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ارزيابي ميزان تأثير اجراي دورههاي جانبي دانشگاه علوم دريايي امام
خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشي نيروي دريايي راهبردي
سيدشهابالدين حجازي ،1ابوطالب مطلبي وركاني

2

چكيده
تحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان تأثيير تعأدادي از دورههأاي جأانبي برگأزار شأده در دانشأ اه علأوم دريأايي امأام
خميني(ره) بر تحقق اهداف آموزشي نيروي دريايي راهبردي انجام پذيرفته است .در اين تحقيق ،جامعأه آمأاري كليأه
مديران و فرماندهان سطوح مياني به باالي نداجا كه حداقل  9سال سابقه مديريتي و فرماندهي داشتهانأد و تعأدادي از
دورههاي جانبي مورد تحقيق را طي نمودهاند ( 272نفر) در نظأر گرفتأه شأده كأه از ميأان آنأان بأا اسأتفاده از روش
نمونهگيري تصادفي طبقهاي  161نفر به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .در خصوص گردآوري اطالعات مأورد نيأاز جهأت
تبيين ادبيات تحقيق از روش كتابخانهاي و به منظور جمعآوري اطالعات جهت آزمون فرضيهها نيز از روش ميأداني بأا
استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديده است .جهت سأنج پايأايي ابأزار پرسشأنامه از روش آلفأاي
كرونباخ ( )α=1/512استفاده شده و از طريق نظرخواهي و جمع آوري نظرات كارشناسان و متخصصان روايأي محتأواي
آن تثييد گرديده است .براي توصيف دادهها از آمار توصيفي و همچنين جهت آزمأون فرضأيههأا و تحليأل روابأي بأين
متغيرها از آمار استنباطي (آزمون Tتكنمونهاي) با استفاده از نأرمافأزار  SPSSاسأتفاده شأده اسأت .متغيأر مسأتقل
تحقيق ،دورههاي جانبي دانش اه ياد شده بوده كه شامل دورههاي ايمني چهارگانه دريايي ،اطفاي حريق پيشرفته ،دوره
تربيت مدرسين دريايي ( )TFTو ( CLPمقدماتي و پيشرفته) و متغير وابسته ميزان تحقق اهداف آموزشي نأداجا بأوده
است .پس از تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده تمامي فرضيات تحقيق پذيرفته شده و اين بدان مفهوم است كأه
دورههاي جانبي اجراء شده در دانش اه در راستاي اهداف آموزشي نداجا بوده و در ايأن ميأان ميأزان تثييرگأذاري ايأن
دورهها بر روي شاخصهاي تعيين شده اهداف آموزشي نداجا نيز مشخص گرديده است.
واژگان کليدي :آموزش ،اثربخشي ،اهداف آموزشي نداجا ،دورههاي جانبي.

تاريخ دريافت مقاله59/10/12 :
تاريخ پذيرش مقاله59/11/16 :
 -1دانشجوي دكتري مديريت آيندهپژوهي دانش اه عالي دفاع ملي (نويسنده مسئول)Sh.hejazi@sndu.ac.ir:
 -2استاديار مديريت آموزشي دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره)
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مقدمه

