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Background and Objectives: Job stress is among the factors that affect job 

performance. The present study aimed at the developing and studying the 

effectiveness of an educational package to cope with the occupational stress of the 

flight crew. 

Methods: The research method is mixed (qualitative & quantitative). The 

statistical population in the qualitative section consists of elites and informants in the 

field of coping strategies for the flight crew’s stress and seven people were selected 

by targeted sampling method. In the quantitative method, the statistical population 

included Mahan flight crew and forty people were selected through convenient 

sampling and they were randomly assigned into two experimental and control groups. 

The quasi-experimental method with an unbalanced control group was used. The 

Vandroff’s Job Stress Questionnaire was used for measuring the dependent variable. 

The data were analyzed by Multivariable Variance method and Independent t-test for 

differential scoring using SPSS 25 software . 

Results: The results indicated that the educational package of coping with 

occupational stress led to the reduction of stress in the flight crew. The analysis of 

each occupational stress components showed that the training for coping with the 

occupational stress is effective for, Decision-making Power, job & time strain, role 

ambiguity, value deficiency, as well as social support from the manager and 

colleagues. 

Conclusion: Thus, according to the effectiveness of the educational package for 

coping with occupational stress, it is recommended that this package be used in other 

airline companies and also by the psychologists and consultants who utilize 

occupational therapy for the occupational stress of the flight crew. 

Keywords: Educational package of occupational stress, Time & work pressure, 

Decision-making power, Flight crew 
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 پژوهشی مقالۀ  
 

 ی بستۀ آموزشی مقابله با استرس شغلی کادر پرواز اثربخش تدوین و مطالعۀ  
 

 4یمحمود  نیرحسی ام  ، 3یبرجعل احمد  ،   2*ی عسگر محمد ،   1یسخائ  وایش

 

 ران ی تهران، ا   ، ی واحد تهران مرکز   ی دانشگاه آزاد اسالم   ، ی شناس و روان   ی ت ی و مشاوره، دانشکدة علوم ترب   ی ت ی گروه ترب  .1

 ران ی تهران، ا   ، یی دانشگاه عالمه طباطبا   ، ی شناس و روان   ی ت ی دانشکدة علوم ترب   ، ی ر ی گ اندازه گروه سنجش و   .2

 ران ی تهران، ا   ، یی دانشگاه عالمه طباطبا   ، ی و روانشناس   ی ت ی دانشکدة علوم ترب   ، ی ن ی بال   ی شناس گروه روان  .3

 ران ی تهران، ا   ، ی واحد تهران مرکز   ی دانشگاه آزاد اسالم   ، ی شناس و روان   ی ت ی دانشکدة علوم ترب   ، ی و آموزش عال   ی آموزش   ت ی ر ی گروه مد  .4

 

 خالصه  اطالعات مقاله

 06/02/1399 :افتیدر

 07/04/1399 :رشیپذ

 13/04/1399: نیآنال  انتشار 

 

این  :هدفینه و  زم بر عملکرد شغلی است؛ از  از عوامل اثرگذار  رو هدف پژوهش حاضر  استرس شغلی 

 شغلی کادر پرواز است.  بر استرس ی بستة آموزشی مقابله با استرس شغلی  اثربخشو مطالعة  تدوین
 

کار:   حاضر  روش  پژوهش  کیفی  - کیفی )   ی ب ی ترک روش  بخش  در  آماری  جامعة  است.  و  کمی(  نخبگان 

استرس    ی راهبردها   ة ط ی ها در ح رسان اطالع  با  پرواز شغلی  مقابله  ی  ر ی گ نمونه   صورت به نفر    7بودند که    کادر 

نفر آنها به روش    40ب شدند. جامعة آماری بخش کمی، کادر پرواز شرکت هواپیمایی ماهان بود که  هدفمند انتخا 

تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. همچنین از روش    طور به انتخاب و  در دسترس    ی ر ی گ نمونه 

نامة استرس  وابسته از پرسش   ر ی متغ منظور سنجش  استفاده شد. به   با طرح گروه کنترل نامتعادل   آزمایشی نیمه 

با    ی نمرات افتراق   ی مستقل برا   tآزمون  و  ره ی متغ نیز با تحلیل واریانس چند   ها داده شغلی وندردوف استفاده شد.  

 تحلیل شد.   25نسخة    SPSSافزار نرم 
 

بستة آموزشی مقابله با استرس شغلی، سبب کاهش استرس شغلی کادر پرواز شده است. تحلیل    ها:یافته 

ی،  ریگمیتصمدهد آموزش مقابله با استرس شغلی برای قدرت  ی استرس شغلی نشان میهامؤلفهاز    هریک 

  مؤثر ارزش، حمایت اجتماعی از مدیر و حمایت اجتماعی همکاران    کمبود  فشار کاری و زمانی، ابهام نقش،

 بوده است. 
 

