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سواحل مکراندر منابع انسانی دریانوردتوسعه بندر چابهارنقش 
1زادهمحمدحسین فالح، 1رامین نوروزي

یانوردي استان سیستان و بلوچستاناداره کل بنادر و در1

کیدهچ

زیرا منابع انسانی .اقتصادي، اجتماعی و آموزشی استهرهایی از تنگناها و دشواري هاي توسعهاي گیري بجا و شایسته از آن، از کارآمدترین راهمنابع انسانی و بهره
پرورش نیروي کار ماهر و ماندگاری درهاي فراوانپتانسیلاز جمله مناطقی است کهسواحل مکران.رشد و تکامل است،سازندگی،بنیادي ترین عامل تولید،کارآمد

نتایج تحقیق نشان . نماییمبررسیمنطقهتوسعه منابع انسانی دریانورد ش توسعه بندر چابهار را درنقاین پژوهش بر آن شدیم تا دراز این رو.را داراستدریانورد
ي دریانوردي، دسترسی به آموزش متناسب با هاي کسب شایستگی حرفه، هزینهمحیط کاروضعیت کنونی عوامل فرهنگ دریایی، سطح سواد، سطح رفاه در داد که 

جهه و شان اجتماعی شغل دریانوردي در حد مناسبی نیست و توسعه بندر چابهار تاثیر مثبتی روي تمامی عوامل توسعه منابع و ومالیشغل، عوامل انگیزشی
.داردو سطح رفاه در محیط کاري دریانورديهاي کسب شایستگی حرفهانسانی به جز هزینه

.سواحل مکران، آموزش دریانوردان، ، فرهنگ دریایی، بندر چابهاربع انسانیدریانوردي، منا:کلمات کلیدي

:مقدمه- 1
موثر از منابع و ترکیب کارآمد آن در اجراي يها در گروي استفادهوفیق این سازمانتها بدانیم،هاي قرن حاضر را سازمانین ابداعاگر یکی از مهمتر

موفقیت یا شکست یک سازمان . از منابع، افراد سازمان هستندگیريسازمانی و هرگونه بهرهمحور هر راهبرد و سیستم.راهبردهاي سازمانی است
ها آن.ها هستندانسانهاست و گرداننده اصلی این گردونه،دنیاي ما دنیاي سازمان.]5[بستگی کامل به چگونگی جذب و نگهداري منابع انسانی دارد

شاید . معنی است و مدیریت امري موهومبدون انسان سازمان بی. سازندمی بخشند و تحقق اهداف را ممکنها جان میهستند که به کالبد سازمان
اما کنند نقش انسان در سازمان کمرنگ خواهد شد،این شبه پیش آید که در دنیاي آینده که آدمواره ها و ماشین ها جاي انسانها را در سازمان پر می

دهد و به گفته دانشمند ي انسانی در سازمان تغییر شکل میهاها، نوع فعالیتن کاردکارسازي و ماشینی شدبه هیچ وجه این گونه نخواهد بود و با خو
مچنان برقرار و به عنوان حاکم سازمانی هکننده انسان،یقین نقش تعییناما به. می دهد2”کار دانشی“کار یدي جاي خود را به1بنام، پیتر دراکر

را یکی از مهمترین اهداف خود قرار می تراتژیک سازمان خود منابع انسانیهاي اسمواره در برنامهها همدیران ارشد سازمان. ]10[مستدام خواهد بود
د را به بیشترین حد ممکن دهند و سعی دارند تا با برنامه ریزي مناسب در زمینه آموزش، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی راندمان کاري سازمان خو

.]2[برسانند

ماهیگیري و ها،جایی انساندر طول تاریخ به دالیلی همچون جابههن ترین صنعت هایی است که زندگی  بشر هموارصنعت دریانوردي یکی از که
کشور ایران نیز با وجود داشتن دریاي خزر در . با آن اجین شده است... هاي جدید وتامین مایحتاج زندگی، حمل ونقل بار و تجارت، کشف سرزمین

