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Investigating the effective factors in evaluating the job readiness of passenger 

pilots for flight 
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 چكيده

ها و حوادث هوایی رخ داده ناشی از ناآمادگی خلبانان در پرواز بیانگر ضعف موجود در زمینه ارزیابی این آمادگی توسط شرکتزمينه: 

وهش شناسان به صورت تخصصی به انجام پژهای اخیر روانه که در سالباشد. این امر سبب شدهای هواپیمایی در سطح جهان میسازمان

در ارزیابی آمادگی شغلی خلبانان  مؤثرهدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل  هدف: های کمی و کیفی در این زمینه مشغول شوند.

مطالعه، کلیه خلبانان  جامعه مورد شد. رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام براساساین پژوهش روش:  بود. برای پرواز مسافربری

 سؤاالتو در راستای کسب اشباع نظری در پاسخ به  ی هدفمندریگنمونهبودند که طی  0989یك شرکت هواپیمایی در شهر تهران در سال 

ی شدند و کدگذاری انجام بندقهطبی بدست آمده، هاداده تاًینهاساختاریافته انجام گرفت. نفر از آنها مصاحبه نیمه 01با  مجموعاًمصاحبه، 

گردید که شامل  خلبانان مسافربری شغلی عامل اصلی مؤثر در ارزیابی آمادگی 9ی موجود منجر به شناسا ی هاافتهتحلیل ی ها:يافته شد.

ی مبین نارضایتی هانشانهو  خلبانان مسافربری بر نحوه ارزیابی آمادگی پرواز مؤثر عواملهای مبین ناآمادگی پرواز خلبانان مسافربری، نشانه

ی فردی بر چگونگی ارزیابی پیش از پرواز هاتفاوتاین پژوهش نشان داد عواملی همچون  گيری:نتيجهباشند. می خلبانان مسافربری شغلی

ی خلبانان می ی هواپیمایی در رابطه با مسا ل روانشناختهاشرکتاست؛ همچنین آنچنان که از نتایج پیداست نگرش قهری  مؤثرخلبانان 

 .ی هواپیماییهاشرکتآمادگی شغلی، ارزیابی خلبانان مسافربری، واژه كليدها: بایست تغییر یابد. 
Background: Air accidents caused by pilots' unpreparedness in flight indicate a weakness in the 

assessment of this readiness by airlines and aviation organizations around the world. This has led 

psychologists to conduct specialized quantitative and qualitative research in recent years.  Aims: The aim 

of this study was to investigate the factors affecting the job readiness evaluation of passenger pilots for 

flight. Method: This study was performed based on qualitative approach and thematic analysis method. 
The study population was all pilots of an airline in Tehran in 1398, during a purposive sampling and in 

order to obtain theoretical saturation in response to interview questions, a total of 10 semi-structured 

interviews were conducted with them. Finally, the data were classified and coded. Results: The analysis 

of the available findings led to the identification of 3 main factors influencing the job readiness 

evaluation of passenger pilots, which included the signs indicating the flight unpreparedness of the 

passenger pilots, the factors affecting the evaluation of the flight readiness of the passenger pilots and the 

signs indicating the job dissatisfaction of the passenger pilots. Conclusions: This study showed that 

factors such as individual differences affect how pilots are evaluated before flying; Also, as can be seen 

from the results, the coercive attitude of the airlines regarding the psychological issues of the pilots must 

be changed. Key Words: Job readiness, passenger pilot assessment, airlines. 
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 مقدمه

عملکرد مطلوب خلبانان در پرواز عالوه بر دانش و مهارت فنی 

. آنچنان که باشدیممستلزم کسب آمادگی روانی و جسمانی 

 توانندیمی مختلفی در این صنعت وجود دارند که هاتنشپیداست 

کانوا، واگنر، س ؛2101، مسبب ناآمادگی روانی خلبانان شوند )بِلُگِت

(. باید توجه 2109دی هوف و کیزِک،  ؛2109، سابو و روزنبرگ

 ریتأثزا بر عملکرد شغلی خلبانان داشت که این شرایط اضطراب

و چه بسا با عملکرد  (2100)آلسپ و گری،  گذاردیممنفی 

مناسب خلبان طی حوادث غیرمنتظره پروازی همراه باشد )مارتین، نا

در چنین فضایی، دارا بودن  عتاًیبط. (2101ماری، بیتس و لی، 

آتی، موری ؛2109 شخصیت متناسب با شغل خلبانی )پتیت و دانلپ،

ی فردی همچون آگاهی سیال )لی، هامهارتو به کار بستن  (2101

ی با شرایط امقابلهی مناسب هاوهیش، (2121چن، سین و جی، 

ی تحت تنش ریگمیتصمو شیوه  (2101)وین و همکاران،  زاتنش

دیسمیوک، گُلداسمیت و  ؛2101)فلین، ساالس، استراب و مارتین، 

باشند.  مؤثردر بهبود عملکرد شغلی خلبانان  توانندیم (2101کُچِن، 

عالوه بر آن، با توجه به ماهیت گروهی این شغل، نحوه تعامل 

رعایت فرهنگ  و (2101ن با سایر گروه پروازی )ژو و ما، خلبانا

و  رسندیمحا ز اهمیت به نظر  (2101، تیو مر چیهلمرسازمانی )

