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  14041هوافضا و هوانوردي نظامي در افق  ةشناسايي الزامات و نيازهاي آموزشي در حوز

  وم و فنون هوايي شهيد ستاريدانشگاه عل در
  5، حميدرضا ضرغامي4آبادي، مصطفي لطفي جالل3، فرهاد جاويدراد2عزيز نصيرزاده

  چكيده

گذاري راهبردي و مهم جمهوري فزاينده در مرزهاي علم و فناوري و با هدف هايبا ورود به هزاره سوم و تغيير
هاي به ويژه در عرصه ،هاهاي آموزشي سازمانسامانه ةيند، بررسي الزامات و نيازهاي آ1404اسالمي ايران در افق 

در بخش دفاعي راي دستيابي به اهداف سازماني ناپذير بناببه امري اجت ،هوافضا و هوانوردي همچونفناورانه 
 ةي آموزشي مبتني بر آينده نگاري در حوزها اين پژوهش با هدف تعيين الزامات و نيازمندي. تبديل شده است

 1404براي تعيين نيازهاي آموزشي هوافضا و هوانوردي در افق . هاي هوانوردي و هوافضا انجام شده استآموزش
اين حوزه، عوامل اصلي  متخصصانادبيات مرتبط با موضوع در داخل و خارج كشور و مشورت با  با بررسي

انداز مأموريت نهاجا و سند چشم اسناد باال دستي) الف: تأثيرگذار بر موضوع تحقيق مشخص گرديد كه عبارتند از
هاي  آموزش) صنعت هوافضاي كشور هـ) د اياي و فرامنطقه منطقه هايتهديد) ج هاي نوظهورفناوري) ب

سپس با  تحقيق با استفاده از نظرات اوليه خبرگان امر، تدوين گرديد و يبنابراين مدل مفهوم. هوانوردي و هوافضا
باز  نامه پرسشاول  ةنفر از خبرگان هستند، تعيين و در مرحل 11دلفي كه شامل بررسي دقيق سوابق خبرگان، گروه 

سؤال طراحي و بين اعضاي  107بسته حاوي  نامه پرسشسؤال كلي مطرح و نظرات اخذ شد؛ سپس  21شامل 
وم س نامه پرسشپس از جمع آوري و تجزيه و تحليل نظرات خبرگان،  ؛شركت كننده در فرايند دلفي توزيع گرديد

 پاياندر . نگري به اتمام رسيدطراحي شد كه در نهايت خبرگان در دور پنجم به اجماع رسيدند و فرايند آينده
هاي سامانه آموزش دانشگاه هوايي شهيد ستاري و ساير مراكز مشابه دفاعي براي دستيابي به الزامات و نيازمندي

 .راي دسترسي به اهداف مذكور ارائه شده استكارهايي بو پيشنهادها و راه تعيين 1404اهداف در افق 

  .، نيروي هوايي1404الزامات و نيازهاي آموزشي، هوانوردي، هوافضا، افق : گان كليديواژ
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  مقدمه 

شود كه مشكالت موجود امروز، هر چه و از هر مي يكمتراغلب به اين موضوع توجه 
ديروز . ضعيف گذشته است و هاي اشتباها تصميميها آن در غفلت ةنوع كه باشد، ريش

كرديم و به دليل غرق شدن در ريزي ميعني زماني كه بايد براي ساختن امروز برنامهي
 آن .)2: 1389باباغيبي ازغندي، (مشكالت جاري، فرصت پرداختن به آينده را پيدا نكرديم 

رفت از دور نروز از آينده غفلت كرديم و بايد امروز تاوان آن را بپردازيم؛ لذا براي برو
باطل عقب ماندگي و گرفتاري ناشي از آن، ناگزير هستيم كه حركت روبه جلو و به 

  . سمت آيندة خود را آغاز نماييم

هاي محتمل، آمادگي براي مواجهه نگاري بر علوم و ابزارهايي براي درك آيندهآينده
. ب استوار استهاي مطلومؤثر با آينده و تصميم سازي براي دسترسي بهينه به آينده

اي مطلوب را براي هايي را براي كشف نحوه و چگونگي ساخت آيندهاين دانش راه
خلق چنين تصويري راهنمايي . دهدبرداران قرار ميا جامعه در اختيار بهرهيسازمان و 

و راهبردهاي مورد نياز را تا دسترسي هوشمندانه  ها اتخاذ تصميم ةرزنده است كه زمينا
ويژگي قطعي هاي ترسيم شده بديهي است كه آينده. دكنرا فراهم ميلوب مط ةبه آيند
وليكن با  ؛و هيچ گاه نبايد انتظار داشت كه به طور كامل محقق شوند را دارند نبودن

تر امروز را بسيار هوشمندانه هاي توان اقدامات و تصميمن روش، ميگيري از ايبهره
  .بناگذاري كرد

در فرمان مقام معظم فرماندهي كل قوا به منظور طراحي هايي كه كي از محوري 
هاي نو و هاي آموزشي و پديد آوردن رشتهنقشه جامع علمي كشور آمده، تعيين اولويت

تا حدود  وتحقق اين فرمان مستلزم نيازسنجي علمي و اصولي است . مورد نياز است
دهي منابع و هتكه بتوان ضمن ج وابسته استهاي علمي افتهيزيادي به تالش و 

ا بلند مدت و يهاي آموزشي كوتاه مدت هاي واقعي، برنامهاقدامات به سمت نياز
ها و مقاصد آموزشي و تصوير كلي از تحوالتي كه نگر را تدوين كرده و اولويت آينده



1404ازهاي آموزشي در حوزه هوافضا و هوانوردي نظامي در افق شناسايي الزامات و ني /37  

و ضمن تطابق و  كردبيني اي خاص از علوم در حال تحقق است را پيشدر زمينه
- اي مطلوب و حتي زمينهساز خلق آينده غييرات محيطي، زمينهها با تموزشهماهنگي آ

ها اي خطير را به عهده مراكز آموزشي سازماناين مهم، وظيفه. ساز تغييرات دلخواه شد
شود با  مي بنابراين در اين پژوهش تالش. گذاردهاي فناورانه ميبه ويژه در حوزه

نظرات خبرگان امر، تعيين نيازها و نگر با استفاده از از رويكردي آيندهگيري  بهره
مورد بررسي و تحليل  1404هوافضا و هوانودري در افق  ةالزامات آموزشي در حوز

  .قرار گيرد

  تشريح و بيان مسئله

 ،هاي سازمانيهاي بارز و غيرقابل اجتناب محيطدر شرايط كنوني، يكي از مشخصه
طور شگرف در زمينه فرايندها،  است كه به يهاي فناورانه، تغييراتبه ويژه در عرصه

بدون ترديد انطباق و مواجهه . آيدبه وجود مي.. .ها وها، روش انجام فعاليتسيستم
ها و مورد نياز براي كليه سازمانو مؤثر و كنشي با اين تغييرات از اجزاي ضروري 

 ين عوامل بسترسازمهمتريكي از . استهاي علم و فناوري كشورها و در تمامي عرصه
ها و كشورها به منظور مواجهه مؤثر با اين تغييرات، براي ايجاد تطابق و توفيق سازمان

منابع انساني و  ةهاي به روز، كارآمد و نوآورانه در آموزش و توسعاستفاده از شيوه
  . هاي آموزشي با نگرش به الزامات و نيازهاي امروز و آينده استهبهبود شيو

ريزي و اجراي شايسته اين مهم ميمي ايران با برنامهبدون ترديد در جمهوري اسال
توان همچون نتايج ارزنده گذشته بازده فراواني را در ابعاد امنيتي، اقتصادي، اجتماعي، 

هاي فناورانه مهم و مؤثري كه تأثيرات يكي از عرصه. براي كشور رقم زد.. .سياسي و
. استهوانوردي و هوافضا  ةدر حوزشگرفي در اقتدار و كارآمدي دفاعي دارد، توانايي 

گذاري آموزشي در حوزه تعيين الزامات، نيازها و هدف همچونبر اين اساس مواردي 
  . گر استبرنده و هدايتهاي هوانوردي و هوافضا نيز از عوامل پيشآموزش
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هاي هوانوردي و دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري نهاجا، در حوزة آموزش
هاي ارائه شده نظامي كشور محسوب شده و آموزش -مراكز و مجامع علميهوافضا از 

انداز كشور تاثيرگذار و با هاي سند چشمدر اين دانشگاه، در راستاي تحقق خواسته
بنابراين نياز است كه اين دانشگاه و ساير مراكز مشابه، با سرلوحه قرار . اهميت است

نگرانه در ابعاد محول شده، با نگاهي آيندهدادن اسناد باالدستي و بر اساس مأموريت 
ها و نوردي و هوافضا، ضمن شناسايي مؤلفههاي هواآموزشي و به ويژه در حوزه

اي و هاي مؤثر در دفاع هوايي، نقشه راه مناسب را براي مقابله با تهديدات منطقهفناوري
بنابراين . ام نمايندترسيم و اقدامات مورد نياز خود را انج 1404اي در افق فرامنطقه

  :اصلي تحقيق عبارت است از مسئله

الزامات و نيازهاي آموزشي حوزه هوانوردي و هوافضا در دانشگاه علوم و فنون 
  كدام است؟ 1404هوايي شهيد ستاري در افق 

 اهميت و ضرورت تحقيق

شناسي است و مطالعات و آيندهاصلي براي هر گونه مطالعه راهبردي،  ةخميرماي
ها و مطالعات راهبردي به شمار نياز اساسي براي بررسيهاي ممكن، پيش بيني آينده پيش

و اقدامات كنوني امري  آينده براي كارها ةتفكر دربار. )279: 1386حاجياني، (آيد مي
بيني دارد و بر اساس همين عمل است كه چراكه عمل، نياز به پيش ؛ضروري است

انگيز و خوب يا يرجذاب، شيرين، تلخ، رؤيايي، غمتواند جذاب، غمحقق شده مي ةآيند
منظم آينده پرداخته شده و  ةپژوهي به مطالعاز اين رو در علم آينده. بد به وقوع بپيوندد

بخشيدن به دنياي  شكل پژوهي به عنوان علم و هنر كشف آينده وبه عبارتي ديگر آينده
  )102: 1385فر، ملكي( .مطلوب فردا توصيف شده است