.هاست که با این صنعت آشنا است، قرنعمان در جنوب خودشمال و خلیج فارس و دریاي
تمامی زیر . دهاي توسعه، یکی از عوامل مهم در تجات جهانی را تشکیل می دهنوان یک موضوع کالن، در زیر ساختصنعت دریانوردي، به ع

، در فضایی "منابع انسانی"و "افراد"متکی و استوار بر اجرایی و صنایع دریایی،-هاي هدایتیها در سه محور اصلی آموزش و تربیت، سازمانمجموعه
:هاي زیر استمرکب و چند بعدي با موضوع

جذب
آموزش
نگهداري
 مکاترونیکمکانیک،الکترونیک،(ابزار و ماشین آالت و سیستم ها(
11[صنایع دریایی-)بندري-در حوزه دریایی(صنعت[.

منابع انسانی موجود صنعت دریانوردي در سواحل هايدر  شکوفایی پتانسیلعوامل مختلف تاثیراید آنچه که این تحقیق تالش دارد تا بازگو نم
اما متاسفانه تاکنون نتوانسته است که جایگاه خود ،با وجود اینکه ایران داراي خط ساحلی بسیار طوالنی و شهرهاي ساحلی زیادي است. استمکران

1 Peter Drucker
2 Knowledge work
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است که با قرار گرفتن در کنار هاي کشور سیستان و بلوچستان یکی از استاناستان. پیدا نمایدمقولهاین را در میان کشورهاي منطقه و جهان در
وي کار جوان می تواند یکی از جهان داراي موقعیت استراتژیک در منطقه است و با دارا بودن نیرهاي آزاددریاي عمان و ارتباط آسان با آبهايآب

به رونق اقتصادي منطقه و و حتی منطقه باشد که این امر عالوه بر توسعه صنعت دریانوردي در کشور منجرهاي این صنعت در کشورقطب
انسانی منابعتا چه اندازه بر بندر چابهارکوشیم تا با بررسی عوامل مختلف دریابیم که توسعه در این نوشتار می. نیز  خواهد شدزایی جوانان اشتغال

. تاثیر خواهد گذاشتاساسی صنعت دریانوردي دریانورد به عنوان رکن

بیان مساله-2
اقتصاددردریاییدرآمدهاياهمیت. شوندمیمحسوبآنهاملیمنافعکسبمحلومناطقدرآمدترینپرجزودنیا،يپیشرفتهکشورهايسواحل

حتیوخوداقتصاددربسیاريهايارزشکهشدهآسیادرگاپورسنبندریااروپادرهامبورگچونتواناییبنادرآمدنوجودبهباعثامروزدنیا
عرصهدرفراوانیهايفعالیتندارد،راهیآزاددریاهايبهکهمجارستانهمانندکشوريکهشدهباعثدرآمدهااینسودآوريحتی. داردآسیااقتصاد
هزاردووجنوبوشمالدردریا داشتنباایران.کندفعالدریایینقلوحملدرراخصوصیودولتیشناورهايوباشدداشتهدریایینقلوحمل

وامنیتباصنایعاینکهچراباشد؛تفاوتبیدریاییصنایعودریااقتصادبهتواندنمیکهاستکشورهاییجملهازآبی،ساحلکیلومترنهصدو
.]12[دنشومیمحسوباستراتژیکاز جمله صنایعییدریاصنایعاست وگرفتهقرارتنگاتنگارتباطدرملیاقتصاد

و بودهداراي ناوگانی بسیار بزرگ کهشرکت کشتیرانی جمهوري اسالمیی داخلی مانند شرکت ملی نفتکش و هاي بزرگ کشتیرانبا وجود شرکت
هاي شاهد بکار گیري نیروهاي خارجی از کشورهاي بسیار باالي داخل کشور،متاسفانه هنوز هم با وجود پتانسیلدارندقدمتی بیش از نیم قرن 

