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بررسی ارتباط استراتژی آموزش شبیه سازهای دریایی
با عملکرد حرفهای دریانوردان
آرش يار احمدي ،1اميرحسيني اراني ،2ابوطالب مطلبي ،1حميدرضا تهمك
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چکیده
اين تحقيق با استفاده از روش تحقيق ترکيبي کمي و کيفي به بررسي ارتباا اساتراتژيهااي آماوزش باا
توسعه حرفهاي دريانوردان و آموزش با شبيه سازهاي دريايي پرداختاه اسات جامعاه آمااري مطالعاه حاضار
شامل کليه دريانوردان ايراني شاغل بر روي کشتيهاي تجاري باالتر يا مساوي  1333تناژ خاال  ،شارکت-
هاي کشتيراني و سازمان بنادر بوده است که  253تن از افسران و دانشجوياني که بايش از  123سااعت دوره
شبيه ساز را طي نموده¬اند ،بصورت هدفمند و مالک محوري انتخاب شده¬اناد در بخاش تجیياه و تحليال
آماري از آزمون دو جملهاي براي بررسي ارتبا بين متغيرها و باراي بررساي و رتباه بنادي عوامال ماو ر در
تدريس و برنامه درسي از آزمون فريدمن استفاده شده است نتايج اين تحقيق باه ايان نکتاه اشااره دارد کاه
آموزش فقط آن چيیي نيست که در محيط آموزشي اتفاق ميافتد آموزش به مسائل متعددي وابساته اسات
براي استفاده بهينه از شبيه سازها ميبايست به اين متغيرها توجه وياژه شاود توجاه باه رشاد مهاارتهااي
مديريتي و تواناييهاي دريانوردان در جهت کنترل فاکتورهاي انساني و همچنين استاندارد کردن سناريوهاي
آموزشي ،بازنگري در طرح درس اجراي دوره و افیايش ساعات تدريس عملي نسبت باه بخاش نظاري دوره از
اهميت بيشتري برخوردار است .پيروي از يك سيستم ارزيابي استاندارد ،استفاده از روشهاي جديد تادريس،
برگیاري دورههاي آموزشي براي مدرسين و فراهم نمودن دسترسي آسان به شبيه ساز از طريق اينترنات نيای
ميتواند در جهت توسعه مهارت دريانوردان و بهبود عملکرد آنها مو ر باشد
واژه های کلیدی  :شبیه ساز ،استاندارد آموزش دریانوردی ،مهارتهای دریانوردی ،آموزش ،یادگیری.
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مقدمه
سازمان جهاني دريانوردي پيوسته باا اساتفاده از روشهاا و ابایار ناوين در جهات رشاد و توساعه مهاارت
دريانوردان تالش ميکند در اين راستا و با پيشرفت تکنولوژي ،در سالهاي اخير استفاده از شبيهساازيهااي
مدرن را به عنوان روشي مو ر در بهبود و افیايش کيفيت آموزش دريانوردان مورد استفاده قرار داده است
شبيهسازيهاي دريايي با ايجاد محيطي مجازي با شرايط و پيچيدگيهاي واقعي فضاي کار ،امکاان کساب
تجربه در محيطي بدون خطر را براي دريانوردان فراهم ساختهاند بدليل کارايي و قابليتهااي گساترده آنهاا،
سازمان جهاني دريانوردي در نظر دارد در آينده شبيهسازها را نه تنها بعنوان يك رسانه آموزشي ،بلکه بعناوان
يکي از روشهاي ارزيابي توسعه مهارت حرفهاي دريانوردان در زمان تمديد مدارک شايستگي و ارتقاا شاغلي
مورد استفاده قرار دهد با توجه به پچيدگي و دشواري کار دريانوردي ،ضرورت بررسي ا ار بخشاي دورههااي
آموزشي ،چگونگي پيادهسازي آن در آموزش و تربيت دريانوردان مورد توجه سازمان جهاني دريانوردي است
امروزه ،صنعت دريانوردي وارد عصر جديد شده است عصر استفاده از سيستمهاي پيشارفته الکترونيکاي و
بهرهگيري از جديدترين دستاوردهاي سيستمهاي کنترل و ناوبري با پيشرفت تکنولوژي دريانوردي روشهاي
سنتي آموزش ديگر نميتواند ،نيازهاي اين صنعت را برآورده نمايد و نيازمند آماوزش ماو ر باا بهارهگياري از
روشهاي نوين آموزش در اين عرصه ميباشد همچنين ،با توجه به مشکالت اقتصادي جهاني و فضاي رقابتي
در اين صنعت ،شرکتهاي دريانوردي بر آن شدند تا براي کاهش هیينههاي جااري خاود از حاداقل نيارو در
هدايت و ناوبري کشتي استفاده نمايند ،بنابراين ،مفهوم شايستگي در بخش آموزش دريانوردي نسبت به قبال
دچار تغييرات زيادي شده است
امروزه ،هدف آموزش توسعه شايستگي دريانوردان ميباشاد(ايمو 1122 ،2313 a،1و  .)1121از طارف
ديگر ،حوادث دريايي همچنان توجه جهانيان را به خود جلب کارده اسات بحا آماوزش نياروي انسااني در
کاهش اين نوع حوادث همواره مورد توجه سازمانهاي دريايي ميباشاد ساازمان جهااني درياانوردي پاس از
چندين حاد ه دريايي که خسارات جاني و مالي بسياري بار جااي گذاشات ،باراي اولاينباار در ساال 1391
کنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش ،صدور گواهينامه و نگهباني براي دريانوردان 2را الزماالجرا نماوده
است از آن زمان تا کنون با دو باار باازنگري ايان کنوانسايون ،در ساال  1335و 2313آخارين تغييارات در
استاندارد آموزش دريانوردان ،مورد تصويب قرار گرفته شد هم اکناون پاس از گذشات بايش از ساه دهاه از
تصويب کنوانسيون و اجراي برنامههاي آموزشي بينالمللاي مايگاذرد ،همچناان شااهد افایايش حاوادث در
صنعت دريانوردي هستيم (موسسه بيمه سوئد2311 ،1؛ مرزيان )1131 ،در اين خصوص با توجه باه محاوري

1 Imo
(2 Standards of Training Certification and Watch-Keeping Convention )STCW
1 Swedish club

14

شماره 1

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

بودن نقش شبيهسازها در آموزش دريانوردي ،نياز مبرم به تحقيق منسجم در خصوص ارزيابي آموزش شابيه-
سازها در ايران و بررسي عملکرد دريانوردان ايراني ميباشد اين پژوهش به مطالعه استراتژيهاي آماوزش و
عوامل مو ر در فرايند آموزش با شبيهساز و همچنين يادگيري ،عملکرد و شناسايي نگرش درياانوردان نسابت
به آموزش ضمن خدمت و توسعه حرفهي دريانوردان ميپردازد
حوادث دريايي به عنوان بیرگترين مشکل در صنعت دريانوردي توجه جهانيان را به خود جلب نموده است
با بررسي حوادث دريايي در ايران و ساير کشورها مشخ

