برنامه جهاني  TRAINAIR Plusو ايمني صنعت حمل و نقل
هوايي
چکيده
ارتقاء ايمني و کارآيي اين صنعت
ايفاد کند مي باشد.

با توجه به نقش کليدي آموزش هاي
کيفي و شغل محور در ارتقاء ايمني
و کارآيي صنعت حمل و نقل هوايي
سازمان ايکائو برنامه جهاني ترين
ار ) (TRAINAIRو به دنبال آن برنامه
ترين ار پالس) (TRAINAIR Plusرا به
اعضاء معرفي نموده است  .اصلي
ترين محور اين برنامه تدوين بسته
هاي آموزشي استاندارد با استفاده
از يک متدولوژي علمي در راستاي
رفع نيازها و معضالت صنعت حمل و
نقل هوايي مي باشد.فرايند تدوين
اين بسته ها به گونه اي است که
آموزش هاي حاصله دانش  ،مهارت و
نگرش الزم جهت يک شغل يا وظيفه را
با
در اين صنعت تامين نموده و
گذرانيدن اين دوره هاي آموزشي
کامل
طور
به
شغلي
الزامات
برآورده مي شوند  .با توجه به
اينکه در حال حاضر آموزش هاي
ً به
جاري در صنعت هوايی عموما
شيوه سنتي و بدون پيروي از يک
فرايند کارشناسي و علمي تهيه و
ارايه مي شوند اين گونه آموزش ها
تمام قابليت هاي
نمی توانند
الزم براي شاغلين در اين صنعت را
فراهم نمايند .بديهي است ضعف
حاصله در عوامل انساني عالوه بر
تاثير منفي در کارآيي ايشان ممکن
است در مقاطعي نيز موجبات بروز
حوادث و يا سوانح را نيز فراهم
سازد  .هدف اين مقاله تشريح
مختصر فرايند تدوين بسته هاي
برنامه
در
استاندارد
آموزشي
جهاني ترين ار پالس و باز نمودن
افق جديدي در برابر مسئولين
صنعت هوايي کشور براي معطوف کردن
توجه ايشان به نقشي که آموزش هاي
کيفي و استاندارد مي تواند در

مقدمه
دستيابي به ايمني در صنعت حمل و
نقل هوايي بدون توجه جدي به
توانمندي هاي عوامل انساني امري
است بعيد و دست نيافتني و طبيعتا
برخورداري از تجهيزات و تکنولوژي
پيشرفته بدون بهره جستن از آموزش
هاي کيفي و هدفمند در راستاي
آموزش نيروي انساني متضمن ايمني
در اين صنعت نخواهد بود  .به
دليل اين نقش بي بديل آموزش
سازمان ايکائو در سال  0991برنامه
جهاني ترين ار ) (TRAINAIRو سپس در
اواخر سال  0101برنامه ارتقاء
ترين ار پالس
يافته و بروز شده
) (TRAINAIR Plusرا به اعضاء معرفي و
هدف از اين برنامه
عرضه نمود.
ارتقاء ايمني و کارآيي صنعت حمل
و نقل هوايي از طريق ايجاد  ،حفظ
و نظارت بر استاندارد هاي کيفي
آموزش براي شاغلين اين صنعت اعالم
گرديد .تدوين بسته هاي آموزشي
استاندارد در راستاي رفع نيازها
و معضالت صنعت و مبادله آنها بين
اعضاء ،آموزش اصول و شيوه تدريس
به اساتيد مراکز آموزش هواپيمايي
و همچنين استقرار سيستم مديريت
کيفيت در اين مراکز آموزشي از
محورهاي اصلي اين برنامه مي باشد
.
متاسفانه عليرغم پتانسيل شايان
توجه اين برنامه جهاني و استقبال
بي نظير ساير کشورها از آن
کماکان اين برنامه به جايگاه
شايسته و بايسته خود در ايران
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دست نيافته و مسئولين و تصميم
گيرندگان ارشد صنعت حمل و نقل
هوايي از اين برنامه غفلت نموده
اند .هدف از نگارنده مقاله اين
است که ضمن تشريح اصلي ترين محور
فعاليت اين برنامه يعني تدوين
استاندارد
آموزشي
هاي
بسته
)Packages

Training

فاز 0

(Standardizedلزوم

پشتيباني جدي مسئولين از اين
عالي
آموزش
مرکز
و
برنامه
هوانوردي ايران را مطرح نمايد.

