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 چکيده

با رویکردی  آجاخودباوری و امید کارکنان پایور  های موجود در مسیرشناسایی آسیب هدفِ با پژوهش حاضر

های حوزهخبرگان برخی از شامل  ،یفیمرحله ک یبرا ی. جامعه آمارانجام شده است کمی( -آمیخته )کیفی

 هیکلدربرگیرنده  ،یمرحله کم یو برا فرماندهان و مدیران راهبردی ارتششناسی و همچنین شناسی و جامعهروان

 کردیبا رو یفیدر بخش ک آماری نمونه. است بوده آجاهای افسری فرماندهان، مدیران و کارکنان برخی از دانشگاه

 دهینفر انتخاب گرد 741به تعداد  یتصادف ایبقهبه روش ط ینفر و در بخش کم 71به تعداد  یهدفمند قضاوت

که  باشدیم سؤالی 74نامه و پرسش افتهیساختار مهینپژوهش شامل مصاحبه  نیها در اداده یاست. ابزار گردآور

درصد( محاسبه شده  4/88) باز آزمونو پایایی آن به روش  تأییدیی سؤاالت مصاحبه با معیار مقبولیت و قابلیت روا

 تأیید( 891/1کرونباخ ) یآن به روش آلفا ییایو پا محتواییپرسشنامه به روش  است. همچنین روایی سؤاالت

عامل  لیبه روش تحل یمضمون و در بخش کم لیبا روش تحل یفیک بخشها در داده وتحلیلتجزیهاست.  دهیگرد

خودباوری و های آسیب یک از هر نشان داد که بخش کیفی جیانجام شده است. نتا Amos 70 افزارنرمدر  تأییدی

ساختاری، فرهنگی،  -شخصیتی، شغلی -مدیریتی، پرورشی -های فرماندهیامید کارکنان در شش دسته، آسیب

های تحلیل عاملی روشن ساخت که در بین باشند. همچنین یافتهمی میتقسقابل شناختیرواناجتماعی و 

های امید کارکنان ( و در بین آسیب107/1مدیریتی )با بار عاملی  -های فرماندهیهای خودباوری، آسیبآسیب

 اند.گیری خود داشته( بیشترین حمایت را از مدل اندازه127/1تربیتی )با بار عاملی  -های پرورشی، آسیبآجاپایور 

 مضمون. لی، تحلآجا وریکارکنان پا د،یام ،یخودباور ،یشناسبیآس واژهای کليدی:
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 مقدمه

 تغییرات این مکانیکی تأثیر و تغییر است و پیشرفت حال در سرعت به که دنیایی در امروزه

کارآمدی  به توجه ،دهدمی نشان انسان روزمره و کاری زندگی در را خودش بیشتر روزروزبه

، 0رسد )باکچین و کِرتبه نظر می ضروری پیش از یشب سازمان خود با و یکدیگر با افراد رابطه

 به رسیدن راه در را خود تالش حداکثر باید کهاین بر عالوه هاسازمان در این راستا، .(7171

 داشته خاصی توجه سازمان در خود کارکنان رفتار توانایی و چگونگی به باید دهند انجام هدف

 آن اصلی و عنصر بخشیده هویت سازمان به که هستند انسانی هایسرمایه این که زیرا ؛باشند

توانایی وی قرار  تأثیرعقیده هر فرد تحت  (. در این بین،0312آیند )بندعلیزاده، می شماره ب

تواند بر روی روابط فرد با دیگران نیز اثر بگذارد؛ لذا روابط اجتماعی شخص، بستگی دارد و می

شناخت یک فرد  اندازه به(. 7171و همکاران،  7اش دارد )دی کونینکتوانایی ۀبه اعتقاد او دربار

بینانه شود و اگر این اعتقاد، واقعو اعتقادی خاص نسبت به خودش ایجاد میاش، باور از توانایی

آید و آن فرد در سطح اجتماع و سازمان برای و راسخ باشد، خودباوری نیرومندی به وجود می

 (.7100، 3شود )فلدمن و کوبوتاخود قلمرو خاصی قائل می

 به فرد باور به است، شده ترجمه نیز 4خودکارآمدی به که خودباوری مفهوم طورکلی به

. (7104، 0)کاندمیر کندمی اشاره وظایف و کارها آمیزیتموفق انجام برای خود هایتوانایی

 بود معتقد ،ارائه داد 0122در سال  را خودباوری مفهومکه  برجسته شناسروان 9بندورا آلبرت

 به باور بدون و است شناختیروان سازوکار مهمترین محیط، در تأثیرگذاری برای خودباوری که

 کردن عمل برای کمی انگیزه افراد نامطلوب، هایاثر از جلوگیری و مطلوب اثرهای تولید و ایجاد

 قدرت به باور. (7101، 2)ماریکاتیو و سولئا است ترمهم عمل خود از عمل به باور یعنی دارند؛

                                                                                                                                       

1. Bukchin & Kerret 

2. De Coninck 

3. Feldman & Kubota 
4. Self- Efficacy 

5. Kandemir 
6. Bandura  

7. Maricuțoiu & Sulea 
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 .(7171و همکاران،  0)سانتوککی تاس بشر در تحولی هرگونه زیربنای مطلوب، ثرهایا ایجاد

 شناختی، هایمهارت بدان وسیله، که ای استسازنده توان خودباوری، که کندمی مطرح بندورا

 ساماندهی اثربخش یاگونهبهمختلف،  اهداف تحقق برای انسان رفتاری و اجتماعی، عاطفی

 ایبینی کنندهپیش افراد قبلی دستاوردهای و هامهارت فقط داشتن دانش، وی نظر شود. بهمی

 هاآن انجام در خود هایتوانایی درباره انسان بلکه باور نیستند، آنان آینده عملکرد برای مناسبی

 (.7108، 7کالوگلو و کاسراست )تگ مؤثر خویش چگونگی عملکرد بر

های اساسی برای ایجاد آرامش و بهبود زندگی نیز یکی از مؤلفه 3، داشتن امیدحال ینع در

امید  4. از نظر اسنایدر(0313، مالزاده زنوزنابسامان افرادی است که خودباوری پایینی دارند )

برای ایجاد مسیرهایی به سمت اهداف مطلوب و انگیزه  شدهادراکظرفیت »عبارت است از: 

. برای داشتن تفکر (7111و همکاران،  0)توتن «رهابرای حرکت در این مسی شدهادراک

امیدوارانه باید یاد بگیریم که چطور با موانع برخورد کنیم. افراد دارای خودباوری و امید باال، 

های جانشین و جدید برای رسیدن به و استفاده از راه هنگام برخورد با موانع به دلیل ایجاد

دهند، بدین ترتیب که هنگام مواجهه با ارتری ارائه میهای هیجانی و ادراکی سازگهدف، پاسخ

های زندگی خود روند یا بر دیگر حیطهپذیر بوده و به دنبال هدف دیگری میمانع، انعطاف

 (.7101و همکاران،  9ورزند )چانگمی تأکید

پایین  مسئلهجوانان وجود دارد،  خصوص بههایی که در رفتار عموم مردم یکی از مشخصه

(. این 0311بودن خودباوری و ضعیف بودن میزان امید به زندگی و آینده است )عسگری، 

کارکنان جوان  ویژه به آجابرخی از کارکنان  مبتالبهاز جمله موضوعات اساسی و مهم  مسئله

ها و که روشن شده است که این امر بر افکار، هیجانات، تواناییباشد. با اینپایور نیز می

گذارد، متأسفانه کمتر مورد توجه فرماندهان و می تأثیرداران اوردهای افسران و درجهدست

                                                                                                                                       

1. Santucci 

2. Tagkaloglou & Kasser 
3. Hope/ Inspirit 
4. Snyder 

5. Tutton 

6. Chang 
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های علمی قرار گرفته است. بررسی مدارک مرتبط سو و توجهات نظری و بررسیمدیران از یک

و  شناختیروانها و نیز مطالعات های عملکرد و شواهد موجود در بازرسیبا نتایج ارزیابی

بیانگر آن است که میزان امید و سطح خودباوری  آجادانشگاه علوم پزشکی  ۀشدانجامپیمایش 

داران پایین است و این نزد درجه ویژه به، آجا( داراندرجهبخشی از کارکنان پایور )افسران و 

افراد در قالب پیامدهای عدم  گونهیناهای بالینی انجام شده ها و تشخیصدر مصاحبه مسئله

اجتماعی، عدم سازگاری شغلی و محیطی، و نداشتن رضایت در زندگی کاری  -سازگاری روانی

های خود اعتقاد راسخ و قوی نداشته و در توانایی در خصوصبیان شده است. این کارکنان 

 طح خودباوریین بودن سیپابرقراری روابط اجتماعی و شغلی و سازگاری محیطی مشکل دارند. 

