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عوامل اثرگذار بر کارائی و اثربخشی کارکنان ناوگروههای رزمی
در مأموریتهای دریانوردی دوردست
محمدحسين حجتينيا ،1عباس رضائي

2

چکیده
ناوگروههای رزمي نداجا در راستای انجام مأموريت های دريانوردی دوردست همواره با مشکالت زيادی مواجه هستند.
بنابراين در شرايط مذکور ارتقاء بهرهوری کارکنان عامل اساسي و تعيينکنندهای در انجام موفقيتآميز مأموريتهای
محوله توسط ناوگروهها در مأموريتهای دريانوردی دوردست خواهد بود .هدف اصلي آن تبيين عوامل اثرگذار بر کارائي
و اثربخشي کارکنان ناوگروههای رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردست ميباشد .نوع پژوهش کاربردی و روش
انجام آن همبستگي ميباشد .اين مقاله با رويکرد تحليلي -توصيفي نگاشته شده و جمعآوری دادهها از  99نفر که در
مأموريتهای دريانوردی دوردست حضورداشتهاند بهرهگيری بهعمل آمده است .گردآوری دادهها از پرسشنامه کارائي و
اثربخشي انجام و پايايي بدست آمده بر اساس فرمول ضريب آلفای کرونباخ  0/66محاسبه گرديد .جهت بررسي رابطه
موجود ميان متغير مستقل و متغير تابع از آزمون کولموگروف-اسميرنوف و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده
است .نتايج پژوهش نشان داد استمرار يك سيستم کارائي و اثربخشي ،مستلزم اقداماتي نظير کاربرد عوامل انگيزشي،
توسعه منابع انساني با اجرای آموزشهای کيفي و اعمال سبك فرماندهي صحيح ميباشد .همچنين يافتههای ما در
سطح خطای يك درصد (  )α =0/01نشان داد که عوامل اثرگذار بر کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروههای رزمي در
مأموريتهای دريانوردی دوردست رابطه مستقيم و معنيداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :کارائی و اثربخشی ،عوامل انگیزشی ،آموزش های تخصصی ،ناوگروههاای رزمای ،دریاهاای
دوردست

تاريخ دريافت مقاله59/00/00 :
تاريخ پذيرش مقاله59/05/02 :

 -1عضو هيئت علمي مديريت علوم دفاعي دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا ( نويسنده مسئول)mh1441350@gmail.com :
 -2عضو هيئت علمي دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا
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مقدمه
نيروی انساني با وجود پيشرفت علم و رايانه ای کردن امور همچنان جايگاه خود را حفظ کرده است .لذا ضرورت دارد که
مسئولين و مديران توجه خاص و ويژه به اين سرمايه عظيم داشته و بدانند که کمتوجههی بهه سهرمايه انسهاني موجهب
خسارات بيشتر و کاهش فرآيندکاری سازمان ميگردد .انسان موجودی اسهت بها خله وخهوی پيچيهده ،رفتهار و مهنش
متنوع ،دارای نيازهای گوناگون که در خصوص مديريت بر او و اسهتفاده از ايهن موجهود پيچيهده کتها ههای متعهددی
نوشتهشده است؛ و در آن نوشته ها به اتّفاق بر کارآمدتر کردن نيروی انساني از راههای مختلف و نگهداری منابع انسهاني
اشاره و تأکيد فراواني نمودهاند تا جاييکه در کتا مديريت رفتار سهازماني در خصهوص بههرهگيهری مهديران از منهابع
انساني چنين آمده ،هر مديری دو نوع نتيجه از هر واحد کاری طلب ميکند؛ اول عملکرد وظايف يعنهي ميهزان کمهي و
کيفي کار انجام شده توسط واحد کاری ،دوم نگهداری مؤثر منابع انساني يعني جذ و رشد روزافزون قابليهت کارکنهان،
عملکرد باال و نگهداری مؤثر منابع انساني ،معيارهای کليدی هر مدير کارآمد به شمار ميروند .به اين معنهي کهه واحهد
کاری به بازده باالدست يابد و قابليت خود را در طول زمان حفظ نمايد .برای اينکه يك مدير کارآمد به اهداف بلندمدت
يا توفي بادوام دست مي يابد ،کافي نيست که واحد کاری در يك روز عملکرد باال داشته باشد بلکه بايد قادر باشهد ايهن
عملکرد را همهروزه به دست آورد (آرشرهورمن ،1پيهان فريچاردان.)12 :1865 ،2
بیان مسئله

هر سازمان برای اجرای برنامههای بهرهوری از اندازهگيهری بههرهوری شهروع مهيکنهد .شهاخ ههای بههدسهتآمهده از
اندازه گيری را بر اساس يك مبنا ارزيههههابي کرده و بر اساس نتايج ارزيابي ،برنامههای بهرهوری را تنظيم ميکند که بها
اجهههرای آن برنامهها معموالً بهرهوری بهبود مييابد (ريچاردای .)181 :1865 ،8
کارائي و اثربخشي يك مفهوم و يك معيار ارزيابي عملکرد نظامها با نسبتي از مطلوبيتهای حاصله يا ستاندهها در برابهر
آنچه برای به دست آوردن آن صرف ميشود ،هست .اين مفهوم برای ارزيابي عوامل توليهد ماننهد کهار ،سهرمايه ،مهواد و
انرژی به کار گرفته ميشود .امروزه امور زندگي افراد تا چرخه عظيم صنعت کشور بر اساس نگرشهها ،مفهاهيم و معيهار
بهرهوری موردبررسي ،ارزيابي و سنجش قرار ميگيرد (اميران.)16 :1865 ،
دفاع از منافع نظام مقدس جمهوری اسالمي ايران در درياهای دوردست مستلزم حضور مقتدرانه يگانهای شناور نيروی
دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران هست ،لذا حضور بااقتدار در اين عرصه مستلزم داشتن نيروی انساني بها کهارائي و
اثربخشي باال هست که امر خطير راهبری يگانهای شناور عملياتي در آ های دوردست را به عهده داشته تا فرماندهان
ناوگروه ها و فرماندهان يگان های شناور با پشتوانه اين کارکنان بتوانند اهداف عاليه نداجا در مأموريهتههای دريهانوردی
دوردست را تحق بخشند.
ناوگروه های رزمي نداجا در راستای انجام مأموريتهای دريانوردی دوردست همواره با مشکالت زيادی منجملهه تالطهم
امواج دريا و شرايط بسيار نامساعد جويي ،بروز اشکاالت فني بازدارنده در سامانههای فني يگانهای شناور ،محافظهت از
کشتي های غيرنظامي در برابر خطر دزدی دريايي مواجه ميباشند .بنابراين در شرايط مذکور ارتقاء کهارائي و اثربخشهي
کارکنان ناوگروه ها عامل اساسي و تعيين کننده در حفظ تحرک و ايمني يگانهای شهناور در شهرايط نامسهاعد جهوی و
انجام موفقيتآميز مأموريتهای محولهه اعهم از مأموريهتههای اطالعهاتي ،عمليهاتي و آموزشهي توسهط نهاوگروههها در
مأموريتهای دريانوردی دوردست خواهد بود.
همان گونه که از مفاد مطالب فوقالذکر مشخ هست ،عوامل اثرگذار بر کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروههای رزمهي
در مأموريتهای دريانوردی دوردست دغدغه اصلي محق در اين تحقي هست و ازجمله مهمترين عوامل تأثيرگهذار در

