
غواصیبررسی کیفیت آموزش 

از مهمترین غواصی یادگیري صحیحآموزش و 
درکیفیت می باشد. در واقعبخش هاي غواصی 

تا اندازه زیادي به چگونگی بخش هاي غواصی سایر 
و اصولی غواصی یادگیري صحیحعملکرد آموزش و 

ازیکیحاضرحالدرکیفیت		دارد.بستگی
ارتقايواستآموزشیمباحثهمهاصلیمحورهاي

مراکز و مربیان غواصی است وظیفهمهمترینآن

- آموزشی از قبیل فرایند مراکز غواصی هاي و فعالیتاکار کرده:است که عبارتند ازچهار قسمتمفهوم کیفیت آموزشی شامل 
			تجهیزات آموزشی- اطالعات مربی دانش و- هنرجو یادگیري  و مشکالت	بیرونیمشکالتشامل را می توان در دو گروه کلی و اصولی غواصی یادگیري صحیحاساسی آموزش و مشکالت	

رد.طبقه بندي کدرونی
داشت موارد زیر اشاره جمله مشکالت بیرونی می توان به از
غواصیو اصولی یادگیري صحیحهزینه هاي آموزش و - 1
براي مطالبه آنهنرجوي غواصی افزایش سطح توقعات - 2
مربیان غواصی پایین بودن حقوق و دستمزد - 3
مراکز غواصی مجهزمبود منابع مالی براي ساختک- 4
امکانات استاندارد مراکز غواصیو اتتجهیز- 5

موارد زیر اشاره کرد : و در طبقه مشکالت درونی نظام آموزشی می توان به 
نامناسب تربیت مربیهاي روش- 1
مربیان خوب و متخصص ننگه داشتتربیت و ،جذبعدم - 2
برنامه هاي آموزشی ضعیفناکارآمدي- 3
مراکز غواصیعدم پویایی در مدیریت - 4
، نظارت و ارزشیابیکنترلنظام ناکارآمدي- 5
موجودآموزشیبودن برنامه هاي شاثر بخکم - 6
غواصیمربیانسواد علمی سطح پایین بودن - 7
براي رشد صحیح مربیان غواصیعدم انگیزه و عالقه - 8
آموزشی غواصیهاي تدریس فعال در کالسعدم- 9

در مربیان غواصینبودن عشق به آموختن، محبت و روابط انسانی و صمیمی - 10

با تکیه بر کهرتقاي کیفیت آن ارائه شده استو اغواصی در نوشتار حاضر راهکارهایی جهت حل مشکالت کنونی نظام آموزشی 
غواصی می شود موجب ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی آنکردن اجرایی در صورت 			مدیریت کارآمد و موثر



و یادگیري صحیحمی باشد و آموزش و و اصولی غواصی یادگیري صحیحدر گرو آموزش و ایمنآسان و، غواصی خوب 	:مقدمه
می بشر تنها با تعلیم و تربیت « قرن هیجدهم معتقد است:فیلسوف است. کانتبه مراحل باالتر وسیله رسیدن اصولی غواصی 

از اینرو مسئله تعلیم و تربیت بزرگترین و دشوارترین مسئله .و آدمی چیزي جز آنچه تربیت از او می سازد نیستشود آدم تواند 
» اي است که انسان با آن درگیر است.

آتی توانایی نسل کنونی وشکوفایی استعدادها ومسئولیت عظیم باروري وو اصولی غواصی یادگیري صحیحنظام آموزش و 
روش بهبود اصلیبه عنوان یکی از عوامل تربیتو تعلیمامروزه نقش 	به عهده دارد.غواصی را براي نیل به توسعه غواصی جامعه

بر هیچ کس پوشیده نیست.غواصی هاي

سازمان هاي از اهداف کلیدي و مهم و اصولی غواصی یادگیري صحیحتوجه جدي به امر مهم آموزش و 21در قرن امروزه و 
با توجه به کمبود امکانات و منابع کیفیت بخشی به هنرجویانکمی افزایشمحسوب می شود. مخصوصًا آموزش دهنده غواصی

اول برنامه ها قرار داده است.اولویترا در و اصولی غواصی یادگیري صحیحامور آموزش و 

، یکپارچگی بدون شک در حرکت به سمت جهانی شدن، کیفیت یک عامل تاثیرگذار است. در روند توسعه صنعت و بازرگانی
آموزش دهنده ،کیفیت نقش اصلی را ایفا کرده و یکی از مهمترین عامل هاي رقابت سازماناقتصاد جهانی و رشد و اشباع بازار

