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داشته  دیتأکهای ذینفعان مختلف ی مدونی است که بر نقشهابرنامهآموزش کارکنان مبتنی بر 

 دهد. ویژه قرار می موردتوجهو عالوه بر توجه به نیازهای فراگیران، عملکرد شغلی آنان نیز 

مهارت محور، عنصری اساسی در توسعه دانش شغلی است که هدف آن افزایش  آموزش

نیروی تجهیزات  عنوانبهنیروی هوایی . (81:2010، هاکی) صالحیت و شایستگی کارکنان است

را بــر عهــده  آسمان ایران اسالمیکــه وظیفــه خطیــر و مهــم برقــراری امنیــت محور 

ی مهارت هاآموزشمند شــی و کارایی مجموعــه خــود نیــازدارد جهــت افزایــش اثربخ

مأموریت ساختار سازمانی و نوع  واسطهبهکارکنان فنی و پروازی بوده،  کارکنــان خصوصاً محور

 .گردید مندبهرهی نوین در باالترین سطح ممکن هایفنّاوراست که از  هاییدر زمره اولین یگان

جهت آموزش کارکنان پروازی و فنی طراحی و  3دیتیآموزش افهای در همین راستا هیئت

-کارکنان فنی اعم از متخصص و کمک متخصص پیش از اعزام به یگان گردیدند. دهیسازمان

-تخصصی مربوطه را طی می هایدورهشده دقیق و حساب هایبندیزمانهای عملیاتی طبق 

آغاز پروازهای آموزشی و عملیاتی با هواپیماهای جدید، طبق  کارکنان پروازی پیش از نمایند.

نمایند، طی می هاهیئتزمینی خلبان را در این  هایدورهشده دقیق و حساب بندیزمان

 اند بودهیادآوری زمینی خلبان جهت کارکنان پروازی که بیش از شش ماه از پرواز دور  هایدوره

 های بخشی نقش فایامنوط به  ستمیهر ساثربخشی  کهآنجائی از  گردد.می اجرابینی و پیش

نیروی هوایی نیز از این قاعده  دیتیمحور افی مهارت هاآموزشو  هستمختلف آن سیستم 

موجب بروز  هاآموزشمختلف این  هایبخشیی بر پیکره هابیآسوجود نیستند،  مستثنا

 عوارضی به شرح ذیل خواهد گردید:

 دی؛تیاف دیو اساتپایین آمدن سطح علمی معلمین  .1

 دی؛تیی شدن تجهیزات آموزشی افاتیرعملیغ .2

 ی الزم به فراگیران فنی و پروازی؛هامهارتو  هاآموزشعدم انتقال  .3

ی تجهیزات سازآماده درروندفنی و ایجاد اختالل  کارکنانپایین آمدن سطح مهارت  .4

 پشتیبانی زمینی؛

 ی هواپیماهای نیروی هوایی؛سازآماده درروندایجاد اختالل  .5

 
3 Field training detachment 
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 ایجاد اختالل در آموزش فراگیران خلبانی؛ .6

های آموزشی تجهیزات یگانی نیروی ادامه این روند معیوب موجب افت کارایی و اثربخشی یگان

و اثربخشی  گرفتهانجامناقص  صورتبهو آموزش کارکنان پروازی و فنی  هوایی ارتش گردیده

های مهارت های آموزشکه آسیب است نیااصلی تحقیق  یسؤال لذا الزم را نخواهد داشت.

ها در های این آموزش؟ بر همین اساس محقق در پی شناسایی آسیباندکدمدی تیمحور اف

 .استای زمینهسه زمینه محتوایی، ساختاری و 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 پژوهش  نهیشیپ

 

 تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش  یهاش ی هما( 1جدول )

 تاریخ میزبان عنوان موضوع ردیف

 تبیین مفاهیم و کلیات مهارت محوری در نیروهای مسلح 1
دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی 

 ستاد کل نیروهای مسلح
5/12/95 

 28/2/96 دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش سازوکارهای مهارت محوری در آموزش نیروهای مسلح 2

3 
های مهارت محوری در آموزش کارکنان ها و فرصتچالش

 نیروهای مسلح
 21/4/96 دانشگاه امین نیروی انتظامی

4 
مطالبات و انتظارات فرماندهان و مدیران ارشد نیروهای 

 محوری کارکنانمسلح از مهارت 

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری 

 ع(حسین )امام 
7/10/96 

5 
نخستین همایش سراسری مهارت محوری در آموزش 

 کارکنان نیروهای مسلح

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی 

پژوهشکده ) یراهبردو تحقیقات 

 مدیریت راهبردی و منابع انسانی(

پاییز 

1397 
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 تخصصی مرتبط با موضوع  هاینامه پایان ( 2جدول ) 

 تاریخ نشانی چاپ پژوهشگر عنوان موضوع ردیف

1 

 شرفتیعوامل مؤثر در پ یبررس

 ییدانشگاه هوا انیدانشجو یلیتحص

 یستار دیشه

سرهنگ دوم اداری سید 

 مهدی نجمی آبادی

دانشگاه فرماندهی و ستاد 

ارتش جمهوری اسالمی 

 ایران

(1384-

1385) 

2 

آموزان ارتقاء آموزش دانش یچگونگ

رسته بهداشت و درمان مرکز آموزش 

ارتش  ینیزم یرویبهداشت و درمان ن 

 رانیا یاسالم یجمهور

 یسرهنگ محمد قنبر

و ستاد  یدانشگاه فرمانده

 یاسالم یارتش جمهور

 رانیا
1388 

 

 مبانی نظری

انواع  بررسیدی نهاجا مدنظر است و محقق با تیمهارت محور اف هایشناسی آموزشآسیب

چارچوب نظری تحقیق معرفی  عنوانو بهشناسی مدل سه شاخکی را انتخاب های آسیبمدل

  .نمایدمی

 یشاخگ مدل سه 

هستند که سازمان را در  یاهیو پا یشامل علل، عوامل و مشکالت اساس یهای سازمانآسیب 

 ده یتا از رشد متناسب و سالم خود بازبماند. پد شوندیمعرض بحران قرار داده و موجب م

 فرایندی() یساختار ،ی(رفتار) ییمحتوا برحسب سه دسته عوامل توانیرا م تیریسازمان و مد

 ه یکل ی(رفتار) ییمحتوا منظور از عوامل کرد. لیوتحلهیو تجز یبررس محیطی() یانهیو زم

 زش،یمانند انگ - دهندیم لیتشک را سازمان یاست که محتوا یانسان یرویمربوط به ن عوامل

مجموعه روابط منظم حاکم  رندهیدربرگ فرایندی() یساختارعوامل  ؛یشغل تیکار و رضا هیروح

 و مقررات؛ نیو قوان ی؛ مانند ساختار سازمانسازندیسازمان که بدنه آن را م یداخل یبر اجزا

 یرفتار لساز عوامکه سبب یرونیب طیو شرا طیشامل مح محیطی() یانهیو سرانجام عوامل زم

 یهادهیو پد دادهایهمه رو .(144،1378 یمراد و شهباز یداستان یهستند )توکل یو ساختار

 نیقرارداد، ا لیوتحلهیمطالعه و تجز ،یموردبررس یشاخگسه هیدر قالب نظر توانیرا م یسازمان

