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نه سواحل مکرانیتوسعه بهويراهبردییایدريرویندریانسانيروینت یآموزش و تربرابطه یبررس
3رضا صابرمحمد،2، پیمان جعفري تهرانی1یورکانیابوطالب مطلب

نوشهر) ره(ینیامام خمییایدانشگاه علوم دریئت علمیو عضو هیت آموزشیریمديدکتريدانشجو1
دریایی امام خمینی نوشهره علوم فرمانده دانشگا2

ارشناس ارشد معاونت آموزش نداجاک3

دهیچک

انکار ناپذیر است در این مقاله به بررسی رابطه  آموزش و تربیت سواحل مکرانپرچم دار توسعه ياز ارگان هایکینیروي دریایی راهبردي به عنوان نقش از آنحا که 
بین آموزش -1بر این اساس فرضیه هاي  پژوهش این گونه تعریف شده استنیروي انسانی در نیروي دریایی راهبردي با توسعه بهینه سواحل مکران پرداخته شده است

بین -3.بین آموزش هاي ضمن خدمت و توسعه سواحل مکران  رابطه وجود دارد- 2.مکران رابطه وجود داردنه سواحل یو توسعه بهییایدریت افسران دانشگاهیو ترب
نیاز از نمونه موردهمبستگی است  و از پرسشنامه اطالعات - از نوع توصیفی پژوهش.نه سواحل مکران رابطه وجود داردیو توسعه بهییایت درجه داران دریآموزش و ترب

تعیین گردید و براي توصیف داده ها از آمار توصیفی و براي بررسی فرضیه % 87ید روایی آن روایی محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ آماري کسب گرد
نفر بصورت 248دریایی ارتش افسران و درجه داران نیروي نفر جامعه آماري 700بر این اساس بین . هاي پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است 

.تایید شده است ٪95تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد فرضیه هاي  پژوهش در سطح اطمینان . تصادفی طبقه اي انتخاب و بررسی فرضیات پژوهش صورت گرفت

تربیت،توسعه، آموزشنیروي دریایی،سواحل مکران،:يدیکليواژه ها

مقدمه- 1
ت ساحلیاهم1- 1

ن نوارها یا.ن استیزمینواحگر یاز دیار متفاوتیبسيهایژگیوِيا ،دارایدر-یست بوم خشکیدو زیبه عنوان فصل مشترك و محل تالقیمناطق ساحل
ل گسترده یسمه دوم سده گذشته یل شدندچنانچه از نیتبدین جهانیستم نوی،آرام آرام به کانون و هسته سيانوردیاز سده شانزدهم با آغاز انقالب در

بوده که سواحل مکران يگسترده ایمرز ساحليز دارایران نیایاسالميجمهور.)1389پور،یمیکر(ده شده اندیآن کشيت ها به سویت و فعالیجمع
کشور در يعظم رهبرر مقام میبه آن نشده است و در حال حاضر با تدابیل گوناگون  توجه آنچنانیباشد که متاسفانه تا کنون به دالیاز سواحل میکی

يگر کشورها یانوس ها و دیران را با اقیکشور که ارتباط ايدیاز مناطق کلیکیعه داده و به عنوان ن سواحل  را تا حد ممکن توسیتالش است تا بتواند ا
ر است لذا از آنجا که ین سواحل انکار ناپذیبه عنوان پرچم دار توسعه ايراهبردییایدريرویان نقش نین مید و در ایکند مطرح نمایبرقرار میانوسیاق
ن یباشد در ایت مناسب میآموزش و تربیانسانيروین نیداشتن ايباشد و شرط الزم برایتوسعه میخته عامل اصلیمتخصص و فرهیانسانيروین

.سواحل مکران پرداخته شده استنه یبا توسعه بهيراهبردییایدريرویدر نیانسانيرویت نیرابطه  آموزش و تربیمقاله به بررس

