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پذیرش مقاله96/70/07:

چکیده
هوانوردی در ایران و جهان دارای بازیگرانی است که نیاز به هماهنگی دارند .هماهنگی برای بهره برداری از
فضا ،بین واحدهای نظامی و غیرنظامی ضروری می باشد .با مراجعه به سوابق و سوانح ،حوواد و توخییر،
مکاتبات متعدد در سطح ملی و جلسات چالشی در سطح کارشناسی و مدیریت عالی هوانوردی در می یابیم
که هماهنگی های الزم در کمترین سطح ،موردی ،اجرایی و تا حدی تاکتیکی ،روند سختی را طی مینمایود.
در هر کشوری دو سازمان اصلی در بخش هوانوردی وجوود دارد )1 .بخوش نظوامی  )2بخوش غیرنظوامی.
حوزه هوانوردی غیرنظامی شامل بخش های یصوصی ،تجاری و هواگردهای دولتی است که به طور عموده
در جابه جایی بار و مسافران به صورت ملی و بین المللی اشتغال دارند و حوزه ی نظامی شوامل هواگردهوای
حاکمیتی هستند که در جابهجایی ،آموزش ،امنیت و دفاع اشتغال دارند .هر دو حوزه برای پایداری جهانی و
اقتصاد ضروری می باشند.با نگرش به موارد مطروحه ،مسئله اساسی ایون تحقیوق  ،فقودان الگووی راهبوری
مدیریت هوانوردی در جمهوری اسالمی ایران و مشکالت ناشی از ان موجب گردید که محقوق نسوبت بوه
پیشنهاد طرح سایتار و تشکیالت مدیریت الگوی راهبردی هوانوردی در فضای جمهووری اسوالمی ایوران
تحقیقات میدانی و کتابخانه ای چندالیه ای انجام دهد  .این تحقیق  ،یک تحقیوق کواربردی اسوت ،و از نظور
متدولوژی دادههای تحقیق به روش توصیفی از نوع زمینه ای  ،که بر اساس اسوتفاده از ابزارهوای مصواحبه،
پرسشنامه و تجزیه و تحلیل نظرات یبرگان و مسئولین و دست اندرکاران هوانووردی و مراقبوت از فضوا و
نیروهای مسلح ج.ا.ا صورت میگیرد.
واژگان کلیدی :سازمان هوانوردی  ،مدیریت عالی هوانوردی  ،ایکائو  ،وضعیت مالی  ،خدمات ناوبری

 -1استادیار علوم دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی
 -2دانش آمویته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول)
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مقدمه

فضای پروازی جمهوری اسالمی ایران به یک فضای کنترل شده گفته میشود که به صورت داالن هوا و
کانالهای امن جهت پرواز هواپیمایی که تحت کنترل مرکز ترافیوک هووایی قورار دارنود در فضوای هور
کشوری ایجاد میشود .هوانوردی بین المللی در یک سامانه هماهنگ و ایمن عمل می کند و کشوورهای
جهان متعهد شدهاند که بر اساس یک زیرسایت تنظیم مقررات بین الملل یدمات ترافیک هووایی یوود
را ارائه دهند.
از آنجایی که بازیگران هوانوردی در کشور ایران متعدد میباشند ،که شامل نیروی هووائی ارتوش ،سو،اه،
نیروی انتظامی ،پدافند هوایی ،په،ادها و باشگاههای ورزشی در بخش هوایی ایران فعالیوت دارنود و هور
بازیگر را یک بخش جدا مدیریت میکند ناهماهنگیهای فراوانی وجود دارد همچنوین بورای جلووگیری
از تعدد هماهنگ کنندگان و جلوگیری از حواد غیرمترقبه و همچنین برای پیشورفت در بخوش هووا و
فضای کشور و قرار گرفتن بین چند کشور قوی هوانووردی در جهوان نیواز بوه مودیریتی ا وربخش بوین
بازیگران هوانوردی در دایل کشور هستیم.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،جهت مخموریت حفاظت از آسومان کشوور فعالیوتهوایی ماننود
آزمایشها و آموزشهای پدافندی (توپخانه هوایی و موشکی) انجوام پروازهوای رادار چوک ،اسوکرمبل،
جلوگیری از جمعآوری اطالعات الکترونیکی 1توسط بیگانگوان و عملیوات پوروازی شونودی را بایسوتی
انجام دهند و از طرف دیگر سازمان هواپیمایی کشوری با نگاهی تجاری مسوئولیت راهبوردی پروازهوای
ورودی و یروجی به کشور و پروازهای دایلی را دارد و اساس تفکر در این سوازمان رفتوار بور اسواس
موافقتنامههای ابالغی از طرف سازمان هواپیمایی کشوری بینالمللی (ایکائو) است .بنوابراین بوهمنظوور
یکسانسازی و ایجاد هماهنگی و انسجام امور هوانوردی نیازمند هماهنگی و ایجاد سوازمان واحود بوین
بازیگران هوانوردی در کشور ضروری می باشد.
اهمیت جهانی بودن موضوع اعمال حاکمیت دولت بر قلمرو هوایی کشور مسئولیت سوازمان هواپیموایی
کشوری در اجرای موافقتنامههای (ایکائو) 2که اشراف بر هوانوردی غیرنظوامی بوینالمللوی دارد ،نقوش
بسیار مهم این سازمان در ساماندهی هواپیمایی غیرنظامی از سوی دیگر ،سودآوری اقتصوادی حواکم بور

ESM :electronic support measure
سازمان بین المللی هوانوردی شخصی - International Civil Aviation Organization= I.C.A.O
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بخش غیرنظوامی ،رفواه جامعوه ،توسوعه هوانووردی ،جایگواه اقتصوادی اول در منطقوه ،درآمود ارزی از
پروازهای عبوری ،وجهه شهروندی (غیرنظامی) هواپیمایی کشوری در جایگاه بینالمللی تبیین گردد.
نتایج تحقیق حاضر و دستیابی به الگوی مناسب راهبردی هوانوردی در سطح ملی مویتوانود زمینوههوای
استقرار هماهنگی بین نیروهای مسلح و سازمان هواپیمایی کشوری و کواهش سووانح هووایی و افوزایش
بهره وری هوافضایی را برای کل بازیگران این عرصه اعمّ از نظامی و غیرنظامی فراهم نماید.
با نگرش به موارد مطروحه ،مسئله اساسی این تحقیق عبارت از« :ارایه الگووی راهبوردی مودیریت نظوام
هوانوردی در فضای جمهوری اسالمی ایران» میباشد.
هدف اصلی این تحقیق نیز "دستیابی به الگووی راهبوردی مودیریت هوانووردی در جمهووری اسوالمی
ایران ".و اهداف فرعی آن عبارت است از :تعیین نقوش و وظوایب بوازیگران عرصوه هوانووردی ایوران،
شناسایی و استخراج قوانین و اصول حاکم بر مدیریت هوانوردی ملی و بینالمللوی ،شونایت تجربیوات
کشورهای جهان در عرصه مدیریت هوانوردی ،تعیین مؤلفههوای راهبوردی ا رگو ار در مودیریت نظوام
هوانوردی کشور .جهت دستیابی به الگوی راهبردی مدیریت نظام هوانوردی کشور فرضویههوای زیور را
میتوان پیشنهاد داد:
ایجاد سازمان هوانوردی منسجم و یک،ارچه زیرنظور وزارت دفواع ،ایجواد سوازمان هوانووردی زیرنظور
وزارت راه و ترابری ،تشکیل سوازمان هوانووردی مسوتقل زیور نظور رئوی

