
21/01/1397تاریخ دریافت: 
24/06/1397تاریخ پذیرش: 

فنون نظامیفصلنامه علوم و
1396زمستان،42شماره ، سیزدهمسال 

31-61صص

اء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروزتقسازها جهت ارکارگیري شبیهبهتأثیر

1*حمید محمد حسین

2تورج زین الدین

3ابراهیم ایجابی

چکیده
بدون شک آموزش یکی از ابزارهاي مهم براي توسعه سازمان است. آموزش فرآیندي مداوم، 

شود. ارتقاء آموزش خلبانی نیز نمایان میها ي آن در زمان بحراندشوار است که نتیجهپرهزینه و
صنعت هوانوردي، به یک ضرورت تبدیل گشته و خلبانان هاي چشمگیر دربا توجه به پیشرفت

بایست باید قادر باشند خود را با تغییرات هماهنگ نمایند. براي ارتقاء آموزش یک خلبان می
مثل هاي آموزش خلبانیاز سرفصلبسیاريدانش، مهارت و نگرش او ارتقاء یابد. براي آموزش

ثابتیگان بال حال بااین.ساز وجود ندارداستفاده از شبیهکاري غیر از، راهحاالت اضطراري
بهترین وسیله عنوانبههاي فراوان ساز باوجود مزیتکارگیري سامانه شبیهاز بههوانیروز

سازها کارگیري شبیهت بههدف این پژوهش تبیین ضرورخلبانی، محروم است. آموزشیکمک
آماري شامل خلبانان و مهندسان جامعه.باشدیماء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز تقجهت ار

ی وفیتوصانجام آن روشي، کاربردنوع پژوهشساز هوانیروز است.بال ثابت و متخصصین شبیه
و با ايمیدانی و کتابخانههاي اطالعاتی به روشهاي داده. باشدیمختهیآمپژوهشرویکرد

آوري و با استفاده از آمارهاي توصیفی و استنباطی مورد نامه جمعابزارهاي مصاحبه، پرسش
ساز تأثیر کارگیري شبیههاي پژوهش مؤید آن است که بهیافتهوتحلیل قرارگرفته است.تجزیه

ز نشانینيآماریکملیتحل.دارداء آموزش خلبانان بال ثابت هوانیروز تقارمثبت و معناداري بر 
خلبانانيپروازمهارتاءتقار، %50خلبانانيپروازدانشاءتقاردرتأثیرمیزان این کهدهدیم

ويضروريامرسازهیشبازاستفادهنیبنابرا.باشدیم% 52خلبانانيپروازنگرشاءتقار% و66
ی خلبانآموزشدرسازهاهیشباستفاده ازبهملزمروزیهوانثابتبالگانیوبودهریناپذاجتناب

.باشدیم
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مقدمه
شده است. فراوان پذیرفتهلیها به دالضرورت آموزش در سازمانیکنونرییدر حال تغيایدر دن

دانیوارد ميدیهاي جدنظریهیسبب شده است که هر از چند گاهیعلمعیسرراتییتغ
آوري فنراتییتغ.را آموختدیعلوم و معارف جددیناچار بابهاتیحادامهيشود که برایزندگ

را دیهاي جدکسب دانش و مهارتشده وهاي سازمان ها و روشدر شبکهیسبب دگرگون
و رانیاوقات مدیاست که گاهادیقدر زآنراتییتغنیایفیو کیکمزانیسازد. ممیيضرور

ها را ندارند. با همه سختیراتییتغنیبا ايکه فرصت و توان سازگارکنندمیکارکنان احساس 
هاي گوناگون و و مهارتیبه دانش، آگاهيادیسازمان تا حدود زاتیکه ادامه حرفتیپذدیبا

هاي پیشرفت، جامعهيازهایکارکنان با نهايو نگرشمهارت، دارد. هرچه دانشیبستگدیجد
فرد و تیاز موفقنانیداشته باشد درجه اطميشتریبیآوري هماهنگفنراتییتغویعلم

متحول طیکارکنان را به محياست که انطباق و سازگاريندیآموزش فرا.رودسازمان باالتر می
.)24:1393فراهانی،آورد (فراهم میینرویبطیو انطباق بهتر سازمان را با محیزمانسا

هاي سامانهکارگیريهاي جدید و بهفناوريشرفتیپموازات توسعه صنعت هوانوردي،به
لهیوسنیبهتراست.اي برخوردار شدهپیچیده، تربیت و آموزش خلبان از اهمیت ویژه

در سازهاشبیهامروزههرچندسازها است.کارگیري شبیهبهآموزش خلبانيآموزشی براکمک
آموزشمانندمسلحنیروهايدرباألخصهاآنترینپیچیدهتاعملیهايآموزشترینساده

بهزمینوهوابههواهايتیراندازيوهواییترافیککنترلپرواز،تانک،باتیراندازيورانندگی
خاصی برخوردار و کاربرد ی از اهمیت آموزش خلبانيبراساز دارند، اما شبیهکاربردهوا

به ضمن خلبانان،ساز براي تعلیم کارگیري شبیهبا اختراع و به. استکردهتري پیداوسیع
خدمت بزرگی به آموزش و آزمایش فن و مهارت پروازهاي آموزشی،سوانح حداقل رسیدن

هاي سازها در سازمانضرورت استفاده از شبیه.خلبانی در سراسر جهان صورت گرفته است
باشد دهیبه اتمام نرسسازهیاگر دوره شبیدر اکثر مراکز آموزش خلبانکه است يبه نحوهوایی 

.شودیشروع نممایآموزش پرواز با هواپ
بدون کنندیمیسع، بنابرایناستترنهیپرهزروزیهمانند هوانهاي هوایی یگانآموزش

رو هوانیروز یکی از . ازاینکاسته شودهانهیهزنیاز اگردد،به آموزش واردايصدمهنکهیا
بالگرد در آموزش خلبانی است سازهايیهشبي از بردارو بهرهدر استفاده هاسازمانپیشروترین 
اما یگان بال ثابت هوانیروز باوجود تنوع وسایل پرنده، گستردگی .)16:1396(شیراوند؛
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ساز در بحث ارتقاء آموزش به اهمیت و ضرورت استفاده از شبیهنظرها وجغرافیایی مأموریت
باشد.یمخلبانان از این سامانه محروم 

يوربهرهشیافزاورشد مهارت مهم در ياز ابزارهایکیآموزش مؤثر و نافذ شکبدون 
توسعهآموزش،بدونتواندنمیسازمانیهیچامروزه.به اهداف سازمان استجهت نیلکارکنان 

ي حال دشوار است که نتیجهامري مستمر، پرهزینه و درعینآموزش.)46:1381،قوشچییابد (
سالمت عبور هایی از این بحران بهها و یگانشود و تنها سازمانها نمایان میآن در زمان بحران

نظرانصاحبکنند که آموزش مناسب را سپري نموده و داراي علم و تجربه کافی باشند. می
.)16:1383میرکمالی،(دانندینمیرپذامکانانسانیآموزش نیرويبدونراتغییريهیچ

لزومودارند، اهمیتمیبرگامشدنصنعتیبهبودنسنتیازبشريجوامعکهگونههمان
اگر. استرفتارتغییرویاددادنآموزش،یتمسئولگردد. میملموسازپیشبیشآموزش
:1378،(بالنچاردافتادنخواهداتفاقییافزاتوانهرگزنشود،منجرتحولوفراگیريبهآموزش

116.(
کیبه ،يم در هوانوردومداوریچشمگهايشرفتیپتوجه به با زیارتقاء آموزش خلبان ن

نمایند. هماهنگ راتییتغرا باد خود نقادر باشبنابراین خلبانان باید؛ استگشتهلیضرورت تبد
يربنایزدانشچراکه؛دیبخشبهبودرااودانشست ابتدایبایمبراي ارتقاء آموزش خلبان 

طیشرادرمتعدديپروازهاانجامو نیتمربا سپس.استفردهرتخصصوتجربهمهارت،
، نفساعتمادبهدانش و مهارت باال رفتن.رودباالخلبانمهارتي،پروازويجومختلف

ي نگرش خلبان را بهبود بخشیده و منجر به ارتقاء آموزش او هامؤلفهي و سایر مندعالقه
.شودیم

عنوان بهسازهیاستفاده از شبالزمه تمرین عملی براي خلبان پرواز با هواپیماي واقعی یا
سبب کاهش یدر آموزش خلبانسازاستفاده از شبیهاست.آموزشی کمکلهیوسنیبهتر
پرواز در نیتر خلبانان، تمرسوانح، ارتقاء سریعيبازسازو آموزش، به حداقل رساندن هاينهیهز

. شودیمگوناگونهايهاي متعدد، انجام تقربنشست و بر خواست،ییمختلف آب و هواطیشرا
از دست ي،اضطرارطیشراي آموزش خلبان همچونهاسرفصلبرخی از نیتمرعالوه بر این 

ساز بنابراین استفاده از شبیهنیست؛ یمنطقیواقعيمایموتور با هواپيسوزآتشایرفتن و 
آموزش ناپذیربه بخش جداییستمیاواخر قرن باز هاي استاندارد آموزش، عنوان یکی از مؤلفهبه

در اکثر اکنون همشده است.تبدیلها کارگیري آنبهدر ها سازمانالزامجهیدرنتو یخلبان
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حداکثر زینهیو روسکایهمچون آمرمایساخت هواپيتوانمنديدارايکشورهایکشورها حت
.)1-30: 2009(آلرتون،دآییبه عمل میدر آموزش خلبانسازهاهیاستفاده از شب

و هوانیروز نیز یکی از گذردیميپروازيسازهاهیچهار دهه از ورود شببیش ازنیزرانیادر
اما یگان بال ثابت جهت آموزش خلبانی بالگرد است.سازهیشبدر استفاده از هاگانینیترموفق

يانجام پروازهاعدم امکانبه دلیلآموزش خلباناناءتقاردرروند مشکالت متعدد رغمیعل
داشتن هواپیماها، توجه به مشکالتی مانند؛ عملیاتی نگهبایواقعيمایبا هواپی موردنیازآموزش

جهت خلبانان به خارج از کشوراعزامی، توقف دکیدر خصوص تأمین قطعات دیشدتیمحدود
است. سازهیشبفاقد سامانه در کاهش این مشکالت،سازهیشبساز و تأثیر طی دوره شبیه

