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چکیده
توﺳﻌﻪ مناﺑﻊ انسانی فرآﯾندی اﺳﺖ ﮐﻪ میتواند در ﺟﻬﺖ نیازمندیها و ﺟﻬﺖگیریهای راهﺒردی
ﺳازمانها و ﺑا ﺑﻪﮐارگیری تداﺑیر و تمﻬیدات ﻻزم ﺷراﯾﻄی را فراهﻢ ﮐند ﮐﻪ ﺷاﯾستگیها و اﺳتﻌدادهای
ﺑاﻟقوه مناﺑﻊ انسانی فﻌﻠیﺖ ﯾاﺑند و در ﺧدمﺖ تحقﻖ هدفها و اﺟرای ﺑرنامﻪهای ﺳازمانها ﺑﮑار گرفتﻪ
ﺷوند .امروزه طﺒﻖ فرماﯾشات مقام مﻌظﻢ رهﺒری پدافند در اوﻟوﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑاﯾستی ﺑﻪ ﯾگانهای پدافند
هوائی توﺟﻪ وﯾژه ﺷود؛ ﻟذا ﺑا عﻠﻢ ﺑر اهمیﺖ نقش توانمندﺳازی افسران در اﯾن امر ،اﯾن تحقیﻖ ﺑاهدف
ﮐﻠی تﺒیین عوامل مؤثر ﺑر توانائی افسران گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا انجامﺷده
اﺳﺖ .اﯾن تحقیﻖ ازنظر هدف ﯾک تحقیﻖ ﮐارﺑردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش آمیختﻪ انجام ﺷده و ﺟامﻌﻪ مورد
مﻄاﻟﻌﻪ ﺷامل افسران گردانهای پدافند هوائی میﺑاﺷد .اﺑزار گردآوری داده پرﺳشنامﻪهای محقﻖ ﺳاﺧتﻪ
اﺳﺖ .فرضیﻪها ﺑا ﮐمک نرمافزار  SPSSو آزمون تحﻠیل همﺒستگی ﮐای  2مورد تجزﯾﻪ و تحﻠیل قرار
گرفﺖ .نتاﯾج نشان داد عوامل فردی (ﺳﻄح تحصیالت ،ﮐانون ﮐنترل ،احساس عزتنفس ،ﺳﺒک
مدﯾرﯾﺖ) ،عوامل گروهی (اثرﺑخشی گروه ،اهمیﺖ گروه ،اعتماد درونگروهی ،ادراک افراد گروه نسﺒﺖ ﺑﻪ
تأثیرﺷان ﺑر مدﯾران) و عوامل ﺳازمانی (اﺑﻬام در نقش ،دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ ،ﺟاﯾگاه فرد در ﺳﻠسﻠﻪمراتب
ﺳازمانی ،حیﻄﻪ ﮐنترل) ﺑر تواناﯾی افسران گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی تأثیر ﺑسیار زﯾادی
دارد.
واژگان کلیدی:
توانایی افسران ،عوامل فردی ،عوامل گروهی ،عوامل سازمانی ،پدافند هوایی

