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  چكيده
هدف اين مقاله بررسي عوامل اصلي موثر بر جذب و ماندگاري شغلي دريانوردان با انجام يك مطالعه پيمايشي 

حيطه اصلي اين تحقيق، بررسي اثرات محيط كاري شامل نوع و كالس كشتي بر جذب و ماندگاري شغلي . است
  .شوند بر و تانكر با يكديگر مقايسه ميهاي كانتينربر، فله  دريانوردان ايراني است كه بدين منظور، كشتي

هاي پنج امتيازي اليكرت  نامه پرسش از طريق تكميلدر اين تحقيق، عوامل موثر بر جذب و نگهداري دريانوردان 
گيري تصادفي از ميان پرسنل دريايي كشتيراني جمهوري  دهندگان با نمونه آماري پاسخ ي جامعه. ستبررسي شده ا

براساس نتايج . اند ملي نفتكش جمهوري اسالمي ايران و شركت كشتيراني بنياد انتخاب شدهاسالمي ايران، شركت 
 .هاي تانكر وجود دارد طور نسبي بيشترين رضايت شغلي در ميان افسران شاغل بر كشتي بدست آمده، به

  جذب و نگهداريدريانوردان، كشتيراني، كشتي، منابع انساني،  :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

هاي با ارزش هر سازمان و عامل مهم و موثر  كاركنان سرمايه
نيروي كار اگر با آرامش خاطر و . وري سازماني هستند بهره

قوي به كار مشغول باشد و به داليل گوناگون از آينده  ي انگيزه
واهد داشت ـاالتري خـوري ب اشد، بهرهـداشته بـواهمه ن

(Briscoe and Schuller, 2004) .اي از عوامل و  مجموعه
وري نيروي كار موثر  هاي حاكم بر سازمان، بر روي بهره ارزش
  .ترين عامل، انگيزه نيروي كار است ند كه مهمهست
گيري بجا و شايسته از آن، از كارآمدترين  نابع انساني و بهرهم
 اقتصادي، ي هاي توسعه هاي رهايي از تنگناها و دشواري راه

زيرا منابع انساني و نيروي كارآمد  ،اجتماعي و آموزشي است
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ترين عامل توليد، سازندگي، رشد و تكامل سازمان  بنيادي
ايجاد تحوالت جديد همين نگرش منجر به . دنشو محسوب مي

هاي رهبري، مديريت منابع و گسترش فكر  در مديريت، سبك
هاي  و توجه به رفتار، شخصيت و ويژگي مديريت مشاركتي

هاي مديريت در جهت  از جمله تالش. رواني كاركنان شده است
حفظ منابع انساني، ايجاد رضايت در كاركنان و جلوگيري از عدم 

  ).1996ناگي، (ست ا ها رضايت آن
ترين صنايع دنيا در  صنعت دريانوردي به عنوان يكي از قديمي

كشورهاي توسعه يافته نقش مهمي در زمينه پيشرفت اين كشورها 
ها  ي، كشتيآور فنايفا كرده است و امروزه كه با انتقال وسيع 

در . نياز به خدمه و افراد كمتري خواهند داشت ،اند تر شده پيشرفته
ه تعداد افرادي كه به اين صنعت وارد افتيكشورهاي توسعه 

داليل زيادي براي اين . شوند، در مقايسه با گذشته كمتر است مي
هاي  يكي از اين عوامل وجود فرصت .عدم استقبال وجود دارد

  .بيشتر و بزرگتر در خشكي نسبت به دريا است
 در جهاني معضل كي عنوان دريانورد به تربيت باالي هاي هزينه

 دريانورد انساني نيروي كننده عرضه عنوان به كه اييكشوره اكثر

 آن سنگيني بر روز به روز و داشته وجود شوند، محسوب مي

 عرضه مهم كشورهاي جمله از كه فيليپين كشور .گردد مي افزوده

 نيروي بازار %25 تنهايي به و است درياها كار در نيروي كننده

 تعداد كاهش افزون روز نرخ با دارد، برعهده را دريايي انساني

 آن داليل عمده از كه است مواجه مشاغل دريايي به مندان عالقه

عزتي، (است  آموزشي هاي هزينه قبول در افراد توانايي عدم
1386.(  

دهد كه كمبود دريانوردان  نگاهي به آمارهاي جهاني نشان مي
شايسته يكي از مشكالت الينفك صنعت حمل و نقل دريايي 

دهد كه  نشان مي) 2005(نتشار يافته توسط بيمكو آمارهاي ا. است
هزار افسر مواجه  10ناوگان كشتيراني جهاني با كمبود حدود 

مبين اين امر است كه حدود ) 2002( 1مطالعات نيومست. است
شركت هاي كشتيراني در جذب افسران شايسته دچار % 80