در عصر حاضر ،منابع انساني دانش ر به عنوان مهمترين قابليت سازمان در كسب مزيت رقابتي و همچنين عمدهترين
دارايي نامشهود قلمداد ميشوند و بايد كاركنان را كليد طاليي بهبود كيفيت و بهرهوري كليه فرآيندهاي سازماني
دانست( .طبرسا و احديان ،1836 ،ص )10از آن جا كه نيروي انساني كارآمد ،با ارزشترين منبع هر سازماني به حساب
ميآيد قسمت اعظم سرمايهگذاري ها ،معطوف به نيروي انساني گرديده است .مهمترين ابزاري كه در اين منظور مورد
استفاده قرار ميگيرد "آموزش" است كه با هدف ارتقا كيفي سطح مهارت ،دان و ن رش موجب توانمندي افراد در
ايفاي وظايف خود و كاميابي سازمان ،مورد استفاده قرار ميگيرد( .خراساني و حسنزاده باراني كرد ،1836 ،ص)01
امروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژيهاي اصلي سازمانها براي سازگاري مثبت با شرايي
تغيير قلمداد ميشود(سام خانيان ،1830 ،ص .)18-12
همان گونه كه بيان شد ،يكي از بديهيترين راههاي توانمندسازي منابع انساني ،آموزش و ارائهي دورههأاي متناسأب بأا
نياز سازمان و توان كاركنان است .كاركنان متخصصي كه با فراگيري آموزش ،ميآموزند كه چ ونه سازمان خود را ياري
نمايند ،نق بسزايي در پيشأرفت خواهنأد داشأت( .شأهاليي ،1852 ،ص  )167در همأين راسأتا يكأي از مهأمتأرين
وظيفههاي مديريت منابع انساني تهيه و اجراي برنامههاي آموزشي و تعليمهاي شغلي كاركنان به منظور افزاي ميأزان
مهارتها و كارآيي آنان در سازمان ميباشد( .طاهري هشي ،1835 ،ص  )68در حقيقأت آمأوزش و بهسأازي كاركنأان
موضوع بسيار مهم راهبردي براي سازمانها محسوب ميشود و بأه مثابأه ابأزاري بأه شأمار مأيآيأد كأه از طريأق آن،
سازمانها گسترهاي را تعيين ميكنند كه در آن دارايي انساني آنها سأرمايههأاي پايأدار تلقأي مأيشأوند( .عباسأوور،
 ،1832ص  )166آموزش كاركنان مانند ن هداري اموال و تجهيزات براي آن كه از كارايي بيشأتر برخأوردار باشأند بأه
تعمير و تنظيم مستمر نياز دارند .براي به حداكثر رساندن ايربخشي و كارآيي افأراد سأازمان ،ضأمن آشأنا سأاختن بأا
محيي و توجيه آنها بر اساس نياز ،دورههاي آموزشي مناسب را بايد براي آنها تدوين نمود( .سأيدجوادين ،1839 ،ص
 )080از سوي دي ر امروزه سازمانها در گذر زمان با بررسي و آسيب شناسي نظام آموزشي خود ابزار و آموزشهأايي را
كه بهترين مسير را براي تحقق اهداف پي روي آنها ميگذارد ،شناسايي و فرا ميگيرند .با توجه به اهميأت آمأوزش،
سازمانها تالش ميكنند فرصت هايي را براي رشد و بالندگي اعضاي خود به وجود آورند .مراحل و فرآينأدهاي آمأوزش
درسازمانهاي مختلف تقريباً جامعيت داشته و به قرار ذيل اجرا ميشود:
 oنيازسنجي آموزشي :نياز آموزشي عبارت است از تغييرات مطلوبي كه در فرد يا افأراد يأك سأازمان از نظأر دانأ ،
مهارت يا رفتار بايد به وجود آيد تا فرد يا افراد مزبور بتوانند وظايف و مسئوليتهاي مربأو بأه شأغل خأود را در حأد
مطلوب ،قابل قبول و منطبق با استانداردهاي كاري ،انجام داده و در صورت امكان زمينههاي رشأد و تعأالي كاركنأان را
در ابعاد مختلف به وجود آورد( .سيدحسين ابطحي)1867 ،
 oتعيين اهداف برنامه آموزش :هدفها از اهميت و نق محوري در برنامأهريأزي آمأأأأأوزش كاركنأان برخوردارنأد.
صاحبنظران تربيت نيروي انساني هدفهاي متنوعي را براي آموزش ذكر كردهاند ،در يك جمعبندي كلي اين اهداف را
ميتوان به صورت زير نام برد:
هماهن ي با تغييرات و پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك

هماهن ي با نيازهاي جديد ،تحوالت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهن ي و سياسي جامعه

