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چکیده
صنعت هوانوردی ایران ظرفيت کافی برای ارتقای جایگاه خود در جهان را دارد، اما ضریب استفاده از این ظرفيت ها 
تحقيق، شناسایی  این  از  آموزش هاست. هدف  کيفيت  به  توجه  آن  راه های جبران  از  یکی  است.  ناچيز  در کشورمان 
چالش ها و موانع سياست گذاری های آموزشی حوزۀ حمل و نقل هوایی است. این تحقيق از نوع آميخته است. تحليل 
تا  نمونه گيری هدفمند،  راه  از  نيمه ساختاریافته  به طریق  است. مصاحبه ها  انجام شده  تحليل مضمون  با روش  کيفی 
رسيدن به اشباع نظری با ده نفر از مدیران، استادان و کارشناسان برای یافتن موانع و مشکالت پيش روی آموزش در 
حوزۀ حمل و نقل هوایی انجام شد. با تجزیه وتحليل داده ها هفت مضمون اصلی شناسایی شد: منابع انسانی ناکارآمد، 
فقدان سياست گذاری جامع، ضعف مدیریت، محيط ناپایدار، به روز نبودن فناوری، ضعف آموزش و ارتباطات نامؤثر. 
در بخش کّمی، جامعۀ آماری شامل 280 نفر از دانشجویان دانشکدۀ صنعت هواپيمایی است. حجم نمونه 169 نفر 
محاسبه شد که با توجه به فرمول کوکران کافی است. تحليل کمی با استفاده از آزمون تی و فریدمن انجام شد. با استفاده 
از آزمون تی، تأثيرگذاری عوامل بررسی و تأیيد و با استفاده از آزمون فریدمن، ميزان تأثير و اهميت هر کدام معين شد. 
از بين مضامين اصلی ارتباط نامؤثر بين بخش های گوناگون صنعت هواپيمایی مهم ترین مشکل و مانع سياست گذاری 

در حوزۀ آموزش صنعت حمل و نقل هوایی است.
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مقدمه

و  اقتصادی  بيانگر شرایط  قرن 21، صنعت حمل و نقل هوایی  در 
در  توسعه  مهم  عوامل  از  یکی  صنعت  این  است.  جوامع  توسعۀ 
کرد  فراموش  نباید  است.  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  حوزۀ 
که صنعت حمل و نقل هوایی در تبادالت فرهنگی بين جوامع هم 

بيانگر لزوم توسعۀ این صنعت،  این ها  تأثيری اساسی دارد. همۀ 
ما،  کشور  در  است.  توسعه،  درحال  کشورهای  در  به خصوص 
و فرهنگی  اقتصادی، اجتماعی  این صنعت در توسعۀ  ایران، هم 
این  که  فرصت  هایی  و  مشکالت  از  گاهی  آ دارد.  بسزایی  تأثير 



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 11، شمارۀ 1، بهار 1400 130

صنعت با آن مواجه است موجب ارائۀ خط مشی ها و راهبردهای 
و همکاران،  این صنعت می شود )ضرابی  توسعۀ  برای  مناسب تر 
1388(. حمل و نقل هوایی از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم 
 این صنعت در هر کشور و 

ً
چرخۀ توليد به شمار می رود و اساسا

و  )فوالدچی  می رود  به شمار  راهبردی  ایران،  ازجمله  منطقه ای، 
همکاران، 1397(. باری، صنعت حمل و نقل هوایی کليد توسعۀ 
اثر ارتباط  اقتصاد جهانی است. این مزیت اقتصادی گسترده در 
و  ایده ها  فناوری ها،  گردش  امکان  و  می آید  به وجود  شهرها  بين 
کاال، مردم و سرمایه را تسهيل می کند )IATA1, 2020(. سازمان 
هواپيمایی کشوری، به منزلۀ سياست گذار اصلی در حوزۀ صنعت 
عوامل  ازجمله  صنعت،  این  جامع  برنامۀ  در  هوایی،  حمل و نقل 
حياتی موفقيت آن را وجود مراکز آموزشی مهارتی دارای گواهينامۀ 
بين المللی ذکر کرده است )سازمان هواپيمایی کشوری، 1397(. 
در قرن حاضر نيروی انسانی کارآمد، سرمایۀ محوری هر سازمانی 
صنعت  مشکالت  ریشۀ  نيز  کارشناسان   .)1999 )دراکر،  است 
می کنند  عنوان  تخصصی  آموزشی  سيستم  ضعف  را  هوانوردی 
حمل و نقل  صنعت  تخصصی  آموزش  سيستم  حاضر،  درحال  و 