از این بسته در    شودیمی بستة آموزشی مقابله با استرس شغلی پیشنهاد  اثربخشبا توجه به    :نتیجه گیری

شناسان و مشاورانی که استرس شغلی کادر پرواز را درمان  ی هواپیمایی و همچنین روانهاشرکتدیگر  

 استفاده شود. کنند،می

 

 ی، کادر پروازریگمیتصمبستة آموزشی استرس شغلی، فشار کاری و زمانی، قدرت   :هادواژهیکل

 : مسئول ۀسندینو

 یعسگر محمد

اندازه  و  سنجش  دانشکدة   ، ی ری گ گروه 

ترب  روان   یت ی علوم  دانشگاه   ،ی شناسو 

 رانیتهران، ا  ، یی عالمه طباطبا

   ن:تلف

 یک:الکترون پست

drmasgari@atu.ac.ir 
 

 

 

این مقاله، کد زیر را   دانلودبرای 
 با موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 

 

 مقدمه 

ی مادی، دارایی دیگری به نام  هاییداراعالوه بر    ها سازمان

شود  سرمایة انسانی دارند که سبب بقا و ارتقای یک سازمان می

ی  هاتنش. گاهی در محیط شغلی، عامل انسانی در معرض  [1]

قرار   گوناگونی  روانی  و  عوامل  ردیگیم عصبی  این  از  یکی   .

  د ی آیبه وجود م  یزمان   این تنش  ، استرس شغلی است.زاتنش

خواست  فشارها  طیمح  ی هاه که  و  آن  یکار  با  با    ، مرتبط 

خارج   از توانایی فرد  جه یدرنت  ندارد و  یخوانفرد هم  یهایژگیو

بنابراین اگرچه ممکن است یک سازمان نیروهای   ؛]2[است  

و منابع را داشته باشد،    هایفناور متخصص و ماهر و بهترین  

ی شغلی زااسترس اما ممکن است در معرض تنش و عوامل  

قرار بگیرد و درنتیجه نیروی کارآمدی نداشته باشد. همچنین 

میعرصدر   مواجه  شکست  با  موفقیت  و  رقابت  و  ة  شود 

؛ بنابراین    [ 3]کند  یمی سنگینی را به سازمان وارد  هانهیهز

و   پیشگیری  از  شناختروان سالمت    نیتأمامروزه  کارکنان  ی 

فعالیت  هات یاولو حیطة  در  مطرح  موضوعات    ها سازمان  و 

 .شودیممحسوب 

برخی  هاروش در  استرس  با  مقابله  توجه   هاطیمحی  به 

به کادر    توانیم  هاطیمحبیشتری نیازمند است. از جملة این  

http://orcid.org/0000-0002-8955-897X
http://orcid.org/0000-0003-3522-6897
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سال   در  موجود  آمارهای  براساس  کرد.  اشاره    2017پرواز 

سومین شغل پراسترس دنیا، به اعضای کادر پرواز مربوط است.  

یکی از دالیل وقوع سوانح و حوادث هوایی، انسان و خطاهای  

و   استرس  میان  این  در  است.  مانند  فشارهاانسانی  روانی  ی 

، فشارهای  برخورد هواپیماها با یکدیگر و دیگر حوادث هوایی

برنامة   تأخیرهای  و  فشرده  زمانی  برنامة  از  ی  بندزمانناشی 

و  ریناپذ ینیبشیپ پرواز،   رفتارها  ی  هاالعملعکسبودن 

ی  هاتیوضعمختلف، هواپیماربایی و    یهاتیشخصمسافران با  

در    . [4]دارند  اضطراری در افزایش این خطاها نقش بسزایی  

ی شدید علیه  هامیتحرال  کشور ما نیز شرایط ویژه از جمله اعم

هوایی، تجاری و نظامی، نرسیدن قطعات و    ونقلحملصنایع  

ی روز صنعت هاشرفتیپ گرفتن از  تجهیزات مورد نیاز، فاصله

اقتصادی،   رشد  کاهش  بودن  ینیبشیپ   رقابلیغ هواپیمایی، 

بسیار   وابستگی  و  ناوگان هوایی  فرسودة  بافت  آینده،  شرایط 

ی خارجی، مشکالت فراوانی را در  هادولتزیاد این صنعت به  

عوامل موجب  این  است. مجموعة  ایجاد کرده  صنعت هوایی 

با استرس شغلی مواجه   شی ازپ شیبشده است که کادر پرواز  

اهمیت  [5]شود   به  توجه  با  بنابراین  کادر  العادفوق ؛  شغل  ة 

پرواز و حفظ امنیت پرواز و جان هزاران مسافر خطوط هوایی 

تدوین الگوی مقابله با استرس، در این    آنها،   ق یدق  عملکرد   به

اهمیت  شودیماحساس    شیازپ شیبشغل   دیگر  دالیل  از   .

ی ناشی از  هانه یهزبه    توانیممقابله با استرس در این شغل  

زیرا کاهش سال اشاره کرد؛  ی  هانهیهزمت کارکنان،  استرس 

آشکار و پنهان بسیاری به همراه دارد. از سوی دیگر استرس 

نیز   عملکرد  و    رگذاریتأثبر  افزایش    سبب  تواندیم است 

امر  ریگمیتصم این  شود.  ناگوار  اتفاقات  و  بسیار  با خطای  ی 

شود، بلکه مسافران دیدگان میشدن آسیبمتأثرسبب    تنهانه

کل  پروازهادیگر   حتی  درگیر    و  نیز  را  .  [6]کند  یمجامعه 

مستمر بی و  شدید  اضطراب  حالت  در  پرواز  کادر  اگر  شک 

باشند، از سالمت روانی فاصله بگیرند و راهبرد مناسبی برای 

افزایش   کاهش استرس نداشته باشند، میزان خطرات هوایی 

آید؛ بنابراین مداخالت  یابد و مشکالت فراوانی به وجود میمی

 . استابله با استرس از اهمیت بسیاری برخوردار مق منظوربه

تحقیقات گوناگونی در زمینة استرس شغلی در کادر پرواز  

برای مثال   همکاران در   وVosoughi Niri انجام شده است؛ 

پژوهش خود به بررسی تأثیر استرس شغلی بر سالمت عمومی  

پرداخته  پرواز  مراقبت  کارکنان  شغلی  عملکرد  نتایج  و  اند. 