مواردی همچون کاهش ریسك برخورد اعضاء و حفظ انسجام 

)الندن، وِسی و بَرِت،  باشندیمی مدنظر هاتیاولوگروهی از 

؛ باشدیمنکته حا ز اهمیت دیگر، تعامل خلبان با خانواده . (2101

با توجه به سنگین  دارندیمبیان  (2101) مارتینسِن و هانترکه  آنچنان

ی وظایف خانوادگی و شغلی به ختگیآمدرهمبودن وظایف شغلی، 

که با پیامدهایی همچون کمبود زمان برای تفریح و  دیآیموجود 

از منظر سازمانی عدم مهار این  .شودیمبودن در کنار خانواده همراه 

تی شغلی به پیامدهایی همچون نارضای تواندیمی شغلی هاتنش

)خواجه، و ترک شغل منجر شود  (2101)چانگ، جانگ و سُن، 

و البته از سویی دیگر با باال رفتن رضایت  (0989، كی، و تاجیزا ر

، )پای، چیو و لین دیآیمشغلی، افزایش تعهد سازمانی به ارمغان 

ی از خلبانان با وجود توجهقابل ذکر است تعداد شایان. (2104

 ریتأثکه  کنندیمداشتن افسردگی، از بروز عال م آن خودداری 

، از دالیل این امر باشد )وو و همکاران تواندیممنفی بر شغل 

 911به بررسی سانحه پرواز  (2109) . در همین زمینه اشمید(2104

خطوط هوایی ژاپن، طی خودکشی خلبان پرداخت. البته این مورد، 

تنها حادثه ناشی از ناآمادگی روانی خلبانان و خودکشی متعاقب آن 

 28در بارسلونت فرانسه،  2101مارس  20نبوده و سوانحی همچون 

از بر فر 0888اکتبر  90در پارک ملی بواب باتا و  2109نوامبر 

بنابراین آنچنان که  .باشندیماین حوادث  جمله ازاقیانوس اطلس 

با توجه به موقعیت خاص شغل خلبانی، تنش در سرتاسر  پیداست

زندگی خلبانان وجود دارد و در صورت عدم کنترل مناسب آن، با 

پیامدهای نامناسبی همچون نارضایتی شغلی و در مراحل بعدی با 

 تأمل قابلموضوع  خلبان همراه است. خودکشی تاًینهاافسردگی و 

طی ناآمادگی روانی  دادهرخحوادث هوایی  وجود بااین است که 

به خوداظهاری  معموالًی هواپیمایی هاشرکتو  هاسازمانخلبانان، 

و این ارزیابی  کنندیمی بسنده ادورهی اهچكخلبانان در 

و هوف )دی ردیپذیمتخصصی تنها در موارد معدودی صورت 

بودن تشخیص و ارزیابی  برنهیهز. عواملی همچون (2109کیزِک، 

سازان اتخاذ چنین رویکردی در تخصصی روانشناختی از زمینه

های هواپیمایی بوده است. در رابطه با این موضوع، کریستان کتشر

سال  21لورین، خلبان سابق بریتیش ایرویز که پس از سپری کردن 

 معموالًکه  کندیمبازنشسته شد، عنوان  2114خدمت در سال 

: کنندینمخلبانان و خدمه پرواز، مشکالت شخصی خود را گزارش 

در شرایط مناسب برای  وجهچیهبه ام کهمن با کسانی پرواز کرده»

مشکالت خانوادگی یا مالی داشتند و من را تحت  انهآپرواز نبودند، 

کنید آیید به آنها توصیه میدادند. وقتی فرود میفشار بیشتر قرار می

. (0980 ،مرکز جامع آرن) «که بهتر است چند روز مرخصی بگیرند

داده؛ خاروفا، مورای، با توجه به وضعیت موجود و سوانح هوایی رخ

طی پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی به  (2109)باکستر و ویلد 

های شناسا ی عوامل انسانی مؤثر بر حوادث هوایی پرداختند. یافته

حادثه حمل و نقل  211ای تصادفی با بیش از این پژوهش که نمونه

شد بیانگر این را شامل می 2104تا  2111از سال  یتجار ییهوا

ضعف در  ی بروز حوادث،عامل انسان نیمهمترمطلب بود که 

ی هاهیاز رو یرویو عدم پ ی مطلوبتیموقع یآگاهدستیابی به 

انسانی عوامل طی این تحقیق، حوادث ناشی از  همچنینبود.  پروازی

بود چرا که  پروازهاانواع  ریسا مراتب بیش ازچارتر به  در پروازهای

این پروازها تحت نظارت کمتر اداره هوانوردی فدرال بودند. در 

منظور پیشگیری از عواقب همکاری با خلبانانی با ههمین راستا ب

های هواپیمایی رویکردهای استخدامی آمادگی شغلی پایین، شرکت

گیرند. با توجه به اهمیت این موضوع، فن خاص خود را پی می
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شان به بررسی عوامل مهم در پژوهش (2114)جوی، یانگ و سوکو 

های و تأثیرگذار بر استخدام خلبانان از نظر مدیران شرکت

شان که به روش تحلیل هواپیمایی پرداختند. آنها در پژوهش

شرکت هواپیمایی مصاحبه نمودند.  00مضمون انجام شد با مدیران 

هایی همچون همکاری تیمی، طی این پژوهش، دارا بودن ویژگی

پذیر، نگرش دوستانه به شرکت و تجربه پروازی ت آموزششخصی

های اصلی تأثیرگذار در استخدام خلبانان معرفی عنوان مؤلفه به

تامل اینکه با توجه به بازنشستگی تعداد زیادی از شدند. نکته قابل

، برخی 2191خلبانان و افزایش مسافر در سطح جهان تا حدود سال 

دنبال ایجاد محیط رضایتمند شغلی برای های هواپیمایی به از شرکت

در  (2108) گِم و گوچاالتیمنظور پیهمینخلبانان هستند؛ به

ای انجام شد به بررسی شان که به روش نظریه زمینهپژوهش کیفی

منظور جذب و حفظ خلبانان های شغلی بهچگونگی ایجاد جذابیت

خلبان خطوط  20مسافربری پرداختند. نتایج این پژوهش که بر روی 

هوایی صورت گرفت بیانگر این مطلب بود که ایجاد تعادل بین کار 

شغلی، ایجاد محیط رقابتی و شفافیت  و زندگی، مدیریت مسیر

باشند. شایان ذکر شغلی از جمله عوامل مؤثر در جذب خلبانان می

های اخالقی سازمانی که است عواملی همچون پایبندی به ارزش

 و فری، محمدیمروست )توانگرباشد ساز عدالت سازمانی میزمینه

پذیری نیروی انسانی که نقشی فعال ، انعطاف(0988، یبیدخت امین

رنگریز،  ،ی)عبدالهطی نمودن الگوی مسیر شغلی فرد دارد در 

ارآمد و تعهد سازمانی و باورهای خودک (0988، یرحمان وعباسیان 

، ی)با پنداری که بر فرسودگی شغلی فرد نتیجه معکوس دارند

، از جمله عوامل مؤثر در بهبود فضای (0989بوستان،  و جهانگیر

باشند، که با توجه به مطالب عنوان شده، ها میشغلی در سایر سازمان

 دهند.یی نشان میهمخوانی چشمگیری را با صنعت هوا

همکاری  با توجه به مطالبی که عنوان شد، در چنین فضایی

ی فردی و تعاملی هامهارتی هواپیمایی و آموزش هاشرکت

 هاشرکت. در همین راستا رسدیممختص این حرفه حیاتی به نظر 

با اقداماتی همچون حمایت سازمانی و تعالی  سوكاز ی بایستمی

و  ی)تاجشتیاق شغلی کارکنان شوند دهی شغلی سبب افزایش ا

بردن ابزارهای نظارتی و کارو از سویی دیگر با به (0989مهداد، 

ارزیابی صحیح از بروز حوادث ناگوار جلوگیری نمایند. آنچنان که 

تاکنون پیداست اتکای صرف بر خوداظهاری خلبانان مناسب نبوده 

 قابلو با پیامدهایی همچون سوانح هوایی همراه بوده است. نکته 

ناشی از خودکشی خلبانان،  دادهرخه طی حوادث اینک تأمل

پیشنهاداتی همچون سه خلبانه کردن هدایت هواپیماها مطرح شده 

، از آن حال به تااست که به دالیلی همچون هزینه باالی اقتصادی، 

نظر شده است. بنابراین لزوم تحقیقات بیشتر در زمینه تشخیص صرف

ی م مضافاً. شودیماحساس ناآمادگی پرواز خلبانان بیش از پیش 

بر این نکته توجه داشت که تحقیقات داخلی صورت گرفته  ستیاب

بر خلبانان نظامی معطوف  غالباًدر این رابطه، بسیار محدود بوده و 

بوده است که از منظر سازمانی و شرایط اجتماعی و اقتصادی تفاوت 

به  چشمگیری با خلبانان مسافربری دارند. از همین رو با توجه

پژوهش حاضر در ی، المللنیبنیازهای موجود در سطح کشوری و 

در ارزیابی  مؤثرپی پاسخگویی به این سوال است که عوامل 

 چه هستند؟برای پرواز  مسافربریآمادگی شغلی خلبانان 

 روش

پژوهش حاضر براساس رویکرد کیفی و به روش تحلیل 

 شرکتان یك مضمون انجام شد. جامعه مورد مطالعه، کلیه خلبان

گیری به روش ودند. نمونهب 0989هواپیمایی در شهر تهران در سال 

معیار ورود خلبانان، موارد ذیل در  عنوانبههدفمند صورت گرفت و 

. حداقل 2 .باشند 0لاپیتییا نامهیگواه. دارای 0نظر گرفته شدند: 