موفقیت در بازارهاي منطقه اي و جهانی به شمار می آیدو غواصی 

آموزشی برنامه هاياست. موضوع کیفیت در اکثر و اصولی غواصی یادگیري صحیحکیفیت مهمترین معیار توسعه آموزش و 
رایی به تبدیل شده است. و از این رو کیفیت گغواصیبه یکی از مفاهیم اساسی در سیاست گذاري هاي کالن آموزشیغواصی 

مطرح شده است. کیفیت در حال حاضر یکی از و اصولی غواصی یادگیري صحیحمنزله مرحله مهمی از تاریخ تحوالت آموزش و 
است. حتی ارتقاي سازمان هاي آموزش دهنده غواصیمحورهاي اصلی همه مباحث آموزشی است و ارتقاي آن مهمترین وظیفه 

از سازمان هاي آموزش دهنده غواصی است برخی نهاییبه منزله هدف ولی غواصی و اصیادگیري صحیحکیفیت نظام آموزش و 

به اهمیت و ضرورت ارتقاي کیفیت آموزشی در ارائه خدمات آموزش و مربیان غواصیوم توجه لزبا تاکید به مطالب فوق 
غواصی را دارد یادگیري صحیح

ه کاست 	Education	تربیت معادل فارسی عبارت انگلیسییا همان تعلیم ویادگیري صحیحآموزش و 	:کلی مفهوم 
ها هایی که براي رشد و تکامل توانایی هاي فکري ، معرفتی و همچنین مهارتعبارتست از تمام واکنش ها ،اثرات ، راهها و روش

باشد. غواصیهاي مثبت جامعه به کار می رود و یکی از ارزشهنرجوي غواصی ها و رفتار ، نگرش

هاي مختلفی از این واژه در ذهن ، معانی و برداشتیادگیري صحیح و اصولیتوجه به شمول و جامعیت مفهوم آموزش و با 
می شود از جمله:متبادر

فرآینديرا و اصولی غواصی یادگیري صحیحح مبتنی بر یک مفهوم فلسفی است که آموزش و اصطالاین	:	آموزش مادام العمر
آغاز و با مرگ آنها پایان می یابد .شروع غواصی هنرجوکه از بدو فرآینديدراز مدت می داند . 



مراکز آموزشی غواصی توسط مربیان مجاز و معتبر غواصیدر به طور معمولست از آموزشی منظم که اعبارت:آموزش رسمی
شروع و به سطوح عالی و دشوار که آموزش رسمی به طریقی سازمان داده شده است که از سطوح ابتدایی ساده 			صورت می گیرد

تخصصی می باشد خاتمه می یابد.

، از جمله براي آن عده که دست از آموزش یادگیري صحیحل آموزش و اشکاتمامبراي،فراگیراستاصطالحی	:آموزش مداوم
را پذیرفته اند.یگريدهاي رسمی در هر سطحی کشیده اند و آنان که به دنیاي کار وارد شده اند و به طریقی مسؤلیت

اطالق می شود که خارج از نظام آموزش رسمی بوده و به صورت یادگیري صحیحه نوعی از آموزش و ب	:آموزش غیر رسمی
پیوسته یا گسسته از نظر زمانی قابل اجرا است.

است این آموزش باعث از سطوح ساده به دشوار تنظیم شده مهارت نوعی از آموزش است که براي توسعه ي 	:آموزش عمومی
و غیره می شود.دریایی، جغرافیایی ، علوم محیط زیستنیز مفاهیم باال بردن سواد غواصی وتحصیل عمومی ، 

اصطالح جامعی است که در برگیرنده فرایند آموزشی خاصی است این اصطالح عالوه بر آموزش عمومی :آموزش فنی و حرفه اي
مختلف و فنون و علوم وابسته به آنها و تحصیل مهارتهاي فنی و دانش حرفه اي در بخشهاي ، به مطالعه و بررسی تکنولوژي 

می پردازد ، اهداف گسترده ي آموزش فنی و حرفه اي ، آن را از آموزش حرفه اي که محدود به مهارتهاي خاص و دانش غواصی 
الزم براي یک حرفه ي بخصوص یا گروهی از حرف می باشد ، جدا می نماید.

برنامه ریزي شده است هاي باالتر و عالی دوره برايکهاستآموزشی	:آموزش فنی

و همچون همه واژه هاي ارزشی دیگر، قابل تعبیر و تفسیر استاتعریف دقیق کیفیت دشوار است زیر		:معنی و مفهوم کیفیت
نهایت اینکه ویژگیهاي کیفیت تابع محیط تابع فلسفه ها و جهان بینی هاي مختلف است و در و مفهومی متغیر و پویا است

است.