ميشاود کاه خساارات ناشاي از تصاادف درياايي،

حريق و انفجار بر روي کشتي بيشتر از ساير خسارات وارده اسات (شارکت ملاي نفاتکش1131 ،؛ ناوميس،1
 )2312عليرغم تالشهاي بسيار جهت شناسايي عوامل ا ار گاذار در ايجااد ايان حاوادث و آماوزش نياروي
انساني در اين راستا ،کماکان خطاهاي انساني به عنوان يکي از عوامل اصلي در ايجاد حاوادث درياايي بشامار
ميآيد (خدادادي 1133،؛ آنکتد ،)2312 ،2در پانیده ساال اخيار ،باا وجاود پيشارفت تکنولاوژي در صانعت
دريايي و تا ير آن در آموزش دريانوردان ،هنوز اين گونه حاوادث ر مايدهاد ،بناابراين ،باا توجاه باه نقاش
مستقيم نيروي انساني در وقوع اين گونه حوادث ،جا دارد در بخش آموزش استراتژيهاي مشخصي در جهات
کاهش حوادث دريايي طرحريیي گردد
در حال حاضر ،آماوزش ضامن خادمت کارکناان در ساازمانهااي مختلا از جايگااه خاصاي برخاوردار
است(فتحي واجارگاه )1132 ،از آنجايي که خطاهاي انساني بر روي شناورها ،رابطه مستقيم باا شايساتگي و
توانمندي دريانوردان دارد(رضوانيان ،)1133،لذا ،تحقيق در مورد تا ير روشهاي آموزشاي بار روي کيفيات و
چگونگي کسب مهارت و شايستگي دريانوردان ميتواند از اهميت باااليي بار خاوردار باشاد از طرفاي شابيه
سازهاي آموزشي مهمترين سهم را در آموزشهاي دريانوردي به خود اختصاص دادهاند برابر تحقيقاات انجاام
شده ،حدود  13تا  36درصد تصادفات دريايي در ا ر خطاهاي انساني است که اين خاود مايتواناد دليلاي بار
ضااع و کاسااتي در بخااش آمااوزش باشااد(گلدبرگ2311 ،1؛ زيااارتي و زيااارتي2339 ،؛ روتبلااوم2333 ،4؛
خدادادي)1133 ،
با توجه به اينکه حجم بسيار زيادي از تصادفات دريايي در حوزه بندري و نیديك باه سااحل اتفااق افتااده
است(موسسه بيمه دريايي سوئد ،)2311 ،جا دارد عوامل مو ر در بهبود کيفيت آماوزش باا اساتفاده از شابيه
سازها مورد بررسي قرار گيرد ،تا تا ير نقش شبيه سازهاي دريايي در کسب مهارت دريانوردان مشخ

شاود

براساس آمار موسسه بيمه دريايي سوئد در سال  2311نسبت تصادفات دريايي و باه گال زدن در تماام رده-
هاي سني شناورها ،تقريبا يکسان بوده است که اين نشان دهنده اين مسئله ميباشد که عوامل فني و وسايل

2 Nomis
1 Uncted
3 Goldberg
4 Rothblum
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کمك ناوبري در اين حوادث نقش کمتري دارند در اين تحقيق بيان شده است آموزش و نقش آن در کساب
شايسااتگي و شااکل دادن فرهنااا ايمنااي دريااانوردان تااا ير بساایايي در جلااوگيري از اياان قبياال حااوادث
دارد(موسسه بيمه دريايي سوئد2311 ،؛ هانیو 1و همکاران )2331 ،ازطرفي با افیايش تعداد کشتيهاا ،تقاضاا
براي آموزش دريانوردان ماهر بيشتر شده است سيستمهاي کنوني آموزش نميتواند جوابگاوي ايان افایايش
تقاضا براي آموزش با کيفيت مطلوب باشد اين امر در نهايت منجر به آموزش پرسنل کم تجرباه و همچناين
باع

افیايش استرس کاري و کاهش استانداردهاي ايمني بر روي کشتي ميشود(وان 2و مارچي)2333 ،1
امروزه ،طي دورههاي آموزشي حين خدمت دريانوردان نسبت به قبل بيشتر شده اسات ،ولاي بطاور حاتم،

کيفيت آموزشي بهتر نشده است (مصاحبه با رييس امور اداري شرکت ملي نفتکش ،)1131 ،گر چه ميتاوان
اين مسئله را قبول کرد که ارتبا مثبتي بين آموزش و توسعه حرفهاي درياانوردان وجاود دارد اماا تاا ير آن
بطور عميق مورد مطالعه قرار نگرفته است بيشتر تحقيقاتي که در بخش آموزش درياانوردي صاورت گرفتاه،
متمرکی بر روي اجراي دورههاي مختل و بررسي فاکتورهاي مهارتي در اين حرفه ميباشاد در ايان ارتباا ،
مطالعات اخير موسسه بيمه دريايي سوئد نشان ميدهد که ا ر بخشي آموزش به خاود ساازمان بساتگي دارد،
در صورتي که سازمان از آموزش حمايت کند ،ميتواند تا ير مثبتي از آن کسب نمايد اگر هر سازمان نسابت
به آموزش کارکنان کم توجه و يا حتي مخال آن باشد ،نميتواند تا ير آن را در محيط کاري مشاهده نماياد،
از طرفي ديگر ،با پيچيدگي و دشواري کار دريانوردي و کاهش مدت کارورزي از  11ماه به  12مااه ،اساتفاده
از شبيه سازهاي دريانوردي در برناماه آموزشاي از اهميات بيشاتري برخاوردار اسات (دساتورالعمل اجراياي
برگیاري دورههاي آموزشي و آزمونهاي شايستگي دريانوردي -رشته عرشه ،)1116 ،باتوجه به اينکه آماوزش
دريانوردان به طور دائم در حال تغيير است تا بتوانند با تغييرات شرايط جديد مطابقات يابناد در ايان بخاش
نقش شبيهسازهاي دريانوردي براي کم کاردن فاصاله باين مهاارتهااي ماورد انتظاار درياانوردان و داناش
دانشجويان رشته دريانوردي از اهميت ويژه برخوردار است به شکلي که در تحقياق پلايس حفاظات سااحلي
کشور آمريکا مدت زمان آموزش هر ساعت با شبيهساز را معادل  6الي  13ساعت کاار بار روي کشاتي اعاالم
نموده است(روتبلوم)2333 ،
سازمان جهاني دريانوردي براساس کنوانسيون استاندارد آموزش درياانوردي ،شارکت در دورههااي وياژهي
شبيه ساز را جهت رسيدن به شايستگي مورد انتظار ،بصورت اجباري در نظر گرفته اسات در ايان رويکارد از
دريانوردان و شرکتهاي کشتيراني انتظار ميرود به جاي اين که دنبال اخاذ مادرک باشاند ،قاادر باشاند از
منابع مختل جامعه جهت توسعه حرفهاي دريانوردان بهرهبرداري نمايند(ايمو .)2313a ،البتاه باا توجاه باه
ساختار آموزشهاي در نظر گرفته شده ،به خوبي اين واقعيت را منتقل ميکناد کاه گساتردگي ايان دورههاا
2 Hanzu-Pazara
2 Van
1 Marchie
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مقطعي بوده و جوابگوي نياز دريانوردان امروزي نيست البته برخي از شرکتهاي کشتيراني با ديد انتقادي به
اين رويکرد مينگرند ،آنها در سياستهاي خود اذعان ماي نمايناد کاه مادت زماان آماوزش ضامن خادمت
دريانوردان بار سنگين مالي بسياري بر دوش شرکتهاي دريايي ميگذارد و بيش از يك هشتم تعهاد خادمت
دريانوردان صرف آموزش ضمن خدمت ميشود (مصاحبه با رئيس آموزش موسسه کشتيراني)1131 ،
لذا ،براي تعيين استراتژيهاي آموزشي ،نگاه دريانوردان به نقش و فرهنا شغلي خاود ،از جايگااه وياژهاي
برخوردار است(ديويد )1131 ،1همانطور که از آمار حوادث دريايي ارائه شده توسط کميتاه ايمناي ساازمان
جهاني دريانوردي مشخ

