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بررسي شاخصهاي تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور نيروي
دريايي راهبردي
علي فكري ،1حسين خانزادي ،2ابوطالب مطلبي وركاني
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چكيده
در دهههاي اخير ،اهميت و نقش دريا در برنامههاي توسعهي جوامع باعث گرديده تا به كليهي عوامل تأثيرگذار در كسب
اهداف راهبردي سازمانهاي دريايي بهطور دقيق و علمي نگريسته شود .هدف اصلي از انجام اين تحقيق ،شناسايي
شاخصهاي تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور نيروي دريايي است كه در شرايط خاص حاكم بر محيط
كار در دريا ،مديران در ارتباط با نيروي انساني ،با آنها روبرو ميباشند .اين تحقيق ،براي دستيابي به هدف نهايي روش
تحقيق آميختهي اكتشافي (مدل پديدارشناسي) استفادهشده و در دو مرحلهي مستقل كيفي و كمي انجام پذيرفت .در
مرحلهي كيفي ،نخست براي گردآوري دادهها ،از ابزار مصاحبه بهره گرفته شد و با استفاده از روش نمونهبرداري هدفمند
قضاوتي ،مصاحبهشوندگان از بين فرماندهان و افسران باتجربه ،انتخاب شدند .نتيجهي مصاحبههاي انجامشده ،منجر به
شناسايي مؤلفههاي مشتركي بهعنوان شاخصهاي تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور گرديد .سپس ،با
استفاده از توزيع پرسشنامهي دلفي بين مجربين و نخبگان ضمن تأييد ،اولويتبندي آنها مشخص شدند .در مرحلهي كمي،
با توزيع پرسشنامه بين فرماندهان و افسران ارشد يگانهاي شناور ،چالشهاي اين حوزه شناسايي و تبيين گرديدند كه
عبارتاند از سختي كار ،حقوق و مزايا ،فشار رواني ،مدت دريانوردي ،مسئوليت زياد مديران ،خطرپذيري باال ،دشواري
جايگزيني نيروي ماهر ،آميختگي محيط كار و زندگي ،نياز به آموزش مستمر و تغيير شرايط جامعه.
آنچه مسلم است ،نتايج حاصل از اين پژوهش ميتواند فرماندهان و افسران كشتيها و مديران ستادي اين حوزه را در تحليل
عملكرد كاركنان و برنامهريزي منابع انساني ياري رساند.
واژگان كليدي :مديريت نيروي انساني ،دريا ،نيروي دريايي و يگان شناور.

تاريخ دريافت مقاله79/33/22 :
تاريخ پذيرش مقاله79/51/31 :
 -3كارشناس ارشد مديريت منابع انساني
 -2استاديار مديريت عالي دفاع ملي دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره)
 -1استاديار دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر ،نويسنده مسئول abu.m5656@yahoo.com
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مقدمه

