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 چکیده
دریایی درگرو ارائه خدمات ایمن به ذینفعان است و صاحبان کاال و مالکان کشتی این مهم را به عنوان یک اصل جدا نشدنی رقابت پذیری حمل و نقل 

یابی به این ( یکی از راهکارهایی است که دستISM Code) گیرند. در این راستا اجرای دستور العمل مدیریت ایمنیاز مدیریت برای خود در نظر می
ی کند. اجرای این هدف وابسته به عملکرد صحیح فرمانده و پرسنل کشتی است. مدیریت اجرای این دستور العمل بر روی کشتی، هدف را تقویت م

عنوان ضابط چگونگی اجرا، انتقال مفاهیم و اهمیت آن به پرسنل بر عهده فرمانده است. در اصل نقش فرمانده در ارتباط با اجرای این دستور العمل، به
دریانوردان شاغل بر روی کشتی و خود کشتی( است. مدیریت صحیح در برقراری این ارتباط نقش ضروری ) شرکت کشتیرانی( و دریا) ن خشکیمسئول بی

بدین منظور مراتب در قالب پنج گویه یا دسته اجرایی شامل دستور العمل مدیریت منابع انسانی روی کشتی، آموزش و  در اجرای این دستور العمل دارد.
عنوان ها، بهرتقاء نیروی انسانی، نقش مدیریت ایمنی در شرکت کشتیرانی و ایمنی و امنیت دریانوردی از طریق نظر سنجی از گروهی از فرماندهان کشتیا

ای بهینه این افراد مطلع و مجری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ضمناً با درنظر داشتن نگرش مدیریتی حاکم بر این پژوهش، نقش انگیزش در اجر
ها دارا بودن هریک از عوامل انگیزش مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری دادهدر بخش دوم پژوهش، معنی دستور العمل نیز بررسی شد.

( نشان df=5)و و درجه آزادیدار بودن مقادیر آماره آزمون کای داستفاده شد. نتایج به دست آمده با توجه به معنی AMOSو  SPSS16از نرم افزارهای 
وی کشتی و دهد که اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی و ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی، تاثیر بسزایی در افزایش ایمنی رمی

 به تبع آن ایمنی دریانوردی برای دریانوردان ایرانی دارد. 
 

 تی، انگیزه کاری، پرسنل دریایی. المللی روی کشمدیریت ایمنی بین  کلیدی:گان واژ
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 مقدمه. 1

سازمان بین المللی  2022شعار سال در راستای تحقق
 ,IMO) "دریانوردان کارکنان کلیدی هستند"دریانوردی با عنوان 

روزه شود که امبه این موضوع پرداخته میدر این تحقیق ، (2021
انی را مایحتاج روزمره جمعیت جه %90حمل و نقل دریایی بالغ بر 

ابع بحث ایمنی من (.Feeli and Alaee, 2017) باشدعهده دار می
همیت ها برای اجرای این مقوله از اانسانی شاغل بر روی کشتی

وی کشتی رباالیی برخوردار است. با وجود ایمنی و امنیت مناسب بر 
اشت. با انسانی را انتظار دمنابع توان انگیزه حضور اثر بخش می

حرفه  ردترین موارد فرض اینکه ایمنی دریانوردی یکی از اصلیپیش
یی در هاحمل و نقل دریایی است، همواره شاهد تغییرات و پیشرفت

دهای صنعت دریانوردی در جهت بهبود ایمنی در دریا هستیم. نها
تریان منظور جلب رضایت مشهای کشتیرانی بهخدماتی مانند شرکت

های تبایست سعی در خلق مزیو افزایش وفاداری آنها همواره می
ا مد رها مله؛ حفظ ایمنی برتر بر روی کشتیرقابتی مختلفی از ج

شتی کنظر داشته باشند، تا هم مشتری و هم پرسنل شاغل بر روی 
ده را شات شرکت یاد انگیزه الزم و کافی را برای بکار گیری خدم

 داشته باشند.

وین نهای دنبال پیدا کردن روش به تبع آن صنایع دریایی به
ر جهت دبهبود سطح رقابتی خود برای ارتقاء و افزایش ایمنی جهت 

قادر  هاییکسب بازارهای بیشتر هستند. در صنعت کشتیرانی، شرکت
ا با تفکرات نگری و دور اندیشی الزم ربه حیات خواهند بود که آینده

رشان بر هوشمند در زمینه ایمنی دنبال نمایند و بقا در کسب و کا
نابراین، شود. بینوع رفتار و رابطه بین مدیریت و پرسنل متمرکز م

ران های مدیهمواره منابع انسانی دریانورد در مرکز استراتژی
ترین زشترین و با ارهای کشتیرانی قرار دارد و پرسنل مهمشرکت

منی و ها خواهند بود. فقدان و عدم کارایی ایدارایی این شرکت
در  هامدیریت مربوطه، باعث ایجاد مشکالت فراوانی برای شرکت

-رین ردهتشود. محیط کار ایمن در ابتداییقابتی کنونی میدنیای ر

شود یمهای الزم برای اشتغال در محیط کاری دریا در نظر گرفته 
د حس و ای در این زمینه مورد نیاز است تا بتوانو مدیریت ویژه

هت اجرای جانگیزه الزم برای حضور مؤثر و با انگیزه دریانورد، در 
 بهینه مدیریت ایمنی، را فراهم آورد. 

های مدیریت ایمنی و هدایت مشخصه»ای با عنوان در مقاله
-بندی شد که مشخصاً پرسنل به طور کلی میچنین جمع« ایمنی

وظایف ایمنی و سالمت را مد نظر داشته باشند، به حدی که بایست 
های ایمنی مدیریتی یا به میزان قابل قبولی از تحقق مسئولیت

های باالی سازمانی، اطمینان حاصل گردد. هدایت با استاندار
های ایمنی و سالمت، حقوق، بهبود همچنین در اجرای سیاست

بایست داده شده و میکیفی و امنیت شغلی نیازمند توجه تشخیص 

 عنوان اصل در امور مالی سازمان مورد توجه قرار گیرندبه
(Ogagarue, 2020.) 

راه حل مشکل مدیریت ریسک و »ای با عنوان نتایج مقاله
-قدمنشان داد که مراحل مدیریت ریسک، درگیر یک سری « ایمنی

ایجاد محاسبات و  تا ها و مراحل، از تشخیص احتمال خطر
گذاری از وقوع این خطرات ویژه اقدامات مانعمالحظات کنترلی، به

ها و ها، همکاریها، اولویت بندیاحتمالی است. در این بین ارزیابی
بایست درنظر اجرای مراحل در جهت کاهش خطرات احتمالی می

 (. IvyPanda ,2019) گرفته شوند

ر ، پروفسو(2018) نقلالمللی حمل و گزارش جلسه بین در
David D. Woods ،ع آمریکا، موضو-استاد دانشگاه اوهایو

ه کبندی نمود را چنین جمع حمل ونقلمدیریت ایمنی در زمینه 
ی آن به تر از هر یک از اجزانقل فرایندی صنعتی و پیچیدهوحمل

است  های مستقلای پیچیده از واحدبه صورت شبکه وتنهایی است 
اط داخلی شود. تمامی این عوامل ارتبعوامل انسانی نیز میو شامل 

د دارد که نقل وجووبا یکدیگر دارند. عوامل انسانی متعددی در حمل
قل ارائه نباید با یکدیگر همکاری نمایند تا خدمات ایمن حمل و می

تضمین  های حفظ این فرایند است که باگردد. ایمنی یکی از قسمت
یست بامدیریت مالی همراه است و می مند ومدیریت توان کیفیت،

-صمیمهای تچگونگی ارتباط این عوامل با همدیگر و تأثیر پیامد

 ,ITF) گیری درباره یک عامل بر دیگر عوامل را درک کنیم

2018). 

