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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر شایستگی اساتید خلبان در دانشگاههوایی شهیدستاری صورت گرفته است .بههمین منظور ،پس
از بررسی پیشینه چارچوب نظری ،پژوهش تدوین و سپ با مصاحبه با مطلعان کلیدی تعدیل گردید .در ادامسه ،پرسشسنامهایسی طراحسی شسده
استکه روایی و پایایی آن با استفاده از فنون آماری و روششناسی مورد تایید قرار گرفت .سپ  ،پرسشنامه تدوین شده در بین اسساتید خلبسان
دانشگاههوایی شهیدستاری توزیع و  90پرسشنامه بازگشت داده شد که  91مورد از آنها دارای شسرایط الزم جهست ورود بسه نسرم افس ار بسوده و
مبنای تحلیلهای پژوهش را تشکیل دادند .نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد که تمامی متغیرهای مشاهدهپذیر دارای بارعساملی مناسسبی
بر متغیر مکنون خود هستند و باتوجهبه شاخصهای  ،PLSاز مطلوبیست الزم بسرای سسنشش متغیسر مکنسون متنسا ر خسود برخسوردار هسستند.
همچنین ،نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد که از بین عوامل  7گانه اثرگذار بر شایستگی اساتید خلبان دانشسگاه هسوا ی
همه عوامل شامل شایسستگی آموزشسی ( ،)3/749شایسستگی پژوهشسی ( ،)3/072شایسستگی اخالقسی ( ،)3/021شایسستگی رهبسری (،)3/007
شایسستگی حرفسهای ( ،)3/704شایسستگی فسسردی ( ،)3/721شایسستگی نگرشسی ( ،)3/008شایسسستگی سسازمانی ( )3/041و شایسستگی نظسسامی
( )3/978دارای بارعاملی مناسب روی متغیر مکنون متنا ر خود یعنی شایستگی اساتید خلبان هستند و از عوامل زیربنسایی تشسکیلدهنسده آن
بهحساب رفته و میتوانند آن را پیشبینی کنند و بهعنوان عوامل زیربنایی آن بهشمار روند.
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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
آموزش عالی نقش اساسی در پرورش و تربیت نیروی
انسانی دارد و نیروی انسانی توانمند ،مهمترین دارایی سازمان
بهحساب میآید .چنانچه نیروی انسانی از کیفیت الزم برخوردار
نباشد و نتواند خود را با تغییر و تحوالت علمی و تکنولوژیکی
هماهنگ سازد ،امکان توسعه و بالندگی سازمانی میسر نخواهد
شد .از اینرو پژوهش حاضر محور اصلی تمرک خود را بر
کیفیت و شایستگی اساتید خلبان بهعنوان مهمترین درونداد
نظامهای آموزشی پروازی که مسئولیت تعلیم و تربیت
دانششویان خلبانی را بر عهده دارند ،گذاشته است.
اساتید از جمله مهمترین عناصر در نظامهای آموزشی
محسوب می شوند .راما 1در پژوهشی نشان داد که نقش اساتید
در فرایندهای یاددهی -یادگیری حیاتی است و بر ابعاد مختلف
شناختی و فراشناختی آنها تاکید کرده است .بهنظر
استرنبرگ 2وجود اساتید شایسته موجب موفقیت تحصیلی
دانششویان و تغییرات مهمی در نظام آموزشی میشود.
صنعت هوانوردی از زمان شکلگیری تا بهاکنون رشد
بسیار چشمگیری داشته است .در بعد عملیاتی آن ،آموزش
خلبانان شکاری اهمیت استراتژیک برای کشورها دارد.
آموزشهای خلبانی ترکیبی از برنامههای آموزشی زمینی و
هوایی است .در واقع مهمترین هدف آموزشی در پرورش
خلبانان شکاری توسعه و حفظ شایستگیها و مهارتهای الزم
خلبان است بهنحوی که قادر بهانشام ماموریتهای هوایی در
شرایط پرخطر باشند .ماهیت و کیفیت این آموزش در گرو
کیفیت و توان علمی اساتید خلبان است.
خلبانی شغلی حساس ،حیاتی و استراتژیک میباشد .علت
اصلی این امر آناستکه در هر پرواز ه اران قطعه در قالب
صدها سامانه مشغول انشام و یفه برای خلق یک ماموریت
موفقیتآمی هستند .اگر هر کدام از این سامانهها در حین پرواز
دچار اختالل شوند ،مشخصا براساس قانون احتماالت ،ه اران
سانحه بهوقوع خواهد پیوست که درصورت عدم واکنش صحیح
از طرف خلبانان به سانحه و از دسترفتن جان صدها انسان
منتهی میشود و حتی ممکن است تمامیت ارضی یک کشور را
دچار مشکالت جدی نماید.
برای درک اهمیت آموزش صحیح خلبانان همین ب که
درحال حاضر ،بهگفته انشمن ملی حمل و نقل ایاالت متحده
 04درصد سوانحهوایی که منشر به مرگ همه سرنشینان شده
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است ،ناشی از خبط نیروی انسانی نه نقص فنی یا پدیدههای
جوی می باشد .ایکا و 0نی از دستدادن کنترل را بهعنوان عامل
عمده در مرگ و میر و سقوط هواپیماها بیان نموده است.
تربیت یک خلبان فرمانده ،خلبانی که قادر باشد بهترین تصمیم
را در کوتاهترین زمان با حفظ خونسردی اتخاذ و در زمان پرواز
به داخل و بیرون کابین تسلط ،اشراف و فرماندهی داشته باشد،
وابسته به کم و کیف آموزشهایی است که میبیند.
تربیت یک خلبان حرفهای نیاز به شایستگی آموزشی در
برخی از مهارتهای فنی و غیرفنی مشخص دارد .شایستگی
آموزشی بهمعنای مشموعهای از ویژگیهای فردی ،دانشی،
مهارتی و نگرشی استکه برای عملکرد موثر در موقعیتهای
متنوع مورد نیاز است .آموزشهای خلبانی در ساختار آموزشی
بسیاری از جوامع و کشورهای پیشرفته از جایگاه ارزشمندی
برخوردار است و یافتههای پژوهشی ،نشانگر اهمیت و ضرورت
این نوع آموزشها در شکلدهی موفقیت ماموریتهای دفاعی
در شرایط جنگهای دانشی و نامتقارن است .اساتید مهمترین
عنصر در تربیت خلبانان زبده و کارآزموده میباشد و کیفیت
آموزش این دسته از کارکنان بهوجود اساتید و مربیان کارآمد،
مؤثر و شایسته بستگی تام دارد.
شایستگی در لغت معموال بهعنوان مناسب برای مقصود،
درخور و س اوار و کفایتکننده میباشد .بهنظر وزارت سالمت و
خدمات انسانی ایاالت متحده آمریکا شایستگی «مشموعهای از
رفتار که دربرگیرنده مهارتها ،دانش ،تواناییها و ویژگیهای
فردی استکه در کنار یکدیگر برای انشام موفقیتآمی کارها
حیاتی هستند» میباشد ] .[1بویات ی  4شایستگی را بهعنوان
ویژگیهای زمینهای یک فرد توصیف میکند که بهصورت علّی
بر عملکرد شغلی تاثیر میگذارد .فیلپورت 8و همکاران
شایستگی را بهعنوان ترکیبی از مهارتها ،دانش و نگرشهای
مورد نیاز برای انشام نقش بهگونهای اثر بخش تعریف میکند
] .[2شایستگی یک الگوی قابل اندازهگیری از دانش ،مهارت،
تواناییها ،رفتارها و دیگر ویژگیهایی استکه یک فرد برای
انشام و ایف شغلی خود بهطور موفقیتآمی بهآن نیاز دارد.
شایستگیهای محوری برای عملکرد کارکنان شامل دانش،
ارتباطات موثر ،اعتبار و انسشام و دید سیستماتیک میباشد.
فدراسیون بینالمللی خلبانان تشاری پیشنیازهای مورد
نیاز برای خلبانی را تمایل (تمایل به خلبانشدن که عاملی
انگی شی است) ،توانایی (توانایی برای انطباق و یادگیری سریع
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و توسعه مهارتهای شناختی) و اب ار (داشتن امکانات مالی و
وسیلهای برای یادگیری) میداند .یکسری مهارتهای اضافی
مبنی بر اطمینان از توانایی داوطلب مانند سطح قابلقبولی از
ویژگیهای علمی ،اجتماعی ،روانی ،جسمانی و پ شکی نی الزم
میباشد.
خلبانان باید تواناییهای اساسی ذهنی برای یادگیری و
حفظ دانش را داشته باشند .آنها باید تواناییهای شناختی،
فراشناختی و قابلیت انشام و ایف چندگانه را داشته باشند .یک
خلبان شکاری موفق قادر بهانشام و ایف تحت فشار زیاد ،حل
موقعیتهای پیچیده و تفویض و ایف بهدیگران میباشد .تنها با
انگی ه ،تعهد ،سازگاری اجتماعی میتوان شخصیت متعادلی
ایشاد کرد که بین نقشهای متناوب رهبری و پیرو بودن در
شرایط موردنیاز تناسب برقرار کند .خلبان در حین پرواز نیاز به
تش یه و تحلیل وضعیت موجود جهت کسب آگاهی از مواردی
از قبیل محل هدف ،دشمنان هوایی یا زمینی ،وضعیت هواپیما
ازنظر مقدار سوخت باقیمانده و ه اران مولفه دیگر دارد ].[0
یک روش جدید برای دستیابی به مهارتها در آموزشهای
خلبانی ،اصول آموزش مبتنی بر شایستگی است .یک برنامه
آموزشی خوب شامل مفهومی از شایستگی (تواناییهای
نشاندادهشده) و تسلط (توانایی استفاده از مهارتها) است.
بهجای اینکه به توسعه یک خلبان در مانورهای بحرانی بسنده
شود باید سطحی از تسلط را نی حفظ نمود .تسلط باعث ارتقاء
تشارب خلبان و آمادگی او در رسیدگی به شرایط غیرمعمول که
نیاز به فکرکردن در خارج از شرایط عادی دارد ،میشود .باید
توجه داشت اگرچه "مهارت و تسلط" میتواند بهعنوان
شایستگی کامل توصیف شود اما هدف از آموزش خلبانان
حرفهای فراتر از این معیار است .هدف نهایی در توسعه خلبانان
حرفهای «عملکرد پایدار و ایمن در تمام طول عمر خدمتی»
میباشد .در واقع مهمترین هدف آموزشی تربیت خلبانان
حرفهای حفظ شایستگیها و مهارتهای الزم خلبان بهصورتی
استکه با خیال راحت بتواند عملیات هوایی را در شرایط
پرخطر هدایت نماید ].[4
یک استاد خلبان برجسته قادر به تعریف فرآیند توسعه
دانششو در مهارتهای الزم و ال امات هدایت هواپیما بهصورت
عملکرد پایدار و موفق در طول عمر یک خلبان است .استاد
خلبان باید توانایی تدری خوب بههمراه مهارتهای ارتباطی و
بین فردی قوی ،انگی ه باال و انشام کار بهصورت فردی یا

