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Background and Aims: Despite the widespread application of empowerment 

models, its various dimensions and components in higher education is not clear 

enough. The aim of this study is to identify dimensions and components of academic 

human resource empowerment of third and fourth generation of universities, and 

consequently, presents a conceptual model based on it. 

Methods: In this research in addition to the documentary study, the Fuzzy Delphi 

technique was used to refine the factors and components. The survey was carried out in 

four steps in 2016, and results of each stage have been refined using fuzzy Delphi 

method formulas. 

Results: Staff and faculty empowerment model at the entrepreneurial and value-

creating universities, in four dimensions and 22 components for faculties and 23 

components for staff of the higher education system has been designed, and provided 

as a model for empowering the human resources of universities in Iran. 

Conclusions: Presented model in this study, can evaluate empowerment of human 

resource of universities with approach of stablishing of third and fourth gneration universities, 

and and according to utilizing the backing a rich literature on the subject and various quantitative 

models, and measurable indicators, and using expert's opinions of empowerment, is an 

opportunity for universities to analyze the situation and benchmarking of successful experiences, 

act for presenting plans and actions to improvement. 

KeyWords: Empowerment, Higher education, Human resource of university, 3rd and 

4rd generation universities, Fuzzy Delphi 
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آموزش  آن در مختلف یهامؤلفه و ابعاد توانمندسازی، هنوز یهامدل گستردۀ کاربردباوجود  زمینه و اهداف:

ید بر تأکمنابع انسانی دانشگاهی با توانمندسازی  یهامؤلفهشناسایی ابعاد و  مقالهاین هدف ی روشن نیست.خوببه عالی

 و ارائۀ یک الگوی مفهومی براساس آن است.نسل سوم و چهارم  یهادانشگاه

پاالیش عوامل و  برای فازیدلفی تکنیک از اسنادی، مطالعۀ بر عالوه پژوهشاین انجام برای: بررسیروش 

 با مرحله هر نتایج و شده انجام 5934مرحله و در سال  در چهارآمده عملبه نظرسنجی است.ه شدگرفته بهره هامؤلفه

 .است شده پاالیش فازیروش دلفی یهافرمول از استفاده

ین آفرارزشی کارآفرین و هادانشگاهید بر تأکو با  هادانشگاهکارکنان و استادان در توانمندسازی  الگوی: هایافته

 الگوییعنوان به و شده طراحی برای کارکنان نظام آموزش عالی مؤلفه 29برای استادان و  مؤلفه 22 و بعد سه در

 است.شده  ارائهدر ایران  هادانشگاهتوانمندسازی منابع انسانی  برای پیشنهادی
 

یکرد استقرار توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با رو تواندیم پژوهشاین درشده ارائه الگوی :گیرینتیجه

موضوع و  ی در ارتباط با غن پشتوانۀ ادبیات از یریگبهره به توجه کند و با را ارزیابی ی نسل سوم و چهارمهادانشگاه

 یری نظرات خبرگان در توانمندسازی، امکانی است تاکارگبهو  شدنی سنجش یهاشاخص و مختلف یهامدلمقایسه با 

ی توانمندسازی کارا و هاطرح ارائۀ به اقدام موفق، تجارب بهره گیری از و عیت کنونیوض ضمن تحلیل بتوانندها دانشگاه

 اثربخش منابع انسانی دانشگاهی نمایند.
 

 

 فازیی نسل سوم و چهارم، دلفیهادانشگاهی، آموزش عالی، منابع انسانی دانشگاه، توانمندساز کلیدی: کلمات

 

 
 

 محفوظ است.راهبردهای آموزش در علوم پزشکی برای مجله این مقاله  می ازو استفاده عل نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :نویسنده مسئول

 فاضلامیر 

مجتمع آموزش  یریت،گروه مد

باهنر  یدبافت، دانشگاه شه یعال

 یرانکرمان، کرمان، ا

 01366066390 تلفن:

پست الکترونیک:
Afa1360@gmail.com 

 

 

 مهمقد 

پر واضح است که در دنیای امروزی، نیروی انسانی کارآمد 

 بهشاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر است. 

 یرچشمگکه وجود نیروهای انسانی توانمند سبب افزایش ایگونه

. [5]شد سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد  عملکرد

یز صادق است. دانشگاه موضوع در بستر آموزش عالی ناین

ترین نهاد آموزشی و تربیتی در توانمندسازی منابع یعال عنوانبه

کند. دانشگاه کارآمد به نیروی یمانسانی نقشی مهم و اساسی ایفا 

، دو عنصر نظام مندنظامانسانی توانمندی نیازمند است تا با تعامل 

گفتمان ید بر تأک. کند یندانش را در خود تضمتولید و اشتراک 

شود که به یمراهبردی نهادی سبب  عنوانبهتوانمندسازی 

که منابع  شودنگریسته  شدهشناختهابزاری  عنوانبهتوانمندسازی 

انسانی دانشگاهی در پرتوی آن قادر خواهد بود به سمت 

ی نسل سوم و چهارم هادانشگاهینی و آفرارزشکارآفرینی و 

 [2]حرکت کند.

 دارد وجود متنوع زیادی نظرات سازیدربارۀ مفهوم توانمند

 براساس اغلب بلکه نیست؛ محقق فردی دید از ناشی صرفاًکه 

 کاربه آن در توانمندسازی که است سطحی یا هایکدر تکن تفاوت

 و مطالعه به زیادینظران صاحب و محققان بارهاین در. رودیم

 درند. اپرداخته توانمندسازی فرایند کردنبرای مشخص مدل ارائۀ

 بخش دو به را توانمندسازی یشینۀپ توانیمی بندجمع یک

 

دوماهناهم علمی  
 ژپوهشی
 

 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه 
 6931 اسفند-بهمن

 
www.edcbmj.ir 

 .Farname Inc مقاله پژوهشی
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رویکرد  رویکرد اول .بیشتری دارند اهمیت کرد که تقسیم

 توانمندسازی به دیدگاهاین ساختاری توانمندسازی است. در

 مسئول مدیریت، و است شده نگریسته یک فرایند نتیجۀعنوان به

 توانمندسازی استقرار و جادنحوۀ ای ابعاد، میزان، کنندۀیینتع و

 [2] منابع انسانی است.