ایران یکی از کشورهاي ،حالی که با استناد به آماردر .ها هستیمهاي این شرکتاوکراین و کشورهاي افریقایی بر روي کشتیفیلیپین،هند،پاکستان،
م استفاده و عد.ها بوده استاي براي مسئوالن و خانوادهدغدغهباشد و آمار بیکاري هموارهانسانی بسیار مستعد میمنابعي اارجوان در دنیا است و د
بندر چابهار به دلیل ذکر گردید،همانگونه که در باال .انسانی در بخش دریانوردي جاي بسی تامل و اندیشه داردمنابعهاي بکارگیري تمام ظرفیت
تواند یکی از قطب هاي پرورش منابع انسانی کارآمد و ماندگار در فرد میهاي منحصر به هاي دریاي عمان و داشتن ویژگی واقع شدن در کنار آب

لذا بررسی تحوالت منابع انسانی . توسعه بندر چابهار می تواند تحول شگرفی را در صنایع دریایی کشور به وجود آورد. عرصه دریانوردي منطقه باشد
.ه بندر چابهار امري ضروري استدریانورد منطقه به عنوان بخش مهمی از این صنعت، پس از توسع

انسانی سواحل مکرانمنابععوامل موثر در توسعه - 3
توسعه و گسترش ا نیروي انسانی آن در ارتباط است، با در نظر گرفتن این موضوع که موفقیت و شکست هر سازمان و تشکیالتی بطور مستقیم ب

تار توسعه منابع انسانی دریانورد به تصور محققان این نوش. روي انسانی دریانورد استدر کشور در گروي توسعه نیيصنایع دریایی و صنعت دریانورد
عوامل بر آن شدیماز این رو.ایفاي نقش خود در توسعه و رونق صنایع دریایی کشور باشدجهتتواند اولین گام براي آماده سازي سواحل کشور می

.رسی نماییمبرراتوسعه منابع انسانی دریانورددرتاثیرگذار

فرهنگ دریایی1- 3
اي مهم و حیاتی به ي فرهنگ دریایی به اندازهمقوله. هاي توسعه صنعت دریایی یک کشور وجود فرهنگ دریایی در آن کشور استیکی از شاخص

ن تردید اگر فرهنگ دریایی در بدو. تقویم خود جاي داده استاي همچون ژاپن روزي را به عنوان روز دریانوردي در رسد که کشور پیشرفتهنظر می
.]4[ها نهادینه شود، راه براي توسعه منابع انسانی دریانورد هموارتر خواهد شد بین خانواده

حرفه دریانورديهزینه هاي مالی کسب شایستگی2- 3
. استهقبال مناسب از این حرفهزینه هاي باالي تحصیالت دانشگاهی و آکادمیک جهت ورود به رشته هاي دریانوردي از دیگر عوامل عدم است

براي سایر ها را  به سوي مناطقی که محل اشتغالآن،ایرانی از دریا شده و به تبعهايبطوریکه به خودي خود منجر به دوري جوانان و خانواده
.]4[کشاندمیاستتخصص هاي دانشگاهی

با ) میالدي2002ال س(STCW95کننده نیرو از زمان اجراي کنوانسیون در خصوص صنعت دریانوردي یکی از مشکالتی که کلیه کشور هاي تامین 
پاکستان،در کشورهایی نظیر هندوستان،.هاي آموزشی تمام شده تربیت دریانورد نسبت به سالیان قبل از آن استافزایش هزینهاند،آن مواجه شده

ها باعث کاهش نرخ جذب نیرو به مشاغل دم توازن مالی بر تقبل هزینهعورد است،از آنجایی که هزینه هاي آموزشی بر عهده خود دریان...فیلیپین و 
. ورد افزوده خواهد شدهاي موجود در کنوانسیون مربوطه ارتقاء یابد قطعا بر قیمت تمام شده تربیت دریانهر چه استاندارد.]8[دریایی شده است

