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آموزشی بر بهبود کیفیت  یهاگروهدر رابطه نقش  شناختیروان
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 31/31/49تاریخ پذیرش:    7/8/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
در رابطه  شناختیروان توانمندسازینقش تعدیل گری  احی و تبیین مدل ریاضیطر ،وهش حاضرژپهدف 

. روش این تحقیق از نظر بوده است هادانشگاهکیفیت عملکرد اساتید  آموزشی بر بهبود یهاگروهنقش 

. جامعه آماری این تحقیق استها، توصیفی ـ همبستگی نحوه گردآوری داده ازلحاظهدف، کاربردی و 

-3149های آزاد اسالمی منطقه هشت تهران که در سال تحصیلی علمی دانشگاه هیأت اساتید از نفر 3134

روش نفر و  974حجم نمونه به کمک فرمول کوکران  .اندبودهمشغول به تدریس و پژوهش  3141

 ،های آموزشیعملکرد گروه هایپرسشنامه هاآنهمه محاسبه شد.  نسبی ایطبقه گیری تصادفینمونه

روایی روایی این سه پرسشنامه از طریق را تکمیل کردند.  شناختیروان توانمندسازی ویفیت عملکرد ک

میانگین کل پایایی  اساتید قرار گرفت. همچنین به کمک ضریب آلفای کرونباخ، تأییدصوری مورد 

حاصل  89/1 شناختیروانو توانمندسازی  83/1 اساتیدکیفیت عملکرد ، 77/1های آموزشی عملکرد گروه

با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تائیدی و  های حاصل از توزیع پرسشنامهشد. داده

قرار گرفت.  وتحلیلتجزیهمورد  Lisrel 1/8 و SPSS 93 آماری افزارهاینرمبه کمک تحلیل مسیر 

 شناختیروانتوانمندسازی عملکرد و  کیفیت بر آموزشی هایگروه نقشنتایج این پژوهش نشان داد که 
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 
 نقش تعدیل گیریبا  آموزشی هایگروه نقشدارد، همچنین معناداری  تأثیر موردمطالعه هایدانشگاهاساتید 

نقش  دارد.معناداری  تأثیر موردمطالعه هایدانشگاهاساتید  عملکرد کیفیت بر شناختیروان توانمندسازی

تا  مدیران مراکز دانشگاهی قرار گیرد مدنظرباید الی های آموزشی در فضای آکادمیک و آموزش عگروه

 آیند. نائلعلمی  هیأتبه نتایج بهتری در ارتقای کیفیت عملکرد اعضای  هاآنبا مساعدت و همکاری 

 اساتید، شناختیروان های آموزشی، کیفیت عملکرد، توانمندسازیگروه: واژگان کلیدی

 دانشگاه

 مقدمه

 ازجملـه هـا،  وزشی مخصوصاً، مراکز آموزش عـالی و دانشـگاه  در جهان امروز، نهادهای آم

هـا بـا نیـروی انسـانی در     ای هسـتند کـه بیشـتر از سـایر سـازمان     های بزرگ و پیچیدهسازمان

نیـروی انسـانی متخصـ  و کارآمـد      ینتـأم دار تربیـت و  عهده ازآنجاکهباشند و ارتباط می

تـرین و  ، غنـی روازاین(. 3149)جلیلیان،ای برخوردار هستند جامعه هستند، از حساسیت ویژه

هایی را در گروه هاآنگیرند و ترین افراد در امر پژوهش و آموزش را به خدمت میشایسته

علمـی،   هیـأت اعضـای   ینکـه بـه ا . بـا توجـه   کنندمی دهیسازمانعلمی  هیأتبه نام اعضای 

تـرین نقـش را در پویـایی و    ها هسـتند، اساسـی  سرمایه دانشگاه ترینمهممنبع و  ترینباارزش

هـایی  سـازمان  عنـوان به ها نیزدانشگاهمثبت سازمان و دانشگاه بر عهده دارند.  وانفعاالتفعل

که هدف تربیت نیروی انسانی متخص  در کنار تولید علم را به عهـده دارنـد، بـیش از هـر   

. ارتقـاء  تندهسـ بـوده و  علمـی خـود    هیـأت عملکرد اعضـای   ارتقاء کیفیتسازمانی نیازمند 

باعث آشکار شدن نقـاط ضـعو و قـوت    هر دانشگاه  علمی هیأتاعضای عملکـرد کیفیت 

شــوند آنــان گشــته و مقدمــه توســعه علمــی و رســیدن بــه اهـــداف دانشــگاه محســو  مــی 

هــای بنــابراین، ضــرورت دارد کــه بــا شــناخت ونــایو مــدیران گــروه ؛ (3149دهدشــت،)

 سـوی بـه علمـی   هیـأت ت بهبود عملکرد اعضای کارگیری این ونایو در جهآموزشی و به

نقــش  (9119از نظــر اولیــوا و پــاولز ) هــدف نهــایی یعنــی افــزایش کــارایی گــام برداشــت.

علمی در یک محـی  علمـی، مشـارکتی و     هیأتهای آموزشی ارائه کمک به اعضای گروه

پیشـرفت نظـام    درنتیجـه هـای تخصصـی بـرای بهبـود آمـوزش و      ای بـا هـدف کمـک   حرفه
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، 9، مشـاور 3کنندههماهنگنقش  چهارهای آموزشی . بدین منظور برای گروهاستشی آموز

مسلّم است یکی از ونایو اصلی گروهای  آنچهسازند. مطرح می 9و ارزشیا  1رهبر گروه

 وپرورشآموزشسازمان  شدهیینتعهای آموزشی ایجاد سیستمی است که طی آن مسئولیت

هـای آموزشـی را بـه اهـداف     توانـد گـروه  می آنچهمیان  به نحو مطلوبی انجام شوند. در این

علمـی اسـت. بـه اعتقـاد السـچینگر و       هیـأت خویش برساند توانمند کـردن اعضـای    مدنظر

های دهنده گروههای یاریعلمی یکی از مؤلفه هیأت( توانمندسازی اعضای 9111) 1فینگان

آن  موجـب بـه ی اسـت کـه   توانمندسـازی فراینـد   .استآموزشی در انجام این ونیفه خطیر 

تواننــد عملکردشــان را بهبــود بخشــند کارکنــان بــا فراگیــری دانــش، مهــارت و انگیــزه مــی

علمی یعنی قدرت بخشیدن بـه آنـان اسـت،     هیأت(. توانمندسازی اعضای 9113، 7)ساواجی

ها یا را در خود تقویت و بر ناتوانایی نفساعتمادبهبدین معنا که به آنان کمک شود تا حس 

ی درونـی  ها بـه آنـان انـروی و انگیـزه    ها غلبه کنند و همچنین برای انجام فعالیترماندگید

توانـد کیفیـت عملکـرد آنـان را افـزایش دهـد و بهبـود        خود می نوبهبهاین امر که  داده شود

