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بهنزدیکسفرهاييمحدودهشناورهاي بادریانوردانبرايدریانورديهايآموزشبخشیاثرارزیابی
مکراندریاي وتنگه هرمز مورد کاوي سواحل-ساحل

سجاد قاسمی دامانی، غالمرضا عماد
استادیار دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار 

)دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار(انیدانشجوي ارشد رشته مدیریت بندر و کشتیر
چکیده

, ایـن سـوانح عـالوه بـر صـدمات جـانی      . جانی و جراحات بسیاري از دریانوردان ساحل نشین ایران میگـردد باعث تلفاتهمه ساله سوانح و تصادمات دریایی متعددي
سهم بسیار شاخصی را به خود اختصـاص داده  اي حوزه سواحل مکرانهدر این بین شناور. خسارات مالی بیشماري به دریانوردان و اقتصاد محلی و ملی وارد می کند

ان، یراسالمی ري اتحت پرچم جمهوي هاورشنااي براده خدرنح اسواز% 70نزدیـــک بـــه خیر ن اسالیادر ست که اقعیت واین انشانگر ه مدآبه عمل ي سی هاربر. انـــد
کـه دلیـل عمـده    بوجود آمدن این سوانح که بیشتر از نوع آبگرفتگی،برخورد،آتش سوزي و به گل نشسـتگی میباشـد   دلیل عمده .سنتی میباشدي هاوربه شناط مربو

این همه در حالی به وقوع می پیوندد که پرسنل دریـانورد  . دریانوردان و دارا نبودن تخصصهاي الزم دریانوردي قید شده استعدم شایستگی بوجود آمدن این سوانح 
در . کرده و از آن سازمان گواهینامه شایستگی دریانوردي دریافـت نمـوده انـد   دوره هاي آموزشی مصوب سازمان بنادر و دریانوردي با موفقیت شرکتاین شناورها در

سفرهاي نزدیـک بـه   هاي تخصصی دریانوردي براي دریانوردان شناورهاي با محدوده يبخشی آموزشیابی و رفع این نقیصه ما طی تحقیقی به ارزیابی اثرجهت ریشه
.ساحل در حوزه مکران پرداخته و در این مقاله بر مبناي یافته هاي خود پیشنهاداتی در این خصوص داده ایم

:کلیديهايواژه
.ثربخشی آموزش، آموزش هاي دریایی، دریانوردي نزدیک به ساحل،تنگه هرمز ،دریاي مکرانارزیابی آموزش، ا

:مقدمه- 1
آموزشـی نظـام یـک ازبرخورداريگرودراقتصاديوسیاسیاجتماعی،فرهنگی،هايزمینهدرکشوریکتوفیقکهستاشدهه مشخصامروز

موفـق کشـورهاي میاندروهمگامبین المللیصنعتیواجتماعیپیشرفتهايوتحوالتبامیتواننظامی،چنینداشتنبا .استپویاومنسجم
بنابر این میزان توسعه آموزشی از عوامل عمده تأثیر گذار و تعیین کننده هر یـک از دیگـر ابعـاد توسـعه و     .شدداربرخورايشایستهجایگاهازجهان

.همچنین توسعه کلی سازمانها است
علـل بـه یی بیشماريایدرسوانح،يناوبرکمکويناوبرازاعمشرفتهیپزاتیتجهازاستفادهومنیايشناورهاساختدرمستمريهاتالشوجودبا

وقـوع بـه کماکـان آنهـا ياجـرا نحـوه ویالمللنیبویملمقراراتونی،قوانیآموزشضعف در سیستم هايویانسانيروینخطاي از جملهمختلف
.)1389،زراعتگر(ونددیپیم
ویکشـت خدمه،آموزشداده استیی مورد استفاده قرارایدرحوادثدریانسانيخطانقشکاهشيبراییایدریجهانجامعهکهییهاروشازیکی

.استکارا و اثربخشهايآموزشمستلزمتوانمنديودانشازسطحیچنینبادریانوردانیپرورش.باشدیمیستگیشامداركاخذ
منابعبهسازيامنظدرکهآنچهبنابر این .(Drucker,2009)نظر بنام مدیریت، اثر بخشی را انجام کار درست تعریف کرده استیتر دراکر صاحبپ