هرچند ،برخي كارشناسان ،نيروي دريايي را يك نيروي تجهيزات محور دانسته و بر نقش تجهيزات در اجراي مأموريتهاي آن
تأكيد داشته اند ،ليكن هرگز نبايد از جايگاه و تأثيرگذاري نيروي انساني در روحبخشي به تجهيزات و تضمين كارايي و
اثربخشي آن ،لحظهاي غفلت نمود .بيشك زيباترين جمله در اين خصوص ،فرازي از سخنان مقام معظم رهبري دربارهي
اهميت نيروي انساني است كه ميفرمايند بين نيروي انساني و تجهيزات ،حتماً نيروي انساني مقدم است بر تجهيزات .نيروي
انساني بي تجهيزات ،تجهيزات را باالخره به دست ميآورد ،اما تجهيزات بدون نيروي انساني ،يعني هيچ.
مديريت منابع انساني عبارت است از مديريت و ادارهي استراتژيك و پايدار باارزشترين دارايي سازمان يعني كاركناني كه در
آنجا كار ميكنند و فرد فرد آنها در كنار هم به سازمان در دستيابي به اهدافش كمك ميكنند (آرمسترانگ.)2552 ،
مديريت منابع انساني عبارت است از فرايند كارمنديابي ،آموزش كاركنان ،ارزيابي عملكرد كاركنان ،دادن پاداش به كاركنان،
توجه به روابط كار آنها ،ايمني و بهداشت و ايجاد محيطي منصفانه براي كاركنان (گري دسلر .)2532 ،مديريت منابع انساني
عبارت است از ايجاد و توسعهي برنامههايي كه از طريق آنها ،ضمن بهبود تواناييهاي نيروي انساني ،اهداف فردي و سازماني
حاصل ميگردد (زارعي متين.)3171 ،
در نيروي دريايي و بهويژه يگانهاي شناور ،توجه به جايگاه و ارزش نيروي انساني و مديريت آن همانند ساير سازمانها
اهميت ويژهاي يافته است و انسان كه گرانبهاترين دارايي يك سازمان به شمار ميآيد ،در محيط دريا ،آنجا كه امكان
جايگزيني براي كاركنان ،محدوديتهاي خاص خود را در پي دارد ،ارزشي بهمراتب فراتر از ساير سازمانها كسب مينمايد.
ازاينرو ،مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور نيروي دريايي نيز جهت دستيابي به اهداف راهبردي خود ،همواره در
قياس با ساير سازمانهاي ساحلي با چالشها و مشكالتي خاصتر و پيچيدهتر روبرو بوده است ،چراكه كمتر حرفهاي را
مي توان يافت كه مرز بين محيط كار و محيط زندگي افراد به باريكي مشاغل دريايي باشد و محيط كار و زندگي آنان تا اين
حد درهم آميخته باشد .در علوم رفتار سازماني ،رفتار فرد در سازمان را ناشي از موقعيت خاص اجتماعي و فرهنگي پيرامونش
دانسته و اين رفتار را تابعي از شرايط سازمان و شخصيت وي تعريف مينمايند .اشتغال در دريا و خدمت بر روي يگانهاي
شناور ،شرايطي را به وجود خواهد آورد كه تحت آن شرايط كاركنان رفتارهاي ويژهاي را از خود بروز ميدهند كه شايد با
رفتار كاركنان در حالتهاي مشابه ولي در سازمانهاي ساحلي كامالً متفاوت باشد .لذا ،ضروري است مديريت نيروي انساني
كه وظيفهي اصلي آن را در يگانهاي شناور فرمانده يا فرماندهي دوم عهدهدار ميباشند ،در اين شرايط بهگونهاي عمل نمايد
كه بتواند وضعيت حاكم را به آنچه مطلوب و مفيد است ،هدايت نمايد كه بيشك الزمهي آن در وهلهي نخست ،شناخت
شاخصها و عوامل تأثيرگذار بر كاركنان ،محيط و رفتارهاي ناشي از محيط ميباشد.
آنچه مسلم است ،تاكنون موانع و عوامل مؤثر بر مديريت منابع انساني از سوي كارشناسان و محققين بهطور عام مورد بررسي
و پژوهش قرارگرفته و بهطوركلي عواملي بهعنوان پديدآورندگان اين موانع معرفي گرديدهاند ،ليكن با عنايت به ويژگيهاي
خاص يگانهاي شناور و اشتغال در دريا ،نياز به بررسي اين عوامل و شناسايي و اولويتبندي آنها بهمنظور ياريرساندن به
فرماندهان و مديران فعال در اين عرصه احساس ميگردد .ازاينرو ،در اين پژوهش ،سعي بر آن بوده است تا با تكيهبر تجارب
و دانش كارشناسان و مجربين اين حرفه و تحليل آنها ،شاخصهاي تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور
نيروي دريايي راهبردي شناسايي و معرفي گردند.
الزم به ذكر است كه در اين جا منظور از مدير نيروي انساني ،افراد متخصصي هستند كه در سمت فرمانده يا فرماندهي دوم
كشتيهاي نظامي (يگانهاي شناور نيروي دريايي) در دريا فعاليت نموده و عالوه بر تخصص ويژه ،مسئوليت كلي آن مجموعه
(كشتي) و مديريت كاركنان نيز بخشي از وظائف سازماني آنها را تشكيل ميدهد.
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آيا فرماندهي يك كشتي توانايي تحليل بروز رفتارهايي غيرمتعارف از سوي كاركنان كشتتي در طتول دريتانوردي را دارد آيتا
ميداند با عنايت به محدوديتهاي موجود در جهت بهبود كدام عامل مرتبط با كاركنان گام بردارد تا تأثيرپذيري بيشتتري در
ارتقا بهرهوري كاركنان داشته باشد اينها ممكن است سؤاالتي باشند كه در ذهن يك فرماندهي كشتي بهعنوان مدير نيتروي
