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اولویت بندی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی با استفاده از
تکنیک سلسله مراتبی
جعفر سياره ،1رويا حقيچوبر

2

چکیده
پس از بروز هر سانحه دريايي اولين مکاني که با آن ارتباط و تماس اضطراری برقرار ميشود نزديکترين مرکز تجسس
و نجات دريايي آن منطقه است  .اين مرکز مسئول اعمالي چون تجسس و نجات ،کمکهای پزشکي ،جلوگيری از
آلودگي دريا و کنترل ايمني دريايي يک منطقه به حساب ميآيد .بنابراين الزم است تا عواملي که در موفقيت يا عدم
موفقيت عمليات جستجو و نجات دريايي موثر هستند ،شناسايي و اولويت بندی گردند .اين مقاله با رويکرد توصيفي-
پيمايشي ،عوامل موثر بر عمليات جستجو و نجات دريايي را شناسايي و سپس با استفاده از تکنيک سلسله مراتبي آنها
را رتبه بندی کرده است .نتايج تحقيق نشان مي دهد که در بين  9گروه تجهيزات مرتبط با عمليات جستجو و نجات،
نيروی انساني ،فعاليتهای دريايي ،سازمان های مربوطه و قوانين و مقررات ،تجهيزات مرتبط با عمليات جستجو و
نجات از اولويت بيشتری در موفقيت يا عدم موفقيت عمليات جستجو و نجات دريايي برخوردار مي باشد.
واژگان کلیدی :سوانح دریایی ،عملیات جستجو و نجات دریایی ،کنوانسیون جستجو و نجات دریایی،
تکنیک سلسله مراتبی

تاريخ دريافت مقاله59/22/11 :
تاريخ پذيرش مقاله59/20/22 :

 -1دانشيار مديريت علوم دريايي دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار (نويسنده مسئول)J.Sayareh@gmail.com :
 -2دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت -پرديس دانشگاه سيستان و بلوچستان
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مقدمه

مي توان گفت که اکثريت حمل و نقل کاال در جهان از لحاظ وزني و حجمي از طريق دريا و کشتيها صورت ميگيرد.
جا به جايي انبوه کاال از يکسو و ارزان بودن حمل و نقل دريايي از سوی ديگر ،فعاليتهای دريايي و بندری را بسيار
پراهميت کرده است .يکي از مهمترين چالشهای فرآروی حمل و نقل دريايي بحث ايمني آن ميباشد؛ زيرا ساالنه
حوادث کثيری در آبهای جهان رخ ميدهد که نتيجه آن تلفات جاني ،خسارت اقتصادی و آلودگيهای زيستمحيطي
ميباشد .بر همين اساس بحث تجسس و نجات دريايي مقولهای بسيار مهم به حساب ميآيد (گلستاني.)1252 ،
کشور ما دارای حدود  9022کيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب است .به دليل آنکه کشور ما دارای موقعيت
ژئواستراتژيکي منحصر به فردی (مخصوصاً بهواسطه خليجفارس) است ،لذا ساالنه کشتيهای بسياری از نزديکي
کشورمان عبور ميکنند (باورصاد و ديگران .)1252 ،بررسي سوانح دريايي کشور ما و آمار نجات يافتگان اين سوانح طي
سال های  1211تا  1252در قالب جدول  1نشان داده شده است:
جدول ( )1آمار خدمات جستجو و نجات دریایی بین سال های  1811تا ( 1838سازمان بنادر و دریانوردی)1831 ،
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تعداد ارائه خدمات جستجو و نجات دريايي به شناورهای ايراني و
خارجي (مورد)
تعداد ارائه خدمات جستجو و نجات دريايي به شناورهای ايراني
(مورد)