هـای اساسـی آن   و تحقـق مطلوبیـت   وپـرورش آمـوزش عملکرد آنان باعث توسـعه کیفیـت   

؛ 9111 ،31گـاردنر  و ؛ سـیگال 9117، 4؛ بـک و بـرا   9117، 8داربی؛ 9113، 7گردد )لپینمی

بایست با فـراهم  های آموزشی می(. گروه9131، 39؛ اِیاپ و چانگ9118، 33هنه و مادوکس

؛ احسـاس  31علمی، احساس شایستگی هیأتاعضای  توانمند کردنکردن بستر مناسب برای 
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در آنان را ایجاد و  9حساس اعتمادو ا 1؛ احساس معنادار بودن9؛ احساس مؤثر بودن3استقالل

های آموزشی را در جهـت  تواند عملکرد مطلو  گروهخود می نوبهبهتقویت نمایند این امر 

و  وپـرورش آموزشنقش خود متناسب با شرای  و اقتضائات محیطی در  کارگیریبهتسهیل 

، 7؛ لپـین 3441، 1علمی به همراه داشـته باشـد )اسـپیرتزر    هیأتبهبود کیفیت عملکرد اعضای 

، 4؛ جینگ، سان و الو9119، 8؛ بوگلر و سامچ9111، 7؛ بالنچارد، کارلوس و رندلوف9113

 و عملکرد آنـان  تیفیکی ارتقا برتوانمندسازی اساتید  انکارغیرقابل ریتأث به توجه با (.9133

 عوامـل  و نقـش خـود   انواع دیبا های آموزشیگروه ،جامعه سطح در یآموزش نظام ییکارا

توانمندسـازی   سـمت  بـه  حرکت جهت در را یاساس یهاگام و گرفته نظر در را آن بر ؤثرم

 هیـأت کیفیت عملکـرد اعضـای   . بردارند ارتقاء کیفیت عملکرد آنان علمی و هیأتاعضای 

روشـی خـات توصـیو نشـده اسـت ولـی آن مسـتلزم         عنـوان بـه ای است که اندیشه علمی،

ی مناسب برای ارتقای نرفیت یـادگیری دانشـجویان   های آموزشمحتوا و تکنیک استفاده از

یادگیری به معنـای انتقـال    تدریس و علمی، هیأتتعریو کیفیت عملکرد اعضای در  .است

 هیـأت عملکـرد اعضـای   کیفیـت  (. در تعریفـی جـامع   9118)نیـومن،   دانش نیسـت  تکرار و

رائه مطالـب، برخـورد   های روشن، پیوستگی ارائه بازخورد به دانشجویان، ارائه مثالعلمی، ا

مختلـو آمـوزش،    هـای از روشمحترمانه با دانشجویان، یادگیری دانشجو محـور، اسـتفاده   

بیان انتظارات محی  یادگیری مطلو ، تعامل و ارتباطات با دانشـجویان، تشـویق مشـارکت    

های کالسی، دریافت نظر دانشـجویان، پـرورش تفکـر قیاسـی و     دانشجویان، طراحی فعالیت

علمی بر مبنـای   هیأتکیفیت عملکرد اعضای (. 3188تعریو شده است )صفری،ی استقرای

ــگ و فیتزســیمونز، 9139مــدل ســیمون،  ــارت، 9118؛ وان ــدعب ــه  ان ای، از؛ بعــد نقــش حرف
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ارتباطات، مدیریت ارائه دروس، تدریس و هدایت، شایستگی فرهنگـی، نظـارت و تضـمین    

 نیچنـ  بـه  توجـه  بـا  .اسـت ت کـالس  کیفیت تدریس، کیفیـت بـازخورد، تکـالیو و مـدیری    

کیفیـت عملکـرد اعضـای     بهبـود  و شـناخت  ،یکنـون  متحول و پررقابت  یشرا در ،یموارد

. رودبـه شـمار مـی    آن  یمحـ  و ی آموزشـی هـا سازمان آشکار یازهاین از یکیعلمی  هیأت

اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رواب  رهبـری  ( پژوهشی با عنوان 3149و همکاران )رحیمی 

انجـام دادنـد کـه نتـایج      علمی دانشـگاه گرای مدیران گروه و اثربخشی اعضای هیئتتحول

از واریـانس   83/1و که الگوی ساختاری از برازش خوبی برخـوردار اسـت   تحقیق نشان داد 

صـورت مسـتقیم و   ر رهبـری توانسـته بـه   متغی کند.را تبیین می هیأت علمیاثربخشی اعضای 

هیـأت  بـر اثربخشـی اعضـای     سـازمانی فرهنـگ از طریق متغیر میانجی  صورت غیرمستقیمبه

گــرا از طریــق تــوان گفــت کــه رهبــری تحــولمــی درواقــعاثــر معنــاداری بگــذارد.  علمــی

ن . جاللـی و همکـارا  دارد یعلمهیأت ترین اثر را بر اثربخشی اعضای قوی سازمانیفرهنگ

دانشـگاه   رتباط بین توانمندسـازی و تعهـد سـازمانی کارکنـان در    ( تحقیقی با عنوان ا3149)

 بـا توجـه بـه آزمـون تـی تـک نمونـه       نـد کـه نتـایج نشـان داد     انجـام داد  هـا سازمان اصفهان

بـا توجـه بـه سـطح     دانشـگاه اصـفهان   میزان توانمندسازی و تعهد کارکنـان در   ،شدهمحاسبه

 اسـت  یدر حالاین ، استو میانگین باالتر از حد متوس  و مطلو   11/1 معناداری کمتر از

و  11/1احساس معناداری و تعهد عاطفی با توجه بـه سـطح معنـاداری بیشـتر از      مؤلفه که دو

( تحقیقی بـا عنـوان   3141. امین مظفری و همکاران )استدر حد متوس   1میانگین بیشتر از 

نـد  انجـام داد  وزشی: مطالعه موردی دانشگاه تبریزآم هایگروهعوامل مؤثر بر نقش مدیران 

هــای ارتبــاطی و   که برای ایفای نقش رهبری در گروه آموزشی، مهارتکه نتایج نشان داد 

، نقـش  یـت درنهاهـا از قبیـل نقـش پژوهشـگری، نقـش مـدیریتی و       انسانی و برای بقیه نقش

بینـی کنـد.   مدل را پیش تواندفق  داشتن انگیزه می هیأت علمیکمک به پیشـرفت اعضای 

نامـه شـورای   مدیران گـروه آموزشـی در آیـین    هاینقشدستاورد تحقیق حاضر با توجه بـه 

عنـوان تنهـاترین عامـل مـؤثر در     عالی انقال  فرهنگی در ایران، شناخت عامــل انگیــزه بـه   

