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Abstract 
Empowering the teaching staff is required for the development and progress of 

education-oriented organizations in the face of global changes. Therefore, the 

purpose of this study was to elaborate on the background model of strategies and 

consequences of competitive advantages based on the empowerment of faculty 

members and university professors. In this applied paper, a qualitative 

methodology based on the foundation theory was employed. The study population 

consisted of educational elites (faculty members and experienced professors) in 

non-profit and private universities and institutions of higher education in 

Mashhad. The subjects were selected using snowball sampling. The data 

collection tool was a semi-structured interview and the data obtained from the 

interviews were coded and analyzed. After grouping the codes, 10 main 

categories, 57 sub-categories and 50 concepts were obtained, which were 

organized in a paradigm model as strategies (strategic thinking, organizational 

transformation, organizational innovation and career innovation) and 

consequences (organizational culture development, organizational development, 

productivity and social development, environmental development and strategic 

thinking). The results suggested the process of developing competitive advantage 

strategies based on empowering university professors. Given the broad range of a 

university’s customers, it is recommended that the managers of higher education 

institutions develop expert projects to identify and foster the necessary capabilities 

and competencies for university professors, recruiting human resources based on 

their skills and capabilities. The universities will continue to grow in the field of 

education and research, and this growth will lead to the development of a 

competitive advantage 
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 بر نیمبت رقابتی مزیت پیامدهای و راهبردها ایزمینه مدل تبیین

 هادانشگاه اساتید و علمییئته اعضای توانمندسازی
 

 جهانگیری صادق
 ایران، نیشابور، اسلامی آزاد دانشگاه، نیشابور واحد، مدیریتروه گ

 چرابین مسلم
 ایران، نیشابور، اسلامی آزاد دانشگاه، نیشابور واحد، مدیریت گروه

 کریمی محمد
 ایران، نیشابور، اسلامی آزاد دانشگاه، نیشابور واحد، مدیریت گروه

 وحید ساعتچیان
 ایران، مشهد، السلامیهعلامام رضا  المللیبیندانشگاه  ،بدنییتتربگروه علوم ورزشی و 

 چکیده

محور در مواجهه با تغییرات جهانی های آموزشمسیر توسعه و پیشرفت سازمان، آموزشیتوانمندسازی کادر 

ای راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر تبیین مدل زمینه، هدف پژوهش حاضر روینازا. است

با  ،شناسی کیفیروش ازنظرپژوهش حاضر  ها است.و اساتید دانشگاه علمیهیئتتوانمندسازی اعضای 

ی پژوهش شامل جامعه .داردقرار  یکاربرد یقاتتحق یهدف در زمره ازنظرو رویکرد نظریه داده بنیاد 

 علمیهیئتی شهر مشهد )اعضای انتفاعیرغ -یدولتیرغ یسسات آموزش عالؤو م هادانشگاه آموزشینخبگان 

نفر  91 ،گیری هدفمند و نظری و بر اساس اصل اشباعاتجربه( بودند که با استفاده روشِ نمونهو اساتید ب

های حاصل از ساختاریافته بود و دادهمصاحبه نیمه، هاآوری دادهنمونه انتخاب شدند. ابزار جمع عنوانبه

بندی قرار گرفتند. نتیجه گروه وتحلیلتجزیهمحور و انتخابی مورد ، ی کدگذاری بازها در سه مرحلهمصاحبه

مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی شامل:  50مقوله فرعی و  51، ی اصلیمقوله 10دهنده نشان، کدها

توسعه فرهنگ ی و نوآوری شغلی( و پیامدها )سازمان ینوآور، یتحول سازمان، یتفکر راهبردراهبردها )

ارائه  راهبردی(و پرورش تفکر  یطیمح توسعه، یوسعه اجتماعت، وریبهرهارتقای ، یسازمانتوسعه، سازمان

حصول  ها جهتفرآیند راهبردهای ایجاد مزیّت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی اساتید دانشگاه»شده است و 

 شود که مدیران آموزشدهد. با توجه به طیف مخاطبان و مشتریان دانشگاه توصیه میرا نشان می «پیامدها

د های لازم برای اساتیسازی توانمندیهای کارشناسی شده را جهت شناسایی و پیادهها طرحگاهعالی در دانش

 های خود جذب و استخدام نمایند.دانشگاه اجرا کنند. همچنین نیروی انسانی را بر اساس توانمندی

 :کلیدی هایواژه
 .بنیاد داده نظریه، توانمندی هایمدل، توانمندسازی، علمیهیئت اعضای

 
 است نیشابور واحد اسلامی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

های مربوط به شکاف کار و نگرانی ییردر حال تغ ماهیت
شده است. همچنان  یبررس دیمتعد هایرشتهها توسط مهارت

 ییبا فشارها، در این قرن در حال حرکت هستند هاسازمانکه 
ها فشار ینشد. ا یسازمان ییراتاند که منجر به تغمواجه شده
، وعتن یشافزا، شدنجهانی، یفنّاوراستفاده از  یششامل افزا

 ییراتنرخ تغ یشافزا، یفیتخدمات مؤثر و باک سویبهحرکت 
اغل مش ینکمتر ب یپذیرتر با مرزهان انعطافهای سازماو طرح

