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ارائه مدل مفهومی بهرهوری سرمایه انسانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایران
سهراب صادق،6ابوطالب مطلبي وركاني ،2دكتر زهرا عليپور درويش ،3دكتر جمشید صالحي صدقیاني ،4دكتر
8
يوسف محمدی مقدم

چکیده
اين پژوهش با هدف ارائه مدل مفهومي بهرهوری سرمايه انساني در نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران انجام شده
است .تاكنون پژوهشهايي در حوزه بهرهوری در سازمانهای مختلف انجام شده كه در آنها عوامل موثر بر بهرهوری نیروی
انساني مد نظر بوده است .اما اين موضوع ارائه مدل كلي در بهرهوری نیروی انساني انجام شده است .در اين تحقیق با بررسي
پژوهش های قبلي و مستندات علمي موجود ،همچنین استفاده از نظريات خبرگان موضوع ،به ارائه مدل مفهومي بهرهوری
سرمايه انساني در نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران پرداخته گرديد .پژوهش از نظر روش تحقیق كیفي بوده كه در
آن از روش تئوری داده بنیاد(گرند تئوری) استفاده گرديد .برای ارزيابي صحت مدل از نرم افزار مکس كیو دی ای استفاده
شده است .نتايج حاصله بر اساس دادههای جمعآوری شده در اين تحقیق نشان ميدهد برای ارائه مدل مفهومي بهرهوری
سرمايه انساني در نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران 1 ،ط بقه اصلي و حیاتي بايد مورد نظر قرار گیرد كه ارتباط بین
آنها كه در قالب مدل مفهومي ارائه شده است.
واژگان کلیدی :مدل مفهومی بهرهوری سرمایه انسانی ،نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران ،گرند تئوری

