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چکیده
آسیبشناسی سازمانی فرایندی شناختی در راستای تشخیص علت ،فرایند توسعه و رشید و پیامید ییک مسیئلۀ
سازمانی به منظور تعیین اقدامات الزم در جهت بهسازی عملکرد سازمان است .در هیر سیازمانی فراینید آمیوزش
فرایند ی مبتنی بر یادگیری برای ایجاد تغییرات نسبت ٌا پاییدار در فیرد اسیت تیا او را قیادر بیه انجیام بهتیر کیار،
بهبودبخشی تواناییها ،تغییر مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی متناسب نماید .بیا اسیتفاده از گیروههیای
کانونی ،به آسیبشناسی این آموزشها پرداخته شده است .این تحقی با توجه به نتایج قابل استفاده آن ،از نیوع
کاربردی و روش تحقی آن نیز توصیفی و جامعه آماری تحقی جمعی از اسیتادان ،تیدوینکننیدگان دورههیای
آموزشی و مدیران و خبرگان آموزشهای هوایی میباشند که به روش نمونهگیری غییر احتمیالی هدفمنید غییر
نسبتی در دسترس ،تعداد  59نفر انتخاب گردیدند .دادههای الزم با تشکیل سیه گیروه کیانونی جمیعآوری و در
چارچوب مدل انداموارگی یا ارگانیکی تجزیهوتحلیل شدند .نتایج تحقی حیاکی از آن اسیت کیه فراینید اجیرای
دورهای آسپ بر اساس این مدل در چهار بعد علل ایجاد ،مکانیزم اثر ،تغییرات ایجادشده و پیامدهای کارکردی،
در هر چهار مرحله (نیازسنجی ،طراحی و توسعه ،اجرا و ارزیابی) دارای آسیبهایی میباشد که پس از شناسیایی
آنها نیازمند اتخاذ راهکارهای اصالحی پیشنهادی برای برونرفت از آسیبهای احتمالی موجود است.
واژههای کلیدی :آسیب شناسی سازمانی ،الگوی انداموارگی (ارگانیک) ،فراینید آمیوزش ،آمیوزش سیامانههیای
پروازی (آسپ)

 .7دانشیار مدیریت راهبردی ،مرکز مطالعات راهبردی نهاجا (نویسندۀ مسئول)nikbash@gmail.com  ،
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مقدمه
آسیب شناسی یا پاتولوژی دانشی است که اگرچه به طور گسیترده در علیوم پزشیکی و زیسیتی
کاربرد دارد ،ولی از زمانی که سازمانها به منزله سیستمهیای بیاز در نظیر گرفتیه شیده اسیت،
تالش شده تا به مشکالت و نواقص سازمانی با نگاه آسیبشناسیی نگریسیته شیود .ایین دانیش
اگرچه با مشاهده عوارض و پیامدهای آسیب آغاز میشود ،به آن منحصیر و محیدود نمییشیود.
علتیابی مشکالت و مسائل مختلکننده ،در کنار بررسی عارضهها و پیامدها در این روش نیز از
اهمیت ویژه برخوردار است.
آسیبشناسی سازمانی  ،فرایند استفاده از تکنیکها و روشهای آسیبشناسی علوم زیستی،
به منظور کشف مشکالت در زیرسامانهها یا زیرسیستمهای سازمانی با هدس ییافتن راهکارهیایی
برای افزایش اثربخشی آنها میباشد (میلر .)7007 ،
یکى از ابزارهاى اساسى براى دستییابی بیه اهیداس قیدرتسیازی هیوایی و ایجیاد توانیایی
کنشگرى در فضای جدید تهدیدات ،ظرفیتسازی در حیوزه آمیوزش و صیورتبنیدی درسیت و
صحیح آن در راستاى تحوالت تهدیدات نوظهور هوافضایی مییباشید .قیدرت هیوایی در جهیت
انجام مأموریتهای محوله در راستای مأموریت محوله (اعمال قدرت ترابری ،تهاجمی و تیدافعی
هوایی در راستای منافع ملی ،حراست و پاسیداری هیوایی از قلمیرو هوافضیایی کشیور ،دفیاع از
امنیت ملی و منابع حیاتی کشور و پشتیبانی از عملییات سیایر نیروهیای سیطحی و  ،)...بایید از
تجهیزات ،سیستمها و سطح بسیار پیشرفته علمی بهرهمند باشد و کسب موفقیت در انجام ایین
برنامهها ،منوط به داشتن نیروی انسانی مجرب و دانشمحور در تخصصهای ویژه هوایی است.
پایه و اساس سازمانهای دانشمحور و تخصصی همچون نیروی هوایی فرایند تولید ،توزیع و
تسهیم و بهکارگیری دانش است و رکین اصیلی در ایین فراینید ،ییادگیری سیازمانی و آمیوزش
کارکنان میباشد که نتیجه فرایند اجرای دورههای آموزشی محسوب میگردد.
هدس کلی این آموزشها عبارت از آموزش و پرورش کارکنان متخصیص ،متعهید ،ورزییده و
کارآمد در مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی و یگانها بیه منظیور حفیظ و ارتقیای تیوان عملییاتی
1. organizational pathology
2. Miller
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یگانهای رزمی و فنی هوایی است.
آموزش سامانههای پروازی (آسپ) به عنوان یکی از مؤثرترین آموزشهای مورد نیاز کارکنان
پروازی و فنی میباشد که تأمینکننده نیاز تخصصی در سامانهها و تجهیزات پروازی میباشید و
با توجه به جایگاه و گستردگی اثرگذاری که بر کارکردهیای مختلیف سیازمان و فراینیدهای آن
دارد ،نیاز به آسیبشناسی در ابعاد و زمینههای مختلف دارد.
هر یک از دورههای «آسپ» به طور مستقل دارای ریشه برنامه و میدار آموزشیی میدون و
مصوب میباشد که نیازسنجی ،طراحی و توسعه ،اجرا و ارزیابی آن بر مبنیای ییک روش علمیی
انجام میشود و این نوع از آموزشهای تخصصیی نیوعی از دورههیای ضیمن خیدمت محسیوب
میگردند که در مراکز «آسپ» اصلی و یا فرعی اجرا مییشیوند و غییر از نییروی هیوایی سیایر
نیروها یا سازمانهای مشابه این دورهها را به طور رسمی و یا غیررسمی برگزار میکنند.

مسئله تحقیق
مسئلۀ این پژوهش آن است که آموزشهای سیامانههیای پیروازی (آسیپ) بیه عنیوان یکیی از
فرایندهای سازمانی مثل هر فرایند دیگر سازمانی نیازمند آسیبشناسی جهیت تعییین اقیدامات
الزم برای توسعه و بهبود عملکرد فرایندی است .تعییین نیوع آسییب و راهکارهیای اصیالحی از
مهمتیرین دغدغیه هیای محقی بیرای دنبییال کیردن ایین تحقیی و معرفیی روش جدیییدی در
فرایندهای آسیبشناسی تحت عنوان «مدل آسیبشناسی انداموارگی یا ارگانیکی» است.
از طرفی نیز نتایج پژوهشهای پیشین و همچنین بازدیدهای میدانی و ارزیابیهای آموزشی
از دانش و مهارت تخصصی کارکنان پروازی و فنی حاکی از کاهش کیفییت و وجیود نقصیان در
فرایند دورههای تخصصی کارکنان پایوری است که مستقیماً درگیر پرواز هواپیماها هستند .ایین
آسیب در تحقیقات مرتبط همانند «آسیبشناسیی نظیام آموزشیی نییروی هیوایی» (فرهیادی،
 )7507و بررسی و شناخت آسیب های توان مهارتی سرمایه های انسانی عملیاتی نییروی هیوایی
(حبیبی )7505 ،نیز مشهود بوده و بر لزوم استانداردسازی و رفع آن تأکید شده است.
نظام فرماندهی آموزشهای هوایی ،مسئول برنامهریزی و اجرای آموزشهای آسپ کارکنیان
هوایی میباشد و در راستای خودکفایی و توسعه آموزشهای تخصصی ،پس از انقالب شکوهمند
اسالمی قدمهای اساسی برداشته شده است ،اما با گذشت بیش از سه دهه از فعالیت و تالش در
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این زمینه ،هنوز هم ایین نیوع آمیوزش نتوانسیته جایگیاه شایسیته و مناسیب خیود را در نظیام
آموزشهای هوایی بازیابی نماید و لذا نیاز به اقدامات اساسی ،برنامهرییزی در ایین زمینیه هنیوز
احساس میشود.
از طرفی چون امکان تربیت اینگونه متخصصان در دانشگاههای داخل کشور مقدور نیسیت،
لذا جهت خودکفایی کامل و قطع وابستگی به آموزش در خارج از کشور ،الزم است که این نظام
آموزشی جهت تربیت کارکنان دانشی و رسیدن به سازمان دانشبنیان ،اقدامات همهجانبهای در
اصالح و بازطراحی فرایندهای مربوطه به عمل آورد .بیا وجیود ایین ،تیاکنون هییچ تحقیقیی در
خصوص آسیبشناسی فرایند دورههای آسپ در سازمان نیروی هوایی صورت نپذیرفته است.
ماهیت و روش منحصر به فرد فرایند این دورهها و اجرای آن در خارج از محیط دانشیگاهی،
به گونهای است که با روشهای معمول ،کمّی و الگوهای غربی و راییج آسییبشناسیی موجیود،
ابزارهایی توانمند برای شناسایی آسیبها و مقایسه عملکردهای این دورهها بیا اهیداس از پییش
تعیینشده نیستند .به همین دلیل ضرورت ارائه و بهکارگیری میدلی جدیید کیه بتوانید در ایین
زمینه بهتر از سایر مدلها پاسخگوی این نیاز علمی و پژوهشی باشد ،از سیوی محقی احسیاس
شد .سؤال اساسی تحقی :
چگونه میتوان با بهکارگیری الگوی آسیبشناسی انداموارگی به آسیبهاای موواو
ر فرایند آموزش سامانههای پروازی (آسپ) ستیافت؟

