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  چكيده
عداد قابل توجهي از جوانان ذكور كشور برابر قوانين به خدمت سربازي اعزام همه ساله ت

ي اوليه ها آموزش ،ماهه 2طي يك دوره حداقل  گشته و همه آنان در ابتداي خدمت خود
اين پژوهش . آماده شوند ي مربوطها گيرند تا براي ادامه خدمت در يگان مي نظامي را فرا

سربازان صورت  شناختي روانآموزش نظامي بر توانمندسازي  يها دوره تأثيرمنظور بررسي  به
نفر از سربازان تحت آموزش در يك دوره از يكي از  230بدين منظور تعداد  .گرفته است

تصادفي انتخاب شده و به روش شبه آزمايشي و با گيري  مراكز آموزشي نزاجا به روش نمونه
پنج عاملي  الگوياخته و بر اساس استفاده از يك پيش آزمون و يك پس آزمون محقق س

شده دو آزمون پس از تحليل توصيفي آوري  ي جمعها داده. اسپريتزر مورد بررسي قرار گرفتند
ي ها نتايج اين پژوهش نشان داد كه دوره .زوجي مورد تحليل قرار گرفتند tبا استفاده از روش 

گذار تأثيرسربازان  شناختي روانآموزشي وظيفه عمومي با معناداري قابل قبول بر توانمندسازي 
ي معني داري، ها مؤلفهي فرعي مرتبط با ها است و لذا فرضيه اصلي و سه مورد از فرضيه

ي خودمختاري و ها مؤلفهي فرعي مرتبط با ها شده و فرضيه تأييداعتماد و شايستگي 
سال براي  1/25ميانگين سني  .دار منفي پذيرفته نشدگذاري به خاطر نشان دادن اثر معناتأثير

در طول دوره  ها اكتساب برخي از اين توانمندي ،نمونه آزمون، كوتاه بودن دوره آموزش
تحصيالت دانشگاهي و سوابق كاري پيش از اعزام به خدمت و نيز شرايط ويژه مركز آموزش 

 تأثير ناشي از ميزان( در دو آزمون ها مؤلفهعلل پايين بودن تغيير در ميانگين ترين  نظامي از مهم
گيري  كار با اين حال با به. رود مي به شمار ها مؤلفهو نيز منفي بودن اثر دوره در برخي از ) دوره

  .را افزايش داد تأثيرتوان ميزان اين  مي پيشنهادات مطرح شده
   

  .، سرباز، دوره آموزش نظاميشناختي روانتوانمندسازي  :كليدي ناواژگ

                                                      
  .احد علوم و تحقيقات تهرانگروه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي و دانشيار، -1

 .احد علوم و تحقيقات تهرانه مديريت دولتي، دانشگاه آزاد اسالمي ودانشجوي دكتري، گرو -2
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  مقدمه

يت ارضي و دفاع از استقالل و مرزهاي خويش، نياز به هر كشوري براي دفاع از تمام

بر اساس آنچه كه در تاريخ و رويدادهاي نظامي و سياسي . نيروي مقتدر دفاعي دارد

توان انكار كرد كه ميان استقالل سياسي و  كشورها به وقوع پيوسته، اين نكته را نمي

نيروهاي  .ي وجود دارداعي آن، رابطه مستقيماقتصادي يك كشور با بنيه نظامي و دف

شود؛ اما بخش عمده  تشكيل مي» پايور«و » وظيفه«مسلّح در هر كشوري، از دو بخش 

بر هيچ كس پوشيده  .دهند نيروهاي مسلّح را سربازان و نيروهاي وظيفه تشكيل مي

ي ها ي جهان و از اركان سازمانها نيست كه نيروي انساني ارزشمندترين گنجينه ارتش

و عمليات عالوه بر  ها موريتأشود و موفقيت و ناكامي در م مي نظامي محسوب

 ]1[.نيروها بستگي دارد) جسمي و روحي(گران قيمت، به سالمتي فناوريتسليحات و 

از جمله نكاتي است كه بايد  ،سربازي هاي دوران و ويژگي شناختي روانتوجه به موارد 

ك جوان، با تا ي ي ارشد قرار گيردها ان و فرماندهريز مورد ارزيابي و بررسي برنامه

تحميل و شود و هرگز آن را يك اجبار و  سربازيوارد خدمت  انگيزه و رغبت بيشتري

  .تلقّي نكند مانع ترقّي و پيشرفت خود

خود  ي ويژه ،هايي شود، صفات و خصلت مي سربازيوارد خدمت  وقتي يك جوان

. شوند دچار تحول و دگرگوني مي اتمام اين دوره، بسياري از آن صفاما پس از ات دارد

هاي محيط خدمت خود، نگرش و  طبيعي است كه يك جوان، متناسب با ويژگي

با توجه به . كند پيدا مي سربازيشناخت و تفكّرات متفاوتي نسبت به دوران پيش از 

، در )اعم از مثبت و منفي(ها و تفكّرات  هاي مختلف دوران خدمت، اين نگرش جنبه

 .خواهند گذاشت تأثيرناخواه،  حي، تربيتي و اجتماعي يك جوان، خواهابعاد رو

ناپذير است  ي انساني، ضرورتي اجتنابها ي سرمايهها پرورش و توسعه توانمندي

ول امروزي سخت بدان براي بقا و پيشرفت در جهان پرتغيير و تح ها كه همه سازمان

اي  رورش و توسعه است و تجربهابزارهاي اين پترين  آموزش يكي از مهم. ندانيازمند
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پايدار در فرد است،  آيد كه مبتني بر يادگيري به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً مي شمار به