1- Arsherhoorman
2- Phan.F.Richardan
3- Richard Eie
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افزايش کارايي و اثربخشي کارکنان ناوگروه های اعزامي بهه مأموريهت ههای دريهانوردی دوردسهت مهيتهوان بهه اجهرای
آموزش های موردنياز و مناسب جهت کارکنان ناوگروهها ،بهکارگيری عوامل انگيزشي مناسب جهت کارکنان ناوگروهها و
اعمال سبك مناسب و صحيح فرماندهي توسط فرماندهان اشاره نمود.
سؤال عمده تحقي عبارتست از چه عواملي باعث افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروهههای رزمهي در مأموريهت-
های دريانوردی دوردست ميگردند؟
هدف کلي تحقي تبيين عوامل اثرگذار بر کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروههای رزمي در مأموريهتههای دريهانوردی
دوردست ميباشد.
ضرورت تحقیق
حضور با اقتدار ناوگروه های نداجا در مأموريتهای دريانوردی دوردست مستلزم افزايش کارائي و اثربخشي باالی نيهروی
انساني هست که امر خطير راهبری يگان های شناور ناوگروه ها در مأموريتهای دريانوردی دوردست را به عهده داشته و
فرماندهان يگان های شناور و فرماندهان ناوگروه ها جهت تحق اهداف عاليه نداجا در مأموريتهای دريانوردی دوردست
نياز به بهرهوری باالی نيروی انساني تحت امر يعني همان کارکنان ناوگروهها دارند.
بنابراين در راستای افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروههای نداجا در مأموريتهای دريانوردی دوردست ضهرورت
دارد که عوامل تأثيرگذار بر افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان مورد تحقي و بررسي علمي و همهجانبه قهرار گيهرد ،از
آنجا که پرداختن به همه عوامل اثرگذار بر کارائي و اثربخشي و بررسي تأثير هر يك از آنها بر کارکنهان نهاوگروهههای
رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردست ،نيازمند بررسي عوامل کثيری است؛ لذا مهمترين عوامل اثرگذار بر کارائي و
اثربخشي نظير آموزش ،عوامل انگيزشي و سبك فرماندهي .در اين تحقي توسط پژوهشگران مدنظر قرار گرفته اسهت.
بررسي علمي و دقي عوامل تأثيرگذار بر افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان نهاوگروههها در مأموريهتههای دريهانوردی
دوردست از اهميت زيادی برخوردار بوده و با شناخت ،تقويت و توسعه عوامل اثرگهذار بهر افهزايش کهارائي و اثربخشهي
کارکنان ناوگروه ها ،موفقيت مأموريت های دريانوردی ناوگروه ها در مأموريت های دريانوردی دوردسهت تضهمين خواههد
گرديد .پرواضح است که بي توجهي به امر افزايش بهره وری کارکنان ناوگروههها در موفقيهت مأموريهتههای دريهانوردی
دوردست تأثير منفي داشته و اهداف عاليه نداجا از حضور مستمر در مناط دريهايي دوردسهت تحهت شهعاع بههرهوری
پايين کارکنان ناوگروهها قرار خواهد گرفت.
پیشینه تحقیق
الف) مبانی نظری
بهرهوری1در لغت به معني قههدرت توليد و بارور بودن و مولد بودن به کاررفته و در ادبيات فارسي به بهرهوری ،با فايهده
بودن و سود برندگي معني شده است (موسویحجازی.)1852 ،
ماندال 2بهرهور ی را چنين تعريف کرده است؛ کارائي و اثربخشي به مفهوم نسبت بازده توليد به واحد منابع مصهرفشهده
است که با يك نسبت مشابه دوره پايه مقايسه شده و به کار ميرود .استيگل 8در تعريف کارائي و اثربخشهي مهيگويهد:
نسبت ميان بازده و مرتبط به عمليات توليدی مشخ و معين است (رابرت هلر.)88 :1851 ،0