حسن محشوب عشرتآبادی

گروهی را داشته باشد .نیاز استکه مربیان باتوجه بهتواناییهای
دانششویان خود را سازگار نمایند و دانش و آگاهی از همه
جنبههای پرواز را در سطح باالیی حفظ نمایند .در این راستا
میتوانند از شیوههای خالقانه آموزش از قبیل استاد– شاگردی
استفاده نموده و دانششو را بهچالش بکشاند.
انشمن حملونقل هوایی کانادا ،آموزشهایی که توسط
اساتید پرواز ارا ه میشود را به دو دسته کلی مهارتهای فنی
(مدیریت کابین ،مدیریت پرواز ،سیستمهای هشداردهنده و )...و
مهارتهای غیرفنی (مدیریت منابع ،مهارتهای فردی،
مهارتهای تیمکاری ،تصمیمگیری و )..تقسیم نمودهاست .در
دپارتمان پرواز مرک هاوایی شرایط تعیینشده برای مدرس
پرواز را تشربه و دانش در سطح عالی در حملونقلهوایی،
تسلط بر زبان انگلیسی ،تشربه در طراحی برنامه درسی،
مهارتهای ارتباطی کتبی و شفاهی ،داشتن نگرش مثبت و
منظم در تعالی استانداردهای آموزشی و نیازهای سازمان،
شیوایی بیان و اثربخشی در کالس درس ،تیممحوری،
انعطافپذیر و خالق ،دقیق ،متعهد به ارا ه کیفیت عالی ،متمایل
به تغییر و متعهد به هدایت افراد ،دارای سطح باالیی از صداقت
و وفاداری و سواد کامپیوتر می داند.
الفورچن [8] 9مهارتهای خلبانان جنگنده را به چهار
دسته کلی مهارت پایه یا بهعبارتی مهارتهای استیک و رادار
هواپیما ،9مهارتهای هوانوردی و هدایت ،0مدیریت کابین 7و
مهارتهای خاص هواپیمای جنگنده 13تقسیم کردهاست.
مهارتهای پایه شامل مهارت برخاست ،فرود ،عملیات اکروباتی
با هواپیما ،کنترل ارتفاع ،کنترل سرعت سیر هوایی و ...هستند.
مهارت هوانوردی بهمعنی انشام ماموریت اختصاص داده شده
بهشیوهای کارآمد و بههنگام میباشد .هدایت پرواز شامل درک
و فهم وضعیت پرواز ،گرفتن تصمیمات مناسب براساس
اطالعات موجود ،شناخت اقدام مورد نیاز ،اطالع از عملکرد خود
یا دیگر اعضای گروه پروازی میباشد .مهارت مدیریت کابین
بهمعنی استفاده موثر و کارآمد از تمام منابع ،افراد ،سالحها،
امکانات ،تشهی ات و محیط که توسط افراد یا خدمه برای انشام
کارآمد و مطمئن و ایف یا ماموریتها اختصاص داده شدهاست.
مهارتهای خاص هواپیمای جنگنده مهارتهایی استکه خاص
هواپیماهای جنگنده میباشد .مثالً پرواز هواپیمای جنگنده به
شکل دو یا چند هواپیما که باید اطالعات بین چند هواپیما به
اشتراک گذاشته شود ،مهارتهای و اب ار خاص خود را میطلبد.
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دیوی  [9] 11مهارتهای خلبانی را به دو دسته
مهارتهای ماموریتمحور و مهارتهای فردی 12تقسیم میکند.
نیرویهوا ی کانادا مهارتهای اساسی و ضروری مدرسین پرواز
را شامل مهارت خواندن متن ،مهارت کاربرد مستندات ،مهارت
نوشتن ،مهارت عددی-ریاضی ،ارتباط شفاهی ،مهارتهای تفکر،
مهارت حل مسأله و تصمیمگیری ،تفکر انتقادی ،سازماندهی و
برنامهری ی و ایف شغلی ،استفاده از حافظه ،کسب اطالعات،
مهارت کار با دیگران ،استفاده از کامپیوتر ،یادگیری مداوم و
یادداشت وضعیت تحصیلی دانششویان میداند.
باتوجهبهاینکه اساتید و اعضای هیاتعلمی خلبان ،نقش
بهس ایی در پیشبرد اهداف نهاجا دارند ،از طرفی نقش آنها در
نیرویهوا ی بهعنوان سازمانی کامال تخصصی با سامانههای
بسیار پیچیده و انشام ماموریتهای محوله حیاتی است ،لذا
پرداختن به مساله صالحیتهای این افراد در دانشگاههوایی
شهیدستاری بهعنوان قلب تپنده نهاجا و تامینکننده نیازهای
آموزشی و پژوهشی ضرورت پیدا میکند .انتظار میرود نهاجا
بتواند با استفاده از یافتههای این پژوهش ،کیفیت آموزشهای
خلبانی را بهبود و در نهایت اثربخشی ماموریتهای پروازی را
حداکثر نماید .در این تحقیق تالش شدهاست به سواالت زیر
پاسخ داده شود؛
 .1مؤلفههای شایستگی اعضای هیاتعلمی و اساتید خلبان
دانشگاههوا ی کدامند؟
.2