1

 .دانشجوی ﮐارﺷناﺳی ارﺷد مدﯾرﯾﺖ امور دفاعی
2
 .دﮐتری حرفﻪای فرماندهی مشترک و مرﮐب
3
 .مرﺑی دانشگاه فرماندهی وﺳتادارتش ﺟمﻬوری اﺳالمی اﯾران
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مقدمه
امروزه طﺒﻖ فرماﯾشات مقام مﻌظﻢ رهﺒری( )1379پدافند در اوﻟوﯾﺖ اﺳﺖ و ﺑاﯾستی ﺑﻪ
ﯾگانهای پدافند هوائی توﺟﻪ وﯾژه ﺑشود .ﯾﮑی از چاﻟشهای اصﻠی مدﯾران در ﺳازمان عدم
اﺳتفاده ﮐافی از مناﺑﻊ فﮑری و قدرت ذهنی مناﺑﻊ انسانی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪطور ﺑاﻟقوه در ﮐارﮐنان
موﺟود اﺳﺖ .توانمندﺳازی مناﺑﻊ انسانی ﺑﻪعنوان ﯾک روﯾﮑرد مدرن ﺑﻪ مﻌنی آزاد ﮐردن
نیرو های داﺧﻠی ﮐارﮐنان و همچنین فراهﻢ آوردن ﺑرنامﻪ اﺳاﺳی و اﯾجاد فرصﺖهاﯾی ﺑرای
ﺷﮑوفاﯾی اﺳتﻌدادها ،توانائیها و صالحیﺖ آنان اﺳﺖ(ﮐارگر .)1390 ،ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ اﯾنﮑﻪ تاﮐنون
تحقیقـی در ﺧصـوص ﺑررﺳـی عوامـل ﺳـازمانی مـؤثر ﺑـر توانمندﺳازی فرماندهان ،مدﯾران
انجام نگرفتﻪ اﺳﺖ؛ ﻟذا محقق ﺑا انجام اﯾن مﻄاﻟﻌﻪ ،تصمیﻢ ﺑﻪ مﻄاﻟﻌـﻪ عوامـل مـؤثر ﺑر توانائی
افسران ﺟدﯾداﻟورود ﮐﻪ در آﯾنده از فرماندهان و مدﯾران نیروی زمینی و ارتش ﺧواهند ﺑود
پرداﺧتﻪ اﺳﺖ .حضور فﻌاﻻنﻪ نیروی زمینی در عرصﻪ مقاﺑﻠﻪ ﺑا تﻬدﯾدهای امروزی ،فنّاوری،
آموزش و ﻟزوم داﺷتن مﻬارتهای مختﻠف در ﮐارﮐنان ،تواناﺳازی ﮐارﮐنان را اﺟتنابناپذﯾر ﮐرده
اﺳﺖ؛ در ﯾگانهای نیروی زمینی ﮐﻠیﻪ طرحها و دﺳتورهای صادره درنﻬاﯾﺖ ﺑﻪ فرمانده گردان و
فرمانده آتشﺒار ﺧتﻢ میﺷود .فرمانده هان آتشﺒار و دﺳتﻪ در اﺟرای دﺳتورات اهمیﺖ
قاﺑلمالحظﻪای ﺑرﺧوردارند و اﯾن فرماندهان از افسران فارغاﻟتحصیل دانشگاه افسری امام عﻠی و
ﺑﻌد از طی دوره مقدماتی در دانشﮑده پدافند هوائی آموزشهای ﻻزم را آموﺧتﻪ و ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ
تأﮐید ﺑر حوزه پدافند هوائی و نقش حساس آن اﯾن افسران ﺑاﯾستی از توانائی ﺧاص و ﺑاﻻئی
ﺑرﺧوردار ﺑاﺷند ﮐﻪ ﺑﻌضاً تواناﯾی ﻻزم را ﺑﻪﺧوﺑی ﮐسب نﮑردهاند ﮐﻪ اﯾن مﻬﻢ ﺑیتردﯾد در ﮐاهش
توان تخصصی آنان اثرگذار ﺧواهد ﺑود ،ﻟذا محقﻖ در طول ﺧدمﺖ در گردانهای پدافند هوائی
درﯾگان های مختﻠف در مشاغل فرماندهی ﺑﻪوﯾژه فرمانده گردان و ﺷرﮐﺖ در مأمورﯾﺖهای
مختﻠف ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ مأمورﯾﺖ ذاتی گردانهای پدافند هوائی در دفاع از حرﯾﻢ هوائی ﺟمﻬوری
اﺳالمی و تﻬدﯾدهای امروزی و ﺧدمﺖ در دانشﮑده پدافند هوائی ﺑﻪعنوان اﺳتاد و فرمانده
گردان دانشجوﯾان ﺑا ارزﯾاﺑی عمﻠﮑرد افسران ﺟوان اﯾن دغدغﻪ را دارد ﮐﻪ چﻪ عوامﻠی موﺟب
توانمندﺳازی افسران ﺟدﯾداﻟورود ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ عوامل فردی ،عوامل گروهی ،عوامل ﺳازمانی می-
ﺷود .گردانهای پدافند هوائی در ﺳﻄح ﯾگانهای نزاﺟا ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ تغییرات محیﻄی،
مأمورﯾﺖهای مختﻠف ،پراﮐندگیهای مستمر ،تﻬدﯾدهای امروزی نقش مﻬمی در حفاظﺖ هوائی
از مراﮐز حیاتی و حساس ﮐشور و ﯾگانهای ﺳﻄحی را ﺑﻪ عﻬدهدارند نیازمند اﯾن اﺳﺖ ﮐﻪ از
افسران توانمندی ﺑرای هداﯾﺖ و ﺑاﻻ ﺑردن توان رزمی و آمادگی ﯾگانهای تحﺖ امر ﺧود
ﺑرﺧوردار ﺑاﺷد .ﺑا عناﯾﺖ ﺑﻪ آنچﻪ در ﺑاﻻ ﺑدان اﺷاره ﺷد ،انجام اﯾن تحقیﻖ موﺟب انﺒاﺷﺖ ادﺑیات
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نظری عوامل مؤثر ﺑر تواناﯾی افسران ﺟدﯾداﻟورود گردانهای پدافند هواﯾی ﺷده و افسران در
موقﻌیﺖهای مﺒﻬﻢ دارای اﺑتﮑار عمل هستند و مشﮑالت را ﺑﻪ ﺷیوهای تﻌرﯾف میﮐنند ﮐﻪ قادر
ﺑﻪ تجزﯾﻪوتحﻠیل ﺑﻬتر و دﺳتیاﺑی ﺑﻪ تصمیمات ﺑیشتر ﺑاﺷند و قادرند در موقﻌیﺖهای مﺒﻬﻢ از
قﺒیل زمانی ﮐﻪ تﻬدﯾدها افزاﯾش میﯾاﺑد ،فرصﺖﯾاﺑی ﮐنند .اﯾن افسران دارای اعتمادﺑﻪنفس ﺑوده
و فﮑر میﮐنند ﮐﻪ مستﻌد ،ﺧالق و مورد اعتمادند ،احساس میﮐنند ﮐﻪ ﺧودﺷان ﺑﻪﺧوﺑی
قادرند در ﺧصوص زمان و چگونگی انجام وظاﯾفشان تصمیﻢگیری ﮐنند ،قادر ﺑﻪ ﺑﻪﮐارگیری
مﻬارتهای انسانی ،ادراﮐی ،فنی هستند همچنین قادرند در مورد اﯾنﮐﻪ تصمیمات و
اقداماتشان در راﺳتای اهداف مشترک اﺳﺖ دﻻﯾل محﮑمی ارائﻪ دهند ﺑر روی فرصﺖها ﮐارﮐرده
و آنها را مورد ﺷناﺳاﯾی قرار میدهند تا ﺑتواند مشﮑالت ﺳیستماتیک را ﺷناﺳاﯾی و دفﻊ ﮐنند.
ﯾﮑی از مﻬﻢترﯾن چاﻟشهای مدﯾران عصر حاضر در ﺳازمانها ،عدم اﺳتفاده ﮐافی از مناﺑﻊ
فﮑری ،توان ذهنی و ظرفیﺖهای ﺑاﻟقوه مناﺑﻊ انسانی اﺳﺖ (ﺧرم .)1392 ،ﺑناﺑراﯾن اندﯾشمندان
مدﯾرﯾﺖ تحول و ﺑﻬسازی ﺳازمان ،توانمندﺳازی مناﺑﻊ انسانی را ﺑﻪعنوان راهﺒـردی اثرگـذار ﺑـر
عمﻠﮑـرد و ﺑﻬسازی نیروی انسانی مﻌرفی ﮐردهاند و مﻌتقدند ،تواناﺳازی مناﺑﻊ انسانی ﯾﮑی از
نگرشهای عصر ﺟدﯾد اﺳــﺖ و درواقﻊ پاﺳــخ ﺑــﻪ نیـاز حیـاتی مــدﯾرﯾﺖ مﻌاصــر
اﺳــﺖ(ﮐینال . )1390 ،ﺑدﯾﻬی اﺳﺖ ﮐﻪ در صورت عدم اطالع و آگاهی قﺒﻠی از عوامل مؤثر ﺑر
تواناﯾی افسران ﺟدﯾداﻟورود فقدان ادﺑیات نظری ادامﻪ پیداﮐرده و افسران منتظر هستند تا
مافوق تصمیﻢ ﺑگیرد ﮐﻪ چﻪ ﮐسی اﺧتیار رﺳیدگی ﺑﻪ مشﮑل را دارد و در ﺑراﺑر آن مسئول اﺳﺖ.
ﺑﻪ عﺒارتی همواره منتظر ﮐسب تﮑﻠیف هستند .وﺟود چنین افسرانی ﺳﺒب ﮐاهش روحیﻪ
ﮐارﮐنان تحﺖ امر و آﺳیبپذﯾری ﯾگانها ﺧواهند ﺑود .اطالعات ،ادﻟﻪ و نتیجﻪگیریهای ﺳاﯾرﯾن
ﺑﻪوﯾژه افراد صاحب نفوذ را ﺑﻪﺳرعﺖ و ﺑدون انجام ﺑررﺳیهای ﻻزم میپذﯾرند .فاقد
اعتمادﺑﻪنفس ﺑوده و فﮑر میﮐنند فاقد اﺳتﻌدادها و ﺧالقیﺖهای ﻻزم هستند و دﯾگران ﺑﻪ آنها
اعتمادی ندارند .احساس میﮐنند قادر ﺑﻪ انتخاب چگونگی انجام ﮐارهای ﺧودﺷان
نیستند.قادرند ﺑا مشﮑالت ﺑﻪطور ﮐارآمد ﺑرﺧورد ﮐنند اما نمیتوانند فرصﺖهای محتمل را
تشخیص دهند .ﺑناﺑراﯾن ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ موارد ذﮐرﺷده ﺑرای محقﻖ اﯾن ﺳؤال مﻄرح اﺳﺖ عوامل
مؤثر ﺑر توانمندﺳازی افسران ﺟدﯾداﻟورود گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی ﮐدامند؟ در
اﯾن پژوهش توانائی افسران ﺑﻪعنوان متغیر واﺑستﻪ و عوامل مؤثر (عوامل فردی ،عوامل گروهی،
عوامل ﺳازمانی) ﺑﻪعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفتﻪﺷدهاند .درنﻬاﯾﺖ ﺑا احصاء اﯾن عوامل
در حوزه عوامل فردی ،عوامل گروهی ،عوامل ﺳازمانی ﺑﻪ راهﮐارهاﯾی ﺑﻪمنظور ﺑاﻻ ﺑردن توانائی
افسران ﺟدﯾداﻟورود گردانهای پدافند هوائی میپردازد.
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ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ توضیحات فوق ،اﻟگوی مفﻬومی تحقیﻖ حاضر مﻄاﺑﻖ ﺷﮑل ( )1میﺑاﺷد:

عوامل مؤثرﺑر
توانائی

عوامل

عوامل فردی

گروهی

عوامل سازمانی

شکل ( )1الگوی مفهومی تحقیق

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تواناﯾی ﺑﻪ مجموعﻪای از واﮐنشهای ذهنی و عینی ﮐﻪ ﺷخص را ﺑرای انجام ﮐاری نماﯾان
درزمانی مشخص قادر میﺳازد ،اصﻄالحاً تواناﯾی گفتﻪ میﺷود .اﺳاس اﯾن اصﻄالح اﯾن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷخص قادر اﺳﺖ ،آن ﮐار را حاﻻ انجام دهد و نیازی ﺑرای آموزش ﺑیشتر نداردRath & ( .
 .)Conchie, 2008توانمندﺳازی اصﻄالحی اﺳﺖ ﮐﻪ در طول چند ﺳال مقﺒوﻟیﺖ ﺳرﯾﻊ و
فزاﯾنده ای داﺷتﻪ اﺳﺖ .توانمندﺳازی اصﻄالحی اﺳﺖ اﺧتیار ﺷده ﺑرای ﺷناﺳاﯾی هر گروهی ﮐﻪ
در حال حاضر ﺑﻪ ﮐمﺒود قدرت ﺑرای تحﺖ تأثیر قرار دادن ﺟرﯾان حوادث ﺑﻪ نفﻊ ﺧودش و ﯾا
تحرک ﺑخشیدن ﺑﻪ گروهها ﯾا ﺳازمانهاﯾی ﮐﻪ ﺟﻬﺖ رﺳیدن ﺑﻪ ﯾک ﺳﻄح ﺟدﯾد از قدرت دچار
اﺳﺖ .توانمندﺳازی ،فرآﯾندی ﺑرای ﺑﻬﺒود ﺳازمانها از طرﯾﻖ اﯾجاد و گسترش نفوذ مﺒتنی ﺑر
صالحیﺖ اﺳﺖ .هدف از توانمندﺳازی ارائﻪ ﺑﻬترﯾن مناﺑﻊ فﮑری مرﺑوط ﺑﻪ هر زمینﻪ از عمﻠﮑرد
ﺳازمان اﺳﺖ .هدف اﯾن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷاﯾستﻪترﯾن ﮐارﮐنان ،اغﻠب ﺑیشترﯾن نفوذ را در مناﺳبترﯾن
ﺷیوهها اعمال ﮐنند .ﺷاﯾستﻪ ﺑودن ،توان ﺑاﻟقوهای را تشرﯾح میﮐند ﮐﻪ افراد ﺑاﯾد ﺑرای
اعمالنفوذی ﮐﻪ عمﻠﮑرد را ﺑﻬﺒود میﺑخشد ،دارا ﺑاﺷند .همچنین ﺑراﺑر تﻌرﯾف توانمندﺳازی،
نفوذ ،ﺷاﯾستگی در عمل را ﺑیان میﮐند (ﮐینال.)1390 ،
تﻌا رﯾف گوناگونی از واژه توانمندﺳازی توﺳط محققین در اﯾن زمینﻪ ارائﻪﺷده اﺳﺖ.
توانمندﺳازی عﺒارت اﺳﺖ از ﺷناﺧتن ارزش افراد و ﺳﻬمی ﮐﻪ میتوانند در انجام امور داﺷتﻪ
ﺑاﺷند )نﻌمتی .)1393 ،توانمندﺳازی ﺑﻪ مﻌنی قدرت ﺑخشیدن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ مﻌنی ﮐمک ﺑﻪ افراد
اﺳﺖ تا احساس اعتمادﺑﻪنفس ﺧود را ﺑﻬﺒود ﺑخشند و ﺑر احساس ناتوانی ﯾا درماندگی ﺧود چیره
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گردند .همچنین ﺑﻪ مﻌنی اﯾجاد ﺷور و ﺷوق ﮐار و فﻌاﻟیﺖ در افراد اﺳﺖ (ﺳیدﺟوادﯾن.)1392 ،
ﺑرﺧی از صاحبنظران دﯾگر نیز مﻌتقدند توانمندﺳازی ﯾﻌنی واگذاری اﺧتیار ﺑﻪ ﮐارﮐنان.
توانمندﺳازی ﮐارﮐنان ،ﺑرای فرآﯾند تغییر ﺳازمانی مﻬﻢ اﺳﺖ؛ زﯾرا توانمندﺳازی نیاز فردی ﺑرای
احساس ﮐنترل را ارضا میﮐند .ﺑﻪوﯾژه اﯾنﯾک نیاز حیاتی در طول زمان تغییر ﺳازمانی اﺳﺖ
زﯾرا مﻌموﻻً نیروهای عظیﻢ تغییر در ورای ﮐنترل فردی ﮐارمند اﺳﺖ .توانمندﺳازی
ﺑﻪﺧودیﺧود ،مشﮑل اﺳﺖ و تغییر ﺳازمانی را میطﻠﺒد .توانمندﺳازی ،ﺑﻪ مﻌنای توﺳﻌﻪ و
غنیﺳازی مشاغل ﮐارﮐنان اﺳﺖ (ﯾزدان پناه .)1391 ،توانمندﺳازی ،پرﺑار ﮐردن عمودی و ﺳاﯾر
روشهای همانند ﺑرای افزاﯾش دادن آزادی عمل ﮐارﮐنان اﺳﺖ (.)Lashinger & Wong, 1999
در فرهنگ آﮐسفورد توانمندﺳازی ،قدرتمند ﺷدن ،مجوز دادن ،ارائﻪ قدرت و توانا ﺷدن مﻌنی
ﺷده و در مﻌنای ﺧاص قـدرت ﺑخشـیدن و دادن آزادی عمـل ﺑﻪ افرادی ﺑرای اداره ﺧود اﺳﺖ
(نﻌمتی.)1393 ،
ﺑا دقﺖ در تﻌـارﯾف و مﻌـانی ﮐـﻪ در ﺳـﻄور ﺑـاﻻ ارائﻪ ﺷـد ،میتوان گفـﺖ ﮐﻪ
توانمندﺳازی ،قوی ﮐردن افراد ازنظر ﺟسمی و ﯾا تجﻬیزات نیسﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ مﻌنی تقوﯾﺖ روحی-
روانی و فﮑری ﮐارﮐنان و ﺑﻪ فﻌﻠیﺖ رﺳاندن تواناﯾیهای ﺑاﻟقوه آنها ،از طرﯾﻖ ﺑرانگیختن
انگیزههای درونی و اﯾجاد اعتمادﺑﻪنفس اﺳﺖ.
توانمندﺳازی واﺑستﻪ ﺑﻪ عوامل زﯾر اﺳﺖ:
عوامل فردی

عوامل فردی ﺑﻪ عوامﻠی مانند ﺳﻄح تحصیالت ،ﮐانون ﮐنترل و ﺳﺒک مدﯾرت فرد و احساس
عزتنفس اطالق میﺷود .ﺑﻪ اعتقاد اﺳپرﯾتزر افرادی ﮐﻪ دارای ﺳﻄح تحصیالت ﺑاﻻتری هستند،
عموماً از چشﻢانداز ﺷغﻠی ﺑﻬتر ،تحرک ﺷغﻠی و فرصﺖ اﺳتخدامی ﺑیشتر ﺑرﺧوردارند و ﺑﻪ همین
دﻟیل دارای احساس ﺷاﯾستگی ﻻزم ﺑرای انجام دادن وظیفﻪ محول ﺷده میﺑاﺷند و میتوانند ﺑر
پیامدهای اﯾن وظاﯾف مؤثر واقﻊ ﺷوند و دارای وظاﯾف مﻌناداری ﺑاﺷند (راﺑینز .)1391 ،اﯾن
ﺷناﺧﺖها ﺑاعث افزاﯾش احساس توانمندی در افراد میگردد .از ﺳوی دﯾگر اﺷناﯾدر 1ﺑﻪ اﯾن
نتیجﻪ رﺳید از ﺟاﯾی ﮐﻪ ﮐارﮐنان ﺑاﺳاﺑقﻪ ﮐاری ﺑیشتر ﺑﻪ دﻟیل ﺑﻬرهگیری از تجرﺑیات گذﺷتﻪ
ﺑﻬتر میتوانند ﺧودﺷان را ﺑا موقﻌیﺖها ی ﮐاری مختﻠف تﻄﺒیﻖ دهند ،ﺑناﺑراﯾن احساس
ﺷاﯾستگی و درنتیجﻪ توانمندی ﺑیشتر ﺧواهد ﮐرد .ﮐانگر و ﮐانوگو ادعا میﮐنند ﮐﻪ نیاز ﺑﻪ
توانمندﺳازی زﯾردﺳتان زمانی ﺷﮑل ﺟدیتری ﺑﻪ ﺧود میگیرد ﮐﻪ آنان احساس فقدان قدرت
Schneider
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میﮐنند .زنان و پارهای از گروههای نژادی و قومی ممﮑن اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟیل آنﮑﻪ در مناصب ﯾا
ﺷغلهاﯾی قرارگرفتﻪاند ﮐﻪ ماهیتاً فاقد قدرت ﻻزم میﺑاﺷند ،احساس توانمندی ﮐمتری
میﮐنند ).(Browne M. W, 1993
ﮐانون ﮐنترل ﺑیانگر درﺟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ افراد احساس میﮐنند تﻌیینﮐننده ﺳرنوﺷﺖ ﺧوﯾش
هستند .افرادی ﮐﻪ دارای حوزه ﮐنترل درونی هستند ،احساس میﮐنند ﮐﻪ از قاﺑﻠیﺖهای ﻻزم
ﺑرای ﺷﮑل دادن ﺑﻪ محیط ﮐاری ﺧود ﺑرﺧوردارند؛ ﺑناﺑراﯾن ،احساس توانمندی ﺑیشتری
میﮐنند(ﺑخشیزاده.)1391 ،
ﺳﺒک مدﯾرﯾﺖ نقش مدﯾر در ﺳازمانهای ﺳنتی ،ﮐنترل ﺷدﯾد نیروی ﮐار ﺑود وﻟی در
ﺳازمانهای امروزی انسانها توانمند میﺷوند تا ﺧود تصمیﻢ ﺑگیرند و اداره امور را در دﺳﺖ
داﺷتﻪ ﺑاﺷند توانمندﺳازی ﺑا مفﻬوم ﺳنتی ﺳازمان فاصﻠﻪ ﺑسیاری گرفتﻪ اﺳﺖ .مدﯾرﯾﺖ
مشارﮐتی ،مفﻬومی اﺳاﺳی در توانمندﺳازی ﺑﻪ ﺷمار میرود .پژوهشها در دو ﺑخش رواﺑط
صنﻌتی و تحقیقات مدﯾرﯾتی ﺑیانگر اﯾن اﺳﺖ ﮐﻪ مشارﮐﺖ ﮐارﮐنان در ﺳازمان ﺷامل
توانمندﺳازی و ﮐار تیمی اﺳﺖ و ارتﺒاط مثﺒتی ﺑین میزان مشارﮐﺖ ،رضاﯾﺖ ،انگیزش و عمﻠﮑرد
ﮐارﮐنان وﺟود دارد (کینال.)1931 ،
احساس عزتنفس  ،ﯾک احساس ﮐﻠی از اهمیتی اﺳﺖ ﮐﻪ فرد ﺑرای ﺧود در ﺳازمان قائل اﺳﺖ.
افرادی ﮐﻪ از عزتنفس ﺑاﻻﯾی ﺑرﺧوردارند ،ﺑﻪ دﻟیل آنﮐﻪ فﮑر میﮐنند دارای قاﺑﻠیﺖها و
اﺳتﻌدادها ی ارزﺷمندی هستند ﮐﻪ ﺑرای واحد ﮐارﯾشان اهمیﺖ دارد ،احساس ﺷاﯾستگی و
درنتیجﻪ احساس توانمندی ﺑیشتری ﺧواهند ﮐرد (ﺧرم.)1392 ،
عوامل گروهی