 Thomas and هاآن رأس در که مطالعات رویکرد دیگر در

Velthous موضوعی توانمندسازی که است این بر هستند، اعتقاد 

 خاص مفهوم یکیۀ پا بر آن را صرفاً توانینمو  است وجهی چند

 افزایش فرایندعنوان به را توانمندی رو،همین از. کرد بررسی

 کرده تعریف منابع انسانی وظایف محولۀ به نسبت درونی انگیزش

 در [9] .دشویم شناختی متجلی هایویژگی از ایمجموعه در که

 درونی انگیزۀ کاری ایجاد برای فرایندی توانمندسازی دیدگاهاین

 برای احساس انتقال مجرای ایجاد و محیط یسازآماده با

 . [4 ، 5]است بیشتر یانرژ و خوداثربخشی

 و بهبود در نهضت مهم عاملی توانمندسازی کهبا آن

اما در آموزش عالی   کمتر  [4] ،است آموزشیمؤسسات  بازسازی

همکاران در تحقیقی  و short مثالعنوانبهاست.  به آن توجه شده

محیط  کنندگانمشارکتدانند که یمی را فرایندی توانمندساز

بخشند، رشد یمی خود را با آن بهبود هایستگیشاآموزشی 

   [4] .کنندیمدهند و مسائل خود را حل یمی خود را ارتقا احرفه

Bogler و Somech  معتقدند که توانمندسازی باور فردی است که

یابد و بر طبق آن عمل یمی افراد بهبود هادانشو  هامهارتا ب

ی مؤسساتده های آموزشی توانمندشیطمح واقع در .[8]کنندیم

 ها،یستگیشاظهور رساندن هستند که برای پیشرفت و به

های یستگیشایی برای انتخاب و استقالل و تثبیت هافرصت

 و همکاران معتقدند Thorndyke [4] .کنندیماعضای خود فراهم 

 برنامۀ آموزشی مؤلفۀ دو علمی هیئت اعضای توانمندسازی که

 مهارت دانش، اولی؛ .دی داردمرش -استاد  حمایتی برنامۀ جامع و

و  پژوهش آموزش، شغلی، ارتقای راستای در منابعی است که و

دومی؛  دهد.یم قرار را مخاطب بالینی موضوعات سایر

 .[3]بود خواهد الزم هاییتحما و ارتباطات کنندۀیلتسه

توانمندسازی  با مرتبط ۀ خود عواملمطالع پژوهشگری در

مدیریت  حیطۀ چهار در را میعل هیئت اعضای یشناختروان

و  شغلی سازییغن عملکرد، بر مبتنی پاداش مشارکتی،

 فقط است که داده نشان و دانسته مطلوب عملکرد، از الگوبرداری

 با توانمندسازی شغل سازییغن و مشارکتی مدیریت متغیرهای

 که کندیم پیشنهاد Mailloux [51] .نداهداشت معناداری رابطۀ

 و دانش افزایش موقعیت، بهبود عاملِ سه با مدرسان توانمندسازی

 همکاران و Edwards [55] .است همراه گیرییمتصم به دستیابی

 اساس توانمندسازی و کارایی خودارزشی، که کنندیم بیان

 یادگیری بر یرمستقیمغ  که است آموزشی محیط اثربخشی

 [52] .مؤثر است دانشجویان

ساس ادبیات تحقیق، و بر ا  شدمطرح  چهبنابرآن

و  که عوامل ،است یچندبعد یمفهوم ی منابع انسانیتوانمندساز

 وها مدل اساساین بر گذار است. ر یثتأ آن  بر یمتعدد یهامؤلفه

 و مجالت کتب، درها شاخص و عواملاین از زیادی ساختارهای

 یهامدلبه  توانیم مثالطور . بهشد یبررسمتعدد  مقاالت

 ,Bill Harley, Laverack,Dennis Kinhaw, GAO توانمندسازی

Carrol, Walace Strom, Thomas and Velthouse اشاره... و 

و  هامدلشناسی زمینه در چندین مطالعه به گونهدر این. کرد

 .[54-59، 2]است شدهپرداختهی توانمندسازهای یدگاهد

 آموزشیمؤسسات  گسترش شاهد جهان سراسر در امروزه

واقع  در که هستیم الگو واره های جدید هاییمپارادا با پژوهشی

. استخورده  گره جهانی جامعۀ یهاانسان همۀ سرنوشت به

زنند یم رقمها معموالً دانشگاه را سازیسرنوشتاین مرکزی هستۀ

 را جدیدی انتظارات موارداین. اندیفناور و پژوهش علم، موتور که

 و سازانجهان سازان،جریان پردازان،یهنظر مقام در دانشگاهیان از

. است به وجود آورده جدید یهابرنامه و علومدهندگان شتاب

 خاصی اقدامات وکار وها سازچالش و انتظاراتاین به پاسخگویی

 زمانی عالی آموزش. طلبدیم عالی آموزش مدیریت جانب از را

 دانشجویان، که دهد مناسب پاسخها چالشاین به تواندیم

 وها ضرورت به آگاه و فرهیخته توانمند، استادان و کارکنان

 زمانی امرداشته باشد و این سوم هزارۀ در عالی آموزش الزامات

 انسانی منابع همت کرده و مربوطه مسئولین که شودیم محقق

 برای کارشناسی، معیارهای براساس عالی را آموزش در

 سمت به حرکت و یچالش و سریع تغییرات نیازها، به پاسخگویی

 کنند. توانمند ینی،آفرارزش و کارآفرینی

 و یکردهارو براساسها دانشگاه که داشت توجه باید

 نسل چهار به مزبور، یکردهایرو با متناظر اجرائی یساختارها

 یها)دانشگاهاول  نسل یها. دانشگاهشوندیم تقسیم

 ،(محورشپژوه یهادوم )دانشگاه نسل یهادانشگاه ،(محورآموزش

 و( کارآفرین و فناور نوآور، یهاسوم )دانشگاه نسل یهادانشگاه

 رویکرد با ییهادانشگاه منظور که چهارم نسل یهادانشگاه

واقع  . درهستند آفرینیثروت و ینیآفرارزش نوآوری، و یآورفن

 و یانبندانش هاییدانشگاه چهارم و سوم نسل هایدانشگاه

 آفرینیکار و دانش توسعۀ با که ستنده محورپژوهش و آموزش

  ایران کشور در اند.آفرینیو ارزش ثروت آفرینش پی درمؤثر 

شده  یدتأک مهمبر این اسالمی و الهی هایارزش به توجه با ویژهبه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             3 / 14

https://edcbmj.ir/article-1-1199-fa.html


 .....بر توانمندسازی مؤثری هامؤلفهایی ابعاد و شناس |و همکاران  فاضلامیر  

548 

 

 از دانشگاه نهادمند نظام دگردیسی کرد کهتوجه باید البته. است

 برخورداری و بوده حلزونی فرایندی باالتر، یهانسل به اول نسل

 و کمی یدتأک در کاستی بروز موجبتنها نه جدید هاییتقابل از

 بلکه شود،ینم پژوهش و آموزشمراتب سلسله در کیفی یژهوبه

 و ترغیب هدفمند، و پویا روندیک در ومؤکد  ضرورت یکعنوان به

 یتاًنها و دانش تولید و پژوهش یگر،دعبارت. بهشودیم تقویت

 تحقق اساسی رکن توانمند انسانی منابع وجود و سازیتوانمند

 تحول ایجاد برای بنابراین. است چهارم و سوم نسل دانشگاه

 عالی آموزشمؤسسات  وها دانشگاه عالی آموزش نظام در اساسی

 به است الزم چهارم و سوم نسل یهادانشگاه سمت به حرکت و

 .شود ایتوجه ویژه نهاداین انسانی منابع یتوانمندساز

 بهها دانشکده وها دانشگاه اثربخشی که ادعااین برخالف

 توانمندسازی ضرورت و اهمیتوجود  با است و وابسته آن اعضای

و  عالی آموزش مراکز آن در بالقوۀ فواید و منابع انسانی دانشگاهی

 توانمندسازی ینۀزم در اندکی تحقیقات منابع انسانی دانشگاهی

 هادانشگاهکه در هر کشوری ییجاآن از .[51]شده است انجام

قدم شدن برای تحول و توسعه هستند، منابع انسانی یشپمسئول 

های خود یتوانمندآن یعنی کارکنان و استادان نیز برای افزایش 

ای هستند تا وظایف و نقش خود نیازمند آموزش و تعلیمات ویژه

مهم ام دهند. اینای توانمند به نحو شایسته انجرا در ایجاد جامعه

ی نسل آینده یعنی هادانشگاهیژه در راستای حرکت به سمت وبه

ی نسل هادانشگاهدانشگاه کارآفرین( و سوم )ی نسل هادانشگاه

ین( نمود بیشتری خواهد یافت. آفرارزشدانشگاه چهارم )

