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  كاركنان يشناخت روان يتوانمندسازبر  يا رستهدوره عالي  يها آموزش ريتأثبررسي 

  )نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران : رديمو مطالعه(

4يرين يعبداله وثوق،  3يمحمد ذاكر، 2يديشهآ يشعبان مراد، 1ياسد يلاسماع
  

  دهيچك

 يشناخت روان يتوانمندساز يروبر  آن يتاهم زئو نقش حا كشور ينظام يروهايندر با توجه به جايگاه آموزش 
افسران  يشناخت روانتوانمندي  بر يا رسته عالي ةدور يها وزشآم يرتأثبررسي  پژوهش با هدف ينا ،كاركنان
 افسران ازنفر  94 يرو يتجربمطالعه به صورت  ينا .يدگردانجام  ارتش جمهوري اسالمي ايران هوايينيروي 
توانمندسازي روان شناختي  نامه پرسشآزمون و پس آزمون بر اساس  يشپبه صورت  ها داده. انجام شد نهاجا

دار  يمعنبودن،  مؤثر، يستگيشا مؤلفه 5بر اساس  يشناخت روان يتوانمندساز. و ميشرا اقتباس گرديد اسپريتزر
با  يا رستهعالي دوره  يها آموزشنتايج اين پژوهش نشان داد كه  .شد ياتيعمل يمختار بودن، اعتماد و خود

فرعي  هاي يهفرضو لذا فرضيه اصلي و است  يرگذارتأث افسران يشناخت روانمعناداري قابل قبول بر توانمندسازي 
فرضيه  ولي بودن شغل و خود مختاري تاييد شد، دار يمعنبودن،  مؤثراحساس شايستگي،  يها مؤلفهمرتبط با 

 يها مؤلفهالبته تغيير در ميانگين  .منفي پذيرفته نشد دار يمعناعتماد به خاطر نشان دادن اثر  مؤلفهفرعي مرتبط با 
 يا رسته كوتاه بودن دوره آموزش عالي .كاركنان بعد از اجراي دوره پايين بود يشناخت نرواتوانمندي سازي 

تحصيالت دانشگاهي و نيز  ةدر طول دور ها يتوانمنداكتساب برخي از اين  ،نسبت به دوره آموزش دانشگاهي
در دو  ها مؤلفهيانگين علل پايين بودن تغيير در م ينمهمترتابعه ستادهاي تخصصي از  يشرايط ويژه مراكز آموزش

با اين حال با . رود يمبه شمار  ها مؤلفهو نيز منفي بودن اثر دوره در برخي از ) دوره يرتأثناشي از ميزان ( آزمون
  .را افزايش داد يرتأثميزان اين  توان يممطرح شده  پيشنهادهاي يريكارگبه 
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  مقدمه

 محسوب ها سازمان استراتژيك و منبع حياتي ينمهمتر يانسان هاي يهسرما كه ييآنجااز 
و  دارد اي يژهو يتاهم ،ييراتتغ با مواجهه يبرا مزبور منابع يساز و آماده يزتجه ،شوند يم
پرورش  به را برنامه و وقت ،يهسرما يشترينب يدبا يتيمأمور نوعهر  با ها سازمان ةيكل

 ياجرا را مسئله ينا حل راه ها سازمان از ياريبس .دهند اختصاص مختلف ابعادر د ها انسان
 كاركنان پرورش يبرارا  الزم ةينزم اند كرده تالش و داده يصتشخ يتوانمندساز يها برنامه

 )1388 كروبي ومتاني،(. يندنما فراهم توانمند

 يجادابه منظور  يادگيريبر  يمبتن كه آيد يممار به ش يا تجربهامروزه آموزش به عنوان 
 يشافزا، ها ييتوانا يبخشو بهبود  كاردر فرد است تا او را به انجام  يدارپا نسبتاً ييراتتغ

 ؛به اهداف مورد نظر قادر سازد يدنبخشتحقق  يبراتوانمند شدن  يجهنتو در  ها مهارت
است و مستلزم  يتفعال يطمحامل با دانش، نگرش و تع ييرتغآموزش به مفهوم  ينابنابر

 يتتقورا  كاركنانموجود در  هاي يستگيشا كهاست  يا شده ينيب يشپ يها برنامهاستفاده از 
بهبود  كه يا گونه، به شودتازه در فرد  هاي ييتوانادانش، مهارت و  كسبو موجب  كرده

افراد در  ييكاراو  ياثربخشرساندن  حداكثرو فراتر از به  كرده يلتسهرا  يشغل عملكرد
 يآموزش يها دوره يازنبر اساس  آنها يهتوجو  يطمحسازمان ضمن آشنا ساختن آنان با 

توجه  ها سازمان يرانمد ياتيحو  ياصل يفوظااز  يكي .فراهم آورد آنها يبرا يزنمناسب را 
آموزش و  ياثربخش يكارها و ساز يريكارگبه  يقطرسازمان از  يانسان يهسرمابه 

  )1389 اميري و شاه محمدي،(. است كاركنان يدتوانمن
آماده سازي ي نظامي و ضرورت ها سازمانبا توجه به اهميت موضوع آموزش كاركنان در 

هدف  ،حساس و استراتژيكاحراز مشاغل سازماني  يبراكاركنان شاغل  نمودنتوانمند و 
 يتوانمندساز بر يا رستهعالي  ةدور يها آموزش يرتأث يبررسمقاله  ينا يسندگاننو

دانشگاه هوايي  يا رستهعالي  يها آموزشافسران تحت آموزش در مركز  يشناخت روان
  .است شهيد ستاري
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  تحقيق ادبيات ي برمرور

  و توسعه منابع انساني آموزش

 شيافـزا اسـت،   يسـازمان عامل رشـد و توسـعه هـر     نيمهمترمنابع انساني  نكهيانظر به 
 هـا  يآگاهمستلزم دادن  يانسانمنابع  تيفيكستا رشد را نيادر . است يضرورآن  تيفيك
آموزش منـابع  رو  نيااز  .است فناوري علوم و عيسرالزم همگام با رشد  يها آموزشو 

ـ مآنـان و بـاال بـردن     يكـاربرد  و يعلمـ سـطح   انساني در جهت ارتقاي و  ييكـارا  زاني
 است يا گستردهو  عيوس يمعنا يدارا كاركنانآموزش . شود يمآنان محسوب  يبخشاثر
را در  بـه خصـوص   ةنيزم كيدر  يعمل نيتمر اي و يكارورز، يكارآموزتنها مفهوم  كه
ـ فراگاز  كـه  شود يمو گسترده  عيوسدامنه آن  بلكه ،رديگ ينمبر  فـن   حرفـه و  كيـ  يري

در امـور   يدگيـ ورز، دهيـ چيپ اريبسـ فنـون   بـر علـوم و   كامـل به احاطـه   ساده شروع و
 يچگـونگ به  نيچنهم و يبازرگان و يصنعت، يدولت يها زمانسادر  تيريمد و يسرپرست
 يفرهنگـ  و ياجتمـاع ، ياقتصـاد ، يانسـان مناسب در مقابل مسـائل   يبرخوردهارفتار و 

 .)2006 ردمن،(شود يم دهيكش

كه سرمايه گذاري در آموزش و بهسـازي   ديآ يم از ادبيات توسعه منابع انساني چنين بر
). 2007 بـالكي و كيپـل،  (ناگون فـردي و سـازماني ارتبـاط دارد   كاركنان با مزايا و منافع گو

رسمي را به عنوان يك عنصر حيـاتي   يها آموزشفعاالن عرصه مديريت و منابع انساني 
 ؛ پـريس، 1989 ؛ كيـپ، 2006 نو و ديگـران، (كنند يمتلقي  ها سازمانو جامع در توسعه افراد و 

