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  چکیده

مورد استفاده  آموزشعنوان ابزاري نیرومند براي ارتقاي کیفیت و کارایی  توان به فناوري اطالعات را می
هاي  سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندي ها و توسعه روزافزون ابزارهاي مبتنی بر این فناوري. قرار داد

  . محیط یادگیري خالق، فعال و فراگیر ایجاد شود تا شکل جدیدي از است انسان، موجب شده
کسی ر هاي آموزشی، ب ماي در آموزش نظامی مانند سایر نظا هاي چندرسانه ضرورت گنجاندن آموزش

ي گوناگون براي درك بهتر اطالعات دیداري در ها وهیشبه  تواند یمیادگیري ترکیبی . پوشیده نیست
سوال اصلی مقاله حاضر آن است . ي تخصصی از قبیل آالت دقیق پروازي مورد استفاده قرار گیردها کتاب

در متون آموزش خلبانی دانشگاه هوایی  اي رسانه چندهاي استفاده از ابزارهاي  که راه کارها و چالش
شهید ستاري کدامند؟ جامعه آماري پژوهش کلیه اساتید دانشکده پرواز دانشگاه هوایی شهید ستاري 

میدانی استفاده شده  -ها پرسشنامه حضوري بوده و از روش تحقیق توصیفی روش گردآوري داده. است
ش کنونی تدریس دانشجویان خلبانی و استفاده از فناوري نتایج مقاله حاکی از لزوم بازنگري در رو. است

  .است ها اي رسانه چندنوین از جمله 
  یادگیري ترکیبی ،آموزش خلبانی ،اي رسانه چند :کلیدي واژگان
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  مقدمه -1
 نبرخی تحوالت بنیادی ظهور به است هاي گوناگون زندگی داشته بر جنبه فناوري اطالعات تأثیري که

هاي بشر را تحت  گیر خواسته چشم این پدیده با سرعتی. است در روابط جوامع بشري منجر شده
امروزه موج فناوري حوزه آموزش را . است آورده وجود و نیازهاي جدیدي را به است تأثیر قرار داده

قابل استفاده  فراگیرانها، براي توسعه افق دید  علوم فراگرفته و بسیاري از رسانه هاي حوزهچون سایر 
  . اند شده

هاي جدید را پیش  ابزارها و روش ها،  اي رسانه چندهاي اخیر در صنعت رایانه، ورود و ظهور  پیشرفت
بسیاري از  .است هاي آموزشی قرار داده ریزان و مدیران و مجریان برنامه برنامه  روي طراحان،

کمک  آموزش به. شوند اجرا می ها اي رسانه چندکمک رایانه در قالب موسوم به  هاي آموزشی به برنامه
کار  حسی بهزمان در فرآیند تجربه چند را هم تواند حواس گوناگون می اي رسانه چندرایانه با قابلیت 

  .استفاده شودهاي متفاوت،  گیرد و براي افراد با ویژگی
 طور کلی دگرگون ساخته هاي تدریس را به ، شیوه وري جدید اطالعاتی به مراکز آموزشینفوذ فنا

اي از  اند و کاربران با حجم گسترده به این ترتیب، الگوهاي سنتی یادگیري متحول شده. است
 .اطالعات و دانش مواجه هستند

دف تسهیل در فرایند ها پیش با ه هاي آموزشی رسمی، از مدت کاربرد فناوري آموزشی در برنامه
چنان با زندگی  هاي اطالعاتی آن واقعیت این است که فناوري. است ددهی و یادگیري رواج یافتهیا

هایی که غالباً  مهارت. اند را تسهیل نموده هاي اساسی مهارتاند که ایجاد و تقویت  جدید عجین شده
  . اند شدهآموزشی بسیاري از کشورها گنجانده   ها پیش در برنامه از مدت

هاي آموزشی، بر کسی  در آموزش نظامی مانند سایر نظام اي رسانه چندهاي  ضرورت گنجاندن آموزش
که توانایی کار با رایانه  کسانیشکاف بین کارکنان با آموزش سنتی و  با گذشت زمان،. پوشیده نیست

این فاصله و در واقع کمک به  براي از بین بردن. شود و استفاده از اطالعات روزآمد را دارند، بیشتر می
با . ر شودروز برگزا ههاي تعلیم با فناوري ب هاي آموزشی ویژه و روش نهاجا، باید کالسآموزشی سامانه 