.]8[دریانورد در رده افسري مواجه خواهد بود27000نیا با کمبود د2015در سال 1BIMCOبینی انجام شده توسطبراساس پیش

1 Baltic and International Maritime Council
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تا 25به بین هاي آموزشی براي یک دوره چهار ساله عرشه و یا مهندسی در ایران هزینهانجام گرفته است،1385که در سال بر اساس یک پژوهش
مقدار افزایش یافته است که تقبل این هزینه براي طی دوره کارشناسی از این هزینه در حال حاضر به دو برابر این.]6[دیرسمیلیون تومان می30

ستگی نیز به هاي شایاي اولیه است و هزینه هاي طی دورههالی است که این آمار تنها  هزینههاي ایرانی خارج است این در حتوان بسیاري از خانواده
ن میلیو60بالغ بر رالم تا فرماندهیوري اسالمی هزینه آموزش یک فرد را از مقطع دیپامور آموزش شرکت کشتیرانی جمه. شوداین مقادیر اضافه می

هاي حمایتی جهت تقبل وجود نهادبنابراین. ]8[بودمیلیون تومان برآورد کرده 57تومان و براي رشته مهندسی تا رده سر مهندسی را بالغ بر 
.صنعت دریانوردي ضروري استکمک به عالقمندان جهت ورود به برايهاي فرد هزینه

امکانات رفاهی در محیط زندگی و کار3- 3
به جرات .یکی از عواملی که تاثیر بسیار بر روي ایجاد انگیزه به منظور ورود در هر محلی جهت کار  و سکونت دارد امکانات رفاهی و بهداشتی است

. تحصیلی، حمل و نقل و امکانات رفاهی سواحل مکران با ضعف شدید مواجه استتوان گفت که در مورد دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، می
و ساکنان آن همواره . به طوري که سالیان متمادي است که این منطقه از سواحل ایران در دسته مناطق محروم یا کمتر توسعه یافته قرار گرفته است

شتی و درمانی خود مواجه هستند و این به تنهایی عامل مهمی جهت عدم استقبال از با مشکالت بسیار جدي براي رفع نیازهاي اولیه زندگی و بهدا
ها به مدت طوالنی و محصور بودن در یک محیط جه خواهیم شد که دوري از خانوادهبا نگاه به زندگی در کشتی متو].3[سکونت در این مناطق است 

در . کندنیز این مشکل را چندین برابر میحال کمبود امکانات رفاهی بهداشتی. ال داردکوچک به مدت زیاد به خودي خود تبعات روانی بسیار به دنب
،هاي مداوم بر اثر امواج و بهداشت ضعیف به علت کمبود آب ذخیره شده در شناورناوگان شناورهاي سنتی نیز با اضافه شدن محدودیت فضا و تکان

.]11[د نکنفاهی محل کار ایجاد میکانات روضعیتی بسیار وخیم تر را در ارتباط با ام

دسترسی به امکانات آموزشی4- 3
دسترسی آسان به آموزش براي نیروي کار مستعد بسیار . اي آموزش متناسب با شغل استعوامل تاثیر گذار در ورود به هر حرفههمواره یکی از 

اي است تنها یک هنرستان فنی و حرفهآن که دریانوردي و ماهیگیريبا توجه به وسعت زیاد سواحل مکران و شغل اصلی ساکنان . نمایدحیاتی می
جویان آن در مقاطع دریانوردي ادامه تحصیل براي هنردریایی در شهرستان چابهار وجود دارد که متاسفانه به علت عدم وجود دانشکده فنی

تنها از طریق کنکورقطب دریانوردي کشور محسوب می شود نیز دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار که به عنوان . دانشگاهی وجود ندارد
آموزش دریانوردي خصوصیدر درازاي سواحل مکران تنها دو مرکز. کندآن هم به صورت محدود اقدام به پذیرش دانشجوي دریانورد میسراسري و

