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چکیده
هدف این پژوهش تبیین چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی
ایران است .جامعه آماری ،تعداد  90نفر از فرماندهان ،مدیران و کارکنان هوانیروز آجا است که با
هوانیروز آجا آشنایی کامل داشته و از سنوات خدمتی باالیی برخوردارند .از مصاحبه ،پرسشنامه و
مطالعات کتابخانهای بهعنوان ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد .تجزیهوتحلیل کیفی با استفاده از
مطالعه اسناد و مدارک و نظرات صاحبنظران انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد  %74افراد جامعه
نمونه (اکثریت مطلق) معتقدند که در حوزه ارزیابی عملکرد ،مؤلفههای ارزیابی عوامل سازمانی و
فردی میتواند بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیرگذار باشد و
فقط  %26افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم میدانند .همچنین  %79افراد جامعه نمونه معتقدند
که در حوزه رفتار فردی ،مؤلفههای نگرش و انگیزش میتوانند بر توانمندسازی بازرسین فنی
هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیرگذار باشند و فقط  %21افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم
میدانند.
واژههای کلیدی:
هوانیروز ،بازرسین فنی ،توانمندسازی ،ارزیابی عملکرد ،رفتار فردی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دفاعی
 . 2عضو هیئتعلمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ،تهران ،ایران
 . 3عضو هیئتعلمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا ،تهران ،ایران
*نویسنده مسئولahmadmehdi1446@gmail.com :
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مقدمه
منابع انسانی در تمامی اعصار ،مهمترین عامل دستیابی به توسعه است .و علیرغم پیشرفتهای
فوقالعاده در زمینۀ علوم و فناوری و نقش آن در توسعه اقتصادی و صنعتی ،منابع انسانی نیز
بهعنوان خالق و بهکارگیرنده فناوری نقشی روزافزون یافته است( .جسری .)9 :1389 ،در
خصوص توانمندسازی کارکنان باید به این نکته توجه شود که این عمل عالوه بر اینکه شرایط
مناسب برای جایگزینی ،ارتقاء و ترفیعات و چرخشهای شغلی را فراهم میآورد ،تحوالت و
دگرگونیهای دیگری را نیز در تمام ابعاد (فنی ،اداری ،سازمانی و غیره) در سازمانها به دنبال
خواهد داشت .لذا بهمنظور تحقق اهداف یادشده در سازمانها باید اقدام به توانمندسازی نیروی
انسانی نمود ،تا با اطمینان بتوان با این کار مشکالت احتمالی را به حداقل ممکن کاهش داده و
در عوض گام مؤثری را در افزایش بازده و بهرهوری برداشت (طالبیان .)12 :1387 ،نیروی
انسانی مهمترین رکن هر سازمان را تشکیل داده که میتواند کشور را بهسوی اهداف توسعه
هدایت نماید .استفاده صحیح از نیروی انسانی بهمثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر
جامعه بهصورت مسئلهای حائز اهمیت همواره موردتوجه دولتها بوده است ،بهعبارتدیگر
میتوان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب میشود و تحقق اهداف توسعه
تا حد قابلتوجهی به نحوهی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی وابسته شده
است(ابوالحسنی.)82 :1397 ،
با در نظر گرفتن تحوالت زیادی که در عرصه عملیاتها و جنگها صورت گرفته ،هوانیروز
ارتش جمهوری اسالمی ایران که جزئی از سازمان رزمی نیروهای مسلح کشور جمهوری
اسالمی ایران بوده جهت بهرهگیری مناسب از توان حداکثری تجهیزات پروازی موجود با سطح
ایمنی بسیار باال ،نیازمند نیروی انسانیای توانمند در حوزه فنی هوانیروز بخصوص در بخش
نظارتی و کنترل کیفی آن است تا بتواند با بهرهگیری مناسب از این تجهیزات ایمن و کارآمد،
در شرایط مختلف ،مأموریت اصلی خود را به نحو مطلوب و ایمن به انجام رساند.
به نظر می رسد ،شناسایی چگونگی تأثیر عوامل ارزیابی عملکرد و رفتار فردی بر توانمندسازی
بازرسین فنی از این نظر حائز اهمیت باشد ،که میتواند در برنامهریزیهای کالن آتی و
زمینههای ارتقاء سطح آمادگی هوانیروز با ضریب ایمنی باالی پروازها جهت مقابله مؤثر با انواع
تهدیدات نظامی و امدادرسانی هنگام وقوع بالیای طبیعی اثرگذار باشد .لذا هدف اصلی از انجام
این پژوهش تبیین چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز است .این مقاله به دنبال پاسخ
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به این سؤال است که؛ چگونه میتوان بازرسین فنی هوانیروز را توانمند ساخت؟ برای پاسخ به
این سؤال دو سؤال به شرح ذیل در نظر گرفته شده است؛
چگونه میتوان بازرسین فنی هوانیروز را در حوزه ارزیابی عملکرد توانمند نمود؟
چگونه میتوان بازرسین فنی هوانیروز را در حوزه رفتار فردی توانمند نمود؟
مبانی نظری پژوهش
توانمندسازی

ت وانمندسازی ،فرآیند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت مورد
تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .این فرایند به موضوعهای انگیزشی یا روانشناسی ،تغییرهای
ساختاری ،عناصر فرهنگی ،عناصر تاریخی و ارزشها و اقدامهایی اشاره دارند که از راه توسعه
قابلیتها و شایستگیهای افراد در جهت بهبود و افزایش بهرهوری ،بالندگی و رشد و شکوفایی
سازمان و نیروی انسانی با توجه به اهداف سازمان به کار گرفته میشوند(نریمانی ،رجبپور،
رضایی.)4 :1394 ،
پیشینه تاریخی توانمندسازی نیروی انسانی

توانمندسازی بهصورت عام از ابتدای خلقت بشر وجود داشته است .زندگی گذشته انسان و روند
تکاملی آن طی تاریخ ،گویای این موضوع است .شیوه سکونت ،ساخت سرپناه و رشد ابزارهای
مورداستفاده برای گردآوری خوراک ،شکار ،کشاورزی و ایجاد تغییرات و تکامل آن برای حفظ
نفس ،بقا و بهبود زندگی نشانی از تکامل توانمندسازی بشر است .از این دیدگاه تمامی تالش
های صورت گرفته برای سازگاری با اقلیم ،صیانت نفس و استفاده بیشتر از توان موجود در
انسان را میتوان توانمندسازی نامید(رابینز .)19 :1386 ،توانمندسازی در ابتدا بهعنوان یک فن
در حرفه مددکاری و پزشکی بالینی و بهمنظور کمک کردن به بیماران جسمی و روحی مورد
استفاده قرار گرفت که امروزه با عنوان توانبخشی از آن یاد میشود (میرکمالی.)3 :1388 ،
سایر رشتههای علوم انسانی و اجتماعی هم به این مفهوم پرداختهاند ،اما در آن رشتهها مفهوم
توانمندسازی با استفاده از اصطالحات دیگری توضیح دادهشده است .در جامعهشناسی ،مفهوم
توانمند شدن بیشتر در مورد جنبشهای حقوقی (مثالً حقوق شهروندان ،حقوق زنان و حقوق
کارگران) مطرح بوده است؛ و در الهیات ،منازعات درباره اختیار در مقابل جبر و اقتدار در مقابل
تسلیم ،نمودی از بحث توانمندسازی انسان است .در مدیریت نیز سابقه استفاده از اصطالح
توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان ،تحت
عنوانهای مختلفی همچون تیمسازی ،مشارکت فعال و مدیریت کیفیت فراگیر برمیگردد،

56

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال شانزدهم ،شماره  ،54زمستان 1399