تيجه توانمندشدن نو در  ها ، افزايش مهارتها تا او را به انجام كار و بهبودبخشي توانايي

توان به مفهوم  مي ابراي تحقق بخشي به اهداف مورد نظر قادر سازد؛ بنابراين آموزش ر

ي ها تغيير دانش، نگرش و تعامل با محيط فعاليت دانست و اين مستلزم استفاده از برنامه

ي موجود در كاركنان را تقويت كرده و موجب ها است كه شايستگياي  بيني شده پيش

نظران بر  بسياري از صاحب ]2[.ي تازه در فرد گرددها كسب دانش، مهارت و توانايي

) 2002(از جمله بريدي و كمال. اند كرده تأكيدي آموزشي ها اثربخشي دورهارزيابي 

 ها تواند ما را از اثربخش بودن نتايج آموزش مي يك ارزشيابي جامع و كامل« :معتقدند

توان با توجه به آن دريافت،  مي كند كه مي آگاه كند؛ ارزشيابي بازخوردي را ايجاد

  »]3[اند يا خير؟ نظر اثربخش بوده داف موردي داده شده در رسيدن به اهها آموزش

تمامي نيروهاي وظيفه شاغل در نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، موظف به 

ماهه در ابتداي خدمت وظيفه عمومي هستند  آموزشي حداقل دو ي گذراندن يك دوره

ت انفرادي و تمريناي رزم ها ي گوناگوني را در حوزهها كه محتواي اين دوره آموزش

ي عملي ها سياسي، حفاظت اطالعات، معارف جنگ و آموزش نظامي، عقيدتي

آموزشي نقش مهمي در آماده سازي  ي اين دوره. گيرند مي اردوگاهي و تيراندازي را فرا

اگرچه در پايان دوره براي  .جسمي و رواني آنان براي خدمت در نيروهاي مسلح دارد

ي كتبي و عملي ها بي اثربخشي دوره، آزمونارزشيابي عملكرد سربازان و نيز ارزيايا

نيروي زميني ارتش  خصوصا در، ها متعددي از سربازان به عمل آمده و نتايج اين آزمون

ي ها در ادامه مراحل خدمت سربازان و نيز ارزيابي عملكرد يگان جمهوري اسالمي،

مورد  و نگرشي آن بر سربازان شناختي روانكمتر اثرات  گذار است،تأثيرآموزشي 

بر توانمندسازي  ها ي است كه در اين دورهتأكيدرغم  گيرد و اين علي مي بررسي قرار

ي اكتشافي ها مصاحبه .گيرد مي سربازان صورت شناختي روانشخصيتي، ذهني و 

 شناختي رواندهد كه توانمندسازي  مي پژوهشگران و نيز مرور ادبيات پژوهش نشان

  .ي آموزش وظيفه عمومي استها ورهسربازان يكي از اهداف غيرمستقيم د
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 ]6،5،4[.معرفي شده است 1980 ي مفهوم توانمندسازي نخستين بار در دهه 

، توانمندسازي نيروي انساني را 1980انديشمندان و محققان سازمان و مديريت تا دهه 

به گيري  به معني اقدامات و راهبردهاي مديريتي مانند تفويض اختيار و قدرت تصميم

سي آنان به منابع سازمان، سهيم كردن كاركنان در اطالعات و دستر تر ي پايينها رده

اين نوع نگاه را رويكرد مكانيكي به توانمندسازي  ]9،8،7،4[.اند سازماني دانسته

شناسي سازماني به  هاي بعد از منظر روان اما پژوهشگران در سال. اند خوانده

كه براي افراد مختلف  اند بعدي دانسته چندو آن را مفهومي  اند توانمندسازي نگريسته

اين نگاه را رويكرد ارگانيكي ) 1997(كويين و اسپريتزر .معاني متفاوتي دارد

 ي بر اساس اين رويكرد، توانمندسازي طرز تلقي و ادراك كاركنان درباره ]10[.اند ناميده

و  توانند بستر مي نقش خويش در شغل و سازمان است، در عين حال مديران

از ديد كانگر و  ]11[.ي الزم را براي توانمندتر شدن كاركنان فراهم كنندها فرصت

  ]12[.توانمندسازي ريشه در نيازهاي انگيزشي دارد) 1988(كانانگو

را فرايند افزايش انگيزش  شناختي روانتوانمندسازي ) 1990(توماس و ولتهوس

گذاري، تأثيرحساس دانند كه شامل چهار حوزه شناختي يعني ا مي دروني شغل

شود و براي اولين بار مفهوم توانمندسازي  مي داري و حق انتخابشايستگي، معنا

بر اين اساس اسپريتزر نيز چهار بعد . را وارد ادبيات مديريت كردند شناختي روان

گذاري را براي توانمندسازي تأثيردار بودن و ، معنا)حق انتخاب(تگي، خودمختاريشايس

بعد فوق،  چهار تأييدنيز ضمن ) 1383(وتن و كمرون ]13[.مرده استبرش شناختي روان

  ]5[:اند بعد اعتماد را به آن اضافه كرده

افراد توانمندي كه احساس شايستگي دارند ) 1383( وتن و كمرون :احساس شايستگي

اين افراد در . انجام دهند مؤثرتوانند كارها را به طور  مي كنند كه مي همواره احساس

به فرصت به منظور يادگيري از آن و توسعه  ها تحوالت محيطي توان تبديل چالش برابر
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آنها همچنين معتقدند كه خودكارآمدي عامل اصلي حفاظت و غلبه فرد  ؛خود را دارند