تاريخ دريافت مقاله89/22/24 :
تاريخ پذيرش مقاله89/29/22 :
6دانشجوی دكتری مديريت منابع انساني دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 2استاديار مديريت آموزشي دانشگاه علوم دريايي امام خمیني(ره) (نويسنده مسئول)abu.m6565@yahoo.com :
3دانشیار دانشکده مديريت و علوم اجتماعي ،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
4استاد گروه حسابداری ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه المه طباطبايي(ره) تهران
8دانشیار گروه مديريت راهبردی دانشگاه علوم انتظامي امین و عضو انجمن علمي پژوهشهای انتظامي ايران
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منابع انساني با ارزش ترين منابع طبیعي يك كشور است .برخي ازكشورهای توسعه يافته ازمدتها قبل مهمترين و تنها منبع
رشد(اقتصادی)خود را منابع انساني و توسعه مهارتها و آموزش رفتارها و انگیزههای آنها شناخته اند .با توجه به اينکه در اين
پژوهش از ستاد فرماندهي نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران به عنوان جامعه پژوهشي انتخاب شده است .قابل ذكر
است كه نیروی دريايي به عنوان يك نیروی راهبردی برای حفظ مرزهای آبي كشور عزيزمان آماده ميباشد به همین دلیل
يکي از مهمترين مسالهای كه ميتوان با آن روبرو شد منابع انساني آن ميباشد كه بايد الگويي مناسب در جهت افزايش
بهره وری اين نیرو بکارگرفته شود .در واقع سنگ زيربنای اين نیرو را نیروهای انساني و به عبارت صحیحتر منابع انساني
تشکیل مي دهند كه اگر اين منابع انگیزش كافي داشته باشند استعداد و مهارت خود را درخدمت نیرو و كشور عزيزمان ايران
بکارخواهند گرفت و چرخهای آن را به حركت درخواهند آورد .عصر ما عصر تغییرات و انسان دستخوش امواج تغییرات است.
جهان به صورت اقیانوسي مواج در آمده است كه امواج تغییرات هر لحظه سرنشینان قايق را به اين سو و آن سو پرتاب ميكند،
د ر هیچ عصری زندگي بشر تا اين اندازه ناپايدار نبوده است (عباس زادگان و ترك زاده  .)6398،در عصر تغییر عامل انساني با
ارزشترين سرمايه ها و منبع عظمت و كمال در سازمان است .لذا با عامل انساني بايد در نهايت عزت و احترام برخورد شود.
چرا كه سرمايههای مادی نخست ب ه خودی خود قابل استفاده نیستند و ديگر آن كه در صورت ضايعات قابل جبران و
ترمیماند .حال آنکه انسانهای متخصص ،فهیم ،و متعهد و با تجربه كه سالها وقت صرف تربیت و پرورش آنها شده و سرمايه
گزافي برای آماده كردن آنها مصروف گرديده است و پس از سالها صرف وقت و برنامهريزی به اوج بازدهي رسیدهاند ،در
صورت خارج شدن از سازمان به آساني و در زمان اندك قابل جايگزين شدن نیستند و در صورت فقدان آنها لطمه بزرگي به
سازمان وارد خواهد شد (آرمسترانوم.)2261،6
لذا وظیفه واحد منابع انساني اين است كه نیروی انساني متعهد در يك سازمان را با كردار و اعمال خويش و اتخاذ تصمیمهای
صحیح و به موقع ،زيان های مادی را به زودی جبران و تأمین كنند و همواره برای سازمان ارزش اضافي و ثروت و فايده ايجاد
كنند و به سرمايه مادی سازمان بیفزايد .چرا كه مقصود از مديريت منابع انساني از نظر گری دسلر  ،)6888(2سیاستها و
اقدامهای مورد نیاز برای اجرای بخشي از وظیفهی مديريت است كه با جنبههايي از فعالیت كاركنان همچون كارمنديابي،
آموزش ،ارزيابي عملکرد ،پاداش و ايجاد محیطي سالم و منصفانه برای كاركنان بستگي دارد (دسلر )6399،چهارچوب كلي
مديريت منابع انساني براساس نظر اسنل و بوهلندر بر محورهای برنامهريزی ،جذب و استخدام ،طراحي شغل ،آموزش و توسعه،
ارزيابي ،ارتباطات ،جبران خدمات ،مزايا و روابط كار استوار است (اسنل و بوهلندر ،)2229، 3بنابر نظر ديسنزو و همکاران،
فعالیتهای پايه در رابطه با مديريت منابع انساني ،بر چهار محور اصلي استخدام،آموزش /توسعه ،انگیزش و نگهداری خالصه
ميشود(ديسنزو و همکاران .)2262،4بررسيها نشان ميدهد نیروی دريايي ارتش به منظور ايفای نقش راهبردی ميبايست به
دنبال كسب مزيت های رقابتي بوده كه بهترين و پايدار ترين مزيت رقابتي كه خود تولید كننده مزيتهايي رقابتي ديگر است
چیزی نیست جز سرمايه انساني اين سازمان راهبردی .مطالعه كشورهای قدرتمند از لحاظ سرمايههای انساني اين نکته را
نشان ميدهند كه داشتن سرمايههای انساني بدون نظام جامع سرمايههای انساني غیر ممکن است .از سوی ديگر مقام معظم
رهبری و فرماندهي ك ل قوا در افق جديدی كه برای نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي نمايان نمودند ،نیروی دريايي ارتش
را يك نیروی راهبردی دانسته و بر توجه راهبردی به آن تاكید فرمودند .ايجاد تحول در ماموريت كالن با تحول زير
سیستمهای آن سازمان را در بر خواهد داشت و باز هم بنا به تاكیدهای مقام معظم رهبری توجه به انسان در سازمانها
ميبايست در درجه اول بوده و سرمايه انساني ميتواند جبران كننده كمبودهای در بخش تکنولوژی باشد.
بنابراين اگر بهترين راهبردهای مديريتي و فناوری نوين در سازمان بکار برده شود ،اما سازمان فاقد راهبرد صحیح منابع انساني
باشد هرگز محصول و فرايند مطلوبي در خروجي آن بدست نخواهد آمد .بهره وری نیروی كار به ويژه كار در بخش نداجا (به
1 Armstrongom.
2 Gary, Dessler
3 Snell, Bohlander
4 DeCenzo et al
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دلیل اهمیت استراتژيك دريا و ارتش نیروی دريايي) ،جدی ترين چالش است كه ساختار مديريتي كشور در دهه آينده با آن
روبرو خواهد شد؛ بنابراين تجهیز و آماده سازی منابع انساني برای مواجهه با تغییرات ،برای نداجا از اهمیت ويژه برخوردار است،
با توجه به ماموريت ويژه ،سازمان مذكور بايد بیشترين سرمايه ،وقت و برنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص
دهند .طبق ديدگاه فريدمن ( ،)2229مؤثرترين راه دستیابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي در سازمان نداجا كارآمدتر كردن
كاركنان سازمان ها از طريق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه كه در راستای بهره وری منابع انساني اهمیت دارد اين است كه
بهبود منابع انساني تنها با آموزشهای فني و تخصصي حاصل نميشود بلکه بايستي از طرق متعدد به بالنده كردن كاركنان
پرداخت و اين مهم جز با اعمال استراتژیهای مناسب در قلمرو مديريت منابع انساني امکان پذير نخواهد بود؛ و مديران
ژرفانديش به خوبي مي دانند كه سازمان يعني جمعي از كاركنان با روحیات ،عاليق ،افکار ،دانش و شرايط فیزيکي متفاوت كه
بدون آنها سازمان هرگز وجود خارجي پیدا نمي كند .عملکرد نیروهای مسلح در يك فضای بحراني كه ممکن است میدان
جنگ با مقابله با تهديدات امنیت ملي باشد ،محك ميخورد .نتايج عملکرد ضعیف آنها در زمان بحران ،لطمههای جبران
ناپذيری به كشور ،تمامیت ارضي و مردم خواهد زد .ارزيابيهای معمول در نیروهای مسلح ارزيابيهای گذشته نگر بوده كه
مطالعات نشان ميدهد ارزيابيهای گذشته نگر توانايي سناريوسازی برای آينده را ندارد .لذا نگرش جديد بايد جايگزين
نظامهای قديمي شوند .در پارادايم مديريت راهبردی ،برای ارزيابيهای سازمانهايي تأكید ميشود كه تمركز آنها بر ارزيابي
منابع راهبردی سازمان قرار دارد(نیکوكار و همکاران.)6399 ،
اگر نظام بهره وری نیروی انساني به نحوی مطلوب طراحي و اجرا گردد ،وسیله ای مطمئن برای افزايش نوآوری در سازمان،
توانمند سازی منابع انساني ،ايجاد انگیزه ،رشد قابلیتهای فردی و تعهد باالی كاركنان و ...ميگردد .مراكز فرماندهي با به
كارگیری الگوهای علميمناسب و بوميشده ،توانايي ارتقای بهرهوری سرمايه انساني سازمانهای تابعه خود را كسب كرده و با
تحلیل آن ،اقدامات بهبود و توسعه را طرح ريزی و اجرا مينمايند .لذا بر طبق آنچه بیان گرديد ،شناسايي ابعاد مديريت
بهرهوری منابع انساني در سازمان نداجا ضرورتي حیاتي مي يابد .شواهد ظاهری و تجربي نشان ميدهد كه در راستای تطابق
مديريت نیروی انساني با الگوهای بهره وری كاركنان تالش زيادی صورت گرفته است؛ لیکن تاكنون تحقیق مستدلي در اين
زمینه بخصوص در نیروی دريايي ارتش انجام نگرفته است و اين سؤال برای محققان پیش آمده است كه الگوی مطلوب
بهرهوری سرمايه انساني در سازمان نداجا چه ميتواند باشد؟
در مجموع نتايج پژوهش های انجام شده در زمینه منابع انساني مبین اين است كه در ايران منابع انساني عملکرد و رفتار مورد
انتظار از خود نشان نداده است و اين امر ريشه در نابهنجاریهای سازماني و مديريتي سازمانها در نحوه مديريت بر منابع
انساني دارد .از اين رو ،به نظر ميرسد ،ابعاد و مؤلفههای بهره وری منابع انساني سازمانهای كشور از پیچیدگي و عمق