ها و از جمله در همه حوزهتغيير وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب در  
منابع،  بينانه محيط و ارزيابيهاي آموزشي، مستلزم شناخت دقيق و واقع سامانه

هاي نو و هاي آموزشي و پديدآوردن رشتهتعيين اولويت. ها و تهديدهاست فرصت
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تا حدود زيادي به تالش و  همورد نياز، مستلزم نيازسنجي علمي و اصولي است ك
كه بتوان ضمن سوق دادن منابع و اقدامات اجرايي به  وابسته استهاي علمي  يافته

نگر را تدوين مدت يا بلندمدت و آيندههاي آموزشي كوتاههاي واقعي، برنامهسمت نياز
اي خاص از ها و مقاصد آموزشي و تصوير كلي از تحوالتي كه در زمينهو اولويت كرد

ها را با تغييراتي محيطي تطبيق و آموزش كردبيني دادن است، پيشلوم در شرف رخع
هاي  اي خطير را به عهده مراكز آموزشي به ويژه در حوزهداد و اين مسئله، وظيفه

  .گذاردعلوم هوايي مي همچونهاي روز فناوري

هاي مقام معظم رهبري در يكي از بيانات خود خطاب به فرماندهان ارشد نيرو
اين فرمايش، ضرورت . »شما بايد ديد نيروهاي مسلح را دوربرد كنيد«: مسلح فرمودند

 .نمايدها و الزامات آينده را براي همگان خاطرنشان مينگري و تعيين ضرورتآينده
  )50: 1389هاشمي و همكاران، (

عرصه هاي مختلف و به ويژه در امروزه مطالعات آينده و تعيين الزامات آن در حوزه
افته با يعلم و فناوري در سطح ملي و نيروهاي مسلح بسياري از كشورهاي توسعه

ها و مفاهيم توليدشده و با كسب شناخت شود و بر اساس ايدهاهداف خاصي انجام مي
هاي عملياتي، راهبردهاي اساسي به ويژه در ح و منطقي از آينده و با انجام تحليليصح

مارتين (.شودهاي نيروي انساني طراحي مياعي و ويژگيبعد آموزش كاركنان عرصه دف

2012 ،1182 -1186(   

مند به هاي دفاع هوايي، به منظور دسترسي بهينه و نظامبا توجه به ويژگي مأموريت
هاي پيشرفته و اهداف در اين حوزه نياز است تا از تجهيزات پيچيده راهبردي و فناوري

هاي روزي انقالب اسالمي و در راستاي سياستپس از پي. برداري شودبه روز بهره
، تأمين نيازهاي نيروي انساني در 1نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران

                                                           

 نهاجا .1
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هاي كارشناسي خلباني، عملياتي، فني و مديريتي در خصوص تجهيزات و تخصص
  .هاي متنوع به دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري محول شده استفناوري

م و فنون هوايي شهيد در راستاي اجراي مأموريت واگذاري به دانشگاه علو روازاين
هاي اين دانشگاه در تا با در نظر گرفتن وضع موجود آموزش است يستاري، ضرور

تحليل و تحوالت ) 1404افق (هوانوردي و هوافضا، نيازهاي آموزشي در آينده  ةعرص
بيني تغييرات آينده،  هي و پيشهاي آموزشي مشخص شود تا با آگااساسي و اولويت

ها و ريزي مورد نياز براي اين دانشگاه و ساير دانشگاهها و برنامهشرايط انجام تحليل
بديهي . شودمراكز آموزشي دفاعي فعال در عرصه هوافضا و هوانوردي در كشور فراهم 

ز برداري از نتايج تحقيق منجر به محروميت ا است عدم اجراي تحقيق و عدم بهره
ريزي و نگر به منظور انجام برنامهگفته است و عدم انجام تحقيقاتي آيندهمزاياي پيش

ها و عدم دسترسي به ي اثربخش، به غفلت و روزمرگي براي سازمانها گذاريسياست
  .دشومنجر مينگاه دوربرد مدنظر 

يت هاي آن اهمتواند به همان اندازه خروجينگاري در اين تحقيق مي روند آينده
آوري خبرگان حوزه هوافضا و هوانوردي، براي فكر و جمع فرايندداشته باشد، به ويژه 

تواند به همان اندازه موضوعات مورد بحث، مهم باشد و بحث كردن در مورد آينده مي
موجب شود نهادهاي تأثيرگذار در جهت رسيدن به يك هدف مشترك همسو شوند و 

هاي  ها و فرصتها، دغدغهركي از چالشيجاد درك مشتتواند به ابه عالوه اين وفاق مي
فناوري هوافضا و هوانوردي منجر شده و منجر به كشف بهتر  ةنوظهور در عرص

  .هاي مشورتي گرددفرايندهاي فناوري و آموزشي از خالل اولويت
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  اهداف تحقيق

و  يهوانورد ةمطلوب در حوز يتعيين الزامات و نيازهاي آموزش: هدف اصلي) الف
   1404هوافضا در افق 

  اهداف فرعي) ب
  ؛1404هاي مؤثر در دفاع هوايي در افق ها و فناوريتعيين مؤلفه )1(
زان توانايي صنايع داخلي در تأمين نيازهاي عملياتي در حوزه هوايي در يبررسي م) 2(

  ؛1404افق 
به هاي آموزشي براي رسيدن شناسايي تغييرات مورد نياز در ساختار و روش) 3(

  ؛1404اهداف در افق 
  .بر نظرات خبرگان يمبتن 1404هاي آموزشي در افق كشف نيازها و اولويت) 4(

  تحقيق هاي پرسش

  سؤال اصلي) الف

 1404و هوافضا در افق  يالزامات و نيازهاي آموزشي مطلوب در حوزه هوانورد
  چيست؟

  فرعي هاي پرسش) ب

  شامل چه مواردي است؟ 1404يي در افق هاي مؤثر در دفاع هواها و فناوريمؤلفه )1(
به  1404توانايي صنايع داخلي در تأمين نيازهاي عملياتي در حوزه هوايي در افق ) 2(

  چه صورت است؟
هاي آموزشي براي رسيدن به اهداف در افق تغييرات مورد نياز در ساختار و روش )3(

  كدام است؟ 1404
  چيست؟ 1404هاي آموزشي در افق نيازها و اولويت) 4(
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  فرضيات تحقيق

 اين كه آنجا از باشد،مي تحقيق متغيرهاي خصوص در محقق عالمانه حدس ،فرضيه
 پاسخي يافتن بر تمركز و شودنمي مطرح ايفرضيه لذا است، كيفي نوع از تحقيق

 .باشدمي تحقيق سواالت به اكتشافي

  پيشينه و ادبيات موضوع

هاي اصلي دستيابي ، در حكم يكي از راهبردامروزه آموزش و بهسازي منابع انساني
شود و ضمن فراهم آوردن مزيت به توسعه و سازگاري با شرايط تغيير، قلمداد مي

جايگاه و اهميتي ، نمستمرشا ةها و كشورها، در بقا و توسعرقابتي براي سازمان
ر اين هاي صحيح د گذاري ريزي و سياستبرداري و طرحچرا كه با بهره دارد؛راهبردي 

نمودن  آمد توان زمينه شناسايي و پرورش استعدادهاي نهفته و روزخصوص مي
  )35و  34: 1381زادگان، عباس( .هاي فردي را ايجاد كرداطالعات، دانش و مهارت

ترين علوم مورد نياز هر ملتي است كه بر اساس آن در عصر شناخت آينده از حياتي
انساني مناسب،  وجود سرمايه و نيروي در صورت) عصر اطالعات و دانش(كنوني 

ها هاي انساني وجود خواهد داشت، بنابراين سازمان امكان رسيدن به بسياري از خواسته
و كشورهاي موفق همواره با نگاهي به تغييرات علم و فناوري و نيازهاي آتي خود با 

كه با استفاده از كنند  نگاري علم و فناوري تالش ميپژوهي و آيندهنگرش به مقوله آينده
آن، به تعيين سياست و راهبردهاي آموزشي مورد نياز براي سازمان و كشور خود بهره

  )345-348: 1389عابدي جعفري و همكاران، (. برداري نمايند

نگاري كشورها، به جنبة آينده نظران، بيشترين حجم مطالعات آيندهبه اعتقاد صاحب
هدف كلي . )1210- 1207: 2012رجا و ديگران، بوپاتي(افته استيها اختصاص فناوري

احتمال آن هاي عمومي نوظهوري است كه نگاري فناوري، شناسايي فناوري آينده
براي كشورها و رود كه بيشترين منافع اقتصادي، امنيتي، سياسي و اجتماعي را  مي

  )906: 2012ميسنر (.ها در پي داشته باشد سازمان
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دهنده اهميت قابل تواند نشاناز اين مطالعات، ميمختصري  پيشينةسابقه و  بيان
در برخي كشورهاي . توجه و روزافزون موضوع از نظر كشورهاي صنعتي باشد

بيني فناوري به ها، بيشترين سهم را در پيشپيشرفته، بخش دفاعي نسبت به ديگر بخش
بيني فناوري به همراه شهاي پيدر حقيقت برخي از روش. دست آورده است

بيني فناوري به طور در كشور فرانسه از پيش. هاي دفاعي توسعه يافته است بيني شپي
در اين كشور، امروزه استفاده از . شودريزي ملي استفاده شده و ميمؤثري در برنامه

ك يريزي به هاي برنامهبيني فناوري در راهبردهاي توسعه و ديگر فعاليتنتايج پيش
  )1375، راميبه( .اصل تبديل شده است

هاي ملي است كه در برنامه عنوان شده )1382ساده و همكاران، (در برخي از مراجع 
نگاري فناوري، از نظرات و آراي بيش از ده هزار نفر كارشناس و متخصص  آينده

هاي پژوهشي و فعاليتدهي استفاده شده و نتايج به طور مؤثري در جهت
اكنون در بيشتر كشورهاي هم. گرفته استهاي ملي مورد استفاده قرار  ريزي برنامه

ريزي بيني فناوري در برنامهخصوص كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از پيشاروپايي و به
  . شود ملي، استفاده مي

 ةسال آينده در حوز 30اولين برنامة آينده نگاري در  1970در كشور ژاپن در سال 
ر پنج سال يكبار اين برنامه انجام شده علم و فناوري آغاز شد؛ و از آن تاريخ به بعد، ه