سـازماني مـدنظر قـرار     يهـا  آمـوزش ر اهدافي كـه د  نيمهمتراز ). 1995 ؛ سوانسون،1995
؛ نـو و  2000 كاسـيو، (كـاري  يها يستگيشاو  ها مهارتتسهيل يادگيري و افزايش  رديگ يم

شـامل   هـا  سـازمان آمـوزش   يهـا  برنامـه همواره بخشـي از  . استوار است) 2006 ديگران،
نرم نظير گوش دادن فعال، ارتباطات حمايتي، كار تيمي، رهبـري و   يها مهارتآموزش 

اغلب طي آموزش به خوبي منتقل  ها مهارتاگرچه اين . است... توانمندسازي كاركنان و
. شـود  يمـ مسـتفاد   ها دورهبهره محسوس از اين  نيتر كم دهد يمشواهد نشان  ،شوند يم

ـ فعالگـاه در   نرم، هيچ يها مهارت يها آموزشبيشتر  عملـي و واقعـي بـه كـار      يهـا  تي
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. رديـ گ ينمكاري مورد استفاده قرار  يها تيموقعدر  اآنهاز  و اطالعات حاصل روند ينم
  )1997 هاگي و موسناگ،(

). 2005 هولتون،(به اين پيامدها، انجام پديده انتقال آموزش ضروري است يابي دستبراي 
 شـده؛ و تمرينـات اكتسـاب    ها مهارتانتقال آموزش فرايندي است كه توسط آن دانش، 

بلـوم و  ). 2010 افـت و ديگـران،  -راس(شـود  يمـ طي دوره آمـوزش، در كـار فـرد متجلـي     
تحليلي كه در موضوع انتقال آمـوزش انجـام داده و طـي آن بـه اثـر      ا فر )2010(ديگران

آموزشـي يـا    هـاي  تعليم گيرنده، محـيط كـار و مداخلـه   شخصيت  :بين نظير عوامل پيش
ـ  مثبـت و  ةرابط آنها. گوناگون پي بردند يها نهيزمانتقال آموزش به بسترها و   يدار يمعن

نظير توانايي شناختي، ديانت، انگيزش و حمايت محـيط كـار    ييها نيب بين انتقال و پيش
  .ييد نمودندأرا ت

هر كشوري براي دفاع از تماميت ارضـي و دفـاع از اسـتقالل و مرزهـاي     از سوي ديگر 
بر اساس آنچـه كـه در تـاريخ و رويـدادهاي     . خويش، نياز به نيروي مقتدر دفاعي دارد

تـوان انكـار كـرد كـه ميـان       امي و سياسي كشورها به وقوع پيوسته، اين نكته را نمـي نظ
مستقيمي وجود  ةاستقالل سياسي و اقتصادي يك كشور با بنيه نظامي و دفاعي آن، رابط

هـاي   تاريخ، نشان داده است كه هـر انـدازه، نيروهـاي دفـاعي كشـوري در زمينـه      . دارد
اند، فكر تجـاوز بـه    تر بوده كارآمد و متخصص، آمادهمختلف تجهيزاتي و نيروي انساني 

مرزهاي آن كشور و اختالل در استقالل و امنيت آن از جانب قواي بيگانه نيز كمتر بوده 
البته موفقيت نيروهاي نظامي و آمادگي و كارآمدي نيروهاي مسلّح نيز به عـواملي  . است

همدلي ميان مـردم و دولـت و بـاال    توان به هماهنگي و  مي آنهابستگي دارد كه از جمله 
بودن ظرفيت روحي و انگيزه و رغبت نيروهاي نظامي در خدمات لشـكري، مرزبـاني و   

در قرآن كريم نيز بر ضرورت آمادگي و تجهيز همـه جانبـه نيروهـاي     .اشاره كرد يدفاع
نيرو و امكانـات خـود را عليـه دشـمنان      ديتوان يمتا « :شده و فرموده است تأكيدنظامي 

نيـز همـواره بـر ضـرورت آمـادگي و تجهيـز       ) ع(علـي  مؤمنـان امير ). 60انفال،(»مهيا كنيد
خطـاب بـه مالـك اشـتر      البالغـه  نهج 53از جمله در نامه . اند كردهنيروهاي نظامي تاكيد 
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پـس سـپاهيان بـه فرمـان خـدا، پناهگـاه اسـتوار رعيـت، زينـت و وقـار           ...« :نديفرما يم
در  مكـرراً ايشـان خـود نيـز    » .تحقـق امنيـت كشـورند    ياه راهزمامداران، شكوه دين و 

ـ تكنبـه آمـوزش    البالغه نهج يها نامهو  ها خطبه و اصـول نظـامي بـه سـربازان و      هـا  كي
 16 ةاز جمله در نامـ ) 16، نامه66، خطبه190، خطبه11نامه( اند گماشتهفرماندهان خود همت 

كنيد و پشـت دشـمن را بـه     حق شمشيرها را ادا« :ديفرما يمبه هنگام آغاز جنگ صفين 
شمشـير خـود را آمـاده     يهـا  ضـربه  نيتر محكمو  ها زهينخاك بماليد و براي فرو كردن 

  ».سزايي دارده داريد كه در زدودن سستي نقش بنگ ها نهيسكنيد، صداي خود را در 
نيروهـاي مسـلح   «: در خصوص آموزش در نيروهاي مسلح فرمودنـد مقام معظم رهبري 

و روز افـزون داشـته    واري، سازماندهي مستحكم، آموزش در حد اعـال بايد كيفيت، است
به استناد تعـاليم اسـالمي و تاكيـدات مقـام معظـم فرمانـدهي كـل قـوا،          اينبنابر. باشند
صـرف آمـوزش و بهسـازي و آمـاده سـازي       يا مالحظـه گذاري قابـل   ساله سرمايه همه

ر اشـكال مختلـف و بـا    د هـا  آمـوزش كه اين  رديگ يمنيروهاي مسلح در كشور صورت 
 هـا  آمـوزش اما نكتـه قابـل توجـه در همـه ايـن      . شود يماهداف گوناگوني سازماندهي 

در نيل به اهداف پيدا و پنهان توسعه و بهسازي نيروهـاي نظـامي    آنهاارزيابي اثربخشي 
   ».كشور است

اهميـت   و آموزشـي  يهـا  برنامـه  ياجـرا  حاصـل از  جينتـا ارزيـابي   با توجه به اهميـت 
به عنـوان مـديران ميـاني در    ي ا رستهعالي  ةدور النيالتحص فارغ يشناخت رواننمندي توا

آموزشـي   يهـا  دورهآيا « كه شود يماصلي اين پژوهش بدين ترتيب مطرح  مسئله ،نهاجا
  »؟شود يمجا هاافسران ن يشناخت روانموجب توانمندسازي  يا رستهعالي 

  يتوانمندساز

 يمعنـ شغل، بـه   يدرون يزشانگ يننو يكردرو يكعنوان ، به يانسانمنابع  يتوانمندساز
هـا   و به وجود آوردن فرصـت  بسترها كردنو فراهم  كاركنان يدرون يروهاين كردنآزاد 
بـا   يتوانمندسـاز  باشـد  يافـراد مـ   هاي يستگيو شا ها يياستعدادها، توانا ييشكوفا يبرا
 يـد باآنان  كه يمعن يندب ؛ودش يشروع م كاركنان هاي يتلق طرزو  افكاردر باورها،  ييرتغ
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 يـت موفقرا بـه طـور    يفوظاانجام  يبراالزم  يستگيشاو  ييتواناباور برسند كه  ينابه 
را دارنـد،   هـا  يـت عمل و استقالل در انجـام فعال  يآزادداشته و احساس كنند كه  يزيآم