توسعه مهارتهاي ادراكي ،روابي انساني و فني

كسب ن رش درست و آمادگي براي ايجاد تغيير در سازمان

توسعه شناختي ،ن رش و ديد كلي افراد نسبت به سازمان

تثمين نيروي انساني به منظور جاي زين كردن افراد جديد به جاي افراد خارج شده

هماهن ي سيستمها و فرا سيستمهاي سازمان

فراهم آوردن زمينههاي ارتقاء ،ترفيعات و چرخ شغلي نيروي انساني
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بروز استعداد و توان بالقوه نيروي انساني

كارآمد ساختن نيروي انساني با افزاي ن رش ،رضايت شغلي و بهرهوري كاركنان

بهرهگيري مناسب از امكانات و پرهيز از ضايعات كاري( .ميركمالي)1877 ،

 oمحتواي برنامه درسي آموزش كاركنان :در تصميم گيري درباره محتوا و مواد آموزشي بهتر است به موارد زير توجأه
كنند:
به منظور دستيابي به منابع آموزشي مفيد و جامع ،از صاحبنظران و كارشناسأان ذيصأالح بأه طأور نظأامدار

نظرخواهي شود.
در تدوين منابع آموزشي ،تناسب آن با ويژگيهاي آموزش گيرندگان نظير اطالعأات قبلأي ،تجأارب شأغلي و

مسائل و مشكالت آنان مورد توجه قرار گيرد.
در تدوين منابع آموزشي ،تناسب آن با هدفها و سرفصلهاي تعيين شده براي دوره به دقت مورد توجه قأرار

ميگيرد.
منابع آموزشي دست كم به صورت عملي و قابل كاربرد در محيي كار افراد تدوين شود.

در منابع آموزشي ،منابع اضافي براي مطالعه بيشتر كاركنان معرفي ميشود( .فتحي واجارگاه)1838 ،

روش هاي آموزش كاركنان :روش به كليه كوش هايي كه در جهت ارتقاي سطح دان و آگاهي ،مهارتهأاي

