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ارزيابي موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش دريايي کشور
(مورد مطالعه :معاونت آموزش و تربیت نیروی دريايي)
سید محمد زرگر ،5ابوالفضل دانايي ،2علیرضا محمدی
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چكیده
امروزه در کشورهای پیشرفته استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش در ارتش روا گسشتردهای يافتشه اسشته هشدز از ايش
تحقیق ارزيابي موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش کارکنان نیروی دريايي کشور بوده اي موانع با مرور مباني نظشری
و تجربي مرتبط با موضوع تحقیق استخرا شده برای رتبهبندی موانع از روش ديماتل بهره گرفته شد و دادههای مشورد نیشاز از
طريق پرس شنامه مقايسات زوجي که توسط خبرگان پژوه تكمیل ششد جمشع آوری گرديشده نتشايس بدسشت آمشده نششان داد
زيرساخت ،هزينه تجهیزات ،نیروی انساني متخصص ،حمايت مديران ارشد و دشواری ساخت مدل به ترتیش مهمتشري موانشع
استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش نیروی دريايي کشور هستنده
واژگان کلیدی :واقعیت مجازی ،آموزش ،نیروی دريايي ،روش ديماتل.

تاريخ دريافت مقاله79/41/51 :
تاريخ پذيرش مقاله79/47/22 :

 -5استاديار گروه مديريت صنعتي ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد سمنان ،سمنان ،ايران
 -2استاديار گروه مديريت رسانه ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد سمنان ،سمنان ،ايرانه (نويسنده مسئول)a.danaei@semnaniau.ac.ir :
 -3دانشجوی دکتری مديريت رسانه ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد سمنان ،سمنان ،ايران
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مقدمه
نیروی دريايي ارت جمهوری اسالمي ايران که به عنوان يک نیروی راهبردی مطرح مي باشد ،مسئولیت حراست از مرزهای
آبي را بر عهده دارد و آموزش نیروی انساني متخصص و کارآمد از وظايف مهم نداجا است (مطلبي)5373 ،ه
آموزش نیروی انساني سرمايهگذاری پرسودی به شمار ميآيد ،چرا که آموزش يكي از راههای اصولي و منطقي هدايت تالش-
های کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیری استعدادهای نه فته  ،به کاراندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حس
انعطاز پذيری فكری الزم در کارکنان خواهد شد (صبرک و همكاران)547 :5372 ،ه
با پیشرفت فناوری ،استفاده از فناوریهای نوي در آموزش ميتواند موج اثربخشي آن شود ،امروزه استفاده از واقعیت
مجازی 1در دانشگاهها ،دولتها و آزمايشگاههای صنعتي گستردهتر از همیشه است و بهطور روزافزوني در ارت نیز در کنار
روشهای معمول جنگي مورد استفاده قرار ميگیرده واقعیت مجازی استفاده از مدلسازی و شبیهسازی کامپیوتری است برای
ايجاد يک محیط مجازی شبیهسازی شده است تا فرد بتواند با يک محیط مصنوعي سه بعدی بصری يا ديگر حسي ارتباط
برقرار کند (ترهار)2441 ،ه
نیروی دريايي س ديگو به تازگي اعالم کرد که ملوانان در حال آموزش با استفاده از فناوری واقعیت مجازی برای مستقر شدن
روی کشتيهای جنگي هستنده آموزشهای مجازی در کشتيهای جنگي ساحلي موسوم به ال سي اس 1طوری طراحي شده
است که نه تنها به ملوانان بلكه به تمام خدمه مستقر آموزشهای الزم ارائه شود (استی )2459 ،ه
واقعیت مجازی که ميتواند به عنوان چندرسانهای غوطهور يا واقعیت شبیهسازی شده با کامپیوتر شناخته شود ،محیطي را
ترسیم ميکند که حضور فیزيكي در مكانهايي از دنیای واقعي يا جهان تصور را شبیهسازی ميکند و به کاربر اجازه ميدهد
که در آن دنیا تعامل داشته باشده واقعیت مجازی دارای تاريخچه ای طوالني است و مبنای فني آن ميتواند به اوايل دهه 14
میالدی بازگردد (ولو و زالتوا)33 :2459 ،ه
تحقق اهداز سازمان بستگي به توانايي کارکنان در انجام وظايف محوله و انطباق با تغییرات محیطي دارده استفاده از فناوری-
های نوي در آموزش کارکنان از جايگاه خاصي برخوردار است؛ زيرا در چند دهه اخیر بی از هر دوران ديگر در طول تاريخ
بشری ،علوم و فناوری پیشرفت نموده است (جلیل وند)11 :5311 ،ه در حال حاضر سازمانهای نظامي تراز اول دنیا برای
آموزش نیروهای خود از فناوریهای جديدی مانند واقعیت مجازی استفاده ميکننده واقعیت مجازی فناوری جديدی است که
در آموزشهای نظامي کاربرد وسیعي دارد و قادر است آموزشهای خطرناک و مهم نظامي را در محیطي ايم به آموزش-
گیرندگان ارائه کنده تحقیقات نشان ميدهد که بی از  14درصد سوانح دريايي به دلیل خطاهای نیروی انساني رخ ميدهد
(آبتی و همكاران)2 :5371 ،ه بنابراي آموزش نیروی انساني از طريق فناوری واقعیت مجازی ميتواند نق چشمگیری در
کاه خطاهای انساني داشته باشده در اي راستا با توجه به اهمیت استفاده از فناوریهای جديد در آموزشهای نظامي ارت
جمهوری اسالمي ايران ،در مقاله حاضر قرار است موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش کارکنان نیروی دريايي کشور
مورد بررسي قرار گیرده
براساس جستجوی محققان در منابع مخت لف تاکنون در خصوص استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش در ايران پژوهشي
صورت نگرفته استه لذا نتايس حاصل از اي تحقیق ميتواند مديران يا فرماندهان سازمانها و بطور اخص نیروی دريايي کشور
را با کاربردها و موانع استفاده از فناوری واقعیت مجازی برای آموزش آشنا سازده
پیشینه تحقیق
پیشینه نظری

