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Abstract: The present study was aimed to design and validate the empowerment model 

for faculty members of Islamic Azad University of Isfahan Province using a mixed 

method design. The first phase of the study was conducted under the framework of 

qualitative approach using grounded theory. Semi-structured interviews were conducted 

based on the principle of theoretical saturation on 13 managers and faculty members of the 

Islamic Azad University of Isfahan Province as well as experts in the field of 

empowerment using purposeful sampling method. The data were analyzed using Strauss 

and Corbin model in three stages of open, axial and selective coding. The results of the 

qualitative phase yielded 134 concepts, 29 sub-categories and 11 main categories. The 

research method was descriptive survey and the statistical population included all full-time 

faculty members of Islamic Azad University of Isfahan Province (n =1540), and using 

Cochran formula, 308 members were selected using convenience sampling method. The 

data collection tool in the quantitative phase of the study was a researcher-made 

questionnaire which was developed based on qualitative phase. It included 134 items, and 

its face and content validities were confirmed by a number of the participants and a 

number of experts, respectively. The reliability of the tool was estimated to be higher than 

0.7, using Cronbach's alpha coefficient for all categories. Confirmatory factor analysis was 

used to validate the model and the data analysis, and according to the results, the proposed 

model was confirmed based on the fit indices. 

Keywords: Empowerment, Faculty member’s empowerment, Grounded theory, Islamic 

Azad University. 
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 مقدمه

های امروزی در یک محیط بسیار پویاا و راااب   سازمان     

شااهد تیییاراس ساری    و( 2017)ماتیسو  کنندفعالیت م 

وکار در ط  چند دهه کسبمحیط نامشخص و بسیار رااب   

باه منواور راااب   . (2018و همکاران  شوکال) انداخیر بوده

کیفیت  هزینه  ررا از نوعملکرد  ی ازبودن  باید سطوح باالتر

ظرفیت  و (2018)داهو و حسین   آورند  به دستیا سرعت 

)ماهاپاترا  انطباق با این تیییراس را به طور مؤثر داش ه باشند

 هایاین بدان معن  است که چالش(2018و کومار ساندری 

 افازایش فناوری  سری  پیشرفت نور از حاضر عصر محیط 

 باه را ساازمان پذیری  انعطاف ضرورس و ان واراس مش ریان

 در کرده اسات. وادار خود بقای تداوم برای راه  جس جوی

 هایبرنامه اجرای را حل راه ها سازمان از بسیاری میان  این

 ایان اجرای با اند کرده و تالش داده تشخیص توانمندسازی

 از افاراد احساا  بار مؤثر م ییرهای اصالح ضمن ها برنامه

 پارورش الزم زمینه و کنند غلبه موان  بر ازی فردتوانمندس

لاذا (1398آورناد )درویشا   وجاود باه را توانمند کارکنان

اسات وانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفای  ساازمان  ت

کارکناان کاانون توانمندساازی ( و2018)پی ویو و همکاران 

یک سازمان   نیروی انسان  توانمند(2018)زایوجان  هس ند

از (. 2020کناد )شاابازیان و باشا   فار خلق ما  توانمند

اگر کارکنان توانمند نباشند  ااادر باه مقابلاه باا سوی دیگر 

 ها نخواهناد باودها  و نوآوریهای سازمان   پیچیدگ چالش

 (.2019)گارسیا جوآن و همکاران  

تاارین ابزارهااای مااورد توانمندسااازی کارکنااان یکاا  از ما 

باارای دساا یاب  بااه عملکاارد  ماادرن هااایاساا فاده سااازمان

(. باه طاور خاار بارای 2018)داباو و انادن  سازمان  است

های خدمات   که در آن عملکرد کارکنان یک عامال سازمان

تعیین کننده برای رشد بااالتر ساازمان اساتی ایان عمال از 

(. 2019ای برخوردار است ) کیونادا و همکااراناهمیت ویژه

هاا در توساعه  آننقاش  لیاباه دل  مؤسساس آماوزش عاال

 تیااز اهم  هار مل ا  و منااب  انساان  اج ماع - یاا صاد

ند )ناااواز و سااا ههااار کشاااور برخاااوردار  یبااارا ی بااااال

هااا و هااا  دانشااگاهسااازمان ریماننااد سااا(. 2020همکاااران

 دهیااچیتحاات تارثیر عواماال پ زیاان  مؤسسااس آمااوزش عاال

وم مادا یها را به ساازگارارار دارند که به ناچار آن  دگرگون

فشار  تیییر و عادم (2018)صفری  تبقا سوق داده اس یبرا

های  هس ند که آماوزش عاال  ایان اطعیت برخ  از چالش

(از آن 2011) احادی و همکااران  ها مواجه استروزها با آن

رین و ارزشامندترین دارایا  یاک ام نیروی انسان  مجا که 

)پاور ناژاد  شاودسازمان  جامعه و یاک کشاور محساوی م 

هاا از دانشاگاه یاریبسا(. 2018ی دیاالحم بتیو شا  اعرا

و   باه تعاال  ابیدسا  یبارا  توجه خود را به عنصار انساان

اادهای آموزش  باه (ن2020)وردا  م مرکز کرده اند تیموفق

اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون تدریج پ  برده

داش ن نیروی انسان  م عاد و م خصص ااادر نخواهناد باود 

ه پاسخگوی نیازهای روزافزون آموزش جامعه خود باشاند. ک

ها برای پاسا  باه اا ئاا اس دانشگاه( 2002) به اع قاد لیک

محیط و تئمین بقاا و اثربخشا  خاود در شارایط م حاو  

امروزی باید ب واند خود را به طور مس مر و به نحاو اثاربخش 

بازآفرین  نمایاد. تحقاق ایان ماا   در گارو عملکارد ماؤثر 

)االونادی  باشادت علما  م ئاویژه اعئای هی ارکنان  بهک

 رتبه عال  کارمندان ردة در که علم  هیئت اعئای(1395

دارناد ) بخ یااری و همکااران   ارار آموزش  دانشگاه ها نوام

 (2018)عفیف   سرمایه اصل  یک دانشگاه( به عنوان 2019

فئاای چاالش هاا در  نیاکاه چگوناه باا ا رنادیبگ ادیا دیبا

  دانشاگاه  در زنادگ تا ب وانندخود روبرو شوند  نشگاه دا

در محایط (در وااا  2019برسند )الدیگریر  تیموفق به خود

علم  یاک موضاوم ماا   تئآموزش عال   توانمندسازی هی

علما   تئااعئاای هی( و 2012)لا  و جانا   اسات بوده

ترین عامل در پویای  دانشگاه شاناخ ه توانمند به عنوان ما 

جاااان   بانااک (.2018)هم اا  و همکاااران   وندشاام 

توانمندسازی را به عنوان فرایند افزایش ظرفیت یک فارد یاا 

ها باه گروه برای ایجاد ان خای هدفمناد و تبادیل آن گزیناه

)اباال و هنااد  کنااداعمااا  و ن ااایج مااورد نواار تعریااف م 

را  یتوانمندسااازنیااز  (1994شاارس و همکاااران )(2018

 که به وسیله آن شرکت کنندگان محایط دانند  م یفرایند

)العه    بخشندخود را بابود م   هایشایس گ  آموزش یها

 باه علم  هیئت اعئای توانمندسازی(1397 و همکاران یا

 ایشاده ریازی برناماه و منو  های از فعالیت ای مجموعه
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 و نگارش داناش  ارتقای ساط  هدف که با شود م  اطالق