  ]همان[.ي اجتماعي استها بر بسياري از آسيب

ك آغازگر بودن و كنترل كردن ي يك جنبه از انتخاب در خود :احساس خودمختاري

   ]14[.استگيري  استقالل در فرايندهاي تصميمكننده  فعاليت است و نيز منعكس

تواند بر نتايج راهبردي، اداري و عملياتي در كار  مي حدي است كه يك فرد :بودنمؤثر 

  ]همان[.اثرگذار باشد

ي موردنظر فرد ها به هماهنگي بين وظايف كاري خواسته شده و ارزش :دار بودنمعنا

  )2005هوچوا و همكاران،( ]15[.ر اشاره داردكا ي كننده

مندي،  هاعتماد به عالق. اشاره به روابط متقابل بين مدير و كاركنان دارد :اعتماد

اعتماد دربرگيرنده اين است كه كاركنان . شود مي شايستگي، گشودگي و اطمينان مربوط

ازمان با آنها در محيط كاري احساس امنيت داشته باشند و باور كنند كه در داخل س

  ]16[.شود مي صادقانه و منصفانه رفتار

بر اساس بندهاي پيش گفته و با توجه به اهميت آموزش در نيروهاي نظامي كشور 

و اثرات مختلف شخصيتي و رفتاري آن بر توانمندي و بالندگي نيروهاي وظيفه، اين 

 شناختي روان يها ي آموزشي نظامي بر توانمنديها دوره تأثيربررسي  پژوهش در پي

  .كاركنان وظيفه تحت آموزش در يكي از مراكز آموزشي است

گروهي از . گيرد مي تحقيقات مرتبط پيشين در دو بخش مورد بررسي و اشاره قرار

ي نظامي و عملكرد ها تحقيقات مرتبط، مواردي است كه به بررسي اثربخشي آموزش

  . شاره داردا شناختي رواني شخصيتي و ها نيروهاي وظيفه در حوزه

در يكي از مراكز آموزش نيروهاي وظيفه ) 1390(نتايج تحقيق دانش فرد و ذاكري

 ي شخصيتي سربازانها نزاجا نشان داد، دوره آموزش وظيفه عمومي بر توسعه مهارت
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ي ارتباطي، روحيه كار تيمي، تجربه فردي، اعتماد به ها نفوذ و كمال طلبي، مهارت(

  ]17[.گذار استتأثير) مسئوليت ريزي و احساس نفس، برنامه

كارشناسي ارشد مديريت امور دفاعي   نامه ، در پايان1378اميرحيات مقدم در سال 

خود با عنوان بررسي مسايل و مشكالت سربازان نيروي زميني سپاه در دوران خدمت 

وي در . مشكالت سربازان پرداخته استترين  وظيفه، به روش پيمايشي به مطالعه مهم

مشكالت سربازان به چند حوزه ترين  اين تحقيق، نتيجه گرفته است كه مهمپايان 

مشكالت آموزشي، مشكالت سربازان در هنگام سازماندهي، مشكالت پشتيباني 

 سربازان، مشكالت اداري سربازان و مشكالت مديريتي و رفتاري با سربازان خالصه

  ]18[.گيرد ميو مشكالت را در بر از مسايلاي  ، پارهها كدام از اين حوزه گردد كه هر مي

مطالعه مشكالت «در تحقيق خود با عنوان ) 1388( فرهي بوزنجاني و همكاران 

ظيفه نفر از سربازان و 190كه روي » رفتاري كاركنان وظيفه يك يگان سازمان نظامي

عاملي مخرب رفتارهاي ت( دريافتند كه عوامل مديريتي يك يگان نظامي انجام شده،

اري مخرب سربازان در محيط رفتارهاي معمول اد( عوامل فردي ؛)ن با سربازانفرماندها

؛ عوامل )لي مخرب سربازان در محيط پادگانرفتارهاي تعام(عوامل كنشي  ؛)پادگان

عوامل بروز مشكالت ترين  به ترتيب مهم ،سازماني شناختي و عوامل ساختار روان

  ]19[ .است رفتاري در سربازان وظيفه

دوره آموزش سربازي بر برخي  تأثير ي در پژوهش خود درباره) 1385( اني صادقي

آموزش سربازي  ي عناصر آمادگي جسماني و سالمت رواني سربازان دريافت كه دوره

 ها گذار است و سبب بهبود سالمت رواني آزمودنيتأثير ها بر سالمت رواني آزمودني

  ]20[ .شود مي

نفر از  311كه در آن ) 1388( مكارانالحسيني و ه در تحقيق سيدمحمد خادم

ي آموزش عمومي  در حال گذراندن دوره 1387دانشجويان دانشكده افسري كه در سال 

ميانگين  مورد بررسي قرار گرفتند، (GHQ-28) نامه سالمت گلدبرگ بودند با پرسش
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امتياز كسب شده در ابتداي دوره آموزش نظامي و انتهاي دوره بر اساس آزمون 