با توجه به کمبود خلبان و صرف هزینه گزاف جهت تربیت و آموزش این در حالی است که 
سازهاي پروازي شبیهالعاده حیاتی هست.امر آموزش فوقسازها در خلبان، استفاده از شبیه

توانند نقش به سزایی در آمادگی و ارتقاء آموزش خلبانان داشته باشد. با توجه به موانع و می
پذیري باالي پرواز در حین آموزش ، ریسکروزیبال ثابت هوانمشکالتی موجود آموزش خلبانان 

، خلبانیاستاندارد آموزشيهااز مؤلفهیکیعنوان بهسازهیاستفاده از شببا هواپیماي واقعی، 
ضمن داشتن صرفه اقتصادي، ضایعات نیروي انسانی و تجهیزاتی را به حداقل ممکن رسانیده، 

لذا از اهمیت خاصی برخوردار است.
روبرو يبا مشکل جدبه دالیلیروزیروند آموزش خلبانان بال ثابت هوانریاخهايسالدر 
پروازها یمنیخلبانان، اسازيعالوه بر توقف روند همتاوضعیت نیدر صورت ادامه ا.تشده اس

هاي آموزشی سرفصلبرخی خلبانیدر آموزش.افتدیبه خطر مزینيهاي واگذاردر مأموریت
در شرایط مختلف آب و هوایی مثل پرواز در باران و برف،پرواز،هاي اضطراريوضعیتمانند 
نگرانی از وقوع سانحه یا زیادي است و مخاطرات ي پهلوي شدید داراي بادهادر شب و یا پرواز

آموزش این پروازها با هواپیماي واقعی .دینمایوارد میرویداد استرس زیادي را به فراگیر و مرب
در پروازها سبب سازهیشبي ریکارگبهلذاممکن نیست.با توجه به مشکالت کنونی این یگان

و انسانی) روينیوتجهیزات(ملیهايسرمایهشدنتلفقاء آموزش خلبان و جلوگیري ازارت
انجام این تحقیق ضرورت دارد.نی؛ بنابراگرددمیایمنی پروازها 

آموزش ءاتقجهت ارسازهاهیشبيریکارگبهرسد تاکنون تأثیردر عین حال به نظر می
پروازها، ایمنیبهبود ، گفتهشیپو ضرورت آن در کاستن از مشکالت روزیخلبانان بال ثابت هوان

بنابراین محقق سعی خوبی تبیین نگردیده است. بههوانیروز،یتوان رزمشیکاهش سوانح و افزا
آموزش ءاتقجهت ارسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر دارد به یک روش علمی دغدغه خود یعنی
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مشکل با مدنظر قرار دادن خسارات نیرفع اتیاهمتبیین نمایید.را روزیخلبانان بال ثابت هوان
زمان و ،پرندهلیاستفاده کمتر از وسا،روزیبال ثابت هوانيماهایهواپیی و تبعات سوانح هوا

میتحرطیکه در شراینظامدیجديماهایخلبان و هواپینیگزیجايکه برایهنگفتهاينهیهز
در این راستا پژوهش .گرددیمتر نیزانیاست، نمارممکنیغيامریمنابع مالتیو محدود

حاضر در پی پاسخگویی به سواالت زیر است؛
):یالف. سؤال عمده پژوهش (اصل

ست؟یچروزیآموزش خلبانان بال ثابت هواناءتقجهت ارسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر 
):یپژوهش (فرعیب. سؤاالت جزئ

ست؟یچروزیخلبانان بال ثابت هوانيجهت ارتقاء دانش پروازسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر -1
ست؟یچروزیخلبانان بال ثابت هوانيجهت ارتقاء مهارت پروازسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر-2
ست؟یچروزیخلبانان بال ثابت هوانيجهت ارتقاء نگرش پروازسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر-3

باشد؛قابل تصور میهاي زیرهمچنین فرضیه
خلبانان بال ثابت پروازي دانشءاتقارجهت سازهاهیشبيریکارگبهتأثیررسد به نظر می-1

آئرودینامیک، فیزیولوژي و ي مدیریت کابین، آالت دقیق وهامؤلفهدانش در اءتق، ارروزیهوان
باشد.میو مقرراتقوانین 

خلبانان بال ثابت پروازي مهارتءاتقجهت ارسازهاهیشبيریکارگبهتأثیررسد به نظر می-2
پرواز ناوبري و پرواز در هاي پروازهاي نرمال، شرایط اضطراري،اء مهارت در مؤلفهتقار،روزیهوان

باشد.شرایط مختلف آب و هوایی می
خلبانان بال ثابتپروازي نگرشءاتقجهت ارسازهاهیشبيریکارگبهتأثیررسد به نظر می-3

موقع گیري بهنفس، قضاوت صحیح و تصمیمهاي اعتمادبهاء نگرش در مؤلفهتقار،روزیهوان
باشد.می

هشوپژهاي و پیشینهينظرمبانیمرور 
سازشبیهشیدایپ

هاي کوتاه سپس افزایش طول نشست و برخواستپیشگامان هوانوردي ابتدا با نشست و
ی محدود به وسایلی بسیارآموزشکمکاوایل وسایل درها، پرواز را یاد گرفتند.برخاست

شد که به سمت باد ي اتاقک خلبانی ساختالدیم1910سال در مثالً.شدیمزمین رويساده
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اتاقک خلبان متحرکی ساختند که توسط 1تیونیآنتو یا در همان سال والتر و دیچرخیم
تا اینکه در خالل جنگ جهانی اول خلبانان با هواپیمایی که داراي شدیمکنترل استادخلبان

ي هاسالدر تالشنیاباوجود.)1-30: 2009(آلرتون،شدندآموزش داده بوددونفرهصندلی 
جنگطولدرشدهکشتهخلبان 14166از کهيطوربهاولیه توانایی خلبانان هنوز ضعیف بود 

ي هاکشتهیعنی بیشترین ؛ ر حال آموزش خلبانی کشته شدندنفر از آنان د8000جهانی اول،
.)1982(وینتر،خود جنگزمان آموزش خلبانی بود نه در خلبانان در

یک خلبان خودکار اولیه ساخت که در یک نمایش عمومی 2ياسپر1912در سال 
. در کردیم، هواپیما بدون دخالت خلبان پرواز رفتیمیک نفر روي بال هواپیما راه کهیدرحال
، افق مصنوعی و ... به خلبانان سنجارتفاع،سنجسرعتساخت آالت دقیقی مثل 1920دهه 

اینکه در کنند تادر ابر و باران بدون خط افق طبیعی پرواز بدون دیدطیشرادر کردیمکمک 
ي فرد1920د رسید. در اواخر دهه ي آموزش خلبانی به اوج بلوغ خوهادرسطرح 1930دهه 

هامتونبینگشهردر کارخانه پدرش دردانندیمسازهیشبکه او را کاشف 3به نام ادوین لینک
ساخت 4کور)دستگاه (ی براي آموزش پرواز با آموزشکمکیک وسیله نیویوركدر

.)1- 30: 2009(آلرتون،
ي با قراردادمتحدهاالتیاهواپیما، اداره پست کاربردگسترشپس از جنگ جهانی اول با

با 1930ي پستی منعقد نمود. در اوایل دهه هامحولهسپاه هوایی ارتش جهت جابجایی 
آب و هوایی نیاز به امکانات آموزش طیشراو پرواز در همه شدن خطوط پستیتریطوالن

از لینک سازهیشبدستگاه 6آمریکاارتشهواییخلبانی بیشتر احساس گردید؛ بنابراین سپاه
در سازهیشبو این اولین باري بود که استفاده از براي آموزش پرواز با دستگاه خریداري نمود

دستگاه در جنگ جهانی دوم سوانح متعددي که در هنگام پرواز با آموزش خلبانی شناخته شد.
خلبان 5یسردرگموترسدر پروازهاي برد بلند، در شب و هواي بد به خاطر خستگی، اسکور)(

که به خلبانانآموزشلینک درسازهیشبيهادستگاهاستفاده از ونیتمر، اهمیت دادیمرخ 
شدنترشرفتهیپبا.دادیمی نشان خوببهرا شدندیمنامیده جعبه آبی همهاآنخاطر رنگ 

بحرانزماندرژهیوبهخلبانانوظایفدرستانجامدرسازهاهیشبيریکارگبهالزام،ماهایهواپ

1. Walter &Antoinette
2. Sperry
3. Edwin Link
4. IFR(Instrument flight rules)
5. Disorientation
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پیشرفت خوبی در آموزش خلبانی در طول جنگ جهانی دوم رخ صورتنیبدگردید.ترانینما
لینک آموزش سازهیشبدستگاه 10000ي متفقین با کشورهااز نیم میلیون هوانوردشیو بداد 

.)همان(دیدند 
ي وترهایکامپسپس ي آنالوگ،وترهایکامپاز 1960پس از جنگ جهانی دوم و تا دهه 

1960و اوایل دهه 1950دیجیتال براي محاسبه حرکات هواپیما استفاده شد. اواخر دهه
ي متحرك تا شش درجهسازهاهیشبشدند و 1حرکتیکاملهايسامانهبهمجهزسازهاشبیه

خطوطدو دستاورد مهم وجود داشت؛ اول اینکه دیگر استفادهاین دوراندرآزادي ساخته شد.
ي آموزشی اهنهیهزبلکه براي کاهش ،هوایی نبودبراي کاهش سوانحصرفاً سازهاهیشبازهوایی
و انگلستانمتحدهاالتیادر سازهیشبي عظیم ساخت هاکارخانهدوم گسترش .رفتیمبکار 

.)همان(

در صنعت هواییسازشبیهفناوريکاربردهاي با آشنایی 
ی رایج و گسترده رنظامیغدر آموزش خلبانی اعم از نظامی و سازهاهیشبي ریکارگبهامروزه 

خلبانکهیدرحالي پیچیده را هاتیمأموري خطرناك و انجام هانیتمرامکان سازهاهیشباست.
در شرایط صلح توانندیمنظامی خلبانان.دهندیمدر آرامش و در مرکز آموزش خود است را 