 و پژوهشا  آموزش   مخ لف هایدر حیطه اساتید عملکرد

 (2017دس جردی  گیرد )توکل صورس م  اجرای 

 باه رسایدن بارای با توجه به این که دانشگاه آزاد اساالم 

اعئای هیئت علما   اهداف خود نیازمند کارکنان و باالخص

توانمند است و توانمندی آن ها ترثیر مس قیم  بر عملکرد و 

وانمندساازی اعئاای ت موضاوم باره وری دانشگاه داردی لاذا

افزایش  مانند مسا ل  واسطه آزاد به دانشگاه هیئت علم  در

افازایش ان وااراس دانشاجویان  رشاد  هاا دانشگاه راابت در

سری  فناوری  تیییراس فئای محیط  ساازمان  لازوم چناد 

اسات کاه  برخاوردار ای ویاژه جایگااه ماارت  شادن و ... از

توانمندساازی بر این ها  عالوه .است پژوهش و توجه نیازمند

اعئای هیئت علم  به صورس گسا رده ماورد مطالعاه اارار 

نگرف ه  و به طور مشاخص در حاوزه دانشاگاه آزاد اساالم  

الگوی  در االاب یاک ماد  پاارادایم  بارای توانمندساازی 

ایان رو باا در  اعئای هیئت علم  تدوین نگردیاده اسات. از

 است آن حاضر شهدف اصل  پژوه نور گرف ن خالء موجودی

نماید چاه الگاوی  بارای توانمندساازی اعئاای  مشخص که

هیئت علم  دانشگاه آزاد اسالم  اس ان اصافاان ما  تاوان 

 ارا ه کرد؟ 

 روش کار

طراحا  و اع باریااب  الگاوی  پاژوهش حاضار باا هادف    

آزاد اساالم   توانمندسازی اعئای هیئت علم  در دانشاگاه

حاضار از ناوم  ت. پاژوهشاس ان اصافاان انجاام شاده اسا

تحقیقاس ترکیب  )آمیخ ه( اسات و طارح پاژوهش آمیخ اه 

اک شاف  م  باشد. در بخش کیف  )فاز او ( از رویکرد نوریه 

 .کوربین اس فاده گردید داده بنیاد مب ن  بر مد  اس راو  و

نفر از اعئای هیئت  13تعداد  از نوری اشبام اصل اسا  بر

 صااحبنور در اس ان اصافاان و دانشگاه آزاد اسالم  علم 

 هدفمند گیری نمونه روش از اس فاده با حوزه توانمندسازی

 این آمد. در عمل به یاف ه ساخ ار مصاحبه نیمه محور مالک

 لحاظ از که آمد عمل به مصاحبه های  نمونه از گیری نمونه

 مالک دارای و بوده غن  دارای اطالعاس پژوهش های هدف

م خصص در  ربه الزم در دانشگاه آزاد  : داش ن تجهای  چون

 بودن   دارا)مدیریت آموزش   مدیریت دول  ( رش ه مدیریت

 ایان در .بودناد مطالعاه مورد حوزه در مقاله و ک ای  طرح

 باه مقولاه هار کاه یابدم  خاتمه وا   گیری روش  نمونه

گیاری تاا برسدی به این معنا کاه فرایناد نموناه نوری اشبام

یابد که هیچ ویژگ  جدیدی ظاور نکند  یا به م زمان  ادامه 

عبارس دیگر  مفاوم جدیدی در خال  گرداوری داده ها خلق 

 روش دو از کساب اطمیناان از روایا  پاژوهش نشود. برای

 در ها شد. داده اس فاده همکار بررس  اعئا و توسط بازبین 

ماورد  گزینشا  و محاوری بااز  گاذاری کد مرحله سه ط 

مفاوم شناساای  شاده در   134 گرفت. ارار یلتحل و تجزیه

 االاب در اصل  جای گرف ند و مقوله 11 و فرع  مقوله 29

کمّا   فااز در پاژوهش روشگردید.  ارا ه مفاوم  مد  یک

 اعئای شامل کلیه آماری جامعه و پیمایش  نوم از توصیف 

اس ان اصافاان  اسالم  آزاد دانشگاه علم  تمام وات هیئت

 گیاریفرمو  نمونه از اس فاده نفر بود که با 1540به تعداد 

 گیرینمونه روش به نمونه حج  عنوان به فرن 308 کوکران

 .شدند ان خای دس ر  در

      

 

 گیری کوکران. نمونه1فرمول شماره 

نفاراس  کل: تعداد  N: حج  نمونه آماری n ر این رابطهکه د

: برآورد نسبت P نمونه گیری  سط  اطمینان : جامعه  

(. 1383خطا م  باشد ) آذر و مومن  مقدار :ر  صفت م یی