ميشود ،عوامل اصلي تصادفات دريايي در طول سالهاي گذشته زياد دچار تغييار

نشده است و همان شاخ ها دوباره تکرار ميشود و عالوه بر آن ،با آمدن تکنولوژيهاي جديد همانند تلفان،
رايانههاي شخصي و عدم آموزش کافي دريانوردان با سيستمهاي جديد ناوبري نيی به ساير عوامل اضافه شاده
است مهمترين عوامل در ايجاد حوادث دريايي ،غفلت ،خستگي ناشي از کار ،استرس ،عدم اتخاذ يك تصاميم
درست در شرايط بحراني ،برقراري ارتبا مخابراتي صاحيح در پال فرمانادهي و ضاع در ماديريت کنتارل
کشتي ميباشد (خدادادي1133 ،؛ روتبلوم )2333 ،در بخش ناوبري ،بيشتر حوادث دريايي در ا ار اشاتباه در
هدايت و کنترل کشتي ميباشد لذا اگر برنامههاي آموزشي نتواند اين ذهنيت را در درياانوردان ايجااد کنناد
که چهارچوب نگرش و تفکر خالق آنها بر پايه اين رويکرد باشد ،نميتوان انتظار داشت که حرفهي دريانوردي
در سالهاي آتي به بهترين شکل ممکن به مر بنشيند و در آينده شاهد کااهش حاوادث درياايي باشايم در
بخش آموزش دريانوردي ،مسئله ديگري که بايد به آن توجه نماود ،آماوزش دانشاجويان در دوران کاارورزي
ميباشد ابهامي که در اين مورد وجود دارد ،اين است که آيا آموزش در شبيه سازهاي درياانوردي مايتواناد،
انتظاراتي که از آموزش بر روي کشتي وجود دارد را برآورده نمايد؟ آيا شبيه ساز ميتواند جاايگیين مناسابي
براي دوران کارورزي باشد؟
وقتي در زمان آموزش با شبيه سازها ،دريانوردان آنچه که در آموزش مطرح ميشود را متفااوت باا دنيااي
واقعي ميبينند ،در کار خود احساس بيهودگي ميکنند و حس عيب جويي و بدگماني در آنها رشاد مايکناد
(مصاحبه با ممتحن ارشد امتحانات شفاهي سازمان بنادر)1131 ،؛ لذا به دنباال گريای از ايان موقعيات ماي-
باشند ،چرا که فشارهاي موجود در محيط کار دريايي آنقدر براي آنها نامطلوب ميشود که تصميم باه اساتعفا
ميگيرند (رضوانيان)1133 ،؛ بنابراين ،مطالعه استراتژيهاي آموزش در شابيه ساازها و بررساي ا ار بخشاي
دورههاي فوق بر عملکرد دريانوردان ،ميتواناد راهگشااي تحقيقاات آتاي در ايان حاوزه باشاد باا بررساي و
شناسايي حيطههاي شناختي ،عاطفي ،رواني– حرکتي ،تعيين الويت و اهميت هدفهاي آموزشي ،طبقهبندي
آن با يك شيوه کامالً علمي و در نظر گرفتن نتايج حاصل از اين تحقياق ،در بخاش آماوزش ضامن خادمت

1 David
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دريانوردان ،ميتوان استراتژيهاي جديادي باراي مراکای آماوزش تخصا هااي درياانوردي و شارکتهااي
کشتيراني طراحي نمود
بر اساس قوانين سازمان جهاني دريانوردي براي تمام دريانوردان بر اسااس کنوانسايون اساتاندارد آماوزش
دريانوردي ،دورههاي تخصصي تعيين شده است اين آموزشها شامل دو مرحله ميباشاد مرحلاه اول شاامل
آموزش دريانوردي در هنرستانهاي دريايي و دانشگاههاي دريانوردي ،متناسب با سمت شغلي براي هر گاروه
مستقل افسران و ملوانها ميباشد و در مرحله دوم که شامل کاارورزي و آماوزشهااي تخصصاي مطاابق باا
دستورالعملهاي مربوطه است که توسط سازمان جهاني دريانوردي برنامهريیي ميشود (دستور العمل اجرايي
برگیاري دورههاي آموزشي و آزمونهاي شايستگي دريانوردي ،رشته عرشه)1116 ،
بر اساس کنوانسيون استاندارد آموزش دورههاي شبيهسااز باه دو بخاش تقسايم شاده اسات بخاش اول،
اجباري ميباشد ،که شامل آموزش رادار و آرپا و جهات احاراز شايساتگي مادرک درياانوردي و بخاش دوم
بصورت اختياري بوده که در جهت توسعه مهارت حرفهي دريانوردي در نظر گرفته شده است (همانناد شابيه
ساز تخليه و بارگيري نفتکشها و شبيه ساز موتورخانه)(ايمو)2313a ،
با بررسي طرح درس دورههاي رادار ،آرپا و شناسايي عوامال ماو ر در آماوزش و ياادگيري مايتاوان ،در
جهت رشد سرمايه انساني و پرورش يك دريانورد ماهر ،از طرق مختل برنامهريایي نماود بناابراين ،توساعه
مهارت حرفهاي دريانوردان ،رشد محور است و گامي فراتر از آموزشهاي تکميلي که با اهداف بهبود عملکارد
دريانوردان طراحي شده است .در اين پژوهش سعي شده است با بررسي مناابع و اساتراتژيهااي ياادگيري و
توسعه مهارت حرفهاي دريانوردان ،مشکالت آموزش در شبيهسازهاي دريانوردي شناساايي و عوامال ماو ر در
برنامهريیي آموزش جهت ارتقا سطح دانش ،نگرش و مهارت دريانوردان مشخ

