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  چکیده
سـازي روانشـناختی    توانمنـد  دربا توجه به جایگاه آموزش در بین نیروهـاي نظـامی کشـور و نقـش آن     

اي بر توانمندي روانشناختی  هاي دوره مقدماتی رسته کارکنان، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش
نفر از  74صورت تجربی روي  به این مطالعه. دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه شهید ستاري انجام گردید

صـورت   هـا بـه   داده. دانشـگاه شـهید سـتاري انجـام شـد      1387ورودي سـال   یان رشته مدیریتدانشجو
. و میشرا  اقتباس گردیداساس پرسشنامه توانمندسازي روانشناختی اسپریتزر  آزمون بر آزمون و پس پیش

دار بودن، اعتماد و خودمختاري  بودن، معنی مولفه شایستگی، موثر 5توانمندسازي روانشناختی بر اساس 
تحلیـل   Spss18و با نرم افزار ) تی استودنت(ها با استفاده از آزمون مقایسه زوجی  داده. شد گیري اندازه

اي بـا معنـاداري قابـل قبـول بـر       هاي دوره مقـدماتی رسـته   نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش. شد
هاي فرعی  ان تاثیرگذار است و لذا فرضیه اصلی و چهار مورد از فرضیهتوانمندسازي روانشناختی دانشجوی

به غیر از مولفـه   بودن شغل و خود مختاري دار هاي احساس شایستگی، موثر بودن، معنی مرتبط با مولفه
  .هاي تحقیق، پیشنهاداتی ارائه شده است در پایان بر اساس یافته .تایید شد اعتماد

دار بـودن شـغل، اعتمـاد،     توانمندسـازي روانشـناختی، شایسـتگی، موثربـودن، معنـی      :کلیدي اژگانو
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  مقدمه -1
و  تجهیز شوند، می محسوب ها سازمان راهبردي و منبع حیاتی مهمترین انسانی منابع از آنجایی که

 با ها سازمان و کلیه است برخوردار اي ویژه اهمیت از تغییرات، با مواجهه براي مزبور منابع سازي آماده
 بسیاري .ددهن اختصاص ها پرورش انسان به را برنامه و وقت سرمایه، بیشترین باید مأموریتی نوعهر 

 هستند تا تالشداده و در  تشخیص توانمندسازي هاي برنامه اجراي را مسأله این راه حل ها سازمان از
  ].1[نمایند فراهم کارکنان پرورش براي را الزم زمینه

 فردتا  رود شمار می بهپایدار در فرد  ایجاد تغییرات نسبتاً در راستاياي  عنوان تجربه بهامروزه آموزش 
مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل  آموزش به .ها قادر سازد مهارتها و  تواناییانجام کار و بهبود  را به

هاي  اي است که شایستگی بینی شده هاي پیش است و مستلزم استفاده از برنامه با محیط فعالیت
 .هاي تازه در فرد گردد موجب کسب دانش، مهارت و توانایی موجود در کارکنان را تقویت کرده و

کارگیري  سرمایه انسانی سازمان از طریق بهها توجه به  مدیران سازمان ظایف اصلی و حیاتییکی از و
  ].2[سازوکارهاي اثربخشی آموزش و توانمندي کارکنان است

 آزاد کردن معنی به شغل، درونی انگیزش نوین رویکرد یک عنوان به انسانی، منابع توانمندسازي

 شکوفایی استعدادها، براي ها فرصت آوردن وجود به و بسترها کردن فراهم و کارکنان درونی نیروهاي

 کارکنان هاي طرز تلقی و افکار باورها، در تغییر با توانمندسازي .است افراد هاي شایستگی و ها توانایی

 انجام براي الزم و شایستگی توانایی که برسند باور این به باید آنان که معنی این به ؛شود شروع می

 و استقالل عمل آزادي ،ها فعالیت انجام در که کنند احساس و دارند آمیزي موفقیت طور به را وظایف

 کنند احساس کنترل نمایند و را خود نتایج شغلی توانند که می باشند داشته باور خواهند داشت و

 منصفانه و صادقانه آنان با که نمایندباور  و کنند می دنبال را مندي ارزش و دار معنی شغلی اهداف

 کارکنان عملکرد در سزایی به تأثیر که است جدیدي نسبتاً بحث توانمندي، احساس .شود می رفتار

  .سازمان دارد
 حل پذیري، فانعطا خالقیت، قبیل از متعددي فردي و سازمانی منافع افراد، توانمندي احساس

 خواهد بر در روانی را بهداشت و سالمت شغلی، رضایت باال، کیفیت با شغلی عملکرد مسئله،

  ].3[داشت
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هاي  سازماندر  زیاد فاصله قدرتدلیل  به ].14[استفرآیند انگیزشی  نوعیتوانمندسازي پایه و اساس 
آنها  دربنابراین اهمیت و ضرورت آموزش ، ]15[دشوار استهاي توانمندسازي  پذیرش فعالیت نظامی،