هوایی را پاسخ گوی نياز کشور نمی دانند. 
به  سازمان ها  رسيدن  در  را  تأثير  مهم ترین  انسانی  سرمایۀ 
اهدافشان دارند )خرده گير و همکاران، 1396( و سازمان ها نگاه 
 NG and Parry, 2016,( انسانی دارند نيروی  تأثير  به  ویژه ای 
در  را  اثر  مهم ترین  امروزی  آشوبناک  جهان  در  انسان   .)p. 3
انسانی  نيروی  دارد.  سازمان ها  اهداف  به  رسيدن  و  سازمان ها 
 Gibbs et( کارآمد و متخصص مزیت رقابتی هر سازمانی است
al., 2015, p. 172(. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تخصصی 
را  متخصص  نيروی  تربيت  که  هستند  سازمان هایی  ازجمله 
در  البته   .)1396 همکاران،  و  )دوالی  داده اند  قرار  مطمح نظر 
محيطی  با  سازمان ها  سایر  مثل  هم  دانشگاه ها  اخير  سال های 
پرتالطم روبه رو بوده اند. فائق آمدن بر این محيط آشوبناک نيازمند 
تحول در اهداف و رسالت های مراکز آموزشی است )هاوسرایت و 
شونفلد، 2008 به نقل از ثقفی و همکاران، 1397(. توسعۀ منابع 
انسانی ازجمله سياست ها و مسئوليت های دولت است که به نوبۀ 
خود دارای خرده سيستم های آموزش و عرضۀ نيروی انسانی است 
)پاکدل و همکاران، 1397(. دانشکدۀ صنعت هواپيمایی به منزلۀ 
حوزۀ  در  دولتی  تخصصی  نيروهای  آموزش  مرکز  قدیمی ترین 
است  شده  پيشنهاد  اگرچه  می شود.  شناخته  هوایی  حمل و نقل 
بهره وری  و  نوآوری  افزایش  و  بهسازی دولت  و  آموزش  در حوزۀ 
دولت، وظایف خود را در حوزۀ آموزش از طریق بخش خصوصی 
هم انجام دهد )محمدی و همکاران، 1396(، همچنان مهم ترین 
مرکز در آموزش نيروی متخصص در این حوزه دانشکدۀ صنعت 

1. International Air Transport Association

قطب  به منزلۀ  دانشکده  این  اما  است،  کشوری  هواپيمایی 
آموزشی صنعت حمل و نقل هوایی به منظور اجرای خط مشی های 
نيروی متخصص در حوزۀ صنعت حمل و نقل  تربيت  و  آموزشی 
هوایی با چه مشکالت و موانعی روبه رو است تا با شناخت این 
مشکالت بتواند نقاط ضعف عنوان شده در برنامۀ راهبردی صنعت 
مانند  ضعف هایی  کند،  برطرف  را   )1397( هوایی  حمل و نقل 
فقدان طرح جامع آموزشی، عدم شناخت نيازهای دقيق آموزشی، 
آموزشی  برنامۀ  فقدان  آموزشی،  تجهيزات  به روزنبودن  و  مناسب 
مناسب  علمی  زیرساخت های  با وجود  آموزشی  مراکز  بيشتر  در 
)سازمان هواپيمایی کشوری، 1397، ص 336(. با وجود سابقۀ 
طوالنی آموزش در حوزۀ صنعت حمل و نقل هوایی در کشورمان، 
آموزش  حوزۀ  در  جامعی  آموزشی  خط مشی  هنوز  ایام،  گذر  در 
جدی  موانع  با  یا  ندارد  وجود  هوایی  حمل و نقل  صنعت  در 
روبه روست؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی 
در  آموزشی  خط مشی های  سياست گذاری  مشکالت  و  موانع 
مشکالت  این  شناسایی  با  است.  هوایی  حمل و نقل  صنعت 
می توان سياست های آموزشی را به گونه ای طراحی کرد که با محيط 

پرتالطم عصر حاضر سازگار باشد.

1. مبانی نظری

هم  دانش  عصر  را  آن  که  امروز،  پویای  دنيای  و  سوم  هزارۀ  در 
و  مهم  جایگاه  فناوری،  و  دانش  به  روزافزون  نياز  خوانده اند، 
پيشرفت  است.  بخشيده  آموزشی  مراکز  و  دانشگاه ها  به  ویژه ای 
اقتصادی و تربيت مردم و نسل جدید و پيشگام در زمينۀ خدمت 
دانشگاه ها   عمدۀ  تعهدات  از  صنعت  و  جامعه  دولت،  مردم،  به 
 
ً
و مراکز آموزشی است )Hirsch and Weber,1999( که طبعا
 Yanez and( دارند  کشورها  پایدار  توسعۀ  در  ویژه ای  جایگاه 
به معنای  آموزشی  سياست گذاری   .)Uruburu et al., 2019
شده  تعریف  آموزش  حوزۀ  در  دولت  سياست گذاری  اصول 
 .)Ball, 2006 از  به نقل   ،1397 همکاران،  و  )ملکی پور  است 
نظام  خروجی  کيفيت  افزایش  در  ویژه ای  تأثير  سياست ها  این 
همکاران،  و  )ملکی پور  دارند  دانش آموختگان  یعنی  آموزشی، 
مشحون  و  پيچيده  موضوعی  آموزشی  سياست های   .)1397
اجتماعی،  کنش های  از  برساخته   و  است  متعدد  ارزش های  از 
کنش هایی با شناخت ظرفيت های جامعه شناختی که به نوبۀ خود 
و  )عباسپور  مبتنی اند  جهانی  و  منطقه ای  بومی،  محيط های  بر 
مرادی، 1396(. در تعریفی دیگر، می توان مجموعه اقداماتی را 
که دولت ها دربارۀ آموزش و نحوۀ اداره، ساخت و اجرای آموزش 
Vi� تعریف کرد  آموزشی  یا سياست  )انجام می دهند خط مشی 

 .)ennt and Pont, 2017, p. 19
و موانعی  با مشکالت  اجرای خط مشی ها در جوامع گوناگون 
رخ  زمانی  اجرا  مشکالت   .)Batsuuri, 2016( روبه روست 
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مختص  مشکالت  این  نياید؛  به دست  مناسب  نتایج  که  می دهد 
کشورهای جهان سوم نيست، بلکه در هر زمان و مکان و جامعه ای 
موانع،   .)Denhardt and Catlaw, 2014( دارد  وقوع  امکان 
مواجه  مشکل  با  مطلوبش  اهداف  به  رسيدن  از  را  سياست گذار 
می رساند  نتيجه  این  به  را  تصميم گيرندگان  که  به نحوی  می کند؛ 
که سياست اتخاذشده، دیگر تأمين کنندۀ اهداف مطلوبشان نيست 
با  هم  ایران  در  خط مشی ها  اجرای   .)1396 موذنی،  و  )رنگریز 
ایران  در  که  است  شده  موجب  موانع  این  روبه روست.  موانعی 
 اجرا نشوند؛ 