بررسي آمار جدول  1نشان مي دهد که کشور ما هر ساله شاهد سوانحي بوده است که به عمليات جستجو و نجات
دريايي برای افراد نجات يافته و يا در مورد وضعيت نجات و يا غرق شناورها نيازمند بوده است .بنابراين بررسي وضعيت
عمليات جستجو و نجات دريايي و عوامل تاثير گذار بر آن در کشورمان امری ضروری است.
کنوانسیون جستجو و نجات دریایی
مفهوم نجات دريايي در دو دهه گذشته به طور قابل توجهي تغيير کرده است .توسعه در ارتباطات ،پيشرفت در حوزه
دريانوردی و افزايش ترافيک دريايي ،منجر به تغييرات عظيمي در تصوير سنتي مدلهای نجات دريايي شده است
(.)Gonza ´lez, 1990
همهروزه حوادث و تصادفات فراواني در بخشهای مختلف حمل و نقلي اتفاق ميافتد که هزينههای گزافي برجای
مي گذارد .صنعت دريايي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و همهساله ،حوادث فراواني که بنا به عوامل مختلف رخ ميدهد
و هزينه های زيادی را به بار مي آورد .لذا با کنترل اين حوادث و رفع و يا حداقل کردن هزينههای ناشي از آن ،ميتوان
در توسعه اين صنعت نقش بسزايي داشت (گلستاني.)1252 ،
کنوانسيون جستجو و نجات دريايي در سال  1505در سازمان بينالمللي دريانوردی مشتمل بر يک مقدمه و  1ماده و
يک ضميمه به تصويب رسيد که در سال  1519الزماالجرا شد و بالغ بر  92کشور به اين کنوانسيون ملحق شدهاند.
کشور ما نيز بر اساس ماده واحده مصوب  1202/2/21مجلس شورای اسالمي به اين کنوانسيون ملحق گرديد .هدف
اصلي اين کنوانسيون ،تسهيل همکاری بين کشورها در زمينه عمليات تجسس و نجات ميباشد که به وسيله يک طرح
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جستجو و نجات جهاني تکميل خواهد شد .طبق ضميمه کنوانسيون ،کشورهای عضو ميبايستي امکانات و تجهيزات و
ترتيبات الزم را برای انجام تجسس و نجات در آب های ساحلي خود ايجاد نمايند ،با کشورهای همسايه موافقتنامههای
الزم را امضا نمايند و در زمينه کمک به يکديگر از نظر امکانات و تجهيزات ،آموزش و بازديدهای مربوطه اقدام نمايند
(اداره کل بنادر و دريانوردی استان خوزستان.)1251 ،
سیستم جهانی ایمنی و اضطرار دریایی
اين سيستم در سال  1505توسط سازمان جهاني دريانوردی معرفي و از  1555الزماالجرا گرديد .پس از انجام مطالعات
تکميلي فني توسط اتحاديه بينالمللي ارتباطات راه دور  1ITUو تهيه مشخصات فني و عملياتي مرتبط با آن از اوايل
سال 1555ميالدی برای شناورهای تجاری باالی  222تن و همچنين شناورهای فعال در عرصه دريانوردی بينالمللي
اجباری گرديده و امروزه يکي از ابزارهای اصلي و مهم برای تضمين سالمت دريانوردی کشتيها و واحدهای شناور
محسوب مي گردد .هدف اين سيستم ،تهيه سيستم جستجو و نجات کارا در سطح جهاني با استفاده از فنّاوریهای
پيشرفته ماهوارهای و ارتباطات بين سرزميني است .مهم ترين وظايف ارتباطي اين سيستم شامل هشدار دهي ،برقراری
ارتباطات جستجو و نجات و مکانيابي ميباشد .مطابق با قوانين سوالس ( )2SOLASگروههای جستجو و نجات
ساحلي و همچنين کشتيهای نزديک به محل حادثه ميبايست با بهرهگيری از فنهای مخابراتي زميني و ماهوارهای در
سريعترين زمان ممکن از حادثه رخ داده آگاه گرديده و با کمترين تأخير ممکن ،با ايجاد يک گروه هماهنگ جستجو و
نجات به ياری کشتي سانحه ديده بپردازند .کشتيهای که به تجهيزات  2GMDSSمجهز گرديدهاند در دريا بسيار
ايمنتر بوده و احتمال رسيدن کمک بهموقع برای آنها در هنگام بروز سانحه و يا مصيبت بيشتر ميباشد چراکه اين
سيستم درزماني که کارکنان شناور زمان کافي برای درخواست کمک را بهصورت کامل ندارند بهصورت خودکار با اعالم
هشدار موقعيت کشتي را نيز گزارش ميدهد (تنگستاني و ديگران.)1251 ،
سيستم جهاني ارتباطات اضطراری و ايمني دريانوردی که عمدتاً برای خودکار نمودن مبادله عالئم اضطراری و ايمني
کشتيها طراحيشده دارای کيفيت بهتر ،سرعت عمل بيشتر و روش بهرهبرداری سادهتری بوده و از انعطافپذيری
قابلتوجهي نيز برخوردار است ( .)Soares and Teixeira, 2008
عملیات جستجو و نجات دریایی
با عنايت به موقعيت جغرافيايي و استراتژيک خليجفارس در ارتباط با حملونقل دريايي و تردد ساالنه بيش از دهها هزار
فروند کشتي به اين منطقه حساس و تردد شمار زيادی از شناورهای سنتي که به دليل قديمي بودن اينگونه شناورها،
خليجفارس بهعنوان يکي از مناطق بالقوه بروز سوانح دريايي و از دست رفتن جان انسانها محسوب ميگردد .همچنين
با ايجاد کريدورهای متعدد هوايي جهت عبور هواپيماها بر فراز خليج فارس ،احتمال وقوع شرايط اضطراری برای
هواپيماها و فرود اجباری در دريا و نهايتا سقوط آنها محتمل است.
کميته جستجو و نجات ملي آمريکا در سال  2222عمليات جستجو و نجات را اينگونه تعريف نموده است "کنترل،
ارتباطات ،هماهنگي و انجام عمليات جستجو و نجات در حالت اضطرار .اين عمليات شامل خدمات پزشکي و کمکهای
اوليه ميباشد که از طريق همکاری بين بخش خصوصي و دولتي ارائه ميگردد".
ارائه خدم ات جستجو و نجات دريايي از سوی کشورها نه تنها تعداد تلفات جاني و مالي را کاهش ميدهد بلکه مزايای
اشاره شده در ذيل را نيز بههمراه خواهد داشت (اداره کل بنادر و دريانوردی استان خوزستان:)1251 ،