اهداف و سؤاالت تحقیق
هدس اصلی این پژوهش آزمون میدل جدیید آسییبشناسیی اسیت کیه بیه میدل انیداموارگیی
(ارگانیک) معروس میباشد و برای اولین بار با توسعه الگوهای آسیبشناسیی پزشیکی در حیوزه
آسیبشناسی فرایندهای سازمانی (در این مقاله فرایند آموزشی) به کار گرفتهشده است.
الگوی آسیبشناسی انداموارهای یا ارگانیکی بر مبنای تفکر و کارکرد طبیعی نظام بدن
و دستگاه ایمنی بدن موجود زنده استوار است که هر آسیب باید بر مبنای نظام آسییبشناسیی
چهاربعدی علل ایجاد ،مکانیزم اثر ،تغییرات ایجادشده و پیامدهای کیارکردی هیر فراینید میورد
بررسی و تحلیل قرار گیرد.
این تحقی با هدف چگونگی بهکارگیری این الگو در فراینید آسییبشناسیی نظیام آمیوزش
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سامانههای پروازی (آسپ) در فرایندهای شایع و رایج چهارگانیه یعنیی (نیازسینجی ،طراحیی و
توسعه ،اجرا و ارزیابی) در چهار بعد علل ایجاد آسییبهیا ،مکیانیزم شیکلگییری آن ،تغیییرات
ایجادشده ،پیامدها پرداخته و در انتها نیز راهکارهای اصالحی را پیشنهاد خواهد داد.
با توجه به مدل پیشنهادی تحقی بر اساس الگوی انداموارگی یا ارگانیکی ،سؤاالت پیژوهش
به شرح ذیل مطرح گردیدند:


آسیبهای بخش نیازسنجی دوره
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رفتاری) ،مدل چهاربعدی(ساختار ،منابع انسانی ،قدرت و سمبول) ،مدل هفت بعدی مککنزی
(ساختار ،راهبرد ،سیستمهیا ،شییوۀ میدیریت ،کارکنیان ،مهیارتهیا ،ارزشهیای مشیتر ) و ...
همانگونه که مشاهده میشود بر ابعاد سازمانی توجه دارند تا فرایند آسیبشناسی.
انجام بعضی از مدلهای آسیبشناسی مورد استفاده محققان و اندیشمندان ایرانیی از قبییل
سیپ ) (CIPPنوعی ارزیابی ارزشهای برنامهریزی محسوب میشوند که تالش کیردهانید از آن
به عنوان یک مدل از مدلهای آسیبشناسی یاد کنند.
مدل تحلیل سهشاخگی نیز یک میدلی سیازمان محیوری اسیت کیه بیر عوامیل سیاختاری،
زمینهای ،محتوایی متکی است و مدیریت سازمانی را بر اساس ایین عوامیل بررسیی و تجزییه و
تحلیل مینماید.
در این مدل ،منظور از عوامل رفتاری کلیه عوامل مربوط به نیروی انسانی است که محتوای
سازمان را تشکیل میدهند؛ مانند انگیزش ،روحیه کار و رضایت شغلی.

عوامل ساختاری دربرگیرنده مجموعه روابط منظم حاکم بر اجزای داخلی سازمان است کیه
بدنه آن را میسازند؛ مانند ساختار سازمانی ،قوانین و مقررات و سرانجام عوامل زمینهای شیامل
محیط و شرایط بیرونی حاکم بر سازمان است.
همانگونه که مشاهده میشود کسانی که این مدل را جهت آسیبشناسی به کیار مییبرنید،
بیش از آنکه بر آسیبشناسی و روش آسیبیابی در ایین ابعیاد بپردازنید ،خیود ابعیاد شیناخت
سازمانی را مال آسیبشناسی قرار دادهاند و اصل فرایند آسیبشناسی و نحوه انجیام آن میورد
توجه قرار گرفته نشده است.
در بعضی از پژوهشها به طور ناشیانه نیز از الگوهای مبتنی بیر کیفییت و تعیالی و ارزییابی
عملکرد سازمانی همانند الگوی میالکوم بالیدریج ،الگیوی دمینیگ و میدل سیرآمدی ییا تعیالی
سازمانی بر مبنای الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 5و ..بیه عنیوان میدلهیای آسییبشناسیی
سازمانی استفاده میشود که به طور کلی فارغ از کشف و تحلیل ریشیههیای آسییب سیازمانی و
1. Mckinsey
)2. CIPP (context, input, process and product
)3. European Foundation for Quality Management (EFQM
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پیامدهای حاصل از آن بر مبنای یک مدل آسیبشناسی عینی و مشخص میباشند.
مانزینی ( )5992اگرچه بر استفاده از تشخیص پزشکی ،به منظور یافتن علیت بیمیاریهیای
جسمی را برای آسیبشناسی سازمانی به عنوان یک روش مورد تأکید قرار داده ،ولی هیچ مدلی
را برای انجام آن به عنوان یک روش آسیبشناسی پیشنهاد نکرده است.
از آنجا که در آسیبهای سازمانی علل ،عوامل و مشکالت اساسی و پایهای سازمان در معرض
بحران قرار گرفته و سبب میشوند تا سازمان از رشد متناسب و سالم خود بازماند ،بنیابراین بایید
به دنبال به کارگیری مدلی از آسیبشناسی بود که قادر باشد علل ایجاد بیروز مکیانیزم آسییب،
تغییرات ایجادشده و پیامدهای کارکردی هرگونه آسیب را در طیی هیر فراینید سیازمانی میورد
شناسایی و درمان قراردهد .یکی از این روشهایی که فراتر از نقش مکمل بایید بیه آن از منظیر
یک روش جدید و نیوین بیا تکییه بیر روشهیای زیسیتانگیاری و پزشیکی نگریسیت« ،نظرییه
آسیبشناسی انداموارگی» است که نگارنده در این اثر تالش میکنند تا آن را ضمن معرفیی در
معرض یک آزمون و تجربه میدانی قرار دهد.

مبانی نظری تحقیق
فرایندشناسی آموزش
«آموزش» ،اسم مصدر از آموختن به معنی عمل آمیوختن و تعلییم اسیت (لغیتنامیۀ دهخیدا).
آموزش فرایند ایجاد و توسعه دانش ،مهارت و رفتار مناسب برای تیأمین شایسیتگی در عملکیرد
شغلی میباشد .7بنابراین آموزش فرایندی مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغیییرات نسیبتاٌ
پایدار در فرد است تا او را قادر به انجام بهتر کار ،توسعۀ توانیاییهیا ،تغیییر مهیارتهیا ،دانیش،
نگرش و رفتار در عملکرد شغلی نماید.
آموزش 5و پرورش یا تربیت 5دو موضوع مرتبط با هم هستند کیه توانمندسیازی کارکنیان را
در هر سازمانی محق میکنند .آموزش راهی برای برطرس ساختن نیازهای سیازمانی اسیت ،در
حالی که تربیت یا پرورش در رابطه با شکل دهی بیه شخصییت افیراد هیر سیازمان بیرای ایجیاد

1. ISO 8402 Vocabulary in http://www.iso.org/iso
2. training
3. education
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توانمندی در راستای تحق اهداس سازمانی میباشد .علیرغم اهمیت وافر و توافی همگیانی بیر
لزوم وجود آموزش و تربیت در سازمانها ،برداشت و تعریف یکسانی از آنها وجود نیدارد کیه اوالً
قادر باشد که همه ابعاد آن را به تصویر کشد و ثانیاً همه متخصصان و کارشناسیان آموزشیی بیر
آن اجماع نظر داشته باشند.
معنای اصطالحی تربیت ،عبارت است از رشد دادن یا فراهم کردن زمینه رشد ییا شیکوفایی
استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته یک موجیود .بیدون شیک آمیوزش و پیرورش بیرای
توسعه قابلیتها و توانمندیها جزء اساسیترین و مؤثرترین فعالیتهای هر سازمان در جهت بقا
و پیشرفت است .ویلیام جیمز از دانشگاه هاروارد ،در تحقیقی نشان داد که کارکنان با  59تا 59
درصد توانایی خود کار میکنند .تحقی وی نشان داد که اگر کارکنان آموزش ببینند و به طیور
شایسته برانگیخته شوند 49 ،تا  09درصد تواناییها و صیالحیتهیای خیود را بیروز مییدهنید
(موناپا.)7040 ،7
برای کسانی که در یک سازمان به کار مشغولاند ،انجام وظایف به درستی میسر نمییشیود،
مگر اینکه همه آنها از مجموعهای از قابلیتها که از طری آمیوزش و ییادگیری بیهدسیتآمیده،
لذت ببرند .برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی بدون توجه به فرایند آموزش نیروی انسانی،
همانند سرمایه گذاری است که بدون طرح و برنامه ،مطالعه و بررسی اقتصادی صورت میگییرد.
در برنامهریزی و اجرای دوره های آموزشی ،بایستی بر فرایند آموزش تأکید گردد .فرایند آموزش
بر مبنای مدلهای مختلف متفاوت میباشد که دو مدل معروس و معتبر آن عبارتند از:
مدل سیستمی آموزش ایزو  :51151مبنای استانداردهای ایزو 5اصول مدیریت کیفیت فراگیر است
که بر اهمیت مدیریت منیابع انسیانی و نییاز بیه آمیوزش مناسیب تأکیید دارد .ایین اسیتاندارد
راهنمایی هایی را جهت یاری رساندن بیه سیازمان و کارکنیان آن هنگیام پیرداختن بیه مسیائل
آموزشی جهت شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشیی ،طراحیی و برنامیهرییزی آموزشیی ،اجیرای
آموزش ،ارزشیابی نتایج آموزش و نظارت و بهبود فرایند آموزش به منظور دسیتیابی بیه اهیداس
آن میباشد .این مدل دارای مراحل چهارگانۀ تعیین نیازهای آموزشی ،5طراحیی و برنامیهرییزی

1. Monappa
)2. International Strandards Organization (ISO
3. training needs
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آموزش ،7اجرای آموزش 5و ارزشیابی نتایج آموزش 5میباشد.