شغلي و خستگي از  تنشهمچنين فشاركاري، . ندهستمشكل 
محسوب دريانوردان % 80تا  60اصلي بازنشستگي عوامل 

دريانوردان % 50كند كه تقريباً  مي نيومست خاطر نشان. شوند مي
به پديده  يهاي كشتيران سال اخير، شركت 10معتقدند كه در 

بحث ايجاد انگيزه در . اند رضايت شغلي توجه كافي نداشته

——— 
1 National Union of Marine, Aviation and Shipping Transport of UK 

بندي  مقوله دستهتوان در دو  هاي دريايي را مي ها و ارگان سازمان
  :نمود
 عوامل موثر بر جذب دريانوردانـ 
 عوامل موثر بر نگهداري دريانوردانـ 

ترين عواملي كه بر كيفيت و نحوه جذب  عموماً مهم
  ):2003توماس، (دريانوردان موثرند عبارتند از 

 محل تولد، زندگي و تحصيلـ 
  ميزان دلبستگي به خانوادهـ 
  دورنماي شغلي مناسبـ 
  سفر به نقاط مختلف دنياـ 
شود دانشجويان  هاي زياد آموزش اوليه كه باعث مي هزينهـ 
  . هاي دريايي تحصيل نكنند در رشته) غير بورسيه(صورت آزاد  به

  )حداكثر فرماندهي كشتي(ارتقاي شغلي محدود ـ 
در صورت  يهاي محدود شغلي در صنايع فراساحل موقعيتـ 

  آبعدم تمايل به فعاليت بر روي 
مثالً عالقه به دريا در فرهنگ (هاي حاكم بر جامعه  سنتـ 

  )يونان
  هاي رفتاري ناشي از اين  هاي متنوع و تنش جوامع با فرهنگـ 

  (Pittordis, 2005)امر 
از طرف ديگر، عوامل موثر بر نحوه نگهداري دريانوردان 

  :عبارتند از
نهايتاً عالقه به كسب موقعيت سرمهندسي، افسر اولي و  ـ 

 فرماندهي كشتي
 تعداد كم پرسنل و ساعات كاري زيادـ 
نبود امنيت شغلي و عقد قراردادهاي كاري بلند مدت در ـ 

  (ILO, 2001)بسياري از شركت هاي كشتيراني 
  هاي زماني نسبتاً كوتاه ترفيع و ارتقاي شغلي در بازهـ 
  هاي كشتيراني روابط كاري حاكم بين دريانوردان و شركتـ 
  خطرات ناشي از دزدي دريايي و حمالت تروريستي ـ
  ها ايمني نامطلوب در برخي از كشتيـ 
  ميزان دستمزدـ 
  هاي شغلي نشسالمتي و تـ 
ناشي از افزايش سرعت (زندگي محدود اجتماعي در دريا ـ 

 )تخليه و بارگيري در بنادر
گيري  هاي مختلف تعريف و اندازه فقدان شواهد معتبر در زمينه

آن با مفاهيم ديگري چون كاركرد و  ي ت شغلي و نيز رابطهرضاي
دهد كه بسياري از  بازده شغلي، غيبت و مانند آن، نشان مي
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كار  كه براي تبيين رضايت شغلي به ييها مطالعات و پژوهش
ها و  ابعاد، جنبه ،دقيق و كامل اي گونه رود نتوانسته است به مي

  ).1381هومن، (عوامل آن را تبيين كند 
وابستگي تجارت كشور به حمل و نقل دريايي از يك سو، و 

 STCW1هاي گزاف آموزش دريانوردان براساس استاندارد  هزينه
هاي فراوان شغلي در اين صنعت، اهميت بررسي  و ريزش

. دهد هاي دريايي ايران را نشان مي مديريت انگيزش در ارگان
دريانوردي، شك حسن اجراي مديريت انگيزش در صنعت  بي

هاي ريالي و ارزي فراواني را براي كشور در پي  جويي صرفه
لذا در اين پژوهش برخي عوامل موثر بر رضايت . خواهد داشت

شغلي و ايجاد انگيزه در دريانوردان ايراني مورد بررسي و كنكاش 
گيرد تا از اين طريق بتوان راهكارهاي موثري در جهت  قرار مي

ايجاد انگيزه در دريانوردان ايراني ارائه افزايش رضايت شغلي و 
  :پردازيم لذا در اين تحقيق به بررسي دو فرضيه مي. نمود

 زهيانگ جاديا در انوردانيدر خدمت مورد يكشت نوع ـ1 هيفرض
  .است موثر يكشت يرو رب انوردانيدر يماندگار و

 يكشت در يبهتر يرفاه امكانات از كه يانوردانيدر ـ2 هيفرض
 زهيانگ شيافزا در را يكشت در يرفاه امكانات هستند، برخوردار