ً
بسياری از خط مشی ها یا ناقص اجرا  شوند یا اصال

ارتباطی،  انسانی،  منابع  محيطی،  مدیریتی،  موانع  مانند  موانعی 
 .)1397 دورانی،  و  )سعيدی  سيستمی  و  خط مشی  ماهيت 
می تواند  هم  غيرواقعی  خطی مشی گذاری  و  مبهم  هدف گذاری 
باشد  عمومی  خط مشی های  اجرای  مشکالت  و  موانع  ازجمله 
)رنگرز و موذنی، 1396(. این تصور که اگر خط مشی به درستی 
منطبق  امر  واقعيت  با  است چندان  از مجریان  نشد، قصور  اجرا 
نيست؛ بسياری از مسائل خط مشی در زمان سياست گذاری رخ 

می دهد )معمارزاده، 1385(.
مطالعات اندکی دربارۀ موانع و مشکالت سياست های آموزشی 
انجام شده است. ضابط پور کردی و همکاران )1398( در پژوهشی 
چالش های  و  موانع  اولویت بندی  و  شناسایی  به  آميخته  نوع  از 
ایران پرداخته اند. آن ها که  اجرای خط مشی های آموزش عالی در 
از  و در بخش کّمی  نيمه ساختاریافته  از مصاحبۀ  در بخش کيفی 
پرسش نامۀ ماحصل بخش کيفی استفاده کرده اند، با استفاده از نظر 
ده  عالی،  آموزش  و متخصصان  اعضای هيئت علمی  از  نفر   50
مفهوم اصلی را استخراج کرده اند که عبارت اند از: موانع مدیریتی 
کالن   موانع  فردی،  موانع  درون سازمانی،  موانع  ساختاری،  ـ 
کشوری، موانع مربوط به تدوین خط مشی، موانع مربوط به نظام 
آموزشی، موانع مربوط به اسناد باالدستی، موانع محيطی و ابزاری 
و درنهایت موانع اجتماعی و فرهنگی. رنگریز و همکاران )1397( 
خط مشی  اجرای  موانع  مهم ترین  فراترکيب،  روش  با  تحقيقی  در 
ساختار،  مدیریت،  خط مشی،  مجریان  خط مشی،  تدوین  به  را 
دانسته اند.  مرتبط  محيطی  و  فناورانه  و  اطالعاتی  مالی،  منابع 
که  پيمایشی  ـ  توصيفی  تحقيقی  در   )1397( دورانی  و  سعيدی 
در بين کارکنان و مدیران حوزۀ ستادی وزارت نفت انجام داده اند، 
موانع مدیریت، موانع انسانی، ارتباطی، محيطی، موانع مربوط به 
ماهيت خط مشی و موانع سيستم را ازجمله موانع اجرای خط مشی 
دانسته اند. عباسی و بيگی )1395( در پژوهشی با رویکرد کيفی 
علوم،  حوزۀ  در  عمومی  خط مشی های  اجرای  مشکالت  تبين  به 
خبرگان  با  مصاحبه  ضمن  و  پرداخته اند  فناوری  و  تحقيقات 
معاونان  و  رؤسا  فناوری،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  )مسئوالن 
دانشگاه ها و صاحب نظران این حوزه(، پنج مؤلفه شامل عملکرد 
افراد و نهادهای خط مشی گذار، موانع ساختاری و مدیریتی، موانع 

ناشی از ماهيت حوزۀ علوم، تحقيقات و فناوری و موانع مربوط به 
مجریان خط مشی و موانع محيطی را شناسایی کرده اند. پورکيانی و 
همکاران )1393( جزئی نگری و یک ُبعدنگری و همچنين کمبود 
ازجمله  را  مجریان  حمایت  و  تعهد  عدم  و  شایسته  انسانی  منابع 
موانع اجرای خط مشی قلمداد کرده اند. رزقی رستمی )1383( و 
مهم ترین  به منزلۀ  را  نامناسب  ابزارهای  انتخاب   )1995( کاليستا 
همکاران  و  داکوسکا1  کرده اند.  عنوان  خط مشی  اجرای  مانع 
بر  و  پرداخته اند  اروپا  عالی  آموزش  به خط مشی گذاری   )2018(
کيد  اهميت تحصيالت عالی در رشد اقتصادی در اتحادیۀ اروپا تأ
خط مشی  اجرای  مشکالت  مهم ترین   )2006( هانيگ  کرده اند. 
دانسته  افراد  و  خط مشی  مکان،  را  آموزش  حوزۀ  در  عمومی 
است. بير و استات2 )2000( هم موانع اجرای خط مشی را سبک 
مدیریتی از باال به پایين، راهبردهای نامشخص، مهارت ناکافی و 

اولویت های متعارض دانسته اند.

