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مکرانيایران در دریایرانیملوانان خطوط کشتیشغليبر توانمندسازیر بهداشت روانیتاثیبررس
1، محمد حسین یار احمدزهی1عبدالعزیز آبتین، 1حسین عسکري پور گلویک

علوم دریایی چابهاردانشگاه دریانوردي و هیات علمی1

چکیده 
عمان حضور يایران  که در دریایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیو توانمندسازي شغلی ملوانان اهدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بهداشت روانی

نفر و به روش 267به تعداد با استفاده از انتخاب نمونهاستبدین منظور تحقیق حاضر که یک پژوهش پیمایشی مبتنی بر روش همبستگی. داشته اند می باشد
ارتباط با دیگران، خود ارزیابی، عواطف متعادل، بهره گیري از ( و ابعاد آن این پژوهش رابطه ي بین بهداشت روانی در فرضیات . نجام گردیده است، ایتصادف

رسی قرار گرفته است شغلی ملوانان مورد برو توانمندسازي ) ، حیطه کنترل، رضایت شغلی و مسئولیت پذیريیامکانات، اعتماد به نفس، احساس امنیت، خوداحترام
. ملوانان از سطح متوسط باالتر استي روانی و توانمندهمچنین قابل ذکر است که میزان بهداشت .باشدیمفرضیات تحقیق د همه ییتاحاکی ازنتایجکه 

.   مد نظر قرار دهنديکاريط هایدر محیفقدان بهداشت روانیمنفيامدهایاز بروز پيریرا جهت جلوگیید راه هایهمواره باسرپرستان

.یشغليبهداشت روانی، توانمندسازي، توانمندسازبهداشت، :هاي کلیديواژه

مقدمه- 1
هاي بالقوه اي که همه ي مردم داراي تواناییمعتقدند) 1979؛ آدلر، 1986و 1988؛ باندورا، 1998مازلو، (بسیاري از پژوهشگران سازمانی

آن ها در محیط کسب و کارشان باشند که به اختصار این اقدام را خود شکوفایی می نامند و شکوفایی هستند که همواره می توانند به دنبال
همکاران، گان و ی؛ کار2001نلسون و همکاران، (طبق تحقیقات متعددي که به انجام رسیده . توانمندسازي گامی اساسی براي خودشکوفایی است

درك بهتري از .هستندبهداشت روانیبسیاري از مشخصات خودشکوفایی و توانمندسازي بسیار نزدیک به شاخص هاي ) 2003ن، ی؛ سال1999
هم مرتبط می شوند وکجا آنها همگرا ه بتوانمندسازي و خودشکوفایی و بهداشت روانیمنجر به درك بهتري از این می شودکه چگونه بهداشت روانی

.و کجا از هم دور می شوند
. شناسان سازمانی قرار گرفته است و از آن تعاریف متفاوتی ارائه شده استبهداشت روانی یکی از مباحث بسیار جالبی است که مورد توجه روان

منظورشان دادن وضع مثبت و سالمت اند و سالمت فکر تعریف کردهو ییخودشکوفابهداشت روانی را به معناي فین تعریرتریصاحبنظران در فراگ
تاکنون در مورد بهداشت روانی در حیطه .تواند به عهده بگیردروانی و راههاي دستیابی به آن است که در تکامل فرد و اجتماع نقش مؤثري را می

؛ 1388قلتاش و همکاران، (ه استق به عمل آمدیهاي مختلف از جمله مدارس ، دانشگاهها ، بیمارستان ها و سایر مؤسسات در داخل کشور تحق
ملوانان يو توانمندسازیبهداشت روانيرابطه یبررسينه یاما در زم) 2000و همکاران، یاسمی؛ 2011؛ رابسون و همکاران، 1375، یرکمالیم

و اقسام تکنولوژي ها و بروز ران به انواعیایاسالميجمهوریرانیبه هر حال به تناسب پیشرفت و تکامل خطوط کشت. انجام نشده استیپژوهش
ن عرصه این نیاز دیده یکارکنان در ايتوانمندسازيطیف گسترده اي از پیامد هاي فکري و جسمی این گونه فناوري ها، و ضرورت توجه به مقوله 

ات و بررسی هاي بیشتر و دید علمی می شود که نگاه عمیق تري در این زمینه صورت گیرد و طبیعتاً این کار به فراخور گستردگی آن نیاز به تحقیق
. تر نسبت به این قضیه دارد

: مروري بر ادبیات موضوع-2
بر ) 2010؛ هاك، 2009، ی؛ دوبرانسک2007و همکاران، یمک ک(و رفتار شناسی و نظریه هاي پرسنلیروانشناسیعلومی همچون در حالیکه 