 كننـد اس را دارند، احس يشغل يجنتابر  كنترلو  يرگذاريتأث ييتواناباور داشته باشند كه 
و باور داشته باشند كه بـا آنـان    كنند يرا دنبال م يارزشمنددار و  يمعن يشغلاهداف  كه

، بحث نسـبتاً  يتوانمنداحساس . )239 :1388 ميرسپاسي،( شود يصادقانه و منصفانه رفتار م
 سچنانچه افراد احسـا  ؛سازمان دارد كاركنان عملكرددر  ييسزاب يرتأث كهاست  يديجد

، حـل  يريپـذ  ، انعطـاف يـت خالق :يلمتعدد از قب يفردو  يسازمان، منافع نندك يتوانمند
را در بـر   يروان، سالمت و بهداشت يشغل يترضاباال،  يفيتكبا  يمسئله، عملكرد شغل

  .)1389 يا،ن يزاده و خالق يقربان(خواهد داشت 
احساس  كهاست  يفرداز تجربه  يزشيانگ يندفرآ يكو اساس  يهپا يتوانمندساز ينچن هم
 يادز آنهافاصله قدرت در  كه ييها سازماندر  .)2011 صفري و ديگران،(توانمند است كند يم

 كوتز و وس،(.يستندن يتوانمندساز هاي يتفعال يرشپذ، مستعد ينظام يروهاين يرنظاست 

 .شود يماحساس  يشپاز  يشب آنهاو ضرورت آموزش به  يتاهم ينبنابرا )2007

 ينادر  يمختلف ياتادب، به وفور يتوانمندسازانجام شده در مورد  يقاتتحق كثرت يلدلبه 
وجود  يانسانبودن آن در موضوعات مربوط به توسعه منابع  يدجدرغم  يعلحوزه 
حوزه را در بر داشته اما از  ينا يغناطرف  يكاز  ياتادب يناوجود  كه.)2002 روبينز،(دارد
 دست بهرابطه  يناو جامع در  ارچهيكپمدل  يك نتوان كه يدهگردباعث  يگرد يطرف
  .)2007 ليترل،(آورد

حوزه  :نمود يمتقسرا به دو حوزه  يتوانمندسازمربوط به  يقاتتحق توان يم يكلبه طور 
 ،)1987(بالك ،)1986(بورك ،)1986(ينبرگراس يرنظ يدانشمندان كهاست  يقاتيتحقاول 

 يكردرو يبررسدر آن به 1)1994(پاركر ،)1991(كارسون ،)1989(يانرا ،)1989(يسيد
 ينادر  كه. )2005 روي و لينگر، ؛2005 اسپريتزر و دونسون،(اند پرداخته يتوانمندساز يساختار

                                                      
1 -Bcinberger ,Buork,Bluk,Deci, Ryan, Karson ,Parker 
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 يتوانمندساز يبرا كار يزيكيف يطمحدر  الزم ينهزم يجادا( مطالعه يندافر يشتربقسمت 
  )2004 پيترسون و زيمرمان،(. مورد توجه بوده است )كاركنان

 و ماسوت ،)1988(كانگروكاننگو يرنظ يدانشمنداندوم  ةدر حوز يگرد ييسواز 
و  يروانبه بعد  يشترب 1)2007ليترل،(و  )1994(يتزراسپر ،)1990(يمرمنز ،)1990(ولتهوس

 يكسازمان و  هاي يتفعال ةدر بهبود و توسع يديكل يعامل( يتوانمندسازدر بحث  يادراك
 يممستقرابطه  كار يطمحاز  يوو احساس  كادرانگرش و  يوهشبا  كهدر فرد  يدرونعامل 

 روبينز،(اند نمودهتوجه  )فرد را به دنبال دارد يتوانمند، يذهندر ابعاد  يتوانمندداشته و 

سازه  يك يتوانمندساز كهاظهار داشتند  1988در سال  كاننگوو  كانگرمثال  يبرا .)2002
در مورد ارتباط  يمطالعاتهنوز  ينكها يلدلالبته به . )2011 اللهياري و ديگران،( است يزشيانگ
حوزه بهتر از  كدام كهنمود  يانببه طور قطع  توان ينم ،دو حوزه انجام نگرفته استاين  ينب
دو حوزه از هم جدا نبوده و به  ينا عمالً كهاست  يضرور نكته ينا ذكراست اما  يگريد

 يتوانمندسازدر ارتباط با  يمختلفدانشمندان ابعاد  .)2004 پيترسون و زيمرمان،(اند وابستههم 
 توان يماز آن جمله  كه اند نموده ذكر يزشيانگو  يشناخت روان يها جنبهبا توجه به  كاركنان

  :اشاره نمود يرزبه موارد 
 كانگر،(اشاره نمودند ياثربخش خودو  يخود كارآمد به احساس 1988در  كاننگو و كانگر

 ،انتخاب حق داشتن احساس ،بودن مؤثر احساس 1990در  ولتهوس و ماسوت .)1989
 نمودند ذكر يشناخت روان يتوانمندابعاد  ازبودن را  دار يمعن احساس ،يستگيشا احساس

 ،يستگيشا ،انتخاب حق داشتن ،بودنر مؤث يزن )1995(يتزراسپر. )1990 ماس و ولتهاوس،وت(
 )1999(و اسپريتزر  يشرام يتنهادر  .داند يم يشناخت روان يتوانمندرا جزو ابعاد  يمعنادار

احساس  بودن، مؤثر احساس انتخاب، حق داشتن احساس ،يستگيشا ابعاد احساس
  .كند يم يشنهادپرا  يگراند به اعتماد داشتن احساس بودن، دار يمعن
ن آنا يتوانمندساز مدل يتجامع يژهبه و ،يشرامو  يتزراسپر يها پژوهش يتاهم به توجه با
در  يشناخت روان يتوانمندساز سنجش يمبنا مدل ينا ،يشناخت وانر يها مدل يرسا ينب در

                                                      
1-Kanger , Kanengu,Thomas , Velthouse ,Zeirman ,Spritzer, Littrell 
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 يشغل يفوظا تواند يم فرد يك كه يا درجه به يستگيشا مدل ينادر  كه است پژوهش ينا
 دارند يناناطم بلكه كنند يم يستگيشا احساس تنها نه توانمند طور افراد به و مهارت با را
 يمعن به انتخاب حق داشتن يا يخودمختار دهند مانجا الزم يتكفا با را كارها قادرند كه

 اشاره يشغل يفوظا دادن انجام يبرا الزم هاي يتفعال يينتع در فرد استقالل و عمل يآزاد
 بر تواند يم فرد كه است ييجا در يشخص يامدپ يرشپذ يا يرگذاريتأث يا بودن مؤثر .دارد
 دنبو ارزش با يعني بودن دار ينمع. بگذارد اثر شغل ياتيعمل و يادار ،يراهبرد يجنتا

 آنان ،كنند يم دنبال را يارزش و با مهم يشغل اهداف كنند احساس افراد كه است يفرصت
 اعتماد. است ارزش با آنان يروين و وقت كه كنند يم حركت ييجاها در كنند يم احساس

 ربوط افرادم يگراند به يناناطم و يگشودگ ،يستگيشا ،يمند عالقه به اعتماد ،يگراند به
 رفتار صادقانه و منصفانه آنان با هستند كهمطمئن  و هستند اعتماد احساس يدارا توانمند،
 خواهند رفتار طرفانه يبآنان  با ياراخت و قدرت صاحبان كه دارند يناناطم آنها شد، خواهد