1- Productivity
2- Mandela
3- Astygl
4- Robert Heller
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رويکردهای افزايش کارائي و اثربخشي؛ ايجاد تعهد در کارکنان ،توجه به کارکنان ،انگيزه ،توجه به تغيير چرخه بهرهوری
شامل چهار مرحله است که به شکل يك سيکل بسته عمل ميکند؛ اندازهگيری بهرهوری ،ارزيابي و تحليل شهاخ هها،
برنامهريزی بهرهوری ،بهبود بهرهوری (خاکي.)1852 ،
1
انگيزش چيزی است که به رفتار انسان هم جهت و هم شدّت ميدهد (فريماير فرندسن .)210 :2008 ،
انگيزه بهطور مستقيم قابل مشاهده نيست ،ولي وجود آن از رفتار شخ استنباط ميشود و بههرحهال چنهين مفههومي
برای توجيه رفتار الزم است (جان موری.)28 :1860 ،2
آموزش عبارت است از گسترش نگرش ،دانش ،مهارت و الگوهای رفتاری موردنياز برای ايجاد عملکهرد مناسهب در يهك
تکليف يا شغل معيّن (محمّدی.)16 :1866 ،
آموزش يعني بهبود سامانمند و مستمر شاغلين از نظر دانشها ،مهارتها ،توانائيها و رفتارها که بهه رفهاه آنهها کمهك
مي کند و شرايط بهتری را برای احراز مقام باالتر فراهم ميآورد (محمّدی.)10 :1865 ،
ب) مبانی تجربی
شيرواني و صمدی ( )1800طي مقالهای تحت عنوان؛ مفهوم بهرهوری و راههای ارتقاء بهرهوری نيهروی انسهاني ،نههتايج
اين پژوهش نهشان ميدهد جهت باال بهردن سهطح انگيزش کارکنان يك سازمان بستگي بهه سهه عامهل يعنهي ،قهدرت
انگيزه ،مهاهيت شهغل ،موقعيت و استعداد بالقوه محيط کار در برانهگيختن کارکنان به کار دارد .از طهرف ديههگر سهطح
انگيزش کارکنان نيز مهشخ مهيسازد که متصدی شغل تا چه ميزان در انجام وظهايف شهغلي سهخت کهوش خواههد
بهود ،چهه مدت کار خواهد کرد و کهيفيت کهار او چهگونه خواهد بود .سهومين و آخهرين اهرمي که ميتواند بهه عهنوان
عامل موثری در دست مدير باشد؛ نفوذ آنان بر انتظارات ميباشد.
غالمحسين نيکوکار و همکاران ( )1866طي مقالهای تحت عنوان؛ طراحي الگهوی سهنجش کهارايي و اثربخشهي مراکهز
آموزش عالي نظامي ،نهتايج اين پژوهش نهشان ميدهد که شاخ های بصهيرت و آگهاهي دينهي و سياسهي ،توانهايي و
درک شناخت دشمن ،توان طهرح ريزی و تههوانايي هههدايت عمليهات بهه ترتيهب بيشهترين تبيهينکننهدگي را در بهين
شاخ های اثربخشي دارد .بدين معني است که در حالت بهينه اگهر مهراکز آمهوزش عالي نظهامي مههمتهرين محتهوای
يادگيری را بر بصيرت و آگاهي ديني و سياسي ،توانايي و درک شهناخت از دشهمن ،توانايي طرحريزی ،توانهايي ههدايت
عمليات قرار دهد دانشآموخته در ميدان عمل (جنگ يا تهديدات امنيت ملي) از اثههربخشي بههااليي برخهوردار خواههد
بود.
جعفری و قوشچي ( )1851طي مقالهای تحت عنوان راههای افزايش بهرهوری؛ پول تنها عامل انگيزش افراد نيسهت؛ امها
اگر حقوق افراد خيلي نازل باشد باعث از بين رفتن انگيزه آنها ميشود .درنتيجه پاداش مالي همچنان بههصهورت يهك
انگيزش قوی برای آنها باقي ميماند .ازاينرو ،سعي کنيد از پاداشهای تشويقي بهعنوان راهي برای سههيم کههههههردن
کارکنان در موفقيت های سازمان و بهره وری حاصل از آن استفاده کنيد نه بهعنوان عامل ايجاد انگيزه بهه عبهارتي بهرای
کارکنان تفهيم شود در بهره وری کاری که انجام ميدهند سهيماند .بزرگترين ايجاد عامل انگيزه در افراد اين است کهه
به آن ها نشان داده شود به نحوی در مالکيت سازمان شريك هستند.
رضايي و رجبپور ( )1859طي مقالهای تحت عنوان سبك فرماندهي نظامي در عمليهات تهاثير محهور؛ انگيهزه را ايجهاد
شوق رسيدن به چيزی يا انجام کاری يا درک عقيدهای که باعث پويائي و تحرک در يك سازمان ميگردد تعريف نموده.
ايجاد انگيزه باعث حرکت نيروهای نهفته انسانها در جهت تحق اهداف ميشود.
خورشيدی ( )1869طي مقالهای تحت عنوان ضرورت و اهميت فرماندهي و رهبری؛ اختالف مکاتب گوناگون در ارتبهاط
با مديريت ،فرماندهي و رهبری بر سر شيوه های آن است نه لزوم آن .موارد نادری به چشم مهيخهورد کهه اصهل وجهود
1- Frymayr Frndsn
2- John Murray
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مديريت ،فرماندهي و رهبری را مورد انکار يها تهرديد قرار دهند .بها ايهنحهال چهه در مکاتهب مهادی و چهه در مکاتهب
اسالمي اين موارد نادر با تفکر عدم نياز به حکومت و حکم توسط بشر گاهي منشاء مههشکالت و گههرفتاریههايي شهده
است.
سياری و طحاني ( )1850طي مقاله ای تحت عنوان راهبردهای قدرت دريايي در ضمينه گسترش حوزه مأموريت نهداجا
در مثلث طاليي ،در اين تحقي آ های شمال اقيانوس هند (مثلث حاصل از ارتباط تنگه هرمز ،تنگه ماالگا و تنگه با
المند ) ،خليج عدن ،دريای سرخ ،کانال سوئز ،دريای مديترانه ،دريای چين در اقيانوس آرام و حضهور مهؤثر در صهحنه
دفاع از منافع ملي در دريای مازندران باعث کاهش دانسيته امريکا در منطقه مجاور آ های سرزميني جمهوری اسالمي
ايران به ويژه تنگه هرمز و انتقال آن به ماورای آ های سرزميني در درياهای آزادشده است که اين مهم يکي از مصادي
بسيار مهم کاربرد نمايش قدرت دريايي محسو ميشود.
دريانوردی يکي از حرفه هايي است که مورد بيمهری قرارگرفته است و نهتنها توسط سازمانهای بينالمللهي کهه حتهي
دولت ها نيز اين حرفه را ناديده ميگيرند .اگر شما تالشي برای فراتر رفتن از ظاهر حرفه دريانوردی و لباسهها و برنامهه
سفرهای فانتزی دريانوردان انجام دهيد ،شيوه زندگي سخت دريانوردان و مشکالتي که آنها در دريا تحمل ميکنند تها
مردم به زندگي لذتبخش خود در خشکي ادامه دهند را خواهيد ديد (شريفي و جمالي.)1858 ،
به کارگيری الگوی خاصي از روشهای بهرهوری بدون در نظر گرفتن شرايط حاکم ،شايد مفيد فايده واقع نيفتد .ازاينرو،
ضروری است ابتدا شناخت کاملي از وضعيت موجود شرکت به دست آورده سهس شهروع بهه بررسهي راهههای افهزايش
بهره وری کرد .البته بايد گفت اگرچه هر کشوری بايد متناسب بها سهنن ملهي ،فرهنهگ و آدا ورسهوم خهود بهه بهبهود
بهرهوری بسردازد ،لکن بهره وری اکنون ديگر فقط يك مسئله ملي و داخلي نيست بلکه يك موضهوع جههاني اسهت و در
جهان امروز سازمانهايي به حيات خود ادامه خواهند داد که بهرهورتر توليد ميکنند (احدینيا.)20 :1865،
اهميت کاهش ضايعات در اقتصاد ملي به قدری است که بسياری از رسانههای کشوری گاه و بي گاه به بيهان مطهالبي از
ضايعات منابع کشوری پرداخته و اهميت آن را به مردم گوشزد مهي کننهد .بها کههههاهش ضهايعات و درنتيجهه کهاهش
هزينه ها ،سود بيشتری عايد شرکت ميشود که بخشي از آن نيز بهعنوان بهرهوری بهه کهارگران و کارکنهههان پرداختهه
ميشود .درنتيجه آن ها نيز مي توانند با داشتن درآمد بيشتر زندگي بهتری را برای خانواده خود و درنتيجه افهراد جامعهه
فراهم آورند (نيكدهقان.)109 :1806 ،
تهيه يك برنامه جامع اجرايي برای هماهنگ ساختن اقدامات و تالشهای همه بخش ها و واحهدهای سهازمان ضهرورتي
اجتنا ناپذير است .اين برنامه موجب هدايت تالش های سازمان در جههت تهأمين نيازهها و ابزارههای کهاهش ضهايعات
مي گردد .کاهش ضايعات موجب کاهش تنش های موجود در سازمان و ايجاد فضايي سرشار از اعتماد و اطمينان در بين
کارکنان ميگردد که آن ها را به همکاری هرچه بيشتر با يکديگر تشوي ميکند (شاهعليزاده.)99:1850،
انگيزه يك حالت آگاه يا ناآگاه ،نياز ،يا سائقه است که منتج به بعضي رفتارها ميشود .باآنکه تعاريف و عقايد مختلفي در
مورد انگيزش وجود دارد ،روانشناسان در اين نکته متف اند که انگيزه عامل دروني اسهت کهه رفتهار شهخ را تحريهك
مي کند و در جهت معيّن سوق ميدهد و آن را هماهنگ ميسازد .انگيزه بهطور مستقيم قابلمشاهده نيست ،ولي وجهود
آن از رفتار شخ استنباط ميشود و به هرحال چنين مفهومي برای توجيه رفتار الزم است (جان موری.)28 : 1860،1
حيات سازمان تا حدود زيادی بستگي به مهارتها و آگاهيهای مختلف کارکنان دارد .هرچه اين زمينههها بهه هنگهام و
بهينه باشند قابليت سازگاری سازمان با محيط متغيّر بيشتر ميشود ،لذا آموزش و توسعه منابع انساني نهتنهها در ايجهاد
دانش و مهارت ويژه کارکنان نقش بسزايي دارد ،بلکه باعث ميشود که افراد در ارتقاء سطح کارآيي و اثربخشي سهازمان
سهيم باشند و خود را با فشارهای متغيّر محيط وف دهند (پورآمن.)06 :1866 ،
قبل از هر مقام مسئولي خود « فرد» است که بايد نياز آموزشي خود را تشخي دهد و بهطورمعمول اين کهار را انجهام
ميدهد فرد بهتر از هر شخ ديگری نارسائيها و کمبودهای خود را تشخي ميدهد و ميداند بهرای آينهده خهود بها
1- John Murray
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توجّه به جريان قابل پيشبيني خدمتي اش ،به چه ميزان دانش و مهارت نياز دارد و يا از نظهر رفتهار و طهرز تلقّهي چهه
تغييرات مطلوبي را بايد در خود ايجاد نمايد .گذشته از خود فرد ،در هر سازمان مسئول يا کارشناس آموزش موظّف بهه
تعيين نيازهای آموزشي سازمان خود هست ،البته سرپرستان و مهديران نيهز در تشهخي و تعيهين نيازههای آموزشهي
مسئولاند (ابطحي.)06 :1860 ،
پ) مدل مفهومی
پ از مطالعه پيشهينه تحقيه و مشهاهده عوامهل اثرگهذار بهر کهارائي و اثربخشهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي در
مأموريت های دريانوردی دوردست ،آنچه در تحقيقات مختلهف بهه خصهوص در مطالعهات شهيرواني و صهمدی (،)1800
جعفری و قوشچي ( ،)1851رضايي و رجبپور ( ،)1859سياری و طحهاني ( ،)1850غهالمحسهين نيکوکهار و همکهاران
( )1866و شريفي و جمالي ( )1858مورد شناسايي قرار گرفته و با توجه بهه فرضهيات پهژوهش مهدل مفههومي شهکل
شماره  1پيشنهاد ميگردد.

