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چكيده

تنيدگيميزاننتعييهدفبااستهمبستگيروشباتوصيفينوعازكاربرديكهحاضرپژوهش•
خلبانانكمكوخلبانانازنفر500پژوهشجامعة.شدانجاممسافربريخلبانانعموميسالمتو

المتسپرسشنامةكودرونتنيدگيآزمونآنهاهمةبينكهبود1381ـ82سالدركشورمسافربري
بازگرداندهپرسشنامه300نهايتدراماگرديد،توزيعشناختيجمعيتپرسشنامةوGHQعمومي

.گرديداستفادهواريانستحليلوtآزمونپيرسون،همبستگيضريبازآماريتحليلبراي.شد
رابطةونان،خلباعموميسالمتوتنيدگيميزانبينرامعناداريومعكوسرابطهپژوهشنتايج

خلباناننيدگيتميزانباشغليوخانوادگياجتماعي،اقتصادي،تنيدگيزايعواملبينرامعناداري
دادنشان



واژه ها كليد 

، خلبان، سالمت عموميتنيدگي•



مقدمه

آنزيانباراتاثر.ميدهدقرارتأثيرتحتراانسانجسميسالمتكهاستعوامليجملهازتنيدگي•
شرايطسبحبركهتنيدگي.استشدهبررسيگوناگونپژوهشهايدرجامعهمختلفاقشاربر

انواعبا؛ميشودارزيابيروزمرهگرفتاريهاييازندگي،ناخوشايندرويدادهايناگوار،اجتماعي
است،مرتبطناسالمرفتارهايازبسياريبااينكهبرافزونودارد،ارتباطتندرستيبهمربوطمسائل

ميآوردباربهنيزجسمانيمشكالت



ازناشيمزمنيتنيدگ.ميبردباالراخونفشار،عملبرايبدنتحريكباتنيدگينمونه،براي.•
قلبيبيماريزيادشيوعدركهارتباطي.داردارتباطتنشيپرباشهريزندگيواقتصاديمشكالت

(1384برک،)استدخيلدرآمدكمگروههايبيندر



آن،نتيجهردكهميدانندخطراتمقابلدربدنواكنشراتنيدگيپژوهشگرانبرخي•
تنيدگيكهاستمعتقد(2001)سيموننمونهبراي.ميشوددرگيرنيزبدنخودمختاردستگاه

،خونيهايرگوقلبمانندبدنارگانهايتمامآندركهاستخطرباروياروييهنگامبدنپاسخ
ايجادخطربااتميشوندبسيجمغزوحسيگيرندههايهاضمه،دستگاهششها،بدن،ايمنيدستگاه

.شودبلندزمينازميخواهدكههواپيماييمانندشوند،مواجهشده

.



انواعباآنارتباطايزيربنميتواندكهميكندايجاداختاللنيزايمنيدستگاهعملكرددر
ودستلب،قمغز،بهخونشدنجاريهنگامگوارشيفعاليتكندكردنباهمچنين.باشدسرطان

ودوناتل)كندايجادزخموكوليتاسهال،يبوست،جملهازرودهايـمعدهايمشكالتپا
(2000ديويس،



در.استقلبيتههايسكبيشترعاملوميگذاردعروقيقلبيسيستمبربهسزاييتأثيرتنيدگي•
تنيدگيزاهايباكارمحلدركهافرادياستشدهگزارش(2003همكارانوبورمنپژوهش

ميباالخونفشاردچارپايين،شغليشرايطوباالشغليالزاماتمانندهستند،روبهروزيادي
دريزانيدگتتجاربوجود.مييابدافزايشقلبضربانتنيدگيزاموقعيتهايدرهمچنين.شوند
.استهمراهقلبيبيماريهايبهابتالبااليخطرنيزوكلستروليافتةافزايشسطوحباكارمحل