ادراک افراد از میزان توانمندی ﺧود نﻪتنﻬا تحﺖ تأثیر وﯾژگیهای فردی ﺑﻠﮑﻪ تحﺖ تأثیر عوامل
گروهی نیز قرار میگیرد .پژوهشگرانی چون ﮐانگر ،توماس وﻟتﻬوس نشان دادهاند ﮐﻪ
تصمیﻢگیری گروهی ،تقسیﻢ داوطﻠﺒانﻪ مسئوﻟیﺖها و مشﮑالت ،اهمیﺖ گروه ،اعتماد
درونگروهی و ادراک افراد گروه از میزان تأثیرگذاری ﺧود ﺑر مدﯾران ﺳازمان و ﺳاﯾر گروهها
میتواند ﺑر احساس افراد از توانمندی ﺧود تأثیر ﺑگذارد (ﯾزدانپناه.)1391 ،
عوامل سازمانی

عوامل ﺳازمانی ﺑﻪ عوامﻠی مانند اﺑﻬام در نقش ،حیﻄﻪ ﮐنترل ،دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ ،دﺳترﺳی ﺑﻪ
اطالعات و حماﯾﺖ اﺟتماعی ﺳیاﺳی اطالق میﺷود .اﺑﻬام در نقش ،زمانی ﺑﻪ وقوع میپیوندد ﮐﻪ
فرد مﻄمئن نیسﺖ چﻪ انتظاراتی از وی در ﺷغل وﺟود دارد .ﺑﻪطور مشخص ،انتظارات ﺷفاف و
آﺷﮑار از وظاﯾف محول ﺷده و ﺳﻄوح پاﯾین عدم اطمینان ﺑااحساس ﺷاﯾستگی در ارتﺒاط اﺳﺖ؛

