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 چکیده
بوه رراحوی   با توجه به اهمیت حفظ و ارتقای ایمنی و کیفیت پروازی و نقش عوامل انسانی بویژه خلبانان در بروز سووان  هووایی   در این مطالعه 

فوردی شوامل متریرهوای    عوامول   ،سه دسته در قالب مسافری بر عملکرد خلبانان مؤثرعوامل  نوعی مدل مفهومی از دیدگاه مدیریتی پرداخته و

عوامول سوازمانی شوامل     ،تجربوه و قودرر رهبوری(    میوزان  ،تخصصوی  و روحی، تسلط بور زبوان  )ضریب هوشی، تمرکز حواس، سالمت جسمی 

 محیطوی  متریرهوای و رویه مدیریتی شرکت هواپیموایی( و  فنی پروازی، پشتیبانی  هروگآموزش، مهارر کیفیت عمر هواپیما،  ومتریرهای )نوع 

فرودگواه و قووانین و    بانود  هوایی،کیفیوت دقیو،، ترافیوک   ابوزار  و نواوبری  ارتباط پروازی، شرایط جوی، کیفیت)منطقه متریرهایشامل گردیلتع

پرسشونامه بورای گوردآوری    و ابوزار  اسوت  پیمایشوی  -توصویفی از نووع  کواربردی و   ،پوژوهش  این یی( بررسی شده است.سازمان هواپیمامقررار 

باشود و  نفور از خلبانوان موی    299روش سرشماری شوامل  استفاده از  با. نمونه آماری در شرکت مورد مطالعه تحقی، استفاده شده استهای داده

بوه روش حوداک ر درسوتنمایی، انجوام      AMOSافوزار  نرم و به کمک مسیرتحلیلضرایب و  استفاده از مدل معادالر ساختاری آزمون فرضیار با

 توثثیر ، ضومن تاییود   هوا دهد مدل پیشنهادی از برازنودگی مناسوبی برخووردار اسوت. آزموون فرضویه      ازندگی نشان میهای برشاخص .ه استشد

 خلبوان و از بوین عوامول سوازمانی،     تجربوه متریور  دهد کوه در بوین پارامترهوای عوامول فوردی،      بر عملکرد، نشان می مستقل مذکورمتریرهای 

تعودیلگر را بور    تثثیرهم چنین از میان متریرهای تعدیلگر، شرایط جوی بیشترین کرد خلبان دارد. را بر عمل تثثیرکیفیت آموزش بیشترین متریر

 عملکرد دارد.  با ارتباط متریرهای مستقل

 .شرایط محیطی پرواز های فردی خلبان، عوامل سازمانی،، ویژگیعملکرد :های کلیدیواژه
 

Investigating the role of organizational factors on passenger pilots' 

performance, considering the moderator role of environmental factors 

Mohammad Ahmadi, Hossein Karimi 
 
Abstract  
In this study, given the importance of maintaining and improving the safety and quality of aircraft and 

also, the role of human factors in aviation accidents in particular, pilots is presented a conceptual model 

from the management perspective. In addition to, factors affecting on passenger pilot performance in 

terms of three variables is investigated: (a) Individual variables include intelligence, concentration, 

physical and mental health, language proficiency, experience and power the leadership (b) organizational 

variables include type and age of the aero planes, quality training, crew skills, technical support or 

maintenance and management method now and (c) environmental moderator variables, including flight 

area, weather conditions, the quality tools and communication systems navigation, air traffic bulk, the 

quality of airport airstrip and aviation rules country. This research is applied and descriptive-survey. It was used 

questionnaire to collect the data for this research. The samples of companies studied via census are 200 

passenger pilots. Hypothesis testing is done with process analysis coefficients via maximum likelihood 

method by AMOS. Fitness indicators show that the proposed model is a good fit. Test the hypotheses are 

confirmed the effect of independent variables on performance. They show that between the parameters of 

individual factors, experience of pilot and in organizational factors, quality of training, and among the 

environmental factors, weather conditions, has the greatest impact on the performance pilot.  

Key words: Performance, need education, Pilot individual features, organizational factors, 

environmental conditions of flight 
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 مقدمه

 فراگیر شدن صنعت حمل و نقل هوایی و از رور  دیگور،  با 

توجوه بیشوتری    افزایش میزان استفاده جهانیوان از ایون صونعت،   

در دو  1بینوی ایکوا و  پیش. بر اساس الزم استنسبت به این حوزه 

هوای  سه برابر و تعداد فرصت ،دهه آینده تعداد پروازها و مسافران

میلیوون نفور    129بوه   یعنوی  برابردو در این صنعت به شرلی نیز 

کشور ایوران از لحوام موقعیوت در مسویر     از سوی دیگر، رسد. می

مختلو    هوای ارتباط هووایی شورو و بورر قورار دارد و از جنبوه     

 هوای شرکت ،های گردشگریو جاذبه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی

ای را در توسعه ارتباروار جهوانی بوه    نقش عمده توانندهوایی می

 هفوت بور تجربوه رشود سوریع      مبنی 2یاتابینی گیرند. پیش عهده

چالش بزرگوی  ید این مطلب است. ؤدرصدی ایران در این زمینه م

، حفوظ و ارتقوای   وجوود دارد صنعت حمول و نقول هووایی     که در

ایمنی و کیفیت پروازی بوه منووور پیشوگیری از سووان  هووایی،      

فوزون  ناپوذیر جوانی و موالی، کسوب روز ا    کاهش صودمار جبوران  

اعتماد و رضایت مشتریان )مسافران هوایی( و در نهایوت، افوزایش   

 [.  1هواپیمایی است ] هایشرکتسهم درآمدی در رقابت با سایر 

ثر ؤعامل مو  %09طور کلی عمل آمده، بهای بهمطاب، بررسی

باقیمانوده مربووط    %29در وقوع سوان  هوایی عامل انسانی بوده و 

ثرترین عامول انسوانی،   ؤمتورین و مو  باشود. مه به سایر عوامل موی 

بور روی خلبانوان بوه عنووان      بایست[. لذا می2باشند ]خلبانان می

بوه   صوورر پوذیرد.   ایویژه گذاریسرمایهمهمترین منبع انسانی، 

 ،خلبانووان، و در نهایووتارتقوواع عملکوورد حووذ  خطاهووا و منوووور 

 ، خلبانوان عوامل مؤثر بر عملکورد  باید  موفقیت شرکت هواپیمایی

. سئواالتی که در این خصوص مطور   [9] شود و بررسی شناسایی

 شود عبارر است از:می

ثرترین ؤچگونه است و مو عوامل فردی بر عملکرد  نقش -

  کدام است؟ عملکردعامل فردی بر 

نقووش عواموول سووازمانی بوور عملکوورد چگونووه اسووت و    -

 ترین عامل سازمانی بر آن کدام است؟مؤثر

ثرترین عامل و مؤملکرد تعدیلگر ععوامل محیطی نقش  -

 کدامند؟محیطی بر عملکرد 

بور ارتقوای    آمووزش از سوی دیگر، بایود توجوه داشوت کوه     

 ،موؤثر نیازهای آموزش از پیش است. مؤثرو حذ  خطاها عملکرد 

در شورکت را  توانود مودیران   که موی ، باشدسنجی آموزشی مینیاز

موضوع واکنشوی و   دهود و از  یک موضع فراکنشی و شوفا  قورار   

 موؤثر  عوامل [. این پژوهش به دنبال شناسایی4کند ]مبهم خارج 

مودل مفهوومی از دیودگاه مودیریتی     قالوب   در بر عملکرد خلبانان

 است.

