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چکیده
هدف از اين پژوهش شناسايي و اولويت بندی عوامل موثر بر سیستم آموزشي موسسات دريايي استان بوشهر به
منظور بهبود عملکرد آنان در آموزش و تربیت دريانوردان ماهر بوده است .اين مطالعه از نوع تحقیق آمیخته اکتشافي
بوده و از تکنیک سلسله مراتبي برای رتبه بندی عوامل شناسايي شده استفاده کرده است .ابتدا ،با استفاده از مطالعات
کتابخانه ای عوامل موثر بر آموزش دريانوردان در موسسات آموزش دريايي مشخص شدهاند که نتايج اين بخش نشان
دادهاست که اين عوامل در قالب سه دستهی کلي کیفیت آموزش ،کیفیت ارائه خدمات و انگیزش قرار ميگیرند .جهت
گردآوری دادههای پژوهش ،ماتريس مقايسات زوجي هر يک از مولفهها و گروهها با استفاده از قضاوت و نظر پنج نفر از
فارغ التحصیالن ،مدرسان و مالکین اين موسسات و کارشناسان ايمني و آموزش بندر بوشهر تدوين و تکمیل شدهاند.
نتايج تکنیک سلسله مراتبي نشان دادهاست که در میان اين سه دسته ،کیفیت ارائه خدمات نسبت به بقیه دستهها در
اولويت ميباشد ،همچنین ،در میان زيرمعیارهای کیفیت ارائه خدمات ،زيرمعیار بکارگیری تجهیزاتي همچون وسايل
کمکناوبری و سیمیالتور در حین تدريس مهمترين عامل ميباشد.
واژگان کلیدی ،STCW :آموزش دریانوردان ،موسسات آموزشی ،استان بوشهرAHP ،
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مقدمه

امروزه ،صنعت حمل و نقل دريايي از اهمیت بهسزايي در چرخهی اقتصادی کشورها برخوردار است؛ زيرا ،حدود42
درصد صادرات و واردات و به طورکلي ،حمل و نقل کاال در دنیا از طريق دريا صورت ميگیرد .بر اساس مطالعات اماد 1و
اکسفورد )2212(2تربیت دريانوردان از دو حوزه دارای اهمیت ميباشد .يکي از بعد کمبود نیروی انساني مورد نیاز
صنعت دريانوردی مخصوصاً در قسمت کشتیراني و ديگری بحث ايمني دريانوردی است؛ در ارتباط با کمبود نیروی
انساني ،آمارهای انتشار يافته توسط بیمکو( )2222نشان ميدهد که ناوگان کشتیراني جهاني با کمبود حدود 12هزار
افسر مواجه است و %02شرکت های کشتیراني در جذب افسران شايسته دچار مشکل هستند(ياراحمد زهي ،آبتین و
عسکری پور .)1341 ،در ارتباط با ايمني دريانوردی ،تحقیقات نشان ميدهند که بیش از  02درصد سوانح به دلیل
خطاهای نیروی انساني روی مي دهند .بنابراين ،ايمني و امنیت دريايي از اهمیت وافری برخوردار است .در اين مقاله
تنها به بعد نقش آموزش دريانوردی و ايمني دريانوردی پرداخته مي شود.
بررسي سوانح دريايي توسط ارگانهای بینالمللي نشان دادهاست که علت بیش از  22درصد سوانح رخدادهی
مرتبط با نیروی انساني است(شکل ( )1گاريجا 3و لوسادا.)2212 ،9