عوامل مؤثر ﺑر تواناﯾی افسران گردانهای پدافند هواﯾی---

131

زﯾرا در اﯾن صورت افراد ﺧواهند فﻬمید ﮐﻪ چﻪﮐاری ﺑاﯾد دقیقاً انجام ﺷود (ﯾزدانپناه.)1391 ،
حیﻄﻪ ﮐنترل ﺑﻪ مﻌنای تﻌداد افرادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾک مدﯾر ﺑاﯾد آنها را ﺳرپرﺳتی ﮐند .حیﻄﻪهای
ﮐنترل محدود ،ﮐنترل ﺷدﯾد را ﺑر زﯾردﺳتان ﺑﻪ وﺟود میآورند ،زﯾرا ﺳرپرﺳتان ﮐارﮐنان ﮐمی را
ﺑرای نظارت در اﺧتیاردارند .حیﻄﻪ ﮐنترﻟی وﺳیﻊ ،ﺑا تصمیﻢگیری غیرمتمرﮐز در ارتﺒاط اﺳﺖ.
ﮐنترل غیرمتمرﮐز ﺑﻪ زﯾردﺳتان ﮐمک میﮐند تا احساس ﮐنند قادرند در حیﻄﻪ
مسئوﻟیﺖهاﯾشان تصمیﻢگیری ﮐنند و احساﺳاتشان را از حﻖ تﻌیین ﺳرنوﺷﺖ ارتقا دهند.
همچنین ﮐنترل غیرمتمرﮐز ﺑﻪ ﮐارﮐنان ﮐمک میﮐند ﮐﻪ احساس ﮐنند در عمﻠیات ﺳازمان
نقش دارند .اﯾن امر ﺑاعث افزاﯾش احساس مؤثر ﺑودن و درنتیجﻪ توانمندی در آنان ﺧواهد
ﺷد(ﺑخشیزاده.)1391 ،
ﺑﻪزعﻢ ﮐانتر دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ ﺑدان مﻌناﺳﺖ ﮐﻪ مدﯾران ارﺷد ﺑاﯾد فﻌاﻟیﺖهای ﺳازمان را از
طرﯾﻖ واحدهای ﮐوچکتر و تیﻢهای پروژها ی ﮐﻪ دارای ﺑودﺟﻪ مخصوص ﺑﻪ ﺧود هستند ،ﺑﻪ
انجام رﺳانند و مناﺑﻊ عاﻟی را ﺑرای حل مشﮑالت در اﺧتیار افراد قرار دهند .اﯾن مناﺑﻊ میتوانند
ﺷامل :مناﺑﻊ ماﻟی ،مﻠزومات ،مواد ،مﮑان و زمان ﺑاﺷد .ﺑﻪزعﻢ هومانز 1عدم دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ
نقش عمدهای در ﺷﮑلگیر ی احساس فقدان قدرت و اﯾجاد واﺑستگی در افراد دارد .دﺳترﺳی ﺑﻪ
مناﺑﻊ ﺑﻪ افزاﯾش احساس ﮐفاﯾﺖ نفس و ﮐنترل ﺑر روﯾدادهای محیﻄی ﺧواهد انجامید (ﺧرم،
 .)1392دﺳترﺳی ﺑﻪ اطالعات اﯾن امﮑان را ﺑرای افراد ﺳازمان ﺑﻪ وﺟود میآورد ﮐﻪ ﮐل ﺳازمان
را ﺑﺒینند و از نقش ﺧود در عمﻠیات ﺳازمان آگاه گردند ﮐﻪ اﯾن موضوع ﺑاعث احساس ﮐفاﯾﺖ
نفس میگردد؛ ﺑناﺑراﯾن افرادی ﮐﻪ درک میﮐنند دﺳترﺳی ﺑیشتر ﺑﻪ اطالعات راهﺒردی دارند،
دارای حس قویتری از قدرت ،نسﺒﺖ ﺑﻪ ﮐسانی ﮐﻪ فرض میﮐنند دﺳترﺳیﺷان ﺑﻪ اطالعات
ﮐمتر اﺳﺖ ،هستند (ﺳیدﺟوادﯾن.)1392 ،
ﺑﻪ ﺑاور ﮐانتر حماﯾﺖ اﺟتماعی – ﺳیاﺳی عﺒارت اﺳﺖ از :میزان حماﯾﺖ قانونی ﮐﻪ
ﺑنیانگذاران ﺳازمان از اعضای ﺧود ﺑﻪ عمل میآورند و اقدامات آنها را مورد تائید قرار
میدهند .اﯾن حماﯾﺖ صرفاً از طرﯾﻖ عضوﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪهای ﺳازمانی ﺑﻪ دﺳﺖ میآﯾد .ﺑﻪ اعتقاد
ﮐروزﯾیر عضوﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪهای اﺟتماعی ،میزان مراودت اﺟتماعی را ﺑا افراد ﮐﻠیدی ﺳازمان
ﺑیشتر میﮐند و ﺑﻪ افزاﯾش احساس قدرت ﺷخصی در افراد میانجامد .اﯾن قدرت ﺑاعث افزاﯾش
حﻖ انتخاب (تﻌیین ﺳرنوﺷﺖ) ،مؤثر ﺑودن در افراد و توانمندﺳازی افراد میگردد (ﺧرم،
.)1392
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در مﻄاﻟﻌات ﺧرم ( )1393ﺑا موضوع مدﯾرﯾﺖ توانمندﺳازی مناﺑﻊ انسانی ﺑﻪ زﺑان ﺳاده و
ﮐارﺑردی ،عوامل فرد ،گروهی و ﺳازمانی ﺑﻪعنوان عوامل ﯾک ﺳری از عوامل مؤثر ﺑر
توانمندﺳازی مﻄرحﺷدهاند .در اﯾن مﻄاﻟﻌﻪ عوامل فردی عﺒارتاند از :تحصیالت ،ﺳاﺑقﻪ ﮐار،
ﺟنسیﺖ ،نژاد ،ﮐانون ﮐنترل و عزتنفس .عوامل گروهی عﺒارتاند از :اثرﺑخشی گروه ،اهمیﺖ
گروه ،اعتماد درونگروهی و ادراک افراد گروه نسﺒﺖ ﺑﻪ تأثیرﺷان ﺑر مدﯾران .عوامل ﺳازمانی
ﺷامل اﺑﻬام در نقش ،دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ ،حیﻄﻪ ﮐنترل ،دﺳترﺳی ﺑﻪ اطالعات ،حماﯾﺖ اﺟتماعی
ﺳیاﺳی ،ﺟاﯾگاه فرد در ﺳﻠسﻪمراتب ﺳازمانی و ﺟو مشارﮐﺖ واحد ﮐار اﺳﺖ .حقیقی و همﮑاران(
 .)1396طی مﻄاﻟﻌات ﺧود نیز عوامل مؤثر ﺑر توانمندﺳازی ﮐارﮐنان را عوامل فردی (تحصیالت،
ﮐانون ﮐنترل ،ﺟنسیﺖ ،عزتنفس ،نژاد و ﺳاﺑقﻪ ﮐاری) ،عوامل گروهی (اثرﺑخشی ،اهمیﺖ،
اعتماد درونگروهی ،ادراک افراد گروه نسﺒﺖ ﺑﻪ تأثیرﺷان ﺑر مدﯾران) و عوامل ﺳازمانی (اﺑﻬام
نقش ،ﺟاﯾگاه ﺳازمانی افراد ،حماﯾﺖ اﺟتماعی ،دﺳترﺳی ﺑﻪ اطالعات ،دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ و ﺟو
مشارﮐتی) را مﻌرفی نمودند .پور ﺳﻌید ﺑناب و رﺳوﻟی ( )1392در تحقیقی ﺑا عنوان راﺑﻄﻪ ﺑین
توانمندﺳازی ﺑا تﻌﻬد ﺳازمانی (مﻄاﻟﻌﻪ موردی ﮐارﮐنان منﻄقﻪ آزاد ارس) عوامل مؤثر ﺑر
توانمندی و ﯾا اﺑﻌاد توانمندی را عوامﻠی چون ﺧود اثرﺑخشی ،ﺧودمختاری ،مﻌناداری ،تأثیر و
اعتماد در نظر گرفتند .رﺟاﯾی پور و همﮑاران ( )1389در تحقیﻖ ﺧود عوامل مؤثر ﺑر توانمندی
مدﯾران مدارس ﺷﻬرﺳتان اﯾذه را تقوﯾﺖ نگرش مثﺒﺖ نسﺒﺖ ﺑﻪ محیط ﮐاری ،تقوﯾﺖ
اعتمادﺑﻪنفس  ،ﺧودﮐنترﻟی ،تﻌﻬد ﮐاری ،انگیزش و آزادی عمل دانستند .ﺳﻌادتمند و همﮑاران
( )1395در تحقیﻖ ﺧود ﺑا عنوان ﺑررﺳی عوامل مؤثر ﺑر توانمندﺳازی مدﯾران مﻌاونﺖ مﻬندﺳی
ناﺟا ،عوامل همچون ﺧود اثرﺑخشی ،ﺧودمختاری ،مؤثر ﺑودن ،مﻌنادار ﺑودن و اعتماد ﺑﻪ دﯾگران
را ﺑﻪعنوان عوامل مؤثر ﺑر توانمندﺳازی ﮐارﮐنان مﻄرح نمودند .محمود زاده و همﮑاران ()1394
در تحقیﻖ ﺧود در ﺧصوص عوامل ﺳازمانی مؤثر ﺑر توانمندﺳازی مدﯾران و فرماندهان ناﺟا؛ ﺑا
روﯾﮑرد ﮐیفی مﺒتنی ﺑر تحﻠیل محتوا ،عوامل ﺳازمانی مؤثر را در چﻬار مقوﻟﻪ اهداف و راهﺒردها،
ﺳ اﺧتار ﺳازمانی ،دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ و نظام ارزﯾاﺑی عمﻠﮑرد طﺒقﻪﺑندی ﮐرد ﮐﻪ از عوامل
ﺳازمانی مرتﺒط ﺑا تحقیﻖ حاضر دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ عﺒارت ﺑود از :وﺟود مناﺑﻊ و تسﻬیالت ﻻزم،
فراهﻢ نمودن مناﺑﻊ فرا ﺳازمانی و مشارﮐﺖ در تأمین مناﺑﻊ ماﻟی و امﮑانات موردنیاز.
طﺒﻖ پژوهش انجامﺷده توﺳط ﯾاهیام مﻠﻬﻢ ،چﻬار عامل ،ارتﺒاط مستقیﻢ و تأثیر ﺑسزاﯾی ﺑر
توانمندﺳازی ﮐارﮐنان دارند ﮐﻪ در محیط رقاﺑتی ﺑاﯾستی ﺑﻪ آن توﺟﻪ ﺧاص ﮐرد تا ﺳازمانها
ﺑتوانند پاﺳخگوی تغییرات ﺳرﯾﻊ و ﺑاﮐیفیﺖ ﺑاﻻ ﺑاﺷند تا عالوه ﺑر رضاﯾﺖ مشترﯾان را نیز فراهﻢ
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ﺳازند .ﺑر اﺳاس اﯾن اﻟگو عوامل مؤثر ﺑر توانمندﺳازی ﮐارﮐنان عﺒارتاند از :دانش و مﻬارت،
اعتماد ،ارتﺒاطات ،انگیزهها (طاﻟﺒیان و وفاﯾی.)1387 ،
روش شناسی پژوهش
اﯾن تحقیﻖ ازنظر هدف ﯾک تحقیﻖ ﮐارﺑردی اﺳﺖ ،زﯾرا هدف محقﻖ اﯾن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑا ﺑررﺳی
عوامل مؤثر ﺑر ارتقاء تواناﯾی افسران ﺟدﯾداﻟورود گردانهای پدافند هواﯾی ،زمینﻪای اﯾجاد ﮐند
ﮐﻪ ﺑا اتﮑا و ﺑﻪﮐارگیری از ﯾافتﻪهای تحقیﻖ ﺑاعث ارتقاء تواناﯾی افسران ﺟدﯾداﻟورود گردانهای
پدافند هواﯾی نزاﺟا ﺧواهد ﺷد .روﯾﮑرد پژوهش توصیفی ﺑا روﯾﮑرد تحﻠیل آمیختﻪ میﺑاﺷد.
ﺟامﻌﻪ موردمﻄاﻟﻌﻪ تحقیﻖ افسران ﺟدﯾداﻟورود گردانهای پدافند هواﯾی طی ﺳالهای  1392تا
 1396و ﺟامﻌﻪ آماری ﺧﺒرگان و صاحبنظران ی ﮐﻪ مشاغل فرماندهی و ﺳتادی را ﺑا رﺳتﻪ و
تخصص پدافند هواﯾی در ردههای ﺳتادآﺟا ،نزاﺟا ،مراتو ،گروه  99گردانهای پدافند هواﯾی نزاﺟا
ﮐﻪ حداقل دوره عاﻟی رﺳتﻪای را طی نموده ﺑاﺷند ﮐﻪ از اﯾن ﺟامﻌﻪ آماری ﺑا اﺳتفاده از تخمین
فاصﻠﻪای میانگین  70نفر ﺑﻪعنوان نمونﻪ تﻌیین و ﺑﻪصورت تصادفی ﺳاده انتخاب ﺷدند .روش
ﺟمﻊآوری اطالعات و دادهها ،ﮐتاﺑخانﻪای (اﺳناد و مدارک ،ﺳاﯾﺖهای اﯾنترنتی و فیشﺑرداری
و )...و میدانی اﺳﺖ و اﺑزار ﺟمﻊآوری داده مصاحﺒﻪ و پرﺳشنامﻪ محقﻖ ﺳاﺧتﻪ ،ﺷامل  16گوﯾﻪ
اﺳﺖ .رواﯾی صوری پرﺳشنامﻪهای تحقیﻖ توﺳط چند تن از اﺳاتید ﺧﺒره ﺑررﺳی و موردپذﯾرش
واقﻊ گردﯾد .ﺑﻪمنظور تﻌیین پاﯾاﯾی 1پرﺳشنامﻪها ضرﯾب آﻟفای ﮐرونﺒاخ ﺑرای پرﺳشنامﻪ عوامل
فردی  ،0/957ﺑرای عوامل گروهی  0/941و ﺑرای عوامل ﺳازمانی  0/976و قاﺑلقﺒول محاﺳﺒﻪ
گردﯾد.
تجزیه و تحلیل یافتهها
در اﯾن تحقیﻖ پس از ﺟمﻊآوری اطالعات طﺒقﻪﺑندی و ارزﯾاﺑی دادههای ﺑﻪدﺳﺖآمده از اﺳناد و
مدارک و مصاحﺒﻪ ﺑا صاحبنظران اطالعات مورد تجزﯾﻪوتحﻠیل قرارگرفتﻪ اﺳﺖ ﺳپس از آمار
توصیفی (پرﺳشنامﻪ) ،اﺳتفاده گردﯾده و ﺳؤالهای تحقیﻖ مﺒنی ﺑر عوامل مؤثر ﺑر توانائی
افسران گردانهای پدافند هوائی موردﺑحث و ﺑررﺳی قرارگرفتﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳمتی هداﯾﺖ گردﯾد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟوابهای تحقیﻖ رﺳیده اﺳﺖ و در گام ﺳوم تصمیﻢگیری ﯾا قضاوت صورت گرفتﻪ اﺳﺖ؛
و پس از ﺟمﻊآوری اطالعات ﺑﻪدﺳﺖآمده از پرﺳشنامﻪهای توزﯾﻌی اطالعات مورد تجزﯾﻪوتحﻠیل
توصیفی ﺑا روﯾﮑرد تحﻠیل ﮐمی قرارگرفتﻪ ﺷدهاند .توزﯾﻊ دادهها ﺑﻪوﺳیﻠﻪ آزمون ﮐوﻟموگروف
Reliability

