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 یشناورها ییایدر سوانح بركاهش آموزش اثرات یبررس

 یونیركنوانسیغ

   توسعه  و طرح  معاون  بارزگاني،  مديريت  ارشد  كارشناس ؛  جهانگير نجاتي

 (ره)خميني  امام  بندر  اقتصادي   ويژه ومنطقه  دريانوردي  و  كل بنادر  اداره 

Nejati_bandar@yahoo.com 

 

  كارشناسي ارشد، علوم دريايي چابهار، ؛ روانشاد امير سعيد نورامين

 هيات علمي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

 

 كارشناسي ارشد، نيو كاستل اپون تاين، ، دامون رزمجويي ؛

 هيات علمي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

damoonuni@yahoo.co 

 

 ، پونا، هندوستان، PHD ؛ سيد ناصر سعيدي

 هيات علمي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

n.saidi@kmsu.ac.ir 

 

ول مطالعات و وليسانس مديريت صنعتي ، كارشناس مس ؛  رضا دباغيان نژاد

 (ره) منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني   داره كل بنادر و دريانوردي و تحقيقات ، ا

dabaghiyan@khomeiniport.com 

mailto:damoonuni@yahoo.co
mailto:n.saidi@kmsu.ac.ir
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 :چكيده

 يانسان يخطا نقش كاهش يبرا ييايدر يجهان جامعه كه ييها روش از يكي

 مدارك اخذ و يكشت خدمه آموزش پيشنهاد مي دارد، ييايدر حوادث در

 يشناورها در ييايدر سوانح عمده علل ابتداوهش پژ نيا در.باشدي م يستگيشا

 يبند قهطب و يبررس سوانح گزارش ليتحل و هيتجز قيطر از يونيركنوانسيغ

 يرو  يسازمانده ،يانسان فاكتور چهار شده يبررس عوامل نيب از سپس. شوند يم

 موثر يفاكتورها عنوان به يساحل بخش در تيريمد كار، و يزندگ طيشرا شناور،

 تجزيه و تحليل ب و الف مجزا نامه پرسش دو قيطر از و يمعرف پذير آموزش

 مشكالت از سه جنبه موجود يآموزش نواقص و مشكالتدر اين مقاله . دنشو يم

ي، از دو نظارت يها دستگاه و يآموزش موسسات خدمه، به مربوط يآموزش

 ياكح ها نامه پاسخ يبررس .ي شوندم يبررسديدگاه خدمه و موسسات آموزشي 

 فاكتوردو  بر شده انجامهاي  اقدام زانيم خدمه، ديد از كه است آن از

 قالب در يكار طهيح از خارج يگروه ارتباطات ليقب از يرسم رغي يها آموزش

  بيترت به ،يعلم نظر از ها كالس بودن همگن و سطح هم عدم و ها هياتحاد

  .دارند را ريپذ آموزش يفاكتورها ريسا نيب از استان سطح در را زانيم نيتر كم

 و اه هموسس ديد از قيتحق قلمرو در يآموزش مشكالت عمده كه يحال در

 ي ونظارت يها دستگاه از يافتيدر بازخورد يفاكتورها به مربوط يآموزش انيمرب

 انيپا در. باشد يم يسيانگل زبان يريادگي بر ها آموزشگاه و انيمرب ديتاك زانيم

 شيافزا ليقب از يياژي هاسترات يور بهره شيفزاا و يآموزش نواقص رفع جهت

 شيافزا يراستا در يآموزشه هاي موسس و ييايدر يها ارگان ارتباط
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 يها هياتحاد قالب در يرسم ريغ يها آموزش بر ديتاكي و افتيدر يبازخوردها

 .شوند يم هيارا خدمه نيب دره ها تجرب مبادله جهت يملوان

  يايي، شناورهاي غير كنوانسيوني سوانح در -آموزش: واژگان كليدي

 

 پژوهش مقدمه - 

 مختلف مراكز و ها سازمان گذشته، سال 41 در ييايدر سوانح و حوادث زيآنال

 ليمسا بر عالوه بودند ييايدر سوانح وقوع ليدل كردن دايپ دنبال به كه را يجهان

  همه در يانسان يخطا آن و كشاند يگريد ليدل سمته ب يزاتيتجه و يفن

 يخطا نقش كه داد نشان يعموم يها يبررس. بود ييايدر عيصنا يها بخش

 ،يطراح بخش شامل ييايدر صنعت با مرتبط يها قسمت همه در يانسان

 حوادث و سوانح همه در ريتعم و ينگهدار و يران يكشت ساخت، بر تيريمد

 يبرا ييايدر يجهان جامعه كه ييها روش از يكي. است يابيرد قابل ييايدر

 اخذ و يكشت خدمه آموزش افت،ي ييايدر حوادث در يانسان يخطا نقش اهشك

 و يالملل نيب يها العمل دستور و نيقوانبا وجود . باشدي م يستگيشا مدارك

 نيچن هم و يستگيشا يها نامهيگواه صدور و خدمه آموزش با رابطه در يمل

 ،يآموزش هاي هموسس يآموزش روند برو دريانوردي  بنادر سازمان مستمر نظارت

 عنوان به يآموزش يها برنامه كه است آن از يحاك ها يررسايد اذعان شود بب

 . باشد يم يمشكالت و قصانو يدارا زين ييايدر سوانح كاهش عوامل يكي

وجود ه دهد كه باعث ب و تصادف دريايي رخ مي انحههمه ساله هزاران س 

مطابق  .شوند شماري مي هاي مالي بي ها، تلفات جاني و خسارت  آمدن جراحت
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ترين سوانح مربوط به شناورهاي  هاي منتشر شده در ايران، بيش گزارش

