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تبسیخ پزیشؽ1397/12/20 :

چکیده
ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیبى داًـگبُّبی فلَم دسیبیی ّـَس دس ساػتبی تشثیت ٍ آهَصؽ
هْبستّبی هختلو فلَم دسیبًَسدی ،ثشًبهِسیضی ٍ ارشا هیگشدد .پظٍّؾ حبضش ثب دسُ اّویت
تشثیت ٍ آهَصؽ دس داًـگبُّبی فلَم دسیبیی ثِدًجبل اسائِ الگَی هْبستّبی دسیبًَسدی دس
ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیبى دسیبیی ّـَس هیثبؿذ .پظٍّؾ حبضش اص ًَؿ صهیٌِیبثی ٍ تشّیجی
اص تحَیَبت ّوی ٍ ّیيی هیثبؿذ .ربهقِ آهبسی ؿبهل اػبتیذ ،هؼئَلیي (ىشهبًذّبى) ٍ هذیشاًی
اػت ِّ داسای ػبثَِ دسیبًَسدی ثیؾ اص پٌذ ػبل ثَدُ ٍ حذاٍل یِثبس دس دٍسُ ّبسٍسصی
دسیبًَسدی ثِّوشاُ داًـزَیبى ؿشّت داؿتِاًذ ِّ دس ثخؾ ّیيی ً 10يش ثِفٌَاى ربهقِ آهبسی
ثشای پبػخ ثِ ػَاالت پشػـٌبهِ اًتخبة ؿذًذ ٍ دس ثخؾ ّوی ثیؼتٍیِ ًيش هتخلق ِّ
ؿبهل ىشهبًذُ ٍ اػبتیذی ِّ ثِعَس هؼتَین دس تشثیت ٍ آهَصؽ داًـزَیبى دس داًـگبُ ٍ یگبى
ؿٌبٍس ثِّوشاُ داًـزَیبى حضَس داؿتٌذ ثِفٌَاى ربهقِ آهبسی ثشگضیذُ ؿذًذ .پشػـٌبهِ ؿوبسُ 2
ثَدًذ .ثش اػبع یبىتِّبی پظٍّؾ ،ثِتشتیت داًـزَ ( ،)2/94اػتبد ( ،)2/60هحتَای دسٍع
( ٍ )2/60ىشهبًذُ ( )2/16ثش هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى دسیبیی ّـَس
تبحیشگزاس هیثبؿٌذ.
واصگان کلیدی :تشثیت ،آهَصؽ ،هْبستّبی دسیبًَسدی ،داًـزَیبى دسیبییّ ،بسٍسصی دسیبًَسدی.

 -1اػتبدیبس داًـگبُ فلَم دسیبیی اهبم خویٌی(سُ) ٍ ًَیؼٌذُ هؼئَل (سایبًبهِ)nasri.faramarz@yahoo.com:
 -2اػتبدیبس داًـگبُ فلَم دسیبیی اهبم خویٌی(سُ)
 -3اػتبدیبس داًـگبُ فلَم دسیبیی اهبم خویٌی(سُ)
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مقدمه
اص آًزبییِّ آهَصؽ فبلی یْی اص صیشػبختّبی اػبػی تَػقِی ّش ّـَس ؿوشدُ هیؿَد،
ثذیيهٌؾَس تَرِ ثِ آهَصؽ فبلی یْی اص دمذمِّبی هْن تلوینگیشاى ٍ ثشًبهِسیضاى ّـَسّب ثَدُ
اػت (فٌبیتی ٍ ّوْبساى)1392،؛ ثِعَسیِّ دس ثؼیبسی اص داًـگبُّبی ّـَسّبی پیـشىتِ ٍ دس
حبل تَػقِ ،هذتّبػت ِّ ثْشُگیشی اص ّبس فولی ٍ ّبسآىشیٌی آمبص ؿذُ اػت ٍ دس ٍبلت
هحتَای اػتشاتظیّب ،ػیبػتّب ٍ ثشًبهِّبی فولی ،تَرِ خبكی ثِ ثؼظ ٍ تََیت سٍحیِ
ّبسآىشیٌبًِ داًؾآهَختگبى داًـگبّی ؿذُ اػت .دٍ فٌلش اكلی دس تشثیت داًـزَ ،یْی فٌلش
فلن ،تحَیٌّ ،بسایی فلوی ٍ رَؿیذى اػتقذادّبی فلوی اػت ٍ دیگشی ّن فجبست اػت اص
سٍحیِ ،تذیي ،حشّت كحیح ٍ ػبلنػبصی هقٌَی ٍ سٍحی داًـزَ .ایي دٍ فٌلش ثبیؼتی ثذٍى
تيْیِ اص یْذیگش ثب ٍذست ٍ ثب ؽشىیت ّبهل ّـَس ،تقَیت ؿَد (ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا
حضشت اهبم خبهٌِای (هذؽلِالقبلی .)1370 ،دس روَْسی اػالهی ایشاى دس عَل ػی ػبل گزؿتِ،
سؿذ ّوی داًـزَیبى داًـگبُّبی ًؾشی اص اىضایؾ چـنگیشی ثشخَسداس ثَدُ اػت ،اهب ّیيیت
آًبى ثب ًیبصّبی ثبصاس ّبس ػبصگبس ًجَدُ اػت؛ ثِعَسیِّ ایي اهش هٌزش ثِ ثشٍص یْی اص هقضالت
اػبػی ّـَس ثب فٌَاى ثیْبسی ىبسكالتحلیالى داًـگبّبی ًؾشی ؿذُ اػت .دس ایي خلَف آهبس
تحَیَی ًـبى هیدّذ ِّ  70دسكذ اص ثیْبساى داًـگبّی ىبٍذ هْبستّبی الصم ٍ تقذادی اص آىّب
ّن ِّ داسای تخلق هیثبؿٌذ ،ىبٍذ سٍحیِ ّبسرَیی ٍ ّبسآىشیٌی ّؼتٌذ .ثؼیبسی اص هحََبى ٍ
پظٍّـگشاى ایي فشكِ هقتَذًذ هیبى ىَذاى هْبست الصم ٍ ًبهٌبػت ثَدى آهَصؽّبی اسائِؿذُ ثِ
داًـزَیبى ساثغِای هؼتَین ٍرَد داسد (اػيٌذىش .)1391 ،دس ػبلّبی اخیش ثب تَرِ ثِ ثشخی اص
اؿْبلّبی آهَصؽ فبلی هبًٌذ فذمسفبیت تٌبػت ثیي سؿتِّبی تحلیلی ٍ ىقبلیتّبی ؿنلی ٍ
رزة حذاّخشی ىبسكالتحلیالى داًـگبُّبی ًؾشی دس ثخؾّبی میشتَلیذی ٍ میشهؤحش ،دس
داًـگبُّب ّبس فولی هغشح ؿذُ ٍ داًـزَیبى اص ًضدیِ دس هحیظ ّبس ٍشاس گیشًذ ِّ ایي ًیبص دس
داًـگبُّبی فلَم دسیبیی ّـَس ثب فٌَاى ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیی ػبلّبػت ِّ ارشا
هیگشدد ٍ ّذه اص آى ًیض ،آؿٌبیی داًـزَیبى اص ًضدیِ ثب هْبستّبی هْن دسیبًَسدی دس حیي
ّبسّبی فولی ٍ هؼبئل ارشایی هیثبؿذ ٍ ثِ آىّب ىشكت دادُ ؿَد تب آهَختِّبی خَد سا ثب فول
تغجیٌ دادُ ٍ ّوجَدّب ٍ ًَاٍق احتوبلی سا دسُ ٍ دس سىـ آىّب ثَْؿٌذ .اص آًزبئیِْ ًَؾ تشثیت
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ٍ آهَصؽ ًیشٍی اًؼبًی دس ثْجَد فولْشد ػبصهبًی ثؼیبس هْن تلَی هیگشدد ٍ ّیيیػبصی هٌبثـ
اًؼبًی ثِ یْی اص پُش ؿتبةتشیي ٍ هْنتشیي ٍؽبیو ًؾبم آهَصؽ ّبسٌّبى دس ّش ػبصهبًی تجذیل

تشثیتی ٍ آهَصؿی ّش ىشدی دس ًؾبم تشثیتی آى ّـَس هیثبؿذ؛ ثذیيهٌؾَس ىلؼيِ ،سٍؽ دسػت
اًذیـیذى دس ّش ػبصهبًی ثَدُ ِّ اىشاد ؿشّتٌٌّذُ دس فولیبتّبی دسیبیی ثبیذ هْبستّبی الصم
ثشای صًذگی دس ػبحل ٍ دسیب سا دسُ ٌٌّذ ٍ ثتَاًٌذ ضوي تحلیل تيبٍت ایي دٍ ،دس دسیب صًذگی
دسیبًَسداى هیثبؿذ؛ ثٌبثشایي تشثیت ٍ آهَصؽ چٌیي ًیشٍی اًؼبًی ًیبصهٌذ تشثیت ٍیظُ ٍ خبف ٍ
ّوچٌیي هْبستّبی هخلَف خَد ثَدُ ِّ ثتَاًٌذ دس ؿشایظ ٍ هٍَقیتّبی هختلو دسیب ثٍِیظُ
دس ؿشایظ هختلو ٍ حتی دس حیي ثحشاىّبی دسیبیی ،ثب ثِّبسگیشی تزْیضات ثِسٍص دسیبیی ثتَاًٌذ
ثِ هبهَسیت هشثَعِ ثپشداصًذ .ثشگضاسی هغلَة دٍسُّبی آهَصؿی ّبسٍسصی دسیبًَسدی فالٍُثش
آؿٌبیی ّبسآهَصاى ثب ؿشایظ صًذگی دس دسیب ٍ هـْالت ٍ ًیبصّبی هحیظ ّبس هیتَاًذ دس ثشٍص
ٍبثلیتّبی فلوی ،دسرِ افتجبس ٍ ّؼت پختگی ٍ تَاًوٌذیّبی الصم داًـزَیبى داًـگبُّبی فلَم

دسیبیی ّـَس

ٌٌّذ .صًذگیّ ،بس ٍ فولیبت دس دسیب ًیبصهٌذ ًیشٍی اًؼبًی ثب هْبست ثَدُ ِّ هخلَف هـبمل

اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

گشدیذُ اػت؛ لزا ؿٌبخت ىلؼيِ تشثیت ٍ آهَصؽ هختق ّش ػبصهبًی ثَدُ ٍ دس ساػتبی اّذاه

دسیبیی ّـَس ًَؾ تقییيٌٌّذُای داؿتِ ثبؿذ.
دس ػبهبًِّبی آهَصؿی داًـگبُّبی ًٌَّیً ،ؾشیِّبی داًؾ اص ًؾشیِّبی تيْش ثِ ًؾشیِّبی فولی
ِّ دس آىّب ّؼت داًؾ (پظٍّؾ) ٍ اًتَبل داًشؾ (آهشَصؽ) ثشب فوشل آهیختشِ ؿشذُ ،ػشًَ دادُ
هیؿَدّ .بسٍسصیّبی دسیبًَسدی داًـگبُّبی فلَم دسیبیی ،دس ساػتبی ًؾشیِّبی فولی داًؾ ّش
ػبلِ ثشای داًـزَیبى ایي داًـگبُّب ثشگضاس هیگشددًَ .ؾ ٍ هأهَسیت داًـگبُّبی فلشَم دسیشبیی
ّـَس دس هََلِ تخلقّب ٍ هْبستّبی دسیبًَسدی ثِخلشَف دس هؼشئلِ ّشبسٍسصی ،ثشًِشَفی
ثشرؼتِتش اص ػبیش داًـگبُّب هیثبؿذ .ایي داًـگبُّب ػبلیبى صیبدی اػت ِّ ثشای ىقبلیت ّوِربًجِ
دس گؼتشؽ افتالی داًؾ ،استَبی ؿشبخقّشبی ّوشی ٍ ّیيشی داًشؾ دسیشبیی ٍ دسیشبًَسدی ،دس
آهَصؽّبی ّبسثشدی ىقبلیت هیًوبیٌذ ِّ سػبلت تشثیت ًیشٍی اًؼبًی هتخلق ،هتقْذ ٍ ّبسآهذ
سا ثشفْذُ داسًذ .آهَصؽّبی فلوی ٍ فولی ّبسٍسصی دسیبًَسدی ثِ دلیل هبّیت عشح ٍ تأّیذ ثشش
رٌجِّبی ّبسثشدی ،دس آهَصؽ اص اّویت ٍیظُای ثشخَسداس اػت .ایي آهَصؽّب دس ٍاٍـ یِ ًشَؿ
هْبستاًذٍصی ٍ تزشثِاًذٍصی ثش اػبع تَبضبی ػبصهبىّبی دسیبیی ّـَس اػت ِّ ثبفشج ثْجشَد
تَاًبییّبی ىشدی ٍ تخللی داًـزَیبى هیؿَد .ایي ًَؿ آهَصؽّبی فولشی ٍ هیشذاًی یْشی اص
فَاهل هْن ٍ هؤحش ثش تَػقِ ٍ احشثخـی هحیظ ّبس ػبصهبى دسیبیی هیثبؿٌذ .ثشب تَرشِ ثشِ اّویشت
هْبست دسیبًَسدیّ ،وچٌیي ؽَْس ىٌبٍسیّبی رذیذ ٍ تبحیش آى ثش آهَصؽّبی فولی ،استَبی ایشي
آهَصؽّب اص اّویتی دٍچٌذاى ثشخَسداس اػت تب داًؾآهَختگبى فلَم دسیبیی ّـشَس هتخللشبًی
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ثبؿٌذ ِّ ثِ ّبس ٍ هْبست دسیشبیی گششایؾ هقٌشیداسی ًـشبى دادُ ٍ دس آیٌشذُ دس هحشیظ خشذهتی
ثِفٌَاى اىشادی صُثذُ ٍ ّبسؿٌبع ،ؿٌبختِ ؿًَذ .دس هحیظ ّبسٍسصی دسیبًَسدی ،اػشبتیذّ ،بسٌّشبى
ٍاحذ ؿٌبٍس ،اهْبًبت هَرَد ؿٌبٍس آهَصؿی ،هؼئَلیي (ىشهبًذّبى) ٍ هحتَای آهَصؿی ّشش ّشذام
ثًِحَی ثش تشثیت ٍ آهَصؽّبی ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیبى تبحیشگشزاس ّؼشتٌذ ّشِ ؿٌبػشبیی
هْنتشیي هْبستّبی هَسد ًیبص دس ًتیزِ ارشای ایي ّبسٍسصیّب ،ثِهٌؾَس سػیذى ثِ ٍضـ هغلشَة
اّذاه تشثیتی ٍ آهَصؿی ػبصهبىّشبی دسیشبیی ّـشَس ،هؼشئلِ اكشلی پشظٍّؾ حبضشش هشیثبؿشذ.
آهَصؽّبی فلوی ّبسثشدی دس ٍبلت ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیبى داًـگبُّبی فلَم دسیبیی ثشب
هغبلقِ هَسدی داًـگبُ فلَم دسیبیی اهبم خویٌی(سُ) ًَؿْش ِّ ّش ػبلِ هتَلی ٍ فْذُداس تشثیشت ٍ
آهَصؽ تقذاد صیبدی اص داًـزَیبى دسیبیی ػبصهبى ّبی دسیبیی ّـَس افن اص ًؾبهی ٍ یب میشًؾشبهی
اػت ،ثِفٌَاى یْی اص فَاهل هْن اًتَبل تزشثِ ثِ ًؼشل رشَاى ثشَدُ ٍ فبهشل ایزشبد هْشبستّشبی
دسیبًَسدی هَسد ًیبص داًـزَیبى دسیبیی هیثبؿذ؛ ثٌبثشایي هؼئلِ پظٍّؾ حبضش ،ىَذاى یِ الگَی
تشثیتی -آهَصؿی رشبهـ اص هْشبستّشبی دسیشبًَسدی هَسدًیشبص داًـشزَیبى دس ارششای ّشبسٍسصی
داًـزَیبى دسیبیی ّـشَس اػشت .اّویشت ایشي پشظٍّؾ ًیشض ثشگشىتشِ اص تنییشش سػشبلت آهَصؿشی
داًـگبُ ّب ثَدُ ِّ ثِ ػوت هْبستهحَسی حشّت ًوَدًذ؛ ثِفجبستیً ،ؾبمّبی ًٌَّی آهشَصؽ ثشب
تبّیذ ثش سٍؽ تيْش ٍ فوشل ،ىشایٌشذ یشبددّی ٍ یشبدگیشی سا فبلوبًشِ ٍ آگبّبًشِ دس داًـشگبُّشب ٍ
هَػؼبت آهَصؽ فبلی ثِ هَسد ارشا گزاؿشتِاًشذ (صاسؿّ .)1387 ،بسآهذؿشذى داًـشزَیبى دس ّشش
صهیٌِای ٍ ّوچٌیي هْیب ّشدى آىّب ثشای هحیظ ّبس ،چیضی ىشاتشش اص آهَختشِّشبی ًؾششی ّشالع
دسع سا هیعلجذ ٍ ًتبیذ هخجتی ِّ اص ّوپب ؿذى فلن ثب فول حبكل هیؿَد ،ثش ّیچّشغ پَؿشیذُ
ًیؼت .اّویت ٍرَد هْبست ثِفٌَاى یِ هؤليِ ّلیذی دس ارشای ثْیٌِ هأهَسیتّشبی دسیشبًَسدی
ّبهال هحشص اػت .داًـگبُّبی فلَم دسیبیی ،ثِفٌَاى ّبًَى تقلین ٍتشثیشت دسیشبًَسداى ّبسؿشٌبع
هتخلق هیثبؿذ ِّ دس ایي هشاّض ثِ هـتشیبًی خذهت هیؿَد ِّ خَد هحلَل ّؼتٌذ .ثٌشبثشایي
تَرِ ثِ هْبستّبی داًؾ آهَختگبى فلشَم دسیشبیی دس ساػشتبی اّویشت ٍبئشل ؿشذى ثششای ّشبس ٍ
هأهَسیت دسیبًَسدی هیثبؿذ.
دسخلَف ضشٍست پظٍّؾ حبضش هیتَاى ثیبى ًوَد ِّ ثب داؿتي هْبستّشبی دسیشبیی هختلشو،
هیتَاى هأهَسیتّبی دسیبًَسدی ثٍِیظُ دسیبًَسدی ّبی اٍیبًَػی سا ثِ ثْتشیي ٍرِ هوْشي اًزشبم
داد؛ ؿشط اًزبم ایي هأهَسیتّب ،داؿشتي هْشبستّشبی چٌذ ربًجشِ ثشَدُ ّشِ ثشب اسائشِ الگشَی ایشي
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هْبستّب؛ هیتَاى ثشًبهِسیضی ربهقی دس ساػتبی تشثیت ٍ آهَصؽ ٍ ّوچٌیي اسصؿیبثی داًـزَیبى

اػت ِّ عشاحی ٍ ارشای ایي گًَِ ثشًبهِّب سا هیتَاى دس ساػتبی ًگبُ ساّجشدی ثِ تَػقِ دسیشبیی
ٍ كٌقت دسیبًَسدی ّـَس داًؼت ِّ خَد ثؼتشػشبص گؼشتشؽ ٍ سًٍشٌ اٍتلشبدی ّـشَس اػشت.
ثٌبثشایي ّذه ّلی پظٍّؾ حبضشش اسائشِ الگشَی تشثیتشی -آهَصؿشی هْشبستّشبی دسیشبًَسدی دس
دسیبیی ّـَس

ّبسٍسصی داًـزَیبى دسیبیی ّـَس اػت ٍ اّذاه رضیی آى ًیض فجبستاًذ اص:
 ؿٌبػبیی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى دسیبیی ّـَس اٍلَیتثٌذی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى دسیبیی ّـَسمبانی نظزی و پیطینهضناسی پضوهص
الگوی آموسضی مهارتها

دس گزؿتِ ثِ دلیل تأّیذ هشاّض آهَصؿی ثش داًؾ ًؾشی ،هْبستآهشَصی اص رشیشبى تقلشین ٍ تشثیشت
دٍس ثَدُ ٍ ثِ سٍؽ اػتبد – ؿبگشدی ثِكَست ّبهالً فولی ٍ هـبّذُای اًزشبم هشیؿشذ .دس ایشي

اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

ثب ًگشؽ ٍ تَاًوٌذیّبی دسیبیی هغلَة ٍ هْبستّبی دسیبًَسدی هَسد ًیبص اًزبم داد .پُشش ٍاضشح