بهطورکلی این اصطالح بهطور خاص در سال  1980در رشته مدیریت مطرح شد که میتوان
آ ن را پاسخی به ترویج رویکرد تیلوریسم برای طراحی کار که سادهسازی شغل را توصیه
میکرد ،دانست .در سادهسازی شغل ،کارهای پیچیده به یک سری از کارهای سادهتر که توسط
کارکنان مختلف انجام میگیرد ،شکسته میشود .بهعبارتدیگر ،سادهسازی شغل ،شکلی از
توانمندسازی است .تحقیقات اخیر تأکید میکنند چنین مشاغل سادهای که منجر به خستگی و
کارهای تکراری میشود ،نارضایتی ایجاد میکنند و برای پرورش کارکنان ضعیف مناسب
هستند و روابط صنعتی ضعیف را پرورش میدهند(همان.)3 :1388 ،
تاریخچه تشکیل هوانیروز و یگان پشتیبانی و تعمیرات بالگردی در ایران

در اواخر سال  1339شمسی ،فرماندهان نیروی زمینی ارتش با توجه به تحوالت جدیدی که
در ارتشهای جهان ،بخصوص نیروهای دفاعی کشورهای اروپا و آمریکا به وجود آمده بود ،به
این نتیجه رسیدند که باید از سامانه و ابزاری استفاده کنند که ارتش ایران و بخصوص نیروی
زمینی و مأموریتهایش به حداکثر تواناییهای نظامی برسد .با نگرش به اینکه عصر تکنولوژی
آغازشده بود ،دیگر سوارهنظام کارایی جابجایی ادوات و نیروهای انسانی را نداشت و بر همان
اساس نیروهای نظامی ایران هم از آن قاعده مستثنا نبودند .از این نظر ،فرماندهان ردهباال و
کارشناسان نظامی ایران پس از بررسیهای الزم و هماهنگی با مستشاران آمریکایی ،لزوم
تأسیس یگانی به نام هواپیمایی نیروی زمینی را با اسم مستعار «هوانیروز »1به تصویب رساندند
بیش از سیصد نفر از داوطلبان دورههای خلبانی و فنی از یگانهای مختلف برای طی دوره
پروازی در تیرماه  ،1340به باشگاه هواپیمایی کشوری واقع در دوشان تپه معرفی شدند .و
سرانجام پس از  15ماه آموزشهای الزم در آمریکا ،اولین گروه از خلبانان ایرانی هوانیروز ،در
 23اسفند سال  ،1341به کشور بازگشتند .همزمان با آموزش خلبانان و نیروهای متخصص ،با
ورود نوعی هواپیما بانام سسنا 2تحول عظیمی در مدرنیزه کردن نیروی زمینی آغاز گردید و
توانی مضاعف ایجاد شد .تأسیس مرکز آموزش اصفهان در سال  ،1354به فرماندهی سرتیپ
خلبان محمد شهناز ،3نقطه عطف تاریخ تشکیل هوانیروز است .چراکه این مرکز یکی از
قویترین مراکز آموزشی بالگرد جهان و بزرگترین مرکز آموزش بالگرد در خاورمیانه است.

 . 1هوانیروز :هواپیمایی نیروی زمینی
 . 2هواپیمای سبک جهت انتقال فرماندهان و پیک.
 . 3اولین فرمانده مرکز آموزش هوانیروز که بعد از انقالب بازنشسته گردید.
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اگرچه با تشکیل آن ،ورود مستشاران آمریکایی 1به ایران و هوانیروز آغاز میگردد ،اما آنچه این
سازمان عظیم را بهسوی رشد و تعالی سوق میدهد ،همکاری و مشارکت نیروهای ایرانی بوده
است(جمالی.)14 :1397 ،
بازرسین فنی

یکی از مجموعه عظیم نیروی انسانی مشغول در صنعت هوانوردی و کلیدیترین تخصص
مدیریتی نظارتی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیر بالگردی است که از بین کارکنان فنی
بااستعداد و توانایی باال و دارای حداقل مدرک سطح مهارت  27انتخاب و پس از طی دوره
بازرس فنی در این تخصص مشغول به انجاموظیفه میشوند .بازرسین فنی و عملکردشان
مستقیماً تحت نظر رئیس کنترل کیفیت میباشند .بازرسین فنی تکنیکهای کنترل کیفی را
در طول فرایند تعمیر و نگهداری بکار میگیرند .آنها با برنامهریزی ،هدایت و مدیریت بازدیدها
را انجام میدهند .آنها تذکرات فنی و ایمنی میدهند و مشکالت و معضالت تعمیر و نگهداری
را حل میکنند .آن ها همچنین کارکنان را در مورد امور تعمیر و نگهداری آموزش داده،
همچنین روشهای و فرایند تعمیر و نگهداری ،فرمها و سوابق بالگردی و مدیریتی و بازخورد
سیستم را مورد بازدید و ارزیابی قرار میدهند (.)FM55: 2003,411
اهداف توانمندسازی نیروی انسانی

هدف از توانمندسازی نیروی انسانی استفاده از ظرفیتهای بالقوه انسانها بهمنظور توسعه
ارزشافزوده سازمانی ،تقویت احساس اعتمادبهنفس و چیرگی بر ناتوانیها و درماندگیهای
خود ،بهعبارت دیگر ،هدف از توانمندسازی ،ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه از
عملکرد سازمان است(میرکمالی.)8 :1388 ،
عوامل مؤثر در توانمندسازی نیروی انسانی

توانمندسازی نیروی انسانی تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل آموزش ،ارزیابی عملکرد ،رفتار
فردی ،ساختار سازمانی ،توان جسمی ،توان ذهنی ،غنیسازی مشاغل ،دانش و مهارت،
فرآیندها ،ارتباطات اجتماعی ،نظام پرداخت حقوق و پاداش ،روش کاری ،مشارکت در امور،
 . 1نظامیان ارشد آمریکایی در هوانیروز که نظارت کامل بر سیستم آموزشی و عملیاتی این یگاان داشاتند و پاس از انقاالب
همگی اخراج گردیدند.
 . 2سطح میانی از سطوح مهارت فنی در هوانیروز است که شخص قادر است با نظارت غیرمستقیم استاد بهتنهاایی کاار فنای
بر روی بالگرد انجام دهد.
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تعهد سازمانی ،سازگاری شخصی و روشهای مدیریتی قرار دارد؛ که پژوهشگر جهت سهولت در
تبیین هر یک از متغیرهای مستقل ،آنها را در دو محور مختلف تقسیمبندی نموده و درنهایت
به بررسی چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی در ارزیابی عملکرد و رفتار فردی ،در هوانیروز
آجا که جزئی از سازمان رزمی نیروهای مسلح کشور جمهوری اسالمی ایران بوده
میپردازد(درویش.)2 :1388 ،
ارزیابی عملکرد

