
 

 

 

 

 کارکرد اساس بر آنها مطلوبیت هایشاخص و هوانیروز خلبانی آموزش نظام مهم عناصر

 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
  1 محمدی آقا داود

 2 یوسفوند علی

 71/71/09:مقاله پذیرش                                                                       90/90/09: مقاله دریافت

 چکیده

 روز و باازنرری  پیوسته، وقوع به ناهمطراز شرایط در هوانیروز عمل صحنه در که فاحشی تغییرات به توجه با

 تهدید شرایط در هوانیروز آتی عمل صحنه نیازهای به پاسخرویی برای خلبانی موجود هایآموزش نمودن آمد

 .گیرد قرار توجه مورد باید ناهمطراز

 تعیاین  و هاوانیروز  خلباانی  آماوزش  نظاا   مها   عناصار  نمودن مشخص» هدف با حاضر مقاله راستا این در

 شاد   تهیه «ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز کارکرد اساس بر آنها مطلوبیت هایشاخص

 تهدیاد  شارایط  باا  متناسا   آنهاا  مطلوبیت هایشاخص و مه  عناصر بررسی ضمن است شد  سعی و است

 صاورت  تحقیقاات  و مادار   و اساناد  کت ، مطالعه با ابتدا مقاله این در. گردد تبیین نیز آن اولویت ناهمطراز

 و هاوانیروز  خلباانی  آماوزش  نظاا   مها   عنصار  پان   نااهمطراز  تهدیادات  و آموزشای  نظا  حوز  در گرفته

 نمونا   بین در آن توزیع و شد  تهیه هایپرسشنامه از استفاد  با سپس. شدند تعیین آنها مطلوبیت هایشاخص

 این نوع. گردید تعیین آنها ذیل هایشاخص با عنصر هر ارتباط میزان و عناصر از یک هر اهمیت میزان آماری

 هاییافته به توجه با پایان در. است شد  استفاد  آمیخته رویکرد با ایزمینه موردی روش از و کاربردی تحقیق

 و آموزشای  کماک  و آموزشای  وساایل  آموزشای،  متاون  فاراد ،  فراگیر،) عناصر آماری نمودارهای و جداول

 مشاخص  نیاز  هاای شاخص ارتباط میزان و مذکور آموزش نظا  عناصر مهمترین عنوان به( آموزشی فضاهای

 .گردید

 ناهمطراز. تهدیدات هوانیروز، هوانیروز، کارکردهای خلبانی، آموزش نظا  عناصر،واژگان کلیدی: 

                                                           
 آجا دافوس راهبردی، دفاعی علو  دانشیار - 1

  )نویسند  مسئول(ملی دفاع عالی دانشرا  نظامی راهبردی مدیریت دکتری آموخته دانش - 2

M rahimich47@gmail.com 

 راهبردي فصلنامه مطالعات دفاعی

 9317 بهار، 76، شماره پانزدهمسال 

 132 -199، از صفحه نهممقالة 
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 مقدمه
 و اساسای  فرض یک ناهمطراز تهدیدات جدید  حوز  در جنگ و درگیری احتمال اخیر  های سال طی

 و رز  دکتارین  هماه »: فرمایناد  این زمینه مای در  العاالی(  )مدظله ایاست که اما  خامنه شد  ناپذیر اجتناب

 1.«شود هدایت و ساختاربندی  آمریکا با جنگ اساس بر بایستی اقدامات

در همین راستا یکی از مطالبی که در حوز  تهدید ناهمطراز باید مورد مطالعه قرار گیرد توجه باه  

باشد تا با تحلیلی صحیح از این حوز  بتاوان در مقابلاه باا تهدیادات     با این تهدید میآموزش مقابله 

 دست آورد. هرو آمادگی کافی را بپیش

-از آنجایی که تاکنون در خصوص شناسایی و تبیین عناصر مه  نظا  آموزش خلبانی و شااخص 

شی صاورت نررفتاه اسات.    ها بر اساس کارکرد هوانیروز در تهدید ناهمطراز پژوههای مطلوبیت آن

-های مدون و علمی در حوز  شناسایی عناصر مها  و شااخص  مسئله اصلی این مقاله فقدان پژوهش

-های مطلوبیت نظا  آموزش خلبانی بر اساس کارکردهای هوانیروز در صحنه تهدیاد نااهمطراز مای   

ماورر باشاد باا    تواناد   یما  یخلباان  یهاا  زشنظاا  آماو   در  یمتعادد  عناصر اینکه با توجه بهباشد. 

مسائله را باه   محقاق  و آجا  .آموزش ن.  و  تینظا  جامع ترب اتیو کل یو اکتشاف یدانیم  یها یبررس

)فراگیر، فراد ، متن آموزشی، وسایل آموزشی و کمک آموزشی و فضای آموزشی( محدود  عنصر پن 

 نمود  است.

بندی عناصر مه  آموزشای   توان گفت که در صورت شناسایی و اولویتدر اهمیت این تحقیق می

هاا   هاای گازاف در ساایر بخاش    ها ضمن هدایت صحیح مناابع از هزیناه  های مطلوبیت آنو شاخص

و شود و همچنین با مشخص شدن عناصار مها  آموزشای    )عملیاتی، پشتیبانی و اطالعاتی( کاسته می

رت دفااعی و  ها براساس کارکرد هوانیروز در تهدید نااهمطراز، داناش، قاد   های مطلوبیت آنشاخص

افزایش خواهد یافت و سب  تقویت هاوانیروز و در نهایات ن.  خواهاد     نظامی کشور در این عرصه

شاود، یاک ناوآوری    شد و با عنایت به اینکه این موضوع بارای اولاین باار در هاوانیروز انجاا  مای      

زش متناس  کارهایی برای آمو گذاران این حوز  را کمک کند تا را  تواند سیاستمحسوب شد  و می

 کاران فراه  کنند. اندر با تهدیدات ناهمطراز برای دست

در خصوص ضرورت تحقیق باید اشار  کرد با توجه باه شاکل جدیاد نبردهاا و اصاول تهدیاد       

های قابل توجه شود و اگر عناصر تواند موج  تحمیل هزینهناهمطراز، عد  اجرای چنین تحقیقی می

                                                           
 22/11/1326در دیدار با فرماندهان عالی رتبه آجا در مورخه  العالی( ظله )مد ایبیانات مقا  معظ  رهبری اما  خامنه - 1
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
 ی مقابلااه بااا ایاان تهدیاادات مشااخص نرااردد و     هااا باارا هااای مطلوبیاات آن و شاااخصمهاا  

های قابل توجه ناخواسته به دلیال  های متناس  صورت نریرد، هوانیروز موج  تحمیل هزینهآموزش

 های مطلوبیت خواهد شد.ها و شاخصمشخص نبودن اولویت

در واقع هدف این تحقیق عبارت است از: )تعیین عناصر مه  نظا  آماوزش خلباانی هاوانیروز و    

 ها بر اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز( های مطلوبیت آنشاخص

باشاد کاه   ال میؤتوان گفت این تحقیق به منظور پاسخ به این سبا عنایت به هدف پیش گفته می

 ها بر اساس کاارکرد هاوانیروز  های مطلوبیت آنو شاخص )عناصر مه  نظا  آموزش خلبانی هوانیروز

 در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز کدامند؟( 

 مبانی نظری

 :پیشینه تحقیق

های به عمل آمد  در ن. ، نظا  تربیت رسمی و عمومی ای و طی بررسیبا توجه به مطالعات کتابخانه

و همچنین نظا  آموزش و پژوهش کشور تحقیقاتی در این زمینه صاورت گرفتاه اسات کاه در زیار      

 گردد: ها اشار  میه از آنچند نمون به

( دانشرا  عالی دفاع ملی با عنوان )بررسی نظا  آموزشی PHD( در رساله دکتری )1322خزایی )

افسران نیروی دریایی سپا  پاسداران انقاالب اساالمی ایاران مبتنای بار ارزیاابی عملکارد آموزشای،         

برای آن(به نتای  زیر دسات یافتاه   های صحنه نبردهای آیند  وارایه الرویی  تحوالت محیطی و مؤلفه

 :است

نسبت قدرت و پتانسیل، سانخیت،   ( میزان، کیفیت، عمق، دامنه و مداومت تاریرات عوامل محیطی به1

حیطه و شعاع عمل مولفه، متفاوت و از شدت و ضعف برخوردار بود  است. شاید بتوان ادعا کرد که 

جهانی شدن و تحوالت سریع و شررف فناوری نسابت  گذار محیطی،  از میان عوامل و تحوالت تاریر

ای که حتی ریرگذاری بیشتر برخوردار بود  است به گونهأبه سایر عوامل از گستر  و عمق و ظرفیت ت

تاریرات سایر عوامل به نوعی به طور مستقی  یا غیر مستقی  بازتابی از تحوالت جهانی شدن فنااوری  

 بود  است.

