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 خالصه 

 مقدمه
 يخاص يجانیو ه يتیشخص هایيژگیاز و يناش توانديم يمثل خلبان يداشتن حس پرواز و کسب شغل

 و باال پذیریریسک دارای افراد نیب يجانیو هوش ه تیشخص هایيژگیو سهیپژوهش مقا نیباشد. هدف ا

 بود. پایین پذیریریسک

 روش کار
 آماری بود. جامعه یا سهیمقا ياز نوع عل يو از  لحاظ روش شناس یاز نظر هدف کاربرد قیروش تحق

پذیری )ریسک یخلبانان مسافربر پذیری باال()ریسک یکوپتر يپژوهش شامل و هل نیمورد نظر در ا

 133پژوهش  نیبود. حجم نمونه در ا يو انتظام ينظام یروهایو ن یيمایهواپ یشاغل در شرکت ها پایین(

 يتیپژوهش عبارت از پرسشنامه شخص ابزارهای. گرفت صورت دسترس دروه یبه ش یرگی شد. نمونه نییتع

 شات بود.  يجانیفرم کوتاه و هوش ه-نئو

 نتایج

و  پذیری باالافراد با ریسک نیانگیآنها تفاوت م یمحاسبه شده و سطح معنادار t ریبا توجه به مقادها یافته

 يجانیهوش ه( و >005/0p) تین به تجربه در همه ابعاد شخصبه جز باز بود پذیری پایینافراد با ریسک

(001/0p<) معنادار است. 

 گیرینتیجه

بودن و هوش  يتوافق، وجدان ،یيبودند اما برونگرا یشتریب یيروانرنجورخو یدارا یخلبانان مسافربر

 باالتر بود. کوپتريخلبانان هل يجانیه

 کلمات کلیدی

  پذیرییسکر ،يجانیهوش ه ت،یشخص هایيژگیو

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد پی نوشت:
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 مقدمه

بیني کننده توان به عنوان عامل پیشفقدان سالمت روان را مي

مشكالت رفتاری افراد درنظر گرفت. برخوردار نبودن از سالمت 

شود و های شناختي، هیجاني و رفتاری ميروان باعث ناسازگاری

یابد و به تخریب عملكرد او در دامه ميدر طول زندگي فرد ا

(. مطالعات متعدد سطح 1شود )های گوناگون منجر ميزمینه

(، عدم رضایت از 2پایین سالمت روان را با فرسودگي شغلي )

(، 5و  4(، استرس شغلي )3(، عدم رضایت شغلي )1زندگي )

جوامع انساني بدون حفظ سالمت  دانند. در واقع،مرتبط مي

تواند بقاء و استمرار خود را حفظ کند، زیرا بیماری و يروان، نم

ناتواني روابط انساني را مختل و در نتیجه احساس امنیت و 

(. از آنجا که، خش 6ها سلب خواهد کرد )همبستگي را از انسان

ها سرچشمه اعظم کردار و رفتار انسانها از نهادها یا سازمان

رسد که است، به نظر ميکم تحت تأثیر آنهگرفته یا اینكه دست

موضوع سالمت روان نیز در مورد خلبانان سازمان هواپیمایي 

ای ی خطیری را بر عهده دارند( از اهمیت ویژهکشور )که وظیفه

 برخوردار باشد. 

وجود جامعه سالم از نظر سالمت رواني، منوط به سالمت اجزای 

 های کوچک و خانواده کوچكتر آن جامعه، مانند اجتماعات

در این میان شناخت ویژگي های موجود در آن است. 