صورت  فناوري اطالعاتی، نحوه آموزش و ساختار آموزشی نیز باید به حاصل ازهاي  توجه به پیشرفت
 .اي متحول شود اساسی و ریشه
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سازد، تحوالت و روندهایی است  آنچه که ضرورت آموزش نوین را در دنیاي امروز و فردا دو چندان می
 از گذر علمی موجود، هاي شکاف کاهش منظور به رو این از .استکه صنعت هوانوردي با آن روبرو 

 مسیري ،روز هاي فناوريآموزشی نوین مبتنی  هاي روش سوي کنونی و تغییر جهت به شرایط

 اطالعات و فناوري مشترك مجموعه زیر اي رسانه چندمبتنی بر  هاي آموزش .است انکار یرقابلغ

 مبناي یادگیري بر طریق از نظامی هاي آموزش در این رویکرد، .باشند میآموزشی  فناوري

 رایانه و بر مبتنی آموزش هاي سیستم و هوشمند یاددهی هاي سامانه اینترنت، مانند هایی فناوري

 .است استوار ها اي رسانه چند

تر باید سرلوحه کار مسئوالن  هاي متفاوت آموزشی براي آموزش بهتر و سریع استفاده از فناوري
 مند بهره مورنیازهاي  آموزشی قرار گیرد، تا بتوان در حداقل زمان ممکن افراد بیشتري را از آموزش

شاید . رکاران آموزش قرار گرفته استاند موضوعی که در حال حاضر کمتر مورد توجه دست .ساخت
  . اي موجبات تغییر نگرش آنان را فراهم نماید هاي چندرسانه بررسی تجربی اثرات آموزش

تدریس جدید  هاي روشآیا استفاده از ر این اساس سوال اساسی مقاله حاضر عبارت است از اینکه، ب
بردن  آموزش سنتی، در باال هاي روشدر مقایسه با  خلبانیدر متون آموزشی  اي رسانه چند صورت به

ها و  اي رسانه چندشناسی  لذا پس از مفهوم یادگیري و آموزش موثر است؟ -و ارتقاء کیفیت یاددهی
ارائه  و راهکارهایی براي بهبود این امر ها در پیشبرد اهداف آموزش خلبانی، پیشنهادها نقش آن

  .است شده

  مروري بر مبانی نظري -2
  اي رسانه چندتاریخچه و مفهوم شناسی  -1-2

. معنـی کـرد  ... اي از اطالعات صوتی، تصاویر، گرافیـک، انیمیشـن و   توان مجموعه میرا  1اي رسانه چند
تصـاویر   صـدا،  ، کیـ گرافمـتن،   متشـکل از  چندین رسانه شاملرایانه به استفاده از  اي رسانه چندواژه 

   .گردد یمثابت و ویدئویی بر 
یـا سـایر   و تصـاویر ویـدئویی کـه از طریـق کـامپیوتر      و انیمیشـن   صدا، گرافیک، ترکیبی از متن،هر 

 ].5[شود یمنامیده  اي رسانه چند ،ردیگ یمتجهیزات الکترونیکی در اختیار کاربر قرار 
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  مخروط یادگیري  - 1شکل
 

این . تأثیر گذاشته است اي زندگی انسانه تمام جنبه ، دراي بنیادین گونه به استفاده از فناوري
 عبارتی دیگر به .هاي زندگی کمتر بوده است تأثیرگذاري بر نظام آموزشی در مقایسه با سایر جنبه

شیوة تدریس کالسی و ارتباط چهره به چهرة معلم و شاگرد دگرگون نشده و از تحوالت صنعت و 
 .متاثر نشده استهاي نو  فناوري

ظهور   عرصه حدود یک نسل پیش با اشکالی ساده پا بهآموزشی  اي رسانه چند يها يفناور تکوین روند
، زمـان  هـم و  شد یمدیده مقابل   پردهابتدا، تصاویر توسط یک پروژکتور اسالید یا فیلم بر در . گذاشت
، تـر  فتهشـر یپ يهـا  سامانهدر بعضی از  .دیگرد یماز ضبط صوت پخش  ،در توضیح آن تصاویر گفتاري

تـا اینکـه    شـد  یمـ تنظـیم   طـور دسـتی یـا خودکـار     زمان توقف تصویر بر پرده و طول مدت گفتار به
در  .بـه وجـود آمـد    اي رسـانه  چنـد در مراحـل بعـد    .شـد  تـر  گسـترده تصویري  وصوتی  اي رسانه چند

در اختیـار کـاربر    يا رسانهافرامتنی و  فر يها سامانهبا تکیه بر امکاناتی که در  فناوريها  اي چندرسانه
وجوي سریع از طریق تصویر، صـدا و نمودارهـاي مختلـف را بـراي کـاربر       امکان جست ،گرفت یمقرار 

