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  چکیده
صنعت  مهم اهداف از هوایی یدادهايرو و سوانح بروز بر موثر عوامل شناخت پرواز، ایمنی اهمیت دلیل به

بسیار  انسانی عوامل نقش بر در بررسی دالیل وقوع سوانح و رویدادهاي هوایی .شود می محسوب هوانوردي
 مهم این .نداشته است گیري چشم کاهش صنعت این در سوانح تعداد تاکیدها این وجود با .است تاکید شده

توان به  ي این عوامل می از جمله .است نموده مطرح هوایی نحسوا در بروز را دیگري عوامل احتمال وجود
 اشارهوجود استرس و فشارهاي روحی و روانی متخصصین مختلف صنعت هوانوردي از جمله مراقبت پرواز 

 جامعه .کارهایی را در خصوص مدیریت به هنگام آن اتخاذ نمودتوان راه کرد، که با شناسایی میزان استرس می
که به  باشند نفر می 60شاغل در سطح استان تهران به تعداد  3ارکنان مراقبت پرواز نهاجاپژوهش ک آماري

ها،  داده گردآوري روش .نفر انتخاب شدند 52گیري تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان  روش نمونه
 .دهد به ما میاست که اطالعاتی در مورد استرس شغلی  )1992(رایس . ال. ترس شغلی فیلیپپرسشنامه اس

استفاده  19ویراست  SPSSها از نرم افزار  تحلیل دادهبراي . مقطعی است - پژوهش حاضر از نوع توصیفی
 7/16درصد از کارکنان داراي استرس شغلی پایین،  4/13نتایج تحقیق حاکی از این است که . شده است

بر این . شغلی باالیی مواجه هستنددرصد با استرس  9/69درصد از کارکنان داراي استرس شغلی طبیعی و 
همراه با رسیدگی به وضعیت  اي جامع در خصوص مدیریت استرس کارکنان، به ضرورت اجراي برنامه اساس

ها  ارتقا و امنیت شغلی و برقراري امکان ارتباط موثر کارکنان با مسئولین و فراهم کردن امکانات مشارکت آن
  .اول با هدف بهبود وضعیت شغلی کارکنان قرار گیرد بایستی در اولویت ها، گیري در تصمیم

  .  مراقبت پرواز، استرس شغلی، ایمنی پرواز و ایمنی مسافران و هواپیما، رضایت شغلی :واژگان کلیدي
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  مقدمه
 در متعددي دالیل به که باشد می انسانی رفتار با مرتبط مهم موضوعات از یکی شغلی استرس

 تمام در پیچیده و گسترده سطحی در استرس .است کرده پیدا هرا انسانی نیروي شغلی عملکرد

 تحلیل به خود شدید حد در تواند می که است معضلی عنوان به و شده مشاهده انسان هاي فعالیت

جعفري و همکاران، ( دشو منجر جامعه در رفتاري -روانی هاي آسیب انواع بروز و انسان روانی
 شغلی استرس دچار خود اي حرفه وظایف انجاماز در جهت کارکنان مراقبت پرو اکثریت). 1391

 .دارد پی در دهند، می ارائه صنعت هوانوردي به که را خدماتی سطح کاهش امر، همین و شوند می
جلوگیري از برخورد هواپیماها با چون  زا هم  هاي استرس دلیل داشتن ویژگی شغل مراقبت پرواز به

ري از برخورد هواپیماها با یکدیگر و با سایر موانع؛ تسریع و یکدیگر در فضاي کنترل شده؛ جلوگی
همراه با کمک و  ایجاد نظم در جریان پروازها، ارایه اطالعات الزم و مفید در جهت ایمنی پروازها به

منابع متعدد . مساعدت به هواپیماهاي در وضعیت اضطراري، در معرض این خطرات قرار دارد
هاي حل نشدنی و فشارهاي شغلی زیادي را براي  تواند کشمکش واز میزا در شغل مراقبت پر استرس

باشد که سهم  ها ناشی از مسائل مربوط به نظام اداري می اي از این تنش بخش عمده. افراد فراهم کند
  . زیادي در روند کاري کارکنان دارد

 حادثه عالوه بر هر که هستیم هوائی در پروازهاي ناگواري اتفاقات و حوادث شاهد بعضاً جهان در

 در بین دلهره ایجاد اضطراب و سبب بلکه رساند، می آسیب دیدگان حادثه به طور مستقیم که به این

 خوبی برخوردار سالمت روانی مراقبین پرواز از چه چنان بدون شک .شود سایر پروازها می مسافرین

را  خطرات هوائی میزان تواند این حالت می باشد، باال ها در آن و اضطراب استرس سطح و نباشند
 آن تحقیقات شیوع بعضی که طوري به. هستند شایع در دنیا بسیار اضطرابی اختالالت. دهد افزایش

 است، عالئم جسمی همراه به ذهنی استرس که یک احساس. کنند می درصد ذکر 20 تا 15 بین را

 مراقبین). 1997کاپالن و همکاران، ( دتا یک بیماري ارگانیک باش ثانویه یا اولیه بیماري یک تواند می

 این زاي زیادي هستند که عوامل استرس در معرض روزه ها همه پرواز فرودگاه مراقبت هاي برج پرواز

 و اضطراب استرس). 2002ویزوپرفسون، (د افراد شو این در ایجاد اضطراب سبب تواند ها می استرس

تازیکی و (د سوئی دار اثر و ضربان قلب ونفشار خ روي جمله از این افراد روي عملکرد جسمی
 را یرتأثاضطراب بیشترین  که است آن از شده در ایتالیا حاکی تحقیقات انجام). 1382همکاران، 
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ملتون و (د کاردیوواسکوالر دار هاي گوارش و سیستم مانند هاي سایکوسوماتیک روي سیستم
 ). 1976همکاران، 

مراقبت پرواز کم  برج دو در مراقبت پرواز متخصص لپرسن از نفر 10 روي که تحقیق یک در
این  در فیزیولوژیک و سایکولوژیک استرس و اضطراب سطح دهد که ترافیک انجام شد، نشان می

 گذشته بوده در پرواز مراقبین شده روي انجام از مطالعات و کمتر دارد قرار محدوده طبیعی در گروه

 و از اضطراب را بیشتر پرترافیک هاي اقبین پرواز فرودگاهمر در استرس و مطالعه اضطراب این. است
 سطح قدر ترافیک بیشتر باشدر یعنی ه. داند کم ترافیک می هاي مراقبین پرواز فرودگاه در استرس

  ). 2000کاستا، (ت باالتر اس اضطراب و استرس
هاي موثر  ولفهم بررسى به تا است آن بر تحقیق این بحث، مورد مسائل باالى اهمیت به توجه با

کنترل  جهت کارهایى را در راه و بر استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز در سطح نهاجا پرداخته
در حقیقت دانستن میزان استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز به . سطح مناسب استرس ارائه نماید