باشد و از یخود مییایاز عوامل مهم توجه همه کشورها به سواحل دریا به اقتصاد خشکیاقتصاد دریرگیکرد گسترده جهان هزاره سوم به ساحل و چیرو
ش تا کنون یسال پ30که از يبطوریمبادالت جهانشدن ییایو دریبازرگان-2ت  در سواحلیاستقرار جمع-1ن عوامل مهم شمردن سواحلیمهمتر
با تحول در اندازه،شمار و سرعت یتا کنون تجارت جهان90ها بوده است و از آغاز دهه یانقالب در بندرها و کشتیجهانیده در بازرگانین پدیمهمتر

ستم آمد و شد یبه سیدسترسيهایژگیويداراییایدريکرانه ها:یمحور صنعت-4يد انرزیمحور تول- 3.داردیناگسستنيوندیپییایناوگان در
40ت جهان حداقل یدرصد جمع60ک به ینزد: يپروريو آبزيریگیمحور ماه-5.باشندیو نفت و گاز میجهانيبه بازارهایارزان،بازارکار،و دسترس

کشورها در کرانه یاتیحيل استقرار کانون هایبه دل: یمحور نظام-7يمحور گردشگر-6. آورندیا ها به دست میخود را از دریوانین حیدرصد پروت
از يشماريروها علت وجودین نیکه حضور گسترده ايشوند  به طوریده میساحل کشينده به سویبه طور فزایورزمیدفاعيروهای،نییایدريها

.نه ساز رونق کسب و کار بوده اندیا دست کم زمیبندرها ،شهر ها،گسترش آنها و 
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تیتراکم جمع2- 1- 1

گر سواحل کشور بلکه نسبت به یدیچابهار،کنارك و جاسک در کرانه سواحل مکران نه تنها نسبت به تراکم نسبيت در شهرستان هایجمعیتراکم نسب
Prutt)17ان یو در م106جهان یکشور ساحل123ان ین میت ساحل نشیزان جمعیران در میکه رتبه ايار اندك است به طوریز بسینیتراکم مل

(prutt and cimino,2000)باشدیم16قا یانه و شمال آفریکشور خاورم .

به بنادریوابستگ3- 1- 1

ن یاز ایبخشيایرود و تجربه هشت سال دفاع مقدس گویران به شمار میايبرايراهبرديدیتهدیخارجیدگاه بازرگانیاز دیبه بنادر جنوبیوابستگ
.ر استیژه سواحل مکران انکار ناپذیمقتدر در سواحل کشور و بوییایدريروین منظور لزوم وجود نیو به همخطر است

:سواحل مکران4- 1- 1

دیگر سواحل مکران به دلیل پرت بودن، دورافتادگی و در حاشیه ماندن این ساحل نسبت به کانون ها و محورهاي حیاتی ایران و حتی در مقایسه با 
نی به دریاي در کرانه هاي مکران قاچاق کاال و مواد مخدر،ورود غیر مجاز شناورهاي صیادي پاکستا.سواحل تا کنون به عنوان سر پل قرار نگرفته است 

آموزشی سرزمینی ایران، قاچاق آبزیان و درگیري هاي قومی کمابیش در جریان است و مشکل پایه اي این کرانه عقب ماندگی هاي همه جانبه فرهنگی و 
.است

نیروي دریایی و سواحل مکران5- 1- 1

عمان و يایژه دریو به ویبآيت حراست از مرزهایولئباشد مسیمطرح ميراهبرديرویک نیران که به عنوان یایاسالميارتش جمهورییایدريروین
شود یمحسوب منیافته توسعه،محروم تر و از بعد توسعهیگر نواحیقسمت از سواحل کشور نسبت به ديو از آنجا که اسواحل مکران را برعهده دارد

ه بر صیانت از مرزهاي آبی با ایجاد  و گسترش پایگاهها نسبت به توسعه و آمایش نیروي دریایی مسیولیت سنگینی در این منطقه داشته چرا که عالو
قطعا ستسرزمینی منطقه مکران گام هاي بزرگی را برمی دارد و از آنجا که توسعه بدون نیروي انسانی آموزش دیده و صحیح تربیت شده اماکن پذیر نی

