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خالصه

تواند  وسیع عملکرد شغلی می ياند که دامنه تحقیقات اخیر نشان داده:مقدمه

مطالعه به منظور این . هاي شخصیتی کارکنان تحت تاثیر قرار گیرد ویژگی توسط

هاي شخصیتی در عملکرد شغلی خلبانان نظامی، انجام  تعیین تاثیر ویژگی

  .پذیرفت

چهل نفر خلبان نظامی از طریق مقطعی، - در این پژوهش توصیفی: کارروش

ي اول سال در شش ماهههاي هوایی ایران از میان پایگاه اي گیري خوشه نمونه

 240فرم (ي نئو شخصیت تجدید نظر شدهي نامهو پرسش انتخاب شدند1391

براي به دست آوردن نمرات کارآیی . در اختیار آنان قرار داده شد) سئوالی

چنین هم. پروازي نیز، هر آزمودنی توسط دو نفر خلبان ارزیاب، ارزیابی گردید

بین به کار رفته در  چک پروازي بر اساس متغیرهاي پیش بینی استندبراي پیش

هاي  تحلیل. هاي شخصیتی از رگرسیون گام به گام استفاده شد ژگیي ویمطالعه

  .انجام گرفت SPSSافزار  ي نوزدهم نرمآماري، با استفاده از نسخه

، اعمال )O1(تخیل ویژگی شخصیتی  چهارمشخص شد که بین : هایافته

)O4( اعتماد ،)A1( و شایستگی ،)C1 (به عنوان  ،با نمرات استندچک پروازي

وجود ) P>05/0(داریمستقیم و معن يرابطه ،وفقیت شغلی خلبانانشاخص م

با نمرات استندچک، رابطه مستقیم و ) A5(تواضع بین ویژگی شخصیتی  .دارد

زدگی شتاببین ویژگی شخصیتی چنین هم. وجود دارد) ≥01/0P(داریمعن

)N5 ( ردایمعنمعکوس و يرابطهنیز با موفقیت شغلی)05/0<P ( شدمشاهده .

، N5 ،O4مقیاس  چهار خردهکه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد

A5  وC1 دوازده، بیست و چهار و بیست و یک منفی ده، با تبیین به ترتیب

موفقیت بینی  پیشاي از  نمرات استندچک پروازي، سهم قابل مالحظه درصد

  .اند شغلی خلبانان را به خود اختصاص داده

بینی هاي شخصیتی خلبانان در پیشبر اساس نتایج، ویژگی:گیرينتیجه

تواند در تحقیقات علمی و به صورت عملی  موفقیت شغلی آنان، موثر است و می

شناسی هوانوردي، به خصوص در استخدام کارکنان و ارزیابی  ي رواندر زمینه

  .عملکرد آنان، استفاده شود

  هاي شخصیتی، ویژگیی، موفقیت شغلخلبان:هاي کلیديواژه

  

  

  :نوشتپی

تحقیق و پژوهش هواپیمایی نیروي زمینی ارتش و با حمایت مالی معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجد سلیمان انجام  ياین مطالعه پس از تایید دایره

.شود می قدردانی،از همکاري مسئولین محترم هوانیروز ارتش جمهوري اسالمی ایران. پذیرفته و با منافع نویسندگان ارتباطی نداشته است
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مقدمه

