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چکیده
هدف از اين تحقیق ارزيابي و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسرران دانگرهاه علروم دريرايي امرام خمینري(ره)
نوشهر بوده است .اين تحقیق به وسیلهی پرسگنامه انجام شده است .روايي پرسگنامه از روش محتوا (سازه) مورد تايید
قرار گرفت .پرسگنامه دارای پايايي با ضريب  0/43بوده است .حداقل اندازه نمونه برابر  49نفر است .از  120پرسگنامه
توزيعي 111 ،پرسگنامه قابلیت تجزيه و تحلیل علمي داشتهاند .جهرت تحلیرل پرسگرنامههرا از آزمرونهرای شراخ
 ،KMOآزمون بارتلت ،تحلیل واريانس يک طرفه ،آزمون  ،tضريب همبستهي پیرسون و آزمرون نیورويي بررازش (بره
وسیلهی نرمافزارهای  SPSS 19و  )Lisrel 8.8استفاده شده است .مدل مفهومي پیگرنهادی تحقیرق بره وسریلهی
شاخ هرای بررازش مردل کره عبارتنرد از  CFI ،RMSEA ،AGFI ،GFIو  NFIو همچنرین آزمرون  tو ضرريب
همبستهي پیرسون که تايید شد ،مورد سنجش قرار گرفت .نتايج نگان داد که برای افسران اين دانگهاه ،اولويت بنردی
نیازها به ترتیب شامل نیازهای احترام ،فیزيولوژيوي ،اجتماعي ،خودشووفايي و ايمني ميباشد .در پايان تحقیرق نیرز برا
توجه به اولويتبندی نیازها ،جهت ايجاد بیگترين انهیزه کاری در میان افراد جامعه آماری پیگرنهادهايي ارايره گرديرد
که عبارتند از :فرماندهان به زيردستان خود احترام بیگتری بهذارند .در صورت بروز اشتباه ،باز هم شان و منزلرت افرراد
سازمان حفظ شود و فرصت جبران به آنان داده شود و به روحیات افراد توجه شود و به جای دستورات ،فرماندهان مي-
توانند با نرمش نیز کار را پیش ببرند .عدالت در يهان خدمتي رعايت شود .فرماندهان از نظر وظايف مديريتي و رهبرری
قوی باشند.
واژگان کلیدی :ارزیابی نیازها ،انگیزش کارکنان ،سلسله مراتب نیازها ،نیازهای افسران

تاريخ دريافت مقاله49/09/00 :
تاريخ پذيرش مقاله49/04/30 :
 1دانگیار مديريت بنادر دانگهاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار
 2استاديار مديريت آموزشي دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر
 3مربي برنامه ريزی درسي دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر
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کارشناس ارشد دريانوردی دانگهاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار (نويسنده مسئول)Hamidrezatahmak@gmail.com :
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مقدمه

انهیزش حالتي است دروني که انسان را به انجام فعالیت خاصي ترغیب ميکنرد .برخري از صراحبنظرران انهیرزه را
همان نیاز ،خواسته ،تمايل يا نیروی دروني ميدانند که افراد را برای انجام کار ،راغب ميسازد .برخي نیز انهیزه را باعر
و علت رفتار انسان ميدانند و معتقدند که "هر عملي که فرد انجام مي دهد در اثرر وجرود انهیرزه يرا نیرازی اسرت کره
محرک وی برای انجام آن عمل است .بنابراين ،اثربخگري فراگررد مرديريت ،بره چهرونهي انهیرزش افرراد بررای انجرام
وظايفگان بستهي دارد .بعالوه ،همه رفتارهای انسان هدفدار است ،بنابراين ،ميتوان گفرت کره دو عامرل شرولدهنرده
رفتار انسان عبارتند از انهیزه و هدف ،به همین دلیل انهیزش کارکنان برای انجام وظايف سازماني و همسوسازی اهداف
آنان با اهداف سازمان از اهمیت ويژهای برخوردار است (رضايیان.)1342 ،
ايجاد انهیزه را ميتوان اين گونه تعريف کرد :فرايندی از اعمال نفوذ بر افراد به گونهای که آنها به هدفهای خاصري
دست يابند .در بح از انهیزه ميتوان در اين باره توضیح داد که چرا برخي از افراد سخت کوش هستند و برخري ديهرر
دارای سخت کوشي الزم نميباشند .اگر پس از تدوين استراتژیها ،مديران و کارکنان دارای انهیرزه الزم جهرت اجررای
آنها را نداشته باشند ،هدفهای بلند مدت ،استراتژیها و سیاستها هیچ شانس موفقیتي نخواهند داشت .وظیفه مردير،
از نظر ايجاد انهیزه ،از چهار بخش اصلي تگویل ميشود :رهبری ،پويايي گروه ،ارتباطات و تغییر سازمان .پويرايي گرروه
برای تأمین رضايت کارکنان و بهبود روحیه افراد نقش مهمي ايفا مريکنرد .در هرر سرازماني گرروههرای غیررسرمي يرا
ائتالفهايي تگویل ميشود .گروهها با هنجارهای گوناگون تگویل ميشوند ،ممون است نسبت بره مرديريت ديردگاهي
بسیار مثبت يا بسیار منفي داشته باشرند .از ايرن رو ،هنهرامي کره استراتژيسرتهرا در صردد تردوين ،اجررا و ارزيرابي
استراتژیها بر ميآيند ،شناسايي ترکیب و ماهیت گروههای غیررسمي از اهمیت زيادی برخوردار است و ميتواند فرايند
تدوين ،اجرا و ارزيابي استراتژیها را تسهیل نمايد(ديويد.)1343 ،1
برای هر مديری در سازمان ،آگاهي از مسئله انهیرزش کارکنران ،کره در واقر پريجرويي علرت و سربب حرکرت و
رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ،ضرورت تام دارد .کنواش در مسئله انهیزش ،پاسخ چراهای رفتار آدمي است؛ چررا
انسان در سازمان کار ميکند؟ چرا بعضي افراد بسیار فعال و برخي کم کارند؟ علت عالقه به شغل و بيعالقهري بره کرار
چیست؟ اين پرسشها و بسیاری ديهر همه با موضوع انهیزش در ارتباطاند و پاسخ بره آنهرا در انهیرزش و انهیرزههرای
کارکنان خالصه ميشود .از اين رو مديران با احاطه به نحوه انهیزش کارکنان و انهیزههرای آنران مريتواننرد در تحقرق
اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام بردارند و در انجام ساير وظايف خود نیز موفق باشند .به طور کلي مري-
توان انهیزش را حالتي در افراد دانست که آنان را به انجام رفتار و عملي خاص متمايل ميسازد (الواني.)1343 ،
هدف اصلي مديريت مناب انساني در هر سازماني کمک به عملورد بهتر در سازمان برای نیرل بره اهرداف سرازماني
است .کمک به افزايش تولید و بهروری ،مؤثرترين کموي است که ميتوان به سازمان نمود .بهرهوری را ميتوان استفاده
مؤثر از مناب انساني و مالي تعريف کرد .اگر چه مديريت مناب انساني نميتواند دخالت مسرتقیم چنرداني در چهرونهي
استفاده از ساير مناب در سازمان داشته باشد ،ولي با توجه به حضور و دخالت عامل انساني در تمام صحنههرا ،مرديريت
مناب انساني با طراحي برنامهها و سیستمهايي برای بهکارگیری شايسته نیروهای سازمان ،ميتواند نقش مهمي در بقا و
کارائي سازمان ايفا کند(سعادت.)1343 ،
David
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نیروی انساني مهمترين سرمايه سازمان است و چهونهي به کارگیری و استفاده از حداکثر توانمندی آن برای رشد و
توسعه سازمان ،رمز بقای سازمان در دنیای رقابتي ميباشد .از طرف ديهر موتور محرکه انسانها برای انجرام هرر کراری
انهیزه ميباشد ،که بر اساس آن تئوریهای انهیزشي زيادی به منظور تبیین و پیشبیني رفتار کارکنان در محری کرار
توس انديگمندان مديريت و روانگناسي ارائه شده است .يوي از تئوریهايي که در اين زمینه مطرح مريباشرد تئروری
سلسله مراتب نیازهای مزلو است .اين تئوری بیان ميکند که درصورتي که مگخ

