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چکیده
هدف از تحقيق حاضر بررسي آموزش براي برنامه ريزان سازمان هاي دريايي با مروري بر آموزش در حوزه دريا ميباشد.
ينه دريايي چالشهاي جديد و فرصتهاي قابلتوجهي را براي سياستگذاران و برنامه ريزان درزم ٔ
ينه
برنامهريزي درزم ٔ
مديريت محيطهاي دريايي به وجود ميآورد بهطوريکه در انگلستان در سال  9116چارچوب کاري براي آموزش
برنامهريزان دريايي فراهم گرديد که خود منجر به تشکيل يک موسسه پاسخگو و مؤثر در اين زمينه گرديد است.
تحقيق حاضر با استفاده از روش توصيفي– تحليلي به بررسي آموزش براي برنامهريزان حوزه دريايي  ،نيازهاي حال و
آينده و مروري اجمالي بر نظام برنامهريزي انگلستان در حوزه دريايي ميپردازد.
يافتههاي اين پژوهش نشان ميدهد درصورتيکه برنامهريزي دريايي مؤثر بوده و دستيابي به اهداف تعيين شده ميسر
گردد منجر به ايجاد تحول و توسعه خواهد گرديد و پاسخگويي ،کارايي و اثر بخشي و در نهايت بهره وري را نهادينه
خواهد نمود .بر مبناي دادههاي جمع آوري شده در جهت توسعه و بهبودبخشي در سطح حرفهاي ،و همچنين برنامه در
حد صاحب نظران اين بخش ،اين مقاله سعي دارد تا عناصر کليدي آموزش مورد نياز و متناسب با کاربرد را جهت
برنامه ريزان دريايي بررسي و تحليل کند که شامل دانش در زمينه فرآيند برنامهريزي و قوانين وکنوانسيونهاي ملي و
بين المللي ميشود و درک ارتباط بين طرحهاي دريايي متمرکز با محيط هاي مرتبط با صنعت دريايي و ديگر
نيازمندهاي مديريتي و همچنين کاووش در محيطهاي دريايي با نگرش به فعاليتهاي انساني و ويژگيهاي طبيعي
ميشود و در نهايت نتيجهگيري برمبناي نقشهاي متفاوت و مجزا در فرآيند برنامهريزي و نيازهاي آموزشي متفاوت
براي هر يک انجام مي شود.
واژگان کلیدی :برنامهریزی آموزشی ،مؤسسات دانشگاهی ،سیستمهای آموزش دریایی
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مقدمه