 .]1[گشودرا بر روي دنیاي وسیع اطالعات متنوع  يا چهیدرو در واقع  نمود یمفراهم 
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است تغییرات  گذرد توانسته پیدایش آن می مدت زمان کوتاهی که از فناوري اطالعات و ارتباطات در
این تغییرات را  اي از هایی که سهم عمده زمینه یکی از. وجود آورد نحوه زندگی بشر به فراوانی را در

    .خود اختصاص داده است، یادگیري است به
بشر را نیازمند  ها، در این میان تنوع شکل اطالعات و میزان تأثیرگذاري و کارایی هر یک از این روش

ر هاي گوناگون را در کنا لذا بشر نیازمند محیطی است تا رسانه. نماید رسانی می چندین نوع اطالع
. باشد اي رسانه چندعبارتی دیگر یک پایگاه اطالع رسانی، باید محیطی  به .یکدیگر به او عرضه نماید

اشکال اصلی طراحی آموزشی سنتی در این است که رویکردهاي اهداف، بر پایه مستقل بودن دانش 
در . گردد شود و خصوصیات فردي یادگیرندگان منظور نمی گیري از آموزش یادگیرندگان بنا میو یاد

نتیجه پیامد چنین آموزشی، عدم آزادي یادگیرنده در ابتکار عمل، خالقیت، اکتشاف و عدم مسئولیت 
از  دهد تا این در حالی است که اصول طراحی پیشرفته به طراحان اجازه می. در قبال یادگیري است

 در مقابلداشته باشند، که خود واکنشی  بهینه اي استفاده ،اي رسانه چند فناوريخطی هاي غیر قابلیت
م و تربیت تجویزي و از پیش اي بر تعلی طور گسترده به وسامانه آموزشی قدیمی و سنتی است 

 .]5[دارد شده تاکید می تعیین

هاي آموزش  صنعت هوانوردي در بعد رسانهمراحل رشد و تکوین فناوري آموزشی یا پیوند آموزش و 
 ،یادگیري از راه دور ،اي رسانه چند ،اي آموزش مکاتبه: مبتنی است باز و از راه دور مبتنی بر چهار الگو

  .پذیر یادگیري انعطاف
 - هاي آموزشی در فرایند یاددهی ویژه رسانه هاي آموزشی، به این تغییرات متأثر از پیشرفت فناوري 

هاي جدید، ضمن  رسانه. هاي یادگیري ایجاد کرده است وده و تغییراتی را در توسعۀ محیطیادگیري ب
گر  فراگیر و  ها، سطح تعامل آموزش یادگیري فردي، تحوالتی در انعطاف برنامه توجه به مطالعه و

 ].1[کیفیت آموزشی نیز ایجاد کرده است

ها که معموالً بیش از یکی از  گونه آموزش دهد که این نشان می اي رسانه چنداستفاده از آموزش 
یادگیرندگان فقط . کند، تأثیر بیشتري در یادگیري دارند حواس چندگانه را در یادگیري سهیم می

که میزان یادگیري  است در حالی این .خاطر بسپارند توانند به شنوند، می مقدار کمی از آنچه را که می
  ].6[رسد درصد می 75مرز  به فعال دیدن و شنیدن همزمان و مشارکت در زمان
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شکلی که عالقه و انگیزش ایجاد  آموزشی درست انتخاب شوند، مفاهیم را به هاي رسانهچنانچه 
ارزشی، اغلب  هاي نظامآموزشی براي ساختن مفاهیم پیچیده و  هاي رسانه .دهند می، ارائه کنند می

 ارائهآموزشی از این جهت که با  هاي رسانه .اطالعات هستندسریع  کسبدقیق براي  هایی وسیله
موثر  ،، در ایجاد عالقه و یادگیريو طرح سواالت همراه هستند ها موقعیتاطالعات، نمایش 

، ها مدلد نمایشی و رنوارهاي صوتی، موااز قبیل فیلم متحرك،  رسانهاین  انواع مختلف .]3[ندهست
که وقتی  اند دادهمطالعات نشان . ان به یادگیري، دارنددانشجوی  عالقهدر افزایش نقش عظیمی 

گیر و موثر  چشم اي گونه به توانند مینحوي شایسته مورد استفاده قرار بگیرند،  آموزشی به هاي رسانه
آموزشی ازجمله نظام  هاي رسانه دواقع چن رد .به بهبود آموزش و افزایش یادگیري کمک کنند