 است. شدهلیو محتوا تشک نهیشاخه ساختار، زممدل از سه

 دهندیسازمان را در معرض بحران قرار م یکه ساختارها یعلل و عوامل ی:( شاخه ساختارالف

هستند  یها و ظروفکانال رها،یمس یسازمان ی. ساختارهاشودیم دهینام یساختار یهاعارضه
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در  یها و ظروفکانال نیو درواقع چن شوندیم یها جاردر آن یسازمان اتیعمل ندها،یکه فرا

 یو ثابت هستند و شامل ساختارها شدهتیتثب باً یاند و تقرگرفتهشکل یسازمان تتحوال یط

 .باشندیم یو اطالعات یانسان ،یو مال یاقتصاد ،یکیزیف 

 ایاست. محتوا  یو حرکات سازمان هاتیمثابه ظرف فعالساختار به :رفتار ای محتواشاخه  (ب

رفتار انسان است. ازآنجاکه هسته و اصل  ایهمان کار  زدیریکه در ظرف سازمان م یاماده

خود  یدر سازمان عالوه بر اهداف فرد یانسان یروین نیاست و همچن یانسان یرویسازمان ن

اعمال و رفتار انسان  رونی. ازاکندیتالش م یاهداف سازمان ژهیوبه یبه اهداف گروه لین یبرا

و به  شودیم میتنظ یرفتار آگاهانه بوده و در جهت کل اهداف سازمان یکار، نوع طیدر مح

 ی و رفتارها هاتیو فعال دهدیم لیتشک یسازمان را رفتار انسان یاصل یمحتوا لیدل نیهم

علل  یرفتار یها. عارضهردیگیانجام م یسازمان شدهنییبه اهداف از قبل تع لین یبرا زیانسان ن

سازمان را در  یکارکردها جهیو درنت یانسان یاست که از جهات گوناگون رفتارها یو عوامل

منشأ  نکهیرا بدون توجه به ا شانیواصل یاشهی. پس تمام خطرات ردهندیمعرض بحران قرار م

 یرفتار یهاعارضه ای ییمحتوا یهاخارج از سازمان باشد را عارضه رد ایها در درون آن

آن  دیکانون توجه به کارکردها و عملکردها است و با ،یرفتار یها. در شناخت عارضهمییگویم

ها را از عملکرد انسان ایرا مختل و  یسازمان یشود که کارکردها یدسته از علل و عوامل بررس

 جادیکه در سازمان ا زندیها صدمه مآن تیو رضا یاثربخش بهمنحرف کرده و  یعیحالت طب

 .داردیاز هدف رشد سالم بازم یطورکلبحران کرده و سازمان را به

برخوردار است.  یخاص گاهیاز جا یسازمان یابیدر عارضه نهیشاخه زم :محیط ای شاخه زمینه ج(

ساختار و محتوا  یهاشاخه نسبت به شاخه نیوسعت و قدمت ا تیاهم یژگیترین واوالً مهم

شدن خود را وابسته  دایوجود و پ گریبس که دوشاخه د نیهم طیو مح نهیزم تی. در اهماست

ساختار و همه منابع محتوا  دهندهلیهمه عناصر تشک یعنی؛ دانندیم طیمح اخهش ونیو مد

تنها و نه ستیتصور نقابل یمنبع چیه طیبدون مح شوندیاخذ و کسب م طیالاستثنا از محب

به وجود  یعیمنابع طب یاست بلکه ساختارها از عبور دائم طیسازمان ازنظر منابع وابسته به مح

 یطیمح طیوپرداخته عوامل و شراانسان، ساخته یبه اهداف سازمان عطوفو رفتار م ندیآیم

باالتر از خود است  یهادستگاه ایروابط سازمان  میتنظ یطیکار عوامل مح نیتریاست. اصل

 ی که موجبات برقرار یخودش همواره همه علل و عوامل گاهیدر جا یسازمان ای ستمیچون هر س

 آورندیرا فراهم م تریاصل یهانسبت به دستگاه ازمانموقع و مناسب سو واکنش به میتنظ

 .شوندیم دهینام طیمح ای نهیزم
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هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست  ییهاعارضه ،یطیمح ای یانهیزم یهاعارضه نیبنابرا

 اشیطیجوار محهم یهاستمیموقع و درست سازمان را با سواکنش به ،یستمیو به عبارت س

 (43،1374-49. )عباس زاده، دینمایبحران م جادیروابط ا نیبرهم زده و در ا
 

 یا قراردادی عرفی  محتوای تحلیل

یک  حرـشآن  فدـه هـک رودمی رکا به مطالعاتی طرحیدر  معموالً عرفی ایمحتو تحلیل

ادبیات تحقیق  اـید وـموج هاینظریه که ستا مناسب هنگامی غلبا ح،طر عنو ین. استا پدیده

 پیش هایمقوله از بکار گرفتن انهشگروپژ حالت ین. در اباشد ودمحد موردمطالعه پدیددرباره 

 ین. در اشوند ناشیها از داده هامقوله که دهندمی ترتیبی ضعوو در  پرهیزندمی شتهاپند

 حاصل  نیشاادیع برـب ناختیـش اـت کنندمی ورشناها داده اجموا بررا  نشادخو نمحققا ،حالت

 مایرینگ مقولۀرا  حالت ین. ایابندمی رظهوها از داده هامقوله ا،ستقرا طریقاز  ینابنابر .دشو

 لـتحلی معنا عیاتد طریقو از  مصاحبه طریقاز  شدهآوریجمع تطالعاا ست.ا هنامید ییاستقرا

 ندـناخو باها داده تحلیل ،حالت ین. در اندارند جایگاهی دموجو شیاز پ هاینظریهو  شوندمی

 ای رـبرای نمونه، ب دست آید. هـبها درباره آن کامل کیدر تا شودمی زغاآ رمکر صورتبهها آن

از  یعناصر ساختن مشتق ایبرواژه آن را  بهواژه  باید ن،مار مانند متن یکدرک  به نسیدر

 .نداخو مزهار حطر جهت متن

و  کندمی زاـغرا آ لیهاو تحلیل نوشتن ،موردمطالعه متن زا دخو فهمادراک و  بر اساس محقق

ب ـغلا لـعم نـی. ادوـش زاـغآ اـمزهر رظهو ایبر هاییزمینهپیش تا یابدمی مهادا رکا ینا

و  هاشباهت بر اساس پسـسو  دـیاب روـظه تنـماز  مزهار ریزیطرح که شودمی موجب

 مزها ر دنکر بندیگروهو  دهیسازماناز  بندیمقوله ین. اشوند بندیمقوله هایشانتفاوت

تا  10 ینـب وهگر ادفرا رشماآل دهیا گونۀ به .شودمیبندی دسته دارمعنا هایخوشه صورتبه

 کیفیت هـب تهـبس. تـسا هبسند مزهااز ر نیاوافر رشما تنظیم ایبر که شودمی بنتخاا ردمو 15

 به ها را آن ،هازیر مقوله ینا دهیسازمانو  ترکیب با تواندمی محقق ،هازیر مقوله بین طتباار

 ایرـب تواندمی یـختدر داروـنم. دـکن دیلـتب ه(ـ)مقولبندی از دسته یرـکمت رشما

در . دوـش دهتفاـسا یـتباله مرـسلس راختاـس یک  صورتبه هامقوله ینا دنکر دهیسازمان

از  ارشزـگ تهیۀ ایبر. گیردمی رتصو مزو زیر مقوله و ر مقوله هر ایبر یفیرتعا یبعد مرحلۀ