2. روش شناسی

نمی توان  به تنهایی  کيفی  و  کمی  تحقيق  روش های  با  ازآنجاکه 
کرد،  مطالعه  را  آن  تشکيل دهندۀ  عناصر  و  مسائل  پيچيدگی  های 
از ترکيب این روش ها استفاده می شود. این پژوهش در چارچوب 
رویکرد آميخته )کيفی و کمی( و با به کارگيری تحليل مضمون انجام 
و  بررسی عوامل  برای  بيشتر  تحليل مضمون  از روش  شده است. 
پيامدهای خط مشی های عمومی، تحليل دیدگاه های سياست گذاران 
می شود.  استفاده  سياست گذاری  فرایند  آسيب شناسی  و  مدیران  و 
این  از  خط مشی گذاری  با  مرتبط  پژوهش های  در  عالوه براین، 
مضامين  سياست های  اجرای  رد  مؤثر  عوامل  بررسی  برای  روش 
سياست گذاران،  و  مدیران  ادراک  و  سياستی،  استدالل های  و 
هم  سياست ها  مؤلفه های  و  سياست گذاری  فرایند  آسيب های 
استفاده شده است )کمالی، 1397(. به منظور گردآوری داده ها در 
بخش کيفی از روش مصاحبۀ نيمه ساختاریافته استفاده شده است 
و مصاحبه ها تا رسيدن به اشباع نظری ادامه پيدا کرد. در این بخش 
از  نفر  ده  با  درمجموع  شد.  انجام  هدفمند3  به صورت  نمونه گيری 
در  آموزش  بحث  از  مطلع  آموزش  کارشناسان  و  مدیران  استادان، 
در  را  کدها  پژوهشگران  شد،  انجام  مصاحبه  هوانوردی  صنعت 
به  تهيه شده  مدل  درنهایت  و  کردند  استخراج  مرحله  شش  قالب 
سه نفر از استادان باسابقۀ مدیریتی در دانشکدۀ صنعت هواپيمایی 
)معاون آموزشی، مدیر گروه آموزشی، و ریاست دانشکده( ارائه شد 
و قابليت اعتماد4 مدل به تأیيد آن ها رسيد. در مرحلۀ نهایی پژوهش 

1. Dakowska

2. Beer and Eisenstat

3. Purposive

4. Trustworthiness
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برای رتبه بندی مضامين اصلی و مشخص شدن اهميت عوامل از 
نظر دانشجویان دانشکدۀ صنعت هواپيمایی، پرسش نامه  ای با هفت 
پرسش نامه  این  بود.  اصلی  مضامين  شامل  که  شد  طراحی  سؤال 
خيلی  از  عوامل  اثرگذاری  و  گرفت  قرار  دانشجویان  اختيار  در 
زیاد، زیاد، متوسط کم و خيلی کم، در پرسش نامۀ پنج گزینه ای به 
دانشجویان ارائه شد. جامعۀ آماری در بخش کمی عبارت از تمام 
نفر است.  به تعداد 280  دانشجویان دانشکدۀ صنعت هواپيمایی 
این بخش  از فرمول کوکران تعيين شد. در  با استفاده  حجم نمونه 
از روش نمونه گيری تصادفی ساده استفاده شد. روایی پرسش نامه ـ 
باتوجه به اینکه محتوای پرسش نامه براساس مضامين به دست آمده 
ادامه  در  تأیيد شد.  ـ  مضامين  همان  از  است  عبارت  و  تهيه شده 
داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحليل شدند و پایایی پرسش نامه با 

استفاده از روش آلفای کرونباخ به ميزان 0/85 محاسبه شد.

3. بخش کیفی: تجزیه وتحلیل داده ها و یافته های تحقیق
شناسایی  برای  اوليه  ایده های  شناسایی  حاضر  پژوهش  هدف 

هوایی  حمل و نقل  صنعت  آموزش  حوزۀ  در  موانع  و  مشکالت 
و  کالرک  مضمونی  تحليل  رویکرد  از  تحقيق  این  در  است. 
برون )2006( استفاده شده که در قالب شش مرحله انجام شده 
است. این تحليل شامل فرایند مستمر رفت و برگشت بين داده ها و 
مجموعۀ کدها و تحليل و تفسير مستمر آن است. تحليلگری از 
به نحوی  که  آغاز می شود؛  از مراحل شش گانه  اول  همان مرحلۀ 
مضمون  تحليل  برای  مطالعه  آغاز  برای  منحصربه فردی  راه  هيچ 

.)Braun and Clarke, 2006( وجود ندارد

مرحلۀ اول( مواجه  شدن با داده ها: جست و جوی معانی و الگوها 

مکرر  خواندن  و  بازخوانی  از  استفاده  با  متن  در  غوطه ورشدن 
داده ها.

مرحلۀ دوم( ساختن کدهای اولیه: پس از آشنایی با داده ها کدهای 

اوليه ساخته می شود. در این پژوهش محقق کدگذاری را به صورت 
دستی انجام داده است. کدها ویژگی هایی از متن را برای محقق 

آشکار می کند که از نظر او جالب توجه هستند.

جدول 1: فرایند استخراج کدهای اولیه

کد احصاشدهمتن مصاحبه

ناپایداری سياسی در برقراری ارتباطات خارجی در حوزۀ آموزش در صنعت هوانوردی اثر 
گذاشته است.

)م 1( ضعف روابط بين المللی

)م 1( فقدان سياست گذاری های کالنفقدان خط مشی کالن و بلندمدت قابل اتکا در صنعت هوانوردی و آموزش آن احساس می شود.

)م 3(  بی توجهی به حوزۀ صنعت هوانوردیابعاد گوناگون صنعت هواپيمایی برای سياست گذاران کالن نامشخص است.

ارتباط سازنده ای بين مراکز آموزشی و صنعت هوانوردی وجود ندارد.
)م 3( فقدان ارتباطات مؤثر بين سازمان های 

متولی صنعت هوانوردی و آموزش

)م 4( فقدان سياست گذاری های کالنمراکز آموزشی وابسته به صنعت بالتکليف هستند

ناکارآمدی گروهی از اثرگذاران به  علت تاریخچه ای که بر کشور و صنعت و آموزش 
گذشته است.