ها مؤلفهابعاد،  استخراج و لحاظ هدف تحقیق حاضر شناساییبدین

نظام  در منابع انسانی دانشگاهی بر توانمندسازی مؤثر و معیارهای

ی نسل سوم و چهارم هادانشگاهید بر تأکآموزش عالی ایران با 

 تبیین در معمول یهامدل که است شرایطی است. این در

هستند و بر توانمندسازی منابع انسانی  روبرو با دشواری موارداین

سؤال این راستا همین در. یدی ندارندتأکدر نظام آموزش عالی 

نظام آموزش  بر حاکم هاییژگیو به توجه با که شودیممطرح 

توانمندسازی کارکنان و  میزان ارزیابی برای الگویی عالی ایران چه

 ی نسل سوم و چهارمهادانشگاهید بر تأکاستادان آموزش عالی با 

 به پاسخ برای یی دارد؟هامؤلفه و چه ابعاد الگوو ایناست  مناسب

آن  یهامؤلفه و ابعاد توانمندسازی، مفاهیم تبیین ضمن سؤالاین

ی نسل سوم و هادانشگاهید بر تأکمنابع انسانی دانشگاهی با  در

 تکنیک از استفاده و با ارائه پژوهش مفهومی چهارم، الگوی

 .شد پاالیش آن معیارهای وها مؤلفه فازی،دلفی

 بررسی  روش

ی هامؤلفهل شناسایی ابعاد و دنبا به پژوهشاینکه  جاآن از

از  نوین طرحی و توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی است

توانمندسازی کارکنان و استادان با رویکرد  هاییژگیو

 توسعۀ درصددکند. همچنین یم ی نسل نو ارائههادانشگاه

ی هاشاخصروابط  و اصول دربارۀ ی کنونیهادانسته مجموعه

یک  هدفبرحسب  و کارکنان است،توانمندسازی استادان 

 از نتایج حاصل کهییجاآن از و شودیم محسوب کاربردی پژوهش

 انسانی، توسعۀ منابع به مربوط اصالحات و اقدامات انجام در آن

 استفاده با سازدیم را قادرها دانشگاه و دارد رفتنگ کاربه قابلیت

کرده،  موجود عوض شناسییبآس و یابیخودارز به اقدام الگواین از

 پژوهشی کاربردی کنند، هایتفعال بهبود و یزیربرنامه به اقدام

 نحوۀ حیث از و تحقیق طرحبراساس  چنینهم. شودیم محسوب

( یرآزمایشی)غ توصیفی تحقیقی حاضر تحقیق ،هاداده گردآوری

 دلفی اسنادی، مطالعۀ روش سه ازاطالعات  گردآوری برای و است

 .دارد وجوددر روش  تثلیث نوعی و شده استفاده پیمایشی و

خبرگان و متخصصان  از نفر پانزده پژوهشاین آماری جامعۀ

 5934دانشگاهی، منابع انسانی، توانمندسازی و آموزشی در سال 

 را نظری تحقیق مبانی مطالعۀ از شده استخراج است که عوامل

ت . از این پانزده نفر هشت نفر از اعضای هیئانددهکر پاالیش

ینۀ مدیریت منابع زم درعلمی دانشگاه هستند که مدرکشان 

انسانی، مدیریت آموزشی و علوم تربیتی است. هفت نفرِ بقیۀ 

خبرگان از فعاالن حوزۀ منابع انسانی و آموزش در دانشگاه 

های فعالیت و ینهزمی بیش از پانزده سال در اسابقههستند که 

 در دانشگاه دارند. مدیریت در حوزۀ منابع انسانی و آموزش

ۀ بیش از هفتاد کتاب، مطالع بادر تحقیق حاضر محققین 

و عامل  مؤلفه 585منبع و مقاالت مرتبط با توانمندسازی 

ید بر تأکیرگذار بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی و با تأث

دانشگاه نسل سوم و چهارم را شناسایی کردند که با توجه به 

با یکدیگر  هاآنپوشانی بسیاری از و هم هاهمؤلفتعداد زیاد این

در قالب سه بعد اصلی و با توجه به نگاه  مؤلفه 55یتاً نها

ینی آفرارزشید بر دیدگاه کارآفرینی و تأک، با (محیطی) یستمیس

پذیری، استقالل فردی، خالقیت و یسکریی چون هامؤلفه)

و نوآوری، خلق ارزش و ثروت آفرینی، فرهنگ کارآفرینی 

ابعاد و یی شد. در جدول شمارۀ یک این( شناساینیآفرارزش

 است. شده دادهنشان  هامؤلفه
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 های نسل سوم و چهارمدانشگاه شدۀ توانمندسازی منابع انسانی با تأکید برهای شناساییابعاد و مؤلفه .1جدول 

 محیطی سازمانی فردی

 دانش

 هوش

 برانگیختگی هیجانی

 معرفت و بصیرت دینی

 انگیزش و نگرش

 داشتن مدلی از افراد موفق

 قابلیت جسمی

 مهارت

 شخصیت

 نفس به اعتماد

 رضایت و احترام

 امنیت و آسایش خاطر

 بودن مؤثراحساس 

 خالقیت، نوآوری و مولد بودن

 استقالل فردی

 یریپذسکیر

 خلق ارزش و ثروت آفرینی

 یریپذتیمسئول ی وریگمیتصمماهیت 

 

 وققدردانی، پاداش و حق

 نوع رهبری

 اقدامات مدیریتی

 آموزش و بالندگی

 اطالعات و تعامالت

 اعتماد سازمانی

 ارزیابی عملکرد

 عدالت سازمانی

 مشخص بودن اهداف سازمانی

 ساختار سازمانی

 تنوع نیروی کار

 ساختار شغل

 ینیآفرارزش ی ونیکارآفرفرهنگ 

 بازمهندسی فرایندها

 

 تغییرات محیطی

 اتحادیۀ کارکنان

 ین و مقررات کارقوان

 وضعیت اجتماعی و فرهنگی

 تحلیل مستمر محیط

 وضعیت اقتصادی

 یطیمحستیزوضعیت 

 ارتباط بین جامعه و دانشگاه

 حمایت مسئوالن

 یسازیتجار

 ی علمیهاپارک

 حالل وکارکسبایجاد فضای 

 

 یبر توانمندساز یرگذارتأث یهامؤلفه ینشو گز یشپاال یبرا

شده است. استفاده فازییاز روش دلف یدانشگاه یمنابع انسان

 یالدیهشتاد م ۀدر ده Kaufman and Guptaرا  فازییروش دلف

و اجماع بر  گیرییممنظور تصمبه روشین. کاربرد ا[54]ابداع کرد 

صراحت مشخص در آن به رهااست که اهداف و پارامت یمسائل

مربوط به  هاگیرییماز مشکالت در تصم یاری. بسیستندن

 ۀشدگرفته یماتتصم ینچناست. هم یقاطالعات ناقص و نادق

است.  یشدت ذهنآنان و به یفرد یتخبرگان براساس صالح

 یبا اعداد فاز یاعداد قطع یجاها بهبهتر است داده ینبنابرا

در واقع  فازییروش دلف ییاجرا احلداده شوند. مر یشنما

اطالعات با  یرو هایلو انجام تحل یروش دلف یاز اجرا یبیترک

 یاجرا یتماست. الگور یفاز یهامجموعه یۀنظر یفاستفاده از تعار

 شده است.داده  یشنما یک ۀشمار ۀدر نگار فازییروش دلف

 
 الگوریتم اجرای روش دلفی .1 شکل

این  در دلفی روش با فازیدلفی روش هایتفاوت ترینمهم

 در را نظرهای خود خبرگان معموالً فازیدلفی تکنیک در که است

 خبرگان نظر کنند. سپس میانگینمی ارائه کالمی متغیرهای قالب

 میانگین از خبره فرد هر اختالف نظر میزان و( شدهارائه اعداد)

 جدید نظرهای دریافت اطالعات برایاین گاهآن شده، محاسبه

 براساس خبره فرد هر بعد در مرحلۀ. شودمی ارسال خبرگان برای

 یا دهدمی ارائه را جدیدی نظر مرحلۀ قبل، از حاصل اطالعات

 یابدمی ادامه زمانی تا فراینداین. کندمی را اصالح خود قبلی نظر

 بر این، عالوه. شود باثبات کافی اندازۀ به فازی اعداد که میانگین

 ،باشد نیز الزم خبرگان از هاییگروه نظر زیر مطالعۀ چهچنان

 را خبرگان مثلثی، نظریات اعداد بین فاصلۀ محاسبۀ با توانمی

 اطالعات و کرد مشابه شناسایی هایگروه در روابط فازی براساس

 .[58] .ارسال کرد مد نظر خبرگان به را هاآن

 یافته ها

بر  عالوه مفهومی الگوی تدوین و هامؤلفه استخراج برای

 زیر طی مراحل با فازیدلفی تکنیک از تحقیق، ادبیات از استفاده

 :است شدهاستفاده

 زبانی متغیرهای تعریف

 خبرگان دربارۀ نظر کسب با هدف حاضر پژوهش نامۀپرسش

 شدهمدل طراحی معیارهای و هامؤلفه با هاآن موافقت میزان

 کم، کم، خیلی کالمی نظیر متغیرهای طریق از خبرگان لذا است.