که آن نیز مختص به آموزش ،فعال استورهاي تجاري شنادر ارتباط با آموزش دریانوردیک مرکز آموزش دریانوردي درفقطوجود دارد که 
هاي دریانوردي نیز از مشکالتی است که تاثیر بسیار بر عدم دسترسی به مراکز آموزشی جهت طی دورهدیگربه عبارت . می باشدچوبیهايشناور

.]4[توسعه منابع انسانی منطقه دارد 

عوامل انگیزشی مالی5- 3
توان عوامل در حرفه دریانوردي نیز می. گذار استاي بسیار مهم و تاثیرر توسعه منابع انسانی در هر حرفهدمالی گیزشی توان گفت که عوامل انمی

:بندي نمودگونه تقسیمایجاد انگیزه را جهت ورود به این حرفه این
درآمد
هاي مشاغل و خدمات اجتماعیبیمه
تسهیالت و حمایت هاي دولتی و غیر دولتی

وجهه اجتماعی6- 3
عنوانبه. داردتمرکزدهند،قرارتاثیرتحتراشغلبه انتخابمربوطراهبردهايتوانندمیکهافراد،هاينگرشوهاارزشرويبراجتماعیوجهه
گردي،جهان(فهحرایندرفردزندگیيشیوهواجتماعیموقعیتفرم،لباسمثلآنو کنشیرفتاريهايبازتابوحرفهیکجایگاهمثال،

برپژوهشیدر. باشدحرفهآنانتخاببرايموثروجاذبتواندمیسرآمدي،وانگیزياحترامتبعیآثارو....) وايحرفهپویاییي کشورها،مشاهده
حرفهانتخابدررارفتاريکنشیهايبازتاباثر) ي دریانوردانجامعهنفري425(آمارييجامعهدرصد8/47دریانوردانمشکالتشناساییروي

.]11[دانستندخودشانسويازحرفهاینانتخابموثر درراآنآماري،يجامعهدرصد7/25و دانستندقويبسیاردریانوردي،

سواد و دانش کاري7- 3
دهد و هرچه میزان تحصیالت ت نشان میجدید و تغییرات از خود مقاوميهاایده و روش،معه و گروهی در مقابل ورود افرادکه هر جاتوان گفتمی

تري خواهند بود و تغییرات جامعه را بهتر خواهند ر باشد داراي دید اجتماعی گستردهو دانش کار و به عبارتی سواد افراد حاضر در جامعه بیشت
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آموزشی و دانشی منطقه نیز منجرسطح رشدهمواره توسعه مناطق به . براي آن جامعه استدپذیرفت و این خود عاملی جهت جذب اعضاي جدی
.]3[خواهد شد که توسعه سواحل مکران نیز از این امر مستثنی نیست

روش تحقیق.4
از لحاظ . دهدمورد سنجش قرار میها راآنآوري اطالعات پرداخته است و سپس با تعریف متغیرها، این تحقیق ابتدا به چگونگی وضع موجود و جمع

. باشدپیمایشی می-ق از نوع توصیفیناسی، این تحقیشروش
دریانوردي اساتید مراکز آموزشیاداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان،دریاییکارشناسانجامعه آماري این پژوهش شامل

- با توجه به اینکه همه نمونه. شودمیقهمنطنداران و صیادالنجهاي اتحادیهکارشناسان هاي اقیانوس پیماي منطقه و سواحل مکران، افسران کشتی
. گیري تصادفی ساده استفاده شده استنمونهجهت انتخاب نمونه در این تحقیق از روش هاي ممکن براي انتخاب شدن احتمال برابر و مستقل دارند، 

حجم نمونه از فرمول زیر براي تعیین باشند میايمتغیرها از نوع کیفی رتبهنفر است و 65به طور تقریبیجامعه آماري از آنجا کهدر این تحقیق 
:استاستفاده شده