شکل ( )1نسبت تأثیرعوامل مختلف در بروز حوادث دریایی

يکي از روشهايي که جامعهی جهاني دريايي برای کاهش نقش خطای انساني در حوادث دريايي مورد استفاده
قرار داده است ،تعیین استانداردی جهت آموزش خدمهی کشتي و اخذ مدارك شايستگي است .در اين خصوص ،به
خاطر نقش حیاتي آموزش دريانوردان بر مهارت و عملکرد آنان ،کنوانسیون بینالمللي استانداردهای آموزشي،
گواهینامه و نگهباني دريانوردان طراحي شد .هدف از تصويب اين کنوانسیون افزايش ايمني جان اشخاص و کاهش
آلودگي و حفظ درياها است .منظور از آموزش در اين کنوانسیون ،روشهايي است که به وسیله آنها مهارتهای الزم
برای انجام کارها آموخته ميشود(زراعتپیشه .)1341 ،با افزايش دانش نیروی انساني و ارتقاء توانايي و شايستگي
دريانوردان ميتوان از بروز بسیاری از حوادثي که امروزه در دريا به وقوع مي پیوندند ،جلوگیری کرد و از اين طريق
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جان انسانهای بسیار و سالمت محیط زيست دريايي ،کشتي و بار آن ها را حفظ نمود(ايمو .)2212 ،1با اين وجود،
همچنان بررسي سوانح دريايي طي چند سال اخیر نشان داده است که خطای نیروی انساني همچنان عامل اصلي
سوانح دريايي مي باشد(تدبیریرودی.)1341 ،
يکي از علل مهم باال بودن اين آمار ،پايین بودن کیفیت آموزش دريايي ارايه شده و عدم استفاده از شیوههای
آموزشي کارآمد توسط موسسات آموزشي ميباشد(مظفری مکيآبادی .)1343 ،جمهوری اسالمي ايران با داشتن 2022
کیلومتر مرز آبي بیش از  42درصد تجارت خود را نیز از طريق حمل و نقل دريايي انجام ميدهد .هر ساله تعداد زياد
سوانح دريايي مخصوصاً شناورهای زير  3222تن در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسالمي ايران و عليالخصوص در
حاشیهی جنوبي کشور(خلیج فارس و دريای عمان) سازمان بنادر و دريانوردی را با چالشهای جدی مواجه ساخته
است(ريیسي ،سعیدی و شمالي پور .)1342 ،عدم ارتقاء سطح کیفیت آموزشي دريانوردان مطابق استانداردهای بین-
المللي حمل و نقل دريايي ،به يکي از دغدغههای مهم صنعت حمل و نقل دريايي کشور تبديل شده است.
اهمیت اين موضوع از آنجا مشخص مي شود که بحث آموزش دريانوردان در اهداف و سیاستهای زير بخش حمل
و نقل دريايي در پیشنويس برنامه چهارم توسعهی کشور و اهداف تحقیقاتي هر سالهی سازمان بنادر و دريانوردی،
بیان شده است(سفری .)1349 ،مراکز آموزش دريايي به عنوان تربیت کنندهی نیروی انساني و سازمان بنادر و
دريانوردی بعنوان متولي صدور گواهینامههای دريانوردی ميتوانند گامهای موثری جهت بهبود کیفیت اموزش بردارند.
با توجه به اهمیت و ضرورت نیروی انساني کا رآمد در صنعت دريانوردی کشور و نیاز مبرم آنها به آموزش مستمر در
ردههای مختلف و دور بودن آنها از مراکز آموزشي به علت انجام سفرهای دريايي ،بیشتر به نقش و ضرورت شیوهی
آموزشي که بتواند در تمام مراحل شغلي(دريا و خشکي) موثر باشد ،پي برده ميشود(مظفری مکي آبادی.)1343 ،
بررسيها نشان دادهاند که در کشور ،مباحث آموزشي حول کشتيهای بزرگ و آموزش شناورهای زير 3222هزار تن
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در راستای بهبود آموزش ،خدمهی اين شناورها ،موسسات آموش دريايي شکل
گرفتند(ودادی.)1301 ،
در تحقیقي که عباسي زاده ( )1343با عنوان" شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر افزايش ايمني شناورهای
غیرکنوانسیوني در بنادر ايران" انجام دادهاست ،به اين نتیجه دست يافتهاست که آموزش دريانوردان به عنوان يکي از
شش فاکتور موثر در افزايش ايمني شناورهای غیرکنوانسیوني تلقي ميشود .قاسمي داماني( )1342تحقیقي با عنوان
"ارزيابي اثربخشي آموزشهای دريايي برای دريانوردان شناورهای با محدودهی سفرهای نزديک به ساحل در بنادر
