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بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي افسران صف (مطالعه موردي :مركز
آموزش شهيد باهنر كرمان)
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غالمرضا مختاری
تاریخ دریافت1395/10/25 :
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تاریخ پذیرش1395/11/13 :

چکیده

در این پژوهش تالش شده است تا عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران صف مركز

آموزش شهيد باهنر كرمان شناسائی و اولویت بندی شود .روش به کار رفته در این تحقیق
از طريق مطالعات كتابخانهاي ،اطالعات مربوط به مباني نظري جمعآوري شد و از طريق

پرسشنامه محقق ساخته ،دادههاي موردنياز پژوهش جمعآوري گرديد .از اینرو ،پنج معیار

مؤثر بر توانمندسازی شامل :آموزش ،تفويض اختيار ،غنيسازي شغلی ،انگيزههاي فردي

و سبك مديريت مشاركتي انتخاب و شاخصهایی برای هرکدام معرفی گردید و در قالب
طیف پنج امتیازی لیکرت از افسران خواسته شد تا ارزشگذاری نمایند .سپس ،به منظور

بررسی وضعیت متغیرهای مطالعه از آزمون  tیک نمونهای و برای بررسی سؤال ها از

معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  SPSSو  PLS2استفاده شد و حداقل معنیداری
 0/01در نظر گرفته شد.

نتايج حاصل از آنالیز دادههای منتج از  80پرسشنامه ،نشان داد که عوامل آموزش

شغلی ،انگيزههاي فردي ،سبك مديريت مشاركتي ،غنیسازی شغلي و تفويض اختيار

ب ه ترتيب بيشترين تأثیر را بر توانمندي افسران صف در مركز آموزش شهيد باهنر كرمان
نشان داده است كه نيازمند توجه هر چه بيشتر مديران تصميمگيرنده به اين معيارها ميباشد

تا از اين طريق ،كمك شاياني به عملكرد مديران ارشد و متوليان برنامههاي آموزش و
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توانمندسازي پويا در ناجا صورت پذیرد.

واژگان كليدي :افسران صف ،توانمندسازی افسران  ،مرکز آموزش شهید باهنر کرمان
 -1دانشجو کارشناسی ارشد پیشگیری از جرم ،دانشگاه علوم انتظامی ،ایران ،شماره تلفن09159962254 :
Skhosravi617@gmail.com

مقدمه

اساسیترین مسئولیت ذاتی فرماندهان و مدیران کوشش در مسیر تعالی بخشیدن به

شخصیت اسالمی و انسانی و حفظ و ارتقاي روحیه کارکنان یگان جمعی و تعلیم و تربیت

کارکنان و ...میباشد (آییننامه انضباطی نیروهاي مسلح ج.ا.ایران؛ فصل ششم) .بیشک

میتوان گفت فرماندهان و مدیران نیروي انتظامی ،مسئولیتی خطیر در اجراي سیاستها و
تدابیر آن داشته و عالوه بر مدیریت ،داراي نقشهای دیگري نظیر رهبر ،مربی ،پدر ،معلم،
مشاور و ...هستند .ایفاي درست چنین نقشهایی ایجاب میکند آنان در حیطههای علوم

رفتاري بهویژه تربیت صحیح کارکنان تحت امر خود با دانش روز آشنا شوند (سوري،
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نيز در اين راستا همگام با ديگر نهادها و

سازمانهاي ايران اسالمي و با توجه به وظايف خطير خود اقداماتي را در دستور كار دارد
كه از جمله آنها توجه به امر تعالي سازماني است .امروزه ،سازمانها در محیطی کام ً
ال

رقابتی همراه با تحوالت شگفتانگیز باید اداره شوند .بدون اصالح و بهبود كيفيت نيروي
انساني سازمانها ،پيشرفت اقتصادي و اجتماعي نیز ناممكن است .از این رو ،مديران اگر

بخواهند زیرمجموعه خود را از نظر تخصصي اداره نمايند ،بايد در جهت آموزشوپرورش،
سازمان ،اختيارات ،مسئوليتها ،خطمشي و سيستمها ،محيط مساعدي را فراهم آورند .از

