شماره 1

فصلنامه پژوهش در مديريت آموزش علوم دريايي

بررسي رابطهي آموزش و تربيت نيروي انساني در نيروي دريايي راهبردي
و توسعه بهينه سواحل مکران
ابوطالب مطلبي ورکاني
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چکيده
هدف از اين مقاله بررسي رابطه آموزش و تربيت نيروي انساني در نيروي دريايي راهبردي با توسعه بهينهه
سواحل مکران مي باشد ،پژوهش از نوع توصيفي  -همبستگي است و با استفاده از پرسشنامه اطالعات مهورد
نياز از نمونه آماري کسب گرديد ،بر اين اساس ،بين  077نفر از جامعه آماري افسهران و درجهه داران نيهروي
دريايي ارتش  842نفر بصورت تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند ،روايي آن روايي محتوا و پايايي پرسشهنامه
محقق ساخته با استفاده از آلفاي کرونباخ  ، %20تعيين گرديد و براي توصيف داده ها از آمار توصيفي و براي
بررسي فرضيه هاي پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون استفاده و بررسي فرضيات پژوهش صهورت گرفهت
تجزيه و تحليل داده ها نشان داد فرضيه هاي پژوهش در سطح اطمينان  ٪59تاييد شده است
واژه هاي کليدي :سواحل مکران ،نيروي دريايي ،توسعه ،آموزش
تاريخ دريافت مقاله59/4/8 :
تاريخ پذيرش مقاله59/2/87 :

 1استاديار مديريت آموزشي و مدرس دانشگاه فني و حرفه ايي محمود آباد Abu.m6565@yahoo.com
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مقدمه
مناطق ساحلي به عنوان فصل مشترک و محل تالقي دو زيست بوم خشکي -دريا داراي وِيژگي هاي بسيار
متفاوتي از ديگر نواحي زمين است اين نوارها از سده شانزدهم با آغاز انقالب دريانوردي ،آرام آرام به کانون و
هسته سيستم نوين جهاني تبديل شدند ،چنانچه از نيمه دوم سده گذشته سيل گسترده جمعيهت و فعاليهت
ها به سوي آن کشيده شده اند(کريمي پور )1925 ،جمهوري اسالمي ايران نيز داراي مهرز سهاحلي گسهترده
اي بوده که سواحل مکران يکي از سواحل مي باشد که متاسفانه تا کنون به داليل گوناگون توجه آن چنهاني
به آن نشده است و در حال حاضر با تدابير مقام معظم رهبري کشور در تالش است تا بتواند ايهن سهواحل را
تا حد ممکن توسعه داده و به عنوان يکي از مناطق کليدي کشور که ارتباط ايران را بها اقيهانوس هها و ديگهر
کشورها ي اقيانوسي برقرار مي کند ،مطرح نمايد و در اين ميان نقهش نيهروي دريهايي راهبهردي بهه عنهوان
پرچم دار توسعه اين سواحل انکار ناپذير است ،از آنجا که نيروي انساني متخصه