را در ... وی،اجتماعیبه سواحل مکران اعزام گردند عالوه بر انجام بهتر امور آثار فرهنگمختلف کشور جهت انجام خدمت يلکردگان ارگانهایهرچه تحص
.خواهد گذاشتين منطقه بر جایا

نیروي انسانی1-1-6

هر حال ساخته دست انسان هستند و انسان است که آالت توسعه پیدا کنند، بهبه هر میزان اماکن ، ابزار و ماشین. منابع انسانی محور هرگونه توسعه است
.آنها را مدیریت می کند و باعث توسعه می شود

شود به از دو زاویه می. سازي نیروي انسانی یکی از مباحث اصلی است که در هر کشور باید به آن توجه شودبنابراین ضرورت توجه به انسان و توانمند
اي براي رسیدن به اهداف توسعه و یک نگاه هم تعریف توسعه منابع انسانی به عنوان یک هدف است هدف ما در وسیلهیک نگاه به عنوان. انسان نگاه کرد

..اي براي رسیدن به اهداف توسعه می باشداین پژوهش نیروي انسانی عنوان وسیله

فرضیه هاي پژوهش-2

.سواحل مکران رابطه وجود داردبین آموزش و تربیت افسران دانشگاهی دریایی و توسعه بهینه -1

.بین آموزش هاي ضمن خدمت و توسعه سواحل مکران  رابطه وجود دارد-2

.بین آموزش و تربیت درجه داران دریایی و توسعه بهینه سواحل مکران رابطه وجود دارد-3
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آموزش- 3

ایجاد یادگیري در یادگیرندگان است که در این مقاله رابطه آموزش آموزش به هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طراحی شده گفته می شود که هدف آن 
در تعریف آموزش می گوید منظور ما از 11ویلیام مک هی و پل تدیر) 1386سیف،(هاي ضمن خدمت با مدیریت بحران دریایی مورد بررسی قرار می گیرد

.یا دانش و بینش الزم را براي کار فرا گیرندآموختن عمل یا مجموعه ایی از اعمال است که موجب می شود افرادي مهارت 

آموزش دانشگاهی- 1- 3

ات در جهان متغیر و پویاي کنونی، دانشگاه نهادي است که پایداري،توسعه و قدرتمندي جوامع را تضمین می کند،دلیل اصلی این اهمیت داراي جه
تحقیقات،شکل جهانی و بین المللی به خود گرفته و همگان متقاضی آموزش عالی در نها کار آسانی نیست، آموزش و آگوناگونی است که شمارش همه 

اساس موفقیت وپیروزي در رقابتها و چالش هاي جدید زندگی .بستر یادگیري مداوم هستند تا نیاز روزافزون خود را به یادگیري و دانش جدید تامین کنند
مهارت هاي انسانی در جوامع است و دانشگاه ها نقش اساسی و انکارناپذیري در انتقال و تولید و کار در جهان امروز ، توانمندي در دانش ،تخصص و 

.)1386میرکمالی،(که به نوبه خود به بهروري سازمان ها تاثیر دارد ران داردتربیت مدیدراطالعات و دانش دارد،عالوه بر این دانشگاهها نقش حیاتی

اگر تا دریروز این موسسه ها بطور ها ناگزیر به مطابقت و همسویی نیازهاي متغیر جامعه و بازار کار می باشندامروزه موسسات آموزش عالی و دانشگاه
. بسیاري ناموفق بوده استمستقل و جدا از نیاز هاي جامعه به آموزش و پرورش نیروي انسانی می پرداختند،تجربه نشان داده است که این روش تا حد

.)2،2001روس(هاي مرسوم آموزش و پرورش و بهینه سازي آنها با نیاز ها و تحوالت دنیا امري مهم و حیاتی به شمار می آید لذا بازنگري در روش 