جمهوور ،تشوکیل وزارت

هوانوردی در کشور ،تشکیل شورای عالی هوانوردی .
مبانی نظری:
از سال  1399که هواپیما ایتراع گردید تا آغاز پیدایش هواپیماهوای مسوافربری ،پیشورفت ایون صونعت
سرعت غیر تصوری داشته است .درکمتر از 199سوال آرزوی بشور از رویوا بوه حقیقوت پیوسوت و بوه
پیشرفت های اعجاب انگیزی در زمینه طورح ،سوایت ،قودرت ،سورعت و آسوایش هواپیموایی مودرن
انجامید .به درستی می توان گفت که بعد از جنوگ جهوانی اول ،مسوافرت هووایی در حقیقوت پویش از
آمریکا در اروپا آغاز شد و با سرعت رشد کرد .در همین زمان حمول بوار و پسوت در آمریکوا در حوال
پیشرفت بود.این سازمان از تاریخ اسفند  1937هجری شمسی به صوورت نهوادی مسوتقل در وزارت راه
و شهرسازی است که متولی صنعت حمل و نقل هوایی کشور و ابزار حاکمیت دولت در بخش ترابوری
هوایی کشور میباشد و بر مجموعه فعالیتهای این صنعت نظارت عالیه اعمال موینمایود .ایون سوازمان
در انجام وظایب یود از نظر مالی ،استخدامی طبق مقررات مربوط ،تحوت نظور وزیور راه و شهرسوازی
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مستقال" عمل می نماید و ریاست آن با معاون وزیر راه و شهرسازی می باشد و به موجوب تصوویب ناموه
هیات وزیران تعیین میگردد.
شرکت فرودگاههای کشور در آغاز تحت عنوان شرکت مهندسی فرودگاههای کشور مستند به تبصوره 1
قانون اصالح ماده  3قانون هواپیمایی کشوری مصوب 23/1/1967مجل

شورای اسالمی و بوه موجوب

اساسنامه مصوب 11/6/1963هیات محترم وزیران بمنظور ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاههوای کشوور
وابسته به سازمان هواپیمایی کشور تاسی

گردیده است .بموجب مصوبه مورخ 1/1/1979هیات محتورم

وزیران ،کلمه «مهندسی» از عنوان شرکت مهندسی فرودگاههای کشور ح ف و بوا انجوام اصوالحاتی در
مفاد اساسنامه مربوطه از آن تاریخ به بعد تحت عنوان شرکت فرودگاههای کشور بکوار یوود اداموه داده
است.
براساس مصوبه مورخ  29/19/1979شوورایعالی اداری و تکوالیب مقورر در قووانین مربووط بوه توسوعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،در زمینه اصالح سایتار دستگاههای دولتوی و جهوت گیوری بواال
بردن کارایی آنها و در راستای استراتژیهای بخش حمل و نقل کلیه وظایب از نووع تصودی و اجرایوی از
سازمان هواپیمایی کشور منتزع و به شرکت فرودگاههای کشور واگ ار گردیده است .بموجوب اساسونامه
مصوب 29/19/1979هیات محترم وزیران ،شرکت فرودگاههای کشور بعنووان شورکت موادر تخصصوی
تلقی و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل وابسته به وزارت راه و ترابری گردیده و در حال حاضر طبوق
قوانین و مقررات شرکتهای دولتی اداره می شود.
مفهوم شناسی
نیروی هوایی کشور:

جوواموع انسانی برای حفظ حکومت ،استقالل و تمامیت ارضی و تاءمین امنیت یوود نواگزیر از فووراهم
نمودن نیروی نظامی هستند .استقالل و امنیت هر کشور و دولت اعم از دایلی و یوارجی نیوز در پرتوو
قدرت و توان نظامی تاءمین می گردد .مقابله با مهاجمان یارجی یا کسانی کوه در دایوول کوشووور بووا
نوقوض قووانویون ،امونویوت اجوتومواعوی را موخوتول موی کونند ،جز با توان نظامی حول نموی شوود .از
این رو کشورهای مختلب بدین منظور تشکیل و سازماندهی نیروهای مسولح یوود را در راسوتای دفوع
یطرهای یارجی و دایلی طراحی موی کونونود و بوا توشوکویول سوازموانها و نهادهای نظامی یوا
افراد کارآمد و توانا را به استخدام در می آورند( .طلوعی)67 :1933،
سایتار و سازمان نیروی هوایی ارتش ج .ا .ایران در قبل و بعد از انقالب
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نیروی هوایی در طول تاریخ کوتاه یود فراز و فرودهای بسیاری به یود دیده است .در یوک نگواه کلوی
تاریخ نیروی ایران را میتوان به هشت دوره کلّی به صورت زیر تقسیم کرد:
دوره اوّل ،تخسی

نیروی هوایی شاهنشاهی ارتش( ،)1991-1929از تاریخ  23دی ماه سوال  1911طبوق

ماده یک حکم شماره  2966عنوان قوایی هوایی به نیروی هوایی تغییر یافت و رسماً ابالغ گردید.
دوره دوم ،جنگ جهانی دوم و حمله متفقین به ایوران( ،)1929-1923در روز  13مهور مواه  1929ابوالغ
شد که اداره هواپیمایی در امور دایلی مربوطه کما فی سابق مستقل است و در کار ارتش به عنوان یکوی
از ادارات وزارت جنگ ادامه یدمات یواهد داد.
دوره سوم ،تجدید سایتار و احیای مجدد نیروی هوایی تا ظهور هواپیماهوای جوت( ،)1923 – 1996از
آن سال تا سال  1926نیروی هوایی فعالیت چشمگیری نداشت تا اینکه در آن سال آموزشگاه فنوی دوره
نهم یود را تشکیل داد و نود نفر هنر آموز را پ یرفت و دورههای تکنیکی دانشکده فنی افسری ،کوالس
فنی ویژه درجه داران ،آموزشگاه فنی و ناوبری هوایی تا سال  1996تشکیل شد.
دوره چهارم ،دوره توسعه سازمانی و فناوریهای هوایی()1996 – 1937
دوره پنجم ،وقوع انقالب اسالمی تا آغاز جنگ تحمیلی( )1937 – 1933تغییوری نسوبت بوه دوره قبلوی
نداشته است.
دوره ششم ،دفاع مقدس و پایان آن( )1933 – 1967در این دوره به دلیل ضرورتهای نظوامی و دفواعی
و ا ربخشی بهتر نهاجا با توسعه سایتار در بخش مهندسی رزمی ،مناطق هوایی و پدافنود هووایی مواجوه
بوده است.
دوره هفتم ،پ

از جنگ تحمیلی تا تفکیک پدافند هوایی از سایتار نیوروی هووایی( )1967 – 1976در

این دوره به دلیل ضرورت توجه بیشتر به آموزش معاونت آموزش تشکیل و معاونت اداری بوا تغییور بوه
سوی معاونت نیروی انسانی نیز با توسعه روبرو بوده است.
تاکید سیاستهای دفاعی بر توجه بیشتر به توسعه بخش پدافندی منجر به انتزاع فرماندهی پدافند هووایی
با نام قرارگاه فرماندهی یاتم االنبیاه در سال  1967شد.
نیروی هوایی سپاه پاسداران:

س،اه پاسداران نیرویی بود که بیشتر در زمینه نیروی نظامی زمینی فعالیت می کرد تا آنکوه جنواب محمود
حسن یداوردی در جلسه شورای عالی س،اه بحث ایجاد یگان هوایی را برای اولوین بوار مطورح کورد و
شهید کالهدوز که در آن زمان قائم مقام س،اه بود گفت اگر س،اه نیروی هوایی داشته باشود بایود نیوروی
دریایی نیز در ایتیار داشته باشد و تصویب شد که یگان ترابری هوایی ،دریوایی ،زمینوی در سو،اه ایجواد
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شود و جناب محمد حسن یداوردی در سال  1933مسئولیت تشکیالت هووایی سو،اه در را در ایتیوار
گرفت.
به دلیل اینکه نیروی هوایی بیشتر شبیه به یک یگان کوچک بود گوشه ای از فرودگواه مهرآبواد را گرفوت
و در آنجا فعالیت می کرد.س،