از . اندکرده ابراز را خود موافقت میزان زیاد خیلی و زیاد متوسط،
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 نسبت هاآن ذهنی تعابیر بر افراد خصوصیات متفاوت کهجاییآن

 متغیرهای دامنۀ تعریف با است؛ اثرگذار متغیرهای کیفی به

. اندداده پاسخ هاسؤال به یکسان ذهنیت با کیفی، خبرگان

فازی  اعداد شکل به شمارۀ دو جدول به توجه با متغیرهااین

 .اندشدهتعریف  ثلثیم

 
 . تعریف متغیرهای زبانی2جدول 

 عدد فازی قطعی شده عدد فازی مثلثی متغیرهای کالمی

 3944/1 (5، 24/1، 1) خیلی زیاد

 44/1 (44/1، 54/1، 54/1) زیاد

 4/1 (4/1، 24/1، 24/1) متوسط

 24/1 (24/1، 54/1، 54/1) کم

 1424/1 (1، 1، 24/1) خیلی کم
 

 
 . تعریف متغیرهای زبانی2 شکل

 
فرمول  از استفاده با شده قطعی فازی اعداد باال جدول در

Minkowski است شدهمحاسبه  زیر شکل به: 

 (:5) فرمول

 

 به روابط توجه با هامؤلفه از هرکدام فازی چنین میانگینهم

 شود:می محاسبه زیر

 (:2فرمول )
), i=1,2,3,…,n(i)

3, a(i)
2, a(i)

1=(aiA 

 (:9فرمول )
)=3,m2,m1=(maveA

 
 

بیانگر  aveAام و  i خبرۀ دیدگاه بیانگر iA رابطهاین در

 .[54] است. خبرگان هایدیدگاه میانگین

 نخست مرحلۀ نظرسنجی

شرح ابعاد و  با همراه شدهارائه مفهومی الگوی مرحلهاین در

 با هاآن میزان موافقت و شده خبره ارسال گروه اعضای ها بهمؤلفه

 و پیشنهادی نظرات نقطه شده و ها دریافتمؤلفه از هرکدام

 هایگزینه به توجه با. است شده بندیجمع هاآن اصالحی

 نتایج نامه،پرسش در شدهتعریف زبانی متغیرهای و پیشنهادی

 شده ارائه سه جدول در شدههای ارائهپاسخ بررسی از حاصل

 از هرکدام فازی میانگین جدولنتایج این به توجه با. است

 است. شدهمحاسبه  های دو و سهبه فرمول توجه با هامؤلفه

محاسبات مربوط به مولفه های  همچنین نتایج

 نشان داده شده است. 5توانمندسازی کارکنان در جدول 

 از استفاده با مثلثی فازی میانگین سه و چهار هایجدول در

مینکووسکی  فرمول استفاده از با سپس شده؛محاسبه  دو ولفرم

 آمدهدستبه میانگین قطعی. است شده زدایی فازی( 5 فرمول)

 هایمؤلفه از با هرکدام خبرگان موافقت شدت دهندۀنشان

 .است پژوهش
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 های توانمندسازی استاداننتایج و میزان موافقت خبرگان با مؤلفه .0جدول 

ف
دی

ر
 

 هامؤلفه

کم
ی 

یل
خ

 

ط کم
وس

مت
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

  m X 

 84/1 31/1 25/1 14/1 3 4 1 1 1 دانش 5

 24/1 29/1 55/1 53/1 5 1 2 4 4 هوش 2

 45/1 44/1 54/1 55/1 9 4 2 2 5 برانگیختگی هیجانی 9

 95/1 28/1 51/1 25/1 5 2 9 5 8 معرفت و بصیرت دینی 5

 42/1 42/1 25/1 25/1 5 2 51 5 5 انگیزش و نگرش 4

 22/1 58/1 14/1 22/1 1 2 5 9 3 مدلی از افراد موفق داشتن 4

 94/1 99/1 55/1 53/1 5 9 2 9 4 جسمی قابلیت 4

 54/1 54/1 25/1 25/1 5 5 3 9 5 مهارت 8

 24/1 29/1 13/1 25/1 5 5 2 9 8 شخصیت 3

 92/1 91/1 55/1 25/1 5 1 4 5 4 نفساعتمادبه 51

 42/1 42/1 58/1 58/1 2 9 4 2 2 ترامرضایت و اح 55

 49/1 49/1 53/1 53/1 5 5 4 2 5 امنیت و آسایش خاطر 52

 92/1 91/1 55/1 22/1 1 5 4 9 4 احساس مؤثر بودن 59

 42/1 42/1 54/1 58/1 2 5 4 5 9 قدردانی، پاداش و حقوق 55

 44/1 44/1 21/1 21/1 1 4 4 2 1 رهبری و اقدامات مدیریتی 54

 48/1 41/1 25/1 55/1 5 4 4 5 1 آموزش و بالندگی 54

 91/1 28/1 55/1 53/1 1 5 9 8 9 پذیرییتو مسئول گیرییمماهیت تصم 54

 44/1 44/1 22/1 54/1 9 5 8 1 1 اطالعات و تعامالت 58

 29/1 21/1 55/1 22/1 1 1 5 5 4 اعتماد سازمانی 53

 45/1 44/1 25/1 58/1 9 5 8 2 5 ارزیابی عملکرد 21

 41/1 41/1 59/1 54/1 9 8 1 1 5 عدالت سازمانی 25

 44/1 44/1 25/1 22/1 2 5 55 5 5 سازمانی مشخص بودن اهداف 22

 51/1 51/1 25/1 25/1 1 1 3 4 1 ساختار سازمانی 29

 54/1 59/1 18/1 25/1 1 1 5 4 8 تنوع نیروی کار 25

 54/1 52/1 14/1 25/1 5 1 1 9 55 ساختار شغل 24

 42/1 42/1 58/1 21/1 5 5 4 5 2 تغییرات محیطی 24

 59/1 18/1 14/1 29/1 1 1 5 9 55 اتحادیۀ کارکنان 24

 91/1 24/1 18/1 53/1 5 9 1 9 8 قوانین و مقررات کار 28

 49/1 49/1 25/1 53/1 2 2 8 2 5 وضعیت اجتماعی و فرهنگی 23

 92/1 91/1 55/1 53/1 5 2 2 5 4 هاشناسایی تهدیدات و فرصت 91

 53/1 58/1 54/1 21/1 5 5 4 5 9 وضعیت اقتصادی 95

 21/1 54/1 14/1 25/1 5 1 5 5 3 محیطییستوضعیت ز 92

 99/1 91/1 55/1 25/1 1 9 9 9 4 ارتباط بین جامعه و دانشگاه 99

 44/1 44/1 25/1 53/1 2 9 8 5 5 حمایت مسئوالن 95

 24/1 22/1 18/1 25/1 5 5 2 2 3 بررسی نقاط قوت و ضعف 94

 44/1 44/1 21/1 55/1 4 4 2 5 1 خالقیت، نوآوری و مولد بودن 94

 44/1 44/1 53/1 54/1 9 9 4 9 5 استقالل فردی 94

 49/1 44/1 29/1 54/1 5 2 8 5 1 پذیرییسکر 98

 49/1 44/1 29/1 59/1 4 9 4 1 1 ینیآفرو ارزش ینیفرهنگ کارآفر 93

 99/1 92/1 54/1 21/1 5 1 4 4 5 سازییتجار 51

 92/1 91/1 54/1 25/1 1 1 8 2 4 علمی یهاپارک 55

 41/1 42/1 53/1 55/1 5 4 9 1 5 خلق ارزش و ثروت آفرینی 52

 23/1 24/1 52/1 22/1 1 5 4 9 4 بازمهندسی فرایندها 59

 55/1 51/1 14/1 22/1 1 1 5 5 51 وکار حاللایجاد فضای کسب 55
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 های توانمندسازی کارکناننتایج و میزان موافقت خبرگان با مؤلفه .4جدول 

ف
دی

ر
 

 هامؤلفه

کم
ی 

یل
خ

 