 .دانند يم موثر

 انجام تحقيق روش. 2

  جامعه آماري و نمونه مورد مطالعه .1ـ2

جامعه آماري پژوهش حاضر را دريانوردان ايراني تشكيل 
 ي الزم به ذكر است كه در حال حاضر بخش عمده. دهند مي

دريانوردان ايراني را دريانوردان كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، 
شركت ملي نفتكش جمهوري اسالمي ايران و شركت كشتيراني 

لذا سعي شده است نمونه هاي آماري مورد . دهد بنياد تشكيل مي
مطالعه از ميان اين سه شركت مذكور تهيه و مورد بررسي قرار 

  .گيرد

  ونهنحوه برآورد حجم نم .2ـ2

با توجه به اينكه متغيرهاي مورد مطالعه در پژوهش حاضر، 
——— 
1 International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers, 1978 

  متغيرهاي كيفي هستند، لذا با استفاده از فرمول

  

، حجم نمونه براي دريانوردان ايراني )1382منصورفر، (
در نظر   = 50/0Pنسبت صفت متغير را  Pمحاسبه شده است و 

را  =Pq 25/0 ايم كه بر اين اساس حداكثر واريانس يعني گرفته
  .دهد دست مي هب

از آنجايي كه حجم نمونه قبل از تعيين مقدار آن براي ما 
درصد خطا  5درصد اطمينان يا با  95را با  t، مقدار استمجهول 

  = 1/0dدهيم و در نتيجه با ميزان اشتباه مجاز  قرار مي 96/1برابر 
مطالعه قرار عنوان نمونه مورد  نفر از دريانوردان ايراني به 96تعداد 
  .اند گرفته

  = 
. .

.
96 

  ها مشخصات پرسش نامه .3ـ2

كه قبالً مطالعات دقيقي در زمينه انگيزش در  يياز آنجا
عمل نيامده و ابزارهاي استانداردي براي  دريانوردان ايراني به

مطالعات مربوط در دسترس نبود، لذا جهت كاربردي نمودن 
ها، ناگزير از انجام مصاحبه با مديران و دريانوردان  نامهپرسش 

همين منظور با تعدادي از  به. ايراني جهت تهيه و تدوين بوديم
عمل آمد و پس از  هايي به مديران و دريانوردان ايراني مصاحبه
ها، فهرستي از عوامل موثر در  گردآوري و استخراج نتايج مصاحبه

ايراني تهيه شد و براساس آن  ايجاد انگيزه در دريانوردان
 .اند هاي مربوط تهيه شده پرسشنامه

  ها روايي و اعتبار آزمون .4ـ2

اعتبار و پايايي پرسشنامه از طريق : ها آزمون 2اعتبارـ  الف
با توجه به اينكه در . گيرد آلفاي كرانباخ مورد سنجش قرار مي

گيرد،  سوال موضوع تحقيق را در بر مي 17پرسشنامه اين تحقيق 
. براي هر يك از اين سواالت آلفاي كرانباخ محاسبه شده است

نشان داد ) با استفاده از ضريب قابليت اعتماد آلفاي كرانباخ(نتايج 

——— 
2 Reliability 

n  
tα

2 Pq

d2  
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كه ارتباط متغيرها با يكديگر بسيار زياد است و آلفاي كرانباخ 
دهد همه  كه نشان مي است 5/0و ضريب بيش از %  73بيش از 

  . اند يد برآورد كنند، تحقق بخشيدهموارد آنچه را كه با
با توجه به اينكه پرسشنامه با استفاده از : ها روائي آزمون ـ ب

ها  منابع معتبر و مختلفي تهيه شده و در ضمن در تهيه و تدوين آن
عمل  ههايي كه با مديران و دريانوردان ايراني ب از نتايج مصاحبه

اساتيد محترم و  آمده بهره جسته شده و پس از تهيه به تاييد
ي صوري و يصاحبنظر در اين رشته رسيده است، لذا از روا

در عين حال با توجه به . استاي و نيز محتوايي برخوردار  سازه
كه در زمينه انگيزه در دريانوردان ايراني  ييادبيات تحقيق، از آنجا

ابزار  ي اي طراحي نشده است، لذا به منظور تهيه تاكنون پرسشنامه
هاي كشتيراني و دريانوردان  راي اين منظور با مديران شركتالزم ب

ها در جهت تهيه و  عمل آمده و از نتايج آن هايي به ايراني مصاحبه
  .عمل آمده است تدوين پرسشنامه استفاده به

  هاي پژوهش روش تجزيه و تحليل آماري داده . 5ـ2

منظور تجزيه و تحليل بهتر اطالعات جمع آوري شده از  به
براي . پرسشنامه، از رتبه بندي مقياس اليكريت استفاده شده است

ارزيابي نظرات دريانوردان در رابطه با هر يك از سواالت تحقيق، 
دست آمده از هر سوال با ميانگين فرضي مقايسه  هميانگين ب