Virtual Reality
Littoral Combat Ship
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در عصر حاضر ،منابع انساني به عنوان مهمتري قابلیت سازمان در کس مزيت رقابتي و همچنی عمدهتري دارايي نامشهود
سازمانها قلمداد ميشوند و بايد کارکنان را کلید طاليي بهبود کیفیت و بهرهوری کلیه فرآيندهای سازماني دانست .از آنجا
که نیروی انساني کارآمد ،با ارزشتري منبع هر سازماني به حساب ميآيد قسمت اعظم سرمايهگذاریها ،معطوز به بهسازی
نیروی انساني گرديده است؛ و مهمتري ابزاری که به اي منظور مورد استفاده قرار ميگیرد آموزش است که هدز آن ارتقا
کیفي سطح مهارت ،دان و نگرش کارکنان است و موج توانمندی آنها در ايفای وظايف خود و کامیابي سازمان ميشود
(حجازی و مطلبي)2 :5371 ،ه
مهمتري داراييهای نیروی های نظامي نیز تجربه و دان آنهاست؛ مقامات نظامي نگران اي هستند که چگونه اي دان را به
يک مرد جوان  51تا  21ساله انتقال دهند تا بهتري راه برای افزاي مهارت و توانايي آنها برای فكر کردن و تصمیمگیری در
محیطهای پیچیده باشد (کوزالک و همكاران)1 :2451 ،ه يكي از سريعتري شیوههای يادگیری آنالي و کامپیوتری  ،محیط-
های تعاملي همهجانبه است (برن)2451 ،ه يک محیط تعاملي به آموزندگان اجازه ميدهد در يک محیط مصنوعي و شبیه-
سازی شده غرق شوند طوری که اي تجربه را به عنوان دنیای واقعي بیان کنند (ولو و زالتوا)33 :2459 ،ه
امروزه همه دست اندرکاران نیروهای نظامي اي واقعیت را قبول دارند که فناوری برای اثربخشي نظامي هر کشور بسیار مهم
است (له له)2455 ،؛ فناوری واقعیت مجازی در زمینه آموزش ارت کاربرد وسیعي دارده از جمله داليلي که ارت به استفاده
از واقعیت مجازی روی آورده است کاه میزان خطر و افزاي امنیت مأموريتهای مهم استه استفاده از شبیهسازی نظامي
برای ارت بسیار ضروری است زيرا در مورد جنگ ،آموزش شغلي نميتواند وجود داشته باشد (همان منبع)ه در واقع يكي از
جنبههای مهم شبیه سازی مبتني بر واقعیت مجازی اي است که فضای الزم برای انجام انواع مانورهای خطرناک و پیچیده که
در دنیای واقعي مشكلساز هستند را فراهم ميکند (ملوی)2447 ،ه
استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش به طور فزايندهای در ارت در حال روا است (ريست2453 ،؛ ريزو و همكاران،
)2453ه و دلیل آن اي است که واقعیت مجازی مي تواند محیط پويا و پراسترس جنگ ،پرواز و شرايط اضطراری را در محیطي
ام شبیهسازی کند (سیدل و چاتیلر)2453 ،ه از شبیهساز واقعیت مجازی ميتوان در نیروی دريايي ،نیروی هوايي و ارت
برای شبیهسازی ناوهای دريايي ،زيردريايي ،هواپیماها ،هليکوپترها و تانکها استفاده کرد (ترهار)2441 ،
واقعیت مجازی يک رابط کاربری ترکیبي (انسان-ماشی ) است که متشكل از تكنولوژیهای مختلفي مانند گرافیک
کامپیوتری ،پردازش تصوير ،تشخیص الگو ،هوش مصنوعي ،شبكه و سیستمهای صوتي است که به شبیهسازی کامپیوتری و
تعامل با کاربر ،ميپردازد و از طريق بازخوردهای متعدد حسي مانند ديداری ،شنیداری ،لمسي و غیره احساس حضور در
محیط واقعي را به کاربر ميدهد (شاهمرادی و همكاران )5371 ،ه
بدن انس ان دارای حواس مهمي مانند بینايي ،شنوايي ،المسه ،بويايي ،چشايي و احساس درد و تعادل و حرکت و غیره است که
او را قادر مي سازد اطالعات موردنیاز را از جهان اطراز کس کنده حواس انسان ،اطالعاتي را از داخل و خار بدن دريافت و
به مغز ارسال ميکند تا اطالعات توسط مغز تفسیر شود که به اي فرايند دريافت و تفسیر اطالعات ،ادراک ميگويیمه در
هنگام ايجاد يک دنیای مجازی مهم تري کار اي است که بتوان فرآيند ادراک انسان را تقلید کرد تا با فري سیستم ادراکي
انسان ،او را به اي باور برساند که بخشي از دنیای مجازی هستنده برای ايجاد احساس غوطهوری در دنیای مجازی بايد
اطالعات واقعي را با اطالعات تولید شده مصنوعي جايگزي کرد تا بتوان دنیای واقعي را با دنیای مجازی جايگزي کنیم (ولو و
زالتوا)33 :2459 ،ه له له ( )2455مفهوم واقعیت مجازی را به صورت شكل  5بیان نموده
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نرم افزار
داده