فني و حرفه اي ،شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب در كاركنان يك سازمان به عمل ميآيد و آنأان را آمأاده انجأام و
پذيرش مسئوليتهاي شغلي خود مينمايد( .ابطحي)1875 ،
 oاجراي برنامه هاي آموزش كاركنان :پس از نيازسنجي و تدوين برنامههاي آموزشي ،گأام بعأدي اجأراي برنامأههأاي
آموزش است ،منظور از اجراي اين برنامه عبارت است از فرآيند به بوته عمل گذاشتن يك طرح با برنامأه معأين .جهأت
اجراي برنامههاي آموزش ميبايستي شرايي و امكانات اجرايي دوره (شرايي مدرسان ،نحوه گأزين شأركت كننأدگان،
مدت زمان دوره و زمان برگزاري دوره ،تجهيزات و امكانات و منابع مورد نياز) كامالً مورد بررسي قرار گيرد.
 oارزشيابي آموزش :امروزه اكثر سازمانها ،دوره هاي آموزشي متعددي را در مراكز آموزش خأود و يأا مراكأز آمأوزش
موجود در داخل يا خارج از كشور براي توسعه كاركنان خود برگزار ميكنند و اجراي هر دوره متضأمن سأرمايهگأذاري
هن فت و صرف زمان خدمتي نيروي انساني فعال است .لذا آگأاهي از ميأزان ايربخشأي دورههأاي آموزشأي و بأازدهي
حاصل از آنها براي مديران بسيار حائز اهميت است( .پورصادق)1830 ،
بهرامي خوشخو ( )1839در تحقيقي به بررسي تثيير آموزش ضمن خدمت در زمينههاي روابي انساني ،برقراري محأيي
صميمي و دوستانه ،ابتكار و نوآوري ،اعتماد به نفس ،رعايت شرح وظايف و ايربخ بودن عملكرد مديران آموزش ديأده
و مقايسه آن با مديران آموزش نديده از ديدگاه دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهرسأتان اسالمشأهر پرداختأه
كه نتايج نشان داد ،مديراني كه در دورههاي آموزش ضمن خدمت شركت كرده اند از لحاظ هر يك از متغيرها نسبت به
مديراني كه در اين دورههاي شركت نكردهاند ايربخ تر بودهاند( .بهرامي خوشخو)1839 ،
در تحقيق دي ري پارسا و قنبري همايكوه ( )1833ميزان سودمندي و ايربخشي برنامههأاي آمأوزش ضأمن خأدمت و
رابطهي آن با رشد دان و مهارتهاي شغلي در دانش اه شهيد چمران اهأواز از ديأدگاه كاركنأان آن دانشأ اه را مأورد
بررسي قرار داده كه نتايج پژوه نشان داد در مجموع ،كاركنان از دورههاي آموزش ضأمن خأدمت برگأزار شأده ،بأه
لحاظ مؤلفه هايي مانند تناسب با نيازهاي شغلي ،ايربخشي دورهها در رشد فردي ،بهبود ن رشها و مهارتهأاي شأغلي،
مديريت سودمند برنامهها و حمايت مديريت از كاربرد آموختأههأاي حاصأل از شأركت در برنامأههأاي آمأوزش ضأمن
خدمت ،رضايت چنداني ندارند( .پارسا و قنبريهمايكوه)1833 ،
حدادنيا و شهيدي ( ) 1835نيز به منظور بررسي ديأدگاه اعضأاي هيئأت علمأي دانشأ اه آزاد اسأالمي در مأورد تأثيير
آموزشهاي ضمن خدمت آنان بر كيفيت آموزشي دانش اهها تحقيقي انجام دادهاند كه بر اسأاس نتأايج حاصأله از ايأن
پژوه مشخص گرديد ،آموزشهاي ضمن خدمت در حد زيادي باعث افزاي تواناييهاي علمأي ،در بهتأر نيازهأاي
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دانشجويان ،استفاده بهتر از امكانات و تجهيزات آموزشي ،توسعه محتواي علمي مورد نياز ،بهبود انجام وظايف تدريسأي
و بهبود قابليت اعتماد به دانش اه ميگردد( .حدادنيا و شهيدي)1835 ،
دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) به منظور توانمندسازي دانشجويان دورههاي كارشناسأي و عأالي رسأتهاي خأود و
همچنين كاركنان دانش اه و نداجا همه ساله مطابق تقويم آموزشي ابالغي از سوي معاونت تربيأت و آمأوزش نأداجا در
چندين مرحله اقدام به برگزاري دورههاي جانبي مينمايد .اين ونه آموزشها به سأبب ويژگأيهأاي خاصأي كأه دارنأد
(تخصصي بودن ،تجهيزاتمحور بودن ،تعدد اساتيد و مربيان ،حقالزحمه نسبتاً باالي مدرسين اين ونه دورههأا ،ترابأري،
اسكان و پذيرايي مدرسين و فراگيران در طول اجراي دوره ،حق مثموريت فراگيران اعزامي از سوي مناطق و پاي اههأاي
دريايي نداجا ،تدوين ،تكثير و توزيع متون آموزشي مورد نياز ،استاندارهاي آموزشي مختص آمأوزشهأاي دريأايي و )...
هزينههاي آشكار و پنهان نسبتاً گزافي براي دانش اه و بالطبع نداجا در بر دارد .حال اين دورهها تا چأه ميأزان توانسأته
است اهداف آموزشي پي بيني شده را پوش داده و نداجا را در راه رسيدن به اهداف راهبردي خأود يأاري نمايأد؟ در
همين راستا اين پژوه به دنبال آن است تا بررسي نمايأد اجأراي دورههأاي جأانبي در دانشأ اه علأوم دريأايي امأام
خميني(ره) تا چه ميزان در تحقق اهداف آموزشي نداجا تثيير داشته است؟
با توجه به آن چه در ادبيات نظري و بررسي سابقه انجام تحقيقات مشابه بيان شد فرضيههاي پأژوه را مأيتأوان بأه
شرح زير بيان نمود:
 oاجراي دوره چهارگانه ايمني دريايي در تحقق اهداف آموزشي نداجا تثيير دارد.
 oاجراي دوره اطفاي حريق پيشرفته در تحقق اهداف آموزشي نداجا تثيير دارد.
 oاجراي دوره دوره آموزش مدرسين دريايي ( )T.F.Tدر تحقق اهداف آموزشي نداجا تثيير دارد.
 oاجراي دوره ( PLCمقدماتي -پيشرفته) در تحقق اهداف آموزشي نداجا تثيير دارد.
پژوه حاضر بر مبناي هدف ،يك تحقيق كاربردي محسوب ميشود و بر مبنأاي روش انجأام تحقيأق از يأك سأو بأه
لحاظ بيان وضعيت فعلي متغيرهاي تحقيق به روش نظرسنجي ،توصيفي -پيمايشي محسوب مي شود و از سأوي دي أر
برمبناي آن كه پژوهش ر قصد مطالعه روابي بين متغيرهاي تحقيق را دارد يك تحقيق همبست ي به حساب ميآيد.
جامعه آماري در اين تحقيق كليه مديران و فرماندهان سطوح مياني به باال نداجا كه دان آموخت ان چنأين دورههأايي
ميباشند ،انتخاب گرديده است .حجم جامعه  272نفر بوده كه بأا اسأتفاده از جأدول كرجسأي و مورگأان (كرجسأي و
مورگان )1571 ،تعداد افراد نمونه  161نفر محاسبه و انتخاب گرديده است .در خصأوص روش نمونأهگيأري بأه دليأل
پراكندگي مناطق و پاي اههاي نداجا و به منظور توزيع مناسب انتخاب نمونه از كل جامعه آماري ،از روش نمونأهگيأري
تصادفي طبقهاي استفاده شده است.
در خصوص گردآوري داده ها و اطالعات مورد نياز جهت تبيين ادبيات تحقيق ،سوابق مسثله و موضأوع تحقيأق از روش
كتابخانه اي از طريق بررسي كليه مستندات مربو به برنامه تفصيلي و طرح درسهاي دورههاي جانبي استفاده شأده و
به منظور جمعآوري داده ها و اطالعات مورد نياز جهت آزمون فرضيهها نيز از روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شده است.
براي توصيف دادهها از آمار توصيفي (تكنيكهاي تحليل آمأاري شأامل توصأيف يافتأههأا بأا شأاخصهأاي مركأزي و
پراكندگي) استفاده گرديده و همچنين به منظور آزمون فرضيهها و تحليل روابي بين متغيرها با اسأتفاده از نأرمافأزار
 SPSSاز آمار استنباطي (آزمون Tتكنمونهاي) استفاده شده است .در پايان به منظور رتبهبندي ميأان ين هأر كأدام از
شاخصها از جدول ميان ين رتبههاي آزمون فريدمن استفاده شده است.
به منظور سنج پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ (با نرمافزار  )SPSSاستفاده گرديأد و  α =1/512بأه دسأت
آمد كه بيان ر پايايي باالي آن ميباشد .از طريق نظرخواهي و جمعآوري نظأرات كارشناسأان و متخصصأان نيأز روايأي
محتواي آن تثييد گرديد.
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يافتههاي پژوهش
آزمون فرض اول