عت ساعت پرواز کرده باشند. این گواهینامه و این مقدار از سا 9111

لحاظ شدند که عرف موجود برای کاپیتان شدن  جهتنیبدپروازی 

برد و کوتاهی هواپیمایی با پروازهای هاشرکتخلبانان در 

 است متناسب با ذکرانیشا .باشندیم 2موتور توربوفنهواپیماهایی با 

تغییراتی  توانندیم شدهیمعرفی مختلف، مقادیر هاشرکتخلبانان و 

. این میزان از تجربه سبب (2121فرند، دکفالیت)داشته باشند 

در پرواز تسلط کافی داشته  دادهرخکه خلبانان بر مباحث  شدیم

مطروحه به نحو مطلوب پاسخ دهند. معیار  سؤاالتباشند و بتوانند به 

این بود که خلبان در حال حاضر شاغل  مورد مطالعهخروج از نمونه 

 مدتیطوالنین علت که دور بودن در شرکت هواپیمایی نباشد به ا

پروازی را با  مؤثرامکان یادآوری مسا ل  تواندیماز جو شغلی 

 مشکل مواجه کند.

 ابزار

، با آنها در شدهمطرحپس از انتخاب خلبانان براساس معیارهای 

مورد اهداف پژوهش و محرمانه بودن اطالعات صحبت شد و برای 

                                                           
1. Air Transport Pilots License (ATPL) 
2. Turbo fan 
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آوری اطالعات از جمعضبط مصاحبه اجازه گرفته شد. برای 

ها تا کسب اشباع استفاده شد و مصاحبه افتهیساختارمصاحبه نیمه

مصاحبه ادامه یافت. در این پژوهش پس  سؤاالتنظری در پاسخ به 

منظور حصول مصاحبه به اشباع نظری رسیده شد و به 9از اجرای 

مصاحبه دیگر نیز انجام شد. نمونه سؤاالت محوری  2اطمینان، 

 د،یکه دار یابا توجه به تجربه»ه شامل این موارد بودند: مصاحب

 ازپیش »، «؟دارندیی هانهاچه نش پرواز ندارند، یکه آمادگ یخلبانان

ی پرواز چك م یبرا ان راخودش یآمادگچگونه  انخلبان ،پرواز

ها برای بیان عدم به نظرتان فرآیند خوداظهاری خلبان»، «کنند؟

که  دشویاگر متوجه »، «سته مؤثر باشد؟پرواز چقدر توان آمادگی

 آن بر یول دنداررا  پرواز یالزم برا یآمادگ ،ناخلبان همکارت

چه »و « ؟انجام دهید دیناتویم ی، چه کاردکنیم یپافشار

در ادامه، «. رسد؟یبه نظرتان م هایابیارز نیبهبود ا یبرا ییراهکارها

بیشتر و پرسش  با درخواست از خلبان جهت توضیح روند مصاحبه

ارزیابی این پژوهش، از  منظوربهگرفت. سؤاالت تکمیلی شکل می

و معیار تبیینات  (0980 ،ی، به نقل از ابوالمعال2111)معیار یاردلی 

استفاده شد. در این  (0980، ی، به نقل از ابوالمعال2100)رقیب 

پژوهش و روش تحلیل توجه شد همچنین  سؤالبین  تناسببهراستا 

حفظ شد که موجب افزایش عمق و  هادادهدرگیری مستمر ذهنی با 

ی بدست آمده، هادادهوسعت اطالعات گردید. با چند بازخوانی 

مشخص شدند. سپس محتوای نهفته  هاگزارهم تعیین و عبارات مه

ی براساس مفاهیم صورت بندطبقهمستخرج شده و  هاگزارهدر 

ی ناشی از تفسیر، هاتناقضی و رفع بندمقولهانجام  منظوربهگرفت. 

فرآیند بازگشت دوباره به متن به کار گرفته شد که در هر مرحله 

یلی کلی در جهت ایجاد ی تفسیری، تحلهاخالصهپس از ادغام 

ه شداستخراجی اولیه، تفاسیر و مفاهیم هادادهارتباط صحیح بین 

با پاالیش مفاهیم بدست آمده و با ترکیب  تاًینهاصورت گرفت. 

است تجربه  ذکرانیشاانجام گرفت.  هامقولهکدهای مشابه، تدوین 

یکی از پژوهشگران در صنعت هوایی موجب حساسیت  چندساله

ر مورد مباحث مطروحه توسط خلبانان در مصاحبه شد. از بیشتر د

مزایای دیگر این آشنایی، مهیا نمودن فضایی اطمینان انگیز بود تا 

ی خود هادغدغهخلبانان بتوانند در مقابل فردی آشنا به این صنعت، 

از اصطالحات فنی استفاده کنند  کراتبهرا مطرح کنند و همچنین 

کمیت و کیفیت مطالب مطروحه شد. در که این امر موجب افزایش 

این نکته در نظر گرفته شد که این  هادادهی و تحلیل آورجمعزمان 

ی به دهجهتی ذهنی و هامفروضهآشنایی قبلی موجب ایجاد 

ی صورت گرفته نشود. در همین هالیتحلاطالعات و یا خدشه در 

ها و شهای مبتنی بر باورها، تجربیات، ارزراستا تمامی پیش فرض

گر به صورت آگاهانه کنار گذاشته شدند و دانش شخصی مصاحبه

ارزشی نسبت به مطالب مطروحه توسط خلبانان  گونه قضاوتهیچ

های صورت نگرفت؛ همچنین برخوردی یکسان نسبت به گزاره

چهار معنادار مطروحه توسط خلبانان اتخاذ شد. در این پژوهش، 

ی، پیامدهای احتمالی نامیبحوزه توافق آگاهانه، رازداری و 

 یمالحظات اخالق عنوانبهو نقش پژوهشگر در رازداری  هامصاحبه

 کار گرفته شدند.به پژوهش

 هايافته

کننده در مصاحبه در شرکتخلبانان شناختی اطالعات جمعیت

 بیان شده است. 0جدول 
 . اطالعات جمعیت شناختی0جدول

 نسیتج هاکنندهشرکت
وضعیت 

 تأهل

ت ساع

 پروازی

گواهینامه 

 پروازی

 ATPL 1111 متأهل مرد 0

 ATPL 01111 متأهل مرد 2

 ATPL 8111 متأهل مرد 9

 ATPL 01111 متأهل مرد 0

 ATPL 1111 متأهل مرد 1

 ATPL 9111 متأهل مرد 4

 ATPL 1111 مجرد مرد 1

 ATPL 8111 متأهل مرد 9

 ATPL 1111 مجرد مرد 8

 ATPL 4111 متأهل مرد 01

 

 

ی پژوهش در قالب کدهای مفهومی، مضامین هاافتهدر ادامه ی

 .اندشدهارا ه  2فرعی و اصلی در جدول 

برای  ناآمادگی خلبانانهای پژوهش پیداست آنچنان که از یافته

ها، کند؛ یکی از این گونههای متنوعی بروز پیدا میبه گونه پرواز

شود؛ خلبان پدیدار می است که در یمنفو جسمانی  یروان یهانشانه

در این رابطه بیان داشت:  8کننده شماره مثال مشارکتعنوان به 

؛ خسته است کمیه روح و روانت وقتی کارت زیاده جدا از اینکه »

