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چكيده
اين تحقیق يک مطالعه کیفي(مصاحبه نیمه ساختاريافته) بوده که با هدف طراحي مدل تربیت و آمووزش
کارورزی دريانوردی ،صورت پذيرفته است .به اين منظور ،متخصصوا علووم دريوانوردی کوه کوارورزیهوای
دريانوردی را برای دانشجويا دانشگاه علوم دريايي در سه سال اخیر اجرا کردهاند ،انتخاب شدند و از طريق
نمونهگیری هدفمند افسرا رشته تحصیلي ناوبری و فرماندهي کشتي ،مديريت و کمیسر دريايي ،مهندسوي
مکانیک و برق(مهندسا فني) به وسیله پرسشونامه بواز پاسو (مبتني بور ششوا انوداز ،ماموريوت و اهوداف
دانشگاههای علوم دريانوردی) احصا و تحلیل محتوا شده است .سپس ،از طريق گروه کانوني ايون متخصصوا
که مسوول تربیت و آموزش دانشجويا دانشگاه علوم دريايي نیز ميباشند ،شاخصهای ارتقوای آمووزش در
اجرای کارورزی دريانوردی مشخص شده و اقدامات مديريتي متناظر اين شاخصهوا تودوين گرديودهانود .بور
اساس مطالعات به عمل آمده از مدلهای راهبردی آموزش و الگوهای تربیتي ،همچنین ،مولفههای مورد نظر
متخصصا دريانوردی و تربیتي در پرسشنامه بازپاس  ،مدل مفهومي طراحي ،کوه بوه منظوور داشوتن يوک
راهبرد مدو برای اجرای کارورزی ،به دانشگاههای علوم دريايي پیشنهاد ميگردد.
واژه هاي كليدي :تربيت ،آموزش ،كارورزي ،علوم دریایي
تاري دريافت مقاله 39/2/1 :
تاري پذيرش مقاله 39/6/11 :
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مقدمه
امروزه ،تغییرات عمده در سايه دانشگاه ها قرار دارد ،تغییرات جمعیت شناسي ،فن آوریهای جديد ،ورود
ساختارهای اقتصادی به تحصیالت عالي ،تغییر مناسبات بین دانشگاهها و دولوتهوا؛ و حرکوت از جوامو
صنعتي به جوام فناوری اطالعات ،از آ جملهاند (الوين .)2112 ،نظامهای کنوني آموزش با تاکید بر روش
تفکر و عمل ،فرايند ياددهي و يادگیری را عالمانه و آگاهانه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بوه موورد
اجرا گذاشتهاند (آراسته .)1932 ،دانشگاههای علوم دريانوردی ،به عنوا کانو های تعلیا و تربیت ميباشند
که در اين مراکز به ارباب رجوعي خدمت ارايه ميشود که خود محصول است (عنايتي و همکوارا .)1932 ،
کارآمد شد دانشجويا در هر زمینهای و همچنین ،مهیا کرد آنها برای محیط کار ،شیزی فراتر از آموخته
های نظری کالسدرس را ميطلبد ،و نتايج مثبتي که از همپا شد علا با عمل حاصل ميشود ،بر هیچکس
پوشیده نیست (صفدری رنجبر .)1939 ،کارورزی بخشي از فرآيند پرورش دانشجو ميباشد ،به اعتقاد سیف،
پرورش عبارت است از جرياني منظا و مستمر که هودف آ کموک بوه رشود جسوماني ،شوناختي ،روانوي،
اخالقي ،اجتماعي و يا به طور کلي رشد شخصیت پرورش يابندگا در جهت کسب هنجارهای مورد پذيرش
جامعه و نیز کمک به شکوفا شد استعدادهای آنها است ،اما هدف کارورزی برخالف پرورش ،شکوفا ساختن
استعدادهای همه جانبه افراد يا رشد شخصیت آنها نیست ،بلکه منظور داد فنو و مهارتهای مورد نیاز به
کارآموزا برای انجام شغل يا حرفهای معین است .به عنوا نمونه ،هدف از تأسیس دورههای تربیت معلوا و
يا تربیت خلبا يا تربیت ماشیننويس برآورد اهداف کلي پورورش نیسوت ،بلکوه ،منظوور مجهوز سواختن
کارآموزا با روشها ،مهارتها و فنو مورد نیاز حرفههای معلمي ،خلبواني يوا ماشویننويسوي است(سویف،
 .)1939بنابراين ،کارورزی دريانوردی را بايد بخشي از پرورش دانشجويا علووم دريوانوردی دانسوت کوه بوا