1- International Telecommunication Union
2- Safety Of Life At Sea
3- Global Maritime Distress and Safety System
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ايجاد محيطي ايمن جهت به کارگيری صنايع مرتبط دريانودری و هوانوردی ،تجارت ،گردشگری و تحقيقات.
ارتقاء سطح ايمني موجب درخواست و استفاده تعداد افراد بيشتری از هواپيما و کشتي ميشود که اين باعث
توسعه اقتصادی کشور خواهد شد .اين مهم رخ نخواهد داد مگر اينکه تدابير الزم جهت ايجاد خدمات جستجو و
نجات دريايي مطلوب بهمنظور پيشگيری و تقليل اثرات حوادث بد و ناگوار اتخاذ گردد.
انجام عمليات جستجو و نجات موثر و کارا تبليغات مثبتي را بههمراه خواهد داشت ،در مقابل برخورد ضعيف و
غيرموثر در حوادث مهم نتيجه نامطلوب و تبليغات مفني را به همراه خواهد داشت که اين امر تاثير زيادی بر
صنايع حساس مانند گردشگری و حملونقل دريايي خواهد داشت ،و در نهايت موجب تضعيف اينگونه صنايع و
اقتصاد خواهد شد.
سرعت و دقت الزم در عمليات جستجو و نجات دريايي موجب صيانت و حاکميت آبهای کشور و به تبع آن
آبهای استان ميگردد.
موجب کاهش تعداد مصدومين ،مجروحين مفقودين در دريا ميگردد.
باعث افزايش اطمينان روحي و رواني سرنشينان شناورها و نزديکان و بستگان آنها ميگردد.
موجب کاهش حق بيمه مسئوليت و باربری در صنعت کشتيراني و دريانوردی ميگردد.

