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Identification of instructor’s competencies in the field of aeronautics: 

The study of pilot’s instructors at Shahid Sattari Air University  
 

Hassan Mahjub Eshratabadi 
Abstract  
The purpose of this study was to identify the factors affecting the competency of pilot’s instructors of at 

Shahid Sattari Air University. For this purpose, after reviewing the background, the theoretical 

framework of the research was formulated and then modified by interviewing key experts. The researcher 

then designed a questionnaire whose validity and reliability were confirmed by statistical techniques and 

methodology. Then, the questionnaire was distributed among pilot instructors of Shahid Sattari Air 

University and 68 questionnaires were returned. 61 of them had the necessary requirements for entering 

the software and formed the basis of research analyses. First-order factor analysis showed that all 

observed variables had a good load factor on their variable and, according to PLS indices, these observed 

variables can measure their corresponding latent variables. Also, the results of second-order factor 

analysis showed that all of the first latent variables had an appropriate factor load and had a significant 

effect on their second latent variables. In other words, all the components have enough load factors to 

predict their own variables and can predict the competency of pilot’s instructors at Shahid Sattari Air 

University and are considered as its underlying factors. 
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 مقدمه

 یروین یتدر پرورش و ترب ینقش اساس یآموزش عال

 سازمان ییدارا ینترمهم ،توانمند یانسان یرویدارد و ن یانسان

الزم برخوردار  یفیتاز ک یانسان یرویچنانچه ن .آیدیحساب مبه

 یکیو تکنولوژ میو تحوالت عل ییرنباشد و نتواند خود را با تغ

لندگی سازمانی میسر نخواهد امکان توسعه و باهماهنگ سازد، 

تمرک  خود را بر  یرو پژوهش حاضر محور اصلیناز ا .شد

درونداد  ینترعنوان مهمخلبان به یداسات یستگیو شا یفیتک

 یتو ترب یمتعل یتکه مسئول یپرواز یآموزش یهانظام

 گذاشته است. دارند، عهدهرا بر  یخلبان یاندانششو

های آموزشی در نظام عناصر ینتراز جمله مهم یداسات

 یدنشان داد که نقش اسات یدر پژوهش 1راما محسوب می شوند.

است و بر ابعاد مختلف  یاتیح یادگیری -یاددهی یندهایدر فرا

نظر به .کرده است یدها تاکآن یو فراشناخت یشناخت

 یلیتحص یتموفق جبمو شایسته یدوجود اسات 2استرنبرگ

 .شودیم یام آموزشدر نظ یمهم ییراتو تغ یاندانششو

اکنون رشد بهتا  یریگاز زمان شکل یصنعت هوانورد

، آموزش آن یاتیداشته است. در بعد عمل یریگچشم یاربس

. اهمیت استراتژیک برای کشورها داردخلبانان شکاری 

و  ینیزم یآموزش یهااز برنامه یبیترک یخلبان یهاآموزش

در پرورش  ین هدف آموزشیتردر واقع مهم .است ییهوا

الزم  یهاو مهارت هایستگیخلبانان شکاری توسعه و حفظ شا

در  ییهای هواانشام ماموریتکه قادر به ینحوخلبان است به

آموزش در گرو  ینا یفیتو ک یتپرخطر باشند. ماه یطشرا

 .خلبان است یداسات یو توان علم یفیتک

علت  .باشدیحیاتی و استراتژیک م حساس، یشغل یخلبان

که در هر پرواز ه اران قطعه در قالب ستاامر آن ینا یلاص

ماموریت  یکخلق  یبرا یفهصدها سامانه مشغول انشام و 

پرواز  ینها در حسامانه یناگر هر کدام از ا .آمی  هستندموفقیت

ه اران  احتماالت،براساس قانون  د، مشخصاندچار اختالل شو

 یحم واکنش صحکه درصورت عد یوستوقوع خواهد پهسانحه ب

رفتن جان صدها انسان از طرف خلبانان به سانحه و از دست

ک کشور را و حتی ممکن است تمامیت ارضی ی شودیم یمنته

 .دچار مشکالت جدی نماید

که ب  ینخلبانان هم یحآموزش صح یتدرک اهم یبرا

 متحده تیاالحمل و نقل ا یگفته انشمن ملدرحال حاضر، به

شده  ینانمرگ همه سرنش بهکه منشر  ییهوادرصد سوانح 04

 یهایدهپد یا ینه نقص فنخبط نیروی انسانی از  یاست، ناش

 املعنوان عدادن کنترل را بهاز دست ی ن 0یکا وا .می باشد یجو

 .نموده است یانها بیماو سقوط هواپ یرعمده در مرگ و م

 یمتصم ینکه قادر باشد بهتر ی، خلبانخلبان فرمانده یک یتترب

 در زمان پرواز اتخاذ و یزمان با حفظ خونسرد ینرا در کوتاهتر

داشته باشد،  یاشراف و فرمانده تسلط، کابین یرونبو داخل به 

 بیند.هایی است که میکم و کیف آموزشوابسته به 

در  یآموزش یستگیبه شا یازن یاخلبان حرفه یک یتترب

 ستگییشا مشخص دارد. یرفنیو غ یفن یهااز مهارت یبرخ

، یدانش ی،فرد هاییژگیاز وای مشموعه یمعنابه یآموزش

 یهایتبرای عملکرد موثر در موقعکه است یو نگرش یمهارت

 یدر ساختار آموزش یخلبان یهاآموزش. است یازمتنوع مورد ن

 یارزشمند یگاهاز جا یشرفتهپ یکشورها از جوامع و یاریبس

ضرورت  و یتاهم رنشانگ ی،پژوهش هاییافتهاست و  برخوردار

 یدفاع هاییتمامور یتموفق یدهها در شکلنوع آموزش ینا

 ینترمهم یدو نامتقارن است. اسات یدانش یهاجنگ یطدر شرا

 یفیتک و باشدیخلبانان زبده و کارآزموده م یتعنصر در ترب

 کارآمد، یانو مرب یدوجود اساتدسته از کارکنان به ینآموزش ا

 تام دارد. یبستگ یستهمؤثر و شا

مقصود،  یعنوان مناسب برابه در لغت معموال یستگیشا

نظر وزارت سالمت و باشد. بهیکننده میتدرخور و س اوار و کفا

از  ایمشموعه» یستگیشا یکامتحده آمر یاالتا یخدمات انسان

 هاییژگیها و وتوانایی دانش، ها،مهارت یرندهرفتار که دربرگ

کارها  آمی یتانشام موفق یبرا یگریکد کناردر که است یفرد

عنوان را به یستگیشا 4یات ی بو .]1[ دباشیم« هستند یاتیح

 یصورت علّکه به کندیم یففرد توص یک ایینهزم هاییژگیو

و همکاران  8یلپورتف گذارد.تاثیر می یعملکرد شغلبر 

 یهاو نگرش دانش، هااز مهارت یبیعنوان ترکرا به یستگیشا

 کندیم یفتعر بخش راث یاگونهانشام نقش به یبرا یازنمورد 

از دانش، مهارت،  یریگقابل اندازه یالگو یک یستگیشا .]2[

 یفرد برا یککه است ییهایژگیو یگرها، رفتارها و دییتوانا

 دارد. یازآن نبه ی آمتیطور موفقبهخود  یشغل یفانشام و ا

، شامل دانش انعملکرد کارکن یبرا یمحور هاییستگیشا

 د.باشیم یستماتیکس یدارتباطات موثر، اعتبار و انسشام و د

مورد  یازهاینیشپ یخلبانان تشار یالمللینب یونفدراس

 یشدن که عاملبه خلبان یل)تما یلرا تما یخلبان یبرا یازن

 یعسر یادگیریانطباق و  یبرا یی)توانا یی، توانااست( ی شیانگ
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و  ی)داشتن امکانات مال اب ار ( ویتشناخ یهاو توسعه مهارت