تحقیقی بـا عنـوان    3149دهدشت و همکاران در سال  .مدیر گروهی است هاینقشاجرای 

 هیـأت گیری از دیدگاه اعضای های آموزشی در تصمیمهای مدیران گروهبررسی توانمندی

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/872562
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/872562
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/872562
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/586645
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از انجام دادنـد کـه نتـایج تحقیـق نشـان داد       علمی و دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

گیـری  هـا در مراحـل تصـمیم   ان گروهکنندگان در پژوهش، توانمندی مدیردیدگاه شرکت

 زمینـه هـا در  علمـی، مـدیران گـروه    هیأت. از دیدگاه اعضای استتر از سطح مطلو  پایین

مناسـب، توانمنـدتر از سـایر مراحـل      هـای حـل راهمهارت انسـانی و نیـز در جسـتجو و ارائـه     

مرحلـه شـناخت    ها در زمینه مهارت فنی و درباشند. از دیدگاه دانشجویان، مدیران گروهمی

بررسی عوامل مـؤثر  ( تحقیقی با عنوان 3143) یعزتباشند. موضوع تواناتر از سایر موارد می

ارتقـای  آورده است کـه؛   مطالعه کیفی :آموزشی دانشگاهی هایگروهبر عملکرد آموزشی 

، روازایـن آموزشی توانمنـد و شایسـته اسـت.     هایگروهها در گرو کیفیت عملکرد دانشگاه

هــای مهــم مــدیران و مســئوالن آموزشــی یکــی از مســئولیت هــایگــروهبی عملکــرد ارزیــا

عواملی کـه  همچنین،  عالی است. ای و حفظ و ارتقای آموزشدانشگاهی برای توسعه حرفه

آموزشی تأثیرگذارنـد متنـانر نیسـتند و     هایگروهدر کران باال و پایین بر عملکرد آموزشی 

ای ارزیـابی  تحلیـل مقایسـه  ( تحقیقی بـا عنـوان   3141ان )همکاراربابی سرخو و  .اندمتفاوت

دانشـگاه علـوم    هـای آموزشـی دانشـگاه سیسـتان وبلوچسـتان و     های مدیران گروهگیتشایس

ه از کـ انجام دادند کـه نتـایج تحقیـق نشـان داد      درجه 171پزشکی زاهدان بر اساس الگوی 

 هیـأت علمـی  اعضای  ی،شهای آموزمعاونین، مدیران گروه / )روسا ییهادرج 171 یدگاهد

کارشناسان آموزشی و دانشجویان( مدیران گروه در حد مطلو  و حتی باالتر بود. بیشترین 

)خودارزیــابی( در شایســتگی رهبــری و    دیــدگاه خودشــان  آرهــا امتیــاز مــدیر گــروه  

تیمـی، از دیـدگاه    کـار  معاونین در شایسـتگی ارتباطـات و   / اگیری، از دیدگاه روستصمیم

ــأت علمــیاعضــای  ــتگی    هی ــدگاه دانشــجویان در شایس ــار تیمــی و از دی در شایســتگی ک

 بـود.  گیـری یمو تصـم ریزی و از دیدگاه کارشناسان آموزشـی در شایسـتگی رهبـری    برنامه

راه بـرای ارتقــای   91 ( در پژوهشـی بـا عنـوان   9137هـای آســیا ) دانشـگاه  یبنـد رتبـه مرکـز  

هـای  هـا ارتقـای کیفیـت و نقـش گـروه     دارد که یکی از ایـن راه های دانشگاه اذعان میرتبه

بیـان   ننـی همچدانـد.  ها مـی آن ارتقای رتبه دانشگاه تبعبهآموزشی در توانمندسازی اساتید و 

شند تا بتوانند با ها بادارند که برای تسریع در این امر باید مدیران قدرتمند در صدر گروهمی

های مختلو درگیر شده و سبب ارتقـای کیفیـت آموزشـی شـوند. مـدیریت منـابع       موقعیت

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/586645
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/544964
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/544964
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/544964
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های دانشـگاه در  ( در پژوهشی تحت عنوان نقش مدیران گروه9131انسانی دانشگاه شفیلد )

دارند که مدیر گروه نقش اول در رهبری علمی قـوی، هـدایت   توانمندسازی اساتید بیان می

هـا را  و توسعه بخش استانداردهای ممکن برای برتری دانشکده در تمـام فعالیـت   و مدیریت

توانمندسـازی   یانـداز چشـم ها برای اعمال رهبری بایـد در یـک   دارد. تمامی مدیران گروه

ها توسـ   ارائه راهبردهای دپارتمان موفق مدنظر قرار دهند. مدیران گروه منظوربهاساتید را 

قـرار بگیرنـد.    موردحمایـت ه و خـدمات مرکـزی دانشـگاه بایـد     همکاران خـود از دانشـکد  

بــر بهبــود کیفیــت  مـؤثر ( در تحقیقــی بــا عنـوان بررســی و شناســایی عوامــل  9111) یتـی نفر

گـروه   انـدازه  ازمانی،هـای سـ  دهد که ابعاد و ویژگـی نشان میعلمی  هیأتعملکرد اعضای 

 و بعـاتی مناسـ  النـابع اط دسترسـی بـه م   دانشـگاهی،  بـرون  و درون هایحمایت و آموزشی

 کارآمــد، اختارهای، ســگســترده ارتباطــات فعــال، رهبــری افــراد، ایحرفــه ارتقــای کــافی،

ی علمی، اندازه منابع مالی و هارشته میان و درون پژوهشی راهبردهای شخصی، هایویژگی

ل اساتید در پژوهش، کاهش استرس محی  کاری و نیـز پـذیرش   اعتبارات پژوهشی، استقال

واقع گـردد.   مؤثرعلمی  هیأتبر بهبود کیفیت عملکرد اعضای  تواندمی دکتری جویاندانش

مبـاحثی اسـت کـه     ازجملهعلمی  هیأتهای آموزشی و کیفیت عملکرد اعضای نقش گروه

کنندگان دانشگاه آزاد اسالمی را به خود جلب کرده است و عدم تناسـب نقـش   توجه اداره

علمی، موجب اتالف انروی و استعداد  هیأتاعضای های آموزشی و کیفیت عملکرد گروه

عوامل تولید و نیروی انسانی با ترکیب مناسب و معقول در جهت  کهاین جایبهآنان شده و 

زنند و سرمایه انسانی و فیزیکی های اساسی سازمان حرکت کنند، در جا میتحقق مطلوبیت

گـری   نقش تعـدیل  یین مدل ریاضیطراحی و تبلذا این پژوهش با هدف  دهند.را به هدر می

آموزشـی بـر بهبـود کیفیـت عملکـرد       یهـا گروهدر رابطه نقش  شناختیروان توانمندسازی

هـای  هـایی بـرای ایفـای نقـش گـروه     ، بـه دنبـال ایجـاد زمینـه    آزاد اسـالمی  یهادانشگاهاساتید 

ب بـرای  علمی و بسترسـازی مناسـ   هیأتآموزشی به نحو احسن و بهبود کیفیت عملکرد اعضای 

