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Abstract
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Introduction: Considering the importance of human resources in military organizations and
the significance of training in improving the country's military forces and its important role in
the efficiency of officers and the importance of staff achievement motivation in the success of
these organizations, this study was conducted to investigate the effect of the teachings of the
introductory course of administrative corps on officers' achievement motivation in a military
organization.
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Method: This is an applied research work in terms of purpose, and in regard to data collection
method, it is quasi-experimental type with one group of subjects. The statistical population of
the study consisted of all the officers (70 people) taking the introductory course of
administrative corps in the center in the winter of 2018 and the spring of 2019. In this study,
the standard Hermans Questionnaire (1970) was utilized. For data analysis, the multivariate
analysis of covariance test along with its prerequisites and Pillai's trace test, Hotelling trace,
Wilks' lambda and Roy's largest root were used.
Results: The results of the analyses revealed that the introductory course of administrative
corps has a positive, significant effect on the achievement motivation of the officers.
Therefore, the main hypothesis and sub-hypotheses of the study including the effect on the
level of aspirations, resistance, the stress of performing task, partner selection criteria,
motivation to move up, efficiency, foresight and getting feedback were confirmed, but its
effect on time perception and risk-taking behavior was not significant.
Discussion: The results indicated that the average effect of this training course on the
achievement motivation of the staff was low, and one of the most important reasons of issue
is that enough attention is not paid to staff motivation in needs analyses for these courses and
the training courses are short and inconsistent.
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کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

عبداهلل سلطانی نژاد

استادیار ،گروه منابع انسانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه افسری امام حسین(ع)،
تهران ،ایران.

محمدرضا نوری

مربی ،گروه منابع انسانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه افسری امام حسین(ع)،

تاریخ دریافت1398/10/07 :

حسن گلی



مربی ،گروه منابع انسانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه افسری امام حسین(ع)،

تهران ،ایران

مقدمه :باتوجهبه اهمیت نیرویهای انسانی در سازمانهای نظامی و جایگاه آموزش در بهسازی نیروهای نظامی کشور
و نقش مهم آن بر کارآمدی افسران و اهمیت انگیزه پیشرفت کارکنان در موفقیت این سازمانها ،این پژوهش با هدف
بررسی تأثیر آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری بر انگیزه پیشرفت افسران در یک سازمان نظامی انجام شده است.
روش :نوع پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها ،شبهتجربی یا نیمهآزمایشی از نوع

تاریخ پذیرش1399/03/27 :

چکیده

آزمایش با استفاده از یک گروه آزمودنی است .جامعه آماری پژوهش را کلیه افسران دوره مقدماتی رستهای این
هرمنس( )۱۹۷۰استفاده شده است .بهمنظور تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره بههمراه پیشنیازهای
آن و آزمونهای اثر پیالی ،اثر هتلینگ ،المبدای ویکلز و بزرگترین ریشهروی استفاده شده است.
نتایج :نتایج تحلیلها نشان داد که آموزشهای دوره مقدماتی رستهای ،تأثیر مثبت و معنیداری بر انگیزه پیشرفت
افسران دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی پژوهش شامل اثرگذاری بر سطح آرزوها ،مقاومت ،تنش انجام
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مرکز در زمستان  ۱۳۹۷و بهار  ۱۳۹8تشکیل میدهند که برابر با  ۷۰نفر است .در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد

وظایف ،مالک انتخاب همکار ،انگیزه تحرک به باال ،کارایی ،آیندهنگری و دریافت بازخورد تأیید شد ،اما اثر آن بر
بحث :نتایج ،حاکی از پایینبودن میانگین اثرگذاری این دوره آموزشی بر انگیزه پیشرفت کارکنان بوده و از
مهمترین دالیل آن میتوان توجه کم به انگیزه کارکنان در نیازسنجی این دورهها و همچنین کوتاه و غیرمستمربودن
دورههای آموزشی را نام برد.

کلیدواژهها :انگیزه پیشرفت؛ آموزش؛ آموزش دوره مقدماتی رسته اداری؛ اثربخشی
 نویسنده مسئولhasangoli614@yahoo.com :
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ادراک زمان و رفتار ریسکپذیری معنیدار نبود.
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مقدمه
سازمان های امروزی باید در محیطی کامالًرقابتی که همرراه برا تحروال شرگفت انگیرز اسرت،
اداره شوند .در چنین شرایطی ،مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید
بیشترین وقت و نیروی خود را صررف شناسرایی محری خرارجی و داخلری سرازمان کننرد و سرایر
وظایف روزمره را بر عهده کارکنان بگذارند (نایت .)۲۰۱۹ ،۱کارکنان نیز زمانی می توانند به خوبی

از عهده وظایف محوله برآیند که از مهار  ،دانرش و انگیرزه الزم برخروردار باشرند (لوتسروی ،۲
 .)۲۰۱۷سرمایههای انسانی مهمترین منبع حیاتی و راهبردی سازمانها محسوب میشروند .تجهیرز و
آمادهسازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرا  ،اهمیت ویژهای دارد و همه سازمانها باید بیشترین
سرمایه ،وقت و برنامه را به پرورش انسان ها در ابعاد مختلف اختصاص دهنرد (اسردی و همکراران،
 .)۱۳۹۲بنابراین ،آموزش ،مهم ترین ابزار توسعه منابع انسرانی و ایجراد خشرنودی و افرزایش انگیرزه
کارکنان در محی کار است (گوئررو و همکاران .)۲۰۱۷ ،۳آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگررش
و تعامل با محی فعالیت است و بهعنوان تجربهای بهشمار میآید که مبتنریبرر یرادگیری برهمنظرور
ایجاد تغییرا پایدار در فرد است ،تا او را به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها ،افزایش مهار ها
و درنتیجه افزایش انگیزه و کارآمردی و توانمندشردن بررای تحقر اهرداف مروردنظر قرادر سرازد
(مرادی و جلیلیان)۱۳۹۴ ،؛ بنابراین ،یکی از وظایف اصرلی و حیراتی مردیران درراسرتای موفقیرت
سازمان ها ،بهکارگیری سازوکارهای اثربخشی آموزش برای افزایش انگیزه و درنهایرت کارآمردی
کارکنان است (ستین و آشکون.)۲۰۱8 ،۴
در تأکید بر لزوم آموزش به کارکنان ،مقرام معظرم رهبرری (مرد ظلرهالعرالی) در سرال ()۱۳6۹
درخصرروص آمرروزش در نیروهررای مسررلح فرمودنررد« :نیروهررای مسررلح بایررد کیفیررت ،اسررتواری،
سازماندهی مستحکم ،آموزش در حد اعال و روزافزون داشته باشند» .اما نکتره قابرل توجره در همره
این آموزشها ،ارزیابی اثربخشی آنها در نیل به اهرداف پیردا و پنهران توسرعه و بهسرازی نیروهرای
نظامی کشور است .همچنین میتوان به پژوهشهای گذشته اشاره کرد که کارکنان تنهرا برا  ۲۰ترا
 ۳۰درصد تواناییهای خود کار میکنند ،اما اگر آموزش اثربخش ببینند ،همین امر موجب میشود
تا آنها بتوانند  8۰تا  ۹۰درصد تواناییهای خرود را برهکرار گیرنرد (والترر .)۲۰۰۰ ،۵همچنرین والترر

1- Knights
2- Lutsevitsh
3- Guerrero et al
4- Çetin & Aşkun
5- Walter
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( )۲۰۰۰در تحقی خود که روی اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت در امریکا انجام داد دریافت
که  8۰درصد آموزشها اثربخش بوده ،اما همران  ۲۰درصرد عردم اثربخشری منجرر بره اترالف ۹۰
میلیون دالر هزینه در سال شرده اسرت .یکری از مهرمتررین پیامردهایی کره آمروزشهرای سرازمانی
میتواند در توسعه منابع انسانی داشته باشد ،افزایش انگیزه پیشرفت کارکنان است
(پوتنورو و همکاران .)۲۰۱8 ،۱منظور از انگیزه پیشرفت ،میل یا اشتیاق برای کسرب موفقیرت و
شرکت در فعالیت هایی است که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی فرد وابسته است (بهرامری و
عباسیانفرد .)۱۳8۹ ،بررسیها نشان میدهند که انگیزش یکری از عوامرل اصرلی رفترار اسرت و در
تمام رفتارها ازجمله یادگیری ،عملکررد ادراک ،دقرت ،یرادآوری ،فراموشری ،تفکرر ،خالقیرت ،و
هیجان اثر دارد (نایت .)۲۰۱۹ ،انگیزه از اهمیت بسریار زیرادی برخروردار اسرت ،زیررا کسرانی کره
انگیزه پیشرفت باالیی دارند ،از عز نفس برخوردارند ،مسئولیت فرردی را تررجیح داده و دوسرت
دارند که بهگونهای ملموس از نتایج کار خود آگاه شوند و سعی در کاملشردن و بهبرود کرارکرد
خود دارند .آنان وظیفهشناسند و کارهایی را انجام میدهند کره چرالشبرانگیرز باشرد و بره کراری
دست میزنند که ارزیابی پیشرفتشان بهگونهای (خرواه در مقایسره برا پیشررفت دیگرران یرا برر پایره
مالکهای دیگر( ،شدنی باشد (هسو و همکاران.)۲۰۱۱ ،2
باتوجه به اینکره رسرالت مرکرز نظرامی مروردپژوهش ،اجررای آمروزش نظراممنرد و برترسراز و
برنامهریزی آموزشی و تربیتی اثربخش بررای تربیرت کارکنران ایرن سرازمان اسرت؛ آمروزشهرای
مقدماتی رسته اداری که یکی از مهمترین دوره های آموزشری اجراشرده در ایرن مرکرز درراسرتای
افزایش تخصص کارکنان است .امروزه با بررسی سازمانها میتوان دریافت که کارکنان برهخرارر
مشکالتی که دارند ،ازلحاظ روانی آماده نیستند و از انگیزههای پایینی در کار برخوردارند و همین
عامل باعث کاهش تالش و عملکرد آنها خواهرد شرد (مررادی و جلیلیران .)۱۳۹۴ ،ایرن مسرئله در
سازمانهای نظامی نیز وجود دارد و باتوجهبه اینکه قدر جسمی و روانری کارکنران سرازمانهرای
نظامی تعیینکننده قدر  ،استقالل و امنیت کشور است ،لذا توجه به ایرن مشرکل در سرازمانهرای
نظامی از اهمیت باالتری نیز برخوردار است .بنابراین ،کاهش انگیزه و نیاز بره برگرزاری دورههرا و
آموزشهایی درجهت افزایش انگیزه پیشرفت کارکنان بیش ازپیش بهعنوان یک مسرئله حیراتی در
این مرکز نظامی احساس میشود .همچنین ،پژوهشها ثابت کرده است که در دانشگاههای نظامی،
بهجرئت میتوان گفت که مهمترین معیار ،کیفیت و اثربخشی آموزش اسرت (فرال و همکراران،
1- Potnuru et al
2- Hsu
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)۱۳۹۷؛ بنابراین بررسی اثربخشی این آموزشها نیز مسئله بسیار مهمی برای این مرکز نظامی است.
بررسی ادبیا موجرود نیرز نشراندهنرده آن اسرت کره در سرازمانهرای کشرور مرا ،آمروزشهرای
ضمنخدمت و خصوصاً ابعاد روانی کمتر مورد توجه قررار مریگیررد و پرژوهشهرای گذشرته نیرز
کمتر به بعد انگیزشی پرداختهاند و نیاز به بررسی و پژوهش در این زمینه وجود دارد.
از دیگر ابعاد نشاندهنده اهمیت بررسی اثربخشی آموزش مقدماتی رسرتهای مریتروان بره ایرن
موارد اشاره کرد که این آموزش هرا کره درابتردای مسریر شرغلی بره کارکنران داده مریشرود ،بایرد
فراگیران را ازنظر مهارتی و روانی و انگیزشری بررای تصردی مسرئولیتهرای اداری و تعیرین مسریر
شغلی آماده کند .بنابراین ،باتوجه به مسئله موجود و اهمیرت موضروع ،هردف اصرلی ایرن پرژوهش
بررسی تغییر در جنبه روانشناختی انگیزه پیشرفت کارکنان (که یکی از مهمترین جنبرههرای مرؤثر
در عملکرد فرد و درنهایت موفقیت سازمان است) در اثرر گذرانردن دورههرای آمروزش مقردماتی
رسررته اداری و بررهتبررعآن تعیررین میررزان اثربخشرری دورههررای آموزشرری مررذکور و درنهایررت ارائرره
پیشنهادهایی درجهت بهبود و اثربخشترشدن اجرای دورهها در این مرکز نظامی است.
باتوجهبه مطالب مذکور ،درادامه به تشریح مبانی نظری متغیرهای پژوهش پرداخته شده است.