 در این راستا، فرضیار تحقی، عبارتند از:

ضوریب هوشوی، تجربوه،    متریرهای  عوامل فردی شامل -

حوواس   سالمت جسمی و روحی، زبان تخصصی، تمرکز

 دارد. تثثیربر عملکرد  رهبری خلبان و قدرر هدایت و

فیوت  عمور هواپیموا، کی   ونووع   عوامل سوازمانی شوامل   -

پروازی و  ۀخدم، مهارر آموزش خلبانان، پشتیبانی فنی

مدیریتی شرکت هواپیموایی بور عملکورد خلبانوان      ۀروی

 دارد. تثثیر

پوروازی، وضوعیت جووی     ۀمنطقو  عوامل محیطی شامل -

کیفیووت سیسووتم  ، حجووم ترافیووک هوووایی،(آر و هوووا)

ارتباط نواوبری و ابوزار دقیو،، کیفیوت بانود فرودگواه و       

مقررار هواپیمایی کشوری بر ارتباط عوامل سازمانی بوا  

 گر دارد.عملکرد خلبانان اثر تعدیل

ارا وه   پس از مرور مبانی نوری و پیشینه پژوهش ودر ادامه، 

مدل مفهومی تحقیو،، ضومن تبیوین روش تحقیو، و گوردآوری      

فرضویار تحقیو،    آزموون ، با استفاده از تحلیل آماری به ارالعار

 پردازیم.می
 

 نظری و پیشینه تحقیق مبانی

عملکرد عبارر است از مجموع رفتارها در ارتباط با شرل  عملکرد:

دهند. عملکورد افوراد در یوک موقعیوت     که افراد از خود نشان می

هوا و  اییتوالش، توانو   ه عنوان نتیجه ارتباط متقابل بوین تواند بمی

تووان عملکورد افوراد را    در صوورتی موی   ادراکار نقش تلقی شود.

بور عملکورد، یعنوی     مؤثرترین عوامل یکی از مهممدیریت کرد که 

   [.9] [ و1] را کاهش دادخطاهای عوامل انسانی 

در خصووص موضووع   ربوم ایون کوه مطالعوار وسویعی      علی

عملکورد   زمینوه های مختل  وجوود دارد اموا در   در حوزه عملکرد

ی، ، از دیوودگاه موودیریتونقوول هووواییصوونعت حموولخلبانووان در 

برخی از مطالعوار انجوام    .مطالعار آکادمیک چندانی وجود ندارد

 عبارتند از: بر عملکرد کارکنان مؤثرعوامل  با موضوعشده 

در پژوهشی با عنوان ابعاد عملکرد خلبانان جنگی، موورای و  

عوواملی   توثثیر تحوت  نوان  عملکورد خلبا همکاران نشان دادند کوه  

مهووارر پووروازی و دانووش، انطبوواو عملکوورد بووا قوووانین و  شووامل 

ها، مدیریت خدمه پروازی و حمایت متقابول از آنهوا،   دستورالعمل

 [.1] قرار دارد ریزیرهبری، آگاهی از موقعیت و برنامه

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ae

.ir
 a

t 1
2:

13
 +

03
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
29

th
 2

02
0

http://joae.ir/article-1-68-fa.html


 ینوردهوا یمهندس یپژوهش -یعلم یهنشر ......با توجه  یبر عملکرد خلبانان مسافر یعوامل سازمان یرتاث یبررس 

 59سال هجدهم، شماره دوم، پاییز  

 

 

   /01 

چنین، از جمله مطالعوار انجوام شوده درحووزه صونعت      هم

مستقیم به نقش عملکورد خلبانوان   نقل هوایی که بطور بیروحمل

دهود معیارهوای بواال بوودن ایمنوی پورواز و       اشاره دارد، نشان می

 سواب، سوان  نسبت بوه معیوار قیموت بلویط در انتخوار شورکت      

 [.  0را دارد ] تثثیربیشترین  هواپیمایی برای مسافرر،

عوامل مؤثر بور عملکورد کارکنوان     در تحقیقی که به بررسی

 مشوخص گردیود کوه    ، انجام شود برر تهران شعبدر بانک ملی 

عواملی همچوون توانوایی، در) )وضوو  نقوش(، اعتبوار، انگیوزه،       

بر عملکرد کارکنان بانک ملی به ترتیب محیط، حمایت و بازخورد 

توانایی دارای رتبه اول و متریر بازخورد دارای  هستند. متریرمؤثر 

 [.5] باشدمیرتبه آخر 

 دل مفهومی پژوهش  م

ادبیار موضوعی و  بندیجمعهومی پژوهش حاضر حاصل مدل مف

ارتقوای عملکورد در    بور  موؤثر در زمینه عوامول   تحقیقار گذشته

خبرگوان و  های مختلو  شورلی و نیوز اسوتفاده از نوورار      محیط

 مودل  باشود. در ایون  هواپیموایی موی   هوای شرکتمتخصصین در 

دو دسووته  بور عملکورد خلبانووان در قالوب    مووؤثرعوامول   ،هشوپوژ 

یوک  سوازمانی و   هوای فوردی و  مستقل شوامل ویژگوی  تریرهای م

هستند کوه پوس   محیطی گر شامل عوامل دسته متریرهای تعدیل

قورار  بنودی  اولویتو بررسی در این تحقی، مورد ، نهاآ شناساییاز 

   (.1شکل) اندهگرفت
 

 
  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 عوامل فردی

در اداموه   اره داردها و خصوصیار فردی افراد اشبه ویژگی

ی شناسوایی شوده عوامول    به شر  مختصر هر یوک از متریرهوا  

 :(2)شکل پردازیممی بر عملکرد مؤثر فردی

یک نسوبت اسوت کوه از تقسویم سون      ،  IQضریب هوشی

فرد بواهوش  آید. به دست می 199عقلی بر سن تقویمی ضربدر 

ترین اجزاع هووش شوامل   شناخته ،استبیشتر  سن عقلیدارای 

باشد. هر خلبوان،  ( میEQ, IQمنطقی و هوش هیجانی )هوش 

ل و  بایستی از هوش قابل قبولی برخوردار باشد تا توان حل مسا

 .[19]ای پیش روی پرواز را داشته باشد هچالش

  منوور از تمرکز حواس این است که درتمرکز حواس:  -

انجوام  ، کواری که چوه  دکامالً آگاه باشفرد خالل انجام یک کار، 

هوای ناشوی از   پرتوی . خستگی، اعتیواد، الکول و حوواس   هددمی

باشود.  های تمرکز حواس میهایی از آفتمشکالر زندگی نمونه

ناگهانی بانود در   ریترییک نمونه تجربی از وجود مشکالر فوو، 

خسوتگی   اثور  بور  و باصوره  خطای دلیل معموالً به است که شب

 .[11] آیدمی شب پیش خلبان در
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  عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد تأثیررایب مدل ض -2شکل 

 