و ) عالئم جسماني(اما نمرات حيطه يك . سون تفاوت معناداري را نشان ندادندويلكاك

ايشان . قبل و بعد از دوره تفاوت معناداري را نشان دادند) كاركرد اجتماعي( حيطه سه

خصوصيات ذاتي دوره آموزش نظامي بر سالمت  كه اينبا وجود  در نهايت بيان كردند

تمهيدات به كار گرفته شده در طول دوره آموزشي،  منفي دارد، تأثيررواني دانشجويان 

  ]1[ .شود مي باعث حفظ سالمت رواني دانشجويان در سطح مطلوب

ي مختلف ها گونه تأثيربخش دوم مطالعات پيشين نيز به مواردي اشاره دارد كه 

 .مورد بررسي قرار داده است شناختي رواني ها ي را بر توانمنديها آموزش

ي ضمن خدمت ها ند كه آموزشانيز معتقد) 2001( ر تحقيق ليپينكنندگان د مشاركت

موجب تغييراتي در حفظ ايمني و بهداشت كاركنان و محل كار و در نهايت افزايش 

در تحقيق خود بدين مطلب ) 1381( خطيبي و همكاران] 22[.شود مي توانمندي افراد

ي شغلي را ها موزشكاركنان، آ درصد 65كنند كه هفتاد درصد مديران و  مي اشاره

ي شغلي خود ها شغلي و افزايش توانايي موجب افزايش دانش، ارتقاي اطالعات

در موضوع بررسي رابطه ) 1995( به نتايج زودسكاي) 1996(موريس اند دانسته

دارد كاركناني كه  مي ي ضمن خدمت اشاره كرده است و بيانها توانمندسازي و آموزش

، توانمند اند ، كمتر از كساني كه شركت كردهاند در آموزش ضمن خدمت شركت نكرده

ي ضمن خدمت ها در تحقيق خود دريافتند كه آموزش) 1388(كروبي و متاني. اند شده

موجب توانمندسازي كاركنان واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسالمي در استان 

حقيق در ت) 1388( زاده و يوسف محمدي مقدم ح شريففتا ]22[.گردد مي مازندران

انتظامي استان كاركنان نيروي  شناختي رواني ها خود دريافتند بين آموزش و توانمندي

نيز نتايج مشابهي را در مورد ) 1385(جزيني ]23[.دار وجود داردلرستان رابطه معنا

ي حضوري در توانمندسازي ها افسران ستاد ناجا به دست آورده و نشان داد آموزش

نيز ناستي زايي و هزاره  در نهايت ]24[.غير حضوري است يها تر از آموزشمؤثرايشان 

در تحقيق خود كه در ميان مديران و معاونان مقاطع مختلف تحصيلي ) 1389(مقدم
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ي آموزشي كوتاه مدت حضوري نسبت ها دوره ، دريافت كهشهرستان زابل انجام گرفت

  ]25[ .است ترمؤثري آموزشي غيرحضوري در توانمندسازي كاركنان ها به دوره

بر مبناي الگوي اسپريتزر طراحي شده است ) 1شكل ( مفهومي اين تحقيق الگوي

را دربر داشته و براي  تأثيرداري، شايستگي، اعتماد، خودمختاري و معنا مؤلفهكه پنج 

 و وتن و كمرون) پيش آزمون( استاندارد اسپريتزر نامه پرسشآن نيز از گيري  اندازه

ي اين تحقيق به شكل زير ها فرضيه الگوبر اساس اين . ستاستفاده شده ا) پس آزمون(

  :گردد مي تدوين

 شناختي رواني آموزشي وظيفه عمومي با توانمندسازي ها دوره: فرضيه اصلي

  .دار داردسربازان رابطه معنا

  :ي فرعيها فرضيه

 شناختي روانشايستگي توانمندسازي  مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره -1

  .دار داردن رابطه مثبت و معناسربازا

خودمختاري توانمندسازي  مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره -2

  .دار داردسربازان رابطه مثبت و معنا شناختي روان

 شناختي روانداري توانمندسازي معنا مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره -3

  .دار داردمعنا سربازان رابطه مثبت و

 شناختي روانتوانمندسازي  تأثير مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره -4

  .دار داردسربازان رابطه مثبت و معنا

 شناختي رواناعتماد توانمندسازي  مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره -5

  .دار داردسربازان رابطه مثبت و معنا
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  روش تحقيق