 یاضاف یهامهارت یسریکداند. ی( میادگیری یبرا یایلهوس

از  یقبولسطح قابل مانندداوطلب  ییاز توانا ینانبر اطم مبنی

الزم  ی ن یو پ شک یجسمان ،یروان ی،اجتماع ی،علم هاییژگیو

 .باشدیم

و  گیرییاد یبرا یذهن یاساس یهاییتوانا یدخلبانان با

، یشناخت هایییتوانا یدها باآن .داشته باشند را حفظ دانش

 یک. دنگانه را داشته باشچند یفو افراشناختی و قابلیت انشام 

حل  یاد،تحت فشار ز یفانشام و ابهموفق قادر  یخلبان شکار

با  ها. تنباشدمی یگراندبه یفو ا یضو تفو یچیدهپ یهایتموقع

 یمتعادل یتشخص توانیم یاجتماع یتعهد، سازگار ی ه،انگ

بودن در  یروو پ یمتناوب رهبر یهانقش ینکرد که ب یشادا

به  یازپرواز ن ینخلبان در ح تناسب برقرار کند. یازموردن یطشرا

 یاز موارد یموجود جهت کسب آگاه یتوضع یلو تحل یهتش 

 یماهواپ یتوضع ینی،زم یا ییهوا نانحل هدف، دشماز قبیل م

 .]0[ دارد ن مولفه دیگراه ار مانده ویدار سوخت باقازنظر مق

 هایها در آموزشبه مهارت یابیدست یبرا یدروش جد یک

برنامه  یکاست.  یستگیبر شا ی، اصول آموزش مبتنیخلبان

 یهاییتوانا) یستگیاز شا یخوب شامل مفهوم یآموزش

است.  ها(استفاده از مهارت ییتوانا) و تسلط (شدهدادهنشان

بسنده  یبحران هایخلبان در مانور یکبه توسعه  ینکها یجاهب

. تسلط باعث ارتقاء ودنمحفظ  ی از تسلط را ن یسطح یدبا شود

که  یرمعمولغ یطبه شرا یدگیاو در رس یآمادگ تشارب خلبان و

 ید. باشودیدارد، م یعاد یطکردن در خارج از شرابه فکر یازن

عنوان به تواندیم "مهارت و تسلط"توجه داشت اگرچه 

ا هدف از آموزش خلبانان ام دشو یفکامل توص یستگیشا

در توسعه خلبانان  ییاست. هدف نها یارمع ینفراتر از ا یاحرفه

 «خدمتی در تمام طول عمر یمنو ا یدارعملکرد پا» یاحرفه

خلبانان  تربیت یهدف آموزش ینتر. در واقع مهمباشدیم

صورتی بهالزم خلبان  یهاتو مهار هایستگیحفظ شا یاحرفه

 یطرا در شرا ییهوا یاتراحت بتواند عمل خیالکه با است

 .]4[ نماید یتپرخطر هدا

توسعه  یندآفر یفبرجسته قادر به تعر استاد خلبان یک

صورت به یماهواپ یتالزم و ال امات هدا یهادانششو در مهارت

اد خلبان است. است یکو موفق در طول عمر  یدارعملکرد پا

و  یارتباط یهاهمراه مهارتبهخوب  ی تدر ییتوانا یدخلبان با

 یا یصورت فردبهباال و انشام کار  ی هانگ ی،قو یفرد ینب

 یهاییتوانابهباتوجه  یانمربکه است یازرا داشته باشد. ن یگروه

از همه  یو دانش و آگاه یندخود را سازگار نما یاندانششو

در این راستا . یندحفظ نما ییاالپرواز را در سطح ب یهاجنبه

شاگردی  –استادهای خالقانه آموزش از قبیل توانند از شیوهمی

 چالش بکشاند.استفاده نموده و دانششو را به

که توسط  ییهاکانادا، آموزش یینقل هواوانشمن حمل

 یفن یهامهارت یرا به دو دسته کل شودیپرواز ارا ه م یداسات

هشداردهنده و...( و  یهایستمس پرواز، ریتیمد ین،کاب یریت)مد

، یفرد یهامنابع، مهارت یریتمد) یفنیرغ یهامهارت

در  است.نموده یمتقس (و.. یریگیمتصم ی،کاریمت یهامهارت

مدرس  یشده برایینتع یطشرا ییدپارتمان پرواز مرک  هاوا

 یی،هوانقلوملدر ح یعالدر سطح  تشربه و دانشرا  پرواز

، یبرنامه درس ی، تشربه در طراحیسیبر زبان انگلتسلط 

داشتن نگرش مثبت و  ی،و شفاه یکتب یارتباط یهامهارت

سازمان،  یازهایو ن یآموزش استانداردهای یمنظم در تعال

 ی،محوریمدر کالس درس، ت یو اثربخش یانب یواییش

 یلتمام ی،عال یفیتبه ارا ه ک متعهد یق،و خالق، دق یرپذانعطاف

از صداقت  ییسطح باال یافراد، دارا یتهدا بهتعهد مو  ییرتغبه 

 داند. یم یوترکامپ وادو س یو وفادار

خلبانان جنگنده را به چهار  یهامهارت ]8[ 9الفورچن

 استیک و رادارهای عبارتی مهارتبهیا  یهمهارت پا یدسته کل

و  7ینکاب یریت، مد0و هدایت های هوانوردیمهارت ،9هواپیما

است. کرده یمتقس 13نگندهج ییماخاص هواپ یهاتمهار

 یاکروبات یاتشامل مهارت برخاست، فرود، عمل یهپا یهامهارت

و... هستند.  هوایی یرکنترل ارتفاع، کنترل سرعت س یما،با هواپ

اختصاص داده شده  یتموراانشام م یمعنبه هوانوردیمهارت 

درک  شاملپرواز  یت. هداباشدیم هنگامکارآمد و به یایوهشبه

مناسب براساس  یماتپرواز، گرفتن تصم یتو فهم وضع

اطالع از عملکرد خود  یاز،اطالعات موجود، شناخت اقدام مورد ن

 ینکاب یریتمهارت مد. باشدیم یگروه پرواز یاعضا یگرد یا

، هااستفاده موثر و کارآمد از تمام منابع، افراد، سالح یمعنبه

انشام  یخدمه برا یاکه توسط افراد  طیمح و ی اتامکانات، تشه

 است.داده شدهاختصاص  هایتمامور یا یفکارآمد و مطمئن و ا

خاص که است ییهاجنگنده مهارت یمایخاص هواپ یهامهارت

جنگنده به  یمای. مثالً پرواز هواپباشدیجنگنده م یماهایهواپ

ه ب یماچند هواپ یناطالعات ب یدکه با یماچند هواپ یاشکل دو 

 .طلبدیو اب ار خاص خود را م یهامهارت ،اشتراک گذاشته شود
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های خلبانی را به دو دسته مهارت ]9[ 11دیوی 

کند. می تقسیم 12فردیهای محور و مهارتهای ماموریتمهارت

پرواز  ینمدرس یو ضرور یاساس یهاکانادا مهارت یهوا یروین

ندات، مهارت را شامل مهارت خواندن متن، مهارت کاربرد مست

تفکر،  یهامهارت ی،ارتباط شفاه یاضی،ر-ینوشتن، مهارت عدد

و  یسازمانده ی،تفکر انتقاد یری،گیمتصم و مهارت حل مسأله

کسب اطالعات،  ظه،استفاده از حاف ی،شغل یفو ا ی یربرنامه

مداوم و  یادگیری یوتر،استفاده از کامپ یگران،مهارت کار با د

 داند.یم یاندانششو یلیتحص یتوضع یادداشت

، نقش خلبان علمیهیاتاساتید و اعضای  ینکهابهباتوجه

ها در نقش آن ی، از طرفاهداف نهاجا دارند بردیشدر پ ییس اهب

 یهابا سامانه یکامال تخصص یعنوان سازمانبه یهوا یروین

لذا  است، یاتیهای محوله حو انشام ماموریت یچیدهپ یاربس

 ییهوادر دانشگاه فرادا ینهای اصالحیت پرداختن به مساله

 یازهایکننده نینعنوان قلب تپنده نهاجا و تامبه شهیدستاری

رود نهاجا ی. انتظار مکندیم یداضرورت پ یو پژوهش یآموزش

های پژوهش، کیفیت آموزش ینا هاییافتهبتواند با استفاده از 

پروازی را های هبود و در نهایت اثربخشی ماموریتخلبانی را ب

 یراست به سواالت زدر این تحقیق تالش شده حداکثر نماید.