های تحول محیطی به طور مستقی  بر نظا  و ساامانه آموزشای تاریرگاذار    ه( برخی از عوامل و مولف2

هاا و کارکردهاای نظاا     هاا، سیاسات  گیاری و اولویات  بود  و موج  تغییراتی در رویکردها، جهات 

آموزشی گردید  است. مثال جهانی شدن و تاریر آن بر حوز  آماوزش و تعلای  و تربیات و یاا طار       
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ای ارارات تحاولی بار نظاا  آماوزش      مادگی یرانی به طور قابل مالحظهتحول همه جانبه و دکترین آ

افسران ندسا و ساختار و کارکرد مراکز آموزش افسران ندسا داشته و یا الزاماتی را ایجاد کرد  که باه  

هایی از اجزاء این نظا  ها و بخشتدری  موج  تغییر وتحول در کلیت نظا  آموزش و و یا در حوز 

 خواهد گردید.

های برنامه ریزی آموزش  ( در تحقیقی با عنوان )بررسی مؤلفه1326همچنین حاجی میر رحیمی )

کارکنان وزارت جهاد کشااورزی( باه ماوارد زیار اشاار        در نظا  آموزش ضمن خدمت کوتا  مدت 

 نمود  است.

موقعیات و   المللی بر  های نظا  آموزشی کشاورزی و عوامل تأریرگذار بیرونی ملی و بین بررسی مؤلفه

چهاار گارو     دهد که، نظا  مذکور دارای شاش مؤلفاه و    های مذکور نشان می روابط هر یک از مؤلفه

یکادیرر   ها در تعامل و رابطاه مساتقی  و ماؤرر باا      باشد، به نحوی که همه مؤلفه عوامل تأریرگذار می

همچنین، این  سازد.  می هستند. به عبارتی، کیفیت و بازدهی هر یک، کیفیت و بازدهی دیرری را متأرر

 . باشند المللی دارای رابطه دوطرفه و متقابل می ها با عوامل تأریرگذار ملی و بین مؤلفه

هاد دانشراهی ایاران  ج( در فصلنامه مطالعات توسعه 1329در تحقیق دیرری پورکریمی و همکاران )

 اند. به نتای  زیر دست یافته

هاای   وجود در آموزش کارکنان هالل احمر در قال  آسای  های م در این تحقق آسی  نتیجه تحقیق:

سازمانی، قوانین و مقرارت، ساختار نظا  آموزشی و فرآیند آموزش ارائه شاد  اسات و ساپس     بافت 

  مند برای آموزش کارکنان هالل احمر طراحی شد. الروی نظا  یک 

ارکناان طراحای شاد، کاه     مند برای آماوزش ک  گرا و نظا  در نتیجه این پژوهش الرویی جامع، کل

هاای انریزشای بارای     هایی از جمله نیازسنجی، طراحی، اجارا، ارزشایابی و مکاانیز     شامل زیربخش 

آموزش کارکنان است. نتای  اعتبارسنجی حاکی از آن اسات کاه الراوی طراحای شاد  بارای نظاا          

 باشد. آموزش کارکنان جمعیت هالل احمر از اعتبار الز  برخوردار می 

 شناسیمفهوم 

طور هماهنگ دستیابی  ها و موادی است که به ها، روش عبارتست از مجموعه برنامه آموزشی: نظام -

 (1:1391دانش، )فر کند. شاگردان را به اهداف آموزشی خاصی را تسهبل می

شود و عبارتناد از  عناصری هستند که بدون وجود آنها آموزش محقق نمی عناصر اصلی آموزش: -

 (11: 1393، محتوا، تجهیزات و فضای آموزش. )نظا  جامع تربیت و آموزش آجا، فراگیر، فراد 
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
باشد و در اصطال  به کااری کاه انجاا  یافتاه     کارکرد در لغت به معنای کردار و عمل می کارکرد: -

 (991: 1379( و )عمید، 927: 1321باشد، انداز  و مقیاس کار انجا  شد  گویند. )صدری افشار، 

 (1133، 1329از نظر لغوی رانند  هواپیما، هوانورد و آویاتور)عمید:  خلبان: -

 (1434، 1326کند.) معین: آن که هواپیما را هدایت می هوانورد: -

پروازی   و از نظر اصطالحی به مدیریت و کنترل یک هواپیما و یا بالررد و به هر حال یک وسیل

 1در یک سورتی پرواز میرویند.

نان و هواپیماهای بال رابت و بال گردان از انواع مختلف باا تجهیازات مربوطاه کاه     کارک هوانیروز: -

باشاد.  باشد. هوانیروز اختصار کلمه هواپیمایی نیاروی زمینای مای   بخشی از سازمان نیروی زمینی می

 (12، 1391)یاری: 

د شوند  با های نظامی تهدیدگر و تهدیآنجایی که جنس و نسل قدرت و توانایی تهدید ناهمطراز: -

 (59، 1394)افشردی:  های اساسی و زیربنایی داشته باشند، تهدید ناهمطراز است.یکدیرر تفاوت

  های آنهای آموزشی و شاخص دهنده نظام عناصر تشکیل

هرنظا  آموزشی بایستی فرایند طراحی، اجرا و ارزیابی را طی نماید، گذشت از این مراحل با دیادگا   

د، فرایند، محصول، برونداد و پیامدهای خاصی است که اجارا یاا تحقاق کلیاه     سیستمی شامل دروندا

گفته توسط عناصر، فراگیر، فراد ، محتوا و متون آموزشی، تجهیزات و فضاهای آموزشی، مراحل پیش

 (211:1327گیرد.)فرقانی، آقامحمدی،مدیریت و پشتیبانی آموزشی صورت می

بیان مسئله به پن  عنصار، در زیار باه بررسای عناصار و      با توجه به محدود کردن این عناصر در 

هاا  تاندارد مقایسه و وضع هریک از آنها با اسپردازی  تا وضعیت آنای مختلف میهها یامال شاخص

 تبیین گردد.  

توان از دو بعد کمیت و کیفیات ماورد   در راستای عوامل آموزشی تجهیزات را می (  عامل تجهیزات:7

 بررسی قرار داد.

کمیت: در رابطه با بعد کمیت باید به مسائلی از جمله تعداد فراگیران، تعداد اساتید و مربیان و  -الف

 ) همان( های آموزشی اشار  کرد.نیازمندی موضوع درسی برای اجرای صحیح کالس

                                                           
اینترنت 1
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ریزی خاصی برای ساعت استفاد  از وسایل پرند  صورت نررفتاه اسات   در مسائل پروازی برنامه

های تاکتیکی و عملیاتی امکان آماوزش مانورهاای پاروازی را    سی  بندی این زمان به آموزشکه با تق

 (17:1393های پروازی هوانیروز، آورد.)دستورالعمل سطو  مهارتبه وجود می

تاوان از نظار: تناسا  تجهیازات باا موضاوع       کیفیت: عوامل تاریرگذار بر شاخص کیفیت را می -ب

تجهیزات کیفیت تجهیزات موجود، به روز باودن تجهیازات ماورد اساتفاد  در     درسی، عملیاتی بودن 

آموزش، تناس  طراحی فیزیکی تجهیزات با شرایط مهندسی بدن کارکناان )ارگوناومی(، جاذابیت و    

های یادگیری، وجود اساتانداردهای الز  درتجهیازات، تناسا     درگیرنمودن حواس فراگیران، فعالیت

ی، تناس  سطح فناوری تجهیزات با سطح فناوری کشور را ماورد بررسای   تجهیزات با اهداف آموزش

 (212:1327قرار داد. )فرقانی، آقامحمدی،

(  مهمترین عوامل تاریرگذار بر عامل استاد را باه  1327فرقانی و آقا محمدی ) ( عامل استاد)فراده(:1