گذاري علم و فناوري كشور  تاكنون دو سازمان علم و فناوري و مؤسسه سياست. است
اند سال آينده را به انجام رسانده 30نگاري علم و فناوري در ژاپن هفت برنامة آينده

هاي انجام بررسي ها واز نكات بسيار جالب اينكه در ارزيابي. )1382تبرايي و همكاران، (
، 1971نگاري علم و فناوري ژاپن در سال شده در خصوص نتايج اولين برنامة آينده

سال  20موضوعات مطرح شده در اولين برنامه، بعد از درصد  64مشخص شد كه 
  . تحقق پيدا كرده است
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آميزي در زمينه هاي موفقيتاز ديگر كشورهاي آسيايي كه در دو دهة اخير برنامه
توان به كشورهاي هندوستان، چين، مي اند، دادهنگاري علم و فناوري را انجام دهآين

برداري هاي بسياري به بهرهامروزه كشورها و سازمان ؛كرداندونزي و كره جنوبي اشاره 
  )1382عباسپور ثاني، (. از اين مقوله مهم توجه دارند

، با هدف كسب 1اول جنگ جهاني هاي پس ازعلم و فناوري از سال نگاريآينده
ي اقتصادي، اجتماعي و ها حوزه هاي نظامي مطرح و به مرور وارد سايربرتري در حوزه

در كشورهاي مختلفي  .)1387 عظيمي،(از جمله كشاورزي و محيط زيست شده است 
توان يافت كه از اي را نمينگاري صورت گرفته است اما هيچ دو مطالعهمطالعات آينده

طبيعي است كه اهداف و رويكردهاي انجام  ؛خروجي يكسان باشند ظر فرايند يان
به عنوان مثال . كشورهاي مختلف، بسته به شرايط آنها متفاوت باشد نگاري در آينده

، )2001:ميجيوارا(پژوهي در كشور آفريقاي جنوبيتوان به اسناد مطالعات آينده مي
اشاره كرد كه هر يك با استفاده از ، )2005:مياكه(جنوبي، كره)1387عظيمي، (جمهوري چك 

ها، ابزارها و رويكردي متفاوت به انجام مطالعاتي در اين خصوص پرداخته و شيوه
  . اند علم و فناوري ايجاد نموده ةگذاري خود در حوزمبنايي براي سياست

 2025نيروي هوايي  ةميالدي طرحي مطالعاتي در كشور آمريكا دربار1996در سال  
، نيازهاي نيروي هوايي آينده يها و مفاهيم توليداساس ايده است تا برانجام شده 

در اين تحقيق چهار راهبرد طرح شده است كه دو ). Jackson, 1996(مشخص شود 

                                                           

ي پس از جنگ جهاني اول، طرح شده در حالي كه اين ها آينده نگاري به شكل جديد آن از سال .١
ي همواره مورد توجه حاكمان و رهبران ي بزرگ بشرها و حكومت ها بحث از زمان شكل گيري تمدن

جوامع بوده است، در قرآن كريم سوره روم در خصوص پيروزي ايران بر روم و پيروزي آينده روميان 
بعد غَلَبِهِم ضِ وهم مّن في أَدنَى الْأَر - وم غُلبت الرُّ«: بر ايران مطالبي مطرح شده است، از جمله

 .تمدن بشر وجود دارد موارد مشابه متعددي در قرآن وتاريخ ....و» سيغْلبونَ
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مورد آن به طور مستقيم مرتبط با آموزش در حوزه علوم نظامي پيشرفته است كه 
  .است هاي تخصصي و عملياتياهميت آموزش در حوزه ةدهند نشان

هاي صورت گرفته در كشور، اي انجام شده در پژوهشدر ميان مطالعات كتابخانه
راستا با موضوع تحقيق حاضر باشد يافت پژوهشي كه به طور مستقيم و كامل هم

در پيشبرد  كه به نوعي در راستاي تحقيق بود و نتايج حاصل وليكن موضوعاتي ،نگرديد
  :در اين قسمت آورده شده است به طور خالصه ،اين پژوهش مؤثر است

هاي عملكردي نظام آموزشي نهاجا در پژوهشي به تعيين شاخص) 1382(رمضاني 
مورد كاربست  29نتايج حاصل از مطالعات انجام شده با و الگوهاي بهينه آن پرداخته و 

ه كردباشند را ارائه شاخص عملكرد كه سبب تسهيل در امور مديريت آموزشي مي
  . است

به » هاي شكاري نهاجايگان ةاستراتژي توسع«عنوان  بابا پژوهشي ) 1382(ي ميقان
  .تبيين راهبردهاي مورد نياز براي توسعه آتي پرداخته است

تدوين استراتژي توسعه «ه است در پژوهشي با عنوان كردسعي ) 1384(احمدي 
 25ناوري در ف ة، با توجه به روند رشد و توسع»سال آينده 25ناوگان هوايي نهاجا در 

هاي ناوگان هوايي نهاجا سال آينده به تبيين چگونگي ارتقا و توسعه آمادگي و قابليت
- اي و فرابراي مقابله با تهديدات منطقه) هاي عملياتيويژگي -تجهيزات و تسليحات(

  .اي بپردازدمنطقه

، نيز در پژوهشي ديگر به اين نتيجه رسيده است كه در مسير ساخت) 1384(اويسي 
سازهاي پروازي در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، كارگيري شبيه هتوسعه و ب

سازهاي سازي، ساخت و توليد شبيه اث مجتمع پژوهشي تحقيقاتي، بهينهبه احد دبايمي
  .پروازي آجا و نهاجا پرداخته شود



 1392، سال سيزدهم، تابستان  50، شماره  پژوهشي مديريت نظامي -علميفصلنامه /  46

اوري نيز در پژوهشي با طرح اين مقوله كه دفاع هوايي با اولويت فن) 1387(حبيبي 
» قدرت نرم«به كمك » قدرت سخت«اطالعات مبتني بر دانش و اطالعات كه تركيبي از 

هاي آينده روبرو است، به ضرورت جنگتحوالت بنيادي در عرصهاست با گسترش 
هاي نو هاي جديد و قالبهاي هوايي براي درك حوزهجنگبازنگري مفاهيم گذشته

ل فناوري چه تأثيري اينكه تحو ،داردنوان ميهاي آينده تأكيد داشته است و عدرجنگ
خواهد گذاشت، نيازمند پاسخي روشن در اين زمينه هاي آيندهبر دفاع هوايي در جنگ

  . است

ها و فنون متعددي براي نيازسنجي آموزشي در منابع آمده است، ليكن با توجه روش
اده كرد تا بتوان به ها، ابزار و فنون مناسب استفبه شرايط هر تحقيق بايد از روش

علوم و  ةدر اين تحقيق، با توجه به محوريت مقول. هاي قابل اعتماد دست يافت داده
گيري از فنون هوايي، هوافضا و هوانوردي و نقش كشف آينده محتمل و مطلوب با بهره

پژوهانه و با اعتقاد به اهميت فراوان نظر فرد خبره و قابليت اعتماد باالتر نگرشي آينده
كننده در  به نظرات خبرگان نسبت به تغييرات و الزامات آينده و چون نخبگان شركت

هاي متنوعي برخوردارند، با استفاده از يند تحقيق از لحاظ تجربه و تخصص از زمينهافر
  .شودنگر به اجراي تحقيق پرداخته ميشيوه دلفي و با اتكا به رويكردي آينده

  مدل مفهومي تحقيق

ي نياز سنجي آموزشي مستلزم آن است كه از يك الگوي مشخص هااجراي طرح
نيازسنجي و افزايش كيفيت  فرايندپيروي كند، اين امر باعث تسهيل و افزايش دقت 

الگوي ارائه شده در اين تحقيق به . سازدتر مينتايج خواهد شد و درك آن را آسان
 ةموزشي دانشگاه در حوزبررسي عوامل و محورهاي تأثيرگذار بر نيازها و الزامات آ

بيني و نگرش پردازد و با واقعمي 1404فضا و هوانوردي در افق هاي هواآموزش
را بر اساس روش دلفي خبرگان حوزه هوا فضا و هوانوردي كشور  هاي هسيستمي، نظري

هاي هوانوردي و هوافضا در نمايد، سپس با تجزيه و تحليل آموزش آوري مي جمع
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هاي صنعت بيني توانمندياير كشورهاي جهان و با بررسي و پيشدانشگاه هوايي و س
اي و ظهور اي و فرا منطقهبيني تهديدهاي منطقه، پيش1404هوا فضاي كشور در افق 

هاي جديد و بر اساس سند چشم انداز و مأموريت نهاجا، نيازهاي آموزشي فناوري
  .نمايدبيني و شناسايي ميدانشگاه را در آينده مورد نظر، پيش

در اين مدل نيازها و . الگو و مدل مفهومي تحقيق ترسيم شده است) 1(در شكل 
قرار داشته و  محورالزامات آموزشي دانشگاه در حوزه هوافضا و هوانوردي در 

  .هاي تأثيرگذار بر آن نيز مشخص شده است مقوله
  

    
  
  
  
  
  
  

  
  

  1404هوانوردي و هوافضاي نظامي در افق هاي مدل مفهومي تعيين نيازها و اهداف آموزش): 1(شكل 

خواهد بود و بر مبناي محورهاي مذكور، ) 1(محتواي تحقيق برگرفته از الگوي شكل 
در چندين مرحله به صورت  نامه پرسشها تنظيم شده و مطابق روش دلفي، شاخص

ها به تجزيه و تحليل و آوري دادهسپس با جمع. باز، نيمه باز طراحي خواهد گرديد
سنجش نظرات و عقايد خبرگان پرداخته شده و امكان بررسي عميق موضوع و حصول 

در نهايت، الزامات و نيازهاي . شودتوافق آنها در خصوص محورهاي تحقيق فراهم مي

  اهداف و نيازها
 هايآموزش 
 و وانوررديه

 دانشگاه در هوافضا
  

 هوافضاي صنعت
 كشور

 هايآموزش
   هوانوردي

   ايمنطقه اتتهديد
 ايفرامنطقه و

 شناخت و بررسي
 دجدي و نوظهور هاي فناوري

 و دستي باال اسناد
 اندازچشم سند
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و  شناسايي 1404هاي هوافضا و هوانوردي در افق آموزشي دانشگاه در حوزه
مندرج در ادبيات تحقيق اقتباس شده اين الگو از مباحث . بندي خواهند گرديد اولويت