:قابل محاسبه است)1(حداقل حجم نمونه از فرمول 1/0خطاي درصد و دقت 95/0سطح اطمینان با درنظر گرفتن 

)1    (n =N * (Z α/2)2 * d2 / ε2 (N-1)+ (Zα/2)2
].1[باشدمیمقدار خطاي مجاز d،داريسطح معنیα،مقدار متغییر واحد استانداردZمعه آماري،جاحجمNحجم نمونه انتخابی،nکه در آن 

نفر از افراد جامعه توزیع گردید که 45براي اطمینان بیشتر پرسشنامه تحقیق بین .آیدبه دست می39نمونه انتخابی حجماري مقادیر پس از جایگذ
. پرسشنامه مبناي انجام این تحقیق خواهند بود40هاي داده،هاي بازگشتهبراساس پرسشنامه.پرسشنامه به محقق برگشت داده شد40

دریانورد سواحل مکران و سوال در مورد وضعیت کنونی عوامل موثر بر منابع انسانی38شامل ايهاي این تحقیق از پرسشنامهبراي گردآوري داده
. باشدردید که مبناي طراحی آن پیشینه تحقیق و همچنین مصاحبه با اقشار مختلف جامعه مورد مطالعه میاستفاده گتاثیر توسعه بندر چابهار بر آن

لفاي آضریب . امتحان گردیدروایی پرسشنامه با نظر اساتید اهل فن مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ 
روش آماري استفاده شده در . شودانجام میSPSS 201افزار کلیه محاسبات تحقیق با استفاده از نرم. پرسشنامه استي پایا بودن دهندهنشان91/0

از این رو در این تحقیق از این .]9[مقایسه میانگین یک جامعه با مقدار متوسط آن است"T"یکی از کاربردهاي آزمون. است"T"2این تحقیق آزمون 
.دشوآزمون استفاده می

بررسی وضعیت کنونی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی سواحل مکران. 5
به شرح Tبا استفاده از آزمون بر توسعه منابع انسانی دریانورد،کنونی عوامل موثرنتایج حاصل از تحلیل سواالت پرسشنامه در خصوص وضعیت

:باشدمی1شماره جدول 

بر توسعه منابع انسانی سواحل مکران وثروضعیت فعلی عوامل مTآزمون :1جدول

1Special Package for Social Science
2 T-Test
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ي حرفهشایستگیهاي کسببا توجه به جدول فوق، در مورد تمامی عوامل فرهنگ دریایی، سطح سواد، سطح رفاه در حرفه دریانوردي، هزینه
در سواحل مکران مقدار سطح شغل دریانورديو وجهه و شان اجتماعیمالیدریانوردي، دسترسی به آموزش متناسب با شغل، عوامل انگیزشی 

و از آنجا که آماره کنونی این عوامل رد استوضعیت فرض متوسط بودن توان گفت که درصد می95است لذا با اطمینان 05/0داري کمتر از معنی
Tابع انسانی سواحل مکران در حد توسعه منضعیت کنونی تمامی عوامل موثر در توان بیان کرد ومنفی است میها و اختالف میانگین براي تمامی آن

.باشدتر از متوسط میپایین

منابع انسانی سواحل مکرانبرتاثیر توسعه بندر چابهاربررسی. 6
نتایج حاصل از . بندر چابهار بر هریک از عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی دریانورد منطقه خواهیم پرداختدر این بخش به بررسی تاثیر توسعه

:باشدمی2شماره به شرح جدولTبا استفاده از آزمون در این خصوصسواالت پرسشنامهتحلیل 
منابع انسانی سواحل مکرانتاثیر توسعه بندر چابهار برTآزمون :2شمارهجدول

و وجهه و شان مالیزشی ، دسترسی به آموزش متناسب با شغل، عوامل انگیسوادعوامل فرهنگ دریایی، سطح توجه به جدول فوق، در مورداب
توان گفت که فرض متوسط درصد می95است لذا با اطمینان 05/0داري کمتر از اجتماعی شغل دریانوردي در سواحل مکران مقدار سطح معنی