آن مستلزم  یباشد که ارتقاهایی در این حوزه میدر کارکنان مذکور بیانگر وجود آسیب و امید

 آجاهای فرماندهان و مدیران گذاریآنان در سیاست دادن قرار نظر مدها و شناخت این آسیب

 .باشدهای انسانی میمدیریت سرمایه ۀدر حوز

 برای موفق هایسازمان اقداماتی است که مهمترین از یکی موقع به و صحیح شناسیآسیب

 به و صحیح شناسیبنابراین آسیب. دهندمی انجام خود اثربخشی فائق آمدن بر موانع و ارتقای

 دهدمی آجابه فرماندهان  را امکان این ،آجادر خصوص خودباوری و امید کارکنان پایور  موقع

 عنوانبههای انسانی در حوزه سرمایه سازمان جاری مشکالت و مسائل از همواره که

در نتیجه  .نمایند جلوگیری آن شدن حاد از و باشند مطلع ترین منبع سازمان خودراهبردی

رفت از تبعات منفی که فقدان برون منظور بهپژوهشگر در پی آن است که در این رهیافت 

ن پوشش خأل تحقیقاتی که در خواهد داشت و همچنی آجاخودباوری و امید در بین کارکنان 

ثر بر خودباوری ؤهای مآسیبموانع و  قلمرو موضوعی و مکانی پژوهش وجود دارد، به شناسایی

 مهمترینگردد که بپردازد. بنابراین پژوهش با این سؤال آغاز می آجا و امید در کارکنان پایور

 ؟دامنکد آجا کارکنان پایوربین خودباوری و امید در ها و موانع آسیب
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 پژوهش ۀمبانی نظری و پيشين

 خودباوری

 اخیر هایدهه در که هاستانسان و شکوفایی رشد در اساسی و مهم عوامل از یکی 0خودباوری

 .(7108و همکاران،  7)جیانگ است قرار گرفته پژوهشگران و شناسانروان از توجه بسیاری مورد

داللت  خود از فرد نگرش به و است خود هایتوانمندیشخص از باور  معنای به خودباوری

 ۀمقایس و خود نظر مورد هایارزش استانداردها  و با آمدن کنار ۀنحو بررسی با کند. افرادمی

(. خودباوری 7104)کاندمیر،  پردازندمی قضاوت این به دیگران با خود چگونگی عملکرد

 ها وارزش آرزوها، هیجانات، ادراکات، افکار، همه بر است و خود ۀدربار خود احساس چگونگی

خودباوری  .(7171)سانتوککی و همکاران،  باشدمی آدمی رفتار کلید و دارد نفوذ شخصی اهداف

 یگرد عبارت به ؛اعتقادات و احساساتی است که فرد نسبت به خود دارد ۀدر حقیقت مجموع

 بنابراین، (.0312دارد )شیری،  قدر خود را باور دارد و احساس اطمینان نسبت به خوداینکه چ

 برابر اضطراب در را وی که است فرد شناختیروان مرکزی ساختارهای ۀهست خودباوری

نقش  خودباوری .(0312)بندعلیزاده،  آوردفراهم می را وی آسایش خاطر و محافظت نموده

منفی  آورفشار وقایع مقابل در فرد از که فشارهای روانی دارد با مقابله ای درکنندهمحافظت

 است، برخوردارهای خود نسبت به توانمندیباالیی  آگاهی از که کند. فردیمی حمایت زندگی

 و منفی برانگیختگی ۀتجرب بدون بیرونی فشار آوروقایع  و تهدیدها با است قادر یراحت به

 .(7108و همکاران،  3)ویالگنزالو شود مواجه روانی سازمان یدگیپاشازهم

 بزهکاری، برای پرخاشگری، خطر عامل عنوان به ینیپا حالی است که خودباوریاین در 

 آن نظایر و یآزارکودک آزاری،رهمس ضعیف تحصیلی، افسردگی، عملکرد مواد، سوءمصرف

 مسئوالن مداران وسیاست برخی اخیراً .(7171و همکاران،  4الدین)زین است شده مشاهده

 خودباوریارتقای  برای هاییبرنامه باید اجتماعی دیگر مؤسسات و مدارس که اندکرده پیشنهاد

                                                                                                                                       

1. Self-Esteem 

2. Jiang 

3. Villagonzalo 

4. Zainuddin 
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 معلول نه علت و خودباوری فرض استوار است که این بر پیشنهاد این کنند. طراحی افراد

 مداخالت با تواندو می دارد وجودکه خاص  هایموقعیت از مستقل اجتماعی است، مشکالت

 و شخصیت هایترین جنبهاساسی و ترینمهم از یکی خودباوری تردیدیب ،شود ارزیابی خارجی

از منظر  کلی طور به(. 7101، 0)سولند استسالمت روان رفتاری  هایویژگی کنندهتعیین

بندی رفتاری و شخصیتی، حائز اهمیت است، از یک دیدگاه که در تقسیم هاانسان ،شخصیتی

افراد ، و و دیگر شیفته یفتهودشخافراد ، شوند: افراد خودباختهبه سه دسته زیر تقسیم می

اوری مکمل و مرتبط با یکدیگر را چهار نوع خودب حال ینع در. (0312 زاده،ی)بندعل خودباور

ی )شیری، نید یخودباوری، مل یخودباوری، فرد یخودباوری، انسان یخودباور :برشمردتوان می

0312.) 

 اميد

در اوج احساس  بخشیتسلتنها نیروی  کهآناز  7اند که نقش امیدامروزه محققان دریافته

بینی نقش مقتدرانه و (. امید مانند خوش0314باالتر است )شاکری،  ،باشد یناکامزدگی و غم

های گوناگون از موفقیت تحصیلی و شغلی گرفته کند و در عرصهآوری در زندگی ایفا میشگفت

، 3چن و وان زومرن-دارد )کوهنتا ارتباطات خانوادگی و اجتماعی مزایای فراوانی به همراه 

دار بودن زندگی است. به قول اشنایدر از استادان (. امید اعتماد به حال و آینده و معنی7108

تان هر چه باشد، هم اراده دستیابی به آن را شناسی، امید، اعتقاد بر این امر است که هدفروان

 (.7110همکاران، و  4دارید و هم راه آن را مقابل شما گشوده است )کولینز

به »:  -به قول اریک فروم -اگر انسان امید خود را از دست بدهد، چه بداند و چه نداند 

)فلدمن و کوبوتا،  «های جهنم قدم گذاشته و انسانیت خود را پشت سر گذاشته استدروازه

های خود در زندگی کمتر دچار افسردگی و های امیدوار، در تعقیب هدف(. انسان7100

بینند و هر لحظه های زندگی تازه را میشوند؛ زیرا نشانههای عاطفی میراب و درماندگیاضط

                                                                                                                                       

1. Soland 

2. Hope 

3. Cohen-Chen & Van Zomeren 

4. Collins 
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امید  (.7171و همکاران،  0کمک کنند )مورداچ ،اند به تولد آن چیزی که آماده تولد استآماده

ا دو ای باند. ریک اسنایدر، امید را سازهنستهبینی داای بسیار نزدیک اما متفاوت از خوشرا سازه

های هدف یسو بههایی توانایی طراحی گذرگاه( الف: از ندعبارتکند که معرفی می مؤلفه

)توتن و  هاکارگزار انگیزش برای استفاده از این گذرگاهب(  ؛موانع موجود رغمبهمطلوب 

 هاآنو تغییرات  کرده بنارا در کنار هم  هاآنعد است که امید شامل شش بُ(. 7111همکاران، 

 (:0318ملکان، ) گرددامیدواری می فرآیندسبب بروز 

 یدواريام فرآینددهنده ابعاد شکل: 6 شمارۀ جدول

 

و  نفسعزتخودباوری و از ( 0 :اند که افراد امیدوار و شادنشان دادهمطالعات گوناگون 

احساس کنترل شخصی ( 7 ؛احترام به خود باالیی برخوردارند و خودشان را دوست دارند

                                                                                                                                       

1. Murdoch 

 هاها و مشخصهمؤلفه بُعد ردیف

 عد شناختیبُ 0

ی است که فرد طی آن آرزو، درک، تصور، یادگیری و قضاوت در مورد فرآیند
مثل تعریف موضوع امید، ی فرآیندعد شامل این بُ .سازدموضوع امید را عملی می

کشف واقعی بودن امید، تمیز دادن عوامل ارتقاء دهنده امید از موانع آن و 
 ذهنی است. تصویرسازی

 عد عاطفیبُ 7
کند و شامل جاذبه و کشش یک پیامد بر احساسات و روحیات فرد داللت می

 باشد.خوب، احساس نسبت به اهمیت امید، اعتماد و یا عدم اطمینان می

 عد رفتاریبُ 3
این بعد مشتمل بر اعمال و رفتاری است که فرد برای رسیدن به موضوع امید 

 ..دهدمیانجام 

 عد نسبیبُ 4
کند و شامل تعامل این بعد بر احساس وابستگی و ارتباط با دیگران حکم می

 .باشدارتباط با موجودات، افراد و خداوند می اجتماعی، تقابل برخورد و امنیت و

 عد زمانیبُ 0
 ،به آینده است اگرچهاین بعد بر تجربیات گذشته، حال و آینده توجه دارد، امید 

 ثر است.ؤامید م فرآینداما گذشته و حال بر 

 ایعد زمینهبُ 9
ها منجر ثر است. بعضی موقعیتؤیت زندگی فرد است که بر امید مموقعبهمربوط 
 .شوندو یا امید می یدیناامبه بروز 
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های خود که انجام امور بیشتر به توانایی هاییآنکنند، بیشتری را در خود احساس می

  ؛کنندری مقابله میشتهای خویش، با استرس بیاندگی و ناتواناییتا به درم اندیشندمی

مالزاده ) گرا هستند و در ارتباط و همکاری با دیگران توانمندندبرون( 4و  ؛بین هستندخوش( 3

 .(0313، زنوز

 شناسی خودباوری و اميدواکاوی و آسيب

اجتماعی اصوالً به مطالعه -، تربیتی و یا فرهنگیشناختیروانمسائل  ۀشناسی در زمینآسیب

تنی، بالینی، روانی، روان بخشثباتساز، پدیدآورنده، و یا و بررسی دقیق عوامل زمینه

پردازد می هانهیزمهای موجود در آن فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، تربیتی و فرهنگی آفات و آسیب

 گانهسههای یندفرآ تأمین(. چنین مطالعاتی با هدف تکمیل و 7108)جیانگ و همکاران، 

 یهاحلراهپذیرد، و برآیند آن پیشنهاد ، تشخیص، پیشگیری و یا درمان صورت میییشناسا

ای (. موارد زیر تا اندازه7104باشد )کاندمیر، ها میمناسب برای دفع و یا رفع آفات و آسیب

 زد.تر ساشناسی شفافتر از آسیبتواند ذهن ما را در درک بهتر و برداشت مناسبمی

کار باالیی برخوردارند نه از هوش و امکانات ی خودباوری و پشتبیشتر افراد موفق، از انگیزه

شود و به او کند که به موتور وجودی انسان تزریق میمادی. خودباوری نقش سوختی را ایفا می

