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چكيده
تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان تأثير دوره هاي طولي برگزار شده در دانشگاه علوم درياايي اماام
خميني(ره) بر تحقق اهداف آموزشي نيروي دريايي راهبردي انجام پذيرفته است .در اين تحقياق اامهاه
آماري كليه مديران و فرماندهان سطوح مياني باه باا ي نادااا كاه حادا

 5ساا ساابقه ماديريتي و

فرماندهي داشتهاند ( 191نفر) در نظر گرفته شده كه از ميان آنان با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي
طبقهاي  212نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .در خصوص گردآوري اطالعات مورد نياز اهات تبياين
ادبيات تحقيق از روش كتابخانهاي و به منظور امعآوري اطالعات اهات آزماون فرضايههاا نياز از روش
ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردياده اسات .اهات سانجش پاياايي ابازار
پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ( )α=0/921استفاده شده اهت آزمون فرضيه هاا و تحليا رواباي باين
متغيرها از آزمون Tتك نمونهاي با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .پس از تجزيه و تحليا
اطالعات امع آوري شده تمامي فرضيات تحقيق پذيرفته شده و اين بدان مفهوم است كه دورههاي طولي
ااراء شده در دانشگاه در راستاي اهداف راهبردي نادااا باوده و در ايان مياان ميازان تأثيرگاذاري ايان
دورهها بر روي شاخصهاي تهيين شده اهداف راهبردي ندااا نيز مشخص گرديده است.
واژه هاي کليدي :آموزش ،اثربخشي ،اهداف راهبردي نداجا ،دورههاي طولي.
تاريخ دريافت مقاله99/4/11 :
تاريخ پذيرش مقاله99/1/15 :

 1مربي مديريت دانشگاه عالي دفاع ملي عضو هيئت علمي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)Sh.hejazi@sndu.ac.ir ،
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مقدمه
آموزش فرآيندي است كه بر اساس آن تغييري نسبتاً دائمي در اهت بهبود نحوه انجام كاركنان ماورد
نظر صورت ميدهد .بنابراين آموزش شام تغيير مهارتها دانش نگرشها و يا رفتار مايشاود .آماوزش
باعث ميشود كه يك پ ارتباطي بين كاركنان باا شاغ ايجااد نماياد تاا از طرياق آن كاركناان ضامن
حرفهاي شدن در مشاغ خود از عهده ح دشواريهاي خود نيز برآيند(اسداهلل .)1914
امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژيهاي اصلي سازمانها براي ساازگاري
مثبت با شرايي تغيير لمداد ميشود .حيات سازمانها تا حدود زيادي به داناش و مهاارتهااي مختلا
كاركنان بستگي دارد .هر چه اين زمينهها به مو ع و بهتر باشد ابليت سازگاري سازمان با محيي متغيار
نيز بيشتر ميشود(سامخانيان  .)1914برنامه هاي آموزش كاركناان در ياك ساازمان مايتواناد نيااز باه
نيروي انساني متخصص در آينده را نيز رفع كند و تضميني براي ح مشكالت كاركناان باشاد .بناابراين
چنان چه كاركنان يك سازمان خوب آموزش ببينند بهتر ميتوانند در ارتقاء سطح كارايي سازمان ساهي
باشند و سرپرستان و مديران به نظارت زياد در مورد زيردستان خود نياز نخواهند داشت و در عاين حاا
ميتوانند آنها را براي احراز مشاغ با تر و پر مساووليت آمااده ساازند زيارا كاركناان در پرتاو آماوزش
صحيح است كه ميتوانند وظاي خود را به نحو مطلوب انجام دهند (شريهتمداري .)1919
در حقيقت آموزش كاركنان مانند نگهداري اموا و تجهيزات براي آن كاه از كاارايي بيشاتر برخاوردار
باشد به تهمير و تنظي مستمر نياز دارد .براي به حداكثر رساندن اثربخشي و كارآيي افراد سازمان ضامن
آشنا ساختن با محيي و توايه آنها بر اساس نياز دورههاي آموزشي مناسا را باياد باراي آنهاا تادوين
نمود( .سيد اوادين .)1915
از سوي ديگر امروزه سازمانها در گذر زمان با بررسي و آسي شناساي نظاام آموزشاي خاود ابازار و
آموزشهايي ر ا كه بهترين مسير را براي تحقق اهداف پيش روي آنها ميگذارد شناسايي و فرا ميگيرناد.
نيروي دريايي راهبردي نيز امروزه با تواه به تغيير رويكردي كه در نقش بيبديلش در توسهه دريا محاور
رخ داده است و همچنين تغييراتي كه در باز تهري مأموريتش عيان گرديده در شرايطي ميباشاد كاه در
پي اصالح ساختار آموزشي خود است تا بتواند برابر با سند چش اناداز باه اهاداف خاود باه وياژه اهاداف
آموزشي در افق  1404برسد .به همين منظور در اين پژوهش سهي شده اسات ميازان تاأثير دورههااي
طولي اارا شاده در دانشاگاه علاوم درياايي اماام خميناي(ره) (دورههااي كارشناساي عاالي رساتهاي و
كارشناسي ارشد) در تحقق اهداف آموزشي راهبردي ندااا مورد بررسي ارار گيارد كاه نتيجاه آن طهااً
موا روشن شدن آسي ها و نقاط ضه سيست آموزشي خواهد شد.
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پژوهش حاضر بر مبناي هدف يك تحقيق كاربردي محسوب ميشود و بر مبناي روش انجام تحقياق
از يك سو به لحاظ بيان وضهيت فهلاي متغيرهااي تحقياق باه روش نظرسانجي توصايفي -پيمايشاي
محسوب ميشود و از سوي ديگر بر مبناي آن كه پژوهشگر صد مطالهه روابي بين متغيرهاي تحقيق را
دارد يك تحقيق همبستگي به حساب ميآيد.
در سا هاي اخير شاهد تغييرات ديدگاهي بسياري در اهميات اايگااه نادااا باوده ايا و دامناه ايان
تغييرات به طور گسترده اي در حا فزوني و عملياتي شدن ميباشد .متها