ط کم
وس

مت
 

اد
زی

اد 
زی

ی 
یل

خ
 

  m X 

 44/1 44/1 22/1 54/1 5 9 4 5 1 دانش 5

 91/1 24/1 55/1 22/1 1 2 5 2 4 هوش 2

 41/1 41/1 53/1 53/1 5 9 4 9 5 برانگیختگی هیجانی 9

 95/1 28/1 55/1 25/1 2 1 5 5 8 رت دینیمعرفت و بصی 5

 48/1 41/1 22/1 54/1 5 5 4 1 1 انگیزش و نگرش 4

 29/1 21/1 51/1 21/1 1 5 5 4 4 مدلی از افراد موفق داشتن 4

 29/1 21/1 13/1 25/1 1 5 2 4 4 قابلیت جسمی 4

 49/1 49/1 21/1 54/1 5 1 4 2 2 مهارت 8

 94/1 99/1 55/1 541 9 5 5 9 4 شخصیت 3

 45/1 44/1 58/1 55/1 2 55 2 1 1 نفساعتمادبه 51

 44/1 48/1 22/1 59/1 4 9 4 2 1 رضایت و احترام 55

 48/1 48/1 54/1 54/1 2 4 5 5 2 امنیت و آسایش خاطر 52

 92/1 91/1 59/1 53/1 5 5 9 4 4 احساس مؤثر بودن 59

 41/1 41/1 58/1 53/1 5 5 4 2 2 قدردانی، پاداش و حقوق 55

 48/1 48/1 54/1 54/1 5 4 5 2 5 رهبری و اقدامات مدیریتی 54

 48/1 41/1 22/1 55/1 4 2 4 1 5 آموزش و بالندگی 54

 92/1 91/1 55/1 53/1 5 2 2 5 4 پذیرییتو مسئول گیرییمماهیت تصم 54

 48/1 48/1 21/1 58/1 2 5 4 5 5 اطالعات و تعامالت 58

 59/1 52/1 58/1 25/1 5 5 8 2 9 اعتماد سازمانی 53

 55/1 59/1 54/1 25/1 5 2 4 2 9 ارزیابی عملکرد 21

 99/1 92/1 54/1 22/1 1 5 4 5 5 عدالت سازمانی 25

 44/1 44/1 55/1 55/1 2 51 1 5 2 سازمانی مشخص بودن اهداف 22

 55/1 51/1 53/1 22/1 1 5 3 9 2 ساختار سازمانی 29

 22/1 58/1 18/1 25/1 5 1 2 9 3 تنوع نیروی کار 25

 45/1 41/1 55/1 54/1 1 55 5 5 2 ساختار شغل 24

 41/1 41/1 54/1 53/1 9 2 4 1 5 تغییرات محیطی 24

 59/1 18/1 14/1 29/1 1 1 5 9 55 اتحادیۀ کارکنان 24

 55/1 51/1 14/1 25/1 1 1 1 4 3 قوانین و مقررات کار 28

 44/1 44/1 25/1 55/1 4 9 4 5 5 وضعیت اجتماعی و فرهنگی 23

 25/1 22/1 55/1 53/1 1 5 5 8 4 هاشناسایی تهدیدات و فرصت 91

 42/1 42/1 29/1 29/1 1 2 52 5 1 وضعیت اقتصادی 95

 21/1 54/1 18/1 53/1 5 1 1 4 8 محیطییستوضعیت ز 92

 24/1 29/1 55/1 22/1 1 5 5 9 4 ارتباط بین جامعه و دانشگاه 99

 44/1 44/1 53/1 53/1 5 4 4 5 5 ت مسئوالنحمای 95

 22/1 58/1 18/1 22/1 1 5 2 5 8 بررسی نقاط قوت و ضعف 94

 49/1 44/1 21/1 55/1 5 4 5 1 1 خالقیت، نوآوری و مولد بودن 94

 45/1 42/1 53/1 54/1 5 4 4 2 1 استقالل فردی 94

 45/1 42/1 22/1 21/1 5 4 3 1 1 پذیرییسکر 98

 45/1 44/1 53/1 55/1 9 3 9 1 1 ینیآفرو ارزش ینیگ کارآفرفرهن 93

 24/1 22/1 18/1 21/1 5 5 5 5 8 سازییتجار 51

 92/1 91/1 59/1 21/1 1 2 9 4 5 علمی یهاپارک 55

 43/1 89/1 24/1 18/1 51 1 4 1 1 خلق ارزش و ثروت آفرینی 52

 21/1 54/1 18/1 21/1 1 5 1 4 4 بازمهندسی فرایندها 59

 29/1 22/1 59/1 58/1 1 1 5 55 9 وکار حاللایجاد فضای کسب 55
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 دوم مرحلۀ نظرسنجی

ها، مؤلفه در الزم تغییرات اعمال ضمن مرحلهاین در

 با همراه و تهیه شده دوم نامۀپرسش زیرمعیارها، و معیارها

 سایر دیدگاه با هااختالف آن میزان و فرد هر قبلی نظرنقطه

 نقطه به توجه شد. با خبره ارسال گروه اعضای به جدداًم خبرگان،

 تغییرات توجه به با چنینهم و گروه اعضای نظرهای سایر

 پاسخ شدهارائه سؤاالت معیارها مجدداً به ها ومؤلفه شده دراعمال

چون هم دوم مرحلۀ در شدهارائه هایپاسخ شمارش نتایج دادند.

 یک، دو و سه تحلیل شمارۀ هایولفرم از استفاده با اول مرحلۀ

 شد.

های نظرسنجی مؤلفه دوم و اول مرحلۀ اختالف اینجا در

 به توجه با شود.محاسبه می مربوط به توانمندسازی استادان

 نتایج با آن مقایسۀ و اول مرحلۀ در شدهارائه هایدیدگاه

 حد از کمتر مرحله دو بین اختالف کهدرصورتی مرحله،این

متغیر مربوط به آن نظرسنجی فرایند باشد،( 5/1) کمیلیخ آستانۀ

های و با توجه به محاسبه ترتیباینبه . [54] شودمی متوقف

دانش، هوش، مدلی از  هایمؤلفه به نسبت خبرگان شده،انجام

افراد موفق داشتن، امنیت و آسایش خاطر، احساس مؤثر بودن، 

پذیری، یری و مسئولیتگقدردانی، پاداش و حقوق، ماهیت تصمیم

اعتماد سازمانی، تنوع نیروی کار، ساختار شغل، اتحادیۀ کارکنان، 

محیطی، ارتباط بین جامعه و دانشگاه، خالقیت، وضعیت زیست

پذیری، و ایجاد نوآوری و مولد بودن، استقالل فردی، ریسک

 به همین سبب اند؛رسیده نظر وحدت به وکار حالل،فضای کسب

 خبره گروه اعضای. شودمی متوقف هامؤلفهاین ارۀدرب نظرسنجی

دانش، امنیت و آسایش  هایمؤلفه با شدهاشاره هایمؤلفه بین از

قدردانی، پاداش و حقوق، خالقیت نوآوری و مولد بودن،  خاطر،

 هامؤلفه بقیۀ و اندبوده موافق پذیریاستقالل فردی، و ریسک

 .اندارگرفتهقر کم خیلی دامنۀ در شوند چونمی حذف

های تأثیرگذار بر توانمندسازی همین رویه برای مؤلفه

 در شدهارائه هایدیدگاه به توجه با کارکنان لحاظ شده است.