سیستم کامپیوتر

دنیای واقعي

سخت افزار

موتور واقعیت مجازی

تجهیزات
ديدن

تعديلگر فرکانس
هدفون
دستك

محیط مجازی

کاربر

مخصوص

شنیدن

عینک
ههه

شكل  :5مفهوم واقعیت مجازی (له له)2455 ،

با توسعه فناوری گرافیک کامپیوتری ،واقعیت مجازی برای پشتیباني از پروژه دفاعي ارت اياالت متحده و همچنی مراکز
فرماندهي آنها مورد استفاده قرار گرفته استه نرمافزارهای واقعیت مجازی کاربران را قادر ميسازد تا با يكديگر در دنیای
ديجیتال ارتباط برقرار کنند و همچنی موج کاه هزينهها و تعداد عملیات واقعي موردنیاز برای آموزش پرسنل نظامي
ميشوند (کوزالک و همكاران)1 :2451 ،ه
معموال در حی تمرينات نظامي استاندارد ،زندگي و سالمت سربازان در معرض خطر نیسته در يک تمري نظامي استاندارد
مطالعه ويژگي های رفتاری فرد ،توانايي فرد برای تجزيه و تحلیل تهديد ،شناسايي وضعیت های اضطراری و روند تصمیمگیری
در يک وضعیت تهديدکنندۀ زندگي دشوار است؛ اما واقعیت مجازی اجازه ميدهد تا شرايط مبارزه خطرناک را در يک محیط
ايم ترتی داده آشنايي و شناخت رفتار افراد در موقعیتهای خاص يا خطرناک ،بسیار مهم استه از طريق چنی تجربه
مجازی ميتوان بهتري افراد را برای چنی کارهايي انتخاب و آنها را برای مأموريت آماده کرد (کوزالک و همكاران)1 :2451 ،ه
واقعیت مجازی ميتواند با آماده کردن افراد برای مقابله با شرايط استرس زا ،راهي برای جلوگیری از ايجاد اختالل در سطح
استرس افراد بعد از سانحه در نیروهای نظامي باشد (بوچارد و همكاران)554 :2455 ،ه مواجهه تكراری با آموزشهای نظامي
استرسزا منجر به کاه تدريجي پاسخهای همراه با اضطرب ميشود و به فرد آموزشگیرنده مديريت استرس در شرايط
بحراني را ميآموزد (ريزو و همكاران)597 :2441 ،ه
مزايای استفاده از واقعیت مجازی در ارت
استفاده از واقعیت مجازی برای سازمانها و بطور اخص سازمانهای نظامي مزايای بسیاری دارد که برخي از آنها عبارتند از:
 -5تكرار پذيری :هر مأموريت ميتواند چندي بار تكرار شوده نتايس حاصل از انجام مأموريتها ميتواند ذخیره شود و برای
تجزيه و تحلیل و مقايسه رفتار فرد بكار گرفته شوده
 -2انتقال دان  :ميتوان تجربه سالها مبارزه را برای آموزش سربازان جوان دريافت و مستندسازی کرده
 -3آموزش ايم  :ميتوان سناريوی مبارزه با باالتري احتمال خطر بدون هر گونه آسی جسمي را شبیهسازی کرد تا ادراکات
سربازان را فري داده
 -1عامل اقتصادی :آموزش سربازان بدون نیاز به جابجايي تجهیزات نظامي گرانقیمت و صرفهجويي در هزينههای سوخت
(کوزالک و همكاران)7 :2451 ،ه
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به تازگي طرح جامعي در موسسه فناوری دفاع ،برای شبیهسازی و آموزش نظامي مجازی در سالهای  2455تا  2422که
ادغام سیستمهای شبیه سازی آموزش نظامي نام دارد برای اهداز جداگانه با فناوریهای مختلف و در زمانهای متفاوت و با
سیستمعاملهای متفاوت ايجاد شده است که به آنها اجازه ميدهد تا در يک دنیای مجازی تعامل پذير ،با يكديگر تعامل