  :است زيرو مراحل و محورهاي آن به شرح 
هاي هوانوردي و هوافضا در دانشگاه هوايي و ساير بررسي وضعيت آموزش -1

 .كشورهاي جهان

هاي نوظهور در حوزه هوافضا و هوانوردي و تأثير آن بر بيني فناوريتحليل و پيش -2
 .نيازها و الزامات آموزشي

 .1404بيني وضعيت آن در افق هاي صنعت هوافضاي كشور و پيشانمنديتحليل تو -3

 . هااي و بررسي تحريماي و فرا منطقهتحليل تهديدهاي منطقه -4

ها و اهداف چشم انداز در حوزه هوافضا و هوانوردي تحليل چگونگي تحقق آرمان -5
 .بر اساس مأموريت نهاجا

هاي آموزشي با و تعيين اولويت 1404تعيين نيازها و الزامات آموزشي در افق  -6
 .استفاده از روش دلفي

بندي نيازها و الزامات آموزشي دانشگاه در هدف اين الگو تعيين، شناسايي و اولويت
- مدت و كوتاههاي ميانتنظيم برنامه ،است كه در صورت تحقق آن) 1404افق (آينده 

وافضا و هوانوردي به اهداف چشم انداز در حوزه ه دستيابيمدت و اجرايي براي 
  .دشوپذير مي امكان

  شناسي تحقيقروش

  نوع و روش تحقيق

 هايسياست و هاگيريتصميم در تواندمي و است كاربردي نوع از پژوهش اين 
 و عمل مالك و تأثيرگذار) نهاجا( ايران اسالمي جمهوري ارتش هوايي نيروي آموزشي

 نوع از هدف لحاظ به و است كيفي تحقيق اين ها،داده نوع مبناي بر. باشد ارجاع
  . است پيمايشي و موردي مطالعه نوع از تحقيق روش مبناي بر و توصيفي
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ز دلفي يكي ا روش. شودپژوهش حاضر با استفاده از شيوه دلفي انجام مي
نگاري است كه براي به دست آوردن تصوير كلي از  هاي مورد استفاده در آينده روش

شود و از برداري ميصي از علوم در حال رخ دادن است بهرهخا ةتحوالتي كه در زمين
موضوع يا  ةيابي است كه به منظور حصول توافق جمعي دربارمشهور توافق هاي روش

و عقايد گروهي از كارشناسان به طور  ها هنظري مندحيطه معين، از طريق گردآوري نظام
مورد استفاده قرار  نامه شپرسسري مستقل و بدون ذكر نام آنان با استفاده از يك

 )1390اسالتر و همكاران، ( .گيرد مي

بدين صورت كه  ؛شوددر اين تحقيق، استفاده از روش دلفي در پنج مرحله انجام مي
هاي كلي اعضاي شركت كننده در نظرسنجي، در مرحله اول براي يافتن ديدگاه

تحقيق، نظرات  هاي سشپرهاي اصلي مرتبط با باز توزيع شده و در زمينه نامه پرسش
سپس همزمان با تشريك مساعي ديدگاه اعضا، توافقات و نظرات . شودآوري ميجمع

دوم در اختيار اعضا  نامه پرسشريزتر در هر حوزه تفكيك شده و  هاي پرسشكلي به 
آوري شده براي اظهار نظر مجدد براي هاي جمعدر هر مرحله، پاسخ. شودقرار داده مي
دگان در فرايند دلفي ارجاع داده شد و اين چرخه بر اساس فرايند كننهمه شركت

نخبگان به اجماع نظر و  ةمرحله كليپنج طي  ،نهايت مذكور ادامه يافت تا اينكه در
  .ها رسيدندتوافق نسبي در شاخص

نكات مشترك و هماهنگ بين اعضا با در نظر گرفتن مالحظات آماري و امتيازدهي  
تحقيق  هاي پرسشهاي كننده پاسخ و تحليل محقق مشخص SPSS افزاربه وسيله نرم

با برقراري مصاحبه با خبرگان در خصوص مدل مفهومي  در بدو امر نيز. خواهد بود
آمده است نظرسنجي شد كه به اتفاق و با  به دستاي پژوهش كه از مطالعات كتابخانه

ي و جامع تشخيص اجماع نظر همه خبرگان مورد بررسي، مدل مفهومي پژوهش كاف
  .داده شد
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  گيرينمونه و روش نمونه

كه  استهاي هوافضا و هوانوردي آموزش ةجامعه آماري اين تحقيق خبرگان حوز
ن عملياتي خبره ش، خلبانان، خبرگان صنعت و مسئوالاستادان دانشگاه، مسئوالن آموز

   .گيرد مرتبط با قدرت هوايي را در بر مي
، لذا در اين تحقيق، )1382اصغرپور، (باشدنفر مي 8-12در روش دلفي حجم نمونه 

نفر از خبرگان و صاحبنظران است كه با استفاده از روش  11حجم نمونه شامل تعداد 
اساس قضاوت و بينش  چرا كه در اين روش بر ؛اندغيراحتمالي هدفمند انتخاب شده

هاي جمعيتويژگي .به انتخاب افراد و نمونه واجد شرايط پرداخته شده است 1نامحقق
  .نشان داده شده است) 1(شناختي خبرگان در جدول شماره 

  شناختي خبرگان مورد مطالعههاي جمعيتويژگي): 1(جدول 

  گيريروايي و پايايي ابزار اندازه

منظور از . در اين تحقيق در ابتدا به روايي تحقيق از نظر ساختاري پرداخته شد
ايد محقق براي آنچه كه مورد بررسي و آزمايش قرار روايي ساختاري اين است كه ب

بدين ترتيب به منظور افزايش روايي از . هاي عملي مناسب ارائه نمايددهد، شاخصمي
                                                           

در انتخاب نمونه . اند هوافضا و علوم مديريتي بوده ةاز خبرگان فعال در حوز آن نيز تيم تحقيق و ناظران .1

 .گيري و دقت نظر الزم جهت دارا بودن شرط خبرگي در حد بااليي صورت پذيرفته استسخت
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توان به اسناد باال دستي و سند چشم انداز چندين منبع استفاده گرديد كه براي نمونه مي
ي هوانوردي و هوافضا، هاهاي آموزشي، آموزشو مأموريت نهاجا، الگوها و مدل

كه در  كردهاي جديد و نوظهور و صنعت هوافضاي كشور اشاره نگاري، فناوري آينده
همچنين براي كسب اطمينان و تأييد . برداري شده استاين تحقيق در سطح وسيع بهره

ها از نظرات تعدادي از خبرگان نيز استفاده شد و به منظور تعيين نامه پرسشروايي 
هاي پژوهش؛ با استفاده  ها و شيوهنيز ضمن ثبت و مستندسازي روش نامه سشپرپايايي 

از روش آلفاي كرونباخ به تعيين ميزان ضريب آلفاي كرونباخ پرداخته شد كه با توجه 
  .، پايايي ابزار مورد تأييد واقع شدها پرسشبراي كليه  0.7به ضريب باالي 

  نامه پرسشمراحل تنظيم 

ل به اهداف پژوهش و تعيين نيازهاي آموزشي هوافضا و در گام اول، براي ني
ادبيات مرتبط با موضوع در داخل و خارج كشور و  با بررسي 1404هوانوردي در افق 

گذار بر موضوع تحقيق مشخص اين حوزه، عوامل اصلي تأثير متخصصانمشورت با 
ز مأموريت نهاجا انداماسناد باال دستي و سند چش) الف: شدند، اين عوامل عبارتند از

صنعت هوافضاي ) د  اياي و فرامنطقهتهديدهاي منطقه) ج هاي نوظهور فناوري) ب
بنابراين مدل مفهومي تحقيق به صورت . هاي هوانوردي و هوافضاآموزش) كشور هـ

سپس با تعيين گروه دلفي با استفاده از سازوكارهاي تشريح . تدوين گرديد) 1(شكل 
باز  نامه پرسشش نمونه، ابتدا بر مبناي مدل مفهومي تحقيق، شده در خصوص تعيين رو

كننده در فرايند و سؤال كلي طراحي گرديد و پس از ارسال به اعضاي شركت 21شامل 
هاي ذيل احصاء گرديده و ها و مصاحبه با آنان در نهايت شاخصنامهآوري پاسخجمع

. پرداخته شد) سؤال 107با  بسته نامه پرسش(دوم  نامه پرسشبر آن اساس به طراحي 
آوري و  كننده در فرايند دلفي و جمع ها بين اعضاي شركتنامه پرسشپس از توزيع 

سوم طراحي و ارسال گرديد كه در نهايت  نامه پرسشتجزيه و تحليل نظرات نخبگان، 
  . خبرگان در دور پنجم به اجماع رسيدند و فرايند دلفي به اتمام رسيد
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تر اول به چند سؤال جزئي نامه پرسشهر سؤال موجود در  ،نامه پرسشدر اين 
تري بيان كننده در فرايند دلفي به طور مشخصتا توافق بين اعضاي شركت تجزيه شد

اي با طيف ليكرت تنظيم به صورت پنج گزينه هاي پرسشالزم به ذكر است كه . شود
). كامالً مخالفم= 1لفم؛ مخا= 2نظرم؛ بي= 3موافقم؛ = 4كامالً موافقم؛ = 5(شده است 

دهنده  ي تحقيق نيز نشانها در قسمت تجزيه و تحليل يافته لذا اعداد جداول مربوط
  . استنظرات خبرگان ) پراكندگي(ميانگين به همراه انحراف معيار 

 هاي تحقيقتجزيه و تحليل يافته

ه بيش شود، كليه خبرگان مورد مطالعمشاهده مي )1(طور كه در جدول شماره  همان
اند و ضمن دارا بودن مدارج هوانوردي و هوافضا داشته ةسال خدمت در عرص 25از 

%) 81(يا معاون سازمان به عنوان رئيس %) 83(و دكتري %) 27(علمي كارشناسي ارشد 
و %) 55(، هوانوردي %)45(در ارتباط با امور هوافضا %) 19(و جانشين رئيس يا معاون 

   .اندو حوزه مشغول فعاليت و خدمت بودههاي مرتبط با اين دآموزش

  تحقيق هاي پرسش

شامل چه مواردي  1404هاي مؤثر در دفاع هوايي در افق ها و فناوريمؤلفه): 1(سؤال 
  است؟