آن و    د یمؤها  پژوهش  عملکرد شغلی  بر  استرس  تأثیر منفی 

نقش   و  اواسطههمچنین  استرس  دربارة  عمومی  سالمت  ی 

ها  همچنین آن عملکرد شغلی در کارکنان مراقبت پرواز است. 

اشاره  استرس  مدیریت  درمورد  جامع  برنامة  اجرای  لزوم  به 

و همکاران نیز به بررسی ارتباط استرس   Omholt  .[ 7]ند  اهکرد

یی شخصی و بهداشت روان در خطوط هواپیمایی  کاراشغلی،  

تجاری نروژ پرداختند و نتیجه گرفتند که خطوط هواپیمایی 

به اختالالت  از  باالیی  سطح  همچنین  نروژ،  و  روانی  داشت 

اختالالت   از  بسیاری  با  مرتبط  شغلی  استرس  باالی  سطوح 

پیشنهاد   و  کرده  گزارش  را  روانی  برای    اند دادهبهداشت  که 

کاری   محیط  این    ترسالمایجاد  ی  هایبررس،  هاگروهبرای 

ی فیزیکی، سازمانی و  زااسترسبیشتری انجام شود تا عوامل  

کابین خلبان و خدمة پرواز به   بر خدمة  مؤثراجتماعی  -روانی

 . [8] دست بیاید 

در پژوهشی دیگر، استرس خلبانان شامل استرس زندگی،  

برنامة    و استرساسترس سازمانی، استرس پرواز یا هوانوردی  

ی علمی و  هاوهیشپرواز بود. در این پژوهش پیشنهاد شد که  

به همة    زاتنشی  هامحرکی روانی و  هااسترسعملی مقابله با  

و همکاران   Maymand.] 9]کارکنان پروازی آموزش داده شود  

امن و   یداشتن پرواز یبرانتیجه گرفتند که در پژوهش خود 

عامل    که از این میان،هستند    ریدرگ  یمطمئن، عوامل مختلف

نتایج   .را دارد  تأثیرگذاری  نیشتریب  یانسان نشان  نیز    تحلیل 

ف  یعاطف  استرس  دهدیم در    یاساس  ینقش  ی،کیولوژیزیو 

عمل دار  یاتیعملکرد  پژوهشی دیگر،    .]10[  دنپرواز  تأثیر  در 

ناوبر داده  یپرواز،  تجسم   ت یوضع  بر  یموتور  یهاو 

عنوان گیری ضربان قلب بهاندازه  ی و شناختی خلبان بررسروان 

افراداسترس    یشاخص اصل   م یبه دو گروه تقس  استفاده شد. 

آموزش   برایبه خود  روش مخصوص  نیز از  هر گروه  شدند و  

استفاده    یهاتجسم داده نتاکردپرواز  نشان    جی.  پژوهش  این 

گسترده  یگروه   دهدمی آموزش  جامعکه  و  بارة  در  یترتر 

  . ]11[  مواجه بود  یسطح استرس کمتربا  خلبان داشت،    نیکاب

ی تحقیقات و لزوم توجه به استرس شغلی بندجمع   براساس

است،  مواجه  استرس  از  زیادی  میزان  با  که  پرواز  کادر  در 

اهمیت   استرس ابرنامههمچنین  مدیریت  دربارة  جامع  ی 

با   مقابله  آموزشی  بستة  تدوین  با  پژوهش  این  در  شغلی، 

استرس شغلی، سطح سالمت روان و عملکرد افزایش یافت تا  

ابی به سطح ایمنی پذیرفته، سطح زندگی  بتوان عالوه بر دستی

 داد.  و شغلی کادر پرواز را نیز ارتقا

 

 کار روش 
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روش   به  حاضر   ( Mixed Methods)  یب یترکپژوهش 

و با استفاده از طرح اکتشافی متوالی انجام شد.    کمی(-کیفی)