سٍؽ ،ؿبگشد اص عشیٌ هـبّذُ ٍ اعبفت اص ىشاهیي اػتبد ثب اًزبم دٍیٌ ّبسّشبیی ّشِ اػشتبد تقیشیي
هیّشد ،ثِ تذسیذ هیآهَخت ٍ هْبست ّؼت هیّشد؛ اهشب دس هَبثشل گؼشتشدگی ًیبصّشبی ًبؿشی اص
اًَالة كٌقتی ؿیَُّبی ػٌتی هْبستآهَصی پبػخگَ ًجَد ٍ هیل ثِ ىشاٍاًی تَلیذ دس هیبى كبحجبى
كٌبیـ ایي ًیبص سا گؼتشدُتش هیّشد؛ ثِ ایي تشتیت ًْبدّبی آهَصؿی فوَهی ٍ ًیشض داًـشگبُّشب ثشِ
ػَی تذٍیي الگَّبی آهَصؿی هْبستّب ٍ آهَصؽّبی هْبستی گشایؾ یبىتٌذ.
آموسش

آهَصؽ ،تزشثِای اػت هجتٌیثش یبدگیشی ِّ ،ثِهٌؾَس ایزبد تنییشات ًؼجتبً هبًذگبس دس ىشد كشَست
هیگیشد تب ٍی ثتَاًذ تَاًبیی خَد سا ثشای اًزبم ّبس ثْجَد ثخـذ (ؿیوَى.)248 :1380،1
هیشػپبػی ( )1385اكَل آهَصؽ سا ّوبٌّگی سػبلتّب ٍ اّذاه ّلی آهَصؽ ثب ٍیظگیّبی ًؾبم
آهَصؽ سػوی ربهقِ ،ایزبد اًگیضُّبی ٍَی ثشای ىشاگیشاى ،ػٌخیت آهَصؽّب ثب ٍیظگیّبی
ىشاگیشاى ،هذاٍهت آهَصؽّب ،استجبط تٌگبتٌگ ثب ًیبصّبی ؿنلی ،تَػقِای ٍ ىشدی ًیشٍی اًؼبًی ٍ
ّبسثشدی ثَدى آهَصؽّب هیداًذ (هیشػپبػی.)26:1385 ،
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پزورش (تزبیت)

اص دیذگبُ ػیو ( ،)1388پشٍسؽ «رشیبًی هٌؾن ٍ هؼتوش اػت ِّ ّذه آى ّوِ ثِ سؿذ
رؼوبًی ،ؿٌبختی ،سٍاًی ،اخالٍی ،ارتوبفی ٍ یب ثِعَسّلی سؿذ ؿخلیت پشٍسؽ یبثٌذگبى دس
رْت ّؼت ٌّزبسّبی هَسد پزیشؽ ربهقِ ٍ ًیض ّوِ ثِ ؿَْىب ؿذى اػتقذادّبی آىّبػت».
کارورسی

هيَْم ّبسٍسصی یب ّبسآهَصی دس صثبى ىبسػی گبُ ثِ تشثیت تقجیش ؿذُ اػتّ .ذه ّبسآهَصی
فالٍُثش پشٍسؽ ،ؿَْىب ػبختي اػتقذادّبی ّوِربًجِ اىشاد یب سؿذ ؿخلیت ،دادى ىٌَى ٍ
هْبستّبی هَسد ًیبص ثِ ّبسآهَصؿبى ثشای اًزبم ؿنل یب حشىِای هقیي اػت (ػیو.)1379 ،
رویکزد آموسش مهارتمحور دانطجویان دریایی

عشاحی ،ارشا ٍ اػتَشاس ًؾبم ربهـ آهَصؿی دس ّش ػبصهبًی هؼتلضم تيْش ًؾبهٌذ ٍ اػتشاتظیِ
رْت اىضایؾ احشثخـی ٍ ّذىوٌذی ثشًبهِّب ٍ دٍسُّبی آهَصؿی اػت .اػتَشاس ػبهبًِ ربهـ
آهَصؿی دس ّش ػبصهبًی ؿبهل هشاحل ًیبصػٌزی ،عشاحی آهَصؿی ،ارشا ٍ دس ًْبیت اسصؿیبثی
آهَصؿی اػت (ػَلَهبىّ .)2004 ،بسٍسصی دسیبًَسدی دس توبهی هشاحل ًؾبم ربهـ آهَصؽ ثبیذ
هذًؾش ٍشاس گیشد.

ًوَدار  .1اجسا ٍ عٌبصر ًظبم جبهع آهَزش

اثقبد هختلو سٍیْشد آهَصؽ هْبستهحَس عی ثشسػی اًزبم ؿذُ دس اداسُ آهَصؽ ػتبد ّل
ًیشٍّبی هؼلح هؼتٌذ ثِ ػخٌشاًیّبی ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا حضشت اهبم
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خبهٌِای(هذؽلِالقبلی) ،ثِ ؿشح صیش دػتِثٌذی هیؿَد:

ٍ فالٍِهٌذی ثیٍیذ ٍ ؿشط ٍ ثیدسیل ًؼجت ثِ ػشًَؿت ّـَس ٍ اًَالة ٍ ًؾبم روَْسی
اػالهی ،رضء خلبل ٍ خلَكیبت ثبسص ٍ ثشرؼتِ ًیشٍی دسیبیی هب ؿَد (ثیبًبت ىشهبًذّی هقؾن
ّل ٍَا حضشت اهبم خبهٌِای(هذؽلِالقبلی) .)1368/08/09 ،تقْذ ثِ ّبس دس دسیب ٍ حيؼ اسصؽّب
ة) تَجِ ثِ اثعبد ٍجَدی اًسبى :اثقبد هبدی ،هقٌَی ،ىْشی ،فبعيی ،ىشدی ،ارتوبفی ،اخالٍی،
ٌّشی ٍٍَ ٍ )...ا ٍ اػتقذادّبی ایي اثقبد ٍ تَرِ ثِ تَاصى ٍ حذٍد ٍ ًیبصّبی سٍح ٍ رؼن اًؼبى.
خَدتبى سا اص لحبػ اًَاؿ آهَصؽّبی اص لحبػ رؼوی ٍ ًیض اص لحبػ سٍحی ٍ اػتحْبم ثٌیِ ایوبى
ثؼبصیذ (ثیبًبت ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا حضشت اهبم خبهٌِای(هذؽلِالقبلی)ّ .)1370/08/08 ،بس
دس دسیب ًیبصهٌذ تََیت اثقبد رؼوی ،سٍحی ٍ هقٌَی ثب ّوذیگش هیثبؿذ.
ج) تَجِ ثِ ّوذلی ٍ اجتوبعی ثَدى اًسبى :استجبعبت هحجتآهیض ٍ ثشادساًِ ٍ كویوبى سا هیبى

دسیبیی ّـَس

اص اّذاه ارشایی ّبسٍسصی هیثبؿذ.

اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

الف) تَجِ ثِ هسئَلیت اًسبىَّ :ؿؾ ؿَد دس داخل ًیشٍی دسیبیی ،فٌلش تقْذ ٍ ایوبى ٍ تذیي

آحبد هلت ،تب آىرب ِّ دس تَاى ؿوبػت ،هؼتحْن ٌّیذَّ .ؿیبسی سا صیبد ٌّیذ (ثیبًبت ىشهبًذّی
هقؾن ّل ٍَا حضشت اهبم خبهٌِای(هذؽلِالقبلی).)1376/11/30 ،
د) تَجِ ثِ ثراثری ّوِ افراد ثطر در اصل آفریٌص :ىشهبًذّی ثِربی خَد ،اهب ثشخَسد ٍ هٌؾ
اًؼبًی ثشادساًِ هْن اػت (ثیبًبت ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا حضشت اهبم خبهٌِای(هذؽلِالقبلی)،
 .)1368/12/05دس ؿشایظ دسیبًَسدی ىشهبًذّی ّوشاُ ثب هٌؾ اًؼبًی یْی اص اٍلَیتّبی صًذگی
ّبسی دسیبًَسدی هیثبؿذ.
ّـ) تَجِ ثِ ضرٍرت تَام سبختي علن ثب عول :ؿوب چِ ػپبّی ٍ چِ استـیّ ،ش ّذام ثبیذ،
ّوِ آهبدگیّبی الصم سا آهبدگی فلوی ،آهبدگی فولی ،آهبدگی ىشهبًذّی ٍ هذیشیتی ،آهبدگی
تزْیضاتی ٍ پـتیجبًی ،آهبدگی اًضجبعی ّوِ ایيّب سا ثبیذ ثشای خَدتبى ىشاّن ٌّیذ (ثیبًبت
ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا حضشت اهبم خبهٌِای(هذؽلِالقبلی)ّ .)1372/02/18 ،بسٍسصی دسیبًَسدی
تْویلٌٌّذُ آهبدگیّبی فلوی ،فولی ٍ ىشهبًذّی ثشای داًـزَیبى فلَم دسیبیی هیثبؿذ.
ٍ) تَجِ ثِ فضیلت علن ،تذثرّ ،ذایت ٍ پرٍرش :اص لحبػ آهَصؽ ،توشیي ،تذسیت ٍ آهبدگی
ؽبّشی ٍ ػبصهبًی ٍ ّن اص لحبػ آهبدگیّبی ثبعٌی ،ثبیؼتی خَدتبى سا ّوَاسُ آهبدُ ًگِداسیذ،
ثًِؾش هي ایي تْلیو اهشٍص ّوِ هبػت (ثیبًبت ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا حضشت اهبم
خبهٌِای(هذؽلِالقبلی).)1368/03/30 ،
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ز) تَجِ ثِ آهَزشّبی ًظبهی ٍ عقیذتی :آهَصؽّبی ًؾبهی ٍ ىٌی ثِربی خَد ٍ آهَصؽّبی
دیٌی ٍ افتَبدی ٍ ػیبػی ّن ثِربی خَدّ ،ش ّذام ثبیؼتی ثِكَست ّبهل ٍرَد داؿتِ ثبؿذ
(ثیبًبت ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا حضشت اهبم خبهٌِای(هذؽلِالقبلی).)1368/06/29 ،
ح) تَجِ ثِ کراهت ٍ رات اًسبًی :ؿوب ثبیذ دس هحیظ احش ثگزاسیذ ،ؿوب ثبیذ هحیظ سا،
ًوبصخَاى ،اّل تَرِ ثِ خذا ،اّل پبّجبصی ،اّل كذً ٍ ؿزبفت ،اّل هجبسصُ ثب ّزیّب ٍ ثذیّب
ثبس ثیبٍسیذ (ثیبًبت ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا حضشت اهبم خبهٌِای(هذؽلِالقبلی).)1371/05/08 ،
هي ثِ ؿوب فشم هیٌّن ِّ ؿوب ىشهبًذّبى ّؼتیذ .ثشرؼتِتش اص لحبػ ایوبى ،اص لحبػ تزشثِ ،ساُ
سا ،خظ ساّ ،ذه سا ،اًگیضُ سا ،حيؼ ٌّیذ دس توبم ؿشایظ (ثیبًبت ىشهبًذّی هقؾن ّل ٍَا حضشت
اهبم خبهٌِای(هذؽلِالقبلی).)1371/06/26 ،
نیاسسنجی آموسضی و کارورسی دریانوردی