 یادگیري سازگار هاي سبکانواع  اب راحتی به توانند می خوده ماهیت توجه ب اهستند که ب اي رسانه
 .  شوند

 هاي فعالیتجدیدي از  هاي سبکجدید در زمینه آموزش،  هاي فناوريبا گسترش و توسعه  زمان هم
. شود برده میعنوان یادگیري ترکیبی نام  به ها آنکه امروزه از  اند نهادهآموزشی پا به عرصه وجود 

یادگیري  هاي روشوکار جدید بر استفاده متنوع و گسترده از زسا نوعیعنوان  ترکیبی به یادگیري
کارگیري ابزار متناسب با موقعیت یادگیرنده براي باال بردن کیفیت  انتخاب و به رتوجه د .تاکید دارد

هاي متنوع و ابزار استفاده موثر ازیادگیري ترکیبی با  .یادگیري از اصول اولیه یادگیري، ترکیبی است
آموزشی در دو بعد عمودي و  هاي فعالیتسعی در بهبود کیفیت و توسعه کمی  پیشرفته، هاي فناوري

در بعد افقی سعی بر گسترش دامنه و ابعاد وسایل کمک آموزشی در فرایند آموزش دارد، . افقی دارد
 مسئلهبعد عمودي به عمق در  .باالترین کیفیت حاصل شود ،که با ترکیب بهینه این وسایل اي گونه به

به درك  هایی زماندر چه  فنونیو اینکه چه  پردازد مییادگیري و چگونگی درك بهتر مواد آموزشی 
دهنده  هدف از یادگیري ترکیبی، حمایت از آموزش. ]2[شود میبهتر مطالب و یادگیري بهینه منجر 

  .استموزش آآمیز  و یادگیرنده جهت اطمینان از فراگیري موفقیت

هاي  هاي پایه، توانایی حل مشکل و مهارت آموختن مهارت هاي یادگیري نوین، عالوه بر در روش
و سبب گسترش  شود این امر نیز در آموزش نظامی داده می. گردد عرصه تخصصی نیز تقویت می

  .]4[اهداف آن شده است
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ده است و مسئله مکانی قابل استفا هر دسترس است و از محیط یادگیري الکترونیکی، همیشه در
دنیاي اطالعاتی امروز، زمان  چرا که در. زمان و صرف هزینه را جهت آموزش نظامی حل کرده است

ترین زمان ممکن به کسب اطالعات و دانش  کوتاه است و فرد باید در اهمیت فراوانی برخوردار از
یادگیري، این فرایند  امر در فناوري اطالعات و ارتباطات کارگیري بهبنابراین . خود بپردازد مورد نیاز

محیط یادگیري الکترونیکی، امکان تبادل اطالعات و تعامل  دلیل اینکه در به. کند را تسهیل می
تر است و فرد ارزش آن  باالیی است، یادگیري جذاب سطح بسیار یادگیرندگان با هم و با یاددهنده در

نرم افزارهاي . داند خود، میاي اطالعاتی با نیازه دلیل انطباق آن بهگیرد،  چیزي را که یاد می
توسعه دانش و آموزش نظامی  داشتن منابع گوناگون، نقش باالیی را در اختیار ، با دراي رسانه چند
یادگیري الکترونیکی  ها با فراهم کردن منابع روزآمد و دیجیتالی مورد نیاز افراد، در آن. کنند می ایفا

  .نددارمشارکت فعال 
فضـاي فیزیکـی کـالس،     بـه اختصـاص   هاي حضـوري  زشدر مقایسه با آمو اي رسانه ندچهاي  آموزش

هـاي   از هزینـه  يلـذا تـا حـد بسـیار    . نـدارد  نیـازي  هـاي اداري و دفتـري   کارگاه، آزمایشگاه و بخش
 دانشجویان جائی اساتید و ههاي مرتبط با جاب شود و هزینه وساز تأسیسات ساختمانی حذف می ساخت
هـاي   در آمـوزش  .رسد ها تقریباً به صفر می هزینه سفر، هزینه خوابگاه، هزینه تغذیه و مانند آن شامل
یـک محـیط    چه این، چنانبربنا. کنند تمام کاربران به آموزشی یکسان دسترسی پیدا می اي رسانه چند

افیـائی  جغر در سـطوح  پـذیران  دانـش توان انتظـار داشـت کـه     خوبی ساخته و ارائه شود، می درسی به
ترین ابزارها در انتقـال   یکی از مهم .شوند هاي هوایی کشور، بتوانند از آموزشی یکسان برخوردار پایگاه

