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عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران در حوزه فردی
سید عبدالرحیم موسوی ،1محمدرضا مؤمنی
دریافت مقاله26/50/92 :

2

پذیرش مقاله26/50/92:

چكیده
توانمندسازی منابع انسانی در سازمانهای دولتی بهویژه در سازمانهای نظامی به لحاظ نقش این سازمانها
در تأمین امنیت و منافع ملی کشور دارای اهمیت زیادی است .آموزشگاههای درجهداری مأموریت تربیتت و
آموزش درجهداران توانمند ،ماهر،آگاه ،بصیر ،ورزیده ،متخصص و متعهد را بر عهدهدارند .با توجه به اینکته
درجهداران بخش اعظم بدنه نیروهای مسلح بوده و عهدهدار مسئولیتهای اجراییاند ،توانمندسازی این قشر
نقش مهمی در تحقق مأموریت نیروهای مسلح خواهد داشت .بنابراین بایستی بترای ننتین نیتروی انستانی
بهطور مستمر بحث توانمندسازی و شایسته پروری مدنظر قرار گیرد .هدف تحقیق تعیتین عوامت متؤرر بتر
توانمندسازی آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در حوزه فتردی استت .ایتن
تحقیق به روش موردی-زمینه ای انجامگرفته و از نوع کاربردی است.جهت جمتعآوری اطالعتا

بتا روش

کتابخانهای از ابزار فیشبرداری و درروش میدانی از پرسشنامه استفاده گردید.دادهها با استفاده از فنون آمتار
توصیفی(فراوانی ،درصد فراوانی ،فراوانتی تجمعتی و نمتودار هیستتوگرام و آمتار استتنباطی(آزمون توزیتع
دوجملهای و فریدمن استفاده گردید.جامعه آماری  232نفرمی باشد.نتایج حاص از این تحقیق نشان میدهد
که سیزده عام معنویت ،ارزشهای اخالقی ،محیط کار ،تجربه ،ویژگتیهتای روانشتناختی ،تصتمیمگیتری،
توانایی ،اعتماد ،آمتوزش ،پتاداش ،مهتار  ،رهبتری و قتدر

متیتوانتد در توانمندستازی آموزشتگاههتای

درجهداری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در حوزه فردی مؤرر باشد.
واژگان کلیدی :نیروی انسانی ،آموزش ،توانمندسازی

 .1دانشیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.
 .2دانشآموخته دکترای علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی( ،نویسنده مسئول momeniali1212@gmail.com
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مقدمه
اندیشمندان مدیریت تحول سازمانی توانمندسازی را از راهبردهای مهم و اررگذار بتر عملکترد
سازمان و بهسازی نیروی انسانی میدانند و معتقدند بهمنظور بهکارگیری قابلیتتهتای کارکنتان در
راستای تحقق اهداف سازمانی ،شرایط سازمانی باید بهگونهای باشد که بستر مناسب بترای رشتد و
گسترش شایستگیهای منابع انسانی فراهم شود(.حسنآبادی291333،
یکی از اقداماتی که امروزه سازمانها برای بهبتود عملکترد کارکنتان و افتزایش بهترهوری آنتان در
راستای اهداف سازمان انجام میدهند ،توانمندسازی کارکنان است.توانمندسازی از اقداما

مهم در

توسعه منابع انسانی کارکنان است و درواقع توانمندسازی یکی از روشهتایی استت کته در حتوزه
منابع انسانی به منظور بهبود عملکرد کارکنان و افزایش ارربخشی آنان موردتوجته ستازمانهتا قترار
دارد.
آموزشگاههای درجهداری یکی از مراکز آموزش مهتم در نیروهتای مستلح ( ستااه پاستداران فعتال
آموزشگاه درجه داری ندارد میباشند که مأموریت تربیت و آمتوزش درجتهداران توانمنتد ،متاهر،
آگاه ،بصیر ،ورزیده ،متخصتص ،متعهتد ،شتجاع و ایگتارگر در ستطوی رزمتی ،پشتتیبانی رزمتی و
پشتیبانی خدما

رزمی ،جهت نی به اهداف سازمان با لحاظ نمودن جها

عقیدتی و حفتاتتی و

ارائه آموزش هتای رزم مقتدماتی ،علتوم پایته و تخصصتی متناستب بتا نیازهتا و علتوم روز را بته
عهده دارند.با توجه به اینکه درجه داران بازوان اجرایی نیروهتای مستلح محستوی متیشتوند ،لتذا
توانمند بودن آنها در اجرای طریهای تاکتیکی و عملیاتی منجر به بترآورده شتدن خواستتههتای
راهبردی در سطح کالن نظام میگردد.با بررسیها و بازدیدهای میدانی مشخص گردیتده کته عتدم
توانمندی آنها باعث برخی مشکال

در سطح یگانها شده و بعضتا نارضتایتی فرمانتدهان را بته

دنبال داشته است.
ازآنجاکه توانمندسازی میتواند باعث بهبود عملکرد کارکنان شتود و بستتر رشتد و توستعه منتابع
انسانی را فراهم کند و از طرفی مقوله توانمندسازی در دو حتوزه ستازمانی و حتوزه فتردی متورد
تتتوجهمی باشتتد ،لتتذا در ایتتن پتتژوهش تتتالش شتتده مهتتمتتترین عوامت متتؤرر بتتر توانمندستتازی
آموزشگاه های درجهداری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در حوزه فردی(کمك بته دانتش
آموزان در جهت کسب مهار های الزم جهت انجام وتایف محوله تعیین شود .بنتابراین مستئله
اصلی این تحقیق فقدان مهمترین عوام توانمندسازی آموزشگاههای درجتهداری نیروهتای مستلح

عوام مورر بر توانمند سازی آموزشگاههای درجه داری
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در حوزه فردی

جمهوری اسالمی ایران در حوزه فردی است.هدف تحقیق عبار
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است از9دستتیابی بته مهتمتترین

عوام مؤرر بر توانمندسازی آموزشگاه های درجه داری نیروهتای مستلح در حتوزه فردی.ستؤاال
تحقیق عبار اند از 9الف -مهمتترین عوامت متؤرر بتر توانمندستازی آموزشتگاههتای درجتهداری
نیروهای مسلح در حوزه فتردی کتدام استت ی -اولویتتبنتدی عوامت متؤرر بتر توانمندستازی
آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح نگونه است
از دالی اهمیت و ضرور

تحقیق میتوان به این موارد اشاره نمود 9نیازمندی نیروهای مستلح بته

درجهداران توانمند که امور اجرایی یگانها را به عهده دارند ،متا را بتر آن متیدارد تتا بتا ستعی و
کوشش وافر نسبت به توانمندسازی آنها همت گماریم.آنچته باعتث اهمیتت ایتن تحقیتق شتده
عبار اند از 9الف -نتایج مطالعا