هواپیماهایی سبکی مانند سسنا,توربوو کمانودو و چیفوتن را کوه از آنهوا

استفاده ای نمی شد در ایتیار گرفتند و برای آموزش یلبان تعدادی از افراد را به مرکز آمووزش علووم و
فنون هوایی فرستادند که در زمینه یلبان و امور فنی آموزش ببینند.همچنین س،اه فاقد هواپیما بوزر بوود
و به همین دلیل تعدادی از  Falcon- 20شرکت آسمان را گرفت همچنین تعدادی نیز از نیروی دریایی
و هالل احمر در ایتیار گرفت (البته به صورت موقت) که بعدها تعدادی از این هواپیما به ناوگوان سو،اه
اضافه شد.
تعدادی از هواپیماهای  O-2در ژاندارمری بودند با آمدن هواپیما پیشرفته که شاه ایوران یریوداری کورده
بود این هواپیما از رده یارج شدن و س،اه آنها را در ایتیار گرفت و س،اه تواست با کمک تکنسین هوایی
که از شرکت هما و آسمان گرفته بود آنها را اورهال کامول کنود و سوامانههوایی را روی ایون هواپیماهوا
نصب کردند که میتوانست در عملیاتهای هوایی از آن استفاده نمود.
نیروی هوایی س،اه که رو به ترقی بود و عالقه مند به فعالیت های بالگردی هم بود و با موافقوت فرمانوده
س،اه برای داشتن نیروی بالگردی این نیرو مجهز به بالگرد نیوز شود کوه تعودادی از افورادی کوه یلبوانی
هواپیما را یوانده بودند و عالقه مند به یلبانی هلیکوپتر نیز بودنود آمووزشهوای الزم را بورای یلبوانی
بالگرد نیز دیدند و س،اه با هماهنگی که با انرژی اتمی کورد توانسوت دو فرونود بوالگرد  Bell-206را از
این سازمان بگیرد .همچنین وزارت نفت نیز در آن زمان دارای  1فروند بالگرد  Bell-206بود که از آنهوا
استفادهای زیادی نمیکرد به همین دلیل س،اه این بالگردها را در ایتیار گرفت(منبع :محقق).
نیروی هوافضای س،اه پاسداران انقالب اسالمی با نام مستعار نهسا شایه ای از نیروهوای سو،اه پاسوداران
است که در سال  1966با انحالل نیروی هوایی س،اه و افزودن بخش فضائی به آن تشکیل گردیود .یعنوی
سازمانی که عالوه بر وظایب نیروی هوایی ،ماموریت های موشکی و فضایی س،اه را نیز به عهده یواهود
داشت.
موشکهای بالستیک برد متوسط (از 0777تا  ۰777کیلومتر در ساعت):

موشکهای بابرد بیش از 1999کیلومتر ایران به سه نوع تقسیم مویشووند کوه عبوارت انود از :موشوکهای
شووهاب ،قوودر وسووجیل .موشووک شووهاب دارای بووردی بووین 1999تووا 1399کیلووومتر .موشووک قوودر
بین1999تا2999کیلومتر و موشک سجیل بین1399تا 2199کیلومتر بورد دارنود .هوم اکنوون یبرهوایی از
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ادامه پروژه شهاب توسط س،اه به گوش میرسد و گفته میشود که موشک شهاب 6قابلیت هدف گیوری
سواحل شرقی آمریکا را داراست .پرسرعتترین موشک بالستیک ایران هم موشک سجیل 2با بورد بویش
از  2999کیلومتر است که داری سویت جامد است و در زمان7دقیقه به تل آویو میرسد(منبع :محقق).
هوانیروز(هواپیمایی نیروی زمینی):

هوانیروز ،اصطالحی است که برای نیروهای متحرک هوایی که بوه نیوروی زمینوی تعلوق دارنود بوه کوار
میرود و به عنوان شایه ای از نیروهوا در ارتوش کشوورهای گونواگون وجوود دارنود .نیواز فزاینوده بوه
نیرویهای زمینی برای تحرک عملیاتی ،تاکتیکی و لجستیکی ،مسوتلزم بهوره بورداری از بعود سووم بوود.
نیروهای هوا نیروز بیشتر مجهز به هلی کوپترها و نیز بریی هواپیماهایی که بال ابت دارند ،هستند.
مخموریت هوانیروز :
افزایش توانمندیهای نیروی زمینی در هدایت ،بقاپ یری در منطقه نبرد و سورعت بخشویدن بوه عملیوات
تاکتیکی (واکنش سریع) با ایجاد پشتیبانی های هوایی بوه یگانهوای زمینوی عمول کننوده در هموه سوطوح
فرماندهی  ،قابلیت تحرک تاکتیکی و مانور پو یری عوالی  ،قابلیوت انجوام عملیوات در شورایط سوخت
جغرافیایی علیرغم عوارض طبیعی و مصنوعی منطقه نبرد ،مانند پرواز از روی موانع ،قابلیت عملکورد در
عمق و نشستن در زمینهای غیر آماده.
هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (هواناجا):

هواپیمایی نیروی انتظامی جمهووری اسوالمی ایوران یوا هواناجوا هواپیموایی متعلوق بوه نیوروی انتظوامی
جمهوری اسالمی ایران است که با دارا بودن چندین فرونود هلوی کووپتر و هواپیموای سوبک مسوئولیت
ماموریت های هوایی ناجا را بر عهده دارد .فرودگاه و ستاد فرماندهی مرکزی آن در شهر ری تهوران قورار
دارد .هوا ناجادر طول سال های اییر ماموریت های زیادی بر عهوده داشوته اسوت ،بوا ورود هواپیماهوای
فوق سبک و په،ادهوا ،هووا ناجوا در ماموریوت هوای مرزبوانی و پلوی

راهنموایی و راننودگی نیوز وارد

شدهاست.
اهم وظایف قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(صل اهلل علیه و آله و سلم):

قرارگاه پدافند هوایی یاتم االنبیاء(صل اهلل علیه و آله و سولم) ماموریت دارد با بهورهگیوری از تجهیوزات پدافنودی و
همکاری سایر نیروها و سازمانهایی که در زمینه پدافند هوایی مسئولیتهایی به عهده دارنود نسوبت بوه
تامین و پوشش نسبی پدافند هوایی و دفاع از آسمان منواطق حیواتی ،حسواس و آسویب پو یر کشوور و
اجرای ماموریت محوله در محور های زیر و بر اساس شرح وظیفه ذاتی یود ،اقدام الزم به عمل آورند.
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انجام مراقبت هوایی ،اعالم یبر و یطر هوایی برای سازمانهای نظامی و غیرنظامی در مقابله با حموالت
هوایی دشمن.
بهره برداری از تمام ظرفیتهای موجود در نیروهای مسلح در راسوتای تقویوت شوبکه یک،ارچوه پدافنود
هوایی کشور.
طراحی و برقرای شبکه یک،ارچه پدافند هوایی کشور با هدایت ،بهره گیری و همکواری سوایر نیروهوای
ارتش وس،اه
شناسایی و تعیین نقاط حیاتی و حساس کشور و ارائوه طرحهوای پدافنودی در راسوتای حفوظ و ایجواد
وتامین امنیت و دفاع هوایی از حریم آسمان کشور.
بررسی و تعیین مناطق ممنوعه پروازی و اعالم مراتب یاد شده به مبادی ذیربط در راستای حفظ و توامین
امنیت پروازی هواپیماهای مسافربری.
طرحریزی و برنامهریزی امور پدافند هوایی کشوور اعوم از تسولیحاتی ،تاسیسوات و مهندسوی و نیوروی
انسانی براساس تدابیر و یط مشی های راهبردی.
تهیه برآوردهای اطالعاتی از قدرت هوایی کشورهای هدف با بهره گیری از برآوردهای آجا و س،اه.
انجام بررسی های الزم در یصو