واعظي و (. است يشخص يتامن احساس داشتن يمعن به اعتماد يگرد عبارت به ؛كرد

  )1389 ان،سبزيكار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ))1994(و ميشرا ) 1995(برگرفته از اسپريتزر (مدل مفهومي تحقيق: 1شكل

بر مبناي الگوي توانمندسازي روان شناختي اسپريتزر ) 1شكل(مدل مفهومي اين تحقيق
بودن،  مؤثر احساس شايستگي، مؤلفهطراحي شده است كه پنج ) 1994(و ميشرا ) 1995(

 موثر بودن

 اعتماد

 شايستگي

 خود مختاري

 معني داري

  توانمندسازي روانشناختي اي هاي دوره عالي رسته آموزش
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اين  اصليبر داشته بر اساس اين مدل فرضيه ر و خودمختاري را د، اعتماد داري يمعن
  :شود يمتحقيق به شكل زير تدوين 

 يرتأثافسران  يشناخت روانبر توانمندسازي  يا رسته عاليدوره  يها آموزش: فرضيه اصلي 
  .دارد
 يتموفق بارا با مهارت و  يشغل يفوظا تواند يمفرد  يك كه يا درجهبه : 1يستگيشا-1

 كهاست  يشخصباور  يك ،يكارآمدخود  .)2007 كينگ و همكاران،(اشاره دارد ،ام دهدانج
 ياتادبدر . )1997 باندورا،(دهدانجام  يتموفق بارا  محول شده يفوظا كند يمفرد احساس 

خود  يممفاه يعني ؛)2000(باندورا ياجتماعشناخت  ةينظرمفهوم به  ينا يشناس روان
اول پژوهش  يةفرض ينبنابرا. گردد يم بر عملكردار تالش و انتظ يشخصتسلط  ،يكارآمد

  :شود يم ينتدوصورت  ينبد
 يرتأثاحساس شايستگي افسران ر ب يا رستهعالي  ةدور يها آموزش :اولفرعي  يهفرض 

  .دارد
 ،يشخص يامدپ يرشپذ وكمرونبه قول وتن  يا يرگذاريتأث :2)بودن مؤثر(يرگذاريتأث-2

 .شغل اثر بگذارد ياتيعملو  يادار ،يراهبرد يجنتابر  واندت يمفرد  كهاست  يا درجه
اشاره  يا درجهبعد به  ينا. )1995 اسپريتزر،(است يرگذاريتأثدر  يناتوان عكس يرگذاريتأث

مورد  يجنتا كه يمعن ينبد ؛شود يدهدمتفاوت  يشغلاهداف  ياجرارفتار فرد در  كهدارد 
 دوم يةفرض ينابنابر .)2005 سلي و همكاران،گري(به دست آمده است يشغل يطمحدر  انتظار

  :شود يم ينتدوصورت  ينبدپژوهش 
 يرتأثبودن افسران  مؤثر  بر احساس يا رستهدوره عالي  يها آموزش: دومفرعي  يةفرض 

  .دارد

                                                      
1.competency 
2.Impact 
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را  يارزشبا  مهم و يشغل كنند اهدافافراد احساس  كهاست  يفرصت: 1بودن دار يمعن-3
 يروينوقت و در آن  كه كنند يم حركت يا جادهدر  كنند يمس آنان احسا؛ كنند يمدنبال 

 يدرون عالقهو  يشغلاف دبا ارزش بودن اه يعنيبودن؛  دار يمعن. آنان با ارزش است
و  يكارالزامات  ينببودن تناسب  دار يمعن .)1990 ماس و همكاران،وت( شخص به شغل

صورت  ينبدوم پژوهش س يهفرض ينبرابنا. )2005 اسپريتزر،(ستا ها و رفتارها ارزش ،باورها
 .شود يم ينتدو

بودن شغل  دار يمعن احساسر ب يا رستهدوره عالي  يها آموزش: ومسفرعي  يةفرض 
  .دارد يرتأثافسران 

) اعتماد مدير به كارمند و بالعكس(اعتماد به روابط بين فرادستان و زيردستان :2اعتماد-4
 .شود يستگي، گشودگي و اطمينان به ديگران مربوط ميمندي، شا هاعتماد به عالق. اشاره دارد

با آنان منصفانه و  كه هستند مطمئن. به نام اعتماد هستند يحس يداراافراد توانمند، 
 يردستزدر مقام  يحت كه كنند يمرا حفظ  يناناطم يناافراد  ينا. صادقانه رفتار خواهد شد

معموالً . درست و خوب خواهد بود هبلك، يانزو  يبآس، نه يشانكارها يينها يجهنت يزن
صاحبان  ياقدرت  مراكز يانمتصد كهدارند  يناناطم افراد كهاست  ينااحساس  ينا يمعن

، ينابا وجود . رفتار خواهد شد طرفانه يبنخواهند زد با آنان  يانز يا يبآسقدرت، به آنان 
افراد توانمند باز هم ، دهند ينمو انعطاف نشان  يدرستافراد قدرتمند  كه يطيشرادر  يحت
داشتن  يمعن، اعتماد به يگرد يانب؛ به كنند يمرا حفظ  يشخصاحساس اعتماد  يا گونهبه 

افراد  كهدارد  ينا، داللت بر يضمن، به طور ينچنهماعتماد . است يشخص يتامناحساس 
ارند د يماناهمه، افراد توانمند  ينابا . دهند يمقرار  پذيري يبآس يتموقع يكخود را در 

. )2005 اسپريتزر،(آن اعتماد متوجه آنان نخواهد شد يجهنتدر  يبيآس يچه يتنهادر  كه
 .شود يم ينتدوصورت  ينبدپژوهش  يةفرض ينبنابرا

                                                      
1.Meaning 
2. Trust 
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 يرتأثبر احساس اعتماد افسران  يا رستهدوره عالي  يها آموزش: مچهارفرعي  يةفرض 
  .دارد
عمل و  يآزاد يمعنبه  ،تخابداشتن احساس حق ان يا يخودمختار: 1يخودمختار -5

احساس  .است يشغل يفوظاانجام دادن  يبراالزم  هاي يتفعال يينتعاستقالل فرد در 
به  يدننظام بخشو  ها يتفعالاحساس انتخاب در آغاز  ةتجرب يمعنبه  يخودمختار

با  كهاست  يتيفعال يمختارخود  .)2004 بوگلر و همكاران،(است  يشخص هاي يتفعال
 است يروان يازناحساس  يكو  حق انتخاب همراه است ةعمل و تجرب يدآزااحساس 

  .شود يم ينتدوصورت  ينبدم پژوهش پنج يةفرض ينابنابر. )1989 ديسي و همكاران،(
بر احساس خودمختاري افسران  يا رستهعالي  يها دوره يها آموزش :مپنجفرعي  يةفرض  
  .دارد يرتأث

                                                      
1.Choice 
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  تحقيق پيشينه

كاركنان به طور خالصه و  يشناخت روانام شده در مورد توانمندسازي پيشينه تحقيقات انج
  .نشان داده شده است 1جامع در جدول شماره 

  يشناخت روانپيشينه تحقيقات انجام شده در مورد توانمندسازي ) 1جدول 

  نتايج و توضيحات  روش تحقيق  جامعه تحقيق  متغير وابسته  متغير مستقل  سال  )ان(پژوهشگر