اکتشافی ،میتواند به ارتقتا دانتش در بحتث عوامت متؤرر بتر

توانمندسازی بهعنوان یك مرجع علمی قاب اتکا و سودمند در آموزشگاههای درجتهداری نیروهتای
مسلح کمك کند.ی -تعیتین مبنتایی بترای برنامتهریتزیهتای منطقتی و متؤرر در آموزشتگاههتای
درجهداری نیروهای مسلح است.آنچه باعث ضرور

این تحقیق شده عبار اند از 9التف -نرخته

پاسخ به نیازهای توانمندسازی دنار آسیب جدی میگردد ی -فقتدان و مشتخص نبتودن عوامت
مؤرر بر توانمندسازی در حوزه فردی ،آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح را با نالش روبترو
مینماید.
مبانی نظری
 پیشینه تحقیق:

رساله دکتری تحت عنوان طراحی و تبیتین الگتوی توانمندستازی فرمانتدهان و متدیران نیتروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران سال  1322در دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده کته ستؤاال
عبار

آن

است از -1 9عوام مؤرر بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا کدماند  -2میتزان تتأریر

هر یك از عوام بر توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا نقدر است  -3الگتوی توانمندستازی
فرماندهان و مدیران ناجا نگونه است محقق ضمن مرور و مطالعه مدلهای توانمندسازی به ایتن
نتیجه میرسد که هیچیك از مدلهای اشارهشده بهتنهایی و با وضعیت موجود خود قابلیت استفاده
برای توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا را ندارد .بنابراین با استتفاده از متغیرهتای مشتتر در
این مدلها و دخالت دادن شرایط و ویژگیهای سازمان ناجا و معیارها و محتیط انجتام مأموریتت
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این نیرو که جامعه اسالمی است الگوی توانمندسازی سازمانی(ساختار ،اقداما

مدیریتی و ماهیت

سازمانی ارائه نمودند(.بختیاری21291322،
رساله دکتری تحت عنوان طراحی و تبیین الگوی مناسب در توانمندستازی منتابع انستانی

ستماجا1

ضمن بررسی عوام توانمندسازی منابع انسانی سماجا برای فرایند توانمندسازی الگویی کتاربردی
طراحی میکند .این پژوهش با روش همبستگی انجام شده است .نتتایج پتژوهش نشتان متیدهتد9
سبك مدیریت با توانمندسازی کارکنان سماجا رابطه معناداری دارد.نگرش مدیران تحت تأریر رشد
تخصصی آنهاست و سبك مدیریت به نگرش افراد بستگی دارد .بین تعهد سازمانی و تمرکززدایی
در تصمیمگیریها با توانمندسازی کارکنان سماجا همبستگی مگبت
وجود دارد.میزان تأریر سبكهای مدیریتی در توانمندسازی بسیار باالست(.سلیمیان13291322،
رساله دکتری تحت عنوان طراحی الگتوی راهبتردی توانمندستازی کارکنتان فنتی نهاجتا در ستال
1333در دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده که اهداف آن عبار اند از 9هتدف اصتلی 9دستتابی بته
الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان فنی نهاجا .هدف فرعی 9شناسایی و تعیین عمدهترین عوام
زمینهای ،ساختاری و رفتاری مؤرر در توانمندسازی کارکنان فنی نهاجا و اولویتبندی آنها  .سؤال
اصلی 9الگوی راهبردی مناسب برای توانمندسازی کارکنان فنی نهاجا کدامند
محقق به این نتیجه میرسد که از بین مؤلفههای زمینهای ،فرهنگسازمانی بتا ارتر مستتقیم( % 22و
معنیداری( ، % 12/33از بین مؤلفتههتای ستاختاری،متغیرهای ستاختاری بتا ارتر مستتقیم( %32و
معنیداری( % 12/46و از بین مؤلفتههتای رفتتاری ،انگیتزش کارکنتان بتا ارتر مستتقیم ( % 22و
معنیداری ( % 11/12بیشترین تأریر را بر توانمندسازی افسران فنی دارد(حسنآبادی. 1219 1333،
رساله دکتری تحت عنوان طراحی الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی آجا 2بر اساس ارزشهتای
انقالی اسالمی در سال 1336در دانشگاه عالی دفاع ملی انجام شده کته اهتداف آن عبتار انتد از9
هدف اصلی 9دستیابی به الگوی شایستگی مدیران منابع انسانی آجا بتر استاس ارزشهتای انقتالی
اسالمی» اهداف فرعی-1 9شناسایی نقشهای مدیران منابع انسانی آجا -2 .شناسایی و تعیین ابعتاد،
مؤلفهها و شاخصهای شایستگی مدیران منابع انسانی آجا بر اساس ارزشهتای انقتالی استالمی.

 . 1ستاد مشتر ارتش جمهوری اسالمی ایران
 . 2ارتش جمهوری اسالمی ایران

عوام مورر بر توانمند سازی آموزشگاههای درجه داری
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-3تعیین ارتباط بین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شایستگی مدیران منتابع انستانی آجتا بتر استاس
ارزشهای انقالی اسالمی و اولویتبندی آنها .
سؤال اصلی9الگوی شایستگی مدیران منتابع انستانی آجتا بتر استاس ارزشهتای انقتالی استالمی
نیست سؤاال

فرعی -1 9نقشهای مدیران منابع انستانی آجتا کتدمانتد  -2ابعتاد ،مؤلفتههتا و

شاخصهای شایستگی مدیران منابع انسانی آجا بر اساس ارزشهای انقالی استالمی کتدمانتد -3
نه ارتباطی بین ابعاد ،مؤلفهها و شاخص هتای شایستتگی متدیران منتابع انستانی آجتا بتر استاس
ارزشهای انقالی اسالمی وجود دارد
نتایج تحقیق 9این تحقیق به دنبال ارائه الگویی است که فرماندهان و مدیران بهویتژه متدیران منتابع
انسانی در ارتش جمهوری اسالمی ایران ،باید به دنبال ارزش هتایی باشتند کته همته اش در داخت
اسالم نای محمدی( قرار گرفته و به دنبال الگتوی شایستتگی ای باشتند کته ابعتاد ،مؤلفته هتا و
شاخص های آن بر اساس ارزشهای انقالی اسالمی ایران تبیین شده است.که از  6بُعدِ فردی ،میان
فردی ،مکتبی و حرفه ای گری 11 ،مؤلفه ی قابلیت های ذهنی ،ویژگی هتای شخصتیتی ،کتار تیمتی،
تعام و روابط سازمانی ،ایمان و معرفت ،والیت مداری ،تکلیف محوری ،بصیر

و عم انقالبی،

مدیریت منابع انسانی ،نظامی گری ،آگاهی سازمانی تشکی و الگوی تحقیتق بتا  21شتاخص ارائته
شده است( .پیکرنگار4291336،
رساله دکتری تحت عنوان طراحی الگوی تربیت و آمتوزش افستران رستته عرشته نیتروی دریتایی
راهبردی آجا با تأکید بر توانمندسازی آنها در سال 1333در دانشگاه عالی دفاع ملتی انجتام شتده
که سؤاال