برنامهريزي سياست دريايي عنصر مهم و کليدي در اجراي راهبرد آموزشهاي دريايي متمرکز است .در اينجا تغيير
اساسي در آموزش بينالمللي براي مديريت استراتژيک دريايي در اروپا را موردبررسي قرار ميدهيم .اگر مفيد و مثمر
ثمر قرار بگيرد و اهداف تعيينشده قابلدستيابي باشد در حوزه گستردهاي از سازمانها و افراد موردنياز خواهد بود که
تعدادي از آنها بهطور ضروري آموزشهاي استاندارد را فرانگرفتهاند .بدين ترتيب نياز به آموزش در برنامهريزي دريايي
در راستاي منابع و سازمانهاي وابسته در اين صنعت احساس ميشود که اين نيازها شامل برنامهريزان در اين حوزه،
مؤسسات وابسته و مرتبط به منابع دريايي ،گروههاي عالقهمند و افراد خاص ميشود تا در اين زمينهها گزينههاي
آموزشي که نياز خواهد بود را فراگيرند .سطح آموزش ،تعليم و تربيت و ارزيابي نقش مهمي در کيفيت استانداردهاي
فعاالن در بخش دريايي دارد .مبنا و اهداف کل آموزشها مبتني بر بهبود ايمني در کار دريايي است .به هر جهت
آمارهاي تحقيقات دانشگاهي در حوزه دريايي نشان ميدهد که هنوز عوامل انساني بهعنوان پايه در کليه خطاها
هستند .ازاينرو نياز براي بهبود آموزش دريايي وجود دارد .در اين تحقيق ،استانداردهاي آموزشي در سطح جهاني
موردبحث قرارگرفته موانع و چالشها آدرس بندي شدند واقعيت موجود و مشخصههاي نيازهاي آينده پيشنهادشده
است (گيليان گلک .)9102،
در اين مقاله استفاده از تئوري سيستمي براي ايجاد اهداف آموزش دريايي و کاربرد تکنولوژي بر مبناي آموزش در
کارکرد و ارزيابي برنامه آموزشي مورد تحليل قرار گرفته است .مؤسسات آموزشي نيازمند ارزيابي از طريق کاربرد
تکنولوژيهاي مدرن هستند و اينکه چطور ممکن است اين فرآيند در رقابت بزرگتر ،کيفيت باالتر و هزينههاي کمتر
انجام پذيرد.
اين تحقيق تمرکزش را در ميزان در دسترس بودن اصالحات در مؤسسات ،منابع انساني ،طبقه بندي مؤسسات قرار
داده است که خود اين اطالعات براي تأسيس يک شبکه جهاني ضروري هستند
در انگلستان ،مؤسسه ترويج آموزشهاي دريايي چهارچوب کاري وآموزشي براي برنامهريزي دريايي را تعيين مي کند
که شامل ايجاد سازمانهاي جديد ،سازمان مديريت دريايي ميشود (مؤسسه تحقيقات دريايي و سواحل
انگلستان .)9116،اين سازمان در ارتباط با تبادل آموزشي بين کشورهاي نزديک مثل اسکاتلند ،ولز و ايرلند به انجام
کار مي پردازد .تعداد زيادي از ارگانهاي دريايي برنامهري زي دريايي را به دقت مورد توجه قرار مي دهند تا اينکه اين
سياست ها چگونه بر ساختار آنها تأثير ميگذارد.
برنامه براي آموزش جهت امورات دريايي بهصورت پايهاي انجام ميشود و ارتباطي با برنامهريزي در خشکي ندارد .در
حوزه خشکي توسعه و بسط سازه کار در دهه  0621انجام گرديد و اکنون براي سالهاست که در حال اجراست(گيل
اوارت .)9119،
درحاليکه اين برنامهريزي آموزشي بهصورت يکنواخت و آرام انجام ميشود ،بهبود در اين زمينه بهطور افزايشي و
صعودي رخ ميدهد که متناسب با توسعه سياست ملي و سطح اختيارات قابل ارجاع منظور ميگردد( ،نادين وار،
.)9112
ساختارهاي مديريتي براي برنامهريزي در زمينها تا حدودي به اختيارات محلي و سطح ملي و منطقهاي معطوف است
عالوه بر اين ،قوانين شفاف که شامل چهارچوب مديريتي ،اختيارات موازي مناسب ميگردد جهت ارائه براي فرآيندهاي
برنامهريزي در دسترس ميباشند .در مقايسه با موارد باال ،اصول و پايه در ارتباط با برنامهريزي آموزشي و مديريت
مناطق و حوزهها دريايي نسبتاً کم و محدود ميباشد (ويلي هينکا و همکاران  .)9109نياز به برنامهريزي آموزشي
دريايي واضح به نظر ميرسد اما روش برنامهريزي که ميبايست استفاده گردد تا حدود مبهم و کمتر مشخص ميباشد.
مؤسسات ،قوانين و ابزارهاي مديريتي موجود بهطور مشخص تغيير و اصالح گرديد .تا روشهاي جديد مديريتي در
سطح دريايي اعمال گردد .ازلحاظ انگيزش نيز تا حدودي چالش مهم در ارتباط با فرآيندهاي برنامهريزي دريايي را
شامل ميشود که با توجه به مبهم بودن ايجاد ترس در سهامداران يا حتي توسعهدهندگان برنامهها به وجود ميآورد .از
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قبيل سؤالهايي نظير؛ چه شکل از اين برنامهها بايد به کار گرفته شود يا چطور ميتواند اين برنامهها مورد تحليل قرار
گيرد؟ و چگونه اين برنامههاي آموزشي با فرآيندهاي مديريتي موجود مطابقت دارند؟(گيليان گلک .)9102 ،
يک سؤال :چه کسي نيازمند آموزش دريايي است؟
بهمنظور يافتن اشخاصي که نيازمند آموزش در برنامهريزي دريايي هستند ،ضروري است تا اشخاص برجسته و حرفهاي
در فرآيند طراحي و اجرا برنامهريزي آموزشي تأثيرگذار بوده يا حداقل در اين زمينه نقش دارند را مورد شناسايي قرار
دهيم درحاليکه اين اشخاص از يک مکان تا مکان ديگر ازلحاظ سطح آموزشي و تجربه متفاوت هستند حتي نيازمندي
آموزشي و تمرين در جامعه آماري تا حدود زيادي متمايز است و بهطور متوسط نميتوان در نظر گرفته شود .گروههاي
متفاوتي از شرکتکنندگان با فرآيند برنامهريزي روبرو ميشوند که شامل:
الف) برنامهريزان که در جهت توليد طرحها پاسخگو و مسئول هستند .در سطح ملي ( شامل موسسأت و سازمان هاي
عمده در بريتانيا) شامل شرکتکننده در دوره آموزشي مي گردد که ميتوانند در فرآيند آمادهسازي برنامهريزي در
ينه توسعه سياستهاي دريايي دارند و مديريت
توسعه دريايي نقش داشته باشند .اين اشخاص غالباً تجربه درزم ٔ
پروژههايي را به عهده داشتند اما ممکن است فاقد دانش تخصصي محيطهاي دريايي شامل موارد اقتصادي –
اجتماعي ،جنبههاي محيطي ،طبيعي و همچنين حقوقي باشند.
ب) آنهايي که به لحاظ قانوني و بهطور عمده و در سطح پايينتر در فرآيند برنامهريزي شرکت دارند .در مقايسه با
مورد قبلي اين افراد در سطح پايينتر برنامهري زي آموزشي داراي تجربه فرآيندهاي دريايي هستند و بهصورت محلي
هرکدام داراي تجربه تصميمگيرياند اما به لحاظ دانش کاري ممکن است از بسياري از جوانب آموزشي آگاهي نداشته
باشند اين افراد احتماالً نيازمندي در جهت شرکت سازمان مربوطهشان در اثربخشي و توليد برنامههاي دريايي را
شناسايي کرده باشند ،اين گروه ميبايست ديدگاهشان در ارتباط با بهبود بخشي و توسعه روشهاي برنامهريزي
آموزشي دريايي ارتقاء يابد.
ج) ساير عالقهمندان بهعنوانمثال فعالين در بخش اقتصادي ،ماهيگيران ،ملوانان و غيره  .گروه سوم افرادي هستند که
ضمن عالقهمندي در زير بخشهاي صنايع دريايي به فعاليت مشغول هستند و داراي قابليتها و نيازمندي متنوع و
گوناگون آموزشي هستند نظير فعاالن در حوزه نظامي،کشتيراني ،کشتيسازي و ماهيگيران که هرکدام داراي
تجربههاي کاري مرتبط و گسترده هستند اين گروه بهصورت جزئي و تخصصي داراي مهارت بسيارند اما بهصورت کلي
ينه برنامهريزي دريايي و ارتباط همه سازمانهاي مرتبط نياز به
و مرتبط همه سازمانها فاقد تجربه هستند و درزم ٔ
آموزش کافي دارند.
با توجه به گروههاي ذکرشده طبيعتاً آموزش بهصورت متفاوت ارائه ميگردد.
تعریف و شناخت حوزههای دانش در حوزه دریایی
بهصورت اوليه يک پرسشنامه بر کشف ديدگاههاي شرکتکنندگان در ترکيب برنامه آموزشي در سطح متخصصان براي
برنامهريزي دريايي توجه دارد بهطور ويژه پرسيده ميشود که در سطح برنامهريزي دريايي ميبايست کانون توجه به
کدام عناصر :ابزار ،مهارتها و يا دانش قرار گيرد .بيش از  01درصد پاسخدهندگان بهطور مثبت اذعان کردند که دانش
ينه دريايي بايد متمرکز شود .شايد اين مطلب در عمل واضح به نظر نرسد اما بهطور گسترده
و آموزش سطح باال درزم ٔ
در همه جنبههاي برنامهريزي دريايي پاسخدهنده به پرسشنامه بهطور غيرمستقيم به آن اشاره کردند .دامنه عناوين
پيشنهادي شامل موارد زير است:طراحي کردن برنامهريزي دريايي ،استفاده از  ،9CZM ،GIS0ارتباط با سهامداران،
شناخت بخشهاي دريايي ،اجراي قوانين و مقررات ملي و بينالمللي ،کاربردهاي مديريتي علوم طبيعي با منابع محدود
براي مالحظات اقتصادي يا اجتماعي و مصاحبهشوندگان به دو گروه تقسيم ميشوند :گروه اول آنهايي که تجربه و
1- Geographic information system
2- Coastal Zone Management
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ينه برنامه آموزشي در ارتباط با خشکي رادارند و گروه دوم :نفراتي که زمينه کاري در حفرههاي دريايي
تخصص درزم ٔ
رادارند .از هر دو گروه خواسته ميشود که دانش و تجربه خود را بهصورت ترکيبي در جهت آموزش مناسب جهت
برنامهريزي دريايي متمرکز کنند.کاوشهاي بعدي با عناوين کليدي و دامنه همه شرکتکنندگان در جدول  0ارائهشده
است.
برنامهریزی و پیوستگی عوامل مختلف
دانش برنامهريزي و فرآيندهايش براي برنامهريزان دريايي ضروري به نظر ميرسد و در تعداد زيادي از فرآيندهاي
ينه برنامهريزي آموزشي در خشکي ،که شامل توسعه ديد راهبردي و به کار بردن روش اشتراکي است
بهکاررفته درزم ٔ
در محيطها دريايي نيز قابليت کاربردي دارند .بدين ترتيب تحليل و بررسي اصول برنامهريزي در خشکي ميتواند
بهعنوان يک مقدمه و پيشزمينه خوب استفاده شود .در راستاي عالقه قابلتوجه در تجربه موجود در برنامهريزي
دريايي وجود دارد که ميتوان در منابع انتشاراتي سازمان جهاني يونسکو مشاهده کرد .سازمان مذکور فعاليتهاي
مرتبط با برنامهريزي دريايي در تعدادي از کشورها را موردبررسي قرار ميدهد و تعدادي از فعاليتها را برجسته ميکند
و ميزان خروجي و بازخورد آنها را مورد تحليل قرار ميدهد .دو عامل اصلي برنامهريزي آموزشي در خشکي و در دريا
در راستاي همديگر پايه و اساس اين تحليل را فراهم ميآورد ،توجه به پيوستگي برنامههاي دريايي با ساختارهاي
مديريتي موجود بر مبناي برنامهريزي آموزشي در خشکي نيز داراي اهميت است.
قوانین و کنوانسیونهای ملی و بینالمللی
با توجه به پرسشنامهها ،مصاحبهها بهدستآمده از شرکتکنندگان ،علم و دانش استاندارد مورد تأييد قوانين مؤسسات
دريايي ملي و بينالمللي و کنوانسيونها دريايي مرجع اصلي و قابلاعتماد است.
حتي اگر افراد زمينههاي دريايي قوي داشته باشند باز نياز به بهروزرساني آنها طبق قوانين و مقررات بينالمللي است.
برنامههاي آموزشي جديد ميبايست با قوانين بينالمللي مطابقت يافته تا در ساختارهاي قانوني پيکربندي و در طول
چارچوب کاري قرار گيرند .بنابراين يکي از عناصر کليدي مرور قوانين جاري جهت حمايت از فرآيندهاي برنامهريزي
آموزشي جديد است تا براي طراحي و کارکردشان توجيه مناسب وجود داشته باشد.
تعدادي از کنوانسيون منطقهاي و بينالمللي وجود دارد بهعنوانمثال اوسپار 0يک کنوانسيون در جهت حفظ از
محيطهاي دريايي در شمال شرق اقيانوس اطلس است .اهميت اين کنوانسيون ها يا دستوالعملهاي استاندارد در توجه
کامل آنها به برنامهري زي آموزشي متناسب با صنعت دريايي است اما دانش اينکه چگونه بکار گرفته شوند و تقابل
خودکار بين آنها اغلب کم و در دسترس نيست (گيليان گلک  . )9102،تحليل قوانين مصوب در اين کنوانسيون ها مي
تواند حوزه کاري مناسبي را براي برنامهريزان آموزشي ايجاد کند .تعامل و ارتباط بين دانشمندان ،مديران و سياست
گذاران در زمينه دريايي را فرآهم آ ورد که در نهايت به ايجاد آموزش مناسب و موفقيت آميز در زمينه برنامهريزي
دريايي منجر شد.
فعالیت های دریایی
فعاليت هاي اقتصادي ،نظامي در مناطق دريايي از قبيل توليد انرژي از دريا ،ماهيگيري ،اکتشافات انجام مي پذيرد .که
هر يک از اين فعاليت ها ممکن است اثر متفاوت در محيطهاي دريايي داشته باشد براي مثال تغيير بستر دريا يا تخليه
مواد آلوده يا هر گونه استفاده بلند مدت يا کوتاه مدت ديگر نيازمندي هاي متنوعي را جهت بررسي فرآهم مي آورد.
درک درست از اين فعاليتها که شامل نيازمنديهاي عملياتي و ابعاد اقتصادي و محيطي آنها است حائز اهميت
ميباشد .ميزان نياز به اين قبيل اطالعات درداده هاي جمعآوريشده از شرکتکنندگان در طول مصاحبه به دست آمد
1- The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic or OSPAR
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تعداد زيادي از افراد از بخشهاي مختلف دريايي اظهار عالقه در جهت بهبود دانششان در زمينههاي گوناگون از
فعاليتهاي ذکرشده کردند.
دانش دریایی وابسته به تجارت
فاصله عمده در ارتباط ميزان دانش افراد مشغول در فعاليتهاي دريايي مرتبط با فقدان دانش درباره محيطهاي دريايي
و فرآيندهاي دريايي است .که بهعنوانمثال جزر و مد ،فرآيندهاي تغييردهنده اکوسيستم دريا ،ارتباط رودها با درياها،
تغييرات در سطح آب دريا را ناشي ميشود.
بررسی چارچوب کاری در عوامل مؤثر بر اجرای آموزشهای دریایی و سیستم آموزشی در مؤسسات
وابسته به آن
در اين مقاله ساختار کلي در عوامل مؤثر بر اجراي آموزش دريايي و نظامهاي تربيتي در مؤسسات بهصورت سامانمند
موردبحث قرارگرفته است .در ذيل متن عوامل شاخص پذيرششده که ميتواند مؤثر باشد موردبررسي قرارگرفته است.
هدف اين مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر تطبيق آموزش دريايي و سيستم تربيتي در اين حوزه است .يافتهها ميتواند در
جهت آگاهي و هوشياري الزم از عوامل ياري کننده در دانشگاههاي دريايي به کار گرفته شود در اين روش توسعه
برنامهي طراحيشده براي آدرس بندي سرفصلهاي مرتبط بهره جسته ميشود .
در قرن بيست و يکم ،براي صنايع دريايي حوزهي آموزش و تعليم دريايي ( )METاهميت ويژهاي دارد و بهعنوان يک
عامل مثبت و اهرم بالقوه در راهبردهاي چالشبرانگيز براي حل شمار زيادي از مسائل و مناقشات موجود در نظر گرفته
ميشود .به هر جهت  MET،در سطح گستردهتر افزايش در رشد ،توسعه و تغيير مثبت را فراهم ميآورد .مرجع
(الفولي کي ،فرآيند توسعه پايدار  MET )9110را بهعنوان يکي از جنبههاي آموزش شغلي و تعليم تربيت ()VET
مورد تحليل قرار دهد VET .بهوسيله چندين عامل براي مثال ،اقتصاد جهاني ،صنعت ،سياستهاي ابداعي دولتي و
ساختاري را شامل ميشود(جيل ايوار و همکاران .)9100
تعداد زيادي از قلمرو قدرت مؤسسات  METواقعي هستند يا فکر و عقيده را جهت بحث در سطح سياست کالن را
ينه  METکيفيت آموزش و فرآيند ياددهي است و همچنين ارائه
ميتوانند توليد کنند .چالشها براي استادان درزم ٔ
يک محيط که ممکن است براي تعداد زيادي از افراد ناآشنا باشد .در شکل ( )0عوامل مؤثر بر اجراي آموزشهاي
دريايي در مؤسسات و سازمانها ارائه شد.