درجه اهمیت هر یک از مؤلفههای شایستگی اعضای
هیاتعلمی و اساتید خلبان دانشگاههوا ی به چه می ان
میباشد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر باتوجهبه هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی
است همچنین این پژوهش باتوجهبه گردآوری دادهها توصیفی
و از نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
اساتید و اعضای هیأتعلمی خلبانی دانشگاههوایی شهیدستاری
واقع در تهران و اصفهان بوده است .در ادامه ،تعداد 03
پرسشنامه میان این افراد توزیع گردید که از این میان 90
پرسشنامه بازگشت داده شد .از  90پرسشنامه بازگشت
دادهشده 9 ،پرسشنامه بهعلت کاملنبودن و کیفیت پایین
کنارگذاشتهشد و در نهایت  91پرسشنامه مبنای تحلیل
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قرارگرفتهاست .برای تحلیل دادهها از مدلیابی معادالت
ساختاری با رویکرد  PLSاستفاده گردید.
برای بررسی پایایی مدلهای اندازهگیری از دو معیار پایایی
ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شد .می ان این دو معیار باید
باالتر از  3/93باشد .همانطورکه در جدول  1مشخص است
پایایی مدلهای اندازهگیری مورد تایید قرار میگیرد .برای
بررسی روایی همگرا از شاخص "میانگین واریان استخراج
شده" 10استفاده شد .می ان این شاخص باید باالتر از 3/83
باشد .باتوجهبه جدول  ،1شاخص "میانگین واریان
استخراجشده" در مورد همه متغیرها از می ان  3/83بیشتر
استکه خود دلیل بر روایی همگرایی مناسب مدلهای
اندازهگیری میباشد .جهت بررسی روایی تشخیصی یا واگرایی
مدلهای اندازهگیری ،در نرم اف ار اسمارت پی ال اس 14از
آزمون بار عرضی استفاده میشود .نتایج نشان داد تمام
متغیرهای مشاهدهپذیر ،بارعاملی بیشتری روی متغیر مکنون
مربوط بهخود را دارند ،لذا باتوجهبه شاخص بار عرضی
میتوانگفت که مدلهای اندازهگیری از روایی تشخیصی
مناسبی برخوردار است.
2
برای آزمون مدل ساختاری ضریب تعیین (  )Rمتغیرهای
مکنون درونزا ،ضرایب مسسیر (بتسا) و معنساداری آن و شساخص
ارتباط پیشبین استفاده شد .همچنین ،بسرای بررسسی کیفیست
مدل ساختاری از شاخص اف ونگی با روایی متقساطع 18اسستفاده
گردید .همانطورکه در جدول  1مشاهسسده میشود در مدلهای
اندازهگیری مورد بررسسی ،مقسادیر شساخص اشستراک بسا روایسی
متقاطع مثبت و بساال مسیباشسد ،کسه ایسن خسود کیفیست مسدل
اندازهگیری را تایید مینماید .برای سنشش کل مدل از شاخص
نیکویی برازش )GOF( 19استفاده شد .این شاخص هر دو مسدل
اندازهگیری و سساختاری را مسدنظر قسرار مسیدهسد و بسهعنسوان
معیاری برای سنشش عملکرد کلی مسدل بسهکسار مسیرود .ایسن
شاخص بهصسورت حاصلضسرب میسانگین  R2و متوسسط مقسادیر
اشتراکی با استفاده از رابطه ( )1محاسبه میشود.
()1

GOF  communality  R 2

از آنشاکه این مقدار به دو شاخص مسذکور وابسسته اسست،
حدود این شاخص بین صسفر و  1مسیباشسد .سسه مقسدار ،3/31
 3/28و  3/09بهترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسسط و قسوی
برای  GOFتعریف شدهاند.

/ 04
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جدول  - 1شاخصهائی نیکویی برازش مدلهای اندازهگیری

مدلهای اندازهگیری

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس

اشتراک با روایی متقاطع

استخراجشده
شایستگی آموزشی

3/701

3/744

3/989

3/887

شایستگی پژوهشی

3/072

3/719

3/912

3/498

شایستگی اخالقی

3/091

3/079

3/874

3/421

شایستگی رهبری

3/074

3/717

3/988

3/812

شایستگی حرفهای

3/714

3/703

3/920

3/819

شایستگی فردی

3/741

3/782

3/919

3/949

شایستگی نگرشی

3/002

3/710

3/949

3/810

شایستگی سازمانی

3/073

3/714

3/899

3/400

شایستگی نظامی

3/019

3/029

3/889

3/090

یافتهها
بهمنظور تعیین مؤلفسههسای شایسستگی اسساتید خلبسان و
تعسسدیل الگسسوی مفهسسومی اولیسسه پسسژوهش از روش مصسساحبه
نیمهساختاریافته با مطلعین کلیدی این حسوزه اسستفاده گردیسد
که باتوجهبه فرآیند مصاحبه تعداد  8نفسر مسورد مصساحبه قسرار
گرفتند .پ از انشام هر مصاحبه ،نسبت به شناسایی مفساهیم و
تحلیل داده ها اقدام شد .پ از تحلیل دادههای گردآوری شده،
الگسسوی مفهسسومی اولیسسه پسسژوهش باتوجسسهبسسه سسساختار خسساص
دانشگاههوا ی تعدیل گردید .مؤلفههای شایستگی اساتید خلبان
شسسامل شایسسستگی آموزش سی ،شایسسستگی پژوهش سی ،شایسسستگی
فسسردی ،شایسسستگی سسسازمانی ،شایسسستگی حرفسسهای ،شایسسستگی
نگرشسی ،شایسسستگی اخالقسی ،شایسسستگی رهبسری و شایسسستگی
نظامی میباشد.
در ادامه ،مسدلهسای انسدازهگیسری مربسوط بسههسر یسک از
مولفهها مورد بررسی قرار گرفته است .بهعبارت دیگر بسراسساس
پرسشنامه تسدوینشسده سسئوال ایسن بسود کسه آیسا نشسانگرهای
انتخابشده برای اندازهگیسری سسازههسا از دقست الزم برخسوردار
هستند؟ محققان معتقدند درصورتی مسدل انسدازهگیسری مسدلی
همگن خواهد بود که قدرمطلق بارعاملی هر یسک از متغیرهسای
مشاهدهپذیر متنا ر با متغیسر پنهسان آن مسدل ،دارای مقسداری
بسساالتر از  3/9باشسسد .برخ سی از صسساحبنظسسران پیشسسنهاد حسسذف
متغیرهای مشاهدهپذیری را از مدل میدهند که بارعاملی آنهسا
زیر  3/4باشد.