غيركنوانسيوني مي باشند كه متاسفانه كنترل و نظارت دقيقي بر آن ها وجود 

به نظر مي رسد كه آموزش هاي دريايي نقش موثري در كاهش سوانح . ندارد

هدف اين طرح بررسي تاثير . اشنددريايي در اين گروه از شناورها داشته ب

 كنوانسيوني هش سوانح دريايي در شناورهاي غيرهاي دريايي بر كا آموزش

نامه  در تحقيق حاضر، ابزار اصلي سنجش، پرسش. تن مي باشد 511تر از  كم

تشكيل و طراحي پرسش  11نامه مورد استفاده در اين تحقيق از  پرسش. است

با )نامه هاي طيفي ليكرت  دقت كار، از پرسشبه منظور افزايش  .گرديده است

 .استفاده شده است( طيف هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم

عوامل موثر بر سوانح دريايي بر اساس تجزيه و تحليل پژوهش در اين  

عالوه بر بررسي اين .گزارش سوانح دريايي شناسايي و تجزيه و تحليل مي شوند 

اجراي سياست هاي آموزشي بر خدمه اين شناورها بررسي كارهاي  موضوع، راه

 به محتاج آموزشي، مشكالت و موانع   جانبه همه و شناخت دقيق. خواهد شد

 :است سطوح ذيل در موضوع بررسي

  از منظر خدمه 

 آموزشي ه هاي از منظر موسس 

 هاي دريايي و بندري از قبيل كنترل و  ها و سازمان از منظر ارگان

 .بازرسي

 

حجم حمل و نقل كاال در جهان از طريق دريا و توسط كشتي ها  %31يش از ب
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جايي انبوه ه ب دليل جاه هاي دريايي ب فعاليت(. 1113آنكتاد، )صورت مي پذيرد 

هاي حمل و نقل از اهميت  تر بودن نسبت به ساير روش چنين ارزان كاال و هم

ك محيط كاري غير ايمن دريا هميشه به طور بالقوه ي .خاصي برخوردار مي باشد

ساليانه  متعدديدر اين بين سوانح دريايي  . (IMO, 2006)و پر خطر مي باشد

. باشد اين سوانح خطاهاي انساني ميبيش تر به وقوع مي پيوندد كه عامل 

چنين آسيب زدن به  ت جاني، مالي و هماخطاهاي انساني ساليانه موجب خسار

ن مثال علت برخورد بين دو كشتي به عنوا. محيط زيست دريايي مي گردد

M/V SANTA CRUZ II  وUSCGC CUYAHOGA  و به گل

تن  111/211كه منجر به ريختن   TORREY CANYONنشستن كشتي 

 هم .(Perrow, 1984)نفت و آلوده كردن دريا شد، خطاي انساني بوده است 

و  EVER DECENTچنين خطاي انساني علت برخورد بين دو كشتي 

NORWEGIAM DREAM (Pomeroy and Tomlinson, 2000)  و

 ROYAL MAJESTY (Nationalبه گل نشستن كشتي مسافربري 

Transportation Safety Board, 1997) شركت  تحقيق. بوده است 

مورد حوادث به وقوع  1111در خصوص بررسي پرونده  TT Clubاي  بيمه

اي انساني از نظر پيوسته در بنادر مختلف جهان حاكي از آن است كه خطاه

از حوادث بندري و از جنبه هزينه اي، به وجود % 3 تعداد، به وجود آورنده 

از حوادث % 1 دليل. شده اند خسارت هاي مادي در بنادر برآورداز % 45آورنده 

هاي  بررسيتاكنون . (Kuo, 1996)دريايي به طور مستقيم خطاي انساني است 

از %  3تا % 5 نشان مي دهد كه علت انجام شده در بررسي سوانح دريايي 
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كه آمار آن به ( Rothblum,2000) حوادث دريايي، خطاي انساني مي باشد

 :  تفكيك در زير آمده است

 33 %- 34 % كميته ايمني حمل و نقل )از حوادث كشتي هاي تانكر

 (2334كانادا، 

  3 %از به گل نشستن كشتي هاي در حال يدك كشي (Cormier , 

1994) 

 3 %- 33 %از برخوردها (Bryant, 1991 ; U.K. P&I Club, 

1992) 

  5 % از تصادم ها(Bryant, 1991) 

  5 % از آتش سوزي ها و انفجارها(Bryant, 1991) 

گزارش هاي منتشر شده توسط شركت لويدز مبين اين امر است كه ساليانه 

شوند  وسط كشورهاي صاحب پرچم گزارش نميتعداد زيادي از سوانح دريايي ت

 بندي نشده  ركنوانسيوني و ردهمربوط به شناورهاي غيبه طور عمده كه 

قوانين . آموزش يكي از فاكتورهاي مهم در امر كاهش سوانح مي باشد. دنباش مي

، استانداردهاي الزم آموزشي از  STCWهاي بين المللي از قبيل  و كنوانسيون

. ين و مشخص نموده اندنظر محتواي كيفي و كمي و سيالبس هاي درسي را تعي

و هاي دريانوردان سازمان بنادر  استانداردها، آموزش و گواهينامه اداره كل

 ارتقاء مهارت و ، درمذكوركنوانسيون هاي  ضمن تحقق الزامدريانوردي 

افزايش سطح ايمني  توانمندي دريانوردان ازطريق استاندارد نمودن آموزش ها و

 .نمايدمي به سزايي را ايفا  و وثرل زيست محيطي نقش ميرعايت مسا و
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نظارت و كنترل اجراي دوره هاي آموزشي توسط اين سازمان، ضمن وجود 

خصوص در زمينه شناورهاي ه سطح علمي و عملي كارآموزان فارغ التحصيل ب

در اين تحقيق بر آنيم كه از طريق پاسخ به . كنوانسيوني پايين مي باشدغير

كالت آموزشي خدمه هاي اين نوع شناورها را زير داليل عمده مش هاي  پرسش

 :شناسايي و تجزيه و تحليل كنيم

  آيا نحوه نظارت، قوانين و آيين نامه هاي مصوب سازمان عامل اصلي

 ضعف در سيستم آموزشي مي باشد؟

 آموزشي، در اجراي محتويات آموزشي و يا ه هاي آيا مراكز و موسس

 شيوه ارزيابي فراگيران ضعف دارند؟ 

 عامل اصلي كاهش اثر بخشي آموزش ناشي از نگرش و يا مشكالت  آيا

 جانبي خدمه مي باشد؟ 

 تعريف شناورهاي غير كنوانسيوني - 

 شناورهاي غير كنوانسيوني به شناورهايي اطالق مي شود كه مشمول 

بين المللي مصوب  لمللي نگرديده و قوانين و مقرراتاكنوانسيون هاي بين 

 به عبارت. ها الزم االجرا نمي باشد براي آن( IMO)ردي سازمان جهاني دريانو

د كه مشمول شو ديگر شناور هاي غير كنوانسيوني به شناور هايي اطالق مي

بين المللي كه دولت جمهوري اسالمي ايران به آن پيوسته است  كنوانسيون هاي

شناور  لذا يك. ملي تكيه دارندهاي  بر مقررات و الزامبه طور عمده د و نگرد نمي

غير كنوانسيوني براساس شرايط خود مي تواند مشمول يك كنوانسيون باشد اما 
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گونه  اين شناور ها را مي توان اين. دشواز رعايت كنوانسيوني ديگر مستثنني 