خدمات ترافیک  تک کارکنان  در ارائه کند تا در خصوص آمادگی و توانمندي تک مدیران کمک می
. تري داشته باشند ریزي معقول تر و برنامه بینانه هوایی به تمامی کاربران فضاي کشور، سنجش واقع

رسد که شناخت  زیرا به نظر می. این موضوع براي مدیران عملیات پروازي بسیار حایز اهمیت است
ارائه مدیریتی سالم و هاي شخصیتی و شرایط عاطفی و روانی کارکنان مراقبت پرواز براي  ویژگی

  . باشد منطقی، امري ضروري می
شد که  ، تحقیق بر روي فشار روانی و عصبی تنها محدود به اثراتی می1970هاي میانی  تا سال

ي پزشکی  کردند که در حرفه گذاشت و کسانی روي آن مطالعه می این پدیده بر سالمت فردي می
ي آن با رفتار کارکنان در مباحث رفتار سازمانی مورد  طهبه چند علت موضوع فشار روانی و راب. بودند

رسد که تنش یا فشار روانی با عملکرد و رضایت شغلی فرد  نخست چنین به نظر می: توجه قرار گرفت
دوم، مدیریت . عنوان یک متغیر مورد توجه قرار گیرد توان به بنابراین، می. ي مستقیم دارد رابطه

العاده شغل  اهمیت فوق به توجه اب .د تا کیفیت زندگی را بهبود بخشدسازمان نوعی تعهد ضمنی دار
آن  بر ها، آن و مناسب دقیق عملکرد خطوط هوائی به هزاران مسافر جان مراقبت پرواز و وابسته بودن

ی در جهت مقابله با این پدیده برآییم شغل استرس بروز بر موثر عوامل و منابع شناساییبا  تا شدیم
یابی سطح ایمنی قابل قبول، موجبات ارتقاي سطح زندگی آنان را فراهم  الوه بر دستتا بتوان ع
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ي میزان استرس شغلی در  بر این اساس، هدف اصلی ما از این پژوهش بررسی و مطالعه. نماییم
یابی به اهداف تحقیق مجموعه سواالت ذیل مطرح  براي دست؛ و باشد کارکنان مراقبت پرواز نهاجا می

  :شود می
  عدروابط بین فردي و رضایت یا عدم رضایت شغلی"استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز در ب" 

 تا چه میزان است؟

  عدتا چه حدي است؟ "هاي جسمانی  وضعیت "استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز در ب 

  عدتا چه حدي است؟ "عالیق شغلی  "استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز در ب 

  تا چه حدي است؟ "استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز "میزان در مجموع  
  مروري بر مبانی نظري 

  مفهوم استرس
استرس فشاري است . معنی محکم فشردن مشتق شده است به stringiاز ریشه التین  1کلمه استرس

ما ها مفید هستند؛ ا بعضی از استرس. شود که در اثر تغییرات ایجاد شده در محیط بدن تحمیل می
استرس تحمیل . برد ها رنج می طریق مختلفی از آثار سوء آن شوند، بدن به وقتی از کنترل خارج می

هاي روانی، جسمانی،  توان واکنش ترس را می. دهد شده، انرژي بدنی و ذهنی را تحت تأثیر قرار می
استرس را  2لیهس. رفتاري انسان به هر تهدید یا فشار ادراك شده درونی یا محیطی دانستو  هیجانی

خواه  بگذارد،پاسخ غیر مشخص بدن به هر فشاري است که روي آن اثر  :گونه تعریف کرده است این
خاطر نشان کرد خواه موقعیت خوب تصور شود مانند ترفیع  سلیه .کند تألماین فشار تولید لذت یا 

به  .مشابه یکدیگر استبرانگیختگی بسیار  کار شدن، پاسخ فیزیولوژي به این شغلی یا بد مانند بی
پذیري و احساس افسردگی،  خوابی، تحریک دنبال استرس کاهش انرژي ذهنی و بدنی، خستگی، بی

پذیري سیستم ایمنی و تغییر در  افزایش ضربان قلب، باال رفتن فشار خون، افت قندخون، آسیب
افزایش    Tفویست هاي ایمنی نوع لن در شرایط استرس، تولید سلول. شود وضعیت اشتها ایجاد می

افزایش تولید هورمون آدرنالین در بدن به . شود یابد و مقدار زیادي سم در بدن انسان جمع می می
تر آدرنالین  شود، تولید بیش دنبال قرار گرفتن در استرس و در شرایط جدید ناموزون با بدن، دچار می

از طرفی تولید . ید داشته باشدتري براي مقابله با شرایط جد کند تا انرژي بیش به بدن کمک می
                                                                                                                              
1- stress 
2- selye 
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افزایش ترشح بدن پاسخ طبیعی بدن ما به استرس . کند آدرنالین، ذخایر مواد قندي را تخلیه می
به عبارتی، مواد غذایی بر روي فعالیت ترکیبات . گذارد غذا بر روي فعالیت مغز تأثیر می. است

پایفر، (د ت براي هوشیاري بدنی الزم هستناین ترکیبا. گذارند شیمیایی به نام نوروترانسمیتر اثر می
مجموع موارد ذکر شده تأثیرات نامطلوبی بر فعالیت فرد گذاشته و باعث تضعیف در  ).1383
در حقیقت استرس حاصل نیاز ما به سازگاري فیزیکی، . شود ها و انجام وظایف شخص می فعالیت

  . ذهنی و احساسی در مقابل یک تغییر است
  ی مفهوم استرس شغل

اي که در صورت عدم تناسب بین  هاي هیجانی آزاردهنده از پاسخ است عبارت 1استرس شغلی
وزارت بهداشت، (د کن ها و الزامات شغل با استعداد، منابع یا نیازهاي کارکنان بروز می خواسته
استرس شغلی نوعی استرس است که با محیط کاري یا عوامل مرتبط با آن در ارتباط است و  ).1383

ها، نیازها و میل و رغبت فرد مطابقت ندارد و  دهد که شرایط کاري با اطالعات، توانایی زمانی رخ می
  . شغلی، امنیت شغلی، مشاغل پرتنش و پرخطر است شامل استرس ناشی از نارضایتی

 هاي وضعیت گونه آن و زا استرس هاي عامل شدن جمع هم روي توان می را شغلی استرس

 نمونه، براي .دارند نظر اتفاق آن بودن زا استرس به نسبت افراد بیشتر که ستدان شغل با مرتبط

 معرض در ارمندک سو یک از ،که است این شغل با مرتبط و استرس پر هاي وضعیت از یکی

 ها خواست این برآوردن براي دیگر سوي از و بگیرد، قرار ارک محیط در زیاد فشارهاي یا ها خواست

 با برآید آنها انجام پس از تواند نمی چون که است طبیعی؛ و باشد داشته اراختی در محدودي وقت
 استرسی شغل، از ناشی استرس دیگر، بیان به .شود می روبرو سرپرستان پی در پی هاي ایرادگیري

 نهفته نکته چند تعریف این در .شود می آن دستخوش معینی شغل سر بر معینی فرد که است

 قدرت میزان ،)ارک تازه یا است ارآزمودهک(ت اس برخوردار تجربه از ندازها چه تا شاغل شخص :است