شود

مستند به نتايج مطالعات فوق در خصوص آخرين تکنولوژيهاي آموزشاي و بررساي روشهااي آماوزش و
مقايسه آن با نياز امروز و آينده دريانوردان ،اين مطالعه در صدد پاسخ گفتن به سوال هاي زير است
 -1آيا با شبيهسازهاي دريايي ،اهداف آموزش استانداردهاي جهاني دريانوردي در جهت توسعه مهاارت-
هاي مورد انتظار ،قابل دسترسي ميباشد؟
 -2تا ير استراتژيهاي آموزشي در شبيهسازهاي درياانوردي ،بار توساعه مهاارت حرفاهاي درياانوردان
چگونه است؟
 -1چه عواملي در آموزش و يادگيري با شبيهساز مو رند؟
 -4مو رترين روش تدريس در شبيه سازها کدام است؟
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روش تحقیق
در اين تحقيق براي گردآوري دادهها ،از روشهاي مشاهده ،پرسشنامه و مطالعات کتابخانهاي استفاده شده
است اين تحقيق بصورت ترکيبي از روش کيفي -کمي (طرح ترکيبي همیمان استقرايي) انجاام شاده اسات
براي پيمايش در مورد موضوع تحقيق ،ابتدا مصاحبه غير رسمي انجام گرفت با مطالعه بانكهاي اطالعاتي در
کتابخانهها ،اينترنت و مقاالت عوامل مو ر در آموزش دريانوردان شناسايي گرديد اين مطالعاات همچناين در
جهت شناسايي عوامل مو ر در ايجاد حوادث دريايي کمك ميکند و نقاش آماوزش در کااهش ايان حاوادث
مورد بررسي قرار گرفت در مرحله بعد ،مصاحبه رسمي با متخصصين آموزش شبيهسازها انجام شد و مراحال
آموزش در شبيهسازها و کالسهاي درسي از نیديك مشااهده شاده اسات پاس از ايان ،اطالعاات دادههااي
ميداني و ديگر شواهد مستند تجیيه و تحليل شد ،دانشجويان ،مدرسين و مسئولين مراکی آماوزش تخصا -
هاي دريانوردي از نتيجه تحقيق مطلع گرديدند و نظرات آنها مورد بررسي قارار گرفات پاس از آنکاه ،نتاايج
حاصل از اين تحقيق مورد بح و گفتگو قرار گرفت ،سياستهاي آموزشاي طراحاي شاد در مرحلاه دوم ،از
پرسشنامه براي شناسايي نگرش دريانوردان نسبت به آموزش با شابيه ساازها و تعياين فاکتورهااي ماو ر در
بخش آموزش و يادگيري در شبيه سازههاي دريانوردي استفاده شد ،در اين مرحلاه ساواالت مطارح شاده از
مرحله اول مورد تجیيه و تحليل قرار گرفت پس از تجیيه و تحليال دادههااي بدسات آماده از مرحلاه اول و
دوم ،جهت بهرهوري بيشاتر ،اساتراتژيهااي الزم جهات بهباود فرايناد آماوزش و توساعه مهاارت حرفاهاي
دريانوردان طرحريیي گرديد
جامعه آماري مطالعه حاضر شامل کليه دريانوردان ايراني شاغل بر روي کشتيهاي تجاري باالتر يا مسااوي
 1333تناژ خال  ،شرکتهاي کشتيراني و سازمان بنادر است ،که شامل مدرساان دوره شابيهسااز ،اسااتيد
دانشگاه و مدرسان مراکی آموزش تخص هاي دريانوردي ،کارشناسان ارشد ارگانهاي دريايي ،افسران عرشاه
و مهندسين ناوبري و دانشجويان رشته ناوبري که حداقل بيش از  123ساعت دوره آماوزش باا شابيه سااز را
گذرانده باشند با توجه به تعداد محدود مراکی آموزش شابيه سااز ،درايان تحقياق از  11تان از متخصصاان،
کارشناسان و صاحبان نظر و اساتيد دورههاي آموزش شابيه سااز شااغل در مراکای آماوزش شابيه ساازهاي
سازمان بنادر و دريانوردي ،شرکت ملي نفتکش ايران ،موسسه کشتيراني جمهاوري اساالمي اياران ،دانشاگاه
دريانوردي و علوم دريايي چابهار ،دانشگاه علوم دريايي شرکت نفت محمودآبااد ،دانشاگاه علاوم درياايي اماام
خميني (ره) نوشهر و مرکی آموزش تخص هاي دريانوردي کيش روآبي در اين پژوهش شرکت نمودهاند
يکي از روشهاي آماري که معموال در ارتبا با مطالعه متغيرهاي کيفي باراي تعياين حجام نموناه ماورد
استفاده قرار ميگيرد ،فرمول رابطه ( )1است (حافظ نيا)1113 ،
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)(1
 : pنسبت صفت متغيير را  3/5در نظر گرفته شده است Pq=3/25 ،حاداکثر وارياانس بدسات مايآياد از
طرفي چون حجم نمونه از قبل تعيين نشده است ،مقدار آن با  35/5درصد اطميناان ياا باا  4/5درصاد خطاا
" "2مي شود و در نتيجه با ميیان اشتباه مجاز  d= 3/363مايشاود ،بناابراين باا انجاام محاسابات خاواهيم
داشت

بنابراين ،تعداد حداقل  213نفر از دريانوردان ايراني به عنوان نمونههاي مورد مطالعه ،انتخاب ميگاردد در
اين تحقيق با توجه به امکان دسترسي به دريانوردان و مدرسين دورههاي شابيه سااز 253 ،تان از افساران و
دانشجوياني که بيش از  123ساعت دوره شبيه سااز را طاي نماودهاناد ،بصاورت هدفمناد و ماالک محاوري
انتخاب شدهاند
ابیار سنجش بايد از روايي و پايايي الزم برخوردار باشد تا محقاق بتواناد دادههااي متناساب باا تحقياق را
گردآوري نمايد و از طريق اين دادهها و تجیيه و تحليل آنها ،به سواالت تحقيق پاسخ داده ميشود (بياباانگرد،
 )1131در اين تحقيق جهت انجام تحقيق کمي از پرسشنامه استفاده شده است که روايي محتاوايي آن باه
وسيله اساتيد دانشگاهي مورد تاييد قرار گرفته است اين پرسشنامه از سه دسته سواالت تشکيل ميشود کاه
پايايي آن نيی به وسيله ي ضريب آلفاي کرونبا مورد آزمون قرار گرفته است ضريب آلفاي کرانبا در بخاش
سواالت روش تدريس مدرسان مقدار  ،3/964در بخش ساواالت برناماه درساي دوره شابيه سااز  3/914و در
مجموع براي  13سوال بررسي فاکتورهاي مو ر در بهبود آموزش ،ضريب آلفاي کرونبا 3/162ميباشاد کاه
نشان دهنده پايايي باالي سواالت پرسشنامه است
یافتههای تحقیق
در اين بخش اهداف آموزشي دوره شبيه ساز و متغيرهااي تحقياق در فرايناد آماوزش کاه شاامل داناش،
نگرش و مهارت کسب شده ميباشد ،بررسي شده اند
23
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جدول ( : )1ترتیب اولویت اثرگذاری هر کدام از متغیرهای موثر در فرایند آموزش دورههای شبیه ساز

متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين رتبه در
گروه

ترتيب
اولويت

ميیان آشنايي کارآموز نسبت به اهداف دورههاي
آموزشي شبيه ساز

1/14

3/151

1/12

9

1/23

3/132

1/16

6

1/95

3/351

4/13

2

1/41

3/339

1/55

5

1/66

3/162

4/13

1

1/59

3/13

1/32

4

4/14

1/311

5/23

1

نگرش کارآموز به دورههاي شبيه ساز
تغيير مهارتکارآموز (عملکرد) بعد از شرکت در دوره
شبيه ساز
مناسب بودن برنامه آموزشي دوره شبيه ساز
کاربردي بودن آموزش شبيه سازها
مناسب بودن روش تدريس در شبيه سازها
نياز به آموزش از راه دور ،دوره شبيه ساز

با توجه به اطالعات بدست آمده در جدول  1و بررسي عملکرد دورههاي آموزشي به ترتيب متغيرهااي زيار
در آموزش با شبيه سازها در نید پاسخ دهندگان از اهميت بيشتري برخوردار است نياز باه آماوزش از راه دور
توسط شبيه سازها ،بهبود مهارت کارآموز (عملکارد) بعاد از شارکت در دوره شابيه ساازها ،کااربردي باودن
آموزش شبيه سازها ،مناسب بودن روش تدريس در شبيه سازها ،مناسب باودن برناماه آموزشاي دوره شابيه
سازها و نگرش مثبت کارآموزان به دورههاي آموزش با شبيه ساز ميباشد و پاايين تارين عامال نيای ،ميایان
آشنايي کارآموز نسبت به اهداف دورههاي آموزشي شبيه ساز ميباشد همانطور کاه مشااهده مايشاود ،ايان
عوامل از بين مقادير  1تا  ،5حداقل  1/23و حداکثر  4/14ميانگين را کسب نموده اند
سوال پژوهشي  1آيا با شبيهسازهاي دريايي اهداف آماوزش اساتانداردهاي جهااني درياانوردي در جهات
توسعه مهارتهاي مورد نظر قابل دسترسي ميباشد؟
جدول ( : )2آزمون دو جملهای اهداف آموزش استانداردهای جهانی دریانوردی در جهت توسعه مهارتها

نتيجه

معيار

نسبت آزمون هاي

نسبت مشاهده

آزمون

تصميم

قبلي

شده

رد

3/612

3/5

رد

3/254

3/5

تعداد نمونه

گروه ها

3/52

123

 1 ≤ 1گروه

3/41

123

>1

3/54

114

 1 ≤ 1گروه

3/46

115

>1
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با بررسيهاي انجام شده و مشاهده آموزش در کالس و ارزيابي پاياان دوره مشاخ

شاده اسات کاه ياك
شاده باا

سري نيازهاي آموزشي در محيط شبيه ساز قابل آموزش نميباشد جهت بررسي ،در نمونه مشاخ

طرح يك سوال نظرات مشارکتکنندگان در اين کار تحقيقاي را جماعآوري نماوده کاه در جادول  5نتيجاه
آزمون آماري آن نشانه پاسخ به سوال فوق ميباشد و شبيه سازها به تنهايي نميتوانناد نيااز جامعاه درياايي
ايران را برطرف نمايند
در اجراي سناريو سر و صداي مهيب و انفجار ،هيجان استرس در من ايجاد ميکند عواملي که باع برهم
زدن تمرکی و دقت دانشجو مي شود ،محيط آموزشي مناسابي باراي ياادگيري مهاارت کاارکردن در شارايط
سخت فراهم ميسازد
سوال پژوهشي  2تا ير استراتژيهاي آموزشي در شبيه سازهاي درياانوردي ،بار توساعه مهاارت حرفاهاي
دريانوردان چگونه است؟
با توجه به مطالعه ميداني و نتايج آزمونهاي آماري جاداول  1و  ،4از آنجاا کاه برناماه درساي دورههااي
شبيهساز مهارت محور بوده است تا کنون آموزش شبيهساز نتوانسته است مهارتهاي فردي در بخاش مناابع
انساني را تقويت نمايد با بررسي برنامه درسي در جهت کاهش عوامل مو ر در حوادث درياايي مشاخ

شاد

که آموزش در شبيه ساز نتوانسته است محيط مناسبي براي آموزش جهت کاهش خستگي و کار تيمي فاراهم
نمايد
جدول( : )3آزمون دو جملهای آموزش در زمینه کاهش خستگی

نتيجه

معيار

نسبت آزمون هاي

نسبت مشاهده

آزمون

تصميم

قبلي

شده

رد

3033

305

تعداد نمونه

گروه ها

3011

223

 1 ≤ 1گروه

3012

23

>1

سوال پرسشنامه
H6

 2گروه

از آنجايي که معيار تصميم از  3/35کم تر است و درصد فراواني گاروه  2فقاط  %12اسات ،مقادار بدسات
آمده پاسخ سوال را نشان ميدهد
جدول( : )4آزمون دو جملهای تاثیر شبیه ساز در تقویت کار تیمی فراگیران

نتيجه

معياااااااار نسبت آزمون هاي نسبت مشااهده

آزمون

تصميم

قبلي

رد

30359

305

شده

تعداد نمونه

گروه ها

3044

133

Group 1 ≤ 1

3056

143

Group 2 > 1

22

سوال پرسشنامه
D5

شماره 1

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

سوال پژوهشي  1چه عواملي در آموزش و يادگيري با شبيه سازها مو رند؟
اين تحقيق نشان دادهاست که با توجه باه شارايط شابيهسااز ،مهاارت مدرساين در طراحاي ساناريوهاي
آموزشي در ا ر بخشي دوره تا ير مستقيمي دارد و در صورتيکه سناريوهاي آموزشي به واقعيت نیديك باشاد
کارآموزان بيشتر اهداف آموزشي را پيگيري نموده و با دقت بيشتري برنامههاي آموزشي را اجرا مينمايند
جدول( : )5آزمون دو جملهای عوامل موثر در آموزش و یادگیری با شبیه ساز