زايي  ناصرناستي

  و ديگران

توانمندسازي   آموزش  1389

  يشناخت روان

مديران و معاونان 

مقاطع مختلف 

  تحصيلي

دوره آموزش حضوري نسبت   شبه تجربي

به غير حضوري در 

تر مؤثرتوانمندسازي كاركنان 

  .است

تيمور نژاد و 

  صريحي

توانمندسازي   يادگيري سازماني  1389

  يشناخت روان

كاركنان ستادي 

اقتصادي وزارت امور 

  و دارايي

 -توصيفي 

  همبستگي

بين يادگيري سازماني و 

احساس شايستگي رابطه 

  .مشاهده شد دار يمعنمثبت 

آموزش ضمن   1388  كروبي و متاني

  خدمت

كاركنان دانشگاه آزاد   توانمندسازي

  اسالمي مازندران

ضمن خدمت در  يها آموزش  توصيفي

 يتتقو، عملكردبهبود 

 يترضا، يشغل يها مهارت

 يبراالزم  يآمادگو  يشغل

 در كاركنان يفوظاانجام 

  .مؤثر بوده است

فرد و ش دان

  ذاكري

آموزش وظيفه   1390

  عمومي

 يها مهارت

  شخصيتي

سربازان تحت آموزش 

  نزاجا

 يها مهارتآموزش بر توسعه   تجربيشبه 

نفوذ و (شخصيتي سربازان

 يها مهارتكمال طلبي، 

ارتباطي، روحيه كار تيمي، 

ي، اعتماد به نفس، تجربه فرد

برنامه ريزي و احساس 

  .است يرگذارتأث) مسئوليت

زاده  يفشرفتاح 

و يوسف محمدي 

  مقدم

بهره وري نيروي   توانمندسازي  1388

  انساني

كاركنان فرماندهي 

  انتظامي استان لرستان

 -توصيفي 

  همبستگي

 كاركنانآموزش  يشافزابا 

در انجام  آنها يتوانمند يزانم

  . شود يم ريشتب يفشانوظا

در  يحضورآموزش   توصيفي  افسران ستاد ناجا  توانمندسازي  مؤثرعوامل   1385  عليرضا جزيني

تر  مؤثرافسران  يتوانمندساز

 يحضور يرغاز آموزش 

  .است

ضمن خدمت  يها آموزش  توصيفي  -  توانمندسازيآموزش ايمني و   2001  ليپين
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انجام شده است  يشناخت روان يتوانمندسازآموزش بر  يرتأثدر مورد  يمختلف يها پژوهش

با توجه به  .استفي همبستگي توصي عمدتاً آنهاكه روش تحقيق مورد استفاده در 
 يرتأثكنون هيچ تحقيقي در مورد تحقيق، تا ةام شده در خصوص پيشينانج هاي يبررس

شبه  در مراكز آموزش نظامي كشور با رويكرد تحقيق يشناخت روانآموزش بر توانمندسازي 
ان ميز يريگ اندازهتجربي و  شبه تحقيق طرحاز  يريگ بهرهلذا . انجام نشده است تجربي

 ينتر عمدهقبل و بعد از اتمام دوره  يا رستهفراگيران دوره عالي  يشناخت روانتوانمندي 
  .استتفاوت اين تحقيق با مطالعات انجام شده در اين زمينه 

  شناسيروش 

از نظر هدف  ،تحقيق حاضر از لحاظ مخاطب استفاده از پژوهش جزو تحقيقات كاربردي
 از نوع پيمايشي ها لحاظ شيوه گردآوري و تحليل داده ازتوصيفي، به لحاظ زماني مقطعي و 

 يا نيمه آزمايشي يتجربشبه  از روش مستقل بر متغير وابسته اثر متغير سنجش براي .است
متغيرهاي  همچنين ابزار سنجش .استفاده گرديد آزمون و پس آزمون يشپ ةو در دو مرحل

بين اعضاي در طراحي و اي  ينهگز 5بر مبناي طيف ليكرت است كه نامه  پرسش تحقيق

 مكاندر  ييراتيتغموجب   بهداشت

و  يمنياو  كار يزيكيف

شده و  كاركنانبهداشت 

 يشافزاامر باعث  ينهم

در انجام  كاركنان يتوانمند

  .گردد يم آنها يكار يفوظا

آموزش ضمن   1996  موريس

  خدمت

 يها دورهدر  كه يكاركنان  -  -  توانمندسازي

 شركتآموزش ضمن خدمت 

از افراد  كمتر اند نكرده

 ها دوره ينادر  كننده شركت

  .اند شدهتوانمند 

مدل آموزش استاد و   1998  فوكس

  شاگردي

استفاده از انواع آموزش   -  -  توانمندسازي

 يشافزاضمن خدمت منجر به 

توسعه مهارت  طور ينهمو 

  شود يم كاركنان
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 هوايينيروي  افسراننفر از  94شامل  يقتحقآماري جامعه . توزيع گرديدجامعه آماري 
 .اند كردهشركت  يا رستهي عال ةدوردر كه  است ارتش جمهوري اسالمي با درجه سرواني

مون هم بعد از و پس آز دوره يابتدادر  افسران شركت كننده در دورهپيش آزمون روي 
و پس  90سال  ماه مهرزمان انجام پيش آزمون در . انجام شد يا رسته تمام دوره عاليا

انجام نشد و از  يريگ نمونه ،با توجه به محدود بودن جامعه آماري. بود 91آزمون در خرداد 
  .روش سرشماري استفاده گرديد

قرار  اصلي مطرح شده در مدل مورد پرسش مؤلفهپنج  ،نامه پرسش دو نوبت توزيعدر 
سوال بوده و بر اساس  20و پس آزمون داراي  پيش آزمون نامه پرسشهر دو . گرفت
 ييروابررسي  يبرا. مورد استفاده قرار گرفت استاندارد اسپريتزر تنظيم و نامه پرسش
بدين صورت كه با  .از روش روايي محتوا استفاده شده است يقتحق ينا، در نامه پرسش

الزم  تغييراتتوانمندسازي، اصالحات و  ةان و خبرگان حوزمتخصص استادان،مراجعه به 
  .تدوين گرديد نامه پرسشاعمال و 
رزيابي قرار گرفت كه ضريب ا نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ مورد نامه پرسشپايايي 
سواالت مربوط به هر كدام از پايايي همچنين  .به دست آمد نامه پرسشبراي كل  0.81
 2ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده در جدول  كه رد بررسي محاسبه شدمو يها مؤلفه

  .آمده است

  
  آنها كرونباخ يآلفا يبضرو  يقتحق يها مؤلفه) 2جدول 

  يشناخت روانتوانمندي  يها مؤلفه

  آلفاي كرونباخ  ها مؤلفه

  0.832 شايستگي

  0.709 بودن مؤثر

  0.812  بودن دار يمعن

  0.782 اعتماد 

  0.822 يخودمختار
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كدام از متغيرهاي  ي مربوط به هرها نرمال بودن توزيع دادهبه منظور بررسي نرمال يا غير
 .آمده است 3كه نتايج آن در جدول  شداستفاده اسميرنوف -تحقيق از آزمون كلموگروف

آماره آزمون و سطح  ،انحراف معيار ، ميانگين،ها ل همچنين تعداد آزمودنيودر اين جد
آزمون كولموگروف  رهمامقدار آكه با توجه به اين .زمون نيز مشخص شده استآ داري يمعن

همه  )sig(داري يمعنسطح و  است دار يمعن 0.05همه متغيرها در سطح  )Z(اسميرنوف
 لذا فرض صفر آزمون مبني بر غيرنرمال توزيع ؛است درصد بزرگتر 5متغيرهاي تحقيق از 

متغيرهاي تحقيق نرمال همه  نتيجه گرفت كه توزيع توان يم بنابراين .شود يم رد ها داده
 Tو آزمون  كيپارامتر يآماري ها روشفرضيات تحقيق به كمك  ،بر اين اساس .است
  .مورد آزمون قرار گرفتند يزوج