های مختلف ی بررسی و بحث پیرامون جنبهدر نتیجه
کات ن برخی ی از این جلسه،گردهای مدیریت ایمنی در میز سیستم

ات . برخی نکتوانند با هم ادغام گردندکلیدی مشخص شد که می
نی دست آمده بیانگر این موضوع است که سیستم مدیریت ایمبه

های های سیستمشود که ایمنی به سطح سایر مؤلفهموجب می
ی به گونه که سیستم مالمدیریتی رسانده شود. این موضوع همان

به  وسیله سازمانی خوهد بود کهکند، یک مدیریت مالی کمک می
های نامهحال، سیستم مدیریت ایمنی و برهرمدیر یاری برساند. به

مل نمایند. توانند در کنار هم عایمنی دوگانگی مجزایی ندارند و می
کت نقل هوایی نیز سیستم مدیریت ایمنی هر شرودر مورد حمل

-ی، میهوای دهنده ناوبریهواپیمایی یا فرودگاهی و خدمات ارائه

شد پیچیدگی رها قرار داده شوند. بایست همراه با برنامه ایمنی کشور
به حمل  نقل، صنایع را قادر خواهد ساخت تا قادرودر سیستم حمل

ها هزینه تعداد زیادی از مسافران گردد و حجم جابجایی را با کاهش
ه بهمراه سازد. همچنین رشد این پیچیدگی معرفی خطرات جدید 

اقدامات  دنبال خواهد داشت؛ بنابراین، بهنقل را بهوم حملسیست
سیستم  پیشگیرانه و آنالیز خطرات احتمالی نیاز خواهد بود و در

 (. ITF, 2018) مدیریت ایمنی باید در نظر گرفته شود
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 . پیشینه پژوهش1جدول 
Table1- History of Research 

 

 پژوهشگران یافته ها عنوان پژوهش ردیف

بررسی تاثیر مدیریت ایمنی  1
ها بر اقتدار دریایی کشتی
 ایران

جهانی  افزون سازماناز موفقیت روز شاهد قابل لمسی ISM کد -
 .های یکنواخت در سطح دنیاستدردرایجاد استاندا(IMO)یدریانورد

 ،های موقتتحت کنترل درآوردن گواهینامه در صورت وجود سیستم کنترلی مناسب در به -
 تر خواهد بود.راحت اجرای دستورالعمل

 اجرای مدیریت ایمنی صحیح درصورتسوانح دریایی در کشور  کاهش -
-اعتبار شرکت افزایش جان افراد، کشتی وحفظ اضافی در دراز مدت،  یهاهزینهکاهش  -

 المللی های کشتیرانی ایرانی در مجامع بین
 هااقتدار دریایی ایران در خصوص کاهش سوانح و افزایش ایمنی شناور -
 سهم جمهوری اسالمی ایران از بازارافزایش  -
 

Emad et al., 2013 

بررسی چرخه بهبود مستمر  2
در مدیرت ایمنی بنادر دریایی 

 کشور

 داری دارد.توسعه سیستم و مستندات در ایجاد مدیریت ایمنی در بنادر کشور تاثیر معنی -

 دار دارد.سازی و نظارت در ایجاد مدیریت ایمنی در بنادرکشور تاثیر معنیپیاده -

 داری دارد.مستمر سیستم مدیریت ایمنی در بنادر کشور تاثیر معنیگیری و بهبود بازخورد -
 

Dashtban et al., 2014 

مدل سه عاملی اجرای  3
مدیریت ریسک سرمایه 
گذاری، مطالعه اکتشافی 

 های غیر مالیشرکت

 تری نسبت به دیدگاه استراتژیک قرار دارند.های عملیاتی در درجه پاییننگرش -

نگرش راهنمای عملیات در راستای اجرای ریسک سرمایه گذاری هستند  ها نیازمندشرکت -
 کند.و این موضوع باالبردن مدیریت ریسک و همکاری اجرایی را طلب می

., 2022et alDvorski Lacković  

 

 

Obadium Solomon (2012در مقال ،)ساختار »ای با عنوان ه
بیان کرد که سود ناشی از سیستم « مفهومی سیستم مدیریت ایمنی

تر از هر گونه پتانسیل ریسک است نقل، مهمومدیریت ایمنی در حمل
و یک برنامه ایمنی قوی برای تمام افراد، شرکت، مستخدمین و ذینفعان 

همچنین در پژوهشی با موضوع بررسی ضرورت آموزش سودمند است
ر مقطع زیست دآکادمیک رشته مدیریت سالمت، ایمنی و محیط

تحصیالت تکمیلی، ضرورت آموزش ایمنی اثبات و بر آن تاکید شد 
(2019Darabi et al.,  .).Hoveidi et al (2016 نیز با اشاره به )

تغییرات در حال رشد در صنعت پتروشیمی به اهمیت مدیریت و تغییر 
سیستم مدیریت ایمنی فرایندی در پتروشیمی به عنوان نکته حائز 

 ردند.اهمیت اشاره ک

هدف از تحقیق حاضر، پاسخ به این سوال است که توجه به 
ها با نگرش دخالت انگیزش برای منابع مدیریت ایمنی حاکم بر کشتی
یا  ها در اجرای بهینه آن تاثیر گذار استانسانی شاغل بر روی کشتی

 خیر؟ 

 ها:مواد و روش. 2

ای از ها، مدیریت، مرحلهدر موضوع ایمنی بر روی کشتی
راهنمایی، توسعه، نگهداری و تخصیص عوامل برای اهداف سازمانی 
شرکت است. بنابراین، مدیران افرادی خواهند بود که مسئولیت سازمانی 

طور برای توسعه و اجرای مراحل مدیریتی را بر عهده دارند. مدیریت به

ورسازی الزامات طبیعی و پیوسته بر عوامل اصولی در جهت بهره
حیط درونی و خارجی شرکت اثرگذار است. در جایگاه سازمانی در م

یابد. جهانی بازار، ایمنی نسبت به تغییر و تحوالت به سرعت تغییر می
پذیری و سازگاری برای مدیریت امری حیاتی است که در قالب انعطاف

طراحی، سازماندهی، هدایت و کنترل قابل بررسی هستند. با آنالیز این 
وش مدیریتی مناسب ایمنی در جهت افزایش کارایی توانیم از رموارد می

مند شویم. در راستای مدیریت ایمنی بر روی در شرکت کشتیرانی بهره
کنوانسیون ایمنی  9المللی دریانوردی نیز در فصل ها، سازمان بینکشتی

های بعدی، دستورالعملی برای ( و اصالحیه1974سال )جان افراد در دریا
دستورالعمل »یمنی عملیات روی کشتی با عنوان سازی مدیریت اپیاده

مصوبه ، IMO, 1993)تدارک دیده است« المللیمدیریت ایمنی بین
A.741(18) IMO .) 

المللی مدیریت جایی که در حال حاضر دستورالعمل بینآناز
ها ( برای کشتیIMO) المللی دریانوردیایمنی، از سوی سازمان بین

-های عضواین سازمان به آن ملحق شدهتدارک دیده شده است وکشور

آوری آمار بر اساس اند، مالک سواالت تدوین شده برای ارزیابی و جمع
های مندرج در این این استاندارد بوده است. همچنین با توجه به مالک

های انگیزشی تهیه و تنظیم شده دستورالعمل و با در نظر گرفتن تئوری
-امل دریانوردان با تجربه و صاحباست. جامعه آماری انتخاب شده، ش

نظر در رسته عرشه و با سمت فرمانده هستند که حداقل مدرک 
صورت الکترونیکی و فیزیکی در کارشناسی مرتبط دارند. سواالت به

 اختیار جامعه هدف قرار داده شد. 
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اینکه در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با توجه به
ابزار پرسشنامه سعی شده است که میزان و  این پژوهش با استفاده از

ها، برای پاسخ به مسئله علمی در دنیای واقعی نوع روابط بین متغیر
مورد بررسی قرار بگیرد، در نتیجه این تحقیق به لحاظ روش انجام کار 

 پیمایشی است.-از نوع توصیفی

در مرحله اول این پژوهش، پس از بررسی پیشینه و بررسی متن 
(، پنج تئوری ISM Code, 2018) العمل مدیریت ایمنیدستور 

صورت پیش انگیزشی مرتبط نیز برای اجرایی شدن مدیریت ایمنی به
معیار کلی شناسایی شد و در  5فرض در نظر گرفته شد. در این ارتباط 
ها با یکدیگر به بندی این معیارقالب پرسشنامه جهت مقایسه و رتبه

تر، با بندی موارد انگیزشی مناسبنهایتاً رتبهجامعه آماری ارائه شد و 
های افزاردست آمد. سپس، با استفاده از نرمها بهتوجه به معیار

SPSS.16  وAMOS ،ها و درجه اهمیت و اولویت هر یک از معیار
آزمایی قرار ها تعیین شد و مورد ارزیابی، اعتبارسنجی و راستیگزینه

 گرفتند. 