)م 1( ضعف های اثرگذاران در تصميم گيری ها

مشخص نبودن ميزان اشتغال زایی صنعت هوانوردی نزد سياست گذاران موجب شده است کمتر 
به این حوزه توجه شود.

)م 3( بی توجهی به اشتغال زایی در صنعت

)م 4( تحریم های بين المللیتحریم های صنعت هواپيمایی موجب ازرمق افتادن صنعت شده است.

)م 5( آموزش  غيرمؤثرسرفصل های دروس موجود با نيازهای صنعت هماهنگ نيست.

)م 6( ضعف مدیریتضعيف بودن مدیریت در صنعت هوانوردی و مراکز آموزشی.

)م 4( فرسودگی ناوگان هواییميانگين عمر ناوگان هوایی باالست.

به روزنبودن کارگاه های آموزشی موجب شده است بين آنچه درس داده می شود و آنچه نياز است 
فاصله بيفتد.

)م 4( فاصله بين تئوری و عمل

)م 5( ضعف روابط بين المللی خارجیبه علت فقدان ارتباطات خارجی وسایل کمک آموزشی مناسب و به روزی تهيه نشده است.
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کد احصاشدهمتن مصاحبه

)م 6( به روزنبودن استاداناستادان به روز نيستند و بين تئوری و آنچه در صنعت موردنياز است، فاصله است.

)م 6( منابع انسانی ناکارآمدمنابع انسانی کارآمدی وجود ندارد.

)م 7( فقدان تفکر نياز به آموزشاین تفکر که نيازی به آموزش در صنعت هوانوردی وجود ندارد، احساس می شود.

در جامعه اعتماد و اعتباری که به صنعت هوانوردی، به  منزلۀ صنعت هایتک وجود داشت، دیگر 
وجود ندارد و این موضوع در آموزش هم اثر گذاشته است.

)م 7( کاهش سرمایۀ اجتماعی

)م 8( به روزنبودن استادانکم رنگ بودن دانش استادان در حوزۀ حمل و نقل هوایی و نبود کارآموزی در این خصوص.

سوء مدیریت برنامه ریزان و نيازنداشتن به برنامه ریزی بلندمدت.
)م 8( ضعف مدیریت و فقدان راهبردهای 

بلندمدت

جدول 2: فرایند استخراج مضامین اصلی

مضمون فرعیمضمون اصلی

منابع انسانی 

ناکارآمد

به روزنبودن منابع انسانی، تراکم نيروی انسانی، به روزنبودن استادان،

فقدان آموزش مناسب منابع انسانی، فقدان انگيزه در بين کارکنان و استادان، محيط پراسترس و فقدان صداقت و اعتماد.

ارتباطات نامؤثر

)ساختار(

ارتباطات با کارشناسان سازمان هواپيمایی کشوری، فقدان ارتباطات با شرکت های هواپيمایی، فقدان ارتباطات با 

سایر مراکز متولی آموزش، فقدان ارتباط سازنده بين دانشکده و شرکت فرودگاه ها، فقدان ارتباطات بين اجزای مختلف 

سازمان، ناهماهنگی بين ذی نفعان و دانشکده به منزلۀ متولی آموزش، پرهزینه بودن ارتباطات بين المللی، ارتباطات 

درون سازمانی و بيرون سازمانی نامؤثر.

ضعف آموزش 

به روزنبودن آموزش ها، تطابق نداشتن آموزش ها با نيازهای صنعت، فقدان نيازسنجی آموزشی، به روزنبودن کارگاه های 

آموزشی تخصصی، فقدان پرورش نيروهای زبده، آموزش برای آموزش و نه کاربرد، فاصلۀ شکل گرفته بين دانش روز 

دنيا و آموزش های داخلی، هزینۀ باالی آموزش، تدوین نکردن دوره های آموزشی جدید و به روزنبودن آموزش به صورت 

مجازی، سيالبس های آموزشی نامنطبق با صنعت هوانوردی.

فقدان قوانين 

و مقررات و 

سياست گذاری جامع

 در آموزش، ناشناخته بودن ابعاد 
ً
مراجع متعدد تصميم گيری، فقدان خط مشی بلندمدت و قابل اتکا در صنعت و طبعا

گوناگون صنعت هواپيمایی برای سياست گذاران، فقدان چارچوب قانونی الزم، سياست گذاری غلط در پذیرش 

دانشجو، بالتکليفی مراکز آموزشی وابسته به دستگاه های دولتی و مرتبط با صنعت، انحالل دانشکده های تخصصی 

وابسته به وزارتخانه ها، ناشناخته بودن ابعاد گوناگون صنعت برای سياستگذاران.

ضعف مدیریت 
 نادیده گرفتن پيوستگی رخدادها در زمان و سازمان های درگير، تغييرات مکرر مسئوالن باالدستی، ناکارآمدی طيفی از 

اثرگذاران، بی کفایتی مدیران ارشد، بخشی نگری، مدیریت جزء نگر، فقدان راهبرد آینده نگر، روزمرگی، قوم گرایی. 

محيط ناپایدار
کاهش سرمایۀ اجتماعی، تحریم های بين المللی، عدم شناسایی رقبای بومی، منطقه ای و جهانی، ناپایداری ارتباطات 

خارجی، وابستگی فنی و فناورانه به کشورهای توسعه یافته، محيط غيررقابتی، نداشتن اعتماد به صنعت هوانوردی.