تغيير اايگااه نادااا از ياك

نيروي نظامي دراه دو به يك نيروي تمام عيار با يك اايگاه ممتااز راهباردي تغييار و تحاو تي كاه از
سا هاي ب آغاز گرديده بود با شدت و انگيزه با تري به صورت هدفمند ادامه يافت تا اايي كه اماروزه
شاهد نيروي دريايي به نسبت درتمندتري نسبت به گذشته ميباشي  .عمده اين تغييرات را ميتاوان باه
شرح ذي خالصه نمود:
 .1تواه ويژه سران كشور به توسهه دريامحور در سا هاي اخير و نقش بايبادي نادااا در
اين الگوي توسهه.
 .2تغيير در مأموريت محوله به نيروي دريايي ارتش ج .ا .ا به گونه اي كاه دفااع از مرزهااي
آبي منطقه استراتژيك درياي عمان و همچنين درياي خزر باه ايان نيارو سا رده شاد و
شهاع مأموريتي اين نيرو تا زير مدار ده دراه شمالي گسترش يافته و نسبت باه گذشاته
از شهاع عملياتي بسيار وسيعتري برخوردار گرديده است.
 .9با تواه به باز تهري مأموريت ندااا مأموريتهاي درياانوردي ايان نيارو تغييار ماهيات
داده و از دريانوردي هاي به نسبت كوتااه مادت باا شاهاع ماأموريتي نسابت ًا محادود باه
دريانوردي هاي بلندمدت ا يانوسي در يك منطقه عملياتي بسيار وسيع ارتقاء يافته است.
 .4افزوده شدن سالح ها و تجهيزات عماده درياايي مادرن و روزآماد باه ناوگاان ساطحي و
زيرسطحي كه عمدة آن ها به دست توانمند متخصصان داخلي صنهت دفاعي ساخته شده
است.
 .5تغيير در استراتژي ندااا در تربيت افسران با تأكيد بر تربيت نيروي انسااني و ياتمادار
شهادتطل

سلحشور انديشهمدار و ...