عملکرد
1

- هممتعددي خوش عوامل کارآیی انسان دست یا به عبارتی

 سالمت روانی شغل و،روند زندگی فردي، خانوادگی، اجتماعی چون

هاي در سال. آنان قرار دارد تحت تاثیربوده و به طور مستقیم و دایمی 

 آن برکارکنان و تاثیر  و جسمی به سالمت روانی بیشتري اخیر توجه

 شغلی شده است و پرداختن به این موضوع در دستور کارعملکرد 

کنند تا تالش میها  سازمانبه نحوي که بسیاري از  ،ها قرار گرفتهسازمان

هاي علمی سعی در شناخت منابع ایجاد فشار و پژوهش انجام از طریق

 با استفاده ازند نبتوا ه ونمود شانکارکنان شغلی یطتنش در مح

 براي کارکنانرا تري مطلوب کاريهاي محیط ،مناسبعلمی هاي رکاراه

را افزایش  آنانشغلی  موفقیت و در نتیجه رضایت و دهفراهم آور خود

  .دهند

رابینز
2

وموفقیت شغلی را به معناي عملکرد شغلی مثبت به کار برده،

ایم دادهانجامخوب اکه آیا کاري رینو ا گیري نتایجاندازهحاصل آن را 

عملکرد عبارت است از مجموعه  ،در تعریف دیگر ).1(داند می ،یا نه

).2(دهندنشان می ،خودرفتارهاي مرتبط با شغل که افراد از

هاي شخصیتی آنان داراي فواید زیادي  تشابه شغل افراد با ویژگی

. باشد جمله ایجاد حس تعهد در افراد شاغل میباشد که از آن  می

اسماعیلی، به نقل از لوتانز
3

شاوهو 
4

سازمانیمفهوم تعهدکهکند می، بیان

برايقويمنجر خواهد شد تا کارکنان تمایلاغلبیک نگرش،به عنوان

بقا و پیشرفت سازمان برايالعاده فوقتالشدر سازمان و اعمالماندن

).3(ها و اهداف سازمانی را بپذیرند  ز طرف دیگر، ارزشداشته باشند و ا

کارکنان،شغلیرضایتدرتاثیرگذارعواملازبدون تردید یکی

يشیوهبهفردآنان است و به لحاظ این که هرهاي شخصیتی ویژگی

هاي  مهارتوتوانایی، نیازهاانتظارها،کند، در نتیجه میرفتارخاصی

از.باشد شخصیتی او میالگويمنطبق باکهداردفرديبهمنحصررفتاري

جاري خودهاي فعالیتووظایفاهداف،بر اساسنیزها سازمانطرفی

براي هر در نتیجه. کنند میتامینراخاصیتوقعاتوانتظاراتنیازها،

شغلی متنوع و هاي محیطهاي شخصیتی متفاوت، یک از انواع تیپ

شخصیتی افراد و هاي ویژگیدر آن به بایست است که میخاصی مناسب

خاکپور و همکاران، به نقل از. خوانی آن با شرایط کاري توجه شودهم

وایت
5

ي اخیر خود نیز به خوبی نشان داد که از در تحقیقات گسترده  

شغلی عملکردورفتارهابینی پیشبرايتوان میشخصیتیهاي ویژگی

  ).4(کرد استفادهافراد

                                                
1Performance
2Robbins
3Lotonz
4Shaveh
5White

معتقدند که ) اي حرفه(مند به رفتارهاي شغلی  شناسان عالقه روان

ي عمل کنند و نحوه اي که آنان انتخاب می شخصیت افراد با نوع حرفه