داشته باشند (چیوچ و همكاران)2451 ،ه
استفاده از واقعیت مجازی در آموزش کارکنان نیروی دريايي در ايران با چال های متعددی روبروسته يكي از اي چال ها
هزينۀ بسیار باال برای استفاده از آن استه به طور کلي آموزشهای واقعیت مجازی در نیروی دريايي به دلیل تجهیزات محور
بودن و تخصصي بودن ،هزينههای آشكار و پنهان زيادی را در بر خواهد داشت (حجازی و مطلبي)1 :5371 ،ه
شبیه سازی رفتارهای انساني چال برانگیز استه رفتارهای انساني بسیار پیچیده و غیرقابل پی بیني است و بنابراي ايجاد
يک مدل که توسط مدلهای ديگر قابل استفاده باشد سخت خواهد بوده سازگاری دادهها برای دستیابي به قابلیت همكاری
مدل در سیستمهای شبیهسازی ضروری است (چیوچ و همكاران )2451 ،و يكپارچگي بی شبیهسازها به يک زيرساخت
شبكه قابل اعتماد نیاز دارد (راش2441 ،؛ چیوچ و همكاران)2451 ،ه
حمايت مديريت ارشد نیز عامل مهمي است که پذيرش ،اجرا و استفاده از يک فناوری را هدايت و رهبری ميکنده مدير با
تعريف يک راهبرد مخصوص جهت پذيرش فناوری و همچنی حصول اطمینان از تخصیص منابع کافي ،زمان و نیروی انساني
مي تواند نق مهمي در پذيرش و استفاده از يک فناوری جديد داشته باشد (پورکیاني و همكاران)12 :5372 ،ه در ارتباط با
استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش نیروی دريايي نگرش مثبت فرماندهان به اي نوع آموزش و حمايت آنها يكي از ارکان
اصلي استفاده از اي فناوری استه
نیروهای انساني ،به وجودآورنده يک سازمان هستند ،بنابراي در موفقیت سازمان بسیار تأثیرگذارنده نیروی انساني ،کاربران
نهايي فناوری هستند که بايد مهارت و شايستگيهای الزم ،تجربه عملیاتي ،نگرش صحیح ،طرز فكر مثبت و فرهنگ تغییر و
تطابق با فناوری جديد را داشته باشند (پورکیاني و همكاران)12 :5372 ،ه درصورتیكه نیروی انساني که قرار است با استفاده از
واقعیت مجازی آموزش ببینند تخصص و مهارت کافي برای کارکردن با ابزارها و سیستمهای واقعیت مجازی را نداشته باشند
مشكالت زيادی ايجاد ميشود و انجام اي کار اثربخشي الزم را نخواهد داشته
پیشینه تجربي
محققان مرکز پزشكي واقعیت مجازی به رهبری مارک و براندا ويردولد در سال  2441گزارش نهايي خود را در مورد مطالعات
انجام شده بر روی  152نفر که از دو واحد نخبه در نیروی دريايي اياالت متحده يعني سپاه تفنگداران دريايي اياالت متحده و
گارد ساحلي اياالت متحده انتخاب شده بودند در يک نشريه معتبر منتشر کردند ،هدز تحقیق آنها بررسي اثربخشي آموزش از
طريق واقعیت مجازی برای افزاي کارايي در بكارگیری مهارتهای مراقبتي و تمري های تنفسي بوده اي آزمايشات در 1
مرحله انجام شده در يكي از اي مراحل  74نفر از تفنگداران نیروی دريايي تحت آموزش واقیعت مجازی قرار گرفتند و عملكرد
آنها با  524نفر از تفنگداراني که اي آموزشها را دريافت نكرده بودند مقايسه شد که نتايس نشان داد بهرهوری افراد آموزش
