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ا.ا.منطقه سوم نیروي دریایی ارتش ج-شهرستان کنارك-استان سیستان و بلوچستان1

چکیده 
همیت نیروي انسانی در توسعه، نوع دیگري از سرمایه، یعنی لیکن با مشخص شدن ا،در گذشته تنها سرمایه ي مادي به عنوان عامل توسعه محسوب می شد

.در واقع جمع این دو نوع سرمایه است که اهداف توسعه را تحقق می بخشد. سرمایه انسانی نیز جزء عوامل اصلی توسعه محسوب گردیده است
است و تنها از فعالیت هاي آموزشی مستلزم ،"سرمایه انسانی"ور از طریق نویسنده این مقاله در تبعیت از نظرات صاحبنظران، معتقد است که توسعه هر نقطه از کش

".استامروز دانایی، توانایی ".این طریق می توان نیروي کار را توانمند ساخت

آموزشی مناسب در توسعه در این نوشتار ابتدا اهمیت دریا، اقتدار دریایی، توسعه و شاخص هاي آن تبیین و  سپس به نقش آموزش، نهادها و نظام تربیتی و
،است"توسعه آموزشی مبناي توسعه همه جانبه"مقاله با این رویکرد که . پرداخته شده استدریایی و اقتداربه عنوان پشتیبان و مبدأ شروع اعمال سیادتسواحل مکران 

.ارائه گردیده استنتیجه گیري و در خاتمه راهکارهاي مقتضی
.انی، دانش، تربیت، آموزش ، مهارت آموزيتوسعه، سرمایه انسسواحل مکران، دار دریایی، دریا، اقت:واژه هاي کلیدي

مقدمه - 1
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقی و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه ي این کشور ها از نهادهاي تربیتی، آموزشی و حرفه 

در دنیاي امروز که . ور نهادهاي مذکور در تربیت نیروهاي انسانی متعهد، دانشمند، متخصص و ماهر استتبل. اي توانمند و کارآمد برخوردار هستند
علم و تکنولوژي با رشد و گسترش وسیع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرایند رشد و توسعه ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

عنایت . تّی را به دست آورده اندم هاي تربیتی و آموزشی و حرفه آموزي نقشی بس عظیم و پراهمیجوامع بشري به حساب می آیند، نهادها و نظا
آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی تربیت وروزافزون به نوع و گسترش

. جوامع می باشد
کنولوژي در دنیاي امروز و سرعت تغییرات و دگرگونی در اسلوب و روش هاي علمی و تکنولوژي بسیار سریع و ترقی و پیشرفت هاي علمی و ت

غفلت از هماهنگی و تطابق سطح کیفی و کمی نیروي انسانی با سطح آموزشهاي الزم و مناسب و تربیت وحیرت انگیز است و غفلت و عدم توجه کافی به
که ایجاد خواهد نمودو کشور نهایتاً تنگناها و مشکالت عدیده اي را فرا راه رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی جامعهي رشد علمی و فنی از هر جامعه ا

بارها به اهمیت و ضرورت نیز و رهبر معظم انقالب سواحل مکران بیش از سایر نقاط کشور کامال مشهودمناطق جنوب شرقی کشور باالخص این نقیصه در
]1[:ت هاي سواحل مکران به صراحت تأکید فرموده اند که چند مورد آن به شرح زیر بیان می گرددتوجه به ظرفی

ذهن مان همه اش متوجه خلیج فارس بوده، اهمیت . ما در سال هاي گذشته از سواحل طوالنی دریاي عمان بهره الزم و کافی را نبرده ایم"
اه جدیدي که نگاه به دریاي عمان است به وسیله ارتش جمهوري اسالمی، می تواند کارهاي بزرگی را این نگ. دریاي عمان از نظر ما مغفولٌ عنه مانده

چه وزارت دفاع ، چه وزارتخانه هاي دیگر - بنابراین دولت و دستگاه هاي مختلفاین براي منطقه جنوب شرقی کشور یک موهبت الهی است؛ انجام دهد؛ 
مراسم الحاق ناوشکن جمهوري اسالمی ایران جماران به ناوگان جنوب نداجا ".یشرفت این کار کمک کنندهمه باید به پ- که مرتبط با این کارند

)30/11/88(
سواحل جنوب شرقی کشور که در اختیار نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران است، مناطق بسیار مهمی است و ظرفیت هاي بسیار "

) ره(دانشگاه علوم دریایی امام خمینی مراسم تحلیف ودانش آموختگی(.دهیدهتمام کنید و اهمیت بخوبی براي پیشرفت است؛ به آن جا ها ا
14/7/88

آن منطقه اي که شما مستقر هستید یعنی منطقه سواحل دریاي عمان منطقه ي بکري است، عمق این سواحل، منطقه وسیع بلوچستان و "
ما هم از اول انقالب خیلی به این مناطق . مناطق بسیار مهمی است، بسیار حائز اهمیت استبخشی از آن منطقه ي غربی تر آن یعنی هرمزگان،

ء نپرداخته ایم، وجود شما در آن جا ممکن است این مناطق را زنده کند یعنی حضور نیروي دریایی ارتش ممکن است منتهی بشود به این که انشا
این براي کشور مهم . گ سیستان و بلوچستان و منطقه عظیم و حساس دریاي عمان استفاده کنیماهللا ما بتوانیم از توانایی هاي منطقه استان بزر

مراسم دیدار فرماندهان و کارکنان نداجا به مناسب سالروز نیروي . (تگاه هاي دولتی می تواند این فواید را داشته باشدساست، این همکاري شما با د
)7/9/89دریایی 
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که موجود -برابر استاندارد یک کار پژوهشی،  با آمار و ارقام و به صورت مصور محدودیت ها و محرومیت ها را ود که نگارنده مقاله در صدد ب
و لیکن موضوع اینقدر روشن و قابل درك است که قیاس آن با سایر نقاط کشور عمق ماجراي عقب ماندگی این منطقه را نمایدارائه تحلیل و -است

ت فرموده اند به گونه اي ترسیم می کند که این منطقه چقدر دور افتاده مانده و در یوم الحساب بوانی که خداوند متعال موهعلیرغم ظرفیت هاي فرا
تذکر می دهد به کسانی که توفیق و سعادت خدمت در این کشور و باالخص در این منطقه را پیدا کرده اند و البته مواخذه شوندگان چه بسیارند و 

.باشندان چقدر باید نگر
و شاید باعث کاهش انگیزه مدیرانی که در از منظري دیگر باید گفت که طرح محرومیت ها با آمار و ارقام و مصور براي رفع مشکل کافی نیست

ش خود مهم این است که چه باید کرد؟ مردم این خطه از نظام چه توقعی دارند؟ نق. گردد،چند سال اخیر براي محرومیت زدایی تالش کرده اند
ما می توانیم و "مسئوالن شعار توام با شعور و عملومردم و خصوصا مسئوالن بیش از همه در رفع محرومیت ها و توسعه مدنیت چقدر است؟مردم

ن منطقه هستند؟یچقدر متولیان توسعه این منطقه از کشور از بومیان هم؟در این منطقه نشان داده اندوچقدر اعتقاد دارند"خواستن را
نیز اي و در قالب سفرهاي استانی و منطقه ضرورت اهمیت موضوع از باالترین مقام کشور تا پایین ترین رده مطرح شن است این که آنچه رو

مصوب گردیده است که در این راستا طرح هاي مختلفی از سوي دستگاه هاي لشکري و کشوري در دستور اجرا قرار گرفته و برنامه هاي متعددي 
توسعه یک کار دفعی نیست بلکه تدریجی است و ودر ابتداي راه هستیم البته هنوز و ها با سرعت قابل مالحظه اي در حال تأمین استزیر ساخت 

دست در دست هم دهیم و به مهر همه بایستی با توکل به خداي متعال و جد و جهد و تالش خستگی ناپذیر و در جهت کسب رضاي خداوند عادل لذا 
.ا کنیم آبادمیهن خویش ر

مبادي آموزشی و پژوهشی و باآموزشی بودهاز کشور که خدمتیاینکه نگارنده در طول مدت خدمت خود در این منطقهنکته آخر مقدمه
در تا دانسته بر خود وظیفه و به همین جهت است تا حدي تنگاه ها و مشکالت موجود را از نزدیک لمس و درك کرده ارتباطی تنگاتنگ داشته

. موضوع بپردازدمقاله به این جال کوتاه م
ضمن تشریح توسعه و ا تبیین و سپس.ا.اهمیت موضوع ابتدا اهمیت دریا و اقتدار دریایی جبراي روشن شدندر حد این نوشتار 

اسالم و انقالب اسالمی پیشوایان،قرآنآموزش و اهمیت آن از منظر تربیت و نقش محوري به جایگاه منابع انسانی در توسعه وشاخص هاي آن،
و سواحل مکرانمنابع انسانی توانمند سازيدر ضروريموثر و آموزش هاي همچنینایران پرداخته شده است و در ادامه به نقش نهادهاي آموزشی و

نتیجه ،جمع بندي منطقیهایت بادر نکه استگردیدهتبیینتأثیراتی که توسعه حاصله در اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران خواهد داشت
. استشدهارائه هاي مورد نظرگیري و پیشنهاد

در کشور ...ظرفیت هاي موجود؛ به امید روزي که سواحل مکران قطب علمی، تجاري و اقتصادي، صنعتی، فرهنگی و گردشکري وبهبا توجه
.    ینی بدرخشدعزیزمان به صافی آسمان و به روشنی آفتاب و وسعت بیکران دریاي جنوب چون نگ

ا.ا.جاقتدار دریایی داشتن ضرورتاهمیت دریا و-2
در کشور ما در طول سالیان دراز، به مسئله دریانوردي بسیار بی احترامی و بی اهتمامی شده است؛ یعنی ما آن مردمی هستیم که وقتی در «

- مقام معظم رهبري (».د، آب برایشان با خشکی یکی بودآب رسیدنبرخالف ملت هایی که وقتی به ! یک طرف مرزمان به آب رسیدیم، متوقف شدیم
9/9/76(

فواید دریا براي یک کشور و یک ملت، فواید راهبردي است؛ . دریا براي یک کشور، یک فرصت بزرگ براي پیشرفت و حفظ منافع ملی است« 
.فواید بزرگ و کالن است

و چگونه می شود ازاین برکات به نفع منافع ملی استفاده کرد. کت متعلق به این ملت هاستمنافع دریا مال همه است؛ امکانات این دریاي پر بر
این اقتدار را شما نیروهاي مسلحی که با معناي جهاد و مفهوم از خودگذشتگی خو . کشور را از آن بهره مند کرد؟ با داشتن اقتدار

)1/5/90- مقام معظم رهبري (» .گرفته اید، می توانید تأمین کنید
مردمی که از دریا .اي نیست که منافعی در دریا نداشته باشدها عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلیدر دنیاي امروز، دریا براي ملت

یا در در. رودها به سختی، آهستگی و کندي پیش میاقتصاد اینگونه ملت. ترین مبادي ارتباطی بادنیاي خارج خود هستنددورند، فاقد یکی از مهم
ها و فرهنگ آنها دارد ها، نیازها، تواناییمنافع کشورهاي صاحب دریا ارتباطی مستقیم با خواسته. ها اهمیتی حیاتی داردرشد و زندگی اقتصادي ملت

یاسی و نظامی را شود و اهداف اقتصادي، ساین سیاست در قالب راهبرد دریایی تبیین می. بخشدو در واقع سیاست دریایی آن کشورها را عینیت می
کارگیري نیروي انسانی، ابزار و تجهیزات و قوانین و مقررات در حد فراگیر دارد و قدرت موفقیت در اهداف مورد نظر بستگی به توان به. دنبال داردبه

.ته امروز استنشأت گرفته از ابعاد اصلی و اساسی جهان پیشرف» قدرت دریایی«این تلقی منسجم از . آوردوجود میدریایی را به
ها جهت حفظ هاي اخیر، ابرقدرتویژه در سدهو اقتصادي، مورد نظر بوده است؛ بهعنوان یکی از عوامل مهم نظامینیروي دریایی از دیرباز به

برداري در گام. دهنداند تا با ایجاد یک نیروي دریایی قوي، امور نظامی و اقتصادي جهان را تحت سیطره خود قرارسلطه خود بر جهان، سعی کرده
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هاي مختلف است؛ چیزي که همواره منظور دستیابی به اهداف کالن جمهوري اسالمی مستلزم برخورداري از امنیت در حوزهمسیر راهبرد ملی به
. ولتمردان و کارگزاران نظام بوده استددغدغه خاطر 

وهاي مسلح در کنار سایر ارکان قدرت ملی، نقشی اساسی در برقراري نیر. برخورداري از امنیت ملی نیازمند برخورداري از قدرت ملی است
شدت متأثر از تفکر برخورداري از امنیت ملی در حوزه دریا، مستلزم برخورداري از قدرت دریایی است؛ جایی که به. کنندامنیت ملی ایفا می
انند ایران که منافع، اقتصاد و امنیتش با دریاها پیوند خورده، براي کشوري دریایی م. هاي کالن کشور و اهداف ملی استدولتمردان، سیاست