)1385نصیري، (چگونگی تاثیر آموزش دانشگاهی در افزایش کارایی مدیران 1-3نمودار 

1 . Viliam  Mak He & Pol Tader

2 . rus

آموزش

هاي فرديتغییر در مهارت

تغییر در دیدگاه هاي فردي

تغییر در بازده فردي و گروهی

کارکردهاي مدیران

برنامه ریزي

سازماندهی

انگیزش

انسانیروابط 

رهبري

کنترل

نتیجه

افزایش کارایی مدیران 
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آموزش ضمن خدمت2- 3

ماندگار در فرد صورت می گیرد تا او بتواند خود را براي انجامتجربه اي است مبتنی بر یاد گیري وبه منظور ایجاد تغییرات نسبتاًضمن خدمتآموزش
دادن کار بهبود بخشد().1387طوسی و صائبی،: ورندال اس، مترجمدوالن، 

:رودمنظور به کار می3ا اهداف مشخص که به و بآموزش کارکنان عبارت است از انجام یک سلسله عملیات مرتب ، منظم 

کارکنانافزایش سطح آگاهی-1

ارکنانکافزایش سطح دانش و مهارت هاي-2

.ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش هاي پایدار جامعه -3

بول آموزش کارکنان عبارت است از باال بردن دانش تخصصی کارکنان به نحوي که بتوانند وظایف شغلی خویش را  به نحو احسن انجام دهند وبراي ق-
)1387فریدونی، (هم تر آماده شوند مسئولیت هاي بیشتر و م

اهداف آموزش کارکنان3- 3

را هدف آموزش و بسیاري از سازمان ها براي باال بردن مهارت و توانایی کارکنان خود منابع وسیعی. هدف اصلی از آموزش کارکنان، یادگیري است 
کارکنان این شرکت دو تا چهار درصد از وقت خود را در . کنان اعتقاد دارد به اهمیت آموزش کاربزرگ عمیقاًکنند مدیر یکی از شرکت هايبهسازي می

تامین کالس می گذرانند و بیشتر آموزش ها به وسیله مدیران شرکت یاد شده مزبور ارائه می شود و هدف آموزش ها بر این است که کارکنان چگونگی 
3)2005ونگ  و بالردو،(منابع شرکت را هم زمان دست یابی به پاداش هایشان بیاموزند 

در کارکنان یکی از اهداف اولیه در مسایل آموزش ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کادر سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره ، بینش و نگرش 
انی پشتیبانی بوجود آمده باشد که رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاري موثر با سازمان تغییردهد و ذهن آنان طوري شکل گیرد که از اهداف سازم

).1387طوسی و صائبی، : ورندال اس، مترجمدوالن، ش(نمایند 

نه پژوهشیشیپ- 4

پژوهشی تحت عنوان آسیب شناسی نظام آموزشی نداجا انجام داده است، هدف پژوهش تعیین علل و عوامل موثر بر ارتقاء و نظام ) 1387(ـ صادقی نسب
استقرار نظام اطالعات نیروي انسانی در زمینه کیفیت منابع - 2هاي موجود در نظام آموزشی نداجا سیبشناخت آ-1: اهداف پژوهش.آموزشی نداجا بود

تجدید نظر و به روز نمودن شرایط احراز مشاغل - 5هاي آموزشی نداجا تجدید نظر در محتوي دوره-4ترویج آموزش هاي مستمر در نداجا -3انسانی 
هاي آموزشی و ارتقاءاثر بخشی بین تجدید نظر اساسی در محتوي دوره-1: هاي پژوهش عبارت بودند ازاساتید، فرضیهارتقاء جایگاه سازمانی -6مدیریتی 

هاي آموزشی مستمر در حین انجام کار و ارتقاءاثر بخشی و کارآیی نظام آموزشی رابطه وجود بین ترویج روش-2و کارایی نظام آموزشی رابطه وجود دارد 
بین -4. تقرار نظام اطالعات نیروي انسانی در زمینه کیفیت منابع انسانی و ارتقاء اثربخشی و کارایی نظام آموزشی نداجا رابطه وجود داردبین اس- 3.دارد