 محقاق پرسشانامه کمّا  بخش ها درداده جم  آوری ابزار

هاا گویه اس خراج شده از مصااحبه 134  از برگرف ه ساخ هی

لاب در مرحله کدگذاری باز در بخاش کیفا  باود کاه در اا

 آن صاوری ای لیکرس تنوای  شاد. روایا طیف پنج درجه

توساط  آن مح اوای  روای  و آماری نمونه از تعدادی توسط

 اس فاده با ابزار نیز پایای  گردید. تریید م خصصان از تعدادی

کرونباخ  براورد گردید. ضریب آلفای کرونباخ آلفای ضریب از

گویاه(   9گویه(  عوامل مدیری   ) 18برای عوامل شخص  )

گویه(   تیییر محیط سازمان   6عوامل مرتبط با کار و حرفه )

گویااه(  تیییااراس  11ای )گویااه(  تیییاار تمااایالس حرفااه 7)

گویه(   8ای )توسعه –گویه(  بس رهای اانون   10محیط  )

 24ساازمان  ) –گویه(  عوامال مادیری    10عوامل فردی )

 14دهای رف اری )گویه(و پیام 17گویه(  پیامدهای نگرش  )
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  767/0  703/0  711/0  708/0  851/0گویه( به ترتیب 

باااود.  741/0و  809/0  861/0  765/0  748/0  728/0

برای تمام   کرونباخ آلفای همانطور که مشخص است ضریب

کمّ  با اس فاده  بخش بود. داده ها در 0/ 7ها  باالتر از مقوله

شادند و بارای  تحلیال و هتجزی از از بس ه نرم افزاری لیزر 

تحلیال  آزماوناز  تجزیه و تحلیل اطالعاس باه دسات آماده

در ایان پاژوهش جاات رعایات  اس فاده شد. عامل  ترییدی

باه افاراد  اصال  اح رام اخالق پژوهش   اصل حفظ حقوق و

حفظ حری  خصوص  و رازداری و کسب رضایت آگاهاناه باه 

ق الکد اخای تمام  شرکت کنندگان رعایت شده است. و دار

در   IR.IAU.KHUISF.REC.1399.067 بااه شااماره

واحااد  -  اخااالق در پااژوهش دانشااگاه آزاد اسااالم  ااهیکم

 م  باشد. اصفاان )خوراسگان(

 یافته ها

ن ایج تحلیل مصاحبه ها نشان داد کاه در توانمندساازی 

   عوامال شخصااعئای هیئت علما  شارایط علا  شاامل 

ی شرایط زمینه با کار و حرفهمرتبط  عواملو    یریمد عوامل

ای ی ای شامل تیییر محیط سازمان  و تیییر تماایالس حرفاه

گر شامل تیییراس محیط  و بس رهای اانون  عوامل مداخله 

ساازمان  و  –ایی راهبردها شاامل فاردی و مادیری   توسعه

اابال  1پیامدها شامل نگرش  و رف اری بودند که در جدو  

  مشاهده م  باشد.

 . مقوله ها ی توانمندسازی اعضای هیئت علمی  1ل جدو

Table 1. Categories of faculty empowerment 

 مقوله های فرعی مقوله اصلی نوع مقوله

 عوامل علی

 عوامل شخصی

 ناکارآمدی احساس

 احساس عدم پیشرفت

 کسالت شغلی

 تمایل به بهبود کیفیت شغلی

 عوامل مدیریتی
 ینگرشهای مدیریت

 رفتارهای مدیریتی

 عوامل مرتبط با کار و حرفه
 پیچیدگی کاری

 الزامات شغلی

 عوامل زمینه ای

 سازمانی محیط تغییر
 یادگیری سازمانی

 محیط دانشی

 ای حرفه تمایالت تغییر
 پویاگرایی

 تمایل به ماندگاری

 عوامل مداخله گر

 محیطی تغییرات

 محیطی گرایی رقابت

 مشتری و بازار اتتغییر

 محور آور فن محیط

 ای توسعه – قانونی بسترهای
 حمایتگر درون قوانین

 اصالح ساختار عمومی

 راهبردها

 فردی
 بخشیانگیزش

 روانشناختی توانمندسازی

 سازمانی -مدیریتی 

 رویکرد توسعه و بهسازی

 مشارکت فراگیر

 گروه گرایی

 پیامدهای نگرشی پیامدها

 شغلی رضایت

 شغلی وابستگی

 سازمانی تعهد

 سازمانی حمایت
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 پیامدهای رفتاری