 رد(. بر همین منوال، 7171رساند )دی کونینک و همکاران، در دستیابی به اهدافش یاری می

او مشکالتی را به  ۀدر عملکردهای بهین ،به حس خودباوری فرد خللی وارد شود که صورتی

(. خودباوری پایین، به ضعف در عملکرد تحصیلی، 7101آورد )چانگ و همکاران، وجود می

(. بسیاری از 7171شود )باکچین و کِرت، شغلی، ارتباطی، آسیب روانی و اجتماعی منجر می

گردد. ضعف در برمیسیب به باورهای خود کارآمدی فرد ر اثر آبو روانی، مشکالت اجتماعی 

شناختی، انگیزشی و رفتاری، دارای تبعات منفی است. از نظر شناختی،  ۀخودباوری در سه زمین

کنند و از نظر انگیزشی، توانایی و حرکت در مسیر اهداف باورهای منفی به ذهن فرد خطور می

شود پذیری بر فرد مستولی میفعل و از نظر رفتاری نیز ش تغییر شدهزندگی دستخو

پذیری باورهای خود عوامل مؤثّر بر آسیب عنوان به(. ضمناً موارد زیر 7101)ماریکوتیو و سولئا، 

( هویت توفیق یا 3؛ ( عوامل تربیتی7 ؛( تغییرات رشدی0 شوند:کارآمدی در فرد مطرح می

 (.0312های اجتماعی )شیری، ( مهارت0( عوامل شناختی و 4 ؛شکست
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این دســته از عوامل،  کهاینزا در خودباوری و امید و شناخت عوامل آسـیـب کلی طور به

 به. در این راستا دهدمیگذارند، اهداف اصلی این پژوهش را شکل منفی می تأثیر بر آنچگـونه 

 مسئلهگرفته شده برای حل  به کارشناسی دستیابی به هدف پژوهش در ادامه به روش منظور

 پژوهش پرداخته شده است.

 شناسی پژوهشروش

باشد. کمی( می -پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از جهت روش آمیخته )کیفی

راهبرد اجرای پژوهش، در بخش کیفی اکتشافی مبتنی بر تحلیل مضمون و در بخش کمی، 

ها به دو شکل این پژوهش از منظر روش گردآوری داده حال نیع درباشد. پیمایشی می

و پرسشنامه( انجام  افتهیساختار مهینای و میدانی )با استفاده از ابزار مصاحبه مطالعات کتابخانه

شده است. از منظر مقطع زمانی اجرای پژوهش، این مطالعه در هر دو بخش کیفی و کمی از 

بودن پژوهش، میزان  یرتجربیغین با توجه به باشد. همچنهای تک مقطعی مینوع پژوهش

 باشد.اجرای پژوهش حداقلی می فرآیندمداخله پژوهشگر در 

های خبرگان و متخصصان در حوزهآماری پژوهش برای مرحله کیفی، شامل  ۀجامع

هایی شناختی و همچنین فرماندهان و مدیران راهبردی ارتش )با ویژگیو جامعه شناختیروان

یا باالتر، دارای مدرک تحصیلی  01تصاب در مشاغل راهبردی، داشتن جایگاه سازمانی اعم از: ان

گیری . نمونهسال( را شامل گردیدند 70کارشناسی ارشد و باالتر، داشتن سن خدمتی بیش از 

نفر از خبرگان  71انجام و تعداد  هادادهبخش کیفی با رویکرد هدفمند قضاوتی، تا سرحد اشباع 

 مصاحبه مشارکت داده شدند.  فرآیندنمونه آماری بخش کیفی شناسایی و در  عنوان به

جامعه آماری برای مرحله کمی شامل فرماندهان، مدیران و کارکنان برخی از همچنین 

 )دانشگاه پلمیدفوقهای افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران با حداقل مدرک دانشگاه

نوشهر(  )ره(، و امام خمینی االنبیا، دانشگاه خاتمآجاشکی ، دانشگاه علوم پزآجافرماندهی و ستاد 

نفر برآورد شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در  911است که تعداد آنان  بوده

نفر محاسبه شده است. ابزار  741(، به میزان 141/1جامعه محدود و با اعمال ضریب خطای )

های عملیاتی دربرگیرنده شاخص سؤالی 74نامه سشها در بخش کمی، پرداده یآورجمع

 38 آجافرماندهی و ستاد  ای )دانشگاهمتغیرهای پژوهش بوده است که به روش تصادفی طبقه

نوشهر  )ره(نفر، و امام خمینی  93االنبیاء نفر، دانشگاه خاتم 20 آجانفر، دانشگاه علوم پزشکی 
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پرسشنامه برگشت  711د که در نهایت تعداد ( در بین جامعه آماری پژوهش توزیع گردی98

 داده شد.

گونه که بیان گردید این پژوهش در دو بخش کلی انجام شده است. در بخش اول با  همان

شناسی خودباوری و امید آسیببه  افتهیساختار مهینرویکرد کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه 

پرداخته شده است. همچنین در بخش دوم پایور ارتش جمهوری اسالمی ایران  در بین کارکنان

گیری احصا ارزیابی و اعتبارسنجی الگوی اندازهبا رویکرد کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به 

های افسری پایور دانشگاه های خودباوری و امید در بین کارکنانشده برای هریک از آسیب

. پرداخته شده است تأییدیمورد مطالعه با رویکرد تحلیل عامل  عنوانهبایران  .ارتش ج.ا

 ای( شش مرحلهتِممضمون ) حاصل از مصاحبه به روش تحلیلکیفی های داده وتحلیلتجزیه

معادالت  سازیمدل به روش احصا شده از پرسشنامه کمی هایداده( و 7119) 0کالرک و براون

 انجام شده است. Amos 70افزار با نرم أییدیتساختاری با رویکرد تحلیل عامل 

 3یدأیتو قابلیت  7برای اطمینان از روایی نتایج مصاحبه و تحلیل مضمون از معیار مقبولیت

کنندگان در مصاحبه شرکت های بازنگری به وسیلۀروش از مقبولیت استفاده شد. جهت افزایش

 از نفر سه به آمدهدستبه طبقات پایانی، مرحله در تأییدبرداری شد. همچنین برای قابلیت بهره

 .گردید اعمال پیشنهادی نکات و برگردانده شد تأییدو  بازبینی منظوربه اولیه کنندگانمشارکت

استفاده گردیده است. در این راستا از بین  باز آزمونبرای محاسبه پایایی مصاحبه نیز از روش 

 روز 04زمانی  دو بار در فاصله هرکداممصاحبه برگزیده و  3تعداد ، گرفتهانجامهای مصاحبه

مشخص است میزان  7 شمارۀ طور که در جدول هماناند. توسط پژوهشگران کدگذاری شده

های درصد محاسبه شده است که بیانگر آن است که کدگذاری عبارت 4/88آزمون  پایایی باز

 فرآیندم بوده است که قابلیت اعتماد درصد شبیه ه 4/88زمانی مختلف  مصاحبه در دو دوره

 نماید.پژوهشگر را مشخص می به وسیلۀ کدگذاری عبارت مصاحبه
 

                                                                                                                                       

1. Clarck & Brun  

2. Credibility  

3. Confirmability  



 615/ … آجا وریکارکنان پا نیدر ب دیو ام یخودباور یشناسبیآس

 

 )شاخص ثبات( باز آزمونمحاسبه پایایی : 1 شمارۀ جدول

 ردیف
عنوان 

 مصاحبه

تعداد کل 

 کدها

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

باز نتيجه پایایی 

 آزمون

0 MA0 30 00 0 2/80 درصد 

7 CO3 71 03 3 2/81 درصد 

3 SC0 30 04 3 3/11 درصد 

 درصد 4/88 00 47 10 کل

 

برای  شدهییشناساهای های مربوط به هریک از آسیبو مؤلفه هاشاخصکه آن پس از

مبنای روش تحلیل مضمون )مرحله  بر آجامتغیرهای خودباوری و امید در بین کارکنان پایور 

گیری تبیین شد، در ادامه اندازه کیفی( استخراج گردید و متغیرهای مشهود و مکنون مدل

گیری، به های اندازه( در هریک از مدلهاشاخص) شدهییشناسامبتنی بر متغیرهای مشهود 

یر خودباوری و امید های متغگیری آسیباندازه هایتبیین پرسشنامه پژوهش برای آزمون مدل

 74پرداخته شد. در این راستا پرسشنامه پژوهش از  تأییدیکارکنان با روش تحلیل عامل 

گردید. به این تأییدگیری تشکیل یافته است که روایی آن به روش محتوایی شاخص اندازه

های آن در گیری و مؤلفههای اندازهبرای سنجش مدل شدهیطراح سؤالیهای منظور گویه

قرار گرفته و قابلیت سنجش  آجاشناسان های افسری و رواندانشگاه تاداناختیار تعدادی از اس

 تأییدمحتوایی  صورت بهاز متغیر و مؤلفه مربوط به خود توسط خبرگان  سؤاالتهریک از 

رای این منظور گردید. همچنین پایایی پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ آزمون گردید. ب

های افسری ارتش در بین فرماندهان و کارکنان دانشگاه تایی از پرسشنامه31نمونه اولیه یک 

جمهوری اسالمی ایران توزیع شد. در نهایت میزان ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 

 نماید.می تأییدها را ( محاسبه گردید که قابلیت اعتماد ابزار گردآوری داده891/1)

برای  Spss 77افزار ی نیز با استفاده از نرمها در مرحله کمّداده یلتحل و تجزیههمچنین 

دهندگان به سؤاالت پرسشنامه و سنجش نرمال بودن شناسی پاسختوصیف اطالعات جمعیت

گیری های اندازهبرای آزمون اعتبارسنجی مدل Amos 70افزار های آماری و نرمتوزیع داده
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 شدهییشناساهای گیری مربوط به هریک از آسیباندازهانجام شد. به این منظور مدل 

طراحی گردید و بر مبنای روش تحلیل  Amos 70افزار متغیرهای خودباوری و امید در نرم

ها و گیری آزمون شد تا مشخص شود که آیا مؤلفههای اندازه، اعتبار مدلتأییدیعامل 

اند یا خیر. در ادامه به خود حمایت کردهاز متغیر  یخوب بهها در مدل شده ارائههای شاخص