يك پيش آزمون در هفته سوم و يك پس  بي و با استفاده ازاين تحقيق به شيوه شبه تجر

براي سنجش اثر متغير مستقل بر متغير وابسته و با استفاده از  آزمون در هفته هشتم،

  . صورت گرفتاي  گزينه 5بر مبناي طيف ليكرت  نامه پرسش

كه به صورت استاندارد آماده و توزيع شده بود، ابتدا برخي  نامه پرسشدر هر دو 

العات دموگرافيك شامل سن، مدرك و رشته تحصيلي و نيز مربوط به اط سؤاالت

  .وضعيت سابقه كار پيش از آغاز خدمت سربازي مطرح شده بود

مورد پرسش  الگواصلي مطرح شده در  مؤلفهپنج  نامه پرسشدر ادامه در هر دو 

استاندارد  نامه پرسشبر اساس سؤال  15آزمون داراي  پيش نامه پرسش. قرار گرفت

استاندارد وتن و  نامه پرسشبر اساس سؤال  20پس آزمون داراي  نامه پرسشو  اسپريتزر

 نامه پرسشدو  هر. مورد استفاده قرار گرفت الگوي ها مؤلفهبراي سنجش  كمرون،

شده و پايايي آنها نيز با استفاده از روش آلفاي  تأييداستاندارد بوده و لذا روايي آنها 

و براي  0.87آزمون عدد  پيش نامه پرسشكه براي كرونباخ مورد ارزيابي قرار گرفت 

 تأييدنيز مورد  ها نامه پرسشبه دست آمد و پايايي  0.81پس آزمون عدد  نامه پرسش

و  ها ، ارزشيابي و تفسير يافتهها نامه پرسشآوري  پس از توزيع و جمع .قرار گرفت

 -ي توصيفيها وشو ر Minitab 15ي آماري با استفاده از نرم افزار ها آزمون فرضيه

 %95زوجي با ضريب اطمينان  tاستنباطي و با توجه به نرمال بودن متغيرها با آزمون 

  . انجام شد

ي توانمندسازي ها مؤلفهو بررسي اختالف ميانگين  ها به منظور تحليل داده

آموزش با توجه به فرض نرمال بودن توزيع  ي سربازان قبل و بعد از دوره شناختي روان

در جامعه آماري، از آزمون مقايسه ميانگين زوجي استفاده گرديد كه فرضيه  متغيرها

 :است آماري آن به صورت زير

H0: µd=0       H1: µ d≠0 
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يك نوع  تأثيرمعموال براي تحقيقات تجربي و نشان دادن  ،آزمون مقايسه زوجي

در آن به  كه استيك آزمون پارامتري و  T بر مبناي توزيع شود و مي استفاده مداخله

  . شود مي پرداخته حالت دو در جامعه يك ميانگين بررسي

را بر عملكرد  آموزشي برنامه يك اجراي تأثير خواهد مي محققي ،براي نمونه

وري كرده و سپس با آي قبل و بعد از دوره را گردها داده وي بايد .بسنجد كاركنان

 .دوره آموزشي بپردازد تأثيرسي به برر ،بررسي ميانگين اين دوو استفاده از اين آزمون 

: 1389 مني،ؤم( .ها گرفته است يك جامعه دارد كه دو نمونه از آن جا اين در وي عدر واق

130(  

  ي تحقيقها يافته

تحت آموزش يكي از مراكز آموزشي نزاجا با ) سربازان( جامعه تحقيق شامل دانشجويان

 2100، بالغ بر 1/2/89امي ي ارشد و دكتري اعزمدارك تحصيلي كارشناسي، كارشناس

تصادفي انجام شده و حجم نمونه گيري  بر اساس روش نمونهگيري  نمونه. نفر هستند

 300نفر برآورد شده كه در هر مرحله آزمون  200بر مبناي توزيع آماري مورد نظر برابر 

نمونه  235نمونه و در مرحله دوم  200توزيع شده كه در مرحله اول  نامه پرسش

  . شدآوري  جمع

 88در نمونه مورد بررسي . سال برآورد شد 1/25ميانگين سني نمونه آزمون برابر 

ارشد  درصد داراي مدرك كارشناسي 12درصد از سربازان داراي مدرك كارشناسي و 

 38ي فني و مهندسي، ها درصد در رشته 41همچنين به لحاظ رشته تحصيلي . بودند

شامل (ي گروه علوم تجربي ها درصد در رشته 21 و ي علوم انسانيها درصد در رشته

 56 كه اينبه عالوه . التحصيل شده بودند فارغ) ي و كشاورزيعلوم پايه، علوم پزشك

درصد فاقد  44درصد از سربازان پيش از آغاز خدمت سربازي داراي سابقه كار بوده و 

  . سابقه كار بودند
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فراگيران دوره آموزش  شناختي نرواي مربوط به توانمندي ها در اين تحقيق داده