در روش تحلیل عاملی تاییدی ،نخست الزم است تا روایی
سازه مورد مطالعه قسرار گرفتسه تسا مشسخص شسود نشسانگرهای
انتخابشده برای اندازهگیری سازههای مسوردنظر خسود از دقست
الزم برخوردار هستند .بهاین شکلکسه بارعساملی هسر نشسانگر بسا
سازه خود دارای مقدار  tباالتر از  1/79در سسطح  3/38و 2/80
در سطح  3/31و مثبت باشد .دراینصورت این نشسانگر از دقست
الزم برای اندازهگیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار اسست.
نتایج نشاندادکه تمامی گویهها بش یک گویسه دارای بارعساملی
مناسسسبی بسسر متغیسسر مکنسسون مربسسوط بسسهخسسود هسسستند و ایسسن
بارهایعاملی با توجه نمره  tدر سطح  3/31معنیدار میباشسند.
بهعبارت دیگر ،مقدار  tمتنا ر با هر بارعساملی بیشستر از مقسدار
بحرانی آن ( )2/80در سسطح  3/31اسست .درنتیشسه ،مسیتسوان
گفت این نشانگرها از دقت الزم بسرای انسدازهگیسری سسازههسای
مربوط بهخود برخوردار هستند.
یکسسی از قابلیسستهسسای نسسرم اف س ار  Smart PLSتحلیسسل
مسسدلهسسایی اسسستکسسه دارای عامسسلهسسای مرتبسسه دوم هسسستند.
مدلعاملی مرتبه دوم را بهعنوان نوعی از مدلهایعاملی تعریف
میکنند که درآن عاملهای مکنون که با استفاده از متغیرهسای
مشاهدهشده اندازهگیری میشوند خود تحت تساثیر یسک متغیسر
زیربناییتر و بهعبارتی متغیر مکنون ،امسا در یسک سسطح بساالتر
قسسرار دارنسسد و چسسون در تحقیسسق حاضسسر ،هرکسسدام از متغیرهسسای
شایستگی آموزشی ،شایسستگی پژوهشسی ،شایسستگی اخالقسی،
شایسسستگی رهبسسری ،شایسسستگی حرفسسهای ،شایسسستگی فسسردی،

شناسا ی شایستگیهای اساتید در حوزه هوانوردی؛ مورد مطالعه...
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شایسسستگی نگرش سی ،شایسسستگی سسسازمانی ،شایسسستگی نظسسامی
میتوانند بهعنوان نشانگر یا ابعاد شایستگی اساتید خلبان عمسل

گردید .چنانچه این شاخص عددی مثبت را نشسان دهسد ،مسدل
اندازهگیری از کیفیت الزم برخوردار است .می ان ایسن شساخص
برابر با  3/907گ ارش شد که نشسان از کیفیست مطلسوب مسدل
دارد .در واقع ،میتوان گفست مسدل ،مسسیر توانسایی پسیشبینسی
متغیرهای مشاهدهپذیر (در اینشا متغیرهای مکنون سسطح اول)
از طریق مقادیر متغیر پنهان متنا رشان را دارد.
همچنین ،کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص اف ونگسی
بسا روایسی متقساطع ( )CV Redمحاسسبه شسد .معسروفتسرین و
شناختهشدهترین معیار اندازهگیسری ایسن توانسایی ،شساخص Q2
استون– گایسسلر اسستکسه بسر اسساس ایسن مسالک ،مسدل بایسد
نشانگرهای متغیرهای مکنسون درونزا انعکاسسی را پسیش بینسی
نمایسسد .مقسسادیر  Q2بسساالی صسسفر نشسسان م سیدهنسسد کسسه مقسسادیر
مشاهدهشده خوب بازسازی شدهاند و مدل توانسایی پسیشبینسی
دارد .بهعبارت دیگر ،درصورتیکه کلیه مقادیر بدستآمده بسرای
شاخص  CV Redبا درنظر داشتن متغیر پنهان درونزا مثبست
باشد ،می توان گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار
است .در مورد شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد متغیرهسای
پنهسسان درونزا سسسه مقسسدار  3/18 ،3/32و  3/08را بسسهترتیسسب
بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این شاخص معرفی

باتوجهبه جدول  ،2مقادیر  R2قابلتوجه و مطلوب میباشسد .در

میکنند .در جدول  7مقادیر این شاخص آورده شده است.

کنند ،لذا تحلیل عاملی مرتبه دوم انشام شده است (شکل .)1
درضسسمن نمسسرات و سسسطح معن سیداری مربسسوط بسسه مسسدل
شایسسستگی اسسساتید خلبسسان دانشسسگاههسسوایی بسسهشسسرح جسسدول 2
میباشد.
همسسانطورکسسه در جسسدول  2مشسسخص اسسست و همچن سین
باتوجه به شکل  ،1مقادیر بارعاملی در تحلیل عاملی مرتبسه دوم،
مطلوب است .از طرفی ،مقدار  tمتنا ر با هر بارعاملی بیشستر از
مقسسدار بحرانسسی آن ( )2/80در سسسطح  3/31و معنسسادار اسسست.
همچنین ،مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ بهترتیب برابر با
 3/780و  3/709میباشد که خود بیانگر همسانی درونی باالی
متغیرها میباشد .بهعالوه ،مقدار  AVEبرابر بسا  3/930گس ارش
شده که از می ان  3/83بیشتر بوده و در نتیشه روایی همگرایسی
مدل نی تایید می شود .ضریب تعیین ( )R2ارتباط بین واریان
تبیینشده یک متغیر مکنون با مقدار کل واریسان آن را مسورد
سنشش قرار میدهد .مقدار این ضریب بین صفر تا  1اسستکسه
مقادیر ب رگ تر ،مطلوبتسر اسست .مقسادیر  3/00 ،3/17و 3/99
بهترتیب ضسعیف ،متوسسط و قابسلتوجسه توصسیف شسده اسست.
ادامه ،شاخص اشتراک با روایی متقاطع برای کل مدل محاسسبه

شکل  -1آزمون مدل اندازهگیری مرتبه دوم شایستگی اساتید خلبان

/ 02
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جدول  - 2نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای شایستگی اساتید خلبان