 شغلی توسعه

 خودکارامدی ارتقای

 بهسازی سازمانی

الگوی توانمندسازی اعئای هیئت علم   1با توجه به جدو  

 نمایش داده شده است.  1اس خراج و در شکل 

پیامدهای نگرشی

 رضایت شغلی

 وابستگی شغلی

 تعهد سازمانی
 حمایت سازمانی

پیامدهای رفتاری

 توسعه شغلی

 ارتقا  خودکارآمدی

 بهسازی سازمانی

پیامدها استرات ی ها

استرات یهای فردی

 انگیزش بخشی

 توانمندسازی روانشناختی

سازمانی -مدیریتی  یهایاسترات 

 رویکرد توسعه و بهسازی

 مشارکت فراگیر

 گروه گرایی

پدیده محوری

توانمندسازی اعضای هیئت 
علمی

عوامل علی

عوامل شخصی

 احساس ناکارآمدی

     احساس عدم پیشرفت

 کسالت شغلی

  شغلیتمایل به بهبود کیفیت

عوامل مدیریتی

   نگرشهای مدیریت

 رفتارهای مدیریتی

عوامل  مرتبط با کار و حرفه

   پیچیدگی کاری

 الزامات شغلی

عوامل زمینه ای

تغییر محیط سازمانی

 یادگیری سازمانی

 محیط دانشی

تمایالت حرفه ایتغییر 

 پویا گرایی

 تمایل به ماندگاری

عوامل مداخله گر

محیطی اتتغییر

 رقابت گرایی محیطی

 تغییرات بازار و مشتری

 محیط فن آور محور

توسعه ای –بسترهای قانونی 

 قوانین درونی حمایتگر

 اصالح ساختار عمومی

 

 پ وهش پارادایمی . مدل1 شکل

Figure 1. Paradigm model of research

 

ده های مس خرج از مد  اصل  تحقیق با اس فامؤلفهاع بار 

بار   از نرم افزار لیزر  تحلیل ماورد بررسا  اارار گرفات.

هاای  ی  شاخصترییداسا  ن ایج حاصل از تحلیل عامل  

  برازش  مانند مجذور کای به درجه آزادی  شاخص نیکوی

ریشه میانگین مجذوراس تقریب  شاخص برازندگ  هنجاار 

شده و شاخص برازندگ  تطبیق  مورد بررس  ارار گرف اه 

های تحلیال ن ایج شاخص 2شد. با توجه به جدو  شماره 

 ب های مد  پارادایم   مناسی در تمام  مقولهترییدعامل 

 

 شاخص اسا  برنیز  مد  یمعنادارن آزمو برازش گردید.

 شااخص کاه  درصاورتگرفت.  ارار  بررس مورد ت  ولیو

 هیااکل اشاادب کم اار -96/1 از و شاا ریب +96/1 از مااذکور

 نارم افازار لیازر   خروجا. هسا ند معنادار مد  ضرایب

د. نشاان دا 96/1 از بااالتررا  ضرایب هیکلی معنادار مقدار

  همچنین .است معنادار کامال آن ضرایب و مذکور مد  لذا

مدلسااازی معااادالس ساااخ اری مااد  ضاارایب  2شااکل 

 را نشان م  دهد.اس اندارد شده 
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 پ وهش های برازش مدلاخصش . 2جدول 

Table 2: Fit indicators of research model  

 شاخص نام                                

 مقدار شاخص
χ2 χ2/df P-Value GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

 <3 - استاندارد
 05/0 یشترازب

 بیشتراز

9/0 

 بیشتراز 9/0 بیشتراز

9/0 

 بیشتراز

9/0 

 1/0 کمتراز

 035/0 98/0 98/0 97/0 98/0 5/0 37/2 55/451 عوامل شخصی

 069/0 93/0 92/0 94/0 97/0 601/0 056/1 26/359 عوامل مدیریتی

 032/0 99/0 99/0 99/0 00/1 0718/0 98/1 57/24 عوامل مرتبط با کار و حرفه

 080/0 97/0 97/0 95/0 98/0 076/0 37/1 41/178 سازمانی محیط تغییر

 0/0 00/1 00/1 99/0 00/1 073/0 85/0 83/36 ای حرفه تمایالت تغییر

 013/0 00/1 00/1 99/0 00/1 097/0 33/1 73/42 محیطی تغییرات

 011/0 96/0 95/0 89/0 94/0 08/0 468/2 45/469 ای توسعه –قانونی بسترهای

 0/0 00/1 00/1 99/0 00/1 58/0 93/0 74/31 فردی

 054/0 96/0 95/0 92/0 93/0 78/0 65/1 26/171 سازمانی -مدیریتی 

 067/0 96/0 96/0 92/0 94/0 09/0 01/1 9/151 پیامدهای نگرشی

 0/0 00/1 00/1 99/0 99/0 52/0 98/0 70/72 پیامدهای رفتاری

 