آموزش نیروی انسانی
باتوجه به اینکه نیروی انسانی ،مهمترین عامرل رشرد و توسرعه هرر سرازمان اسرت ،لرذا افرزایش
کیفیت آن ضروری است .دراینراستا ،توسعه منابع انسانی مستلزم آگاهی و آمروزشهرای الزم بره
کارکنرران اسررت (هولتررون .)۲۰۰۵ ،۱در سررازمانهررای نظررامی نیررز ،دورههررای رسررتهای بررهعنرروان
آموزشهای ضمن خدمت برای کارکنان و با هدف ارتقای سرطح مهرار هرای اجرایری ،دانشری،
روانشناختی و انگیزه آنها برگزار خواهد شد .بهادادن به نیروی کار در سازمان هرا ،ارتقرای سرطح
مهار و بهبود رفتار آنها را بهدنبال خواهد داشت ،ازاینرو ،هر سازمانی باید زمینه رشرد و توسرعه
دانش کارکنان خویش را فراهم کرده و بسترهای مناسربی را در ایرن زمینره ایجراد کننرد (ربیعری و
همکاران .)۱۳۹۰ ،آموزش عبار است از انجرام عملیراتی کره منجرر بره ایجراد و ارتقرای دانرش،
مهار و رفتارهرای مطلروب در نیروهرای انسرانی مری شرود و اسرتعدادهای برالقوه آنران را شرکوفا
می نمایرد (معرین .)۵۲ :۱۳8۹ ،براسراس آنچره در تراری و رویردادهای نظرامی و سیاسری کشرورها
بهوقوع پیوسته است ،این نکته را نمی توان انکار کرد که میران اسرتقالل سیاسری ۲و اقتصرادی یرک
1- Holton
2- Political independence
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کشور با بنیه نظامی و دفاعی آن ،رابطه مستقیمی وجود دارد .تاری  ،نشان داده است که هرانردازه،
نیروهای دفاعی کشوری در زمینه های مختلرف تجهیزاتری و نیرروی انسرانی کارآمرد و متخصرص،
آماده تر بوده اند ،فکر تجاوز به مرزهای آن کشور و اختالل در استقالل و امنیت آن از جانب قوای
بیگانه کمتر بوده است .باتوجه به اهمیت آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری و افرزایش انگیرزه
کارکنان و ضرورتی که بررسی میزان اثربخشی این دورهها دارد ،مسئله اصلی این پژوهش بره ایرن
صور مطر میشود که :دورههای آموزش مقدماتی رسته اداری چه تأثیری برر انگیرزه پیشررفت
کارکنان این سازمان نظامی دارد؟

آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری
سرمایه اصلی سازمانهای نظامی ،نیروی انسانی متعهد و متخصص آنهاست .ازاین رو ،توجه بره
نظام آموزشی و میزان آگاهی از اثربخشری و برازدهی فراینردها و نترایج آن از مهرم تررین وظرایف
فرماندهان بهشمار می رود .درراستای ضرور آموزش نیروهای مسلح ،فرمانردهی معظرم کرل قروا
حضر آیتاهلل خامنهای (مد ظلهالعالی) فرمودند« :تربیت افسرانی کارآمد ،مسلمان و انقالبری کره
شناخت مناسبی از مسائل اسالمی ،انقالبی و سیاست اسالم و انقالب داشته باشند ،نیروهای مسلح را
متحول خواهد کررد» (مرکرز نظرامی مروردپژوهش .)۱۳۹۷ ،دوره مقردماتی رسرت اداری ،یکری از
رستههای تخصصی میباشد که متناسب با مأموریت ،سازمان و رویکرد جدید این سازمان نظامی و
براساس ساختار دورههای رستهای مشتمل بر ترکیبی از دروس پایه ،مشترک و تخصصی سرازمانی
به مد  ۴ماه تحصیلی رراحری شرده اسرت .هردف اصرلی از دوره ،ارتقرای تخصصری و اسرتمرار
آموزش های ضمن خدمت درجهرت توانمندسرازی و پررورش افسرران انقالبری ،ارزشری ،متعهرد و
متخصص جهت خدمت در رسته اداری است ،به نحویکره دانرش آموختگران ایرن دوره قابلیرت و
توانمندیهای الزم برای تصدی مشاغل رستهی اداری در سطو ستادی و عملیاتی را داشته باشرند
(مرکز نظامی موردپژوهش.)۱۳۹۷ ،

اثربخشی آموزش

اتزیونی۱معتقد است ،اثربخشی واقعی یک دوره آموزشی بهوسیله درجه و میزانی کره آن دوره
به اهدافش دست مییابد ،تعیین میشود (دی و همکاران .)۲۰۱۷ ،۲اندازهگیرری اثربخشری عوامرل
1- Atziuni
2- Dee et al
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مؤثر در بهبرود رونرد آمروزش و فرصرتهرای افرزایش اثربخشری را شناسرایی مریکنرد (غالمری و
فرهادی .)۱۳۹۵ ،پژوهشها نشان داده آموزشها زمانی اثرربخش مریباشرد کره" آمروزش مناسرب
"در" زمان مناسب " و "مکان مناسب "انجام گیرد (استیهل و همکاران .)۲۰۱۵ ،۱ارزیابی اثربخشی
آموزش یعنی اینکه تعیین کنیم آموزش های انجام شده تاچرهحرد بره ایجراد مهرار هرای موردنیراز
سازمان به صور عملی و کاربردی منجر شده است .رویکردهرای مختلفری در ارزیرابی اثربخشری
آموزش در سازمان وجود دارد که عبارتند از :رویکرد مبتنیبر هردف ،۲رویکررد فرار از هردف،۳
ارزیابی واکنشی ،۴ارزشیابی سیستمی ،۵رویکرد محکمه قضایی 6و رویکر مرور حرفرهای ۷کره ایرن
رویکردها از جنبههای متفاوتی اثربخشی آموزش را مورد سنجش قرار میدهند (بازرگان.)۱۳۹۱ ،

انگیزه پیشرفت
منابع انسانی مهم ترین عامل رشد و توسعه هر سرازمانی اسرت و افرزایش کیفیرت آن ضرروری
است .از مهمترین عواملی که به توسعه منابع انسانی منجرر مریشرود ،انگیرزه و برهخصروص انگیرزه
پیشرفت کارکنان ازرری آموزشهای ضمن خدمت است .انگیزش یکری از عوامرل اصرلی رفترار
است و در تمام رفتارها ازجملره یرادگیری ،عملکررد ادراک ،دقرت ،یرادآوری ،فراموشری ،تفکرر،
خالقیت ،و هیجان اثر دارد .درواقع انگیزه ،حالتی از انگیختگی است که موجرود زنرده را وادار بره
عمل میکند (بگلری و همکاران .)۱۳۹6 ،هافمن )۲۰۰6( 8بیان می دارد انگیرزه بره عنروان مجموعره
عواملی تعریفشدهای است که انسان را بهسوی فعالیت و هدف وا میدارد ،آن را هدایت میکنرد
۹
و سبب تداوم آن میشود .انگیزش ،پدیدهای است ذاتی که تحت تأثیر چهار عامل ،یعنی موقعیت
(محی و محرک های بیرونی) ،مزاج (حالت و وضعیت درونری ارگرانیزم) ،هردف (هردف رفترار،
منظور و گرایش) و ابزار (ابزار دستیابی به هردف) قررار دارد (هسرو و همکراران .)۲۰۱۱ ،یکری از
مهم ترین انگیزه های اجتماعی که رفتار آدمی را تحت تأثیر خرود قررار مری دهرد ،انگیرزه پیشررفت

1- Staihl et al
2- Goal Based Evaluation
3- Goal Free Evaluation
4- Responsive Evaluation
5- Systems Evaluation
6- Quasi-kigal
7- Professional Evaluation
8- Hofman
9- Situation
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است .این انگیزه عالوهبر اینکه در سازمان ها ،نهادها و مراکز صرنعتی ،مری توانرد موجرب پیشررفت
شود ،قادر است تأثیرا چشمگیری را در امر آموزش و کسب مهار ایجاد نماید (نایت.)۲۰۱۹ ،
باتوجهبه پژوهشهای انجامشده در حوزه انگیزه پیشرفت کارکنان ،لذا علیرغرم ارائره ادبیرا
فراوان در این اصطال  ،اما تفاو در تعاریف و ابعاد ارائهشده توس محققرین مختلرف سربب آن
شده که نتوان مدلی یکپارچه و جامع از آن ارائه داد .عالقه به مطالعره انگیرزش پیشررفت ،ابتردا در
آزمایشگاه های روانشناسی آغاز شد و سپس به سازمان ها و موقعیرت هرای دیگرر گسرترش یافرت.
مهم ترین انگیزه های اجتماعی توس هنری موری )۱۹۳8(۱ارائه شده است .موری معتقد اسرت کره
انگیزه پیشرفت ،میل به غلبه بر مشکال  ،تمرین قدر  ،تالش برای انجام دادن امور و تالش برای
انجامدادن هرچهسریع تر کارهاست .پژوهشگران متعددی مانند هرمنس ،)۱۹۷۰(۲کرورمن،)۱۹۷۷(۳
مککللند و همکاران ،)۱۹۹۱( ۴گریج و برالینرر ،)۱۹۹۲( ۵رابینرز ،)۱۹۹۳( 6روی )۱۹۹۵( ۷و غیرره
پس از موری به پژوهش در حوزه انگیزه پیشرفت پرداختهاند .دانشمندان ابعاد مختلفی در ارتباط با
انگیزه پیشرفت کارکنان باتوجهبه جنبههای روانشناختی و انگیزشی ذکرر نمرودهانرد .برهررورمثرال
موری ( ،)۱۹۳8انگیزه پیشرفت را در  ۴بعد تمایل غلبه بر مشکال  ،تمررین قردر  ،ترالش انجرام
امور و انجام سریع کارها میداند .رابینز ( ،)۱۹۹۳مؤلفههای مرتب با انگیزه پیشرفت را در تمایل به
پیشیگرفتن از دیگران ،تالش برای موفقیت و پیشرفت ،درسرت انجرامدادن کارهرا و خودارزیرابی
میداند .ادوارد )۲۰۰۳( 8ابعاد انگیزه پیشرفت را کوشش برای موفقیت ،رقابت ،انجام مهرار هرای
مسائل مشکل و انجام کارها بهتر از دیگران میداند .هرمنس ( ،)۱۹۷۰نیز انگیزه پیشرفت کارکنران
را در  ۱۰مؤلفه سطح سطح آرزوها ،۹مقاومت ،۱۰تنش انجام وظایف ،۱۱ادراک از زمران ،۱۲مرالک
انتخاب دوست  ،۱۳انگیزه تحرک به باال ،۱۴کارایی ،۱۵ریسرکپرذیری ،۱6آینردهنگرری ،۱۷دریافرت
1- Henry Mory
2- Hermans
3- Coorman
4- Mc Clelland et al
5- Gage and Berliner
6- Robbins
7- Roy
8- Edward
9- Ambition
10- Resistance
11- Task-tension
12- Perception of time
13- Friend selection
14-Upward mobility motivation
15- Efficiency
16- Risk-taking