فقدان زیرساخت های آموزشی به روز، باالبودن ميانگين عمر ناوگان هوایی.فناوری ناکارآمد

مرحلۀ 3( جست و جوی کدهای گزینشی: در این مرحله محقق از 

بين کدهای اوليۀ احصاشده، تحليل کدهای خود را آغاز و کدهای 
ناقص را حذف می کند و کدها را برای خلق مضمون اصلی ترکيب 

می سازد.

مرحلۀ 4( شکل گیری مضامین فرعی: محقق مضامينی را که در 

مرحلۀ  دو  شامل  که  می کند  بازبينی  است  شده  خلق   3 مرحلۀ 

با  مضامين  اعتبار  و  است  فرعی  مضامين  شکل دهی  و  بازبينی 
توجه به مجموعۀ داده ها سنجيده می شود.

مرحله  این  در  اصلی:  مضامین   گذاری  اسم   )5 مرحلۀ 
مضمون های اصلی شناسایی و اسم گذاری می شود. با شناسایی 
ماهيت آنچه مضمون اصلی کدام جنبه از داده ها را در خود دارد، 

درنهایت هفت مضمون اصلی شناسایی شد.
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شکل 1: شبکۀ مضامین به دست آمده از تحقیق

t جدول 3 : نتایج آزمون

خط مشی آموزشی 
در حوزۀ

حمل و نقل هوایی

منابع انسانی 
ناکارآمد

ارتباطات ناموثر

ضعف آموزش

فناوری ناکارآمد محیط ناپایدار

یت ضعف مدیر

فقدان 
سیاستگذاری 

جامع

ارائۀ گزارش  و  این مرحله شامل تحليل  مرحلۀ 6( گزارش گیری: 

است. در شکل 1 مضامين به دست آمده ارائه شده است و در ادامه 

تحليل نهایی و گزارش نگاشته شده است.

4. بخش کمی

در مرحلۀ نهایی پژوهش برای تحليل داده ها و رتبه بندی آن ها از 
آزمون فریدمن استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش عبارت است 
و  نفر،  تعداد 280  به  هواپيمایی  دانشگاه صنعت  دانشجویان  از 
کوکران  فرمول  به  توجه  با  که  محاسبه شد  نفر  نمونه 169  حجم 
و  همکاری  نوع  غالب ترین  محققان  گفتۀ  بنابه  زیرا  بود؛  کافی 

ارتباط بين دانشگاه ها و مراکز آموزشی و صنعت در حد به کارگيری 
 .)1398 خياطيان،  و  )فرتاش  دانشگاه هاست  دانش آموختگان 
این مرحله  انجام گرفت. در  نمونه گيری به صورت تصادفی ساده 
ابتدا با استفاده از آزمون t-test تأثيرگذاری یا عدم تأثيرگذاری هر 
یک از عوامل بررسی شد که درنهایت تأثير تمام عوامل تأیيد شد. 

مضامین

Test Value = 3

tDfSig. (2-tailed)Mean Difference
Upper

7/7031680/0000/727810/9143منابع انسانی ناکارآمد

17/0871690.0001/317651/14699ارتباطات نامؤثر

9/0541680/0000/792900/9658ضعف آموزش

12/8851670/0000/994051/1464فقدان سياست گذاری جامع

17/5091690/0001/217651/13549ضعف مدیریت

6/67001680/0000/662720/8580محيط ناپایدار

11/0541680/0000/923080/0879فناوری ناکارآمد
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اهميت  و  تأثير  ميزان  فریدمن  آزمون  از  استفاده  با  درنهایت 
نامؤثر  ارتباطات  براین اساس  شد.  بررسی  عوامل  از  هریک 
مهم ترین مشکل پيش ِروی سياست گذاری آموزشی و پس از آن، 
ضعف مدیریت و فقدان سياست گذاری جامع در حوزۀ آموزش 
منابع  آموزش،  ضعف  و  ناکارآمدی  فناوری  هوایی،  حمل و نقل 
دارند.  قرار  بعدی  رتبه های  در  ناپایدار  و محيط  ناکارآمد  انسانی 
ضعف در این سياستگذاری ها با تحریم ها و باالرفتن عمر ناوگان 
شده  همراه  عملياتی  هواپيماهای  تعداد  کاهش  و  ایران  هوایی 
نگاه  با  بخش  این  در  برنامه ریزی ها  است  شده  موجب  خود  که 
حداقلی و حفظ شرایط موجود باشد تا پيشبرد و پيشرفت در این 
هماهنگی  برای  کارگروهی  می شود  پيشنهاد  باوجود این،  حوزه. 
سامان دهی  هدف  با  هواپيمایی  صنعت  گوناگون  بخش های  بين 
پایه و اساس امنيت در صنعت  امر مهم و اساسی آموزش ــ که 
هواپيمایی است ــ تشکيل شود تا ضمن هماهنگی بين بخش های 
صنعت  ضعف های  برطرف کردن  به منظور  آموزش هایی  متعدد، 
باشد و این کارگروه پيشنهادهای سياستی خود را به رده های باالتر 
به جای جزئی نگری  و  ارائه کند  اتخاذ سياست های مناسب  برای 
و توجه به سازمان خود، شبکه ای تشکيل شود برای هماهنگی و 
آموزش های  ارائۀ  با  فقط  اینکه ضعف مدیریت  همکاری. ضمن 
مدیریتی الزم به مدیران برطرف می شود که در این خصوص هم 

دانشکدۀ صنعت هواپيمایی می تواند پيشگام باشد.