اک ور منوابع دانوش     :میزان تسلط به زبوان تخصصوی   -

هوانوووردی و نیووز مکالمووار و ارتبارووار هوووایی بووه انگلیسووی   

باشد. لذا تسلط به زبان تخصصی برای ایجواد ارتبواط موفو،    می

افزایوی از رریو، مطالعوه    خلبان در حین پرواز و هم برای دانش

ارجی در حوزه هوانوردی و در نتیجوه عملکورد خلبوان    منابع خ

است. عالقه و تالش فردی، محویط زنودگی و نیوز مودر)      مؤثر

گذار بر میزان تسلط بور زبوان   تثثیرمقطع علمی خلبان از عوامل 

 .[11]انگلیسی و دانش هوانوردی خلبان است 

سالمت جسم و رو : از جملوه شورایط ویوژه مشوابل      -

دن با ترییر شگر  محیط زیست، فشوار  گروه پروازی مواجهه ش

جو، میزان اکسیژن هوا، ترییر سوریع روز و شوب در پروازهوای    

با توجه به شورایط پور    باشد.روالنی و محدودیت فضای کار می

استرس شرلی و نامطلور افراد هوم در هنگوام جوذر و هوم در     

بوه صوورر    تحت نور پزشک سازمان هواپیموایی رول خدمت، 

کسوانی کوه در   بوه  در روول خودمت    شووند. یم بررسی ایدوره

خورنود اجوازه پورواز داده    بوه مشوکل جودی بور موی      ها  بررسی

 .[11و ] [1] شودنمی

تجربووه و سووابقه کوواری: قابلیووت خلبووانی و تخصصووی  -

های ساعار پرواز و تنوع عملیار پروازی خلبان، بیشتر با تجربه

وه بور  هر خلبان مرتبط است. اصوالً تربیت خلبانان مسافری عال

 .[12] [ و1] رلبدصر  وقت باال، هزینه زیادی را می

هوای  قدرر رهبری و هدایت خلبان: صفار و ویژگوی  -

پوذیری، مهوارر ارتبواری، دارا بوودن انگیوزه،      مختل  مسئولیت

گیوری در  کنترل و هدایت، خالقیت و در نهایت، قدرر تصومیم 

 بحران در واژه رهبری مستتر و تجمیع شوده اسوت کوه خلبوان    

  .[11] ها برخوردار باشدبایستی به رور مناسب از آن ویژگی
 

 عوامل سازمانی

هوایی کوه در   هوا و دارا وی  ها، خصوصویار، رویوه  به ویژگی

اختیار یا تحت کنترل سوازمان اسوت اشواره دارد. در اداموه بوه      

شور  مختصوور هور یووک از متریرهووای شناسوایی شووده عواموول    

 :(2)شکل پردازیمبر عملکرد می مؤثرسازمانی 

نوع هواپیما: اموروزه هواپیماهوا تنووع وسویعی دارنود و از      

جهار مختلفی از نور کاربرد، بعد پرواز، سرعت، میزان حوداک ر  

بنودی شووند.   توانند ربقوه وزن هواپیما، رراحی و نوع موتور می

پراپ، توربوفن و توربوجت از انواع هواپیما  هواپیماهای نوع توربو

باشد. نووع هواپیموا در عملکورد خلبانوان     میبرحسب نوع موتور 

 .[19] و [1]نقش دارد 
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هواپیماها به سبب پیچیودگی فشوارهای   : عمر هواپیما -

شوود بوا   عادی و بیرعادی که در حین پورواز بوه آنهوا وارد موی    

هوای  در مراحول سواخت، آزموایش   متفاوتند. سایل نقلیه دیگر و

ه و قطعار بینی عمر مفید بدنمتعددی در مورد محاسبه و پیش

هوایی، هواپیما را  هایشرکتگیرد و مختل  هواپیما صورر می

با مالحوه استفاده محدود )ساعت پروازی، سیکل و روول عمور   

 .[11]و [1]د گیرنبه سال( از کارخانه تحویل می

توان بر از رری، آموزش می کیفیت سیستم آموزشی: -

آموزش از . گذاشت تثثیر خلبانانش و توانش یا مهارر د ،نگرش

باشود. محتووا و   ناپذیر آن موی ارکان شرل خلبانی و جزع تفکیک

تثثیرگوذار و  مهوم   امکانار آموزشی و شیوه آموزش سه شاخصه

[. سویر  11باشود ] کننده در کیفیت سیستم آمووزش موی  تعیین

ارتقای خلبانان از لحام مودار) و مقوارع تحصویلی در بخوش     

 باشد.  می 9بیرنوامی به صورر شکل

 

 
مراحل ارتقای طولی پایه خلبانی )شخصی تا  -7شکل 

 [1] مسافربری(

 

خلبانان در ضمن خدمت بور مبنوای اساسونامه و شورایط     

 هوای هوای تئووری و عملوی م ول دوره    ملزم به شورکت در دوره 

تخصصوی   ردۀعادی و اضوطراری، پورواز عملوی     ردۀسیمیالتور 

هوا  وره، زبوان تخصصوی و سوایر د   9CRMها، هواپیما، بازآموزی

هووای مختلوو  زمینووی )تئوووری، هسووتند. آموزشووها بووه صووورر

 باشد.ساز( و یا پروازی میآزمایشگاهی، سیمیالتور یا شبیه

هوای  : هزینوه )نگهداری و تعمیر( پشتیبانی فنی و نت -

نت و سووخت حودود نیموی از درآمودهای شورکت را بوه خوود        

ر دهد. با توجه به اسوتهال) بواالی هواپیموا در هو    اختصاص می

پرواز به منوور حفظ آمادگی ،کاهش حوواد،، افوزایش ضوریب    

ای، نوت  ایمنی و دسترسی هواپیموا عوالوه بور تعمیورار برناموه     

هوای مواهر   پیشگیرانه و نیز کیفیت قطعوار یودکی و تکنسوین   

و LRU  ،نگهوداری و تعمیورار  کاربرد مفاهیم جدید  تعمیراتی،

MEL منوور از مفهوم  ای داردنیز اهمیت ویژهLRU  این است

صورر مجزا از هوم  ه ها و قطعار، بکه در رراحی جدید، سامانه

و تعووی   تفکیوک  شوند تا هر کدام به تنهایی قابول  رراحی می

اسووت  قطعوار بنوودی ربقوه  MELمنووور از مفهوووم  و  .باشوند 

ربوم خرابوی   علوی  شدهدر گروههایی خاص و تعری  که بطوری

پرواز و ادامه خودمت  آنها برای مدر محدودی به هواپیما مجوز 

 .[1] و [11] ،[14]شود داده می

پروازی داخل هواپیموا   گروهپرواز: تعداد  گروهمهارر  -

تواند متفاور باشد. انجوام  بر اساس نوع هواپیما و کاربری آن می

وظای  محوله به نحو احسون و در اختیوار قورار دادن ارالعوار     

نشوانگر  موث، پوروازی بوه خلبوان و تبعیوت در سلسوله مراتوب       

پرواز و همچنین باعث اعتمواد بوه نفوس و تمرکوز      گروهمهارر 

شوود. کلیوه کوادر پوروازی ملوزم بوه گذرانودن        بهتر خلبان موی 

های آموزشوی هسوتند و نیوز از نوور سوالمتی بوه صوورر        دوره

 .[11]شوند می بررسی ،ایدوره

های مودیریتی شورکت هواپیموایی: در    مقررار و رویه -

 هوای شرکتعموالً صنعت حمل و نقل یا این بخش از آنجا که م

هوای عمیقوی   باشد. چوالش هواپیمایی متکی بر ذی نفعشان می

های مدیریتی در پرداخت سیسوتم پواداش و حقووو و    بین رویه

، )نگهوداری و تعمیوورار(  دسوتمزد و پشوتیبانی بوه موقوع فنوی     

سوووخت و رعایووت شوویفت سوواعار کوواری کارکنووان و نوووع     

وانین هواپیموایی کشووری   عایوت قو  دهی به مسافران و رخدمار

 .[1] وجود دارد

 

 عوامل محیطی

ها و فرآیندی اشاره دارد که ها، خصوصیار، رویهبه ویژگی

در اختیار خلبان یا تحت کنترل سازمان نیست. شور  مختصور   

 بر عملکرد: مؤثرهر یک از متریرهای شناسایی شده محیطی 

منطقه پوروازی: کوهسوتانی و دشوت بوودن منطقوه،       -

یزان ارتفاع از سط  دریوا و در نتیجوه ترییورار چگوالی هووا،      م

امنیت منطقه و کریدور هوایی و حتی وجود پرندگان از عوامول  

 .[11]باشد در منطقه پروازی می مؤثرمحیطی 

بور   موؤثر وضعیت جوی: شرایط آر و هوایی مختلو    -

چگالی هوا، میزان رروبت، سرعت باد و جهوت آن، شوب و روز،   

آن بور انبسواط و    توثثیر ببار و موه، سورما و گرموا و    نور، گرد و 

بر پورواز و عملکورد    مؤثرانقباض هواپیما و ... از عوامل محیطی 

 .[19] و [11]باشد خلبان می

بسزایی  تثثیرکیفیت سیستم ارتباط ناوبری و ابزار دقی،: -

دو دسوته مووج تولیود    آنتن در تشخیص و تصمیم خلبان دارند 
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و دسوته   4یعنی امواج زمینی ،ار سط  زمینامواج مواز کند،می