در این تحقیق تالش گردیده در ابتدا ابعاد تئوریک این دو مفهوم و سپس در ،صحه گذاشته اندمطلوب بودن بهداشت روانی و توانمندسازي کارکنان
. عمل اثر گذاري آن ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد

:بهداشت روانی- 2-1
.از آن تعاریف متفاوتی ارائه شده استشناسان سازمانی قرار گرفته است وبهداشت روانی یکی از مباحث بسیار جالبی است که مورد توجه روان

اند و منظورشان دادن وضع مثبت و سالمت روانی و راههاي دستیابی بهداشت روانی را به معناي سالمت فکر تعریف کردهبسیاري از صاحبنظران 
کنیم، بهداشت روانی ک محیط اسالمی زندگی میبراي ما که در ی. تواند به عهده بگیردبه آن است که در تکامل فرد و اجتماع نقش مؤثري را می
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یعنی من براي تکمیل اخالق پسندیده مبعوث )) انما بعثت التمم مکارم االخالق:((فرماید می) ص(مفهوم خاص دارد؛ زیرا وقتی پیامبر
براي ارزیابی بهداشت روانی و شخصیت .هاي بهداشت روانی نیستهاي دینی او چیزي جز آموزشدر حقیقت سراسر آموزش). 16:کنزالعمال(امگشته

که در تحقیقات متعدد به عنوان مبنا ) 1373، یر کمالیم(سالم شاخص هاي متعددي مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به مهم ترین آن ها 
.قرار گرفته اند اشاره می گردد

:هاي بهداشت روانی و شخصیت سالمشاخص- 1- 2-1
ر افراد جامعه نسبت به یت انسان ها در کسب نظر سایزان موفقیگران میرابطه با ديمنظور از توان برقرا:برقراري رابطه با دیگرانـ توان 1

احساس تعلق به دیگران و تعلق دیگران به خود و احساس مالکیت از نیازهاي انسان است و ). 2009لر، یکانو(استين فردیخود و تداوم ارتباطات ب
.سالم دوست دارد که کسی را دوست بدارد و کسی او را دوست داشته باشدهر شخص

یل ها و توان بالقوه و بالفعل خود به دست میجامع از پتانسیآن فرد شناختیاست که طيحد:ـ توان ارزیابی درست از خود2
. قرار دهدیو سازمانیر اهداف شخصیخود را در مسيت هایکند فعالیو تالش م) 2006ر، یلوس(آورد

مناسب بروز احساسات خود را شناخته ياست که فرد زمان هایتیمنظور از احساسات متعادل وضع:داشتن عواطف و احساسات متعادل- 3
، عصبانیت، عالقه و خوشحالی، غم، تنفر، دوست داشتن، طرفداري، دوري گزیدن).2012گران، یو دياشکاناسا(ار باشد یو در استفاده از آن ها هوش

. نظایر آن مصادیق عواطف انسانی هستند
کند و خداوند بزرگ امکانات فرد سالم از این که در دامن طبیعت زندگی می:گیري از امکانات، منابع و مواهب طبیعی و الهیتوان بهره- 4

.کندبرد و از آنها استفاده میفراوانی را براي او آفریده است لذت می
).1375میرکمالی،(

و منظور از آن )2001گران، یبرنز و د(باشدیمیتیشخصيهایژگیاز ویکیاعتماد به نفس :داشتن اعتماد به نفس و احساس کفایت- 5
. باشد که رابطه تنگاتنگی با احساس کفایت داردهاي خود میداشتن نگرش مثبت به توانایی

).1370، فریالنیم(افراد سالم دچار اضطراب و نابسامانی فکري دایمی نیستند، آنها دلواپس نیستند:احساس امنیت و آرامش خاطر-6
را يکه ویخود و کسانيکند و برای، فرد وجود خود را ارزشمند قلمداد میدرونيهایژگین بعد از ویدر ا:احترام به خود و دیگران- 7

). 2008نگ، یو فانیمک ک(ل است یپندارند احترام قایارزشمند م
ل به یر تماین مسیرند و در ایپذیت خود را میامدها و اثرات فعالیاست که افراد پيحديریت پذیمنظور از مسئول:مسئولیت پذیر بودن- 8

). 2007گارنر، (گوناگون را دارنديت هایجذب فعال
انجام و رفتارهاي ناهنجار و غیر قانونی ترك می گردد بی ،آن وظایف محول شدهی درونی که بر اساستمراقبعبارت است از :خود کنترلی- 9

). 1976؛ فارس، 1982لفکارت، (آنکه نظارت و یا کنترل خارجی در بین بوده باشد
یتیوضعت،یمنظور از احساس رضا. هاي بهداشت روانی احساس رضایت، شادي و شادابی استیکی از شاخص:احساس رضایت و شادي- 10

