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چکیده
مزیران و انزیشمنزان بسداشی دشیافته انز تنها مزیت شقابتی پایزاش ساامان برخوشداشی اا منیابع انسیانی توانمنیز
است .اا این شو هزس اصلی این پژوهش یناسایی ،شتبه بنیزی و تبدیدن عوامیل امدنیهای ،سیاختاشی و شفتیاشی
تسهدلگر توانمنزساای شوانیناختی است .این پژوهش اا نگا هزس ،کاشبردی ،اا نگا چگونگی گردآوشی داد ها
توصدفی -همبستگی ،اا جنبه امانی ،مقطعی و اا نگا نوع داد ها کمّی است .جامعۀ آماشی این پیژوهش ییامل
کاشکنان یک ساامان نظامی به تعزاد  182نفر است که  519نفر آنها به عنوان نمونه آماشی با شوش نمونهگدیری
احتمالی (تصادفی) برای پدمایش انتخاب یزنز .همچندن اا تحلدل عاملی تأیدزی برای تأیدز شوابط یاخصهیا و
مؤلفه ها ،اا تحلدل مسدر برای برشسی شوابط مفروض و اا آامون تی تیک نمونیهای بیرای برشسیی وضیع موجیود
پدشاینزهای سهگانۀ توانمنزساای دش ساامان موشد مطالعه استفاد یز است .یافتههای پژوهش نشان میدهنز
هر سه پدشاینز موشد برشسی تأثدر قابل توجهی بر توانمنزساای کاشکنان موشد مطالعه دایتهانز .بیر ایین اسیاس،
بهساای وضعدت موجود این عوامل می توانز به تسهدل و اشتقای توانمنزساای کاشکنان مساعزت کنیز .همچنیدن
وضعدت موجود مؤلفههای فرهنگ ساامانی ،انگدزش ،منزلت اجتمیاعی و آمیواش کاشکنیان دش سیاامان برشسیی
یز  ،نداامنز بهساای است.
واژگان کلیدی :توانمنزساای ،توانمنزساای شوانییناختی ،پدشیاینزهای سیاختاشی ،پدشیاینزهای امدنیهای و
پدشاینزهای شفتاشی

 .7استادیاش مزیریت دولتی ،دانشگا هوایی یهدز ستاشی (نویسنزۀ مسئول)nasgari@ut. ac. ir  ،

 .5دکتری مزیریت دولتی ،دانشگا هوایی یهدز ستاشی
 .5دانشجوی کاشیناسی اشیز حسابزاشی دانشگا اسالمی آااد واحز یهری شی ،حسابرس دیوان محاسبات
کشوش
 .8کاشیناسی اشیز مزیریت  ،MBAدانشگا پدام نوش واحز دماونز
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مقدمه
امروا عواملی ماننز پدشرفت سریع فناوشیهای اطالعاتی و اشتباطی و حرکت فزاینز بیه سیوی
جهانی یزن ،محدط های ساامانی شا بسداش پویا و متالطم ساخته است(هدسلوپ .)7507،چنیدن
یرایطی نقش و اهمدت عامل انسانی شا دش موفقدت و اثربخشی ساامانها بسداش حدیاتی سیاخته
است .اا این شو ساامان ها برای بقا دش دندای شقابتی و پوییای امیرواین بیه توسیعه داشایییهیای
شاهبردی خود شوی آوشد انز تا بتواننز با کمک منابع و توانمنزیهای ناملموس و غدرقابل تقلدیز
خود ،مزیت شقابتی پایزاشی کسب نماینز (علوی لدزنر .)5997 ،مزیران و انزیشیمنزان بسیداشی
دشیافته انز تنها مزیت شقابتی پایزاش ساامان ،افراد آن است و برای موفقدیت سیاامان ندیاا اسیت
همه اعضای آن دشگدر و فعال باینز (کدم ،لی و جانگ .)5975 ،جسیتجوی شا هیایی بیرای بیه
کاشگدری توانایی کاشکنان جهت تحق اهیزاس سیاامانی ،اا دغزغیه هیای همدشیگی میزیران و
صاحبنظران علم مزیریت بود است .ولیی بیه نظیر مییشسیز بسیداشی اا سیاامانهیا بیا آنکیه
سالهاست که با فنون و شوشهای توانمنزساای کاشکنان آیینا هسیتنز ،دش اجیرای آن نیاموف
بود انز.
یایز به همدن علت بایز که برخی کاشکنان سیاامانهیا بیه وییژ سیاامانهیای دولتیی ،دش
محدط کاش با نوعی احساس بیشغبتی ،کمبود انگدیز و کیمتجربگیی مواجهنیز ،اا ظرفدیتهیا و
تواناییهای آنها به دشستی بهر برداشی نمییود و محدط و یرایط ساامانی ندز به گونهای اسیت
که به این مشکالت دامن میاننز (عبیزالهی .)7545،مسیائلی ماننیز مشیکالت اشتبیاطی مدیان
ایردستان و مزیران ،کمبود انگدز و تعاشض کاشکنان (حوا شفتاشی) ،ساختاش پدچدیز و شسیمی
و متمرکز ،تجهدزات و تأسدسات ناکاشآمز ،متناسب نبیودن سیاختاش سیاامان ،سیاختاش سیاامانی
انعطاسناپذیر ،نظام پاداش و جبران خزمت نامناسب (حوا ساختاشی) و عیزم تحیول و پوییایی
ساامانی دش محدط متالطم (حواۀ امدنهای) اا مهمترین عوامل و دالیل بیروا چنیدن مشیکالتی
دش ساامانهای عمومی محسوب مییونز (عباسی.)7545،
وجود چندن مسائل و یرایطی دش ساامانهیای دولتیی میانعی اساسیی دش شا توانمنزسیاای
کاشکنان و بهر برداشی مؤثر اا توانمنزیهای آنیان بیه ییماش مییشود .ایین دش حیالی اسیت کیه
توانمنزساای منابع انسانی دش ساامان اا اهمدتی حدیاتی برخیوشداش اسیت .نقیش سیاامانهیای
نظامی دش تأمدن امندت ملی اهمدت این موضوع شا دش این ساامانها دوچنزان میسااد .اینگونه