  .هاي مناسب است اطالعات و دانش به مخاطبین آنها استفاده از رسانه
 انعنـو  در انتقال اطالعات از پنج رسانه متن، صدا، تصویر، پویانمائی و فـیلم بـه   اي رسانه چندآموزش 

 امکان استفاده از فیلم و پویانمائی و همچنین قطعات. ]3[کند اي استفاده می مهمترین ابزارهاي رسانه

انتقـال   محتواي دروس الکترونیکی، امکـان  یتهاي متن و تصویر و عالوه بر جذاب صوتی در کنار رسانه
الزم اسـت   ن اسـاس بـر ایـ  . سـازد  تر ممکن می حجم بیشتري از اطالعات و دانش را در فرصتی کوتاه

سـطح   هـاي نظـامی جهـت ارتقـا     تمامی ابزارهـاي بهبـود دانـش و آمـوزش    امکان و روش استفاده از 
  .مورد بررسی قرار گیردهاي نظامی، مجدداً  آموزش
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  شهید ستاري دانشگاه هواییخلبانی  هاي آموزشدر  ها اي رسانه چند اثرات -2-2
، )تجهیزات وسایل پرنده و زمینی وابسته( مکانیکی هاي هوافضایی، سامانه  پیشرفت سریع فناوري

ها و دفاع موثر از  اي مدرن و همچنین تأمین ایمنی الزم براي حفظ جان انسانالکترونیکی و رایانه
آسمان کشور اسالمی ایران ضرورت و اهمیت آموزش را در تربیت متخصصین هوانوردي در دانشگاه 

ه اي نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران آشکار نمودبیشتر از همیشه بر شهید ستاري هوایی
ترین عوامل توان عملیاتی بوده و خودکفایی در این زمینه  زیرا نیروي انسانی متخصص از مهم .است

و تقویت عامل بازدارندگی خواهد  م سبب افزایش بنیه دفاعی کشورصورت مستقیم و غیرمستقی به
آموزش در تخصص خلبانی نظامی، انجام آن در داخل کشور  هاي هنگفت شد و با توجه به هزینه

ها جلوگیري نموده و قدرت اقتصادي عالوه بر افزایش توان علمی پژوهشی آموزشی، از خروج سرمایه
آموزش نیروي انسانی در تخصص خلبانی نظامی تاکتیکی جزو . کشور را تقویت خواهد نمود

اخل کشور ارتقاء فناوري کشور را در سطح راهبردي هاي راهبردي بوده و اجراي آن در د فناوري
 .دنبال خواهد داشت به

قطع هرگونه  منظور تربیت متخصصان متعهد و کارآمد در امور رزمی، عملیاتی و هوایی بهدانشگاه 
هاي لشگري و کشوري و نیل به  تربیت کادر هوانوردي مورد نیاز سازمان، وابستگی آموزشی

از ( تحقق اصول قانون اساسی راستايزمینه علوم هوافضایی در کشور و در خودکفایی و استقالل در 
از همین اصل و نیز  4اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند  13و  3جمله بند ب اصل دوم و بندهاي 

در ) این اصل 9و  8اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهاي  7ام و بند  اجراي اصل سی
ل، پس از بررسی و پژوهش در زمینه نیازهاي موجود اعم از فن پرواز، خودکفایی و استقال زمینه

با اهداف زیر در محدوده کارشناسی  را هاي پروازي مجموعه رشته خلبانی هوانوردي و مدیریت سامانه
 :تدوین نموده است

هاي  سامانهبرداري و مدیریت  تربیت متخصصین هوانوردي با توانایی الزم در زمینه شناخت، بهره -
  .مختلف هوانوردي

اندازي و کاربرد تجهیزات  تأمین کارشناس جهت بررسی، تجزیه و تحلیل، طراحی عملیات، راه -
هاي آفندي و  هاي لشکري و کشوري مورد استفاده هواپیماها، سامانه هوانوردي موجود در سازمان

  .ها وبري هوایی و رایانههاي نا نه، ساما... )هاي هدایت شونده رادارها و موشک(پدافندي 
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گیري آموزش خلبانی در دانشگاه هوایی شهید ستاري در دو دهۀ گذشته معطوف به  روند جهت
انتقال مسئولیت یادگیري از یاددهنده به  این روند در راستاي. نمودن آموزش بوده استفراگیر 

هاي اثرگذارِ  جمله مؤلفهاستفاده  از فناوري آموزشی از  .باشد مییادگیرنده و فردي کردن آموزش 
مهمترین چالش در این روند چگونگی . هاي مورد استفاده بوده است مهم در روند تغییرات در شیوه