 ≤µ3 :H0اجراي دوره چهارگانه ايمني دريايي در دانش اه علوم دريايي امأام خمينأي(ره) در تحقأق اهأداف آموزشأي
نداجا تثيير ندارد.
 ≤µ3 :H1اجراي دوره چهارگانه ايمني دريايي در دانش اه علوم دريايي امأام خمينأي(ره) در تحقأق اهأداف آموزشأي
نداجا تثيير دارد.
جدول( )1آمار استنباطي مربوط به آزمون فرض اول

دوره چهارگانه
ايمني دريايي

مقدار T

درجه
آزادي

153855

199

سطح معنيداري
)(Sig
13111

حد پايين و باال در سطح اطمينان %59

اختالف
ميان ين

پايين

باال

1311920

135527

132173

همان گونه در جدول مشخص ميباشد ،مقدار  Tمحاسبه شده ( )153855از مقدار  Tجدول ( )1/562بزرگتر ميباشأد.
اين بدان مفهوم است كه فرض صفر رد گرديده و فرض مقابل پذيرفته شده است.
آزمون فرض دوم
 ≤µ3 :H0اجراي دوره اطفاي حريق پيشرفته در دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشي نداجا
تثيير ندارد.
 ≤µ3 :H1اجراي دوره اطفاي حريق پيشرفته در دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشي نداجا
تثيير دارد.
جدول( )2آمار استنباطي مربوط به آزمون فرض دوم