بین -5.اردتجدید نظر و به روز نمودن شرایط احراز مشاغل بویژه مشاغل مدیریتی در انتصابات و ارتقاءاثر بخشی و کارایی نظام آموزشی رابطه وجود د
.ارتقاءجایگاه اساتید مراکز آموزشی و ارتقاءاثر بخشی و کارایی نظام آموزشی رابطه وجود دارد

روش نمونه گیري تصادفی و ابزار جمع آوري .نفر بود270جامعه آماري آن نظام آموزشی نداجا،نمونه .پژوهش از نوع میدانی و با روش همبستگی اجرا شد
درصد ،تجزیه و تحلیل بر اساس جدول لیکرت میانگین و انحراف معیار براي همه متغیرهاي مستقل 77بود پایایی پژوهش اطالعات پرسشنامه و مصاحبه

نتایج این پژوهش نشان می دهد تمام فریضه هاي تحقیق تایید شده است وي همچنین پیشنهاد نموده . به دست آمدspssو وابسته از طریق نرم افزار 

3  .Wang .W. and Belardo
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که مدیران امروزي باید از دانش و مهارت الزم برخوردار باشند آموزش نیروي انسانی متخصص و کارآمد از وظایف اصلی نداجاست و است با توجه به این
.باید در سیستم آموزشی نداجا یک جایگاه ویژه و اساسی براي آموزش ایجاد گردد

هدف پژوهش ران انجام دادیران شرکت مخابرات ایمدوبرعملکرد کارکنان ) بلند مدت(ر آموزش ضمن خدمت یتحت عنوان تاثیپژوهش)1387(یسقراطـ 
پژوهشيه هایفرض؟عات موثر واقع گرددیتواند در عملکرد آنان و کاهش ضاینش آنان میو بیا آموزش کارکنان و باال بردن علم و آگاهیآوي این بود که 

آموزش ضمن خدمت بلند مدت باعث بهبود کاهش )2.گرددیمحوله ميتهایباعث بهبود عملکرد کارکنان در فعالآموزش ضمن خدمت بلند مدت)1
نفر از 152،نمونه آماري شامل رانیران شرکت مخابرات ایمدوکارکنان پژوهش از نوع کاربردي،جامعه آماري .گرددینه ها میهزدرییعات وصرفه جویضا

جه ینتدرصد بوده است81اي و پرسشنامه ،پایایی پژوهش گیري تصادفی ساده و ابزار جمع آوري اطالعات مطالعات کتابخانهجامعه آماري ،روش نمونه
.گرددیمییعات و صرفه جویمحوله و کاهش ضايتهایعملکرد در فعاليآموزش ضمن خدمت بلند مدت موجب بهبود: کهبودن یچن

اد در دانشگاه آزاد یکارکنان شرکت زامییو کارايورآموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهرهيدوره هانقشیبررستحت عنوانیپژوهش)1378(یتوکلـ 
ییو کارايآموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وريدوره ها، هدف پژوهش این بوده است میزان تاثیر انجام داده استيواحد تهران مرکزیاسالم

آیا دوره هاي کوتاه مدت آموزشی موجب افزایش کارایی کارکنان شرکت زامیاد - 1: سواالت پژوهش .ی قرار دهدمورد بررسادیکارکنان شرکت زام
آیا محتوي آموزش ارائه شده در دوره ضمن خدمت نقش اساسی -3میزان تاثیر آموزش بدو خدمت در بهروري کارکنان به چه میزان است؟ -2گردد؟می

نفر از جامعه آماري ،روش نمونه گیري 124شرکت زامیاد ،نمونه آماري شامل کارکنان از نوع کاربردي،جامعه آماري در افزایش بهروري دارد؟ پژوهش 
ه، از آزمون نسبت یآزمون فرضيبرادرصد بوده است و 78اي و پرسشنامه ،پایایی پژوهش تصادفی ساده و ابزار جمع آوري اطالعات مطالعات کتابخانه