شرود کارکنران در کردام سرطح از

نیازهای پنجهانه (فیزيولوژيوي ،ايمني ،اجتماعي ،احترام و خودشووفايي) قرار دارند بهتر ميتروان نیازهرای آنهرا را در
راستای رسیدن به اهداف سازمان مرتف نمود .از جمله سازمانهای مهم در کگور ما ،سرازمانهرای دريرايي مريباشرند
(امروزه بیش از  %40تجارت دنیا از طريق دريا انجام ميشود)؛ همچنین ،نیروی کار در اين سازمانها با توجه به هزينه-
ی باالی آموزش ،دارای اهمیت خاصي هستند .با توجه به اهمیت و نقش مؤثر و سازندهی سازمانهای دريايي شاغل در
بخش خگوي در تجارت و توسعهی کگور ،اهمیت تجارت حمل و نقل دريايي و هزينههای باالی آموزش دريانوردان (بر
اساس آمار منتگره توس  )STCWو آمار باالی ترک شغل در اين صنعت ،اهمیت تحقیقرات مرديريت انهیرزش را در
سازمانهای دريايي ايران نگان ميدهد (سجادیپارسا و همواران.)1340 ،
بدين ترتیب ،با تعیین ترتیب و اولويت نیازهای پنجگانه کارکنان سازمانهای دريايي ،با توجه به اهمیت شغلي ايرن
کارکنان ،ميتوان به مديران کمک کرد تا در جهت حفظ و راضي نهه داشتن کارمندان اهتمام ورزند و رسرالت هردايت
مناب انساني سازمان خود را بطور مؤثرتری به انجام رسانند .بايد توجه داشت که يوي از عوامل مؤثر در کارائي و بهرره-
وری سازمان نیروی انساني ميباشد؛ بنابراين ،لزوم توجه به خواستهها و نیازهرای آنهرا و برنامرهريرزی برر اسراس ايرن
خواستهها ضروری و اجتناب ناپذير است .با توجه به اين نیاز در راستای بهبود عملورد کارکنان سازمانهای دريرايي ،در
اين تحقیق قصد بر ارزيابي و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو برای افسران دانگهاه علروم دريرايي امرام خمینري
(ره) نوشهر ميباشد .تا به حال هرم سلسله مراتب نیازهای افسران اين دانگهاه در کاری علمي صورت نپذيرفتره اسرت.
نظريههای متفاوتي در مورد انهیزش شغلي وجود دارد ،از جملهی اين نظريهها ميتروان بره نظريرهی سلسلسره مراترب
نیازهای مزلو اشاره کرد که در ادامه به شرح و تفسیر آن پرداخته ميشود.
نظريه مزلو نظريهپرداز کالسیک مديريت در مورد نیازهای اساسي انسران اسرت .ايرن نظريره در میران بیرنشهرای
حاصل از جنبش ر واب انساني در مديريت مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ غرب از اهمیت ويرژه برخروردار بروده و
نظريه ای بنیادين محسوب ميشود .اين نظريه از نظريههای محتوايي در مورد انهیزش بره شرمار مريآيرد .نظريرههرای
محتوايي چیستي رفتارهای برانهیخته را شرح ميدهند و به طور عمده با آنچه در درون فرد يا محیطش ميگرذرد و بره
رفتار فرد نیرو مي بخگد ،سرو کار دارد؛ به عبارت ديهر ،اين نظريهها ،به مدير در خصروص نیازهرای کارکنرانش بیرنش
ميدهند و به او کمک ميکنند تا بداند کارکنان به چه چیزهايي به عنوان پاداش کار يرا ارضراکننده بهرا مريدهنرد ،در
حالي که نظريههای فراگردی چهونهي و چرايي برانهیختهي افراد را توصیف ميکنند.
به اعتقاد مزلو نیازهای آدمي از يک سلسله مراتب برخوردارند و رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شديدترين
نیاز قرار ميگیرد .هنهامي که ارضای نیازها آغاز ميشود ،تغییری که در انهیزش فرد رخ مي دهد ،اين است که به جای
نیازهای قبل ،سطح ديهری از نیاز ،اهمیت يافته و محرک رفتار مي شود .نیازها به همین ترتیب تا پايان سلسله مراترب
نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء ،فروکش کرده و نوبت به ديهری ميرسد .در اين نظريه ،نیازهای آدمري در پرنج طبقره
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قرار داده شدهاند که به ترتیب عبارتند از :نیازهرای زيسرتي يرا فیزيولروژيوي ،امنیتري يرا ايمنري ،اجتمراعي ،احتررام و
خودشووفايي .نیازهای مذکور در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزايرا و اموانرات رفراهي ،ايجراد امنیرت شرغلي و
مقررات حمايتي ،تگویل گروههای رسمي و غیررسمي در محی کار ،قائل شدن حرمت بررای فررد و کرار او در مراترب
مختلف سازمان و ايجاد اموانات برای شووفايي توانرايي برالقوه افرراد ارضرا مريشرود .بره طبقرهبنردی مرذکور دو نیراز
دانشاندوزی و شناخت و درک پديدهها و نیاز به زيبايي و نظم نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز بره خرود شرووفايي
قرار ميگیر ند .اگر چه نظريه سلسله مراتب نیازها مستقیماً برای انهیزش کاری طراحي نگده است ،اما ميتروان نتیجره
گرفت که با ارضای اين نیازها ،برای فرد ،انهیزه به کار در سازمان ايجاد خواهد شد (رابینز.)1343 ،
در تحقیقي که جوانمردی ( )1343با عنوان "مقايسهی سلسله مراتب نیازهای کارکنران سرازمان هرای دريرايي در
خگوي و دريا" انجام داد به اين نتیجه رسید که رتبهبندی نیازهای کارکنان بخش خگوي به ترتیرب شرامل :نیازهرای
خودشووفايي ،فیزيولوژيوي ،اجتماعي ،احترام و ايمني ميباشد؛ همچنین اين رتبهبنردی نیازهرا بررای کارکنران بخرش
دريايي به ترتیب شامل :نیازهای خودشووفايي ،احترام ،ايمني ،اجتمراعي و فیزيولروژيوي مريشرود .سریاره و هموراران
( )1342در تحقیقي که با عنوان "بررسي و رتبهبندی عوامل موثر بر رضايت شرغلي کارکنران اداره بنرادر و دريرانوردی
(موردکاوی :اداره کل بنادر و دريانوردی بندر امام خمیني (ره)" انجام دادند به اين نتیجه رسیدند که نیازهای کارکنران
اين سازمان به ترتیب شامل :نیازهای اجتماعي ،احترام ،خوشووفايي ،ايمني و فیزيولوژيوي مريباشرد .در تحقیقري کره
سجادیپارسا و همواران ( )1340در رابطه با " بررسي اثرات محری کراری برر جرذب و مانردگاری شرغلي دريرانوردان:
مقايسهای بین کگتيهای تانور ،فلهبر و کانتینربر" انجام دادند ،اين نتايج حاصل شد که میانهین پاسخهای دريرانوردان
حاکي از آن است که اموانات رفاهي کگتيهای مورد خدمت آنها پايینتر از حرد نرمرال اسرت .احمدونرد و هموراران
( )1339به اين نتیجه رسیدند که بیگترين اولويت نیازهايگان کارکنان در سطح نیازهای رده باال (خودشووفايي) و رده
پايین (ايمني و فیزيولوژيوي) بوده است .عرشي و همواران ( )1339به اين نتايج رسیدند کره نیراز خوديرابي و نیراز بره
احترام از اولويت بیگتری در بین نیازهای کارکنان برخوردار است.
نتايج حاصل از مطالعهی سجادی و همواران ( )2013نگان ميدهد که اصليترين نیازهرای دريرانوردان ايرانري برر
اساس سلسله مراتب نیازهای مزلو ،نیازهای خودشووفای و خوداحترامي است که بیگترين ايجاد انهیرزه را در آنران بره
وجود ميآورد .همچنین ،کم اهمیتترين نیاز آنان ،نیاز فیزيولوژيوي است که کمترين ايجاد انهیزه را در آنان به وجرود
مي آورد .در تحقیقي که حنیف و همواران )2013( 4با عنوان "ارتباط سلسله مراترب نیازهرای مزلرو برا تررک شرغل و
نههداشتن کارکنان در سازمان (مورد کاوی :شرکتهای مخابرات محلي)" انجام دادند ،بر اساس نترايج بره دسرت آمرده
مقیاسهای نههداری کارکنان ميتوانند ،برای بهبود رضايت شغلي کارمندان ،وفاداری و بهروری بره کرار گرفتره شروند.
تحقیقي با عنوان " کاربرد تئوری سلسله مراتب نیازهای مزلو ،تأثیرهای آن بر فرهنگ سازماني ،مناب انساني و عملوررد
کارکنان" توس جروم )2013( 4صورت گرفت .بر اساس نتايج به دسرت آمرده از ايرن تحقیرق ،تئروری سلسره مراترب
نیازهای مزلو هنوز هم برای سازمانهای تجاری امروز مهم و مناسب است .برای هر سازماني که به دنبرال دسرتیابي بره
موفقیت و برتری مي باشد ،هر تالشي جهت دوری از کاربرد عملي تئوری سلسله مراتب نیازها ،تأثیر منفري برر فرهنرگ

