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 چکیده

 تأسیسها،   دارای دارای نیهرو  ایه   کهه  جایی از و دارد مستقیم رابطه سوانح وقوع با همواره باال سرعت
 ناپهییری  جبهران  ضربا، هوایی  حوادث و سوانح وقوع است  قیمتیگران بسیار افزارهایجنگ و تجهیزا،

 عوامهل  کهاهش  نهاگوار  رویهدادهای  و سوانح افزایش دالئل تری مهم از یکی. کندمی وارد نیرو ای  بدنه به
 نیهرو  ایه   فنّهی  وکارکنهان  خلبانهان  میان در انضباط و آموزش روحیه  انگیزه  همچون رزمی توان ناملموس

 عوامهل  کهه  اسهت  گرفتهه  صور، اساسی سؤال ای  به پاسخگویی هدف با حاضر تحقیق بنابرای . باشدمی
 نهوع  از دسهتاورد  برمبنهای  تحقیهق  ایه   کدامنهد   نهاجها  فنّهی  کارکنان و خلبانان انگیزه کاهش بر تأثیرگیار
 نظری های دیدگاه بررسی از پس. است تحلیلی و توصیفی پیمایشی  نوع از تحقیق  روش برمبنای کاربردی 
 ها  مؤلفه تأثیر تعیی  منظور به و شده شناسایی آن های مؤلفه و ابعاد هوایی  سوانح بر آن تأثیر و انگیزه راجع
 ههوایی  دانشهجویان  پهووهش   ایه   آماری جامعه. گردید اقدام آماری جامعه بی  نامهپرسش تنظیم به نسبت
 نفهر  011 تعهداد  بهه  آجا ستاد و فرماندهی دانشگاه و ملی دفاع عالی دانشگاه 39-39 تحصیلی سال ورودی
 آوری جمهع  روش. گردیدنهد  تعیی  نمونه حجم عنوان به نفر 92 تعداد کوکران فرمول از استفاده با که است

 و بهرداری  فهیش  و نامهپرسش ابزارهای از استفاده با و بوده میدانی و ای کتابخانه روش به ها داده و اطالعا،
 ههای  شهیوه  از اسهتفاده  بها  تحقیق های داده. شدند آوری جمع الزم های داده ای  کتابخانه بردارینُت همچنی 
 .اند گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد کیفی های تحلیل و توصیفی آماری

    خلبانان  کارکنان فنّی  انگیزه  سوانح هوایی  نیروی هوایی آجا واژگان کلیدی:

                                                           
1
 دانشگاه عالی دفاع ملّی استادیار ریاضی
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 مقدمه
باشد و در ای  میان قدر، استقالل و اقتدار هر کشور در گرو داشت  نیروهای مسلح قوی می

باالی آفندی حائز اهمیت خاصی است. با توجه به اینکه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 

ی پروازی و فنی همچون هواپیماهای شکاری  شناسایی  پیشرفته و پیچیدهایران دارای تجهیزا، 

طلبد  های ایم  را در سطح بسیار گسترده میباشد  لزوم فعالیت افک  و  ترابری میجنگنده بمب

 تر از درمان است.تر و مقرون به صرفهچرا که همواره پیشگیری راحت

منظور حفظ توان رزمی نیروی هوایی  حفظ و بههای مالی سنگی  با توجه به صرف هزینه   

نگهداری منابع انسانی و تجهیزا، آن از اولویت باالیی برخورداراست. توان رزمی هر یگان که 

آید. با عنایت به گرانسنگ  شامل عوامل محسوس و نامحسوس است با وقوع هر سانحه پایی  می

روی هوایی و نیز اهمیت دقت در نگهداری از بودن منابع انسانی )خلبانان و کارکنان فنی( در نی

ای مدیریت نماید که کمتری  گونهمنابع مادی  خصوصاً در شرایط کنونی  باید سازمان نهاجا به

 میزان را در از دست دادن ای  منابع ارزشمند در طول پروازهای مستمر نیرو داشته باشد.

باشد. عوامل گیار بر موفقیت یا شکست میتری  عوامل تأثیردر ای  میان منابع انسانی از مهم

تواند منابع فیزیکی و مادی را به هدر داده و اتالف کند  از بی  ببرد یا آن را بارور کند. انسانی می

دانند و عقیده دارند در هر ساز انسان را انگیزه میدهنده و حرکتدانشمندان  موتور محرک جهش

تری  مشکل یزه تأثیرگیار است. شاید بتوان گفت  بزرگدرصد انگ 41درصد تالش و  91موقعیتی 

آورتری  بحرانی که مدیران ما با آن مواجه هستند  قلّت انگیزه و های امروزی ما و چالشسازمان

تری  ساختارها و ها  اثربخشانگیزه بهتری  برنامهباشد. کارکنان بیپییری کارکنان میاُفت مسئولیت

برند. بنابرای  از دیرباز و از شروع تاریخ هوانوردی پیشرفته  مسؤلی  ی  میمؤثرتری  منابع را از ب

ی کاری نیروی برای جلوگیری از هدر رفت  منابع مادی و معنوی خود  سعی در ارتقأ انگیزه

اگر یک نظامی تصور کند در   ( چرا که92: 0943یی  اند.) هزاوهانسانی خود از طرق علمی بوده

های خود دست یابد دچار نارضایتی شده و تواند به هدفصور، داشت  شغلی دیگر  بهتر می

احساس خواهد کرد که از منزلت الزم برخوردار نیست. بنابرای   یکی دیگر از عوامل تنزل منزلت 

 (44: 48)رابینز   .سازمانی نظامیان اعتقاد آنها به وجود مشاغل بهتر است

نظامی  ها  مخصوصاً سازمانهای مدیران ارشد و میانی سازمانها و فعالیتریزیپس تمام برنامه    

ههای بیرونهی نشهود و    های داخلی کارکنان تبدیل به انگیزهباید به ای  مهم معطوف گردد که انگیزه
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کارکنهان سهازمان    های امیهد  بهه شهغل در وجهود    انگاری صور، گیرد  شعلهاگر در ای  مورد سهل

افتد که های نظامی )هوایی( اتفاق میدنبال آن سوانح و حوادث دلخراش در یگانشده و بهخاموش

ای  تحقیق باید به  ضرورت و اهمیتباعث کاهش توان رزمی در آن یگان خواهد شد. در راستای 

گ توجهه خهاگ گهردد  در خصهو     ههای عملهی   های نظری یا علمی و ضرور،دو دسته ضرور،

سوانح هوایی  گونه بیان نمود کههای نظری پیرامون موضوع ای  تحقیق باید مطالب را ای  ضرور،

کنند و حوادث  هم منابع انسانی را بهه خطهر   دار میو رویدادهای پروازی  افکار عمومی را جریحه

 دهند. اندازند و هم منابع اقتصادی را به هدر میمی

ها همهواره  های مسئولی  بوده و هست. یگان  همواره یکی از دغدغهدر نهاجا  ارتقاء توان رزمی   