های انگیزشی متعددی فه دریانوردی، تئوریبا توجه به ویژگی حر
توانند برای تیم مدیریتی یک شرکت کشتیرانی مطرح هستند که می

ها را برای توان بهترین شیوهها میگشا باشند. با اجرای این تئوریراه
دست انجام اهداف سازمانی یا کار در جهت حصول نتیجه مورد نظر  به

های انگیزشی در زمینه ایمنی برای آمیز تئوریآورد. اجرای موفقیت
تواند، مدیران های ایشان میگیری از نظرات و دیدگاهدریانوردان با بهره

های کشتیرانی را درجهت حمایت و کارایی بیشتر پرسنل هدایت شرکت
وری پرسنل کمک کند. نتیجه این موضوع به نماید و به باالبردن بهره

که سود بیشتری را نصیب د؛ چرالحاظ اقتصادی قابل تعمق خواهد بو
هایی هستند که های انگیزشی مدیریت، ابزارشرکت خواهد نمود. تئوری

توانند باعث افزایش تولید، سود، کاهش انصراف پرسنل از کار و می
عنوان مثال: یک مدیر ممکن افزایش سطح رضایتمندی شغلی گردند. به

است از افزایش انگیزش پرسنل، برای انجام اهداف تجاری شرکت خود 
 استفاده کند و یا از آن برای دستیابی به اهداف خاص بهره بگیرد. 

های مدیریتی در بخش دوم این پژوهش، با در نظر داشتن تئوری
سازمان ها و دستورالعمل مدیریت ایمنی مصوب جاری در سطح سازمان

بین المللی دریانوردی، پنج تئوری انگیزشی مدیریتی مطرح شده و با 
کارگیری نقل دریایی، سه راهکار مؤثر برای بهونگرش در حوزه حمل

 .آن مورد بررسی قرار گرفت

کند که افراد انگیزه خود را از طریق تئوری مشوق پیشنهاد می
نمایند. همچنین این ها احساس شناسایی و مشوقتقویت، پاداش، باز

منظور اجرای نتایج مشخصی از کار، هایی بهتئوری بیانگر رفتار
برانگیختن و تحریک کردن افراد برای اقدامی مشخص یا دریافت 

-تواند بهپاداش است، بنابراین، اجرای مطلوب مدیریت ایمنی خود می

متیاز ها برای دریانوردان لحاظ گردد. برای مثال: اعنوان یکی از مشوق
یا جایزه، تمجید و تحسین، فرصت ارتقاء حقوق و دستمزد، هر کدام به 
تنهایی و یا ترکیبی از این موارد، برای مباحث ایمنی و اجرای مطلوب 

آن بر روی کشتی و از سوی دریانورد، در اختیار مدیریت شرکت و یا 
 گیرد. یکی از اهداف اجرای مدیریت ایمنی، اطمینان ازکشتی قرار می

وجود مالحظات ایمنی در دریا برای افراد، کشتی و بار روی کشتی و 
-جلوگیری از صدمات فردی و وارد نمودن هر گونه صدمه به محیط

توان جایزه یا امتیازی را برای زیست و تأسیسات است. در این ارتباط می
پرسنل، بر اساس سطح نگهداری در مدت زمان مشخص، در نظر 

های مستمر و نظارت بر اجرای یق پایشگرفت. این مهم از طر
 های تدوین شده برای کشتی، قابل ارزیابی است.دستورالعمل

اجرای مدیریت ایمنی در راستای عملیات ایمن کشتی در شرایط 
محیطی ایمن کاری، از طریق ارزیابی و شناسایی خطرات روی کشتی، 

این مهم  پذیر خواهد بود.نفرات مستقر و ایجاد حفاظت مناسب امکان
در گرو مدیریت تخصصی و مهارت و تسلط مدیر بر فضای درون شرکت 

بایست در شرایط عادی و و روی کشتی خواهد بود. مدیر همواره می
زیست دریایی، مراتب را پوشش دهد. اضطراری مرتبط با ایمنی و محیط

توانند در با استفاده از روش تشویق و تحسین برای پرسنلی که می
ورسازی توان در بهرهتلف کمک حال مدیران باشند، میشرایط مخ

توانند برای تعیین و انتخاب ای داشت. مدیران میشرکت حرکت سازنده
های بازنگری عملکردی افراد تحسین شونده، با برقرار کردن سیاست

ماهه و یا ساالنه نسبت به ماهه، ششدر فواصل زمانی مشخص سه
ام نمایند. بازخورد مثبت گرفتن از عملکرد انتخاب افراد واجد شرایط اقد

این افراد در رابطه با موضوعات مرتبط با مدیریت ایمنی روی کشتی، 
ها در سایر افراد شود. البته این تواند موجب تسریع ایجاد این رفتارمی

تواند موجب تقویت رابطه بین پرسنل و مدیریت و افزایش موضوع می
ثال؛ تمجید از پرسنلی که در شرایط جو اعتماد نیز بشود. برای م

اضطراری در دریا با توجه به دستورالعمل ایمنی، اقدام مناسبی از خود 
 ای داشته باشد.تواند تاثیرسازندهاند، مینشان داده

سیستم مدیریت ایمنی کشتی برای اجرا شدن نیازمند اجرای 
-ات میالزامات و قوانین و مقررات مربوطه است. این قوانین و مقرر

های توصیه شده توسط سازمان جهانی بایست از طریق دستورالعمل
بندی و صنایع دریایی، دریانوردی، مراجع دریایی کشور، مؤسسات رده

هایی تواند فرصتدر نظرگرفته شده و اجرا شوند. اجرای این موارد می
تواند از این قوانین در جهت را برای پرسنل مهیا نماید. مدیریت می

تر ومستمر در قالب های سازنده و به منظور حضور مفیدایجاد انگیزه
-هایی که مدیران میفرصت برای اثبات پرسنل، استفاده کند. فرصت

های آموزش برای توانند در این راستا فراهم آورند، شامل: پرداخت هزینه
عنوان پرسنل مورد نظر و یا استمرار بخشیدن به انتقال دانش ایمنی به

های مشخص و توسعه وقی در جهت افزایش دانش افراد در زمینهمش
 های ایشان باشد. مهارت

هایی است که مدیران ارائه فرصت ارتقاء به افراد، یکی از راهکار
های دهی پرسنل در فعالیتعنوان ابزاری برای جهتتوانند از آن بهمی

اهداف سازمانی  ها را به سمت اجرایمرتبط با ایمنی استفاده کنند تا آن
دهد. سوق بدهند. این مسئله به پرسنل احساس مهم بودن و رشد می

تواند پس از انجام صحیح امور این راهکار در بحث مدیریت ایمنی می
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صورت ارتقاء نقش شغلی و یا دادن عنوان محوله توسط دریانورد، به
جدید و افزایش حقوق صورت پذیرد. بنابراین، اجرای صحیح مدیریت 

عنوان عاملی تأثیرگذار در ایجاد انگیزه حضور تواند بهایمنی می
دریانوردان بر روی کشتی باشد. از طرفی اجرای این امر منوط به حضور 

ای وابسته به هم فردی مسلط به موضوع است که البته این دو رابطه
 دارند. 