.برخورداري از راهبرد دریایی متناسب، حیاتی و الزام آور است
اي شده، برخورداري اي و فرامنطقهعرصه حضور نیروي دریایی کشورهاي منطقه،مجاورت با اقیانوس هند که به واسطه اهمیت و خصوصیات آن

ترین منبع انرژي و ماده اولیه تولید بسیاري از محصوالت کلیدي و راهبردي جهان، نیاز کشورهاي صنعتی جهان به منابع انرژي اصلیعنواناز نفت به
هاي راهبردي هاي اقیانوس هند و تنگهزده و از همه مهم تر قرارگرفتن خطوط مواصالتی راهبردي کشور در آبو وجود رقابت اقتصادي سیاست

هاي اقیانوس هند براي دستیابی به اهداف منظور ایجاد امنیت ملی در عرصه آببهاقتدار دریاییالمندب و کانال سوئز، همگی لزوم ا، بابهرمز، ماالک
هاي ، در کنار ناوگان تجاري کارآمد و علوم و زیرساختمقتدربرخورداري از نیروي دریایی . کندتأیید می1404انداز در افق ملی و تحقق سند چشم

.کنددریایی روزآمد، ضمن کامل کردن مثلث قدرت دریایی کشور، منجر به افزایش امنیت ملی شده و دستیابی به اهداف ملی را میسر می
ونقل دریایی و اقتصاد جهانی که در منطقه اقیانوس بر مثلث طالیی حمل) یعنی سیادت دریایی کشور(تأثیر مثلث طالیی قدرت دریایی ایران

گرفته، به معنی ایجاد امنیت و آزادي دریانوردي براي ناوگان تجاري جمهوري اسالمی در منطقه شمال اقیانوس هند و حفظ منابع و هند شکل 
. صیانت از منافع راهبردي کشور در این منطقه خواهد بود

کسب و حفظ . بر اقتصاد و سیاست جهانی باشدتواند ابزاري قدرتمند براي تأثیرگذاريهاي اقیانوس هند میهمچنین سیادت دریایی کشور بر آب
منظور حضور اثربخش و مداوم و توانا بهسیادت دریایی و صیانت از منافع راهبردي کشور در اقیانوس هند مستلزم برخورداري از نیروي دریایی مقتدر

این میسر نیست مگر با رویکرد ملی به کند؛ وجو میجستهاي شمال اقیانوس هند است؛ جایی که استکبار جهانی منافع راهبردي خود را در آن در آب
.آب هاي بین المللی اقصی نقط عالمتاحضور توسعه سواحل کشور و توسعه دریا محور و استقرار نیروي دریایی قدرتمند در

: از نگاهی دیگر به اهمیت دریا و اقتدار دریایی پرداخته می شود
32به13که نسبت کلمات بر و بحر در قرآن نیز درصد است واز اعجاز قرآن این71به29به دریاهاهاي زمین طبق محاسبات، نسبت خشکی

]2[.دریاهاستها واست که برابر با نسبت خشکی
از لحاظ طول مرزها نیز. داردکشور تنها مرز دریایی 8ریایی و مرز خشکی و دکشور4کشور مرز خشکی ، 3با همسایه دارد که15یران ا

درصد نفت جهان از طریق تنگه هرمز به دریاي عمان و 65لیج فارس با دارا بودن بیش از خ.ش از یک سوم مرزهاي کشور دریایی استبی
از نظر ژئوپلتیک از موقعیت ممتازي برخوردار و تسلط بر است واسالمی ایران کشوري دریاییجمهوريپس . اقیانوس هند متصل می شود

. کندبویژه بر تنگه مهم و راهبردي هرمز به عنوان گلوگاه انرژي جهان اهمیت این موقعیت را دو چندان می سواحل شمال خلیج فارس
 کیلومتر است که از این میزان، مرزهاي دریایی به شرح زیر است7704طول کل مرزهاي ایران بالغ بر:

oکیلومتر574مایل دریایی تقریباً معادل310مرز دریاي خزر
oکیلومتر898مایل دریایی تقریباً معادل 485در منطقه خلیج فارس مرز دریایی.
o کیلومتر718مایل دریایی تقریباً معادل 388مرز دریایی در منطقه دریاي عمان.
o کیلومتر2190مجموع مرز دریایی ایران تقریباً برابر با
o ًشودیران، کشوري دریایی محسوب میمرزهاي کشور، مرز آبی است بنابراین جمهوري اسالمی ااز % 30و تقریبا.

قرار دارد که اهمیت اقیانوس آبراه مهم جهان در اطراف این اقیانوس9آبراه از 5،وجود حدود هزار کیلومتر مرز دریایی مشرف به اقیانوس هندبا
.دهدهند را بیش از پیش نشان می

 گیرد که این مساله اهمیت درصد بقیه ازمرزهاي دریایی صورت می93ینی و زمدرصد مبادالت کاالهاي کشور از مرزهاي7از بعد تجاري تنها
.دهدکشور نشان میبه دریا را درتوجه 

اگر .ي خود سکنی داده استمیلیارد نفر را در حاشیه2,4میلیون کیلومتر مربع وسعت،70قیانوس هند سومین اقیانوس جهان است که با ا
.کنندمیي اقیانوس هند زندگییمی از مردم جهان در حاشیهنافه کنیم نزدیک به جمعیت اضجمعیت چین را هم به این

 گیرده شمال اقیانوس هند صورت میمحدوددرصد تجارت جهان در30حدود.
25شهر پیشرفته برتر دنیا در کنار دریا واقع شده اند.
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کنارك-ایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دری

شرق چین تغییر ریایی از اقیانوس اطلس به شمال اقیانوس هند وي نیروهاي دکشورهاي غربی، نقطه پایهدر دکتریناهمیت مذکور بر اساس 
بیشترین فرصت ها وتهدیدها در گذشته، حال وآینده دردریا و تجاري است کرده است که نشان دهنده تالش آنها در کنترل این منطقه استراتژیک

]3[.استصـیانت از دریا و منابـع ملـی در دریا باعث اقتدار دریایی کشوروبوده است 
مستلزم برخورداري از جایگاه ویژه،استفاده از این، گستره ساحلی مکرانشمال اقیانوس هند و موقعیت استراتژیک ایران در منطقهبا توجه به

مبدا و ودهدسه ضلع مثلث قدرت دریایی هر کشور را تشکیل میتوانمندي علمی و صنعتی و قدرت دریایی است که ناوگان نظامی، ناوگان تجاري
شروع و پس از اعمال توسعه پایدار خصوصا در بخش زیر ساخت هاي سخت افزاري و نرم سواحل کشورازفعالیت اضالع قدرت دریایی شروع محل استقرار و 

چون بحث . قرار گیردهر یک از این مولفه ها در حوزه اي جداگانه مورد بررسیمی طلبد کهلذا وافزاري، حوزه فعالیت به سمت دریا گسترش می یابد
که نقش توانمندیهاي علمی یعنییکی از اضالع اقتدار دریایی اهمیت به با رویکرد توسعه اي صرفاًلذا در این مقاله است مطرحتوسعه سواحل مکران

. ودشمی محوري و موثر در تمام حوزه هاي  قدرت دریایی دارد پرداخته 

با منطقه شمال شرقیکلی همقایسمنطقه جنوب شرقی کشور در یک - 3
:وضعیت بدین شرح است،اگر کشور جمهوري اسالمی ایران به دو قسمت شمال غربی و جنوب شرقی تقسیم گردد

جنوب شرقیشمال غربیشاخص

شایان ذکر است که هرچه قدر در چند سال اخیر توسعه زیر ساخت هاي کشور 
و تغییر بودهملیدر سطح توسعه بسیار زیاد بوده و لیکن به نظر  می رسد، این 
.چندانی در نسبت هاي فوق  ایجاد نشده است

%55%45وسعت
%2/10%8/88جمعیت
%13%87اشتغال

%4/32%6/67جاده ریلی
%6/32%4/67جاده اصلی

%4/11%6/88بزرگراه
%70%30مرز دریایی
%10%90بیمارستان

%8%92دانشجو
%65%35معدنیذخائر 

ايدفتر آمایش و برنامه ریزي منطقه-سازمان مدیریت و برنامه ریزي: مأخذ

؟و شاخص هایی توسعه یافتگی کدامند توسعه چیست - 4
و براي با انسانتوسعه قبل از هر چیز تعهدي است به وسیله انسان، : ((انسان را مبنا و اساس توسعه قرار می دهد و می گوید"آرون تولین "
]4[))انسان
توسعه نیازمند . نیروي انسانی هر جامعه براي رسیدن به توسعه با ارزش ترین سرمایه است. دستیابی به توسعه، آرزوي هر جامعه انسانی است"

. ه نیروي انسانی مولد داردي بشري وابستگی بتوسعه. نیروي انسانی است که از توانایی هاي قابل تطبیق با شرایط کار و تکنولوژي برخوردار باشد
هاربیسون، مایرز، دنیسون و ساخار و پولوس در مطالعات منظمی که در زمینه اقتصاد آموزش و پرورش داشتند همگی بر پیوند میان آموزش و 

]5[.تأکید کرده و اساس توسعه را با نیروي انسانی توانا و مولد مرتبط دانسته اند) از جمله توسعه اقتصادي ( توسعه 
آموزش و پرورش، بهداشت بهتر، محدود کردن رشد وبیکاري، به حداکثر رساندن سطح فرهنگ و دانشنبه حداقل رساندفردریک هاربیسون، 

در تعریف توسعه اهمیت ویژه اي براي انسان قایل می "محبوب الحق". داف توسعه ي ملی بر شمرده استجمعیت و اصالح محیط زیست را از اه
نه ارقام هدف نهایی توسعه رفاه انسان هاستتولید ناخالص ملی را می توان افزایش داد اما : ((می داند و می گویدهدف توسعه انسان ها را ه رفاشود و 

]6[.))مربوط به تولید ناخالص ملی
بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادي است فرایندي هدفدار است که به وسیله انسان آغاز می گردد و هدف آن توسعه ((: ده دارندیعقمشاوران یونسکو 

:این تعریف ما را به سه جنبه اساسی که براي امر توسعه ضروري است، جلب می کنند.))که در یک جامعه زندگی می کنند
.توسعه فرایندي است که حرکت آن در جهت بهزیستی است-الف
.فرایند توسعه به وسیله انسان آغاز می شود–ب 
.وسعه فرایندي است مداوم، از این رو باید بر آن پیوسته نظارت داشتت–ج 
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کنارك-ایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دری

کاربرد مفهوم توسعه در مورد کشور، جامعه یا انسان نیز در چارچوب دو جنبه اساسی رشد و توسعه مطرح است بدیهی . هدف توسعه، بهبود است
یک فرایند خودجوش و خودکار نیست بلکه باید سازمان یافته و توسعه . است آنچه که به چشم می آید و معمولی است جنبه کمی یا رشد است

]7[.و کوشش هاي بخردانه و پیگیر ملت و دولتی است که خواستار بهبود زندگی خود می باشندتوسعه تنها حاصل اراده . برنامه ریزي شود
با یک بررسی اجمالی می توان وضعیت توسعه جامعه و براین اساسجلوه گر شودو با شاخص هاي زیر توسعه می تواند به صورت هاي گوناگون

:سواحل مکران را ارزیابی نمود 
تمام این موارد می تواند به عنوان شاخص ...تغییرات کمی در طول زمان تأسیس نهادهاي جدید، جاده ها، بیمارستان ها، کارخانجات و:رشد-الف

.کانات و خدمات می توانیم میزان رشد و در نتیجه توسعه ي حاصل شده را مقایسه کنیماز طریق اندازه گیري این ام. هاي توسعه ملی منظور شود
از آنجا که تولید ناخالص ملی براي . تولید ناخالصی ملی عبارتست از ارزش کاالها و خدمات تولید شده ساالنه در یک کشور:تولید ناخالص ملی-ب

.سنجش میزان توسعه در مطالعات تطبیقی کشورها به کار می رودهر کشوري قابل درك است به عنوان رایج ترین شاخص 
در جامعه بین الملل شاخص درآمد سرانه براي طبقه . می رودکار به عنوان یک شاخص اقتصادي در مقایسه بین کشور ها به :در آمد سرانه-ج

ل تقسیم تولید ناخالص ملی سرانه کشور به جمعیت آن به درآمد سرانه که از حاص. بندي کشورها به نسبت ثروت هاي نسبی شان به کار می رود
.دست می آید

گر چه سعی شده است تأمین رشد کمی اقتصاد . رشد اقتصادي به تنهایی نمایانگر حرکت صحیح در جهت اهداف توسعه نیست:کیفیت زندگی- د
..خص نیست چه کسی به چه میزان از درآمد ملی را دریافت می کندارتباط برقرار شود، ولی مش) درآمد سرانه(کشور و تأثیر آن بر زندگی شهروندان

]8[. نظیر مرگ و میر نوزادان، درصد پراکندگی جمعیت، چاپ روزنامه بر حسب هر هزار نفر:اقتصادي- شاخص هاي اجتماعی-ه
]9[.عدم تحصیل کودکان الزم التعلیمومیزان افت تحصیلی و ترك تحصیل-و

