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ABSTRACT This article is excerpted from the master thesis of the first author. 
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 Aim: The purpose of the present study was to explain the human interactions 
affecting the psychological preparation of airline pilots.  

Methods: Qualitative approach and thematic analytical method was used to 
conduct this study. The study population in this research were the pilots of an 
airline company in Tehran in 2019. In order to gather the necessary data, pilots 
were selected through purposive sampling criteria. Then, semi-structured 
interviews were conducted with each pilot and this process continued until 
theoretical saturation was reached. In this study, a total of 10 pilots were 
interviewed and the obtained data were classified and coded.  

Results: The analysis of the findings led to the identification of the influences 
of human interactions on the psychological preparation of pilots in the form of 
interactions between the flight crew, interactions between teams related to flight, 
and interactions outside the work environment. Interactions between the flight 
crew were extracted as interactions between pilots and other flight personnel and 
topics such as respect for the job position. Interactions between flight-related 
teams were inter-sectoral interactions and were identified in the form of 
relationships between pilots with air traffic controllers and other non-flight 
sectors. Finally, most of the interactions outside the work environment were 
related to the pilots' family issues.  

Conclusions: This study showed that there may be many undesirable 
interactions in different occupational and family areas of pilots that may lead to 
their psychological unpreparedness. This demonstrates the need to improve the 
quality of in-service training for pilots in relation to issues such as flight 
interactions and interactions between pilots and their families. 

Keywords: Human interactions, psychological preparation, civil pilots, flight 
crew, airlines 
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سررازی روانرری خلبانرران خطرروب  بررر آمررادهمرر ثر  تعررامالت انسررانی ، بررسرریهرردپ پررژوهش حاضرررهدددف:  
 جامعه مورد مطالعرهانجام شد.  تحلیل مضموناین پژوهش با رویکرد کیفی و به روش  . روش:بود ییهوا

آوری  بره منظرور جمر بودنرد.  3932خلبانان یو شرکت هواپ مایی در شهر تهران در سال در این پژوهش، 
مصرراحبه گیررری هدفمنررد،  نمونرره هررای مررال  براسرراسخلبانرران گررزینش پرر  از ، هررای  زم اطالعررات و داده

 سروا ت مصراحبه در پاسرخ بره با هر خلبان اجرا شد و این روند تا رسیدن به اشباد نظرریساختاریافته  نیمه
آمررده،  ی بدسررتهررا داده خلبرران مصرراحبه انجررام شررد سررپ  39ادامرره یافررت. در ایررن پررژوهش مجموعررا بررا 

   .ندکدگذاری شد بندی و طبقه
سرازی روانری خلبانران در  برر آمرادهمر ثر  انسرانیهای موجود به شناسائی تعامالت  تحلیل یافتهها: یافته

تعررامالت خررارج از  و هررای مرررتبط بررا بحررث پرررواز گررروه تعررامالت میرران، ان گررروه پررروازییررتعررامالت م قالرج
 و سرایر گرروه پرروازی خلبانران به صورت تعامالت میرانتعامالت میان گروه پروازی  د.ش ری منجمحیط کار

هررای مرررتبط بررا بحررث  . تعررامالت میرران گررروهاسررتخرا  شرردندشررغلی  مبراحثی همیررون احترررام برره جایگرراه و
هررای  و سررایر بخررش بررا مراقبررت پرررواز انمناسرربات میرران خلبانرر در قالررجبخشرری برروده و  تعررامالتی بررین، پررواز

خررانوادگی  باحررثبررا م، مرررتبط تعررامالت خررارج از محرریط کرراری غالررج . نهایترراشناسررائی شرردند غیرپررروازی
   .خلبانان بدست آمدند

هررای مختلررل شررغلی و  کرره تعررامالت نررامطلوب فراوانرری در حرروزهایررن مطالعرره نشرران داد گیددری: نتیجدده
امررر لرزوم بهبررود کیفیررت  شروند. ایررن خرانوادگی خلبانرران وجرود دارنررد کرره منجرر برره ناآمررادگی روانری آنهررا مرری

امالت میران عرگرروه پرروازی و ت در رابطره برا مرواردی همیرون تعرامالت میران خلبانرانخدمت   حین  آموزش
  دهد. خلبانان و خانواده آنها را نشان می

 های هواپ مایی   سازی روانی، خلبانان مسافربری، گروه پروازی، شرکت تعامالت انسانی، آماده های کلیدی:واژه
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 مقدمه
، و یفه هدایت و ناوبری هواپیمای چند موتتوره بتا بتاا  ابتت را، خلبانان خطوع هوایی

برای حمل و نقل مسافر و بتار برعهتده دارنتد. ، هوایی برنامه ریزی شدهمعموال در مسیرهای 
کنتتترا متتی متتورد نیتتاز بتترای خلبانتتانهای  از جملتته توانمنتتدی حساستتیت ، تتتوان بتته دقتتت در 
کتتتترد. خلبانتتتتان متتتتی و زمتتتتان عکتتتت  العمتتتتل نستتتتبت بتتتته مستتتتائل بایستتتتت قتتتتدرت  اشتتتتاره 

یتتاب -حتتل مستتائل، گیری تصتتمیو ی نتتتایج بتترای انتختتتاب تجزیتته و تحلیتتل اطالعتتات و ارز
کتتردن مستتائل  پتتذیرش انتقتتاد و برختتورد -همچنتتین تحمتتل استتترس -بهتتترین راه حتتل و حتتل 

کتتردن ، حفتتف آرامتتش -و ختتودکنترلی -همتتراه بتتا آرامتتش در شتترایط استتترس بتتاالمتتؤ ر  چتت  
کنتتترا خشتتو و پرهیتتز از رفتارهتتای تهتتاجمی حتتتی در شتترایط بستتیار ، پیوستتته احساستتات

فتوق در خلبانتان مستتلزم داشتتن های  بروز توانمندی. (2632، 1ُا نت) ند را دارا باش -دشوار 
در هواپیمتتایی و ستتتپ  های  حتتین استتتخدام خلبانتتتان در شتترکتکتتته  روانتتی ستتالو استتت

یتابی قترار متیمتنظو پزشتکی های  چ  ستازمان بتین المللتی  گیترد. در همتین رابطته متورد ارز
کتابچتتته راهنمتتتای پزشتتتکی هوانتتتوردی غیرنظتتتامی 2ایکتتتائو() هوانتتتوردی غیرنظتتتامی بتتته  3در 

 هتتا ایتتن بیماریاز جملتته   داشتتته استتت مختتل آمتتادگی روانتتی خلبانتتان اشتتارههتتای  بیماری
اختتتالا ، اختتتالا متترتبط بتتا استتترس، 4اختتتالا ذهنتتی ارگتتانیکی، تتتوان بتته استتکیزوفرنی متتی

کتترد  و رشتتد روانتتی اختتتالا، خلقتتی عتتالوه بتتر  .(2632، ایکتتائو) عقتتب مانتتدگی ذهنتتی اشتتاره 
که پیش از این به آنها اشاره شتدهای  خصای  فردی و بیماری عوامتل ستاختاری و ، روانی 
گروه  بتر آمتاده ستازی روانتی خلبانتان مؤ ر  واملپروازی از جمله عهای  تعامالت موجود میان 

باشتتند. آنچتته بایتتد در نظتتر داشتتت اینکتته متتواردی همچتتون تطتتابق خلبتتان بتتا فرهنتتگ  متتی

                          
1. O*NET 
2. International Civil Aviation Organization (ICAO) 
3. Manual of Civil Aviation Medicine 
4. organic mental disorder 
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شخصتیتی متورد هتای  و تطتابق او بتا ویژگی (2637، 1هلمتریی و مریتت)  ستازمانیو ای  حرفه
، 2آتتتی متتوری  3121، جتتوانمرد و محمتتدی، رجتتایی، مفخمتتی، پور عبدالتته) نیتتاز ایتتن شتتیل

در بتدو استتخدام  بر آمادگی روانی خلبانتان هستتند و میبایستتمؤ ر  از جمله عوامل (2631
گیرنتتد. یتتابی قتترار   بتتر آمتتادگی روانتتی خلبانتتانمتتؤ ر  از جملتته عوامتتل منفتتی خلبانتتان متتورد ارز

کتترد  یزنتتدگ در شتتیل و موجتتودهتتای  تتتوان بتته تنش متتی نتتوده و  احمتتدی، یاستتایی) آنهتتا اشتتاره 
اجتمتتتاعی و ختتتانوادگی نشتتتات ، مختلتتتف اقتصتتتادیهای  کتتته از پدیتتتده (3110، کولیونتتتد

، (3123) رستتولی  بتتا توجتته بتته مطالعتتات .(3110، یواعتتف و ختتداپناه، یفردوستت)  گیتترد متتی
کیتتزمک دی عملکتترد منفتتی بتتر  تتتنش شتتیلی تتتا یر، (2660)  4بتتور و هابتتاردو  (2631)  3هتتوف و 

کتتار) استتت  رگتتذاریخلبانتتان نیتتز تا بتتر ختتانواده دارد و پیامتتدهای آن خلبانتتان  شتیلی ، 5بتتور و 
سبب پایین آمدن بتازدهی ها  . این تنش(3117، و حبیبی یانیشتآ یفتح، یاحمد  2665