شايستگي(
مهارت و دانش شکل( )1عوامل مؤثر براجرای آموزش های دریایی در مؤسسات و سازمانهای مرتبط با امور دریایی ص
صالحيت
مطابق تحقيقات انجامشده  01تا  61درصد از حوادث دريايي مبتني بر خطاهاي انساني است .ازاينرو آموزش خوب و
مفيد دريانوردان امري حياتي به نظر ميرسد تا قادر به پيروي از دستورات ،مديريت خطرها حل مسائل باشند و ازنظر
رواني و عاطفي شاد بوده تا عمليات مفيد بهدوراز حاشيه و ايمن را جهت زندگي همراه با ايمني در دريا تجربه کنند .با
0
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اين تفکر ،چالشهايي در  0METبراي دريانوردان وجود دارد که ممکن است بهطور مستقيم يا غيرمستقيم براي آنها،
خانوادهشان و يا صنايع دريايي تأثيرگذار باشد.
بهطور اوليه در فنالند براي استخدام يک کارگر ساده در صنعت دريايي هيچ آموزشي رسمي قبل از ورود به اين حوزه
وجود ندارد .بنابراين مؤسسه آموزش دريايي ملي تعدادي از آموزشهاي پايهاي را تعريف ميکند و برنامهريز آموزشي
بايد تأييد برنامه درسي را مطابق قوانين (سازمان جهاني بندرها و دريانوردي  )9110 /100/ 30 ،دريافت کند.
گواهينامه شايستگي بر مبناي هر دو بخش عملي و تئوري انجام ميشود .بهمنظور گرفتن گواهينامه و مجوز يک
ينه دريايي مثل موارد وجود
تخصص خاص ميبايست بهطور اوليه دوره سهماهه را طي کرد .دورههاي آموزشي درزم ٔ
دارد:
 -0دوره آموزش دريايي براي کارگران ساده در بنادر
 -9دوره آموزش دريايي براي کاربران ماشينآالت و دستگاهها
 -3دوره تخصصي ويژه آموزش دريايي جهت ملوانان و کارکنان کشتي
 -2دوره آموزش ماشينآالت حملونقل
 -0دوره آموزشي جهت مونتاژکاران
 -9گواهينامه جهت پردازش دادهها
براي کسب اطالعات مناسب درباره وضعيت آموزشي حاضر و فرآيندهاي عملي مرتبط با آن ،نمايندههايي از تعدادي از
سازمان وابسته به دريا موردمحاسبه قرار گرفتند با توجه به نيازهاي آموزش متنوع در حوزه دريايي سه گروه آموزشي را
تقسيمبندي ميکنيم:
گروه اول متناسب با نيازمنديهاي قانوني ،قراردادي و واقعي هست که آموزش ويژه جهت همه کارکنان نياز ميشود.
براي گروه دوم کاربران دستگاهها و تجهيزات ميبايست هدف آموزش مرتبط با ايمني و سالمت دريايي استثناء در اين
دسته هستند .جمعآوري اطالعات :دادهها براي اين تحقيق در راستاي توسعه و پيشرفت در سطح ويژه براي برنامهريزي
دريايي جمعآوري گرديده است.
براي برنامهريزي آموزشي دريايي با استفاده از پرسشنامهها و از طريق مصاحبهها با جزئيات دقيق انجام ميگردد.
پرسشنامهها بهوسيله  22شخص حقيقي تکميل ميگردد که شامل بيش از  91سؤال مربوط به نيازهاي آموزشي براي
برنامهريزان در حوزه دريايي است که شامل عناوين مورد پوشش در اين بخش و آمارگيري کلي است .مدتزمان
ينه دريايي (بيش از )011
پرسشنامه  00دقيقه بوده و بهصورت برخط با استفاده از شمار زيادي از پايگاه داده درزم ٔ
توزيع گرديد .البته نرخ در ابتدا پاسخگويي پايين بود اما تعداد زيادي از پاسخگوهاي مستقل اين روند را تسريع
بخشيدند.
مطابق جدول( )0توسعه مواد و محتواي آموزشي فرآيندي متناوب و تکراري است .ازاينرو اطالعات جمع شده دريک
مرحله از سطح موردنظر به نمونه همان سال ارجاع داده ميشود و در مهرومومهاي بعدي با تکرار و بهينهسازي ارتقا
پيدا ميکند .بنابراين تحليل نتايج حاضر بهصورت تجمعي انجامشده و توسعه سامانمند آموزش دريايي در هر سطح را
نسبت به گزارشها در هر زمينه نمايش ميدهد.