گردآوره شده و بر مبناي بررسي و تحليل تغييرات در  ومي قبل و بعد از دورهموظيفه ع

  .ي دوره تحليل صورت گرفته استها آموزش تأثيرآنها در مورد  ميانگين

شامل  شناختي رواني متغير توانمندي ها مؤلفهنتايج آزمون مقايسه زوجي 

و  tآماره ،فاصله اطمينان به دست آمده ،)ميانگين قبل و بعد( يي آمار توصيفها شاخص

  .آمده است 1در جدول شماره ) sig(داري آزمون سطح معنا

داري و فاصله اطمينان به دست آمده مبناي اطالعات ستون مربوط به سطح معنا

 تأييدداري آزمون براي رد يا سطح معنا .است ي تحقيقها فرضيه قضاوت در مورد

 H0فرض  ،درصد باشد 5 تر از كوچك) sig(دارياگر سطح معنا .رود مي به كارفرضيه 

اگر حد باال و پايين فاصله اطمينان به دست آمده هر  شود؛ مي پذيرفته H1رد و فرض 

  .از اول بيشتر است )پس آزمون(توان گفت كه ميانگين متغير دوم  مي ،دو مثبت باشند

مطابق جدول (آزمون و پس آزمون  در پيش ،ها ميانگين امتياز كسب شده آزمودني

ي ها به دست آمده و ميانگين حاصل شده براي متغير وابسته يعني توانمندي )1

به دست آمده و اختالفي  796/3و در پس آزمون  294/3در پيش آزمون  شناختي روان

 دار نشان دادزمون تي اختالف بين آنها را معنادرصد را نشان داد كه آ15حدود 

(P=0.000)  قرار گرفت تأييدو لذا فرضيه صفر رد شده و فرضيه اصلي تحقيق مورد.  

بر  شناختي رواني توانمندسازي ها مؤلفهي فرعي مربوط به ها در ارتباط با فرضيه

  :نتايج زير حاصل شد Tاساس تحليل 

شايستگي توانمندسازي  مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره: فرضيه فرعي اول

در  436/3شايستگي از  مؤلفهميانگين . دار داردسربازان رابطه مثبت و معنا اختيشن روان

درصد داشته كه با توجه به مثبت  13در پس آزمون رشدي حدود  884/3آزمون به  پيش
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دار ارزيابي شده و لذا تغييرات مثبت و معنا) p )000/0و مقدار ضريب  tبودن ضريب 

  .گيرد مي قرار تأييدرعي تحقيق مورد فرضيه صفر رد شده و اولين فرضيه ف

خودمختاري  مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره: فرضيه فرعي دوم

 مؤلفهميانگين . دار داردسربازان رابطه مثبت و معنا شناختي روانتوانمندسازي 

درصد  20 در پس آزمون تنزلي حدود 778/2در پيش آزمون به  456/3خودمختاري از 

تغييرات منفي و ) p )002/0و مقدار ضريب  tوجه به منفي بودن ضريب داشته كه با ت

 دار ارزيابي شده و لذا فرضيه صفر رد نشده و چهارمين فرضيه فرعي تحقيق مردودنامع

  .گردد مي

داري معنا مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره: فرضيه فرعي سوم

داري معنا مؤلفهميانگين . دار داردعنام سربازان رابطه مثبت و شناختي روانتوانمندسازي 

درصد داشته كه  10در پس آزمون رشدي حدود  682/3در پيش آزمون به  352/3از 

دار تغييرات مثبت و معنا) p )001/0و مقدار ضريب  tبا توجه به مثبت بودن ضريب 

 قرار تأييدين فرضيه فرعي تحقيق مورد شده و لذا فرضيه صفر رد شده و دومارزيابي 

  .گيرد مي

گذاري تأثير مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره: فرضيه فرعي چهارم

 مؤلفهميانگين . دار داردسربازان رابطه مثبت و معنا شناختي روانتوانمندسازي 

درصد  5/12در پس آزمون تنزلي حدود  949/2آزمون به  در پيش 371/3گذاري از تأثير

تغييرات منفي و ) p )000/0و مقدار ضريب  tب داشته كه با توجه به منفي بودن ضري

 دار ارزيابي شده و لذا فرضيه صفر رد نشده و سومين فرضيه فرعي تحقيق مردودمعنا

  .گردد مي

اعتماد توانمندسازي  مؤلفهي آموزشي وظيفه عمومي با ها دوره: فرضيه فرعي پنجم

در  240/3اعتماد از  لفهمؤميانگين . دار داردسربازان رابطه مثبت و معنا شناختي روان

درصد داشته كه با توجه به  5/17آزمون رشدي حدود  در پس 804/3آزمون به  پيش
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دار ارزيابي شده تغييرات مثبت و معنا) p )000/0و مقدار ضريب  tمثبت بودن ضريب 