R2

مقدار t

سطح معنی داری
3/31

نتیجه
تایید نشانگر

سازه
شایستگی آموزشی

بارعاملی
3/749

3/079

90/24

تایید نشانگر

3/978

شایستگی پژوهشی

3/072

02/21

3/31

3/994

شایستگی اخالقی

3/021

29/30

3/31

تایید نشانگر

شایستگی رهبری

3/007

22/70

3/31

تایید نشانگر

3/930

شایستگی حرفهای

3/704

139/19

3/31

تایید نشانگر

3/092

شایستگی فردی

3/721

49/97

3/31

تایید نشانگر

3/040

شایستگی نگرشی

3/009

00/87

3/31

تایید نشانگر

3/904

شایستگی سازمانی

3/041

02/91

3/31

تایید نشانگر

3/939

شایستگی نظامی

3/978

21/91

3/31

رد نشانگر

3/902

EVA

3/930

ρc

3/780

α

3/709

همان طورکه در جدول  7مشسخص اسست ،میس ان  Q2در همسه
متغیرها (منهای محدودیتهای نظامی) ،مثبت و بساالتر از 3/08
میباشسد کسه ایسن خسود نشساندهنسده کیفیست بساالی مناسسب
مدلهای اندازهگیری اسست .بسهعبسارت دیگسر ،مسدل مسی توانسد
نشانگرهای متغیرهای مکنسون درونزا انعکاسسی را پسیشبینسی
نماید.
جدول  - 7شاخص افزونگی با روایی متقاطع
برای مدلهای اندازهگیری شایستگی اساتید خلبان

شاخص بهصسورت حاصلضسرب میسانگین  R2و متوسسط مقسادیر
اشتراکی بسهصسورت دسستی بسا اسستفاده از رابطسه ( )1محاسسبه
میشود .در جدول  ،0مقادیر اشتراکی مربوط بسه عوامسل اصسلی
شایستگی اساتید خلبان آورده شدهاست.
جدول  - 0مقادیر اشتراکی مربوط به
عوامل اصلی مدل شایستگی اساتید خلبان
مدلهای اندازهگیری
شایستگی آموزشی

مقادیر اشتراکی
3/989

شایستگی پژوهشی

3/912

شایستگی اخالقی

3/874

شایستگی رهبری

3/988

شایستگی حرفهای

3/920

شایستگی فردی

3/919

شایستگی نگرشی

3/949
3/899
3/492

مدلهای اندازهگیری

شاخص افزونگی با روایی متقاطع

شایستگی آموزشی

3/899

شایستگی پژوهشی

3/482

شایستگی اخالقی

3/099

شایستگی رهبری

3/429

شایستگی حرفهای

3/887

شایستگی فردی

3/930

شایستگی سازمانی

شایستگی نگرشی

3/833

شایستگی نظامی

شایستگی سازمانی

3/400

شایستگی نظامی

3/000

شاخص نیکویی برازش ()GOF
پژوهشگران شاخصی بهنام نیکویی بسرازش ( )GOFبسرای
سسنشش کسسل مسسدل ارا سه دادهانسد .ایسسن شسساخص هسسر دو مسسدل
اندازهگیری و سساختاری را مسدنظر قسرار مسیدهسد و بسهعنسوان
معیاری برای سنشش عملکرد کلی مسدل بسهکسار مسیرود .ایسن

باتوجهبه جدول  0متوسط مقادیر اشتراکی برابر است با،
0.657  0.612  0.594  0.655  0.628  0.717 
9
0.646  0.577  0.462
 0.616
9

communality 

همچنین در جدول  ،2مقادیر  R2مدل آورده شده است.
باتوجهبه جدول  2متوسط  R2برابر است با
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 0.777

0.876  0.759  0.691  0.697  0.900  0.859  0.796  0.632
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R2 

9

لذا ،باتوجهبه آنچه گفتهشد و فرمول مربوطه ،شساخص نیکسویی
برازش ) (GOFبرابر با  3/97بدست آمده استکه این میس ان از
 3/09بیشتر بوده لذا عملکسرد کلسی الگسوی شایسستگی اسساتید
خلبان در حد قوی ارزیابی میشود.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان داد
که از بین عوامل  7گانه اثر گذار بر شایستگی اساتید خلبان
دانشگاه هوا ی همه عوامل شامل شایستگی آموزشی (،)3/749
شایستگی پژوهشی ( ،)3/072شایستگی اخالقی (،)3/021
شایستگی رهبری ( ،)3/007شایستگی حرفه ای (،)3/704
شایستگی فردی ( ،)3/721شایستگی نگرشی ( ،)3/008و
شایستگی سازمانی ( )3/041و شایستگی نظامی ()3/978
دارای بارعاملی مناسب روی متغیر مکنون متنا ر خود یعنی
شایستگی اساتید خلبان هستند و از عوامل زیربنایی
تشکیلدهنده آن بهحساب رفته و میتوانند آن را پیشبینی
کنند.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
نشاندادکه همه  7نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفۀ
شایستگی آموزشی یعنی "توانایی رعایت اصول و راهبردهای
مدیریت کالس درس"" ،داشتن دیدگاه سیستماتیک نسبت به
فرآیند یاددهی-یادگیری"" ،برخورداری از مهارتهای ارا ه
محتوای آموزشی"" ،تسلط بر محتوای آموزشی در تدری
(داشتن تخصص علمی و عملی بهروز)"" ،توانایی برقراری
ارتباط مؤثر با دانششویان و تشویق آنها به یادگیری و پیشرفت
بیشتر"" ،استفاده از فنآوریهای نوین آموزشی در تدری "،
"آشنایی با انواع نظریهها و سبکهای یادگیری دانششویان" ،و
"دانششوپروری و الگوبودن برای دانششویان" دارای بارعاملی
الزم روی متغیر مکنون مربوط بهخود یعنی مولفه
شایستگیآموزشی هستند و میتوانند بهعنوان نشانگرهای
زیربنایی این مولفه بهکار رفته و آن را پیشبینی نمایند .در
ضمن "تسلط بر محتوای آموزشی در تدری (داشتن تخصص
علمی و عملی بهروز)" بیشترین بارعاملی را دارا میباشد.
مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج سایر
پژوهشها نشان میدهد تقریبا در همه الگوهای ارا ه شده برای
شایستگی اعضای هیأتعلمی ،شایستگی آموزشی بهعنوان یکی