به کیفی  بخش  مدل  در  ابتدا  تئوری،  گراندد  روش  کمک 

آن   از  پس  و  تدوین  پرواز،  کادر  شغلی  استرس  پارادایمی 

شده برای استرس شغلی، بستة براساس مدل مفهومی تدوین

استرس شغلی، شامل   با  جلسه تدوین و    12آموزشی مقابله 

)این روش  کمک گروه کابه برای  اوهیشنونی رواسازی شد  ی 

ی کیفی است که افراد را در بحث گروهی  هادادهی  آورجمع 

بحث)ی  ررسمیغ  پ چندین  یا    رامونی(  خاص  موضوعی 

ة آماری در  جامع.  ]12[(کندیمی از موضوعات وارد  امجموعه 

شامل   کیفی  )بخش  دکتری نخبگان  حداقل  که  افرادی 

داشتندروان  مشاوره  و  مشاورة    شناسی  به  مربوط  امور  در  و 

بودند( باتجربه  اطالع  شغلی  حرسانو  در    یراهبردها  ةطیها 

ی این گام،  ریگنمونهی  برا  بود.   با استرس کادر پرواز  یامقابله

حوزه    7 و  شناسروان متخصص  شغلی  مشاورة  مشاوره،  ی، 

اعضای کادر پرواز در یک جلسه دعوت شدند و از آنها خواسته  

از مدل استرس شغلی را بررسی   برگرفتهوزشی  شد تا بستة آم

، محققان  نظرتبادلو نظر خود را اعالم کنند. پس از بحث و  

 کردند.   دییتأ بستة آموزشی استخراجی را 

با    آزمایشیکمک روش کمی از روش نیمه در بخش دوم به

گروه )  طرح  نامتعادل   Non- Equivalent Controlکنترل 

Group Design  )در بخش کمی،   استفاده شد. جامعة آماری  

روش    کادر به  که  بودند  ماهان  هواپیمایی  شرکت  پرواز 

)با  انتخاب شدند    نفر از اعضای آن  40در دسترس    یریگنمونه 

ی آزمایشی برای هر گروه  هاپژوهشتوجه به اینکه حجم نمونة  

نفر پیشنهاد شده است، برای اطمینان بیشتر در   15حداقل  

گروه   شدند(   20هر  انتخاب  تصادفی    صورتبهسپس    .نفر 

ی شدند. پس  بندمیتقسدر دو گروه آزمایش و کنترل    هرکدام

ها برای  اهداف پژوهش، برای افراد شرح داده و از آن   از این،

درنتیجه   شد؛  کتبی کسب  رضایت  آموزشی  جلسات  شرکت 

همچنین  کردند.  پژوهش شرکت  در  آگاهانه  رضایت  با  افراد 

ه پاسخ دادند، بدون نام و با تخصیص کد انجام  یی کهاآزمون 

این پژوهش    در  گرفته شد.  آزمون شیپ گرفت. از هر دو گروه،  

سنجش   پرسش  ریمتغبرای  از  شغلی  وابسته  استرس  نامة 

( استفاده و بستة مقابله با استرس شغلی به  1998وندردوف )

بردن اثر   نی از بهمچنین برای  گروه آزمایش آموزش داده شد.  

درمانناش کنترل،  گروه  برای  جبرانی،  رفتار  از  صورت ی  نما 

  ها دادهگرفته شد و    آزمونپس. بار دیگر از هر دو گروه  گرفت

چند واریانس  تحلیل  روش  از  استفاده  نمرات   رهیمتغبا  برای 

و   برا  tآزمون  افتراقی  افتراق  یمستقل  شد.  نمرات  تحلیل  ی 

داده در  همچنین   ,.SPSS Inc)  25نسخة    SPSSافزارنرمها 

Chicago, Ill., USA ) .تحلیل شدند 

نامة استرس ی استرس شغلی از پرسشریگاندازه   منظوربه

پرسش این  شد.  استفاده  وندردوف  و  شغلی  وندردوف  را  نامه 

آن   پوردر هلند تهیه کردند که علی  1998همکاران در سال  

پرسش این  از  است.  ترجمه کرده  ایران  در  نامه در جامعة  را 

مقیاس،  نشانانآتش این  است.  شده  استفاده  تهران   شهر 
دارد: نگرش    مؤلفه  8دهد که  استرس شغلی افراد را نشان می

وظایف، فشار کاری و    کنترل  ی،ریگمیتصمبه مهارت، قدرت  

اجتماعی زمانی، نداشتن امنیت شغلی، کمبود ارزش، حمایت  

گویه    42  مدیر و حمایت اجتماعی همکاران. همچنین شامل 

برای   پرسشهاپاسخاست.  مقیاس  ی  از  ی اچهاردرجه نامه 

( امتیاز  4  ازیامتموافقم،    کامالًلیکرت  موافقم،  مخالفم،  3،   ،

برای این موارد  ( استفاده شد.  1  ازیامتمخالفم،    کامالًو    2امتیاز  

های منفی در نظر  ای گویههای مثبت و معکوس آن برگویه

نامه، اولین بار  ة پرسشکنندهیته،  وندردوف  گرفته شده است.

ضریب   از  استفاده  )با  آلفای    (Reliabilityاعتبار  روش  به 

مقدار   پرسش  را  76/0کرونباخ،  کرد.  برای  گزارش   نامه 

Alipour   ،نیز در بررسی ضریب اعتبار به روش آلفای کرونباخ

بررسی   م  25با  کرد    80/0قدار  نفر،  گزارش     .]13[را 

Bakhshiپرسش  زین اعتبار  ضریب  بررسی  روش  در  به  نامه 

بررسی   با  کرونباخ،  دخترانة هادبیرستاندبیر    30آلفای  ی 

گزارش کرد. روایی محتوایی   را  82/0دولتی شهر تهران، مقدار  

به   شد    تیرؤنیز  تأیید  و  رسید  پژوهش  ]14[استادان  در   .

به روش    نامهنفره ضریب پایایی پرسش  40نمونة  حاضر نیز با  

 آمد.  به دست 72/0آلفای کرونباخ، مقدار 

 

 ها یافته 

 ی کیفیها افته ی 

پارادایمی  به  مدل  ابتدا  تئوری،  گراندد  روش  کمک 

استرس شغلی کادر پرواز تدوین شد. پس از آن براساس مدل  

شده برای استرس شغلی، بستة آموزشی که تدوین   مفهومی 

این    خالصة آن گزارش شده است، تدوین شد.   1جدول  در  

عناوین جلسه  12حاوی    بسته  از: عبارت ها  جلسه است.  اند 

کنترل مؤثر ارتباط   گروهی،  کار  زمان،  مدیریت  مهارت   ،

حل   کارآمدی،  مسئله خشم،  خالقیت،  مهارت آورتاب ،  ی، 

 خانواده. - مقابله با استرس، فنون آرمیدگی و تعادل کار 
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 ی شغل استرس با مقابله یآموزش بستههای ه جلس از یاخالصه .1 جدول