دوره اطفاي حريق
پيشرفته

مقدار T

درجه
آزادي

173693

192

سطح معنيداري
)(Sig
13111

حد پايين و باال در سطح اطمينان %59

اختالف
ميان ين

پايين

باال

1317126

135919

131511

همان گونه در جدول مشخص ميباشد ،مقدار  Tمحاسبه شده ( )173693از مقدار  Tجدول ( )1/562بزرگتر ميباشأد.
اين بدان مفهوم است كه فرض صفر رد گرديده و فرض مقابل پذيرفته شده است.
آزمون فرض سوم
 ≤µ3 :H0اجراي دوره آموزش  T.F.Tدر دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشي نداجا تأثيير
ندارد.
 ≤µ3 :H1اجراي دوره آموزش  T.F.Tدر دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشي نداجا تأثيير
دارد.
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جدول ( )3آمار استنباطي مربوط به آزمون فرض سوم

دوره آموزش
مدرسين
()T.F.T

مقدار T

درجه
آزادي

193937

100

سطح
معنيداري
)(Sig
13111

اختالف
ميان ين

حد پايين و باال در سطح اطمينان
%59

1316217

پايين

باال

135270

131567

همان گونه در جدول مشخص ميباشد ،مقدار  Tمحاسبه شده ( )193937از مقدار  Tجدول ( )1/562بزرگتر ميباشأد.
اين بدان مفهوم است كه فرض صفر رد گرديده و فرض مقابل پذيرفته شده است.
آزمون فرض چهارم
 ≤µ3 :H0اجراي دوره آموزش  PLCدر دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشأي نأداجا تأثيير
ندارد.
 ≤µ3 :H1اجراي دوره آموزش  PLCدر دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشأي نأداجا تأثيير
دارد.
جدول ()4آمار استنباطي مربوط به آزمون فرض چهارم

دوره آموزش
PLC

مقدار T

درجه
آزادي

173086

127

(مقدماتي و
پيشرفته)

سطح
معنيداري
)(Sig
13111

اختالف
ميان ين

حد پايين و باال در سطح اطمينان
%59

1315338

پايين

باال

135701

132289

همان گونه در جدول مشخص ميباشد ،مقدار  Tمحاسبه شده ( )173086از مقدار  Tجدول ( )1/562بزرگتر مأيباشأد.
اين بدان مفهوم است كه فرض صفر رد گرديده و فرض مقابل پذيرفته شده است.
نتيجهگيري و بحث
 oاجراي دوره چهارگانه ايمني دريايي در دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشأي نأداجا تأثيير
داشته و ميزان تثيير اين دوره بر هر كدام از شاخصهاي اهداف آموزشي نداجا طبق اولويت در جدول شأماره ( )9آمأده
است.
جدول ( )5ميانگين رتبه شاخصهاي فرضيه اول با استفاده از آزمون فريدمن
شاخصهاي اهداف آموزشي نداجا در خصوص دوره چهارگانه ايمني دريايي

رتبه ميانگينها

استفاده از فنون بقاء در دريا در شرايي اضطراري

2395

پيش يري از حريق و اطفاي آن

2393

استفاده از كمكهاي اوليه در شرايي اضطراري

2392

مسئوليتهاي اجتماعي كاركنان در مثموريتهاي دريانوردي

2381

 oاجراي دوره حريق پيشرفته در دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهداف آموزشي نداجا تأثيير داشأته و
ميزان تثيير اين دوره بر هر كدام از شاخصهاي اهداف آموزشي نداجا طبق اولويت در جدول شماره ( )6آمده است.
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جدول ( )6رتبهبندي ميانگين شاخصهاي فرضيه دوم با استفاده از آزمون فريدمن