میدونی چی میگم؛ که بدنت هم خسته است  یداراینو احساس 

 پشت سر همروز اومده باشه که چند  شیواسه همه پ دیکه شانیا

محل  ادن؛ وقتی میان سرانجام د ور زیادی کار دن؛درس خون
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خب این هم  ؛ستهخسته  انگار کوفته هست؛ بدنشون ،نوکارش

وقتی شما بدنت آماده نباشه چه از لحاظ  .گذارهخیلی تأثیر می

بره تا اینکه تر میباال یلیو خراسترس  زانیمفیزیکی روحی، خودش 

یکی «. یسرحال باش یکیزیاز لحاظ ف ؛کامل باشه شما استراحتت

های بروز ناآمادگی، تغییر در رفتار خلبان نسبت به دیگر از شیوه

باره چگونگی بروز آن در 1کننده شماره گذشته است؛ مشارکت

 کرد؛با بقیه شوخی می ومدیصبح م شهیهم فالنیمثالً »اظهار داشت: 

 هتنشس هامروز اومد؛ تیکاکپ توی کردیم فیجوک تعر تادو 

 كی ایمثالً نشانه هست  نیخب ا. هشتو کار خود شرس، ساکت

 مداشت موردیخودم  قبل از پرواز؛ خورهیزنگ م ادیزش تلفن یکس

رو من  یپرواز یتمام کارها ،تلفن بوده ریدرگقبل پرواز که  یکس

کاهش تسلط خلبان بر امور پروازی، نشانه دیگر «. انجام دادم

در رابطه با  0کننده شماره ناآمادگی پرواز خلبانان است؛ مشارکت

 فراموشرو  یزیچ كیمثالً »چگونگی بروز این مورد عنوان نمود: 

ممکن  نهایا ؛انجام بده گهید یدر جا یرا اشتباه یزیچ كی ؛کنهب

که مثالً  شهیمعلوم م نیواقع ابشه و در نیرآفواقع مشکل است در

ی مومده ا شیکه پ یامسئله یبرا ؛ممکنه داشته باشه یادغدغه كی

مضمون اصلی دیگر بدست آمده «. الزم رو نداره عملکرداون  ینبی

خلبانان  بر نحوه ارزیابی آمادگی پرواز مؤثر عواملاز پژوهش، 

باشد. آنچنان که پیداست برخی از خلبانان با توجه به می مسافربری

گرا بودن، قا ل به تفاوت و برون گرادرونهمچون ی فردی هاتفاوت

رزیابی هستند و برخی نسبت به ارزیابی روانی، در نحوه ا

ی خاص خود را دارند. به عنوان مثال در رابطه با هاتیحساس

 4کننده شماره های ارزیابی روانشناختی خلبانان، مشارکتپرسشنامه

 قبول ندارم میگم اصال حاال نه تنها من این رو»اینگونه اظهار داشت: 

ای این کار رو کردن؛ یه دوره سال پیش چون این رو یه چهار، پنج

 حاال نبود و همه معترض بودند چون یموضوع راض نیاز اهیچ کس 

کیو و... یه لحاظ آی خودش را از لبان شدهکه اومده و خ یکس

، من درست و غلطش رو کاری ندارم، ولی خودش رو جورایی حاال

 ییباال یلیخ کیویکنه که من آیه؛ فکر میدونیرتر مخودش رو ب

به  لبان؛انتخاب کردم و االن شدم خ رو کار نیاشتم که اومدم و اد

ها خلبانیه مقدار واسه  پرسشنامه ونجواب دادن به اهمین خاطر 

ن بکن یکار نیدوست نداشته باشند که همچ ینه یعنی اصال شایدسنگ

؛ ستیشده ن فیتعر واسشون نبودن ایبودن  یروان یابیارز یعنی اصال

ضعف در امور پزشکی هوایی «. ستینهیچ کسی  دأییمطمئنا مورد ت

های مؤثر بر ارزیابی آمادگی شرکت، به عنوان یکی دیگر از مؤلفه

کننده شماره پرواز خلبانان بدست آمده است. در این رابطه مشارکت

با بیان نگاه قهری موجود نسبت به موضوع سالمت خلبانان، عنوان  1

تو صنعت  میشه ندارکه محرم اسرار با ییجا كیما »نمود: 

ما  یحت ؛ترسندیم نیهمه از ا ی، در پزشکیپزشک نوردی حتیهوا

 یطرف مرخص ؛نگفتند اظهار نکردند، داشتند یعمل جراح میداشت

تبعات داره  چون برگشتهه انجام داد یعمل جراح كیگرفته رفته 

 كیاون  ی؛پزشک تعلیق ی،رفتی پزشکی شما برا گنیاوالً م دیگه

 یکاُ مینیچك بده بب کالیحاال برو مد ؛شهیم کمقت از حقو هفته

 ،شورا نفرستنت ،نخوره داستانت به کالیحاال مد ،پرواز یبرا یهست

ی هامراقبتنکته حا ز اهمیت دیگر در این بخش،  «.نکنند قتتعلی

معمول در  صورتبهپروازی بر عملکرد خلبان همکار است که 

رخی از خلبانان خوداظهاری . در کنار این مورد، بدهدیمپرواز رخ 

 پنداشتندیمرا شیوه مناسب و کافی برای تشخیص ناآمادگی پرواز 

و برخی دیگر بر عدم کفایت آن نظر داشتند. در این رابطه مشارکت 

در پاسخ به سؤال کافی بودن خوداظهاری جهت  4کننده شماره 

تشخیص ناآمادگی پرواز خلبانان، بر کفایت خوداظهاری اعتقاد 

کننده مشارکت«. صد، چرا که نهدرصد»سخ داشته و عنوان نمود: را

خود »خوداظهاری را شیوه مناسبی دانسته و بیان داشت:  2شماره 

پرواز نداره اعالم  یبه نظر من که اگر آمادگ هبشباید  شقدمیخلبان پ

نداره  یروان یاز نظر روحپرواز  یآمادگ یخب به فرض خلبان ؛بکنه

بدتر  نه، ایبکن یپافشار ، نمیتونه بهشدهیفهم یعدبان بعد اون خلب

که نه شما مشکل  مکنبحث خوام  یچرا من م ،کنهیمتشنج م و روج

 دیخواه ید و شما میپرواز ندار یا آمادگی یددار یو روان یروح

کنه و یمتشنج م رو وجبیشتر کشمکش  نیا .که من نه دیاعالم کن

و  یاریمش نیبه رو کهه نیا بهتر و شهیم یعصبان شتریب خصاون ش

اون هم از نظر روانی  میکشیم شیپدیگه که با مسا ل  میکن یسع

بر عدم کفایت  1کننده شماره در مقابل، مشارکت«. آماده پرواز بشه

این خوداظهاری اذعان داشته و نیاز به ارزیابی مجزا مثال توسط 

موال خودشون ها معخلبان»نماید: خلبان بازنشسته و باسواد را بیان می

دن که کنند و معموال سعی خودشون رو انجام میرو ارزیابی می

برنامه تغییر نکنه و حتی سرماخورده میاد. مثال در دیسپچ یك خلبان 

بازنشسته باسابقه باشه و اگر این شرایط رو ببینه با صحبت و اینها به 

 عملیات بگه. چون خلبان پرواز نره از پرداختی کم میشه و درآمد

اونقدر باال نیست که اشباع باشه. منظورم خلبانی هست که تازه 
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بازنشسته شده و همه به عنوان باسواد قبولش دارند، معموال ما خلبان 