انی در توسعهجایگاه منابع انس-5
و وضع هم وسیله است و هم هدفدر این حرکت و انتقال انسانبا توجه به تعاریف فوق می توان گفت که توسعه حکایت از تغییر و حرکت دارد و 

.مطلوب و در حقیقت فرایند توسعه در جهت تقویت روح عرفانی و تعالی و کمال انسانی است
انسانی در معناي عام با افزایش و بهبود کمی و کیفی توانایی ها و منابع توسعه . عه ي منابع انسانی میسر نمی گرددکشور بدون توسهر نقطه از توسعه "

]10[".مهارت هاي او عملی می گردد
عه، با آنکه در گذشته تنها سرمایه ي مادي به عنوان عامل توسعه محسوب می شد لیکن با مشخص شدن نقش و اهمیت نیروي انسانی در توس

سرمایه سرمایه به مفهوم نیز به تدریج جایگاه شایسته خود را در تحلیل ها و برنامه ریزي هاي توسعه یافت سرمایه انسانی نوع دیگري از سرمایه، یعنی 
. می بخشدو در واقع جمع این دو نوع سرمایه است و اهداف توسعه را تحققاز عوامل اصلی توسعه محسوب می گرددي مادي و سرمایه انسانی 

)  تربیت و آموزش رکن اساسی توسعه( منابع انسانی در توسعههايجایگاه تربیت، آموزش و مهارت- 6
حال که روز به روز به سوي جهانی تر شدن پیش می رویم، انسان در آستانه ي قرن بیست و یکم با شتاب تکنولوژي آن چنان می رود که از 

انزوا یعنی پیمودن مسیر نابودي و نیستی که اگر ندانیم و بر آن نتازیم، آنان که می گاهی، انزواي جهانی در پی می آورد و بیسوادي و فقر آ. خود نیز می ماند
.دانند می آیند و بر ما می تازند و باقی داستان را رقم می زنند

اري از کشورها کامالً شناخته شده و تالش آنها در براي رسیدن به آگاهی و سواد، امروزه دیگر بینش و ضرورت توجه به تربیت و آموزش در بسی
]11[.امروز دانایی، توانایی استجهت بهبود این رکن اساسی و انسان ساز جوامع است و مستلزم رسیدن به این باور است که 

ل دارد زیرا تعلیم و پیشرفت و ترقی بشر به تربیت و آموزش صحیح بستگی تمام و کما«: پدر علم جامعه شناسی می گوید"آگوست کنت"
. »تربیت صحیح حس تفاهم را بین افراد پرورش می دهد

تعلیم و تربیت در پیشرفت اجتماع اثر فراوان دارد زیرا اگر انسان صحیح پرورش یابد، قادر به «: جامعه شناسی آمریکایی معتقد است"وارد "
.»ت و ترقی اقتصادي و اجتماعی است، از بین خواهد بردحل مشکالت موجود خود خواهد بود و مشکالتی را که در راه پیشرف

هدف اساسی تربیت و آموزش بار آوردن افرادي است که بتوانند دست به کارهاي خالق و تازه برنند، نه اینکه فقط به «: عقیده دارد"پیاژه "
]12[».شندغرض، ساختن اشخاصی است که خالق، مخترع و کاشف با. تکرار کارهاي گذشتگان بپردازند

تربیت و . اهمیت شگفت انگیز تربیت و آموزش در زندگی انسان و شکوفایی استعدادها و ارزش هاي واالي انسانی بر هیچکس پوشیده نیست
آموزش درست نه تنها می تواند در رشداخالقی، رفتاري و حتی جسمانی افراد مؤثر باشد، بلکه وسیله اي در جهت رفع نیازهاي حقیقی و مصالح
اجتماعی به شمار می آید یعنی نقش تربیت و آموزش نه تنها در عینیت بخشیدن به زندگی مادي و معنوي فرد متوقف و محدود 

رشد اقتصادي در هر جامعه تا حدودي «. نمی شود بلکه تمام شؤون اجتماعی او را در بر می گیرد و عامل رشد و تحول اساسی جامعه می گردد
ر رفتار فردي دارد چرا که انسان مهم ترین عامل در فرآیند تولید است، زیرا که از یک طرف قدرت مدیریت و تخصیص بستگی به میزان تحول د
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بدین ترتیب تحوالت فردي واجتماعی . هاي اتخاذ شده را جامه ي عمل می پوشاندمنابع را در اختیار دارد و از طرف دیگر با نیروي کار خود تصمیم
]13[»دي،حیاتی استبه رشداقتصابراي نیل

با آموزش افراد تواناتر خواهند .آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاري در آنهاست: ((اقتصاددان معروف کالسیک معتقد است"آدام اسمیت"
، به "ي در آنها منتفع گرددبلکه جامعه نیز از سرمایه گذاربیشتري نایل گردند، شد و رشد قابلیت هاي آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد

]14[.)) و جامعه می تواند از توان تولید آنها به صورت بهتري بهره مند گرددانسان ها با آموزش به سرمایه مبدل می شوند"عقیده اسمیت
ه گذاري براي تأمین سرمایه است، بنابراین انجام هرگونه سرمایه گذاري آموزشی، سرمایتأمین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت هاي آموزشی 

آموزش مانند دیگر انواع سرمایه گذاري در سرمایه ي انسانی می . انسانی تلقی می گردد و هم شرایط بهبود کیفیت این سرمایه ها را فراهم می آورد
، آن سرمایه انسانی در واقع کلید رشد و توسعه در هر جامعه اي می باشد. تواند به توسعه ي اقتصادي کمک نماید

جامعه اي مراحل رشد و توسعه را سریع تر و بهتر طی می کند و به قله هاي پیشرفت و موفقیت می رسد که از نیروي انسانی ماهر، متخصص و 
شایسته برخوردار باشد و چنین نیروي انسانی زمانی تأمین خواهد گردید که سرمایه گذاري هاي مناسب در زمینه هاي مختلف آموزشی صورت 

بازدهی کار تنها از طریق آموزش است که می توان توانایی ها و مهارت هاي الزم را به نیروي کار منتقل نمود و موجب افزایش قدرت تولید جامعه و نیز. دپذیر
تربیت و آموزش از امروز افراد، خانواده ها و دولت ها تمایل زیادي به سرمایه گذاري در بخش آموزش از خود نشان می دهند چرا که ".افراد گردید

استعداد ها نقش مؤثري دارد و از سوي دیگر نیروي کار را براي استفاده بهتر از نی را ارتقاء می بخشد و در شکوفایی یک سو قابلیت هاي نیروي انسا
و به همین علت است که تکنولوژي برتر تولید آماده و مهیا می سازد و این دو نقش تربیت و آموزش در رشد و توسعه اقتصادي سهم مهمی دارد

]15[".کشورهاي توسعه یافته هر روز مبالغ بیشتري به این بخش اختصاص می دهند
جهان امروز دریافته است که آموزش افراد نوعی سرمایه گذاري ملی است و هرکشوري که در این راه تالش بیشتري نماید، بدون شک از رشد و 

سرمایه انسانی که در نتیجه ي آموزش حاصل . تري در آینده برخوردار خواهدشدتوسعه ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بیش
منابع انسانی پایه هاي اصلی : (( در این زمینه اظهار می دارد"هاربیسون ". می شود از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادي به شمار می آید

مل تبعی تولیدند در حالی که انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سرمایه و منابع طبیعی عوا. ثروت ملت ها را تشکیل می دهد
به . برندسازند، از منابع طبیعی بهره برداري می کنند، سازمان هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را متراکم می سازند و توسعه ي  ملی را به جلو می

نماید، قادر نخواهد بود هیچ چیز استفاده ش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثري وضوح کشوري که نتواند مهارت ها و دانش مردم
]16[.)) دیگري را توسعه بخشد

از نظر هاربیسون کشوري که قادر به توسعه مهارت و دانش مردم و بهره گیري از آن در رشد اقتصاد ملی نباشد در حل مشکالت توسعه نیافتگی
]17[.واهد بودنیز ناتوان خ

یروي در این کشور هاي پیشرفته آسیاي شرقی،اروپایی و آمریکاي شمالی به دلیل کمبود مواد اولیه مورد نیاز، اصوالً براي استعداد ها و هوش ن
ین کشورها، مدیران در ا. انسانی اهمیت بسیار قایل اند و بیش از هر چیز بر استفاده از روش هاي اصولی در هدایت صحیح این نیرو متکی هستند

بنابراین، نه . یده دارند که کارکنان باید آموزش ببینند و بیاموزند که چگونه از آموخته هاي خود استفاده کنندمراکز تولیدي، خدماتی و صنعتی عق
ارکنان قرار دهند، بلکه براي تنها سعی دارند در داخل کشور خود به طرق گوناگون فرصت هاي یادگیري و آموزش علوم و فنون الزم را در اختیار ک

اوردهاي همگامی با تحوالت جدید در زمینه ي علوم و فناوري، جوانان خود را به کشورهاي پیشرفته دیگر نیز اعزام می دارند تا فرایند انتقال دست
ي انسانی خود قائل اند، بیشترین سرمایه از آنجا که این کشور ها بیشترین ارزش را براي نیرو.نقاط جهان را به کشور خود تسهیل کنندرعلمی دیگ

براي مثال کشورهایی چون ژاپن، آلمان، فرانسه و ایاالت متحده آمریکا که قطب هاي . گذاري ها را نیز به توسعه نیروي انسانی اختصاص می دهند
. وزش کارکنان اختصاص می دهنددرصد قابل توجهی از بودجه و سود ناخالص ملی خود را به امر آمعمده ي صنعتی به شمار می آیند، 

در آن جا در نتیجه،. در این کشور ها، توجه به دانش کاري کارکنان را نقطه آغاز بهبود و بهره وري و ارتقاي کیفی تولید و خدمات می دانند
]18[.آموزش تنها به معناي فراگیري مطالب تازه نیست،بلکه بیشتر تأثیر آموزش بر بهبود روند کار مورد نظر است

سمت آغاز وحال که توسعه به همراه شاخص هاي آن تببین و جایگاه منابع انسانی، نقش تربیت و آموزش و مهارت منابع انسانی در توسعه تشریح گردید،
در فرآیند توسعه هر یه انسانیسرماتوانمند سازي علم و دانش از منظر قرآن و پیشوایان بزرگ اسالمی مرور می کنیم تا اهمیت اهمیتسوي محوریت مقاله را با 

:  بیشتر مشخص و متمایز گردد نقطه از کشور
پیشوایان بزرگ اسالماهمیت علم از منظر قرآن و - 7

. اندوزي مبذول داشته استهاي آسمانی بیشترین پاسداشت و تکریم را نسبت به علم و دانشتوان گفت که قرآن مجید در میان همه کتابمی
ویژه با توجه به این واقعیت انکارناپذیر که آورنده قرآن فردي به]19[.انددي است که برخی آن را یکی از ابعاد اعجازآمیز قرآن دانستهاین تجلیل به ح

هاي ترین محیطترین و جاهلیهاي هیچ دانشمندي آشنا نبوده است،و باالخص محیط ظهور وي از بدويناخوانده بود و با اندیشهو درس» امی«
اند؛ چرا که ممکن نیست که یک فرد، حتی فرد نابغه، بتواند بدون الهام و از پیش نی بوده است و مردم آن با هرگونه تمدن و فرهنگ بیگانه بودهانسا
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که مطرح گذشته از این، قرآن در اغلب مسائلی. هاي متفکران بزرگ را جلب کنداي را ارائه کند که اندیشههاي غنیخود این گونه معانی و اندیشه
که در میان مسلمانان تولد یافت نزول قرآن و حفظ آیات آن از سوي شک، نخستین حرکت علمیبی]20[.کرده است، افقهاي نوینی را گشوده است

]22[.وردخهاي آسمانی دیگر به چشم نمیورزي نشان داده است در هیچ یک از کتابتجلیل و پاسداشتی که قرآن نسبت به علم]21[.مسلمانان بود
در قرآن حدود هفتصد و هشتاد مرتبه . شماردکند، بلکه آن را تقدیس کرده و عالم و دانشمند را مقدس میورزي را ستایش میقرآن نه تنها علم

دارد و برتري اهل میاندوزي فرا خوانده است و از جهل برحذرقرآن مجید در این آیات بارها مردم را به تدبر و دانش. از علم سخن به میان آمده است
نخستین آیاتی که بر پیامبر نازل شد، نعمت قلم و دانش ]11/مجادله[.»یرفع اهللا الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات«: کندعلم را گوشزد می

ش از ظهور اسالم بوده عصر جاهلیت باره همین بس که قرآن عصر توحش اعراب را که پیدر این. گذاردآموختن را بیان کرده و بر انسان منت می
]30-31بقره [.داندو دلیل برتري آدم بر فرشتگان را جنبه علم او مینامدمی

:در اینجا به ذکر چند روایت از پیشوایان بزرگ اسالم در باره ارزش علم و دانش می پردازیم
تو بسیار علمخیر آنست که - زیاد باشدمال و اوالد توآن نیست که یرخ: سوال شد که فرمودند "خیر "در باره ) ع(از امیرالمومنین علی -1