 :نمود دسته بندي

 : SOLASاز نظر كنوانسيون  

 .شناورهايي كه درگير سفرهاي بين المللي نمي باشند -

بذارج هذا و دوبذه هذاي     ) قد سيستم خود رانش مي باشذند شناورهايي كه فا -

 (.بدون موتور

 .شناور هاي چوبي -

 .شناورهاي تفريحي كه در گير تجارت نيستند -

 .گيري شناورهاي ماهي -

هاي براي شذناور ) خالص دارندناظرفيت  GT 500شناورهاي باري كه زير  -

از آتذش سذوزي و   گيذري   مبحث پيشهاي  تر رعايت الزام و بيشGT 300   با

 (.الزامي است  اين كنوانسيونتجهيزات ارتباطات راديويي 

 

 : STCWاز نظر كنوانسيون 

كشتي هاي جنگي، شناورهاي نظامي يا ديگر كشتي ها كه تحت مالكيت  -

كه )يا مديريت دولت بوده و جهت خدمات غيرتجاري و دولتي استفاده مي شوند 

 گيري شناورهاي ماهي -.(خارج از قلمرو اين تحقيق مي باشند

 شناورهاي تفريحي كه درگير تجارت نمي باشند -

 شناورهاي چوبي سنتي -
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 بررسي فاكتورهاي موثر بر رفتار انسان در سوانح -  

گيري يك و يا چند نفر بوده است و از وقوع يك حادثه همواره نتيجه تصميم

توان  براساس يك الگو ميبنابراين . شوداين مساله به عنوان عامل انساني ياد مي 

ولي تصميم انسان كه منجر . هر سانحه دريايي استصلي ا گفت كه انسان علت

 اي از عوامل مي باشد كه از آن ميان د متاثر از مجموعهشوبه يك حادثه مي 

توان به ديگر افراد روي شناور، شرايط محيطي، تجهيزات موجود روي شناور  مي

 .نده شناور در خشكي و  روي شناور اشاره نمودو سازمان و سيستم اداره كن

ل مربوط به رابطه انسان يمساتمامي براي فهم صحيح عامل انساني الزم است 

 .با تجهيزات روي كشتي درك گرديده و در طراحي آن تجهيزات لحاظ گردد

 

 

 انسانيعامل هاي    - 

بود كارهاي بهدر زمينه ي راه طي چهار دهه گذشته صنعت كشتي سازي 

 عامل انسانی

 فاکتورهای انسانی

 شرایط زندگی و کار سازماندهی روی شناور

 مشخصات کشتی مدیریت در بخش ساحلی

 تاثیرات خارجی و محیطی
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بخشيدن به سازه كشتي ها و تقويت قابليت اطمينان تجهيزات سيستم ها تمركز 

 . ها را افزايش دهد كرده است تا تعداد سوانح را كاهش داده و بازدهي آن

هاي امروزي از نظر تكنولوژيكي پيشرفت كرده اند و قابليت اطمينان  سيستم

آمار بااليي برخوردارند و اين  بسيار بااليي دارند، اما هنوز هم حوادث دريايي از

امر به دليل نقش نسبتا كم سازه كشتي و قابليت اطمينان سيستم ها در 

سيستم دريايي يك سيستم انساني بوده و فاكتورهاي . معادالت ايمني است

 در حدود. تري خواهند داشت انساني در شرايط وقوع سوانح نقش پر رنگ

حداقل در بخش هايي توسط فاكتورهاي از تلفات در سوانح دريايي % 5 -% 3 

 هايي مانند  گسترده اي كه توسط سازمانبررسي هاي . انساني رخ مي دهند

انجام شده نقش  Bryantو  UK P&Iو  Cormierدر كانادا،  45تي اس بي

خطاي انساني را كه منجر به اتفاق افتادن سوانح دريايي شده اند به شرح زير 

 :اعالم كرده اند

 

 %34-%33 ر تانكرهاخسارات د

 %3  به گل نشستگي شناورهاي يدك كش

 %33-% 3 تصادم

 %5  سوانح سازه اي

 %5  انفجارها و آتش سوزي ها

 

تري در جهت مقابله با كاهش  روشن است كه اگر بخواهيم حركت بزرگ

انساني كه منجر به بروز تلفات خطاهاي تلفات دريايي انجام دهيم بايد روي انواع 

                                                      
45TSB (Transportation Safety Board of Canada) 
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سوانح اغلب به دليل يك اشتباه يا خطا رخ نمي دهند . ند تمركز كنيممي شو

. به وقوع مي پيوندندخطاها سو شدن و درهم آميختن زنجيره اي از  بلكه با يك

نكته بسيار مهم اين است كه هر اشتباه و خطاي انساني كه اتفاق  مي افتد به 

ن ه آب ،مي شود و ايننظر گرفته  عنوان يك موقعيت الزم براي ايجاد سانحه در

معناست كه هرگاه تنها يكي از آن خطاهاي انساني اتفاق نيفتاده باشد زنجيره 

بنابراين اگر بتوان راهي براي . اتفاقات شكسته شده و سانحه رخ نخواهد داد

و خطاها انساني يافت يا حداقل احتمال توجه به اين خطاهاي جلوگيري از اين 

تري  تر و تلفات كم مي توان به ايمني دريايي بيش ها را افزايش داد تصحيح آن

 . دست پيدا كرد

 : فاكتورهاي انساني شامل موارد زير است

  افراد مختلف داراي (: و تجربه نتيجه آموزش)توانايي، مهارت، دانش

صورت ذاتي و يا اكتسابي ه ها را ب توانايي هاي مختلفي هستند كه آن

نقش اساسي در كسب دانش و  آموزش و تجربه. انددست آوردهه ب

مهارت افراد دارند كه اين دو خود بر توانايي هاي افراد در حسن انجام 

 .يك ماموريت و يا يك شغل موثرند

  افراد داراي شخصيت متفاوتي (: از نظر فكري و عاطفي)شخصيت

 . هستند كه در ايجاد يك حادثه و يا ممانعت از آن نقش مهمي دارد

  (جسمي، مواد مخدر و الكل و خستگي سالمتي)شرايط جسمي 

 ول قبل از ونوع كاري كه شخص مس: هاي قبل از وقوع حادثه فعاليت

 .وارد شدن به شغل اصلي مي تواند تاثيرگذار باشد
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 وظيفه مربوطه شخص قبل از وقوع حادثه 