: پدیده م وری 
توانمندسازی اع ا  

هی   علمی

ر ای  
ش لی

وابستگی 
ش لی

نگرشی

104سوال 

105سوال 

106سوال 

107سوال 

108سوال 

109سوال 

110سوال 

پیامدها

توسعه 
ش لی

رفتاری

111سوال 

112سوال 

113سوال 

114سوال 

115سوال 

116سوال 

117سوال 

ارتقا  
 ودکارامدی

118سوال 

119سوال 

120سوال 

121سوال 

تع د سازمانی

0/80

0/80

0/99

0/51

0/56

0/57

0/50

0/57

0/54

حمای  
سازمانی

122سوال 

124سوال 

123سوال 

ب سازی 
سازمانی

125سوال 

126سوال 

128سوال 

129سوال 

130سوال 

132سوال 

133سوال 

127سوال 

134سوال 

131سوال 

0/94

0/99

0/97

0/86

0/55

0/52

0/54

0/56
0/51

0/45
0/80
0/65

0/67

0/68

0/67

0/68

0/66

0/66

0/67

0/67
0/68
0/68
0/66

0/67

0/89

0/79

0/78

0/78

0/79

0/84

0/85

انگی ش 
ب شی

توانمندسازی 
روانشناخ  

فردی

ل 
وا
س

7
ل 0
وا
س

7
1

ل 
وا
س

7
2

ل 
وا
س

7
3

ل 
وا
س

7
4

ل 
وا
س

7
5

ل 
وا
س

7
6

راهبردها

مشارک  
فرا یر

 –مدیریتی 
سازمانی

ل 
وا
س

7
7

ل 
وا
س

7
8

ل 
وا
س

7
9

ل 
وا
س

8
ل 0
وا
س

8
1

ل 
وا
س

8
2

ل 
وا
س

8
3

 روه 
 رایی

ل 
وا
س

8
4

ل 
وا
س

8
5

ل 
وا
س

8
6

ل 
وا
س

8
7

توسعه و 
ب سازی

ل 
وا
س

8
8

ل 
وا
س

8
ل 9
وا
س

9
ل 0
وا
س

9
1

ل 
وا
س

9
2

ل 
وا
س

9
3

ل 
وا
س

9
7

ل 
وا
س

9
8

ل 
وا
س

9
9

ل 
وا
س

10
ل 0
وا
س

101

ل 
وا
س

10
2

ل 
وا
س

103

ل 
وا
س

9
4

ل 
وا
س

9
6

ل 
وا
س

9
5

0/99 0/990/640/820/85

0/520/520/500/530/510/560/530/520/490/530/540/530/560/540/540/560/570/55 0/550/470/460/420/52 0/570/480/490/52 0/520/530/560/570/560/330/25

0/850/79

ر ابتگرایی 
م ی ی

ت ییرا  بازار 
و مشتری

ت ییرا  
م ی ی

52سوال 

53سوال 

54سوال 

55سوال 

56سوال 

57سوال 

58سوال 

 عوام 
مدا له  ر

 وانی  درون 
حمایتگر بسترهای 

 – انونی 
توسعه ای

59سوال 

60سوال 

61سوال 

62سوال 

63سوال 

64سوال 

65سوال 

ا    سا تار 
عمومی

66سوال 

67سوال 

68سوال 

69سوال 

م ی  فناور 
م ور

0/99

0/99

0/98

0/97

0/82

0/78

0/78

0/80

0/78

0/78

0/77

0/77

0/78

0/78

0/80

0/75

0/73
0/73

0/76

0/58

0/57

0/43

0/65

0/83

0/75

 عوام 
زمینه ای

ت ییر م ی  
سازمانی

ت ییر 
تمای   
حرفه ای

یاد یری 
سازمانی

م ی  دانشی

0/97

0/98

34سوال 

35سوال 

36سوال 

37سوال 

38سوال 

39سوال 

40سوال 

41سوال 

42سوال 

43سوال 

44سوال 

45سوال 

46سوال 

47سوال 

48سوال 

49سوال 

50سوال 

51سوال 

پویا رایی

تمای  به 
ماند اری

0/99

0/98

0/69
0/68
0/66
0/66

0/67

0/67

0/68
0/68

0/67

0/67
0/76

0/67

0/66
0/68

0/39
0/36
0/39

0/83

0/72

0/74

احسا 
ناکارآمدی

 عد  احسا 
پیشرف 

کسال 
ش لی

 ب بود به تمای 

ش لی کی ی 

ش صی

 سوال 

 سوال 

 سوال 

 سوال 

 سوال 

 سوال 

 سوال 

 سوال 

 سوال 

  سوال 

  سوال 

  سوال 

  سوال 

  سوال 

  سوال 

  سوال 

  سوال 

  سوال 

عوام  علی
نگرش ا

رفتار

مدیریتی

19سوال 

20سوال 

21سوال 

22سوال 

23سوال 

24سوال 

25سوال 

26سوال 

27سوال 

پی ید ی

ال اما 

کار و حرفه

28سوال 

29سوال 

30سوال 

31سوال 

32سوال 

33سوال 

0/98

    

    

0/99

0/54

0/52

0/55

0/54

0/54

0/57

0/54

0/56

0/56
0/59

0/59

0/61

0/50

0/53

0/53

0/55
0/53

0/40

0/57

0/98

0/55
0/57

0/56

0/34
0/55

0/53

0/55

0/51

0/49

0/98

0/99

0/61

0/54

0/55

0/54

0/52

0/52

0/78

0/76

0/73

0/77 0/73

0/700/71

0/76

 