هیجاني و شناختي افراد جامعه ضروری مي باشد. ، شخصیتي

نظامي که برای برخورد با شرایط بحراني و جنگ تربیت  خلبانان

رزم با پذیرش خطر بتوانند وظیفة خود را  شوند باید به هنگام مي

که در تیم  ایبه خوبي انجام دهند. ممكن است خلبان ورزیده

العاده  با انجام مانورهای هنریِ فوق «آکروجت»نمایش هوایي 

به  در مواقع اضطراریکند،  ظریف و دقیق، اجرای نمایش مي

، دچار تزلزل روحیه شده مناسب آن موقعیت علت نبود شخصیت

یعني در وقت نیاز، هزینة گزافي . و ازانجام مأموریت سر باز زند

پرداخته است، هدر دهد. در حقیقت چنین  را که سازمان برای او

سازمان به  افرادی خود به تنهایي مقصر نیستند بلكه عدم توجه

شخصیت متناسب در فرایند گزینش و استخدام نقش اساسي 

 از متفاوت چیزی «شخصیت» مورد در روانشناسي . دیدگاهدارد

 (.2است ) «جامعه و مردم» هایدیدگاه

است  دل و عقل از درستي ترکیب افراد شخصیت گلمن نظر از 

 هیجاني هوش دل، سمبل و هوشي بهره عقل، سمبل معموالً و

 که هیجاناتي همانند خود هیجانات به لحاظ فرهنگي به اما است،

 حتي. نكنیم اعتماد کنديم تعریف را درست ذهن اطالعات

 کسي به و است شخصیت ضعیف یک بیانگر هیجان، واژه گاهي

 حتي رفتاری یا نبوده خویش کنترل به قادر که شوديم اطالق

 (.8دارد) ابلهانه یا کودکانه

و اضطراب  انندم يعوامل شغل تحت تأثیرخلبانان سالمت روان 

و عدم قرار دارد  ،عملكرد در زمان پروازهیجانات و کنترل 

های کننده فقدان استفاده از فرصتبیني رضایت شغلي پیش

ضعف و فقدان خودمختاری در  ای، جو و اخالق سازماني،حرفه

، سالمت شغل خلبانيزاهای کار است. عالوه بر برخي از تنیدگي

های رواني با فقدان خودمختاری در کار، خستگي و طرح

ویژگي های پروازی در کنار ناتواني در دستیابي به آرامش و 

 همه (. ویژگي های شخصیتي به9) مرتبط استشخصیتي 

 یک رفتار معرف که شودمي القاط هایيویژگي و هاخصلت

 اندیشه، شامل را هاخصلت این توانمي جمله از است، شخص

 و فكر طرز نظرها، وجهه خود، از شخص ادراک احساسات،

 جنبه به شخصیتي ویژگي اصطالح. دانست عادات بسیاری

. به اعتقاد (10شود )مي اطالق آدمي شخصیت کل از خاصي

 ناسب بین شخصیت و ویژگيبسیاری از نویسندگان، وجود ت

باعث ایجاد رضایت بیشتر،  در خلبانان های شغلي و سازماني
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 لیتئومس های درونزا، افزایش کارایي،خالقیت و ایجاد انگیزه 

یي گائو و استفن کانگ  در پژوهشي به نام پذیری خواهد شد. 

دریافتند که موافق  "های شخصیتي دانشجویان خلبانيتیپ"