بر این اساس سوال اساسی پژوهش حاضر عبارت است از آنکه آیا  .شود بیش از پیش احساس می
. آموختگان رشته مدیریت تاثیر دارد اي بر توانمندسازي روانشناختی دانش مقدماتی رسته يها آموزش

یی تدوین و ها هاي توانمندسازي روانشناختی فرضیه در پژوهش حاضر با توجه به هدف فوق و مولفه
  .اند به آزمون گذارده شده

  مروري بر مبانی نظري -2
  تحقیقات پیشین تعریف، ابعاد،: مندسازي کارکنانتوان -1-2

توانا ساختن . کند تعریف می 1»توانا ساختن«عنوان  فرهنگ لغت آکسفورد فعل توانمندسازي را به
 شان از طریق پرورش عبارت است از ایجاد شرایط الزم براي ارتقاء انگیزش افراد در انجام وظایف

بدین معنی که به افراد کمک  ؛است 2معنی قدرت بخشیدن توانمندسازي به .احساس کفایت نفس
خود چیره  4و درماندگی 3احساس ناتوانی نفس خود را بهبود بخشند و بر کنیم تا احساس اعتماد به

. همچنین بدین معنی است که انگیزه درونی را براي انجام یک وظیفه بسیج کنیم .شوند
هائی را براي افراد  یعنی این که فرصت. گذارد برآنان تأثیر می ،معنی تشویق توانمندسازي افراد به

سازي توانمند. عمل برسانند هاي خوبی آفریده و آنها را به توانند ایده فراهم آوریم تا نشان دهند که می
تري در کارشان ایفا کنند و تا  طور ساده تشویق کنیم تا نقش فعال معنی آن است که افراد را به به
حدي از توان  عهده بگیرند و در نهایت به هاي خود را به جا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت آن

   ].26[ندبرسند که بدون مراجعه به مسئول باالتر بتوانند تصمیمات کلیدي بزرگی بگیر
توانمندسازي، ادبیات مختلفی در این حوزه وجود  خصوصدلیل کثرت تحقیقات انجام شده در  به

وجود این ادبیات از یک طرف غناي این حوزه را در بر داشته و از طرفی دیگر مانع  ].16،17[دارد
  ].16[شود میمدلی یکپارچه و جامع  حصول به

حوزه اول تحقیقاتی . دو حوزه تقسیم نمود توانمندسازي را بهتوان تحقیقات مربوط به  طور کلی می به
 رایان ،)1989( ، دیسی)1987( بالك ،)1986( بورك ،)1986(است که دانشمندانی نظیر اسینبرگر 
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 ].19[اند در آن به رویکرد ساختاري توانمندسازي پرداخته )1994( پارکر ،)1991( کارسون ،)1989(
کار جهت توانمندسازي  فیزیکی در محیط الزم زمینه ایجاد(طالعه در این قسمت بیشتر فرآیند م

  ].20[مورد توجه بوده است )کارکنان
 زیمرمن ،)1990(ولتهوس  و توماس ،)1988(کاننگو  و در حوزه دوم دانشمندانی نظیر کانگر

بهبود و عاملی کلیدي در (بیشتر به بعد روانی و ادراکی توانمندسازي ] 6[)1994(اسپریتزر  ،)1990(
هاي سازمان و عاملی درونی در فرد که با شیوه نگرش، ادراك و احساس وي از محیط  توسعه فعالیت

براي  ].17[اند توجه نموده) شود کار در ارتباط است و با تقویت ابعاد ذهنی، توانمندي فرد دنبال می
]. 21[انگیزشی استاظهار داشتند که توانمندسازي یک سازه  1988مثال کانگر و کاننگو در سال 

توان با  نمی ]20[دلیل اینکه مطالعات کمی در مورد ارتباط بین دو حوزه مذکور انجام شده است به
اطمینان بیان نمود کدام حوزه بهتر از دیگري است اما ذکر این نکته ضروري است که عمال این دو 

  ].20[اند هم وابسته و به  حوزه از هم جدا نبوده
ابعاد مختلفی از توانمندسازي کارکنان  به ،هاي روانشناختی و انگیزشی ه به جنبهدانشمندان با توج

  :اند اشاره نموده
 و توماس]. 22[خودکارآمدي و خوداثربخشی اشاره نمودند احساس به 1988کاننگو در  و کانگر

احساس  شایستگی، انتخاب، احساس حق داشتن احساس بودن، مؤثر احساس 1990ولتهوس در 
 مؤثر نیز  1994اسپریتزر در ]. 23[عنوان ابعاد توانمندي روانشناختی ذکر نمودند بودن را به دار معنی
در و ] 24[داند معناداري را جزو ابعاد توانمندي روانشناختی می شایستگی، انتخاب، حق داشتن بودن،

 بودن، مؤثر احساس انتخاب، حق داشتن احساس شایستگی، ابعاد احساس 1998در  نهایت میشرا
  ].25[کند دیگران را پیشنهاد می به اعتماد داشتن احساس بودن، دار احساس معنی

بین  در آنان توانمندسازي مدل جامعیت ویژه به اسپریتزر و میشرا هاي پژوهش اهمیت به توجه با
روانشناختی کارکنان استفاده  توانمندسازي سنجش براي مدل این روانشناختی از هاي سایر مدل