نتیجه گیری 

بر  گذشته  از  بيش  دولت ها  کنونی،  عصر  پویایی  به  باتوجه 
صنایع  رقابت پذیری  ارتقای  برای  آموزش  در  سرمایه گذاری 
را  کيد  تأ و  توجه  این  دارند.  کيد  تأ پيشرفته  فناوری های  توسعۀ  و 
 Etzkowitz,( دانست  آموزشی  سياست های  پيشران  می توان 
2016(. مطالعاتی که در پيشينۀ پژوهش به آن اشاره شد مواردی 
از این موانع و مشکالت را برشمرده است. ضابط پور و همکاران 
)1398( موانع مدیریت ـ ساختاری، موانع درون سازمانی، موانع 
خط مشی،  تدوین  به  مربوط  موانع  کشوری،  کالن  موانع  فردی، 

یدمن جدول 4: نتایج آزمون فر

Mean Rank مضامین

4/77 ارتباطات نامؤثر

4/48 ضعف مدیریت

3/99 فقدان سياست گذاری جامع

3/92 فناوری ناکارآمد

3/64 ضعف آموزش

3/63 منابع انسانی ناکارآمد

3/58 محيط ناپایدار

باالدستی،  اسناد  به  آموزشی، موانع مربوط  نظام  به  موانع مربوط 
را  فرهنگ  و  اجتماع  به  مربوط  موانع  و  ابزاری  و  محيطی  موانع 
شناسایی و گزارش کرده اند. تحقيق حاضر هم با هدف شناسایی 
صنعت  حوزۀ  در  آموزشی  سياست گذاری  مشکالت  و  موانع 
حمل و نقل هوایی انجام شد. براین مبنا هفت مشکل مهم شناسایی 
شد و سپس با توجه به نظرخواهی از دانشجویان دانشکدۀ صنعت 
ارتباطات   .1 از:  عبارت اند  به ترتيب  که  شد  رتبه بندی  هواپيمایی 
نامؤثر؛ 2. ضعف مدیریت؛ 3. فقدان سياست گذاری جامع؛ 4. 
فناوری ناکارآمد؛ 5. ضعف آموزش؛ 6. منابع انسانی ناکارآمد؛ 
صنعت  متعدد  بخش های  بين  نامؤثر  ارتباط  ناپایدار.  محيط   .7
در  سياست گذاری  موانع  و  مشکالت  مهم ترین  از  هواپيمایی 
حوزۀ آموزش صنعت حمل و نقل هوایی است و فقدان ارتباط بين 
آموزش  خواهان  که  بخش هایی  و  هواپيمایی  صنعت  دانشکدۀ 
صنعت  نيازهای  نه  تا  است  شده  سبب  صنعت اند  این  حوزۀ  در 
شناسایی  آموزشی،  سياست  متولی  به منزلۀ  دانشکده،  سوی  از 
برای ورود  را  آمادگی الزم  این صنعت  نه دانش آموختگان  و  شود 
فقدان  موجب  نامؤثر  ارتباطات  باشند.  داشته  صنعت  این  به 
شده  آموزش  سياست های   

ً
طبعا و  صنعت  این  در  آینده اندیشی 

در  ضعف  موجب  آینده اندیشی،  و  آینده پژوهی  فقدان  است، 
است؛  گردیده  آموزش  حوزۀ  در  کالن  سياستگذاری های  تدوین 
آنچه ضابط پور و همکاران )1398( آن را »موانع مربوط به تدوین 
خط مشی« و »موانع کالن کشوری«  و عباسی و بيگی )1395( 
 . داده اند  نام  خط مشی گذار«  نهادهای  از  ناشی  »موانع  را  آن 
 فرتاش و خياطيان )1398( هم ضمن بيان این موضوع که صنایع
دانشگاه ها را منبع مهمی در فعاليت های نوآورانۀ خود نمی دانند، 
دانش آموختگان  به کارگيری  تنها  را  همکاری  نوع  غالب ترین 
دانشگاه ها دانسته  و به نوعی بيان کرده اند که ارتباط بين صنعت و 
دانشگاه ها ارتباط عميقی نيست. ارتباط نامؤثر را می توان ضعف 
آنچه  کرد؛  معنی  هم  ارشد  مدیران  بی کفایتی  و  کالن  مدیریت 
عباسی و بيگی )1395( موانع مدیریتی ـ ساختاری نام داده اند، 
و بير و استات )2000( هم آن را سبک مدیریتی از باال به پایين 
دانسته اند. ضعف در این حوزه موجب ناهماهنگی بين بخش های 
کالن  مدیریت  به جای  جزء نگر،  و  مينيمال   مدیریت  گوناگون، 
نگاه  و  بخشی نگری  ضعف  این  پيامد  و  است  شده  آینده نگر  و 
فقدان  و  هواپيمایی  صنعت  در  آموزش  حوزۀ  به  کوتاه مدت 
پيامد  خود  که  است  شده  حوزه  این  در  مناسب  راهبرد  و  برنامه 
هوایی  حمل و نقل  صنعت  حوزۀ  در  جامع  سياست گذاری  فقدان 
استراتژی های  به  توجه  از  غير  به  برمبنایی  مدیران  انتصاب  و 
است.  مدیریتی  توانایی های  و  کالن  سياست های  بلندمدت، 
که  است  فناورانه ای  ضعف های  بيان کنندۀ  ناکارآمد  فناوری های 
به وجود  هوایی  حمل و نقل  صنعت  بلندمدت  تحریم های  اثر  در 
نرم افزاری صنعت  و هم  نظر سخت افزاری  از  که هم  است  آمده 
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 آموزش آن را دچار مشکل کرده است. 
ً
حمل و نقل هوایی و طبعا

ارتباطات نامؤثر موجب شده است منابع آموزشی که در دانشکده 
تدریس می شود فاصله ای با منابع روز داشته باشد که دسترسی به 
آن ها باز براساس تحریم های بلندمدت صنعت حمل و نقل هوایی 
دشوار شده است، یا به علت دسترسی نداشتن به فناوری های روز، 