17- Futuristic
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بازخورد ۱تقسیم کرده است .این ده بعد بهعنوان مهمترین ابعاد در بررسی انگیزه پیشرفت کارکنان
شناخته میشوند و در این پژوهش نیز بین مدلهای مختلف ،از این مدل و ابعاد آن بهعنروان مبنرای
سنجش انگیزه پیشرفت کارکنان استفاده شده است که هدف از این ابعاد عبار است از:
 .۱سطح آرزوها ،به اهداف باالی تعیینشده و سطوحی اشاره دارد که فرد آرزوی رسریدن
به آن را داراست؛
 .۲مقاومت ،که به ایستادگی و پایداری فرد در مقابله با مشکال اشاره دارد؛
 .۳تنش انجام وظایف ،کره بیران مری کنرد کره فررد تاچره انردازه احسراس مسرئولیت دارد و
تاچهحد دغدغه انجام وظایف خود را دارد؛
 .۴ادراک از زمان ،که به میزان زمانشناسی و اهمیت انجام برهموقرع و سرریعترر کارهرا در
زمانهای تعیینشده اشاره دارد؛
 .۵مالک انتخاب دوست ،بررسری مریکنرد کره فررد دوسرتان و همکراران خرود را برا چره
مالکهایی تعیین میکند و این که این مالک ها درراستای حرکت فرد به جلرو هسرتند
یا خیر؛
 .6انگیزه تحرک به باال ،میزانی که فرد تمایل و انگیزه بررای ترالش درراسرتای پیشررفت و
رسیدن به سطو باالتر دارد را بررسی میکند؛
 .۷کارایی ،یعنی فرد تاچهاندازه کارهای درست و مفید را انجام میدهد؛
 .8ریسک پذیری ،یعنی میزانی کره فررد بررای انجرام کارهرا و پیشررفت تمایرل بره پرذیرش
ریسک دارد؛
 .۹آینده نگری ،به میزان نگاه به جلو و انجام کارها مطاب پیشبینریهرای آینرده و نگراه بره
آینده اشاره دارد؛
 .۱۰دریافت بازخورد ،یعنی فرد از نتایج کارهای خود مطلع شود و مطراب بازخوردهرا ،در
انجام کارهای خود تشوی یا بازنگری انجام دهد (هرمنس.)۱۹۷۰ ،
لذا ،مدل مفهومی پژوهش حاضر که برگرفته از مدل هررمنس ( )۱۹۷۰و دارای  ۱۰بعرد سرطح
آرزوها ،مقاومت ،تنش انجام وظایف ،ادراک از زمان ،مالک انتخاب همکار ،انگیرزه تحررک بره
باال ،کارایی ،ریسکپذیری ،آیندهنگری ،دریافت بازخورد است ،به صور شکل ( )۱میباشد.

1- Get Feedback
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (هرمنس)1۹70 ،

بنابراین ،باتوجهبه مطالب بیانشده و مدل مفهومی پژوهش (شکل  ،)۱فرضیههرایی کره در ایرن
پژوهش بررسی شده و مورد آزمون قرار گرفته است ،عبارتند از:
فرضیه اصلی

آموزشهای دوره مقدماتی رستهای اداری ،بر انگیزه پیشرفت کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه فرعی اول :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،برر سرطح آرزوهرای کارکنران
تأثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر مقاومت کارکنان تأثیر دارد.
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فرضیه فرعی سوم :آموزش دوره مقدماتی رسته اداری ،برر ترنش انجرام وظرایف کارکنران
تأثیر دارد.
فرضیه فرعی چهارم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر ادراک از زمران کارکنران
تأثیر دارد.
فرعی پنجم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر مالک انتخراب دوسرت کارکنران
تأثیر دارد.
فرعی ششم :آموزش دوره مقدماتی رسته اداری ،بر انگیزه کارکنان بررای تحررک بره براال
تأثیر دارد.
فرضیه فرعی هفتم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر کارایی کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه فرعی هشتم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،برر ریسرکپرذیری کارکنران
تأثیر دارد.
فرعی نهم :آموزش دوره مقدماتی رسته اداری ،بر تمایل کارکنان به دریافت بازخورد تأثیر
دارد.
فرضیه فرعی دهم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر آیندهنگری کارکنران ترأثیر
دارد.
باتوجه به اهمیرت موضروع اثربخشری آمروزشهرای ضرمنخردمت و افرزایش انگیرزه پیشررفت
کارکنان و تأثیری که این انگیزه بر افزایش تالش و کارایی کارکنان خواهد داشت ،لذا تعدادی از
پژوهشهای انجامشده در حوزه اهمیت انگیزه پیشررفت و اثریخشری آمروزش برر انگیرزه پیشررفت
کارکنان عبار است از:
در پژوهشهای داخلی ،رفاهی و فر بخش در سال ( )۱۳88پژوهشری را برا موضروع آمروزش
مهار های اجتماعی بر انگیزه پیشررفت انجرام دادنرد .نترایج نشران داد کره آمروزش مهرار هرای
اجتماعی نه تنها باعث بیشترشدن تالش برای رسیدن به موفقیت میشود ،بلکه آنها را بیشرتر متوجره
نیازهای خود وف دادن خود با نیازها میکند .عرامری و همکراران در سرال ( )۱۳۹۲ترأثیر آمروزش
یادگیری گروهی را بر انگیزه پیشرفت مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که آموزش مهرار
یادگیری موجب افزایش انگیزه پیشرفت گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد .ارجمنردیفرر
( )۱۳۹۴با مقایسه عملکرد شغلی و انگیزش پیشرفت کارکنان آموزشدیده و آموزشندیده شرکت
نفت پارس تهران دریافت که آموزش ضمنخدمت اثر مثبت و معنیداری برر انگیرزش پیشررفت و
عملکرد شغلی کارکنان دارد .اصغریراد ( )۱۳۹۵با بررسی اثربخشری آمروزش مهرار برر انگیرزه
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پیشرفت و بهرهوری سازمانی کارکنان شرکت آلومینای ایران دریافت که اثر آمروزش مهرار برر
افزایش انگیزه پیشرفت و بهرهوری سازمانی کارکنان معنیدار است .همچنرین تبرسرائی ( )۱۳۹۴برا
بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر انگیزه پیشرفت دخترران تحرت حضرانت
بهزیستی شهرستان گرگان دریافت که این آموزشها اثر مثبتی برر انگیرزه پیشررفت ایرن فراگیرران
داشته است .قیم ( )۱۳۹۵نیز با بررسی اثربخشی آموزش کارآفرینی بر انگیزه پیشرفت افرراد ،تأییرد
کرد که آموزش بر انگیزه پیشرفت افراد اثر مثبت و معنیدار دارد.
یوسف )۲۰۱۱( ۱در پژوهشی با موضوع تأثیر آموزش بر انگیزه پیشرفت کارکنان دریافرت کره
خودیرادگیری برهررور غیرمسرتقیم و معنریداری پیشررفت تحصریلی و انگیرزه پیشررفت را افررزایش
می دهد .گیست و همکاران )۲۰۱۲( ۲در بررسی رابطره آمروزش حرل مسرئله و انگیرزش پیشررفت،
همبستگی معنریداری را برین آمروزش حرل مسرئله و انگیرزش پیشررفت افرراد یافتنرد .در پرژوهش
دشپاندی و همکاران ،)۲۰۱۳( ۳نتایج نشان داد که یادگیری اثر مسرتقیم مثبرت برر انگیرزه پیشررفت
داشت ،اما بین انگیزه پیشرفت و عملکرد رابطه معنیدار وجود نداشت .هیگینز و همکاران)۲۰۱۷(۴
با بررسی اثربخشی آموزش فناوریمحور بر انگیزه کارکنان دریافتند که این آموزشها اثر مثبت بر
انگیررزه پیشرررفت فراگیررران دارد .سررتین و آشررکون ( ،)۲۰۱8در پژوهشرری دریافتنررد کرره آمرروزش