انساني بارها نقش ببندند.
اينكه مديران نيروي انساني در حوزهي كار خود با مسائلي مواجه شوند كه براي آنها پاسخ صحيح يافت نشود ،امري متداول
است .ليكن در اين حالت آنها بايد توانايي تشخيص و تجزيه و تحليل مسائل را داشته باشند و با اقدامات خود حقوق نيروي
انساني و سازمان را به مخاطره نيندازند (ابطحي.)3121 ،
محقق كه خود بهطور مستقيم بيش از  31سال در اين حرفه فعاليت داشته است ،بارها در مطالعهي متون و كتب مديريتي ،با
اين پرسش روبهرو بوده است كه آيا بهراستي ايتن اصتول در متورد كاركنتان شتاغل در دريتا و كشتتي و در شترايط حستاس
دريانوردي ،كارايي و قابليت اجرايي دارند اين پرسشي است كه در ذهن بسياري ديگر از فعاالن ايتن حرفته نيتز نقتش بستته
است و همواره در جستجوي شناخت عواملي بودهاند كه بر رفتار كاركنان تأثيرگذار بوده و باعتث شتوند رفتارهتاي متفتاوتي از
آنها بروز نمايد .ازاينرو ،نياز به شناسايي اين عوامل و شاخصهاي تأثيرگذار ،همتواره از ستوي افترادي كته مستئوليت امتور
كاركنان و مديريت نيروي انساني را در يگانهاي شناور در دريا به عهدهدارند ،احساس ميگردد.
اهداف تحقيق
هدف اصلي :شناسايي شاخصهاي تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور نيروي دريايي راهبردي.
هدف فرعي :اعمال صحيح مديريت و بهرهگيري بهتر از نيروي انساني در جهت دستيابي به اهداف سازماني.
روش تحقيق
با عنايت به در دسترس نبودن تحقيقات مرتبط با موضوع و هدف نهايي مدنظر محقق ،در اين پژوهش روش آميختهي
اكتشافي (مدل پديدارشناسي) استفاده شد و در دو مرحلهي مستقل كيفي و كمي انجام پذيرفت .روشهاي آميخته بر
گردآوري ،تحليل و تركيب توأمان دادههاي كيفي و كمي در مطالعههاي واحد يا مجموعهاي از مطالعهها متمركز هستند
(كرسول و كالرك .)2559 ،مرحلهي اول اين پژوهش بهصورت كيفي انجامشده است ،راهبرد پژوهشي پديدارشناسي با بررسي
تجارب افراد از يك پديده و تمركز بر ابعاد تغييرناپذير تجربهي آنان ،سعي ميكند تا به درك بهتري از پديدهها در زندگي
افراد دست يابد ،زيرا هر پديده ماهيتي دارد كه ميتواند منجر به ايجاد اشتراكاتي در پديدارهاي آن پديده براي افراد مختلف
گردد .پژوهشگر پديدارشناس ،پديدارهاي مختلف يك پديده را براي افراد مختلف گردآوري ميكند ،قضاوتهاي زماني و
مكاني و حواشي آنها را ميزدايد تا به شناخت بهتر آن پديده كه همه افراد موردمطالعه آن را تجربه كردهاند ،دست يابد
(داناييفرد و كاظمي.)3127 ،
بهطورمعمول ،ابزار مورداستفاده در پژوهشهاي پديدارشناسي ،مصاحبهي نيمه ساختاريافتهي باز است .به عقيتدهي ون متنن،
مصاحبه ،بهترين روش براي وارد شدن به دنياي تجربيات انسانها است و هنر پژوهشگر در اين نوع پژوهشها ،باز نگهداشتن
پرسشهاي مربوط به معني پديده است (ون مانن .)2559 ،در اين پژوهش ،مصاحبههاي نيمه ساختاريافتهي باز با فرمانتدهان
يگانهاي شناور و يا افرادي كه درگذشته در اين سمت حضورداشتته و هتماكنتون نيتز پتس از كستب تجتارب ارزشتمند ،در
پستهاي مرتبط با دريانوردي و يگانهاي شناور ،فعال ميباشند ،انجام پذيرفت و اين روند تا دستيابي به اشباع نظري ادامته
يافت .پرسش اصلي مطرحشده در مصاحبه اين بود ،با عنايت به تخصص و تجربهي جنابعالي و نظر به سوابق شما در ارتباط
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با مديريت كاركنان در دريا (عهدهدار بودن جايگاه فرماندهي يا فرماندهي دوم) مهمترين عوامل تأثيرگذار بتر متديريت نيتروي
انساني در يگانهاي شناور را چه ميدانيد همچنين ،در طول مصاحبه ،پرسشهاي تكميلي ديگري نيز از ستوي پتژوهشگتر
مطرح گرديد تا ضمن جهتدهي مصاحبه ،ساير مقولههاي مرتبط با پرسش اصلي از عمق پاسخها و تشريح مشاركتكننتدگان
آشكار گردد .نتيجه مصاحبههاي انجامشده ،منجر به شناسايي مؤلفههاي مشتركي بهعنوان شاخصهاي تأثيرگذار بتر متديريت
نيروي انساني در يگانهاي شناور در طول دريانوردي ،با بهرهگيري از تجربيات مشاركتكنندگان گرديد.
در مرحلهي بعد و پس از بررسي مصاحبهها و بر اساس نتايج حاصل از آنها ،پرسشنامهي دلفي تهيه و در اختيتار  25نفتر از
نخبگان و فرماندهان باسابقه در يگانهاي شناور قرار گرفت .در اين پرسشنامهها ،عالوه بر نظترختواهي از كارشناستان دربتاره
مؤلفههاي شناساييشده در طيف ليكرت ،از آنها خواسته شد كه رتبهي هر مؤلفه را از  3تتا  35مشتخص نماينتد تتا از ايتن
طريق ،اولويتبندي شاخصها صورت پذيرد .نتايج حاصل از پرسشنامهي دلفي مشخص نمود كه كليتهي پاستخدهنتدگان بتا