بنابراین براي هر یک از انواع . ها در آن حرفه در ارتباط استآن

).5(هاي متفاوتی مناسب است  هاي گوناگون، شغل شخصیت

هاي شخصیتی و بررسی ویژگی ،چه مطرح شدنتوجه به آبا از این رو

در چند  نیز محققان داشته وها با عملکرد شغلی اهمیت زیادي ارتباط آن

هاي  خصوصیت سال اخیر بر این موضوع اتفاق نظر دارند که اوال

از لحاظ معیارها و  ،الگوي پنج عاملی شخصیت شخصیتی به ویژه

د براي توصیف نتوانیو م دنعمومیت دار ی،ها و منابع ارزیابفرهنگ

پنج  يالگو دوما. دنگیرهاي شخصیت مورد استفاده قرارترین جنبهمهم

صنعتی و  یشناسروان يهااز عرصه يدر بسیار ی تبیین شخصیت،عامل

مورد  به صورت گسترده در ارتباط با موفقیت شغلیبه خصوص سازمانی 

).6(قرار گرفته است یپژوهش و بررس

امی فیتزیبونز
6

و دونالد دیویس  
7

سنجی  با استفاده از آزمون روان  

شخصیت نئو
8

خلبان و مقایسه نتایج با سایر  93و انجام آن بر روي  

هاي شغلی، وجود یک شخصیت ویژه با نام شخصیت خلبانی را  گروه

هاي  مقیاس آنان دریافتند که در مجموع و در خرده). 7(تایید کردند 

عصبیت
9

)N( از خلبانان، نمرات پایین و خیلی پایین درصد  60، حدود

در . ي باال کسب کردنددرصد، نمره 13کسب نمودند و تنها 

گرایی هاي برون مقیاس خرده
10

)E( ،42 درصد  23ي باال و درصد، نمره

ي دهندهي پایین کسب نمودند که این موضوع نشانها نمرهآزمودنی

ه به شدت مقیاس عصبیت گرایی در خلبانان است که البت تمایل به برون

هاي باز بودن به تجربیات جدید مقیاس توزیع نمرات در خرده. باشد نمی
11

)O(هاي توافق مقیاس نمرات خلبانان در خرده. ، نزدیک به طبیعی بود
12

)A(درصد و نمرات  27نمرات باال . پذیري تبعیت نمود ، از مقیاس تجربه

نمرات در  در نهایت توزیع. درصد گزارش شدند 32پایین 

شناسی هاي وظیفه مقیاس خرده
13

)C( حکایت از  تمایل شدید به باال ،

تنها هفت . درصد نمره باال و خیلی باال بود 58بودن در این مقیاس با تبیین 

  .ي پایین کسب کردندو نیم درصد از خلبانان در این مقیاس، نمره

هورمانهانز
14

ماسکپیترو
15

TSS1آزمون نامه از پرسشاستفادهبا
به

اروپاهواییخطوطدرشاغلخلبانانشخصیتیهاي ویژگیبررسی

                                                
6Amy Fitzgibbons
7Donald Davis
8 NEO-Personality Inventory-Revised 
9Neuroticism
10Extroversionism
11Openness
12Agreeableness
13Conscientiousness
14Hans Hormann
15Peter Maschke
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پروازساز شبیهگیري از دستگاه بهرهباوپرداخته
2