 جلسه   طول ی آموزشۀ جلسی محتوا جلسه 

 قه یدق 120 ن اارتباط مؤثر با همکاران، خانواده، مسافر   یهامهارت اولة  جلس

 قه یدق 120 ن اارتباط مؤثر با همکاران، خانواده، مسافر   یهامهارت دوم ة جلس

 قه یدق 120 زمان   تی ریآموزش مهارت مد  سوم ة  جلس

 قه یدق 75 ی آموزش مهارت کار گروه چهارم   ةجلس

 قه یدق 75 آموزش مهارت کنترل خشم  پنجم  ةجلس

 قه یدق 75 آموزش مهارت حل مسئله  ششم   ةجلس

 قه یدق 75 ت یآموزش مهارت خالق هفتم  ةجلس

 قه یدق 75 ی آموزش مهارت خودکارآمد هشتم  ةجلس

 قه یدق 120 ی آورآموزش مهارت تاب نهم   ةجلس

 قه یدق 75 آموزش مهارت مقابله با استرس  دهم  ةجلس

 قه یدق 45 ی دگیآموزش مهارت فنون آرم ازدهمی  ةجلس

 قه یدق 75 خانواده - کار تعادل مهارت  آموزش دوازدهمة جلس

 

 

کمک مصاحبة کانونی به دست  اعتبار درونی بستة آموزشی به 

در    7آمد.   متخصصان  از  آنها  ا جلسه نفر  از  و  شدند  دعوت  ی 

  نظر تبادل شده بحث و  خواسته شد تا دربارة بستة آموزشی تدوین 

های خود را در قالب مرتبط، متوسط و نامرتبط  کنند و دیدگاه 

برابر با    CVRمقدار پذیرفته برای شاخص   از آنجا که ارائه دهند. 

باشد،    0/ 99ای کمتر از  برای گزینه   CVRاست، اگر شاخص    0/ 99

بررسی    باید  به  توجه  با  شود.  حذف  یا  بازنگری  مورد  آن 

از  کمتر از حد معیار مربوط نبود.   کدها از   ک ی چ ی ه گرفته، صورت 

که    ی آموزش   بستة   یی روا   شاخص   در شده  محاسبه   مقدار   آنجا 

  برابر   CVR  محتوا   یی روا   نسبت   کمک به   ی شغل   استرس   با   مقابله 

  CVIشاخص    و   د یی تأ   محتوا   یی روا   CVR  شاخص   شد،   محاسبه   1

استرس    ار ی و انحراف مع   ن ی انگ ی م   ، 2جدول    در   . شد   محاسبه   1  ز ی ن 

  ش ی گروه کنترل و آزما   ی ها ی آزمودن   در   آن   ی ها لفه ؤ و م   ی شغل 

 آمده است. 

 ی بخش کمیهاافتهی

از    ها:دادهی  استنباط  لیتحل استنباطی  تحلیل  برای 

پژوهش که آیا بستة آموزشی مقابله با    سؤالو آزمون    ها داده

تأثیر دارد، باید از    استرس بر استرس شغلی کادر پرواز ماهان

به  ابتدا  در  دلیل  به همین  استفاده شود؛  تحلیل کوواریانس 

 های تحلیل کوواریانس پرداخته شد. بررسی فرضیه 

  آزمون : برای  وابسته  ری متغ  نمرات   بودننرمال  مفروضۀ 

آز از  مفروضه  کولموگروفاین  شد.  -مون  استفاده  اسمیرنف 

و نمرات    آزمونپس،  آزمونشیپ از مقدار بحرانی آن در    zآمارة  

ی آن در سطح آلفا،  هااسیمقشغلی و خرده  در استرسافتراقی  

بودن توزیع نمرات مفروضة نرمال  است؛ بنابراین  05/0کمتر  

ی آن تأیید  هااسیمقمتغیرهای وابستة استرس شغلی و خرده

نتایج تحلیل همگنی واریانس ها دربارة  شده است. همچنین 

مفروضة همگنی    دهد یمی آن نشان  هامؤلفهاسترس شغلی و  

مقیاس ابهام نقش و  برای خرده   جز)به   ون یرگرس شیب خطوط  

از   استفاده  شرایط  بنابراین  نیست؛  برقرار  وظایف(  کنترل 

 تحلیل کوواریانس وجود ندارد.

پژوهش که آیا بستة   سؤالاین  ن  دآزموبرای    اسبر این اس

  استرس بر استرس شغلی کادر پرواز ماهان  آموزشی مقابله با 

آزمون   از  نه،  یا  دارد  و    tتأثیر  افتراقی  نمرات  برای  مستقل 

آزمودنی استفاده  استرس شغلی  آزمایش و کنترل  های گروه 

اف    دهد منظور برابری واریانس نشان میشد. آزمون لون نیز به

که مفروضة   دهدیماست. این مقدار نشان    811/0لون برابر  

آزمون    توانیم برقرار است و    ها انسیواربرابری   مستقل   tاز 

جدول  نتایج این تحلیل در    برای نمرات افتراقی استفاده کرد. 