آن عبار اند از 9سؤال اصلی 9الگوی مطلوی تربیتت و آمتوزش افستران رستته عرشته

نیروی دریایی راهبردی آجا با تأکید بتر توانمنتدستازی آنهتا کتدام استت ستؤاال

فرعتی-1 9

مهمترین ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای الگوی تربیت و آموزش افسران رسته عرشه نیروی دریتایی
راهبردی آجا با تأکید بر توانمندسازی آنها کدماند  -2ضریب اهمیت و اولویتبندی مهتمتترین
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای الگوی تربیت و آموزش افسران رسته عرشه نیروی دریتایی راهبتردی
آجا با تأکید بر توانمندسازی آنها نگونه است؟  -3فاصله بین الگوی مطلوی تربیتت و آمتوزش
افسران رسته عرشه نیروی دریایی راهبردی آجا با تأکید بر توانمندسازی آنهتا بتا وضتع موجتود
نگونه است؟
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محقق به این نتیجه میرسد که الگوی تربیت و آموزش افسران رسته عرشه نیروی دریایی راهبردی
آجا ازنظر فرماندهان ارشد رسته عرشته ،وضتعیت موجتود افستران رستته عرشته نیتروی دریتایی
راهبردی آجا با الگوی مطلوی تربیت و آموزش افسران رسته عرشه نیروی دریایی راهبتردی آجتا،
شکاف وجود دارد.همچنین ،وضعیت موجود افسران رسته عرشه نیروی دریایی راهبردی آجا ازنظر
توانمندیهای عمومی و تخصصی با وضعیت مطلوی ،شکاف وجود دارد.لذا این موضتوعا

بایتد

موردتوجه فرمانتدهان و متدیران آموزشتی ذیربتط در نتداجا 1و ستتادهای بتاالتر قترار بگیترد و
برنامهریزیهای آموزشی متناسب ،دقیق و ارربخش طراحی و اجرا گردد تتا باعتث ارتقتا افستران
رسته عرشه و جبران فاصله تا وضعیت مطلوی گردد(.نصری)33311343،
 مفهوم شناسی:

تعاریف توانمندسازی :واژه توانمند سازی ابتدا در قرن هفدهم و در متون حقوقی به مفهتوم اختیتار در
سرمایهگذاری مطری شد .در قرن نتوزدهم موردتوجته رشتتههتای روانشناستی ،جامعتهشناستی و
مدیریت قرار گرفت .این واژه در حوزههای یادشده گسترة معنایی پیدا کرد و معنای قادر ساختن یا
اجازه دادن را شام شد .در حوزههای روانشناسی و پزشتکی توانمنتدستازی تغییترا
روان شناختی ناشی از تعامال

رفتتاری و

بیمار و پرستتار را شتام متیشتود درحتالیکته در علتم متدیریت

توانمنتتدستتازی کارکنتتان بتتهعنتتوان یکتتی از عوام ت مهتتم در بهبتتود بهتترهوری ستتازمانی مطتتری
است(. Kanai-pak, 2009:24
تعریتتف ستتلبی توانمنتتدستتازی از تعریتتف اربتتاتی آن راحتتتتتتر استتت .در نبتتود آن افتتراد دنتتار
ازخودبیگانگی و احساس بیقدرتی می شوند و احساس نیاز به کمك پیدا متیکننتد .امتا ازآنجاکته
دربارة افراد مختلف و در شترایط مختلتف ،اشتکال مختلفتی متیگیترد تعریتف اربتاتی آن دشتوار
است(. Zimmer man , 1990:169
توانمندسازی را میتوان هم بهعنوان احساس همبستگی و هم بهعنوان احستاس انگیتزش تعریتف
کرد .احساس روابط و همبستگی توانمندسازی یعنی اعطای قتدر

و تفتویا اختیتار و احستاس

انگیزش یعنی هر عملی که باعث افزایش اعتقاد شخص در کفایتت نفتم متیباشتد کته نتیجت آن
احساس قدر

است و یكراه مؤرر برای افزایش احساس خود کارآمدی از طریتق بالفعت نمتودن

استعداد و تسلط کام به وتایف مربوط به شغ میباشد( .جهانیان13 91323 ،
 1نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
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نقش مدیران در توانمندسازی " :امروز وتیفه اصلی مدیر این است که مأموریت سازمان را مشتخص
کند و برای همه افرادی که در قسمتهای مختلف سازمان کار میکنند ،نیترو و انگیتزهای فتراهم
آورد تا در جهت این مأموریت تالش کنند .بتهایتنترتیتب هرنته متدیر توانمنتدتر باشتد ،بهتتر
می تواند به این مهم جامه عم باوشاند .ذهنی که به توانمنتدی ختود اعتمتاد نتدارد ،نمتیتوانتد
الهامبخش دیگران باشد .مدیری که در همه موارد فکتر متیکنتد کته تنهتا او استت کته درستت
میاندیشد و عم میکند و دیگران در اشتباه هستند ،نمتی توانتد انگیتزش کارکنتان ختود را بته
حداکگر برساند .مدیر باید در عین توانمندی خود به توانمندی دیگران نیز احترام بگذارد .به نظتر
میرسد درحالیکه مدیران توانمند به دنبال کارکنان توانمنتد هستتند ،متدیران نتاتوان از کارکنتان
توانمند رضایتی ندارند .مدیران باید به این مهم توجه داشته باشند که رفتارشان بتر کت فعالیتت
سازمان تأریر میگذارد .آنها الگوی رفتاری دیگتران هستتند .کارکنتان بتهراحتتی متوجته طترز
برخورد و نگونگی رفتار مدیران میشوند .به همین دلی مدیران باید به توانمنتدستازی ختود و
دیگران اهمیت بدهند(".نصر اصفهانی. 32 91321،
دیدگاههای توانمندسازی :بهطورکلی،توانمندسازی از دو دیدگاه موردتوجه قرارگرفته است .در دیدگاه
اول توانمندسازی مجموعهای از فعالیتتهتایی استت کته ستازمان بتهمنظتور تستهیم کارکنتان در
تصمیمگیری و منابع قدر