Hanif
Jerome
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سازماني ،مديريت مناب انساني و عملوررد کارکنران خواهرد داشرت .رائروس و هموراران )2012( 4تحقیقري برا عنروان
"بررسي درک و برتری سلسله مراتب نیازها در سبکهای مختلف رهبری (مورد کاوی :مدارس پلریس رومراني)" انجرام
دادند .از نتايج به دست آمده از اين تحقیق اين بود که ترتیب نیازهای کارکنان بر خالف ترتیب نیازهرای هررم سلسرله
مراتب نیازهای مزلو بود و نیز ترتیب اهمیت نیازها از يک طبقهی کارمندان به طبقهی ديهر تفاوت داشرت .ايفرديلي 2و
ايفديلي ( )2012تحقیقي با عنوان " درک تئوری سلسله مراتب نیازهای مزلو توس کارمندان دانگهاهي نیجريه" انجام
دادند .بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقیق مگخ

شد که کارمندان دانگهاه نیجريه اعرم از آکادمیرک يرا غیرر

آکادمیک ،مرد يا زن ،تحت سلسله مراتب نیازهای مزلو به منظور اهداف انهیزشي قرار نميگیرند .تحقیقي کره هراکیو

4

( )2010با عنوان "سلسله مراتب نیازها ،عوامل انهیزشي و کارفرمايي در بنهالدش" انجام داد ،به اين نتیجه رسرید کره
مردم در بنهالدش تالش ميکنند تا شادی خود را علي رغم نرسیدن به تمامي نیازهای مذکور در سلسله مراتب نیازهای
مزلو حفظ کنند .سیدهو )2000( 4تحقیقي با عنوان "تفاوتهای نژادی و انهیزش بر مبنای تئوری مزلو در يک دانگهاه
بینالمللي پزشوي" انجام داد .بر اساس نتايج به دست آمده ،در میان مردان ،گروههای نژادی چیني و هندی بیگرترين
تأکید را بر نیاز احترام و خودشووفايي داشتند و مردان مااليا بیگترين اهمیت را به نیاز ايمني ميدادند .در میان گروه-
های نژادی زنان ،هر سه گروه بیگترين اهمیت را به نیازهای احترام و خودشووفايي دادند .زنران چینري در مقايسره برا
زنان مااليا و هند ،پائینترين امتیاز را به نیازهای اساسي دادند و زنان هندی پائینترين امتیاز را بره نیازهرای اجتمراعي
دادند.
افزايش انهیزش در کارکنان ادارهها و سازمانها باع
شاخ

افزايش بهرهوری در بازدهي و خروجي سرازمان خواهرد شرد.