و مولفه بارز و اساسي شخصیتي برای بودن و هوشیاری د

توانند در این حرفه موفق تر عمل دانشجویان خلباني است که مي

عوامل "درپژوهشي به نام 2002کنند. روبرت بور در سال 

جنبه های   "روانشناسي در رفتار خدمه و مسافران خطوط هوایي

روانشناسي سفرهای هوایي را و مخصوصا چگونگي تاثیر 

ي بر رفتارهای خدمه و مسافران  که شامل سفر و سفرهای هوای

استرس، تاثیرات سفر بر رفتار، ترس از پرواز، رفتارهای برهم 

زننده مسافران، و سالمت روان خدمه بود را بررسي کردند و به 

این نتیجه رسیدند اشتباه است که احساس کنیم مسافران هوایي و 

 برند.رواني رنج مي خدمه بیشتر از سایر اقشار جامعه از مشكالت

هوش هیجاني در تمامي رده های سازماني کاربرد زیادی دارد 

به خصوص در میان خلبانان دارای اهیمت حیاتي مي باشد، 

افرادی که دارای هوش هیجاني باالیي هستند با دیگران رابطه 

اثربخش و سازنده برقرار مي کنند و عملكرد بهتری در محیط 

در مواجهه با عوامل رواني یا استرس بر خود کار دارند. این افراد 

تسلط دارند، کمتر دچار خشم، افسردگي یا ترک خدمت مي 

شوند و برای رسیدن به اهداف آرماني خویش تالش زیادی مي 

کنند. پایین بودن سطح هوش هیجاني در محیط کار بدون تردید 

در نتیجه نهایي فعالیت خلل وارد مي کند و در صورت استمرار 

ي تواند به سقوط سازمان منجر شود. همچنین هوش هیجاني به م

عنوان یک عامل حمایتي در برابر فشارهای کاری به شمار مي 

آید.  هوش هیجاني به عنوان عامل مهم موفقیت در زندگي 

فردی، اجتماعي، و شغلي شناخته شده است. کساني که هوش 

ود هیجاني خود را به کار مي گیرند، با محیط اطراف خ

سازگاری بیشتری دارند، اعتماد به نفس باالیي نشان مي دهند و 

از توانایي خود آگاهند. این سازه نقش مثبتي در سالمت رواني 

 (. 11دارد )

( در 12آلبو، والدیویا و خیمنز )-در پژوهشي که لومباس، مارتین

زمینه رابطه بین ادراک هوش هیجاني و استرس انجام دادند، 

د که ارتقاء مهارت های مدیریت استرس که یكي نتایج نشان دا

از خرده مقیاس های هوش هیجاني مي باشد در مقابله با کاهش 

استرس و  پیشرفت درمان افسردگي موثر مي باشد. در آخر نتایج 

بر لزوم افزایش توجه هیجاني به عنوان یک درمان بر افسردگي 

یت تاکید داشت. تعریفي که گروه طب هوایي دانشگاه را

آمریكا از طب هوانوردی نموده است عبارت است از طب 

پیشگیری با اولویت تخصصي در پیشبرد بهداشت و سالمت 

مسافران هوایي، خدمه پروازی، خلبانان، فضانوردان و مسافران 

 بیمار.

تواند یک محیط کامال استرس زا برای مسافرت های هوایي مي

ه هوانوردی در عملكرد خلبانان ایجاد کند. از جمله اختالالتي ک

سیستم های مختلف فیزیولوژیک بدن ایجاد مي کند، مي توان به 

بي نظمي در عملكرد دستگاه های تنفسي، عصبي، قلبي عروقي، 

گوارشي و فعالیت های عضالني اشاره کرد. همچنین در این 

افراد خستگي، بي نظمي در خواب، گیجي و اضطراب که ناشي 

های اهمیت تأثیر بیماریه مي شود. از محیط پرواز است دید

روانشناختي در عملكرد خلبانان مي بایست در نظر گرفته شود. 

ایمني حوزه هوائي و همچنین کیفیت  تواند براین موضوع مي

آنها تأثیر گذار باشد. البته بین اضطراب هیجاني که  زندگي

بر ایمني پرواز است با همان اضطراب هیجاني که بر  تأثیرگذار 

ایمني پرواز تأثیرگذار نیست، تفاوت وجود دارد. در واقع در 

ها که به وجود آورنده احساس زندگي روزمره بعضي از استرس

 نگراني یا اضطراب هستند عادی است. آن چیزی که این نوع

شرایط روانشناختي را بر ایمني پرواز تأثیرگذار یا بدون تأثیر 
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ست. اغلب، در تمام و شدت آنها کند، موضوع دوره زمانيمي

های هواپیمائي، اگر خلبانان دارای شرائط مناسب شرکت

بایست تبدیل به کارمندان زمیني بهداشت رواني نباشند، مي

بایست جهت شوند. بدیهي است که پس از دوره زمیني، آنها مي

مجوز پرواز از ارزیابي و مشاهدات زیادی عبور کنند. اگر چه 

ر بین خدمه پرواز شیوع کمتری دارد، مسائل شدید روانشناختي د

تواند بین ترس اضطرابي از پرواز تا اما همین درصد کم نیز، مي

ه مسائل تحین پرواز با نوسان همراه باشد. الب تفكر خودکشي در

افسردگي، اختالالت خلقي، اضطراب،  دیگر روانشناختي مانند

ط با های شغلي، مسائل مرتبط با روابط، اختالالت مرتباسترس

-سكس، استفاده از الكل، اختالالت خواب نبایستي در ارزیابي

 (. 13های خدمه پرواز از نظر دور بماند )