ديده بیشتر از سايري است (بوچارد و همكاران 551 :2455 ،؛ ويدرهولد)2441 ،ه
ولو و زالتوا در سال  2459در پژوهشي چال های واقعیت مجازی در آموزش و پرورش را مورد بررسي قرار دادنده آنها بیان
کردند که واقعیت مجازی يک فناوری است که امكان ايجاد دنیای مجازی تولیدشده توسط کامپیوتر را فراهم ميکند و مي-
تواند کاربر را در دنیای مجازی و تعاملي غرق کند و تخمی زده شده است که بازار واقعیت مجازی تا سال  2424ارزشي بی
از  94میلیارد دالر خواهد داشته همچنی بیان کردند يكي از زمینههايي که میتواند مزيت تكاملي واقعیت مجازی را بدست
آورد آموزش و پرورش است که کاربران واقعیت مجازی را قادر ميسازد تا مفاهیمي را که با آن ها تدريس ميشود ،آزماي
کننده
چیوچ و همكاران در سال  2451در پژوهشي روندها و چال های محیط مجازی برای برنامههای کاربردی آموزش نظامي را
بررسي کردنده در اي مقاله آموزش مقدماتي از محیطهای مجازی برای برنامههای آموزش نظامي ارائه شده است و روند
تحقیق در عرصه محیط مجازی از منظر مدلسازی و شبیه سازی مورد بررسي قرار گرفته استه در اي مقاله مشكالت مربوط به
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مدلسازی رفتار انسان و قابلیت همكاری مدل ،جز چال های مدلسازی و مشكالت زيرساخت ،مقیاس پذيری ،شفافیت و
قابلیت همكاری ،جز مشكالت شبیه سازی بیان شده استه
کوزالک و همكاران در سال  2451در پژوهشي به بررسي فناوری شبیهسازی واقعیت مجازی در ارت و صنعت پرداختنده در
اي پژوه چگونگي استفاده از فناوری واقعیت مجازی و گرافیک کامپیوتری برای کاه هزينههای تولید از طريق منحني
يادگیری و مقابله با موقعیتهای خطرناک و اس تفاده از گرافیک کامپیوتری برای آموزش نظامي و پشتیباني نیروهای نظامي را
نشان داده شده
ريزوو و همكاران در سال  2455در پژوهشي مديريت استرس به کمک واقعیت مجازی را مورد بررسي قرار دادنده آنها بیان
کردند که طبق گزارشهای متعدد بروز اختالل استرس پس از سانحه در پرسنل نظامي يک چال مهم بهداشتي استه در اي
تحقیق ارتباط بی استفاده از واقعیت مجازی در آموزشهای پرسنل نظامي و استرس پرسنل بررسي شد و مشاهده شد که
آموزش با واقعیت مجازی موج کاه استرس خواهد شده در اي مقاله چگونگي طراحي و اجرای واقعیت مجازی در نقاط
مختلف چرخه استقرار نظامي برای جلوگیری  ،شناسايي و درمان اختالل استرس پس از سانحه شرح داده شده استه
روش تحقیق
روش ديماتل برای برای حل مسائل پیچیده مورد استفاده قرار ميگیرده محصول نهايي فرايند ديماتل ارائه تصويری است که
پاسخگو بر اساس آن فعالیت های ذهني خود را سازماندهي مي کند و جهت روابط میان معیارها را مشخص مي نمايده در اي
تحقیق برای ارزيابي موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش نیروی دريايي از روش ديماتل استفاده شد؛ که شكل 5
مراحل اجرايي تحقیق را نشان ميدهده
مرور تحقیقات پیشی و مراجع مرتبط
و استخرا موانع
اخذ نظر خبرگان
تشكیل ماتريس ارتباط مستقیم