هايي نیز در اين تحقیق از میان بررسي تحقیقات گذشته استخراج شده اسرت کره در قالرب پرنج نیراز سلسرله

مراتب نیازهای مزلو برای سنجش میزان انهیزش شغلي افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشرهر اسرتفاده
ميشود .نیازهای پنجگانه هر کدام به نحوی باع ايجاد رضايت ،انهیزش و در نهايت بهررهوری سرازمان مريشروند .هرر
کدام از نیازها با يوديهر در ارتباط هستند و بر روی يوديهر تاثیر ميگذارند .با توجه به توضریحات ارائره شرده در ايرن
قسمت ،مدل تحلیلي پیگنهادی تحقیق ترسیم ميشود.

فیزيولوژيوي

ايمني

اجتماعي

احترام

خودشووفايي

ارزيابي نیازهای افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر
شکل( )1مدل تحلیلی پیشنهادی تحقیق

1
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شول  1مدل تحلیلي ترسیم شدهی تحقیق را نگان ميدهد .در شول  1به وسیله فلشهای يک طرفره و دو طرفره،
ارتباط بین متغیرهای اصلي با يوديهر و نحوه ی ارتباط آنها با تاثیری که بر ارزيابي نیازها دارند مگخ

شده است .اين

مدل ارائه شده که به عنوان مدل ذهني است ،دو نوع ارتباط را نگان ميدهد .ميتوان گفرت کره فاکتورهرای اصرلي برا
يوديهر در ارتباط هستند و آنها بر انهیزش شغلي افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشرهر تراثیر گذارنرد.
اين دو نوع ارتباط و درستي يا نادرستي مدل ترسیم شده پیگنهادی در ادامهی تحقیق مورد آزمون قرار ميگیرند.
روش تحقیق
روش مطالعه تحقیق ،تحلیلي و بر مبنای دادههای کتابخانهای است .همچنین ،تحقیق حاضر با استفاده از بررسري و
پژوهش میداني است .در اين تحقیق میداني نظر افسران از طريق پرسگنامه سنجیده شده است .پرسگنامهی تحقیق از
دو بخش تگویل شده است .بخش اول اين تحقیق شامل سواالت جمعیت شناختي است که به چهار دسته تقسیم مي-
شوند .اين چهار بخش شامل وضعیت تاهل ،سابقهی کاری ،مدرک تحصیلي و رسته خدمتي است .بخش دوم پرسگنامه
شامل  20شاخ

است که بر اساس طیف لیورت مورد آزمون و بررسي قررار گرفترهانرد .از طیرف لیوررت  5گزينرهای

استفاده شده است .از امتیاز  1تا  5برای گزينهها در نظر گرفته شده است که درجه اهمیت هر کدام از شاخ هرا را در
میزان انهیزش افسران نگان ميدهد 20 .شاخصي که در اين بخش ارائه شرده اسرت ،در قالرب  5نیراز سلسرله مراترب
نیازهای مزلو قرار ميگیرند .شاخ های پرسگنامه تحقیق بر اساس بررسي برخي از مناب ادبیرات تحقیرق (سرجادی-
پارسا و همواران ( ،)1340سیاره و همواران ( ،)1342جوانمردی ( )1343و سجادی 1و هموراران ( )2013بیران شرده
است .الزم به ذکر است که اين چهار تحقیق بررسي شده ،تمامي تحقیقاتي بودهاند که در ايران به ترسیم سلسله مراتب
نیازهای سازمانهای دريايي کگور پرداختهاند و تمامي آنها مورد بررسي قرار گرفتره اسرت .ايرن شراخ هرا بره تايیرد
استادان دانگهاهي دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر و کارشناسان مربروط بره امرور نیرروی دريرايي ارترش
جمهوری اسالمي ايران رسیده است که نگان از تايید روايي (اعتبار) محتوا (سازه) پرسگنامهی تحقیق دارد .در ساخت
پرسگنامه تحقیق از پرسگنامههای معتبر تحقیقات گذشرته اسرتفاده شرده اسرت؛ همچنرین ،کارشناسران و اسرتادان
دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر نیز شاخ های به کار رفته در پرسگنامه را تايید نمودهاند .پرسگرنامه از
روايي منطقي برخوردار بوده است .جهت تايید شناسايي ساختار پرسگرنامه ،مردل عراملي مناسرب و همچنرین ،فرر
شناخته نگده بودن ماتريس همبستهي نیز در ادامه (جدول  )1از آزمون  KMOو بارتلرت اسرتفاده شرده اسرت .هردف
اصلي در اين تحقیق بیان وجود يا عدم وجود ارتباط نیازها و ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانگرهاه علروم
دريايي امام خمیني (ره) نوشهر ميباشد.
در اين پژوهش جامعه آماری شامل افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر ميباشد.از جدول مورگران
جهت برآورد حجم نمونه استفاده شده شده است (به دلیل رعايت برخي اصول امنیتي و حفاظتي دانگهاه مورد مطالعه،
حجم جامعه آماری نامعلوم در نظر گرفته شده است (حافظنیا.)1342 ،

Sajadi
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در کل 120 ،پرسگنامه در بین  120نفر از اعضای مورد مطالعه در جامعه آماری افسران توزي و جمر آوری شرده
است %42/5( 111 .از کل) پرسگنامه جم آوری شده از افسران قابلیت تجزيه و تحلیرل علمري داشرتند .جهرت تايیرد
پايايي پرسگنامه از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است .در اجرای مقدماتي ،پرسگنامه در میان  30نفر از اعضرای
نمونه توزي و جم آوری شد .در اين آزمون ضريب آلفای کرونباخ برابر  0/43به دست آمد که قابرل قبرول مريباشرد و
نگان از مورد تايید بودن پرسگنامهی تحقیق دارد.
یافتههای تحقیق
 KMOو آزمون بارتلت نگان داده شده است .چون ميتوان اين شاخ