خودکارآمدی باعث بهبود عملکرد خواهد شد و انگیزه محرک این فراینرد خواهرد برود .ترورل و
سانال )۲۰۱8( ۵با بررسی اثربخشی آموزشهای الکترونیک بر انگیزه پیشرفت دانشجویان دریافتنرد
که این آموزشها اثر مثبتی بر انگیزه آنها داشته است .نایت ( )۲۰۱۹در پژوهشی برا موضروع ترأثیر
اثربخشی کارکنان بر انگیزه پیشرفت آنها بین رؤسای بانک ،دریافت که نمایش رفتارهای سرازگار
با انگیزه و رفتارهای تحریککننده وجدان بره اثربخشری کارکنران کمرک مریکنرد ،درحرالیکره
نمررایش رفتارهررای غیرمعمررول انگیزشرری ،منجررر برره ازبررینرفررتن اثربخشرری مرریشررود .بلینرروا و
همکاران )۲۰۲۰(6دریافتند که ایجاد محیطی امن و امنیت روانری بررای فراگیرران موجرب افرزایش
انگیزه پیشرفت آنها در اثر آموزش میشود.
ارالعا به دستآمده از بررسی دقی و عمی ادبیا و پیشینه پژوهش ،حاکی از آن است که
در حوزه بررسی تأثیر آموزش بر انگیزه پیشرفت کارکنران ،پرژوهشهرای انردکی صرور گرفتره
1- Yusuf
2- Geist et al
3- Deshpandé et al
4- Higgins et al
5- Turel and Sanal
6- Blynova et al
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است ،همچنین روش پژوهش شبهتجربی و ازرریر پریشآزمرون و پرسآزمرون در پرژوهشهرای
گذشته که عمدتاً توصیفی-همبستگی بوده است ،وجه تمایز ایرن پرژوهش برهشرمار مریرود .نروع
آموزشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار مری گیررد؛ یعنری بررسری ترأثیر آمروزشهرای دوره
مقدماتی رسته اداری بر انگیزه پیشرفت کارکنان ،در پژوهشهای گذشته کار نشده است و سنجش
و بررسی تأثیر این دورههای آموزشی درمورد کارکنان این مرکز نظامی ،پژوهش حاضر را کرامالً
متمایز و نوین میکند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها ،روش انجام پژوهش
برای بررسی اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته ،شبهتجربی یا نیمهآزمایشی از نوع آزمایش با اسرتفاده
از یک گروه آزمودنی است که در دو مرحله پیشآزمون و پرسآزمرون انجرام شرده اسرت .بررای
سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آمراری ایرن پرژوهش را ۷۰
نفر از افسران سرازمان نظرامی موردمطالعره کره در دوره مقردماتی رسرته اداری شررکت کرردهانرد،
تشکیل میدهند که دادهها از آنها جمعآوری شد .برای جمعآوری دادهها ،پیشآزمون در ابتردای
دوره و در بهمن ماه  ۱۳۹۷و پرسآزمرون در انتهرای دوره و در اردیبهشرت مراه  ۱۳۹8انجرام شرد.
باتوجه به محدودبودن حجم جامعه آماری پژوهش ،نمونهگیری انجرام نشرد و از روش سرشرماری
برای تعیین تعداد پاس دهندگان استفاده شد.
پرسشنامه پژوهش حاضر در دو نوبت پیشآزمون و پسآزمون برای سنجش و پرسش درمورد
ده مؤلفه انگیزه پیشرفت شرامل سرطح آرزوهرا ،مقاومرت ،ترنش انجرام وظرایف ،ادراک از زمران،
مالک انتخاب همکار ،انگیزه تحرک بره براال ،کرارایی ،ریسرکپرذیری ،آینردهنگرری و دریافرت
بازخورد تنظیم شده است ،بررایناسراس پرسشرنامه اسرتاندارد هررمنس ( )۱۹۷۰شرامل  ۲۹سرؤال و
براساس مقیاس اندازهگیری ریف  ۵گزینهای لیکر تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت.
برررای بررسرری روایرری پرسشررنامه ،از روایرری صرروری بررا مراجعرره برره اسرراتید و خبرگرران حرروزه
توانمندسازی کارکنان ،اصالحا و تغییرا الزم اعمال و پرسشنامه پژوهش تدوین شد .همچنرین
روایی محتوا برای پرسشنامه پژوهش ازرری شاخصهای  CVRو  CVIانجام شد که مقدار CVI
به دستآمده برای پرسشنامه پژوهش برابر با  ۰/۷۵و بیش از  ۰/۷بوده و از روایی محتروای مناسربی
برخوردار است.
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پایایی پرسشنامه این پژوهش نیز ازرری ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است کره مقردار
آن برای کل پرسشنامه برابر با  ۰/8۲بهدست آمده اسرت و باتوجرهبره اینکره مقردار ضرریب آلفرای
کرونباخ بیش از  ۰/۷بهدست آمده است ،بنابراین پرسشنامه پژوهش از پایایی قابلقبولی برخروردار
است.
در این پژوهش برای بررسی بهنجار (نرمرال و یرا غیرنرمرالبرودن) توزیرع دادههرای مربروط بره
هریک از متغیرهای موردبررسی ،از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .باتوجه بره
اینکه مقادیر به دستآمده برای آزمون کلموگروف -اسمیرنوف در سطح  ۰/۰۵معنیدار بودهاند و
مطاب نتایج ،سطو معنریداری برهدسرتآمرده بررای تمرامی متغیرهرای پرژوهش ،بیشرتر از سرطح
معنیداری  ۰/۰۵میباشد ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت کره فرضریه بهنجراربودن توزیرع متغیرهرای
پژوهش تأیید میشود و توزیع تمام متغیرهای پژوهش بهنجار است ،بنابراین بررای تجزیرهوتحلیرل
فرضیههای پژوهش میباید از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده شود .کلیه آزمونهای آمراری
مورداستفاده در این پژوهش همراه کاربرد آنها ،در جدول ( )۱ارائه شده است.
جدول  .1آزمونهای آماری مورد استفاده و کاربرد هر یک از آنها
ردیف

آزمونهای مورداستفاده

۱

آمارههای توصیفی

کاربرد

نرمافزار

توصیف دادهها به تفکیک متغیرها
(میانگین ،میانه ،مد ،انحراف معیار ،چولگی ،کشیدگی و

SPSS

واریانس)
آمارههای استنباطی
۲

کولموگروف -اسمیرنوف ()K-S

بررسی بهنجاربودن توزیع متغیرها

SPSS

۳

سنجش خطیبودن روابط

بررسی رابطه خطی متغیرها (پیشآزمون کوواریانس)

SPSS

۴

آزمون لوین

۵

همگنی شیب رگرسیون

بررسی همگنی واریانسهای متغیرها (پیشآزمون کوواریانس) SPSS
بررسی برابری شیب رگرسیون (پیشآزمون کوواریانس) SPSS

۶

تحلیل کوواریانس چندمتغیره

آزمون فرضیههای پژوهش

SPSS

۷

آزمون اثر پیالی

آزمون فرضیههای پژوهش

SPSS

۸

آزمون المبدای ویکلز

آزمون فرضیههای پژوهش

SPSS

۹

آزمون اثر هتلینگ

آزمون فرضیههای پژوهش

SPSS

۱۰

آزمون بزرگترین ریشه روی

آزمون فرضیههای پژوهش

SPSS
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یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباری انجام شرده اسرت
که درادامه تشریح شده است.
بخشی از آمار توصیفی شامل بررسی ارالعا جمعیتشرناختی پاسر دهنردگان بره پرسشرنامه
پژوهش است که در جدول ( )۲بیان شده است:
جدول  .2مشخصات جمعیتشناختی پاسخدهندگان

فراوانی (درصد)

شاخص
جنسیت
تحصیالت
سن
سابقه عضویت
نظامی

زن

مرد

۰

۱۰۰

کمتر از لیسانس
۱۸/۵

لیسانس
۷۳

فوقلیسانس
۸/۵

دکتری
۰

۲۰-۳۰
۶۲/۵

۳۱-۴۰
۳۶

۴۱-۵۰
۱/۵

باالی ۵۰
۰

کمتراز  ۳سال

 ۳تا  ۶سال

 ۷تا  ۱۰سال

بیش از  ۱۰سال

۳۲/۵

۱۶/۵

۴۵/۵

۵/۵

تمامی پاس دهندگان مرد هستند و بیشتر آنها ( 6۲/۵درصد) دارای سرن برین  ۲۰ترا  ۳۰سرال و
( ۳6درصد) آنها در سن  ۳۱-۴۰سال مریباشرند ۷۳ .درصرد از افرراد دارای تحصریال لیسرانس و
 ۱8/۵درصد آنها کمتر از لیسانس هستند ۴۵/۵ ،درصد افراد دارای سابقه عضویت نظامی برین  ۷ترا
 ۱۰سال و  ۳۲/۵درصد نیز دارای سابقه کمتر از  ۳سال هستند.
در بخش آمار استنباری ،تحلیل دادههای جمعآوریشده از دو مرحله توزیع پرسشرنامه تحقیر
درابترردا و انتهررای دوره مقرردماتی رسررتهای بررا اسررتفاده از آزمررون پارامتریررک تحلیررل کوواریررانس
چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفتره اسرت .نترایج ایرن آزمرونهرا شرامل شراخصهرای توصریفی و
استنباری است؛ شاخصهای توصیفی شامل تعداد ،میانگین ،میانره ،مرد ،انحرراف معیرار ،چرولگی،
کشیدگی و واریانس است که در جدول ( )۳تشریح شده است.
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جدول  .۳آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش برای دادههای پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
سطح آرزوها
مقاومت
تنش وظایف
آیندهنگری
انگیزه تحرک
انتخاب دوست
کارایی
ریسکپذیری
ادراک زمان
دریافت بازخورد
انگیزه پیشرفت