 های پژوهش پرداخته شده است.یافته تحلیل و تجزیه

 های پژوهشیافته

 های بخش کيفییافته

 وتحلیلتجزیه گونه که در فراگرد اجرای پژوهش بیان گردید، در این پژوهش برای همان

، از روش تحلیل مضمون )تِم( استفاده شده است که شامل مصاحبه از های کیفی حاصلداده

باشد. در این راستا برای شناسایی ( می7119) ای تحلیل تِم کالرک و براونشش مرحله فرآیند

های ، در ابتدا محقق عبارتآجاهای موجود در مسیر خودباوری و امید کارکنان پایور آسیب

بندی نمود و در گام نخست پس از مصاحبه را جمع فرآیندشوندگان در طول بیانی مصاحبه

ها، آشنایی نسبی از آنان کسب نمود )مرحله ور شدن در دادهچندین مرحله مطالعه و غوطه

 فرآیندها(. در مرحله دوم تالش شد تا به استخراج مفاهیم در طی اول؛ آشنایی با داده

ها به روش دستی پرداخته ه به کدگذاری مفهومهای بیانی پرداخته و در ادامبندی عبارتمقوله

های بیانی در مجموع از بین عبارت ،فرآیندشود )مرحله دوم؛ کدگذاری اولیه(. در طی این 

 عبارت استخراج گردید و کدگذاری آنان صورت گرفت. 077شوندگان، تعداد مصاحبه

تالش گردید تا با بررسی  ،باشددر مرحله سوم که بنام کدگذاری گزینشی معروف می

یک از مفاهیم و حذف مفاهیم مشابه، ناقص و نامرتبط با موضوع،  کدهای اولیه داده شده به هر

مفهوم گزینشی یا مضامین پایه احصا  74مفاهیم گزینشی احصا گردد که در این راستا تعداد 

د در بین کدهای ها(. در مرحله چهارم با انجام بازبینی مجدشد )مرحله سوم؛ جستجوی تم

های بندی مضامین پایه )بر اساس محتوا و ظاهر( در قالب تِمگزینشی، تالش شد تا به دسته

ها(. در این راستا تعداد دهنده( پرداخته شود )مرحله چهارم؛ بازبینی تِمفرعی )مضامین سازمان

اجرای اعمال  دهی شد. در مرحله پنجم نیز پژوهشگران بادهنده شکلمورد مضمون سازمان 07

های سطح باالتر بندی آنان در مقولههای فرعی، در پی دستهرفت و برگشتی در میان تِم
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 دهنده در قالب دو تِمهای اصلی یا مضامین فراگیر( برآمد. در این راستا مضامین سازمان)تِم

ی اصلی و هابندی گردیدند. در ادامه با بازبینی ماهیت و محتوای هریک از تِمتر دستهکلی

ها(. مرحله گذاری تِمگذاری مناسب آنان پرداخته شد )مرحله پنجم؛ تعریف و نامفرعی، به نام

 کلی طور بهدهی(. باشد )مرحله ششم؛ گزارشپایانی تحلیل تِم نیز شامل ارائه گزارش نهایی می

 گزارش شده است. 4و  3شمارۀ نتایج نهایی تحلیل مضمون )تِم( در جدول 

 آجاهای خودباوری کارکنان پایور کدگذاری تحليل مضمون برای آسيب :1 شمارۀ جدول

مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

های آسيب
 یخودباور

کارکنان 
 پایور

های آسيب
 روان

 شناختی

های آسیب
 -روانی

 ساختاری

گزینش دانشجو از طریق کنکور اختصاصی که موجب 
باالتر شده  نفساعتمادبهمحدودیت دسترسی به افراد با 

 است.

تر نمودن نقش مراکز مشاوره و استفاده تالش برای فعال
 کارکنان نفساعتمادبهمؤثرتر از کارشناسان در افزایش 

( شناختیروانتوجه ناکافی به بهداشت روانی )بهزیستی 
 هاآنکارکنان و پایش مداوم 

های آسیب
 -روانی

 رفتاری

پذیری بدون دلیل و منطق بینی و اطاعتاحساس خودکم
 دفاعی-های نظامیکارکنان در مقایسه با دیگر سازمان

القائات  واسطه به آجاکاهش احساس ارزشمندی در کارکنان 
 منفی در سخنان برخی از فرماندهان و مدیران

های روانی پایین بودن احساس مسئولیت و تزلزل در آمادگی
 کارکنان

دهی شخصیت دانشجویان و توجهی به چگونگی ساختبی
 هویت بخشی به آنان

های آسيب
پرورش 
 شخصيت

های آسیب
 -تربیتی

 پرورشی

 

تفکر و فقدان جو نگرشی وجود فضای محدود اندیشه و 
 مناسب

های تربیتی و اندک فرماندهان بر سایر جنبه تأکید
 جای توجه صرف بر وظایف نظامیه توانمندسازی کارکنان ب

 بهتر از فرماندهان و استادان ممتاز و نمونه استفاده مطلوب
 هاآنالگوبرداری کارکنان از  منظور

 هادر یگان زیانگنشاطچگونگی تالش برای ایجاد فضای 
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مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

 

از نظام سنتی جامعه و خانواده  گرفتن قرار تأثیرتحت 
 غربیتعلیم و تربیت  مکاتب

ضعف برخی از فرماندهان و مربیان تربیتی در حوزه تربیت و 
 آموزش

سازی دانشجویان و استعدادیابی و ظرفیت فرآیندضعف در 
 آجاکارکنان در سطح 

 های دینی برخی از داوطلبان قبل از ورودضعف آگاهی

 هایآسیب

 شخصیتی

شدن اخالص در عمل )رواج تظاهر و ریاکاری( در  رنگکم
 میان برخی از کارکنان

 های مختلفمشاهده برخوردهای افراطی در حوزه

به احترام گذاشتن به شخصیت کارکنان )با  یتوجهکم
 ها(تفویض اختیار و آزادی عمل بر مبنای قوانین و توانمندی

های آسيب
 اجتماعی

 هایآسیب

ارتباطی 
 اجتماعی

ارتباط و تعامل علمی ضعیف کارکنان با دیگر مراکز 
 یرنظامیغدانشگاهی نظامی و 

به دلیل جذاب  آجاتمایل اندک افراد نخبه برای ورود به 
 نبودن شرایط خدمتی سازمان

صنعتی –علمی یدستاوردهاآشنایی اندک کارکنان با مراکز، 
 .و فناورانه ارتش و ن.م

استفاده حداقلی زمانی و مکانی از وسایل ارتباط جمعی 
 (و ماهواره نترنتیو ا)مطبوعات 

 

های آسیب
رفتاری 
 اجتماعی

 

مشاغل نظامی نزد مردم و  نوع نگرش به منزلت اجتماعی
 جامعه

 آجااجتماعی کارکنان  یهاهیسرمابه  یتوجهکم

 رفاهی -های روحییکنواختی و ناکارآمدی در اجرای برنامه

گرایی بین کارکنان برخی رواج نگرش قشرگرایی و رابطه
 هایگان



 611/ … آجا وریکارکنان پا نیدر ب دیو ام یخودباور یشناسبیآس

 

مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های آسيب
 -شغلی

 ساختاری

های آسیب
 ساختاری

)رسمیت باال، تمرکز  آجاسازمانی  ساختارهای پایینکیفیت 
 وظایف و پیچیدگی( در تسهیل اجرای

 هایپرداخت و آموزش تنبیه، و تشویق مدیریت، سبک
 شغلی پذیریآسیب بر مؤثر هایاولویت ترینمهم سازمانی
 باشدمی آجاپایور  کارکنان

 

 یجابهتوجه بیش از حد به کمیت جذب نیروی انسانی 
 هاآنکیفیت 

 به کارکنان دسترسی فرآیند در تسریع و عدم تسهیل
 ییجومشارکتکم  شغلی و یا قابلیت هایفرصت

های آسیب
 شغلی

 شده تعریف و مشخص پیشرفت خدمتی عدم تعیین مسیر
 شغلی هایگروه کلیه برای

 با سالمت شغلی رضایت و شغلی به رابطه فشار یتوجهکم
 آجاکارکنان  روان

کوتاهی برخی از  یا کاری کند کارکنان، در تنبلی و یکارکم
 جعانامر قبال در قانونی وظایف انجام در کارکنان

تعارض نقش،  نقش، در شغلی، ابهام زندگی کیفیت تأثیر
کار و سایر  محیط از ناشی روانی ، فشاریاعتمادیبتبعیض و 

 کارکنانبر عملکرد  زااسترس عوامل

 یتوجهیبکار و  کم انگیزگی و سرخوردگی، نداشتن روحیه
 نسبت به شغل خود )بیگانگی شغلی( و جایگاه سازمانی

های آسيب
 فرهنگی

های آسیب
 -ارزشی

 اعتقادی

گرایی از سوی گرایی و الگوهای غربی تجملتوجه به مصرف
 برخی مدیران و فرماندهان

تالش در جهت ترویج فرهنگ بیگانه )غرب و شرق(، 
 برایایجاد وابستگی فکری و  ینگریسطحگسترش روحیه 

 آجاکارکنان  روحیه خودباوریو بین بردن خودباوری ملی  از

اعتقادات  تحریف برخیهای مذهبی و استفاده از آموزه سوء
 آجاهای افسری جامعه نزد دانشجویان دانشگاههای و ارزش

 ها(در برخی از رسانهملی  -تضعیف فرهنگ دینی)
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مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

ناشناس ماندن برخی از فرماندهان غیور و استادان ممتاز و 
الگوبرداری دانشجویان و  منظور بهدر ن.م  آجانمونه 

ریزی نامناسب در چگونگی )و یا برنامه هاآنکارکنان از 
 معرفی و استفاده از فرماندهان و استادان ممتاز(

