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  هاي دریانوردي گذاري به آموزش وري و اهمیت حرکت در جهت افزایش بهره
  

هایی است تا رفتار  ، تدارك تجربههاي دریانوردي، با هدف براي آزمون» شایستگی«نخستین انتظار از تاکید بر 
آموزان و دانشجویان دریانوردي را براي کار و ارایه خدمت در قلمرو عمل و اقدام آماده و  پذیران، حرفه آموزش

  . پیوسته بهبود بخشد
آموزي  ریزي شده هستند که به منظور تعمیم دانش دریانوردي و فن هایی برنامهفرایندهاي دریانوردي،  آموزش

  .شوند ورزي کنشگران، به کار گرفته می فهو حر
دادها در حوزه خدمات  دانسته است که افزایش دانش و مهارت، منجر به افزایش کمیت و کیفیت برون

به طور طبیعی، پیشرفت تکنولوژي در صنعت حمل و نقل دریایی و تغییر رفتارها در نوع . شود دریانوردي می
ها و کاربرد تجهیزات نوین ناوگان دریایی پدیدار  هاي جدید کشتی ورود نسلفعالیت کارکنان دریایی، که بر اثر 

  .سازد دریانوردي را دوچندان می» آموزش«شود، ضرورت توجه به موضوع  می
ها و مطالعات راهبردي، همواره تالش دارد تا از طریق تحقیق و گسترش دامنه  اداره کل مرکز بررسی

ی، سازمانوري  و ارتقاي بهره» کارآیی«هاي  نیادي، در جهت تقویت زمینهاي، کاربردي و ب هاي توسعه پژوهش
هاي حقوقی و یا اشخاص حقیقی  چه به واسطه موسسه ،»مساله محور«هاي  حمایت از انجام پژوهش. حرکت نماید

ط با هاي مرتب هاي آموزشی تحصیالت تکمیلی در رشته دوره(هاي دانشجویی  نامه و چه از طریق حمایت از پایان
  .دهند هایی از فعالیت این مرکز را تشکیل می ، بخش)امور دریایی و بندري

هاي مختلف  هایی است که توسط حوزه هاي پژوهشی، پرداختن به موضوع یکی از جمله الگوهاي انجام فعالیت
  .شوند می ریزي و پیشنهاد طرح سازمانهاي کل  ها و اداره بنادر و دریانوردي مشتمل بر حوزه معاونت سازمان

موضوع این پژوهش که اکنون در اختیار شماست، ارزیابی سطح شایستگی دریانوردان شاغل بر ناوگان 
این پروژه از سوي اداره کل استانداردها، آموزش و . رانی جمهوري اسالمی ایران و تحلیل نتایج آن است کشتی
ها و  یانوردي و نظارت اداره کل مرکز بررسیبنادر و در سازمانهاي دریانوردي تعریف و با حمایت  نامه گواهی

هاي  هدف از این اقدام، تولید اطالعات بنیادي در جهت توسعه آموزش. مطالعات راهبردي، به انجام رسیده است
  .اي منابع انسانی دریانورد است دریانوردي و اهتمام در جهت وضع راهبردهاي توسعه
و حمید ودادي ) ناظر(، علی مرادي)مدیر پروژه(در پسنده در خاتمه؛ از تالش و جدیت آقایان محترم نا

هایی پژوهشی است که قادر است تا ضمن  حاصل این اقدام، دسترسی به یافته. شود قدردانی می) پژوهشگر(
هاي  راهبردهاي الزم براي وسعت بخشیدن به آموزش  گسترش تحقیقات بنیادي و توسعه روندهاي نظري،

  .کاربردي را تبیین سازد
  ها و مطالعات راهبردي اداره کل مرکز بررسی
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  درآمد
به تحقق » آموزش«راهبردي که با عبور از . دغدغه اصلی این پژوهش، راهبرد منابع انسانی دریانورد است

ارایه  است،» آموزش دریانوردي«ریزان آموزشی در حوزه  آنچه که مورد انتظار برنامه اما و در این گذر،. نشیند می
این آموزش، انتظارهایی دارد که اولین آن، دسترسی . »نظري و کاربردي«ی است نه صرفاً نظري، بلکه های آموزش

  .شود» عجین با زندگی شغلی«به نحو مستقیم » اي دریانوردي زندگی حرفه«به آنچه هست که در 
هاي  ترین مشخصه این سطح از انتظار، متبادر کننده مفهومی است که از نظر این پژوهشگر، یکی از جمله مهم

