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چکیدُ
ةا جّزَ ةَ جسِیؽات ىضّر ةّدن ُّاٌیؼوز ،وزّد ٌیؼوی اٌـاٌی ىحعنل و کارآىغ کَ از داٌف
ةؼوز ةِؼهىٍغ ةاقغ از اُيیث ویژهای ةؼظّردار اؿث .اززيهَ ّهّىی کَ کارکٍان ُّاٌیؼوز ٌیاز ةَ
آن دارٌغ ،آىّزشُای «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی» اؿث کَ ىحّنی آن ،ؿازىان ایکائّ ُـث و
جاکٍّن ٌیؽ در ریكَ ةؼٌاىَُا ی آىّزقی ُّاٌیؼوز از ٌكؼیات ایً ؿازىان ةًَّر ىغون ةِؼهگیؼی
ٌكغه اؿث .ازآٌساکَ یافحً چگٌّگی ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ةا ةِؼهگیؼی از آىّزشُای
«گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی» قاىم؛ «كّاٌیً ُّا»« ،ىکانيات رادیّیی» و «كّاٌیً فؼودگاهُا»
ىغٌُؼ ةّده اؿث ،ىحغیؼ جاةِ یٍْی «جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز» دؿثکاری ٌگؼدیغه و اًالّات
ةَدؿثآىغه از اؿٍاد و ىغارك ،ىناصتَ ةا ماصبٌُؼان و پؼؿفٌاىَ ،زيِآوری و ةا روش
جّمیفی  -آىیعحَ ةؼرؿی گؼدیغ و درٌحیسَ جأدیؼ ىحغیؼ ىـحلم در افؽایف جّاٌيٍغی ظهتاٌان
ُّاٌیؼوز ةَ ىیؽان زیاد و ظیهیزیاد ىّرد جأییغ كؼار گؼفث؛ ةٍاةؼایً پیكٍِاد گؼدیغه اؿث؛ ىْاوٌث
آىّزش ُّاٌیؼوز ،ةؼٌاىَریؽیُای الزم را ةؼای ةؼكؼاری ارجتاط ةا «ؿازىان ُّاپیيایی کكّری»
اٌسام دُغ جا آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (كاٌّن ُّا ،ىکانيات رادیّیی و فؼودگاهُا)
در ىؼکؽ آىّزش ُّاٌیؼوز در كانب یک دوره ّؼوی جكکیم قّد جا از ایً ًؼیق جّاٌيٍغی ظهتاٌان
ُّاٌیؼوز افؽایف پیغا کٍغ .زاىَْ آىاری در ایً ٌّقحار قاىم کهیَ ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ىیةاقٍغ کَ
آىار ایً زاىَْ از ىؼازِ ذیمالح کـب گؼدیغ و ةؼای رّایث ًتلَةٍغی ،ایً ّغد را وؼبدر
وؼیتی ٌيّده و ّغد  172ةَدؿثآىغه اؿث.

ٍاصُّای کلیدی
گَاّیٌاهِ خلباًی باسرگاًی ،آهَسش ،خلباًاىَّ ،اًیزٍس ،تَاى رسهیً ،شاجا

 - 1کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث دفاّی داٌكگاه فؼىاٌغُی و ؿحاد آزا

Email: ch47kamal@yahoo.com

130

فنهٍاىَ ّهّم و فٍّن ٌُاىی ،ؿال دوازدُو ،قياره  ،37پائیؽ 1395

هقدهِ

ٌیؼوُای ىـهش ةایغ از چٍان آىادگی ةؼظّردار ةاقٍغ کَ ةحّاٌٍغ ةا ةِؼهگیؼی از جياىی اىکاٌات،
زؼئث جْؼض را از دقيٍان ؿهب ٌيایٍغ( .امم  144كاٌّن اؿاؿی) ارجف زيِّری اؿالىی
ایؼان ٌیؽ وَیفَ دارد؛ آىادگی ىلاةهَ در ةؼاةؼ ُؼگٌَّ جساوز ٌُاىی ّهیَ اؿحلالل ،جياىیث
ارویٌُ ،ام زيِّری اؿالىی ایؼان و ىٍافِ کكّر را جأىیً ٌيایغ( .زِاٌگیؼی)1387 ،
ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ارجف ،آىّزش ٌیؼوُا را ىحٍاؿب ةا اىکاٌات و جِغیغات ،در دؿحّر
کار ظّد دارد( ،زِاٌگیؼیٌ )1387 ،لف ُّاٌیؼوز ،در اٌسام ىأىّریثُای؛ قٍاؿایی ،دیغةاٌی و
جٍُیو جیؼ جّپ عاٌَ ،پـث ُّاییّ ،يهیات ُسّىی ،فؼىاٌغُی و کٍحؼل ،جسـؾ و ٌسات ،جغییؼ
ىّوِ جّپعاٌَ و صيم چحؼةاز ،صيم ٌفؼات ةا جسِیؽات ،جسغیغ جغارکات و جعهیَ ىسؼوح،
اؿکّرت ةانگؼدُای ٌیؼو ةؼ ،پكحیتاٌی ٌؽدیک ُّایی ،جک ةَ وؿایم زرُی دقيً ،پِهّداری،
جلّیث آجف زىیٍی ،اؿکّرت ،قٍاؿایی ،جغارکات ،جعهیَ ىسؼوح و جعهیَ ُّاپیيا و ةانگؼدُای
آؿیبدیغه ،رادیّ رنَ ،راةي فؼىاٌغُی و جؼاةؼی ؿتک (ىلؼرات پؼوازی ُّاٌیؼوز  ،)1391ةؼای
فؼىاٌغُان مضٍَ ٌتؼد ةَظّةی آقکار ىیگؼدد.
ىؤنفَُای جّان رزىی قاىم؛ فیؽیکی (ىضـّس) ،غیؼفیؽیکی (غیؼىضـّس) و چگٌّگی
ةَکارگیؼی ّّاىم جّان رزىی ةؼجؼؿاز ُـحٍغ( .ىْیً وزیؼی )68 - 53 :1379 ،اُو ىؤنفَُای
غیؼفیؽیکی قاىم؛ جأدیؼ رُتؼی ٌُاىی ،ایيان ،روصیَ ،اٌگیؽه ،آىّزش ،اٌىتاط ،ؿازىاندُی و
ىّاردی ازایًدؿث ىیگؼدٌغُ( .يانُ )54 :1379 ،ؼ ٌیؼوی ٌُاىی چٍاٌچَ فاكغ آىّزشُای
کافی و الزم ةاقغ ،كادر ٌعّاُغ ةّد ىأىّریث ىضّنَ را اٌسام داده و ةَ اُغاف جْییًقغه دؿث
یاةغُ( .يان )57 :1379 ،ازایًرو ةؼای آىّزشوپؼورش ٌیؼوی اٌـاٌی و رؿاٌیغن ؿٌش داٌف
ٌفؼات ةَ صغ ىٌهّبٌ ،یاز اؿث کَ افؼاد ؿازىانُ ،و در آغاز اقحغال ةَ ظغىث و ُو در ًّل
ظغىث ،جضث آىّزشُای ىعحهف كؼار ةگیؼٌغ.
ةا جّزَ ةَ جسِیؽات ىضّر ةّدن و صـاؿیث ىأىّریثُای واگػارقغهُّ ،اٌیؼوز ٌیاز ةَ ٌیؼوی
اٌـاٌی ىحعنل دارد کَ در ًّل دوران ظغىث ،ةَ ٌضّ ىـحيؼی آىّزشُای جعننی را
فؼاةگیؼٌغ .آىّزشُایی کَ از  50ؿال پیف جاکٍّن در ُّاٌیؼوز ىّرداؿحفاده كؼارگؼفحَاٌغ ،در
راؿحای ٌیازىٍغی ُای ّيهیاجی و جاکحیکی ٌؽازا و در ىٍاًق گـحؼش یگانُای رزىی ٌؽازا
ةّده اؿث .ونی ةایغ اقاره کؼد کَ ةؼای صىّر یافحً در ىٍاًق گـحؼش ٌیؼوُای زىیٍی،
ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ٌاگؽیؼ ُـحٍغ کَ ىـیؼُای پؼوازی ظّد را از ىیان فىاُای پؼوازی جْؼیف