های اقتدار نظامی با فرهنگ منطبق نبودن برخی جنبه
 اسالمی در جامعه

و تقلید کورکورانه از غرب و فاصله گرفتن از  یاطلبیدنرشد 
 فرهنگ شهادت در جامعه

های آسیب
بسترهای 
 فرهنگی

ها و اقدامات از فعالیت یسنج ریتأثو  یریبازخوردگعدم 
 فرهنگی -رفاهی

مشکالت ارتباط و تعامل فرهنگی دانشجویان با دیگر مراکز 
 یرنظامیغفرهنگی نظامی و 

و  یریبازخورد گمناسب جهت  یسازوکارهانبود 
فرهنگی کارکنان و  -ها و اقدامات رفاهیفعالیت یسنجریتأث

 هاآنپیگیری 

 

 

 

 

 

 

 هایآسيب

فرماندهی 
 مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

 

های آسیب
مدیریت 
 راهبردی

 تفکر از برخورداریمدیران در برخی فرماندهان و ضعف 
و  ، بسیجاثربخش رهبری و هدایت، یپژوهندهیآ، راهبردی
شایسته کارکنان متناسب با نیازهای شغلی در  دهیسازمان

 آجامختلف  یهارده

نیازسنجی در  فرآیندیا بکار نگرفتن  مسئوالن یتوجهکم
فیزیکی و  -انسانی، تجهیزاتی قانونی، منابع برآورد نیازهای

سازمانی و  یهابرنامهتسهیالتی در عملیاتی کردن  و مالی
 هافرآیندمدیریت 

شایسته  یکارگماربهدر گزینش و  دنظریتجدچگونگی 
 ، فرماندهان و مدیراناندستاا

حامی نبودن نظامات انگیزشی از جمله مدیریت منابع، 
 ها و پاداشمدیریت پرداخت

های ها و دستورالعملنامهتعدد قوانین و مقررات و آیین
 هاآنمربوطه و عدم بازنگری 

های آموزشی، تربیتی و فرهنگی عدم واکاوی و پایش برنامه
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مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

 مستمر و مداوم طور به

 و و مدیریت عملکرد دقیق یک نظام ارزیابی کارگیریبهعدم 
 ها، رفتارها وتواناییظور سنجش نمهب ،روزبهواقعی، معتبر و 

ها به سازی نتایج ارزیابیمرتبط کارکنان و مشکل ضعف نقاط
 هاارتقا و پاداش توسعه، و آموزش

تسهیل  در پژوهش و تولید اطالعات فرآیندعدم استفاده از 
و ایجاد تغییر / نوآوری در   صحیح گیریتصمیم فرآیند
و  از فرماندهانبرخی از سوی های سازمانی فرآیندها و روش

 مدیران

 ها،بسیاری از فرماندهان و مدیران به مهارت یتوجهیب
 دیگر و نهفته استعدادهای یادگیری، توانایی ها،خصوصیت

شغلی کارکنان  مؤثر بر مدیریت دانش و عملکرد هایویژگی
 آجا

پذیری بدون منطق و دلیل و  اعمال توجه به اطاعت
 واسطه بهفشارهای نامعقول فکری و جسمی به کارکنان 

 سبک رهبری

 

وری روز و فنا تغییرات با نبودن بسیاری از فرماندهان همگام
 ایجاد تعارضات سازمانی

 

های آسیب
 ارتباطاتی

 حاکمیت تنبیه در برخوردهای انضباطی غیر شفاف

عدم مشاهده احساس ارزشمندی واقعی دانشجویان در 
 آجا ترازهمهای های سازمانقیاس با سایر دانشگاه

 هاینوشته و مطالب تحلیل و مخالفین سخنان به یتوجهکم
 آنان

 حقی خود برای و بودن رنگ شدن گرایش به مردمیکم
 خواندن خادم را خود و نبودن قائل

فرماندهان بر وظایف علمی و آموزشی  تأکیدچالش توجه و 
و توجه بر وظایف نظامی  تأکیدو همسوی با  زمانهم

 کارکنان

برای  آجاتفویض اختیار و آزادی عمل اندک مدیران میانی 
 گیری و هدایت امورتصمیم
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مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

 و پاسخگویی یرساناطالع، یریپذتیمسئولوجود ابهام در 
 شفاف از سوی فرماندهان

صرف فرماندهان و مدیران بر ارتباطات رسمی و  تأکید
 های مستقیمنظارت و کنترل

های گیری آسیبکه مدل اندازه دهدمینشان  3شماره نتایج تحلیل مضمون در جدول 

دو  یرندهدربرگ) شناختیروانهای از شش مضمون فراگیر شامل آسیب آجاخودباوری کارکنان 

های پرورش شخصیت رفتاری(، آسیب -های روانیساختاری و آسیب -های روانیمؤلفه؛ آسیب

های های شخصیتی(، آسیبپرورشی و آسیب -های تربیتیدو مؤلفه؛ آسیب یرندهدربرگ)

 -های رفتاریاجتماعی و آسیب -های ارتباطیدو مؤلفه؛ آسیب یرندهدربرگاجتماعی )

های ساختاری و لفه؛ آسیبدو مؤ یرندهدربرگساختاری ) -های شغلیاجتماعی(، آسیب

اعتقادی و  -های ارزشیدو مؤلفه؛ آسیب یرندهدربرگهای فرهنگی )های شغلی(، آسیبآسیب

دو مؤلفه؛  یرندهدربرگمدیریتی ) -های فرماندهیهای بسترهای فرهنگی( و آسیبآسیب

های ارتباطاتی( خود تشکیل یافته است که این شش های مدیریت راهبردی و آسیبآسیب

 اند.گیری تشکیل یافتهمضمون پایه یا شاخص اندازه 07دهنده نیز جمعاً از مضمون سازمان

 آجاهای اميد کارکنان پایور کدگذاری تحليل مضمون برای آسيب: 1 شمارۀ جدول

مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

های آسيب
اميد 

کارکنان 
 پایور
 

های آسيب
 شناختیروان

های آسیب
 روانی بیرونی

ویژه به رشد و شکوفایی استعدادها و  یتوجهکم
 های فردی، هنری و خالقیت کارکنانقابلیت

چگونگی ایجاد احساس احترام و منزلت در دانشجویان و 
 کارکنان

خشنودی  و به رابطه بین استرس شغلی یتوجهکم
 آنان روان با سالمت کارکنان

 در بین کارکنان ییگوقربانبلهترویج تملق و چاپلوسی و 

های آسیب
 روانی درونی

، یبافیمنفنگرانی و ترس دانشجویان نسبت به آینده خود، 
 یأس و کاهش روحیه مثبت

های شخصی برخی گرایش و ترویج ترجیح خواسته
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مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

 کارکنان بر منافع سازمانی
 جلوه دادن موانع و اضطراب و ترسیدن از موانعبزرگ 

 
های آسيب

 -پرورشی
 تربيتی

 
 هایآسیب

پرورشی 
 اجتماعی

چگونگی عادت دادن جوانان به داشتن همت بلند و 
 های دورافق

 -وجود تعارض بین گفتار و عمل به الگوهای تربیتی
 آموزشی

تضعیف روحیه فداکاری، حماسی نظامی و فرهنگ 
 طلبیپایداری و شهادت

وجود برخی مشکالت و مسائل خانوادگی در بدو استخدام 
 آجابه  هاآنکارکنان و انتقال 

 اسالم واقعی یجابهای ترویج اسالم شناسنامه

های آسیب
پرورشی 
 سازمانی

 چگونگی تقویت روحیه مقابله با دشمن و جنگ روانی
در  آجاهای متناسب با نیازمندیای عدم ایجاد تنوع رشته

 آجاهای افسری دانشگاه
آشنایی کم دانشجویان با منش و زندگینامه 

 و شهدای ارتش در دفاع مقدس نانیآفرحماسه
ها و مشکالت تربیت دینی دانشجویان و آشنایی با روش

 منش الگوهای مذهبی
 و مسائل آنان به آجابرخورد نامناسب نسبت به جوانان 

 نگام بحث و هنگام کاره

های آسيب
 اجتماعی

های آسیب
اجتماعی 

 سازمانیبرون

 در سطح جامعه آجاتوجه به نقش و جایگاه اجتماعی 
وجود مشکالت و مسائل خانوادگی در بدو استخدام 

 آجابه  هاآنکارکنان و انتقال 
 

 آجاآن بر کارکنان  تأثیراختالف طبقانی در بطن جامعه و 
داری و ، سرمایهییگراتیقوم)از جمله رواج فرهنگ 

 (یگر یهمشهر

های آسیب
اجتماعی 

 سازمانیدرون
 

خاستگاه اجتماعی متوسط به پایین متقاضیان استخدام و 
 دانشجویان

اجتماعی )اعتیاد، تقلب،  یهایروکجبرخورد نامناسب با 
 لیبه دلو ایجاد ناامیدی  آجاقمار و ...( برخی از جوانان 

 های پیشگیری و برخورد صحیحن با راهوالئناآشنایی مس
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مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

بین قداست  مثالًً) آجاهای درون و بیرون تضاد در ارزش
 (آجاگری در داخل و خارج حرفه نظامی

آموزشی و  -در امور علمی آجاهای پویا نبودن دانشگاه
و  نظامی متناسب با تحوالت جوامع علمی و نظامی منطقه

 المللبین
مشکالت فراهم نمودن تسهیالت مالی جهت ازدواج و 

 دانشجویان ویژهبهتشکیل خانواده برای جوانان 

های آسيب
 -شغلی

 ساختاری

های آسیب
 ساختاری

اداری و یا اعمال مقررات  ضوابط و مقررات و قوانین نقض
 حال تناسب ندارد بازمانو قوانینی که 

)رسمیت  آجاای وظیفه مکانیکی بودن ساختارهای کیفیت
 تمرکز و پیچیدگی( -باال

تعارض نقش،  نقش، در شغلی، ابهام زندگی کیفیت تأثیر
کار و  محیط از ناشی روانی ، فشاریاعتمادیبتبعیض و 
 بر عملکرد کارکنان زااسترس سایر عوامل