)484نهج البالغه ص.(گردد
مبعوث ) آنگاه که دادگاه عدل الهی اقامه شود (خداوند عزوجل عالم و عابد را -هنگامی که روز قیامت بر پا شود : نقل شده ) ع (از امام صادق -2

شفاعت کن -اما به عالم گفته می شود بایست بخاطر تادیب خوبی که نسبت به آنان انجام داده اي . وانه بهشت شومی کند و به عابد گفته می شود ر
)16ص 2بحار ج .(
)18ص 2بحار ج .(هزار عابد است ارزش یک دانشمند مفید به حال اجتماع بیشتر از ارزش عبادت هفتاد: نقل شده ) ع (از امام باقر -3
ز دانش دل پیر برنا بودتوانا بود هر که دانا بود:و دانش با شعري خاطره انگیز از حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسیاهمیت علم -4
):ره(قالب اسالمی حضرت امام خمینیاز دیدگاه بنیانگذار ان-5

ن می شود که ضررش بر ملت و آن کسی که دانش دارد لکن دانشش توام با تهذیب اخالق و یک تربیت روحی نیست، این دانش موجب ای« 
».کشور زیادتر باشد

:)مد ظله العالی(از دیدگاه حضرت امام خامنه اي -6
. مهمترین کاري که باید امروز در کنار آن قائده سازي انجام بگیرد، این است که به مقوله پرورش به هر شکلی اهمیت داده شود« 

».بررسی همه جانبه قوي نیاز دارداین ها به یک. نو و ابتکاري الزم استيآموزش هاآموزش هاي قدیمی امروز خیلی کارایی ندارد، 
حال که اهمیت علم و دانش از منظر قرآن و پیشوایان اسالم تبیین شده در این بخش از مقاله به نقش نهادهاي تربیتی و آموزشی و در ابتدا

:  پرداخته می شودباالخص شهرستان هاي سواحل مکران استان پایه اي جایگاه آموزش و پرورش درتوانمندي سازي

نقش اساسی آموزش و پرورش-8
و توسعه منابع انسانی از طرف دولت هایی که نهادهاي تربیتی و آموزشی بر ضرورت توجه خاص به دالیل فراوانیتجربی از منظر تئوري و

نهاد بهبود و گسترش کوشش براي ،است در اختیار می باشد و مهم تر از همهانیو بهبود پرورش انسو فرهنگیرشد اقتصاديباال بردن هدفشان
نکته شایان توجه این است ] 23[. باشدضروري می در ابعاد زیرافرادي که در توسعه سواحل مکران نقش محوري دارندبراي اعتاليهاي آموزشی

رافت و ظل در ادارات لشکري و کشور و یا آزاد، نیاز است که ابعاد مذکور با با توجه به میزان حضور افراد غیر بومی به جهت داشتن مشاغکه 
.حساسیت خاصی مورد توجه قرا گیرد

، به دلیل این است که در نتیجه آن خالقیت فردي و مورد عنایت قرار گرفتهحق انسانیبه عنوان یک آموزش و پرورشاگر :بعد اخالقی-الف
.دي، اجتماعی و فرهنگی جامعه تقویت شده و بدین ترتیب به اعتالي رشد و پرورش انسانی کمک می شودمشارکت مؤثر در وظایف اقتصا

به بهبود آموزش و پرورشبا توجه به وضعیت بهداشت منطقه، همزمان با توسعه زیر ساخت هاي درمانی و بهداشتی،  :بعد بهداشت و تغذیه-ب
تغذیه بهداشت کلیه اماکن و همچنین هرچه والدین تحصیالت بیشتري داشته باشند،َ شرایط . ند بهداشت و تغذیه کودکان و والدین کمک می ک

این مسئله در این منطقه از استان هر چند رو به بهبودي است و لیکن همچنان به متوسط مورد نظر فاصله بسیار . بهتر استکودکانشانخودشان و 
.دارد

توان یک کشور در . محسوب می شودیک نقش کلیدي آموزش و پرورش،شتاب تکنولوژي عصر جدیدرپدر عرصه تغییرات :يژتوسعه تکنولو-پ
باید . حال توسعه در بهره گیري از پیشرفت تکنولوژي و در مشارکت فعال و نوآوري هاي تکنولوژي به تعدادي از پیشتازهاي آموزشی وابسته است

.به گونه اي مطلوب به کار گرفته شوندطقه نترجیحا بومی این مو شده پژوهشگران عالیقدر، مهندسان و تکنسین هاي تربیت 
در کشورهاي در حال توسعه، ناکافی بودن منابع . را بهبود می بخشدروابط بین انسان و محیط زیست ، آموزش و پرورش:توسعه محیط زیست-ت

توسعه بی رویه شهر نشینی و ه جوانان بیشتر آسیب می رساند،آب، سیل و قحطی ناشی از بهره کشی بیش از حد زمین و خاك، سوء تغذیه که ب
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آموزش و پرورش به معناي وسیع خود می تواند به . می باشدتوسعهعوامل دیگر از مسائل زیست محیطی هستند که مشخصه توسعه نیافتگی و سوء 
ودکان و نوجوانان با آموزش هاي درستی که در مدرسه در خیلی از مواقع ک.جویی براي آن مساعدت کنددرك بهتر مسائل محیط زیست و چاره 

قاط کشور دیده اند، در تغییر فرهنگ والدین خود در همه ابعاد موثر بوده اند و به نظر می رسد در این منطقه،  نقش آموزش و پرورش بیش از سایر ن
. ضروري است

با . ی عظیمی است که می تواند در اعتالي برابري و حکومت مردمی مؤثر باشدآموزش و پرورش نهاد اجتماع:نابرابري ها و توسعه منابع انسانی- ج
از طریق توجه به تفاوت هاي فرهنگی و مذهبی موجود در این منطقه، فرهنگ پذیري به مشکل مثبت و مورد نظر نظام و با رعایت حقوق مدنی 

اجتماعی مساعد و زمینه ي اقتصادي مناسبی که حرکت به سمت تعالی ساختار در صورت وجود به گونه اي که. امکان پذیر استآموزش و پرورش
.را امکان پذیر کند و نیز اختالفات اجتماعی دامنگیر را کاهش خواهد داد

فرهنگ کلیت تامی از ویژگی هاي ]24[".فرهنگ تبدیل شودبه علم زمانی توسعه می یابد که":رنه ماهو می گوید:اجتماعی- بعد فرهنگی-ه
حقوق اساسی، نظام هاي فرهنگ شامل آیین نامه هاي زندگی،. وي، مادي، فکري و احساسی است که یک گروه اجتماعی را مشخص می کندمعن

در جایی که از آن ریشه گرفته است یعنی توسعه فقط می تواند. بعد فرهنگی مرجع اصلی ارزیابی همه ي عوامل است. ارزشی، سنت ها و باورهاست
ه فرایندهاي همه جانبه و مرتبط با ارزش هاي هر جامعه و فرا خواندن مشارکت آحاد عزیرا توسسنت هاي همان کشور رشد کنددر فرهنگ ها و

در هر صورت اگر توسعه با توجه به خواست مردم و بر مبناي . افراد و گروه هایی است که هم بنیان گذار آن هستند و هم از آن منتفع می شوند
و رشد عامل نیروي انسانی را فراهم می نماید و این عالوه بر افزایش مهارت ها و توانایی هاي نیروي باشد، موجبات ارتقانمنطقه مکرافرهنگ 

]25[.انسانی است
نیافتهبرنامه ریزي هایی که تاکنون به نام توسعه کارشناسان داخلی و خارجی در طی دهه هاي اخیر طراحی و در کشورهاي معروف به توسعه "

داده و عوامل اجتماعی و فرهنگی رشد را تا حد زیادي مورد بی توجهی و غفلت قرار پیاده شده عمدتاً کانون توجه خود را رشد اقتصادي و توسعه 
توسعه و مولد را موجب شود و در صورت بی توجهی خود جزء عوامل بازدارنده و مانع ان یک توسعه درون زانیعواملی که خود می تواند ب. داده اند

اقتصادي جنبه اي از توسعه اجتماعی و اقتصاد خود بخشی از فرهنگ است و توسعه . مطلوب را سد کندمستمر و پویا باشد و جلوي هر گونه توسعه 
]26[.فرهنگی است

کرده که به همچنین آموزش و پرورش در گسترش یا کاهش فاصله فرهنگی متداول در کشورهاي در حال توسعه بین طبقه نخبگان تحصیل((
]27[.))تسهیالت متنوع و نظام ارتباطات بین المللی دسترسی دارندو اکثریت محروم مانده از این گونه امکانات عامل تعیین کننده اي است

ده اي بر بهره بتدایی تأثیر تعیین کننابدون تردید آموزش . بین توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادي رابطه نزدیکی وجود دارد:توسعه اقتصادي- و
درصد افزایش بهره وري در بین 7/8بررسی هاي تطبیقی نیز نشان داده است که چهار سال تحصیالت ابتدایی سبب . وري اقتصادي می گذارد

شد سریع ترین ر1970-1960کره، سنگاپور، هنگ کنگ و آنهایی که در دوره هاي : موفق ترین کشورهاي تازه صنعتی شده مثل. کشورها شده است
عموماً به آموزش ابتدایی همگانی یا به محو تقریبی بیسوادي دست یافته بودند که سیر ... محصول ناخالص ملی را داشته اند یعنی تایلند، یونان و 

]28[. صعودي اقتصاد آنان آغاز شد
و اساتید مدارس و مراکز آموزشی پایه و عالیمعلمان نقش - 9

نقش معلم بسیار حساس و مهم است و مسئولیت بسیار زیادي دارد، نقش مهمی است که «: خصوص می فرمایددر این ) ره(حضرت امام خمینی 
».اخراج من الظلمات الی النورهمان نقش تربیت است که 

ه در دارد بی جهت نیست کو اساتیدمهم ترین عامل در تغییر و تحول در کیفیت آموزش و پرورش بستگی تام و تمام به کیفیت معلمان
کیفیت نظام آموزش در نهایت به کیفیت ":با عنوان تربیت معلم، تعریفی نو براي آسیاي نوین آمده است)) همایش بین الملی با نکوك((گزارش 

]29[.اند از سطح معلمانش باالتر رودمعلمان آن وابسته است، در حقیقت هیچ کشوري نمی تو

آموزش عالی نقش دانشگاه و مراکز - 10
هاي متنوع اما مهمی در نقشتوانندمیهادانشگاهازبسیاريکهاستانجامیدهجهانسراسردرنکتهایندركبهآزمایشوبحثدههینچند

سیاسی و صنعتی،،در کلیه موضوعات فرهنگی، اقتصاديمراکز آموزشی کشور خصوصا مراکز جنوب شرق کشور نقش.نوآوري و توسعه داشته باشند
بیش از سایر نقاط کشور نقشی مضاعف و تاریخی است و متولیان امر بایستی شرایط را براي پویایی دانشگاه و انتقال تجربیات و ن منطقه بکردر ای... 

.آموخته ها به محیط عمل فراهم نمایند
ها به السیک از کمک دانشگاهانجامد، به خصوص از طریق کاربردهاي دانشگاهی، تصویري کهاي صنعتی میاکتشافات علمی که به نوآوري

ها ممکن است فاقد فرهنگ یا ظرفیت اي را بازسازي کنند، زیرا دانشگاهکوشند چنین رابطهبسیاري از نهادهاي تحقیقاتی می. توسعه اقتصادي است
برايآنازوراجذبعلمیاکتشافاتندتوامیکهکنندمیایجادوچکیکصنعتیمراکزخود،اطرافدرهادانشگاهبرخیحال،بااین.انجام آن باشند



1391بهمن 30لغایت 28-ایرانتوسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ملیاولین همآیش
3088:کدمقالها.ا.توسعه آموزش همه جانبه مبناي توسعه سواحل مکران و  نقش آن در اقتدار دریایی ج
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گذاران مالی آگاه از فناوري،آمیز باشد، دانشگاه باید با سرمایههاي علمی موفقیتهیافتجنبیکاربردهايآنکهبراي.کنداستفادهاقتصاديبهرهایجاد
.تعامل برقرار کند و ظرفیت مدیریتی و منابع تخصصی دیگر پیدا کند

توانند چنین نقشی یمهادانشگاه. استکارنیرويمیاندرروزبهفنیهايمهارتودانشارائهاقتصادي،توسعهازهاانشگاهدحمایتدوم،روش
نه تنها شمار اندکی از دانشمندان فعال در بخش تحقیق و توسعه باید دانش خود را به روز کنند، بلکه شمار زیادي از . را در تمام سطوح ایفا کنند

. سان فنی در سطوح میانی و حتی بیشترکارگران فنی چنین نیازي دارندکارشنا
.گذارددهد به نیازهاي صنعت پی ببرند اما این ارتباط بر آگاهی آنان از مسائل مرتبط تأثیر میبا صنعت به آنان اجازه میدانشگاه تعامل 

. لی را ارائه کنند و با این کار نقش غیر مستقیم اما مهم اقتصادي ایفا کنندتوانند ضرباهنگ اجتماعی، فرهنگی و فکري یک ناحیه محها میدانشگاه
. تواند آن مکان را براي متخصصان تحصیلکرده و کارفرماهایشان جذاب کندها میرخدادهاي فرهنگی پیرامون دانشگاه