انجام میدهد .در این دیدگاه این موضوع مدنظر است که متدیران نته

ملزوماتی را در محیط کار بایستی برای توانمندی کارکنان فراهم کنند .در این دیدگاه توانمندستازی
روندی باال به پایین دارد .در دیدگاه دوم،توانمندسازی از منظر روانشناختی موردتوجه استت .ایتن
بدان مفهوم است که در افراد یك حم درونی ایجاد میشود تتا بتواننتد در فراینتد کتاری مستتق
تصمیم بگیرند .در این دیدگاه ،نگرش و طرز تلقی افراد از وتتایف کتاری و نقششتان در ستازمان
مدنظر است .در این دیدگاه به جنب درونی توانمندسازی توجه میشود که با شیوة نگرش،احستاس
و ادرا فتترد از محتتیط کتتاری ارتبتتاط دارد .ایتتن دیتتدگاه رونتتدی پتتایین بتته بتتاال دارد(.
 Lethbridge,2011:67,در این مقاله دیدگاه اول توانمندسازی مدنظر است.
عوامل مؤثر بر توانمندسازی 9توانمندسازي و آموزش :بیشك آموزش مؤرر و نافتذ یکتی از ابزارهتای
مهم در توانمند سازی کارکنان برای رسیدن بته اهتداف ستازمانی استت .برنامتههتای آموزشتی در
صورتی مفید خواهند بود که با مشارکت کارکنان و بتا اتکتا و روشهتای علمتی اجترا و حمایتت
شوند .بسیاری از برنامههای آموزشی که در سازمانها برای توانمندستازی کارکنتان برپتا متیشتود
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نهتنها مؤرر نیست بلکه کامال نتیجه عکم دارد .هتدف واقعتی برنامتههتای آموزشتی ارتبتاط بتین
کارکنان و مدیریت و همچنین مشارکت در برنامههای سازمانی برای باال بتردن انگیتزههتای کتاری
است .متأسفانه بیشتر برنامههای آموزشی که عملیاتی میشوند از کارایی و ارربخشی الزم برخوردار
نبوده و حتی ممکن است باعث تخریب روابط بین کارکنان و مدیریت بشود( .قاسمی1691322 ،
اهميت آموزش :آموزش و توسعه منابع انسانی در نظام مدیریت منتابع انستانی ،نتهتنهتا در ایجتاد
دانش و مهار

ویژه در کارکنان نقش بسزایی دارد بلکه باعث میشتود کته افتراد در ارتقتا ستطح

کارایی و ارر بخشی ستازمان ستهیم باشتند و ختود را بتا فشتارهای متغیتر محیطتی وفتق دهنتد .و
ازآنجاییکه حدود  22درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکی میدهد لذا تتأمین
این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستتمر در تمتامی ستطوی ستازمانی
است .نراکه منابع انسانی پم از کسب آمتوزشهتای الزم توستعه متییابنتد و بتا ایتن توستعه و
پرورش ،میتوانند هدفهای کوتاهمد  ،میانمتد

و بلنتدمتد

را مشتخص ستازند و درنتیجته

عملکرد یك سازمان را بهبود بخشند( .جعفری قوشچی1391321،
نظام آموزشی کارکنان بر اساس نهار دوره کلی طراحی شده است.
 -1دوره آموزشی توجیهی (عمومی -نوآموزی
هدف 9آشنایی و آگاه نمودن کارکنان تازه استخدامشده بتا اهتداف ،ستاختار ،قتوانین و مقتررا
مربوط به هر سازمان
 -2دورههای تخصصی مربوط به رشتههای شغلی مشتر .
هدف 9باال بردن سطح معلوما

و مهار های شغلی افراد و ایجاد تعادل بین توانایی فرد با وتایف

پست مورد تصدی یا ارجاعی.
 -3دوره آموزش ارتقا سطح مدیریتی.
هدف9افزایش مهار های رفتاری و فنی مدیریت در زمینههای تصمیمگیری و هدایت سازمانی.
 -6دورههای آموزش عمومی 9آموزشهای فرهنگی ،اجتماعی و آموزش توانمندیهای اجتمتاعی و
فراگیری علوم و معارف اسالمی بهمنظور رشد فضای اخالقی و تحقق احکتام استالمی در روابتط
انسانی و مناسبا

حاکم بر تشکیال

اداری(محمدی. 12691332،

سبك رهبري  :سبك رهبری کارآمد جز الینفك محیط پرورش کارکنتان توانمنتد استت .متدیران
مستبد به دلی نگرش سنتی قدر  ،هرگز قادر به توانمندسازی زیردستان نخواهند بود .بهزعم آنها
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توانمندسازی کارکنان بهمگابه قدر

بخشیدن به رقیبی است در بازی با مجموع صفر که بههیچوجه

منطقی نیست .برخالف متدیران خودکامته کته در جهتت تضتعیف هرنته بیشتتر زیردستتان گتام
برمیدارند ،مدیران توانمند بهعنوان یك هادی ،مباشر،تسهی کننده و مربی عم

میکند( & Fullham

Lando,1998:34

تا زمانی که رهبری به شیوه آمرانه و استبدادی باشد ،نمیتتوان بته ستمت توانمنتدستازی کارکنتان
حرکت کرد ،زیرا در این شیوه رهبران به کارکنان اجازه دخالتت در تصتمیمگیتری را نمتیدهنتد و
کارکنان فقط دستورها را اجرا می کنند .پم برای اینکه بتوانیم کارکنان توانمند داشتته باشتیم ،بایتد
شیوه رهبری مشارکتی

باشدFullman,1998:29(.

ويژگیهاي روانشناختی:ویژگیهای روانشناختی ،یکی از عوام مؤرر بتر توانمنتدستازی استت.
تناسب روحی و روانی فرد با شغ او یك عام مهم در ارربخشی وی در سازمان به شمار متیرود.
ایتتن ویژگتتیهتتا هریتتك بتته نحتتوی بتتا عملکتترد افتتراد پیونتتد دارد(.میلتتر،22241بتته نقتت از
بختیاری 11691322،نشان داد که از بین ویژگیها و ابعاد متعدد روانشتناختی افتراد،ننتد ویژگتی
اهمیت بیشتری دارند که عبار اند از9
 -1خالقیت-2 2هوش

هیجانی-3 3هوش-6 6انگیزش-1 1شخصیت4

تجربه :تجربه و آزمایش کردن یکی از عواملی است که بر توانمندی کارکنان اررگذار است .تجربته
باعث افزایش توان علمی افراد بهصور
مواجهه با مشکال

عملی میشود .هرنه تجربته یتك فترد بیشتتر باشتد ،در

میتواند از الگوهای استفادهشده قبلی استفاده کند .بهعبار دیگر میتوان گفت

که تجربه نوعی یادگیری است که بهموجب آن راه و روش رفتع مشتکال

بته فترد آمتوزش داده

شود(.کینال6191323 ،
ارزشهای اخالقی :در رابطه با توانمندسازی ،برخی از ارزشهتای اخالقتی نقتش بستیار حستاس و
مهمی دارند و رعایتت آنهتا باعتث تواناستازی واقعتی کارکنتان متیشتود .بیشتتر متدیرانی کته
توانمند سازی مصلحتی و دروغین را سرلوحه کار خود قرار دادهاند ،اکگر افرادی بودهاند که نستبت
1

. Miller
. creativity
3
Emotional intelligence
3
.Intelligence
5
. motivation
2

6 .personality
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به این ارزشهای اخالقی بیتفاو