 شده تعریف و مشخص پیشرفت خدمتی عدم تعیین مسیر
 شغلی هایگروه کلیه برای

پایین بودن میزان حقوق و مزایای دانشجویی و توسعه 
 امکانات رفاهی

 اشخاص برای کار انجام در یرعادیغ تسریع یا تسهیل و
 دیگران با مقایسه در معین
های تفکر و اندیشه در سطح توسعه و تقویت کانونعدم 
 آجاهای در دانشگاه ژهیوبهها و یگان

 
های آسیب

 شغلی

 انجام در کوتاهی برخی از کارکنان یا کاری کند ،یکارکم
 مراجعان قبال در قانونی وظایف

سازمانی و غفلت از اصل  مسائلهای توجه به حاشیه
 آجاموضوع و هویت سازمانی 

 به کارکنان دسترسی فرآیند در تسریع و عدم تسهیل
 جوییمشارکتکم  شغلی یا قابلیت هایفرصت

 احساس نارضایتی نسبت به شغل نظامی

 
های آسيب

 فرهنگی

 
های آسیب

 -اعتقادی
 ارزشی

ترویج فرهنگ نادرست در روابط اجتماعی با برچسب 
 «گرینظامی»

علمی  مسائلبینی در خودکوچکچگونگی زدودن فرهنگ 
 اعتقادی و تغییر نگاه نیازمندانه به غرب
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مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

تقویت باور به توکل به خدا و ایمان به الطاف الهی و 
 های الهیمأیوس نشدن از وعده

و تقویت فرهنگ جهادی ارتش  بانشاطایجاد محیط شغلی 
ریزی برای عادالنه متناسب با اسناد فرادستی  و برنامه

نمودن وضعیت جبران خدمات و بهبود  منزلت اجتماعی و 
با توجه به   آجاهای کارکنان  وضعیت معیشتی  خانواده
 افزایش امید کارکنان منظوربهشأن و جایگاه شغلی آنان 
و در  آجاهای فرهنگی به داخل نفوذ یا انتقال نابسامانی

 های التقاطینتیجه گرایش به برخی فرهنگ
 نها و شعارهای فرهنگی و عمل مسئوالبین حرف تعارض

تضعیف روحیه فداکاری، حماسی نظامی و فرهنگ 
 طلبیشهادتپایداری و 

های آسیب
 -آموزشی
 فرهنگی

 -منابع علمی، فرهنگی تأمینن به مسئوال توجهیکم
 آموزشی و نشریات الکترونیکی مورد نیاز

و اندیشه در سطح های تفکر عدم توسعه و تقویت کانون
 آجا هایدر دانشگاه ویژهبهها و یگان

آشنایی اندک دانشجویان با منش و زندگینامه 
 و شهدای ارتش در دفاع مقدس آفرینانحماسه

در امور آموزشی، نظامی  آجاهای ایستایی سازمانی دانشگاه
 و فرهنگی

 
 
 
 
 
 
های آسيب

فرماندهی 
 مدیریتی

های آسیب
راهبردهای 

 مدیریتی

 گزاریانحراف از خط فرماندهی در اصل خدمت
عدم ترمیم و اصالح ساختار و زیر ساختار آموزشی، 

های مبتنی بر سیاست آجاهای پرورشی و فرهنگی دانشگاه
 فرماندهی مراتبسلسلهکلی نظام و 

ساالری در سیر خدمتی به مقوله شایسته توجهیبی
 های شغلی مختلفکارکنان در گروه

سازی راهبردها و ها در پیادهعدم هماهنگی ارگان
 آجاراهکارهای بهبود معیشتی کارکنان 

ی وضعیت معیشتی و اجتماعی نامناسب مشاهده
 فرماندهان و استادان پایور

های منسجم ها و برنامهتوجهی به ایجاد زیرساختبی
 رفاهی-ارتقای روحی

های آسیب
اجرایی 
 مدیریتی

مهیا نبودن امکان ادامه تحصیل استادان و کارکنان در 
 های مورد نیاز در مقاطع ارشد و دکتریرشته

فرماندهی به امور زندگی  مراتبسلسلهعدم رسیدگی کافی 
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مضامين 
 فراگير

مضامين 
 دهندهسازمان

مضامين 
 پایه

 شوندگانهای بيانی گزینشی مصاحبهعبارت

 کارکنان
برخی از  غیرعادالنهارزیابی عملکرد ذهنی، کلی و 

 فرماندهان و مدیران از کارکنان
های نزول سطح کمی و کیفی نظارت فرماندهان در حوزه

 مختلف آموزشی، فرهنگی و تربیتی
اندک فرماندهان و مدیران دلسوز، متخصص و  کارگیری به

 های اسالمیعامل به مبانی و آموزه
نوع برخورد و ارتباط فرماندهان و مدیران با دانشجویان و 

 کارکنان

های امید گیری آسیبکه مدل اندازه دهدمینشان  4 شمارۀ جدولنتایج تحلیل مضمون در 

دو مؤلفه؛  دربرگیرنده) شناختیروانهای از شش مضمون فراگیر شامل آسیب آجاکارکنان 

 دربرگیرندهتربیتی ) -های پرورشیهای روانی درونی(، آسیبهای روانی بیرونی و آسیبآسیب

های اجتماعی های پرورشی سازمانی(، آسیبآسیبهای پرورشی اجتماعی و دو مؤلفه؛ آسیب

سازمانی(، های اجتماعی درونسازمانی و آسیبهای اجتماعی بروندو مؤلفه؛ آسیب دربرگیرنده)

های شغلی(، های ساختاری و آسیبدو مؤلفه؛ آسیب دربرگیرندهساختاری ) -های شغلیآسیب

 -های آموزشیارزشی و آسیب -اعتقادیهای دو مؤلفه؛ آسیب دربرگیرندههای فرهنگی )آسیب

های راهبردهای دو مؤلفه؛ آسیب دربرگیرندهمدیریتی ) -های فرماندهیفرهنگی( و آسیب

های اجرایی مدیریتی( خود تشکیل یافته است که این شش مضمون مدیریتی و آسیب

 ند.اگیری تشکیل یافتهمضمون پایه یا شاخص اندازه 07دهنده نیز جمعاً از سازمان

از بخش  آمدهدستبه آجاشناسی خودباوری و امید کارکنان پایور گیری آسیبمدل اندازه

گیری دو است که این مدل خود یک مدل اندازه شدهارائه( 0) شمارۀ کیفی پژوهش در شکل

های امید کارکنان( خودباوری و آسیب هاییبآس) یریگاندازهباشد که از دو مدل سطحی می

 و تجزیهدر بخش کیفی، به  شدهارائهمدل  یابیاعتبار منظور بهتشکیل یافته است. در ادامه 

 تأییدیهای کمی احصا شده از مرحله دوم پژوهش مبتنی بر آزمون تحلیل عاملی داده تحلیل

 شود.نتایج آن اشاره می پرداخته شده است که در بخش بعدی به Amos 70افزار در نرم
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آسيب شناسی 
کارکنان پایور

آسيب شناسی 
اميد کارکنان

آسيب های 
شناختیروان

آسيب های 
 -پرورشی
تربيتی

های آسيب
اجتماعی

آسيب های 
 -شغلی

ساختاری

های آسيب
فرهنگی

های آسيب
فرماندهی 
مدیریتی

آسيب شناسی 
خودباوری 

کارکنان

آسيب های 
روان شناختی

آسيب های 
پرورش 
شخصيت

آسيب های 
اجتماعی

آسيب های 
 -شغلی

ساختاری

آسيب های 
فرهنگی

آسيب های
فرماندهی 
مدیریتی

 
 آجاشناسی خودباوری و اميد کارکنان پایور : مدل آسيب: 6 شمارۀ شکل
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 های بخش کمییافته

 شناختیهای جمعيتیافته

شناختی فرماندهان و کارکنان پایور های توصیفی مربوط به اطالعات جمعیتیافته

در  ،اندبه سؤاالت پرسشنامه پاسخ داده که ناجمهوری اسالمی ایرهای افسری ارتش دانشگاه

 است. شدهارائه 0شمارۀ جدول 

 های مربوط به آمار توصيفی پژوهشیافته :5 شمارۀ جدول

 درصد فراوانی هاگزینه سؤاالت

 وضعیت تأهل
 01/33 92 مجرد

 01/99 033 متأهل

 

 سن

01/74 41 31تا  71  

01/43 82 41تا  30  

11/37 94 01تا  40  

 

 پست سازمانی

دفرمانده یا مدیر ارش  1 01/4  

یفرمانده یا مدیر میان  79 11/03  

فرمانده یا مدیر 
 اجرایی

41 01/74  

تاداناس  90 01/37  

01/70 00 کارمندان عادی  

 

 سطح تحصیالت

11/04 78 کاردانی  

01/43 82 کارشناسی  

11/73 49 کارشناسی ارشد  

01/01 31 دکتری  

به مجرد در  متأهلکه نسبت کارکنان  دهدمینشان  0شمارۀ در جدول  شدهارائهآمار 

درصد  حال ینا باباشد، های افسری ارتش جمهوری اسالمی ایران دو برابر میدانشگاه

در  شدهییشناساهای یابی الزم مبتنی بر آسیبباشند که بایستی ریشهی مجرد میتوجهقابل
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درصد مدیران و کارکنان مذکور در دامنه  98پژوهش بر روی آنان صورت گیرد. همچنین این 

های افسری باشند که نشان از جوان بودن جامعه کارکنان دانشگاهسال می 41تا  71سنی بین 

که کارکنان  دهدمیآمار سطح تحصیالت نشان  حالیندرعارتش جمهوری اسالمی ایران دارد. 