هاي مختلفی در مورد تأثیر آموزش بر توانمندسازي روانشناختی انجام شده است  پژوهش. ]4[شود می
هاي آموزشی  هاي تأثیر دوره زایی و همکاران بررسی مقیاس از آن جمله در تحقیق ناصر ناستی

آزمایشی روي  شبه صورت بهحضوري بر توانمندسازي روانشناختی کارکنان مدت حضوري و غیر کوتاه
روزه رهبري آموزشی در اسفند ماه  3نفر از مدیران و معاونان مقاطع مختلف تحصیلی در دوره  60
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 انجامبعد احساس شایستگی، معناداري، خودکارآمدي، تأثیر اعتماد و خودمختاري  5 بر مبناي 1388
حضوري در مدت غیر هدوره آموزشی حضوري نسبت به دوره آموزشی کوتا نتایج نشان داد که .شد

  ].5[باشد توانمندسازي روانشناختی کارکنان موثر می
در تحقیق دیگري که کاوه تیمورنژاد و همکاران تحت عنوان تأثیر یادگیري سازمانی بر توانمندسازي 

نفر از کارکنان ستادي رده  225روانشناختی کارکنان ستادي وزارت امور اقتصادي و دارایی روي 
یادگیري  داري کل کشور انجام شد به این نتیجه رسیدند بین ت هزینه و خزانهکارشناسی معاون

  ].6[داري وجود دارد شایستگی رابطه معنی احساس و سازمانی
 هاي آموزش طریق از انسانی منابع در تحقیق مهدي کروبی و همکاران تحت عنوان توانمندسازي

 شغلی، هاي مهارت تقویت عملکرد، بهبود در خدمت ضمن هاي خدمت مشخص شد آموزش ضمن

 ].1[است بوده مؤثر کارکنان در وظایف انجام براي الزم آمادگی و رضایت شغلی

زاده و همکاران تحت عنوان ارتباط توانمندسازي کارکنان با  در تحقیق دیگري که دکتر فتاح شریف
انجام شد مشخص  1388وري نیروي انسانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان در سال  بهره

  ].7[شود شان بیشتر می گردید با افزایش آموزش کارکنان، میزان توانمندي آنها در انجام وظایف
در تحقیق علیرضا جزینی تحت عنوان عوامل موثر در توانمندسازي افسران ستاد ناجا در اواخر سال 

مشخص شد آموزش  نفر از خبرگان ستاد فرماندهی ناجا 116روي  1385و اوایل سال  1384
  ].8[حضوري در توانمندسازي افسران، موثرتر از آموزش غیرحضوري است

هاي ایمنی و بهداشت مبتنی بر توانمندسازي  در تحقیقی با بررسی آموزش 2001لیپین در سال 
هاي ضمن خدمت موجب تغییراتی در  آموزش معتقدندکنندگان  دارد مشارکت کارکنان اظهار می
و ایمنی و بهداشت کارکنان شده است و همین امر باعث افزایش توانمندي  مکان فیزیکی کار

 ].26[گردیده استکارکنان در انجام وظایف کاري آنها 

تحت عنوان بررسی رابطه توانمندسازي و آموزش ضمن  1996در تحقیقی که موریس در سال 
اند  من خدمت شرکت نکردههاي آموزش ض خدمت انجام داد به این نتیجه رسید کارکنانی که در دوره

در تحقیق فوکس تحت عنوان  ].27[اند ها توانمند شده کننده در این دوره کمتر از افراد شرکت
توانمندسازي کارکنان با استفاده از مدل استاد شاگردي مشخص شد استفاده از انواع آموزش ضمن 

  ].28[شود خدمت منجر به توسعه مهارت کارکنان می
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هاي  توضیح در مورد آموزش تعریف آموزش، اهداف آموزش، :کارکنانآموزش  -2-2
  اي مقدماتی رسته

 فن ساده شروع و که از فراگیري یک حرفه و استاي  وسیع و گستردهطیف آموزش کارکنان شامل 
هاي  مدیریت در سازمان فنون بسیار پیچیده، ورزیدگی در امور سرپرستی و به احاطه کامل بر علوم و

چگونگی رفتار و برخوردهاي مناسب در مقابل مسائل انسانی،  همچنین به بازرگانی و نعتی ودولتی، ص
  ].29[شود فرهنگی کشیده می اقتصادي، اجتماعی و

اند از جمله اینکه  ، نظرات بسیاري را ارائه دادهنظران ، صاحبلزوم آموزش کارکنان باب اهمیت و در
 اصوالَ آموزش و معتقد است که آموزش ابزار مدیریت است ونظران علوم اداري  استالن از صاحب گلن

 تهیه بودجه سازمان تنظیم و همان اندازه مدیر در برابر آموزش به. مدیریت جزء الینفک یکدیگرند
اهمیت آن  ،هاي آموزش همکاري در زمینه باید با تاکید بر آموزش و تواند و مدیریت می .مسئول است