در توسعه یر این عوامل توان بیان کرد تاثاست میمثبتها و اختالف میانگین براي تمامی آنTاین عوامل رد است و از آنجا که آماره تاثیربودن 
و سطح رفاه ي دریانورديحرفهشایستگیکسببا طمرتبيهااما در مورد عامل هزینه.باشداز متوسط میسانی سواحل مکران در حد باالترمنابع ان

توسعه بندر ن گفت که تاثیرتوادرصد می95با اطمینان است05/0داري بیش از سطح معنیکه با توجه به ایني دریانورديدر محیط کار حرفه
.د متوسط استدر حاملوبر این عچابهار



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1056:کدمقالهسواحل مکران                                                                                                                  منابع انسانی دریانوردنقش توسعه بندر چابهار در 

کنارك-سالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري ا

نتیجه گیري.7
به بررسی عوامل موثر بر راستادر این . باشدتاثیر توسعه بندر چابهار بر منابع انسانی دریانورد سواحل مکران میهدف از انجام این پژوهش بررسی 

امکانات هاي مالی کسب شایستگی حرفه دریانوردي،فرهنگ دریایی، هزینه: ین عوامل عبارتند ازا. توسعه منابع انسانی دریانورد منطقه پرداختیم
.، وجهه اجتماعی، سواد و دانش کاريمالیرفاهی در محیط کار، دسترسی به امکانات آموزشی، عوامل انگیزشی

تواند باعث آشنایی بیشتر مردم میتوسعه بندر چابهار جه به اینکهبا تو.پژوهش نشان داد فرهنگ دریایی در سواحل مکران در سطح پایینی قرار دارد
امري که بدون شک در توسعه منابع . منطقه با صنعت دریانوردي، کشتی و بندر شود این توسعه منجر به باال رفتن فرهنگ دریایی منطقه خواهد شد

.موثر واقع خواهد شدنیزانسانی دریانورد
. تواند نقش چشمگیري در این زمینه داشته باشدایستگی حضور در عرصه دریانوردي باالست، توسعه بندر چابهار نمیکسب شهايهزینههرچند که 

با توجه به اینکه بیشتر دریانوردان این منطقه در .در منطقه مکران نداردهاها، تفاوت چشمگیري با هزینههدر سایر بنادر توسعه یافته نیز این هزین
هاي این تحقیق حاکی از آن است یافته. باشداي چوبی فعال هستند وضعیت کنونی رفاهی آنها بر روي شناوران در سطح خوبی نمیي شناورهزمینه

.که توسعه بندر چابهار قادر نخواهد بود تحول چشمگیري در این زمینه داشته باشد
اورهاي چوبی محدود فعالیت دارند، دسترسی به امکانات آموزش شرکت آموزشی دریانوردي فعال که فقط در زمینه آموزش شندوبا وجود تنها 

مشوقی براي ،تواند با افزایش تقاضا در زمینه منابع انسانیحال آنکه توسعه بندر می. باشدشرایط خوبی را دارا نمیدر این منطقهدریانوردي
در وضعیت ضعیفی در حال حاضر وضعیت معیشتی دریانوردان همچنین .ي آموزش دریانوردي باشدگذاري بیشتر بخش خصوصی در زمینهسرمایه

ها از تمایل به دوري خانوادهدرمهمی نقشهستند و این تمامی عوامل انگیزشی مالی محرومدریانوردان شاغل بر شناورهاي سنتی از .قرار دارد
چرا که . غل دریانوردي نداردکه تاثیر منفی در ارزیابی مشاپیما نیز تنها عامل درآمد است در شناورهاي اقیانوس. داردسمت مشاغل دریانوردي 