نگنشتی) مستتقیو بتا فرستودگی عتاطفی دارنتدای  شتوند و رابطته می کارکنان . بایتد (2635، 2مم
کتته فرستتودگی عتتاطفی یانبتتاری همچتتون افتتزایش اشتتتباهات و ، توجتته داشتتت  پیامتتدهای ز

کنش در مواقع نیاز به طوالنی ، دیستتل) شتود متی کنترا اجرایی باال را سبب تر شدن زمان وا
کتته پیداستتت ناآمتتادگی روانتتی خلبانتتان(2631، 1کستتمار و اشتتمیت توانتتد بتتا  متتی . آنچنتتان 

که از آن جملتهپیا گواری همچون خودکشی خلبان به سرانجام برسد  تتوان بته  متی مدهای نا
کتترد:  کتبتتر  13ستتانحه ایتتن متتوارد اشتتاره  کمتت  خلبتتان  757هواپیمتتای بوئینتتگ  3222ا کتته 

کنتتترا  شتترکت هواپیمتتایی مصتتر  بتتهستتقوع هواپیمتتا  هواپیمتتا عامتتلبتتا جلتتو دادن فتترامین 
کمتت  خلبتتان  2631متتارس  25ستتانحه . اقیتتانوس اطلتت  شتتد دن در نمتتوقفتتل  پتت  ازکتته 

کپیت  کته خلبتان  2631نتوامبر  22کوهستان آلپ شتد  ستانحه  بهسبب سقوع هواپیما مکا
                          
1. Helmreich, R. L., Merritt, A. C. 
2. Moriarty, D. 
3. DeHoff, M. C., & Cusick, S. K. 
4. Bor, R.& Hubbard, T. 
5. Bor, R., & Kahr, B. 
6. Mengenci, C. 
7. Diestel, S., Cosmar, M., & Schmidt, K. H. 
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کتتردنتتتر در دستتتگاه خلبتتان خودکتتار و  بتتا تنظتتیو ارتفتتاع پتتایین ستترعت هواپیمتتا تتتا  اضتتافه 
 نرخ داده در جهتا ستوانح هتوایی .بیشترین حد ممکن سبب به زمین ختوردن هواپیمتا شتد

  بته همتین جهتت باشتند متی رابطته بتا آمتاده ستازی روانتی خلبانتانموجود در  ضعفبیانگر 
گسترده تری یابی این ناآمادگی روانی  میبایست در رابطه با علت صتورت پتذیرد. تحقیقات 
گرفتتته در رابطتته بتتا عوامتتلداخلتتی تحقیقتتات از نکتتات قابتتل تامتتل اینکتته  بتتر متتؤ ر  صتتورت 

کشتور بتوده بوده و متمرکز  بسیار محدودناآمادگی روانی خلبانان  بر خلبانان نیروهای نظامی 
کتته  شتترایط ، مربوطتتههای  همچتتون تعتتامالت خلبانتتان و ستتازمانهایی  از نظتتر جنبتتهاستتت 

 خلبانتتان مستتافربریچشتتمگیری بتتا هتتای  ستتطح توقعتتات و غیتتره تفاوت، اقتصتتادی، رفتتاهی
ُکت دارند.  کته در مطالعتات  کم  (2635) 1متایرز و راجیتوان، آنچنان  ترو  پیداستت  (2662)  2ملم

چگونگی برقراری ارتباع میتان افتراد دخیتل در پترواز نقتش متو ری بتر آمتادگی روانتی خلبانتان 
کننتده بتروز ستوانح هتوایی ، دارد و در صورت معیوب بودن ایتن تعتامالت بته عوامتل تشتدید 

 و جبتران ناپتذیر اجتمتاعی بتا پیامتدهایهتوایی  ستانحهبه اینکه هر  شود. با توجه یم تبدیل
، همتتراه استتتداغدیتتده و آحتتاد ملتتت هتتای  خانواده، یمتتاییپهواهای  اقتصتتادی بتتر شتترکت

گستره تعامالت پروازی و چگونگی تا یرگذاری آنها بر آماده ستازی  بررسی جامع در رابطه با 
 بررستتی، حاضتتر در همتتین راستتتا هتتدف پتتهوهشرستتد.  متتی روانتتی خلبانتتان حیتتاتی بتته نظتتر

نیتز ستواا پتهوهش  بتود.بتر آمتاده ستازی روانتی خلبانتان خطتوع هتوایی مؤ ر  تعامالت انسانی
بتتر آمتتاده ستتازی روانتتی خلبانتتان خطتتوع متتؤ ر  تعتتامالت انستتانی: تعریتتف شتتدبتتدین صتتورت 

 چه هستند؟ هوایی 

 روش
کیفتی و بته روش  راستاسب، پهوهش حاضتر . جامعته انجتام شتدتحلیتل ماتمون رویکترد 

در ایتن  بودنتد. 3121خلبانان ی  شرکت هواپیمایی در شتهر تهتران در ستاا ، مورد مطالعه
                          
1. Cooke, N. J., Myers, C. W., & Rajivan, P. 
2. Kemmler, R. W. 
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گیری  پهوهش ورود خلبانتان  عیتارم تعیتین نمونته استتفاده شتد.یهدفمند بترااز روش نمونه 
اتتای  گواهینامتهدارای  -3بته نمونته بتدین صتورت بودنتد:   1666حتتداقل  -2 .دنباشت 1ی پتی ام

گتتتذران ایتتتن مقتتتدار از ستتتاعت  گواهینامتتته متتتذکور و  کتتترده باشتتتند. دارا بتتتودن  ستتتاعت پتتترواز 
کاپیتان شتدن خلبانتان در شترکت، پروازی هواپیمتایی بتا پروازهتای های  عرف موجود برای 

شتده متناستب باشند. البتته ایتن شترایط بیتان  می 2کوتاه برد و هواپیماهایی با موتور توربوفن
، 3فالیتتت دک فرنتتد) تواننتتد تیییراتتتی داشتتته باشتتند  و خلبانتتان مختلتتف متتیها  بتتا شتترکت

کتتافی بتتر (2626 کتته خلبتتان اشتتراف اطالعتتاتی  . ایتتن میتتزان از تجربتته بتتدین جهتتت متتدنظر بتتود 
تعامالت پروازی موجود در هواپیمتای مستافربری داشتته باشتد تتا بتوانتد بته ستواالت بته نحتو 

کتته خلبتتان در حتتاا حاضتتر شتتاغل در مطلتتوب پاستتخ دهتتد. معیتتار ختتروج از نمونتته  ایتتن بتتود 
گتترفتن بتته متتدت طتتوالنی از جتتو شتتیلی کتته فاصتله   شترکت هواپیمتتایی نباشتتد بتته ایتتن علتتت 

د. پت  از انتختاب دهتکاهش  ی رارخ داده پرواز تعامالت جزئیات امکان یادآوریتواند  می
گزینشمعیارخلبانان طبق  شتد و تتا  امانجتبا هر خلبان نیمه ساختار یافته مصاحبه ، های 

ادامته یافتت. در ایتن پتهوهش پت  از  ستواالت مصتاحبهرسیدن به اشباع نظری در پاسخ بته 
 2بتا  مصتاحبه، بته جهتت یتافتن اطمینتانمصاحبه به اشتباع نظتری رستیده شتد و  1انجام 

بتتدین صتتورت بودنتتد: ها  دیگتتر نیتتز انجتتام شتتد. نمونتته ستتواالت بیتتان شتتده در مصتتاحبه فتترد
در ارتبتتاع بتتا »، «میشتته؟ بتترای شتتما مشتتکل ایجتتاد باعتتث ختتانوادگی کتتدام مستتائل»

کردید»، «خورید؟ می به چه مشکالتی بر تانهمکاران که عنوان  چته تتا یری بتر ، این مسائلی 
کردیتتد»، «گذارنتتد؟ زنتتدگی و بتتر پروازتتتون متتی کتته عنتتوان  کنتتار ، شتتما بتتا ایتتن مستتائلی  چتته طتتور 

کنته؟ تونه بترای حتل ایتن خانواده چه طور می»و « آیید؟ می کمت   پت  از «. مستائل بته شتما 
بتا مطترح نمتودن ستواالت تکمیلتی در ، بیان نمتودن هتر ستواا و شتنیدن توضتیحات خلبتان

یتتاب متتی مصتتاحبه شتتکلجریتتان ، راستتتای توضتتیحات ارائتته شتتده ی ایتتن گرفتتت. جهتتت ارز

                          
1. Air Transport Pilots License (ATPL) 
2. Turbo fan 
3. Flight Deck Friend 
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کیفتتتی از معیتتتار  و معیتتتار تبیینتتتات  (3123، بتتته نقتتتل از ابوالمعتتتالی، 2666)  1لییتتتاردپتتتهوهش 
بته تناستب بتتین همتین راستتتا ر . داستتفاده شتد (3123، بته نقتل از ابوالمعتتالی، 2633) رقیتب 