ًیبصػٌزی آهَصؿی ثِفٌَاى یِ رضء ارتٌبةًبپزیش دس چشخِ ثشًبهِسیضی آهَصؿی اػت.
ًیبصػٌزی آهَصؿی ثِفٌَاى ثخـی اص سٍیْشد ػیؼتوبتیِ ثِدًجبل تقییي هؼبئل ،هـْالت ٍ
ًیبصّبیی اػت ِّ ثشهجٌبی ًتبیذ آى هیتَاى ثِ رؼتزَی ساُحلّب ،تذٍیي ،ارشا ٍ دس ًْبیت
اسصؿیبثی آهَصؿی پشداخت (ّبٍاچی.)2005 ،
داًـزَیبى دسیبیی ًیض ّوبًٌذ ػبیش هذیشاى ٍ ػشپشػتبى دس سؿتِّبی ىٌی ٍ یب میشىٌی ّوگی ثبیذ
ػِ ٍبثلیت تـخیلی ،اًغجبٍی ٍ استجبعی سا ّؼت ًوبیٌذ.
الگَی تقبهلی ًیبصػٌزی آهَصؿی دس ًوَداس ریل (ًوَداس ؿوبسُ  )2اسائِ هیگشدد:
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اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

ًوَدار  .2الگَی تعبهلی ًیبزسٌجی آهَزضی

تطزیح جایگاه مهارت در دریا

ارشای ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـگبُّبی فلَم دسیبیی هَرت تْویل چشخِ یبددّی  -یبدگیشی دس
ػشاػش ػغَح ػبصهبى دسیبیی ٍ اىضایؾ تزشثیبت یبدگیشی هیؿَد .ضشٍست هْبستّب دس ارشای
ّبسٍسصی دسیبًَسدی ثبفج ؿٌبػبیی ؿبخقّبی ّلیذی تشثیت داًـزَیبى دسیبیی ؿذُ ٍ ثِ
داًـزَیبى ایي داًـگبُّب ىشكت هیدّذ تب هیضاى فالٍِ خَد سا ٍجل اص آًِْ ثشای چٌذ ػبل هتقْذ
ثِ اًزبم آى ؿًَذ ،ثؼٌزٌذ ٍ یب ایٌِْ ثذاًٌذ ثشای ٍاسد ؿذى ثِ یِ صهیٌِ ؿنلی ثِ چِ هْبستّب یب
هلضٍهبت آهَصؿی ًیبص داسًذ.
هْبست ثِ تَاًبییّبی ٍبثل پشٍسؽ ؿخق ِّ دس فولْشد ٍ ایيبی ٍؽبیو هٌقْغ هیؿَد ،اؿبسُ
داسد؛ ثِفجبستی هٌؾَس اص هْبست ،تَاًبیی ثِّبسثشدى هَحش داًؾ ٍ تزشثِ ؿخلی اػت .ضبثغِ
اكلی هْبست داؿتي ،اٍذام ٍ فول هَحش دس ؿشایظ هتنیش اػت ٍ داسای ٍیظگیّبیی صیش هیثبؿذ:






دسگیشی ثیـتش ثب ّـو فولی ٍ تَلیذ؛
ٍاثؼتگی ّوتش ثِ اليبػ ٍ ٍبلتّبی ّالهی؛
ًیبصهٌذ دسرِای اص داًؾ؛
هقیي ٍ سٍؿي ثَدى ّذه؛
ٍضَح دس هقیبسّبی تحٌَ ّذه ٍ سٍؽ ػٌزؾ آى؛
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هبّیت فیٌی؛
پیًَذ ثب دػت؛
هؼتَل اص ّبسثشد ٍ ٍشائي؛



هبًذگبسی ثیـتش ثشای اًؼبى؛



اهشششی حبًششَی ثشای ّش اًؼششبى ًِ ًیششبص اٍلی (ایشٍاًی ٍ هشربًی.)74 :1394 ،

دس حشىِ دسیبًَسدی ثذٍى ًیشٍی ّبس ثب ّیيیت ،ثب اًگیضُ ٍ هبّش ثشاثش اػتبًذاسدّبی كحیح
ثیيالوللی ،ثِ عَس ٍغـ ٍ یَیي ًِ اص ًؾش ٍبًًَی ٍ ًِ حتی ىبسك اص ایي هالحؾِ دس ٍاٍقیت اهش
ًویتَاى یِ دسیبًَسدی ایوي ٍ یِ فولیبت دسیبیی هَىَیتآهیض ثِ اًزبم سػبًذ.
پیطینهضناسی پضوهص
تحَیَبت هـبثِ ٍ هشتجظ ثب هَضَؿ پظٍّؾ حبضش دس رذٍل ریل (رذٍل ؿوبسُ  )1اسائِ هیگشدد:
جذٍل  .1پیطیٌِ پژٍّص
هحقق (سبل)

هَارد هرتجط

تَاًبیی ّؼت اعّالفبت ،ؿٌبخت ىشٌّگ ػبصهبًی ،تَاى تزضیٍِتحلیل ،هیل ثِ ّوبل
ٍ تقبلی ،سٍحیِّ تَّّل ،ایزبد ّوبٌّگی دس اهَس ،دسُ هٍَقیّشت دیگششاى ٍ ػشبصهبى،
خَدؿٌبػی ،استجبط هؤحّش ثب دیگشاى ،احتشام ثشِ ؿخلشیّت دیگششاى ،تشأهیي ثْذاؿشت
آٍبهحوذی ()1388

سٍاًی خَد ٍ دیگشاى ،آیٌذًُگشیً ،گشؽ فویٌ ،هـَست ،ثشًبهِسیضی ،ػشبصهبًذّی،
ایزبد ّوبٌّگی ،تلوینگیشی ،ػالهت ایوشبىٍ ،رشذاىّشبسی ،تقّْشذ ٍ پبیجٌشذی ثشِ
هَشّسات ،اًضجبط ،ػلؼلِ هشاتت ػشبصهبًی ،تؼشلّظ ثشش ًيشغ ،تٌؾشین اخشالً ىششدی،
اًقغبهپزیشی ،تيّْش ػیؼتوی ،تزضیٍِتحلیلٌّ ،تشلً ،ؾبست ٍ ساٌّوبیی.

ًبدسیبىرْشهی
()1381

هْبستّبی ادساّی ،تلوینگیشی ،هْبستّبی استجبعی ،فَاهل ؿخلیتی ،اخالً
حشىِای ،هذیشیت اىشاد ،هذیشیت فولْشد ،هْبستّبی سّجشی ٍ ّبس تیوی.
فبهل ؿٌبختی :هؤحش ثَدىّ ،يبیت ًيغ ،هقٌیداس ثَدى ٍ افتوبد؛

هحؼٌی ()1386

فبهل اًگیضؿی :ؿیَُ سّجشی ،تشمیت ٍ تـَیٌّ ،بس تیوی ،استجبعبت ،هـبسّت؛
فبهل استجبعی :هؼئَلیت ،آؿْبسػبصی اّذاه ٍ چـناًذاصٌّ ،تشل.

هَػَی ()1386
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ًلشی ()1393

ىقبلیت تیویً ،ؾنپزیشی ،اخالً ،هذیشیت ،ىشٌّگ ٍَی ػبصهبًی ،اسصؿیبثی،
ًؾبستٍ ،بثلیتّبی ٍسصؿی ٍ رؼوبًی.
الگَ ثب ػِ ثُقذ تَاًوٌذی فوَهی ،حشىِای ٍ تخللی ٍ ثیؼتٍیِ هؤليِ ٍ

هحقق (سبل)

كذٍدٍ ؿبخق اسائِ ؿذُ اػتّ .وچٌیي ًتبیذ ثیبى هیٌّذ ِّ اص ًؾش
ىشهبًذّبىاسؿذ ،ثیي ٍضقیت هَرَد تشثیت ٍ آهَصؽ اىؼشاى ثب الگَی هغلَة،
ؿْبه ٍرَد داسد.
داٍیال ()2001

تَاًبیی هزاّشُ ،تَاًبیی هذیشیت هٌبثـ ،حؼبػیت ىشٌّگی ،سّجشی ٍ هذیشیت،
ؿبیؼتگیّبی تٌْیْی ،تبّتیْی ،رٌگی ٍ تَاًبیی دس فولیبت هـتشُ.

هبّغ الًگ
()2010

ىشهبًذّی ،اثتْبس فول ،تأحیش ٍ ًيَرّ ،بسگشٍّی ٍ تقبٍى ،خَدثبٍسی ،كشاحت،
رشات ،هذیشیت ٍ داًؾ تخللی.
اًزبم دسػت ٍ ایوي فولیبت دس ّـتی ،آگبّی اص ٍضقیت تبّتیْی ٍ ىبّتَسّبی
رنشاىیبیی هَحش ثش دسیبًَسدی ایويً ،ؾبست ثش ًیشٍی اًؼبًیً ،ؾبست ثش پل

دپبستوبى ًیشٍی
دسیبیی آهشیْب
()2005

ىشهبًذّیٌّ ،تشل آهَصؽّبی حیي خذهتٍ ،بعقیت دس تلوینگیشی ،ؿخلیتی آسام

دسیبیی ّـَس

ٍبثلیت اًقغبه ٍ ػبصگبسی ،هْبستّبی استجبعیّ ،ـیبسی ،تَاًبیی دس تيْین دیگشاى،

اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

هَارد هرتجط

ٍ تَاًب ،اىضایؾ سٍحیِ دیگشاىّ ،بستیوی ،فالٍِهٌذ ثِ ىٌبٍسی ،هْبستّبی سیبضی ٍ
استجبعی ثِ كَست گيتبسی ٍ ًبهًِگبسی ،افتوبد ثًِيغ ،ػختَّؿی ،خَداتْبیی،
ّبس ثب ىٌبٍسی سٍص ،تقبدل ّـتی ،سّجشی گشٍُّبی دسیبًَسدی حشىِای ٍ هبّش،
ّذایت ٍ ًؾبست ثش ّبس گشٍُ ،هذیشیت اػتيبدُ اص هٌبثـ ٍ تزْیضات ثشای ثْیٌِػبصی
ّبسایی.