 کار محیط در خود از شخصیتی نوع چه و است، چقدر موجود شرایط با مقابله در او ضعف و

 از معینی هاي جنبه به یکی زیرا است؛ مناسب خود نوع در یک هر ها تعریف این. دهد می نشان
 با .ندک می توجه فرد شخصیت از معینی هاي جنبه و ها ویژگی به گريدی و دارد، یداکت کار محیط

 شخص که است متقابلی تأثیر آن و است، افتاده قلم از نکته یک تعریف نوع دو این در حال، این

                                                                                                                              
1- Job Stress 
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 چنین شود می ارائه شغلی استرس از که تعریفی رو این از .دارد شخص بر محیط و محیط بر

 هاي خواست که است اي گونه به شاغل فردي هاي ویژگی و رکا شرایط بین متقابل نشک :است

د برآی آنها عهده از بتواند فرد که است آن از بیش) آن با مرتبط فشارهاي نتیجه، در و( کار محیط
  ).1381راس و آلتمایر، (

  کار محیط در شغلی استرس موثر بر عوامل
یزان آستانه تحمل، عدم پذیرش ترین عوامل ایجاد استرس کاري پایین بودن م از جمله مهم

همچنین عدم ارتقاي شغلی، میانگین . شیوه سازگاري فرد با شرایط است فردي و نیز هاي تفاوت
استرس شغلی . گردد شغلی نیز موجب این نوع استرس می حقوق و ارزشیابی و تبعیض ناروا و ناامنی

بد و میزان باالي آن با قصد ترك کار و ها انعکاس یا ها و مهارت وري، انگیزه تواند در کاهش بهره می
   ).1385مهداد، (د رفتارهاي ستیزگرایانه رابطه دار

 :از عبارتند کار محیط در شغلی استرس عوامل موثر بر) 1381(مایر  از نظر راس و آلت

 و آوري فن و سازمانی ساختار و جو فردي، میان روابط شغل، هاي ویژگی نقش، هاي ویژگی

   .مادي خصوصیات
 راه آن از هک دانند می روشی را ارک محیط ،شناختی روان عوامل شناخت؛ نقش هاي ویژگی) الف

 استفاده با ویژه به پژوهشگران، ،با ره  ینا در .آورد دست به شغلی استرس از درستی درك توان می

 رهايفشا هک دریابند و نندک شناسایی را استرس به مربوط مسائل اند ردهک سعی "نقش نظریه" از

 ها، پژوهش این نتیجه برا بن .دارند تأثیر شغلی استرس آمدن پدید در اندازه چه تا نقش از ناشی

 ناسازگاري و نقش، باري مک نقش، گرانباري نقش، ابهام :اند برشمرده نقش براي ویژگی نوع چهار

 .نقش

 نقش بهاما شود، شغلی استرس به منجر است ممکن هک ارک محیط عوامل از یکی ؛نقش ابهام 
 وضعیت :اند ردهک تعریف چنین نقش هاي ویژگی از یکی عنوان به را نقش ابهام .است شده نامیده
 گمراه یا نارسا مطلوب، طور به شغل انجام براي الزم اطالعات اي پاره آن در که معینی شغلی

 در نقش ابهام .دارند شغلش انجام براي وي از انتظاري چه هک داند نمی فرد نتیجه در ،اند نندهک

 .دارد  باز پیشرفت و وري بهره از را فرد هک شود می منجر استرس به زمانی واقع
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  شغلی استرس براي دیگري منشأ را آن هک نقش هاي ویژگی از دیگر یکی ؛نقش گرانباري 

 از بخشی هک اريک انجام پس از نتواند فرد اگر هک معنی این به .است نقش گرانباري دانند می

 .شد خواهد استرس دچار برآید، است نیمعی شغل

  در استرس موجب معینی هاي شغل در هک را نقش هاي ویژگی از دیگر یکی ؛نقش باري مک 

 طور به شخص هاي مهارت از آن در هک وضعیتی یعنی، اند؛ نامیده نقش باري مک شود، می نانکارک

 به ممکن اندازه از مترک فرد هاي اییتوان و ها مهارت دیگر، بیان به .شود نمی استفاده املک و تمام

 شاغل به هک است زیادي اي خواسته گویاي نقش باري گران هک حالی در .شوند می گرفته ارک

 گفت توان می لی،ک طور به .دارد را بازدارندگی و محدودیت حکم نقش باري مک شود، می تحمیل

 شغل براي هک باشد آن از بیش نناکارک توان هک دارد ناخوشایند پیامد زمانی نقش باري مک هک

 . است الزم آنها به محول

  عامل نیز را نقش ناسازگاري نقش، ابهام بر عالوه شده، انجام هاي بررسی طی ؛نقش ناسازگاري 
 ناسازگاري گفت توان می .شود منجر ارک از ناشی استرس به است ممکن هک اند شناخته دیگري
 دیگري مجموعه پذیرش با شغلی هاي الزام از اي مجموعه به دادن تن هک دهد می رخ زمانی نقش،

  . است مغایر شغلی، هاي الزام از

 به منجر است ممکن هک هستند دیگري عوامل جمله از نیز شغل هاي ویژگی؛ شغل هاي ویژگی)ب

 هاي جنبه هک است آن گویاي ها بررسی و تحقیقات از آمده دست به نتایج .شوند شغلی استرس

 تشکیل را گوناگون دسته چهار ها ویژگی این .دارند نقش شغلی استرس در ارک یطمح از معینی

 به مربوط هاي ویژگیو  ينوبت کار ار،ک تکرار ار،ک آهنگ :از عبارتند خالصه طور به هک دهند می

 .وظیفه

 با مؤثري رابطه همواره ار،ک محیط در کارکنان روابط آیفیت ه نظر ب ؛فردي ار میانک روابط)پ

 :است شده دیده روابط نوع سه ها بررسی در هک اند ردهک اظهار پژوهشگران دارد، شغلی رساست
  . رهبران و سرپرستان با روابط و ار،ک هاي گروه درون روابط همکاران، با روابط

 دهند، می خود کارکنان به بیشتري گیري تصمیم قدرت هک ساختارهایی؛ سازمانی جو و ساختار  ) ت
 هاي سازمان کارکنان هک است آن گویاي شده انجام هاي بررسی. نندک یم ایجاد متريک استرس

 شکوه مترک شغلی استرس از و دارند، بهتري عملکرد دارند، بیشتري شغلی رضایت ، مسطح
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 این نتیجه شاید آورند، می بار به گوناگون سازمانی ساختارهاي هک را متفاوتی آثار این .اند ردهک

 دهند می انجام هک اريک ،یابد یشافزا گیري تصمیم در کارکنان تکرمشا چه هر هک باشد واقعیت