طرح ملی جستجو و نجات دریایی کشور
ايران دارای  9022کيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب کشور مي باشد و براساس اطالعات وزارت اقتصاد و دارايي در
سال  ،1252بيش از  52در صد واردات و  11درصد صادرات کشور ما از طريق حمل و نقل دريايي صورت ميگيرد
(سياره و ديگران .)1251 ،بنابراين بروز هر سانحه دريايي و تاخير در عمليات جستجو و نجات افراد و حتي کاالهای
صدمه ديده بر اقتصاد کشور تاثير منفي ميگذارد.
با توجه به مطالب فوق الذکر ،داشتن طرح عملياتي مناسب بهمنظور برنامهريزی ،سازماندهي ،هدايت و کنترل سريع
نيرو ها و تجهيزات شرکتکننده در عمليات و نجات کليه انسانهای مضطر در دريا در موفقيت عمليات جستجو و
نجات دريايي بسيار موثر است .سازمان بنادر و دريانوردی به عنوان متولي امور دريايي کشور ،طرح ملي را که مجموعه
ای از وظايف و دستورالعمل های مورد نيازکليه سازمانهای ذيربط شرکت کننده درعمليات جستجو ونجات دريايي مي
باشد را تهيه نموده تا در صورت بروز سوانح منجر به صدمات انساني ،هماهنگي و اقدام الزم را برای بهحداقلرساندن
تلفات جاني و مالي آن بعمل آورد (وزارت راه و شهرسازی.)1252 ،
مناطق تحت پوشش مراکز هماهنگی نجات دریایی کشور
محدوده سواحل کشور جمهوری اسالمي ايران در نواحي درياچه خزر ،خليج فارس و دريايي عمان از نظر پراکندگي
سوا نح دريايي و بمنظور کنترل دقيقتر عمليات های جستجو و نجات به  0مرکز هماهنگي نجات دريايي تقسيم مي
گردد 2 .مرکز در بندر انزلي ،بندر نوشهر و بندر امير آباد در شمال ايران و حاشيه درياچه خزر و  1مرکز در بندر امام
خميني ،بندر بوشهر ،بندر عباس ،و بندر چابهار در جنوب ايران و حاشيه خليج فارس و دريای عمان قرار دارند
(سازمان بنادر و دريانوردی.)1252 ،
مشکالت موجود در جستجو و نجات دریایی
ارائه خدمات جستجو و نجات دريايي مطلوب بهتنهايي توسط يک نهاد ميسر نميباشد ،همچنين در اغلب کشورها اين
مهم با همکاری کليه سازمانها و ارگانهای ذيربط دريايي صورت ميگيرد .لذا اهم مسائل که بهخاطر آنها کشورمان
نتوانسته است خدمات جستجو و نجات دريايي مطلوبي را ارائه نمايد به شرح ذيل اعالم ميگردد (خسروی:)1252 ،
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 شفاف نبودن قوانين دريايي کشور در جهت تصريح در معرفي هماهنگکننده و متولي خدمات جستجو و نجات
دريايي کشور بهمنظور تامين بودجه مورد نياز.
 با عنايت به ابالغ بخشنامه هيئت محترم دولت به کليه دستگاه های ذيربط مبني بر ضرورت همکاری جستجو و
نجات دريايي با سازمان بنادر و دريانوردی ،شايسته است ارتباط يا هماهنگي مناسبي بين سازمان بنادر و دريانوردی با
ارگان های لشکری که مجهز به واحدهای پروازی و ساير امکانات مناسب ميباشند ايجاد گردد.
 بعلت سنتي بودن موتورلنج ها و غيراستاندارد بودن شناورهای کوچک ايراني و همچنين پايينبودن سطح دانش
تخصصي اغلب خدمه مربوطه و بعضا بهدليل فعاليتهای غيرقانوني و قاچاق ،امروزه اين گروه بيش از  02درصد آمار
سوانح شناورهای ايراني را تشکيل ميدهند.

 عدم اجرای دقيق مفاد فصل چهارم کنوانسيون سوالس ،با توجه به اينکه يکي از محورهای اصلي جستجو و نجات
دريايي استفاده از تجهيزات سيستم جهاني ايمني و اضطرار دريايي ) (GMDSSيا استفاده از تجهيزات راديويي مي-
باشد.
 عدم تلفيق مراکز جستجو و نجات دريايي و هوايي
مشکالت اشاره شده فوق از موانع اصلي ارائه خدمات مطلوب جستجو و نجات دريايي در کشور ميباشد و از طرف ديگر،
استفاده از تجربيات ساير کشورها نشانگر اين واقعيت است که بهمنظور دستيابي به اهداف و الزامات کنوانسيون
جستجو و نجات دريايي نبايد به امکانات ساير سازمانهای درون کشوری که اين امکانات را بهمنظور فعاليتهای جاری
خويش در اختيار دارند ،متکي بود .لذا برای افزايش توان عملياتي مرجع ملي جستجو و نجات دريايي کشور و ايجاد
يک سازمان منسجم که دارای کلي ه تجهيزات و پرسنل مورد نياز جهت انجام خدمات مطلوب جستجو و نجات دريايي
را باشد ،بايد سازماندهي مستقل عملياتي–فني–تدارکاتي و مالي ايجاد نمود.
پیشینه تحقیق
در اين قسمت پيشينه تحقيق براساس دو دسته تحقيقات خارجي و داخلي بيان شده اند:
تحقیقات خارجی