1- Maritime Education & Training
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جدول( )1تعداد نفرات از بخشهای مختلف دریایی شرکتکننده در تحقیق
تعداد پاسخگو به

تعداد

تعداد شرکتکنندگان در دورههای

پرسشنامه

مصاحبهشوندگان

آموزشی

مديريت و سياستگذاري در حوزه
دريايي

-

00

30

بخش دولتي

30

-

00

امور مرتبط با مديريت سواحل

30

93

09

بخش تجاري

-

90

00

بخش تحقيقاتي علمي

09

32

92

سازمانهاي مردمنهاد

-

00

03

حوزه ماهيگيري

2

00

-

گردشگري

00

90

-

30

0

توليد انرژي از دريا

9

99

23

دفاعي و نظامي

96

39

09

ساير بخشها

22

30

-

بخش مرتبط با امور دریایی

بندرها و کشتيراني

در سال  9102تقريباً  01درصد واردات و  61درصد صادرات در اين کشتي از طريق دريا انجامشده است .که اين حجم
حملونقل از طريق  01بندر فعال و با حجم واردات و صادرات  69ميليون تن صورت پذيرفته است ( آژانس حملونقل
فنالند  .)9100که از اين ميزان حدوداً  20ميليون تن صادرات بوده است .که اين صادرات شامل محصوالت شامل
محصوالت نفتي و شيميايي ( 0019ميليون تن) و الوار ( 310ميليون تن ) ساير محصوالت چوبي ( 09ميليون تن) ساير
ينه آموزش دريايي در
کاالها و فلزات  610ميليون تن ميشود .با توجه به بررسي انجامشده و مصاحبهها موارد زير درزم ٔ
فنالند قابلذکر است که شامل نقاط قوت ،ضعف تهديد و فرصتهاي روبهرو ميباشد:
جدول( )2ارزیابی سیستم آموزشی در فنالند

نقاط قوت

نقاط ضعف

 سيستم آموزشي انعطافپذير و به مبناي نيازروابط قوي با صنايع صادراتيکارگران در اين حوزه استقامت الزم را براي کاردارند (وقتي توافقکاري جمعي به کار گرفته ميشود)
 قابليت اطمينان باال (امينت و اعتبار در فعاليتها) ساختارهاي ايمني سالمت شغلي وجود دارد و همکاري وابسته بههمه اعضا است.
 آموزش ايمني و سالمت شغلي بهصورت امر مهم مدنظر بوده ودرحال افزايش است.

 شرکت ها جهت آموزش ميبايست هزينه پرداخت کنند. آموزش در سطح ملي وجود ندارد.گروههاي شاغل در صنايع دريايي بهطور ويژه کوچک هستند .لذامنابع زياد جهت آموزش کليه کارآموزان نياز است.
 آموزش بازار جهت کارگران که در سطح اقتصادي پايين هستند باتوجه جمعکردن آنها امري سخت مي باشد.
 آموزش پايهاي اجباري نمي باشد. ساختار بنادر جهت کار ميبايست بيشتر شود. در محيطهاي دريايي ميبايست زمينه جهت آموزش فراهم شود. فقدان رقابت بين بندرهان بود تناسب الزم ،چندين بندر کوچک سهم بزرگي در پيشرفتدارند.
 با توجه به مسائل ايمني و سالمت ،همکاري و نظارت عاليق در اينزمينه ميبايست بهخوبي مجزا گردد.

تهديدها

فرصتها

 -در آينده کار بيشتر بهصورت متمرکز انجام خواهد شد و نيازي به

 -سيستم آموزشي انعطافپذير که اجازه واکنش سريع را به تغييرات
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محيطي ميدهد.
  01تا  61درصد حملونقل خارجي از طريق بندرها در فنالند انجامميشود.
 بندرها بهطور نسبي محل جذب نيروي کاري هستند (درآمد جذبدر مقايسه با آموزش)
 رئيس محوري پايين در فرهنگ کار فنالند قرارداد جهت کارآموزي که دريافت مدرک جهت شايستگي رافراهم ميسازد.
ينه دريايي اغواکننده آن ميباشد و بهعنوان کار موقتي در
کار درزم ٔنظر گرفته نميشود.

نيروي کار جديد ميباشد که جايگزين نميگردند
 افراد شاغل در اين حوزه بيشتر وابسته به موقعيت اقتصادي هستند موقعيت اقتصادي ضعيف ،بيکاري ،عدم تأکيد در آموزش (استفادهاز افراد فاقد آموزش و يا با سطح آموزش پايين) که منجر به نااميدي
در بخشهاي کوچک ميگردد.
 حجم بار کم و تعداد زياد بندرها نسل جديد کارگران ،چگونه در آنها انگيزه ايجاد گردد چطور ساختارهاي ايمني و سالمت شغلي حفظ شوند درصورتيکهتغييرات ساختاري قابلمالحظه هستند.

روششناسی تحقیق
مسئله عمده و مهم اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر اجراي  METدر مؤسسات آموزشي است .بررسي مروري به
متون بهصورت سامانمند بهصورت گامهاي زير انجام شد :فرمولبندي سؤال ،ارائه راهبرد جستجو ،مطالعه ضوابط
انتخابي ،طراحي مطالعه و کيفيت ضوابط ارزيابي.
گام اول :فرمولبندي سؤال ،فرآيند مرور مرکز توجه و مرزها ،و شکلها را براي همه ابعاد فرآيند مرور فراهم ميآورد.
براي مثال ،ضوابط دخول و خروج ،راهبرد جستجو ،محتواي متون مرور شده ،کيفيت ارزيابي و ترکيب شود.
سؤال مروري عبارت بود از :چه عواملي بر اجراي  METدر مؤسسات آموزشي مؤثر است؟
گام دوم :ايجاد راهبر جستجو :راهبرد مطالعه جامع انتخاب شد و مقاالت از دو پايگاه داده (گوگل و گوگل اسکوالر )
جمعآوري شدند و کليد واژه هاي مورد استفاده عبارت بودند از :عوامل مؤثر بر اجراي آموزش دريايي و سيستم تعليم و
تربيت ،اجراي عوامل مشخص آموزش دريايي ،عوامل در آموزش و تعليم دريايي ،عوامل در آموزش دريايي
گام سوم :درخواست جهت مطالعه ضوابط انتخابي :قبل از مطالعه و وارد شدن به بررسي سامانمند ،بهطور اوليه دو فيلتر
انجام مي شود .فيلتر اول ،انتخاب معيار دخول و خروج مي باشد که به بررسي ما مرتبط مي شود و سؤاالت مروري
جهت آدرس بندي به عنوان فيلتر دوم مدنظر قرار مي گيرند.
گام چهارم :طراحي مطالعه ،در اين مقاله ،فقط شواهد تجربي حاصل از نتايج آزمايش يا تحقيق ميداني جمع آوري شد
که شامل تحقيق کيفي است .به هر جهت ،در اين تحقيق مقاالت چاپ شده و نشده نيز مدنظر و محاسبه قرار گرفته
است .متون به گونه اي انتخابشده است که به صورت درست و قوي مرتبط با عوامل مؤثر بر اجراي  METباشد.
گام پنجم :ضوابط ارزيابي کمي :در اين تحقيق همه پنج ضابطه ارزيابي کمي جهت اعتبارسنجي و صحت يافتهها و
اسناد به کار گرفته شد .عالوه بر اين تحقيق بهطور قابلتوجه موردپذيرش بوده و ازلحاظ تجربي داراي اعتبار است و
سؤال تحقيقي به همراه مدلي با چهارچوب تئوريکي را شامل ميشود.
روشهای پیشنهادی جهت نیازهای آموزشی
مدل ISD1
مدل سنتي دورههاي آموزش دريايي مي باشد که اساس کارکردش بيشتر متکي به آموزش تئوري است .که در ساختار
آموزشي آن ،سيستم تئوري روششناسي را جهت تعريف کردن ،توسعه دادن ،بهکارگيري و ارزيابي برنامههاي تعليمي
فراهم ميکند.