از بدو پیدایش صنعت هوانوردی وجود سوانح همواره با دست 

اندرکاران این صنعت همراه بوده و چون یک سد بزرگ در 

ی برابر آن خود نمایي کرده است. لذا متولیان صنعت هوا نورد

بخش اعظمي از تالش خود را معطوف به جلوگیری از بروز 

سوانح هوایي نموده اند و در این مورد افزایش دانش و آگاهي 

های الزم پرسنل پروازی اعم از خدمه پرواز )خلبان، کمک 

خلبان، مهندس پرواز، ناوبر و...( در زمینه برخوردار بودن از 

در جلوگیری از  سالمت رواني کامل از عواملي مي باشند که

پیدایش سوانح هوایي موثر مي باشند. لذا با استناد به مطالب گفته 

شده در پژوهش حاضر این سوال مطرح مي شود که آیا بین 

ویژگي های شخصیتي و هوش هیجاني خلبانان مسافربری و هلي 

بنابراین با توجه به اهمیت نقش کوپتری تفاوت وجود دارد؟ 

وایي الزم است تا رفتار خلبانان مورد عامل انساني در حوادث ه

در این راستا توجه به خصوصیات روانشناختي . بررسي قرار گیرد

خلباني و نقش احتمالي آن ها در رفتار آنان ضرورتي آشكار 

های ویژگي مقایسهدارد، بر همین اساس در این پژوهش به 

پذیری در دو سطح با ریسک خلبانان هیجاني شخصیتي و هوش

 . شدپرداخته  پذیری پایینو با ریسکباال 

 

 

 کاروش ر

از  يو از  لحاظ روش شناس یاز نظر هدف کاربرد قیروش تحق

شامل خلبانان  پژوهش جامعه آماریبود.  یا سهیمقا ينوع عل

کوپتری شاغل در شرکتهای بری و هليهواپیمای مسافر

وهش در این پژ. هواپیمایي و نیروهای نظامي و انتظامي بود

و  باال(افراد دارای ریسک پذیری ) منظور از خلبانان هلي کوپتر

نفر  133بود. (افراد دارای ریسک پذیری پایین) خلبانان هواپیما

به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند 

بود.  نفر 61و مسافربری  22گروه هلي کوپتر برای  آنکه حجم 

در سطح  تحصیالتحداقل هش در این پژوورود  هایمالک

و  بود لیسانس و رضایت آگاهانه نسبت به شرکت در پژوهش

قرار داشتن تحت درمان دارویي یا سایر نیز خروج  هایمالک

روانشناختي و یا روانپزشكي و عدم رضایت برای  مداخالت

در مورد  اخالقيشرکت در پژوهش بود. به منظور رعایت اصول 

های پژوهش اطمینان داده شد. ه نمونهب اطالعاتمحرمانه بودن 

های مورد نیاز جمع آوری و در نهایت با بدین ترتیب داده

 .شد مستقل Tآزمون و  22نسخه spssاستفاده از نرم افزار

 پژوهش ابزار

برای : (NEO-FFI)فرم کوتاه -پرسشنامه شخصیتی نئو

پرسشنامه ای تحت عنوان  1984کری و کاستا در سال اولین بار مک

سوال تدوین کردند. در ادامه این دو پژوهشگر  185با  NEO) (نئو

 240هایي که انجام دادند، توانستند دو پرسشنامه با تعداد با بررسي

های شخصیت افراد تهیه کنند. گیری ویژگيسوال برای اندازه 60و

های شخصیت دانشجویان در این پژوهش، به منظور بررسي ویژگي

باشد و برای اولین بار سوال مي 60ه دارای از فرم کوتاه سیاهه نئو ک

به زبان فارسي ترجمه شده، استفاده  1381توسط کیامهر در سال 

شده است. این مقیاس، پنج ویژگي شخصیت را مورد سنجش قرار 

(، باز Eگرایي )، برون(N)رنجورخویي دهد، که عبارتند از روانمي
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( و Cشناسي )وظیفه( و A(، توافق پذیری )Oبودن نسبت به تجربه ) 