 / 94فصلنامۀ مزیریت نظامی ،سال هفزهم ،یماشۀ  ،8امستان 7505

ساامان ها برای اجرای بهدنۀ مأموشیت خود عالو بر برخوشداشی اا سیاختاش سیاامانی مناسیب و
تجهدزات و فناوشیهای نوین بایز اا کاشکنانی توانمنز ندز برخوشداش باینز تیا بتواننیز وظیایف و
مسئولدت های خود شا دش چندن ساختاشهایی و با کمک چندن فناوشیهایی به خوبی ایفیا کننیز.
به این دلدل فراهم ساختن امدنۀ مناسب اشتقای هر چه بدشتر توانمنزی کاشکنان سیاامانهیای
نظامی تأثدر قابل توجهی دش اشتقای عملکرد این ساامانها و افزایش کاشایی و اثربخشیی آنهیا دش
اجرای بهدنه مأموشیتیان خواهز دایت.
اهمدت نقش عامل انسانی دش ساامانهای نظامی و نقش توانمنزسیاای کاشکنیان دش اشتقیای
عملکرد این ساامان ها اا یک سو و نبود الگویی بیومی و متناسیب بیا مقتضیدات خیاص چنیدن
ساامانی اا سوی دیگر مسئله اصلی این پژوهش شا یکل میدهز.
اا امانی که کانتر ( )7011مفهوم توانمنزساای کاشکنان شا معرفی کرد ،مطالعیات پرییماشی
نتایج ساانز آن برای ساامان شا نشان دادنز (کدم و همکاشان .)5975 ،برای مثال یواهز تجربی
نشان دادنز که توانمنزساای بر شضایت یغلی (لی و همکاشان ،)5975 ،تعهیز سیاامانی (کیدم و
همکاشان )5975 ،و کدفدت خزمات (چان و همکاشان )5979 ،تأثدرگذاش است .با وجیود اهمدیت
بسداش ایاد این مفهوم دش اشتقای یاخصهیای بهیر وشی سیاامان پیژوهشهیای انجیام ییز دش
خصوص پدشاینزها و عوامل مؤثر بیر آن اا غنیای کیافی برخیوشداش ندسیتنز (کیدم و همکیاشان،
 .)5975این نقص دش خصوص توانمنزساای کاشکنان ساامان هیای دفیاعی کشیوش ییزیزتر ندیز
است.
اا این شو ،این پژوهش با هزس کاهش نسبی این یکاس میکویز مهمترین عوامل میؤثر بیر
توانمنزساای شوانیناختی کاشکنان ساامان موشد برشسی شا یناسایی ،دستهبنزی و شتبیهبنیزی
کنز و با تبددن نقش و اهمدت این عوامل پدشنهادهایی برای تسهدل توانمنزساای کاشکنان ایین
ساامان اشائه نمایز.

پیشینۀ پژوهش
توانمندسازی
توانمنزساای ندروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفدتهای موشد نداا دش کاشکنیان بیرای قیادش
ساختن آنان به ایجاد اشاش افزود دش ساامان و انجام اثربخش و کاشایِ نقیش و مسیئولدتی کیه
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دش ساامان به عهز داشنز (بابیایی .)7547،توانمنزسیاای ،دادن قیزشت بیه افیراد ندسیت .افیراد
خودیان قزشت ایادی داشنز (به صوشت سرمایهای اا دانش و انگدز ) که کاش خود شا بسداش عیالی
انجام دهنز .توانمنزساای به معنای آااد کردن این قزشت است .دش واقع توانمنزساای بیا قیزشت
بخشدزن به افراد متفاوت است .قزشت به گونه مسیتقدم بیه افیراد واگیذاش مییییود ،امیا بیرای
توانمنزساای بایز یرایطی ایجاد یود که دش آن یرایط افراد بتواننز خود شا توانمنز کننز (وتین
و کمرون .)7545،توانمنزساای مفهومی فراتیر اا واگیذاشی اختدیاش بیه کاشکنیان اسیت .هنگیام
توانمنزساای ،نه تنها وظایف به کاشکنان واگذاش مییونز ،بلکه یرایطی فراهم میییود تیا آنهیا
بتواننییز خودیییان بییرای انجییام اییین وظییایف تصییمدم بگدرنییز (آقایییاش .)7545،توانمنزسییاای
شوانیناختی به فرآینزهای انگدزیی ایاش داشد که خودکاشآمزی کاشکنان شا اشتقا میدهز (کدم
و همکاشان .)79 ،5975 ،کاشکنان توانمنز یز اا نقشی بسداش کلدیزی دش تحقی دسیتاوشدهای
ساامانی به ویژ دش ساامانهای خزماتی برخوشداشنز (ناواسدوایام و همکاشان.)50 ،5978 ،

رویکردهای توانمندسازی
توانمنزساای کاشکنان اا دیزگا ها و منظرهای مختلف ،تعاشیف و معانی متفاوتی به خود گرفتیه
است که بر اساس یافته هیای کیوین و اسیپریتزش ( 7)7001دو شویکیرد مکیاندکی 5و اشگیاندکی
جهت تعریف و مفهوم توانمنزساای بدان گردیز است (کوین و اسپریتزش)7001 ،؛

5

رویکرد مکانیکی :بر اساس این دیزگا توانمنزساای به معنای تفویض اختداش و قزشت بیه
ایردستان است .توانمنزساای فرآینزی است که طی آن میزیریت اشییز ییک بدینش شویین شا
تزوین کرد و برنامهها و وظایف معدن برای ندل به آن دش ساامان ترسدم میکنز.
رویکرد ارگانیکی :بر اساس این شویکرد ،توانمنزساای کاشی ندست کیه میزیران باییز بیرای
کاشکنان انجام دهنز ،بلکه طرا تلقی و ادشاک کاشکنان دشباش نقش خیویش دش ییغل و سیاامان
است .بنابراین ،مزیران میتواننز بستر و فرصتهای الام شا برای توانمنزتر یزن کاشکنان فیراهم
نماینز .به نظر کانگر و کانانگو توانمنزساای شیشه دش ندااهای انگدزیی افراد داشد.