ایتن  که دشحفف  ها  درگیری مستمر ذهنی با دادهسواا پهوهش و روش تحلیل توجه شد و 
خوانی اطالعتتات جمتتع زافتتزایش عمتتق و وستتعت اطالعتتات را موجتتب شتتد. بتتا چنتتد بتتا، امتتر

. ستتتپ  محتتتتوای نهفتتتته در مشتتتخ  شتتتدندهتتتا  گزارهعبتتتارات مهتتتو تعیتتتین و، آوری شتتتده
گرفت. به منظتور  مفاهیوبراساس بندی  طبقهج شده و مستخرها  گزاره بنتدی  مقولهصورت 

کته در هتر ، ناشی از تفسیرهای  و رفع تناقو از فرآیند بازگشت دوبتاره بته متتن استتفاده شتد 
کلتی در جهتت ایجتاد ارتبتاع صتحیح ، تفستیریهای  مرحله پ  از ادغام خالصه تحلیلتی 

گرفتتت. مفتتاهیوتفاستتیر و ، اولیتتههتتای  بتتین داده نهایتتتا بتتا پتتاالیش  استتتخراج شتتده انجتتام 
کدهای مشابه گرفت. شایان ذکتر ها  تدوین مقوله، مفاهیو بدست آمده و با ترکیب  صورت 

استتت تجربتته چنتتد ستتاله یکتتی از پهوهشتتگران در حتتوزه هتتوایی ستتبب حساستتیت بیشتتتر در 
، ییرابطتته بتتا مباحتتث مطروحتته خلبانتتان در مصتتاحبه شتتد. همچنتتین در ستتایه ایتتن آشتتنا

که خلبانان بتوانند در مقابل فردی آشنا به ایتن صتنعت گردید  ، فاایی اطمینان آور فراهو 
کته ایتن امتر های  دغدغه کننتد  کنند و به راحتی از اصطالحات فنی استتفاده  خود را مطرح 

گستتترده بتته ایتن نکتتته هتا  تتر مطالتب منجتتر شتد. در حتین جمتتع آوری و تحلیتل داده بته بیتان 
ذهنتی و قتالبی و همچنتین جهتت های  نایی قبلی ستبب بتروز مفروضتهتوجه شدکه این آش

گرفته نشود. در این پهوهشهای  و یا خدشه در تحلیلها  دهی به داده چهار حتوزه ، صورت 
گاهانتتته، رازداری و بتتتی نتتتامی ی احتمتتتالی پیامتتتدهادر رازداری و نقتتتش پهوهشتتتگر ، توافتتتق آ

گرفتتتتهدر نظتتتبتتته عنتتتوان مالحظتتتات اخالقتتتی پتتتهوهش ها  مصتتتاحبه گتتتاهی شتتترکت  شتتتد. ر  آ
کلتتی پتتهوهش گونتته خطتتر یتتا ستتودمندی هتتا  روش تحلیتتل داده، کننتتدگان از اهتتداف  و یتتا هتتر 

گرفتند.  احتمالی در راستای همین مالحظات اخالقی صورت 

                          
1. Yardley, L. 
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 ها یافته
کننده در جتدوا  مشخصات گتزارههای  و یافتته 3خلبانان مشارکت  ، پتهوهش در قالتب 

مشتتتارکت  یانتتتد. شتتتایان ذکتتتر استتتت تمتتتام ارائتتته شتتتده  5و  1، 2مفهتتتوم و مقولتتته در جتتتدوا  
اای  گواهینامه پروازیدارای  مرد و، پهوهشاین  در کنندگان  بودند. تی پی ام

 کنندگانمشخصات مشارکت .1جدول 
 ساعت پروازی وضعیت تاهل کنندهشرکت ساعت پروازی وضعیت تاهل کنندهشرکت
 1166 متاهل 0 1666 متاهل 3
 1166 مجرد 7 31666 متاهل 2
 2666 متاهل 1 2666 متاهل 1
 1666 مجرد 2 36166 متاهل 5
 0666 متاهل 36 7166 متاهل 1

 

 بر ناآمادگی روانی خلبانان خطوط هوایى مؤثر  انسانیتعامالت  باز گذاریکد .7جدول      
 مقوله مفهوم گزاره

 طبیعتت بته علتت الزم همکتاری عتدم، خلبانتان بتین بحتث و جتر

عتتتدم تطتتتابق اخالقتتتی متتتابین برختتتی از ، هتتتا از خلبان برختتتی خشتتن
، پترواز در فتردی نتاهمخوان بتا بتودن بترای ذهنتی درگیتری، هتا خلبان

، عدم درک خلبان و کم  خلبان از یکدیگر به دلیل تفاوت سنی بتاال
 پتذیرش عتدم، فعلتی در نستل خلبانتان کمت  کمتتر پذیری اطاعت

کمت  دانش  بتین رقابتت منفتی وجتود، خلبتان توستط خلبتان بتاالتر 

 خلبان ها

تعامالت نامطلوب 
 میان خلبانان

تعامالت نامطلوب 
گروه پروازی  میان 

 انجتام عتدم، خلبتان بتا همتاهنگی بتدون مهماندار خودسرانه اقدام

درخواستتت خلبتتان از مهمانتتدار بتترای ، بتته مهمانتتدار محولتته و تتایف
 اختیارات مهماندارخارج از  ای  آماده سازی شرایط پرواز در حیطه

تعامالت نامطلوب 
میان خلبان و 

 مهماندار
 تتداخل، خلبتان بته ختود معرفتی از پترواز امنیتت سترتیو تخطتی

 امنیتت تتیو بتا مشتکل وجتود، پترواز و تتیو امنیتت خلبتان اختیارات

عتتدم اعتتترا  خلبتان بتته برختتورد ، مستافر کتتردن آپگریتتد بترای پترواز

تعامالت نامطلوب 
میان خلبان و تیو 

 ت پروازیامن
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 مقوله مفهوم گزاره

کتتردن آشتتنایان در نامناستب تتتیو امنیتت پتترواز بته ختتاطر  نیتاز بتته آپگریتد 
 بتا مشتورت بتدون پترواز امنیتت ویتت خودسترانه تصتمیمات، پترواز

 ستوه، پترواز امنیتت تتیو توستط امتور نتامرتبط در دخالتت، خلبتان

 متامورین بعاا نامناسب برخورد، از قدرت پرواز استفاده تیو امنیت

 گیت با خلبان کنترا
 راجع نکردن صحبت، پروازی گروه میان ناتمامهای  گشتالت وجود

 همکاران با شیلیهای  ناراحتی به
مسائل حل نشده  
گروه پروازی  میان 

 نامناستب برختورد، پترواز مراقبتت بترج توستط پترواز اجتازه در تتاخیر

 پرواز مراقبت 1گراند در اپراتور
تعامالت نامطلوب 

میان خلبان و 
 مراقبت پرواز

تعامالت نامطلوب 
گروه های  میان 

مرتبط با بحث 
 حتق نگتاه، هتا نظتر برختی فنی ازهتا  فنی بته خلبان باالی از دید تفکر پرواز

کتار نبتردن مکالمتات ، هتا فنتی از نظتر برختی فنی از خلبتان ختوری بته 
 ستر بتر همکاران فنی بحث خلبان با، استاندارد با خلبان توسط فنی

 هواپیما فنی مشکالت

تعامالت نامطلوب 
میان خلبان و 

 نیروی فنی

 رفتتتار، حمتتل و نقتتل راننتتدگان رفتتتاری نامناستتبهتتای  ویژگی

 پتروازی خلبتان وضتعیت درک عدم، حمل و نقل رانندهای  غیرحرفه

 ونقل حمل رانندگان توسط

تعامالت نامطلوب 
میان خلبان و 
و رانندگان حمل 

 نقل
گتتتذاری مستتتئولیت تهیتتته وستتتیله حمتتتل و نقتتتل بتتته خلبتتتان در مواقتتتع  وا

کتاری بختش حمتل و نقتل عتدم ، همزمانی پروازهای غیرمترقبه و پی  
 تمایل دیسپی به توضیح بیشتر راجع به پرواز

بروز مشکل برای 
خلبان به دلیل عدم 
کارمندان به  تمایل 
قبوا مسئولیت 

 بیشتر
 

کتاری، تخصصتی غیتر کتار در دخالتت یا  نداشتتن، متدیران جلتوی ر

 کارمندان مناسب بین سازمانی رفتار
عدم رعایت رفتار 

 طیمح در یسازمان
 یکار

                          
1. ground 
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 مقوله مفهوم گزاره

 ابتراز نارضتایتی، پترواز تتاخیر صتورت در مستافران نتاراحتی ابتراز

 دیگر مسافران کردن 1در صورت آپگرید مسافران
تعامالت نامطلوب 
گروه پروازی و  میان 

 مسافران
متزمن  مشتکالت، عزیتزان دادن دستت از، ختانواده اعاتاه بیمتاری

، و همستر خلبتان همزمتان بتودن شاغل، دعوای خانوادگی، خانوادگی
 فرزند مشکالت تحصیلی