 به نسبت خبرگان مرحله،این نتایج با آن مقایسۀ و اول مرحلۀ

دانش، هوش، مدلی از افراد موفق داشتن، قابلیت  هایمؤلفه

یت و آسایش خاطر، آموزش و جسمی، رضایت و احترام، امن

پذیری، اتحادیۀ گیری و مسئولیتبالندگی، ماهیت تصمیم

کارکنان، قوانین و مقررات کار، وضعیت اجتماعی و فرهنگی، 

محیطی، بررسی ها، وضعیت زیستشناسایی تهدیدات و فرصت

نقاط قوت و ضعف، خالقیت، نوآوری و مولد بودن، فرهنگ 

سازی، خلق ارزش و ثروت تجاریآفرینی، کارآفرینی و ارزش

 هامؤلفهاین دربارۀ نظرسنجی لذا اند؛رسیده نظر وحدت به آفرینی

 با شدهاشاره هایمؤلفه بین از خبره گروه اعضای. شودمی متوقف

انگیزش و نگرش، رضایت و احترام، امنیت و  دانش، هایمؤلفه

، آسایش خاطر، آموزش و بالندگی، وضعیت اجتماعی و فرهنگی

آفرینی، خالقیت، نوآوری و مولد بودن، فرهنگ کارآفرینی و ارزش

 حذف هامؤلفه بقیۀ و اندبوده خلق ارزش و ثروت آفرینی موافق

 .اندقرارگرفته کم خیلی دامنۀ در شوند چونمی

 سوم مرحلۀ نظرسنجی

و  هامؤلفه در الزم تغییرات اعمال ضمن مرحلهاین در

 نظربا نقطه همراه و شده تهیه ومس نامۀپرسش مدل، معیارهای

 سایر میانگین دیدگاه با هاآن اختالف میزان و فرد هر قبلی

 در که تفاوتاین با. شد ارسال مجدداً به خبرگان خبرگان،

هفده مورد از  قبل، مرحلۀ در موجود مؤلفۀ 55از  مرحلهاین

های و نوزده مورد از مؤلفه های توانمندسازی استادانمؤلفه

 بقیۀ مورد در نظرسنجی شده و متوقف نمندسازی کارکنانتوا

 .گرفته است صورت باقیمانده هایمؤلفه

شود مشخص می 5/1با مقایسۀ مقدار اختالف با عدد مبنای 

های انگیزش و نگرش، مهارت، رضایت و احترام، ارزیابی که مؤلفه

عملکرد، عدالت سازمانی، وضعیت اجتماعی و فرهنگی، وضعیت 

فازی ی و حمایت مسئوالن باید به دور بعدی روش دلفیاقتصاد

 دینی، قابلیت بصیرت و های معرفتچنین مؤلفهوارد شوند. هم

 و سازمانی، قوانین نفس، ساختارجسمی، شخصیت، اعتمادبه

 و قوت نقاط ها، بررسیفرصت و تهدیدات کار، شناسایی مقررات

فرایندها  علمی و بازمهندسی هایسازی، پارکضعف، تجاری

مفهومی  که در محدودۀ خیلی کم قرار دارند از الگویدلیل آنبه

 شوند.توانمندسازی استادان حذف می

هیجانی، مهارت،  های برانگیختگیدربارۀ کارکنان، مؤلفه

 و مدیریتی، اطالعات اقدامات و حقوق، رهبری و پاداش قدردانی،

محیطی،  راتسازمانی، تغیی سازمانی، ساختار تعامالت، اعتماد

فردی باید به دور  مسئوالن، و استقالل اقتصادی، حمایت وضعیت

 و های معرفتچنین مؤلفهفازی وارد شوند. همبعدی روش دلفی

عملکرد،  بودن، ارزیابی مؤثر دینی، شخصیت، احساس بصیرت

دانشگاه،  و جامعه بین کار، ارتباط نیروی سازمانی، تنوع عدالت

 وکارکسب فضای فرایندها، و ایجاد دسیعلمی، بازمهن هایپارک

 که در محدودۀ خیلی کم قرار دارند از الگویدلیل آنحالل به

 شوند.مفهومی توانمندسازی استادان حذف می

 چهارم مرحلۀ نظرسنجی

با  همراه و شده تهیه چهارم نامۀپرسش مرحلهاین در

 دگاهمیانگین دی با هاآن اختالف میزان و فرد هر قبلی گاهنظر

 در که تفاوتاین با. شد ارسال مجدداً به خبرگان خبرگان، سایر

های توانمندسازی استادان دربارۀ مؤلفه از نظرسنجی مرحلهاین
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گرفته  صورت ماندهباقی یازده مؤلفۀ هشت مؤلفه و برای کارکنان

 .است

 نظراختالف  میزان شود کهبدین لحاظ مشخص می

آستانه است. برای  حد از کمتر چهارم و سوم مراحل در خبرگان

با توجه به  .شودمی متوقف مرحلهاین در نظرسنجی همین،

نظرات خبرگان مؤلفۀ رضایت و احترام از الگوی توانمندسازی 

های اعتماد سازمانی و ساختار سازمانی از الگوی استادان، و مؤلفه

 شوند.توانمندسازی کارکنان حذف می

 بر عالوه شدهارائه هاینامهپرسش در کهاین به توجه با

نیز  باز سؤاالت قالب در خبرگان هایدیدگاه سؤاالت بسته،

شدۀ گروه خبره ارائه نظرهاینقطه پاالیش از پس شده، دریافت

دو مؤلفۀ شناسایی تهدیدات و  آن شد که نهایتاً تصمیم بر

ها و بررسی نقاط ضعف و قوت با هم ادغام و تبدیل به یک فرصت

با عنوان بررسی مستمر محیط شوند. هرچند که از نظر مؤلفه 

شده است؛ ولی مؤلفه از الگوی مفهومی حذفگروه خبره این

چنین براساس مانده است. همتغییرات محیطی در الگو باقی

های رهبری و اقدامات مدیریتی که مؤلفهشده و ایننظرات گرفته

در الگوی نهایی از  دو مؤلفه نیز دو مقولۀ جدا از هم هستند، این

 اند.شدههم تفکیک 

نهایتاً الگوی مفهومی توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی  

صورت نگارۀ سه های نسل سوم و چهارم بهبا تأکید بر دانشگاه

 دست آمد.به

 

 
 های نسل سوم و چهارمبر دانشگاه انسانی دانشگاهی با تأکید منابع توانمندسازی مفهومی الگوی. 0 شکل

 

  حثب

های نوین در آگاهی و دانش بشری و به پیشرفت به توجه با

های ها از دانشگاهطبع آن پیشرفت و تغییر رویکرد دانشگاه

های کارآفرین و محور به دانشگاهمحور و پژوهشدانش

 الگوی نسبتاً جامع ارائۀ نسخۀ رسدمی نظربه آفرین،ارزش

تواند در راستای می ندسازی برای منابع انسانی دانشگاهیتوانم

 در باشد. پاسخگو آفرینیرسیدن به اهداف کارآفرینی و ارزش

 موجود خألهای زیادی حد تا بومی، از الگویی گیریبهره میاناین

را  زمینه است قادر تحقیقاین در شدهارائه الگوی. کندپر می را

ع انسانی در نظام آموزش عالی توانمندسازی مناب توسعۀ برای

 شناسیِ جامعِآسیب ضمن کند قادر را هاآن و کرده ایران فراهم

 و هاطرح توانمندسازی منابع انسانی در نظام آموزش عالی ایران،

 فرایند در را خود موقعیت و کرده استخراج را اقدامات بهبود

های اهتوانمندسازی استادان و کارکنان با رویکرد استقرار دانشگ

 .نسل سوم و چهارم ارزیابی کنند
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 آمده برایدستبا مشاهدۀ الگوی توانمندسازی مفهومی به

استادان و کارکنان در نظام آموزش عالی نقاط اشتراک و تفاوت 

دو الگو در سه  آید. در واقع وجه تمایز ایندست میدو الگو به این

نفس و ساختار مؤلفۀ عدالت سازمانی برای استادان، و اعتمادبه

 و منصفانه رفتار شغلی برای کارکنان است. عدالت سازمانی به

 عامل سه با کند ومی اشاره سازمان یک درون افراد اخالقی

از نظر خبرگان  .شودمی تعریف تبعیض عدم و طرفیبی برابری،

اند عامل عدالت از تحقیق که بعضاً از استادان دانشگاهی نیز بوده

ها است. در واقع نبودِتبعیض، وانمندسازی آنعوامل مؤثر بر ت

طرفی در مواردی چون ارتقای استادان، مسائل مربوط انصاف و بی

های مدیریتی و دوری از به رسمی شدن، تخصیص پست

کاری در نحوۀ برخورد با پژوهش و امور آموزشی، نیز سیاسی

های ایشان برای موارد مربوط به رفاه استادان، از دغدغه

موارد بین کارکنان دانشگاهی ها است. اینمندساختن آنتوان

مطرح نیست؛ بنابراین از نظر گروه خبره عدالت سازمانی مدِنظر 

کارکنان نیست. تمایز الگوی کارکنان دو مؤلفۀ ساختار شغلی و 

 در ازای که است منظمی نفس است. شغل، فعالیتاعتمادبه

ی استادان یعنی شود و ساختار آن برامی انجام پول دریافت

آموزش و پژوهش یکسان است؛ اما برای کارکنان دانشگاه چنین 

های متفاوتی دارند. شرایطی وجود ندارد و هریک از کارکنان شغل

 است روحی شرایط از شود یکینفس گفته میتعریف اعتمادبه در

 و هاتوانایی به قبلی، هایتجربه به خاطر آن در شخص که

این  .دارد باور اعتماد و کارها انجام موفقیت در خود استعدادهای

طور کل استادان هر دو در الگوی کارکنان نشان از آن است که به

جایگاه شغلی برابرند و اساساً  دانشگاهی به لحاظ تحصیالت و

دو  نفس پذیرفتنی دارند. لذا از لحاظ گروه خبره ایناعتمادبه

ارند ولی در الگوی مؤلفه در توانمندسازی استادان جایگاهی ند

 کارکنان وجود دارند.