در جدول  1مقدار شاخ

برای  5نیاز و هم برای  20شاخ
در جدول  1مگخ

و آزمرون را هرم

اصلي محاسبه کرد ،نتايج برای شاخ ها و فاکتورهای تحقیق ،بره صرورت جداگانره

شده است.
جدول ( )1مقدار شاخص  KMOو آزمون بارتلت

آزمونها و ضريبها

 5نیاز

مقدار شاخ
مقدار آماره آزمون بارتلت
در جه آزادی آزمون بارتلت
سطح معنيداری آزمون بارتلت

0/009
249/999
10
0/000

KMO

به ترتیب مقدار شاخ

 20شاخ

0/502
2031/531
351
0/000

 ،KMOمقدار آماره آزمون بارتلت (که تقريبي از آماره کای دو است) ،درجه آزادی و سرطح

معنيداری آزمون بارتلت در جدول  1نگان ميدهد .از آن جايي که مقدار شاخ
 20شاخ

اصلي

 KMOبررای  5نیراز  0/009و بررای

اصلي ( 0/502نزديک به يک) است ،پس اين نتیجه حاصل شده است کره تعرداد پاسرخدهنردگان در ايرن

تحقیق برای تحلیل عاملي کافي ميباشد .همچنین ،مقدار سطح معنيداری آزمون بارتلت ،در هر دو مورد ( 5نیاز و 20
شاخ

اصلي) کوچوتر از  0/05است که نگان ميدهد ،مدل تحلیرل عراملي بررای شناسرايي سراختار و مردل عراملي

مناسب است؛ با توجه به اعداد جدول ،همچنین ،فر

شناخته شده بودن ماتريس همبستهي نیز رد ميشود.

براساس نتايج آزمون  tدو نمونه مستقل ،مطابق جدول  2ميتوان گفت که تمامي متغیرهای مونون مدل تحقیق با
توجه به نظر کوهن( )1433در بین گروههای مجرد و متاهل (بررسي فاکتور تاهل) تفاوت معناداری ندارنرد و دارای اثرر
کمي ميباشد .دامنهی اثرات  Eta-Squaredبر اساس نظر کوهن ( )1433به صورت زير ميباشد:
0001>=Eta Squared>=0009Small affect
0009>=Eta Squared>=0019Moderate effect
Eta squared<=0019 Large effect
جدول ( )2نتایج آزمون متغیرهای مدل تحقیق به تفکیک وضعیت تاهل
آزمرررون لررروان بررررای
برابری واريانسها
فر
فر

برابری واريانسها
نابرابری واريانسها

آماره F

معناداری

5/410

0/010

آزمون  tبرای برابری واريانسها
آماره t

درجرررررره
آزادی

معنرراداری
دوطرفه

تفرررررررراوت
میانهین

-0/050
-0/104

104
23/903

0/455
0/354

-0/01993
-0/01993

04

تفاوت با  %45اطمینان

تفررررررراوت
انحراف معیار

حد پايین

حد باال

0/25350
0/03003

-0/51005
-0/13139

0/93303
0/15230
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همانطور که در جدول  2نگان داده شده است ،سطح معنيداری مربوط به آزمرون لرون برابرر  0/010و کروچوتر از
سطح معنيداری  0/05است .در نتیجه فر

عدم برابری واريانسها ،بره

برابری واريانسها رد ميشود .با توجه به فر

مقايسه میانهینها پرداخته ميشود .در بین دو گروه متاهل و مجرد (وضعیت تاهل) از نظر میرانهین تفراوت معنراداری
وجود ندارد .در اين جدول میزان سطح اطمینان هر دو شاخ

مرورد بررسري بیگرتر از  0/05اسرت ،بنرابراين ،تفراوت

معناداری در بین میانهینها وجود ندارد .با توجه به دادههای به دست آمده ،بر اساس نظر کوهن ،میزان تفراوت

Small

 effectاست و تفاوت بین گروهها زياد نیست.
با توجه به آزمون مقايسهی میانهین چند جامعه يا همان تحلیل واريانس يک عامله يا يک طرفه ،که برر روی داده-
های تحقیق صورت گرفته است ،نگان ميدهد که کدام دسته از پاسخها با هم تفاوت معناداری دارند و کدام پاسخها برا
يوديهر تفاوت معناداری ندارند .در اين بخش ،گروههای مختلف افراد بر اساس سابقهی کار ،میرزان تحصریالت و رسرته
شغلي آنان دستهبندی شدهاند .برای هر يک از دستهبندیها به صورت جداگانه آزمون مقايسهی میانهین چنرد جامعره
( )ANOVAانجام شده است و تمامي نتايج حاصل از اين  3متغیر در يک جدول و به تفویک گروههای مختلرف نگران
داده شده است .اين آزمون دارای دو فرضیه  H1و  H0است:
فر

اول :تفاوت معناداری در میانهین محاسباتي نظر پاسخدهندگان وجود ندارد =

H0

فر

دوم :تفاوت معناداری در میانهین محاسباتي نظر پاسخدهندگان وجود دارد =

H1

بر اساس آزمون صورت گرفته بین متغیرهای مونون مدل پژوهش مطابق جدول  ،3برای فاکتور سرطح تحصریالت
(سطح معناداری بیگتر از  0/05است ،فر

 H0تايید و فر

 H1رد ميشود) ميتوان گفت که جرواب افرراد نمونره برا

يوديهر تفاوت معناداری ندارند و در اين گروهها ،نظرات آنها تفاوت معناداری با هم ندارند .میزان تفاوت در سطحبنردی
نیازها در بین اين گروهها تفاوت چنداني ندارد.
جدول ( )3نتایج آزمون متغیرهای مکنون به تفکیک سابقه کار ،رسته شغلی و سطح تحصیالت