های احصا اند که اعتبار دادهاز سطح تخصص و دانش بسیار باالیی برخوردار بوده هادانشگاهاین 

های شغلی شده در این پژوهش را باال خواهد برد. همچنین کارکنان جامعه مورد مطالعه از گروه

های پژوهش اند که بر اعتبار یافتهمختلف فرماندهی و مدیریتی، اساتید و کارکنان عادی بوده

 .افزایدمی

 تأیيدیگيری به روش تحليل عامل اعتبارسنجی مدل اندازه

گیری احصا شده از مرحله های اندازهارزیابی و سنجش اعتبار مدل منظوربهدر این پژوهش 

در  تأییدیکیفی )تحلیل مضمون( که در بخش قبلی ارائه گردیده است، از روش تحلیل عامل 

ر این راستا پس از مشخص شدن متغیرهای بهره گرفته شده است. د Amos 70افزار نرم

 آجاهای وارده بر خودباوری و امید کارکنان پایور گیری آسیبهای اندازهمکنون و مشهود مدل

ها مبتنی بر ( ارائه گردیده است، به اعتبارسنجی و آزمون این مدل0) شمارۀ که در شکل

پرداخته شد. به این منظور مدل های احصا شده از پرسشنامه در مرحله دوم پژوهش داده

طراحی گردید و آزمون تحلیل عامل   Amos 70افزار در نرم یادشدهگیری متغیرهای اندازه

 های این بخش پرداخته شده است.برای آنان اجرا گردید که در ادامه به تشریح یافته تأییدی

های خودباوری و یبگیری آسهای اندازهمربوط به مدل تأییدیخروجی نهایی تحلیل عاملی 

( نشان داده شده است که بیانگر ضرایب عاملی 3( و )7)شمارۀ در شکل  آجاامید کارکنان پایور 

نتایج  یگرد عبارت بهباشد. یک از متغیرهای آشکار و مکنون مربوط به متغیرها می باالی هر

گیری مدل اندازه از یخوببه شدهییشناساهای که هریک از آسیب دهدمیتحلیل عاملی نشان 

های خوبی ها( و مؤلفههریک از مؤلفه 3/1اند )با توجه به بار عاملی باالی خود حمایت کرده

های باشند. همچنین نتایج تحلیل عاملی مربوط به هریک از مدلبرای متغیر مکنون خود می

برای هریک از آنان )با توجه  شدهارائهگیری های اندازهکه شاخص دهدمیگیری نیز نشان اندازه

 دراز مؤلفه مربوط به خود حمایت کرده و  یخوب به( هاشاخصهریک از  3/1به بار عاملی باالی 

 باشند.ابزار مناسبی برای سنجش متغیر مکنون خود می واقع
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 آجاهای خودباوری کارکنان پایور گيری آسيبمدل اندازه تأیيدیتحليل عامل  :1 شمارۀ شکل

 
 آجاهای اميد کارکنان پایور گيری آسيبمدل اندازه تأیيدیتحليل عامل  :1 شمارۀشکل 



 616/ … آجا وریکارکنان پا نیدر ب دیو ام یخودباور یشناسبیآس

 

صحیح وارد  طور بهها مناسبی مشخص گردید و داده طور بهکه یک مدل هنگامی  

. تعدادی شاخص برای قراردادها به مدل فرضی را باید مورد ارزیابی گردیدند، برازش داده

را  یریگاندازهقابلبین متغیرهای  شدهمشاهدهارزیابی این موضوع که مدل تا چه حد روابط 

شده که  یگذارنامهای مختلفی در گروه هاشاخصشوند. این کار برده میه نماید، بتوصیف می

هایی خصهای مطلق شاباشند. شاخصای میهای مطلق و مقایسهآنان شاخص مهمتریناز 

یابند. از و ضریب تشخیص مدل اختصاص می 2X ،/df2Xبه محاسبه  صرفاًهستند که 

هایی برای ارزیابی مناسب بودن است که شاخص df2X/و  2Xهای آنان شاخص مهمترین

باشند. دو شاخص مطلق برازش دیگر جذر میانگین مربعی استاندارد شده مدل می برازش

(RMRمی ) و مورد انتظار بین  شدهمشاهدههای های بین همبستگیاختالفباشد که میانگین

( که ساده بودن مدل RMSEAاست و جذر میانگین مربع خطای تقریب )ا همؤلفهبرآورد تمام 

ای یا تطبیقی های مقایسههای دیگر برازش مدل شاخصنماید. از جمله شاخصرا تعدیل می

را با شاخص مطلق برازش مدل پایه مقایسه  باشند که شاخص مطلق برازش مدل مورد نظرمی

گونه آزاد بدون هیچ کامالًفرض بر این است که یک مدل  هاشاخصکنند. در این نوع می

های مطلق برازش گویند که دارای شاخصارتباطی وجود دارد که به آن مدل صفر یا پایه می

های مطلق برازش سه شاخصتوان به مقایمی هاشاخصباشد. بر اساس این مربوط به خود می

بیشتر  هاشاخصچه اختالف بین این  هر که نحوی به ؛مدل فرضی با مدل پایه پرداخته شود

ای های مقایسهترین شاخصاعتبار مدل فرضی ایجاد شده باالتر خواهد بود. از معروف ،باشد

 اشاره نمود. GFIو  CFIتوان به شاخص می

ای بر اساس محاسبات هیر های مطلق و مقایسهبرای هریک از شاخص قبولقابلمیزان 

گیری ی اندازههای کلی برازش الگوآورده شده است. شاخص 9 شمارۀ ( در جدول0113)

های خودباوری و امید کارکنان گیری آسیبهای اندازه)تحلیل عاملی تأییدی( مربوط به مدل

گیری از برازش های اندازهبیانگر آن است که الگو است که شده ارائه 9 شمارۀ نیز در جدول

از  یخوب بهها کنند که مؤلفهمی تأییداین مورد را  هاشاخصخوبی برخوردار بوده و به عبارتی 

 کنند.حمایت می الگو

 



 0311 تابستان، 7، شمارۀ بیستمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام  /611

 

 گيری پژوهشهای اندازههای کلی برازش الگوشاخص :1 شمارۀ جدول

 dF1X P RMSEA CFI CMIN RMR GFI / سازه / شاخص

 >8/1 <10/1 --- >8/1 <12/1 <10/1 <3 قبولقابلمیزان 

های مدل آسیب

 خودباوری
401/7 111/1 107/1 142/1 127/071 173/1 199/1 

 141/1 130/1 41/707 118/1 192/1 111/1 848/7 های امیدمدل آسیب

با توجه به اینکه سطح معناداری در رابطه با  دهدمینشان  2 شمارۀ همچنین نتایج جدول

باشد، لذا بارهای می 19/0بوده و مقدار بحرانی بیشتر از  10/1تمامی مسیرهای مدل کمتر از 

 تأییدهای موجود در مدل دار بوده و همبستگی رابطهعاملی در رابطه با تمامی مسیرها معنی

 گردد.می

 گيری پژوهشهای اندازهی و سطح معناداری مدلهای بحرانضرایب، نسبت :1 شمارۀ جدول

خطای 

 استاندارد

مقدار 

 بحرانی

 سطح

 معناداری

 ضریب

 استاندارد
 مسيرها

 شناختیروانهای آسیب --->های خودباوریآسیب 201/1 111/1 321/1 110/1

 های پرورش شخصیتآسیب --->های خودباوریآسیب 283/1 111/1 702/07 013/1

 های اجتماعیآسیب --->های خودباوریآسیب 889/1 111/1 103/01 013/1

 ساختاری -های شغلیآسیب --->های خودباوریآسیب 101/1 111/1 014/03 010/1

 های فرهنگیآسیب --->های خودباوریآسیب 111/1 111/1 481/00 010/1

 های فرماندهی مدیریتیآسیب --->های خودباوریآسیب 107/1 111/1 470/01 014/1

 شناختیروانهای آسیب --->های امیدآسیب 810/1 111/1 108/03 013/1

 تربیتی -های پرورشیآسیب --->های امیدآسیب 127/1 111/1 301/04 013/1

 های اجتماعیآسیب --->های امیدآسیب 108/1 111/1 110/03 000/1

 ساختاری -های شغلیآسیب --->امیدهای آسیب 808/1 111/1 937/00 077/1

 های فرهنگیآسیب --->های امیدآسیب 248/1 111/1 220/1 013/1

 مدیریتی -های فرماندهیآسیب --->های امیدآسیب 170/1 111/1 877/01 010/1
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های خودباوری کارکنان که در بین آسیب دهدمیاز سوی دیگر نتایج تحلیل عاملی نشان 

های ( بیشترین و آسیب107/1مدیریتی )با بار عاملی  -های فرماندهی، آسیبآجاپایور 

اند. گیری خود داشته( کمترین حمایت را از مدل اندازه201/1)با بار عاملی  شناختیروان

تربیتی )با بار عاملی  -های پرورشی، آسیبآجاهای امید کارکنان پایور همچنین در بین آسیب

( کمترین حمایت را از مدل 248/1های فرهنگی )با بار عاملی یب( بیشترین و آس127/1

 اند.گیری خود داشتهاندازه

 گيری و پيشنهادهانتيجه

شناسی خودباوری و امید در بین کارکنان پایور ارتش جمهوری این پژوهش با هدف آسیب

ای آمیخته انجام شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش با رویکرد اسالمی ایران در طی مطالعه

 آجاهای وارده بر خودباوری و امید کارکنان پایور تحلیل مضمون منتج به ارائه الگوی آسیب

شش نوع آسیب؛  دربرگیرندههای خودباوری کارکنان )گردید که از دو بخش اصلی آسیب

(، شناختیروانتاری، فرهنگی، اجتماعی و ساخ -مدیریتی، پرورش شخصیت، شغلی -فرماندهی

 -مدیریتی، شغلی -شش نوع آسیب؛ فرماندهی دربرگیرندههای امید کارکنان )و آسیب

( تشکیل یافته است که خود شناختیروانتربیتی، اجتماعی و  -ساختاری، فرهنگی، پرورشی

بخش کمی تالش  در حالنیدرعباشد. مضمون پایه می 74دهنده و مضمون سازمان 07شامل 

به اعتبارسنجی و آزمون  تأییدیشد با توزیع پرسشنامه و استفاده از روش تحلیل عامل 

پرداخته شود.  آجاهای وارده بر خودباوری و امید کارکنان پایور گیری آسیبهای اندازهمدل