هايي از علم و فناوري كه در حوزه هوانوردي و در اين سؤال، سعي شده كه بخش
شناسايي شوند كه البته اين بيشتر مؤثر خواهند بود،  1404هوافضاي نظامي در افق 

بندي لذا با جمع. باشندرو نيز ميها خود تابعي از نيازهاي دفاعي و تهديدات پيشحوزه
را به ) 2(هاي مندرج در جدول شماره توان حوزهها، مينامه پرسشنتايج حاصل از 

ست ا ذكرالزم به . كننده در فرايند دلفي دانستعنوان نظر همگرا شده خبرگان شركت
هاي اصلي علم و فناوري بوده و بايد در فرايند تعيين الزامات ها سرفصلكه اين حوزه

  .تر تجزيه شوند هاي كوچكآينده علم و فناوري، به شاخه
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  1404هاي اصلي فناوري هوافضا و هوانوردي در افق حوزه): 2(جدول 
 ميانگين )ويتبه ترتيب اول(هاي اصلي فناوري در هوانوردي و هوافضا حوزه رديف

1 
و ) قدرت مانور هوايي(هاي مرتبط با كنترل عملكرد هواپيما و پرواز علوم و فناوري

 هاي كنترل پروازهاي تست و تحليل نتايج و سامانهسامانه
7273/4 

 7273/4 سازهاشبيه انواع طراحي و ساخت و به كارگيري ةحوزهاي مرتبط با فناوري 2

3 
شناسايي، تهاجمي و  حي، ساخت و به كارگيري هواپيماهايهاي طراعلوم و فناوري

 سرنشين بدون جنگنده
3636/4 

 3636/4 )ايجنگ شبكه(اطالعات، ارتباطات و كنترل فرماندهي  فناوري 4

 3636/4 دفاعي و تهاجمي سايبري عمليات ةهاي حوزگسترش فناوري 5

6 
هاي مرتبط با مند و فناوريهاي هوشايستا و مجهز به سامانه دور هايسالح گسترش

 كنترل، به كارگيري مهمات هوشمند
2727/4 

 2727/4 )سنجش از راه دور(اطالعات  و الكترونيك جنگة حوز هايفناوري 7

8 

مركب و  هاي هوايي با استفاده از موادسازه كارگيري بههاي ساخت و علوم و فناوري
و مواد سراميكي براي كاربرد ) گريزيفناوري رادار(الكترومغناطيسي  امواج مواد جاذب

 در هواپيما و پيشرانه

2727/4 

9 

اعم از موتورهاي توربوجت، (هاي هوايي هاي طراحي و ساخت پيشرانهعلوم و فناوري
هاي مايع قابل استفاده در پيشرانه و جامد هايو سوخت) توربوفن و راكت موتورها

 نوين

2727/4 

 1818/4 )ماژوالر( اويونيك هايسيستم ا طراحيهاي مرتبط بعلوم و فناوري 10

11 
هاي كنترلي پيشرفته شامل ميكروكنترلرها سامانه كارگيري بهعلوم و فناوري طراحي و 

 ها قابل استفاده در ربات
1818/4 

 0909/4 مرتبط با ساخت، پرتاب و كنترل ماهواره هايعلوم و فناوري 12

 0000/4 )هواپايه و فضاپايه(ليزرها  و وريناف علوم نانو 13

 0000/4 )هاي پروازيبراي سامانه(باال  مداومت با جامد هايسوخت 14

15 
نقل و تعمير و  فناوري تسليحات سبك و مدوالر به منظور سهولت در حمل و

 نگهداري
9091/3 

 9091/3 ها و تسليحات الكترومغناطيسي و سنسورهاي ماكرويوبمب 16
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هوايي در افق  ةتوانايي صنايع داخلي در تأمين نيازهاي عملياتي در حوز: )2(سؤال 
  به چه صورت است؟  1404

نظر اجماعي اعضاي شركت كننده در نظرخواهي، بر اين است كه در صورتي كه 
هواپيماهاي نظامي وجود داشته باشد، با  ةگذاري كافي در حوز اراده و سرمايهعزم و 

يح در سطح كالن و پرهيز از ه راه مناسب، مديريت صحريزي، ارائه نقشبرنامه
مستمر مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، شاهد ارتقاي  به عنوان تأكيدكاري  موازي
ها وجود خواهد خواهيم بود و امكان تأمين نيازمندي 1404هاي مرتبط در افق سامانه
توانند با اعتماد به نفس يم 1404لذا با اين نگرش صنايع داخلي كشور در افق . داشت

درج شده است، ) 3(هايي كه در جدول شماره محور به قابليتو تالش مستمر و هدف
  .دست يابند

  1404توانايي صنايع داخلي در حوزه هوافضا و هوانوردي در افق ): 3(جدول 

 ميانگين 1404بيني از توانايي صنايع در افق پيش رديف

 4545/4 ي حوزه هوافضا و هوانورديهانيازمندي تأمين و هاسامانه يارتقا توانايي در 1

 0909/4 )هواپايه و زمين پايه(موشكي  نيازهاي تأمين در توانايي 2

3 
  هاي هوايي در بخش سازه، رادار، سامانه ساخت در توانايي
 نوظهور هايفناوري به مجهز هاي الكترونيكي و مكانيكيسامانه

0000/4 

 0000/4 )هاي موتور، سازه و اويونيكدر بخش(هواپيما  سازي و ارتقاي ينهبه در توانايي 4

5 
  امكان طراحي و ساخت هواپيماهاي شكاري و آموزشي 

 )هاي موتور و موادبه ويژه در زمينه(
6364/3 

 2727/3 گريز رادار هايفناوري به نظامي هواپيماهاي تجهيز 6

  

هاي آموزشي براي رسيدن به اهداف و روش تغييرات مورد نياز در ساختار): 3(سؤال
  كدام است؟ 1404در افق 

است،  1404بيني ساختار و روش آموزشي در افق ن سؤال، هدف اصلي پيشيدر ا
  . گو باشدازهاي موجود از زمان حاضر تا آن زمان پاسخياي كه بتواند به نبه گونه
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 يآموزش ةدر دور ياورع علوم الزم و فنيتجم ينظر اجماعي خبرگان، به طور كل 
براي اثربخشي بيشتر، بايد اين تغييرات به . باشد يم 1404ل به اهداف افق ين يبرا

گرايانه انجام صورت تدريجي و با طرح از پيش تعيين شده و بر اساس نيازسنجي واقع
همچنين از تجارب . ا مبتني بر آزمون و خطا پرهيز شودياي و و از تغييرات سليقه

استفاده غييرات متعدد انجام شده در ساختار و نظام آموزشي نيروي هوايي پيشين و ت
گيري خبرگان شركت كننده در نظرسنجي، عمدتاً به سمت  جهت. مطلوب به عمل آيد

تر و تر نمودن ساختار آموزشي در رشته هوافضا و تخصصيو سوي هر چه علمي
به علوم و فناوري نوين و  ها در رشته هوانوردي با نگاهتر نمودن آموزشكاربردي

هاي نوين و علوم زيرساختي بدين صورت كه در بخش فناوري. تهديدات جديد است
مورد  1404هاي الزم در افق هاي هوايي بايد آموزشبراي طراحي و ساخت سامانه

هاي گزينشي و ساختاري براي نيل به اين هدف بنابراين، تغيير روش. توجه قرار گيرد
  . ت بندي شده استياولو) 4(ماره بصورت جدول ش

  1404هاي آموزش در حوزه هوانوردي و هوافضا در افق هاي مرتبط با ساختار و شيوهها و مؤلفهشاخص): 4(جدول 

 ميانگين اقدامات الزم در حوزه ساختار و روشهاي آموزشي رديف

 4545/4 هاي هوانورديرويكرد نامتقارن به آموزش 1

با هدف فعاليت در  1تبط با فناوري در كنار دانشگاه هوايي شهيد ستاريهاي مرايجاد بخش 2
 ؛ 1404هاي پيشرفته در افق نيازهاي الزم براي دريافت و ايجاد فناوريايجاد پيش

2727/4 

 1818/4 تعامل با ساختار آموزشي ساير كشورهاي صاحب فناوري در حوزه هوافضا و هوانوردي 3

 0909/4 علمي باالتر توانجو براي جذب دانشجويان با دانش گزينش بهبود شيوه 4

 8182/3 هان آموزشكردتر تخصصي 5

هاي مشترك با توجه هاي عملي در ميدان رزم از طريق برگزاري رزمايشاجراي آموزش 6
 اياي و فرامنطقهتهديدات منطقهبه 

9091/3 

هاي هوايي اخت سامانهس و طراحي حوزه هاي نوين درهاي مرتبط با فناوريآموزش 7
 )هاي هوافضاتر به آموزشنگرش علمي(

7273/3 

 6364/3  هاي علمي و تخصصيعمومي و افزايش آموزش و نظامي هاي سنتيكاستن از آموزش 8

                                                           

 نوين هايفناوري دانشكده مانند ايجاد .١
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 چيست؟ 1404هاي آموزشي در افق نيازها و اولويت): 4(سوال 

دي و هوافضا در هوانور ةها و نيازهاي آموزشي در دو حوزدر اين سؤال اولويت
در حوزه هوانوردي، نظر عمومي اعضاي . مورد توجه قرار گرفته است 1404افق 

مطرح ) تعداد نفرات(كننده در نظرسنجي بر اين بود كه در آينده كميت نيروها  شركت
تك نفرات در تعيين قدرت و توانمندي نيست؛ بلكه كيفيت كاري و توانمندي تك

لذا بايد مهارت عملي خلبانان و كاركنان . زه مؤثر استسازماني و كشورها در اين حو
هاي نيروهاي مرتبط به طور چشمگيري افزايش يافته و تعمير و نگهداري و ساير بخش

 يعالوه بر اين، نظر اجماع. هماهنگي و سرعت عمل آنها نيز افزايش يابد مهمتراز همه 
ها، آموزشي مدرن در آموزشسازها و وسايل كمك خبرگان بر استفاده گسترده از شبيه

ها، انجام استفاده از مراكز آموزشي خارج از كشور در راستاي ارتقاي سطح آموزش
، آموزش در شرايط واقعي )تهاجمي، شناسايي(هاي عملياتي در حوزه پهپادها آموزش