فاز3

فاز0

آناليز
گروه هدف

آناليز
شغلي

فاز4

فاز5

طرح ريزي
چهارچوب
آموزش

طرح ريزي
فصول
آموزشي

فاز7

تدوين بسته هاي آموزشي در اين
برنامه بر اساس يک رويکرد کامالً
علمي -مهندسي و با بهره گيري از
گونه اي از متدولوژي شناخته شده
"طراحي سيستم هاي آموزشي"

اجرا

اجراي
آزمايشي

((فرآيند تهيه يک بسته آموزشي
در3مرحله يا 7فاز))

) (Instructional System Designانجام مي شود.
يک بسته آموزشي در سه مرحله اصلي
و يا هفت فاز تهيه مي شود .
آموزش حاصله مبناي اين شيوه
دانش ،مهارت و نگرش الزم جهت
انجام موثر و کارامد يک شغل يا
وظيفه را در صنعت هوايي تامين و
تضمين مي کند  .اين بسته ها توسط
يک تيم آموزش ديده به عنوان
کارشناس که دوره مربوطه ايکائو
را گذرانيده اند و همچنين حداقل
دو نفر کارشناس متخصص در موضوع
مورد نظر تهيه مي گردد و تمامي
فرآيند تدوين بسته آموزشي تحت
نظارت و هدايت کارشناس ناظر
ايکائو و با تاييد ايشان انجام
مي پذيرد.

فاز اول
)Analysis

:

مطالعه

اوليه

(Preliminary

نقطه شروع فعاليت کارشناسان
تدوين گر دوره هاي آموزشي کشف يا
پيش بيني يک معضل عملياتي و يا
نياز آموزشي در صنعت هوايي و
ارجاع آن به اين کارشناسان جهت
بررسي مي باشد .به طور مثال
تکرار يک سانحه مشابه مي تواند
نشانه اي از ضعف آموزش يا فقدان
آن باشد و يا اينکه استقرار يک
سيستم يا تجهيزات خاص در فرود
گاه هاي يک کشور نيازمند آموزش
هاي مربوطه مي باشد  .ناگفته
پيداست که الزمه شروع فعاليت
کارشناسان تدوين گر دوره ارتباط
تنگاتنگ ميان صنعت و مرکز آموزش
و پشتيباني جدي و اعتقاد مديران
ارشد صنعت به اين کارشناسان مي
باشد .متاسفانه به دليل فرهنگ
نادرست سازماني برخي مديران بر
اين باورند که پذيرش وجود مشکل
يا معضل در حوزه مديريتي خود و
گزارش آن نشانه ضعف مديريت تلقي
مي گردد لذا در غياب پشتيباني
مسئولين ارشد اين مديران مياني

مرحله  :1بررسي و
آناليز)(ANALYSIS
مرحله:2
توليد& (Design

فاز6
توليد

متدولوژي تدوين بسته هاي آموزشي
استاندارد

طراحي

مطالعه
اوليه

و

)Production

مرحله :3ارزيابي
)(Evaluation

2

يک بسته آموزشي استاندارد
دستور کار قرار گيرد.

از گزارش معضالت و مشکالتي که مي
تواند ناشي از خالء و يا ضعف
آموزش باشد خودداري نموده و عمالً
کارشناس تدوين گر دوره را از
ورودي و بازخورد الزم جهت آغاز
فعاليت خود محروم مي نمايد.