۱
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اﺳمیرنوف موردﺑررﺳی قرار گرفﺖ و نرمال ﺑودن دادهها تأﯾید نشد ،ﺑﻪ همین دﻟیل در اﯾن
تحقیﻖ ﺑرای آزمون فرضیﻪها از آزمون ﺧی دو ﮐﻪ از آزمونهای نا پارامترﯾک میﺑاﺷد،
اﺳتفادهﺷده اﺳﺖ .آزمون ﮐای دو ﯾا ﺧی دو ،ﺑر مﺒنای فراوانی (تﻌداد) مشاهدهﺷده و فراوانی
مورد انتظار ﺑﻪ ﺑررﺳی ﯾک متغیر در ﺟامﻌﻪ پرداﺧتﻪ میﺷود؛ و ازآنجاﮐﻪ هدف ﺑررﺳی ﯾک
متغیر اﺳﺖ ،از اﯾن آزمون ﺑرای ﺑررﺳی فرضیﻪهای توصیفی اﺳتفاده میﺷود .درواقﻊ هدف اﯾن
آزمون پاﺳخگوﯾی ﺑﻪ اﯾن ﺳؤال اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾا فراوانی ﯾک صفﺖ در ﺟامﻌﻪ طﺒﻖ انتظار اﺳﺖ ﯾا
ﺧیر؟ ﺑﻪعﺒارتیدﯾگر آﯾا ﺑین فراوانیهای مشاهدهﺷده و فراوانیهای مورد انتظار اﺧتالف مﻌنیدار
وﺟود دارد ﯾا ﺧیر؟
بررسی فرضیههای پژوهش

فرضیه اول :عوامل فردی ﺑر تواناﯾی افسران گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی مؤثر هستند.
نتاﯾج تحﻠیل آزمون ﮐای  2ﺑرای اﯾن فرضیﻪ ﺑﻪ ﺷرح ﺟدول ( )1میﺑاﺷد:
جدول ( )1محاسبه آماره آزمون کای دو فرضیه اول
(

)

محاسبات آماري

فراواني مشاهدهشده

فراواني مورد انتظار

تفاوت

مربع تفاوت

سطوح آزمون

F0

Fe

F0 - Fe

(F0 - Fe)2

خیلی مخالفم

-

41

-41

491

41

مخالفم

2

41

-42

411

41/22

نظری ندارم

1

41

-41

411

7/41

موافقم

27

41

41

419

42/17

خیلی موافقم

17

41

21

929

17/72

جمع

71

71

-

4412

2

X =24/27

135

عوامل مؤثر ﺑر تواناﯾی افسران گردانهای پدافند هواﯾی---

30
25
20
15
10
5

ﺧﻴﻠﻴ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ

ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ

ﻧﻈﺮی ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﻣﺨﺎﻟﻔﻣ

ﺨﻴﻟﻴ ﻣﺨﺎﻟﻔﻣ

0

نمودار ( )1فروانی سطوح فرضیه اول
)

(

df= )2-1( )7-1(=)2-1( )5-1( =1×4=4
α = 0/05

ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄح مﻌنیداری  0/05و مقدار ( df= 4درﺟﻪ آزادی) مقدار ﺑحرانی از ﺟدول X2
ﺑراﺑر اﺳﺖ ﺑا9/488 :
در تحﻠیل آزمون ﮐای  2مﻄاﺑﻖ ﺟدول ( )1ﺑا مقاﯾسﻪ مقدار آماره آزمون ( )81/27و مقدار
ﺑحرانی ( )9/488مالحظﻪ میﺷود ﮐﻪ آماره آزمون از مقدار ﺑحرانی ﺑیشتر اﺳﺖ و درنتیجﻪ در
ناحیﻪ  H1قرارگرفتﻪ ﺑناﺑراﯾن فرضیﻪ  H0رد میﺷود ﻟذا در ﺳﻄح ﺧﻄای  0/05و ﺑا اطمینان
 %95میتوان گفﺖ ﮐﻪ عوامل فردی ﺑر تواناﯾی افسران گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی
مؤثر هستند.
فرضیه دوم :عوامل گروهی ﺑر تواناﯾی افسران گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی مؤثر
هستند.
نتاﯾج تحﻠیل آزمون ﮐای  2ﺑرای اﯾن فرضیﻪ ﺑﻪ ﺷرح ﺟدول ( )2میﺑاﺷد:
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جدول ( )2محاسبه آماره آزمون کای  2فرضیه دوم
محاسبات آماري

فراواني مشاهدهشده

فراواني مورد انتظار

تفاوت

مربع تفاوت

سطوح آزمون

F0

Fe

F0 - Fe

2

(

)

)(F0 - Fe

خیلی مخالفم

-

41

-41

491

41

مخالفم

2

41

-42

411

41/22

نظری ندارم

44

41

-1

9

1/11

موافقم

22

41

-2

11

1/97

خیلی موافقم

19

41

24

114

14/9

جمع

71

71

-

291

X2=11/99

30
25
20
15
10

5

ﺧﻴﻠﻴ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ

ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ

ﻧﻈﺮی ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﻣﺨﺎﻟﻔﻣ

0

ﺨﻴﻟﻴ ﻣﺨﺎﻟﻔﻣ

نمودار ( )2فروانی سطوح فرضیه دوم
)