ويسوکينيسکي 1و همکارانش ( )2211معتقدند که معموالً عمليات جستجو و نجات دريايي از سه مرحله جمعآوری
اطالعات درباره افراد دچار حادثه ،برنامه ريزی عمليات و اجرای عمليات جستجو و نجات دريايي ميباشد .برنامهريزی
عمليات به اطالعات جامعي درباره تعداد و رفتار افراد سانحه ديده ،شرايط جوی ،وضعيت توپوگرافي منطقه موردنظر
نياز دارد .با پيشرفت فنّاوری و ورود آن به صنايع ،عمليات جستجو و نجات دريايي نيز مستثنا از ديگر صنايع نبوده
است .در حال حاضر گروههای جستجو و نجات از  ArcGISدر عمليات خود بهره ميگيرند .محققين اين تحقيق
نرمافزاری پيشنهاد نمودهاند که عالوه بر جمع آوری اطالعات در ارتباط با محيط سانحه به تجزيه و تحليل رفتار افراد
سانحه ديده ميپردازد .البته اطالعات مورد نياز بخش انساني بستگي به جمعآوری اطالعات درباره رفتار افرادی
ميباشد که قبالً اين تجربه (قرار گرفتن در حالت اضطرار) را داشتهاند.
انجمن جستجوی دريايي و امداد و نجات ايرلند )2212(2در تحقيقي به توضيحاتي درباره عمليات جستجو و نجات
دريايي پرداختند .اين تحقيق اذعان ميدارد که " انجام عمليات جستجو و نجات دريايي به اندازه کشتي ،پيچيدگي
عمليات ،تعداد افراد و تجهيزات بستگي دار د .عمليات جستجو و نجات دريايي شامل نجات اموال و کاالهای در حال
غرق شدن و نابودی نمي شود مگر آنکه نجات کاالها در راستای نجات جان افراد باشد".

