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یکی از روشهای کاهش نقش خطای انسانی در حوادث دریایی آموزش خدمه کشتی و اخذ مدارک شایستگی است ،در این
پژوهش ابتدا علل عمده سوانح دریایی در شناورهای غیرکنوانسیونی از طریق تجزيهوتحليل گزارش سوانح بررسی و طبقهبندی
میشوند .سپس از بین عوامل بررسی شده چهار عامل انسانی ،سازماندهی روی شناور ،شرایط زندگی و کار ،مدیریت در بخش
ساحلی به عنوان عوامل مؤثر آموزشپذیر معرفی و از طریق دو پرسشنامه مجزاي الف و ب تجزيهوتحليل شدند .مشکالت و نواقص
آموزشی موجود از سه جنبه مشکالت آموزشی مربوط به خدمه ،مؤسسههاي آموزشی و دستگاههای نظارتی نيز از دو دیدگاه خدمه
و مؤسسات آموزشی بررسی شدند .بررسی پاسخنامهها حاکی از آن است که از دید خدمه ،میزان اقدامهاي انجام شده بر دو عامل
آموزشهای غیررسمی از قبیل ارتباطات گروهی خارج از حیطه کاری در قالب اتحادیهها و عدم همسطح و همگن بودن کالسها
از نظر علمی ،به ترتیب كمترین میزان را در سطح استان از بین سایر عاملهاي آموزشپذیر را دارند در صورتيكه عمده مشکالت
آموزشی در قلمرو تحقیق از دید مؤسسهها و مربیان آموزشی مربوط به عوامل بازخورد دریافتی از دستگاههای نظارتی و میزان تأكيد
مربیان و آموزشگاهها بر یادگیری زبان انگلیسی میباشد .در پایان جهت رفع نواقص آموزشی و افزایش بهرهوری استراتژیهایی
از قبیل افزایش ارتباط ارگانهای دریایی و مؤسسههاي آموزشی در راستای افزایش بازخوردهای دریافتی و تأكيد بر آموزشهای
غیررسمی در قالب اتحادیههای ملوانی جهت مبادله تجربهها در بین خدمه ارائه میشوند.

Ar

 .1كارشناس ارشد مدیریت بارزگانی ،اداره كل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(Nejati_bandar@yahoo.com ،
 .2مدرس دانشگاه علم و صنعتdrjalali@gmail.com ،
 .3کارشناسی ارشد ،نیو کاستل اپون تاین ،هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرdamoonuni@yahoo.com ،
 ،PHD .4پونا ،هندوستان ،هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرn.saidi@kmsu.ac.ir ،
 5كارشناس مدیریت صنعتیdabaghiyan@khomeiniport.com ،

www.SID.ir

Journal of Maritime Transport Industry

واژههاي كليدي :سوانح دریایی ،شناورهای غیر کنوانسیونی ،خطاهاي انساني ،حوادث دريايي ،سازماندهي روي شناورها.

67

امكانسنجي ايجاد پايانههاي كانتينري داخلي در پسكرانه بنادر با شيوههاي دسترسي نوين

 -1مقدمه

SI
D

تحليل حوادث و سوانح دریایی در  40سال گذشته ،سازمانها و مراکز
مختلف جهانی را که ب ه دنبال پیدا کردن دلیل وقوع سوانح دریایی بودند
عالوه بر مسائل فنی و تجهیزاتی به سمت دلیل دیگری كه خطای انسانی
در بخشهای مختلف صنایع دریایی بود ،سوق داد .بررسیهای عمومی
نشان داد که نقش خطای انسانی در همه قسمتهای مرتبط با صنعت
دریایی از جمله طراحی ،مدیریت ساخت ،کشتیرانی و نگهداری و تعمیر در
همه سوانح و حوادث دریایی قابل ردیابی است .یکی از روشهای مرسوم
در جامعه جهانی دریایی برای کاهش نقش خطای انسانی در حوادث
دریایی ،آموزش خدمه کشتی و اخذ مدارک شایستگی میباشد .با وجود
قوانین و دستورالعملهای بینالمللی و ملی در رابطه با آموزش خدمه و
صدور گواهینامههای شایستگی و همچنین نظارت مستمر سازمان بنادر و
دريانوردي بر روند آموزش مؤسسههاي آموزشی ،مشاهده شد که برنامه
های آموزشی به عنوان یکی از عوامل کاهش سوانح دریایی دارای نواقص
و مشکالتی میباشد.
همه ساله هزاران سانحه و تصادف دریایی رخ میدهد که باعث
به وجود آمدن جراحتها ،تلفات جانی و خسارتهای مالی بیشماری
میشوند .مطابق گزارشهای منتشر شده در ایران ،بیشترین سوانح
مربوط به شناورهای غیرکنوانسیونی می باشند که متأسفانه کنترل و
نظارت دقیقی بر آنها وجود ندارد .به نظر میرسد آموزشهای دریایی
نقش مؤثری در کاهش سوانح دریایی در این گروه از شناورها داشته
باشند .هدف این طرح بررسی تأثير آموزشهای دریایی بر کاهش سوانح
دریایی در شناورهای غیرکنوانسیونی كمتر از  500تن میباشد .در تحقيق
حاضر ،ابزار اصلي سنجش ،پرسشنامه است .پرسشنامه مورد استفاده در
اين تحقيق متشكل از  20پرسش است .به منظور افزایش دقت کار،
از پرسشنامههای طیفی لیکرت (با طیفهای خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط،
کم و خیلی کم) استفاده شده است .در این پژوهش عوامل مؤثر بر
سوانح دریایی بر اساس تجزيهوتحليل گزارش سوانح دریایی شناسایی
و بررسي میشوند .عالوه بر بررسی این موضوع ،راهکارهای اجرای
سیاستهای آموزشی بر خدمه این شناورها بررسی خواهد شد .شناخت
دقیق و همهجانبه مشکالت و موانع آموزشی ،محتاج به بررسی موضوع
در سطوح مختلف ( )1از منظر خدمه )2( ،از منظر مؤسسههاي آموزشی
و ( )3از منظر ارگانها و سازمانهای دریایی و بندری از قبیل کنترل و
بازرسي ميباشد.
بيش از  % 90حجم حملونقل كاال در جهان از طريق دريا و توسط
كشتيها صورت ميپذيرد (آنكتاد .)2009 ،فعاليتهاي دريايي به دليل
جابهجايي انبوه كاال و همچنين ارزانتر بودن نسبت به ساير روشهاي
حملونقل از اهميت خاصي برخوردار ميباشد .دريا هميشه به طور بالقوه
يك محيط كاري غيرايمن و پرخطر ميباشد( . )IMO, 2006در اين بين
سوانح دريايي متعددي ساليانه به وقوع ميپيوندد كه بيشترين عامل ايجاد
اين سوانح ،خطاهاي انساني ميباشد .خطاهاي انساني ساليانه موجب
خسارات جاني ،مالي و همچنين آسيب زدن به محيط زيست دريايي
ميگردد .براي مثال علت برخورد بين دو كشتي ام وي سانتا كروز 2
و كــويــاهــوهــوگــا و بــه گــل نشستن كشتي تـــوري كنيون
كــه منجر بــه ريختن  100000تــن نفت و آلـــوده كــردن
دريــا شــد ،خطاي انساني بــوده اســت (.)Perrow, 1984