هدف تربیت افراد برای پذيرفتن مشاغل و تخصصهای دريايي در محیط دريا ميباشد.
طراحي ،اجرا و استقرار نظام جام آموزشي در هر سازماني مسوتلزم تفکور نظامنود و اسوتراتژيک ،جهوت
افزايش اثربخشي و هدفمندی برنامهها و دورههوای آموزشوي اسوت(انوری .)2111 ،اسوتقرار سوامانه جوام
آموزشي در هر سازماني شامل مراحل نیازسنجي ،اجرا و در نهايت ارزشیابي آموزشي است(سلطاني.)1931 ،
به طورکلي ،غفلت يا کا توجهي به هريک از بخشها يا مراحل اصلي نظام آموزشي دانشگاهها زمینه ناکامي
و عقیاگذاری برنامهها را فراها خواهدساخت(عباسي ،)1939 ،به عبارتي ،عدم انجام ارزشیابي صحیح يکوي
از آفتهای برنامه ريزی آموزشي در توسعه مناب انساني است(فتحي واجارگاه ،)1932 ،برعکس ،پیگیری و
مورد توجه قرار داد هر يک از مراحل و تبعیت از شرخه منطقي فعالیتها ،باعث ميشود تا اعضای دروني
(برنامهريزا و مجريا ) و همچنین ،مشتريا آموزشها با جديت و اعتماد با فعالیتهای آموزشوي برخوورد
کنند(جباری .)1931،اهمیت کارورزی دريانوردی بايد در تمامي مراحل نظام جام آموزش(طراحي ،اجورا و
استقرار) مدنظر قرار گیرد.
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روشهای مختلفي در حوزه آموزش وجود دارد که ميتوا متناسب با اهداف آموزشي ،محتوا ،نوع مهارت-
ها و توانايي مورد نیاز ،توانايي مدرس و فراگیرا و نیز فضا و امکانات و تجهیزات موورد نیواز ،شايسوتهتورين
شیوه آموزش را از بین روشهای مختلف در اين زمینوه انتخواب کورد(شوعباني .)1938 ،يکوي از مهمتورين
روشهای آموزشي ،روشهای عملي ميباشد که نیازمند آ است تا کارکنا به عنوا يادگیرنده در يادگیری
و برنامههای آموزشي مشارکت فعال داشته باشند(آرجن .)2111 ،1روشهوايي از قبیول آمووزش حوین کوار،
شبیهسازی ،مطالعات موردی ،بازیها ،ايفای نقش و مدلسازی رفتار در اين طبقه قرار ميگیرند .اين روشها
برای انتقال مهارتهای ويژه ،فها شگونگي انتقال رفتار به شاغل و مواجهه با مباحوث بوین فوردی منوتج از
شغل مناسب هستند(اسفندفر .)1931 ،کارورزی دانشجويا علوم دريايي از جمله روشهای آمووزش حوین
کار ميباشند ،يعني تعلیا کارکنا توسط سرپرستا  ،رؤسا يا مديرا به طوور مسوتقیا از طريوق اجورا و
عملکرد واقعي .اهداف اصلي از آموزش حین کار به شرح زير مي باشد:
 .1استقرار نظام آموزشي غیرمتمرکز با رويکرد خرد جمعي
 .2شناسايي مشکالت و برنامهريزی هدفمند برای رف آ
 .9تقويت روحیه مسوولیت پذيری
 .1تبادل تجربیات درو سازماني و برو سازماني و فرهنگ انجام صحیح کار
 .1شناسايي استعدادها و قابلیت توانمندسازی کارکنا در فرآيند سازماني
 .6تقويت تفکر خالق و يادگیری مشارکتي
 .8بستر سازی جهت فرهنگ سازما يادگیرنده
 .3انتقال مهارتهای جديد پر سرعت و با کمترين بي نظمي
 .3شناسايي خصوصیات داخلي محیط که بتواند بر تکمیل وظايف کاری تاثیرگذار باشد(استانداردهای
آموزش عالي استرالیا.)2111 ،
 .11رضايت شغلي فراگیرا  ،شنانچه در اهداف سازماني مشارکت داده شوند ،عالوه بر رضايت شغلي به
افرادی تبديل مي شوند که کار صحیح را عنوا محور اصلي حرکت خود قرار مي دهند.
 .11ترويج تبادل اطالعات و ارائه عقايد و نظرات(مولر)2111 ،2
 .12به اشتراک گذاری دانش مهارت در اليههای سازماني
 .19تقويت احساس تعلق و اهمیت کارکنا
 .11ترويج تفکر متفاوت بود افراد و تاثیر آ در کارکرد سازماني(مالئیا )1931 ،
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با شناخت اهداف کارورزی دريانوردی دانشجويا دانشگاه علوم دريايي ،مويتووا بوه ارتبواي بوین نظوام