آؿتیبًی ()1390

فٌبكش ىشدی :ایوبى ،سٍحیِ ،اًضجبط ٍ سّجشی؛
فٌبكش ػبصهبًی :ىشهبًذّی ،ػبصهبىدّی ،آهَصؽ ٍ داًؾهحَسی.
اًقغبهپزیشٍ ،بعـ دس تلوینگیشی ،تَاًبیی دس ّؼت احتشام ٍ افتوبد اىشاد ،سفبیت
اػتبًذاسد دس پَؿؾ ٍ ىقبلیت حشىِای ،هْبستّبی سّجشی ٍ ّبس گشٍّی ٍ اكَل

ًیشٍی دسیبیی

ىشهبًذّی هذیشیتٍ ،یظگیّبی اخالٍی ٍ اسصؿی ،سٍحیِ ّبسگشٍّی ٍ

اًگلیغ ()2012

سٍبثترَیبًِ ،داؿتي اسادُ ساػخ ،اًضجبط ٍ ؿزبفت ،تلوینگیشی ،هْبست هذیشیتی
ٍ ىشهبًذّی تٌبػت ىیضیْی ٍ هْبست ٍسصؿی ،هذیشیت اػتشعٍ ،ذست رٌّی ٍ
ىیضیْی.

آّبدهی دسیبیی
هبلضی ()2002

هْبستّبی فوَهی دسیبیی ،هْبستّبی تخللی ٍ هْبستّبی ىٌی.
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ّوچٌیي داًـگبُ فلَم دسیبیی اهبم خویٌشی(سُ) ًیششٍی دسیشبیی استشؾ روْشَسی اػشالهی ایششاى،
ثِفٌَاى هْنتشیي هشّض آهَصؽ فبلی فلَم دسیبیی دس ّـَس ِّ هؼئَلیت تشثیت ٍ آهشَصؽ عیشو
ٍػیقی اص دسیبًَسداى ًؾبهی ،تزشبسی ٍ میشًؾشبهی سا ثشِفْشذُ داسد؛ ّشذه اص ارششای ّشبسٍسصی
دسیبًَسدی داًـزَیبى سا دس دػتَسالقول خَد ثِ ؿشح صیش هْتَة ًوَدُ اػت:
«آهَصؽ داًـزَیبى ثب اًزبم فولی دسٍػی ِّ آهَصؽّبی ًؾشی ٍ ّبسگبّی آى سا دس داًـگبُ
عی ًوَدُاًذ ،ثبسٍس گشدیذًَُ ،ؾپزیشی ٍ ّوچٌیي هبًذگبسی ثیـتشی دس ًضد آًبى خَاّذ داؿت.
آهَصؽّبی هجتٌیثش فول ،تزشثِ اٍلیِ ٍ پبیِ خَثی ثشای داًـزَیبى خَاّذ ثَد ٍ آًبى سا ثب
چگًَگی ارشای فولیبت ٍ صًذگی دس دسیب آؿٌب هیًوبیذ ٍ ثذیيتشتیت هَرجبت پشٍسؽ اىؼشاى ٍ
هذیشاى دسیبیی سا ثشای آیٌذُ ىشاّن هیػبصد».
هقبًٍت تشثیت ٍ آهَصؽ ،اّذاه ّبسٍسصی دسیبًَسدی سا ثِ ؿشح ریل ثیبى هیًوبیذ:



تَرِ ثِ ساّجشد آهَصؽ هجتٌیثش فول ٍ گبمثشداسی دس رْت تحٌَ آى؛
تََیت آهَصؽ فلوی ٍ فولی داًـزَیبى؛



آهَصؽ ّبسثشد دسٍع ًؾشی ٍ ّبسگبّی؛



آؿٌب ًوَدى داًـزَیبى ثب ػیؼتنّبی داخلی یگبىّبی ؿٌبٍس دس حبل خذهت؛



خَگشىتي ٍ آؿٌب ؿذى ثب صًذگی دس دسیب ٍ دسیبًَسدی دٍس اص ػَاحل ٍ ایزبد حغ
خَدثبٍسی ٍ اػتَالل دس داًـزَیبى؛



آؿٌبیی ثب ػٌي ،آهَصؽ ٍَاًیي ،اًضجبط ػبصهبًی ٍ هؼبئل هَرَد دس ًیشٍی دسیبیی
ّـَسّبی دیگش (هقبًٍت تشثیت ٍ آهَصؽ ،دػتَسالقول ّبسٍسصی.)1390/08/19 ،



هبهَسیت خلیذ فذى ،ثؼتشی هٌبػت رْت آهَصؽ فولی ّبسٌّبى دس اثقبد اعالفبتی،
ىٌی ٍ پـتیجبًی هَرت اىضایؾ هْبست ٍ افتوبد ثًِيغ ّبسٌّبى هیؿَد (ٍشاسگبُ هَذم
ًبٍگبى رٌَة.)1391/04/11 ،

روشضناسی پضوهص
پظٍّؾ حبضش یِ تحَیٌ صهیٌِیبثی ٍ تشّیجی اص تحَیَبت ّوی ٍ ّیيی هیثبؿذ .ربهقِ آهبسی
ؿبهل اػبتیذ ،هؼئَلیي (ىشهبًذّبى) ٍ هذیشاًی اػت ِّ داسای ػبثَِ دسیبًَسدی ثیؾ اص پٌذ ػبل
022

ثَدُ ٍ حذاٍل یِثبس دس دٍسُ ّبسٍسصی دسیبًَسدی ثِّوشاُ داًـزَیبى ؿشّت داؿتِاًذ ِّ دس
ثخؾ ّیيی دُ ًيش ثِفٌَاى ربهقِ آهبسی ثشای پشػـٌبهِ ؿوبسُ یِ ثِهٌؾَس اػتخشاد هْبستّبی

ِّ ؿبهل ىشهبًذُ ٍ اػبتیذی ِّ ثِعَس هؼتَین دس تشثیت ٍ آهَصؽ داًـزَیبى دس داًـگبُ ٍ یگبى
ؿٌبٍس ثِّوشاُ داًـزَیبى حضَس داؿتٌذ ،ثِفٌَاى ربهقِ آهبسی پشػـٌبهِ ؿوبسُ  2ثشگضیذُ ؿذًذ.

اثضاسگشدآٍسی دادُّب دس ایي پظٍّؾ ؿبهل دٍ پشػـٌبهِ رذاگبًِ ثَد ِّ دس هلبحجِ ثب ربهقِ
آهبسی هْبستّبی هَسد ًیبص اص ارشای ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیبى دسیبیی هـخق ؿذ ٍ دس
ٍبلت پشػـٌبهِ ؿوبسُ  1تٌؾین ؿذ ِّ ًتبیذ ثِدػتآهذُ اص ایي پشػـٌبهِ ثب اػتيبدُ اص ادثیبت ٍ
پیـیٌِ تحَیٌ ٍ ًؾش هتخللبى ٍ ّبسؿٌبػبى دسیبًَسدی ،ساُّبی استَبی ایي هْبستّب هـخق ٍ
ثش اػبع آى پشػـٌبهِ ؿوبسُ  2تٌؾین گشدیذ ِّ اٍلَیتثٌذی هْبستّبی دسیبًَسدی ٍ ارضای
الگَی تشثیتی  -آهَصؿی ّبسٍسصی دسیبًَسدی سا ثشسػی هیٌّذ .هتٌبػت ثب ػئَاالت پظٍّؾ ،ثب

دسیبیی ّـَس

تجشیهوتحلیل دادهها و یافتههای پضوهص

اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

هَسدًیبص دس ارشای ّبسٍسصی دسیبًَسدی اًتخبة ؿذًذ .دس ثخؾ ّوی ،ثیؼتٍیِ ًيش هتخلق

فٌبیت ثِ ایٌِْ ربهقِ آهبسی توبمؿوبس ثَدُ ،اص سٍؽّبی آهبس تَكیيی ٍ آصهَى ىشیذهي ثشای
تقییي اٍلَیتثٌذی هْبستّبی هَسدًیبص اػتيبدُ ؿذُ اػت.
تجسیٍِتحلیل دادُّبی پرسطٌبهِ ضوبرُ 1
ثب دس ًؾش گشىتي ادثیبت ٍ پیـیٌِ تحَیٌ ٍ الگَّبی تشثیتی  -آهَصؿی ،ثِهٌؾَس هـخق ؿذى
هْبستّبی هَسد ًؾش ارشای ّبسٍسصی دسیبًَسدی پشػـٌبهِ ؿوبسُ  1تٌؾین گشدیذ ِّ ثِكَست
ػَاالت ثبص پبػخ دس اختیبس ً 10يش اص هتخللیي فلَم دسیبًَسدی ٍشاس گشىت ِّ ًتبیذ پشػـٌبهِ
هْبستّبی هَسد ًیبص ٍ ساّْبسّبی استَبی ایي هْبستّب هـخق ؿذًذ ٍ ثشای ساٌّوبی تذٍیي
الگَ ٍ تٌؾین پشػـٌبهِ ؿوبسُ  2اػتيبدُ گشدیذ.
جذٍل  .2هَلفِّب ٍ ضبخصّبی هْبرتّبی دریبًَردی

ضبخصّب

هَلفِّبی هْبرتّب

 تَاًبیی ثشٍشاسی استجبط هَحش دس هحیظ دسیب ثب دیگشاىهْبست اًؼبًی

 دسُ تيبٍتّبی دیگشاى هحجت ثِ دیگشاى ،هبىًَ ،هبدٍى ٍ ّوْبساى -تَاًبیی تزضیٍِتحلیل هـْالت دس دسیب

هْبست هيَْهی

 تَاًبیی ًگشؽ فویٌ ثِ هؼبئل -اًقغبهپزیشی دس دسیب
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ضبخصّب

هَلفِّبی هْبرتّب

 تَاًبیی ثِّبسگیشی دسٍع ًؾشی داًـگبُ دس ّبسٍسصیهْبست تخللی

 تَاًبیی استجبط ثیي دسٍع ًؾشی ٍ ّبس فولی دس دسیب تَاًبیی ثِّبسگیشی هٌبثـ اًؼبًی ٍ تزْیضات دس ّبس تَاًبیی یبدگیشی ٍ ایزبد تنییش دس هحیظ ّبسی تَاًبیی ایزبد ّوبٌّگی دس اهَس اًضجبعی ٍاحذ ؿٌبٍس -ارشای اهَس اًيشادی ثِ كَست هؼتَل