of

صنعت حمل و نقل دریایی

www.SID.ir

Ar

68

ch
i

ve

خــطــاي انساني علت بــرخــورد بين دو كشتي اور ديسنت
و نــوروژيــن دريـــمPomeroy and Tomlinson,( ،
 )2000و به گل نشستن كشتي مسافربري رويــال مجستي
( )National Transportation Safety Board, 1997نيز بوده است.
تحقيق شركت بيمهاي تي تي كالب در خصوص بررسي پرونده
 2000مورد حوادث به وقوع پيوسته در بنادر مختلف جهان حاكي از آن
است كه خطاهاي انساني از نظر تعداد ،به وجود آورنده  %79از حوادث
بندري و از جنبه هزينهاي ،به وجود آورنده  %45از خسارت هاي مادي
در بنادر برآورد شده اند .دليل %60از حوادث دريايي به طور مستقيم
خطاي انساني است ( .)Kuo, 1996تاكنون بررسيهاي انجام شده در
بررسي سوانح دريايي نشان ميدهد كه علت  %75تا  %96از حوادث
دريايي ،خطاي انساني مي باشد ( ،)Rothblum,2000كه آمار آن به
تفكيك به اين صورت ميباشد %84 - %88 )1( :از حوادث کشتی های
تانكر (كميته ايمني حملونقل كانادا %79 )2( ،)1994 ،از به گل نشستن
كشتيهاي در حال يدك كشي (%89 -%96 )3( ،)Cormier , 1994
از برخوردها ()4( ،)1992 ,Bryant, 1991 ; U.K. P&I Club
 %75از تصادم ها ( )Bryant, 1991و  75% -5از آتش سوزي ها و
انفجارها (.)Bryant, 1991
گزارشهای منتشر شده توسط شرکت لویدز حاكي از اين است که
سالیانه تعداد زیادی از سوانح دریایی توسط کشورهای صاحب پرچم
گزارش نمیشوند که به طور عمده مربوط به شناورهای غیرکنوانسیونی
و ردهبندی نشده میباشند .آموزش یکی از عوامل مهم در امر کاهش
سوانح میباشد .قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی از قبیل ،STCW
استانداردهای الزم آموزشی از نظر محتوای کیفی و کمی و سرفصلهای
درسی را تعیین و مشخص نمودهاند .اداره کل استانداردها ،آموزش و
گواهینامههای دریانوردان سازمان بنادر و دريانوردي ضمن تحقق
الزام هاي كنوانسيون مذکور ،در ارتقاي مهارت و توانمندي دريانوردان
ازطريق استاندارد نمودن آموزشها و افزايش سطح ايمني و رعايت
مسائل زيست محيطي نقش مؤثر و بسزايي را ايفا مینمايد .ضمن
وجود نظارت و کنترل اجرای دورههای آموزشی توسط این سازمان،
سطح علمی و عملی کارآموزان فارغ التحصیل به خصوص در زمینه
شناورهای غیرکنوانسیونی پایین میباشد .در این تحقیق از طریق پاسخ
به پرسشهاي زیر دالیل عمده مشکالت آموزشی خدمههای این نوع
شناورها را شناسایی و تجزيهوتحليل شد -1 :آیا نحوه نظارت ،قوانین
و آییننامههای مصوب سازمان عامل اصلی ضعف در سیستم آموزشی
میباشد؟  -2آیا مراکز و مؤسسههاي آموزشی ،در اجرای محتویات
آموزشی و یا روش ارزیابی فراگیرها ضعف دارند؟  -3آیا عامل اصلی
کاهش اثر بخشی آموزش ناشی از نگرش و یا مشکالت جانبی خدمه
میباشد؟

 -1 -2تعریف شناورهای غیرکنوانسیونی

شناورهای غیرکنوانسیونی به شناورهایی اطالق میشود که مشمول
کنوانسیونهای بینالمللی نگردیده و قوانین و مقررات بینالمللی مصوب
سازمان جهانی دریانوردی ( )IMOبرای آنها الزماالجرا نمیباشد .به
عبارت دیگر شناورهای غیرکنوانسیونی به شناورهایی اطالق ميشود که
مشمول کنوانسیونهای بینالمللی که دولت جمهوری اسالمی ایران به
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آن پیوسته است نمیگردند و به طور عمده بر مقررات و الزامهاي ملی
تکیه دارند .لذا یک شناور غیرکنوانسیونی براساس شرایط خود ميتواند
مشمول یک کنوانسیون باشد اما از رعایت کنوانسیونی دیگر مستثننی
نظرتابس ــتان 1394
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(برایآموز شــی
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ناخالص م
 %79از بــه گل
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ایمنــی حمل
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نشســتن کشـبیشتر رعایت الزام مباحث پیشگیری از آتشسوزی
STCWم:ــل اصلــی
ـوب ســازمان عا
نظرنامه هــای مصـ
()2ـن واز آیین
است) وقوانیـ
الزامی1991
کنوانسیون(,Bryant
این از برخورد هــا
رادیویی %89
-%96 )3( ،)1994
کنوانسیون
ضعــف در سیســتم آموز شــی می با شــد؟  -2آ یــا مرا کــز و
;  %75 )4( ،)1992 ,U.K. P&I Clubاز تصادم هــا
شناورهای نظامی یا دیگر کشتیها که تحت
(الف) کشتیهای جنگی،
مؤسســه های آموز شــی ،در ا جــرای محتو یــات آموز شــی و
( )1991 ,Bryantو  %75 -5از آ تــش ســوزی ها و
مالکیت یا مدیریت دولت بوده و جهت خدمات غیرتجاری و دولتی
یــا روش ارزیا بــی فراگیر هــا ضعــف دار نــد؟  -3آ یــا عا مــل
انفجار هــا (.)1991 ,Bryant
استفاده میشوند (که خارج از قلمرو این تحقیق میباشند) شناورهای
اصلــی کا هــش ا ثــر بخشــی آ مــوزش نا شــی از نگــرش و یــا
گزارش هــای منتشــر شــده تو ســط شــرکت لو یــدز حا کــی
باشندـد؟و (ج)
ماهیگیری (ب) شناورهای تفریحی که درگیر تجارت نمی
مشــکات جانبــی خد مــه می با شـ
از ا یــن ا ســت کــه ســالیانه تعــداد ز یــادی از ســوانح
شناورهای چوبی سنتی.