  .گيرد مي قرار تأييدو لذا فرضيه صفر رد شده و پنجمين فرضيه فرعي تحقيق مورد 

يستگي داري و شااعتماد، معنا مؤلفهمتغير وابسته سه  مؤلفهز بين پنج اين اساس ا بر

دار منفي بين گذاري و خودمختاري اختالف معناتأثير مؤلفهدار مثبت و دو اختالف معنا

ي ها بدين ترتيب فرضيه اصلي و فرضيه. آزمون نشان دادند آزمون و پس نتايج پيش

ت اما شواهد تجربي به دست آمده دو قرار گرف تأييدفرعي اول، سوم و پنجم مورد 

  .نكرد تأييدفرضيه فرعي دوم و چهارم را 

  گيري بحث و نتيجه

تحت آموزش يكي از مراكز آموزش نزاجا را مورد  ي در اين تحقيق كه كاركنان وظيفه

آموزشي دوماهه  ي در دو مرحله در ابتدا و انتهاي دوره ها داد، آزمودني بررسي قرار

 الگويكه متغير وابسته تحقيق را بر اساس اي  نامه پرسشقرار گرفته و خود مورد آزمون 

در بين نمونه تصادفي انتخاب  سنجيد؛ مي فرعي مؤلفه 5در قالب  ،مفهومي پيشنهاد شده

زوجي مورد   tشد و نتايج پس از تحليل توصيفي، با آزمون آوري  شده، توزيع و جمع

  .بررسي معناداري قرار گرفت

، ارزش كمي الگوي ها مؤلفهگين درصد تغييرات حاصل شده در بر اساس ميان

سربازان در انتهاي دوره نسبت به ابتداي دوره حدود  شناختي روانبرآوردشده توانمندي 

فرضيه اصلي تحقيق را به طور  اگرچه ،درصد رشد داشته است كه اين ميزان رشد 15

 به طور كلي. ان چشمگير نيستاز يك سو ميزان آن كم بوده و چند كند، مي تأييدنسبي 

ي ارائه شده را در كنار شرايط خاص ها آموزش و نوع آموزه ي توان كوتاه بودن دوره مي

كز فضاي حاكم بر مرا. دانست تأثيرميزان عوامل كم بودن اين ترين  بستر تحقيق مهم

 ، تبعيت از مافوق و صبر وپذيري سازي نظم، اطاعت آموزش نظامي كه در پي نهادينه

ي، محيطي و رواني است به شرايطي كه مسپايداري در برابر شرايط دشوار ج

سربازان در سطح باال نشود  شناختي روانمنجر به توانمندسازي  ي دوره لزوماًها آموزش
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فرماندهان سطوح مختلف مركز همين ميزان رشد را نيز قابل  باال،و با توجه به موارد 

 ي نظامي تقريباًها ژوهش در حوزه اثرگذاري آموزشنتايج اين پ .قبول ارزيابي نمودند

و مخالف ) 1390(و ذاكري فرد و نيز دانش) 1385( نيا ش صادقيهمراستا با نتايج پژوه

نيا كه روي  در پژوهش صادقي. است) 1388( الحسيني و همكاران با نتايج پژوهش خادم

معنادار  تأثيروي به  كاركنان وظيفه يك واحد نظامي در دوره آموزشي انجام شده بود،

الحسيني و  خادم كه آنحال  ود؛آموزش نظامي بر سالمت رواني سربازان اشاره نموده ب

معني يافته بودند و علت اين تفاوت را در وضعيت عضويت  بي را تأثيرهمكاران، اين 

كه نمونه آزمون ايشان كاركنان پايور نمونه آزمون در يگان نظامي اسناد كرده بودند؛ چرا

به  شناختي روانتخصصي پزشكي و  هاي ها و معاينه كه پس از انجام آزمايش اند بوده

  . استخدام نيرو درآمده بودند

، نتايج اين شناختي روانآموزش بر توانمندسازي  تأثيراز سوي ديگر در حوزه 

ي پيشين از جمله نتايج ها فرضيه اصلي آن نتايج برخي از پژوهش تأييدتحقيق و 

؛ كروبي و )2001( ؛ ليپين)1995( زودسكاي ؛)1381( يبي و همكارانخطتحقيقات 

و ناستي زايي و )1385( ؛ جزيني)1388( زاده و محمدي مقدم ؛ شريف)1388(متاني

 اما رد شدن دو فرضيه فرعي اين تحقيق. دهد مي قرار تأييدرا مورد ) 1389(هزاره مقدم

تحقيق را در مغايرت با نتايج برخي گذاري نتايج اين تأثيري خودمختاري و ها مؤلفهدر 

زاده و محمدي  ؛ شريف)1388(ي و متانياز جمله نتايج كروب ياد شدهاز تحقيقات 

اين . دهد مي قرار) 1389(و ناستي زايي و هزاره مقدم) 1385(؛ جزيني)1388(مقدم

اين تحقيق . ي جامعه و بستر انجام تحقيقات نسبت دادها توان به ويژگي مي مغايرت را

ي خاص خود ها در فضاي نظامي و در بين نيروهاي وظيفه انجام شده است كه ويژگي

در فضاهاي اداري و يا سازماني نظامي و نيروهاي پايور  ياد شدهاما تحقيقات . را دارد

گذاري بر راهبردها و تأثير انجام شده است كه كاركنان به لحاظ استقالل عمل و

  .دارندعمليات سازماني آزادي عمل بيشتري 
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عوامل . ي ذاتي تحقيقات شبه تجربي استها اين تحقيق داراي برخي از محدوديت

اعتبار دروني و بيروني تحقيق از جمله رخدادهاي همزمان با اجراي كننده  مغشوش

ي ناشي از ابزار آماري به كار ها تحقيق، رشد و پختگي رواني و جسماني و بازگشت

ج اين تحقيق را به ساير مراكز آموزشي و نيز ساير توانند قابليت تعميم نتاي مي رفته

 ها رفع اين محدوديت منظوربه . قرار دهد تأثيري نظامي و سازماني را تحت ها آموزش

تحقيقات مشابهي را در ساير مراكز آموزشي از جمله  ،شود مي به محققين آتي پيشنهاد

ن فاقد تحصيالت مراكز آموزشي ساير نيروهاي نظامي و نيز مراكز ويژه سربازا

  .دانشگاهي به انجام رسانند

يي است كه ها برگيرنده آن نوع آموزش آموزش ضمن خدمت در) 1997( از نظر پيترز

در  ها امروزه توانايي سازمان. شود مي براي بهبود عملكرد كاركنان و در نتيجه افزايش كارايي