سردرراهدفیچنینتحققسودايیاستند،همتمرکزعملیگرایشبدونعلمیتحقیقبرعالیآموزشنهادهايکشورها،ازبسیاريدر
. کنندبه سوي تحقیق گرایش پیدا میبیشترتدریسبرمتمرکزمؤسساتوشوندمیترعلمیاغلبدارند،عملیگرایشکهمؤسساتی. پرورانندمی

برخیبرايواقع،در.کندرا تشویق میاست که اغلب جدایی از سهامداران خارجی »خودمختاري علمی«یک دلیل براي این تغییرات تفسیر غالب 
باشند،پژوهشحرکتپیکاننوكدرکوشندمیکهحالیدرحتیآنهاست،مأموریتازناپذیرجداییبخشیبودنمرتبطتحقیقاتی،هايدانشگاه

کند که تأثیر هایی را تشویق میدر زمینهدهند، اما ام آي تی تحقیقاتهاي تحقیقاتی پژوهش مرتبط انجام نمیالبته همه دانشگاه. ند ام آي تیمان
.رودتوجهی از آن انتظار میقابل

برحاکمرویهخالفبررویکرداین.ارددايحرفهمحققانازبسیاريشرکتباايرشتهمیانپژوهشازحمایتبرايسازوکارهاییدانشگاهاین
.داردآنانتوسطکتابومقالهانتشارباتنگاتنگیارتباطآنانعملکردارزیابیکه–یسانگلدرمثالً–استدیگرکشورهايدرارشدمحققانفعالیت

استادان این . توانند با ایجاد سریع منابع انسانی با مهارت و دانش اساسی، به گسترش پاسخگویی در بازار نیروي کار کمک کنندها میدانشگاه
هاي آموزشی توانند برنامهمیوشناسندگیري پیشرفت علمی را میز اول معروف نباشند،اما جهتقبیل مؤسسات به داشتن آثار علمی یا پژوهش طرا

.روز کنندجدید بهيه با نیازهاهخود را براي مواج
عال ها خواستند به عامل فها از دانشگاهپس از یک دهه رکود اقتصادي، سیاستمداران، صاحبان صنایع و تمام رسانه1990ر دهه دژاپندر

کردند از این جهت وظیفه اخالقی دارند و نیازهاي جامعه به قدري جدي بود که بسیاري از استادان احساس می. تجدید ساختار اقتصادي بدل شوند
. اکنون در حال پاسخ دادن به این نیاز هستند

دانشگاه کاتولیل شهر لیوون در . ها با صنعت پیوند برقرار کنند تا منابع مالی دیگري پیدا کنندتواند باعث شود دانشگاهکمبود منابع مالی نیز می
. کردر میبه هنگامی که دچار مشکل مالی بود، نقطه عطفی را پشت سر گذاشت، چون باید با صنعت تعامل اقتصادي برقرا1960بلژیک در اواخر دهه 

در نتیجه مسئوالن دانشگاه به ارائه . ام آي تی در روزهاي اولیه تأسیس آن قدر منابع مالی نداشت که حقوق استادان را تمام و کمال پرداخت کند
. خدمات مشاوره روي آوردند

با این حال، پول . اي صنعتی روي آورندهاي آمریکا را واداشت به پژوهش ههاي فدرال،بسیاري از دانشگاهکاهش کمک1990و1980هاي در دهه
اما مؤسسات آنان تحقیقات .اي دارندمثالً در بسیاري از کشورها، استادان شغل دوم با صنعت پیوندهاي گسترده. شودفقط باعث تغییرات سطحی می

.روزي ندارنددهند یا برنامه درسی بهعملی اندکی صورت می
به این منظور، . ها، صنعت و دولت استهاي دانشگاهی، نقطه آغاز خوبی براي ایجاد گفتگو بین دانشگاههایجاد ارتباط بین نیازهاي صنعت و رشت

تواند به توسعه کمک کند و استادان دانشگاه باید بدانند، ارتباط بین علم و مراکز صنعتی باید از بدبینی دست بردارد و باور کند که دانشگاه می
. یرندنیازهاي کاربردي را درنظر بگ

.جمع بندي می گرددري اسالمی ایرانودر انتهاي این بخش نقش دانشگاه هاي در توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمه
و ثروت بالقوه توسعه علمی و ارتباط دانشگاه با مراکز صنعتی سواحل جنوب شرق بخصوص نیروي دریایی با عث می گردد که ابتدا ظرفیت هاي 

شناسایی و مورد بهره برداري قرار گیرد و تأسیسات، تجهیزات، به ) منابع سطح و زیر دریا و ساحل( کشور در همه موضوعات ز ادر این خطه بکر 
ضمن تسهیل در استقرار یگان ها و کارکنان به جهت ایجاد صورت علمی با بهره گیري از متخصصین مرتبط توسعه یابد و نیروي دریایی با این مزیت

با تجهیزات تولید شده توسط مراکز صنعتی داخلی و کارکنان دانش آموخته مراکز علمی داخلی ور حضور کارکنان مجرب سایر مناطق؛انگیزه به منظ
مللی حراست نماید و به عبارتی سیادت دریایی خود را لبا اطمینان و اقتدار بیشتر ضمن حراست از مرزهاي دریاي، منافع کشور را در آب هاي بین ا

. اعمال نمایددر جهان 
تخصصی، علمی و مهندسی کشورهاي حوزه اقیانوس هند و  با توسعه یافتن مراکز آموزشی عالی، این امکان ایجاد خواهد شد که نیازمندي هاي

زیر ساخت هاي و البته در صورت ایجاد.تأمین نمود... کشور هاي همسایه داراي مرز آبی را با تبادل استاد و دانشجو و تجربیات مهندسی و فنی و 



1391بهمن 30لغایت 28-ایرانتوسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ملیاولین همآیش
3088:کدمقالها.ا.توسعه آموزش همه جانبه مبناي توسعه سواحل مکران و  نقش آن در اقتدار دریایی ج
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بستر مناسب در کلیه ابعاد، ظرفیت پذیرش خدمات فنی و مهندسی و آموزشی کشورهاي مورد نظر خصوصا در بخش دریایی اعم از نظامی و تجاري 
]30[.بسیار زیاد است

نقش مراکز آموزش فنی و حرفه اي -11
.کشور به موازات نیاز به علم، به پنجه هاي کارآمد هم نیاز دارد

)مقام معظم رهبري(
تربیت تشکیل سرمایه انسانی از طریق مهمی در نقش به دلیل توام نمودن آموزشهاي نظري و عملی آموزشهاي فنی وحرفه ايبدون تردید

ده دار تربیت نیروي ها در کشورهاي در حال توسعه نه تنها عهاین آموزش. مختلف جهان ایفا می کنندکشورهاينیروهاي ماهر مورد نیاز بازار کاردر 
به . به حل مشکل بیکاري نیز کمک می نمایندطریق بستر سازي خود اشتغالی، بلکه از،این کشورها می باشندمختلف اقتصادکار مورد نیاز بخشهاي 

ه مندي این آموزشها از مبانی به شمار می روند، چرا که از یک سوبا توجه به بهرنیزبري در مسیر تربیت نیروي انسانی این آموزشها راه میانعالوه،
علمی و استفاده از روشهاي پذیرفته شده آموزشهاي کالسیک راه خود را از یادگیري بر مبناي تجربه عملی صرف جدا کرده وازاین طریق راه 

د خود را در مقابل تغییرات تا به توانکننددرازمدت و غیر علمی این نوع فراگیري را کوتاه نموده و این توانایی را د آموزش دیده فراهم می 
از سوي دیگر این آموزشها با توام نمودن آموزشهاي نظري و عملی این امکان را براي آموزش دیده فراهم . تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید

اجتماعی فراهم - لیتهاي اقتصاديمی نمایند که همسویی بیشتري با نیازهاي بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتري براي جذب آنها در فعا
.گردد

،سیک به دلیل هزینه باالدر حالیکه آموزشهاي کال. میان مدت برخوردار می باشندیااین آموزشها همچنین از مزیت بازدهی در کوتاه مدت و
هی، از جهت هماهنگی با نیازهاي بازار کارگاعملیاتبهره مندي اندك از درنتیجه سهم زیاد آموزشهاي نظري در آنها و ، طوالنی بودن دوره آموزش

حرفه اي  مبذول داشته اند، به وبه همین دلیل کشورهاي جهان توجه روزافزونی را به آموزشهاي فنی . جذب در آن دچار مشکل می باشندلذا کارو 
.طوریکه این آموزشها حتی به درون سیستم آموزشهاي آکادمیک این کشورها نیزنفوذ کرده است

حرفه اي مورد اشاره قرار گرفت منوط به وجود برخی شرایط درارائه این آموزشها می باشد که از آن جمله وی که براي آموزشهاي فنیمزیت های
انتخاب کارآموزان بر اساس تواناییهاي ،برخورداري از امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب،می توان به ضرورت برنامه ریزي مدون براي این آموزشها

قه مند، سهم مناسب آموزشهاي عملی و نظري در این دوره ها و طراحی زمان مناسب استفاده از مربیان مجرب و عال،می و انگیزه هاي قويعمو
]31[.اشاره نمودآن ها براي هر یک از 

است اینکه آیا مراکز مذکور آنچه مهم . مراکز آموزش فنی و حرفه اي در سواحل جنوب شرقی کشور همانند سایر نقاط کشور ایجاد شده اند
پاسخ این سوال مشخص است ؟متناسب با نیازهاي منطقه ایفاي نقش می کنند و از ظرفیت هاي منطقه خود در توسعه دانش فنی   بهره جسته اند

کهمسلم استت و لیکنتأثیر گذاشته اساز جمله مراکز آموزش فنی و حرفه اي طبیعی است که محرومیت ها و محدودیت ها در همه حوزه هاو
ر در هر شرایطی روند کار مراکز آموزشی بایستی  ارتقاء یابد و خروجی مراکز آموزش فنی حرفه اي بایستی به مهمترین معضل این منطقه که فق

.  آموزش و بیکاري است کمک نماید
الت دانشگاهی و حتی سطوح پایین تر نبوده و از در شرایط فعلی اکثر مردم بومی سواحل جنوب شرقی به  مشاغلی مشغولند که حاصل تحصی

منظري دیگر می توان گفت توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي کمک می نماید که مشاغل مربوط به صنایع دستی و خانگی و سایر مهارت هاي 
ن فرصتی است براي ارائه محصوالت بومی براي مورد نیاز  خصوصا جهت اشتغال بانوان توسعه یابد و این امر باعث افزایش درآمد خانواده ها و همچنی

.گردشگران و مسافران و تاجران
اعزام این خطه از کشور جهت خدمت مقدس سربازينیروهاي مسلح مستقر در نکته مهم دیگر  اینکه هر سال تعداد زیادي از جوانان کشور به 

می گردد که سربازان وظیفه فرصت طی آموزش هاي فنی و حرفه اي مورد تعامل مراکز آموزش فنی و حرفه اي با نیروهاي مسلح باعث . می گردند
همزمان با اتمام خدمت سربازي، مدارك فنی و حرفه اي که یکی از ملزمات اشتغال بوده را نیز دریافت و پس از خدمت در نیاز خودشان پیدا نموده و 

.بخش کارآفرینی و یا اشتغال  در صورت مختلف بهره برداري نمایند
کنان نیروهاي مسلح مستقر در این منطقه نیز ظرفیت بسیار باالییست براي مراکز آموزشی فنی و حرفه اي رمطلب بعد اینکه خانواده هاي کا

.جهت ارتقاء سطح مهارت افراد عالقه مند خصوصا افرادي که امکان  انجام فعالیت هاي مربوط به مشاغل خانگی هستند
است که مراکز آموزش فنی و حرفه اي خصوصا در بخش تجهیزات کمک عالیت ها در حال انجام است و لیکن نیازالبته در هر دو مورد فوق ف

.یابندتوسعه کیفی آموزشی و مربیان

ضرورت توانمند سازي کارکنان و مدیران در همه سطوح ادارات مستقر در سواحل مکران-12
: در این باره می فرمایدمقام معظم رهبري
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می تواند -که این تجربه ي سی ساله بند است در مدیریت هاي گوناگون-می گویم ظرفیت توانایی هاي نیروي انسانی در همه مواردمن "
در نگاه اول ممکن .می توان کمبود اعتبارات را با کیفیت دادن به مدیریت جبران کرد. یک جا اعتبار نیست. جبران کننده بسیاري از کمبود ها باشد

تجربه کرده ایم؛ هم در جنگ تجربه کرده ایم و هم در مسائل گوناگون ا ماکل یا نشدنی به نظر بیاید؛ اما عملی است، شدنی است؛ این ها راست مش
اگر می خواستیم با همان نگاه اول نگاه کنیم، خیلی چیزها را اول انسان با یک نگاه ساده از دست رفته می . بخشهاي مختلف کشور تجربه شده 

اعتبار نیست، منابع نیست، اما قدرت مدیریت هست، عقل هست، صرفه جویی . داشت؛ بعد که انسان وارد کار شد، دید نه، می توان، می شودپن
)30/11/88ا جماران .ا.مراسم الحاق ناوشکن ج(".هست