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مباني نظری و مطالعات تجربي موجود و مدل مفهومي تحقي  ،هدف ايهن مطالعهه آزمهون فرضهيهههای زيهر
ميباشد.
فرضیههای تحقیق
 .1به نظر ميرسد اجرای آموزش های تخصصي و عمومي موجب افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروههای رزمهي
در مأموريتهای دريانوردی دوردست ميگردد.
 .2به نظر مهي رسهد کهاربرد عوامهل انگيزشهي موجهب افهزايش کهارائي و اثربخشهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي در
مأموريتهای دريانوردی دوردست ميگردد.
 .8به نظر مي رسد سهبك فرمانهدهي آمرانهه همهراه بها رسفهت اسهالمي موجهب افهزايش کهارائي و اثربخشهي کارکنهان
ناوگروههای رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردست ميگردد.
روششناسی تحقیق
با توجه به اين که نتايج حاصل از تحقي  ،مورداستفاده فرماندهان ناوگروهها و فرماندهان يگهانههای شهناور تابعهه قهرار
خواهد گرفت ،لذا نوع تحقي کاربردی است .روش پژوهش توصيفي ميباشد .در اين تحقيه محقه بهه دنبهال يهافتن
چگونگي عوامل تأثيرگذار بر افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروهای رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردسهت
ميباشد .برای انجام اين پژوهش ،جمعآوری اطالعات به دو روش ميداني و کتابخانهای صورت گرفته است .برای اينکار،
اطالعات موردنياز از طري جستجوی کتابخانهای ،اينترنتي و بانكهای اطالعات داخلي و خارجي بهدستآمده اسهت .در
روش ميداني نيز عمده اطالعات از طري پرسشهنامه کهارائي و اثربخشهي جمهعآوریشهده اسهت .پرسشهنامه کهارائي و
16
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اثربخشي توسط محق تهيهه و مشهتمل بهر  19سهوال اسهت کهه دارای  0سهوال شناسهايي و  11سهوال کهه  8مؤلفهه
(آموزشهای تخصصي و عمومي ،عوامل انگيزشي ،سبك فرماندهي آمرانه همراه با رسفت اسالمي) را مورد بررسهي قهرار
ميدهد( .جدول شماره )1پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينهای ليکرت 1و مقيهاس فاصهلهای انهدازهگيهری گرديهده و
چگونگي آموزشهای تخصصي و عمومي ،عوامل انگيزشي ،سبك فرمانهدهي آمرانهه همهراه بها رسفهت اسهالمي کارکنهان
ناوگروه های رزمي در مأموريت های دريانوردی دوردست را به صورت تجزيه و تحليل توصيفي اطالعهات انجهام گرديهده،
تنظيم شده است .پايايي بدست آمده بر اساس فرمول ضريب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  0/66ميباشهد .بهه منظهور
اطمينان از روايي پرسشنامه ،تعدادی از اساتيد و صهاحبنظهران متخصه  ،آگهاه و مجهر و دارای سهابقه خهدمت در
يگان های شناور عملياتي انتخا شدند و پرسشنامه مقدماتي با توجه به نظرات و پيشنهادات آنهان آمهاده شهد .په از
بازبيني دقي پيشنهادات ارائه شده که در راستای افزايش روايي 2و پايايي 8پرسشنامه بود ،پرسشهنامه نههايي تنظهيم و
فرماندهان ناوگروهها ،فرماندهان و افسران ارشد يگانهای شناور نداجا که در مأموريتهای دريانوردی دوردست حضهور
داشتهاند ارسال شد.
در انتها جهت نشان دادن همپوشاني دادههای حاصل از منابع ،تحليل نهايي انجام گرديده .جامعه آماری مهورد تحقيه ،
فرماندهان ناوگروه ها ،فرماندهان و افسران ارشد يگان ههای شهناور نهداجا مشهتمل بهر  99نفهر کهه در مأموريهتههای
دريانوردی دوردست حضور داشتهاند ميباشد .جامعه آماری ذکر شده با توجه به اينکهه محهدود مهيباشهد لهذا تعهداد
جامعه آماری با حجم نمونه برابر ميباشد.
جدول ( )1نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
نام متغیر

تعداد

عمومی

گویههای متغیر

سئوال

آموزشهای
تخصصی و

ضریب

8

آلفای
کرونباخ

به نظر شما امکانات پشتيباني آموزش درافزايش بهرهوری کارکنان

ناوگروهها در مأموريتهای دريانوردی دوردست تا چه حد مؤثر ميباشد؟
به نظر شما برنامههای آموزش (آموزشهای تخصصي و عمومي) در

افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروهها در مأموريتهای دريانوردی دوردست تا چه
حد مؤثر هست؟


به نظر شما محيط آموزش در افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروهها در
مأموريتهای دريانوردی دوردست تا چه حد مؤثر ميباشد؟

0/61

به نظر شما خدماترساني به خانواده کارکنان ناوگروههای اعزامي به

مأموريتهای دريانوردی تا چه اندازه در افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروهها
تأثيرگذار ميباشد؟
به نظر شما پرداخت فوقالعاده مأموريت مناسب و بهموقع ناوگروههای

اعزامي به مأموريتهای دور دست تا چه اندازه در افزايش بهرهوری کارکنان
ناوگروهها تأثيرگذار ميباشد؟

عوامل
انگیزشی

9

به نظر شما برنامهريزی و اجرای برنامههای فرهنگي و معنوی در حين

مأموريتهای ناوگروههای اعزامي به مأموريتهای دريانوردی دوردست تا چه اندازه
در افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروهها تأثيرگذار هست؟


به نظر شما فراهم نمودن امکان تماس تلفني کارکنان ناوگروههای

0/66

1- Likert
2- Validity
3- Credit, Reliability, Esteem

10
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اعزامي به مأموريتهای دريانوردی دوردست با خانوادههای مربوطه تا چه اندازه در
افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروهها تأثيرگذار هست؟
به نظر شما برنامه بازديد کارکنان ناوگروهها از بنادر کشورهای ساحلي

حوزه منطقه مأموريت تا چه اندازه در افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروهها
تأثيرگذار ميباشد؟


به نظر شما اعمال سبك فرماندهي آمرانه يا استبدادی (منطب با

تئوری  )Xدر افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروههای رزمي در مأموريتهای
دريانوردی دوردست تا چه حد مؤثر ميباشد؟

سبک
فرماندهی

مجموع

به نظر شما سبك فرماندهي در افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروههای
رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردست تا چه حد مؤثر ميباشد؟

8

به نظر شما اعمال سبك فرماندهي آمرانه همراه با رسفت اسالمي

(منطب با تئوری  )Yدر افزايش بهرهوری کارکنان ناوگروههای رزمي در
مأموريتهای دريانوردی دوردست تا چه حد مؤثر هست؟

11

0/65

0/66
جدول ( )2جامعه آماری و نمونه پژوهش

گزینهها

جامعه آماری

حجم نمونه

فرماندهان ناوگروههای رزمي

20

20

فرماندهان و افسران ارشد يگانهای شناور نداجا

89

89

مجموع

99

99

یافتههای تحقیق
آزمون (کولموگروف  -اسميرنوف) به بررسي توزيع متغيرهای موجود در نمونه ميپردازد.
اين آزمون فرض نورماليتي را آزمون ميکند و اگر مقدار احتمال بيشتر از  0/09باشد بدين معني اسهت کهه متغيرهها از
توزيع نرمال برخوردار بوده و برای آزمون فرضبه های تحقي ميتوان از آزمونهای پارامتری (پيرسهون و رگرسهيون )...
استفاده کرد .خروجيهای اين آزمون و تفسير آن در جدول شماره  8ميباشد:
1

جدول ( )3خروجی آزمون
مقدار z

مقدار احتمال

سبك فرماندهي آمرانه

0/602

0/105

آموزشهای تخصصي و عمومي

0/060

0/180

عوامل انگيزشي

0/818

0/110

متغیر

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود مقدار احتمال به دست آمده برای متغيرهای سبك فرماندهي آمرانه همهراه
با رسفت اسالمي  ،آموزش های تخصصي و عمومي و عوامل انگيزشي با کارکنان نهاوگروهههای رزمهي در مأموريهتههای
دريانوردی دوردست بيشتر از  0/09است .بدين معني که ،فرض نرمال بودن توزيع متغيرهها رد نمهيشهود و اسهتفاده از
آزمونهای پارامتری مجاز است.