ها و دستاوردهای موجود و انجام مداوم بازدید و گیری از آخری  فناوریدر تالش هستند تا با بهره

ههای محولهه  بها اعمهال مهدیریت      ها  ضم  انجام مأموریتها و بخشنامهصدور انواع دستورالعمل

داشته و در نهایت بهه اههداف خهود نائهل گردنهد. سهوانح       تری  حد نگهیی صحیح  سوانح را در پا

شوند که عوامل انسانی  کفه تر میای دیگر پررنگرنگ و در برههای از زمان کمهوانوردی در برهه

پر ای  ترازو را همیشه به نفع خود جابجا کرده است. وقوع هر سانحه  عالوه بر خدشهه بهر پیکهره    

های ملی و انسانی را به همراه دارد. لیا مسئولی  بها  نیروی مربوطه  اتالف سرمایه نیروهای مسلح و

عنهوان کاتهالیزور  سهرعت سهوانح     اشراف به معضال، موجود  درصدد یافت  عواملی هستند که به

های دقیق و علمهی   بخشند. اهمیت تحقیق حاضر ای  است که با انجام بررسیهوایی را تسریع می

باشد را از تمامی جوانب مورد نقد و ل تسریع کننده سوانح  که همان کاهش انگیزه مییکی از عوام

خصههوگ  در بررسههی کارشناسههانه قههرار داده و عوامههل را اسههتنتات نمههوده اسههت. از سههوی دیگههر

 های عملی ای  تحقیق باید اظهار داشت  نیروی هوایی با مشکال، زیر مواجه خواهد شد. ضرور،

 سوانحافزایش رویداد و  -

 به هدر رفت  منابع انسانی و اقتصادی -

 عدم دستیابی به دستاوردهای علمی -

 کاهش و عدم ارتقاء توان رزمی -

 پروازی. دلیل رکود در آموزشبه تقلیل دانش و علوم برخورد با سوانح -

عوامل تأثیرگیار بهر کهاهش انگیهزه خلبانهان و کارکنهان فنهی نیهروی ههوایی ارتهش          »  سؤال اصلی تحقیق

 :کههه انههدنیههز اینگونههه مطههر  شههدهسؤؤالا ت فرعؤؤی باشههد و مههی«   جمهههوری اسههالمی ایههران کدامنههد
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رکنان فنهی نیهروی ههوایی ارتهش جمههوری       عوامل ملموس تأثیرگیار بر کاهش انگیزه خلبانان و کا -الف

ی نیهروی  رکنهان فنه   عوامل ناملموس تأثیرگیار بر کاهش انگیزه خلبانان و کها  -  و باسالمی ایران کدامند

بررسی عوامل تأثیرگیار بهر کهاهش انگیهزه    »  هدف اصلی و  هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران کدامند

: عبارتنهد از اهؤداف فرعؤی   اسهت و  « خلبانان و کارکنان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

بررسی عوامل ملموس تأثیرگیار بر کهاهش انگیهزه خلبانهان و کارکنهان فنهی نیهروی ههوایی ارتهش          -الف

بررسی عوامل ناملموس تأثیرگیار بر کاهش انگیزه خلبانهان و کارکنهان فنهی     -جمهوری اسالمی ایران و ب

ل ملمهوس  عوامه احتمهاالً   -الهف  نیز اینچنی  اسهت: ها  فرضیهنیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران. 

کارگیری وسایل و تجهیزا، قدیمی و فرسوده( باعث کاهش انگیهزه خلبانهان و کارکنهان    )میزان حقوق و به

گیاری عوامل ناملموس )عدم ارزشاحتماالً  -بشود و فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می

( باعث کاهش انگیزه خلبانهان و  های اجتماعیبندی و عدم حفظ منزلت و ارزشبندی لیدری و لولبه طبقه

 شود.کارکنان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می

 :مبانی نظری

 شناسی:پیشینه 

در  41نهاجا در دهه  2اف  ار در ایجاد سوانح هوایییبررسی عوامل تأثیرگ موضوع مقاله: رساله مرتبط با -الف

مقاله بدی   در دافوس آجا انجام شده    سؤال ستاد مرتضی شیروانیسرهنگ خلبان که توسط  پایگاه شکاری اصفهان

ریزی پروازی   کنترل و نظار، ناقص و .....( در ایجاد سوانح هوایی  آیا عوامل )ضعف مدیریت در برنامهشر  است: 

  است که نتیجه بدست آمده ایو  در پایگاه شکاری اصفهان موثر بوده است   41نهاجا در دهة  2-هواپیماهای اف

های در حی  پرواز و ضعف دانش پروازی ریزی پروازی  کنترل ونظار، ناقص  بیماریضعف مدیریت در برنامه

در پایگاه شکاری   41نهاجا در دهه 2% در ایجاد سوانح هوایی اف 49% و  28%   44%   38خلبانان به ترتیب به میزان 

 اصفهان موثر بوده است.

 تأسیسا، و تجهیزا، هوایی  ناوگان فرسودگی عوامل بررسی موضوع مقاله بامطالعه گروهی مرتبط  -ب

 اسالمی جمهوری ارتش ستاد و فرماندهی دانشگاهست که در  ایران اسالمی جمهوری ارتش هوایی نیروی

سؤال تحقیق ای  است  پور انجام گرفته و  با محوریت استاد امیر سرتیپ فیروز مسیح 0939 سال در ایران

و  امل فرسودگی ناوگان هوایی  تجهیزا، و تأسیسا، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران چیست عوکه: 

قدمت زیاد تجهیزا، پروازی  پشت سر گیاشت  هشت سال دفاع مقدس و استفاده مستمر از نتیجه بدست آمده 

مواقع دالئل اصلی فرسودگی ای از  ناوگان پروازی  تجهیزا، و تأسیسا، و همچنی  عدم مدیریت صحیح در پاره

 باشد.ناوگان هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می
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 :مفهوم شناسی

 انگیزه 

توان انگیرش را در قالب و بر حسب رفتار عملی تعریف کرد.کسانی که تحریک شوند نسبت به می

تواند نسبی دارد و نمینمایند. ولی ای  تعریف حالت کسانی که تحریک نشوند تالش بیشتری می

کننده مطالب بیشتری است  ولی اهمیت کمتری مطالب زیادی را در ای  باره بگوید. تعریفی که بیان

دارد  چنی  است: انگیزش تمایل به انجام کار است و در گرو توانایی فرد  تا بدان وسیله نوعی نیاز 

 اهده کرد.توان فرآیند انگیزش را در نمودار زیر مشتأمی  گردد. می
 

     
   

        
        

     
      

         
        
         

  

 نمودار فرآیند اصلی انگیزش: 0شکل

 وجهود  شود که آن نیز به سهم خهود در فهرد پویهایی بهه    نشده موجب ایجاد تنش مییک نیاز تأمی 