در نظر گرفته  3شود كه در اين تحقيق ميانگين فرضي برابر با  مي
نگين محاسبه شده از ميانگين فرضي در صورتي كه ميا. شود مي

توان نتيجه گرفت كه نظرات جامعه آماري  بيشتر يا كمتر باشد، مي
  . در يك مورد خاص به ترتيب مطلوب يا نامطلوب است

همچنين براي تعيين رابطه بين نظرات دريانوردان در انواع 
ها يا به عبارتي وجود هماهنگي يا اختالف بين  متفاوت كشتي

ا ميزان يهاي متفاوت كشتي  دريانوردان در كالس هاي پاسخ
  امكانات رفاهي در دسترس، از آزمون آمار استنباطي يعني

استفاده شده و همچنين ضرايب همبستگي بين اين  )مربع كاي(
ق يدر اين تحق. دگير روابط بيان و مورد بررسي قرار داده مي

از شاخص سطح  SPSS 16دليل استفاده از نرم افزار آماري  به
 1كنيم، به اين ترتيب آزمون مربعي كاي دار استفاده مي معني

پيرسون اين فرضيه را كه متغيرهاي سطر و ستون مستقل هستند 
  .كند بررسي مي

——— 
1 Pearson Chi-square 

  ها تجزيه و تحليل داده .3

آماري را  ي هاي دموگرافيك نمونه در اين بخش ابتدا ويژگي
يفي به ارزيابي نظرات بررسي كرده و سپس با استفاده از آمار توص

  . شود خته ميدريانوردان پردا

  هاي دموگرافيك افراد ويژگي .1ـ3

زير (سني  ي مشخصات دموگرافيك نمونه آماري از نظر بازه
، وضعيت تاهل، )سال 60تا  50سال، بين  50تا  40سال، بين  40

رتبه سازماني، سنوات خدمت در دريا و كالس كشتي مورد 
  .خدمت مورد بررسي قرار گرفت

  اي از اطالعات مورد پردازش خالصه ـ1جدول 
 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Age of employees 
Marital status of 
employees 
Field of services 
Field of marine 
services 
Shipping class 

93 
93 

 
93 
93 

 
92 

96.9% 
96.9% 

 
96.9% 
96.9% 

 
95.8% 

3 
3 
 
3 
3 
 
4 

3.1% 
3.1% 

 
3.1% 
3.1% 

 
4.2% 

96 
96 

 
96 
96 

 
96 

100.0% 
100.0% 

 
100.0% 
100.0% 

 
100.0% 

       

نفر  96قابل مشاهده است، تعداد  1كه در جدول  گونه همان
هاي  در اين جدول تعداد جواب. اند نمونه مورد پرسش قرار گرفته

معتبر براي هر يك از سواالت دموگرافيك و درصد آن از كل 
هاي غيرقابل قبول و درصد آن از كل  مشخص شده و تعداد جواب

رمعتبر هاي غي قابل ذكر است كه جواب. نيز مشخص شده است
دليل عدم پاسخگويي يا پاسخ دادن به بيش از يك گزينه بوده  به

سازماني مورد  ي دريانوردان در چهار رتبه ،در اين تحقيق. است
گيرند كه اين چهار رتبه شامل افسر سوم، افسر  بررسي قرار مي

دريانوردان مورد  ي رتبه 2جدول . استدوم، افسر اول و فرمانده 
  . دهد ها را نشان مي درصد هر يك از رتبهمطالعه و تعداد و 

 14قابل مشاهده است، ذيل طور كه در اين جدول  همان
افسر  ي آماري مورد مطالعه را دريانوردان با رتبه ي درصد از نمونه

 28افسر دومي و  ي درصد آن را دريانوردان با رتبه 3/33سومي و 
درصد آن را  7/24افسر اولي و  ي درصد آن را دريانوردان با رتبه

همچنين در اين . اند تشكيل داده يفرمانده ي دريانورداني با رتبه
گيرند  تحقيق دريانوردان در سه نوع كشتي مورد بررسي قرار مي

كه اين سه نوع كشتي شامل كشتي فله بر، كشتي كانتينربر، و 
نوع كشتي مورد خدمت نيز  2در جدول . استهاي تانكر  كشتي

�
2
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توان خصوصيات مذكور را  اين طريق مي مشخص شده است و از
درصد از دريانوردان در  5/31مثال  رايب. مورد بررسي قرار داد

هاي كانتينر  درصد از دريانوردان در كشتي 2/27بر،  هاي فله كشتي
  .اند هاي تانكر خدمت كرده درصد آنان در كشتي 3/41بر و 