 . مدلسازی معادالت ساختاری در حالت ضرایب استاندارد2ل  شک

Figure 2. Structural Equation Modeling in standard coefficients mode  

اهداف خود نیازمند  به رسیدن برای دانشگاه آزاد اسالم  ب ث و نتیجه  یری

 اعئای هیئت علم  توانمناد اسات. لاذا کارکنان و باالخص
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 به آزاد دانشگاه دسازی اعئای هیئت علم  درتوانمن موضوم

افازایش  هاا دانشاگاه افزایش راابت در مانند مسا ل  واسطه

ان واراس دانشجویان  رشد ساری  فنااوری  تیییاراس فئاای 

 ویژه جایگاه محیط  سازمان  لزوم چند ماارت  شدن و ... از

طراحا   حاضر با هدف پژوهش رو این از است. برخوردار ای

 باریاب  الگوی توانمندساازی اعئاای هیئات علما  در و اع

 دانشگاه آزاد اسالم  انجام شد.

 یاف ه های حاصل ازتحقیق حاضر نشان داد که عوامل بررس 

 کسالت پیشرفت  عدم احسا  ناکارآمدی  احسا ) شخص 

 مادیری   عوامال  (شایل  کیفیات باباود باه تمایل شیل  

 مرتبط عوامل و( ی  مدیر رف ارهای و مدیری   های نگرش)

از جملاه ( شایل  الزامااس و کااری پیچیدگ ) حرفه و کار با

عوامل علّ  هس ند که ضرورس توجه به توانمندسازی اعئای 

کند. شارکت کننادگان در ایان هیئت علم  را گوش زد م 

پژوهش یک  از عوامل ما  برای طراح  الگوی توانمندسازی 

دانند. ایان عوامال اعئای هیئت علم  را عوامل شخص  م 

بیش ر مربوط به وض  و شرایط خاود فارد اسات. احساسااس 

منف  اعئای هیئت علم   پیامدهای نامطلوب  را برای فرد و 

آورد. درعین حا  تمایل آنان به باباود دانشگاه به ارمیان م 

کیفیت کاری  موجب انگیزش بیش ری برای باباود عملکارد 

هاای جه به اجرای برناماهشرایط  لزوم تو این شود.کاری م 

-توانمندسازی اعئای هیئت علم  را بیش از پیش نشان م 

های توانمندسازی از دیگر دالیل اجرای برنامههمچنین  دهد.

عوامل مدیری   است. موفقیت سازمان ها من جمله آماوزش 

ها و رف ارهای مدیران بس گ  دارد. عال  تا حدودی به نگرش

مدیران نسابت باه زیار مجموعاه  های منف م اسفانه نگرش

شود. بناابراین بروز رف ارهای مدیری   منف  م  خود مقدمه

 کلاا  طااور نیاااز بااه تیییاار نگاااه و ساابک ماادیری   بااه

نگرش و رف ارهای  در اساس  تیییراس تواندیم  توانمندسازی

 کنادی ایان تیییار نگااه و سابک ایجاد سازمان یک مدیران

بارای توانمندساازی افاراد  هاای مناساب  رامدیری   فرصت

کند. امروزه مشاغل به نوع  دچاار تیییار و تحاو  فراه  م 

هاا از شده است. پیچیدگ  مشاغل و الزامااس مرباوط باه آن

جمله عاوامل  هسا ند کاه توانمندساازی را اماری اج ناای 

ها در پ  توانمندسازی ناپذیر کرده است و باعث شده سازمان

نند خود را با تیییراس وفق دهناد. کارکنان خود باشند تا ب وا

شیل در  افراد دیگراعئای هیئت علم  نیز مانند بسیاری از 

ها و توانای  و بروز رسان  ماارس نیاز مس مر به پیشرفت خود

ای خاود را حفاظ های خود هس ند تا ب وانند جایگااه حرفاه

آبا   ن اایج باا بخش این در ن ایجهمچنین برخ  از نمایند. 

 دهاد باینکاه نشاان ما ( 1397همکااران ) حسن پاور و

 و مثبات رابطاه خودکارآمدی  و روانشناخ   توانمندسازی

(  1391االوندی و امراها  ) دارد و پژوهش وجود معناداری

 های که به نقش اساس  برنامه (1397العه ای و همکاران ) 

انسان   نیروی توانمندسازی افزایش در کارى زندگ  کیفیت

 وان  دارد.اشاره دارد همخ

از سوی  دیگر در این مقاله دو مقوله تیییر محیط ساازمان ) 

ای یادگیری سازمان  و محیط دانش ( و تیییر تمایالس حرفه

 و هاا زمیناه )پویاگرای  و تمایل باه مانادگاری( مام ارین

توانمندساازی  در حرکات باه سامت هس ند کاه بس رهای 

 بر تیییراس افازایشدر برا های سازمان راتوانای  مؤثرند زیرا

 دانشگاه ها به سارعت در محیط  حاک  بر عوامل دهند.م 

 بقاا بایاد حفاظ جاات دانشاگاه هاا تیییرندی از اینارو حا 

یادگیری ساازمان  و محایط  نمایند. ایجاد خود در تیییرات 

دانش  در حرکت به سمت توانمندسازی نقش بسزای  دارناد 

-م  ر این تیییراس افزایشدر براب های سازمان راتوانای  زیرا

دهنااد. تمااایالس شاایل  اعئااای هیئاات علماا  بااه منوااور 

موفقیت  ارتقای شیل  و از دست ندادن جایگااه  به دس یاب 

پیدا کارده اسات. پویااگرای  و تمایال باه  تیییر شیل  خود

کند تا باه طیاف وسایع  از ماندگاری نیز به افراد کمک م 

برخ  از یاف ه های مطالعه   ها دست یابند.ها و توانای ماارس

(  1397ن ایج مطالعه مرادی نیا و همکاران ) حاضر همسو با

در ن ایج پژوهش خود به اهمیت یاادگیری ساازمان   کهبود 

در توانمندسازی اشاره داشت. همچنین  باا ن اایج حسان  و 

مبنا  بار اینکاه توانمندساازی و   ( 2016شی  اسماعیل )