سامانههای پدافندی ،طرح هوای اموزشوی و پژوهشوی یگوانهوای

پدافندی نیروهای مسلح و ارائه برآوردها و نتایج بررسیها به ستادهای ذیربط.
انجام نظارت و بازرسی مستمر و موردی به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای مصووبات و ارزیوابی
توان رزم یگانهای پدافندی(منبع :محقق).
سازمان فضایی ایران:

سازمان فضایی ایران سازمان ملی فضایی کشوور ایوران اسوت .وظیفوه ایون سوازمان ،پوژوهش در زمینوه
استفاده از فضا و برنامهریزی برای گسترش فنواوریهوای فضوایی کشوور بوا اسوتفاده از دانوش بوومی و
همکاریهای بینالمللی است .توسعه فناوری ماهوارهای و مخابرات ،سنجش از دور ،پرتواب و حمول و
نقل فضایی از یک طرف ،و توسعه منابع انسانی ،ایستگاههای زمینوی و زیرسوایتهوای مناسوب جهوت
هدایت و کنترل ماهوارهها از طرف دیگر ،محور فعالیتهای سازمان فضایی ایوران اسوت .ایون سوازمان در
حال حاضر در حال توسعه فناوری پرتاب فضایی و سایت ماهواره در ایران است .موشوک مواهوارهبور
کاوشگر 1-جدیدترین موشک فضایی آزمایش شده توسط این سازمان است .همچنوین سوازمان فضوایی
ایران قصد دارد که تا سال  ،1933نخستین فضانورد ایرانی را با استفاده از فناوری بومی به فضا بفرسوتد.
سازمان فضایی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است ،و بصورت مؤسسه دولتی وابسته بوه
معاونت اجرایی رئی

جمهور اداره میشود(منبع :محقق).
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نقش سازمانهای تاثیرگذار بینالمللی(ایکائو ،یاتا)

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مسئولیت یطیر حراست و حفاظت از آسمان کشور را بور عهوده
داشته و از طرف دیگر سازمان هواپیمایی کشوری با نگاهی تجاری مسئولیت راهبری پروازهوای ورودی
و یروجی به کشور و پروازهای دایلی را بر اساس موافقتنامه هوای صوورت گرفتوه از طورف سوازمان
هواپیمایی کشوری و بین المللی ( )I.C.A.Oرا بر عهده دارد .دو ارگان عمده موؤ ر بور ایون همواهنگی ،
مجموعه سازمان هواپیمایی کشوری ،شورکت فرودگاههوا و نیروهوای مسولح جمهووری اسوالمی ایوران
هستند .با نگرش به تخ یر فعالیت های هوانوردی در فضای ج.ا.ا و تسریع در عملیات پوروازی ویودمات
هوایی و لزوم ایمنی پرواز در جلوگیری از سوانح هوایی و محدودیت های دستگاه های کموک نواوبری
و ارتباطی لزوم بهینه سازی سامانه هوانوردی موجود از یک سو و جهانی بودن طرح سوامانه هوانووردی
ماهواره ای ،پشتیبانی سازمان ایکائو از طورح ریوزی و اجورای جهوانی و همواهنگی منطقوه ای از سووی
دیگر ،انجام این تحقیق کاربردی در ابعواد ملوی ،فنوی و عملیواتی تسوهیل در امور هوانووردی در کشوور
هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری در طرح ملوی و تووازن امنیتوی دفواعی را فوراهم موی آورد و از
فرصت حاصله در منطقه که چالش های امنیتی در کشورهای اوکراین ،عراق ،سوریه ،لبنوان ،افغانسوتان و
 ...پیش آمده بهره برداری امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی و بین المللی نمود راه های هووایی در کشوور وجوود
دارد که دراین راه ها تمام هواپیماها ( نظامی و غیر نظامی) پرواز می نمایند و این پروازها از مرکز واحود
(مرکز کنترل تهران و مرکز ترمینال ها در فرودگاه ها) یدمات مراقبت پرواز دریافت می دارند و فاصوله
های استاندارد بین آنها ایجاد می گردد .از آنجایی که پرواز هواپیماهوای متعلوق بوه کشوورهای مختلوب
حدودا  % 69پروازهای فضای کشور را شامل می شود و مسوئولیت پاسوداری از قلمورو فضوایی کشوور
بعهده ارتش ج.ا.ا می باشد.

1

مدل مفهومی تحقیق:

پیش فرضهای تحقیق عبارتاند از یصوصیت یا ویِژگی جامعه موورد تحقیوق کوه درسوتی و اعتبارشوان
پ یرفته شده و احتیاجی به استدالل ندارند و جریان تحقیق بر اساس آنها بنا شده است .محقق بایود پویش
فرضهای مربوط به تحقیق یود را شناسایی و آنها را به دقت و با صراحت بیان کند .این پیش فورضهوا
را آن چنانکه (نادری و دیگران  ،) 1966بیان کردهاند از منابع زیر بدست میآیند:
 -1براساس واقعیتهای که به طور عمومی پ یرفته شدهاند و یا چنین بر میآید که احتیواج بوه آزموایش و
یا تحقیق ندارند.
 -2ممکن است بر اساس نظریههای کاربردی مورد استفاده در آن رشته پژوهشی باشد.
 -9ممکن است بر اساس پژوهشهای انجام شده قبلی باشد.
 - 9قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ماده 9366 ، 96
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پیشفرضهای تحقیق حاضر عبارت است از:
کشور جمهوری اسالمی همانند هر کشور دیگر نیازمند استفاده از مزایوای هوافضوا بورای حفوظ امنیوت و
شکوفایی اقتصاد ملی و رفاه عمومی است.
مدیریت هوانوردی کشور متوا ر از نقوش بوازیگران هوانووردی کشوور در دو حووزه کشووری و لشوکری
میباشد.
یک مدیریت یک،ارچوه هوانووردی بورای توامین منوافع جمهووری اسوالمی ایوران در دو حووزه نظوامی و
غیرنظامی ضروری است.
است .در این بخش با جمع بندی اطالعات بدست آمده از مبانی نظری و تجربی تحقیق ،سعی شده اسوت
تا یک چارچوب مفهومی بر اساس مرور پیشینه مربوط به تحقیق مورد نظر ،استخراج شود تا این تحقیق بور
مبنای آن صورت پ یرد .چارچوب نظری ابزاری مناسب برای تعریوب دقیوق موضووع تحقیوق و انتخواب
نگرش برای بررسی آن.
تعیین بازیگران ملی یا دایلی هوانوردی
نقش تا یرگ اران بین المللی(سازمان ایکائو،یاتا)

عوامل و عناصر

پیشران ها و روندهای هوانوردی

الگوی

تعیین کننده در

سامانه های هوایی و هوا فضایی

راهبردی

مدیریت هوانوردی
کشور

برنامه های توسعه پنجم و ششم کشور و سیاست-
هالی کلی نظام در حوزه هوانوردی
تجارب سایر ملل

مدیریت
هوانوردی
کشور

قوانین و سیاست های بین المللی هوانوردی
شکل :9مدل مفهومی الگوی راهبردی نظام هوانوردی در سطح ملی