07 /

از مهمترین مؤلفهها مطرح شده است .برکو یست و فیلیپ
شایستگی آموزشی را بهعنوان یکی از ابعاد اصلی بالندگی
هیأتعلمی معرفی میکنند و آن را شامل مهارت در ارزشیابی
آموزشی ،مشاوره و تشخیص ،مهارت تدری  ،روشها و
فنآوری آموزشی و تدوین برنامه درسی معرفی میکنند ].[9
گاف شایستگی آموزشی را شامل فناوری آموزشی ،نظریههای
یاددهی-یادگیری ،دیدگاه سیستمی در طراحی دورههای
آموزشی و طراحی برنامه درسی میداند ] .[0یکی از متغیرهای
بالندگی آموزشی در الگوی گاف ،تسسلط بر نظریههسای
یاددهی-یادگیری استکه از تحلیلهای نهایی این پژوهش
بهدلیل بارعاملی پایین کنار گذاشتهشد.
در الگوی ورستر و مککارنی شایستگی آموزشی شامل
مهارت در طراحی دروس ،ارزشیابی دانششویان ،طراحی آزمون،
روشهای تدری و آموزشهای اختصاصی است ] .[7دو مهارت
طرحدرس و طراحی آزمون بهعنوان متغیرهایی در الگوی ورستر
و مککارنی مورد توجه قرار گرفتهاستکه در الگوی ارا هشده
در این پژوهش وجود ندارد.
استنلی نی شایستگی آموزشی را بهعنوان یکی از چهار
بعد بالندگی اعضای هیأتعلمی معرفی میکند ] .[13وی
بالندگی آموزشی را شامل آموزش و مشاوره به دانششویان،
ارزشیابی دورههای آموزشی و فناوری آموزشی میداند .پاور نی
بالندگی آموزشی را در کنار بالندگی حرفهای و بالندگی
سازمانی بهعنوان عناصر بالندگی سازمانی معرفی میکند ].[11
در پژوهشهای دیگر نی بالندگی آموزشی بهعنوان یک مؤلفه
مهم مطرح شده است [.]12-23
باتوجهبه نتایج این پژوهش و نتایج حاصل از پژوهشهای
سایر محققان میتوان نتیشه گرفت که کیفیت آموزش در هر
دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی تا حدود زیادی به شایستگی
آموزشی اساتید بستگی دارد .در نتیشه انتظارات جدید از
آموزش عالی نیاز به بالندگی آموزشی اعضای هیأتعلمی در
ارتباط با فرآیند یاددهی-یادگیری را دوچندان کرده است.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول نشاندادکه
همه  9نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفه شایستگی پژوهشی
یعنی "توانایی در شناسایی مسا ل پژوهشی واقعی سازمان و
جامعه مخصوصا در حوزه هوانوردی"" ،مهارت در تعریف و
تبیین مسئله پژوهشی و تدوین طرح پژوهشی"" ،توانایی در
مدیریت و انشام طرح پژوهشی تخصصی"" ،آشنایی با اینترنت
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و کاربرد آن در پژوهش و استفاده از اب ارها و نرماف ارهای نوین
پژوهشی"" ،توانا ی انتشار یافتههای پژوهشی بهصورت
گ ارشهای پژوهشی ،مقاله و " ،".....عضویت در انشمنهای
علمی و حرفهای و شرکت در اجتماعات علمی (کنفران ها،
سمینارها و  ")...و " توانایی مفهومسازی ،نظریهپردازی ،نقد
نظریهها و داوری مطالب علمی در حوزه هوانوردی" دارای
بارعاملی الزم روی متغیر مکنون مربوط بهخود هستند و
میتوانند بهعنوان نشانگرهای زیربنایی مولفه شایستگی
پژوهشی بهکار رفته و آن را پیشبینی نمایند .درضمن
"عضویت در انشمنهای علمی و حرفهای و شرکت در
اجتماعات علمی (کنفران ها ،سمینارها و ")...بیشترین
بارعاملی را دارا میباشد.
شفیعزاده بالندگی پژوهشی را شامل تولید دانش فنی،
اجرای طرحهای پژوهشی ،ارتباط دانشگاه با صنعت ،انتشارات
علمی ،مشاورههای تخصصی ،عضویت در انشمنها ،شرکت در
کنفران ها و آشنایی با آییننامههای پژوهشی میداند ].[14
در برخی از الگوها نی بالندگی پژوهشی نه بهعنوان یک
مؤلفه مستقل بلکه ذیل بالندگی حرفهای معرفی شده است
] .[13،18،17،21در الگوی استنلی بالندگی حرفهای در کنار
مؤلفههای آموزشی ،فردی و سازمانی با متغیرهای پژوهش ،ارا ه
خدمات تخصصی ،شبکهسازی و شرکت در کنفران ها مطرح
شده است ] .[13اما در الگوهای قدیمیتر بالندگی پژوهشی
بهعنوان مؤلفه بالندگی هیأتعلمی ارا ه نشده است و یا بسیار
کمرنگ دیده شده است ].[9-7
باتوجهبه نتایج این پژوهش و نی نتایج حاصل از
پژوهشهای سایر محققان میتوان نتیشهگرفتکه یک جنبه
دیگر از بالندگی اعضای هیأتعلمی بر نقش اعضای هیأتعلمی
بهعنوان پژوهشگر متمرک است .این برنامهها کمکهایی در
زمینه رشد حرفهای در مهارتهای پژوهشی مانند نوشتن طرح
پژوهشی ،انتشارات ،کار پژوهشی تیمی ،کار مدیریت پژوهش و
طیف وسیعی از سایر فعالیتهایی که از هیأتعلمی انتظار
میرود ،ارا ه مینماید.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
نشاندادکه  9نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفه شایستگی
اخالقی یعنی "رعایت اصول اخالقی و برخورداری از اخالق
حرفهای"" ،رعایت امانت و صداقت در امور علمی و نظامی"،
"برخورداری از فرهیختگی"" ،فروتنی ،تواضع و سعه صدر"،