  ].30[عمل آورد مایت الزم را از این امر بهح محرز نماید و ل ورا مسه

  اهداف آموزش -1-2-2
به  ،منظور رعایت جامعیت اهداف اي ضمن خدمت ارائه شده است که بهه اهداف زیادي براي آموزش

 :شود می برخی از آنها اشاره

  .گیرد اي را براي هر سازمان در نظر می گانه اهداف آموزشی سه) 1388(میرسپاسی 

  :اجتماعی  هاي هدف) الف
ها و نهادها در متن آن قرار دارند و به  جامعه یک سیستم کلی یا فراسیستم است که کلیه سازمان

هاي   ها و برنامه کننده اصلی فعالیت بنابراین اهداف اجتماعی، هدایت. فعالیت مشغول هستند
... ذهبی، فرهنگی و سازمان باید اهداف و شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، م. باشد ها می سازمان

در چنین شرایطی، آموزشی که بتواند . جامعه را مدنظر قرار دهد و در جهت آن حرکت و رشد نماید
منجر به دانش و فهم بیشتر کارکنان پیرامون وضعیت و مسایل اجتماعی شود، قطعاً در برآورده 

  .ساختن چنین هدفی مؤثر است
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  :هاي سازمانی هدف) ب
  یکی. استبهبود دو موضوع در رابطه با کارکنان خود  بی به اهداف خود ناگزیر بهسازمان براي دستیا

هاي کارکنان را در جهت انجام بهتر امور و وظایف مربوط باال  ها، دانش و مهارت اینکه باید توانائی
اري با ببرد و دیگري مسئله احترام به مقررات و قوانین سازمان، داشتن روحیه هماهنگی و همک

هاي آموزشی جهت مرتفع ساختن این   بنابراین تدوین برنامه. جمعی است دیگران در انجام کار دسته
  . رسد نظر می دو دسته نیاز ضروري به

  :هاي کارکنان هدف )ج
انجام دهند و هر چه بهتر و بیشتر   خوبی هر یک از کارکنان در صورتی که بتوانند وظایف محوله را به

دهد و بر اتکاء  یند، احساس رضایت از خود و کار خود به آنها دست میعهده مشاغل خود برآ از
ارزش هم براي فرد و هم براي سازمان و در نهایت جامعه  نوعیخود  مهم این .افزاید نفس آنها می به

انسان، احترام متقابل بین او و   تعالی روحی هاي مؤثر در این زمینه به ترتیب آموزش  این  به. است
  ].13[نماید تر به اهداف سازمان و جامعه کمک می یابی بهتر و سریعجامعه و دست

  اي هاي مقدماتی رسته آموزش -2-2-2
هر کشوري براي دفاع از تمامیت ارضی و دفاع از استقالل و مرزهاي خویش، نیاز به نیروي مقتدر 

وقوع پیوسته، این  بر اساس آنچه که در تاریخ و رویدادهاي نظامی و سیاسی کشورها به. دفاعی دارد
توان انکار کرد که میان استقالل سیاسی و اقتصادي یک کشور با بنیه نظامی و دفاعی  نکته را نمی

دفاعی کشوري در  تاریخ، نشان داده است که هر اندازه، نیروهاي. آن، رابطه مستقیمی وجود دارد
اند، فکر تجاوز به  ر بودهت ص، آمادهتی و نیروي انسانی کارآمد و متخصتجهیزا هاي مختلف زمینه

البته . مرزهاي آن کشور و اختالل در استقالل و امنیت آن از جانب قواي بیگانه نیز کمتر بوده است
عواملی بستگی دارد که از جمله  موفقیت نیروهاي نظامی و آمادگی و کارآمدي نیروهاي مسلّح نیز به

باال بودن ظرفیت روحی و انگیزه و رغبت  توان به هماهنگی و همدلی میان مردم و دولت و آنها می
نیز بر  )60(سوره انفال در قرآن کریم .اشاره کرد در خدمات لشکري، مرزبانی و دفاع نیروهاي نظامی

توانید نیرو و  تا می«:جانبه نیروهاي نظامی تاکید شده و فرموده است ضرورت آمادگی و تجهیز همه
نیز همواره بر ضرورت آمادگی و ) ع(امیر مومنان علی» امکانات خود را علیه دشمنان مهیا کنید
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اشتر  نهج البالغه خطاب به مالک 53از جمله در نامه . اند تجهیز نیروهاي نظامی تاکید کرده
دین فرمان خدا، پناهگاه استوار رعیت، زینت و وقار زمامداران، شکوه  پس سپاهیان به...« :فرمایند می

البالغه به آموزش  هاي نهج ها و نامه در خطبه ایشان خود نیز مکرراً .»هاي تحقق امنیت کشورند و راه
به هنگام  16از جمله در نامه  ؛اند و اصول نظامی به سربازان و فرماندهان خود همت گماشته فنون

خاك بمالید و براي  حق شمشیرها را ادا کنید و پشت دشمن را به«:فرماید آغاز جنگ صفین می
ها نگه  آماده کنید، صداي خود را در سینههاي شمشیر خود را  ترین ضربه محکمها و  فروکردن نیزه

