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چكيده
 هدف اصلي پژوهش، يافتن پاسخ به اين سؤال است كه :مقدمه

با چه عواملي در ارتباط است و نقش ضايتي شغلي در خلبانان نظامينار
تواند به انواع استرس در اين زمينه چگونه است؟ پاسخ به اين سئوال مي

سازمانهاي هوانوردي بويژه نيروي هوايي كشور كمك كند تا رضايت 
شغلي و به تبع آن كارايي شغلي را در بين خلبانان افزايش دهند و ميزان 

.ودگي را كاهش دهندفرس
انتخاب و مطالعه متغير از .  تحقيق به روش همبستگي انجام شد:روش

 خلبانان ،جامعه آماري پژوهش. نظر فاصله زماني، مقطعي بود
از اين تعداد مطابق معيارهاي . شاغل در سپاه بودندهواپيماهاي نظامي

ب و مورد  نفر به روش تصادفي منظم انتخا89برآورد حجم نمونه، تعداد 
 سئوالي مربوط به 32شركت كنندگان پرسشنامه . مطالعه قرار گرفتند

سنجش استرس هوانوردي و پرسشنامه رضايت شغلي مينه سوتا 
)MSQ (را تكميل كردند .

 درصد داراي استرس 3/48 نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه :نتايج
بانان بترتيب استرس خل.  درصد داراي استرس زياد بودند5/13متوسط و 

استرس زندگي، استرس سازماني، استرس پرواز يا : عبارت بودند از
همچنين نتايج نشان داد كه رضايت . هوانوردي و استرس برنامه پرواز

 با انواع استرسهارابطه همبستگي معني -22/0  تا -53/0شغلي بين  
. داري دارد
طـالع رسـاني،    ا  الزم است برخي برنامه هاي آموزشـي،          :گيرينتيجه

ــا ارزيــابي و ســنجش و ســاير خــدمات روانــشناختي بــويژه در رابطــه ب
اختيـار خلبانـان    در دسـترس و در  رتهاي زندگي خانوادگي و سازماني  مها

.نظامي قرار گيرد

 استرس، رضايت شغلي؛ خلبانان نظامي:واژه هاي كليدي
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Abstract
Introduction: Stress induces impairment of 
performance is a relatively common issue in 
pilots of military aviation. The present study 
aimed at gathering preliminary data on the 
relationship between stress and job satisfaction 
among military pilots, so determine to what 
extent military pilots suffering from job 
satisfaction. 
Methods: This study was cross- sectional in 
design and used survey methodology. The 
survey was offered to 89 military pilots. 
Subjects completed a Questionnaire with 32-
item on Aviation Stress and short form of 
Minnesota job Satisfaction Questionnaire 
(MSQ). 
Results: Results indicated that %33.7 pilots 
who had mild stress, %48.3 pilots who exhibited 
moderate stress, and only, %13.5 pilots who 
indicated high stress. The stresses in pilots 
rating so: life stress, organizational stress, flight 
environmental stress and task-based stress. The 
correlation between job satisfactions and life 
stress was (-0/53), with organizational stress (-
0/38), with flight environmental stress (-0/25), 
with task-based stressors (-0/23), and finally 
correlation between job satisfaction with flying 
hours was (-0/22). 
Discussion: At this time when our military 
pilots have the least flights and spend most of 
their time idly, having no schedule can increase 
their stress, as well. Therefore, it is essential to 
provide them with some training, informing, 
evaluating and other psychological services, 
especially life skills and organizational skills. 
Furthermore, attending to military pilots and 
filling their schedule with useful programs such 
as flight with civilian airplanes, educational and 
research activities, favorite executive activities, 
sports and entertainment can decrease their 
stress, increase their job satisfaction and 
decrease their occupational weariness

Key word: Stressors, Job Satisfaction, Air 
Force, Military Pilots, performance
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مقدمه 
محيط هوا و فضا نوردي يك محيط پر خطر براي استرس 

 شتاب، صدا و است و استرسهاي گوناگوني مانند دما،

ارتباطات راديويي و اختالالت ناشي از كاهش فشار و 
هاي اختالالت حركتي و كاهش اكسيژن و وجود  تكان