شکل  :5چرخه آموزش در مدل آموزش استاندارد بینالمللی ایزو51151 -
منبع :سایتhttp://www.iso.org :

توسعه نظامهای آموزشی :)ISD( 4توسعه نظامهیای آموزشیی فراینیدی سینجیده ،مینظم امیا
منعطف برای برنامهریزی ،توسعه (تهیه) ،اجرا و ادارۀ نظامهای آموزشی اسیت .ایین روش دارای
ریشهشناختی و رفتاری قوی مبتنی بر نظرییات بلیوم 2اسیت کیه در آن بیا توجیه بیه نیازهیای
شناختی و رفتاری یادگیری به مدیریت اینکه چیه چیزهیایی مییبایسیت آمیوزش داده شیوند،
پرداخته میشود و سپس به طراحی دقی محتوای مطالب آموزشهیای میورد نییاز بیه منظیور
محق ساختن اهداس آموزش تأکید میشود و جهت سیهولت بخشییدن بیه امیر فراگییری ،بیه
فناوری آموزشی ،وجهت حصول اطمینان از دسترسی بیه هیدسهیا ،بیه ارزییابیهیای خیالق و
اثربخش داخلی و خارجی اهمیت قائل هستند تا آموزشهای تعیین شده بتوانند به هیدسهیای
نهایی خود برسند .مراحل مختلف توسعه نظامهای آموزشی شامل تجزیه و تحلییل ،5طراحیی،7
1. desining and planning training
2. proving for the training
3. evaluatig the outcome of training
)4. instructional systems development (ISD
5. Bloom, B. S.
6. analysis
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توسعه یا تهیه آموزش ،5اجرا 5و ارزشیابی 8است (آییننامیه اصیول و مبیانی آمیوزش در نییروی
هوایی امریکا.)5975 ،
از بررسی دیدگاههای صاحبنظران مختلف در میورد فراینید آمیوزش و فراوانیی تکیرار ایین
مؤلفهها و همچنین با استناد به الگوهای معتبری مثل ایزو  79972میتوان فرایند آموزش را به
چهار مرحله زیر تقسیمبندی کرد :نیازسنجی ،طراحی و توسعه ،اجرا و ارزیابی.
اولین و اساسیترین گام در تدوین و اجرای برنامیه آموزشیی ،اجیرای صیحیح و مبتنیی بیر
واقعیت فرایند نیازسنجی است .نیازسنجی در حقیقت سنگ زییرین سیاختمان آمیوزش اسیت.
تعیییین نیازهییای آموزشییی کارکنییان از طری ی تجزی یهوتحلیییل شییغل ،تجزیییهوتحلیییل فییرد و
تجزیهوتحلیل سازمان میسر میگردد.
پس از مشخص شدن نیازهای آموزشی ،بایستی طراحی و توسیعه دوره انجیام گییرد و آن را
می توان شامل تعیین اهداس آموزشیی ،محتیوا ،روش هیای آمیوزش ،اصیول و مبیانی ییادگیری،
انتخاب رسانههای آموزشی دانست.
در مرحله اجرا باید کلیه تمهییدات و مقیدمات و تجهییزات الزم و ضیروری بیرای برگیزاری
دورههای آموزشی به طور همهجانبه مهیا و فراهم گردند .تهیه و تدارکات کلیه وسایل آموزشیی
و کمک آموزشی (نشریات ،کیالس و )...تسیهیالت رفیاهی وییژه کیارآموزان ،اعیالم برنامیههیای
آموزشی و آگاه نمودن کارآموزان از ویژگیهای دورههای آموزشی به ویژه توجیه آنان در گرایش
به امر آموزش از سوی واحدهای آموزش انجام میپذیرد (کریمی.)7545 ،
آخرین مرحله برنامه ریزی آموزشی ،تهیه طرح ارزشیابی است .در ارزشیابی بایید ضیمن مید
نظر قرار دادن همه متغیرها یا مؤلفههای مرتبط بیا ارزییابی تراکمیی از کلییه منیابع ارزشییابی
(شامل مجریان یا طراحان برنامههای آموزشی ،مربیان ییا آموزشیگران برنامیههیا ،فراگییران ییا
شرکتکنندگان در برنامه ها و مدیران و سرپرستان مستقیم شرکتکنندگان) استفاده کیرد و بیا

1. design
2. development
3. implement
4. evaluation
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حفظ نظارت دائمی و مستمر به اصالح و بازنگری فرایند آموزش پرداخت (النکین.)5975 ،7
انجمن آمریکایی آموزش و توسعه )ASTD( 5در بررسی اهمیت اندازهگیری و شیوع ارزییابی
در بخش توسعه منابع انسانی ( ،)HRDبا نظرسنجی از یک پانیل  599نفیره از میدیران توسیعه
منابع انسانی انواع سازمانهای ایاالتمتحده به این نتیجه رسیید کیه ( )%47از میدیران توسیعه
منابع انسانی به ارزیابی اهمیت قائل شدهاند (بوریت 5و همکاران.)5978 ،
در نیروی هوایی نیز عالوه بر آموزشهای تصریحشده در قانون ارتش ،بر اساس تبصیره ذییل
ماده  88قانون ارتش دورههایی تحت عنوان دورههای آموزشیی عرضیی تخصصیی نییز تشیکیل
میگردند .این قبیل دورهها که بهمنظور افزایش میزان دانش و کارایی و تکمیل تخصصیی کلییه
کارکنان در رابطه با امور تخصصی و شغلی برنامهریزی میشود ،معموالً کوتاهمدت بوده و منجیر
به تغییر تخصص نمیگردد (شهالیی .)7510 ،لذا دورههای آسپ نیز بر همین مبنا برنامهرییزی
و برای خلبانان و کارکنان فنی اجرا میگردد.
در خصوص خلبانان ،این دورهها با هدس آشنا نمودن آنان با کیاربرد سیسیتمهیای مختلیف
هواپیما پس از فارغالتحصیلی و یا به هنگام تغییر نیوع هواپیمیا و ارتقیای خلبانیان بیه سیطوح
مهارت باالتر (ارتقا از کابین عقب به کابین جلو ،معلم خلبان ،لیدر و  )...و یا برای خلبانیانی کیه
مدت بیش از سه ماه پرواز انجام ندادهاند ،تشکیل میگردد.
در خصوص کارکنان فنی نیز این دورهها در دو مقطع افسری و درجیهداری بیه منظیور بیاال
بردن سطح دانش و مهارت تخصصی کارکنان فنی هواپیما در تخصصهیای تعمییر و نگهیداری،
پس از دانش آموختگی از مراکز آموزشی و یا به هنگام تغییر نوع هواپیما و یا گردش مشیاغل در
تخصصهای هم رشته تشکیل میگردد.
این دوره در مراکز آموزشیی تخصصیی آسیپ ( )FTDکیه مجهیز بیه انیواع شیبیهسیازهای
سیستمهای مختلف هواپیماها میباشد ،تشکیل میگردد که سازماندهی این مراکز متناسب بیا
انواع پرندههای در پایگاههای شکاری -ترابری انجام شیده و زییر نظیر فرمانیدهی آمیوزشهیای
هوایی فعالیت مینمایند.
1. Lanqin
2. American Society for Training and Development
3. Borate
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مدت آموزش دورههای آسپ بر حسب مورد و متناسب با پیچیدگی تخصصهای هواپیمیا از
یک هفته تا سه ماه مییباشید و تنیوع و تعیدد دورههیای آموزشیی ،ماهییت کیاربرد دورههیای
آموزشی ،ضرورت حصول اطمینان از انتقال کامل و اثربخش مهارتها به فراگیران و  ...از جملیه
ویژگیهای خاص آموزش سامانههای پروازی میباشد که منطب بر اصول توسعه نظام آموزشیی
( 7)ISDبنا نهاده شده است .این دورهها مختص سامانههیای پیروازی شیامل کلییه هواپیماهیای
شکاری و ترابری میگردد و سایر تجهییزات و سیامانههیای پشیتیبانی فاقید چنیین دورههیایی
میباشند.