ارد بازار کار اعم از دولتی و خصوصی،  صنعتی و بعد از اینکه آموزش هاي پایه در مدرسه و دانشگاه و مراکز آموزشی انجام شده و نیروي کار و
شد آیا نیازي به آموزش ندارد؟  ... خدماتی و 

و بنابراین براي آنها آموزشی در خور توجه رفت که زمان آموختن با زمان کارکردن و زندگی کردن از هم جدا هستند چنین گمان میدر گذشته
پردازد و زمانی که آموزد و سپس به زندگی و کار مولد و سودمند میاین گمان انسان براي زمانی میبر. دشبود که پیش از آغاز کار به افراد داده می

این اندیشه اکنون روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن . شود، دیگر براي آموزش و پرورش جایی در خور توجه وجود نداردکار و زندگی آغاز می
هاي دانش بشري خود را تازه سازند و با نیرو و آگاهی بیشتر مردم براي همه وقت باید به آموختن بپردازند و از تازههمه .انسان همراه شده است

.زندگی سودمند را دنبال کنند
روي اجراي آموزش و بهسازي نی. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد

بنابراین . شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایندانسانی سبب می
.تسازمانی اسریزي شده به وسیله مدیریت براي بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکردآموزش و بهسازي، کوشش مداوم و برنامه

هاي مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان
در طول تاریخ بشري، علوم و تکنولوژي پیشرفت نموده است این تحول و دگرگونی بحدي است که عصر حاضر را عصرنیم عمر اطالعات 

گرددسال، نیمی از اطالعات بشري منسوخ گردیده و اطالعات و دانش جدید جایگزین آن می5ی دورانی که در هر یعن.اندنامیده
اي در حرفهباره فعالیتتغییر چند. بینیم در پنجاه سال پیش، وجود نداشته استحدود نیمی از مشاغلی که امروز در بسیاري از کشورها می

این احتمال که فرد جوانی مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال کار خود بدون تغییر . شودتر میروز عاديطول عمرکاري، براي مردم روزبه
اي که به سرعت در حال دگرگونی است آموزش کارکنان نه تنها مطلوب است در جامعه. بنیادي ادامه دهد دیگر بسیار ضعیف، یا به کلی محال است

.سازمانی باید برایش منابعی را در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کارآمد در اختیار داشته باشدبلکه فعالیتی است که هر 
ها نشان داده است که آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقاي سازمان شده است، یک بررسی سه ساله در سنگاپور نشان داده است که بررسی

آموزش کارکنان را انجام هایی که برنامهاند در حالی که این نسبت در مورد شرکتشور ورشکست شدههاي تجاري و صنعتی این کدرصد شرکت17
هفتاد و پنج درصد همه کارگران کنونی آن کشور نیاز 2000همچنین طبق آمار انجمن مدیریت آمریکا تا سال . درصد بوده است1اند کمتر از داده

هایی سیاست فعال نگهداشتن نیروي انسانی را در پیش گرفته و ساالنه د نیز براي پاسخگویی به چنین دگرگونیدر کشور سوئ. اندآموزي داشتهبه باز
از این رو پندار سنتی که دوره کودکی، نوجوانی و جوانی را . کنددرصد از تولید ویژه ملی خود را براي بازآموزي صاحبان مشاغل هزینه می3تا 2

شناختی و سرشت اشتغال در جامعه هاي فنتوان با دگرگونیمنسوخ گردید و اکنون تنها با یادگیري پیوسته و پایدار میداندتنها براي آموختن می
.متحول سازگار و همراه شد

ماه آید که عمر سودمند دانش مهندسی فرهیختگان دانشکده مهندسی از آغاز به کار برابر شانزده از پژوهشهاي به عمل آمده چنین به دست می
هاي هاي پژوهشی ارزش معتبر براي گواهینامهدر برخی از بنگاه. هاي تکمیلی و ضمن خدمت روي آورندپس از این زمان آنان باید به آموزش. است

علمی ها پس از سه تا پنج سال آموزش خود را دنبال نکنند از ارزشهرگاه دارندگان این گواهینامه. علمی دانشگاهی تنها سه تا پنج سال است
.آموزشهاي پیشین آنان کاسته خواهد شد

گیرد و فقدان آن نیز یکی از اي مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مد نظر قرار میعنوان وسیلهآموزش همواره به
گیري هر چه مؤثرتر از این بهسازي و بهرهمنظور تجهیز نیروي انسانی سازمان وبدین جهت به. دهدمسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می

الزم به تذکر است که آموزش یک وظیفه . رودشک آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل براي بهبود امور سازمان بشمار مینیرو، بی
در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل کارکنان. باشداساسی در سازمانها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نمی

و باید همواره براي بهتر انجام دادن ساده یا مشاغل پیچیده ـ مدیر یا زیردست ـ محتاج آموزش و یادگیري و کسب دانش و مهارتهاي جدید هستند
کارکنان تغییر پیدا کند، الزم است اطالعات و کار خود از هر نوع که باشد، روشها و اطالعات جدیدي کسب نمایند و مضافاً اینکه هر وقت شغل

مهارتهاي جدیدي براي ابقاي موفقیت آمیز وظایف شغل مربوطه را فرا بگیرد
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تواند نیاز به نیروي انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی براي حل مشکالت هاي آموزش کارکنان در یک سازمان میبرنامه
توانند در ارتقاء سطح کارایی سازمان سهیم باشند و سرپرستان و چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر میبنابراین. کارکنان باشد

توانند آنها را براي احراز مشاغل باالتر و پرمسئولیت آماده مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان خود نیاز نخواهند داشت و در عین حال می
]32[.توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهندارکنان در پرتو آموزش صحیح است که میسازند، زیرا ک

کشور در راستاي توسعه مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی فنی و حرفه ايآموزشیضرورت بازنگري و توسعه نظام-13
بخشیدن تا دورترین نقطه از کشور

ت ها در برخی از یمو محروتوسعه در سطح کشور به صورت یکنواخت و عادالنه صورت نگیرد باعث گردیده یکی از دالیلی کهبه نظر می رسد
و  لذا بخش انتهایی مقاله به بررسی استضعف در نظام آموزشی کشوربسیار زیاد است، نقاط کشور برغم برخورداري از ظرفیت ها و موهبت الهی،

.این موضوع اختصاص می یابد
. که می دانیم، کشور عزیز ما با کشور ژاپن تقریباً همزمان با علوم جدید و راه و رسم آموزش به روش نو، در مغرب زمین آشنا شدهمانگونه

در دور افتاده ترین روستاها، با . ، کار خود را از آموزش شروع کردسنت هاي اصیل ملیکشور ژاپن به لحاظ الگوبرداري درست از غرب و با تکیه بر 
بهره » یادگیري با عمل « معلمان این مدارس براي تدریس علوم از روش . ري مردم، به طور جدي، مدارس ابتدائی را تأسیس و گسترش دادهمکا

بدین معنا که دانش آموزان را وادار ساختند، با اجراي آزمایش، پدیده هاي طبیعی را تجزیه و تحلیل و تفسیر نمایند و لذا موفق شدند با. جستند
. ق و ایمان و عالقه و کوشش خستگی ناپذیري، بر مشکالت خود چیره شوندعش

همه . با حداقل هزینه، قناعت فردي و جمعی، بیشترین درخدمت آموزش و پرورش جامعه خود قرار گیرند،کههمگان، در این فکر بودند
براي خانه هاي مسکونی خود حداقل و آموزش گام برداشتند، ت و عمیق و هم راستا و هم سو براي بهبود کیفیتسهماهنگ با تلقی و برداشتی در

همه چیز . بهره گرفتندشاگرد محوريدر آموزش از روش . را در نظر گرفتندمدارس حداکثر وسعتمراکز و موسسات آموزشی در همه سطوح  براي 
. ار دادند، براي محیط آموزشی قداست ویژه اي قائل شدندمدرسه و معلم و دانش آموزان قرمراکز و موسسات آموزشی در همه سطوحرا در اختیار 

دانش آموز را به طور . بوسیله دانش آموز توأم شدآزمایششخصیت و مسئولیت را به طور یکسان تفویض کردند، آموزش علوم با اجرايدانش آموزبه 
و آموزش نظري با . زان را در اداره مدرسه و کالس شریک کردنددانش آمو. مستقیم و غیر مستقیم با طبیعت و قوانین موجود در طبیعت تماس دادند

. عملی به گونه اي همگام و همراه شد که در مدت کوتاهی توانستند، علوم که مبنا و اساس صنعت و تکنولوژي است به طور چشمگیري تقویت کنند
ابتدا از توسعه ي آموزشی و علمیده اي تصور می کنند، ما برخالف آنچه ع« : مسئوالن سیاسی و علمی و فرهنگی ژاپن بارها گفته اند، که 

.است»توسعه آموزشی« ،در واقع مبناي اصلی توسعه اقتصادي ژاپن »اقتصادي دست یافتیمتوسعهشروع کردیم و بعد به 
لذا . شده استصرف ائل نقلیمباحث و مسو بیشتر وقت گرانبه در نشده به علوم طبیعی توجه و عنایت چندانی متأسفانه دیر زمانی است که

فضلرشیدالدین–حیانجابربن–بیرونیابوریحان–خوارزمیموسیبنمحمد–ابن سینا : نتوانست، شخصیت هاي برجسته اي همچون کشور
. کندعرضهجامعهبه) داشتندتخصصنیزطبیعیعلومدرکه( را... بهائیشیخو... ا

در کشور ما علوم .امیرکبیر بنیانگزار دارالفنون را از صحنه بیرون کردند، هدف هاي اصلی او را نیز فراموش کردنداز سوي دیگر وقتی زمامداران 
دروسی مانند فیزیک، شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی به جاي این که در طبیعت تدریس شود !! اما بدون اجراي آزمایشطبیعی تدریس شد، 

کالس در _)بجز موارد استثنائی( - ، با دست خود لمس کند، با مغز خود بیندیشد و با قلب خود اطمینان پیدا کندو دانش آموز با چشم خود ببیند
.که موضوع درس است، مانند قصه و داستان تدریس شدهاي در بسته بدون تماس با خود طبیعت

هاي کوچک و بزرگ، قوانین طبیعی را با روش علمی کشف در مغرب زمین، شاگرد و معلم با کار وکوشش و تالش شبانه روزي، در آزمایشگاه
هر روز با آزمایش . کردند، و آنرا بسط دادند که به صورت کاربردي درآوردند و بدین ترتیب مبانی صنعت و تکنولوژي خود را استحکام بخشیدند

فراوان باد و باران، زمین و آسمان، ماه و ستارگان، دشت با وسواس علمی و دقت. اي دست یافتندجدیدي در رشته هاي مختلف علوم، به حقایق تازه
. را مطالعه کردند و بر کره زمین استیال یافتند و راهی فضا شدند... و بیابان، کوه و کوهستان، صحرا و درختان، حیوان و انسان و
موزه ها و کتابخانه ها را در اختیار دانش آموزان ،یانوس هادریاها و اقمزارع و کشتزارها، . مواد خام را در اینجا و آنجا شناسایی و آزمایش کردند

و از ایشان خواستند تا با بررسی طبیعت، شخصاً قوانین را کشف و با آزمایش و روش هاي علمی قوانینی که قبالً به وسیله دانشمندان . خود قرار دادند
.رد آن قانون جدیدي وضع یا آن را کامل نمایندکشف شده بود دوباره بررسی و تحقیق و صحت درستی آن را تأیید و با 

و هردانش آموزي براي خود با کمک چند ابزار ساده مانند ذره گاهی کالس دانش آموزان در کنار برکه آب یا رودخانه و مزرعه تشکیل می شد
ا می آموخت با این روش دروس و مطالب آموزشی از همان دوره ابتدایی روش بررسی طبیعت ر... بین، آئینه، قیچی، نیروسنج، قطب نما، آهن ربا و
بدین ترتیب رموز عالم را به طوري نسبی کشف کردند و هزاران وسیله را تولید، و صدها بیماري . مستقیماً از نوك انگشتان به مغز انتقال می یافت

.ورت پذیرفتچهره جامعه تغییر و پیشرفت هاي حیرت انگیزي درتمام شاخه ها ص. العالج را درمان کردند
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. کوتاهی کردیم استعدادهاي ایشان را تباه ساختیم. ما در حق دانش آموزان خود که از خوش استعدادترین، دانش آموزان جهان می باشند
ط دانش آموزان خود خواستیم که فقمستقیم ترین راه تدریس علوم را که روبرو کردن دانش آموز با پدیده هاي طبیعی است، رها ساختیم و از 

و ظاهراً به همین یادگیري طوطی وار بسنده کردیم و خوشحال شدیم که دانش آموزان ما نیز قانون عبارتی که قانون را بیان می کند، از بر کنند 
ک پدیده از بر کردن یک عبارت با درك و فهم و تجزیه و تحلیل و اظهارنظر درباره ی. در حالی که این یک خیالبافی محض بود. طبیعی را می دانند

