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 8مهزی آشاسته، 5مهزی ملکی، 5صمز باشانیدکتر ، 7یناصر عسگردکتر 

 چکیده
انز تنها مزیت شقابتی پایزاش ساامان برخوشداشی اا منیابع انسیانی توانمنیز     بسداشی دشیافتهمزیران و انزیشمنزان 

ای، سیاختاشی و شفتیاشی    بنیزی و تبدیدن عوامیل امدنیه     اا این شو هزس اصلی این پژوهش یناسایی، شتبه. است

ها  داد  یچگونگی گردآوش، اا نگا  یاین پژوهش اا نگا  هزس، کاشبرد. است یناختی شوانگر توانمنزساای  تسهدل

جامعۀ آماشی این پیژوهش ییامل   . استی ها کمّ نوع داد  گا امانی، مقطعی و اا ن  جنبهاا همبستگی،  -یفدتوص

گدیری   به عنوان نمونه آماشی با شوش نمونه نفر آنها 519نفر است که  182کاشکنان یک ساامان نظامی به تعزاد 

هیا و   شوابط یاخص تأیدزبرای  یتأیدزهمچندن اا تحلدل عاملی . یزنز برای پدمایش انتخاب( تصادفی) احتمالی

ای بیرای برشسیی وضیع موجیود      ها، اا تحلدل مسدر برای برشسی شوابط مفروض و اا آامون تی تیک نمونیه   مؤلفه

دهنز  های پژوهش نشان می یافته. گانۀ توانمنزساای دش ساامان موشد مطالعه استفاد  یز  است پدشاینزهای سه

بیر ایین اسیاس،    . انز هر سه پدشاینز موشد برشسی تأثدر قابل توجهی بر توانمنزساای کاشکنان موشد مطالعه دایته

همچنیدن  . توانز به تسهدل و اشتقای توانمنزساای کاشکنان مساعزت کنیز  ساای وضعدت موجود این عوامل می به

و آمیواش کاشکنیان دش سیاامان برشسیی     ی فرهنگ ساامانی، انگدزش، منزلت اجتمیاعی  ها مؤلفهوضعدت موجود 

 .ساای است یز ، نداامنز به

ای و  ، پدشیاینزهای سیاختاشی، پدشیاینزهای امدنیه    ییناختی  شوانتوانمنزساای، توانمنزساای  :کلیدی گانواژ

 پدشاینزهای شفتاشی
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 مقدمه
سیوی   بیه های اطالعاتی و اشتباطی و حرکت فزاینز   امروا  عواملی ماننز پدشرفت سریع فناوشی

چنیدن  . (7507هدسلوپ،)های ساامانی شا بسداش پویا و متالطم ساخته است یزن، محدط جهانی

سیاخته   ها بسداش حدیاتی  یرایطی نقش و اهمدت عامل انسانی شا دش موفقدت و اثربخشی ساامان

هیای    ها برای بقا دش دندای شقابتی و پوییای امیرواین بیه توسیعه داشاییی      اا این شو ساامان. است

های ناملموس و غدرقابل تقلدیز   انز تا بتواننز با کمک منابع و توانمنزی شاهبردی خود شوی آوشد 

ان بسیداشی  مزیران و انزیشیمنز (. 5997علوی لدزنر، )خود، مزیت شقابتی پایزاشی کسب نماینز 

انز تنها مزیت شقابتی پایزاش ساامان، افراد آن است و برای موفقدیت سیاامان ندیاا اسیت      دشیافته

هیایی بیرای بیه     جسیتجوی شا  (. 5975کدم، لی و جانگ، )همه اعضای آن دشگدر و فعال باینز 

هیای همدشیگی میزیران و     کاشگدری توانایی کاشکنان جهت تحق  اهیزاس سیاامانی، اا دغزغیه    

هیا بیا آنکیه     شسیز بسیداشی اا سیاامان    ولیی بیه نظیر میی    . نظران علم مزیریت بود  است احبص

های توانمنزساای کاشکنان آیینا هسیتنز، دش اجیرای آن نیاموف       هاست که با فنون و شوش سال

 .انز بود 

هیای دولتیی، دش    سیاامان  ییژ  هیا بیه و   کاشکنان سیاامان یایز به همدن علت بایز که برخی 

هیا و   تجربگیی مواجهنیز، اا ظرفدیت    شغبتی، کمبود انگدیز  و کیم   نوعی احساس بی محدط کاش با

ای اسیت   به گونهیود و محدط و یرایط ساامانی ندز  برداشی نمی های آنها به دشستی بهر  توانایی

مشیکالت اشتبیاطی مدیان    مسیائلی ماننیز   . (7545عبیزالهی، )اننز  به این مشکالت دامن میکه 

، ساختاش پدچدیز  و شسیمی   (حوا  شفتاشی)د انگدز  و تعاشض کاشکنان ایردستان و مزیران، کمبو

سیاامان، سیاختاش سیاامانی    سیاختاش  نبیودن   متناسبو متمرکز، تجهدزات و تأسدسات ناکاشآمز، 

و عیزم تحیول و پوییایی    ( حوا  ساختاشی)ب و جبران خزمت نامناسناپذیر، نظام پاداش  انعطاس

عوامل و دالیل بیروا چنیدن مشیکالتی     یناا مهمتر( ای نهامد حواۀ)ساامانی دش محدط متالطم 

 .(7545عباسی،)یونز  عمومی محسوب می یها دش ساامان

هیای دولتیی میانعی اساسیی دش شا  توانمنزسیاای       وجود چندن مسائل و یرایطی دش ساامان

ایین دش حیالی اسیت کیه     . شود های آنیان بیه ییماش میی     زیبرداشی مؤثر اا توانمن کاشکنان و بهر 

 یهیا  نقیش سیاامان   .اسیت حدیاتی برخیوشداش    یاهمدت اا منابع انسانی دش ساامان یتوانمنزساا

گونه  این. سااد ها دوچنزان می اهمدت این موضوع شا دش این سااماندش تأمدن امندت ملی نظامی 
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سیاختاش سیاامانی مناسیب و    عالو  بر برخوشداشی اا  خود برای اجرای بهدنۀ مأموشیتها   ساامان

تیا بتواننیز وظیایف و     زنبرخوشداش بایندز های نوین بایز اا کاشکنانی توانمنز  تجهدزات و فناوشی

 .هایی به خوبی ایفیا کننیز   های خود شا دش چندن ساختاشهایی و با کمک چندن فناوشی مسئولدت

هیای   تقای هر چه بدشتر توانمنزی کاشکنان سیاامان به این دلدل فراهم ساختن امدنۀ مناسب اش