 فدـه به بسته. شودمی مشخصها دادهاز روی هامقولهو  مزهار ایبر هاییمثال ،هایافته

 بر اساس ترـبیشهای و زیر مقوله هامقوله بین تباطیار گیرندمی تصمیم نمحققا ،تحقیق

 کنند. مشخصها داده بین مراتبسلسله یا عموضو پیشینۀ د،خو بین فقتامو
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 مستقیم تاـطالعآوردن ابه دست ، یـعرف  درـیکروبر اساس  یـکیف ایمحتو تحلیل رزبا زمتیاا 

. تـسا هدـشتعیین پیشاز هاینظریه یا مقوله دنکر تحمیل ونبد ،مطالعهاز  رشکاو آ

 تنـشدا رـنظدر  ونبد عرفی ایمحتو تحلیلدر  مطالب بندیمقولهو درنتیجه  اریذـمزگر

 ع،موضو به توجه با. شودمی زغاآ مصاحبه یا متن بامطالعۀ زمانهم ،یکیروـتئ ینۀـپیش یچـه

و در صورت  پردازیممی زـمر ینـتعی تاآن  ساختن دهفشرو  معنا حدوا تعیین به مرحلهبه مرحله

 موـمفه پسـسو  دـندگر تعیین هامقوله تا شوندمی مغااد مزهار ک،مشترای زمینه تنـشدا

 بینی زاـب ،اییـپای حفظ ایبر .آیدمی حاصل )تم( هاستمقوله ینا بندیل جمعـحاص هـک یـکل

 ی رـیگو د دـش تکمیل هابندیمقوله صددر 50-10 بین ازاینکهپس یکی ،مرحلهدر دو  بـمطال

 نپایادر  ،در برگیرد نیزرا  کمی ایجنبه تحقیق پرسش گرو ا پذیردمی رتصو رکا ناـپایدر 

 تن ـشدا وندـب اـم اـینجدر ا ،شودمی مالحظه که گونههمان. دکر تحلیل نیزها را آنتوان می

 یـکل موـمفه هـب تا کنیممی دهستفااز آن ا حاصل تمشترکاو  تجزئیااز  تیانی نظریهـپش

 .رسیممی

 ی اگونهاست به قاتیجهت انجام مطالعات و تحق  ییعنوان نقطه شروع و مبنابه یمفهومهر مدل 

 توان یم گریدعبارت. بهکندیها را مشخص مآن انیو روابط م قیموردنظر تحق  یرهایکه متغ

 ی استراتژ ک ی ،یلیو ابزار تحل یهمان نقشه ذهن ای یمدل مفهوم ،ایدئال یگفت که به صورت

 رها، یمتغ ق،یتحق  یاجرا نیدر ح رودیکه انتظار م یاگونه است به قیحقجهت شروع و انجام ت

ها در آن یالتیو آزمون قرارگرفته و حسب ضرورت تعد یها موردبررسآن نیروابط و تعامالت ب

مشاوران،  ،یسازمان یشناسبیها اضافه شود. در آسبه آن ایها کم و از آن زین یشده و عواملانجام

 یمنظور بررسرا به یکاربرد یق یتحق  یهاو روش یمفهوم یهامدل ران،یمد ایمحققان و 

بهبود عملکرد  ایها و حل مشکالت، مقابله با چالش یهاسازمان و کشف راه ک ی یجار تیوضع

 نیشده است، در اارائه یمختلف یالگوها ینسانمنابع ا یشناسبیمنظور آس. به برندیبه کار م

 به گرا .قرارگرفته است یابیو ارز یمختلف موردبررس یایاز زوا یسازمان یشناسبیالگوها، آس

 همشاهد ،کنیم توجه نسانیا منابع زیبهساو  زشموآ زهحودر  گرفته رتصو یهایشناسبیآس

 کهیاند. درصورتکرده سیربررا  زشموآ یندافرهای آسیب صرفاًها پژوهش ینا کثرا که میکنیم

 باآن  طتبا، اربهآن  تحیا که ستا نمازسا کل سیستماز  خرده سیستمی دخو زشموآ حدوا

 نمازسا یک  مالی یطاشر گرمثال اعنوانبه دارد. بستگی نمازسا یک یهاستمیس دهخر سایر

و  حیاطر ،نسانیا منابع حدوا نظیر نمازسا یگرد یحدهاوا با زشموآ طتباار یاو  نباشد مناسب

 نمازشی سازموآ یهاتیفعال ثربخشیو ا کیفیت ،باشد مختلو ...  دعملکر یابیو ارز یزیربرنامه 

و  زشموآ مخصوصاً  یاحوزه هردر  یشناسبیمنظور آسبه ینابنابر. فتر هداخو بیناز  نیز
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 زیبهساو  زشموآ دعملکر بر که زشموآ یندافراز  رجخادر  دموجوهای آسیب سایر به زیبهسا

 سیربرو  جامع نگاهی با تا باشیم شتهدا یاژه یو توجه باید نیز ستا ارتأثیرگذ نمازساآن 

 .ییمآبرها آن فعو درصدد ر شناختهرا  هابیآس علت نیمابتو موشکافانه

از  ترافرچراکه  ؛ستها امدل نیتریاز کاربرد منظر یناز ا یشاخگسه یشناسبیآس لمد

 نیز را  نمازسا یک  محیطیو  ریساختاهای ، آسیبهشوپژ یناول ا بعد ،یانهیهای زمآسیب

از  عما زشموآ یندافرهای آسیب شامل که ستا یانهیهای زمآسیب ینابنابر. کندیم سیربر

. است  شیزموآ شیابیو ارز زشموآ ایجرا شی،زموآ یزیرو برنامه  حیاطر ،شیزموآ سنجیزنیا

 مسو ( و بعدریساختاهای )آسیب ستا مانیزسا رساختا به طمربو هایآسیب، لمددوم  بعد

 ستا ارتأثیرگذ زشموآ حدوا دعملکر بر که زشموآ حداز وا رجخادر  دموجوهای آسیب

 یشاخگسه یشناسبیآس لمد سساا بر هشوپژ مفهومی لزیر مد شکل .محیطی(های آسیب)

 .دهدیم ننشارا 

 

  
 مفهومی تحقیق   ( مدل1شکل ) 

 

-ی مهارت محور تجهیزات یگانی )افهاآموزش یشناسبیپژوهش حاضر با عنوان آس محقق در

بر آن است  یشاخگبر اساس مدل سهدی( در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تی

عنوان چارچوب و مدل به نیگانه، از اسه یهاشاخه ریناپذییجدا یژگیکه با توجه به و

مدل  نیشده در اشاخه اشارهضرورت دارد سه رونید. ازاکناستفاده  قیتحق  یمتدولوژ

 .ردیو کنکاش قرار گ یموردبررس
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 شناسی پژوهشروش

های آموزش برداری عملی آن در سطح هیئتو امکان بهره شدهنییبا توجه به نتایج و اهداف تع

این پژوهش  .گرددیتحقیقات کاربردی محسوب م یاین تحقیق در زمره، تجهیزات یگانی نهاجا

انطباق داشته ها، کیفی دادهی روش توصیفی با رویکرد تحلیل هایژگیوروش انجام آن با  ازنظر

پرداخته و در پی کشف و توزیع  هادهیپدآوری اطالعات واقعی و مفصل از محقق به جمع چراکه

نبوده است و سعی نموده تا  دادهایروبینی و رابطه علت و معلولی و پیش هایهمبستگروابط، 

دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش داده و نتایج عینی از موقعیت  گونهچیهآنچه هست را بدون 