به معناي نحوه بودن 	qualitas	یاqualis	ریشهازواژهاینکهاست	quality	کیفیت از واژه ي التین:معناي لغوي کیفیت
دکترهمچنینواستکردهمعنیآید،حاصلچیزدرکهوضعییاحالت			گرفته شده است. عالمه دهخدا کیفیت را چگونگی

می کند.معنیچگونگیراکیفیتعمیدفرهنگدرعمید

کیفیت و کمیت یک چیز، دو وجه جدائی ناپذیر یک چیز هستند. کیفیت بر مبناي کمیت شکل می گیرد. هر موجود داراي 
بحث خصوصیاتی است که کیفیت آن را می سازد، شکل ظاهري موجود، خصوصیات مذکور را می سازد. پس بدون وجود کمیت، 

کیفیت بی معنی است.

مفهومی چند پهلو، مشتبه کننده و مبهمی است. و اصولی غواصی یادگیري صحیحآموزش و 			مفهوم کیفیت در	:کیفیت آموزشی
معرفی شده است. مفهوم کیفیت از مراکز آموزشی و مربیان غواصی به همین دلیل معیارهاي متفاوتی براي قضاوت درباره کیفیت 

، پس کیفیت در صنعت برابر است با رضایت مشتري و توجه به نیازهاي او.وارد شده استغواصی حوزه صنعت به 
به صورت مطلوب و موفقیت آمیز است. هنرجوي غواصیانجام تغییرات مورد نظر در 	کیفیت آموزشی		بنابراین



کیفیت آموزشی مفهوم چند بعدي است که شامل موارد زیر است:
انتقال دانشفرآینداز قبیل مراکز آموزشی غواصیو فعالیتهاياکار کرده- 1
																																										هنرجویادگیري - 2
و دست اندرکاران آموزشیمربیان- 3
و مخاطبینهنرجویان- 4
امکانات و تجهیزات آموزشی- 5

د:کیفیت آموزشی به مجموعه اي از عوامل بستگی دارد که مهمترین آنها به قرار زیر هستن
از نظر فکريفعالمحیط - 1
							غواصیوجود حداقل شرایط الزم جهت اجراي فعالیتهاي آموزشی- 2
را برانگیزد و بتواند او را به سطح جدید درك و شناخت هنرجو آموزشی و مربی که مشارکت و عالقه مواددر دسترس بودن - 3

برساند.در غواصی 

:غواصیو اصولییادگیري صحیحوزش و آمراهکارهاي موثر براي ارتقاي کیفیت 
، نقش غواصیسرمایه گذاري نیروي انسانی در زمینه شکوفایی در جامعهخصشانبارز تریبه عنوان غواصی نظامهاي آموزشی 

را به خود اختصاص داده و سازمان آموزش دهنده غواصیاصلی را برعهده دارد. امروزه این نظامها سهم قابل توجهی از بودجه هر 
غواصی ضروري است در جهت بهبود کیفیت نظامهاي آموزشی غواصی به اهمیت و نقش آن در ابعاد اقتصادي جامعه با توجه

سرمایه هاي انسانی و مادي جلوگیري شود			اقدامات اساسی صورت بگیرد و از هدر رفتن

غواصیاف توسعه آموزشی جهت نیل به اهدو اصولی غواصی یادگیري صحیحبا توجه به ضرورت ارتقاي کیفیت آموزش و 	
این عوامل از درون مجموعه نظام . تاثیر دارند و اصولی غواصی یادگیري صحیحراهکارهاي مختلفی در ارتقاي کیفیت آموزش و 

می .مراکز آموزشی و مربیان غواصی موجب ارتقاي کیفیت خدمات آموزشی می شوندو اصولی غواصی یادگیري صحیحآموزش و 
:توان به موارد زیر اشاره کرد داشته باشند که میکارآمد و موثر، نقشی مهم در اجراي این راهکارها تواند با مدیریت 

از جمله فناوري هاي نوین آموزشی 			به امکانات و تجهیزات متنوعغواصی آموزشی مراکزتجهیز - 1
فراهم کردن امکانات آموزش، مشاوره و راهنمایی - 2
دوره هاي آموزشیسی در به حداقل رساندن تراکم کال- 3
یادگیري براي کمک به ارتقاي کیفیت فعالیت هاي آموزش و همه غواصان برنامه ریزي در جهت تقویت همکاري و مشارکت 	- 4