دهنده  قال مسئولیت یاددهی از فرد آموزشتبدیل نظام آموزشی مرسوم به نظام آموزشی فناورانه و انت
ها مانند خلبانی که مشتمل بر  شتهدر آموزش برخی ر ویژه این چالش، به. گیرنده است به آموزش

اجزا  ین رشته، نیاز به کنش متقابلدر ا. کند تري پیدا می فزونا دروس عملی و مهارتی است، اهمیت
ناپذیر  راي مهارت توسط فراگیر جزء جداییشود و عالوه بر آن، اج و عناصر آموزش بیشتر احساس می

 .فرایند یادگیري در دروس عملی است

ها  ، محل مناسبی براي ظهور و بروز استعدادها، خالقیت و نوآورياي رسانه چندوزشی هاي آم محیط  
گردد و از مهمترین  فناوري اطالعات موجب افزایش کارایی فرایند آموزش می. خواهند بود

  :موارد زیر اشاره کرد توان به دستاوردهاي آن می
  .دانشجویان خلبانی ایجاد عالقه به یادگیري -
  .یفیت یادگیريافزایش ک -
  .هاي موجود هوانوردي در جهان سهولت دسترسی به حجم بسیار باالیی از اطالعات و دانش -
  .هاي آموزشی کاهش هزینه -
 .ردن کیفیت، دقت و صحت مطالب درسیباال ب -

   .ارتقاي علمی دانشجویان خلبانی  -
  .ایجاد تجارب یادگیري غیرمستقیم -
 .افزایش امکانات یادگیري -

  .موقع به اطالعات در زمان بسیار اندك دسترسی سریع و به -
   .ایجاد ارتباط دقیق -
 .ارزشیابی دانشجویان و ارایه بازخوردهاي مناسب -

 رشتۀ جمله از ،دانشگاه هوایی هاي رشته بسیاري در فناورانه آموزش به سنتی آموزش از انتقال در
 .کند می خودنمایی آموزشی گذاران تسیاس و ریزان برنامه رويافر مهمی هاي چالش عنوان4 به خلبانی
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 آموزش انسانی عاطفی محیط رفتن بین از و آموزش عناصر میان تعامل قطعتوان به  از آن جمله می
 و رایانه ویژه به جدید، فنون از گیري بهره .اشاره نمود یادگیرنده عضو وجودي ماهیت احساس عدم و

 رد. انجامید خواهد دهندهدیا و یادگیرنده تعامل نحوة تغییر به رسانی اطالع جدید هاي شبکه
 و مهم اصلی آموزش، اجزاي بین ارتباط اصل حضوري، آموزش مانند ،فناوري هاي مبتنی بر آموزش
 غیرمستقیم شکل به و رسانه طریق از و است مجاورتی غیر نوع از تعامل این ولی .است شده پذیرفته

 آموزشی کیفیت اُفت رساندن حداقل به هدف با الگو این شده، مطرح چالش به توجه با .شود می برقرار
 شده مطرح فناوري بر مبتنی آموزش محیط در آموزشی عناصر میان الزم تعامل حداقل حفظ و

   .است

 تحقیقشناسی  روش -3

ابزار اصلی جمع آوري . از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، کاربردي است حاضر تحقیق
پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوا مورد . است ساخته محقق  اطالعات، پرسشنامه

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه اساتید دانشکده پرواز دانشگاه . بررسی و تأیید قرار گرفت
  .باشند هوایی شهید ستاري است که در این تحقیق تعداد بیست و نه نفر می

  سواالت تحقیق -4
در الگوي تدریس دانشجویان خلبانی در دانشگاه هوایی شهید ستاري ضروري  و تغییر آیا بازنگري -1

 است؟

اساتید و سازي و تشویق  هاي الزم در جهت فرهنگ آیا در دانشگاه هوایی شهید ستاري پشتیبانی -2
  گیرد؟ هاي نوین آموزشی صورت می دانشجویان در جهت استفاده از روش

افزاري مورد نیاز جهت ایجاد  افزاري و سخت هاي نرم آیا در دانشگاه هوایی شهید ستاري زیرساخت -3
 هاي مختلف آموزش الکترونیک مهیا و در دسترس است؟ کارگیري روش محتواي الکترونیک و به

جاي برخورد رو در رو با  به(متون آموزشی خلبانی  اي رسانه چندکارهاي آموزش  راه استفاده از -4
در ارتقاء ) هاي آموزش سنتی دانشجویان و حضور دائم استاد در جلسات تدریس و امتحان در روش