حسن محشوب عشرتآبادی

"پرهی از تفاخر و تظاهر در رفتار و گفتار"" ،پاسخگوبودن
نسبت به عملکرد خود"" ،مسئولیتپذیری نسبت به دانششویان
و مسا ل سازمان" دارای بارعاملی الزم روی متغیر مکنون
مربوط بهخود یعنی مولفه شایستگی اخالقی هستند و میتوانند
بهعنوان نشانگرهای زیربنایی شایستگی اخالقی بهکاررفته و
آنرا پیشبینی نمایند .در ضمن "برخورداری از فرهیختگی،
فروتنی ،تواضع و سعه صدر" دارای باالترین بارعاملی میباشد.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
نشاندادکه همه  9نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفه
شایستگی رهبری یعنی"برخورداری از تفکر سیستمی"،
"توانا ی تشخیص ،تحلیل و جمعبندی مسا ل"" ،توانایی
برنامهری ی و تصمیمگیری"" ،داشتن مهارتهای حل مساله"،
"خود راهبری و خودتنظیمی"" ،مدیریت تعارض و توان اداره
تعارضها و اختالفها" دارای بارعاملی الزم روی متغیر مکنون
مربوط بهخود یعنی مولفه شایستگی رهبری هستند و میتوانند
بهعنوان نشانگرهای زیربنایی مولفه شایستگی رهبری بهکار
رفته و آنرا پیشبینی نمایند .در ضمن "برخورداری از تفکر
سیستمی" دارای باالترین بارعاملی میباشد.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
نشاندادکه  0نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفه شایستگی
حرفهای یعنی "اطالعات و دانش تخصصی در باب قوانین و
مقررات ملی و بینالمللی در حوزه هوانوردی"" ،آگاهی از
تشهی ات ،سیاستها ،روشها و راهبردهای ارتقای توان دفاعی و
امنیت ملی"" ،آگاهی از اصول پرواز ،کنترل و فرماندهی
هوایی"" ،آگاهی از اصول و روشهای هوانوردی )مقررات
هوانوردی ،هواشناسی هوانوردی ،وزن و تعادل هواپیما ،اصول
کار و  GPSرادار ،ناوبری و " ،")...آشنایی با سیستمهای
ارتباطی ،هدایت و ناوبری هواپیما )سیستمهای ارتباطی
رادیویی ،مخابراتی و(" ،"...تسلط به زبان انگلیسی عمومی و
تخصصی و توانایی ترجمه متون تخصصی"" ،ارا ه مشاورههای
تخصصی و حرفهای به سازمان و جامعه"" ،تالش برای حل
مسا ل سازمانی در حوزههای تخصصی" دارای بارعاملی الزم
روی متغیر مکنون مربوط بهخود یعنی مولفه شایستگی
حرفهای هستند و میتوانند بهعنوان نشانگرهای زیربنایی
شایستگی حرفهای بهکاررفته و آن را پیشبینی نمایند .در
ضمن "تسلط به زبان انگلیسی عمومی و تخصصی و توانا ی
ترجمه متون تخصصی" باالترین بارعاملی را دارا میباشد.
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نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
نشاندادکه  0نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفه شایستگی
فردی یعنی "برخورداری از قوه ابتکار و خالقیت"،
"فرصتشناسی و توانایی شکار فرصتها"" ،مدیریت زمان و
وقتشناسی"" ،توانایی برقراری تعادل بین کار و زندگی"،
"انتقادپذیری"" ،تالش برای یادگیری مستمر و مادامالعمر"،
"تالش برای ارتقای شایستگیهای فردی و شایستهگرا ی" و
"اعتماد بهنف " دارای بارعاملی الزم روی متغیر مکنون مربوط
بهخود یعنی مولفه شایستگی فردی هستند و میتوانند بهعنوان
نشانگرهای زیربنایی شایستگی فردی بهکاررفته و آنرا
پیشبینی نمایند .در ضمن "انتقادپذیری" باالترین بارعاملی
میباشد .پژوهشهای دیگری نی بهطور مستقیم و یا
غیرمستقیم به بالندگی فردی اعضای هیأتعلمی پرداختهاند
[13،12،14و .]22-20
در الگوی ارا هشده از طرف شبکه بالندگی حرفهای و
سازمانی در آموزش عالی ،بالندگی فردی بر مدیریت سالمتی،
مهارت بینفردی ،مدیریت زمان ،مدیریت استرس ،و
جرأتورزی داللت دارد .شفیعزاده بالندگی فردی را شامل
خالقیت و نوآوری ،روحیه انتقادپذیری ،ارتباط بین فردی،
روحیه مشارکتجویی ،برنامهری ی زندگی ،برنامهری ی شغلی ،و
خود مدیریتی میداند ] .[14در الگوی پورکریمی بالندگی
فردی بر اخالق حرفهای ،مدیریت زمان ،به یستی سازمانی،
کیفیت زندگی کاری ،تعهد شغلی ،خالقیت ،خود کارآمدی ،و
خودراهبری تأکید میکند ] .[21در الگوی استنلی نی بالندگی
فردی بر ارا ه مشاوره به اعضای هیأتعلمی متمرک است و در
الگوی برگکو یست و فیلیپ بالندگی فردی بر برنامهری ی
زندگی ،مهارتهای میانفردی ،رشد شخصی و مشاورههای
درمانی متمرک است ]13و.[9
عالوهبراین ،در میان پژوهشهای گذشته ،عدهای بر
اخالق حرفهای در بالندگی فردی اعضای هیأتعلمی تأکید
دارند و عدهای یادگیری و آموزش مداوم و خالقیت و
ریسکپذیری را مورد تأکید قرار میدهند .برخی نی از عامل
خودراهبری بهعنوان یکی از مؤلفههای بالندگی اعضای
هیأتعلمی یاد میکنند ] .[12مواردی چون مدیریت زمان
توسط برنت مورد تأکید قرار گرفته است ] .[27گرانت و کیم
نی بر مهارت برقراری ارتباط ،مدیریت استرس و اضطراب،
مدیریت زمان ،طرحری ی دوره بازنشستگی بهعنوان دیگر
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شاخصهای بالندگی فردی اعضای هیأتعلمی تأکید میکنند
].[29
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
نشاندادکه همه  9نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفه
شایستگی نگرشی یعنی "داشتن بینش نظامی ،اعتقادی،
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی"" ،نگرش علمی و دانشگاهی"،
"نگرش مثبت نسبت به تغییر"" ،تعهد به کیفیت"" ،می ان
آشنا ی با دانش و افکار خود و اثربخشی آنها" ،و "می ان آشنا ی
با وضعیت یادگیری خود و اثربخشی آن" دارای بارعاملی الزم
روی متغیر مکنون مربوط بهخود یعنی مولفه شایستگی نگرشی
هستند و میتوانند بهعنوان نشانگرهای زیربنایی مولفه
شایستگی نگرشی بهکاررفته و آنرا پیشبینی نمایند .درضمن
"می ان آشنا ی با وضعیت یادگیری خود و اثربخشی آن"
باالترین بارعاملی را دارد.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
نشاندادکه همه  0نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفه
شایستگی سازمانی یعنی "توان اصالح و بازآفرینی فرایندهای
کاری"" ،آشنا ی با قوانین و مقررات سازمانی و اداری"" ،تعهد
سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به سازمان"" ،مهارت در
انشام امور آموزشی و پژوهشی مشترک"" ،داشتن رابطه متقابل
و محترمانه با همکاران و توانایی و تمایل بهانشام کار گروهی با
همکاران"" ،احساس مسئولیت نسبت به همکاران و
کمککردن و کمکگرفتن در مواقع ل وم"" ،تعامل با همکاران
و مشارکت در اجتماعات علمی و سازمانی" و "مدیریت تعارض
بهمنظور جلوگیری از رقابتهای مخرب و ناسالم" دارای
بارعاملی الزم روی متغیر مکنون مربوط بهخود یعنی مولفه
شایستگی سازمانی هستند و میتوانند بهعنوان نشانگرهای
زیربنایی شایستگی سازمانی بهکاررفته و آنرا پیشبینی نمایند.
در ضمن "تعهد سازمانی و احساس مسئولیت نسبت به
سازمان" باالترین بارعاملی دارد.
با مراجعه به پیشینه پژوهش نی مشاهده میشود که در
الگوهای بالندگی هیأتعلمی از گذشته تاکنون بالندگی
سازمانی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی مطرح بوده است .اما
در مورد اج ا و متغیرهای این مؤلفه در پژوهشهای مختلف
تفاوتهایی وجود داشته است .در الگوی برگکو یست و
فیلیپ بالندگی سازمانی بهعنوان بخش ساختاری بالندگی
هیأتعلمی مطرح شده استکه شامل متغیرهایی مانند
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تیمسازی ،تصمیمگیری ،مدیریت تعارض ،بالندگی مدیریتی و
مشکلگشایی میباشد که با هدف بهبود اثربخشی سازمانی
انشام میگیرد ].[9
اما برخی از الگوها برداشتی متفاوت از بالندگی سازمانی
داشتهاند .مثال در الگوی ] [0و نی در الگوی ] [7هرچند
بالندگی سازمانی ج و مؤلفههای اصلی بالندگی هیأتعلمی
است اما آنرا شامل تغییر در ساختار و اختیارات سازمانی
تعریف میکنند بهگونهایکه باعث خلق محیطی در جهت
ارتقای تدری اثربخش و ایشاد سیاستهای حمایتی از تدری
و یادگیری اثربخش گردد .در الگوی پورکریمی نی بالندگی
سازمانی شامل متغیرهای جو و فرهنگ سازمان ،پشتیبانی و
حمایت ،ایشاد انگی ش ،نظام پاداش و تشویق ،تمرک روی
موضوع یا تم ،امکان دسترسی آسان به فنآوری ،و ساختار
سازمانی میباشد ] .[21لذا مشاهده میشود که در این الگوها
تمرک بر سازمان است و نه بر عضو هیأتعلمی .بهعبارت دیگر،
در این الگوها بهجای توجه به مهارتهایی که عضو هیأتعلمی
باید در ارتباط با سازمان دانشگاه داشته باشد ،بر ویژگیهای
سازمانی تأکید شده استکه باعث ارتقای عملکرد اعضای
هیأتعلمی میشود .در سایر پژوهشها نی بالندگی سازمانی
مورد تأیید قرار گرفته است [.]13،12،14،18،17،23،29،29
در مشموع ،میتوان نتیشه گرفت که یکی از جنبههای
مهم بالندگی اعضای هیأتعلمی بر نقش آنها بهعنوان همکار و
بهعنوان یک نفر عضو سازمان داللت دارد .عضو هیأتعلمی باید
بتواند در دانشگاه و در تعامل با همکارانش بهخوبی فعالیت
نماید ،از رفتار شهروندی سازمانی مطلوبی برخوردار باشد،
بتواند تعارضات بالقوه را بهخوبی مدیریت کند و نقشهای
رهبری و در مواقع ل وم مدیریت دانشگاهی را بر عهده بگیرد.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
نشاندادکه از میان  9نشانگر مشاهدهپذیر مربوط به مولفه
شایستگی نظامی 9 ،نشانگر یعنی "مشارکت در انشام امور
نظامی و ماموریتهای پروازی"" ،توانایی فرماندهی گردانهای
پروازی عملیاتی و آموزشی"" ،توانایی مدیریت واحدهای
دانشگاهی (دانشکده ،پژوهشکده ،مراک  ،گروه و " ،")...رعایت
هنشارهای نظامی و دانشگاهی"" ،و یفهشناسی و انشام
شایسته کارها و رعایت قوانین و مقررات نهاجا و دانشگاه"،
"توانا ی ارا ه مشاوره و راهنمایی به دانششویان در امور
نظامی"" ،آموزش مهارتهای نظامی به دانششویان و انتقال
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هنشارها و ارزشهای نظامی" دارای بارعاملی الزم روی متغیر
مکنون مربوط بهخود یعنی مولفه شایستگی نظامی هستند و
میتوانند بهعنوان نشانگرهای زیربنایی شایستگی نظامی
بهکاررفته و آنرا پیشبینی نمایند .اما نشانگر شماره  87از
متغیر "محدودیتهای نظامی" دارای بارعاملی الزم روی متغیر
مکنون مربوط بهخود یعنی شایستگی نظامی نبوده و از تحلیل
حذف گردید .در ضمن "توانا ی ارا ه مشاوره و راهنمایی به
دانششویان در امور نظامی" باالترین بارعاملی را دارا می باشد.
پیشنهادها
 -1الگوی ارا هشده در این پسژوهش مسیتوانسد بسهعنسوان
مبنایی برای شناسایی نیازهای مسرتبط بسا شایسستگی اسساتید و
اعضای هیأتعلمی دانشکده پرواز و نی مبنای تدوین برنامهها و
فعالیتهای بالندگی اعضسای هیسأتعلمسی مسورد اسستفاده قسرار
گیرد.
 -2نتایج پژوهش نشان می دهد که اگر چسه "شایسستگی
آموزشسی"و "شایسستگی حرفسهای" بساالترین بارهسای عساملی را
بهخود اختصاص دادهاند با اینحسال همسه مولفسههسای مسدل از
اهیمت باالیی برخوردار است لذا پیشنهاد میگردد برنامسههسای
بالندگی در زمینه ارتقای شایسستگیهسای آموزشسی ،پژوهشسی،
نگرشی ،رهبری ،اخالقی ،سسازمانی ،فسردی ،حرفسهای و نظسامی
طراحی و اجرا گردد.
 -0پیشنهاد میشود ضوابط و آییننامههای جذب و
ارتقای اعضای هیأتعلمی داخلی دانشکده پرواز متناسب با
معیارهای شایستگی اعضای هیأتعلمی و مؤلفهها و
شاخصهای شناساییشده در این پژوهش تنظیم گردد.
 -4به مدیران و متولیان دانشگاه پیشنهاد میشود نسسبت
به ایشاد مرک بالندگی اعضای هیأتعلمی بهطسورکلی و اسساتید
خلبان بهطور خاص که تسأثیر مسستقیمی بسر مشسارکت اعضسای
هیأتعلمی دارد ،اقدام نمایند .از طریسق ایشساد مرکس بالنسدگی
هیأتعلمی و تعریف نقشها و و ایف ایسن مرکس و نیس تسأمین
بودجه الزم برای آن ،برنامهها و فعالیستهسای بالنسدگی اعضسای
هیأت با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال خواهد شد.
 -8اساتید دانشکده باید بسهخسوبی از رسسالت و ماموریست
دانشکده آگاه شوند و بدانند که آنها بسهعنسوان عضسوی از گسروه
آموزشسی چسسه نقشسی در تحقسسق اهسسداف دانشسسکده و در نهایسست
دانشگاه دارند ،موضوعی که باعسث مسیشسود خسود را در تحقسق