اي  و پيشرفت حرفه ي رسمي براي موفقيت در توسعهها از تجربيات آموزشگيري  بهره

وابسته به توسعه  كه آنبيشينه كردن مزاياي يادگيري، بيش از . كاركنان ضروري است

ي وابسته ها و پيشرفت ها ي كوتاه مدت باشد، به پايداري بلند مدت اين قابليتها شايستگي

ي نظامي كه ها و يگان ها سازوكارهاي ويژه حاكم بر سازمان )2005 هولتون،( .است

، توزيع متمركز يي نظير سلسله مراتب فرماندهي، وحدت فرماندهيها بر شاخصه عموماً

سربازان در  پذيري بر تبعيت از دستورات مافوق و انعطاف تأكيدقدرت در سازمان و 

 ناگهاني عواملي كه در مراكز آموزشي تالش برابر شرايط غيرمترقبه و دستورهاي

زم براي تعامل و رويارويي با آنها را در ي ذهني و رواني الها شود سربازان مهارت مي

يي نظير خودمختاري و احساس ها مؤلفهبنابراين كاهش در . خود ايجاد نمايند

ي نظامي است تا حدودي ها گذاري كه عمال در تعارض با چارچوب اداره سازمانتأثير

 يها رسد و شايد بتوان آن را جزء كاركردهاي مفيد و ذاتي دوره مي طبيعي به نظر

  . آموزش نيروهاي وظيفه به شمار آورد
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براي . شود مي از نتايج اين تحقيق پيشنهاداتي چند عنوانگيري  در راستاي بهره

فه عمومي آشنايي بيشتر فرماندهان گروهان و افسران يي دوره وظها آموزش ي توسعه

ه ي در توسعمؤثرتواند نقش  مي ي رهبري و توانمندسازي سربازانها آموزش با مهارت

مركز آموزش داشته باشد و  سربازان در فضاي پذيري ي رواني و جامعهها مهارت

 .تواند به اين روند كمك كند مي آموزشي نيز فناورانهرساني و ارتقاي ابزارهاي  روز به

توسط فرماندهان  ي سربازان در ابتداي دورهها و توانمندي ها شناسايي دانش، مهارت

تواند فضاي آموزش و نيز تفويض اختيار  مي ي در مراكزشناس ن روانگروهان يا مشاورا

بيشتر از گيري  و مسئوليت به سربازان را در راستاي توانمندسازي بيشتر سربازان و بهره

 گذاريتأثيري خودمختاري و ها مؤلفهبراي بهبود  .دانش و تخصص ايشان صورت گيرد

يفه در چارچوب قوانين مركز و يي نظير تفويض اختيار به كاركنان وظها توان مكانيزم مي

ي محول و ها موريتأنيرو، پرورش و تشويق خالقيت كاركنان وظيفه در انجام م

و تفويض  ها گيري و تصميم ها سازي بيشتر سربازان در برخي از تصميم دهي مشاركت

شناس، ترويج فضاي اعتماد و  پذير و وظيفه رخي اختيارات به سربازان مسئوليتب

ي نظامي بين سربازان و نيز بين سربازان و ها مختلف يگان صداقت در سطوح

در مراكز آموزشي كه نيروهاي  به خصوص ها اين مكانيسم. فرماندهان را به كار گرفت

 ها تواند با رويكرد توسعه بلندمدت قابليت مي، وظيفه آنها داراي تحصيالت عاليه هستند

ي ايشان و افزايش ها مندياز تخصص و توانگيري  منجر به بهره ها و شايستگي

  .در نيروي زميني شود) اعم از نيروهاي وظيفه و پايور( وري نيروي انساني بهره
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  مفهومي تحقيق الگوي -1شكل
  

 براي كل نمونه آزمون tنتايج آزمون  -1جدول

  

  مؤلفهنام 
ميانگين پيش 

  آزمون

ميانگين پس 

  آزمون

 سطح تغييرات

  )درصد(
t-

value 

p-

value  

 000/0  +38/4  4074/17  804/3+677/0  240/3+837/0  اعتماد

 000/0  +79/6  0384/13  884/3+207/0  436/3+426/0  شايستگي 

 001/0  +43/6  8448/9  682/3+375/0  352/3+757/0  معني داري

   گذاريتأثير

820/0+371/3  
743/0+949/2  5185/12-  34/9-  /...0  

  002/0  -37/5  -6180/19  778/2+585/0  456/3+537/0  خودمختاري

توانمندي 

  شناختي روان
185/0+294/3  682/0+796/3 2398/15  6.15+  000/0  

 شايستگي

  اعتماد

 خودمختاري

  يثيرگذارأت

 داريمعنا

هاي آموزشي  دوره
 وظيفه عمومي

توانمندسازي 

  شناختي روان
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