 نوع كار در حال انجام قبل از وقوع حادثه 

 انگيزه 

كلوپ پي اند آي ه از سوي هاي ارايه شدو تحليل ها  بر اساس گزارش

و  2339نقش عوامل مختلف با دسته بندي متفاوت براي سال   4بريتانيا

 :باشد ميبه شرح جدول زير  1119

 

 1119 2339 عامل

 %15 % 1 خطاي افسر عرشه

 %1 %4 خطاي افسر موتورخانه

 % 2 %29 خطاي خدمه

 %5 %  خطاي پايلوت

 %3 %29 خطاي ناشي از ساحل

 %3 %3 هيزاتخرابي تج

 %  %5 خرابي مكانيكي

 %21 %3 خرابي سازه اي

 %  %5 تحت بررسي

 %  %  ساير

 

 7 شناور در محيط سازماندهي   - 

هذا،   وليتوتقسيم وظايف و مسهايي چون  شناور شامل موضوع سازماندهي بر

، سختي و پيچيذدگي كذار، سذاعت كذار و سذاعت      (مليت ها)تركيب خدمه شناور 

                                                      
46UK P&I Club 
47Organization on Board 
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 باشد ار تيمي ميها، مديريت و نظارت و كنامهينيآ: تورالعمل هااستراحت، دس

 8 شرايط زندگي و كار   - 

سطح اتوماتيك بودن كشتي، رعايت اصول شرايط زندگي و كارشامل 

شناور، فرصت براي تفريح، غذاي در محيط ارگونومي، كافي بودن امكانات زندگي 

شدت بر خطاي ه مي تواند بكافي و شدت حركات كشتي، ارتعاشات مي باشد كه 

   .انساني تاثير بگذارد

 9 مشخصات كشتي  - 

گهداري، تجهيذزات و مشخصذات بذار    سطح ن ،طراحي مشخصات كشتي شامل

 .باشد مي

 مديريت در بخش ساحلي  -5

بخشي از آنچه در داخل شناور اتفاق مي افتد ناشي از سيستم و سازماني 

نين بنادر مبدا و مقصد شناور چ راني صاحب كشتي و هم است كه خط كشتي

 :ي از مديريت در بخش ساحلي هستنديعوامل زير جز. ايجاد نموده اند

، جديت در مديريت (فرهنگ، انگيزه و اعتماد)سياست ها و اصول ايمني 

ريزي براي دوره فراغت از كار، سياست هاي مديريت عمومي، ايمني، برنامه

 قراردادي،تقسيم وظايف،ارتباطات صنعتي و هاي  ريزي بندر، توافقبرنامه

 ساحل -كشتي

                                                      
48Working and Living Conditions 
49Ship Factors 
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 تاثير خارجي و محيطي  -6

شرايط دريا و هوا، شرايط بندر و رفت و آمدها، تاثير خارجي و محيطي شامل 

 تشكيالت نماينده صاحبان كشتي و دريانوردان و قوانين، بازرسي مي باشد

 

 آموزش هاي دريايي  - 

 روي بر وظيفه انجام حال در انساني نيروي ترين بيش داراي ايران كشور امروز  

 داد و ستد درگير ايران تجاري ناوگان .باشد مي ميانه خاور در هاي تجاري كشتي

 تعداد نسبي طوره ب آماري نظر از چند هر و بوده المللي سطح بين در بازرگاني

 وضعيت داده است، اين اختصاص خود را به دنيا دريانوردان كل از كمي

 بهبيش تر  توجه نياز و دهد قرار مي دشوارتري موقعيت در را ان ايرانيدريانورد

براساس  .شود مي احساس ها آن مهارت و دانش ارتقا سطح دريانوردان و

رشته هاي  تمامي در داوطلبانو قوانين جاري  STCWكنوانسيون بين المللي 

مهارت  و راكاد دانش، كننده تعيين كه استاندارد حداقل داراي بايد دريانوردي

موفق  تا برسانند، اثبات به را باشد مي ثروم هاي وليتومس جهت پذيرش دران آن

برآيند  مطالب بررسي اين نوشتن از هدف.گردند مربوطه نامه گواهي اخذ به

 از مطلوب نتيجه حصول و داوطلبين ارزيابي و كاربرديمي ، عل آموزش

 كنوانسيوني اي غيرآموزشي دريانوردي شناوره هاي هموسس هاي آموزش

 .است

باشد،  دريايي مربوط به خطاي انساني مي سوانح% 35از آنجا كه بيش از 

ه ب. عوامل انساني بايد بررسي و آموزش هاي الزم مرتبط به هر عامل ارايه شود
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راني بوده و  الينفك كشتيهاي  طور تاريخي سوانح دريايي يكي از موضوع

سوانح دريايي حاكي از خطاي انساني بوده  هاي مرتبط با تر گزارش بررسي بيش

ها و ارگان هاي دريايي  كاهش خطاي انساني بسياري از شركتدر راستاي . است

. از تكنيك ها و سياست هاي مختلفي از قبيل مديريت ريسك استفاده مي كنند

در واقع هدف اصلي، كاهش خطاي انساني و افزايش ايمني از طريق انگيزه، 

تاثير آموزش . ها و قوانين و مقررات مي باشد طراحي سيستم تحصيل و آموزش،

 .بر كاهش خطاهاي انساني در ساحل و دريا شناخته شده و مبرم مي باشد

 