منب تغییرات

مجموع مربعات میانهین

درجه
آزادی

مربعات
میانهین

آماره F

معناداری

بین گروهي

3/300

9

2/049

0/094

0/000

سابقهی کار

درون گروهي
کل
بین گروهي

31/902
34/004
4/533

109
110
9

0/249
1/540

رسته شغلي

درون گروهي

30/290

109

0/241

سطح تحصیالت

کل
بین گروهي
درون گروهي

34/004
0/133
34/991

110
1
104

0/133
0/399

کل

34/004

110

متغیرها

05/990

0/303

0/000

0/590

بر اساس آزمون مقايسهی میانهین چند جامعه صورت گرفته بین متغیرهای مونون مدل پژوهش مطابق جردول ،3
فاکتورهای سابقهی کاری و رسته شغلي ،سطح معناداری کمتر از  0/05ميباشد ،بر اين اسراس ،فرر
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 H1تايید ميشود ،ميتوان گفت که تمامي گروهها به تفویک سابقهی کاری و رسته شرغلي ،از نظرر رتبرهبنردی نیازهرا
تفاوت معناداری با يوديهر دارند.
نتايج بدست آمده از پرسگنامهها و امتیاز متوس هر يک از فاکتورهای موثر در جهت افزايش انهیزش و در نهايرت
ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر در جردول  9نگران داده شرده
است (با توجه به امتیاز هر سوال بر اساس طیف لیورت ،حداکثر امتیاز  5و حداقل امتیاز  1بوده است).
جدول ( .)4میانگین امتیاز نیازها

فاکتورها

امتیاز به دست آمده از تحقیق

نیاز فیزيولوژيوي
نیاز ايمني

9/1939
3/0593

نیاز اجتماعي
نیاز به احترام

3/4530
9/2200

نیاز خود شووفايي

3/4122

در جدول  9نیاز احترام باالترين امتیاز را دارد .بدين معني است که در بین فاکتورهای بررسي شده جهت افرزايش
انهیزه افسران در دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر ،از نظر افراد نمونه که اقدام به پر کردن پرسگنامههرای
تحقیق کردهاند ،نیاز احترام بارزترين فاکتور بوده است که بیگترين تاثیر و انهیزش را در کارکنران ايرن اداره بره وجرود
ميآورد .بعد از نیاز احترام نیز به ترتیب نیازهای فیزيولوژيوي ،اجتماعي و خودشووفايي قرار دارند .نیاز ايمني کمتررين
ايجاد انهیزه را در افسران اين دانگهاه به وجود ميآورد .جهت نگان دادن ايرن کره ايرن اخرتالف میرانهینهرا معنرادار
هستند ،از آزمون تحلیل واريانس استفاده شده است که نتايج آن در جدول  5نگان داده شده است.
جدول ( )5تحلیل واریانس نیازها

بین گروهي
درون گروهي
کل

مجموع مربعات
15/393
352/115
390/453

میانهین مربعات
3/491
0/990

درجه آزادی
9
550
559

آماره F
9/130

سطح معنيداری
0/000

با توجه به سطح معني داری ( )0/000که در جدول  5نگران داده شرده اسرت ،ايرن نتیجره حاصرل مريشرود کره
میانهینها در نیازهای مختلف ،با يوديهر دارای اختالف معناداری هستند .آزمون  tبره عنروان يرک آزمرون پارامتريرک
شناخته ميشود .اين آزمون از طريق مقايسهی میانهین نگان ميدهد که يرک پديرده در چیرزی تراثیر دارد يرا اينوره
میانهین آن از حد معمول پايینتر است .در اين بخش از تحقیق ،هر کردام از  5نیراز فیزيولروژيوي ،ايمنري ،اجتمراعي،
احترام و خودشووفايي به طور جداگانه برای تاثیر در نیازهای افسران دانگهاه مورد مطالعه به وسریلهی آزمرون  tمرورد
تحلیل قرار ميگیرند .نگان داده ميشود که اين  5نیاز تا چه حد ارضا شدهاند يا اينوه از طريق رفر آنهرا مريتروان در
انهیزش افسران تغییر ايجاد کرد .در آزمون  tدو فرضیه وجود دارد .فرضیههای مورد نظر برای اين تحقیق عبارتند از:
 :H0نیازهای افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر رف شده است و در انهیزش آنان تاثیری ندارند.
 :H1نیازهای افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر رف نگده است و در انهیزش آنان تاثیر دارند.
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نتیجه اين آزمون شامل دو خروجي ميباشد .خروجي اول نگان دهنده محاسربات و آمرار توصریفي فراکتور مربروط
است که همانطور که مگاهده ميگردد به ترتیب تعداد دادهها ،میانهین ،انحراف معیار و خطرای معیرار انردازهگیرری را

نگان ميدهد و در جدول  9بیان شده است.
جدول ( )6آمار توصیفی نیازها

نیازها

تعداد

میانهین

انحراف معیار

خطای معیار میانهین

فیزيولوژيوي

111

9/1939

0/41103

0/03990

ايمني

111

3/0593

1/20012

0/11341

اجتماعي
احترام

111
111

3/4530
9/2200

0/55035
0/59359

0/05240
0/05340

خودشووفايي

111

3/4122

0/59593

0/05104

آمار توصیفي نیازها در قالب جدول  9نیز مورد بررسي قرار گرفت .خروجي دوم آزمون  tمربوط به آمار استنباطي اسرت
و نتايج آزمون را ارايه ميکند که در جدول  0نگان داده شده است.
جدول ( )7آمار استنباطی نیازها

مقدار 3 :t
نیازها

آماره t

درجه
آزادی

سطح معناداری
(دو دامنه)

فاصله اطمینان %45

اختالف
میانهین

حد پايین

حد باال

فیزيولوژيوي
ايمني
اجتماعي
احترام

13/239
9/993
13/020
22/030

110
110
110
110

0/000
0/000
0/000
0/000

1/19395
0/05909
0/45390
1/22003

0/4003
0/5310
0/3933
1/1201

1/3200
0/4325
1/0535
1/3390

خودشووفايي

10/913

110

0/000

0/41219

0/3045

1/0193

بر اين اساس مقدار آماره  tتمامي نیازها تحقیق مگخ

شده است .درجه آزادی عدد  110را نگان ميدهد .سطح

معنيداری تمامي نیازها برابر  0/01ميباشد .از آنجايي که سطح معنيداری کمتر از  0/05است و همچنین ،حرد براال و
پايین نیازها نیز مثبت است ،پس فر

 H0رد و فر

 H1مورد تأيید قرار ميگیرد .بنابراين ،ميتوان چنرین بیران کررد

که نیازهای افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر رف نگده است و در انهیزش آنان تاثیر دارد.
جهت م گخ

شدن میزان همبستهي بین نیازها از ضريب همبستهي پیرسون استفاده ميشود .جهت تايید يرا رد