آموزش ضمن خدمت برگزار شده جهت کارکنان يهادوره℅95نان ینگونه بوده است که با اطمیق ایجه تحقیفاده شده است و نترسون استیها،آزمون پ
وي همچنین پیشنهاد داده است در متون و نحوه اجراي آموزش ضمن .آنان موثر واقع گردديو بهره ورییکاراياد نتوانسته است در بهبودیشرکت زام

.شرکت زامیاد تجدید نظر گرددخدمت کارکنان 

ت بحران انجام داده یریبا مديرهبريت هایو قابلیرا تحت عنوان ارتباط نقش توسعه منابع انسانیپژوهش)2008(5زیکا هایمزاریو ج4ووتنين پریل-
مدیریت بحران بود که در آن با استفاده از روش هاي گوناگون رهبري در اند،هدف آنان تعیین نقش پیشرفت و توسعه نیروي انسانی و همچنین قابلیت

ن یقرار داده اند و به ایت بحران را مورد بررسیریبا مدین نقش مهم توسعه منابع انسانیک از مراحل بحران و همچنیدر هريت رهبریقابلیفیپژوهش ک
یت بحران متفاوت میریک از مراحل مدیدر هر يت رهبریبلن قایت بحران داردو همچنیریدر مدينقش موثریدند که توسعه منابع انسانیجه رسینت

ا یف یضعيهاییا توانای، دانش،مهارتها يگر رهبریت بحران نشان داده است و در موارد دیریرفتار موثر و مطلوب را در مديموارد رهبریدر بعض. باشد
.ت بحران نشان داده استیرینامطلوب را در مد

4 -Lynn Perry Wooten

5- Erika Hayes James
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روش پژوهش-5

هامولفهشرح 

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استنوع روش پژوهش

سال سابقه خدمت  می باشند5نفر از کارکنان نداجا است که حداقل داراي 700جامعه آماري این پژوهشجامعه آماري

نمونه آماري و 
روش نمونه گیري

نفر می باشد248دراین پژوهش از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي استفاده شده است و حجم نمونه برابر جداول کرجسی و مورگان 

هاي موجود پرسشنامه تدوین شد که پرسشنامه اول پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات پژوهش- 2اي خانهمطالعات کتاب-1ابزار پژوهش
ر این تحقیق براي تهیه ي پرسشنامه ابتدا فرضیه هاي پژوهش شناسایی و به منظور بررسی دقیق تر ، براي آن شاخص د.بود25شامل

.هایی در نظر گرفته شد ،سپس بر مبناي شاخص هاي تعیین شده ، اقدام به طراحی سواالت گردید

روایی و پایایی 
ابزار

ابتدا ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه اي و به ویژه مقاالت بررسی گردید براي افزایش روایی ابزار پژوهش در این تحقیق در 
دقیق انجام واصالحات الزم هايبررسیاولیهبعد از تهیه پرسشنامه.سپس متغییر هاي تحقیق شناسایی و بر اساس آنها پرسشنامه تهیه شد.

در نهایت پس از اطمینان از اینکه پاسخ دهندگان سواالت را .جمع آوري شدنفر از افراد جامعه آماري توزیع و 15صورت گرفت و در بین 
.اشکالی بر پرسشنامه وارد نیست ،پرسشنامه نهایی توزیع گردیددرك کرده

درصد بدست آمد87ب پایایی در این پژوهش با استفاده ار آلفاي کرونباخ محاسبه مقدار آن 

تجزیه وتحلیل 
هاداده

از آنجا که داده هاي این پژوهش در سطح فاصله .ها از آمار توصیفی و براي آزمون فرضیه از آمار استنباطی استفاده شدبراي توصیف داده 
) همگونی واریانس ها، بهنجار بودن جامعه، و فاصله اي بودن متغیرها(اي قرار دارند، و همچنین مفروضه هاي آمار پارامتریک برقرار است

متغیرها باهم از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شدي براي بدست آوردن رابطه

یافته ها- 6

.بین آموزش و تربیت افسران دانشگاهی دریایی و توسعه بهینه سواحل مکران رابطه وجود دارد-ي اولفرضیه