ةؼرؿی ٌلف ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی در ةاال ةؼدن جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز
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قغه از ؿّی ؿازىان «ایکائّ ،»1جؼؿیو ٌيایٍغ .در ایً فىاُاُ ،يَ پؼوازُای داظهی و ظارزی
اٌسام ىیگیؼٌغ و ظهتاٌاٌی کَ در ایً فىاُا پؼواز ىیکٍٍغ و ُيچٍیً ٌفؼات کٍحؼل پؼواز کَ در
ایً فىاُا اّيال ٌُارت و ُغایث ىیکٍٍغ ،کـاٌی ُـحٍغ کَ دارای «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی
ةازرگاٌی »2ةّده و از ٌكؼیات کٍّاٌـیّن قیکاگّ کَ قاىم ويیيَُای  18گاٌَ اززيهَ؛ كّاٌیً
ُّا ،ىکانيات رادیّیی ،فؼودگاهُا و غیؼه ىیةاقٍغ ،پیؼوی ىیکٍٍغ.
ةاوزّدایٍکَ ةؼای ظهتاٌان ُّاٌیؼوز کَ ةیكحؼ پؼوازُایكان ،در ىٍاًلی اززيهَ؛ کُّـحان،
زٍگم ،کّیؼ و در ؿٌّح قیبدار اٌسام ىیگیؼدٌ ،كـث و ةؼظاؿحً از روی ةاٌغ فؼودگاه،
آؿانجؼیً ٌّع پؼواز ازٌُؼ جاکحیکی ةَصـاب ىیآیغ ،ونی ةٍاچار ةایغ پػیؼفث کَ در ةؼظی
ىّاكِ قیّه وارد قغن ةَ و ظارج قغن از فؼودگاهُای ىعحهف ،فىاُا ،راهُای پؼوازی،
گفثوقٍّد رادیّیی ،ةَ کار ةؼدن واژهُای مضیش پؼوازی ،پؼ کؼدن فؼمُای پؼوازی ،ةِؼهگیؼی
از ٌكؼیات پؼوازی ،آقٍایی ةا ًتلَةٍغی فؼودگاهُا اّو از فؼودگاهُای ٌُاىی ،غیؼٌُاىی و
ةیًانيههی و ىّارد ةـیار زیاد دیگؼی کَ از گـحؼدگی فؼاواٌی ةؼظّردار ُـحٍغ ،از ؿّی ةْىی
ظهتاٌان ُّاٌیؼوز کَ ةا آىّزشُای «ظهتاٌی ةازرگاٌی» آقٍایی کاىم ٌغارٌغ ،ةَدرؿحی رّایث
ٌيیگؼدد .ةایغ اوافَ کؼد کَ؛ ایً آىّزشُا در ُّاٌیؼوز جغریؾ ٌيیقٌّغ و در صال صاوؼ،
ظّد ظهتاٌا ن اكغام ةَ فؼاگیؼی و دریافث گّاُیٍاىَ از ؿازىان ُّاپیيایی کكّر ىیکٍٍغ.
اُيیث ایً ىلانَ ازایًرو ٌيایان ىیقّد کَ در مّرت ةؼگؽاری آىّزشُای «ظهتاٌی ةازرگاٌی»
در ُّاٌیؼوزُ ،يَ ظهتاٌان ،آىّزشُای یکٍّاظث زِاٌی را در ظنّص «كّاٌیً ُّا»« ،ىکانيات
رادیّیی»« ،فؼودگاهُا» و غیؼه فؼا ظّاٍُغ گؼفث و ةَکارگیؼی ایً آىّزشُا در کٍار ّهّم
ؿٍحی و ىِارتُای فؼدی ،ىّزب ظّاُغ قغ کَ جّاٌيٍغی ظهتاٌان افؽایف یاةغ .در ظنّص
وؼورت ایً ىّوّع ةایغ گفث؛ ُيانًّر کَ پیفجؼ ٌیؽ اقاره گؼدیغٌ ،ؽدیک ةَ  5دَُ اؿث کَ
ّهّم ُّاٌیؼوز جغییؼ چكيگیؼی ٌغاقحَ اؿث؛ ةٍاةؼایً در مّرت ّغم جكکیم آىّزشُای
«گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی»ٌَ ،جٍِا ُّاٌیؼوز از دیغگاهُای ّهيی ،پیكؼفحی ٌعّاُغ داقث؛
ةهکَ در ىلایـَ ةا صؼکث ؿؼیِ و ُيَزاٌتَ ّهّم در ؿٌش کكّر و زِان ،ىیجّان گفث صؼکحی
رو ةَ ّلب را در پیكؼو ظّاُغ داقث؛ ةٍاةؼایً در ایً ٌّقحارٌَ ،جٍِا ةَ ایً ؿؤال پاؿطدادهقغه
اؿث کَ؛ (چگٌَّ ىیجّان ةا ةِؼهگیؼی از آىّزشُای «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی» جّاٌيٍغی
ظهتاٌان ُّاٌیؼوز را ارجلاء داد؟) ةهکَ ؿؤاالت دیگؼ ىلانَ ٌیؽ ةَ ایً مّرت ىٌؼح گؼدیغ کَ؛
(ؿازىان ةیًانيههی ُّاپیيایی کكّری) 1. ICAO= International Civil Aviation Organization
2. Comrcial pilot licenc
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(چگٌَّ ىیجّان ةا ةِؼهگیؼی از آىّزش كّاٌیً ُّا( 1كاٌّن ّيّىی پؼواز ،كاٌّن پؼواز ةا آالت
دكیق و كاٌّن پؼواز واةـحَ ةَ دیغ) ،امّل ىکانيات رادیّیی( 2قیّه مضیش ىکانيات رادیّیی و
ؿٌش ىِارت چِار زةان اٌگهیـی) و كّاٌیً فؼودگاهُا( 3فؼودگاهُای ةیًانيههی ،فؼودگاهُای
ّيّىی و فؼودگاهُای ٌُاىی) جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز را ارجلاء داد؟) چؼاکَ ُغف ،جتییً
چگٌّگی ةِؼهگیؼی از آىّزشُای «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی» ةَىٍُّر ارجلاء جّاٌيٍغی
ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةّده اؿث کَ در ایً راؿحا اصحيال ىیرود ةا ةِؼهگیؼی از ایً آىّزشُا در
ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ،ىیجّان جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز را ارجلاء داد.
سَابق ٍ پیطیٌِّا

ؿَ ىّرد پایانٌاىَ کَ در دؿحؼس ىضلق ةّده ،ةَ دنیم ةِؼهگیؼی از ٌكؼیات ؿازىان ایکائّ ةا
ىّوّع ایً ٌّقحار ىؼجتي جكعیل داده قغٌغ کَ ةَ قؼح زیؼ ةٍَّّان پیكیٍَ ،ارائَ ىیگؼدد:
جضلیلی ةا ىّوّع «ةؼرؿی جأدیؼ پؼوازُای اؿحیساری «ؿًِ» ةؼ ىِارتُای پؼوازی ظهتاٌان
ُّ 214اٌیؼوز» ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه کَ؛ ىِارت پؼوازی یکی از صـاسجؼیً و پؼُؽیٍَجؼیً
اٌّاع ىِارتُا در ؿٌش دٌیا ُـث؛ ةٍاةؼایً جْییً ىیؽان ُيتـحگی پؼوازُای اٌسامقغه ةا
افؽایف ىِارتُای پؼوازی آٌان یکی از وؼوریات امهی آن ؿازىان ُـث .در ويً
پیكٍِادقغه اؿث کَ؛ ةا جّزَ ةَ ىأىّریثُای ىحْغد و ىحٍّع ،ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ىیةایـث در
کهیَ زىیٍَُای ىؼجتي ةا ىأىّریثُای واگػاری ،ىِارتُای ىٍاؿب را فؼاةگیؼٌغّ .هی
یّؿفوٌغ جضلیق دیگؼی ةا ىّوّع «ةؼرؿی ّّاىم ىؤدؼ در جيایم کارکٍان فٍی آزا ةَ کارةؼد
زةان اٌگهیـی» ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه کَ ازؼای آىّزش یگاٌی  %90/9در ىیؽان جيایم کارکٍان
ُّاٌیؼوز آزا ةَ کارةؼد زةان اٌگهیـی ىؤدؼ ىیةاقغ .آىار جّمیفی و جضهیم اؿحٍتاًی ٌكان داد
کَ جّزَ فؼ ىاٌغُانٌ ،یاز قغهی و اٌگیؽش در ىیؽان جيایم کارکٍان ُّاٌیؼوز ةَ کارةؼد زةان
اٌگهیـی ىؤدؼ ُـحٍغ .ىؼجىی کؼیيی ؿّىیً جضلیق ةا ىّوّع «چگٌّگی اؿحفاده از ّّاىم
زّی (فكار ،اةؼ ،ةاد) ةٍَّّان یک ّاىم ةؼجؼی ؿاز در افؽایف جّان رزىی جیوُای آجف
ُّاٌیؼوز در زٍگ ٌاُيحؼاز» ةیاٌگؼ ایً ٌحیسَ ةّد کَ؛ در ىّرداؿحفاده از فكار زّ ةٍَّّان یک
ّاىم ةؼجؼ ؿاز ،ظهتان ةا ةـحً فكار زّ ةَ روی ارجفاعؿٍر ةانگؼد ىیجّاٌغ ارجفاع را از زىیً

1 .Annex 2 Rules of air
2 .Annex 10 Radiotelephony
3 .Annex 14 Aerodrome
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جكعیل داده و ةا ٌگؼاٌی کيحؼی پؼواز کٍغ .از ًؼف دیگؼ در زىان کاُف دیغ ،ةا اؿحفاده از
فكار ُّا ،ارجفاع ةانگؼد ٌـتث ةَ ؿٌش زىیً ىكعل و دیغ ةنؼی دقيً ٍُگام پؼواز ٌـتث
ةَ ةانگؼد ظّد کاُف پیغاکؼده اؿث؛ ةٍاةؼایً از دیغ کو ةَ ُؼ ّهحی ةٍَّّان یک فؼمث در
ٌؽدیک قغن ةَ دقيً اؿحفاده قغه اؿث .در ظنّص اؿحفاده از اةؼ ،قٍاظث کاىم ةَ ىٌٍلَ و
ىـیؼ پؼوازی در پؼواز ةغون دیغ ىیجّاٌغ در ىساورت اةؼُا و از ٌؽدیکجؼیً نتَ اةؼ پؼواز ٌيایغ.
هباًی ًظزی
الف -کٌَاًسیَى  4444ضیکاگَ

در  7دؿاىتؼ  ، 1944پٍساه دونث یک ؿٍغ ٌِایی ُيؼاه ةا چِار ويیيَ را در ظنّص چگٌّگی
ازؼای کهیَ فْانیثُای پؼوازی در ؿٌش ةیًانيههی و داظم کكّری اىىا کؼدٌغ .ایً ؿٍغ
دارای یک ىلغىَ و  96ىاده ُـث و ةَ پٍر ةعف و  22فنم جلـیوقغه اؿث .ىلغىَ
کٍّاٌـیّن  ،1944قاىم كتّل ٌيّدن یک ؿهـهَ امّل و اُغاف ىؼةّط ةَ جّؿَْ ىٌيئً و
ىٍُو ُّاپیيایی ةیًانيههی اؿث .در ةعف اول ،امّل کهی و ىلؼرات ىؼةّط ةَ ٌضّه ازؼای
کٍّاٌـیّن ىّردةضخ كؼارگؼفحَ ،امم صاکيیث کكّرُا ةؼ كهيؼو ُّاییقان ىٌؼحقغه و صلّق
ىؼةّط ةَ ؿؼویؾُای ُّایی ىٍُو و ٌاىٍُو ةَ ةضخ گػاقحَقغه اؿث .ةعف دوم ،ؿازىان
ةیًانيههی ُّاپیيایی کكّری را کَ وَیفَ آن جّؿَْ اؿحاٌغاردُا ،امّل و فٍّن ُّاٌّردی
ةیًانيههی اؿث ،ىّردجّزَ كؼار داده اؿث .ةعف ؿّم در ظنّص صيموٌلم ُّایی و امالح
وؿایم ُّاٌّردی ةؼای ّيهیات اكحنادی و ایيٍی پؼواز ،جأىیً ىعارج ُّاٌّردی ةؼای پؼوازُای
اىً ،ةضخ ىیکٍغ و ةعف چِارم ٌیؽ ىلؼرات ٌِایی ةضخ قغه اؿث (ٌّده جّپچی.)1377 ،
در ایً زـحار چگٌّگی ةِؼهگیؼی از ويایو  18گاٌَ کٍّاٌـیّن قیکاگّ 1ىغ ٌُؼ ُـث .از
ىیان ایً ويایو ،گّاُیٍاىَُای ىعحهفی ةؼای کارکٍان ىعحهف در جعنلُای ىؼةًَّ مادر
ىیگؼدد کَ در ظنّص ظهتاٌان ةایغ گفث چِار گّاُیٍاىَ مادر ىیگؼدد« .گّاُیٍاىَ ظهتاٌی

-1

ويایو  18گاٌَ کٍّاٌـیـّن قیکاکّ ةَ قاىم )1مغور گّاُیٍاىَ کارکٍان ُّاپیيایی  )2ىلؼرات ُّایی  )3ظغىات