هاي نظري را، در پیوند  اي است که آموزش رسیدن به نقطه انتظاري که هدف آن . سازد آموزش دریانوردان را می
  .صد در صدي با فضاي کار و اقدام قرار دهد
این . اثر آموزش را باید در فضاي عمل سنجید: گوید مفهومی که می. مفهوم فوق، برآمده از این تحقیق است

ترین رسالت مراکز و نهادهاي آکادمیک آموزش و پرورش و پژوهش دریانوردي را  ، به راستی که غنینکته
هاي آموزشی دریانوردي و  ضمن توسعه تحقیقات و رساله: رساند که عالوه بر این، این مفهوم می. دهد تشکیل می

باید که  هاي علمی، می ین کیفیتبیشتر ها از باالترین و مند سازي آن بهره همچنینهاي نظري،  افزایی آموزه پهنه
به واقع، ما به وجهی از . قرار داد» و نیازها در محل اقدام و عمل ـ یعنی شناور ـ  STCWواقعیت «اهم تاکیدها را بر 

شایستگی » عمل و اقدام«ها، بر محور  هاي دریانوردي باید اعتبار دهیم، که آموزش دیده آن آموزش » آموزش«
  .را کسب کند دریانورد بودن

تدوین شده است، ارایه یک پژوهش کیفی به پشتوانه » مصاحبه«فضاي چیدمان شده این تحقیق، که بر اساس 
مفهوم «ها بر این چند  محتواي این یافته. است» هاي تخصصی دادهاي حاصل از مصاحبه برون«و » ها تحلیل گفتمان«

شوندگان از چه زاویه و با چه رویکرد و از چه منظري به  حبهرساند که تمامی مصا تاکید دارند و همین می» بنیادي
، نظر )است» کار پیوسته«که حاصل هجده ماه (نظري که در پایان این اقدام پژوهی. اند موضوع، دید و نظر داشته

  :این مفاهیم بنیادي چنین هستند. کند آنان را تایید می
هاي دریانوردي  »مهارت«  ه پشتوانه رشد شغلی و توسعهی دریانوردي، بسازمانتوسعه فضاي ساختاري و )  الف

  .شود دریانوردان حاصل می
کنند و مسیر حرکت مطلوب و سرآمد  مایه تعیین می هاي دریانوردي را سه بن مبانی اساسی آموزش)  ب

  .سازد آموزش، مسیري است که دسترسی به این سه انتظار را محقق می
 STCWانتظارهاي کنوانسیون   -1

  انتظارهاي فضاي عمل و اقدام  -2
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  ).اي انطباق با محیط کنش، تعلق حرفه فرایندآستانه تحمل، (انتظارهاي فرهنگ کار  -3
باید، مشارکت میان بخشی منابع انسانی دریانورد را با حوزه فعالیت،  ي است که میفرایند» آموزش«) ج

  .پشتیبانی کند
هاي  ها و موسسه ترین سرمایه و قابلیت نهادها، شرکت ان مهمبه عنو» حرفه محور«در مجموع، منابع انسانی 

هاي  فعالیت شرکت«و » امر آموزش دریانوردي«موضوعیتی که . شوند دریایی و دریانوردي محسوب می
  .را در پوشش خود دارد» رانی تجاري ـ خدماتی کشتی

ورزي، عالوه بر برخورداري  هاي حمل و نقلی دریایی و کشورهاي صاحب این حرفه هاي رقابتی شرکت مزیت
هاي  تیم«چون  هاي دیگري نیز هم دهند و مدیریت هزینه، از مزیت از تمایزهایی چون نوع خدماتی که ارایه می

  .مند هستند اي دریانوردان، بهره هاي کانونی و حرفه هاي ویژه و شایستگی ، تخصص»دریانوردي مستقل
هاي آموزشی  دهی برنامهسازمانوجود راهبردهاي مناسبی براي  هایی، نیازمند به براي دسترسی به چنین هدف

  .هستیم
با هدف تحصیل » ارزیابی سطح شایستگی دریانوردان شاغل بر ناوگان دریایی کشور«هاي مطالعاتی  پروژه
  .ریزي شده است هایی طرح چنین یافته

هاي  »  شاخص«ستگی بر اساس هاي آماري و عددي سطح شای مرحله اول این مطالعه اختصاص به دسترسی داده
ي دوم، نتایج تحصیل شده، مورد واکاوي و تحلیل محتوایی قرار  ها داشت و در مرحله »زیرشاخص«اصلی و 
  .گرفتند