ها و در نهايت تكميل آموزش خلبانان با تقويت از طريق اجراي آموزش در رزمايش
با (هاي اطالعات، جنگ سايبري، جنگ الكترونيك و جنگ نامتقارن وزهآموزش در ح

در اين راستا تأكيد بر افزايش خالقيت . بوده است) تاكيد بر جنگ غيرمتمركز
ها دانشجويان خلباني گرديده است تا خلبانان بتوانند در عمليات واقعي، با ابداع روش

  .ت موجود به ايفاي نقش بپردازندها و استفاده حداكثري از توان تجهيزاو تاكتيك

آموزش در رشته هوافضاي . در رشته هوافضا، شرايط تا حدودي متفاوت است
آموخته اول، دانش مرحلةدر . دانشگاه هوايي بايد از دو منظر مورد توجه قرار گيرد

رشته هوافضا بايد بتواند عمليات تعمير و نگهداري را در شرايط رزمي و در شرايط 
، دوم مرحلةدر . باشد داشتهلذا بايد از نظر عملي توانمندي بااليي . انجام دهد نامتقارن

و در مسير ارزنده ارتقاي كرده هاي نوين استفاده آموخته بتواند از فناوري بايد اين دانش
هاي بايد بتواند با انجام طراحي سيستمي، از فناوري. علم و فناوري نيز نقش ايفا كند

براي نيل به . هاي نوين را براي نيروي هوايي ايجاد نمايده و سامانهكردموجود استفاده 
اين اهداف، افزايش سطح علمي و عملي آموزش و پرداختن به فناوري ضروري 
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سازها و وسايل كمك آموزشي در اين راستا استفاده از شبيه. تشخيص داده شده است
عالوه . قرار گرفته است ها مورد تأكيدسازتخصصي و همچنين، ساخت و توسعه شبيه

. بر آن، توجه به دانش علمي طراحي و ساخت پهپادها مورد تأكيد قرار گرفته است
 1404هاي آموزشي در دو رشته هوافضا و هوانوردي در افق مجموعه نيازها و اولويت

   .درج شده است) 5(در جدول شماره 

  1404ل هاي مرتبط با نيازهاي آموزشي در افق سامؤلفه): 5(جدول 
 ميانگين 1404هاي هوانوردي و هوافضا در افق ها و نيازهاي آموزشي در حوزهمؤلفه رديف

 و تعمير متخصصان آموختگان رشته هوانوردي وو دانش خلبانان عملي مهارت افزايش 1

 هاسامانه نگهداري

7273/4 

 چند آموزشي كمك وسايل توسعه و هاسازهادر آموزشاستفاده مستمر و وافر از شبيه 2

 ايرسانه

7273/4 

 6364/4 آموزش هوانوردي و هوافضا در پروازي و تخصصي يسازهاشبيه از گسترده استفاده 3

 6364/4  1زبده در حوزه هوافضا كارشناسان تربيت 4

تر با اصول علمي مرتبط با آشنايي عميق(علمي در حوزه هوافضا  هايمهارت سطح ارتقاي 5
 )حوزه

5455/4 

 5455/4 بخش هوانوردي و هوافضا در كشور از آموزش تخصصي خارج مراكز از استفاده 6

 5455/4 آموزش رساني روز به و خدمت طول در آموزش تداوم 7

روز و آشنا به نيازهاي  به و از منظر علمي و مهارتي مجرب استادانآموزشي و  كادر تربيت 8
 دفاعي 

5455/4 

 4545/4 ا در رشته هوافضاپهپاده ساخت و طراحي آموزش 9

 4545/4 نامتقارن در تخصص هوانوردي جنگ راستاي در سايبري علوم و پهپادها آموزش عملياتي 10

 3636/4 بومي و موجود هايسامانه اساس بر آموزش 11

 3636/4 رزم شرايط در واقعي عمليات آموزش 12

 3636/4 هوافضا رزم حوزه در موجود هايپرنده فني و عملياتي هاي ضعف و ها قوت شناسايي 13

 3636/4 هاي هوانوردي و هوافضاخالقيت و نوآوري در رشته افزايش با مرتبط هايآموزش 14

 2727/4هواپيماهاي آموزشي مناسب با (باال  قابليت با پروازي تجهيزات به آموزش تجهيز مراكز 15

                                                           

نسبت به طراحي سيستمي سامانه و  ،هاي مدرنها و فناوريبه طوري كه بتوانند ضمن آشنايي عميق با سامانه. 1
  .وجود مبادرت ورزندم توانگيري هر چه بيشتر از بهره
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 )هاي نوينسامانه

 2727/4 ايشبكه هايفناوري حوزه آموزش 16

 2727/4 بلند مدت جنگ براي نگهداري و تعمير و پروازي هايآموزش 17

 حوزه در استفاده حداكثري از دانش و فناوري موجود در راستاي رفع نيازهاي عملياتي 18

 بهسازي و طراحي

1818/4 

 1818/4 الكترونيك براي رشته هوانوردي جنگ آموزش 19

 1818/4 1پروازي هايسامانه افزاري سخت آموزش 20

 1818/4 نگهداري و تعمير و عمليات حوزه در پهپاد هايآموزش 21

 1818/4 شبكه سامانه در فرماندهي آموزش 22

 1818/4 دشمن هاي مرتبط با شناختآموزش 23

 0909/4 اطالعاتي هايمهارت افزايش 24

 0909/4 الكترونيك در رشته هوانوردي هوشمند جنگ هايسامانه آموزش 25

 0000/4 اطالعاتي هايجنگ رواني عمليات حوزه در رزمي و عملياتي آموزش 27

 9091/3 نظامي تجهيزات با تخصصي آشنايي 28

 7273/3 اعتقاد و انگيزه افزايش 29

 6364/3 متمركز غير هايجنگ ةحوز در آموزش 30

  

  هااولويت

  چيست؟ 1404هاي نوين در افق اولويت ظهور علوم و فناوري -1
ها و مطالعات اوليه انجام شده، اولويت ظهور با عنايت به نتايج حاصل از نظرسنجي 

به ترتيب مندرج در جدول  1404در افق  هوانوردي و هوافضا ةعلم و فناوري در حوز
هاي هاي ذكر شده صرفاً سرفصلالزم به ذكر است كه اولويت. باشدمي) 6(شماره 

اي  ها و عناوين فرعي توجه ويژهياز است كه به زيرشاخهباشند و در اجرا ناصلي مي
  .صورت پذيرد

  

                                                           

ز خود تجهيزات سازها، اهاي هوانوردي و هوافضا، عالوه بر استفاده گسترده از شبيهاي كه در حوزهبه گونه .1
 .ها استفاده شودموجود نيز براي ايجاد هر چه بيشتر آشنايي عملي با سامانه
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  1404اولويت ظهور علم و فناوري در حوزه هوانوردي و هوافضا در افق  :)6(جدول 
  

  1404ها در افق اولويت ظهور علوم و فناوري

ترتيب 

 اولويت

 1 سازهاشبيه انواع ساخت حوزه طراحي و در پيشرفت

 2 تبط با كنترل عملكرد هواپيما و كنترل پروازهاي مرفناوري

ثر و تعيين ؤو حضور م سرنشين بدون شناسايي و تهاجمي طراحي، ساخت انواع هواپيماهايي
 كننده آنها 

3 

 1C4I 4اطالعات و ارتباطات و  فناوري

 5 سايبري عمليات ةهاي حوزگسترش فناوري

 6 اطالعات و الكترونيك جنگ حوزه فناوري

 7 ايشبكه هايجنگ ةحوز هاي مرتبط باوريفنا

 8  2)سراميكي و مركب(جديد  مواد هاي سازه وفناوري

 9 نوين با انرژي و كارايي باال مايع و جامد هايهاي پيشرانه، سوختفناوري

 10 پايهبرد و دوربرد هواپايه و زمينهاي ميانهاي موشكفناوري

 11 اي استفاده در هواپيماباال بر مداومت با جامد هايسوخت

 12 هاي نوين در سنجش از راه دورنظامي و رو هايپيشرفته ماهواره و كنترل پرتاب

 13 ماژوالر اويونيك هايسامانه طراحي

 14 سازي آنهاميكروكنترلرها و برنامه

 15 مهمات هوشمند

 16 هاي نانو در حوزه هوانوردي و هوافضافناوري

 17 )پرقدرت(زر علوم و فناوري لي

  چيست؟ 1404اولويت صنايع داخلي در تأمين نيازهاي عملياتي نهاجا در افق  -2
هاي مرتبط با توانايي صنايع داخلي در ها، اولويتبر طبق نتايج حاصل از نظرسنجي 

) 7(به ترتيب درج شده در جدول شماره  1404در افق  هوانوردي و هوافضا ةحوز
در  1404دهنده وضعيت و توانمندي صنايع داخلي در افق انها نشاين اولويت. است

بندي، فرض شده كه  در اين اولويت. ردي و هوافضا استهاي هوانوراستاي نيازمندي

                                                           

1. Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence 
 هاي هواييالكترومغناطيسي و افزايش كارايي سازه هواپيماها و سامانه امواج جذب در بخش .2
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و رواني و شرايط رشد صنايع داخلي مطابق برنامه و وضعيت حال آنان و فارغ از ج
  .تادامه خواهد داش 1404تبليغات بوده و به همين صورت تا سال 

  1404هاي هوافضا و هوانوردي در افق صنايع داخلي در رفع نيازمندي ييهاي توانااولويت) 7(جدول 
 ترتيب اولويت 1404هاي مرتبط با توانايي صنايع داخلي در افق اولويت

 1  1اين حوزه در هانيازمندي تأمين و هاي هواييسامانه يارتقا توانايي در

 2 موشكي هواپايه آفندي نيازهاي تأمين در توانايي

 3  2نوظهور هايفناوري به مجهز سامانه توليد در توانايي

 4  هاي روزآمد الكترونيك هوايياز سامانه يبرداربهره

 5 توانايي طراحي و ساخت مهمات توسعه يافته

 
هاي آموزشي براي رسيدن به هاي اقدامات در حوزه ساختار و روشاولويت -3

  چيست؟ 1404اهداف در افق 
هاي مرتبط با اقدامات در حوزه ساختار و بر طبق نظرات خبرگان، اولويت

به ترتيب درج شده در جدول  1404در افق  هاي آموزشي هوانوردي و هوافضا روش
دهند كه براي رسيدن به وضعيت مطلوب ها نشان مياين اولويت. باشدمي) 8(شماره 
و براي استفاده از ) ساير اسناد آموزشي مرتبطانداز و بر اساس سند چشم( 1404در افق 