(

df= )2-1( )7-1(=)2-1( )5-1( =1×4=4
α = 0/05
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ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄح مﻌنیداری  0/05و مقدار ( df= 4درﺟﻪ آزادی) مقدار ﺑحرانی از ﺟدول X2
ﺑراﺑر اﺳﺖ ﺑا9/488 :
ﺑا مقاﯾسﻪ مقدار آماره آزمون ( )60/99و مقدار ﺑحرانی ( )9/488مالحظﻪ میﺷود ﮐﻪ آماره
آزمون از مقدار ﺑحرانی ﺑیشتر اﺳﺖ و درنتیجﻪ در ناحیﻪ  H1قرارگرفتﻪ ﺑناﺑراﯾن فرضیﻪ  H0رد
میﺷود ﻟذا در ﺳﻄح ﺧﻄای  0/05و ﺑا اطمینان  %95میتوان گفﺖ ﮐﻪ عوامل گروهی ﺑر تواناﯾی
افسران گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی مؤثر هستند.
فرضیه سوم :عوامل ﺳازمانی ﺑر تواناﯾی افسران گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی مؤثر
هستند.
نتاﯾج تحﻠیل آزمون ﮐای  2ﺑرای اﯾن فرضیﻪ ﺑﻪ ﺷرح ﺟدول ( )3میﺑاﺷد:
جدول ( )9محاسبه آماره آزمون کای  2فرضیه سوم
(

)

محاسبات آماري

فراواني مشاهدهشده

فراواني مورد انتظار

تفاوت

مربع تفاوت

سطوح آزمون

F0

Fe

F0 - Fe

(F0 - Fe)2

خیلی مخالفم

4

41

-41

419

42/17

مخالفم

2

41

-42

411

41/22

نظری ندارم

2

41

-1

11

2/97

موافقم

21

41

41

411

7/41

خیلی موافقم

19

41

24

114

14/9

جمع

71

71

-

291

=11/91 X2
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30
25
20
15
10
5

ﺧﻴﻠﻴ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ

ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ

ﻧﻈﺮی ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﻣﺨﺎﻟﻔﻣ

ﺨﻴﻟﻴ ﻣﺨﺎﻟﻔﻣ

0

نمودار ( )9فروانی سطوح فرضیه سوم

)