 اند:شر  ذیل عنوان نمود 

یا خبر  بودن در تخصص، مدر  تحصیلی،تسلط باه  های آموزشی: رتبه علمی شاخص فعالیت -الف

موضوع درسی، ساعات تدریس موظف، سابقه تدریس، توانایی انتقال مفاهی  و برقاراری ارتبااط باا    

ای )تخصصاای( بااه فراگیااران و دیراار اعضاااء مجموعااه، رعایاات  فراگیاار، ارائااه خاادمات مشاااور 

اع آزماون، تاوان اساتفاد  از تجهیازات     های آموزشی در تدریس عناوین، آشنایی با تهیه اناو  سرفصل

)فناوری آموزشی نوین(، چرونری ارزیابی اولیه حین دور  و پایانی فراگیران بارای اطمیناان    آموزشی

هاای  هاای تادریس، دور   از صحت اجرای آموزشی و یادگیری فراگیران، تسلط باه الروهاا و روش  

نمایاد.(،  با درسی که تدریس مای  طولی و عرضی طی شد  و رشته تحصیلی )تناس  رشته تحصیلی

های ضمن خدمت، حضور و غیاب، نظا  کاالس، فعالیات مانظ  شااگردان، ارائاه       شرکت در آزمون

 درس، بازخورد به شاگردان.)همان(

های مطالعاتی، تعداد مقاالت منتشار ، شارکت   های پژوهشی: شرکت در فرصتشاخص فعالیت -ب

های تحقیقاتی که مستقالً انجا  داد  است، مشارکت در وژ های داخلی و خارجی، تعداد پر در سمینار

های پژوهشای ارائاه   های تحقیقاتی، طر های تحقیقاتی، هدایت فراگیران در انجا  پروژ  انجا  پروژ 

شد ، اختراع یا اکتشاف ربت شد  در داخل یا خارج، ارارات هناری   های پژوهشی تصوی شد ، طر 

یاا تصانیف کتااب یاا تجدیاد چااس، بررسای، نقاد و ویارایش فنای            بدیع و ارزند ، تالیف، ترجمه

 (213کتاب.)همان: 
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مندی و انریز  خدمت در یران یاا مراکاز آموزشای،    های فردی و رفتاری: عالقهشاخص ویژگی -س

هاای ظااهری، تواناایی    های شخصایتی، ویژگای  پایبندی به مقررات آجا و تعهدات سازمانی، ویژگی

 رهنری، اجتماعی و اقتصادی، در دسترس بودن.)همان(کالمی، نررش سیاسی، ف

 ( فضای آموزشی:3

کمیت: نسبت فضای کتابخانه به تعداد فراگیران، نسبت فضای کتابخانه به تعداد اساتید، میادین  -الف

آموزش عملی و صحرایی، تناس  فضای آموزشی با محتوا و نوع اجرای آموزش، تعداد کت  موجود 

 راگیران، تعداد کت  موجود در کتابخانه نسبت به اساتید.)همان(کتابخانه نسبت به ف

کیفیت: کیفیت فضای آموزشی از نظر )نور، سرما، گرماا، رناگ، امکاناات، موقعیات( بهداشات       -ب

ها و اماکن ورزشی، چرونری موقعیات مکاانی و شارایط اقلیمای مراکاز      فضاهای آموزشی، خوابرا 

 خانه با موضوعات درسی در آموزشی، تناس  کت  کتابآموزشی، عملیاتی بودن فضاهای آموزش

 (217)همان، توان به موارد ذیل اشار  کردترین عوامل تاریرگذار بر عامل فراگیر می از مه  فراگیر: (4

های فردی: ترکی  سنی، قومی فراگیران، وضعیت اقتصادی و اجتماعی فراگیران، بافات  ویژگی -الف

های فردی )هوش، مسئولیت پذیری، هنر فرماندهی، خالققیات و  یخانوادگی، وضعیت مسکن، ویژگ

های عقیادتی، مشاارکت اجتمااعی(، نحاو      های تخصصی فعالیتنوآوری، مشارکت در امور مهارت

پذیرش، آگااهی فراگیاران از رشاته تحصایلی و آیناد  شاغلی، تباار اجتمااعی فراگیاران و براباری           

هاای  خدمتی فراگیاران ، نحاو  مشاارکت در فعالیات     های آموزشی، آگاهی از تاریر سرنوشت فرصت

 اجتماعی و فرهنری.)همان(

های درسی، تخلفات انضباطی فراگیاران، رعایات   های رفتاری: حضور و غیاب در کالسویژگی -ب

قوانین و مقررات اداری و آموزش توسط فراگیر، آگاهی از پیشرفت شغلی و نقش دور  در پیشارفت  

هاای  راگیر در طی موفقیات آمیاز دور ، نحاو  مشاارکت در ورزش و فعالیات     شغلی فراگیر، انریز  ف

تربیت بدنی، رابطه فراگیر با فراد  هان، میزان ارتباط فراگیران با نظا  مورد ارزیابی، میزان مشارکت و 

 ها.های سازمانی آنریزی، توسعه، بهبود یرانآموختران در برنامهتاریر دانش

پژوهشی: نمارات آزماون ورودی یاا معادل ورودی فراگیاران، تواناایی        های آموزشی وفعالیت -س

بینی شد ، رتباه فراگیاران در مقایساه باا     فراگیران در یادگیری، میزان دستیابی به اهداف رفتاری پیش

همکالسی، از نظر اساتید و مربیان، ارزیابی کیفی فراگیران در مقایسه باا همکالسای هاای فراگیار و     

های تدریس و تحقیق، افات  و توزیع، پیشرفت تحصیلی، نظر فراگیران دربار  روشاطرافیان، ترکی  
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تحصیلی فراگیران در نظا ، نسبت ادامه تحصیل و ارتقاء فراگیران به دور  ها و پایه های باالتر، نظار  

ها، دانش و نررش کس  شد  در دور  آموزش و نررش آناان نسابت   آموختران دربار  تواناییدانش

آموختران )کارایی( و توانایی و دانش مه درسی، نظر سلسله مرات  در خصوص خدمات دانشبه برنا

 آموختران، نحو  مشارکت در پروژ  تحقیقاتی.آنان، مقاله و آرار علمی دانش

این شاخص از دو بعاد کمیات، کیفیات در آماوزش ماورد بررسای قارار         ( محتوا و متون آموزشی:9

 (222خواهد گرفت. )همان،

کمیت: تعداد تالیفات و کت  نشریات مرتبط با عناوین درسی، تناس  کمیت نشریات آموزشی  - الف

با تعداد فراگیران، میزان )به روز بودن( محتاوای کتااب، چااس برجساته تارین واژ  هاای جدیاد و        

های دشوار در متن کتاب، میزان سهولت در خواندن نمودارهاو جدول ها، روان باودن و سالیس    واژ 

متون تهیه شد  و میزان وضو  و قابل بهر  برداری بودن نقشه و نمودارها در متن کتااب، ارائاه     بودن

 منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر فراگیران وصحافی کتاب از نظر استحکا . )همان(

کیفیت: میزان کاربرد متون آموزشی در عرصه عمل، تناس  محتوای منابع باا تعاداد واحادهای      -ب

نی شد  و ساعات آموزشی، تناس  متون آموزشی با نیازهای آجا، تناس  محتوا و متون درسی بیپیش

با هدف دور ، بازنرری و به روز نمودن متون و محتوای آموزشی و انعطااف پاذیری در باازنرری و    

 پذیرش مطال  جدید در محتوا، انطباق محتوا و متون آموزشی با نیاز فراگیران، تناس  محتوا و متون

آموزشی با شرایط روحی و جسمی فراگیران)روانشناسای رشاد(، ارتبااط عماودی و افقای عنااوین       

نیاز بودن رئوس رعایت شاود(، جاذابیت الز    نیاز و ه درسی )در برنامه ریزی درسی آموزشی پیش

در محتوا و متون آموزشی )تنوع رنگ، تصویر(، تناس  سرفصل موضوعات درسی با اهداف رفتااری  

ه های روانی، حرکتی وشناختی، تناس  محتوا و متون با سرفصل برناماه دور  کیفیات چااس    در حیط

هاای  کند تا به هادف محتوا و متون نوشتاری، میزانی که کتاب درسی به فراد  و یادگیرند  کمک   می