1- Instructional Systems Design
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در اين روش همانطور که در شکل ( )0نمايش داده شد ،توسعه نظامهاي آموزشي با تحليل فاز شروع ميشود که
بهطور بنيادي ،ارزيابي از نيازمنديهاي آموزشي و تحليل دادههاي فعاليت مي باشد.

شکل( )2طرح کلی از سیستم آموزشی ISD

روش آموزش فنآوری محور
در اين روش آموزشي اثر متقابل برنامههاي دريايي مورد توسعه قرارگرفتهاند .بهعبارتيديگر تکيهبر فنآوريهاي جديد
نظير سايتها شبکههاي مجازي بر مبناي کامپيوتر است و يک دانشگاه درسته جهان براي فراگيري شکل ميگيرد که
براي همه صنايع دريايي مشترک خواهد بود.
افراد باتجربه در اين حوزه و همچنين کارآموزان مجبور به يادگيري مهارتهاي جديد مبتني بر اين فضاي يادگيري
هستند .بهعبارتيديگر ابزارهاي الکترونيکي بهعنوان نقش مکمل استاد را بازي ميکنند.
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چهار سطح در اين شيوه آموزشي پيشنهاد ميگردد که طبق جدول شماره  3ميباشد و با افزايش از سطح يک تا
چهار نيازها و الگوهاي آموزشي تغيير ميکند .در اين سطوح دقت در متناسب بودن آموزش با سطح دانش و تجربه
شخص و همچنين استفاده از فنّاوري مدنظر قرارگرفته است.
جدول ( )3الگوی آموزشی پیشنهادی فنآوری محور
موارد مبتنی
بر روش
فنآوری

سطح1

سطح3

سطح2

سطح4

محور
دليل و چگونگي بهبود
يادگيري با استفاده از
فنّاوري مشخص نيست.

فنّاوري يادگيري را
پشتيباني ميکند.

بهطور خالصه يادگيري را تعميق
ميبخشد و در طرح درس استفاده
ميکند.

تکنولوژي به نيازهاي
برخي از دريانوردان يا
بخشي از نياز ها توجه
داشته است.

استفاده از تکنولوژي به نياز هاي واگراي
دريانوردان توجه داشته است.

استفاده مناسب توسط
کارآموزان با اساتيد

طرح درس فرمت هاي غني براي
برنامهريزان جهت مدل سازي وبراي
دريانوردان جهت تعميق و بهبود درک
مفهومي فراهم مي سازد

کارآموزان از ابزار براي
رسيدن به استاندارد ها
و اهدا موضوع درسي و
استفاده مي کنند

دانش آموزان از ابزار به شکل معنا دار
ياد گيري مبتني بر تحقيق  ،استفاده مي
کنند .واحد ياد گيري در راستاي
استانداردهاي موضوع درسي و فناوري
طراحي شده است.

ابزار مناسب و مهارت
استفاده محدود است.

ابزار مناسب است بامهارت از آن استفاده
ميشود.

ميزان
پشتيباني

يادگيري را پشتيباني
نميکند.

توجه به
واگرايي
نيازهاي
دريانوردان

استفادهنشده است.

از فنّاوري به شيوه اي که
به نياز هاي واگرايي
دريانوردان توجه داشته
باشد استفاده نشده است
.

استفاده

از تکنولوژي استفاده
نشده و يا به طور
مناسب استفاده نشده
است.

استفاده محدودي از
تکنولوژي توسط
کارآموزان يا اساتيد است
.

تناسب
تکنولوژي با
ويژگي هاي
مخاطب

استفاده نشده است.

ابزار فناوري استفاده شده
با سن و ميزان سواد آن
ها و يا موضوع درس
مطابقت ندارد.

انتخاب

ابزار مناسب
انتخابنشده يا آگاهي
از چگونگي استفاده از
ابزار ندارند.

ابزار مناسب انتخابشده
اما مهارت کافي در
استفاده ديده نميشود.

داليل استفاده از اين روش عبارتاند از:
 -0کاهش هزينههاي آموزشي
 -9کاستن برنامههاي آموزشي
 -3تبديل کليه کارکنان در محيطهاي دريايي بهعنوان آموزشگيرنده
 -2انجام آموزش در بهترين شرايط
 -0افزايش بازدهي کل آموزش در دوره زماني برابر
 -9مديريت بهتر آموزشي
01
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محدودیتهای روشهای آموزشی موجود

متأسفانه ،سرعت افزايش پيچيدگي در فرآيندهاي آموزشي و صنايع دريايي خيلي بزرگتر از بهبود و ارتقاء درروشهاي
آموزشي بوده است .که بيانگر فاصله آشکار نيازي آموزشي و درخواستهاي کاربران در اين حوزه است .تعدادي از اين
موارد زير ارائهشده است:
 -0فقدان واقعگرايي در آموزش
 -9نبود ناهنجاريها و حادثههاي شبيهسازيشده
 -3فقدان آموزش تيمي
 -2فقدان ارزيابي در عملکرد عيني
 -0فقدان يکپارچگي ابزارهاي فنّاورانه با اهداف تعليم و تربيت (فرآيند آموزشي)
 -9فقدان آموزش غير فني جهت کارمندان
 -2فقدان توليد اطالعات از شبيهسازهاي آموزشي
 -0عدم وجود سناريوهاي ساختگي از ناهنجاريها و عيوب
 -6عدم وجود يکپارچگي نتايج و تحقيقات از قلمروهاي ديگري که در آنها ايمني و آموزش بهطور نسبي بيشتر رشد
پيدا کردند.
براي غلبه بر تعدادي از چالشهاي آموزشي ذکرشده در باال ،بهکارگيري روشهاي سيستماتيک ضروري است که در
ادامه شرح ميدهيم.
سیالبس آموزشی پیشنهادی جهت رفع محدودیتها
اين بخش يک سيالبس آموزشي را پيشنهاد ميکند که نشان ميدهد چطور آموزش ميتواند بر مبناي آخرين
پيشرفتهاي علمي در تحقيق آموزشي طراحي ميشود .سيالبس آموزشي پيشنهادي در سه مرحله تشکيلشده است
که روند افزايش دارد (استعمال داخلي و پويايي) و بهطور عمده براي کاربران و دريانوردان فاقد تجربه هدفگذاري شده
است که در اين صورت کاربران چندين سناريو را تجربه ميکنند که بهعنوان نمونههايي جهت آموزش مهارتها در نظر
گرفته ميشود .مرحله آغازي اين فرآيند (مرحله  )0بهصورت ايستا است (بهمنظور مرتب کردن آموزش اجزا بنيادي
فرآيندهاي تعليمي) در ادامه مرحله دوم با آدرس بندي پيچيدگيهاي فني طبيعي در حد سطح زمان مطلوب انجام
ميشود و با قرار گرفتن در مرحله سوم ،پيچيدگيهاي فني و اثباتي در سطح باال شامل سناريوهايي مرتبط با
ناهنجاريها و حوادث ارائه ميشود .اين شيوه همچنين بهعنوان روش افزايش دشواري بيان ميشود چونکه آموزش
تجربي با يک نوع ساده از فرآيند آموزش شروع ميشود و بهتدريج سختياش افزوده ميشود که با باال رفتن زمان و
فشار کاري همراه است.
در مرحله اول اين روش ،کاربر با دياگرام و نمودارها و جزئيات فرآيندها معرفي ميشود قبل از اينکه با شبيهساز
آموزشي (عملکرد دستگاهاي دريايي) روبرو شود .که به کاربر اجازه ميدهد تا فهم از اصول کارکرد سيستم کسب کند
و براي آموزش آمادگي ذهني پيدا کند.جزئيات فرآيند ،حلقههاي کنترلي ،روشهاي کنترلي فرآيند ،عملکردهاي
واحدها و فرآيندهاي واحد را ميآموزد مشخصه اضافي اين روش آموزشي ،امکان ارزيابي خروجيها آموزش به صورت
انفرادي است  .مرحله اول در جهت بهبود تصوير کلي امورات آموزشي است که مي بايست در موقعيت طبيعي به وسيله
فراگيران دوره آموزش دريايي اجرا گردد .به عبارتي ديگر درکي از جزئيات عملکرد طبيعي دستگاهها يا عملکردهاي
معمول جهت انجام فرآيند به صورت ايمن فراهم مي گردد .جدول  0خالصه اي از سيالبس آموزش مرحله اول را به
صورت محتوايي ارائه مي کند براي مثال در مورد آموزش براي فرآيند پااليش ،مشاهده انعکاسي و تعيين چکيده اصول
به طور عمده در پارامترهاي فرآيند را شامل مي شود که جزئيات و الگوريتم هاي کنترلي و نظاير آن به صورت مکمل
ارائه مي گردد.
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جدول ( )4مرحله اول سیالبس آموزشی پیشنهادی
محتواي آموزشي