ها با هر شرایطی پرواز ها همدیگه رو قبول نداریم، غافل بشی خلبان

است شیوه معمول فعلی برای تشخیص عدم  ذکرانیشا«. کنندمی

برای پرواز از طریق خوداظهاری پیش از پرواز آنها  آمادگی خلبانان

و در موارد خاص ناآمادگی خلبان، توسط خلبان  ردیگیمصورت 

های چكشود. عالوه بر آن خلبانان طی همکار او گزارش می

ی توسط پزشکان معتمد سازمان هواپیمایی کشوری مورد ادوره

انی در این بخش نیز و ارزیابی رو رندیگیمجسمی قرار  غالباًارزیابی 

 .ردیپذیمموارد خاص براساس خوداظهاری خلبانان صورت  جزبه

ی هانشانهی صورت گرفته، خلبانان به بیان هامصاحبهدر جریان 

مدنظر قرار  جهت آن از هانشانهنارضایتی شغلی نیز پرداختند. این 

گرفتند که در وهله اول این نارضایتی تأثیری منفی بر آمادگی 

نی خلبانان داشت و از سویی دیگر این امر پیامدهای نامناسبی روا

ی هواپیمایی به همراه داشت. در رابطه با عملکرد هاشرکتبرای 

 0کننده شماره شغلی، مشارکت نامناسب خلبانان ناشی از نارضایتی

ای که ممکن است یك خلبان بر شرکت تحمیل به خسارت مادی

 یکاُ گهیم ینباشه از نظر روح نیتام خلبان یوقت»کند، اشاره داشت: 

سوخت  بگیرمزودتر  ،رمیبگ نجایرو ا سِندَمید فآ تاپ هقرار من

 یشتریسوخت ب کنه؛می هیخودش رو تخل آره ؛مصرف کنم یشتریب

رو  ید بِرِکسپاِ زودتر ؛رمیگیم تسلَاِ پلَزودتر فِ ؛کنمیمصرف م

و ر رزوِیر ؛کرِرو بِ رمیدو پا م با ؛باالتا مصرف سوختم بره  رمیگیم

انجام بده چون  تونهیکه م گهیکار د كو یو هزار  .کشمیه متا تَ

برخی از عوامل همچون حقوق متغیر جزو عواملی «. سوزهیدلش نم

است که سبب کاهش انگیزش شغلی و نهایتا نارضایتی شغلی 

بیان  01کننده شماره شوند؛ در این رابطه مشارکتخلبانان می

شدن تأثیر میذاره حقوقش کم میشه؛ این حقوق کمبان خل»داشت: 

خصوصا حقوق ما هم  ؛تو زندگیش طبیعتا؛ باعث نارضایتیش میشه

ثابت نیست که شما همیشه روش حساب کنی؛ خب باعث 

ناراحتیش میشه؛ قسط داره میده؛ اجاره خونه داره میده؛ چون جای 

و زندگیمون؛ دیگه درآمد نداریم، کم و زیاد شدن تأثیر میذاره ت

 .«طبیعتا تأثیر میذاره تو کارمون از نظر روانی

 

 زابرای پرو خلبانان مسافربری شغلی در ارزیابی آمادگی مؤثرعوامل کدگذاری . 2جدول

 مضامین اصلی مضامین فرعی ترمضامین فرعی کدهای مفهومی

 خلبانی روانی منفی هانشانه یحوصلگیبی، کالفگ، عصبی بودن، ناراحتی ،استرس
و  یروان یهانشانه

 خلبان یمنفجسمانی 

نشانه های مبین 

ناآمادگی پرواز خلبانان 

 مسافربری

 یاز شدت خستگناشی عدم توان حرف زدن ی، خستگی در ظاهر خلبان، خوابکمبیماری، 
ی جسمانی منفی هانشانه

 خلبان

 گذشتهسبت به نحرف زدن لحن در  ریی، تغنسبت به گذشتهنگاه کردن نحوه در  رییتغ
تغییر در نحوه نگاه و صحبت 

 کردن خلبان

تغییر در رفتار خلبان 

 نسبت به گذشته

ان دعوا با همکار ز،یچدادن به همه ریگ گذشته،تر نسبت به صبر کم زود عصبانی شدن،

 پروازی

رفتارهای پرخاشگرایانه 

 خلبان

 انزواطلبی خلبان فرورفتنبت قبل، در فکر عدم مشارکت در رفتار جمعی به نس، سکوت زیاد نسبت به قبل

در  رییتغصحبت با آن پیش از برخاستن هواپیما،  زنگ خوردن زیاد گوشی همراه خلبان و

نداشتن حالت رفتاری نرمال، رفتارهای غیرمعمول خلبان ناشی از  ی،ظاهر خصوصیات

 ی الکلیهایدنینوشمصرف احتمالی 

آشفتگی ظاهری و رفتاری 

 خلبان

کاهش ی، پرواز مسا ل از برخی کردن فراموش، معمول پرواز یعدم توان انجام کارها

 توانایی پروازی ناشی از مصرف دارو

توانایی عملکردی پایین 

 خلبان

کاهش تسلط خلبان 

 بر امور پروازی

درگیری ذهنی باال، عدم دقت در امور پروازی، نیاز به بیان دوباره موضوع  ی،پرتحواس

 ناآمادهه خلبان ب موردبحث

نداشتن تمرکز بر امور 

 پروازی

کالمی انجام مورد  دییتأی، اشتباه عملکردی، ریگمیتصم در اشتباه ،کالمیباالی  اشتباهات

کالمی انجام دستور پروازی مراقبت پرواز و  دییتأپروازی ولی انجام ندادن آن،  ستیلچك

 عمل به گونه دیگر

 اشتباهات مکرر خلبان

 برتر به اعتقادطی ارزیابی با پرسشنامه روانی،  نداشتن امکان تشخیص مشکالت روانی قبول

اعتقاد به کفایت بررسی  و عدم نیاز به ارزیابی روانی، هوشی و روانی نظر از خلبانان بودن

 برخی از خلبانان حساسیت

 یروان ارزیابی به نسبت

و  هاتفاوتتوجه به 

ی موجود هاتیحساس

ر نحوه ب مؤثر عوامل

 ارزیابی آمادگی پرواز
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 زابرای پرو خلبانان مسافربری شغلی در ارزیابی آمادگی مؤثرعوامل کدگذاری . 2جدول

 مضامین اصلی مضامین فرعی ترمضامین فرعی کدهای مفهومی

یکباره آمادگی روانی خلبانان در حین استخدام، اعتقاد به مشخص شدن ناآمادگی روانی 

عملکرد پروازی خلبانان و عدم نیاز به بررسی خاص آمادگی روانی،  خلبانان طی بررسی

 بیان واقعیات موجود نه و ارزیابی روانی سؤاالت در قبولقابل پاسخ سعی به اظهار

در ارزیابی آمادگی 

 خلبانان

 خلبانان مسافربری

، تغییرات مشخص رفتاری ناشی از گرادرونسخت بودن تشخیص ناآمادگی خلبان 

ناآمادگی خلبان برونگرا، اتخاذ رویکرد پرسش از خلبان راجع به آمادگی او و یا بررسی 

 نحوه رفتار او متناسب با خصوصیات فردی او

ر ی فردی دهاتفاوت ریتأث

ارزیابی آمادگی پرواز 

 توسط خلبانان

توسط  روانشناس نگرفتنکار بهخلبانان توسط شرکت،  سالمت بهجدی  اهمیت عدم

ی هاتستطی  ارزیابی بودن نامناسب، خلبانانی روان ا لو بهبود مس تشخیص جهتشرکت 

 گر،یاز عواقب گزارش از خلبان د خلبان ترسپیمایی، هوای هاشرکت روانشناختی

 ی خلبان همکارگرفتن ناآمادگ دهینادخلبان در  یگریلوط

ضعف در نظارت و ارزیابی 

ضعف در امور  پزشکی

 پزشکی هوایی

 شرکت

 