.همان گونه که مونتاژ کردن یک تلوزیون با اختراع آن بسیار فرق می کند . طبیعی بسیار متفاوت است
- برنامه و محتوا ( در همه حوزه ها یک انقالب عملی یی نداریم، جز آنکه در نظام آموزشبراي آن که بتوانیم جبران گذشته را کنیم، هیچ راه

درطبیعتودرسکالسبینکهنفوذيقابلغیروآهنینومستحکم–باید حصارهاي قطور . به وجود آوریم...) کادر آموزشی و-تجهیزات-فضا
با عمل و اجراي آزمایش و با اشاره به پدیده هاي طبیعی درس . پا کنیمبرطبیعتدرراعلومکالسکنیممنهدماستشدهکشیدهمامدارس

هیم با اجراي آزمایش و عمل و ساختن وسائل ساده و ارزان قیمت که قانون طبیعی را نشان دهد، درس را پس بدهیم، و از دانش آموزان نیز بخوا
.نمره امتحان تنها به عملی تعلق گیرد که نشان می دهد دانش آموز قانون معینی را درك و قدرت تجزیه و تحلیل آن را پیدا کرده است. بدهند

وتحقیقروحکردنزندهاینداردجااستشدهآغازتحقیقیکار–پایهعلومبخصوص–ره اي از رشته ها اکنون که در دانشگاه هاي ما در پا
ابتداییدرمدارساکنونکههستندکسانیکشورماآیندهمحققانزیراکنیمشروعدبیرستانبخصوصوراهنماییابتدایی،مدارسازراپژوهش
.بیندمیآموزش

ج عمومی و مشارکت اجتماعی نیازمندیم، به مردم اعالم کنیم که از این پس نمی خواهیم نفت خود را به ثمنِ بخس براي این کار به یک بسی
نفت خود را به وسیله بلکه می خواهیم ... بفروشیم، نمی خواهیم معادن غنی و سرشار خود را با بهائی ناچیز در اختیار بیگانگان قرار دهیم و 

.نی شناسایی استخراج و تصفیه کرده و با آن تبدیل به مواد قابل عرضه در بازارهاي جهانی عرضه کنیمکارشناسان و مهندسان ایرا
قیمت هیچ سئوال کرده ایم که به چه دلیلی معادن سیلیس خود را با ارزان ترین قیمت به بیگانگان بفروشیم و عدسی هاي گوناگون را با گرانترین

ود سئوال کرده ایم که چرا باید هزاران تن مواد خام به خارج صادر و مواد مصرفی ابتدایی را از خارج وارد کنیم؟ آیا وارد می کنیم؟ آیا تا به حال از خ
می باشد ) درجه اختالف دما در یک شبانه روز، 45حدود ( حیف نیست ملتی که داراي استعدادهاي درخشان و معادن سرشار و آب و هواي مناسب 

؟ باشد، فقر و محرومیت داشته
افراد جامعه در آموزش و پرورش . پیدا کردآموزش و پرورشاین سئوال و ده ها سئوال دیگر در شـؤن زندگی اجتماعی و فردي را باید در پاسخ

.رفتسراغ معلم و روش تدریسباید یک راست به در کلیه سطوحی از مدرسه تا دانشگاه 
سال آموزش از سیستم خارج می کنند، اگر روش 12ي سیستم تحویل می گیرند و پس از ساله را به عنوان ورود) 6-7(کودکان ،معلمان

خدماتیکشاورزي،وصنعتیوفنیاقتصادي،–تدریس معلم آمیخته با تحقیق و پژوهش، آزمایش و تجربه و در ارتباط با مسائل خانوادگی اجتماعی 
محبت- گرهدایت–جذاب ( نیز با برخوردي صحیح وعلمیبازدیدهايآزمایشگاهی،سائلوشنیداريدیداري،وسائلازاستفادهبامعلماگر. باشد
وخلقبهمعلماگرالبتهوبنمایدرابرداريبهرهحداکثرموجودامکاناتازمعلماگرودهد،آموزش...) ونفسسالمتومداراورفقروياز-آمیز

ت که وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، تا گام هاي اولیه در راه داشانتظارتوانمیباشد،تأمیندگیزننظرازحالعیندروآراستهمعلمیخوي
.تربیت نسل نو براي تحقیق پژوش برداشته شود

ر بین لذا همه باید به معلم و مدرسه کمک کنیم تا بتواند رسالت بزرگ خویش را به انجام برساند می دانید که معلمان در کشورهاي شرقی د
خوش استعدادترین، عالقه مندترین و آگاه ترین و دلسوزترین دانش پژوهان انتخاب می شوند و پس از کسب آموزش هاي نو و مناسب راهی کالس 

.می شوند
زان کشورهاي پیشرفته در ابتداي رونق علوم در کشور خود، شخصاً براي تدریس این شاخه وسیله آزمایش طراحی کردند، به کمک وسائل ار

قیمت آزمایشگاه درست کردند چون جائی براي تقلیدنداشتند، روي پاي خود ایستادند و مدارس خود را از هر نظر منجمله روش تدریس نو تجهیز
.کردند

، هدف ما تنها تربیت یک انسان حقیقی و خالق می باشد« : شیگه کی کادو یا متخصص علوم پایه در وزارت آموزش و پرورش ژاپن می گوید 
قلید می خواهیم دانش آموزانی تربیت کنیم که کاوشگر باشند، خود به تنهایی فرضیه ها را طراحی کنند و با به کارگیري خالقیت ذهنی خود سنت ت

» . و دنباله روي را زیر پا گذارند
واندن کتاب هاي درسی بلکه با ست که آموزش علوم در ژاپن از طریق آزمایش هاي عملی پیگیري می شود و دانش اموزان نه با خهاسال

کار استفاده از میزهاي آزمایشگاهی قوانین طبیعی را فرا می گیرند از دانش آموزان خود می خواهند تا خود به پژوهش و تحقیق بپردازند و این
.تحقیقی از همان دوره ابتدایی آغاز می شود و در همه زمینه ها از جمله ادبیات توسعه می یابد
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خانه را آزمایشگاه و مرکز تحقیقات دروس ادبیات قرار داده اند، معلم فهرستی ازکلمات را به دانش آموزان می دهد ازآن ها می خواهد کتابایشان
حال نویسندگان و نوشتن شرح . مختلف درکتابخانه ها پیدا کنندکتبمفاهیم،معانی، مترادف ها، متضادهاي این کلمات را خود شخصاً با مراجعه به 

.از تکالیف تحقیقی دانش آموزان است... ران برجسته وشاع
طبیعت اسرار در زمینه تحقیق و پژوهش هر قدمی که برمی داشتند، طبیعت هم چند قدم به ایشان نزدیکتر شد، زیرا همانطوري که می دانید، 

اشند که این زمزمه ها را تقویت می کنند، ده ها و دانشمندان و محققان می ب. می کندخود را درگوش دانشمندان، محققان و پژوهندگان زمزمه
می نویسند و از اسرار » زبان ریاضی «مجهول را به معلوم تبدیل می کنند و به زبان علم و . باراشاره هاي طبیعت را تجزیه و تحلیل و می نمایند

.طبیعت که مواهب الهی است بهره برداي می کنند
فرانسوي رنه دکارت کوشیدند که اصولی را به دست دهند که کشف مجهوالت میسر گردد، دستورات انگلیس فرانسیس بیکن و حکیم دانشمند

. بیکن تقریباً روي تجربه و مشاهده تأکید دارد در حالی که دکارت بیشتر روي روش درست به کار بردن عقل تکیه دارد
.ي خود گام بردارند و به عصاي دیگران تکیه نکننداین دوکوشیدند دانش پژوهان را ترغیب کنند که در راه کسب معرفت با پا

همواره کتاب جهانی را مطالعه می کرد، کار او سیر تأمل « تحقیقات علمی رنه دکارت بیشتر تفکر و تجربه شخصی بود، چنانچه خود او گفته است 
و رفته بودم، خواهش کردم کتابخانه خود را به من در آثار طبیعت و چگونگی خلقت بود، یکی از دوستانش حکایت کرده است که روزي به دیدن ا

بهترین کتابها که غالباً مطالعه می کنم : نشان دهد، او مرا به پشت ساختمان برد، دیدم گوساله اي را پوست کنده براي تشریح آماده کرده بود، گفت 
.از این نوع کتاب ها است

تقد بود براي استخراج قواعد باید نهایت دقت و تأمل را بکار برد و به نقل قول و روایت روش بیکن مشاهده و تجربه و جمع آوري مواد بود، او مع
در موقعی که فرد مشغول . و در استخراج کلیات نیز نباید شتابزده عمل کندفرد شخصاً باید به مشاهده و تجربه و تحقیق بپردازدبلکه . اعتماد کرد

کند باید نتایج مشاهدات خود را ثبت نماید و سپس طبقه بندي کرده و جدول هاي مناسبی را تنظیم تجربه می شود، نباید به حافظه خود اعتماد 
پس از تأمل بسیار و زیر و رو کردن مواد جمع آوري شده، آنچه به راستی با واقعیت : سپس به نتیجه گیري بپردازد در نتیجه گیري نیز می گوید 

.قی را دور می اندازیم و هرگز در مسیر علم شتاب و بلند پروازي نمی کنیممطابق و قابل استفاده است می گیریم و با
می دانید که مردم اروپا کم کم از خواب بیدار شدند البته

. روش هاي جدید را در کسب علوم و فنون به کار گرفتند غیر از کشاورزي به صنعت هم روي آوردند و در این راه پیشرفت فوق العاده اي کردند
ات زیادي را تولید و سپس به فکر افتادند که مواد خام را از کشورهاي دیگر وارد کنند و معادن خود را حفظ کنند درِ چاههاي نفت خود رامصنوع

رار بستند و نفت دیگران را به ارزان ترین قیمت خریدند بدین ترتیب کشورهاي دیگر مخصوصاً کشورهاي جهان سوم، عقب مانده و مسلمان را هدف ق
.تحمیل کردندي غارت شده با قیمتهاي گزاف به همان ملت هاو مصنوعات خود را کردندادند، منابع ایشان را غارت د

و دوستان )دشمنان دانا(به خود مشغول شدیم و به وسیله ایادي استعمار بیداري مغرب زمین از زمانی شروع شد که، در خواب رفتیم،این
به جز طال و نقره ( و بهره برداري از کلیه معادن و منابع ...دعوت می شدیم ناصرالدین شاه امتیاز احداث راه آهن و نادان گاهی به آخرت گرایی مطلق 

سال و اداره گمرکات و حق صدور همه نوع 70و بهره برداري از جنگل ها و احداث قنوات و کانال هاي آبیاري به مدت ) و سنگ هاي قیمتی 
باري ایران اسالمی ما از جمله کشورهاي . سپرد» بارون جولیوس دوریتر «سال به یک نفر یهودي انگلیسی به نام 25محصوالت به ایران به مدت 

]33[.ستمدیده است

نتیجه گیري.14
ز مردمی که از دریا دورند، فاقد یکی ا.نیست که منافعی در دریا نداشته باشدها عامل مهم زندگی است و هیچ کشور ساحلیدریا براي ملت.14,1
در رشد و زندگی دریا. رودها به سختی، آهستگی و کندي پیش میاقتصاد اینگونه ملت. ترین مبادي ارتباطی بادنیاي خارج خود هستندمهم

اقع ها و فرهنگ آنها دارد و در وها، نیازها، تواناییمنافع کشورهاي صاحب دریا ارتباطی مستقیم با خواسته. ها اهمیتی حیاتی دارداقتصادي ملت
.بخشدرا عینیت میآن کشورهاسیاست دریایی

شمال موقعیت استراتژیک ایران در منطقهبا توجه به. ا به دالیل اشاره شده در بخش دوم مقاله، کشور دریایی محسوب می شود.ا.کشور ج.14,2
و ایی است که ناوگان نظامی، ناوگان تجاريمستلزم برخورداري از قدرت دریجایگاه ویژه،استفاده از این، گستره ساحلی مکراناقیانوس هند و 

و مبدا و محل استقرار و شروع فعالیت اضالع قدرت دریایی از دهدکشور را تشکیل میقدرت دریاییسه ضلع مثلث توانمندي علمی و صنعتی
.شروع می شودسواحل مکران 

مراکز صنعتی و علمی منوط به همکاري همه دریاییاقتدار وشناسی استاقیانوسحضور مقتدرانه در آبهاي آزاد دنیا در گرو مطالعات.14,3
.نیازمند استکشور در ساخت تجهیزات خصوصا تجهیزات راهبردي و همنچنین آموزش کارکنان 



1391بهمن 30لغایت 28-ایرانتوسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ملیاولین همآیش
3088:کدمقالها.ا.توسعه آموزش همه جانبه مبناي توسعه سواحل مکران و  نقش آن در اقتدار دریایی ج

کنارك-ایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دری

توان گفت براي حفظ اقتدار کشور در عرصه پس می. امروز جنگ در دریاها، جنگ علم استبا توجه به پیچیده و تخصصی بودن تجهیزات،  .14,4
.زنداصلی را علم میریا حرفد

در محدوده شمال اقیانوس هند ایجاد غرب آسیا وخاطر نفت و سلطه بر منطقه هاي اخیر بهسالهاي بزرگ طیاي که قدرتعمدهمشکالت.15,1
: در جهتطلبداند، حضور ایران را در این منطقه میکرده