آسیبشناسی آموزش
دترمن )7005( 5در یک مطالعهای که بر مبنای الگوی کر

پاتریک انجام داد ،به ایین نتیجیه

رسید که  09درصد آموزشهیای ضیمن خیدمت در آمریکیا غیراثیربخش بودنید و اهیداس ایین
آموزشها به کارکنان انتقیال داده نشیدهانید و بیه طیور کلیی نیازسینجی انجیام نگرفتیه اسیت
(مولهالند.)5997 ،8
چو در پژوهشی با تلفی الگوی سیپ با الگوهای ارزشیابی کر

پاتریک ،فیلیپس و هولتون

5

به ارزیابی برنامههای آموزشی شرکت رویال دا شل پرداخته و نتایج نشان مییدهید کیه بیرای
ایجاد این رویکرد جامع وجود حداقل سه مؤلفه یعنی زمینه ،فرایند و برونداد ضروری است(چیو و
جو.)5990 ،
کاظمی و همراهی ( ،)7544در یک مطالعه موردی تحت عنیوان آسییبشناسیی دورههیای
آموزش ضمن خدمت با استفاده از مدل سیپ به بررسی کیفیت دورههای آموزش ضمن خدمت
استان فارس پرداختند .نتیایج تحقیی کیفییت مطلوب ابعاد زمینه و فرآیند را تأیید کیرد ،ولیی
مطلوبیت ابعاد درون داد و برونداد را تأیید نکرد.
استفاده از مدل تعالی نیز برای آسیبشناسی در مؤسسات آموزش عیالی بریتانییا ،اسیپانیا و
)1. instructional system design/development (ISD
2. Detterman
3. Donald kirk Patrick
4. Mulholland
5. Cho
6. Holton
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ترکیه رایج است .از جمله پژوهشهای انجام شده در این حوزه میتوان به پژوهش لونگ بوتوم
( ،)5994جوستاری ( )5991و هایدز ( )5995اشاره نمود (قلی قورچییان ،جعفیری و رهگیذر،
.)7544
فرهادی( )7507در تحقیقی با استفاده از مدل تعالی سازمانی به نام «بنیاد اروپایی میدیریت
کیفیت» به آسیب شناسی نظام آموزش عالی هوایی پرداخته و به این نتیجه رسییده کیه نظیام
آموزشهای هوایی در هر دو حوزه توانمند سازها و نتایج دچار آسیب میباشند.
حبیبی( )7505در پژوهش خیود بیا هیدس بررسیی و شیناخت آسییب هیای تیوان مهیارتی
سرمایه های انسانی عملیاتی نیروی هیوایی بیا اسیتفاده از میدل کرییک پاترییک( )7020بیرای
سنجش اثربخشی(واکنش فراگیر ،اندازهگیری یادگیری ،رفتار شغلی و تطبی نتیایج آموزشیی و
مأموریی یت سیییازمانی) ،و میییدل آندرسیییون و کراتیییوول ( )5997بیییرای سییینجش اهیییداس
آموزشی(شناختی ،دانشی ،عاطفی و روانی -حرکتی) ،به این نتیجه رسیده کیه آسییبهیایی در
زمینه اثربخشی آموزش عملیاتی و همچنین اهداس آموزشی سیرمایههیای انسیانی عملییاتی در
شرایط متغیر محیطی و تحوالت فناوری و روشهای نوین درگیری وجود دارد که باید در جهت
ارتقای اثربخشی و توجه به اهداس آموزشی در راستای توانمندسازی سیرمایه انسیانی بیا ایجیاد
تحول در آموزش عملیاتی اقدام نمود.
نجفیزاده و زاهدی ( ،)7502در پژوهشی پیرامون آسیبشناسی عملکرد کارکنیان آموزشیی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از مدل سیهشیاخگی بیه نتیایجی از قبییل آسییبهیای
ساختاری (نظام ارزیابی عملکرد نامناسیب ،نبیود پیونید مییان نظیام پیاداش و حقیوق در نظیام
عملکرد و  ،)....آسیبهای رفتاری(عدم تعهد میدیران در پییادهسیازی میدیریت عملکیرد ،نبیود
فرهنگ سازمانی و  ).....و آسیبهای محیطی(عدم استفاده از نظرات اربابرجوعها ،نبود قیوانین
جامع در باب نظام مدیریت عملکرد و  )....رسیدهاند.

1. Long Bottom
2. Josetari
3. Hides
4. EFQM: European Foundation for Quality Management
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روششناسی تحقیق
مدلهای رایج آسیبشناسی
در علوم انسانی ،آسیبشناسی فرآیندی نظاممند از جمعآوری دادهها بهمنظور تعامل اثربخش و
سودمند در راستای حل مشکالت ،چالشها ،فشارها و محدودیت هیای محیطی در سازمان است
(مانزینی.)5992 ،
همانگونه که در پیشینه تحقی بیان شد ،به منظور انجام آسیبشناسی آموزشی ،مدلهیای
مختلفی تاکنون ارائه شده است .مدلهای رایج آسیبشناسی سیازمانی اعیم از مدل هفت بعدی
وایزبرد ،مدل توسعه منابع انسانی ،مدل آسیییبشناسییی هاریسون ،مدل تحلیل سییهشییاخگی
(ساختاری ،زمینهای و رفتاری) ،مدل چهاربعدی(ساختار ،منابع انسانی ،قدرت و سمبول) ،میدل
هفت بعدی مککنزی(ساختار ،راهبرد ،سیستمها ،شیوۀ مدیریت ،کارکنان ،مهارتها ،ارزشهای
مشتر ) ،مدل سیپ (ارزیابی ابعاد برنامهریزی آموزشی) و  ...همانگونه که مشاهده میشود بیر
ابعاد سازمانی توجه دارند تا فرایند آسیبشناسی.
در سایر روشها نیز از آنجا که زیربنای روش شناسی اغلب ایین الگوهیا مبتنیی بیر پیارادایم
اثباتگرایی و تا حدودی نیز فارغ از بررسی ریشه آسیبها و پیامدهای حاصل از آن مییباشیند؛
برای اینکه پژوهش های مرتبط با آموزش بتواند راهگشای شناخت عمی عناصر نظیام آموزشیی
باشد ،باید از روشهای دیگری استفاده کرد که تأمینکننده علیل ایجیاد بیروز مکیانیزم آسییب،
تغییرات ایجاد شده و پیامدهای کارکردی هر گونه آسیب در طی فرایند آموزشی باشد .یکیی از
این روشهایی که فراتر از نقش مکمل باید به آن از منظر یک روش جدید و نیوین بیا تکییه بیر
روشهای زیستانگاری و پزشکی نگریست ،نظریه آسیبشناسی انیداموارگیی اسیت کیه تیالش
شده در این مقاله ضمن معرفی در معرض یک آزمون و تجربه میدانی قرار گیرد.

نظریه آسیبشناسی انداموارگی
آسیب واژهای در علم پزشکی که تحت نام «آسیبشناسی» یا «پاتولوژی »7شناخته مییشیود و
به دلیل اهمیت و نتایج به دستآمده خود توانسته قوانین خود را به سایر حوزهها سرایت دهید.
آسیب به معنی صدمه دیدن ،بیمار شدن و رنج کشیدن میباشد که نتیجیه انحیراس از وضیعیت
1. pathology
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سالم ،طبیعی و تعادل در موجود زنده و انسان میگردد کیه در ماهییت خیود برخیوردار از ییک
سلسلهمراتب تحول از آسیب برگشتپیذیر (میوقتی) ،برگشیتناپیذیر (دائمیی) ،دگرگیونیهیای
فزاینده یا بدخیم و در انتها مرگ برای انسان و موجود زنده است.
آسیبشناسی دانشی است که پلی بین فعالیت بالینی و علوم پایه ایجاد میکند و بر بررسیی
علل زمینهای «اتیولوژی» بیماری و همچنین مکانیسمهایی «پاتوژنز» که منجر به بروز عالئیم و
نشانه های بیمار میشود ،متمرکز میباشد .به منظور دانستن تغییرات ساختاری ،بیوشییمیایی و
عملکردی که در سلول ،بافتها و اعضاء رخ میدهد ،متخصصان آسیبشناسیی از تکنییکهیای
مرسوم ملکولی ،میکروبیولوژی و ایمنولوژی استفاده میکنند.
در آسیبشناسی با مطالعۀ دقی رفتار موجود زنده که در معرض بیماری ،صیدمه و رنیج ییا
درد قرارگرفته ،به تشخیص ماهیت اصلی آسیب و صدمه پرداخته میشود تا مرض یا عارضیه آن را
مشخص نمایند و سعی میگردد علل و عوامل بیماری و آسیبهای آن معلوم شیود .ایین شیناخت
زمینه را برای ایجاد شرایط پیشگیری و درمان آن بیماری و رفع آسیب آن فراهم میکند.
در علم آسیبشناسی ،7مطالعه اختالل در مولکولها ،سیلولهیا ،بافیتهیا و عملکیرد کیه در
ارگانیسمهای زنده در پاسخ به عوامل آسیبرسان ،صدمه زا و بیماریزا صورت مییپیذیرد و بیر
پایه علوم پایه و تجربیات بالینی تغییرات ساختاری و عملکردی در سلولها ،بافتهیا و انیدامهیا
که زمینه بیماریها را به وجود میآورند ،کشف و معرفی میشوند.