 Kolmogorov–Smirnov test -1يا به انگليسي  test K–Sاز نوع آزمونهای آماری ناپارامتری است
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گرديد که متغير وابسته از توزيع نرمهال پيهروی مهي کنهد ،بنهابراين اولهين شهرط اسهتفاده از

در قسمت قبل مشخ
رگرسيون برآورده شد.
در اين قسمت شرط دوم ،يعني همبسته نبودن خطاها را بررسي شده اسهت .بهرای انجهام ايهن مههم از آزمهون دوربهين
واتسون 1استفاده شده است.
چنانچه آماره دوربين واتسون در بازه  1/9و  2/9قرار گيرد ،فرض صفر (عدم همبستگي بين خطاها) پذيرفته مي شود و
در غير اينصورت فرض صفر رد ميشود( .همبستگي بين خطاها وجود دارد)
در اين قسمت برای تسريع در عمليات تجزبه و تحليل اين آماره را با استفاده از نرم افزار  SPSSبهه دسهت آورده شهده
که مقدار  1/065ميباشد .همانطور که گفته شد چون اين مقدار در بازه  1/9و  2/9قرار دارد ،لذا عدم وجود همبسهتگي
بين خطاها رد نميشود و ميتوان از رگرسيون استفاده نمود.
در نهايت به بررسي آخرين شرط برای اجرای رگرسيون ميپردازيم:
هم خطي وضعيتي است که نشان ميدهد يك متغير مستقل تابعي از ساير متغيرهای مستقل است .اگهر ههم خطهي در
رگرسيون باال باشد ،به اين معني است که بين متغيرهای مستقل همبسهتگي بهااليي وجهود دارد و ممکهن اسهت مهدل
دارای اعتبار نباشد (عليرغم باال بودن ضريب تعيين) .در اين قسمت نيز بهرای بررسهي ههم خطهي از نهرمافهزار SPSS
استفاده ميکنيم .نتيجه شامل دو خروجي مي باشد که در زير به تحليل آنها ميپردازيم:
جدول ( )4مقادیر تولرانس و VIF

Model

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
1/001

0/521

)(Constant
سبك فرماندهي آمرانه

1/001

0/616

آموزشهای تخصصي و عمومي

1/001

0/600

عوامل انگيزشي

در خروجي اول مقادير تولران ( VIF2عامل تورم واريان ) نمايش داده شده اسهت .هرچهه مقهدار تهولران کهم باشهد
اطالعات مربوط به متغيرها کم بوده و مشکالتي در استفاده از رگرسهيون ايجهاد مهي شهود .عامهل تهورم واريهان نيهز
معکوس تولران بوده و هرچقدر افزايش يابد باعث مي شود واريان ضرايب رگرسهيون افهزايش يافتهه و رگرسهيون را
برای پيش بيني نامناسب مي کند.
جدول ( )5مقادیر ویژه و شاخص وضعیت

مقادير ويژه

Dimension

1/000

2/526

1

0/009

0/106

2

10/601

0/126

8

شاخ

وضعيت

Model
1

1- Durbin-Watson d Test
2- Variance Inflation Factor
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خروجي بعدی به ترتيب مقادير ويژه و شاخ وضعيت را نمايش مي دهد .مقادير ويژه نزديك به صفر نشان مهي دههد
همبستگي داخلي پيش بيني ها زياد است و تغييرات کوچك در مقادير داده ها به تغييرات بزرگ برآورد ضرايب معادلهه
رگرسيون منجر مي شود .شاخ های وضعيت با مقدار بيشتر از  19نشان دهنده احتمهال ههم خطهي بهين متغيرههای
مستقل ميباشد و مقادير بيشتر از  80بيانگر مشکالت جدی در استفاده از رگرسيون در وضهعيت موجهود در آن اسهت.
همانطور که مشاهده مي شوددر اين مسئله تمامي مقادير ويژه از صفر فاصله دارند و شاخ های وضعيت نيهز کمتهر از
 19ميباشند .بنابراين هم خطي قابل
توجهي بين متغيرهای مستقل وجود ندارد .به اين ترتيب هر سه شرط ذکر شده برای انجام رگرسيون برقرار مي باشد.
پ از بررسي مفروضات رگرسيوني و برقرار شهدن تمهامي شهروط الزمهه آن ،در ايهن قسهمت مهدل رگرسهيون خطهي
چندگانه برازش مي شود.
پ از ورود دادهها به نرم افزار و انجام محاسبات الزم خروجيهای  8جدول زير به دست ميآيد:
در جدول شماره  6که نشان دهنده خالصهای از مدل رگرسيوني مي باشد ،سهتون ضهريب همبسهتگي چندگانهه بيهان
کننده ميزان همبستگي بين متغير تابع (مأموريتهای دريانوردی دوردست) و متغيرهای مستقل تحقي (آمهوزشههای
تخصصي و عمومي ،عوامل انگيزشي ،سبك فرماندهي آمرانه همراه با رسفت اسالمي) ميباشد .اين همبستگي بهه ميهزان
 %50ميباشد ،که گويای تاثير بسزايي است که مؤلفهها بر مأموريتهای دريانوردی دوردست دارا هستند .ستون ضريب
تعيين بيان کننده مقدار پيشگويي متغير وابسته توسط متغيرهای مستقل ميباشد .يعني با دقت  55درصهد مهيتهوان
مأموريتهای دريانوردی دوردست را از روی مؤلفههای ذکر شده تعريف نمود.
جدول ( )6خالصهی مدل رگرسیونی

ضريب همبستگي چندگانه ضريب تعيين
0/650

ضريب تعيين تعديل شده

خطای معيار تخمين

0/669

2/826

0/665

جدول شماره  0نشان دهنده تحليل واريان رگرسيون به منظور بررسي وجود رابطه خطي بين متغيهرههای مسهتقل و
تابع است .در خروجهي زيهر مقهدار احتمهال کمتهر از  0/09مهيباشهد لهذا بيهانگهر آن اسهت کهه دسهتکهم يکهي از
متغيرهای مستقل دارای رابطهی خطي با متغير تابع است و بنابراين مدل رگرسيوني برازش شده معنيدار ميباشد.
جدول ( )7تحلیل واریانس رگرسیون

مدل

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربع

مقدارF

مقدار احتمال

رگرسيون

912/922

9

126/181

6/061

/001

باقيمانده

1826/629

20

16/592

مجموع

1685/100

25

در جدول شماره  6که به جدول ضرايب معروف است ،ضريبهای متغيرهای مستقل و ميزان تاثير آنها بر متغير تابع و
همچنين بررسي معنيداری تكتك ضرايب انجام ميشود .مشاهده ميشود کهه تمهامي مقهادير احتمهال درج شهده در
جدول کوچکتر از  0/09ميباشد .اين امر بيانگر اين مطلب ميباشد که فهرض تسهاوی ضهرايب رگرسهيوني بها صهفر رد
ميشود و تمامي متغيرها وارد مدل ميشوند .در واقع تمامي مؤلفههههای بررسهي شهده در پهژوهش بهر مأموريهتههای
دريانوردی دوردست تاثيرگذارند و با آن رابطه دارند .حال با توجه به اعداد ستون  Betaداريم:
متغيری که بيشترين تاثير را بر روی مأموريتهای دريانوردی دوردست ميگذارد ،مؤلفه آموزشهای تخصصي و عمومي
ميباشد )Beta=0/866( .مؤلفه عوامل انگيزشهي در جايگهاه دوم ( )Beta=0/165و مؤلفهه سهبك فرمانهدهي آمرانهه در
جايگاه سوم ( )Beta=0/198قرار دارد.
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جدول ( )8ضریب متغیر های مستقل و میزان تاثیر آنها بر متغیر تابع