آموزش حین کار و کارورزی دانشجويا پي برد که اين اهداف به شرح زير ميباشند:
 .1توجه به راهبرد آموزش مبتني بر عمل و گامبرداری در جهت تحقق آ
 .2تقويت آموزش علمي و عملي دانشجويا
 .9آموزش کاربرد دروس نظری و کارگاهي
 .1آشنا نمود دانشجويا با سیستاهای داخلي واحد شناور
 .1خوگرفتن و آشنا شد با زندگي در دريا و دريوانوردی دور از سوواحل و ايجواد حوس خودبواوری و
استقالل در دانشجويا
 .6آشنايي با سنن ،آموزش قوانین ،انضباي سازما (معاونت تربیت و آموزش نیروی دريايي.)1939،
رويکرد نظام آموزش حین کار عالوه بر پويايي سازماني ،پیچیدگي خاص خود دارد که اين پیچیدگيها و
شالشهای پیشرو توجه و شناخت کافي ميطلبد که در صورت مغفول واق شد  ،برنامههای آموزشي غیر
اثر بخش خواهند ساخت(ريموند .)2113 ،1شناخت کاملتر و برنامهريزی هوشمندانه در اين حوزه موفقیت
را نزديک به يقین خواهد ساخت و کمترين دستاوردد(جین .)2111 ،2بايد برای ايون مسوائل راهکارهوا و
تدبیری انديشیده شود که برنامههای آموزشي ،آموزش حین کار با کمترين تبعات و بیشترين اثربخشي را
برای سازما به ارمغا آورد(آقاپور.)1939 ،
فارغالتّحصیال دانشگاههای علوم دريانوردی جز دانشگاههايي هستند که فعالیتهای مبتنوي بور عمول را
همزما با دوره تحصیلي انجام ميدهند و در ابعاد مختلف فرماندهي ،رهبری و مديريّتي بايود بوه توانوايي و
مهارتهای حرفهای الزم نائل شده تا بتوانند به وظايف و نقشهای مورد انتظار از آنا عمل کنند .لذا ،کاربرد
ترکیبي از نظريّههای سازما و مديريت به شرح زير ،ميتواند در طراحي برنامههای آموزشي موورد اسوتفاده
قرار گیرد(آقا محمدی.)1933 ،
با عنايت به ادبیات بیا شده ،و با توجه به فقدا مدل مناسب تربیت و آمووزش بورای اجورای کوارورزی
دريانوردی ،به منظور بهبود بخشید به کیفیت مهارتهای تخصصي علووم دريوانوردی ،هودف اصولي ايون
پژوهش پیشنهاد يک مدل تربیت و آموزش اجرای کارورزی دريانوردی دانشجويا برای دانشگاههای علووم
دريانوردی بوده که با ارائه اين مدل؛ انتظارات ذينفعا (افسرا رشتههای تحصیلي ناوبری ،مديريت و کمیسر
دريايي و مهندسي فني) از اجرای کارورزی دريانوردی برای دانشجويا  ،شناسايي شده و اقودامات موديريتي
برای ارتقا کیفي شاخصهای تربیتي مورد نظر از اجرای کارورزی ارائه ميشود ،لذا ،سواالت اصلي تحقیق که
در راستای اهداف تحقیق؛ دغدغه ذهني محقق بوده ،اين است که مدل مفهومي تربیت و آمووزش کوارورزی
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دريانوردی دانشجويا دانشگاههای علوم دريايي دارای شه اجزايي مويباشود ،و انتظوارات متخصصوا علووم
دريايي از اجرای کارورزی برای دانشجويا شه مي باشد و شه راهکارهای مديريتي بايد در اين راسوتا اتخواذ
شوند؟
محقق برای ارايه پاس به اين سئواالت ،تحقیق کاربردی با طراحي مدل را پیشنهاد داده است ،در طراحي
يک مدل شندين گزينه را ميتوا مطرح کرد :از میا مدلهای موجود يکي را ميتووا انتخواب کورد .در
مدلهای موجود ميتوا تغییراتي ايجاد کرد .به طراحي مدل خاص سازما بوا اسوتفاده از روش مناسوب
اقدام کرد(شاوشي.)1939 ،
روش تحقيق
در اين تحقیق با روش مصاحبه گروهي به همراه تحلیل محتوا و گروه کانوني کوه از روشهوای کیفوي
هستند ،مدل تربیت و آموزش کارورزی دانشجويا دانشگاههای علوم دريانوردی طراحي شده است .اجوزای
اين مدل از مصاحبه نیمه ساختاريافته و پرسشنامه باز پاس