در این پژوهش از پنج ویژگي شخصیت چهار ویژگي در نظر گرفته 

سوال مورد سنجش قرار  12ها با شده است. هر کدام از این ویژگي

دهي به این صورت است که آزمودني جواب گیرد. شیوه پاسخمي

ای از نوع لیكرت )از کامالً مخالفم تا درجه 5را در یک طیف 

کند. نمره گذاری این آزمون به صورت قم ( انتخاب ميکامالً مواف

که توسط  NEOهنجاریابي آزمون باشد. مي 5و 4، 3، 2، 1

نفر از بین  2000ی با حجم انمونهروی  (1380گروسي فرشي )

ی علوم هادانشگاهی تبریز، شیراز و هادانشگاهدانشجویان 

بعد  5پزشكي این دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگي 

گزارش کرده است. ضرایب آلفای  82/0تا  56/0صلي را بین ا

، برون روان آزردگي خویيکرونباخ در هر یک از عوامل اصلي 

، .86/0گرایي، باز بودن، ساز گاری و با وجداني به ترتیب 

به دست آمد. جهت بررسي اعتبار  82/0و  68/0، 56/0، 23/0

ارش شخصي محتوایي این آزمون از همبستگي بین دو فرم گز

(S( و فرم ارزیابي مشاهده گر )R استفاده شد، که حداکثر ،)

در عامل برون گرایي و حداقل آن به  66/0همبستگي به میزان 

در پژوهش حاضر به (. 14در عامل سازگاری بود ) 45/0میزان 

پرسشنامه  از روش آلفای کرونباخ استفاده   منظور بررسي پایایي

  بدست آمد. 84/0خواهد شد و نمره آن 

 33این مقیاس یک آزمون مقیاس هوش هیجانی شات: 

بر  1988سؤالي است که به وسیله شات و همكاران در سال 

( ساخته شده 11اساس الگوی هوش هیجاني مایر و سالووی )

مقوله سازه هوش هیجاني شامل:  3های آزمون است. پرسش

ها را در یجانها و ارزیابي هها، بهره وری از هیجانتنظیم هیجان

ای لیكرت )کامالً مخالف تا کامالً موافق( درجه 5مقیاس 

سنجد. مقیاس هوش هیجاني تنها یک نمره کلي را برای مي

است.  165تا  33هوش هیجاني به دست مي دهد که دامنه آن از 

در سال  خسروجاوید وسیله به آزمون این هنجاریابي ایران در

 بر کل هیجاني هوش مقیاس پایایي. است گرفته صورت 1381

 با مقیاس عامل تحلیل. آمد بدست 81/0 دروني آلفای مبنای

 هیجان تنظیم عامل سه اصلي، هایمؤلفه تحلیل روش از استفاده

 بهره و( 62/0 آلفای)هیجان  ابراز و ارزیابي ،(81/0 آلفای)

 کل هیجاني هوش. داد نشان را( 50/0 آلفای) هیجان از برداری

 69/0 و 24/0 ،/80 ترتیب به خود مقیاس سه با شپژوه این در

 معنادار  p <001/0 سطح در همگي که داد نشان همبستگي

 هوش مقیاس در پژوهش حاضر به منطور بررسي پایایي .بودند

از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نمره آن  شات هیجاني

 بدست آمد. 29/0

 نتایج

 های پژوهشهای شخصیت در بین گروههای ویژگيو مقایسه میانگینهای توصیفي خالصه یافته -0جدول 

 F df t Sig انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر وابسته

 992/36 589/89 543/3- 001/0 558/0 26/1 22 هلیكوپتر روان رنجورخویي

 189/0 01/2 61 مسافربری

 681/44 026/88 431/2 001/0 564/0 32/2 22 هلیكوپتر برون گرایي

 182/0 85/1 61 مسافربری

 003/23 055/102 231/0- 462/0 391/0 11/2 22 هلیكوپتر بازبودن به تجربه

 192/0 15/2 61 مسافربری

 605/59 045/85 818/4 001/0 464/0 42/2 22 هلیكوپتر توافق

 135/0 15/2 61 مسافربری
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 082/42 532/95 136/2 042/0 692/0 66/2 22 لیكوپتره وجداني بودن