ها و افزایش کاشایی و اثربخشیی آنهیا دش    نظامی تأثدر قابل توجهی دش اشتقای عملکرد این ساامان

  .یان خواهز دایت اجرای بهدنه مأموشیت

های نظامی و نقش توانمنزسیاای کاشکنیان دش اشتقیای     اهمدت نقش عامل انسانی دش ساامان

ها اا یک سو و نبود الگویی بیومی و متناسیب بیا مقتضیدات خیاص چنیدن        ین ساامانعملکرد ا

 . دهز ساامانی اا سوی دیگر مسئله اصلی این پژوهش شا یکل می

مفهوم توانمنزساای کاشکنان شا معرفی کرد، مطالعیات پرییماشی   ( 7011)اا امانی که کانتر 

برای مثال یواهز تجربی (. 5975همکاشان،  کدم و)نتایج ساانز  آن برای ساامان شا نشان دادنز 

کیدم و  )، تعهیز سیاامانی   (5975لی و همکاشان، )نشان دادنز که توانمنزساای بر شضایت یغلی 

با وجیود اهمدیت   . تأثدرگذاش است( 5979چان و همکاشان، )و کدفدت خزمات ( 5975همکاشان، 

هیای انجیام ییز  دش     پیژوهش  وشی سیاامان  هیای بهیر    بسداش ایاد این مفهوم دش اشتقای یاخص

کیدم و همکیاشان،   )خصوص پدشاینزها و عوامل مؤثر بیر آن اا غنیای کیافی برخیوشداش ندسیتنز      

هیای دفیاعی کشیوش ییزیزتر ندیز       این نقص دش خصوص توانمنزساای کاشکنان ساامان(. 5975

 .است

ر بیر  کویز مهمترین عوامل میؤث  اا این شو، این پژوهش با هزس کاهش نسبی این یکاس می

بنیزی   بنزی و شتبیه  کاشکنان ساامان موشد برشسی شا یناسایی، دسته یناختی شوانتوانمنزساای 

کنز و با تبددن نقش و اهمدت این عوامل پدشنهادهایی برای تسهدل توانمنزساای کاشکنان ایین  

 . ساامان اشائه نمایز

 پیشینۀ پژوهش

 یتوانمندساز

قیادش   یموشد نداا دش کاشکنیان بیرا   یها تدمجموعه ظرفجاد یا یعنی یانسان یرودن یتوانمنزساا

کیه   یتدجاد اشاش افزود  دش ساامان و انجام اثربخش و کاشایِ نقیش و مسیئول  یساختن آنان به ا
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افیراد  . سیت د، دادن قیزشت بیه افیراد ن   یتوانمنزسیاا . (7547یی،بابیا )عهز  داشنز  دش ساامان به 

 یاش عیال دکه کاش خود شا بس( ز داا دانش و انگ یا هیصوشت سرما  به)داشنز  یادیخودیان قزشت ا

قیزشت  بیا   یدش واقع توانمنزساا. ن قزشت استیا آااد کردنی به معنا یتوانمنزساا. انجام دهنز

ییود، امیا بیرای     مسیتقدم بیه افیراد واگیذاش میی       به گونهقزشت . دزن به افراد متفاوت استبخش

وتین  )ط افراد بتواننز خود شا توانمنز کننز یجاد یود که دش آن یرایا یطیبایز یرا یتوانمنزساا

هنگیام  . اش بیه کاشکنیان اسیت   دی فراتیر اا واگیذاشی اخت   یمفهوم یتوانمنزساا(. 7545و کمرون،

ییود تیا آنهیا     یفراهم م یطییونز، بلکه یرا ف به کاشکنان واگذاش میی، نه تنها وظایاتوانمنزسا

توانمنزسییاای  .(7545یییاش،آقا)رنییز دبگ  مدف تصییمیانجییام اییین وظییا یبتواننییز خودیییان بییرا

کدم )دهز  به فرآینزهای انگدزیی ایاش  داشد که خودکاشآمزی کاشکنان شا اشتقا می یناختی شوان

کاشکنان توانمنز یز  اا نقشی بسداش کلدیزی دش تحقی  دسیتاوشدهای    (. 79، 5975و همکاشان، 

 (.50، 5978ناواسدوایام و همکاشان، )های خزماتی برخوشداشنز  ویژ  دش ساامان ساامانی به

 رویکردهای توانمندسازی

ها و منظرهای مختلف، تعاشیف و معانی متفاوتی به خود گرفتیه   توانمنزساای کاشکنان اا دیزگا 

  5دکیو اشگیان  5دو شویکیرد مکیاندکی   7(7001)هیای کیوین و اسیپریتزش     است که بر اساس یافته

 ؛ (7001کوین و اسپریتزش، )جهت تعریف و مفهوم توانمنزساای بدان گردیز  است 

بر اساس این دیزگا  توانمنزساای به معنای تفویض اختداش و قزشت بیه   :رویکرد مکانیکی

توانمنزساای فرآینزی است که طی آن میزیریت اشییز ییک بدینش شویین شا      . ایردستان است

 .کنز وظایف معدن برای ندل به آن دش ساامان ترسدم می ها و تزوین کرد  و برنامه

بر اساس این شویکرد، توانمنزساای کاشی ندست کیه میزیران باییز بیرای      :رویکرد ارگانیکی

کاشکنان انجام دهنز، بلکه طرا تلقی و ادشاک کاشکنان دشباش  نقش خیویش دش ییغل و سیاامان    

های الام شا برای توانمنزتر یزن کاشکنان فیراهم   فرصتتواننز بستر و  بنابراین، مزیران می. است

 .به نظر کانگر و کانانگو توانمنزساای شیشه دش ندااهای انگدزیی افراد داشد. نماینز

                                                                                                                                       

1. Kevin & Spreitzer 

2  . Mechanistic Approach 

3  . Organic Approach 
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 یتوانمندساز یشناختابعاد 

( 7005)تزش ی، اسیپر یانجام ییز  دش میوشد توانمنزسیاا    یترین مطالعات تجرب اا معروس یکیدش 

 یدش ایین پیژوهش بیر مبنیا    . برییمرد  اسیت   یتوانمنزسیاا  یشا برا یختینا( عامل)چهاش بُعز 

ن پنج بُعیز  یدش ادامه، ا. یز  است  ک بُعز به این ابعاد چهاشگانه افزود ی( 7005)شرا دپژوهش م