  ].10[»سزایی دارد دارید که در زدودن سستی نقش به
گذاري قابل  ساله سرمایه مقام معظم فرماندهی کل قوا، همه استناد تعالیم اسالمی و تاکیدات به

گیرد که این  مسلح در کشور صورت میسازي نیروهاي  اي صرف آموزش و بهسازي و آماده مالحظه
توجه در همه این  اما نکته قابل .شود با اهداف گوناگونی سازماندهی می ها در اشکال مختلف و آموزش

ربخشی آنها در نیل به اهداف پیدا و پنهان توسعه و بهسازي نیروهاي نظامی ها ارزیابی اث موزشآ
منظور آموزش  اي است که به مقدماتی رستههاي آموزشی دوره  از جمله این دوره. کشور است

هاي علوم  هاي اول و دوم دانشکده التحصیالن دوره به فارغ ،هاي مورد احتیاج رسته مقدماتی براي
تشکیل دوازده ماه  مدت حداقل شش ماه و حداکثر هاي خدمتی به نظامی، قبل از اعزام به یگان

  ].11[گردد می

اي و توانمندسازي  هاي مقدماتی رسته آموزشارتباط  :مدل مفهومی پژوهش -3-2
  )اي در ارتباط با توانمندسازي روانشناختی هاي مقدماتی رسته اهداف آموزش(روانشناختی 

هاي  بدو خدمت قرار  هاي عالی نظامی و در شمول آموزش اي در رده آموزش دوره مقدماتی رسته
 واجد کارکنان هاي رسته با اي متناسب هاي مقدماتی رسته آموزش محتواي و دوره طول. گیرد می

 و کاردان عنوان آن به التحصیالن فارغ که گردد می ریزي نحوي برنامه به دوره طی و بوده شرایط

 اساس بر اجرایی و مشاغل در بتوانند و داشته اشراف مربوطه هاي رستهتخصص کلیه به کارشناس

ها،  هاي مختلفی که در یگان توجه به ماموریتبا ]. 12[نمایند وظیفه انجام تعیین شده وظیفه شرح
سازي  ، تقویت توانمندگردد محول می هاي نظامی التحصیالن دانشکده فارغحسب رسته بر عهده 

اي  هاي مقدماتی رسته التحصیالن قبل از انتصاب در مشاغل اجرایی در قالب آموزش روانشناختی فارغ



  

27/   مطالعه موردي؛ آموختگان رشته مدیریت اي بر توانمندي روانشناختی دانش آموزش مقدماتی رستهتاثیر 

بر مبناي الگوي توانمندسازي روان ) 1شکل( حقیقمدل مفهومی این تلذا . بینی گردیده است پیش
 طراحی شده است که پنج مولفه احساس شایستگی،)  1994(و میشرا ) 1995(شناختی اسپریتزر 

اي در  هاي مقدماتی رسته و تاثیر آموزشداري، اعتماد و خودمختاري را دربرداشته  موثر بودن، معنی
این اساس  لذا فرضیات تحقیق نیز بر .گردد یق بررسی میها در این تحق تقویت هر کدام از این مولفه

  . تدوین گردیده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی تحقیق - 1شکل

اي بر توانمندسازي روانشناختی دانشجویان تاثیر  مقدماتی رستههاي دوره  آموزش: فرضیه اصلی
  .دارد

  :هاي فرعی فرضیه
  .اي براحساس شایستگی دانشجویان تاثیر دارد هاي دوره مقدماتی رسته آموزش -1
  .اي بر احساس موثر بودن دانشجویان تاثیر دارد هاي دوره مقدماتی رسته آموزش -2
  .دار بودن شغل دانشجویان تاثیر دارد براحساس  معنیاي  هاي دوره مقدماتی رسته آموزش -3
  .اي بر احساس اعتماد دانشجویان تاثیر دارد هاي دوره مقدماتی رسته آموزش -4
 .اي بر احساس خودمختاري دانشجویان تاثیر دارد مقدماتی رسته  هاي دوره آموزش -5

هاي دوره  آموزش
 اي مقدماتی رسته

توانمندسازي 
 روانشناختی

 اعتماد

  شایستگی

  خودمختار

  معنی

  موثربودن
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  روش تحقیق -3
  روش شناسی -1-3

متغیر  تاثیربراي سنجش  آزمون آزمون و پس پیش صورت تجربی و در دو مرحله این تحقیق به
نفر از دانشجویان رشته  74جامعه آماري تحقیق شامل . مستقل بر متغیر وابسته صورت گرفت

دانشگاه هوایی  1387ورودي سال ) آماد و مالی پلیس هوایی، هاي اداري پرسنلی، رسته(مدیریت 
آنان بالفاصله پس از اتمام دروس دانشگاهی اي باشد که دوره مقدماتی رسته شهید ستاري می

آزمون  پیش. گردد صورت نظري و عملی در دانشگاه مذکور و ستادهاي تخصصی نهاجا برگزار می به
 1391در خرداد  اي آزمون هم بعد از اتمام دوره مقدماتی رسته و پس قبل از اتمام دروس دانشگاهی