های مدیریتی یک راهکار افزایش حقوق و دستمزد، برای تیم
ها در جهت اجرای مناسب مدیریت ایمنی روی کشتیمشوق خوب 

عنوان کلیدی حیاتی برای دستیابی به نتیجه حضور است. این راهکار به
کند. مشوق حقوق و دستمزد برای موثر دریانورد بر روی کشتی عمل می

صورت جمعی در سازمان کار شود تا بههر فرد شاغل در نظر گرفته می
زد در ایجاد انگیزش و مشارکت بیشتر کنند. افزایش حقوق و دستم

دریانورد در امور ایمنی و رعایت ضوابط آن، تاثیرگذاری بسزایی خواهد 
کند، دریانوردان گونه که شرایط کار روی کشتی ایجاب میداشت. همان

ساعته حضور دارند و  24طور در زمان کار بر روی کشتی، همواره به
از کار، در مقایسه با آنچه که در عنوان استراحت و یا دوری زمانی به

خشکی با آن روبرو هستیم، ندارند. مدیریت برای ایجاد انگیزه در جهت 
هایی را تواند پاداشرعایت امور مدیریت ایمنی توسط دریانوردان، می

های خارج از کار دریانورد، یا ارائه مرخصی بیشتر به برای کار در روز
های پرسنلی را افزایش دهد. یله انگیزهایشان را لحاظ نماید تا بدین وس

ها، جهت سپری کردن زمان استراحت تواند از این زمانفرد دریانورد می
و یا مسافرت با خانواده استفاده کند. آرامش ناشی از این کار موجبات 
رضایتمندی دریانورد از شغل و متعاقباً دقت در امور ایمنی و ارتقاء اهداف 

 ,Robbins)کللندمکشد. براساس تئوری  سازمانی در وی خواهد

یک از این برای عموم افراد سه نیاز متفاوت وجود دارد. هر(، 1943
ها به نوع مشخصی در افراد ظاهر شود و احساسات انگیزشی، با رفع نیاز

های گردد. مدیر با شناخت نیازیا التیام آن نیاز در انسان بر انگیخته می
تر با پرسنل خود تواند رفتاری مناسبمیمطرح شده در این تئوری، 

تری به سوی داشته باشد و از این طریق پرسنل خود را به نحو مطلوب
اهداف سازمانی، که در اینجا همان مدیریت ایمنی است، سوق دهد. با 

ها در اجرای مدیریت ایمنی، کارگیری آنشناخت این سه گروه نیاز و به
مناسب را کسب نمود و به هدف اجرای های ها و راهکارتوان مشوقمی

 نقل دریایی نیز دست یافت.ومدیریت ایمنی در بحث حمل

ها مربوط به یک تئوری وابستگی معتقد است که خواست انسان
-گروه از احساسات پذیرفته شده توسط سایرین است. این موضوع می

بایست در یک تیم خوب برای تواند در شناخت یک دریانورد که می
رای مدیریت ایمنی کار کند و با تجربه ناشی از آن رشد کند، به اج

توانند احساس مدیران یاری رساند. پرسنل با نیاز وابستگی به ایمنی می
های شخصی خود را توسعه داده و علم خود را انگیزه نمایند تا مهارت

ران دار با همکاباال ببرند. این موضوع به ایمنی و ایجاد ارتباط قوی و معنا
 کمک خواهد نمود. 

در طبیعت کار دریانوردی، داشتن ایمنی در گرو و وابسته به کار 
ترین اصول مدیریتی در عنوان یکی از اساسیتیمی است. بنابراین، به

توانند در دریا خدمت و شود. افرادی میاین حرفه درنظر گرفته می
ن دهند. برای فعالیت کنند که وابستگی خود را در انجام امور تیمی نشا

اندازی یک قایق نجات، که از لوازم ایمنی موجود بر مثال؛ در امر به آب
هاست، همکاری تیمی از اهمیت باالیی برخوردار است.  اگر روی کشتی

های کافی فرد دریانورد روحیه کار تیمی نداشته باشد، بدون شک انگیزه
دلیل،  رنگ بر روی کشتی نخواهد داشت. به همینبرای حضور پر

دنبال بایست بهمدیران برای اجرای مدیریت ایمنی بر روی کشتی، می
انتخاب افرادی باشند که با احساس وابستگی به موضوع ایمنی و 
کارتیمی بر روی کشتی فعالیت نمایند. برخی از افراد اصوالً به دنبال 
کسب موفقیت و مهم شناخته شدن هستند و این موضوع را بعنوان یک 

توانند بسیار دارند. چنین افرادی میر خود احساس و زنده نگاه مینیاز د
رقابت پذیر بوده و استاندارد باالیی برای اجرای کار داشته باشند. این 
افراد تمایل زیادی به شناخته شدن بعد از تکمیل یک کار و مأموریت 

ه دارند و ممکن است نیاز داشته باشند، بازخوردی از عملکرد خود را داشت
در ابعاد کشتی(، با شناخت ) باشند. مدیر شرکت و یا فرمانده کشتی

تواند با رویه مناسب خصیصه افراد شاغل در یک شرکت کشتیرانی، می
برداری الزم را از موارد اشاره شده در جهت اجرای مدیریت ایمنی، بهره

دلیل موفقیت در کار، موجبات موقع بههای بهمنظور نماید و با تشویق
-وری کار و ایجاد انگیزه را درافراد گروه مهیا سازد. این مسئله میهرهب

هایی همچون تمرینات تواند با نظارت بر عملکرد دریانورد، در زمان
اطفاء حریق و یا بقاء در دریا یا نحوه برخورد مناسب وی در شرایط 
اضطراری و با انجام موفق ماموریت مورد مالحظه قرار گیرد. بسیاری 

افراد تمایل دارند که بر سایرین تاثیر گذار باشند و با اعمال نفوذ بر از 
همکاران خود اثر مثبتی بر محیط کاری خود داشته باشند. این افراد از 

برند و از اینکه توزیع کار داشته باشند رهبری گروهی از افراد لذت می
پیدا و در وقایع همکاری نمایند، خوشنود شده و انگیزه کاری بیشتری 

کنند. این افراد ممکن است تالش کنند تا انگیزه همکاران را برای می
گونه افراد، در انگیزند. با اجازه دادن به ایناهداف کوتاه و بلند مدت بر

توان های تخصصی در زمینه ایمنی، هدایت و رهبری، میاجرای مهارت
ده و های بزرگ نیز تعمیم دااین احساس مثبت انگیزشی را در گروه

 موجبات رضایتمندی شغلی را فراهم ساخت. 

های ایمنی از عواملی مدیریت و هدایت صحیح در اجرای فعالیت
ها، طبق دستورالعمل ای از اقدامات و نیازاست که با توجه به مجموعه

بایست بر روی کشتی وجود داشته باشد و تنها در این مورد نظر می
مراجع دریایی، برای صدور صورت است که اقدام الزم از سوی 

گیرد. گواهینامه ها، صورت میگواهینامه مدیریت ایمنی برای کشتی
مندرج در دستورالعمل ایمنی، سندی است  1-1-4مورد نظر طبق بند 

شود، که شرکت و عملیات مدیریت که زمانی برای کشتی صادر می
با ایمنی در قالب سیستم صورت پذیرد. برخی معتقدند که این مهم 

پذیر خواهد بود، کارگیری افرادی با خصیصه قدرت طلبی مثبت امکانبه
تا بتوانند با هدایتی درست سیستم مدیریت ایمنی را اجرایی نمایند. به 

sd̕McClellan ) ندکللمکهای نیازتئوری همین علت از 

ThreeNeeds Theory) این تئوری در خصوص . نام برده شده است
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های مشخص خواهند درگیر فعالیته معموالً میافرادی صدق میکند ک
 ها و هوش خود در آن زمینه باشندها، مهارتبرای نشان دادن توانایی

(Robbins, 1943) اگر یک فرد دریانورد بتواند با موفقیت، هوش و .
تواند انگیزه شایستگی خود را در مقابل همتایان خود نشان دهد، می

-ایجاد نماید. احساس شایستگی میرقابت در آن محدوده مشخص را 

تواند موجب افزایش اطمینان افراد در اجرای وظائف محوله شود که این 
گردد. همچنین ایجاد اعتماد در مسئله به تقویت نیروی کار منجر می

تواند موجب احساس تشویق ایشان به یادگیری عمیق پرسنل دریایی می
همکاران و شناخته شدن  منظور اشتراک کاری آن با سایراطالعات به

کارگیری این موارد در بحث ایمنی و شایستگی ایشان گردد. با به
تری در زمینه سازی مناسبتوان انتظار داشت که اجراییمدیریت، می

مدیریت ایمنی مشاهده شود. در مدیریت ایمنی و شایسته ساالری، 
کشتی  های کشتیرانی موظفند اطمینان حاصل نمایند که فرماندهشرکت

شایستگی الزم را برای اجرای امور ایمنی و مدیریت آن را بر روی 
کشتی دارد و با سیستم مدیریت ایمنی شرکت و کشتی آشنایی الزم و 

های بایست حمایتتسلط کامل را دارد. در این راستا، مدیران شرکت می
الزم از فرمانده کشتی را، برای اجرای وظایف خود بر روی کشتی، ارائه 

های نماید، باید شایستگیهند. پرسنل کشتی نیز که شرکت انتخاب مید
الزم را به لحاظ ضوابط ایمنی از خود داشته باشند. مواردی از جمله 
آموزش، سالمت جسمانی، تجربه کافی و .... از مصادیق این موضوع 
است و به همین علت، شرکت کشتیرانی باید مراحلی را از پیش تدوین 

محیطی و وظائف تا  پرسنل درباره موارد ایمنی و زیستداشته باشد 
محوله، آشنایی و شایستگی کافی داشته باشند. داشتن درک درستی از 

های آموزشی حین خدمت بر قوانین و مقررات مربوطه و تدوین دوره
تواند در تامین شایستگی افراد چاره روی کشتی از نکاتی است که می

 ساز باشد.