  نوع كشتي مورد خدمت ـ2جدول 

 
Shipping class 

Total 
Bulk ship Container ship Tanker ship 

Rank of employees 

Third officer 
Count 
% within Rank of employees 
% of Total 

4 
30.8% 
4.3% 

4 
30.8% 
4.3% 

5 
38.5% 
5.4% 

13 
100.0% 
14.1% 

Second officer 
Count 
% within Rank of employees 
% of Total 

3 
9.7% 
3.3% 

5 
16.1% 
5.4% 

23 
74.2% 
25.0% 

31 
100.0% 
33.7% 

chief officer 
Count 
% within Rank of employees 
% of Total 

13 
52.0% 
14.1% 

7 
28.0% 
7.6% 

5 
20.0% 
5.4% 

25 
100.0% 
27.2% 

Captain 
Count 
% within Rank of employees 
% of Total 

9 
39.1% 
9.8% 

9 
39.1% 
9.8% 

5 
21.7% 
5.4% 

23 
100.0% 
25.0% 

Total 
Count 
% within Rank of employees 
% of Total 

29 
31.5% 
31.5% 

25 
27.2% 
27.2% 

38 
41.3% 
41.3% 

92 
100.0% 
100.0% 

  
 بررسي اثرات نوع كشتي بر ماندگاري شغلي دريانوردان .2ـ3

جزئيات بيشتري در مورد نوع كشتي افراد  3در جدول شماره 
ها تعداد و درصد  شده و براي هر يك از انواع كشتي ارائهمورد نمونه 

 ي نفر از نمونه 31مثال  يارب. افراد نمونه از كل مشخص شده است
اند كه  فعاليت خود را در كالس كشتي فله گذرانده ي آماري، عمده

  .دهند آماري را تشكيل مي ي نهدرصد از كل نمو 3/32

  هاي كشتي هاي آماري در هر يك از كالس تعداد و درصد نمونه ـ3جدول 
 Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Bulk ship 
Container 
ship 
Tanker ship 
Total 

31 
26 
 
38 
95 

32.3 
27.1 
 
39.6 
99.0 

32.6 
27.4 
 
40.0 
100.0 

32.6 
60.0 
100.0 

 

Missing No 
Response 1 1.0  

Total 96 100.0 

    
هاي  توان فراواني هر يك از كالس نيز مي 1در شكل شماره 

  . كشتي را مشاهده و با يكديگر مقايسه كرد
قابل مشاهده است، بيشترين  1طور كه در شكل شماره  همان

كمترين فراواني با مربوط به نوع كشتي تانكر و  6/39فراواني با 
  .بر استدرصد مربوط به نوع كشتي كانتينر 1/27

  :در اين بخش ابتدا با طرح سوالي با اين عنوان كه
ها خدمت  هايي كه در آن امكانات رفاهي كشتي ـ1 سوال"
به بررسي اينكه امكانات رفاهي  "كنيد؟ ايد را چگونه ارزيابي مي كرده

خته نه چگونه بوده است، پرداكشتي مورد خدمت هر يك از افراد نمو
  .رسي شودتا پس از آن فرضيه اصلي تحقيق بر شود مي

  
  ها فراواني هر يك از انواع كشتي ـ1شكل 

 1ها براي سوال  توزيع فراواني و درصد گزينه 4در جدول 
 .براساس نوع كشتي مورد خدمت دريانوردان مشخص شده است

هاي تانكر به  درصد از دريانوردان در كشتي 2/13مثال  رايب
درصد به  7/44بد و  ي درصد به گزينه 9/28خيلي بد و  ي گزينه
اند و  خوب پاسخ داده ي درصد به گزينه 2/13متوسط و  ي گزينه

. اند خيلي خوب پاسخ نداده ي هيچ يك از دريانوردان به گزينه
است آمار كلي نشانگر  ، قابل مشاهده6طور كه در جدول  همان

درصد از دريانوردان معتقدند امكانات  7/13اين مطلب است كه 
اند خيلي بد است و  ها خدمت كرده هايي كه در آن رفاهي كشتي

هاي مورد  درصد از دريانوردان امكانات رفاهي كشتي 5/29
درصد آن  7/14درصد آن را متوسط و  1/42را بد و  خود خدمت

  .اند دهرا خوب ارزيابي كر
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، ميانگين، انحراف معيار و بيشينه، مقادير كمينه 5در جدول 
 .آورده شده است 1هاي مربوط به سوال  واريانس براي پاسخ

است 58/2دست آمده از نقطه نظرات دريانوردان  هميانگين كلي ب

دهنده اين  كه اين نشان استكوچكتر  3كه از ميانگين فرضي  
هايي مورد  انات رفاهي كشتيمطلب است كه دريانوردان امك

 .كنند را كمتر از نرمال ارزيابي مي خود خدمت

  براساس كالس كشتي 1هاي سوال  توزيع فراواني و درصد گزينه ـ4جدول 

 Ship welfare equipment 
Total 

Very Bad Bad Normal Good 

Shipping class 

Bulk ship 
 
Container ship 
 
Tanker ship 

Count 
% within Shipping class 
Count 
% within Shipping class 
Count 
% within Shipping class 