اين.ميشوددهااستروييوكوالمينهاكتهمانندهورمونهاييافزايشباعثتنيدگياين،برافزون
ميگردندنوراپينفرينونفريناپيترشحسببهورمونها

•



مختلفروههايگبراثراتايننشاندهندةپژوهشهاوميكنندتجربهراتنيدگياثراتانسانهااكثر•
،والدفهستهاي،صنايعكاركنانبرتنيدگياثراتمطالعةبا(1377)استورانمونه،براي.است

،مديرانا،آمريكدرناساپايگاههايآتشنشاني،معدن،ارتش،پليس،هوايي،نقلوحملكنترل
كهرسيدنتيجهاينبهزنانوپرستاراندندانپزشكان،پيراپزشكان،پزشكان،خلبانان،كارگران،

راتنيدگيرابطةپژوهشيدر(2001)سيمون.استمؤثرانسانروانيوجسميسالمتبرتنيدگي
ايمني،ظامناختالالتعفونت،برايآمادگيسكته،قلبي،بيماريهايجملهازبيمارينوع16با

.كردمطرحرا.آنجزوتغذيهمشكالترودهاي،ـمعدهايمشكالتسرطان،



دواستمعتقد(2000)كاپن.استپرتنشحالعيندراماجذاب،مشاغلجملهازخلبانيحرفة•
وشتيككنند،جابهجارابارومسافرزياديتعدادميتواندبارهركهداردوجودنقليهوسيلة

برخورديخهكوباكهمواقعيدرمگرميشوندمواجهحادثهبابهندرتبزرگكشتيهاي.هواپيما
سالمتهكخلبانانيواستسانحهعاملبزرگترينانسانيخطايهوايينقلوحملدراما.كنند

.ميشوندمواجهمشكلباباشندنداشتهخوبيعمومي
•

خطاي انساني



دروردهكتجربهرامتعدديهوانورديحوادثكنونتاكهاستكشورهاييجملهازنيزماكشور•
تا1358سالهايبينميدهدگزارش(1382)شفيعيغرقي.استشدهبيشترآنهاتعداداخيرسالهاي

.استشدهاعـــالمخلبانخطايعلت،مورد6دركهدادهرويهواييسانحة9حدود1380
يهواينقلوحملكنترلبخشكارمنداندربارةكهپژوهشيدرميدهدگزارش(1377)استورا
بيماريمعده،مزخمانندبيماريهاييبهگواهگروهبرابرچهارافراداينكهشدثابتگرفت،انجام

بودتنيدگيازناشيكههستندمبتالخونفشاروقند



ازورهاكشبيشتردر.شوددادهقراراهميتاولدرجةدربايدخلبانانروانشناختيمشكالت•
مسائلهبكمتروميگيرندقرارمعاينهموردجسمانينظرازبيشترخلبانانما،كشورجمله

ارمرگبسوانحاكثركهاستباوربراين(2000)كاپنمورد،ايندر.شودميپرداختهروانشناختي
.اجتنابپذيرندهوانوردي



آنازرگستردهتكهاستخلبانانروانيمشكالتحوادثايندرمؤثراساسيمواردازيكي•
منابعشناختهدفبا(1377)استورا،ازنقلبهاسلنوكوپر.ميشوداعالمكهاستچيزي

كهدادنشاننتايج.دادندانجامخلبان442بينپژوهشيخلبانان،درتنيدگيخانوادگيوحرفهاي
.رندداقرارخلبانانمسنترينگروهدرنامناسبكارامديواجدوباالخطرمعرضدرخلبانان
آناندرراشديدياضطرابپروازهاكنترلفراواني.آنهاستانتظارحدازكمترپروازشانساعات

خانواده،ازاندكيروانيحمايتآنها.ميشودآشكاركاردرخستگيصورتبهكهبرميانگيزد
خلبانانيكهميشودگيري-نتيجهمذكورپژوهشدرسرانجام.ميكننددريافتهمكارانودوستان