هاای ناژادی، عرضاه مطالا  عینای درباار        ها قومیتآموزشی نایل شود، ملحوظ داشتن زیر فرهنگ

هاایی درباار    های بحث انریز و ارائه نظرهای گوناگون رای  در جامعه، عرضه مطال  یا مثالموضوع

که ماد  درسی و محتوای مورد بحث چرونه با ماد  های درسی دیرر رابطه دارد، میزان روشنی و این

د مجارد  ها و رابطه ها، )ارائه مطال  از موارد ملموس آغاز شد  و به ماوار دقت عرصه مفاهی ، تعمی 

بسط داد  شد  باشد.(، میزان جذابیت کتااب بارای فراگیاران، میازان ساهولت مطالعاه کتااب بارای         

هاا، نمودارهاا، رناگ(، متاون تهیاه دارای فهرسات مطالا ،        فراگیران )از لحاظ تنوع مطال ، جدول
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فهرست عالئ ، رئوس اصلی، راهنمایی های روشن و کامل و خالصه فصل هساتند، عرصاه مطالا     

های اجتماعی یا فاردی بارای بارانریختن یادگیرناد ،     ها و موقعیت  از طریق مطر  کردن موضوعتاز

دار ها یا اشار  به مناابع صاالحیت  برجسته بودن آن قسمت از محتوای کتاب که با استفاد  از نقل قول

ا شار   های پیشنهادی برای یادگیری بیشتر، تناس  محتوا و متون بطراحی شد  است، عرصه فعالیت

 (.222: 1327توانمندی فراگیران)آقا محمدی، 

 عناصر مهم آموزشی در نظام جامع تربیت و آموزش آجا:

 باشد.  موارد  زیر از عناصر مه  آموزشی مورد پذیرش نظا  جامع تربیت و آموزش آجا می

را فرا  های شناختی، حرکتی و عاطفی آموزشفراگیر: فردی است مطلع که مطال  معینی از حیطه -1

 (11: 1393گیرد. )نظا  جامع تربیت و آموزش آجا، می

های شناختی، حرکتی و عاطفی آماوزش را باه   فراد : فردی است مطلع که مطال  معینی از حیطه -2

 نماید.)همان(آموزش گیرند  ارائه می

 محتوا: عبارت است از شر  موضوعات آموزشی کاه جهات مطالعاه و بهار  بارداری در اختیاار       -3

 گیرد و ممکن است به صورت کتاب، جزو  و لو  فشرد  و... باشد.آموزش گیرند  قرار می

شود که در انتقال و دریافت پیا  آموزشای نقاش اساسای و    وسایل آموزشی: به عواملی اطالق می -4

 مستقی  را دارند. )همان(

همرانی داشاته و پیاا  آماوزش    وسایل کمک آموزشی: عبارتند از آن دسته از امکاناتی که کاربرد  -5

 یابد. )همان(تر به فراگیر انتقال میبه کمک آنها سریعتر، بهتر و با دوا 

فضاهای آموزشی: هر نوع مکان و بنایی که با هدف آموزشی ایجاد شد  و یا مورد اساتفاد  بارای    -6

 آموزش باشد.)همان(

داو ، منطقای، جهتادار و دور نرار باه     ریزی تربیتی و آموزشی: فرایندی است مساتمر و ما  برنامه -7

 (13های تربیتی و آموزشی برای رسیدن به اهداف تعریف شد .)همان:منظور هدایت فعالیت

مدیریت آموزشی: فرایندی است کاه باا اساتفاد  از مهارتهاای علمای، فنای و هناری نسابت باه           -2

 اهاداف پایش بینای شاد       بکارگیری بهیناه کلیاه منابع)انساانی و ماادی( در اختیاار، بارای نیال باه        

 ریزی، ساازماندهی، هادایت، همااهنری و نظاارت، تصامی  گیاری و اقادا         آموزشی از طریق برنامه

 (14نماید.)همان: می
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   اصلی نظام تربیت رسمی عمومی کشور های زیرنظام

 تحقاق  باه  وکمک نظا  رسالت انجا  تربیت، جریان پشتیبانی از جهت در نظا  این اساسی های بخش

 و رسامی  تربیات  نظاا   هاای  مولفاه  تمامی ها عملکرد این زیرنظا  هستند، آن کارکردهای و اهداف

 درسی، تربیت تربیتی، برنامه ومدیریت راهبری: از و عبارتند دهند می قرار خود تاریر تحت را عمومی

 و پژوهش آوری، وفن تجهیزات فضا، مالی، تامین منابع وتخصیص انسانی، تأمین منابع تامین و معل 

 نیسات.  برهمادیرر  هاا  آن تقد  و اولویت به ناظر اصلی های نظا  زیر عناوین ترتی  ارزشیابی، البته

 آیند که می شمار به عمومی و رسمی تربیت نظا  پشتیبان مختلف وجو  منزله به ها نظا  زیر بلکه این

)مبانی نظاری   .هستند همدیرر با تبادل و تعامل در نظا ، این وکارکرد رسالت تحقق برای پیوسته بطور

 (336: 1391تحول بنیادین در نظا  تعلی  و تربیت رسمی عمومی ج .ا.ا، 

با توجه به مطالعات صورت گرفته، جدول زیر بیانرر مقایسه تطبیقی عناصر آموزشی ماورد نظار    

 باشد.های صورت گرفته میهر یک از پژوهش
 ر هر گرو : مقایسه تطبیقی عناصر آموزشی مورد نظ1جدول

 عناصر نظام آموزشی
 فرقانی و 

 آقا محمدي

نظام جامع تربیت و آموزش 

 آجا

 نظام تربیت رسمی 

 عمومی کشور

 * * * فراگیران

 * * * فراد  )استادان و مربیان(

 * * * متون آموزشی

 * * * وسایل آموزشی

 * * * وسایل کمک آموزشی

 * * * فضای آموزشی

 * * * مدیریت

   * پشتیبانی

 *   ارزشیابی و پژوهش

 * *  درسی برنامه

 (منبع: محقق ساخته بر اساس مطالعات)
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
 کارکرد هوانیروز در سطوح مختلف راهکنشی، عملیاتی و راهبردی

کنشی: رز  نزدیک، پشتیبانی با آتش مستقی  در خطوط مقاد  جبهاه، تجساس و نجاات از      الف( را 

نامه کاربرد گردان مخاتلط هاوانیروز در رز  نااهمطراز،    هوانیروز است.)آیینجمله کارکرد راهکنشی 

1393 :29) 

ب( کارکرد عملیاتی: در سطح عملیاتی اجرای عملیات هلی برن، نفوذ به عمق منطقه و عقبه دشامن  

 جزء مصادیق کارکرد عملیاتی هوانیروز است.)همان(

کی، حمله به سکوهای موشکی دشامن، انجاا    س( کارکرد راهبردی: جابجایی سکوها و پدافند موش

عملیات ربایش و دستبرد، شرکت در عملیات پیشدساتانه یاا شارکت در عملیاات ویاژ  )حملاه باه                        

 اهداف و سکوهای دریایی( ازجمله کارکرد هوانیروز در سطح راهبردی است.)همان(

   مدل مفهومی

مقایسه تطبیقی عناصر نظا  آموزشای در چناد نظاا  پایش      ای، اسنادی وباتوجه به مطالعات کتابخانه

سنجی از خبرگان و چناد مرحلاه غرباالرری در خصاوص مشاخص نماودن        گفته و همچنین با نظر

 های مطلوبیت هر عنصر، مدل مفهومی زیر طراحی گردید. شاخص

 

 
 مدل مفهومی عناصر نظا  آموزشی خلبانی هوانیروز متناس  با تهدیدات ناهمطراز: 1شکل

 هماین مقالاه    9تاا   6هاای منادرج در صافحه    های مورد نظر این مادل منطباق باا شااخص    شاخص

 باشد.می

 

 محیط تهدیدات ناهمطراز

ت ناهمطراز
ط تهدیدا

راز محی
مط

اه
ت ن

دا
دی
 ته

ط
حی

 م



 
 1396، بهار 67سال پانزده ، شمار   –فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی   222

 روش شناسی 
 از آنجااایی کااه پااژوهش حاضاار در صاادد تعیااین عناصاار مهاا  نظااا  آمااوزش خلبااانی هااوانیروز و       