4 
12.9% 
4 
15.4% 
5 
13.2% 

10 
32.3% 
7 
26.9% 
11 
28.9% 

12 
38.7% 
11 
42.3% 
17 
44.7% 

5 
16.1% 
4 
15.4% 
5 
13.2% 

31 
100.0% 
26 
100.0% 
38 
100.0% 

Total Count 
% within Shipping class 

13 
13.7% 

28 
29.5% 

40 
42.1% 

14 
14.7% 

95 
100.0% 

  1مربوط به سوال  1آمار توصيفي ـ5جدول 
Maximum Minimum Variance Std. Deviation Median Mean 

N 
Missing Valid 

4.00 1.00 0.814 0.90224 3.0000 2.5833 0 96 
1 Descriptive Statistics 

 
هاي دريانوردان در مورد امكانات  اي پاسخ نمودار ميله 2شكل 

اند، براساس نوع  ها خدمت كرده هايي كه در آن رفاهي كشتي
  . دهد را نشان مي خود كشتي مورد خدمت

  
  كشتيبراساس كالس  1 هاي دريانوردان به سوال نمودار پاسخ ـ2شكل 

آمار توصيفي براي هر يك از انواع  6در جدول شماره 
ها، به تفكيك مشخص شده است لذا با استفاده از اين  كشتي

هاي  را در كالس 1توان مشخصات آماري سوال  جدول مي
  .ها با يكديگر قياس كرد متفاوت كشتي

هاي دريانوردان به سوال  ميانگين پاسخ 6با توجه به جدول شماره 
و در  578/2هاي تانكر  و در كشتي 580/2هاي فله بر  تيدر كش 1

ها حاكي از آن  كه اين داده است 576/2برابر  برهاي كانتينر كشتي

 . است كه امكانات رفاهي در هر سه نوع كشتي تقريبا يكسان است
اصلي تحقيق  ي طور كه در مقدمه تحقيق ذكر شد، فرضيه همان

نوع كشتي مورد خدمت دريانوردان در "عبارت است از اينكه 
. "ايجاد انگيزه و ماندگاري دريانوردان در روي كشتي موثر است

بنابراين اين فرضيه را از طريق بيان يك سوال در پرسشنامه مورد 
از آنجايي كه در اين تحقيق منظور از . دهيم آزمايش قرار مي

 .استها  ها، تفاوت در امكانات رفاهي كشتي تفاوت در نوع كشتي
نقش امكانات  -2سوال "لذا با طرح پرسشي در پرسش نامه، 

اين فرضيه  "رفاهي كشتي در افزايش انگيزه كاركنان چقدر است؟
  .را مورد آزمايش قرار مي دهيم

 2ها براي سوال  توزيع فراواني و درصد گزينه 7در جدول 
 .دريانوردان مشخص شده است براساس نوع كشتي مورد خدمت

هاي كانتينربر به  درصد دريانوردان در كشتي 8/3مثال  رايب
درصد به  2/46متوسط و  ي درصد به گزينه 7/7بد،  ي گزينه
. اند خيلي زياد پاسخ داده ي درصد به گزينه 3/42خوب و  ي گزينه
قابل مشاهده است، آمار كلي نشانگر  7طور كه در جدول  همان

درصد از دريانوردان معتقدند نقش  2/3ب است كه اين مطل
امكانات رفاهي كشتي در افزايش انگيزه دريانوردان خيلي كم 

ها را  درصد از دريانوردان نقش امكانات رفاهي كشتي 2/3است و 
درصد  7/44درصد آن را متوسط و  3/4در افزايش انگيزه كم و 

  .اند بي كردهدرصد آن را خيلي زياد ارزيا 7/44آن را زياد و 
، ميانگين، انحراف معيار و بيشينه، قادير كمينهم 8در جدول 

آورده شده است،  1هاي مربوط به سوال  واريانس براي پاسخ



 1-1390/10/10 پاييز /7شماره / مودسال / شناسي اقيانوس

7 

 است 24/4دست آمده از نقطه نظرات دريانوردان  هميانگين كلي ب
دهنده اين  كه اين نشان استبزرگتر  3كه از ميانگين فرضي 

ها را در  دريانوردان نقش امكانات رفاهي كشتيمطلب است كه 
  .كنند دريانوردان زياد ارزيابي مي ي افزايش انگيزه

  هاي كشتي در انواع كالس 1مشخصات آماري سوال  ـ 6ل جدو
 Shipping class Statistic Std. Error 