و فرهيختهه عامهل اصهلي

توسعه مي باشد و شرط الزم براي داشتن اين نيروي انساني ،آموزش و تربيت مناسب مي باشد ،در اين مقالهه
به بررسي رابطه آموزش و تربيت نيروي انساني در نيروي دريايي راهبردي با توسهعه بهينهه سهواحل مکهران
پرداخته شده است
رويکرد جهاني در هزاره سوم به ساحل و چيرگي اقتصاد دريا به اقتصاد خشکي از عوامل مهم توجهه همهه
کشورها به سواحل دريايي خود مي باشد و از مهمترين عوامل مهم شمردن سواحل -1 :استقرار جمعيهت در
سواحل -8 ،بازرگاني و دريايي شدن مبادالت جهاني بطوري که از  97سال پيش تا کنهون مهمتهرين پديهده
در بازرگاني جهاني انقالب در بندرها و کشتي ها بوده است و از آغاز دهه  57تا کنون تجارت جهاني با تحهول
در اندازه،شمار و سرعت ناوگان دريايي پيوندي ناگسستني دارد  -9تبديل شدن به محهور توليهد انهرزي-4 ،
محور صنعتي :کرانه هاي دريايي داراي ويژگي هاي دسترسي به سيستم آمد و شد ارزان ،بازارکار،و دسترسي
به بازارهاي جهاني و نفت و گاز مي باشند  -9محور ماهيگيري و آبزي پروري :نزديک به  07درصد جمعيهت
جهان حداقل  47درصد پروتين حيواني خود را از دريا ها به دست مهي آورنهد  -0تبهديل شهدن بهه محهور
گردشگري  -0تبديل شدن به محور نظامي :به دليل اسهتقرار کهانون ههاي حيهاتي کشهورها در کرانهه ههاي
دريايي ،نيروهاي دفاعي و رزمي به طور فزاينده به سوي سهاحل کشهيده مهي شهوند بهه طهوري کهه حوهور
گسترده اين نيروها علت وجودي شماري از بندرها ،شهر ها ،گسترش آنها و يا دسهت کهم زمينهه سهاز رونهق
کسب و کار بوده اند (صادقي نصب )1959 ،تهراکم نسهبي جمعيهت در شهرسهتان ههاي چابههار ،کنهارک و
جاسک در کرانه سواحل مکران نه تنها نسبت به تراکم نسبي ديگر سواحل کشور بلکه نسبت به تهراکم ملهي
نيز بسيار اندک است ،به طوري که رتبه ايران در ميزان جمعيت ساحل نشين ميان  189کشهور خاورميانهه و
شمال آفريقا  10مي باشد( پروت 1و کمينو)8718 ،1
1 Pruett
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وابستگي به بنادر جنوبي از ديدگاه بازرگاني خارجي تهديدي راهبهردي بهراي ايهران بهه شهمار مهي رود و
تجربه هشت سال دفاع مقدس گوياي بخشي از اين خطر است و به همين منظور لزوم وجود نيهروي دريهايي
مقتدر در سواحل کشور ،بويژه سواحل مکران انکار ناپذير است(توکلي)1920 ،
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران که به عنوان يک نيروي راهبردي مطرح مي باشد ،مسهووليت
حراست از مرزهاي آبي و به ويژه درياي عمان و سواحل مکران را بر عهده دارد و از آنجا کهه ايهن قسهمت از
سواحل کشور نسبت به ديگر نواحي محروم تر و از بعد توسعه ،توسهعه نيافتهه محسهوب مهي شهود ،نيهروي
دريايي از مسووليت سنگيني در اين منطقه برخوردار بوده ،چرا که عالوه بر صيانت از مرزهاي آبي با ايجاد و
گسترش پايگاه ها نسبت به توسعه و آمايش سرزميني منطقه مکران گام هاي بزرگي را بهر داشهته و از آنجها
که توسعه بدون نيهروي انسهاني آمهوزش ديهده و صهحيح تربيهت شهده امکهان پهذير نيسهت ،قطعها ،هرچهه
تحصيلکردگان ارگانهاي مختلف کشور جهت انجام خدمت به سواحل مکران بيشتر اعهزام شهوند ،عهالوه بهر
انجام بهتر امور ،آثار فرهنگي و اجتماعي بيشتري را در اين منطقه بر جاي خواهند گذاشت
آموزش تجربهاي است ،مبتني بر يادگيري و به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در فرد صورت ميگيهرد
تا او بتواند خود را براي انجام دادن کار آماده کند )طوسي و صائبي )1920 ،آموزش کارکنان عبارت اسهت از
انجام يک سلسله عمليات مرتب  ،منظم و با اهداف افزايش سطح آگهاهي کارکنهان ،افهزايش سهطح دانهش و
مهارت هاي کارکنان و ايجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاي پايدار جامعه به کار مهي رود ،بهه عبهارت
ديگر ،آموزش کارکنان عبارت است از باال بردن دانش تخصصي کارکنان به نحوي که بتوانند وظهايف شهغلي
خويش را به نحو احسن انجام دهند و براي قبول مسهووليت ههاي بيشهتر و مههم تهر آمهاده شهوند(فريدوني،
)1920
آموزش هاي کوتاه مدت به آن دسته از آموزش هاي ضمن خدمت اطالق مي شود که از لحاظ زمهاني و از
چند هفته تا چند ماه متفاوت است فلسفه اصلي آمهوزش ههاي ضهمن خهدمت نيهز در حقيقهت مبتنهي بهر
طراحي اين گونه آموزشها مي باشد ،زيرا از يک سو ،اين گونه آموزشها دقيقاً مرتبط با وظايف و مسووليت-
هاي شغلي ارائه مي شوند و از سوي ديگر ،اين گونه آموزشها اساساً به نيازي مسلم براي سازمان و کارکنهان
مبتني هستند (رمزگويان)1900،
آموزش هاي بلند مدت به آن دسته از آموزش هايي اطالق مي گردد که اوالً ،از لحاظ زماني وسهي بهوده و
ثانياً ،منتج به اخذ مدرک تحصيلي باالتر مي گردد اين نوع آموزش سازماني در اکثر کشهور ههاي آسهيايي از
جمله ايران ،پاکستان ،کره ،بنگالدش ،رايج مي باشد براي مثال ،در صورتي که براي مهديران يهک سهازمان
دوره کارداني و کارشناسي مديريت تشکيل شود و براي آنان پس از طي دوره مدرک تحصهيلي اعطها گهردد،
اين دوره را دوره بلند مدت آموزش ضمن خدمت گويند(فتحي)1900 ،
1 Cimino
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هدف اصلي از آموزش کارکنان ،يادگيري است بسياري از سازمان هها بهراي بهاال بهردن مههارت و توانهايي
کارکنان خود مناب وسيعي را وقف آموزش و بهسازي ميکنند ،مدير يکي از شهرکتههاي بهزر