دوره
پیش

۷۰

۴/۰۲

۴/۰۰

۴/۰۰

۰/۶۵۱

۰/۴۲۵

۰/۰۸۳

-۰/۱۳۴

پس

۷۰

۴/۶۹

۴/۵۰

۵/۰۰

۰/۷۷۲

۰/۵۹۷

۰/۰۵۷

-۰/۱۰۸

پیش

۷۰

۳/۷۶

۳/۰۰

۴/۰۰

۰/۷۸۵

۰/۶۱۷

۰/۱۱۲

-۰/۳۴۶

پس

۷۰

۴/۳۱

۳/۵۰

۴/۰۰

۰/۷۱۱

۰/۵۰۶

۰/۰۸۶

-۰/۳۲۰

پیش

۷۰

۴/۰۱

۳/۵۰

۴/۰۰

۰/۸۳۱

۰/۶۹۱

۰/۱۶۴

-۰/۴۵۶

پس

۷۰

۴/۶۴

۴/۰۰

۴/۰۰

۰/۷۶۱

۰/۵۸۰

۰/۱۳۸

-۰/۴۳۰

پیش

۷۰

۳/۵۸

۳/۰۰

۳/۰۰

۰/۸۵۳

۰/۷۲۸

۰/۲۱۶

-۰/۴۷۱

پس

۷۰

۳/۹۲

۳/۵۰

۴/۰۰

۰/۷۸۵

۰/۶۱۷

۰/۱۹۰

-۰/۴۴۵

پیش

۷۰

۳/۷۳

۳/۵۰

۴/۰۰

۰/۷۶۵

۰/۵۸۶

۰/۱۸۷

-۰/۲۷۴

پس

۷۰

۴/۰۳

۳/۵۰

۳/۰۰

۰/۶۸۹

۰/۴۷۵

۰/۱۶۱

-۰/۲۴۸

پیش

۷۰

۳/۹۸

۳/۵۰

۴/۰۰

۰/۸۲۶

۰/۶۸۳

۰/۱۷۰

-۰/۳۵۸

پس

۷۰

۴/۳۴

۴/۰۰

۴/۰۰

۰/۷۵۶

۰/۵۷۲

۰/۱۴۴

-۰/۳۳۲

پیش

۷۰

۴/۱۱

۴/۰۰

۴/۰۰

۰/۷۹۳

۰/۶۳۰

۰/۱۵۳

-۰/۲۳۳

پس

۷۰

۴/۶۱

۴/۵۰

۵/۰۰

۰/۷۲۰

۰/۵۱۹

۰/۱۲۷

-۰/۲۰۷

پیش

۷۰

۳/۳۶

۲/۵۰

۲/۰۰

۱/۰۶۶

۱/۱۳۷

-۰/۲۹۶

-۰/۵۶۷

پس

۷۰

۳/۳۸

۳/۰۰

۲/۰۰

۱/۰۱۲

۱/۰۲۶

-۰/۲۷۰

-۰/۵۴۱

پیش

۷۰

۳/۵۷

۳/۰۰

۴/۰۰

۰/۹۵۶

۰/۹۱۴

-۰/۲۵۸

-۰/۸۶۲

پس

۷۰

۳/۶۰

۳/۰۰

۳/۰۰

۰/۸۹۶

۰/۸۰۳

۰/۲۳۲

-۰/۸۳۶

پیش

۷۰

۳/۳۵

۳/۰۰

۳/۰۰

۰/۹۳۵

۰/۸۷۵

۰/۱۳۷

-۰/۶۷۹

پس

۷۰

۳/۶۱

۳/۵۰

۴/۰۰

۰/۸۷۴

۰/۷۶۴

-۰/۱۱۱

-۰/۶۵۳

پیش

۷۰

۳/۷۴

۳/۵۰

۴/۰۰

۰/۸۵۳

۰/۷۲۸

۰/۱۷۷

-۰/۴۳۸

پس

۷۰

۴/۰۹

۴/۰۰

۴/۰۰

۰/۷۸۵

۰/۶۱۷

۰/۱۵۱

-۰/۴۱۲

زمانی

تعداد میانگین میانه

مد

انحراف

واریانس

چولگی

کشیدگی

معیار

همانرورکه در جردول ( )۳بیران شرده اسرت ،از تعرداد  ۷۰پرسشرنامه جمرع آوریشرده بررای
پیشآزمون ،میانگین در متغیر انگیزه پیشرفت برابر با  ۳/۷۴بوده است .همچنین باتوجه بره دادههرای
پسآزمون ،میانگین کلی ،بهبرود یافتره و برابرر برا  ۴/۰۹مریباشرد .همچنرین باتوجره بره واریرانس و
انحراف معیار مؤلفههرا ،انحرراف معیرار و پراکنردگی دادههرای پریشآزمرون برابرر برا  ۰/8۵۳و در
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دادههای پسآزمون برابر با  ۰/۷8۵بوده است .در مورد چولگی میتوان عنوان نمرود کره چرولگی
معیاری از تقارن یا عدم تقارن تابع توزیع میباشد و باتوجه به قرارگرفتن چولگی مربوط بره تمرامی
متغیرهای پژوهش در بازه ( -۲تا  ،)+۲میتوان نتیجره گرفرت کره توزیرع دادههرای پریشآزمرون و
پسآزمون این پژوهش از نوع نرمال است .کشیدگی نشاندهنده ارتفاع یک توزیع است .باتوجه به
ستونهای کشیدگی و بازههای ( -۵ترا  ،)+۵مریتروان عنروان نمرود کره دادههرای پرژوهش دارای
کشیدگی مطلوب و همچنین ارتفاع پایینتر از قله نرمال میباشند.
در پژوهش حاضرر ،باتوجره بره بهنجراربودن توزیرع دادههرا جهرت آزمرون فرضریههرا و تعیرین
معنرریداری تفرراو بررین نمرررههررای پرریشآزمررون و پررسآزمررون در متغیرهررای پررژوهش ،از روش
تجزیهوتحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده شده است .این امر برهدلیرل وجرود بریش از
یک متغیر وابسته است که لزوم استفاده از روشهای چندمتغیری را ایجاب میکند .پیش از تحلیرل
دادههای مربوط به فرضیهها ،برای ارمینان از اینکه دادهها مفروضرههرای زیربنرایی کوواریرانس را
برآورده میکند ،به بررسی مفروضههای زیربنایی تحلیل کوواریانس پرداخته شده است.

خطیبودن
بنیادیترین فرض برای تحلیل کوواریانس ،خطیبودن رابطههای بین متغیر وابسته مورد بررسی
و متغیر کمکی (کوواریت) است (گیلز .)۲۰۰۲ ،۱در این پژوهش ،پیشآزمون ،بهعنوان متغیرهرای
تصادفی کمکی (کوواریرت) و پرسآزمرون بره عنروان متغیرهرای وابسرته تلقری شردند .باتوجره بره
همبسرتگیهررای بیررانشررده در جرردول ( )۴و سررطو معنرریداری موجررود در جرردول ( ،)۵مفروضرره
خطیبودن رواب بین متغیرهای تصادفی کمکی (کوواریت) و وابسته محق شده است.

عدم همخطی چندگانه
اگر بیشتر از یرک متغیرر تصرادفی وجرود دارد ،نبایرد برا هرم همبسرتگی براالیی داشرته باشرند.
هنگامیکه متغیرهای تصرادفی کمکری برا یکردیگر همبسرتگی براالیی در حرد  r=۰/۹۰دارنرد ،برا
شرایطی که همخطی چندگانه نامیده میشود ،مواجه خرواهیم برود .نبایرد ضررایب همبسرتگی برین
هریک از جفت متغیرهای تصادفی کمکی از  ۰/۹۰بیشتر باشرد (زمسرتانی .)۱۳۹۲ ،همبسرتگی برین
پیشآزمون متغیرهای پژوهش در جدول ( )۴نشان داده شده است.
1- Gilse
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متغیر

سطح آرزو

مقاومت

تنش وظیفه

آینده نگری

انگیزه تحرک

انتخاب دوست

کارایی

ریسک پذیری

ادراک زمان

دریافت بازخورد

جدول  .4ماتریس ضرایب همبستگی میان متغیرهای کوواریت

آرزوها

-

۰/۲۰

۰/۲۴

۰/۳۹

۰/۴۳

۰/۲۸

۰/۲۲

۰/۳۵

۰/۴۱

۰/۳۶

مقاومت

۰/۲۰

-

۰/۳۲

۰/۳۵

۰/۲۹

۰/۲۶

۰/۴۰

۰/۳۸

۰/۲۲

۰/۳۷

وظایف

۰/۲۴

۰/۳۲

-

۰/۳۵

۰/۴۴

۰/۲۸

۰/۴۸

۰/۳۳

۰/۳۱

۰/۴۶

آینده

۰/۳۹

۰/۳۵

۰/۳۵

-

۰/۴۵

۰/۴۱

۰/۴۵

۰/۳۶

۰/۴۷

۰/۴۴

انگیزه

۰/۴۳

۰/۲۹

۰/۴۴

۰/۴۵

-

۰/۲۸

۰/۴۷

۰/۴۳

۰/۳۵

۰/۳۹

دوست

۰/۲۸

۰/۲۶

۰/۲۸

۰/۴۱

۰/۲۸

-

۰/۲۰

۰/۲۶

۰/۲۲

۰/۳۱

کارایی

۰/۲۲

۰/۴۰

۰/۴۸

۰/۴۵

۰/۴۷

۰/۲۰

-

۰/۳۶

۰/۳۰

۰/۴۴

ریسک

۰/۳۵

۰/۳۸

۰/۳۳

۰/۳۶

۰/۴۳

۰/۲۶

۰/۳۶

-

۰/۳۵

۰/۳۸

زمان

۰/۴۱

۰/۲۲

۰/۳۱

۰/۴۷

۰/۳۵

۰/۲۲

۰/۳۰

۰/۳۵

-

۰/۳۲

بازخورد

۰/۳۶

۰/۳۷

۰/۴۶

۰/۴۴

۰/۳۹

۰/۳۱

۰/۴۴

۰/۳۸

۰/۳۲

-

همانگونهکه در جدول فوق نشان داده شده است ،باتوجه به پایینبودن همبستگی میان متغیرها،
از همخطی چندگانه میان متغیرهای کوواریت اجتناب شده است.

همگنی واریانسها
برای بررسی همگنی واریانس متغیرها ،از آزمرون لروین اسرتفاده شرده اسرت .نترایج حاصرل از
همگنی واریانسهای متغیرهای پژوهش در جدول ( )۵نشان داده شده است.
جدول  .5نتایج آزمون همگنی واریانسهای لوین بین متغیرهای پژوهش
F
۰/۱۳

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

متغیر

۱

۶۸

۰/۸۹

مقاومت

۰/۳۷

۱

۶۸

۰/۶۴

تنش وظایف

۰/۰۸

۱

۶۸

۰/۸۶

ادراک زمان

۰/۳۴

۱

۶۸

۰/۸۰

انتخاب دوست

۰/۲۴

۱

۶۸

۰/۷۳

انگیزه تحرک به باال

۰/۱۶

۱

۶۸

۰/۸۵

کارایی

۰/۱۱

۱

۶۸

۰/۷۹

ریسکپذیری

۰/۱۹

۱

۶۸

۰/۷۶

سطح آرزوها
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متغیر

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنیداری

۶۸

۰/۸۱

۶۸

۰/۶۷

۶۸

۰/۵۱

آیندهنگری

F
۰/۱۵

۱

دریافت بازخورد

۰/۱۷

۱

انگیزه پیشرفت

۰/۲۵

۱

باتوجهبه نتایج مندرج در جدول ( )۵و سطح معنیداری بیش از  ۰/۰۵برای متغیرها ،نشاندهنده
معنی دارنبودن آزمون لوین برای متغیرهای پژوهش است .بنابراین واریانس دو گروه پیشآزمون و
پسآزمون در متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش بهررور معنریداری متفراو نیسرتند و فررض
همگنی واریانسها تأییرد مریشرود .بنرابراین آزمرون همگنری واریرانسهرا روی متغیرهرای وابسرته
معنیدار نمیباشد و به محق اجازه میدهد که فررض کنرد واریرانسهرا مسراوی هسرتند .بنرابراین
آزمون تحلیل کوواریانس قابل اجراست.

همگنی شیب رگرسیون
در تحلیل کوواریانس این فرض نیز مطر است که خطروط رگرسریون بررای هرر گرروه بایرد
یکسان باشد .زمانی فرض همگنی شیبها برقرار خواهد بود کره میران متغیرهرای کمکری در همره
متغیرها برابری برقرار باشد .آنچه مورد نظر است ،تعامل غیرمعنیدار بین متغیرهای وابسته می باشرد.
درادامرره ،همگنرری شرریبهررای رگرسرریون بررین متغیرهررای کمکرری (پرریشآزمررونهررا) و وابسررته
(پسآزمونها) برای متغیرهای پژوهش در جدول ( )6نشان داده شده است.
جدول  .6آزمون شیب رگرسیون بین متغیرهای کمکی (پیشآزمون) و وابسته (پسآزمون)
متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

سطح معنیداری

سطح آرزوها

۲۱/۷۸

۱

میانگین مجذورات F
۰/۸۹
۲۱/۷۸

۰/۸۹

مقاومت

۴۴/۸۲

۱

۴۴/۸۲

۱/۸۳

۰/۶۴

تنش وظایف

۳۸/۵۴

۱

۳۸/۵۴

۱/۵۸

۰/۸۶

ادراک زمان

۴۶/۲۰

۱

۴۶/۲۰

۱/۸۹

۰/۸۰

انتخاب دوست

۳۸/۳۱

۱

۳۸/۳۱

۱/۵۶

۰/۷۳

انگیزه تحرک به باال

۴۷/۶۳

۱

۴۷/۶۳

۱/۹۴

۰/۸۵

کارایی

۴۱/۲۹

۱

۴۱/۲۹

۱/۶۸

۰/۷۹

ریسکپذیری

۳۷/۰۵

۱

۳۷/۰۵

۱/۵۲

۰/۷۶

دریافت بازخورد

۳۵/۱۳

۱

۳۵/۱۳

۱/۴۴

۰/۸۱

آیندهنگری

۲۷/۶۵

۱

۲۷/۶۵

۱/۱۳

۰/۶۷

انگیزه پیشرفت

۳۹/۸۴

۱

۳۹/۸۴

۱/۶۳

۰/۲۱
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مطاب جدول ( ،)6نتایج بره دسرتآمرده حراکی از آن اسرت کره سرطح معنریداری در تمرامی
متغیرهای پژوهش بیش از  ۰/۰۵میباشد ،بنابراین ،تعامل متغیرهای کمکی (پیشآزمرون) و وابسرته
(پسآزمون) معنیدار نیست و فرض همگنی شیب رگرسیونها رعایت شده است.