1. Kevin & Spreitzer
2. Mechanistic Approach
3. Organic Approach
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ابعاد شناختی توانمندسازی
دش یکی اا معروسترین مطالعات تجربی انجام ییز دش میوشد توانمنزسیاای ،اسیپریتزش ()7005
چهاش بُعز (عامل) یناختی شا برای توانمنزسیاای برییمرد اسیت .دش ایین پیژوهش بیر مبنیای
پژوهش مدشرا ( )7005یک بُعز به این ابعاد چهاشگانه افزود یز است .دش ادامه ،این پنج بُعیز
کلدزی توانمنزساای تشریح مییونز.
احساس شایستگی :وقتی افراد توانمنز مییونز ،احساس خودکفایتی 7مییکننیز؛ یعنیی
احساس میکننز توانایی و مهاشت الام شا برای انجام موفقدیتآمدیز ییک کیاش داشنیز (بندینس و
نانوس .)7042 ،چندن احساسی تعددن میکنز آیا افراد برای انجام دادن کیاشی دییواش خواهنیز
کویدز و پشتکاش خواهنز دایت یا خدر (بانزوشا)7045 ،؛
احساس معنادار بودن :5افراد توانمنز احساس معناداش بودن میکننز .آنها هزس یا فعالدتی
شا که به آن ایتغال داشنز ،اشایمنز میداننز .آشمانها و استانزاشدهایشیان بیا کیاشی کیه انجیام
میدهنز ،سااگاش است .افراد توانمنز دش موشد کاشی که انجام میدهنز ،دقت مییکننیز و بیه آن
باوش داشنز و به دلدل انجام آن احساس هویت میکننز (بندنز و نانوس)7042 ،؛
احساس برخورداری از اختیار :5خودسامانی 8به معنی احسیاس داییتن حی انتخیاب دش
انجام وظایف یخصی است .آنان خود شا افرادی خودآغااگر میبدننز و میتواننز بیه مدیل خیود
اقزامات ابتکاشی انجام دهنز ،تصمدمهای مستقل بگدرنز و افکیاش جزییز شا بیه آامیون بگذاشنیز
(وگت و موشل)7009 ،2؛
احساس تأثیرگذار بودن :5افراد توانمنز احساس کنترل یخصی بر نتایج داشنیز .آنیان بیر
این باوشنز که میتواننز با تأثدرگذاشی بر محدطی که دش آن کاش مییکننیز ،تغددیر ایجیاد کننیز
(داوش)7000 ،۲؛

1. Self-Efficacy
2. Meaningful

3. Choice
4. Self-Determination
5. Vogt and Murrel
6. Impact
7. Dover
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احساس داشتن اعتماد به دیگران :7افراد توانمنز احساس میکننز که با آنان منصفانه شفتیاش
خواهز یز .آنها اطمدنان داشنز که نتدجه نهایی کاشهایشان ،نه آسدب و ایان ،که عزالت خواهیز
بود .به بدان دیگر ،این اعتماد به معنی دایتن احساس امندت یخصی است (مدشرا .)7005 ،

پیشینۀ تجربی و مدل مفهومی پژوهش
یناسایی ،اولویتبنزی و تبددن عوامل تسهدل گر توانمنزساای کاشکنان نظامی هزس اصلی ایین
پژوهش بود است .برای یناسایی این مؤلفهها نخست به برشسی ادبدات و الگوهیای موجیود دش
امدنه توانمنزسیاای و الزامیات آن پرداختیه ییز .همچنیدن آمیوا هیای دینیی ،فرمیایشهیا و
شهنمودهای حضرت امام خمدنی(ش ) و مقام معظم شهبری ،اسناد باالدستی و پژوهشهای پدشدن
انجام یز دش این امدنه دش ساامانهای نظامی ندز برشسیی ییز و بیا خبرگیانی کیه اا سیاامان
نظامی موشد نظر و توانمنزی های موشد نداا کاشکنان آن یناخت دایتنز ،مصاحبه یز .بر اساس
مزل سه یاخگی (مدراایی اهرنجیانی )7515 ،عوامیل یناسیایی ییز دش سیه بعیز امدنیهای،
ساختاشی و شفتاشی دستهبنزی یزنز.
بر این اساس پژوهش حاضیر دش نظیر داشد عوامیل تسیهدلگیر توانمنزسیاای شوانییناختی
کاشکنان این ساامانها شا دش سه حواۀ امدنهای ،سیاختاشی و شفتیاشی یناسیایی وتیأثدر آنهیا شا
اشایابی کنز.
به باوش یالی و همکاشان ( )5998مطالعه عوامل امدنهای می توانز به یناختی کاشبردی برای
اشتقای احتمال موفقدت برنامههای توانمنزساای کاشکنان منتهی یود .دش همیدن شاسیتا کیدم و
همکاشان ( )5975تأثدر اشتباط سرپرست و ایردستان و برخوشداشی اا برنامه کاشی منعطیف (بیه
عنوان عوامل امدنهای) بر توانمنزساای شا تأیدز کردنز .آشییی و چیدن ( )5995ندیز دش برشسیی
تأثدر فرهنگ بر توانمنزساای دشیافتنز کاشکنانی کیه دش فرهنیگ هیایی بیا فاصیله قیزشت اییاد
مشغول به کاشنز اا اختداش و آاادی عمل چنزانی برخوشداش ندستنز و اغلب دسیتوشات سرپرسیت
خود شا بی چون و چرا اجرا می کننز و این حالت بیر توانمنزسیاای تیأثدر منفیی داشد .چونیگ و
همکاشان ( )5975ندز دشیافتنز توانمنزساای دش امدنه فرهنگی آسدایی بدشتر بیر سیطح فیردی

