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-پیش سازی منابع انسانی و برایانمندمین، تربیت و تودانشگاه فرهنگیان برای ایفای مأموریت خود یعنی تأ: چكيده

برخوردار از هیأت علمی  ستیبایمرو بودن در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش 

سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه ن پژوهش جهت تدوین الگوی توانمندآفرین باشد. ایجو و تحولتوانمند، تعالی

سازی احصاء، سپس با مصاحبه ی توانمندهامؤلفها روش آمیخته در گام نخست با ادبیات مروری ب گیان انجام شد.فرهن

ی با انامهپرسشبعد تهیه و در قالب  14و  مؤلفه 48ت علمی دانشگاه فرهنگیان، فهرستی از أبا ده نفر از اعضای هی

های خراسان رضوی و شمالی به استانت علمی در دانشگاه فرهنگیان أاعضای هی ( توسط9/0با پایایی ) هیگو 118

شناسایی شد. در  مؤلفه بعد 14در  37نفر پاسخ داده شد. سپس به روش تحلیل عاملی اکتشافی تعداد  53تعداد 

 48شناخت  به اول، گام درت علمی ارائه گردید. أسازی اعضای هیأییدی الگوی توانمندنهایت با روش تحلیل عاملی ت

 دییتأبعد  14در  مؤلفه 30ت علمی با أسازی اعضای هیو در گام آخر الگوی توانمند 37د ، در گام دوم تعدامؤلفه

خاص به  ضمن توجه که داد نشان نتایج دارای برازش و روایی بود. 001/0گردید. مدل ارائه شده با مقدار احتمال 

سازی توانمند خورد اقدامات انجام شده،سازی را فراهم و با ارزشیابی و بازی توانمندهامؤلفهمبانی فلسفی زمینه اجرای 

 ت علمی دانشگاه فرهنگیان را فراهم آورد.أاعضای هی

 سازی، اعضای هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان.الگوی توانمند  واژگان کليدی:

 

 

 دانشگاه، توسعه آموزش عالی، نظریه پردازی داده بنیاد. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

برای رسیدن به  هاسازماندنیای امروز دنیای رقابت      

ی مهم سازمان است. هاییدارااهداف است. منابع انسانی از 

بع انسانی این است که منابع دیگر و دلیل اهمیت باالی منا

ی فیزیکی بدون وجود منابع انسانی کارایی و هاییدارا

( بهبود 1396 ،نژادمظفری و فتحی) کندینمایجاد  یوربهره

نیروی انسانی باید یکی از اهداف مهم هر سازمانی  یوربهره

دقیق و صحیحی را تدارک  یزیربرنامهتلقی شده و برای آن 

یدگاه مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت دید. از د

تا کنترل. رسیدن  کندیمارتباط پیدا  یتوانمندسازبیشتر به 

به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف 

از  یتوانمندسازمحوله و انطباق با محیط در حال تغییر دارد. 

کسب  یبرانگاه معنایی آزاد کردن نیروی درونی افراد 

 ،)دنیااصفهانی و همکاران است زیانگشگفتدستاوردهای 

، تقسیم مقدار ثابتی از قدرت نیست؛ یتوانمندساز (.1392

بلکه فرایندی است که طی آن، قدرت نسبی هر فرد 

، نفوذ مبتنی بر یتوانمندساز. ابدییمآن افزایش  واسطهبه

اتر از صالحیتی است که باید ایجاد شود. این قدرت، بسیار فر

 یتوانمندساز. شودیمقدرتی است که تقسیم یا تسهیم 

و  تواندیمت گرفته از این اندیشه که قدرت أقدرتی است نش

 بر آن ایجاد شوداز راه فضای مداوم شایستگی و کارباید 

 (.1395 ،نقل از محمود زاده به ؛2014 ،نائلچ و -هو)

به لحاظ های آموزشی سازی نیروی انسانی در سازمانتوانمند

نقش مهمی که در توسعه و پیشرفت جامعه در ابعاد متعدد 

الزم است  نیبنابرا از اهمیت بیشتری برخوردار است. ،دارد

، ساز و ها با توجه به شرایط و مقتضیات خودکه دانشگاه

علمی  هیأتسازی اعضای کارهای مناسب جهت توانمند

صدری و ) شناسایی و کلیه امکانات را برای آن بسیج نمایند

-سازی نیروی انسانی در سازمان(. توانمند1394 ،همکاران

های آموزشی هم نقشی مؤثر در ایفای رسالت آنها که تربیت 

عهده داشته، که این امر نقشی  رسرمایه انسانی است ب

قدرت، کننده در رشد و تعالی همه جانبه کشور دارد. تعیین

به نیروی اعتبار و آبروی کشور بیش از هر چیز وابسته 

ی نسل آینده و انسانی است و معلمان هستند که سازنده

 ،بیانات مقام معظم رهبری) نیروی انسانی آن هستند

-فرهنگیان به عنوان مهمترین مرکز تربیت دانشگاه .(1396

کننده نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از ارکان 

یر نظام آموزشی محسوب شده و در این بین تأث یتوسعه

علمی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. هیأت اعضای 

دانشگاه  که الزم است ،بنابراین با توجه به این نقش مهم

و  هاییتوانا یفرهنگیان ساز وکارهای مناسبی را برای ارتقا

 علمی خود شناسایی و اجرا نماید هیأت یهای اعضامهارت

 ان،فرهنگی دانشگاه .(1396 ،)بیانات مقام معظم رهبری

 منابع و توانمندسازی تربیت تأمین، است برای دانشگاهی

 آموزش، در روپیش پرورش، و آموزش وزارت انسانی

 پرورش، و آموزش نیاز مورد نافع علم ترویج و تولید ،پژوهش

 تخصصی و یاحرفه یهایستگیشا و در آموزش سرآمد

 نوین یهایفناور از گیریدر بهره توانمند محور، تربیت

 معیارهای بر ، مبتنیهاتیمأمور انجام در تربیتی و شیآموز

 شکوفایی فطرت، برای سازیزمینه در توانمند اسالمی، نظام

 – ایرانی اسالمی یکپارچه هویت گیریشکل و استعدادها

 مدیران و علمی هیأت از برخوردار معلمان، انقالبی دانشجو

 صالح، لعم به عامل اسالمی، اخالق لیبه فضا آراسته مؤمن،

 جهانی عدل جامعه به آفرین، باورمند تحول و جو تعالی

 پرورش آموزش و وزارت به وابسته مهدوی(، )جامعه

ن نسل اتربیت معلم (.1390 ،اساسنامه دانشگاه فرهنگیان)