عملواردودختعارضهايوسرخوردگيهابيانجايبهكهميگيرندقرارسانحهمعرضدربيشتر
سايهنهاآخانوادگيواجتماعيشخصي،زندگيهايجنبههمةبراشتباهوشكستوميشوند
ميافكند



بهكهخلبانهاستاشتباهازناشيهواييسوانحمجموعازدرصد45كهدادنشانديگرپژوهشهاي•
بانه،شپروازهايطوالنيساعات)كاردرافراطكار،محيطشرايطخستگي،جملهازعاملچهار

ميشوددادهنسبتخانوادگيمسائلبهنهايتدرو(آنجزوخوابساعاتنظميبي



.استپروازعاقبمتكوفتگيوبيخوابيآنهاشايعترين.داردفراوانيتنيدگيخلبانانزندگي•
آنهاازيبرخنتيجهدروشدهگسيختههمدرپروازيشغلجدولباخلبانانخانوادگيزندگي
اساس،نايبر.آورندرويموادمصرفسوءوالكلبهمشكلاينباآمدنكناربراياستممكن

كهطانسرتشخيصهمانندراخطرمعرضدرخلبانانميتوانروانشناختيآزمايشهايانجامبا
(2000.،كاپن)كردشناساييميگيردصورتايكساشعةتوسط



استيهوانوردحوادثاصليدليلخلبانخطايكهرسيدنتيجهاينبهپژوهشيدر(1998)بوسر•
پروازدركهبانانيخلدريافتندپژوهشگران.گذارندتأثيرخطاهااينبرنيززندگيتنيدگيزاهايو

ايمنيسازمان)بودندشدهمواجهبيشتريزندگيفشارهايباكهبودندكسانيشدند،حادثهدچار
عموميسالمتوتنيدگيپژوهشيدر(1998)،محمد(1996).رينهارتASO))(1982هوانوردي

شغلدرتنيدگيهكرسيدنتيجهاينبهوكردبررسيراآسياقارةيافتةتوسعهكشورهايخلبانان
رضايتبامعناداريرابطةخلبانانشغليتنيدگيوميشودتبديلمزمنتنيدگيبهآيندهدرپروازي

داردآنهاعموميسالمتوشغلي

منتنيدگي مز



نتيجهاينبهمصرهواپيمايي990شمارةپروازمرگبارحادثةبررسيدر(2000)كاپن،ازنقلبههال•
هوانورديحوادثازبسياري.دادقرارآزمايشموردروانشناختيلحاظازراخلبانانبايدكهرسيد

بيمارخلبانهكگرديدمشخصشدانجامحادثهايندربارةكهپژوهشهاييدر.هستنداجتنابپذير
آثارمختلف،لمشاغبرتنيدگيزمينةدرشدهانجامپژوهشهايبهتوجهبا.بودگسستهروانرواني

سالمتودگيتنيميزانبررسيبهپژوهشاينخلبانان،بهمربوطپژوهشهايهمچنينوتنيدگي
تنيدگيانميزباشغليوخانوادگياجتماعي،اقتصادي،زاهايتنيدگيرابطةوخلبانانعمومي

ميپردازدآنان
•

ي، تنيدگي زاهاي اقتصادي، اجتماع
شغليخانوادگي و 



روش پژوهش

آماريجامعة.الف•

افربريمسهواپيماهايدرخدمتبهمشغولخلبانانكمكوخلبانانكليةپژوهشاينآماريجامعة
پرسشنامهآنهاهمةبه.ميرسيدنفر500بهتعدادشانوبودند81ـ82سالدرايراناسالميجمهوري

آماريتحليلوتجزيهموردبودشدهبازگرداندهآنهاسويازكهپرسشنامه300نهايتدرشد؛داده
گرفتقرار



ابزار و روش اجرا. ب

تنيدگيونآزمازخلبانانتنيدگيميزانسنجشبرايپژوهشايندر:كودرونتنيدگيآزمون1)•
جي،گنازنقلبه)فرانسويروانپزشككودرون،توسطآزموناين.شداستفادهكودرون