مسائل معموا 
 خانوادگی

تعامالت دغدغه 
آفرین خارج از 
کاری  محیط 

 از بتودن خلبتان بته علتت دور عتاطفی ختانواده نیازهتای تتامین عتدم

دوری خلبتتتتان از سستتتتت شتتتتدن بنیتتتتان ختتتتانواده بتتتته دلیتتتتل ، ختتتتانواده
اذیت شدن خانواده به دلیل آماده شدن خلبان برای پترواز در ، خانواده

عتدم درک موقعیتت ختاد شتیلی خلبتان توستط ختانواده ، نیمه شتب
، ستتتختی دور بتتتودن از ختتتانواده بتتترای خلبتتتان در پروازهتتتای دور بتتترد، او

احتمتاا لیتزش در روابتط زناشتویی بتا توجته بته اقامتت خلبتان بته دور از 
دغدغتته عتتدم اطتتالع خلبتتان از وضتتعیت ، ر در پروازهتتای دوربتتردهمستت

 وضتتتعیت از نگرانتتتی خلبتتتان، عاتتتو بیمتتتار ختتتانواده در حتتتین پتتترواز
کتتتافی در بتتتازه، فرزنتتتد در حتتتین پتتترواز نگهتتتداری از ای  نداشتتتتن وقتتتت 

عتتدم امکتتان دیتتدار بتتا اعاتتاه فامیتتل در ، بتترای تفتتریح بتتا فرزنتتدهتتا  زمان
فشتار ماتاعف ازدواج بتا ، پترواز خلبتان بسیاری از ایام تعطیل به دلیل

 توجه به شرایط خاد شیلی خلبان

مسائل خاد 
 خانوادگی خلبان

 متفتاوت انتظتارات، ها جشتن درهتا  خلبان از متفتاوت هدیته انتظتار

، آنهتا از نظتر متردم متالی جایگتاه بتاالی بتا توجته بته خلبانها از آشنایان
 ختتاطر جایگتتاهمناستتب بتته هتای  مکان خلبتتان در زنتتدگی اهمیتت

 مردم نظر شیلی آنها در

ناشی های  دغدغه
 از انتظارات سایرین

                          
1. upgrade 
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 بر آمادگی روانی خلبانان خطوط هوایىمؤثر  انسانیگذاری باز تعامالت کد .3جدول 
 مقوله مفهوم گزاره

یشتان برنامته تیییتر در هتو بتا خلبانتان همکتاری  مشتارکت، پرواز

 خلبتان هتر آوردن حتاا سر، نشدن جهت خسته به پرواز در خلبانان

کتردن، او شخصتیتیهتای  ویژگی بته توجته بتا کپیتت جتو عتو    کا

بتا  خلبتان از پتروازی لتود کتردن کتو، ختوش الکتیهتای  خلبان توستط
امتور در حتین صتحبت  از طرفتداری در تعصتب عتدم، پتایین آمتادگی

کمت  خلبتان  پترواز صتورت در همکتاران تشتویق، متابین خلبتان و 

 در موجتود نظتر فصتل اختتالف و حتل، آمتادگی عتدم دلیتل بته نکتردن

خلبتتانم متتدیر هتتر ناوگتتان( بتتا ) هتتا1منیجتتر فیلیتتت همکتتاری، مستتائل
 پروازی خاد امور خلبانان جهت

همکاری مطلوب 
 میان خلبانان

ب
طلو

ت م
مال

تعا
 انیم 

روه
گ

 
زی

پروا
 

تصتنعی در  داشتتن لبخنتد، دیگتران بتا مناستب العمل عک  داشتن
کتنش بته رفتتار ، بتروز نتاراحتی جهتت عتدم حفتف خونستردی در حتین وا

کتتار بتتردن زبتتان ختتوش و رفتتتار، نتتامطلوب دیگتتران ، آمیتتز محبتتت بتته 
صتمیمی نشتدن خلبتان ، دیگران در صورت مقصتر بتودن از عذرخواهی

نداشتتن ، شتیلی و تایف صتحیح انجتام در اختالا عتدم جهتت بته
 لجبازی در تعامل با دیگران

خود مراقبتی 
عملکردی خلبان در 

گروه تعامل  با سایر 
 پروازی

 گتروه میان در دوستانه برخورد، پروازی گروه میان ارتباع در صداقت

 پروازی گروه میان هماهنگی، پروازی
برخورد خوشایند 
گروه پروازی  میان 

گتترم خلبتتان بتتا تتتیو پتترواز بتته جهتتت ایجتتاد رابطتته  امنیتتت احوالپرستتی 
گرم با آنهااحترام متقابل تیو امنیت پرواز در صورت ، دوستانه  برخورد 

تعامالت مطلوب 
میان خلبان و تیو 

 ت پروازیامن
کلمتات استتاندارد حتین پترواز کتارگیری   پتروازی استتاندارد وجتود، بته 

یته وحتدت ایجتاد بترای  طتی کالمتیهتای  تکلف حتذف، پترواز در رو

 فرآیندهای پرواز اجرای

کارگیری تعامالت  به 
 استاندارد پروازی

 هواپیمتا فرمانتده بازخواستت از بترای ختود بته دیگتران اجتازه عتدم
 عتدم، همکتاران ختود توستط هتوایی همکتاران بته احتترام، خلبتان()

 خلبان با نامناسب رفتار برای خود به خلبان کم  اجازه

گاه یاحترام به جا
 یشیل

                          
1. Fleet manager 
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 مقوله مفهوم گزاره

کتتار و ، برختورد محترمانته مراقبتت پتترواز بتا خلبتان گترفتن ستختی  در نظتتر 
بتتته ، پتتترواز در تعتتتامالت توستتتط خلبتتتانکمبتتتود امکانتتتات بتتترج مراقبتتتت 

 کارگیری مکالمات استاندارد بین خلبان و مراقبت پرواز

تعامالت مطلوب 
میان خلبان و 
 مراقبت پرواز

روه
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ب 
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ت م

مال
تعا

 
ای 

ه
رواز
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، ابتتراز صتتادقانه مشتتکالت فنتتی هواپیمتتا توستتط نیتتروی فنتتی بتته خلبتتان
کتتارگیری مکالمتتتات ، نیتتروی فنتتتی برختتورد محترمانتته بتتتین خلبتتان و بتته 

 استاندارد بین خلبان و نیروی فنی

تعامالت مطلوب 
میان خلبان و نیروی 

 فنی

گتروه پتروازی بته اجازه خلبان به راننده برای رساندن سریع تتر عاتو دیگتر 
کاهش زمان حمل و نقل گرفتن مسائل ختانوادگی راننتده ، منظور  در نظر 
 توسط خلبان در بروز ضعف عملکردی راننده

تعامالت مطلوب 
میان خلبان و 

 و نقلرانندگان حمل 

برقتراری ، پتروازی همکتاران میتان انستانی ارتباطتات ارج نهتادن بته
 کاری دوستانه محیط

 در صمیمانه رفتار

 یکار طیمح

عتذرخواهی از مستافران در ، بیان محترمانه مشکل پروازی برای مسافران
 محترمانته بیتان صتورت در مستافران پتذیرش، صتورت داشتتن تقصتیر

 پروازی مشکل

تعامالت مطلوب 
گروه پروازی و  میان 

 مسافران
، خلبتان همستر توستط پرواز از پیش زندگی پرتنش موقعیت مدیریت

انجتتام ، عتتدم طتترح مستتائل چالشتتی ختتانواده بتتا خلبتتان در پتتیش از پتترواز
 کارهای مربوع به خانواده توسط همسر در زمان پرواز خلبان

 مسائل تیریمد

 زندگی توسط

 خلبان خانواده

ری
ط کا

حی
از م

رج 
 خا

ب
طلو

ت م
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کتافی خلبتان پتیش از پتترواز ، همکتاری ختانواده بترای داشتتن استتتراحت 
کتردن وستایل پتروازی خلبتان توستط همستر همکتاری ختانواده در ، آماده 

 اعاتتاه کنتتار در بتتودن، برقتراری محتتیط آرام جهتتت مطالعتته خلبتان

 آنها نیاز زمان در خانواده

همکاری مطلوب 
 خانوادگی

 در ستعی، فرزنتد عتاطفی نیازهتای تتامین بته دهتی اولویتت در ستعی

 در یستع، همستر و فرزنتد از مراقبتت بترای ختانواده همستر بته نزدیکتی

 و مندی داشتن عالقه، و بالعک  کار به خانه مشکالت تسری عدم
 همسر به منظور تدوام زندگی تعهد و درک

دهی در اولویت 
 تعامالت زندگی
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گرفتته در بحث همگتی بته صتورت مستتقیو و یتا غیتر کته پتروازی هتای  تعامالت صتورت 
بیتان  1و  2در قالب جدوا ، بودندآمادگی روانی خلبانان تا یرگذار نابر آمادگی و یا  مستقیو
گروه پتروازی پیداست این دو جدوااز مقایسه نتایج شدند.  بته همکتاری و  تعامالت میان 

خلبتتان و تتتیو امنیتتت پتترواز و ، خلبتتان و مهمانتتدار، یتتا عتتدم همکتتاری موجتتود بتتین خلبانتتان
شتوند.  متی مباحثی همچون احترام به جایگاه شیلی و یا مسائل حتل نشتده پتروازی مربتوع