پای فرهنگیان است. ه مأموریتی بزرگ برای دانشگاه نوآیند

نی متبحر او نسل پویا به معلم طلبدیمنسل پویا  ،جامعه پویا

ن فکور به اروز متکی است و تربیت این معلمو فکور و به

ی هایتوانمنداساتیدی نیازمند است که ضمن داشتن 

شناختی و تربیتی، همواره رو به رشد و مختلف علمی و روان

پیشرفت بوده و در مسیر تحول گام بردارند تا همگی بتوانند 
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نمایند. با  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را اجرایی

علمی  هیأتتوجه به مطالب بیان شده، توانمندی اعضای 

ای مستقیم با تربیت نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیان رابطه

هر اقدامی که در  توانمند در آموزش و پرورش دارد، لذا

ن که محور اسازی آنها برداشته شود، معلمراستای توانمند

د و معلم توانمند، تربیت خواهند ش توانمندتر ،توسعه هستند

ز این رو با توجه به آموز توانمند تربیت خواهد کرد. ادانش

علمی دانشگاه فرهنگیان  هیأتسازی اعضای هدف توانمند

ی هامؤلفهاصلی برای محقق این بوده که  مسأله

علمی دانشگاه فرهنگیان  هیأتسازی اعضای توانمند

 تهیأسازی اعضای کدامند؟ و چه الگویی جهت توانمند

ارائه نمود تا مناسب برای  توانیم علمی دانشگاه فرهنگیان

 ی دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور باشد.هاسیپردکلیه 

سازی را یک عامل انگیزشی ( توانمند2012) امباد و بهرون

نقش فعال کارکنان در  یکنندهکه منعکس داندیمدرونی 

زمانی و سازمان است و بین راهبردهای مدیریت و عوامل سا

شده و با  قائلسازی تفاوت مندادراکات کارکنان در مورد توان

آن را  ابعاد سازی،د بر جنبه چند وجهی بودن توانمندکیأت

علمی از عوامل  هیأتی اعضا .دهدیممورد بررسی قرار 

و  روندیماصلی و مهم نظام آموزشی کشور به شمار 

أثیر توانمندسازی آنها بر عملکرد نظام آموزش عالی ت

فود الیت  (.1388 ،عبدالهی و حیدری) مستقیم دارد

ی آموزشی به عنوان هاتیموقعسازی را در ( توانمند1986)

پذیری ؤولیتی مدرسان برای استقالل، انتخاب، مسهافرصت

گوید: هر . فریمر میکندیمو مشارکت در تصمیمات تعریف 

تالشی که برای بهبود آموزش صورت گیرد، مدرسان در 

(. محیط 1994 و همکاران، شرت،) رندیگیمکز آن قرار مر

آموزشی به طور اثربخش در رضایت مدرسان اثر دارد و 

رضایت مدرسان به طور اثربخشی در رضایت دانشجو تأثیر 

( صورت گرفت، 1992) تیوادارد. در بررسی که توسط 

گیری پیوند سازی کادر علمی با مشارکت در تصمیمتوانمند

که:  کندیم( پیشنهاد 1987) مارفخورده است. 

سازی مدرسان با سه عامل: بهبود موقعیت، افزایش وانمندت"

ماتز  همراه است. "دانش و دستیابی به تصمیم گیری

خود ارزشی، کارایی و ": ( معتقد است که1986)

. "ثربخشی محیط آموزشی استسازی اساس اتوانمند

ی تغییر سازی کادر آموزشی ممکن است روشی براتوانمند

کارایی مدرسان و سپس به طور غیر مستقیم در یادگیری 

(. با توجه 2002 و همکاران،ادوارد، ) دانشجویان مؤثر باشد

مداوم ظرفیت  ی، ارتقاوظایف و اهداف دانشگاه فرهنگیان به

وجودی اساتید دانشگاه و مراکز تربیت معلم ناظر به این 

ساتید و اعضای است که همواره باید بر توانمندی ا مسأله

زیرا تقویت توانمندی اساتید و  .علمی افزوده گردد هیأت

ها بنای توسعه و تحول در سایر بخشعلمی زیر هیأتاعضای 

ی این پژوهش که شامل ابعاد و هاافتهخواهد بود. ی

سازی ی توانمندسازی و در نهایت الگوی توانمندهامؤلفه

به  تواندیم باشدیم علمی دانشگاه فرهنگیان هیأتاعضای 

ی هااستیسریزان سطوح عالی کمک نماید تا با تدوین برنامه

 هیأتسازی اعضای اصولی بسترسازی الزم جهت توانمند

ی سراسر کشور هاسیپردسای ؤعلمی موجود فراهم و به ر

 با ارزیابی وضعیت موجود میزان دهدیماین امکان را 

را علمی  أتهیسازی اعضای توانمندی، زمینه ارتقای توانمند

 .به وجود آورند

 مواد و روش ها

سازی اعضای ن پژوهش جهت تدوین الگوی توانمندای     

. با روش دانشگاه فرهنگیان انجام شده است علمی هیأت

ی هامؤلفهآمیخته در گام نخست با ادبیات مروری 

ده نفر از سپس با مصاحبه و  ،شد سازی احصاءتوانمند

 مؤلفه 48رهنگیان، فهرستی از علمی دانشگاه ف هیأتاعضای 

با ) هیگو 118ی با انامهپرسشبعد تهیه و در قالب  14و 

علمی در دانشگاه فرهنگیان  هیأتاعضای  ( توسط9/0پایایی 

نفر پاسخ  43های خراسان رضوی و شمالی به تعداد استان
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 37داده شد. سپس به روش تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 

ی شد. در نهایت با روش تحلیل شناسای مؤلفه بعد 14در 

علمی ارائه  هیأتسازی اعضای أییدی، الگوی توانمندعاملی ت

 و SPSSافزار نرم هادادهگردید. ابزار تجزیه و تحلیل 

AMOS .بود 

 هیأتسازی اعضای ی توانمندهامؤلفههدف کلی: شناسایی 

 علمی دانشگاه فرهنگیان و ارائه الگوی مناسب

سازی اعضای ی توانمندهامؤلفه: شناسایی 1 یفرعهدف 

 علمی دانشگاه فرهنگیان هیأت

 هیأتسازی اعضای : شناسایی ابعاد توانمند2 یفرعهدف 

 علمی دانشگاه فرهنگیان

سازی اعضای : ارائه الگوی پیشنهادی توانمند3هدف فرعی 

 علمی دانشگاه فرهنگیان هیأت

 هاهتافی

ه نفر از پس از انجام مطالعات مروری و مصاحبه با د    

آوری بعد، پس از جمع 14و  مؤلفه 48اساتید فهرستی از 

تحلیل عاملی اکتشافی به منظور بررسی و  هانامهپرسش

های شناسایی عوامل اصلی و کشف و آشکارسازی ویژگی

عامل  14آنجا که  از خاص و روابط میان آنها انجام شد.