 ؛پاسخ داده شود

خلبان و اساتید  علمیهیاتاعضای  شایستگی هایمؤلفه .1

 کدامند؟ هوا یدانشگاه

های شایستگی اعضای مؤلفه از یک هر اهمیت درجه .2

 می ان هوا ی به چهو اساتید خلبان دانشگاه علمیهیات

 باشد؟می

 ش پژوهشرو

از نوع تحقیقات کاربردی  ،به هدفپژوهش حاضر باتوجه

ها توصیفی به گردآوری دادهن پژوهش باتوجهاست همچنین ای

پژوهش حاضر شامل  یباشد. جامعه آمارو از نوع پیمایشی می

 یستاریدشه هواییدانشگاه یخلبان علمیهیأت یاعضا و یداسات

 03ادامه، تعداد  بوده است. درواقع در تهران و اصفهان 

 90 یانم ینکه از ا یدگرد یعافراد توز ینا یانپرسشنامه م

پرسشنامه بازگشت  90پرسشنامه بازگشت داده شد. از 

 یینپا یفیتنبودن و کعلت کاملبهپرسشنامه  9 ،شدهداده

 یلتحل یپرسشنامه مبنا 91 یتشد و در نهاکنارگذاشته

معادالت  یابیمدل ها ازداده یلتحل یاست. براقرارگرفته

 .یداستفاده گرد PLS یکردبا رو تاریساخ

 یاییپا یاراز دو مع یریگاندازه یهامدل یاییپا یبررس یبرا

 یدبا یاردو مع ینا ی انکرونباخ استفاده شد. م یو آلفا یبیترک

مشخص است  1 طورکه در جدولباشد. همان 93/3باالتر از 

 ی. براگیردیقرار م ییدمورد تا یریگهای اندازهمدل یاییپا

استخراج  یان وار یننگیام"همگرا از شاخص  ییروا یبررس

 83/3باالتر از  یدشاخص با ینا ی اناستفاده شد. م 10"شده

 یان وار یننگیام"، شاخص 1 جدولبه باتوجهباشد. 

 یشترب 83/3 ی اناز م یرهادر مورد همه متغ "شدهاستخراج

 یهامناسب مدل ییاهمگر ییبر روا یلخود دلکه است

 ییواگرا یا یصیتشخ ییروا ی. جهت بررسباشدیم گیریاندازه

از  14اسمارت پی ال اس در نرم اف ار یری،گاندازه هایدلم

. نتایج نشان داد تمام شودیاستفاده م یآزمون بار عرض

مکنون  یرمتغ یرو یشتریب بارعاملی ،پذیرمشاهده یرهایمتغ

 یبه شاخص بار عرضلذا باتوجهخود را دارند، بهمربوط 

 یصیتشخ ییاز روا یریگهای اندازهگفت که مدلتوانیم

  برخوردار است. یمناسب

 یرهای( متغ2R)یین تع یبضر یآزمون مدل ساختار یبرا

آن و شساخص   ی)بتسا( و معنسادار   یرمسس  یبزا، ضرامکنون درون

 یفیست ک یبررسس  یبسرا  ین،همچن استفاده شد. ینبیشارتباط پ

اسستفاده   18متقساطع  ییبا روا یاز شاخص اف ونگ یل ساختارمد

 هایمدل در شودده میسسمشاه 1طورکه در جدول همان .گردید

 یسی شساخص اشستراک بسا روا    یرمقساد  ی،مورد بررسس  یریگاندازه

مسدل   یفیست خسود ک  یسن کسه ا  باشسد، یمتقاطع مثبت و بساال مس  

از شاخص سنشش کل مدل  ی. برانمایدیم ییدرا تا یریگاندازه

 مسدل شاخص هر دو  ینا. ( استفاده شدGOF) 19برازش یکویین

عنسوان  بسه دهسد و  ینظر قسرار مس  را مسد  یو سساختار  یریگاندازه

 یسن رود. ایکسار مس  بسه مسدل   یسنشش عملکرد کل یبرا یاریمع

 یرو متوسسط مقساد   2R یسانگین صسورت حاصلضسرب م  بهشاخص 

 د.شویمحاسبه م (1رابطه )با استفاده از  یاشتراک

 

(1) 2GOF communality R  

مقدار به دو شاخص مسذکور وابسسته اسست،     یناز آنشاکه ا

، 31/3سسه مقسدار   . باشسد یمس  1صسفر و   ینشاخص ب ینحدود ا

 یمتوسسط و قسو   یف،ضع یرعنوان مقادبه یبترتبه 09/3و  28/3

 اند.شده یفتعر GOF یبرا
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 گیریاندازههای هائی نیکویی برازش مدلشاخص - 1جدول 
 یانسوار یننگیام یبیترک ییایپا نباخوکر یآلفا گیریهای اندازهمدل

 شدهاستخراج

 متقاطع روایی با اشتراک

 887/3 989/3 744/3 701/3 شایستگی آموزشی

 498/3 912/3 719/3 072/3 شایستگی پژوهشی

 421/3 874/3 079/3 091/3 شایستگی اخالقی

 812/3 988/3 717/3 074/3 شایستگی رهبری

 819/3 920/3 703/3 714/3 ایشایستگی حرفه

 949/3 919/3 782/3 741/3 شایستگی فردی

 810/3 949/3 710/3 002/3 شایستگی نگرشی

 400/3 899/3 714/3 073/3 شایستگی سازمانی

 090/3 889/3 029/3 019/3 شایستگی نظامی

 

 هایافته

خلبسان و   یداسسات  یسستگی شا یهسا مؤلفسه  یینمنظور تعبه

پسسژوهش از روش مصسساحبه   یسسهاول یمفهسسوم یالگسسو یلتعسسد

 یسد حسوزه اسستفاده گرد   ینا یدیکل ینبا مطلع یافتهساختاریمهن

نفسر مسورد مصساحبه قسرار      8مصاحبه تعداد  یندبه فرآکه باتوجه

و  اهیممفس  ییگرفتند. پ  از انشام هر مصاحبه، نسبت به شناسا

، شده یآوردگر یهاداده یلاز تحلها اقدام شد. پ  داده یلتحل

سسساختار خسساص بسسه باتوجسسهپسسژوهش  یسسهاول یمفهسسوم یالگسسو

خلبان  یداسات یستگیشا یها. مؤلفهیدگرد یلتعد یهوا دانشگاه

 شایسسستگی ی،پژوهشسس شایسسستگی ی،آموزشسس یسسستگیشسسامل شا

 یسسستگیشا ی،احرفسسه شایسسستگی ی،سسسازمان یسسستگیشا ی،فسسرد

 یسسستگیو شا یرهبسر  گییسسستشا ،یاخالقس  شایسسستگی ی،نگرشس 

 باشد.یم ینظام

از  یسک هسر  بسه مربسوط   یسری گانسدازه  هسای مسدل  ،ادامهدر 

اسساس  بسر  یگرعبارت دبهقرار گرفته است.  یها مورد بررسمولفه

 ینشسانگرها  یسا آ سسئوال ایسن بسود کسه    شسده  ینپرسشنامه تسدو 

هسا از دقست الزم برخسوردار    سسازه  یسری گاندازه یشده براانتخاب

 یمسدل  یسری گانسدازه مسدل   یحققان معتقدند درصورتهستند؟ م

 یرهسای از متغ یسک هر  بارعاملیهمگن خواهد بود که قدرمطلق 

 یمقسدار  یپنهسان آن مسدل، دارا   یسر متنا ر با متغ پذیرمشاهده

حسسذف  یشسسنهادنظسسران پاز صسساحب یباشسسد. برخسس 9/3بسساالتر از 

هسا  آن بارعاملیکه  دهندیرا از مدل م یپذیرمشاهده یرهایمتغ

 باشد. 4/3 یرز

 یینخست الزم است تا روا ییدی،ات یعامل یلدر روش تحل

 یسازه مورد مطالعه قسرار گرفتسه تسا مشسخص شسود نشسانگرها      

مسوردنظر خسود از دقست     یهاسازه یریگاندازه یشده براانتخاب

هسر نشسانگر بسا     بارعساملی کسه  شکل ینابهالزم برخوردار هستند. 