ُّاقٍاؿی ةؼای ُّاپیيایی ةیًانيههی ٌ )4لكَُای ُّاٌّردی  )5واصغُای اٌغازهگیؼی ىّرداؿحفاده در ّيهیات ُّایی و
زىیٍی ّ )6يهیات ُّاپیيا  )7جاةْیث ُّاپیيا و ّالىثُای دتحی  )8كاةهیث پؼواز ُّاپیيا  )9جـِیالت پؼوازی ارجتاًات
ُّاٌّردی  )10ىکانيات رادیّیی ُّاٌّردی  )11ظغىات ىؼاكتث پؼواز  )12زـثوزّ و ٌسات  )13ةازرؿی ؿّاٌش ُّایی
 )14فؼودگاهُا  )15ظغىات اًالّات پؼوازی  )16صيایث از ىضیيزیـث  )17اىٍیث و صفاَث ُّاپیيایی کكّری
ةیًانيههی در ةؼاةؼ اّيال غیؼكاٌٌّی  )18صيموٌلم اىً کاالُای ظٌؼٌاك ةَوؿیهَ ُّاپیياٌّ( .ده جّپچی .)1377،
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ظنّمی»« ،گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی»« ،گّاُیٍاىَ پؼواز ةا آالت دكیق» و «گّاُیٍاىَ
جؼاةؼی ةیًانيههی» .در صال صاوؼ ظهتاٌان ُّاٌیؼوز دارای ؿٌش ىِارت جْؼیفقغه در كانب
«گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ظنّمی» ُـحٍغ؛ اىا ةؼای دؿثیاةی ةَ ىغرك ةاالجؼ کَ از صانث ظنّمی
ظارجقغه و در ؿٌش ةیًانيههی قٍاظحَ قّد و در صلیلث از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی
ةِؼهىٍغ گؼدد ،چگٌّگی ةَکارگیؼی اٌکؾُای  10 ،2و  14ةیان گؼدیغه اؿث .ىّوّعُای ؿَ
اٌکؾ ةؼگؽیغه کَ در صلیلث ؿَ فؼویَ ىٌؼحقغه ُـحٍغ کَ ىّزب ارجلای جّاٌيٍغی
ظهتاٌان ظّاٍُغ گؼدیغ ،ةَ جؼجیب قاىم؛ كّاٌیً ُّا (ىلؼرات ُّاٌّردی) ،ىکانيات رادیّیی و
فؼودگاهُا ُـحٍغ.
هقزرات َّاًَردی

ؿٍغ ىؼجتي ةا ىلؼرات ُّاٌّردی اٌکؾ  2از ٌكؼیات کٍّاٌـیّن قیکاگّ یا ُيان ؿازىان ایکائّ
ُـث .ایً ؿٍغ در ةؼگیؼٌغه كّاٌیً پؼوازی اؿث کَ ىیةایغ ظهتان و کارکٍان ىؼاكتث پؼواز
آنُا را رّایث ٌيایٍغ و ىكحيم ةؼ پٍر ةعف ةَ قؼح زیؼ ُـث:
ةعف اول :جْاریف واژهُای ةکار گؼفحَقغه ازٌُؼ فٍی و صلّكی جْؼیفقغه اؿث.
ةعف دوم :چگٌّگی کارةؼد ىلؼرات ُّاٌّردی و ىـئّنیث رّایث آنُا ،اظحیارات ظهتان،
ىيٍّّیث ىنؼف ىّاد ىعغر و ىكؼوةات انکهی ةیان گؼدیغه اؿث.
ةعف ؿّم :اّيال كّاٌیً ّيّىی در راةٌَ ةا صفٍ زان و ىال ىؼدم و زهّگیؼی از جنادف
ُّاپیياُاُّ ،اپیيارةایی و رهگیؼی جّؿي ُّاپیياُای ٌُاىی و ُيچٍیً ؿؼویؾ اًالّاجی
ىؼاكتث پؼواز.
ةعف چِارم :قاىم ىلؼرات «پؼواز ةادیغ» ُـث.
ةعف پٍسو :قاىم ىلؼرات «پؼواز کّر» و ىلؼرات پؼواز در داظم و ظارج فىاُای کٍحؼلقغه،
ُـث( .ؿازىان ایکائّ ،اٌکؾ .)2006 ،2
هکالوات رادیَیی

ىکانيات رادیّیی در اٌکؾ  10از ويیيَ پٍسو کٍّاٌـیّن قیکاگّ جّویش دادهقغه اؿث.
قیّهُای یکٍّاظث ةؼای ىکانيات رادیّیی ةؼای ٌعـحیً ةار در ؿال  1949در ؿازىان ایکائّ،
پػیؼفحَقغه و جضث ٍّّان اٌکؾ  10ىٍحكؼ گؼدیغ کَ قاىم دو زهغ ُـث .زهغ اول
ىكعنات دؿحگاهُا ،ؿاىاٌَُا و فؼکاٌؾُای رادیّیی را اّالم ىیدارد .ایً زهغ قاىم  6ةعف
ةَ قؼح زیؼ ُـث :در ةعفُای اول جا چِارم در ظنّص؛ جْاریف فٍی و صلّكی ،وؿایم کيک
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ٌاوةؼی از كتیم دؿحگاهُای ٌاوةؼی ىؼصهَ ٌِایی جلؼب ،صـگؼُا ،رادار ،دؿحگاهُای ٌكاندٍُغه
ىـافث از ایـحگاه ،ایـحگاهُای جـث و ژٌؼاجّرُای اوٌؼاری ةؼق ،ظنّمیات دؿحگاهُای
کيک ٌاوةؼی از كتیم «وی.او .آر ،آن .دی .ةی ،آی.آل .اس ،دی .ام.ای ،ام.آل .اس ،ای.دی .اف،
دی .ام.ای» ،1ؿاىاٌَُای ىعاةؼاجی از كتیم جهَجایپ و جأؿیـات زىیٍی جّویش دادهقغه اؿث و
در ةعفُای پٍسو و قكو در ىّرد دؿحگاهُای رادیّیی جسـؾ و ٌسات و فؼکاٌؾُای
صاالت اوٌؼاری و ُّاپیياُای جسـؾ و ٌسات مضتث ةَ ىیان آىغه اؿث .زهغ دوم قاىم
دؿحّرانْيم ُای ارجتاًی ةؼای اؿحفاده در ّيهیات ُّاپیيایی کكّری ةیًانيههی اؿث و از
ةعف جكکیمقغه اؿث :جْاریف ،ىلؼرات ازؼایی در راةٌَ ةا ؿؼویؾ ىعاةؼات ةیًانيههی
ُّاٌّردی ،دؿحّرانْيم کهیٌ ،ضّه ؿؼویؾ داةث ُّاٌّردیٌ ،ضّه ؿؼویؾ ىحضؼك ُّاٌّردی،
ؿؼویؾ ٌاوةؼی ُّایی و ؿؼویؾ ةعف ُّاٌّردی ُفث ةعكی ُـحٍغ کَ در زهغ دوم
ىّردةضخ كؼارگؼفحَاٌغ (ُيان ،اٌکؾ .)2006 ،10
فزٍدگاُ

ىتاصخ ىؼةّط ةَ «فؼودگاهُا» در اٌکؾ  14جّویش دادهقغه اؿث .اٌکؾ ىػکّر در ىّرد
فؼودگاهُا و جأؿیـات و جسِیؽات و ؿاظحيانُای آن ،ةاٌغُا ،ىـیؼُای جاکـی و پارکیٍگُا و
ّالئو و چؼاغُای واةـحَ ةَ آنُا مضتث ىیکٍغ .ىّرداؿحفاده ایً اٌکؾ ،اداره ؿاظحيان،
اداره فٍی ،جسِیؽات فؼودگاُی و ُيچٍیً اداره ّيهیات پؼوازی اداره کم ىؼاكتث ،جْاریف
واژهُای ىؼةًَّ ازٌُؼ فٍی و صلّكی ،اًالّات فؼودگاُی ،ةاٌغُا و ىلؼرات صاکو ةؼؿاظث
آنُا ،اًؼاف فؼودگاه و ىٌٍلَ جلؼب و اوجگیؼیّ ،الئو ةنؼیّ ،الىثگػاری و چؼاغ گػاری
ىّاٌِ اًؼاف فؼودگاهُاٌ ،ضّه ةـحً ةاٌغ یا جاکـی روُا و اؿحفاده از ةؼق اوٌؼاری ،صنارکكی
اًؼاف فؼودگاهُا و ّيهیات وؿایي ٌلهیَ در فؼودگاه ُكث ةعكی ُـحٍغ کَ در اٌکؾ  14در
ىّرد فؼودگاهُا جكؼیش گؼدیغه اؿث (ُيان ،اٌکؾ .)2004 ،14
ب -تَاًوٌدساسی کارکٌاى