با افراد نمونه آماری استخراج شوده اسوت کوه

مراحل آ به شرح زير مي باشد:
 -1روش میداني اجرای پرسشنامه سئوال باز و بررسي اسوناد و مودارک و تحلیول محتووای آنهوا :بوه
منظور شناسايي انتظارات خبرگا علوم دريانوردی از اجرای کارورزی ،فهرستي از پرسشهوا بوا در
نظر گرفتن مهارتهای مورد نیاز در محیط دريايي تهیه شده که در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.
برای تحلیل محتوا ،از طريق کدگذاری به صورت اختصاص داد عدد و رقا(کد) به مقولوههوا بور
اساس شباهتهای واحد تحلیل ،متن پاس های پرسشنامه بررسي شد.
 -2تدوين اقدامات مديريتي متناظر با اين انتظارات و خوشهبندی و نامگذاری آنها .برای اين منظور از
روش گروه کانوني استفاده شدهاست .گروه کانوني ،متشکل از متخصصا صاحب نامي بودهاند که
دارای سابقه دريانوردی و خدمت در محیط دريا بوده و در دانشگاه علوم دريوايي از تجربوه تودريس
ها برخوردار بودهاند .قبل از تشکیل جلسه ،برای سهولت بخشید به اجورای ايون امور ،محقوق ا-
قدامات مديريتي متناظر با هر کدام از انتظارات را بر اساس ادبیات و مدلهای موجود ،به صوورت
خوشههای پیشنهادی ،تدوين کردهاست ،سپس در اختیار اعضای گوروه قورارداده و در جلسوه بوا
تبادل نظر و بحثهای صورت گرفته میا اعضا ،بر اساس فراواني توافقات ،تعديل و اصالحات الزم
در مورد اقدامات مديريتي متناظر صورت گرفته است.
جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه استادا  ،مسوولین (فرماندها ) و مديراني است کوه دارای سوابقه
دريانوردی بیش از  1سال بوده و حداقل يک بار در کارورزی دريانوردی همراه دانشوجويا بووده انود ،روش
نمونه گیری در مورد افسرا نمونه گیری هدفمند همگن بوده است ،به اين صورت که افسوراني کوه از نظور
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ويژگي های مورد بررسي (رشته تحصیلي ،سوابقه دريوانوردی ،سوابقه عملیواتي ،سوابقه خودمت در محویط
دانشگاه) دارای سابقه دريانوردی بیش از پنج سال بوده و همراه دانشجويا در کارورزی شرکت داشتند ،بوه
صورت گروههای همگن مشخص شده اند .با توجه به اينکه ،علي رغا تنوع در رشته های علوم دريايي ،هدف
اصلي اين رشته ها پرورش افرادی متخصص برای زندگي در دريوا و کوار در شورايط دريوا بووده اسوت؛ لوذا،
انتظارات و اقدامات مديريتي به منظور تکمیل نموود فرآينود تربیوت دانشوجويا بورای هموه دانشوجويا
دانشگاه علوم دريايي قابل استفاده است .براين مبنا 11 ،نفر از افسرا واجد ايون شورايط؛ بوه عنووا نمونوه
آماری انتخاب شده اند(نمونه گیری هدفمند) ،ابزارهای مورد استفاده در اين تحقیق به شرح زير ميباشند:
 -1پرسشنامة سؤال باز پاس  :از اين سؤاالت برای بررسوي و مطالعوة عقايود در زمینوهای خواص
استفاده ميشود(سرمد و ديگرا )1939 ،؛ با توجه به بينامي پاسو دهنودگا در سوؤالهوای بواز
پاس  ،در مقايسه با مصاحبه گروهي ،پاس های صادقانة بیشتری به دست ميآيد که نتیجه جوواب
پاسخگويا از ديدگاه مرجح خود هستند .اين نوع پرسشنامه دادههای غني برای محقوق فوراهوا
ميآورند .در اين پژوهش ،از اين نوع پرسشنامه برای بررسي و شناخت انتظارات ذينفعوا اجورای
کارورزی دريانوردی(افسرا رشتههای تحصیلي ناوبری ،مديريت و کمیسر دريايي ،مهندسي فني در
مناطق جنوب و شمال) که دارای تجربه دريانوردی و سابقه تدريس بوده اند ،استفاده شده است.
 -2مصاحبه گروهي :يافتههای اين بخش با طرح پرسشها با  21نفر از متخصصا علوم دريانوردی
به منظور اقدامات الزم برای تقويت آموزشهای کارورزی و طراحي مدل و همچنوین تايیود آ بوه
انجام رسیده است.
جدول( : )1فراواني نمونه آماری بر حسب رشته تحصیلي ،سابقه دريانوردی ،سابقه آموزشي و عملیاتي
رشته تحصیلي
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فرمانده