یـک اجـراي نتیجهتعیینبراي.آموزشیساعاتآماریاوآموزشانجامصرفاًنهواستآموزشازحاصلنتایجگیردقرارتوجهموردبایدانسانی
.نمودتصحیحوکشفرابرنامههايهدفازاحتمالیانحرافاتبتوانتاگیرندقرارارزیابیموردآنعملکردهاياستالزمآموزشی،برنامه

متقاضی گواهینامه هاي دریانوردي در 3000ساالنه نزدیک به سازمان بنادر و دریانورديبر اساس آمار ادارات امتحانات وگواهینامه هاي دریانوردي
موزشی این سوال حال با وجود برگزاري دوره هاي مختلف در سمت هاي متفاوت از سوي شرکت هاي آیانوردي شرکت می کنددوره هاي آموزش در

.مطرح میگردد که این دوره ها به چه میزان اثر بخش می باشد
. استآناثربخشیازاطمینانودریانورديآموزشفرآیندکیفیارتقاءبه جهت دریاییهايآموزشبخشیاثرارزیابیقیتحقایناصلیو سوال هدف
ـ ازبـیش اکنـون هـم  STCWکنوانسـیون اجـراي دهـه کی (Standard of Training, Certification and Watch keeping for

seafarers)انتظارها بر این موضوع تاکید داشت که اجراي این کنوانسیون بتواند تاثیر بسزایی درافزایش کیفیت  آموزش هاي ومی گذرددر ایران
به شرح زیر می امل اصلی نقص در سیستم آموزش دریانوردي بر اساس تحقیقات گسترده صورت گرفته ما در این پژوهش عو.دریانوردي داشته باشد

:باشد
 ي آموزشیحین دوره هاآموزش هاي عملی ضعف
نا مناسب ادارت امتحانات و گواهینامه هاي دریانوردي بر دوره هاي آموزشی نظارت
نبود بانک سوالت کامل و مدون
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ستفاده از آموزش ها در محیط کارعدم ا
می باشد...وکرده و آشنا به شرایط شناورهاي سنتی به عنوان مدرس و ممتحن آموزشهاي دریانورديوکمبود نیروي تحصیل.

پژوهشنظريچارچوب-2
شناسایی دیگري مورد توجه قرار گرفته است به طوري که در حال حاضر برايالگوهاياز استفادهمرسوم تحقیقالگوهايدر دو دهه گذشته عالوه بر 

قیتحقالگوهايهاي مبتنی بر ترکیب استفاده از روشطور اخصآموزشی بهو محیطهايطور اعمرفتاري به-هاي اجتماعیکالت سیستممسایل و مش
کمـی یـا   (تـوان فقـط بـه اسـتفاده از یـک روش     نمیآموزشیها و محیط ها ي سیستمبا وجود ماهیت پیچیده.برخوردار شده استخاصیاز اهمیت

هـاي  مسـایل نظـام  براي پـی بـردن بـه   .)1386بازرگان(هاي نامعین دست یافت نسبت به موقعیتشناخت کافیجه مطلوب رسید و بهبه نتی)کیفی
شـده  اسـتفاده  هاي تحقیق آمیختههاي کمی و کیفی،تحت عنوان روشاز ترکیب روشاین تحقیقآنها در مشکالت آموزشی و کوشش در جهت حلّ 

.است
وجودمتعدديالگوهايوهامدلآموزشیهايدورهارزشعیینتبراياستشدهبیانمدیریتیوآموزشیمقاالتوکتابهابیشتردرکهطورهمان
Kirk)پاتریککركارزشیابیروش هاي کمی متداول میتوان به مدلازکهدارد، Patrick)نمود که همراه با روش کیفی در ایـن پـژوهش   اشاره

.ر گرفته است مورد استفاده قرا

پاتریککركاثربخشیارزیابیالگوي2- 1
شـکل زمینـه کـه کـرد منتشرAmerican society of directors trainingمجلهدررامقاالتیسريپاتریککركمکدونالد1959سالدر

اثربخشـی ارزیـابی بـراي رویکـرد ربردترینپرکـا آموزشـی وصنعتیهايمحیطدرامروزهکهگردیدآموزشعملکردارزیابیبرايچارچوبیگیري
بایـد همیشـه آنبراسـاس کـه اسـت آموزشـی هايدورهارزشیابیبرايبعديچندچارچوبیکپاتریک،کركمدلمختصرطوربه. استآموزش