یمیرونیط بیبه محيقابل تسریبه آسانین حس درونید ، که اینمایمیاحساس شعف و شادابیآن فرد از لحاظ درونیاست که ط
). 1997اسپکتور، (باشد

توانمندسازي کارکنان- 2-3
قابلبحثاینادبیاتدرکلیتعریفدوامااندکردهتعریف متفاوتیيهاشیوهدرراتوانمندسازيمفهومسازمانیپردازاننظریهچهاگر

.استشناسایی
کارمحلدرکارکنانمشارکتبامعنیهمراتوانمندسازيمفهومپردازاننظریهازبسیاري: قدرتتسهیممفهومبهتوانمندسازي) الف

پردازاننظریهاین.)1994الور، (گرددمیتسهیمافرادمیاندرقدرتوسیلهبدینکهاستفرآینديکارکنانمشارکت.انددادهقرارنظرمد
حسن پور و (اختیارتفویضو)2003نو، (کارکنانبهبیشترسازمانیقدرتاعطايعنوانبهاستممکنتوانمندسازيکهمی کنندبحث

. شودتعریف) 230، 2012،همکاران
برکهشودمیتعریفانگیزشیسازهعنوانبهتوانمندسازيرویکردایندر:شناختیوانگیزشیمفهومعنوانبهتوانمندسازي)ب
کهانددادهارائهتوانمندسازيازايپیچیدهشناختیتئوري"ولتهوسوتوماس". استمبتنیشانکاريمحیطبهنسبتکارکنانهايادراك
راکارکناندرونیانگیزشکهدهندمیشکل،)1995نگ، یتیگی؛ راندولف و ناو1994س، یپارکر و پرا(شناختیمتغیرچهارراآنمحوريهسته
). 1(شمارهکندجدولمیتعیین
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کارکنانتوانمندسازيابعاد): 1( جدول
شناختیوانگیزشیمختلفهايدیدگاهاز

يتوانمندسازابعادپردازاننظریه

خوداثربخشی-خودکارآمدياحساس-)1985(کاننگووکانگر
بودندارمعنیاحساس–شایستگیاحساس-انتخابحقداشتناحساس-بودنمؤثراحساس-)1988سن، (ولتهوسوتوماس

معناداري-شایستگی-انتخابحقداشتن-بودنمؤثر-)1995(اسپریتزر

-بودندارمعنیاحساس–بودنمؤثراحساس-انتخابحقداشتناحساس-شایستگیاحساس-)1999تزر، یشرا و اسپریم(میشرا
دیگرانبهاعتمادداشتناحساس

پذیريانعطافعمل،ابتکارانرژي،ازباالییسطوحتاگردندمیترکیبهمباتوانمندسازيبعدچهاربااليسطوحولتهوسونظرتوماسطبق
برعالوهونداردراقدرتتسهیمرویکردمذکوريهامحدودیتشناختیوانگیزشیرویکردکهجاآناز.شودایجادکاريرفتارهايپایداريو

مختلفهايمدلمیاناز.باشدمیحاضرتحقیقتئوریکچهارچوبمبنايبه عنوان قسمتی از لذاگیردمیبردررامتمایزيمزیتچندینآن
گیرد،در طراحی چهارچوب نظري تحقیق حاضر از میبردرراهامدلبقیهوبودهترکاملشرایممدلکهجاآنازشناختی،وانگیزشیرویکرد

.آن بهره گیري شده است

: مدل مفهومی تحقیق- 4
آناساسبرنیزتحقیقهايفرضیهکهکردارائهرا)1(شمارهنمودارمفهومیمدلتوانمیموضوعپیشینهونظريمبانیبررسیبهتوجهبا
.گیردمیشکل

بهداشت 
روانی

برقراري رابطه با دیگران

توانمندسازي 
ملوانان

احساس شایستگی

احساس معنی دار بودن

احساس موثر بودن

احساس حق انتخاب 
داشتن

احساس داشتن اعتماد به 
دیگران

مدل مفهومی تحقیق): 1(نمودار 

خودارزیابی درست از 

عواطف متعادل

مواهب ازگیري بهره

اعتماد به نفس

احساس امنیت و آرامش 
خاطر

احترام به خود و دیگران

مسئولیت پذیر بودن

خود کنترلی

احساس رضایت و شادي
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فرضیات تحقیق -5
فرضیات تحقیق حاضر بر گرفته از مطالعه ي پیشینه تحقیق ، ادبیات تحقیق و نظریه هاي مربوط به تئوري بهداشت روانی و توانمندسازي 