و همچنين از شودشديد و گازهاي آزار دهنده را شامل مي

پارازيت ملي كه به تازگي مورد توجه قرار گرفته، جمله عوا
پارازيت مي تواند ارتباط خلبان با برج مراقبت را . باشدمي

در هواپيما . ]1[كندمختل كند و براي خلبان خستگي ايجاد 

و هليكوپتر نظامي صدا به عنوان عامل ديگري مي تواند 
زيتها و آنقدر زياد باشد كه درد ايجاد كند و بطور واضح پارا

. سر و صداي هواپيما بر روي امنيت پرواز اثر منفي دارد

و. كمبود اكسيژن باعث مي شود كه ديد خلبان كاهش يابد

خلبان اجسام تاريك و روشن درون كابين و هوا را نتوانند 

 پا توانايي ذهني كاهش 8000در ارتفاع . تشخيص دهد

قابل مالحظه در مورد تأثير دما، هر چند كه تأثير . يابدمي

، اما روي تمركز ذهني تأثير مي گذارد و  استاي يافت نشده

تغييرات . باعث مي شود كه خلبان احساس خستگي كند

. شتاب اثر بسيار سوئي بر روي خلبانهاي نظامي دارد

اختالالت حركتي اثر بسيار منفي بر روي خلبانان نظامي 

ري در طي به علت اين بيمادارد و خيلي از خلبانان نظامي

.]2[دوره آموزشي از ادامه كار باز  مي مانند

 تاثيرآنها بر   اين استرسورها اين است كه      تماميهسته اصلي   

رابطـه بـين    . انجام وظيفه تا حدودي متغير و پيچيـده اسـت         

استرس و انجام وظيفه در برخي از مطالعـات مـورد بررسـي             
حنـي  استرس با انجام وظيفه يك رابطه من      . قرار گرفته است  

نقطـه  ). زيرشكل (بر عكس است U  شكل دارد و به شكل

اي است كه استرس وجود ندارد، ميـزان        صفر تحريك، نقطه  
توجه در حداقل است و در نتيجه انجام وظيفه صفر يا نـاچيز   

.  است

وقتي استرس افزايش مي يابد انجـام وظيفـه هـم افـزايش             
د انجام وظيفه   يابد و وقتي كه استرس خيلي زياد مي شو        مي

رود و در حداكثر اسـترس نيـز دوبـاره انجـام            رو به زوال مي   

مـورد  300اي  روي در مطالعـه . رسـد وظيفه بـه صـفر مـي   
استرس خدمـه پـرواز مـشخص شـد كـه دامنـه وسـيعي از                

ــنش ــود دارد واك ــترس وج ــل اس ــا در مقاب ــضي از . ه در بع

ا ، انگيزه به عنوان عامل اثر گـذار بـر ايـن متغيرهـ        تتحقيقا
.]3[است مورد توجه قرار گرفته

هاي در مورد اين  موضوع توافق وجود دارد كه استرس

در زندگي دو نوع . بر انجام وظيفه داردزندگي نيز تاثير مهمي
مانند مرگ (استرس وجود دارد كه  شامل استرسور اصلي 

و استرسور فرعي )  تغيير شرايط كار و وضعيت زندگي،همسر

ها است كه اين استرس) عارضات زناشوييمانند مسافرت و ت(

هاي فردي و در گذر زمان متغير بر اساس تفاوت

.]4[باشند مي

گيري هايي قابل اندازه پرسشنامهطاسترسهاي زندگي توس

يكي از اين ) SRE1(هستند و فهرست وقايع اخير زندگي 

اين پرسشنامه . باشد ميگيري براي استرسروشهاي اندازه

تواند هر كدام از اين سئواالت مي. سوال مي باشد42شامل  

با توجه به اين . توسط پاسخ مثبت يا منفي جواب داده شود

كه نحوه مواجهه فرد با اين اتفاقات متفاوت است و هر 

دهد، اين اش ميكسي بدنبال استرس تغييراتي در زندگي

تغييرات نيز به نوبه خود موجب افزايش استرس زندگي 

نابراين ميزان استرس فرد و ميزان تغييرات زندگي ب. شودمي

البته روش .  بدنبال آن به خصوصيات هر فرد بستگي دارد
SREعنوان مثال تفاوت هب. باشد داراي اشكاالتي هم مي 