انتخاب دو گزينهي كامالً موافق يا موافق مؤلفههاي معرفيشده را بهعنوان مهمترين شاخصهاي تأثيرگذار بر متديريت نيتروي
انساني در يگانهاي شناور پذيرفتهاند.
در مرحلهي كمي ،از پرسشنامه اي محقق ساخته استفاده شد .بخش اصلي پرسشنامه كته بتر استاس يافتتههتاي تحقيتق در
مرحلهي كيفي بنا شده است ،چالشهاي شناساييشده در مرحلهي قبل را در اختيتار مشتاركتكننتدگان قترارداد تتا پتس از
تحليل آماري پرسشنامهها مشخص گردد آيا مؤلفههاي شناساييشده بهعنوان چالشهاي مديريت نيروي انستاني در مشتاغل
دريايي محسوب ميشوند يا خير در اين بخش ،ابتدا سؤاالت پژوهش مورد آزمون قرارگرفته و نتايج آزمون سؤاالت ارائهشتده
با استفاده از آزمون تي تتك نمونتهاي موردبررستي و تحليتل قترار گرفتنتد كته نتتايج حاصتله حكايتت از تأييتد مؤلفتههتاي
شناساييشده بهعنوان چالشهاي مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور بود.
بهمنظور تعيين اولويت شاخصهاي شناساييشده ،با بهكارگيري دادههاي پرسشنامهها در نرمافزار  SPSSو آزمون فريدمن،
ميانگين رتبهي شاخصها مشخص شد و اولويتبندي انجام گرديد.
نمونهبرداري و ابزار گردآوري دادهها
در اين پژوهش ،براي گردآوري دادهها ،از روش نمونهبرداري قضاوتي كه يكي از دو نوع اصلي نمونهبرداري هدفمند محسوب
ميشود ،استفادهشده است .چراكه در نمونهبرداري قضاوتي ،افرادي براي نمونه انتخاب ميشوند كه براي ارائه اطالعات
موردنياز در بهترين موقعيت قرار دارند و مي توانند به دليل دارا بودن تجربه ،گذراندن فرايندهاي مختلف و برخورداري از
دانش تخصصي ،اطالعات موردنياز را در اختيار پژوهشگر قرار دهند .بنابراين ،طرح نمونهبرداري قضاوتي هنگامي مورد
استفاده قرار ميگيرد كه طبقهي محدودي از افراد داراي اطالعات هستند و پژوهشگر در جستجوي آنها است.
بهطورمعمول ،ابزار مورد استفاده در پژوهشهاي پديدارشناسي ،مصاحبهي نيمه ساختاريافتهي باز است .ازايتنرو ،ابتزار اصتلي
گردآوري اطالعات در اين پژوهش كيفي ،مصاحبه انتخاب شد.
در مرحلهي كمي نيز از روش نمونهبرداري قضاوتي هدفمند استفاده شد .جامعهي آماري اين پژوهش ،شامل تمامي فرماندهان
و فرماندهان دوم كشتيهاي نظامي جمهوري اسالمي ايران است .نمونهي آماري در اين مرحله با توجته بته متغيتر و نتامعلوم
بودن جامعهي آماري با استفاده از فرمول كوكران  71نفر تعيين گرديد.
همچنين ،از پرسشنامه كه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب دادههاي تحقيق استت ،بتهعنتوان ابتزار
كمكي سنجش و گردآوري دادهها ،استفادهشده است .از  71پرسشنامهي توزيعشتده 92 ،پرستشنامته از مشتاركتكننتدگان
دريافت شد.
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در اين تحقيق ،براي پايايي سنجي پرسشنامه ،از شيوهي آلفاي كرونباخ با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .به اين
منظور ،پرسشنامه در نمونهي مقدماتي  15نفره از جامعهي آماري توزيع شد كه ضرايب بهدستآمده از آنها از آنجا كه در
بسياري از پژوهشها آلفاي باالي  5/9را نيز مقبول ميدانند (هاريس و هاريس ،)2559 ،نشان از پايايي مناسب پرسشنامه
داشت.
بهمنظور اطمينان از روايي محتواي سؤاالت ،پرسشنامه آمادهشده در اختيار پنج نفر از اساتيد دانشگاهي قرار گرفت كه مورد
تأييد آنان واقع شد .
يافتههاي تحقيق
شاخصهاي تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور
پس از بررسي نتايج حاصل از مصاحبههاي انجامشده و پرسشنامهي دلفي مشخص گرديد ،ده مؤلفه بهعنوان شاخصهاي
مؤثر بر مديريت نيروي انساني ،در طول دريانوردي در يگانهاي شناور نيروي دريايي راهبردي ،بهطور مشترك معرفي و بر
روي آنها تأكيد شده است .اين شاخصها عبارتاند از فشار رواني ،سختي كار ،حقوق و مزايا ،مسئوليت زياد مديران،
آميختگي محيط كار و زندگي ،خطرپذيري باال ،نياز به آموزش مستمر ،مدت دريانوردي ،دشواري جايگزيني نيروي ماهر و
تغيير شرايط جامعه.
فشار رواني
از مسائل بسيار حاد و پيچيدهي كنوني كه سالمت جسمي و رواني افراد ،بهخصوص نيروي كار را به خطر انداخته و هزينههاي
سنگيني را براي سازمانها و جامعه به بار آورده است ،همانا پديدهي فشار رواني است .به اين سبب ،پيجويي علل و عوامل
فشارهاي رواني به دو دليل ضروري است .نخست آنكه غفلت در بررسي فشارهاي رواني سازماني ميتواند بر توان منابع
انساني و سازمان زيان وارد ساخته و پيامدهاي منفي اقتصادي مانند كاهش توليد يا توليد پر از كاستي را فراهم آورد .دوم