جّاٌيٍغی در فؼٍُگ فكؼده آکـفّرد ةَ "كغرتىٍغ قغن ،ىسّز دادن ،كغرت ةعكیغن و جّاٌا
قغن" ىٍْا قغه اؿث .2ایً واژه در امٌالح ،در ةؼگیؼٌغه كغرت و آزادی ّيم ةعكیغن ةؼای
اداره ظّد اؿث و در ىفِّم ؿازىاٌی ةَ ىٍْای جغییؼ در فؼٍُگ و قِاىحا ایساد و ُغایث یک
1 .DME-ADF-ILS-MLS-NDB-VOR
2
. EMPOWER
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ىضیي ؿازىاٌی اؿث؛ ةَ ةیان دیگؼ ،جّاٌيٍغؿازی ةَ ىٍْای ًؼاصی ؿاظحار ؿازىان اؿث ةَ
ٌضّی کَ در آن افؼاد ويً کٍحؼل ظّد ،آىادگی پػیؼش ىـئّنیثُای ةیكحؼی را ٌیؽ داقحَ
ةاقٍغ ( .)Lawler, 1994جّاٌيٍغؿازی و دادن آزادی ّيم ةَ کارکٍان از راُتؼدُای اؿاؿی
افؽایف ّيهکؼد و جأىیً ةلاء در ؿازىانُای اىؼوزی اؿث؛ زیؼا جغییؼات وؿیِ ىضیٌی در
دٌیای ىحالًو اىؼوز ،اٌٌْافپػیؼی ؿازىان را ةؼای جأىیً ةلایكان اىؼی وؼوری ؿاظحَ اؿث
(النیانپّر .)1390 ،جّاٌيٍغؿازی ىِوجؼیً چانف ىغیؼان در ّنؼ صاوؼ اؿث .زیؼا ؿازىانُا
در ىْؼض جغییؼات ؿؼیِ و غیؼكاةم پیفةیٍی كؼار دارٌغ .از ىِوجؼیً ّّاىم ةؼوز ایً جغییؼات،
ىیجّان ةَ ركاةث روز افؽون زِاٌی ،جّؿَْ و گـحؼش فٍاوری اًالّات و ةؼوز جغییؼات در
ویؽگی و ظّاؿحَُای ىكحؼیان اقاره کؼد ( .)Roy & Sheena, 2005ؿازىانُای اىؼوزی
ٌَ جٍِا ةَ داٌف و اًالّات ةـیار وؿیِجؼی ٌیاز دارٌغ ،ةهکَ ةَ اؿحلالل ،ظّداجکایی؛ اّحياد ةَ
ٌفؾ و ظالكیث و اةحکار ةیكحؼی ٌیازىٍغٌغ (اةٌضی و ّاةـی .)1386 ،ةؼای دؿثیاةی ةَ ایً
ویژگیُا ،ؿازىان ةایغ ىِوجؼیً ىٍتِ و ّاىم ركاةحی ظّد ،یٍْی ٌیؼوی اٌـاٌی را جّاٌيٍغ کٍغ
( .)Enganli. et al, 2007در کٍار ایًُا ةایغ گفث؛ جّاٌيٍغؿازی کارکٍان یکی از
جکٍیکُای ىؤدؼ ةؼای افؽایف ةِؼهوری کارکٍان و اؿحفاده ةِیٍَ از َؼفیث و جّاٌییُای فؼدی
و گؼوُی آنُا در راؿحای اُغاف ؿازىاٌی اؿث .جّاٌيٍغؿازی فؼایٍغی اؿث کَ در آن از
ًؼیلَ جّؿَْ و گـحؼش ٌفّذ و كاةهیث افؼاد و جیوُا ةَ ةِتّد و ةِـازی ّيهکؼد کيک ىیقّد
(ؿاىٍی.)1390 ،
جغییؼات ؿؼیِ ىضیٌی ،صیات ةـیاری از ؿازىانُا را جِغیغ ىیکٍغ و رؿاٌَُای زغیغ
فٍاوریُای اًالّات ،فؼٍُگُای زِاٌیَِّ ،ر اؿحاٌغاردُای زِاٌی و اىکان ؿِیو قغن کَ
در ؿازىانُای اىؼوزی وزّد دارٌغ (اةٌضی و ّاةـی  .)1386جغییؼات وؿیِ ىضیٌی در دٌیای
ىحالًو اىؼوزی ،اٌٌْافپػیؼی ؿازىانُا را ةؼای جأىیً ةلایكان اىؼی وؼوری ؿاظحَ اؿث و
جّاٌيٍغؿازی و دادن آزادی ّيم ةَ کارکٍان یکی از راُتؼدُای اؿاؿی افؽایف ّيهکؼد و
جأىیً ةلا در ؿازىانُای اىؼوزی اؿث (گّدرزی و گيیٍیان  .)1381افؼاد جّاٌيغ اصـاس
ىٍْیدار ةّدن ىیکٍٍغ .آٌان ةؼای ىلامغ ،اُغاف یا فْانیحی کَ ةَ اقحغال دارٌغ ،ارزش كایماٌغ.
آرىانُا و اؿحاٌغاردُایكان ةا آٌچَ در صال اٌسام دادن آن ُـحٍغ ،ىحساٌؾ اؿث ،فْانیث در
ٌُام ارزقیقان ىِو جهلی ىیقّد ،درةاره آٌچَ جّنیغ ىیکٍٍغ ،دكث ىیکٍٍغ و ةغان اّحلاد
دارٌغ (اورّی ،یؽداٌی  .)1381در ّیً صال ةایغ گفث؛ جّاٌيٍغؿازی ىّفلیثآىیؽ ةَ ىٍْای
ایساد ویژگیُای زیؼ اؿث:
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 اصـاس قایـحگی (ظّد ادؼ ةعكی) اصـاس داقحً صق اٌحعاب (ظّدؿازىاٌی) اصـاس ىّدؼةّدن (پػیؼفحً ٌحیسَ) اصـاس ىٍْیدار ةّدن یا ىِو ةّدن (ارزقيٍغ ةّدن) اصـاس داقحً اّحيادٍُگاىی کَ ایً ویژگیُا در کارکٍان پؼورش داده قٌّغ ،آٌان ةا کاىیاةی جّاٌيٍغ قغهاٌغ (وجً و
کيؼون.)1381 ،
رٍش تحقیق

در ایً ىلانَ کَ از ٌّع کارةؼدی اؿث ُغف پژوُكگؼ ،ؿّدىٍغی ّيهی اؿث و در فکؼ آن اؿث
کَ ةا ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز در اٌسام کار
ظهتاٌان ،ؿِّنث ایساد ٌيایغ .ىضلق در ایً ىلانَ از جسارب فؼدی ،دیغگاهُای ٌُؼی و ىٍاةِ
ّهيی ىْحتؼ کيک گؼفحَ اؿث.ازآٌساکَ ىضلق ةَ دٌتال یافحً چگٌّگی ارجلاء داٌف ُّاٌیؼوز و
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةّده اؿث ،ىحغیؼ ىّردةضخ (ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز) دؿثکاری
ٌگؼدی غه و جٍِا آٌچَ ُـث ةا اؿحفاده از اؿٍاد و ىغارك ،ىناصتَ ةا ماصبٌُؼان ،زيِآوری
پؼؿفٌاىَ از کارقٍاؿان و ىحعننان ،جسؽیَوجضهیم گكحَ اؿث جا از ًؼیق ٌحایر ّیٍی ةَ
جتییً چگٌّگی ةَکارگیؼی ّهّم ىْحتؼ پؼداظحَ و درٌحیسَ ةَ افؽایف داٌف ظهتاٌان ُّاٌیؼوز
دؿثیافحَ قّد .ىىاف ةؼ ایٍکَ جسؽیَوجضهیم ةعف کيّی پایانٌاىَ ،ةاّخ جىيیً اّحتار و
روایی قغه و اٌسام جسؽیَوجضهیم کیفی پایانٌاىَ گؼدد.
جاهعِ آهاری

کهیَ ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ،زاىَْ آىاری ایً ىلانَ ىیةاقٍغ .ىضلق آىار ایً زاىَْ را از ىؼازِ
ذیمالح کـب ٌيّده و ةؼای صفٍ اًالّات و رّایث ًتلَةٍغی ،ایً ّغد را وؼبدر وؼیتی
ٌيّده و ةَ ّغد  172رؿیغه اؿث.
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حجن ًوًَِ

انف -ةا اؿحفاده از ىضاؿتَ:
صسو زاىَْ آىاری
وؼیب ؿٌش اًيیٍان
واریاٌؾ زاىَْ آىاری

1

دكث اصحيانی ىلانَ
درمغ ظٌای اصحيانی
صسو ٌيٌَّ

n= 34

ب -ةا اؿحفاده از روش ٌُؼی:
صسو ٌيٌَّ ،ظهتاٌاٌی از زاىَْ آىاری ىیةاقٍغ کَ در ىؼکؽ آىّزش ُّاٌیؼوز و پایگاه چِارم
رزىی امفِان (ةٍَّّان ةؽرگجؼیً پایگاه ُّاٌیؼوز) ةَ ظغىث اقحغال دارٌغ و ةَمّرت جنادفی
جْییً گؼدیغهاٌغ.
رٍایی ٍ پایایی پزسطٌاهِ

پؼؿكٍاىَ ایً ىلانَ ىحكکم از  11ؿؤال در ظنّص ىتاصخ قٍاظحی و ىحغیؼُای جاةِ و
ىـحلم ،پؾ از جکيیم جّؿي ظهتاٌان پایگاهُای ؛ كؼارگاه ُّاٌیؼوز در جِؼان ،چِارم رزىی
ُّاٌیؼوز امفِان و ىؼکؽ آىّزش قِیغ وًًپّر ُّاٌیؼوز ،ىّرد جّمیف كؼار گؼفث.
ّالوه ةؼ  11ؿؤال پیفگفحَ  ،چِار ؿؤال ٌیؽ در زِث ؿٍسف روایی پؼؿفقٌّغگان ىٌؼح
گؼدیغ .پاؿط پؼؿف قٌّغگان در ظنّص ؿؤال ٌعـث کَ در ىّرد ىغرك جضنیهی ایكان
ةَّيمآىغه ةّد ،ةیانکٍٍغه ایً ىٌهب ةّد کَ ظهتاٌان اٌحعابقغه دارای ىغرك کارقٍاؿی و
کارقٍاؿی ارقغ ةّدٌغ؛ ةٍاةؼایً از درك ةاالیی در ظنّص پؼؿفُای ارائَقغه ةؼظّردار
ةّدٌغ .در ؿؤال دوم ،ؿً ظغىحی پؼؿفقٌّغگان پؼؿیغه قغ و ىكعل قغ کَ ةیف از 80
درمغ ،ةاالی  15ؿال ظغىث ةّده و  56درمغ ةیف از  20ؿال ظغىث داقحَاٌغ .در ؿؤال
 -1ةؼای جْییً واریاٌؾ زاىَْ ،اةحغا پؼؿكٍاىَ ىلغىاجی ،ةیً ده ٌفؼ از ظهتاٌان ىسؼب ُّاٌیؼوز جّزیِ گؼدیغ و ؿپؾ از
پاؿطُای اظػقغه ىلغار واریاٌؾ فّق ىضاؿتَ و ةَ دؿث آىغ.
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ؿّم از ایكان پؼؿیغه قغ کَ ىیؽان ؿاّث پؼواز ظّد را ةیان کٍٍغ .در پاؿط ةَ ایً ؿؤال ٌیؽ
ایً یافحَ ةَ دؿث آىغ کَ  85درمغ زيَْ ٌيٌَّ آىاری دارای ةیف از  1000ؿاّث ةّدٌغ .در
ؿؤال چِارم در ظنّص گؼوهةٍغی پؼوازی ظهتاٌان ؿؤال قغ و پاؿطُا ةیانکٍٍغه ایً یافحَ
ةّدٌغ کَ ةاالی  82درمغ از آٌان از درزَ پؼوازی ظهتانیک ،ظهتان آزىایكی ،اؿحادظهتان و
ؿؼ اؿحادظهتان ةؼظّردار ُـحٍغ؛ ةٍاةؼایً در جّمیف چِار ؿؤال ٌعـث ةایغ گفث؛
پؼؿفقٌّغگان ازٌُؼ ىغرك جضنیهی ،جسؼةَ ظغىحی ،جسؼةَ و داٌف جعننی پؼوازی از روایی
ةاالیی ةؼای ارائَ پاؿطُا ةَ پؼؿفُا ةؼظّردار ةّدٌغ.
تحلیل بز اساس پزسصًاهِّا

ةا جّزَ ةَ زيِةٍغی مّرت گؼفحَ در فؼویَ اول ،ىتٍی ةؼ ایٍکَ اصحياالً ةا روش "ةِؼهگیؼی
از آىّزش ظهتاٌی ةازرگاٌی (ىلؼرات ُّاٌّردی قاىم؛ كاٌّن ّيّىی پؼواز ،كاٌّن پؼواز ةا آالت
دكیق و كاٌّن پؼواز واةـحَ ةَ دیغ) در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ،ىیجّان جّاٌيٍغی پؼوازی
ظهتاٌان ُّاٌیؼوز را ارجلاء داد"ٌ ،لف ُؼ یک از ّّاىم ىؤدؼ در راؿحای ةِؼهگیؼی از
آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی (كاٌّن ُّا) ،در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ىّرد جسؽیَوجضهیم كؼار
گؼفث و در ایً ظنّص پؼؿفقٌّغگان ةؼ ایً ةاور ةّدٌغ کَ ّّاىم ذکؼقغه ،در ةاال ةؼدن
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ٌلف زیادی را ایفاء ىیٌيایٍغُ .يانًّر کَ در ٌيّدار زیؼ ٌكان
دادهقغه اؿث ،پؼؿفقٌّغگان کَ ُيگی دارای جسؼةَ پؼوازی و ىغیؼیحی در ؿٌّح ىعحهف
ُّاٌیؼوز ةّدٌغُ ،يگی اجفاقٌُؼ داقحٍغ کَ ةِؼهگیؼی از «كاٌّن ُّا» کَ ةؼگؼفحَ از «اٌکؾ
 »2از ٌكؼیات کٍّاٌـیّن قیکاگّ (ؿازىان ایکائّ) ُـث ،در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ،در
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ٌلف ىؤدؼی دارد.
ٌيّدار جّزیِ فؼاواٌی ىؼةّط ةَ ؿّاالت یک جا چِار در ظنّص فؼویَ اول،
80
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تَصیف فزضیِ اٍل