گروه تعامالت تعتامالتی بتین بخشتی بتوده و بته مناستبات ، مترتبط بتا بحتث پتروازهای  میان 
راننتتدگان حمتتل و نقتتل و مستتافران ، نیتتروی فنتتی، مراقبتتت پتتروازهتتای  بتتا بخشمیتتان خلبتتان 

کاریباشند. نهایتا  می مرتبط غالبا مرتبط بتا مباحتث ختانوادگی  تعامالت خارج از محیط 
بوده و بر مسائلی همچون نحتوه متدیریت مستائل ختانوادگی و نحتوه همکتاری بتین ختانواده 

کتتهداللتت دارنتتد.  ل عتتدم وجتتود صتحبت ختتاد توستتط خلبانتتان بتته دلیت شتتایان ذکتر استتت 
کدی در ایتن رابطته بیتان نشتد. همچنتین میبایستت عنتوان نمتود ، راجع به مکانی  هوایی

گرفتتتته بتتا خلبانتتتانهای  کتته در مصتتتاحبه تمرکتتز اصتتتلی بتتر روی شناستتتائی عوامتتتل ، صتتورت 
کاهش  ایتن  آنهتا اقتدام نمتود و ازمسبب ناآمادگی خلبانان بود تا بتوان در جهت حذف و یا 

بته بیتان  5در ادامته در جتدوا . فتراهو آیتدشرایط جهت آماده سازی روانی خلبانان ، رهگذر
 شود. می تعامالت انسانی متفاوت خلبانان پرداخته

 سازی روانی خلبانان خطوط هوایى بر آمادهمؤثر  متفاوتتعامالت انسانی  کدگذاری باز .4جدول 
 مقوله مفهوم گزاره

در تعامتتتتل خلبتتتتان همکتتتتار بتتتتا خلبتتتتان دو شتتتتیوه مواجهتتتته  - 3
 ناآماده:

 تعامالت در مواجهه مستقیو با خلبان نا آماده: – 3-3

 بته راجتع پرستش، پترواز از پتیش خلبتان احتواا از پرستش

 خلبان ناراحتی علت

 ناآماده: خلبان با مستقیو غیر تعامالت در مواجهه -3-2
 ،ناآمتاده خلبتان بتا مواجهته در زدن خیتالیبتی بته را ختود

 از ستواا پرستش عتدم، کردن موضوع ناآمادگی خلبان عو 

 جهتت خلبتان عتدم پافشتاری بته، خلبتان یروانت وضتعیت

 مشکل خلبان به راجع سواا نپرسیدن، پرواز عدم

نحوه مواجهه با خلبان 
ناآماده توسط خلبان 

 همکار

تعامالت انسانی 
 متفاوت خلبانان
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 مقوله مفهوم گزاره

فازهتتتتای  دو شتتتیوه تعتتتاملی در بیتتتان مطالتتتب در ختتتارج از - 2
 بحرانی پرواز:

 عدم بیان مباحث غیر شیلی در پرواز: -2-3

 عتدم، مترتبط بتا پترواز غیتر مستائل بته راجتع صتحبت عتدم

عتدم صتحبت ، هتو بتا کتاری و مباحتث شخصتی دخالتت
گذران زندگی کافی بودن حقوق برای   درمورد نا

 بیان مباحث غیر شیلی در پرواز: -2-2

 زدن حترف، پترواز در کتاری غیتر امتور بته راجتع صتحبت

گون در گونا  یاریهوش حفف جهت خلبانان راجع به مسائل 

رویکرد خلبانان در 
در خارج ، طرح مباحث

 از فازهای بحرانی پرواز

 
بته دو ، پیداست خلبانتان در ایتن دو موقعیتت 5که از نتایج مطروحه در جدوا آنچنان 

کتتامال متفتتاوت تعامتتل نمتت برختتی ، مواجهتته بتتا خلبتتان ناآمتتادهوده انتتد. در رابطتته بتتا شتتیوه گونتته 
یتابی وضتعیت ناآمتادگی روانتی خلبتان  مواجهه مستقیو با خلبتان ناآمتاده را برگزیتده و بته ارز

و برختی دیگتر مواجهته غیرمستتقیو را برگزیتده و پرسشتی در رابطته بتا انتد  همکار اقتدام نموده
از جانتتتب  وضتتعیت ناآمتتتادگی روانتتتی خلبتتان همکتتتار نداشتتتته انتتتد. پیامتتدهای بیتتتان شتتتده

ارائتته شتتده انتتد. در  3در قالتتب شتتکل ، خلبانتتان در رابطتته بتتا نحتتوه مواجهتته بتتا خلبتتان ناآمتتاده
یکتتترد خلبانتتتان در طتتترح مباحتتتث در ختتتارج از  برختتتی از ، فازهتتتای بحرانتتتی پتتتروازرابطتتته بتتتا رو

که در صورت نبود مباحتث پتروازی بته بحتث راجتع بته مباحتث  خلبانان این نظر را داشتند 
یکتتترد را نداشتتتته و بتتته آن بتتته دیتتتد منفتتتی متتتی غیرپتتتروازی  پردازنتتتد ولتتتی برختتتی دیگتتتر ایتتتن رو

در رابطتته بتتا بیتتان و یتتا عتتدم بیتتان  خلبانتتان عنتتوان شتتده توستتطپیامتتدهای نگریستتتند.  متتی
 ارائه شده اند. 2مباحث غیرپروازی در شکل
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 نمودار تقاطم مفاهیم نحوه مواجهه با خلبان ناآماده توسط خلبان همکار و پیامد نحوه مواجهه .1شکل 

 

 
 نمودار تقاطم مفاهیم مباحث مطروحه در پرواز و پیامد آن .7شکل    
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 ریگی بحث و نتیجه
بتتر آمتتاده ستتازی روانتتی خلبانتتان متتؤ ر  انستتانی بررستتی تعتتامالت، هتتدف پتتهوهش حاضتتر

گردیدنتدعبتارات مهتو تعیتین وگتزارهبود. در همین راستا ابتدا  هواییخطوع   .هتا مشتخ  
براستتاس مفتتاهیو صتتورت بنتتدی  هتتا مستتتخرج شتتده و طبقهگتتزارهستتپ  محتتتوای نهفتتته در 

کتدهای مشتابه مفتاهیوگرفت. نهایتا با پاالیش  ها  تتدوین مقولته، بدستت آمتده و بتا ترکیتب 
 بتتر ناآمتتادگی روانتتی خلبانتتان در قالتتبمتتؤ ر  انستتانی تعتتامالتدر همتتین رابطتته  گرفتتت. انجتتام

گتتتروه پتتتروازی تعتتتامالت ، تعتتتامالت نتتتامطلوب میتتتان خلبانتتتان) تعتتتامالت نتتتامطلوب میتتتان 
، ت پتتروازیتتتعتتامالت نتتامطلوب میتتان خلبتتان و تتتیو امن، خلبتتان و مهمانتتدار نتتامطلوب میتتان

گروه پروازی گروه، (مسائل حل نشده  میان  مترتبط بتا بحتث ای هت تعامالت نتامطلوب میتان 
تعتامالت نتامطلوب میتان خلبتان و ، تعامالت نامطلوب میتان خلبتان و مراقبتت پترواز) پرواز

بتتروز مشتتکل بتترای ، تعتتامالت نتتامطلوب میتتان خلبتتان و راننتتدگان حمتتل و نقتتل، نیتتروی فنتتی
کارمنتتتدان بتته قبتتتوا مستتئولیت بیشتتتتر عتتدم رعایتتتت رفتتتتار ، خلبتتان بتتته دلیتتل عتتتدم تمایتتل 

کتاریدر محتت یستازمان گتتروه پتروازی و مستتافران، یط  تعتتامالت ( و تعتتامالت نتتامطلوب میتان 
کاری مستائل ختاد ختانوادگی ، مستائل معمتوا ختانوادگی) دغدغه آفرین خارج از محیط 

گردیدنتتد.ناشتتی از انتظتتارات ستتایرینهای  دغدغتته، خلبتتان همچنتتین عوامتتل  ( استتتخراج 
گتتتروه پتتتروازییتتتتعتتتامالت مطلتتتوب م بتتتر آمتتتادگی روانتتتی خلبانتتتان در قالتتتبمتتتؤ ر  انستتتانی  ان 

گتروه ، همکاری مطلوب میان خلبانان) خود مراقبتتی عملکتردی خلبتان در تعامتل بتا ستایر 
گروه پروازی، پروازی ت یتتعتامالت مطلتوب میتان خلبتان و تتیو امن، برخورد خوشایند میان 
کتتتارگیری تعتتتامالت استتتتاندارد پتتتروازی، پتتترواز مالت تعتتتا، (یگتتتاه شتتتیلیاحتتتترام بتتته جا، بتتته 

گروه تعتتامالت مطلتتوب میتتان خلبتتان و مراقبتتت ) متترتبط بتتا بحتتث پتتروازهتتای  مطلتتوب میتتان 
تعتتامالت مطلتتوب میتتان خلبتتان و ، تعتتامالت مطلتتوب میتتان خلبتتان و نیتتروی فنتتی، پتترواز