ناظام ارزیابی عملکرد ،یاکی از مهمترین و پایاهایتاریان زیار ناظامهاای مناابع انسانی
محسوب می شود ،بدیهی است که ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی بسیار مهم و از حساس
ترین مسائلی است که مسئوالن سازمانها با آن روبهرو هستند .باوجود سعی دائم در طراحی
سیستمهای بهینه و مؤثر برای ارزیابی کارکنان ،شواهد و مدارک نشان میدهند که بهطورکلی،
مسئوالن سازمان از روشها و سیستمهای مورداستفاده برای ارزیابی کارکنان راضی نیستند.
دلیل اصلی این نارضایتی ،عوامل مختلفی ازجمله پیچیدگی فرایند ارزیابی و وجود کاستیهایی
در سیستم ارزیابی جامع است ،اما سازمانها بهعنوان موجودی اجتماعی بهضرورت نیازمند
قاعدهای برای ارزیابی شایستگیهای کارکنان خود هستند ،بازآزمایی و سنجش عملکرد هر
سیستم پس از یک دوره زمانی مناسب بر اطمینان از عملکرد و اثرگذاری آن و نیز رفع موانع و
اشکاالت دیده نشده ضرورت دارد .ارزیابی عملکرد کارکنان از وظایف بسیار مشکل ارزیابان
است ،زیرا ارزیابیشوندگان معموالً نسبت به تأثیر نتایج ارزیابی خوشبین و از تأثیرات آن بر
پیشرفتهای آینده خویش واقفاند ،همین امر ارزیابی را مشکل کرده است و مسئله مشکلتر
وجود انواع و اقسام مسئلههای ساختاری است که موجب ایجاد شک و تردید درباره منصفانه یا
عادالنه بودن این فرایند است .اینگونه مشکالت ،گذشته از این موجب بروز تضاد و تعارض بین
سرپرستان و زیردستان میشوند که درنتیجه رفتارهای ویرانگر را تقویت خواهند کرد(درویش،
.)2 :1388
ارزیابی عملکرد در ایران

تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران به قرن هفتم هجری برمیگردد .این موضوع نخستین بار از
سوی خواجه رشیدالدین فضلاهلل مطرح شد .قرنها پسازآن در سال  1349در کشور مقرر شد
مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد .به این منظور مرکز ارزشیابی سازمانهای
دولتی در نخستوزیری تشکیل شد .در سال  1352با آغاز برنامه پنجم عمرانی بهموجب بند 8
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ماده  5فصل سوم قانون برنامهوبودجه کشور ،وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی به
عهده سازمان برنامهوبودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمانهای دولتی
در این سازمان تشکیل شد (همان.)4 :
اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد

بیشک نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر
سازمانی بوده است .بهبود و بهسازی نیروی انسانی بهمنظور افزایش بهرهوری سازمان همواره
مدنظر هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است .بهزعم صاحبنظران مدیریت و سازمان ،ارزیابی
عملکرد یک راه کار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است .یعنی هدف از ارزیابی عملکرد
باید بهبود و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد .مدیریت سازمان جهت ایجاد سازمانی با
نیروی انسانی کارآمد و توانمند راهی جز توجه به امر آموزش ،تقویت قدرت خالقیت و ابتکار،
باال بردن روحیه و انگیزه ،رشد شخصیت کارکنان و مسائلی ازایندست ندارد .جهت دستیاب به
این اهداف ،در مرحله نخست عملکرد باید کارکنان به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرار
گیرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان در زمینههای فوق ،نسبت به رفع
نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود .به عبارت بهتر با ارزیابی عملکرد باید در بهسازی و
پرورش نیروی انسانی کوشید.
منابع هر سازمانی را به دودسته منابع انسانی و منابع مادی تقسیم میکنند .استفاده بهینه
از منابع انسانی بهصورت مستقیم از طریق بهسازی نیروی انسانی قابل حصول است .ازآنجاکه
بهکارگیری منابع مادی در اختیار نیروی انسانی است استفاده بهینه از منابع مادی نیز درنهایت
درگرو بهسازی نیروی انسانی است .یک راهکار بسیار مورد تأکید جهت بهسازی نیروی انسانی
انجام صحیح ارزیابی عملکرد بهعنوان یک راهکار سنتی مدیریت است .اما همیشه ارزیابی
عملکرد منجر به بهسازی نیروی انسانی نمیشود .تاریخ مدیریت نشان میدهد چگونه بسیاری
سازمانها با بهکارگیری بیمطالعه ارزیابی عملکرد با شکست مواجه شدهاند(رحیمی.)3 :1388 ،
اهداف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد عبارت است از« :فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری
بر ادبیات موضوع میتوان دالیل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
 )1اهداف راهبردی :شامل مدیریت استراتژیک و تجدیدنظر در استراتژیها است.
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 )2اهداف ارتباطی :شامل کنترل موقعیت فعلی ،نشان دادن مسیر آینده ،ارائه بازخور و
الگوبرداری از سازمانهای دیگر است.
 )3اهداف انگیزشی :شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری
است(کریمی.)6 :1388 ،
شاخصها ،معیارها و نقاط پایش فرایندها ،فعالیتها

اگر به مدلهای ارائهشده ارزیابی عملکرد توجه کنید ،درمییابید که یکی از مهمترین بخشهای
قابل ارزیابی در مدل شاخص ،معیارها و نقاط پایش استخراجشده از استراتژی و برنامهها،
مستندات و فرایندها است؛ بنابراین یکی از فاکتورهای تعیینکننده زمان ارزیابی وابسته به
ماهیت و نوع شاخص ،معیار و یا نقاط پایش تعیینشده است .برای مثال اگر یکی از نقاط پایش
در فرایند خرید یک سازمان طول مدت خرید باشد ،یعنی با توجه به ماهیت و اهمیت
مدتزمان خرید و تحویل بهموقع آن به درخواستکننده کاال در درون سازمان ،طول مدت
خرید بهعنوان یکی از شاخصهای کلی برای ارزیابی امور خرید در نظر گرفتهشده باشد و پس
از کارشناسی و تحلیلهای بهعملآمده ،میانگین مدتزمان خرید کاالها  5روز در نظر
گرفته شده باشد ،بنابراین الزم است که پس از پایان خرید هر کاال ،امور خرید مربوطه مورد
ارزیابی قرار گیرد .جهت ارزیابی عملکرد مؤثر باید عوامل زیر مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند:
 )1ارزیابی عوامل رفتاری

نخستین گام برای ارزیابی عوامل رفتاری ،تعیین شایستگیهای رفتاری است که از راه
تجزیهوتحلیل مشاغل و نوع ماهیت فعالیتهای یک بخش قابلاستخراج است .پس الزم است
که برای هریک از شایستگیها مصادیق رفتاری تعیین شود .برای مثال اگر یکی از شایستگی-
های تعیینشده ،کار تیمی است ،باید بهصورت رفتاری تعیین کنیم که چه نوع رفتارهایی از
عالئم و نشانههای ترغیب انجام و یا هدایت کار تیمی و همچنین چه نوع رفتارهایی تخریب-
کننده آن است .توصیه میشود جدولی از فهرست شایستگیها و مصادیق رفتاری مثبت و منفی
موردنظر در دسترس مدیران و روسای هر بخش باشد و در صورت بروز آن رفتارها در طول روز
مراتب را ثبت کنند.
همانگونه که مالحظه میکنید مناسبترین زمان برای ارزیابی عامل رفتاری همانند شاخصها
و نقاط پایش استخراجشده از استراتژی برنامهها و فرایندها زمان بروز رفتار است .البته الزم
است علل و موقعیت بروز رفتار موردنظر قرارگرفته شود.
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 )2ارزیابی عوامل سیستمی و عوامل واحدی

ارزیابی عوامل سیستمی و عوامل واحدی برخالف دو عامل ذکرشده لزوماً وابسته به زمان انجام
فعالیت و یا بروز رفتار نیست؛ زیرا نتایج آن بهطور عمده بهصورت اعداد و ارقام بوده ،از راه
سیستمهای مکانیزه قابلاستخراج است .بنابراین بهصورت هفتگی و یا ماهیانه قابل دریافت
خواهد بود(درویش.)6 :1388 ،
ارزیابی عوامل سازمانی