چارچوب نظری و مدلشناسی روش آسیبشناسی انداموارگی
نظام اجتماعی انسان همانند یک ارگان یا بافت زنده از یک سیری اعضیا و عناصیر میرتبط بیا هیم
تشکیل شده که در راستای یک هدس واحد در کنار هم علیرغم تفاوتهیای ظیاهری و عملکیردی
تالش میکنند .بر همین اساس استفاده از نظم حاکم بر موجود زنده و به ویژه بدن انسان در سایر
پدیدههای اجتماعی کار جدیدی نیست .پیشیگام در اسیتفاده از رویکیرد ارگیانیکی در مطالعیات و
تحلیلهای علمی در ابتدا فارابی (قرن  5هجری یا  0میالدی) بود که در ترسییم جامعیۀ فاضیلهی
آرمانی ،بر همانندی جامعه و ارگانیسم زنده تأکید داشته است .سپس ابن خلدون (قرن  4هجیری
 )pathology( .7از نظر لغوی از دو واژۀ پاتو ( )patho= pathosبه معنی آسیب ،رنج ،درد و لوژی ( =logy

 )logosبه معنی مطالعه تشکیل شده است.
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یا  78میالدی) در نظریه های تاریخی و تحیوالت اجتمیاعی خیود و بیه دنبیال آن اگوسیت کنیت
فرانسوی (قرن  )74در آسیبشناسی اجتماعی این موضوع را مورد توجه قرار دادند.
سعدی شاعر معروس ایرانی نیز در قرن  75یا  1هجری نیز همه انسانها جامعه را جزء ییک
پیکره واحد اجتماع به حساب آورده و معتقد است آسیب به هر عضو باعر آسیب به سایر اعضیا
خواهد شد« :بنیآدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند»
در این رویکرد جامعه از اعضا ،نهادها و مؤسسات مختلف تشکیلشده و هماننید ارگیانهیای
موجود زنده ،یک نظام واحدی را تشکیل میدهد .در رویکرد ارگانیکی همه نهادهیای اجتمیاعی
همانند اعضا و اندام موجود زنده دارای ساخت و کارکرد خاصی میباشند که با یکیدیگر میرتبط
بوده و به طورکلی در دوام و بقای ساخت اصلی خود مؤثر و دخیل هستند.
در آسیبشناسی پزشکی به چهیار موضیوع جیدی زییر پرداختیه مییشیود و محیور اصیلی
آسیبشناسی در این حوزه عبارتنید از :علیت بیه وجیود آمیدن آسییب ،مکانیسیمهیای رشید و
پیشرفت آسیب ،تغییرات ایجاد شده در حوزۀ مورد مطالعیه و بررسیی پیامیدهای کیارکردی ییا
عملی ناشی از آسیب به وجود آمده میباشد.
از دیرباز ریشهشناسی یا علتیابی بهعنوان اولین گام عمده و مهم در آسییبشناسیی بیه
شمار میرود .در مرحله از آسیبشناسی تالش میشود تا منبع و محل بروز بیماری کشف شود.
اینکه منبع بروز و آغازین بیماری حاصل تأثیر عوامل درونی یا برونی باشد ،از مهمترین مراحیل
آسیبشناسی است؛ زیرا هرگونه تشیخیص اشیتباهی دربیاره منبیع بیروز بیمیاری کیل فراینید
پیشگیری و یا درمان بیماری را دچار انحراس و در بسیاری موارد غیرقابلجبران میسازد.
پاتوژنز یا مکانیسمشناسی روند بیماریزایی دومین گام اساسی و مهیم در آسییبشناسیی
به شمار میرود .در فرایند آسیبشناسی بیه مجموعیه تیوالی وقیایع و پاسیخهیای درونسیلولی
بافتها در مقابل عامل آسیبزا که از تأثیر عامل محر اولیه تا درنهایت نمودار شیدن بیمیاری
اطالق میشود ،پاتوژنز یا بیماریزایی گفته میشود .شناخت این مکانیسم تأثیر زیادی در اتخیاذ
روش درمان ایفا خواهد نمود .تشخیص برگشتپذیری یا برگشتناپذیری بیماری بستگی تام بیه
شناخت دقی و اصولی مکانیسم بیماریزایی یا پاتوژنز آسیب دارد.
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آسیبشناسی


شکل  :2مدل پیشنهادی آسیبشناسی انداموارگی یا ارگانیکی نهاجا

تغییرات ریختشناسی یا مورفولوژیک؛ به تغییرات ساختمانی در سلولها یا بافتها براثر
فعالیت عامل بیماریزایی اشاره میکند که یا مشخصه بیماری هستند یا از نظر تشخیصی در
شناخت روند علتیابی یا اتیولوژیکی آسیب و بیماری حائز اهمیت میباشند .باید توجه کرد که
در برخی موارد این تغییرات در دو حوزه تأثیر عوامل داخلی و بیرونی مشابه هستند .تشخیص
وجوه تمایز میان این دو دسته از تغییرات در فرایند آسیبشناسی بسیار مهم است.
پیامدهای عملکردی یا تظاهرات بالینی ناشی از بروز تغیییرات ریختیی ییا مورفولیوژیکی و
توزیع و گسترش آنها در عملکرد طبیعی ارگانها یا بافتها عامل تعیینکننده عالئم ییا عیوارض
(جلوه های بالینی) 5در تعییین دوره و پیشیگویی بیمیاری مییباشید (رجیوع شیود بیه :آبییه 2و
همکاران.)5998 ،
آسیبهای که به بدن موجود زنده و انسان اعمال میشود ،نتیجه تأثیر و یا عارضه حاصیل از

1. symptoms and signs
2. Abiye
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دو دسته عوامل بیرونی و درونی میباشد .اینکه این دو چگونه سبب آسیبرسانی میشیوند ،بیه
فرایند شکلگیری و تأثیرگذاری آنها بستگی دارد .فرایند بروز یک بیماری با چهار محور اساسی
زیر که محورهای اصلی آسیبشناسی را تشکیل میدهند ،بررسی و شناخته میشوند .ما به ایین
فرایند ،فرایند آسیبشناسی در نظریه آسیبمحوری میگوییم:
 -7علت بروز بیماری5؛
 -5مکانیسمهای بیماریزایی2؛
 -5تغییرات ریختشناسی یا سلولی ایجادشده در سلولها و ارگانهای بدن9؛
 -8پیامدهای عملکردی در سلول یا تظاهرات بالینی.4
در پیامدشناسی آسیبهای فیزیولوژیکی و زیستی بافتهای بدن و موجیود زنیده بیه دنبیال
کشف و تشخیص اثرات تبعی و نتایج عملی بهدستآمده براثر بیروز بیمیاری و آسییب بیر رونید
تعامل طبیعی و متعادل موجود زنده در محیط زندگی و تأثیر آن بر روابط فرد و موجود زنده بیا
محیط پیرامونی خود است.

روش انجام تحقیق
برای شناخت پدیدههای مربوط به فرایندهای آموزشی کیه در زمیره پدییدههیای علیوم انسیانی
هستند ،الزم است که آنها را در شرایط طبیعی مورد مطالعه قرارداد تا بتوان به شناخت بهتیری
از آنها دستیافت .از آنجا که زیربنیای روششناسیی اغلیب پیژوهشهیای انجیامشیده در نظیام
آموزشی و روشهای آسیبشناسی آن مبتنی بر پارادایم اثباتگرایی بوده است ،ایین پدییدههیا،
به صورت واقعیتهای عینی و خارجی مورد مشاهده و تحلیل قرارگرفتهاند.
در حالیکه واقعیتها نه تنها باید از جنبههای عینی مدنظر قرار گیرند ،باید به فهم و تفسیر
یادگیرندگان ،معلمان و سایر متصدیان نظام آموزشی از این پدیدههیا ،روییدادها و عناصیر نظیام
آموزشی پرداخته شود .بنابراین برای اینکه پژوهشهای آموزشی بتواند راهگشای شناخت عمی

1. etiology
2. pathogenesis
3. morphologic changes
4. clinical significances
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عناصییر نظییام آموزشییی باشیید ،باییید از روششناسییی دیگییری هماننیید تفسیییری ،انتقییادی و
ساختارگرایی استفاده کرد .همه این روششناسیها ،پژوهشیگر را بیه انتخیاب روشهیای دیگیر
کیفی تحقی هدایت میکند که دارای ویژگیهای زیر است:
 بررسی پدیده مورد مطالعه در شرایط طبیعی؛
 گردآوری دادهها به وسیله پژوهشگران ،به عنوان مشاهدهگر مستقیم؛
 گردآوری دادهها به صورت واژگان یا تصاویر؛
 حاصل پژوهش به عنوان یک فرایند ،نه برونداد؛
 تحلیل دادهها از طری استقرایی و توجه به ویژگیهای خاص موارد مشاهده شده؛
 تمرکز بر دیدگاههای شرکتکنندگان و در آنان از پدیدههای مورد مطالعه؛
 استفاده از زبان گفتاری در ثبت دادههای مورد گردآوری؛
 پیجویی مسئله مورد بررسی از طری استدالل (صادقی.)7541 ،
در این تحقی به منظور جلوگیری از حرکت به سمت تجربهگرایی و نسبیگرایی مطل و به
منظور ایجاد اعتدال بین این دو پارادایم ،مطیاب بیا نظیرات میککلیوی  ،سیازمان را بیه مثابیه
پدیدههای شبه طبیعی فرض و به نوعی جدایی بین نیتمندی و رفتار معلیول طبیعیت را مید
نظر قرار گرفته و در خصوص الگو و فرایند از روش تجربهگرایانیه (رفتیار معلیول طبیعیت) و در
خصوص شیوه جمعآوری و تحلیل اطالعات روشهای نسبیگرایانه را مید نظیر قیرار داده اسیت
(سوکاس.)5977 ،8
این رویکرد منعطف ما را به روششناسیهای بهبیود وضیعیت (پیارادایم تفسییری) نزدییک
نموده است؛ زیرا که این روشها بیشتر سعی در واکاوی مسائل سیستمها دارند تا مهار زمینه ییا
محیطی که مسئله در آن اتفاق میافتد.
کاپالن و مکسول ( )7008مدعی هستند کیه در پیژوهش کیفیی هیدس ،در پدییدههیا از
نقطهنظر مشارکتکنندگان و در بستر نهادی و اجتماعی خاص آنهیا اسیت و یکیی از روشهیای