باشاد  ها بر اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز میهای مطلوبیت آنشاخص 

 گردد نوع این تحقیق کاربردی است.برداری میهای آن در نظا  آموزشی هوانیروز بهر و یافته

ردآوری هاای گا   همبساتری باا رویکارد آمیختاه اسات. روش      -ای و توصایفی  زمیناه -روش تحقیق موردی

ای باه ترتیا ،    ای و میادانی انجاا  گرفتاه اسات کاه ابازار روش کتابخاناه        اطالعات به دو طریاق کتابخاناه  

های علمی و نظامی و ابزار روش میادانی اساتفاد  از    برداری از اسناد و مدار  دست اول، مطالعه سایت فیش

 باشد. پرسشنامه می

ان هاوانیروز در ساتاد کال نیروهاای مسالح، کارشناساان       آماری در این تحقیق عبارتناد از: کارشناسا    جامع

هوانیروز در ستاد نزاجاا، فرماناد  و مسائولین واسااتید دانشاکد  مهندسای و پارواز دانشارا  افساری اماا            

،  فرماند  و مسئولین در اماور عملیاات و آماوزش هاوانیروز، فرمانادهان و مسائولین در اماور        (السال  لیه)ععلی

های هوانیروز و فرماند ، مسئولین و اساتید دانشکد  پرواز مرکز آماوزش هاوانیروز   ا عملیات و آموزش پایر

های خلبانی را داشاته و حاداقل دور  فرمانادهی وساتاد را طای      که همری اشراف کافی از وضعیت آموزش

  باشند. نفر می 66نمود  باشند. این تعداد حدود 

 ؛(حداقل طی دور  دافاوس 2 ؛سال 15خدمتی بیشتر از سن  (1خصوصیات مشتر  جامعه آماری عبارتند از: 

( 5 ؛(  افسران و طراحان درامور عملیاات وآماوزش خلباانی هاوانیروز    4 ؛جایرا  خدمتی سرهنگ وباالتر (3

 برخورداری از آشنایی به مدت پن  سال با مبحث عملیات وآموزش خلبانی هوانیروز.

 شااند کااه عااالو  باار برخااورداری از کلیااه     بانفاار ماای  36آماااری خبرگااان در ایاان تحقیااق      جامعاا

سال سابقه خدمتی، آشنایی با راهبرد و مسائل راهبردی و  21های مربوط به جامعه کلی دارای بیش از ویژگی

آماری وامکان دسترسی به آنان، لذا جمعیت نمونه به   باشند. باتوجه به حج  هردو جامعسابقه فرماندهی می

 ی آماری است.حج  هردو جامعه صورت تما  شمار و  منطبق با

تعریف عملیاتی نظا  آموزش خلبانی هوانیروز: نظا  آموزش خلبانی هوانیروز مجموعه منظمای از عناصار و   

اجزاء به ه  پیوسته )آموزش دهند ، آموزش گیرند ، متن آموزشی، وسایل آموزشی، وسایل کمک آموزشی و 

باه دانشاجویان خلباانی در راساتای تحقاق مأموریات        فضای آموزشی(، جهت انتقال دانش، بینش ومهاارت 

  باشد. هوانیروز می
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
تعریف عملیاتی آموزش خلبانی هوانیروز: فرآیندی هدفمند جهت ارتقای سطح دانش، نرارش و  

انفرادی برنامه آموزش  هیته ها و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در خلبانان هوانیروز است که بامهارت

کماک  آموزشای و   لیوساا  از فضاهای آموزشای، محتاوا و متاون آموزشای،     و یرانی و بهر  برداری

تاداو   در جهات   و خلباانی   یآموزشا  یازهاا ینماودن ن  به منظور مرتفع  ازیمورد ن دیاسات و  یآموزش

های شغلی خلباناان  برای اجرای وظایف و مسئولیت ، زراطناهمهای جنگ همطراز و آموزش، موزشآ

  در هوانیروز انجا  می شود.

عبارت از شارایطی کاه باه علات برتاری هاوایی        تعریف عملیاتی تهدید ناهمطراز در هوانیروز: 

هوشمند حفا  بالرردهاا و تجهیازات وبکاارگیری آنهاا باا        داشتن پدافند هوایی توانمند و دشمن و

 یا و ها هرگونه نیات، قابلیتروشهای متداول ومتعارف را دشوار یا غیرممکن می سازد یا بطور کلی 

 اندازد خطر به حف  بالرردها و تجهیزات وبکارگیری هوانیروز را که بالفعل و بالقو  دشمنان اقدامات

روشهای غیر متاداول و متناسا  باا وضاعیت      طریق از آنها انهدا  یا انداختن کار از مقابله، به نیاز و

 .باشد تهدید ناهمطراز

  تحقیق های و یافته هاتجزیه و تحلیل داده
ی آموزش تعداد پان  عنصار    نظران حوز  ای گسترد  و استفاد  از نظرات صاح  مطالعات کتابخانهبا 

آموزش خلبانی هوانیروز بر اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمال مقابلاه باا تهدیادات نااهمطراز      

تعیین شد  است؛ به منظور ارزیاابی میازان اهمیات ایان عناصار در مقابلاه باا تهدیادات نااهمطراز          

ای لیکرت تدوین شد  است. با توجه به اینکه ایان پرسشانامه   ای با مقیاس طیف پن  گزینهسشنامهپر

ای و استفاد  از نظرات خبرگان است دارای روایی و نیز با توجه باه مقادار    حاصل مطالعات کتابخانه

هار یاک از    داری برای آلفای کرونباخ دارای پایایی است. با توجه به اینکه مقدار سطح معنای  13732

هاا از    آنشود که از نظر آماری میاانرین اهمیات هما    است نتیجه می 1315عناصر تعیین شد  کمتر از 

 نظر آماری بیشتر از حد متوسط است.
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 : بررسی عناصر عمد  نظا  آموزش خلبانی هوانیروز بر اساس کارکرد هوانیروز در صحنه عمل مقابله2جدول

 با تهدیدات ناهمطراز 

 داري سطح معنی درجه آزادي انحراف معیار میانگین اهمیت تعداد عناصر ردیف

 13111 65 13449 437 66 فراگیران 1

 13111 65 13437 432 66 فراد  2

 13111 65 13474 437 66 محتوا و متون آموزشی 3

 13111 65 13516 437 66 تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 4

 13111 65 13614 435 66 فضاهای آموزشی 5

باه منظاور    به صاورت پرسشانامه از جامعاه خبار     محقق پن  عنصر محدود شد  در بیان مسئله را 

باه  های خلبانی هوانیروز و متناس  سازی با تهدیدات ناهمطراز احصاء مهمترین عناصر نظا  آموزش

 پن  ود بهمحدحاضر  قیتحق یمبنا  و دیگردتوسط خبرگان تعیین    عنصر  هر پن پرسش گذاشت که 

 .  گردید یگذار هیمذکور پا عنصر

 با استفاد  از پرسشنامه این پن  عنصر مورد ارزیابی قرار گرفتند که با توجه باه تجزیاه و تحلیال   

ها، این عناصر به ترتیا   نتای  به دست آمد  و مقایسه میانرین اهمیت و رتبه فریدمن هر کدا  از آن

 اند: هوانیروز در جدول ذیل ارائه شد اهمیت در نظا  آموزش خلبانی 
 : میانرین اهمیت عناصر نظا  آموزش خلبانی هوانیروز در مقابله با تهدیدات ناهمطراز مبتنی بر3جدول

 های صحنه عمل ویژگی

 رتبه فریدمن میانگین اهمیت عناصر ردیف

 333 432 فراد  1

 331 437 محتوا و متون آموزشی 2

 331 437 فراگیران 3

 331 437 تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 4

 235 435 فضاهای آموزشی 5

های مطلوبیت پرداخته شاد  اسات؛   ها و اطالعات پرسشنامه شاخص در این بخش به تحلیل داد 

های ذیل هر یک از عناصار آماوزش خلباانی هاوانیروز و بار       این پرسشنامه به منظور تعیین شاخص

-ه عمل مقابله با تهدیدات ناهمطراز در مقیاس طیف پن  گزیناه اساس کارکردهای هوانیروز در صحن

ای لیکرت تدوین شد  و دارای پن  بخش مرتبط با عناصر فراگیر، فاراد ، محتاوا و متاون آموزشای،     

هاای هار یاک از عناصار      تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و نیز فضای آموزشی اسات. شااخص  

ای و اسانادی و نیاز اساتفاد  از نظار خبرگاان       ابخانهآموزشی مورد بحث بر اساس مطالعات وسیع کت
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
، 13279، 13223، 13267تعیین شد  و در نتیجه این پرسشنامه دارای روایی است و با توجه به مقاادیر  

هاای مرباوط باه عناصار      های شاخص برای آلفای کرونباخ به ترتی  برای بخش 13227و نیز  13249

تجهیزات آموزشی و کماک آموزشای و نیاز فضاای آموزشای       فراگیر، فراد ، محتوا و متون آموزشی،

 دارای پایایی است.