هْبست سٍاًی – حشّتی

 تَاًبیی هَارِْ ثب هـْالت ٍ دسگیشیّبی هحل خذهتی اًزبم اهَس روقی ًؾبهی ثشخَسداسی اص تَاًبیی سٍحی سٍاًی هتٌبػت ثب ىـبسّبی هحیظ دسیب -تَاى تزضیٍِتحلیل آهَختِّبی خَد

هْبست ؿٌبختی

 تَاى خالٍیت ؿٌبخت ىشٌّگ دسیبًَسدی -سٍحیِ تَّل دس دسیب

هْبست فبعيی

 تقْذ ثِ آسهبىّب ،اسصؽّبی اػالهی ٍ هلی داؿتي اًگیضُ هقٌَی ثشای خذهت دس دسیب -ساصداسی دس دسیب

ّوچٌیي هَليِّب ٍ ؿبخقّبی تشثیت ٍ آهَصؽ هْبستّب دس ّبسٍسصی ،هؼشتخشرِ اص پشػـشٌبهِ
ؿوبسُ  ،1دس رذٍل ریل (رذٍل ؿوبسُ  )3اسائِ هیگشدد:
جذٍل  .3هَلفِّب ٍ ضبخصّبی ترثیت ٍ آهَزش هْبرتّب در کبرٍرزی

هَلفِّبی اجرای

ضبخصّب

هْبرتّبی دریبًَردی
 آؿٌبیی ثب فلن سٍاىؿٌبػیهؼئَلیي (ىشهبًذُ)
داًـزَیبى

020

 دسگیشی هؼتَین ىشهبًذُ دس ّبس آهَصؿی تَاًبیی ثشًبهِسیضی ّبسّبی دػتِروقی داًـزَیبى آؿٌبیی ىشهبًذُ ثب هْبستّبی دسیبًَسدی ّبسٍسصی -تَاًبیی تنییش ًگشؽ داًـزَیبى ثِ صًذگی دس دسیب

هْبرتّبی دریبًَردی

 اّویت اًضجبط هقٌَی دس داًـزَیبى داؿتي ّتبة اص ّوِ تزْیضات ٍ دػتگبُّبی ؿٌبٍس تٌؾین هحتَای دسٍع ّبسٍسصی تَػظ اػبتیذ ّوشاُ ثشب ًؾشش اىؼششاىهحتَای دسٍع ّبسٍسصی

هتخلق ؿٌبٍس ثب ػبثَِ دسیبًَسدی
 اىضایؾ ػبفبت فولی دسٍع تَاًبیی ثشٍشاسی استجبط ثب داًـزَیبى -آؿٌبیی ثب الگَّب ٍ سٍؽّبی تذسیغ

اػبتیذ ٍ هشثیبى ّبسٍسصی
دسیبًَسدی

 تَاًبیی استجبط ثیي دسٍع ًؾشی ثب هحیظ ّبس فولی -تبّیذ ثش آهَصؽ ثب لحبػ پشٍسؽ دس هحیظ ؿٌبٍس

دسیبیی ّـَس

ٍ -رَد ًَـِ اص دػتگبُّب ٍ تزْیضات رذیذ ؿٌبٍس

اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

هَلفِّبی اجرای

ضبخصّب

 ًؾبست دائن ثش ىقبلیت ّبی داًـزَیبى ًؾبست ثش تذسیغ هشثیبى ٍ پشػٌل ؿٌبٍس -آؿٌبیی ثب فلن سٍاى ؿٌبػی

تجسیٍِتحلیل دادُّبی پرسطٌبهِ ضوبرُ 2
پشػـٌبهِ ؿوبسُ  2ثش اػبع رَاة هتخللبى فلَم دسیبًَسدی ثِ پشػـشٌبهِ ؿشوبسُ  ٍ 1پشغ اص
اػتخشاد هْبستّب دس ارشای ّبسٍسصی دسیبًَسدی تٌؾین ٍ دس اختیبس ربهقِ آهبسی ٍشاس گشىت.
آهَصؽ ٍ هْبستّبی هَسد ًیبص ارشای ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیبى دسیبیی دس ٍبلت پشػـٌبهِ
ؿوبسُ  1تٌؾین ؿذ ٍ ساّْبسّبی استَبی تشثیت ٍ آهَصؽ داًـزَیبى دس ّشبسٍسصی ّشِ هٌزشش ثشِ
ؿٌبػبیی هْبستّبی هَسد ًیبص دس دسیبًَسدی ؿذ دس ٍبلت یِ پشػـٌبهِ  10هبدُای هـتول ثش 31
ػئَال تٌؾشین گشدیشذ ّشِ دس ثشیي ً 21يشش اص اػشبتیذ ٍ هؼشئَلیي (ىشهبًشذّبى) ّشِ دس ّشبسٍسصی
دسیبًَسدی ّوشاُ داًـزَیبى ؿشّت داؿتٌذ ،اسػبل ٍ ًتبیذ آى روشـآٍسی ؿشذ ٍ ًتشبیذ تَكشیو
دادُّب ثِ ؿشح صیش هیثبؿذ:
سٍایی هحتَایی ایي پشػـٌبهِ ِّ ثش اػبع ادثیبت پظٍّؾ تذٍیي ؿذُ ثَد ،ثب ّوِ اػبتیذ ساٌّوشب
ٍ هـبٍس ٍ هتخللبى فلَم دسیبًَسدی هَسد تبییذ ٍاٍشـ ؿشذ .رْشت تقیشیي پبیشبییً 10 ،يشش ثشِ
ػَاالت پشػـٌبهِ رَاة دادًذ ٍ ثب اػتيبدُ اص ًشماىضاس اع.پشی.اع.اع ،ضششیت آليشبی ّشًٍجشب

022
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022

پشػؾًبهِ  0/708ثِدػت آهذُ ِّ پبیبیی ػَاالت سا تبییذ هیًوبیذ.
ثررسی هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر سؤالّبی پرسطٌبهِ ضوبرُ  1در راستبی ضٌبسبیی هْبرتّب
ًتبیذ ثشسػی هیبًگیي ٍ اًحشاه هقیبس ػؤالّبی پشػـٌبهِ ؿوبسُ  1دس ساػتبی ؿٌبػبیی هْبستّشب
دس رذٍل ریل (رذٍل ؿوبسُ  )4اسائِ هیگشدد:
جذٍل  .4هیبًگیي ٍ اًحراف هعیبر سؤاالت

سَال

هتي

هیبًگیي

اًحراف هعیبر

ًوًَِ آهبری

1

پشٍسؽ هَذم ثش آهَصؽ

4.0870

0.73318

23

2

پشٍسؽ هَذم ثش آهَصؽ

4.3913

0.65638

23

3

ًَؾ اػتبد دس ّبسٍسصی

3.6522

1.02730

23

4

ًَؾ هحتَای دسٍع ّبسٍسصی

3.4783

0.79026

23

5

ًَؾ هؼئَل (ىشهبًذُ) داًـزَیبى

3.2609

0.91539

23

6

ًَؾ خَد داًـزَ

3.8261

0.93673

23

7

هْبست خَد هذیشیتی

4.5217

0.51075

23

8

هْبست اًؼبًی

4.4783

0.51075

23

9

هْبست اًؼبًی

4.6087

0.49901

23

10

هْبست اًؼبًی

4.4348

0.66237

23

11

هْبست تخللی

4.7826

0.42174

23

12

هْبست تخللی

4.5217

0.79026

23

13

هْبست تخللی

4.5652

0.50687

23

14

هْبست فبعيی

4.2609

0.54082

23

15

هْبست فبعيی

4.3913

0.65638

23

16

هْبست فبعيی

4.5652

0.50687

23

17

هْبست ؿٌبختی

4.1304

0.45770

23

18

هْبست ؿٌبختی

4.3913

0.58303

23

20

هْبست ؿٌبختی

4.2609

0.44898

23

21

هْبست ؿٌبختی

4.4783

0.59311

23

22

هْبست هيَْهی

4.4783

0.66535

23

23

هْبست هيَْهی

4.8261

0.38755

23

24

هْبست سٍاًی – حشّتی

4.3913

0.78272

23

25

هْبست سٍاًی – حشّتی

4.6957

0.47047

23

26

تََیت آهَصؽ دسیبًَسدی

4.5217

0.66535

23

27

تََیت آهَصؽ دسیبًَسدی

4.5217

0.59311

23

28

تََیت آهَصؽ دسیبًَسدی

4.4348

0.66237

23

29

تََیت آهَصؽ دسیبًَسدی

4.5652

0.72777

23

30

تََیت آهَصؽ دسیبًَسدی

4.5217

0.59311

23

31

تََیت آهَصؽ دسیبًَسدی

4.7391

0.44898

23

دسیبیی ّـَس

19

هْبست ؿٌبختی

4.3478

0.64728

23
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سَال

هتي

هیبًگیي

اًحراف هعیبر

ًوًَِ آهبری

ثب ثشسػی رذٍل ؿوبسُ  4هـبّذُ هیؿَد ِّ ػِ ػَال  31-23-11ػَالّبیی ّؼتٌذ ِّ ثِتشتیت
داسای ثیـتشیي هیبًگیي دس پبػخگَیی هتخللبى ثِ پشػـٌبهِ ثَدُ اػت.
 ػَال ( 11ثِّبسگیشی داًـزَیبى دس ىقبلیتّبی ارشایی سػتِای هَرت تََیت هْبست سػتِایهیؿَد – هْبست تخللی) داسای ثیـتشیي هیبًگیي اػت .دس پشػـٌبهِ ؿوبسُ  1خجشگبى دسیشبیی
ساّْبس اىضایؾ هْبست تخللی سا ارشای ّبس فولی داًـزَ هیداًٌذ ِّ ثِّشبسگیشی داًـشزَیبى
دس ىقبلیتّبی ارشایی سػتِای ثب ًؾبست میشهؼتَین اػتبد ٍ هشثی هَرت تََیت هْبست تخللی
دس داًـزَ هیؿَد .ػئَال ً 11ـبى اص اّویت ّبس فولی داًـزَ دس سػتِ تخللی هیثبؿشذ ّشِ
دسًؾش گشىتي ایي هؼئلِ دس هحتَای ىشاًوبی ّبسٍسصی اص لحبػ ػبفبت فولی (ثبصًگشی دس ىشاًوشب
اص لحبػ تقذاد ػبفبت فولی ٍ ارشای آى ثِكَست ّبهل) ّوشاُ ثب ًؾبست ثیـشتش اػشتبد ،هشثشی ٍ
ىشهبًذّبى داًـزَیبى هَرت اىضایؾ استَبی هْبست تخللی ٍ ػختگیشی هٌغَی ٍ ٍبثلتَریشِ
هَرت اىضایؾ هْبست هيَْهی ٍ دسُ تيبٍت صًذگی دس دسیب ٍ ػبحل ثشای داًـزَیبى هیثبؿذ.