نتيجه

معيار

نسبت آزمون

نسبت مشاهده

تعداد

آزمون

تصميم

هاي قبلي

شده

نمونه

قبول

30333

305

3023

92

Group 1 ≤ 1

3091

199

>1

Group 2

قبول

30333

305

3021

63

Group 1 ≤ 1

3092

113

Group 2

گروه ها

>1

سوال پرسشنامه
V1

V1

ايجاد سر و صداي محيط کشتي در شبيهساز محيط آموزش را به واقعيت نیديك مي کناد و نقاش باازي-
کردن مدرسين در زمان اجراي سناريو ،جو آموزشي مناسبي براي يادگيري ايجاد ميکند
سوال پژوهشي  4مو رترين روش تدريس در شبيه سازها کدام است؟
با توجه به اينکه نقش مدرسين در فرايند آموزش بيشتر از ساير عوامل مو ر در برنامه درساي مايباشاد و
مدرسين نقش اصليتري در انتقاال تجاارب ،مهاارت و تغييار نگارش دانشاجويان و کاارآموزان خاود دارناد
مدرسين با در نظر گرفتن اهداف آموزشي براي هر سناريو ميبايسات شارايطي را فاراهم نمايناد تاا بتوانناد
مهارتهاي مورد انتظار را در فراگيران مشاهده نمايند شناسايي عوامل مو ر در آموزش شابيهسااز مايتواناد
مدرسين را جهت انتخاب استراتژي هاي آموزشي متناسب با اهداف آموزشي کماك نماياد در بررساي انجاام
شده مشخ

شد تغيير فضاي سناريو ،روز ،شب ،درياي طوفاني ،بااران و محايط مناسابي باراي ياادگيري

فراهم ميسازد
جدول ( : )6آزمون دو جملهای موثرترین روش تدریس در شبیه سازها

نتيجه

معيار

نسبت آزمون

نسبت مشاهده

آزمون

تصميم

هاي قبلي

شده

قبول

3/333

3/5

قبول

3/333

3/5

تعداد نمونه

گروه ها

3/21

52

Group 1 ≤ 1

3/93

136

>1

Group 2

3/11

35

Group 1 ≤ 1

3/62

151

Group 2

21

>1

سوال پرسشنامه
V5

V6

شماره 1

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

تغيير فضاي سناريو ،روز ،شب ،درياي طوفاني ،باران و محيط مناسبي براي يادگيري فراهم ماي ساازد و
روشهاي تدريس شده در برنامه درسي عمال در محيط کار قابل بهرهبرداري است نتايج آزماون دو جملاه اي
در جدول  6براي سوال اول ،معيار تصميم از  3/35کمتر است و درصد فراواني گروه  %93 ،2است
بررسي توزيع فراواني نظرات پاسخگويان به سوالهاي پرسشنامه به شرح زير است
براي شناسايي عوامل مو ر در آموزش با شبيه سازهاي درياايي پرسشانامهاي بصاورت پانج معيااري و بار
اساس طي ليکرت در  16سوال تنظيم گرديد از پاسخ دهندگان خواسته شد که اهميت هر يك از عوامال را
در آموزش شبيه سازهاي دريانوردي مشخ

نمايند سپس با توجه باه درصاد فراواناي پاساخهاا و مياانگين

ارزش آنها عوامل مو ر استخراج گرديد براي تمامي سوال ها تعداد ،ميانگين و انحاراف معياار محاسابه شاده
است نمره هر سوال بين يك تا پنج در نظر گرفته شد و ارزش ساوال از خيلاي زيااد ( )5بصاورت نیولاي تاا
گیينه خيلي کم ( )1لحاظ شده است جدول  9تعداد ،مجموع ،ميانگين و انحراف معيار مرباو باه هرياك از
سواالت را نشان ميدهد
جدول ( : )7تعداد ،میانگین ،انحراف معیار و نتیجه آزمون استنباطی مربوط به هریک از سواالت

ميیان تا ير متغيير
ردي

SPSS

کد متغير در

سوال پرسشنامه

تعداد

ميانگين

نتيجه آزمون استنباطي

انحراف
معيار

آزمون دو
جمله اي بادرنظرگرفتن
 %5خطا

1

A1

ميیان بازديد از نمايشگاههاي صنايع دريانوردي

243

1/41

3/143

غير قابل قبول

2

A2

ميیان مطالعه حوادث دريايي

243

1/23

1/396

غير قابل قبول

1

A1

ميیان مطالعه مرتبط با حرفه دريانوردي

243

1/16

1/141

غير قابل قبول

4

A4

ميیان شرکت در سمينارهاي دريايي

243

1/53

3/331

غير قابل قبول

5

A5

243

2/94

1/169

غير قابل قبول

6

A6

ميیان شرکت در انجمنهاي دريايي

243

1/51

3/319

غير قابل قبول

9

B1

ميیان عالقه به حرفه دريانوردي

243

1/94

3/395

قبول

1

B2

ميیان اطالع از اهداف و رسالت مراکی آموزش دريايي

243

1/14

3/151

قبول

3

B1

243

1/23

3/132

قبول

13

B4

243

4/25

3/133

قبول

11

B5

نياز به آموزش در زمينه اصول ارگونومي

243

4/32

3/931

قبول

12

B6

آيا آموزش درزمينه کاهش خستگي کافي بوده است

243

2/11

1/322

غير قابل قبول

11

B9

آيا شرايط کاري موجب نگراني نسبت به انجام کارهايتان

243

1/66

3/311

قبول

ميیان شرکت در دورههاي آموزش مهارت حرفهاي
دريانوردي

تناسب بين اهداف مراکی آموزشي شبيه ساز با نيازهاي
فردي فراگيران
نياز به فرصتهاي آموزشي جهت بهبود مهارت و کسب
مهارتهاي جديد