هاي دولتی و غیردولتی نیز در مبحث تسهیالت و حمایت. انداي جهت دریانوردان درنظر نگرفتهو قوانین خدمات اجتماعی هیچ امتیاز ویژهگرانبیمه
دم حضور طوالنی مدت دریانوردان در محل سکونت خود امکان برنامه اي جهت این قشر وجود ندارد و از سوي دیگر به دلیل عهیچ تسهیالت ویژه

هاي انوران شاغل بر روي کشتیدرآمد فعلی دری. ریزي شخصی جهت سرمایه گذاري و استفاده از فرصت هاي اقتصادي وجود نخواهد داشت
سختی کار و خطرات احتمالی در دریا عامل انگیزشی بسیار روزي دریانوردان بر روي شناورها، پیما نیز با در نظر گرفتن ماموریت شبانهاقیانوس

که در ساختار شناورهاي منطقه تحولیچابهار محقق خواهد شد وکه در پی توسعه بندر با بهبود صنعت دریایی در استان].7[نمایاند کمرنگی می
مر به طور قطع تاثیر مثبتی در وجهه اجتماعی و شان شغلی این ا. یافتخواهد اندکی بهبودهاي مالی دریانوردي به وجود خواهد آمد، انگیزش

.خواهد داشتدریانوردي در منطقه 
توسعه بندر و در پی آن توسعه شهري از مواردي است که . موانع موجود بر سر راه توسعه منابع انسانی منطقه استدیگرازسطح سواد پایین

.قه باشدتواند کمک شایانی به حل مشکل کم سوادي در منطیم
سواحل مکران نقشی چشمگیر و دریانوردگیري کرد که نقش توسعه بندر چابهار در منابع انسانیتوان نتیجههاي مطرح شده میاز مجموع بحث

. ي عطفی در زمینه سرمایه انسانی دریانورد منطقه باشدتوان امید داشت که توسعه بندر چابهار نقطهاز این رو می.مثبت خواهد بود

مراجع-8

.1388انتشارات سمت، : تهران.آذر، عادل و مومنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت] 1[
.1384، 157ه تدبیر، سال شانزدهم، شماره ماهنام.راهکارهاي افزایش بهره وري، نیا، ناصرالدیناحدي] 2[
،چابهار، ایران،)حضوريمصاحبهبصورتآمارازبرگرفته(، نوردي سیستان و بلوچستانر و دریاکیفیت، اداره کل بنادکنترل کارشناس سیستم پارسه، نوید،] 3[

23/8/1391.
بصورتآمارازبرگرفته(، ر و دریانوردي سیستان و بلوچستان، اداره کل بنادبخش امتحانات و صدور گواهینامه دریانورديکارشناس مسئولتدبیري، میالد،] 4[

.23/8/1391، ایرانچابهار، ،)حضوريمصاحبه
.1387، نشر نی: تهران.منابع انسانیمدیریت،سرین نجرنی، ] 5[
.1385، بندرعباسهمایش ارگان هاي دریایی،پانزدهمین .یروي متخصص بخش دریا و تبعات آنکمبود ن، لیععزتی، ] 6[
چابهار، ایران، ،)حضوريمصاحبهبصورتآمارازبرگرفته(یستان و بلوچستان، ریاست اداره امور ایمنی، اداره کل بنادر و دریانوردي سمجید،عیدي مقدم،]7[

21/8/1391.
.1385، بندرعباسهمایش ارگان هاي دریایی،پانزدهمین .حرفه دریانورديآسیب شناسی،سنحقربان، ] 8[
.20:15، ساعت 1/8/1391: ، کنکاش، دسترسی(http://manuchehri.blogfa.com/post-62.aspx)، انتخاب صحیح آزمون آماري راد، رضامنوچهري] 9[
.1374رضا، تهران، نشر مروارید، هدي، معمارزاده، غالمم، الوانیيترجمه.رفتارسازمانی،مورهد، گریفین] 10[
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