32طرحباكاريفشارآزمون،ايندر.شدترجمهگنجيتوسطوتدوين1992سالدر(1380
اريكمشغوليتكمبودباآخرپرسشدووكاريفشاربااولپرسش30.ميشودارزيابيپرسش
كه20و19،10پرسشهايجزبهاست،تنيدگيوجودنشانةمثبتپاسخهر.داردارتباط
.ميباشندفضعيبرخيوقويتنيدگيهابرخي.استتنيدگيوجودنشانةآنهابهمنفيپاسخ

باشدخطرناکميتواندتنيدگيهامجموعكهاستبديهي



باالترگرفتهانجامكودرونتوسطكهمجدداجرايروشازاستفادهباكودرونآزموناعتبار•
وهشدشناختهآزمونهايسايرنتايجوآنهانتايجبين16رواييبررسيبراي.استبوده0/70از

روانشناختيوبالينيبررسيهاي.استآمدهدستبه0/80بهنزديكهمبستگيضريبمعتبر
اجرايروشازاعتبارپژوهشايندر(1380.،گنجي)استكردهتأييدراآزموناينروايينيز

كهگرديدانجامخلبانانازنفر15مورددرپرسشنامههاجمعآورياتمامازماهيكفاصلةبهمجدد
.بود0/97.



تدوين(1377)استوراازنقلبهگلدبرگتوسطكهپرسشنامهاين:عموميسالمتپرسشنامة(2•
ايجادآناصليهدفواستيگزارشدهخودروشبرمبتنيسرنديپرسشنامةيكگرديده،

افرادتمامبرايعموميسالمتپرسشنامةايماده28فرم.استسالمتوروانيبيماريبينتمايز
تاللاخ،بيخوابيواضطراببدني،نشانههاي:استمقياسزيرچهاردارايوشدهطراحيجامعه

.وخيمافسردگيواجتماعي،كاركرددر



وخامتمقياسزيرهردر21تا14بيننمراتميآيد؛بهدستكلينمرةيكنمراتمجموعاز•
سالمتپرسشنامةاعتبارورواييبررسيدرميدهدنشانراعاملآندرآزمودنيوضع

كرونباخآلفايوتنصيفي،سنجيدوبارهروشسهاز(1380)تقوي)مادهاي28فرم(عمومي
ازنيزرواييمطالعةبراي.آورددستبهرا0/90و0/93و0/70ضرايبترتيببهونموداستفاده

عوامللتحليوكلنمرةباپرسشنامهاينآزمونهايخردهدرهمبستگيهمزمان،رواييروشسه
.شداستفاده



يدلمبيمارستانپرسشنامةباهمزماناجرايطريقازعموميسالمتپرسشنامةهمزمانروايي•
دردهايوافسردگيوسواس،هيستري،اضطراب،كهگرديد،انجام(19(M.H.Q)سكس

خردهبينهمبستگيضرايب.بودآنحاصل0/50همبستگيضريبوميسنجدراجسماني
ازادهاستفباعواملتحليلنتيجة.بودمتغير0/78تا0/72بينكلنمرةباپرسشنامهاينآزمونهاي

دراختالل،اضطرابافسردگي،،عامل4كه)اسكريآزموناساسبروواريماكسچرخشيروش
راآزمونكلواريانس50%ازبيشمجموعدر،(ميسنجدراجسمانيعالئمواجتماعيكاركرد

آلفايازادهاستفباعموميسالمتپرسشنامةدرونياعتبارحاضر،پژوهشدر.مينمودندتبيين
بود092/بابرابركرونباخ



مانندناختيشجمعيتوكلياطالعاتآوريجمعبرايپرسشنامهشناختياينجمعيتپرسشنامة3•
اقتصادي،عيتوضآينده،پروازمقصدوزمانپرواز،سابقةسن،خلباني،كمكياخلبانيبهاشتغال