تمامی به بارهای عاملی احصا شده در این آزمون،  با توجهنتایج این بخش حاکی از آن است که 

گیری حمایت های اندازهاز متغیر مکنون خود پشتیبانی نموده و از مدل یخوببهها مؤلفه

 بهنیز  شدهییشناساهای گیری مربوط به هریک از مؤلفههای اندازهنمایند. همچنین شاخصمی

 از مؤلفه خود حمایت و پشتیبانی نمودند. یخوب

های خودباوری کارکنان در شش دسته آسیبهای پژوهش نشان داد که بندی یافتهجمع

مورد فراوانی(،  01مدیریتی ) -های فرماندهیباشند که در این بین، آسیبمی میتقسقابل

مورد فراوانی(،  1ساختاری ) -های شغلیمورد فراوانی(، آسیب 00های پرورش شخصیت )آسیب

های مورد فراوانی( و آسیب 8های اجتماعی )مورد فراوانی(، آسیب 1های فرهنگی )آسیب
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اند. در این رابطه دی کونینک و داشته آجامورد فراوانی( را در بین کارکنان  2) شناختیروان

آموزان و نقش ارتباطات خانواده و های پرورشی شخصیت دانش( نیز از آسیب7171همکاران )

 ینسب تیاهم ( بر0312) بندعلیزادهاند. معلم در ارتقای میزان خودباوری آنان اشاره نموده

 تأکید لیبرق استان اردب یروین عیشرکت توزدر کارکنان  یخودباور بر سپاریبرون راهبرد

های ساختاری و مقرراتی مرتبط با سازمان را در این حوزه مؤثر دانسته داشته است و آسیب

سخن به  کارکنان ایحرفه یو خودباور یآنوم نیرابطه ب یبررس( نیز از 0312است. شیری )

های های خودباوری ناشی از ویژگیاین باور است که بسیاری از آسیب میان آورده است و بر

های ساختاری و ( نیز بر آسیب7108افراد است. همچنین فلدمن و کوبوتا ) شناختیروان

 اند.فرهنگی در مسیر خودباوری کارکنان یاد کرده

های امید کارکنان رابطه با مقوله آسیبهای پژوهش در بندی سایر یافتههمچنین جمع

اند که در این بین، بندی بودهها نیز در شش دسته قابل تقسیمنشان داد که این آسیب

مورد  00ساختاری ) -های شغلیمورد فراوانی(، آسیب 07مدیریتی ) -های فرماندهیآسیب

مورد  01تربیتی ) -های پرورشیمورد فراوانی(، آسیب 00های فرهنگی )فراوانی(، آسیب

مورد فراوانی( را  2) شناختیروانهای مورد فراوانی( و آسیب 8های اجتماعی )فراوانی(، آسیب

( معتقدند که 7108چن و وان زومران ) -اند. در این خصوص کوهنداشته آجادر بین کارکنان 

و بسیاری از باشند ترین عوامل مؤثر در امید کارکنان میاعتقادات و باورها یکی از اصلی

باشد. کالینز و همکاران های موجود در این حوزه ناشی از فقدان اعتقادات راسخ میآسیب

عوامل اثرگذار در ایجاد  مهمترین عنوانبه( نیز از خدمات اجتماعی و سرمایه اجتماعی 7110)

ه به سرمایه های اجتماعی و فقدان توجاین باورند که آسیب اند و برامید در بین افراد یاد کرده

کاهش خواهد  شدت بههای اجتماعی، سطح امید را ترین مؤلفهیکی از اصلی عنوان بهاجتماعی 

را از  در کارکنان شدهادراک یاجتماع تیو حما یمذهب یریگجهت( نیز 0318داد. ملکان )

( نیز 7108اند. جیانگ و همکاران )جمله عوامل مؤثر در ارتقای امید بین آنان یاد کرده

 اند. را در کاهش امید در بین کارکنان بسیار مؤثر دانسته شناختیروانهای آسیب

 شد کهمشاهده  ،آجاکارکنان پایور  دیو ام یخودباور آمدهدستبه یشناخت یاز الگو

از  یشنا آجانظران و خبرگان نمونه صاحب دگاهیمؤثر از د یهابیآس یفراوان نیشتریب
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باشد که از یم یاجتماع یهابیو آس یتیترب یهابیآس ،یتیریمد -یفرمانده یهابیآس

نزد  دیو ام یخودباور یارتقا ها،بیآس نیا فعر یبرخوردار بوده و برا یتوجهقابل تیاهم

در این راستا  .باشدمیمؤثر  یاتیمناسب و عمل راهبردهای نیبه تدو ازی، نآجا وریکارکنان پا

 گردد:به شرح زیر بیان می هاییپیشنهاد

خودباوری و امید کارکنان، ضروری است  شناختیروانهای در راستای رفع آسیب (0

 نشیگزبهساختاری و رفتاری موجود را برطرف ساخت. در این راستا نسبت  -های روانیآسیب

های افسری از طریق کنکور سراسری اقدام شود، مراکز مشاوره برای افزایش دانشجویان دانشگاه

( کارکنان و شناختیروانتر شود، به بهداشت روانی )بهزیستی کارکنان فعال نفس به اعتماد

توجه ویژه شود. همچنین ضروری است از این ابزارها برای ایجاد احساس  هاآنپایش مداوم 

نگری  در بین آنان و ... استفاده الزم برده اندیشی و آیندهم و منزلت در کارکنان، مثبتاحترا

 شود.

های پرورشی و تربیتی خودباوری کارکنان ضروری است بر در راستای رفع آسیب (7

های مختلف فکری، اندیشیدن خالقانه و ... توجه گردد و توانمندسازی کارکنان از جنبه

یک الگو برای  عنوانبه موفقنان ترویج داده شود و از فرماندهان آزاداندیشی در بین آ

های پرورشی مرتبط پذیری کارکنان بهره گرفته شود. همچنین برای برطرف ساختن آسیبالهام

 باهای دور عادت داد و آنان را توان جوانان را به داشتن همت بلند و افقبا امید کارکنان، می

 و شهدای ارتش در دفاع مقدس آشنا ساخت.  فرینانآحماسهنامه منش و زندگی

های اجتماعی موجود در مسیر خودباوری و امید در راستای برطرف ساختن آسیب (3

توان به تقویت ارتباطات و تعامل کارکنان با مراکز دانشگاهی نظامی و غیرنظامی، کارکنان می

ن در این سازمان، در راستای حضور نخبگا آجاافزایش میزان جذابیت شرایط خدمتی 

های مجازی، افزایش سطح منزلت اجتماعی کارکنان مندی از وسایل ارتباط جمعی و شبکهبهره

 و ارتقای سرمایه اجتماعی بین آنان و ... پرداخت.

سازی ساختار توان نسبت به چابکهای شغلی و ساختاری میرفع آسیب منظور به (4

های شغلی مناسب برای و فرصتها ، ایجاد کارریاگپها و قوانین دست و سازمانی، تغییر رویه
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کار برای  -جذب، ایجاد تعادل زندگی فرآیندجای کمیت در ه بر کیفیت ب تأکیدکارکنان، 

 های تفکر اندیشه در سطح سازمان و ... اقدام نمود.کارکنان و تقویت کانون

اعتقادی برای  -توان نسبت به الگوسازی ارزشیهای فرهنگی میدر راستای رفع آسیب (0

مناسب جهت  یسازوکارهاجلوگیری از تبعیت آنان از الگوهای غربی، ایجاد  منظور بهکارکنان 

، هاآنفرهنگی کارکنان و پیگیری  -ها و اقدامات رفاهیفعالیت یسنجریتأثو  یریبازخورد گ

، زدودن یرنظامیغتعامل فرهنگی کارکنان با دیگر مراکز فرهنگی نظامی و ایجاد ارتباط و 

علمی اعتقادی و تغییر نگاه نیازمندانه به غرب و ... اقدام  مسائلبینی در فرهنگ خودکوچک

 کرد.

مدیریتی برای توسعه خودباوری و امید در  -های فرماندهیهمچنین برای رفع آسیب (9

ارائه راهبردهای مدیریتی مورد نیاز برای فرماندهان در رابطه با توان نسبت به بین کارکنان می

ساالری، توسعه نگرانه، گزیش و جذب مبتنی بر رویکرد شایستهداشتن تفکر راهبردی و آینده

بر نوآوری و خالقیت در  تأکیدغیرمالی(،  -های انگیزشی ترکیبی برای کارکنان )مالینظام

بخش، تقویت ارتباطات سازمانی آفرین و الهاممدیران تحول اجرای امور، تغییر سبک رهبری به

 سازمانی فرماندهان و ... پرداخت.و برون

شناسی در نهایت بایستی اشاره نمود که اگرچه در این پژوهش تالش شد تا با آسیب

های نظران، به شناسایی آسیبهای صاحبخودباوری و امید کارکنان پایور مبتنی بر گفته

رفت از این بندی آنان پرداخته شود و راهکارهایی نیز برای برونموجود در این مسیر و طبقه

را فراتر از  های آتی پارسد که ضروری است در پژوهشبه نظر می حالنیبااها ارائه شود، آسیب

ی مناسب برای توسعه خودباوری و در پی تدوین راهبردها قراردادراهکارهای اجرایی بیان شده 

های محیطی( و شناسی )تهدیدها و فرصتبر مبنای محیط آجاو امید در بین کارکنان پایور 

گردد های سازمانی( بود. در این راستا به پژوهشگران پیشنهاد میشناسی )قوت و ضعفدرون

 آجان کارکنان پایور که در تحقیقات آتی، به ارائه راهبردهای توسعه خودباوری و امید در بی

 باشند. SWOTدر این پژوهش با استفاده از ابزار خلق راهبرد  شدهییشناساهای مبتنی آسیب
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 :منابعفهرست 

و  یریپذتیبر مسئول تأثیردر  یسپاربرون یاستراتژ ینسب تیاهم(. 0312یی. )ح، یزادهیبندعل
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