رده سابقه دريانوردی

رده سابقه آموزشي
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یافتههاي تحقيق
سوال  :1انتظارات افسرا رشتههای تحصیلي ناوبری ،مديريت و کمیسر دريايي و مهندسي فني از اجورای
کارورزی برای دانشجويا شه مي باشد؟
نظر به اين که هدف اصلي اين مقاله اسوتخراج شواخصهوای مووثر بور ارتقوای آمووزشهوای کوارورزی
دريانوردی به منظور طراحي مدل تربیت و آموزش کارورزی ميباشد ،اين شاخصها از نظور خبرگوا نمونوه
آماری در جواب به سئواالت باز پاس

به شرح زير ميباشد:

 -1پرورش مهارت انساني ،مهارت مفهومي ،مهوارت تخصصوي ،مهوارت روانوي – حرکتوي ،مهوارت
شناختي ،مهارت عاطفي
 -2توسعه نقش تربیتي و و آموزشي سرپرستا (فرماندها ) دانشجويا
 -9افزايش نقش تربیتي ،آموزشي و تخصصي استادا و مربیا
 -1کا کرد فاصله بین تئوری و عمل در محتوای دروس کارورزی دانشجويا
سوال  :2برای رسید به اين انتظارات شه اقدامات مديريتي بايد انجام داد؟
انتظارات و اقدامات متناظر مديريتي در فرآيند تربیت و آموزش دانشجويا در کارورزی در جدول  2ارايه
شده است.
جدول( : )5انتظارات و اقدامات مدیریتي متناظر در فرآیند تربيت و آموزش دانشجویان در كارورزي(پاسخ متخصصان علوم دریایي)

اقدامات مديريتي

انتظارات
تقويت مهارت انساني در محیط کار



توانايي برقراری ارتباي موثر در دريا با ديگرا .

دريايي



درک تفاوتهای ديگرا .



محبت به ديگرا  -مافوق ،مادو و همکارا .

تقويت مهارت مفهومي در محیط کار



توانايي تجزيه و تحلیل مشکالت در دريا.

دريايي



توانايي نگرش عمیق به مسائل.



انعطافپذيری در دريا.

تقويت مهارت تخصصي محیط کار



توانايي به کارگیری دروس گذرانده دانشگاه در کارورزی.

دريايي



توانايي ارتباي بین دروس تئوری و کار در دريا.



توانايي به کارگیری مناب انساني و تجهیزات در اجرای کار.



توانايي يادگیری و ايجاد تغییر در محیط کاری.



توانايي ايجاد هماهنگي در امور واحد شناور.

تقويت مهارت رواني – حرکتي



اجرای امور انفرادی به صورت مستقل.

محیط کار دريايي



توانايي مواجهه با مشکالت و درگیریهای خدمتي.



انجام امور جمعي.



برخورداری از توانايي الزم رواني متناسب با فشارهای رواني و روحي محیط دريا.
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تقويت مهارت شناختي محیط کار
دريايي

تقويت مهارت عاطفي محیط کار
دريايي

مسوولین(فرمانده) دانشجويا

محتوای دروس کارورزی

شماره 1



توا تجزيه و تحلیل آموختههای خود



توا خالقیت



شناخت فرهنگ دريانوردی



روحیه توکل در دريا



تعهد به آرما ها و ارزش های اسالمي و ملي



داشتن انگیزه معنوی برای خدمت



رازداری در دريا



آشنايي با علا روا شناسي.



مشارکت فرمانده(مسئولین تربیت) دانشجويا در کار آموزشي.



توانايي برنامهريزی برای دانشجويا به منظور انجام کارهای دسته جمعي.



آشنايي فرمانده با مهارتهای مورد نیاز کارورزی دريانوردی.