 ری دارندی همسو است.مدیریت دانش رابطه معنادا

در پژوهش حاضر دو مقوله تیییراس محیط  )راابات گرایا  

محیط   تیییراس بازار و مش ریان و  محیط فن آور محور( و 

ای ) اوانین درون  حمای گر و اصالح بس رهای اانون  توسعه

ساخ ار عموم ( از جمله عوامل مداخله گار هسا ند کاه بار 
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دهای توانمندسازی کارکناان ان خای  تسایل و تسری  راهبر

ها تحت ترثیر تیییراس ساری  و اثرگذار بودند. امروزه دانشگاه

اج نای ناپذیر محیط  ارار دارند. لذا ضرورس توانمندساازی 

تیییاراس  باه گوی پاساخ اعئای هیئات علما  باه منواور

توساعه –بس رهای ااانون   شود.بیش ر احسا  م  محیط 

مای گر و اصالح ساخ ار عموم   ای از جمله اوانین درون  ح

بخشند. به روند اجرای راهبردهای توانمندسازی را تسری  م 

 و هااماارس افازایش به طوری که اعئای هیئت علم  ملزم

 به ملزم ها نیزنمایند و دانشگاه اادام خود های شیل توانای 

تاادوین و طراحاا  اااوانین و ساااز و کارهااای مناسااب باارای 

 ء خود هس ند.توانمندسازی اعئا

راهبردهاااای فاااردی )انگیااازش بخشااا  و توانمندساااازی 

روانشناخ  ( راهبرد مدیری   ساازمان  ) رویکارد توساعه و 

باسازی  مشارکت فراگیر  گاروه گرایا ( از جملاه ااادامات  

هس ند که برای دس یاب  باه توانمندساازی اعئاای هیئات 

 ایجااد مبناایعلم  در این پژوهش پیشانااد شاده اسات. 

خود فرد است. از آنجا کاه انگیازش عامال   در انمندسازیتو

مولد و هدایت کننده رف ار استی با تقویت تمایالس انگیزش  

افراد و افزایش انگیزش درون  نسبت به وظایف محو  شاده  

کنند. همچنین دانشگاه باید اادر آنان احسا  توانمندی م 

 هاایباشد همواره برای اعئای هیئات علما  خاود فرصات

جدیدی ایجاد کند  زیرا آنان نیاز به رشد و پیشارفت دارناد. 

رویکرد توسعه و باسازی به عنوان راهبردی است که بر بااال 

های اساتید توجه دارد و سبب اصاالح و باباود بردن توانای 

شود. از طرف  دیگر مدیران بایس   بارای تحقاق عملکرد م 

-گیر و گروهتوانمندسازی اعئای هیئت علم    مشارکت فرا

 گرای  را در سازمان اشاعه دهند.

رضاایت شایل  توانمندسازی کارکنان  پیامادهای نگرشا  )

( و وابساا گ  شاایل  و تعاااد سااازمان  و حمایاات سااازمان 

رف اااری )توسااعه شاایل   ارتقااای خودکاراماادی  باسااازی 

هنگام  که افاراد  به ارمیان م  آورد.سازمان ( اابل توجا  

 پذیرف اه ناپاذیر یاج ناا ضرورت  عنوان به را توانمندسازی

باشندی برای دس یاب  به اهداف سازمان حداکثر تالش خاود 

دهند. اعئاای هیئات علما  توانمناد نگارش و را انجام م 

های محیط کاری خاود دارناد. ارزشیاب  مثب   درباره جنبه

از جمله پیامدهای توانمندساازی باود کاه باا  رضایت شیل 

همسو باود . وابسا گ  ( 2018مکاران )مطالعاس ادریس و ه

اکباری سافیده و مطالعااس  ن اایج راسا ای شایل  نیاز در

 باباود بارای ( بود که عنوان نمودند تالش1398همکاران )

تعااد  باباود بارای ارزشامندی راهبارد م  تواند توانمندی

بار همچناین باشدی منطبق است.  حرفه ای تعاد و سازمان 

هاای  عامل  ترییادی  شااخصاسا  ن ایج حاصل از تحلیل 

مانند مجذور کای به درجه آزادی  شاخص نیکاوی  بارازش  

ریشه میانگین مجذوراس تقریب  شااخص برازنادگ  هنجاار 

شده و شاخص برازندگ  تطبیق  مورد بررسا  اارار گرف اه 

های تحلیال عامال ترییادی در تماام  شد که ن ایج شاخص

 گردید. های مد  پارادایم   مناسب برازش مقوله

بنابراین اگر دانشگاه بخواهد در عرصه راابت عقب نماند باید 

اعئای هیئت علم  خود را توانمند سازد. آن چه در اجارای 

ای برخاوردار اساتی های توانمندسازی از اهمیت ویاژهبرنامه

تدوین الگوی  م ناسب با شرایط و نیازهای هر سازمان است. 