گیري انجام نشد و از  محدود بودن جامعه آماري نمونه با توجه به 1390در اسفند ماه سال . انجام شد
  . روش سرشماري استفاده گردید

ن و آزمـو  هر دو پرسشـنامه پـیش  . پنج مولفه اصلی مدل مورد پرسش قرار گرفت در هر دو پرسشنامه
و بر اساس پرسشنامه استاندارد اسپریتزر تنظیم و مورد اسـتفاده قـرار    سوال بود 20آزمون داراي  پس
بدین صورت . جهت بررسی روایی پرسشنامه، در این تحقیق از روایی محتوا استفاده شده است. فتگر

هـاي   نامـه  هاي موجود و پایـان  نامه هاي استاندارد موجود در کتب، پژوهشکه با مراجعه به پرسشنامه
مـر،  سپس با مراجعه بـه اسـاتید و متخصصـان و خبرگـان ا     و پرسشنامه شد طراحیاقدام به  مختلف

پایایی پرسشنامه نیز بـا اسـتفاده   . اعمال و پرسشنامه نهایی تدوین شد اصالحات و تغییرات مورد نظر
 .دسـت آمـد   براي کل پرسشـنامه بـه    0.81 مقداراز روش آلفاي کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که 

  .آمده است 1مورد بررسی در جدول  هاي هر کدام از مولفه مربوط به پایایی سواالت
 ي تحقیق و ضریب آلفاي کرونباخ آنهاها مولفه - 1جدول 

  هاي توانمندي روانشناختی مولفه
  آلفاي کرونباخ  مولفه ها
  0.832 شایستگی
  0.709 موثر بودن

  0.812  دار بودن معنی
  0.782 اعتماد

  0.822 خودمختاري
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توصـیفی و اسـتنباطی تحلیـل    هـاي آمـار    و روش spss  18با استفاده از نرم افـزار   تحقیقهاي  داده
صـورت   هاي مربوط به هـر مولفـه بـه    که براي داده(ها با توجه به نرمال بودن متغیرها  یافته. گردیدند

زوجـی   Tهاي آماري پارامتریک و آزمـون   با استفاده از روش) جداگانه با نرم افزار مورد نظر تأیید شد
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  ها دهنتایج تحلیل دا -4
هاي توانمندسـازي روانشـناختی دانشـجویان     ها و بررسی اختالف میانگین مولفه منظور تحلیل داده به

اي با توجه به فرض نرمال بودن توزیع متغیرها در جامعه آمـاري، از   قبل و بعد از دوره مقدماتی رسته
  :باشد زیر میصورت  آزمون مقایسه میانگین زوجی استفاده گردید که فرضیه آماري آن به

H0: µd=0 

H1: µ d≠0 

هاي  آزمون مولفه آزمون و پس نگین پیشداري اختالف میا زوجی براي سنجش معنی Tنتایج آزمون  - 2جدول
  توانمندي روانشناختی

میانگین   متغیر
  آزمون پیش

میانگین 
  آزمون پس

  .t  P.Vآماره   فاصله اطمینان

  dµ ≤4912/0  879/5  000/0 ≥  9952/0  7067/3+86174/0  980/2+85823/0  شایستگی

  dµ ≤3819/0  710/4  000/0 ≥  9423/0  560/3+95817/0  8467/2+84973/0  موثربودن

  dµ ≤5049/0  825/4  00/0 ≥  2157/1  7067/3+21711/1  9133/2+12246/1  داربودن معنی

  dµ ≤0639/0  590/1  116/0 ≥  - 5684/0  3400/3+90474/0  0867/3+84330/0  اعتماد

  dµ ≤0167/0  068/2  042/0 ≥  9111/0  7533/3+13683/2  2667/3+78246/0  خودمختاري

  dµ ≤3741/0  297/5  000/0 ≥  8256/0  6167/3+87884/0  0177/3+59875/0  توانمندي
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هاي آمـار توصـیفی    شاخص هاي متغیر توانمندي روانشناختی شامل نتایج آزمون مقایسه زوجی مولفه
در ) sig(داري آزمـون   و سـطح معنـی   tدسـت آمـده، آمـاره     ، فاصله اطمینان به)بل و بعدمیانگین ق(

  .ارائه شده است 2جدول شماره 
آمده، مبناي قضاوت در خصوص  دست داري و فاصله اطمینان به اطالعات ستون مربوط به سطح معنی

اگر سطح . رود ر میکا ضیه بهداري آزمون براي رد یا تایید فر سطح معنی. فرضیات تحقیق است
شود و اگر حد باال و  پذیرفته می H1رد و فرض  H0درصد باشد فرض  5کوچکتر از ) sig(داري  معنی

پس (توان گفت که میانگین متغیر دوم  دست آمده هر دو مثبت باشند می پایین فاصله اطمینان به
  .از اول بیشتر است) آزمون

  گیري و پیشنهاد نتیجه -5
نتایج آزمون فرضیات تحقیق و پیشنهادات مربوط  2جدول  حاصل ازو اطالعات  Spssبا توجه به خروجی 