 80/2و  38/3 سسطح در  79/1التر از با tمقدار  یسازه خود دارا

نشسانگر از دقست    ینصورت اینو مثبت باشد. درا 31/3در سطح 

. صفت مکنون برخوردار اسست  یاآن سازه  یریگاندازه یالزم برا

 بارعساملی  یدارا یسه وگ یک ها بش یهگو یدادکه تمامنشان یجنتا

 یسسنخسسود هسسستند و ابسسهمکنسسون مربسسوط  یسسربسسر متغ یمناسسسب

. باشسند یدار میمعن 31/3در سطح  tتوجه نمره با  یاملعیبارها

از مقسدار   یشستر ب بارعساملی متنا ر با هر  t، مقدار یگرعبارت دبه

 تسوان یمس  یشسه، اسست. درنت  31/3( در سسطح  80/2) آن یبحران

 یهسا سسازه  یسری گانسدازه  ینشانگرها از دقت الزم بسرا  ینگفت ا

 برخوردار هستند. خودبهمربوط 

 یسسلتحل Smart PLSنسسرم افسس ار  هسساییسستلاز قاب یکسسی

مرتبسسه دوم هسسستند.  یهسساعامسسل یداراکسسه اسسست ییهسسامسسدل

 یفتعر یعاملهایاز مدل یعنوان نوعبهمرتبه دوم را  یعاملمدل

 یرهسای مکنون که با استفاده از متغ هایکه درآن عامل کنندیم

 یسر ک متغیس  یرثاخود تحت تس  شوندیم یریگشده اندازهمشاهده

سسطح بساالتر    یسک مکنون، امسا در   یرمتغ یعبارتبهو  تربنایییرز

 یرهسسایحاضسسر، هرکسسدام از متغ یسسقو چسسون در تحق قسسرار دارنسسد

 ی،اخالقس  یسستگی شا ی،پژوهشس  یسستگی شا ی،آموزش یستگیشا

 دی،فسسر یسسستگیشا ی،احرفسسه یسسستگیشا ی،رهبسسر یسسستگیشا
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 ینظسسام یسسستگیشا ی،سسسازمان یسسستگیشا ی،نگرشسس یسسستگیشا

خلبان عمسل   یداسات یستگیابعاد شا یاعنوان نشانگر به توانندیم

 (.1شکل ) مرتبه دوم انشام شده است یعامل یلکنند، لذا تحل

بسسه مسسدل  مربسسوط یداریدرضسسمن نمسسرات و سسسطح معنسس

 2شسسرح جسسدول بسسه هسسواییدانشسسگاهخلبسسان  یداسسسات یسسستگیشا

 باشد.یم

 ینمشسسخص اسسست و همچنسس 2طورکسسه در جسسدول همسسان

مرتبسه دوم،   یعامل یلدر تحل بارعاملی یر، مقاد1 شکلبه باتوجه

از  یشستر ب بارعاملیمتنا ر با هر  tمقدار  ی،مطلوب است. از طرف

و معنسسادار اسسست.   31/3( در سسسطح 80/2) آن یمقسسدار بحرانسس 

برابر با  یبترتبه رونباخک یمرکب و آلفا یاییپا یرمقاد ین،همچن

 یباال یدرون یانگر همسیانکه خود ب باشدیم 709/3و  780/3

گس ارش   930/3برابر بسا   AVEعالوه، مقدار ه. بباشدیم یرهامتغ

 ییس همگرا ییروا یشهبوده و در نت یشترب 83/3 ی انشده که از م

 یان وار ین( ارتباط ب2R) یینتع یب. ضرشودیم ییدتا ی مدل ن

آن را مسورد   یسان  مکنون با مقدار کل وار یرمتغ یک دهشیینتب

کسه  اسست  1صفر تا  ینب یبضر ین. مقدار ادهدیسنشش قرار م

 99/3و  00/3، 17/3 یرتسر اسست. مقساد   تر، مطلوبب رگ یرمقاد

 .شسده اسست   یفتوجسه توصس  متوسسط و قابسل   یف،ضسع  یبترتبه

. در باشسد یتوجه و مطلوب مقابل 2R قادیر، م2جدول به باتوجه

کل مدل محاسسبه   یبرا اطعمتق ییادامه، شاخص اشتراک با روا

مثبت را نشسان دهسد، مسدل     یشاخص عدد ین. چنانچه ایدگرد

شساخص   یسن ا ی انالزم برخوردار است. م یفیتاز ک یریگاندازه

مطلسوب مسدل    یفیست گ ارش شد که نشسان از ک  907/3برابر با 

 ینسی بیشپس  ییتوانسا  یرمسس  ،گفست مسدل   توانیدارد. در واقع، م

سسطح اول(  مکنون  یرهایمتغ ینشا)در ا یرپذمشاهده یرهایمتغ

 پنهان متنا رشان را دارد. یرمتغ یرمقاد یقاز طر

 یتوسط شاخص اف ونگس  یمدل ساختار یفیتک ین،همچن

و  ینتسر ( محاسسبه شسد. معسروف   CV Red) متقساطع  یسی بسا روا 

 2Qشساخص   یی،توانسا  یسن ا یسری گاندازه یارمع ینترشدهشناخته

 یسد مسالک، مسدل با   یسن بسر اسساس ا  کسه  اسست  گایسسلر  –استون

بینسی  پسیش را  یزا انعکاسس مکنسون درون  یرهایمتغ یرهانشانگ

 یرکسسه مقسساد دهنسسدیصسسفر نشسسان مسس یبسساال 2Q مقسسادیر. یسسدنما

بینسی  پسیش  ییاند و مدل توانسا شده یشده خوب بازسازمشاهده

 یآمده بسرا بدست یرمقاد یهکه کلیصورتدر یگر،عبارت دبهدارد. 

ا مثبست  زپنهان درون یربا درنظر داشتن متغ CV Redشاخص 

برخوردار  یمناسب یفیتک زا یگفت مدل ساختار توانیباشد، م

 یرهسای مدل در مورد متغبینی پیشاست. در مورد شدت قدرت 

 یسسبترتبسسهرا  08/3و  18/3، 32/3زا سسسه مقسسدار درونپنهسسان 

 یشاخص معرف ینا یبرا یمتوسط و قو یف،ضع یرعنوان مقادبه

 است. آورده شدهشاخص  ینا یرمقاد 7در جدول . کنندمی
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 خلبان یداسات یستگیشا یمرتبه دوم برا ییدیتأ یعامل یلتحل یجنتا - 2جدول 

 R2 نتیجه سطح معنی داری tمقدار  بارعاملی سازه

 079/3 تایید نشانگر 31/3 24/90 749/3 شایستگی آموزشی

 978/3 تایید نشانگر 31/3 21/02 072/3 شایستگی پژوهشی

 994/3 تایید نشانگر 31/3 30/29 021/3 شایستگی اخالقی

 930/3 تایید نشانگر 31/3 70/22 007/3 شایستگی رهبری

 092/3 تایید نشانگر 31/3 19/139 704/3 ایشایستگی حرفه

 040/3 گرتایید نشان 31/3 97/49 721/3 شایستگی فردی

 904/3 تایید نشانگر 31/3 87/00 009/3 شایستگی نگرشی

 939/3 تایید نشانگر 31/3 91/02 041/3 شایستگی سازمانی

 902/3 رد نشانگر 31/3 91/21 978/3 شایستگی نظامی

EVA           930/3 

cρ           780/3 

α           709/3 

 