.و با در نظر گرفتن جامعه ي آماري که پژوهش در آن انجام گردیده است،  می باشدرانیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیملوانان ا
.وجود داردران یایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیملوانان ارابطه ي معناداري بین بهداشت روانی و توانمندسازي : 1فرضیه 
.چابهار وجود داردران یایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیملوانان اسازي رابطه ي معناداري بین برقراري رابطه با دیگران و توانمند: 2فرضیه 
.چابهار وجود داردران یایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیملوانان ارابطه ي معناداري بین ارزیابی درست از خود و توانمندسازي : 3فرضیه 
.ران وجود داردیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیتوانمندسازي ملوانان ارابطه ي معناداري بین عواطف متعادل و : 4فرضیه 
.ران وجود داردیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیرابطه ي معناداري بین بهره گیري از مواهب و امکانات و توانمندسازي ملوانان ا: 5فرضیه 
.ران وجود داردیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیتوانمندسازي ملوانان ارابطه ي معناداري بین اعتماد به نفس و : 6فرضیه 
.ران وجود داردیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیرابطه ي معناداري بین احساس امنیت و آرامش و توانمندسازي ملوانان ا: 7فرضیه 
.ران وجود داردیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیتوانمندسازي ملوانان ارابطه ي معناداري بین احترام به خود و دیگران و : 8فرضیه 
.ران وجود داردیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیرابطه ي معناداري بین مسئولیت پذیر بودن و توانمندسازي ملوانان ا: 9فرضیه 
.ران وجود داردیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیارابطه ي معناداري بین خودکنترلی و توانمندسازي ملوانان: 10فرضیه 
.ران وجود داردیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیرابطه ي معناداري بین احساس رضایت و شادي و توانمندسازي ملوانان ا: 11فرضیه 

.از سطح متوسط باالتر استران یایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیملوانان ایزان بهداشت روانیم: 12ه یفرض
. از سطح متوسط باالتر استران یایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیملوانان ايزان توانمندیم: 13ه یفرض

روش تحقیق -8
میواستنمونهانتخابازاستفادهباهمبستگیروشبرمبتنیپیمایشیتحقیقیکحاضرمطالعهتحقیق،فرضیاتوسواالتبهتوجهبا

.آوردشماربهکاربرديتحقیقاتدرگروههدفبرحسبراآنتوان
ران یایاسالميجمهوريو نفتکش هايباريهایکه در کشتیرانیخطوط کشتیرانیملوانان اکلیه:ازاستعبارتحاضرپژوهشآماريجامعه

بهتوجهبانمونهحجم. مکران عبور کرده استيایاز در1391ز ییتا پا1390ز ییپایزمانيآن ها در فاصله یمشغول به فعالیت هستند و کشت
گردبراي.شودمینفر267برابر06/0مجازاشتباهمقدارباتعیین وفرمول کوکران براي جامعه ي نامحدود اساسو برنامحدود جامعهحجم
پرسشنامه محقق ساخته -2اسپریتزر و از  خانميپرسشنامه توانمندساز-1پرسشنامهنوعدوازتحقیقاینانجامجهتنیازموردهايدادهآوري

.استشدهاستفادهقیات تحقیبرگفته از ادب) 1370فر، یالنیو م1373، ی؛ کمال2011گران، یهازارد و د(یبهداشت روان
هايخصیصهسنجشتوانسپسوشدسازيبومیپرسشنامهگیري، هر دو اندازهابزارهايرواییتعیینجهتپژوهشایندرضمندر

تعیینمنظوربه.گرفتقرارتاییدمدیران واحدهاي تولیدي موردودانشگاهاساتیدبرمشتملخبرگان،ازجمعیتوسطپرسشنامهدرنظرمورد
و پرسشنامه توانمندسازي برابر 82/0بهداشت روانی پرسشنامهآیتمهايمجموعهکرونباخآلفايspssافزار نرمازاستفادهباپرسشنامه هاپایایی

.استباالي ابزار سنجش مورد استفاده در تحقیق حاضرپایاییازبه دست آمد که درصدها حاکی91/0با 

قیتحقيافته های-9
: یت شناختیجمعيهایژگیو- 9-1

ينفر نمونه 267یتمامت ید که از لحاظ جنسیمشخص گردیمورد بررسيآمارينمونه یت شناختیجمعيهایژگیل ویه و تحلیطبق تجز
یلیمدرك تحصينفر دارا104پلم، یمدرك فوق دينفر دارا140ن تر،  ییپلم و پایدیلیمدرك تحصينفر دارا21مرد ؛ یمورد بررسيآمار