استگرديدهتهيهشغليوخانوادگياجتماعي،

ياطالعات كلي و جمعيت شناخت



وخلبانانتمامآنجادركهداردوجوداعزامواحدنامبهقسمتيهواپيماييشركتهايدر•
پروازرحطومراجعهآنجابهپروازازپيشساعتيكودارندپستيصندوقيكخلبانانكمك

راشنامههاپرساينهواپيمايي،شركتهايعملياتمسئوالنالزمهماهنگيازپس.ميكنندپررا
پسرااپرسشنامههكهخواستندآنهاازنامهايطيودادندقرارخلبانانتمامپستيصندوقدر
هشتحدود.نددهتحويلپيامبرانبيمارستانهواييطببخشبهياعملياتدفتربهتكميلاز

شدندبازگردانيدهپرسشنامههاكهكشيدطولماه



رآماشاخصهايازاستفادهبرافزونپژوهشايندر.استهمبستگينوعازپژوهشطرح•
روانيسالمتونيدگيتبينارتباطميزانونوعتعيينبرايپيرسونهمبستگيضريباز،توصيفي
شداستفادهنيزواريانستحليلوtآزمون،خلبانان

•



نتایج

مي دري، نتايج حاصل از اجراي پرسشنامة سالمت عموچارچوب مشخصههاي آماري نتايج كمدر •
ارائه شده است1مورد خلبانان و آزمون تنيدگي كودرون در جدول 





ميانگينبيشترينو0/82افسردگيمؤلفةدرميانگينكمترينكهاستآنمبين1جدوليافتههاي•
است44/62تنيدگيميانگينو(9/9)اجتماعيعملكرددراختاللمؤلفةدر





ميزانردشغليوخانوادگياجتماعي،اقتصادي،عواملميانگينهايازحاصلنتايج2،جدولدر•
عاملدرينميانگباالترينكهميدهدنشانواستشدهارائهخلبانانكمكوخلبانانتنيدگي

استخانوادگيعاملدرميانگينپايينترينواقتصادي





يبضركهميدهدنشانراخلبانانعموميسالمتوتنيدگيآزمونازحاصلنتايج3.جدول•
>pسطحدررابطهr=0/746همبستگي GHQپرسشنامةكهاينبهتوجهبا.استمعنادار0/01
نامهپرسشايندرباالنمرةوميسنجدگذشتهماهيكطيدررافردسالمتمنفيجنبههاي

وودرونكنمراتبينهمبستگيضريبعلتهمينبهاست،پايينعموميسالمتنشاندهندة
GHQالمتسوتنيدگيبينمعكوسرابطةوجودنشاندهندةامراينكهشدهمثبتخلبانان
استخلبانانعمومي





اجتماعي،اقتصادي،عواملتأثيرمورددرراههيكواريانستحليلنتايج4،جدولدر•
عاملرد(الفميدهدنشانكهاست،شدهارائهخلبانانتنيدگيميزانبرشغليوخانوادگي
و(2)متوسط(1)خوباقتصاديوضعيتدارايافرادگروهسهميانگينهايتفاوتاقتصادي،

دربيشتربررسيهايو(P=0/001وF=9/34)ميباشدمعنادارتنيدگيميزاندر(3)ضعيف
وضعيتازكهگروهيبينموجودتفاوتكهميدهدنشان5)جدول(شفهتعقيبيآزمونقالب

ميباشد(راضيحدوديتاوناراضي)ديگرگروهدوباهستندراضياقتصاديشان
•



(1)خوباجتماعيوضعيتدارايافراد(گروهسهميانگينهايتفاوتاجتماعي،عاملدر)ب•
بررسيهايو(P=0/021)وF=3/9)ميباشدمعنادارتنيدگيميزاندر(3)ضعيفو(2)متوسط