هاي آموزشی و توجیهیاز جمله برگزاري مداوم کالس	،و اصولی غواصی صحیح
اصیاستاندارد هاي آموزشی غوتوجه و تاکید عملی به اجراي کامل - 5
نیز استفاده از روشهاي ارزشیابی جدید به منظور و استفاده از روشهاي تدریس پیشرفته و فعال و ترك روشهاي منفعل سنتی - 6

هنرجویان غواصیتعمیق یادگیري در 
نگري در ابعاد علمی، اجتماعی، اخالقی و جسمی و پرهیز از هرگونه یک جانبههنرجویان غواصیتاکید بر پرورش همه جانبه - 7

و اصولی غواصییادگیري صحیحدر آموزش و 
غواصیآموزشی معتبرو مربیان 			مراکزسایرتعامل سازنده با - 8
براساس اصل شایسته ساالريیادگیري صحیح غواصی آموزش و فرآیندموثر و کارآمد در مربیانجذب - 9

هنرجوبان غواصیبرگزاري کالسهاي فوق برنامه جهت ارتقاي آموزشی - 10



توانمند سازي خویش در فرایند تدریسمربیان با هنرجویان غواصی جهتتعامل موثر و مستمر - 11
تاکید بر فعالیتهاي پرورشی در کنار فعالیتهاي آموزشی جهت رشد اخالقی و اجتماعی و جسمی - 12
نظري درس هايعملی و کاربردي در کنار آموزش هايتوجه به - 13
استفاده از روشهاي تغییر رفتار براساس اصل به خصوصتدریس فرآیندید روانشناسی پرورشی در استفاده از یافته هاي جد- 14

تقویت و پاداش
اصل پاداش جهت تشویق و انگیزه 			استفاده ازمتخصص و متعهد و رعایت اصل عدالت در ارتقاي آنان و نیزمربیان جذب - 15

دهی به آنان 
سایر مراکز و مربیان دید علمی و روانشناسی تربیتی با تکیه براصل تعامل سازنده با بر اساس یافته هاي جمربیان تربیت - 16

آموزشی غواصی
غواصیحاکم کردن فرهنگ سازمانی موثر و کارآمد و جو عاطفی مناسب در فضاهاي آموزشی- 17
تعامل دوجانبه و مستمر کلیه عوامل آموزشی جهت اجراي فعالیتهاي آموزشی - 18
ریهاي آموزشی و رتبه بندي رایج آموزشی از لحاظ کیفیت ارائه خدمات آموزشی و لزوم توجه برابر و عادالنه حذف نابراب- 19
اتخاذ تدابیر و شیوه هاي الزم در فراهم آوردن زمینه مناسب براي بهره گیري از دستاورد هاي اخالقی ،علمی و فنی و- 20

استعدادها شکوفایی
جرا و ارزشیابی برنامه هاي آموزشی با توجه به مسائل جاري و قابلیتهاي منطقه ايانعطاف پذیري در طراحی، ا- 21
مطالب آموزشی با استفاده از آخرین وسایل و امکانات تکنولوژي آموزشی 			ارائه- 22
خرید ابزار آموزشی و کمک آموزشیتخصیص بودجه و منابع مالی کافی جهت - 23
هنرجویان غواصیلف براساس نیازهاي مختآموزشیتعیین اهداف دوره هاي - 24
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جهت کیفیت بخشی به امور آموزشی دیگران استفاده از تجارب آموزشی - 26
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توسعه 			در جهتو اصولی غواصی یادگیري صحیحنگاهی دقیق و ژرف اندیشی مضاعف به نقش آموزش و 	گیري:نتیجه 
ارائه شده در غواصی ایجاب می نماید که به طور جدي به مقوله کیفیت خدمات آموزشیغواصی فرهنگیو، اجتماعیاقتصادي

پرداخته شود. غواصی آموزشی مراکز
غواصی است. موضوع کیفیت در اکثر نظامهاي آموزشی و اصولی غواصی یادگیري صحیحسعه آموزش و کیفیت مهمترین معیار تو

تبدیل شده است. و از این رو کیفیت گرایی به منزله غواصی به یکی از مفاهیم اساسی در سیاست گذاري هاي کالن آموزشی 
طرح شده است. کیفیت در حال حاضر یکی از مو اصولی غواصی یادگیري صحیحمرحله مهمی از تاریخ تحوالت آموزش و 

و مربیان آموزشیسازمان هاي آموزش دهنده ، مراکز محورهاي اصلی همه مباحث آموزشی است و ارتقاي آن مهمترین وظیفه 
.استغواصی 

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 

www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بین

باشداي (درج منبع و نویسنده) آزاد میرعایت اخالق حرفهداري و شرط امانتمندان و هنرجویان غواصی بهاستفاده از مطالب این مقاله براي عالقه