سنجش عملکرد سازمانی عبارت است از فرایند حصول اطمینان از اینکه یک سازمان
راهبردهایی ر ا دنبال کند که به تحقق اهداف منجر میشود .اگرچه اندازهگیری عملکرد در
بخش دولتی نسبتاً جدید است اما تحقیقات قابلتوجهی در خصوص عملکرد از اواخر دهه
 1970در قالب واژگانی چون اندازهگیری عملکرد ،شاخصهای عملکرد و ارزیابی عملکرد
تولیدشده است .سازمانهای بخش دولتی در مقایسه با همردیفانشان در بخش خصوصی
متفاوت هستند .یعنی ،بیشینهسازی سود موردنظر نیست و قابلیت چنین سازمانهایی برای
درآمدزایی پایین و در کل ،شاخص غایی موردتوافقی برای سنجش عملکرد وجود ندارد .به
همین دلیل ،برخی از اندیشمندان اندازهگیری عملکرد در بخش دولتی را غیرممکن میدانند
سطح عملکرد یک سازمان تابعی است از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی ،بنابراین سنجش
عملکرد عوامل سازمانی عبارت است از فرایند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان که
بیشک سنجش عملکرد یک هدف نیست ،اما ابزاری است برای مدیریت اثربخش .و نتایج آن
نشان میدهد چه اتفاقی افتاده است ،اما چرایی را نشان نمیدهد .بهمنظور استفادهی مؤثر از
یافته های سنجش عملکرد یک سازمان نیازمند انتقال از سنجش به مدیریت است(رهنورد،
.)11 :1387
فرایند ارزیابی عملکرد سازمانها

هر فرایندی شامل مجموعهای از فعالیتها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار
است  .در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود ،طی مراحل و رعایت
نظم و توالی فعالیتهای ذیل ضروری است.
الف -تدوین شاخصها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها.
ب -تعیین وزن شاخصها ،به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه.
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ج -استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
د -سنجش و اندازهگیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی ،با استاندارد
مطلوب از قبل تعیینشده.
ه .استخراج و تحلیل نتایج(رحیمی.)4 :1389 ،
ارزیابی عوامل فردی

ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی استراتژیک است و ابزار
مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان بهحساب میآید .ارزشیابی عملکرد در مدیریت
منابع انسانی ،یکی از مهمترین و درعینحال مشکلترین وظایف مدیران است که برخی از آن
بهعنوان نقطه آسیبپذیر مدیریت نامبردهاند(ابوالحسنی.)76 :1398،
نحوه ارزیابی عملکرد افراد

در این مرحله الزم است بررسی کنیم با چه روشها ،ابزارها و تکنیکهایی میتوان عملکرد
کارکنان را مورد ارزیابی قرارداد تا بتوان به مناسبترین خروجیها دسترسی پیدا کرد .مهمترین
ابزارها و تکنیکها برای ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:
 )1مشاهده.
 )2مصاحبه.
 )3پرسشنامه  /فرم.
 )4گزارشهای آماری ،کتبی و سیستمی.
 )5استانداردها  /مدلهای ارزیابی (سیستمهای مدیریت کیفیت)
کاربرد هریک از این ابزارها بهتنهایی برای ارزیابی تمامی عوامل کفایت نمیکند ،بلکه الزم است
که با توجه به عاملی که مورد ارزیابی قرار میگیرد از هریک از این ابزارها بهتنهایی و یا به
صورت تلفیقی استفاده کرد(خوشوقتی.)14 :1385 ،
رفتار فردی

رفتار فردی پاسخی است که ارگانیسم به انگیزه بیرونی میدهد؛ بهبیاندیگر رفتار فردی
واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سرمیزند .این رفتار در
انسان پیچیده تر از سایر موجودات است .دلیل این پیچیدگی فرایندهای ذهنی گسترده و
تودرتوی انسان است که رویهمرفته موضوع دانش روانشناسی را تشکیل میدهد .در علم
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روانشناسی رفتار فردی کاربرد زیادی دارد و یکی از مهمترین شیوههای کشف بیماریهای
روانی کشف از طریق مشاهده بالینی و سنجش رفتار افراد است که از طریق متدهای علمی
پژوهشی انجام میگردد .همچنین بر روی حاالت گوناگون فرد هم نامهایی گذاشتهشده که به
رفتارهای مختلف خوانده میشوند(قلیپور.)15 :1380 ،
نگرش

مقوله نگرش و روند شکلگیری آن ،ازجمله مباحث جالب روانشناسی اجتماعی است .نگرشها
نقش بسیار مهمی در زندگی ،اندیشهها و رفتارهای فردی و اجتماعی انسان دارند .روانشناسان
معتقدند که وقتی نگرش فرد را تغییر میدهیم ،میتوانیم رفتار وی را نیز تغییر دهیم .پس
هرچه بیشتر در مورد رفتارها آگاهی داشته باشیم تغییر نگرش افراد سهلتر خواهد
بود(شریکوند.)12 :1386 ،
انگیزش

امروزه نقش و اهمیت انسان در فرآیند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری بهعنوان مهمترین
عامل مشخصشده است .با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص میشود که نقش نیروی
انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکاملیافته است .انسان بهعنوان عامل تشکیل
دهنده ،طراحی کننده و به حرکت درآورندة سازمان ازجمله منابعی است که توجه محققین را
به خود معطوف کرده است .یکی از عناصر عمدهای که تشکیل سازمانها بدون آن امکانپذیر
نیست نیروی انسانی آن است .نیروی انسانی واجد شرایط ،زمانی میتواند سازمان را یاری دهد
که از انگیزه باالیی مربوط به کار برخوردار باشد .در جهان امروز توجه به نیروی انسانی بهعنوان
محور تحول و عنصر اساسی هر سازمان که متأثر از اطالعات و ارتباطات عمل میکند
بیشازپیش محسو س است و اندیشه توانمند کردن ،برانگیختن و مشارکت این عامل یکی از
برنامههای راهبردی و حیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی میگردد .مسئله انگیزهی کارکنان در
هر سازمان ،بهعنوان ابزاری جهت تحقق مقاصد آن سازمان ،همراه اذعان مدیران ،اعم از مدیران
ردههای باال تا مدیران اجرائی را به خود مشغول داشته است .فعالیت مستمر مدیران برای تحقق
اهداف سازمانها است و این مهم از طریق کارکنان باانگیزه امکانپذیر است(شریکوند:1386 ،
.)6
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بهینه سازی شبیه سااز باالگرد
کباارا جهاات توانمندسااازی
خلبانان هوانیروز

محمدرضااااااا
جوکار
()1395

درصورتیکه تواناییهای شبیهسااز باالگرد  209هاوانیروز باا
نیازهااای شااغلی خلبانااان در حااد مطلااوب و منطبااق بااا
استانداردهای قابالقباول باشاد مأموریاتهاای واگاذاری باا
حداقل ریساک و خطرپاذیری و باا بااالترین کیفیات انجاام
خواهد شاد .باا توجاه باه شاناختی کاه محقاق از وضاعیت
آماوزشهاا باا شاابیهسااز باالگرد  209هاوانیروز دارد و ایاان
آموزشها در برخی موارد پاسخگوی نیازهای شاغلی خلباناان
هوانیروز نمیباشند ایان تحقیاق تاالش ماینمایاد تاا نحاوه
بهینهساازی برخای از ایان ساامانههاا را باا نیازهاای شاغلی
خلبانان بررسی نماید ازاینرو مسائله تحقیاق چیساتی ابعااد
فنی شبیهساز بالگرد  209است که محقاق ساعی دارد آن را
روشن نماید.