جدول ( :)1نقش خطاي انساني در سوانح دريايي
خسارات در
تانکرها

به گل نشستگی
شناورهای
یدککش

تصادم

٪۸۸- ٪ ۸۴

٪79

٪96 - ٪۸۹

انفجارها و
سوانح
سازهای آتش سوزیها
٪75

٪75

روشن است که اگر بخواهیم حرکت بزرگتری در جهت مقابله با
کاهش تلفات دریایی انجام دهیم باید روی انواع خطاهاي انسانی که
منجر به ايجاد تلفات میشوند تمرکز کنیم .سوانح اغلب به دلیل یک
اشتباه یا خطا رخ نمیدهند بلکه با درهم آمیختن زنجیرهای از خطاها
به وقوع میپیوندند .نکته بسیار مهم این است که هر اشتباه و خطای
انسانی که اتفاق میافتد به عنوان یک موقعیت الزم برای ایجاد سانحه
در نظر گرفته میشود و این ،به آن معناست که هرگاه تنها یکی از آن
خطاهای انسانی اتفاق نیفتاده باشد زنجیره اتفاقات شکسته شده و سانحه
رخ نخواهد داد .بنابراین اگر بتوان راهی برای جلوگیری از این خطاهاي
انسانی یافت یا حداقل احتمال توجه به این خطاها و تصحیح آنهارا افزایش
داد میتوان به ایمنی دریایی بيشتر و تلفات كمتری دست پیدا کرد.
عاملهاي انسانی شامل موارد زیر است )1( :توانایی ،مهارت ،دانش
(نتیجه آموزش و تجربه) :افراد مختلف دارای تواناییهای مختلفی
هستند که آنها را به صورت ذاتی و یا اکتسابی به دست آوردهاند.
آموزش و تجربه نقش اساسی در کسب دانش و مهارت افراد دارند که
بر 87
افراد در حسن انجام یک مأموریت و یا یک شغل مؤثر ميباشند.
( )2شخصیت (از نظر فکری و عاطفی) :افراد دارای شخصیت متفاوتی
هستند که در ایجاد یک حادثه و یا جلوگيري از آن نقش مهمی را ايفا
مينمايند )3( .شرایط جسمی (سالمتی جسمی ،مواد مخدر و الکل
و خستگی) )4( ،فعالیتهای قبل از وقوع حادثه :تاثير نوع کار قبلي
شخص مسئول بر روي شغل اصلی )5( ،وظیفه مربوطه شخص قبل از
وقوع حادثه )6( ،نوع کار در حال انجام قبل از وقوع حادثه و ( )7انگیزه
بر اساس گزارشها و تحلیلهاي ارائه شده از سوي کلوپ پی اند آی
بریتانیا 3نقش عوامل مختلف با دستهبندی متفاوت برای سال  1993و
 2003به شرح جدول ( )2میباشد:

of

دریا یــی تو ســط کشــورهای صا حــب پر چــم گــزارش
نمی شــوند کــه بــه طــور عمــده مر بــوط بــه شــناورهای  -1 -2تعر یــف شــناورهای غیرکنوانســیونی
فاکتورهای مؤثر بر رفتار انسان در
بررسیـده می با شــند.
 -2-2رده بنــدی نشـ
غیرکنوانســیونی و
شــناورهای غیرکنوانســیونی بــه شــناورهایی ا طــاق
سوانح
ـوانح
ـ
س
ـش
ـ
ه
کا
ـر
ـ
م
ا
در
ـم
ـ
ه
م
ـل
ـ
م
عوا
آ مــوزش یکــی از
می شــود کــه مشــمول کنوانســیون های بین المللــی
نتیجه تصمیمگیری یک و یا چند نفر
همواره
حادثه
یک
وقوع
می با شــد .قوانیــن و کنوانســیون های بین المللــی از
نگرد یــده و قوانیــن و مقــررات بین المللــی مصــوب
مسئله نظــربه عنوان عامل انسانی یاد میشود.
بوده ا سـاست و
ـتانداردهایازالزماینآموز شــی از
قبیــل ،STCW
ســازمان جها نــی دریا نــوردی ( )IMOبــرای آنهــا
الگوــیم رایتوان گفت که انسان علت اصلي
یک
براساس
بنابراین
س
در
های
ـرفصل
ـ
س
و
ـی
ـ
م
ک
و
ـی
محتــوای کیفـ
الزم اال جــرا نمی با شــد .بــه عبــارت دیگــر شــناورهای
باشد .ولی تصمیم انسان که منجر به
دریایی مي
سانحه
ـخص هر
ايجاد
ـتانداردها،
اداره کل ا سـ
نموده ا نــد.
تعییــن و مشـ
غیرکنوانســیونی بــه شــناورهایی ا طــاق می شــود کــه
ـادر
ـ
ن
ب
ـازمان
ـ
س
ـوردان
ـ
ن
دریا
ـای
ـ
ه
گواهینامه
آ مــوزش و
آن
از
که
است
عوامل
از
مجموعهای
از
متاثر
شود
ی
م
حادثه
یک
مشــمول کنوانســیون های بین المللــی کــه دو لــت
افرادســیون
ـای کنوان
توانـق بهالزام هـ
ی تحقـ
جملهضممــن
و دریا نــوردی
شرایط
شناور،
دیگر
تجهیزاتـته ا ســت
محیطی،ـه آن پیو سـ
ـامی ا یــران بـ
ـوری ا سـ
روی جمهـ