 از قرار ذیل است: پژوهش سؤاالت .استعلمی  هیأتتوانمند کردن اعضای 

آزاد  یهـا دانشـگاه اسـاتید  آموزشی تأثیر معنـاداری بـر کیفیـت عملکـرد      هایگروهآیا  .3

 دارد؟اسالمی 
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 یهادانشگاهاساتید  شناختیروان آموزشی تأثیر معناداری بر توانمندسازی هایگروهآیا  .9

 رد؟داآزاد اسالمی 

آزاد  یهـا دانشـگاه اسـاتید  آموزشی تأثیر معنـاداری بـر کیفیـت عملکـرد      هایگروهآیا  .1

 آنان دارد؟ شناختیروان توانمندسازی نقش تعدیل گریبا  اسالمی

 روش پژوهش

مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع 

این پژوهش توصیفی مدل معادالت ساختاری است. مشخ  مبتنی بر  طوربههمبستگی و 

پردازد و از نوع می هاآنبه توصیو وضعیت متغیرها و نیز رواب  میان  چراکهاست، 

با استفاده از تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل معادالت  چراکههمبستگی است، 

جامعه آماری  .میان متغیرها را آزمون و تبیین خواهد کرد زمانیهمساختاری رواب  

های آزاد اسالمی منطقه هشت علمی دانشگاه هیأتکلیه اساتید اعضای پژوهش شامل 

مشغول به تدریس  هادانشگاهدر این  3141-3149نفر ( که در سال تحصیلی  3134تهران )

آزاد اسالمی منطقه  هایدانشگاهنفر از اساتید  974. حجم نمونه شامل اندبودهو پژوهش 

نسبی  ایطبقهتصادفی  گیرینمونهکه با استفاده از فرمول کوکران و به روش هشت تهران 

 جهت انجام پژوهش از ابزارهای اندازه گیری زیر استفاده شده است: انتخا  شدند.

ای که مبتنی بر مدل با استفاده از مقیاس محقق ساخته آموزشی: یهاگروه ( پرسشنامهالف

که به ارزیابی نقش  شدهیهته، است( 9119و پاولز )نظارت و راهنمایی آموزشی اولیوا 

 صورتبه که استگویه  91های آموزشی پرداخته است. این مقیاس مشتمل بر گروه

 شدهیبنددرجه( 3کم )( تا خیلی 1ای خیلی زیاد )مقیاس لیکرت و با یک طیو پنج گزینه

(، 91تا  33های ر )گویه(، مشاو31تا  3های )گویه کنندههماهنگو چهار زیر مقیاس نقش 

 .نمایدیم یریگاندازه( را 91تا  13های ( و ارزیا  )گویه11تا  93های )گویه رهبر گروه

استفاده شده  77/1با ضریب آلفای کرونباخ  مورداشاره هاییاسمقاز زیر  در این پژوهش

 است.

فاده از مقیاس با است علمی: هیأتپرسشنامه استاندارد کیفیت عملکرد آموزشی اعضای  ب(
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علمی برگرفته از پژوهش ویلسون  هیأتکیفیت عملکرد آموزشی اعضای  استاندارد

. علمی پرداخته است هیأتکه به ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید  شدهیهته، است (3447)

مقیاس لیکرت و با یک طیو پنج  صورتبه که استگویه  93بر  شاملمقیاس این 

 نقشو نه زیر مقیاس  شدهیبنددرجه( 3تا خیلی مخالفم ) (1ای خیلی موافقم )گزینه

ارائه دروس  مدیریت (،8الی  7های )گویهارتباطات  (،1الی  3های )گویهای حرفه

فرهنگی  ، شایستگی(38الی  31های )گویه هدایت و تدریس (،39الی  4های )گویه

الی  99های )گویهکرد عمل کیفیت تضمین و راهنمایی و نظارت(، 93الی  34های )گویه

 ،یتدرنها( و 11الی  11های )گویهتکالیو (، 94الی  97های )گویهبازخورد  کیفیت(، 91

در این پژوهش از زیر  نماید.گیری می( را اندازه93الی  19های )گویهکالس  مدیریت

 استفاده شده است. 81/1با ضریب آلفای کرونباخ  مورداشاره هاییاسمق

با استفاده از مقیاس استاندارد : شناختیروان توانمندسازیستاندارد پرسشنامه ا ج(

که به ارزیابی  شدهتهیه، است( 3441) اسپریتزرکه برگرفته از  شناختیروان توانمندسازی

 گویه 39پرداخته است. این مقیاس مشتمل بر  هادانشگاهاساتید  شناختیروان توانمندسازی

 کامالً( تا 1موافقم ) کامالًای با یک طیو پنج گزینه مقیاس لیکرت و صورتبهکه  است

 (، 1تا  3 های)گویه بودن مؤثر احساس و چهار زیر مقیاس شدهبندیدرجه( 3مخالفم )

 حق انتخا ( و 4تا  7 های)گویه احساس شایستگی ،(7تا  9 هایگویه) داریمعنیاحساس 

 هایمقیاسر این پژوهش از زیر د .نمایدمی گیریاندازه( را  39تا  31 های)گویه

 استفاده شده است. 89/1با ضریب آلفای کرونباخ  مورداشاره

های علوم اجتماعی بندی آماری تحلیل دادهها از بستهاین پژوهش برای تحلیل داده در 

های توصیفی شاخ استفاده شد.  19/89 رواب  خطی ساختاری نسخه افزارنرمو  933نسخه 

رواب  فرضی ساختاری  نحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد.شامل میانگین، ا

 های برازندگی مدل نهایی گزارش شد.با مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند و شاخ 

                                                           
1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V12) 

2. Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 



 

56     

 49، پاییز 5سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 
 پژوهش هاییافته

 است موردبررسیاستفاده از معادالت ساختاری لیزرل بررسی کفایت نمونه  نیازهایپیشاز 

استفاده  KMO بردارینمونهاز آزمون کفایت  ر پژوهش حاضرد که برای بررسی این مهم،

 شده است:
 بردارینمونهآزمون کفایت  .1جدول 

 بردارینمونهآزمون کفایت  1/  811

 شاخ  کرویت بارتلت 39911/  791

 درجه آزادی 9813 آزمون کرویت بارتلت

 داریمعنیسطح  1/  113

بنابراین  ؛است 1/ 811معادل با  گیرینمونهکفایت مقدار که  دهدمی، نشان 3جدول شماره 

مقادیر باال  طورکلیبه. استمعادالت ساختاری مناسب مدل میزان نمونه برای استفاده از 

قابل کاربرد است. اگر این  هاداده)نزدیک به یک ( نشانگر آن است که تحلیل عاملی برای 

 مفید نخواهد بود. هادادهاملی برای باشد، احتماالً نتایج تحلیل ع 1/1مقدار کمتر از 

 
 پژوهش در حالت تخمین استانداردکمی مدل  .1نمودار 

توان این برداشت را ( می3)نمودار شماره  استانداردشدهگیری ضرایب از مدل اندازه

، همبستگی معناداری هاآنهای متنانر با نمود که بین متغیرهای مکنون مربوطه و شاخ 
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بارهای عاملی  یا 3بیانگر ضرایب مسیر درواقع، استانداردشدهب وجود دارد. ضرای