عنوانبهسطحهرمدل،اطالعاتایندرنماید؛حرکتچهارموسومدوم،سطوحبهدهداجازهبودجهوزمانچنانچهوشروعاولسطحازارزشیابی
(.پـذیرد مـی صـورت نتـایج ورفتـار تغییـر ،یـادگیري ،کننـدگان شـرکت واکـنش چهارسـطح درکـه استارزشیابیبعديسطوحبرايايپایه

Smartrisk. J 2004(
کـار ضمنعملکردبهاشارهرفتارها. دارديرفتاروشناختیذهنی،یادگیريبهاشارهوشودمیگیرياندازهآموزشطولدریادگیريمدل،ایندر

,Oberman.اسـت وابستهآموزشنتایجبهرفتارورفتاربهیادگیريیادگیري،بهواکنشلذا. شوندمیگیرياندازهآموزشازپسبنابراین،دارند؛

Georg. 1996)(
:در این الگو چهار سطح براي ارزشیابی آموزش پیشنهاد می شود که عبارتند از

( reaction)واکنش: سطح نخست منظور از واکنش میزان واکنشی است که فراگیران به تمامی عوامل موثر در اجراي یک دوره آموزش، از خـود  :
این پیمایشها به دنبال دریافـت نظـرات  .کندواکنش، چگونگی احساس شرکت کنندگان را در مورد برنامه آموزش، اندازه گیري می. نشان می دهند 

.است... به آموزش، برنامه درسی، تکالیف درسی ، مواد و تجهیزات آموزشی ، کالس یا وسایل و محتواي دوره هاي آموزشی : شرکت کنندگان، نسبت

( learning )یادگیري: سطح دوم یادگیري عبارت از تعیین میزان فراگیري مهارتها، تکنیک ها و حقایقی است که در دوره آموزشی، بـه شـرکت  :
.کنندگان آموخته و براي آنان روشن شده است و می توان از راه آموزشهاي پیشین، ضمن و بعد از شرکت در دوره هاي آموزشی، به آنها پی برد

( behavior)رفتار: سطح سوم ی منظور از رفتار، چگونگی و میزان تغییراتی است که در رفتار شرکت کنندگان در اثر شرکت در دوره هاي آموزش:
. حاصل می شود و آن را می توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعی کار روشن ساخت 

( results)نتایج: سطح چهارم انـدازه گیـري ایـن سـطح     . منظور از نتایج میزان تحقق هدفهایی است که به طور مستقیم به سازمان ارتباط دارد :
اهش هزینه هـا ، دوبـاره کاریهـا ، افـزایش کیفیـت تولیـدات ، سـود و فـروش بررسـی مـی           بسیار مشکل است و در آن شواهدي از نتایج، از قبیل ک

(Kirkpatrick, 1996).شود

روش تحقیق کیفی2-2
:در تحقیق کیفی سه بخش عمده وجود دارد

می باشد... ،مستندات ومشارکت،مصاحبه، مشاهده مانند از منابع مختلفشامل جمع آوري داده ها : بخش اول
هـاي  هـا شـامل شـیوه   این روش. رودکار میها بهها یا نظریهاست؛ که براي رسیدن به یافتهآنهاتعبیروتفسیري،هاي تحلیلی شامل روش: ومبخش د
.موسوم است")Coding(کدگذاري"ها است؛ که به پردازي از دادهمفهوم

Rader,s). نتیجه گیري و نوشتن گزارش می باشد:بخش سوم .2007)
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پژوهشروش-3
شامل کلیه دریانوردان و شرکت هاي آموزشـی  پژوهشآماريجامعه.می باشد کاربرديتحقیقاتنوعازهدفلحاظازحاضرتحقیقکلیطوربه

سؤاالتبهتواندمیکاملآزاديباپاسخگوکهباشدمینامبیوعادينوعازتحقیقاینپرسشنامه.سواحل تنگه هرمز و دریاي مکران می باشد
.استشدهاستفادهابزارنوعدوازنیازمورداطالعاتوگردآوريتحقیقپرسشهايبهپاسخگوییجهتحاضر،پژوهشدر.دهدپاسخ
سرپرسـتان شـامل فرمانـدهان    واکنشتحلیلوتجزیهبهمربوطنامهپرسشوفراگیرانواکنشتحلیلوتجزیهبهمربوطنامهپرسش: اولبخش

.تبط می باشدومسولین مر
نوع پرسشنامه تهیه میگردد که پرسشنامه اول مرتبط با فراگیران میباشد و در انتهاي دوره هاي آموزشی تکمیل میگردد و شامل 2به همین منظور 