آنكه هرگاه فشار رواني سازماني بهدرستي شناخته شود و باتدبير و دورانديشي هدايت گردد ،ميتواند در بهبود كار و باال
رفتن خشنودي كاركنان و افزايش بازده سازمان مؤثر باشد .گروهي از صاحبنظران رفتار سازماني ،فشار رواني را بيماري شايع
قرن نامگذاري كردهاند .شايد هم بهراستي اين دوران ،عصر فشارهاي رواني است .اين فشارها بهطور حتم با پيچيدگي
روزافزون سازمانها و گسترش تكنيكها ،ابزارها و ديگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامهريزي صحيح و مناسب ،افزايش
مييابند (حسيني و همكاران.)3172 ،
مشاركتكنندگان در اين پژوهش معتقد هستند كه اشتغال در دريا و خدمت بر روي يگانهاي شناور ،بستري براي پيدايش
فشار رواني (استرس) در كاركنان مهيا ميسازد .اين فشار رواني بر سالمت جسمي و رواني و رفتار فرد و نهايتاً نحوهي انجام
كار وي اثرات منفي گذارده كه ميتواند براي فرد ،مدير و سازمان چالش آفرين باشد .افسردگي و اضطراب ،احساس تبعيض،
اخبار ناگوار ،دوري از خانواده ،شايعه ،جابجايي ناخواسته و ...را ميتوان ازجمله مهمترين داليل پديدآورندهي فشار رواني در
كاركنان شاغل در يگانهاي شناور دانست.
سختي كار
از آن هنگام كه بشر حركت بر روي آب را تجربه كرد تا به امروز زندگي بر روي آب به دليل عدم هماهنگي ،شترايط جستماني
بشر خاكي با محيط دريا با مشكالتي روبرو بوده است.
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لطفآبادي و نژادي ( ،)3127در مقالهاي برخي از عوامل سختي كار بر روي يگانهاي شناور را به اين شترح معرفتي نمودنتد،
كار در ساعات غيرمعمول ،دوري از خانواده ،دوري از اجتماع شهري ،دريازدگي ضعيف و شديد ،آمادگي دائمي براي انجام كار،
ادغام زمان (زمان كار با زمان استراحت) ،محدوديت فيزيكي ناو ،محدوديت آب آشاميدني ،عدم دسترستي بته مراكتز درمتاني،
ابتال به بيماريهاي حرفهاي ،استرسهاي رواني و  . ...آنچه مسلم است و در مصاحبههاي انجتامشتده نيتز بتر آن تأكيتد شتده
است ،توجه به اين نكته است كه تمامي عوامل ذكرشتده ،در شترايط نامستاعد جتوي و دريتاي طوفتاني و متتالطم بتهمراتتب
تأثيرگذاري بيشتري داشته و آسيبپذيري و خستگي كاركنان را چند برابر خواهند نمود و بدون ترديد ،عملكرد كاركنتان نيتز
به همان نسبت دچار افت خواهد شد.
امروزه خستگي كاركنان در دريا يكي از مباحث چالشبرانگيز و پيچيده در صنعت دريانوردي و سازمانهاي بينالمللي دريتايي
است ،امري كه طبيعت سخت و دشوار حرفه دريانوري نخستين عامل زمينهساز بروز آن تلقي ميگردد .گتزارشهتاي بررستي
سوانح و حوادث دريايي ،خستگي را يكي از عوامل اصلي و تأثيرگذار در بروز سوانح ميدانند كه منجتر بته خستارات ستنگيني
مي شود .بر همين اساس ،يكي از موضوعاتي كه سازمان بينالمللي دريانوردي را نگران متيستازد ،جتان افترادي استت كته در
سوانح دريايي از دست ميرود .بر اساس آمارها حدود  91تا  79درصد سوانح دريايي به دليل اشتباهات انستاني رخ متيدهنتد
(منصوريان.)3173 ،
حقوق و مزايا
تعيين ميزان حقوق و دستمزدي كه سازمان بايد به كاركنان خود بپردازد ،يكي از مهمترين جنبههاي مديريت منتابع انستاني
است .از يكسو سيستم پاداش تأثير زيادي در جذب و رضايت كاركنان دارد و از سوي ديگر پرداخت به كاركنتان از ستنگين-
ترين هزينههايي است كه هر سازماني بايد براي پيشبرد و عملي كردن اهتداف ختود متحمتل شتود .بتر همتين استاس ،يتك
سيستم حقوق و دستمزد مناسب ،ميبايست ويژگيهاي زير را دارا باشد.
 -3براي امرارمعاش كافي باشد -2 ،ايجاد انگيزه نمايد و باعث تشويق كاركنان به عملكرد بيشتتر شتود -1 ،اقتصتادي و متؤثر
باشد -2 ،سازمان را قادر به رقابت با سازمانهاي ديگر نمايد -1 ،منطقي باشد و  -9منصفانه و عادالنه باشد .در همتين راستتا،
امير دريادار دكتر سياري در تبيين عوامل مؤثر بر جذب و نگهداري دريانوردان و بر استاس نتتايج حاصتل از يتك نظرستنجي
حقوق و دستمزد را يكي از داليل جذب به حرفه دريانوردي (با اخذ  39درصد آراء) عنوان مينمايد (سياري .)3173 ،ازاينرو،
احساس عدم عدالت در اين حوزه ميتواند تأثير اساسي بر رفتار كاركنان داشته باشد .بر اساس مصتاحبههتاي انجتامشتده ،در
خصوص حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در يگانهاي شناور ،نياز است يك بازنگري صورت پذيرد .حقوق پرداختي به كاركنتان
شاغل در ناو ،با توجه به مخاطرات كاري و مسئوليت فراواني كه بر عهده دارند ،احساس عتدالت و رضتايتمنتدي را بته دنبتال