: 2009(آلرتون،بمب را انجام دهند نکردرهاتمرین،ي جنگیهاطیمحدر مناطق ممنوعه و 
هوانوردي اطمینان از پروازهاي نیمسئولاصلی فهیوظهوانوردي است.بنیانیمنیا.)30-1

در آموزش خلبانی است.ازجملهایمن 
ي هاسامانهی آموزش از دست رفتن حتهواپیماي واقعی براي آموزش،از1970دهه تا

؛ بنابراین یکی از مزایاي دادیمی رخ توجهقابلکه سوانح آموزشی شدیمهواپیما استفاده 
خلبانی از بین بردن سوانح متعدد در حین آموزش آموزشودر هوانورديسازهیشباستفاده از 

انجام سازهیشببا خلبانآموزشکل2به نام زد اف تیسازهاهیشبانواع بود. در بعضی از
در شرایط ، توصیه الزم را به خلبانانسازهاهیشببا بازسازي سوانح در کارشناسان.دوشیم

شرایطی مانند مه، اغتشاشات توانیمسازهیشباستفاده از با.ندینمایممشابه با آن سانحه را
در حالت عادي کهیدرحال، ابر بارندگی را براي خلبان در پرواز نشان داد.1قیچی باد،3هوایی

1. Motion Simulators
2. Zero flight time(ZFT)
3. Turbulence
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براي تمرین سازهاهیشبدرمواجه شود. با قیچی بادبارکسال ی5خلبان هر ممکن است 
براي .ریزي کردبرنامهیراحتبهتوان باد شدید مینشستن و بلند شدن و پرواز در شب و

ساز هواپیما را تغییر داده در نزدیک باند پرواز و یا موقعیت شبیهتوانیموقت جویی درصرفه
نایب (قراردادپا و با سرعت دلخواه 35000ثانیه آن را در ارتفاع زمان چند مدتدر

.)25:1388میرزایی،
براي معموالًهوایی است.در صنعتسازهیشبمنفعت اقتصادي از دیگر مزایاي بکارگیري 

. شودیمدر نظر گرفته سازهیشبهواپیما یک دستگاه 8خدمه و براي هر 8تعدادهر هواپیما 
آموزشبهراروزدوماهششهرخودگواهینامهاعتبارتمدیدبرايهواییيهاشرکتخلبانان

این ساعت را در تعداد خلبانان ضرب کنیم هزینه استفاده از اگر.پردازندیمسازهیشببا
به سایر سازهیشببا اجاره توانیماز طرفی برابر کمتر از هواپیماي واقعی است.10سازهیشب

از توانیمروز 360ساعت و در سال 23روزشبانهدر چراکه؛نیز کسب نمودرآمددهاشرکت
همچنین نقش سازهیشب.)1- 30: 2009(آلرتون،بهره برد سازهیشبظرفیت یک دستگاه 

ي هواپیما در پرواز هاسامانههمه 1980بسیار مهمی در طراحی هواپیما دارد. تا اواسط دهه 
با خطرات انجام شدنمواجهبدون سازهیشباین موارد با ازآنپس، شدندیمواقعی آزمایش 

داده سازهیشبهواپیما فقط توسط پرواز با يبندرتبه، یدر کشورهاي مترقّامروزه.ردیگیم
دالر و 12000ر حدود د747ي بوئینگ قیمت یک ساعت پرواز آموزشی با هواپیما. شودمی

یک. قیمتدالر است500این هواپیما سازهیشبیک ساعت قیمتکهیدرحال
باید یادآوري کرد که عمر . میلیون دالر است30- 35حدود طورمعمولبهپیشرفتهسازهیشب

.)1390(جمالی،سال است 30دود حساز در شبیهمفید
نایب (به شرح زیر است:ساز پروازيهاي کلی یک شبیهیژگیوبطورکلی 

)20:1388میرزایی،
.باشدتا حد امکان از حیث حرکت و نماي داخلی کابین به واقعیت نزدیک - 
ینامیکی، شرایط محیطی و جوي رعایت گردد.آئروداصول پروازي،- 
.داشته باشدیر از قبیل ایجاد شرایط بحرانی جوي و ایجاد لرزشپذانعطافسامانه آموزشی - 
از به تجهیزات اضافی نباشد.دید خلبان واقعی و نیمنظرهحجم مناسب،ازلحاظ- 

1. Wind sheer
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آن آسان باشد.و کاربردینه، مقاوم هزکممخابرات مانند هواپیما بوده وازلحاظ- 

)5:1390(قادر،:سازهاشبیهازاستفادهمهملیدال
فرودگاهی و قطعات موردنیاز.تجهیزاتمهمات،سوخت،جویی در مصرفصرفه- 
پذیري در پروازها.کاهش ریسکزمان آموزش در مقابل افزایش مدت- 
هاي جانی و مالی.افزایش توان رزمی با کاهش هزینه، کاهش تعمیرات و جلوگیري از خسارت- 
مواقع اضطراري در زمان جنگ و در زمان صلح.جهتاستفاده بهینه از هواپیما- 

)7:1390(قادر،:سازهیشبیک دهندهلیتشکمهم اجزاء
.شودیممختلفي هاکنسولوهاشهیش، هافرماني خلبان، هایصندلشامل کابین:- 
.شودیمي نگهداري کابین و سایر اجزاء استفاده براشاسی:- 
.شودیمخلبانکمکخلبان و 1يهاسکان، هاپدالفرامین شامل فرامین:- 
است.پرواز شب مشابه وسیله اصلی بوده و داراي چراغ جهتکامالًداخل کابین: 2يهاپانل- 
پروژکتورنمایش و ویدیو پرده: شامل سازه اصلی،3محیط پروازيرسازیتصوپرده نمایش و - 

است.
.آوردیمدرجه آزادي را فراهم 6تا سازهیشبامکان حرکت :سیستم حرکتی شش محوره- 
.دینمایمي سازهیشبي موتور و ... را هالرزشصحبت بین خلبانان، سیستم صوتی و لرزشی:- 
پیوسته انرژي و جلوگیري از نوسان ناگهانی.نیتأمجهتسیستم یو پی اس و استابالیزر:- 
کنسول معلم خلبان: جهت نظارت بر کار خلبان و آموزش آنان.- 

سازهاهیشبانواع
نمایشبهاوبرايکهتصاویريوبودهساکنانسان،يریمحل قرارگ4ثابت:سازهايشبیه-1

.ندیآیدرمحرکتبهداردوجودآنيسازمشابهقصدکهشرایطیمطابقندیآیدرم
پروازيشرایطودیآیدرمحرکتبهبازوهاوها جکلهیوسبهنیکابمتحرك:سازهايشبیه-2

.استزمینرويکهکندیمفراموشلحظاتیازپسانسانکهيطوربهشودیمایجادبهتري

1. column
2. panel
3. vision
4. Fix Simulators
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در ایرانسازهیشب
ساز ین شبیهاولزمانی که 1347سازهاي پروازي به سال یهشبدر ایران نیز استقرار و ساخت 

نفر 10سازمان در پایگاه شکاري مهرآباد مستقر گردید و با دي4- از نوع اف4-هواپیماي اف
1355سال در.به کارکردی که دوره آموزش کوتاهی را در کشور سازنده دیده بودند شروع فن

نمود که دي 4- از نوع مدل اف4- ساز هواپیماي اففروند شبیه3وایی اقدام به خرید نیروي ه
با ظهور انقالب اسالمی ایران زمانهماستقرار یابند. بندرعباسهاي همدان، بوشهر و یگاهپادر 

ساز که شبیهيطوربهسازهاي مذکور توسط کارخانه سازنده ناتمام ماند یهشبي اندازراهکار 
ه همدان توسط نمایندگان کارخانه سازنده مستقر گردیده و تنها قسمت پروازي آن پایگا
ساز پایگاه بوشهر توسط شرکت یاتی نشد. دستگاه شبیهعملیاتی گردید و قسمت رادار آن عمل

ساز پایگاه یاتی نگردید و دستگاه شبیهعملي آن هاقسمتیک از یچهسازنده مستقر ولی 
مورداستفادهي و اندازراهوزي انقالب اسالمی توسط متخصصین داخلی بندرعباس نیز پس از پیر

.)1383،سلطانی(قرار گرفت

)1381(منصور،ساز در هوانیروز: شبیه
ساز یک فروند شبیه1356ساز مربوط به قبل از انقالب است. در سال در هوانیروز ورود شبیه

پور اصفهان گردید. به علت مصادف بالگرد شنوك خریداري وارد مرکز آموزش شهید وطن
یکایی از ایران بحث ساخت آمرشدن با پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی و خروج اتباع 

بار تفکّر طرّاحی یناولهوانیروز خارج گردید. براي دستور کاری از کلبه1376ساز تا سال شبیه
ایشی آن در اوایل سال آغاز و نمونه آزم1377ساز بالگرد در داخل از سال و ساخت شبیه

پور اصفهان جهت کاربري تحویل آموزشگاه خلبانی مرکز آموزش پایگاه شهید وطن1381
ي زیر را به انجام هاپروژهتاکنونیروز با انتقال به تهران، هوان1382آموزشی گردید. در سال 

اند:یدهرسان
؛م پروژه آفاقبه نا206سازهاي پایه ثابت اوایل دهه هشتاد نسل اول شبیه-1
؛پوربه نام منصور وطن206ثابتپروژه پایه1384تا 1382از سال -2
؛1قادر پروژه،206ساز پایه متحرك بالگرد شبیه1386تا 1380سال -3
؛به نام شهید شمشادیانکبرابالگردثابتپایهسازشبیه1390تا 1387از سال -4
؛3قادرپروژه214متحرك بالگرد ساز شبیه1391تا1387سالاز-5
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کارتنداخلقطعاتصورتبهفروندکی1356سالساز بالگرد شنوك که درپروژه شبیه- 6
توسط متخصصین 1372گردید در سال اصفهانپوروطنشهیدآموزشمرکزواردوخریداري
عملیاتی گردید.1379اندازي و در سال شیراز و یک شرکت چینی راهایرانصاهوانیروز،

؛5قادرپروژهکبرابالگرداندازمتحرك موشکسازشبیه1396تا سال 1392از سال -7
.VRیو طراحسازها شامل رباتیک نسل جدید شبیهدرزمینهاکنون کار مطالعاتی هم-8