شود دهد. ای  پویش موجب جست و جو برای هدف خاصی میآورد و او را به جهتی سوق میمی

 تواند نیاز را تأمی  کند و باعث کاهش تنش شود.  تأمی  گردد میکه اگر آن هدف 

کارکنانی که تحریک شده باشند در یک وضع و یا حالت تنش قرار می گیرند. برای رههایی از ایه    

کننهد  تنش دست به نوعی کار یا فعالیت می زنند. هر قدر تنش بیشتر باشد فعالیت های بیشتری می

توان نتیجه گرفت کند میابرای  هنگامی که کارگر یا کارمند تالش زیادی میتا از آن رهایی یابند. بن

که وجود نوعی تمایل یا خواست وی را در جهت دستیابی به هدفی که برای آن ارزش قائل است  

 (22: 0948سوق داده است)رابینز  

 نظریه سلسله مراتب نیازها:

وسیله آبراهام مازلو ارائه شهد  از  که به نیازها شاید درست ای  باشد که بگوییم نظریه سلسله مراتب

های انگیزش است. او اساس فرض خود را بهر ایه  گیاشهت کهه در درون ههر      مشهورتری  نظریه

 اند از:شده( وجود دارد. ای  نیازها عبار،بندیصور، طبقهانسان پنج دسته نیاز )به

 شود.ر نیازهای فیزیکی میفیزیولوژیکی که شامل گرسنگی  تشنگی  پناهگاه و سای -0

 شود.ایمنی که شامل امنیت و محفوظ ماندن در برابر خطرا، فیزیکی و عاطفی می -9

 شود. اجتماعی که شامل عاطفه  تعلق خاطر و دوستی می -9
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شود. درونی و برونی. احترام درونی شامل حرمت احترام که ای  نیاز به دو بخش تقسیم می -8

 شود.پیشرفت و احترام برونی شامل پایگاه  مقام  شهر، و جلب توجه مینفس خودمختاری و 

کوشد تا همان چیزی شود که استعداد آن را دارد و خودشکوفایی که در ای  نیازها شخص می -2

آن شامل رشد و دستیابی به همان چیزهایی است که فرد بالقوه استعداد رسیدن به آنها را دارد و به 

 شود.می شکوفااصطال  خود

 

 آبراهام مازلو( : سلسله مراتب نیازها)9شکل

کند. )با توجه هنگامی که هر یک از ای  نیازها به مقدار کافی ارضا شود  نیاز بعدی خودنمایی می

کند. از دیدگاه انگیزش  نظریه مزبور بیانگر ای  به مثلث مازلو( فرد یک سلسله مراتب را طی می

صور، شود  ولی اگر نیازی بهصور، کامل ارضا نمینیازی بهمطلب است که  اگر چه هیچ 

گردد. کند و باعث تحرک فرد نمیاساسی و به مقدار الزم ارضا شود  دیگر ایجاد انگیزه نمی

بنابرای   اگر طبق نظریه دانشمند مزبور کسی بخواهد دیگری را تحریک کند  باید دریابد که از نظر 

در کجا قرار دارد و آنگاه در جهت ارضای همان نیازها یا آنها که  سلسله مراتب نیازها  آن شخص

 نماید.در سطح باالتر قرار دارند  اقدام

مازلو ای  نیازها را به دو دسته رده باال و پایی  تقسیم کرده. نیازهای فیزیولوژیکی و امنیت را در 

بندی اال قرار داده است. ای  طبقهشکوفایی را در رده برده پایی  و نیازهای اجتماعی  احترام و خود
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شوند  در حالی که نیازهای رده از آن جهت انجام شد که نیازهای رده باال در درون فرد ارضا می

 گردند.وسیله عوامل برونی ارضا میپایی  اصوالً به

 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران:
حکومت مرکزی  زعا، و در نهایت تحکیم قدر،هواپیمای نظامی در ایران  در ابتدای امر  علیه منا

کار گرفته شد و در چارچوب تکوی  ارتش نوی  )در زمان پهلوی اول( تعداد فراوانی هواپیمای  به

ای نیز برای  های گسترده نظامی از کشورهای آلمان  فرانسه روسیه و انگلستان خریداری شد. طر 

بنا با دریافت امتیاز از کارخانجا، سازنده ساخت هواپیما در داخل کشور اجرا شد. بر ای  م

در نیروی هوایی اقدام به تولید هواپیمای آموزشی از نوع « کارخانجا، شهباز » خارجی  

کرد. تا شروع جنگ جهانی دوم توانست « هایند»و « آداکس»و هواپیمای جنگی « تایگرموس»

پایگاه نیز در اختیار داشته  4و  مدل گوناگون از چهار کشور شود 04فروند هواپیما از  811صاحب

های نیروی هوایی  الملل دوم و در زمان حکومت پهلوی دوم فعالیتباشد. پس از پایان جنگ بی 

خورشیدی آغاز گردید و با خرید هواپیماهای جدید از انگلستان و  0992مجدداً از اواسط سال 

سال )تا قبل از انقالب  91رف آمریکا روند تکوی  ای  نیرو به سوی عصر جت آغاز شد و در ظ

)فانتوم( و  8-افک  افهای جهان نظیر هواپیمای جنگنده بمب تری  جنگنده اسالمی( به پیشرفته

 تری  نیروهای هوایی جهان تبدیل شد. هواپیمای شکاری رهگیر تامکت مجهز و به یکی از قوی

ی  وع جنگ تحمیلی و محاصرهانقالب شکوهمند اسالمی و پیامد آن قطع رابطه با آمریکا  سپس وق

ای در وضعیت گیشته نیروی هوایی بوجود آورد. از یکسو تلفا، جنگ  اقتصادی تغییرا، عمده

ها خصوصاً غرب در فروش سال  و قطعا، یدکی به ایران و از  تحمیلی  تحریم و ممانعت قدر،

ور نظامی آمریکا قدر، را تغییر و سپس حض  سوی دیگر تقویت نیروهای هوایی همسایگان موازنه

ای مواجه  در منطقه مجموعاً شرایطی را بوجود آورد که طراحان عملیا، نهاجا را با نیازهای ویوه

ای جز تالش برای ساخت در داخل و یا روی آوردن به مقدورا، بازار وجود  نمود. درنتیجه چاره

های پروازی خود اننداشت. بنابرای  پس از پایان جنگ تحمیلی نیروی هوایی برای تکمیل ناوگ

از روسیه  93و میگ  98اقدام به خرید هواپیماهای جنگنده از بلوک شرق نمود. هواپیماهای سوخو

 های هشت سال دفاع مقدس شدند. از چی  وارد به ایران شد و مرهمی بر زخم 7و هواپیماهای اف
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 های سنتی و رایج در زمینه تشریح بروز سوانح هوایی:مدل

بر مبنای یک نظریه یا مدلی خاگ  تشریح مشکلی را که برای توسعه سازمان تحقیق معتبر 

گانه  جهت تشریح عوامل مؤثر در سازد. برای سالیان متمادی مدل سهضروری است  تسهیل می

صور، کلی  شامل انسان  گردید. عوامل ای  مدل بهبروز رویدادها و سوانح هوایی استفاده می

اند. است و هر کدام با امکان تأثیرگیاری یکسان در مدل طراحی گردیدهمحیط و ماشی  دیده شده 

 (02: 0931نام  شاخگی در قالب شکل  ارایه شده است.)مرویذیالً مدل سه

     

         
 

 مدل سه شاخگی بروز سوانح: 9شکل

ای اسهت کهه   مدل جعبهه دهد خوبی نشان میمدل دیگری که محتویا، متفاو، عوامل انسانی را به

میالدی در قالب عبار، ش ل ارایه شده است. ای  مدل از مفاهیم نرم افهزار  سهخت    0379در سال 

 0372افزار  محیط و زیست افزار تشکیل شده است. با ایجهاد تغییراتهی در مهدل مهیکور در سهال      

 میالدی  مدل امروزی  آن ارایه گردید.