آزمون فرضیههای پژوهش
در پژوهش حاضر ۱ ،فرضیه اصلی و  ۱۰فرضیه فرعی ،مورد آزمون قرار گرفت که درادامه بره
بررسی و تحلیل این فرضیهها ،ازرری تحلیل کوواریانس خواهیم پرداخت .نتایج کلری حاصرل از
بررسی و تحلیل فرضیههای پژوهش ،در جدول ( )۷بیان شده است.
جدول  .7تحلیل کوواریانس چندمتغیری روی میانگین نمره پسآزمون متغیرهای پژوهش

اثر

آماری

معنیداری

آزمون اثر پیالی

۰/۵۱

۶۵

۳۹/۴۶

۳

۰/۵۱

۱/۰۰

۰/۰۰۱

آزمون المبدای ویکلز

۰/۴۲

۶۵

۳۹/۴۶

۳

۰/۵۱

۱/۰۰

۰/۰۰۱

آزمون اثر هتلینگ

۱/۲۲

۶۵

۳۹/۴۶

۳

۰/۵۱

۱/۰۰

۰/۰۰۱

۱/۲۲

۶۵

۳۹/۴۶

۳

۰/۵۱

۱/۰۰

۰/۰۰۱

نام آزمون

آزمون بزرگترین ریشه
روی

مقدار

درجه

درجه

اندازه

توان

سطح

آزادی خطا

F

آزادی
فرضیه

نتایج جدول ( )۷نشان میدهد که بین گروه پیشآزمون و گروه پسآزمون ،ازلحاظ متغیرهای
وابسته در سطح  p<۰/۰۱تفاو معنیداری وجود دارد .برایناساس میتوان بیان داشت که حداقل
در یکی از متغیرهای وابسته بین پیشآزمون و پسآزمون ،تفراو معنریداری وجرود دارد .جهرت
پیبردن به این تفاو  ،تحلیل کوواریانس در متن مانکوا انجام گرفت کره نترایج حاصرل از آن در
جدول ( )8تشریح شده است .انردازه اثربخشری مداخلره در کرل پرژوهش حاضرر در  ۰/۵۱و تروان
آماری  ۱/۰۰میباشد.
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جدول  .8نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا روی میانگین نمرههای پسآزمون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

سطح آرزوها

۲۹۳۲/۲۴

۱

۲۹۳۲/۲۴

۳۱/۱۵

مقاومت

۲۶۲۱/۴۴

۱

۲۶۲۱/۴۴

۲۹/۰۴

۰/۳۳

تنش وظایف

۲۲۸۹/۲۰

۱

۲۲۸۹/۲۰

۲۵/۱۸

۰/۲۹

۱/۰۰

ادراک زمان

۸۵/۳۲

۱

۸۵/۳۲

۹/۲۳

۰/۰۰

۰/۹۷

انتخاب دوست

۱۶۶۵/۱۰

۱

۱۶۶۵/۱۰

۲۰/۱۶

۰/۲۴

۱/۰۰

۰/۰۰۱

انگیزه تحرک به باال

۱۵۱۰/۰۳

۱

۱۵۱۰/۰۳

۱۹/۰۴

۰/۲۳

۱/۰۰

۰/۰۰۱

کارایی

۲۰۹۰/۵۴

۱

۲۰۹۰/۵۴

۲۲/۳۶

۰/۲۵

۱/۰۰

۰/۰۰۱

ریسکپذیری

۴۳/۱۳

۱

۴۳/۱۳

۷/۴۹

۰/۰۰

۰/۹۶

۰/۳۰۸

دریافت بازخورد

۶۱۱/۲۸

۱

۶۱۱/۲۸

۱۳/۶۶

۰/۱۱

۰/۹۷

۰/۰۰۱

آیندهنگری

۱۲۳۴/۱۹

۱

۱۲۳۴/۱۹

۱۶/۵۳

۰/۱۴

۰/۹۷

۰/۰۰۱

انگیزه پیشرفت

۱۳۳۵/۴۷

۱

۱۳۳۵/۴۷

۱۹/۲۳

۰/۲۳

۰/۹۸

۰/۰۰۱

متغیر

F

اندازه

توان

سطح

اثر

آماری

معنیداری

۰/۳۵

۱/۰۰

۰/۰۰۱

۰/۹۸

۰/۰۰۱
۰/۰۰۱
۰/۱۲۶

فرضیه فرعی اول :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر سطح آرزوهای کارکنان
تأثیر دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر سطح آرزوها در سطح  ۰/۰۵معنیدار است و مقدار  Fبرای این متغیر  ۳۱/۱۵بهدست
آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۴/66نیز نسبت به پریش از دوره
( )۴/۰۰بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضیه فرعی اول پژوهش تأییرد شرد.
بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمون و پسآزمون از نظر متغیر
سطح آرزوها  ۳۵درصد است که این تفاو نتیجه آموزشهرایی مریباشرد کره کارکنران در دوره
دیدهاند و باعث بهبود سطح آرزوهرا کارکنران شرده اسرت .همچنرین تروان آمراری برابرر برا ۱/۰۰
میباشد.

فرضیه فرعی دوم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر مقاومت کارکنان تأثیر
دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر مقاومت در سطح  ۰/۰۵معنیدار است و مقدار  Fبرای این متغیر  ۲۹/۰۴بهدست آمده
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است .همچنین میانگین ایرن متغیرر در دادههرای پرس از دوره ( )۴/۳۳نیرز نسربت بره پریش از دوره
( )۳/66بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضیه فرعی دوم پژوهش تأییرد شرد.
بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمون و پسآزمون از نظر متغیر
مقاومت  ۳۳درصد است که این تفاو نتیجه آموزشهایی میباشد که کارکنان در دوره دیدهانرد
و باعث بهبود مقاومت کارکنان شده است .همچنین توان آماری برابر با  ۰/۹8میباشد.

فرضیه فرعی سوم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر تنش انجام وظیفه
کارکنان تأثیر دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر تنش انجام وظایف در سطح  ۰/۰۵معنیدار است و مقدار  Fبررای ایرن متغیرر ۲۵/۱8
بهدست آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۴/66نیز نسبت به پریش
از دوره ( )۴/۰۰بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضریه فرعری سروم پرژوهش
تأیید شد .بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمرون و پرسآزمرون
ازنظر متغیر تنش انجام وظایف  ۲۹درصد است که این تفاو نتیجره آمروزشهرایی مریباشرد کره
کارکنان در دوره دیدهاند و باعث افزایش تنش انجام وظایف کارکنان شده اسرت .همچنرین تروان
آماری برابر با  ۱/۰۰میباشد.

فرضیه فرعی چهارم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر ادراک کارکنان از
زمان تأثیر دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر ادراک از زمان در سطح  ۰/۰۵معنیدار نیست و مقدار معنیداری آن  ۰/۱۲6بهدست
آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۳/66نیز نسبت به پریش از دوره
( )۳/66ثابت بوده است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضیه فرعی چهارم پرژوهش رد شرده
است .بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمون و پسآزمون ازنظر
متغیر ادراک از زمان صفر درصد است که نشاندهنده آن است آموزشهایی که کارکنان در دوره
دیدهاند تغییری در ادراک از زمان کارکنان ایجاد نکرده است .همچنین توان آماری برابر برا ۰/۹۷
میباشد.
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فرضیه فرعی پنجم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر مالک کارکنان برای
انتخاب دوست تأثیر دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر مالک انتخاب دوسرت در سرطح  ۰/۰۵معنریدار اسرت و مقردار  Fبررای ایرن متغیرر
 ۲۰/۱6بهدست آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۴/۳۳نیرز نسربت
به پیش از دوره ( )۴/۰۰بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشت کره فرضریه فرعری پرنجم
پژوهش تأیید شد .بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان مریدهرد کره تفراو دو گرروه پریشآزمرون و
پسآزمون ازنظر متغیر مالک انتخاب دوست  ۲۴درصد است که این تفاو نتیجه آمروزشهرایی
میباشد که کارکنان در دوره دیدهاند و باعث بهبود مرالکهرای انتخراب دوسرت کارکنران شرده
است .همچنین توان آماری برابر با  ۱/۰۰میباشد.

فرضیه فرعی ششم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر انگیزه کارکنان برای
تحرک به باال تأثیر دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر انگیزه تحرک به باال در سطح  ۰/۰۵معنیدار است و مقدار  Fبرای این متغیرر ۱۹/۰۴
بهدست آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۴/۰۰نیز نسبت به پریش
از دوره ( )۳/66بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضیه فرعری ششرم پرژوهش
تأیید شد .بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمرون و پرسآزمرون
ازنظر متغیر انگیزه تحرک به باال  ۲۳درصد است که این تفاو نتیجه آموزشهرایی مریباشرد کره
کارکنان در دوره دیدهاند و باعث افزایش انگیزه تحرک به باال در کارکنان شرده اسرت .همچنرین
توان آماری برابر با  ۱/۰۰میباشد.

فرضیه فرعی هفتم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر کارایی کارکنان تأثیر
دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر کارایی در سطح  ۰/۰۵معنیدار است و مقدار  Fبرای این متغیر  ۲۲/۳6بهدست آمرده
است .همچنین میانگین ایرن متغیرر در دادههرای پرس از دوره ( )۴/66نیرز نسربت بره پریش از دوره
( )۴/۰۰بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضیه فرعی هفتم پژوهش تأیید شرد.
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بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمون و پسآزمون از نظر متغیر
کارایی  ۲۵درصد است که این تفاو نتیجه آموزشهایی میباشد که کارکنان در دوره دیدهاند و
باعث افزایش کارایی کارکنان شده است .همچنین توان آماری برابر با  ۱/۰۰میباشد.

فرضیه فرعی هشتم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر رفتار ریسکپذیری
کارکنان تأثیر دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
از لحاظ متغیر رفتار ریسکپذیری در سطح  ۰/۰۵معنریدار نیسرت و مقردار معنریداری آن ۰/۳۰8
بهدست آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۳/۳۳نیز نسبت به پریش
از دوره ( )۳/۳۳ثابت بوده است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضیه فرعی هشتم پژوهش رد
شده است .بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمون و پرسآزمرون
ازنظر متغیر رفتار ریسکپذیری صفر درصرد اسرت کره نشراندهنرده آن اسرت آمروزشهرایی کره
کارکنان در دوره دیدهاند تغییری در رفتار ریسکپذیری کارکنران ایجراد نکررده اسرت .همچنرین
توان آماری برابر با  ۰/۹6میباشد.

فرضیه فرعی نهم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر آیندهنگری کارکنان تأثیر
دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر آیندهنگری در سطح  ۰/۰۵معنیدار است و مقدار  Fبرای این متغیر  ۱6/۵۳برهدسرت
آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۴/۰۰نیز نسبت به پریش از دوره
( )۳/۵۰بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضیه فرعی نهم پرژوهش تأییرد شرد.
بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمون و پسآزمون ازنظر متغیرر
آیندهنگری  ۱۴درصد است که این تفاو نتیجره آمروزشهرایی مریباشرد کره کارکنران در دوره
دیدهاند و باعث افزایش آیندهنگرری کارکنران شرده اسرت .همچنرین تروان آمراری برابرر برا ۰/۹۷
میباشد.
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فرضیه فرعی دهم :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر تمایل به دریافت
بازخورد کارکنان تأثیر دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر تمایل به دریافت بازخورد در سطح  ۰/۰۵معنیدار است و مقردار  Fبررای ایرن متغیرر
 ۱۳/66بهدست آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۳/66نیرز نسربت
به پیش از دوره ( )۳/۳۳بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشرت کره فرضریه فرعری دهرم
پژوهش تأیید شد .بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان مریدهرد کره تفراو دو گرروه پریشآزمرون و
پررسآزمررون از نظررر متغیررر تمایررل برره دریافررت بررازخورد  ۱۱درصررد اسررت کرره ایررن تفرراو نتیجرره
آموزشهایی میباشد که کارکنان در دوره دیدهاند و باعث افرزایش تمایرل بره دریافرت برازخورد
کارکنان شده است .همچنین توان آماری برابر با  ۰/۹۷میباشد.