ةا ٌگؼش ةَ زغول و ٌيّدار ةاال ،پیاىغُای ةَدؿثآىغه ٌكاٌگؼ ایً ىٌهب اؿث کَ از جْغاد 34
ٌفؼ پؼؿفقٌّغگان (زاىَْ ٌيٌَّ) ةًَّر ىیاٌگیً جْغاد ٌ 19/5فؼ ( 57/35درمغ) گؽیٍَ
ظیهی زیادٌ 12 ،فؼ ( 35/2درمغ) گؽیٍَ زیاد ،جْغاد ٌ 2/25فؼ ( 6/6درمغ) گؽیٍَ ىحّؿي و

ٌ 0/25فؼ ( 0/7درمغ) گؽیٍَ کو را اٌحعاب ٌيّدهاٌغ.
تفسیز فزضیِ اٍل

دؿثآوردُا ةیاٌگؼ ایً واكْیث اؿث کَ ةیف از  %92افؼاد زاىَْ ٌيٌَّ (اکذؼیث ىٌهق)
ىْحلغٌغ ،ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی (كاٌّن ُّا) ،ةَ ىیؽان ظیهی زیاد و زیاد در

ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ادؼ دارد.
زغول جّزیِ فؼاواٌی ىؼةّط ةَ ىیاٌگیً ؿؤاالت ىٌؼحقغه در فؼویَ اول
رجتَ

فؼاواٌی

fi

درمغ
فؼاواٌی

وزن
اُيیث

فؼاواٌی
وزٌی

f pi

xi

f i xi

ىسػور اٌضؼاف از
ىیاٌگیً

اٌضؼاف از
ىیاٌگیً

) ( xi  

2

واریاٌؾ
2

) ( xi  

) f i ( xi  

ظیهی زیاد

19/5

57/36

5

97/5

0/5

0/25

4/84

زیاد

12

35/3

4

48

-0/5

0/25

3

ىحّؿي

2/25

6/6

3

6/75

-1/5

2/25
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کو

0/25

0/74

2

0/5
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6/25

1/56

ظیهی کو

0

0

1

0

-3/5

12/25

0

زيِ

34

100

-

152/75

-

-

14/5

ىیاٌگیً و واریاٌؾ دادهُای فّق ةَمّرت زیؼ ىضاؿتَ ىیگؼدٌغ:

ىیاٌگیً 4/5

152 75

واریاٌؾ0 43

0 65

∑

34
14 5

)

(

=µ

∑

34

=√0 43

√=𝜎 اٌضؼاف ىْیار
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جدٍل هحاسبِ آهارُ آسهَى فزضیِ اٍل
فزاٍاًی

فزاٍاًی

( foij  feij ) 2

foij  feij

) ( foij  feij

feij

4

خیلی سیاد

5/19

6/8

12/7

161/29

23/72

2

سیاد

12

6/8

5/2

27/04

3/98

3

هتَسط

25/2

6/8

-4/55

20/7

3/05

4

کن

25/0

6/8

-6/55

42/9

6/3

5

خیلی کن

0

6/8

-6/8

46/24

6/8

34

34

-

-

43/85

ردیف

اًحزاف اس هیاًگیي

هجذٍر اًحزاف اس هیاًگیي

رتبِ

جوع

هطاّدُ ضدُ

هَرد اًتظار

fo ij

feij

2

آسهَى فزضیِ اٍل

در ایً ىلانَ زِث ةؼرؿی جنادفی ٌتّدن پاؿطُای ٌيٌَّ آىاری فؼویَُای جضلیق از آزىّن
کای -ىؼةِ (آزىّن ظی دو) اؿحفادهقغه اؿث.
34

= =
5

 6/8فؼاواٌی ىّرد اٌحُار آىاره آزىّن
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ٌ 21/02لٌَ ةضؼاٌی=

=
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y

H0

2

X

 ; 21/02ىلغار ةضؼاٌی /85
;  43/85ىضاؿتَقغه آزىّن43

1

H1

24/22

تصوینگیزی

ةا جّزَّ ةَ ىلغار ةضؼاٌی و ىلغار آىاره آزىّن ةَدؿثآىغه در ةاال ،ازآٌساکَ آىاره آزىّن ةا درزَ
H

آزادی  12و ؿٌش ىٍْیدار  ،0/05در ٌاصیَ  1كؼار ىیگیؼد و از ىلغار ةضؼاٌی زغول
46/58
ةؽرگجؼ اؿث؛ نػا فؼویَ مفؼ رد و فؼویَ ادّا جأییغ ىیگؼدد؛ ةٍاةؼایً ةِؼهگیؼی از
آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی (كاٌّن ُّا) ،در ةاال ةؼدن جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ادؼ دارد .چّن
2
ٌ كاندٍُغه آن اؿث کَ ةیً دو ىحغیؼ (ىـحلم ذکؼقغه و جاةَْ) راةٌَ ىـحلیو وزّد دارد.
ةؼای ىضاؿتَ قغت آن (وؼیب جّافلی) از فؼىّل زیؼ اؿحفاده ىیقّد:
0 57

43 85
34 43 85

√=

√;C

یٍْی قغت وؼیب ُيتـحگی (وؼیب جّافلی) ،ةیً ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی
(كاٌّن ُّا) و ةاال ةؼدن جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز  %57ةّده اؿث؛ پؾ ایً دو ىحغیؼ از
یکغیگؼ ىـحلم ٌتّده و ةؼ ُيغیگؼ جأدیؼگػار ُـحٍغ.
در فؼویَ دوم ىلانَ ،ایً اصحيال ىغٌُؼ ةّد کَ ةا "ةِؼهگیؼی از آىّزش ظهتاٌی ةازرگاٌی
ىکانيات رادیّیی (قاىم؛ قیّه مضیش ىکانيات رادیّیی و ؿٌش ىِارت چِار زةان اٌگهیـی)
در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز" ،ىیجّان جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز را ارجلاء داد .ةغیً ىٍُّر
ٌَجٍِا ٌلف ُؼ یک از ّّاىم ىؤدؼ در راؿحای آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی قاظل «ىکانيات
رادیّیی» در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ىّرد جسؽیَوجضهیم كؼار گؼفث ،ةهکَ ةَکارگیؼی کهیَ
ّّاىم ذکؼقغه (قیّه مضیش ىکانيات رادیّیی و ؿٌش ىِارت چِار زةان اٌگهیـی) در ؿاىاٌَ
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آىّزقی ُّاٌیؼوز ،ةَ مّرجی کَ در زغول و ٌيّدار زیؼ ٌيایف دادهقغه اؿث ،ىّرد جأییغ
ظهتاٌان پؼؿفقٌّغه كؼار گؼفث و ُيگی ةؼ ایً ةاور ةّدٌغ کَ ایً ّّاىم در ةاال ةؼدن
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ٌلف زیادی را ایفاء ىیٌيایغ؛ ةٍاةؼایً جسؽیَوجضهیم یافحَُای ایً
ىلانَ در ظنّص ُغف دوم ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ ارائَ آىّزشُای ىؼةّط ةَ قیّه درؿث
ىکانيات رادیّیی در جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ٌلف ىؤدؼی دارد .ةَ ُيیً ىٍُّر ةایغ گفث،
در ٍُگام پؼواز ةؼای ةؼكؼاری ارجتاًی کارآىغ ،یکٍّاظث و جْؼیفقغهٌ ،یاز اؿث جا زةاٌی
ىكحؼك و زِاٌی ُيؼاه ةا امٌالحُای ىكحؼك اؿحفاده گؼدد .ةَ ُيیً دنیم در ؿٌش دٌیا،
ایً واژهُا کَ از آن ةَ زةان «فؼوزونّژی» یاد ىیقّد و در «اٌکؾ  »10کٍّاٌـیّن قیکاگّ
ةَجفنیم ،زؽییات آن واردقغه اؿث ،ةًَّر یکٍّاظث ةیً ظهتاٌان و واصغ ىؼاكتث پؼواز
گفثوقٍّد ىیقّد.
ٌيّدارجّزیِ فؼاواٌی ىؼةّط ةَ ؿَ ؿؤال فؼویَ دوم
80

64.6

60
34.2
22
0 0

12

1 3

0 0

40
20
0

کم

خیلی کم

متوسط
درصد

خیلی زیاد

زیاد

تعداد

تَصیف دادُّا

ىیاٌگیً و واریاٌؾ دادهُای فّق ةَمّرت زیؼ ىضاؿتَ گؼدیغهاٌغ:
4 64

158
34

∑

=µىیاٌگیً 0 27

9 11

)

(

∑

واریاٌؾ

34

0 51

=√0 27

√=𝜎 اٌضؼاف ىْیار

تجشیٍِتحلیل استٌباطی دادُّای فزضیِ دٍم

در ایً ىلانَ زِث ةؼرؿی جنادفی ٌتّدن پاؿطُای ٌيٌَّ آىاری فؼویَُای جضلیق از آزىّن
کای -ىؼةِ (آزىّن ظی دو) اؿحفادهقغه اؿث.
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ردیف

زغول ىضاؿتَ آىاره آزىّن فؼویَ دوم
رجتَ

فؼاواٌی
فؼاواٌی
ىكاُغه قغه ىّرد اٌحُار

fo ij

اٌضؼاف از ىیاٌگیً

foij  feij

feij

ىسػور اٌضؼاف از
ىیاٌگیً

( foij  feij )2

) ( foij  feij

2

feij

1

ظیهی زیاد

22/67

6/8

15/87

251/9

37/05

2

زیاد

10/67

6/8

3/87

14/98

2/2

3

ىحّؿي

0/66

6/8

-6/14
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4

کو
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-6/8

46/24
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ظیهی کو
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34
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314/8

58/39

زيِ

34

 8فؼاواٌی ىّرد ٌُؼ= =6/
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آىاره آزىّن =58/39

∑

(r-1)(c-1) = (3-1) (5- 1) = 2*4 = 8
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تصوینگیزی

ةا جّزَّ ةَ ىلغار ةضؼاٌی و ىلغار آىاره آزىّن ةَدؿثآىغه در ةاال ،ازآٌساکَ آىاره آزىّن ةا درزَ
H

آزادی  8و ؿٌش ىٍْیدار  ،0/05در ٌاصیَ  1كؼار ىیگیؼد و از ىلغار ةضؼاٌی زغول ةؽرگجؼ
اؿث ،نػا فؼویَ مفؼ رد و فؼویَ ادّا جائیغ ىیگؼدد؛ ةٍاةؼایً ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی
ةازرگاٌی (ىکانيات رادیّیی) ،در ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ادؼ دارد .چّن  2