 

 
 در بروز سوانح shellمدل  : 8شکل             

با بررسی های انجام شده توسط تیمی از اساتید و دانش آموختگان رشته سوانح هوایی در دانشگاه 

عنهوان  افزار  انسان و نظار، و کنترل(  بهه افزار  محیط  نرمهوایی شهید ستاری مدل سمنان )سخت

برطرف نماید. در ایه    مدل بهینه شده قبلی معرفی گردیده است که توانسته اشکاال، مدل قبلی را

  ( با عنایهت بهه   94: 0948باشد.)هزاوی  مدل نیز نقش عوامل انسانی به وضو  قابل تشخیص می
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 تهری  عوامهل تأثیرگهیار بهر موفقیهت یها شکسهت       توان گفت که منابع انسانی از مهمموارد باال می

وانآن را کنترل و مههار  تباشد. سوال اساسی اینجاست که دالیل افت انگیزه چیست و چگونه میمی 

 (88های انگیزشی پرداخته شود)همان  کرد  در ای  راستا نیاز است به توضیح مختصری از نظریه

 

 : مدل سمنان )منبع: تیمی از اساتید و دانش آموختگان رشته سوانح هوایی در دانشگاه هوایی شهید ستاری(2شکل

 :های انگیزشنخستین نظریه

های بسیار پربار  از نظر مفاهیم انگیزش بود. در ای  دهه سه نظریه ویوه از دورهمیالدی یکی  0321دهه 

رسد  نظر میهای بسیار شدید قرارگرفت  ولی بهارائه شد که اگرچه از نظر اعتبار و اعتماد مورد حمله

سله مراتب نیازها  ها عبارتند از نظریه سلتوانسته باشد به بهتری  شکل انگیزه کارکنان را توجیه نمایند. ای 

-های بسیار معتبر و قابلو نظریه انگیزش بهداشت. از آن زمان تا کنون توضیحا، و توجیه Yو  Xنظریه 

 اعتمادی در باره انگیزش شده است ولی به دو دلیل باید  نخست آن سه نظریه را توضیح دهیم:

 ارائه شده است.ها هایی هستند که در ای  سالاول آنکه آنها سنگ زیربنای نظریه -

ها و ها  مدیران برای توجیه انگیزه کارکنان خود از ای  نظریهدر مرحله عمل و در سازمان -

 کنند.اصطالحا، فنی مربوط به آن استفاده می
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 های انگیزش : نظریه8شکل

 های انگیزش و سیر تاریخیمروری بر تئوری 

 :هاى انگیزشىانواع طرح -

هاى انگیزشى متنوع است. برخى از آنها فردى بوده  برخى گروهى و بعضى در سطح طر     

 :گیردسازمان مورد استفاده قرار مى

 :هاى انگیزشى فردىطر  -

ها متعدد است. هر باشد. ای  نوع طر ورى فردى مىهاى انگیزشى فردى در جهت بهبود بهرهطر 

شر  زیر ها بهع کار از آنها استفاده نماید. دو نمونه از ای  طر تواند با توجه به نوسازمانى مى

 :است

-تری  طر تری  و عمومىالف( طر  پرداخت دستمزد بر حسب تعداد تولید: ای  طر  از قدیمى

هاى انگیزشى است. بر اساس آن  میزان دریافتى یک کارگر به تعداد قطعا، تولید شده یا تعداد 

شده در یک شده بستگى دارد. میزان پرداخت به کارگر به تعداد اقالم تولیدنظر انجام کار مورد

ن آتوان از در واحدهاى تولیدى مى بنابرای باشد. مانند ساعت یا روز وابسته مى   واحد زمانى معیّ

 .طر  استفاده نمود که اغلب قطعا، یک کاال را جدا از یکدیگر تولید کند

شده: در اجراى ای  طر   مد، زمان تاندارد از قبل تعیی ب( طر  پرداخت دستمزد طبق اس

گردد و براساس شده  مقایسه مىشده براى کار انجام شده )ستاده( با زمان استاندارد تعیی صرف
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در صور، کاهش زمان کار و افزایش تولید  افزایش حقوق وجود  .شودآن  حقوق پرداخت مى

  .خواهد داشت

 :هاى انگیزشى گروهىطر  -

یعنى دو یا بیشتر کارکنان بر اساس  .کار رودتواند براى گروه بههر طر  انگیزشى فردى مى

شود و تعیی  سهم هر اما براى مشاغلى که گروهى انجام مى .عملکرد ترکیبى حقوق دریافت کنند

شود. ای  کار گرفته مىهاى انگیزشى گروهى یا در سطح واحد بهیک از کارکنان مشکل است طر 

تواند بر کند  عالوه بر آن  گروه مىروش  احساس همکارى و تعاون در بی  کارکنان ایجاد مى

  .ورى و استاندارد باالتر توافق نمایدافراد  بهتر تأثیر گیارد و با بهره

زیرا هر عضو تمایل  .گیردتر و بهتر صور، مىدر ای  روش حتى آموزش بر مبناى شغل آسان

اى که در ای  طر  البته مسأله .کمک کند تا در شغل خود پیشرفت نمایددارد به اعضاى دیگر 

 .باشدآید  ای  که میزان دریافتى یک شخص تحت تأثیر رفتار سایری  در گروه مىپیش مى

 
 :هاى انگیزشى سازمانىطرح

  شوندشود و تمام کارکنان از آنها سهیم مىکار گرفته مىهایى که در سطح کلى سازمان بهطر 

ورى سازمان  ها ممک  است بر اساس افزایش بهرهشود. ای  طر هاى سازمانى نامیده مىطر 

 هاى تولید یا بهبود سودآورى باشد.کاهش هزینه

 خدما، -

 مسک  -

 تجهیزا، و تأسیسا، -

 شرایط فیزیکی محیط کار -

 رضایت شغلی:

 چه. باشند افراد در شغلی رضایت ایجادکننده توانندمی هم کنار در که دارد وجود متعددی عوامل

 را او حتی یا بکاهد فرد در رضایت ایجاد از تواندمی عوامل ای  مجموع از عامل یک نبود تنها بسا