توانود  است و موی  )-( بار منفی زمین دارای. 9فضایی مواجا ؛دوم

موج منتشره را جوذر کنود و باعوث     امواج زمینی )+( بار م بت

رود بواالتر موی  مووج  هرچوه فرکوانس   و موج گردد شدن  ضعی 

 1ADF .شوود بیشتر میامواج زمینی  این خاصیت بر روی تثثیر

پوایین و   با فرکانس که بر اساس امواج استناوبری  ک دستگاهی

باشوند و  موی قوی  امواج زمینی دارای یعنی .کندکار میمتوسط 

. دریافوت کورد   فواصول زیواد و ارتفوای کوتواه     توان آنها را درمی

باشود.  کابین خلبان در حقیقت قلب و مرکز کنترل هواپیما موی 

ور نوع کاربرد به سه گروه کلوی  یا ابزارآالر دقی، از ن 1نشانگرها

ابزار دقی، پرواز، ابوزار دقیو، مربووط بوه موتوور و ابوزار دقیو،        

 .[11] و [19[، ]19] شوندسیستم هواپیما تقسیم می

نوم در ترافیوک   و به منوور ایجاد ایمنی ترافیک هوایی:-

برداری در مراحول مختلو    هوایی تعری  کاربری آنها برای بهره

. بخوش  باشود ضوروری موی   0ارالعوار پورواز   پروازی در منطقه

جهت کنترل تعداد بیشتر پورواز  ها امروزه مراقبت پرواز فرودگاه

از قبیول مودیریت    های گونواگون ها و روشبا استفاده از تکنیک

رسووانی خودکووار ارووالعسیسووتم و  5جریووان ترافیکووی هوووایی 

م جلووگیری از برخوورد   تسیسو کنود و  اسوتفاده موی  فرودگاهی 

تا بوه   کرده مستقل از تجهیزار زمینی عمل هوا ی ایهترافیک

در  نیوز  19ILS سوتم سی .مشواوره دهود   خلبان در زمینه ترافیک

پوس   باشود. می در هنگام فرودبویژه چشمان بینای خلبان واقع 

نوووع سیسووتمهای مووورد اسووتفاده در کنتوورل  حجووم ترافیووک و

 .[11]باشد میبر عملکرد  مؤثرترافیک از عوامل 

هواپیموا   فرودو  مراحل برخاستد فرودگاه: کیفیت بان -

)موقعیت حساس و بحرانوی( پورواز     CRITICAL TIMEجزع

گیورد. برخوی   باشند و هر دو مرحلوه روی بانود صوورر موی    می

ها با توجه به نوع هواپیما قادر به پذیرش برخوی از آنهوا   فرودگاه

نیستند. استاندارد بودن باند فرودگاه از لحوام شویب و کیفیوت    

  بانوود زیرسووازی، روکووش، رووول بانوود و وجووود عالیووم   سووط

دهنده باند در شرایط مختل  جوی از اهمیوت مضواعفی   هشدار

 .[11]برخوردار است 

قوووانین و مقووررار سووازمان هواپیمووایی کشوووری:      -

هواپیموایی، ملوزم بوه رعایوت قووانین باالدسوتی        هوای شرکت

انود.  هستند که از سازمان هواپیموایی کشووری تنوویم شوده    

های تخصصی سازمان ملل اسوت کوه توسوط    یکا و از سازمانا

 هوای شورکت هوا تشوکیل شود و سوازمان یاتوا، توسوط       دولت

هواپیمایی بوجود آمد. سوازمان هواپیموایی کشوورها بمنووور     

هماهنگی و حفظ وحدر رویوه در فرآینود پروازهوا، آمووزش،     

تعمیوورار، ایمنووی و اسووتانداردها عمووده قوووانین خووود بوور    

المللوی بوه ویوژه    های بوین اپیمایی را از سازمانهو هایشرکت

محودوده و مشخصوار توانوایی    کنود. رعایوت   ایکا و اخوذ موی  

 11ی برحسوب نووع هواپیماهوا و رعایوت تعوادل و تووازن      پرواز

 هووایشوورکتهواپیمووا و ... از جملووه مووواردی هسووتند کووه   

 .[11] و [1] باشندهواپیمایی ملزم به رعایت می

 روش تحقیق

هد  کاربردی و از نور نوع تحقیو،   رحسباین پژوهش ب

پیمایشوی و ابوزار موورد    -آوری ارالعوار توصویفی  و روش جمع

باشوود. در ایوون پووژوهش از روش   اسووتفاده، پرسشوونامه مووی  

آوری ارالعوار اسوتفاده شوده    ای و میدانی برای جموع کتابخانه

است. با توجه به محدود بودن تعداد خلبانوان در شورکت موورد    

گیری بوا روش سرشوماری انجوام    معه آماری، نمونهمطالعه یا جا

شده است. با استفاده از آلفای کرونباخ، از قابلیوت اعتمواد ابوزار    

 02/9گیری ارمینان حاصل شد که آلفوای کرونبواخ کول    اندازه

دهود پرسشونامه از پایوایی خوووبی    بدسوت آمود کوه نشوان مووی    

ی محتوا برخوردار است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روای

گیووری از نووورار خبرگووان رراحووی پرسشوونامه و   و بووا بهووره 

متخصصین حمل و نقل هوایی مورد تایید قورار گرفوت. پوس از    

 بین اعضای نمونه آماری، تا زموانی کوه تعوداد    توزیع پرسشنامه

گیوری  ، نمونوه آمود دست به پرسشنامه به صورر تصادفی  299

ر سواختاری تجزیوه و   با استفاده از مدل معادال هامتوق  و داده

 .اندشدهتحلیل 

بر اساس مدل مفهومی، برای دستیابی به اهدا  تحقی، و 

ع نیز ارزیابی فرضیار دو نووع پرسشونامه متفواور بورای دو نوو     

پرسشونامه  مخارب شامل خلبانان و مسئولین آنها رراحی شد. 

های عوامل سوازمانی و محیطوی بوود    لفهخلبانان در ارتباط با مؤ

ها به یک یا چند شاخص، تقسویم و از  مؤلفهام از این که هر کد

دیدگاه خلبانان، درباره میزان اهمیت هور شواخص، نورسونجی    

 عمل آمد.  به

در بخش دوم، جهت بررسی فرضویار مربووط بوه عوامول     

بور عملکورد، سوئواالتی رراحوی شود کوه توسووط        موؤثر فوردی  

مسئولین ارزیوابی در بخوش عملیوار پورواز و بخوش معاینوار       

روازی، بووا توجووه بووه دسترسووی مسووتقیم و شووناختی کووه از  پوو

های فردی و وضعیت عملکردی خلبانوان خوود داشوتند،    ویژگی
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تکمیل شد. مووارد موورد ارزیوابی عبارتنود از: میوزان عملکورد،       