 خود احساس جمله از شود؛ می تقویت آنها در احساس چندین و شود، می معناتر پر برایشان

 .تمالکی و نترلک حس و اطمینان، مسئولیت، مختاري،

 هک دهد می رخ زمانی استرس مادي، متغیرهاي با رابطه در؛ مادي خصوصیات و آوري فن) ث
 ارک محیط در استرس مادي عوامل .باشد نشده حفظ جسمانی ایمنی و زیستی شرایط حداقل

  .ارگونومیک هاي عامل و آلوده هواي ت،کحر و ارتعاش دما، صدا، و سر، نور: از عبارتند
. شوند هاي زیادي هستند که موجب استرس فرد می در محیط کاري، موقعیتزعم راجرد،  به

شغل، حاکمیت روابط بر ضوابط، بوروکراسی سردرگم، فقدان  ینتأمی همچون فقدان های موقعیت
هاي کار، ساعت کار زیاد، فناوري جدید، حقوق کم و سبک  هاي کنترل و ارزشیابی، شیفت مکانیسم

  :زا عبارتند از برخی دیگر از عوامل استرس .گردند مدیریت باعث ایجاد استرس در محیط کار می
  ؛مسئولین از کارکنان خود حمایت نکردن 

  ؛ نبود مشاوره و ارتباطات 

  ؛زیاد در مسایل شخصی، اجتماعی و زندگی خانوادگی يها دخالت 

  ؛حجم زیاد کارها یا بیش از اندازه کم بودن کار 

  ؛فشار بیش از حد ناشی از غیرواقعی بودن مهلت انجام کارها 

  ؛انی به انجام آنها نیستاند و یا لزوم چند انجام کارهایی که بسیار مشکل 

  ؛نداشتن مهارت کافی در نحوه انجام کار 

  ؛شرایط نامطلوب کاري 

  ؛داشتن شغلی که متناسب با شاغل نباشد 

  1391هارگریور، (ن نداشتن امنیت شغلی و ترس از بیکار شد.(  

 پاداش و تالش تناسب عدم
 و مادي پاداش و کارکنان تالش میزان بین که زمانی تالش-پاداش تناسب عدم مدل اساس بر

 و ارتقا این در .شوند می بلندمدت در استرس دچار کارکنان، باشد نداشته وجود تناسب آنها غیرمادي
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 یا و ارتقا به مستقیماً که استرسی .شود می گرفته نظر در پاداش یک عنوان به نیز شغلی مسیر توسعه

 زیاد، و سریع ارتقاي شغلی، امنیت نداشتن همچون مواردي شامل شود، می مربوط شغلی مسیر

 ها، توانایی از خارج هاي طلبی جاه کند، می القا فرد به را شدن ندیده احساس که کند و کم ارتقاي

صفري ( است مشابه، هاي شغل سایر دریافتی با دریافتی تناسب عدم شغل، نامناسب اجتماعی پایگاه
 .)1392و محمدنژاد، 

 سازمان جو و ساختار
 .باشند زا استرس دالیل از توانند می کار انجام سبک و فرهنگ هایشان، رویه و هامشیخط سازمان،

 ناشی سازمانی جو و سبک از است ممکن استرس .دارند مختلفی هاي فرهنگ سازمان اعضاي همه

 مواردي .شد خواهند شغلی استرس به منجر نبودن مناسب صورت در نیز یندهاآفر و ساختار .شود

 وظایف انجام به نیاز و زیاد خالی هاي پست تعداد کار، حجم با متناسب پرسنل ناکافی ادتعد :نظیر

 آموزش واحدها، بین ضعیف هماهنگی نیست، برخوردار کافی تخصص از که فردي توسط متعدد

 کاري هاي رویه سازمان، در فرد جایگاه با رابطه در ناکافی اطالعات کارها، درست انجام براي ناکافی

 و ثبات عدم سازمان، در گرفته صورت تغییرات با تطبیق براي ناکافی زمان منعطف، غیر و خشک
 اطالعات از استفاده انتقادي، سبک به مدیریت رقابت، بر تأکید مختلف، مدیران بین در نگرش تفاوت

 نیاز اف،اهد پیشبرد منظور به زیردستان باالي کاري اضافه به نیاز قدرت، اعمال براي ابزاري عنوان به

 .)1392صفري و محمدنژاد، ( ددار منفی تأثیر افراد استرس سطح بر کاري، هاي شیفت به

  اثرات استرس در محیط کار
تأثیر استرس سازمانی با افزایش میزان . گذارد ها و افراد موجود در آن تأثیر می استرس روي سازمان

ا ارباب رجوع، کاهش میزان امنیت شغلی، زود هنگام کارکنان، ارتباط نامناسب ب جابجاییکارگریزي، 
چه  هر ،به بیان دیگر. ارتباط دارد ... وعدم سالمت محیط کار، کنترل ضعیف کیفیت محصوالت 

استرس باعث  .ذکر شده از فراوانی بیشتري برخوردارند میزان استرس سازمانی باالتر باشد، عوامل
هاي مختلف در رفتار فرد در  شارها به شکلشود که این ف فشارهاي روانی بسیاري بر روي فرد می

  :)1372علوي، (ز دهد برخی از این رفتارها عبارتند ا محیط کاري خود را نشان می
 ؛ زود رنجی یا پرخاشگري در برخورد با همکاران و مراجعین  
 ؛ عالقگی به آراستگی ظاهر خود و دیگران تفاوتی و بی بی 
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 ؛ کاهش خالقیت و فقدان اعتماد به نفس 

 ؛ تفاوتی نسبت به کار و افزایش اشتباهات بی 

 ؛ گیري روي کار و ناتوانی در تصمیم توانایی تمرکز بر عدم 

 ؛ خستگی مفرط، ناراحتی و احساس گناه 

 ناتوانی در تحمل اطرافیان و تمایل به انزوا.  
این  شود و از طرف دیگر وري و افزایش ضایعات می همه این عوامل در نهایت منجر به کاهش بهره

گیري صحیح و دیگر موارد ذکر شده  ناتوانی در کنترل احساسات، ناتوانی در تصمیم به علتافراد 
  .کنند العاده در ایجاد حادثه براي خود و دیگران پیدا می استعداد فوق

  پژوهشپیشینه 
استرس شغلی پیشینه اجرایی و پژوهشی هاي صورت گرفته توسط محقق در خصوص  در بررسی
راقبت پرواز در داخل کشور تنها یک مورد یافت شد که در این در مطالعه تازیکی و کارکنان م

ي با برخی متغیرها در مراقبین برج  میزان اضطراب و رابطه"در تحقیقی با عنوان ) 1383(ن همکارا
ر مهرآباد را د  ، میزان اضطراب در مراقبین برج کنترل پرواز فرودگاه"مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد

هاي خود به  در ادامه بررسی؛ و درصد اعالم کردند 7/24 "بسیار شدید"و  "اضطراب شدید"حالت 
   .داري است این نتیجه دست یافتند که سطح اضطراب با رضایت شغلی داراي ارتباط معنی

 بخش و سوئیس تکنولوژي فوردل انستیتو توسط سوئیس در شده انجام بررسی در

نفر از  205در  استرس سایکوفیزیولوژیک عالیم و متقابل  بارکاري اثرات رفتاري زوریخ علوم
 هر از بعد و قبل .شد بررسی ژنو و زوریخ فرودگاه هاي کنترل پرواز برج مراقبین