عميقهاً بهه

اهميت آموزش کارکنان اعتقاد دارد کارکنان اين شرکت دو تا چهار درصهد از وقهت خهود را در کهالس مهي
گذرانند و بيشتر آموزشها به وسيله مديران شرکت ياد شده مزبور ارائه مي شود و هدف آمهوزشهها بهر ايهن
است که کارکنان چگونگي تامين مناب شرکت را هم زمان با دستيابي بهه پهاداشهايشهان بياموزنهد(ونگ1و
بالردو.)8779 ،8
يکي ديگر از اهداف اوليه در مسايل آموزش ايجاد طرز فکر صحيح نسبت به کادر سهازمان اسهت و انتظهار
مي رود بعد از پايان دوره  ،بينش و نگرش در کارکنان بوجود آمده باشد که رفتار آنهها را در جههت مطلهوب و
همکاري موثر با سازمان تغيير دهد و ذهن آنان طوري شکل گيرد کهه از اههداف سهازماني پشهتيباني نماينهد
(دوالن ،ورندال  ،ترجمه طوسي و صائبي) 1920 ،
نتايج تحقيق صادقي نسب( )1959نشان داده است که آموزش نيروي انساني متخص

و کارآمد از وظايف

اصلي نداجاست و بايد در سيستم آموزشي نداجا يک جايگاه ويژه و اساسي بهراي آمهوزش ايجهاد گهردد بهر
اساس مطالعه سقراطي( )1958آموزش ضمن خدمت بلند مهدت موجهب بهبهودي عملکهرد در فعاليهتههاي
محوله و کاهش ضايعات و صرفه جويي مي گردد ،ولي مطالعه توکلي ( )1951حهاکي از آن بهوده اسهت کهه
دوره هاي آموزش ضمن خدمت برگزار شده جهت کارکنان شرکت زامياد نتوانسته اسهت در بهبهود کهارايي و
بهره وري آنان موثر واق گردد
مطلبي ( )1922نشان داده است که بين انواع آموزشهاي دريانوردان (آموزشهاي ساحلي ،آمهوزش ههاي
عملي دريايي ،آموزش هاي ضمن خدمت کوتاه مدت ،آموزش هاي ضمن خدمت بلند مدت ردههاي مختلهف
تحصيلي دريانوردان ،آموزش کارکنان ،تعامل مراکز آموزشي و تبادل اطالعات بهين سهطوح مختلهف آمهوزش
هاي دريايي و مديريت بحران دريايي) و همچنين ،بين انواع آمهوزشههاي دريهايي و ابعهاد چرخهه مهديريت
بحران رابطه وجود دارد
نتيجه پژوهش طباطبايي نژاد ( )1905نشان داده است که اگر مديران و سرپرستان در انتخاب افراد جهت
آموزش مداخله بيشتري داشته باشند و ضوابط انتخاب کارکنان بيشتر و بهتهر رعايهت گهردد ،از ههدر رفهتن
بودجه هاي آمورزشي جلوگيري ميشود و بهروري کارکنان با انتخهاب درسهت افهراد بهراي آمهوزش افهزايش
خواهد يافت ،وي همچنين ،پيشنهاد داده است که براي رسيدن به اهداف در انتخاب افراد براي آموزش دقت
و برنامه ريزي دقيقي صورت پذيرد