بیشتری برخوردار باشد در حا لي كه فضای عمل ما نیازمند اجرای اقدامات و راهکارهايي متناسب با نیازها و شرايط بومي
سازمان ها در هر صنعت است .بنابراين ،با توجه به گستردگي پرداختن به اين مبحث در داخل كشور ،مسأله اصلي اين پژوهش
دستیابي به «الگوی جامع بهره وری منابع انساني در سازمان نداجا»است .پرداختن به اين مسأله ميتواند روشنگر ساير مسائل
و سؤاالت مرتبط از جمله چیستي و چگونگي اين پديده باشد و نقش هر يك از مقولهها و عوامل سازماني را در آن و
راهکارهای مطلوب سازی و بهبود بهره وری منابع انساني را روشن سازد.
يکي از مهمترين وظايف مديريت منابع ان ساني نداجا پرورش نیروهای كار آمد و توانمندی است كه متناسب با تهديدات موجود
بتوانند نیازهای دفاعي كشور را در زمینه منابع انساني فراهم آورند .به همین لحاظ كیفیت نیروهای آموزش ديده در اين
سازمان كه بیانگر متناسب بودن اين منابع با تهديدات است امری مهم در تعیین اثربخشي نداجا ميباشد .از آنجا كه امنیت
ملي كشور چیزی نیست كه بتوان برای آن سطوح رضايت بخشي كمتر از "كامال موفق" را پذيرفت و نتايج ارزيابي سازمان
مذكور در سال های اخیر گويای اين امر است كه عملکرد مديريت منابع انساني كامال موفقیت آمیز نبوده لذا الزم است تا با
بهره گیری از دستاوردهای مديريت بهره وری در اين مراكز اقدام به پیاده سازی و اجرای يك سیستم مديری بهرهوری فراگیر
در اين مراكز نموده و در جمیع جهات در راستای افزايش ارتقای بهرهوری در اين مراكز قدم برداريم .لذا بررسي عوامل موثر بر
بهرهوری منابع انساني از ديدگاه ارتش نیروی دريايي ،ضروری مي نمايد .در اين راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين
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سوال است كه مولفههای اصلي ايجاد الگوی بهرهوری منابع انساني در نیروی دريايي ارتش كدامند و اين مولفهها تحت تاثیر
چه عواملي قرار ميگیرد؟ و الگوی جامع بهره وری سرمايههای انساني در نیروی دريايي راهبردی ارتش چیست؟ به عبارت
ديگر ،پس از شناسايي هريك از مولفهها و بررسي علل و ريشه آن ،راه حلهای مساله را كشف ،و پس از طبقهبندی علل ،راه
حل مناسب برای دستیابي به مولفهها و راهکارهای مطلوب سازی و بهبود بهرهوری منابع انساني ،پیشنهاد خواهد شد .اين
تحقیق سعي شده ضمن شناسايي معیارها و شاخصهای آسیبشناسي نظام جامع سرمايههای انساني نیروی دريايي ارتش
نسبت به شناسايي و طبقهبندی ابعاد ايجاد الگوی بهره وری نیروی انساني و تاثیر هر يك از آنها برعملکرد سازمان در قالب
فرضیهها مورد آزمون قرار گیرد .با اين امید كه نتايج تحقیق از غنای بیشتری برخوردار گردد.
در حال حاضر با توجه به پیشرفتهای كه در دنیای جديد به وجود آمده است ،عملکرد صحیح سازمانها و موسسات در
راستای تحقق اهداف وبرنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعي وفرهنگي از ارزش بسیار برخورداراست .مهمترين عامل درروند
بهرهوری سازمان های موجود در هر جامعه ،وجود منابع انساني شايسته وكارآمد است كه بتوانند بوسیله مديران كارآمد هدايت
شوند و از منابع و امکانات در جهت حصول به اهداف سازماني بهره گیرند .بنابراين منابع انساني برای سازمانها از اهمیت
فراواني برخوردار ميباشد .محققان دريافتند كه نیروی انساني با كیفیت يکي از مهمترين قابلیت سازمانها در كسب
مزيت های رقابتي به شمار رفته و در كنار فناوری و منابع مالي ،عنصری مهم و حیاتي در نیل به اهداف كميو كیفي
سازمانهاست .آنان دريافتند كه مديريت اثربخش منابع انساني مي تواند كیفیت را تضمین كند و از نظر مزيت رقابتي نیز موثر
باشد و براين اعتقاد اصرار داشتند كه بايد كاركنان را مبنا و ريشه اصلي بهبود كیفیت و بهره وری دانست و نیز بايد نیروی
انساني را مبنای اصلي افزايش كارآيي ،اثربخشي و نوعي سرمايه به حساب آورد(مارتین آلکازار .)2268،6نیروی انساني در
ارتش جمهوری اسالمي ايران به خصوص نیروی دريايي كه به عنوان يك نیروی راهبردی اعالم گرديد از اهمیت فراواني
برخوردار مي باشند .و همچنین با توجه به اينکه نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران به افراد متخصص برای افزايش
ت وان رزم خود در دريا و مرز دريايي نیازمند ميباشد .به همین دلیل افزايش بهرهوری نیروی انساني در اين نیرو قابل توجه
ميباشد .با نگرش به نقشها و ماموريت های گسترده نیروی دريايي راهبردی برخورداری از سرمايه انساني كارا برای اين نیرو
در اين پژوهش ميتواند در ابعاد زير كمك كننده باشد-6 :داشتن يك نیروی دريايي قدرتمند  -2انجام بهینه ماموريتهای
محوله در مناطق سخت دريايي -3كاهش هزينه با توجه به تجهیزات محور بودن نیروی دريايي -4موفقیت در دستیابي به
اهداف و چشم اندازهای طراحي شده
همچنین ضرورت اين پژوهش را ميتوان تال ش نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران برای بهبود وضعیت موجود و
حركت به سوی وضعیت مطلوب ميباشد .شکي نیست كه مهمترين عامل توسعه انسان است؛ او با نیروی تدبیر خود و تکیه بر
قوه خالقیت و به مدد تجربه و مهارت خويش ،ساير عوامل تولید را تحت الشعاع قرار داده و بیشترين تولید را با كمترين هزينه
و در كمترين زمان و با حداكثر رضايتمندی بدست آورد .با توجه به اينکه در حال حاضر ،افزايش در بهره وری نیروی انساني
دلیلي بر رشد اقتصادی كشورها و در افزايش رفاه ملي ميگردد .در كشور ما نیز به رغم دگرگونيهايي كه در نهادهای
اقتص ادی و اجتماعي پديد آمده است ،از سرعت كندی برخوردار بوده و يکي از مهمترين چالشهای مديران عصر حاضر در
سازمانها ،عدم استفاده كافي از منابع فکری ،توان ذهني و ظرفیتهای بالقوه منابع انساني است .انديشمندان مديريت تحول و
بهسازی سازمان ،توانمندسازی منابع انساني را به عنوان راهبردی اثرگذار بر عملکرد و بهسازی منابع انساني معرفي كرده اند و
معتقدند توانمندسازی منابع انساني يکي از نگرشهای عصرجديد است كه امروزه توسط سازمانها بکار گرفته ميشود و در
واقع پاسخ به نیاز حیاتي مديريت معاصر است يکي از مشکالت عمده سازمانهای ما در زمینه منابع انساني ،شناخت ناكافي و
ناقص آنها از استعدادها و ضعف های بالقوه كاركنان و همچنین تشخیص نادرست مديران و سرپرستان از كیفیت و كمیت
عملکرد كاركنان شان و عدم بکارگیری الگوی بهره وری منابع انساني ميباشد .به عبارت ديگريکي از مهمترين چالشهای
مديران عصر حاضر در سازمانها ،عدم استفاده كافي از منابع فکری ،توان ذهني و خالقیتهای بالقوه منابع انساني است .در
صورتي كه استعدادها و نقاط قوت در مقابل كاستي ها و نقاط ضعف كاركنان به درستي تشخیص داده نشود ،نه تنها نتايج
1 Martin Alcazar
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ارزيابي عملکرد در مورد كاركنان توانا و كوشا منفي خواهد بود بلکه جهت رفع نقاط ضعف كاركنان نیز تمهیدات الزم در نظر
گرفته نشده و در نتیجه نوعي رخوت و سستي در سازمان حاكم خواهد شد زيرا كاركنان مستعد و توانا از كار دلسرد شده و
كاركنان ضعیف نیز هیچ گونه پیشرفتي نخواهند كرد(ارجمندی نژاد .)6388 ،عدم برخورداری از الگوی مديريت بهرهوری
سرمايه انساني در نیروی دريايي راهبردی منجر به بروز مشکالت عديده ای از جمله موارد ذيل ميباشد-6 :بروز خسارات ناشي
از عدم كارايي و اثربخشي نیروی انساني -2عدم تحقق اهداف و برنامههای سالیانه بدلیل عدم همکاری -3هدر رفت منابع مالي
و اعتباری -4آسیب رسیدن به تجهیزات نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران  -8پايین آمدن سطح رفاه
عموميكاركنان مناطق  -1دوری مناطق و پايگاه های نیروی دريايي نسبت به مركز كه مجموع عوامل فوق ضرورت انجام
پژوهشهای در اين حوزه را بیان ميكند .در همین راستا بررسيها نشان میدهد كه در نیروی دريايي ارتش به عنوان يك
سازمان راهبردی سرمايه انساني مي بايست جايگاه محوری داشته باشد وطراحي الگويي برای دست يابي به آن به عنوان
ضرورتي انکار ناپذير است .لذا هرگونه مطالعه و پژوهش در راستای طراحي و تدوين الگوی بهره وری سرمايه انساني اين نیرو
كوششي موثر درارتقاء سطح كیفیت عملکرد نیروهای انساني درسطح نیروی دريايي راهبردی محسوب ميگردد واز اهمیت
شاياني برخوردار است .همچنین با توجه به اهمیت موضوع طراحي و تدوين الگوی بهره وری سرمايه انساني ،هدف از اين
تحقیق شناسايي و طراحي و تدوين الگوی بهره وری سرمايه انساني در بین ستاد فرماندهي نیروی دريايي ارتش ميباشد .تا
پس از مطالعه مدل های نظری ،پژوهشي میداني انجام داده و از طريق نتايج حاصل از اين پژوهش پنجره ای روبه سوی
افقهای روشن در مورد افزايش بهرهوری نیروی انساني باز كند .بنابراين سواالت اصلي اين پژوهش به شرح زير بیان ميگردد.
سوال اصلی فاز اول تحقیق
.6
.2
.3
.4
.8
.1