 این در .گردید آوري کورتیزدل جمع ترشح بزاق جهت بررسی میزان هاي کاري نمونه ي جلسه

 درصد 15تا  10 حدود و داشتند قرار دامنه طبیعی در عالیم طور میانگین به بررسی

 کاري جلسات بررسی .دادند نشان سایکولوژیک استرس را عالیم هاي باالي اندازه مراقبین

 بارکاري و پاسخ کورتیزول با طور واضح به پرواز مراقبین در موجود که عوارض داد نشان

 از بیش کار از نلپرس که شکایت است استوار بر این بررسی این پیشنهاد .مطابقت دارند

   ).1994زئیر، (د گیر قرار توجه باید مورد حد
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 گرفت، نشان صورت ایتالیا هاي یکی از فرودگاه پرواز مراقبین بر روي که تحقیقی در

 شغلی رضایت نداشتن و یتمسئولمیزان  افزایش با اضطراب و که استرس داده  شد

 ناشی از تواند می شدید استرس این .یابد کاهش می عمده هاي شغلی و با تشویق افزایش

 در قضائی و قانونی وجود پیگردهاي صوتی، هاي وجود آلودگی این شغل، بودن خطیر

باال  اضطراب میزان. باشد خوابی کم و شبانه هاي کاري داشتن شیفت حوادث و بروز صورت
   ).2000کاستا، (د دار آمریکا هماهنگی و ایتالیا در شده انجام مطالعات با

رهاي برج رلدهد که استرس شدید و بسیار شدید در کنت العات صورت گرفته در سنگاپور نشان میمط
درصد برآورد شده است و این مقدار استرس  21-35هاي سنگاپور بین  مراقبت پرواز یکی از فرودگاه

ت بدست آمد، متفاوت اس 10تا  15یس که بین ئهاي سو با مطالعات انجام شده در یکی از فرودگاه
   ).1997اسمیت،  شوك(

نفر از پرسنل متخصص مراقبت پرواز در دو برج کم ترافیک  10در تحقیقی دیگر که بر روي 
ي طبیعی  انجام شد، نشان داد که سطح استرس فیزیولوژیک و سایکولوژیک در این گروه در محدوده

 این .است بوده در گذشته پرواز بر روي مراقبین مطالعات انجام شده قرار دارد و کمتر از

 بیشتر هاي پرازدحام مراقبین پرواز فرودگاه استرس در و اضطراب که دهد نشان می بررسی

در این مطالعه رابطه . هاي کم ترافیک است پرواز فرودگاه مراقبین در استرس و اضطراب از
ملتون و (ت دار نبوده اس از نظر آماري معنی تأهلي کار، میزان تحصیالت و  استرس شغلی با سابقه

   ).1976همکاران، 
  

  مدل مفهومی پژوهش
اي است  این چارچوب شبکه. شود ، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می1مدل مفهومی

منطقی، توصیفی و پرورده، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجراي فرآیندهایی 
بنیان استواري براي تدوین چارچوب ) ري تحقیقادبیات نظ(ه چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشن

د آی بنابراین مدل مفهومی گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می. دهد نظري به دست می
زا در تحقیقات  براي مشخص کردن چارچوب مفهومی تحقیق ابتدا عوامل استرس ).1386سکاران، (

                                                                                                                              
1- Conceptual model  
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زا در محیط کار  پیرامون عوامل استرس محققان تحقیقات زیادي را. مختلف مورد بررسی قرار گرفت
  . کنیم ها  برخی از اشاره می اند که در ادامه به برخی از آن انجام داده

  
  زا عوامل استرس  محقق  ردیف

1  
Gaither et al, 2008  

 بین تعامالت نقش، در تعارض زندگی،/ کار تعارض زیاد، کار حجم نقش، در ابهام
  پاداش/خدمات جبران فردي،

2  Smith et al, 2011 
Richmond and Skitmore, 
2006  
Peterson,2000  

  اطمینان عدم کاري، حجم نقش، در تعارض حیطه، گستردگی تکنولوژي،

3  

Almeida et al, 2002  

 موضوعات بندي، زمان ها، ارزش در تفاوت مالی، موضوعات کاري، هاي رویه
 انضباط انتقاالت، و نقل ،ناموثر ارتباطات شخصی، سالیق احترامی،بی خانوادگی،
 حجم سرگرمی، هاي فعالیت رییس، با تعامل سالمت، و ایمنی مسائلی کارکنان،

  شغل شروع شغل، ساختار شغلی، امنیت کاري،
4  

Peter & Siegrist, 1997  
 عدم متقابل، حمایت نبود بودن، معلق مکرر، انقطاع یا تعلیق زمانی، محدودیت

 غییرت) لتحصی و آموزش)هجایگا خوانی اهمن) یدستیاب و تالش)هجایگا تجانس
  پاداش/تالش بین تعادل عدم کار، اجباري

5  
Manshor et al, 2005 

 تعارض نقش، در ابهام جدید، تکنولوژي مخاطرات، و ریسک کار، حجم کار، شرایط
  کارراهه توسعه نقش، در

6  
Fulcheri et al, 1995 

 سبک جایگاه، کار، محل در تغییر نی،سازما تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات نرخ
 سازمانی، جو فردي، بین تعامالت نقش، ارتباطات کار، حجم سازمان، انگیزشی

  سن و تجربه با ارتباط در کارراهه توسعه
7  

Faragher et al, 2004 
 و پرداخت کنترل، شغلی، امنیت زندگی، و کار بین تعادل ارتباطات، کاري، حجم
  شغل ابعاد مزایا،

  اي از تحقیقات انجام شده خالصه - 1ول جد
آوري نظرات  جمعهاي صورت گرفته، تطبیق آن با سازمان مورد مطالعه  و  با توجه به بررسی

) شرایط فیزیکی(وضعیت جسمانی ، روابط بین فرديبعد اصلی شامل   3هواپیمایی خبرگان صنعت 
اند و در قالب مدل  رد نظر شناخته شدهبه عنوان معیارهاي مو )مندي به کار عالقه(عالیق شغلی  و 

 ).1شکل (ت اس  مفهومی تنظیم شده

ي ارتباط با سرپرست و جلب  در حیطه روابط بین فردي، عواملی نظیر نحوه متغیر روابط بین فردي؛
ي کاري، روابط درون سازمان، عامل امنیت  و ارتقاي شغلی،  رضایت وي، تعدد سرپرست در حوزه

ي ارتباط کارکنان مراقبت پرواز با یکدیگر،  گیري مربوط به کار، نحوه صمیممشارکت افراد در ت
   .تبعیض بین افراد از سوي مسئولین، میزان رغبت به انجام کار و عواملی از این قبیل وجود دارند
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اي مثبت و  میان روابط بین فردي و استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز رابطه: 1ي شماره فرضیه
 وجود دارد؛داري  معنی