کااااهش ساااوانح پاااروازی
هااوانیروز بااا توانمندسااازی
خلبانان شکاری

علااایحساااین
صاااااااااالحی
()1395

* اسااتفاده از سیسااتمهای نشااانهروی نااوین و هوشاامند و
افزایش برد سالح به باالی حداقل  8کیلومتر تا خلبان بتواناد
* از مسافت دور اجرای آتش نموده و مجبور به پرواز در یاک
مسیر ناشناخته و پرخطر (انواع موانع) نباشد.
* مجهز کردن بالگردها به دساتگاههاای پارواز بادون دیاد و
سیستمهای ناوبری مدرن و ماهوارهای

روششناسی پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و استفادهای کاه مایتاوان از نتاایج آن بارای توانمندساازی
بازرسین فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران اساتفاده نماود ،از ناوع کااربردی باوده و
روش تحقیق مرتبط با آن با روش توصیفی انطباق دارد .برای انجاام ایان پاژوهش ،جماعآوری
اطالعات به دو روش میدانی و کتابخانهای صورت گرفته است .برای این کاار ،ادبیاات موضاوع و
مطالعات میدانی موثق انجامشاده توساط دیگاران ،موردبررسای قارار گرفتاه و ساایر اطالعاات
موردنیاز از طریق جستجوی کتابخانهای ،اینترنتی و بانکهاای اطالعاات داخلای و خاارجی باه
دست آمده است.
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تجزیهوتحلیل دادهها

مصاحبهشوندگان اعتقاد دارند؛ بهطورکلی نظام ارزیابی عملکرد را مایتاوان فرایناد سانجش و
اندازهگیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارهاا و نگارش معاین در
دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخصهای معین و در دوره زمانی معین باهادف باازنگری،
اصالح و بهبود مستمر آن نامید .سیستم مدیریت نگهداری در سازمان قدرتمند هوانیروز بسایار
حسابشده و با تفکر برنامهریزیشده است و بازرسین فنی در این میان نقش بسیار پررنگی ایفاا
مینمایند و با ارزیابی عملکرد سیستم نگهداری و تعمیر و همچنین ارزیابی فعالیتهای کنتارل
کیفی بازرسین فنی میتوان اشکاالت و نواقص را مشخص و درصدد رفع آنها برآماد و محاسان
را تقویت نمود و بدین وسیله بازرسین فنی و سازمان متبوعشان را توانمندتر ساخت و بالطبع آن
پروازهای ایمن و باکیفیت انجام داد.
ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی راهبردی است و ابزار
مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان بهحساب میآید.
ارزشیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی ،یکی از مهمترین و درعینحال مشکلترین وظایف
مدیران است که برخی از آن بهعنوان نقطه آسیبپذیر مدیریت نامبردهاند.
جهت ارزیابی عملکرد مؤثر باید عوامل زیر مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند:
 -1ارزیابی عوامل رفتاری
 -2ارزیابی عوامل سیستمی و عوامل واحدی
جهت حصول اطمینان از انجام مطلوب ارزیابی باید مطمئن گردید که :کارکنان از شرح وظایف
محوله مطلع بودهاند -نتایج ارزیابیهای قبلی و احتمالی به اطالع کارکنان رسیده باشد -زمان
کافی بین ارزیابیهای دورهای رعایت گردد -معیارهای کمی (مقداری) بهتناسب جایگاه
سازمانی هر یک از کارکنان تهیهشده باشد -عوامل ذهنی شامل دیدگاهها و نظرات شخصی،
قابلیت سازگاری محیطی و تواناییهای فردی باید مطلقاً موردتوجه ارزیاب باشد -اطالعات
خاص کارکنان و اطالعات کارگزینی میتوانند بهعنوان مبنای ارزیابی قرار گیرند.
مهمترین ابزارها و تکنیکها برای ارزیابی عملکرد عبارتاند از :مشاهده -مصاحبه -پرسشنامه /
فرم -گزارشهای آماری ،کتبی و سیستمی -استانداردها  /مدلهای ارزیابی (سیستمهای
مدیریت کیفیت).
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اکثر مصاحبهشوندهها معتقدند رفتار یک فرد میتواند اثر مستقیم یا غیرمستقیم بر روی رفتار
دیگران داشته باشد .نکته دیگر اینکه سیستمهای اجتماعی مرز ندارند .آنها کاالها ،عقاید،
فرهنگ و ...را با محیط اطراف مبادله میکنند .رفتار نیروی انسانیای با نقش کلیدی مانند
بازرس فنی می تواند در سیستم اجتماعی هوانیروز اثر مستقیم بر روی توانمندی این یگان
بگذارد .مسئله انگیزهی کارکنان در هر سازمان ،بهعنوان ابزاری جهت تحقق مقاصد آن سازمان،
همراه اذعان مدیران ،اعم از مدیران ردههای باال تا مدیران اجرائی را به خود مشغول داشته
است .فعالیت مستمر مدیران برای تحقق اهداف سازمانها است و این مهم از طریق کارکنان
باانگیزه امکانپذیر است.
رفتار فردی پاسخی است که ارگانیسم به انگیزه بیرونی میدهد؛ بهبیاندیگر رفتار فردی
واکنشی است که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سرمیزند .این رفتار در
انسان پیچیدهتر از سایر موجودات است .دلیل این پیچیدگی فرایندهای ذهنی گسترده و
تودرتوی انسان است که رویهمرفته موضوع دانش روانشناسی را تشکیل میدهد .در علم
روانشناسی رفتار فردی کاربرد زیادی دارد و یکی از مهمترین شیوههای کشف بیماریهای
روانی کشف از طریق مشاهده بالینی و سنجش رفتار افراد است که از طریق متدهای علمی
پژوهشی انجام میگردد .همچنین بر روی حاالت گوناگون فرد هم نامهایی گذاشتهشده که به
رفتارهای مختلف خوانده میشوند رفتارهای سازمانی مثبت ریشه در تفکر روانشناسی مثبت
دارد؛ روانشناسی مثبت به جنبههای مثبت انسان یعنی به نیمهپر لیوان اهمیت میدهد.
در این پژوهش بهمنظور دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضها ،پرسشنامهای متشکل از
 12سؤال بهعالوه  5سؤال شناسایی تهیه گردیده است .بهمنظور روایی و پایایی ،پرسشنامه
توسط فرماندهان ،مدیران و کارکنان هوانیروز آجا با سابقهی خدمتی باالی بیست سال ،که با
هوانیروز آجا آشنایی کامل داشته و از وضعیت موجود سازمان ،نقاط ضعف و قوت حوزه
مدیریت تعمیر و نگهداری هوانیروز آشنایی کامل دارند ،تکمیل گردیده است.
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نمودار ( )1توزیع فراوانی (میانگین سؤاالت مطرحشده در فرضیه اول)

با توجّه به جدول و نمودار فوق ،نتایج حاصله مبیّن این مطلب است که از تعداد  90نفر جامعه
نمونه تعداد  4نفر ( )%5گزینه کم ،تعداد  18نفر ( ) %20گزینه متوسط ،تعداد  36نفر ()%40
گزینه زیاد و تعداد  32نفر ( )%35گزینه خیلی زیاد را انتخاب نمودهاند ،و گزینه خیلی کم را
کسی انتخاب نکرده است ،بنابراین نتیجه حاصله بیانکننده آن است که  %75افراد جامعه نمونه
معتقدند که در حوزه ارزیابی عملکرد ،مؤلفههای ارزیابی عوامل سازمانی و فردی بر
توانمن دسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیر دارد و فقط  %25افراد تأثیر
آن را در حد متوسط و کم میدانند.
تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیه اول پژوهش(به نظر میرسد بازرسین فنی هوانیروز را میتوان
در حوزه ارزیابی عملکرد ،از طریق ارزیابی عوامل سازمانی و فردی ،توانمند نمود):