كهگروهيبينموجودتفاوتكهميدهدنشان(5جدول)شفهتعقيبيآزمونقالبدربيشتر
ستند،نيراضياجتماعيشانوضعيتازكهگروهيباهستندخوبياجتماعيوضعيتداراي

باشدمي
•



توضعيازكاملرضايتدارايافراد(گروهسهميانگينهايتفاوتخانوادگي،عاملدر)ج•
وF=12/8)ميباشدمعنادارتنيدگيميزاندر(3)ناراضيو(2)راضيحديتا(1)خانوادگي
P=0/001)تفاوتكهميدهدنشان5)جدول(شفهتعقيبيآزمونقالبدربيشتربررسيهايو

.ميباشدر،ديگگروهدوباكردهاندرضايتاظهارخانوادگيشانوضعيتازكهگروهيبينموجود
راشغليشانوضعيتكهافراديگروهچهارميانگينهايتفاوتشغلي،عاملدر)د

معنادارتنيدگيميزاندركردهاندارزيابي(1)ضعيفو(2)متوسط(3)خوب(4)خيليخوب
(5جدول)شفهتعقيبيآزمونقالبدربيشتربررسيهايو(P=0/001)وF=6/95)ميباشد

اندكردهابيارزيخوبخيليراشغليشانوضعيتكهگروهيبينموجودتفاوتكهميدهدنشان
ضعيتوكهگروهيهمچنينكردهاند؛ارزيابيمتوسطراشغليشانوضعيتازكهگروهيبا

.باشدميكردهاندارزيابيخوبآنراكهگروهيباكردهاندارزيابيخيليخوبراشغليشان



وسال،34-46سال،21-33گروههاي)سنيگروهسهميانگينهايتفاوتسن،متغيردر)ه•
بررسيهايو(P=0/0001)وF=13/93)ميباشدمعنادارتنيدگيميزاندر(سال57-47

گروههاتماميتنيدگيميانگينكهميدهدنشان(5جدول)شفهتعقيبيآزمونقالبدربيشتر
استمعنادارتفاوتدارايهمديگربا





:استزيرقراربهكهيافتيمدستديگريجزئياتبهپژوهشاينبررسيهايدر•
:كهميدهدنشان6جدولنتايج

وt=-6/136)داردوجودمعنادارتفاوتخلبانانكمكوخلبانانتنيدگيميزانبين(الف
p=0/0001)است.خلبانانكمكازكمترمعنيداريبهطورخلبانانتنيدگيميزانو

خلبانان،كمكازخلبانانميانگينبودنكمتروجودبابدني،نشانههايوعاليممولفةدر)ب•
نميباشدمعنادارموجودتفاوت





ورينارساكنش(p=0/0001،وt=-7/386)بيخوابيواضطرابميزانبينهمچنين)ج•
بيننيزو؛p=0/0001)وt=-4/409)افسردگي)؛p=0/0001)وt=-7/806)،اجتماعي

وt=-7/707)داردوجودمعنادارتفاوتخلبانانكمكوخلبانانعموميسالمتميزان
p=0/0001)خلبانهاكمكازكمترخلبانانبهمربوطميانگينشده،ذكرحيطههايتماميدرو

خلبانانسردگيافواجتماعي،نارساكنشوريبيخوابي،واضطرابميزانديگر،عبارتبهميباشد،
يشتربعموميسالمتوجوددهندةنشانامراينواستخلبانانكمكازكمترمعنيداريبهطور

ميباشدكمكخلبانهابهنسبتخلباناندر

و ميزان اضطراب و بيخوابي، نارساكنشوري اجتماعي،
افسردگي خلبانان



بحث و نتيجه گيري



بحث و نتيجه گيري

نتايج . گرفتپژوهش با هدف بررسي ميزان تنيدگي و سالمت عمومي خلبانان مسافربري انجاماين •
اساس ر اين ب. حاصل نشاندهندة رابطة معكوس بين ميزان تنيدگي و سالمت عمومي خلبانان است