را پوشش میدهد دو سطح واکنش و یادگیري می باشد و پرسشنامه دوم مربوط به فرماندهان،سرپرستان،مدرسین می باشد که دو سطح رفتار و نتایج 
.و مشخص می نماید آموزش هاي دریانوردي تا چه میزان برعملکرد دریانوردان موثر  بوده است 

.گردیدتدوینعالی،تاضعیفازاي،درجهپنج)لیکرت(طیفقالبدرسطح،اینبهمربوطسؤاالت

.می باشد...فرماندهان شناورها وهمچنینسوانح ومصاحبه حضوري با مسئولین مراکز آموزشی ،بازرسی شناورها،بررسی:بخش دوم
به همین منظور با صاحبان شناور،مدرسین دوره هاي آموزشی،مسئولین شرکت هاي آموزشی،مسئولین بازرسی شـناورها ،مسـئولین بررسـی سـوانح     

شده است و در آمده رتبه بندي و تجزیه و تحلیل دریایی و مسئولین ادارات امتحانات و گواهینامه هاي دریانوردي مصاحبه انجام و اطالعات به دست
.بطور کامل بیان می شود5بخش 

:هایافته هاي مربوط به پرسشنامه -4
فراگیرانپرسشنامه1-4

تمـام  ر عبارت دیگبه . شدفرضیه هاي مرتبط با متغیرهاي وابسته رد و یا پذیرفته ) آزمون نسبت یا دو جمله اي(در مرحله اول تحلیل با آزمون فرض
.دمی باشفراگیرانپرسشنامه هايبیان کننده قبول و یا رد اثر بخشی سوال1شمارهجداول.بخش فرآیند آموزش استخراج شدجنبه هاي غیر اثر 

اثر بخشی سواالت پرسشنامه مرتبط با فراگیران دوره هاي آموزشی:1جدول شماره 
اثر بخش پارامترهاي نظر سنجی ردیف
می باشد دي بودن و تناسب مطالب ارانه شده با نیاز کاري شماکاربر 1
نمی باشد جدید بودن و تازگی مطالب ارائه شده 2
می باشد تناسب مدت زمان دوره  جهت ارائه مطالب به طور کامل 3
نمی باشد مناسب بودن زمان برگزاري دوره در طول روز 4
نمی باشد مناسب بودن کیفیت و محتواي جزوات دوره 5

ی باشدنم مناسب بودن فضاي فیزیکی کالس 6
می باشد هدفمند بودن و پیوستگی ارائه مطالب 7
می باشد میزان تسلط واحاطه علمی استاد بر مطالب ارائه شده 8
می باشد معرفی و ارائه منابع درسی در کالس 9
نمی باشد ایجاد انگیزش وجلب مشارکت فراگیران 10
می باشد بکارگیري روش هاي مناسب تدریستوانایی اداره کالس و  11
می باشد حضور به موقع در کالس ورعایت نظم ومقررات آموزشی 12
نمی باشد امکان بهره گیري از لوازم کمک آموزشی 13
می باشد اطالع رسانی منظم و مناسب براي شروع  خاتمه کالس 14
می باشد قدرت بیان و توانایی تفهیم مطالب توسط استاد 15
نمی باشد وزش هاي عملی درحین دوره آموزشیآم 16
می باشد مطالب این دوره تا چه میزان اطالعات و آگاهی شما را افزایش داده است 17
می باشد مطالب این دوره تا چه میزان دانش شغلی شما را افزایش داده است 18
می باشد ش می دهداین دوره تا چه میزان انگیزه شما را براي انجام کارها به طور صحیح افزای 19
می باشد این دوره تا چه میزان باعث ایجاد نگرش مثبت درشما نسبت به مسائل شده است 20
می باشد ت به قبل از دوره شده استباین دوره تا چه میزان باعث افزایش مهارت شما در کارتان نس 21
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در ایـن مرحلـه   . گردیداز اثربخشی پایین تري برخوردارند از آزمون فریدمن استفاده براي اولویت بندي و شناسایی جنبه هایی از فرآیند آموزش که
بیـان  2جداول شـماره  .شدمحاسبه و جنبه هاي مختلف فرآیند آموزش اولویت بندي ) آزمون فریدمن(براي همه متغیرهاي وابسته میانگین رتبه ها