سیستمهای امروزی از نظر تکنولوژیکی پیشرفت نمودهاند و قابلیت
اطمینان بسیار باالیی دارند ،اما هنوز هم حوادث دریایی آمار بااليي
را به خود اختصاص ميدهند و این امر به دلیل نقش نسبت ًا کم سازه
کشتی و قابلیت اطمینان سیستمها در معادالت ایمنی است .سیستم
دریایی یک سیستم انسانی بوده و فاکتورهای انسانی در شرایط وقوع
سوانح نقش قابلتوجهي خواهند داشت .در حدود  ٪75- ٪96از
تلفات در سوانح دریایی حداقل در بخشهایی توسط عوامل انسانی
رخ میدهند .بررسيهاي گستردهای که توسط سازمانهایی مانند
تیاسبی 1در کانادا ،كورميير ،يوكاپي اند آي و بريانت 2انجام شده
نقش خطای انسانی را که منجر به رخدادن سوانح دریایی شدهاند به
صورت جدول ( )1ارائه نموده است.

ve

شرایط زندگﯽ و کار

سازماندهﯽ روي شناور

مدیریت در بخش ساحلﯽ

مشخصات کشتﯽ

دریــیسوانح دريايي
انسان
هاي
بررسي
شكل (:)1
ـوانح دریا
رفتارـان در سـ
بر رفتــار انسـ
مؤثرثــر بــر
عامل هــای مؤ
لســی
عامبرر
ـکل (:)1
شـ

 -1-2-2عاملهاي انسانی

طی چهار دهه گذشته صنعت کشتیسازی روي راهکارهای
بهبود سازه کشتیها و تقویت قابلیت اطمینان تجهیزات سیستمها
تمرکز نموده تا تعداد سوانح را کاهش و بازدهی آنها را افزایش دهد.
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)1. TSB (Transportation Safety Board of Canada
2. Cormier ، UK P&I ، Bryant
3. UK P&I Club
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عامل انسانﯽ
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فاکتورهاي انسانﯽ
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ـوردان
توانمنـوـدی دریا نـ
ـارت و
ـای مهـ
مذ کــور ،در ارتقـ
شناور
سازمان و
شناور
روی
موجود
خشکی الزام هــای
ـده بــردرمقــررات و
کنندهـور عمـ
ادارهو بــه طـ
سیستمگرد نــد
نمی
ازطر یــق ا ســتاندارد نمــودن آموزش هــا و افزا یـ
غیرکنوانســیونی
ـک شـ
ـد .لــذا یـ
صحیحـه دار نـ
برایـش فهم ملــی تکیـ
ـناوراست
الزم
انسانی
عامل
و روی شناور اشاره نمود.
ـی
ـ
ط
ســطح ایمنــی و رعا یــت مســائل زیســت محی
درکـمول یــک
کشتیـد مشـ
روی می توا نـ
تجهیزات خــود
رابطه انسانبرا سـباـاس شــرایط
تمامي مسائل مربوط به
نقــش مؤ ثــر و بســزایی را ایفــا می نما یــد .ضمــن و جـ
گردد .با شــد ا مــا از رعا یــت کنوانســیونی دیگــر
تجهیزاتـود لحاظکنوانســیون
شود و در طراحی آن
نظــارت و کنتــرل ا جــرای دوره هــای آموز شــی تو ســط
مســتثننی شــود .ا یــن شــناورها را می تــوان بــه ا یــن

امكانسنجي ايجاد پايانههاي كانتينري داخلي در پسكرانه بنادر با شيوههاي دسترسي نوين
جدول ( :)2گزارش كلوپ پي اند آي بريتانيا در مورد نقش عوامل
مختلف در سوانح دريايي
عامل

1993

2003

خطای افسر عرشه

%27

%25

خطای افسر موتورخانه

%4

%2

خطای خدمه

%13

%17

خطای پایلوت

%6

%5

خطای ناشی از ساحل

%13

%9

خرابی تجهیزات

%9

%9

خرابی مکانیکی

%5

%7

خرابی سازه ای

%9

%12

تحت بررسی

%5

%6

سایر

%6

%6
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 3-2سازماندهی در محيط شناور

1

سازماندهی بر شناور شامل موضوعهايي چون تقسیم وظایف و
مسئولیتها ،ترکیب خدمه شناور (ملیتها) ،سختی و پیچیدگی کار،
ساعت کار و ساعت استراحت ،دستورالعملها (آيیننامهها ،مدیریت و
نظارت و کار تیمی) میباشد.

of

 -1-3-2شرایط زندگی و کار

2

مشخصات کشتی شامل طراحی ،سطح نگهداری ،تجهیزات و
مشخصات بار میباشد.

70

بخشی از آنچه در داخل شناور اتفاق میافتد ناشی از سیستم و
سازمانی است که خط کشتیرانی ،صاحب کشتی و همچنین بنادر
مبدأ و مقصد شناور ایجاد نمودهاند .عواملي كه جزئی از مدیریت در
بخش ساحلی به حساب ميآيند عبارتند از :سیاستها و اصول ایمنی
(فرهنگ ،انگیزه و اعتماد) ،جدیت در مدیریت ایمنی ،برنامهریزی برای
دوره فراغت از کار ،سیاستهای مدیریت عمومی ،برنامهریزی بندر،
توافقهاي صنعتی و قراردادی ،تقسیم وظایف ،ارتباطات کشتی -ساحل.

صنعت حمل و نقل دریایی

 -4-3-2تأثير خارجی و محیطی

تأثير خارجی و محیطی شامل شرایط دریا و هوا ،شرایط بندر و رفت و آمدها،
تشکیالت نماینده صاحبان کشتی و دریانوردان و قوانین ،بازرسی میباشد.