1. Trust in others
2. Mishra
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اما دش امدنه فرهنگی غربی بدشتر بر سطح ساامانی تأکدز داشد .پرادهان و همکاشان ( )5975ندز
تأثدر ویژگی های فرهنگیی ماننیز گشیودگی ،اعتمیاد ،اسیتقالل ،تشیریک مسیاعی و اعتبیاش بیر
توانمنزساای شوان یناختی شا تأیدز کردنز .بر این اساس دش فرضدۀ نخست پیژوهش بیه عوامیل
امدنه ای به عنوان یکی اا پدشاینزهای توانمنزساای شوانییناختی میوشد مطالعیه قیراش گرفتیه
است:
فرضیۀ  :6عوامل امدنهای بر توانمنزساای شوانیناختی کاشکنان تأثدر مثبت داشنز.
جییو و همکییاشان ( )5972بییه مطالعییه پدشییاینزهای سییاختاشی سییالمت و توانمنزسییاای
شوانیناختی کاشکنان پرداختنز و دشیافتنز عوامل ساختاشی همچون ویژگیهای یغل میتواننز
بر توانمنزساای و سالمت شوانیناختی کاشکنان تأثدر مثبت دایته باینز .هامفری ( )5991ندز
به این نتدجه شسیدز برخیوشداشی اا اختدیاش و آاادی عمیل مییتوانیز موجیب تقوییت احسیاس
معناداشی و خودسامانی دش کاشکنان یود .همچنیدن سیدگال و گیاشدنر ( )7000بیه ایین نتدجیه
شسدزنز کاش تدمی ،شابطه با سرپرستان و ساختاش شوابط دش ساامان مییتواننیز تیأثدر مثبتیی بیر
توانمنزساای شوانیناختی کاشکنان دایته باینز .حیاتمی و همکیاشان ( )7505ندیز دش برشسیی
تأثدر سه بعز ساختاشی پدچدزگی ،شسمت و تمرکز تأثدر منفی هر سه ایین عوامیل سیاختاشی شا
بر توانمنزساای شوانیناختی کاشکنان ساامان موشد مطالعه خود نشیان دادنیز .بیر اسیاس ایین
پدشدنه تجربی عوامل ساختاشی دومدن پدشاینز توانمنزساای کاشکنان دش ساامان موشد مطالعیه
فرض یز است:
فرضیۀ  :2عوامل ساختاشی بر توانمنزساای شوانیناختی کاشکنان تأثدر مثبت داشنز.
دش نهایت ،اا آنجیا کیه همگیی مؤلفیههیای توانمنزسیاای شوانییناختی اا جملیه احسیاس
معناداشی ،خودسانی ،تأثدرگذاشی و یایستگی جنبه نگریی داشنز و بر شفتاش و عملکرد کاشکنیان
دش ساامان تأثدر میگذاشنز (کدم و همکاشان )5975 ،به نظر مییشسیز عوامیل شفتیاشی سیاانز
موجود دش ساامان ندز بتواننز مؤلفههای آن شا تقویت کننز .همچنیان کیه همیاینی دمدرچیی و
همکاشان ( )7502تأثدر بالنزگی اعضای هدئت علمی دش این امدنه شا تأیدز کرد انیز و بختدیاشی
( )7544ندز تأثدر عوامل شوانیناختی (انگدزش ،خالقدت ،هوش ،هوش هدجیانی و یخصیدت)،
عوامل اسالمی (معرفت دینی ،ایمان و بصدرت) و عوامل انقالبی (آشمیانگراییی ،ظلیمسیتدزی و
مردمداشی) شا بر توانمنزساای شوانییناختی میوشد تأیدیز قیراش داد انیز .شهبیری توانمنزسیاا و

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 93 /...

مشاشکتگرا ندز اا جمله مهمترین پدشاینزهای شفتاشی توانمنزساای معرفی یز اسیت (چین و
همکاشان .)5977 ،چنان که خیوانمحمیزی و محسینی ( )5979ندیز تیأثدر دو سیبک شهبیری
تحولآفرین و تبادلی شا بر توانمنزساای کاشکنان تأیدز کردنز .پرادهان و همکیاشان ( )5975ندیز
نقش مدانجی فرهنگ ساامانی دش تأثدر شهبیری تحیول آفیرین بیر توانمنزسیاای شوانییناختی
کاشکنان شا برشسی کردنز .بر این اساس تأثدر عوامل شفتاشی بر توانمنزساای کاشکنان دش فرضیده
سوم این پژوهش برشسی یز.
فرضیه  :9عوامل شفتاشی بر توانمنزساای شوانیناختی کاشکنان تأثدر مثبت داشنز.
بر اساس پدشدنه تجربی مروش یز و دش شاستای اهزاس موشد نظر پژوهش چیاشچوب نظیری
پژوهش به صوشت یکل  7ترسدم یز است.

پیشایندهای سازمانی

توانمندسازی شوانیناختی

پیشایندهای
زمینهای

H

احساس شایستگی

1

احساس معناداری
شغل

پیشایندهای
ساختاری

H
2

احساس

پیشایندهای
رفتاری

احساس اختیار

H

تاثیرگذاری

3

احساس اعتماد

شکل  :6مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
پژوهش پدش شو اا نگا هزس ،کاشبردی است؛ ایرا اا نتایج یافتههیای آن بیرای حیل مشیکالت
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خاص دشون ساامان استفاد مییود .اا نگا چگونگی گردآوشی داد هیا ،پژوهشیی توصیدفی یی
همبستگی به یماش میشود؛ ایرا اطالعات موشد نداا اا وضع موجود نمونیۀ آمیاشی بیا اسیتفاد اا
پرسشنامه به دست آمز است .همچندن اا جنبه امانی ،مقطعی و اا نگا نوع داد ها ،پژوهشیی
کمّی به یماش میشود.

جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماشی این پژوهش شا کاشکنان یک ساامان نظامی به تعزاد  182نفر تشکدل میدهنز که
بر اساس فرمول نمونهگدری اا جامعه محزود اا مدان آنها  519نفر با شوش نمونهگدری احتمالی
(تصادفی) موشد پدمایش قراش گرفتنز.