 224/0 42/2 61 مسافربری

تفاوت میانگین روان رنجورخویي، برون  1مطابق با جدول 

گرایي، توافق و وجداني بودن خلبانان هلي کوپتر و خلبانان 

مقادیر میانگین ها نشان مي دهد که بجز  .ستمسافربری معنادار ا

ن رنجورخویي که میانگین خلبانان مسافربری باالتر از متغیر روا

های شخصیت ) برون خلبانان هلیكوپتر است، در بقیه ویژگي

گرایي، توافق و وجداني بودن( میانگین خلبانان هلیكوپتر باالتر 

از خلبانان مسافربری است؛ بین ویژگي باز بودن به تجربه تفاوت 

 معنادار نبود.

 های پژوهشهوش هیجاني در بین گروه های توصیفي و مقایسه میانگینخالصه یافته -2جدول 

 F df t Sig انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 409/0 16/3 22 هلیكوپتر
255/9 296/123 553/13 001/0 

 269/0 35/2 61 مسافربری

تفاوت میانگین هوش هیجاني خلبانان هلي  2مطابق با جدول 

مقادیر میانگین ها نشان  .ستنان مسافربری معنادار اکوپتر و خلبا

-مي دهد میانگین هوش هیجاني خلبانان هلیكوپتر بطور معني

  .(p ≥001/0)داری باالتر از خلبانان مسافربری است

 نتیجه گیریبحث و 

مقایسه ویژگي شخصیت و هوش هیجاني این پژوهش با هدف 

انجام شد، نتایج نشان  کوپتر و خلبانان مسافربریبین خلبانان هلي

خلبانان مسافربری دارای روانرنجورخویي بیشتری بودند داد که 

اما برونگرایي، توافق، وجداني بودن و هوش هیجاني خلبانان 

جیمز و  هایافته ها با پژوهشاین ی کوپتر باالتر بود.هلي

 خلبانان روانشناسي در مورد بررسي ( که پژوهشي15) 1همكاران 

USAF تعیین مطالعه این از واع پروازها انجام شد و هدفبا ان 

 در خلبانان بین توجهي قابل روانشناختي های تفاوت آیا اینكه

 این آیا خیر، یا دارد وجود هواپیماها مختلف انواع در پرواز حال

  جنگنده خلبان یک کسي چه کند بیني پیش تواند مي ها تفاوت

.  یافته ها نشان داد که باشد یا خلبان هواپیمای مسافربری باشد

توانایي شناختي خلبانان جنگنده باید باالتر از خلبانان دیگر باشد. 

( که در پژوهشي در مورد بررسي مهارت های 16پژوهش پیتر )

تنظیم هیجان برای توجه سریع در پروازها انجام داد و نتایج 

                                                           
1 . Jemz et all 

بیانگر این است که توجه و دقت کافي و تنظیم هیجان در 

لي مهم است از جمله در سیستم هواپیمایي  حوادث خی

 ذهني تنظیم و توجه عملكرد بهبود برای ایگسترده وتحقیقات

 کنندگان شرکت خودتنظیمي که داد نشان است نتایج شده انجام

 فشار با مقابله های گزارش آگاهي با مدیریت و هوشیاری از

دارد و هر چه قدر هوشیاری و مدیریت اگاهي  ارتباط کاری

االتر باشد خود تنظیمي بهتر است. پژوهش برامز و همكاران ب

، تخصص بین رابطه ( که در پژوهشي در مورد بررسي12)

انجام دادند  و کارخلباني در فرانسه پیچیده کار یک در عملكرد

 توانایي و  عمومي توجه مهارت های نشان داد که و نتایج

 غیر به نسبت خلبانان در محلي و جهاني اطالعات پردازش

 بر حاد استرس است و  پژوهشیكه در مورد تأثیر بیشتر خلبانان

و نتایج بیانگر این بود که  کار خلباني انجام دادند عملكرد

مي گذارد  منفي تأثیر خلبانان عملكرد و شناخت استرس بر

 به ملزم را تهدیدآمیز خلبانان شرایط سایر و اضطراری شرایط

، کار فشار کندمي آنها از دهاستفا و نادرست روشهای اجرای

استرس  .باشند زااسترس توانند مي همه، دیگر عالئم و زمان فشار
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استرس ، در پرواز از جنگ جهاني دوم بررسي شده است 