ايران" انجام دادهاست ،به اين نتیجه رسیدهاست که مهمترين عاملي که تأثیر بسزايي در شکل گرفتن خطای انساني در
سوانح دريايي دارد ،ضعف آموزش موسسات دريايي است .بنابراين ،ارتقاء کیفیت آموزش دريانوردان ميتواند موجب
حمل و نقل ايمنتر دريايي گردد.
نورامین و سجادی پارسا( )1304به بررسي ايمني دريايي و قوانین ايمني در حوزه حمل و نقل دريايي پرداختهاند.
نتايج آنان نشان دادهاست که نظارت بیشتر سازمان بنادر و دريانوردی بر مؤسسات آموزشي کشتیراني و ايجاد تفاهم
نامههای همکاری بین مؤسسات آموزشي داخلي و مؤسسات معتبر خارجي ميتواند ،بر کیفیت خدمات آموزشي ارايه
شده به دريانوردان اثرات مثبتي بگذارد .ياراحمد زهي و همکاران( )1341هدف از برگزاری دورههای آموزشي ارتقاء
مهارتهای فني ،انساني و ادراکي و بهبود عملکرد دريانوردان ميباشد .بنابراين ،بهترين دورههای آموزشي دريايي آن
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دورههايي هستند که با محتوای متناسب با نیازهای آموزشي شرکتکنندگان تدوين و تنظیم شده باشند .مهرآرا،
رضوانیان و ياراحمدی( )1342هزينههای مربوط به آموزش دريانوردان برای تمامي کشورها ،جزء هزينه های سنگین در
مقام مقايسه با ساير رشته ها تلقي شده و ضمن وجود پیچیدگيهای آموزشي و حرفه آموزی ،بار مالي خاصي را بر
آموزش دريانوردان به وجود مي آورد.
بر اساس نتايج مطالعهی زراعتپیشه( )1341بهینه سازی آموزش منطبق با نیاز حرفهای ،اعمال تغییر در روش-
های آموزش و مقطع شروع آموزش و کاهش طول دورهی آموزش بر کیفیت آموزشهای ارايه شدهی موسسات آموزش
دريايي موثر ميباشند(پازارا 1و همکاران .)2220 ،دانش تجربي و تخصصي کم يکي از علل مهم خطای انساني در سوانح
تشخیص داده شده است و بیانگر اين مطلب است که افراد شاغل در کشتي اغلب با چگونگي کارکرد سیستمها و
استفادهی بهینه و مؤثری از آنها آشنا نیستند .مهرابيفرد( )1349نشان دادهاست که مهمترين عامل که تأثیر بهسزايي
در پیشگیری از حوادث و کم کردن خطای انساني دارند ،آموزش صحیح و کارآمد است .بنابراين ،ارتقاء کیفیت آموزشي
که به دريانوردان ارايه ميشود ،ميتواند مستقیماً موجب حمل و نقل ايمنتر شود .عماد و ياراحمدی( )1341معتقدند
که هدف فنآوریهای آموزشي ،تسهیل و بهبود عملکرد يادگیری است .در اين راستا ،شبیهسازهای آموزشي ميتوانند
به عنوان رسانهی آموزشي موجب توسعهی مهارت حرفهای دريانوردان شوند(زيارتي.)2221 ،
برای افزايش بهرهوری دريانوردان بايد به آموزش زبان انگلیسي آنان و ارتقاء دانش ،مهارت و آشنايي با سیستمهای
خودکار توجه نمود ،در اين راستا ،بايد در طرح درسهای موسسات آموزش دريايي بازنگری شود .نوروزی و فالح-
زاده( )1341نشان دادهاند که در جامعهی سنتي دريانوردی ،وضعیت کنوني عوامل فرهنگ دريايي ،سطح سواد،
دسترسي به آموزش متناسب با شغل در حد مناسبي نیست و در سالیان اخیر  %80از سوانح رخ داده برای شناورهای
تحت پرچم جمهوری اسالمي مربوط به شناورهای سنتي است که در محدودهی نزديک به ساحل تردد مينمايند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است .اين تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است :در
مرحله اول بر اساس مطالب گفته شده در بخش مقدمه گروه کانوني پنج نفره شامل فارغالتحصیالن ،مدرسان و مالکین
اين موسسات و کارشناسان ايمني و آموزش بندر بوشهر ،شاخص های موثر بر سیستم آموزشي موسسات دريايي
شناسايي شدهاند .کیفیت آموزش ،کیفیت ارايهی خدمات و ايجاد انگیزش در فراگیران به عنوان سه معیار اصلي در
سیستم آموزشي موسسات دريايي شناسايي شدهاند.
بحث کیفیت آموزش بیشتر از طرف مسووالن آموزش و کارشناسان ايمني و سوانح دريايي اداره بندر بوشهر و
مالکین موسسات آموزشي مورد تاکید بوده است .آنها کیفیت آموزش را در قالب عوامل زير تعريف نمودند:
.1
.2
.3
.9
.2
.8
.1