کار عواملِ عالقه به کار، احساس  مندي به ي عالقه در حیطه ؛)مندي به کار عالقه( یمتغیر عالیق شغل
  .گیرد قرار می... گیري و   امنیت شغلی، عدم یکنواختی کار و پیچیدگی کار، تنوع تصمیم

اي مثبت و  میان عالیق شغلی و استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز رابطه: 2ي شماره فرضیه
  داري وجود دارد؛ معنی

در  بخش شرایط فیزیکی محیط کار عواملی از قبیل  ؛)شرایط فیزیکی(متغیر وضعیت جسمانی 
حجم کاري باال و نیاز به سرعت عمل باال، زمان استراحت اندك، نیازهاي کاري بیش از توان افراد، 

ي اضطراري، مسئولیت بیش از کار يها تیموقعمسئولیت کاري و سرو صداي بیش از حد، وجود 
 . وجود دارد... اندازه و 

 يا رابطه پرواز مراقبت کارکنان یشغل استرس و وضعیت جسمانی روابط انیم: 3ي شماره فرضیه
 دارد؛ وجود يدار یمعن و مثبت

  مدل مفهومی تحقیق - 1شکل شماره 

  

  پژوهش شناسی روش
وضعیت استرس شغلی کارکنان مراقبت پرواز ، با هدف بررسی 1393مطالعه مقطعی حاضر، در بهار 

جامعه آماري این پژوهش، مراقبین پرواز نهاجا که در . شاغل در سطح استان تهران انجام شد ،نهاجا
ي  در این پژوهش از شیوه. باشند، در نظر گرفته شد هاي مختلف عملیاتی مشغول به کار می یگان
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نفر بر اساس جدول مورگان از بین  52پژوهش تعداد در این . گیري تصادفی ساده استفاده شد نمونه
براي این افراد  ي استرس شغلی نامه صورت تصادفی انتخاب شده و پرسش ي آماري به نفر جامعه 60
ها خواسته شد تا در شرایط استراحت نسبت به  صورت پست الکترونیکی ارسال گردید و از آن به

  . تکمیل پرسش نامه اقدام نمایند
رایس که مورد تایید . ال. نامه فلیپ گیري استرس شغلی، از پرسش ژوهش براي اندازهدر این پ

نامه  رو، پرسش از این. باشد، استفاده شد می 92/0انستیوتی بهداشت روانی آمریکا با قابلیت اطمینان 
العه، ي مورد مط نامه به کارکنان جامعه از روایی مناسبی برخوردار است؛ هر چند قبل از ارسال پرسش

سوال،  57نامه حاوي  این پرسش. نامه در اختیار اساتید فن قرار گرفت و مورد تایید قرار گرفت پرسش
مندي به  و عالقه) 27 -48هاي  سوال(، شرایط فیزیکی )1-26سوال (بخش روابط بین فردي  3شامل 

اوقات، اغلب رکز، به ندرت، گاهی ه(گزینه اي لیکرت  5بود که در یک طیف ) 49- 57وال س(کار 
دهی به این صورت بود که دامنه پاسخ هر سوال به ترتیب  روش نمره. تکمیل گردید) اوقات و همیشه

سپس نمرات . گذاري معکوس بود گذاري شد که در تعدادي از سواالت این نمره نمره 5تا  1از 
ر یکی از سه باشد که د کننده نمره استرس شغلی افراد می سواالت، با هم جمع گردید که تعیین

) 140بزرگتر یا مساوي (و باال ) 140تا  117(، طبیعی )116کمتر یا مساوي (استرس پایین سطوح 
) 82/0(نامه از طریق آلفاي کرونباخ برابر  پایایی پرسش) 1390(در مطالعه محمدفام . گیرد قرار می

 کرونباخ آلفاي. به دست آورد) 92/0(نیز میزان پایایی را برابر ) 1390(زارع و همکاران . دست آمد به

مقیاس روابط مابین فردي، وضعیت جسمانی   و براي سه خرده% 921براي کل پرسشنامه  پرسشنامه
 آلفاي است مشخص که طور همان .ذکر شده است%  746و % 865و % 848و عالیق شغلی به ترتیب 

 باالیی پایایی از تحقیق امهپرسشن بنابراین. است یشترب/. 70 مجاز مقدار از ابعاد تمام کرونباخ

منظور تعیین ارتباط استرس شغلی با خصوصیات دموگرافیک کارکنان،  در ادامه به .است برخوردار
نامه حاوي سواالتی پیرامون  پرسش. آوري شد اي جداگانه جمع نامه اطالعات مربوطه، از طریق پرسش

ار، تعداد ساعات کار در روز، وضعیت ي ک سن، تحصیالت، وضعیت تاهل، تعداد افراد خانوار، سابقه
افزار  ها با استفاده از نرم در نهایت داده. ي رخداد حادثه در یکسال اخیر بود اختالل در خواب و سابقه

19SPSS يهاي آمار و آزمون )student  - T  وANOVA (مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  
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  ي پژوهشها یافته
هاي  از کارکنان مراقبت پرواز نهاجا  و از شاغلین در سطح یگان نفر 52در مورد این مطالعه مقطعی 

همه کارکنان مورد مطالعه مرد و با مدرك کارشناسی به  .تی در سطح استان تهران انجام شدعملیا
درصد،  34/23 اند، ت در خارج از مرکز را داشتهسال خدم 1-5ي  درصد شاغلینی که سابقه. باال بودند

 دگیر درصد از کارکنان را در بر می 10سال حدود  11سال و بیش از  66/66سال  5تا  10بین 
  ). 2جدول (

  بررسی خصوصیات فردي و شغلی کارکنان مراقبت پرواز - 2جدول 
  درصد  وضعیت  متغیر
  

  صورت درصد سابقه خدمت در خارج از مرکز به
5سابقه خارج از مرکز زیر   30 

10تا  5سابقه خارج از مرکز   40 

15تا  10ه خارج از مرکز سابق  30 

  
  صورت درصد سن کارکنان به

30و زیر  30سن   23.34 

40تا  31سن بین   66.66 

50تا  41سن بین   10 

صورت درصد میزان تحصیالت به  80 لیسانس 

 20 فوق لیسانس

 
 

صورت درصد سوابق خدمتی به  
 
 

5سابقه خدمت زیر   3.34 

10تا  5سابقه خدمت   16.67 

15تا  10بقه خدمت سا  53.36 

20تا  15سابقه خدمت   16.67 

به باال 20سابقه خدمت   10 

  
در بررسی رابطه استرس شغلی با سایر متغیرها، نتایج نشان داد کارکنانی که داراي سوابق 
خدمتی باالتري دارند، نسبت به کارکنانی که داراي سوابق خدمتی کمتري دارند، کارکنانی که سوابق 

یاتی بیشتري نسبت به کارکنانی داراي سوابق عملیاتی کمتري دارند، کارکنانی که داراي سطح عمل
نتایج بررسی ادعاهاي فوق تحت آزمون . کنند تحصیالت کمتري هستند، استرس کمتري را تجربه می
هاي مختلف متغیرها نشان داد در تمام  بندي مقایسه میانگین نمرات استرس شغلی در میان تقسیم