 شغلی ارتقای امکان اجتماعی  وجهه درآمد  میزان. دهد قرار خود شغل از ناراضی افراد زمره در

 ایجاد عوامل تری مهم از خود شغل از فرد آگاهی میزان و تبعیض عدم کار  محل در مدیریت نحوه

 (918 :0973)ساپینگتون  .است افراد در شغلی رضایت
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 باعث که عواملی با دارند دخالت شغل انتخاب در که عواملی دارد می اظهار کلی  باره ای  در

 چه خاصی  شغل در موفقیت برای که است مهمی سؤال خود ای . اند متفاو، شوند می موفقیت

 خود شخصیت با متناسب شغل انتخاب با خواهد می فرد که چون است  مناسب شخصیتی نوع

 افراد ها  خودخواهی لحاظ به اوقا، اغلب. کند واالیش و تعالی نفس  عز، ارزشمندی  احساس

 است شده دیده اینرو از. کنند ارزشمندی احساس جامعه برای سپس و خود برای ابتداء خواهند می

 که کشد نمی طولی نکند  بودن مفید و ارزشمندی درونی  رضایت احساس شغلی در کسی اگر که

 پرستاری یا معلمی شغل الزمه مثال طوربه. رود می دیگری شغل دنبالبه کرده رها را شغل آن

 معلم تواند نمی مسلماً نباشد  برخوردار صفت ای  از شخصی اگر حال. است فراوان حوصله داشت 

 (98 :0977پووه  )به .شود موفقی پرستار یا

 رضایت باید ببرد لی، کارش از و شود موفق دهد  انجام خوب را کارش شخص که ای  برای

 .آید می دستبه شغلی رضایت صور، چه در دید باید پس. کند پیدا شغلی

 ارضای که هستند نیز اجتماعی نیازهای عده یک دارای فیزیولوژیک  های احتیات بر عالوه مردم

 صورتی در شغلی سازگاری. دارد اهمیت فیزیولوژیک احتیاجا، ارضای اندازه به گاهی ها آن

 :از عبارتند ها آن و شوند ارضاء نیز اجتماعی نیازهای ای  که بود خواهد ممک 

 در باید آن میزان و بگیرد پول دهد می انجام که کاری مقابل در باید کارمند یا کارگر هر: پول -الف

 را او شخصیت پول  ای  نباید هرگز ولی. گیرد می بدهد انجام را کار آن کس هر که باشد حدودی

 شخصیت اما رود  می شماربه زندگی اساسی عوامل از که حال عی  در پول زیرا بیاورد. پایی 

 .شود می پرداخت او به که است پولی از تر ارزش با و تر مهم کارمند

 خواهد ادامه ها سال دارد  دست در که را کاری بداند شخص که ای  یعنی شغلی امنیت: امنیت -ب

 هم پول عامل از گاهی شغلی  امنیت. بدهند انجام سالم کار که نیازمندند کارکنان همچنی . داد

 زیاد چندان گیرد  می که مزدی چند هر باشد دایمی کارش است عالقمند شخص زیرا است تر مهم

 دست و دولتی کارهای سوی به را مردم از بعضی که است شغلی امنیت به احتیات همی . نیست

 .کند می وادار آزاد کار از کشیدن

 محیط قدر هر. کنند کار آراسته و تمیز محیط یک در دارند دوست مردم: کار مساعد شرایط -ت

  شد. خواهد بیشتر کار بازده باشد  خوشایند و جالب کار
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 اطمینان کارگر یا کارمند هر که است ای  شغلی رضایت در دیگر مؤثر عامل: پیشرفت فرصت -د

 و الزم شرایط ایجاد با تواند می او و دارد وجود برایش همیشه پیشرفت فرصت که باشد داشته

  باشد. مند بهره زیاد حقوق از و یابد ارتقاء باال درجا، به بیشتر مهار، قبیل از خود در روش 

. حکمفرماست متقابل محبت ایشان میان که کنند کار افرادی با عالقمندند مردم: شخصی روابط -ه

 محبت مورد نیز و باشند او مهربان دوستان همکارانش که است عالقمند کارمند یا کارگر هر

 یا کارمند پیشرفت به مدیر همچنی  . بداند خودش درباره را او نظر همواره و بگیرد قرار مدیرش

 .بگوید او به را خود توجه ای  حتی و کند توجه کارگرش

 که شد خواهد راضی و برد خواهد لی، کارش از وقتی شخص: شخص استعداد با هماهنگی -و

 در الزم ذهنی استعداد لحاظ از کار که صورتی در. باشد متناسب وی عقلی و بدنی استعدادهای با

 احساس زودی به بگمارند کار آن به را تیزهوش یا هوشمند شخص اگر باشد  عادی افراد حد

 درجا، در هوش سطح لحاظ از که شخصی و کرد خواهد نفر، سرانجام و خستگی و ماللت

 .شد خواهد محروم الزم شغلی رضایت از و برآید کار آن عهده از توانست نخواهد نیز است پایی 

 دست به بیشتری موفقیت و برد می لی، دارد دوست که کاری انجام از فرد: رغبت با هماهنگی -ز

 بگیرد عهده به ناچار به نیست اش عالقه مورد که را کاری ابتدا شخص است ممک  البته. آورد می

 شغل آن به نسبت که هست زیاد احتمال موفقیت  احساس و مهار، کسب اثر در تدریج به ولی

 .کند پیدا رغبت

 از گروهی اگر و است مؤثر بسیار شغلی رضایت تأمی  در نیز حرفه یک در مهار،: مهار، - 

 و باید که چنان زیرا است ایشان مهار، ضعف علت به غالبا هستند ناراضی معلمی شغل از معلمان

  اند. نشده آشنا شغل ای  خاگ های روش و فنون با شاید

 بازده بر خستگی ای  و کنند می خستگی احساس کار انجام از بعد مدتی مردم همه: خستگی  -ط

 در کارش و شخص در را آن تأثیر و خستگی مساله کار هر در باید اینرو از گیارد می اثر شخص

 را کار آن که فردی در نیز آن وسایل و کار محیطی خصایص و شرایط ها ای  بر عالوه. گرفت نظر

 یا اتاق. شود می شخص خستگی باعث نور ضعف یا زیاد روشنایی مثال. مؤثرند دهد می انجام

 به نیز صدا و سر. دهد می کاهش را کارش بازده و انگیزد برمی را کارمند نفر، نیز کثیف ساختمان

 در نامطلوبی بسیار اثر خستگی افزایش بر عالوه و مضرند فکری کارهای برای خصوگ

 نیازهای شد گفته که (همانطور722 :0971نواد  )شعاری .گیارند می ها آن بازده و ذهنی های فعالیت
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 مردم از برخی چرا اما. باشد می نیازها ای  رفع جهت کار به اقدام در او برانگیزاننده و محرک فرد 

 با و کنند می بازی مهمی نقش میان ای  در دو هر و انگیزش توانایی کنند  می کار دیگران از بیشتر

 نماید می تعریف کردن کار میل را انگیزش وی. دهند می انجام بیشتری فعالیت افراد انگیزش  وجود