در راستای برنامۀ توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی، 

الزم است فرایندهای توانمندسازی در دانشگاه به نحو احسن اجرا 

شود. استادان و کارکنان توانمند بدون داشتن رضایت و احترام، و 

برانگیختگی اکتساب  اطالعات و اختیارات الزم، و گیری ازبهره

ها و هیجانی و انگیزش و نگرش مثبت، قادر به استفاده از توانایی

مسئله باعث نارضایتی و های خود نخواهند بود و اینمهارت

منظور باید فرایندهای ها خواهد شد. برای اینانگیزگی آنبی

توانمندسازی نظیر مدیریت دانش، تسهیم اطالعات، رهبری و 

خش، و آموزش و بالندگی منابع انسانی در اقدامات مدیریتی اثرب

 اجرای برنامۀ توانمندسازی مدِنظر باشد.

 اجتماعی، تاریخ محصول آن مدیریت و عالی آموزش هدف

است. با مطالعه در ادبیات موضوعی  اقتصادی و سیاسی فرهنگی،

 هایبحران دستخوش جهان همۀ در عالی که آموزش یابیمدرمی

 مالی، هایمحدودیت قبیل از چند لیعوام و است شده گوناگون

 اجتماعی تقاضای و دانشگاهی آموختگاندانش کاذب اشتغال

با  تا داده قرار شدیدی فشارتحت  را هادانشگاه پاسخگویی، برای

تغییرات محیط کارگیری افراد توانمند درصدد پاسخ به اینبه

عالی و  آموزش در تغییر به نیاز امروزه متالطم برآیند.

 در تغییرات اثر شدنروشن واسطۀبه انمندساختن منابع آنتو

 المللیبین و ایمنطقه ملی، سطوح در هابافتاین  از هریک

 .شودمی احساس

تر به موضوع توانمندسازی منابع عالوه با نگاه دقیقبه 

یابیم که برای حرکت از نسل های امروزی درمیانسانی دانشگاه

آفرینی، باید نسل کارآفرین و ارزشمحور به آموزشی و پژوهش

ها نهادینه شود و آفرینی در دانشگاهفرهنگ کارآفرینی و ارزش

پذیر و مستقل را منابع انسانی توانمند، خالق، نوآور، مولد، ریسک

تر خواهد صورت چرخش کار در دانشگاه رواندر این کارگیرند.به

 شود،ی داده میگیری به منابع انسانتصمیم بود و چون اختیارات

ها احساس مسئولیت خواهند کرد و در جریان در برابر تصمیم

صورت مستقیم و غیرمستقیم به سمت پیشبرد اهداف دانشگاه به

 کارآفرینی و خلق ثروت و ارزش گام برخواهند داشت.

 امروز دانشی و رقابتی جهان که در استاین  بر اعتقاد

 انسانی منابع وانمندسازیت سایۀ در جوامع و هاموفقیت سازمان

 آن آغاز که است فرهنگی ت. توانمندسازی حرکتیاس آن سازمان

با  چرا که دارد؛ سازمان عالی مدیران و بینش نگرش به بستگی

در  باهم توانمندسازی در نیز مختلف عوامل سازی صحیح،فرهنگ

لذا . مؤثرند توانمندسازی فرایند موفقیت در و بوده تعامل

 گیری ازبهره با توانندمی عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

منابع انسانی خود  توانمندساختن برای آن نتایج و حاضر تحقیق

 برای که دهدنشان می مربوطه موضوعی پیشینۀ مرور. کنند اقدام

 و کلی نگرش از یک باید انسانی منابع توانمندساختن

 برای نسجمیم ریزیبرنامه از بتوان تا کرد استفاده سیستماتیک

 نگرشاین حاضر تحقیق. جست بهره انسانی سرمایۀ توانمندی

 استفاده با و دهدمی عالی آموزش نظام اندرکاراندست به را کلی

 توانمندکردن در توانمی شدهشناسایی هایمؤلفه و عوامل از

 و آفرینی ثروت کارآفرینی، راستای در کارکنان و استادان

 را توانمندسازی باید فرهنگ همچنین. کرد استفاده آفرینیارزش

 تیمی کار سمت به را منابع انسانی آن و کرد نهادینه دانشگاه در

 .داد سوق
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 به بعد مربوط هایمحدودیت که گفت توانمی درمجموع 

عام  طوربه علوم انسانی هایرشته تحقیقات تمام در مکان و زمان

 کندراهم نمیف را فرصتاین خاص، طوربه توانمندسازی بحث و

 یا( کشورها) هامکان در مطالعات مذکور نتایج از بتوان که

 از آمدهدستبه نتایج کاربرد برای. استفاده کرد مختلف هایزمان

 و زمانی شرایط به توجه با ابتدا که است مذکور الزم مطالعات

مطالعات  نتایج با مرتبط الزم هایسازیبومی استفاده شده، مکانی

 اقتضایی برای. باشد مذکور درست نتایج کاربردهای تا شود انجام

 برخی نتایج با را حاضر تحقیق نتایج تواناگرچه می موضوع، بودن

و جدول شمارۀ پنج  پیشین قسمت در شدهتحقیقات اشاره از

 انجام احتیاط تمام با مقایسهاین که آن است بهتر اما کرد؛ مقایسه

است  راه ابتدای در هنوز آفرینشارز و کارآفرین دانشگاه زیرا شود

 و کار ادامۀ نوآوری برای  یک عنوانبه تواندمی حاضر تحقیق و

 در مقام حتی هرحالبه. باشد زمینهاین در بیشتر تحقیقات انجام

 ترویج توسعه و در راه قدم اولین که گفت توانمی نیز مقایسه

 ببینیم هک است این منابع انسانی دانشگاهی توانمندسازی الگوی

 قالب در انسانی منابع توانمندسازی راهکارهای و راهیم کجای در

 گرفته کاربه صحیح عالی آموزش مؤسسات در مفهومی الگوی

 شوند.

 گیرینتیجه

مؤلفه  55تحقیق با انجام چهار مرحله نظرسنجی از در این

و در سه بعد الگوی نهایی، منابع انسانی دانشگاهی با تأکید بر 

های نسل سوم و چهارم شناسایی شد که در نگارۀ دو دانشگاه

 پشتوانۀ از برخورداری مدل ضمنشده است. این نشان داده 

 مؤلفۀ 55 و برخی از شده پاالیش خبرگان نیز از نظر کافی، نظری

مؤلفه  22در سه بعد و  شده، حذف شدند. نهایتاً الگوشناسایی اول

 ن تأیید شد. الگویمؤلفه برای کارکنا 29برای استادان و 

توانمندسازی منابع انسانی  تواندمی پژوهشاین در شدهارائه

 ارزیابی را های نسل سوم و چهارمدانشگاهی با تأکید بر دانشگاه

 هایپیشینۀ غنی موضوعی و مدل از گیریبهره به توجه کند و با

کارگیری نظرات پذیر و بهسنجش هایشاخص و مختلف کمّی

 منابع موفق باشند.وانمندسازی اینخبرگان در ت

 

 تحقیق نظری مبانی و الگو یهامؤلفه بین ارتباط .0جدول 

 ارزیابی معیارهای و مؤلفه با مرتبط هاینظریه و هاتئوری هامؤلفه عوامل

ی
رد

ف
 

 دانش

(، 5985) فرهی(، 5985) اسکندری(، 5984) جزینی(، 5984) منوریان(، 5338) (، فولمن5338) فولهام و الندو

(، 5988(، انصاری و همکاران )2114) (، الئون و همکاران2115) (. مهلم5983(، بختیاری )5982) عبداللهی

(، 5939) (، رحمانی و عزتی5932) (، رستمی و جزنی5932) (، رضایی2151) (، تامیژمانی و حسن2112) پاسلی

 (5931(، مجدالدین )2114) ترندایک و همکاران

 جانیبرانگیختگی هی
(، 5984) (، گودرزی5982) (، عبداللهی2112) (، شلتون5338) (، کانگر و کاننگو5381) هاکمن و والدهام

 (5984) (، عبدالهی و نوه ابراهیم5935) (، کمالی5931) مجدالدین

 انگیزش و نگرش

 ، آقاجانی و قدوسی(5932) (، رضایی5388) کاننگو (، کانگر و53331)توماس و ولتهوس  ،(2112) پیتر و همکاران

(، تقی پور و 5989) (، اسکندری2112) (، رابینز و همکاران5334) (، بلیس و بلیس5932) (، جزینی5983)

 رابنیز ،(5338) باروچ ،(5944) ژافهاسکات و (، 5984) (، رهنورد و حسینی2113) (، انگری5988) جهانیان

(2112،) 

 مهارت

 (، مک الگان و نل2114) (، هور و هیونگ5985) (، اسکندری5982) یعبدالله(، 5985) (، فرهی5932) جزینی