رات خوب يا بد زندگي را نمي تواند مشخص كند و يا يتغي

د توانتفاوتهاي افراد با يكديگر در مواجه با يك واقعه را نمي
.]1[بيان كند

تواند كاركرد ارگانهاي فشارهايي كه منشاء رواني دارند، مي

توانند شديد شوند حتي گاهي آنقدر مي. بدن را مختل كنند

زاي همراهي وقايع استرس. كه بافتهاي بدن را تخريب كنند

با بيمارهاي قلبي به خوبي ) چه خوب و چه بد(زندگي 

1 Schedule of Recent Experiences (SRE)
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 ارتباط بين ،ل الزم استبا اين حا. ]3[شناخته شده است
برخي از . حوادث هوايي و اتفاقات زندگي شناسايي شود

مطالعات انجام شده ارتباط بين اين دو متغير را پيدا نكرده 

است، هر چند كه بعضي از افراد سعي دارند تا بگويند كه 
اين نكته بايد ذكر شود كه در . بين اين دو، ارتباط وجود دارد

وقايعي وجود دارد كه در زندگي افراد زندگي افراد نظامي 

 مانند تغيير محل ابعضي از اين استرسوره. عادي نيست
ماموريت، ماموريت اجباري، نظم و انضباط شديد در كار، از 

.]5[وجود داردمثالهايي هستند كه در زندگي افراد نظامي

 نياز به يك  آنهاوها بسيار پيچيده است وظايف خلبان
پيچيدگي اين وظايف و . دنبدني دارآمادگي ذهني و 

همراهي آن با فشار كار نشان دهنده استرسورهاي زياد اين 

زايي كه ذكر شد، به هر حال عوامل استرس. ]3[شغل است

ها به علت افزايش شود كه انجام وظيفه خلبان ميثباع

عوامل ديگري كه موجب . خستگي با اشكال مواجه شود

 عبارتند از پروازهاي متعدد ،ندشوافزايش خستگي در خلبان 

در شب، پروازهايي كه منجر به تغيير ساعت شود، پروازهايي 

گيرد و پروازهايي كه كه بعد از زمان عصر گاهي صورت مي

عوامل ديگري .  همراه استدهاي متعدبا نشستن و برخاستن

شود، از هم وجود دارد كه موجب تشديد عوامل قبلي مي

 و نامساعد بودن هوا  جويهاي وضعيت،قبيل تاخير هواپيما

: هايي از قبيلدر طول پرواز هم وضعيت. ]6[و از اين قبيل

. شودزمان برخاستن و نشستن موجب افزايش فشار كار مي

هاي اي مانند تغيير برنامهدر طي اين زمانها هر كار اضافه

تواند براي خلبان مشكل ايجاد كند و قدرت اجرايي پرواز مي
.  ذهني او را كاهش دهدو توان

انسان داراي منابع محدودي براي توجه و پردازش اطالعات 

است  و توانايي تغيير توجه براي انجام وظايف متعدد بطور 
هاي ذهني فشار فعاليت.  هم زمان در انسان ضعيف است

گرا وجود ماهيتاً چند بعدي هستند و روانشناسان شناخت

در اين زمينه رضايت . ]3 [اندچندين منبع مجزا را پذيرفته

اي كار را جزيي از زندگي عده. شغلي يك عامل مهم است

اي از كارشان متنفّر كنند و عدهدانند و با عالقه كار ميمي

هستند و فقط براي اينكه مجبور هستند به انجام آن 

رضايتمندي شغلي بر اجرا، نگرش، انگيزه و . پردازندمي

 يك نكته مهم براي سنجش .روحيه اثر مستقيم دارد
در كنار آن كه آيا متغيرهاي ديگريرضايت شغلي اين است

به هر حال . كه بتواند آن را تحت تاثير قرار دهدوجود دارد

مندي خلبانان را تحت كه رضايتعوامل زيادي وجود دارند
 آنها ممكن است دشوار و يا غير دهند وكنترلتاثير قرار مي

.ممكن باشد

آنچه گفته شد سئوال اصلي پژوهش اين است كه در مطابق 
. رضايت شغلي با چه عواملي در ارتباط استخلبانان نظامي

تواند به سازمانهاي هوانوردي بويژه پاسخ به اين سئوال مي

نيروي هوايي كشور كمك كند تا رضايت شغلي، انگيزش 
شغلي و به تبع آن كارايي شغلي را در بين خلبانان افزايش 