شاخصهاي اهداف راهبردي نداجا در خصوص دوره اطفاي حريق پيشرفته

رتبه ميانگينها

سازماندهي و آموزش تيمهاي اطفاي حريق

2361

سازماندهي و كنترل عمليات اطفاي حريق در واحدهاي شناور

2395

بازرسي و ن هداري از سامانههاي كشف و اطفاي حريق

2303

تحقيق و تهيه گزارش در خصوص علل بروز حريق

2382

 oاجراي دوره تربيت مدرسين و ممتحنين دريايي ( )TFTدر دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقأق اهأداف
آموزشي نداجا تثيير داشته و ميزان تثيير اين دوره بر هر كدام از شاخصهاي اهأداف آموزشأي نأداجا طبأق اولويأت در

جدول شماره ( )7آمده است.
جدول ( )7رتبهبندي ميانگين شاخصهاي فرضيه سوم با استفاده از آزمون فريدمن

شاخصهاي اهداف راهبردي نداجا در خصوص دوره TFT

رتبه ميانگينها

ايجاد آمادگي در مدرسين جهت اجراي بهينه آموزشها

8318

كسب توانايي و مهارتهاي الزم در مدرسين جهت اداره كالسها

8313

ايجاد توانايي در مدرسين جهت تنظيم و اجراي طرح درس

8310

به كارگيري شيوههاي نوين تدريس توسي مدرسين

2333

ايجاد اعتماد به نفس در مدرسين

2333

 oاجراي دوره ( PLCمقدماتي و پيشرفته) در دانش اه علوم دريايي امام خميني(ره) در تحقق اهأداف آموزشأي نأداجا
تثيير داشته و ميزان تثيير اين دوره بر هر كدام از شاخصهاي اهداف آموزشي نداجا طبق اولويت در جدول شأماره ()3
آمده است.
جدول ( )8رتبهبندي ميانگين شاخصهاي فرضيه سوم با استفاده از آزمون فريدمن