بخش نامه، در نظر گرفته شده بود، در این اصلی در پرسش

ارزش عاملی آنها بر اساس سؤاالت طراحی شده برای 

ی فلسفه و اهداف، ارزیابی و اجرا و بر اساس هاعامل

مورد بررسی  هاعاملبینی شده برای سایر ی پیشهامؤلفه

-الؤقرار گرفت. مقدار ویژه هر عامل مقدار واریانس همه س

. هرچه این شودیمهایی است که توسط آن عامل تبیین 

یمر بیشتر باشد آن عامل واریانس بیشتری را تبیین مقدا

بهترین  ،یا بیشتر است 1یی که مقدار ویژه آنها هاعامل. کند

 ارائه شده است. 2در جدول  هایبررسهستند. نتایج  هاعامل

 

 بینی شدهی پیشهامؤلفه. استخراج عوامل بر اساس 1جدول 

ی استخراج هاعامل

 شده

 مجذور ش مجموعخچر ارزش ویژه

 تجمعی % واریانس % مجموع تجمعی % واریانس % مجموع

1 632/29 733/61 733/61 455/8 614/17 614/17 

2 839/2 91/5 649/67 821/7 293/16 907/33 

3 189/2 56/4 208/72 919/6 415/14 323/48 

4 774/1 697/3 905/75 075/4 49/8 812/56 

5 508/1 141/2 046/79 535/3 365/7 177/64 

6 289/1 686/2 733/81 29/3 855/6 032/71 

7 198/1 495/2 227/84 814/2 862/5 894/76 

8 969/0 02/2 247/86 763/1 672/3 566/80 

9 915/0 907/1 154/88 513/1 152/3 718/83 

10 853/0 777/1 931/89 451/1 023/3 741/86 

11 691/0 44/1 371/91 307/1 723/2 465/89 

12 551/0 149/1 519/92 117/1 228/2 693/91 

13 461/0 961/0 481/93 082/1 421/1 114/93 

14 449/0 935/0 416/94 025/1 302/1 416/94 
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عامال ماورد انتظاار،     14 شاود؛ مای  مشااهده  که طور همان

باه   1. عامال  کناد یما  بینای  یشکال را پا   یانسوا 73/61%

کاه   کناد یما  بینای  یشرا پا  یانسکل وار %632/29 ییتنها

 %449/0باا   14عوامل هست و عامل  یندر ب یزانم یشترینب

را دارا است. اما مجماو    یزانم ینکمتر یانس،وار بینی یشپ

 یاک از  یشاتر عامال ب  7 یبارا  یه در حالت معماول یژارزش و

 14تماام   یمااکس، که پس از چارخش وار  یدر حال باشد؛یم

 یات، در نها یندارناد. بناابرا   یکباالتر از  ی یژهعامل ارزش و

مدل  یآنها برا یعامل مورد انتظار، تمام 14گفت از  توانیم

 ادنشان د یآمار های یل. تحلگیرندیقرار م ییدمورد تأ یینها

متعلاق باه مؤلفاه     808/0مورد اشتراک برابر باا   ینکه کمتر

/. 978اشتراک برابر باا   یزانم یشترینو ب «یابیمراحل ارزش»

اشتراک  یزان. مباشدیم« استفاده از نظرات»متعلق به مؤلفه 

دو مقدار قرار گرفته است. شاخص  ینا یانها در معامل یهبق

اختصااار  هباا یااا Kaiser-Mayer-Olkinنمونااه  یااتکفا

KMO دهاد یاست و نشاان ما   یاکتشاف یعامل یلتحل یژهو 

 یکاف یاکتشاف یعامل یلانجام محاسبات تحل یها براداده یاآ

 .یرخ یااست 

 یاع توز یدارا یاره ها به صورت چند متغنشان داد، داده نتایج

بار اساااس   یشانهادی پ یالگاو  ی. برازنادگ باشاند ینرماال ما  

، CFI یقای تطب یگدو، شااخص برازناد   یشاخص مجذور خا 

 یلبرازش تعد یکویی، شاخص نGFIبرازش  یکوییشاخص ن

 یمورد بررس  RMSEA یانم یخطا یشهو ر AGFIشده 

اساات کااه  یباارازش الگااو، ضاارور رقاارار گرفاات. بااه منظااو

الزم را داشته باشند. چنانچه  یفوق، استانداردها یهاشاخص

 RSMEAباشاد، مقادار    5/2تار از  کوچک χ2/dfشاخص 

 هاای  شااخص  ینباشد و همچنا  یکترر و به صفر نزدتکوچک

باشاند،   تار  یاک نزد یاک ( به CFIو  GFI ،AGFIبرازش )

 د شده است.ییتأ یشنهادیپ یآن است که الگو یانگرب

کمتر  یآزاد ی دو به درجه ینشان داد که نسبت خ ها یافته

باه صافر اسات. باا      یکنزد RMSEA یزاناست و م 5/2از 

به صفر شادن شااخص     یکوامل نزداز ع یکی ینکهتوجه به ا

RMSEAیاانباشااد و در ا یماا 150 یوجااود نمونااه باااال 

نموناه باه روش    ینکاه نمونه باا ا  43پژوهش به علت داشتن 

 2/0 یار ز یبه صفر ولا  یکشاخص نزد قداربود، م یسرشمار

که تعداد نمونه موجود در پژوهش کمتار از   یاست. در موارد

مادل   یاابی ارز یبرا یشاخص مناسب RMSEAباشد،  150

بااال محاسابه    یارشاخص بسا  ینحالت ا ینچون در ا یست،ن

مراجعاه   CFIبه مقادار   یدمشکل با ینحل ا یو برا شودیم

باه   تاوان یباشاد، ما   95/0از  یشترمقدار ب ینشود، چنانچه ا

 RMSEAبرازش خوب مدل توجه نمود و از کنار شااخص  

 گذشت.  