بوده و هیچگاه تالش نکتردهانتد تتا آنهتا را در کتار هتدایت

سازمان که بر عهده آنها واگذارشده است بکار گیرند .کاربرد و استتفاده از ایتن ارزشهتا کتاری
بسیار تریف و نیازمند مدیرانی است که خود بته ارزشهتای اساستی و اخالقتی و انستانی پایبنتد
باشند .تعدادی از این ارزشها عبار اند از -19اعتماد و صمیمیت -2حقیقت و صتداقت -3ایجتاد
ارتباط اخالقی دوجانبه بین مدیر و کارکنان (ابطحی و عابسی2291324،
اعتماد :کارکنان اشاره میکنند که برای دستیابی به توانمندسازی دو راه وجود دارد 9از طریتق نشتان
دادن اعتماد و اجازه دادن به کارکنان در انتخای موارد مربوط به کارکنان .به نظتر آنهتا اعتمتاد از
طریق سطح مونیتورینتگ و اینکته آنهتا کمتتر متورد بازدیتد قترار بگیرنتد .مشتخص متیشتود.
بااینحال ،مهم است توجه داشته باشم که کارکنان فرق بین مورد اعتماد قترار گترفتن و رهتا شتدن
(توجه نکردن به آنان را تشخیص دادهاند .همانطور که کارکنان اتهار کردند ،توانمنتدستازی تنهتا
گذاشتن شما نیست،بلکه اعتماد کردن به شماست و رسیدن به این بتاور کته کارکنتان ختود بتدون
نظار

مستقیم رهبرشان میتوانند وتایف خود را انجام دهند( .بختیاری13191322،

در تحقیقی که بهتازگی انجام شده ،پنج شاخص اعتماد مشخص شده است که عبار اند از9
-1صداقت9درستی ،پاکی و دارای حقیقت بودن -2.شایستگی9داشتن مهار
و روابط انسانی -3.ربا

و دانش در زمینه فنتی

یا پایداری9قابلیت اعتماد ،تتوان پتیشبینتی و قضتاو

ختوی بته هنگتام

رویارویی با اوضاع و شرایط مختلف -6.وفاداری9حفظ آبترو و حیگیتت -1.روراستتی9تبادلنظتر و
دادن اطالعا

بهصور

آزاد(.پارسائیان و اعرابی126 91336 ،

فرصت تصميمگيري :توانایی اتخاذ تصمیماتی که مربوط به کارکنان متیشتود از امتور موردعالقته
کارکنان برای توانمندسازی است .زمانی که به کارکنان فرصت اتختاذ تصتمیم داده متیشتود آنهتا
احساس میکنند که به آنها اعتماد شده و احساس میکنند که آنها هم در کار مشتارکت دارنتد.
همچنین از طریق تصمیمگیری درست،کارکنان احساس میکنند که آنها بهصور
گرفته شدهاند و تجربیا

فتردی در نظتر

و استعدادهای فردی آنهتا نیتز متورد ارزش استت .آنتان بتا ایتن کتار

احساس میکنند شایسته و مطمئن هستند و بهترین افراد برای گترفتن تصتمیما

هترروزه هستتند

نراکه نزدیكترین فرد به کار بوده و آگاه هستند که نه روشی باید برای انجام یتك کتار استتفاده
شود .درنتیجه،تصمیمگیری توسط کارکنان نهتنها به آنها حم قوی شتدن متیدهتد،بلکته باعتث
ارتقای کارایی آنها نیز میشود (.بختیاری13291322،
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معنویت و توانمندسازی :در اسالم معنویت بر دو پایه استوار است 9معرفت و ایمان که هریك از آنهتا
جایگاه و تأریر خود را در معنویت انسان دارند.
معرفت ،مجموعه آگاهیهای الزم است که از منابع اسالمی به دستت متیآیتد .آشتنایی و دانستتن
توانمندی حرکت در مسیر حق و قری اوستت.ايماان درواقتع بتاور

معارف اسالمی از ضروریا

آگاهیها و دانستنی ها و معرفت دینی به قلب است .آن نیرویتی کته باورهتا را در زنتدگی عینیتت
میبخشد و به صحنه عم میآورد ایمان است(.بختیاری3291322،
محيط كاري :ازجمله عوام مؤرر که کمابیش در سازمانها بر روی آن تأکید میشود محیط کتاری
است .اهمیت به ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کار ،ایجاد موقعیتهای مناسب جهتت ارتقتای
شغلی کارکنان ،کاهش فشار و تنشهای موجود در محیط کار میتوانتد ازجملته متوارد مترتبط بتا
محیط کار باشد(.ساجدی و امیدواری1491324،
قدرت :قدر

عبار

است از9ترفیت یا توانایی بالقوه تأریر و تغییر دیگران.مردم زمانی که توانتایی

اررگتتذاری بتتتر عقایتتتد و ادراکتتتا

و متتتوارد عملیتتاتی دیگتتتران را پیتتتدا کردنتتتد از قتتتدر

برخوردارند(.افجه62291332،
(فرنچ و راون 1313به نق از افجه 62191332،شتاخصهتای قتدر
کردند -19قدر
قدر

مبتنی بر زور -2قدر

مبتنی بر پاداش -3قدر

را بته ایتن شتری شناستایی

قانونی -6قدر

مبتنی بر تخصص-1

مرجع

مهارت :مهار  ،پیادهسازی علم در عم است و توسعه آن بهبود کیفیت عملکرد را به دنبتال دارد.
بدون این توانایی(مهتار

در بستیاری از متوارد معلومتا

افتراد منشتأ تتأریر نخواهتد بتود.برای

توانمندسازی کام ،کارکنان باید مهار های موردنیاز برای پاستخگویی بته مستئولیتهتا را کستب
نمایند.در یك دستهبندی کلی مهار ها به پنج دسته کلی تقسیم شتدهانتد -19مهتار

تخصصتی-2

مهار انسانی -3مهار فنی -6مهار عاطفی -1مهار ادراکی(.بختیاری11691322،
سامانه پاداش :بیشتر سازمانها بر این باورند که سیستم پاداش بر مبنای ارزش گذارده شده استت.
مسئله در ارائه تعریف از ارزش است .آنچه برای یك نفر ارزش بهحسای متیآیتد احتمتاال ازنظتر
دیگری ارزش نیست(بهاصطالی پارتیبازی است  .برخی ارزش را بهصور

«شایستتگی» تعریتف

کردهاند و برخی آن را«پدیدة عالی» دانستهاند و جالب اینکه هیچیك از این واژگان یا کلمتا

هتم

تعریف مشخصی ندارند .اگر ارزش را به معنی «شایستگی» بدانیم باید بتتوانیم بته عتواملی نتون،

32

فصلنامه مطالعا

دفاعی استراتژیك  -سال شانزدهم ،شماره  ،22تابستان 1332

هوشیاری ،ضریب هوشی ،تالش یا سابق خدمت توجه نماییم .اگر عملکترد را یتك پدیتدة عتالی
بدانیم در آن صور