بیان مشکالت سالمت  عدمشرکت،  هوایی پزشکیبخش  در اسرار محرم وجود عدم

 با قهری برخوردبه دلیل ترس از تعلیق شغلی،  شرکت هوایی پزشكتوسط خلبانان به 

 با خلبانان شرکت هوایی پزشك برخوردنحوه  بودن یدوم ،خلبانانروانی  تالمشک

برخورد قهری شرکت در 

 رابطه با موضوع سالمت
 

ان در بیان خلبان بودن راستگوشان، خلبانان بهترین معیار تشخیص ناآمادگی خودآگاهی

رای توجه ، درخواست خلبان بآمادگی عدم ابراز در انخلبان پیشقدمیمباحث پروازی، 

 از پرواز به علت مرخصی اشیدوربیشتر سایر گروه پروازی بر عملکرد او با توجه به 

 بیاندر  خوداظهاریکفایت 

 مادگیناآ

ی معمول هامراقبت

پروازی و دیدگاه 

خلبانان در مورد 

خوداظهاری 

 ناآمادگی

 

وسط خلبان همکار، شان، نیاز به ارزیابی مجزا تاجتناب برخی از خلبانان از بیان ناآمادگی

 ارزیابی، 0در بخش اعزام هاخلبانو مورد وثوق  بازنشستهنیاز به ارزیابی از طریق خلبان 

 جهت مادهآانهمکار  خلبان خلبان از درخواست ،همدیگر از خلبانانبرخی از  پرواز از پیش

 به شرکت همکار خلبان توسط خلبان آمادگی عدم اعالم، پرواز عدم

در  اریخوداظه عدم کفایت

 مادگیناآ بیان
 

 اشتباهات شدن مشخص جهت ستیلچك خواندنمراقبت خلبانان بر عملکرد هم در پرواز، 

 ستیلچكطی انجام  دیگر خلبان عملکرد و گفتار بهخلبان  همزمان دقتپروازی، 

 خلبان غیرطبیعی شرایط وجود زمان در کارها 2دوباره چكپروازی، 

ی معمول بر هامراقبت

پروازی خلبان  عملکرد

 دیگر

 

 ی روانی منفیهانشانه ، انگیزه شغلی پایینکار به نسبت دلسردی
کاهش انگیزش 

 شغلی

ی مبین هانشانه

خلبانان  نارضایتی شغلی

 مسافربری

 به سبب نارضایتی شغلی، اظهار بیماری دروغین توسط خلبان پرواز پیچوندن
برای پرواز  اهتمام خلبان

 نکردن

 بهبوددهنده، عدم پیگیری موارد شغلی نارضایتیناشی از  در حین پرواز یعملکرد تعلل

 یشغل نارضایتی دلیل به ندادن دل کار به خوب ،شغلی نارضایتیکیفیت پروازی به سبب 

عدم پیگیری مناسب امور 

 پروازی توسط خلبان
عملکرد نامناسب 

 ازخلبان ناشی 

 ی شغلیتینارضا

سط خلبان برای مصرف کردن بیشتر سوخت، باز کردن تو 9لحاظ کردن زودتر قله فرود

در پرواز برای مصرف بیشتر سوخت، با دو پا رفتن  1کاهیباله تندو  0زودتر سطوح برآ افزا

برای  4روی ترمز هواپیما برای آسیب رساندن به هواپیما، تا ته کشیدن دسته معکوس رانش

 آسیب رساندن به هواپیما

تحمیل خسارت مادی توسط 

ان به شرکت برای ابراز خلب

 نارضایتی

 

 

                                                           
1. dispatch 
2. cross check 
3. Top of descent (TOD or T/D) 
4. flap 
5. speed brake 
6. thrust reverse 
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 گيریبحث و نتيجه

در ارزیابی آمادگی  مؤثرهدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل 

مضامین اصلی بدست آمده  بود. برای پرواز مسافربریشغلی خلبانان 

پرواز خلبانان  ی مبین ناآمادگیهانشانهاز این پژوهش شامل 

 پرواز خلبانان آمادگی بینحوه ارزیا بر مؤثر، عوامل مسافربری

بودند  مسافربریخلبانان  شغلی نارضایتی ی مبینهانشانهو  مسافربری

شود. در رابطه با نشانه که در ادامه به تبیین این مضامین پرداخته می

 نگیلیو است نگریاشتا ،مسافربریپرواز خلبانان  های میبن ناآمادگی

همانند  یاسترس جسم یهاواکنششان به در پژوهش (2118)

اشاره  یحرکت یاختالالت هماهنگ و 0حرکات سریعبودن،  یعصب

و « عصبی بودن»در این پژوهش همچون  شدهانیبموارد  .کنندیم

هستند.  پژوهشبیانگر انطباق نتایج دو « الت رفتاری نرمالنداشتن ح»

کاهش درک و همانند  یاسترس ذهن یهاواکنشهمچنین از  هانآ

ی ریگمیتصم یخطاهاو  2حافظهدر ، شکاف ضعف تمرکزتوجه، 

ر عدم دقت در امو»، «یپرتحواس». مواردی همچون اندبردهنام

اشتباه در »و « یازاز مسا ل پرو یبرخ فراموش کردن»، «پروازی

 ااز موارد همخوان در نتایج دو پژوهش هستند. آنه« یریگمیتصم

استرس به مواردی همانند  یعاطف در رابطه با پیامدهای تاًینها

ی اشاره کردند که و پرخاشگر 0ی، سرخوردگ9یدلخور، تیعصبان

دعوا »و « شدن یزود عصبان»، «فرورفتندر فکر »، «ناراحتی»با موارد 

همراستا  اندشدهکه در این پژوهش بیان « یکاران پروازبا هم

و  (2118). در همین رابطه، اداره هوانوردی فدرال آمریکا باشندیم

خودارزیاب تعیین آمادگی جسمانی و روانی  در سیاهه (2104)

سیاهه ارزیابی من ایمن »عنوان مخفف خلبانان پیش از پرواز با 

از شش مورد بیماری، مصرف دارو، وجود استرس، مصرف « 1هستم

به عنوان عوامل ناآمادگی  کنندهناراحتالکل، خستگی و احساسات 

که بیانگر انطباق در نتایج دو  کندیمساز خلبانان برای پرواز یاد 

کای هش، مكپژوهش است. همچنین همخوان با نتایج این دو پژو

 جملهمننیز بر اثرات مخرب مصرف داروها  (2104)و گراف 

داروهای غیرمجاز توسط خلبانان تاکید داشتند و نتایج مطالعه آنها 

                                                           
1. hectic pace 
2. memory gaps 
3. annoyance 
4. frustration 
5.  I'M SAFE Checklist 