به  یرکل هر متغ ی ابتدا نمره ی،مدل ساختار یلاز تحل پیش

 بودن نرمال سپس آمد، دست سازه به یکنمره از  یکعنوان 

 یجقارار گرفات. نتاا    بررسای  مورد ها داده یرهچند متغ توزیع

نرماال   یعتوز یدارا متغیره چند صورت به ها نشان داد، داده

 شااخص بار اسااس    یشانهادی پ یالگاو  ی. برازندگباشند یم

، شااخص  CFI یقای تطب یدو، شااخص برازنادگ   یمجذور خ

شاده   یلبارازش تعاد   یکاویی ، شاخص نGFIبرازش  یکویین

AGFIیانم یخطا یشهو رRMSEA    قارار   یماورد بررسا

 هاای  است که شااخص  یگرفت. به منظور برازش الگو ضرور

الزم را داشاته باشاند. چنانچاه شااخص      یفوق اساتانداردها 

χ2/df  مقادار   باشد، 5/2کوچکتر ازRSMEA   کاوچکتر و

بارازش   هاای  شااخص  ینباشاد و همچنا   تار یکبه صافر نزد 

(GFI ،AGFI  وCFI به )آن  یاانگر باشاند، ب  یکتار نزد یک

حاصال از   یجشده است. نتاا  ییدتأ یشنهادیپ یاست که الگو

در جادول قابال مشااهده اسات.      یمعادالت سااختار  یبررس

 یدرجاه آزاد  باه دو  ینشان داد که نسبت خ یجنتا ینهمچن

به صفر است.  یکنزد RMSEA یزاناست و م 5/2کمتر از 

باه صافر شادن      یاک از عوامال نزد  یکای  ینکاه با توجه باه ا 

و  باشاد  یما  150 یباال ی وجود نمونهRMSEAشاخص  

نموناه باه    ینکاه نمونه با ا 43پژوهش به علت داشتن  یندر ا
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 یباه صافر ولا    یاک بود، مقدار شااخص نزد  یروش سرشمار

پاژوهش   که تعداد نمونه موجود در یاست. در موارد 2/0یرز

 یباارا یشاااخص مناسااب  RMSEAباشااد،  150کمتاار از 

 یارشااخص بسا   یان حالت ا ینچون در ا یست،مدل ن یابیارز

باه مقادار    یاد مشکل با ینحل ا یو برا شود یباال محاسبه م

CFI باشاد،   95/0از  یشترمقدار ب ینمراجعه شود، چنانچه ا

خوب مدل توجه نمود و از کناار شااخص    رازشبه ب توان یم

RMSEA مای  مشااهده  جادول  در که طور گذشت. همان 

. باشاد  یم یکبه  یکنزدCFIو   GFI ،AGFIشود؛ مقدار 

 یدارا 001/0مدل ارائه شاده باا مقادار احتماال      یجه،در نت

 .باشد یم ییبرازش و روا

 

 . میزان اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل فلسفه اهداف2جدول 

 

 

میزان اثرات مستقیم، غیر مستقیم و  یدهندهنشان 2جدول 

اسات. بار ایان اسااس      هاا مؤلفهکل فلسفه اهداف نسبت به 

مسیرها به شکل معناداری تبیین  یشود که همهمشاهده می

 اثر کل متغیر
رگرسیون 

 استاندارد

گی همبست

 چندگانه
 اثر کل متغیر Pمقدار 

رگرسیون 

 استاندارد

همبستگی 

 چندگانه
 Pمقدار 

 *** 314/4 083/0 359/0 فلسفه*مسئولیت پذیری *** 354/5 089/0 477/0 فلسفه*پیشنهادات

 *** 45/2 075/0 183/0 فلسفه*استقالل در عمل 017/0 378/2 101/0 241/0 فلسفه*استفاده از نظرات

کت در تصمیم فلسفه*مشار

 گیری
 *** 247/4 066/0 280/0 فلسفه*ارتباطات سازمانی 004/0 908/2 168/0 489/0

 003/0 009/3 098/0 294/0 فلسفه*فرهنگ سازمانی *** 499/3 089/0 276/0 فلسفه*مشارکت در پژوهش

 *** 886/3 062/0 241/0 فلسفه*ساختار سازمانی *** 639/4 061/0 284/0 ی آموزشیهاکارگاهفلسفه*

 *** 492/3 080/0 280/0 فلسفه*تعهد سازمانی 001/0 266/3 072/0 234/0 فلسفه*فرصت مطالعاتی

 9/0 043/1 01/0 024/0 فلسفه*گروه آموزشی
فلسفه*ارزیابی توسط 

 دانشجو
152/0 085/0 786/1 054/0 

 005/0 821/2 097/0 272/0 فلسفه*مدیریت کیفیت *** 429/5 057/0 309/0 فلسفه*تجربه گردانی

 *** 014/4 067/0 269/0 فلسفه*مدیریت دانش 014/0 469/2 195/0 286/0 فلسفه*پیشرفت

 002/0 16/3 076/0 242/0 فلسفه*مدیریت تحول *** 61/3 071/0 255/0 فلسفه*رضایت شغلی

 *** 806/4 131/0 631/0 فلسفه*مشتری مداری 156/0 114/1 014/0 143/0 فلسفه*امنیت شغلی

 003/0 979/2 085/0 253/0 فلسفه*شفاف سازی نقش *** 349/4 077/0 335/0 لسفه*شایستگیف

 43/0 023/1 034/0 171/0 فلسفه*اطالع از مسئولیت 152/0 434/1 098/0 141/0 فلسفه*مؤثر بودن

 *** 014/4 065/0 252/0 فلسفه*دسترسی به فناوری 146/0 095/1 06/0 138/0 فلسفه*حمایت

 003/0 963/2 088/0 260/0 گوسازیفلسفه*ال
فلسفه*تجهیزات و نرم 

 افزارها
116/0 021/0 01/1 34/0 

 027/0 21/2 074/0 163/0 فلسفه*نظام پیشنهادات 05/0 88/1 091/0 171/0 فلسفه*برانگیختگی هیجانی

 *** 136/4 075/0 310/0 فلسفه*تعلق سازمانی
فلسفه*مجاری پژوهش و 

 تحقیق
212/0 085/0 832/2 005/0 

      53/0 22/1 064/0 281/0 فلسفه*غنی سازی شغلی
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ت شاغلی،  های گاروه آموزشای، امنیا   مؤلفهجز هب شده است.

افزارهاا دارای  ولیت و تجهیازات و نارم  ؤحمایت، اطال  از مس

مسیر معناداری با فلسفه و اهداف نبودند و بناابراین از اداماه   

 فرایند تحلیل خارج شدند.