(، کوئنزاک و 2115) (، ملهم2114) (، ترندایک و همکاران5931) (، رستمی و جزنی2113(، کاراکک )5334)

 (5989) (، اسکندری2111) همکاران

 (،5939ی و عزتی )(، رحمان5334) (، بلیس و بلیس5983) (، بختیاری5984) جزینی رضایت و احترام

 (5932) (، ابراهیمی و همکاران2119) (، دی و همکاران5334) بلیس و بلیس امنیت و آسایش خاطر

 (،2112) (، رابینز2115) (، ملهم5931) (، مجدالدین5988) تقی پور و جهانیان اعتماد به نفس

خالقیت و نوآوری و مولد 

 بودن

 (، هر و هیونگ2115) (، پیوتر2118) (، گونزالس و منوئل2115) شالی(، گیلسون و 5988) انصاری و همکاران

(، کونسزاک و 5983) (، قناتی و همکاران5984) (، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی5931) (، انصاری2114)

 (5932) (، رحیمی و همکاران2111) همکاران

 استقالل فردی
(، 5988) (، رجب بیگی5984) (، عبدالهی و نوه ابراهیم2112) (، رابینز و همکاران5988) تقی پور و جهانیان

 (5333) (، فراگوسو2113) (، کاراکک2111) (، الشلی2115) میلند و دستور

 (،2112) رابینز و همکاران پذیریریسک

خلق ارزش و ثروت 

 آفرینی

 (، پیوتر2118) لس و منوئل(، گونزا2115) (، گیلسون و شالی5988) (، انصاری و همکاران5931) رستمی و جزنی

 (،2114) (، هر و هیونگ2115)

ی
مان

ساز
 

 قدردانی، حقوق و پاداش
(، 2112) (، رابینز2114) (، ساجدی و امیدواری5988) (، عابسی و کرد5984) (، عبدالهی5332) باون و الولر

 (، پاسلی2113) کک(، کارا2155) (، چن5334) (، مک الگان و نل5989(، اسکندری )5984) رهنورد و حسینی
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 (5932) (، رحیمی و همکاران5932) (، رضایی2118) (، کیت2119) (، دوتنیک و بویر2112)

 رهبری

(، 5334) (، مک الگان و نل5331) (، توماس و ولتهوس5984) (، منوریان5338) (، فولمن5338) فولهام و الندو

(، 2112) رابینز (،2119(، دی و همکاران )5334(، رمزدون )5984) (، آرمسترانگ5932) (، رضایی5334) نولر

 (،5988) (، تقی پور و جهانیان5944) ژافهاسکات و (، 5988) (، رجب بیگی5932) (، جزینی5984) عبدالهی

 (5985) (، اسکندری5939) (، رحمانی و عزتی5931) مجدالدالدین

 اقدامات مدیریتی

(، 5334) (، مک الگان و نل5331) (، توماس و ولتهوس5984) (، منوریان5338) (، فولمن5338) فولهام و الندو

(، 2112) رابینز (،2119(، دی و همکاران )5334(، رمزدون )5984) (، آرمسترانگ5932) (، رضایی5334) نولر

 (،5988) (، تقی پور و جهانیان5944) ژافهاسکات و (، 5988) (، رجب بیگی5932) (، جزینی5984) عبدالهی

 (5985) (، اسکندری5939) (، رحمانی و عزتی5931) مجدالدالدین

 آموزش و بالندگی

(، تورندایک و 2114) (، ساجدی و امیدواری5984) (، زارعی متین5334(، )اسپریتزر، 5331) مورلوگت و 

 (، اسکندری5983) (، آقاجانی و قدوسی5984) (، عبدالهی2112) (، رابینز2113) (، هابز2114) همکاران

 (، معمارزاده5333) (، فراگسو2114) (، الوسن2113) (، کاراکک5988) (، عابسی و کرد5932) ینی(، جز5985)

(، ین و 2115) (، شرت5331) (، ایروین2114) (، ماهاراگاما5931) (، رستمی و جزنی5932) (، رضایی5983)

(، 2119) (، دیومر5388) (، میروف5334) (، رمزدون5334) (، بلیس و بلیس2119) (، یو و زائو2111) ونگ

 (5988) (، پور ظهیر5932) (، رحیمی و همکاران2114) تورندایک و همکاران

 تعامل و اطالعات

(، اسپریتزر و 5332) (، باون و الولر5384) (، بالنچارد و زیگارمی5381) (، هاکمن و والدهام5984) منوریان

 (، کنسزاک2112) رابینز و همکاران (،5334) زدون(، رم5388) کاننگو کانگر و(، 2114) (، کوئین2114) همکاران

(، 5988(، انصاری و همکاران )5988) (، ایوان و همکاران5984) (، عبدالهی و نوه ابراهیم5334) (، نولر2111)

 (، پاسلی2113(، کاراکک )2114) (، کانونی2115) (، گائو5334(، مک الگان و نل )5931) میری و سبزیکاران

(، بالنچارد 5931) (، رستمی و جزنی5932) (، رضایی5983) ( معمارزاده2118) (، کیت5333) (، فراگوسو2112)

 (2114) (، هر و هیونگ5988) (، پور ظهیر5932) (، رحیمی و همکاران5984) (، آرمسترانگ5985) و همکاران

 مشخص بودن اهداف

 (، مجدالدین5988) تقی پور و جهانیان(، 2112) (، رابینز و همکاران5334) (، رمزدون5332) باون و الولر

 (، اسکندری2115(، ملهم )5984) (، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی5988) (، عبدالهی و حیدری5931)

 (5983) (، بختیاری2118) (، هال5334) الگان و نل (،5989)

 (5931) (، مجدالدین5939) (، رحمانی و عزتی5935) (، شاه حیدری و کمالیان2115ملهم ) عدالت سازمانی

 ساختار شغل

 (، رستمی و جزنی5932) (، جزینی5985) (، اسکندری5935) (، کیاجوری و قدوسی5984) رهنورد و حسینی

(، هر و هیونگ 5983) (، آقاجانی و قدوسی5984) (، عبدالهی و نوه ابراهیم2112) (، رابینز و همکاران5931)

(، 2119) (، دوتینک و همکاران2115) (، سیبرت و همکاران5988) (، رجب بیگی5931(، انصاری )2114)

 (5932) (، ابراهیمی و همکاران5334) (، فورد و فوتلر5932(، رضایی )5983معمارزاده )

 

فرهنگ کارآفرینی و 

 آفرینیارزش
 (5988) (، کردنائیج2113) کاراکک

ی
یط

مح
 

وضعیت اجتماعی و 

 فرهنگی

(، عابسی و کرد 5985) (، اسکندری5334) (، مک الگان و نل2112) همکاران(، رابینز و 5332) باون و الولر

 (، رهنورد و حسینی5988) (، پرندک5985) (، فرهی5942) (، طوسی5945) (، میرزایی اهرنجانی5988)

(، سیبرت و 5931) (، میری و سبزیکاران5333) (، فراگوسو2113) (، کاراکک5983) (، آقاجانی و قدوسی5984)

 (،2115) نهمکارا

 وضعیت اقتصادی
 (، بختیاری5985) (، فرهی5942) (، طوسی5945) (، میرزایی اهرنجانی5985) (، اسکندری5931) مجدالدین

(5983) 

 (5931(، مجدالدین )2114(، لوئان و همکاران )2112) رابنیز و همکاران (،2115) ملهم تغییرات محیطی

 حمایت مسئوالن
(، 2114) (، ماهاراگاما2155) (، چن5985) (، اسکندری2114) (، لوئان و همکاران2112رابینز و همکاران )

 (5931مجدالدین )

 

 تقدیر و تشکر

از خبرگانی که در فرایند تحقیق ما را یاری  وسیلهبدین

 کنیم.کردند، سپاسگزاری می

 اخالقی هیدییتأ

به  اطمینان رضایت و دادن جلب شامل اخالقی مالحظات

اختیار  دادن و پاسخها بودن محرمانه بر مبنی ه خبرهنفرات گرو

 رعایت و آگاهی ار نتایج نهایی پژوهش، پژوهش از خروج برای

 .شد

 تعارض منافع

  .ندارد وجود منافعی تعارض هیچگونه نویسندگان، بین

 یمنابع مال

 .است شده انجام نویسندگان شخصی بودجۀ با پژوهشاین
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