 .1تواة ويژه اي كه با ترين مقامات لشكري و كشاوري باه نقاش ممتااز نادااا در توساهه
متوازن و پايدار كشور ائ گرديدهاند.
 .7مشاركت ناوگروه هاي اعزامي به خليج عدن در تأمين امنيات كشاتيهااي تجااري سااير
كشورها
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 .1توانمندي ندااا در تهميرات اساسي واحدهاي سطحي و به ويژه زيرسطحي سنگين خاود
كه در سا هاي نه چندان دور امكان آن ميسر نبوده است.
به هر حا

دانشگاه ناگزير است همگام با تغييرات پايش گفتاه و بار اسااس اهاداف راهباردي نادااا

دوره هاي طولي در حا ااراي خود را آسي شناسي نموده و آنها را متناس با مأموريت اديد نادااا باه
سمت و سوي آموزش هاي دريا پايه متناس با تهديد سوق دهد .بيشك ارزشمندترين سارمايههااي هار
سازمان سرمايه ي انساني ميباشد اما نبايد فراموش نمود كه اين منبع ذي يمت نياز باه باارورتر شادن
دارد و با افزايش و به حداكثر رساندن كارايي و اثربخشي نياروي انسااني ارزش ايان سارمايه دو چنادان
خواهد شد .يكي از بديهيترين راههاي توانمندسازي منابع انساني آموزش و ارائهي دورههاي متناسا باا
نياز سازمان و توان كاركنان است .كاركنان متخصصي كه باا فراگياري آماوزش مايآموزناد كاه چگوناه
سازمان خود را يااري نمايناد ن قاش بسازايي در پيشارفت خواهناد داشت(شاهاليي  .)1992آماوزش و
بهسازي كاركنان موضوع بسيار مه راهبردي براي سازمانها محسوب ميشود و به مثابه ابزاري به شامار
ميآيد كه از طريق آن سازمانها گسترهاي را تهيين ميكنند كه در آن دارايي انساني آنهاا سارمايههااي
پايدار تلقي ميشوند(عباس ور  .)1915هدف نظام آموزشي به عنوان يكي از كاركردهااي مها ماديريت
منابع انساني فراه آوردن زمينهاي است كه بر اساس آن تواناييهاي بالقوه افراد به فه درآياد كاه ايان
امر از طريق ايجاد فرصتهاي آموزشي اهت كاركنان تحقق مييابد .آن چه مسل به نظر ميرسد افراد
آموزش ديدهتر و با انگيزه خدمتي با تر نقش مؤثرتري در بهرهوري سازماني دارند.
ندااا كه در حا حاضر به يك نيروي راهبردي تبدي شده است يكاي از ساازمانهااي تأثيرگاذار در
كشور و همچنين مهاد ت اهاني به حساب ميآيد لذا شايسته است سيست آموزشي دانشگاه اين نيارو
كه اولين و بزرگترين دانشگاه دريايي كشور ميباشد پيشرفته و همگام با پيشرفت تكنولاويي و علاوم روز
دنيا باشد .به هر ترتي رسيدن به اهداف ندااا با تواه به سند چش انداز كشور تغيير و گساترش حاوزه
مأموريت و منطقه عملياتي نيروي دريايي راهبردي و همچنين نقش بيبدي نياروي درياايي در توساهه
دريامحور كشور عزيزمان از امله عواملي هستند كه ضرورت ااراي پژوهش و نياز ندااا باراي شناساايي
ميزان اثربخشي دورههاي آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف راهبردي نادااا
و همچنين تدوين دوره هاي اديد مورد نياز اهت دستيابي بهتار باه اهاداف ساازمان را بايش از پايش
نمايان ميسازد.
به همين منظور به نظر ميرسد نتايج اين پژوهش ميتواناد ارزياابي مطلاوبي از ميازان تأثيرگاذاري
فهاليتهاي آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) در برگزاري دورههاي طولي محساوب گردياده
و افق اديدي پيش روي مديران آموزشي ندااا اهت ارتقاي سيست آموزشي اين دانشگاه ايجاد نمايد.
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نتايج حاص از پژوهش ساعدپناه( )1911بيانگر آن اسات كاه فراگياران شاركت كنناده در دورههااي
آموزشي در مجموع ميزان يادگيري و ميزان تغييرات رفتاري را در سطح خوب ارزيابي نموده اناد .نظاري
بودن آموزش در اغل دوره ها و تواه اندک به آموزشهاي عملي مرتبي نبودن آموزشها با ناوع فهاليات
كارمند در بانك نامناس