 تجزيه و تحليل داده ها -5

نامه است كه يكي از ابزارهاي  حاضر، ابزار اصلي سنجش، پرسشپژوهش در 

پژوهش  در اين. استش پژوههاي  و روش مستقيم براي كسب دادهپژوهش رايج 

نامه الف و ب استفاده شده كه هر يك سه گويه را از ديد خدمه و  از دو پرسش

در واقع همان طور كه پيش تر بيان شد، )آموزشي بررسي مي كند ه هاي موسس

اين سه گويه در  عوامل مرتبط به هر يك از فاكتورهاي آموزش پذير در قالب

استفاده در اين تحقيق از  نامه هاي مورد پرسش(. شده اندپرسش نامه تدوين 

 .تشكيل و طراحي گرديده است پرسش 11

 :نامه الف پرسش

هاي  هنامه الف فاكتورهاي موثر آموزشي مربوط به خدمه، موسس در پرسش

و امور دريايي در   Port Stateهاي نظارتي دريايي از قبيل  آموزشي و ارگان

 .ي شده اندقالب سه گويه از زاويه ديد خدمه بررس
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 عوامل موثر بر آموزش خدمه:  گويه 

هاي غير رسمي  در اين گويه عوامل در آمد، ميزان آموزش هاي عملي ، آموزش

خارج از محل كار، ميزان رعايت اصول ارگونومي، ساعات كاري، ميزان ارتباطات 

 . راديويي در شناورهاي غير كنوانسيوني تجزيه و تحليل مي شوند

 

 آموزشي ه هاي رهاي مرتبط با موسسفاكتو:  گويه 

آموزشي، ه هاي در اين گويه ميزان تناسب هزينه هاي دريافتي موسس

كيفيت آموزشي مدرسان، مرتبط بودن سيالبس هاي آموزشي، ميزان منابع 

، تجهيزات ه هاتوسط اين موسس  درسي به زبان فارسي، آموزش هاي عملي

طح و همگون بودن كالس ها از آزمون و همسه آموزشي، شرايط حاكم بر جلس

 .نظر علمي و سني از ديد خدمه ها ارزيابي مي شوند

 

هاي دريايي در امر آموزش از قبيل شناخت  فاكتورهاي مرتبط با ارگان : گويه 

اين سازمان ها از مشكالت خدمه و ميزان ارزيابي  آن ها از سطوح آموزشي 

 .خدمه بررسي مي شود

 : نامه ب پرسش

 ولين ومذذه ب سذذه گويذذه فذذوق الذذذكر توسذذط مربيذذان و مسذذ   نا در پرسذذش

 بذذه منظذذور افذذزايش دقذذت كذذار، از .  آموزشذذي ارزيذذابي شذذده انذذده هذذاي موسسذذ

با طيف هاي خيلي زيذاد، زيذاد، متوسذط، كذم و     )نامه هاي طيفي ليكرت  پرسش

 .استفاده شده است( خيلي كم
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 : تحقيق پرسش هايبررسي توصيفي  5- 

 

 وط به خدمهنامه مرب پرسش 5- - 

 آموزشي ه هاي موسس( هاي مربوط به عوامل خدمه  بو گويه پرسش ها بررسي ( الف
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ن رضايت خدمه از ميزاميانگين فوق نشان مي دهد همان گونه كه نمودار 

ترين مقدار را به خود اختصاص داده  ي موجود در شناور بيشتجهيزات ارتباط

هم است كه دريانوردان از ميزان تجهيزات گر اين م است كه اين امر بيان

ميزان تاثير حقوق ودستمزد دريانوردان . ي دارنديارتباطي كشتي رضايت باال

ترين عوامل تاثير گذار بر  طور كه در نمودار باال پيداست يكي از مهم همان

. سمت و شركت در دوره هاي اموزشي مي باشد دريانوردان وكارآموزان در ارتقا

هاي  رضايت كار آموزان از هزينه "غير مت 3/21ه مقدار پايين ميانگين با توجه ب

در جدول زير مي توان به اهميت نسبت هزينه هاي مالي دوره ها و  "دريافتي 

هر چند . سطح حقوق  و دستمزد خدمه شناورهاي غير كنوانسيوني پي برد

0 
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 ميانگين بي پاسخ بسيار زياد زياد متوسط كم خيلي كم

 (كار آموزان) 1پرسشنامه 

 فاكتورهاي مربوط به موسسات آموزشي

 مرتبط بودن سيالبسهاي آموزشي كيفيت آموزشي زمان اخذ گواهينامه ها دريافتي هاي هزينه

 به روز بودن محتويات آموزشي تجهيزات آموزشي موسسات onboardآموزشهاي  دسترسي به منابع فارسي

 آموزشهاي وظايف كاري آموزشهاي ارگونومي همگون بودن كالسها كنترل شرايط آزمون

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 2931فصلنامه ديدگاه شماره پاييز 

 

222 

هاي نداردج از حيطه وظايف اداره استاافزيش نرخ دستمزد و حقوق  خدمه خار

هاي  ردي مي باشد، ولي كاهش نرخ هزينهآموزشي و گواهينامه هاي دريانو

را مي توان به عنوان يك ( به عبارتي افزايش حقوق و دستمزد خدمه ) دريافتي 

هاي آموزشي بر  متغير موثر در افزايش انگيزه كار آموزان جهت شركت در دوره

دست آمده ه هاي است كه نتايج برعايت ساعات كاري يكي ديگر از فاكتور. شمرد

د و قانون عمبين اين امر است كه ساعات كاري در شناور هاي سنتي از قوا

ساعات  ي الزم در زمينه آگاهي از قوانينها خاصي پيروي مي كند و آموزش

 آموزش هاي عملي خدمه به يكديگر در شناور يكي از . كاري ارايه مي شود

در ارتقاي سطح آگاهي و دانش دريانوردي  ترين فاكتورهاي تاثير گذار مهم

كارآموزان مي باشد، هر چند كه اين فاكتور به طور كلي در حيطه كاري اداره 

دست آمده مي توان دريافت كه ه استاندارد نمي باشد، ولي با  توجه به نتايج ب

چنان كه بايد وشايد نهادينه  فرهنگ آموزش عملياتي توسط افسران ارشد ان

رعايت اصول ارگونومي و بهداشت كار از قبيل متناسب بودن  .شده استن

در شناور هاي سنتي ... تجهيزات شناور با ساختار فيزيكي خدمه، رفاهي، غذايي و

 اين فاكتور در  .بسيار ناچيز مي باشد و نتوانسته رضايت خدمه را جلب كند

اين عامل . ت شناورهاي غير كنواسيوني بسيار ناچيز و متاسفانه نگران كننده اس

نظارت اداره استاندارد . به نوبه خود مي تواند منجر به ايجاد سوانح دريايي شود

آموزشي جهت تاكيد و تمركز بر بحث آموزش و فرهنگ سازي ه هاي بر موسس

. در اين زمينه مي توانند منجر به كاهش سوانح دريايي در اين نوع شناورها شود

هاي غير رسمي از  آموزشدريانوردان از   به جرات مي توان گفت ميزان رضايت
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گروهي، خارج از حيطه كاري با ساير خدمه ها در تماس هاي مخابراتي قبيل 