.آن می باشدکننده اولویت هرسوال با توجه به میزان امتیاز دهی به 

سواالت پرسشنامه مرتبط با فراگیران دوره هاي آموزشیرتبه بندي: 2جدول شماره 

مورد نیز که داراي 4عالوه بر موارد مذکور 2در جدول شماره .مورد غیر اثربخش شناسایی شد 7با استفاده از آزمون دوجمله اي 1جدول شماره در 
از نظر .ي نسبت به سایر موارد برخوردارند شناسایی شده اندمیانگین رتبه هاي کمتري نسبت به میانگین رتبه ها هستند و از اثر بخشی پایین تر

می باشد و از روش هاي نوین آموزشی نیز جهت آموزش استفاده نمی فراگیران دوره هاي آموزشی مطالب ارائه شده در دوره هاي آموزشی قدیمی 
آشنایی با محیط کار و ن آموزش هاي عملی که به جهت همچنی.و کالس ها انگیزش الزم را براي کسب دانش و ارتقاء شغلی فراهم نمیکند شود

.شرایط کاري ارائه می شود رضایت بخش نبوده و نیازمند تغییر در نحوه و نوع آموزش می باشد
سرپرستانپرسشنامه2-4

رتبط با متغیرهاي وابسته رد و فرضیه هاي م) آزمون نسبت یا دو جمله اي(در مرحله اول تحلیل با آزمون فرضدر این قسمت نیز مانند قسمت قبلی 
.بیان کننده قبول و یا رد اثر بخشی سوالهاي پرسشنامه سرپرستان می باشد3جداول شمارهکه شدیا پذیرفته 

اثر بخشی پارامترهاي نظر سنجی ردیف
14,29 قدرت بیان و توانایی تفهیم مطالب توسط استاد 1
13,76 حضور به موقع در کالس ورعایت نظم ومقررات آموزشی 2
13,61 میزان دانش شغلی شما را افزایش داده استمطالب این دوره تا چه 3
13,34 میزان تسلط واحاطه علمی استاد بر مطالب ارائه شده 4
12,50 توانایی اداره کالس و بکارگیري روش هاي مناسب تدریس 5
12,37 مطالب این دوره تا چه میزان اطالعات و آگاهی شما را افزایش داده است 6
11,97 مطالب ارانه شده با نیاز کاري شماکاربردي بودن و تناسب 7
11,84 این دوره تا چه میزان باعث افزایش مهارت شما در کارتان نسیت به قبل از دوره شده است 8
11,68 این دوره تا چه میزان انگیزه شما را براي انجام کارها به طور صحیح افزایش

می دهد 9

11,47 معرفی و ارائه منابع درسی در کالس 10
10,87 اطالع رسانی منظم و مناسب براي شروع  خاتمه کالس 11
10,37 تناسب مدت زمان دوره  جهت ارائه مطالب به طور کامل 12
10,03 ایجاد انگیزش وجلب مشارکت فراگیران 13
10,03 امکان بهره گیري از لوازم کمک آموزشی 14
9,92 آموزش هاي عملی درحین دوره آموزشی 15
9,89 مناسب بودن فضاي فیزیکی کالس 16
9,74 این دوره تا چه میزان باعث ایجاد نگرش مثبت درشما نسبت به مسائل شده است 17
9,32 جدید بودن و تازگی مطالب ارائه شده 18
9,16 مناسب بودن زمان برگزاري دوره در طول روز 19
7,47 هدفمند بودن و پیوستگی ارائه مطالب 20
7,37 ت و محتواي جزوات دورهمناسب بودن کیفی 21
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پرسشنامه مرتبط با سرپرستاناثر بخشی سواالت : 3جدول شماره 