.د و از سويي ديگر ميزان فرسودگي را كاهش دهنددهن

روش 
انتخاب و . تحقيق به روش همبستگي انجام شده است

در اين . باشدمطالعه متغير از نظر فاصله زماني، مقطعي مي

پژوهش رابطه رضايت شغلي با انواع استرس و مدت پرواز 

،جامعه آماري پژوهش. مورد مطالعه قرار گرفته است

از اين .  بودندشاغل در سپاههواپيماهاي نظاميخلبانان 

 نفر به 89تعداد مطابق معيارهاي برآورد حجم نمونه، تعداد 

. روش تصادفي منظم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند

شركت كنندگان در پژوهش مرد بودند و ميانگين سن تمامي

32شركت كنندگان در تحقيق پرسشنامه .  سال بود35آنها 

ي مربوط به سنجش استرس هوانوردي را تكميل سئوال

، استرس 2 بعد استرس زندگي4اين پرسشنامه داراي . كردند

  و استرس 4، استرس مربوط به وظيفه خلبان3سازماني

) 1998(اين پرسشنامه توسط استينگ .  بود5محيط پروازي

 و همبستگي دروني آن بر اساس آلفاي استساخته شده

پرسشنامه دوم رضايت شغلي مينه . دباش مي98/0كرونباخ 

اين پرسشنامه داراي همبستگي دروني . بود) MSQ(سوتا 

2  -Life stress

3  -Organizational stress

4  -Task-Based stress

5  -Flight Environment stress
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 بوده و براي سنجش ميزان رضايت شغلي تدوين شده 84/0
مندي از شغل  براي ارزيابي رضايت MSQپرسشنامه. است

 خود فرد طباشد و توس آيتم مي100رود كه دارايبه كار مي

 را ي بعد رضايت شغل20امه از پرسشن. شود داده ميبجوا
هاي داده. ]11[ سوال دارد5كند و در هر بعد گيري مياندازه

هاي آماري محاسبه حاصل از پژوهش با استفاده از شاخص

 ضريب همبستگي و ،t آزمون ، درصد فراواني،فراواني
.اندتحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

ها يافته
 نفـر  89ز پـژوهش نـشان داد كـه از مجمـوع     نتايج حاصل ا 

 درصد از شغل خود رضايت      3/66خلبان نظامي مورد بررسي     

 درصـد   5/4تعـداد   .  درصد رضايت پايين داشتند    7/33باال و   

 درصـد داراي اسـترس كـم،        7/33داراي استرس خيلي كم،     

 درصــد داراي 5/13 درصـد داراي اســترس متوسـط و   3/48

ام از موارد مورد بررسي استرس استرس زياد بودند و هيچ كد   

).1جدول (خيلي زيادي را از خود گزارش ندادند 

 ميزان استرس در بين خلبانان نظامي.1جدول 

درصدفراوانيعواملنوع متغير
593/66رضايت باال رضايت 

307/33رضايت پايينشغلي
45/4استرس خيلي كم

307/33استرس كم
433/48ترس متوسطاس

125/13استرس زياد
00استرس خيلي زياد

ميزان 
استرس

89100جمع

هاي خلبانان بترتيب از بيشترين تا بندي استرسطبقه
: كمترين استراس عبارت بودند از

)45/6با ميانگين ( سترس زندگي  ا-1

 ) 05/5با ميانگين(استرس سازماني-2
) 03/4ميانگينبا ( استرس پرواز يا هوانوردي -3

 ذكر الزم به). 91/3با ميانگين( استرس برنامه پرواز -4

اي چهار نوع استرس در بين است كه در بررسي مقايسه
خلبانان نظامي مالحظه شد كه بجز استرس پرواز و استرس 

زا با يكديگر برنامه پروازي، ساير گروهها و عوامل استرس
).2جدول ( دارندP≥01/0داري در سطح تفاوت معني