 از فرد برای هدفی اگر. سازد برآورده را افراد نیارهای از برخی بتواند باید کار او دیدگاه از و

. داد خواهد انجام بیشتری فعالیت آن به دستیابی برای فرد باشد برخوردار بیشتری اهمیت و ارزش

 اگر است معتقد کوهل ( 34: 0948رابینز . )کند بدر میدان از را بااستعدادتر همتایان که حدی تا

 هرچه شوند ارضاء دهد می انجام که کارهایی و او شغل زمینه در فرد مهم و اصلی های انگیزه

 ای  ارضاء برای شغل بالقوه توانایی به نسبت او نگرش یا ادراک و فرد شخصی نیازهای بی  فاصله

 شغل در انگیزش وجود (0979:98ساعتچی .)بود خواهد زیاد نیز شغلی رضایت باشد کمتر نیازها

 انجام در و نباشد عالقمند خود شغل به فرد اگر و است ضروری و الزم اشتغال ادامه برای

 از نیازها شدن برآورده ولی. بود خواهد آور مالمت برایش حرفه ادامه نشود برانگیخته وظایفش

 و نیاز وجود شد، و اهمیت به بسته.شود می ایجاد شغل به نسبت رضایت احساس حرفه طریق

  بود. خواهد بیشتر نیز رضایت احساس حرفه  توسط آن ارضاء میزان

 جسمانی روانی  عوامل با که کند می تعریف چند بعدی و پیچیده مفهومی را شغلی رضایت هاپاک

 از معینی ترکیب بلکه شود نمی شغلی رضایت موجب عامل یک تنها. دارد ارتباط اجتماعی و

 احساس شغلش از زمان از معینی لحظه در فرد که گردند می سبب گوناگون عوامل مجموعه

 بر که تأکیدی با فرد. برد می لی، آن از و است راضی شغلش از که بگوید خود به و نماید رضایت

 ها زمان در اشتغال های فرآورده و کار شرایط شغل  اجتماعی ارزش درآمد  جمله از مختلف عوامل

 تلقی الیکر فوق نویسنده نماید. می شغلش از رضایت احساس گوناگون طرق به. دارد متفاو، ی

 فرد العمل عکس از است عبار، شغلی تلقی طرز. است نموده مقایسه شغلی رضایت با را شغلی

 اش حرفه مختلف جوانب به نسبت فرد های تلقی طرز مجموعه و کارش از ای جنبه به نسبت

  (0979:098آبادی  شفیع.)دهد می تشکیل را او شغلی رضایت

 تلقی طرز از دیگر بخش و کار از انتظارا، با کار واقعی شرایط مقایسه از شغلی رضایت از بخشی

 ایجاد برای عاملی تواند می فرد های تلقی طرز کار محیط در پس. شود می حاصل کار به نسبت افراد

 موضوع یا هدف به نسبت فرد مثبت احساس میزان تلقی طرز واقع در. باشد رضایت و انگیزه

 فرد تلقی طرز و بوده شغل از بهتر شغلش از فرد ادراک شد گفته قبالً که همانطور. باشد می خاگ
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 دو به را شغلی رضایت همکاران و برگ کینز .باشد مدنظر انگیزش و شغل طراحی در باید شغل از

 که لیتی احساس یکی. شود می حاصل منبع دو از که بیرونی رضایت اول. نمایند می تقسیم نوع

 برخی انجام یا مشاهده اثر بر که لیتی نیز و آورد می دست به فعالیت و اشتغال از صرفاً انسان

 رضایت دیگر. آید می دست به فردی های رغبت و ها توانایی رساندن ظهور به اجتماعی های مسؤلیت

 ای  جمله از. است تغییر حال در آن هر و دارد ارتباط کار محیط و اشتغال شرایط با که بیرونی

 و کارگر میان موجود روابط و کار نوع و پاداش و دستمزد میزان کار  محیط شرایط توان می عوامل

  ( 098: 0979همان ) .بیرونی است رضایت از پایدارتر درونی رضایت ضمناً. نمود ذکر را کارفرما

 شناسی روش
توانهد مبنهای    برمبنای دستاورد و نتیجه تحقیق  از نوع کاربردی است یعنی نتایج آن مهی  نوع تحقیق

از نهوع پیماشهی     روش تحقیهق   گیری در نیروی هوایی و ستادهای برتر قرار گیرد. عمل و تصمیم

تحلیلی است. چون محقق نه تنها در یک مرحلهه از فرآینهد انجهام کهار بهه شناسهایی و        -توصیفی

پردازد  بلکه تأثیرا، متغیر مستقل )عوامهل   ل کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنی میتوصیف عوام

ملموس و ناملموس تأثیرگیار( بر متغیر تابع )انگیزه و در نهایت سوانح و رویدادهای پروازی( نیهز  

ع پرداخته و راهبردهای مقابله با آنها را نیز پیشنهاد داده اسهت. همچنهی  ایه  تحقیهق برمبنهای نهو      

ههای الزم   در ای  تحقیق  داده است.های موردنیاز  با رویکرد آمیخته )کمی و کیفی( انجام شده داده

ای  اند. در روش کتابخانه آوری شده   جمعمیدانیو مطالعه  ای کتابخانه با استفاده از دو روش مطالعه

نامهه اسهتفاده شهده    شبرداری و در روش میدانی از ابهزار پرسه  برداری و همچنی  نُت از ابزار فیش

دانشگاه عالی دفاع  39-39تحقیق حاضر را  دانشجویان ورودی سال تحصیلی  جامعه آماری است.

اند کهه تمهام زوایهای تحقیهق را بها      نفر تشکیل داده 011ملی و دانشگاه فرماندهی و ستاد به تعداد 

نفهر   92کوکران تعداد  گویی صحیح به سؤاال، تحت پوشش قرار دهند و با استفاده از فرمولپاسخ

جهت ای  جامعه آماری مورد توجه قهرار گرفتهه کهه بهه      به عنوان حجم نمونه تعیی  گردیدند از آن

ای در ای  زمینه دارند و به بیان دیگر معرِّف نسبت به معهرَّّف  باور محقق  اکثر آنها تجربیا، ارزنده

پییر  ای بوده و میانگی ارای مقیاس فاصلههای ای  تحقیق د باشد. از آنجایی که داده ارجا و اجال می

ای میانگی  و فرمول کهوکران اسهتفاده شهده     باشند  لیا برای تعیی  اندازه نمونه از تخمی  فاصله می

 است.
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 0938% از طریق جهدول مربوطهه محاسهبه شهده اسهت. کهه مقهدار آن        32با ضریب اطمینان 2

واریانس جامعه آماری از روی تحقیق انجام گرفته شده از قبل تعیی  شهده اسهت. در ایه       دباش یم

داد  نامه را تشکیل مهی ی پرسشها الؤسهای  های متغیر که پایه شاخصتحقیق پس از مشخص شدن 