اثر بخش پارامترهاي نظر سنجی ردیف
می باشد ه اندازه در توانایی شناسائی مسائل و مشکالت موجود در دریا موثر بوده استآموزش هاي دریانوردي تا چ 1
می باشد دورها تا چه اندازه در افزایش همکاري گروهی فرد موثر است 2
نمی باشد دورها تا چه اندازه در افزایش مسئولیت پذیري نسبت به وظایف محوله موثر بوده است 3
نمی باشد افزایش تصمیم گیري درست توسط افراد در شرایط خاص موثر استدورها تا چه اندازه در 4
می باشد به چه میزان افراد آموزش هاي خود را در محیط شغلی به کار می بندد 5
می باشد مطالب مطرح شده در دوره هاي آموزشی تا چه میزان باعث افزایش آگاهی افراد شده است 6
نمی باشد هاي مثبت شده است د انگیزهدورها تا چه میزان باعث ایجا 7
نمی باشد دورها تا چه میزان در افزایش تسلط بر وظایف محوله به فرد موثر بوده 8
نمی باشد .دورها تا چه میزان با سیاست ها و نیاز هاي شما انطباق دارد 9
می باشد .دورها تا چه میزان باعث نگهداري بهتر دستگاه ها و ادوات مربوط به کار شده است 10
می باشد دورها تا چه مبزان موجب دستیابی شما به منفعت بیشتر و یا کاهش خصارات شده است 11
می باشد تأثیر آموزش برنحوه استفاده صحیح از تجهیزات موجود درشناور 12
می باشد ت داردتا چه انداره مطلوبی...) سطح تحصیالت ، خدمات دریایی و (شرایط ورود فراگیر به دوره ها ي آموزشی  13
می باشد روند دستورالعملها موجود برکیفیت دوره هاي آموزشی چگونه است 14
نمی باشد به چه میزان خدمات دریایی تکمیل کننده آموزش هاي تئوري میباشد 15

گردیدآزمون فریدمن استفاده ازدر این قسمت نیز شناسایی جنبه هایی از فرآیند آموزش که از اثربخشی پایین تري برخوردارند وبراي اولویت بندي 
محاسبه و جنبه هاي مختلـف فرآینـد آمـوزش    ) آزمون فریدمن(براي همه متغیرهاي وابسته میانگین رتبه هانیز همانند قسمت قبلدر این مرحله. 

.یت هرسوال با توجه به میزان امتیاز دهی به آن می باشدبیان کننده اولو4جداول شماره .شداولویت بندي 

سواالت پرسشنامه مرتبط با سرپرستانرتبه بندي: 4دول شماره ج

اثر بخشی پارامترهاي نظر سنجی ردیف
10,29 آموزش هاي دریانوردي تا چه اندازه در توانایی شناسائی مسائل و مشکالت موجود در دریا موثر بوده است 1
9,36 ش آگاهی افراد شده استمطالب مطرح شده در دوره هاي آموزشی تا چه میزان باعث افزای 2
9,29 .دورها تا چه میزان باعث نگهداري بهتر دستگاه ها و ادوات مربوط به کار شده است 3
8,86 روند دستورالعملها موجود برکیفیت دوره هاي آموزشی چگونه است 4
8,79 دورها تا چه مبزان موجب دستیابی شما به منفعت بیشتر و یا کاهش خصارات شده است 5
8,00 تأثیر آموزش برنحوه استفاده صحیح از تجهیزات موجود درشناور 6
7,86 به چه میزان افراد آموزش هاي خود را در محیط شغلی به کار می بندد 7
7,57 دورها تا چه اندازه در افزایش مسئولیت پذیري نسبت به وظایف محوله موثر بوده است 8
7,57 ه آموزش هاي تئوري میباشدبه چه میزان خدمات دریایی تکمیل کنند 9
7,43 .دورها تا چه میزان با سیاست ها و نیاز هاي شما انطباق دارد 10
7,36 دورها تا چه اندازه در افزایش همکاري گروهی فرد موثر است 11
7,36 دتا چه انداره مطلوبیت دار...) سطح تحصیالت ، خدمات دریایی و (شرایط ورود فراگیر به دوره ها ي آموزشی  12
7,00 هاي مثبت شده است دورها تا چه میزان باعث ایجاد انگیزه 13
6,71 دورها تا چه اندازه در افزایش تصمیم گیري درست توسط افراد در شرایط خاص موثر است 14
6,57 دورها تا چه میزان در افزایش تسلط بر وظایف محوله به فرد موثر بوده 15

عالوه . اولویت بندي و مشخص شده اند 4شماره مورد غیر اثربخش شناسایی شد که در جدول 6مون دوجمله اي با استفاده از آز3جدول شماره در 
مورد نیز که داراي میانگین رتبه هاي کمتري نسبت به میانگین رتبه ها هستند و از اثر بخشی پایین تري نسبت به سایر موارد 3بر موارد مذکور 
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آموزش هاي  تاثیرات دستور العمل ها ونحوه اجراي ز به روشنی می توان دریافت که ازسرپرستان نیپاسخ هاياز.برخوردارند شناسایی شده اند 
موثر بر شرایط کنونی کارورزي و خدمات دریایی راآنهاهمچنین. ت ندارندیاضملکرد دریانوردان در محیط کاري رتئوري و عملی دریانوردي بر ع