رت محور تجهیزات ی مهاهاآموزشی هابیآس در موردای گسترده بگیرد و تصویر جامع و

ارائه دهد. بر این اساس ابتدا با دعوت از خبرگان برای ایجاد مبانی نظری یگانی نیروی هوایی 

 لیوتحلهیتجزی منابع مورد پژوهش استفاده شد و سپس اطالعات حاصله از مصاحبه و مطالعه

طح نهاجا، ر سدکارهای مناسب های پژوهش راهمبنای یافته بر تیدرنهاکیفی قرار گرفت و 

در این پژوهش کلیه اسناد و مدارک آموزشی، منابع و سوابق  موردمطالعهاست.جامعه  شدهارائه

جامعه .استو همچنین کارکنان و اساتید آموزشی شاغل در مراکز آموزشی نهاجا  آموزشی

های آموزش تجهیزات مدیران آموزشی نیروی هوایی و روسای هیئتآماری این تحقیق کلیه 

و باالتر که حداقل  کارشناسیشهید خضرایی با تحصیالت  مرکز آموزش نگهداری هواپیما یگانی

 .اندبوده هاسال سابقه آموزشی در این هیئت 5دارای 

 

 هایافته لیوتحل هیتجز

و  کندمی زاـغرا آ لیهاو تحلیل نوشتن ،موردمطالعه متن زا دخو فهمادراک و  بر اساس محقق

ب ـغلا لـعم نـی. ادوـش زاـغآ اـمزهر رظهو ایبر هاییزمینهپیش تا یابدمی مهادا رکا ینا

و  هاشباهت بر اساس پسـسو  دـیاب روـظه تنـماز  مزهار ریزیطرح که شودمی موجب

 مزها ر دنکر بندیگروهو  دهیسازماناز  بندیمقوله ین. اشوند بندیمقوله هایشانتفاوت

تا  10 ینـب وهگر ادفرا رشماآل  دهیا گونۀ به .شودمیبندی دسته دارمعنا هایخوشه صورتبه

 کیفیت هـب تهـبس. تـسا هبسند مزهااز ر نیاوافر رشما تنظیم ایبر که شودمی بنتخاا ردمو 15

 به ها را آن ،هازیر مقوله ینا دهیسازمانو  ترکیب با تواندمی محقق ،هازیر مقوله بین طتباار
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 ایرـب تواندمی یـختدر داروـنم. دـکن دیلـتب ه(ـ)مقولبندی از دسته یرـکمت رشما

در . دوـش دهتفاـسا یـتباله مرـسلس راختاـس یک  صورتبه هامقوله ینا دنکر دهیسازمان

از  ارشزـگ تهیۀ ایبر. گیردمی رتصو مزو زیر مقوله و ر مقوله هر ایبر یفیرتعا یبعد مرحلۀ

 فدـه به بسته. شودمی مشخصها دادهاز روی هامقولهو  مزهار ایبر هاییمثال ،هایافته

 بر اساس ترـبیشهای و زیر مقوله هامقوله بین تباطیار گیرندمی تصمیم نمحققا ،تحقیق

 تحلیل  رزبا زمتیاا کنند. مشخصها داده بین مراتبسلسله یا عموضو پیشینۀ د،خو بین فقتامو

از  رشکاو آ مستقیم تاـطالعآوردن ابه دست ، یـعرف  درـیکروبر اساس  یـکیف  ایمحتو

 .تـسا هدـشتعیین پیشاز هاینظریه یا مقوله دنکر تحمیل ونبد ،مطالعه

در تحقیقات کیفی، استفاده از  هادادهاطالعات و  لیوتحلهیتجزبرخالف رویکرد کمی، روش اصلی 

. لذا در گام نخست؛ ردیپذیمکیفی و تفسیری انجام  صورتبهکه  استاستدالل و تحلیل عقالیی 

گیرد. انجام می هادادهو نمایش  هاداده تخصیص هادادهاطالعات با استفاده از پاالیش  یبندطبقه

 مندنظام صورتبه، بحثی منطقی شدهیبندطبقهسپس در گام دوم با فهرست کردن اطالعات 

تبیین نشده بود  یاهیفرضصورت گرفت. با توجه به اینکه در این تحقیق  هادادهپیرامون این 

ها از تحلیل داده تحقیق هستند محور بحث قرار گرفت. سؤاالت اهداف تحقیق که منطبق بر

 ها، کدهای اولیهوری در دادهغوطهطریق روش تحلیل محتوای قراردادی صورت گرفت که پس از 

جهت تعیین مفاهیم اصلی، کدهای اولیه در چند . استخراج گردید نظرانصاحباز مصاحبه با 

تقارب از  هادادهبندی قرار گرفت، لذا ضمن مقایسه مرحله مورد بازبینی، بررسی و طبقه

به یک  هاآنواگرایی( و تقاطع استفاده شد تا محقق با کشف روابط بین ) نیتباهمگرایی(، )

و با توجه به استانداردهای آموزشی  افتهیدست هادادهاز زوایای پنهان  استنباط درست و منطقی

 .نماید هاداده یبنددستهاقدام به کانالیزه و  از اسناد و مدارک مستخرجِ
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عوامل محتوایی و  )اول تحقیقسؤال ی اولیه در خصوص کدگذار مفاهیم احصاء شده در ( 3جدول )

 ( رفتاری

 ی مرتبط با عوامل محتوایی و رفتاریهاواژهعبارات و  نظرانصاحب

 1نظر صاحب

 -5 یپرواز یهاتخصص-4 یمتون و کتب آموزش-3 یغرب  یماهایهواپ-2 یشرق یمایهواپ -1

 03مقاطع -9 یافسر 06مقاطع -8( ریشاگردان )فراگ -7)فراده(  دیاسات-6 یفن یهاتخصص

 ییدانشجو 05مقاطع -10 یداردرجه

 2 نظرصاحب

فقدان -14 یدیتخدمت کارکنان اف نیآموزش ح -13کشور سازنده -12 زاتیتجه یداریخر-11

 یاب یارزش-18 یآموزش یزیربرنامه -17 اتیمتون، کتب و نشر -16آموزش  یاصل یندهایفرا-15فنون 

 -23 اتینشر-22 یاو فرا منطقه یاحاضر منطقه داتیتهد-21 یروزرسان به -20 بیآس-19 یآموزش

 یزاتیتجه یازهاین 

 3نظرصاحب

 مایمرکز آموزش نگهدار هواپ ید یآموزش اف ت یهائتیه-25روز و تحوالت روزانه و به رییتغ-24

استاندارد  گاهیجا-28 یآموزش حیصح یبنا نهادن بر اساس استانداردها-27 شدهفیساختار تعر-26

 یداریخر-30 رانیدر ا یقبل از انقالب اسالم رانیا ییهوا یروین  شرفتیپ-29باال  یآموزش

 یآموزش یهانریتر-32قبل از انقالب  یخوب آموزش یبان یپشت-31روز مختلف و به یماهایاپهو

 یفن اتیمتون، کتب و نشر-35 یغرب  یماهایهواپ-34کشور سازنده -33فرد منحصربه

 4نظرصاحب

 یبان یپشت -38 یمحکم آموزش انیو بن هیاصول، پا-37 ییکاینظام آموزش مهارت محور آمر-36

کتب و  یعدم بروز رسان  -41 هامیتحر-40 یآموزش یهانریو تر زاتیتجه یبان یپشت-39 اتینشر

 یدر اف ت یآموزش یاستانداردها رییتغ-43 یآموزش یدر اصول و محتوا یکم و کاست-42 اتینشر