در همسه   2Q یس ان مشسخص اسست، م   7طورکه در جدول همان

 08/3(، مثبت و بساالتر از  ینظام یهایتمحدود یمنها) یرهامتغ

مناسسب   یبساال  یفیست دهنسده ک خسود نشسان   یسن کسه ا  باشسد یم

 توانسد یمسدل مس   یگسر، عبسارت د بسه اسست.   یریگاندازه یهامدل

 ینس یبیشرا پس  یزا انعکاسس مکنسون درون  یرهایمتغ ینشانگرها

 .یدنما
 

 متقاطع  ییبا روا یشاخص افزونگ - 7 جدول

 خلبان یداسات یستگیشا یریگاندازه یهامدل یبرا

 متقاطع روایی با افزونگی شاخص گیریهای اندازهمدل

 899/3 شایستگی آموزشی

 482/3 شایستگی پژوهشی

 099/3 شایستگی اخالقی

 429/3 شایستگی رهبری

 887/3 ایشایستگی حرفه

 930/3 شایستگی فردی

 833/3 شایستگی نگرشی

 400/3 شایستگی سازمانی

 000/3 شایستگی نظامی

 

 (GOFبرازش ) یکوییشاخص ن

 ی( بسرا GOFبسرازش )  یکویینام نبه یشاخص پژوهشگران

شسساخص هسسر دو مسسدل  یسسنانسد. ا داده ه سسسسنشش کسسل مسسدل ارا 

عنسوان  بسه دهسد و  ینظر قسرار مس  را مسد  یو سساختار  یریگاندازه

 یسن رود. ایکسار مس  بسه  مسدل  یسنشش عملکرد کل یبرا یاریمع

 قسادیر و متوسسط م  2R یسانگین صسورت حاصلضسرب م  بهشاخص 

محاسسبه   (1رابطسه ) بسا اسستفاده از    یصسورت دسست  بسه  یاشتراک

 یمربوط بسه عوامسل اصسل    یاشتراک یر، مقاد0شود. در جدول یم

 است.خلبان آورده شده یداسات یستگیشا
 

  مربوط به یاشتراک یرمقاد - 0 جدول

 خلبان یداسات یستگیمدل شا یعوامل اصل

 مقادیر اشتراکی گیریهای اندازهمدل
 989/3 شایستگی آموزشی

 912/3 شایستگی پژوهشی

 874/3 شایستگی اخالقی

 988/3 شایستگی رهبری

 920/3 ایشایستگی حرفه

 919/3 شایستگی فردی

 949/3 شایستگی نگرشی

 899/3 شایستگی سازمانی

 492/3 شایستگی نظامی

 

 برابر است با، یاشتراک یرمتوسط مقاد 0 جدولبه باتوجه
 

0.657 0.612 0.594 0.655 0.628 0.717

9

0.646 0.577 0.462
0.616

9
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 مدل آورده شده است. 2R یر، مقاد2در جدول  ینهمچن

 برابر است با 2Rمتوسط  2به جدول باتوجه
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2 0.876 0.759 0.691 0.697 0.900 0.859 0.796 0.632
0.777
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 یکسویی شساخص ن  ،و فرمول مربوطه شدآنچه گفته بهلذا، باتوجه

از  یس ان م یناکه استبدست آمده  97/3برابر با  (GOF) برازش

 یداسسات  یسستگی شا یالگسو  یبوده لذا عملکسرد کلس   یشترب 09/3

 شود.یم یابیارز یخلبان در حد قو

 

 گیریبحث و نتیجه

مرتبه دوم نشان داد  ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

لبان خ یداسات یستگیگانه اثر گذار بر شا 7عوامل  ینکه از ب

(، 749/3) یآموزش یستگیشامل شا همه عوامل یدانشگاه هوا 

(، 021/3) یاخالق یستگی(، شا072/3) یپژوهش یستگیشا

(، 704/3) یحرفه ا یستگی(، شا007/3) یرهبر یستگیشا

(، و 008/3) ینگرش یستگی(، شا721/3) یفرد ایستگیش

( 978/3) ینظام یستگیشا و (041/3) یسازمان یستگیشا

 یعنیمکنون متنا ر خود  یرمتغ یمناسب رو ارعاملیب یدارا

 یربناییخلبان هستند و از عوامل ز یداسات یستگیشا

بینی پیشآن را  توانندیحساب رفته و مبهدهنده آن یلتشک

 کنند.

مرتبه اول  ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

 ۀمربوط به مولف یرپذنشانگر مشاهده 7دادکه همه نشان

 یاصول و راهبردها یتعار توانایی"یعنی  یآموزش یستگیشا

داشتن دیدگاه سیستماتیک نسبت به "، "کالس درس یریتمد

های ارا ه برخورداری از مهارت"، "یادگیری-فرآیند یاددهی

تسلط بر محتوای آموزشی در تدری  "، "محتوای آموزشی

توانایی برقراری " ،"روز(به)داشتن تخصص علمی و عملی 

 یشرفتو پ یادگیریبه  هاآن یقتشوو  ثر با دانششویانارتباط مؤ

، "های نوین آموزشی در تدری وریآاستفاده از فن"، "یشترب

 و، "های یادگیری دانششویانها و سبکنظریه آشنایی با انواع"

 بارعاملی یدارا "پروری و الگوبودن برای دانششویاندانششو"

مولفه  یعنیخود بهمکنون مربوط  یرمتغ یالزم رو

 یعنوان نشانگرهابه توانندیهستند و م یآموزشیستگیشا

در  .یندنمابینی پیشرفته و آن را  رکابهمولفه  ینا زیربنایی

تسلط بر محتوای آموزشی در تدری  )داشتن تخصص " ضمن

 باشد.را دارا می بارعاملیبیشترین  "روز(بهعلمی و عملی 

 یرسا یجتاپژوهش با ن ینحاصل از ا یجنتا یسهمقا

 یارا ه شده برا یدر همه الگوها یباتقر دهدیها نشان مپژوهش

 یکیعنوان به یشایستگی آموزش ،علمیهیأت یشایستگی اعضا

 یلیپ و ف یستها مطرح شده است. برکو مؤلفه ینتراز مهم

 یبالندگ یاز ابعاد اصل یکیعنوان بهرا  موزشیشایستگی آ

 یابیرا شامل مهارت در ارزشو آن  دنکنیم یمعرف علمیهیأت

ها و روش ی ،مهارت تدر یص،مشاوره و تشخ ی،آموزش

. ]9[ دنکنیم یمعرف یبرنامه درس ینو تدو یآموزش یورآفن

 هاییهنظر ی،آموزش یرا شامل فناور یشایستگی آموزش گاف

 یهادوره یدر طراح یستمیس یدگاهد یادگیری،-یدهیاد

 یرهایاز متغ یکی. ]0[ داندیم یبرنامه درس یو طراح یآموزش

 ایسهیهنظر لط برستس ،گاف یدر الگو یآموزش یبالندگ

پژوهش  ینا یینها هاییلاز تحلکه است یادگیری-یاددهی

 شد.کنار گذاشته یینپا بارعاملی یلدلبه

شامل  یشایستگی آموزش یکارنورستر و مک یدر الگو

آزمون،  یاحطر یان،دانششو یابیدروس، ارزش یمهارت در طراح

. دو مهارت ]7[ است یاختصاص یهاو آموزش ی تدر یهاروش

ورستر  یدر الگو یرهاییعنوان متغبهآزمون  یدرس و طراحطرح

شده ارا ه گویدر الکه استمورد توجه قرار گرفته یکارنو مک

 پژوهش وجود ندارد. یندر ا

از چهار  یکیعنوان بهرا  یشایستگی آموزش ی ن یاستنل

 ی. و]13[ کندیم یمعرف علمیهیأت یاعضا یبالندگبعد 

 یان،را شامل آموزش و مشاوره به دانششو یآموزش یبالندگ

 ی . پاور نداندیم یآموزش یو فناور یآموزش یهادوره یابیارزش

 یو بالندگ یاحرفه دگیرا در کنار بالن یآموزش یبالندگ

. ]11[ کندیم یمعرف یسازمان یعنوان عناصر بالندگبه یسازمان

مؤلفه  یکعنوان به یآموزش یبالندگ ی ن یگرد یهادر پژوهش

 .[12-23] مهم مطرح شده است

 یهاحاصل از پژوهش یجپژوهش و نتا ینا یجبه نتاباتوجه

آموزش در هر  یفیتگرفت که ک یشهنت توانیمحققان م یرسا

 به شایستگی یادیتا حدود ز یمؤسسه آموزش عال یادانشگاه 

از  یدانتظارات جد یشهدر نت. دارد یبستگ یداسات یآموزش

در  علمیهیأت یاعضا آموزشی یبه بالندگ یازن یآموزش عال

 است.کرده چندان را دو یادگیری-یاددهی یندارتباط با فرآ

دادکه مرتبه اول نشان ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

 هشیمربوط به مولفه شایستگی پژو یرپذنشانگر مشاهده 9همه 

سازمان و  یواقع یمسا ل پژوهش ییدر شناسا ییتوانا"یعنی 

مهارت در تعریف و "، "مخصوصا در حوزه هوانوردیجامعه 

توانایی در "، "تبیین مسئله پژوهشی و تدوین طرح پژوهشی

آشنایی با اینترنت "، "مدیریت و انشام طرح پژوهشی تخصصی
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اف ارهای نوین نرمو کاربرد آن در پژوهش و استفاده از اب ارها و 