يداراینمونه  مورد بررسياز اعضا82د که  یمشخص گردیخدمتياز لحاظ سابقه . سانس و باالتر هستندیمدرك فوق لينفر دارا2سانس و یل
سال 15شتر از یبیخدمتيسابقه ينفر از آن ها دارا1سال و 15تا 10ن ینفر ب45سال،10تا 5ن ینفر ب139سال، 5کمتر از یخدمتيسابقه 
.  نفر از آن ها مجرد بوده اند66ر از ملوانان متاهل و نف201ت تاهلیاز لحاظ وضع. هستند

:ل داده هایتحل-9-2
جدول درآزموناینازحاصلنتایج.استشدهاستفادهپیرسونهمبستگیآزمونازفرضیاتتحلیلوتجزیهمنظوربهپژوهشایندر
:ل را ارائه نمودیذيتوان استباط هایم) 2(جدول درداريمعنیعددوهمبستگیضریببهتوجهبا. استشدهآورده) 2(شماره
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يارتباط مثبت و قو001/0يو عدد معنادار743/0یب همبستگیضربا ملوانان یشغليگران و توانمندسازیرابطه با دين عامل توان برقراریب- 
.وجود دارد

وجود يارتباط مثبت و قو004/0يو عدد معنادار741/0یب همبستگیملوانان با ضریشغليدرست از خود و توانمندسازیابین عامل توان ارزیب- 
.دارد

ارتباط مثبت و 004/0يداریو عدد معن801/0یب همبستگیملوانان با ضریشغلين عامل داشتن احساسات و عواطف متعادل و توانمندسازیب- 
. وجود دارديقو

000/0يو عدد معنادار663/0یب همبستگیملوانان با ضریشغليگران و توانمندسازیمکانات با داز مواهب و ايرین عامل توان بهره گیب- 
.وجود دارديارتباط مثبت و قو

رسونیپیج حاصل از آزمون همبستگینتا): 2(جدول 
يتوانمندسازیبهداشت روانعنوان

Corr:1.00 ; Sig: 0.000Corr:0.758 ; Sig:0.000یبهداشت روان

; Corr:0.758 ; Sig:0.00Corr:1.00يتوانمندساز Sig: 0.000

Corr:0.919 ;  Sig:0.00Corr:0.743 ; Sig:0.001گرانیرابطه با ديتوان برقرار

Corr:0.935 ; Sig:0.00Corr:0.741 ; Sig:0.004درست از خودیابیتوان ارز

Corr:0.900 ; Sig:0.00Corr:0.801 ; Sig: 0.004داشتن احساسات و عواطف متعادل

Corr:0.893 ; Sig: 0.000Corr:0.663 ; Sig:0.000از مواهب و امکاناتيریتوان بهره گ

Corr:0.855 ; Sig: 0.009Corr:0.782 ; Sig:0.006تیداشتن اعتماد به نفس و احساس کفا

; Corr:0.912 ; Sig:0.00Corrr:0.719ت و آرامش خاطریاحساس امن Sig:0.001

Corr:0.945 ; Sig: 0.000Corr:0.817; Sig: 0.009گرانیاحترام به خود و د

Corr:0.830 ; Sig: 0.007Corr:0.776 ; Sig: 00.04يریت پذیمسئول

Corr:0.900 ; Sig: 0.003Corr:0.732 ; Sig: 0.007یخود کنترل

Corr:0.908 ; Sig: 0.002Corr:0.809 ; Sig: 0.000يت و شادیاحساس رضا

ارتباط مثبت 006/0يو عدد معنادار782/0یب همبستگیملوانان با ضریشغليت و توانمندسازین عامل داشتن اعتماد به نفس و احساس کفایب- 
.وجود دارديو قو

ارتباط مثبت و 001/0يداریو عدد معن719/0یب همبستگیملوانان با ضریشغلين عامل داشتن احساسات و آرامش خاطر و توانمندسازیب- 
. وجود دارديقو

وجود يارتباط مثبت و قو009/0يو عدد معنادار817/0یب همبستگیملوانان با ضریشغليگران و توانمندسازین عامل احترام به خود و دیب- 
.دارد

. وجود دارديارتباط مثبت و قو004/0يداریو عدد معن776/0یب همبستگیملوانان با ضریشغليو توانمندسازيریت پذین عامل مسئولیب- 
.وجود دارديارتباط مثبت و قو007/0يو عدد معنادار732/0یب همبستگیملوانان با ضریشغليو توانمندسازین عامل خود کنترلیب- 
ارتباط مثبت و 000/0يداریو عدد معن809/0یب همبستگیملوانان با ضریشغليو توانمندسازيت و شادین عامل داشتن احساس رضایب- 

. وجود دارديقو
:توان ادعا کرد که یت میو در نها

يداریو عدد معن758/0یب همبستگیران با ضریایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانیملوانان ایشغليو توانمندسازین بهداشت روانیب- 
. وجود دارديارتباط مثبت و قو000/0