ارتباط مشخصه هاي عملکردي

آزمون در موقعيت جديد:
 تجربه کردن خطا ها احتمالي در شبيه سازي آموزشيتجربه کردن مشابه هاي فرايند واقعي و سناريوها با جزئيات کامل به کاربردن تمرين هاي ارتباطي بين تيم هاي آموزشي از موقعيتهاتجربههاي واقعي:
 اجراي همه فعاليت هاي متوالي بدست آوردن مهارت ها با استفاده ازآموزش متقاطع بين کاربران تمرين هاي مرتبط با طبيعت توزيعي سيستم هاي پيچيدهتمرين ها براي شناسايي هشدارها با موقعيت هاي نسبي شانمشاهده و انعکاس:
 جزئيات فرآيند با پيچيدگي مناسبشکل دهي چکيده اصول:
 -ارتباط عوامل توزيعي در سيستم

ارزيابي جهت:
 ملکردهاي صحيح توالي صحيح مراحل زمان واکنش بادل پيام بين کاربران مديريت کردن همزمان چندکار شناسايي کدهاي توزيعي اطراف دستگاه -شناسايي هشدارها

هدف هاي آموزشي
 موارد فني جهت درک عملکردهاي طبيعي درک وفهم سيتم هاي چندعامل براي عملکردهاي طبيعي نقشه راه ذهني براي عملکردهاي طبيعي درک هشدارها و مديريت بنيادي آنها اشتراک گذاري مدل ذهني بين کاربران-درک و شناخت برچسب ها و کدهاي آموزشي دردستگاه ها

مرحله دوم آموزش به اتکاء متقابل بين زيرسيستمها و بين ابعاد متفاوت عملکردهاي دريايي به منظور اجازه دادن به
کارآموزان براي اتصال به کارهاي ساده دستورالعملها انجام مي پذيرد که تمام امورات عمده ازقبيل دستورالعملهاي
کارکردي وآموزشهاي اصلي دريايي را شامل مي شود .در اينجا درک و فهميدن نقش زيرسيستمها به صورت مجزا
سيستمهاي بزرگتر براي عملکرد و کاربري موفق ضروري و حياتي است.
جدول شماره  9ويژگيهاي آموزش مرحله دوم را به طور خالصه شرح ميدهد .کارآموزان دريايي ديد عميق تري
نسبت به سرفصلهاي آموزش دريايي تجهيزات و ماشين آالت کار در دريا را تجربه مي کنند .در مرحله دوم آموزش اثر
متقابل و ارتباط بين مرحله اول و دوم برجسته مي گردد و نشان ميدهد که چگونه مهارتهاي پايه آموخته شده در
مرحله اول در امورات و عمليات هاي پيچيده را مي توان بهرهگيري کرد.
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جدول ( )5مرحله دوم سیالبس آموزشی پیشنهادی
محتواي آموزشي

ارتباط مشخصه هاي عملکردي

آزمون در موقعيت جديد:
 بدست آوردن ديدگاه در بخش هاي داخلي،تجهيزات يا اجزا آموزشي اجراي تمرينات جهت اتصال داخلي زيرسيستم هاي گوناگونتجربه هاي واقعي:
 تمرين جهت اجراي تمرينات جهت اتصال داخلي زيرسيستم هاي گوناگونودستورالعمل ها
مشاهده و انعکاس:
 نگاه دقيق به زيرسيستم ها جهت مشاهده و فهم همه پارامترهاي مناسبشکل دهي چکيده اصول:
 درک زيرسيستم هاي مجزا و دانش مربوط به آنها عملکرد /مشخصه ويژه زيرسيستم با توجه به کل سيستم-دامنه بهينه هريک از زيرسيستم ها

ارزيابي جهت:
 علم مربوط به زيرساختارها زيرساختار و عوامل وارد شده در کارکرد ويژه فعاليت هاي صحيح جهت عملکرد ايمن تبادل پيام هاي صوتي بين کاربران مديريت صحيحانجام امورات
آموزشي چندگانه
 -شناسايي کدها و دستورالعمل هاي آموزشي

هدف هاي آموزشي
 درک و فهم زيرسيستم هاي مجزا شرايط اجراي ضروري براي عملکرد بهينه هريک از زير سيستم ها -فهميدن کدها و برچسب هاي مرتبط با هريک از زير ساختارها

مرحله سوم اين روش آموزشي به کارآموزان آموزشي اجازه ميدهد تا با موقعيتهاي تجربي غيرطبيعي و سناريوهاي
حوادث روبرو شوند .پيشرفت و توسعه در شبيه سازي اين مرحله مجوز الزم جهت درک صحيح و اجراي عملکردهاي
اشتباه گوناگون و ناهنجاري را درمحيط شبيه سازي شده فرآهم ميآورد که امکان انجام آن در واقعيت عملي نيست.
کارآموزان آموزش دريايي درمعرض موقعيت ها غيرطبيعي گوناگون قرارگرفته وآموزش الزم را جهت تحليل و مديريت
با واکنش هاي ضروري مي آموزند که به خوبي در حالت هاي مؤثر و دقيق انجام مي شود .بنابراين در مرحله سوم اين
روش حفظ هوشياري باال و آگاهي درمقابل حوادث غيرمترقبه دريايي آموزش داده مي شود که بروز آنها را طي عمليات
هاي واقعي به طور مؤثر کاهش ميدهد .همانطور که درجدول  3ارائه شده شاخصهاي عملکردي مطابق با طبيعت
موقعيت ها و شرايط غيرمترقبه مرحله سوم اين روش آموزشي انتخاب شوند اين ترتيب انتخاب به کارآموزان فهم
اشتباهات ممکن شان را فرآهم مي آورد .با تعدادي تصحيحات در اصول آموزش و روشهاي ارزيابي ،اين بخش ميتواند
با دانش کاربران تجربي منطبق گردد.
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جدول ( )6مرحله سوم سیالبس آموزشی پیشنهادی
محتواي آموزشي

ارتباط مشخصه هاي عملکردي

آزمون در موقعيت جديد:
 تجربه کردن شبيه سازي موقعيت هاي غيرمترقبه گوناگون تجربه کردن شبيه سازي موقعيت هاي غيرمترقبه گوناگونتجربه هاي واقعي:
 آموزش هاي ايمني مديريت موقعيت هاي غير طبيعي شناسايي خطرهامشاهده و انعکاس:
کنترل موقعيت غير طبيعيکنترل سناريو حوادثشکل دهي چکيده اصول:
 مدل هاي ذهني و راهبردهاي عاطفي براي حوادث گوناگوناهداف آموزشي

ارزيابي جهت:
دانش مربوط به تماس موقعيت هاي غيرطبيعي
مسئوليت پذيري
توان جهت سرعت و دقت پيشبيني خطا
پاسخ و واکنش جهت هشدار
کنترل و مديريت تنش

هدف هاي آموزشي
کنترل موقعيت هاي غيرطبيعي ،ارتباطات در طول موقعيت هايپرتنش
 مشابه سازي عدم قطعيت هاي فرآيند استفاده کردن از محصوالت مصنوعي به طور ويژه در موقعيتهاي پرتنش
 پيش بيني خطاها استفاده از مدل هاي ذهني براي تفسير عدم قطعيت هايممکن