راآنانشغلیعملکرد،

استانداردزیرعملکردواستانداردعملکردبهاستخداماولسالسهدر

هاي ویژگیکهدادنشانرگرسیوننتایج). 8(کردند گذاري نمره

راخلبانانشغلیموفقیتتوانند میدرصد3/79دقتباشخصیتی

درباالترينمراتموفقخلبانانمیانگین،صورتبهوکنندبینی پیش

TSSآزمونهیجانیمقیاسدرکمترينمراتوفردي درونمقیاس

.نمودندکسب

کارتا
3

و ري 
4

دانشجوي  687با انجام تست کارایی شغلی بر روي   

خلبانی نیروي هوایی ایاالت متحده به این نتیجه رسیدند که از میان 

هاي آزمون عملکرد شغلی، بخش کتبی دانش پروازي یا انجام  شاخه زیر

ي موفقیت کنندهبینی تواند بهترین پیش آزمون به صورت کامپیوتري می

  ).9(درصد باشد  23شغلی خلبانان با تبیین

 گانه هاي سی مقیاس خردهبیندار معنیاي رابطهیافتنپیدرتحقیقاین

آزمون سنجش  يتجدید نظر شده يشخصیتی خلبانان بر اساس نسخه

اجزايعنوانبهراها آنصفات،رویکردپردازاننظریهکه(شخصیت نئو 

عملکردتفاوتومختلفافرادشخصیتیهاي تفاوتيکنندهمشخص

و نمرات عملکرد پروازي) اند نمودهتعیینهاي مشابهموقعیتآنان در

  .باشد ها می خلبان

  کارروش

اي استفاده  گیري خوشه مقطعی از روش نمونه- در این پژوهش توصیفی

عضو است، با توجه به  45چون خوشه انتخاب شده داراي . شده است

درصد  95ي ما با ضریب نمونهفرمول کرجسی و مورگان، آن گاه حجم 

بنابراین با توجه به این نکته که در ). 10(عضو باشد  40باید داراي 

ها نیست، در  اي نیازي به مساوي بودن اعضاي خوشه گیري خوشه نمونه

نفر از خلبانان ارتش جمهوري اسالمی ایران از یکی از  40نهایت تعداد 

ي آماري پژوهش را که جامعههاي هوانیروز  پایگاه(ي اصلی هفت خوشه

انتخاب شدند و سپس  1391ي اول سال ماههدر شش) دهند تشکیل می

براي به . نامه سنجش شخصیت نئو در اختیار آنان قرار داده شدپرسش

دست آوردن نمرات کارآیی پروازي نیز مهارت پرواز عملی و علمی هر 

ار گرفت و آزمودنی توسط دو نفر خلبان ارزیاب مورد ارزیابی قر

. نمره به دست آمد 100ي عملکرد از سرانجام براي هر خلبان دو نمره

ي حد واسط دو نمره داده شده توسط خلبانان ارزیاب، به سپس نمره

پس از تایید . ي عملکرد پروازي براي هر نفر در نظر گرفته شدعنوان نمره

دن اصول ي تحقیق و پژوهش هوانیروز ارتش، به منظور رعایت نمودایره

                                                                              
1Temperament Structure Scales
2 Flight Simulator
3Carretta 
4Ree

ها به صورت صریح اعالم گردید که تمام  اخالقی تحقیق به تمام آزمودنی

اطالعات کسب شده از آنان به شکل کامال محرمانه در نزد پژوهشگر 

ها استفاده خواهد باقی خواهد ماند و تنها به منظور اهداف پژوهشی از آن

تصاص داده ها نیز به هر فرد یک کد رمزینه اخ نامهدر باالي پرسش. شد

  .شده بود تا به جاي مشخصات خود آن را ثبت نماید

ابزار پژوهش

نامه تجدید نظر ها در این پژوهش شامل پرسش آوري داده ابزار گرد

کاستا) سئوالی 240فرم بلند (ي سنجش شخصیت نئو شده
5

کرا و مک 
6

چک پروازي و آزمون استند )11(
7
  .خلبانان بود 

 این ابزار:ي نئوتجدید نظر شده نامه سنجش شخصیت پرسشالف

باشد که مبتنی بر هاي شخصیتی میخودسنجی ویژگی ينامه نوعی پرسش

این نسخه . یک الگوي معروف شخصیتی به نام مدل پنج عاملی است

30یک از  هر مشخص کردن براي سئوالهشت (ماده  240حاوي 

قیاس مهر یک از پنج مشخص نمودن براي  سئوال48یا  مقیاس خرده

را  سئوال240هر یک از  دهندگان، پاسخ. است 1اصلی، مطابق با جدول 

کامال موافقم، (به صورت لیکرت، بر مبناي یک مقیاس پنج قسمتی

  .کنندبندي میدرجه) موافقم، نظري ندارم، مخالفم و کامال مخالفم

  

ي نئونامههاي پرسشمقیاس هاي اصلی و خردهمقیاس-1جدول

  ها مقیاس خرده  عوامل اصلی

  عصبیت

)N(  

اضطراب

N1

خصومت

N2

افسردگی

N3

روییکم

N4

شتاب

زدگی

N5

پذیريآسیب

N6

گراییبرون

)E(  

گرم بودن

E1

معاشرتی 

بودن

E2

ابراز وجود

E3

فعال بودن

E4

هیجان

خواهی

E5

هیجان مثبت

E6

باز بودن به 

تجارب

)O(  

تخیل

O1

-زیبایی

شناسی

O2

احساسات

O3

اعمال

O4

هاایده

O5

هاارزش

O6

موافق بودن

)A(  

اعتماد

A1

گوییرك

A2

دوستینوع

A3

همراهی

A4

تواضع

A5

رحم دل

بودن

A6
پذیري مسئولیت

)C(  

شایستگی

C1

نظم

C2

شناسیوظیفه

C3

تالش

C4

خویشتن

داري

C5

بودن محتاط

C6

  

ساله مورد ارزیابی  6طولی  يیک مطالعه نئو درآزموناعتبار درازمدت 

 83تا 68هاي اعتبار  ضریب Nو  O ،Eهاي  روي مقیاس و قرار گرفته

يبه فاصله Aو  Cهاي اعتبار دو عامل  ضریب. را نشان داده است درصد

                                                
5 Costa
6 McCrae
7 Flight standardization check
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هاي ضرایب پایایی مقیاس. بوده است درصد 63و  درصد 79،سال سه