محاسبه ماتريس میانگی

محاسبه ماتريس کلي روابط

ايجاد نمودار علّي

اولويت بندی موانع
شكل ( )1مراحل اجرايي تحقیق
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طبق نظريه استراوس و کوربی تعداد نمونه مناس  54تا  21نفر است و تا زماني که ديگر اطالعات و دادههای جديد حاصل
نشود ،فرايند جمعآوری اطالعات ادامه پیدا ميکند (انصاری و حق شناس)13 :5371 ،ه بر اي اساس نمونه آماری تحقیق
شامل  54نفر از خبرگان و مديران معاون ت آموزش و تربیت نیروی دريايي با مدرک حداقل فوق لیسانس ،و دارای حداقل 54
سال سابقه کاری مرتبط با آموزش انتخاب شدنده نظرات خبرگان با استفاده از پرسشنامه مقايسه زوجي جمعآوری شده
پرسشنامه مقايسه زوجي با استفاده از طیف  1گزينهای طراحي شد که به ترتی (4بدون تأثیر) ( 5 ،تأثیر خیلي کم )؛ 2
(تأثیر کم)؛ ( 3تأثیر زياد) و ( 1تأثیر خیلي زياد) در نظر گرفته شده
در گام اول از طريق رابطه  5میانگی  54ماتريس محاسبه مي شود و خروجي آن يعني ماتريس اولیه مستقیم بدست مي آيده

() 5
در گام دوم ماتريس اولیه نرمالسازی و حاصل آن ماتريس میانگی خواهد شده
گام سوم :با استفاده از رابطه  2ماتريس روابط کل بدست مي آيده
T = X(I-X)-1

() 2

در گام چهارم شدت نفوذ و وابستگي معیارها تجزيهوتحلیل مي گردده مطابق با ماتريس روابط کل ) (Tمجموع ستونها )(D
و مجموع سطرها ) (Rنامگذاری و به کمک روابط ( )3و ( )1سطح تأثیرگذاری و تأثیرپذيری معیارها مشخص مي شوده