قدرر رهبری و هدایت، سابقه کاری، تمرکز حواس، تسولط بوه   

زبان تخصصی، سالمت جسمی و روحوی و ضوریب هوشوی. بوه     

توا   1امتیازهوای   ،12لیکرراز این موارد بر اساس مقیاس هریک 

 تعل، گرفت. 9

هوای آمواری نویور؛    در مرحله بعد، با استفاده از مشخصوه 

درصد فراوانی، میوانگین و انحورا  معیوار بوه تحلیول توصویفی       

های جمعیت شناختی جامعه پرداخته و به منوور پاسوخ  ویژگی

ه اسووت. در بووه فرضوویار از آمووار اسووتنباری اسووتفاده شوود    

یابی معادله سواختاری و تحلیول مسویر    هایی که با مدلپژوهش

شود، بررسی نرمال بوودن توزیوع متریرهوا بوا تحلیول      انجام می

+ به 1تا  -1، استفاده از دامنه 19چولگیهای کشیدگی و شاخص

+ بورای  2توا   -2قبول بورای کشویدگی و دامنوه    عنوان بازه قابل

[. در آمار اسوتنباری  11شود ]پیشنهاد می چولگی توزیع نرمال

کلموگرو  اسمیرن  برای اثبار نرمال بودن توزیوع   zاز آزمون 

متریرهای مستقل و وابسته تحقیو، اسوتفاده شود. در مواتریس     

 5/9همبستگی با توجه به اینکه ضرایب همبسوتگی سوازه زیور    

دهد که تفریبواً بوین ابلوب ابعواد     هستند، بررسی آنها نشان می

در  ریمس لیدر تحلی و محیطی رابطه وجود دارد. فردی، سازمان

داری پارامترهای مودنور در  یبرای آزمون معن AMOSافزار نرم

شووود. لووذا  اسووتفاده مووی  C.R=Tموودل از شوواخص آموواری   

هستند از لحام آماری  2پارامترهایی که دارای مقادیر بزرگتر از 

رایب در سووط  وووون ضوایوو دار هسووتند.معنووی 91/9ط  ودر سو 

91/9 >P  99/9و >P بور   هوا فرضویه  اند.دار گزارش شدهمعنی

داری موورد آزموون   و سط  معنوی  Tاساس ضریب مسیر، آماره 

بوین متریرهوا و    تثثیرعدم  H0ها گیرند. در همه فرضیهقرار می

باشود.  داری بین متریرها میو رابطه معنی تثثیرتثیید  H1فرض 

ش حووداک ر الزم بووه ذکوور اسووت کووه در ایوون تحقیوو، از رو    

بورای تعیوین معنواداری ضورایب مسویر و       (MLE)درستنمایی 

نتوای  حاصول از تجزیوه و    ها استفاده شده اسوت.  آزمون فرضیه

 نشان داده شده است. 1در جدولمدل تحلیل 

آزمون فرضیات با استفاده از ضرایب تحلیل مسییر:  

هریوک از عوامول    توثثیر برای بررسی آزمون فرضیار مبنوی بور   

زمانی بر عملکرد از ضرایب تحلیول مسویر از رریو،    فردی و سا

بر اساس نتوای    .[11] روش حداک ر درستنمایی استفاده کردیم

 %59در سط  ارمینوان   T، با توجه اینکه مقدار آماره 1جدول 

و  51/1از برای همه متریرهای عوامل فردی و سازمانی بزرگتور  

مسوتقیم   توثثیر دار بودن ضرایب و و حاکی از معنی م بت است

 ضرایب بر عملکرد است.

قابول   1در جودول  SRegاز سوتون   توثثیر قدرر ضورایب  

مشاهده است. در بخش عوامول فوردی متریور تجربوه و سوابقه      

را بور عملکورد دارد و در بخوش     توثثیر کاری بیشوترین ضوریب   

عوامل سازمانی متریر کیفیت آموزش خلبانان بیشترین ضوریب  

 را بر عملکرد دارد. تثثیر

 اصلیو نتیجه فرضیه برای مدل  Tخالصه ضرایب استاندارد، آماره  -1ل جدو

 روابط متغیرهای عوامل فردی و سازمانی
 

Non SReg SReg S.E. C.R=T نتیجه 

 ییدثت 009/9 199/9 252/9 294/9 عملکرد   ---> حواستمرکز 

 تثیید 384/3 121/9 912/9 442/9 عملکرد   ---> سابقه کاری

 تثیید 324/2 901/9 929/9 211/9 عملکرد   ---> زبان تخصصی

 تثیید 354/6 129/9 492/9 094/9 عملکرد   ---> سالمت روحی و جسمی

 تثیید 666/4 114/9 209/9 425/9 عملکرد   ---> قدرر رهبری

 تثیید 426/4 191/9 421/9 241/9 عملکرد   ---> هواپیمانوع 

 تثیید 345/4 191/9 902/9 949/9 عملکرد   ---> عمر هواپیما

 تثیید 223/3 991/9 409/9 192/9 عملکرد   ---> موزش خلبانانکیفیت آ

 تثیید 483/2 950/9 919/9 491/9 عملکرد   ---> نگهداری تعمیرار و_پشتیبانی فنی 

 تثیید 833/2 919/9 252/9 401/9 عملکرد   ---> پرواز کابین گروهمهارر 

 تثیید 464/2 120/9 919/9 959/9 ملکرد  ع ---> رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی

 تثیید 446/2 141/9 912/9 111/1 عملکرد   ---> ضریب هوشی
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سووابقه (، p<91/9؛=252/9) تمرکووز حووواسای هوومتریر

 سوووالمت روحوووی و جسووومی (، p<91/9؛=912/9) کووواری

(492/9=91/9؛>p ،) قوودرر رهبوووری (209/9=91/9؛>p ،)

 زبوان تخصصوی  ( و p<91/9؛=912/9) هوش خلبانوان ضریب 

(299/9=91/9؛>pاثر م بت و معنی )    دار بور عملکورد خلبوان

 دارند.

 عمر هواپیموا  (،p<91/9؛=421.هواپیما ) نوعمتریرهای 

(902/9=91/9؛>pکیفیووووووت ،)  آموووووووزش خلبانووووووان 

(409/9=91/9؛>p ،) پووووورواز کوووووابین گوووووروهمهوووووارر 

(252/9=91/9؛>p   پشتیبانی فنی یوا نگهوداری و تعمیورار ،) 

(919/9=91/9؛>p و )موودیریتی شوورکت هواپیمووایی   ۀرویوو 

(919/9=91/9؛>p  اثر م بوت و معنوی )    دار بور سوازه عملکورد

مربووط بوه عوامول     ونیرگرس بیهمه ضراخلبان دارد. بنابراین، 

 است. داریمعن99/9در سط  فردی و سازمانی 

بورای   AMOSهای بحرانی محاسبه شده توسوط  از نسبت

رور که یوک  همانشده است. یون استفاده رگرس ضرایب بررسی

 حواکی از آن اسوت کوه ضورایب     51/1نسبت بحرانی در بواالی  

دار اسووت، بووا اسووتفاده از   معنووی 99/9رگرسوویون در سووط   

بور   موؤثر  دو فرضیه عوامل فردی و سوازمانی  های بحرانینسبت

از آزموون فرضویار بوا     پوس . قورار گرفوت  آزمون  موردعملکرد 

بوه روش حووداک ر   AMOSتحلیول مسویر   اسوتفاده از ضورایب   

شوده از  ، در این قسمت جهت ارزیابی مودل آزموون  درستنمایی

های مرتبط استفاده شده است. بطور کلی برای ارزیوابی  شاخص

کوه در   مشخصه برازنودگی وجوود دارد   پیشنهادی چندینمدل 

 گزارش شده است. 2جدول

 

 شده: بررسی آزمون برازندگی مدل آزمون

هوای برازنودگی   از شواخص برازنودگی مودل   برای بررسوی  

شاخص نیکوویی بورازش، نسوبت مجوذور      تحلیل مسیر از جمله

کای به درجه آزادی و ریشه خطای برآورد میوانگین مجوذورار   

 های برازندگی بورآورد شوده  . نتای  یا میزان شاخصشداستفاده 

هوای برازنودگی از جملوه نسوبت     شاخص آمده است. 2درجدول

و  (،0)مال) کمتور از   220/9جه آزادی برابر مجذور کای به در

( برابوور RMSEAریشووه خطووای تقریووب میووانگین مجووذورار )

در دامنوه مقودار اسوتاندارد قورار     و ... هستند که همگی  915/9

دهنده این است که مدل پیشونهادی از برازنودگی   ند و نشاندار

 مناسبی برخوردار است. 