 63/0سه ساله و شش ساله از  واصلبه روش بازآزمایی در فنئو نیزآزمون

  ).11(گزارش شده است 83/0تا 

نفري جمعیت شیراز به  502ي شناس بر روي نمونه در ایران نیز حق

براي سنجش ثبات در بازآزمایی آزمون نئوي . نتایج مشابهی دست یافت

نفر به اجرا درآمد و نتایج، نشانگر ضرایب  36فارسی، این آزمون بر روي 

هاي  براي شاخص) 01/0داري کمتر از معنی(76/0تا  53/0همبستگی 

هاي دیگر نیز ضرایب اعتبار قابل قبولی  مقیاس اصلی بود و در بیشتر خرده

  ).12(در بازآزمایی به دست آمد 

بر اساس قوانین فدرال پروازي:چک پروازي خلبانان آزمون استند- ب
1
 

این سازمان  8081- 16ایاالت متحده و با توجه به مواد دستورالعمل شماره

، هر ساله به منظور اطمینان از آمادگی علمی و عملیاتی خلبانان، زیر )13(

هاي پروازي، از تمام خلبانان شاغل  ي استاندارد پرواز یگاننظر اداره

این نمره شامل سه بخش . آید عمل می چک پروازي به آزمون استند

. ن عملی پرواز استآزمون کتبی دانش پروازي، آزمون شفاهی و آزمو

هاي هدایت،  بخش توانایی عملی پرواز مربوط به کار با فرامین و دستگاه

ي پرنده بوده و بخش آزمون کتبی از کنترل و ناوبري در کابین وسیله

اطالعات و دانش پرواز و بخش آزمون شفاهی نیز مربوط به سنجش 

ت فرودگاه هوش کالمی و توانایی برقراري ارتباط موثر با برج مراقب

ي نهایی براي هر خلبان میانگینی از سه در این پژوهش، نمره. باشد می

 100تا  70ي قبولی نیز بین ي نمرهنمره بوده و دامنه 100ي فوق و از ماده

  .است

مارتینوزن
2

به بررسی روایی آزمون کارایی شغلی خلبانان  1996در سال  

بهترین ضرایب براي ). 14(خلبان پرداخت  66اي از  بر روي نمونه

ي عملی حاصل از میزان تجربه يعملکرد شغلی به ترتیب در زیرشاخه

ي توانایی تجزیه و تحلیل درصد، و در زیرشاخه 30انجام پرواز به میزان 

ي درصد و در نهایت مجموعه 24اطالعات و دانش پروازي به میزان 

پرواز به میزان حرکتی و شناخت و هوشیاري در -مرکبی از آزمون حسی

  .درصد به دست آمد 37

چک پروازي نیز به مدت دوازده سال متوالی در  آزمون استندپایایی

نیروي هوایی آمریکا، توسط اریکسون
3

آوي و بن) 15(
4

، مورد )16(

نتایج تحقیقات آنان نشان داد، همبستگی بین نمرات . بررسی قرار گرفت

، باالتر ش خلبانی و اتمام دورهي آموزاستندچک پروازي در ابتداي دوره

چنین گریرهم. است 30/0از 
5

و همکاران  در واحد تحقیقاتی هوانیروز  

                                                
1 Federal aviation administration
2Martinussen
3Erickson
4Ben Avi
5Greer

ارتش ایاالت متحده نیز اقدام به سنجش میزان پایایی آزمون استندچک 

پروازي بر روي دانشجویان خلبانی در فورت راکر آالباما و کمپ ولترز 

ي قبل از توانایی انجام سه مرحلهاین تحقیقات در ). 17(تگزاس نمودند 

نفره پرواز تک
6

ي انتهایی آموزش، ي میانی و مرحله، مرحله)بدون استاد(

آموزش، انجام پذیرفت و از خلبانان در پایان هر مرحله، آزمون کارآیی 

ي آموزشی با گانه نمرات حاصل از مراحل سه. پروازي به عمل آمد

نمرات آموزشی (ان هر پرواز نمراتی که استادان به صورت روزانه در پای

میزان این همبستگی در . دادند، مقایسه گردید به دانشجویان می) روزانه

ي ، مرحله35/0نفره  در مرحله قبل از توانایی پرواز تک 05/0سطح آلفاي 

  .بود 09/0ي پایان آموزش و مرحله 08/0میانی آموزش 

اي توصیفی ه شاخصتوصیفی ازآمارها در قسمتبراي تحلیل داده

اي  اي و پروفایل مقایسه میانگین و انحراف استاندارد و نیز نمودارهاي میله

اي  در بخش آمار استنباطی، با توجه به دو متغیر فاصله. استفاده شده است

از ضرایب همبستگی پیرسون براي بررسی میزان رابطه بین متغیرها استفاده 

وازي بر اساس متغیرهاي چک پر چنین براي پیش بینی استندهم. گردید

هاي شخصیتی از رگرسیون گام به گام استفاده شده  بین ویژگی پیش

 SPSSافزار  نرم 19ي هاي آماري با استفاده از نسخه تحلیل. است

  .صورت پذیرفته است

  نتایج

نفر  26باشد که نفر می 40ي مورد مطالعه در این پژوهش، حجم نمونه

  .اندنفر خلبان شکاري بوده14ها خلبان غیر شکاري و آن

گردد، میانگین سنی خلبانان غیر مشاهده می 2همان طور که در جدول 

. باشدشکاري بیش از یک سال باالتر از میانگین سن خلبانان شکاري می

  .چنین پراکندگی سنی دو گروه، نیز به یک میزان استهم

  

هاي توصیفی سن نمونه مورد مطالعه شاخص-2جدول

  انحراف استانداردمیانگین  تعداد  نوع خلبان  متغیر

  32/1  6/33  14  شکاري  سن

  2/1  88/34  26  شکاريغیر  

  22/1  6/36  40  کل  

  

، میانگین نمرات استندچک پروازي خلبانان 3با توجه به نتایج جدول 

با این . غیر شکاري، در حدود یک نمره باالتر از خلبانان شکاري است

  .باشد خلبانان غیر شکاري، کمتر میحال، پراکندگی نمرات 

  

هاي توصیفی نمرات استندچک پروازي خلبانان شاخص-3جدول

  انحراف استانداردمیانگین  نوع خلبان  متغیر

  76/6  08/83  شکاري  پروازينمرات استندچک

                                                
6Pre solo flight
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  62/5  01/84  شکاريغیر  

  97/5  68/83  کل  

  