شناسا ی شایستگیهای اساتید در حوزه هوانوردی؛ مورد مطالعه...

اهداف دانشگاه سهیم دانسته و فعالیتهای خود را مهم ارزیسابی
کنند ،و خود را عضسوی از یسک جامعسه ب رگتسر بداننسد کسه در
راستای تحقق اهداف خاصی در تسالش هسستند .و ایسن امسر بسه
توسعه قابلیتهای آنها کمک میکند.
 -9در بین نشانگرهای "شایستگی رهبری" ،توانا ی
تصمیمگیری از اهمیت باال ی برخودار است لذا شرکت دادن
اساتید دانشکده در تصمیمگیریهای دانشگاه ،بخصوص
تصمیمگیریهایی که مستقیما به آنها مربوط شده و روی آنها
تاثیر مستقیم دارد ،باعث میشود ضمن استفاده از ایدههای
نوآورانه آنها ،تعهد بیشتر آنها در اجرای تصمیمات را بهدنبال
داشته باشد .چرا که آنها خود عضوی از این فرایند تصمیمگیری
بودهاند و نسبت بهانشام آن احساس مسئولیت میکنند.
 -9باتوجهبهاینکه "شایستگی حرفهای" یکی از ابعاد مدل
میباشد و از طرفی هر یک از اساتید در مسیر رشد و توسعه
حرفهای خود دارای تشارب منحصر بهفردی هستند که از طریق
تسهیم و به اشتراکگذاشتن آنها میتوانند زمینههای رشد و
توسعه هر چه بهتر سایر اساتید دانشگاه را فراهم آورند .لذا
پیشنهاد میشود سازوکاری تدوین شود تا اینگونه فعالیتها
مورد قدردانی قرار گیرد و در فرم ارزیابی عملکرد برای چنین
فعالیتهایی ،امتیازی خاص درنظر گرفته شود .از این طریق،
ضمن قدردانی از فعالیت تسهیم دانش اساتید ،در درازمدت
میتوان فرهنگ تسهیم دانش را بهعنوان یک ارزش در سازمان
بوجود آورد ،موضوعی که در نهایت دانشگاه را منتفع میسازد.
 -0یکی از راههایی که میتوان از طریق آن بستر رشد و
توسعه هر چه بیشتر دانشکده پرواز را فراهم آورد ،همکاری با
سایر دانشگاهها چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی
است .این موضوع خود میتواند جوی پویا در دانشگاه بوجود
آورد که خود از مهمترین عوامل اثرگذار بر توسعه شایستگی
اساتید است .این همکاریها میتواند در زمینه آموزش و
پژوهش باشد .بهعنوان مثال اع ام اساتید به خارج از کشور
میتواند زمینه رشد اساتید دانشگاه را فراهم آورد.
 -7توسعه شایستگیهای اساتید مستل م ارا ه پاداشها بر
اساس عملکرد افراد است .از این طریق میتوان فرهنگی را در
دانشگاه بوجود آورد که همه اساتید بهدنبال بهترین عملکرد
باشند و تالشهای بیشتری در راستای انشام هرچه بهتر
فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود صورت دهند.
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