ابزار جمعآوری دادهها
ابزاش جمعآوشی داد های اولده مدزانی ،پرسیشنامیه بیود اسیت .بیرای سینجش توانمنزسیاای
شوانیناختی اا پرسشنامه استانزاشد اسپدرتز ( )7002استفاد یز کیه هیر مولفیۀ آن بیا سیه
گویه سنجدز یز اسیت .بیرای سینجش پدشیاینزهای امدنیهای ،سیاختاشی و شفتیاشی ندیز اا
پرسشنامهای محق ساخته استفاد یز اسیت .تعیزاد سینجههیای میوشد اسیتفاد بیرای ایین
مؤلفههای پدشاینزی به ترتدب  72 ،75و  75سؤال بود است .برای آامون پایایی پرسیشنامیه،
نمونه اولدهای یامل  59پرسشنامه پدشآامون یز و سپس با اسیتفاد اا داد هیای بیه دسیت
آمز و با کمک نرمافزاشهای آماشی اس.پی.اس.اس مدزان ضریب اعتماد با شوش آلفیای کرونبیاخ
محاسبه یز .مدزان پایایی پرسشنامه به مدزان  40دشصز تأیدز یز است.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
دش ای ن پژوهش برای برشسی اشتباط بدن عوامل یناسایی یز و پدشاینزهای سهگانه (امدنهای،
ساختاشی و شفتاشی) اا تحلدل عاملی تأیدزی ،برای اشایابی تأثدر این پدشاینزها بر توانمنزساای
شوانیناختی اا مزل تحلدل مسدر مزلساای معادالت ساختاشی با کمک نرمافزاش لدزشل و برای
برشسی وضعدت موجود هر یک اا این عوامل پدشاینزی و توانمنزساای شوانیناختی کاشکنان
دش ساامان موشد برشسی اا آامون تی تکنمونهای استفاد یز است.

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 46 /...

یافتهها
برای برشسی اشتباط بدن یاخصها و مفاهدم موشد نظر اا تحلدل عاملی تأیدزی دش دو مرحلهای
استفاد یز است .دش مرحله اول چگونگی و مدزان شابطه بدن مؤلفههای تسهدلگر
توانمنزساای و ابعاد موشد نظر برشسی یز است و دش مرحله دوم ،چگونگی و مدزان شابطه بدن
هر یک اا ابعاد اصلی (ابعاد شفتاشی ،امدنهای و ساختاشی) با پدشاینزهای ساامانی توانمنزساای
شوانیناختی اشایابی یز است .نتایج حاصل اا تحلدل عاملی مرحله اول و دوم دش جزولهای
 7نشان داد یز است.
جدول  :6نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم پیشایندهای توانمندسازی روانشناختی
مفهوم

ابعاد

بعد رفتاری
ضریب استانزاشد9/10 :
عزد معناداشی72/72 :
پیشایندهای سازمانی

بعد زمینهای
ضریب استانزاشد9/17 :
عزد معناداشی75/5 :

بعد ساختاری
ضریب استانزاشد9/55 :
عزد معناداشی79/55 :

ضریب

اعداد

استاندارد

معناداری

فرمانزهی و شهبری

9/20

77/92

تأیدز

انگدزش

9/50

79/74

تأیدز

باوشهای دینی

9/15

1/74

تأیدز

حرفهایگرایی

9/24

5/14

تأیدز

نگرشهای ساانز

9/25

5/75

تأیدز

فرهنگ ساامانی

9/45

77/51

تأیدز

فناوشی

9/04

78/95

تأیدز

الگوهای اشتباطات

9/05

79/52

تأیدز

منزلت اجتماعی

9/24

4/45

تأیدز

ماهدت یغل

9/14

5/45

تأیدز

اشکان جهتساا

9/40

79/15

تأیدز

عوامل ساختاشی

9/04

75/72

تأیدز

9/15

5/51

9/05

8/55

مؤلفهها

نظام
عملکرد

اشایابی

نظام
آمواش

و

تربدت

نتیجه

تأیدز
تأیدز
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با توجه به نتایج اشائه یز دش جزول  7تحلدل عاملی مرتبه اول نشان میدهز همه یاخصهای
دش نظر گرفته یز برای هر یک اا عوامل ساختاشی ،امدنهای و شفتاشی اا نقش معناداشی دش
تبددن مؤلفه مربوط به خود برخوشداش بود انز؛ ایرا مقزاش عزد معناداشی مربوط به آنها خاشج اا
دامنه 7/05و  -7/05قراش داشد .بر همدن اساس تحلدل عاملی مرتبه دوم ندز معناداش بودن اثر
تبددنگر همه مؤلفههای ساختاشی ،شفتاشی و امدنهای برای مفهوم پدشاینزهای ساامانی شا
تأیدز میکنز.
برای برشسی شوابط فیرض ییز دش متغدرهیای پیژوهش اا آامیون تحلدیل مسیدر دش میزل
معادالت ساختاشی استفاد یز است .دش مزل معادالت ساختاشی ،شوابط موجود بدن صفتهای
مکنون که بر اساس نظریه استخراج یز انز ،با توجه به داد های گردآوشییز برشسی مییونز
(کالنتری .)7544 ،دش این مزل  59متغدر آیکاش (یامل سیؤالهیای پیژوهش) و چهیاش متغدیر
مکنون (متغدرهای مستقل و وابسته بدانیز ) وجود داشد .به منظوش برشسی شوابط بدانییز دش
فرضده ها ،ابتزا با استفاد اا مزل معناداشی ،معناداش بودن اثر هر یک اا شوابیط پیدشبدنییییز
برشسی می یود و سپس با استفاد اا مزل استانزاشد ،مدزان و چگیونگی تیأثدر هیر ییک اا ایین
شوابط اشایابی مییود .یکل  5مزل پدشاینزهای ساامانی توانمنزساای شوانیناختی دش حالیت
معناداشی و یکل  5همدن مزل شا دش حالت استانزاشد شا نشان میدهز.

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 49 /...

شکل :2مدل پیشایندهای توانمندسازی روانشناختی در حالت معناداری

اا آنجا که آامون فرضدهها دش سطح اطمدنان  9/02انجام مییود ،اعزادی معناداش خواهنیز بیود
که بدن  7/05و  – 7/05نباینز؛ یعنی اگر عزدی بدن 7/05و  -7/05قراش بگدرد ،بیمعنا خواهیز
بود .اا آنجا که اعزاد معناداشی به دست آمز برای هر سه فرضده دش این دامنۀ مجاا قراش داشنیز،
شوابط فرض یز معناداش بود انز.
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شکل  :9مدل پیشایندهای توانمندسازی روانشناختی در حالت استاندارد

بر مبنای یاخصهای جزول  5میتوان دش موشد برااش مزل تأثدر توانمنزساای بر خل دانیش
قضاوت کرد.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل پیشایندهای توانمندسازی روانشناختی
شاخصها

مقدار مجاز

نتیجه

ارزیابی

نسبت کای دو به دشجه آاادی

 2 /df<3

5/55

برااش مناسب

شیشۀ مدانگدن توان دوم خطای تقریب
()RMSEA

RMSEA>9/94

9/987

برااش مناسب

با استفاد اا مزل استانزاشد ندز میتوان مدزان تأثدر شوابطی دش این مزل که معناداشی آنهیا تأیدیز

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 45 /...