در سطح تحلیلی و استنباطی دادههای پژوهش ،از آزمون  )t-test( tبا استفاده از نرمافزار
 spssمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
فرضیه  :Hoبه نظر میرسد بازرسین فنی هوانیروز را نمیتوان در حوزه ارزیابی عملکرد ،از
طریق ارزیابی عوامل سازمانی و ارزیابی عوامل فردی توانمند نمود.
فرضیه  :H1به نظر میرسد بازرسین فنی هوانیروز را میتوان در حوزه ارزیابی عملکرد ،از
طریق از طریق ارزیابی عوامل سازمانی و ارزیابی عوامل فردی توانمند نمود.
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H0 :   3
H1 :   3
گام دوم :محاسبه آماره آزمون

آماره آزمون با استفاده از رابطه و جدول زیر محاسبه میگردد:
جدول( )2توزیع فراوانی (میانگین سؤاالت مطرحشده در فرضیه اول)

فراوانی
رتبه

fi

درصد
فراوانی

f pi

وزن اهمیت

xi

فراوانی
وزنی

f i xi

انحراف از
میانگین
̅
𝒙 𝒙𝒊 −

مجذور انحراف
از میانگین

(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

واریانس X 2

𝑓𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

خیلی زیاد

32

%35

4

128

-0/1

0/01

0/32

زیاد

36

%40

5

180

0/9

0/81

29/16

متوسط

18

%20

3

54

-1/1

1/21

21/78

کم

4

%5

2

8

-2/1

4/41

17/64

خیلی کم

0

%0

1

0

-3/1

9/61

0

جمع

90

%100

15

370

-5/5

16/05

68/9

میانگین و واریانس دادههای فوق بهصورت زیر محاسبه گردیده است:
𝟏= 𝟒/

𝟎𝟕𝟑
𝟎𝟗

=

𝐢𝐗𝐢𝐅 ∑
𝐧

𝟗 ̅ )𝟐 𝟔𝟖.
𝑿 ∑ 𝑭𝒊(𝑿𝒊 −
=
𝟕𝟕 = 𝟎.
𝒏
𝟎𝟗

=̅
𝐗

= 𝟐𝜹

تحلیل کلی فرضیه اول
با توجه به نتیجه آزمون  ) t-test ( tمشخص گردید که فرضیه  Hoمردود شده و فرضیه H1

قبول میشود ،لذا میتوان گفت که بازرسین فنی هوانیروز را میتوان در حوزه ارزیابی عملکرد،
از طریق ارزیابی عوامل سازمانی و فردی توانمند نمود .شایانذکر است با توجه به تحلیل کمی
انجامشده ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  90نفر پژوهش خواندگان (جامعه
نمونه) ،بهطور میانگین تعداد  4نفر ( )%5گزینه کم ،تعداد  18نفر ( ) %20گزینه متوسط ،تعداد
 36نفر ( )%40گزینه زیاد و تعداد  32نفر ( )%35گزینه خیلی زیاد را انتخاب نمودهاند ،و گزینه

چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران

69

خیلی کم را کسی انتخاب نکرده است ،بنابراین نتیجه حاصله بیانکننده آن است که  %75افراد
جامعه نمونه (اکثریت مطلق) معتقدند که در حوزه ارزیابی عملکرد ،مؤلفههای ارزیابی عوامل
سازمانی و فردی می توانند بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد
تأثیرگذار باشد و فقط  %25افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم دانستهاند.

نمودار ( )2توزیع فراوانی (میانگین سؤاالت مطرحشده در فرضیه دوم)

با توجّه به جدول و نمودار فوق ،نتایج حاصله مبیّن این مطلب است که از تعداد 90نفر جامعه
نمونه تعداد  9نفر ( )%10گزینه کم ،تعداد  9نفر ( )%10گزینه متوسط ،تعداد 41نفر ()%45
گزینه زیاد و تعداد  31نفر ( )%35گزینه خیلی زیاد را انتخاب نمودهاند و گزینه خیلی کم را
کسی انتخاب نکرده است ،بنابراین نتیجه حاصله بیانکننده آن است که %80افراد جامعه نمونه
معتقدند که در حوزه رفتار فردی ،مؤلفههای نگرش و انگیزش بر توانمندسازی بازرسین فنی
هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیر دارند و فقط  %20افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم
میدانند.
تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیه دوم پژوهش(به نظر میرسد بازرسین فنی هوانیروز را میتوان
در حوزه رفتار فردی ،از طریق نگرش و انگیزش توانمند نمود):

در سطح تحلیلی و استنباطی دادههای پژوهش ،از آزمون  )t-test( tبا استفاده از نرمافزار
 spssمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .میانگین شاخصهای اندازهگیریشده در حوزه رفتار
فردی را با عدد ثابت  3مقایسه نمودهایم .میانگین بزرگتر از  3نشاندهنده این است که
شاخصهای موردنظر در متغیر رفتار فردی میتوانند بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز
مؤثر واقع گردند.
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فرضیه  :Hoبه نظر میرسد بازرسین فنی هوانیروز را نمیتوان در حوزه رفتار فردی ،از طریق
نگرش و انگیزش توانمند نمود.
فرضیه  :H1به نظر میرسد بازرسین فنی هوانیروز را میتوان در حوزه رفتار فردی ،از طریق
نگرش و انگیزش توانمند نمود.
H0 :   3
H1 :   3
گام دوم محاسبه آماره آزمون
جدول( )3توزیع فراوانی (میانگین سؤاالت مطرحشده در فرضیه دوم)