 عنصر فضای آموزشی

آموزشای ارائاه شاد  و از     های ذیل عنصر آموزشی فضاای  در این بخش از تجزیه و تحلیل شاخص

آموزشای ساؤال شاد      ها با عنصر فضای ی آماری میزان موافقت با ارتباط این شاخص اعضای نمونه

استیودنت انجاا  شاد  اسات. مقاادیر ساطح       های بیان شد  با استفاد  از آزمون تی پاسخ است. تحلیل

شود کاه از نظار    به دست آمد  و در نتیجه اینرونه بیان می 1315کمتر از   ها ی شاخص داری همه معنی

 آموزشی در حد باالیی است. ها با عنصر فضای ی آماری با ارتباط آن آماری میزان مؤافقت جامعه
 های عنصر فضای آموزشی : بررسی شاخص4دولج

 درجه  انحراف معیار میانرین ارتباط تعداد شاخص ردیف

 آزادی

 داری سطح معنی

 13111 65 13411 432 66 های کمکی ایمنی مناطق آموزش و فرودگا  1

 13111 65 13614 435 66 کتابخانه تخصصی برای استفاد  فراگیران 2

 13111 65 13556 436 66 به بانک اطالعاتیتجهیز فضاهای آموزشی  3

موقعیت مکانی و شرایط اقلیمی مرکز آماوزش   4

 خلبانی هوانیروز

66 435 13562 65 13111 

عملیاتی بودن مناطق آموزشی تااکتیکی جهات    5

 تیراندازی هوایی

66 432 13412 65 13111 

بهداشت فضاهای آموزشای )خوابراا ، امااکن     6

 های کمکی( فرودگا آموزشی و 

66 436 13511 65 13111 

متناس  بودن فضاها و مناطق آموزشی با اناواع   7

مانورهااای پااروازی مااورد نیاااز صااحنه عماال 

 هوانیروز

66 432 13329 65 13111 

هاای   تسهیالت رفاهی و آموزشای در فرودگاا    2

 کمکی

66 437 13541 65 13111 

 13111 65 13513 435 66 بالرردهای آموزشی موتور و قطعات  کارگا  9

 13111 65 13516 437 66هاای آماوزش    ها و کارگا  متناس  بودن کالس 11
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 زبان انرلیسی با نیازهای هوانیروز

 13111 65 13674 434 66 نسبت فضای کتابخانه به تعداد فراگیران 11

تعداد کتا  پاروازی و تخصصای موجاود در      12

 کتابخانه نسبت به فراگیران

65 434 13637 64 13111 

کیفیت فضاای آموزشای از نظار )ناور، سارما،       13

   (گرما

66 432 13422 65 13111 

ها با عنصر فضای های فریدمن بدست آمد  ترتی  میزان ارتباط هر یک از شاخصبا مقایسه رتبه

 آموزشی به شر  جدول ذیل تعیین گردید  است.
 فضای آموزشیهای عنصر  : بررسی رتبه فریدمن شاخص5جدول

میانرین  شاخص ردیف

 ارتباط

 رتبه فریدمن

متناس  بودن فضاها و مناطق آموزشی با انواع مانورهای پروازی مورد نیاز  1

 صحنه عمل هوانیروز

432 233 

 232 432 های کمکی ایمنی مناطق آموزش و فرودگا  2

 231 432 عملیاتی بودن مناطق آموزشی تاکتیکی جهت تیراندازی هوایی 3

 231 432 کیفیت فضای آموزشی از نظر )نور، سرما، گرما، رنگ، امکانان و موقعیت( 4

های آموزش زبان انرلیسی با نیازهای  ها و کارگا  متناس  بودن کالس 5

 هوانیروز

437 733 

 732 437 های کمکی تسهیالت رفاهی و آموزشی در فرودگا  6

 632 436 اطالعاتیتجهیز فضاهای آموزشی به بانک  7

های  بهداشت فضاهای آموزشی )خوابرا ، اماکن آموزشی و فرودگا  2

 کمکی(

436 636 

 635 435 کتابخانه تخصصی برای استفاد  فراگیران 9

 634 435 های آموزشی موتور و قطعات بالررد کارگا  11

 632 435 موقعیت مکانی و شرایط اقلیمی مرکز آموزش خلبانی هوانیروز 11

 539 434 تعداد کت  پروازی و تخصصی موجود در کتابخانه نسبت به فراگیران 12

 537 434 نسبت فضای کتابخانه به تعداد فراگیران 13
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
 های عنصر فراگیر شاخص

های ذیال عنصار آموزشای فراگیار همانناد عنصار فضاای         در این بخش از تجزیه و تحلیل شاخص

شود که از نظار آمااری میازان     قرار گرفت و در نتیجه اینرونه بیان میآموزشی مورد بررسی و تحلیل 

های ارائه شد  با عنصار فراگیار در حاد بااالیی اسات. باا        ی آماری با ارتباط شاخص مؤافقت جامعه

ها با عنصار فراگیار باه    های فریدمن بدست آمد  ترتی  میزان ارتباط هر یک از شاخصمقایسه رتبه

 ردید  است.شر  جدول ذیل تعیین گ
 های عنصر فراگیر : بررسی رتبه فریدمن شاخص6جدول

میانگین  شاخص ردیف

 ارتباط

رتبه 

 فریدمن

طل  بودن به منظاور نقاش    تعهد به مبانی دینی، والیی، بصیر و شهادت 1

 آفرینی در آمادگی دفاعی در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز

432 1631 

فراگیاران پاروازی در فرآیناد    روحیه جساارت، ایثاارگری و شاجاعت     2

 آموزش خلبانی هوانیروز

432 1532 

 1532 437 های خلبانی هوانیروز های استاندارد ارزیابی پیشرفت آموزش روش 3

اعتماد به نفس و صداقت فراگیران پروازی در فرآیناد آماوزش خلباانی     4

 هوانیروز

437 1536 

فراگیاران در فرآیناد آماوزش    هاای انقالبای    هاا و ارزش  اعتقاد به آزمان 5

 خلبانی هوانیروز

437 1533 

 1432 437 هوانیروز خلبانی مهارت فنی دانشجویان 6

 1432 437 ضری  هوشی فراگیران پروازی در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز 7

 1437 437 های ادراکی دانشجویان خلبانی هوانیروز مهارت 2

 1432 436 در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروزسطح دانش نظری پروازی فراگیران  9

های روانشناسای در جاذب و گازینش در فرآیناد آماوزش       انجا  تست 11

 خلبانی هوانیروز

436 1337 

هااای جساامی فراگیااران پااروازی در فرآینااد آمااوزش خلبااانی  چااالکی  11

 هوانیروز

435 1333 

 1331 434 های باالتر ایهها و پ ادامه تحصیل و ارتقای فراگیران ممتاز به دور  12

 1239 435 تعهد سازمانی فراگیران پروازی در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز 13

خالقیت و ابتکار عمال فراگیاران پاروازی در فرآناد آماوزش خلباانی        14

 هوانیروز

434 1234 
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 1231 434 رعایت قوانین و مقررات اداری و آموزش توسط فراگیر 15

در مقایسه با همکالسی وهمدور  از نظر اساتید و مربیان  رتبه فرآگیران 16

 پروازی

433 1132 

رشته اختصاصی پذیرش شوندگان )دیپل  ریاضی فیزیک و علو   17

 تجربی( در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز

433 1131 

 1136 433 سطح معدل دیپل  پذیرش شوندگان در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز 12