تواند  عامل مي  دريا و بندر در قالب اتحاديه بسيار ناچيز است در صورتي كه اين

 . تا حد زيادي از بروز برخي سوانح جلوگيري كند

آزمذون  ه هذاي مذرتبط بذا برگذزاري     ر جلسشرايط حاكم باز منظر كار آموزان 

گر سذالمت سيسذتم    جهت كنترل تخلف و تقلب بسيار باال مي باشد كه اين بيان

ارزشيابي و وجود سيستم كنتذرل آزمذون وبرگذزاري امتحانذات  قانونمنذد كذه از       

 زيذادي توانسذته رضذايت    سذطح  كيفيت بذاالي برخذوردار اسذت مذي باشذد و تذا       

در اين ميان كيفيت سيسذتم آموزشذي از   . ا را جلب كندكارآموزان و آموزشگا ه ه

. ترين ميزان فراواني را به خود اختصاص دهذد  نظر ميانگين فراواني توانسته بيش

يكي ديگر از عوامل تعين كننده كيفيت سيستم آموزشي جهذت كذاهش سذوانح    

مرتبط بودن سذيالبس هذاي درسذي بذا آنچذه كذه در عمذل مذورد نيذاز           ،دريايي

( 2444با ميذانگين  ) ن وخدمه است كه خوشبختانه هم از ديدگاه خدمه دريانوردا

تذا حذد زيذادي     ،(2941با ميانگين )آموزشي ه هاي و هم از ديدگاه مربيان موسس

آموزش هذاي عملذي در   . نيازهاي عملياتي صنعت دريانوردي را تامين كرده است

دانذش   آموزشي مذي توانذد نقذش حيذاتي در اعذتالي     ه هاي شناور توسط موسس

مد آموزشذي  آوكار آمددسترسي به تجهيزات روز .داشته باشدعملياتي دريانوردي 

يكذذي از مهذذم تذذرين ابذذزار در دسذذترس سيسذذتم آموزشذذي باهذذدف آشذذنا سذذاري 

عدم آشنايي كذافي  . كارآموزان با تحوالت دريانوردي در زمينه تجهيزات روز است

سذياري از مذوارد منجذر بذه     دريانوردان با تجهيزات كمك ناوبري و مخابراتي در ب

 3ايجاد سوانح جبران ناپذيري گشته است اين عامل با توجه به ميانگين فراوانذي  
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نتوانسته رضايت خدمه را جلب كند بنابرين براي رفع اين معضل اداره اسذتاندارد  

آموزشذي در تذامين ابذزار    ه هذاي  ند با اعمال نظارت و ملزم نمودن موسسذ امي تو

با توجه به ماهيت بذين  . از قبيل شبيه سازي اقدام نمايد وتجيزات كمك اموزشي

المللي بودن صنعت دريانوردي اغلب منابع آموزش دريانوردي به زبذان انگليسذي   

مي باشند در حالي كه پايين بودن سذطح سذواد و عذدم آشذنايي كذافي بذا زبذان        

چنين  عدم دسترسي به منابع فارسي معضذالت بسذياري را بذراي     انگليسي و هم

آموزشي و كارآموزان به بار آورده است كه در نتيجذه ميذزان   ه هاي مربيان موسس

يادگيري كارآموزان به مراتب كاهش مي يابد ايذن معضذل در سيسذتم آموزشذي     

 ها انگليسي نيست مشذكالت زيذادي بذه بذار     اغلب كشورهاي كه زبان رسمي آن

يي از ايذن  زيذادي در جهذت رهذا   هذاي   بسياري از كشذور هذا اقذدام    .ورده استآ

سازي  ا در زمينه ترجمه منابع، سادهه مشكالت انجام داده اند كه عمده اين اقدام

باشد كذه ايذن امذر موجذب     . هاي درسي منتهي شده است و روان سازي سيالبس

 .   شود هاي درسي ردي و در نتيجه بومي سازي سيالبساعتالي سطح دانش دريانو
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هراي   اكتورهاي مربوط بره ارگران  هاي فو گويهپرسش ها بررسي ( ج

 نظارتي

 
 

 

ترين پاسخ ها مربوط  طور كه در شكل زير نشان داده شده است، بيش همان

هاي آموزشي و  به كنترل شرايط آزمون، كيفيت آموزشي، مرتبط بودن سيالبس

 چنين  هم. نيز تاثير كنترل سطح آموزشي خدمه بر كاهش سوانح بوده است
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 ترين  ها كم بودن كالس  هاي غير رسمي و همگون  مواردي مانند آموزش 