مفهومي و قابل استفاده بودن مطالب در صنعت دريانوردی
نوآوری مطالب درسي در دوره های آموزشي
مناسب بودن کیفیت و محتوای جزوات دوره
منظم و يکپارچگي مطالب ارائه شده
ويژگي های شخصیتي مدرس همچون قدرت بیان
تاثیر آموزشها بر مهارت کاری دانش آموختهگان
موثر بودن آموزشها بر قوه تصمیمگیری دانشآموخته در شرايط بحراني و حساس
.Pazara
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بحث کیفیت ارائه خدمات بیشتر از طرف فراگیران و مدرسین مورد تاکید بوده است .آنها کیفیت ارائه خدمات را در
قالب عوامل زير تعريف نمودند:
 .1تناسب مدت زمان دوره جهت ارائه مطالب بطور کامل
 .2میزان تسلط و احاطهی علمي اساتید بر مطالب
 .3آموزشهای عملي حین دوره آموزشي
 .9بکارگیری تجهیزاتي همچون وسايل کمک ناوبری و سیمیالتور در حین تدريس
 .2دسترسي سريع و کافي مدرسان و فراگیران به کامپیوتر و اينترنت
فراگیران و مدرسان ،انگیزش را در قالب عوامل زير تعريف نمودند:
 .1ايجاد انگیزه يادگیری در يادگیرندگان
.2

بازخورد به موقع

 .3مشارکت دادن فراگیران
 .9داشتن هدف يا آگاهي از اهداف برنامه درسي توسط فراگیران
 .2چگونگي تعامل مدس و فراگیر
مرحله دوم رتبه بندی معیارها و زير معیارهای شناخته شده در مرحله اول تحقیق مي باشد .در اين مطالعه از
تکنیک سلسله مراتبي برای اولويتبندی معیارهای شناسايي شده استفاده شدهاست .ابتدا ،مسئله تجزيه شده و به
صورت سلسله مراتبي ساختاربندی شدهاست ،پس از آن رويکرد اولويتبندی به منظور تعیین اهمیت نسبي هر يک از
معیارها آغاز شدهاست  .در هر سطح ،زيرمعیارها دو به دو بر اساس میزان تاثیر و نفوذشان و بر اساس معیارهای تعیین
شده در سطوح باالتر مورد مقايسه قرار گرفتهاند .اين مقايسههای زوجي بر مبنای نظر پنج نفر از افراد مرتبط با
موضوع تحقیق که به طور تصادفي از هر کدام از فارغ التحصیالن ،مدرسان و مالکین اين موسسات و کارشناسان ايمني
و آموزش بندر بوشهر انتخاب شدهاند ،تعیین و مورد قضاوت قرار گرفتهاست.
در فرآيند تحلیل سلسله مراتبي عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجي
مقايسه شده و وزن آنها محاسبه شدهاست .اين وزنها وزن نسبي 1نامیده ميشوند سپس با تلفیق اين وزنها وزن
نهايي 2هر گزينه مشخص شدهاست .کلیه مقايسهها در فرآيند سلسله مراتبي به صورت زوجي انجام گرفتهاند جهت
مقايسه از قضاوتهای شفاهي استفاده شدهاست .به گونهای که اگر عنصر  iبا عنصر  jمقايسه شد ،آنگاه تصمیمگیرنده
پاسخ خود را در مورد ترجیح اين دو عنصر بر هم از گزينههای موجود که توسط ساعتي( )1442به مقادير کمي تبديل
شدهاند ،انتخاب کردهاست .جدول ( )1مقدار عددی ترجیحات برای مقايسه زوجي را نشان ميدهد(قدسي پور.)1341 ،
جدول ( )1مقادیر عددی ترجیحات برای مقایسه زوجی