نيازی به روزآمدکردن منابع آموزشی احساس نشده است.
سبب  نامؤثر(  ارتباطات  )پيامد  صنعت  از  نيازسنجی  فقدان   
با آموزش های الزم  شده است که آموزش ها در دانشکده چندان 
صنعت همخوانی نداشته باشد و نيازهای آن ها را پاسخ گو نباشد. 
نيازهای  با  نيروی انسانی در دانشکده، اعم از استادان و کارکنان 
جدید، در شرایط متالطم این روزها، سازگار نيستند و اراده ای برای 
وجود  استادان  و  کارکنان  به روز کردن  و  آموزش  برای  برنامه ریزی 
روبه رو  پرتالطم  و  ناپایدار  محيط  با  سال ها  صنعت  این  ندارد. 
که  به نحوی  است؛  داشته  قرار  ظالمانه  تحریم های  تحت  و  بوده 
و  صنعت  برای  بلندمدت  برنامه ریزی های  اجازۀ  تحریم ها  این 
 برنامه ریزی برای آموزش های موردنياز آن را نداده است. برای 

ً
طبعا

برون رفت از این وضع پيشنهاد می شود که:

نيازسنجی   برای  صنعت  با  ارتباط  عنوان  با  واحدی  تشکيل   )1
ذی نفعان  همۀ  با  دوره ای  جلسه های  برقراری  و  صنعت  آموزشی 
هواپيمایی  سازمان  محوریت  با  و  هوایی  حمل و نقل  صنعت 
کشوری به منزلۀ سياست گذار صنعت، و تدوین سياستی جامع با 
شناسایی و مشارکت همۀ ذی نفعان در حوزۀ آموزش  در صنعت 

حمل و نقل هوایی؛

اصل  نهادینه کردن  و  مدیران  به  مدیریتی  آموزش های  ارائۀ   )2
شایسته گزینی و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت کارکنان 
و استادان در تصميم گيری ها با استفاده از جلسه های هم اندیشی. 
به  آن ها  تشویق  و  کارکنان  به  مناسب  آموزشی  بسته های  ارائۀ 
پژوهشی  کارهای  انجام  به  استادان  تشویق  مستمر،  یادگيری 
مغفول مانده و ارتباط مستمر و مفيد با سایر مراکز دانشگاهی برای 

به روزکردن دانسته ها و دانش؛

صنعت،  بين  شبکه  سازی  با  داخل  از  آموزشی  نيازهای  تهيۀ   )3
با  دانش بنيان  مراکز  و  دانشگاه ها  و  هواپيمایی  صنعت  دانشکدۀ 
جبران  برای  کمک آموزشی  ابزار  ساخت  عرصۀ  به  ورود  هدف 

نيازهایی که نمی توان از خارج تهيه کرد.

4( برقراری ارتباط مؤثر با مراکز آموزشی همانند در منطقۀ غرب 
برای  مراکز  این  ميان  دانشجو  و  دانش  تجربيات،  تبادل  و  آسيا 

آشنایی با آخرین فناوری ها در سطح بين المللی.

ازجمله  است؛  بوده  همراه  هم  محدودیت هایی  با  تحقيق  این 
فارسی.  زبان  به  به ویژه  و  انگليسی  و  فارسی  از  اعم  منابع  کمبود 
به خصوص دربارۀ سياست گذاری آموزشی در صنعت حمل و نقل 
تالش  باوجود  و  است  شده  ارائه  اندکی  تحقيق های  هوایی 

محقق، تحقيق مشابه دربارۀ سياست گذاری آموزشی در صنعت 
حمل و نقل هوایی یافت نشد.

نظر  از  استفاده  تحقيق،  دیگر  محدودیت های  ازجمله 
پيِش روی  مشکالت  و  موانع  رتبه بندی  برای  دانشجویان 
که  است  هوایی  حمل و نقل  صنعت  در  آموزشی  سياست گذاری 
می شد این رتبه بندی را به استادان دانشکده هم سپرد. در تحقيقات 

آینده می شود این امر مهم را به استادان واگذار کرد.
در پایان پيشنهاد می شود الگوی نظام مندی برای سياست گذاری 
همچنين  شود.  طراحی  هوایی  حمل و نقل  صنعت  در  آموزشی 
بين  ارتباط  برای  مدلی  طراحی  پژوهشگران  می شود  پيشنهاد 

صنعت حمل و نقل هوایی و دانشکده را مطمح نظر قرار دهند.
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Challenges and Barriers of Education Policy in Air Transportation: 
Case Study of Civil Aviation Technology College

Ali Changizi1 
Heydar Toorani2

Abastract
Iran›s aviation sector has the capacity to increase its global standing, however this capability 
is underutilized in our country. One approach to compensate for this is to place a premium on 
educational quality. The goal of this study is to identify the challenges and impediments to aviation 
educational policies. This is a mixed�method study. Qualitative analysis is carried by using the 
content analysis technique. Ten managers, professors, and experts were interviewed in a semi�
structured manner to ascertain the barriers and challenges associated with aviation training. Seven 
major themes emerged from the data analysis: inefficient human resources, a lack of comprehensive 
policies, weak management, an unstable workplace, a lack of technology, inadequate training, and 
insufficient communication all contribute to this situation. In the quantitative section, the statistical 
population consisted of 280 students from the College. The sample size was 169 individuals, 
which was sufficient per Cochran›s formula. The effectiveness and significance of factors were 
tested using the t�test and Friedman test, respectively. The most significant policy impediment 
was found to be poor communication between the aviation industry›s various subsectors. 
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