Ship welfare equipment 

Bulk ship 

Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 

2.5806 
3.0000 
0.852 
0.92283 
1.00 
4.00 
3.00 

0.16574 

Container ship 

Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 

2.5769 
3.0000 
0.894 
0.94543 
1.00 
4.00 
3.00 

0.18541 

Tanker ship 

Mean 
Median 
Variance 
Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 

2.5789 
3.0000 
0.791 
0.88932 
1.00 
4.00 
3.00 

0.14427 

 براساس كالس كشتي 2هاي سوال  توزيع فراواني و درصد گزينه ـ7جدول 

 
Ship welfare effect on motivation 

Total 
Very Low Low Medium High Very High 

Shipping 
class 

Bulk ship Count 
% within Shipping class 

0 
0.0% 

1 
3.3% 

0 
0.0% 

18 
60.0% 

11 
36.7% 

30 
100.0% 

Container ship Count 
% within Shipping class 

0 
0.0% 

1 
3.8% 

2 
7.7% 

12 
46.2% 

11 
42.3% 

26 
100.0% 

Tanker ship Count 
% within Shipping class 

3 
7.9% 

1 
2.6% 

2 
5.3% 

12 
31.6% 

20 
52.6% 

38 
100.0% 

Total Count 
% within Shipping class 

3 
3.2% 

3 
3.2% 

4 
4.3% 

42 
44.7% 

42 
44.7% 

94 
100.0% 

  2آمار توصيفي مربوط به سوال  - 8جدول 
N 

Mean Median Mode Std. Deviation Variance Minimum Maximum 
Valid Missing 
95 1 4.2421 4.0000 4.00 0.91925 0.845 1.00 5.00 

  
مورد نقش هاي دريانوردان در  اي پاسخ نمودار ميله 3شكل 

ها در افزايش انگيزه دريانوردان را براساس  امكانات رفاهي كشتي
  .دهد نوع كشتي مورد خدمتشان را نشان مي

صورت كلي در مورد  ههاي دريانوردان ب نيز پاسخ 4در نمودار 
  . اين مسئله نشان داده شده است

قابل مشاهده است، نظر اكثر افراد  4طور كه در شكل  همان
ها در افزايش انگيزه  نقش امكانات رفاهي كشتي اين است كه

توان  دست آمده مي هبا توجه به نتايج ب. دريانوردان زياد است
توان ادعا  شود و لذا مي استنباط كرد كه فرضيه تحقيق تاييد مي

نمود كه نوع كشتي مورد خدمت دريانوردان در ايجاد انگيزه و 
پس از بررسي  .تماندگاري دريانوردان در روي كشتي موثر اس

توان به بررسي  اصلي تحقيق، حال مي ي اين دو سوال و فرضيه
  .ديگري از تحقيق بپردازيم ي فرضيه

  
  براساس كالس كشتي 1 هاي دريانوردان به سوال نمودار پاسخ ـ3شكل 
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  2هاي دريانوردان به سوال  نمودار پاسخ ـ4شكل 

دوم تحقيق  ي طور كه در مقدمه تحقيق ذكر شد، فرضيه همان
دريانورداني كه از امكانات رفاهي بهتري "عبارت است از اينكه 

در كشتي برخوردار هستند، امكانات رفاهي كشتي را، در افزايش 
، تا از اين طريق به بررسي پاسخ اين سوال "دانند انگيزه موثر مي

آيا دريانوردان با هر ميزان امكانات رفاهي مورد اختيار در "كه 
دند كه اين عامل در افزايش انگيزه و ماندگاري ايشان كشتي معتق

  .بپردازيم "در دريا موثر است؟ يا خير
 2هاي دريانوردان به سوال  ، پاسخ5در اين خصوص در شكل 

خدمت  هاي مورد براساس ميزان امكانات رفاهي در كشتي

توان  لذا مي. اي نشان داده شده است دريانوردان، در نمودار ميله
شده با يكديگر  پاسخ دريانوردان را به دو سوال مطرح 5در شكل 

  .مقايسه كرد

  
براساس ميزان امكانات  2 هاي دريانوردان به سوال نمودار پاسخ ـ5شكل 

  رفاهي كشتي

براي تعيين رابطه بين نظرات دريانوردان در انواع متفاوت 
هاي  ها يا به عبارتي وجود هماهنگي يا اختالف بين پاسخ كشتي

هاي متفاوت كشتي يا ميزان امكانات رفاهي  دريانوردان در كالس
، از آزمون آمار استنباطي 2در دسترس با پاسخ به سوال شماره 

  .كنيم استفاده مي )مربع كاي( يعني
  

  صورت ماتريسي به 2 و سوال 1 هاي دريانوردان به سوال پاسخ ـ9  جدول
 

Ship welfare effect on motivation 
Total 

Very Low Low Medium High Very High 

Ship welfare equipment 

Very Bad 
Bad 
Normal 
Good 

2 
0 
0 
1 

1 
2 
0 
0 

1 
2 
1 
0 

1 
13 
22 
7 

8 
11 
17 
6 

13 
28 
40 
14 

Total 3 3 4 43 42 95 

  2و  1هاي  آزمون مربع كاي براي سوال ـ10 جدول
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Linear-by-Linear Association 

20.817* 
23.350 
1.438 

12 
12 
1 

0.053 
0.025 
0.230 

N of Valid Cases 95  
* 12 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 0.41. 