 -4-2آموزشهای دریایی

امروزه كشور ايران داراي بيشترين نيروي انساني در حال انجام وظيفه
1.Organization on Board
2.Working and Living Conditions
3.Ship Factors
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 -3-3-2مدیریت در بخش ساحلی

در پژوهش حاضر ،ابزار اصلي سنجش ،پرسشنامه ميباشد كه يكي
از ابزارهاي رايج پژوهش و روش مستقيم براي كسب دادههاي پژوهش
است .در این پژوهش از دو پرسشنامه الف و ب استفاده شد که هر
یک سه حالت را از دید خدمه و مؤسسههاي آموزشی بررسی میکند
(در واقع همانطورکه پیشتر بیان شد ،عوامل مرتبط به هر یک از
فاکتورهای آموزش ،در قالب این سه حالت در پرسشنامه تدوین شدهاند).
پرسشنامههای مورد استفاده در اين تحقيق از  20پرسش تشکيل شده است.
پرسشنامه الف :در پرسشنامه الف عوامل مؤثر آموزشی مربوط به
خدمه ،مؤسسههاي آموزشی و ارگانهای نظارتی دریایی از قبیل پورت
استيت 4و امور دریایی در قالب سه گویه از زاویه دید خدمه بررسی شدهاند.
حالت اول :عوامل مؤثر بر آموزش خدمه
در این قسمت عوامل درآمد ،میزان آموزشهای عملی ،آموزشهای
غیررسمی خارج از محل کار ،میزان رعایت اصول ارگونومی ،ساعتهاي
کــاری ،میزان ارتباطات رادیویی در شناورهای غیرکنوانسیونی
تجزيهوتحليل میشوند.
حالت دوم :عوامل مرتبط با مؤسسههاي آموزشی
در این حالت میزان تناسب هزینههای دریافتی مؤسسههاي آموزشی،
کیفیت آموزشی مدرسان ،مرتبط بودن فهرستهای آموزشی ،میزان منابع
درسی به زبان فارسی ،آموزشهای عملی توسط این مؤسسهها ،تجهیزات
آموزشی ،شرایط حاکم بر جلسه آزمون و همسطح و همگون بودن
کالسها از نظر علمی و سنی از دید خدمهها ارزیابی شدند.

ch
i

 -2-3-2مشخصات کشتی

3

 -3روش تحقيق

ve

شرایط زندگی و کار شامل سطح اتوماتیک بودن کشتی ،رعایت اصول
ارگونومی ،کافی بودن امکانات زندگی در محيط شناور ،فرصت برای
تفریح ،غذای کافی و شدت حرکات کشتی و ارتعاشات می باشد که می
تواند به شدت بر خطای انسانی تأثيرگذار باشد.

بر روي كشتيهاي تجاري در خاور ميانه مي باشد .ناوگان تجاري ايران
درگیر دادوستد بازرگانی در سطح بينالمللي ميباشد اما به طور نسبي از
نظر آماري تعداد كمی از كل دريانوردان دنيا را به خود اختصاص داده
است ،اين وضعيت موقعيت دریانوردان ايراني را دشوارتر ميسازد و نياز
توجه بيشتر دریانوردان و ارتقا سطح دانش و مهارت آنها احساس ميشود.
بر اساس کنوانسیون بینالمللی  STCWو قوانین جاری ،داوطلبان بايد
در تمامي رشتههای دريانوردي داراي حداقل استاندارد تعيينكننده دانش،
ادراك و مهارت كه در جهت پذيرش مسئوليتها مؤثر ميباشند را به
اثبات برسانند ،تا موفق به أخذ گواهي نامه مربوطه گردند.
هدف از نوشتن اين مطالب بررسی برآيند آموزش علمي ،كاربردي و
ارزيابي داوطلبين و حصول نتيجه مطلوب از آموزشهای مؤسسههاي
آموزشی دریانوردی شناورهای غیرکنوانسیونی است.
از آنجا که بیش از  %85سوانح دریایی مربوط به خطای انسانی میباشد،
بايد به بررسي عوامل انسانی و آموزشهای مرتبط به هر عامل پرداخته
شود .در طول تاریخ سوانح دریایی یکی از موضوعهاي جداييناپذير
کشتیرانی بوده و در بیشتر گزارشهاي مرتبط با سوانح دریایی خطای
انسانی مشاهده شده است .در راستاي کاهش خطای انسانی بسیاری از
شرکتها و ارگانهای دریایی از روشها و سیاستهای مختلفی از قبیل
مدیریت ریسک استفاده میکنند .در واقع هدف اصلی ،کاهش خطای
انسانی و افزایش ایمنی از طریق انگیزه ،تحصیل و آموزش ،طراحی
سیستمها و قوانین و مقررات میباشد .تأثير آموزش بر کاهش خطاهای
انسانی در ساحل و دریا شناخته شده و مشهود میباشد.

4. Port State

صنعت حمل و نقل دریایی /سال اول /شماره  / 1تابستان 1394

نمودار ( :)1فاكتورهاي مربوط به خدمه
نمــودار (  :)1فا کتورهــای مر بــوط بــه خدمــه
نمــودار (  :)1فا کتورهــای مربــوط بــه خدمــه
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آموزشي
مربوط
عوامل
نمودار ((:)2
هاي آموزشــی
مؤسسـهههای
ـوط بـبهـه مؤسسـ
مؤثرـر مر بـ
ـل مؤثـ
 :)2عوامـ
نمــودار
نمــودار (  :)2عوامــل مؤثــر مربــوط بــه مؤسســه های آموزشــی