و  1باشند. برای داشتن روایی باید بین شاخ ها و نشانگرها میبین عامل 9استانداردشده

و بین بعد و شاخ ، همبستگی معناداری وجود داشته باشد. مدل تخمین استاندارد  9بعد

شود و تخمین ها حاصل میمدل داده 1مدلی است که از تطابق دو ماتریس کواریانس

دهد. در این مدل میزان رواب  بین شاخ  و بعد، بعد و واقعی پارامترهای مدل را نشان می

 استانداردشدهشود. ضرایب بین سؤاالت و متغیرهای تحقیق، ضریب شاخ  نشان داده می

. این استتحقیق در متغیر  7هر شاخ  گیریاندازهشدت توانایی  دهندهنشانکه  باشندمی

توانایی باالتر شاخ  در  دهندهنشانباشد،  ترنزدیک 3است و هر چه به  3تا  1ضریب بین 

 :باشندمی صورتبدینمتغیرهای مدل  7. ضرایب سطح معناداریاستسنجش متغیر 

 
در حالت اعداد استاندارد پژوهش کمی مدل .2نمودار   

                                                           
1. Path coefficient 

2. Standardized estimate 

3. Index 

4. Component 

5. Covariance Matrix 

6. Index 

7. T-value 
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. اگر این ضرایب باشندمیبین متغیرها  معناداری رواب  دهندهنشانضرایب معناداری 

متغیر مربوطه  گیریاندازهعدم توانایی شاخ  در  دهندهنشانباشند،  3/  47تا  -3/  47بین 

ریشه میانگین مجذورات به درجه آزادی،  3مقادیر کای دو ،9شماره  در جدول. باشندمی

برای  1دگی افزایشی، شاخ  برازن9، شاخ  نیکویی برازش1، برازندگی تطبیقی9تقریب

 بیان شده است. موردبررسیهر یک از متغیرهای 

 تأییدینتایج تحلیل عاملی  .2جدول 

 سطح معناداری بار عاملی متغیرها سطح معناداری بار عاملی متغیرها

 شناختیروان توانمندسازی آموزشی هایگروه نقش

 9/  77 1/  79 احساس شایستگی 38/  31 1/  47 کنندههماهنگ

 1/  19 1/  94 احساس استقالل 4/  39 1/  11 مشاور

 1/  17 1/  11 بودن مؤثراحساس  31/  99 1/  79 رهبر گروه

 8/  11 1/  11 ارزیا 
 9/  47 1/  99 احساس معنادار بودن

 1/  89 1/  13 احساس اعتماد

 کیفیت عملکرد

 7/  19 1/  19 نظارت 9/  94 1/  97 مدیریت کالس

 1/  91 1/  14 بازخورد 7/  33 1/  99 تباطاتار

 1/  71 1/  98 تکالیو 7/  17 1/  73 ارائه دروس

 1/  17 1/  71 تدریس
 1/  71 1/  11 مدیریت دروس

 1/  78 1/  19 شایستگی فرهنگی

= 2.78; GFI = 0.93; AGFI = 0.91; CFI = 0.93, IFI=0.93 /df2RMSEA = 0.087; X 

 

 )نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توس  مدل به ک شاخ  نیکویی برازشلیزرل ی

این شاخ   کند.محاسبه می کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه(

هر دوی این معیارها بین صفر تا یک،  مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. ازلحاظ

                                                           
1. X2 

2. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

3. CFI (Comparative Fit Index) 

4. GFI (Goodness of Fit Index) 

5. IFI (Incremental Fit Index) 



 53                             ..                                                    . گری تعدیل نقش ریاضی مدل تبیین و طراحی 

)البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛  شندنظری ممکن است منفی با ازلحاظاگرچه  متغیر هستند،

 و شاخ  نیکویی برازش هرچه ست(.ا هاحاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده چراکه

نیکویی برازش مدل با  باشند، ترنزدیک به عدد یک 3برازندگی ییافتهتعدیل شاخ 

اندازه  نوانعبه 9ریشه میانگین مجذورات تقریب معیار بیشتر است. شدهمشاهدههای داده

جذر برآورد واریانس شاخ   مقدار تفاوت برای هر درجه آزادی تعریو شده است.

هایی که برای مدل آزادی است، همان آزمون انحراف هر درجه واقعبهکه  خطای تقریب

دهنده نشان 18/1مقادیر باالتر از آن تا  است. 11/1از  کمتر برازندگی خوبی داشته باشد،

جذر برآورد واریانس شاخ   هایی کهمدل ای تقریب در جامعه است.خطای معقولی بر

، رواب  فرضی تیدرنها یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد. 3/1 هاآن خطای تقریب

برازندگی مدل نهایی  یهاشاخ ساختاری با مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند و 

مناسب مدل است، زیرا ریشه گزارش شدند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان از برازش 

بوده و معرف برازش مناسب  11/1(، کمتر از 187/1خطای میانگین مجذورات تقریب )

از  شناختیروان توانمندسازیبرای بررسی معناداری متغیر تعدیل گر  مدل پژوهش است.