صورت بهپژوهشی های انتشار یافته توانا ی"، "پژوهشی

های ویت در انشمنعض"، "، مقاله و .....های پژوهشیگ ارش

ها، و شرکت در اجتماعات علمی )کنفران  ایعلمی و حرفه

، نقد پردازیسازی، نظریهانایی مفهومتو "و  "سمینارها و ...(

 یدارا "علمی در حوزه هوانوردیها و داوری مطالب نظریه

خود هستند و بهمکنون مربوط  یرمتغ یالزم رو بارعاملی

مولفه شایستگی  ییبنایرز یعنوان نشانگرهابه توانندیم

 درضمن .یندنمابینی پیشکار رفته و آن را پژوهشی به

ای و شرکت در های علمی و حرفهعضویت در انشمن"

بیشترین  "...(ینارها وها، سمات علمی )کنفران اجتماع

 باشد.را دارا می بارعاملی

 ی،دانش فن یدرا شامل تول یپژوهش یبالندگ زادهیعشف

ارتباط دانشگاه با صنعت، انتشارات  ی،پژوهش یهاطرح یاجرا

ها، شرکت در ر انشمند یتعضو ی،تخصص یهامشاوره ی،علم

 .]14[ داندیم یپژوهش هاینامهیینبا آ ییو آشنا هاکنفران 

 یکعنوان بهنه  یپژوهش یبالندگ ی از الگوها ن یدر برخ

 شده است یمعرف یاحرفه یبالندگ یلمؤلفه مستقل بلکه ذ

در کنار  یاحرفه یبالندگ یاستنل ی. در الگو]13،18،17،21[

پژوهش، ارا ه  یرهایبا متغ مانیو ساز یفرد ی،آموزش یهامؤلفه

ها مطرح فران و شرکت در کن یسازشبکه ی،خدمات تخصص

 یپژوهش یبالندگ تریمیقد ی. اما در الگوها]13[ شده است

 یاربس یاارا ه نشده است و  علمیهیأت یعنوان مؤلفه بالندگبه

 .]9-7[ شده است یدهرنگ دکم

حاصل از  یجنتا ی پژوهش و ن ینا یجبه نتاباتوجه

جنبه  یککه گرفتیشهنت توانیمحققان م یرسا یهاپژوهش

 علمیهیأت یبر نقش اعضا علمیهیأت یاعضا یاز بالندگ یگرد

در  ییهاها کمکبرنامه ینعنوان پژوهشگر متمرک  است. ابه

مانند نوشتن طرح  یپژوهش یهامهارت رد یارشد حرفه ینهزم

و  پژوهش یریتکار مد یمی،ت یانتشارات، کار پژوهش ی،پژوهش

انتظار  لمیعهیأتکه از  هایییتفعال یراز سا یعیوس یفط

 .نمایدیارا ه م رود،یم

مرتبه اول  ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

مربوط به مولفه شایستگی  پذیرمشاهدهنشانگر  9دادکه نشان

رعایت اصول اخالقی و برخورداری از اخالق "یعنی  اخالقی

، "صداقت در امور علمی و نظامیرعایت امانت و "، "ایحرفه

 ،"فروتنی، تواضع و سعه صدر" ،"یختگیبرخورداری از فره"

پاسخگوبودن "، "از تفاخر و تظاهر در رفتار و گفتار ی پره"

پذیری نسبت به دانششویان مسئولیت" ،"نسبت به عملکرد خود

مکنون  یرمتغ یالزم رو بارعاملی یدارا "و مسا ل سازمان

 توانندیمولفه شایستگی اخالقی هستند و م یعنیخود بهمربوط 

و  فتهکارربهشایستگی اخالقی  ییبنایرز یعنوان نشانگرهابه

، برخورداری از فرهیختگی"در ضمن  .یندنما ینیبیشرا پآن

  باشد.می بارعاملیدارای باالترین  "صدر سعهفروتنی، تواضع و 

مرتبه اول  ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

لفه مربوط به مو یرپذنشانگر مشاهده 9 دادکه همهنشان

 ،"برخورداری از تفکر سیستمی"یعنی شایستگی رهبری

ی یتوانا" ،"سا لبندی متوانا ی تشخیص، تحلیل و جمع"

 ،"های حل مسالهداشتن مهارت" ،"گیریتصمیم و ری یبرنامه

مدیریت تعارض و توان اداره "، "خود راهبری و خودتنظیمی"

مکنون  یرغمت یالزم رو بارعاملی یدارا "هاها و اختالفتعارض

 توانندیمولفه شایستگی رهبری هستند و م یعنیخود بهمربوط 

 رکابهمولفه شایستگی رهبری  ییبنایرز یعنوان نشانگرهابه

برخورداری از تفکر "در ضمن  .یندنما ینیبیشرا پرفته و آن

 باشد.می بارعاملیدارای باالترین  "میسیست

اول  مرتبه ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

مربوط به مولفه شایستگی  یرپذنشانگر مشاهده 0که دادنشان

قوانین و  باب طالعات و دانش تخصصی درا"یعنی  ایحرفه

 از آگاهی" ،"هوانوردی حوزه المللی درمقررات ملی و بین

 ارتقای توان دفاعی و راهبردهای و هاروش ها،سیاست تشهی ات،

 فرماندهی و کنترل گاهی از اصول پرواز،آ" ،"ملی امنیت

 مقررات( هوانوردی هایروش و گاهی از اصولآ"، "هوایی

 اصول هواپیما، تعادل و وزن هوانوردی، هواشناسی هوانوردی،

 هایبا سیستم ییآشنا" ،"ناوبری و ...( رادار، GPS کار و

 ارتباطی هایسیستم( هواپیما ارتباطی، هدایت و ناوبری

عمومی و  لط به زبان انگلیسیتس" ،")...و مخابراتی رادیویی،

های ارا ه مشاوره" ،"ی ترجمه متون تخصصییتخصصی و توانا

ش برای حل تال" ،"ای به سازمان و جامعهی و حرفهتخصص

الزم  بارعاملی یدارا "های تخصصیمسا ل سازمانی در حوزه

مولفه شایستگی  یعنیخود بهمکنون مربوط  یرمتغ یرو

 زیربنایی یعنوان نشانگرهابه توانندیای هستند و محرفه

در  .یندنمابینی پیشرفته و آن را ارکبهای شایستگی حرفه

عمومی و تخصصی و توانا ی  تسلط به زبان انگلیسی"ضمن 

 . باشدرا دارا می بارعاملیرین باالت "ترجمه متون تخصصی
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اول مرتبه  ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

مربوط به مولفه شایستگی  یرپذهنشانگر مشاهد 0که دادنشان

 ،"برخورداری از قوه ابتکار و خالقیت"یعنی  فردی

مدیریت زمان و " ،"هاشناسی و توانایی شکار فرصتفرصت"

 ،"توانایی برقراری تعادل بین کار و زندگی"، "شناسیوقت

 ،"العمرتالش برای یادگیری مستمر و مادام"، "پذیریانتقاد"