فرضیه اصلی :آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر انگیزه پیشرفت کارکنان تأثیر
دارد.
باتوجه به نتایج جدول ( )8مشاهده میشود که تفاو بین گروههای پیشآزمون و پسآزمون،
ازلحاظ متغیر انگیزه پیشررفت در سرطح  ۰/۰۵معنریدار اسرت و مقردار  Fبررای ایرن متغیرر ۱۹/۲۳
بهدست آمده است .همچنین میانگین این متغیر در دادههای پس از دوره ( )۴/۰۹نیز نسبت به پریش
از دوره ( )۳/۷۹بهبود یافته است .برایناساس میتوان بیان داشت که فرضیه اصرلی پرژوهش تأییرد
شد .بهعالوه ،ضریب اندازه اثر نشان میدهد که تفاو دو گروه پیشآزمون و پرسآزمرون ازنظرر
متغیر انگیزه پیشرفت  ۲۳درصد است که این تفاو نتیجه آموزشهایی است که کارکنان در دوره
دیدهاند و باعث افزایش انگیزه پیشرفت آنها شده است .همچنین توان آماری برابر با  ۰/۹8میباشد.

بحث و نتیجهگیری
درک اهمیت نیروهای انسانی و توانمندی آنها در موفقیت سازمانها موجب شده است کره در
سازمانهای امروزی نسبت به گذشته ،توجه بیشتری به آمروزش کارکنران داشرته باشرند .ازررفری،
توجه به مباحث روانشناسی در آموزش کارکنان بسیار حائز اهمیرت بروده و کارکنران درصرورتی
میتوانند یادگیری و درنهایت عملکرد بهتری داشته باشند کره ازنظرر روانری نیرز آمروزش دیرده و
تقویت شوند .یکی از ابزارهایی که در این زمینه به سازمانها کمک خواهد کرد ،باالبردن انگیزه و
بررهخصرروص انگیررزه پیشرررفت کارکنرران ازرری ر اجرررا و ارزیررابی آمرروزش ضررمنخرردمت اسررت.

حسن گلی و همکاران |81

سازمانهای نظامی نیز همانند دیگر سازمان ها ،بره دنبرال آمروزش و براالبردن انگیرزههرای نیروهرای
انسانی خود هستند .زیرا ،کسانی که انگیزه پیشررفت براالیی دارنرد ،سرعی در کامرلشردن و بهبرود
کارکرد خود دارند .آنان وظیفهشناسند و کارهایی را انجام میدهند که چرالشبرانگیرز باشرد و بره
کاری دست میزننرد کره ارزیرابی پیشرفتشران برهگونره ای شردنی باشرد .ایرن افرراد از عرز نفرس
برخوردارند ،مسئولیت فردی را ترجیح داده و دوست دارند که برهگونرهای ملمروس از نترایج کرار
خود آگاه شوند و غیره (نایت۲۰۱۹ ،؛ هسو و همکاران۲۰۱۱ ،؛ استو و برارتو۲۰۱۰ ،؛ گروردون،
 .)۱۹۹۹بنابراین ،باتوجهبه اهمیت موضوع و کمبود پژوهشها در زمینه اثربخشی آموزش در انگیزه
پیشررفت کارکنران و برهخصرروص در سرازمانهرای نظررامی ،ایرن پرژوهش بررا هردف بررسری تررأثیر
آموزشهای دوره مقدماتی رسته اداری ،بر انگیزه پیشرفت افسران در یک سازمان نظامی سرعی در
حل مسئله موجود دارد.
باتوجه به یافتههای پژوهش ،اثر آموزشهای دوره مقدماتی رسرته اداری برر انگیرزش پیشررفت
فراگیران و تمامی ابعاد آن (به غیرراز متغیرهرای ادراک کارکنران از زمران و رفترار ریسرک پرذیری
کارکنان که معنی دار نبوده است و رد شده است) ،مورد تأیید قرار گرفته است .بره ررورکلی نترایج
به دست آمده در این پژوهش ،با نتایج پژوهش های عامری و همکاران ( ،)۱۳۹۲رفاهی و فر بخش
( ،)۱۳88ارجمنرردیفررر ( ،)۱۳۹۴تبرسررائی ( ،)۱۳۹۴اصررغریراد ( ،)۱۳۹۵قرریم ( ،)۱۳۹۵تیرگررری و
همکاران ( ،)۱۳۹6بلینروا و همکراران ( ،)۲۰۲۰نایرت ( ،)۲۰۱۹سرتین و آشرکون ( ،)۲۰۱8ترورل و
سانال ( ،)۲۰۱8هیگینز و همکاران ( ،)۲۰۱۷دشرپاندی و همکراران ( ،)۲۰۱۳گیسرت و همکراران (
 ،)۲۰۱۲عبدی و همکراران ( )۲۰۱۲و یوسرف ( )۲۰۱۱همخروانی دارد .بنرابراین ،پیشرنهادهای زیرر
باتوجهبه نتایج حاصل از بررسی هریک از فرضیهها ارائه میشود:
 .۱نتایج آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش نشان دهنده ترأثیر مثبرت آمروزش هرای مقردماتی
رستهای بر سطح آرزوهای کارکنان است ،بنابراین پیشنهاد مریشرود کره در دورههرا از
روانشناسان خبره برای باالبردن سطح تفکر و آرزوهای کارکنان استفاده شرود و حتری
از افراد موف در این حوزه برای سرخنرانی انگیزشری بررای فراگیرران اسرتفاده شرود ترا
کارکنان سطح آرزوهای موردنظر خود را باال ببرند.
 .۲نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبرت آمروزش هرای مقردماتی
رستهای بر مقاومت کارکنان است ،بنابراین پیشنهاد میشود که در محتوای آموزشی ،به
این متغیر توجه شود و با آموزش مهار های الزم درجهت نحوه برخورد برا مشرکال
کاری و شرای بحرانی و باالبردن توانمندی و انگیزه کارکنان ،مقاومرت آنهرا در برابرر
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مشکال افزایش یابد .همچنین شغل ها متناسب با خصوصیا و عالقه فراگیران به آنها
سپرده شود تا با انگیزه بیشتر ،مقاومت آنها نیز در برابر مشکال شغلی که به آن عالقره
دارند ،افزایش یابد.
 .۳نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبرت آمروزش هرای مقردماتی
رسته ای بر تنش انجام وظایف کارکنان است ،بنابراین پیشنهاد میشود کره در محتروای
آموزشی تأکید بیشتری بر مسئولیتپذیری انجام گیرد و در سازمان بر مسئولیتپرذیری
بهعنوان یک ارزش تأکید شود تا تنش انجام وظایف و درادامره آن ،کرارایی کارکنران
افزایش یابد.
 .۴نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش نشان دهنده عدم تأثیر آموزش هرای مقردماتی
رسته ای بر ادراک از زمان کارکنان و عدم تفاو بین ادراک از زمران پریش و پرس از
اجرای دوره آموزشی است ،بنابراین پیشنهاد میشرود کره روشهرای مردیریت زمران و
نحوه زمانبندی انواع کارها و برنامه ها بههمراه تبیین اهمیت وقرتشناسری و انجرام هرر
کار در زمان تعیینشده و روشهای درست برنامهریزی به کارکنان آموزش داده شود.
 .۵نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت آمروزش هرای مقردماتی
رسته ای بر مالک انتخاب دوست در کارکنان است؛ بنابراین پیشرنهاد مری شرود کره در
دوره ها بر صمیمیت و رابطه مناسرب برین کارکنران و تسرهیم ارالعرا تأکیرد شرود و
فضای اعتماد بین کارکنان ایجاد گرردد و مرالک هرای یرک دوسرت و همکرار خروب
توس روانشناسان تشریح شود تا بعرد از دوره کارکنران برا آمروزشهرای کسربشرده
بتوانند رواب دوستی و همکاری بهتری داشته باشند.
 .6نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت آمروزش هرای مقردماتی
رسته ای بر انگیزه تحرک به باال در کارکنان اسرت ،بنرابراین پیشرنهاد مریشرود کره در
سازمان مسریر شرغلی کارکنران بررای آنهرا تشرریح گرردد و ترأثیر کسرب مهرار هرای
آموزشی دوره بر ارتقای شغلی بیان شود و سخنرانیهای انگیزشری توسر افرراد خبرره
صور گیرد تا انگیزه کارکنان که پیشزمینه تالش آنها برای دستیابی به مسئولیتهای
باالتر است ،افزایش یابد همچنین به ایده های فراگیران توجه شود و برای اجرایی شردن
ایدههای خوب اقدام شود و منابع الزم برای انجام موفقیتآمیز مسئولیتها فراهم شود.
 .۷نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم پژوهش نشان دهنده تأثیر مثبت آمروزش هرای مقردماتی
رسته ای بر کارایی کارکنان است ،بنابراین پیشنهاد می شود که در آموزش ها باتوجره بره
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نیازسنجی های صور گرفته ،مهار های مورد نیاز متناسب با شغل افرراد بره کارکنران
آموزش داده شود تا کارکنان بتواننرد برا کرارایی براالتری خردمت کننرد .همچنرین در
سازمان برای کارایی باالتر کارکنان مزایرا و پراداش هرایی قررار داده شرود ترا کارکنران
انگیزه بیشتری برای افزایش کارایی خود داشته باشند.
درنهایت باتوجه بره ترأثیر مثبرت آمروزش هرای مقردماتی رسرته ای در تقویرت انگیرزه پیشررفت
کارکنان و اختالف معنیدار بین انگیرزه پیشررفت افسرران پریش و پرس از اجررای دوره آموزشری،
پیشنهاد میشود که اقداما زیر درراستای بهبود کیفیت دوره آموزشی مذکور انجام گیرد:
در ابتدای دوره یک جلسه توجیهی اجرا شده و کارکنان را از اهمیت و تأثیر آموزش در ارائره
خدما  ،ارتقای شغلی و عملکرد و غیره آگاه کنند تا انگیرزه آنهرا بررای فراگیرری افرزایش یابرد.
همچنین پیشنهاد می شود که ررول دوره آموزشری رروالنی ترر گرردد و در دوره آموزشری و بررای
اهداف روانی دوره ،از مدرسین روان شناس نیز درراستای بهبود و آمادگی روانی کارکنان استفاده
شود و مدرسین ماهر و باتجربه و متخصص در زمینه سرفصل ها و اهداف آموزشری کره نیازسرنجی
شده است ،انتخاب شوند و برای هر کالس درس ،مدرس متخصص در آن زمینه به کار گرفته شود
و با نظار دقی بر اثربخشی دورهها ،ارزشیابیهای دقیقی برای بررسی اثربخشی دوره و تأکید بر
اهمیت آن ،صور گیرد .در ارائه آموزش ها به فراگیران ،مسئولیت های شغلی افراد لحاظ شرود و
همچنین در تعیین رسته و تخصص ویژگی های شخصیتی افراد نیز لحاظ شود ترا هرم اهرداف دوره
مطاب با مشاغل فراگیران تعیین شود و هم محتوای آموزشی برا مسرئولیت هرای شرغلی و شخصریت
افراد همخوان باشد تا اثربخشی دورههای آموزشی افزایش یابد.
از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به دشواری جمرع آوری داده هرا در مراکرز نظرامی و
همچنین احتیاط در تعمیم پذیری نتایج به سایر سازمان ها اشاره کرد .پژوهشگران آتی می توانند این
پژوهش را در سایر سازمان ها نیز انجام دهند ،همچنین مؤلفه های غیرروانشناختی را مرورد بررسری
قرار دهند.