که مقدار  دهدمیاز این آزمون نشان  آمدهدستبهآزمون سو بل استفاده شده است. نتایج 

 تأثیرنتیجه گرفت که  توانمیبنابراین  47/3است از  تربزرگ 18/9 شدهمحاسبهآماری 

جداگانه  صورتبهپژوهش  یهاسؤالدر ادامه به بررسی  .استمتغیر تعدیل گر معنادار 

 :شودیمپرداخته 

آموزشی تأثیر معناداری بر کیفیت عملکرد اساتید  هایگروه آیا: پژوهش اول سؤال

 دارد؟آزاد اسالمی  هایدانشگاه

 از طریق مدل معادالت ساختاری با استفاده سؤالبرای پاسخ به این  آمدهدستبهنتایج 

 :استزیر  صورتبهلیزرل  افزارنرماز 

 آموزشی  هایگروه تأثیردر خصوص  مقادیر مدل نهایی .3 جدول

 آزاد اسالمی هایدانشگاهبر کیفیت عملکرد اساتید 

                                                           
1. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

2. RMSEA 
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 هاشاخ فاهیم با رواب  م

 در مدل

مقدار 

 استانداردشده

 خطای

 3استاندارد

سطح 

 9معناداری

مقدار واریانس 

 1هتبیین شد

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه

 هایگروه نقش آیا

 بر معناداری تأثیر آموزشی

 اعضای عملکرد کیفیت

 دارد؟ علمی هیأت

34  /1 177  /1 93  /9 39  /1 P<0.05 
 ییدتأ

 فرضیه

 کیفیت بر آموزشی هایگروه برآورد استاندارد متغیر نقش، 1 جدول شمارهبه  با توجه

 9R= 1/ 39و =T 9/  93 مقادیر و همچنین 1/ 34 آزاد اسالمی هایدانشگاهاساتید  عملکرد

 بر آموزشی هایگروه ، نقشP<0.01 داریمعنیتوان نتیجه گرفت در سطح می که است

بنابراین فرضیه معناداری دارد،  تأثیر د اسالمیآزا هایدانشگاهاساتید  عملکرد کیفیت

 .گرددمی تأییدتحقیق 

 شناختیروانآموزشی تأثیر معناداری بر توانمندسازی  هایگروه آیا: پژوهش دوم سؤال

 دارد؟آزاد اسالمی  هایدانشگاهاساتید 

فاده از طریق مدل معادالت ساختاری با است سؤالبرای پاسخ به این  آمدهدستبهنتایج 

 :استزیر  صورتبهلیزرل  افزارنرماز 

 آموزشی  هایگروهدر خصوص نقش  مقادیر مدل نهایی .4جدول 

 آزاد اسالمی هایدانشگاهاساتید  شناختیروانبر توانمندسازی 

در  هاشاخ رواب  مفاهیم با 

 مدل

مقدار 

 استانداردشده

 خطای

 استاندارد

سطح 

 معناداری

مقدار واریانس 

 هتبیین شد

طح س

 داریمعنی
 نتیجه

 آموزشی هایگروه نقش آیا

 توانمندسازی بر معناداری تأثیر

 دارد؟ علمی هیأت اعضای

97  /1 147  /1 19  /1 39  /1 P<0.01 
 ییدتأ

 فرضیه

 بر آموزشی هایگروه متغیر نقشبرآورد استاندارد  ،9با توجه به جدول شماره 

 =1T/  19 مقادیر و همچنین 1/ 97 زاد اسالمیاساتید دانشگاه آ شناختیروان توانمندسازی

                                                           
1. Standard Error 

2. T-value 

3. R2 
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 ، نقشP<0.01 داریمعنیتوان نتیجه گرفت در سطح می که است 9R= 1/ 39و 

 تأثیر آزاد اسالمی هایدانشگاهاساتید  شناختیتوانمندسازی روان بر آموزشی هایگروه

 .گرددمی تأییدبنابراین فرضیه تحقیق  معناداری دارد،

آموزشی تأثیر معناداری بر کیفیت عملکرد اساتید  هایگروه آیا: پژوهش سوم سؤال

 آنان دارد؟ شناختیروانآزاد اسالمی با نقش تعدیل گری توانمندسازی  هایدانشگاه

از طریق مدل معادالت ساختاری با استفاده از  سؤالبرای پاسخ به این  آمدهدستبهنتایج 

 :استزیر  صورتبهلیزرل  افزارنرم

آزاد اسالمی  هایدانشگاهآموزشی بر کیفیت عملکرد اساتید  هایگروهنقش  مقادیر مدل نهایی .5جدول 

 آنان شناختیروان توانمندسازیبا نقش میانجی گردی 

 هاشاخ رواب  مفاهیم با 

 در مدل

مقدار 

 استانداردشده

 خطای

 استاندارد

سطح 

 معناداری

مقدار واریانس 

 هتبیین شد

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه

 هایگروه نقش آیا

 بر معناداری تأثیر آموزشی

 اعضای عملکرد کیفیت

 یباواسطه علمی هیأت

 دارد؟ آنان توانمندسازی

1771  /1 --- 71  /8 --- P<0.01 
 ییدتأ

 فرضیه

 کیفیت بر آموزشی هایگروه متغیر نقشبرآورد استاندارد  ،1با توجه به جدول شماره 

 آنان شناختیروان توانمندسازی نقش میانجی با اسالمیآزاد  هایدانشگاهاساتید  عملکرد

 داریمعنیتوان نتیجه گرفت در سطح می که است =8T/  71 مقدار و همچنین 1/ 1771

P<0.01آزاد اسالمی  هایدانشگاه عملکرد اساتید کیفیت بر آموزشی هایگروه ، نقش

بنابراین فرضیه تحقیق  ی دارد،معنادار تأثیر آنان شناختیروان توانمندسازی نقش میانجی با

 .گرددمی تأیید
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 گیرینتیجهبحث و 

شوند که نقشی های مهمی محسو  میسازمان ازجملهها و مراکز آموزش عالی دانشگاه

ت هر کشور در التحو مبدأتوان دانشگاه را می .استراتژیک در پیشبرد اهداف کشور دارند

ایجاد کرده باشند، برای ایجاد چنین  نرفیت را در خود این کهنظر گرفت به شرطی 

های سازمانی متمرکز شوند از آن جمله توجه به اهمیت و نقش نرفیتی باید روی قابلیت

آن  هیأت علمیسرمایه انسانی هر دانشگاه اعضای  ترینمهمشک منابع انسانی است و بی

 قعیتی را فراهم سازند کهها را شناسایی و موها باید بهتریند که در این مورد دانشگاهنباشمی

. یکی از عوامل مهم بر این امر، در حرفه و کار خود موفق باشند باارزشاین منابع انسانی 

مشغول به  هاآنعلمی در  هیأتهای آموزشی و پژوهشی است که اعضای نقش گروه

عملکرد نیروی انسانی جزء باشند همچنین کیفیت آموزشی و پژوهشی می هایفعالیت

و  )رحیمی شودمحسو  می هادانشگاه ازجملهاصلی حفظ و بقای هر سازمانی  ارکان

نقش تعدیل  طراحی و تبیین مدل ریاضیبنابراین این پژوهش، در صدد  ؛(3149،همکاران

آموزشی بر بهبود کیفیت  یهاگروهدر رابطه نقش  شناختیروان توانمندسازیگری 

بین نشان داد که  هاداده وتحلیلتجزیهاز  بود. نتایج حاصل هادانشگاهعملکرد اساتید 

 معناداری رابطهآزاد اسالمی  هایدانشگاهاساتید  عملکرد کیفیت و آموزشی هایگروه

علمی  هیأتهای آموزشی و کیفیت عملکرد اعضای نقش گروهدارد. باید گفت که  وجود

ه خود جلب کرده کنندگان دانشگاه آزاد اسالمی را بمباحثی است که توجه اداره ازجمله

علمی،  هیأتهای آموزشی و کیفیت عملکرد اعضای است و عدم تناسب نقش گروه

عوامل تولید و  کهاین جایبهموجب اتالف انروی و استعداد کارکنان سازمان شده و 

های اساسی سازمان نیروی انسانی با ترکیب مناسب و معقول در جهت تحقق مطلوبیت

 دهندو سرمایه انسانی و فیزیکی را به هدر می زنندحرکت کنند، در جا می

های آموزشی، ارتقای دانش، گروه اصلی ونایو و هامأموریتیکی از  .(3149جلیلیان،)