ترجیحات (قضاوت شفاهي)

مقدار عددی

کامالٌ مرجح يا کامالٌ مهمتر و يا کامالٌ مطلوبتر

4

ترجیح يا اهمیت يا مطلوبیت خیلي قوی

1

ترجیح يا اهمیت يا مطلوبیت قوی

2

کمي مرجح يا کمي مهمتر يا کمي مطلوبتر

3

. Local Priority
. Overall Priority

5

1
2
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ترجیح يا اهمیت يامطلوبیت يکسان

1

ترجیحات بین فواصل فوق

2،9،8،0

پس از تشکیل ماتريس مقايسه ،مرحله بعدی محاسبه وزن نسبي و در نهايت وزن نهايي هر يک از فاکتورها است.
يک ماتريس مقايسهی زوجي ،يک ماتريس مربع

مي باشد که در آن

مقايسه ميباشد .اين ماتريس به صورت زير نشان داده ميشود که در آن
() 1

i, j=1, 2,….., n

=A

بیانگر تعداد گزينههای مورد بررسي و
ترجیح عنصر  iنسبت به عنصر  jاست.

،

A=:

عناصر قطر اصلي يک ماتريس مقايسهی زوجي همواره برابر با عدد يک خواهد بود .ماتريس مقايسه زوجي ميتواند
سازگار يا ناسازگار باشد .در حالتي که ماتريس سازگار باشد ،محاسبه وزن ساده

ساده بوده و از نرمالسازی عناصر

هر ستون بدست ميآيد(قدسي پور.)1341 ،
یافته های تحقیق
با به کارگیری مرحله اول روششناسي اين تحقیق و پیشینهی تحقیق معیارهای مربوط به هر کدام از معیارها و
زيرمعیارهای موثر در سیستم آموزشي موسسات دريايي شناسايي شدهاند .در اين قسمت ،اين معیارها و زيرمعیارها بر
اساس مراحل تکنیک سلسله مراتبي که در روششناسي تحقیق بدان اشاره شدهاست ،مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته-
اند  .ابتدا معیارها و زيرمعیارها به صورت سلسله مراتبي ساختاربندی شدهاند .نتايج اين بخش ،در شکل  2نشان داده
شده است:

6
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شاخصهای موثر بر موسسات
آموزش دريايي

انگیزش

کیفیت ارائه خدمات

ايجاد انگیزه يادگیری در يادگیرندگان

تناسب مدت زمان دوره جهت ارائه

مفهومي و قابل استفاده بودن مطالب

مطالب بطور کامل

در صنعت دريانوردی

میزان تسلط و احاطه علمي اساتید

نوآوری مطالب درسي در دورههای

بر مطالب

آموزشي

آموزشهای عملي حین دوره

مناسب بودن کیفیت و محتوای

آموزشي

جزوات دوره

داشتن هدف يا آگاهي از اهداف برنامه

بکارگیری تجهیزاتي همچون وسايل

منظم و يکپارچگي مطالب ارائه شده

درسي توسط فراگیران

کمک ناوبری و سیمیالتور در حین

بازخورد به موقع

مشارکت دادن فراگیران

کیفیت آموزش

تدريس
چگونگي تعامل مدس و فراگیر

ويژگيهای شخصیتي مدرس همچون
قدرت بیان

دسترسي سريع و کافي مدرسان و
فراگیران به کامپیوتر و اينترنت

تاثیر آموزشها بر مهارت کاری دانش
آموختهگان
موثر بودن آموزشها بر قوه تصمیم
گیری دانش آموخته در شرايط بحراني
و حساس