بودن مكان آموزشاي از لحااظ بهاد مساافت نامناسا باودن زماان برگازاري

كالس ها صالحيت و توانايي پايين علمي اساتيد از مه ترين مشكالت مطرح شده توسي فراگيران شركت
كننده در دورههاي آموزشي بود.
در يك مطالهه موردي در شركت ساپكو(رمضاني  )1917گذراندن دورههاي آموزشي كاركنان نتاايجي
از امله :ارتقاي سطح دانش و مهارت تخصصي در حيطه شغلي كاهش خطاهاي ناشاي از نباود آماوزش
در زمينه حيطه شغلي افزايش ميزان روحيه اعتماد به نفس و سطح انگيزش شغلي افزايش باازده كااري
و اثربخشي كاركنان در محيي كار افزايش انگيزه در ميان كاركنان براي ارتقاي شغلي از طريق دورههاي
آموزشي و افزايش سطح رضايت شغلي و سطح مسووليتپذيري را در بر داشاته اسات .امياري( )1911در
راستاي اثربخشي دورههاي آموزشي شركت ساي ا ديز بر اساس الگوي كرکپاتريك نشان داده است كاه
به طور كلي اثربخشي تمامي دورههاي آموزشي ه از نظر فراگيران و ه از نظر مدرسان درسطح عاالي و
خوب ارزيابي گرديده است .مستند به ادبيات پژوهشي فوق اين مطالهه در صدد پاسخ گاويي باه ساوا ت
پژوهشي زير است:
 .1ااراي دورههاي كارشناسي تا چه ميزان در تحقق اهداف راهبردي ندااا تأثير دارد؟
 .2ااراي دورههاي عالي رستهاي تا چه ميزان در تحقق اهداف راهبردي ندااا تأثير دارد؟
 .9ااراي دورههاي كارشناسي ارشد تا چه ميزان در تحقق اهداف راهبردي ندااا تأثير دارد؟
روش تحقيق
از آن اا كه پژوهش حاضر به دنبا بررسي تأثير دوره هاي طولي اارا شده در دانشاگاه علاوم درياايي
امام خميني(ره) در تحقق اهداف راهبردي ندااا ميباشد لذا اامهه آماري را كليه مديران و فرمانادهان
سطوح مياني به با ي ندااا كه دانش آموختگان يا متقاضيان چنين دورههايي ميباشند تشكي داده اند.
برابر استهالم به عم آمده حج اامهه  191نفر بوده است .بر اساس ادو كراسي و مورگاان ()1970
تهداد افراد نمونه تحقيق حاضر  247نفر محاسبه شده است كه از ميان پرسشنامههاي توزياع شاده 212
پرسشنامه به طور كام و اب استناد امعآوري شده است.
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در خصوص روش نمونه گيري در اين پژوهش به دلي پراكندگي مناطق و پايگاه هاي ندااا و به منظور
توزيع مناس