هایی از شود، افراد ممکن است رفتارر توصیه میدر تئوری انتظا
ها را به خود نشان بدهند و انتظار داشته باشند، این اقدامات بتواند آن

کشتی یا )نتایج قابل قبولی سوق دهند. تئوری انتظار در محل کار
-کار ببریم، کارایی تیمی تقویت شده و تالش یا اثرشرکت( را اگر به

توان از این . برای بهتر روشن شدن موضوع مییابدبخشی آن بهبود می
مثال استفاده کرد؛ که برای پرسنل قائل به افزایش حقوق ساعتی جهت 
انجام امور ایمنی مورد انتظار شویم تا بدین وسیله، مجاب به انجام 

کاری برای تکمیل پروژه یا سایر وظایف مربوطه گردند. یکی از اضافه
ن مورد در زمان خروج کشتی از بندر به کار دیگر موارد به کار گرفتن ای

ای که وظیفه یا کار محوله ایمنی باید در مدت گونهشود، بهگرفته می
زمانی محدودی رفع گردد تا کشتی بتواند اجازه خروج از بندر داشته 
باشد. در اینجا انتظاری که از پرسنل وجود دارد، مشارکت در کار و انجام 

 رر است.آن در محدوده زمانی مق

-ترین و کاربردیدر سلسله مراتب نیاز مازلو که یکی از قدیمی

های مدیریتی است، قابلیت کاربرد در موضوعات مختلف از ترین تئوری
های یاد شده در این جمله مدیریت ایمنی بر روی کشتی را دارد. نیاز

های روانشناسی است و نتایج آن بیانگر تئوری نشأت گرفته از تئوری

تر های پیچیدهمنظور تامین نیازهای فردی است که باید بهانواع نیاز
شود و مورد استفاده قرار گیرد. این سلسله مراتب در پنج سطح بیان می

 شامل موارد زیر است:

ای انسان از مجموعه های روانشناختی یا پایهالف: تأمین نیاز
تر انجام کلی عواملی است که در هر شرکت یا سازمان و یا از نگاه

فعالیت و کار نقش اساسی دارد. دریانوردان موضوع مقاله حاضر، باید 
همواره اطمینان داشته باشند که آب، پناهگاه، لباس و غذای مناسب 

در خشکی و یا گاهی در دریا(وجود دارد )اشروی کشتی و برای خانواده
توان میکار و سپس، موضوع ایمنی قابل پیگیری خواهد بود. برای این

های مربوط به کاری حقوق و دستمزد برای تأمین بخشبه مجموعه
های روانشناسی ایشان از که برخی نیازهای دریانورد توجه کرد، چرانیاز

 این طریق تأمین خواهد شد.

پردازد. در ب: سطح نیاز ایمنی به حفاظت از فرد و کشتی می
همراه احساس ایمنی تواند به محیط کار بر روی کشتی، این نیاز می

دریانورد در محیط کار و حس امنیت شغلی برای وی تداعی گردد. در 
کار گیری لوازم این رابطه وجود تجهیزات ایمنی فردی مناسب و به

ایمنی روی کشتی جهت حفظ ایمنی و امنیت پرسنل چاره ساز است. 
نجا موضوع مدیریت ایمنی نیز تا حدودی در این قالب قرار دارد و در ای

موضوع با نگاه انگیزشی برای حضور مؤثر دریانورد مورد توجه قرار 
نمایند که هایی را برای کار خود انتخاب میکه افراد محلگیرد، چرامی

ای برای کار امن انگیزههای نااز ایمنی الزم برخوردار باشند و محیط
 کنند.افراد ایجاد نمی

گیرد. فرد این موارد جای میهای اجتماعی دریانورد نیز در ج: نیاز
هایی جهت پذیرفته شدن توسط جمع شاغل ممکن است انگیزه

دنبال پیدا کردن دوست در کار باشد. یا به این همکاران داشته باشد و به
کند که بتواند حس تعلق به کار را های گروهی را جستجو میدلیل کار

یاز )اجتماعی احساس کند. با توجه به محیط کاری روی کشتی، این ن
وجود آوردن فرصت منظور بهسازی بههای تیمتواند با فعالیتبودن( می

برای کارکنان، همراه گردد. موضوع ایمنی بر روی کشتی، کاری تیمی 
توان بر روی کشتی فعالیت و اجتماعی است و کامال مشهود است. نمی

بودن اجتماعیتر فرهنگ که پیشمربوط به ایمنی را لحاظ کرد؛ مگر این
تر شدن کشتی( به اثبات رسیده باشد. برای روشن)آن در این جامعه

حریق و یا تعمیر یک ژنراتور، توان به یک تمرین ساده اطفاءموضوع، می
اشاره کرد؛ که در این موارد اگر موضوع از جنبه اجتماعی مورد توجه 

ر نهایت قرار نگیرد، نه تنها بحث ایمنی کشتی، بلکه ایمنی فرد و د
 مدیریت مربوطه زیر سوال خواهد رفت. 

د: پرسنل دریایی زمانی به سطح اعتبار خواهند رسید که شناخته 
شان ملموس و آشکار باشد. این شده باشند و اهمیت و اعتبار حضو

اعتباری را در فرد نگرش موجب احساس اعتماد در کار و افزایش خود
عنوان و بازخورد مثبت به آن به آورد. تشخیص موفقیت افرادوجود میبه

-Self) تواند در ساختن خود اعتباریبود که میهایی خواهندروش

Esteem .کمک کند ) 
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دیریت برای رسیدن به سطح واقعی از تئوری مازلو در بحث مه:: 
ده، بلند ایمنی، ممکن است فرد نیازمند دنبال کردن اجرای امور پیچی

با آن باشد. موضوع ایمنی و مدت یا اهداف شخصی خاص مرتبط 
نتهایی توان برای آن اندرت میمدیریت آن از مواردی هستند که به

از خود  تواند ادعای کامل شدن در این قضیه رایافت و کمتر کسی می
یدن به این بروز دهد. بنابراین، همواره رشد و  تعالی جهت تکمیل و رس

روی کشتی  یریت و ایمنیتواند انگیزه مناسبی برای بهبود مدمرحله می
مینه ایمنی، گرایی و به تعالی رسیدن یک دریانورد در زواقعباشد. خود

اهداف  منظور تکمیل مؤثرتواند عاملی در جهت احساس انگیزش بهمی

 .محیط کار تلقی گردد

تی جامعه آماری این پژوهش متمرکز بر گروه مدیریتی روی کش
جرا سازی اه فرمانده کشتی مسئول طور ویژه با توجه به اینکاست و به

آماری  شود، جامعهالمللی بر روی کشتی محسوب میمدیریت ایمنی بین
هار سال طبق آمار مرجع دریایی در ب)نفر فرمانده نامحدود 680شامل 
 241( بود و طبق جدول کرجس و مورگان، حجم نمونه شامل 1401

گی از صورت تصادفی همگن)همعنوان هدف بود که بهنفر به
ز پرسشنامه ها اآوری دادهاند. برای جمعفرماندهان کشتی( انتخاب شده

ی نسخه المللی مدیریت ایمنمحقق ساخته با مرجعیت دستورالعمل بین
های تئوری واستفاده شد که با توجه به شرایط ویژه کاری در دریا  2018

به مه ذکر است پرسشناانگیزشی مرتبط تدوین گردیده است. الزم به
ش دلیل پوشش حجم وسیعی از جامعه هدف، ابزار مناسبی در پژوه

گردد. این پرسشنامه به دو صورت پیمایشی حاضر محسوب می
ه آن در الکترونیکی و فیزیکی در اختیار ذینفعان قرار گرفت و نتیج

 ارائه شده است.  2جدول 

سوال، با برداشت از دستور  41در دسته دوم سواالت پرسشنامه 
های انگیزشی ذکر شده در پنج المللی مدیریت ایمنی و تئوریل بینالعم