  . آمده است 2نتایج این بررسی در جدول شماره . است 05/0بزرگتر از  P-Vوارد فوق، مقدار م
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  نتایج مقایسه میانگین استرس شغلی در حاالت مختلف متغیرهاي مورد بررسی -3جدول 
  P-V  )انحراف معیار/+ - ( نمیانگی  وضعیت  متغیر

  
سابقه خدمت در خارج از 

  مرکز 

5سابقه خارج از مرکز زیر   )336/29±(54/162   

10تا  5سابقه خارج از مرکز   )221/21±(33/152  860/0  

15تا  10سابقه خارج از مرکز   )336/29±(01/150   

  
  سن کارکنان 

30و زیر  30سن   )612/13±(45/160   

40تا  31سن بین   )633/29±(54/155  420/0  

50تا  41سن بین   )211/18±(31/152   

انسلیس میزان تحصیالت   )112/33±(45/161  619/0  

44/160)±124/21( فوق لیسانس  

 
 

 سوابق خدمتی 
 
 

5سابقه خدمت زیر   )321/18±(78/160   

10تا  5سابقه خدمت   )336/12±(54/159   

15تا  10سابقه خدمت   )336/26±(21/155  698/0  

20تا  15سابقه خدمت   )336/33±(33/152   

به باال 20سابقه خدمت   )336/21±(36/150   
روابط بین فردي، وضعیت جسمانی و عالیق ، توزیع نمرات سه قسمت استرس شغلی شامل 3جدول شماره 

درصد از کارکنان مراقبت پرواز استرس شغلی  90، تقربیا 3بر اساس جدول شماره . دهد شغلی را نشان می
درصد  34/3سترس شغلی طبیعی و تنها درصد در حد ا 66/6کنند؛ این در حالی است که  باالیی را تجربه می

  .کنند از افراد استرس شغلی پایینی را تجربه می
  توزیع نمرات سه قسمت استرس شغلی – 3جدول شماره 

استرس شغلی   
  پایین

استرس شغلی 
  ضریب همبستگی  استرس شغلی باال  طبیعی

مقدار (روابط بین فردي 
  87/0  75- 62  57-51  46-39  )هنجار شده

  
  90  6.66  3.34  س در بعد اولدرصد استر

مقدار ( یوضعیت جسمان
  80/0  67-58  55-48  44-35  )هنجار شده

  86.7  6.66  6.66  درصد استرس در بعد دوم
  65/0  27-23  21-28  17-13   یعالیق شغل

  93.34  3.33  3.33  درصد استرس در بعد سوم
    167- 141  140- 117  116-91  جمع

  69.9  16.7  13.4  درصد استرس در حالت کلی
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  گیري  بحث و نتیجه
 دپژوهش حاضر نشان داد که اغلب کارکنان مراقبت پرواز مورد بررسی، استرس شغلی باالیی دارن

که نسبت به (است  30/161و میانگین نمرات کلی استرس شغلی در کارکنان مراقبت پرواز ) 9/69(
وان چنین نتیجه گرفت که شغل ت بنابراین می). در سطح باال قرار دارد) 140(سطح مبنا یعنی 

تازیکی و هاي تحقیق با مطالعات انجام شده توسط  یافته. مراقبین پرواز، بسیار پراسترس است
) 1976( نو ملتون و همکارا) 1997( تاسمی ، شوك)2000(، کاستا )1994(، زئیر )1383( نهمکارا

  . باشد همسو می
کل استرس شغلی به ترتیب ابتدا با روابط بین  نتایج نشان داد که باالترین ضریب همبستگی نمره

) 65/0(مندي به کار  و در نهایت میزان عالقه) 80/0(، سپس وضعیت جسمانی )87/0(فردي 
توان گفت در کارکنان مراقبت پرواز، نقش عوامل روابط بین فردي و سپس  بنابراین می. باشد می

  . مندي به کار است القهوضعیت جسمانی در افزایش نمره استرس بیش از عوامل ع
ي روابط بین فردي، عواملی نظیر نحوه ارتباط با سرپرست و جلب رضایت وي، تعدد  در حیطه

ي کاري، روابط درون سازمانی، عامل امنیت و ارتقاي شغلی، مشارکت افراد در  سرپرست در حوزه
بین افراد از سوي  ي ارتباط کارکنان با یکدیگر، تبعیض هاي مرتبط با کار، نحوه گیري تصمیم

مسئولین، میزان رغبت به انجام کار و عواملی از این قبیل وجود دارند که بایستی در اولویت برنامه 
  . کاهش استرس قرار گیرد

عواملی از قبیل حجم کاري باال، نیاز به ) وضعیت جسمانی(شرایط فیزیکی محیط کار  قسمتدر 
مدت، نیازهاي کاري بیش از توان افراد، مسئولیت سرعت عمل، زمان استراحت کم، نشستن طوالنی 

از جمله این . از این رو، ضروري است تا این خصوص تمهیداتی اندیشه شود. وجود دارد... کاري باال و 
  :توان موارد زیر اشاره کرد کارها می راه
 د کمک توان ایجاد محیطی مناسب براي کنترل ترافیک هوایی، استفاده از تسهیالت اتوماسیون می

 شایانی به مراقبین پرواز و در نهایت به بهبود ایمنی پروازها داشته باشد؛ 

  هاي رادیویی مناسبی استفاده  در راستاي کاهش میزان سر و صداي محیط کاري، از سیستم
 گردد؛
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 هاي زمانی  هاي آزمایشی و تمرینی در دوره هاي اضطراري، طرح جهت آمادگی کارکنان با موقعیت
 زار گردد؛ مناسب برگ

 سازي حجم کاري کارکنان مراقبت پرواز، توانمندي  براي بهبود وضعیت ایمنی پروازها و بهینه
دقت مورد بررسی قرار گیرد تا در زمان مناسب از آنها براي کنترل پروازها استفاده  تمامی کنترللرها به

 گردد؛

 مراقبت  اري و رفع معضالتهمک هماهنگی، منظور به 1ي مراقبت پرواز ماهیانه جلسات برگزاري
 گردد؛ تلقی کارکنان استرس شغلی کاهش در مؤثر اقدامی تواند می پرواز

مندي به کار عواملِ عالقه به کار، احساس امنیت شغلی، عدم یکنواختی کار، و  ي عالقه در حیطه
هش استرس گیرد که باید در اولویت سوم بهبود شرایط کاري با هدف کا عواملی از این قبیل قرار می

کارهایی جهت کاهش استرس شغلی ناشی از  راهاز جمله . در گروه مورد بررسی، مورد توجه قرار گیرد
 : می توان به موارد زیر اشاره کرد) مندي به کار عالقه( یعالیق شغل

 انجام براي الزم شخصیتی هاي از ویژگی بلکه شغل این به مند عالقه تنها نه که افرادي استخدام 