شرايط علي پديد آورنده بهرهوری نیروی انساني چیست؟
مقوله محوری بهرهوری نیروی انساني چیست؟
پیامدهای بهرهوری نیروی انساني چیست؟
عوامل مداخلهگر در ايجاد بهرهوری نیروی انساني چیست؟
عوامل موثر در ايجاد بهرهوری نیروی انساني چیست؟
استراتژیهای عملي و تعاملي بهرهوری نیروی انساني چیست؟

سوال اصلی فاز دوم تحقیق
آيا الگوی بهرهوری بدستآمده در بخش كیفي دارای تايید تجربي ميباشد؟
طاهرنژاد و همکاران( )6389به بررسي آموزش و نقش آن بر بهره وری نیروی انساني در سازمانها پرداختند .يکي از عوامل
مهمي كه تاثیر قابل مالحظه ای بر بهره وری دارد و مي تواند نقش موثری در افزايش آن ايفا نمايد ،آموزش است .فنون و
طرح های جديد ارتقاء بهره وری نمي تواند بدون پرسنل آموزش ديده ،ايجاد و بکار گرفته شود .نیروی انساني بر اساس
امکانات ،مهارتها ،دانش و نگرش خويش كه از آموزش كسب كرده است ،در طي مراحل مختلفي مي تواند نقش بسزايي در
بهبود و افزايش بهره وری داشته باشد .يکي از داليل پايین بودن بهره وری در جامعه ما اين است كه متاسفانه آموزش كه
نتیجه مستقیم آن ،ارتقای سطح علمي و تخصصي شاغالن در سازمانهای مختلف است ،به فراموشي سپرده شده است .حال
آنکه در جهان رقابتي امروز ،بي شك يکي از ابزارهای بسیار مهم در ايجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به اهداف و
رسالتهای تعريف شده برای آن ،برنامهها و رويکردهای نوين آموزش است .بسیاری از سازمانها آموزش را هزينه تلقي مي
نمايند و به همین منظور بودجه اندكي را به امر آموزش نیروی انساني اختصاص مي دهند كه اين طرز تفکر اشتباه باعث عقب
ماندگي سازمان از فناوری و دانش روز شده است .آموزش هزينه نیست ،بلکه سرمايه گذاری در زمینه تحقق اهداف سازماني
مي باشد .بنابراين يکي از اساسي ترين راه های حصول به بهره وری ملي و ارتقای سطح دانش و مهارتهای مديران ،كارشناسان
و نیروی انساني ،از طريق آموزش های علمي و كاربردی مداوم و مستمر است تا بتوان به سطح مطلوبي از بهره وری در جامعه
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دست يافت .جهاني( )6389به بررسي مفهوم بهره ور ی و عوامل موثر بر بهره وری نیروی انساني درصنايع پرداخنتد .اين
پژوهش سعي دارد برخي از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انساني را مورد شناسايي قرار دهد يافتههای اين تحقیق حاكي از
اين است كه ارتباط معني داری بین عوامل موثر بر بهره وری نیروی انساني و مديران وجود دارد به عبارتیهر چه عوامل از
جانب مديران بیشتر مورد حمايت و توجه قرار گیرد بهره وری نیروی انساني در ايستگاههای تولیديافزايش مي يابد آنچه كه
كلیات اين تحقیق را در بر مي گیرد به تبیین نقش نیروی انساني در رشد و تعالي سازمان اشارهنموده و يکي از راههای
رسیدن به بهره وری افزونتر را استفاده بهینه از نیروی انساني و آزاد سازی انرژیهای نهفته در آنمعرفي مي نمايد .مي توان
انتظار داشت كه رمز موفقیت هر سیستم سازماني در نیل به اهداف خود ،گذر از برداری بنامبهره وری باشد به طوری كه
استفاده موثر و كارآمد از منابع سازماني از جمله منابع انساني ،يا به تعبیر ديگر بهره ورينیروی انساني مي تواند يکي از
فاكتورهای مهم و اساسي هر سازمان و جامعه ای به شمار رود .امروزه اين طور استنباط میشود كه بقای هر سیستم سازماني
مي تواند بذل توجه عمیق و كافي به نیروی انساني موجود و تالش در جهت خلق ارزش تحت عنوان منابع انساني ما
ارزشمندترين سرمايه سازمان هستند باشد .مولوی و جهین ( )6388به بررسي سالمت سازماني و تاثیردآن بر بهره وری منابع
انساني در اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد با استفاده از روش تحقیق توصیفي همبستگي پرداختند .جامعه آماری تحقیق
حا ضر كلیه كاركنان اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد اعم از افرادی دارای استخدام رسمي ،پیماني و قرار دادی مي باشند
كه تعداد آنها  92نفر است كه با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری با تمام شماری استفاده گرديد .به
عبارتي ديگر نمونه آماری تحقیق برابر است با حجم جامعه آماری .برای گردآوری دادهها از دو پرستنامه ی سالمت سازماني
وبهره وری استفاده گرديد .پايايي پرسشنامهها به ترتیب  % 99و  % 82از طريق تکنیك آلفاای كرونباخ بدست آمد .نتايج
بوسیله ی نرم افزاربا استفاده از آزمونهای همبستگي پیرسون  Tتست و آنالیز واريانس يکطرفه تجزيه و تحلیل شدند .در اين
تتحقیق يك فرضیه اصلي و پنج فرضیه تدوين گرديده است .نتايج حاصل از آزمونهای آماری و فرضیهها نشان مي دهند .6:
بین هر يك از گويه های سالمت سازماني (يگانگي نهادی سازمان ،نفوذ مديران ،مالحظه گری ،ساخت دهي و پشتیباني) با
بهره وريمنابع انساني در اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد رابطه معناداری وجود دارد .2.میزان سالمت سازماني و بهره وری
با توجه به جنسیت آنها متفاوت است . 3.بین سالمت سازماني و میزان تحصیالت كاركنان رابطه معناداری وجود دارد .4.بین
بهره وری و میزان تحصیالت كاركنان رابطه معناداری وجود دارد .8.با توجه به نتايج تقیي ،میانگین میاان سالمت سازماني
( )29/3و بهره وری منابع انساني ( ) 88/3در حد مناسب است .و با عنايت بهوجود رابطه مثبت و مستقیم ابعاد سالمت
سازماني بر بهره وری منابع انساني ،مي توان گفت سالمت سازماني بر بهره وری منابع انسانیتاثیر دارد .محمدی و ديگران
( )6384پژوهشي با عنوان «طراحي و تبیین الگوی عوامل توسعه منابع انساني يکي از سازمانهای نظامي» انجام دادند .اين
تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفي پیمايشي است كه جامعه آماری آن نیروهای يکي از سازمانهای
نظامي استانهای آذربايجان شرقي و غربي مي باشد ،در اين پژوهش عوامل توسعه منابع انساني در سه حوزه عوامل سازماني
شامل :نظام جذب و به كارگماری ،نظام آموزش ،نظام ارزشیابي عملکرد ،نظام ارتقاء ،نظام بازنشستگي و عوامل فردی شامل:
انگیزههای فردی و ويژگيهای شخصیتي و عوامل زمینه ای شامل عوامل محیطي تبیین ميشود .فرهي و ديگران ()6383
تحقیقي با عنوان « توسعه فرآيندهای اصلي سرمايه انساني با بهره گیری از فن تحلیل شکاف» در يك مؤسسه اقتصادی نظامي
انجام دادند .در اين تحقیق كه برآمده از يك كار پژوهشي كاربردی است تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب فرآيندهای
اصلي سرمايه انساني و ارائه سازوكارهای الزم بر اساس اطالعات به دست آمده انجام ميگردد .با شناسايي گلوگاهها و نقاط
بحراني راه كارهايي مانند شايسته ساالری ،دوره های توانمندسازی ،طراحي نظام جامع حقوق و دستمزد ،بازنگری و اصالح
نظام تأمین منابع انساني پیشنهاد ميشود .مطلبي( )6383به بررسي رابطه آموزش و تربیت نیروی انساني در نیروی دريايي
راهبردی با توسعه بهینه سواحل مکران پرداختند پژوهش از نوع توصیفي  -همبستگي است و با استفاده از پرسشنامه اطالعات
مورد نیاز از نمونه آماری كسب گرديد ،بر اين اساس ،بین  922نفر از جامعه آماری افسران و درجه داران نیروی دريايي ارتش
 249نفر بصورت تصادفي طبقه ای انتخاب شده اند ،روايي آن روايي محتوا و پايايي پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از
آلفای كرونباخ  ،%99تعیین گرديد و برای توصیف دادهها از آمار توصیفي و برای بررسي فرضیههای پژوهش از آزمون
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همبستگي پیرسون استفاده و بررسي فرضیات پژوهش صورت گرفت .تجزيه و تحلیل دادهها نشان داد فرضیههای پژوهش در
سطح اطمینان  ٪88تايید شده است .فیگوئه ريدو )2261( 6تأثیر مديريت منابع انساني را بر مديريت دانش در شركتهای
خص وصي مورد بررسي قرار داد .نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه بهرهبرداری از دخالت و مشاركت كاركنان از طريق
مديريت دانش برای سازمانها مهم است و مديريت منابع انساني رويکردهای اصلي به استنباط و تقويت دانش كاركنان و
تخصصي كردن نیازهای اصلي سازمان است .بن روی و همکاران )2261( 2به بررسي رابطه بین مديريت منابع انساني و نوآوری
در بخش بانکداری كشور پرتقال پرداختند .نتايج اين بررسي كه در بانکها و مؤسسات خصوصي كشور پرتقال انجام گرفت،
نشان داد كه با انتخاب كاركنان آگاه ،نوآور و متخصص و پرورش چنین كاركناني ،نوآوری را در صنعت بانکداری شاهد خواهیم
بود .خادمي و همکاران ) 2263(3به بررسي در جهت مطالعه و مقايسه عوامل موثر بر بهره وری/كارآمدی منابع انساني
پرداختند .منابع انساني ،دارايي اصلي هر جامعه در نظر گرفته مي شود .اگر اين دارايي به درستي و بطور موثری استفاده شود،
منابع ديگری را بوجود خواهد آورد و مهمتر از همه باعث ايجاد ارزش افزوده مي شود .كیفیت زندگي مهموال وابسته به كیفیت
زندگي حرفه ای انسان است كه شامل عواملي همانند امنیت شغلي ،خدمات و حقوق باز نشستگي ،خدمات بهداشتي ،درآمد ،و
كیفیت كار مي شود .هدف اين مطالعه بررسي نقش و اول ويت عوامل فوق در كارآمدی اعضاء كاركنان اداره ی آموزشي فارس
است .نمونه های پژوهش از اعضاء كاركنان اداره ی آموزشي فارس در سرتاسر اين استان كه شامل  16بخش مي باشد،
تشکیل شده است .بر اساس فرمول كکران 28 ،بخش بطور تصادفي انتخاب شدند .به منظور ارزيابي اين عوامل ،ابزار تحقیقي
بر مبنای لیکرت طراحي شده توسط حسین پور در جهت مقايسه ی موقعیتهای ايده آل و كنوني استفاده شد .كاركنان
امنیت شغلي را به عنوان مهمترين عامل موثر بر كارآمدی شان در هر دو موقعیتهای ايده آل و كنوني و سپس درآمد را
انتخاب كردند.
روش تحقیق
اين تحقیق برحسب روش گردآوری دادهها ،پژوهشي توصیفي است .در اين تحقیق به كمك بررسي مستندات علمي موجود و
به كمك مصاحبه ،اقدام به جمعآوری دادههای خام نمودهاند .در خصوص موضوع مطرح شده ،تحقیقات كمي در دنیا صورت
گرفته كه دارای عمق كافي نبوده و برای تجزيه وتحلیل دادهها نیاز به استفاده از روشهای كیفي كامالً احساس ميشود .با
توجه به اينکه هدف اصلي در اين تحقیق ارائه مدل مفهومي مناسب براساس عوامل موثر بر بهرهوری سرمايه انساني در نیروی
دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران ميباشد ،نیاز به بررسي و كنکاش در سطوح مختلف اين نیرو ،الزم و ضروری بوده و به
همین دلیل جهت پيبردن به جنبههای نامحسوس موضوع ،از روش گراندد تئوری نظريه داده بنیاد 4استفاده گرديد چرا كه
به كمك اين روش ميتوان به ارائه نظريه براساس عوامل مختلف و ارتباط بین آنها ،پرداخت .درواقع تفاوت عمده بین اين
روش و ديگر رويکردها در پژوهش كیفي ،تأكید آن بر شکلدهي و تدوين نظريه است .پژوهشگران ميتوانند هنگام استفاده از
اين روش در پي تدوين سطوح مختلف تئوری باشند در عین حال اگرچه بیشتر مطالعات اين روش در جهت تدوين تئوری
است ولي اين امر به دلیل عالقه شديد پژوهشگران صاحبنظردر اين حوزه و نه ماهیت اين روش است)دانايي فرد و
همکاران .)6393،ميتوان فعالیتهای الزم برای نظريهپردازی داده بنیاد در پژوهش حاضر را در سه مرحله مطالعات مقدماتي،
مطالعات اصلي ،و اقدامات تکمیلي طبقهبندی كرد .در مرحله مقدماتي تأكید بر مسئله پژوهش و بیان سؤال پژوهش است و
پژوهشگر براساس دغدغههای پژوهشي و حوزه تخصصي و مطالعاتي خويش به دنبال كشف و انتخاب مشکالت و انتخاب در
قالب مسائل پژوهشي است .سوال پژوهشگر با انعطافپذيری الزم مهمترين راهنمای پژوهشگر است كه او را به بررسي
رفتارهای شخص ،شرايطي كه حوادث در ضمن آنها رخ ميدهد ،اسناد ،حوزه پژوهش و اسنادی كه مصاحبه با آنها مفید است
رهنمون ميشود .در مرحله مطالعات اصلي دادهها كدگذاری ميشوند .كه خود شامل چندين مرحله كدگذاریاند و سپس به
1 Ben-Roy et al
2 Figueiredo, S
3 KHADEMI et al
4 Grounded theory
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دنبال تحلیل دادههای كدگذاری شده وادامه روند تا رسیدن به نقطه اشباع ميباشد .در مرحله اقدامات تکمیلي ،بعد از رسیدن
به نقطه اشباع ،سعي درارائه نظريه توسط محقق صورت ميگیرد و نهايتاً جمعبندی و اعتباربخشي به نتايج به دست آمده
صورت ميپذيرد.
جمع اوری داده ها