ٌكاندٍُغه آن اؿث کَ ةیً دو ىحغیؼ (جاةَْ و ىـحلم ذکؼقغه) راةٌَ وزّد دارد .ةؼای
ىضاؿتَ قغت آن (وؼیب جّافلی) از فؼىّل زیؼ اؿحفاده ىیقّد:
0 64

58 39
58 39

= √34

√;

یٍْی قغت وؼیب ُيتـحگی (وؼیب جّافلی) ةیً ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی
(ىکانيات رادیّیی) و ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةَ ىیؽان ةاالی  %64ةّده اؿث؛ ةٍاةؼایً
ایً دو ىحغیؼ از یکغیگؼ ىـحلم ٌتّده و ىحغیؼ ىـحلم ذکؼقغه ةَ ىحغیؼ جاةِ جأدیؼگػار
ىیةاقٍغُ .يچٍیً ةایغ گفث ،در فؼویَ ؿّم ىلانَ ،ةا اصحيال ایٍکَ از ًؼیق ةِؼهگیؼی از
آىّزش ظهتاٌی ةازرگاٌی (فؼودگاهُا قاىم؛ فؼودگاهُای ةیًانيههی ،فؼودگاهُای ّيّىی و
فؼودگاهُای ٌُاىی) در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ،ىیجّان جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز را ارجلاء
دادٌ ،لف ُؼ یک از ّّاىم ىؤدؼ در راؿحای ةِؼهگیؼی از قاظل «فؼودگاهُا» ،ىّرد
جسؽیَوجضهیم كؼار گؼفث و ُيَ پؼؿفقٌّغگان در صغ زیاد و ظیهی زیاد ةؼ ایً ةاور ةّدٌغ کَ
ارائَ آىّزشُای الزم در ظنّص ىٌانب ىٍغرج در اٌکؾ  14کٍّاٌـیّن قیکاگّ کَ
درةؼگیؼٌغه کهیَ ّّاىم ذکؼقغه (فؼودگاهُای ةیًانيههی ،فؼودگاهُای ّيّىی و فؼودگاهُای
ٌُاىی) ُـحٍغ ،در ةاال ةؼدن جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ٌلف زیادی را ایفاء ىیٌيایغ .زغول و
ٌيّدار زیؼ ٌكاندٍُغه آىار و درمغ پاؿطُای ارائَقغه ُـحٍغ.
ٌيّدار جّزیِ و درمغ فؼاواٌی ىؼةّط ةَ فؼویَ ؿّم
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ةا ٌگؼش ةَ زغولُا و ٌيّدارُای ةاال ،پیاىغُای ةَدؿثآىغه ٌكاٌگؼ ایً ىٌهب اؿث کَ از
جْغاد ٌ 34فؼ پؼؿفقٌّغگان (زاىَْ ٌيٌَّ) ةًَّر ىیاٌگیً جْغاد ٌ 20/09فؼ ( 59.09درمغ)
گؽیٍَ ظیهی زیاد و جْغاد ٌ 12/09فؼ ( 35.36درمغ) گؽیٍَ زیاد ،جْغاد ٌ 1.72فؼ ( )5.08گؽیٍَ
ىحّؿي و جْغاد ٌ 0.09فؼ ( 0.27درمغ) گؽیٍَ کو را اٌحعاب ٌيّدهاٌغ؛ درٌحیسَ  95درمغ افؼاد
زاىَْ ٌيٌَّ ىْحلغٌغ ،ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی ،قاىم كاٌّن ُّا؛ ىکانيات
رادیّیی و فؼودگاهُا ،ةَ ىیؽان زیاد و ظیهی زیاد در جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ادؼ دارد .در
ٌلٌَ ىلاةم ،کيحؼ از  5درمغ جأدیؼ ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی را ةؼ ارجلای
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ىحّؿي یا کو ىیداٌٍغ.
تَصیف
ةا ٌگؼش ةَ زغول و ٌيّدار ةاال ،پیاىغُای ةَدؿثآىغه ٌكاٌگؼ ایً ىٌهب اؿث کَ از جْغاد 34
ٌفؼ پؼؿفقٌّغگان (زاىَْ ٌيٌَّ) ةًَّر ىیاٌگیً جْغاد ٌ 18/75فؼ ( 55/14درمغ) گؽیٍَ
ظیهی زیادٌ 13/25 ،فؼ ( 38/97درمغ) گؽیٍَ زیاد و جْغاد ٌ 2فؼ ( 5/88درمغ) گؽیٍَ ىحّؿي
را اٌحعاب ٌيّدهاٌغ.
تفسیز
یافحَُا ةیاٌگؼ ایً واكْیث اؿث کَ ةیف از  %94افؼاد زاىَْ ٌيٌَّ (اکذؼیث ىٌهق) ىْحلغٌغ
کَ ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی (فؼودگاهُا) ،ةَ ىیؽان زیاد و ظیهی زیاد در ارجلاء
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ادؼ دارد.
زغول جّزیِ فؼاواٌی ىؼةّط ةَ ىیاٌگیً ؿؤاالت ىٌؼحقغه در فؼویَ ؿّم
درمغ
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تَصیف دادُّا

ىیاٌگیً و واریاٌؾ دادهُای فّق ةَمّرت زیؼ ىضاؿتَ ىیگؼدٌغ:
∑

152 75
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واریاٌؾ0 37 :

34

اٌضؼاف ىْیار:
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آسهَى فزضیِ سَم

در ایً ىلانَ زِث ةؼرؿی جنادفی ٌتّدن پاؿطُای ٌيٌَّ آىاری فؼویَُای جضلیق از آزىّن
کای -ىؼةِ (آزىّن ظی دو) اؿحفادهقغه اؿث.
ىكاُغه قغه

فؼاواٌی

ىّرد اٌحُار

رجتَ

fo ij

feij

فؼاواٌی

ردیف

زغول ىضاؿتَ آىاره آزىّن فؼویَ ؿّم
اٌضؼاف از
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; 21
ىلغار ةضؼاٌی /02
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ىضاؿتَقغه آزىّن ; 44/11

H0

2

1

H1

X

44/44

 24/22هقدار بحزاًی

تصوینگیزی

ةا جّزَّ ةَ ىلغار ةضؼاٌی و ىلغار آىاره آزىّن ةَدؿثآىغه در ةاال ،ازآٌساکَ آىاره آزىّن ةا درزَ
H

آزادی  12و ؿٌش ىٍْیدار  ،0/05در ٌاصیَ  1كؼار ىیگیؼد و از ىلغار ةضؼاٌی زغول
ةؽرگجؼ اؿث؛ نػا فؼویَ مفؼ رد و فؼویَ ادّا جأییغ ىیگؼدد؛ ةٍاةؼایً ةِؼهگیؼی از
آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی ،فؼودگاهُا (فؼودگاهُای ٌُاىی) ،در ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان
ُّاٌیؼوز ادؼ دارد .چّن ٌ كاندٍُغه آن اؿث کَ ةیً دو ىحغیؼ (جاةَْ و ىـحلم ذکؼقغه)
راةٌَ ىـحلیو وزّد دارد .ةؼای ىضاؿتَ قغت آن (وؼیب جّافلی) از فؼىّل زیؼ اؿحفاده ىی
قّد:
2

= 0/57

44 11

√;

34 44 11

√;

یٍْی قغت وؼیب ُيتـحگی (وؼیب جّافلی) ،ةیً ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی،
فؼودگاهُا (فؼودگاهُای ٌُاىی) ،در ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةَ ىیؽان  %57ةّده اؿث؛
ةٍاةؼایً ایً دو ىحغیؼ از یکغیگؼ ىـحلم ٌتّده و ةؼ ُيغیگؼ جأدیؼگػار ىیةاقٍغ.
تحلیل بز اساس آهار تَصیفی
ّدف اٍل

ةا جّزَ ةَ زيِةٍغی مّرت گؼفحَ در ُغف اول جضلیق ،ماصبٌُؼان جلـیوةٍغی ؿٌّح
ىِارت ظهتاٌان را در چِار ؿٌش ةَ ایً مّرت ةیان کؼدٌغ« :گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ظنّمی»،
«گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی»« ،گّاُیٍاىَ پؼواز ةا آالت دكیق» و «گّاُیٍاىَ جؼاةؼی
ةیًانيههی»ٌ .لف ُؼ یک از ّّاىم ىؤدؼ در راؿحای ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی
(كاٌّن ُّا) ،در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ىّرد جسؽیَوجضهیم كؼار گؼفث و ىكعل گؼدیغ کَ
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ماصبٌُؼان ةؼ ایً ةاور ةّدٌغ کَ کهیَ قاظلُای ذکؼقغه قاىم؛ «كاٌّن ّيّىی پؼواز»،
«كاٌّن پؼواز ةا آالت دكیق» و «كاٌّن پؼواز واةـحَ ةَ دیغ» ،در ةاال ةؼدن جّاٌيٍغی ظهتاٌان
ُّاٌیؼوز ٌلف زیادی را ایفاء ىیٌيایغ .در پؼدازش ىناصتَُای زيِآوریقغه از ماصبٌُؼان
ایً یافحَ ةَ دؿث آىغ کَ ةِؼهگیؼی از ىفاد ىٍغرج در «اٌکؾ  »2ىیجّاٌغ ةَمّرت
چكيگیؼی جأدیؼگػار ةاقغ .دیغگاهُای ىناصتَقٌّغهُا ةَ ایً مّرت ىّرد كىاوت كؼار
ىیگیؼٌغ کَ؛ ةَ ُؼ ىیؽان کَ آگاُی ظهتاٌان در ىّرد كّاٌیً ُّا کَ در «اٌکؾ  »2از كّاٌیً
«ایکائّ» ةَمّرت گـحؼده و ىكؼوح ىٍحكؼ گؼدیغه اؿث ،افؽایف یاةغ ،ةاّخ ظّاُغ قغ جا
ظهتاٌان در ٍُگام ةِؼهةؼداری از فىاُای جْؼیفقغه ،ةا آگاُی و داٌف ةیكحؼ ّيم ٌيایغ؛
ةٍاةؼایً آٌچَ در زيِةٍغی دیغگاه ماصبٌُؼان ةَىٍُّر افؽایف ةیفازپیف جّاٌيٍغی
ظهتاٌان وؼوری و ازحٍابٌاپػیؼ ىیرؿغ ،ایً ُـث کَ ىضحّای «اٌکؾ دو» در ؿاىاٌَ
آىّزقی ُّاٌیؼوز وارد گؼدیغه و ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ويً دریافث گّاُیٍاىَ ىؼةًَّ از ّهّم آن
ةًَّر کاىم ةِؼهىٍغ گؼدٌغ .در ایً ظنّص دو ٌّع ٌُؼ ارائَ گؼدیغ؛ جْغادی از ماصبٌُؼان ةؼ
ایً ةاور ةّدٌغ کَ اىکان ظؼیغاری ایً دوره از ؿازىان ُّاپیيایی وزّد دارد ونی ةیكحؼ ٌُؼات
ارائَقغه ةِحؼیً قیّه را افؽودن ایً آىّزشُا در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز و ارائَ آن ةَ
ظهتاٌان داٌـحٍغ.
ّدف دٍّم