هاي هاي ویژگیمقیاس، میانگین خرده1رخ ترسیم شده در نمودار نیم

گانه، باالترین هاي سیمقیاسدر خرده. دهد شخصیتی خلبانان را نشان می

، )C3(شناسی هاي وظیفهمقیاسها به ترتیب مربوط به خردهمیانگین

و گرم بودن ) C1(، شایستگی )A3(دوستی ، نوع)O2(شناسی زیبایی

)E1 (به ها نیز به ترتیب متعلق باشند و کمترین میانگینمی

) N1(و اضطراب ) N2(، خصومت )N6(پذیري هاي آسیبمقیاسخرده

  .هستند

  

  

رخ شخصیتی نمونه مورد مطالعهنیم-1نمودار

  

گانه، بین ویژگی  هاي سی مقیاس ، از میان خرده4با توجه به نتایج جدول 

داري یو معن معکوسيرابطه ،با استندچک پروازي) N5(زدگی  شتاب

، اعمال )A1(هاي اعتماد  مقیاس خرده .وجود دارد05/0در سطح آلفاي

)O4( تخیل ،)O1 ( و  شایستگی)C1 ( ،نیز با استندچک پروازي خلبانان

مقیاس  بین خرده. دارند 05/0ي مستقیم و معناداري در سطح آلفاي رابطه

داري در ي مستقیم و معنیبا استندچک پروازي، رابطه) A5(تواضع 

  .وجود دارد01/0سطح آلفاي 

  

هاي ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین ویژگی-4جدول

شخصیتی و نمرات استندچک پروازي خلبانان

زدگی شتاب  متغیر

(N5)

اعتماد

(A1)

اعمال

(O4)

تخیل

(O1)

شایستگی

(C1)

تواضع

(A5)
**49/0*31/0*31/0*34/0*32/0*  -32/0ياستندچک پرواز

  043/0  048/0  031/0  043/0  049/0  001/0  

*P≤ 05/0

**P≤ 01/0

  

بینی استندچک پروازي خلبانان بر نتایج رگرسیون گام به گام پیش

با  N5دهد که ویژگی شخصیتی  هاي شخصیتی، نشان میاساس ویژگی

درصد و ویژگی  24با  A5درصد، ویژگی  12با  O4درصد، ویژگی  10

C1  که چک پروازي را تبیین کرده  درصد، واریانس نمرات استند 21با

F باشد، بنابراین  دار مییها معنتحلیل واریانس مربوط به آنR2
دست ه ب 

بر این امر ،رگرسیون گام به گامي تحلیل نتیجه. دار استیمعننیز آمده 

 يوزن مربوط به چهار ویژگی مذکور در معادلهتنها داللت دارد که

زدگی،  هاي شخصیتی شتاب بنابراین ویژگی. باشد دار مییمعن ،رگرسیون

اعمال، تواضع و شایستگی براي نمرات استندچک پروازي خلبانان، 

  ).5جدول (باشند کننده میبینیپیش

  

هاي شخصیتیبینی استندچک پروازي خلبانان بر اساس ویژگیرگرسیون گام به گام پیش-5جدول

R  R2  متغیر
داريمعنیB  βt  داريمعنیF  خطاي استاندارد برآورد

  000/0  05/25  -  5/77  043/0  37/4  73/5  103/0  321/0ثابت رگرسیون

  N5(            416/0-  321/0-  09/2-  043/0(زدگی شتاب

  000/0  84/14  -  88/72  031/0  01/5  69/5  12/0  34/0  ثابت رگرسیون

  O4(            72/0  34/0  24/2  031/0(اعمال

  000/0  17/27  -  45/95  001/0  88/11  28/5  24/0  49/0  ثابت رگرسیون

  A5(            76/0  49/0  45/3  001/0(تواضع

  000/0  36/22  -  25/90  008/0  63/10  14/5  213/0  48/0  رگرسیونثابت 

  C1(            63/0  31/0  24/2  049/0(شایستگی

  

  بحث

ازمختلفعمومیصفاتکهاند عقیدهاینبرنظران صاحبازبسیاري

اي حرفهموفقیتبهمشاغليهمهدرعالیتحصیالتیاهوشقبیل

برايراواحديعواملمجموعهموارد،اغلبدرلذاکنند میکمک

بهآن که بدون گیرند، میکاربهمختلفمشاغلدرافرادانتخاب

مشاهدهگاهی. باشندرا داشتهالزمتوجهروانی،وشخصیتیهاي ویژگی

باافراداي حرفهتخصصتناسبلحاظازاین کهبا وجودگردد می

محصولامانداردوجوداشکالیهاآنکاروسایلومحیطیاتحصیالت
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موثررابطه،ایندرتواند میکهدالیلیازیکی. نیستبخش رضایتکار،