022
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 ػَال ( 23ػختگیشی هٌغَی ٍ ٍبثلتَریِ دس توبهی صهیٌِّب ثٍِیظُ اهَسی ِّ دس خـْی ثؼیبسػْلالَكَل هیثبؿذ ،ثِهٌؾشَس دسُ داًـشزَیبى دسیشبیی اص تيشبٍت صًشذگی دس دسیشب  -هْشبست
هيَْهی) داسای ثیـتشیي هیبًگیي اػت .ایي ًـبى هیدّذ ِّ ّبسٍسصی داًـزَیبى ثبیذ هحلی ثشای
تنییش ًگشؽ داًـزَ ًؼجت ثِ ػبحل ٍ دسیشب ثبؿشذ .دسُ تيشبٍت صًشذگی دس دسیشب ٍ صًشذگی دس
ػبحل ثیـتشیي هیبًگیي سا دس رَاة هتخللبى ثِ پشػـٌبهِ ؿوبسُ ( )2ثَدُ اػشت؛ لشزا اػشبتیذ،
ىشهبًذّبىّ ،بسٌّبى ٍاحذ ؿٌبٍس ٍ هحتَای دسٍع ّبسٍسصی ثبیذ ثبفشج ایزشبد ایشي دسُ تيشبٍت
صًذگی دس دسیب ٍ دس ػبحل دس رّي داًـزَ ؿذُ ٍ ًگشؽ داًـشزَی فلشَم دسیشبیی ثشِ صًشذگی
دسیبیی ّبهالً هتيبٍت اص ًگشؽ اٍ ثِ صًذگی دس ػبحل ثبؿذ ِّ یْی اص هْبستّب ،هْبست هيْشَهی
ثب ارشای فولی ػئَال  23پشػـٌبهِ ؿوبسُ ( )2هیثبؿذ.
 ػَال ( 31اػبتیذ ٍ هشثیبى ٍ ّبسٌّبى ؿٌبٍس ِّ ًَشؾ هشذسع سا داسًشذ ثشب سٍؽّشبی تشذسیغآؿٌبیی داؿتِ ثبؿٌذ – تََیت آهَصؽ دسیبًَسدی) ایي ػئَال ًـبىدٌّذُی آهشَصؽ ثشب ّیيیشت دس
ٌّبس پشٍسؽ داًـزَ دس ّبسٍسصی دسیبًَسدی هیثبؿذ .هؼئلِ سفبیت اكشَل ّشالعداسی دس یشِ
هحیظ ّبهالً فولیبتی ثشای داًـزَ اص دیذگبُ هتخللبى هْن اػت.
اٍلَیتثٌذی ضبخصّبی پرسطٌبهِ ضوبرُ 1
هتخللبى دس پشػـٌبهِ ؿوبسُ ( ،)1هْبستّبی هَسدًؾش اص ارشای ّبسٍسصی دسیبًَسدی سا ؿشبهل
هْبست خَدهذیشیتی ،هْبست اًؼبًی ،هْبست تخللی ،هْبست فبعيی ،هْبست ؿشٌبختی ،هْشبست
هيَْهی ،هْبست سٍاًی– حشّتی ثیبى ّشدُاًذ .ثشای اٍلَیتثٌشذی هتنیشّشبی پشػـشٌبهِ اص آصهشَى
ىشیذهي اػتيبدُ ؿذُ اػت ِّ خشٍری آى دس رذٍل ریل (رذٍل ؿوبسُ  )5اسائِ هیگشدد:
جذٍل  .5رتجِثٌذی هْبرتّبی هَرد ًیبز کبرٍرزی دریبًَردی داًطجَیبى

022

ضبخص

هیبًگیي

هْبست خَد هذیشیتی

6.15

هْبست اًؼبًی

5.96

هْبست تخللی

6.98

هْبست فبعيی

5.43

هْبست ؿٌبختی

4.85

هْبست هيَْهی

7.17

هْبست سٍاًی – حشّتی

6.33

 ٍ )7/17هْبست تخللی ( )6/98داسد ،یقٌی پبػخدٌّذگبى داؿتي ساّجشد ثشای ایي دٍ هْشبست سا
ثیؾتشیي اّویت ٍبئلاًذ ٍ ّنتشیي اّویت سا ثِ هْبست ؿٌبختی ( )4/85داُاًذ .هْبست ؿٌبختی تب
حذٍدی ّن راتی اػت ٍ الجتِ ًیبص ثِ آهَصؽ هذاٍم هیثبؿذ .ایي تيبٍت هَرَد دس ثیي هْبستّشب
دسیبیی ّـَس

حبكل ؿبًغ ًیؼت ِّ دس رذٍل ریل (رذٍل ؿوبسُ  )6تَضیح دادُ هیؿَد:
جذٍل  .6هعٌیدار ثَدى تفبٍت در هْبرتّب

جبهعِ آهبری

خیدٍ

درجِ آزادی

سطح هعٌیداری

23

65.325

9

0.000

ًتبیذ رذٍل ؿوبسُ  6ثب ػغح هقٌیداسی ً 0/005ـبى هیدّذ ِّ تيبٍت هَرَد دس رذٍل ؿشوبسُ
 5هقٌیداس اػت ٍ حبكل ؿبًغ ٍ خغب ًیؼت.
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ًتبیذ آصهَى ىشیذهي رذٍل ؿوبسُ ً 5ـبى هیدّذ ِّ ثیؾتشیي ستجِ سا هْبست هيْشَهی (ثشب ستجشِ

رتجِثٌذی هَلفِّبی هْن در ترثیت ٍ آهَزش هْبرتّبی دریبًَردی در کبرٍرزی دریبًَردی
ثب فٌبیت ثِ ایٌِْ دس پشػـٌبهِ ؿوبسُ ( ،)1ربهقِ آهبسی ،چْبس هَليشِ ّلشی سا اص فَاهشل هشَحش دس
ىشآیٌذ تشثیت ٍ آهَصؽّبی دسیبًَسدی ثیبى ًوَدًذ .دس پشػـشٌبهِ ؿشوبسُ ( )2ایشي چْشبس هَليشِ
فوذُ تَػظ آصهَى ىشیذهي ستجِثٌذی ؿذًذ ِّ ثِ كَست صیش هیثبؿٌذ.
جذٍل  .7رتجِثٌذی هَلفِّبی هْن در ترثیت ٍ آهَزش هْبرتّبی دریبًَردی در کبرٍرزی دریبًَردی

هَلفِ

هیبًگیي

رتجِ

اػتبد (هشثی)

2.60

2

هحتَای دسٍع

2.30

3

ىشهبًذُ

2.16

4

خَد داًـزَ

2.94

1

ًتبیذ آصهَى ىشیذهي رذٍل ؿوبسُ ً 7ـبى هیدّذ ِّ ثیؾتشیي ستجِ سا ًَؾ خَد داًـزَ (ثب ستجِ
 )2/94دس تْویل ؿذى ىشآیٌذ آهَصؽ ّبسٍسصی دسیبًَسدی داسد ،یقٌی پبػشخدٌّشذگبى ثششای ایشي
ػَال (خَد داًـزَ ًَؾ هْنتشی اص (اػتبد ،پشػٌل ؿٌبٍس ،هحتَای دسٍع ّشبسٍسصی ٍ ىشهبًشذُ)
دس استَب آهَصؽّبی ّبسٍسصی داسد) ثیؾتشیي اّویت سا ٍبئلاًذ ،ایي ًـبى هشیدّشذ ّشِ داًـشزَ
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ثِ فٌَاى ًَؾ ىشاگیش دس ّبسٍسصی دسیبًَسدی ثششای تْویشل ًوشَدى پششٍسؽ خشَد ثشِ ّشبسٍسصی
دسیبًَسدی افضام ؿذُ اػت؛ لزا ثبیذ دس ػبلّبیی ِّ دس داًـگبُ فلَم دسیبیی ثَدُ ّبهالً اص لحشبػ
پشٍسؿی آهبدُ ثبؿذ ٍ ثشب ارششای ّشبسٍسصی دسیشبًَسدی ّشِ ثخـشی اص ىشآیٌشذ پششٍسؽ داًـشزَ
ثِخلَف دس تْویل ًگشؽ ٍ هْبست دسیبًَسدی اٍ هیثبؿذ ،آهبدگیّبی هَذهبتی سا داؿتِ ثبؿذ؛
لزا ارشای هبهَسیت پشٍسؿی داًـزَیبى داًـگبُّبی فلَم دسیبیی ثِكَست ّبهل ،ثبفشج استَشبی
آهَصؽّبی دسیبًَسدی خَاّذ ثَد.
ّنتشیي اّویشت دس پشػـشٌبهِ ؿشوبسُ ( )2ثشِ ىشهبًشذُ هؼشتَین هشثشَط هشیؿشَد؛ صیششا ىشهبًشذُ
داًـزَیبى ثبیذ ّبس اكلی پشٍسؿی داًـزَ سا دس عَل حضَس داًـزَ دس داًـشگبُ فلشَم دسیشبیی
اًزبم دادُ ثبؿذ ٍ اٍ سا آهبدُ ثشای ّبسٍسصی دسیبًَسدی ٍ تْویل ًوشَدى پششٍسؽ داًـشزَ ّششدُ
ثبؿذ ِّ دس ایٌزب ىشهبًذُ ًَؾ ّوتشی دس استَبی تشثیت ٍ آهَصؽ داًـزَ داسد.
نتیجهگیزی و پیطنهاد
الف) نتیجهگیزی