کارآموزان دريايي دانش الزم براي ابعاد فني موقعيت هاي غيرطبيعي راکسب کنند
-مشخصه هاي عملکردي مناسب

به هرجهت ،تحقيق بيشتر در مسائل مهم دريايي نظير دزدي دريايي و عملکرد نيروهاي مسلح در مقابله با آن ،آدم
ربايي در دريا ،شکنجه و قتل داراي اثرات قابل توجه در صنايع دريايي هستند .مطالعه انجام شده بوسيله کاهش فشار و
خستگي در دريانوردان را مرتبط با سفر با مدت کم تر (نظير سفر دريايي کمتر از ده روز) نتيجه گيري کرده است.
مدت زمان قابل توجه جهت دريانوردي ،به کارگيري مداوم نيروهاي جديد ،انجام آزمايش هاي جديد در اين حوزه،
فرصت هايي جهت دوستان افراد شاغل و همچنين فرزندان شان جهت دريانوردي در ميزان محدود ،دستيابي به ارتباط
و مخابرات آسان تر بهبود ارتباط مخابراتي بين دريانوردان و خانواده شان و در خاتمه ايجاد زمينه بين ارتباط
خانوادههاي دريانوردان وقتي آنها در دريا هستند .فرآيند آموزش در بخش دريايي کارآموزان را از طريق دستورالعمل
هاي ويژه هدايت مي کند تا استانداردهاي موردنياز جهت گواهينامه ها و مهارت ها فرآهم آورد .سطح آموزش و ارزيابي
نقش عمده در بهبود کيفيت برنامهريزان وفعاليت در بخش دريايي دارد .بخش دريايي مي تواند به وسيله عوامل زيادي
تحت تأثير قرار بگيرد نظير :مقررات و قراردادهاي بينالمللي ،شرکتهاي فعال ،مؤسسات آموزشدريايي (آموزش
مهارتهاي دريايي مطابق با قوانين بين المللي)
توجه به عوامل انساني در زمان وقوع حوادث طبيعي ضرورت را براي پيش بيني روش هاي جديد اجتناب از خطرات
وکنترل تلفات ايجاد مي کند .ارتباط بين عوامل انساني و سخت افزارها ابعاد جديد وچالشهايي را در انجام امورات
دريايي به صورت ايمن وبهينه فرآهم مي آورد.چون که بيش از هشتاد درصد حوادث ناخواسته مربوط به خطا اشتباه
انساني رخ مي دهد .مسائل مهم که در آموزش وجود دارد و معموالً زياد موردتوجه قرار نميگيرد شامل موارد زير است:
 تأخير زماني بين اجرا نوآوري و توسعه تکنولوژي کشورهاي پيشرفته فن آوري هاي نوين و ک شتي هاي جديد را توليد مي کند اما مسائل آموزشي مرتبط به همانميزان رشد نمي کنند.
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 حوزه کاري وسيع در زمينه دريايي که قابليت تغييرات زياد وجود دارد و متناسب با عملکردهاي جديد نيازمنديهاي آموزشي اضافي مي بايست ارائه گردد.
 آموزش هاي موجود والگوهاي آموزشي عملي از کمبودات در اهداف شخص محوردچار آسيب مي شود.قبل از تحليل نيازهاي آينده جهت رفع اين مسائل ،استانداردهاي جهاني مي بايست مطالعه گردد و موانع متناسب با
واقعيت روز بايد آدرس بندي گردد.
مهارتهای آموزشی کسب شده با روش پیشنهادی
همانطور که در بخش  2مورد بحث قرار گرفت ،تعداد زيادي از مهارت هاي ضروري براي برنامهريزي آموزشي در حوزه
دريا معطوف به کارهاي روزمره دراين صنعت ميشود که مرتبط با برنامهريزي و سياست هاي کالن دراين صنعت مي
شود بدين ترتيب هدف ازاين دوره هاي آموزشي به کاربردن و بهينهسازي اين مهارت به صورت هدفمند در محيط هاي
دريايي است.
 GISو مدیریت داده
سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISبه طور زياد به وسيله برنامهريزان در حوزه ساحل براي جمع آوري اطالعات وکسب
داده هاي فضايي در شکل هاي گوناگون استفاده مي شوند و در بخش آموزش هاي دريايي نيز قابليت استفاده دارد.
بنابراين اين ابزار يک نيازمندي براي برنامهري زي دريايي است که کاربران با صالحيت در زمينه  GISبشوند تا بتوانند
قابليت ها و محدوديت ها را مورد سنجش و ارزيابي قرار دهند  .بيشتر شرکت کنندگان در دوره بيان کردند که کاربرد
 GISمي تواند دسترسي به اطالعات تخصصي فني را براي توسعه سيستم هاي جغرافيايي براي توليد و نمايش برنامه
هاي آموزشي بهبود بخشد .البته همه افراد در دوره آموزش نياز به جزئيات در زمينه  GISو اصول کارکردش مديريت
داد،را ندارند .برنامهريزي آموزشي در محيطهاي دريايي نسبت به آنچه در ساحل انجام مي پذيرد فعاليتي جديدتر
است .همچنين در زمينه مديريت داده اطالعات موجود براي محيط هاي دريايي در مقايسه با آنچه در خشکي داريم
بسيار اندک است و زمينه براي پيشرفت به صورت گسترده وجود دارد .داده ها در ارتباط با محيطهاي دريايي بايد به
طور سازماندهي شده غيرموقتي و در شکل هاي الکترونيکي متفاوت مدون گردند.
ایجاد زمینه تحقیق و پژوهش برای برنامهریزی دریایی
دامنه گستردهاي از ايزارهاي رايج توسعه يافته وجود دارند که برنامهريزان دريايي را درزمينه توجه به مسائل اجتماعي
،اقتصادي ،نظامي و مشخصه ها و ساختارهاي محيطي مورد ياري قرار مي دهند که شامل مواردي نظير؛ استفاده از
رايانه و سيستم هاي پشتيبان مشابه است که به شناسايي محيطهاي مناسب با مشخصههاي ويژه کوک مي کند
همچنين مدلهاي پيشبينيکننده که احتمال وقوع پديدهها را در مناطق خاص نشان ميدهند .به طورمتناوب ،ارزيابي
اقتصادي در همه حوزهها نظير تنوع زيستي در مناطق دريايي جهت استفاده در صنعت و اتخاذ تصميمات حمايتي
ميبايست بکار گرفته شود .)29(.کاربرد روش سيستمي جهت توجه به ارتباطات بين علم ،سياست و برنامهريزي براي
موضوعات ويژه در اين حوزه از قبيل غنيسازي آب يا گردشگري در حد کالن بايد مدنظر قرار گيرد .اين مطالعات نياز
به تخصص قابل توجه در هر دو حوزه به کارگيري تجهيزات و تفسير خروجيها و بازخوردها دارد .مطالعات موردي
طرحهاي واقعي در اطراف همان مورد توسعه قرار مي گيرد .دامنه گسترده اي از مثال ها به طور رايج از طريق سايت
سازمان يونسکو در دسترس است که ديدگاه هاي جالب از فعاليت ها را در حد ملي و راهبردي و منطقه اي ارائه مي
کند .عالوه بر اين تمرينات آموزشي عملي از جهتي برجستهسازي تعداد زيادي از فرآيندهاي آموزشي حائز اهميت
ميشود.
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ایجاد سبکهای آموزشی کارآمد برای برنامهریزی دریایی