1. McCauley
2. intentionally
3. naturally caused behavior
4. Tsoukas
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گردآوری دادهها در طرحهای کیفی« ،گروههای کانونی» است که به خیاطر اینکیه بیر کشیف
نگرش ها ،احساسات و باورها و تجربههای واکنش افراد تأکیید دارد ،بیر روشهیای دیگیر ماننید
مشاهده ،مصاحبه فردی و پرسشنامه پیمایشی برتری دارد؛ و به صورت یک روش مستقل و ییا
به عنوان روشی برای تکمیل دیگر روشها ،قابلیت کاربرد دارد (صادقی.)7541 ،
در این روش کیفی ،استفاده صریح از تعامل گروهی برای تولیید داده و شیناختی اسیت کیه
بدون تعاملی که در گروه یافت میشود ،قابلدسترسی نیست (محمیدی  7509بیه نقیل از :اووه
فیلک.)559 :7541 ،
به دلیل این وِیژگی است که در تیالش شیده تیا از روش کیفیی «گلروههلای کلانونی» در
چارچوب الگوی انداموارگی یا ارگانیکی استفاده شود.
این پژوهش بر اساس هدس از نوع تحقیقات کاربردی -توسعهای و ازنظر راهبردهای پژوهش
و روش ،از نوع تحقیقات کیفی است و برای پاسخ به پرسشهای پیژوهش ،در چیارچوب الگیوی
انداموارگی از گروه های کانونی استفاده نموده است و با تشکیل  5گروه کانونی  79نفیره (شیامل
مسئوالن و معلمان مراکز آموزشی آسپ و صاحبنظیران و متخصصیان آمیوزش) کیه بیه روش
هدفمند انتخاب شدند ،اقدام به جمعآوری اطالعات (تا رسیدن به اشیباع نظیری) نمیوده اسیت.
بدین صورت که نخست برای شناسایی آسیبهای موجیود در فراینید دورههیای آسیپ ،از میرور
ادبیات و اسناد و مدار موجود استفادهشده و سپس برای تأیید آسیبها و شناسایی علل ایجاد
آنها ،مکانیزم شکلگیری ،تغییرات ایجاد شده و ارائه راهکارهای اصالحی از روش گیروه کیانونی
استفاده شده است.
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جدول  :5مشخصات گروههای کانونی

تحصیلی

سابقه فعالیت
آموزشی

تعداد
اعضا

عناوین گروه

مدار

گروه مدرسان

 79نفر

کارشناسی و باالتر

متوسط  71سال

گروه طراحان دورههای
آموزشی

 79نفر

کارشناسی و باالتر

متوسط  55سال

گروه مدیران و خبرگان
آموزشی

 79نفر

کارشناسی و باالتر

متوسط  59سال

یافتههای تحقیق
در پاسخ به سؤاالت تحقی  ،آسیبهای شناسایی شده از بررسی اولیه و مصاحبههیای انفیرادی،
در اختیار گروههای کانونی قرار گرفته و ابتدا میزان تواف اعضا بر آسیبهای ییاد شیده جوییا و
نظرات آنان ثبت گردید.
جدول  :2میزان توافق گروههای کانونی بر روی عنوان آسیب
فرایند
آموزش
الف)
نیازسنجی
ب) طراحی
و توسعه

ج) اجرا

میزان تواف
عنوان آسیب

گروه
مدرسان

گروه
طراحان

گروه
مدیران

تواف
تجمعی

عدم انجام تجزیه و تحلیل شغل

%49

%89

%59

%59

ناآشنایی تدوینگران به اصول علمی
تجزیه و تحلیل و نیازسنجی

%09

%29

%19

%19

ناآشنایی تدوینگران با اصول علمی
طراحی و تدوین دوره

%19

%29

%19

%55

بیانگیزگی کارکنان در خصوص تدوین
دوره

%49

%09

%19

%49

مسائل قانونی آموزش آسپ

%19

%09

%799

%45

ضعف مدیریت آموزشی

%49

%09

%29

%15

ضعف و مشکالت استادان

%89

%49

%59

%59
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فرایند
آموزش

میزان تواف
عنوان آسیب

گروه
مدرسان

گروه
طراحان

گروه
مدیران

تواف
تجمعی

ضعف و مشکالت کارکنان

%19

%59

%49

%19

فرسودگی و کمبود تجهیزات آموزشی و
کمکآموزشی

%799

%799

%799

%799

کمبود و نامناسب بودن فضاهای
آموزشی و زیستی

%799

%799

%799

%799

%19

%29

%19

%55

ناآشنایی کارکنان با آزمونسازی و
اعتبارسنجی آزمونها

%29

%59

%19

%59

عدم اجرا ارزشیابیهای تکوینی و
تراکمی

%19

%89

%59

%25

ارزشیابی عملیاتی ناقص و عدم بازخورد
نتایج آن

%89

%49

%59

%59

نقص و کمبود مدار
آموزشی

د) ارزشیابی

و مستندات

در مرحله بعدی برای هر یک از آسیبها ،دالیل ،مکانیزم شکلگیری ،تغیییرات ایجادشیده و
پیامدهای آن پرسیده شد و پس از ثبت و تحلیل به روش کیفی در چارچوب مدل انیداموارگیی
در جداول مربوطه لحاظ گردید .بنابراین در پاسخ به سؤاالت تحقی  ،مبنیی بیر آسییبشناسیی
فرایند آمیوزش (مرحله نیازسنجی ،طراحی و توسعه ،اجرا و ارزیابی) یافتیههیای ذییل بیه
دست آمد:
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جدول  :9آسیبشناسی فرایند آموزش بر مبنای مدل انداموارگی یا ارگانیکی
علل

مکانیزم شکلگیری

تغییرات
ایجادشده

پیامدها

آسیب یکم :عدم انجام تجزیه و تحلیل علمی شغل

 نداشتن پشتوانهو الزام قانونی برای
تجزیه و تحلیل و
نیازسنجی علمی

در قوانین ،اساسنامهها و دستورالعملهای
موجود ،ضرورت انجام تجزیه و تحلیل و
نیازسنجی علمی مدنظر قرار نگرفته است.

الف) بخش نیازسنجی فرایند آموزش

از بین رفتن و
حذس
استانداردهای
آموزش
تخصصی
( )STSو
استانداردهای
آموزشی دوره
()CTS

مبهم و
ناشناخته بودن
نیازهای
آموزشی

آسیب دوم :ناآشنایی تدوینگران با اصول علمی تجزیهوتحلیل و نیازسنجی آموزشی

استفاده از کارکنان
غیرتخصصی و عدم
اجرای دوره ISD
برای آنان

عدم استخدام و استفاده از متخصصان
تکنولوژی آموزشی ،برنامهریزی درسی و
سایر رشتههای مرتبط علوم تربیتی منجر
به استفاده از کارکنان غیرتخصصی در
مرکز تدوین برنامههای آموزشی گردیده
است.

حذس تدریجی
تجزیهوتحلیل
و نیازسنجی از
فرایند
آموزشها.
از بین رفتن و
حذس
استانداردهای
آموزش
تخصصی
( )STSو
استانداردهای
آموزشی دوره
()CTS

ناقص بودن
مدار آموزشی
و عدمکفایت
علمی الزم
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مکانیزم شکلگیری

علل

تغییرات
ایجادشده

پیامدها

آسیب یکم :ناآشنایی تدوینگران با اصول علمی طراحی و تدوین دوره

ب) بخش طراحی و توسعه فرایند آموزش

حذس دوره طراحی
نظامهای آموزشی
( )ISDاز سیستم
آموزشی نهاجا و
استفاده از
متخصصان جهت
تدوین دورهها
بدون آموزش نحوه
انجام آن

انگیزاننده نبودن
مزایای واگذاری به
تدوینکنندگان

ج) بخش اجرا ی فرایند آموزش

نداشتن جایگاه
قانونی مشخص و
الزامآور

استفاده از مدیران
غیرتخصصی و

شکلگیری
گروهی از
به دلیل عدم آشنایی مسئوالن آموزشی از
مسئوالن و
فرایند آموزش و ماهیت آن و عدم
کارشناسان که
استفاده از متخصصان ذیصالح ،به مرور
آشنایی و
آموزشهایی که برای طراحی نظامهای
تجربه کافی در
آموزشی انجام میگرفته از نظام آموزشی
خصوص
نهاجا حذس و انتقال دانش در این حوزه
طراحی و
انجام نشده است.
توسعه دوره
ندارند.
آسیب دوم :بیانگیزگی کارکنان در خصوص تدوین دوره
مشارکت
نکردن یا
مشارکت
کاهش مزایا و ح التألیف و عدم تناسب
محدود
مبالغ پرداختی با زحمات تدوینکنندگان
متخصصان
موجب بیرغبتی کارکنان توانمند جهت
توانمند در
مشارکت در این فرایند شده است.
فرایند طراحی
و توسعه دوره
آسیب شماره یکم :مسائل قانونی و سازمانی
عدم آشنایی مسئوالن آجا و ستاد کل
سست و
ن.م .با این آموزشها و اهمیت و ضرورت
سلیقهای شدن
آن موجب عدمحمایت قانونی از
اجرای آموزش
آموزشهای آسپ شده و در حمایت و
موصوس
پشتیبانی از آن اقدام مؤثری به عمل
نمیآید.
آسیب شماره دوم :ضعف مدیریت آموزشی
مراکز آموزشی
به مدیریت مجموعههای آموزشی به
به روش
عنوان یک تخصص که اطالعات و