اینرو ،هدف از توانمندسازي را میتوان اینگونه بیان نمود که عبارت است از فراهم شدن

شرایط واگذاري اختيار و مسئوليت بيشتر و قدرت بخشیدن به كاركنان با ايجاد انگيزه،

طراحي و ساختار مناسب ،آموزش مؤثر با مديريت كارآمد.
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در این خصوص ،آموزش ،زمينۀ مساعدي را براي رشد و پرورش استعدادها و

قابليتهاي كاركنان فراهم کرده و ضمن بهبود كميت ،كيفيت كار و عملكرد كاركنان،

شرايط مناسبی براي جايگزيني ،ارتقا ،ترفيعها و چرخشهاي شغلي مهيا میکند و امكان

برقراري توزيع متناسب و متعادل مشاغل را بين كاركنان به وجود میآورد .کارکنان زمانی

میتوانند بهخوبی از عهده وظایف محوله برآیند که مهارت ،دانش ،توانایی و انگیزه الزم
را داشته باشند و اهداف سازمانی را بهخوبی بشناسند .ابزاری که میتواند در این زمینه به
کمک مدیران بشتابد ،فرایند (توانمندسازی) است .تواناسازي كاركنان يك راهحل كام ً
ال

متفاوت براي كار كردن انسانها با يكديگر و در سازمانهاست .در چارچوب اين راهحل

جديد ،كاركنان احساس ميكنند كه نه فقط در مورد انجام دادن كار و وظايف خودشان،

بلكه نسبت به بهتر كاركردن كل سازمان نيز مسئوليت دارند .تيمهاي كار ،از جمله تيمهاي
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كاري خودگردان ،بهطور مستمر براي بهبود عملكرد و دستيابي به سطوح باالتري از

بهرهوري باهم كار ميكنند .منابع انساني در افزايش توانمندسازي سازمان ،نقش كليدي
دارد و در واقع منابع انساني است كه با استفاده از توانايي براي كاركردن ،قدرت جسمي
و معنوي خود ،دانش و مهارتش ،به آن قدرت آفرينش و خالقيت ميبخشد .اكنون
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توانمندسازي به يكي از دغدغههاي مديران تبديل گرديده؛ زیرا مدیران دريافتهاند كه

انسانها ،حدود يكسوم يا بيشتر از ساعات بیداری خود را در محيط كار ميگذرانند،

تواناسازي كاركنان موجب افزايش مبناي قدرت و منزلت در محل كار است .بنابراين لزوم

پرورش كاركناني كه داراي توانايي خود مدیریتی باشند باعث شده كه «توانمندسازي»
نيروي انساني بهعنوان يك پارادايم جديد توجه بسياري از صاحبنظران مديريت را

بهسوي خود جلب كند (محمدي مقدم و همكاران.)1392 ،

از آنجایی که ناجا از معدود نهادهایی بشمار میرود که یکی از مهمترین اهداف آن،

آموزشوپرورش نیروهای متخصص و کارآمد است ،لذا توجه به نقش حساس و مهم
افسران صف به عنوان یکی از متولیان اصلی تربیت و تا اندازهای آموزش فراگیران،
از ضرورت باالیی برخوردار است .از همین رو ،توانمندسازي نيروي انساني يكي از

کلیدیترین رويكردهاي توسعه منابع انساني هست كه منجر به بالندگي نيروي انساني در

سازمان میگردد .سازمانها همواره نيازمند افرادیاند كه بتوانند نوآوريها را بيابند و بتوانند

محصوالت و خدمات خود را بهبود بخشند ( .)2000 ,Smiteدر این پژوهش تالش شده
است تا با استفاده از پژوهش صورت گرفته در نظام جامع افسران صف عوامل مؤثر بر
توانمندسازی افسران صف مركز آموزش شهید باهنر كرمان تدوین و ارائه شود.
از همین رو ،سؤال اصلی در پژوهش حاضر عبارت است از:

اثرگذاري متغیرهای آموزش نيروي انساني ،تفويض اختيار ،غنيسازي شغلی ،انگيزههاي

فردي و سبك مديريت مشاركتي ،بر توانمندسازی افسران صف چگونه خواهد بود؟

پیشینه تحقیق
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پژوهشهای متعددي در داخل و خارج از ایران در زمینه توانمندسازي افسران صف و