نگونه میتوان آن را ارزیابی کرد /بتهزحمتت متیتتوان عملکترد کارمنتدان،

کارکنان و بسیاری از کارگران را بهصور

معنیدار موردسنجش و ارزیابی قرار داد .شاخصهتایی

که پاداشها بر اساس آن توزیع میشوند عبار اند از 9عملکرد ،سابقه ،مهتار

کارکنتان و ستختی

کار( .ساجدی و امیدواری1291324،
توانایی :بدیهی است که افراد،ازنظر تواناییها ،باهم برابر نیستند ،ولی این واقعیت نمتیتوانتد بتدان
معنی باشد که برخی از افراد نسبت به دیگران برتری دارند .نکتهای را که میخواهیم یادآور شویم،
این است که افراد ،ازنظر توانایی ،دارای نقاط قو

و ضعف هستند .درنتیجه ،ازنظر انجام برخی از

کارها یا فعالیتها بهتر یا بدتر از دیگران عم خواهند کرد .از دیدگاه مدیریت ،مسئله این است که
افراد ازنظر توانایی با یکدیگر متفاو

هستند یا خیر ،البته تردیدی نیست که آنها متفاو اند؛ ولی

مسئله این است که مدیر باید بتواند به تفاو

توانتاییهتای افتراد پتی ببترد و بتا استتفاده از ایتن

اطالعا  ،احتمال بازدهی کارمند را در کارش باال ببرد.توانائی :1توانایی یعنی تتوان فترد در انجتام
کارهایی که در یك پست سازمانی باید انجام شود .بهعبار دیگر توانایی ،ارزیتابی کتار یتا عملتی
استتت کتته فتترد متتیتوانتتد انجتتام دهتتد .توانتتاییهتتای فتترد شتتام دو توانتتائی استتت هوشتتی و
جسمی(فیزیکی (.پارسائیان و اعرابی133 91322 ،
 -توانايیهاي هوشی :توانايیهاي هوشی2عبار

است ازآنچه فرد برای کارهای فکتری بته آنهتا

نیاز دارد .برای مگال،در آزمایشهایی که با استفاده از آنها بهره هوشی افراد را تعیین میکنند ،توان
هوشی فرد مشخص میشود .در آمریکا بسیاری از دانشگاههتا و دانشتکدههتا مگت دانشتکدههتای
بازرگانی ،حقوق و پزشکی از داوطلبان ورودی،آزمایشهای خاصی به عم میآورند و بدین گونه
تواناییهای آنها را مشخص مینمایند .با استفاده از آزمایشهایی که بر روی افراد انجام میشتود،
استعداد عددی،در کالمی ،سرعت ادراکی و استدالل قیاسی فترد را متیستنجد و میتزان توانتایی
هوشی وی را مشخص میکنند(.همان1369
توانايیهاي جسمی : 3بدیهی است که تواناییهای هوشی ،در صتحن عملکترد فترد و بته هنگتام
ارتقای مقام و احراز پستهای باالی سازمانی؛ نقش مهمتی را ایفتا متیکننتد« .درستت بته همتین
1

. Ability
. Intellectual abilities
3
. Physical ability
2
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صور  ،در صحن کارهایی که به مهار
سطوی پایین سازمان و بهصور

و تخصص ننتدان زیتادی نیتاز ندارنتد ،یعنتی امتور در

استاندارد انجام میشوند و تواناییهای جسمی و بدنی میتواننتد

نقش حیاتی ایفا کنند .در مواردی که نوع کار بهگونهای است که تنها آن عتده از افتراد کته مهتار
دست ،قدر

کار و استعدادهای مشابهی دارند از عهده انجام دادن آن برمیآیند ،مدیریت ستازمان

باید افرادی را به آن برمیآینتد  ،متدیریت ستازمان بایتد افترادی را بته آن مشتاغ بگمتارد کته از
تواناییهای باالی فیزیکی و جسمی برخوردار باشند( .همان136،
عوام و شاخصهای توانمندسازی در حوزه فردی به شری جدول زیر ارائه میگردد9
جدول  91عوام و شاخصهای توانمند سازی در حوزه فردی احصا شده از مدلهای توانمندسازی
شاخص

رديف

منبع

عامل

1

محمدی(1332

آموزش

2

پارسائیان و اعرابی(1322

توانائی

3

ساجدی و امیدواری(1324

6

فولمن(1332

 -1آمرانه و استبدادی
سبك رهبری
 -2مشارکتی

1

بختیاری(1322

 -1احساس قوی شدن
تصمیمگیری
 -2ارتقا کارایی

 -1آموزش توجیهی
 -2آموزش تخصصی
 -3آموزش عمومی
 -6آموزش ارتقا سطح مدیریتی
 -1توانائیهای هوشی
 -2توانائیهای جسمی
 -1عملکرد
 -2سختی کار
نظام پاداش
 -3سابقه کار
 -6مهار

4

کارکنان

 -1ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کار
ساجدی و امیدواری(1324

محیط کار  -2ایجاد موقعیتهای مناسب جهت ارتقای شغلی کارکنان
 -3کاهش فشار و تنشهای موجود در محیط کار
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2

(بختیاری1322،
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(فرنچ و راون 1313به نق از
افجه(1332

شاخص

عامل

مهار

قدر

 -1مهار

تخصصی

 -2مهار

انسانی

 -3مهار

فنی

 -6مهار

عاطفی

 -1مهار

ادراکی

 -1قدر

مبتنی بر زور

 -2قدر

مبتنی بر پاداش

 -3قدر

قانونی

 -6قدر

مبتنی بر تخصص

 -1قدر

مرجع

 -1خالقیت
3

(میلر،2224به نق از
بختیاری1322،

 -2هوش هیجانی
ویژگیهای
 -3هوش
روانشناختی
 -6انگیزش
 -1شخصیت
ارزشهای

12

ابطحی(1324

11

کینال(1323

تجربه

12

بختیاری(1322

معنویت

13

پارسائیان ،علی و اعرابی سید

اخالقی

 -1اعتماد و صمیمیت
 -2حقیقت و صداقت
 -3ایجاد ارتباط اخالقی دوجانبه بین مدیر و کارکنان
 -1افزایش توان علمی
 -2آموزش رفع مشکال
 -1معرفت
 -2ایمان
– 1وفاداری

محمد((1336

 – 2صداقت
اعتماد  -3شایستگی
 -6روراستی
 -1ربا

یا پایداری
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61

مدل مفهومی

با بررسی و مطالعه بهعملآمده از ادبيات تحقيق و همچنين استخراج عوامل و شاخصهاي
توانمندسازي در حوزه فردي از مدلهاي توانمندسازي به مدل مفهومی زيردست يافتيم.مدل
مفهومی بنا به مورد