ةا جّزَ ةَ زيِةٍغی پاؿطُای ارائَقغه ماصبٌُؼان در ظنّص ؿٌّح چِارگاٌَ ىِارت
ظهتاٌان در دٌیا ایً یافحَ ةَ دؿث آىغ کَ ظهتاٌان در ؿٌّح ىعحهف ةَ گّاُیٍاىَُای ىعحهف
دؿث پیغا ىیکٍٍغ کَ ةَایًجؼجیب اؿث؛ «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ظنّمی»« ،گّاُیٍاىَ ظهتاٌی
ةازرگاٌی»« ،گّاُیٍاىَ پؼواز ةا آالت دكیق» و «گّاُیٍاىَ جؼاةؼی ةیًانيههی»؛ اىا در ظنّص
ُغف دومٌ ،لف ُؼ یک از ّّاىم ىؤدؼ در راؿحای ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی
(ىکانيات رادیّیی) ،در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ىّرد جسؽیَوجضهیم كؼار گؼفث و ةَ یافحَ
رؿیغیو کَ کهیَ ماصبٌُؼان ةؼ ایً ةاور ةّدٌغ کَ قاظلُای ذکؼقغه (قیّه مضیش
ىکانيات رادیّیی و ؿٌش ىِارت چِار زةان اٌگهیـی) در ةاال ةؼدن جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز
ٌلف زیادی را ایفاء ىیٌيایغ .در ةؼرؿی ّّاىم ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی ،ایً
پیاىغ ةَ دؿث آىغ کَ آىّزش قیّه درؿث ىکانيات رادیّیی در جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز
ٌلف ىؤدؼی دارد .آىّزشُایی کَ ىغٌُؼ ماصبٌُؼان اؿث قاىم ىفاد ىٍغرج در «اٌکؾ
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 »10از کٍّاٌـیّن قیکاگّ ُـحٍغ و جّؿي ؿازىان ایکائّ در ُيَ کكّرُا در ةعف غیؼٌُاىی
ىٍحكؼقغهاٌغ .پاؿطُای ماصبٌُؼان ةَ ایً مّرت كىاوت ىیقٌّغ کَ در ٍُگام پؼواز ةؼای
ةؼكؼاری ارجتاًی کارآىغ ،یکٍّاظث و جْؼیفقغه ٌ ،یاز اؿث زةاٌی ىكحؼك و زِاٌی ُيؼاه ةا
واژهُای ىكحؼك اؿحفاده گؼدد .ةَ ُيیً دنیم در ؿٌش دٌیا ،ایً واژهُا کَ از آن ةَ زةان
«فؼوزونّژی» یاد ىیقّد و در «اٌکؾ  »10ةَجفنیم ،زؽییات آن واردقغه اؿث و ةًَّر
یکٍّاظث ةیً ظهتاٌان و واصغ ىؼاكتث پؼواز گفثوقٍّد ىیقّدُ .يچٍیً ةغون قک ةکار ةؼدن
واژهُایی ظارج از واژهُای جْؼیفقغه ،ةاّخ ىیگؼدد جا واصغ ىؼاكتث پؼواز یا ظهتاٌان ؿایؼ
وؿایم پؼٌغه دچار ؿؼدرگيی قغه و در جنيیوگیؼی دچار اقحتاه گؼدٌغ؛ ةٍاةؼایً ةؼای آقٍایی
ةیكحؼ ةا ایً واژهُاٌ ،یاز اؿث کَ ّهّم گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی ةَویژه ىکانيات رادیّیی،
ٌَ جٍِا از اةحغای آىّزش ظهتاٌی ةهکَ در صیً ظغىث ٌیؽ ةَ ظهتاٌان آىّزش داده قّد و
ظهتاٌاٌی کَ ایً آىّزشُا فؼاىیگیؼٌغ ةَ دریافث گّاُیٍاىَ ٌائم قٌّغ .در ایً ظنّص دو
راهکار ىحفاوت ارائَ گؼدیغ؛ ٌعـث ایٍکَ ظهتاٌان ةَ ؿازىان ُّاپیيایی اّؽامقغه و دوره را در
ؿازىان ُّاپیيایی ؿپؼی ٌيایٍغ و دیگؼ ایٍکَ ىفاد اٌکؾ  10ةَ ىفاد آىّزقی کٌٍّی ُّاٌیؼوز
اوافَ گكحَ و ظهتاٌان ُّاٌیؼوز در كانب یک دوره ّؼوی جضث آىّزش كؼار گیؼٌغ.
ّدف سَم

جسؽیَوجضهیم پاؿطُای ماصبٌُؼان اةحغا ةاّخ قغ دریاةیو کَ در ىّرد ؿٌش ىِارت ظهتاٌان
در جيام دٌیا ؿٌشةٍغی وزّد دارد کَ ةَ جؼجیب اُيیث ّتارتاٌغ از؛ «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی
ظنّمی»« ،گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی»« ،گّاُیٍاىَ پؼواز ةا آالت دكیق» و «گّاُیٍاىَ
جؼاةؼی ةیًانيههی» .در ظنّص ُغف ؿّمٌ ،لف ُؼ یک از ّّاىم ىؤدؼ در راؿحای ةِؼهگیؼی از
آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی (فؼودگاهُا) ،در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز را ىّرد جأییغ كؼارداد و
یافحَ ةَ دؿث آىغ کَ کهیَ ماصبٌُؼان قاظلُای ذکؼقغه (فؼودگاهُای ةیًانيههی،
فؼودگاهُای ّيّىی و فؼودگاهُای ٌُاىی) را در ةاال ةؼدن جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةـیار
ىؤدؼ و ٌلفآفؼیً داٌـحٍغ .یافحَُا ةَ ایً مّرت ىّرد كىاوت كؼار گؼفث کَ فؼودگاهُای ُؼ
کكّری در ًتلَةٍغیُای ىعحهف ،دارای اىکاٌات ،جسِیؽاتّ ،الئو ویژه ىضهی آن کكّر
ُـحٍغ کَ ىیةایـث ُيَ اؿحفادهکٍٍغگان آن ،آگاُی کاىم از اىکاٌات فؼودگاه و قیّه
دؿثیاةی ةَ اًالّات فؼودگاهُا داقحَ ةاقٍغ جا ةحّاٌٍغ ةِؼهةؼداری ایيً و ىفیغی از فؼودگاهُا
ةَ ّيم آورٌغ .ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ّالوه ةؼ آگاُی و داٌكی کَ در ظنّص ورود ةَ ىٍاًق رزىی و
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پؼواز در کُّـحان ،دریا ،ةیاةان و قِؼُا و غیؼه دارٌغٌ ،یاز اؿث کَ ةا ةِؼهگیؼی از ىفاد
گٍساٌغهقغه در «اٌکؾ  »14ةَ ّهّم ظهتاٌی ةازرگاٌی در ظنّص قیّه درؿث ورود ةَ
فؼودگاهُا و اؿحفاده از اىکاٌات فؼودگاهُا ٌیؽ جـهي پیغا ٌيایٍغ .جْغاد کيی از آٌان ةؼ ایً ةاور
ةّدٌغ کَ ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةؼای فؼاگیؼی ایً آىّزشُا ىیجّاٌٍغ ةَ ُّاپیيایی کكّری ارزاع
داده قٌّغ ونی ةیكحؼ ٌُؼات ارائَقغه ةِحؼیً قیّه را در ایً داٌـحٍغ ایً آىّزشُا ةَ ؿاىاٌَ
آىّزقی ُّاٌیؼوز افؽودهقغه و ةَ ظهتاٌان ارائَ گؼدد.
ًتایج
ًتیجِگیزی ّدف اٍل

در ظنّص «آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (كاٌّن ُّا)» ٌیؽ ىیاٌگیً قاظلُای
(كاٌّن ّيّىی پؼواز ،كاٌّن پؼواز ةا آالت دكیق و كاٌّن پؼواز واةـحَ ةَ دیغ) ىضاؿتَ و ّغد 4/5
ةَ دؿث آىغ کَ ةا ىضاؿتَ آىاری و جسؽیَوجضهیم آن ةؼاةؼ فؼویات مفؼ و ىلاةم (ةِؼهگیؼی از
آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (كاٌّن ُّا) در ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ىؤدؼ
ةّده اؿث یا ظیؼ؟) ىّردةؼرؿی كؼار گؼفث و ةؼاةؼ ىضاؿتات آىاری ،ىلغار ةضؼاٌی و ىلغار آىار
آزىّن ةَدؿثآىغه و در ؿٌش ىٍْیدار  ،0/05فؼض ادّا جأییغ گؼدیغ؛ ةٍاةؼایً ةِؼهگیؼی از
آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (كاٌّن ُّا) در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز در ارجلاء
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةا وؼیب ُيتـحگی ةاال ( )0/57جأدیؼگػار ُـث.
پاؿطُای ةَدؿثآىغه از ىناصتَ ماصبٌُؼان ٌیؽ جأییغکٍٍغه فؼض ادّا ةّد و ُيگی اذّان
داقحٍغ کَ ةِؼهگیؼی از ىفاد اٌکؾ ( 2كاٌّن ُّا) در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ىّزب افؽایف
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ىیگؼدد.
اًالّات صامهَ از ةؼرؿی ىیغاٌی ،کحاةعاٌَای کَ از ىٍاةِ ىْحتؼ داٌكگاُی و ؿازىانُای
ىؼةًَّ (ةَویژه ایکائّ) مّرت گؼفث ،اةحغا ایً یافحَ ةَ دؿث آىغ کَ در دٌیا چِار ؿٌش ىِارت
ظهتاٌی جْؼیفقغه اؿث کَ ّتارتاٌغ از؛ «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ظنّمی»« ،گّاُیٍاىَ ظهتاٌی
ةازرگاٌی»« ،گّاُیٍاىَ پؼواز ةا آالت دكیق» و «گّاُیٍاىَ جؼاةؼی ةیًانيههی»ُ .يچٍیً یافحَُا
دالنث ةَ کيتّد ىفاد آىّزشُای اٌکؾ  2در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز دارد و درّیًصال،
جياىی اؿٍاد و ىغارك ىّزّد ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز در مّرت افؽوده قغن
آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی ةَ ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز را جأییغ ٌيّده و ةَ ایً یافحَ پژوُكی
ىٍسؼ گؼدیغٌغ؛ ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی ،كاٌّن ُّا (كاٌّن ّيّىی پؼواز ،كاٌّن
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پؼواز ةا آالت دكیق و كاٌّن پؼواز واةـحَ ةَ دیغ) ،ةَ ىیؽان زیاد و ظیهی زیاد در جّاٌيٍغی
ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ادؼ دارد و افؽودن ایً آىّزشُا در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ةؼاةؼ كّاٌیً و
ىلؼرات ُّاٌّردی «ایکایّ» کَ در اٌکؾُای  2جكؼیش گؼدیغهاٌغ ،اّحيادةٌَفؾ و جّاٌيٍغی
ةاالیی ةَ ظهتاٌان داده و آنُا را در اٌسام پؼوازُا ةؼاةؼ كّاٌیً ّيّىی پؼواز ،پؼواز ةا آالت دكیق
و پؼواز واةـحَ ةَ دیغ ىـهي ظّاُغ ٌيّد؛ ةٍاةؼایً چگٌّگی ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان کَ در
صلیلث ُغف ایً ىلانَ اؿث ،ةَ ایً مّرت جتییً ىیگؼدد کَ؛ ایً آىّزشُا ةایغ در كانب
یک دوره آىّزقی در ىؼکؽ آىّزش ُّاٌیؼوز جكکیم گكحَ و ةَ ظهتاٌان ُّاٌیؼوز آىّزش داده
قّد جا ؿٌش جّاٌایی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةَ ؿٌش اؿحاٌغارد زِاٌی ٌؽدیک قّد.
ًتیجِگیزی ّدف دٍم