() 3
() 1
هر چه مقدار  D+Rيک معیار بیشتر باشد تعامل يا رابطه آن با سیستم بیشتر است و درنتیجه اهمیت بیشتری دارده مقدار
 D-Rنیز معیارها را به دو گروه تقسیم ميکنده اگر مقدار  D-Rمعیاری مثبت باشد متعلق به گروه علت و تأثیرگذار بر ديگر
معیارها و چنانچه  D-Rمعیاری منفي باشد متعلق به گروه معلول استه
گام پنجم :به منظور تشريح روابط ساختاری میان معیار و حفظ پیچیدگي سیستم با يک سطح قابل مديريت ،الزم است که
ارزش آستانه ای  pبرای فیلتر نمودن تأثیرات ناچیز در ماتريس  Tتدوي شوده تنها برخي از معیارها که تأثیر آنها در ماتريس
 Tبیشتر از ارزش آستانه ای است بايد انتخاب شده و در نقشه روابط شبكه ای نماي داده شوده پس از تصمیم گیری نسبت
به ارزش آستانه ای ،نتايس تأثیر نهايي معیار مي تواند در نقشه روابط نشان داده شوده
يافته های تحقیق
گام اول :جدول  5ماتريس اولیه را نشان ميدهده
جدول ( )1ماتريس اولیه

هزينه

دشواری ساخت مدل

زيرساخت

نیروی انساني

حمايت مديران ارشد

هزينه

0

3

1.7

3.2

3.1

دشواری ساخت
مدل

1.4

0

1.4

1.4

1.3

زيرساخت

2.9

3.3

0

3.2

3.1

نیروی انساني

2

2.7

1

0

3.3

حمايت مديران
ارشد

1.5

1.2

2
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گام دوم :با نرمالسازی ماتريس اولیه ماتريس میانگی حاصل بدست آمده جدول  2نشاندهنده ماتريس میانگی استه
جدول( )2ماتريس میانگین
هزينه

دشواری ساخت
مدل

زير ساخت

نیروی
انساني

حمايت مديران ارشد

هزينه

0

0.272

0.154

0.290

0.281

دشواری ساخت مدل

0.127

0

0.127

0.127

0.118

زيرساخت

0.263

0.3

0

0.290

0.281

نیروی انساني

0.181

0.245

0.090

0

0.3

حمايت مديران ارشد

0.136

0.181

0.109

0.163

0

گام سوم :با استفاده از رابطه  2ماتريس کل (جدول  )3بدست آمده
جدول ( )3ماتريس کل
هزينه

دشواری ساخت مدل

زير ساخت

نیروی انساني

حمايت مديران ارشد

هزينه

0.578856

1.005499

0.563878

0.914464

0.997032

دشواری ساخت مدل

0.450024

0.458203

0.362305

0.512735

0.555083

زيرساخت

0.872529

1.134952

0.491858

1.012982

1.104352

نیروی انساني

0.625231

0.843124

0.440348

0.559285

0.867727

حمايت مديران ارشد

0.494617

0.66402

0.377571

0.583587

0.49935

گام چهارم :در اي گام شدت نفوذ و وابستگي معیارها بدست آمده جدول  1مقدار  R+Dو  R-Dرا نشان میدهده
جدول ( )4شدت نفوذ و وابستگي موانع
R+D