  :گردد صورت جداگانه ارائه می به هر فرضیه به

 دانشجویان شایستگی احساس بر  اي رسته مقدماتی دوره هاي تاثیرآموزش فرضیه اول تحقیق به بررسی
  .پردازد می

رد  H0 ، بنابراین فرضباشد می 000/0) درصد 5در سطح (حاصله  داري معنیعدم با توجه به اینکه 
داري میان احساس شایستگی دانشجویان قبل و بعد از اجراي  یعنی ما شاهد اختالف معنی ،شود می

از سوي دیگر با توجه به مثبت بودن هر دو حد پایین و . اي هستیم هاي دوره مقدماتی رسته آموزش
احساس شایستگی دانشجویان بعد از اجراي دوره بیشتر شده  گیریم که نتیجه می ،اطمینانباال فاصله 

 دانشجویان شایستگی براحساس  اي رسته مقدماتی دوره هاي آموزشتوان نتیجه گرفت که  لذا می. است
هنگام جذب دانشجو در دانشگاه هوایی شهید ستاري از  در گردد پیشنهاد می بنابراین .مثبت دارد تاثیر

عمل آید، در تعیین رسته و  هاي بهتر و باالتري برخوردارند، گزینش به داوطلبانی که از توان و قابلیت
  .ي شخصیتی آنان مد نظر قرار گیردها ها و ویژگی تخصص دانشجویان توانایی

هاي  برنامه ،اي هاي دوره مقدماتی رسته آموزشبخش عمده سوي دیگر با توجه به ماهیت عملی از 
نظر گرفته  در محیط آموزش عملی درراي ارائه ابتکار عمل دانشجویان بیشتري ب )معنوي - مادي( تشویقی
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دهنده قرار  و جدید آنان، منابع الزم در اختیار مرکز آموزش نوهاي  شود و براي کسب و حمایت از  ایده
 .گیرد

هاي  اي و برگزاري دوره هاي دوره مقدماتی رسته ارتقا کیفیت آموزش گردد با همچنین پیشنهاد می
از طرح هایی مانند گردش شغلی دانشجویان در محیط آموزش عملی، نسبت به چند  ،تر آموزشی مناسب

  .مهارتی نمودن دانشجویان و افزایش توان آنان اقدام گردد

 دانشجویان بودن موثر احساس بر اي رسته مقدماتی دوره هاي تحقیق به بررسی تاثیر آموزش فرضیه دوم
  .پردازد می

رد  H0 ، بنابراین فرضاست 000/0) درصد 5در سطح (حاصله  داري عدم معنی با توجه به اینکه
داري میان احساس موثر بودن دانشجویان قبل و بعد از اجراي  یعنی ما شاهد اختالف معنی ،شود می

از سوي دیگر با توجه به مثبت بودن هر دو حد پایین و . اي هستیم هاي دوره مقدماتی رسته آموزش
 احساس موثربودن دانشجویان بعد از اجراي دوره بیشتر شده گیریم که نتیجه می ،باال فاصله اطمینان

 دانشجویان براحساس موثر بودن اي رسته مقدماتی دوره هاي آموزشتوان نتیجه گرفت که  لذا می .است
هاي تخصصی، ضمن تاکید  هاي عملی در ستاد در ارائه آموزش گردد بنابراین پیشنهاد می .مثبت دارد تاثیر
. ارتباطات افقی در سازمان، فرهنگ مشورت و تبادل افکار در بین دانشجویان دوره گسترش یابدبر 

نفس در دانشجویان و سپردن انجام برخی از کارها به  ا ایجاد و تقویت روحیه اعتماد بههمچنین ب
، موجبات ارتقاي حس )خود کنترلی( داشته باشند اي که کارکنان بر نتایج کار کنترل گونه دانشجویان به

  .موثر بودن در شغل دانشجویان فراهم شود

 بودن شغل دار معنی احساس بر اي رسته مقدماتی دوره هاي بررسی تاثیر آموزش فرضیه سوم به
  .پردازد می دانشجویان

رد  H0 ، بنابراین فرضاست 000/0) درصد 5در سطح (حاصله  داري معنی عدمبا توجه به اینکه 
دار بودن شغل دانشجویان قبل و بعد  داري میان احساس معنی یعنی ما شاهد اختالف معنی ،شود می

بودن هر دو حد  از سوي دیگر با توجه به مثبت. اي هستیم هاي دوره مقدماتی رسته از اجراي آموزش
دار بودن شغل در دانشجویان بعد از  گیریم که  احساس معنی فاصله اطمینان، نتیجه میپایین و باال 
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 بر  اي رسته مقدماتی دوره هاي آموزشتوان نتیجه گرفت که  لذا می .اجراي دوره بیشتر شده است
در محیط آموزش  گردد بنابراین پیشنهاد می .مثبت دارد تاثیر شغل در دانشجویان دار بودن احساس معنی

اهمیت دادن به  فزایش تعهد از طریق مشارکت جمعی،ایجاد کار گروهی درون سازمانی، اعملی بر 
هاي شغلی دانشجویان جهت  همنچنین با شفاف نمودن نقش. کارکنان و عملکرد آنها تاکید گردد