 1135 433 ترکی  سنی، قومی فراگیران 19

 1131 432 اجتماعی فراگیرانتبار وضعیت اقتصادی و  21

 937 432 آموختران مقاله و آرار علمی دانش 21

 
 های عنصر فرادهشاخص

های ذیل عنصر آموزشی فراد  همانند عنصر فضای آموزشی  در این بخش از تجزیه و تحلیل شاخص

شود که از نظر آمااری میازان مؤافقات     قرار گرفت و در نتیجه اینرونه بیان میمورد بررسی و تحلیل 

-های ارائه شد  با عنصر فراد  در حد باالیی است. با مقایساه رتباه   ی آماری با ارتباط شاخص جامعه

ها با عنصر فراد  باه شار  جادول    های فریدمن بدست آمد  ترتی  میزان ارتباط هر یک از شاخص

 ید  است.ذیل تعیین گرد
 های عنصر فراد  :  بررسی رتبه فریدمن شاخص7جدول

ف
ردی

 

میانرین  شاخص

 ارتباط

رتبه 

 فریدمن

 1731 439 هوانیروز ز و شجاع در فرآیند آموزش خلبانیوجود تجربه اساتید مجرب، متعهد، دلسو 1

 1633 432 کوشی( های شخصیتی )صداقت، بردباری، سخت ویژگی 2

 1632 432 معیشتی و رفاهی فرادهان پروازی در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروزوضعیت مناس   3

 1631 437 رضایت شغلی فرادهان 4

 1532 432 توانایی انتقال مفاهی  و برقراری ارتباط با فراگیران 5

 1533 436 پایبندی به مقررات هوانیروز و تعهدات سازمانی 6

در فرآیند آموزش خلبانی )از نظر درجه، رتبه و مدر ( تامین نیروی انسانی فراد  مناس   7

 هوانیروز

436 1432 

 1432 436 رتبه علمی فرادهان پروازی 2

 1432 436 های خلبانی هوانیروز نظا  بازخورد برای اعال  مشکالت آموزش 9

 1433 436 هوانیروزگیری از تجربه خلبانان قدیمی و الروهای دفاع مقدس در فرآیند آموزش خلبانان  بهر  11
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
 1432 436 تسلط فرادهان پروازی به موضوع درس 11

 1432 436 های خلبانی هوانیروز تخصص ناظران علمی در ارزیابی و پیشرفت آموزش 12

 1333 435 های ظاهری )قدرت بیان، گوش دادن فعال، آراستری ظاهری( ویژگی 13

 1237 435 ای تخصصی به فراگیران ارائه خدمات مشاور  14

 1234 434 های آموزشی رعایت سرفصل 15

 1232 434 های ضمن خدمت ها و آزمون شرکت در آموزش 16

 1137 433 فرهنگ تعالی سازمانی در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز 17

 1134 433 مدر  تحصیلی فرادهان پروازی 12

 1131 432 ساعات موظفی تدریس 19

 234 431 اجتماعی، اقتصادینررش سیاسی، فرهنری،  21

 733 332 تعداد مقاالت منتشر  21
 

 های عنصر محتوا و کتب آموزشیشاخص

های ذیل عنصر آموزشای محتاوا و کتا  آموزشای همانناد       در این بخش از تجزیه و تحلیل شاخص

نظار  شود کاه از   عنصر فضای آموزشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در نتیجه اینرونه بیان می

های ارائه شد  با عنصر محتوا و کت  آموزشی  ی آماری با ارتباط شاخص آماری میزان مؤافقت جامعه

-های فریدمن بدست آمد  ترتی  میزان ارتباط هر یک از شاخصدر حد باالیی است. با مقایسه رتبه

 ها با عنصر محتوا و کت  آموزشی به شر  جدول ذیل تعیین گردید  است.
 های عنصر محتوا و کت  آموزشی رتبه فریدمن شاخص : بررسی2جدول

ف
ردی

 
میانرین  شاخص

 ارتباط

رتبه 

 فریدمن

 1134 432 میزان به روز بودن محتوای کتاب 1

 1134 432 مشتمل بر آموزش پروازهای ارتفاع پست در فرآیند آموزش خلبانی 2

فرآیند آموزش در )کوهستان، دشت و مناطق محصور( مشتمل بر پروازهای تاکتیکی  3

 خلبانی هوانیروز

437 1131 

 1139 437 انطباق محتوا و متون با اهداف آموزش و نیاز فراگیران 4

 1137 437 مبتنی بر دکترین عملیاتی و آموزشی 5

 1133 437 کاربردی بودن متون آموزشی در عرصه عمل 6

 1132 436 خلبانی هوانیروزهای اصول جنگ ناهمطراز در فرآیند آموزش  مبتنی بر ویژگی 7

 1131 436 مشتمل بر آموزش پرواز در ش  در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز 2

 1131 436 گیری از تجارب جنگ تحمیلی در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز بهر  9
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 936 436 جذابیت الز  در محتوا و متون آموزشی )تنوع رنگ، تصویر( 11

 934 435 جغرافیای سرزمینی در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروزمبتنی بر شناخت  11

های دشمن به فراگیران پروازی در فرآیند  مبتنی بر شناخت نقاط ضعف و توانمندی 12

 آموزش خلبانی هوانیروز

435 931 

المللی تجاری و شخصی )نشریه اطالعات هوانوردی  استفاد  از منابع استانداردهای بین 13

(AIP ،)ها( جمس، شوارتزر و انکس 

435 931 

آموزش عملیات روانی و پدافند غیرعامل به فراگیران پروازی در فرآیند آموزش  14

 خلبانی هوانیروز

434 236 

 739 433 های هوایی ها و چارت میزان سهولت در خواندن نمودارها، جداول، نقشه 15

 732 433 شد  و ساعات آموزشیبینی  تناس  محتوا منابع با تعداد واحدهای پیش 16

 735 433 مشتمل بر آموزش جنگ الکترونیک در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز 17

 539 431 ارائه منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر فراگیران 12
 

 های عنصر تجهیزات آموزشی و کمک آموزشیشاخص

تجهیازات آموزشای و کماک     هاای ذیال عنصار آموزشای     در این بخش از تجزیه و تحلیل شااخص 

آموزشی همانند عنصر فضای آموزشی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفات و در نتیجاه اینروناه بیاان     

های ارائاه شاد  باا عنصار      ی آماری با ارتباط شاخص شود که از نظر آماری میزان مؤافقت جامعه می

ی فریادمن بدسات آماد     هاا تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در حد باالیی است. با مقایسه رتبه

ها با عنصر تجهیازات آموزشای و کماک آموزشای باه شار        ترتی  میزان ارتباط هر یک از شاخص

 جدول ذیل تعیین گردید  است.
 های عنصر تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی : بررسی رتبه فریدمن شاخص9جدول

ف
ردی

 

میانگین  شاخص

 ارتباط

رتبه 

 فریدمن

پیشرفته و همچنین به روز کردن تجهیزات موجود در فرآیند به کارگیری تجهیزات  1

 آموزش خلبانی هوانیروز

432 934 

 933 432 بالرردهای آموزشی قابل پرواز در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز 2

 239 437 تناس  تجهیزات با اهداف آموزشی و نیازهای هوانیروز 3

صنایع پنها در فرآیند آموزش خلبانی تامین قطعات پرمصرف بالرردها از طریق  4

 هوانیروز

436 237 

 235 436گیری  تمرکز و بومی سازی در طراخی و ساخت بالرردهای آموزشی مورد نیاز با بهر  5
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
 از مراکز علمی و دانشراهی در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز

 234 436 وجود استانداردهای الز  در تجهیزات 6

( به منظور شناسایی مسیر هوایی GISسامانه اطالعات جغرافیایی )برداری از  بهر  7

 محورهای تهدید و صحنه عمل هوانیروز

436 231 

 739 436 تناس  سطح فناوری تجهیزات با سطح فناوری کشور 2

المللی در جهت ساخت تجهیزات پروازی در فرآیند  های بین جبران و مقابله با تحری  9

 آموزش خلبانی هوانیروز

435 732 

 737 435 جذابیت وسایل کمک آموزشی در درگیر نمودن حواس فراگیران 11

سازها در فرآیند آموزش  های علمی و پژوهشی هوانیروز در ساخت شبیه ی توانمند 11

 خلبانی هوانیروز

434 734 

های نامتعارف )پرواز مجازی در  سازهای پروازی در محیط برداری از شبیه بهر  12

 تهدید و صحنه عمل هوانیروز( در فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز محورهای