 مقايسه انواع استرس خلبانان نظامي با استفاده از .2جدول 
 گروههاي وابستهtآزمون 

انحراف ميانگيننوع استرس
استاندارد

ارزش 
t

سطح 
معناداري

استرس زندگي
استرس پرواز

45/6
03/4

3/2
9/1

66/100001/0<

استرس زندگي
ييزربرنامهاسترس

45/6
91/3

3/2
1/2

46/100001/0<

استرس زندگي
استرس سازماني

45/6
05/5

3/2
1/2

64/70001/0<

استرس پرواز
ريزياسترس برنامه

03/4
91/3

9/1
1/2

95/034/0

استرس پرواز
استرس سازماني

03/4
05/5

9/1
1/2

35/7-0001/0<

ريزياسترس برنامه
استرس سازماني

91/3
05/5

1/2
1/2

49/6-0001/0<

سي روابط همبستگي بين متغيرهاي پژوهشي با استفاده برر

از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه رضايت شغلي 

، با استرس كلي و - 53/0بترتيب با استرس زندگي به ميزان 

، -25/0، با استرس پرواز - 38/0استرس سازماني به ميزان 

 و با مدت پرواز به -23/0با استرس برنامه پرواز به ميزان 

تمامي اين روابط .  رابطه همبستگي دارد- 22/0زان مي

.دار بود  معنيP≥01/0همبستگي معكوس و در سطح  
همچنين در بررسي ضرايب همبستگي بين انواع 

ه هاي مورد بررسي در بين خلبانان مالحظه شد كه باسترس

، بين 84/0ترتيب استرس پرواز با استرس برنامه پرواز 
، بين استرس زندگي 79/0ازماني استرس پرواز و استرس س

، بين استرس برنامه پرواز و 69/0و استرس سازماني 

، بين استرس زندگي و استرس پرواز 69/0استرس سازماني 
46/0 و بين استرس زندگي و استرس برنامه پرواز 49/0

وجود دارد ) P≥01/0در سطح (داري رابطه همبستگي معني

). 3جدول (
 رضايت شغلي بر اساس ميزان نمره بينيبررسي قدرت پيش

گيري از تحليل رگرسيون نشان داد ها با بهرهانواع استرس
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 تنها عامل استرس زندگي در ،كه از بين عوامل چهارگانه
 نمره تعيين داراي توان 53/0 به ميزان ،P≥01/0سطح 

بيني است و ساير عوامل در خارج از رگرسيون قرار پيش
.)4جدول (گرفتند

 ضرايب همبستگي بين رضايت شغلي، ميزان استرس، مدت پرواز در بين خلبانان نظامي.3جدول 

ها در رضايت شغلي تحليل رگرسيون نقش هر يك از عوامل استرس.4جدول 

سطح tنسبت ضريب بتاbضريب متغير
داريمعني

ضريب 
تعيين

0002/053/0-93/3-50/0-25/0استرس زندگي
01/004/018/086/0استرس پرواز 

01/003/015/088/0استرس برنامه ريزي
68/0-41/0-07/0-03/0استرس سازماني

بحث
از آنجايي كه خلباني و بويژه خلباني نظامي شـغل حـساسي            

هاي احتمـالي پيامـدهاي زيانبـاري در        است و هر گونه خطا    

لذا بررسي ، ]12[اقتصادي و امنيتي بدنبال دارد   ابعاد انساني،   
هاي ر جهت كاهش خطاهاي خلبان براي سازمان      و تالش د  

توانـد  استرس خلبان مي  . رسدهوانوردي ضروري به نظر مي    

يكي از عواملي باشد كه از طريق ايجـاد تـنش و مـشغوليت           
تيجه موجب خطاي انساني   نفكري موجب كاهش دقت و در     

 درصـد   5/13تحقيق حاضر نشان داد كه      . در هوانوردي شود  

 درصـد داراي  3/48اراي اسـترس بـاال و   از خلبانان نظامي د   

همچنانكه علـم روانـشناسي نـشان       . استرس متوسط هستند  

داده است، اسـترس اسـاس و پايـه اضـطراب و بيماريهـاي              

روانــي اســت و تحقيقــات نــشان داده اســت كــه ابــتال بــه 
اخــتالالت روانــي در خلبانــاني كــه در نيــروي هــوايي كــار 

ايي سر و كار دارند بـه    ند و با بمباران و جنگ هاي هو       نكمي

مراتب بيشتر از خلباناني است كه با هواپيماهاي مـسافربري          
از سويي ديگر از بيماري رواني به عنـوان    . ]7[كنندپرواز مي 