of

از منظر کارآموزان شرایط حاکم بر جلسههاي مرتبط با برگزاري آزمون جهت
کنترل تخلف و تقلب بسیار باال میباشد که این بیانگر سالمت دستگاه ارزشیابی
و وجود دستگاه کنترل آزمون و برگزاری امتحانهاي قانونمند میباشد که از
کیفیت بااليی برخوردار است و تا سطح زیادی توانسته رضایت کارآموزان و
آموزشگاهها را جلب کند .در این میان کیفیت دستگاه آموزشی از نظر میانگین
فراوانی توانسته بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص دهد .یکی دیگر
از عوامل تعيینکننده کیفیت سیستم آموزشی جهت کاهش سوانح دریایی،
مرتبط بودن سرفصلهاي درسی با آنچه که در عمل مورد نیاز دریانوردان و
خدمه است ميباشد که خوشبختانه هم از دیدگاه خدمه ( با میانگین )14/4
و هم از دیدگاه مربیان مؤسسههاي آموزشی (با میانگین  ،)13/2تا حد زیادی
نیازهای عملیاتی صنعت دریانوردی را تأمین کرده است .آموزشهای عملی
در شناور توسط مؤسسههاي آموزشی میتواند نقش حیاتی در اعتالی دانش
عملیاتی دریانوردی ايفا نمايد .دسترسی به تجهیزات روز و کارآمد آموزشی یکی
از مهمترین ابزار قابل دسترس دستگاه آموزشی با هدف آشناسازی کارآموزان با
تحوالت دریانوردی در زمینه تجهیزات روز است .عدم آشنایی کافی دریانوردان
با تجهیزات کمک ناوبری و مخابراتی در بسیاری از موارد منجر به ایجاد سوانح
جبران ناپذیری شده و این عامل با توجه به میانگین فراوانی  9نتوانسته رضایت
خدمه را جلب کند .بنابراین برای رفع این معضل اداره استاندارد میتواند با اعمال
نظارت و ملزم نمودن مؤسسههاي آموزشی در تامین ابزار و تجهیزات کمک
آموزشی از قبیل شبیهسازی اقدام نماید .با توجه به ماهیت بینالمللی بودن
صنعت دریانوردی اغلب منابع آموزش دریانوردی به زبان انگلیسی میباشند در
حالیکه پایین بودن سطح سواد و عدم آشنایی کافی با زبان انگلیسی و همچنین
عدم دسترسی به منابع فارسی مشكالت بسیاری را برای مربیان مؤسسههاي
آموزشی و کارآموزان به بار آورده است که در نتیجه میزان یادگیری کارآموزان به
مراتب کاهش مییابد این معضل در دستگاه آموزشی اغلب کشورهای که زبان
رسمی آنها انگلیسی نميباشد ،مشکالت زیادی را ايجاد نموده است .بسیاری
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ســمت وو شــرکت
ارتقــاء ســمت
وکارآمــوزان دردر ارتقــاء
یانــوردان وکارآمــوزان
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توجــه بــه
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پاییــن
آمــوزان
تــوان بــه
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عملــیههاي
مؤسس
آموزشی یکدیگــر در شــناو ر یکــی از مهم تریــن
خدمــه بــه
عملــی خدمــه بــه یکدیگــر در شــناور یکــی از مهم تریــن
خدمه
رضایت
میانگین میزان
ارتقــایيدهد،
نموداردر( )1نشان م
عوامــلنطور که
هما
دانــش
گاهــی و
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نشــده
نهادینــه
بایــد
کــه
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ارشــد
افســران
آموزان
میانگین 10/8
اصــولبه مقدار پایین
باشد .با توجه
می
"رضایتاز کارقبیــل
متغیر کار
بهداشــت
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رعایــت
قبیــل
از
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ارگونومــی
اصــول
رعایــت
از هزینههای دریافتی" در جدول زیر میتوان به اهمیت نسبت هزینههای
مالی دورهها و سطح حقوق و دستمزد خدمه شناورهای غیرکنوانسیونی پی
برد .هر چند افزیش نرخ دستمزد و حقوق خدمه خارج از حیطه وظایف اداره
استانداردهای آموزشی و گواهینامههای دریانوردی ميباشد ،ولی کاهش نرخ
هزینههای دریافتی (به عبارتی افزایش حقوق و دستمزد خدمه) را میتوان به
عنوان یک متغیر مؤثر در افزایش انگیزه کارآموزان جهت شرکت در دورههای
آموزشی ذكر نمود .رعایت ساعات کاری یکی دیگر از عواملي است که با
توجه به نتایج به دست آمده ميتوان خاطرنشان كرد كه ساعات کاری در
شناورهای سنتی از قواعد و قانون خاصی پیروی میکند و آموزشهای الزم
در زمینه آگاهی از قوانین ساعات کاری ارائه میشود .آموزشهای عملی
خدمه به یکدیگر در شناور یکی از مهمترین عوامل تأثيرگذار در ارتقای سطح
آگاهی و دانش دریانوردی کارآموزان میباشد ،هر چند که این عامل به طور
کلی در حیطه کاری اداره استاندارد نمیباشد ،ولی با توجه به نتایج بهدست
آمده میتوان دریافت که فرهنگ آموزش عملیاتی توسط افسران ارشد آنچنان
که باید نهادینه نشده است .رعایت اصول ارگونومی و بهداشت کار از قبیل
متناسب بودن تجهیزات شناور با ساختار فیزیکی خدمه ،رفاهی ،غذایی و ...در
شناور های سنتی بسیار ناچیز میباشد و نتوانسته رضایت خدمه را جلب كند.
این عامل در شناورهای غیرکنواسیونی بسیار ناچیز و متاسفانه نگرانکننده
ميباشد .این عامل به نوبه خود میتواند منجر به ایجاد سوانح دریایی شود.
نظارت اداره استاندارد بر مؤسسههاي آموزشی جهت تأكيد و تمرکز بر بحث
آموزش و فرهنگسازی در این زمینه میتواند منجر به کاهش سوانح دریایی
در این نوع شناورها شود .به جرأت میتوان گفت میزان رضایت دریانوردان از
آموزشهای غیررسمی از قبیل تماسهاي مخابراتي گروهی ،خارج از حیطه
کاری با سایر خدمهها در دریا و بندر در قالب اتحادیه بسیار ناچیز است در
صورتی که این عامل میتواند تا حد زیادی از بروز برخی سوانح جلوگیری کند.

بــروزز
یــادی ازاز بــرو
صورتــی
حــد ززیــادی
تــا حــد
توانــد تــا
صورتــی کــه ایــن عامــل میتوانــد
کنــد.
برخــی
برخــی ســوانح جلوگیــری کنــد.

امكانسنجي ايجاد پايانههاي كانتينري داخلي در پسكرانه بنادر با شيوههاي دسترسي نوين
از کشورها اقدامهاي زیادی در جهت رهایی از این مشکالت انجام دادهاند که
عمده این اقدامها به ترجمه منابع ،سادهسازی و روانسازی سرفصلهای درسی
منتهی شده است تا شايد این امر موجب اعتالی سطح دانش دریانوردی و در
نتیجه بومیسازی سرفصلهای درسی شود.