تهیه طرح پژوهش

انجام مصاحبه

بررسي مسئله

مسئله يابي

اشباع

بررسي داده ها

بله
ارائه نظريه ها

كدگذاری ها

سنجش اعتبار

جمع بندی و نتیجه گیری

شکل ( )1مراحل تحقیق

مورد مطالعه در اين تحقیق نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران در نظر گرفته شده است كه موضوع پروژههای آن
مربوط به بهرهوری سرمايه انساني در اين نیرو است.
روش جمع آوری اطالعات ،روش مصاحبه عمیق است .در اين مطالعه با  22نفر مصاحبه انجام شد كه از مصاحبه دهم به بعد،
تکرار در اطالعات دريافتي مشاهده شده است؛ اما برای اطمینان تا مصاحبه بیستم ادامه يافت ،گردآوری اطالعات از بهمن و
اسفند ماه  6389آغاز شده است .مصاحبه با طرح سؤاالتي در مورد "ارائه مدل مفهومي بهرهوری سرمايه انساني در نیروی
دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران " و شرايط علي ،مقوله محوری ،پیامدها ،عوامل مداخلهگر ،عوامل تاثیرگذار و
استراتژیهای عملي و تعاملي آغاز گرديد( .مصاحبه باز)
مراحل كدگذاری در داده بنیاد
6
 -6كدگذاری باز
2
-2كدگذاری محوری
3
 -3كدگذاری انتخابي
گام اول :کدگذاری باز
مراحل كدگذاری باز عبارت است از:
 6تحلیل و كدگذاری .در اين مرحله ،نمونه گیری بايد به حدی وسیع انجام شود تا پژوهشگر قادر به كشف مفاهیم درموقعیت باز باشد .در اصل پژوهشگر بايد به كدگذاری هر رويداد جالب ،توجه كند .ممکن است از درون يك مصاحبه (متن )
كدهای زيادی استخراج شود اما وقتي دادهها به طور مرتب مورد بازنگری قرار ميگیرد كدهای جديد احصا و كدهای نهايي
مشخص ميشوند.
 -2كشف طبقهها .در اين مرحله ،خود مفاهیم براساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقهبندی ميشوند كه به اين كار
طبقهسازی (تمسازی ) گفته ميشود .عناويني كه به طبقهها اختصاص ميدهیم؛ انتزاعيتر از مفاهیمي است كه مجموعه آن
طبقه را تشکیل مي دهند .طبقهها دارای قدرت مفهومي بااليي هستند؛ زير ا ميتوانند مفاهیم را بر محور خود جمع كنند.
عنوانهای انتخابي به طور عمده توسط خود پژوهشگر انتخاب شدهاند و سعي بر اين بوده تا بیشترين ارتباط و همخواني را با
دادههايي كه نمايانگر آن است داشته باشند .منشأ مهم ديگر (عنوانها ) ،واژهها و عبارتي است كه مشاركت كنندگان در
پژوهش(مصاحبه كنندگان) به كار ميبرند و ميتواند برای پژوهشگر كاربرد داشته باشد.
1 Open Coding
2 Axial Coding
3 Selective Coding
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 -3توصیف طبقهها با توجه به خصوصیات آنها .به منظور روشن تر كردن طبقهها ،در گام بعدی خصوصیات آنها بیان
ميشود.
 -4جدول كدگذاری باز .كه شامل دو قسمت است :جدول كدهای اولیه استخراجي از مصاحبهها و جدول طبقههای استخراج
شده از مفاهیم به همراه كدهای ثانويه آنها.
كدگذاری اولیه :در اين مرحله به همه ی نکات كلیدی مصاحبهها ،عنواني داده مي شود
سپس همهی اين عناوين را در جدولهای زير قرار مي دهیم .نمونه كدهای اولیه استخراج شده از يکي از مصاحبهها در جدول
زير آورده شده است.
جدول ( )1کد گذاری اولیه
كدگذاری اولیه (مصاحبه دهم)
-6انجام برنامهريزی منسجم در نیروی دريايي
-2ايجاد كردن رهبری كارآمد در نیروی دريايي
-3چگونگي جذب و استخدام شايسته كاركنان
-4نگهداشت و انگیزش كاركنان در محیط كار
-8شايستگي ،گزينش و جذب نفرات مستعد و مناسب باماموريت سازمان
-1آشنايي با ماموريت و ساختار سازمان و اهداف
-9آموزش كاركنان بطور تخصصي در قبل و حین خدمت ( طولي و عرضي)
-9ايجاد انگیزههای الزم و متناسب با عملکرد
-8دستیابي به اهداف سازمان در كمترين زمان
-62افزايش كیفیت كار
-66افزايش كارايي سازمان در بلند مدت و كاهش هزينهها
-62قوانین و مقررات دست و پا گیر و خشك و غیرقابل انعطاف در بخش گزينش كه محدوديت منابع انساني مستعد مدنظر سازمان
-63عدم بکارگیری نفرات متخصص درجايگاه متناسب
-64عدم تناسب مشوقهای داخلي و بیروني سازمان
نحوه و سبك مديريت
-68اهداف سازمان با محدوديت نیرو انساني
-61عوامل انگیزشي درون و بیرون سازماني
-69عوامل محیطي
-69افزايش تخصص كاركنان به منظور تعالي سازمان
-68همسو سازی اهداف فردی و سازماني
-22استفاده از سبك رهبری تعاملي و مشکالتي سازمان
-26نهادينه كردن سیستم خود كنترلي ( انظباطي معنوی) درسازمان