همبستهي بین نیازها تحقیق که در مدل پیگنهادی تحقیق (شرول  ) 1ادعرا شرده اسرت ،نیراز بره انجرام آزمرونهرای
همبستهي وجود دارد که نگان داده شود متغیرهای تحقیق با يوديهر همبستهي و ارتبراط دارنرد يرا اينوره از يورديهر
مستقل هستند .همانطور که در جدول  3نیز قابل مگاهده است ،در سنجش دو به دو بین تمرامي متغیرهرای تحقیرق،
سطح معنيداری در تمامي سنجشها کمتر از  0/05است؛ که نگران مريدهرد تمرامي متغیرهرای تحقیرق برا يورديهر
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همبستهي دارند .از میزان همبستهي پیرسون که در اين جدول بیان شده است ،ميتوان دريافت که میرزان همبسرتهي
متغیرها با يوديهر نیز زياد است.
جدول ( )8ضریب همبستگی پیرسون بین نیازها

فاکتورها

فیزيولوژيوي

ايمني

اجتماعي

احترام

فیزيولوژيوي
**

ايمني
اجتماعي

0/950
**0/355

0/939

احترام
خودشووفايي

**0/959
**0/900

**0/940
**0/512

**

**

0/959
**0/303

**

0/933

در جدول  ،3سطح معناداری در تمامي سنجشهای دو به دو نیازها با يوديهر کمتر از  0/05بوده است .با توجه بره
سطح معناداری بین نیازها ،ميتوان نتیجه گرفت که همبستهي معناداری بین نیازهای افسران در سطح ( )0/01وجرود
دارد .بیگترين میزان همبستهي موجود مربروط بره نیازهرای خودشرووفايي و اجتمراعي برا ضرريب  0/303مريباشرد؛
همچنین کمترين میزان همبستهي مربوط به نیازهای اجتماعي و فیزيولوژيوي با ضريب  0/355است.
از نرم افزار  LISREL 8.8برای بررسي رابطه متغیرهای تحقیق استفاده شده است .در شول  2مگاهده ميشود کره
آماره  tفاکتورها باالتر از  1/49است که از میزان مناسبي جهرت خلرق پديرده مرورد نظرر برخرور دارنرد(اسرووماخر 1و
لوماکس .)2010 ،2در اين تحقیق نیز آماره  tاز  1/49بیگتر است؛ بنابراين ،نیازهای (متغیرهای) فیزيولوژيوي ،ايمنري،
اجتماعي ،احترام و خود شووفايي از میزان مناسبي جهت بررسي و رتبهبندی نیازهای افسرران دانگرهاه علروم دريرايي
امام خمیني (ره) نوشهر برخوردارند.

Schumacker
Lomax
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شکل ( )2مدل آزمون شدهی تحقیق

مهمترين شاخ های برازش مدل تحقیق عبارتند از  CFI ،RMSEA ،AGFI ،GFIو  NFIکره حالرتهرای بهینره
برای اين آزمونها در جدول  4نگان داده شده است .همانطور که شاخ های برازش نگان ميدهنرد ،مردل از شرراي
خیلي خوب و برازش مناسب برخوردار ميباشد.
جدول( )9بررسی شاخص های مناسب بودن مدل تحلیل عاملی

مقدار شاخ

نام شاخ

استاندارد

مقدار شاخ

در مدل آزمون شده

نتیجهگیری

Chi-Square/df

کمتر از 3
بیگتر از 0/05

1/33
0/13039

برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

GFI

بیگتر از 0/4
بیگتر از 0/4
کمتر از 0/1
بیگتر از 0/4

0/43
0/41
0/034
0/44

برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

بیگتر از 0/4

0/43

برازش مدل مناسب است

P-Value
AGFI
RMSEA
CFI
NFI

 Chi-Square/dfدر مدل آزمون شده (جدول  ،)4به صورت قابل توجهي از مقردار شراخ
است که نگان از مناسب بودن مدل است .مقدار شاخ
(مقدار شاخ

اسرتاندارد آن پرايینترر

 P-Valueدر مدل تحقیق برابر  0/13039ميباشد که از 0/05

استاندارد) بیگتر است و به نوعي تايید کننرده بررازش مردل اسرت CFI ،AGFI ،GFI .و  NFIدر مردل

آزمون شده تحقیق بیگتر و نزديک به عدد ( 0/4مقدار شاخ

استاندارد) است که نگان از برازش مناسب مردل اسرت.

با  0/034بودن  ،RMSEAبرازش مناسب مدل به تايید رسیده است.
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نتیجهگیری

مدل تحلیلي پیگنهادی تحقیق در قالب شول  1ترسیم شده بود .در اين مدل دو نوع رابطه مگخ

شده بود .ابتدا

ارتباط بین نیازها که به وسیله ی ضريب همبستهي پیرسون نگان داده شد که اين نیازهای با يوديهر همبستهي دارند؛
همچنین ،در مدل پیگنهادی ،از تاثیر نیازهای پنجگانه بر ارزيابي نیازهای افسران دانگهاه علروم دريرايي امرام خمینري
(ره) نوشهر بح شده بود .اين تاثیر نیز به وسیلهی آزمون  tسنجیده شد .آزمون  tنگان داد که اين نیازهرا ارضرا شرده
نیستند و جزئي از نیازهای افسران دانگهاه محسوب ميشوند؛ همچنین ،مدل آزمون شدهی تحقیق(شرول  ،)2مناسرب
بودن برازش مدل پیگنهادی تحقیق را مورد تايید قرار داده است .با توجه به آزمونهای گرفته شده ،ميتوان گفرت کره
مدل تحلیلي پیگنهادی تحقیق و رواب ترسیمي بین آنها مورد تايید قرار ميگیرند .هدفي که در نهايت در اين تحقیرق
قصد بر انجام آن بوده است ،ترسیم هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو برای افسران دانگهاه علروم دريرايي امرام خمینري
(ره) ميباشد .از طريق آزمون میانهین ،میزان اهمیت هر کردام از نیازهرای فیزيولروژيوي ،ايمنري ،اجتمراعي ،احتررام و
خودشووفايي مگخ

شد .میانهین امتیازات هر کدام از نیازها در شول  3نگان داده شده است.