خوشه تهیه شد. در خوشه اول موضوعاتی شامل: اجرای دستورالعمل به 
کننده لحاظ تعاریف، محدوده شمول، نحوه کنترل مرجع صادر

های گواهینامه، نحوه نظارت مراجع کنترل و بازرسی بندری، ممیزی
ه قرار گرفت. در خوشه دوم، مدیریت منابع انسانی مربوطه و.... مورد توج
های مورد نیاز، شرایط فیزیکی، تأثیر دزدان دریایی روی کشتی و حمایت

های دریایی مثل جنگ روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر مسئله و یا جنگ
های های مورد نیازی که در تمامی تئوریمدیریت ایمنی و انگیزه

ب مازلو و یا انتظار یا سایر موارد مستقیماً و انگیزش چه در سلسه مرات
اهمیت است، مورد توجه قرار گرفت. در خوشه سوم، به واسطه بایا به

-موضوع آموزش و ارتقاء نیروی انسانی با مواردی مانند: اهمیت به

های دیده، سطح آموزش، هزینهکارگیری نیروی متخصص آموزش
شه چهارم، به نیاز ارتباطی مترتب پردخته شد. در  قالب سواالت خو

اجرای مدیریت ایمنی روی کشتی با شرکت کشتیرانی توجه شد و در 
های مدیریت ایمنی در شرکت کشتیرانی مورد خوشه انتخابی، جنبه

سوال قرار گرفته شد. در پنجمین خوشه موضوع ایمنی و امنیت دریایی 
و نتایج آن در مرتبط با موضوع مقاله و تاثیر آن مورد چالش قرار گرفت 

 آوری گردید.قالب فایل اکسل جمع

 . نتایج تحقیق3

 فرماندهان ،و تئوری شایستگی ISMبراساس دستور عمل 
تسلط و علم کافی برای مدیریت در ارتباط با اجرای سیستم  کیفیت،

پاسخنامه مشخص  بررسیبا (. q11)نددار المللی رامدیریت ایمنی بین
در » درصد از افراد پاسخگو به سوال فوق گزینه 95بیش از  که شودمی

یعنی پاسخگویان شایستگی  اند؛را انتخاب نموده «موافقم»و « حد انتظار
ها را در حد انتظار و موافق اجرای سیستم فرماندهان و علم کافی آن

و 3جداول )هستنددرصد مخالف آن  5اند و تنها مدیریت ایمنی دانسته
که در آن تئوری شایستگی ثر بودن ؤفرض مبراین (. بنا1شکل 

اجرای سیستم  وتسلط و علم کافی برای مدیریت  کیفیت، ،فرماندهان
رد  05/0از لحاظ آماری در سطح  را دارند، المللیمدیریت ایمنی بین

  شود.نمی

کشتی  ایجاد انگیزه درتسلط کارکنان شاغل بر روی در رابطه با
 سیبرربا  ،اجرای سیستم مدیریت ایمنی شرکت کشتیرانی به منظور

سوال  درصد از افراد در پاسخ به 87 که؛ شودپاسخ افراد مشخص می
یعنی  .اندهرا انتخاب نمود« موافقم»و « در حد انتظار» هایفوق گزینه

شتی باعث از نظر پاسخگویان ایجاد انگیزه در کارکنان شاغل بر روی ک
 13 ی خواهد شد و تنهانت ایمنی شرکت کشتیرااجرای سیستم مدیری

 نودثر بؤفرض م(. بنابراین 2شکل ) هستنددرصد مخالف این موضوع 
ی سیستم یجاد انگیزه درتسلط کارکنان شاغل بر روی کشتی برای اجراا

د ر 05/0از لحاظ آماری در سطح  ،مدیریت ایمنی شرکت کشتیرانی
  (.3شکل ) شودنمی

م در نظر گرفتن پاداش برای انجا ،مشوقطبق تئوری همچنین 
جرای سیستم تواند تأثیر مثبتی در ا، میف مرتبط با مدیریت ایمنییوظا

 (.4شکل ) مدیریت ایمنی داشته باشد

 و بات ف مرتبط با ایمنی اسیپاداش به فرمانده برای انجام وظا
درصد از  85بیش از  که شودمشخص می ،پاسخ افراد بررسی

کامال »و  «موافقم»، «در حد انتظار» سوال فوق گزینه پاسخگویان به
. هستندضوع درصد مخالف این مو 15 تنهاو اند را انتخاب نموده«موافقم

اش به در نظر گرفتن پادبا تئوری مشوق ثر بودن ؤفرض مبنابراین، 
آماری در  از لحاظ ،ف مرتبط با مدیریت ایمنییفرمانده برای انجام وظا

 .(5)شکل  شودرد نمی 05/0سطح 

سازی و در نظر گرفتن اهمیت آموزش اولیه برای فرهنگبا 
 ،بر اساس تئوری انتظار اجرای بهینه مدیریت ایمنی بر روی کشتی و

میزان رضایتمندی از عملکرد (، q26) های دریافتیبر اساس پاسخ
 مدیریت ایمنیسسات آموزشی مورد تایید مرجع دریایی در ارتباط با ؤم

پاسخ افراد مشخص  بررسیبا آورده شده است.  6و شکل  4در جدول 
در » گزینه ،درصد از پاسخگویان به سوال فوق 65 که در حدودشود می

یعنی از نظر پاسخگویان  ؛اندرا انتخاب نموده «موافقم»و  «حد انتظار
شی سسات آموزؤمیزان رضایتمندی از عملکرد مبا  اساس تئوری انتظار

 35و تنها مورد تایید مرجع دریایی در ارتباط با مدیریت ایمنی است 
.(7شکل ) هستنددرصد مخالف این موضوع 
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 آمار کلی توزیع پرسشنامه-2 جدول
Table 2- The Total Statistic of Questionnaire Distribution 

 
 
 

 
 
 

 (q11آمار استخراج شده مربوط به تسلط و علم فرمانده) -3جدول
Table 3- The Statistic Obtained Related to the Commander's Mastery and Knowledge (q11)  

 

 ردیف پاسخ فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی

 1 در حد انتظار 133 2/55 2/55

 2 موافقم 96 8/39 0/95

 3 مخالفم 12 0/5 0/100

 4 جمع 241 0/100 

 
 

 
 نمودار دایره ای درصدی فراوانی مربوط به نقش علم فرمانده -1شکل 

Fig. 1- Pie Chart of Frequency Percentage Related to the Role of Commander Knowledge 

 

 
 نمودار دایره ای درصدی فراوانی مربوط به نقش ایجاد انگیزه -2شکل 

Fig. 2- Pie Chart of Frequency Percentage Related to the Role of Motivation 

 

 

در حد انتظار

(درصد 55/2)

موافقم

(درصد39/8)

مخالفم 

(درصد5)

در حد انتظار 

موافقم(درصد50/2)

(درصد34/8)

مخالفم

(درصد13)

 میانگین زمان پاسخ  نرخ پاسخ دهی تعداد پاسخ  بازدید 

 ثانیه 50دقیقه و 21 %3/92 مورد 241 نفر 260
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 انگیزه کارکنان نتایج مربوط بهنمودار میله ای  -3شکل 
Fig. 3- Bar Chart Related to Employee Motivation 

 
 میله ای مربوط به نتایج تئوری مشوقنمودار  -4شکل 

Fig. 4- Bar Chart Related to Incentive Theory 

 

 

 
 تئوری مشوقنمودار دایره ای درصدی فراوانی مربوط به  -5شکل 

Fig. 2- Pie Chart of Frequency Percentage Related to Incentive Theory 

 

میزان رضایتمندی از با تئوری انتظار  نثر بودؤفرض مبنابراین، 
سسات آموزشی مورد تایید مرجع دریایی در ارتباط با مدیریت ؤعملکرد م

 د.شورد نمی 05/0از لحاظ آماری در سطح ، ایمنی
ثیر أمیزان تال ؤسهای مهم این تحقیق در رابطه با یکی از یافته

انگیزه برای کار مین ایمنی و ایجاد أاجرای سیستم مدیریت ایمنی در ت
. نتایج حاصل از این (q35) است دریانوردان ایرانی در روی کشتی