.جریان آموزشی نمی دانند

:یافته هاي مربوط به مصاحبه ها-5
،ره هـاي آموزشی،مسـئولین بررسـی سـوانح     ناورها،مدرسین دوشدر زیر به بیان یافته هاي به دست آمده از مصاحبه هاي انجام گرفته با فرماندهان

سنتی  ماندن تکنیک هاي دریـانوردي و  للبه ع.دریانوردي می پردازیمنامهادارات امتحانات و گواهیکنترل و بازرسی کشتی ها و مسئولینمسئولین
به (Safe Manning)حداقل پرسنل ایمناستفاده از دریانوردان در سمت هاي پایین ترو عدم رعایت قوانین همچنینفرماندهان شناورهاي سنتی و

.شودجهت صرفه جویی هاي مالی آموزش هاي یاد گرفته شده به تجارب عملی تبدیل نمی
تئوري و فراهم ننمودن شرایط مناسـب  براي آموزش هاي عملی وهاي مناسبزشی نیز به علت مادي گرا شدن و عدم هزینهشرکت هاي آموبرخی 

.آموزشی به کاهش کیفیت آموزش پرداخته اند
ي به عللی چون کمبود نیروي اداره امتحانات و گواهینامه هاي دریانوردي نیز به عنوان ناظر بر آموزشهاي دریانوردي از سوي سازمان بنادر و دریانورد

و عدم قاطعیـت در اجـراي   به علت بعد مسافت موجود در استانهاي ساحلی متخصص در زمینه هاي دریایی و کنترل نا مناسب شرکت هاي آموزشی 
وزش ،امتحانـات  یکی از قسمت هـاي مهـم ارزیـابی آمـ    .موجود بر آزادي بیشتر شرکت هاي آموزشی و فراگیران کمک نموده استدستور العمل هاي

و بودجه ي کافی جهت ارتقاء آن اختصاص دریانوردي می باشد که با وجود بانک سوالت محدود و تکراري که مدت زمان بازنگري آنها زیاد می باشد
.نمی یابد از کیفیت مناسبی برخوردار نیست

درصـد  40بیانگر میزان قبولی است و6و 5جدول هاي شماره مطابق1390آمار قبولی در آزمونهاي دریانوردي در دو رشته عرشه و موتور در سال
آمار قبولی پایین در این آزمونها بیان کننده این مطلب می باشـد کـه آموزشـهاي    .درصد براي سمت هاي موتور می باشد38براي سمتهاي عرشه و 

علـت کنتـرل نامناسـب ادارات امتحانـات و گواهینامـه هـاي       داده شده در دوره هاي آموزشی با آزمونهاي دریانوردي سازگار نمی باشد همچنین به
ور کامل شرکت ننموده که در نهایت به عدم قبولی در آزمونهاي دریـانوردي  طدریانوردي بر دوره هاي آموزشی ، فراگیران  در دوره هاي آموزشی به 

. این مهم را می توان در جداول زیر مشاهده نمود.می انجامد

139ایج آزمونهاي دریانوردي رشته عرشه در سال نت:5جدول شماره 

نتیجه نهایی تعداد 
شرکت 
کنندگان

مردودسمت قبول
درصد تعداد درصد تعداد

58 113 42 81 194
افسردوم 

شناورهاي 
چوبی 

63 77 37 46 123 فرمانده چوبی
65 36 35 19 55 افسر دوم
45 9 55 11 20 فرمانده 
60 235 40 157 392 جمع
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1390نتایج آزمونهاي دریانوردي رشته موتور در سال : 6جدول شماره 

نتیجه نهایی تعداد 
شرکت 
کنندگان

سمت
مردود قبول

درصد تعداد درصد تعداد

67 109 33 54 163
کاربر موتورهاي 

دریایی
52 28 48 26 54 مهندس سوم
46 6 54 7 13 مهندس دوم
62 143 38 87 230 جمع

کمبود مدرس و ممتحن تحصیل کـرده و آشـنا بـه شـرایط سـفرهاي      موارد مهم دیگري را براي ما آشکار می سازد که هاآنالیز یافته هاي مصاحبه
بـه جهـت   ه هاي دریـانوردي نبود تعامل بین افسران کنترل بازرسی شناورها و اداره امتحانات وگواهینامواستانهاي ساحلینزدیک به ساحل در اکثر 