  اسميرنوف -نتيجه آزمون كولموگروف :)3جدول 

  يرمتغنام 

  

دوره 

  يزمان

  يانگينم  تعداد
انحراف 

  يارمع

آماره 

  )Z(آزمون

  

سطح 

 )sig(داري يمعن

 726/0  689/3 8189/0 943/2 94 قبل از دوره  يستگيشا

 578/0  161/4 8029/0 670/3 94 بعد از دوره

 713/0  220/3 83625/0 819/2 94 قبل از دوره  بودن مؤثر

 566/0  011/3 93096/0 550/3 94 بعد از دوره

ر دا يمعن

  بودن

 565/0  959/2 09219/1 869/2 94 قبل از دوره

 717/0  277/3 23127/1 677/3 94 بعد از دوره

 661/0  932/2 81923/0 071/3 94 قبل از دوره  اعتماد

 527/0  209/4 88427/0 308/3 94 بعد از دوره

 489/0  667/4 78628/0 174/3 94 قبل از دوره  يخودمختار

 596/0  682/2 18441/2 752/3 94 بعد از دوره

 550/0  160/3 57979/0 974/2 94 قبل از دوره  يتوانمند

 696/0 814/2 87894/0 593/3 94 بعد از دوره
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  ها يافته

و  يفيتوصآمار شده در دو بخش  يآور جمع يها داده ليتحلو  هيتجزدر اين مقاله 
   .گرفته است صورت استنباطي

پاسخ دهندگان به سواالت ي جمعيت شناختي ها آمار توصيفي شامل توصيف ويژگي كه
  :است به شرح زير امهن پرسش

درصد  4/4درصد متأهل و  6/90از بين آنان  سال بود، 32دهندگان  پاسخ يميانگين سن 
درصد از  20/78و  يكاردان التيتحص يبررسدرصد از كاركنان مورد  10/15. مجرد بودند
است كه افراد با  يگفتن. اند داشته يكارشناس التيتحص قيتحق نياكننده در  افراد شركت

درصد از  13/8همچنين  .داده است ليتشكافراد را  %7/6ارشد،  يكارشناس التيتحص
سال  20تا  10درصد بين  7/81سال ، 10خدمتي كمتر از  ةكاركنان مورد بررسي داراي سابق

  .داشتندسال سابقه خدمت  25درصد بيش از  17/10و
نامه  پرسش توزيعحله دو مرز ا آوري شده ي جمعها دادهتحليل  ،در بخش آمار استنباطي

 زوجي t-testا استفاده از آزمون پارامتريك بي ا رستهدر ابتدا و انتهاي دوره عالي تحقيق 
ي ها نتيجه اين آزمون شامل شاخص .مورد بررسي قرار گرفته است )وابسته يها گروه(

 يفيتوصآمار  يها شاخص 4 شماره جدول در كه است ي استنباطيها و شاخص توصيفي
، دامنه تغييرات، ها يانگين متغير در قبل و بعد از اجراي دوره، تعداد آزمودنيشامل م

  . متغيرها ارائه شده است انحراف معيار و واريانس ،مقدار كمترين و بيشترين
درجه و  )sig(آزمون  يدار يمعنسطح  ،tآماره ،ي آمار استنباطي آزمون نيز شاملها شاخص

اطالعات ارائه شده در اين  .ارائه شده است 5ماره آزاداي متغيرها است كه در جدول ش
  .ميپرداز يم كه در ادامه به آن است جداول مبناي بررسي و تحليل فرضيات تحقيق
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  از دوره و بعد قبل يقتحق يرهايمتغ يفيتوصآمار  يها شاخصجدول  :4 جدول شماره

  يرمتغنام 
 دوره
  يزمان

  يانگينم  نيشتريب  نيكمتر  دامنه  تعداد
انحراف 

  يارمع
  يانسوار

قبل از   يستگيشا
  دوره

94  67/3 1 67/4 943/2 8189/0 6706/0 

پس از 
 دوره

94 33/3 67/1 5 670/3 8029/0 6446/0 

قبل از   بودن مؤثر
  دوره

94 67/3 1 67/4 819/2 83625/0 6993/0 

پس از 
 دوره

94 4 1 5 550/3 93096/0 8667/0 

ر دا يمعن

  بودن

قبل از 
  دوره

94 4 1 5 869/2 09219/1 1929/1 

پس از 
 دوره

94 4 1 5 677/3 23127/1 5160/1 

قبل از   اعتماد
  دوره

94 3 1 4 071/3 81923/0 6711/0 

پس از 
 دوره

94 5 1 5 308/3 88427/0 8719/0 

قبل از   يخودمختار
  دوره

94 33/3 1 33/4 174/3 78628/0 6182/0 

پس از 
 دوره

94 33/4 1 33/5 752/3 18441/2 7716/4 

قبل از   يتوانمند
  دوره

94 33/3 1 33/4 974/2 57979/0 3362/0 

پس از 
 دوره

94 60/4 13/1 73/5 593/3 87894/0 7725/0 
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  كاركنان يسازتوانمند  يانگينم يبرا) وابسته يها گروه( t-test يلتحلخالصه  :5شمارهدول ج

  ريمتغ
  مقطع

  يزمان
  نيانگيم  تعداد

انحراف 

  اريمع
مقدار 

T  

درجه 

  يآزاد

  سطح

 يمعن

  يدار

  فاصله اطمينان

  حد پايين  حد باال

  يستگيشا

قبل از 
  دوره

94  943/2 8189/0 

986/6  93 000/0  93359/0  52031/0  
پس از 
 دوره

94 670/3 8029/0 

 مؤثر

  بودن

قبل از 
  دوره

94 819/2 83625/0 

964/5  93 000/0  97375/0  48725/0  
پس از 
 دوره

94 550/3 93096/0 

ر دا يمعن

  بودن 

قبل از 
  دوره

94 869/2 09219/1 

013/5  93 000/0  12882/1  48820/0  
پس از 
 دوره

94 677/3 23127/1 

قبل از   اعتماد
  دوره

94 071/3 81923/0 

702/1  93 092/0  51480/0  3963/0-  
پس از 
 دوره

94 308/3 88427/0 

خود 

  مختاري

قبل از 
  دوره

94 174/3 78628/0 

437/2  93 017/0  04892/1  10711/0  
پس از 
 دوره

94 752/3 18441/2 

قبل از   توانمندي 
  دوره

94 974/2 57979/0 

907/5  93 000/0  82718/0  41095/0  
پس از 
 دوره

94 593/3 87894/0 
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 يرتـأث ي بر احسـاس شايسـتگي افسـران    ا رستهي دوره عالي ها آموزش: فرضيه اول

  . دارد

 يـانگين م يزوجـ  يسهمقاحاصل از  tمقدار ، شود يممشاهده  5در جدول  كه طور همان 
 يآزادبا درجـه   قبل از دوره و پس از دوره يزماندر مقطع  در شغل يستگيشا احساس

مـا شـاهد اخـتالف     ينبنـابرا  ،اسـت  دار يمعن 0.05در سطح  كه 986/6برابر است با  ،93
 يهـا  آمـوزش قبل و بعد از اجـراي   افسران در شغل س شايستگياحسا يانم يدار يمعن

و بـاال   يينپابا توجه به مثبت بودن هر دو حد  يگرداز سوي . هستيم يا رسته عاليدوره 
افسـران در  در شـغل   يسـتگي شااحساس  يانگينم ينكهاو  فاصله اطمينان به دست آمده