یز شا برشسیی کیرد .میزل دش حالیت اسیتانزاشد نشیان مییدهیز تیأثدر پدشیاینزهای سیاامانی بیر
توانمنزساای شوانیناختی قابل تأیدز است .و هر یک اا پدشاینزهای امدنهای ،سیاختاشی و شفتیاشی
به ترتدب  9/25 ،9/84و  9/15بود است.
برای برشسی وضعدت موجود هیر ییک اا پدشیاینزهای توانمنزسیاای شوانییناختی کاشکنیان دش
جامعۀ آماشی موشد مطالعه اا آامون «مدانگدن یک جامعه» استفاد یز است .یافتههای ایین آامیون
دش جزول  5اشائه یز است.
جدول  :9آزمون میانگین وضعیت موجود پیشایندهای توانمندسازی روانشناختی
عدد مورد آزمون (نقطه برش) = 9
ابعاد

مؤلفهها

درجه

عدد

اختالف

فاصله اطمینان %35

وضعیت

آزادی

معناداری

میانگین

حز پایدن

حز باال

موجود

626112

213

16111

16551

16415

16191

مناسب

انگیزش

-666538

213

16111

-16951

-16461

-16236

نامناسب

باورهای دینی

686439

213

16111

16823

16746

16368

مناسب

حرفهایگرایی

666667

213

16111

16415

16982

16547

مناسب

616725

213

16111

16453

16975

16549

مناسب

-16381

213

16457

-16197

-16118

16661

نامناسب

36796

213

16111

16424

16998

16513

مناسب

فناوری

16334

213

16116

16288

16217

16971

مناسب

منزلت اجتماعی

-26845

213

16168

16642

-16269

-16128

نامناسب

ماهیت شغل

616846

213

16111

16132

16154

16791

مناسب

ارکان جهتساز

666944

213

16111

16596

16426

16583

مناسب

عوامل ساختاری

676688

213

16111

16759

16152

16836

مناسب

616482

213

16111

16495

16955

16435

مناسب

فرماندهی و
رهبری
بعد رفتاری

نگرشهای
سازنده
فرهنگ سازمانی
بعد زمینهای

الگوهای
ارتباطات

بعد ساختاری

نظام ارزیابی
عملکرد

مقدار تی
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عدد مورد آزمون (نقطه برش) = 9
ابعاد

مؤلفهها

نظام تربیت و
آموزش

مقدار تی
-26451

درجه

عدد

اختالف

فاصله اطمینان %35

وضعیت

آزادی

معناداری

میانگین

حز پایدن

حز باال

موجود

213

16123

-16629

-16229

-16124

نامناسب

همان گونه که دش جزول  5مشاهز میییود ،حیز بیاال و پیایدن مؤلفیههیای انگدیزش ،منزلیت
اجتماعی ،فرهنگ ساامانی و نظام تربدت و آمواش منفی اسیت .دش نتدجیه دش سیطح اطمدنیان
02دشصز میتوان گفت وضعدت موجود این مؤلفهها دش ساامان موشد برشسی مناسب ندست.