بایست عالوه بر تخص  می اساتید. است اساتیدای خود و مهارت و عملکرد علمی و حرفه

های هسته عنوانبهآموزشی  هایگروه ای را نیز دارا باشند.مهارت حرفه ای الزاماًرشته
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تعمق  خوبیبهو کارشناسان اجرایی و ستادی را  اساتیدتوانند ارتباط بین کیفیت بخش می

خواهد شد. لذا  انمنجر به پیشبرد امر آموزش و بهبود آن درنهایتاین ارتباط  بخشند که

 اندیشه وکر تولیدکنندگان ف عنوانبههای آموزشی کسانی هستند که از آنان اعضای گروه

 حوزه در مقوله این اهمیت به توجه با ،روازاین. ریزان آموزشی یاد شده استو برنامه

 به پاسخگویی برای کارآمد اساتید ازجملهانسانی  نیروی داشتن لزوم و عالی آموزش

 هر افزایش جهت در الزم بسترهای آزاد اسالمی دانشگاه دارد ضرورت محیطی، نیازهای

 از روشنی اندازچشم یک و نماید فراهم را خود اساتید کیفیت عملکرد نمیزا بیشتر چه

. نماید عمل موفق خود اهداف به دستیابی در تا بدهند ارائه آن اهداف و سازمان آینده

(، 3141مظفری و همکاران ) (، امین3149رحیمی و همکاران ) هاییافتهنتیجه فوق با 

(، 9137های آسیا )دانشگاه بندیرتبهمرکز  (،3143) عزتی(، 3149) همکاراندهدشت و 

( با نتیجه تحقیق حاضر 9111(، نفریتی )9131مدیریت منابع انسانی دانشگاه شفیلد )

بر بهبود کیفیت عملکرد  مؤثر( در بررسی و شناسایی عوامل 9111) نفریتیاست.  راستاهم

گروه  اندازه انی،ازمهای سکه ابعاد و ویژگی علمی به این نتیجه رسید هیأتاعضای 

 و بعاتی مناسالدسترسی به منابع اط دانشگاهی، برون و درون هایحمایت و آموزشی

 کارآمد، اختارهای، سگسترده ارتباطات فعال، رهبری افراد، ایحرفه ارتقای کافی،

ی علمی، اندازه منابع مالی و هارشته میان و درون پژوهشی راهبردهای شخصی، هایویژگی

ل اساتید در پژوهش، کاهش استرس محی  کاری و نیز پذیرش ژوهشی، استقالاعتبارات پ

 واقع گردد. مؤثرعلمی  هیأتبر بهبود کیفیت عملکرد اعضای  تواندمی دکتری جویاندانش

 هیأت اعضای توانمندسازی و آموزشی هایگروه نقشهمچنین نتایج نشان داد که بین 

دانشـگاه یکـی از    ر ایـن یافتـه بایـد گفـت کـه     دارد. در تفسـی  علمی رابطه معنـاداری وجـود  

از . اسـت ی اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی     های رسیدن بـه توسـعه  ترین راهمناسب

انگیـز بایـد اداره   ها در محیطی کامالً رقابتی همراه بـا تحـوالت شـگفت   سوی دیگر دانشگاه

اختیـار نیسـت و بایـد    شوند. در چنین شرایطی فرصت چندانی برای کنترل تمام کارکنان در 

بیشترین وقت و نیروی موجود صرف شناسایی محی  خارجی و داخلی سازمان شود و سایر 

 هـا دانشـگاه ونایو روزمره را به عهده کارکنان سازمان گذاشـته شـود. کارکنـان و اسـاتید     
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 از عهده ونایو محوله برآیند که مهارت، دانش، توانایی و انگیـزه  خوبیبهتوانند زمانی می

تواند در این زمینـه  بشناسند. ابزاری که می خوبیبهالزم را داشته باشند و اهداف سازمانی را 

قرار گیرد، فرآیند توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی فرآینـدی اسـت    مورداستفاده

اعضای سازمان، از طریق شناسایی و معرفـی شـرای  و عـواملی     نفسعزتکه باعث تقویت 

آورد؛ و تـالش در جهـت   برخورداری از قدرت را در افراد بـه وجـود مـی   که احساس عدم 

(. 3184رفع شرای  و عوامل یاد شده با کمک اقـدامات رسـمی در سـازمان اسـت )وطنـی،      

ورتـر؛ خشـنودتر و نوآورترنـد و محصـوالت و     دهد که افراد توانمند، بهـره شواهد نشان می

کنند و با وجـود افـراد توانمنـد،    توان ایجاد میخدمات را با کیفیت باالتری نسبت به افراد نا

شـوند از  وقتـی افـراد توانمنـد مـی    (. 3183، کمـرون شـود )وتـن و   سازمان نیز کارآمدتر می

الزم بـرای   حرتبکنند از قابلیت و یا احساس می گردندبرخوردار می اثربخشیاحساس خود 

احساس شایستگی بلکه احسـاس   تنهانه. افراد توانمند مندندآمیز یک کار بهرهانجام موفقیت

. آنان احسـاس برتـری شخصـی    الزم انجام دهند باکفایتدارند که قادرند کارها را  یناناطم

های جدید بیاموزنـد و رشـد   توانند راهی برای رویارویی با چالشکنند و معتقدند که میمی

(، امـین  3149ان )جاللـی و همکـار   هـای یافتـه (. نتایج این پـژوهش بـا   33441زیمرمنکنند )

(، اربـابی سـرجو و   3143(، عزتی )3149(، دهدشت و همکاران )3141مظفری و همکاران )

(، مدیریت منابع انسانی دانشگاه 9137های آسیا )بندی دانشگاه(، مرکز رتبه3141همکاران )

بررسـی  ( در 3149همکـاران ) دهدشت و است.  راستاهمنتیجه تحقیق حاضر  (9131شفیلد )

علمـی   هیـأت گیری از دیدگاه اعضای های آموزشی در تصمیمهای مدیران گروهتوانمندی

ــواز     ــران اه ــهید چم ــگاه ش ــجویان دانش ــه     و دانش ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــدگاه  ب از دی

تـر از  گیری پـایین صمیمها در مراحل تکنندگان در پژوهش، توانمندی مدیران گروهشرکت

مهـارت   زمینـه هـا در  علمـی، مـدیران گـروه    هیـأت . از دیدگاه اعضـای  استسطح مطلو  

باشـند. از  مناسب، توانمندتر از سـایر مراحـل مـی    هایحلراهانسانی و نیز در جستجو و ارائه 

هـا در زمینـه مهـارت فنـی و در مرحلـه شـناخت موضـوع        دیدگاه دانشجویان، مدیران گروه

                                                           
1. Zimmerman 
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هـا در  علمی، مدیران گروه هیأتباشند. همچنین از دیدگاه اعضای اناتر از سایر موارد میتو