ار ائه دوره هاي تخصصي به توسعه همکاري هاي نزديک شماري از افراد در جهت پيشرفت برنامهريزي دريايي کمک
مي کند .از قبيل ارتباط با صنعت که ضروري است و تأييد کننده آن است که فرآيند برنامهريزي دريايي حاضر با
نيازهاي بخش هاي دريافت انطباق دارد .اتحاد و پيوستگي اين دوره ها براي مکانيسم برنامهريزي دوره هاي آموزشي
باالتر سودمند خواهد بود و تعداد زيادي از نيازمندي هاي در حوزه دريايي را مورد پوشش قرار ميدهد.
نيازهاي آموزشي براي برنامهريزان دريايي اين عرصه را باز مي نمايد و ارائه دهنده اين مسير است .اين تغييرات به دو
دليل نتيجه مي شود:
 )0فرآيندي که در بريتانيا استفاده خواهد شد درحال حاضر در دسترس است و قابل توصيف است و
 ) 9افراد با تجربه حاضر در دوره قبل از دوره آموزش تخصص هايشان را توسعه مي دهند به طوري که نقطه شروع
مشخص مي شود .بنابه گفته هاي قبلي استفاده از بازخوردهاي شرکت کنندگان در دوره آموزشي جهت تخصيص و
برآورد مواردي که آنها نياز دارند ضروري و الزم است  .اين قبيل دوره هاي آموزشي نياز متنوع و زمينه هاي متفاوتي
دارند.
کارکليدي آموزش دهندگان اين دورهها کنارهم قرار دادن شرکت کنندگان با زمينه هاي تخصصي متفاوت و سطح
تجربي متنوع جهت اشتراک گذاري دانش و تجربه عملي آنهاست که براي تمام گروه ها سودمند است .فرآهم آوري
زمينه هاي متفاوت آموزشي به صورت مجزا در حوزه دريايي (به طور ويژه برنامهريزان در حوزه خشکي و متخصصان
دريايي) گروه آموزشي با دامنه گسترده مهارت ها و دانش جذابيت بيشتري خواهد داشت و احتمال تحليل هاي
آموزشي بين شرکت کنندگان در آن بيشتراست که خود ارائه دهنده دانش است .همچنين بخش کليدي ديگر آموزش،
ائتالف و اتحاد تحقيقات و يافته هاي دانشگاهي با تمرين حاضر و دستيابي به احتماالت آموزشي آينده است تا آنهايي
که تا حدودي بلند پروازانه هست شناسايي گردند.
در کنار توسعه برنامه هاي دريايي ،فرآيند برنامهريزي دريايي جامعه را درگير تعداد زيادي از چالش ها مي کند که
شامل موارد زير است:
 بکارگيري گروه هاي مناسب ؛ شناسايي،درگيرکردن و حفظ تعهد اشخاص در فرآيند برنامهريزي که به طور واقعيمي تواند همه عناصر محيط دريايي را ارائه کند حتي در سکوهاي دريايي که خيلي مشکل ساز هستند اين مطلب
ضروري خواهد بود.
 يکسان کردن برنامه هاي دريايي در مديريت موجود با برنامه هاي دريايي مي بايست با دامنه گسترده اي از فعاليتهاي مديريتي موجود از قبيل تأسيسات ساحلي ،خطوط لوله دريايي و برنامهريزي مديريتي در خشکي يکي و همبسته
گردند .اين مسئله نياز به درک چهارچوب کاري حاضر و رضايت جهت جهت مذاکره يک نقش براي طرحهاي دريايي
دارد.
 يکپارچه کردن علم و سياست براي حمايت از تصميمات مناسب :طرحهاي دريايي مي بايست بر مبناي داده هايمناسب مرتبط با عوامل اجتماعي،نظامي-اقتصادي ،زيست محيطي در فرآيندهاي مديريتي باشند.اين قبيل داده ها
غالباً محدود،نامتوازن هستند اگرچه اين قبيل برنامه هاي آموزشي بايد با نيازهاي جهان واقعي و قابليت انجام داشته
باشند .
همه چالش ها وجود دانش گسترده در منابع وابسته دريايي و حوزه نظامي در دريا را در حال حاضر آدرس بندي مي
کنند و قابليت کشف و تحليل فرآيندهاي برنامهريزي آموزش دريايي از ديدگاه عملي و دانشگاهي دارند.
بحث و نتیجهگیری
بهاينترتيب نيازمندي براي آموزش پيشرفته اشخاص کليدي و مهم که در اين صنعت مسئول بوده يا درفرآيند
برنامهريزي دريايي شرکت دارند مهم وحياتي به نظر ميرسد .اين مقاله به نيازمندي آموزشي توجه دارد و عناصر
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کليدي و تأثيرگذار را با توجه ويژه به نياز براي توسعه و پيشرفت مداوم منابع دريايي مورد شناسايي قرار مي دهد .اين
روش پايه و اساس را براي آموزش و فعاليتهاي تحقيقي در سطوح باالتر فرآهم مي آورد.
به هرجهت اين مطالعه نشان مي دهد که چطور آموزش و آگاهي،صالحيت و شايستگي شغلي (مهارت ودانش)،
خطاهاي انساني ،فرهنگسازي ايمني و عوامل مديريت شغلي نقش مهم و حياتي را در در اجراي آموزشهاي دريايي
در مراکز دريايي اجرا ميکنند از اين روتعداد زيادي از محققان اين موارد راعوامل قلمداد مي کنند .روش شناسي مورد
مطالعه برمبناي فرآيند مرور سيستماتيک از قبيل فرمولبندي سؤاالت مروري ،ارائه راهبرد تحقيق،کاربردها براي
موضوع انتخابي جهت آموزش ،طرح مطالعه ،ارزيابي موضوع آموزشي به صورت کمي بوده است .همه عوامل اوليه داخل
شده در محاسبه به منظور طراحي چهارچوبه آموزش بوده است.
اينکه چطور برنامهري زي آموزشي دريايي در آينده توسعه پيدا مي کند با توجه نتايج شايد به سه نوع متفاوت اين
آموزش در آينده خواهد صورت پذيرفت:
 -0دورههاي تخصصي آموزشي کوتاه مدت براي توسعه حرفه اي مداوم که عناوين کليدي در فرآيندهاي برنامهريزي
آموزش دريايي را اجرا مي کند.
 -9دوره هاي سطح ارشد جهت آموزش افراد با تجربه تر با ديدگاه توسعه زمينه هاي آموزشي مرتبط با کارکرد در
فرآيندهاي برنامهريزي
 -3آموزش بر اي همه افراد تأثيرگذار در صنايع دريايي به ويژه سهام داران و کارکنان رده پايين که نقش در آماده
سازي و اجراي برنامه هاي دريايي به عنوان نماينده ساليان گوناگون دارند.
به طور واضح ،سطح تخصصي ممکن است زمان محدود در ارائه شکل رايج دانش داشته باشد که به طور قوي در
برنامهريزي دريايي در سطح ملي قابل تعبيه است .به هر جهت به عنوان بخشي از يک برنامه توسعه حرفه اي مداوم،
استفاده از تجربه افراد در هر سازمان جهت پيشرفت فرصت هاي موجود درزمينه برنامهريزي آموزشي در دريا است .اين
قبيل آموزش ها منطبق به قوانين نهادها و سازمانهاي مرتبط نيز هستند و سازوکار را جهت انتشار ايدهها و روش هاي
جديد در زمينه برنامهريزي آموزشي با حمايت هايشان فرآهم ميآورند.
سطوح آموزشي باالتر اغلب جهت تکميل نيازهاي جزيي و محلي مشاهده شده در هر زمينه شغلي مشاهده ميشوند که
در نهايت به فرصتهاي شغلي براي فارغ التحصيالن آموزشي تبديل مي شود .برنامهريزي آموزشي دريايي ارايه شده در
اين تحقيق مي تواند به عنوان يک بخش کليدي در برنامههاي مديريت دريايي يا اعتبار دهنده به صالحيت و
شايستگي برنامه به کار گرفته ميشود در اين تحقيق عوامل دريايي شرکت کننده در آموزش را مي توان به يک خاص
گرايي ويژه نسبت به آنچه در برنامهريزي در خشکي رخ دهد ارائه نمود.
همانطور که شرح داده شد محتواي مدولي تواند به صورت نسبتا خوب مشابه دروسي شود که به دانشجويان تدريس
مي شود .به هر جهت نوع فرمت انتخابشده براي برنامهريزي آموزشي به گونه اي است که ضرورتاً محتواي آموزشي
ضرورتا به مرور توسعه و پيشرفت پيدا مي کند الزم به ذکر است که در محيطهاي دريايي آموزشهاي ارايه شده
مي بايست به صورت همزمان به صورت عملي با تحقيقات ميداني الحاق شده و به کار گرفته شود.
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