رتبه

فراوانی

fi

درصد
فراوانی

وزن
اهمیت

فراوانی
وزنی

f pi

xi

f i xi

مجذور
انحراف از
انحراف
میانگین
از میانگین
̅𝑥 𝑥𝑖 −
) ̅𝑥 (𝑥 −
2

واریانس X 2
2

) ̅𝑥 𝑓𝑖 (𝑥𝑖 −

𝑖

خیلی زیاد

31

%35

4

124

-0/2

0/04

1/24

زیاد

41

%45

5

205

0/8

0/64

26/24

متوسط
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تحلیل کلی فرضیه دوم

با توجه به نتیجه آزمون  ) t-test ( tمشخص میگردد که فرضیه  Hoمردود شده و فرضیه
 H1قبول میشود ،لذا میتوان گفت که بازرسین فنی هوانیروز را میتوان در حوزه رفتار فردی،
از طریق نگرش و انگیزش توانمند نمود .شایان ذکر است با توجه به جداول و نمودارهای تشریح
شده در تحلیل کمی ،نتایج حاصل مبین این مطلب است که از تعداد  90نفر پژوهش خواندگان
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(جامعه نمونه) ،بهطور میانگین تعداد  9نفر ( )%10گزینه کم ،تعداد  9نفر ( )%10گزینه
متوسط ،تعداد 41نفر ( )%45گزینه زیاد و تعداد  31نفر ( )%35گزینه خیلی زیاد را انتخاب
نموده اند و گزینه خیلی کم را کسی انتخاب نکرده است ،بنابراین نتیجه حاصله بیانکننده آن
است که %80افراد جامعه نمونه معتقدند که در حوزه رفتار فردی ،مؤلفههای نگرش و انگیزش
میتوانند بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیرگذار باشند و
فقط  %20افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم میدانند.
یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق در خصوص هدف یکم نشان میدهد که از تعداد  90نفر جامعه نمونه تعداد 4
نفر ( )%5گزینه کم ،تعداد  18نفر ( )%20گزینه متوسط ،تعداد  36نفر ( )%40گزینه زیاد و
تعداد  32نفر ( )%35گزینه خیلی زیاد را انتخاب نمودهاند و گزینه خیلی کم را کسی انتخاب
نکرده است ،بنابراین نتیجه حاصله بیانکننده آن است که  %75افراد جامعه نمونه معتقدند که
در حوزه ارزیابی عملکرد ،مؤلفههای ارزیابی عوامل سازمانی و فردی بر توانمندسازی بازرسین
فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیر دارد و فقط  %25افراد تأثیر آن را در حد متوسط و
کم میدانند .نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل کیفی نیز نشان میدهد؛ با استفاده از راه-
کارهای زیر میتوان در حوزه ارزیابی عملکرد ،بازرسین فنی هوانیروز را توانمند نمود:
 -1راهکار اول -فرماندهان و مدیران ارشد هوانیروز ،بهمنظور حصول اطمینان از انجاام مطلاوب
ارزیابی عملکرد در یگانها بایستی گامهای ذیل را انجام دهند:
 )1گام اول ،حصول اطمینان از اینکه کارکنان از شرح وظایف محوله مطلع بودهاند؛ و باه
این منظور باید شرح کامل وظایف کارکنان قبالً و بهتناسب اختیارات ،تهیاهشاده و در
اختیار ایشان قرار گیرد.
 )2گام دوم ،آگاه نمودن کارکنان از نتایج ارزیابیهای قبلی است؛ تا از اینطرف سیاست-
ها و خواستهای فرماندهان و مدیران برایشان مشخص گردد.
 )3گام سوم ،درنظرگرفتن زمان کافی در طول ارزیاابیهاای دورهای اسات؛ تاا کارکناان
فرصت اصالح ،تصحیح و برطرف نمودن نواقص و اشکاالت خود را داشته باشند.
 )4گام چهارم ،تعیین و تهیه معیارهای کمی بهتناسب جایگاههای سازمانی است.
 )5گام پنجم ،ایجاد شرایط ذهنی مناسب برای کارکنان ماورد ارزیاابی ،باهمنظاور بیاان
نظرگاهت و دیدگاههای شخصای و باروز و ظهاور قابلیاتهاای ساازگاری محیطای و
تواناییهای فردی کارکنان است.
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 )6گام ششم ،بهرهبرداری از اطالعات خاص خدمتی و سازمانی کارکناان اسات؛ از قبیال
تعداد دفعات غیبت ،تشویق ،دیرکرد و مرخصیها ،بهمنظور مشخص نماودن کارکناان
باانگیزه و ساعی از سایرین.
 -2فرماندهان و مدیران ارشد هوانیروز ،بهمنظاور اجرایای نماودن راهکارهاای تکمیلای ارزیاابی
عملکرد در یگانها بایستی اقدامات ذیل را انجام دهند:
 )1جلسه ارزیابی عملکرد با تعریف و تمجید از عملکرد مطلاوب و ساوابق مثبات گذشاته
فرد ارزیابیشونده و تشویق وی جهت ادامه روند عملکردهاای مثبات و باازگو نماودن
نقاط قوت ایشان شروع میگردد؛ که این موضوع باعث ایجاد اعتمادبهنفاس فارد مای-
گردد؛ و در ادامه که عملکرد نامناسب به ایشان بازگو شود ،از جبهاهگیاری و مقاومات
در مقابل برطرف نمودن نواقص و اشکاالت خودداری مینماید.
 )2باید توجه داشت که هدف اصلی از ارزیابی عملکرد ،مشخص نمودن اشکاالت ،نواقص،
نقاط قوت و ضعف کارکنان و برطرف نمودن نقاط ضعف و ارتقاء نقااط قاوت کارکناان
است؛ بنابراین باید انتظارات سازمان بهصورت کامالً روشن به اطاالع کارکناان رساانده
شود و جایگاه فعلی و جایگاه مورد انتظار کارکنان و سازمان به ایشان نشان داده شود.
 )3در ادامه باید نقاط قوت و ضعف کارکنان مورد ارزیابی ،بهصورت کامالً صریح و روشان
به ایشان بازگو گردد.
 )4از اقدامات مهمی که باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد ،پوشش دادن سوابق نادرسات و
نواقص کارکنان بهوسیله ایجاد اعتمادبهنفس ،تقویت روحیه ،بیان راهکارهاای مناساب،
توصیفات خوشایند و بیان نتایج مطلاوب و روشان آیناده در صاورت برطارف نماودن
اشکاالت فعلی کارکنان است.
 )5از اقدامات اساسی ،القاء نمودن این تفکر در کارکنان فنای اسات کاه ایشاان متوجاه
گردند سازمان جهت اصالح رویههای منفی گذشته و ارتقاء رویههاای مثبات باا آنهاا
هماهنگ و همراه است.
 )6اقدام مؤثر و قابللمس توسط کارکنان فنی ،مقایسه نکردن کارکنان با یکدیگر اسات؛ و
دلیل آن توانمندیها ،استعدادها و شخصیتهای مختلف کارکنان است.
 )7درنهایت ،شناسایی نمودن توانمندیهای کارکنان توسط فرمانادهان و مادیران باعاث
میگردد تا با توجه به شرایط محیط کار و نوع فعالیت ،کارکنان در مشاغل مناسب باه
کار گرفته شوند.
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یافتههای تحقیق در خصوص هدف یکم نشان میدهد که از تعاداد  90نفار جامعاه نموناه
تعداد  9نفر ( )%10گزینه کم ،تعداد  9نفار ( )%10گزیناه متوساط ،تعاداد  41نفار ()%45
گزینه زیاد و تعداد  31نفر ( )%35گزینه خیلی زیاد را انتخاب نمودهاند و گزینه خیلی کام
را کسی انتخاب نکرده است ،بنابراین نتیجه حاصاله بیاانکنناده آن اسات کاه  %80افاراد
جامعااه نمونااه معتقدنااد کااه در حااوزه رفتااار فااردی ،مؤلفااههااای نگاارش و انگیاازش باار
توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیر دارند و فقط  %20افاراد
تأثیر آن را در حد متوسط و کم میدانند.
نتایج بهدستآمده از بررسی کیفی نیز نشان میدهد؛ با استفاده از راهکارهاای زیار مایتاوان در
حوزه ایجاد رفتار ،بازرسین فنی هوانیروز را توانمند نمود:
 -1راهکار اول -فرماندهان و مدیران ارشد هوانیروز ،بهمنظاور ایجااد رفتاار ساازمانی مثبات در
بازرسین فنی هوانیروز بایستی گامهای ذیل را انجام دهند:
 )1ایجاد نمودن امید به آینده و خوشبینی در بین کارکنان فنی بابیان صریح و روشن اهاداف و
بازگو نمودن نتایج بهدستآمده مثبت در اثر پشتکار و فعالیت مؤثر کارکنان.
 )2ایجاد نمودن اعتمادباهنفاس و خودبااوری از طریاق مشاارکت دادن کارکناان فنای در امار
تصمیمگیری.
 )3ایجاد نمودن آرامش ذهنی در بین کارکنان فنی از طریق توجاه باه شارایط محایط کااری،
میزان استراحت ،معیشت و زندگی خانوادگی کارکنان.
 )4ایجاد نمودن هوش احساسای در باین کارکناان فنای از طریاق آماوزش نحاوه شناساایی و
مدیریت نمودن احساسات خود و دیگران.
 -1راهکار دوم -فرماندهان و مدیران ارشد هوانیروز ،بهمنظور اجرایی نمودن راهکارهای تکمیلای
بهمنظور تغییر نگرش در کارکنان یگانها فنی هوانیروز بایستی گامهای ذیل را انجام دهند:
 )1بیان صریح و واضح وظاایف و مسائولیتهاای کارکناان فنای باهمنظاور جلاوگیری از
سردرگمی ،بالتکلیفی و پراکندگی افکار کارکنان.
 )2بیان صریح و واضح ساختار و فرهنگسازمانی و قوانین و مقررات برای کارکناان فنای
بهمنظور نشان دادن نقشه راه و چشمانداز سازمان.
 )3ایجاد نمودن نگرش مثبت در کارکنان فنای از طریاق بهباود مساتمر شارایط ارتقااء
شغلی ،محیط کار و شرایط زندگی خانوادگی و معیشت کارکنان.
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)4
)5
)6
)7