نداشته و اين احساس در مقايسه با كاركنان كشتيهاي تجاري ،رنگ و بوي بيشتري به خود ميگيرد.
مسئوليت زياد
كليهي امور كشتي تحت مديريت فرمانده ناو انجام ميگيرد و او در قبال كليهي موارد مترتبط بتا نتاو و كاركنتان آن مستئول
است .تصميمات وي در شرايط حساس با ايمني ناو و جان نفرات ارتباط دارد .همچنين ،اعتماد و انتظار باالي كاركنتان از وي
اين مسئوليت را چند برابر نموده و فشار كاري بيشتري را به او وارد مينمايد .اين امر با درجاتي كمتر براي ساير افستران نيتز
متصور است .مضاف بر جايگاهي كه بهطور مشروع سازمان براي فرمانده ايجاد مينمايد ،اعتماد و اطمينان كامل كاركنان يگان
شناور به فرمانده و جايگاهي كه اين اطمينان براي وي به وجود ميآورد ،مسئوليت فرماندهان را بهمراتب بيشتر و ستنگينتتر
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نموده است .دراينارتباط ،يكي از فرماندهان شركتكننده در مصاحبه ،اظهار داشت يكي از دشوارترين لحظات در دريتانوردي،
لحظهاي است كه شما در دريا با اشكال يا سانحهاي مواجه شتده ايتد و همته چشتم بته دهتان شتما دوختتهانتد تتا بهتترين و
مناسبترين دستتور و تصتميم را بشتنوند .ايتن تصتميم متيبايستت تضتمينكننتدهي ستالمت كاركنتان و ايمنتي كشتتي و
تأمينكنندهي اهداف سازمان باشد .همچنين ،در بسياري موارد فرماندهي كشتي بتهعنتوان اصتليتترين حلقتهي واصتل بتين
كاركنان و سازمان ،مجبور به تحمل فشار ناشي از انتظارات كاركنان در تأمين نيازها و خواستههاي خود از يكسو و فشتارهاي
وارده از ردههاي باالتر سازماني ،در راستاي تأمين مقاصد و كسب اهداف سازماني از سوي ديگر باشد.
آميختگي محيط كار و زندگي
مشاركتكنندگان در مصاحبه نيز بيشتر ترجيح ميدادند بهجاي استفاده از واژهي " كار در دريا" از واژهي "زندگي در دريا"
استفاده نمايند .چراكه معتقدند ،دريانوردي فقط نوعي شيوهي زندگي است و يگان شناور براي آنان محلي است براي كار،
زندگي ،تفريح و استراحت .اين آميختگي و قرار گرفتن در محيطي يكنواخت با افراد تكراري و احساس نظارت مستمر بر
تمامي فعاليتهاي فرد ،تأثير گذاشته و زمينهساز ايجاد يا تشديد فشارهاي رواني براي كاركنان ميگردد.
دريانوردي فقط يك حرفه نيست ،بلكه نوعي شيوه زندگي است ،چراكته فترد بتراي متدتزمتان طتوالني در محيطتي ايزولته
قرارگرفته و ناچار است كار ،زندگي ،تفريح و استراحت خود را در مكاني به نام كشتي انجتام دهتد .افتراد در ستاحل و شترايط
عادي شايد مجبور به تحمل همكاران خود باشند ،ليكن پتس از ستاعت كتاري حتق انتختاب بتراي هتمنشتين و هتمصتحبت
موردعالقه را دارند ،اما در دريا و بر روي كشتي چنين فرصتي فراهم نبوده و از ستوي ديگتر احستاس نظتارت مستتمر حتس
ناخوشايندي را براي كاركنان و مديران پديد ميآورد .همانگونه كه يكي از ناخدايان باتجربه مشاركتكننده در مصاحبه بيتان
مينمود ،بهراستي فردي كه در يگان شناور در حال انجام فعاليت است ،نميداند پس از اتمام زمان كار بايد به كجا برود يتا در
هنگام بروز سانحه به كجا پناه ببرد .در اين ناو ،دريا و همكاران هستند كه تمام محيط زندگي او را براي روزها و شايد متاههتا،
تشكيل خواهند داد و تمام كساني كه او طي مدت دريانوردي و در روند جاري زندگي و كار شبانهروزي ،مشاهده خواهد نمود،
تنها همان همكاران خواهند بود.
خطرپذيري باال
به اين عامل بايد از دو منظر عمده نگريسته شود ،نخست كار دريايي كه سخت و خطرناك بوده و كاركنان با محيطي مستعد
براي بروز سوانح متعدد روبرو هستند و دوم خطرپذيري كه نياز است شخص فرمانده در شرايط حساس قبول نموده و
تصميمات مناسب را اتخاذ نمايد .عالوه بر شرايط حاكم بر محيط يگان شناور كه همواره خطراتي را براي دريانوردان در هنگام
انجام فعاليتهاي روزمره و يا حتي در زمان استراحت به همراه دارد ،عوامل طبيعي غيرقابلكنترلي نيز هستند كه بروز خطر
براي دريانوردان را افزايش ميدهند .بهطور مثال ،فرمانده يك ناوشكن ،محيط كار و زندگي افراد در ناو را اينگونه توصيف
ميكند :جعبهاي فلزي را فرض نماييد كه در گوشهاي از آن انواع مختلف مهمات ،در گوشهاي ديگر مقادير زيادي مواد
شيميايي و آتش زا و در كف آن حجم بسيار بااليي از سوخت ريخته شده است و محيط پيراموني را كابلهاي برق پوشانده و
در فضايي مملو از اشعههاي مغناطيسي قرارگرفته است و از همه مهمتر ،اين جعبه بر روي آب شناور است .حال شما درون
اين جعبهي فلزي كار ،زندگي و استراحت خواهيد داشت و در شرايط درياي متالطم و طوفاني فشارهايي بهمراتب باالتر را
بايستي تحمل نماييد.
22