 

 هامؤلفهبینی ابعاد توسط اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل جهت مسیر پیش . 3جدول 

 

دهنده میزان اثرات مستقیم، غیر مستقیم و نشان 3جدول 

که همه  شودیمنسبت به ابعاد هستند. مشاهده  هامؤلفهکل 

ی هامؤلفهجز، ه. بانددهبوی معناداری هاکنندهتبیین رهایمس

نتوانستند  هامابقی مؤلفه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی

ی معناداری برای بُعد ساختاری باشند و از هاکنندهتبیین

ها همچنین نشان داد که فرایند تحلیل خارج شدند. یافته

(، بعد آموزش با اثر P<05/0) 239/0بعد مشارکت با اثر کل 

 277/0(، بعد انگیزش با اثر کل P<05/0) 265/0کل 

 اثر کل متغیر
رگرسیون 

 استاندارد

بستگی هم

 چندگانه
 اثر کل متغیر Pمقدار 

رگرسیون 

 استاندارد

همبستگی 

 چندگانه
 Pمقدار 

 *** 855/5 224/0 312/1 استقالل در عمل* قدردانی *** 94/11 1 2/1 پیشنهادات*مشارکت

استفاده از 

 نظرات*مشارکت
952/0 104/0 13/9 *** 

ارتباطات 

 سازمانی*ساختاری
042/1 397/0 622/2 009/0 

رکت در تصمیم مشا

 گیری*مشارکت
104/1 062/0 86/17 *** 

فرهنگ سازمانی* 

 ساختاری
155/0 285/0 544/0 586/0 

مشارکت در 

 پژوهش*مشارکت
209/1 128/0 414/9 *** 

ساختار سازمانی* 

 ساختاری
453/0 431/0 051/1 293/0 

ی آموزشی* هاکارگاه

 آموزش
 *** 673/3 341/0 251/1 یتعهد سازمانی* ساختار *** 144/6 141/0 867/0

فرصت مطالعاتی* 

 آموزش
323/1 129/0 241/10 *** 

ارزیابی توسط دانشجو* 

 ساختاری
283/1 339/0 783/3 *** 

تجربه 

 گردانی*آموزش
 *** 035/10 064/0 643/0 مدیریت کیفیت*مدیریتی *** 549/9 143/0 368/1

 *** 452/12 087/0 09/1 مدیریتی مدیریت دانش* 031/0 16/2 321/0 693/0 پیشرفت*انگیزش

 *** 519/16 08/0 32/1 مدیریت تحول* مدیریتی *** 545/3 404/0 431/1 رضایت شغلی* انگیزش

 013/0 487/2 043/0 106/0 مشتری مداری*مدیریتی 05/0 953/1 326/0 636/0 شایستگی*شناختی

 049/0 214/2 378/0 734/0 مؤثر بودن*شناختی
اف شفاف سازی نقش*شف

 سازی
696/0 163/0 272/4 *** 

الگوسازی* 

 خودکارآمدی
212/1 177/0 835/6 *** 

دسترسی به 

 فناوری*تجهیزات
425/0 142/0 989/2 003/0 

برانگیختگی هیجانی* 

 خودکارآمدی
241/1 183/0 775/6 *** 

نظام 

 هارساختیزپیشنهادات*
476/0 132/0 605/3 *** 

تعلق 

 سازمانی*قدردانی
592/1 204/0 795/7 *** 

مجاری پژوهش و تحقیق* 

 هارساختیز
071/1 125/0 561/8 *** 

ولیت پذیری* ؤمس

 قدردانی
964/0 182/0 3/5 ***      
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(05/0>P بعد شناختی با اثر کل ،)316/0 (05/0>P بعد ،)

(، بعد قدردانی با P<05/0) 311/0خودکارآمدی با اثر کل 

 381/0(، بعد ساختاری با اثر کل P<05/0) 282/0اثر کل 

(05/0>P بعد مدیریت با اثر کل ،)298/0 (05/0>P بعد ،)

(، بعد تجهیزات با P<05/0) 295/0سازی با اثر کل شفاف

ها با اثر کل (، بعد زیرساختP<05/0) 476/0اثر کل 

559/0 (05/0>P ،)ی معناداری برای مؤلفه مراحل هانییتب

اجرایی بودند. در ادامه نیز مشخص شد که مراحل اجرایی با 

کننده معناداری برای ( تبیینP<001/0) 659/0اثر کل 

 زشیابی بوده است.بینی مراحل ارمسیر پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گيری يجهبحث و نت

 یاادین مستخرج شده از سند تحول بن یفلسف یبعد مبان      

 یرااست ز یشترب یتاهم یو اساسنامه دانشگاه فرهنگیان دارا

و شامل: ارتقااء   گیردیفلسفه و اهداف را در بر م یکه مؤلفه

و  یاااتدر جهااات ترب یعلمااا یاااأته یاعضاااا یتوانمناااد

وزارت آموزش و پرورش، تحول و  یمنابع انسان ینمندسازتوا

و  یآموزشا  هاییتفعال یلو تسه معلمیتدر نظام ترب ینوآور

 یدر محتاوا  یعلما  یادات تول یشمشارکت در افازا  ی،پرورش

و  یپژوهنادگ  یناه و توساعه زم  یااز مورد ن یتیو ترب یآموزش

 معلمیتترب یهاو رصد تحوالت نظام یپژوهش یهروح یتتقو

و آماوزش و پارورش    یتای در حوزه علوم ترب یتحوالت علم و

 یارائااه الگااو  ینااهکااه در زم ییهااا. همااه پااژوهش اساات

و اهااداف  یفلسااف یانااد بااه مبااانانجااام شااده یتوانمندساااز

پژوهش هم باا   یندارند. ا یژهنگاه و یتوانمندساز یریگشکل

و  یازدی  یی( و تقوا1388) یرپور ظه یو تق یانپژوهش جهان

فلسفه و اهاداف شاکل گرفتاه     ی( بر مبنا1393) یآذر یازن

 است.