.  هرچه تنيدگي خلبانان بيشتر شود، سالمتي آنها سير نزولي پيدا ميكند



جسمبرمنفيتأثيرباتنيدگيكهدادهاندنشانسالمتوتنيدگيبينرابطةزمينةدرپژوهشهااكثر•
همكاران،وبورمن؛2001،سيمون)ميشودروانيوجسميبيماريهايانواعسببانسانروانو

كهدادهاندنشانپژوهشهاديگرهمچنين(2000.ديويس،ودوناتل؛1384برک،؛2003
.استهوانورديامنيتدركنندهايتعيينعاملتنيدگي



خطاياصليانةنشوميشودشغليعملكردكاهشبهمنجرخلباناندرتنيدگيبااليبسيارسطوح•
فشار،(2001.چانگو؛1998بوسر،؛1377استورا،؛1373شفيعي،غرقي)ميگرددقلمدادخلبان
انجمنمشاور(2001)،استپ.استكشندهوخطرناک،پرتنشييانشدهدرمانبااليخون

طوالنيمدتهبپرتنشيونشوددرمانباالخونفشاراگراستمعتقدامريكا،هوانورديپزشكي
كهميشودمشكالتيرديگوكليهنارسايينابينايي،قلبي،نارساييسكته،بهمنجرباشدانسانهمراه

مياندازدخطربهراانسانخوشبختيوسالمت



بيشترجزئياتبررسيدر.استهماهنگنيز(1998)محمديافتههايباپژوهشييافتههاياين•
مؤلفههايردوتنيدگيميزاندرخلبانانكمكوخلباناننمراتبينكهميشودمالحظهپژوهش
درهمانانخلبميانگينوداردوجودمعناداريرابطة(بدنينشانههاياستثنايبه)عموميسالمت

.ستاخلبانانكمكازپايينترعموميسالمتدراختاللهايمؤلفهدرهموتنيدگيميزان
بايدگيتنميزانكهشدمشاهدهخلبانانسنيگروههايدرتنيدگيميزانبررسيدرهمچنين
.مييابدكاهشتجربهوسنافزايش



ردةهردرسانيانهر.باشدخلبانيحرفةدرخلبانانبيشترتجربةازناشياستممكننتايجاين•
راكالتمشباآمدنكنارشيوههايونمايدسازگارشغليالزاماتباراخودميكندتالششغلي

.يگرددمميسرامراينالزمآموزشهايوتجربهوكاراييافزايشوزمانگذشتباكهبياموزد
وهستندالفعبدنيلحاظازكهخلبانانيكهرسيدنتيجهاينبهپژوهشيدرنيز(2001)چانگ

ميكنندساساحكمتريتنيدگيخودبيتحرکهمكارانبهنسبتميدهندانجامورزشيتمرينات



بهدستمؤلفههاايرسبهنسبتپايينيبسيارميانگيننيزافسردگيوبدنيمؤلفههايدرخلبانان•
وخلبانانمياندرافسردگيوبدنيمشكالتكهرسيدنتيجهاينبهميتواناساساينبر.آوردند
معايناتعلتهبميتواندبدنيوافسردگيمشكالتنداشتنمورد.نميشودمشاهدهخلبانانكمك

هستندآنامانجبهملزميكبارماهششهرخلبانانكمكوخلبانانهمةكهباشدپزشكيايدوره
.ميشوندمتوجهكنندهمعاينهپزشكانمشكالتگونهاينوجودصورتدركه

•



تا95استمعتقد(2006)نيسن.نباشدكافيخلبانانپزشكيآزمايشهاياستممكناين،وجودبا•
ماكهيميقدآزمايشاتاينروازميشود،ايجادشريانهاتنگيبدونقلبيبيماريهايازدرصد99