در

فاز دوم  :آناليز شغلي )(Job Analysis

تمامي بسته هاي آموزشي که در
ترين ار پالس تهيه مي
برنامه
شوند شغل محور بوده و همانطور که
در توضيحات فاز اول اشاره شد در
صورتي که شاغلين بخش خاصي در
صنعت (شغل فعلي يا شغلي که ممکن
است در آينده ايجاد شود) قادر به
انجام درست وظايف محوله نباشند
کار
دستور
در
آموزش
تهيه
کارشناسان تدوين گر دوره قرار مي
گيرد  .لذا اين کارشناسان با
مطالعه شرح وظايف موجود  ،مشاهده
نحوه انجام شغل و مهم تر از همه
با مشاوره با متخصصين شغل مورد
نظر اجزاء تشکيل شده شغل که شامل
وظيفه ) (Functionکار ) (Taskو فعاليت
) (Sub – taskمي باشد را مشخص نموده ،
نگرش
و
مهارت
دانش،
) (knowledge/skill/attitudeالزم جهت انجام هر
فعاليت را تبيين و ثبت نموده و
در نهايت استاندارد و کيفيت
انجام هر کار نيز با کمک اين
متخصصين تعيين مي گردد.

در صورت دريافت درخواست از صنعت
 ،وظيفه کارشناسان تدوين گر دوره
اين است که با بررسي و مطالعه
با
شده
نيازگزارش
يا
معضل
استفاده از شيوه هايي مانند
مصاحبه با مديران و کارشناسان
حوزه مربوطه و مشاهده سوابق و
موجود ريشه ها و عوامل
مدارک
ايجاد کننده معضل يا نياز گزارش
شده را تعيين نموده و راه حل يا
راه حل هاي مربوطه را اعالم
نمايند  .بررسي ها و تحقيقات
انجام شده حاکي از آن است که
معضالت صنعت حمل و نقل هوايي
ً داراي راه حل هاي آموزشي و
غالبا
همچنين غير آموزشي به طور توام
هستند  .به طور مثال ممکن است
کارشناسان به واسطه بررسي ها به
اين نتيجه برسند که عالوه بر
ضرورت فراهم ساختن آموزش براي
گروهي از شاغلين در صنعت ،
در
تغييرات
برخي
بايستي
نمودار
يا
و
ها
دستورالعمل
سازماني هم انجام شود  .بديهي
است وظيفه اعمال اين تغييرات
متوجه مسئولين ارشد صنعت بوده و
مسئوليت کارشناسان تدوين گر دوره
تنها اطالع رساني و آگاهي دادن
ايشان از لزوم توجه به آن براي
تاثير گذاري هر چه بيشتر آموزش
در دست تهيه مي باشد.

در اين فاز هدف تيم تدوين گر
بسته آموزشي تعيين و تبيين نحوه
انجام شغل مورد نظر به گونه اي
که بايد از ديدگاه متخصصين انجام
لذا نحوه انجام
شود مي باشد.
شغل به شيوه اي که افراد در حال
حاضر آن را انجام مي دهند مالک
نمي باشد .الزم به ذکر است انجام
کامل و صحيح اين فاز نيز مستلزم
پشتيباني مسئولين ارشد صنعت براي
فراهم ساختن امکان بازديدها ،
دسترسي به شرح وظايف و مهم تر از
به
کامل
دسترسي
امکان
همه
متخصصين و کارشناسان شغل تحت
بررسي و مطالعه مي باشد.

در پايان بررسي ها کارشناسان
بايستي گزارش فاز اول را که
داراي ساختار مشخص و معيني است
تهيه نمايند  .در اين گزارش
تشريح معضل يا نياز  ،نشانه هاي
آن  ،عوامل ايجاد آن  ،راه حل ها
 ،منابع الزم جهت تدارک آموزش و
برنامه زمانبندي براي تهيه دوره
الزم
مي شود.
آموزشي گنجانيده
به ذکر است در صورت اثبات نياز
به آموزش  ،تمام گزينه ها و راه
هاي تامين آموزش بررسي شده و در
صورت احراز شرايط ممکن است تدوين

فاز سوم  :آناليز و مطالعه گروه هدف
)(Target Population Analysis

هدف از انجام اين فاز انطباق
دوره آموزشي در دست تهيه با سطح
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بايستي بتواند نوع عيب را مشخص
کند.