روزیهوانیگان بال ثابت تاریخچه
کنند؛ ولی باید توجه هوانیروز را به خاطر وجود بالگردهاي مختلف شناسایی میاکثراًهرچند 

شده است. در تشکیل1340هواپیماهاي بال ثابت در سال باداشت که هسته اولیه هوانیروز،
ها به اصفهان نیروز و تعدادي از آنفروند هواپیماهاي سسنا تحویل هوا24تعداد 1343سال 

وز، بالنیراهوبالگرد دربخششگستربازمان هم.)22:1395شیرودبخشی،(منتقل شدند
فروند4ادتعد1351سالدر. شدخودپیشرفتدورهوارد50دهه بهورودنیز باثابت

دار ملخجتهواپیماي،1352در سال بعدازآن وارد،310دوموتورهسسنايپیمااهو
درونفر52ظرفیتشرکت فوکر هلند باساخت27فروند فوکر دو1357، سال توربوکماندر

12ظرفیتساخت فرانسه با20فالکن مدرنهواپیمايفرونددو1354سالماهنیفرورد
دردانگریکاستعداد باوضافهاوزنیراهوییمایهواپنگاونابه ،پا42000پروازسقفومسافر
دباآمهرهگاودفردربال ثابت گانی1358سال در شد.يگذارهیپاانتهروزنیراهومرغیهپایگا

جایگزین هواپیماهاي 1392خریداري و در سال فجر هواپیماي 1378در سال ید. دگرمستقر
.)174:1388(کریم زاده،.اندقدیمی سسنا گردیده

ي مختلف هاتیمأمورسال دفاع مقدس با 8یگان بال ثابت هوانیروز همانند یگان بالگرد در 
و هاجبههی به آمادرسان،کارکنانساعت پرواز جهت ترابري فرماندهان و 10000و انجام حدود 

هواپیماهاي هوانیروز بارها نکهیباوجودااي به کشور ارائه نمود.خدمات ارزندهتخلیه مجروحین،
ها از آنمکداچیهشدند اما هرگز ي رهگیر عراقی واقع میهاجنگندهدر طول جنگ مورد تهدید 

داراي چهار نوع در فرودگاه مهرآباد مستقر واکنونهمبال ثابت هوانیروز گانیساقط نشدند.
بار و در حملهاي بسیار زیادي قابلیتهواپیماهاي ترابري سبک و نیمه سنگین است که

ن، هما(باشند یاري و کمک به ترابري نیروي زمینی ارتش ج.ا ایران را دارا میمسافر، مردم
175(.
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هوانیروزثابتبالآموزش خلبانان 
ی از مراکز آموزش خلبانی کیدر؛ در مرحله اول ردیپذیمآموزش خلبانی در سه مرحله صورت 

نشان سازآموزش زمینی و پرواز با هواپیماي آموزشی و شبیهی دوره زبان پروازي،طپس از 
. مرحله دوم که آموزش حین خدمت است شامل سه بخش آموزش کنندیمخلبانی دریافت 

ها خلبان است. در مرحله سوم مهارتداشتننگهروزبهعملیاتی، آموزش عملیاتی تاکتیکی و 
ی و سر استادخلبانهاي پیشرفته پروازي مانند خلبان آزمایشی، خلبانان واجد شرایط دوره

)36:1391نمایند. (احمدي،ی را طی میاستادخلبان
ایرانی از ایتالیا، هوانیروز اقدام به تأسیس استادخلبانانپس از بازگشت 1348سال از

آموزشگاه خلبانی در اصفهان کرد. در این آموزشگاه فقط دوره پرواز با بالگرد آموزش داده 
دلیل اینکه هوانیروز فاقد مرکز و مجوز آموزش خلبان بال به.)167:1392(یاري،شود می

، آموزش خلبانان یگان بال ثابت به دو روش اعزام دانشجویان به نهاجا و اعزام باشدیمثابت 
ي خلبانی مراحل دوم هاآموزشکلیه .ردیپذیمهواپیمایی کشوري انجام دانشجویان به سازمان

با توجه به نیبنابرا؛پذیردصورت میثابتبالهوانیروز، در یگان ثابتبالو سوم خلبانان 
و ریناپذاجتنابسازهیشبازجملهی این دو مرحله رفع نیازهاي آموزشی اثربخشاهمیت و
.)18:1395(شیرودبخشی،باشدیمضروري 

بکارگیري
سازهیشب

ارتقاء 
آموزش
خلبا

نگرش
اعتماد به نفسپروازي

قضاوت 
صحیح

موقعبهي ریگمیتصم

مهارت
پرواز
ي

شرایط متفاوت جويپرواز پرواز ناوبري

پرواز حاالت اضطراري پروازهاي نرمال

دانش 
پروازي

قوانین و مقررات هوایی

آالت دقیق و آیرودینامیک

فیزیولوژي انسان

مدیریت کابین

. مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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آموزش
براي ایجاد ازیموردناز گسترش نگرش، دانش، مهارت و الگوهاي رفتاري استعبارتآموزش 

فرآیندي است که آموزش.)14:1382عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین (محمدي،
یا کندیمبراي انجام یک عمل یا وظایف یک شغل را کسب ازیموردنهاي طی آن، فرد مهارت

. آموزش و بهسازي مجموعه )172:1379اعتچی،س(یابددر او توسعه میهامهارتاین 
افزایش رفاه و اثربخشی فرد و باهدفي است که اشدهيزیرطرحهاي هدفمند، از پیش کنش

معطوف يهانگرشو هامهارتدانش، به بهبود و ارتقاء سطح مندنظاممداوم و طوربهسازمان، 
فرایند در.)34:1382،عباس زادگان(پردازدیمبه بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان 

ي سازمان با وضع بهینه هاتیفعالاز مقایسه چگونگی جریان چنانچهیآموزشتعیین نیازهاي 
شکافی مشاهده شود، نیاز به آموزش و تعیین نوع و میزان آن بروز خواهد کرد

هد و دبهتر از هر شخص دیگري کمبودهاي خود را تشخیص می» فرد«.)20:1382محمدي،(
اش، به چه میزان دانش و بینی خدمتیداند براي آینده خود با توجه به جریان قابل پیشمی

پس از .اندمسئولاز خود فرد، مدیران نیز در تعیین نیازهاي آموزشی گذشتهمهارت نیاز دارد.
تشخیص و تعیین نیازهاي آموزشی، مدیر سازمان و مسئول آموزش مسئولیت رفع نیازهاي 

.)53:1373(ابطحی،دارندراآموزش
اهدافتحققمیزانومهارتنگرش،دانش،سطحارتقاءدرها دورهتأثیرازاطالعبراي

از اثربخشیمنظور.)73:1382ابیلی،(باشدیمآموزشی1اثربخشیتبیینبهنیاز،هادوره
شدهنییتعبراي دستیابی به اهداف از پیش شدهانجامبررسی میزان مؤثر بودن اقدامات درواقع

درزمینهخالصه اثربخشی عبارت است از میزان موفقیت مدیر طوربه.)60:1384زارعی،(است
ي ریگاندازهي آموزشی هابرنامهبازدهی و نتایج کاري که به او محول شده است. اثربخشی 

.)58:1387(نجفی،دانندمیدانش، مهارت و نگرشي فراگیران نظیر هایژگیوصفات و 

دانش کارکنان
تواندیها در یک صنعت، با میزان دانشی که سازمان مامروزه، موفقیت و پیشگام بودن سازمان

يهاهی، سرماشودیعصر دانایی نامیده مدر عصرحاضر که.داردمیمستقیکند، ارتباطدیتول
عنوان یک عامل مهم و حیاتی نگریسته به،شوندینامشهود و معنوي که همان دانش تلقی م

1. Effectiveness
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بتوانند اینپیروز خواهند بود کههادر برابر تغییرها و تحولییها، سازمانگریدانیب. بهشوندیم
موفق و کامیاب امروزي، يهاسازمان.بخشندسرمایه نامشهود (دانش) خود را بهبود و توسعه

کاربردي يهاوهیها به شا کسب کرده و آنهستند که دانش جدید را خلق و یییهاسازمان
اینهیزمشیپنوعدوبر دانش.)1381(الوانی،اندتبدیل کردهشانیهاتیبراي بهبود فعال

،یشخصدانشقلمرودرمعموالًیضمندانشاست. حیصردانشاینهیزمپسی وضمن
تر،ینیعيجنبهکهشودیماطالقیدانشبهحیصردانشرد،یگیمقراریتجربویشناخت
کپارچهیازمندینشان،یکارهامؤثرانجاميبراکهاندافتهیدرها. سازماندارديتريقووتریعقالن

لیتبدمنظوربهخاصیشناسروشجادیاحالدررو،نیازا.هستنددانشنوعدوهرکردن
ي مهارت، تجربه و تخصص هر فرد است ربنایزدانش .هستندحیصردانشبهیضمندانش

.)1993دراکر،(
بهتسلط، آموزشیهايدوره، تجربه، روزبادانشآشنایی، تحصیالت، خارجیزبانبرتسلط

يهامؤلفه).1995ناناکا،(باشدیمیکلحوزهدردانشطهیحاینترنتهايشبکهورایانه
لهیوسکینامیآئرودق،یدقآالت،ییهوامقرراتونیقوانمدیریت کابین،فیزیولوژي انسان،

پرنده،لهیوسيپروازویفنيهاتیقابل،يهوانوردزبانپرواز،دریابیریمسويناوبرپرنده،
ابعادرندهیدربرگدرمجموعکهیهواشناسدانشوعملکردویوزنتعادلایتوازنازیآگاه

.)1392(سلیمی،شودیماستخراجهستنديپروازدانشیتخصص
آن بر روي ایمنی پرواز، فهم تأثیرانسان و ي بدنهاتیمحدودفیزیولوژي انسان: شناخت - 1

پروازدر مواجهه با شرایط مختلف محیطی درمغزوبدنيعملکردهابهتر از 
.)9-4: 2004(جپسون،

تعمیم» 2خدمهمنابعمدیریت«بهبعداًکه1کابین خلبانمنابعمدیریت کابین: مدیریت-2
دارد تمرکزخلبانکابیندرسازيتصمیمورهبريفردي،ارتباطاتبرشد،داده

.)2010(باربارا،
ی براي خلبانان و کارکنان مراقبت پرواز،المللنیبقوانین و مقررات هوایی: قواعد و مقررات -3

المللیبینسازمانیاایکائوگیرد و توسطقرارموردتوجه بایدهوادرکهنکاتیزمینهدر
.)1-3: 2016(آکسفورد،گرددیموضعکشوري،هوانوردي

1. cockpit resource management (CRM)
2. Crew resource management
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ي هواپیما و عملکرد هاسامانههاآنآالت دقیق: ابزار دقیق داخل هواپیما که خلبان با کمک -4
.)9- 4: 2017(جپسون،سنجسرعتمانند د؛ینمایمیوارسطول پرواز کنترل و درهاآن

و نیروهاي مؤثر در پرواز و همچنین آئرودینامیک: عبارت است از شناخت ساختار فیزیکی-5
.)9-4: 2017(جپسون،چگونگی پرواز وسیله پرنده در هوا

هواپیما را از محلی توانوسیله آن میناوبري علمی است که بهناوبري و مسیریابی در پرواز: - 6
-4: 2016(جپسون،مشخص کردها در هرلحظهبه محلی دیگر هدایت نموده و موقعیت آن

9(.
صورت عمومی و تخصصی المللی پرواز) بههوانوردي: آشنایی با زبان انگلیسی (بینزبان -7

کننده و همچنین خلبانان در تمام هوانوردي باهدف ایجاد ارتباط دقیق و کارآمد با کنترل
دنیا.