 آمده است.  3
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در سطح کمتر   شدهمحاسبه   t، مقدار  3با توجه به جدول  

است؛ بنابراین بستة آموزشی پیشگیری از    داریمعن  01/0از  

داری تأثیر معنی  استرس بر استرس شغلی کادر پرواز ماهان

 داشته است. 
 شیگروه کنترل و آزما یهای آزمودن در آنی هالفه ؤم وی استرس شغل اریو انحراف مع نیانگیم .2جدول 

 تعداد  اریمع انحراف نیانگیم هاگروه آزمون  ریمتغ

 یشغل استرس

 آزمون شیپ
 20 53/5 55/112 ش یآزما

 20 80/6 25/116 کنترل

 آزمون پس
 20 53/13 65/143 ش یآزما

 20 37/9 85/116 کنترل

 مهارت به نگرش

 آزمون شیپ
 20 31/3 35/24 ش یآزما

 20 17/3 25/25 کنترل

 آزمون پس
 20 87/8 45/29 ش یآزما

 20 87/1 50/26 کنترل

 قدرت

 یریگ میتصم

 آزمون شیپ
 20 49/1 30/10 ش یآزما

 20 02/1 25/11 کنترل

 آزمون پس
 20 31/1 30/12 ش یآزما

 20 31/3 55/10 کنترل

 ف یوظا کنترل

 آزمون شیپ
 20 62/1 10/7 ش یآزما

 20 87/1 35/6 کنترل

 آزمون پس
 20 31/2 80/8 ش یآزما

 20 27/2 90/6 کنترل

 وی فشار کار

 یزمان

 آزمون شیپ
 20 35/1 65/5 ش یآزما

 20 05/1 95/6 کنترل

 آزمون پس
 20 35/1 65/8 ش یآزما

 20 12/1 75/6 کنترل

 نقش ابهام

 آزمون شیپ
 20 79/1 50/14 ش یآزما

 20 29/1 25/15 کنترل

 آزمون پس
 20 98/1 45/18 ش یآزما

 20 62/1 10/15 کنترل

  تیامننداشتن 

 یشغل

 آزمون شیپ
 20 17/1 70/9 ش یآزما

 20 54/1 80/9 کنترل

 آزمون پس
 20 12/2 70/12 ش یآزما

 20 36/0 85/9 کنترل

 ارزش  کمبود

 آزمون شیپ
 20 88/0 60/10 ش یآزما

 20 14/1 45/11 کنترل

 آزمون پس
 20 39/1 50/11 ش یآزما

 20 82/1 50/10 کنترل

ی اجتماع تیحما

 ریمد

 آزمون شیپ
 20 64/1 20/14 ش یآزما

 20 10/1 55/14 کنترل

 آزمون پس
 20 19/1 95/18 ش یآزما

 20 99/1 90/14 کنترل
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 تعداد  اریمع انحراف نیانگیم هاگروه آزمون  ریمتغ

ی اجتماع تیحما

 همکاران 

 آزمون شیپ
 20 69/1 15/16 ش یآزما

 20 53/1 40/15 کنترل

 آزمون پس
 20 78/1 85/22 ش یآزما

 20 50/2 80/15 کنترل

 
 ی شغل استرس کنترل و شیآزما یگروها در یافتراق نمرات یبرا مستقل t آزمون جینتا .3 جدول

 M S T d.f P تعداد  هاگروه

 0001/0 38 - 281/8 94/13 - 10/31 20 کنترل

    768/8 - 600/0 20 ش یآزما

 

نیز خالصة نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره    4در جدول  

استفاد افتراقی  نمرات  گزارش شده  هبرای  مورد  این  در  شده 

 است.

میان سطوح آموزش بستة    دهدیم نشان    4نتایج جدول  

استفاده مقابل  در  استرس  از  در پیشگیری  آن  از  نکردن 

این  هامؤلفه  از  یکی  در  حداقل  شغلی،  استرس    هامؤلفهی 

، >00001/0P  ،=  819/0[ی وجود دارد.  داریمعنتفاوت  

  ة آموزش بستگفت  توانیمترتیب بدین ؛] F(9و  30)= 075/15

استرس  یریشگیپ  از    از  یکی  بر  استرس هامؤلفه حداقل  ی 

منظور تحلیل هریک از ی داشته است. بهداریمعن ریتأثشغلی  

)مؤلفهمتغیرهای   است  هاوابسته  الزم  شغلی(  استرس  ی 

ی آزمایش و کنترل از تحلیل  هاگروهی  هایآزمودنیی در  تنهابه

راهه برای نمرات افتراقی استفاده شود. از آنجا که  واریانس یک

همگنی  هامفروضهاز    یکی آزمون  این  از  استفاده  ی 

آزمون  هاانسیوار برای  است،  افتراقی  نمرات  برای  خطا  ی 

ی خطا از آزمون لون استفاده شد که نتایج  هاانسیوارهمگنی  

 آمده است.  5آن در جدول 

برای    جز به ی خطا،  ها انس ی وار دهد همگنی  نشان می   5جدول  

است.  خرده  برقرار  نقش  ابهام  واریانس    لذا مقیاس  تحلیل  آزمون  از 

 استفاده شد. ،  کنترل   و   در دو گروه آزمایش   برای نمرات افتراقی   ، راهه ک ی 

 
 یشغل استرس یهامؤلفه  یافتراق نمرات یبرا رهیچندمتغ  انسیوار لیتحل خالصۀ .4 جدول

 ی آمار توان  D.f1 D.f2 F P ر یمقاد ها آزمون

 0001/0P< 819/0 1 075/15 30 9 819/0 یی الیپ اثر

 0001/0P< 819/0 1 075/15 30 9 181/0 لکز یالمبداو

 0001/0P< 819/0 1 075/15 30 9 523/4 نگیهتل

 0001/0P< 819/0 1 075/15 30 9 523/4 ی رو شهیر

 
 یشغل استرس یهامؤلفه  یافتراق نمراتی خطا یهاانس یوار یهمگن یبرا  لون آزمون جینتا .5 جدول

 f d.f1 d.f2 P نسبت ریمتغ

 109/0 38 1 695/2 مهارت  به نگرش 

 140/0 38 1 276/2 یریگمیتصم قدرت 

 908/0 38 1 055/0 ف یوظا کنترل

 1 38 1 000 ی کار  فشار

 036/0 38 1 703/4 نقش   ابهام

 144/0 38 1 221/2 ی شغل  تیامننداشتن 

 551/0 38 1 363/0 ارزش  کمبود

 527/0 38 1 083/0 ر ی مد یاجتماع  تیحما 

2
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 952/0 38 1 004/0 همکاران  یاجتماع  تیحما 