نامهه  نامه گردید. یک پرسهش دست آمده  اقدام به تهیه پرسشهای بهاز تلخیص دادهو همچنی  پس 

ی بسته با استفاده از طیهف لیکهر، و   ها سوالگردید.  باز طراحی  سوالبسته و یک  سوالبا تعدادی 

تأثیرا، عوامل مختلف ملموس و ناملموس بر انگیزه خلبانهان و  گیری شد و ای اندازه مقیاس فاصله

. در انتها جهت شناخته شدو  گردید صور، تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعا، انجام بهان فنی کارکن

منظهور تعیهی  روایهی    های حاصل از منابع  تحلیل نههایی انجهام شهد. بهه     نشان دادن همپوشانی داده

نهی  نامه تهیه و جهت تعیی  اعتبار به کارشناسان پروازی و امهور ف نسخه پرسش 09نامه  ابتدا پرسش

نامهه اعمهال و مجهدداً    ها انجام گرفته در پرسهش  اساس راهنماییر شد. سپس اصالحا، الزم ب داده 

نسخه تصحیح شده به تعداد دیگری از کارشناسهان و متخصصهی  واگهیار گردیهد و سهپس مهورد       

ه بهه  نامه تأیید شدنسخه پرسش 92  تعداد  نامهمنظور تعیی  اعتبار پرسشبرداری قرار گرفت. به بهره

نامه با طر  مجهدد  دانشجویان در مراکز میکور در سطور باال داده شد و برای افزایش اعتبار پرسش

ای دیگر و در زمانی دیگر از اطالعا، مشترک چندی  استاد پرواز و فنهی بها تجربهه     گونه به ها الؤس

 هها  آنایهایی  ههای پووهشهی پ   افهزار تحلیهل داده   استفاده گردیده اسهت و سهپس بها اسهتفاده از نهرم     

 گیری شد. اندازه

 :های تحقیق و یافته ها تجزیه و تحلیل داده
کارگیری وسایل و تجهیزا، قدیمی و فرضیه اول: احتماالً عوامل ملموس )میزان حقوق و به

 شود.فرسوده( باعث کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنی نیروی هوایی آجا می

 ها: الف( تعریف فرض

کارگیری وسایل و تجهیزا، قدیمی و احتماالً عوامل ملموس )میزان حقوق و بهفرض صفر: 

 شود.فرسوده( باعث کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنی نیروی هوایی آجا نمی

کارگیری وسایل و تجهیزا، قدیمی و فرض مقابل: احتماالً عوامل ملموس )میزان حقوق و به

 شود.و کارکنان فنی نیروی هوایی آجا می فرسوده( باعث کاهش انگیزه خلبانان
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 خیلی زیاد زیاد متوسط کم  خیلی کم

1 فراوانی 1 4 8 11

1 1 4 
8 11 

0

10

20

 های فرض اولهای مطر  شده در شاخصپاسختوزیع فراوانی مربوط به  :0جدول

 92با توجه به جداول و نمودار فوق  نتایج حاصله مبی  ای  مطلب است که از تعداد  توصیف:ب(

نفر گزینه  4نفر گزینه خیلی زیاد   00  تعداد به طور میانگی شوندگان )جامعه نمونه( نفر پرسش

کم را انتخاب  یلینفر گزینه خ 0 و تعداد نفر گزینه کم 0تعداد  نفر گزینه متوسط 8زیاد  تعداد 

 اند.نموده

که  % افراد جامعه نمونه )اکثریت مطلق( معتقدند78بنابرای  نتایج حاصله بیانگر ای  واقعیت است که 

کارگیری وسهایل و تجهیهزا، قهدیمی و فرسهوده( باعهث کهاهش       عوامل ملموس )میزان حقوق و به

 شود.انگیزه خلبانان و کارکنان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می

 فوق را به صور، زیر محاسبه کرد: یها میانگی  و واریانس داده توان یم

 میانگی :
 

 واریانس:

 انحراف معیار:                                                                   
 :اولآزمون فرضیه ج( 
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 چون شود.ارتش جمهوری اسالمی ایران می نیروی هوایی

2  نشان دهنده آن است که بی  دو صفت

 شود: میمتغیر بستگی وجود دارد  برای محاسبه شد، آن)ضریب توافقی ( از فرمول زیر استفاده 

6198/03842/0
256/15

6/15
2

2
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 ملموس)میزان حقوق و عوامل )ضریب توافقی( بی  بستگیهم یعنی شد، ضریب

کارگیری وسایل و تجهیزا، قدیمی و فرسوده( و کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنی نیروی هوایی به

 % بوده است. 34/80میزان به  ارتش جمهوری اسالمی ایران

بنهدی و عهدم   بندی لیهدری و لهول  گیاری به طبقهاحتماالً عوامل ناملموس )عدم ارزشفرضیه دوم: 

 شود.های اجتماعی( باعث کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنی نهاجا میحفظ منزلت و ارزش

 ها: الف( تعریف فرض

و بنهدی  بندی لیهدری و لهول  گیاری به طبقهفرض صفر: احتماالً عوامل ناملموس )عدم ارزش 

ههای اجتمهاعی( باعهث کهاهش انگیهزه خلبانهان و کارکنهان فنهی نهاجها          عدم حفظ منزلت و ارزش

 شود. نمی

بنهدی و  بندی لیدری و لهول گیاری به طبقهفرض مقابل: احتماالً عوامل ناملموس )عدم ارزش 

 ود.شهای اجتماعی( باعث کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنی نهاجا میعدم حفظ منزلت و ارزش
 های فرضیه دوممطر  شده در شاخص های پاسخمربوط به توزیع فراوانی :  9جدول

 
 

 
 
 

 

 
 

نفر  92با توجه به جداول و نمودار فوق  نتایج حاصله مبی  ای  مطلب است که از تعداد  توصیف:ب( 

نفر گزینهه زیهاد     09نفر گزینه خیلی زیاد   2  تعداد به طور میانگی شوندگان )جامعه نمونه( پرسش

 اند.کم را انتخاب نموده یلینفر گزینه خ 0 و تعداد نفر گزینه کم 0تعداد   نفر گزینه متوسط 8تعداد 

     

 زیاد متوسط کم  خیلی کم
خیلی 
 زیاد

1 فراوانی 1 6 12 5

9 

27 

97 

7 9 6 
92 

5 

9 9 6 92 5 
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 ه )اکثریت مطلق( معتقدنهد % افراد جامعه نمون84بنابرای  نتایج حاصله بیانگر ای  واقعیت است که 

بنهدی و عهدم حفهظ منزلهت و     بندی لیدری و لولگیاری به طبقهکه  عوامل ناملموس )عدم ارزش

 شود.های اجتماعی( باعث کاهش انگیزه خلبانان و کارکنان فنی نهاجا میارزش

 فوق را به صور، زیر محاسبه کرد: یها میانگی  و واریانس داده توان یم

 میانگی :

 
 واریانس:

 
 انحراف معیار:   

 