1- Wysokinski et al
2- Irish National Maritime Search and Rescue
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تريفن )2212(1به مطالعه استفاده از کامپيوتر در عمليات جستجو و نجات دريايي پرداخته است .نتايج اين تحقيق نشان
ميدهد که" اجرای موفقيت آميز عمليات جستجو و نجات به چندين عامل بستگي دارد .برخي عوامل همچون شرايط
جوی ،روز يا شب بودن زمان سانحه غيرقابل کنترل هستند .ديگر عوامل را ميتوان با بهکارگيری تجهيزات ارتباطي و
اطالعاتي بهصورت کاراتر کنترل کرد .سيستمهای کامپيوتری مکا ن کشتي دچار اضطرار را نشان داده و مناسبترين
برنامه برای عمليات جستجو و نجات را طراحي ميکنند".
تحقیقات داخلی
گورابي و همکاران ()1251به اين نتيجه رسيدند که از وقوع حوادث ناگوار دريايي ،تلفات انساني و ساير اتفاقاتي که بعد
از آن به وقوع پيوست ،سازمان بينال مللي دريانوردی در راستای وظايف و مسئوليتهای خود با همکاری ساير ارگانهای
جهاني و دولتهای مربوطه ،تصميم به معرفي و ايجاد سيستم جديدی تحت عنوان سيستم ارتباطات اضطراری و ايمني
دريايي در سال  1505گرفت .اين سيستم از اوايل سال  1555ميالدی برای شناورهای تجاری باالی  222تن و
همچنين شناورهای فعال در عرصه دريانوردی بين المللي اجباری گرديد .به طور کلي اين دستگاه در هنگام غرق شدن
شناورها در دريا به صورت اتوماتيک فعال مي شود .بر طبق گزارش  SARSATاز سپتامبر  1512تا  2212حداقل
 22012نفر در  12عمليات جستجو و نجات دريايي ،نجات داده شده اند.
فراست ( )1252اظهار ميدارد که عمليات نجات در مقياس بزرگ ،عملياتي است که برای کمک رساني فوری به تعداد
زيادی از افراد در اضطرار انجام مي شود ،به طوری که امکانات موجود در يک مرکز جستجو و نجات به تنهايي جوابگوی
اين امر نباشد .امروزه با توجه به رشد چشمگير تردد شناورها و هواپيماهای مسافربری در منطقه خليج فارس و دريای
عمان و به دنبال آن بروز سوانح دريايي و تلفات انساني ،اجرای چنين عملياتي در سواحل کشورمان بهخوبي تجربه
نشده است .نتايج محقق نشان داد از بين عوامل اثر گذار عمليات نجات در مقياس بزرگ در بندر شهيد رجايي ،عواملي
همچون به روز بودن امکانات و تجهيزات ،سرعت عمل افراد درگير عمليات نجات نسبت به ساير عوامل از تاثيرگذاری
بيشتری برخوردار هستند.
شکورزاده ( )1252به بررسي تاثير سامانه جهاني اضطرار و ايمني دريايي ) (GMDSSبر افزايش بهرهوری افسران
ناوگان تجاری ايران پرداخته است .نتايج اين محقق نشان داد که از تاثيرات اين سامانه بر افزايش بهره وری افسران
ناوگان تجاری ايران مي توان به مجهز نمودن تيم ها ی جستجو و نجات به امکانات روز از قبيل بالگرد و سيستم جهت
يابي امواج راديويي و فراهم نمودن زير ساختهای حضور بخش خصوصي در مرکز جستجو و نجات بنادر کشور اشاره
کرد.
رضايي ( )1252به ارزيابي عملکرد عمليات جستجو و نجات دريايي در استان بوشهر پرداخت .نتايج محقق نشان داد که
"از ديد افراد قرار گرفته در شرايط اظطرار دريايي  ،بين مولفه های رضايت از کليه عملکردهای خدمات جستجو و نجات
دريايياداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر ،تفاوت معني داری وجود دارد.".
روش تحقیق
تحقيق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات کاربردی است .اين تحقيق در دو مرحله صورت مي گيرد:
مرحله اول ،جمع آوری اطالعات و شناسايي عوامل موثر موفقيت يا عدم موفقيت عمليات جستجو و نجات دريايي است.
به همين منظور از تحقيقات فراست ( ،)1252دستورالعملهای سازمان بنادر و دريانوردی ،ويسوکينيسکي و همکارانش
( )2211و فريفن ( )2212استفاده شده است .با به بررسي اين منابع ،پنج گروه تجهيزات مرتبط با عمليات جستجو و
نجات ،نيروی انساني ،فعاليت های دريايي ،سازمان های مربوطه و قوانين و مقررات در موفقيت يا عدم موفقيت عمليات
جستجو و نجات دريايي موثر مي باشند.
1- Tryfon
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در مرحله دوم ،عوامل شناسايي شده در قالب پرسشنامه ای تهيه و به کارشناسان ايمني و فرماندهان شناورهای
جستجو و نجات دريايي بنادر کشور ارسال و جمع آوری گرديد (از طريق حضوری و ايميل و گوگل درايو) .عوامل امتياز
داده شده در پرسشنامههای دريافتي توسط تکنيک سلسله مراتبي اولويت بندی مي شوند.
تکنیک سلسله مراتبی
يکي از کارآمدترين تکنيک ها در تصميم سازی ،فرآيند تحليل سلسله مراتبي است که برای اولين بار توسط توماس ال
ساعتي در سال  1512مطرح شد .اين تکنيک بر اساس مقايسه های زوجي بنا شده و امکان بررسي سناريوهای مختلف
را به مديران ميدهد .فرآيند تحليل سل سه مراتبي به علت ماهيت ساده و در عين حال جامعي که دارد مورد استقبال
مديران و کاربران مختلف واقع شده است .بر اين اساس و با توجه به اينکه موضوع تصميمگيری در خصوص اولويت
بندی عوامل موثر بر سيستم آموزشي موسسات دريايي در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت ،لذا بهترين روش
جهت نيل به هدف نهايي يعني رسيدن به يک تصميم درست ،روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ) (AHPميباشد.
سلسله مراتبي يک نمايش گرافيکي از مسئله پيچيده واقعي مي باشد که در رأس آن هدف کلي مسئله و در سطوح
بعدی معيارها و گزينهها قرار دارند .هر چند يک قاع ده ثابت و قطعي برای رسم سلسله مراتبي وجود ندارد اما برخي
افراد سعي نمودهاند تا يک سری قواعد کلي در اين زمينه بيان کنند (قدسي پور.)1251 ،
برای استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي بايد درگام اول درختچه سلسله مراتبي رسم شود .اين درختچه از سه
سطح تشکيل ميشود؛ سطح اول هر درختچه بيان کننده هدف تصميم گيرنده است .سطح آخر هر درختچه نيز بيان
کننده گزينههايي است که با همديگر رقابت ميکنند و مقايسه ميشوند .هدف تصميم نيز در نهايت تعيين اهميت
نسبي اين گزينهها به صورت وزنهای عددی ميباشد .سطح مياني درختچه که مهمترين سطح آن است؛ نشان دهنده
معيارهايي است که بر اساس آنها گزينههای رقيب مقايسه ميشوند .اين سطح ميتواند خود از چندين اليه تشکيل
شود .سپس با مقايسه های زوجي ،وزن هر يک از عوامل را در راستای گزينههای رقيب ،بدست ميآيد تا تصميم بهينه
حاصل شود (قدسي پور.)1251 ،
1