آگاهی از توازن یا تعادل وزنی و عملکرد: منظور آگاهی از وزن و تعادل وسیله پرنده در پرواز -8
باشد.از عوامل اصلی یک پرواز ایمن میاست که 

تااحاطه کرده ورازمینیکرهکهییگازهادانش هواشناسی: دانش بررسی شرایط جوي.-9
فشار،ارتفاع،دما،تأثیرتحتاتمسفریادارد. جوامتدادزمینکیلومتريهزاریکارتفاع

اینبهکند کهمیایجادهواییوآبنظرازراشرایط متفاوتیزمین،انتقالیووضعیچرخش
: 2016(آکسفورد،هوانوردي گویند و علم آن را دانش هواشناسجويمتفاوتشرایطحاالت

6 -9(.
يهانهیدر زمهیو پاهیدانش اوليدارایلیالتحصپس از فارغروزیخلبانان بال ثابت هوان

نیایو آموزشیاتیمتعدد عمليدر پروازهاستیبایمبنابراین .هستنديمختلف هوانورد
توسط خلبانان یخوببهمراحل. چنانچه هرکدام از این سازندیعملیها را در پرواز واقعدانش

فراگرفته نشود پرواز یک وسیله با مخاطره همراه خواهد بود.

کارکنانهاي مهارت
کارگیري مؤثر ت. بهکارگیري تجربه و دانش صریح در زمان و مکان مناسب اسمهارت، توانایی به

ها در انجام مؤثرتر و کاراتر مهارت.ها نیازمند مدیریت جریان کار و افراد سازمان استمهارت
)1390طورکلی مهارت بر سه گونه است: (بختیاري،به.امور نقش دارند
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.3ي فنیهامهارت- 23هاي انسانیمهارت-12ي ادراکیهامهارت-1
و عبارت هاي فنی و ادراکی است ي پروازي نیز در این پژوهش مشمول مهارتهامهارت

طور توانایی استفاده از دانش پروازي در امر هدایت و کنترل یک وسیله پرنده. بهاست از
هایی شامل مهارت در انجام پرواز نرمال، مهارت در تر منظور از مهارت پروازي مهارتعملیاتی

انجام پرواز تاکتیکی، مهارت در انجام پرواز در شرایط متفاوت جوي، مهارت در انجام پرواز 
، مهارت در انجام پرواز حاالت اضطراري و مهارت در تقویت پرواز بادید، از با دستگاهپروناوبري، 

)1392(سلیمی،گردد: اي مختصر و مفید میها اشارهحس پرواز است که در ذیل به برخی از آن
پرنده و در شرایط وسیلهمعمولقدرتازاستفادهباکهپروازهاییکلیهبهپرواز نرمال: -1

گیري الزام منظور اندازهبه.)1392(سلیمی،گویندنرمالپروازگیرد،یمعادي صورت
ساز بر سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهاي نرمال با استفاده از روش کارگیري شبیهبه

که درمجموع تقربطرحشدن، نشستن وبلندتوزیع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه
کنیم.انجام پروازهاي نرمال باشد استفاده میدربرگیرنده سطح مهارت خلبانان در

و یا سایر سامانهچندیادر یکفنیپروازي که در اثر نقصپروازهاي حاالت اضطراري: -2
اجباريفرودبهپرنده قادر به ادامه پرواز عادي نبوده و مجبوري وسیلهوهواآبشرایط مثل 

ه علت ازکارافتادن یکی از فرود اجباري یعنی نشستن اجباري ب. گردداحتیاطییا
رسد ولی فرود هاي اصلی که ادامه پرواز در این صورت غیرممکن به نظر میدستگاه

که ادامه پرواز ممکن ولی احتیاطی نشستن به علت جلوگیري از اتفاقات احتمالی بعدي
کارگیري گیري متغیر الزام بهاندازهمنظوربه.)4-5: 1999داسولت،(عاقالنه نیست

ساز بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز حاالت اضطراري با استفاده از مشاهده هشبی
اضطراريحاالتروز،دراضطراريحاالتمیدانی، توزیع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه

تقرب که درمجموع دربرگیرنده سطح مهارت خلبانان در دراضطراريشب و حاالتدر
کنیم.باشد استفاده میانجام پرواز حاالت اضطراري

ساز بر کارگیري شبیهگیري الزام بهمنظور اندازهبهپرواز در شرایط مختلف آب و هوایی:-3
سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز در شرایط متفاوت جوي با استفاده از روش مشاهده 

هاي بارندگی، دید کم و هواي ناپایدار که میدانی، توزیع فرم و انجام مصاحبه از مؤلفه

1. Conceptual Skills
2. Human Skills
3. Technical Skills
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مختلف آب و هواییاز در شرایط درمجموع دربرگیرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرو
کنیم.میاست استفاده

مایلیناتیکال50شعاعازخارجمعموالً(طوالنیمسیریکدرناوبريپروازپرواز ناوبري: -4
. شودو یا در شب انجامپرواز با دستگاهیاپرواز بادید صورتبهتواندانجام و می) فرودگاه

ارتقاء سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ساز برکارگیري شبیهبهگیري الزام منظور اندازهبه
، ناوبري با دستگاه1مؤلفه ناوبري بادید3ناوبري با استفاده از توزیع فرم و انجام مصاحبه 

ناوبري در شب که درمجموع دربرگیرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز و2)(کور
استخراج است.ناوبري قابل

کارکنانش نگر
ء یا موضوع اجتماعی ي شخصی از شیجاي تجربهي اثر شناختی و عاطفی بهدهندهنگرش نشان

نگرش.)162:1377کریمی،(ء استمورد نگرش و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شی
اي از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاري نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است. به مجموعه
تمایل نسبتاً پایدار به شخصی، چیزي یا رویدادي است که در احساس و رفتار نمایانعبارتی 

)202:1379ان،یی(رضا:باشندها داراي سه بعد مینگرش.)108:1386(قلی پور،شودمی
وسیله فرد.شده بهها و اطالعات درباره هدف شناختهی باورها و ارزشعنیبخش شناختی:.1
ها و عواطف درباره هدف، فرد، فکر، رخداد یا شیء.حساس. بخش عاطفی: شامل ا2
گردد.برمی» صورت معینرفتار به«نیت به. بخش رفتاري:3

منظور روشن دهد. بهاین مصادیق تا حدودي حیطه نگرش در حوزه کلی را نشان می
نمودن ابعاد بیشتر آن با استفاده از تحقیق در کتب تخصصی مرتبط، توزیع فرم و انجام

ساز، تغییر رویکرد سازمانی به شبیههاي باور نسبت به واقعی بودن پرواز بامصاحبه، مؤلفه
مندي به پرواز و کسب مهارت و دانش هاي پروازي، قضاوت صحیح در پرواز، عالقهکاهش هزینه

موقع در پرواز که درمجموع دربرگیرنده ابعاد گیري بهنفس در پرواز و تصمیمبیشتر، اعتمادبه
موارد از بین این ابعاد .)1392سلیمی،(شودیمتخصصی نگرش پروازي هستند استخراج 

1. VFR Navigation
2. IFR Navigation
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موردوانتخابآنمهمهايمؤلفهعنوانبهنفس اعتمادبه، قضاوت صحیح و موقعبهي ریگمیتصم
گرفت.خواهدقرارکنکاش

خلبان، هواپیما، ؛شرایط عناصري همانندترکیبی از ارزیابیپرواز1ي در پرواز:ریگمیتصم-1
؛ براي ادامه و یا عدم ادامه پرواز داردمداوميریگمیتصممحیط و عملیات است که نیاز به 

: 2018(جپسون،ندیگویميریگمیتصمتوسط خلبان را بنابراین درك صحیح این شرایط
23-7(.

قضاوتیی اخذ تصمیمات مهم یا رسیدن به نتایج معقول و محسوس راتوانا2قضاوت صحیح:-2
.)9-4: 2017(جپسون،صحیح گویند 

به خاطر آندرشخصکهاستروحیشرایطازیکینفس اعتمادبه3:نفساعتمادبه-3
: 2017(جپسون،داردباورآمیزموفقیتطور بهکارهاانجامدرخودتواناییبهقبلی،هايتجربه

4 -9(.

پژوهشهايپیشینه
به یمشابهقاتیو... تحقروزیدافوس آجا، دفتر مطالعات هوانبا کنکاش و جستجو در کتابخانه 

:شده استانجامریشرح ز
سازي بهینه"موضوعبررسیخود بهکارشناسی ارشدنامه) در پایان1393(یجمالمهدي

ساز استفاده از شبیهاست کهدهیرسجهینتنیاپرداخته است. وي به "روزیبال ثابت هوانگانی
است.مؤثرء تخصص خلبانان یگان بال ثابت هوانیروز ارتقاپرواز در 

بررسی تأثیر "موضوعبررسیخود بهکارشناسی ارشدنامهدر پایان) 1392(سلیمی
به پرداخته است. وي "ساز بر ارتقاء توانمندسازي کارکنان پروازي هواپیمایی ناجاآموزش شبیه

يکارکنان پروازمهارت و نگرش ،بر دانشيپروازسازهیآموزش شباین نتایج رسیده است که
تأثیري مثبت و معنادار دارد.