كدگذاری ثانويه و شکلدهي مقوالت :در مرحله بعد ،كدهای اولیه به علت تعداد فراوان آنها به كدهای ثانويه تبديل ميشوند
(كدهای اولیه در قالب طبقههای مشابه قرار ميگیرند) .چند كد ثانويه تبديل به يك كد مفهومي ميشود .در جدول زير به
عنوان نمونه ،نتايج كدگذاری باز براساس كد ثانويه ،كدهای مفهومي و مقوالت ارايه شده است.
نمونهگیری در اين پژوهش كه در نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران صورت گرفت با كمك روش گلوله برفي
)6نمونه گیری هدفدار) صورت گرفته است كه در آن تعداد نمونه تا جايي كه به اشباع در نظرات اعضای نمونه ختم شود ،ادامه
مييابدهای مورد استفاده محققان در نظريهپردازی بنیادی ،شامل انواع گوناگوني از دادههای كیفي است نظیر :گفتگو،
مشاهده ،مصاحبه،گزارشهای عمومي ،يادداشتهای روزانه پاسخدهندگان و تعامالت و تفکرات خودپژوهشگر .روش
جمع آوری اطالعات در تحقیق حاضر ،روش مصاحبه حضوری بین  22نفر از فرماندهان در مشاغل درياداری به باال مورد
مطالعه بوده است .مصاحبه های اولیه به صورت كامالً باز انجام گرفت و سواالت و كدگذاری مصاحبههای اولیه انجام ميگیرد.
11
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در برخي موارد هم برحسب اقتضای شرايط نسبت به مشاهده و جمعآوری داده توسط پژوهشگران پرداخته شد تا برخي
جنبههای مسئله توسط خود پژوهشگران لمس شود .همچنین محقق پس ازپايان توضیحات فرد مشاركتكننده يکبار مطالب
بیانشونده توسط او و برداشت خود از آن را بیان كرده تا پس از تأيید مصاحبهشونده از صحت مطالب بیانشونده اطمینان پیدا
كند .در ضمن مدت زمان هر مصاحبه براساس موافقت طرفین و شرايط سازماني ،بین  88تا  92دقیقه بوده است .به منظور
اعتباربخشي به نتايج ،پژوهشگران در اين پژوهش ،در مرحله كدگذاری باز به شیوه مقايسهای به تطابق میان همگوني
اطالعات و مقولههای به دست آمده ميپردازند .همچنین در جريان كدگذاری محوری ،در مورد مقولهها سؤال طراحيشده و در
رابطه با دادهها ،به بررسي شواهد و وقايع پرداخته ميشود .در مرحله كدگذاری انتخابي نیز هر كدام از طبقههای بدست آمده،
براساس مستندات علمي و پیشینه پژوهش ،اعتبارسنجي ميشوند.
تجزیه وتحلیل یافتهها
حین انجام مصاحبه ،كلیه شرح نظرات مصاحبه شوندگان ضبط و نگهداری شده و نظرات آنان به همراه مشاهدات پژوهشگران و
برداشت آنها ،به متن تبديل شد.بعد از رسیدن به نقطه اشباع در نظرات ارائه شده توسط مصاحبهشوندگان ،دادههای اولیه به
نرمافزار  MAXQDAداده شده و با كمك اين نرمافزار ،كدهای اولیه ايجاد گرديد كه تعداد آنها در مجموع  392عدد مشخص
شده و در قالب  1جدول جداگانه تنظیم و سپس براساس قاعده كدگذاری ثانويه اقدام گرديد .با توجه به تعداد زياد كدهای
تولید شده ،به منظورخالصه سازی آنها ،كدهای اولیه به كدهای ثانويه تبديل شدند كه اساس و پايه اين اقدام در قرابت مفهوم
و معنای كدهای اولیه به يکديگر بوده است .در نهايت در قسمت كدگذاری ثانويه ،تالش براين است تا چند مفهوم تبديل به
يك مقوله شوند .در اين پژوهش تعداد كدهای ثانويه معادل 698عدد،كدهای مفهومي 93عدد و تعداد مقوالت معادل  38عدد
حاصل گرديد .در جدول ( )2نمونها ی از چگونگي تبديل كدهای ثانويه به مفاهیم و مقوالت از يکي از سواالت تحقیق ارائه
گرديده است.كدگذاری محوری مرحله دوم تجزيه وتحلیل در نظريهپردازی داده بنیاد است .هدف از اين مرحله برقراری رابطه
بین طبقههای تولید شده (در مرحله كدگذاری باز) است .ارتباط ساير طبقهها با طبقه محوری در شش عنوان يا سوال اصلي
اين پژوهش مي تواند تحقق داشته باشد كه عبارتند از شرايط علي ،مقوله محوری ،پیامدها ،عوامل مداخلهگر ،عوامل تاثیرگذار
و استراتژیهای عملي و تعاملي ميباشد .بعد از تعیین مقولهها ،در مرحله بعد طبقات اصلي نظريه تعیین مي شوند كه در اين
تحقیق تعداد  1طبقه از  38مقوله به دست آمد و درجدول ( )3ارائه گرديده است.
جدول ( )2نمونهای از چگونگی تبدیل کدهای ثانویه به مفاهیم و مقوالت از یکی از سواالت تحقیق

فراواني
4
4

كدگذاری ثانويه

مفاهیم

ساختار مناسبي محیطي
محیط سازماني ياد گیرنده

فراهم نمودن محیط مناسب جهت
كاركنان
ايجاد نمودن اختیار محیط
وجود شرايط مناسب جهت رشد و مناسب برای كاركنان

توجه به شرايط محیطي سازمان

ارتقاء شغلي

شرايط محیط سازماني

مقوله

كمیت و كیفیت نیرو انساني جذب شده
4

جذب و استخدام شايسته

كیفیت در استخدام نیروی انساني

استخدام كاركنان كارآمد
4

9

نظام كارامد استخدام
انتصابات مبتني برشايسته ساالريي
جذب كاركنان شايسته و اليق و توانمند در
جهت نیل به اهداف كالن
هدفمندی نیرو انساني در سازمان

عدم تبعیض و رعايت عدالت
سازماني

كیفیت در جذب و نگهداری
نیروی انساني

برنامه ريزی در راستای رسیدن به كیفیت اتاق فکرهای نیرو در
راستای تصمیم گیری
اهداف نیروی دريايي
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رقابت در راستای دستیابي به سازمان قوی و
نیرومند
كاهش هزينههای بیهوده
دسترسي به اهداف مادی و معنوی
8

در راستای كاهش هزينهها
همسو سازی كاركنان در راستای اهداف نیرو

وجود تناسب بین مهارتها و عاليق
فردی و سازماني

برنامه ريز منسجم
افزايش قدرت نیرو در منطقه
گسترش منطقه عملیاتي نیرو
حمايت و اولويت سازماني و مديران ارشد
سازمان
9

رقابت سازمان
تمايل به قدرتمند بودن سازمان

ايجاد محیط رقابتي

رسیدن به اهداف سازماني
اهداف سازماني نیرو دريايي راهبردی ارتش
جمهوری اسالمي ايران
رقابت نیرو دريايي با ساير نیرو دريايي جهان
ارتقائ بهره وری سازمان منطبق با تعهدات
الزامات تجهیزات و اعتبارات
آموزش ،اجتماعي نمودن  ..........بروز ....
افزايش گارايي نیروی انساني
1

توجه ويژه به آموزشها و ايجاد انگیزه برای
كاركنان تحصیل كرده سازمان
برطرف كردن موانع رشد نیرو انساني

ارائه آموزشهای صحیح و مورد نیاز ايجاد تحول در سیستم آموزش
نیرو در راستای بازآموزی توانايي
جهت رشد نیروی انساني

افزايش و تقويت رفتار سازماني كاركنان
فرهنگ سازماني
تامین نیازهای بهداشتي ( ناراضي ) نبودن و
ايجاد انگیزه ( رضايتمندی ) در كاركنان
8