عواملاین. استافرادشخصیتیوروانیعوملبهتوجهعدمباشد،

اويعالقهوشغلازشخصخاطررضایتاحساسدرتوان میراانسانی

بخشدرانسانینیرويصحیحانتخاب.کردخالصهسازماندرکاربه

بنیاديمسایلازبخش،اینکالنهاي گذاري سرمایهبهتوجهباپرواز،

اهمیتسبببهامراین. شود میمحسوبآنعملکرديواثربخش

اهمیتبیشترینحایزخلبانی،يحرفهبهشدیدگرایشوپروازيخدمات

شغلانسانینیرويانتخابعلمیمراحلبهبیشترهرچهتوجهلذا. است

اساسعنوانبهآنانشخصیتیهاي ویژگیبهتوجهخصوصاخلبانی،

هاي سازمانمدیرانوظایفترین مهمازاجتماعی،وفرديرفتارهاي

  .رود میشماربههوانورديوهواپیمایی

،)N(عصبیت هاي مولفهداد از میاننشانها در این مطالعه دادهتحلیل

معکوسيرابطهپروازي،استندچکبا)N5(زدگی  شتابيمولفهبین

موفقیتکمتر،زدگی شتابدارايخلبانانکهاي گونهبهداردوجود

شغلبرايارتباطاینرسد مینظربهکهنمودندگزارشراباالتريشغلی

ي چنین با توجه به نتیجههم .باشدضرورتیکخلبانی،حساس

دهازبیشتواند تنهایی میبهزدگی شتابيمولفهگام،بهگامرگرسیون

  .کندبینی پیشراخلبانانشغلیموفقیتدرصد

ویژگیهاي مولفهازیکهیچبینهمبستگیمیزانبررسیدر

یافتداريمعنیيرابطهخلبانان،شغلیموفقیتبا)E(گرایی  برون

داري ضرایب همبستگی، اجراي لذا با توجه به عدم معنی .نگردید

  .باشد پذیر نمی رگرسیون نیز امکان

بهداردمستقیميرابطهشغلی،موفقیتبا)O4(اعمال يمولفهتنها

باالتريشغلیموفقیتمولفه،ایندرباالينمرهدارايافرادکهاي گونه

اموربهراتنوعوتازگیخلبانانی که داراي این ویژگی باشند،. دارندنیز

استممکنزمانخاللدرودهند میترجیحمعمول،وآشنا

درپایین،ينمرهباافرادکهحالیدررا بپذیرند،متنوعیهاي مسئولیت

وخالقيروحیهمبینمولفه،این .کنند میمقاومتتغییراتبرابر

دوازدهداد،نشانگامبهگامرگرسیون .استموفقخلبانانپذیر ریسک

هاي کنشواعماليمولفهيبه وسیلهخلبانانشغلیموفقیتدرصد

  .گردد میبینی پیشبودنپذیراویژگی

تواضعو)A1(اعتماد يمولفهدوهمبستگیچنین بین ضرایبهم

)A5 (به. داردوجودمستقیميرابطهخلبانان،پروازياستندچکبا

ازباشد،باالهاآندرتواضعواعتمادمیزانکهخلبانانیدیگر،عبارت

اعتماد،يمولفهدرکهافرادي .برخوردارندنیزباالتريشغلیموفقیت

هستند،بین خوشوکار درستدیگرانکهباورنداینبردارندباالينمره

مولفه،ایندرپایینينمرهدارايافراد. دارندنیتحسنواعتمادندقابل

خطرناكوناصادقراهاآنوهستندبدگمانوبدبیندیگرانبه

درتواناییدارايتواضع،يمولفهدرباالينمرهدارايافراد .شمارند می

بهاعتمادکمبودضرورتاافراداینالبته. هستندخودمنافعگرفتننادیده

افراديکهکنند میفکروهستندمتکبرپایین،ينمرهباافراد. ندارندنفس

يحرفهدرموفقیتبرايمولفه،دواینبنابراین وجود. باشند میاستثنایی

وبیستداد،نیز نشانگامبهگامتحلیل رگرسیون .استضروريخلبانی

  .گردد تبیین میتواضعيمولفهتوسطخلبانانشغلیموفقیتدرصدچهار

خلبانان،پروازياستندچکباشایستگیيمولفهبینهمبستگیضریب

شایستگیيمولفهدارايخلبانانکهاي گونهبهداردمستقیميرابطه

داد،نشانگامبهگامرگرسیون .دارندنیزباالتريشغلیموفقیتباالتر،

شایستگی تبیین يمولفهتوسطخلبانانشغلیموفقیتدرصدیکوبیست

تاثیروتدبیرعقل،توانایی،بهنسبتفرداحساسبهشایستگی .گردد می

ها تواناییبهبودنعقیده بیيدهندهنشانباالينمره. گردد بازمیمحیطبر

يمولفهپذیري، مسئولیتهاي مقیاسبیناز. استشایستگیاحساسو

  ).11(داردخودبهاتکاوعزت نفسبابیشتريارتباطشایستگی

رابرتز
1