از روش تحلیول   بوا اسوتفاده   ،برازندگی مودل  پس از تثیید

 شود.های تحقی، پرداخته میمسیر به آزمون فرضیه

 

 های برازندگی مدل تحقیقشاخص -2جدول 

 مقدار استاندارد میزان شاخص

RMSEA 915/9 90/9 و کمتر 

RMR 945/9 99/9 و کمتر 

/DF (CMIN)2χ 220/9  0کمتر از 

NFI 521/9 5/9حداقل 

PNFI 492/9  9/9کمتر از 

CFI 521/9 5/9حداقل 

GFI 999/1 5/9حداقل 

RFI 519/9 5/9حداقل 

IFI 520/9 5/9حداقل 

AGFI 591/9 5/9حداقل 

PGFI 992/9  9/9کمتر از 

 

 گر عوامل محیطینقش تعدیل

های مربوط به نقوش تعودیلی عوامول    جهت بررسی فرضیه

ی در قالوب مودل   چندگانه سلسوله مراتبو   ونیرگرس محیطی، از

بوا   وسوته یپ یرهوا یشوود. هموه متر  یه مو اسوتفاد  تحلیل مسیر

 اسوتاندارد شودند   لیو و تحل هیو قبول از تجز  Z تبدیلاستفاده از 

ی اضوافه شوده اسوت    تعوامل ، یوک متریور   مدلدر همین  .[11]

به پیروی  9(. جدولعوامل سازمانیاز  کیهر ×  منطقه پروازی)

با استفاده از روش بور استرپ بوه   یاثرار شرر [10مرجع ] از

گر قوی یا ضعی  نقش متریر تعدیل این ایآ نکهیا رسیبرمنوور 

 محاسبه شد.  میمستقریاثر ب یبرا یآمار-T کی است،

 راثو  نتای  حاکی از آن اسوت کوه: شوش    0تا  9جداول در 

 وجود دارد:   یداریمتقابل معن

 عوامل سازمانی.×  منطقه پروازی -

 عوامل سازمانی.×  وضعیت جوی -

 نی.عوامل سازما×  ترافیک هوایی -

 عوامل سازمانی.×  ،یدقابزار و ناوبری  ستمیس تیفیک -

 عوامل سازمانی.×  باند فرودگاه تیفیک -

 عوامل سازمانی.× وانین سازمان هواپیمایی کشوری ق -

 در %59در سط  ارمینان  Tاینکه مقدار آماره به با توجه 

، کوه بیوان   اسوت  51/1از بزرگتور   منطقوه پوروازی  متریر  سطر

روازی بر ارتبواط عوامول سوازمانی بوا عملکورد      کند منطقه پمی

قودرر ضوریب    .گور دارد خلبانان شرکت هواپیمایی اثور تعودیل  
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در سوطر منطقوه پوروازی     SRegمنطقه پروازی از سوتون  تثثیر

بعالوه، نتای  تحلیل مسیر . (914/9قابل مشاهده است ) 9جدول

موده  نیوز آ  4کننده منطقه پوروازی کوه در شوکل    متریر تعدیل

 .مؤید این مطلب استاست، 

 
 عملکرد خلبان بر عوامل سازمانی تأثیربر روی منطقه پرواز  گرآزمون اثرتعدیل جینتا -7جدول 

 NonSReg SReg S.E. C.R=T P   متغیرها

هواپیمانوع  929/9  عملکرد --->   919/9  191/9  922/9  999/9  

411/9  عملکرد ---> عمر هواپیما  412/9  952/9  449/4  *** 

آموزش خلبانانیفیت ک 212/9  عملکرد --->   909/9-  999/9  999/0  *** 

نگهداری تعمیرار و_پشتیبانی فنی  -914/9  عملکرد --->   941/9-  900/9  199/9-  414/9  

پرواز کابین هروگمهارر  491/9  عملکرد --->   919/9  991/9  901/1  *** 

911/9  عملکرد ---> رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی  191/9  999/9  029/1  910/9  

پرواز منطقه ×هواپیمانوع  151/9  عملکرد --->   124/9  959/9  191/2  999/9  

منطقه پرواز ×عمر هواپیما 105/9  عملکرد --->   110/9  991/9  949/9  *** 

منطقه پرواز×آموزش خلبانان کیفیت 412/9  عملکرد --->   215/9  919/9  991/1  *** 

زمنطقه پروا ×پشتیبانی فنی 219/9  عملکرد --->   109/9  919/9  221/4  *** 

منطقه پرواز ×پرواز کابین هروگمهارر  991/9  عملکرد --->   929/9  911/9  999/1  *** 

پرواز منطقه ×رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی 299/9  عملکرد --->   191/9-  951/9  104/2-  999/9  

990/9  عملکرد ---> منطقه پروازی  194/9  941/9  991/11  *** 

 

 
  کننده منطقه پروازی )استاندارد(نتایج تحلیل مسیر متغیر تعدیل -7شکل
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 در %59در سط  ارمینان  Tبا توجه اینکه مقدار آماره 

وضعیت جوی  ،است 51/1از متریر وضعیت جوی بزرگتر  سطر

  .گر داردتعدیل بر ارتباط عوامل سازمانی با عملکرد خلبانان اثر 

در سطر  SRegستون  ازوضعیت جوی  ثثیرتقدرر ضریب 

 9شکل  (.9120/9قابل مشاهده است ) 4جدول وضعیت جوی

کننده وضعیت جوی را به تحلیل مسیر متریر تعدیلنتای  

 تصویر کشیده است. 

 

 عملکرد خلبان بر عوامل سازمانیتأثیربر روی  وضعیت جوی گرآزمون اثرتعدیل جینتا -7جدول  

 NonSReg SReg S.E. C.R=T P  روابط متغیرها

هواپیمانوع  902/9  عملکرد --->   910/9  951/9  522/9  *** 

251/9  عملکرد ---> عمر هواپیما  295/9  904/9  991/9  *** 

آموزش خلبانان کیفیت 194/9  عملکرد --->   209/9-  992/9  299/4  *** 

نگهداری تعمیرار و_پشتیبانی فنی  -901/9  عملکرد --->   995/9-  059/9  511/9-  912/9  

پرواز کابین گروهمهارر  251/9  عملکرد --->   219/9  919/9  021/4-  *** 

-911/9  عملکرد ---> رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی  929/9-  999/9  991/9-  114/9  

جوی وضعیت ×هواپیما مدل ونوع  995/9  عملکرد --->   924/9  959/9  499/9  111/9  

وضعیت جوی ×عمر هواپیما 245/9  عملکرد --->   111/9  919/9  494/9  *** 

وضعیت جوی ×آموزش خلبانان کیفیت 429/9  عملکرد --->   919/9  919/9  191/1  *** 

وضعیت جوی ×پشتیبانی فنی 295/9  عملکرد --->   194/9  914/9  044/2  994/9  

وضعیت جوی ×پرواز کابین گروهمهارر  919/9  عملکرد --->   292/9  919/9  549/4  *** 

جوی وضعیت ×رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی -125/9  عملکرد --->   951/9-  919/9  112/1-  911/9  

121/9  عملکرد ---> وضعیت جوی  120/9  992/9  510/19  *** 

 
  کننده وضعیت جوی )استاندارد(نتایج تحلیل مسیر متغیر تعدیل -7شکل
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نیوز  ی کننده ترافیک هواینتای  تحلیل مسیر متریر تعدیل

خالصوه شوده    9تفسیر شکل در جودول  آمده است.  1در شکل 

 سطر در %59در سط  ارمینان  Tآماره  که مقداراز آنجا  است.

بور   ترافیوک هووایی  ، است 51/1از متریر ترافیک هوایی بزرگتر 

 .گور دارد ارتباط عوامل سازمانی با عملکرد خلبانوان اثور تعودیل   

در سوطر   SRegسوتون  از  ترافیوک هووایی   توثثیر قدرر ضریب 

 .(419/9) قابل مشاهده است 9جدول ترافیک هوایی

 

 عملکرد خلبان بر عوامل سازمانی تأثیربر روی ترافیک هوایی  گرآزمون اثرتعدیل جینتا -7جدول 

 روابط متغیرها
 

NonSReg SReg S.E. C.R=T P 

هواپیما مدل ونوع  119/9  عملکرد --->   919/9  190/9  919/1  *** 

هواپیما عمر -192/9  عملکرد --->   919/9-  959/9  959/1-  214/9  

آموزش خلبانان کیفیت -919/9  عملکرد --->   915/9-  991/9  992/9-  149/9  

نگهداری تعمیرار و_پشتیبانی فنی  429/9  عملکرد --->   211/9-  959/9  999/4  *** 

پرواز کابین گروهمهارر  212/9  عملکرد --->   155/9  919/9  901/4  *** 

-911/9  عملکرد ---> رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی  999/9-  994/9  450/9-  115/9  