انتخاب نمونه از ك اامهه آماري از روش نمونه گياري تصاادفي طبقاه اي اساتفاده شاده

است .به ترتيبي كه اامهه آماري به سه منطقه شما انوب و مركز تقسي شاده و باا توااه باه حجا
تهداد افراد هر منطقه و هر يگان تهداد افراد نموناه انتخااب شاده اناد .در خصاوص گاردآوري دادههاا و
اطالعات مورد نياز اهت تبيين ادبيات تحقيق ساوابق مساأله و موضاوع تحقياق از روش كتابخاناهاي از
طريق بررسي كليه مستندات مربوط به برنامه تفصيلي و طرح درسهاي دورههاي طاولي دانشاگاه علاوم
دريايي امام خميني(ره) استفاده شده است .به منظاور اماعآوري دادههاا و اطالعاات ماورد نيااز اهات
آزمون فرضيهها نيز از روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده خواهد شد.
از آن اا كه در تحقيق حاضر ابزار گردآوري دادهها پرسشانامه محقاق سااخته اسات پاس از طراحاي
پرسشنامه و توزيع محدود آن به منظور سنجش پايايي از روش آلفاي كرونباخ اساتفاده شاده و ضاري
 α =0/921به دست آمد كه بيانگر پايايي با ي پرسشنامه مايباشاد .از طرياق نظرخاواهي و اماعآوري
نظرات كارشناسان و متخصصان نيز روايي محتواي آن تأييد شده است .در ايان پاژوهش منظاور آزماون
سوا ها و تحلي روابي بين متغيرها از آمار اساتنباطي(آزمون Tتاكنموناهاي) باا اساتفاده از نارمافازار
 SPSSاستفاده شده و در پايان تحلي آماري هر ساوا

باه منظاور رتباه بنادي مياانگين هار كادام از

شاخصها از ادو ميانگين رتبههاي آزمون فريدمن استفاده شده است.
يافته هاي تحقيق
فرضيه  :1ااراي دورههاي كارشناسي در تحقق اهداف راهبردي ندااا تأثير دارد.
جدول ( : )1آمار استنباطي مربوط به اجراي دورههاي کارشناسي در تحقق اهداف راهبردي نداجا.
دوره

مقدار t

كارشناسي
114491

درااااااااه سطح مهنيداري

اخاااااتالف

آزادي

)(Sig

ميانگين

210

04001

0412411

حد پايين و باا در ساطح اطميناان
%95
پايين

با

045119

047919

همان گونه در ادو  1مشخص شاده اسات مقادار  tمحاسابه شاده  11/491در ساطح ()α= 0/01
مهني دار است لذا اين بدان مفهوم است كه فرض صفر رد گرديده و فرض مقاب پذيرفته شاده اسات و
ااراي دورههاي كارشناسي در تحقق اهداف راهبردي ندااا تأثير دارد.
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جدول ( : )2ميانگين رتبه شاخصهاي فرضيه اول با استفاده از آزمون فريدمن

شاخصهاي اهداف راهبردي ندااا در خصوص دوره كارشناسي

رتبه ميانگينها

و يت مداري

5414

انضباط ظاهري و مهنوي

4459

روحيه سلحشوري

4411

تههد و مسووليتپذيري دانشآموختگان

4410

انگيزه خدمت در مناطق عملياتي دوردست و آبهاي بينالمللي

9411

دانش تخصص و مهارت

9447

روحيه خال يت و نوآوري

2491

ااراي دورههاي كارشناسي در دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) در تحقق اهداف راهبردي نادااا
تأثير داشته و ميزان تأثير اين دوره بر هر كدام از شاخصهاي اهاداف راهباردي نادااا طباق اولويات در
ادو  2آمده است.
فرضيه  :2ااراي دورههاي عالي رستهاي در در تحقق اهداف راهبردي ندااا تأثير دارد.
جدول( : )3آمار استنباطي مربوط به اجراي دورههاي عالي رستهاي در در تحقق اهداف راهبردي نداجا

دوره عالي
رستهاي

مقدار t
44759

دراه

سطح مهنيداري

اختالف

حد پايين و با در سطح اطمينان %95

آزادي

)(Sig

ميانگين

پايين

با

211

04001

0494119

042029

044901

همان گونه در ادو  2مشخص شده است مقدار  tمحاسبه شده  4/759در سطح ( )α= 0/01مهناي
دار است لذا اين بدان مفهوم است كه فرض صفر رد شده و فرض مقاب پذيرفته مايشاود لاذا اااراي
دورههاي عالي رسته اي در دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) در تحقق اهداف راهباردي نادااا تاأثير
داشته و ميزان تأثير اين دوره بر هر كدام از شاخص هاي اهداف راهبردي ندااا طبق اولويت در اادو 4
آمده است.
جدول ( : )4رتبهبندي ميانگين شاخصهاي فرضيه دوم با استفاده از آزمون فريدمن