روش شناسی
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی است ،زیرا موجب بهبود شرایط انجام کوار مویشوود و
به صورت غیر مستقیم به افزایش اطالعات مربوط به پژوهش نیز میانجامد و از جهت گوردآوری داده هوا
آمیخته می باشد.پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحقیق آمیختوه از نووع طورح اکتشوافی متووالی و بوا مودل
تدوین و ارائهی مدل بود .طرح اکتشافی دو مرحلهای بود و نتایج بدست آمده از اولین روش پوژوهش بوه
عنوان ورودی برای دومین روش پژوهش به شمار میآید .در پوژوهش حاضور مرحلوهی اول پوژوهش از
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نوع کیفی است که به صورت چندروشی میباشد .یعنی ابتدا یک تحلیل محتوای کیفی (با طرح اسوتقرایی)
از سازمانهای دییل در هوانوردی کشور به عمل آمد و س ،براساس نتایج آن ،پرسشنامه پژوهش تودوین
گردید .برای بهره گیری از نتایج حاصل از این پژوهش در مرحلهی دوم از روش کمی استفاده شود کوه در
پژوهش حاضر از آزمون تی تک نمونه استفاده گردید.
نمای کلی طرح پژوهشی حاضر به صورت شکل  1میباشد.
مرحله( :)1تحلیل مبانی
نظری و تهیه پرسشنامه با
تحلیل محتوای کیفی

مرحله(:)2تحلیل
پرسشنامه به روش کمی

تفسیر نتایج

شکل :1طرح پژوهشی

با توجه به پیچیدگی پدیده الگوی راهبوردی هوانووردی ،بهوره منودی از سوطح بواالی فنواوری ،فضوای
پروازی ،تفاوت فنی در اجزای تشکیل دهنوده مطالعوات کاربردهوای اقتصوادی و بوینالمللوی بوودن آن،
جامعه آماری از یبرگان هوانوردی کشور می باشند که دارای ویژگی های زیر می باشند:
 .)1تسلط به مسایل هوانوردی نظامی و غیرنظامی
 .)2دارای تجربه در امور هوانوردی حداقل  19سال
 .)9آگاه به سیستم های ناوبری ،ارتباطی ،راداری موجود و آینده
 .)1آگاه و عالقمند در جمع آوری و کسب دانش فنی و عملیاتی هوانوردی،
 .)3مسلط به قوانین بینالمللی هوانوردی
 .)6اشنایی با کتب و نشریات تخصصی سازمان ایکائو
 .)7صاحب نظر در مسایل امنیتی دفاعی
از آن جایی که مراجعه به تمامی صاحب نظران و یبرگان تشکیل دهنده ی جامعه ی آمواری و دریافوت
نظرات آنان امکان پ یر نیست ،با استفاده از فرمول ((کوکران)) حجم نمونوه بوه تعوداد 99نفور بورآورد و
انتخاب شد.
روش نمونهگیری تحقیق ،تصادفی طبقه ای هست .با استفاده از فرمول ((کوکران)) حجم نمونوه ازتعوداد
 63جامعه آماری به تعداد  99نفر برآورد میگردد.
در مرحله بعد تعداد نمونه آماری برای پاسخ گویی به پرسشنامه تحقیق  99نفر برابر جدول ( )1انتخواب
گردیدند.

13
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جدول :1توزیع جامعه آماری و نمونه تحقیق
سازمان

تعداد جامعه آماری

تعداد نمونه

جمع کل جامعه نمونه

درصد

نیروهای مسلح

79

23

99

%26

هواپیمایی کشوری

13

3

 %99از کل

%3

برای جمع آوری اطالعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و شیوه های میدانی اسوتفاده شوده
است .اطالعات مورد نیاز فصل دوم که ادبیات موضوع را تشکیل می دهد ،بوا مراجعوه بوه کتواب هوا و
مجالت تخصصی بدست آمده است .همچنوین ،بوا توجوه بوه اهوداف تحقیوق ،بوه منظوور جموع آوری
اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق از ابزار انودازه گیوری مناسوب و متناسوب بوا موضووع
مورد پژوهش که شامل پرسشنامه استاندارد می باشد ،استفاده شده است.
در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده  ،پرسشنامه ای توسط محقق تهیوه شوده کوه شوامل متغیرهوای
سطح تحصیالت سابقه یدمت ،سطح سازمانی و تخصص می باشد.
پرسشنامه ارزیابی نقش بازیگران هوانوردی
جهت ارزیابی نقش بازیگران هوانوردی کشور از پرسشنامه محقق سایته استفاده شد .در این ابزار بورای
پاسخگویی نیز از طیب 3ارزشی لیکرت استفاده شده اسوت کوه کمتورین میوزان را ( )1را ییلوی کوم و
بیشترین میزان( )3را ییلی زیاد به یود ایتصا

داد.

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری ،بتواند یصیصه و ویژگوی موورد نظور را انودازه بگیورد.
روایی اصطالحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شوده اسوت اشواره موی
کند .در آزمون روایی ،هدف آن است که به مشکالت و ابهام هوای احتموالی موجوود در عبوارت بنودی
سئوال ها و سایتار پرسشنامه و مواری از این قبیل پی برد .به همین منظور ،جهت تعیین روایوی صووری
پرسشنامه و صحت و سقم سئواالت ،پرسشنامه در بین 19نفر از یبرگان و متخصصین توزیع شد و پو
از اطمینان از نتایج بدست آمده ،پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش توزیع گردید.
به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی ،از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .بدین منظور بخش کووچکی
از جامعه آماری( 99نفر) انتخاب و پرسشنامه ها به شکل مطالعوه مقودماتی بوین 1نفوردر جامعوه توزیوع
گردید؛ این مقدار بر اساس دادههای حاصل از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشهای ماموریوت α =9/61

Pilot Study

1
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 ،ارتفاع عملکرد  ، α =9/69جغرافیای عملکرد  ، α =9/73حوزه عملکرد  α =9/77میباشود کوه نشوان
دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده ،از قابلیت پایایی الزم بریوردار میباشد.
جدول :2پایایی مولفه های پرسشنامه پژوهش
مولفهها

آلفا کرونباخ

ماموریت

9/619

حوزه عملکرد

9/77

جغرافیای عملکرد

9/73

ارتفاع عملکرد

9/69

تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:
جدول  : 9آزمون کلمو گرو  -اسمیرنب
میزان

فراوانی

مولفه ماموریت

مولفه حوزه

مولفه

مولفه

عملکرد

جغرافیای

ارتفاع

عملکرد

عملکرد

عوامل مختلف

نقش بازیگران اصلی

(وزارتخانه ها)

29

29

21

29

16

13

میانگین

2,3393

2,3969

9,927

2,3319

2,3669

9,9796

k-sمقدار

1,113

1,191

1,166

9,361

9,397

9,393

سطح معناداری

9,112

9,173

9,129

9,231

9,969

9,916

نتایج مربوط به آزمون کلمو گروف – اسمیرنب بمنظور بررسی اینکه از کدام نوع آزمون ها برای تجزیوه و
تحلیل داده ها استفاده شود نشان دهنده آن است که سطح معنواداری ایون آزموون بورای تموامی متغیرهوای
تحقیق در سطح اطمینان  33درصد معنادار نمی باشد و می توان گفت داده های تحقیوق بوا توزیوع نرموال
تفاوت معناداری ندارد و بنابراین  ،از آزمون های پارامتریوک ( tتوک نمونوه ای) بورای تجزیوه و تحلیول
دادهها مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول : 1یالصه آزمون  tتک نمونه ای در یصو
عوامل