در95ازبيشترواستكنندهگمراهواقعاًايمگرفتهكاربهعروقانسدادياباريكيتشخيصبراي
ميدارداظهاريسنن.ميگيرندقرارغفلتموردميشوندقلبيحملةبهمنجركهقلبيبيماريهايازصد

نامبهدقيقهايجپنوارزانآزمايشيباميدهندرختنيدگيوتنشيپراثردركهقلبيحملةخطرات
.استپيشگيريقابلمغزتصويربرداري



آنهانيست،كافيپزشكانمطبدرتنهاخلبانانخونفشاركنترلاستمعتقدنيز(2001)استپ•
مختلفعيتهايموقدروشبانهروزدربارچندينوباشندداشتهخونفشاردستگاهنيزمنزلدربايد

خطراتازانميتووميآيدبهدستواقعيخونفشارشكلبدينبگيرنداندازهراخودخونفشار
نمودپيشگيريبعدي



اجتماعي،اقتصادي،تنيدگيزايعواملكهميدهدنشانآمدهبهدستنتايجهمچنين•
يافتههايابكهداردمعناداريومثبتارتباطخلباناندرتنيدگيميزانباشغليوخانوادگي

؛ASO)،(1982)هوانورديايمنيسازمان؛(1377)،استوراازنقلبهاسلنوكوپر
بهتوجهبا.داردمطابقت(1998)محمد،و(1998)بوسر،ازنقلبهكالرک؛(1996)،رينهارت

كهاستآندةنشاندهناحتماالًاست؛اقتصاديعاملتنيدگي،درميانگينميزانباالتريناينكه
گفتةبهجربهبات)خلبانانازبرخيدليلاينبه.ندارندرضايتخوداقتصاديوضعيتازخلبانان

شركتهايجذباخيرسالهايدر(هواپيماييآموزشمسئولينتوضيحاتوخودشان
.شدنددبيوقطرجملهازخارجيكشورهايهواپيمايي



باشديشتربخلبانانشغليوخانوادگياجتماعي،،اقتصاديمشكالتچقدرهرديگر،عبارتبه•
تأثيرخلبانانيتنيدگدرشغليواقتصاديمشكالتاساساينبر.ميشودبيشترآنهاتنيدگي
بورمن.بودهتربرجستموارداينگرفتانجامخلبانانازبرخيباكهمصاحبههاييدر.داردبهسزايي

والنيمدتطدرتنيدگيزاوقايعكهرسيدندنتيجهاينبهمتعدديپژوهشهايدر(2003)همكارانو
افسردگيميزانافزايشباعثتنيدگيزاشغليشرايطومينمايدمختلراعموميسالمتوتندرستي

درمثالبراي.ددارنرفتارسطحبرمنفياثراتهمچنينتنيدگيزاها.ميشودروانتنيشكايتهايو
نيزملكردعدقتنتيجهدروكاهششغليحافظةقابليتومحدودتوجهتنيدگيزاموقعيتهاي

كاهش

اثرات منفي بر سطح رفتار



محيطوفراوانكاريفشارايتاليادر737بوئينكهواپيمايسقوطعلتنمونهبراي.مييابد•
(AAAAI،2006).(آمريكاهوانورديانجمن(بودخلبانشغليرضايتعدمونامساعدكاري

خلباناندگي،تنيبامقابلهشيوههايآموزشيكارگاههايبرگزاريبااستالزمميرسدنظربهلذا
استالزمن،ايبرافزون.كردمهياتنيدگيزارويدادهايبامواجههدرراكشورتجربةباوپرتوان

گذشتهيپژوهشهادركههمانگونه.گرددتدوينآنهاشغليرضايتافزايشجهتدربرنامههايي
.نهاستآماليوشغليمشكالتقشراينتنيدگيزايمواردازيكياست،آمدهحاضرپژوهشو

گيردقرارهوانوردياموردستاندركارانتوجهموردتمامجديتبااستالزممطلباين
•

مشكالت شغلي و
مالي