. گرددید مییپژوهش حاضر تاییابتدايه یازده فرضیفوق ين با در نظر گرفتن استنباط هایبنابرا
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ملوانانیزان بهداشت روانیمیبررس- 9-3

:=0μفرض صفر        
μ:H1≠0فرض مخالف      

ن مقدار از متوسط استاندارد یباشد که ایم266يبا درجه آزاد97/3محاسبه شده برابر tآمارة گردد،میمشاهده)3(در جدول همانطورکه
که گرفتنتیجهتوانمین یباشد بنابرایم=05/0کوچک تر از ) 001/0( يدارین از آن جا که عدد معنیبزرگ تر است و همچن3یعنیآماره 

.باالتراستمتوسطسطحازکارکنانیبهداشت روانمیزانیعنیگردد ید مییق تایه دوازدهم تحقیفرض

ملوانان يزان توانمندیمیبررس- 9-4

:=0μفرض صفر        
μ:H1≠0فرض مخالف      

باشد که یم266يبا درجه آزاد83/3محاسبه شده برابر tمشاهده می گردد، آمارة ) 4(همانطورکه در جدول 
) 000/0( يدارین از آن جا که عدد معنیبزرگ تر است و همچن3یعنین مقدار از متوسط استاندارد آماره یا

گردد ید مییز تایزدهم پژوهش نیه سیمی توان نتیجه گرفت که فرضن یباشد بنابرایم=05/0کوچک تر از 
.متوسط باالتراستکارکنان از سطحیشغليمیزان توانمندیعنی

تست تک-یج حاصل از آزمون تینتا): 4(جدول 
ملوانانیشغليتوانمندينمونه ا

يریجه گینتtآماره يدرجه آزاد)sig(يداریمعنعدد عنوان

باالتراز متوسط000/026685/3یستگیاحساس شا

باالتراز متوسط002/026694/3دار بودنیاحساس معن

باالتراز متوسط002/026692/3احساس موثر بودن

باالتراز متوسط001/026699/3احساس حق انتخاب داشتن

باالتر تر از متوسط000/026645/3گرانیبه داحساس اعتماد 

کیه ید فرضییتا000/026683/3کارکنانيتوانمند

یعدد معنعنوان
)sig(يدار

درجه 
يآزاد

آماره 
t

يریجه گینت

باالتر از متوسط001/026665/3گرانیرابطه با ديتوان برقرا
باالتر از متوسط000/026694/3درست از خودیابیتوان ارز

باالتراز متوسط004/026688/3داشتن عواطف و احساسات متعادل
باالتراز متوسط002/026695/3از مواهب و امکاناتيریتوان بهره گ

باالتراز متوسط006/026625/4تیداشتن اعتماد به نفس و احساس کفا
باالتراز متوسط002/026695/3ت و آرامش خاطریاحساس امن

متوسطباالتر از 001/026699/3گرانیاحترام به خود و د
باالتراز متوسط000/026609/4يریت پذیمسئول

باالتراز متوسط000/026601/4یخود کنترل
باالتراز متوسط001/026696/3يت و شادیاحساس رضا
کیه ید فرضییتا001/026697/3یبهداشت روان

تست-یج حاصل از آزمون تینتا): 3(جدول 
ي
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يریجه گیبحث و نت- 10
ق وگسترده یاما به طور دق.در داخل وخارج از کشور انجام شده است يادیقات زیکارکنان تحقيو توانمندسازیبهداشت روانيدر رابطه با تئور

کم مورد توجه بوده یلیا دست کم در داخل کشورخیقرار نگرفته است یق و بررسیملوانان مورد تحقيبر توانمندسازیبهداشت روانيرتئوریتاث
.است

یلیمدرك تحصيدارا℅86/7مرد؛ آنها℅100باشند که ینفرم267انتخاب شده اند يکه به عنوان نمونه آمارين مطالعه تعدادکل افرادیدر ا
از . سانس و باالتر هستندیمدرك فوق ليدارا℅74/0سانس و یلیلیمدرك تحصيدارا39℅پلم، یمدرك فوق ديدارا℅40/52ن تر،  ییپلم و پاید

10تا 5ن یب℅05/52سال، 5کمتر از یخدمتيسابقه يداراینمونه  مورد بررسياز اعضا℅70/30د که  یمشخص گردیخدمتيلحاظ سابقه 
از ℅30/75د که ین مشخص گردیهمچن. سال هستند15شتر از یبیخدمتيسابقه ياز آن ها دارا℅37/0سال و 15تا 10ن یب℅88/16سال،
. داز آن ها مجرد هستن℅70/24متاهل و یمورد بررسيآمارينمونه ياعضا