شکل ( )2درختچه سلسله مراتبی موضوع تحقیق

در مرحله بعد مقايسات زوجي بین معیارها و زير معیارهای تحقیق صورت گرفتهاست .نتايج اين مرحله در جداول
 2الي  8نشان داده شدهاند  .اعداد درون هر کدام از جداول بیانگر ترجیحات و اهمیت عامل سطر به عامل ستون است.
اين مقادير از طريق محاسبه میانگین هندسي نظرات پنج نفر گروه کانوني تحقیق بدست آمدهاند.
جدول( )2مقایسات زوجی سه دسته کلی متغیرهای تحقیق

کیفیت آموزش

کیفیت ارائه خدمات

انگیزش در فراگیران

کیفیت آموزش

1

2/122

2/129

کیفیت ارائه خدمات

2/203

1

1/828

انگیزش در فراگیران

2/233

2/984

1
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جدول( )3ماتریس نرمالیزه سه دسته کلی متغیرهای تحقیق

کیفیت آموزش

کیفیت ارائه خدمات

انگیزش در فراگیران

میانگین رديف

کیفیت آموزش

2/244

2/293

2/222

2/322

کیفیت ارائه خدمات

2/912

2/812

2/298

2/222

انگیزش در فراگیران

2/120

2/212

2/248

2/233

براساس نتايج جداول  2و  3مشاهده مي شود که معیار کیفیت ارايه خدمات با دارا بودن وزن  2/222بیشترين اهمیت
را از نظر متخصصین به خود اختصاص دادهاست .جدول  9مقايسههای زوجي بین زيرمعیارهای کیفیت آموزش را نشان
ميدهد .در اين جدول زير معیار مفهومي و قابل استفاده بودن مطالب در صنعت دريانوردی با وزن  2/219بیشترين
اهمیت ،و زير معیار ويژگي های شخصیتي مدرس همچون قدرت بیان با وزن  2/221کمترين اهمیت را دارا مي باشد.
نرخ ناسازگاری اين ماتريس برابر با  2/220گرديده است .از آنجايي که اين مقدار کوچکتر از  2/1مي باشد ،لذا ،ميتوان
گفت که قضاوتها و مقايسات زوجي دارای سازگاری و پايايي است(مومني.)1341 ،
جدول( )4ماتریس نرمالیزه متغیرهای کیفیت آموزش

کیفیت آموزش

مطالب در صنعت دريانوردی

مفهومي و قابل استفاده بودن

آموزشي

نوآوری مطالب درسي در دورههای

جزوات دوره

مناسب بودن کیفیت و محتوای

منظم و يکپارچگي مطالب ارائه شده

ويژگي های شخصیتي مدرس

تاثیر آموزشها بر مهارت کاری

بحراني و حساس

گیری دانش آموخته در شرايط

2/219

موثر بودن آموزشها بر قوه تصمیم

وزن

2/122

2/140

2/212

2/221

2/104

2/142

جدول  2مقايسههای زوجي بین زيرمعیارهای کیفیت ارايه خدمات را نشان ميدهد .در اين جدول زير معیار
بکارگیری تجهیزاتي همچون وسايل کمک ناوبری و سیمیالتور در حین تدريس با وزن  2/934بیشترين اهمیت و زير
معیار دسترسي سريع و کافي مدرسان و فراگیران به کامپیوتر و اينترنت با وزن  2/222کمترين اهمیت را دارا مي
باشد .نرخ ناسازگاری اين ماتريس برابر با  2/281گرديده است .از آنجايي که اين مقدار کوچکتر از  2/1مي باشد ،لذا،
ميتوان گفت که قضاوتها و مقايسههای زوجي دارای سازگاری و پايايي است.
جدول ( )5ماتریس نرمالیزه متغیرهای کیفیت ارائه خدمات

کیفیت ارائه
خدمات

وزن

تناسب مدت زمان

میزان تسلط و

دوره جهت ارائه

احاطه علمي

مطالب بطور کامل

اساتید بر مطالب

2/130

2/200

آموزش های عملي
حین دوره آموزشي

2/202
8

بکارگیری

دسترسي سريع

تجهیزاتي همچون

و کافي مدرسان

وسايل کمک

و فراگیران به

ناوبری و سیمیالتور

کامپیوتر و

در حین تدريس

اينترنت

2/934

2/222
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جدول  8مقايسات زوجي بین زيرمعیارهای انگیزش را نشان ميدهد .در اين جدول زير معیار ايجاد انگیزه يادگیری
در يادگیرندگان با وزن  2/922بیشترين اهمیت ،و زير معیار داشتن هدف يا آگاهي از اهداف برنامه درسي توسط
فراگیران با وزن  2/211کمترين اهمیت را دارا مي باشد .نرخ ناسازگاری اين ماتريس برابر با  2/293گرديده است .از
آنجايي که اين مقدار کوچکتر از  2/1مي باشد ،لذا ،ميتوان گفت که قضاوتها و مقايسههای زوجي دارای سازگاری و
پايايي است.