نه سواحل مکرانیبا توسعه بهیآزمون همبستگی میان دو متغیر آموزش افسران دانشگاه-1جدول

سطح معنی داريمیزان همبستگیمیانگینتعداد

ت افسران یآموزش  و ترب
یدانشگاه

24816/26
**47/000/0

24831/156نه سواحل مکرانیتوسعه به

P<0/05*

دار است و این همبستگی معنی . است47/0برابر آموزش افسران دانشگاهی با توسعه بهینه سواحل مکران میزان همبستگی بدست آمده از دو متغیر 
. مورد تأیید قرار می گیرد>05/0ي اول پژوهش با اطمینان فرضیه
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.سواحل مکران  رابطه وجود داردبهینهبین آموزش هاي ضمن خدمت و توسعه- ي دومفرضیه

توسعه بهینه سواحل مکرانباهاي ضمن خدمت آزمون همبستگی میان دو متغیر آموزش-2جدول 

سطح معنی داريمیزان همبستگیمیانگینتعداد

24858/21آموزش ضمن خدمت
**34/000/0 نه سواحل یهیتوسعه ب

مکران
24831/156

P<0/05*

ي این رابطه معنی دار است و فرضیه. است34/0،برابر آموزش هاي ضمن خدمت و توسعه بهینه سواحل مکران  میزان همبستگی بدست آمده از دو متغیر 
مورد تأیید قرار میگیرد >05/0دوم نیز با اطمینان 
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شاخص هاي آماري نمرات آموزش ضمن خدمت-2نمودار

.توسعه بهینه سواحل مکران رابطه وجود داردبین آموزش و تربیت درجه داران دریایی و- ي سومفرضیه

آزمون همبستگی میان دو متغیر تربیت درجه داران دریایی و توسعه بهینه سواحل مکران-3جدول 

سطح معنی داريمیزان همبستگیمیانگینتعداد

آموزش  و تربیت افسران 
دانشگاهی

24816/26
**47/000/0

24831/156توسعه بهینه سواحل مکران

P<0/05*

این رابطه معنی دار است و . است47/0ت درجه داران و توسعه بهینه سواحل مکران  ،برابر یمیزان همبستگی بدست آمده از دو متغیر آموزش و ترب
.مورد تأیید قرار میگیرد>05/0ي دوم نیز با اطمینان فرضیه
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شاخص هاي آماري نمرات آموزش درجه داران-3نمودار

نتیجه گیري- 7

عنوان یکی از مناطق اصلی گسترش فضاي ژئوپلوتیکی جمهوري اسالمی ایران بر حوزه  اقیانوس هند و جنوب شرقی آسیا می باشد که سواحل مکران به
تالش است تا بتواند این متاسفانه تا کنون به دالیل گوناگون  توجه آنچنانی به آن نشده است و در حال حاضر با تدابیر مقام معظم رهبري، کشور در

برقرار می کند سواحل  را تا حد ممکن توسعه داده و به عنوان یکی از مناطق کلیدي کشور که ارتباط ایران را با اقیانوس ها و دیگر کشورها ي اقیانوسی 
ن یباشد  در ایران میایاسالميارتش جمهورییایدريروید نینمایفا مینه این توسعه بهیرا در ايدیکه نقش کلییاز ازگان هایکیلذا .دیمطرح نما

الزم برخوردار يست از آموزش هایباین پرسنل مین مهم ایتحقق اين توسعه دارند که براین نقش را در ایرو  مهمترین نیشاغل در ایانسانيرویان نیم
و به همین منظور هدف . د در توسعه سواحل مکران نایل شودبه اهداف خو1404بتواند مطابق با اهداف سند چشم انداز يراهبردییایدريرویشوند تا ن

وي دریایی این پژوهش با توجه به اهمیت آموزش نیروي انسانی نداجا در توسعه بهینه سواحل مکران بررسی رابطه  آموزش و تربیت نیروي انسانی در نیر
:بهینه سواحل مکران بود که نتایج  حاصله به صورت زیر می باشدراهبردي و توسعه