در ساازمان   یمشاارکت  یریتبار ماد   یمشارکت که مبتن بعد

 یناادباه دخالاات کارکنااان در فرا  یااژهشاکل گرفتااه و نگاااه و 

داشاتن فرصات دادن    یهاا دارد و شامل مؤلفه گیرییمتصم

و  یعلماا یااأته یو اسااتفاده از نظاارات اعضااا هااایشاانهادپ

 یو پژوهشا  یآموزش هاییتو فعال گیرییممشارکت در تصم

( و 1383) یمو نااوه ابااراه یعبااداله هااایاساات بااا پااژوهش

(، 1990(؛ توماااس و ولتهاااور، )2007و همکاااران،  ی،)ارگنلاا
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و  ی(، لشال 2003) یو روحتا  یتن( نوکال2005بادر ) تریمید

و  ی(، ساااجد1387) یمانی(، ساال1994) یریکمااک گولااد 

 یهاا . بعد آموزش با مؤلفهاشدبی( همسو م1386) یدواریام

و  یو دادن فرصات مطالعاات   آموزشای  یهاا کارگااه  یبرگزار

دانشگاه فرهنگیان در سراسار   هاییسپرد ینب یتجربه گردان

 یکه با مطالعات حسن نمایدیکمک م یکشور به توانمندساز

. بادون آماوزش   باشاد ی( همساو ما  2016) یلیاسمع یخو ش

و  ییار اد در ساازمان داشات. تغ  از افر یانتظار توانیهرگز نم

 یهاا طلبد کارکنان هماواره آماوزش  یها متحول در سازمان

 یهاا باا مؤلفاه   یازش کنند. در بعد انگ یافتضمن خدمت در

 ینمتناسب با قوان یعلم یأته یارتقاء اعضا یستمس یبرقرار

 ینااهزم تااوانیماا یشااغل یترضااا یجااادوزارت علااوم و ا

فااراهم آورد کااه بااا را  یعلماا یااأته یاعضااا یتوانمندساااز

 ینی،(؛ ساو 2007) دوال( و )کانا 1395پژوهش محمود زاده )

( الولار  1992) ی( مک نال1990) یدندر یینو آ ینمک فارل

( 1992(، بوون و الولر )2003) یو روحت یتن(، نوکال1971)

( همسوسات.  1394و همکاران ) ی( و صدر1387) یمانیسل

باروز رفتاار    یموتاور رفتاار اسات و در رفتاار ساازمان      یزهانگ

 یرونای و ب یدرونا  یهاا یازه درگارو انگ  یانسان یرویمناسب ن

و تسالط   یساتگی داشتن شا یهامؤلفه ی. در بعد شناختست

و  یشاغل  یفوظا یازمورد ن یهابر مهارت یعلم یأته یاعضا

کااربر   یطدر مح یرانجام کار و داشتن تأث ییبه توانا یناناطم

ماؤثر شاناخته شاد کاه باا پاژوهش ماالک و         یتوانمندساز

 یتزر( و اسپر1388) یدریو ح ی( و عبداله2001کارستدت )

( همسوسات. البتاه   1383) یمو نوه ابراه ی( و عبداله1990)

باودن و اعتمااد باا     داریمعنا  یهانشدن مؤلفه ییدبه علت تأ

. وتن و یست( همسو ن1383) یمو نوه ابراه یپژوهش عبداله

به  یدنقدرت بخش یرا به معن ی( توانمندساز1998مرون )ک

تاا   یمباه آناان کماک کنا     هک یمعن ین. بددانندیکارکنان م

کارده، بار احساساات     یات نفس خود را تقواحساس اعتمادبه

و ماؤثر باودن از    یساتگی غلبه کنناد. شا  یدرماندگ یا یناتوان

 ی،د. در بعد خود کارآما باشدیبارز فرد توانمند م هاییژگیو

مااؤثر باار  یهااااز مؤلفااه یجااانیه یختگاایو برانگ یالگوساااز

آلبارت بانادورا    هاای پاژوهش شناخته شد کاه باا    یتوانمند

( )پاااابولوس، 1383) یمو ناااوه اباااراه ی( و عباااداله1997)

(، کاااونگر و کانوناااگ 2001و کااارکمن ) یرو(، شااااپ2002

و  ینصارآباد  یاار بخت ی( نااد 2003) ینتد(، فولپ و ل1988)

( مطاارح 1997( همسوساات. باناادورا ) 1389) فرهمناادپور

 بادان اسات کاه    یاتاوان ساازنده   یکه خودکارآماد  کندیم

 یو رفتاار  یعااطف  ی،اجتمااع  ی،شاناخت  یهامهارت یله،وس

اثااربخش  یاگونااهتحقااق اهااداف مختلااف، بااه یانسااان باارا

 .شودیم یدهسازمان

 پاذیری یتو مسئول یتعلق سازمان یهامؤلفه ی،بعد قدردان در

 یبر توانمندساز یعلم یأته یاعضا یداشتن استقالل کارو 

و ماارش   یرت)سا  یهاا آنان مؤثر شناخته شد. که با پژوهش

و گارچن   یتزر( اساپر 2003) یو روحاوت  یتن(، نوکال2007)

،( 1387زاده ) یو فتح ینتط(، پاک1995(، بابسون )1995)

 .باشدی( همسو م1386) یدواریو ام یساجد

 یکیرا  یساختار سازمان یریتشگران مدو پژوه نظرانصاحب

 ی)عباداله  دانندیکارکنان م یاز عوامل مرتبط با توانمندساز

(، 2003و آنگساون )  یلاز (، م1991به نقل از اسکات و ژافه )

( و 1988(، کااانگر و کاناااگو ) 1999بالنچااارد و همکاااران ) 

 ری،(. در بعااد ساااختا 1385(، )1997) یتزرو اسااپر ینکااو

و داشاتن تعهاد    یسازمان یحتن ارتباطات صحداش یهامؤلفه

 یصعملکرد درست در دانشگاه مهم تشاخ  یابیو ارز یسازمان

( 1996و وساتران )  یار )تااکر و م  یهاداده شد که با پژوهش

( مک لگاان  1995( اسپرپتزر و گرچن )2005) یادز تریمید

( همساو  1388مقادم )  یو محماد  زادهیف( شر1997و نل )

 یرهایمسا  یجااد تار دانشگاه فرهنگیان با اساخ ید. باباشدمی

 ین( و همچنا یررسامی و غ ی)رسم یارتباطات سازمان یحصح

 یاابی و باا اساتقرار نظاام درسات ارز     یتعهد ساازمان  یبرقرار

 ی. برخاایاباادبهبااود  یاندانشااجو یاز سااو یدعملکاارد اسااات
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عناوان  باه  یو سازمان به توانمندسااز  یریتمد پردازانیهنظر

 ینکاه ا ی. بارا نگرناد یم یو رهبر یریتیمهارت و فن مد یک

 یو بساترها  یطشارا  یاد کنناد با  یکارکنان احساس توانمند

 یاک  یاحساس توانمند ینالزم در سازمان فراهم شود. بنابرا

 باشدیم یریتیمد یوابسته است که متأثر از راهبردها یرمتغ

 مدیریت یفیت،ک یریتاستقرار مد یهامؤلفه یریتیدر بعد مد

 ییبااال  یات از اهم یمادار  یتحاول و مشاتر   یتیردانش، مد

 یس(، ماور 2005ساوم  )  یهاا برخوردار است که با پژوهش

 ینصرآباد یاربخت ی( ناد2005و همکاران ) ید ی(، ه1996)