 . یونز یتشریح م یتوانمنزساا یزدکل

عنیی  یکننیز؛   یمی  7یونز، احساس خودکفایتی یافراد توانمنز م یوقت :یستگیاحساس شا

بندینس و  )ک کیاش داشنیز   یی ز دی آم تدی انجام موفق یکننز توانایی و مهاشت الام شا برا یاحساس م

دییواش خواهنیز    یانجام دادن کیاش  یا افراد برایکنز آ ین مددچندن احساسی تع(. 7042نانوس، 

 ؛(7045بانزوشا، )ر دا خیز و پشتکاش خواهنز دایت دکوی

 یتدا فعالیآنها هزس . کننز یبودن مش س معناداافراد توانمنز احسا: 5احساس معنادار بودن

شیان بیا کیاشی کیه انجیام      یها و استانزاشدها آشمان. داننز شا که به آن ایتغال داشنز، اشایمنز می

کننیز و بیه آن    یدهنز، دقت می  افراد توانمنز دش موشد کاشی که انجام می. دهنز، سااگاش است می

 ؛(7042بندنز و نانوس، )کننز  هویت میدل انجام آن احساس به دلباوش داشنز و 

احسیاس داییتن حی  انتخیاب دش      یبه معن 8یخودسامان :5احساس برخورداری از اختیار

ل خیود  دی تواننز بیه م  ننز و میدب یم گرخودآغاا یآنان خود شا افراد. انجام وظایف یخصی است

ا بیه آامیون بگذاشنیز    ز شیی رنز و افکیاش جز دمستقل بگ یها مدانجام دهنز، تصم یاقزامات ابتکاش

  ؛(7009، 2وگت و موشل)

آنیان بیر   . ج داشنیز یبر نتا یافراد توانمنز احساس کنترل یخص: 5رگذار بودنیاحساس تأث

جیاد کننیز   یر اددی کننیز، تغ  یمی که دش آن کاش  یطدرگذاشی بر محدتواننز با تأث ین باوشنز که میا

 ؛(7000، ۲داوش)

                                                                                                                                       

1. Self-Efficacy 

2. Meaningful 

3. Choice 
4. Self-Determination 

5. Vogt and Murrel 

6. Impact 

7. Dover 



 97/ ... و اشتباط آن با نظامی های ساامانکدفدت انزگی کاشی کاشکنان 

 

کننز که با آنان منصفانه شفتیاش   افراد توانمنز احساس می: 7گرانیاحساس داشتن اعتماد به د

ان، که عزالت خواهیز  یب و ادشان، نه آسیکاشها یینها  جهدنان داشنز که نتدآنها اطم. خواهز یز

 .(7005،  مدشرا) است یت یخصددایتن احساس امن یگر، این اعتماد به معنیان ددبه ب. بود

 و مدل مفهومی پژوهش تجربی ۀپیشین

گر توانمنزساای کاشکنان نظامی هزس اصلی ایین   عوامل تسهدلددن بو ت بنزی ، اولویتیناسایی

ادبدات و الگوهیای موجیود دش   ها نخست به برشسی  برای یناسایی این مؤلفه .پژوهش بود  است

هیا و   هیای دینیی، فرمیایش    همچنیدن آمیوا   . امدنه توانمنزسیاای و الزامیات آن پرداختیه ییز    

های پدشدن  و مقام معظم شهبری، اسناد باالدستی و پژوهش( ش )شهنمودهای حضرت امام خمدنی

ه اا سیاامان  های نظامی ندز برشسیی ییز و بیا خبرگیانی کی      انجام یز  دش این امدنه دش ساامان

بر اساس . های موشد نداا کاشکنان آن یناخت دایتنز، مصاحبه یز نظامی موشد نظر و توانمنزی

ای،  عوامیل یناسیایی ییز  دش سیه بعیز امدنیه      ( 7515مدراایی اهرنجیانی،  )مزل سه یاخگی 

 . بنزی یزنز ساختاشی و شفتاشی دسته

 ییناختی  شوانتوانمنزسیاای  گیر   بر این اساس پژوهش حاضیر دش نظیر داشد عوامیل تسیهدل    

ای، سیاختاشی و شفتیاشی یناسیایی وتیأثدر آنهیا شا       ها شا دش سه حواۀ امدنه کاشکنان این ساامان

 . اشایابی کنز

توانز به یناختی کاشبردی برای  ای می مطالعه عوامل امدنه( 5998)به باوش یالی و همکاشان 

دش همیدن شاسیتا کیدم و    . نان منتهی یودهای توانمنزساای کاشک اشتقای احتمال موفقدت برنامه

بیه  )تأثدر اشتباط سرپرست و ایردستان و برخوشداشی اا برنامه کاشی منعطیف  ( 5975)همکاشان 

ندیز دش برشسیی   ( 5995)آشییی و چیدن   . کردنز تأیدزبر توانمنزساای شا ( ای عنوان عوامل امدنه

هیایی بیا فاصیله قیزشت اییاد       نیگ تأثدر فرهنگ بر توانمنزساای دشیافتنز کاشکنانی کیه دش فره 

مشغول به کاشنز اا اختداش و آاادی عمل چنزانی برخوشداش ندستنز و اغلب دسیتوشات سرپرسیت   

چونیگ و  . کننز و این حالت بیر توانمنزسیاای تیأثدر منفیی داشد     چون و چرا اجرا می خود شا بی

دشتر بیر سیطح فیردی    ندز دشیافتنز توانمنزساای دش امدنه فرهنگی آسدایی ب( 5975)همکاشان 

                                                                                                                                       

1. Trust in others  

2. Mishra 
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ندز ( 5975)پرادهان و همکاشان . اما دش امدنه فرهنگی غربی بدشتر بر سطح ساامانی تأکدز داشد

های فرهنگیی ماننیز گشیودگی، اعتمیاد، اسیتقالل، تشیریک مسیاعی و اعتبیاش بیر           تأثدر ویژگی

عوامیل   بر این اساس دش فرضدۀ نخست پیژوهش بیه  . کردنز تأیدزشا  یناختی شوانتوانمنزساای 

میوشد مطالعیه قیراش گرفتیه      ییناختی  شوانای به عنوان یکی اا پدشاینزهای توانمنزساای  امدنه

 :است

 .کاشکنان تأثدر مثبت داشنز یناختی شوانای بر توانمنزساای  عوامل امدنه :6 ۀفرضی

بییه مطالعییه پدشییاینزهای سییاختاشی سییالمت و توانمنزسییاای   ( 5972)جییو و همکییاشان 

تواننز  های یغل می کاشکنان پرداختنز و دشیافتنز عوامل ساختاشی همچون ویژگی یناختی شوان