 هاي مسئولیت براي تصدي فرد ترین مناسب چنانچه زیرا .باشند برخورد وظایف شغلی رستد دادن

 خواهد بود؛ کمتر او به روانی هاي تنش وارد آمدن احتمال شود، انتخاب شغل یک

 اي  مبنی بر وجود رابطه )1390(ن با توجه به تحقیقات صورت گرفته توسط غفوریان و همکارا
ي تحقیق مبنی بر وجود استرس شغلی  شغلی و رضایت شغلی و یافته منفی و معنادار بین استرس

هاي مدیریتی استرس، استفاده  باال در کارکنان مراقبت پرواز، الزم است تا با اجراي آموزش مهارت
هاي رضایت شغلی عالوه بر ارتقاي سالمت روانی آنان، موجبات  مدیریت زمان و تقویت شاخص

 . توان ارتقا داد ها را به میزان قابل توجهی می یت رضایت شغلی آنمندي به شغل و در نها عالقه

  
  
  
  
  

                                                                                                                              
1- ATC Board 
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   منابع
. ایران گمرك کارکنان عملکرد بر ضمن خدمت آموزشی يها دوره تأثیر ارزشیابی). 1380( .مقوا اسماعیلی،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده. ارشد کارشناسی پایان نامه
 شغلی يها مهارت افزایش زمینه در مرکزي بانک آموزشی يها برنامه ارزیابی .)1373(. دعبدالحمی ي،انصار

  .تهران دانشگاه ،73 پاییز مارهش ،26دوره ،مدیریت دانش فصلنامه کارکنان،
 .سمت: تهران. عملیاتی فرایند و الگوها مفاهیم،: آموزشی ارزشیابی .)1380(. سعبا بازرگان،

 انتظامى دارى رسته درجه آموزش درسى برنامه بیرونى اثربخشى ارزیابى .)1388(. نهمکارا و عفرج زاده، ترك
  1388 زمستان چهارم، شمارة چهارم، سال ، انتظامی مدیریت مطالعات صلنامهف ، ناجا

 منابع و نیشکر توسعه شرکت آموزشی يها دوره اثربخشی ارزیابی الگوي طراحی .)1385(. مرحی جعفرزاده،
 .               تهران دانشگاه تربیتی علوم روانشناسی دانشکده. ارشد کارشناسی نامه پایان. جانبی

 .سمت انتشارات ، تهران ، انسانی علوم در تحقیق روش بر يا مقدمه. )1384(. ارض حمدم ، نیا حافظ
،  آموزش و شدن هانیج المللی ینب – علمی کنفرانس مقاالت خالصه .)1391(. لرسو سید ، کرانی حسینی

 .تهران شدن، جهانی مطالعات ملی مرکز
 ملی رکزم ، آموزش و شدن جهانی المللی ینب – علمی کنفرانس مقاالت خالصه .)1391(. افاطیم ، ریزوي

 .تهران شدن، جهانی مطالعات
 .دانش نگاه: تهران. سازمان و مدیریت هاي یهنظر بر جامع مرورى. )1383(. اسیدرض سیدجوادین،

 انسانى، منابع رفتار، اصول، مفاهیم، سازمان، و مدیریت هاي یهنظر بر جامع مرورى. )1383( . راکب على سیف،
 .آگاه: تهران .سیستم تحلیل تجزیه

کارشناسی  پایان نامه. سیپ الگوي از استفاده با دانش و کار يها هنرستان ارزشیابی. )1384(. کیوان صالحی،
 .تهران دانشگاه روانشناسی دانشکده ارشد،
 بررسی موردي مطالعه: مهندسی يها آموزش کیفیت ارزیابی .)1387(. نهمکارا و عبدالحسین عباسیان،

 ،ایران مهندسی آموزش فصلنامه پاتریک، کرك مدل اساس بر مقاومتی جوش آموزشی دوره اثربخشی
 .38 لیا 62 ص ،87 اییزپ ،39 شماره ،10 ورهد
 ، اول چاپ ، برین پژوهان دانش علمی موسسه ، انتشاراتسازمانی شناسی آسیب). 1387(. نهمکارا و عطافر

 .تابستان
 ملی رکزم ، آموزش و شدن جهانی المللی ینب – علمی کنفرانس مقاالت خالصه .)1391(. ممری ، عینی

 .تهران شدن، جهانی مطالعات
  پایان نامه. ساپکو شرکت کنانکار ضمن خدمت تخصصی يها دوره اثربخشی بررسی. )1381(. زینب فرهمند،

 .تهران دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی دانشگاه کارشناسی ارشد،
ریزي  دو فصلنامه مدیریت و برنامهآموزشی شرکت برق ،  يها دورهارزیابی اثر بخشی ). 1387(. دقهرمانی، محم

 .46-35 ص ،1387، پاییز 1، شماره 1، دوره آموزشی يها نظامدر 
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 دانشگاه سازمانى فرهنگ معیارهاى بر تأکید با سازمانى اثربخشى الگوى طراحى. )1375(. یدعباسس کاظمى،
 .مدرس تربیت

 ، سعید آنالویی، و مرضیه پور، قبادي  و علی عطافر، ترجمه ،سازمانی شناسی آسیب). 1387(. اندرو مانزینی،
 .تابستان ، اول چاپ ، برین پژوهان دانش علمی موسسه انتشارات

 .ترمه نشر ، هرانت ، آینده آموزش و آموزش یندهآ ؛برتر نظام ،)1380(. ناردوا مجیدي،
 از اهواز نفت صنعت کارگران خدمت ضمن آموزش يها برنامه اثربخشی بررسی .)1377(. همرضی محمودي،

 هدانشکد. ارشد کارشناسی نامه ایانپ .اه برنامه این در کننده شرکت کارگران و سرپرستان دیدگاه
 .طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی

  ششم شماره ، ریزي برنامه و مدیریت سازمان هاي گزارش مجموعه .)1381( .جمهوري ریاست راهبردي معاونت
 .اول چاپ روایت، انتشارات تهران، ،سازمان نوسازي و بهسازي دانش. ) 1388( . رجعف زاده، ممی

. کارکنان شغلی عملکرد بر سایپا شرکت آموزشی يها دوره اثربخشی ارزشیابی .)1383(. نرحم نورعلیزاده،
 .طباطبایی عالمه دانشگاه کارشناسی ارشد پایان نامه

 سیماي انتشارات ، ها سازمان در کارکنان آموزش شناسی آسیب .)1389(. دمهردا میر پیدایی، ، فریبرز نوري،
 .شدان
 میرمحمد ترجمه. آموزشى مدیریت در عمل و تحقیق و تئورى .)1382(. جى سیسل میسکل،؛ و ك وین هوى،

 .ارومیه دانشگاه: ارومیه زاده، عباس
 شدن جهانی المللی ینب – علمی کنفرانس مقاالت خالصه.) 1391(. یمصطف ، ستکملیم ، علی امید ، یوسفی
 .تهران شدن، جهانی مطالعات ملی ، مرکز آموزش و
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