عوامل مؤثر بر آن در داخل و خارج كشور صورت گرفته است كه به شرح برخي از آنها
پرداخته میشود:

سلطاني و سادات هاشمي ( ،)1390در بررسي توانمندسازي افسران ،الزام سازمانهای

پليس در قرن  21بيان داشتند كه به منظور اجراي موفق برنامههای توانمندسازي برنامهریزی

راهبردي منابع انساني و فرهنگسازی مناسب در بلندمدت و بازنگري در شیوهها و محتواي
آموزشي افسران پليس ،افزايش انعطافپذیری ساختار سازماني ،تغيير سبك مديريت

سازمان و تأكيد بر پذيرش و پیادهسازی فناوریهای نوين ،اقداماتي است كه بايد به انجام
رساند .هاشمى و سلطانى ( )1392به اين نتيجه رسیدهاند كه بين سبك رهبرى فرماندهان

صف و رضايت از زندگى دانشجويى و نيز عملكرد جمعى گروهانها ،همبستگى مثبت و

معنادارى وجود دارد .ويو و شرت ( )1996در تحقيق خود به وجود رابطه بين توانمندي
روانشناختی معلمان و تعهد شغلي پي بردند و بيان كردند بين مؤلفههای توانمندسازي

روانشناختی و رشد حرفهاي رابطه وجود دارد .فوكس ( )1998در تحقيقي تحت عنوان

كاركنان قرار داد؛ و پس از بررسي پاسخهاي كاركنان در نتیجهگیری خود بيان كرده است

كه همهي مديران اذعان داشتهاند كه استفاده از انواع مختلف آموزشهاي حین خدمت

براي افزايش و توسع ه مهارتهاي كاركنان ضروري است .بالنچارد ( ،)2003توانمندسازي

به معناي قدرت بخشيدن است و اين يعني به افراد كمك كنيم تا احساس اعتمادبهنفس

خود را بهبود بخشند و بر ناتواني خود چيره شوند و در افراد شور و شوق فعاليت ايجاد و

انگیزههای دروني آنان را براي انجام دادن وظيفه بسيج كنيم .اكست ( ،)2007در پژوهش

خود دريافته است كه رفتار همراه با مراعات از سوى رهبران ،قدرت انگيزشى بالقوهاى
دارد و كاركنا ِن چنين رهبرانى باانگیزهترند.

مبانی نظری تحقیق
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«توانمندسازي كاركنان با استفاده از مدل استاد ،شاگردي» سؤاالت باز پاسخي را در اختيار

توانمندسازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای الزم در کارکنان برای

قادر ساختن آنان به ایجاد ارزشافزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان
به عهده دارند ،توأم با کارایی و اثربخشی است (کانگر و کاننگو  .)13 :1988 ،تاریخچه

اولین تعریف اصطالح توانمندسازی به سال  1788بر میگردد که در آن توانمندسازی را
به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود میدانستند که این اختیار بایستی به فرد

اعطا یا در نقش سازمانی او دیده میشود (نادری و همکاران .)66 :1386 ،

بسیاری از مدیران به توانمندسازی از این دیدگاه مینگرند که به افراد قدرت تصمیمگیری

میدهد ،بسیاری از کارکنان نیز منظور از توانمندسازی را کسب آزادی بیقید و شرط برای

اجرای هر کار میدانند .همچنین توانمندسازی آزاد کردن نیروی درونی افراد برای کسب
دستاوردهای شگفتانگیز است .توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است و این یعنی
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به افراد کمک کنیم تا احساس اعتمادبهنفس خود را بهبود بخشند ،بر توانایی یا درماندگی

خود چیره شوند و در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزههای درونی آنان را برای
انجام دادن وظیفه بسیج کنیم (ابطحی و عبسی.)2 :1386 ،

پیتز ( )2005بهطورکلی مزایای بهکارگیری توانمندسازی را در دو طبقه تقسیمبندی
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کرد:

الف) مزایای سازمانی :سازمانها تنها زمانی میتوانند بهبودهای زیادی در زمینه¬های

عملکرد اقتصادی داشته که کارکنان توانمندی داشته باشند.