ندز ( 5991)هامفری . کاشکنان تأثدر مثبت دایته باینز یناختی شوانبر توانمنزساای و سالمت 

توانیز موجیب تقوییت احسیاس      به این نتدجه شسیدز برخیوشداشی اا اختدیاش و آاادی عمیل میی     

بیه ایین نتدجیه    ( 7000)همچنیدن سیدگال و گیاشدنر    . ش کاشکنان یودمعناداشی و خودسامانی د

تواننیز تیأثدر مثبتیی بیر      شسدزنز کاش تدمی، شابطه با سرپرستان و ساختاش شوابط دش ساامان میی 

ندیز دش برشسیی   ( 7505)حیاتمی و همکیاشان   . کاشکنان دایته باینز یناختی شوانتوانمنزساای 

ت و تمرکز تأثدر منفی هر سه ایین عوامیل سیاختاشی شا    تأثدر سه بعز ساختاشی پدچدزگی، شسم

بیر اسیاس ایین    . کاشکنان ساامان موشد مطالعه خود نشیان دادنیز   یناختی شوانبر توانمنزساای 

پدشدنه تجربی عوامل ساختاشی دومدن پدشاینز توانمنزساای کاشکنان دش ساامان موشد مطالعیه  

 :فرض یز  است

 .کاشکنان تأثدر مثبت داشنز یناختی شوانمنزساای عوامل ساختاشی بر توان :2ۀ فرضی

اا جملیه احسیاس    ییناختی  شوانهیای توانمنزسیاای    جیا کیه همگیی مؤلفیه    ندش نهایت، اا آ

معناداشی، خودسانی، تأثدرگذاشی و یایستگی جنبه نگریی داشنز و بر شفتاش و عملکرد کاشکنیان  

شسیز عوامیل شفتیاشی سیاانز       نظر میی به ( 5975کدم و همکاشان، )گذاشنز  دش ساامان تأثدر می

همچنیان کیه همیاینی دمدرچیی و     . های آن شا تقویت کننز موجود دش ساامان ندز بتواننز مؤلفه

بختدیاشی  انیز و   کرد  تأیدزتأثدر بالنزگی اعضای هدئت علمی دش این امدنه شا ( 7502)همکاشان 

، (هوش هدجیانی و یخصیدت  نگدزش، خالقدت، هوش، ا) یناختی شوانندز تأثدر عوامل ( 7544)

سیتدزی و   گراییی، ظلیم   شمیان آ) و عوامل انقالبی( معرفت دینی، ایمان و بصدرت)عوامل اسالمی 

شهبیری توانمنزسیاا و   . انیز  قیراش داد   تأیدیز میوشد   ییناختی  شوانشا بر توانمنزساای ( داشی مردم



 93/ ... و اشتباط آن با نظامی های ساامانکدفدت انزگی کاشی کاشکنان 

 

چین و  )یز  اسیت   گرا ندز اا جمله مهمترین پدشاینزهای شفتاشی توانمنزساای معرفی مشاشکت

ندیز تیأثدر دو سیبک شهبیری     ( 5979)محمیزی و محسینی    چنان که خیوان (. 5977همکاشان، 

ندیز  ( 5975)پرادهان و همکیاشان  . کردنز تأیدزآفرین و تبادلی شا بر توانمنزساای کاشکنان  تحول

 ییناختی  شوانآفیرین بیر توانمنزسیاای     نقش مدانجی فرهنگ ساامانی دش تأثدر شهبیری تحیول  

بر این اساس تأثدر عوامل شفتاشی بر توانمنزساای کاشکنان دش فرضیده  . شکنان شا برشسی کردنزکا

 .سوم این پژوهش برشسی یز

 .کاشکنان تأثدر مثبت داشنز یناختی شوانعوامل شفتاشی بر توانمنزساای  :9فرضیه 

نظیری  بر اساس پدشدنه تجربی مروش یز  و دش شاستای اهزاس موشد نظر پژوهش چیاشچوب  

 .ترسدم یز  است 7پژوهش به صوشت یکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق :6شکل 

 روش تحقیق

حیل مشیکالت    یآن بیرا  یهیا  افتهیج یاست؛ ایرا اا نتا یش شو اا نگا  هزس، کاشبرددپژوهش پ

  یناختی شوانتوانمندسازی 

 
 احساس شایستگی

 

 یاحساس معنادار

 شغل

 اختیار احساس

احساس 

 تاثیرگذاری

 احساس اعتماد

  پیشایندهای سازمانی

 

پیشایندهای 

 ای زمینه

پیشایندهای 

 ساختاری

پیشایندهای 

 رفتاری

H

1 

H

2 

H

3 



 7505 امستان ،8 سال هفزهم، یماشۀمزیریت نظامی،  ۀفصلنام / 41

 

یی   یفدتوصی  هیا، پژوهشیی   داد  یاا نگا  چگونگی گردآوش. یود یخاص دشون ساامان استفاد  م

بیا اسیتفاد  اا    یآمیاش   اطالعات موشد نداا اا وضع موجود نمونیۀ شود؛ ایرا  یماش می همبستگی به

ها، پژوهشیی   نوع داد  گا امانی، مقطعی و اا ن  جنبهاا همچندن . دست آمز  است نامه به پرسش

 .شود  یماش می بهی کمّ

  یآمار  ۀجامعه و نمون

دهنز که  تشکدل مینفر  182جامعۀ آماشی این پژوهش شا کاشکنان یک ساامان نظامی به تعزاد 

 گدری احتمالی نفر با شوش نمونه 519گدری اا جامعه محزود اا مدان آنها  بر اساس فرمول نمونه

 .موشد پدمایش قراش گرفتنز( تصادفی)

 ها داده یآور ابزار جمع

بیرای سینجش توانمنزسیاای    . بیود  اسیت    نامیه  پرسیش ه مدزانی، داول یها آوشی داد  ابزاش جمع

استفاد  یز  کیه هیر مولفیۀ آن بیا سیه      ( 7002)استانزاشد اسپدرتز  نامه پرسشاا  یناختی شوان

ای، سیاختاشی و شفتیاشی ندیز اا     بیرای سینجش پدشیاینزهای امدنیه    . گویه سنجدز  یز  اسیت 

هیای میوشد اسیتفاد  بیرای ایین       تعیزاد سینجه  . ساخته استفاد  یز  اسیت  ای محق  نامه پرسش

نامیه،   برای آامون پایایی پرسیش . سؤال بود  است 75و  72، 75های پدشاینزی به ترتدب  مؤلفه

دسیت   بیه  یهیا  آامون یز و سپس با اسیتفاد  اا داد   شدنامه پ پرسش 59ای یامل  هداول  نمونه