توجه به عوامال روانشاناختی کارکناان فنای از قبیال؛ تارس ،خجالات ،شاجاعت و
اعتمادبهنفس.
ایجاد نمودن فرهنگ و سااختار ساازمانی مناساب باهمنظاور شناساایی توانااییهاای
شخصیتی و رفتاری خود و دیگران و افزایش میزان سازگاری افراد با یکدیگر.
 )6برنامهریزی و طرحریازی درزمیناۀ بهارهبارداری از روشهاای ناوین روانشاناختی
کارکنان فنی.
فرماندهان و مدیران ارشد هوانیروز ،بهمنظور ایجاد رضایت شغلی در کارکنان یگاانهاا
فنی هوانیروز بایستی گامهای ذیل را انجام دهند:

 )1انتصاب کارکنان فنی در مشاغلی که آزادی عمل کافی و فرصت ارتقاء داشته باشند.
 )2اعطا نمودن حقوق و پاداش مناسب بر اسااس عادل و مسااوات در مقابال اقادامات ماؤثر و
کارآمد کارکنان و سطوح مهارتی آنها.
 )3فراهم نمودن شرایط محیط کاری سالم و آراماشبخاش و بادون تبعایه باهمنظاور ایجااد
محیطی دور از هرگونه استرس و اضطراب.
 )4فراهم نمودن و ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان تا از کار ،محیط کاار ،ماافوق ،همکااران،
حقوق ،مزایا و ترفیع خود احساس رضایت نمایند.
نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه بهسرعت باالی توسعه فناوریهای جدیاد نظاامی و ارتباطاات دیجیتاال و ویژگایهاا و
تحوالت منحصربهفرد عملیاتها ،جنگها و سامانههای آفندی روز دنیا ،توانمندساازی بازرساین
فنی هوانیروز بهعنوان یک منبع حیاتی برای کسب مزیت رقابتی با تجهیزات و تهدیدات جدیاد
دنیا ضروری و واجب است تا هوانیروز جهت انجاام مأموریاتهاای محولاه و مقابلاه کارآماد باا
هرگونه تهدید و تغییر وضعیت ناگهانی ،با بازرسین فنیای توانمند که موجب ایجااد پروازهاایی
ایمن و قابلاطمینان شدهاند و بهرهگیری مناسب از تجهیزات و وساایل پرناده حاضار بکاار ،در
شرایط مختلف به اهداف سازمانی دستیافته و مأموریت اصلی خود را به نحو مطلوب باه انجاام
رساند.
نتیجه حاصله از تجزیهوتحلیل کمی تحقیق نشان میدهد که  %75افراد جامعه نمونه معتقدند
که در حوزه ارزیابی عملکرد ،مؤلفههای ارزیابی عوامل سازمانی و فردی بر توانمندسازی
بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیر دارد و فقط  %25افراد تأثیر آن را در حد
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متوسط و کم میدانند .همچنین  %80افراد جامعه نمونه معتقدند که در حوزه رفتار فردی،
مؤلفههای نگرش و انگیزش بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد
تأثیر دارند و فقط  %20افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم میدانند.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته از طریق طبقهبندی ،پردازش و قضاوت (تصمیمگیاری)
اطالعات موردمطالعه منابع ،مدارک و ایدههای صاحبنظران ،مرتبط با موضوع ماوردپژوهش باه
این نتیجه دستیافتیم که جهت بهرهگیری مناسب از توان حداکثری تجهیزات پاروازی موجاود
در هوانیروز با سطح ایمنی بسیار باال ،نیازمند نیروی انسانیای توانمند در حاوزه فنای هاوانیروز
بخصوص در بخش نظارتی و کنترل کیفی آن هستیم تا بتوانیم باا بهارهگیاری مناساب از ایان
تجهیزات ایمن و کارآمد ،در شرایط مختلف ،مأموریت اصلی خود را به نحو مطلاوب و ایمان باه
انجام رسانیم لذا میتوان بازرسین فنای هاوانیروز را از طریاق ارزیاابی عملکارد و رفتاار فاردی
توانمند نمود و بهواسطه آن وسایل پرندهای بهروز ،ایمن و حاضر بکار داشت.
با درنظرگرفتن تجربیات حاصله از جنگهای دو دهاه اخیار ،توانمندساازی بازرساین فنای
هوانیروز جزء مطالبات معاونت آما و پش هوانیروز قرارگرفته و جهت محقق شادن ایان موضاوع
پیشنهاد میگردد:
 )1معاونت اطالعات و عملیاات هاوانیروز (مادیریت طارح و برناماه) ،طارح جاامع و کااملی در
خصوص بهرهگیری از فناوریها و روشهای نوین آموزشای ،روشهاای ناوین ارزیاابی عملکارد،
روشهای نوین روانشناختی و رفتار فردی کارکنان جهت توانمندسازی بازرسین فنی هاوانیروز
تدوین نماید.
 ) 2معاونت تربیت و آموزش هوانیروز ،طرح جامع و کاملی در خصوص بهرهگیاری از روشهاای
نوین ارزیابی عملکرد بازرسین فنی ،جهت توانمندسازی آنها تدوین نماید.
 ) 3معاونت تربیت و آموزش هوانیروز آجا با همکاری معاونت نیروی انسانی ،طرح جامع و کاملی
در خصوص بهرهگیری از روشهای نوین روانشناختی و رفتاار فاردی ،باهخصاوص درزمیناهی
نگرش و انگیزش (بازرسین فنی) ،جهت توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز تدوین نماید.
منابع

 استیفن پی ،رابینز .)1393( .ترجمه پارسائیان ،علی و اعرابی ،سید محمد ،مبانی رفتار
سازمانی ،چاپ چهل و یکم ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 ابوالحسنی ،فرهاد .)1398( .چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده فرماندهی و ستاد ،دافوس آجا.
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جسری ،پیمان .)1389( .توانمندسازی منابع انسانی ،پایگاه مقاالت علمی مدیریت دانشگاه
تهران (9:)14
جمالی ،احمدمهدی .)1397( .پیدایش تا درخشش هوانیروز(آشنایی با هوانیروز) ،تهران:
انتشارات دافوس
خوشوقتی ،آرمین .)1385( .ارزیابی عملکرد کارکنان ،ماهنامه تدبیر ،سال هفدهم ،شماره
14 :171

 درویش ،محمدتقی و مریم ،تاجالدین ،محمد .)1388( .ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی،
ماهنامه تدبیر ،سال بیستم2 :203 ،


رحیمی ،غفور .)1385( .ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان ،ماهنامه تدبیر ،سال هفدهم،
2 :173

 رهنورد ،فرجاهلل .)1387( .عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمانهای بخش دولتی،
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت ،سال هشتم11 :4 ،
 طالبیان ،احمدرضا ،وفایی ،فاطمه .)1387( .الگوی جامع تاوانمندسازی مناابع اناسانی،
ماهنامه تدبیر ،سال نوزدهم12 :189 ،



قلیپور ،آرین .)1380( .مدیریت رفتار سازمانی ،تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه
تهران.



کریمی ،تورج .)1385( .مدلهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ،ماهنامه تدبیر ،سال هفدهم،
شماره6 :171



نریمانی ،علیرضا ،رجبپور ،مجید ،رضایی ،بهرام ،)1394( .طراحی مدل جامع توانمندسازی
سرمایههای انسانی در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،شماره
4 :48

FM 55-411 (2013) Army Aircraft Quality Control And Technical Inspection.