در امر آموزش شامل  یادیز یهاقهیاعمال سل-45 یآموزش یاستانداردها رییتغ یرگذاریتأث-44 ید

 و... یاب یارزش ،یاب یارز ،یزیربرنامه ن،یتدو

 یآموزش ندیرکود در فرا-48 یمیقد اتیکتب و نشر-47 یمیفرسوده و قد زاتیتجه-46 5نظرصاحب

 6نظرصاحب

عدم -52 یسیعدم تسلط به زبان انگل-50 مایهواپ یرو یو عدم تجربه کار فن دیاسات یدانش ناکاف-49

موجود در مراحل مختلف  یهابیبه علت آس یاب یارزش یناکارآمد-53 یقبل یهاآموزش یبازآموز

 آموزش ندیفرا

 7نظرصاحب

کارساز و  یهاابزار و روش-57 یو سازندگ یآگاه-56 یریپذتیمسئول-55 یپرورش شعور اجتماع-54

توجه به جنبه -60( ری)فراگ رندهیگآموزش-59دهنده )فراده( آموزش-58انتقال آموزش  یمعقول برا

-65 حیاطالعات صح-64 یاب یارزش-63آموزش  تیریمد-62 یزیرمسائل برنامه-61آموزش  یفیک

روشن  انیب -69و معلومات  اتیتجرب -68 یآموزشکمک زاتیتجه-67 اتینشر-66 رانیفراگ کردعمل

-73 اتیمتون و نشر-72 یاتیعمل یهاگانیتعامل فرماندهان -71 رندگانیگآموزش یآگاه-70

-77و مستعمل  یمیقد اتینشر-76 یشرق یماهایهواپ-75مشکالت و نواقص -74 یغرب  یماهایهواپ

 یعدم بروز رسان -80 هامیتحر-79سازنده  یکشورها-78 (change) اتینشر راتییو تغ تحایتصح

 یهانریتر ریو تعم ینگهدار تیمسئول-82به لوح فشرده  اتینشر لیتبد-81ها تستها و آزمون

و  ینگهدار یمعلمان در کار عمل یعدم تجربه کاف-84ها نریتر یدکیکمبود قطعات -83 یآموزش

 روزبه یآموزش یهالمیف-86 دیجد یو بصر یسمع زاتیکمبود تجه-85 ریتعم
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 سؤال دوم تحقیق در خصوص  هیاول یاحصاء شده در کدگذار  می( مفاه4جدول )

 ی و محیطیانهیمرتبط با عوامل زم یهاواژهعبارات و  نظرانصاحب

 1نظر صاحب

 یجدول سازمان -101 یآموزش یندهایفرا-100 ازیموردن  زاتیتجه-99 کنندهیبان یعوامل پشت-98

 ییهوا یرویطرح جامع ن -105 یسقف سازمان -104 گاهیارتقاء جا-103 یانسان  یرویسقف ن -102

-110کار  یسخت-109سنوات گذشته -108 یسازمان  گاهیجا-107آمده عملبه یهاتعامل-106

فاقد  یهاتخصص-113 گاهیجا لیتقل-112 یمعلم سازمان -111 ید یاف ت یاهآموزش یهاتخصص

سقف -117 یانسان  یروین  یبهساز-116 یانسان  یروین  نیتأم-115شاخه آموزش -114معلم 

 یاتیعمل یهاگانیبا سهیمقا-119 هاگاهیپا گریبا د سهیمقا-118( 14) یسرگرد گاهیجا یسازمان 

-122طرح جامع  بیتصو-121کارآمد و جوان  مستعد،نفرات  یامکان جذب و همتاساز-120

 معاونت طرح و برنامه آجا

 2نظرصاحب

-126 یانسان  یروین یو بهساز نیتأم-125آموزش  یندهایفرا-124 کنندهیبان یعوامل پشت-123

توانمند و کارآمد  یروهاین -129 داتیمتأثر از تهد-128دهنده آموزش-127( ری)فراگ رندهیگآموزش

 هاییورود به سازمان بدون لحاظ نمودن توانا-131در سازمان  ینقش اصل-130

ورود به  نینواقص ح یو بازساز میترم-133بدو ورود کارکنان  یهایژگیو و هایتوانمند-132

 سازمان

 3نظرصاحب

آموزش  یهائتیه یاتیو نشر یزاتیتجه یبان یپشت-136 هامیتحر-135 کنندهیبان یعوامل پشت-134

هر  نیتالش معلم-138 (change) اتیشده در نشراعمال راتییتغ-137از طرف کشور سازنده 

 زاتیتجه یبان یپشت-140 یساتیتأس یبان یپشت-139 یاتیتخصص در رفع مشکالت و نواقص نشر

ظاهر آسان شغل -143 یانسان  یروین  یو بهساز نیتأم-142آموزش  ندیفرا-141 یآموزشکمک

به  لیکه تما ستندین یادیافراد ز-145 یمعلم یفرساشغل دشوار و طاقت-144 یگریو مرب  یمعلم

 یهاتخصص-147 ریاخ یهادر سال یانسان  یروین  نیعدم تأم-146داشته باشند  یاحراز شغل معلم

 فاقد استاد

 8نظرصاحب

 اتیبودن نشر تریمیقد-89 مایهواپ یکار رو یآمادگ-88 یو کتب فن اتیروز بودن نشرعدم به-87

نقش ارزنده کتب، -90 ینگهدار یهاموجود در گردان اتیها نسبت به نشر ید یموجود در اف ت

 سازنده. یکشورها-91 اتیمتون و نشر

 9نظرصاحب

متون و  نیترفیضع 7اف  یمایهواپ-94 هامیتحر-93( 14)اف  یمایهواپ یغن اتیکتب و نشر-92

اختالف -96 یسیبه انگل ینیاز چ اتیکتب و نشر فیترجمه ضع-95 یآموزش زاتیو تجه اتینشر

 یمجر گانی یزیربرنامه یعدم هماهنگ-97 یشرق یماهایهواپ یپرواز اتیو نشر یفن اتیفاحش نشر

 برتر یاهو ستاد
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 4نظرصاحب

 یانسان  یروین -150آموزش  ییمحصول نها -149 یفیو ک یارتقاء کم یآموزش عنصر اصل-148

 یروین  یو همتاساز نیعدم توجه به تأم-152دهنده )فراده( آموزش یانسان  یروین  ژهیو گاهیجا-151

 ایعدم وجود -156 قهیاعمال سل-155فاقد معلم بودن -154تک معلم بودن -153 ازیموردن  یانسان 

 جبرانرقابلیغ ریتأث-158 ریخأل انکارناپذ-157 هائتیمعلم ه نیو مدون جهت تأم خصروش مش

و  زهیعدم انگ-160فاقد معلم  یهاآموزش تخصص یلیتعط-159بر آموزش  یانسان  یرویکمبود ن 

حفظ وضع و روند -162 یعدم وجود فرصت مطالعه و نوآور-161 یارحجم ک لیبه دل یفرصت کاف

 موجود

 5نظرصاحب
 یانسان  یروین  نیعدم تأم-164 یانسان  یرویو اثرات آن بر کمبود ن  ییهوا یروین  یچابک ساز-163

 ستهیکارآمد و شا

 6نظرصاحب

 ندیفرا-167 یآموزشبودجه و اعتبارات و امکانات کمک یبان یپشت-166 کنندهیبان یعوامل پشت-165