ب) مزایای فردی :کارکنان توانمند ،تضاد و ابهام کمتری را در نقش خود دارند و کنترل

بیشتری بر محیط را تجربه مینمایند .مقیاسهایی چون نرخ جابهجایی و غیبت بهصورت
غیرمستقیم در راستای چنین هدفی به کار میروند (پیتز .)8 :2005 ،

قدرت سازمانی با به مشارکت گذاردن آن افزایش مییابد .قدرت رهبر با توانمند

ساختن دیگران کاهش نمییابد ،بلکه وقتیکه عملکرد کل سازمان بهتر میشود ،قدرت

رهبر افزایش نیز مییابد« .کانتر» میگوید ،بهرهوری ملل نیز مانند سازمانها با افزایش
سطح مهارتها باال خواهد گرفت (کانتر .)63 :1979 ،

توانمندسازی رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان را بهبود میبخشد.

توانمندسازی موجب افزایش رضایت کارکنان و کیفیت زندگی کاری کارکنان میشود .در

دو سوم شرکتها ،کیفیت ،خدمات بهتر و بهرهوری بهعنوان نتایج حاصله از تالشهای

مشارکت کارکنان گزارششده است .نیمی از شرکتها عالوه بر آن ،سودآوری و آمادگی

رقابت را کسب کردهاند .این موارد ،ارتباط بین توانمندسازی و عملکرد مالی شرکتها را
موردحمایت قرار میدهد (باون و الولر .)75 :1995 ،

در متون روانشناسی ،از قدرت و کنترل بهعنوان نوعی حالت روحی که از درون

موجب انگیزش افراد میشود ،سخن به میان آمده است .بهعنوانمثال ،کانگر و کاننگو

( )1988به نقل از مک کللند ( )1975عنوان داشت افراد بهطور طبیعی میل به قدرت و
تحت کنترل درآوردن سایرین دارند ،نیاز قدرت افراد زمانی ارضا میشود که آنها فکر

کنند دارای قدرت بوده و میتوانند به هنگام رویارویی با حوادث ،موقعیتها و یا افراد

مختلف از خود واکنش مناسب نشان دهند

برخی اندیشمندان دیدگاه نظریتری برای تعریف توانمندسازی ارائه کردهاند .از دیدگاه

آنان توانمندسازی فرایندی برای ایجاد انگیزه کاری درونی از طریق آمادهسازی محیط و

ایجاد مجرای انتقال برای احساس خود اثربخشی بیشتر و نیرو و توان باالتر است (کانگر

و کاننگو .)490 :1988 ،

توانمندسازی میتواند پیامدهای رفتاری مهمی در پی داشته باشد به عنوان مثال ،گیکاس

دریافت که احساس شایستگی منجر به ابتکار عمل ،تالش و پشتکار در برابر موقعیتهای

چالشی میگردد .بر طبق تحقیقات «دسی و ریان» ( )1989آزادی عمل کارکنان در

شغلشان منجر به واکنش سریع آنان در برابر موانع و مشکالت خواهد شد (اسپریتزر،
.)1460 :1995

روش تحقيق

روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و نظر به اینکه این پژوهش به بررسی

کتابخانهای ،اطالعات مربوط به مباني نظري جمعآوری شد و از طريق پرسشنامه ،دادههای

موردنياز پژوهش جمعآوری گرديد .به همین منظور روایی محتوایی پرسشنامههای مورد

استفاده در این مطالعه مورد تأیید  10تن از خبرگان دانشگاهی قرار گرفت .پایایی ،کیفیت

ابزار یا روش جمعآوری دادهها را نشان میدهد .اعتبار پرسشنامهها با استفاده از آلفاي

كرونباخ ارزيابي شد كه نتيجه به دست آمده حاكي از ميزان پايايي پرسشنامههاي برآورد

شده و نشان از پايايي باالي ابزار اندازهگیری است .با توجه به اینکه حجم جامعه آماري

افسران صف مركز آموزش شهيد باهنر كرمان  80نفر است ،روش نمونهگیری تمام شمار
استفادهشده است .بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات پژوهش حاضر طی تک نمونهای،

روشهای تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد.

بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي افسران صف

رابطه و اثر متغیرها میپردازد از نوع همبستگی است .در اين پژوهش ،از طريق مطالعات

در برازش معادالت ساختاری ،بهمنظور تأیید ساختار عاملی مدل از ضرایب معناداری و
نیکوی برازش مورد استفاده قرار گرفت .آناليزهاي نرمافزاری در محيط SPSSو PLS2

انجام گرديد.

يافته ها

برای بررسی وضعیت متغیرهای مورد مطالعه از آزمون  tیک نمونهای استفاده شد.

نتایج حاصل از این آزمون درجدول  2آورده شده است .برای امتیازدهی ،میانگین مجموع

نمرات سؤاالت هر مؤلفه بهعنوان مبنا در نظر گرفته شد و با توجه به طیف پنجدرجهای

لیکرت نقطه برش طیف میانی پرسشنامه 3 ،بود که در پژوهش حاضر معیار مقایسه
میانگین بدین صورت بود که میانگین ( )2/33-1در سطح نامطلوب )3/66-2/34( ،در
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سطح نسبت ًا مطلوب و ( )5-3/67در سطح مطلوب ارزیابی شد.
جدول  :2نتایج آزمون  tیک نمونهای برای بررسی وضعیت موجود متغیرهای مطالعه
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سطح اطمینان  0/99معنیداری کمتر  0/01است.

نتایج حاصل از آزمون  tیک نمونهای نشان میدهد که همه مؤلفههای توانمندسازی

افسران صف در حد مطلوب است ( p>0/001و میانگین مالکی بیشتر از  )3/67قرار

گرفته است.

تحلیل عاملی تاییدی

در این پژوهش نیز در جهت بررسی روابط علی بین متغیرها و انجام تحلیل عاملی

تأییدی ،از روش معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون استفاده

شده است .برای آزمون معادالت ساختاری از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSکه

یک فن مدلسازی مسیر واریانس محور است ،استفاده شد .به اين منظور ،در مدل PLS

دو مدل آزمون گرديد :مدل بیرونی و مدل درونی .مدل بیرونی همارز مدل اندازهگیری
( )CFAو مدل درونی مشابه تحلیل مسیر در مدلهای معادالت ساختاری است؛ این

روش ،روشهای تحلیل عاملی و رگرسیون خطی را باهم ادغام میکند و در نتیجه آن

میتوان هم ساختار عاملی پرسشنامه را تأیید نمود و هم اینکه ارتباط بین خصیصههای

مکنون را به شکل ضرایب رگرسیون نشان داد (هنلین ،اندرس و کاپالن .)2004 ،

یکی از عمدهترین دالیل گرایش به استفاده از روش PLSاین است که این فن نیازمند

مفروضات کمتری در مقایسه با دیگر روشها است .برای نمونه در آنالیز به کمک

روشهای مبتنی بر ماتریس کوواریانس در محیطهای لیزرل و آموس مفروضاتی باید

تأمین شود که از جمله میتوان نرمال بودن  ،همبستگی متغیرها  ،مقادیر بسیار باال یا پایین

مقادیر گم شده  ،روابط خطی بین متغیرها و برابری واریانسها را نام برد.

در وهلهی نخست تالش بر آن بود تا مدل بیرونی (مدل اندازهگیری) مورد بررسی

قرار گیرد تا اعتبار ابزار مورد پژوهش مورد تایید واقع شود و پس از تایید اعتبار ابزار به

بررسی سؤاالت و فرضیات (مدل ساختاری) پژوهش پرداخته خواهد شد.
پایایی سؤالها

در این مرحله تالش بر آن بود مدل بیرونی مورد بررسی قرار گیرد .بهمنظور برآورد

بهتر از بارهای عاملی وزنهای مسیر ،دادهها پس از تعیین حجم نمونه در دستور بوت

استراپ ،به تعداد  500بار نمونهگیری ،هر بار پس از جدا کردن  1نفر از حجم نمونه

انجام و آنگاه بارهای عاملی هر یک از مادهها بر روی هر یک از مؤلفههای پنجگانه

پرسشنامه نیز بر روی نمرههای کل مقیاس محاسبه شد .وزنهای عاملی هر یک از
گویهها بر روی هر یک از مؤلفهها و بر روی نمرههای کل در جدول  3ارائه شده است.
جدول  3بارهای عاملی و معناداری سؤاالت

بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي افسران صف

الف)اعتبار یابی ابزار سنجش توانمندسازی افسران صف
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نتایج تحلیل عاملی تأییدی و بارهای عاملی هر یک از گویهها در ارتباط با عامل

موردنظر و کل نمره در جدول  3آورده شده است .یافتهها نشان میدهند که بار عاملی
96

استاندارد و معناداری  tدر سطح  95درصد اطمینان برای تکتک سؤاالت هر عامل

مشخص شدهاند .شاخص ارزیابی میزان ارتباط هر سؤال به عامل زیربنایی آن ،نشان
از ارتباط معنادار سؤاالت است؛ بنابراین ،همه سؤاالت بهطور معنادار به عامل زیربنایی

خود مرتبط هستند و میتوان گفت که مدل اندازهگیری طی ارزیابی شاخصهای جزئی

مطلوب است .همانگونه که میدانیم به هر میزان بار عاملی گویهی بیشتر باشد ،قدرت

بیشتری برای تبیین عامل مورد نظر و نمره کل دارد.

پایایی مؤلفهها

پایایی ترکیبی میزان کفایت گویههای یک عامل نهفته را در اندازهگیری آن میسنجید

که توسط ورتس و همکاران ( )1974معرفی شد که مقدار پایایی ترکیبی باالتر  0.7باشد

نشان از پایداری درونی مناسب است و ذکر این نکته ضروری است که پایایی ترکیبی

معیار بهتری از آلفا به شمار میرود (وینزی و همکاران .)2010 ،در نتیجه ضریب هم

متغیرهای پنهان باالتر از  0.7میباشد .ضریب قابل قبولی میباشد .طبق نتایج حاصل در
جدول مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش آمده است که مقدار  0/6برای متغیرهای

)1393؛ و شاخص افزونگی کیفیت مدل ساختاری برای هر متغیر درونزا با توجه به مدل
اندازهگیری میسنجد که از حاصل شاخص اشتراک در مقادیر ضریب تعیین به دست

میآید و نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخصهای یک سازهی درونزا است؛ که از یک یا

چندسازهی برونزا تأثیر میپذیرد که مقادیر  0.15 ،0.02و  0.35را تعیین نمودند (آذر و
همکاران )1391 ،که مقادیر قابل قبول هستند.

جدول  :4شاخصهای پایایی مؤلفهها

بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي افسران صف

با تعداد سؤالهای اندک ضریب قابل قبولی محسوب میشود( .داوری و رضازاده،
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ب)روایی همگرا و واگرا مؤلفهها

روایی همگرا سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط گویههای آن است که برای

سنجش آن میتوان از معیار متوسط واریانس استخراجی استفاده کرد .این معیار توسط

فورنل و الرکر ( )1981پیشنهاد شد و مگنر و همکاران ( )1996مقدار روایی همگرا

باالیی  0.4را قابل قبول دانستند .در نتیجه طبق جدول  5همه متغیرهای پنهان ضریب
قابل قبولی دارند.
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جدول  :5ماتریس همبستگی و روایی همگرا و واگرا فورنل و الرکر

طبق مندرجات جدول برای بررسی روایی واگرا بهوسیله ماتریس صورت میپذیرد

که یک مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفهها ،باید تمایز و تفکیک بیشتری را در بین مشاهده

پذیرهای (سؤاالت) خودش داشته باشد تا بتوان گفت مؤلفه مدنظر روایی واگرا باالیی
دارد .در روایی واگرا به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که تا چه حد یک عامل

در رقابت با عاملهای خارجی ،نامرتبط و محاسبه نشده میتواند واریانس مجموعهای

سؤاالت را تبیین کند؟ اگر عاملی بیشترین مقدار از واریانس درون مجموعهای سؤاالت
را برآورد کند و در واقع ،با عاملهای نامرتبط همبستگی کمتری نشان دهد ،دارای روایی

واگرا است به عبارت دیگر ،جذر روایی همگرا هر مؤلفه بیشتر از حداکثر همبستگی آن
مؤلفه با مؤلفههای دیگر باشد (اعداد روی قطر جدول ( )4فورنل و الرکر)1981 ،؛ که
اعداد مندرج نشان از روایی واگرای مناسبی در روش فورنل و الرکر میباشد.