 و "گرا یهای فردی و شایستهایستگیرتقای شتالش برای ا"

مکنون مربوط  یرمتغ یالزم رو بارعاملی یدارا "نف بهاعتماد "

عنوان به توانندیمولفه شایستگی فردی هستند و م یعنیخود به

را آنرفته و کاربهشایستگی فردی  ییبنایرز ینشانگرها

 بارعاملیباالترین  "انتقادپذیری". در ضمن یندنما ینیبیشپ

 یاو  یمطور مستقبه ی ن یگرید هایپژوهشباشد. می

 اندپرداخته علمیهیأت یاعضا یفرد یبه بالندگ یممستقیرغ

 .[22-20و 13،12،14]

و  یاحرفه یشده از طرف شبکه بالندگارا ه یدر الگو

 ی،سالمت یریتبر مد یفرد یبالندگ ،یدر آموزش عال یسازمان

استرس، و  یریتزمان، مد یریتمد ی،فردینمهارت ب

را شامل  یفرد یبالندگ زادهیعداللت دارد. شف یورزجرأت

 ی،فرد ینارتباط ب یری،انتقادپذ یهروح ی،و نوآور یتخالق

و  ی،شغل ی یربرنامه ی،زندگ ی یربرنامه یی،جومشارکت یهروح

 یبالندگ یمیپورکر ی. در الگو]14[ داندیم یریتیخود مد

 ی،سازمان یستیزمان، به  ریتیمد ی،ابر اخالق حرفه یفرد

و  ی،کارآمد خود یت،خالق ی،تعهد شغل ی،کار یزندگ یفیتک

 یبالندگ ی ن یاستنل لگوی. در ا]21[ کندیم یدتأک یخودراهبر

متمرک  است و در  علمیهیأت یبر ارا ه مشاوره به اعضا یفرد

 ی یربر برنامه یفرد یبالندگ یلیپ و ف یستکو برگ یالگو

 یهاو مشاورهی رشد شخص فردی،یانم یهارتمها ی،زندگ

 .]9و13[ متمرک  است یدرمان

بر ای عدهگذشته،  یهاپژوهش یاندر م ین،براعالوه

 یدتأک علمیهیأت یاعضا یفرد یدر بالندگ یااخالق حرفه

و  یتخالق و و آموزش مداوم یادگیریای و عده دارند

از عامل ی نی  برخ. دهندیقرار م یدرا مورد تأک پذیرییسکر

 یاعضا یبالندگ یهااز مؤلفه یکیعنوان به یخودراهبر

زمان  یریتچون مد ی. موارد]12[ کنندیم یاد علمیهیأت

 یم. گرانت و ک]27[ قرار گرفته است یدمورد تأک برنتتوسط 

استرس و اضطراب،  یریتارتباط، مد یبر مهارت برقرار ی ن

 یگرعنوان دبه یبازنشستگ دوره ی یرزمان، طرح یریتمد

 کنندیم یدتأک علمیهیأت یاعضا یفرد یبالندگ یهاشاخص

]29[. 

مرتبه اول  ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

مربوط به مولفه  پذیرمشاهدهنشانگر  9که همه دادنشان

اعتقادی،  داشتن بینش نظامی،"یعنی  شایستگی نگرشی

، "شگاهیگرش علمی و دانن"، "سیاسی، اجتماعی، فرهنگی

می ان "، "تعهد به کیفیت"، "نگرش مثبت نسبت به تغییر"

می ان آشنا ی " ، و"آشنا ی با دانش و افکار خود و اثربخشی آنها

الزم  بارعاملیدارای  "با وضعیت یادگیری خود و اثربخشی آن

مولفه شایستگی نگرشی  یعنیخود بهمکنون مربوط  یرمتغ یرو

مولفه  زیربنایی یشانگرهاعنوان نبه توانندیهستند و م

درضمن  یند.نمابینی پیشرا رفته و آنرکابهشایستگی نگرشی 

 "می ان آشنا ی با وضعیت یادگیری خود و اثربخشی آن"

 را دارد. بارعاملیترین باال

مرتبه اول  ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

مربوط به مولفه  یرپذنشانگر مشاهده 0دادکه همه نشان

توان اصالح و بازآفرینی فرایندهای " یعنی ی سازمانیشایستگ

تعهد "، "آشنا ی با قوانین و مقررات سازمانی و اداری"، "کاری

مهارت در "، "ت نسبت به سازمانسازمانی و احساس مسئولی

داشتن رابطه متقابل " ،"انشام امور آموزشی و پژوهشی مشترک

انشام کار گروهی با بهو محترمانه با همکاران و توانایی و تمایل 

احساس مسئولیت نسبت به همکاران و "، "همکاران

تعامل با همکاران "، "گرفتن در مواقع ل ومکردن و کمککمک

مدیریت تعارض "و  "و مشارکت در اجتماعات علمی و سازمانی

 یدارا "های مخرب و ناسالممنظور جلوگیری از رقابتبه

مولفه  یعنیخود به مکنون مربوط یرمتغ یالزم رو یبارعامل

 یعنوان نشانگرهابه توانندیسازمانی هستند و م شایستگی

 .یندنمابینی پیشرا رفته و آنرکابهشایستگی سازمانی  زیربنایی

تعهد سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به "در ضمن 

  دارد. بارعاملیباالترین  "سازمان

ه در ک شودیمشاهده م ی پژوهش ن یشینهبا مراجعه به پ

 یاز گذشته تاکنون بالندگ علمیهیأت یبالندگ یالگوها

مطرح بوده است. اما  یاصل یهااز مؤلفه یکیعنوان به یسازمان

مختلف  یهامؤلفه در پژوهش ینا یرهایدر مورد اج ا و متغ

ست و یکو برگ ی. در الگواستوجود داشته  ییهاتفاوت

 یبالندگ یرعنوان بخش ساختابه یسازمان یبالندگ یلیپ ف

مانند  هایییرشامل متغکه استمطرح شده  علمیهیأت
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و  یریتیمد یتعارض، بالندگ یریتمد گیری،یمتصم سازی،یمت

 یسازمان یکه با هدف بهبود اثربخش باشدیم ییگشامشکل

 .]9[ گیردیانشام م

 یسازمان یمتفاوت از بالندگ یاز الگوها برداشت یاما برخ

هرچند  ]7[ یدر الگو ی و ن ]0[ یالگواند. مثال در داشته

 علمیهیأت یبالندگ یاصل یهاج و مؤلفه یسازمان یبالندگ

 یسازمان یاراتدر ساختار و اخت ییررا شامل تغاست اما آن

در جهت  یطیکه باعث خلق محیاگونهبه کنندیم یفتعر

 ی از تدر یتیحما هاییاستس یشاداثربخش و ا ی تدر یارتقا

 یبالندگ ی ن یمیپورکر یاثربخش گردد. در الگو یادگیریو 

و  یبانیجو و فرهنگ سازمان، پشت یرهایشامل متغ یسازمان

 یتمرک  رو یق،نظام پاداش و تشو ی ش،انگ یشادا یت،حما

و ساختار  ی،ورآآسان به فن یتم، امکان دسترس یا عموضو

الگوها  ینکه در ا شودی. لذا مشاهده م]21[ باشدیم یسازمان

 یگر،عبارت دبه. علمیهیأتمرک  بر سازمان است و نه بر عضو ت

 علمیهیأتکه عضو  ییهاتوجه به مهارت یجابهالگوها  یندر ا

 هاییژگیبر و د،در ارتباط با سازمان دانشگاه داشته باش یدبا

 یعملکرد اعضا یباعث ارتقاکه استشده  یدتأک یسازمان

 یسازمان یبالندگ ی ن هاپژوهش یردر سا .شودیم علمیهیأت

 .[13،12،14،18،17،23،29،29] قرار گرفته است ییدمورد تأ

 یهااز جنبه یکیگرفت که  یشهنت توانیدر مشموع، م

عنوان همکار و بهبر نقش آنها  علمیهیأت یاعضا یمهم بالندگ

 یدبا علمیهیأتنفر عضو سازمان داللت دارد. عضو  یکعنوان به

 یتفعال یخوببهدر تعامل با همکارانش  بتواند در دانشگاه و

برخوردار باشد،  یمطلوب یسازمان یاز رفتار شهروند ید،نما

 یهاکند و نقش یریتمد یخوببهبتواند تعارضات بالقوه را 

 .یردرا بر عهده بگ یدانشگاه یریتو در مواقع ل وم مد یرهبر

مرتبه اول  ییدیتا یعامل یلحاصل از تحل یجنتا

مربوط به مولفه  پذیرمشاهدهنشانگر  9 یانز مدادکه انشان

مشارکت در انشام امور "یعنی  نشانگر 9 ی،نظام یستگیشا

های توانایی فرماندهی گردان" ،"های پروازینظامی و ماموریت

انایی مدیریت واحدهای تو"، "پروازی عملیاتی و آموزشی

یت رعا"، "پژوهشکده، مراک  ، گروه و ...( دانشکده،دانشگاهی )