کتتاریرفتتتار صتتمیمانه در محتت، راننتتدگان حمتتل و نقتتل گتتروه ، یط  تعتتامالت مطلتتوب میتتان 
کتتاری تعتتامالت مطلتتوب( و پتتروازی و مستتافران ت مستتائل زنتتدگی یریمتتد) ختتارج از محتتیط 
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تعتتامالت زنتتدگی( اولویتتت دهتتی در ، همکتتاری مطلتتوب ختتانوادگی، توستتط ختتانواده خلبتتان
بتر آمتاده ستازی روانتی خلبانتان در مؤ ر  مدند. در انتها نیز تعامالت انسانی متفاوتبدست آ

ده توستتط خلبتتان نحتتوه مواجهتته بتتا خلبتتان ناآمتتا) قالتتب تعتتامالت انستتانی متفتتاوت خلبانتتان
کته ، همکار رویکرد خلبانان در طرح مباحث در خارج از فازهای بحرانی پرواز( بیتان شتدند 

شتتتتان در متتتتورد در پتتتتهوهش (2662)  1شتتتتوند. اشتتتتتاینگر و استتتتتیلینگدر ادامتتتته تبیتتتتین متتتتی
کتته در  متی فشتارهای مختلتف موجتود در صتتنعت هتوایی عنتوان کته تمتام اپراتورهتایی  کننتتد 

کتتار هستتتند ذهنتتی و عتتاطفی ، دائمتتاا تحتتت فشتتارهای جستتمی، ایتتن صتتنعت مشتتیوا بتته 
فتتردی  بتتا بتتودن بتترای ذهنتتیدرگیتتری »گیرنتتد. در همتتین رابطتته متتوارد  متتی مختلتتف قتترار

دغدغه عدم اطالع خلبان از وضتعیت عاتو بیمتار ختانواده در حتین »، «در پرواز ناهمخوان
بیتانگر فشتارهای ذهنتی « فرزند در حتین پترواز نگهداری وضعیت از نگرانی خلبان»و « پرواز

  2زاروسال، و عاطفی وارده بر خلبان و بیانگر انطباق در نتایج دو پهوهش است. عتالوه بتر آن
ن و ، 3270) ربه نقل از مارتینسم کته  می تعریفی خاد برای استرس در نظر (2637، هانتم گیترد 

کته مطالبتات قترار داده  بیانگر عدم تناستب منتابع و مطالبتات استت. بنتابر نظتر او هنگتامی 
شتتود. در همتتین رابطتته در ایتتن  متتی استتترس ایجتتاد، شتتده بتترای فتترد از منتتابع او بیشتتتر شتتود

ای ختارج حیطته پرواز در شرایط سازی آماده برای مهماندار از خلبان درخواست»، پهوهش
کته  و خلبتان از جملته تعتامالت نتامطلوب میتان« اختیتارات مهمانتدار از مهمانتدار استت 

کتته  متتی ستتبب ایجتتاد تتتنش شتتیلی و ا رگتتذاری بتتر روابتتط طتترفین شتتود. بایتتد در نظتتر داشتتت 
، دنشتتتو متتتی عتتتالوه بتتتر اینکتتته ستتتبب متشتتتنج شتتتدن فاتتتای شتتتیلی، اینگونتتته از انتظتتتارات

کته فترد مجبتور بته دخالتت در امترینتداخالت شیلی را نیز به همراه دار کته  متی د  چترا  شتود 
  خاطر از اختیارات شیلی اوست.

تعتتتامالت خلبتتتان و ختتتانواده از جملتتته مهمتتتترین عوامتتتل تا یرگتتتذار بتتتر ، در ایتتتن پتتتهوهش

                          
1. Steininger, K., & Dirk Stelling, D. 
2. Lazarus, R. 
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تتنآمتتادگی روانتتی خلبانتتان بودنتتد.  در رابطتته بتتا تتتداخالت شتتیل و  (2637)  1و هتتانتر مارتینسم
کتتته  متتتی زنتتتدگی خصوصتتتی ابتتتراز بتتتا توجتتته بتتته در هتتتو آمیختتتته شتتتدن نقتتتش شتتتیلی و دارنتتتد 

، شتتتری  زنتتتدگی، نیوالتتدیچتتتون مختلتتتف زنتتدگی همهتتای  میبایستتتت در نقشختتانوادگی 
کسب مهتارت پرداختت و غیره یکارمند کتار متی آنهتا عنتوان. به  کته بتاال بتودن حجتو   کننتد 

کتتافی بتترای تفتتریح  بتتا پیامتتدهایی همچتتونممکتتن استتت  عتتدم  و نهایتتتاو استتتراحت زمتتان نا
کنار ختانواده همتراه باشتد. در همتین رابطته توانایی حاور بیتان  متوارد، به اندازه مطلوب در 

خلبتان  بین رقابت منفی وجود»و « خلبانان بین بحث و جر»شده در این پهوهش همچون 
و « دعتوای ختتانوادگی»بیتانگر ضتتعف مهتارت تعتاملی خلبانتتان در نقتش شتیلی و متتوارد « هتا
کافی در نقش شری  زندگی و والدینی استت « خانوادگی مزمن مشکالت» بیانگر مهارت نا

شتتوند. همچنتتین متتوارد دیگتتر بیتتان شتتده در ایتتن  متتی خلبانتتان منجتترکتته بتته ناآمتتادگی روانتتی 
 عتدم»و « فرزنتد بتا تفتریح بترایهتا  زمان ازای  بتازه در کتافی وقتت نداشتتن»پتهوهش هماننتد 

از جملته « خلبتان پترواز دلیتل بته تعطیتل ایتام از بستیاری در فامیتل اعاتاه بتا دیتدار امکتان
ک کنتار پیامدهای نامطلوب شیلی و بیانگر عدم وقت  افی جهتت تفتریح و بتودن خلبتان در 

بته تقابتل م درک و از احتترام (3120) زاده مقتدم صتالحی و، . صتباغیباشتند متی ختانواده
ز عتتدم احتتترام و درک متقابتتل و زنتتدگی ایتتده آا و همچنتتین اهای  عنتتوان یکتتی از شتتاخ 

 درک عتدم»عدم ابراز صحیح عالقه بته عنتوان عوامتل مستبب طتالق عتاطفی نتام بترده انتد. 
، بیتانگر وجتود نقیصته عتدم درک متقابتل« او ختانواده توستط خلبتان شیلی خاد موقعیت

همستر بته منظتور  تعهتد و درک، منتدی داشتتن عالقته»در زنتدگی برختی از خلبانتان استت و 
کته تتداوم بختش زنتدگی « زندگی تدوام به عنوان عامتل تعتاملی مطلتوب در زنتدگی خلبانتان 

متواردی همچتون ، باشند. عالوه بتر آن می بیانگر همخوانی با نتایج پهوهش فوق، آنان است
 باشتتتند متتتی زناشتتتوییبتتتر تعهتتتد متتتؤ ر  پشتتتتیبانی و همراهتتتی از عوامتتتل، مستتتئولیت پتتتذیری

متتوارد ، . در راستتتای نتتتایج پتتهوهش فتتوق(3120 ،یبهرامتتی و محمتتد، جزایتتری، قزلستتفلو)
                          
1. Martinussen, M, Hunter, D. R. 
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 کارهتای انجتام»، «خلبتان همستر توستط پترواز از پتیش زنتدگی پترتنش موقعیتت متدیریت»

 خلبتان پروازی وسایل کردن آماده»و « خلبان پرواز زمان در همسر توسط خانواده به مربوع

از متتوارد منطبتتق بتتا نتتتایج ، بتته عنتتوان تعتتامالت مطلتتوب در زنتتدگی خلبتتان« همستتر توستتط
در رابطتته بتتا احتمتتاا پیمتتان شتتکنی در روابتتط  (3121)  گتتودرزیباشتتند.  متتی پتتهوهش فتتوق

کتته هتر چتته سیستتو ارتبتتاطی زوج در ارضتای نیازهتتای فتردی و بتتین  متی زناشتویی ا هتتار دارد 
کتتارکرد بهتتتری داشتتته باشتتد کننتتده شتتکل متتی بهتتتر، فتتردی  گیتتری روابتتط توانتتد پیشتتگیری 

آمتده در ایتن پتهوهش دربتاره عتدم تتامین مناستب نیازهتای  فرازناشویی شود. نتایج بدستت
 بتودن دور علتت بته ختانواده عتاطفی نیازهتای تتامین عتدم»بین فردی در متواردی همچتون 

و « بترد دور پروازهتای در خلبتان بترای ختانواده از بتودن دور ستختی»، «ختانواده از خلبتان
احتماا لیزش در روابط زناشتویی بتا توجته بته اقامتت خلبتان بته دور از همستر در پروازهتای »

بیانگر همپوشانی در نتایج دو پهوهش بوده و اهتمام بیشتتر خلبانتان و ختانواده آنهتا « دوربرد
 شوند.  می را در جهت بهبود این نقیصه یادآور