دار بودن شغل  تقویت احساس معنیافزایش و در خصوص ، شان هاي شغلی آینده رفع ابهام در نقش
  .گردددر دانشجویان اقدام 

 دانشجویان اعتماد احساس بر اي رسته مقدماتی دوره هاي بررسی تاثیر آموزش فرضیه چهارم تحقیق به
  .پردازد می

رد  H0 ، بنابراین فرضاست 116/0) درصد 5در سطح (حاصله  داري عدم معنیبا توجه به اینکه 
هاي  داري میان اعتماد دانشجویان قبل و بعد از اجراي آموزش یعنی ما شاهد اختالف معنی ،شود نمی

، نتیجه منفی بودن حد باال فاصله اطمیناناز سوي دیگر با توجه به . اي نیستیم دوره مقدماتی رسته
توان نتیجه  لذا می .احساس اعتماد دانشجویان بعد از اجراي دوره کمتر شده است گیریم که می

بنابراین  .نداشته است تاثیر براحساس اعتماد در دانشجویان اي رسته قدماتیم دوره هاي آموزشگرفت که 
در تمام سطوح مراکز آموزشی و ستادهاي تخصصی متولی آموزش در دوره  گردد پیشنهاد می

گویی و  راست اي، جو صداقت و صمیمیت حاکم گردد تا دانشجویان با اعتمادکردن، مقدماتی رسته
ساالري، در  اصل شایسته بایدحد ممکن همچنین تا سر. تجربه نمایند وزشیصداقت را در محیط آم

خصوص مراکز آموزشی رعایت شود تا دانشجویان بتوانند به سازمان  هاي سازمانی به تصدي پست
  .نماینداعتماد 

 خودمختاري احساس بر اي رسته مقدماتی دوره هاي بررسی تاثیرآموزش تحقیق به فرضیه پنجم
  .دارد تاثیر دانشجویان

رد  H0 ، بنابراین فرضاست 042/0) درصد 5در سطح (حاصله  داري عدم معنی با توجه به اینکه
داري میان احساس خودمختاري دانشجویان قبل و بعد از  یعنی ما شاهد اختالف معنی ،شود می

 حدبودن هر دو  از سوي دیگر با توجه به مثبت. اي هستیم هاي دوره مقدماتی رسته اجراي آموزش
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گیریم که  احساس خودمختاري در دانشجویان بعد از اجراي  ، نتیجه میپایین و باال فاصله اطمینان
احساس  بر اي رسته مقدماتی دوره هاي آموزشتوان نتیجه گرفت که  لذا می .دوره بیشتر شده است

پذیر  دانشجویان مسئولیتاختیارات  گردد بنابراین پیشنهاد می .مثبت دارد تاثیر دانشجویان يخودمختار
  .مند در جهت ایجاد بستري براي آزادي عمل افزایش یابد و عالقه

مداري آنان از طریق  مسئولیت هاي سازمانی و گیري مشارکت بیشتر دانشجویان در تصمیم همچنین
  .سیستم تشویق و پاداش در مراکز آموزشی و ستادهاي تخصصی تقویت گردد

) درصد 5در سطح (حاصله  داري عدم معنی اصلی تحقیق؛ با توجه به اینکهو در نهایت در مورد فرضیه 
داري میان توانمندي  ، یعنی ما شاهد اختالف معنیشود رد میH0 ، بنابراین فرضاست 000/0

از سوي . اي هستیم هاي دوره مقدماتی رسته روانشناختی دانشجویان قبل و بعد از اجراي آموزش
توانمندي  گیریم که ، نتیجه میو حد پایین و باال فاصله اطمینانهر د دیگر با توجه به مثبت بودن

توان نتیجه گرفت که  بنابراین می .روانشناختی دانشجویان بعد از اجراي دوره بیشتر شده است
   .مثبت دارد تاثیر توانمندي روانشناختی دانشجویان بر اي رسته مقدماتی دوره هاي آموزش

گانه  هاي پنج دهد وضعیت موجود میانگین هر یک از مولفه تحقیق نشان می طور کلی نتایج حاصل از به
نقش  به با توجه متغیر توانمند سازي روانشناختی در جامعه آماري مورد بررسی در حد متوسط بوده و

قدماتی دوره م هاي بهبود وضعیت آموزشدر جهت  فزایش توانمندي روانشناختی بایدآموزش در ا
 ،استفاده شودشی مناسب از تجهیزات و فضاي آموز گردد در این راستا پیشنهاد می .شوداي اقدام  رسته

انجام  ، بااستفاده گردد و در نهایت هاي تدریس از اساتید مجرب و آشنا با علم روز و آشنا با روش
نسبت به برگزاري  ،نیازهاي آموزشی هر رسته و تخصص دقیق نیازسنجی آموزشی و شناخت

  .اقدام گردد اي مقدماتی رستههاي  دوره
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  ها نوشت پی - 6
 -١ Enable 

 -٢ Enable 

 -٣ Powerlessness 

 -٤ Helplessness 
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