دومين عامل براي از دست دادن گواهينامه پـروازي پـس از           

ضمن اينكه برخي از    . ]14،3[بيماريهاي قلبي ياد شده است    
رغم وجود اختالالت رواني به پرواز      يخلبانان ممكن است عل   

 ارزيابي سطح اسـترس خلبانـان و    ،بر اين اساس  . ادامه دهند 

توانـد  تالش براي شناسايي منابع استرس و كاهش آن مـي         

بـه پيـروي از     .يكي از وظايف سازمانهاي هوانـوردي باشـد       

-22/0مدت پرواز
02/0=p

-38/0استرس كلي
0001/0<p

04/0-
35/0=p

-53/0استرس زندگي
001/0<p

13/0-
12/0= p

72/0
0001/0= p

-25/0استرس پرواز
009/0= p

002/0
49/0= p

92/0
0001/0= p

49/0
0001/0= p

استرس برنامه 
پرواز

23/0-
01/0=p

006/0-
48/0= p

89/0
0001/0= p

46/0
0001/0= p

84/0
0001/0= p

-38/0استرس سازماني
0001/0= p

04/0-
37/0= p

91/0
0001/0= p

69/0
0001/0= p

79/0
0001/0= p

69/0
0001/0= p

مدترضايت شغليعوامل
ازپرو

استرس برنامه استرس پروازاسترس زندگياسترس كلي
پرواز
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در ايـن پـژوهش چهـار       ]3[) 1996(6بندي هاردينگ، قسيمت
. ن نظامي مورد بررسـي قـرار گرفـت        منبع استرس در خلبانا   

 واحـد در  45/6مالحظه شد كه استرس زندگي بـا ميـانگين      

پـس از آن اسـترس      . بين خلبانـان بـاالترين ميـزان را دارد        
 واحد در رتبه دوم، استرس محيط       05/5سازماني با ميانگين    

 واحد در رتبه سوم و اسـترس مربـوط    03/4پرواز با ميانگين    

 واحد در رتبه چهارم قرار 91/3يانگين با مبه وظايف خلباني
خلبانان نظامي بـه جهـت شـرايط شـغلي و محيطـي،              . دارد

 شـتاب و    هيپوكسي،: هاي فيزيكي از قبيل   عالوه بر استرس  

هاي خاص محيط نظـامي ماننـد   در معرض استرس  ارتعاش،  
ــر شــغل و محــل خــدمت،  دوري از خــانواده،  ــزايش تغيي اف

اجبار به پاسخگويي در ادي فردي، محدوديت و آزمسئوليتها،  

مقابل رفتارهاي انجام شده و انتظار و نگراني از لحظه وقوع           

 و چنانچه در كنار ايـن       اندحادثه و حتي مرگ نيز قرار داشته      

اسـترس هـاي ناشـي از زنـدگي         دو نوع از منابع اسـترس،         

مـشكالت خـانوادگي،     همچون بيمـاري اعـضاي خـانواده،          

را نيز در ....   مرگ عزيز و اقدام به طالق و  تعارض زناشويي، 

شود كه يك خلبـان نظـامي بطـور    مالحظه مينظر بگيريم،   

بر خـالف انتظـار   . اي از انواع استرسها قرار دارد    دائم در هاله  

شود كـه در بـين خلبانـان مـورد بررسـي،            رايج مالحظه مي  

استرس زندگي و استرس سازماني كه در واقع در مقايسه بـا            

بايـستي  هاي مربوط به پرواز و محيط پـروازي، مـي         رساست

بـاالترين ميـزان اسـترس را    هاي فرعي تلقي شوند،    استرس

شايد يكي از داليل آن،     . سازندبراي خلبانان نظامي وارد مي    

هـاي  از نظر فني و آموزش    ) ايران(اين باشد كه در كشور ما       
هـاي زيـادي بـراي بهبـود و ارتقـاء سـطح             اي تـالش  حرفه

گيرد ولـي در زمينـه     وانمندي يك خلبان نظامي صورت مي     ت

مهارتهــاي زنــدگي جمعــي، مهارتهــاي زنــدگي خــانوادگي، 
هاي انطباقي و سازگاري با شرايط سازماني و        روشارتباطي،  