یچگونگ"موضوعخود به بررسیکارشناسی ارشدنامهدر پایان)1388(یرودبخشیش
یدر ارتقاء توان رزمروزیبال ثابت هوانيماهایبالقوه هواپيهايکارگیري توانمندبه

انجام ییتواناروزینهواهايمایهواپبه این نتیجه رسیده است کهپرداخته است. وي"نزاجا

1. Decision making
2. Judgement
3. Confidence
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و سازهیشببا توجه به اینکه .باشندیرا دارا مییپرش چترباز و هدف متحرك هوايهاتیمأمور
نفس، باال اعتمادبهجادیاضمنتوانندیهستند و مگریکدیمکمل مایبا هواپيناوبريپروازها

توانارتقاءو موجبداشته یدر ارتقاء مهارت خلبانان نقش مهم،پروازهایمنیابیبردن ضر
د.نزاجا گردرزمی

چگونگی عملکرد "موضوعبررسیخود به کارشناسی ارشدنامهدر پایان) 1387(زاده غنی
به پرداخته است. .وي "پایه متحرك شنوك در ارتقاء سطح مهارت خلبانان هوانیروزسازهیشب

ساز پایه متحرك شنوك در ارتقاء سطح مهارت تأثیر پرواز با شبیهرسیده است کهاین نتایج
متوسط تا یکیتاکتيپروازهادر کم،در پروازهاي نرمال متوسط تاروزیخلبانان هوانپروازي

.باشدیخوب میلیسطح خوب و خيحاالت اضطراريپروازهاو ادیز

پژوهشهايدادهلیوتحلهیتجز
مطالعه نظران، کیفی اهداف جزئی بر اساس نظر صاحبلیوتحلهیتجزدر این تحقیق، ابتدا به 

اطالعات و وتحلیل کمیتجزیهبه سپسپرداخته شده است وتحقیقنهیشیپنیهمچنومنابع
است.شدهپرداخته، شدهيآورجمعهاي داده

هاي پژوهشتجزیه و تحلیل کیفی داده
جزئی اول:تحلیل کیفی هدف 

نظران:با استفاده ازنظر صاحبتحلیل کیفی هدف جزئی یکم- الف
چراکه؛براي ارتقاء آموزش خلبان، ابتدا باید دانش او را بهبود بخشیدنظرانصاحبنظربه

. براي ارتقاء دانش و به مهارت رسیدن، استفردهرتخصصوتجربهمهارت،يربنایزدانش
یعنی ابتدا آموزش مناسب نظري و ؛باشدانواع مختلف دانش پروازي مینیتمرنیاز بهخلبان

آموزشی وسیله کمکنیبهترسازهیشبنظران به نظر اکثر صاحبسپس آموزش میدانی و عملی.
این خلبانانباشد. میافزایش دانش خلبان بال ثابت هوانیروزمنظوربهعملی نیتمربراي انجام 

ي پروازهاي خود به علت محدودیت در پروازدانشارتقاءامکان، یلیالتحصفارغازپسیگان 
سازها در بسیاري از موضوعات استفاده از شبیهيبراینیگزیجاآموزشی ندارند و از طرفی 

بال پرواز جهت ارتقاء دانش خلبانان یگانسازهیشبي ریکارگبهآموزشی وجود ندارد؛ بنابراین 
.گرددیمارزیابی آورالزامويضروريامرثابت هوانیروز
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با استفاده از مطالعه منابعتحلیل کیفی هدف جزئی یکم- ب
کهاندافتهیدرهاسازماناست. حیصردانشاینهیزمپسی وضمناینهیزمشیپنوعدودانش بر 

خلبانان بال ثابت .هستنددانشنوعدوهرکردنکپارچهیازمندینشان،یکارهامؤثرانجاميبرا
و در مراحل پروازهاي هوانوردي هستندهیپادانشی داراي لیالتحصفارغهوانیروز پس از 

در کهبودهيتئورپروازيدانشی از بخش.سازندیمخود را افزایش و عملی هادانشعملیاتی 
. شودیمی است که در پرواز فراگرفته عملدیگربخشاماشودیمفراگرفتهي آموزشی هاکالس

تمرین برخی از موارد مثل حاالت اضطراري براي خلبانان بال ثابت هوانیروز بر روي هواپیما 
خیلی خلبانبهپروازعلمیدانشانتقال،پروازسازهیشبيریکارگبهبا نیست.ریپذامکانواقعی 

که خلبان با ناوبري در صورتنیبدیابد.میکمتر ارتقاء مراتببهي انهیهزسریع و ایمن و با 
باالبردهی خوببهدانش ناوبري و هواشناسی را تواندیمي متفاوت وهواهاو آبي مختلف رهایمس

بسنجد و بارها مدیریت کابین را در حضور انسانيولوژیزیفي هواپیما را بر هاحالتتأثیرو یا 
ی موارد مرتبط با آالت دقیق برخسازي شرایط اضطراري تمرین نماید. با شبیهژهیوبهاستاد 

کهیدرحالبه خلبان آموزش داد.سازهیشببا توانیمراسنجارتفاعو سنجسرعتمثل اشکاالت 
روز بادانشي بازآموزي هادورهساز و یا خلبانان بال ثابت هوانیروز به علت عدم استفاده از شبیه

امري سازهیشبي ریکارگبهبنابراین اندازد؛ که ممکن است ایمنی پرواز را به خطر ارنددفاصله
ي هوانوردي این خلبانان است.هایآگهبراي افزایش دانش و ریناپذاجتنابضروري و 

با استفاده از پیشینه تحقیق:تحلیل کیفی هدف جزئی یکم- پ
کارکناندانشبريپروازسازهیشبآموزشتأثیر با جامعه آماري متفاوت، قبلیيهاقیتحقدر 

در روزیهوانثابتبالگانیگردیده است که براي موفقیتدیتأکو معنادار بودهومثبتيپرواز
باید مرتفع گردد.سازهیشبازجملهخلبانان آموزشي مربوطه، نیازهايهاتیمأمور

تحلیل کیفی هدف جزئی دوم:
:نظرانصاحببا استفاده ازنظر تحلیل کیفی هدف جزئی دوم- الف
مختلف طیشراي متعدد در پروازهاپروازي یک خلبان با انجام مهارتنظرانصاحبنظربه

یابد. خلبان بال ثابت هوانیروز نیاز به تمرین و پرواز در شرایط مختلف جوي و پروازي ارتقاء می
هاي هاي اضطراري در کتابچهد. بسیاري از وضعیتدارایران ي مختلفهافرودگاهآب و هوایی به 

ی بوده و فقط و فقط رمنطقیغهواپیما وجود دارد انجام آن با هواپیماي واقعی خطرناك و 
ژهیوبهسازها ممکن است. مثل آتش گرفتن یا خاموش شدن موتور هواپیما،آموزش آن در شبیه
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نظر بهدست رفتن سیستم الکتریک. ازدر شرایط برف و باران شدید،شبدر پرواز 
ازیکیخلبانانيهامهارتشیافزادرسازهاهیشبخوباریبستأثیربهتوجهبانظران صاحب
امکانچنانچهو باشدیمسازهیشبياندازراهگانینیااقداماتنیآورترالزامو نیتريضرور

روزبهراخلبانان، مهارتهاسازمانسایر باقراردادعقدبابایدنباشد،مقدورسازهیشبياندازراه
.داشتنگه
با استفاده از مطالعه منابع:تحلیل کیفی هدف جزئی دوم- ب

بر سه گونهوکارگیري تجربه و دانش صریح در زمان و مکان مناسب مهارت، توانایی به
ي پروازي مشمول هامهارتاست. فنیيهامهارتویانسانيهامهارتادراکی،يهامهارت
آنیخوببهدیباخلبانکهاستییهامهارتنیترسختازیکیهاي فنی و ادراکی است. مهارت

مایهواپيهاسامانهرفتندستاز کنترل هواپیما در زمانونشستنشدن،بلند ،ردیفراگرا
باخلبانبارکیسالهرچندیعیطبطیشرادرکهبادیچیقوادیزیجانبباددرمهارت است.

مستقر مهرآبادفرودگاهدرروزیهوانثابتبالگانی؛داردالزميادیزنیتمر،شودمواجهآن
ومنظميهانیتمرآن امکاناطرافممنوعهمناطقوادیزییهواکیترافعلتبهاست که

مینحدودیزمانبهتقربطرحکینیتمريبرا.نداردراخلبانمهارتبردنبااليبرامداوم
پسسازهیشبدرکهیدرحال،ردیگقرارتقربطرحيابتدادرمجددمایهواپتااستازینساعت

.میبریمتقربطرحيابتدابهبالفاصلهوکردهمیتنظراانهیرادوبارهنیتمرهراز
خیز است و بالیاي طبیعی در فصول مختلف سال و با توجه به اینکه ایران کشوري سانحه

یک یگان آماده جهت بلیات، باید عنوانبه، یگان بال ثابت هوانیروز دهدیمشهرهاي متعدد رخ 
به همه شهرهاي ایران را داشته باشد. الزمه انجام ایمن چنین تیمأمورآمادگی انجام 

و خلبان نیاز دارد در پایین آمدناست.ازسهیشبیی، تمرین مداوم با وسیله واقعی و یا پروازها
بدن العملعکسي شدید، برعکس شدن هواپیما، پرواز در شرایط مصرف دارو و ... هارفتنباال 

خلبانانبراي مقابله با آن و ادامه ایمن پرواز را بیاموزد.کارراهخود را حس نموده و بسنجد تا 
ي هانیتمرنیچنامکانداراي قابلیت مانوري محدود،بال ثابت هوانیروز با هواپیماي ترابري که 

باشدیمبراي افزایش مهارت سازهیشبمجبور به استفاده ازرونیازامیسر است.سازهیشبتنها با 
با استفاده از پیشینه تحقیق:تحلیل کیفی هدف جزئی دوم- پ