از آنچه که » توصیفی«قرار داده و » تحلیل و بررسی«این مجموعه، نتایج اصلی ارزیابی آماري ـ عددي را مورد 
  .دهد ارایه می باشد،  که مورد انتظار می جاري و آنچه

اقدامی . هاي دریانوردي است اي براي قرار گرفتن در مسیر کارشکافی آموزش این اقدام پژوهشی، گام اولیه
دوباره وضعیت سطح » رصد«و » تجدید در بازآفرینی«هاي زمانی مشخص مورد  که الزم است تا طی بازه

که در این مرحله مورد (یارهاي خاص این ارزیابی و مع STCWشایستگی دریانوردان بر اساس استانداردهاي 
  .واقع شوند) اند استفاده بوده

هاي  اي در جهت غنا بخشاندن به فرهنگ آموزش مدارانه امید که محصول این اقدام، دستاورد ارزش
  .هاي آموزش دریانوردان تلقی شود دریانوردي، راهبردها و اهداف برنامه
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  سپاس و تشکر
  

شد اگر یاري و همراهی جامعۀ دریانوردان  گرفت و پخته نمی ي این کار شکل و صورت نمی بدیهی است ایده
دانم که این پژوهش به شدت متکی بـر دانـش و    در اینجا خود را موظف به ذکر این مهم می. در همه جا با ما نبود

آوري  اقدامی براي جمعشوندگان و کارشناسان مرتبط است و نقش پژوهشگر  تجربۀ ضمنی و عینی جامعۀ مصاحبه
  .هاي غنی و ارزشمند بوده است و بس بندي این داشته و مفصل

نظیرِ دانش و تجربـۀ جامعـۀ    دار خزانۀ کم گمان وام آید، بی هر برجستگی و موفقیتی که در این کار به چشم می
  .گردد دریانوردان است و هر نقص و نارسایی به پژوهشگر این مجموعه بازمی

. اسگزاري و قدردانی از همۀ کسانی دارم که همراه با اینجانب در خلـق ایـن کـار یـاري رسـاندند     جا سپ در این
هاي بسیاري را به رشته تحریر درآورم اما ترسم که حافظه، یاراي این امر مهـم   اگرچه ضرورتی محض است تا نام

  .ود را به این مجموعه بخشاندندهاي خ گونه که دانسته پس به بزرگی ببخشند آن. برنیاید و شرمنده بسیاري شوم
هـا و مراکــز آموزشــی، مــدیران محتــرم مراکــز آموزشــی   عنایـت و توجــه اســاتید و مدرســین محتــرم دانشــگاه 

هاي  هاي کشتیرانی و دیگر ارگان بنادر و دریانوردي، شرکت سازماندریانوردي و کارشناسان، مدیران و مشاوران 
هـاي ایـن    گشا براي حـل مسـاله   به حق که تمامی گفتارها، راه. مانند است نظیر و بی دریایی کشور؛ به این کار، کم

  . پژوهش بوده است
هاي مختلف نهایت سپاس و تشکر را دارم که عـالوه بـر همکـاري در     ها و رنک از دریانوردان گرامی از رسته

  .دنددریغ ننموها، بذل دانش و تجربۀ خود را از این پژوهشگر  نامه پرسشتکمیل 
دار توجه و لطف انجمن محتـرم مالکـان، کارکنـان، امـور دریـایی و بنـدري بنـادر شـهید          ن این کار وامهمچنی

  .رجایی، شهید باهنر، انزلی، بوشهر، لنگه، کنگ و دیلم، خرمشهر و آبادان و چابهار است
و تکلیـف  بـر خـود فـرض    . داري خویش را اعـالم بـه تمـامی عزیـزان کـنم      تا به این کالم، وام دانم شایسته می

نگارانه و مسووالنه جناب آقاي نادر پسنده مدیر محترم پروژه تشکر و قـدردانی   دانم، از دقت نظر و تعهد آینده می
از جناب آقایان سیاوش پارسیان، حمید حمیدي و مهدي جانبـاز کـه مشـوقی شـایان بـراي       همچنین. به عمل آورم

  .وان خویش را تقدیم دارماي چنین بودند، امتنان فرا تحقق این ایده به پدیده
  .از جناب آقاي علی مرادي تشکر بسیار دارم که با طیب خاطر، همواره راهنما و یاراي این تحقیق بودند

که امید آن دارم بـا نقـد و   . دیگر بار یادآور شوم که مسوولیت خطاها یا کمبودهاي احتمالی با پژوهشگر است
  .ها مرتفع شوند استینظر شما در کارهاي آینده، خطاها برطرف و ک

  حمید ودادي