1 Wang
2 Belardo
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نتايج تحقيق سعيدي ( )1900حاکي از آن است که آموزش هاي مديريتي بيشترين تاثير را بر اثر بخشهي
مديران عملياتي و سرپرستان در شرکت مخابرات دارا مي باشند و مديران و سرپرستاني که داراي تحصهيالت
دانشگاهي بوده اند و دوره هاي فني تخصصي کوتاه مدت را در مرکز آموزشي شرکت مخابرات گذرانده انهد و
حداقل در سه دوره مديريت پايه ,مياني و تکميلي را شرکت نموده اند ،جهز افهرادي بهوده انهد کهه بهتهرين
عملکرد را بروز داده اند لين 1و هايز )8719( 8به اين نتيجه رسيده اند که توسعه مناب انساني نقش مهوثري
در مديريت بحران دارد و همچنين ،قابليت رهبري در هر يک از مراحل مديريت بحران متفاوت مي باشهد در
بعوي موارد رهبري رفتار موثر و مطلوب را در مديريت بحهران نشهان داده اسهت و در مهوارد ديگهر رهبهري،
دانش ،مهارت ها يا تواناييهاي ضعيف يا نامطلوب را در مديريت بحران نشان داده است با توجه به آنچهه در
ادبيات نظري و بررسي سابقه انجام تحقيقات مشابه بيان شده است ،اين مطالعه در صدد بررسي فرضيه ههاي
زير است:
 -1بين آموزش و تربيت افسران دانشگاهي دريايي و توسعه بهينه سواحل مکران رابطه وجود دارد
 -8بين آموزش هاي ضمن خدمت و توسعه سواحل مکران رابطه وجود دارد
 -9بين آموزش و تربيت درجه داران دريايي و توسعه بهينه سواحل مکران رابطه وجود دارد
روش تحقيق
روش اين پژوهش از لحاظ ماهيت توصيفي  -همبستگي و از لحاظ هدف ،کاربردي اسهت جامعهه آمهاري
اين پژوهش را  077نفر از کارکنان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايهران کهه حهداقل داراي  9سهال
سابقه خدمت مي باشند ،تشکيل مي دهند حجم نمونه برابر جدول کرجسهي و مورگهان  842نفهر و از روش
نمونه گيري تصادفي طبقهاي اسهتفاده شهده اسهت دادهههاي مهورد نيهاز از طريهق مطالعهات کتابخانههاي و
پرسشنامه جم آوري گرديده است پرسشنامه مذکور بر اساس ادبيات پژوهشهاي موجهود تهدوين شهد کهه
شامل  89سوال بود براي تهيهي پرسشنامه ابتدا فرضيه هاي پژوهش شناسايي و به منظور بررسي دقيق تهر،
براي آن شاخ

هايي در نظر گرفته شد ،سپس بر مبناي شاخ

هاي تعيين شده ،اقدام به طراحي سهواالت

گرديد براي افزايش روايي ابزار پژوهش ،ابتدا ادبيات موضوع از طريق مطالعات کتابخانه اي و به ويژه مقاالت
بررسي گرديد سپس متغير هاي تحقيق شناسايي و بر اساس آنها پرسشنامه تدوين شده است بعهد از تهيهه
پرسشنامه اوليه به بررسي هاي دقيق انجام و اصالحات الزم صورت گرفت و در بهين  19نفهر از افهراد جامعهه
آماري توزي و جم آوري شده است در نهايت پس از اطمينان از اين که پاسهخ دهنهدگان سهواالت را درک
کرده اشکالي بر پرسشنامه وارد نيست ،پرسشنامه نهايي توزي شده است پايايي پرسشنامه نيز با اسهتفاده ار
1 Lynn
7 Hayes
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آلفاي کرونباخ محاسبه و مقدار آن  7/20بدست آمده است بهراي آزمهون فرضهيه هها از آزمهون همبسهتگي
پيرسون استفاده شده است
يافته هاي تحقيق
آزمون فرضيهي اول :بين آموزش و تربيت افسران دانشهگاهي دريهايي و توسهعه بهينهه سهواحل مکهران
رابطه وجود دارد.
جدول ( : )1آزمون همبستگي ميان دو متغير آموزش افسران دانشگاهي با توسعه بهينه سواحل مکران