بحث و نتیجهگیری
ماهدت پویا و شقابتی محدطهیای امیروای سیاامانهیا شا بیرای بهیر بیرداشی بهدنیه اا منیابع و
قابلدت های خود ترغدب ساخته است .دش چندن یرایطی یکیی اا مهمتیرین قابلدیتهیا و عامیل
برتریساا ساامان های امرواین برخوشداشی آنها اا منابع انسانی توانمنزی اسیت کیه بیه عنیوان
منبعی اشایمنز ،کمداب ،غدرقابل تقلدز و غدرقابل جایگزین برای ساامان اشاشآفرینی کننیز .اا
این شو توانمنزساای کاشکنان به یکی اا اولویتهای اساسی بسیداشی اا سیاامانهیای پدشیرو اا
جمله ساامانهای پدشرو نظامی تبزیل یز است .یرایط خاص سیاامانهیای نظیامی ندیاا بیه
الزامات خاص و بومی و متناسب با اقتضائات ویژ این ساامانها شا ضروشی ساخته است .اا ایین
شو پژوهش حاضر به یناسایی ،طبقهبنزی و شتبهبنزی عوامل میؤثر بیر توانمنزسیاای کاشکنیان
یک ساامان نظامی پرداخت .بزین منظوش با مروش ادبدات و اسناد موجود دش امدنه توانمنزسیاای
و الزامات آن و همچندن مصاحبه با خبرگان این حوا که اا ساامان موشد مطالعه یناخت کافی
دایتنز عوامل تسهدل گر توانمنزساای کاشکنان این ساامان یناسایی ییزنز .عوامیل یناسیایی
یز دش قالب سه بعز اصلی شفتاشی ،امدنهای و ساختاشی دستهبنزی یزنز.
با پرسشنامهای که مدان اعضای نمونه آماشی توایع یز اا آنها دشباش این عوامل نظرسینجی
یز .نتایج حاصل اا تجزیه و تحلدل داد ها با کمک تحلدل عاملی تأیدزی مرتبیه اول نشیان داد
اثر تبددنکننزگی همه یاخص های دش نظر گرفته یز برای هر ییک اا مولفیۀ سیهگانیه میوشد
برشسی قابل تأیدز است .تحلدل عاملی مرتبه دوم ندز اثر تبددنکننزگی این مؤلفههای سیهگانیه
بر پدشاینزهای ساامانی توانمنزساای کاشکنان این ساامان نظیامی شا تأیدیز مییکنیز .بیر ایین
اساس اثر تبددنکننزگی ابعاد شفتاشی ،ساختاشی و امدنهای به ترتدب بیه مدیزان  9/17 ،9/10و
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 9/55بود است .همچندن بر اساس نتایج به دست آمز اا بدن مؤلفیههیای امدنیهای میؤثر بیر
توانمنزساای کاشکنان ،فرهنگ ساامانی با اثر تبددنکننیزگی  ،9/44اا مدیان مؤلفیههیای ابعیاد
ساختاشی مؤلفه ساختاشی با اثر تبددنکننزگی 9/09و اا مدان مؤلفه های شفتیاشی ندیز انگدیزش
کاشکنان با اثر تبددنگری  9/49بدشترین تأثدر شا بر توانمنزساای کاشکنان دایتهانز.
نتایج حاصل اا آامون تحلدل مسدر که برای برشسی فرضدههای پژوهش موشد اسیتفاد قیراش
گفته ندز نشان میدهز هر سه پدشاینز شفتاشی ساختاشی و امدنهای به ترتدب اا بدشترین تیأثدر
بر توانمنزساای کاشکنان برخوشداش بود انز .این یافته میتواننز نتایج برخی پژوهشهای پدشیدن
شا تأیدز کنز که بر ضروشت وجود آمادگی و پیدشندااهیای مناسیب بیرای موفقدیت طیرحهیای
توانمنزسییاای کاشکنییان تأکدییز دارنددد (ماننددد کددیم و همکدداران 0 2 ،؛ چددان و همکدداران 0 0 ،؛
عباسی 32،؛ عبداللهی .) 3 ،با این حال ،مساعدت ویژه این پژوهش این بوده که پیشایندها و الزمات
ویژه سازمان نظامی مورد بررسی را با توجه به ماهیدت مأموریدت و اقتئدائات سدازمانی آن شناسدایی و
بررسی کرده است.
تأثدر پدشاینزهای امدنهای بر توانمنزساای کاشکنان با نتایج پژوهشهیای کیدم و همکیاشان
( ،)5975آشیی و چدن ( ،)5995و یالی و همکاشان ( )5998سااگاش بود است .این نتایج نشیان
میدهنز بستر امدنهای مناسب اا جمله فرهنیگ سیاامانی مییتوانیز بیه پدشیبرد برنامیههیای
توانمنزساای کاشکنان مساعزت تعددن کننز ای دایته باینز .پدشاینزهای امدنهای تسهدلگیر
توانمنزساای کاشکنان یامل ماهدت یغل ،اشکان جهتساا ،متغدرهای ساختاشی ،نظیام اشاییابی
عملکرد ،نظام تربدت و آمواش دش نظر گرفته یز انیز .داییتن ییغلی کیه دش آن فیرد اا تنیوع،
آاادی عمل ،فرصت پدشرفت و اشتقا برخوشداش بایز ،عامل مهمی برای تسهدل توانمنزساای فرد
به یماش میشود .افزون بر این تأکدز اشکان جهیتسیاا ماننیز تیزابدر ابالغیی ،اسیناد باالدسیتی،
فرامدن و شهنمودهای سلسلهمراتب فرمانزهی ندز میتوانیز تیالش بیرای اشتقیای توانمنزسیاای
کاشکنان شا تقویت کنز .ساختاش ساامانی ندز با برخوشداشی اا ویژگیهایی ماننز شسمدت و تمرکز
کم و اشائه آاادی عمل ایاد به افراد می توانز امدنه بروا ابتکاشات فردی و احساس یایسیتگی دش
کاشکنان شا تقویت کنز .نظام اشایابی عملکرد و آمواش کاشکنان به عنوان دو کیاشکرد تخصصیی
مزیریت منابع انسانی ندز میتواننز با یناخت ضعفها و قوتهای فردی و شفع ضعفها و تقویت
قوتهای فرد به توسعه توانمنزیهای فرد برای بهبود عملکرد یغلی او دش ساامان کمک کننز.
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ساختاش ساامانی اا جمله مهمترین عوامل یکل دهنز شفتاش افراد دش ساامان اسیت (منوشییان و
عسگری .)7508 ،تأثدر تعددن کننز عوامل ساختاشی بر توانمنزساای کاشکنیان ندیز بیه همیدن
دلدل بود است .تأیدز این شابز دش این پژوهش با نتایج پژوهشهیای جیو و همکیاشان (،)5972
سدگال و گاشدنر ( ،)7000و حاتمی و همکاشان ( )7505سااگاش بیود کیه بیر عیواملی همچیون
پدچدزگی ،شسمدت و تمرکز ،کاش تدمی و شابطه با سرپرستان تأکدز دایتهانز .پدشاینز سیاختاشی
تسهدل گر توانمنزساای کاشکنان یامل مؤلفه های فرهنگ ساامانی ،فناوشی ،اشتباطات و منزلیت
اجتماعی بود است .فرهنگ ساامانی به عنوان شوح حاکم بر ساامان و یخصدت ساامان که بیه
شفتاشهای آن یکل میدهز می توانز بر هر طرح و اقزامی اا جمله توانمنزساای کاشکنیان تیأثدر
بگذاشد .ترویج ویژگی های فرهنگی ماننز فرهنگ یادگدری ،فرهنگ مشیاشکت و فرهنیگ تعیالی