(، 1387زاده ) یو فتحا  ینات ط(، پااک 1389و فرهمند پور )

و  یدیانجمشا  ی،(، ناادر 1388مقدم ) یو محمد زادهیفشر

. در باشدیراستا م یک( در 1375) ی(، جعفر1387) یمیسل

 یها توانمندسازنقش یسازشفاف یبا مؤلفه یسازبعد شفاف

و ناوه   یقرار خواهد گرفت. که با پژوهش عباداله  یرتحت تأث

هاا از عوامال   نقش یت. شفافباشدی( همسو م1388) یمابراه

 هاا ولیتو مسئ یفدر انجام وظا یفهممؤثر در رفع ابهام و کج

در دانشاگاه   یعلما  یاأت ه یاست. هرچاه اعضاا   در سازمان

خاود   یفو وظاا  یاارات اخت هاا، یتاز مسئول یشتریشناخت ب

. در بعااد یاباادیارتقاااء ماا یسااازمان یورداشااته باشااند بهااره

 هاای یبه فناور یدسترس یزانم یو امکانات مؤلفه یزاتتجه

زاده و همکاااران  یدارد. کااه بااا پااژوهش تقاا یااتاهم یننااو

باه   یهاا دسترسا  . در اغلب ساازمان اشدبی( همسو م1395)

 یا ی،توانمندسااز  یمنابع در کنترل سرپرساتان اسات. بارا   

حذف شوند و منابع در کنترل کارکنان توانمند  یدها باکنترل

مواناع در   یجااد طاور معماول ا  هاا باه  . در ساازمان یردقرار گ

از  کناان از استفاده سوء کار یزپره یلبه منابع به دل یدسترس

دارند که کنترل  یاز. پس از مرحله آموزش، افراد نها استآن

داشاته   یاار بهباود کارشاان را در اخت   یبارا  یبر منابع ضرور

و  هااایسااتگیشا تواناادیزمااانم ماا یرمااد ینباشااند؛ بنااابرا

خود را بروز دهد که مناابع الزم باراا اجاراا     هاییتوانمند

شاده ساازمان را در   ینتادو  یها و راهبردهاحلتفکرات و راه

صاورت گرفتاه در    یفای ک یلداشته باشد. مطابق تحل یاراخت

الزم، فراهم کردن منابع  یالتمطالعه، وجود منابع و تسه ینا

و امکاناات   یمناابع ماال   ینو مشاارکت در تاأم   یفرا ساازمان 

 یدندر ارتقا بخش تواندیاست که م یعنوان عواملبه یازموردن

(. فاراهم  1396. )محماودزاده، اشدمؤثر ب یرانمد یبه توانمند

 یدر دانشگاه و بخصوص دسترس یزاتساختن امکانات و تجه

 یآماوزش باه توانمندسااز    یناه در زم ینناو  هاای یبه فناور

 .انجامدیم یعلم یأته یاعضا

سااختار مناساب جهات     یهاا هم مؤلفه هایرساختبعد ز در

در  یااقپااژوهش و تحق یمجااار یجااادو ا هااایشاانهادنظااام پ

 یاأت ه یاعضاا  یباه توانمندسااز   نتوایدانشگاه فرهنگیان م

زاده و همکاااران  یکمااک نمااود کااه بااا پااژوهش تقاا یعلماا

 یعلما  یاأت ه یاعضاا  هاییشنهاد. پباشدی( همسو م1395)

جهات انجاام    یمناسب در کنار بسترسااز  یساختار یجادبا ا

 یرا بارا  یتوانمندسااز  یرساختز تواندیم یقپژوهش و تحق

 سازد. یسرم یعلم یأته یاعضا

 یتاه کم یلشاامل: تشاک   ییاجرا با مؤلفه مراحل اجرا بعد در

نقااط قاوت و    یال و تحل یهو تجز ییو شناسا یابیاجرا و ارزش

 یالگااو یاجاارا یاادهایهااا و تهدفرصاات یااینضااعف و تع

و باازخورد   یابیبا مراحل ارزش یابیو در بعد ارز یتوانمندساز

 ینو تادو  یاابی با خودارز یآموزش یهاکارگاه یشامل: برگزار

باا   یعلم یأته یعملکرد اعضا یسهو مقا یابیارز یهاصشاخ

 یو طراح یدنظرو اعمال اصالحات و تجد یابیارز یهاشاخص

 یالگااو یحصااح یو اجاارا یتوانمندساااز ینااهمجاادد زم

فرهنگیااان را فااراهم ساااخت. کااه بااا  یاعضااا یتوانمندساااز

( 1393) یااازدی یی( و تقاااوا1388) یاااانپاااژوهش جهان

 همسوست.

مساتخرج   یفلساف  یبا توجه به مباان  یدسازتوانمن یالگو در

و اساسانامه دانشاگاه فرهنگیاان     یادینشده از سند تحول بن

 یعلما  یاأت ه یاعضاا  یمؤلفاه در توانمندسااز   وهفتیستب

ها معنادار با آن یفلسف یمؤلفه مبان یرشدند که مس ییشناسا
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اسااتفاده از نظاارات و  هااا،یشاانهادپ یهااامؤلفااه یرشااد. مساا