زانیماست،شدهانجامي پروازي دیگر و سالیان گذشته هاگاني پیشین که در یهاقیتحقدر 
بوده معنادارومثبتتأثیرييپروازکارکنانمهارتبرپایه متحركسازهیشبآموزشیاثربخش
است.
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تحلیل کیفی هدف جزئی سوم:
:نظرانصاحببا استفاده ازنظر تحلیل کیفی هدف جزئی سوم- الف

وپروازدرنفساعتمادبهپرواز،درحیصحقضاوتمواردي مانندنظرانصاحبازنظر
آموزش و ممارست قابل ارتقاء و افزایش به یعنی با؛اکتسابی استپروازدرموقعبهيریگمیتصم

وآبطیشرادرغالباًهوانیروز ثابتبالخلباناننکهیابهتوجهباباشند. سطح بسیار باالیی می
درسازهیشبازاستفاده،دهندیمرا انجاممهماشخاصيترابريهاتیمأمورمختلفییهوا

مواقعپرواز دردرحیصحقضاوتونفساعتمادبهارتقاءح،یصحوموقعبهيریگمیتصماتخاذ
خلبانانازيتعداددر. استگانینیايبرایاساسيازهاینازوهبوددیمفاریبسیبحرانولزوم
ونداشتهوجودالزمنفساعتمادبه،یاتیعملویآموزشيپروازهاکمترانجامعلتبهثابتبال

والزمنفساعتمادبهخلبان. دهندیمانجامیمیقددیاساتازنفرچندراپروازهااکثر
باشدنمواجهوزیادپروازهايبامگر،کردنخواهدکسبرایمطلوبوموقعبهيریگمیتصم

مراحلتمامچوننظرانصاحببه بیان .آیدوجودبهاوبراياستممکنپروازدرکهمشکالتی
رامایهواپبرققطعایموتوريسوزآتشمثلاسترسازپروخطرناكيهاحالتژهیوبهيپرواز

يبراخلباننفساعتمادبهکرد،نیتمرخطریبوآرامیطیمحدرسازهیشببابارهاتوانیم
با توجه به نظرانصاحب. گرددیممندعالقهپروازبهخلبانخودخودبهرفته وباالپروازانجام

بردنباالساز جهت ارتقاء نگرش خلبانان بال ثابت، از بعد اهمیت استفاده از شبیه
ي آموزشی هانهیهزو کاهش پروازدرموقعبهيریگمیتصم،حیصحقضاوت ،نفساعتمادبه

.دانندیمآورالزامواجب و ي این سامانه را امرياندازراه
با استفاده از مطالعه منابع:هدف جزئی سومتحلیل کیفی - ب

ایشخصء،یشکیبهنسبتيرفتاراتینوعواطفاعتقادات،ازيامجموعهنگرش 
همیشه استرس انجام خلبان.باشدیمرفتاريوعاطفیشناختی،بعدسهدارايبوده وواقعه

در یک سازهیشبصحیح و ایمن مانورها بخصوص نشستن و بلند شدن را دارد، وقتی بارها با 
ومحیط آرام بدون استرس این حرکات را تمرین و اشتباهات خود را برطرف نماید، عالقه 

مراحلی از پرواز همچون حاالت اضطراري خلبان در در.آوردیمدستبهالزم را نفساعتمادبه
که آیا موتور را ببندد یا خیر. عواقب نشستن اضطراري بدون چرخ ردیگیمشرایط سختی قرار 

ي موتور نماید وسوزآتشچه زمانی باید اقدام به چرخش به سمت باند در زمان درچیست.
ي زیاد پرواز آموزشی دارند با هاتیمحدوده کروزیهوانمواردي از این قبیل. خلبانان بال ثابت 

بکار نیبنابرارند؛یگیفرامرا موقعبهي ریگمیتصمقضاوت صحیح و سازهیشبتمرین بر روي 
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دانش،ومهارتکسبوپروازبهيمندعالقهپرواز،درحیصحقضاوتدر ابعاد سازهیشبگیري 
خلبانان بال ثابت ضروري است.پروازدرموقعبهيریگمیتصموپروازدرنفساعتمادبه

با استفاده از پیشینه تحقیق:تحلیل کیفی هدف جزئی سوم- پ
کارکناننگرشبريپروازسازهیشبآموزشیاثربخشزانیمیقبلشدهانجامقاتیتحقدر

راداروسازهیشبی مانند آموزشکمکي بوده و اشاره گردیده که وسایل معنادارتأثیريپرواز
.شودیمخلباناتاقکدريکارفشارکردنکمونفساعتمادبهجادیاباعثیرنگ

هاي پژوهش:دادهوتحلیل کمیتجزیه
اي متشـکل از  ها، پرسشـنامه منظور دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضیهبهدر این پژوهش

گردیـده اسـت.  سؤال) تهیه 6و فرضیه سوم 9، دوم 9، فرضیه اول4سؤال شناسایی(سؤال28
هـاي  فرضـیه (آورده شده اسـت عنوان الگوبهفرضیه دوم وتحلیل کمی در این مقاله صرفاً تجزیه

ی صورت پذیرفته است.)کملیوتحلهیتجزهمین سبکبه اول و سوم نیز 
بندي سؤاالت مربوط به فرضیه دومجمع) 1(جدول

یف
لیدومهیهاي فرضشاخصرد
خی یاد
ز

یاد
ز

سط
لیکممتو
خی ینکم

انگ
می

درخلبانمهارتارتقاءجهت سازهاهیشبيریکارگبهتأثیر10
151432023/4است؟چه میزان نشستنوشدنبلند

خلبانمهارتارتقاءجهتسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر11
141631097/3است؟چه میزان تقربيهاطرحدرانجام

حالتدرخلبانمهارتارتقاءجهتسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر12
121353194/3است؟چه میزان پروازریمسطولدرياضطرار

ياضطرارحالتدرمهارتارتقاءجهتسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر13
151422117/4است؟چه میزان نشستنوشدنبلندزماندر

حالتدرمهارتارتقاءجهتسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر14
141521211/4است؟چه میزان تقربيهاطرحدرياضطرار

درپروازمهارتارتقاءجهتسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر15
14132324است؟چه میزان داریناپاویبارندگيهوا

درپروازمهارتارتقاءجهتسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر16
161512032/4است؟چه میزان کمدیدطیشرا

درخلبانمهارتارتقاءجهتسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر17
121632105/4است؟چه میزان پرواز بادیديناوبر

درخلبانمهارتارتقاءجهتسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر18
131423220/4است؟چه میزان شبوپرواز با دستگاهيناوبر

141432111/4میانگین



1396زمستان،42شمارهزدهم،یسسال، ینظامفنونوعلومفصلنامه54

هاي فرضیه دومدر شاخصشدهمطرحهاي پاسختوزیع فراوانی مربوط به ) 1نمودار (
نفر34تعدادازکهاست،مطلباینمبیـّنحاصلهنتایجفوق،نموداروجدولبهتوجهبا:فیتوص

نفر14تعدادخیلی زیاد،گزینه) درصد18/41(نفر14تعداد،)نمونه آماري(خواندگانپژوهش
درصد) 9/5(نفر2تعدادمتوسط،گزینهدرصد) 8/8(نفر3تعداد،زیادگزینهدرصد)18/41(

.اندنمودهانتخابراخیلی کمگزینه)درصد3(نفر1تعدادوکمگزینه
تأثیر ،(اکثریت)آماريافراد نمونهدرصد 36/82نتایج حاصله بیانگر این است که تفسیـر:

یلیخوادیزراروزیهوانثابتبالخلبانانيپروازمهارتارتقاء جهت سازهاهیشبيریکارگبه
.انددانستهادیز

،ياضطرارنرمال،يپروازهاي (هاشاخصبا استفاده از مهارت پروازي هايمؤلفهبراي بررسی 
) از جامعه 18الی 10(سؤاالت سؤال9به تعداد ،)ییهواوآبمختلفطیشرادرپروازويناوبر

، میانگین آمدهدستبهساختن اطالعات مشخصولیوتحلهیتجزمنظوربهنمونه مطرح گردید که 
از طریق جهت ارتقاء مهارت پروازي خلبانان یگان بال ثابت هوانیروزسازهاهیشبي ریکارگبهتأثیر

:باشدیمبه شرح زیر نموداروجدول 
در فرضیه دومشدهمطرحسؤاالتتوزیع فراوانی مربوط به میانگین )2(جدول

رتبه
درصد فراوانی

فراوانی
تأثیر 
وزن

فراوانی 
وزنی

ز اانحراف 
میانگین

مجذور انحراف از 
واریانسمیانگین

56018/139/146/19%1441,18خیلی زیاد
/.03/042%45618%1441,18زیاد

67/001/2-%3982%38,8متوسط
3/36/6-2482/1%25,9کم

95/795/7-1182/2%13خیلی کم
44/36--130-%34100جمع

زیر محاسبه کرد:صورتبهي فوق را هادادهتوان میانگین و واریانس می
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هاي پژوهش) معناداري فرضیه2نمودار (
آماره آزمون با ازآنجاکهدر باال، آمدهدستبهبا توجه به مقدار بحرانی و مقدار آماره آزمون 

و از مقدار بحرانی جدول ردیگیمقرارH1، در ناحیه 05/0داریمعنو سطح 4درجه آزادي 
ارتباطوجودتوانیم، بنابراین گرددیمتأییداست، لذا فرضیه صفر رد و فرضیه ادعا تربزرگ

.کردتأییدراروزیهوانثابتبالگانیخلبانانيپروازمهارتارتقاءوسازشبیهکارگیريبهنیب
گانیخلبانانيپروازمهارتارتقاءدرسازشبیهکارگیريبهدهنده آن است کهنشانچون

و بر آن تأثیر دارند، بنابراین براي محاسبه شدت به میزان زیادي نقش روزیهوانثابتبال
شود:میضریب توافقی) از فرمول زیر استفاده (آنکارساز بودن 

يپروازمهارت ارتقاءدرسازشبیهکارگیريبهیعنی شدت کارساز بودن (ضریب توافقی)
بوده است. بنابراین این دو متغیر از یکدیگر درصد66به میزان روزیهوانثابتبالگانیخلبانان