این مصرف است که نیازمند توجه بیشتر بیانگر روند افزایشی 

 ها به این موضوع است.شرکت

در رابطه با مضامین فرعی بدست آمده پیرامون مضمون عوامل 

، تحقیقات مسافربری پرواز خلبانان آمادگی نحوه ارزیابی بر مؤثر

متنوعی صورت پذیرفته است که در ادامه مورد بررسی قرار می 

در رابطه با  (2119)گراو و هاینز مكگیرند. آنچنان که اُبراین، 

عنوان روش بهی خود نظارت، دارندیمنحوه نظارت بر خلبانان بیان 

محبوب و  یابیروش ارز كیبه فراد توانسته ی بر خود امتک یابیارز

شود؛ این امر در راستای نتایج این پژوهش مبنی بر  لیتبد شرفتهیپ

 باشدیم« شانیناآمادگخلبانان بهترین معیار تشخیص  خودآگاهی»

که طی آن غالب خلبانان اعتقاد داشتند که بهترین شیوه تشخیص 

هر فرد بیش از  که چرا؛ استنهآناآمادگی خلبانان، خوداظهاری 

است نظر  ذکرانیشااست.  آگاه خوددیگران به احواالت درونی 

برخی دیگر از خلبانان بر این بود که اگرچه شیوه خوداظهاری، 

لیکن  باشدیمروش جهت تشخیص آمادگی پرواز  نیترمطلوب

موجب شده است « شانیناآمادگاجتناب برخی از خلبانان از بیان »

یوه کاهش یافته و کفایت الزمه را نداشته باشد. که اثربخشی این ش

 4ی هوانوردی غیرنظامی )ایکا و(المللنیبدر همین زمینه سازمان 

در رابطه  1یرنظامیغ یهوانورد یپزشک یکتابچه راهنما در (2102)

اند که به الکل وابسته بوده یکسانکه  ارددیمبا مصرف الکل اظهار 

سوءمصرف  صیتشخ .داعتماد نخواهند بوقابل هاخوداظهاریدر 

 شود ی خلبانمجوز پزشک قیمنجر به تعل دیبا ی به آنوابستگ ایالکل 

و  یپزشک یهایریگیپ نهیکه فرد در زم یتا زمان و این امر

 نیا یابد؛دامه می، ارا نشان دهد یاریاز هوش یا، دورهیروانشناخت

قوانین  عتاًیطب. ساله استدوره سه كی یطور سنتبه یاریدوره هوش

ی طوالنپرواز منجر به تعلیق  ی که در راستای حفظ ایمنینیچننیا

عدم خوداظهاری  توانندیم، شوندیممجوز پزشکی خلبانان  مدت

ه صادقانه خلبانان را موجب شوند. شایان ذکر است با توجه به اینک

 پیشدر زمان کوتاه  شانیآمادگ یابیخلبانان نسبت به ارز تیاکثر

حساسیت باالیی داشتند،  تیخارج از کاکپ یاز پرواز توسط فرد

را مطرح « نیاز به ارزیابی مجزا توسط خلبان همکار»برخی حالت 

 بازنشستهنیاز به ارزیابی از طریق خلبان »کردند و در یك مورد نیز به 

اشاره شد. در رابطه با « در بخش اعزام هابانخلو مورد وثوق 

                                                           
6. International Civil Aviation Organization (ICAO) 
7. Manual of Civil Aviation Medicine 
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 کنندیمعنوان  (2100تشخیص خطاهای پروازی، توماس و پِتریلی )

حوادث در  جادکنندهیعنوان عامل اهمچنان به یانسان یخطاکه 

 یانسان یپرخطر در سراسر جهان نقش دارد. اگرچه خطا عیصنا

 نیناهنجار است، اما ا یرفتارها ای فیدهنده عملکرد ضعغالباً نشان

 ی. براتنادرست اسونقل حمل یمنینظر ا و ازغیر سازنده  ،دگاهید

در  یانسان یخطا ینیبشیقابل پ یهامنظور، درک جنبه نیا

 تیریوقوع خطا و مد نیرابطه ب یپرخطر و بررس یکار یهاطیمح

 لیکتش ییونقل هواحمل یمنیا یرا برا یدیمهم جد یخطا، مرزها

که برخی  کندیماظهار  (2101)در همین راستا موری آتی  .دهدیم

و اصالح توسط خود خلبان  صیتشخقابلاز خطاهای مهارتی، 

توسط او بلکه توسط خلبان دیگر نیز  تنهانههستند ولی برخی دیگر 

یی وجود دارند هاستیلن خاطر چك قابل تشخیص نیستند؛ به همی

تا از اقدامات اساسی در طی مراحل مختلف پرواز اطمینان حاصل 

 دیگرخلبان  و خواندیهر مورد را م منظور یك خلبانشود. بدین

. در همین رابطه شده است میتنظ یدرستبه تمیآ نیکه ا کندیم دییتأ

ن جهت مشخص شد ستیلچك خواندن»در این پژوهش، موارد 

زمان وجود شرایط  در دوباره کارها چك»و « اشتباهات پروازی

 .باشندیمهمراستا با نتایج دو پژوهش فوق « غیرطبیعی خلبان

هایی که همانطور که پیش از این عنوان شد عالوه بر ارزیابی

، شودیمتوسط خود خلبان و یا خلبان همکار در پیش از پرواز انجام 

ارزیابی روانشناختی و جسمانی  ،ی زمانی مشخصهابازهدر طی 

توسط متخصصان پزشکی هوایی در سازمان هواپیمایی کشوری و یا 

در  (2110). بور و کار ردیپذیمی هواپیمایی صورت هاشرکتدر 

برخی از  ممکن استبر این مطلب اذعان داشتند که  شانپژوهش

 با او ی آشکار یتینارضابا ابراز  رویکردی غیرتعاملی وبا  خلبانان

توسط  شانیروانارزیابی انه به ایمنفعالنه و پرخاشگر یرفتار

که ن است ممک گرید یبرخمتخصصان بهداشت روان پاسخ دهند و 

. در همین راستا شدت مشکالت خود را انکار کنند ای و حضور

قبول نداشتن امکان »در این پژوهش همچون  شدهانیبموارد 

 به اعتقاد»، «طی ارزیابی با پرسشنامه روانی تشخیص مشکالت روانی

به ارزیابی  نیاز و عدم هوشی روانی و نظر از برتر بودن خلبانان

در  خلبانان آمادگی روانی کفایت بررسی یکباره اعتقاد به»و « روانی

بیانگر نارضایتی برخی از خلبانان نسبت به وضعیت « حین استخدام

 قبولقابلسعی به اظهار پاسخ »و  باشندیم انهآموجود ارزیابی روانی 

بیانگر تالش « بیان واقعیات موجود نه و ارزیابی روانی سؤاالتدر 

اُلیویِرا د. دیباشیموجودش خلبان در جهت انکار مشکالت م

 یدهگزارش ستمیس كی یاجرا یایمزا در پژوهش خود بر (2100)

اپراتورها و مشارکت  یبندیپای او، هاافته. بنابر یکندیم دیتأک یمنیا

 به نیست،بدون مشکل  شهیم، هیابتکارات نیآنها در چن یواقع

 تو اعتماد در تعامال هخصوص اگر فرهنگ سرزنش وجود داشت

مورد یافت شده در این پژوهش مبنی  .محوریت نداشته باشد ی،انسان

 یعوامل ازجمله« خلبان دیگر از گزارش از عواقب ترس خلبان»بر 

دهی موارد ناایمن شده و که سبب کاهش رغبت برای گزارش است

آن، ضعف در نظارت بر آمادگی خلبانان را به همراه داشته  بالتبع

 است.