میانهین امتیاز
نیاز خودشووفايي

3/2677

نیاز به احترام

4/7722

نیاز اجتماعي
3/2632

نیاز ايمني
3/2614

نیاز فیزيولوژيوي
4/6441
شکل ( )3هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو

در شول  3هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو با توجه به امتیازات افسران دانگهاه نگان داده شده است .با توجره بره
امتیازات مطرح شده ،نیاز به احترام دارای بیگترين امتیاز است که نگان دهندهی اين امر است که اين نیاز در افسرران
دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر از کمترين میزان برخوردار است و در صورتي کره ايرن دانگرهاه نیراز بره
بهرهوری هر چه بیگتر افسران خود دارد؛ همچنین مسئوالن و مديران اگر بخواهند بیگترين انهیزه را در افسرران خرود
به وجود بیاورند ،بايد بر روی اين نیاز بیش از ساير نیازها تاکید کنند .پس از نیاز احترام ،نیاز فیزيولوژيوي نیز به عنوان
نیازی مطرح است که ميتواند بیگترين انهیزه را در افسران دانگهاه بوجود آورد .اما نیاز ايمني به عنوان کمرنرگتررين
نیاز در جهت ايجاد انهیزه در افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر معرفري مريشرود .پرس از نیراز بره
احترام و فیزيولوژيوي ،نیازهای اجتماعي و خودشووفايي ميتوانند بیگترين سطح رضايت و ايجاد انهیرزه را در افسرران
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دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر بوجود آورند .شول  ،9هرم سلسله مراتب نیازهای افسرران دانگرهاه علروم
دريايي امام خمیني (ره) نوشهر را ترسیم ميکند که به ترتیب نیازهای احترام ،فیزيولوژيوي ،اجتماعي ،خودشرووفايي و
ايمني بیگترين انهیزه را به وجود ميآورند .از آنجايي که کمترين ارضا شدگي اين نیازها مربوط به احتررام اسرت ،ايرن
نیاز بیگترين حجم از هرم را به خود اختصاص ميدهد .ديهر نیازهای فیزيولوژيوي ،اجتمراعي و خودشرووفايي نیرز بره
همین ترتیب و با توجه به سطح ارضا شدگي در افسران ،قسمتي از حجم هرم را به خود اختصاص ميدهنرد؛ همچنرین
نیاز ايمني که بیگترين ارضا شدگي را در میان نیازهای افسران دارد ،کمترين حجم از هرم را به خرود اختصراص مري-
دهد.
نیاز ايمني
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9/1939
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شکل ( )4هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو افسران دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

با توجه به اينوه نیاز ايمني در اين تحقیق کمترين ايجاد انهیزه را بوجود ميآورد ،ميتوان به اين امر اشاره کرد کره
افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر به استخدام رسمي نیروی دريايي ارتش جمهوری اسرالمي ايرران
در آمدهاند ،همچنین ،از مزايايي همانند حمايت به واسطهی بیمه نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران نیز بهررهمنرد
هستند؛ پس اين نیاز تا حدود زيادی در اين قگر از افراد ارضا شده است و اين جنبره از زنردگي آنران بره عنروان يرک
دغدغه محسوب نميگردد .نیاز به احترام به عنوان نیازی است که به واسطهی نظامي بودن افراد و مديران سطح اول در
دانگهاه علوم دريايي امام خمیني(ره) نوشهر تا حدودی نديده گرفته ميشود .به واسطهی اين جنبه از ماهیت دانگرهاه
است که اين نیاز تا به حال ارضا نگده است و در صورت ارضا شدن ميتواند بیگترين ايجاد انهیزه را در افسران دانگهاه
به وجود آورد .نیاز فیزيولژيوي نیز تا به حال به خوبي حل نگده است .در صورت حل اين نیاز ،ميتوان انهیرزه افسرران
اين دانگهاه جهت افزايش بهرهوری بیگتر کرد .در تحقیق حاضر نیازهای احتررام و فیزيولروژيوي مريتواننرد بیگرترين
ايجاد انهیزه را در افسران بوجود ميآورند که اين نتیجه به دست آمده ،با نتايج تحقیقرات عرشري و هموراران (،)1339
سجادیپارسا و همواران ( ،)1340سریاره و هموراران ( ،)1342جروانمردی (( )1343نیازهرای کارکنران سرازمانهرای
دريايي در بخش دريايي) ،سیدهو )2000( 4و سجادی و همواران )2013( 4همخواني دارد .از طرفي نیز نیاز ايمنري بره
عنوان کمرنگترين نیاز در میان افسران دانگهاه علوم دريايي امام خمیني (ره) نوشهر مطرح است که اين نتیجه نیز برا
تحقیقات احمدوند و همواران ( ،)1339سیاره و همواران ( )1342و جوانمردی (( )1343نیازهای کارکنان سازمانهای
دريايي در بخش خگوي) همخواني دارد .با توجه به اولويتبندی که در مورد نیازهای افسران دانگهاه علوم دريايي امرام
خمیني (ره) نوشهر صورت گرفته است ،ميتوان در راستای افزايش انهیزش اين افسران به ترتیرب اولويرت پیگرنهادات
مطرح شده ،انهیزش کاری افسران را باال برد .اين پیگنهادات عبارتند از :نیاز فیزيولوژيوي )1 :دستمزد افرراد بره موقر
پرداخت شود )2 ،پاداشها در موعد مقرر پرداخت شود )3 ،مناف جانبي شغل نیرز بره افرراد داده شرود و  )9شرراي و
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محیطي مناسب برای زندگي افراد و خانواده آنان در نظر گرفته شود (همانند منرازل مسرووني مناسرب و نوسراز) .نیراز
ايمني )1 :عدالت در يهان خدمتي رعايت شود .نیاز اجتماعي يا خانوادگي )1 :کارها به صورت به هم پیوسته و گروهري
انجام گیرد )2 ،جوی دوستانه در میان مديران و زيردستان حومفرما باشد و  )3سیستمهای حمايتي از افرراد و خرانواده
آنان بیگتر شود .نیاز به احترام )1 :فرماندهان به زيردستان خود احترام بیگتری بهذارند )2 ،در صورت بروز اشتباه ،براز
هم شان و منزلت اف راد سازمان حفظ شود و فرصت جبران به آنان داده شود و  )3توجه به روحیات افراد و همچنین بره
جای دستورات فرماندهان ميتوانند با نرمش نیز کار را پیش ببرند .نیاز به خودشووفايي )1 :فرمانردهان از نظرر وظرايف
مديريتي و رهبری قوی باشند )2 ،فرماندهان از شايستهي و صالحیت کافي برخوردار باشند )3 ،افراد بر اسراس ترالش-
هايگان تگويق شوند )9 ،به جا و صحیح از تواناييهای افراد استفاده شود )5 ،عنوان شغلي متناسرب برا هرر فررد بره او
واگذار شود ) 9 ،در راستای کارهای محوله ،از مديران خود بازخورد داشته باشند )0 ،در راستای کارهای انجرام شرده ،از
اربابرجوع بازخورد داشته باشند )3 ،به خالقیت و نبرو افرراد توجره بیگرتری شرود و  )4ارتقراء سرازماني برر اسراس
شايستهي کاری صورت گیرد.
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