(

df= )2-1( )7-1(=)2-1( )5-1( =1×4=4
α = 0/05

ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄح مﻌنیداری  0/05و مقدار ( df= 4درﺟﻪ آزادی) مقدار ﺑحرانی از ﺟدول X2
ﺑراﺑر اﺳﺖ ﺑا9/488 :
ﺑا مقاﯾسﻪ مقدار آماره آزمون ( )63/56و مقدار ﺑحرانی ( )9/488مالحظﻪ میﺷود ﮐﻪ آماره
آزمون از مقدار ﺑحرانی ﺑیشتر اﺳﺖ و درنتیجﻪ در ناحیﻪ  H1قرارگرفتﻪ ﺑناﺑراﯾن فرضیﻪ  H1رد
میﺷود ﻟذا در ﺳﻄح ﺧﻄای  0/05و ﺑا اطمینان  %95میتوان گفﺖ ﮐﻪ عوامل ﺳازمانی ﺑر
تواناﯾی افسران گردانهای پدافند هوائی نیروی زمینی مؤثر هستند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
مﻄاﻟﻌات و مصاحﺒﻪهای انجامﺷده در ﺧصوص تأثیرات عوامل فردی ﺑر روی توانمندﺳازی
افسران گردانهای پدافند هواﯾی نشان میدهد ،ﺳﻄح تحصیالت ﺑاﻻ موﺟب افزاﯾش دانش و
تخصص فرد ،ﺑﻬﺒود وضﻌیﺖ ﺷغﻠی فرد در ﺧصوص ﮐیفیﺖ عمﻠﮑردی ،احساس ﺷاﯾستگی
میﺷود .همین طور افرادی ﮐﻪ ﺳاﺑقﻪ ﮐاری ﺑیشتری دارند از تجرﺑیات گذﺷتﻪ ﺧود اﺳتفاده
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میﮐنند و مسئوﻟیﺖهای ﮐاری ﺳنگینتری را ﺑﻪ عﻬده میگیرند و حجﻢ ﮐاری ﺑیشتری را
میتوانند ﺑﻪ ﺳرانجام ﺑرﺳانند و درنتیجﻪ توانمندتر عمل ﺧواهند ﮐرد .عامل دﯾگر ﮐانون ﮐنترل
اﺳﺖ ،درصورتیﮐﻪ ﮐارﮐنان دارای ﮐانون ﮐنترل ﺑاﻻﯾی ﺑاﺷند میتوانند محیط ﮐاری ﺧود را
تحﺖ تأثیر قرار دهند ،احساس مؤثر ﺑودن ﮐنند و احساس میﮐنند تﻌیینﮐننده آﯾنده ﺧوﯾش
هستند ،اگر ﺑﻪ آنها اﺧتیار ﺑیشتری واگذار ﺷود ﺑا صرف ﺧالقیﺖ در انجام وظاﯾف ،ﺑاعث ﮐاهش
هزﯾنﻪها ﺧواهند ﺷد .عامل دﯾگر احساس عزتنفس اﺳﺖ ﮐﻪ افراد دارای عزتنفس ﺑاﻻ احساس
میﮐنند دارای قاﺑﻠیﺖهای ﺑاﻻﯾی هستند درنتیجﻪ ﺑا توقﻊ ﮐﻢ ،هزﯾنﻪ ﮐمتری ﺑﻪ ﺳازمان تحمیل
ﺧواهند ﮐرد و ﺑا انجام وظاﯾف ﺳنگین درنﻬاﯾﺖ ﮐارآﯾی ﺳازمان را افزاﯾش ﺧواهند داد.
مﻄاﻟﻌات و مصاحﺒﻪهای انجامﺷده در ﺧصوص تأثیرات عوامل گروهی ﺑر روی توانمندﺳازی
افسران گردانهای پدافند هواﯾی نشان میدهد ،میزان توانمندی عالوه ﺑر عوامل فردی از عوامل
گروهی نیز تأثیر می پذﯾرد .ﮐارگروهی موﺟب افزاﯾش راندمان ﮐار و ﺑﻬﺒود اوضاع و ﺑﻬرهوری
ﺑاﻻتر میﺷود .اندازه گروه ﮐﻪ هرچﻪ گروه ﮐوچکتر ﺑاﺷد مسائل ﺳرﯾﻊتر ﺑﻪ نتیجﻪ میرﺳد و
اﯾن در حاﻟی اﺳﺖ ﮐﻪ نتاﯾج گروههای ﺑزرگتر ﺑﻬتر اﺳﺖ و ﺑازدهی ﺑﻬتری دارند .ترﮐیب گروه ﺑﻪ
اﯾن مﻌناﺳﺖ ﮐﻪ افراد مختﻠف ﺑا عقاﯾد مختﻠف و ﺑا ﺟنسیﺖهای مختﻠف در ﯾک گروه ﺑاهﻢ
ترﮐیب میﺷوند ﮐﻪ ﺑاعث می ﺷود گروه اثرﺑخشی ﺑیشتر داﺷتﻪ ﺑاﺷند .هرچقدر ﺷﻌاع اعتماد
ﺑیشتر در گروههای ﮐاری ﺑیشتر ﺑاﺷد ﺳرماﯾﻪ اﺟتماعی ﺑیشتری نیز ﺧواهد داﺷﺖ.
مﻄاﻟﻌات و مصاحﺒﻪهای انجامﺷده نشان داد عوامل ﺳازمانی ﺑر روی توانمندﺳازی افسران
گردانهای پدافند هواﯾی تأثیرگذار اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾنگونﻪ ﮐﻪ اﺑﻬام در نقش موﺟب اﯾجاد عدم
اطمینان و تصمیﻢگیری غﻠط میﺷود و میتواند ﺑﻪ واﮐنشهای متناقض ،احساس تنش ،ﮐاهش
اعتمادﺑﻪنفس و نارضاﯾتی در فرد منجر ﺷود .اﺑﻬام نقش میتواند ﺑر ﮐارآﯾی و عمﻠﮑرد فرد تأثیر
منفی گذارد و درنتیجﻪ توانمندی فرد را ﮐاهش دهد .هرچقدر حیﻄﻪ ﮐنترل محدود و ﮐنترل
ﺷدﯾدتر ﺑاﺷد ﮐارﮐنان احساس عدم ﺷاﯾستگی میﮐنند و انگیزش درونی ﺧود را از دﺳﺖ
میدهند .اصل حیﻄﻪ ﮐنترل ،ﺑیان مىﮐند ﮐﻪ عده زﯾردﺳتانى ﮐﻪ ﺑﻪطور مستقیﻢ ﺑﻪ هر
ﺳرپرﺳﺖ گزارش مىدهند ،ﺑاﯾد محدود ﺑاﺷد .اﯾن موضوع قدمتى ﺑﻪاندازه ﺳازمان دارد و ناﺷى
از اﯾن عقیده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾک مدﯾر ،ﺑﻪتنﻬاﯾی نمىتواند ﺑﻪطور مؤثرى عده ﺑسیارى از افراد را
ﺳرپرﺳتى ﮐند .اﯾن عقیده وقتى تقوﯾﺖ ﺷد ﮐﻪ فرماندهان ارتش درﯾافتند ﮐﻪ حیﻄﻪ نظارت
محدود در موقﻌیﺖ هاى رزمى ﮐارآمدتر اﺳﺖ .نظرﯾﻪ ﺳنتى مدﯾرﯾﺖ مﻌتقد ﺑود ﮐﻪ عده
زﯾردﺳتانى ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾک مدﯾر گزارش مىدهند ،مىتوانند ﺑین چﻬارتا دوازده تن ﺑاﺷند.
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در دﺳترﺳی ﺑﻪ مناﺑﻊ مدﯾران ارﺷد فﻌاﻟیﺖهای ﺳازمانی را ﺑﻪ دﺳﺖ واحدهای ﮐوچکتر
میﺳپارند و مناﺑﻊ را ﮐﻪ ﺷامل :ماﻟی ،مﻠزومات ،مواد و  ...اﺳﺖ را در اﺧتیار اﯾن گروهها قرار
میدهند ﮐﻪ اﯾن موﺟب احساس قدرت ﺑیشتر و احساس ﮐفاﯾﺖ نفس میﺷود .ﺑﻌالوه آنچﻪ در
ﺑیشتر موارد ﺑرای ﮐارﮐنان توانمند و ﺑاانگیزه محدودﯾﺖ اﯾجاد میﮐند مناﺑﻊ محدود اﺳﺖ اگر
توان ﺳازمان ﺑﻪگونﻪای ﺑاﺷد ﮐﻪ ﮐارﮐنان در حد توانمندیهاﯾشان ﺑﻪ مناﺑﻊ مختﻠف دﺳترﺳی
داﺷتﻪ ﺑاﺷند قﻄﻌاً ﺳرعﺖ دﺳتیاﺑی ﺑﻪ اهداف ﺳرﯾﻊتر ﺧواهد ﺷد.
دﺳترﺳی ﺑﻪ اطالعات ﯾﮑی از عوامل مﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑاعث افزاﯾش آگاهی ﮐارﮐنان میﺷود و
ﮐارﮐنان احساس مؤثر ﺑودن و توانمندی ﺑیشتری میﮐنند .هرچﻪ ﮐارﮐنان اطالعات ﺑیشتر
(ﺑازﺧورد) درزمینﻪی مﻬارت ها و دانش فنی از همﮑاران توانمند ﺧود درﯾافﺖ ﮐنند ،ﺑیشتر در
ﺷناﺳاﯾی مﻬارت و دانش ﺟدﯾد ﮐﻪ ﺑاﯾد ﮐسب ﮐنند ،تواناتر ﺧواهند ﺷد .ﺳازمانها ﺷروع ﺑﻪ
پذﯾرش اﯾن موضوع ﮐردهاند ﮐﻪ اﺳتفاده از ﺑازﺧورد ﺑرای ﺷناﺳاﯾی نیازهای آموزﺷی ،تﻌﻬد قوی
ﺑﻪ تشﮑیل و توﺳﻌﻪ تیﻢها اﺳﺖ.
تشﮑیل ﮐمیتﻪهاﯾی ﺟﻬﺖ آموزشهای مرتﺒط ﺑا ﺷغل افسران ﺑاعث ارتقاء ﺳﻄح دانش و
تحصیالت آنان میﺷود .ﺑرگزاری دورههای آموزش ضمن ﺧدمﺖ ،تشوﯾﻖ افسران ﺑﻪ ادامﻪ
تحصیالت عاﻟی ،غنیﺳازی محتوای دورههای آموزﺷی ،نمونﻪهاﯾی ﺑرای پیشنﻬاد ﺑﻪمنظور ارتقاء
ﺳﻄح دانش و تحصیﻠی افسران اﺳﺖ .در ﺧصوص ﮐانون ﮐنترل مسئوﻻن ﺳازمان ﺑﻪ افسران
مجموعﻪ ﺧود اعتماد ﮐنند و ﺑﻪ آنان ﺑازﺧوردهای مثﺒﺖ ﺑدهند و ﺑﻪهیچعنوان آنها را تحقیر
نﮑنند و همیشﻪ ﺑگوﯾند ﮐﻪ ﺧواﺳتن توانستن اﺳﺖ و ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ تواناﯾیهاﯾشان ﺑﻪ آنان
مسئوﻟیﺖ واگذار ﮐنند .در ﺧصوص افزاﯾش عزتنفس ،فرماندهان ارﺷد ﺳازمان؛ افسران را ﺑﻪ
ﺧود واﺑستﻪ نﮑنند و روش ﮐار را ﺑرای آنان تشرﯾح نماﯾند .ﺳﺒک مدﯾرﯾﺖ ﺑﻪگونﻪای ﺑاﺷد در
تصمیﻢگیری ازنظر ﮐارﺷناﺳان و ﮐارﮐنان ﺧالق اﺳتفاده ﺷود و فرصﺖ مالقات ﺑرای همﻪ
افسران و ﮐارﮐنان فراهﻢ ﺷود و حتی ﺧود مسئوﻻن ﺑﻪ مالقات آنان ﺑروند .ﺑرای تشﮑیل
گروههای ﮐاری میتوان افسران ﺑاتجرﺑﻪ و ﺧﺒره را در ﮐنار افسران ﺟدﯾد ترﮐیب ﮐرد و ﺑا
هﻢفﮑری و همﮑاری ﮐارهای مشﮑل را آﺳان ﺳاﺧﺖ و تحقﻖ اهداف ﺳازمان را تسﻬیل ﮐرد.
ﺷفاف ﮐردن ﺷرح وظاﯾفها ،تدوﯾن دﺳتوراﻟﻌملهای واضح و پرهیز از ﮐﻠیگوﯾی روشهاﯾی
ﺑرای ﮐمرنگ نمودن اﺑﻬام نقش اﺳﺖ .فرماندهان ارﺷد میتوانند ﺑا تفوﯾض اﺧتیار هﻢ ﺟاﯾگاه
فرد در ﺳازمان را مﻬﻢتر ﮐنند و هﻢ ﺑرای ﺳرپرﺳتان و مدﯾران ردههای پاﯾینی ﺑاعث افزاﯾش
حیﻄﻪ ﮐنترل ﺑر ﮐارﮐنانشان ﺷوند.
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ﺑﻪ پژوهشگران آتی توصیﻪ میﺷود ﺑحث توانمندﺳازی از نگاه دﯾنی و اﺳالم در ﺧصوص
افسران موردتحقیﻖ قرار گیرد تا نتاﯾج آن موردتوﺟﻪ ﺑیشتر قرار گیرد .از محدودﯾﺖهای اﯾن
تحقیﻖ میتوان اﺷاره ﺑﻪ اﯾن مﻄﻠب ﮐرد ﮐﻪ نتاﯾج حاصل از تحقیﻖ ﺑﻪ ﺟامﻌﻪ آماری ﺧودش
قاﺑلتﻌمیﻢ اﺳﺖ و در تﻌمیﻢ آن ﺑﻪ ﺳاﯾر ﺟوامﻊ آماری میﺑاﯾسﺖ احتیاط ﻻزم صورت گیرد.
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