مبین  یهانشانه مضمون آخر بدست آمده در این پژوهش

ی آبادعیشفباشد. آنچنان که ی میمسافربر خلباناننارضایتی شغلی 

رضایت شغلی سبب مواردی همچون شکایت  داردیمابراز  (0984)

روان کارکنان کمتر کارکنان، افزایش کارایی و افزایش سالمت

ی کننده مهم برای نیبشیپ مؤلفهو در مقابل، نارضایتی شغلی  شودیم

. در این پژوهش مواردی شودیمو غیبت از کار محسوب  استعفا

اظهار بیماری »و « سبب نارضایتی شغلی به ازپیچوندن پرو»همچون 

بیانگر تالش خلبانان ناراضی برای غیبت از « خلبان دروغین توسط

نارضایتی  از ناشی پرواز حین در عملکردی تعلل»و  باشدیمکار 

 به سبب کیفیت پروازی بهبوددهنده موارد عدم پیگیری»و « شغلی

ناراضی و منطبق با  نشانگر کاهش کارایی خلبانان« شغلی نارضایتی

. با توجه به پیامدهای نامناسب نارضایتی شغلی باشندیممطالعه فوق 

هر چه  بایستمی ی هواپیماییهاشرکتشده در این پژوهش،  بیان

بیشتر به این امر توجه داشته و در جهت ارتقاء رضایتمندی خلبانان 

گزینه  ندتوایممشاوره با روانشناسان شرکت  عتاًیطباقدام نمایند. 

در این  شدهانیبمؤثری در بهبود این وضعیت باشد لیکن موارد 

شرکت جهت  توسط کار نگرفتن روانشناسبه»پژوهش همچون 

 در اسرار عدم وجود محرم»، «روانی خلبانان تشخیص و بهبود مسا ل

روانی  برخورد قهری با مشکالت»و « هوایی شرکت بخش پزشکی

 .باشندیمر این زمینه بیانگر نقص موجود د« خلبانان

ی این پژوهش پیداست عوامل مختلفی هاافتهآنچنان که از ی

ی فردی خلبانان بر شیوه ارزیابی پیش از پرواز هاتفاوتهمچون 

ی هانشانهبا در نظر گرفتن این عوامل و  بایستمیاست و  مؤثر انهآ

واز مبین ناآمادگی خلبانان در جهت شناسا ی خلبانان ناآماده برای پر

پژوهش،  نیدر ا آمدهتأمل بدستقابل جینتا ازجملهکوشید. 
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در  شانیآمادگ تیوضع یابیخلبانان نسبت به ارز تیاکثر تیحساس

بود  کاکپیت خارج از یاز پرواز توسط فرد پیش زمان کوتاه

با در  ی هواپیماییهاشرکتکه در گام اول،  شودیم شنهادیپ نیبنابرا

ناآمادگی صادقانه  یخوداظهار در جهت مقتضی ریتداب نظر گرفتن

ی منف یحذف بازخوردها اقدام کنند. مواردی همچونخلبانان 

، مشکالت روانشناختی و جسمانی خلبانان نسبت به مسئولین شرکت

و  در صورت تعلیق مجوز پزشکی خلبانان یمال یتوانمندساز

 یپرواز گرید موردپرواز بر هر  یمنیا تیرجحتر نمودن اپررنگ

 رسانیاردر این زمینه ی توانندیمی هستند که مؤثراقدامات  جملهاز

خلبانان از از پرواز  پیش یابیبر ارز توانیم در گام دوم. باشند

 شود چرا دیکأتی احرفه ی رفتارهااز مؤلفه یکیعنوان به گریکدی

 یرخو تجربه ب یاریعمل براساس هوش نیا داستیکه آنچنان که پ

 كیستماتیحالت س و گرفتهانجام  اختیاریورت صاز خلبانان به

 یدهگزارشدر همین راستا ایجاد تمهیدات الزم جهت  .ندارد

به دور از  شان،خلبان همکار پرواز یآمادگوضعیت ناخلبانان از 

 زا گرید یکیعنوان ترس از عواقب آن به ایو  یستیهرگونه رودربا

 پرواز یمنیا شیاافز تشخیص خلبان ناآماده و مؤثر بر یهامؤلفه

تأمل قابل یهانهیاز گز گرید یکیعنوان به تاًی. نهاشودیمپیشنهاد 

تازه بازنشسته  یاز خلبانان مسافربر توانیپژوهش م جیبرآمده از نتا

 اعزامباشند در بخش  هو تجرب یمورد وثوق از نظر علمشده که 

 یآمادگ یبررس به انیبعنصر پشت كیعنوان تا بهنمود استفاده 

 ییامدهایعمل با پ نیاز پرواز بپردازند، هرچند که ا شیخلبانان پ

از پرواز همراه است و  شیپ در استرس خلبان شیافزا همچون

ن یشود بنابرا انخلبان یشغل یممکن است سبب کاهش خودکارآمد

اقدام  یشتریب تیبا حساس نهیگز نیا انتخاب در صورت بایستمی

اضر این بود که در رابطه با ی پژوهش حهاتیمحدودنمود. از 

های اندکی صورت گرفته بود؛ داخلی پژوهش مسافربریخلبانان 

های بدست آمده را با دشواری مواجه کرد. این یافته سهیمقااین امر 

ی بیشتر در این حوزه هاپژوهشموضوع نشاندهنده نیاز به اجرای 

از  لعهموردمطای موجود، نمونه هاتیمحدود. با توجه به باشدیم

خلبانان یك شرکت هواپیمایی در شهر تهران انتخاب شدند بنابراین 

ی اجتماعی و اقتصادی هاتفاوتگرفتن نظردر با شودیمپیشنهاد 

ی دیگری در سایر هاپژوهشموجود در شهرهای مختلف کشور، 

مناطق جغرافیایی انجام شوند. نظر به اینکه این پژوهش از دید 

در ارزیابی آمادگی شغلی خلبانان  مؤثرامل خلبانان به بررسی عو

ی کیفی دیگری هاپژوهش شودیم، پیشنهاد ستینگریمبرای پرواز 

هوا ی معتمد سازمان هواپیمایی کشوری صورت معطوف بر پزشکان

 گستردهپذیرد تا با بررسی نگرش آنها نسبت به این موضوع، فهم 

تری جهت ارزیابی راهکارهای مناسب تاًینهای از ضعف موجود و تر

های بستن یافتهکارخلبانان بدست آید. پیشنهاد دیگر اینکه با به

هایی برای خلبانان با برگزاری کارگاه توانیمحاصل از این پژوهش 

های مبین ناآمادگی پرواز پرداخت تا آنها بتوانند به به آموزش نشانه

ند و صورت ساختارمند به تشخیص ناآمادگی خلبان همکار بپرداز

در صورت لزوم نسبت به جایگزینی خلبان ناآماده و یا سایر اقدامات 

که با استفاده از نتایج بدست  مقتضی عمل نمایند. پیشنهاد دیگر این

های شیوه فعلی ارزیابی روانی توان نقیصهپژوهش می آمده از این

خلبانان را به مراجع ذیصالحی همچون پزشکی هوایی سازمان 

ری ارا ه نمود تا نسبت به ارتقاء شیوه موجود اقدام هواپیمایی کشو

توان با برگزاری جلساتی با مسئولین عنوان پیشنهاد آخر مینمایند. به

های هواپیمایی به بیان پیامدهای نامطلوب نارضایتی شغلی شرکت

ها پرداخت تا هوایی شرکتخلبانان بر وضعیت اقتصادی و ایمنی

این پیامدها در جهت بهبود وضعیت مسئولین با اطالع ملموس از 

 شغلی خلبانان اقدام نمایند.
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