عاليق ذاتي انسانها براساس نیاز به پیشرفت و
توسعه
نگهداشت و انگیزش كاركنان در محیط كار

نگرش مثبت سازمان به معیشت و
رضايتمندی نیروی انساني

توجه به معیشت كاركنان و رفع دغدغه زندگي
كاركنان

كیفیت روحیه و رفاه افراد موثر
در سازمان

از بین بردن مشکالت اقتصادی
توانمندی و انگیزشي فردی كاركنان
4

توجه به نیازهای انساني مانند عزت كاركنان
نظامات و كارامد حقوق دستمزد و پاداش

تالش در حفظ
سازمان

افراد با تجربه

سطح رفاهي و معیشتي سازمان
9

تفکر صحیح مديريت برای پیشرفت سازمانها
رهبری كارآمد
فرماندهي كارآمد

نقش حمايتي مديران در ايجاد
سبك مديريت و رهبری نیروی
و افزايش بهره وری نیروی
انساني
انساني
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به كارگیری مديران از نیروهای جوان و خالق
واقعیت گرا بودن مديران در سازمان
رابطه مستقیم بین بهره وری سازمان و بهره
وری كاركنان
سازامان خالق و نوآور
جدول ()3

طبقات

مقوالت
ايجاد نمودن اختیار محیط مناسب برای كاركنان
عوامل محیطي سازمان
شرايط محیطي و خدمتي دورن سازماني

طراحي و استقرار محیط سازماني

شرايط محیطي و خدمتي دورن سازماني
وجود محیط سازماني آماده برای كاركنان متعهد و با تخصص
استراتژی توجه به شرايط محیطي سازمان
كیفیت در جذب و نگهداری نیروی انساني
ايجاد برنامه ريزی مناسب مديران سازمان در راستای هدف و چگونگي استفاده از كاركنان

برنامه ريزی و جذب و نگهداری نیروی انساني

نگهداری سرمايه انساني
افزايش كیفیت اتاق فکرهای نیرو در راستای تصمیم گیری
نقش پررنگ مديران در ايجاد تحول
نقش حمايتي مديران در ايجاد و افزايش بهره وری نیروی انساني
مکانیزمهای مديريتي

تحول اساسي در مديران
ارتقاء كیفیت گروههای مشاورين
ضعف بودن مديريت
استراتژی مديران ارشد سازمان در به كارگیری صحیح كاركنان
ايجاد تحول در سیستم آموزش نیرو در راستای بازآموزی توانايي
ارائه آموزشهای ارتباط محور و تعاملي به مديران
تحول در سیتمهای آموزشي

مکانیزمهای آموزش

ضعیف بودن سیستم آموزش
تقويت سیتم آموزش و ارائه آموزشهای پژوهش محور
اجبار در آموزش به همه كاركنان نیرو
كیفیت روحیه و رفاه افراد موثر در سازمان
نقش حمايتي مديران در تامین امکاانات و تسهیالت برای كاركنان راستای افزايش بهره وری
ايجاد رضايت مندی در كاركنان

مکانیزمهای رفاهي

استراتژی توجه به رضايتمندی و ايجاد انگیزه در كاركنان
برنامه ريزی صحیح سسازمان در راستای رسیدن به اهداف
مکانیزمهای برنامه ريزی

دستیابي به اهداف سازماني
برنامه ريزی مناسب سازمان در رسیدن به اهداف محوله آن
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از آنجا كه در طراحي مدل بايستي نخست مؤلفه ها تعیین و سپس رابطه بین آنها تبیین گردد و پس از آن منطق انتخاب اين
مؤلفهها و ارتباط بین آنها تشريح شود ،در گام دوم براساس دادههای به دست آمده ،ارائه مدل مفهومي بهرهوری سرمايه
انساني مورد نظر قرار گرفت كه  1مؤلفه به شرح زير در شکل  2قابل مشاهده است ،ارائه گرديد

عوامل تاثیرگذار:
ايجاد رضايت در كاركنان
كیفیت روحیه و رفاه افراد موثر در
سازمان
نقش حمايتي مديران در ايجاد و
افزايش بهره وری نیروی انساني

شرایط علی:
طراحی و استقرار محیط سازمانی:
ايجاد نمودن اختیار محیط مناسب
برای كاركنان
توجه به شرايط محیطي سازمان
برنامه ریزی و جذب و نگهداری
نیروی انسانی :كیفیت در جذب و
نگهداری نیروی انساني
نگهداری سرمايه انساني

استراتژی های عملی و تعاملی
برنامه ریزی جذب و نگهداری

پیامد های بهره وری

نیروی انسانی :نگهداری سرمايه انساني
درك

استعداد

كاركنان

ايجاد رقابت و بهبود عملکرد سازمان

استراتژی

كیفیت ماموريت های محوله سازمان

مکانیزم برنامه ریزی :دستیابي به

مکانیزم های مدیریتی :نقش

ايجاد يك سازمان پويا و خالق

اهداف سازماني استراتژی همسو سازی

پررنگ مديران در ايجاد تحول

ايجاد رضايتمندی از عملکرد و

اهداف

افزايش كیفیت اتاق فکرهای نیرو

مقوله محوری:

در راستای تصمیمگیری

ارتقای مهارت های كاركنان

مکانیزم های آموزشی:

ارائه

آموزش های ارتباط محوری و
تعادلي مديران
تحول در سیستم های

عوامل مداخله گر:

آموزشي

عوامل محیطي سازمان
ضعیف بودن سیستم آموزشي
ضعیف بودن مديريت

شکل ( )2مدل مفهومی بهرهوری سرمایه انسانی

بحث در اين پژوهش  1سوال كلیدی و ارتباط و تأثیر عوامل موثر بر آنها ،برای ارائه مدل مفهومي بهرهوری سرمايه انساني در
نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران مشخص گرديد .تبیین ارتباط بین عوامل موثر بر فاكتورها در قالب نظريات
مختلف بیان گرديد كه به منظور روايي تحقیق ،يافتههای اين پژوهش برای مشارتكنندگان در مصاحبه ارائه و متن نظريه
توسط آنها مطالعه و نقطه نظرات آنها اعمال شده است .اين پژوهش توسط  2نفر از اساتید مورد مطالعه و بازبیني قرار گرفته
و مواردی جهت اصالح يا تغییر نظريه بیان شده است .به منظور پايايي طرح حاضر ،از حسابرسي فرآيند استفاده گرديد.
مطالعه و يافته های آن زماني قابل حسابرسي هستند كه محقق ديگر بتواند مسیر تصمیم به كا ررفته توسط محقق در طول
مصاحبه را با روشني و وضوح پیگیری كند و سازگاری مطالعه را نشان دهد .به عالوه محقق ديگر بايد بتواند به نتیجهگیری
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مشابه يا قابل مقیاسهای برسد ،به عبارت ديگرنتیجهگیری وی در مورد دادهها ،ديدگاه و موقعیت او متضاد با نتیجهگیری
محقق نباشد .مسیر تصمیم راهي را برای محقق ايجاد ميكند تا مسیر ارتباطات حسابرسي را تأيید كند .مسیر تصمیم متضمن
بحث صريح و واضح تصمیمات گرفته شده درباره انتخابهای نظری ،روشي و تحلیلي در طول مصاحبه است(بازرگان.)6399 ،
برای محاسبه پايايي مصاحبه با روش توافق درون موضوعي دوكدگذار(ارزياب) ،از يکي از اساتید حوزه بهرهوری درخواست شد
تا به عنوان همکار پژوهش (كدگذار) در پژوهش مشاركت كند .آموزشها و تکنیكهای الزم جهت كدگذاری مصاحبهها به
ايشان انتقال داده شد .در هر كدام از مصاحبه ها كدهايي كه از نظر دو نفر با هم مشابه هستند ،با عنوان توافق و كدهای غیر
مشابه با عنوان عدم توافق مشخص شدند .در نهايت با كمك فرمول ذيل ،میزان صحت و پايايي تحقیق مورد ارزيابي قرار
گرفت .نتايج حاصل از كدگذاری در حسابرسي فرآيند در جدول ذيل آمده است.
جدول ( *1001 )4تعداد کل کدها *2 /تعداد توافقات =درصد توافق درون موضوعی
رديف

عنوان مصاحبه

تعداد كل دادهها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پايايي
بازآزمون(درصد)