24

شماره 1

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي
شده است
14

B1

چقدر دوست داريد کارتان سخت و پيچيده باشد

243

1/14

1/315

غيرقابل قبول

15

J1

تناسب روشهاي تدريس با محتوي درسي

243

1/59

3/13

غيرقابل قبول

16

J2

روش تدريس انگيیه يادگيري را تقويت ميکند؟

243

1/19

3/36

قبول

19

J1

243

1/93

1/311

قبول

11

D1

ميیان توجه مدرسان به عملکرد کارآموزان در کالس

243

1/44

1/314

غيرقابل قبول

13

D2

توجه مدرسان به اطالعات قبلي فراگيران

243

1/21

1/321

غيرقابل قبول

23

D1

ميیان استفاده مدرسان از تکنولوژي آموزشي در کالس

243

1/41

1/315

غيرقابل قبول

21

D4

243

1/16

1/346

غيرقابل قبول

22

D5

ميیان تا ير دوره شبيه ساز در تقويت کار تيمي فراگيران

243

1/55

1/121

غيرقابل قبول

21

H1

تناسب برنامه درسي با نياز صنعت دريانوردي

243

1/41

3/339

غيرقابل قبول

24

H2

243

1/15

1/322

غيرقابل قبول

25

H1

243

1/29

3/343

غيرقابل قبول

26

H4

243

2/36

1/363

غيرقابل قبول

29

H5

243

2/33

1/311

غيرقابل قبول

21

H6

243

1/64

1/322

قبول

23

H9

243

1/95

3/351

قبول

13

V1

243

1/32

3/366

قبول

11

V2

243

1/41

1/361

غيرقابل قبول

12

V1

243

1/11

3/33

قبول

11

V4

14

V5

15

V6

ميیان تا ير دورههاي شبيه ساز در مهارت تفکر در حل
مشکالت ناوبري

آيا در ارزيابي پايان دوره به ميیان کسب دانش و مهارت
دانشجويان توجه شده است

تنوع دوره شبيه ساز باع ايجاد انگيیه نسبت به حرفه
دريانوردي ميشود
برنامه درسي وضعيت توسعه مهارت حرفهاي دريانوردان را
نشان ميدهد
تناسب بين زمان تئوري و عملي وجود دارد
مدت در نظر گرفته شده در شبيه ساز براي يادگيري هر
مهارت مناسب است
شبيه ساز 0منرا براي يادگيري مهارت شغلي ترغيب کرده
است
مهارت يادگرفته شده در شغلم مورد استفاده قرار ميگيرد
ايجاد سر و صدا محيط کشتي در شبيه ساز محيط آموزش
را به واقعيت نیديك ميکند
در اجراي سناريو سر و صداي مهيب و انفجار ،هيجان و
استرس در من ايجاد ميکند
نقش بازي کردن مدرسين در زمان اجراي سناريو ،جو
آموزشي مناسبي براي يادگيري ايجاد ميکند
عواملي که باع برهم زدن تمرکی و دقت دانشجو ميشود،
محيط آموزشي مناسبي براي يادگيري مهارت کارکردن در

243

1/41

3/353

غيرقابل قبول

شرايط سخت فراهم ميسازد
تغيير فضاي سناريو ،روز ،شب ،درياي طوفاني ،باران و
محيط مناسبي براي يادگيري فراهم ميسازد
روشهاي تدريس شده در برنامه درسي ،عمال در محيط
کار قابل بهره برداري است

25

243

4/11

3/311

قبول

243

1/66

3/162

قبول

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

V9

16

شماره 1

دسترسي به شبيه ساز در محيط اينترنت ،ميتواند به
مهارت حرفههاي دريانوردان کمك نمايد

243

4/14

1/311

قبول

با توجه به تقسيم بندي سواالت ،در شش حوزه فرايند آموزش مورد بررسي قرار گرفته شد سواالت بخاش
اول در خصوص ميیان مشارکت درياانوردان در هماايش هاا ،سامينارها و شارکت در دوره هااي آموزشاي و
مطالعه حوادث دريايي مي باشد) A(1-6سواالت بخش دوم در ارتبا با نگرش فراگيران نسابت باه شاغل و
حرفه دريانوردي و بررسي نيازهاي شغلي مي باشد) B( 1-1سواالت بخش سوم در ارتبا باا روش تادريس
مدرسين دوره شبيه ساز است ) J(1-1در بخش چهارم در ارتباا باا طارح درس دوره)  ،B( 1-5در بخاش
پنجم ،برنامه درسي ( )H 1-9مورد بررسي قرار گرفته است ،در بخاش ششام ،شارايط باراي بهباود فضااي
آموزشي و ساخت سناريو هاي آموزشي مورد نقد و بررسي قرار گرفته شد ( )V 9-1و در پايان باا ساه ساوال
آزاد نظرات مختل مصاحبه شوندگان نسبت به میاياي استفاده از شبيه سازهاي درياايي و عاواملي کاه ماي
تواند با آموزش در کاهش حوادث دريايي مثمر مر قرار گيرد مطرح گرديد و در انتهااي پرسشانامه ،بخشاي
جهت ارايه پيشنهادات در ارتبا با بهبود آموزش با کمك شبيه ساز در نظر گرفته شده است ()F1-1
بحث و نتیجهگیری
از نتايج و يافتههاي تحقيق چنين بر ميآيد که توجه به فرهناا ايمناي درياانوردان و حفاظات از محايط
زيست دريايي از جمله عواملي است که ميتواند در آموزش دريانوردان مو ر باشاد؛ همچناين ،مطاابق محتاوا
آموزش تئوري و عملي با نيازهاي حرفهاي دريانوردي عمل شود سناريوها مايبايسات از حالات تاك بعادي
خارج شوند و مهارتهاي مديريتي و توانايي هاي دريانوردان در جهت کنترل فاکتورهاي انساني را نيی تقويات
باشاد از ياك کاارگروه جهات سااخت ساناريوهاي

نمايند اهداف سناريوهاي آموزشي در هر دوره مشاخ

آموزشي متناسب با اهداف هر دوره در شبيهسازها استفاده شود به موقع از تغيير شرايط آب و هوايي و ايجااد
سر و صداي طبيعي همانند محيط کشتي ميتواند ،شرايطي مشاابه شارايط واقعاي را شابيهساازي کارد باا
بررسي عواملي که ميتواند دقت و عملکرد دريانوردان را تحت تا ير قرار دهد ،استراتژيهاي آماوزش طراحاي
گردد
با ساخت سناريو حوادث مهم دريايي ،قراردادن کارآموزان در شرايط مشابه و بررسي عملکرد آنها ميتاوان
از تکرار اين نوع حوادث کاست در اجراي سناريوها ،نقش بازي کردن مدرسين شبيهساز به شکلي که مادرس
دوم بتواند با حضور خود در پل فرماندهي توانايي هاي برقراري ارتبا کالماي اعضااي تايم پال فرمانادهي را
بررسي کرده و با تقويت مديريت تصميمگيري در شرايط اضاطراري و مهاارتهااي تصاميمگياران خاالق در
فراگيران و مهارتهاي تصميمگيري در زمان اجراي عملياات ماانور کشاتي و شارايط خطار ،تمارين نماياد
26
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استفاده از شبيه ساز به صورت استاندارد در مراکی دانشگاهي در طول تحصيل و برگایاري کاالسهااي فاوق-
برنامه ،جهت افیايش مهارت دريانوردان مو ر است
در صورت اجباري شدن استفاده از شبيهساز در هنرستانها و دانشگاههاي دريانوردي براي دانشآماوزان و
دانشجويان ،اين فرصت فراهم ميشود که در زمان آموزش مباح نظري ،آنها بيشتر با مهارتهااي حرفاهاي
شغل خود آشنا شوند همکاري نیديك شرکت هاي کشتيراني با مراکی آموزشي در جهات شناساايي نيازهااي
آموزشي و پيگيري ا ربخشي دوره آموزشي در راستاي بازنگري در برنامههاي آموزش دورههاي شبيهساز ،نيای
ميتواند مو ر باشد
به مدرسان پيشنهاد ميگردد از روشهاي غير مستقيم تدريس بيشتر اساتفاده کنناد ميایان ساخنراني و
توضيح محتوي درسي به صورت يکطرفه را کاهش داده و کالسهاي درسي را از معلم محوري به دانش آماوز
محوري سوق دهند و با تاييد و تشويق کارآموزان  ،ضمن درک احساسات آنها و اساتفاده از نظارات و جاواب-
هاي آنها در ضمن تدريس ،از فراگيران در فرايند تدريس استفاده نمايند با توجاه باه نيازهااي ياادگيري در
برنامه درسي مهارتهاي مورد انتظار تدريس شود پيشنهاد ميشود جهت بهرهوري بيشتر در بخاش آماوزش
بصورت دورهاي کارگاههاي افیايش مهارت مدرسين شبيه ساز برگیار شاود ارتقاا ساطح آماوزش درياايي،
تامين مربيان شايسته در بهبود فرايند آموزش و تربيت نيروهاي متخص