استفاده از آزمون هاي شفاهی به عنوان جایگزین دوره هاي بـازآموزي بـه   همچنین انتقال تجربیات بازرسی و تصحیح نواقص آموزشهاي دریانوردي و
گـذار بـر کیفیـت آمـوزش هـاي      نیز از مهمتري عوامل تاثیر و گواهینامه هاي دریانوردي توسط ادارات امتحانات منظور تمدید گواهینامه دریانوردي

.دریانوردي می باشد
.دالزم به ذکر است که اکثر مصاحبه شوندگان از شرایط دستور العمل ها و قوانین کنونی موجود رضایت داشته و بر اجراي صحیح آن تاکید دارن

مواردي می باشد که بیشتر در سمت هـاي پـایین   ازانگیزه بین فراگیران دوره هاي آموزشی براي کسب دانش و طی نمودن دوره هاي آموزشینبود 
.دیده می شود و با افزایش تجربه این امر به صورت چشمگیري کاهش می یابد

نتیجه گیري-6
:بیان کننده نتایجی است که در زیر به بیان آنها می پردازیمآنالیز داده هاي کمی و کیفی این پژوهش 
انوردي بیشتر بطور عملی بوده و کسب تجربه از مطالب تئوري یادگرفته شده از اهمیت بـاالیی برخـوردار   با توجه به این موضوع که آموزش هاي دری

.فراهم نمـی باشـد  می باشد لذا امکانات کار عملی در طول دوره هاي آموزشی و همچنین در هنگام سـپري شـدن خـدمات دریـایی بـر روي شـناور      
دشوار بوده که موجب میگردد مدت زمان کسب تجربه فراگیران بسیار طوالنی شـود و فراگیـران از   امکان کسب تجربه براي فراگیران بسیار همچنین 

اختالف دانش و تجربه بین مدرسین و همچنینوشایستگی در دو رسته عرشه و موتوردر آزمونهاي پایین درصد قبولی .کفایت کافی برخوردار نشوند
فاصله زیادي بین سطح دانش یاد گرفته شده توسـط فراگیـر نسـبت بـه مطالـب      است کهن مطلب ممتحنین آموزش هاي دریانوردي  بیان کننده ای

منعکس کننده این مطلب است که دوره هاي آموزشی تاثیر زیـادي در افـزایش یـادگیري    این مطلب.مطرح شده در آزمونهاي دریانوردي وجود دارد
.ابدبولی در سمت مورد نظر افزایش می یاي شایستگی و کسب تجربه در صد قخاطر نشان میشود با افزایش درجه ه.فراگیران نداشته است

:راهکارها 6- 1
.راهکارهاي زیر می تواند در باال بردن کیفیت آموزش هاي دریانودي موثر باشداتوجه به مطالب ارائه شده در این پژوهشب

استفاده از نیروهاي متخصص موجود در هت کنترل و نظارت بهتر و به جتجمیع شرکت هاي آموزشی در مراکز استان و یا شهرستان هاي بزرگ
میتوانند تاثیر زیادي در کاهش تخلفات حذف شرکت هایی که توانایی رقابت ندارندوهمچنین شرکت هاي آموزشیبیشتر شهرستانها براي کنترل 

.شته باشدنامه هاي دریانوردي داشرکت هاي آموزشی و کنترل بهتر ادارات امتحانات و گواهی
ایجاد یک به عنوان ناظر بر عملکرد هاي آموزشی و نامه هاي دریاییدر ادارات امتحانات و گواهیدریایی در زمینه هاي تخصصجذب نیروي م

مواردي است که میتواند در کیفیتاز جمله و برگزاري دوره هاي ویژه مدرسین و ممتحنینسیستم پرورش ممتحن و مدرس توسط سازمان بنادر
.آموزش به فراگیران ، ارتقاء سطح آزمونهاي دریانوردي موثر باشد

این پایین می باشدپیشنهاد میگرددسمت هاي شناور هاي چوبی بسیار مورد نظر در دستور العمل هاي آموزشی براي با توجه به اینکه سطح دانش 
.فلزي دریافت نمایندن شناورها گواهی نامه هايو متقاضیان اشتغال در ایسمت ها از گواهی نامه هاي دریانوردي حذف شوند

می تواند بر فرهنگ سازي استفاده از مدرسین مناسب به جهت ایجاد انگیزش به فراگیرانو گرید بندي مدرسان به جهت افزایش کیفیت مدرسان
.رکت در کالسهاي آموزشی موثر باشدجهت ش
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