يب اولويت در بحث ، نياز به انجام چه اقداماتي به ترت1404شرايط حاكم در افق 
  .هاي آموزشي وجود دارد ساختارها و روش

  

                                                           

 كارايي و كيفيت با ايسامانه به دستيابي منظور به موجود هايسيستم در تغييرات يجادا و سازيبهينه بحث. 1
 اين در ايمالحظه قابل پيشرفت 1404 افق تا شودمي بينيپيش و است داخلي صنايع روز هاياولويت از باالتر
 .شود ديده حوزه

 يها فناوري كسب منظور به زيرساخت ايجاد و برداريبهره ايجاد، به داخلي صنايع شديد تمايل به توجه با .2
 برخي داخلي صنايع و شده حاصل زمينه اين در خوبي پيشرفت 1404 افق تا شودمي بينيپيش نوين،

 زيادي حدود تا را هوافضا و هوانوردي حوزه در هافناوري اين از استفاده و كسب منظور به الزم يها زيرساخت
 .باشند نموده كسب
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  به اهداف تعيين شده دستيابيبه منظور  1404هاي آموزشي در افق هاي ساختار و روشاولويت): 8(جدول 

 1404هاي آموزشي در افق اي مرتبط با ساختار و روشهاولويت
ترتيب 

 اولويت

 1 1هاي نوينهاي كسب و توليد فناوريزيرساخت ايجاد

هاي بدون سرنشين، ارتباطات، با توجه ويژه به پرنده(هاي هوانوردي به آموزش نامتقارنرويكرد 
 )اطالعات و الگوهاي نبرد سايبري

2 

 3 هاي آموزشي و فناوري شورها در حوزهك ديگر با آموزشي تعامل

هاي علمي و عملي دانشجو با جذب دانشجويان مستعد و توانمند در حوزه گزينش اصالح شيوه
 هوانوردي و هوافضا

4 

هوافضا بتواند شناخت عمومي و  ةآموخته رشتاي كه يك دانشهاي آموزشي به گونهتغيير در روش
ط با حوزه خود را داشته و بتواند ارتباط هدفمند آنها را شناسايي هاي مرتبتخصصي از اجزاي سامانه

 .مديريت نمايدمند به طور نظامو 

5 

هاي آموزشي هاي دانشگاه با استفاده از سامانهشدن آموزش ترحركت به سوي هر چه تخصصي
 مدرن

6 

هاي زمان آموزش توجه بيشتر به علم و دانش و مهارت در دانشگاه هوايي و به تبع آن كاستن از
 هاسازي اين آموزشنظامي با بهينه

7 

هاي موجود در رشته حسب فناوري پذيري در آنها برها و ايجاد انعطافرفع صلبيت از آموزش
 هوافضا

8 

هاي مشترك با توجه به نوع هاي عملي در ميدان رزم از طريق برگزاري رزمايشاجراي آموزش
 يااي و فرامنطقهتهديدات منطقه

9 

  

  چيست؟ 1404اولويت نيازها و الزامات آموزشي در افق  -4
هاي الزم و نظران احصاء و پس از بررسينيازها و الزامات آموزشي از نظرات صاحب 

ها اين اولويت. و با در نظر گرفتن شرايط موجود تعيين گرديد متخصصانمشورت با 
  .درج شده است) 9(جدول شماره  در

                                                           

 ستاري شهيد هوايي دانشگاه مجموعه در نوين هايفناوري دانشكده سيسأت ونهنم عنوان به .1
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  1404ها و نيازها و الزامات آموزشي در حوزه هوانوردي و هوافضا در افق اولويت): 9(جدول 

 1404اولويت نيازها و اهداف آموزشي در افق 
ترتيب 
 اولويت

 1 هاسامانه نگهداري و تعمير و خلبانان عملي مهارت افزايش

 2 هاي هوانوردي و هوافضادر آموزش پروازي و تخصصي يسازهااستفاده از شبيه

 3 هوافضا ةپهپاد در رشت ساخت و طراحي شآموز

 4 آموزش امر در كشور از خارج مراكز از استفاده

 5 هاي مورد نيازبرداري از سامانهعلمي در راستاي طراحي و ساخت و بهره هايمهارت سطح يارتقا

 6 آموزش رساني روز به و خدمت طول در آموزش تداوم

 7 ت باالبا سطح تحصيال زبده كارشناسان تربيت

 8 روز به عملي و آموزشي و اساتيد مجرب علمي كادر تربيت

 9 نامتقارن جنگ در راستاي سايبري علوم و پهپاد آموزش عملياتي

 10 اي شبكه هايفناوري حوزه آموزش

 11 سيستيمي مديريت و آموزش در راستاي ايجاد توانمندي تحليل

 12 هوشمند هايكار با سامانه آموزش

 13 خالقيت افزايش با مرتبط يها زشآمو

 14 دشمن شناخت يها آموزش

 15 شبكه سامانه در فرماندهي آموزش

  

گيري از موارد ياد شده هاي تحقيق و قبل از تحليل و نتيجهدر خصوص كليه يافته
تر در اين قسمت، الزم به ذكر و توجه است كه ترتيب اولويت و يا ميانگين پايين

هاي با مرتبه و ميانگين در جداول به معناي ضروري نبودن يافته هاي موجود شاخص
چرا كه با بررسي جامع نظرات خبرگان و مطالعات موجود، در بدو امر  ؛باشدكمتر نمي

همه اين موارد و عوامل به عنوان عوامل كليدي و تأثيرگذار در اين عرصه از ديد 
ت بر مبناي نظر خبرگان، به اند و در نهايخبرگان شناسايي و تشخيص داده شده

بايست در بديهي است كه با اين تحليل مي. بندي آنها پرداخته شده است اولويت
هاي مرتبط، با نگرشي سيستم به همه موارد لحاظ شده ريزيگذاري و برنامهسياست



1404ازهاي آموزشي در حوزه هوافضا و هوانوردي نظامي در افق شناسايي الزامات و ني /63  

توجه كافي صورت پذيرد و در عين حال در خصوص عوامل با اولويت باالتر نياز به 
  .وجود داردتوجه بيشتر 

 گيري بحث و نتيجه

و با تحليل آمار مرتبط با ) 1(با وجود شواهد ارائه شده در جدول شماره 
كاري و آخرين جايگاه سازماني خبرگان مورد مطالعه،  ةتحصيالت، سابقه خدمت، حوز

آمده از نظرات  به دستگيري از اين پژوهش بر مبناي اطالعات توان گفت كه نتيجهمي
هايي كليدي، مجرب و صاحبنظر در اين عرصه ن خبرگان به عنوان شخصيتو آراي اي

ريزي و خلق برنامه ةزمين ،آمده به دستتوان با اتكا به نتايج امري اثربخش بوده و مي
هاي نظام مقدس جمهوري اسالمي آينده مطلوب را به منظور تحقق اهداف و آرمان

به ويژه در (مراكز علمي دفاعي و غيردفاعيايران از طريق دانشگاه مورد مطالعه و ساير 
  .كردفراهم ) بخش هوافضا و هوانوردي

ن اطالعات و كسب آگاهي از وضع موجود، امكان كردبديهي است كه با فراهم  
شود، بنابراين نياز است تا براي هاي مؤثر در آينده نيز فراهم ميتشخيص پيشرفت

 ةهاي جديد در حوزيدها و فناوريها، تهدانداز، فرصتبه اهداف چشم دستيابي
پس از شناسايي آن دسته از با اين وجود . هوافضا و هوانوردي شناسايي شود

گذاري در آنها بازدهي و توان بازدارندگي بيشتري را در هاي بومي كه سرمايه فناوري
گذاري ريزي، تعيين نيازها و سياستتوان به برنامهكند، ميمقابل تهديدات ايجاد مي

 .آموزشي در اين حوزه پرداخت

توان گفت كه با تحليل توافقات اجماعي و نسبي خبرگان از سؤال اول تحقيق، مي
سازهاي پروازي، فني، تعميراتي و هاي آينده، فناوري ساخت انواع شبيهدر سال

هاي پهپاد با برد كوتاه، متوسط و بلند، اپراتوري، پيشرفت و توسعه يافته و انواع جنگنده
، C4Iاطالعات، ارتباطات و  ةضمناً فناوري حوز. يشرفت چشمگيري خواهند داشتپ

اي داشته و اي پيشرفت و گسترش قابل مالحظهعمليات سايبري و جنگ شبكه
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هاي هوشمند از فاصله دور با دقت باال هاي پرتابي با برد بلند و مجهز به سامانه سالح
هاي هوانوردي فناوري ةچشمگيري در عرصلذا تغييرات . كرداهداف را منهدم خواهند 

و هوافضاي نظامي به وقوع خواهد پيوست و الزم است كه آمادگي براي ظهور چنين 
ضمن تأييد اين نكته كه علوم و فناوري در . شودهايي توسط متخصصان كسب فناوري

 اي در حالرشتههاي بيندنيا در حال دگرگوني است و در اين مسير، علوم و فناوري
با توجه به موارد و نظرات خبرگان در جدول شماره . افتن هستنديگسترش و اهميت 

يادبروقي و همكاران، (ال نظر پژوهشگران قبلي ؤهاي اين ستوان گفت كه يافتهمي) 2(
هاي علم و گيري فعاليتخالف گذشته كه عمدتاً جهتبر كند كهرا تأييد مي) 1387

كلي بوده؛ جهت حركت علوم و فناوري در زمان فناوري به سوي موضوعات عمومي و 
  .حاضر به سمت و سوي هر چه بيشتر تخصصي و خاص شدن در حال تغيير است

هاي اين حوزه، اجماع نظر در خصوص توانايي صنعت در زمينه تأمين نيازمندي
سازي تواند در بخش بهينه، صنعت داخلي مي1404دهد كه در افق  مي خبرگان نشان

هاي روزآمد الكترونيك هوايي، مهمات گيري از سامانهي موجود و بهرههواپيماها
هاي عملياتي مشابه در هاي آفندي، نيازهاي عملياتي نهاجا و يگانتوسعه يافته و موشك

ساخت و توليد سامانه   ةهمچنين براي ورود به صحن. هاي دفاعي را تأمين نمايدحوزه
. ملي وجود دارد ريزي و ارادهگذاري، برنامهرمايههاي نوظهور نياز به سمجهز به فناوري