مقدار t

نقش بازیگران اصلی عرصه هوانوردی در کشور
درجه آزادی سطح معنا داری

تفاوت میانگین

سازمان هواپیمایی کشور

1,131

29

9,269

9,16123

نیروی هوایی ا.ج.ا .ایران

- .919

22

9,793

- .3632

نیروی هوا فضای س،اه پاسودارن جمهووری

- .963

22

9,713

- .93193
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اسالمی ایران
هوانیروز جمهوری اسالمی ایران

- .669

23

9,312

- .19337

پدافند هوایی جمهوری اسالمی ایران

- 1,911

23

9,292

- .29299

نداجا یوا فرمانودهی هووا دریوای جمهووری

- .639

26

9,133

- .19711

اسالمی ایران
هواپیمایی نیروی انتظامی و مرزبانی

9,216

29

9,376

9,99117

سازمان فضایی جمهوری اسالمی ایران

9,336

26

9,916

9,16161

برنامه های توسعه پنجم و ششوم کشوور در

1,211

26

9,223

9,13233

حوزه هوانوردی
نقش سوازمان هوا و بوازیگران اصولی بوین

2,616

26

9,921

9,97776

المللی (سازمان ایکائو)
قوانین و سیاست های بین المللی هوانوردی

1,912

23

9,99

9,3999

روندها و پیش ران های هوانوردی

9,162

21

9,993

9,17279

سامانه های هوایی و هوا فضایی

1,177

26

9,132

9,29791

کل بازیگران

9,973

11

9,711

9,97933

نتایج آزمون فرض  tتک متغیره و سطح معنا داری ،در باره ارزیابی پاسوخ دهنودگان از نقوش بوازیگران
اصلی عرصه هوانوردی در کشور  ،نشان می دهد که مقدار  tو سطح معناداری برای نقوش " سوازمان
ایکائو" ،برابر با ( sig = 9,921و  ، ) t = 2,161کوه در سوطح اطمینوان  33درصود معنوادار موی باشود،
مقدار  tو سطح معناداری برای " قوانین و سیاست های بین المللوی هوانووردی " ،برابور بوا (= 9,999
 sigو  ) t = 1,912و برای " قوانین و سیاست های بین المللی هوانووردی " ،برابور بوا ( sig = 9,993و
) t = 9,162می باشد ،که در هر دومورد در سطح  33درصد اطمینان معنادار می باشود و بنوابر ایون موی
توان گفت نقش موارد فوق در عرصه هوانوردی در کشور باالتر از حد متوسط و میانگین فرضوی( عودد
 )9می باشد.همچنین نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آنست که مقدار  tبرای نقش کول
بازیگران معادل  ، t = 9,973که در سطح اطمینان  33درصد معنادار نیست (  ،) sig= 9,711بنوا بور ایون
می توان چنین نتیجه گرفت که در مجموع نقش بازیگران عرصه هوانووردی در کشوور در حود متوسوط
ارزیابی شده است.
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جدول : 3میانگین رتبه مربوط به نقش بازیگران اصلی عرصه هوانوردی در کشور
میانگین رتبه

بازیگران اصلی

19

قوانین و سیاست های بین المللی هوانوردی
روندها و پیش ران های هوانوردی

3,19

سامانه های هوایی و هوا فضایی

6,37

سازمان فضایی جمهوری اسالمی ایران

6,69

نقش سازمان ها و بازیگران اصلی بین المللی (سازمان ایکائو)

6,66

برنامه های توسعه پنجم و ششم کشور در حوزه هوانوردی

7,37

سازمان هواپیمایی کشور

7,37

نیروی هوایی ا.ج.ا .ایران

3,69

هواپیمایی نیروی انتظامی و مرزبانی

3,7

نیروی هوا فضای س،اه پاسدارن جمهوری اسالمی ایران

3,17

هوانیروز جمهوری اسالمی ایران

3,99
1

نداجا یا فرماندهی هوا دریای جمهوری اسالمی ایران

9,67

پدافند هوایی جمهوری اسالمی ایران

نتایج آزمون فریدمن درجدول فوق توصیب کننده میانگین رتبه مربوط به نقش بوازیگران اصولی عرصوه
هوانوردی در کشور می باشد .و نتایج جدول فوق نشان می دهدکه " :قوانین و سیاست های بین المللوی
هوانوردی " ،با میانگین رتبه  ،19و " روندها و پویش ران هوای هوانووردی " ،بوا میوانگین رتبوه ،3,19
نسبت به سایر موارد دارای میانگین رتبه باالتری هستند و بوه عنووان بوازیگرانی کوه نقوش بیشوتری در
عرصه هوانوردی در کشور دارند ارزیابی شده اند .براساس نتایج فوق سوایر بوازیگران بوه ترتیوب رتبوه
های پایین تری دارند و در این زمینه " پدافند هوایی جمهوری اسالمی ایوران "بوا میوانگین رتبوه ، 9,67
دارای میانگین رتبه پایین تری نسبت به سایر موارد می باشد.
جدول  : 6سطح معنا داری آزمون فریدمن در یصو

نقش بازیگران اصلی عرصه هوانوردی در کشور

فراوانی

13

کای  -اسکوایر

33,119

درجه آزادی

12

سطح معناداری

9,999

13

29
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نتیجه حاصل از آزمون فریدمن در باره میانگین رتبه گویه های مربوط به نقوش بوازیگران اصولی عرصوه
هوانوردی در کشور  ،نشان می دهد که تفاوتهای موجود در میانگن رتبه ها در سطح اطمینان 33
درصد معنادار است ( ،)sig =9,999و بنابر این می توان گفت که بازیگرانی که دارای میانگین
رتبه باال تری هستند بطور معنا داری دارای نقش باالتری ارزیابی می شوند.
جدول  : 7توصیب وضعیت مربوط به عوامل اصلی عرصه هوانوردی کشور
عوامل

میانگین

فراوانی

انحراف معیار

تفاوت میانگین

سازمان هوانوردی (وزارت راه و ترابری)

29

1,7663

9,32673

9766 2

سازمان هوانوردی (وزارت دفاع)

29

1,9371

1,93117

29377.

سازمان هوانوردی (ریاست جمهوری)

17

2,7219

1,92136

21777.

وزارت هوانوردی

16

2,6663

9,33616

29169

شورای عالی هوانوردی (دبیرکل)

16

9,6969

1,96623

92299.

میانگین کل

13

2,3669

9,73963

29139.

نتایج ارایه شده در جدول فوق توصیب کننده عوامل اصلی عرصه هوانوردی کشور میباشد .ارزیوابی پاسوخ
دهندگان از این عوامل نشان میدهد که باالترین میانگین مربوط به " سازمان هوانوردی (وزارت دفاع)" موی
باشد که معادل  91,93است ،همچنین ارزیابی پاسخ دهندگان نشان دهنده آن است که " سوازمان هوانووردی
(وزارت راه و ترابری)" با میانگین  ، 1,76نسبت به سایر عوامل ،میانگین پایین تری دارد  ،میانگین کول نیوز
برابر با  ،2,36می باشد که با در نظر گرفتن میانگین فرضی (عدد  ، ) 9کمی پایین تر ازحد متوسط می باشد.
جدول  :6یالصه آزمون  tتک نمونه ای در یصو
عوامل

مقدار t

عوامل اصلی عرصه هوانوردی در کشور

درجه آزادی

سطح معنا داری

تفاوت میانگین

سازمان هوانوردی (وزارت راه و ترابری)

3,691

13

9,999

-1,21131

سازمان هوانوردی (وزارت دفاع)

1,633

13

9,999

1,93711

سازمان هوانوردی (ریاست جمهوری)