 ميريـ گ يمـ  يجهنت ،)943/2(ه استآنها قبل از دور يانگينماز  يشب) 670/3(بعد از دوره 
 توان يملذا  .بعد از اجراي دوره بيشتر شده است افسران در شغل احساس شايستگي كه

افسـران   در شغل يستگيشاي بر احساس ا رستهي دوره عالي ها آموزشنتيجه گرفت كه 
  .مثبت دارد ريتأث
  

 يرتـأث سـران  بـودن اف  مؤثري بر احساس ا رستهي دوره عالي ها آموزش :فرضيه دوم

  .دارد

 يـانگين م يزوجـ  يسـه مقاحاصل از  tمقدار ، شود يممشاهده  5در جدول  كه طور همان
 يآزادبا درجـه   قبل از دوره و پس از دوره يزماندر مقطع  در شغل بودن مؤثراحساس 

مـا شـاهد اخـتالف     ينبنـابرا ، است دار يمعن 0.05در سطح  كه 964/5برابر است با  ،93
ي هـا  آمـوزش قبل و بعد از اجراي  افسران در شغلبودن  مؤثراحساس  يانم يدار يمعن

و بـاال   يينپابا توجه به مثبت بودن هر دو حد  يگرداز سوي . ي هستيما رستهدوره عالي 
بـودن افسـران در بعـد از     مـؤثر احسـاس   يانگينم ينكهافاصله اطمينان به دست آمده و 

احسـاس   كه ميريگ يم يجهنت ،)819/2(ستآن قبل از دوره ا يانگينم يشب) 550/3(دوره 
نتيجـه گرفـت كـه     تـوان  يملذا  .بودن افسران بعد از اجراي دوره بيشتر شده است مؤثر

  .مثبت دارد ريتأثبودن افسران  مؤثري بر احساس ا رستهي دوره عالي ها آموزش
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بودن شغل افسران  دار يمعني بر احساس ا رستهي دوره عالي ها آموزش :فرضيه سوم

  .دارد يرأثت

 يـانگين م يزوجـ  يسـه مقاحاصل از  tمقدار ، شود يممشاهده  5در جدول  كه طور همان
با درجه  قبل از دوره و پس از دوره يزماندر مقطع افسران  شغلبودن  دار يمعناحساس 

مـا شـاهد    ينبنـابرا ، اسـت  دار يمعنـ  0.05در سـطح   كه 013/5برابر است با  ،93 يآزاد
قبـل و بعـد از اجـراي     افسـران بـودن شـغل    دار يمعناحساس  انيم يدار يمعناختالف 
با توجه به مثبت بودن هر دو حد  يگرداز سوي . ي هستيما رستهعالي  ةي دورها آموزش

بـودن شـغل    دار يمعناحساس  يانگينم ينكهاو باال فاصله اطمينان به دست آمده و  يينپا
ـ ) 677/3(افسران در بعد از دوره  ـ  يـانگين م يشب  يجـه نت ،)869/2(ل از دوره اسـت آن قب

 .بودن شغل افسران بعد از اجراي دوره بيشتر شده اسـت  دار يمعناحساس  كه ميريگ يم
بـودن   دار يمعنـ  ي بر احساسا رستهي دوره عالي ها آموزشنتيجه گرفت كه  توان يملذا 
  .مثبت دارد ريتأثافسران  شغل
  

  .دارد يرتأثساس اعتماد افسران ي بر احا رستهي دوره عالي ها آموزش :فرضيه چهارم

 يـانگين م يزوجـ  يسـه مقاحاصل از  tمقدار ، شود يممشاهده  5در جدول  كه طور همان
 ،93 يآزادبـا درجـه    قبل از دوره و پس از دوره يزماناحساس اعتماد افسران در مقطع 

 مـا شـاهد اخـتالف    ينبنـابرا ، باشـد  ينم دار يمعن 0.05در سطح  كه 702/1برابر است با 
ي دوره عـالي  هـا  آمـوزش قبل و بعد از اجـراي   افسراناحساس اعتماد  يانم يدار يمعن

و مثبت بـودن حـد بـاال     يينپابا توجه به منفي بودن حد  يگرداز سوي . ي نيستيما رسته
احساس اعتمـاد افسـران در بعـد از دوره     يانگينم ينكهافاصله اطمينان به دست آمده و 

 كـه  ميريـ گ يم يجهنت ،)071/3(آن قبل از دوره دارد يانگينماختالف ناچيزي با ) 308/3(
نتيجـه گرفـت    توان يملذا  .احساس اعتماد افسران بعد از اجراي دوره بيشتر نشده است

  .مثبت نداشته است ريتأثي بر احساس اعتماد افسران ا رستهي دوره عالي ها آموزشكه 
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 يرتـأث خودمختاري افسران  ي بر احساسا رستهي دوره عالي ها آموزش :فرضيه پنجم

  .دارد

 يـانگين م يزوجـ  يسـه مقاحاصل از  tمقدار ، شود يممشاهده  5در جدول  كه طور همان
بـا درجـه    قبـل از دوره و پـس از دوره   يزمـان در مقطع  شغلاحساس خودمختاري در 

مـا شـاهد    ينبنـابرا ، اسـت  دار يمعنـ  0.05در سـطح   كه 437/2برابر است با  ،93 يآزاد
قبـل و بعـد از اجـراي     افسـران احساس خودمختاري در شغل  يانم يدار يعنماختالف 
با توجه به مثبت بودن هر دو حد  يگرداز سوي . ي هستيما رستهي دوره عالي ها آموزش

احساس خود مختار بـودن در   يانگينم ينكهاو باال فاصله اطمينان به دست آمده و  يينپا
ـ ) 752/3(شغل افسران در بعـد از دوره    ،)174/3(آن قبـل از دوره اسـت   يـانگين م يشب

شغل افسران بعد از اجراي دوره بيشتر شده  خودمختاري دراحساس  كه ميريگ يم يجهنت
ي بـر احسـاس   ا رسـته ي دوره عـالي  هـا  آمـوزش نتيجـه گرفـت كـه     تـوان  يملذا  .است

  .مثبت دارد ريتأثشغل افسران  خودمختاري در
  

افسـران   يشـناخت  رواني بر توانمنـدي  ا تهرسي دوره عالي ها آموزش :فرضيه اصلي

  .دارد يرتأث

 يـانگين م يزوجـ  يسـه مقاحاصل از  tمقدار ، شود يممشاهده  5در جدول  كه طور همان
بـا درجـه    قبـل از دوره و پـس از دوره   يزمـان افسران در مقطع  يشناخت روانتوانمندي 

مـا شـاهد    يننـابرا ب، اسـت  دار يمعنـ  0.05در سـطح   كه 907/5برابر است با  ،93 يآزاد
ــاخــتالف  ــانم يدار يمعن ــل و بعــد از اجــراي  افســران يشــناخت روانتوانمنــدي  ي قب
با توجه به مثبت بودن هر دو حد  يگرداز سوي . ي هستيما رستهي دوره عالي ها آموزش

 يشـناخت  روانتوانمنـدي   يـانگين م ينكـه او باال فاصله اطمينان بـه دسـت آمـده و     يينپا
ـ ) 593/3(وره افسران در بعد از د  يجـه نت ،)974/2(آن قبـل از دوره اسـت   يـانگين م يشب

لـذا   .افسران بعد از اجراي دوره بيشتر شـده اسـت   يشناخت روانتوانمندي  كه ميريگ يم
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 يشـناخت  رواني بـر توانمنـدي   ا رسـته ي دوره عـالي  ها آموزشنتيجه گرفت كه  توان يم
  .مثبت دارد ريتأثافسران 