بررسی سؤاالت و فرضیات پژوهش
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پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی و استخراج گویههای حائز بار عاملی معنادار ،نسبت

به بررسی پایایی و روایی گویهها اقدام گردید .در این راستا ،برای بررسی معنیداری
ساختار عاملی ،تحلیل عاملی تأییدی به انجام رسید تا در ادامه برازش الگوی ساختاری

مورد ارزیابی قرار گیرد .با استفاده از مدل ساختاری روابط بین سازهها به لحاظ علی
مورد بررسی قرار میگیرد .در واقع با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازهها

با استفاده از ضریب مربوطه میتوان به بررسی معنیدار اثرات بین سازههای پژوهش

پرداخت .بهمنظور بررسی معنیداری ضرایب مسیر از طریق بازنمونهگیری به روش
تغییرات سطح سازه برای اصالح خطای تغییر عالمت در حالت  500نمونه که در روش

حداقل مربعات جزئی توصیه شده (محسنین و اسفیدانی )1393 ،استفاده شد .نتایج در
 .1آموزش شغلي بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد.

 .2تفويض اختيار بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد.

 .3غنيسازي شغلي بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد.
 .4انگيزههاي فردي بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد

جدول  6نشان میدهد که مدل از اعتبار خوبی برخوردار است.

فرضیههای پژوهش:

 .1آموزش شغلي بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد.

 .2تفويض اختيار بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد.

 .3غنيسازي شغلي بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد.
 .4انگيزههاي فردي بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد

ك مديريت مشارکتی بر توانمندسازي افسران صف تأثیر معناداری دارد.
 .5سب 
جدول  :7فرضیههای پژوهش

بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي افسران صف

ك مديريت مشارکتی بر توانمندسازي افسران صف تأثیر معناداری دارد.
 .5سب 
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معناداری ضرایب مسیر فقط صحت رابطهها را نشان میدهد نه شدت رابطه بین

سازهها .پس با این نتیجه ضرایب مسیر که در  .1آموزش شغلي بر توانمندسازي افسران
صف تأثیر دارد.

 .2تفويض اختيار بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد.

 .3غنيسازي شغلي بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد.
 .4انگيزههاي فردي بر توانمندسازي افسران صف تأثیر دارد

ك مديريت مشارکتی بر توانمندسازي افسران صف تأثیر معناداری دارد.
 .5سب 
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جدول  7ذکر شده است از  2.58باالتر میباشد (در سطح اطمينان  )0/99که نشان از

صحت رابطهها در سطح اطمینان  0.99است.

ضریب تعیین نشان از تأثیر متغیر برونزا بر متغیر درونزا میباشد این معیار قابلیت

کاهش خطاها در مدل اندازهگیری و افزایش واریانس بین سازه و شاخصها را دارد که
صرف ًا در  PLSکنترل میشود .چین ( )1998سه مقدار  0.33 ،0.19و  0.67را بهعنوان

مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای شدت رابطه معرفی میکند که مقدار ضریب تعیین

متغیرهای درونزا در حد قابل قبولی هستند.

معیار نیکوی برازش مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که پس

از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش

بخش کلی را نیز کنترل نماید که توسط تننهاوس و همکاران ( )2004ابداع گردید و طبق
فرمول زیر محاسبه میشود سه مقدار  0.25 ،0.01و  0.36را بهعنوان مقادیر ضعیف،

متوسط و قوی معرفی نمودند؛ که با محاسبهی که از مدل انجام شد مقدار قوی برازش

شد كه به اين معني میباشد كه در اين مدل پژوش ،مقدار  0/55كه از شرايط مطلوبي
برخوردار است.