شناسی و انشام و یفه"، "هنشارهای نظامی و دانشگاهی

، "شایسته کارها و رعایت قوانین و مقررات نهاجا و دانشگاه

 توانا ی ارا ه مشاوره و راهنمایی به دانششویان در امور"

های نظامی به دانششویان و انتقال آموزش مهارت"، "نظامی

 یرمتغ یزم روال بارعاملی یدارا "های نظامیهنشارها و ارزش

هستند و  ینظام یستگیمولفه شا یعنیخود بهمکنون مربوط 

 مینظا یستگیشا زیربنایی یعنوان نشانگرهابه توانندیم

از  87اما نشانگر شماره . یندنمابینی پیشرا کاررفته و آنبه

 یرمتغ یالزم رو بارعاملی یدارا "ینظام یهایتمحدود" یرمتغ

 یلنبوده و از تحل ینظام یستگیشا یعنیخود بهمکنون مربوط 

توانا ی ارا ه مشاوره و راهنمایی به "در ضمن  .یدحذف گرد

  را دارا می باشد. بارعاملیباالترین  "دانششویان در امور نظامی

 

 یشنهادهاپ

عنسوان  بسه  توانسد مسی  پسژوهش  ینشده در اارا ه یالگو -1

و  یدتاسسا  یسستگی مسرتبط بسا شا   یازهاین ییشناسا یبرا ییمبنا

ها و برنامه ینتدو یمبنا ی دانشکده پرواز و ن علمیهیأت یاعضا

مسورد اسستفاده قسرار     علمسی هیسأت  یاعضسا  یبالندگ هاییتفعال

 .یردگ

شایسستگی  "اگر چسه   که دهدیپژوهش نشان م یجنتا -2

بساالترین بارهسای عساملی را     "ایشایسستگی حرفسه  "و "آموزشسی 

مسدل از   یهسا همسه مولفسه   حسال اند با اینخود اختصاص دادهبه

 یهسا برنامسه  گرددیم یشنهادبرخوردار است لذا پ ییباال یمتاه

 ی،پژوهشس  ی،آموزشس  هسای شایسستگی  یارتقا ینهدر زم یبالندگ

 یو نظسام  یا، حرفسه ی، فسرد ی، سسازمان یاخالق ی،رهبر ی،نگرش

 و اجرا گردد.  یطراح

 جذب و هاینامهیینضوابط و آ شودیم یشنهادپ -0

متناسب با  داخلی دانشکده پرواز علمیهیأت یاعضا یارتقا

ها و و مؤلفه علمیهیأت یاعضا یستگیشا یارهایمع

 گردد. یمپژوهش تنظ ینشده در اییشناسا یهاشاخص

نسسبت   شودیم یشنهاددانشگاه پ یانو متول یرانبه مد -4

 یدو اسسات  یطسورکل به علمیهیأت یاعضا یمرک  بالندگ یشادبه ا

 یبسر مشسارکت اعضسا    یمیمسستق  یرور خاص که تسأث طبهخلبان 

 یمرکس  بالنسدگ   یشساد ا یسق . از طرینددارد، اقدام نما علمیهیأت

 ینتسأم  یس  و ن  مرکس  یسن ا یفها و و انقش یفو تعر علمیهیأت

 یاعضسا  یبالنسدگ  هسای یست ها و فعالآن، برنامه یبودجه الزم برا

 دنبال خواهد شد. یشتریب یتو رسم یتبا جد یأته

 یست از رسسالت و مامور  یخسوب هبس  یددانشکده با یداسات -8

از گسروه   یعنسوان عضسو  بسه دانشکده آگاه شوند و بدانند که آنها 

 یسستدر تحقسسق اهسسداف دانشسسکده و در نها یچسسه نقشسس یآموزشسس

شسود خسود را در تحقسق    یکه باعسث مس   یدانشگاه دارند، موضوع



 یهوانورد یمهندس یپژوهش -یعلم یهنشر...                                                   ؛ مورد مطالعههوانوردیدر حوزه  یداسات یهایستگیشا یشناسا 

 79بهار و تابستان ، اول، شماره بیستمسال  

 

   /03 

 زیسابی رخود را مهم ا یهایتدانسته و فعال یماهداف دانشگاه سه

جامعسه ب رگتسر بداننسد کسه در      یسک از  یکنند، و خود را عضسو 

امسر بسه    یسن در تسالش هسستند. و ا   یتحقق اهداف خاص یراستا

 کند.یآنها کمک م یهایتتوسعه قابل

، توانا ی "شایستگی رهبری"در بین نشانگرهای  -9

شرکت دادن گیری از اهمیت باال ی برخودار است لذا تصمیم

دانشگاه، بخصوص  یاهیریگیمدر تصمدانشکده  یداسات

آنها  یبه آنها مربوط شده و رو یماکه مستق ییهایریگیمتصم

 یهایدهاز ا استفادهشود ضمن یدارد، باعث م یممستق یرتاث

دنبال بهرا  یماتتصم یآنها در اجرا یشترتعهد ب ،نوآورانه آنها

 یریگیمتصم یندفرا یناز ا یچرا که آنها خود عضو داشته باشد.

 کنند.یم یتانشام آن احساس مسئولبهاند و نسبت بوده

یکی از ابعاد مدل  "ایشایستگی حرفه"اینکه بهباتوجه -9

رشد و توسعه  یردر مس یداز اسات یکهر باشد و از طرفی می

 یقهستند که از طر یفردبهتشارب منحصر  یخود دارا یاحرفه

رشد و  یهاینهزم نندتوایگذاشتن آنها مو به اشتراک یمتسه

دانشگاه را فراهم آورند. لذا  یداسات یرتوسعه هر چه بهتر سا

ها یتنه فعالگوینشود تا ا ینتدو یشود سازوکاریم یشنهادپ

 ینچن یعملکرد برا یابیو در فرم ارز یردقرار گ یمورد قدردان

 یق،طر ینخاص درنظر گرفته شود. از ا یازیامت ،ییهایتفعال

در درازمدت  ید،دانش اسات یمتسه یتاز فعال یضمن قدردان

ارزش در سازمان  یکعنوان بهدانش را  یمتوان فرهنگ تسهیم

 سازد.یدانشگاه را منتفع م یتنها درکه  یموضوع ،دبوجود آور

آن بستر رشد و  یقتوان از طریکه م هاییراه از یکی -0

با  یرهمکا ،دانشکده پرواز را فراهم آورد یشترتوسعه هر چه ب

 یالمللینو چه در سطح ب یها چه در سطح ملدانشگاه یرسا

در دانشگاه بوجود  یاپو یتواند جویموضوع خود م یناست. ا

 یستگیشا عهعوامل اثرگذار بر توس ینآورد که خود از مهمتر

آموزش و  ینهتواند در زمیها میهمکار ینا. است یداسات

به خارج از کشور  دیعنوان مثال اع ام اساتبهپژوهش باشد. 

 دانشگاه را فراهم آورد. یدرشد اسات ینهتواند زمیم

 بر هاپاداش های اساتید مستل م ارا هتوسعه شایستگی -7
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