محاسبه وزن در روش تحلیل سلسله مراتبی
در فرآيند تحليل سلسله مراتبي عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجي مقايسه
شده و وزن آنها محاسبه ميگردد .اين وزنها وزن نسبي 2ناميده ميشوند سپس با تلفيق اين وزنها وزن نهايي 2هر
گزينه مشخص ميشود .کليه مقايسه ها در فرآيند سلسله مراتبي به صورت زوجي انجام ميگيرد .جهت مقايسه از
قضاوتهای شفاهي استفاده خواهد شد .به گونهای که اگر عنصر  iبا عنصر  jمقايسه شود آنگاه تصميمگيرنده پاسخ
خود را در مورد ترجيح اين دو عنصر بر هم از گزينههای موجود که توسط ساعتي ( )1552به مقادير کمي تبديل
شدهاند ،انتخاب خواهد کرد .جدول  2مقدار عددی ترجيحات برای مقايسه زوجي را نشان ميدهد (قدسي پور.)1251 ،
جدول( )2مقادیر عددی ترجیحات برای مقایسه زوجی (قدسی پور)1831 ،
ترجیحات (قضاوت شفاهی)

مقدار عددی

کامالٌ مرجح يا کامالٌ مهمتر و يا کامالٌ مطلوبتر
ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت خيلي قوی

Extremely Preferred

5

Very Strongly Preferred

0

1- Analytical Hierarchy Process
2- Local Priority
3- Overall Priority

0

پاييز  ،59شماره 6

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي
ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت قوی
کمي مرجح يا کمي مهمتر يا کمي مطلوبتر

Strongly Preferred

9

Moderately Preferred

2

Equally Preferred

1

ترجيح يا اهميت يامطلوبيت يکسان

2،1،6،1

ترجيحات بين فواصل فوق

روشهای محاسبه وزن نسبی
پس از تشکيل ماتريس مقايسه ،مرحله بعدی محاسبه وزن نسبي و در نهايت وزن نهايي هر يک از فاکتورها است .يک
مي باشد که در آن بيانگر تعداد گزينههای مورد بررسي و مقايسه
ماتريس مقايسه زوجي ،يک ماتريس مربع
ترجيح عنصر  iنسبت به عنصر  jاست.
ميباشد .اين ماتريس به صورت زير نشان داده ميشود که در آن
رابطه 1

i, j=1, 2,….., n

=A

A=:

،

عناصر قطر اصلي يک ماتريس مقايسه زوجي همواره برابر با عدد يک خواهد بود .ماتريس مقايسه زوجي ميتواند
ساده بوده و از نرمالسازی عناصر
سازگار يا ناسازگار باشد .در حالتي که ماتريس سازگار باشد محاسبه وزن ساده
هر ستون بدست ميآيد (قدسي پور)1251 ،
تجزیه و تحلیل داده ها
براساس مرحله اول تحقيق 9 ،عامل بر موفقيت يا عدم موفقيت عمليات جستجو و نجات دريايي موثر مي باشند که
عبارتند از :تجهيزات مرتبط با عمليات جستجو و نجات  ،نيروی انساني ،فعاليتهای دريايي ،سازمان های مربوطه و
قوانين و مقررات.
هريک از عوامل فوق الذکر از زير عواملي تشکيل شده اند که در اين تحقيق تنها به اولويت بندی عوامل پرداخته مي
شود .براساس مراحل تکنيک سلسله مراتبي ،مرحله اول ،ترسيم درختچه تصميم گيری سلسله مراتبي مرتبط با موضوع
تحقيق مي باشد (شکل :)1