شاخص نیکوی برازش

نتيجهگيري

در هر كشورى پليس و نيروهاي انتظامي به عنوان يكى از مهمترین نهادهاى جامعه،

نقش بسزايى در تأمین امنيت و نظم عمومي آن ايفا میکند و سربازان آموزش به عنوان
100

مهمترین اركان امنيت داخلي كشور براى آينده تربيت میشوند؛ لذا توانمندسازي افسران

صف به عنوان رکن اصلی در آموزشو پرورش سربازان از اهميت بسياري برخوردار

است ،و بهبود آن تأثيرات مثبتى بر دستاوردهاى افسران و مراكز آموزش دارد كه حائز

توجه میباشد .توانمندسازي كاركنان و سازمانها موجبات افزايش سطح اعتماد بين

كاركنان و سازمانها را مهيا نموده و طرز فكر سلسلهمراتب سنتي را از میانبر میدارد و

به افراد كمك ميكند كه افق روشني از دورنماي شغلي خود را مشاهده نمايند .پژوهشها

نشان ميدهد با اجراي فرآيند توانمندسازي و استمرار آموزش كاركنان ميتوان به آساني

به اهداف سازمان دست يافت .همچنين از مزاياي توانمندسازي ميتوان به افزايش

كيفيت ،رضايتمندي ،احساس تعلق و مالكيت كاركنان نسبت به سازمان ،بهبود شرايط

كار و كاهش هزینهها ،ضايعات ،فشار عصبي ،سوانح و ...اشاره نمود .همچنين ،از آنجا

كه افسران صف تحت تأثير شيوه مديريت توانمند میشوند و نحوه وظايف خدمتي آنها
به دليل انجام كارهاي اجرايي در صف نياز به سبك و شيوه مديريت مؤثر دارد و به

نتیجهای منتج میشود كه مردم يا سازمان بالفاصله از نتايج آن در بيشتر موارد منتفع و يا
مديريت در صف میافزاید.

امروزه كاركنان از تحصيالت بااليي برخوردار هستند و كارها بيشتر تخصصي شده

است و نمیتوان مثل گذشته آنها را محدود به استفاده از روشهای سنتي نمود ،لذا
در سازمانهای امروزي نياز بيشتري به مشاركت كاركنان در مديريت سازمان و تفويض

اختيارات به آنان در چهارچوب مرزهاي تعریفشده سازماني احساس ميشود .فراهم

كردن پیشزمینهی مديريت مشاركتي و آگاهي مديران در اين زمينه میتواند باعث

بهکارگیری بهترين سبك مديريتي مناسب با توانمندسازي افسران صف شود.

نتايج این تحقيق نشان داد كه تدوين برنامههای توانمندسازي از پيچيدگي و

ظرافتهای خاصي برخوردار است ،بنابراين بهکارگیری رويكردها و دیدگاههای سنتي

نيازمند بهروزرسانی و مبتني بر نيازسنجي افسران آموزش میباشد .ازاینرو ،در تحقيق

بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي افسران صف

افرادي متضرر میشوند ،یافتههای پژوهش حاضر به هماهنگي و اجراي سبك و شيوه

حاضر تالش گرديد تا گام مثبتي به سمت ارتقا و تقويت توانمندي افسران صف در مركز
آموزش شهيد باهنر ناجا و افزايش عملكرد آنان صورت پذيرد .بهطور كلي نتايج حاصل

از اين بررسي نشان داد كه عوامل انگیزههای فردي ،انگيزههاي فردي ،سبك مديريت

مشاركتي ،غنیسازی شغلي و تفويض اختيار به ترتيب بيشترين تأثیر را بر توانمندي
افسران صف در مركز آموزش شهيد باهنر كرمان نشان داده است كه نيازمند توجه هر چه

بيشتر مديران تصمیمگیرنده به اين معيارها هست تا از اين طريق در راستاي نيل به اهداف

سازمان گامي مثبت بشمار رود .همچنين ،نتايج تحقيق حاضر كمك شاياني به عملكرد

مديران ارشد و متوليان برنامههای آموزش و توانمندسازي پويا در ناجا مینماید ،بدين

ترتيب ،اين پژوهش سهمي در توانمندسازي پويا و همچنين توسعه برنامههای پرورشي
ناجا ايفا خواهد كرد.
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