434 733 

برداری از وسایل کمک آموزشی به منظور کاهش ساعت پرواز آموزشی در فرآیند  بهر  13

 آموزش خلبانی هوانیروز

434 733 

 سازهای پروازی برای انجا  پروازهای استاندارد و تاکتیکی در برداری از شبیه بهر  14

 فرآیند آموزش خلبانی هوانیروز

434 731 

 634 434 تناس  طراحی فیزیکی تجهیزات با شرایط مهندسی بدن کارکنان )ارگونومی( 15

 
 :گیری و پیشنهاد نتیجه

 نتیجه گیری -الف

-های پژوهش ونتای  حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشانامه در پاسخ به سوال تحقیق و بر اساس یافته

های آماری در خصوص تعیین میانرین اهمیت و رتباه فریادمن،   توجه به نتای  آزمونها، همچنین با 
باشد: فراد ، محتوا و متون آموزشای،  دست آمد  به ترتی  به شر  زیر می هاولویت و اهمیت عناصر ب

 فراگیران، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و فضاهای آموزشی.
ای و  ها و پیارو مطالعاات وسایع کتابخاناه    بخشی آن بعد از تعیین عناصر مه  آموزشی و اولویت

مطالعه تطبیقی، نظا  تربیت و آموزش نیروهای مسلح، آجا، نظا  تربیت رسمی عماومی کشاور و باا    
هاای مطلوبیات هار عنصار احصااء گردیاد       استفاد  از نظر خبرگان و چند مرحله غربالرری شاخص

ای مورد ارزیابی قرار گرفات  بوطه طی پرسشنامهها با عنصر مرسپس میزان ارتباط هرکدا  از شاخص
نتای  به دست آمد  و مقایسه میانرین ارتباط و رتبه فریدمن هار کادا     که با توجه به تجزیه و تحلیل

 های مطلوبیت ذیل هر عنصر آموزشی به ترتی  میانرین ارتباط با عنصر عبارتند از: ها، شاخصاز آن
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ه میزان ارتباط هر شاخص با عنصر فاراد  و رتباه فریادمن هار     شاخص ک 21عنصر فراد : تعداد  -1
 مشخص گردید  است. 7های مطلوبیت طبق جدول شمار  کدا  از شاخص

شاخص که میزان ارتباط هر شاخص با عنصر فراد  و رتباه فریادمن هار     21عنصر فراگیر: تعداد  -2
 مشخص گردید  است. 6های مطلوبیت طبق جدول شمار  کدا  از شاخص

شاخص که میزان ارتباط هر شاخص باا عنصار فاراد  و     12عنصر محتوا و متون آموزشی: تعداد  -3
 مشخص گردید  است.   2های مطلوبیت طبق جدول شمار  رتبه فریدمن هر کدا  از شاخص

شاخص که میزان ارتباط هر شاخص با عنصار   15عنصر وسایل آموزشی و کمک آموزشی: تعداد  -4
 مشخص گردید  است.   9های مطلوبیت طبق جدول شمار  دمن هر کدا  از شاخصفراد  و رتبه فری

شاخص که میزان ارتباط هار شااخص باا عنصار فاراد  و رتباه        13عنصر فضای آموزشی: تعداد  -5
 مشخص گردید  است. 5های مطلوبیت طبق جدول شمار  فریدمن هر کدا  از شاخص

   پیشنهادها -ب

های مطلوبیت تاریرگذار در نظا  شاخص مورد شناسایی سایر عناصر و های مشابه در انجا  پژوهش -
 تربیت و آموزش خلبانی هوانیروز.

-اساس شاخص های گزینشی دانشجویان خلبانی بالررد بر اولویت ها و تغییر سیاست کارگیری و به -

ای و  ی، حرفههای علمی مبتنی بر توانمندهای عمومهای مطلوبیت احصاء شد  فراگیران، شامل مال 
تخصصی؛ توسط خبرگان ارزشی، علمی، ورزشی، روانشناسی، بهداشتی و ... هنرا  جذب، به منظور 

 گزینش نیروهای کیفی مورد انتظار این تحقیق.

هاای   شناسایی اساتید متخصص، ارزشی و دارای شایساتری ماورد انتظاار ایان تحقیاق در پایراا        -
 هوانیروز. هوانیروز و اعزا  آنها به مرکز آموزش

سوسازی نظا  تربیت و آموزش مرکز آموزش هوانیروز متناس  با نیازهاای صاحنه عمال آتای      ه  -
 های تربیتی و آموزشی بدست آمد  از این تحقیق. هوانیروز برابر شاخص

توسعه مهمترین عناصر آموزش خلبانی هوانیروز از قبیل اساتید و دانشجویان، محتاوای آموزشای،    -
و وسایل آموزشی و کمک آموزشی متناس  با نیازهای همه جانبه تربیات و آماوزش   فضای آموزشی 

 خلبانان هوانیروز و مطابق با نتای  تحقیق.

توسعه و متناس  سازی محتوای متون آموزش خلبانی هوانیروز متناس  باا نیازهاای هماه جانباه      -
 همطراز.تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز و مطابق با صحنه عمل تهدیدات نا
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 ناهمطراز تهدیدات با مقابله عمل صحنه در هوانیروز
 :منابعفهرست 

 منابع فارسی -الف

انتشارات معاونات   -ریزی آموزشی)از تئوری تا عمل((،  برنامه1327آقامحمدی، داوود و فرقانی، جمشید ) -

 آموزش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران.  

 های درسی.( جزو 1393(، )1391(، )1329افشردی، محمد حسین، بی جا ) -

، هاالل احمار   تیا نظا  جاامع آماوزش کارکناان جمع    یارائه الرو(، 1329و همکاران، ) وادی، جمیورکرپ -

 فصلنامه مطالعات توسعه حهاد دانشراهی ایران، تهران.

آماوزش در نظاا  آماوزش ضامن      یزیا برناماه ر  یها مؤلفه یبررس(، 1326، )دداودیس  ی،میررحیم یحاج -

ی، فصالنامه پاژوهش و ساازندگی در زراعات و باغباانی،      رزکارکنان وزارت جهاد کشاو خدمت کوتا  مدت 

 ، زمستان، تهران.77شمار 

(، بررسی نظا  آموزشی افسران نیروی دریایی سپا  پاسداران انقالب اسالمی ایران 1322خزایی، علی اکبر، ) -

لرویی برای آن  مبتنی بر ارزیابی عملکرد آموزشی، تحوالت محیطی و مؤلفه های صحنه نبردهای آیند  وارایه ا

 ی دکترا(، دانشرا  عالی دفاع ملی، تهران.)رساله

(، فرهنگ معاصر فارسی،  انتشارات کتابخانه 1327صدری، غالمحسین و حکمی، نسرین و حکمی، نسترن ) -

 ملی ایران، تهران، چاس پنج .

 ه .(، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاس پانزد1379عمید، حسن، ) -

 .1393 -تهران –انتشارات نیروهای مسلح  -کلیات نظا  جامع تربیت و آموزش آجا -

(، تهدیدات نر  آمریکا و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران، 1326گرو  مطالعاتی دانشرا  عالی دفاع ملی، ) -

 دانشرا  عالی دفاع ملی.

 یدات ناهمطراز، تهران.(، تهد1327گرو  مطالعاتی دانشرا  فرماندهی و ستاد آجا، ) -

 های آموزشی، انتشارات سمت، تهران، چاس شش .(، طراحی نظا 1391فردانش، هاش ، ) -

 –انتشاارات نیروهاای مسالح     -مبانی نظری تحول بنیادین در نظا  تعلی  و تربیات رسامی عماومی ج .ا.ا    -

 .1391 -تهران

 هوانیروز، تهران.( روش جاری 1392معاونت عملیات و اطالعات هوانیروز، ) -

 (، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر، تهران.1364معین، محمد ) -

( آیین نامه کاربرد گردان مخاتلط هاوانیروز در رز  نااهمطراز، انتشاارات معاونات      1393یاری، هوشنگ، ) -

 تربیت و آموزش نزاجا، تهران، چاس اول.
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