ن راستا دو ید  و در ایاستفاده گردیدانیا رد آن ها از روش پژوهش مید ییتایبررسيه مطرح شد که برایزده فرضیق حاضر سیدر تحق
ع یتوزيآمارينمونه ين اعضایبیق  روش تصادفین و از طریتدو82/0و 91/0يش هایبا درجه پا)  استاندارد-2محقق ساخته و -1(پرسشنامه 

ل ها به یه و تحلین تجزیج ایکه نتا.شدیو همبستگیفیآمار توصيق آزمون هایل آن ها از طریه و تحلیداده ها اقدام به تجزيو بعد از جمع آور
انجام شده و در نظر گرفتن يل هایه و تحلیبا توجه به مطالعات انجام شده و در نظر گرفتن تجز. آورده شده است) 4(و ) 3(،)2(اختصار در جداول 

:ل را مد نظر قرار دادیج ذیتوان به اختصار نتایفوق مج جداول ینتا
مربوطه مورد یب همبستگیق محاسبه ضریملوانان از طرين اثر آن ها بر توانمندسازیو همچنیبر بهداشت روانیت شناختیجمعيرهایاثر متغ-

ق اثر مداخله ین طریارتباط وجود ندارد و از ايو توانمندسازیها و بهداشت روانیژگین ویک از ایچ ین هید که بیمحاسبه قرار گرفت و مشخص گرد
ل یبه دليو توانمندسازیت بر بهداشت روانیاثر عامل جنسیت شناختیجمعيهایژگین ویقابل توجه است از ب. آن ها تحت کنترل قرار گرفتيا

ياثر مداخله ايقات بعدید در تحقیباشد و لزوما بایبه کل جامعه نميدر گروه مردان قابل تسریمورد بررسينمونه ياعضايدرصد100حضور 
. ردیمجدد قرار گینیر مورد بازبین متغیا
فهم دیگري و مثبت نگریستن ریایی، درك توأم با اي همراه با بیرابطه درست رابطه.ملوانان ارتباط دارديگران با توانمندیارتباط با ديتوان برقرار-

هاي دفاعی انسان در حال تعارض است و کسانی که بدون علت خاص مانند گیري و انزوا یکی از مکانیزمکناره. )1362ثنایی، (باشدبه طرف مقابل می
دوستانه و همراه با احترام ملوانانبین براین اساس اگر روابط.باشندنیاز به مطالعه و انزوا براي عبادت، مردم گریز هستند دچار بیماري روانی می

و دارند و در آنها احساس تعلق و وابستگی وجود داردهمدیگر را دوست میمحیط کاري ملوانان در چنین . باشد، از بهداشت روانی برخوردار هستند
. توانمندتر خواهند بودیشغلیر ترقیجه در مسیدرنت

یا ها وتوانایینتواندهاي خود اگر کسی بر اثر مطالعه ویژگی. نه از خود هستند در کار خود توانمندتر هستندیبهیابیتوان ارزيکه دارایملوانان-
ط کار را درك ین دسته از ملوانان مفهوم بودنشان در محیا).1375میرکمالی، (دخوردر مراحل کار و زندگی شکست میشناسدباستعدادهاي خود را 

. کنندیم
اي تعادل عاطفی یعنی توان کنترل خود و ابراز عواطف و احساسات به اندازه. ر داردیملوانان تاثيو احساسات متعادل بر توانمندداشتن عواطف-

زیاد ).1367پورمقدس، (شوند و یا از افراد دیگر تنفر دائمی دارند، افراد سالمی نیستندکسانی که به سرعت و اکثر مواقع عصبانی می. ضرورت دارد
میرکمالی، (گردد هاي انسانی میعاطفه بودن سبب از دست دادن لطافتدارند و بالعکس، بیفی بودن، فرد را از تفکر و منطقی بودن باز میعاط

).96ـ99: 1373
هاي روزمرة شاديافراد سالم از . اثر گذار استيکاريط هایملوانان در محيبر توانمندسازیعیو طبیاز مواهب الهيداشتن توان بهره بردار-

نه از یو به نحو بهبرندهاي اطراف خود هستند و از دیدن آنها لذت میمنظور این است که آنها متوجه منابع و زیباییکنند وزندگی احساس نشاط می
. کنندیاستفاده میبهتر شغليگاه هایبه جایابیدستيآن ها برا

که در گذشته تجربیات مثبت و مطلوبی از یملوانان. ارتباط وجود دارديکاريط هایآن ها در محين سطح اعتماد به نفس ملوانان و توانمندسازیب-
دست به کار گران یبه خود و داین افراد با اعتماد کامل . کننداند، به خود امیدوارند و احساس کفایت میهاي خود داشتهموفقیت در کارها و برنامه