(ج) بررسي پرسشها و حالتهاي عوامل مربوط به
ارگانهای نظارتی

SI
D

همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است ،بیشترین پاسخها مربوط به
کنترل شرایط آزمون ،کیفیت آموزشی ،مرتبط بودن سرفصلهای آموزشی و نیز
تأثير کنترل سطح آموزشی خدمه بر کاهش سوانح بوده است .همچنین مواردی
مانند آموزشهای غیررسمی و همگونبودن کالسها ،کمترین پاسخها را به
خود اختصاص دادهاند که این امر بیانگر این است که وضعیت دستگاه آموزشی
از نظر آموزشهای غیررسمی دارای کاستیهای است که در اغلب موارد موجب
کاهش تأثير آموزش میشود .همگوننبودن سطح سواد دانش کارآموزان ،در
بسیاری از موارد موجب کاهش اثر آموزش و کاهش بهرهوری وکیفیت سیستم
آموزشی میشود .نتایج استنباط شده از پرسشنامه الف نشاندهنده آن است
که فقدان آموزشهای غیررسمی ،همگننبودن کالسها از نظر علمی و نیز
کمبود آموزشهای عملی به ترتیب از مهمترین علل مؤثر بر آموزش میباشند.
همگننبودن کارآموزان از نظر سطح سواد ،آگاهی و دانش دریایی در بسیاری از
موارد موجب کاهش بهرهوری دستگاه آموزشی و عدم تأثيرگذاری آموزش میشود.

اجرای آزمون تعیين سطح در ابتدای هر دوره آموزشی و تفکیک کارآموزان به
چند گروه همسطح میباشد .روشها و برنامه آموزشی متناسب با سطح هر
گروه نیز باید تعيین شود .آموزشهای غیررسمی به نوبه خود دارای نقش
انکارناپذیری در اثرگذاری دستگاه آموزشی دارند که متأسفانه با توجه به نمودار
فوق دارای کمترین فراوانی ميباشند .ایجاد زمینه ارائه آموزشهای غیررسمی
به عنوان نمونهاي از دستگاه آموزشی میتواند در قالب تأسیس انجمنها و
صنفهای دریانوردی مرتبط با خدمه شناورهای غیرکنوانسیونی باشد که خود
نیازمند تدوین یک استراتژی مناسب و همکاری چند جانبه سازمان بنادر و
دریانوردی و سایر سازمانهای اجتماعی از قبیل سازمان بازنشستگی میباشد.

 2-1-4پرسشنامه مربوط به مؤسسههاي آموزشی:

الف) بررسي پرسشها و حالتهاي مربوط به بررسی عوامل
مربوط به خدمه و ب) مؤسسههاي آموزشی

of

میانگین فراوانی نمودار مربوط به خدمه نشاندهنده این واقعيت است که
از منظر مربیان و مؤسسههاي آموزشی ،اغلب کارآموزان یک کالس از نظر
سنی و فرهنگی دارای سطح یکسانی میباشند که این امر میتواند به نوبه
خود موجب افزایش تأثير آموزش بر کاهش سوانح دریایی شود .نمودار ()4
نشان ميدهد که کارآموزان از نظر سطح علمی و آمادگی قبلی با اندکی
تفاوت به هم نزدیک ميباشند و این تفاوت با اجرای آزمونهای تعيین سطح
و تقسیم کارآموزان به گروههاي همسطح ،میتواند منجر به تخصیص بهینه
منابع کمک آموزشی و انتخاب صحیح روشهای مناسب با توجه به سطح
علمی و آگاهی و آمادگی هر گروه شود.

ve
نمودار ( :)5عوامل مربوط به خدمه

Ar

از راهکارهای دیگری که میتواند آثار و نتایج این مشكل را کاهش دهد،

ch
i

نمودار ( :)3فاكتورهاي مربوط به ارگانهاي نظارتي
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از منظر مربیان ،تناسب سرفصلهاي آموزشی با مهارت مورد نیاز صنعت
دارای میزان نسبي قابل قبولی میباشد .به روز بودن مطالب درسی نيز
میتواند تاحد زیادی موجب اعتالی دانش دریانوردی و همچنین افزایش
قابلیت هماهنگ شدن خدمه با تغیرات روز دنیا شود که در نهایت منجر
به اثربخشی دستگاه آموزشی میشود .مقدار فراوانی این متغیر با میانگین
پانزده ،نشاندهنده به روز بودن دستگاه آموزشی و ارزشیابی قلمرو تحقیق
میباشد .تأكيد بر زبان انگلیسی دارای فراوانی کمی است که خود این امر
میتواند موجب کاهش توانایی دریانوردان در برقراری ارتباط با صنعت و
هم چنین افراد با ملیتهای مختلف به خصوص در شرایط اضطراری شود
که متاسفانه در اغلب موارد موجب ایجاد سوانح و افزایش تلفات در سوانح
میشود .فرهنگسازی مربیان بر ایمنی نیز با توجه به جدول فوق دارای
فراوانی قابل قبولی نیست که این امر نيز میتواند عواقب زیانباری را بر
صنعت دریانوردی به جای بگذارد.

را برای مربیان و دستگاه آموزشی به وجود آورده است .تشویق مربیان
در استفاده از روشهای نوین آموزشی متناسب با سطح علمی کارآموزان
میتواند در بسیاری از موارد راهگشای این مشکالت باشد .عدم دسترسی به
منابع فارسی با توجه به نمودار فوق دارای فراوانی قابل قبولی نمیباشد .این
امر ناشی از این است که صنعت دریانوردی در کل صنعت بینالمللی است و
به تقریب تمامی منابع آن به زبان انگلیسی نوشته شده است.
(ج) بررسي پرسشها و حالتهاي مربوط به سازمانها و
ارگانهای دریایی
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با توجه به نمودار ( )7استنباط میشود که بازخور دریافتی مؤسسههاي آموزشی
از سازمان بنادر ودریانوردی در زمینه درسهای آموخته شده از سوانح قبلی به
میزان قابلتوجهی كم ميباشد .این امر میتواند ناشی از کم بودن روابط نزدیک
میان واحدهای مختلف سازمان بنادر از قبیل کنترل و بازرسی و مؤسسههاي
آموزشی باشد که متأسفانه در بسیاری از موارد موجب عدم شناسایی ضعفها
و کاستیهای دستگاه آموزشی میشود به طوری که دستگاه بهصورت پيوسته
و بدون اطالع و توجه به کاستی های موجود ،به گردش خود ادامه خواهد داد.