 

تحلیل  نیز    6در جدول   آماری  آزمون  تحلیل  خالصة 

یک  افتراقی  واریانس  نمرات  برای  ی  ها مؤلفه متغیره 

آلفای   از  استفاده  با  شغلی  بنفرونی  شد ل ی تعد استرس  ة 

.آمده است 
 

 یشغل استرس یهامؤلفه  یافتراق نمرات یبرا رهیمتغ  کی انسیوار لیتحل خالصۀ .6 جدول

 ی آمار توان  S. S d.f M.S F P وابسته ریمتغ

 مهارت  به نگرش 

 خطا 

225/148 

55/1491 

1 

38 

225/148 

251/39 
776/3 059/0 090/0 474/0 

 یریگمیتصم قدرت 

 خطا 

900/72 

200/318 

1 

38 

900/72 

374/8 
706/8 005/0 186/0 820/0 

 ف یوظا کنترل

 خطا 

225/13 

150/199 

1 

38 

225/13 

241/5 
523/2 120/0 062/0 341/0 

 ی زمان  وی فشار کار

 خطا 

400/102 

200/111 

1 

38 

400/102 

926/2 
993/34 0001/0 479/0 1 

 نقش   ابهام

 خطا 

100/168 

500/179 

1 

38 

100/168 

724/4 
587/35 0001/0 484/0 1 

 ی شغل  تیامننداشتن 

 خطا 

025/87 

95/1858 

1 

38 

025/87 

92/48 
779/1 190/0 045/0 255/0 

 ارزش  کمبود

 خطا 

225/34 

75/88 

1 

38 

225/34 

336/2 
654/14 0001/0 275/0 962/0 

 ر ی مدی اجتماع  تیحما 

 خطا 

60/193 

30/188 

1 

38 

60/193 

955/4 
070/39 0001/0 507/0 1 

 همکاران ی اجتماع  تیحما 

 خطا 

90/396 

00/265 

1 

38 

90/396 

974/6 
914/56 0001/0 600/0 1 

 

 بحث 

با   مقابله  آموزشی  بستة  تدوین  هدف  با  حاضر  پژوهش 

کادر پرواز   کارکنانی آن در  اثربخشاسترس شغلی و تعیین  

شد.  قدرت    آموزش  انجام  برای  شغلی  استرس  با  مقابله 

 ی، فشار کاری و زمانی، ابهام نقش، کمبود ارزش وریگمیتصم

ی مدنظر گروه کنترل و  هایآزمودن اجتماعی مدیر در  تیحما

ی  هامؤلفهداشته و سبب افزایش    داریمعنگروه آزمایش تفاوت  

به    ذکرشده براساس نگرش  اما  آزمایش شده است،  در گروه 

وظایف و نداشتن امنیت شغلی، آموزش مقابله   کنترل  مهارت،

مهارت در   به  نگرش  بر  استرس شغلی  ی گروه  هایآزمودنبا 

ی فوق و بر مبنای  هاافتهتبیین ی  در  نبوده است.  مؤثرآزمایش  

پژوهشی   شواهد  و  که   توانیم متون  کرد  استدالل  چنین 

سبب اختالل در فرایند تفکر،    تواندیمسطوح باالی استرس  

قدرت   کاهش  سبب  که  باشد  مسئله  حل  توانایی  و  درک 

کاهش  ]15[  شودیمی  ریگمیتصم با  امر،  این  دنبال  به   .

قدرت   جهیدرنتیابد و  د میی شناختی بهبو ندهاایفراسترس،  

بیشتر  ریگمیتصم دیگر،  از  .شودیمی  متقابل    کنش   سوی 

ی فردی شاغل، در صورتی که  هایژگیوشرایط محیط کار و  

فشارهای مرتبط با آن بیش    جهیدرنتی محیط کار و  هاه خواست

، سطح استرس دیبرآ  ها آناز این باشد که فرد بتواند از عهدة  

می افزایش  مسئله  را  این  و  شغلی    تواندیمدهد  عملکرد  بر 

شغلی،    رگذاریتأث استرس  کاهش  بنابراین  ی  فشارهاباشد؛ 

تقلیل   نیز  را  بر    کاهش  . ]16[  دهدیمکاری  استرس شغلی 

ارز ابهام  ابهام نقش و کمبود  از  اثرگذار است. منظور  نیز  ش 

ی از اطالعات  اپارهنقش، وضعیت شغلی معینی است که در آن  

انجام برای  بهالزم  شغل  یا  دادن  ناسازگار  نامطلوب،  شکلی 

چه انتظاری برای انجام   داندینمفرد    جهیدرنت؛ اندکنندهگمراه

وسعت که  زمانی  دارند.  او  از  شغلی  هات یمسئول  شغل  ی 

2
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به  مند نباشد، یا ضعیف تعریف شده باشد، ابهام نقش  ساختار