گر اين است كه وضعيت  كه اين امر بيان. ها را به خود اختصاص داده اند پاسخ

سيستم آموزشي از نظر آموزش هاي غير رسمي داراي كاستي هاي است كه در 

همگون نبودن سطح . اغلب موارد موجب كاهش تاثير گذاري آموزش مي شود

در بسياري از موارد موجب كاهش اثر آموزش و كاهش  ،ارآموزانسواد دانش ك

 .بهروري وكيفيت  سيستم آموزشي مي شود

نتايج استنباط شده از پرسش نامه الف مبين اين امر است كه عدم وجود 

ا از نظر علمي و نيز كمبود آموزش هاي غيررسمي، همگن نبودن كالس ه

ل عدم اثر گذاري مناسب آموزش ترين عل هاي عملي به ترتيب از مهم آموزش

همگن نبودن كارآموزان از نظر سطح سواد، اگاهي و دانش دريايي در . مي باشند

گذاري وري سيتم آموزشي و عدم تاثير هبهر بسياري از موارد موجب كاهش

كارهاي ديگري كه مي تواند آثار ونتايج اين معضل  يكي از راه. آموزش مي شود

بتداي هر دوره آموزشي وتفكيك ن سطح در اين تعيرا كاهش دهد اجراي آزمو

روش ها و برنامه آموزشي متناسب با . سطح مي باشد آموزان به چند گروه همكار

آموزش هاي غير رسمي به نوبه خود داراي . ين شوديسطح هر گروه نيز  بايد تع

 نقش انكار ناپذيري در اثر گذاري سيستم آموزشي مي باشد كه متاسفانه با توجه

هاي  آموزشارايه ايجاد زمينه . ترين فراواني است به نمودار فوق داراي كم

غيررسمي به عنوان يك  نوع از سيستم آموزشي مي تواند در قالب تاسيس 

هاي دريانوردي مرتبط با خدمه شناورهاي غيركنوانسيوني  ها و صنف انجمن

 جانبه باشد كه خود نيازمند تدوين يك استراتژي مناسب و همكاري چند
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هاي اجتماعي از قبيل سازمان  سازمان بنادر و دريانوردي و ساير سازمان

 .بازنشستگي مي باشد

 : آموزشيه هاي نامه مربوط به موسس پرسش 5- - 

 ( هاي مربوط بره  بررسري فاكتورهراي مربروط بره خدمره و ب      و گويه پرسش ها بررسي ( الف

 آموزشيموسسه هاي 

 

   

     
است كه از منظذر  واقعيت نمودار مربوط به خدمه  مويد اين  يميانگين فراوان 

موزشي، اغلب كذار آمذوزان يذك كذالس از نظذر سذني و       ه هاي آمربيان و موسس
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 ميانگين بي پاسخ بسيار زياد زياد متوسط كم خيلي كم

 (مربيان) 2پرسشنامه 

 فاكتورهاي مربوط به خدمه 

 آمادگي اوليه كارآموزان

 همسطحي علمي

 همسطحي فرهنگي
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16 

خيلي 

 كم

بسيار  زياد متوسط كم

 زياد

 ميانگين بي پاسخ

 (مربيان) 2پرسشنامه 

 آموزشيه هاي موسسمربوط به  فاكتورهاي

 تناسب سيالبسهاي آموزشي

 به روز بودن مطالب درسي

 دسترسي به منابع فارسي

 تناسب طول دوره ها 

 توانايي اساتيد در انتقال

 ميزان تجهيزات آموزشي

 فرهنگ سازي  مربيان برايمني

 سختگيري شرايط آزمون
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فرهنگي داراي سطح يكساني مي باشند كه اين امر مي تواند به نوبه خود موجذب  

ر نمودار فذوق مبذين ايذن امذ    . افزايش تاثير آموزش بر كاهش سوانح دريايي شود

است كه كارآموزان از نظر سطح علمي و آمادگي قبلي  با انذدكي تفذاوت بذه هذم     

ين سذطح و تقسذيم   يذ نزديك هستند كه اين تفذاوت بذا اجذراي آزمذون هذاي تع     

سطح، مي تواند منجر به تخصيص بهينه منابع كمك  كارآموزان به گروه هاي هم

و اگذاهي و  آموزشي و انتخاب صحيح متدهاي مناسب با توجه بذه سذطح علمذي    

 .آمادگي هر گروه شود

از منظر مربيان، تناسب سيالبس هاي آموزشي با مهذارت مذورد نيذاز صذنعت     

توانذد   به روز بذودن مطالذب درسذي مذي    . باشدقابل قبولي مي ي داراي ميزان نسب

چنذين افذزايش قابليذت     تاحد زيذادي موجذب اعذتالي دانذش دريذانوردي و هذم      

بخشذي  نيا شودكه در نهايذت منجذر بذه اثر   دهماهنگ شدن خدمه با تغيرات روز 

مقدار فراواني اين متغير با ميذانگين پذانزده، مويذد بذه     . سيستم آموزشي مي شود

تاكيذد بذر زبذان    . روز بودن سيستم آموزشي وارزشيابي قلمرو تحقيذق مذي باشذد   

انگليسي داراي فراواني كمي است كه خود ايذن امذر مذي توانذد موجذب كذاهش       

هذاي   چنين با افراد با مليذت  در برقراري ارتباط با صنعت و هم توانايي دريانوردان

مختلف باالخص در شرايط اضطراري شود كه متاسذفانه در اغلذب مذوارد موجذب     

فرهنگ سازي مربيان بر ايمني نيذز  . ايجاد سوانح و افزايش تلفات سوانح مي شود

توانذد   مذي ي قابل قبولي نيسذت كذه ايذن امذر     با توجه به جدول فوق داراي فراوان

ميذزان تجهيذزات   . عواقب زيان باري را بذر صذنعت دريذانوردي بذه جذاي بگذذارد      

با توجه به نمودار فوق داراي فراوانذي متوسذط رو   ه هاي آموزشي آموزشي موسس
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اداره محترم استاندارد مي تواند با اعمال كنتذرل و ملذزم نمذودن    . به پاييني است

ز و مناسب زمينه بهبذود كيفيذت و   به خريد تجهيزات به روهاي آموزشي  هموسس

توانذايي اسذاتيد در انتقذال مطالذب داراي سذطح      . اثربخشي آموزش را فراهم آورد

يكذي از مشذكالت مربيذان در انتقذال     . متوسطي با توجه به نمودار فوق مي باشذد 

هاسذت كذه در    مطالب، پايين بودن سطح سواد كارآموزان وعدم آمادگي قبلي آن

اواني را براي مربيذان وسيسذتم آموزشذي بذه وجذود آورده      اين زمينه مشكالت فر

تشويق مربيان در استفاده از متد هاي نذوين آموزشذي متناسذب بذا سذطح      . است

عدم . علمي كارآموزان مي تواند در بسياري از موارد راه گشاي اين مشكالت باشد

  دسترسي به منابع فارسي با توجذه بذه نمذودار فذوق داراي فراوانذي قابذل قبذولي       

 اين امذر ناشذي از ايذن اسذت كذه صذنعت دريذانوردي در كذل صذنعت          . باشد نمي

  .تمامي منابع آن به زبان  انگليسي نوشته شده است تقريببه  المللي است و بين

 