of

نمودار( :)6فاكتورهاي مربوط به مؤسسههاي آموزشي

ve

نمودار ( :)7فاكتورهاي مربوط به سازمانها و ارگانهاي دريايي

ch
i

میزان تجهیزات آموزشی مؤسسههاي آموزشي با توجه به نمودار فوق
دارای فراوانی متوسط رو به پایین است .اداره محترم استاندارد میتواند
با اعمال کنترل و ملزم نمودن مؤسسههاي آموزشي به خرید تجهیزات
به روز و مناسب ،زمینه بهبود کیفیت و اثربخشی آموزش را فراهم آورد.
توانایی اساتید در انتقال مطالب دارای سطح متوسطی با توجه به نمودار فوق
میباشد .یکی از مشکالت مربیان در انتقال مطالب ،پایین بودن سطح سواد
کارآموزان و عدم آمادگی قبلی آنهاست که در این زمینه مشکالت فراوانی

Ar

همانطور که از نمودار ( )8استنباط میشود ،از دیدگاه مربیان ،مؤثرترین
عوامل عبارتند از بهروز بودن مطالب درسی ،تناسب طول دورهها ،دسترسی
به منابع فارسي و توانايي اساتيد در انتقال مطالب ميباشند .همچنين عدم
در يافت بازخورد از  PMOکمترین پاسخ را به خود اختصاص داده است.
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با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامهها و مصاحبههای تخصصی،
مشکالت بارز آموزشی مرتبط به این شناورها نیز به سه گروه خدمه،
مؤسسههاي آموزشی و ارگانهای نظارتی تقسیم می شوند:
(الف) مشکالت مربوط به خدمه )1( :کمسوادی خدمه این
شناورها که منجر به عدم شرکت در دورههای آموزشی دریانوردی و
یا کاهش اثر بخشی این دورهها میشود (با توجه به اجرایی شدن قانون
حداقل سواد دیپلم برای شرکت در این دورهها ،تعداد خدمه شرکت کننده
در کالسها کاهش یافته و لذا بر اثر بخشی دستگاه آموزشی تأثير
میگذارد) )2( ،پایین بودن درآمد این افراد که ناشی از غیراقتصادی بودن
فعالیت شناورهای سنتی است ،درآمد پایین یکي از موانع رفع مشکالت
ایمنی در این شناورهاست )3( ،کم اهمیت بودن ایمنی و فرهنگ ایمنی
و عدم اطالع کافی خدمه در خصوص محیط زیست دریایی )4( ،نبود
انجمن ،اتحادیه یا اتحاديه شناورهای غیرکنوانسیونی جهت برنامه ریزی
برای تبادل نظر تجربهها ،ترویج فرهنگ دریانوردی ایمن ،مشکالت
آموزشی ،حقوقی و رفاهی خدمه )5( ،فقدان آموزش فرهنگ استفاده از
وسائل ایمنی ( EPERBدر شناور) )6( ،ناهماهنگی کارآموزان دوره ها
از نظر سنی و علمی )7( ،باال بودن سن خدمه در کالسهای آموزشی،
( )8ناتوانی خدمه در ایجاد ارتباط به علت عدم تسلط یا آشنایی خدمه به
زبان انگلیسی )9( ،عدم وجود اتحادیههای خدمه جهت ارتباط بین خدمه
و انتقال تجربهها و ( )10عدم آشنایی خدمه شناورها از حوادث گذشته.
ب :مشكالت مربوط به مؤسسههاي آموزشی )1( :عدم
کفایت آموزش و تأكيد بر فرهنگ ایمنی در دورههای آموزشی )2( ،کمبود
آموزشهای عملی توسط مؤسسههاي آموزشی )3( ،فقدان تجهیزات کمک
آموزشی (سمعی بصری) )4( ،عدم تأكيد بر آموزش زبان انگلیسی )5( ،آموزش
و ارائه دروس کنوانسیونی به شناورهای غیرکنوانسیونی (نتایج مصاحبه
با ریاست محترم اداره کل آموزش ،استاندارد و گواهینامههای دریانوردی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان نشاندهنده این امر است که
بومیسازی آموزشها و سرفصلهای کنوانسیونی برای خدمه شناورهای
غیرکنوانسیونی میتواند راهکار مؤثری برای رفع این مشکل باشد) ،و
(ج) مشكالت مربوط به ارگانهای دریایی )1( :عدم ارائه
بازخورد (درسهای گرفته شده) تهیه شده از سوانح به مؤسسههاي آموزشی،
( )2عدم لحاظ فاکتورهای انسانی در گزارش سوانح )2( ،کنترل سطحی
فاکتورهای سالمت پزشکی (اعتیاد و  )...برای خدمه شناورهای کمتر از 500
تن )3( ،عدم ارتباط و هماهنگی بین بخش کنترل و بازرسی ،امور دریایی و
مؤسسههاي آموزشی جهت انتقال و ارائه بازخورد گزارش سوانح دریایی،
( )4نبود بخش جبران خسارت 1در سازمان مرکزی بنادر ،بخش کنترل و
بازرسی جهت انتقال تجربهها به سایر بخشها و یا سازمانهای ذینفع)5( ،

عدم ارئه سرفصل آموزشي در راستاي آمــوزش عوامل مربوط به
سازماندهی شناور (تقسیم وظایف و مسئولیت ،ساعتهاي کار و
استراحت ،بهداشت کار ،رعایت اصول ارگونومی و غذای مناسب براي
كاركنان در شناور) )6( ،نبود کتاب و فیلم آموزشی به زبان فارسی )7( ،نبود
کتب راهنمای دریانوردی (به زبان فارسی و انگلیسی) در شناورهای فعال
در حوزه ساحلی خلیج فارس و دریای عمان )8( ،عدم کنترل و بازرسی
در نحوه بهکارگیری و استخدام خدمه از طرف صاحبان شناورها که رفع
این مشکل نیازمند هماهنگیهای درونسازمانی میباشد )9( ،عدم کنترل
و بازرسی سطح دانش و سالمت پزشکی خدمه و ( )10عدم ردهبندی
شناورهای این دسته ،همچنين عدم کنترل بر موارد ایمنی مربوط به آنها.
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