-پاسخ افراد مشخص می بررسیبا ذکر شده است.  8شکل در پرسش 

در حد » هایگزینه ،سوالاین از پاسخگویان به  %85شود بیش از 

های درصد گزینه 15و تنها  «کامالً موافقم» و «موافقم»، «انتظار
یعنی از نظر  .(9شکل ) اندکردهرا انتخاب  «کامال مخالفم»و  «مخالفم»

مین ایمنی و ایجاد أاجرای سیستم مدیریت ایمنی در ت پاسخگویان
 (. p ≥ 0.05) تأثیرگذار است انگیزه برای کار روی کشتی

آیا از نظر پاسخگویان،  سؤال بعدی درباره این موضوع است که
در  وجود دارد؟ q35 و q11،q13 ، q14، q26 االتؤستفاوتی بین 

نتایج ، 6های این سؤاالت و در جدول مقایسه میانگین رتبه 5جدول 
  داده شده است.نهایی آزمون فریدمن نشان 
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 ( وdf) آزادی هدو، درجیامقادیر آماره آزمون ک، 6 جدولدر 
داده نشان   p-valueیا همان (.Asymp. Sig) داری آماریمعنی

االت، تفاوت ؤهای سبین میانگین رتبه کند کهمی مشخصشده است و 
االت از ارزش ؤدار وجود دارد. یعنی از دیدگاه پاسخگویان، این سمعنی

با مقدار  q11 ای که سؤالگونهنیستند. بهبرخوردار  یو اهمیت یکسان
 از نظر را اهمیت بیشترین را دارد و میانه مقدار ترینبزرگ 67/3

 q14سؤال ، 20/3با مقدار میانه  q35 سؤال است. داشته پاسخگویان

  q26سؤالو در نهایت  88/2با مقدار   q13سؤال ،13/3با مقدار میانه 
 اند.نزد پاسخگویان داشته به ترتیب از اهمیت کمتری در، 12/2با مقدار 

از ضریب  بود،پرسش  36برای بررسی پایایی کل پرسشنامه که شامل 
ضریب آلفای کرونباخ بیش از (. 7جدول ) شدآلفای کرونباخ استفاده 

از لحاظ آماری  دست آمده،نتایج بهاز (. 9و  8جدول آمد )بدست  913/0
 شود.رد نمی 05/0در سطح  نثر بودؤفرض م
 

 
 (q26)آمار استخراج شده مربوط به رضایتمندی از عملکرد مؤسسات آموزشی -4جدول 

Table 4- The Statistic Obtained Related to the Satisfaction of the Performance of Educational Institutions 

(q26) 

 

 ردیف پاسخ فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی

 1 در حد انتظار 120 8/49 8/49

 2 موافقم 36 9/14 7/64

 3 مخالفم 85 3/35 0/100

 4 جمع 241 0/100 

 

 
 (q26رضایتمندی از عملکرد مؤسسات آموزشی) نمودار دایره ای درصدی فراوانی مربوط به -6شکل 

Fig. 6- Pie Chart of Frequency Percentage Related to the Satisfaction of the Performance of Educational 

Institutions. 
 

 
 تئوری انتظارنمودار میله ای مربوط به  -7شکل 

Fig. 7- Bar Chart Related to Expectation Theory 
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 (q36) ایجاد انگیزه ایمنی برسیستم مدیریت  تأثیر نمودار میله ای -8شکل 
Fig. 8- Bar Chart Related to Effect of the Safety Management System on Motivation 

 

 
 

 انگیزهتأثیر سیستم مدیریت ایمنی بر ایجاد . نمودار دایره ای 9شکل 
Fig. 9- Pie Chart Related to Effect of the Safety Management System on Motivation 

 

 روش انگیزشی 5 هایمقایسه میانگین رتبه. 5جدول 

Table 5- Comparison of the Average Ranks of 5 Motivational Methods 

 

Ranks 

 Mean Rank 

q11 3.67 

q13 2.88 

q14 3.13 

q26 2.12 

q35 3.20 

 

 نتیجه تست فرید من-6جدول 

Table 6-. The Result of Freideman Test 
 

a. Friedman Test 

241 N 

158.370 Chi-Square 

4 df 

.000 Asymp. Sig. 
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 ضریب آلفای کرونباخ -7جدول 
Table 7- Cronbach's Alpha Coefficient 

 

 N % 

Cases 

Valid 72 100.0 

Excluded a 0 .0 

Total 72 100.0 

a. List-wise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 ایآمار تک نمونه -8جدول 

Table 8- One-Sample Statistics 

 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

241 3.4319 0.45096 0.02905 

 

 آزمون تک نمونه ای -9جدول 

Table 9- One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. tailed Mean Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

14.86 240 0.00 0.43188 0.374 0.48 

 

 . بحث و نتیجه گیری4
برداری صورت گرفته به دلیل وسعت و پراکندگی چه نمونهاگر

زیاد جامعه آماری دریانوردان، در ابعاد کمتری نسبت به جامعه آماری 
هایی را در توان از این مطالعه شاخصانجام شد. ولی به هر حال می

جهت بهبود فرهنگ ایمنی در صنایع دریایی بدست آورد. همچنین با 
های مناسب توان جهتاستفاده از نتایج این مطالعه و نظر سنجی، می

ی مطالعات مشابه در نظر گرفت و مطالعات مشابهی در سایر دیگری برا
 مناطق انجام داد.

دهنده مثبت در نهایت بررسی پاسخ سواالت پرسشنامه، نشان
ها است. نتایج بودن اجرای دستورالعمل مدیریت ایمنی بر روی کشتی

تواند به اجرای صحیح دهد که ایجاد انگیزه میاین پژوهش نشان می
مدیریت ایمنی بر روی کشتی منجر گردد و بدین ترتیب دستورالعمل 

ها و افزایش ایمنی روی کشتی و دریانوردی تأثیر بر کاهش هزینه
خواهد داشت. در ادامه محقق پیشنهادهایی را نیز بر همین مبنا ارائه 

 داده است. 
زیر درباره تئوری انگیزشی ای نکات توصیهبا در نظر داشتن 

توان با روی کشتی و شرکت کشتیرانی، می مدیریت ایمنی کار در
مند اطمینان بیشتری از فواید کاربرد این تئوری در مدیریت ایمنی بهره

 شد:

بند به تعهدات پایکنید، وقتی موارد انگیزشی پیشنهاد می -1
 ،عنوان مدیر یک شرکت کشتیرانی و یا فرمانده کشتیهبباشید. خود 

زمانی که تیمی در امور مرتبط با ایمنی در اختیار دارید که به شما 
کاری پایبندی به تعهدات انگیزشی برای ایجاد انگیزه  ،کننداطمینان می

اگر به تیم درگیر با امور ایمنی قول  ؛برای مثال .امری ضروری است
پرداخت مازاد یا حتی  ،حتی اگر در حد مرخصی اضافه دهید،پاداش می

در  باشد، به نسبت نوع فعالیت()و دورهمی ساده مهمانیوت به یک دع
 تعهد خود را حتما اجرایی نمایید. ،دهدمیقبال کاری که تیم انجام 

که این مسئله موجب تقویت اعتماد بین پرسنل به مدیرخواهد شد چرا
 ثمر خواهد بود.ایمنی و عملیات مرتبط به آن مثمرو در بحث مدیریت 

تیم شما در پاسخ مثبت دادن به امور  ؛موجب خواهد شداین موضوع 
وری کاری ای بهتر عمل نمایند و لذا ایمنی و بهرهمرتبط آتی با انگیزه

 پرسنل افزایش خواهد یافت. 
خاص های خاص و ویژه برای هر فرد یا بخش سیستم پاداش -2

افرادی که کنید یا نوع با توجه به قسمتی که با آن کار می ایجاد کنید.
ای برای آن د پاداش ویژهتوانیمی ،کنندمی در تیم مورد نظر شما کار

های مرتبط با اگر فعالیت ؛فرد یا گروه در نظر بگیرید. برای مثال
خانه بیش از ایمنی توسط پرسنل مشخصی در موتورو اجرای  مدیریت

روه خاصی در آنجا به امور گیرد یا گمیزان هدف معمول صورت می
 ایتوان پاداش ویژهبرای آن فرد یا گروه خاص می ،پردازندبط میمرت
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و تعیین گذاری فعالیت ویژه و بیش از میزان هدف یا اگر در نظر گرفت.
در قسمت عرشه کشتی صورت  )بیش از حد انتظار معمول(،شده از قبل
مراتب در قالب دادن اجازه استراحت بیشتر یا پادش  ،گرفته باشد

ر صورت گرفته به فرد یا گروه فعال در عرشه کشتی ارائه متناسب با کا
 گردد.