گتتتروه پتتتروازی و همچنتتتین بتتته ی روشتتتهای عملکتتتردی کتتتارگیرتعتتتامالت مطلتتتوب میتتتان 
 بتتر بحتتث آمتتادگی روانتتی خلبانتتان در حمتتل و نقتتل هتتواییمتتؤ ر  از دیگتتر عوامتتل، استتتاندارد

ر) باشتتند متتی تترمن، هتتازلم ر، هم تتمم لتتد و سم فم هتتای  کتتارگیری روش. از جملتته مزایتتای بتته(2633، 1بینم
کپیت اجازه کا که به خدمه  کنند می استاندارد اینست  کار را هماهنگ  گر ، دهند تا  حتی ا

 (2630)  2ستئوا و یونتگ، لتی، خلبانان قتبالا بتا هتو پترواز نکترده باشتند. عتالوه بتر آن  هونتگ
کادر پروازی ا هار می که خلبانان میبایست بته اهمیتت حفتف رابطته بتا درباره تعامل  دارند 

کنترلتتر بتترج مراقبتتتکننتتده امتتر پتترواز کارکنتتان پشتتتیبانی هتتا و ستتایر افتتراد مکانیتت ، هماننتتد 
که این موارد از جمله عوامل ا رگذار بتر ایمنتی پترواز هستتند   گاه باشند چرا  دخیل در پرواز آ

کارگرفتته شتتوند. متوارد بیتتان هتتای آموزشتی استتتانداردی بتهمنظتتور میبایستت برنامته همتینبته

                          
1. Haeusler, R., Hermann, E., Bienefeld, N., Semmer, N. 
2. Hong, S. J., Lee, K. S., Seol, E. S., & Young ,S. 
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 کتو»، «نشتدن جهتت خستته بته پترواز در مشتارکت خلبانتان»شده در این پتهوهش هماننتد 

« در مستائل نظر موجتودفصل اختالفو حل »و « پایین با آمادگی خلبانم  از پروازی لود کردن
، بر آمادگی روانی خلبانان هستند همسو بتا نتتایج دوپتهوهش فتوقمؤ ر  که از جمله تعامالت

گتروه پتروازی دارنتد و   پتروازی استتاندارد وجتود»اذعتان بتر اهمیتت تعتامالت مطلتوب میتان 

یته برای در تتا یر تعتامالتی قتوانین  پهوهشتهابیتانگر انطبتاق نتتایج « پترواز در ایجاد وحتدت رو
گرفتته توستط تومتاسباشند.  می پروازی و هماهنگی در پرواز کتیلمن در مطالعه صتورت    1و 

گرفتن دو بعد قاطعیت، (2661) یتابی پتنج  3و تعاون 2آنها با در نظر  شتیوه رفتتار فترد در بته ارز
که در آنها  یارویی با تعارضاتی پرداختند   شتیوه استت. در همخواننا، دو فردهای  دغدغهرو

کته کنتد بتا هتفترد ستعی متی، که بتر قاطعیتت و بته دور از تعتاون استتوار استت رقابت ر قتدرتی 
دفتتتاع از ، توانتتتد ایستتتتادگی بتتترای حقتتتوقمتتتیایتتتن هتتتدف  برستتتد متتتوردنظرش  بتتته هتتتدف دارد

که اعتقاد به صحیح بودنش دارد و یا صرفا برای رسیدن به پیروزی باشد. در ایتن  موقعیتی 
بیتانگر اینگونته « خلبتان بتا بدون مشتورت پرواز امنیت تیو تصمیمات خودسرانه»، پهوهش

که  کته قائتل بته هتر  شیوه همکاریشود. در  می سبب ناآمادگی روانی خلبانانتعاملی است 
کند با شخ  دیگر همکاری داشته باشد تتا فرد سعی می، دو بعد قاطعیت و تعاون است

که نگرانی کند  کنتد. متواردی های  بتواند راه حلی پیدا  کامتل بترآورده  هتر دو طترف را بته طتور 
 فیلیتتت همکتتاری»و « نشتتدن جهتتت خستتته بتته پتترواز در خلبانتتان مشتتارکت»همچتتون 

ر هستتند. دبیتانگر تعتامالت اینچنینتی « ختاد پتروازی امتور جهتت خلبانتان منیجرهتا بتا
هتتدف یتتافتن یتت  راه ، کتته در میانتته هتتر دو بعتتد قاطعیتتت و تعتتاون قتترار دارد 4ستتازش شتتیوه

که تتا انتدازه کنتد. ستازشمصلحتی و متقابال قابل قبوا است   ای رضتایت طترفین را جلتب 
تبتتادا امتیتتاز و یتتا جستتتجوی موقعیتتت ستتریع میانتته ، توانتتد بتته معنتتای تقستتیو اختتتالفمتتی

عتتدم اعتتترا  خلبتتان بتته برختتورد نامناستتب تتتیو امنیتتت پتترواز بتته »، باشتتد. در ایتتن پتتهوهش
                          
1. Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. 
2. assertiveness 
3. cooperativeness 
4. compromising 
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کتتتردن آشتتتنایان در پتتترواز گتتتروه « ختتتاطر نیتتتاز بتتته آپگریتتتد  بیتتتانگر اینگونتتته از تعتتتامالت میتتتان 
یستتتت. در  فتتترد بالفاصتتتتله ، ه بتتته دور از قاطعیتتتت و تعتتتاون استتتتکتتت شتتتیوه اجتنتتتابپرواز

کنتد. ایتن حالتتهای  نگرانی توانتد بته شتکل بته تعویتق  متی خود یا ستایر افتراد را دنبتاا نمتی 
انداختن موضوع تا زمان بهتر و یا به سادگی خارج شدن از یت  وضتعیت تهدیتدآمیز باشتد. 

در زمتتره « بتتا همکتتارانهتتای شتتیلی نتتاراحتی بتته راجتتع نکتتردن صتتحبت»، در ایتتن پتتهوهش
که بتر تعتاون و بته دور از قاطعیتت استتوار  1ازگاریس شیوهگیرد. در  می اینگونه از رفتارها قرار

ختتود بتترای رفتتع هتتای  باشتتد. در ایتتن حالتتت فتترد از نگرانی متتی رقابتتت شتتیوهبتترعک  ، استتت
کته متی شخ  دیگر چشو پوشتیهای  نگرانی  توانتد بته صتورت خیرخواهانته و یتا از متی کنتد 

 دیگر عاو ترسریع رساندن برای راننده به خلبان اجازه»، سر تسلیو باشد. در این پهوهش

رفتتاری از ستر خیرختواهی و بیتانگر اینگونته « نقتل و حمل کاهش زمان به منظور گروه پروازی
تعتامالت انستانی ، از دیگر مطالب تامل برانگیز یافتت شتده در ایتن پتهوهشاز تعامل است. 

که شامل  خلبانانمتفاوت  « دو شیوه مواجهه با خلبان ناآماده توسط خلبان همکتار»بودند 
شتدند. در حالتت  متی «پرواز بحرانی فازهای از خارج در مطالب بیان در تعاملی دوشیوه»و 
خلبتتان همکتتار بتتا بررستتی وضتتعیت روانتتی خلبتتان ، «مواجهتته مستتتقیو بتتا خلبتتان ناآمتتاده»

دو هتای  رسیدن بته یت  راه حتل در جهتت رفتع نگرانیناآماده و شدت ناآمادگی او سعی در 
که ناآمتادگی یت  خلبتان بتر میتزان پتذیرش مستئولیت و همکتاری او در  می طرف باشد  چرا 

پرواز تا یر مستقیو دارد. از این رو این شیوه تعاملی بیتانگر برگزیتدن شتیوه همکتاری استت و 
مکتتار بتتا بتته تعویتتق انتتداختن خلبتتان ه، «مواجهتته غیرمستتتقیو بتتا خلبتتان ناآمتتاده»در حالتتت 

 شتتیوه دو»بتترد. در رابطتته بتتا  متتی پیگیتتری موضتتوع تتتا زمتتانی مناستتب از شتتیوه اجتنتتاب بهتتره
گفتت« پترواز بحرانتی فازهتای از ختارج در مطالب بیان در تعاملی  کته در حالتت میبایستت 

یکتتترد  کتتته خلبتتتان طتتتی آن از طتتترح « پتتترواز در غیرشتتتیلی عتتتدم بیتتتان مباحتتتث»اتختتتاذ رو
گتوش دادن بته  متی خود همچون مباحث خانوادگی در پرواز خودداریهای  نگرانی کنتد و از 

                          
1. accommodating 
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کتته از شتتیوه اجتنتتاب استتتفاده متتی، رود متتی مشتتکالت خلبتتان همکتتار نیتتز طفتتره کنتتد چتترا 
ک یکتر و ، گیتون، رستناعتقادی به بهبود شرایط با استفاده از این شتیوه نتدارد. در ایتن رابطته  ر

گتتر  متتی ابتتراز، بتتر اهمیتتت تفکتتر بتتر مستتائل پتتروازی اذعتتان داشتتته (2635)  1استتکولر کتته ا دارنتتد 
کننتد عملکترد بهتتری خواهنتتد ، خلبانتان در زمتان آزاد حتین پتترواز بته و تایف پتروازی تمرکتتز 

دربتاره  در ایتن پتهوهشخلبانتان  برختی از توسط بیان شده مباحث لبته با توجه بهداشت. ا
کتار ، «عدم راحتی با سکوت» داشتن تمرکز صرف بر مسائل پروازی در پروازهای بلند مدت 

 شتیلیغیر باحتثم بیتان»در حالتت اتختاذ رویکترد ، از سویی دیگتر طاقت فرسایی است.