آهَصؽّبی فلوی ّبسثشدی دس ٍبلت ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیی داًـگبُّبی فلَم دسیبیی
ثِفٌَاى یْی اص فَاهل هْن اًتَبل تزشثِ ثِ ًؼل رَاى ثَدُ ٍ فبهل ایزبد هْبستّبی هختلو
هَسدًیبص دس داًـزَیبى داًـگبُ هیثبؿذ؛ افتَبد ثِ ًیشٍی اًؼبًی هْبستهحَس ثِفٌَاى اكلیتشیي
ػشهبیِ دس صًذگی دسیبیی ٍ ؿشایظ ثحشاًی ٍ سصهی ثِحؼبة هیآیذ .ثؼیبسی اص هتخللبى فلَم
دسیبیی دس ٌّبس پیـشىتّبی تٌَْلَطی ٍ اىضایؾ ؽشىیت دس اثقبد هختلو تَػقِ ػبصهبى دسیبیی،
تَرِ ثِ هْبستّبی دسیبًَسدی هٌبثـ اًؼبًی دسیبیی سا اص فَاهل هْن دس كحٌِ فولیبت دسیبیی
هیؿٌبػٌذّ .بسٌّبى ثشای صًذگی ،فولیبت ٍ ّوچٌیي سصم دسیبیی ًیبصهٌذ آهَصؽّبی هجتٌیثش فول
ثَدُ تب هْبستّبی ؿٌبختی ،هيَْهی ،فبعيی ،سٍاًی حشّتی ٍ تخللی آًبى تْویل گشدد؛ ثب
ایزبد ایي هْبستّب ّبسٌّبى دس ارشای فولیبت هختلو ثٍِیظُ ثحشاىّبی دسیبیی هؼلظ خَاٌّذ
ثَدّ .بسٍسصی دسیبًَسدی ثِ داًـزَیبى ىشكت هیدّذ تب ثِ ثْتشیي ًحَ اص یِ هحیظ ّبسی فیٌی
تزشثِ ّؼت ًوَدُ ٍ خَدؿبى سا ثِ تَاًوٌذیّبی الصم ثشػبًٌذ .ثٌبثشایي هیتَاى الگَی ربهـ
تشثیتی  -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی ثِ ؿشح ریل (ًوَداس ؿوبسُ  )3اسائِ ًوَد:
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هْبرت ضٌبختی

دسیبیی ّـَس

طبقهبندیسهگانهبلوم


هْبرت رٍاًی – حرکتی

کارورزی

دریانوردی

هْبرت عبطفی

اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

(تجذیل عجَبت ػِ گبًِ ثلَم ثِ عجَبت پٌزگبًِ)

هْبرت اًسبًی
هْبرت خَد هذیریتی

مهارتهای 

هْبرت تخصصی

دریانوردی
هْبرت رٍاًی حرکتی

هْبرت هفَْهی
هْبرت عبطفی

هْبرت ضٌبختی

ًوَدار  .3ارائِ الگَی ترثیتی -آهَزضی هْبرتّبی دریبًَردی در کبرٍرزی

ب) پیطنهاد

 تََیت هْبست فبعيی دس دسیب ثب تََیت آؿٌبیی ثب فلن سٍاى ؿٌبػی ٍ هجبًی افتَبدی ایزبدخَاّذ ؿذ.
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 ثشگضاسی رـيّب ٍ هشاػن هزّجی هَرت ًْبدیٌِ ّشدى ٍ ػبصهبى دادى اسصؽّب دس هحیظ دسیبدس رّي داًـزَ هیؿَد.
 ٍشاس گشىتي دس ؿشایظ ًبهتقبدل رَی دسیب ،سٍحیِ تَّل سا دس داًـزَیبى تََیت هیٌّذ. دس ّبسٍسصی دسیبًَسدی داًـزَیبىّ ،ذه اكلی ًْبدیٌِػبصی ٍ اًتَبل تزشثیبت ّبسٌّبى ثبػبثَِ ثِ داًـزَیبى هیثبؿذ (تَذم پشٍسؽ داًـزَ ثش آهَصؽ داًـزَ لحبػ ؿَد).
 هيبّیوی هبًٌذ پشٍسؽ داًـزَ ،هْبست خَدهذیشیتی ،هْبست اًؼبًی ،هْبست فبعيی ،هْبستتخللی ،هْبست سٍاًی– حشّتی ،هْبست ؿٌبختی ّبهالً ثش اػبع ّذه اكلی اص اًزبم ّبسٍسصی
ثشای داًـزَیبى ٍاؿْبىی ؿَد.
 ٍاگزاسی هؼئَلیتّبی هتٌَؿ ٍ هتٌبػت دس ّبسٍسصی ثِ داًـزَیبى ٍ ًؾبست اص ساُ دٍس ،هْبستخَدهذیشیتی سا دس داًـزَیبى تََیت خَاّذ ّشد.
 ثِهٌؾَس تَاًبیی ثشٍشاسی استجبط هَحش دس دسیب ثب ّبسٌّبىّ ،نساػتبیی توبهی ّبسٌّبى ٍاحذ ؿٌبٍس،هْبست اًؼبًی سا دس داًـزَ تََیت خَاّذ ّشد.
 ىشاّنًوَدى ؿشایظ حضَس داًـزَیبى دس داخل سػتِّبی هختلو یگبى ؿٌبٍس هَرت تََیتهْبست اًؼبًی داًـزَیبى ٍ دسُ تيبٍتّبی ىشدی ثشای داًـزَیبى هیؿَد.
 هحیظ ّبسٍسصی دس یِ یگبى ؿٌبٍس ،یْی اص ثْتشیي ؿشایظ ثشای استَبء هْنتشیي هْبست ،یقٌیهْبست اًؼبًی (هْبست هَسدًیبص ّلیِ ػغَح هذیشاى) هیثبؿذ.
 ثِّبسگیشی داًـزَیبى دس ىقبلیت ارشایی سػتِ تخللی خَد هَرت تََیت هْبست سػتِایهیؿَد.
 اػبتیذ هزشة ٍ هشثیبى ٍاحذ ؿٌبٍس ًَؾ تقییيٌٌّذُای دس اًتَبل ٍ تََیت هْبست تخللی ثِداًـزَیبى داسًذ.
 ؿشایظ هحیغی ّبسٍسصی تْویلٌٌّذُ هْبست تخللی داًـزَیبى خَاّذ ثَد. ثشگضاسی ّالعّب ٍ ایزبد ىشكت هٌبػت ثِهٌؾَس ثبصگَؿذى تزشثِ ّبسٌّبى خجشُ ِّ ثِفٌَاىداًؾ ضوٌی ثشای اػتيبدُ داًـزَیبى ثشٍشاس گشدد (تََیت هْبستؿٌبختی).
 ٍاداس ًوَدى داًـزَیبى رْت حجت هـبّذات ٍ ىقبلیتّبی سٍصاًِ خَد هَرت تََیت هْبستؿٌبختی آًبى هیؿَد.
 -ىشاّن ًوَدى ؿشایظ ٍ ٍاداس ًوَدى داًـزَیبى رْت هغبلقِ ّتت آهَصؿی دسیبیی هَرت
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تََیت ثیٌؾ دسیبیی داًـزَیبى خَاّذ ثَد.

تزضیٍِتحلیل آهَختِّبی داًـزَیبى هیؿَد.
 آهَصؽ ىشٌّگ دسیبًَسدی ثِ داًـزَیبى ،هْبست ؿٌبختی آًبى سا تََیت هیٌّذ. دس ىشاًوبی آهَصؿی ّبسٍسصی ثشای داًـزَیبى ّبس دس ّوِ سػتِّبی ؿٌبٍس پیؾثیٌی ؿَد تب ّوبٌّگی ثب هؼئَلیي ؿٌبٍس ثِهٌؾَس ىشاّن ًوَدى ؿشایظ ػخت دس دسیب ثِ هذت هحذٍد رْتدسُ ٍ ّؼت تزشثِ داًـزَیبى (تََیت هْبست سٍاًی  -حشّتی).
 ثب گزساى هذت صهبى ٍبثلتَرْی اص صًذگی سا دس دسیب ثِفٌَاى ّبسٍسصی ،ضوي آؿٌب ًوَدى ّبهلداًـزَیبى ثب هََلِ صًذگی دس دسیب ،هیتَاى اًقغبهپزیشی سا تََیت ًوَد.
 ػختگیشی هٌغَی ٍ ٍبثلتَریِ دس توبهی صهیٌِّب ثٍِیظُ اهَسی ِّ دس خـْی ػْلالَكَلاػت ثِهٌؾَس دسُ داًـزَیبى اص تيبٍت صًذگی دس دسیب (هْبست هيَْهی).

دسیبیی ّـَس

ضوي آؿٌبیی ثِ یِ تيْش ػیؼتوی دػت پیذا هیٌٌّذ.

اسائِ الگَی تشثیتی -آهَصؿی هْبستّبی دسیبًَسدی دس ّبسٍسصی داًـزَیبى

 -صهیٌِػبصی رْت ثبصگَ ًوَدى ثشداؿتّبی داًـزَیبى اص هـبّذات خَد هَرت اىضایؾ تَاى

 تب حذ اهْبى آهَصؽّب ثِكَست فولی ارشا گشدد ٍ اص آهَصؽّبی ًؾشی كشه ،ارتٌبة گشدد. آهَصؽّبی فولی ّبسٍسصی ثِگًَِای ثشًبهِسیضی ٍ ارشا گشدد تب دس ساػتبی ًْبدیٌِ ؿذى ٍتبییذ دسٍع ًؾشی گزساًذُ ؿذُ ثبؿذ.
 ًَـِّبیی اص دػتگبُّب ٍ تزْیضات رذیذ دس ؿٌبٍسّب دس اختیبس داًـزَیبى ٍشاس دادُ ؿَد ِّهَرت استَبء آهَصؿی هْبستّبی هَسدًیبص ّبسٍسصی هیؿَد.
 ّتت هَسد ًیبص اص دػتگبُّب ٍ ػیؼتنّبی ؿٌبٍس ثِ تقذاد دس اختیبس داًـزَیبى ٍشاس گیشد. اّتوبم ؿَد ،اػبتیذ ٍ هشثیبًی ِّ اص ثیي ّبسٌّبى ؿٌبٍس رْت تذسیغ اًتخبة هیگشدًذ ،ثبسٍؽّبی تذسیغ آؿٌبیی داؿتِ ثبؿٌذ.
 -هحتَای دسٍع تٌؾیوی ىشاًوبی ّبسٍسصی هتٌبػت ثب ًیبصّبی فولیبتی داًـزَیبى ثبؿذ.
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 هیشػپبػیً ،بكش ( .)1385هذیشیت اػتشاتظیِ هٌبثـ اًؼبًی ٍ سٍاثظ ّبس ،تْشاى :اًتـبسات هیش. ًلشی ،ىشاهشص ( .)1393عشاحی الگَی تشثیت ٍ آهَصؽ اىؼششاى سػشتِ فشؿشِ ًیششٍی دسیشبییساّجشدی آرب ثب تبّیذ ثش تَاًوٌذػبصی آىّب ،سػبلِ دّتشی ،تْشاى :داًـگبُ ٍ پظٍّـگبُ فبلی دىشبؿ
هلی ٍ تحَیَبت ساّجشدی.
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