کرد و خلباناني که هیجان  هم مختل را ماهر متخصصان عملكرد

توانند بر این موقعیت غلبه کنند خواهي متعادلي داشته باشند مي

یكي ازعوامل (.  طي پژوهشي دیگر مشخص شد که 18)

روانشناختي تاثیرگذار برعملكرد خلبانان وکارکنان کادر 

عوامل  باشد. نتایج پژوهشها، نظامي، موضوع استرس مي پروازی

را شامل:  نظامي پروازی کارکنان کادر در خلبان و زا استرس

ی مقررات و قوانین خشک اداری، محدودیتها نوع ماموریتها،

، انجام مانورها، مسئولیتها، االت محیط نظامي، تجهیزات و ماشین

 مقیاسهای ماموریتها، بودن دوره طوالنيو  حقوق و مزایا، تعدد

استراحت کم در  های دوره ماموریتها، پرداخت، برنامه فشرده

حین انجام ماموریتها، استرسهای مربوط به خطاها و اشتباهات 

سانحه، خستگي ناشي از پرواز،  کاری، احتمال روبرو شدن با

تواند عملكرد  دانند. استرس مي ارزیابیهای پزشكي و... مي

کادر پرواز را تحت تاثیر  جسماني و شناختي خلبان نظامي و

داده و باعث افزایش خطای انساني تاثیرگذار بر سوانح  قرار خود

هوایي شود. استرس میتواند عملكرد شناختي خلبان منجمله 

گیری منطقي، محاسبات  ت، حافظه، یادگیری، تصمیمتفكر، دق

ریاضي و... را تحت تاثیر خود قرار دهد و باعث بروز اشتباهات 

مكرر شود. یک نمونه از تاثیر استرس بر فعالیتهای شناختي 

گیری فضایي وگم کردن جهت در آسمان خلبانان، جهت

 است.گم کردن جهت در اینجا به عنوان ادراک نامناسب خوددر

ارتباط با سطح زمین و سطح عمود است. یكي از انواع گم 

کردن جهت در آسمان که تحت تاثیر استرس قرار دارد شامل 

است  عیني گیری گیری ذهني و جهتمطابقت بین جهت

پذیرفته شده  حسي به عنوان خطای اشتباه گیری ومیتواند جهت

 (.19) درنظرگرفته شود گیری جهت

از این پژوهش گرفته مي شود این است  بنابراین نتیجه کلي که 

خلبانان  يجانیبودن و هوش ه يتوافق، وجدان ،یيبرونگراکه 

)افراد با ریسک پذیری باال( باالتر از خلبانان  رکوپتيهل

گیری دردسترس و نبود مسافربری بود. استفاده از روش نمونه

امكان بررسي خلبانان شكاری و همچنین حذف برخي داده ها به 

های این یل پرت بودن، مخدوش و ناقص بودن از محدودیتدل

های آتي از روش شود در پژوهشپژوهش بود. پیشنهاد مي

گیری تصادفي استفاده شود و با در نظر گرفتن سایر نمونه

متغیرهای روان شناختي به بررسي و مقایسه خلبانان شكاری نیز 

 پرداخته شود.
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 Abstract 

Introduction: Having a sense of flying and earning a job, such as piloting, can be 

due to certain personality and emotional characteristics. The aim of this study was to 

compare personality traits and emotional intelligence high risk and low 

risk individuals. 

Materials and Methods: The research method was applied in terms of purpose and 

comparative in terms of methodology. The statistical population of this study included 

passenger pilots and helicopters working in airlines and military and law enforcement 

forces. The sample size in this study was determined for group’s of up to 133 people. 

Sampling was performed in an accessible manner. The research tools were a neo-short 

personality questionnaire and a shot emotional intelligence. 

Results: According to the calculated t values and their significance level, the difference 

between the average helicopter pilots and passenger pilots is significant except for 

being open to experience in all aspects of personality (p≤0 / 005) and emotional 

intelligence (p≤0 / 001). 

Conclusion: Passenger pilots had more psychoanalysis, but extraversion, agreement, 

conscientiousness, and emotional intelligence of helicopter pilots were higher. 
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