 نیترو باتجربه نیترخبره نیاز ب  نیانتخاب معلم-168از شعبات آغاز گردد  دیآموزش مهارت محور با

 یکارکنان فن

 7نظرصاحب

-172 یارتقاء توان رزم-171 یانسان  یرویآموزش ن -170 یگذارهیسرما نیآموزش سودمندتر-169

 دیاسات تیفیو ک تیکم-175و وظائف محوله  هاتیمأمور-174متناسب با اهداف -173 یمنابع انسان 

و مشاغل  هاگاهیجا-178 یشتیمشکالت و مسائل مع-177 یانتخاب شغل معلم-176 ید یاف ت

با فنون متعدد و  ییآشنا-181 یتسلط کامل بر مطالب آموزش-180شغل  یایمزا-179 یسازمان 

-185نظم  یبرقرار ییتوانا-184کنترل رفتار و کردار -183تمرکز حواس -182 سیروز تدربه

 یهادوره یو ط یریادگیرغبت شاگردان به -186و نفوذ بر شاگردان  یاز قدرت رهبر یریگبهره

 قاتیتشو-189 رانیفراگ یو ماد یارتقاء شغل-188 رانیفراگ یبرا ورهد یط ازیامت-187 یآموزش

درس  یهاکالس تیظرف-191بر آموزش  یطیمحستیعوامل ز ریتأث-190 رانیفراگ یو معنو یماد

 یآموزش طیمح یو آراستگ ییبایز-194 ینور کاف-193 یآموزش طیمح شیو گرما شیسرما-192

 بخشآرام و آرام طیمح-195

 8نظرصاحب

 یاب یو ارزش یاب یارز ،یزیربرنامه ،یازسنجین -197 ید یاف ت یهاآموزش یگذارهیدقت در پا-196

و  02) یهادر دوره ید یاف ت یهاخالصه شدن دوره-198 کشور سازنده زانیتوسط برنامه ر قیدق

کوتاه -201آموزش  ندیاز فرا ینبود و حذف طرح لول بند-200 یلیتکم یهانبودن دوره-199( 03

معلمان باتجربه اف  یریبکار گ-202 یبیتصو یهامطابق نمودار دوره ید یاف ت یهابودن طول دوره

-204 یافراد در شغل معلم نیترخبره یریکارگبه-203ها آموزش نیمراتب اها در سلسله ید یت

 نفسو تازه دیمعلمان با نفرات جد یهمتا ساز

 9نظرصاحب
 ی آموزش طیمح یو کهنگ یفرسودگ-207فاقد معلم  یهاتخصص -206تک معلم  یهاتخصص-205

 آموزش. یطیمح طیامکانات و شرا -208
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 ق یتحق سومدر خصوص سؤال  هیاول یاحصاء شده در کدگذار  می( مفاه5جدول )

 ساختاری و فرایندیعوامل  مرتبط با یهاعبارات و واژه نظرانصاحب

 1نظر صاحب

کاهش -211 روین  لیتعد-210 ییخضرا دیشه ییهوا یهاآموزش یفرمانده یساختار سازمان -209

-215فرماندهان  گاهیارتقاء جا-214 یرأس هرم سازمان -213 یهرم سازمان نشیچ-212 یسقف سازمان 

مراتب سلسله-217معلمان  یسقف شغل سازمان -216 ید یاف ت یهائتیه یروسا یشغل سازمان 

 دیشه ییهوا یهاآموزش یفرمانده یتخصص تیماه-219آموزش  یساختار سازمان -218 یفرمانده

 فیشرح وظا-222کارکنان  ریسا یعرض یهاآموزش-221هنر آموزان  یطول یهاآموزش-220 ییخضرا

در عرصه  تیموفق-225و فناورانه  یساختار فن-224آموزش  یساختار سازمان -223 یگان ی تیو مأمور

ارتقاء -230شغل  یایمزا -229کار  یسخت-228مکاتبات -227باالتر  یخصصت یستادها-226آموزش 

-233باال و فرماندهان رده نینظر مثبت مسئول-232 یسازمان  یهارده یتمام-231 یسازمان  گاهیجا

 جبرانرقابلیضربات و صدمات غ-235ساختار آموزش  یهاهیضعف در ال -234کارشناسانه  دگاهید

 یاتیو عمل یساختار فن-236

 2نظرصاحب

بخش -240آموزش  یساختار سازمان-239کارآمد  یانسان  یروین -238آن  یندهایآموزش و فرا-237

 داتیتهد-244آموزش  یندهایفرا اءیاح-243الزم  راتییتغ-242 یافزاربخش سخت-241 یافزارنرم

 ایو  یشکل سنت-246آموزش  یندهایفرا یو بازساز میتحول عظ-245 یاو فرا منطقه یامنطقه

روز  داتیتحول مطابق تهد-249 یفناور شرفتیپ-248مدرن امروز  یایدن -247 هاآموزش کیکالس

 یماندن در خأل و رکود آموزش یباق-250

 3نظرصاحب

هر تخصص چند سازمان  یبرا -252چندان دور مراتب بهتر درگذشته نهبه یساختار آموزش-251

با بافت  یکمتر ییمراتب باالتر که آشنادر سلسله یریگمیو تصم یزیرطرح-253وجود داشت  یمعلم

 یرویدر ساختار ن  عیوس راتییتغ-255 ییهوا یرویپدافند از ن  ییجدا-254دارند  ییهوا یروین  یتخصص

هر  یدر طرح جامع برا-257 یسرگرد تاًینها ایفاقد سازمان و شغل و  ایها اکثر تخصص-256 ییهوا

متشکل  یآموزش یهانریتر-259آموزش  یساختار سازمان -258شغل  کیفقط  مایتخصص از چند هواپ

 نرهایتر نیآموزش مهارت محور با استفاده از ا یاجرا-260 مایهواپ یاز قطعات اصل

 4نظرصاحب

 ریتأث-262( شدهفی)مشخص و تعر یو پرواز ینگهدار رهیدر زنج ید یاف ت یهاآموزش گاهیجا-261

 یشغل یازهایامت-265 دیمشاغل اسات-264 یساختار سازمان -263 یاتیعمل یهاگانیآموزش بر  میمستق

 لیوسا یواگذار-268 یجانب التیاختصاص تسه س،یالتدرنحوه پرداخت حق-267کار  یسخت-266

 شدن آموزش تریغن-269 دیجد یآموزشو کمک یوزشآم

 5نظرصاحب
 سیالتدربودن حق نییپا-272پرنده  لیو وسا زاتیبودن تجه یمیقد-271 یانسان  یرویکمبود ن -270

 نیمعلم هیبودن رتبه و پا نییپا-273 یزشیو مسائل انگ دیاسات

 6نظرصاحب
عدم -275 ییخضرا دیشه ییهوا یدور از فرمانده یهاگاهیدر پا یآموزش یهائتیمستقر بودن ه-274

 کمبود معلم-276 یآموزشو کمک یآموزش لیوسا یروزرسان به



 81...                                   ییهوا یروین  یگان ی زاتیآموزش تجه هایئتهی درمحور مهارت هایآموزش یشناسبیآس

 

 7نظرصاحب

آموزش مدون و  یساختار سازمان -279 یاتیو عمل یحجم کار-278 ینظام یروهاین  یهایازمندین -277

-283 یطرح چابک ساز-282حجم کار و ساختار  نیتناسب ب -281 یعلم لیپتانس-280مشخص 

 یها از طرح چابک ساز ید یاف ت بیآس-285 یو مشاغل سازمان  هاگاهیجا لیتقل-284پدافند  ییجدا