 |84روانشناسی نظامی ،سال | 12شماره | 46تابستان 1400

منابع
ارجمندی فر ،محمد؛ دهقانی ،علی؛ دقیقی ،علیرضا .)۱۳۹۴( .بررسی تأثیر آموزشهای ضمن خدمت بر
توانمندی و عملکرد شغلی و انگیزه کارکنان در یک شرکت نفتی .پژوهشنامه نفت-۳۵ ،)۲(۳۰ ،
.6۰
اسدی ،اسماعیل؛ مرادی آیدیشه ،شعبان؛ ذاکری ،محمد و وثوقی نیری ،عبداله ( ،)۱۳۹۲بررسی تأثیر
آموزشهای دوره مقدماتی و عالی رسته بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی:
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران) ،مدیریت نظامی .۱۱۱-۱۴۰ :۵۰
اصغری راد ،علی اکبر و شهریاری ،وحید،)۱۳۹۳(،آموزش مهار های مثبت اندیشی بر انگیزه پیشرفت
و شادکامی معلولین ،اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم
رفتاری،تهرانhttps://civilica.com/doc/385466،
بازرگان ،عباس ( ،)۱۳۹۱ارزشیابی آموزشی :مفاهیم ،الگوها و فرایند عملیاتی ،تهران :سمت.
بگلری ،صمد؛ قائدی ،علی و محمدیاری ،سجاد ( ،)۱۳۹6بررسی عوامل انگیزشی دانشجویان
دانشگاه افسری امام علی(ع) برای شرکت در ورزش و فعالیتهای بدنی ،فصلنامه مدیریت نظامی،

.۱۹۱-۱68 :)6۷(۱۷
تبرسایی ،ربابه و حسینیان ،سیمین و رسولی ،رویا(،)۱۳۹6اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط
متقابل بر میزان عز نفس ،خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت دختران نوجوان تحت حضانت
بهزیستی شهر گرگان ،اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ ،آسیب شناسی روانی و تربیت ،تهران،
https://civilica.com/doc/649326

ربیعی ،فارمه؛ مؤیدی ،سیدنورالدین؛ نادری؛ علیآبادی؛ فراهانی ،کبری؛ شمس ،محسن ( ،)۱۳۹۰تأثیر
دورههای آموزشی ضمنخدمت بر کارایی نیروهای انسانی از دیدگاه کارشناسان ستادی دانشگاه،
فصلنامه راهبردهای آموزشی ،دوره  ،۴شماره .8۵-8۹ :۲
رفاهی ،ژاله؛ فر بخش ،کیومرث ( .)۱۳88اثربخشی آموزش مهار های اجتماعی به شیوه گروهی بر
انگیزه پیشرفت» ،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال دهم ،شماره پنجم.
عامری ،الیاس؛ حسین پور ،محمد؛ عطاری ،یوسفعلی (« .)۱۳۹۲تعیین اثربخشی آموزش مهار
یادگیری پسختام به صور گروهی بر افزایش انگیزه پیشرفت دانشآموزان پسر مقطع سوم
متوسطه» .یافتههای نو در روانشناسی ،سال هشتم ،شماره .۱۰۹-۱۲۴ ،۲6
عباسیان فرد ،مهرنوش؛ بهرامی .)۱۳8۹( .رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت در دانشآموزان دختر
پیشدانشگاهی .روانشناسی کاربردی .دوره  .6شماره .۱

85| حسن گلی و همکاران

، ارزشیابی اثربخشی دوره آموزش عالی رستهای نهاجا،)۱۳۹۵(  علی، محمود و فرهادی،غالمی

.8۵-۱۱۲ :)6۱(۱6 ،فصلنامه مدیریت نظامی
 ابعاد و مؤلفههای اثرگذار بر کیفیت در،)۱۳۹۷(  نادرقلی، حمیده و قورچیان، محمد؛ رشادتجو، فال
:)۱8(۷۲ ، فصلنامه مدیریت نظامی،) یک سازمان نظامی:نظام آموزش عالی نظامی (موردمطالعه

.86-۱۱۳
. سوره انفال،قرآن کریم

 بررسی.)۱۳۹۵( . علی، ندا؛ گل افشانی جویباری، سیدمهدی؛ اسماعیلی، هادی؛ خاکزادیان،قیم
 نشریه علمی دانش انتظامی.اثربخشی آموزش کارآفرینی بر انگیزه پیشرفت کارکنان آموزش دیده
.۴۰-۱۹ ،۴۲ ،مازندران
 تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی،)۱۳۹۴(  حمیدرضا، مرتضی و جلیلیان،مرادی
 نظار و بازرسی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، نقش میانجیگری تنش شغلی،کارکنان ناجا
.۷۳-۹8 :۳۱
 گروه برگزاری، آموزشهای دوره مقدماتی و عالی رسته اداری،)۱۳۹۷( مرکز نظامی موردپژوهش
.دورههای آموزشی
. راه رشد: تهران، گردآوری عزیزاهلل علیزاده، فرهنگ فارسی جیبی،)۱۳8۹(  محمد،معین
References
Blynova, O. Y., Kruglov, K. O. N. S. T. A. N. T. I. N., Semenov, O. L. E. K.
S. A. N. D. R., Los, O. K. S. A. N. A., & Popovych, I. S. (2020).
Psychological safety of the learning environment in sports school as a
factor of achievement motivation development in young athletes.
Çetin, F., & Aşkun, D. (2018). The effect of occupational self-efficacy on
work performance through intrinsic work motivation. Management
Research Review, 41(2), 186-201.
Dee, J., & Leisyte, L. (2017). Knowledge sharing and organizational change
in higher education. The Learning Organization, 24(5), 355-365.
Coorman, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (1977). Entrepreneurial
motivation. Human resource management review, 13(2), 257-279.
Deshpandé, R., Grinstein, A., Kim, S. H., & Ofek, E. (2013). Achievement
motivation, strategic orientations and business performance in
entrepreneurial firms: How different are Japanese and American
founders?. International Marketing Review, 30(3), 231-252.
Duke, D. L. (2015). Organizing education: schools, school districts, and the
study
of
organizational
history. Journal
of
Educational
Administration, 53(5), 682-697.
Edward, L. (2003). ON INTRINSIC MOTIVATION ‘. Journal of
Personality and Social Psychology, 18(1), 105-115.

1400  |تابستان46  |شماره12  سال،| روانشناسی نظامی86

Gage, N. L & Berliner, D. C. (2008). Educational Psycology (3rd_5th ed).
Hopewell_NJ: Houghton Milflin.
Geist, J., Carter, E. W., Gustafson, J. R., Mackay, M. M., Martin, K. P.,
Parsley, M. V., Graves, J., ... & Cayton, J. (2012). Motivations and
expectations of peer mentors within inclusive higher education programs
for students with intellectual disability. Career Development and
Transition for Exceptional Individuals, 42(3), 168-178.
Gils, A. M. (2002). Plasma selenium and plasma and erythrocyte glutathione
peroxidase activity increase with estrogen during the menstrual
cycle. Journal of the American College of Nutrition, 22(1), 43-51.
Guerrero, S., Chênevert, D., Vandenberghe, C., Tremblay, M., & Ben Ayed,
A. K. (2018). Employees’ psychological empowerment and
performance: how customer feedback substitutes for leadership. Journal
of Services Marketing.
Hermans, H. J. (1970). A questionnaire measure of achievement
motivation. Journal of Applied psychology, 54(4), 353.
Higgins, K., Huscroft-D’Angelo, J., & Crawford, L. (2017). Effects of
technology in mathematics on achievement, motivation, and attitude: A
meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 57(2), 283319.
Hofman, A., Canrinus, E. T., Helms-Lorenz, M., Beijaard, D., & Buitink, J.
(2006). Self-efficacy, job satisfaction, motivation and commitment:
Exploring the relationships between indicators of teachers’ professional
identity. European journal of psychology of education, 27(1), 115-132.
Holton, E.F. III (2005), “Holton’s evaluation model: new evidence and
construct elaborations”, Advances in Developing Human Resources,
Vol. 7 No. 1, pp. 37-54.
Hsu, P. S., & Chang, T. J. (2011). Computational Technique of Learning
Progress Motivation: Diagnosis of Learning and Innovation Status.
In Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science (pp.
167-174). Springer, Berlin.
Knights, A. R. (2019). Achievement motivation and presidential
effectiveness: It’s not whether chief executives are achievement
motivated
but
how
that
achievement
motivation
is
manifested. International Journal of Public Leadership, 15(1), 38-57.
Lutsevitsh.Polina (2017). Structural and Psychological Empowerment: The
Moderating Role of Developmental Networks. Work and organisational
psychology. Master's theses defence committee chairman in the
Department of Business Administration.
McClelland, D. C. (1985). How motives, skills, and values determine what
people do. American psychologist, 40(7), 812.
Mory, H. (1938). Psychosocial, motivational, and contextual profiles of
youth reporting different patterns of substance use during
adolescence. Journal of Research on Adolescence, 17(1), 51-88.

87| حسن گلی و همکاران

Potnuru, R. K. G., Sahoo, C. K., & Sharma, R. (2018). Team building,
employee empowerment and employee competencies: Moderating role
of organizational learning culture. European Journal of Training and
Development.
Robbins, S. (1993). Organizational behavir (6thed). Englwood cliffs nj:
prentice.
Roy, B., Sinha, R., & Suman, S. (1995). Emotional intelligence and
academic achievement motivation among adolescents: a relationship
study. Researchers world, 4(2), 126.
Stiehl, S. K., Felfe, J., Elprana, G., & Gatzka, M. B. (2015). The role of
motivation to lead for leadership training effectiveness. International
Journal of Training and Development, 19(2), 81-97.
Turel, Y. K., & Sanal, S. O. (2018). The effects of an ARCS based e-book
on student's achievement, motivation and anxiety. Computers &
Education, 127, 130-140.
Walter, D. (2000). Competency – based on the job training for ariation
maintenance inspection international. Journal of industrial Ergonomic,
25(4), 249-259.
Yusuf, M. (2011). The impact of self-efficacy, achievement motivation, and
self-regulated
learning
strategies
on
students’
academic
achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2623-2626.
Potnuru, R. K. G., Sahoo, C. K., & Sharma, R. (2018). Team
building,employee empowerment and employee competencies:
Moderating role of organizational learning culture. European Journal of
Training and Development.
Stiehl, S. K., Felfe, J., Elprana, G., & Gatzka, M. B. (2015). The role of
motivation to lead for leadership training effectiveness. International
Journal of Training and Development, 19(2), 81-97.
Stout, A., & Barto, A. G. (2010, August). Competence progress intrinsic
motivation. In 2010 IEEE 9th International Conference on Development
and Learning (pp. 257-262). IEEE.
Walter, D. (2000).Competency – based on the job training for ariation
maintenance inspection international. Journal of industrial Ergonomic,
25(4), 249-259.