هوایی ترافیک ×هواپیما مدل و  نوع 219/9  عملکرد --->   199/9-  951/9  001/2  994/9  

ترافیک هوایی ×عمر هواپیما 921/1  عملکرد --->   941/9  900/9  111/11  *** 

هوایی ترافیک ×آموزش خلبانان کیفیت -910/9  عملکرد --->   949/9-  910/9  559/9-  929/9  

ترافیک هوایی ×پشتیبانی فنی 911/9  عملکرد --->   251/9-  919/9  052/1  *** 

ترافیک هوایی ×پرواز کابین گروهمهارر  225/9  عملکرد --->   125/9  919/9  910/9  992/9  

هوایی ترافیک ×رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی 442/9  ردعملک --->   221/9  905/9  549/4  *** 

992/9  عملکرد ---> ترافیک هوایی  419/9  995/9  915/5  *** 

 

 
  کننده ترافیک هوایی )استاندارد(نتایج تحلیل مسیر متغیر تعدیل -7شکل 
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نتای  تحلیل مسویر متریور تعودیل کننوده متریور      بررب، 

ه خالصوه شود   1( که در جدول 1)شکل  کیفیت سیستم ناوبری

متریور   سوطر  در %59در سوط  ارمینوان    Tآماره  مقدار است،

. ایون  است 51/1از و ابزار بزرگتر  ارتباط ناوبری ستمیس تیفیک

و  ارتبواط نواوبری   سوتم یس تیو فیک امر بیان کننده آن است که

گور  بر ارتباط عوامل سازمانی با عملکرد خلبانان اثر تعودیل ابزار 

 SRegاوبری و ابزار از سوتون  سیستم ن تثثیرقدرر ضریب  .دارد

قابول   1جودول و ابوزار   ارتبواط نواوبری   ستمیس تیفیکدر سطر 

 (.929/9) مشاهده است

 عملکرد خلبان بر عوامل سازمانی تأثیربر  قیو ابزاردق ناوبریارتباط  ستمیس تیفیک آزمون اثرتعدیلگر جینتا -7جدول 

 روابط متغیرها
 

NonSReg SReg S.E. C.R=T P 

هواپیمانوع  201/9  عملکرد --->   221/9  119/9  119/2  995/9  

999/9  عملکرد ---> عمر هواپیما  990/9  954/9  994/9  954/9  

آموزش خلبانان کیفیت -912/9  عملکرد --->   190/9-  991/9  599/1-  991/9  

نگهداری تعمیرار و_پشتیبانی فنی  149/9  عملکرد --->   429/9  119/9  190/9  *** 

پرواز کابین روهگ مهارر 199/9  عملکرد --->   129/9-  910/9  290/2  929/9  

-925/9  عملکرد ---> رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی  994/9-  995/9  199/9-  419/9  

،یو ابزاردق ناوبری ستمیس تیفیک ×هواپیمانوع  110/9  عملکرد --->   119/9  959/9  511/1  940/9  

،یو ابزار دق ناوبری ستمیس تیفیک× عمر هواپیما -192/9  عملکرد --->   950/9-  901/9  014/1-  911/9  

،یو ابزار دق ناوبری ستمیس تیفیک× خلبانان کیفیت 221/9  عملکرد --->   125/9  959/9  912/2  912/9  

،یو ابزار دق ناوبری ستمیس تیفیک× پشتیبانی فنی 212/9  عملکرد --->   292/9  904/9  999/4  *** 

،یو ابزار دق ناوبری ستمیس تیفیک× واز کابینپر گروهمهارر  212/9  عملکرد --->   144/9  919/9  090/2  999/9  

،یو ابزار دق ناوبری ستمیس تیفیک× رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی 259/9  عملکرد --->   155/9  910/9  101/9  *** 

،یو ابزار دق ارتباط ناوبری ستمیس تیفیک 115/9  عملکرد --->   992/9  952/9  499/0  *** 

 

 
  نتایج تحلیل مسیر متغیر تعدیل کننده متغیر کیفیت سیستم ناوبری )استاندارد( -0شکل
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کننوده کیفیوت   نتای  تحلیل مسیر متریر تعودیل بر اساس 

در سووط   Tمقوودار آموواره   و 0شووکل موونعکس شووده در بانوود 

کیفیوت  ، 1در جدول  متریر کیفیت باند در سطر %59ارمینان 

گور  بر ارتباط عوامل سازمانی با عملکرد خلبانان اثور تعودیل   باند

در سوطر   SRegاز سوتون  کیفیت باند  تثثیرقدرر ضریب  .دارد

(.421/9قابووول مشووواهده اسوووت )  1جووودولکیفیوووت بانووود 

 عملکرد خلبان بر عوامل سازمانی تأثیربر روی باند فرودگاه  تیفیک آزمون اثرتعدیلگر جینتا -0جدول 
طرواب متغیرها  

 
NonSReg SReg S.E. C.R=T P 

هواپیمانوع  -210/9  عملکرد --->   111/9  909/9  129/2  991/9  

114/9  عملکرد ---> عمر هواپیما  419/9  911/9  110/0  *** 

آموزش خلبانان کیفیت 119/9  عملکرد --->   254/9  921/9  919/1  *** 

222/9  عملکرد ---> نگهداری تعمیرار و_پشتیبانی فنی   414/9  901/9  910/2  919/9  

پرواز کابین گروهمهارر  929/9  عملکرد --->   241/9  991/9  991/1  *** 

991/9  عملکرد ---> رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی  992/9  921/9  949/9  510/9  

فرودگاه باند کیفیت ×هواپیما مدل ونوع  152/9  عملکرد --->   499/9  910/9  154/11  *** 

فیت باند فرودگاهکی ×عمر هواپیما 942/9  عملکرد --->   299/9  911/9  191/9  *** 

هکیفیت باند فرودگا ×آموزش خلبانان کیفیت 211/9  عملکرد --->   125/9  914/9  991/9  *** 

کیفیت باند فرودگاه ×پشتیبانی فنی 199/9  عملکرد --->   999/9  911/9  949/5  *** 

اهکیفیت باند فرودگ ×پرواز کابین گروهمهارر  991/9  عملکرد --->   211/9  919/9  519/9  *** 

د فرودگاهکیفیت بان ×رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی -414/9  عملکرد --->   291/9-  912/9  419/1-  *** 

-910/9  عملکرد ---> کیفیت باند فرودگاه  421/9  999/9  115/19-  *** 

 
  )استاندارد( کننده کیفیت باندیلنتایج تحلیل مسیر متغیر تعد -7شکل 
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کننوده قووانین   نتای  تحلیل مسیر متریر تعودیل سرانجام، 

و بررسوی   5منعکس شده در شوکل  سازمان هواپیمایی کشوری 

متریور قووانین    سوطر  در %59در سط  ارمینان  Tآماره مقدار 

 سازمانقوانین بیانگر این است که ، 0جدول  هواپیمایی سازمان

مانی بوا عملکورد خلبانوان اثور     بر ارتباط عوامول سواز   هواپیمایی

از  هواپیموایی  سازمانقوانین  تثثیرقدرر ضریب  .گر داردتعدیل

 هواپیموایی ایون جودول    سوازمان قوانین در سطر  SRegستون 

 (.141/9قابل مشاهده است )

 لکرد خلبانعم بر عوامل سازمانی تأثیربر روی قوانین سازمان هواپیمایی کشوری  گرآزمون اثرتعدیل جینتا -7جدول 

 NonSReg SReg S.E. C.R=T P  روابط متغیرها

941/9 عملکرد ---> هواپیمانوع   991/9  119/9  119/9  992/9  

191/9 عملکرد ---> عمر هواپیما  991/9  142/9  499/4  *** 

194/9 عملکرد ---> آموزش خلبانان کیفیت  924/9-  990/9  999/4-  *** 

-154/9 عملکرد ---> تعمیرار ونگهداری_پشتیبانی فنی   191/9-  129/9  994/1-  129/9  

-929/9 عملکرد ---> پرواز کابین گروهمهارر   929/9-  919/9  911/9-  191/9  

-199/9 عملکرد ---> رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی  212/9-  941/9  911/2-  912/9  