تعداد

ميانگين

آموزش و تربيت افسران دانشگاهي

842

80/10

توسعه بهينه سواحل مکران

842

190/91

ميزان همبستگي

7/40

سطح معني داري

7/77

ميزان همبستگي بدست آمده از دو متغير آموزش افسران دانشگاهي با توسعه بهينه سهواحل مکهران برابهر
 7/40است اين همبستگي معني دار است و فرضيهي اول پژوهش در سهطح ( )P ≥ 7/71مهورد تيييهد قهرار
گرفته است
فرضيهي دوم -بين آموزش هاي ضمن خدمت و توسعه بهينه سواحل مکران رابطه وجود دارد
جدول ( : )2آزمون همبستگي ميان دو متغير آموزشهاي ضمن خدمت با توسعه بهينه سواحل مکران

تعداد

ميانگين

آموزش ضمن خدمت

842

81/92

توسعه بهينه سواحل مکران

842

190/91

ميزان همبستگي

سطح معني داري

7/94

7/77

ميزان همبستگي بدست آمده از دو متغير آموزش هاي ضمن خدمت و توسعه بهينه سواحل مکهران ،برابهر
7/94است اين رابطه معني دار است و فرضيهي دوم نيز در سطح ( )P ≥ 7/71مورد تيييد قرار گرفته است
فرضيهي سوم -بين آموزش و تربيت درجه داران دريايي و توسعه بهينه سواحل مکران رابطه وجود دارد
جدول ( : )3آزمون همبستگي ميان دو متغير تربيت درجه داران دريايي و توسعه بهينه سواحل مکران

تعداد

ميانگين

آموزش و تربيت افسران دانشگاهي

842

12/70

توسعه بهينه سواحل مکران

842

110/81

ميزان همبستگي

7/85
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ميزان همبستگي بدست آمده از دو متغير آموزش و تربيت درجه داران و توسهعه بهينهه سهواحل مکهران،
برابر  7/85است اين رابطه معني دار است و فرضيهي دوم نيز در سطح ( )P ≥ 7/71مورد تيييد قرار گرفتهه
است
بحث و نتيجه گيري
سواحل مکران به عنوان يکي از مناطق اصلي گسترش فواي ژئوپلوتيکي جمهوري اسالمي ايران در حهوزه
اقيانوس هند و جنوب شرقي آسيا مي باشد که متاسفانه تا کنون به داليل گوناگون ،توجه آن چنهاني بهه آن
نشده است و در حال حاضر با تدابير مقام معظم رهبري ،کشور در تالش است تا بتواند اين سواحل را تا حهد
ممکن توسعه داده و به عنوان يکي از مناطق کليدي کشور که ارتباط ايران را با اقيانوسها و ديگر کشورهاي
اقيانوسي برقرار مي کند ،مطرح نمايد لذا ،يکي از ارگان هايي که نقش کليدي را در اين توسهعه بهينهه ايفها
مي نمايد ،نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران مي باشد در اين ميان نيروي انسهاني شهاغل در ايهن
نيرو مهمترين نقش را در اين توسعه دارند که براي تحقق اين مهم اين پرسنل مي بايسهت از آمهوزش ههاي
الزم برخوردار شوند تا نيروي دريايي راهبردي بتواند ،مطابق با اهداف سند چشم انداز  1474به اههداف خهود
در توسعه سواحل مکران نايل شود و به همين منظور ،هدف اين پژوهش با توجه به اهميهت آمهوزش نيهروي
انساني نداجا در توسعه بهينه سواحل مکران بررسي رابطه آموزش و تربيت نيروي انساني در نيهروي دريهايي
راهبردي و توسعه بهينه سواحل مکران بود که نتايج حاصله به صورت زير مي باشد:
1

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد بين آموزش و تربيت افسران دانشگاهي دريايي و توسهعه
بهينه سواحل مکران در سطح اطمينان  ٪55رابطه وجود دارد

8

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد بين آموزشهاي ضمن خدمت و توسهعه بهينهه سهواحل
مکران در سطح اطمينان  ٪55رابطه وجود دارد

9

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد بين تربيت و آموزشدرجه داران و توسعه بهينه سهواحل
مکران در سطح اطمينان  ٪59رابطه وجود دارد