6

اول

68

8

2

%11

پنجم

68

9

4

%93

دهم

28

9

3

%14

دوازدهم

32

63

2

%91

پانزدهم

22

8

6

%96

666

42

62

%98

2
3
كل

همانطوركه جدول باال نشان ميدهد ،تعداد كل كدهای ثبت شده توسط هر دو نفر(محقق و فردهمکاریكننده) برابر  ،66تعداد
كل توافقات بین اين كدها  ،42و تعداد كل عدم توافقات بین اين كدها  62است .پايايي بین دو كدگذار با استفاده از فرمول
ذكر شده  ٪ 98است كه از  ٪ 12باالتر بوده بنابراين قابلیت اعتماد كدگذاریها مورد تأيید است (بازرگان.)6399 ،
با توجه به اينکه بازرگان ( ) 6399اعتباربخشي به نتايج را بخشي از فرآيند پژوهش تئوری داده بنیاد ميداند ،با استفاده از اين
مفهوم ،در جريان كدگذاری باز به شیوه مقايس های ،پیوسته پژوهشگران دراين تحقیق به تطابق همگوني میان اطالعات و
مقولههای پديدار شده ه پرداختند .فرايند مشابهي از بازبیني دادهها نسبت به مقولهها در مرحله كدگذاری محوری صورت
پذيرفته و پژوهشگران سؤالهايي درباره مقولهها طرح كرده و پس از آن ،دادهها را مرور و شواهد ،رويدادها و وقايع را جستجو
نمودهاند.
بحث و نتیجهگیری
در اين تحقیق تالش شد تا مدل مفهومي بهرهوری سرمايه انساني در نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران ارائه شود.
نتايج به دست آمده حاصل از كدگذاری دادهها درچند مرحله و استخراج طبقهها ،نمايانگر آن است برای اينکه بتوان مدل
مفهومي بهرهوری سرمايه انساني را در اين نیرو به طور موفقیتآمیز پیاده سازی كرد ،به فاكتورهای زيادی بايد توجه نمود.
نکته ديگر اينکه برخي از آنها به طور مستقیم با عوامل ديگر در ارتباط هستند بنابراين لزوم توجه به نوع ارتباط و نوع تأثیری
كه بر هم دارند،احساس ميشود .با توجه به مصاحبههای انجام شده در قالب  1سوال اصلي پژوهش شرايط علي ،مقوله
محوری ،پیامدها ،عوامل مداخلهگر ،عوامل تاثیرگذار و استراتژیهای عملي و تعاملي ،به قرار زير است:
شرايط علي پديد آورنده بهرهوری نیروی انساني به اين شرح است :طراحي و استقرار محیط سازماني :ايجاد نمودن اختیار
محیط مناسب برای كاركنان و توجه به شرايط محیطي سازمان همچنین در زمینه برنامه ريزی و جذب و نگهداری نیروی
انساني :كیفیت در جذب و نگهداری نیروی انساني و نگهداری سرمايه انساني ميباشد .مقوله محوری بهروری نیروی انساني
شامل ،مکانیزم های مديريتي؛ نقش پررنگ مديران در ايجاد تحول و افزايش كیفیت اتاق فکرهای نیرو در راستای تصمیمگیری
همچنین در مکانیزمهای آموزشي؛ ارائه آموزشهای ارتباط محوری و تعادلي مديران و تحول در سیستمهای آموزشي ميباشد.
پیامدهای بهروری نیرو انساني شامل :ايجاد رقابت و بهبود عملکرد سازمان ،كیفیت ماموريتهای محوله سازمان ،ايجاد يك
سازمان پويا ودخالق و ايجاد رضايتمندی از عملکرد و ارتقای مهارتهای كاركنان ميباشد .عوامل مداخله گر در ايجاد بهروری
نیروی انساني شامل :عوامل محیطي سازمان ،ضعیف بودن سیستم آموزشي و ضعیف بودن مديريت ميباشد .عوامل موثر در
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ايجاد بهروری نیرو انساني شامل مکانیزم های رفاهي؛ ايجاد رضايت در كاركنان و كیفیت روحیه و رفاه افراد موثر در سازمان و
همچنین مکانیزمهای اصالح ساختار رفاهي؛ تقويت در سیستم اداری و ارزيابي مناسب و صحیح عملکرد كاركنان ميباشد.
استراتژیهای عملي و تعاملي بهره وری نیروی انساني شامل؛ برنامه ريزی جذب و نگهداری نیروی انساني ،نگهداری سرمايه
انساني و استراتژی درك استعداد كاركنان و همچنین مکانیزم برنامه ريزی؛ دستیابي به اهداف سازماني و استراتژی همسو
سازی اهداف ميباشد.
در پايان پژوهش به يك مدل مفهومي از سازوكارهای بیان شده در قسمت باال بیان گرديد كه از طريق آن سازمان نیروی
دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران نیازمندیهای علمي خود را در زمینه بهرهوری نیروی انساني تشخیص داده شد .همان
گون ه كه در نمودارمفهومي باال نمايش داده شده است ،يکي از ضرورتهای سازمانهايي مانند نیروی دريايي (وابسته به
نیروهای مسلح) ،توجه به پژوهشهای كاربردی به نیازهايي مانند افزايش بهرهوری آن متناسب با شرايط كشور ايران است .با
توجه به اينکه اين پژوهش در نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران در زمینه بهرهوری نیروی انساني مورد مطالعه قرار
گرفت .به مديران ارشد سازمان پیشنهاد نمود از نتايج و مدل مفهومي ارائه شده در اين تحقیق در ارتقای بهرهوری نیروی
انساني اين نیرو استفاده نمايند .همچنین به متغیرهايي مانند شرايط محیطي و دقت در جذب و نگهداری نیروی انساني توجه
بیشتری نمايند .زيرا علل پديد آورند بهره وری نیروی انساني در اين نیرو با توجه به اين متغیرها صورت ميپذيرد و همچنین
مکانیزمهای مديريتي و آموزشي در جهت ارتقای بهره وری و تحول در سیستم آموزش نیروی انساني به عنوان متغیرهای
محوری در نیروی دريايي ارتش مشخص گرديد كه بايد به آن توجه كافي داشته باشند .هدف از به افزايش بهرهوری نیروی
انساني رسیدن به هدفهای سازمان مي باشد كه بايد از قبل معین و برای كاركنان تبیین گردد تا بتوان میزان مشاركت
كاركنان ،چگونگي به كارگیری از آنها د ر اين امر مهم افزايش داد .همچنین براساس شرايط سیاسي و نظامي حاكم بر منطقه،
نیروی دريايي نیازمند اين مي باشد كه كاركنان آن از بهره وری باالتری برخوردار باشد تا بتوان امور محوله و ماموريتهای
بسیار مهم كه بر عهده اين نیرو ميباشد را به خوبي به سرانجام برساند .برای ايجاد بهرهوری نیروی انساني عواملي مداخلهگر
مانند عوامل محیطي سازمان ،ضعیف بودن سیستم آموزشي و ضعیف بودن مديريت مي باشد كه سازمان تالش به برطرف
كردن آن باشد .همچنین عواملي موثر در ايجاد بهروری نیرو انساني شامل مکانیزمهای رفاهي؛ ايجاد رضايت در كاركنان و
كیفیت روحیه و رفاه افراد موثر در سازمان و همچنین مکانیزمهای مديريتي؛ نقش حمايتي مديران در ايجاد و افزايش بهره
وری نیروی انساني ميباشد .همچنین سازمان بايد در برنامه ريزی جذب و نگهداری نیروی انساني ،نگهداری سرمايه انساني و
استراتژی درك استعداد كاركنا ن و همچنین مکانیزم برنامه ريزی؛ دستیابي به اهداف سازماني و استراتژی همسو سازی اهداف
تالش فراواني را نمايند .با توجه به ايجاد مدل بهرهوری ،پیامدهای بهروری نیروی انساني برای نیرو بسیار مهم ميباشد كه
ميتواند در رقابت و بهبود عملکرد سازمان ،كیفیت ماموريتها ی محوله سازمان ،ايجاد يك سازمان پويا و خالق و ايجاد
رضايتمندی از عملکرد و ارتقای مهارتهای كاركنان بسیار مطلوب و موثر باشد .در واقع اين پیشنهاد ميتواند در بسیاری از
سازمان های نیروی مسلح هم به عنوان پیشنهاد كاربردی مورداستفاده قرار گیرد .با مطالعه ساير تحقیقات در حوزه بهرهوری
مشخص گرديد
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