عوامل موثر بر عمليات جستجو و
نجات دريايي

قوانين و مقررات

سازمان های

فعاليتهای

مربوطه

دريايي

نيروی انساني

تجهيزات مرتبط
با عمليات
جستجو و نجات

شکل ( )1درختچه تصمیم گیری سلسله مراتبی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی

در مرحله دوم ،مقايسه زوجي بين عوامل شناسايي شده انجام مي گيرد که نتايج آن در جدول  ،2نشان داده شده است:
1
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جدول ( )8مقایسه زوجی بین عوامل موثر در عملیات جستجو و نجات دریایی
تجهيزات مرتبط با عمليات

نيروی انساني

فعاليتهای دريايي

سازمان های مربوطه

قوانين و مقررات

EV

تجهيزات مرتبط با عمليات

1

1/229

1/229

1/090

1/512

2/201

نيروی انساني

2/015

1

1/222

1/111

1/029

2/159

فعاليتهای دريايي

2/509

2/061

1

1/511

2/029

2/211

سازمان های مربوطه

2/965

2/100

2/921

1

1/226

2/195

قوانين و مقررات

2/921

2/202

2/202

2/066

1

2/191

با توجه به نتايج جدول  ،2مشاهده مي شود که عوامل سازماني ( )2/201و فعاليتهای دريايي ( )2/211دو عامل اصلي
موثر در موفقيت يا عدم موفقيت عمليات جستجو و نجات دريايي مي باشند.
بحث و نتیجه گیری
ايران دارای  9022کيلومتر مرز آبي است و بيش از  52درصد صادرات و واردات کشور از طريق حمل و نقل دريايي
صورت مي گيرد .بنابراين ايمني دريايي از اهميت وافری برخوردار است .در صورت رخ دادن سانحه دريايي در آبراه
های يک بندر ،مرکز جستجو و نجات دريايي آن بندر مسئول نجات جان افراد و اموال مي باشد .عوامل زيادی در
موفقيت يا عدم موفقيت عمليات جستجو و نجات دريايي موثر است که مي توان آن ها را در  9گروه عوامل سازماني،
نيروی انساني ،فعاليتهای دريايي ،سازمان های مربوطه و قوانين و مقررات تعريف نمود .بررسي اين عوامل با استفاده از
تکنيک سلسله مراتبي نشان داد که تجهيزات مرتبط با عمليات جستجو و نجات ( )2/201و فعاليتهای دريايي
( ) 2/211دو عامل اصلي موثر در موفقيت يا عدم موفقيت عمليات جستجو و نجات دريايي مي باشند.
تعداد تجهيزات موجود برای عمليات ،عمر تجهيزات مورد استفاده ،کشش و پاسخگويي تجهيزات به سوانح گوناگون و
دسترسي گروه جستجو و نجات دريايي به تجهيزات گوناگون برای برقراری ارتباطات زيرعوامل تجهيزات مرتبط با
عمليات جستجو و نجات و حجم ترافيک دريايي گذرنده از آبراههای بنادر و زمان عمليات جستجو و نجات دريايي (شب
يا روز بودن) از زيرعوامل مهم فعاليتهای دريايي مي باشند .بنابراين برای بهبود عمليات جستجو و نجات دريايي
راهکارهای زير پيشنهاد مي گردد:
 استفاده از سرمايه گذاران بخش خصوصي جهت تامين کسری تجهيزات


استفاده از دستگاه های مدرن و به روز در عمليات



استفاده از تجهيزات چندکاربرده جهت پاسخگويي به شرايط متفاوت




تهيه تجهيزات ارتباطي همچون  ،AISتلفن با خط آزاد بين المللي ،اينترنت
کنترل ترافيک دريايي بنادر و سازماندهي آن با استفاده VTS



تهيه تجهيزات مخصوص عمليات جستجو و نجات دريايي در شب همچون بالگردهای جستجو و نجات با
قابليت پرواز در شب

منابع
اداره کل بنادر و دريانوردی استان خوزستان ( )1251طرح استاني جستجو و نجات دريايي ،معاونت دريايي و بندری.
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خسروی ،ح ( ) 1252تحليل و بررسي سوانح دريايي استان بوشهر در دهه  ،1252اداره کل بنادر و دريلنوردی استان بوشهر،
گزارش کميته ايمني و سوانح دريايي.
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