هاي ویژگیبینيرابطهعنوانباپژوهشیدرهمکارانو

میانازکهرسیدندنتیجهاینبهپلیسنیروهايشغلیعملکردوشخصیتی

دارد شغلیعملکرددرراتاثیربیشترینکاريوجدانعامل،پنجاین

بیشترویژگیاینازپلیسهاي نیروکهمیزانهربهدیگرعبارتبه.)18(

بهمربوطمطالعات .داشتخواهندبهتريشغلیعملکردباشند،برخوردار

کارتر سختدارندراویژگیاینکهنیروهاییکهدادنشانمشاغل

شغلیترفیعبهودارندبیشترييرساندهاتمامبهکارهايکنند، می

شان زندگیازرضایتوشغلیرضایتنتیجهدرویابند میدستبیشتري

  .یابد میافزایشنیز

باافرادمعرفآمده در این پژوهش،به دستخلبانانشخصیتیپروفایل

سازگاريوپذیري مسئولیتداراي صفاتی چونکهاستسالمشخصیت

وجدانیویژگی. باشد میدوستی آنان نوعوکاريوجدانهستند که مبین

. قرار داردحدترین پاییندرعصبیتویژگیوحدباالتریندربودن

ی یعن.گیرند خویی جاي می آزرده روانمخالفقطبخلبانان دربنابراین

نتایج تحقیق چنینهم .هستندآرامشوباوري خودعاطفی،ثباتداراي

و همکاران که وضعیتکرا مکشغلی دوبعديهاي انجام شده با سبک

افراديطبقهدر: نگرشسبک. 1(صورت را بهشخصیتی خلبانان

افراديطبقهدر: خووخلقسبک. 2.گیرند میجايخواه ترقی

سبک. 4.باشند میانطباقی: دفاعیسبک. 3.گیرند میقراردوست نوع

: عالیقسبک. 5.باشند میصداقت باوتکلف بیوصریح: تکانهکنترل

سبک. 7.باشند میگیر سهل: خشمکنترلسبک. 6.باشند میخالق

                                                
1Roberts



  و همکارانپور یثم عبدالهم                                                                                    1395و آذر آبان، )6(18ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 356

وبینخوش: بهزیستیسبک. 8.هدفبهیابیدستتاادامه: فعالیت

  .)19(خوانی دارد نماید، هم ترسیم می) سرحال

با توجه به اعمال استانداردهاي بهتر و شرایط محیطی نسبتا یکسان در 

گردد تا پژوهش حاضر به صورت  مراکز آموزش هوانوردي، پیشنهاد می

ي خلبانی انجام بازآزمایی در چندین نوبت بر روي دانشجویان رشته

نشجویی، به پذیرد و از نمرات علمی و عملی آنان نیز در پایان دوره دا

  .ها استفاده شود عنوان مالك عملکرد آزمودنی

ها در  توان به تعداد بسیار کم نمونه هاي این تحقیق می از محدودیت

ها به لحاظ پراکندگی  ي آماري و در دسترس نبودن آزمودنیجامعه

ها  آوري داده طبیعی جغرافیایی اشاره نمود که این امر باعث شد تا جمع

    .به طول بیانجامددر حدود شش ماه 

  گیرينتیجه

هاي شخصیتی در  با توجه به تایید مطالعات انجام شده بر تاثیر ویژگی

عملکرد و کارآیی شغلی و لزوم تناسب شخصیت با شغل و با عنایت به 

پستدرافراداستخداموگزینشبرايماکشوردرحاضرحالاینکه در

سنجش شخصیت استفاده  آزمونازنظامیخلبانینظیرمهمیوحساس

هاي  شود، از این رو براي ایجاد تناسب و همخوانی بین ویژگی نمی

ي هاي محیطی شغل و نوع وسیله شخصیتی پرسنل خلبان با خصوصیت

هاي شخصیت بر روي  توان در بدو استخدام از اجراي آزمون پرنده، می

ندارد مربوط هاي استا داوطلبین استفاده نمود و نتایج حاصل را با پروفایل

به آن شغل مقایسه کرد و متقاضیان استخدام را بر اساس میزان تشابه با 

بندي نموده و  پروفایل استاندارد مربوط به آن حرفه در مقیاس نسبی رتبه

  .انسانی بنماییم بر اساس آن اقدام به استخدام نیروي 
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