دست بلند و به عنوان (Blue Navy)هاي عمیقبه نیروي دریایی آب(Coastal Navy)ساحلیهاينیروي دریایی از نیروي دریایی آبتقویت -
.در حفظ منافع کشور و یا اعمال سیادت دریایی در اقصی نقاط عالمبلندشمشیر

و توسعه جهت حفظ محدوده اقیانوس هند، خلیج عدن و تنگه بابالمندبدر) با رویکرد دزدي دریایی(مبارزه جدي و مستمر با تروریسم دریایی-
؛تجارت و معیشت دریایی

دراین مناطق؛ا .ا.جدریایی ارتش هاي دور دست با حضور قدرتمند نیرويدر دریا.ا.ا.پرافتخار جبرافراشته شدن پرچم-
.ا.ا.نزدیک و دور دست جتأمین امنیت خطوط مواصالتی-

ود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادي است که در یک جامعه بهبو هدف آن توسعه فرایندي هدفدار است که به وسیله انسان آغاز می گردد.14,5
.زندگی می کنند

خیلی از محرومیت ها و ایمنتوانستههنوززیراتوسعه،حرکت به سمتدر ابتدايمحروم وسواحل مکران سواحلی است بکر و لیکن بپذیریم.14,6
معضالت ناهنجاري هاي اجتماعی خصوصا در - اقتضاد-حمل و نقل-گیکمبود زیر ساخت هاي آموزشی و فرهن( مشکالت این منطقه از کشور 

.را رفع کنیم... و قاچاق کاال و )بخش اعتیاد و مواد مخدر 
در شرایط فعلی اکثر مردم بومی سواحل جنوب شرقی به  مشاغلی مشغولند که حاصل تحصیالت دانشگاهی و حتی سطوح پایین تر نبوده و از .14,7

گفت توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي کمک می نماید که مشاغل مربوط به صنایع دستی و خانگی و سایر مهارت هاي منظري دیگر می توان
می براي مورد نیاز  خصوصا جهت اشتغال بانوان توسعه یابد و این امر باعث افزایش درآمد خانواده ها و همچنین فرصتی است براي ارائه محصوالت بو

.تاجرانگردشگران و مسافران و 
با توجه به اینکه بخش اعظمی از کارکنان نیروهاي مسلح را کارکنان وظیفه تشکیل می دهد و از طرفی به جهت تخصصی بودن نیروي .14,8

و با بینش و دانش در توان رزمی نیروي دریایی بسیار موثر است و زمینه توانمندي آنان نیز ردریایی، برخورداري از نیروهاي وظیفه متخصص و ماه
.  دانشگاه براي افسران و درجه داران وظیفه شکل می گیرددرر مدارس براي سربازان وظیفه و د

شناسایی بوده و لذا با... اعم از علمی، اقتصادي، فرهنگی، نظامی، ورزشی ، صنعتی، گردشکري وسواحل مکران داراي ظرفیت هاي زیادي.14,9
به صورت دقیقتري برنامه ریزي و انجام خواهد شد و با تحقق این امر زمینه حضور و مشارکت توسعه سواحل مکران ،این ظرفیت ها در همه حوزه ها

. سایر کشورها را نیز فراهم می یابد

: هاپیشنهاد.15
از سوي رهبر معظم کنارك و چابهارتوسعه شهرهاي بندريبا توجه به فرمان حکومتی مبنی بر توجه به منطقه جنوب شرق کشور خصوصا .15,1

با تالش مضاعف ؛مصوب گردیدهمعظم له و ریاست محترم جمهوردر سفر کهی یطرح هادر اجراي بموقع می طلبد - که مغفول عنه مانده-انقالب
.مسئوالن کشور و مدیران استان و شهرستان اهتمام ویژه به عمل آید

کالن به مطالعات دریایی، توسعه ار ساحلی، توجهمدنیت در نوهدایت مردم به دریا، توسعهسازي و کسب اطالعات کافی از دریا، فرهنگ.15,2
رویکرد از راهبرد بري به گسترش همکاري دانشگاه و صنعت و نیروي دریایی و در نهایت تغییرنیروي انسانی متخصص،آموزش و پژوهش و تربیت

. دن ایران به قدرت برتر دریایی عنوان کردجمله راهکارهاي تبدیل شازمی توان راهبرد بحري و توجه به دریاها به عنوان محور توسعه را 
گذشته و بسیار مهم است زیرا امروز دشمن ما، دشوارتر ازمنطقه جنوب شرق کشور و خصوصا سواحل مکران و به ویژه دریاي عمانکار در .15,3

. استها گسترش یافتهیانوسکه احتمال حمله و تهدید او وجود دارد، دشمنی است که در اقدشمنی. فارس نیستفالن کشور همسایه خلیج
ریزي و تحرك خود را با این شرایط جدید جمهوري اسالمی ایران، برنامهبا توجه به این اهمیت، بایستی نیروي دریایی. بنابراین، کار بسیار مهم است

جهت استقرار مناسب و مقتدر د و نیازمند مساعدت و همکاري همه ظرفیت هاي کشور چه در بخش منطقه اي و چه در بخش ملی در دهتطبیق
در سواحل مکران و حضور در آب هاي بین المللی دارد

وداناخدايبرتوکلوروزيشبانهکوششیوتالشیوجهادباوخودامکاناتازصحیحگیريبهرهباتوانمیکهباشیمداشتهباورشدیداً.15,4
ان حانیم که چند عملی جراحی شگفت انگیز که در نقاط مختلف کشور به وسیله جرابد. ته را جبران نموده و به کشوري پیشرفته رسیدگذش،توانا

زبردست ما انجام می گیرد و نیز درخشیدن چند دانش آموز در المپیادهاي فیزیک، ریاضی، شیمی، کامپیوتر در سطح جهان گرچه موجب افتخار 
، نیست، بلکه وقتی در این زمینه ها پیشرفت کرده ایم که، بهداشت در کشورفراگیرملی و مذهبی ما است اما دلیل بر پیشرفت پزشکی یا آموزشی
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کنارك-ایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دری

تا آنجا باال رود که محیط کوچه و خیابان و دشت و جنگل و رود و کوه غیر و بهداشتی و عاري از میکروب گردد و آمار در همه نقاط کشورعمومی
نیز افرادي ماهر، در زمینه آموزش تأسیس کنیم و نیز ر همه نقاط کشور دو در عوض بیمارستان هاي مجهز . بیماران به شدت نقصان پذیرد

و توسعه کشور فردي و اجتماعی، فنی و صنعتیفرهنگی،قادر باشند دانش خود را در حل مسائلباال تربیت کنیم تابینش علمی متخصص و داراي
.به کار گیرند

در هر کاري از . بیشتر و تولید اندیشه و فکر قوي تر، جدیدتر و برتر تشویق کنیمرا به قوه جذب تبدیل کنیم و همه را براي کار دفعقوه.15,5
خصوصا در یعنی در هر کاري » وا ستعینوا فی کل صناعه باهلها «:متخصصین همان رشته بهره گیري کنیم که حضرت علی علیه السالم فرمودند

.از متخصص آن بهره بگیریدبخش مدیران 
اولینمخالفینآراءتحملگروهیهايفعالیتدربدانیموکنیمتلقیطبیعیوعاديمسئلهیکهامدیریتوشهارودرراسلیقهاختالف.15,6
در این منطقه از جمهوري اسالمی ایران مقدسنظام اهدافبهرسیديبرايهمدلوهمگامهمه. باشدمیدیگرانباهمگانیوهمکاريشرط

.باشیمکوشاکشور 
و سایر ویژگی هاي مورد نظر در نیرومندورداري از منابع انسانی متخصص، متعهد، مومن،و با برختربیت و آموزشها در سایه نتوتنهابدانیم.15,7

نهادهاي آموزشی و تربیتی و می توانیم صاحب همه چیز بشویم و بر عکس اگر همه چیز داشته باشیم و فاقد نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران 
.باشیم، همه چیز را از دست خواهیم دادبه عبارتی فاقد سرمایه انسانی کارآمدو صحیحنظام آموزشی

تحقیق کنیم که چه میزان دانش آموختگان دانشگاه و مراکز آموزش فنی و حرفه این منطقه پس از خاتمه تحصیل در راستاي تخصص خود .15,8
.جهت بهبود وضعیت و تصحیح برنامه ها اعمال نماییممشغول اشتغال شده است و چند درصد آن ها بومی هستند؟ و نتایج تحقیق را

به عنوان مثال کار مردم این استان در سواحل مکران . رشته هاي دانشگاه ها و مراکز آموزشی با ظرفیت هاي این منطقه اندمتناسب سازي .15,9
به ه اند که مردم این خطه با تخصص بیشتربیشتر صیادي هست و بیشترین ظرفیت تجارت از طریق دریا هست چقدر این مراکز آموزشی کمک کرد

.؟معیشت بپردازند
به آموزش تخصص ها دریایی و نیکی از ظرفیت هاي مهم سواحل مکران، برخورداري از خلیج ها و سواحل بکر مستعد براي پرداخت.15,10

مورد نیاز و همچنین راه اندازي این آموزش ها بوده که فراهم نمودن زیر ساخت هاي ...) و شنا-قایقرانی-اسکی روي آب- اصیغو(ورزش هاي آبی 
با کمک نیروي دریایی و سایر ارگان ها و مراکز آموزش دریایی زمینه توسعه خصوصا در بخش پذیرش گردشکر داخلی و خارجی را فراهم خواهد 

. کرد
و کشور توسعه آموزش عالیبراي هبرديراهاي برنامه، براي دستیابی به اقتدار دریایی و حفظ امنیت و منافع ملی در حوزه دریاها.15,11

.تدوین و اجرایی شودعلوم و فنون دریایی و اقیانوسی هاي مختلف خصوصا در حوزه پژوهش هدفمند 
و انجام پذیردمشارکت ملی. ا.ا.در خصوص پیگیري و حل مشکالت منطقه و تأمین نیازمندي هاي مرتبط با تحقق کامل اقتدار دریایی ج.15,12

.نظارت بعمل آیدحرکت در توسعهروند ي بر فعالیت ها
.شودظرفیت سازي... و زیست فناوري دریایی جمله در کلیه حوزه هاي دریایی از .15,13
براي راهنمایی پژوهشگران، سیاستمداران، قانون گذاران و تصمیم گیران محلی تا چالش هاي در مسیر توسعه سواحل مکران مشخص و .15,14

.تدوین شوداز کشور در تمامی موضوعات براي این منطقهراهنمانقشه .ملی
.ایجاد شودساحلیشبکه هاي دانشگاهی. به منظور هم افزایی و هم پوشانی در زمینه علوم و فنون دریایی.15,15
ندان را یک فعالیت جدي صد در صد ضروري معالقهوآموزاندانشجهتها آزمایشگاهاحداثعمومی،هايکتابخانهاحداثکنیمسعی.15,16

.را تشویق کنیم که حداقل در کنار هر کتابخانه یک آزمایشگاه عمومی نیز احداث نمایندو مسئوالن ه، مردم تلقی کرد
معلمان ،اساتیدابزارهاي انگیزشی زمینه حضورتوجه به بعد مسافت زیاد مناطق سواحل مکران با سایر نقاط کشور حتی مرکز استان، با با .15,17
.در این منطقه فراهم کنیمبه نحو مقتضیرا یه داران در سایر نقاط کشور، مدیران موفق و کارکنان، سرمامجرب
درسردد و به معلمان مدارس کمک کنیم تا گآموزش هاي عملی با اهتمام بیشتر اجرا تاکنیموح را تقویت طمراکز آموزشی در همه س.15,18

دارس به روي دانش آموزان عالقمند و خوش استعداد مشدنتعطیلازدبعحتیراهاآزمایشگاهبدرونمایندتدریسآزمایشباهمراهتنهاراعلوم
زیرا زیر بناي تحقیق در علوم همین اجراي آزمایش ها مندرج در کتب درسی از یم تا آنچه از علوم مطالعه می کنند همراه با عمل باشد یخود بگشا

.آسان به مشکل است
.زمینه تبادل دانشجو و استاد با کشورهاي همسایه فراهم گرددنظامی با توسعه و تقویت مراکز آموزشی درهمه سطوح حتی.15,19
و اماکن دیگر آموزشی و فرهنگی، صنعتی و و کتابخانه عمومیهاهآزمایشگاهتجهیزواحداثآموزشی و توسعه مراکزدرکهکسانیبراي.15,20

.ارج و اعتبار ویژه اي قابل شویمتالش می کنند، ...اقتصادي و
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کنارك-ایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دری

برنامه و محتوا ( در همه حوزه ها یک انقالب عملی یبتوانیم جبران گذشته را کنیم، هیچ راهی نداریم، جز آنکه در نظام آموزشبراي آن که.15,21
.به وجود آوریم...) کادر آموزشی و - تجهیزات- فضا-

مراجع.16
،مجموعه رهنمود ها و بیانات :نیروي راهبردي-)می ایرانارتش جمهوري اسال( سیاري حبیب اهللا، آل احمد، مهرداد، پروانه، ابوالفضل، نیروي دریایی.1
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