مدل

ضرايب استاندارد شده
Beta

ضرايب غير استاندارد
Std.Error
B

مقدارt

مقداراحتمال

0/106

0/012

1/081

0/006
0/001
0/001

مأموريتهای دريانوردی
دوردست

1/161

8/500

سبك فرماندهي آمرانه

0/260

0/569

0/198

عوامل انگيزشي

0/010

0/626

0/165

2/028

آموزشهای تخصصي و
عمومي

0/260

0/080

0/866

1/000

با توجه به برازش رگرسيون فهوق معلهوم گرديهد کهه تمهامي متغيرهها (سهبك فرمانهدهي آمرانهه ،عوامهل انگيزشهي و
آموزش های تخصصي و عمومي) بر روی مأموريتهای دريانوردی دوردست به طرز مثبتي (بها توجهه بهه عاليهم ضهرايب
ستون  )Bتاثيرگذار ميباشند .در نهايت معادله رگرسيوني برازش شده به شرح زير مي باشد:
مأموريتهای دريانوردی دوردست ( ،)1/161سبك فرماندهي آمرانه ( ،)0/260عوامل انگيزشي ( )0/010و آمهوزشههای
تخصصي و عمومي ()0/260
بحث و نتیجهگیری
تجزيه وتحليل کلي اطالعات تحقي  ،اثرگذاری متغيرهای مستقل بر متغير تابع تأييهد مهيگهردد ،لهذا آمهوزش ،کهاربرد
عوامل انگيزشي و سبك فرماندهي آمرانه در ارتقاء کارايي و اثربخشي کارکنان ناوگروه ها در مأموريهتههای دريهانوردی
دوردست تأثيرگذار ميباشند .همچنين الزم به ذکر است که استمرار يك سيستم کارائي و اثربخشي  ،مستلزم اقهداماتي
چند نظير کاربرد عوامل انگيزشي ،توسعه منابع انساني با اجرای آموزشهای کيفهي و اعمهال سهبك فرمانهدهي صهحيح
ميباشد .در ضمن راهکارهای افزايش کارائي و اثربخشي مستلزم شناخت کافي از شرايط و چگونگي انجام مأموريتههای
دريانوردی طوالنيمهدت در منهاط دريهايي دوردسهت و چهالشههای پهيش روی دريهانوردان هسهت .بههعبهارتديگهر
تجزيه وتحليل اطالعات کلي اطالعات استفاده در تحقي  ،بر مطالب فوق صحه گذارده و مؤيهّد فرضيه اهم پژوهش :بهه
نظر ميرسد اجرای آموزش های تخصصي و عمومي ،کاربرد عوامل انگيزشي و سبك فرمانهدهي آمرانهه همهراه بها رسفهت
اسالمي موجب افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروه های رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردسهت مهيگهردد،
بوده است.
نتايج کسب شده از تجزيه و تحليل اطالعات جمعآوری شده بيانگر اين است که؛ همانطهور کهه در ميهان فرضهيهههای
حدس زده شده ،عوامل مؤثر بر افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان نهاوگروهههای رزمهي در مأموريهتههای دريهانوردی
دوردست  ،عبارت از سه متغيّر مهم آموزش ،عوامل انگيزشي و سبك فرماندهي آمرانه ،هم سو و همجهت ميباشند و بهر
افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروه های رزمي در مأموريتههای دريهانوردی دوردسهت تأثيرگهذار هسهتند .ايهن
موضوع از جامعه نمونه به صورت پرسشنامه استعالم گرديد که با استقبال فراوان آنها مواجه شده و اعالم نمودهانهد کهه
سه متغيّر مستقل فوق در راستای تأثيرگذاری بر افهزايش کهارائي و اثربخشهي کارکنهان نهاوگروههها از اهميهت زيهادی
برخوردار ميباشند ،که نتايج حاصل از تجزيهوتحليل اطالعات به شرح ذيل ميباشد:
آموزشهای تخصصی و عمومی :نتايج حاصل از تحقي با توجّه به آمار توصيفي و تحليل کيفي و استنباطي مبيهّن اين
مطلب است که اجرای آموزش های تخصصي و عمومي در افزايش کارائي و اثربخشهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي در
مأموريت های دريانوردی دوردست تأثيرگذار مي باشد و نتايج حاصله از تحليل نظرات مصاحبهشوندگان و مطالعه منهابع
و اسناد و مدارک نيز بر اين مطلب صحه گذارده و مؤيهّد فرضيه پژوهش «به نظر ميرسد اجرای آموزشههای تخصصهي
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و عمومي موجب افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروه های رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردست ميگردد».
بوده است.
اجرای آموزش در راستای افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروههای رزمي در مأموريتهای دريهانوردی دوردسهت
چگونگي اج رای آموزش ،بسيار مهم و حائز اهميت هست که با عنايت به نتايج حاصل از تفسهير نقطهه نظهرات پهژوهش
خواندگان ،محق موارد مشروحه ذيل را در راستای اجرای امر آموزش نتيجهگيری مينمايد:
 .1نياز به برنامه ريزی و اجرای آموزش های تخصصي و عمومي در قالب ريشه برنامهها و سرفصلهای آموزشي مصهو ،
جهت کارکنان ناوگروه های رزمي اعزامي به مأموريت های دريانوردی دوردست (خليج عدن) پيش از اعزام بهه مأموريهت
در سطح مراکز آموزش تاکتيکي و همچنين بهصورت ميداني در سطح يگانهای شناور اعزامي در قالب آموزشهای دريا
ساحل وجود دارد.
 .2نياز به اجرای آموزش های عملي جهت کارکنان ناوگروههای رزمي اعزامي بهه مأموريهتههای دريهانوردی دوردسهت
پيش از اعزام به مأموريت دريانوردی در قالب آموزشهای دريا ساحل توسط مراکز آموزش تاکتيکي وجود دارد.
 .8نياز بهپيش بيني و اجرای آموزش های عملي در دريا در حين اجرای مأموريتهای دريهانوردی دوردسهت در قالهب
برنامههای آموزشي مصو ويژه کالسهای مختلف يگانهای شناور وجود دارد.
 .0نياز به کاربرد وسايل کمكآموزشي نظير سيميالتور (شبيهساز) ،تصاوير ،فيلمها ،قطعهات ،بهرشهها و پيشهينهههای
آموزشي در راستای آموزش کارکنان ناوگروههای رزمي اعزامي بهه مأموريهتههای دريهانوردی دوردسهت توسهط مراکهز
آموزش تاکتيکي وجود دارد.
 .9نياز به استفاده از مربيان و کادر آموزشي دارای تجربه عملي خدمت در يگانههای شهناور جههت آمهوزش کارکنهان
ناوگروههای رزمي اعزامي به مأموريتهای دريانوردی دوردست توسط مراکز آموزش تاکتيکي وجود دارد.
 .6نياز به فراهم نمودن امکانات پشتيباني و محيط آموزشي مناسب در راستای ارتقاء کيفيت آموزش وجود دارد.
 .0نياز به ارتقاء کيفي فراده و فراگير با بهرهگيری از روشهای علمي و آموزشهای مناسب وجود دارد.
اين مطلب با يافتههای سياری و طحاني ( )1850مطابقت دارد.