جدول( )6ماتریس نرمالیزه متغیرهای انگیزش

انگیزش

ايجاد انگیزه يادگیری در

بازخورد به

مشارکت دادن

يادگیرندگان

موقع

فراگیران

2/922

2/132

2/282

وزن

داشتن هدف يا آگاهي
از اهداف برنامه درسي
توسط فراگیران

چگونگي تعامل
مدس و فراگیر

2/211

2/132

نتیجه گیری
به علت نقش قاطع حمل و نقل دريايي در تجارت خارجي کشورها بخشهای مهمي از اقتصاد ملي کشورها تحت
تاثیر کمیت و کیفیت نیروی انساني دريانورد ميباشد .بنابراين ،بحث آموزش دريانوردان امری حیاتي است .تربیت
دريانوردان از دو حوزه دارای اهمیت ميباشد .يکي از بعد کمبود نیروی انساني مورد نیاز صنعت دريانوردی مخصوصاً در
قسمت کشتیراني و ديگری بحث ايمني دريانوردی است .نتايج جداول تکنیک سلسله مراتبي نشان داد که در بین سه
دسته کلي کیفیت آموزش ،کیفیت اراِيه خدمات و انگیزش ،فاکتور کیفیت ارائه خدمات با میانگین  2/222نسبت به دو
دسته ديگر در اولويت مي باشند .در میان زير فاکتورهای کیفیت ارائه خدمات ،زيرمعیار بکارگیری تجهیزاتي همچون
وسايل کمک ناوبری و سیمیالتور در حین تدريس با میانگین  2/934نسبت به ديگر زير معیارها در اولويت مي باشد.
در میان زيرفاکتورهای کیفیت آموزش ،زيرمعیار مفهومي و قابل استفاده بودن مطالب در صنعت دريانوردی با میانگین
 2/219نسبت به ديگر زير معیارها در اولويت مي باشد و در در میان زيرفاکتورهای انگیزش ،ايجاد انگیزه يادگیری در
يادگیرندگان با میانگین  2/922نسبت به ديگر زير معیارها در اولويت مي باشد .با توجه به مطالب فوق برای بهبود
وضعیت سیستم آموزشي موسسات دريايي استان بوشهر راهکارهای زير پیشنهاد مي گردد:
 .1اختصاص دادن بودجه و کمک مالي سازمان بنادر و دريانوردی به موسسات دريايي جهت تامین هزينههای
مالي خريد تجهیزات وسايل کمک ناوبری و سیمیالتور
 .2برگزاری جلسات با اداره بندر آن شهرستان جهت برگزاری دوره های عملي برای فراگیران در بندر
 .3افزايش زمان کالس ها (برای جلوگیری از کاهش کیفیت کالس ها يک زمان استراحت  12دقیقه ای درنظر
گرفته شود)
 .9تهیه طرح درس هر دوره بر اساس آخرين اصالحات کنوانسیون  STCWو نیز براساس نیاز کاری دريانوردان
 .2تهیه کردن کامپیوتر برای تدريس برخي مطالب تئوری به صورت آموزش از راه دور
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منابع