R-D

هزينه

7.080986

1.038473

دشواری ساخت مدل

6.444147

-1.76745

زيرساخت

6.852633

2.380713

نیروی انساني

6.918767

-0.24734

حمايت مديران ارشد

6.642688

-1.4044
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3
2.38

2.5
2

1.5

1.038

1

میزان
تأثیر

0.5

7.2

7.1

7

-0.247
6.9

0
6.8

6.6

6.7

6.4

6.5

-0.5
-1

-1.4
-1.767

-1.5

-2

اهمیت
شكل( )3میزان اهمیت و تأثیر موانع

شكل  3میزان اهمیت و تأثیرگذاری موانع را نشان مي دهده محور افقي نمودار اهمیت و محور عمودی نمودار تأثیرگذاری يا
تأثیر پذيری موانع استفاده از واقعیت مجازی در نیروی دريايي را نشان ميدهده به طور کلي اگر نقاط رسم شده در سمت
راست محور عمودی قرار گیرد متغیر ،علّي و اگر در سمت چپ قرار گیرد ،معلول محسوب مي شوده هم چنی هر چه نقطه ای
باالتر از محور افقي و دورتر از آن باشد ،تعامل بیشتری با استفاده از واقعیت مجازی در نیروی دريايي دارده بنابراي موانع به
ترتی اهمیت شامل زيرساخت ،هزينه ،نیروی انساني ،حمايت مديريت ارشد و دشواری ساخت مدل استه
بحث و نتیجهگیری
ا ستفاده از واقعیت مجازی برای آموزش در ارت به طور فزاينده در حال گسترش است و ارت اياالت متحده يكي از
پیشگامان استفاده از اي فناوری برای تربیت کارکنان نیروی دريايي خود استه تكنولوژیهای جديد در ايران همواره با موانعي
روبرو هستند که استفاده از آن را با مشكل روبرو ميکنده شناسايي اي موانع ميتواند راه را برای از میان برداشت آنها هموار
کنده در اي مقاله سعي شد تا با بررسي و مرور سوابق تحقیق موانع استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش در نیروی دريايي
استخرا شوده سپس با استفاده از نظر خبرگان تحقیق و با روش ديماتل اي موانع رتبهبندی شدنده پس از رتبهبندی مانع
فقدان زيرساخت در رتبه نخست قرار گرفت و موانع هزينه تجهیزات ،نیروی انساني متخصص ،حمايت مديران ارشدو دشواری
ساخت مدل به ترتی در رتبههای بعدی قرار گرفتنده چیوچ ( )2451در پژوه خود ،دشواری ساخت مدلهای انساني به
دلیل پیچیدگي رفتار انسان را يكي از چال های واقعیت مجازی بیان کرده بود و راش ( ،)2441چیوچ ( )2451به وجود
زيرساخت قابل اعتماد برای استفاده از واقعیت مجازی اشاره کرده بودنده پورکیاني و همكاران ( ،)5372حمايت مديريت ارشد
و نیروی انساني متخصص را از جمله ع وامل پذيرش يک فناوری جديد بیان کردند و حجازی و مطلبي ( )5371در پژوه
خود بیان کرد که هزينههای آموزش نیروی دريايي به دلیل تجهیزات محور بودن و تخصصي بودن ،زياد استه
کارکنان نیروی دريايي به دلیل ماهیت حرفۀ خود همواره در معرض خطر و شرايط اضطراری و پی بیني نشده قرار دارنده
ايجاد شرايط اضطراری و بحراني و برگزاری مانورهای جنگي ميتواند به افراد در مقابله با شرايط اضطراری و ناگهاني کمک
کنده از طرفي تمري های استاندارد واقعي نمي تواند القا کننده شرايط دشوار جنگ و بحران باشد؛ زيرا در اي تمري ها خطرات
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جاني وجود ن خواهد داشته با استفاده از واقعیت مجازی اي امكان وجود دارد که وضعیتهای بحراني در مبارزههای خطرناک را
در محیطي ايم شبیه سازی کرد و در طول مسیر آموزش ،افراد با دنیای مجازی تعامل برقرار کنند و توانايي افراد برای
تصمیمگیری و رويارويي با يک وضعیت تهديدکننده جانشان را ،ارتقا بخشده با توجه به ضرورت استفاده از واقعیت مجازی در
آموزش بخصوص آموزش کارکنان نظامي و نیروی دريايي پیشنهاد ميشود از تجارب ساير سازمانها برای کاه هزينه
استفاده از فناوری واقعیت مجازی در آموزش استفاده شود؛ از برونسپاری برای ساخت مدل استفاده شود؛ سرمايهگذاری الزم
جهت ايجاد و تامی زيرساختهای مورد نیاز برای استفاده از واقعیت مجازی در آموزش صورت گیرد؛ دورههای آموزشي الزم
برای افزاي مهارت کارکنان به منظور استفاده از فناوری واقعیت مجازی برگزار گردد ،و اقدامات الزم جهت آشناسازی مديران
ارشد سازمان با محاس استفاده از فناوری واقعیت در امر آموزش صورت گیرده
برای انجام تحقیقات آتي در اي زمینه به پژوهشگران پیشنهاد ميشود درباره راهکارهای کاه هزينه استفاده از فناوری
واقعیت مجازی برای انجام آموزشهای نظامي و يا تعیی و اولويتبندی فعالیتهای قابل برون سپاری در استفاده از فناوری
واقعیت مجازی برای آموزشهای نظامي ،تحقیق نماينده
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