الزم در صنايع  يهاتوان گفت كه با توجه به وجود زيرساخت به طور خالصه مي
هاي انساني و مالي براي رسيدن به اهداف دفاعي نهاجا هوافضا و نياز به صرف هزينه

  .ر نيز خواهد بودتوفيقات بيشت سازارزشمند زمينه نيروي، توجه به اين 1404در افق 

هاي خصوص ساختار و روش هاي انجام شده توسط خبرگان درجمع بندي
دهد كه با توجه به اينكه در گذشته تغييرات زيادي در ساختار و آموزشي نيز نشان مي

تواند لذا پيروي از روش آزمون و خطا مي ،نظام آموزشي نهاجا اتفاق افتاده است
ها و دستيابي به اهداف دفاعي در حوزه ي به آموزشناپذيرنصدمات و لطمات جبرا
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 ةهاي جامعي در حوزبنابراين نياز به مطالعات و بررسي. هوانوردي و هوافضا وارد آورد
  . هاي مشابه از الزامات استطراحي ساختار و نظام آموزشي اين سازمان و سازمان

فناوري در  ةسعكننده در نظرسنجي قائل به ايجاد زيرساخت و تو خبرگان شركت
هاي مرتبط با هاي نوين با گرايشاي براي پايش فناورينهاجا از طريق تأسيس دانشكده

ها و مراكز آموزشي ها و همكاري با دانشگاه هوافضا و آموزش و پژوهش در اين زمينه
يابي به اهداف فناوري دفاعي اشند و اعتقاد دارند كه براي دستبمطرح كشور و دنيا مي

هاي آموزشي در راستاي هر چه بيشتر تخصصي و ، بايد ساختار و روش1404در افق 
گزينش دانشجويان هوانوردي از  همچنين،. ها انطباق داشته باشدكاربردي شدن آموزش

اكنون نياز به تغييرات اساسي براي جذب نيروهاي توانمند و مستعد دارد، به نحوي  هم
سازي آنها داري نموده و در راستاي توسعه و بوميبرهاي نوين بهرهكه بتوانند از فناوري

  .بكوشند

هاي آموزشي با مد بندي نظرات خبرگان در زمينه نيازها و اولويتدر نهايت با جمع
توان گفت كه توافق مفهومي پژوهش ميهايي مبتني بر مدل نظر قرار دادن شاخص

هايي از جمله حوزهها به بندي آموزشكننده در فرايند، در اولويتاعضاي شركت
آموختگان دانشگاه هوايي شهيد ستاري، استفاده از افزايش قابليت علمي و عملي دانش

هاي آموزشي و سازهاي پروازي و آموزشي، تعامل با كشورهاي ديگر در زمينهشبيه
تربيت كارشناسان با سطح علمي و تحصيالت باال و ساير موارد ديگري كه در قسمت

  . بدان اشاره شد، معطوف گرديده است هاي پژوهشيافته

ها و توان گفت كه تهديدات ناهمتراز بر نوع فناوريهاي پژوهش ميبر اساس يافته
ها براي ايجاد هاي مورد نياز تأثيرگذار خواهد بود و بعضي از فناوريآموزش

ويت بازدارندگي در راستاي رهنامه دفاع مبتني بر بازدارندگي در جنگ نامتقارن از اول
برخوردارند و در تحقق اهداف چشم انداز و تأمين منافع ملي، بايد به اين مقوله و 

هاي كالسيك نظامي توجه ويژه داشت هاي مرتبط عالوه بر آموزشها و آموزشفناوري
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هاي و ضروري است تا در راستاي رهنامه نهاجا در نبرد ناهمتراز، فناوري و آموزش
آسمان  ابد تا عملكرد بهينه اين نيرو در پاسداري ازحوزه پهپاد گسترش و توسعه ي

. شودپذير در هر شرايط و هر نوع تهديدي امكان لهاي محوكشور و اجراي مأموريت
و در شرايط جنگ نامتقارن، تحقيق و توسعه و  1404براي رسيدن به اهداف افق 

ه منظور هاي مرتبط با طراحي و ساخت و استفاده عملياتي از پهپادها بآموزش
افزاري و مقابله با تهديدات در بخش هوافضا و افزاي و سختسازي در بخش نرم بومي

  .تأكيد شده است هوانوردي

واضح است كه چون خبرگان مورد بررسي در اين پژوهش از خبرگان كليدي و 
هاي اند و با توجه به اينكه نيازمنديهوانوردي و هوافضا بوده ةفعال كشور در عرص

هوافضا و  ةهاي دست اندركار در حوزو فناوري در نيروها و ساير سازمانعلمي 
هاي نآمده براي ساير سازما به دستهاي باشد، نتايج تحليلهوانوردي نيز مشابه مي

  .استمشابه نيز قابل كاربرد 

  هاپيشنهاد 

از آنجا كه هدف اساسي تحقيق حاضر شناسايي وضعيت آموزش هوافضا و 
ايي اجرايي و ارائه راهكاره 1404انشگاه هوايي شهيد ستاري در افق هوانوردي در د
هاي با توجه به شناسايي سرفصل. ها بوده استرساني اين آموزشروز براي ارتقاء و به

هوانوردي و هوافضاي نظامي، توانايي صنعت داخلي در  ةهاي نوظهور در زمينفناوري
هاي آموزشي ورد نياز در ساختار و روشهاي نيروي هوايي، تغييرات متأمين نيازمندي

هاي اين عرصه و و تجزيه تحليل نيازمندي 1404ها و اهداف آموزشي در افق و اولويت
با عنايت به گستردگي موضوع، اولين پيشنهاد براي ادامه كار تدوين روش اعمال 

ع هر به طور قط. هاي مطرح شده در اين تحقيق استتغييرات و تدوين راهبرد در حوزه
هاي به شيوه دستيابيآمده موضوعي براي تدوين راهبرد و  به دستهاي يك از سرفصل

  . توانند به آن بپردازندن آتي مياكه محقق اجرايي است
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هاي دفاعي و غيرنظامي با استفاده از پيشنهاد دوم اين است كه در ساير دانشگاه
ها به منظور دانشگاه ةت توسعرويكردي مشابه اين پژوهش به تدوين راهبردها و الزاما

  . انداز جمهوري اسالمي ايران پرداخته شودبه اهداف سند چشم دستيابي

هاي هوانوردي و هوافضاي دفاعي كشور با پيشنهاد سوم، پرداختن به مأموريت
در اين راستا، شناسايي تهديدات و . است 1404رو در افق عنايت به تهديدات پيش

  .از براي مقابله با آنها از موارد بسيار حائز اهميت استتجهيزات نظامي مورد ني
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  .ا و تأثير آن بر آمادگي رزمي آجا، تهران، دانشگاه عالي دفاع ملي.ا.نيروهاي مسلح ج

، آينده پژوهي؛ رهيافتي نو در مديريت جامع حمل و نقل )1389(باباغيبي ازغندي، عليرضا  .5
  .، بهار16شهري، فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك، سال پنجم، شماره 

بندي تحقيقات، فصلنامة ستگذاري براي توسعة فناوري و اولويت، سيا)1375(بهرامي، محسن  .6
 .12رهيافت، شماره 

نگري فناوري در كشور ، آينده)1382(تبرايي، حميدرضا؛ مظفري پور، احسان و عطايي، پدرام  .7
ژاپن، گروه مطالعات فناوري رصد، مجموعه مقاالت دومين همايش علم و فناوري، آينده و 

  .راهبردها
هاي استراتژيك، فصلنامه ، مطالعات آينده و نقش آن در بررسي)1386پاييز (ابراهيم حاجياني،  .8

 . 45راهبرد، شماره 

، نقش فناوري اطالعات در دفاع هوايي، مجموعه مقاالت سومين )1387(بخش حبيبي، نيك .9
  .همايش نبرد هوايي ناهمتراز، تهران، دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

هاي عملكردي نظام آموزشي نهاجا و الگوهاي بهينه، ، تعيين شاخص)1382( رمضاني، رضا .10
  .تهران، دانشگاه عالي دفاع ملي

نگري فناوري در كشور ، آينده)1382(ساده، صدرا؛ پيمان خواه، صدف و مروتي، محمد  .11
انگلستان، گروه مطالعات فناوري رصد، مجموعه مقاالت دومين همايش علم و فناوري، آينده 

  . راهبردهاو 
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 انساني منابع نيازهاي ، بررسي)1389(عابدي جعفري، حسن؛ سلماني، داود؛ رادمند، محبوبه  .12

 .56پژوهي، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره هآيند رويكردي:پنجم توسعه برنامه

نگري براي فناوري، هاي فناوري به روش آينده، تدوين اولويت)1382(عباسپورثاني، كمال  .13
 . شگاه مواد و انرژي، مجموعه مقاالت دومين همايش علم و فناوري، آينده و راهبردهاپژوه

ها، تهران، شركت سهامي ، نيازسنجي آموزشي در سازمان)1381(محمد زادگان، سيدعباس .14
 .انتشار

با  پژوهي در بخش كشاورزي ايرانآينده ، درآمدي بر)1387(عظيمي، سيدعلي اكبر و همكاران  .15
 هاي ز تجارب كشورهاي منتخب، تهران، وزارت جهادكشاورزي، مؤسسه پژوهشاستفاده ا

 .يريزي و اقتصاد كشاورزبرنامه

علم و هنر كشف آينده و شكل بخشيدن به دنياي (پژوهي ، الفباي آينده)1385(فر، عقيل ملكي .16
  .علم ة، تهران، انتشارات كران)مطلوب فردا

هاي شكاري نهاجا، تهران، دانشگاه عالي دفاع گاني، استراتژي توسعه )1382(ميقاني، احمد  .17
  .ملي

منابع انساني  ةپژوهي در توسع ، طراحي الگوي آينده)1389(هاشمي، غالمرضا و همكاران  .18
  .6هاي مديريت منابع انساني، شماره ، فصلنامه پژوهش)سپاه پاسداران انقالب اسالمي: مورد(

، طراحي الگوي راهبرد )1387(نوي، رضا يادبروقي، محسن؛ مهدي نژاد نوري، محمد و حس .19
 .هاي دفاعي، تهران، دانشگاه صنعتي مالك اشترفناوري
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