طراحی و تدوین
دورههای
ناکارآمد

کند شدن
فرایند طراحی و
توسعه و طراحی
و توسعه
دورههای
ناکارآمد

اجرای ضعیف و
عدم تمایل
کارکنان جهت
شرکت در دوره

ایجاد تغییرات
بدون برنامه
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تغییرات
مکانیزم شکلگیری
علل
ایجادشده
نظارت ضعیف و
سلیقهای و
توانمندیهای خاص خود را نیاز دارد
پایین بودن ثبات
ناکارآمد
سنتی اداره
نگریسته نمیشود و از مدیران سایر
مدیریت در این
اعمال
میگردد و
تخصصها بدون آشنایی با این حوزه در
حوزه نسبت به
سلیقههای
برنامهریزی
مشاغل مربوطه استفاده میگردد.
سایر حوزههای
شخصی بهجای
بلندمدت در
تخصصی
این حوزه انجام مطالبه نیازهای
واقعی آموزش
و پیگیری
نمیگردد.
آسیب شماره سوم :ضعف و مشکالت استادان
چند تخصص
با تعدیل سازمان مراکز آموزشی بیشتر
 حذس و تعدیلشدن برخی از
مشاغل استادان حذس و برای هر دو یا
سازمانی استادان
استادان و
 جوان و بیتجربه سه پرونده یک استاد اختصاصیافته استشکلگیری
و مراکز آموزشی با کمبود سازمان مواجه
یا کمتجربه بودن
ضعف آموزشی
یک طبقه از
هستند.
استادان
شاگردان
استادان جوان
نبودن سازوکار مشخص برای جذب،
 بیانگیزگی وو کمتجربه و
همتاسازی و آموزش استادان ،منجر به
تعهد پایین
گاهی بدون
استادان و اشتغال جذب افسران جوان و بدون خدمت یگانی
ویژگیهای
و طیف جدیدی از معلمان جوان و
آنان به امور
الزم معلمی
بیتجربه شده است.
غیرتخصصی
آسیب شماره چهارم :ضعف و مشکالت شاگردان
عدم شرکت در
سیستم انگیزشی الزم جهت ترغیب
دورههای آسپ
شاگردان برای شرکت در دوره
بیانگیزگی
ضعف آموزشی
یا شرکت
پیشبینینشده ،آنان عالقه و انگیزه کافی
شاگردان
اجباری در این
جهت شرکت در دورههای مذکور را
دورهها
ندارند.
آسیب شماره پنجم :فرسودگی و کمبود تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی (شبیهسازها)
ضعف آموزشی
عدم واگذاری
بیشتر
شاگردان و
تجهیزات آموزشی
آموزشها به
هیچگونه وسایل آموزشی و کمکآموزشی
کاهش کارایی و
هواپیماهای شرقی
صورت نظری
به نیرو واگذار نگردیده است.
اثربخشی
از سوی کشور
انجام میپذیرد.
آموزش
سازنده
پیامدها
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تغییرات
مکانیزم شکلگیری
علل
ایجادشده
آسیب شماره ششم :کمبود امکانات زیستی و نامناسب بودن فضاهای آموزشی

 عدم پیشبینی وتخصیص
بودجههای عمرانی

با افزایش عمر فضاهای آموزشی و عدم
بهسازی آنها در طی سالهای گذشته،
فضاهای آموزشی موجود فرسوده و
قدیمی شدهاند.
محلهای اسکان شاگردان محدود و
نامناسب میباشد و از امکانات الزم و اولیه
برخوردار نمیباشد و منجر به بیانگیزگی
شاگردان میگردد.
آسیب شماره هفتم :نقص و کمبود مدار

فرسودگی و
قدیمی شدن
ساختمانها
کمبود ونامناسب بودن
امکانات
زیستی ،رفاهی
و اسکان
شاگردان

پیامدها

نارضایتی و
کاهش انگیزه
استادان و
شاگردان
کاهش آمار
تعداد دورههای
آموزشی

و مستندات آموزشی

د) بخش ارزشیابی فرایند آموزش

مدار آموزشی
تجهیزات غربی
مطاب سیستم
با ترجمه متون تجهیزات غربی به فارسی،
 ISDاستفادهنشده
به علت رعایت نکردن فرایند سیستم ISD
شکلگیری
است.
اصالت مدار از بین رفته و در خصوص
ضعف آموزشی
مدار
اصل مدار
تجهیزات شرقی نیز به دلیل عدم واگذاری
شاگردان
آموزشی ناقص
آموزشی تجهیزات
مدار اصلی ،مدار با اتکا به توانمندی
و ناکارآمد
شرقی واگذار نشده
استادان تدوینشده است و کارایی و
و مدار
اثربخشی الزم را ندارد.
تدوینشده نیز
مطاب روش علمی
نبوده است.
آسیب شماره یکم :ناآشنایی کارکنان با آزمونسازی و اعتبارسنجی آزمونها
آزمونسازی و
ایجاد بانک
استفاده نکردن از
اخذ آزمون به
سؤاالت
در مرکز آزمونشناسی و سایر مراکز
متخصصان
روش سنتی و
غیراستاندارد که
ارزیابی از متخصصان سنجش و ارزیابی
سنجش و
سلیقهای بدون
روایی و پایایی
استفاده نمیگردد.
اندازهگیری در
سنجش روایی
الزم را ندارند.
مراکز آموزشی
و پایایی آنها
آسیب شماره دوم :عدم اجرا ارزشیابیهای تکوینی و تراکمی
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علل

مکانیزم شکلگیری

از بین رفتنمدار کنترل
دوره
نبودنسازوکارهای
اجرایی برای
ارزشیابی تکوینی و
تراکمی
آشنا نبودنمسئوالن و
متصدیان این
حوزه با این نوع
ارزشیابیها

با بازنشستگی کارکنان قدیمی و عدم
آموزش کارکنان جدید ،مدار کنترل
دوره کمکم از فرایند طراحی دوره
حذسشده است.

تغییرات
ایجادشده

از بین رفتنمدار کنترل
دوره
 ارزشیابیهابه فراموشی
سپردهشده
است.

پیامدها

طراحی و تدوین
دورهها و
مدار آموزشی
بیکیفیت و
ناکارآمد

آسیب شماره سوم :ارزشیابی عملیاتی ناقص و عدم بازخورد نتایج آن
روایی پایینآزمونهای مربوطه
ناآشنا بودنمسئولین ارزشیابی
و معلمان به
آزمونسازی و
تعیین روایی
آزمونها
قدیمی بودنفرایند اخذ آزمون
و تصحیح اوراق

استفاده از کارکنان غیرتخصصی که تجربه
و دانش الزم جهت آزمونسازی و تعیین
روایی آن را نداشتند ،ارزشیابی عمالً به
یک مرحله تشریفاتی تبدیلشده و از
فناوریهای بروز نیز برای انجام آن
استفاده نگردیده و بهمرور اثربخشی خود
را از دست داده است.

بیاهمیت
شدن آزمونها
و تبدیل آن به
یک امر
تشریفاتی

مبهم بودن
اثربخشی
آموزشها

بحث و نتیجهگیری
در الگوهیای آسییبشناسیی موجییود کیه عمیدتاً بییر پاییه پیارادایمهییای اثبیاتگراییی ایجییاد و
توسعهیافتهاند ،آسیب های آموزش و فرایند آن صرفاً در یک فضای عینی شناسایی و دستهبندی
میگردند و محق در نهایت بدون ریشهیابی مشکالت و آگاهی کامیل از رونید ایجیاد مشیکل و
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عوارض آن ،راهحلهایی را پیشنهاد میینمایید و ایین روشهیا قابلییت الزم بیرای ریشیهییابی و
شناسایی علل ایجاد مشکل ،مکانیزم شکلگییری ،تغییراتیی کیه درنتیجیه ایین مشیکل ایجیاد
میگردد و پیامدهای آن را ندارند.
مدل بررسی و تحلیل آسیبشناسی فرایند چهارگانه آموزش (مرحله نیازسینجی ،طراحیی و
توسعه ،اجرا و ارزیابی) حاضر و ارائه شده ،به عنوان یک نمونه از فرایندهای سازمانی با اسیتفاده
از گروههای کانونی که یک روش تفسیری -انتقادی کیفی محسوب میشود .بر اساس چیارچوب
مدل انداموارگی بر علل بروز مشکل ،مکانیزم شکلگیری مشکل ،تغییرات ایجادشیده حاصیل از
آن و پیامدهای ناشی از این مشکل یا مشکالت متمرکز شده و توانست به شکلی کامالً موجیه و
مقبول با بازیگری خبرگان حوزه فرایند آموزش به آسیبشناسی در این حوزه بپردازد.
ولی همانگونه که نتایج تجزیهوتحلیل مؤلفههیای «الگیوی آسییبشناسیی انیداموارگیی ییا
ارگانیکی» نشان میدهد ،در این الگو محق در بستر واقعی موضوع ضمن شناسیایی آسییبهیا،
به علل ایجاد ،مکانیزم شکلگیری ،تغییراتی که درنتیجه این مشکل ایجاد میگردد و پیامیدهای
آن توجه ویژه مینماید و در پایان «راهکارهای اصیالحی» را متناسیب بیا ایین تحلییلهیا ارائیه
مینماید که در نیوع خیود نییز منحصیربهفیرد مییباشید .بیه عبیارت دیگیر همیراه بیا فراینید
آسیبشناسی به راهکارهای اصالحی هم دست یافت.
برابر یافتههای تحقی  ،آسیب های دوره های آسپ به تفکیک مراحل مختلف فرایند آمیوزش
عبارتاند از:
 .7در مرحله نیازسنجی عدم انجام تجزیهوتحلیل (فرد ،شغل و سازمان) و همچنین
ناآشنایی تدوینگران با اصول علمی تجزیهوتحلیل و نیازسنجی آموزشی از جمله
آسیبهای موجود میباشد که به علت نداشتن پشتوانه و الزام قانونی برای
تجزیهوتحلیل و نیازسنجی علمی و استفاده از کارکنان غیرتخصصی ایجاد شده و در
نهایت منجر به حذس تدریجی تجزیهوتحلیل و نیازسنجی از فرایند آموزشها و حذس
استانداردهای آموزش تخصصی )STS( 7و استانداردهای آموزشی دوره)CTS( 5
1. specially training standard
2. course training standard
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گردید؛ به نحوی که در حال حاضر در تدوین مدار