رابطه ٪95تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین آموزش و تربیت افسران دانشگاهی دریایی و توسعه بهینه سواحل مکران در سطح اطمینان - 1
وجود دارد

رابطه وجود دارد٪95خدمت و توسعه بهینه سواحل مکران در سطح اطمینان هاي ضمنتجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین آموزش-2

رابطه وجود دارد٪95درجه دارانو توسعه بهینه سواحل مکران در سطح اطمینان تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد بین تربیت  و آموزش-3

ي دریایی راهبردي در جهت تحقق توسعه بهینه سواحل مکران برنامه ریزي بسیار با توحه به نتایج حاصله از پژوهش اینگونه استنباط می شود که نیرو
احی شده مطلوبی جهت آموزش  پرسنل خود انجام داده است بگونه اي که نیرو بتواند اقدامات خود را جهت توسعه سواحل مکران برابر برنامه زمانی طر

ان و دست یشنهاد دارد متولیپيراهبردییایدريرویک عضو کوچک جامعه بزرگ نیه عنوان ج پژوهش باال نگارنده بیکن عالوه بر نتایل.انجام دهد 
ضمن خدمت توجه نموده باشد يوزش هاش به آمیش از پیبزات یع ابزار و تجهیو توسعه سرشرفت روز افزون دانش یاندرکاران آموزش نداجا با توجه به پ

.میینمایممکن طن شکل یشرفت و توسعه را به بهتریر پیکه مس
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

مراجع-8

يواحد تهران مرکزیارشد، دانشگاه آزاد اسالمیان نامه کارشناسی، پاییو کارايآموزش ضمن خدمت در ارتقاء بهره وريها، نقش دوره1378ترا، ی، میتوکل]1[

دفتر پژوهشهاي فرهنگی: و دوم ، چاپ پنجم، ناشر، تئوري و طراحی سازمان، جلد اول 1382پارسیان،ع و اعرابی، م ، : دفت ریچارد ال، مترجم]2[

مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم: ، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، ناشر1387طوسی، م و صائبی، م،: ورندال اس، ش، مترجمدوالن، ش] 3[

،روانشناسی پرورش، انتشارات آگاه، چاپ چهارم1386سیف، ع، ]4[

آزاد دانشگاهارشد، یان نامه کارشناسیران، پایران  شرکت مخابرات ایر آموزش ضمن خدمت بلند مدت برعملکرد کارکنان از نظرمدی، تاث1378د، ، محمویسقراط]5[
واحد رودهن یاسالم

نظام آموزش نداجا، ناشردفتر مطالعات نداجایب شناسیق آسی، تحق1387نسب، محسن، یصادق]6[

آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، بررسی نگرش خالقانه مدیر در مواجهه با موقعیت بحران در سازمانهاي 1387فریدونی، س، ]7[

کی،شماره یانسانيایران،جغرافیسواحل اي،مقاله نفاوت راهبرد1389،یمیکر]8[

ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري، بررسی رابطه انواع آموزش با مدیریت بحران در سازمان بنادر و دریانوردي،پایان نامه کارشناسی 1388مطلبی ورکانی، ا،]9[

، مقاله دانشگاه بعنوان سازمان یادگیرنده و دانش آفرین، دانشگاه تهران1386میر کمالی، س، ]10[

) ع(دانشگاه افسري امام علی: ، مقاله بررسی ارتباط آموزش با کارکردهاي مدیران و فرماندهان، ناشر1385حسین، نصیري، ]11[
[12] Lynn Perry Wooten and Erika Hayes James , April, 2008  , linking Crisis Management and

Leadership Competencies:The Role of Human Resource Development
[13] Pruett, L, and cimino, Joe; and Palmer, H; (2000). "Management of global maritime limits and boundaries   using Geographical
information System

[14] Wang .W. and Belardo .S, 2005, strategic integration: Aknowledge Management approach to Crisis Management, proceeding of the
38th Hawaii International conference on system sciences(pp.252-260). Big Island. Hawaii IEEE computer society.