  
و سوال  1هاي آزمون مربع كاي را براي سوال  داده 10جدول 

 817/20مقدار مربع كاي پيرسون برابر با . نشان داده است 2
محاسبه  053/0دست آمده است و ميزان سطح معني دار برابر با  هب

رگتر از با توجه به اينكه اين مقدار سطح معني دار بز .شده است
بودن ) ناوابسته(لذا احتمال براي مستقل  ،است 05/0مقدار 

توان نتيجه گرفت با توجه به پاسخ  لذا مي. متغيرها زياد است

�
2
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ها در ايجاد انگيزه دريانوردان  دريانوردان، امكانات رفاهي كشتي
موثر است و اين پاسخ هيچگونه ارتباطي با ميزان رفاه دريانوردان 

  .ندارد
شود كه دريانورداني كه از  دست آمده استنباط مي هب از نتايج

امكانات رفاهي بيشتري در كشتي برخوردار هستند، به همان 
ميزان دريانورداني كه از امكانات رفاهي كمتري در كشتي 

را در افزايش انگيزه و ) امكانات رفاهي(برخوردارند، اين عامل 
  .دانند ماندگاري دريانوردان موثر مي

 گيري نتيجه و بحث. 4

مديريت منابع انساني و اتخاذ راهكارهاي مناسب جذب و 
 استها  ماندگاري شغلي، يكي از اصول موفقيت در تمام سازمان

(Bilanich, 2002) .هاي گزاف تربيت دريانوردان  با توجه به هزينه
هاي كشتيراني  هاي دريايي و شركت زبده، اين امر در سازمان

  .اهميتي دوچندان دارد
دف اصلي اين مقاله بررسي نقش نوع كشتي و نيز امكانات ه

رفاهي كشتي بر ماندگاري شغلي دريانوردان ايراني بود كه با 
نامه در ميان افسران  گيري تصادفي از طريق پرسش نمونه

كش و نيز  هاي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، ملي نفت شركت
  :اين تحقيق عبارتند از اهم نتايج حاصل از. شدكشتيراني بنياد انجام 

 امكانات كه است آن از يحاك انوردانيدر يها پاسخ نيانگيم 
 .است نرمال حد از تر نييپا اآنه خدمت مورد ها يكشت يرفاه

 باًيتقر ،يكشت در موجود يرفاه امكانات زانيم از نظر صرف 
 يكشت يرفاه امكانات كه اند داشته اذعان يآمار جامعه تمام
 .دارد ياديز ريتاث انوردانيدر يشغل يماندگار در

 سه هر در ها يكشت يرفاه امكانات ،يآمار جامعه نظر مطابق 
 كساني باًيتقر) بر نريكانت و بر فله تانكر،( يكشت كالس نوع
 . ندارند يچندان تفاوت نظر نيا از و است

 متفاوت يها كالس مورد در يكساني باًيتقر جينتا نكهيا با 
 جينتا يبررس يكل طور به يول است، آمده دست هب ها يكشت
 افسران انيم در يشتريب يشغل يماندگار كه است امر نيا نيمب

 توان يم را امر نيا كه دارد وجود تانكر يها يكشت بر شاغل
 بهتر يرفاه امكانات و باالتر حقوق سطح مانند يعوامل معلول

 . دانست رانيا ياسالم يجمهور كش نفت يمل شركت در
دست آمده در اين تحقيق و اتخاذ راهكارهاي  هنتايج بتوجه به 

ها،  مناسب در خصوص ارتقاي وضعيت امكانات رفاهي كشتي

هايي ارزي و ريالي ناشي از  جويي يقيناً در دراز مدت به صرفه
  .انجامد ماندگاري شغلي و عدم ريزش دريانوردان مي

  سپاسگزاري

انجام   1486/48به شماره  يمقاله حاضر حاصل طرح پژوهش
چابهار  ييايو علوم در يانورديدر دانشگاه در 1389شده در سال 

نويسندگان مراتب قدرداني خود را از معاونت محترم  .است
دليل  پژوهشي دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار به

حمايت مالي از اين تحقيق در قالب طرح پژوهشي اعالم 
ز پرسنل محترم كشتيراني جمهوري اسالمي همچنين ا. دارند مي

ايران، شركت ملي نفتكش جمهوري اسالمي ايران و شركت 
ا در تكميل آنه همكاري ارزشمند دليل هكشتيراني بنياد ب

  .گردد ها تشكر مي نامه پرسش
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