آموزشی جدید این مستندات

پشتیبان وجود ندارد؛
 .5در مرحله طراحی و توسعه ،ناآشنایی تدوینگران با اصول علمی طراحی و تدوین
دوره و بیانگیزگی تدوینگران از جمله آسیبهای موجود میباشد که به علت حذس
دوره طراحی نظامهای آموزشی ( )ISDاز سیستم آموزشی نهاجا و استفاده از
متخصصان بیتجربه و آموزش ندیده جهت تدوین دورهها و همچنین انگیزاننده نبودن
مزایای واگذاری به تدوینکنندگان ایجاد شده و منجر به شکلگیری گروهی از
مسئوالن و کارشناسان کمانگیزه شده است که آشنایی و تجربه کافی در خصوص
طراحی و توسعه دوره ندارند؛
 .5در مرحله اجرای آموزش؛ مسائل قانونی و سازمانی ،ضعف مدیریت آموزشی ،ضعف و
مشکالت استادان ،ضعف و مشکالت شاگردان ،فرسودگی و کمبود تجهیزات آموزشی و
کمکآموزشی (شبیهسازها) ،کمبود امکانات زیستی و نامناسب بودن فضاهای
آموزشی ،نقص و کمبود مدار و مستندات آموزشی از جمله آسیبهای موجود
میباشد که عمدتاً به دالیل ابهام در جایگاه قانونی این نوع آموزش در نظام آموزشی،
استفاده از مدیران غیرتخصصی و پایین بودن ثبات مدیریت در این حوزه ،حذس و
تعدیل سازمانهای استادان جوان و بیتجربه یا کمتجربه بودن اغلب استادان،
بیانگیزگی و تعهد پایین استادان و اشتغال آنان به امور غیرتخصصی ،بیانگیزگی
شاگردان ،عدم واگذاری تجهیزات آموزشی هواپیماهای شرقی از سوی کشور سازنده،
عدم پیشبینی و تخصیص بودجههای عمرانی ،عدم دسترسی به اصل مدار آموزشی
تجهیزات شرقی ایجاد شده است که منجر به سست شدن اجرای آموزشهای موصوس،
مدیریت سلیقهای و سنتی ،چند تخصص شدن برخی از استادان و شکلگیری یک
طبقه از استادان جوان و کمتجربه و گاهی بدون ویژگیهای الزم معلمی ،شاگردان
بیانگیزه ،آموزشهای صرس نظری ،فرسودگی و قدیمی شدن ساختمانها ،کمبود و
نامناسب بودن امکانات زیستی ،رفاهی و اسکان شاگردان و شکلگیری مدار
آموزشی ناقص و ناکارآمد شده است.
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 .8در خصوص مرحله ارزیابی نیز ناآشنایی کارکنان با آزمونسازی و اعتبارسنجی
آزمونها ،عدم اجرا ارزشیابی های تکوینی و تراکمی و ارزشیابی عملیاتی ناقص و عدم
بازخورد نتایج آن ازجمله آسیبهای موجود میباشد که عمدتاً به دالیل از بین رفتن
مدار کنترل دوره ،نبودن سازوکارهای اجرایی برای ارزشیابی تکوینی و تراکمی،
آشنا نبودن مسئوالن و متصدیان این حوزه با این نوع ارزشیابیها ،استفاده نکردن از
متخصصان سنجش و اندازهگیری در مراکز آموزشی ،قدیمی بودن فرایند اخذ آزمون و
تصحیح اوراق و ناآشنا بودن مسئوالن ارزشیابی و معلمان به آزمونسازی و تعیین
روایی آزمونها ایجاد شده است.

پیشنهادها
پیشنهادها بر مبنای نظر تخصصی گروه کانونی با نام «راهکارهای اصیالحی» بیرای هیر ییک از
آسیبها (متناسب با دالیل ،مکانیزم شکلگییری ،تغیییرات ایجادشیده و پیامیدهای آن) فیراهم
شده که در جدول زیر ارائه میگردد:

جدول  :4راهکارهای اصالحی پیشنهادی بر مبنای نظر اعضای گروه کانونی
فرایند
آموزش

عنوان آسیب
عدم انجام تجزیه و
تحلیل شغل

نیازسنجی

طراحی و
توسعه

ناآشنایی تدوینگران به
اصول علمی تجزیه و
تحلیل و نیازسنجی

راهکار اصالحی


ایجاد زیرساختهای قانونی برای سیستم ISD

 اجرایی نمودن دوره  ISDبرای مسئوالن آموزشی و
درگیر در امور آموزش
 استفاده از متخصصان توانمند که ضمن داشتن دانش
تخصصی ،به امور آموزشی و سیستم طراحی دوره آشنا باشد.
 احیای دوره  ISDو اجرا آن برای مسئوالن و
تدوینکنندگان دورههای آموزشی

 استفاده از کارکنان با رشتههای مرتبط آموزشی مثل
برنامهریزی آموزشی

عدم آشنایی تدوین
گران با اصول علمی
طراحی و تدوین دوره

 برگزاری دوره  ISDبرای کارکنان شاغل این حوزه

بیانگیزگی کارکنان در

 مزایا و ح التألیف متخصصین بهبود یابد و فرایند
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فرایند
آموزش

عنوان آسیب
خصوص تدوین دوره

مسائل قانونی آموزش
آسپ

راهکار اصالحی
واگذاری آن اصالح و بهموقع شود.

 از مزایای غیرمادی مثل تشوی  ،اعطای ارشدیت و ...نیز
استفاده شود.
 در قوانین ،اساسنامهها و دستورالعملها آموزشی،
جایگاه آموزشهای آسپ تعریف و تأکید شود.

 ضرورت ،اهمیت و ماهیت آموزش آسپ با برگزاری
همایشها و دعوت از مسئوالن ردههای مختلف تصمیمگیر
تشریح و تبیین گردد.
 سرفصلهای آموزشی تخصص علوم تربیتی متناسب با
نیازهای آموزشی نهاجا اصالح گردند.

ضعف مدیریت آموزشی

 کارکنان غیر تخصص آموزش که در مشاغل آموزشی
منتصب میگردند ،حتماً تجربه و سابقه فعالیت آموزشی
داشته باشند و در دوره دافوس نیز رشته مدیریت آموزشی را
طی کرده باشند.
 ایجاد و بروز نمودن سازمان استادان متناسب با نیاز نیرو

 اعزام استادان به یگانهای عملیاتی جهت انجام کار
عملی

اجرا
ضعف و مشکالت
استادان

 اعزام استادان به دورههای آموزشی طولی و عرضی
 اصالح فرایند جذب معلمان با احیای دستورالعمل
انتخاب و انتقال استادان
 تأمین نیازهای اولیه استادان(مسکن ،شغل ،حقوق و
مزایای مکفی و )...
 مشارکت دادن استادان در امور پژوهشی

ضعف و مشکالت
کارکنان

 با پیشبینی سیستم انگیزشی (مادی و غیرمادی)
مناسب ،انگیزههای الزم جهت شرکت در دوره ایجاد گردد.

فرسودگی و کمبود
تجهیزات آموزشی و
کمکآموزشی

 بهروزرسانی و عملیاتی نمودن ترینرهای موجود
هواپیماهای غربی

کمبود و نامناسب بودن

 نظافت ،بازسازی و زیباسازی فضاهای آموزشی متناسب

 خرید یا ساخت ترینرهای هواپیماهای شرقی
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فرایند
آموزش

راهکار اصالحی

عنوان آسیب
فضاهای آموزشی و
زیستی

نقص و کمبود مدار
مستندات آموزشی

با امکانات روز

 ایجاد هماهنگی بیشتر بین یگانهای میزبان و میهمان با
اجرای دقی دستورالعمل یگانهای پشتیبانی شونده و
پشتیبانیکننده و نظارت مستمر به اجرای دقی دستورالعمل
موصوس
 توسعه فضاهای آموزشی و اسکان به ویژه به صورت
اسکان متأهلی و تأمین امکانات رفاهی فضاهای موجود
و

ناآشنایی کارکنان با
آزمونسازی و
اعتبارسنجی آزمونها

ارزشیابی

عدم اجرا ارزشیابیهای
تکوینی و تراکمی

ارزشیابی عملیاتی
ناقص و عدم بازخورد
نتایج آن

 مدار آموزشی اصلی تجهیزات غربی که بر مبنای
 ISDتدوین شده بود احیا گردد.
 مدار آموزشی تجهیزات شرقی با روش  ISDاصالح و
بهروزرسانی گردد.
 استفاده از متخصصان رشته سنجش و اندازهگیری در
مرکز آزمونشناسی
 برگزاری دوره آزمون و سنجش برای مسئول آزمایش
مراکز و معلمان
 احیای مدار

کنترل و ارزشیابی دوره

 الزام مسئوالن و متصدیان به انجام ارزشیابیهای تکوینی
و تراکمی
 استفاده از متخصصان رشته سنجش و اندازهگیری در
مرکز آزمونشناسی
 برگزاری دوره آزمون و سنجش برای مسئول آزمایش
مراکز و معلمان

 استفاده از تجهیزات آموزشی بهروز برای آزمونسازی،
اخذ آزمون و تصحیح اوراق
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