دعملکر ---> کشوری هواپیمایی سازمان مقررار و قوانین ×هواپیما مدل ونوع   991/9-  999/9-  951/9  911/9-  595/9  

-919/9 عملکرد ---> سازمان هواپیمایی کشوری قوانین و مقررار ×عمر هواپیما  999/9-  191/9  090/1-  *** 

141/9 عملکرد ---> کشوری هواپیمایی سازمانقوانین و مقررار  ×آموزش خلبانان کیفیت  915/9  190/9  992/1  159/9  

002/9 عملکرد ---> سازمان هواپیمایی کشوری و مقررارقوانین  ×پشتیبانی فنی  499/9  114/9  145/1  *** 

-191/9 عملکرد ---> کشوری هواپیمایی سازمانقوانین و مقررار  ×پرواز کابین گروهمهارر   199/9-  901/9  099/1-  914/9  

 هواپیموایی  سازمانقوانین و مقررار  ×رویه مدیریتی شرکت هواپیمایی

 کشوری

ملکردع --->  119/9  911/9  119/9-  999/1-  911/9  

951/9 عملکرد ---> کشوری هواپیمایی سازمانقوانین و مقررار   141/9  990/9  491/2  911/9  

 

 
  کننده قوانین سازمان هواپیمایی کشوری )استاندارد(نتایج تحلیل مسیر متغیر تعدیل -7شکل
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 گیریبحث و نتیجه

هوا نشوان   د هموه فرضویه  ها ضمن تایینتای  آزمون فرضیه

دهد که در بین پارامترهای عوامول فوردی، میوزان تجربوه و     می

سابقه و از بین عوامل سازمانی، کیفیت آموزش و در بین عوامل 

را بور   توثثیر محیطی، شرایط جووی یوا آر و هووایی بیشوترین     

 عملکرد خلبان دارد.  

 دار بودن اثر عوامول فوردی بور عملکورد،     با توجه به معنی

بایسوت  موی ام گزینش اولیوه فورد داورلوب خلبوانی،     هنگ

( و سالمت 199های ضریب هوشی )باالی مؤلفهبیشتر بر 

. به عبارتی گزینش اولیه شودکامل جسمی و روحی توجه 

 گیرانه باشد.بهتر است سخت

  باالی متریر تجربوه   تثثیربا توجه به یافته تحقی، مبنی بر

رد، هنگوام جوذر   و سابقه کاری از عوامل فردی بر عملکو 

هوا  مؤلفهتجربه در مقایسه با سایر  مؤلفهبه بایستی خلبان 

شوود نسوبت   همچنوین پیشونهاد موی    بیشتر توجه شوود. 

مناسبی بین خلبانان جوان و خلبانان باتجربوه در شورکت   

جوذر خلبانوان بوا تجربوه در پوشوش دادن       برقرار باشود. 

د بودلیل کمبوو   هوا سایر هزینه کاهشنیز  وهزینه آموزش 

 کند.نقش مهمی ایفا می بیمه امکانار آموزشی و

 های این تحقی،، مؤلفه کیفیوت آمووزش در   براساس یافته

لوذا   .را بر عملکرد دارد تثثیربین عوامل سازمانی بیشترین 

آموزش ضمن خدمت در هر سه حووزه  گردد پیشنهاد می

نگرش، مهارر و دانوش در اولویوت قورار گیرنود. در ایون      

سنجی آموزشی از دیدگاه خلبانان شورکت در  راستا از نیاز

بهتور اسوت   بعوالوه،   .توان بهره گرفوت این تحقی، نیز می

در سوونین پووایین هووای تخصصووی اصوولی را دورهخلبانووان 

مدر زمان  یشتر،ب بتوانند با یادگیری و مهارر تا نندبگذرا

و خودمت  بیشتری در شورکت هواپیموایی انجوام وظیفوه     

 نمایند.

 تحقی، با توجوه بوه اینکوه بوین عوامول      های مطاب، یافته

مرحلوه بعود    آر و هووایی و در  محیطی، شورایط جووی و  

را بر عملکورد خلبوان دارد،    تثثیرمنطقه پروازی بیشترین 

هوای جووی و   بینیدر نتیجه ارالع دقی، و برخط از پیش

آر و هوایی و منطقه پروازی قبل و حین پرواز از اهمیوت  

 مضاع  برخوردار است. 

 هواپیمایی که تنوع هواپیمایی  هایشرکتشود اد میپیشنه

تعمیور و  به دلیل باال بوودن هزینوه خریود و    )مشابهی دارند 

بوا  ( آمووزش  جهوت سیمیالتور و نیز اعزام خلبوان   نگهداری

های فوو و کردن هزینهگذاری مشتر) در جهت کمسرمایه

 ها نسبت به تامین سویمیالتور بورای  افزایی در توانمندیهم

 هنگاماقدام نمایند و نیز بطورمشتر) وزش خلبانان خود آم

بهتر است از یک خانواده باشند توا   ،هواپیماها ،خرید انتخار

و مهوارر   هوا بورداری از ظرفیوت  ی مختل  بهرههادر زمینه

در اینصوورر  . دافزایوی ایجواد شوو   تعمیراتی و پشتیبانی هم

قابلیت  ،ه نمودها استفادتوان از آمار مربوط به نرخ خرابیمی

ارمینان هواپیموا را بهبوود بخشوید و یوا از سوابقه پوروازی       

. هواپیما در تحلیل خستگی سازه مدل جدید استفاده نموود 

له در مورد هواپیماهای سبک بسویار اهمیوت دارد،   ئاین مس

چرا که معموالً برای این هواپیماهوا تسوت خسوتگی انجوام     

 .شودنمی

ید دقت کرد کوه مفواهیم   هواپیما با خریدهنگام  همچنین

 14MEL 19 وLRU    در تعمیوورار و نگهووداری هواپیماهووای

سواده و   ،هوای تعمیورار  روشخریداری شده کواربردی باشود و   

مووارد   .باشود  و مصور  آن پوایین   تعمیر و نگهداریهای هزینه

کواهش   وگیور شودن   کوردن زموان زموین   فوو از راهکارهای کم

دسترسی هواپیماهاسوت   افزایش و تعمیر و نگهداریی هاهزینه

[11]. 

های زیر شود که در حوزهمیبه محققان آتی توصیه 

 بررسی و تحقی، نمایند:

  به منوور اثربخشی بیشتر، تکمیل و تعمیم نتای  این

گردد در تحقی، مهم و میزان پایایی این مطالعه، پیشنهاد می

هواپیمایی نیز مطالعار  هایشرکتصورر امکان در سایر 

 جام گیرد. مشابه ان

 کار  کسب و مؤثرهای مطالعه و بررسی استراتژی

هواپیمایی در صنعت حمل و نقل هوایی به منوور  هایشرکت

 وری نسبت به رقبا.ارتقای عملکرد و بهره

 ارتقوای عملکورد و حوذ     موجوب  آنجا که آموزش  از

، نیازسونجی  موؤثر و از پویش نیازهوای آمووزش     شودیخطاها م

جی آموزشوی شورکت را در یوک موضوع     ، نیازسون استآموزشی 

دهود و از موضوع واکنشوی و موبهم     موی فراکنشی و شفا  قرار 

 بررسوی، تحقیو،،  گوردد  لوذا پیشونهاد موی   [. 4کنود ] میخارج 
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نیازهای آموزشوی  اولویت در خصوص مطالعه و مهندسی مجدد 

خلبانان شرکت هواپیمایی در حیطوه دانوش، تووانش و نگورش     

 صورر گیرد.
 

 هانوشتپی
International Civil Aviation Organization (ICAO) 

(ICAO) 
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International Air Transport Association 2 
Crew resource management 9 
Ground Wave 4 
Sky Wave 
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Automatic Direction Finder 1 
Indicator 1 
Information Region Flight 0 
Air Traffic Flow Management 5 
Instrument Landing System 19 
WEGHT and BALANCE 11 
Likert Scale 12 
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