  
  گيري بحث و نتيجه 

براي تجديد حيات خود در برابر تحوالت محيطي و به منظـور توانمندسـازي    ها نسازما
، ظرفيت و ها تيقابلكه موجب افزايش  كنند يميي ها برنامهكاركنان خود اقدام به اجراي 

ريـزي، اجـرا و ارزشـيابي     يكـي از ايـن اقـدامات برنامـه    . شـود  يمـ ي آنـان  ها يتوانمند
) 1997(از نظـر پيتـرز  . )1383 تحـي و اجارگـاه،  ف(ي آموزش ضمن خـدمت اسـت  ها برنامه

يي است كه بـراي بهبـود عملكـرد    ها آموزشآموزش ضمن خدمت در برگيرنده آن نوع 
از  يـري گ بهـره در  هـا  سازمانامروزه توانايي . شود يمكاركنان و در نتيجه افزايش كارايي 

ركنـان  ي كاا حرفـه ي رسمي بـراي موفقيـت در توسـعه و پيشـرفت     ها آموزشتجربيات 
بيشــينه كــردن مزايــاي يــادگيري، بــيش از آنكــه وابســته بــه توســعه  . ضــروري اســت

ـ قابلي كوتاه مدت باشد، به پايداري بلند مدت اين ها يستگيشا ي هـا  شـرفت يپو  هـا  تي
همچنين براي توانمندسازي كاركنـان آثـار مثبتـي از جملـه      .)2005 هولتـون، (وابسته است

ب رجوع، افزايش تعهد و تعلـق سـازماني، احسـاس    افزايش رضايتمندي كاركنان و اربا
 جزينـي، (مترتـب اسـت   هـا  نهيهزمالكيت كاركنان نسبت به شغلشان و كاهش ضايعات و 

؛ ميرسـون و  2011 ؛ كازاالسكايته و ديگـران، 1998 اور و آميت،-؛ گال2011 ؛ بيتميس و ارلنگي،1385

بـه طـور    ).2011 ؛ پليت و ديگـران، 2006 ؛ بوردين و ديگران،2010 ؛ چانگ و ديگران،2008 كالين،
نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج برخي از تحقيقات پيشين از جملـه كروبـي و    كلي

؛ شـريف زاده و محمـدي   1385؛ جزينـي، 1389 ؛ ناستي زايي و همكـاران، 1388 متاني،
 نهادهايپيشـ . همخـواني دارد 1998 فـوكس،  ؛1996 وريس،؛ م2001؛ ليپين،1388 مقدم،
  : شود يمهر كدام از فرضيات تحقيق ارائه  تحقيق نتايج ساسار بزير 

تاييد فرضيه اول مبني بر وجود اختالف معنادار ميان احساس به  با توجه - 
ي دوره عالي ها آموزشنتيجه گرفت كه  توان يمشايستگي افسران در ابتدا و انتهاي دوره 
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به هنگام تعيين  :شود يمپيشنهاد  الذ .مثبت دارد ريتأث كاركناناحساس شايستگي ر ي با رسته
از سوي . ي شخصيتي آنان مد نظر قرار گيردها يژگيوو  ها ييتوانارسته و تخصص افسران 

ي ها برنامهي، ا رستهي دوره عالي ها آموزشديگر با توجه به ماهيت عملي بخش عمده 
ـ معنوي(تشويقي زش عملي در نظر بيشتري براي ارائه ابتكار عمل افسران در محيط آمو) مادي 

ي بكر و جديد آنان، منابع الزم در اختيار مركز ها دهياگرفته شود و براي كسب و حمايت از 
ي دوره عالي ها آموزشارتقا كيفيت  با شود يمهمچنين پيشنهاد  .آموزش دهنده قرار داده شود

فسران در يي مانند گردش شغلي اها طرح، از تر مناسبي آموزشي ها دورهي و برگزاري ا رسته
  .محيط آموزش عملي، نسبت به چند مهارتي نمودن افسران و افزايش توان آنان اقدام گردد

بودن  مؤثربين احساس  دار يمعندهنده وجود اختالف  نشاننتيجه آزمون فرضيه دوم  - 
ي عملي در ها آموزشدر ارائه  :شود يمبنابر اين پيشنهاد . است افسران در قبل و بعد از دوره

تخصصي، ضمن تاكيد بر ارتباطات افقي در سازمان، فرهنگ مشورت و تبادل افكار  يستادها
و تقويت روحيه اعتماد به نفس در افسران  جادياهمچنين با . در بين افسران دوره گسترش يابد

خود (ي كه كاركنان بر نتايج كار كنترلا گونهو سپردن انجام برخي از كارها به افسران به 
  .بودن در شغل افسران فراهم شود مؤثرشند، موجبات ارتقاي حس داشته با) كنترلي
بودن  دار يمعنبين احساس  دار يمعنوجود اختالف  نتيجه بررسي فرضيه سوم نشان از - 
در محيط آموزش عملي بر : شود يمپيشنهاد  نيبنابرا است دوره افسران در قبل و بعد از شغل

از طريق مشاركت جمعي، اهميت دادن به  ايجاد كار گروهي درون سازماني، افزايش تعهد
 يبراي شغلي افسران ها نقششفاف نمودن  با نيهمچن. شود تأكيد آنهاكاركنان و عملكرد 

بودن  دار يمعن، به افزايش و تقويت ارتباط احساس شان ندهيآي شغلي ها نقشرفع ابهام در 
  .شغل در افسران اقدام نمود

ي ارائه شده در دوره عالي ها كه آموزش هدد يم نتيجه آزمون فرضيه چهارم نشان - 
تغيير قابل توجهي بر احساس اعتماد در بين افسران ايجاد نكرده بنابراين پيشنهاد ي ا رسته

در تمام سطوح مراكز آموزشي و ستادهاي تخصصي متولي آموزش در دوره عالي  :شود يم
ن، راست گويي و و صداقت و صميميت حاكم گردد تا افسران اعتماد كردي، جا رسته
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همچنين تا حد ممكن بايستي اصل . صداقت را در محيط آموزشي تجربه نمايند
مراكز آموزشي رعايت شود در ي سازماني به خصوص ها پستساالري، در تصدي  شايسته

  .افزايش يابدبه سازمان  نسبت افسراناحساس اعتماد تا 
دار سطح احساس دهنده وجود اختالف معنا م نشانپنجنتيجه آزمون فرضيه  - 

اختيارات افسران  شود يماين پيشنهاد ، بنابراست خودمختاري افسران در ابتدا و انتهاي دوره
ين همچن. در جهت ايجاد بستري براي آزادي عمل افزايش يابد مند عالقهپذير و  مسئوليت

ي سازماني و مسئوليت مداري آنان از طريق ها يريگ مشاركت بيشتر افسران در تصميم
  .شودي تخصصي تقويت ستادهاتشويق و پاداش در مراكز آموزشي و  انهسام

 يشناخت روانتقويت توانمندي  دري ا رستهي دوره عالي ها آموزش ريتأثبا توجه به  و در نهايت
كيفيت  بهبودتقويت و اقدامات زير در جهت  شود يم پيشنهاد  افسران تحت آموزش،

   :دبه كار گرفته شومذكور  ي دورهها آموزش
اختصاص  مناسب يآموزشو فضاي  زاتيتجه ،يا رستهآموزش افسران دوره عالي  يبرا

و  شوداستفاده  سيتدري ها روشمجرب و آشنا با علم روز و آشنا با  استاداناز  ،داده شود
هر رسته و  يآموزش يازهاينو شناخت  يآموزشي سنجازينانجام كه بر اساس اين در نهايت

  .شوددوره اقدام  تخصص نسبت به برگزاري
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