در ظنّص «آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (ىکانيات رادیّیی)» ٌیؽ ىیاٌگیً قاظل
(قیّه مضیش ىکانيات رادیّیی و ؿٌش ىِارت چِار زةان اٌگهیـی) ةؼاةؼ ةا  4/6ىضاؿتَ گؼدیغ
کَ ةا ىضاؿتَ آىاری و جسؽیَ وجضهیم آن ةا ىٌؼح ٌيّدن فؼویات مفؼ و ىلاةم (ةِؼهگیؼی از
آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (ىکانيات رادیّیی) در ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز
ىؤدؼ ةّده اؿث یا ظیؼ؟) ىّردةؼرؿی واكِ قغ و ةؼاةؼ ىضاؿتات آىاری ،ىلغار ةضؼاٌی و ىلغار
آىار آزىّن ةَدؿثآىغه و ؿٌش ىٍْیدار  ،0/05فؼض ادّا جأییغ گؼدیغ؛ ةٍاةؼایً ةِؼهگیؼی از
آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (ىکانيات رادیّیی) در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز در ةاال
ةؼدن جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةا وؼیب ُيتـحگی ةاال ( )0/64جأدیؼگػار ُـث .اًالّات
ةَدؿثآىغه از ةؼرؿی ىناصتَ ماصبٌُؼان ٌیؽ ٌكان ىیدُغ کَ ماصبٌُؼان ٌیؽ ةؼ ایً ةاور
ُـحٍغ کَ افؽودن ىفاد ىٍغرج در اٌکؾ  10ةَ ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ىّزب افؽایف
جّاٌيٍغی ظهتاٌان ظّاُغ گؼدیغُ .يچٍیً ةؼرؿیُای ىیغاٌی ،کحاةعاٌَای ،ىٍاةِ ىْحتؼ
داٌكگاُی و ؿازىانُای ىؼةًَّ زِث قٍاؿایی ُؼچَ ةِحؼ ؿٌّح ىعحهف ىِارت ایً
اًالّات را فؼاُو آورد کَ ؿٌّح گّاُیٍاىَُای ظهتاٌی ّتارتاٌغ از؛ «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی
ظنّمی»« ،گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی»« ،گّاُیٍاىَ پؼواز ةا اةؽار دكیق» و «گّاُیٍاىَ جؼاةؼی
ةیًانيههی»ُ .يچٍیً ةؼرؿی ىیغاٌی و کحاةعاٌَای در ظنّص ةِؼهگیؼی از آىّزشُای
(ىکانيات رادیّیی) در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز مّرت گؼفث کَ جياىی قؼایي ىّزّد ارجلاء
جّاٌيٍغی ظهتاٌان در مّرت افؽودن ىفاد اٌکؾ  10ةَ ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز را جأییغ
ٌيّدٌغ؛ کَ ایً اىؼ ةَ جْغادی از یافحَُای پژوُكی زیؼ ىٍسؼ گؼدیغ؛
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ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی ،ىکانيات رادیّیی (قیّه مضیش ىکانيات رادیّیی و
رؿاٌغن ؿٌش زةان اٌگهیـی ظهتاٌان ةَ ؿٌش چِار) ،ةَ ىیؽان زیاد و ظیهی زیاد در جّاٌيٍغی
ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ادؼ دارد .ىیةایـث آىّزشُای الزم در ظنّص ةَکارگیؼی واژهُایی
یکٍّاظث کَ ةؼظّردار از ىفاُیيی ىكحؼك و كاةمفِو ةؼای ًؼفیً ةاقغ و در ويیيَ10
گٍساٌغهقغهاٌغ ،در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز افؽوده قّد .ازآٌساکَ ؿٌش ّهيی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز
در ٍُگام جياس رادیّیی ةا ةؼج ىؼاكتث ؿٍسیغه ىیقّد ،چگٌّگی ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان کَ
در صلیلث ُغف ایً ىلانَ اؿث ،ةَ ایً مّرت جتییً ىیگؼدد کَ؛ جأىیً ُؽیٍَ الزم ،آىّزش
قیّه مضیش ىکانيات رادیّیی در كانب یک دوره آىّزقی ،اّؽام ظهتاٌان ةَ ُّاپیيایی کكّری
ةؼای گػراٌغن دوره ىؼةّط ةؼای ُيیكَ ىیجّاٌغ ارجلاء ظهتاٌان را در پی داقحَ ةاقغ؛ ةٍاةؼایً
ىّارد ىؼجتي ةا ىـائم رادیّییً ،ؼحُای پؼوازٌّ ،جوُا ةایـحی ةَظّةی آىّزش داده قٌّغ و
ظهتاٌان جياىی ىّارد ىؼجتي ةا ىکانيات رادیّیی را فؼاگیؼٌغ.
ًتیجِگیزی ّدف سَم

در ظنّص فؼویَ ؿّم یٍْی «آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (فؼودگاهُا)» ٌیؽ ةا
جّزَ ةَ ازؼای ىّارد ٍّّانقغه ىیاٌگیً قاظل (فؼودگاهُای ةیًانيههی ،فؼودگاهُای ّيّىی
و فؼودگاهُای ٌُاىی) ةؼاةؼ  4/5ىضاؿتَ گؼدیغ کَ ةا ىضاؿتَ آىاری و جسؽیَوجضهیم آن
درةؼدارٌغه فؼویات مفؼ و ىلاةم (ةِؼهگیؼی از آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی
(فؼودگاهُا) در ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ىؤدؼ ةّده اؿث یا ظیؼ؟) ىّردةؼرؿی گؼفث و
از ایً ًؼیق ةؼاةؼ ىضاؿتات آىاری ،ىلغار ةضؼاٌی و ىلغار آىاره آزىّن ةَدؿثآىغه و ؿٌش
ىٍْیدار  ،0/05فؼض ادّا جأییغ گؼدیغ؛ ةٍاةؼایً ٌحیسَ ةؼرؿی یافحَُا پؼؿفٌاىَُا ةیاٌگؼ ایً
اؿث کَ ةِؼهگیؼی از آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (فؼودگاهُا) در ؿاىاٌَ آىّزقی
ُّاٌیؼوز در ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ةا وؼیب ُيتـحگی ةاال ( )0/92جأدیؼگػار ُـث.
گفحٍی اؿث ٌحایر ىناصتَُای اٌسامقغه ٌیؽ ٌكان ىیدُغ کَ ُيگی ماصبٌُؼان ىْحلغ
ُـحٍغ ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ىفاد ىٍغرج در اٌکؾ  14در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز ةًَّر ىغون
جغریؾ ٌيیگؼدد و از ؿّی دیگؼ ةا ّهو ةؼ ایٍکَ یادگیؼی ایً ىفاد از وؼوریات وارد قغن ةَ
فؼودگاهُا ةَویژه فؼودگاهُای ةؽرگ ةَ قيار ىیآیغ ،ةٍاةؼایً ةِؼهگیؼی از ایً ىفاد در ؿاىاٌَ
آىّزقی ُّاٌیؼوز ىّزب افؽایف جّاٌيٍغی ظهتاٌان ظّاُغ قغ .ةا داٌـحً ایً ىّوّع کَ
ؿٌّح ىِارت و گّاُیٍاىَُای ظهتاٌی ّتارتاٌغ از؛ «گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ظنّمی»« ،گّاُیٍاىَ
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ظهتاٌی ةازرگاٌی»« ،گّاُیٍاىَ پؼواز ةا آالت دكیق» و «گّاُیٍاىَ جؼاةؼی ةیًانيههی» ،اًالّاجی
کَ از ةؼرؿی ىیغاٌی ،کحاةعاٌَای ،ىٍاةِ ىْحتؼ داٌكگاُی و ؿازىانُای ىؼةًَّ زِث
ةِؼهگیؼی از آىّزشُای گّاُیٍاىَ ظهتاٌی ةازرگاٌی (فؼودگاهُا) در ؿاىاٌَ آىّزقی ُّاٌیؼوز
ةَدؿثآىغه اؿث ،جياىی قؼایي ىّزّد ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز را جأییغ ٌيّدٌغ و ةَ
ایً یافحَ پژوُكی ىٍسؼ گؼدیغ؛ ةِؼهگیؼی از آىّزشُای ظهتاٌی ةازرگاٌی ،فؼودگاهُا
(فؼودگاهُای ةیًانيههی ،فؼودگاهُای ّيّىی و فؼودگاهُای ٌُاىی) ،ةَ ىیؽان زیاد و ظیهی زیاد
در جّاٌيٍغی ظهتاٌان ُّاٌیؼوز ادؼ دارد .آقٍایی ةا ّهّم آىّزش ظهتاٌی ةازرگاٌی ةَویژه ويیيَ
 14ظهتاٌان را كادر ىیؿازد کَ ةا فىاُای فؼودگاهُای ةؽرگ و ةیًانيههی آقٍا قٌّغ .چگٌّگی
ارجلاء جّاٌيٍغی ظهتاٌان کَ در صلیلث ُغف ایً ىلانَ اؿث ،ةَ ایً مّرت جتییً ىیگؼدد کَ؛
ّغم جّزَ و ةَ کارگیؼی مضیش كّاٌیً ،ةاّخ از ةیً رفحً اٌىتاط در فؼودگاه ،پارکیٍگ و ؿایؼ
كـيثُای پؼوازی ظّاٍُغ قغ .راه زهّگیؼی از کاُف ؿٌش اٌىتاط و راه افؽایف جّاٌيٍغی
ظهتاٌان در رّایث كّاٌیً ،جغویً ىٌانب و ًؼح درسُای زغیغ ىٌٍتق ةا كّاٌیً فؼودگاهُای
ةیًانيههی کَ ةؼگؼفحَ از آىّزشُای ایکائّ ُـث و گٍساٌیغن آنُا در ًؼح آىّزقی در كانب
دورهُای ىعحهف و صیً ظغىث ُّاٌیؼوز ىیةاقغ.
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