شاخصهاي اهداف راهبردي ندااا در خصوص دوره عالي رستهاي

رتبه ميانگينها

توان تجزيه و تحلي مسائ سازماني

9495

مهارتهاي انساني و ادراكي

9490

توان دانشآموختگان در تصمي گيري و تصمي سازيها

9402

دانش و مهارت تخصصي

2471

درت خال يت و نوآوري

2451
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توان تجزيه و تحلي مساائ ساازماني مهاارتهااي

نتايح آزمون فريدمن نشان مي دهد كه به ترتي

انساني و ادراكي و توان دانشآموختگان در تصمي گيري و تصمي سازيها از بيشترين رتبه برخوردارند.
فرضيه  :9ااراي دورههاي كارشناسي ارشد در تحقق اهداف راهبردي ندااا تأثير دارد.
جدول ( : )5آمار استنباطي مربوط اجراي دورههاي کارشناسي ارشد در تحقق اهداف راهبردي نداجا

دوره
كارشناسي
ارشد

مقدار t
224115

دراه

سطح مهنيداري

اختالف

حد پايين و با در سطح اطمينان %95

آزادي

)(Sig

ميانگين

پايين

با

210

04001

1421592

141519

149755

همان گونه در ادو  9مشخص شاده اسات مقادار  tمحاسابه شاده  22/115در ساطح ()α= 0/01
مهني دار است لذا اين بدان مفهوم است كه فرض صفر رد گرديده و فرض مقابا پذيرفتاه شاده اسات
دورههاي كارشناسي ارشد در تحقق اهداف راهبردي ندااا تأثير دارد .ااراي دورههاي كارشناس ارشاد در
دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) در تحقق اهداف راهبردي ندااا تاأثير داشاته و ميازان تاأثير ايان
دوره بر هر كدام از شاخصهاي اهداف راهبردي ندااا طبق اولويت در ادو  1آمده است.
جدول ( : )6رتبهبندي ميانگين شاخصهاي فرضيه سوم با استفاده از آزمون فريدمن

شاخصهاي اهداف راهبردي ندااا در خصوص دوره كارشناسيارشد

رتبه ميانگينها

شأن و منزلت ندااا

4477

تقويت كادر علمي

4495

موفقيت در ااراي پرويهها تحقيقات و پژوهشها

4410

دانش و مهارت تخصصي

4405

توان تجزيه و تحلي مسائ سازماني

9414

مهارتهاي انساني و ادراكي

9447

درت خال يت و نوآوري

9449

نتايح آزمون فريدمن نشان مي دهد كه در ميان شاخص هاي اهداف راهبردي نادااا در خصاوص دوره
كارشناسيارشد به ترتي

شأن و منزلت ندااا تقويت كادر علمي موفقيت در ااراي پرويهها تحقيقات و

پژوهشها و دانش و مهارت تخصصي از بيشترين رتبه برخوردارند.
بحث و نتيجه گيري
برابر بررسي هاي به عم آمده عمده ساعات آموزش دوره هاي عاالي رساته اي باه آماوزشهااي دروس
عقيدتي و سياسي ( 159ساعت) و دروس متناس با تهديد ( 199ساعت) اختصاص يافته اسات .سااعات
مذكور بر اساس ابالغ ستادهاي با تر در برنامههاي تفصيلي دوره مذكور گنجانيده شده است و باه عقياده
دانشجويان دوره عالي دروس مذكور در اغل