کرونبیاخ   یب اعتماد با شوش آلفیا یزان ضرداس م.اس.پی.اس یافزاشهای آماش آمز  و با کمک نرم

 . یز  است تأیدزصز دش 40ه مدزان نامه ب مدزان پایایی پرسش. محاسبه یز

 ها  ل دادهیه و تحلیروش تجز

ای،   امدنه)گانه  ن پژوهش برای برشسی اشتباط بدن عوامل یناسایی یز  و پدشاینزهای سهیدش ا

ی، برای اشایابی تأثدر این پدشاینزها بر توانمنزساای تأیدز اا تحلدل عاملی( ساختاشی و شفتاشی

افزاش لدزشل و برای  ساای معادالت ساختاشی با کمک نرم اا مزل تحلدل مسدر مزل یناختی شوان

کاشکنان  یناختی شوانبرشسی وضعدت موجود هر یک اا این عوامل پدشاینزی و توانمنزساای 

 .  ی استفاد  یز  استا نمونه دش ساامان موشد برشسی اا آامون تی تک
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 ها یافته

ای  ی دش دو مرحلهتأیدزو مفاهدم موشد نظر اا تحلدل عاملی  ها برای برشسی اشتباط بدن یاخص

گر  های تسهدل دش مرحله اول چگونگی و مدزان شابطه بدن مؤلفه. استفاد  یز  است

توانمنزساای و ابعاد موشد نظر برشسی یز  است و دش مرحله دوم، چگونگی و مدزان شابطه بدن 

با پدشاینزهای ساامانی توانمنزساای ( ی و ساختاشیا ابعاد شفتاشی، امدنه)هر یک اا ابعاد اصلی 

های  نتایج حاصل اا تحلدل عاملی مرحله اول و دوم دش جزول. اشایابی یز  است یناختی شوان

 .نشان داد  یز  است 7

 شناختی رواننتایج تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم پیشایندهای توانمندسازی : 6جدول 

 مفهوم
 ها مؤلفه ابعاد

ضریب 

 استاندارد

اعداد 

 معناداری
 نتیجه

ی
مان
از
 س
ی
ها
ند
شای

پی
 

 بعد رفتاری

 

 10/9: ضریب استانزاشد

 72/72: عزد معناداشی

 تأیدز 92/77 20/9 فرمانزهی و شهبری

 تأیدز 74/79 50/9 انگدزش

تأیدز 74/1 15/9 باوشهای دینی

تأیدز 14/5 24/9 گرایی ای حرفه

 تأیدز 75/5 25/9 های ساانز  نگرش

 ای بعد زمینه

 
 17/9: ضریب استانزاشد

 5/75: عزد معناداشی

تأیدز 51/77 45/9 فرهنگ ساامانی

تأیدز 95/78 04/9 فناوشی

تأیدز 52/79 05/9 الگوهای اشتباطات

تأیدز 45/4 24/9 منزلت اجتماعی

 بعد ساختاری

 
 55/9: ضریب استانزاشد

 55/79: عزد معناداشی

 تأیدز 45/5 14/9 یغل ماهدت

تأیدز 15/79 40/9 ساا اشکان جهت

تأیدز 72/75 04/9 عوامل ساختاشی

نظام اشایابی 

 عملکرد
15/9 51/5 

تأیدز

نظام تربدت و 

 آمواش
05/9 55/8 

تأیدز
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های  دهز همه یاخص تحلدل عاملی مرتبه اول نشان می 7با توجه به نتایج اشائه یز  دش جزول 

ای و شفتاشی اا نقش معناداشی دش  نظر گرفته یز  برای هر یک اا عوامل ساختاشی، امدنهدش 

انز؛ ایرا مقزاش عزد معناداشی مربوط به آنها خاشج اا  تبددن مؤلفه مربوط به خود برخوشداش بود 

بر همدن اساس تحلدل عاملی مرتبه دوم ندز معناداش بودن اثر . قراش داشد -05/7و 05/7دامنه 

ای برای مفهوم پدشاینزهای ساامانی شا  های ساختاشی، شفتاشی و امدنه گر همه مؤلفه بددنت

 .کنز می تأیدز

برای برشسی شوابط فیرض ییز  دش متغدرهیای پیژوهش اا آامیون تحلدیل مسیدر دش میزل         

 یها ن صفتد، شوابط موجود بیدش مزل معادالت ساختاش. معادالت ساختاشی استفاد  یز  است

یونز  یز  برشسی می یگردآوش یها انز، با توجه به داد  ه استخراج یز یمکنون که بر اساس نظر

ر دی و چهیاش  متغ ( پیژوهش  یهیا  یامل سیؤال )ر آیکاش دمتغ 59ن مزل یدش ا(. 7544، یکالنتر)

ییز  دش   به منظوش برشسی شوابط بدان. وجود داشد( یز  متغدرهای مستقل و وابسته بدان)مکنون 

ییز    بدنیی  ها، ابتزا با استفاد  اا مزل معناداشی، معناداش بودن اثر هر یک اا شوابیط پیدش   فرضده

ر هیر ییک اا ایین    دیود و سپس با استفاد  اا مزل استانزاشد، مدزان و چگیونگی تیأث   برشسی می

دش حالیت   یناختی شوانمزل پدشاینزهای ساامانی توانمنزساای  5یکل . یود شوابط اشایابی می

 .دهز همدن مزل شا دش حالت استانزاشد شا نشان می 5ی و یکل معناداش
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 در حالت معناداری شناختی روانمدل پیشایندهای توانمندسازی : 2شکل
 

معناداش خواهنیز بیود    ییود، اعزاد انجام می 02/9نان دها دش سطح اطم هداا آنجا که آامون فرض

معنا خواهیز   یرد، بدقراش بگ -05/7و  05/7ندب یاگر عزد ینباینز؛ یعن – 05/7و  05/7ن دکه ب

اا آنجا که اعزاد معناداشی به دست آمز  برای هر سه فرضده دش این دامنۀ مجاا قراش داشنیز،  . بود

 . انز شوابط فرض یز  معناداش بود 
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 در حالت استاندارد شناختی روانمدل پیشایندهای توانمندسازی : 9 شکل

 

ر توانمنزساای بر خل  دانیش  دتأثمزل دش موشد برااش توان  می 5  های جزول یاخص بر مبنای