مستمر می توانز امدنه مناسبی برای توانمنزساای کاشکنان فراهم سااد .فنیاوشی ندیز بیه دلدیل
نقشی که دش تسهدل انجام وظایف و فرآینزهای ساامانی داشد میتوانز تسهدلگیر توانمنزسیاای
کاشکنان بایز .یناخت فناوشیهای موشد استفاد دش یغل و مهاشت کاشبرد این فناوشیها دش این
امدنه مؤثرنز .افزون بر این ،وجود اشتباطات مدان فردی مؤثر ندز میتوانیز بیه تسیهدم دانیش و
تبادل تجربدات یغلی که پیدش ندیاا توانمنزسیاای کاشکناننیز ،مسیاعزت کنیز .یکیی دیگیر اا
مؤلفههای ساختاشی منزلت اجتماعی است که به معنای اشاش یا مقیامی اسیت کیه نظامدیان اا
لحاظ یأن ،حدثدت و اعتباش دش جامعه اا آن برخوشداشنز .برخوشداشی اا منزلت اجتماعی شفدیع و
اشایمنز موجب می یود آنها برای حفظ و اشتقای آن با شا هایی اا جمله افزایش توانمنزیهیای
خود تالش کننز.
دش نهایت ،توانمنزساای شوانیناختی نوعی نگرش است که بر شفتاشهای ساانز کاشکنان دش
سییاامان تییأثدرات تعدییدنکننییز ای داشد (عسییگری و همکییاشان .)7505 ،همراسییتا بییا برخییی
پژوهشهای پدشدن دش این امدنه اا جمله چن و همکاشان ( ،)5977خیوانمحمیزی و محسینی
( )5979و پرادهییان و همکییاشان ( )5975عوامییل شفتییاشی اا جملییه سییبک شهبییری و عوامییل
یخصییدتی میییتواننییز توانمنزسییاای شوانیییناختی کاشکنییان دش سییاامان شا تسییهدل کننییز.
پدشاینزهای شفتاشی موشد مطالعه دش این پژوهش عباشتنز اا :ویژگی هیای فرمانیزهی ،انگدیزش،
باوشهای دینی ،ویژگی حرفه ای و نگرش بود است .سبک فرمانزهی میوشد اسیتفاد فرمانیزهان
می توانز تأثدر چشمگدری دش توانمنزساای کاشکنان دایته بایز؛ فرمانیزهی کیه وظدفیه اصیلی
خود شا شیز و تعالی یگان تحت امیرش بزانیز ،بیه عنیوان موتیوش محرکیی بیرای توانمنزسیاای
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کاشکنان عمل کنز .فرمانزهی شا می توان به دو بخش مزیریت و شهبیری تقسیدم کیرد .شهبیری
توانایی نفوذ دش افراد و گرو ها برای شسدزن به هزس یا هزسهای خیاص اسیت؛ شهبیری کمیال
مزیران و فرمانزهان است .به این معنا که عنصر شهبری ،جاذبهای ایجیاد مییکنیز کیه ییخص
فرمانز به عنوان الگو موشد توجه ایردستان قراش میگدرد .افیزون بیر ایین ،انگدیزش بیه عنیوان
ایتداق برای دستیابی به نتدجۀ خاص تأثدر قابل توجهی دش اشتقای سطح توانمنزی کاشکنیان و
استفاد اا این توانمنزیها داشد؛ ایجاد انگدز باعر حرکت ندروهای نهفتیه انسیانهیا دش جهیت
تحق اهزاس مییود؛ اا این شو تقویت انگدز های دشونی کاشکنیان بیا کمیک برانگدزاننیز هیای
مادی ،معنوی ،دشونفردی و برونفیردی میی توانیز اییتداق فیرد شا بیرای تیالش بیرای اشتقیای
توانمنزیهای خود افزایش دهز .مؤلفه شفتاشی دیگر دینباوشی است که به معنای باوش به دیین،
پذیرش آن و گردن نهادن به آن دش انزیشه و عمل است .این باوشهای دینی موجب تالش بیرای
انجام بهدنه وظایف و مسئولدتها ،عمل به تکالدف و وظایف دینی خواهز یز .افزون بر ایین ،دش
ساامان های نظامی ندز آگاهی و برخوشداشی اا ویژگیهای حرفهای موشد نداا برای برخوشداشی اا
عملکرد عالی پدشنداای اساسی برای توسعه توانمنزیهای کاشکنان به یماش میشود .دش نهاییت،
تأثدر نگرش بر شفتاشهای فرد موجب می یود احساس توانمنزی دش فرد توسیعه یابیز؛ اا ایین شو
توسعه نگرش های فردی ماننز اعتماد به نفس ،خودبیاوشی و عیزت نفیس مییتوانیز بیه عنیوان
پدشران مؤثری برای تالش برای اشتقای توانمنزیهای فردی عمل کنز.
نتایج حاصل اا برشسی مدانگدن یک جامعه آماشی ندز نشان مییدهیز مؤلفیههیای فرهنیگ
ساامانی ،انگدزش ،منزلت اجتماعی و تربدت و آمیواش دش کاشکنیان دش وضیعدت مناسیبی قیراش
نزاشنز .با توجه به تأثدر تسهدلگر این عوامل بر توانمنزساای کاشکنان اقزام ساامان برای بهبیود
وضعدت این عوامل دش اولویت قراش داشد.
بر اساس نتایج به دست آمز اثر تسهدلگر همه متغدرهای برشسیی ییز بیر توانمنزسیاای
کاشکنان ساامان موشد نظر تأیدز یز انز .اا این شو بهبود وضعدت ایین عوامیل مییتوانیز امدنیۀ
اشتقای توانمنزی کاشکنان این ساامان شا فراهم کنیز .همچنیدن وضیعدت نامناسیب مؤلفیههیای
فرهنگ ساامانی ،انگدزش ،منزلت اجتماعی و تربدت و آمواش تالش برای بهبیود وضیعدت ایین
عوامل دش اولویت قراش داشد.
دش نهایت ،این پژوهش ندز همچون هر پژوهش دیگری با محزودیتهایی همرا بیود اسیت
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که موجب مییود دش تعمدم یافتههای آن با احتداط عمل یود .اا جملیه اینکیه جامعیه آمیاشی
این پژوهش تنها یامل یک ساامان نظامی بود و تعمدم نتایج آن به دیگر ساامانهیا بیه وییژ
ساامانهای غدرنظامی محزود است .اا این شو پدشنهاد مییود دش پژوهشهای آتی بیه برشسیی
پدشاینزهای موشد مطالعه دش این پژوهش دش دیگر سیاامانهیای نظیامی و غدرنظیامی پرداختیه
یود .همچندن ابزاش اصلی موشد استفاد برای گردآوشی داد های مربوط به عوامل یناسایی یز
پرسشنامه بود که با محزودیت هایی همچون امکان سوگدری و ضعف دش برشسی عمد موضوع
همرا است .پدشنهاد مییود دش پژوهشهای آتی اا دیگر ابزاشهای گیردآوشی داد هیا همچیون
مصاحبه و برشسی اسناد و مزاشک استفاد یود .افزون بر این ،برای یناخت کاملتر هیر ییک اا
این پدشاینزها بر توانمنزساای شوانیناختی پدشنهاد می یود هر یک اا آنها به طوش عمد تیر و
جامعتر دش پژوهش هایی جزاگانه برشسی یود و به مطالعه متغدرهای مدانجی نقشآفرین دش این
اشتباط ندز پرداخته یود.
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