عوامل انگیزشی :نتايج حاصل از تحقي با توجّه به آمار توصيفي و تحليل استنباطي مبيهّن اين مطلب است که کاربرد
عوامل انگيزشي در افزايش کارائي و اثربخشهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي در مأموريهتههای دريهانوردی دوردسهت
تأثيرگذار هست و نتايج حاصله از تحليل نظرات مصاحبهشوندگان و مطالعه منابع و اسناد و مدارک نيز بهر ايهن مطلهب
صحه گذارده و مؤيهّد فرضيه پژوهش «به نظر ميرسهد کهاربرد عوامهل انگيزشهي موجهب افهزايش کهارائي و اثربخشهي
کارکنان ناوگروههای رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردست ميگردد» بوده است.
بهکارگيری عوامل انگيزشي در راسهتای افهزايش کهارائي و اثربخشهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي در مأموريهتههای
دريانوردی دوردست چگونگي به کارگيری عوامل انگيزشي بسيار مهم و حائز اهميت هست که با عنايت به نتايج حاصهل
از تفسير نقطه نظرات پژوهش خواندگان ،محق موارد مشروحه ذيل را در راستای کاربرد عوامل انگيزشي نتيجههگيهری
مينمايد:
 .1نياز به برنامه ريزی و اجرای امر خدماترساني به خانوادههای کارکنان ناوگروههای رزمي اعزامهي بهه مأموريهتههای
دريانوردی دوردست در قالب تشکيل کميتههای خدماترساني به خانوادههای مذکور در سطح مناط عمليهاتي ناوگهان
جنو وجود دارد.
 .2نياز به انجام پيشبيني و اقدامات الزم در خصوص پرداخت فهوقالعهاده مأموريهت مناسهب و بههموقهع بهه کارکنهان
ناوگروههای رزمي اعزامي به مأموريتهای دريانوردی دوردست وجود دارد.
 .8نياز به برنامه ريزی و اجرای برنامههای فرهنگي و معنوی در حين مأموريتهای دريانوردی ناوگروههای رزمي اعزامي
به مأموريتهای دريانوردی دوردست در سطح يگانهای شناور ناوگروهها وجود دارد.
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 .0نياز به انجام اقدامات الزم در راستای فراهم نمودن امکان برقراری تمهاس تلفنهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي در
مأموريتهای دريانوردی دوردست با خانوادههای مربوطه وجود دارد.
 .9نياز به پيشبيني و اجرای برنامه بازديد کارکنان ناوگروه ها از بنادر کشهورهای سهاحلي حهوزه منطقهه مأموريهت در
راستای افزايش انگيزه کارکنان توسط مبادی ذیربط در ستاد نداجا و ناوگان جنو وجود دارد.
 .6نياز به انجام اقدامات الزم در خصوص برقراری فوقالعاده معاش دريايي جهت کارکنان يگانههای شهناور بهر اسهاس
ضريبي از حقوق و مزايای دريافتي و به نسبت ميزان سنوات خدمت کارکنان در يگانههای شهناور در راسهتای افهزايش
انگيزه کارکنان جهت ادامه خدمت بر روی واحدهای شناور وجود دارد.
اين مطلب با يافتههای رضايي و رجبپور ( ،)1859جعفری و قوشچي ( )1851و شهيرواني و صهمدی ( )1800مطابقهت
دارد.
سبک فرماندهی :نتايج حاصل از تحقي با توجّه به آمار توصيفي و تحليل استنباطي مبيهّن اين مطلب است که سبك
فرماندهي در افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروه های رزمي در مأموريت های دريانوردی دوردست هست و نتايج
حاصله از تحليل نظرات مصاحبه شوندگان و مطالعه منابع و اسناد و مدارک نيز بر ايهن مطلهب صهحه گهذارده و مؤيههّد
فرضيه پژوهش «به نظر مي رسد سبك فرماندهي آمرانه همراه بها رسفهت اسهالمي موجهب افهزايش کهارائي و اثربخشهي
کارکنان ناوگروههای رزمي در مأموريتهای دريانوردی دوردست ميگردد» بوده است.
اعمال سبك فرماندهي آمرانه در راستای افزايش کهارائي و اثربخشهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي در مأموريهتههای
دريانوردی دوردست ،بسيار مهم و حائز اهميت ميباشد که با عنايت به نتايج حاصهل از تفسهير نقطهه نظهرات پهژوهش
خواندگان ،محق موارد مشروحه ذيل را در راستای اعمال سبك فرماندهي آمرانه نتيجهگيری مينمايد:
 .1نياز به برنامه ريزی و انجام آموزش های الزم در خصهوص اثرگهذاری سهبك فرمانهدهي آمرانهه در افهزايش کهارائي و
اثربخشي کارکنان ناوگروه های رزمي در مأموريت ههای دريهانوردی دوردسهت بهه فرمانهدهان نهاوگروههها و فرمانهدهان
يگانهای شناور تابعه وجود دارد.
 .2نياز به برنامهريزی و انجام آموزش های الزم در راستای مطالعه و بررسي سبك فرماندهي آمرانه (اسهتبدادی) توسهط
فرماندهان ناوگروه ها و فرماندهان يگان های شناور تابعه در راستای آگاه سازی فرماندهان مذکور از نقهاط ضهعف سهبك
مديريتي موصوف وجود دارد.
 .8نياز به برنامه ريزی و انجام آموزش های الزم در راستای مطالعه و بررسي سهبك فرمانهدهي آمرانهه همهراه بها رسفهت
اسالمي توسط فرماندهان ناوگروه ها و فرماندهان يگان های شناور تابعه بهمنظور آشنايي فرماندهان با مزايای اين سهبك
فرماندهي و اشاعه آن در بين ساير فرماندهان و افسران زيرمجموعه ،وجود دارد.
اين مطلب با يافتههای خورشيدی ( )1869مطابقت دارد.
پیشنهادهای اجرایی :با توجّه به تجزيهوتحليلهای بهعمل آمده و نتايج حاصله ،مبني بر پهذيرش فرضهيهههای مهورد
آزمون و همچنين مطالعه منابع و اسناد و مدارک و نظرات کارشناسي مصاحبهشوندگان ،موارد مشهروحه زيهر بههعنهوان
پيشنهادهای اجرائي مطرح ميگردد:
معاونت نیروی انسانی نداجا
 .1با هماهنگي و همکاری معاونت بازرسي نداجا و فرماندهان مناط عمليهاتي جنهو  ،در راسهتای کهاهش دغدغهه و
نگراني های کارکنان ناوگروه های رزمي شرکت کننده در مأموريهتههای دريهانوردی دوردسهت نسهبت بهه ايجهاد مراکهز
خدمات رساني به خانواده کارکنان مذکور در سطح مناط عملياتي جنو اقدام نمايد.
 .2در راستای افزايش انگيزه کارکنان ناوگروه های اعزامي به مأموريت های دريانوردی دوردست اقدامات و پيگيریههای
الزم را در خصوص برقراری فوقالعاده معاش دريايي ويژه کارکنان يگانهای شناور بر اساس ضريبي از حقهوق و مزايهای
دريافتي و به نسبت ميزان سنوات خدمت کارکنان بر روی يگانهای شناور ،به عمل آورد.
28