نفره تک-288آموزش  یفیآمدن سطح ک نییپا-287استاد  کی تیتحت مسئول یهاتعدد تخصص-286

 ینفرات مجرب و دارا یریکارگبه-290 یساختار سازمان  یبازنگر-289در حال اجرا  یهابودن دوره

ها با آن ینیگزیو جا یمعلم یبرا یجذب نفرات باتجربه و مجرب گردان نگهدار-291 یمعلم یهایژگیو

 ییدانشگاه هوا النیلتحصافارغ

 8نظرصاحب

 یپراکندگ-293ها  یدیتاف یهاتیبا حجم کار و مأمور شدهفیتعر یعدم تناسب ساختار سازمان -292

در  زهیبودن انگ نییپا-295 نیو مشاغل معلم گاهیبودن جا نییپا-294ها  ید یاف ت یساختار سازمان 

 انیاشغل نسبت به همت نیبهتر یدر تخصص خود و دارا نیبهتر ید یمعلم اف ت-296 نینزد معلم

 باالتر از فراده ریفراگ یو شغل سازمان  گاهیجا-297خود 

 

طبقه در کدگذاری  20کد در کدگذاری باز و  76، تعداد همفهوم در کدگذاری اولی 297درنهایت 

بندی، قضاوت نهایی محقق در ی و رتبهبنددستهلذا پس از عملیات محوری استخراج گردید، 

های تجهیزات های آموزشآسیب تیدرنهاانجام شد.  هادادهاز پردازش  آمدهدستبهمورد روابط 

ی منطبق انهیزمیگانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ابعاد محیطی، ساختاری و 

 و اهداف تحقیق مشخص گردیدند. سؤاالت بر

 ی احصاء شده در کدگذاری باز هامقوله

 گردیدند.ی کدگذارمقوله  76ها در در کدگذاری باز آسیب

 

 احصاء شده در کدگذاری محوری  طبقات 

هم  مهارت محورآموزش  یهابیآسشد  یادآوری قیتحق  یکه در مدل نظر طورهمان

و  یف یدر مباحث ک هاآنجدا کردن  ن،یبنابرا؛ بودند یانهیزمو هم  یهم رفتار ،یساختار

خبرگان  دگاهید از هاحاصل از مصاحبه جی، نتاهرحالبه. ستین یاسادهکار  هامصاحبه لیتحل

 یاساس یهابیآس عنوانبهو  به شرح زیر کدگذاری طبقه 20در کدگذاری محوری در  آموزش،

 .ذکر شدند
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 از: اندعوامل محتوایی عبارت هایآسیب یهاشاخص ترینالف ( مهم

 ی معلمان؛هایازمندینی فن معلمی موجود با هادورهعدم تناسب  ✓

ی هاروشبه دلیل عدم آشنایی با انواع  عملی یهاانتقال آموزش درضعف اساتید  ✓

 تدریس با رویکرد مهارت محوری؛

 ؛و کارکنان آموزش ازنظر مهارت، دانش و تجربه برخی اساتیدضعف  ✓

 عدم تسلط اساتید بر زبان انگلیسی؛ ✓

ی اف تی دی هادورهطی  یدرازای مادی و معنوی هازهیانگی تشویقات و نیبشیپعدم  ✓

 جهت فراگیران؛

  عنوان ابزاری جهت ارتقاتلقی آموزش به ✓

 ضعف انگیزه در نزد فراگیران؛  ✓

 از: اندعبارت یندیو فراعوامل ساختاری  هایآسیبی هاشاخص ترینب( مهم

 در هواپیماهای شرقی؛ خصوصاًضعف کتب، نشریات و تجهیزات آموزشی  ✓

 ؛هاآنآموزشی  تیمأمورعدم تطابق ساختار سازمانی اف تی دی ها با حجم کاری و  ✓

 پایین بودن سقف سازمانی معلمان؛ ✓

 ؛جدایی آموزش از منابع انسانی ✓

 ؛ضعف سیستم نیازسنجی ✓

 ؛عدم استفاده مناسب از آموزش الکترونیکی ✓

 ؛ها و عدم ارائه بازخورد و بهبود فرایندهاارزیابی سطحی برنامه ✓

 .ها و انعکاس آن به مدیران ارشدسنجش مناسب میزان اثربخشی دوره عدم ✓

 از: اندعبارت محیطی ی وانهیعوامل زمی هابیآس یهاشاخص ترینج( مهم

 ی میزبان؛هاگانیدر  ی اف تی دیهاجایگاه آموزش نمتزلزل بود ✓

برخی مدیران ارشد  یاز سو ی اف تی دیهافقدان نگرش مثبت به امر آموزش ✓

 ی میزبان؛هاگاهیپا

ی هوایی شهید هاآموزشی دور از فرماندهی هاگاهیپادی ها در تیمستقر بودن اف ✓

( از کنندهیبانیپشتی پشتیبانی شونده و هاگانی)9-1خضرایی و عدم اجرای دستورالعمل 

 ی میزبان؛هاگانطرف ی

خصوصاً اصفهان و شیراز( در شورای آموزش مرکز ها )عدم شرکت روسای اف تی دی  ✓

 آموزش نگهداری هواپیما؛
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 ی آموزش؛هائتیهواگذاری مایحتاج آموزشی  در زمینهعدم وجود آمارهای مناسب  ✓

 مشخص سطح کالن یهااستیس ضمانت اجرایی در خصوص اجرای عدم وجود ✓

 .یآموزش

 پیشنهادهاگیری و نتیجه

ی هائتیهپروازی و فنی در  کارکنان آموزشی هاضعف و هابیآس شناسایی ضرورتبه توجهبا 

 واردی هاضعف و هابیآس شناسایی راه تنها که نکته این گرفتن نظر در با ودی تیآموزش اف

 شاخکی سه مدل از استفاده با تحقیق این در است، هاآنی شناسبیآسو  ارزیابی ها،دوره این بر

ی تجهیزات هاآموزش هایبررسی آسیب به است،ی شناسبیآس یهامدل نیترجامع از یکی که

و نتیجه تحقیق گویای این  شدهپرداختهدی در سه بعد ساختار، محتوا و زمینه تییگانی اف

جدی روبرو  یهابیآسای با ، ساختاری و زمینهمحتواییحقیقت است که در هر سه ابعاد 

سازمانی منسجم معاونت  مراتبسلسلهموجود گواه این است که هرچند  هایآسیب هستیم و

این  زیآمتیموفق  اجرای ظاهراً و تهیه برای بسیاریی هاتالشتربیت، آموزش و پژوهش نهاجا 

 تیفیاما ک شودیم هادوره این صرف بسیاری زمان و هزینه و آوردیم عمل به هاآموزش

جب گردیده موجود مو هایآسیبعوارض و  که است این دهندهنشانی خوببه برونداد نامطلوب

نتیجه مطلوب و  هاتالشو تمامی  دنگرد ارائهی عملیاتی هاگانی بهی مناسبی هایخروج تا

ی شناسبیآس اهمیت خود این و برنداشتهآموزشی و عملیاتی را در  مراتبسلسله موردنظر

 .کندیم آشکار رای تجهیزات یگانی هاآموزش

 