و مشاارکت در پاژوهش باا بعاد      گیاری یمدر تصام  مشارکت

فرصات   ی،آموزشا  یهاا کارگااه  یهاا مؤلفاه  یرمشارکت، مس

 یهاا مؤلفاه  یربا بعد آموزش، مسا  یو تجربه گردان ی،مطالعات

 یهاا مؤلفاه  یرمسا  یزش،با بعد انگ یشغل یتو رضا یشرفتپ

 یهاا مؤلفاه  یرمسا  ی،و مؤثر بودن با بعاد شاناخت   یستگیشا

 یرمس ی،با بعد خود کارآمد جانییه یختگیبرانگ و یالگوساز

و اساتقالل در   پاذیری یتمسائول  ی،تعلاق ساازمان   یهامؤلفه

 ی،ارتباطاات ساازمان   یهاا مؤلفاه  یرمس ی،عمل با بعد قدردان

عملکارد توساط دانشاجو باا بعاد       یاابی و ارز یتعهد ساازمان 

 یریتداناش، ماد   یریتمد یفیت،ک یریتمد یرمس ی،ساختار

مؤلفاه   یرو مسا  یریتیماد  باا بعاد   یمادار  ریتحول و مشات 

 یمؤلفه دسترسا  یرو مس یسازها با بعد شفافنقش یتشفاف

نظاام   یهامؤلفه یرو مس یزاتبا بعد تجه یننو هاییبه فناور

 هاا یرسااخت و پژوهش با بعاد ز  یقتحق یو مجار هایشنهادپ

 یازش، بعاد مشاارکت، آماوزش، انگ    یرهایشد. مسا  داریمعن

 ی،ساااختار ی،قاادردان ی،قاادردان رآماادی،خودکا ی،شااناخت

باه مراحال    هاا یرسااخت ز یزات،تجه ی،سازشفاف یریتی،مد

باه   یای مراحال اجرا  یرمسا  ینمعنادار شد. و همچنا  ییاجرا

معنااادار شااد. کااه بااا  65/0بااا اثاار کاال  یابیمراحاال ارزشاا

پاور و   ی(، تقا 1385) یمو ناوه اباراه   یعباداله  یهاا پژوهش

و  ی(، صدر1392و همکاران ) ی(، دانااصفهان1388) یانجهان

 ی( همسوست. و الگاو 1395(، محمودزاده )1393همکاران )

 برخوردار است. یارائه شده از برازش خوب یتوانمندساز

 یاأت ه یاعضاا  یاست کاه بارا   ینمطالعه ا یننقاط قوت ا از

 توانناد  یشد که بار اسااس آن ما    ینتدو یبوم ییالگو یعلم

 یزمطالعه ن ینا یکنند ول یمترس یخوبخود را به هاییتفعال

از  ینکاه باود ازجملاه ا   یزن یو نقاط ضعف هایتمحدود یدارا

 قیاق استفاده شد که احتمال پار کاردن د   یابراز خود گزارش

 یان ا یرفا و از ط یسات معماوال  بااال ن   یاها در هر مطالعهآن

انجام  ه فرهنگیان دانشگا یعلم یأته یاعضا ینمطالعه در ب

 یااط باا احت  یاد با یگردمدل به جوامع  یمشده است و لذا تعم

 .یردصورت بگ

 پيشنهادات

 یاسااتس یپااژوهش در درجااه اول باارا یاانا هاااییافتااه     

 یو ساپس بارا   یو فنااور  یقاات در وزارت علوم، تحق گذاران

فرصات را   یان دانشاگاه فرهنگیاان ا   یازان و برنامه ر یانمتول

 یاعضاا  یتوانمندسااز  یهاا که ابعاد و مؤلفاه  سازدیفراهم م

را مورد مداقه قرار داده و باا   یافتهدست یالگو و یعلم یأته

 یتوانمندسااز  یناه و اساتقرار آن زم  یجااد ا یبرا یزیربرنامه

دانشاگاه فرهنگیاان را فاراهم آورناد. باا       یعلم یأته یاعضا

دانشاگاه   یعلما  یأته یاعضا یتوانمندساز یتتوجه به اهم

 .گرددیم یشنهادپ یرفرهنگیان موارد ز

در  یعلماا یااأته یاعضااا یدسااازواحااد توانمن یجااادا-

باا   یعلما  یأتاعضاء ه یدانشگاه فرهنگیان واحد توانمندساز

 ینهدر زم یعلم یأتاعضاء ه یهدف توسعه و ارتقاء توان علم

دانشاگاه باا    یعلما  یأتاعضاء ه ییآموزش و پژوهش و آشنا

دانشااجویان  یابیو ارزشاا یسآمااوزش، تاادر یفنااون تخصصاا

ه قاادر باه انجاام پاژوهش و     اساتیدی ک سازیادهمنظور آمبه

آموزشی باشد، تشاکیل شاود کاه     یهاایجاد تحول در برنامه

اعضای هیأت علمی دانشاگاه   یهدف نهایی آن رشد توانمند

 است.

 یاأت ه یعملکرد و ارتقااء اعضاا   یابیساختار ارز ینتدو-

عملکارد   یاابی ارز یمتناسب با وزارت علوم. هدف اصال  یعلم

 یاعطاا  یاا و  یاه بهتر است نه تنبکمک به افراد در انجام کار 

را  یساتگی بر شا یعملکرد مبتن یابینظران، ارزپاداش. صاحب

( 1997. رمازدن ) دانناد یما  یاز عوامل مرتبط با توانمندساز

عملکاارد  یو بهساااز یقدرشناساا یابی،ارزشاا داردیاظهااار ماا

 یدانشاگاه  یرانماد  هاای یتمسئول یکارکنان از جوهره اصل

 یسااختار  یجااد (. لاذا ا 1385 یماهو ناوه ابار   یاست)عبداله

 یاأت ه یبه اعضا یعملکرد و دادن مراتب علم یابیجهت ارز
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 علوموزارت  یدانشگاه فرهنگیان متناسب با سازوکارها یعلم

 .رسدیبه نظر م یضرور

 یاخالق مالحظات

کنندگان جلب شد و کامال  شرکت یتمطالعه رضا یندر ا     

ها در آن یاطالعات شخص داده شد که یناناطم ینها ابه آن

بعاد از   ینکاه و کامال  محرماناه اسات و ا   شودینم یانب ییجا

 ها قرار خواهد گرفت.آن یاردر اخت یجمطالعه نتا
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Abstract: For its mission of providing, training and empowering human resources, and to be 

the leader in the education, research, production and promotion of the required science of 

education, the University of Farhangian must have a capable faculty, excellence, and 

renovation. This study was conducted to develop empowerment model for faculty members of 

Farhangian University. In the first step, with the literature review of the components of 

empowerment, a list of 48 components and 14 dimensions were prepared by interviewing ten 

faculty members at Farhangian University and in a questionnaire with 118 items (0.9 

reliability). Faculty members answered 53 people at Farhangian University of Razavi and 

North Khorasan provinces. Then, by exploratory factor analysis, 37 of 14 components were 

identified. Finally, the empowerment model of faculty members was presented with 

confirmatory factor analysis. In the first step, 48 components were identified, in the second 

step 37 and in the last step, the empowerment model with 30 components in 14 dimensions 

were approved. The model was fixed with a probability value of 0.001. Therefore, the results 

showed that while paying special attention to the philosophical foundations, the 

implementation of empowerment components was provided as well as by evaluating and 

giving feedback on the actions taken, faculty members at Farhangian University were 

empowered. 
Key words: Empowerment Model, Faculty Members, Farhangian University. 
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