بـه راحتـي    . آموزشي منسجمي وجود نـدارد    خانوادگي برنامه 

توان ديد كه در مجموعه آموزشي و اداري يـك خلبـان،             مي

مــشاوره و  و اقــدامات و خــدمات روانــشناسي،   عاليتهــاف

.روانپزشكي جايگاهي ندارد

6-  Harding

يافته ديگر پژوهش درباره ارتبـاط ميـزان اسـترس خلبانـان            
مالحظه شـد كـه   . سابقه پرواز بودنظامي با رضايت شغلي و    

ميزان رابطه همبستگي بين رضايت شغلي و ميزان اسـترس          

 رابطـه بـين رضـايت       . اسـت  -53/0 تـا    -23/0خلبانان بين   
رابطه بين استرس سازماني، -53/0شغلي و استرس زندگي 

 و رابطـه بـين اسـترس مربـوط بـه            -25/0و رضايت شغلي    

همچنين استرس  .  بود -23/0وظيفه خلبان و رضايت شغلي      
. بيني براي رضايت شـغلي را دارد      زندگي باالترين توان پيش   

ايـن  . رده اسـت   نتايج قبلي كمـك كـ       تأييد اين نتايج نيز به   

دهد كه استرسهاي زندگي بخوبي وارد حوزه       نتايج نشان مي  
هاي زنـدگي از قبيـل      استرس. شودشغلي خلبانان نظامي مي   

جو تعـامالت خـانوادگي،     ارتباط با فرزندان،    روابط با همسر،    

ارتبــاط بــا اقــوام و دوســتان، مــديريت اقتــصادي خــانواده، 

ميـزان اسـترس را بـر    تعارضات خـانوادگي،  هـم بيـشترين       

خلبانان نظامي وارد مي سازند و هـم بيـشترين تـأثير را بـر               

رضايت شغلي آنها دارند و موجـب كـاهش رضـايت شـغلي             

. شوندمي

وجود هم زمان استرس باال و رضايت شغلي پـايين،  نـشانه             

فرسودگي شغلي عبارت   .  ]8[شودفرسودگي شغلي تلقي مي   

و روانـي و احـساس      است از يك حالـت خـستگي فيزيكـي          

كاهش توانمندي كه بدنبال استرس وابسته به شـغل ايجـاد           

حتـي استرسـهاي شـغلي حـل و فـصل نـشده بـه               . شودمي

هر چه فرسودگي شغلي  . ]9[گرددفرسودگي شغلي منجر مي   

بيشتر باشد ميل يا تالش فرد براي تغيير شغل يا حرفه خود            

غلي، در صـورت بـروز فرسـودگي شـ         . ]10[نيز بيشتر است  
ــان بيــشتر مــي   و ]13[شــوداحتمــال افــزايش خطــاي خلب

هـاي  گيري خلبان از شغل، آسـيب     همچنين در صورت كناره   

.شودزيادي بر سازمانهاي هوانوردي تحميل مي
در شرايط حاضر كه در كشور ما، خلبانـان نظـامي كمتـرين             

مأموريت يا فعاليتهاي پروازي دارند و مدت قابل تـوجهي از            

ود را در محـيط سـازمان و در شـرايط بـدون      وقت اداري خـ   

توانـد  گذرانند و همين فراغت بدون برنامه نيز مـي  برنامه مي 

هـاي  استرس آنها را تشديد كند، لذا الزم است برخي برنامـه  

ارزيابي و سـنجش و سـاير خـدمات    اطالع رساني، آموزشي،  

هاي زندگي خانوادگي و بويژه در رابطه با مهارت   روانشناختي  
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از .در دسترس و در اختيار خلبانان نظامي قرار گيرد        زماني  سا
 ديگر توجه به خلبانان نظـامي و تـدوين و پـر كـردن               سوي

برنامه سازماني آنها با فعاليتهاي متنـوع و سـودمند از قبيـل             

ــا هواپيماهــاي مــسافربري،   ــرواز ب فعاليتهــاي آموزشــي و پ
تهاي ورزشي  فعاليفعاليتهاي مديريتي مورد عالقه،     پژوهشي،  

تواند هـم موجـب كـاهش ميـزان اسـترس و            و تفريحي مي  

افزايش ميزان رضايت شغلي و هم موجب كاهش فرسودگي         
.شغلي در آنها شود
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