شکل  :9مدل مفهومی تحقيق
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روششناسی
این تحقیق به روش پژوهش توصتیفی انجتامشتده استت.با توجته بته اینکته نتتایج متیتوانتد
مورداستفاده تصمیمگیرندگان آموزشگاههای درجهداری نیروهای مستلح جمهتوری استالمی ایتران
قرار گیرد ،لذا این تحقیق از نوع کاربردی است.
جامعه آماری این تحقیق از مدیران ،کارشناسان ،اساتید ،مربیان ،فرماندهان و مسئولین حوزه تربیت
و آموزش آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح و همچنین یگتانهتای عمتده و مستتق بکتار
گیرنده دانشآموختگان این آموزشگاهها که ویژگی مشتر آنها داشتن حداق
مدر

تحصتیلی کارشناستی ارشتد ،حتداق  1ستال تجربته کتاری در حتوزه سیاستتگتذاری و

برنامه ریزی ،مجریان تربیت و آموزش و بهکارگیرندگان دانشآموختگان آموزشگاههای درجتهداری
و از شاغلین نیروهای مسلح ج.ا.ا باشند .تشکی شده است.تعداد جامعته آمتاری  232نفتر بترآورد
گردید.با توجه به اینکه نمونه آمتاری ایتن تحقیتق را خبرگتان تشتکی متیدهنتد ،بنتابراین روش
نمونهگیری بهصور

غیر تصادفی هدفمنتد ،بته تعتداد  21نفتر کته دوره کارشناستی ارشتد ،دوره

یكساله داعا و دکتری را طی نموده و در مشاغ سرتیای منصوی شده باشند ،انتخای گردید..
اطالعتتا

ایتتن تحقیتتق از دو روش"میتتدانی"و"بررستتی استتناد و مدار (کتابخانتتهای علمتتی و

تخصصی "گردآوری شده است.درروش کتابخانهای ،ادبیا

موضوع و اطالعا

نظری موردنیاز بتا

جستوجوی کتابخانه ای تخصصی و بانك های اطالعتاتی بتهدستتآمتده استت.درروش میتدانی،
پرسش نامه محقق ساخته شام پرسشهایی بهمنظور مشخص نمودن عوام مؤرر بر توانمندستازی
فردی آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح تنظیم که دارای سیزده پرسش بسته و با بهرهگیتری
از طریق طیف لیکر

در پنج سطح طبقهبندی گردید.

پم از بررسی اسناد و مدار به تجزیهوتحلی اطالعا

گردآوری شده پرداخته و بر همین اساس

اقدام به طراحی پرسشنامه نموده ،پرسشنامههای جمعآوریشده با استفاده از تکنیكهتای آمتاری
توصیفی و استنباطی به شری زیر مورد تجزیهوتحلی قرار گرفته و به سؤال تحقیق پاسخ داده شد.
 1آمار توصیفی 9در بحث جمعیتشناسی و جداول فراوانی و درصد توزیتع فراوانتی و میتانگین
استفاده شد.
 2آمار استنباطی9جهت بررسی میزان تأریر عوام و شاخصهای توانمندستازی از آزمتون توزیتع
دوجملهای و جهت بررسی رتبهبندی عوام از آزمون فریدمن استفاده گردید.
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روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی تاهری و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام بودن گویتههتا و
همچنین کفایت کمیت و کیفیت آنها توسط خبرگان و صاحبنظتران متورد تائیتد قترار گرفتت..
همچنین به جهت روایی سازه از فن تحلی عاملی استفاده گردید که به شری جدول  3است9
جدول  92عوام و شاخصهای توانمندسازی

رديف

عوامل

شاخصها

بار عاملی

رديف

عوامل

اعتماد

2

محیط کار

4

تصمیمگیری

1

مهار

12

افزایش توان علمی
آموزش رفع مشکال

/22
/24

معرفت
ایمان

/36
/36

12

13

قدر

اعتماد و صمیمیت
حقیقت و صداقت
ارتباط اخالقی با مدیر

/23
/22
/23

3

ویژگیهای روانشناختی

صداقت
شایستگی
ربا یا پایداری
وفاداری
روراستی

/22
/22
/23
/22
/24

11

ارزش اخالقی

ایمنی و سالمت کارکنان
ایجاد موقعیت مناسب
کاهش فشار و تنش موجود

/32
/21
/24

خالقیت
هوش هیجانی
هوش
انگیزش
شخصیت

/32
/22
/33
/23
/23

تجربه

احساس قوی شدن
ارتقا کارایی

/32
/33

6

مبتنی بر زور
مبتنی بر پاداش
قانونی
مبتنی بر تخصص

./26
/23
/23
/32

معنویت

نظام پاداش

آمرانه و استبدادی
مشارکتی

/21
/22

شاخصها

توانایی

3

عملکرد
میزان تالش
سابقه کار

/22
/24
/24

2

بار عاملی

آموزش

2

توانایی هوشی
توانایی جسمی

/22
/22

سبك رهبری

1

آموزش توجیهی
آموزش تخصصی
آموزش عمومی
آموزش ارتقا سطح
مدیریتی

/23
/22
/26
/22

تخصصی
انسانی
فنی
عاطفی
ادراکی

/22
/21
/22
/22
/22
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خروجی جدول بیانگر این است که بار عتاملی همته گویتههتا بتاالتر از  2/6بتوده استت بنتابراین
پرسشنامهها از روایی بسیار خوبی برخوردار بتوده استت و درصتد واریتانم کت مربتوط بته هتر
پرسشنامه نشاندهنده این است که ابزار سنجش توانسته است مفتاهیم متوردنظر را از بتین جامعته
آماری جمعآوری نماید؛ یعنی به عبارتی ارتباط شاخصها با عوامت مربوطته و ارتبتاط عوامت بتا
مقوله توانمندسازی در حوزه فردی بهخوبی تبیین و مورد تائید قرار گرفتته استت و هتر شتاخص
بهاندازه عددی که روبروی آن نوشته شده است بر روی عام مربوطه بار شده است و ارتباط دارد.
در این تحقیق ابتدا یك نمونه اولیه  32تایی پیشآزمتون گردیتد و ستام بتا استتفاده از دادههتای
بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمك نرمافزار  SPSSمیتزان ضتریب اعتمتاد بتا روش آلفتای
کرونباخ  2/321به دست آمد و نون از  2/2بزرگتر است ،بنابراین پرسشتنامه از قابلیتت اعتمتاد
الزم برخوردار میباشد.
تعاریف عملیاتی متغیرها

تعاریف زیر پم از بررسی و تائید خبرگان جامعه آماری بهعنوان تعاریف عملیاتی تحقیتق متدنظر
قرار گرفتهاند.
عوامل مؤثر بر توانمندسازي 9بهعنوان متغیر مستق و عبار اند از آموزش ،توانایی ،نظام پتاداش،
سبك رهبری ،تصمیمگیری ،محیط کار ،مهتار  ،قتدر  ،ویژگتیهتای روانشتناختی ،ارزشهتای
اخالقی ،تجربه ،معنویت و اعتماد که برای سنجش و اندازهگیری میزان تأریر آنها در توانمندسازی
فردی توسط پرسشنامهای در طیف لیکر