تدبیری رودی ،م .)1341( .ارزيابي و رتبه بندی استانداردهای آموزشي و گواهینامه های دريانوردی پرسنل شناورهای صیادی
ايراني زير  29متر با نگرشي بر کنوانسیون( STCW-Fموردکاوی بنادر صیادی چابهار و کنارك) ،پاياننامه کارشناسي
ارشد ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار.
ريیسي ،ف؛ سعیدی ،س و شمالي پور ،ب .)1342( .ايمني دريانوردی و حفاظت از محیط زيست دريايي ،پانزدهمین همايش
صنايع دريايي ،بندر عباس.41-04 ،
زراعت پیشه ،ن .و مهدی زاده ،م .)1341(.توسعه سواحل مکران و اقتدار دريايي جمهوری اسالمي ايران با رويکرد منابع انساني –
فرصت های آموزشي و پژوهشي و علوم دريايي .اولین همايش ملي توسعه سواحل مکُران و اقتدار دريايي جمهوری اسالمي
ايران ،چابهار ،بهمن ماه.
سجادی پارسا ،س و نورامین ،ا .)1304( .بررسي اثرات محیط کاری بر جذب و ماندگاری شغلي دريانوردان :مقايسهی بین کشتي-
های تانکر ،فله بر و کانتینربر ،اقیانوس شناسي.12-1 ،)1(1 ،
سفری ،ا .)1349( .بررسي تاثیرات پیاده سازی و اجرای سیستم مديريت کیفیت در اداره امتحانات و گواهینامههای دريانوردی
استان بوشهر ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه علوم دريايي خارك.
عباسي زاده ،م .)1343( .شناسايي و رتبه بندی عوامل موثر بر افزايش ايمني شناورهای غیرکنوانسیوني در بنادر ايران ،پايان نامه
کارشناسي ارشد ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار.
عماد ،غ .ياراحمدی ،آ .)1341( .بررسي تاثیر مديريت ايمني کشتيها بر اقتدار دريايي ايران ،اولین همآيش ملي توسعه سواحل
مَکُران و اقتدار دريايي جمهوری اسالمي ايران ،چابهار.
قاسمي داماني ،س )1342( .ارزيابي اثر بخشي آموزش های دريايي برای دريانوردان شناورهای با محدوده سفرهای نزديک به
ساحل در بنادر ايران ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار.
قدسي پور ،ح .)1341( .مباحثي در تصمیمگیری چند معیارهی فرآيند تحلیل سلسله مراتبي ،انتشارات صنعتي امیر کبیر ،چاپ
دهم.
مظفری مکي آبادی ،ع .)1343( .بررسي تاثیر شیوه آموزش تلفیقي بر میزان يادگیری و يادداری دانشجويان دريانوردی(مورد
کاوی دانشجويان کارداني رشته دريانوردی شهید کالنتری محمودآباد) ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه دريانوردی و
علوم دريايي چابهار.
مهرابيفرد ،ی .)1349( .ارزيابي سیستم آموزش خدمهی شناورهای زير  3222تن و ارايه راهکارهايي برای بهبود کیفیت سیستم،
پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار.
مهرآرا ,ا؛ رضوانیان ,ص و ياراحمدی ،آ .)1342( .ضروت توجه به عامل نیازهای خاص ماهیت شغلي دريانوردی جهت افزايش
انگیزه دريانوردان ايراني و ارايه پیشنهادها .بیست و يکمین همايش ارگانهای دريايي ،رامسر.
مومني ،م .)1341( .مباحث نوين تحقیق در عملیات .چاپ چهارم .انتشارات مؤلف.
نوروزی،ر و فالح زاده ،م .)1341( .نقش توسعهی بندر چابهار در منابع انساني دريانورد سواحل مکران ،اولین همآيش ملي توسعه
سواحل مکُران و اقتدار دريايي جمهوری اسالمي ايران ،چابهار.
ودادی ،ح .)1301( .بررسي و امکان سنجي ايجاد بستر مناسب برای شناسايي ،جذب ،آموزش ،پرورش و نگهداری منابع انساني
دريانورد (تحقیق در خصوص جذب و تربیت دريانورد) .اداره کل مرکز تحقیقات سازمان بنادر و دريانوردی.
ياراحمدزهي ،م ،آبتین ،ع و عسکری پور گلويک ،ح .)1341( .آموزش و توسعه سرمايه انساني مستقر در سواحل مکُران و اقتدار
دريايي جمهوری اسالمي .اولین همآيش ملي توسعه سواحل مکُران و اقتدار دريايي جمهوری اسالمي ايران ،چابهار ،ايران.
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