شماره  31تابستان 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي
مدت دريانوردي

مدتزمان دريانوردي را ميتوان شاخصي تأثيرگذار بر روي ساير شاخصها فرض نمود .نظرات مشاركتكنندگان در پژوهش
دربارهي اثرات طوالني شدن دريانوردي و علل عدم استقبال كاركنان از افزايش زمان دريانوردي را ميتوان به شرح ذيل
خالصه نمود.
 -3مدتزمان دريانوردي بر شرايط روحي و رواني كاركنان تأثيرگذار بوده و آنان را با طوالني شدن دريانوردي شكنندهتر
ميسازد.
 -2غيبت طوالنيمدت و دوري از خانه و محيط خانواده ،روابط عاطفي در زندگي مشترك را كمرنگ ساخته و ميتواند بهمانند
يك عامل سرعتدهنده و زمينهساز براي طالق و فروپاشي خانواده باشد.
 -3براي تربيت و پرورش مناسب فرزندان نياز به وحدت رويه و همكتاري مشتترك پتدر و متادر در ختانواده استت .چترخش
مديريت خانواده بين پدر و مادر ،به دليل مأموريتهاي متوالي و طوالنيمتدت پتدر باعتث ايجتاد خلتل در تربيتت فرزنتدان و
سردرگمي آنان ميگردد.
 -4فرهنگ جامعهي ما از نقش مادر بهعنوان حامي روابط عاطفي در خانواده و از نقش پدر بهعنوان محور و سرپرست ختانواده
انتظاراتي دارد كه متأسفانه يك دريانورد با توجه به غيبتهاي طوالنيمدت ،در ايفاي نقش خود موفق نبوده و مادر مجبور بته
پذيرش و ايفاي هر دو نقش در خانواده ميشود.
 -1طوالني بودن زمان دريانوردي عالوه بر اينكه انگيزهي كاركنان براي اشتغال در ناو را كاهش ميدهد ،ميتواند باعتث افتت
عملكرد آنان نيز گردد.
امير دريادار دكتر حبيب اله سياري در مراسم روز دريانوردي سال  3173بر اساس نتايج يك نظرسنجي دربارهي زمينتهيتابي
زندگي در دريا ،جدايي طوالنيمدت از خانواده را (با  99درصد آراء) اصليترين جنبهي نگرش منفي به شغل دريانوردي عنوان
مينمايند.
نياز به آموزش مستمر
آموزش بهعنوان يك فرايند مستمر بايد در همهي سازمانها جهت افزايش مهارتها ،دانش و قابليتهاي كاركنان موردتوجه
قرار گيرد .همچنين ،يكي از راههاي اصلي گذر از چالشها و رفع نيازهاي سازمان ،آموزش مستمر كاركنان است.
مشاركت كنندگان در پژوهش بر اين موضوع تأكيد داشتند كه اهميت به آموزش در عملكرد كاركنان تأثيرگذار بوده و از
بسياري از مخاطرات احتمالي پيشگيري مينمايد.
ماهيت كار دريانوردي به دليل تخصصي بودن مشاغل و همچنين بينالمللي بودن آن بهگونهاي است كه توجه به آموزش
مستمر را طلب نموده و عدم توجه به آن ،حتي ممكن است مخاطراتي را به همراه داشته باشد .در طول مصاحبههاي
انجامشده ،مشاركتكنندگان به نقل خاطراتي مستند پرداختند كه همگي حاكي از بروز مشكالت عديده به دليل سهلانگاري
يا عدم توجه كافي به آموزشها از سوي كاركنان بودند.
دشواري جايگزيني نيروي ماهر
آن زمان كه يگان شناور در پهناي اقيانوس در حال دريانوردي است ،حفظ و مراقبت از نيروي انساني ماهر ،در برابر
آسيبهاي جسمي و روحي و فعال نگهداشتن محركهاي الزم براي عملكرد مناسب و ارتقاء انگيزش ،يكي از هنرهاي
فرماندهان در اجراي بخشي از مسئوليت خود بهعنوان مدير نيروي انساني است .در چنين شرايطي ،جايگزيني نيروي انساني
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آنهم از نوع ماهر و آموزشديده با توجه بهدشواري و عدم دسترسي به منابع تأمين نيرو از يكسو و حجم كارهاي اجرايي و
تخصصي بودن آنها از سوي ديگر ،تقريباً امري غيرممكن است .جايگزيني نيروي كار ماهر در دريا براي مديريت نيروي
انساني ميتواند به شكلهاي زير چالش آفرين باشد:
 -3محدوديت كاركناني و دوري از ساحل جايگزيني را دشوار سازد.
 -2تخصصي بودن شغل فرد يا حجم كار امكان جايگزيني در درون ناو را ميسر نسازد.
 -1قوانين و مقررات اجازه جايگزيني داخلي را ندهند.
 -2فرد با آگاهي از دشواريهاي موجود در جايگزيني و سوءاستفاده از شرايط ،عملكرد مناسبي ارائه نداده و مدير نيز مجبور
به برخي چشمپوشيها گردد.
تغيير شرايط جامعه
كاركنان يگانها ي شناور نيز مانند ساير اقشار جامعه در كنار زندگي كاري ،زندگي شخصي و خانوادگي خود را تحت تأثير
شرايط كلي حاكم بر جامعه ميدانند .اين شرايط بخشي از عملكرد و رفتار آنان در محيط كار را كنترل نموده و به آن معنا
ميبخشد .بهطور مثال ،از منظر اجتماعي ،يكي از فرماندهان دليل بيعالقگي يكي از كاركنان باسابقه خود را به دريانوردي
طوالنيمدت ،احساس نياز به نظارت مستمر بر رفتار فرزندان خويش و نگراني از لغزشهاي احتمالي آنان در طول مدت غيبت
خود ذكر مينمود .همچنين ميزان امنيت اجتماعي در زمان دوري دريانورد از خانواده عاملي مهم در چگونگي عملكرد وي در
دريا محسوب ميشود.
از منظر اقتصادي ،تغيير نسبت حقوق و مزاياي كاركنان به سطح متوستط درآمتد اجتمتاع ،ميتزان نترخ بيكتاري در جامعته و
همچنين ساير نوسانات اقتصادي بر انگيزه و عملكرد كاركنان تأثيرگذار است .در يكي ديگر از مصاحبههاي انجامشده ،يكتي از
فرماندهان ،ميزان درآمد ساليانهي خود را با ميزان افزايش قيمتها در كشور مقايسه نموده و سود حاصل از بستياري كارهتاي
واسطهاي را بيشتر از درآمد ساليانهي خود بر روي يگانهاي شناور در دريا و تحمل مشقتهاي فراوان برآورد مينمود.
اولويتبندي شاخصهاي تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور
با استفاده از دادههاي پرسشنامههاي پژوهش و نتيجه آزمون فريدمن (جدول شماره يك) ،ميانگين رتبهي شاخصهاي
شناساييشده مشخص گرديد.
جدول ( )1نتيجهي آزمون فريدمن
اولويت