شاخصهاي اهداف راهبردي نداجا در خصوص دوره PLC

رتبه ميانگينها

توانمندسازي فراگيران در چندمنظورهسازي دست اهها با PLC

8312

ارتقاء ضريب ايمني و كاه

خطاي انساني

8315

كاربري صحيح دست اهها توسي فراگيران با پيادهسازي PLC

8310

توانمندسازي در كنترل از راه دور نمودن دست اهها با PLC

2351

توانايي طراحي و پيادهسازي سامانههاي كنترل هوشمند

2330

با عنايت به نتايج به دست آمده از تحقيق پيشنهادات به شرح زير اعالم ميگردد:
 oيكي از تهديدات جدياي كه همواره واحدهاي شناور سطحي و زيرسطحي نداجا با آن روبرو هستند وقوع حريق در
اين واحدها ميباشد .متاسفانه منشاء بسياري از آنها شناخت ناكافي كاركنان با چ ون ي ن هداشت صأحيح مأواد قابأل
اشتعال ،سهل ان اري در امور تعميراتي و  ...مي باشد .بدتر آن كه در بسياري از موارد به دليل عدم آشأنايي كاركنأان بأا
برخورد علمي و عملي مهار آت  ،كاهاً خسارتهاي جبران ناپذيري به سازمان تحميل گرديده است .با عنايت بأه نتأايج
تحقيق ،اجراي دوره چهارگانه ايمني دريايي و همچنين دوره اطفاي حريق پيشرفته در دانش اه ميتواند تا ميزان بسيار
زيادي در آگاهي بخشي فراگيران به برخورد اصولي با حريق به وجأود آمأده و مهمتأر از آن پيشأ يري از حريأقهأاي
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احتمالي مؤير واقع گردد .لذا پيشنهاد ميگردد كليه دان آموخت ان دانش اه (به ويژه افسران ناوبر و فني) قبل از اعأزام
به مناطق خدمتي دورههاي مورد اشاره را طي نمايند.
 oبر اساس نتايج تحقيق برگزاري دوره  T.F.Tتا ميزان زيادي بر روي ايجاد آمادگي در مدرسين جهت اجراي بهينأه
آموزشها و همچنين كسب توانايي و مهارتهاي الزم در آنان جهت اداره كالسها تأثيير دارد .لأذا پيشأنهاد مأيگأردد
كليه نفراتي كه قرار است در امر تدريس مورد بهره برداري قأرار گيرنأد ،قبأل از شأروع فعاليأت حتمأ ًا دوره مأذكور يأا
دوره هاي مشابه را طي نمايند .همچنين پيشنهاد مي گردد ،ادامه همكاري با اساتيد مدعو خارج از سازمان منو به طي
نمودن اين دوره يا دورههاي مشابه تربيت مربي گردد.
 oامروزه  PLCدر كنترل فرآيندهاي صنعتي جاي زين مدارهاي رله كنتاكتوري شده است و شأاهد توسأعه روزافأزون
اين تكنولوژي مدرن در دنياي صنعتي هستيم .در دهههأاي اخيأر صأنعت كشأتيسأازي (نظأامي و تجأاري) بأه ايأن
تكنولوژي اقبال بسيار نشان داده است و كنترل سامانههاي هوشمند از قبيل تهويه ،موتورهاي الكتريكي ،كنتأرل سأطح
مخازن مايعات و همچنين نماي اطالعات مربو به سامانههأا حتأي در واحأدهاي قأديميتأر نيأز از ايأن تكنولأوژي
بهرهبرداري مينمايند .بسياري از واحدهاي شناور سطحي و زيرسطحي و همچنين واحدهاي صنعتي نأداجا نيأز از ايأن
قاعده مستثني نميباشند .طبيعي است افسران فني كه جهت خدمت در نداجا پرورش مييابنأد مأيبايسأت بأا دانأ
كاربري و همچنين طراحي اين تكنولوژي آشنايي مناسبي داشته باشند .لأذا پيشأنهاد مأيگأردد در مقأاطع تحصأيلي
مختلف كه دانشجويان در دانش اه حضور مييابنأد (كارشناسأي و عأالي رسأتهاي) بأا برگأزاري دوره مأذكور در سأطح
مقدماتي و پيشرفته آموزشهاي مناسب در خصوص افسران فني برنامهريزي و اجرا گردد.
منابع
ابطحي ،سيدحسين« ،مفهوم؛ خواص و مشكالت آموزش كاركنان» ،مديريت دولتي ،شماره اول.1867 ،
ابطحي ،سيدحسين« ،ارزشيابي برنامه آموزشي» ،مجموعه مقاالت سازمان مديريت و برنامهريزي آموزشي كشور ،تهران.1875 ،
بهراميخوشخو ،فاطمه « ،بررسي ميزان تثيير دورههاي آموزش ضمن خدمت مديران در ايربخ بودن عملكرد آنها از ديدگاه
دبيران دبيرستانهاي اسالمشهر در سال تحصيلي  ،»30 -38پژوه هاي تربيتي دانش اه آزاد اسالمي واحد بجنورد،
شماره هشتم ،پاييز .1839
پارسا ،عبداهلل؛ قنبري همايكوه ،امير« ،بررسي ميزان سودمندي برنامههاي آموزش ضمن خدمت و رابطه آن با رشد دان و
مهارتهاي شغلي در دانش اه شهيد چمران اهواز» ،مجله علوم تربيتي دانش اه شهيد چمران اهواز ،دوره پنجم ،سال
شانزدهم ،شماره  ،1بهار .1833
پورصادق ،ناصر« ،رويكردهاي ارزشيابي ايربخ آموزش» ،ماهنامه تدبير ،شماره  ،161شهريور .1830
عباسپور ،عباس ،مديريت منابع انساني پيشرفته ،انتشارات سمت.1832،
حدادنيا ،سيروس؛ شهيدي ،نيما؛ «بررسي ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانش اه آزاد اسالمي در مورد تثيير آموزشهاي ضمن
خدمت آنان بر كيفيت آموزشي دانش اهها» ،فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي ،شماره  ،10زمستان .1835
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