اقدام و ستام بترای اولویتتبنتدی آنهتا از آزمتون

فریدمن استفاده شد.
توانمند سازي فردي 9بهعنوان متغیر وابسته و عبار

است از مجموعهای از سطوی دانش ،مهتار

و نگرش در دانش آموزان مرکز آموزش درجهداری کته موجتب ایجتاد انگیتزش ،احستاس تعلتق
سازمانی و توانایی انجام وتایف و مأموریتها میگردد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
متغیرهای جمعیتشناسی تحقیق عبار اند از 9الف -سنوا

خدمت ،ی -میزان تحصیال ،

در این تحقیق  2نفر یعنی  %22درصد از پاسخدهندگان دارای مدر تحصیلی کارشناسی ارشد12،
نفر یعنی معادل  %62درصد از جامعه پاسخدهنتده دارای متدر تحصتیلی دکتتری حرفتهای(دوره
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یكساله داعا و  2نفر از مجموع  21نفر یعنی  %32درصتد نیتز دارای ستطح تحصتیال

دکتتری

بودهاند.
در این تحقیق  %32درصد از پاسخدهندگان دارای سنوا
یعنی  %42از پاسخدهندگان دارای سنوا

خدمتی بتین  24تتا  32ستال و  12نفتر

خدمتی بیش از  32سال بوده کته نشتانگر تجربته بتاالی

پاسخدهندگان در تخصص خود است که به جامعه آماری اعتبار فوقالعادهای میبخشد.
الزم به توضیح است که برای هر متغیر یك فرضیه در نظر گرفته شده استت کته بتهعنتوان نمونته
فرضیه متغیر آموزش به شری زیر میباشد.
فرض :H0عام آموزش بر توانمندسازی آموزشگاههای درجهداری ن.م تأریر ندارد.
فرض :H1عام آموزش بر توانمندسازی آموزشگاههای درجهداری ن.م تأریر دارد.
نون حجم نمونه بیشتر از  32نفر میباشد ،فرض نرمال بودن توزیع دادهها خودبهخود پذیرفته
میشود .بنابراین میتوانیم از آزمون پارامتریك  tیك نمونهای(توزیع دوجملهای برای تحلی
استفاده کنیم.
جدول  93آزمون توزیع دوجملهای مرتبط با تأریر عوام و شاخصهای توانمندسازی فردی
آزمون

متغيرها
آموزش
توانایی

توزیع دوجملهای
Binomeal

نظام پاداش
سبك رهبری
تصمیمگیری
محیط کار
مهار
قدر

طبقات يا
گروهها
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3

تعداد
مشاهدهشده
21
2
21
2
26
1
11
12
22
3
21
2
21
2
22
3

درصد
مشاهدات
122
2
122
2
2/32
2/23
2/43
2/31
2/31
2/23
122
2
122
2
2/31
2/23

سطح معناداري
2/222
2/222
2/222
2/21
2/222
2/222
2/222
2/222

نتيجه آزمون
قبولH1
قبول H1
قبول H1
قبول H1
قبول H1
قبول H1
قبول H1
قبول H1
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توزیع دوجملهای
Binomeal

آزمون

متغيرها
ویژگیهای
روانشناختی
ارزشهای
اخالقی
تجربه
معنویت
اعتماد
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طبقات يا
گروهها
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3
≥3
<3

تعداد
مشاهدهشده
21
2
21
2
21
2
26
1
21
6

درصد
مشاهدات
122
2
122
2
122
2
2/32
2/23
/32
2/12

سطح معناداري
2/222
2/222
2/222
2/222
2/222

نتيجه آزمون
قبول H1
قبول H1
قبول H1
قبول H1
قبول H1

مطابق خروجی جدول شماره  3با توجه به اینکه سطح معنتاداری از میتزان خطتای استتاندارد /21
کمتر است لذا فرضهای  H0یعنی عدم تأریر عوام سیزدهگانه بر توانمنتدستازی آموزشتگاههتای
درجهداری ن.م رد و فرضهای H1تائید میگردند در ادامه به کمك آزمتون رتبتهبنتدی فریتدمن
اولویت میانگین هرکدام از عوام مؤرر بر توانمندسازی فردی مورد تحلی قرار گرفت که نتایج بته
شری جدول زیر است.
جدول 96اولویتبندی عوام با آزمون فریدمن

فریدمن

آزمون

عوامل
معنویت

رتبه ميانگين
2/32

ارزشهای اخالقی

2/22

آموزش

2/23

تجربه

2/22

محیط کار
ویژگی روانشناختی
سبك رهبری
تصمیمگیری
اعتماد
مهار
پاداش
توانایی
قدر
 df =12و  sig =/222و χ2 =34/333

4/22
4/22
4/22
4/62
4/62
4/33
4/22
3/12
3/22
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجه گیری:

بر اساس یافته های تحقیق مهمترین عوام مؤرر بر توانمندستازی آموزشتگاههتای درجتهداری
نیروهای مسلح به تعداد سیزده عام به شری زیر احصا گردید9
آموزش ،توانایی ،نظام پاداش ،سبك رهبری ،تصمیمگیری ،محیط کار ،مهار  ،قدر  ،ویژگیهای
روانشناختی ،ارزشهای اخالقی ،تجربه ،معنویت و اعتماد
بهمنظتور اولویتتبنتدی هرکتدام از عوامت ستیزدهگانته بته لحتاظ تتأریری کته بتر توانمندستازی
آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح دارند به کمك آزمون رتبهبندی فریدمن ،اولویت میانگین
هرکدام از عوام مورداشاره مشخص که به ترتیب عبار اند از9
معنویت ،ارزشهای اخالقی ،آموزش ،تجربه ،محتیط کتار ،ویژگتی روانشتناختی ،ستبك رهبتری،
تصمیمگیری ،اعتماد ،مهار

پاداش ،توانایی ،قدر

ب -پیشنهادها:

الف -معاونت تربیت و آموزش نیروهای مسلح با توجه به اولویتهای احصا شده ،بته ترتیتب در
راستتتای ارتقتتا عوام ت معنویتتت ،ارزشهتتای اخالقتتی و آمتتوزش  ،ستتام ستتایر عوام ت بتترای
آموزشگاههای درجهداری برنامهریزی نماید.
ی -آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح برای توانمند نمودن دانش آموزان ،عوامت  13گانته
احصا شده را به ترتیب تأریرگذاری در دستور کار خود قرار دهند.
ج-آسیب شناسی موانع موجود در توانمندسازی آموزشگاههای درجهداری نیروهای مسلح.
د -نظر به تأریر ویژه عام معنویت بر توانمندسازی درجهداران ،پیشنهاد میشود یك تحقیق
دیگری درزمینه ارزیابی ارربخشی کالسهای عقیدتی سیاسی و تأریرا

آن انجام شود.
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