براي شرکتهاي دريايي تا يرگاذار

است استفاده از کمكهاي دولتي جهت کاهش هیينه آموزش دريانوردان در ايران و ايجاد شرايط براي جذب
دانشجو از خارج کشور نيی بايد استفاده شود تشويق دريانوردان جهت شرکت در سامينارها و نمايشاگاههااي
صنايع دريايي و شرکت در جلسات انجمنهاي دريايي جهت مشارکت و همفکري در ارتبا با سياساتهااي
دريايي ايران و در نظر گرفتن امتيازات علمي و پژوهشي براي دريانوردان شرکت کنناده در ايان جلساات ،در
راستاي رشد و توسعه مهارتهاي دريانوردي بايد انجام گيرد
برگیاري جلسات پرسش و پاسخ بين دريانوردان جهت به اشاتراک گذاشاتن تجربياات خاود و همچناين،
چاپ اين تجارب در مجالت و فصلنامههاي دريايي براي انتقال ايان تجرباههاا از ياك نسال باه نسال آيناده
مناسب است و استفاده از اين اطالعات براي ساخت سناريوهاي آموزشي مثمر مر مايباشاد ايجااد اساتقرار
نظام ارشديت و شايستهساالري در شرکتهاي کشتيراني و ايجاد فرهنا ايمني در سازمان رشاد و ارتقاا آن
جهت بهبود عملکرد دريانوردان اجرائي شود باال بردن سطح دانش و مهارت شغلي دريانوردان ،ايجااد روحياه
مطالعه و پژوهش ،بهبود روشهاي آموزش در جهت افیايش سطح کاارايي ،بهباود بخشايدن ساطح آماوزش
دريايي و جذب و استخدام دريانوردان شايسته صورت گيرد
استراتژيهاي آموزشي ميبايست در جهت نيل به اهداف کالن جامعه جهاني دريانوري باشد ،يعني حفاظ
و ارتقاي ايمني و امنيت دريانوردي ،حفظ محيط زيست دريايي و افیايش بهرهوري کشاتيراني تعريا شاود
توجه بشتر به نياز سنجي در نظام آموزشي دريانوردان نيی الزم است ايجاد جاذبههاي آموزشي باراي تشاويق
29

شماره 1

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

فعاليت کارآموزان در کسب علم و دانش و توسعه مهارت دريانوردي؛ همانند معادل سازي مدارک درياانوردي
با مدارک دانشگاهي جهت انگيیه بيشتر براي طي نمودن دورههاي ضمن خدمت و افایايش داناش و مهاارت
حرفه دريانوردي ميتواند مربخش باشد ارساال ياك نساخه از  1VDRو گایارش حاوادث درياانوردي و در
اختيار قرار دادن گیارش کميتههاي تحقيق و تفح

حوادث دريايي به مراکی آموزش تاا باا شابيه ساازي و

ساخت سناريوهاي آموزشي در جهت تقويت و توانمند سازي دريانوردان برنامهريیي نمايند شبيه سازي تماام
حوادث دريايي در شبيه سازها ميتواند در شناسايي علل اين حوادث مثمر مر باشد
با شناسايي عوامل مو ر در پيدايش اينگونه حوادث و تعيين اهداف آموزشي در راستاي کنترل و در جهات
جلوگيري از تکرار اين حوادث برنامهريیي گردد توسعه منابع انساني تنها از طريق آموزش زياد حاصل نماي-
شود ،بلکه با يك برنامهريیي مدون و نظامدار با شناسايي نيازهاي حرفهاي دريانوردان و اساتفاده از مدرساين
با تجربه و عالقهمند به تدريس ميتوان در رشد و توسعه حرفاهاي درياانوردان ساهيم باود جهات ا ربخشاي
آموزش جو سازمان و فرهنا سازمان هر شرکتي نقش مو ري در بکارگيري آموزشهاي داده شده در محايط
کار دارد با توجه به اينکه يکي از موارد مهم در آموزش رضاايت باراي کساب ياادگيري اسات ،ساازمانهاا و
شرکتهاي دريايي ميبايست در اين جهت عوامل تشويقي براي کارکنان خاود فاراهم نمايناد همچناين ،باا
توجه به اينکه هر يك از حوادث دريايي منحصر بفرد است و امکاان دارد ،شاباهتي باا تجربياات درياانوردان
نداشته باشد ،بايد اين حقيقت پذيرفته شود که در ا ر مهارت باالي هر دريانورد و اجراي تمريناات مساتمر و
تکرار کردن آموزش از طريق شبيه سازي دريانوردان آمادگي کافي و الزم کسب نمايند
با اجراي دورههاي آموزشي مستمر ميتوان در ارتقا توان نيروي کار دريانوردان برنامهريیي بلناد مادتي
شود با توجه به اينکه براساس تئوريهاي موجود ،آموزش بايد بر اساس الگوهاي يادگيري فرد بناا شاود کاه
اين الگوها روشهايي ميباشد که فرد براي تجیياه و تحليال اطالعاات اساتفاده مايکناد کاه باعا رشاد و
توانمندي در سه بخش عاطفي ،يادگيري و رفتار فرد ميشود بنابراين ،وجود يك سيستم نظارتي در طراحاي
سناريوهاي آموزشي ،يکي از نيازهاي اجراي دورههاي شبيه ساز مايباشاد در اجاراي ساناريوهاي آموزشاي
تغيير شرايط محيط دريانوردي نبايد غير طبيعي باشد در مصاحبه و بررسيهاي انجام شده در فرايند آماوزش
شبيه ساز مشخ

شد ،زماني که تغييرات خيلي وسيع و زيادتر از حالت طبيعي برنامهريیي گردد ،کارآموزان

نسبت به اجراي سناريو انگيیه و اشتياق خود را از دست ميدهند بايد براي آنها زمااني را در نظار گرفات تاا
بتوانند نقشههاي اقتضايي خود را بررسي کرده و اجرا نمايند
در نهايت توسعه حرفهاي زماني به وقوع ميپيوندد که سازمانهاا فرصات الزم را از طرياق بهباود شارايط
آموزشي محيطي براي ارتقا مهارتها و دانش مرتبط با فعاليتهاي کارکنان فراهم نمايند ،توساعه حرفاهاي

1 Voyage Data Recorder
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دريانوردان در واقع استفاده از ظرفيت بالقوه آنان اسات توساعه حرفاهاي ،باعا افایايش تعهاد ساازماني در
دريانوردان ميشود و بنابراين ،وجود نيروهاي متعهد در سازمان باع

افیايش اعتبار سازمان خواهند شد
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