  یادگیري و آموزش به چه میزان موثر است؟ - کیفیت فرایند یاددهی
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  هاي تحقیق یافته -5
  :استشرح زیر  جامعه آماري مقاله به اعضادر خصوص سواالت و نقطه نظر هاي مقاله  یافته

  جدول توصیفی ضرورت بازنگري الگوي تدریس - 1جدول 

 کامالً موافق موافق بی نظر فلمخا کامالً مخالف معیار  سوال اول

در 
ي 

نگر
 باز

زوم
ل

س
دری

ي ت
گو

ال
  

 4 19 0 4 2 تعداد

 13 65 0 13 6 درصد

دهندگان معتقدند  نشان داده شده است حدود هفتاد و هشت درصد از پاسخ )1(گونه در جدول  همان
دیدگاه . دارد نیاز که الگوي تدریس دانشجویان خلبانی در دانشگاه هوایی شهید ستاري به بازنگري

صورت  هاي آموزش سنتی به جاي شیوه هاي نوین به کارگیري آموزش اکثر این اساتید نسبت به به
  .  باشد با پیشرفت فناوري نوین آموزشی در دنیا میموافق و همگام 

  هاي  نوین جدول توصیفی ضرورت فرهنگ سازي آموزش - 2جدول

 تا حدودي بلی بی نظر تا حدودي خیر هرگز معیار سوال دوم
کامالً 
 بلی

گ
رهن

ف
 

ي 
ساز

ش
موز

آ
 

ین
  نو

اي
ه

 

 0 2 5 10 12 تعداد

 0 6 17 34 41 درصد

دهندگان معتقدند  است حدود هفتاد و پنج درصد از پاسخ نشان داده شده )2(گونه در جدول  همان
 سازي و تشویق اساتید و گالزم در جهت فرهن هاي پشتیبانی ،در دانشگاه هوایی شهید ستاريکه 

گیرد و  نمیتا حد زیادي صورت  اي رسانه چندهاي  هاي آموزش روش کارگیري بهدانشجویان در جهت 
  .اند مثبت به این سوال دادهتنها شش درصد جواب 
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  افزاري جدول توصیفی وجود زیرساخت نرم و سخت -3جدول 

 کامالً بلی تا حدودي بلی بی نظر وجود ندارد معیار سوال سوم

ت 
ساخ

زیر
ود 

وج
خت

و س
رم 

ن
 

ري
افزا

 

 1 25 1 2 تعداد

 3 86 3 6 درصد

دهندگان  نشان داده شده است بیش از هشتاد و شش درصد از پاسخ )3(گونه در جدول  همان 
افزاري موردنیاز جهت  افزاري و سخت نرم هاي معتقدند که در دانشگاه هوایی شهید ستاري، زیرساخت

، لذا مختلف آموزش الکترونیک در دسترس است هاي روش کارگیري بهایجاد محتواي الکترونیک و 
  .هاي آموزشی صورت گیرد ره کافی را برد تا تغییرات مورد نیاز شیوهباید از این امکانات به می

  بر متون آموزشی خلبانی  اي رسانه چندجدول توصیفی تأثیر  -4جدول 

 بسیار زیاد زیاد بی نظر کم کم بسیار معیار سوال چهارم
یر 

تأث
 چند

انه
رس

ی  اي 
زش

آمو
ون 

 مت
بر

انی
خلب

 
 16 11 0 2 0 تعداد

 55 38 0 6 0 درصد

دهندگان معتقدند که  نشان داده شده است حدود نود و سه درصد از پاسخ )4(گونه در جدول  همان
و با ر در جاي برخورد رو هب( متون هواپیماي بونانزا اي رسانه چندکارهاي آموزش  استفاده از راه

در ارتقاء  )آموزش سنتی هاي روشدانشجویان و حضور دائم استاد در جلسات تدریس و امتحان در 
خصوص متولیان  در این دبای ، لذا میموثر استبسیار یادگیري و آموزش  -کیفیت فرایند یاددهی

هاي مثبت  گیري و دیدگاه مطابق آمارهاي ارائه شده، جهت .کار ببرند آموزش تمام همت خود را به
آموزش محاسن و مزایاي  در خصوصرا  پرواز دانشگاه هوایی شهید ستاري اساتید دانشکده

یادگیري و آموزش  -هاي سنتی آموزش در ارتقاء کیفیت فرآیند یاددهی شیوه نسبت به اي رسانه چند
  .نماید اثبات می
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دانشگاه هوایی . گردد میکارهاي مدیریت دانش تلقی  استفاده از ابزارهاي نوین آموزشی یکی از راه