 .قضاوت کرد

 شناختی روانبرازش مدل پیشایندهای توانمندسازی  یها شاخص :2جدول 

 ارزیابی نتیجه مقدار مجاز ها شاخص

2 یدو به دشجه آااد ینسبت کا
/df<3 

 برااش مناسب 55/5

 بیتقر یخطان توان دوم دانگدمۀ شیش

(RMSEA) 
94/9>RMSEA 987/9 برااش مناسب 

ز یدی ر شوابطی دش این مزل که معناداشی آنهیا تأ دمدزان تأثتوان  می ندزبا استفاد  اا مزل استانزاشد 
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ر پدشیاینزهای سیاامانی بیر    ددهیز تیأث   میی دش حالیت اسیتانزاشد نشیان    میزل   .یز  شا برشسیی کیرد  

ای، سیاختاشی و شفتیاشی    و هر یک اا پدشاینزهای امدنه. است زیدیناختی قابل تأ توانمنزساای شوان

 .بود  است 15/9و  25/9، 84/9به ترتدب 

کاشکنیان دش   ییناختی  شوانبرای برشسی وضعدت موجود هیر ییک اا پدشیاینزهای توانمنزسیاای     

ون های ایین آامی   یافته. استفاد  یز  است« مدانگدن یک جامعه»آماشی موشد مطالعه اا آامون  ۀجامع

 .اشائه یز  است 5دش جزول 

 شناختی آزمون میانگین وضعیت موجود پیشایندهای توانمندسازی روان: 9جدول 

 ها مؤلفه ابعاد

  9( = نقطه برش)عدد مورد آزمون 

 مقدار تی
درجه 

 آزادی

عدد 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

وضعیت  %35فاصله اطمینان 

 حز باال حز پایدن موجود

د 
بع

ی
ار
فت
ر

 

فرماندهی و 

 رهبری
 مناسب 16191 16415 16551 16111 213 626112

 نامناسب -16236 -16461 -16951 16111 213 -666538 انگیزش

 مناسب 16368 16746 16823 16111 213 686439 باورهای دینی

 مناسب 16547 16982 16415 16111 213 666667 گرایی ای حرفه

های  نگرش

 سازنده
 مناسب 16549 16975 16453 16111 213 616725

نه
می
د ز
بع

 
ی
ا

 
 نامناسب 16661 -16118 -16197 16457 213 -16381 فرهنگ سازمانی

الگوهای 

 ارتباطات
 مناسب 16513 16998 16424 16111 213 36796

 مناسب 16971 16217 16288 16116 213 16334 فناوری

 نامناسب -16128 -16269 16642 16168 213 -26845 منزلت اجتماعی

ی
ار
خت
سا
د 
بع

 

 مناسب 16791 16154 16132 16111 213 616846 ماهیت شغل

 مناسب 16583 16426 16596 16111 213 666944 ساز ارکان جهت

 مناسب 16836 16152 16759 16111 213 676688 عوامل ساختاری

نظام ارزیابی 

 عملکرد
 مناسب 16435 16955 16495 16111 213 616482
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 ها مؤلفه ابعاد

  9( = نقطه برش)عدد مورد آزمون 

 مقدار تی
درجه 

 آزادی

عدد 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

وضعیت  %35فاصله اطمینان 

 حز باال حز پایدن موجود

نظام تربیت و 

 آموزش
 نامناسب -16124 -16229 -16629 16123 213 -26451

هیای انگدیزش، منزلیت     ییود، حیز بیاال و پیایدن مؤلفیه      مشاهز  می 5گونه که دش جزول  همان 

دش نتدجیه دش سیطح اطمدنیان    . اجتماعی، فرهنگ ساامانی و نظام تربدت و آمواش منفی اسیت 

 .ها دش ساامان موشد برشسی مناسب ندست توان گفت وضعدت موجود این مؤلفه دشصز می02

 گیری بحث و نتیجه

بیرداشی بهدنیه اا منیابع و     هیا شا بیرای بهیر     هیای امیروای سیاامان    ماهدت پویا و شقابتی محدط

هیا و عامیل    دش چندن یرایطی یکیی اا مهمتیرین قابلدیت   . های خود ترغدب ساخته است قابلدت

های امرواین برخوشداشی آنها اا منابع انسانی توانمنزی اسیت کیه بیه عنیوان      ساا ساامان برتری

اا . آفرینی کننیز  یمنز، کمداب، غدرقابل تقلدز و غدرقابل جایگزین برای ساامان اشاشمنبعی اشا

هیای پدشیرو اا    های اساسی بسیداشی اا سیاامان   شو توانمنزساای کاشکنان به یکی اا اولویت  این

هیای نظیامی ندیاا بیه      یرایط خاص سیاامان . های پدشرو نظامی تبزیل یز  است جمله ساامان

اا ایین  . ها شا ضروشی ساخته است ومی و متناسب با اقتضائات ویژ  این ساامانالزامات خاص و ب

بنزی عوامل میؤثر بیر توانمنزسیاای کاشکنیان      بنزی و شتبه شو پژوهش حاضر به یناسایی، طبقه

بزین منظوش با مروش ادبدات و اسناد موجود دش امدنه توانمنزسیاای  . یک ساامان نظامی پرداخت

ندن مصاحبه با خبرگان این حوا  که اا ساامان موشد مطالعه یناخت کافی و الزامات آن و همچ

عوامیل یناسیایی   . گر توانمنزساای کاشکنان این ساامان یناسایی ییزنز  دایتنز عوامل تسهدل

 . بنزی یزنز ای و ساختاشی دسته یز  دش قالب سه بعز اصلی شفتاشی، امدنه

توایع یز اا آنها دشباش  این عوامل نظرسینجی   ای که مدان اعضای نمونه آماشی نامه پرسشبا 

ی مرتبیه اول نشیان داد   تأیدزها با کمک تحلدل عاملی  نتایج حاصل اا تجزیه و تحلدل داد . یز

گانیه میوشد    های دش نظر گرفته یز  برای هر ییک اا مولفیۀ سیه    کننزگی همه یاخص اثر تبددن

گانیه   های سیه  کننزگی این مؤلفه اثر تبددنتحلدل عاملی مرتبه دوم ندز . است تأیدزبرشسی قابل 

بیر ایین   . کنیز  میی  تأیدیز بر پدشاینزهای ساامانی توانمنزساای کاشکنان این ساامان نظیامی شا  

و  17/9، 10/9ای به ترتدب بیه مدیزان    کننزگی ابعاد شفتاشی، ساختاشی و امدنه اساس اثر تبددن
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ای میؤثر بیر    هیای امدنیه   اا بدن مؤلفیه همچندن بر اساس نتایج به دست آمز  . بود  است 55/9

هیای ابعیاد    ، اا مدیان مؤلفیه  44/9کننیزگی   توانمنزساای کاشکنان، فرهنگ ساامانی با اثر تبددن