. رسانندش مستمر به طور موفقیت آمیز کار را به پایان میزنند و با تمرکز بر کار و کوشمی
که داراي امنیت و آرامش خاطر است، فردي آرام است که با یملوان. ملوانان ارتباط دارديت و آرامش خاطر با توانمندسازیداشتن احساس امن-

کند کارش را با آهنگی، منطقی و با سرعتی نسبتا قابل قبول انجام یقرار نیست و سعی مصبر و بیپردازد لذا فردي عجول، بیآرامش خاطر به کار می
. ندینمایميشتریبیستگیط کار خود احساس شایت خاط هستند در محیامنيحس بااليکه دارایملوانان.دهد و در رفتار او تعادل دیده می شود
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براي ل هستندیخود احترام قايبرايکاريط هایکه در محیملوانان.ملوانان رابطه وجود داردیشغليگران و توانمندسازین احترام به خود و دیب-
هاي حقارت و خود از عقدهن افرادیا.شوندد که قابل احترام مینبیندر آنها نکات مثبت و ارزشمندي میز یگران نیدو لندیدیگر نیز احترام قاملوانان

ر یرا در مسيکنند نقش موثریو تالش مدنست بپرهیزآن هاد از کارهایی که دلیل برکم ارزشی نکندلیل سعی میبه همین، دنبربینی رنج نمیکم
. ندیفا نمایخود ایشغل

یکی از دالیل عدم بهداشت روانی فرد . مسئولیت پذیري یکی از نیازهاي انسان سالم است.ارتباط داردیملوانانيبا توانمنديریت پذیمسئول-
بنابراین .افراد سالم دوست دارند در امور شرکت داده شوند و به سهم خود مسئولیت کاري را بپذیرند. تفاوتی نسبت به دیگران و امور جامعه استبی

.از کارهاي اساسی  استشانیمطابق توان جسمی و روانآن هاو مسئولیت دادن به در کارها ملوانان تقسیم کار و مشارکت دادن 
گیري درباره خود کنترلی یعنی توانایی تفکر، قضاوت و تصمیم. ارتباط وجود دارديکاريط هایملوانان در محيو توانمندسازین خود کنترلیب-

یی که فرد به آن پایبند است و از درون معیار قضاوتی او براي ارزیابی و کنترل رفتارش خود و کنترل رفتار فرد برپایه اعتقادات، وجدان و ارزشها
را از نظر اعتقادي و فکري آن چنان قوي ملوانانشاند نکنهاي معین سعی میکارآمد با برنامهسرپرستان هايبنابراین ).1373میرکمالی،(دشومی

.ست از نادرست باشند و بتوانند با معیارهاي درست رفتار خود را در مسیر صحیح قرار دهندکند که خود بدون کنترل خارجی قادر به تشخیص در
شادي، حاصل احساس سعادتمندي است و سعادتمندي، حاصل . ملوانان اثر گذار استيط کار بر توانمندیدر محيت و شادیداشتن احساس رضا-

در این حالت فرد به . آیدکه با تأمین نیازهاي مختلف مخصوصا نیازهاي روانی بدست میباشد احساس از سیر طبیعی زندگی و رشد قرار گرفتن می
شود که دوستی، عشق، احساس رضایت و شادي سبب پیدایش حاالت روانی مختلفی می. ورزدشود و به آنها عشق میمند میزندگی و دیگران عالقه

هستند یت و شادابیاحساس رضايخود دارايط کاریکه در محیملوانان.هاي آن استهاز نمون... بینی، مسرت، همراهی ومحبت، امیدواري، خوش
. توانمند تر هستندیملوانان

باالتر از متوسط یسطحيدارایران از لحاظ بهداشت روانیایاسالميجمهوریرانیخطوط کشتیرانید که ملوانان ایها مشخص گردیطبق بررس-
. هستند

. ملوانان از سطح متوسط باالتراستیشغليد که سطح توانمندیمشخص گرد) 4(ل آورده شده در جدول یج تحلیتان بر اساس نیهمچن-
بوده است که طبق يکاريط هایملوانان در محیشغليو توانمندسازیارتباط بهداشت روانیق حاضر بررسیتحقیقابل توجه است که هدف اصل

ن مضمون است که هر یتوان گرفت بدیکه ميایکليجه یو نت. د قرار گرفته است یین او دو بعد مورد تایانجام شده وجود ارتباط بيهایبررس
تواند یکه ميدیکليه این توصیبنابرا. آن ها افزوده خواهد شديشتر شود بر توانمندین ملوانان بیآن در بيو شاخص هایچه سطح بهداشت روان

. باشدیملوانان ميکاريط هایآن در محيو شاخصه هایشتر به بهداشت روانیها باشد توجه هر چه بین کشتیران و مسئولیمديراهنما
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