موارد تكراري باوده و در ارتقااي ساطح داناش و تخصاص

11

شماره 1

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

دانشجويان چندان موثر نمي باشد .شايد و ت آن رسيده است باا نگااهي موشاكافانه نسابت باه باازنگري
برنامه هاي تفصيلي دورههاي عالي رسته اي با نگاه به تقويت دروس تخصصي رستهاي ا دام مؤثري صورت
پذيرد .هر چند اين ا دام مستلزم اغناء سازمان ع .س و مهاونتهاي پرنفوذ آاا (در خصوص آماوزشهااي
متناس با تهديد) ميباشد كه البته كار سادهاي به نظر نميرسد.
در خصوص برنامه تفصيلي دوره هاي كارشناسي نيز مشك مشابهي در خصوص دروس نظامي كه اكثراً
ماهيت دريايي نيز ندارند مشاهده ميشود .در سا هاي اخيار پاس از ااذب دانشاجو باه شايوه كنكاور
اختصاصي آاا برنامه هاي آموزشي دستخوش تغيير گرديد و توااه وياژه اي باه دروس ماذكور شاد .ها
اكنون دانشجويان اين دوره ها مكل به پاس نمودن  40واحد نظامي ( 20واحد مصاوب و  20واحاد غيار
مصوب) در طو تحصي خود ميباشند .با عنايت به ثابت بودن سق واحدهاي دوره كارشناسي ( 195تاا
 140واحد) طبيهي است اين واحدها اايگزين دروس تخصصي گرديده است .مهاونات تربيات و آماوزش
آاا مي بايست مجاب گردد كه نيروي دريايي ياك نياروي تخصصاي تجهيازات -محاور باوده و افازايش
واحدهاي دروس تخصصي ميتواند در ارتقاي بهرهوري دانشآموختگان تأثير فراواني داشته باشد.
پيشنهادها
با عنايت به نتايج به دست آمده از تحقيق موارد زير پيشنهاد ميگردد:
 .1راه اندازي ادي كانون تفكر دانشگاه به منظاور دريافات ايادههااي خال اناه و مبتكراناه اسااتيد
كاركنان و دانشجويان تا از آن طريق شاهد بهبود روحيه خال يت ناوآوري و ابتكاار در دانشاگاه
باشي .
 .2برگزاري كارگاه هاي آشنايي با روش هاي خال انه اهت رفع مشاكالت ساازماني توساي مهاونات
پژوهش و فناوري دانشگاه.
 .9شناسايي موانع ايجاد خال يت و نوآوري در دانشگاه از طريق ياك تحقياق و پاژوهش مساتق و
ارائه راهكار اهت رفع اين موانع.
 .4بازنگري در شيوه هاي تدريس اساتيد دانشگاه و تشويق آنان به منظاور باه كاارگيري شايوههااي
خال انه تدريس به گونه اي كه روحيه خال يت و نوآوري در دانشجويان تقويت گردد.
 .5بازنگري اساسي در متون آموزشي و به روز نمودن دانش ارائه شده در كالسهاي درس.
 .1به روز نمودن دانش اساتيد و مربيان از طريق اعزام نامبردگان به مقاطع تحصيلي با تر.
 .7استفاده از اساتيد مجرب در امر تدريس كه داراي سوابق آموزشي و عملياتي درخشاني ميباشند.
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 .1بازنگري متون آموزشي ارائه شده در دورههاي عالي رستهاي به گونهاي كاه تفااوت مهنااداري باا
متون ارائه شده در دورههاي كارشناسي داشته باشد.
 .9پرهيز از آموزش هاي صرف تئوري و استفاده حداكثري از شبيهسازها آزمايشگاهها و كارگاههااي
مواود در دانشگاه به منظور تلفيق آموزشهاي تئوري و عملي.
 .10نگاه ادي به كارورزي هاي دانشجويي به عنوان يك فرصت اهت بهباود مهاارتهااي تخصصاي
دانشجويان.
 .11با تواه به ارزيابي مثبتي كاه نموناه آمااري از اااراي دورههااي كارشناساي ارشاد در دانشاگاه
داشتهاند پيشنهاد ميشود مهاونت آموزش تمام تالش خود اهت پيگيري در خصوص تصاوي و
ااراي برنامه آموزشي ساير دوره هااي ارشاد (درياانوردي -گارايش نااوبري مهندساي مكانياك
دريايي مديريت لجستيك الكترونيك و پردازش سايگنا هااي درياايي) را از ساوي ساتادهاي
با تر به عم آورد.
 .12يكي از دغدغه هاي هميشگي ندااا تأمين مدرسين مناس اهت امر تدريس در مراكاز آموزشاي
اين نيرو ميباشد .بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيق برگزاري دوره هاي كارشناسي ارشد در
خصوص تقويت كادر علمي مراكز آموزشي ندااا ميتواند بسيار مؤثر وا ع گردد.
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