توانايي تغییر نگرش دانشجويا به زندگي در دريا.



اهمیت انضباي معنوی در دانشجويا .



داشتن کتاب از همه تجهیزات و دستگاههای واحد شناور.



وجود نقشه جات از دستگاههاو تجهیزات جديد واحد شناور.



تنظیا محتوای دروس قابل تدريس در واحود شوناور توسوط اسواتید بوه هموراه
افسراني که در تخصص مربوطه دارای سابقه دريانوردی بوده اند.

استادا و مربیا کارورزی



افزايش ساعات عملي دروس



توانايي برقراری ارتباي با دانشجويا .



آشنايي با الگوها و روشهای تدريس



توانايي برقراری ارتباي بین دروس تئوری در دانشگاه با محیط کار عملي.



تاکید بر آموزش بوا در نظور گورفتن پورورش دانشوجو در محویط يگوا شوواحد

دريانوردی

شناورر.


نظارت دائا بر فعالیت های دانشجويا .



نظارت بر تدريس مربیا و پرسنل واحد شناور.



آشنايي با علا روا شناسي.

نتيجهگيري و ارائه مدل پيشنهادي
تاکنو مدل تربیت و آموزش برای کارورزی دريانوردی ارائه نشده است؛ اما مدلهای برنامهريزی تربیتوي
– آموزشي برای سازما های آموزشي مطرح شده است؛ مجموع مدلهای برنامهريزی توجه به آينده مطلوب،
8

شماره 1

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

ماموريت و عوامل محیطي ،توجه به ارزشها ،باورها و نیازهای آموزشي به عنوا مولفههای اصولي در مودل-
های تربیتي مطرح شده است .به عنوا مثال شمشیری( )1931در مقالهای با عنوا " ارائه الگوی نظری بوه
منظور جهتدهي و ساماندهي فعالیتهای امور تربیتي در نظام آموزشي" تربیت اخالقي ،عواطفي ،هنوری و
وحدت شخصیت را به عنوا هدفهای اصلي تربیتي نظام آموزشي مطرح کرده است که اين هدفها با مولفه
ارزشهای مدل پیشنهادی تحقیق مطابقت دارد .در تحقیقي ديگر آقا محمدی( )1933در رساله دکتری خود
با عنوا "تدوين راهبرد تربیتي– آموزشي دانشگاههای افسری"؛ اهداف بلوم را بوه عنووا اهوداف تربیتوي–
آموزشي انتخاب کرده و نظريههای متعدد مديريتي (نظريات رابینوز ،نظريوه مینتزبور  ،نظريوه میرکموالي،
آيیننامه انضباطي دانشگاههای افسری) را تلفیق نموده و با يک نگورش جوام و بوا توجوه بوه ششوا انوداز
دانشگاههای افسری و در نظر گرفتن ارزشها ،مدل راهبوردی– سیسوتمي را ارايوه نمووده اسوت کوه مودل
پیشنهادی با مدل آقامحمدی کامال تطبیق دارد .آموزشهای علمي  -کاربردی در قالب کارورزی دانشجويي
دانشگاههای علوم دريانوردی به عنوا يکي از عوامل مها انتقال تجربه به نسل جووا بووده و عامول ايجواد
مهارت دانشجويا دانشگاه علوم دريانوردی ميباشد ،کارورزی دريانوردی به دانشجويا فرصت ميدهد تا به
بهترين نحو از يک محیط کاری عیني تجربه کسب کنند ،لذا ،داشتن مدل تربیتي -آموزشوي بورای تکمیول
نمود سامانه آموزش دانشگاههای علوم دريانوردی ضروری خواهد بود ،اين مدل با همکواری متخصصوین
علوم دريايي و تربیتي و در نظر گرفتن اهداف تربیتوي – آموزشوي ،توجوه بوه باورهوا و ارزشهوا و نظريوات
مديريت ،با نگرش سیتمي و با توجه به ششا انداز  1111دانشگاههای کشور طراحي و پیشنهاد تدوين شوده
است که برو داد اين مدل ،اقدامات تربیتي– آموزشي مندرج در جدول شماره 2ميباشد که پیشنهاد موي-
گردد اين اقدامات توسط مسئولین تربیت و آموزش دانشگاههای علوم دريايي اجرای گردد و پیامد حاصول از
اجرای اين اقدامات و مدل پیشنهادی ،تربیت افسرا شايسته با تفکر دريايي ميباشد .مودل پیشونهادی بوه
شرح زير ميباشد.
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