پاييز  ،59شماره 6

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

 .8با هماهنگي معاونت آموزش نداجا نسبت به جذ اساتيد مجربهي کهه در کسهوت بازنشسهتگي مهيباشهند ،جههت
بهره گيری از تجار  ،مهارت و تخصّ آنها در راستای آموزش کارکنان ناوگروههای اعزامي به مأموريتهای دريانوردی
دوردست اقدام نمايند.
معاونت آموزش نداجا
 .1با هماهنگي معاونت آماد و پشتيباني نداجا اقدامات الزم را در خصوص توسعه و تکميل امکانات پشهتيباني آمهوزش
در سطح مراکز آموزش تاکتيکي مناط عملياتي ناوگان جنو از قبيل واگذاری سامانههای سختافهزاری و نهرمافهزاری
الزم ازجمله ويدئو پروژکتور ،رايانه ،انهواع سهيميالتور (شهبيهسهاز) در راسهتای آمهوزش کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي
شرکتکننده در مأموريتهای دريانوردی دوردست به عملآورند.
 .2با هماهنگي معاونت نيروی انساني نداجا نسبت به اعزام اساتيد و مربيان مجرّ جهت طي دورههای عرضي و طهولي
به مراکز آموزش داخلي و خارج از کشور بهمنظور آشنايي با آموزشهای پيشرفته در سطح کشهور يها سهاير کشهورهای
دوست اقدام نموده و برنامه ريزی الزم در خصوص بهره گيری از اساتيد آموزشديده فوقالذکر در مراکز آموزش تاکتيکي
مناط عملياتي جنو در راستای آموزش کارکنان نهاوگروه ههای رزمهي شهرکت کننهده در مأموريهتههای دريهانوردی
دوردست بهمنظور ارتقاء کارائي و اثربخشي کارکنان ناوگروهها به عمل آيد.
 .8در راستای توسعه امکانات آموزشي يگانهای شناور ناوگروهها ،بهبود کيفيت آمهوزش و ارتقهاء کهارائي و اثربخشهي
کارکنان ،اقدامات الزم را در خصوص بهروز درآوردن مدارک ،دسهتورالعملهها ،کتهب و سهاير امکانهات آموزشهي اعهم از
سختافزاری و نرم افزاری ،با هماهنگي فرماندهي فني نداجا و سهازمان تحقيقهات و جههاد خودکفهايي نهداجا در سهطح
مناط عملياتي ناوگان جنو به عمل آورد.
 .0در راستای ارتقاء سطح آموزش کارکنان يگان های شناور و ارتقاء بهره وری آنهان نسهبت بهه تجهيهز کتابخانههههای
موجود در مراکز آموزش تاکتيکي مناط عملياتي جنو به کتب و نشريات دريايي روز دنيها بها همهاهنگي و همکهاری
ساير مبادی ذیربط در ستاد نداجا و فرماندهان مناط عملياتي جنو اقدام نمايد.
 .9نسبت به برگزاری دوره های آموزشي ويژه فرماندهان ناوگروه ها و فرماندهان يگانهای شناور تحت امر در خصهوص
سبك فرماندهي آمرانه همراه بها رسفهت اسهالمي در راسهتای ارتقهاء کهارائي و اثربخشهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي
شرکتکننده در مأموريتهای دريانوردی دوردست اقدام نمايد.
معاونت آماد و پش :اقدامات و پيگيری های الزم در خصوص بهبود برنامه غذايي و امکانات زيستي کارکنان ناوگروهههای
رزمي اعزامي به مأموريت های دريانوردی دوردست را در راستای افزايش انگيزه کارکنان ناوگروهها به عمل آورد.
معاونت فاوای نداجا :نسبت به تجهيز يگانهای شناور ناوگروههای رزمي اعزامي به مأموريتهای دريهانوردی دوردسهت
به امکانات ارتباطي مناسب به منظور برقراری ارتباط تلفني کارکنان ناوگروهها با خانوادههای مربوطه با هزينه پهايين ،در
راستای افزايش انگيزه کارکنان اقدام نمايد.
اداره عقیدتی سیاسای ناداجا :در راسهتای ارتقهاء عوامهل انگيزشهي کارکنهان نهاوگروهههای رزمهي شهرکتکننهده در
مأموريت های دريانوردی دوردست و افزايش کارائي و اثربخشي کارکنان نهاوگروههها اقهدامات الزم را در خصهوص تهيهه
پيوست فرهنگي مدون و پر محتوی بهمنظور پيشبيني و اجرای برنامههای فرهنگي مذهبي ويژه کارکنان نهاوگروههها و
خانواده های مربوطه که در غيا سرپرست خانواده مدت های مديدی را در منازل سازماني مناط عملياتي جنو و دور
از موطن اصلي خود سسری مينمايند ،به عمل آورد.
اداره بهداشت و درمان و امداد نداجا :اقدامات الزم در خصهوص تجهيهز يگهانههای شهناور نهاوگروهههای اعزامهي بهه
مأموريت های دريانوردی دوردست به امکانات روز پزشکي و کادر درماني مجهر در راسهتای افهزايش انگيهزه کارکنهان
ناوگروهها آنان اقدام نمايد.
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مدیریت تربیتبدنی نداجا :با همکاری معاونت آماد و پش نداجا نسبت به تجهيز يگانهای شناور ناوگروههای اعزامي به
مأموريت های دريانوردی دوردست به امکانات ورزشي متناسب با فضای محدود يگانهای شناور و شرايط مأموريهتههای
دريانوردی طوالني مدت در راستای حفظ سالمتي کارکنان و افزايش انگيزه آنان اقدام نمايد.
کنترلر نداجا :با همکاری ناوگان جنو اقدامات و پيشبينهي ههای الزم را در خصهوص پرداخهت فهوقالعهاده مأموريهت
مناسب و به موقع جهت کارکنان ناوگروه های رزمي شرکت کننده در مأموريتهای دريانوردی دوردست در راستای ارتقاء
عوامل انگيزشي کارکنان ناوگروهها به عمل آورد.
منابع
ابطحي ،سيدحسين ،)1860( ،آموزش و بهسازی منابع انساني (چاپ پنجم) ،انتشارات سازمان گسترش ،تهران
الواني ،سيدمهدی ،)1866( ،مديريت عمومي (چاپ بيستم) ،نشر نهي ،ويراست دوّم ،چاپ غزال ،تهران
اميران ،حيدر ،)1865( ،پويايي مديريت بهرهوری .مجله روش ،شماره 81
احدینيا ،ناصر ،)1865( ،ماهنامه علمي فني و خبری شرکت ريختهگری تراکتورسازی ايران بهمن
پورآمن ،بهزاد ،)1860( ،بهرهوری نيروی انساني (چاپ سوم) ،انتشارات مرکز عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزی ،تهران
جان موری ،)1860( ،مديريت اثربخش (چاپ ششم) .تهران :انتشارات دانشگاه تهران
جان آرشرهورمن ،جيمزپيهان ريچاردان ،)1851( ،مديريت رفتار سازماني .ترجمهه :بابهايي ،محمهدعلي سهبحان الههي ،مههدی.
انتشارات سمت ،تهران
جعفریقوشچي ،بهزاد )1851( ،راههای افزايش بهرهوری ،مجله تدبير ،شماره 126
خاکي ،غالمرضا ،)1852( ،مديريت بهرهوری ،نشريه بهرهوری سازمان ملي بهرهوری ايران ،شماره 01
خورشيدی ،عباس ،)1869( ،ضرورت و اهميت فرماندهي و رهبری ،مديريت نظامي ،شماره 22
سياری ،حبيباهلل ،طحاني ،غالمرضا )1850( ،راهبردهای قدرت دريايي ،انتشارات دافوس آجا ،تهران
شاهعليزاده ،محمد ،)1850( ،توسعه بهرهوری ،مجله روش ،شماره 99
شيرواني ،عليرضا ،صمدی .)1800( ،مفهوم بهره وری و راههای ارتقاء بهره وری نيروی انساني ،مجله فرهنگ و تعاون ،شماره 5
رابرت هلر ،)1851( ،اداره کردن افراد در محيط کار ترجمه سعيد علي ميرزايي  ،انتشارات سار گل.
ريچارد ای .داچ ،)1865( ،عش به توليد ،ترجمه مسعود نيازمند ،نشر ساپکو.
رابرت هلر ،)1850( ،مديريت تغيير ،ترجمه دکتر خدايار ابيلي و سعيد علي ميرزايي ،انتشارات سار گل.
فريماير فرندسن ،)2008( ،مديريت رفتار سازماني ،چاپ چهارم.
شريفي ياسر  ،جمالي رقيه ،)1858( ،ده دليل برای تشکر از دريانوردان ،فصلنامه علمي تخصصي دريهايي بهه هنگهام ،شهماره ،22
تهران.
رضايي ،عباس ،رجبپور ،مجيد ،)1859( ،فصلنامه علمي – ترويجي علوم و فنون نظامي
گريفتن ،مورهد ،)1866( ،رفتار سازماني ،مترجمين :سيد مهدی الواني و غالمرضا معمهار زاده ،انتشهارات مرواريهد ،چهاپ ششهم،
تهران.
محمدی ،داود ،)1866( ،آموزش ضمن خدمت کارکنان ،انتشارات پيام ،چاپ سوم ،تهران.
مجيدی ،عبداله ،خروش ،حميد ،دوستي ،مهدی ،)1850( ،بررسي عوامل مؤثر بر اثربخشي اجرای طهرح مکنها در کالنتهری ههای
فاتب در سال  ، 58سال دهم ،شماره 80
موسویحجازی ،سيد حسين ،)1852( ،بهبود عملکرد سازمان ،مجله روش ،شماره .01
نيكدهقان ،محمهههود ،)1806( ،چگونه يك نظامنامه بهرهوری تهيه کنيم ،آموزش هماهنگ شماره 109
نيکو کار ،غالمحسين؛ سجادی پناه ،علي؛ سجادی پناه ،مجيد؛ رايج ،حمزه .)1866( ،طراحي الگوی سهنجش کهارايي و اثربخشهي
مراکز آموزش عالي نظامي ،مجله مديريت دولتي شماره  ،8دانشگاه تهران
)Frymayr Frndsn, (2003
Organizational Behavior Management, Fourth Edition.
Robert Heller (2013), managing people at work.
Robert Heller (2012), change management

29

6  شماره،59 پاييز

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

Gryftn, Moorhead, (2010), organizational behavior.
John Murray (2006), Effective Management (Sixth Edition).
John Rshrhvrmn, Jymzpy¬Han Richard (2013), organizational behavior management.

26