گیـری کمتـرین   شـناخت موضـوع بـرای تصـمیم     مرحلـه ی مهـارت ادراکـی و نیـز در    زمینه

مهـارت انسـانی و در    ها در زمینهاند. از دیدگاه دانشجویان، مدیران گروهتوانمندی را داشته

 .اندمناسب، کمترین توانمندی را داشته حلراههای مختلو و انتخا  هجستجوی را مرحله

 هـای گـروه  بـین نقـش  نشـان داد کـه    حاصل از روش معادالت ساختاری و اینکه نتایج

آزاد اسـالمی بـا نقـش تعـدیل گـری       یهـا دانشـگاه عملکـرد اسـاتید    کیفیـت  و آموزشـی 

ی برخــی  بــه عقیــده  ارد.آنــان رابطــه معنــاداری وجــود د    شــناختیروان توانمندســازی

یک ضرورت است نـه یـک فرصـت.     های آموزشینظران امروز تغییر برای سازمانصاحب

نکته مهم آن است که برای پویش موفق در این وضعیت، باید الگوهایی برگزیده شوند کـه  

پویــایی و ســرعت تغییــر و تحــول نیازهــا همســان باشــد،  ازجملــهبــا شــرای  و ایجابــات آن 

که قادر باشند نیازهای جدید را با سرعت و خالقانـه شناسـایی کـرده و پاسـخگو      ایگونهبه

(. دانشگاه برای برخـورداری از کیفیـت عملکـرد بهتـر،     3141زاده، ترکمحمدی و باشند )

های بیشتر برای گسـترش یـادگیری، تـرویج دانـش، توسـعه      ساختارهای کارآمدتر و قابلیت

جامعه برای بهسازی مداوم فرایند آمـوزش و یـاددهی،    پژوهش، تولید علم و ارتباط مؤثر با

های (، نیازمند گروه3188)سرکارآرانی،  یخود نوسازعلمی و  هیأتتوانمندسازی اعضای 

های محول شده به آنان اسـت کـه بتواننـد بـه مـدد خلـق       آموزشی با تعهد باال در برابر نقش

ز وسیع، تعهد و شور و حـرارت الزم را  انداهای شناختی، توان نفوذ باال و چشممعانی و نقشه

علمی برای نهایت استفاده از استعداد و تالششـان جهـت ارتقـای عملکـرد      هیأتدر اعضای 

نتـایج ایـن    ایجـاد نماینـد.   هـای اساسـی سـازمان دانشـگاه    آن تحقـق مطلوبیـت   تبعبهخود و 

(، جاللـی  3141همکاران )مظفری و  (، امین3149همکاران )رحیمی و  هاییافتهپژوهش با 

(، اربــابی ســـرخو و  3143) یعزتــ (، 3149همکـــاران )(، دهدشــت و  3149و همکــاران ) 

(، مدیریت منابع انسانی دانشگاه 9137های آسیا )دانشگاه بندیرتبه(، مرکز 3141همکاران )

 ( در9137هـای آسـیا )  دانشگاه بندیرتبهمرکز  .استهمسو  (9111(، نفریتی )9131شفیلد )

دارد کـه یکـی از   های دانشگاه اذعـان مـی  راه برای ارتقای رتبه 91شی با عنوان بررسی پژوه

آن  تبـع بـه های آموزشـی در توانمندسـازی اسـاتید و    ها، ارتقای کیفیت و نقش گروهاین راه
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دارنـد کـه بـرای تسـریع در ایـن امـر بایـد        بیـان مـی   همچنینداند. ها میارتقای رتبه دانشگاه

هـای مختلـو درگیـر شـده و     ها باشند تا بتوانند بـا موقعیـت  ر گروهمدیران قدرتمند در صد

 اصـلی  مسـئله  آمـده دسـت به نتایج به توجه با بنابراین،؛ سبب ارتقای کیفیت آموزشی شوند

نقـش تعـدیل   آموزشی و کیفیت عملکرد با  یهاگروهبین نقش  رابطه وجود پژوهش درباره

 تأییـد  آزاد اسـالمی مـورد   یهـا دانشگاه تیداسا از دیدگاه شناختیروان توانمندسازیگری 

 .گرفت قرار

 هیأتطرح توانمندسازی اعضای  است الزم حاضر پژوهش نتایج به توجه با بنابراین

سه سطح  ها درهای آزاد اسالمی سراسر کشور به اجرا درآید و این برنامهعلمی در دانشگاه

االستخدام باشد و علمی جدید  هیأت. سطح یک مخصوت اعضای شوند بندیدسته

های یادگیری، مهارت ـ های قوانین و مقررات، یاددهیها در حوزهگذراندن کلیه برنامه

علمی متقاضی  هیأتدو مخصوت اعضای  گردد. سطحپژوهشی و ارزشیابی اجباری 

و  گرددها اختیاری در این سطح بیشتر برنامه. ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری باشد

اساتید که  ایگونهبهمقرر گردد. ، اجباری شدهمشخ اعات خاصی که در برنامه تنها س

سطح سه مخصوت اعضای  بنا به تخص  و عالقه خود، دست به انتخا  بزنند. بتوانند،

علمی متقاضی ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی بوده و افراد متناسب با عالقه و  هیأت

همچنین  .گذرانندمیرا  شدهتعیینپیشنهادی، ساعات های تخص  خود از بین برنامه

که آموزش عالی برای ارتقا کیفیت آموزشی و نگاهداشت نیروهای فعال  گرددمیپیشنهاد 

توانمندسازی روحیه و  چراکهاز شیوه توانمندسازی استفاده کنند  هاآنو بهبود عملکرد 

و فعال نماید و سبب پرورش  شوق پردهد که محی  دانشگاهی را ای را به اساتید میانگیزه

در  ازپیشبیشهای آموزشی همچنین، نقش گروه و ؛روحیه دانشجویی دانشجویان شود

ها توانمندسازی گروه این بهبرجسته شده تا اثرات توجه  ازپیشبیشمحی  دانشگاهی 

وگیری س به توانمی هامحدودیت این ازجمله کارکنان و اساتید را هم در پی داشته باشد.

و همچنین  متنوع و متفاوتاینکه پارامترهای کیفیت عملکرد  احتمالی نتیجه تحقیق به دلیل

های در پاسخگویی به پرسشنامه موردمطالعههای اساتید دانشگاه مناسبعدم همکاری 

مانند استخدام، ترفیع،  مسائلینتایج این پژوهش در  تأثیرگذاریتحقیق به خاطر ترس از 
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 آزاد اسالمی دانشگاه اندرکاراندستمدیران و  دارد ضرورت که ؛...و حقوق و مزایا

ارتقا کیفیت آموزشی و نگاهداشت نیروهای فعال و زمینه  در گذاریسرمایه به ازپیشبیش

 بهبود عملکرد اساتید از شیوه توانمندسازی استفاده کنند.
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