 های نمونه جهت بررسی تصادفی نبودن پاسخ در ای  پووهش

 مربع )آزمون خی دو( استفاده شده است. -های تحقیق از آزمون کایآماری فرضیه
 دوم هیآزمون فرض آماره محاسبه: 8جدول
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 9/56 - - 21 21 جمع
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 آماره آزمون:

05/0            41 rdf                    4/16
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 نقطه بحرانی :                 

49/92

4,05/0

2

,   df 
 

83/3=2                  2=8/08مقدار بحرانی)محاسبه شده )آزمون 

 

 

 

 

 

 

 
 9: آماره آزمون9نمودار

 تصمیم گیری:(ج

نجا که آماره آزمون با درجهه  آبا توجّه به مقدار بحرانی و مقدار آماره آزمون بدست آمده در باال  از 
1  در ناحیه 12/1و سطح معنی دار  8آزادی 

Hتهر   گیرد و از مقدار بحرانهی جهدول بهزرگ   قرار می
گیاری عوامل ناملموس )عدم ارزش  یبرابنا گردد می دیاست  لیا فرضیه صفر رد و فرضیه ادعا تائ

های اجتماعی( باعهث کهاهش انگیهزه    بندی و عدم حفظ منزلت و ارزشبندی لیدری و لولبه طبقه
 چونشود. خلبانان و کارکنان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می

2  نشان دهنده
آن است که بی  دو صفت متغیر بستگی وجود دارد  برای محاسهبه شهد، آن)ضهریب تهوافقی( از     

 :شودفرمول زیر استفاده می

629/03961/0
254/16

4/16
2
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 گهیاری بهه   عوامهل نهاملموس )عهدم ارزش   بهی    بستگی )ضهریب تهوافقی(  همیعنی شد، ضریب 
های اجتماعی( و کاهش انگیزه خلبانان و و ارزش بندی و عدم حفظ منزلتبندی لیدری و لولطبقه

 % بوده است.  3/89میزان  کارکنان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به
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 :گیری و پیشنهاد نتیجه

 گیری نتیجه  -الف 

دلیل خصائص ذاتی نیروی ارزشمندی است کهه بعهد از جنهگ    نیروی هوایی در صحنه عملیا، به
اره یک پای ثابت نبردهای مشترک بهوده اسهت. ایه  نیهروی ابهزار مهدار دارای       الملل دوم هموبی 

ههای سهنگینی بهرای عملیهاتی نگهه      تجهیزا، با ارزش و گرانقیمتی است که نیروهای مسلح هزینه
 بهدلیل بهاال بهودن هزینهه    نمایهد.  افزارهها پرداخهت مهی   داشت  ای  تجهیهزا،  هواپیماهها و جنهگ   

 هواپیماهای شکاری و وسایل نگهداری و تعمیر  تربیت و آموزش خلبانان جنگنده و کارکنان فنهی   
 قطعاً سوانح و رویدادهای دلخراش باعث پایی  آمدن توان رزمی ای  نیرو خواهد شد. 

شهود نبهود انگیهزه در    آفری  که مربوط به کارکنان فنی و خلبانان شکاری مهی یکی از عوامل سانحه
آنان است و نتایج حاصل از ای  تحقیق و تجزیه و تحلیل آماری گویای ای  مطلب اسهت کهه   میان 

دهد و دلسهردی  های خارجی میهای داخلی کارکنان جای خود را به انگیزهدر نیروی هوایی انگیزه
از شغل در میان خلبانان شکاری و همچنی  کارکنان فنی باعث وقوع سوانح زیادی شده اسهت کهه   

زا  بعضهی از عوامهل  قابهل    اند. در میان ای  عوامل سهانحه ت هواپیما و خلبان از دست رفتهدر نهای
تهوان از وقهوع   کنترل هستند و با مدیریت صحیح و ایجاد انگیزه در میان کارکنان نیروی هوایی مهی 

سوانح جلوگیری کرد که محقهق در ایه  تحقیهق بهه دو عامهل محسهوس و ملمهوس و دو عامهل         
 ره کرد که احیأ آنها برای مدیران زیاد سخت نیست.  نامحسوس اشا

 ها پیشنهاد  –الف 

گیری جدّی در ستادهای برتر در مورد ارتقأ حقوق و مزایای خلبانان و کارکنان فنی نیهروی  تصمیم
 هوایی.

ههای  تهیه و خرید هواپیماهای جدید از کشورهای دارای ای  فنآوری پس از برداشته شدن تحهریم 
 ایجاد روابط با دیگر کشورها.اقتصادی و 

بنهدی  بندی لیدری و همچنهی  لهول  گیاری مجدد به میزان پرواز خلبانان جنگنده و احیأ طبقهارزش
 کارکنان فنی و ایجاد انگیزه مضاعف در میان آنان.

احیأ منزلت و ارزش اجتماعی خلبانان و کارکنان فنی نهاجا با واگیاری تسهیال، و امکانا،  -

اطرا، زیبای پروازی در صدا و سیما و خها. دعو، از خلبانان برای بیان کردن مناسب به آن

  ها و پروازهای سخت ای  غیور مردان.  های متعدد در خصوگ دالوریساخت  فیلم
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 منابع:فهرست 

افجه  سید علی اکبر  مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی  سازمان مطالعه و  -

 0944علوم انسانی دانشگاهها)سمت(  چاپ ششم  تدوی  کتب 

 تهران  کند   می انتخاب را شغل کدام شخصیتی  نوع چه با کسی  ( چه0977) احمد  پووه  به -

 سوم.  چاپ مربیان  و اولیاء انجم  سازمان

 (مبانی رفتار سازمانی  مترجمان: پارسائیان علی  اعرابی  سید محمد 0948رابینز  استیف  پی  ) -

 های فرهنگی  چاپ نوزدهم.دفتر پووهش

 دوم. سمت  چاپ تهران  سازمانی  رفتار مدیریت ( 0941علی  ) رضائیان  -

  0973 روان  نشر تهران  برواتی  شاهی حسی  حمیدرضا روانی  بهداشت اندرو؛ ساپینگتون  -

 ( 98 :0977پووه  )به   .918 گ اول  چاپ

  .722 و 728 گ چهارم  چاپ  0971 توس  تهران  عمومی  شناسی روان اکبر؛ علی نواد  شعاری -

مروی نام محمد رضا   بخشنده محمد   خیراندیش مهدی  الگوی عوامل موثر در بروز سوانح  -

 31پووهشی مهندسی هوانوردی  سال سیزدهم  شماره دوم  پاییز -هوایی  نشریه علمی

   تهران  سمت.جانبیدستمزد و مزایای  ( 0931  )میثم  نادری -

(  بررسی عوامل 0948یی  سیدمحمد مهدی  صمدی علی  )سال هفتم  بهار و تابستان هزاوه -

 92مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان اجرایی استان همدان  فصلنامه اصول بهداشت روانی  شماره 

  تهران  سمت.  (کاربرد تا نظریه از)عمومی شناسی (  روان0973) دیگران؛ و کارل هافم   -
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