که در بازی برد  می استفادهخلبان از شیوه سازش ، «پرواز در هتر دو خلبتان بتا ، برد _کند چرا 
کتتاهش ا تتر مشتتکل و یتتا حتتتی حفتتف هوشتتیاری ختتود عمتتل ، طتترح مشکالتشتتان در جهتتت 

کتته تبیتتین شتتد تعتتامالت متفتتاوت خلبانتتان ناشتتی از رویکتترد مقابلتته کننتتد.متتی ای  آنچنتتان 
که این امر بر میز که در مواجهه با مسائل دارند  استت. متؤ ر  ان آمادگی آنهتامتفاوت آنهاست 

کار  کیتد داشتته و بترهتای  در مطالعته ختود بتر ویژگی (2665) بور و   انستانی مستافران هتوایی تا
گروه پتروازی کته ، اهمیت مدیریت روابط مسافر با سایر مسافران و  بته خصتود در شترایطی 

کاهنتتده  رفیتتت مقابلتته ، بتته خطتتر بیفتتتد 2فاتتای فتتردی اذعتتان دارنتتد. آنهتتا بتتا ابتتراز شتترایط 
بر امکان وقوع رفتارهتای پرخاشتگرایانه و بتروز روابتط ، آمدهمسافران در مواجهه با وقایع پیش

کیتتتد متتتیآور و شتتتاضتتتطراب ابتتتراز نارضتتتایتی »، کننتتتد. در همتتتین رابطتتتهکننده بتتتا دیگتتتران تا
کردن مسافران دیگر زننده جو موجود در بختش فرستت هو که بر« مسافران در صورت آپگرید 

کته « پترواز تتاخیر صتورت در مستافران نتاراحتی ابتراز»باشتد و همچنتین  متی هواپیمتا 3کلت 
طتی تتاخیر پترواز  و بتروز رفتارهتای پرخاشتگرایانه بیانگر پایین آمدن  رفیت تحمتل مستافران

ر دو پتتتهوهش استتتت.نتتتتایج از جملتتته متتتوارد همختتتوان در ، استتتت ملم ابطتتته بتتتا در ر (2662) کم
کپیتت و ستایر بخشهای  کاستی کا که ممکن استت بتین خدمته  بته هتا  تعامالت اجتماعی 

                          
1. Casner SM, Geven RW, Recker MP,   & Schooler JW. 
2. individual space 
3. first class 
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الا در تاختت، کیفیتتت ارتباطتتات، بتته چهتتار وجتته متتدیریت اطالعتتات بتتین فتتردی، وجتتود آیتتد
کید و جو اجتماعی 1مناسب بودن برای و یفه متدیریت اطالعتات در بختش او کنتد.  می تا

کتابین هواپیمتا اطالعات تبادابر اهمیت باالی  بین فردی کپیتت بتا خدمته  کا ، بین خدمه 
اذعتتان دارد. نشتتانگرهای رفتتتاری بتترج مراقبتتت پتترواز و ستتایر افتتراد در آستتمان و یتتا روی زمتتین 

مترتبط منتقتل نشتده و تردیتدهای هتای  متواردی همچتون پیام، بیانگر نقیصته در ایتن بختش
 هتتایگشتتتالت وجتتود»اننتتد باشتتند. متتوارد عنتتوان شتتده در ایتتن پتتهوهش هم متتی بیتتان نشتتده

از « همکتاران بتا شتیلی هتایناراحتی به راجع نکردن صحبت»و « پروازی گروه میان ناتمام
در بختتش او  .باشتتند متتی موجتتود در دو پتتهوهش در بیتتان ایتتن نقتت هتتای  جملتته همخوانی
گرادیان اقتدار کیفیت ارتباطات  ای رفتتاریهای  شتود بتر نشتانگر می نیز نامیده 2که با عنوان 

روابتتط بستتیار نزدیتت  بتتین اعاتتای همچنتتین رفتتتار استتتبدادی و ، تتتالش انفتترادیهمچتتون 
کتاریخدمه  کتاهش دیستی لین  بته عنتوان عناصتر نتامطلوب و از وجتود ، شتود متی که سبب 

 تخطتی» د. مواردکن می مکالمات استاندارد در صنعت هوایی به عنوان عنصر مطلوب یاد

 پترواز امنیتت تتیو خودسترانه تصتمیمات»، «خلبتان بته ختود معرفتی از پترواز امنیتت سترتیو

بته « خلبتان بتا همتاهنگی بتدون مهمانتدار خودسترانه اقتدام»و « خلبتان بتا مشتورت بتدون
 عتدم جهت بهخلبان  صمیمی نشدن»بر ناآمادگی روانی خلبان و موارد مؤ ر  عنوان عوامل

بته « پترواز حتین استتاندارد کلمتات کتارگیریبته»و « شیلی و ایف صحیح انجام در اخالا
بیتان شتده در دو پتهوهش استت.  منطبتقاز موارد ، بر آمادگی روانی خلبانمؤ ر  املوعنوان ع

خدمته  3بتر وضتعیت متوقعیتی بخش اختالا در مناستب بتودن بترای و یفتهدر همچنین او 
کپیت  فشتارهای جستمی و کته  کنتد متی اشتارهو تا یر چشمگیر آن بتر تعتامالت اجتمتاعی کا

باشتند. حتین بحتث در متورد پتهوهش  متی نشانگرهای رفتتاری در ایتن بختشروانی از جمله 
در دو  ید فشارهای روانی خلبانتان و تطتابق نتتایجبه موارد مو (2662) اشتاینگر و استیلینگ 

                          
1. Impaired fitness for duty 
2. authority gradient 
3. situational state 
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بتر پارامترهتایی همچتون روشتنفکری و  جتو اجتمتاعیدر بختش پهوهش اشاره شتد. او نهایتتا 
همچون رفتارهتای ناستازگار و هایی  نشانهد. کناشاره می و بیزاری همدلی در تقابل با جهل

کتته بیتتانگر نتتاهمخ متتی تحریتت  آمیتتز از ایتتن قبیتتل نقتتای  وانی شتتناختی و عتتاطفی باشتتند 
عتدم تطتابق »همچتون  باشند. مواردی می اعااه تیو بوده و در صورت توجه فوری قابل رفع

کمت  خلبتان از یکتدیگر بته دلیتل  عتدم درک خلبتان و»، «اخالقی مابین برخی از خلبان ها
از جملته متوارد  «فعلتی در نستل خلبانتان کمت  کمتتر پتذیری اطاعتت» و« تفتاوت ستنی بتاال

  منطبق با این بخش از پهوهش است.
کته بتر متی، ایتن پتهوهشهای  با توجه به یافته تعتامالت نتامطلوب فراوانتی در آیتد آنچنتان 

که مسبب ناآمتادگی روانتی آنهتاهای  حوزه  مختلف شیلی و خانوادگی خلبانان وجود دارند 
کیفیتتت آمتتوزششتتوند متتی در رابطتته بتتا لبانتتان حتتین ختتدمت خ   بتته همتتین علتتت میبایستتت 

گروه پروازی و تعامالت میان خلبانان و خانواده آنهتا ارتقتاه  مواردی همچون تعامالت میان 
کتته های  یابتتد. از محتتدودیت کمتتی ی پهوهشتتهاپتتهوهش حاضتتر ایتتن بتتود   در رابطتته بتتابستتیار 

گرفتتته بتتود بنتتابراین غالتتب مقایستته کشتتور انجتتام  بتتا ها  خلبانتتان خطتتوع هتتوایی در داختتل 
گرفت. این امر ضرورت انجتام مطالعتاتی بیشتتر در ایتن زمینته را تحقیق ات خارجی صورت 

مطالعته از خلبانتان  متورد نمونته، موجودهای  دهد. با توجه به محدودیت می در آینده نشان
اجتمتتاعی و هتتای  شتتود بتتا توجتته بتته تفاوت متتی شتتهر تهتتران انتختتاب شتتد بنتتابراین پیشتتنهاد

کشتور کشتورمشتابهی در ی پهوهشتتها ،اقتصتادی در شتهرهای مختلتف  انجتتام  ستایر منتاطق 
 شتتوند. عتتالوه بتتر آن بتتا توجتته بتته اینکتته ایتتن پتتهوهش از دیتتد خلبانتتان بتته تعتتامالت موجتتود

گتروه پتروازی و یی پهوهشتهاشود  می پیشنهاد، نگریست می کیفتی معطتوف بتر ستایر اعاتاه 
فهتو دقیتق تتری از ، مالتخانواده خلبانان انجام شود تتا بتا بررستی نتوع نگتاه آنهتا بته ایتن تعتا

 جزئیات و راهکارهای بهبود این تعامالت بدست آید.  
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