بارای توانمندساازی  کاه است این پژوهش این اوس نقاط از

اعئای هیئت علم  دانشگاه آزاد  الگوی  طراح  شد که باه 

تواند ابزار مؤثری در کسب موفقیات باشاد. رسدی م نور م 

اما پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت 

ضعف  بود از جمله ایان کاه جامعاه آمااری ایان  نقاط و ها

آزاد  دانشاگاه علم  تمام وات پژوهش را کلیه اعئای هیئت

اسالم  اس ان اصفاان تشکیل داده استی لذا در تعمی  ن ایج 

این تحقیق به اعئای هیئت علم  سایر واحادهای دانشاگاه 

 آزاد اسالم  باید اح یاط صورس گیرد.

 پیشن ادا 

 های حاصل از پاژوهش پیشاناادات  دربا توجه به یاف ه    

 گردد:م  هیئت علم  ارا ه توانمندسازی اعئای راس ای

افراد  راابت گرا بودن و  زشیمانند انگ های مالک نجشس -

 در ان خای اعئای هیئت علم   به شیل لیتما

اهش گرانباری شیل  اعئای هیئت علم  از طریق توجاه ک-

 و تاکید بر وظیفه اصل  آموزش و پژوهش

اگذاری اس قال  کاف  به اعئاای هیئات علما  در حاوزه و-

 وزش به عنوان وظیفه محوریآم
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های مشارکت دادن همکاران در ان خای راهبردها و سیاست-

 سازمان  و کسب نوراس آنان

پرهیز از رااب   کردن فئای دانشگاه و ایجاد جو همکاری و -

 تی  سازی

هاای غیار منطقا  و پرهیاز از ان وااراس حذف درخواسات-

 فراسازمان 

برنامه در حوزه آماوزش و  پرهیز از تیییراس ناگاان  و بدون-

 پژوهش

نیازسنج  آموزش  اعئای هیئت علم  و برگزاری آماوزش -

 م ناسب با نیازهای احصاء شده
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آزاد اسالمی استان اصفهان  طراحی و اعتباریابی الگوی توانمندسازی اعضای هیئت علمی در دانشگاه

 )یک مطالعه آمیخته(

 
واحاد    دانشاگاه آزاد اساالم   فرهنگا تیریگاروه ماد   فرهنگا زییاو برنامه ر تیریدانشجوی دک ری مد :را یه فیاض

    .رانیاسگان(  اصفاان  ااصفاان)خور

 .   رانیواحد اصفاان)خوراسگان(  اصفاان  ا   دانشگاه آزاد اسالم    یعلوم ترب علم   گروه هیئت عئو: *ه طالبیشا بدری

واحاد اصفاان)خوراساگان(  اصافاان     دانشاگاه آزاد اساالم   فرهنگ تیریگروه مد علم   هیئت عئو : ر ا ابراهیم زاده
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 .   رانیواحد اصفاان)خوراسگان(  اصفاان  ا   دانشگاه آزاد اسالم    یعلوم ترب علم   گروه هیئت عئو مسؤول: سندهینو*

 

    Email: b_shahtalebi2005@yahoo.com 

 

آزاد  هیئت علم  در دانشاگاه یالگوی توانمندسازی اعئا طراح  و اع باریاب پژوهش حاضر با هدف  چکیده:

فاز او  پژوهش در چارچوی رویکرد کیفا  باا اسا فاده از انجام گرفت.  آمیخ ه روش اسالم  اس ان اصفاان به

دانشاگاه آزاد  نفار از اعئاای هیئات علما  13تعاداد  از نوری اشبام اصل اسا  برای انجام شد. نوریه زمینه

 محاور مالک هدفمند گیرینمونه روش از اس فاده با حوزه توانمندسازی صاحبنور در اسالم  اس ان اصفاان و

 مرحلاه ساه ها با اس فاده از ماد   اسا راو  و کاوربین درداده. . شدآمد عمل به یاف ه ساخ ار مصاحبه نیمه

مفااوم   134مورد تجزیه و تحلیل ارار گرفت. ن یجه خروج  فاز کیف  کشف  ان خاب  و محوری باز  کدگذاری

 آمااری جامعاه و پیمایشا  ناوم از کمّ  توصیف  فاز در پژوهش روشمقوله فرع  بود.  29مقوله اصل  و  11

 باود کاه بااباود  )نفار 1540( اس ان اصفاان اسالم  آزاد دانشگاه علم  تمام وات هیئت اعئای شامل کلیه

 در ها داده آوری جم  ابزار .شدند ان خای دس ر  در یگیرنمونه روش به فرن 308 کوکران فرمو  از اس فاده

 تعدادی توسط آن صوری روای  که بود گویه 134کیف  با  فاز از برگرف ه ساخ ه محقق پرسشنامه کمّ  بخش

 از اسا فاده باا نیاز ابازار پایای  گردید. تریید م خصصان از تعدادی سطتو آن مح وای  روای  و آماری نمونه از

بارای  باراورد گردیاد. از روش تحلیال عاامل  ترییادی7/0ها  باالتر از برای تمام  مقوله کرونباخ آلفای ضریب

ه لحااظ به دست آمده  مد  پیشناادی با جیها اس فاده گردید که با توجه به ن ااع بارسنج  مد  و تحلیل داده

 های برازش  مورد تریید است.شاخص

 .توانمندسازی  اعئای هیئت علم   نوریه داده بنیاد  دانشگاه آزاد اسالم  واژ ان کلیدی:

 

 

 
 

 

 

 