مدیر و اعضای گروه    تیو حماپشتیبانی    ].17[  دیآیم  وجود

ارزنده است. همچنین نبود     تیحمانیز برای کارکنان بسیار 

مشکالت بسیاری ایجاد کند.    تواند یماجتماعی برای هر فرد  

  هایژگیو  عنوانبهافزایش حمایت اجتماعی    ها پژوهشبراساس  

گام مهمی برای   و   شودیم گرفته    درنظر اجتماعی شغل  -روانی

و    Ye XQ  ]. 18،  19[بهبود عملکرد و رضایت شغلی است  

به با  همکاران  اجتماعی  حمایت  ارزیابی  ی  هانشانهدنبال 

استرس و اضطراب گزارش کردند که حمایت اجتماعی، نقش  

عامل حفاظتی در برابر و    دهدیم را کاهش    زااسترس عوامل  

زندگی   نشان  تقلیل  یاثرهمچنین    است. مشکالت  را  دهنده 

ها  از آن،  هستندبا استرس زیادی مواجه    افراد  وقتی دهد که  می

شود که حمایت  همچنین فرض می  .]20[کند  محافظت می

استرس وقایع  عملکرد  اجتماعی،  و  کاهش  را  زندگی  زای 

  دهدنشان میمطلب  این    .] 21[  دهد ای را افزایش میمقابله

باشد،   برخوردار  بیشتری  اجتماعی  از حمایت  فرد  که هرچه 

. این نتیجه با  شودمیاش در برابر استرس کمتر  پذیریآسیب 

تحقیقات دارد  هم  Smithو    Lo   نتایج    . ]22،  23[خوانی 

که   ق دارندای توافبارة عملکرد مقابلهپژوهشگران برجسته در

اجتماعی و    یعامل   ، حمایت  استرس  جامع  مدل  از  اساسی 

استمقابله مقابلهروش  زیرا  ؛کردن  حمایتهای  و  با    کردن 

 ]. 24[  دنشوترکیب می یکدیگر
معنی تأثیر  استرس  از  پیشگیری  آموزشی  بر  بستة  داری 

ماهان پرواز  کادر  شغلی  نتایج    استرس  با  یافته  این  دارد. 

  خوانیهم  Hajiyousefو همکاران و    Yasai  ،Rasoliپژوهش  

مطالعات،    رد]. 9،  25،  26[دارد   اجرای   ضرورت  بهاین 

استرس کارکنان اشاره شده    تیریمدای جامع درمورد  برنامه

این  از  آموزش  است؛  با  فراهمهامهارترو  و  الزم  کردن  ی 

 در  ی افراد را افزایش داد.وربهره میزان    توانیمامکانات شغلی  

  یهاو تجسم داده  یتأثیر پرواز، ناوبرپژوهشی دیگر به بررسی  

وضع   یموتور خلبان  روان   تیبر  نتیجه شناختی  و  پرداخته 

بارة  در  یترتر و جامعکه آموزش گسترده  ی گروه  گرفته شد

داشت  نیکاب استرس کمترندخلبان  نشان    ی، سطح  دادند را 

هش حاضر  ی پژو هاافته، اما پژوهشی یافت نشد که با ی] 11[

 سو باشد. هم

 گیری نتیجه 

نتایج،   با براساس  مقابله  آموزشی  تأثیر    بستة  استرس، 

پروازمعنی  توان یم  دارد؛ بنابراین  دار بر استرس شغلی کادر 

تواند استرس شغلی  می  هاآموزشکمک این  گفت کادر پرواز به

را مدیریت کند؛ بنابراین این بسته بر کاهش استرس شغلی  

رو  دهد؛ از اینتأثیرگذار است و عملکرد کارکنان را افزایش می

  د ییتأ شده  با توجه به اینکه اعتبار درونی و بیرونی بستة تدوین

پیشنهاد   کنترل   شودیمشد،  و  کاهش  برای  بسته  این  از 

کادر شغلی  برای   استرس  همچنین  شود.  استفاده  پرواز 

کادر   شغلی  استرس  درمان  قصد  که  درمانگرانی  و  مشاوران 

ارائه   الگو و شیوة مشخصی  . افزون بر  دهد یمپرواز را دارند، 

پیشنهاد   ی   شودیم این،  ارزیابی  پژوهش،  هاافتهبرای  این  ی 

دیگر   در  استرس شغلی  با  مقابله  آموزشی  ی  هاشرکتبستة 

پژوهش نیز   نیادر    ا و نتایج آن بررسی شود.هواپیمایی اجر

یی وجود داشت؛ برای مثال  هاتیمحدودمانند سایر مطالعات، 

ماهان   هواپیمایی  شرکت  در  پژوهش  این  اینکه  به  توجه  با 

ی  تعمیم  در  باید  است،  گرفته  سایر  ها افته صورت  به  آن  ی 

 ی هواپیمایی و مشاغل دیگر جانب احتیاط را رعایت کرد. ها شرکت 

 

 تقدیر و تشکر 

قالب   در  پژوهش  دانشکدة  نامانیپااین  در  دکتری  ة 

ی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شناسروان 

از همة عواملی که در این پژوهش   رون یاز ا انجام شد؛ مرکزی

به کردند،  یاری  را  و  ما  تشکر  آن  مدیران  و  پرواز  کادر  ویژه 

 کنیم. قدردانی می

 

 تعارض منافع 

 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 

 منابع مالی 

 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است.  
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