با توجه به نتايج حاصله از پژوهش اين گونه استنباط مي شود که نيروي دريايي راهبردي در جهت تحقهق
توسعه بهينه سواحل مکران برنامه ريزي بسيار مطلوبي جهت آموزش پرسنل خود انجام داده است ،بگونهه اي
که نيرو بتواند ،اقدامات خود را جهت توسعه سواحل مکران برابر برنامه زماني طراحهي شهده انجهام دههد در
بين نتابج به دست آمده آنچه که مشهود است ،توجه به آموزشهاي دانشگاهي و ضمن خدمت است ،چرا کهه
اين آموزش ها کمک بسيار مطلوبي در زمينه مديريت و توسعه سواحل دارد لهذا ،بهر اسهاس فرضهيه اول ،در
بين آموزشهاي دانشگاهي آموزش دانش تئوريکي و شناسايي سواحل بيشترين رابطهه را بها توسهعه سهواحل
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مکران دارند ،لذا ،پيشنهاد مي شود برنامهريزي مناسبي براي ارائه و انجام هر چه بهتر آنهها در نظهر گرفتهه
شود
بر اساس فرضيه دوم ،با توجه به اين که آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت بيشهترين ارتبهاط را بها توسهعه
سواحل مکران دارد ،پيشنهاد ميشود ،آموزش هاي ضمن خدمت کوتهاه مهدت آشهنايي بها روحيهه پرسهنل،
آموزش آشنايي مناطق دريانوردي ،آموزش تجهيزات و دستگاه هاي جديهد دريهايي را بها جهديت پيگيهري و
ضمن ايجاد زمينه الزم ،پرسنل را براي شرکت در اين آموزشها تشويق کرد بر اساس فرضيه دوم ،پيشهنهاد
ميشود در بين آموزش هاي ضمن خدمت بلند مدت به آموزش مديريت مناطق ساحلي ،خطرات و تهديهدات
سواحل و دريا و دوره هاي عالي به دليل ارتباط زياد با مديريت و توسعه سواحل توجهي ويژهاي شود
بر اساس فرضيه سوم ،پيشنهاد ميشود آموزش درجه داران نيروي دريايي نيز هماننهد سهاير آمهوزش هها
مورد توجه قرار گيرد ،در بين انواع آموزش هاي درجه داران به آموزش هاي عمومي آنهان بهه منظهور ايجهاد
ديدگاه جديد در رابطه با مناطق حساس و استراتژيک دريايي اهميت ويژه اي داده شود
لذا ،با توجه به نتايج پژوهش محقق به عنوان يک عوو کوچک جامعه بهزر

نيهروي دريهايي راهبهردي

پيشنهاد دارد با نگرش به اين که هزينه در آموزش عين سهرمايه گهذاري بهوده متوليهان و دسهت انهدرکاران
آموزش نداجا با توجه به پيشرفت روز افزون دانش و توسعه سري ابزار و تجهيزات بيش از پهيش بهه آمهوزش
هاي دانشگاهي و آموزشهاي ضمن خدمت توجه نموده و سرمايه گذاري نمايند تا اين نيرو با بهره گيهري از
آموزش هاي مدرن مسير پيشرفت و توسعه را به بهترين شکل ممکن طي نمايد
منابع
توکلي ،م ،)1902( ،نقش دوره هاي آموزش ضمن خدمت در ارتقا بهره وري و کارايي ،پايان نامه کارشناسهي ارشهد ،دانشهگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي
دوالن ،ش و رندال اس ،ش( ،)1920مديريت امور کارکنان و مناب انساني ،مترجم :طوسي ،م و صائبي ،م ،ناشر :مرکهز آمهوزش
مديريت دولتي ،چاپ چهارم
رمزگويان ،غ ،)1909( ،تحقيقي پيرامون رابطه آموزش و بهره وري و شيوه هاي علمي ارتقا بههرهوري ،ناشهر :مرکهز آمهوزش
مديريت دولتي
حسن زاده ،ر ،)1920( ،روش تحقيق در علوم رفتاري ،نشر ساواالن ،چاپ سوم
سيف ،ع ،)1920( ،روانشناسي پرورش ،انتشارات آگاه ،چاپ چهارم
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صادقي نسب ،م ،)1959( ،تحقيق آسيب شناسي نظام آموزش نداجا ،ناشردفتر مطالعات نداجا
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کريمي پور ،م( ،)1925مقاله تفاوت راهبردي سواحل ايران ،فصلنامه جغرافياي انساني ،شماره يک
مطلبي ورکاني ،ا ، )1922( ،بررسي رابطه انواع آموزش با مديريت بحران در سازمان بنادر و دريانوردي ،پايهان نامهه کارشناسهي
ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري
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