توانمندي ها  ،نيازها و عاليق
گروه هدف يا افرادي است که
نيازمند آموزش مربوطه هستند .لذا
در انجام اين فاز سوابق پرسنلي
اين افراد مورد مطالعه قرار
گرفته و مواردي چون سطح تحصيالت ،
دوره هاي آموزشي گذرانيده شده ،
سن و غيره استخراج و ثبت مي شود
 .همچنين با استفاده از پرسشنامه
يا انجام مصاحبه شيوه ها و تکنيک
هاي آموزشي مورد پسند اين افراد
مشخص مي گردد تا در مراحل بعدي و
در طراحي آموزش مورد استفاده
قرار گيرد .

فاز پنجم :
)Modules Design

در اين فاز تيم کارشناسان با
استفاده از فرم خاصي کليه فعاليت
هاي آموزش هر فصل را با ذکر
تکنيک هاي آموزشي و زمان تقريبي
هر سرفصل آموزشي مشخص و ثبت مي
نمايند  .در واقع در اين فاز طرح
درس و راهنماي مدرس تهيه مي گردد
 .الزم به ذکر است مدرسين بسته
هاي آموزشي استاندارد ملزم به
پيروي از طرح درس و استفاده از
آن در ارايه آموزش مي باشند.

شايان ذکر است در انطباق آموزش
متوسط
هدف
گروه
افراد
با
توانمندي ها  ،عاليق سن و غيره کل
گروه مد نظر قرار مي گيرد و
امکان توجه به تک تک افراد گروه
وجود ندارد .

فاز چهارم
آموزش

:

طرح

ريزي

چهارچوب

طرح ريزي فصول آموزشي

(

در متدولوژي ترين ار پالس فرايند
ارايه آموزش در هر فصل به شرح
ذيل است :
.0

کلي

.0
.3

)( Curriculum Design

مقدمه که شامل تبيين لزوم
آموزش و تبيين هدف از آموزش
آن فصل است.
ارايه سرفصل اول و تشريح آن
ارايه تمرين و يا اخذ آزمون
پيشرفتی
ارايه بازخورد و رفع اشکال
ارايه سرفصل هاي 0و3و ...
به ترتيب ذکر شده (ارايه
تمرين
ارايه
سرفصل ها+
+ارايه بازخورد )
آزمون پاياني ()Mastery Test
فرم نظر خواهي

با
کارشناسان
مرحله
اين
در
مراجعه به مستندات فاز دوم و با
کمک متخصصين شغل مورد نظر سرفصل
هاي آموزشي را با استفاده از بخش
دانش  ،مهارت و نگرش الزم جهت
انجام هر فعاليت تعيين نموده ،
تعداد و ترادف فصول آموزشي را
 ،منابع الزم جهت آموزش
مشخص
سرفصل هاي آموزشي را تعيين کرده
 ،اهداف آموزشي را براي هر فصل
تبيين کرده و در نهايت آزمون هاي
پاياني هر فصل را طراحي مي کنند.

فاز ششم  :توليد )(Production

آزمون
آموزشي
سيستم
اين
در
پاياني هر فصل بايستي منطبق با
عملکرد مورد انتظار ذکر شده در
هدف آموزشي آن فصل باشد .مثالً ،
اگر در هدف آموزشي يک فصل ذکر
شده که در پايان آموزش آن فصل
فرد بايستي با در اختيار داشتن
کليه ابزار و لوازم بتواند انواع
عيوب رايج در يک سيستم خاص را
شناسايي و تعيين کند  ،در آزمون
پاياني همان سيستم يا نمونه شبيه
سازي شده با عيب يا عيوبي خاص در
اختيار فرد قرار مي گيرد و او