1,126

16

9,277

-9,27399

17

9,361

-9,19193

17

9,976

9,69626

11

9,331

-9,91137

وزارت هوانوردی
شورای عالی هوانوردی (دبیرکل)
میانگین کل

-9,336
1,663
-9,36

نتایج آزمون فرض  tتک متغیره و سطح معنا داری ،در باره ارزیابی پاسخ دهندگان از عوامل اصولی عرصوه
هوانوردی در کشور  ،نشان می دهد که مقدار  tو سطح معناداری بورای "سوازمان هوانووردی (وزارت راه و
ترابری)" ،برابر با ( sig = 9,999و  ، ) t = - 3,691که در سطح اطمینان  33درصد معنادار می باشود،که بوا
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در نظر گرفتن مقدار  tکه منفی می باشد می توان گفت میانگین این عامل در عرصه هوانوردی کشور پوایین
تر از حد متوسط می باشد ،مقدار  tو سطح معناداری برای " سازمان هوانوردی (وزارت دفاع) " ،برابور بوا
( sig = 9,999و  ) t = 1,633می باشد ،که در سطح  33درصد اطمینان معنادار می باشد و موی تووان گفوت
میانگین این عامل در عرصه هوانوردی در کشور باالتر از میانگین فرضی( عدد  )9می باشد.
همچنین نتایج حاصول از آزموون توی توک نمونوه ای حواکی از آنسوت کوه مقودار  tبورای تموامی عوامول
معادل ، t = - 9,936است که در سطح اطمینان  33درصد معنادار نیست (  ،) sig= 9,331بنا براین میتووان
چنین نتیجه گرفت که در مجموع عوامل اصلی عرصه هوانووردی در کشوور در حود متوسوط ارزیوابی شوده
است.
جدول :11میانگین رتبه مربوط به عوامل اصلی عرصه هوانوردی کشور
میانگین رتبه

عوامل
سازمان هوانوردی (وزارت دفاع)

1,19

شورای عالی هوانوردی (دبیرکل)

9,79

وزارت هوانوردی

2,37

سازمان هوانوردی (ریاست جمهوری)

2,27

سازمان هوانوردی (وزارت راه و ترابری)

2,99

نتایج آزمون فریدمن درجدول فوق توصیب کننده میانگین رتبه مربوط به عوامل اصلی عرصوه هوانووردی

کشور می باشد .و نتایج جدول فوق نشان میدهدکه " :سازمان هوانوردی (وزارت دفاع)" ،با میوانگین رتبوه
 ،1,19و " شورای عالی هوانوردی (دبیرکل)" ،با میانگین رتبه  ،9,79نسبت به سایر عوامول دارای میوانگین
رتبه باالتری هستند و ونقش آنها باالتر از سایر عوامل ارزیابی شده است .براساس نتایج فوق سایر عوامول

به ترتیب رتبه های پایین توری دارنود و در ایون زمینوه " سوازمان هوانووردی (وزارت راه و ترابوری) "بوا
میانگین رتبه  ، 2,99دارای میانگین رتبه پایین تری نسبت به سایر عوامل می باشد.
جدول  : 96سطح معنا داری آزمون فریدمن در خصوص عوامل اصلی عرصه هوانوردی کشور
فراوانی

13

کای  -اسکوایر

26,977

درجه آزادی

1

سطح معناداری

9,999

نتیجه حاصل از آزمون فریدمن در باره میانگین رتبه گویه های مربوط به عوامل اصولی عرصوه هوانووردی
کشور  ،نشان می دهد که تفاوتهای موجود در میانگن رتبه ها در سطح اطمینوان 33درصود معنوادار اسوت
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( ،)sig =9,999و بنابر این می توان گفت که عواملی که دارای میانگین رتبه باال تری هسوتند بطوور معنوا
داری دارای نقش باالتری محسوب میشوند.
جدول  :93آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه
Reliability Statistics

آلفای کرونباخ

تعداد سواالت

9,331

133

نتیجه گیری و پیشنهاد:
الف-نتیجهگیری

نشان داد که نقش سازمان ایکائو و قوانین و سیاست های بین المللی هوانوردی معنادار است .ایون نتوایج
را می توان چنین تفسیر نمود که صنعت هوانوردی کشور جزیی از صنعت هوانووردی بوین المللوی اسوت
بنابراین از دیدگاه یبرگان تا یر آنها بر هوانوردی کشور مهم تر بوده و دارای اهمیت بیشوتری اسوت .نتوایج
آزمون فریدمن نیز از این موضوع حمایت می کند .اگر بخواهیم نتایج را به دو گروه سازمانهای بین المللوی
و سازمانهای دایلی تقسیم کنیم .نقش سازمانهای بین المللی پررنگ تر می باشد .ولی در موورد سوازماهای
دایلی تا یرگ ار بر مدیریت هوانوردی با توجه به آزمون فریدمن می توان نقوش سوازمانهای نظوامی را در
مرتبه دوم اهمیت قرار داد .بدین منظور که اگر بازیگران دایلی را به دو گروه سازمانهای نظامی یوا وابسوته
به سازمانهای نظامی و سازمانهای غیر نظامی دسته بنودی کنویم نقوش سوازمانهای غیور نظوامی از دیودگاه
یبرگان مهم تر بوده است .در مورد سازمانهای نظوامی نیوز اولوین سوازمان کوه رتبوه هشوتم را در آزموون
فریدمن دارد ،نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران می باشد .نیروی هوایی بوا توجوه بوه ماموریوت
یود که حفاظت ار آسمان ایران است نقش مهمی در مدیریت هوانوردی کشوور بوازی موی کنود .نیوروی
هوایی با پروازهای ترابری و غیر ترابری روزانه سهم عمده ای از بخوش نظوامی بوازیگران عرصوه هووایی
کشور را بازی میکند.
در مورد هوانوردی کشور نیز می توان اشاره کرد که چارچوب رگوالتووری هوانووردی کشووری در دهوه
گ شته ،بخش حمل و نقل هوایی در بازارهای نوظهور نظیر یاورمیانه ،روسیه و آسیا با شدت رشود کورده
اند .با این وجود چارچوب مقررات مصوب پاسخگوی رشد این بازارها نیست و به منظور گسوترش بوازار
مسافر و بار و درآمد حاصل از آن و همچنین اطمینوان از ایمنوی و امنیوت آن ،تودوین مقوررات ا وربخش
اجتناب ناپ یر است و مسئولین هواپیمایی کشوری اقتصادهای نوظهور بازار یوود را متکوی بور چوارچوب
حقوقی مشخص ،اولویتهای سیاسی ،نظام حکمرانی شفاف و راهبردهای تخمین مالی مو ر تنظیم میکنند.
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 فضای کشور با توجوه بوه حساسویت کنتورل آن و برقوراری امنیوت و جلووگیری از اعموال تروریسوتیمیبایست توسط یک سیستم /سازمان  /ارگان کنترل و مراقبت شود چنانچه  2سازمان مسوئولیت کنتورل و
مراقبت را عهدهدار شوند موجب ایجاد تنش ،ایتالفنظر و سستی در امور هوانوردی میشود.
 وجود مناطقی با حساسیت باال در کلیه کشورها ازجمله ایرانکوه دارای  3منطقوه ( Pممنوعوه) آتوش بوهایتیار است که ورود هواپیما بدون هماهنگی موجب یطر و سورنگونی آن یواهود شود بایود تعوداد ایون
مناطق به حداقل برسد (.به علت کنترل ضعیب سوازمان هواپیموایی کشووری در توردد مسویرهای عبووری
هوایی ،بدون توجه به ایطارهای پدافند وارد منطقه ممنوعه میشود.ویطر ساز می باشند).
 انطباق یط دفاع هوایی ( ) ADIZو یوط اطالعوات پوروازی ( )FIRدر دریوا کوه یوارج از یوط مورزآبهای دریایی (12کیلومتر از ساحل) است  .موجب ایتالل در کنتورل فضوای کشوور بور فوراز آبهوای
یلیجفارس و دریای عمان برای نیروهای مسلح شده است زیرا «برابر رژیم حقووقی مربووط بوه دریاهوای
آزاد که بر فضای هوایی فوق آنها نیز اعمال میشود ،آزادی دریاها شامل آزادی بر فراز دریاهوای آزاد نیوز
میشود (ماده  1بند  2کنوانسیون دریاهای آزاد و ماده  67بند یوک کنوانسویون حقووق دریاهوا» .بور هموین
اساس هواپیماهای شکاری متعلق به سایر کشورها بر فراز آبهای آزاد بوهراحتوی پورواز موینماینود.ایجاد
مناطق پروازی واشغال آن توسط هواپیماهوای یوودی وهمواهنگی بوین آن هوا موجوب یواهود شود کوه
هواپیماهای بیگانه کمتر در این فضا پرواز نمایند .
 با توجه به وجود دو سازمان نظامی (س،اه و ارتش) و وجود دونیروی هوایی کشور ج.ا.ا مناطق پوروازیآن دو برابر سایر کشورها است .ل ا بهرهبرداری از مسیرهای مستقیم در کشور موجب اشوکاالتی را نمووده
است ل ا میبایست مناطق را بهصورت مشترک بین دونیروی هوایی بهرهبرداری نمایند.وتعداد ایون منواطق
به حداقل کاهش یابد .
مناطق تیراندازی زمین به هوا و هوا به زمین که مورداستفاده نیروهای مسولح (زمینوی – هووایی و پدافنود)
است موجب شده که تعداد زیادی منطقه به نام دلتا ( )dangerیا یطرناک از سطح زموین (توا سوقب 99
هزارپا) ایجاد شود که میتوان با بهرهبرداری مشترک این مناطق رانیز تعدیل نمود .
 وجود مناطق هستهای و آتش به ایتیار بودن سامانههای پدافندی در ایون منواطق موجوب شوده کوه درایجاد مسیرهای مستقیم فیمابین کشورهای همسایه به مشکل بریورد کنیم مگر اینکه مجوز عبوور از ایون
مناطق در ارتفاع باالی  99هزارپا صادر شود.
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 نتایج ارایه شده در شکل شماره 2توصیب کننده نقش بازیگران اصلی عرصه هوانووردی در کشوور مویباشد .ارزیابی پاسخ دهندگان از نقش بازیگران مختلب نشان میدهود کوه بواالترین میوانگین مربووط بوه "
قوانین و سیاست های بین المللی هوانوردی " می باشدل ا بوا توجوه بوه اسوتعداد زیواد پورواز در سوازمان
هواپیمایی کشوری ونیروی هوایی آجا،سازمانی بصورت مشترک بر مبنای قوانین بین الملل هوانوردی ایون
دوسازمان را راهبری نماید .
ب -پیشنهاد:

با توجه به موارد باال و مشکالت مهمی که دولت و شورای عالی امنیت ملی کشوور مویبایسوت بوه آنهوا
توجه نماید جهت جلوگیری از ایجاد ایتالل در امر کنترل فضای کشور  ،وبنا بر آزمونهای انجام یافتوه ،و
نتایج بدست آمده تنها فرضیهای که مجموعه ترکیبی از بخش نظامی وغیر نظامی را شامل میشوود عبوارت
است از تشکیل" شورای عالی هوانوردی کشور" که میتواند بهعنوان بهترین راهکار برای حل ایون بحوران
به شکل زیر در نظر گرفته شود  :بهمنظور سیاستگ اری (با رعایت سیاستهوای کلوی نظوام) و هودایت،
نظارت بر امور هوانوردی و صنعت هوایی کشور ،همچنین ابعاد هماهنگی میوان اموور هوانووردی نظوامی،
غیرنظامی و ارتقاء ایمنی هوایی «شورای عالی هوانوردی کشور» زیر نظر شورای عالی امنیت ملوی تشوکیل
میگردد.

مقاله اول :طراحی مدیریت الگوی راهبردی نظام هوانوردی در فضای جمهوری اسالمی ایران

23

فهرست منابع:

 اسالمی ندوشن ،محمدعلی("،)1971دفاع و واکنش" ،روزنامه ایران .شماره ، 9/1676دی 1962

 پلینوو روی آلتون،جک.سی  " ، )1973( ،فرهنگ روابط بینالملل" ،،ترجمه حسن پستا ،تهران ،فرهنگ معاصر،
 پلینوو روی آلتون،جک.سی "،)1973( ،فرهنگ روابط بینالملل" ،ترجمه حسن پستا ،تهران ،فرهنگ معاصر

 جباری ،منصور ،قلندری ،مرضیه(" .)1931نظارت ایاکائو بر استاندرادها و رویه های پیشنهادی هوانوردی" ،مجله حقوق
بین المللی ،شماره  ،39پاییز و زمستان 1931
 حافظنیا ،محمدرضا"، 1971.جغرافیای سیاسی ایران".سمت،تهران،چاپ اول1961

 یوانساری ،رسول ،باقری ،ابوالفضل(" .)1939شناسایی و اولویت بندی سرمایه گ اری در صنعت هوایی ایران" ،نشریه
علمی-پژوهشی بهبود مدیریت ،سال هشتم ،شماره  ،1پیاپی  ،26زمستان 1939

 دویرتی ،جیمز و فالتزگراف( " ،)1972نظریه های متعارض در روابط بینالملل"،ترجمه علیرضا طیّب و وحید بزرگی،
تهران ،قوم  ،1972 ،ج 1
 صفدری ،سیروس ،مقری موذن ،طاهره" .)1939(.بررسی حقوق امنیت پروازهای غیرنظامی با تمرکز بر ماجرای حمله
ناو آمرکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران ،فصلنامه راهبرد ،سال بیستم ،شناره  ،71تابستان  ،39صص17-16
 عزت اهلل نادری ،مریم سیب نراقی ،فرنگی

شاه،وریان ( ،)1969راهنمای علمی و فراهم سازی طرح تحقیق ،تهران،

نشر روان ،چاپ سوم .1966

 عزتی ،عزت اهلل."،)1973( ،مسائل استراتژیک نظامی معاصر"(جزوهی درسی منتشر شده)،دانشگاه تربیت
مدرس،تهران،.پائیز 1969
 غالمرضا یاکی ( ،)1966روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی  ،موسسه انتشارات بازتاب ،چاپ چهارم ،تهران،
.1966

 کریمیپور ،ید اهلل"،)1976 (.مقدمهای بر ایران و همسایگان"(منابع تنش و تهدید) .جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم،
تهران ،چاپ اول1969.
 مجتهدزاده ،پیروز( .)1961جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی.سمت.تهران .چاپ اول.

 مفتخری  ،حسین و دیگران")1962 (.تاریخ ایران و جهان"،ج .1کتاب درسی دورهی متوسطه،وزارت آموزش و پرورش.
 نصیرزاده ،عزیز ،جاویدراد ،فرهاد ،لطفی جالل آبادی ،مصطفی ،ضرغامی ،حمیدرضا(" )1932شناسایی الزامات و

نیازهای آموزشی در حوزه هوافضا و هوانوردی نظامی در افق  1191در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری"،

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نظامی ،شماره  39سال سیزدهم ،تابستان 1932

26

فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی  -سال پانزدهم ،شماره  ،66تابستان 1936