ي وجود دارد و بر همدیگر تأثیر دارند.معنادارارتباط هاآنمستقل نبوده و بین 

هاي فرضیه دوم:بندي شاخصاولویت
هاي فرضیه دومبندي شاخص) اولویت4جدول (

ؤال
دومهیهاي فرضشاخصس

ین
انگ

یتمی
ولو

ا
دي

بن

زانیچه مجهت ارتقاء مهارت خلبان در بلند شدن و نشستنسازهاهیشبيریکارگتأثیر به10
23/42است؟

زانیچه متقربيهاجهت ارتقاء مهارت خلبان درانجام طرحسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر11
97/38است؟

ریدر طول مسيجهت ارتقاء مهارت خلبان در حالت اضطرارسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر12
94/39است؟زانیچه مپرواز

در زمان بلند شدن و يجهت ارتقاء مهارت در حالت اضطرارسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر13
17/44است؟زانیچه منشستن

چه تقربيهادر طرحيجهت ارتقاء مهارت در حالت اضطرارسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر14
11/45است؟زانیم
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زانیچه مداریو ناپایبارندگيجهت ارتقاء مهارت پرواز در هواسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر15
47است؟

32/41است؟زانیچه مکمدیدطیجهت ارتقاء مهارت پرواز در شراسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر16

زانیچه مدیپرواز باديجهت ارتقاء مهارت خلبان در ناوبرسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر17
05/46است؟

چه پرواز با دستگاه و شبيجهت ارتقاء مهارت خلبان در ناوبرسازهاهیشبيریکارگبهتأثیر18
20/43است؟زانیم

11/4میانگین

گیرينتیجهبحث و 
شده از طریق پرسشنامه و وتحلیل اطالعات گردآوريپس از اتمام تحقیقات الزم و تجزیه

که به روش توصیفی و با استفاده از آمار استنباطی و تحلیل کیفی، نظرانمصاحبه با صاحب
جداول توزیع فراوانی و نمودارها اجرا گردید، نتایج زیر که در راستاي اهداف تحقیق است 

حاصل شد:
اول:ید فرضیه ئهاي آماري جهت رد یا تأآمده از تحلیلدستنتایج به- 

يربنایزدانشچراکه؛دیبخشبهبودرااودانشدیباابتداخلبان،یک آموزشارتقاءيبرا
نیاز بهخلباني ارتقاء دانش و به مهارت رسیدن، برا.استفردهرتخصصوتجربهمهارت،

یعنی ابتدا آموزش مناسب نظري و ؛دارددر انواع مختلف دانش پروازيممارستونیتمر
از یکی از مراکز یلیالتحصفارغپس ازروزیهوانثابتبالخلبانان سپس آموزش میدانی و عملی.

ي آموزشی و عدم اعزام پروازهاآموزش خلبانی و شروع به پرواز عملیاتی، به علت محدودیت در 
طیشراحاضرحالدرنمودن و ارتقاء دانش پروازي ندارند.روزبهامکاني عرضی،هادورهبه 

حداقلونشدهانجاميپروازآموزشالزاماتوهاسرفصلازياریبسکهستیاگونهبهگانی
دیگري براي افزایش دانش ینیگزیجاشرایط فعلی در.ردیپذیمصورتیآموزشپروازونیتمر

نیبهترسازهیشبدنیاکشورهايهمهساز نیست و درخلبانان این یگان جزء استفاده از شبیه
.رودیمبه شمار آموزشی خلبانیکمکوسیله

مدیریتتواندیمپایه متحرك سازهیشبآمدهدستبهنتایجوهافرضیهآزمونبا توجه به
ثابتبالیگانبراي تعدادي از خلباناندهد.پروازها را افزایشرا بهبود و ایمنیکابینمنابع

ساز شبیهکارگیريبه، تنها با اندنکردهرا تجربه 1و چرخش1واماندگیبارکهوانیروز که حتی ی

1. Stall
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العملعکس. دانش نحوه دهندو دانش آئرودینامیک را ارتقاء پروازدرمؤثرنیروهايتوانندیم
ی در یک محیط خوببهسنج را ارتفاعوسنجاز آالت دقیق مثل سرعتخلبان در گرفتگی برخی

استفادهباثابتبالگانیکنونیوضعیتدرارتقاء داد.توانیمی خوببهرا سازهیشبامن و آرام 
یاوانسانبدنهايمحدودیتشناختهوایی وفیزیولوژيدانشتوانیمیراحتبهسازشبیهاز

پرواز حیندرمحیطیمختلفشرایطبامواجههدرمغزوبدنعملکردهايازبهترفهم
ارتقاء داد.راخلبانانبرايالمللیبینمقرراتوقواعدهمچنین

H1)، آماره آزمون در ناحیه 49/9(یبحران) و مقدار 62/11با مقایسه مقدار آماره آزمون (

فرضیه 05/0و سطح معنادار 4شود. لذا با درجه آزادي رد میH0، بنابراین فرضیه قرارگرفته
H1روزیهوانثابتبالخلبانانپروازيدانشارتقاءجهتسازهاشبیهکارگیريبهالزامبرمبنی
آزمونتوجه بهباباشد.یق میتحقموردجامعه کلبهیم تعمقابلییدشده و نتایج حاصله تأ

فیزیولوژيآئرودینامیک،ودقیقآالتکابین،مدیریتي هاشاخصها، محاسبه میانگین فرضیه
تأثیرسازهاشبیهکارگیرينظران، بهباشد و نظر صاحبمی76/3که برابر با مقرراتوقوانینو

کارگیريبهدارد؛ بنابراینهوانیروزثابتبالدانش خلبانانارتقاءبر) درصد50(يمعنادار
.استهوانیروزثابتبالخلباناندانشافزایشبرايناپذیراجتنابوضروريامريسازشبیه

دوم:هاي آماري جهت رد یا تأیید فرضیهآمده از تحلیلدستنتایج به- 
يپروازمهارتارتقاء دارد. تنها راهوابستگیتکراروتداوموممارستبهکهاستعلمیخلبانی

اضطراري،حاالتي و تمرینپروازويجومختلفطیشرادرمتعدديپروازهاانجامخلبانکی
براي ارتقاء همه کشورهادرپهلو و ... است.در بادهايخصوصبهي مکرر هاخواستبرنشست و 

سوانح در کاهشی در آموزش خلبانی،منیایی اقتصادي،جوصرفهمهارت خلبانان به دالیل؛ 
مثل آموزش آتش گرفتن موتور بر روي هاآموزشو هانیتمرامکان برخی از عدمحین آموزش،

.رندیگیمبهرهآموزش خلبانی براي ی خوببهسازهیشبهواپیماي واقعی و ... از 
ازنظرهواپیماها داشتننگهیگان بال ثابت هوانیروز با توجه به تحریم و مشکالت عملیاتی 

ي محوله، هاتیمأمورقطعه، تعداد حداقلی هواپیماي آماده بکار، حساسیت و اهمیت نیتأم
استفاده از هواپیماي واقعی جهت ارتقاء امکانو ...،هاارگانوابستگی کامل تعمیراتی به سایر 

خلبانانمهارتبردنباالمنظوربهسازشبیهکارگیريبهبنابراین؛ت پروازي خلبانان را نداردمهار
که در این تحقیق نیز به روش علمی به اثبات رسید.باشدیمکارراهو تنها ضروريامري

1. Spin
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H1)، آماره آزمون در ناحیه 49/9(یبحران) و مقدار 71/25با مقایسه مقدار آماره آزمون (

فرضیه 05/0و سطح معنادار 4شود. لذا با درجه آزادي رد میH0، بنابراین فرضیه قرارگرفته
H1ثابتبالخلبانانپروازيمهارتارتقاءجهتسازهاشبیهکارگیريبهالزاماتبرمبنی
توجه به باباشد.یق میتحقموردجامعه کلبهیم تعمقابلییدشده و نتایج حاصله تأروزیهوان

وآبمختلفشرایطدرپروازوناوبرياضطراري،نرمال،پروازهايمحاسبه میانگین سه شاخص 
66(يمعنادارتأثیرسازهاشبیهکارگیرينظران، بهباشد و نظر صاحبمی82/3که برابر با هوایی
پروازي سازشبیهکارگیريبهبنابراین؛ داردهوانیروزثابتبالمهارت خلبانانارتقاءبر) درصد

مهارتافزایشبرايناپذیراجتنابوضروريامريي استاندارد آموزشی هامؤلفهیکی از عنوانبه
.استهوانیروزثابتبالخلبانان

سوم:هاي آماري جهت رد یا تأیید فرضیهآمده از تحلیلدستنتایج به- 
بایعنی؛ هستنداکتسابیپروازدرموقعبهگیريتصمیموصحیحقضاوتنفس،اعتمادبه
نفس دراعتمادبهبردنباالبرايباشند.میباالییسطحبهافزایشوارتقاءقابلممارست
خلبانان دارد.وجودمختلف پروازيواضطراريهايوضعیتتمرینمثلهاییتاکتیکخلبانان

مثلاسترسازپروخطرناكهايحالتخطربیوآراممحیطیساز بارها دردر شبیهبال ثابت 
به علت فضاي خاص حاکم در وکردهتمرینتوانندیمراهواپیمابرققطعیاموتورسوزيآتش

.ارتقاء دهندخود رايمندعالقهموقع و بهگیريتصمیمنفس،اعتمادبهساز،آموزش با شبیه
H1)، آماره آزمون در ناحیه 49/9(یبحران) و مقدار 75/12با مقایسه مقدار آماره آزمون (

فرضیه 05/0و سطح معنادار 4شود. لذا با درجه آزادي رد میH0، بنابراین فرضیه قرارگرفته
H1 ثابتبالخلبانانپروازينگرشارتقاءجهتسازهاشبیهکارگیريبهالزاماتبر مبنی
توجه به باباشد.یق میموردتحقجامعه کلبهیم تعمقابلییدشده و نتایج حاصله تأروزیهوان

که برابر با موقعبهگیريتصمیموصحیحقضاوتنفس،اعتمادبهمحاسبه میانگین سه شاخص 
ارتقاءبر) درصد52(يمعنادارتأثیرسازهاشبیهکارگیرينظران، بهباشد و نظر صاحبمی76/3

وضروريامريسازشبیهکارگیريبهین؛ بنابراداردهوانیروزثابتبالنگرش خلبانان
.استهوانیروزثابتبالخلباناننگرشافزایشبرايناپذیراجتناب
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