 پیشنهادها

 عوامل ساختاری 

 دهدیمدر تحقیق نشان  شدهیآورجمعهای ساختاری، نتایج و اطالعات در خصوص آسیب

رفع یا  حلراههای ساختاری ی آسیبریگلکهی نوعبهتالش جهت اصالح شرایط کنونی و یا 

یی که نظم ترکیبی یا نظم هاعارضهرفع  حلراه، بلکه تنها ستینهای این حوزه کاهش آسیب

و  منطبق بر امکانات، مقدورات دیساختار جدتعریف یک ، زندیمبر هم را  ساختارهاچینشی 

ی ختگیرهمبهکه همان ) یساختار، زیرا رفع عارضه است  ایفرا منطقهای و تهدیدات منطقه

زمانی ممکن است که به نظم ترکیبی یا نظم چینشی  ( فقطدهنده استنظم ترکیبی تشکیل

ایجاد نظم  بر هم ریختگی نظم را فقط از راه یعنی ،جدیدی در سیستم یا سازمان نائل شویم
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و این میسر نیست مگر اینکه طرح و برنامه نهاجا با همکاری و همفکری  توان رفع کردنوین می

های احصائی این تحقیق و با قرار دادن آسیب مدنظرمعاونت تربیت، آموزش و پژوهش نهاجا با 

ی با دعوت افرا منطقهی و امنطقهکنونی نیروی هوایی و تهدیدات  و مقدوراتتوجه به شرایط 

امر آموزش یک ساختار منطبق بر امکانات و مقدورات و  اننظرصاحباز پیشکسوتان و 

ی قوی و هااهرماز آن  ترمهمو اثربخش را طراحی و تدوین نموده و  مؤثرپویا،  حالنیدرع

 ضمانت اجرایی آن پیوست نمایند. عنوانبهرا  گراعمل

 محیطی( ) یهانه یزمعوامل  

ارشد نیروی هوایی در جلساتی همانند شورای عالی فرماندهان و دیگر  مراتبسلسله ✓

ی میانی هاردهو روسای دوایر ستادی و عملیاتی  هامعاونتجلساتی که فرماندهان، 

 دی را یادآور شوند.تیی افهاآموزشحضور دارند اهمیت 

 هاآنرغیب ی انگیزشی را برای فرماندهان جهت تهااهرممعاونت نیروی انسانی نهاجا  ✓

میزان  مثالعنوانبهایجاد نماید،  هاآموزشبه پشتیبانی مادی و معنوی از این 

ی ارزیابی فرماندهان قرار گیرد هااز فاکتور هاآموزشپشتیبانی مادی و معنوی از این 

 ... و

ی آموزشی هر تخصص عالوه بر اینکه معلم 4ترینرها در خصوص نگهداری و تعمیر  ✓

 است دارعهدهترینرها را  داشتننگهتخصصی مسئولیت نگهداری، تعمیر و عملیاتی 

ی هائتیهقانونی مکلف به ایجاد تعامل با  صورتبهشعبه عملیاتی آن تخصص نیز 

قطعات یدکی در جهت عملیاتی  نیتأمآموزش گردد تا از پتانسیل نیروی انسانی و 

 ی صورت پذیرد.وربهرهترینرهای آموزشی باالترین  داشتنه نگ

دی در تیی آموزش افهائتیهفوریت درخواست قطعات یدکی ترینرها از کانال  ✓

 ی عملیاتی گردد.هاگانسیستم آمادی برابر فوریت درخواست ی

جهت  خنک آب کنندهنیتأم هایسردکنعملیاتی بودن ترینرهای آموزشی وابسته به  ✓

، لذا استروغن هیدرولیک  کنندهخنک ی هاستمیسی هیدرولیک، هواسازها و هاپمپ

 
4Traineres-  



 85...                                   ییهوا یروین  یگان ی زاتیآموزش تجه هایئتهی درمحور مهارت هایآموزش یشناسبیآس

 

ی میزبان با هماهنگی اداره هاگاهیپا ساتیتأسی هاگانی ستیبایمدر این خصوص نیز 

 باشند. هاسردکناین  داشتننگهمهندسی نهاجا مکلف به عملیاتی 

مجزا  صورتبهت راهبردی آن که به دلیل اهمی قبلعالوه بر مورد مطروحه در ردیف  ✓

ی هاساختمانی ساتیتأسی هایازمندینبه آن اشاره شد، الزم به ذکر است که کلیه 

باشند بر های اصفهان، شیراز و مهرآباد مستقر میی آموزشی که در پایگاههائتیه

عهده این  ( بهو پشتیبانی شونده کنندهیبانیپشتی هاگان)ی 9-1 دستورالعملاساس 

احساس  شدتبهکه در این خصوص نیز وجود یک ضمانت اجرایی  است هاگاهیپا

 گردد.می

 رفتاری( ) یی محتواعوامل 

ی معلمین هایازمندینی فن معلمی فشرده و عمومی جوابگوی هادورهاجرای  ✓

ی فن معلمی تخصصی با رویکرد مهارت هادورهدی نبوده و اجرای تیی افهائتیه

 گردد.محوری و کارگاهی مناسب پیشنهاد می

 توجه به جایگاه مادی و معنوی معلمان. ✓

 توجه به جایگاه مادی و معنوی معلمان. ✓

 

 

 منابع 

 

نامه دفاع مرکز نیروهای مسلح،  آموزشبررسی نظام جامع تربیت و  ؛حسن ،حسنی سعدی •

، شماره هشتم، بهمن 44 یاپیپ ، شماره تحقیقات راهبردی دفاعی آموزش در نیروهای مسلح

1395 

 1385 رماهی( تشاد) دورهآموزش و ارزیابی شاگرد، استاد و  اجرا/ف آ ه  28-3روش جاری  •

 ، تهران، نشر دوران، چاپی، سنجش و ارزشیابی آموزشیریگاندازه(، 1394) اکبریعلسیف،  •

 چهارم ویرایش ششم

، نامه دفاع مرکز تحقیقات راهبردی  توسعه آموزش نظامبهنگاهی کاربردی  ؛اکبریعل، شوقی •

 1395، شماره هشتم، بهمن 44 یاپیپ ، شماره دفاعی آموزش در نیروهای مسلح
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 ، تهران، نشر معاصر، چاپ شانزدهمو فنون تدریس هاروش(، 1394اله )صفوی، امان  •

تهران، ناشر پوران  ، ی مدیریتهایتئور(، 1394مژگان )، فالح یساولی؛ نیحس ،صفر زاده •

 پژوهش چاپ نقش مهر، چاپ هفتم

، تهران، نشر روان، چاپ مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی(، 1395) یعل، عالقه بند •

 بیست و هفتم ویرایش ششم

 نشر سمت، چاپ پانزدهم ،ی آموزشی تهرانفنّاورمبانی نظری (، 1394هاشم )، فردانش •

 1394، انتشارات سمت، تهران خدمتآموزش ضمن  ؛فتحی واجارگاه، کورش •

نامه دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی فناوری آموزش در نیروهای مسلح،  ؛دیحم ،کریمی •

 1395، شماره هشتم، بهمن 44 یاپ یپ ، شماره آموزش در نیروهای مسلح

 ، تهران، نشر سمت، چاپ دهمی درسیزیربرنامهمقدمات (، 1394) ؛نحس ،ملکی •

اندیشه، چاپ  امینشر پ تهران،  راهنمای عمل(،) یدرسی زیربرنامه(، 1395) ؛حسن ،ملکی •

 بیست و چهارم

، انتشارات هاسازمانی آموزش کارکنان در شناسب یآس ؛فیروز ،نوری ؛پیدایی ،میر مهرداد •

 1389، اول چاپ سیمای دانش،

 

 

 

 

 

 

 

 