ميانگين رتبه

شاخص

3

فشار رواني

2/15

2

سختي كار

1/15

1

حقوق و مزايا

1/11

2

مسئوليت زياد مديران

2/71

1

آميختگي محيط كار و زندگي

1/15

9

خطرپذيري باال

1/95

9

مدت دريانوردي

9/91

2

نياز به آموزش مستمر

9/21

7

دشواري جايگزيني نيروي ماهر

9/15

15
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بحث و نتيجهگيري
پرسش اصلي كه اين پژوهش بر اساس آن شكل گرفت تا پاسخي روشن و گويا براي آن بيابد ،اين بود كه شاخصهاي اصلي
تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور نداجا كدماند
در راه جستجوي پاسخ مناسب براي اين پرسش ،يافتههاي پژوهش و مشخص ساختن مؤلفههاي شناساييشده بر اساس نظر
مشاركتكنندگان در زمرهي شاخصهاي اصلي تأثيرگذار بر مديريت نيروي انساني در يگانهاي شناور نداجا محسوب
ميگردند.
پس از انجام اولويتبندي ،مشخص گرديد فشار رواني در رتبهي نخست تأثيرگذاري قرار داشته و نياز است ،توجه بيشتري به
اين عامل معطوف گردد .آثار استرس مانند بسياري از ناراحتيهاي رواني و عاطفي ديگر قابل سرريزشدن از محيطي به محيط
ديگر يا انتقال از حوزهاي از زندگي به حوزهاي ديگر است .در همين راستا پژوهشي نيز توسط دكتر كمال ابو علي ( )3175بر
روي  122نفر از كاركنان شناورهاي جزيرهي كيش صورت پذيرفت كه نتايج حاصل از آن نشان داد  19/2درصد از كاركنان
شناورها مبتال به افسردگي ميباشند.
از آن هنگام كه بشر حركت بر روي آب را تجربه كرد تا به امروز ،زندگي بر روي آب به دليل عدم هماهنگي شترايط جستماني
بشر خاكي با محيط دريا با مشكالتي روبرو بوده است .شايد به همين سبب است كه سختي كار در اولويتبندي پتس از فشتار
رواني قرارگرفته است .در سال  ،3175پژوهشي كه با عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزهي شغلي دريانوردان ايرانتي شتاغل
بر كشتيهاي تجاري اقيانوسپيما در قالب پاياننامهي كارشناسي ارشد توسط آقاي صادق رضوانيان صورت گرفت .يافتتههتاي
اين پژوهش نشان داد كه سختي كار دريانوردان بهعنوان يك متغير اصلي و بهصورت دائم و مستمر ،ضريب سنوات مانتدگاري
را كاهش داده و در رتبهبندي بين هفت عامل اصلي رتبه سوم را كسب نموده است (رضوانيان.)3175 ،
با كمي درنگ در دو عامل معرفيشدهي قبلي (فشار رواني و سختي كار) ،بهخوبي ميتوان درك نمود كه فرد شاغل بر روي
يگان شناور ،در قبال آنچه براي سازمان عرضه ميدارد ،جبران خدمت مناسبي را نيز بايد دريافت كند تا به احساس عدالت و
آرامش در كار دست يابد .ازاينرو ،نقش حقوق و مزايا و سيستم جبران خدمت شايسته براي كاركنان يگانهاي شناور ملموس
و پررنگ ميشود .در زمينهي آسيبشناسي سيستم جبران خدمت (حقوق و مزايا) ،تحقيقي توسط دكتر نوري ( ،)3173در
يكي از سازمانهاي دولتي ايران انجام پذيرفته كه نتيجهي نهايي آن اينگونه بيان ميشود ،وجود سيستم مناسب و دقيق در
جبران خدمت ،موجب افزايش بهرهوري ميگردد و به عبارتي ديگر بين سيستمهاي جبران خدمت و بهرهوري رابطهي
معنيداري وجود دارد.
از بين ده شاخص معرفيشده در اين تحقيق ،سه عامل فشار رواني ،سختي كار و حقوق و مزايا را ميتوان اساسيترين
شاخص هاي تأثيرگذار بر روند كاري و عملكرد كاركنان قلمداد نمود كه نتايج آن مستقيماً بر مديريت نيروي انساني در اين
حرفهي تأثيرگذار است.
مقايسهي يافتههاي پژوهش با نتايج برخي مطالعاتي كه قبالً انجامشده است ،مشخص ميسازد كه براي يك ناظر بيروني يا
فردي كه در ابتداي راه انتخاب شغل و حرفه قرار دارد ،عواملي نظير محيط كاري پويا و متفاوت و سطح حقوق و مزايا بهعنوان
جذابيتهاي شغلي كار در دريا و دريانوردي مطرح است .ليكن ،براي شاغلين همين عوامل در اولويتهاي نخست چالشهاي
كاري قرار ميگيرند.
بهطوركلي در مشاغل دريايي و امور مربوط به دريانوردي تجهيزات و تكنولوژي نقش مهمي را ايفا مينمايند .ليكن ،هرگز
نتوانسته اند جايگزين مناسبي براي نيروي انساني باشند و نقش و اهميت نيروي انساني در دريا را كمرنگ سازند .توجه
13
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بهسختي بسيار محيط كار در دريا و فشارهاي رواني ناشي از آن و همچنين ،تخصصي بودن وظايف و نياز به افراد
آموزشديدهي ويژه ،بهخوبي اهميت نيروي انساني و شناخت نيازها و عوامل تأثيرگذار بر عملكرد آنان را اثبات مينمايد .از
سوي ديگر ،مؤلفههايي همچون عدم امكان جايگزيني نيروي ماهر و آميختگي محيط كار و زندگي ،اهميت توجه به نيروي
انساني و تقويت مديريت نيروي انساني را در يگانهاي شناور ،نسبت به ساير قسمتها دوچندان نموده است .ازاينرو ،نياز
است نقش علوم انساني و پژوهشهاي اين حوزه در زمينهي دريا و دريانوردي ،پررنگتر گردد.
پيشنهادها
 -3برنامه ريزي و بازنگري در نظام پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان يگانهاي شناور و سامانههاي جبران خدمت ،حداقل
همسطح با ساير دريانوردان شاغل در ناوگان حملونقل دريايي كشور.
 -2بهرهگيري مناسب و روزآمد از فن آوري و تجهيزات ،در راستاي ارتقاء ايمني و رفع بخشي از عوامل سختي آفرين در
يگانهاي شناور.
 -1امكانسنجي ،ادامهي كار و فعاليت در ساحل براي كاركناني كه سابقهي كار در دريا را حداقل به مدت  1سال داشتهاند،
با حفظ حقوق و مزاياي يگانهاي شناور.
 -2طراحي و اجراي طرحها و راهكارهاي حمايتي از خانوادهي كاركنان يگانهاي شناور ،با عنايت به مأموريتهاي دريانوردي
طوالنيمدت و عدم حضور سرپرست در خانواده.
 -1عنايت ويژه و اهميت بيشتر به مباحث علوم انساني و تحقيق و توسعه در زمينههاي مرتبط با آن.
 -9ارتباط و تعامل بيشتر با مراكز علمي-پزشكي براي ايجاد راهكارهاي كاهش فشارهاي رواني در دريانورديها.
منابع
ابطحي ،سيد حسين ( .)3121مديريت منابع انساني .تهران ،مؤسسهي تحقيقات آموزش مديريت.
ابوعلي ،كمال؛ فرجادپور ،حميد ( .)3173بررسي شيوع بيماري افسردگي در بين كاركنان شناورهاي دريايي جزيره كيش .مجلهي علمي
پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،سال دهم ويژهنامه .312 ,1
بلسينگر ،گلي ( .)3121مديريت منابع انساني( .علي خسروجردي ،مترجم) مجلهي مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطالعات.17 ،
دانايي فرد ،حسن؛ الولني ،مهدي؛ آذر ،عادل ( .)3173روششناسي پژوهش كمي در مديريت :رويكردي جامع .تهران :صفار .دانايي فرد،
حسن؛ كاظمي ،حسين ( .)3127پژوهشهاي تفسيري در سازمان؛ استراتژيها و پديدارشناسي و پديدار نگاري .تهران :دانشگاه
امام صادق.
دوالن ،شيمون ال؛ شولر ،رندال ال ( .)3175مديريت امور كاركنان و منابع انساني( .محمدعلي طوسي ،محمد صائبي ،مترجمان) تهران:
مركز آموزش مديريت دولتي.
رضوانيان ،صادق ( .)3175شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر كشتيهاي اقيانوسپيماي تجاري (مطالعه
موردي شركت ملي نفتكش ايران) ،پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد واحد قائمشهر.
روابط عمومي نداجا ( .)3171تدابير مقام معظم رهبري در مورد اهميت دريا .راهبرد حماسه و دريا.
رابينز ،استيفن پي ( .)3121مباني رفتار سازماني( .فرزاد اميدواران ،مترجم) .تهران :مهربان نشر.
زارعي متين ،حسن ( .)3171مديريت منابع انساني .قم :بوستان كتاب.
سعادت ،اسفنديار ( .)3129مديريت منابع انساني .تهران :سمت.
سكاران ،اوما ( .)3173روشهاي تحقيق در مديريت( .محمدصائبي ،محمود شيرازي ،مترجمان) تهران :مركز آموزش مديريت دولتي.
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.32-39 ,373 ، ماهنامه علمي و تحقيقاتي بندر و دريا. عوامل مؤثر برجذب و نگهداري دريانوردان.)3173(  حبيب اله،سياري
. مرواريد: مترجمان) تهران، غالمرضا معمارزاده، (مهدي الواني. رفتار سازماني.)3175( . گريگوري، ريكي و مورهد،گريفن
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