های شفتیاشی ندیز انگدیزش     و اا مدان مؤلفه 09/9کننزگی ساختاشی مؤلفه ساختاشی با اثر تبددن

 . انز دایته نمنزساای کاشکنانبدشترین تأثدر شا بر توا 49/9گری  کاشکنان با اثر تبددن

های پژوهش موشد اسیتفاد  قیراش    نتایج حاصل اا آامون تحلدل مسدر که برای برشسی فرضده

به ترتدب اا بدشترین تیأثدر    ای دهز هر سه پدشاینز شفتاشی ساختاشی و امدنه گفته ندز نشان می

های پدشیدن   ز نتایج برخی پژوهشتوانن این یافته می. انز بر توانمنزساای کاشکنان برخوشداش بود 

هیای   ندااهیای مناسیب بیرای موفقدیت طیرح      کنز که بر ضروشت وجود آمادگی و پیدش  تأیدزشا 

؛ 0 0 ؛ چددان و همکدداران، 2 0 ماننددد کددیم و همکدداران، )دارنددد توانمنزسییاای کاشکنییان تأکدییز 

با این حال، مساعدت ویژه این پژوهش این بوده که پیشایندها و الزمات (.  3  هی،لعبدال؛ 32  عباسی،
ویژه سازمان نظامی مورد بررسی را با توجه به ماهیدت مأموریدت و اقتئدائات سدازمانی آن شناسدایی و      

 .بررسی کرده است

مکیاشان  هیای کیدم و ه   ای بر توانمنزساای کاشکنان با نتایج پژوهش تأثدر پدشاینزهای امدنه

این نتایج نشیان  . سااگاش بود  است( 5998)، و یالی و همکاشان (5995)، آشیی و چدن (5975)

هیای   توانیز بیه پدشیبرد برنامیه     ای مناسب اا جمله فرهنیگ سیاامانی میی    دهنز بستر امدنه می

گیر   ای تسهدل پدشاینزهای امدنه. ای دایته باینز توانمنزساای کاشکنان مساعزت تعددن کننز 

ساا، متغدرهای ساختاشی، نظیام اشاییابی    انمنزساای کاشکنان یامل ماهدت یغل، اشکان جهتتو

داییتن ییغلی کیه دش آن فیرد اا تنیوع،      . انیز  عملکرد، نظام تربدت و آمواش دش نظر گرفته یز 

آاادی عمل، فرصت پدشرفت و اشتقا برخوشداش بایز، عامل مهمی برای تسهدل توانمنزساای فرد 

سیاا ماننیز تیزابدر ابالغیی، اسیناد باالدسیتی،        افزون بر این تأکدز اشکان جهیت . شود به یماش می

توانیز تیالش بیرای اشتقیای توانمنزسیاای       مراتب فرمانزهی ندز می فرامدن و شهنمودهای سلسله

هایی ماننز شسمدت و تمرکز  ساختاش ساامانی ندز با برخوشداشی اا ویژگی. کاشکنان شا تقویت کنز

توانز امدنه بروا ابتکاشات فردی و احساس یایسیتگی دش   آاادی عمل ایاد به افراد میکم و اشائه 

نظام اشایابی عملکرد و آمواش کاشکنان  به عنوان دو کیاشکرد تخصصیی   . کاشکنان شا تقویت کنز

ها و تقویت  های فردی و شفع ضعف ها و قوت تواننز با یناخت ضعف مزیریت منابع انسانی ندز می

 .های فرد برای بهبود عملکرد یغلی او دش ساامان کمک کننز رد به توسعه توانمنزیهای ف قوت

file:///E:/ejra/articles2/maghalat%2094%20be%20baad/توانمندسازی%20روانشناختی/empowerment%20(1).doc%23_ENREF_17
file:///E:/ejra/articles2/maghalat%2094%20be%20baad/توانمندسازی%20روانشناختی/empowerment%20(1).doc%23_ENREF_18
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منوشییان و  )ساختاش ساامانی اا جمله مهمترین عوامل یکل دهنز  شفتاش افراد دش ساامان اسیت  

کننز  عوامل ساختاشی بر توانمنزساای کاشکنیان ندیز بیه همیدن      تأثدر تعددن(. 7508عسگری، 

، (5972)هیای جیو و همکیاشان     این شابز  دش این پژوهش با نتایج پژوهش أیدزت. دلدل بود  است

سااگاش بیود  کیه بیر عیواملی همچیون      ( 7505)، و حاتمی و همکاشان (7000)سدگال و گاشدنر 

پدشاینز سیاختاشی  . انز پدچدزگی، شسمدت و تمرکز، کاش تدمی و شابطه با سرپرستان تأکدز دایته

های فرهنگ ساامانی، فناوشی، اشتباطات و منزلیت   شکنان یامل مؤلفهگر توانمنزساای کا تسهدل

فرهنگ ساامانی به عنوان شوح حاکم بر ساامان و یخصدت ساامان که بیه  . اجتماعی بود  است

توانز بر هر طرح و اقزامی اا جمله توانمنزساای کاشکنیان تیأثدر    دهز می شفتاشهای آن یکل می

ی ماننز فرهنگ یادگدری، فرهنگ مشیاشکت و فرهنیگ تعیالی    های فرهنگ ترویج ویژگی. بگذاشد

فنیاوشی ندیز بیه دلدیل     . توانز امدنه مناسبی برای توانمنزساای کاشکنان فراهم سااد مستمر می

گیر توانمنزسیاای    توانز تسهدل نقشی که دش تسهدل انجام وظایف و فرآینزهای ساامانی داشد می

ها دش این  تفاد  دش یغل و مهاشت کاشبرد این فناوشیهای موشد اس یناخت فناوشی. کاشکنان بایز

توانیز بیه تسیهدم دانیش و      افزون بر این، وجود اشتباطات مدان فردی مؤثر ندز می. امدنه مؤثرنز

یکیی دیگیر اا   . ندیاا توانمنزسیاای کاشکناننیز، مسیاعزت کنیز      تبادل تجربدات یغلی که پیدش 

اا  نظامدیان اشاش یا مقیامی اسیت کیه     عنایاست که به م نزلت اجتماعیهای ساختاشی م مؤلفه

برخوشداشی اا منزلت اجتماعی شفدیع و   .یأن، حدثدت و اعتباش دش جامعه اا آن برخوشداشنزلحاظ 

هیای   هایی اا جمله افزایش توانمنزی یود آنها برای حفظ و اشتقای آن با شا  اشایمنز موجب می