نگیزشی که های ابا درنظر داشتن تئوری درخواست بازخورد: -3
اد شاغل بهتر است اطمینان حاصل گردد که افر شود،کار گرفته میهب

گیزشی سود الزم را از اجرای موارد ان منافع و ،در شرکت یا کشتی
فت پاداش یا در نظر داشته باشید که پس از دریا بنابراین، خواهند برد.

-نین میهمچ .فت کننده بازخورد الزم گرفته شوداز افراد دریا ،مشوق

دهند یا را ترجیح می یکه بیشتر مشوق فرد کردال ها سؤتوان از تیم
. مایندو اجازه داده شود که دلیل خود را بیان ن ؟های گروهیمشوق

ست دهکان سعی شود بر اساس بازخورد مثبتی که بدر صورت امسپس، 
فاف شبرای  مشوق مازادی نیز به ایشان تعلق گیرد. ،شودآورده می

که  شودسازی بیشتر به مدیران کشتیرانی/فرمانده کشتی توصیه می
ی خود گذار، هدفوری در مدیریت ایمنیبرای افزایش مشارکت و بهره

در صورت  .ه ذینفعان ابالغ نمایندبرای سقف مشخصی تعیین و به کلی را
د دست یافتن به هدف مورد نظر این پاداش شامل حال همگی افرا

اند برای توموضوع پاداش مجزا نیز می ،و در کنار آن درگیر خواهد شد
ر نظر دعنوان پاداش فردی هباست فردی که بیشترین زحمت را کشیده 

 گرفته شود.
یاتی عنوان عوامل حهعواملی ب ،با بازنگری تاریخچه ذکر شده

، حلیلتدر طی  شد.طور تجربی آزمایش میهتشخیص داده شد که باید ب
سنجی صورت گرفته عوامل تجربی یافته شد و از سؤاالت و نظر

امل العمل مدیریت ایمنی به چند عمشخص شد که اجرای موفق دستور
ت شأنه مچون هوشیاری ایمنی دریایی ک. مواردی هاستاساسی وابسته 

عان و صنعت گرفته از فرهنگ ایمنی منتشره و پرورش یافته از تمام ذینف
هم  نقش مدیریت ارشد هم در مرجع دریایی کشور و کشتیرانی است.

در  نآنقش بسیار مهمی در طبیعت ایمنی و فرهنگ  ،شرکت کشتیرانی
آموزش برای پرسنل در اجرای هایی همچون رابطه با حمایت

رای دی مانند الزام برای اجموار مربوطه دارد.های العملدستور
یت کیفی آموزش و توسعه آن برای پرسنل کشتیرانی، مدیر ،العملدستور

ی و وارد شده به سیستم مدیریت ایمنی، توجیه عقالنی مستند ساز
ید تای ونیز از عوامل دخیل قدرت استخدامی درگیر و قدرت اجرای آن 

  .استشده این موضوع 
نحوی هکننده بمطالعه مشخص شد که تمامی افراد شرکتدر این 

با توجه به اینکه بطور  ،العمل مدیریت ایمنیدر رابطه با اجرای دستور
همچنین این  به اهمیت آن آگاهی دارند. ،روزمره با ان مواجه هستند

بر سیستم مدیریت ایمنی حاکم  ،ارد که با وجود دستورالعملباور وجود د
با  نماید.بروز سوانح جلوگیری می از بسیار زیادیتا حد  کشتی روی

اجرای این سیستم، از لحاظ سطح مدیریتی و در بین دریانوردان در طی 
االجرا شدن اولیه آن در سال از الزم 24یعنی)مدت اجرای این سیستم

رفتار شرکت کنندگان در خصوص ایمنی بهبود یافته (، 1998جوالی 

 ،توان در سیستم حمایتی مدیرانا میتغییرات مثبت رفتاری ر است.
احساس  امنیت و سایر موارد مرتبط مالحظه نمود. ایمنی،تجهیزات،
به این نحو بود که ایمنی بخشی از فعالیت در این زمینه مدیریت و افراد 

  .ایشان است کاری روزانه
ای نظارت مرجع دریایی بر اجر ،از دیگر نکات در این رابطه

ی هاو نظارت استها صحیح دستورالعمل مدیریت ایمنی روی کشتی
کات العمل از نبازرسی بندری در رعایت این دستورمراکز کنترل و 

-اسخپو های انگیزشی مطرح شده با توجه به تئورید است که ارزشمن

ظر ندر ها با تمامی این روش ،از سواالت مندرج دریافت شدههای 
-می های بهینه،عنوان کمکهب ،داشتن پیچیدگی فعالیت دریانوردی

ی قرار داشته و فرمانده کشتدر اختیار مدیریت کالن شرکت  نسبتاًتوانند 
 باشند. 

ثر مدیریت ایمنی به دلیل تخصص و ؤنهایت اجرای مدر 
صص امری تخصصی است و باید توسط افراد متخ حساسیت باال صرفاً

ژوهش پ. جمله پایانی این شودو پایش مستمر شده اجرا  و با تجربه
، ندی استب% آرا قابل جمع 1/70 طور مشهود در سوال تدوین شده بابه
منظور هاجرای مدیریت سیستم ایمنی در رابطه با ایجاد انگیزه ب که

مدیریت  ین،بنابرا .استگذار بر روی کشتی تاثیرحضور دریانورد ایرانی 
 بایستیشود. مدر نظر گرفته میسندی اعتباری لحاظ  عنوانبه ایمنی

نترل شده و ک شناساییدر نظر گرفته شود که خطرات نیز این موضوع 
کاهش  مالحظات مربوطه در محیط برایدر حد امکان،  ، همچنینگردند

وامل در این رابطه ع و در نظر گرفته شوند. شده بینیپیشخطرات 
د ستجو هستنالمللی قابل جر قوانین بینر بر برنامه ایمنی دثکلیدی مؤ

یریت این موضوع در گرو مداند. و مالحظات مدیریتی کامال ضروری
ت و اس یتمرکز روی نتایج عملی ضرور عاقالنه و پایش مستمر است.

 ترین عوامل این کار است.دانش یکی از مهم

 تشکر و قدر دانی. 5
وران محترم مشاور و داو  در خاتمه جا دارد از اساتید محترم راهنما

اند ذول داشتهتوجه الزم را به این مقاله مب ،مقاله که با درایت و تخصص
دانشگاه  و همچنین از سردبیر محترم نشریه علمی علوم و فنون دریایی

ائه خرمشهر و همکاران محترم ایشان که پایگاهی محکم در جهت ار
کمال تشکر  ،اندآوردهپژوهشی در زمینه دریایی را فراهم -مقاالت علمی
  را داشته باشم.
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Abstract: 

Marine Transport terms in competition of presenting safer services to its stake holders. The cargo and ship owners 

are considering the issue as their main concerns. Implementing the ISM Code is a way of achieving  and improving 

mentioned safety goals. Implementation of these goals, would be in hands of correct operation of the ship’s 

masters and their crews. Management and responsibility of implementation of the ISM Code would be on shoulder 

of the ship masters and how they transfer the concept and importance of the Code to their crews. The role of a 

master is to intermediate between the shipping company and the seafarer and the ship as an individual. Appropriate 

management of inter relation plays a sensitive role on implementing the ISM Code. In line with the above, there 

are five categories for implementation of the code which, the following should be taken into consideration; human 

resource management on board of vessel, training of seafarers, the role of safety management in shipping 

companies and safety and security matters. These data collection has been carried out from a group of Iranian 

Ship masters as expertise’s, and the answers  were obtained for the analysis. The role of motivation in improving 

the implementing of the code has been considered as a challenging point. In the second part of the research, 

notably the reliability of each part and motivation theory, has been taken into the consideration. To analyze the 

collected data, the SPSS 16 and AMOS software’s were utilized. The collected statistics showed that 

implementing of ISM Code by the Iranian seafarers is realized and the calculated amount of chi-square and the 

degree of freedom (df) indicates the virtually of the research. Therefore, implementation of the ISM Code along 

with motivation would have a positive effect in the safety on board of the ships and would result in the safety of 

navigation for Iranian seafarers. 
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