در اين فاز بايد کليه مواد
آموزشي اعم از جزوه ،اساليد،
تمرينات  ،آزمون ها و غيره با
پيروي از استاندارد هاي تعيين
شده توليد و آماده شوند  .همچنين
در اين فاز بايستي از معتبر بودن
آزمون ها اطمينان حاصل شود .
براي انجام اين کار از يک گروه
متخصص در شغل مورد نظر ويک گروه
آموزش نديده دعوت
غير متخصص و
شده و آزمون هاي پاياني هر فصل
از هريک از افراد اين دو گروه
اخذ مي شود  .آزموني معتبر است

.4
.5

.6
.7
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يک متدولوژي علمي و کارشناسي
مشابه شيوه اي که بحث شد استفاده
ً
نمي گردد .اين آموزش ها عموما
کاربردي نبوده و گذرانيدن اين
دوره هاي آموزشي به توانمندي
کامل افراد منجر نمي گردد  .شاهد
اين ادعا تفاوت هاي اساسي دوره
آموزش تعمير و نگهداري
سنتي
دستگاه کمک ناوبري دي -ام – اي
) (DME Fernau 2020و بسته
فرناو
آموزشي استانداردي است که مرکز
آموزش عالي هوانوردي موفق به
تدوين آن براي اين دستگاه گرديد.
ً
در حالي که در دوره سنتي تقريبا
 ٪01مطالب آموزشي نظري مي باشد
در دوره استاندارد اين قضيه کامالً
عکس بوده و اين دوره آموزشي کامالً
کاربردي و عملي است و به اذعان
مسئولين مربوطه دوره استاندارد
بر خالف دوره قبل تمامي الزامات
شغلي را برآورده و تامين مي
نمايد .لذا جا دارد  ،با توجه به
حساسيت صنعت حمل و نقل هوايي
لزوم استاندارد سازي آموزش هاي
اين صنعت مورد توجه جدي مسئولين
ارشد اين صنعت قرار گرفته و با
حمايت و پشتيباني از برنامه
)(TRAINAIR Plus
جهاني ترين ار پالس
زمينه ارتقاء ايمني و کارآيي هر
چه بيشتر اين صنعت را در کشور
عزيزمان فراهم سازند.

که افراد متخصص بتوانند حداقل
 ٪01از مراحل آن را به درستي
انجام دهند و گروه غير متخصص
بتواند حداکثر  ٪01از مراحل آن
آزمون را به طور صحيح انجام دهد.
در صورت عدم حصول درصد هاي ذکر
شده تيم با استفاده از چک ليست
هاي مربوطه به رفع نواقص آزمون
ها اقدام نموده و در صورت لزوم
ممکن است آزمون هاي جديدي طراحي
شوند .

فاز هفتم  :اجراي آزمايشي )( Validation

در اين فاز که آخرين گام در تهيه
يک بسته آموزشي محسوب مي گردد ،
دوره آموزشي تهيه شده با دعوت از
تعدادي از افراد گروه هدف به طور
آزمايشي وليکن در فضايي کامالً جدي
برگزار مي گردد  .در اين دوره دو
نفر از اعضاي تيم تدوين گر دوره
به عنوان ناظر حضور داشته و کليه
و يا اشکاالت
نظرات  ،ابهامات
توسط ايشان ثبت و نگهداري مي شود
 .همچنين زمان واقعي براي ارايه
هر فعاليت آموزشي در اين اجرا
تعيين و ثبت مي گردد .
در صورتي که  ٪01از افراد شرکت
کننده در دوره آزمايشي بتوانند
آزمون هاي پاياني حداقل  ٪01از
فصول آموزشي را با موفقيت انجام
دهند  ،دوره مذکور معتبر تشخيص
وتيم با رفع اشکاالت
داده شده
بسته را جهت ارسال به
جزيي
سايت
در
بارگذاري
و
ايکائو
مربوطه آماده مي کند.
الزم به ذکر است حضور کارشناس
خارجي ناظر ايکائو در اين مرحله
الزامي بوده و روند اجراي دوره
آزمايشي بايستي تحت نظارت او
انجام شود .

نتيجه
ً تمامي آموزش هاي متداول
تقريبا
در صنعت حمل و نقل هوايي ايران
از نوع سنتي و غير استاندارد
بوده و در تهيه و ارايه آنها از
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