 .خود تالش کننز

نوعی نگرش است که بر شفتاشهای ساانز  کاشکنان دش  ییناخت شواندش نهایت، توانمنزساای 

همراسییتا بییا برخییی (. 7505عسییگری و همکییاشان، )ای داشد  کننییز  سییاامان تییأثدرات تعدییدن

محمیزی و محسینی    ، خیوان (5977)های پدشدن دش این امدنه اا جمله چن و همکاشان  پژوهش

سییبک شهبییری و عوامییل   عوامییل شفتییاشی اا جملییه( 5975)و پرادهییان و همکییاشان ( 5979)

. کاشکنییان دش سییاامان شا تسییهدل کننییز  یییناختی شوانتواننییز توانمنزسییاای  یخصییدتی مییی

هیای فرمانیزهی، انگدیزش،     ویژگی: پدشاینزهای شفتاشی موشد مطالعه دش این پژوهش عباشتنز اا

 سبک فرمانزهی میوشد اسیتفاد  فرمانیزهان   . ای و نگرش بود  است باوشهای دینی، ویژگی حرفه

توانز تأثدر چشمگدری دش توانمنزساای کاشکنان دایته بایز؛ فرمانیزهی کیه وظدفیه اصیلی      می

خود شا شیز و تعالی یگان تحت امیرش بزانیز، بیه عنیوان موتیوش محرکیی بیرای توانمنزسیاای         
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 یشهبیر . م کیرد دتقسی  یت و شهبیر یریبه دو بخش مز توان میشا  یرمانزهف. کاشکنان عمل کنز

کمیال   یشهبیر ؛ خیاص اسیت   های هزسا یزن به هزس دشس یبرا ها گرو فراد و نفوذ دش ا ییتوانا

ز کیه ییخص   کنی  یجیاد می  یا ای جاذبه، ین معنا که عنصر شهبریبه ا. ران و فرمانزهان استیمز

افیزون بیر ایین، انگدیزش بیه عنیوان        .گدرد میقراش  انردستیالگو موشد توجه اه عنوان فرمانز  ب

نتدجۀ خاص تأثدر قابل توجهی دش اشتقای سطح توانمنزی کاشکنیان و  یابی به  ایتداق برای دست

دش جهیت   هیا  انسیان نهفتیه   یروهادز  باعر حرکت ندجاد انگیها داشد؛ ا استفاد  اا این توانمنزی

هیای   های دشونی کاشکنیان بیا کمیک برانگدزاننیز      اا این شو تقویت انگدز  د؛یو یتحق  اهزاس م

توانیز اییتداق فیرد شا بیرای تیالش بیرای اشتقیای         فیردی میی   رونفردی و ب مادی، معنوی، دشون

، به معنای باوش به دیین است که  باوشی دینمؤلفه شفتاشی دیگر . های خود افزایش دهز توانمنزی

این باوشهای دینی موجب تالش بیرای  . پذیرش آن و گردن نهادن به آن دش انزیشه و عمل است

افزون بر ایین، دش  . به تکالدف و وظایف دینی خواهز یز ها، عمل انجام بهدنه وظایف و مسئولدت

ای موشد نداا برای برخوشداشی اا  های حرفه های نظامی ندز آگاهی و برخوشداشی اا ویژگی ساامان

دش نهاییت،  . شود های کاشکنان به یماش می نداای اساسی برای توسعه توانمنزی عملکرد عالی پدش

یود احساس توانمنزی دش فرد توسیعه یابیز؛ اا ایین شو     ب میبر شفتاشهای فرد موج  تأثدر نگرش

توانیز بیه عنیوان     های فردی ماننز اعتماد به نفس، خودبیاوشی و عیزت نفیس میی     توسعه نگرش

 .های فردی عمل کنز پدشران مؤثری برای تالش برای اشتقای توانمنزی

ی فرهنیگ  هیا  فیه مؤلدهیز   نتایج حاصل اا برشسی مدانگدن یک جامعه آماشی ندز نشان میی  

ساامانی، انگدزش، منزلت اجتماعی و تربدت و آمیواش دش کاشکنیان دش وضیعدت مناسیبی قیراش      

گر این عوامل بر توانمنزساای کاشکنان اقزام ساامان برای بهبیود   با توجه به تأثدر تسهدل. نزاشنز

 .وضعدت این عوامل دش اولویت قراش داشد

گر همه متغدرهای برشسیی ییز  بیر توانمنزسیاای      بر اساس نتایج به دست آمز  اثر تسهدل

توانیز امدنیۀ    اا این شو بهبود وضعدت ایین عوامیل میی   . انز یز  تأیدزکاشکنان ساامان موشد نظر 

ی هیا  مؤلفیه همچنیدن وضیعدت نامناسیب    . اشتقای توانمنزی کاشکنان این ساامان شا فراهم کنیز 

واش تالش برای بهبیود وضیعدت ایین    فرهنگ ساامانی، انگدزش، منزلت اجتماعی و تربدت و آم

 . عوامل دش اولویت قراش داشد

هایی همرا  بیود  اسیت    دش نهایت، این پژوهش ندز همچون هر پژوهش دیگری با محزودیت
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اا جملیه اینکیه جامعیه آمیاشی     . های آن با احتداط عمل یود یود دش تعمدم یافته که موجب می

هیا بیه وییژ      و تعمدم نتایج آن به دیگر ساامان این پژوهش تنها یامل یک ساامان نظامی بود 

های آتی بیه برشسیی    یود دش پژوهش اا این شو پدشنهاد می. های غدرنظامی محزود است ساامان

هیای نظیامی و غدرنظیامی پرداختیه      پدشاینزهای موشد مطالعه دش این پژوهش دش دیگر سیاامان 

های مربوط به عوامل یناسایی یز   اد همچندن ابزاش اصلی موشد استفاد  برای گردآوشی د. یود

هایی همچون امکان سوگدری و ضعف دش برشسی عمد  موضوع  بود  که با محزودیت نامه پرسش

هیا همچیون    های آتی اا دیگر  ابزاشهای گیردآوشی داد   یود دش پژوهش پدشنهاد می. همرا  است

تر هیر ییک اا    ی یناخت کاملافزون بر این، برا. مصاحبه و برشسی اسناد و مزاشک استفاد  یود

تیر و   یود هر یک اا آنها به طوش عمد  پدشنهاد می یناختی شواناین پدشاینزها بر توانمنزساای 

آفرین دش این  هایی جزاگانه برشسی یود و به مطالعه متغدرهای مدانجی نقش تر دش پژوهش جامع

 .اشتباط ندز پرداخته یود
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