هاي  و فناوري ها سرعت در فعالیت نوین باید به هاي دانشمنظور استفاده بهینه از  شهید ستاري به
برقراري چنین تغییراتی نیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانی،  .نوین آموزشی گام بردارد

ها کمک  هاي سازمان تمرکز صرف بر این سه عامل به ادامه فعالیت. ها و فنون آموزشی است فناوري
مدیریت دانش خود  زمینهشکل مؤثري سازمان را در  ها است که به د بلکه تعامل بین اینکن نمی

هاي  د پیشرفتنتوان ها می سازمان ،آموزشیبا ایجاد یک محیط کاري پویا و آموزنده . سازد توانمند می
عبیر و ذخیره، بازیابی و انتقال اطالعات نیست بلکه ت صرفا مدیریت دانش. را حفظ کنند شان رقابتی

تدریج  توان به فرهنگ سازمانی است که میتنها با تغییر . سازماندهی اطالعات از جهات مختلف است
قتی محیط پویا و پیچیده و. ها و فنون را در سازمان خود تغییر داد الگوي تعامل بین افراد، فناوري

یجاد، اعتباربخشی و شکل ا جدید آموزشی را به هاي دانشطور مداوم  که بهباید ها  سازمان است،
وري افراد و  باعث بهره اي رسانه چنداستفاده از فناوري . کار گیرند هکاربرد در خدمات آموزشی خود ب

اطالعات را از طریق ارائه  و تفسیر تعبیر هاي سامانهانسجام اطالعات در درون سازمان شده و 
  .نماید پذیر می امکانهاي مختلف  دیدگاه

شیوه سنتی، فرد  یادگیري به در. اهمیت دارد بسیار چرخه یادگیري اطالعاتی درهاي  نقش فناوري
در رویکرد فناوري اما . طرفه خواهد بود یک مداوم بخواند و بنویسد و ارتباط تقریباً طور مجبور بود به

هاي  یادگیري. هاي اطالعاتی است فناوريهاي  نیازمند مهارت هاي پایه ، فرد عالوه بر مهارتاطالعاتی
مفاهیم آموزش نظامی سنتی،  هاي نوین اطالعاتی، با ایجاد تغییرات بنیادین در بر فناوري مبتنی

هاي اساسی  هاي آموزش نظامی را رفع کرده و دگرگونی هاي نظام از ناکارآمدي توانسته است بسیاري
یادگیري در آموزش نظامی بهتر و  با کاربرد فناوري اطالعاتی، .وجود آورد آموزش نظامی به را در
یادگیري را  آموزش نظامی، نوع جدیدي از فناوري اطالعات در کارگیري به. گیرد تر صورت می سریع

هدف از آموزش نظامی،  .نخواهد شدحضوري انجام  صورت یادگیري تنها به آورد که در آن میوجود  به
با علوم  کننده مشکالت است که توان انطباق گیري باال و حل تصمیم تبدیل دانشجو به فردي با قدرت

 بایدهاي نظامی غیرقابل اجتناب جهانی، متولیان آموزش  با توجه به رقابت. را داشته باشد روز نظامی
هاي نظامی جدید  بتوانند آموزشدانشجویان  ند کهده تغییر اي گونه بهآموزش نظامی خود را  سامانه
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که با استفاده از ابزارهاي نوین  هاي نظامی است از جمله آموزش هاي پروازي، آموزش. را یاد بگیرند
سازي این رویکرد نوین  نهادینهجهت در این راستا . ها را ارتقا بخشید توان سطح آن می اي رسانه چند

  گردد؛ ارائه میپیشنهادات زیر آموزشی 
مدیریت دانش دانشگاه راهبردي بلند مدت  هاي ارائه الگوي تدریس دروس پروازي مطابق با طرح -

 .هوایی شهید ستاري نهاجا
پروازي مطابق یا ابزارهاي گذاري در زمینه ارتقاي کیفیت آموزش  سرمایهبخشی به  اولویت -

 .عنوان یک هزینه اثربخش به اي رسانه چند
 .هاي پروازي استفاده از فناوري اطالعات در آموزش -
 .خلبانیشناسی الگوي تدریس کنونی دانشجویان  آسیب -
 .کارکنان پروازيمجازي  هاي آموزشهدایت  جهت ها بین پایگاههاي  استقرار شبکه -
 .ي از ابزارهاي نوین آموزشی بین یاددهندگان و یادگیرندگانداربر سازي بهره فرهنگ -
 .در دانشگاه هوایی شهید ستاري اي رسانه چندهاي  آموزشساختار سازمانی  تبیین -
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