 هاي مربوط به سازمان ها و ارگان هاي درياييو گويه پرسش ها بررسي ( ج
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 هاي  هبازخور دريافتي موسسبا توجه به نمودار فوق استنباط مي شود كه 

شده از سوانح آموخته هاي  آموزشي از سازمان بنادر ودريانوردي در زمينه درس

اين امر مي تواند ناشي از كم بودن .  قبلي به ميزان قابل توجهي پايين است

روابط نزديك ميان واحدهاي مختلف سازمان بنادر از قبيل كنترل و بازرسي و 

د كه متاسفانه در بسياري از موارد موجب عدم آموزشي باشهاي  هموسس

كه سيستم  طوريه شناسايي ضعف ها و كاستي هاي سيستم آموزشي مي شود ب

اطالع وتوجه از كاستي هاي خود به گردش خود ادامه به صورت پيوسته و بدون 

 .خواهد داد

 گونه كه از نمودار زير استنباط مي شود، از ديدگاه مربيان، موثرترين همان

به عوامل عبارتند از به روز بودن مطالب درسي، تناسب طول دوره ها، دسترسي 

هم چنين عدم در . منابع فارسي و توانايي اساتيد در انتقال مطالب مي باشند

 .ترين پاسخ را به خود اختصاص داده است كم PMOبازخورد از يافت 
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 بحث و نتيجه گيري -6

 ها و مصاحبه هاي تخصصي،  نامه پرسشحاصل از با توجه به نتايج 

 ترين مشكالت آموزشي مرتبط به اين شناورها نيز به سه گروه خدمه،  عمده

 :هاي نظارتي تقسيم مي شوند كه عبارتند از آموزشي و ارگانهاي  هموسس

 :مشكالت مربوط به خدمه: الف

  كم سوادي خدمه اين شناورها كه منجر به عدم شركت در دوره هاي آموزشي

با توجه به اجرايي )دي و يا كاهش اثر بخشي اين   دوره ها مي شود دريانور

شدن قانون حداقل سواد ديپلم براي شركت در اين دوره ها، تعداد خدمه شركت 

 كننده در كالس ها كاهش يافته و لذا بر اثر بخشي سيستم آموزشي تاثير 

 .(گذارد مي

 فعاليت بودن غيراقتصادي از ناشي كه افراد اين درآمد بودن پايين 

 در ايمني مشكالت رفع موانع از يكي پايين درآمد است، سنتي شناورهاي

 .شناورهاست اين

 در  خدمهعدم اطالع كافي و  كم اهميت بودن ايمني و فرهنگ ايمني

 .خصوص محيط زيست دريايي

  نبود انجمن، اتحاديه يا كالپ شناورهاي غير كنوانسيوني جهت برنامه ريزي

تجربه ها، ترويج فرهنگ دريانوردي ايمن، مشكالت آموزشي،  براي تبادل نظر

  .حقوقي و رفاهي خدمه

  قفل كرد اليف رفت يا ) استفاده از وسايل ايمنيفقدان آموزش فرهنگ

EPERB  در شناور). 
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 ناهماهنگي  كارآموزان دوره ها از نظر سني و علمي.  

 هاي آموزشي باال بودن سن خدمه در كالس. 

 به علت عدم تسلط يا آشنايي خدمه به زبان  ر ايجاد ارتباطناتواني خدمه د

  .انگليسي

 عدم وجود اتحاديه هاي خدمه جهت ارتباط بين خدمه و انتقال تجربه ها. 

 عدم آشنايي خدمه شناورها از حوادث گذشته.  

 :آموزشيه هاي موسس: ب

 عدم كفايت آموزش و تاكيد بر فرهنگ ايمني در دوره هاي آموزشي. 

  آموزشيه هاي آموزش هاي عملي توسط موسسكمبود. 

  (سمعي بصري)فقدان تجهيزات كمك اموزشي. 

 عدم تاكيد بر آموزش زبان انگليسي. 

  نتايج مصاحبه )آموزش و ارايه دروس كنوانسيوني به شناورهاي غير كنوانسيوني

با رياست محترم اداره كل آموزش، استاندارد و گواهينامه هاي دريانوردي اداره 

بنادر و دريانوردي استان خوزستان مبين اين امر است كه بومي سازي كل 

خدمه شناورهاي غيركنوانسيوني  آموزش ها و سرفصل هاي كنوانسيوني براي

 .(كار موثري براي رفع اين مشكل باشد تواند راه مي

 :هاي دريايي ارگان: ج

  تهيه شده از سوانح به  (درس هاي گرفته شده)عدم ارايه بازخورد

  .آموزشيه هاي وسسم

 عدم لحاظ فاكتورهاي انساني در گزارش سوانح. 
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  براي خدمه ...( اعتياد و )كنترل سطحي فاكتورهاي سالمت پزشكي

 .تن 511تر از  شناورهاي كم

 ه هاي عدم ارتباط و هماهنگي بين بخش كنترل و بازرسي، امور دريايي و موسس

 .انح درياييآموزشي جهت انتقال و ارايه بازخورد  گزارش سو

  نبود بخشLoss & prevention   در سازمان مركزي بنادر، بخش كنترل و

 .هاي ذينفع ها و يا سازمان بازرسي جهت انتقال تجربه ها به ساير بخش

  وزش فاكتورهاي مربوط به مآآموزشي در راستاي عدم ارايه سيالبسي 

عات استراحت، وليت، ساعات كار و ساوتقسيم وظايف و مس)سازمان دهي شناور 

  .(شناوربراي كاركنان در بهداشت كار، رعايت اصول ارگونومي و غذاي مناسب 

 نبود كتاب و فيلم آموزشي به زبان فارسي. 

  در ( به زبان فارسي و انگليسي)نبود كتب راهنماي دريانوردي

 .شناورهاي فعال در حوزه ساحلي خليج فارس و درياي عمان

 به كارگيري و استخدام خدمه  از طرف صاحبان  عدم كنترل و بازرسي در نحوه

 .شناورها كه رفع اين مشكل نيازمند هماهنگي هاي درون سازماني مي باشد

 عدم كنترل و بازرسي سطح دانش  و سالمت پزشكي خدمه.   

  عدم رده بندي شناورهاي اين دسته و لذا عدم كنترل بر موارد ايمني

 .مربوط به آن ها
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