 .(Dubois et al., 2004) شودمی
، لمشاغ ییردر حال تغ یتو ماه یسازمان ییرتغ ینا درواقع
 ,Cochran) هستند یانسان یهبر سرما تأکید یشعلت افزا

( اشاره داشتند 2020و همکاران ) Alsaqri(. هرچند که 2009
، ملیت ،تأهل، که توانمندسازی در بین اساتید وابسته به سن

های فردی نیست ولی مدرک تحصیلی و سایر ویژگی
، نتیبرخلاف رویکرد س یستگیبر شا یمبتن یکردرو حالبااین

 یریهایشان تغافراد و شایستگی سویبهتمرکز را از مشاغل 
 .(1921، و همکاران محمدی)علی دهدمی

ن تریمنطقی، یهای سازمانترین طرحدقیقاز سوی دیگر 
 و یابیهای بازارترین برنامهپیچیده، یسازمان یساختارها

 یک یتوفقم ییتنهابه یوتریهای کامپترین سیستمپیشرفته
ها و برنامه، ساختارها، هاکنند. طرحنمی ینسازمان را تضم

سیله وتنها به هاآنکنند بلکه د عمل نمیخوخودیها بهسیستم
 ،)احمدی و سیاح شوندحفظ و محقق می، افراد هستند که اجرا

شناخت بهتر مدیریت منابع انسانی شایسته  روینازا(. 1921
توانایی ایجاد مزیت رقابتی پایدار را فراهم  هاسازمانبرای 

صور ت آورد. علاقه به مدیریت منابع انسانی مبتنی بر اینمی
 1دارهای رقابتی پاییتمزاست که افراد در محل کار منبع اصلی 

ها یباً همه بر این باورند که سازمانتقرهستند. در قرن کنونی 
کنند یا خدماتی که ارائه بر اساس کالاهایی که تولید می

بلکه رقابت اصلی در زمینه افرادی ، کنندرقابت نمی، دهندمی
 ,Gautam & Bhandari Ghimire)کنند است که استخدام می

(. در عصر دانایی که گستردگی ارتباطات مرزهای 2017
ها برای بقا و بالندگی به سازمان، جغرافیایی را درهم نوردیده

 هواسطبهمحور نیاز دارند تا منبع انسانی فرهیخته و دانش

                                                            
1. sustainable competitive advantage 

2. competitive advantage 

تخصص و توانمندی آنان چارچوبی برای افزایش ، کارآیی
 (.1921، و همکاران یا نمایند )کاشفاثربخشی سازمان مه

وکار فرآیند و ماهیت کسب، خدماتی نیز هایسازماندر 
 ،بر منابع مشهود و تسهیلات تولیدی استوار باشد کهآنبیش از 

های نامشهود برای خلق ارزش است. وابسته به منابع و سرمایه
 هاسازمان، ها(خدماتی و دانشی )مانند دانشگاه هایسازماندر 

پایدار برای اطمینان از  9به کسب یک مزیت رقابتی
(. لذا 1921، و همکاران پذیری خود نیاز دارند )عزیزیرقابت

 هایی است کهمزیت رقابتی شامل مجموعة عوامل یا توانمندی
همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر 

 هم سازمان یک، رقابتی مزیت به دستیابی . لذا برایسازدیم

 هایتوانمندی هم کند و توجه خود خارجی یتموقعبه باید

، (. این راهبرد1911، دهد )خاندوزی قرار موردتوجه را داخلی
. استدر راستای بالندگی منابع انسانی  9همان توانمندسازی

ه یک بلک، نوعی انگیزه کاری درونی است تنهانهتوانمندسازی 
(. Kang et al., 2017) استگرایش انگیزشی فعال نیز 

افراد باعث ایجاد تفاوت  هایفعالیتتلاش و  کهینااحساس 
مدیران بایستی شرایط  درنتیجهشود. در سازمان می تأثیرو 

سازمان را طوری مهیا کنند که هر شخص بتواند توانمندتر شود 
 (.1922، و همکاران )صادقیان

شیوه نوین ایجاد انگیزش و  عنوانبهامروزه توانمندسازی 
ترین مباحث روز مدیریت بدل به یکی از داغ، افزایش عملکرد

بررسی  منظوربه( 2020) همکارانو  Al-Omariشده است. 
نشان دادند ، نقش توانمندسازی در افزایش عملکرد کارکنان

، یرییادگ، فرآیندهای درونی، که توانمندسازی بر عملکرد کلی
 جهدرنتیداشت.  تأثیرکننده یت مصرفرشد و همچنین رضا

رد کلی مثبتی بر دستیابی به عملک تأثیرتواند توانمندسازی می
 ایجاد مزیت رقابتی داشته باشد. درمجموعو رضایت مشتری و 

نیروی انسانی کارآمد ، پرواضح است که در دنیای امروزی
شاخص عمدۀ برتری یک سازمان نسبت به سازمان دیگر 
است. این موضوع در بستر آموزش عالی نیز صادق است. 

و تربیتی در  آموزشیترین نهاد عالی عنوانبهدانشگاه 
کند. توانمندسازی منابع انسانی نقشی مهم و اساسی ایفا می

ا ندی نیازمند است تا بدانشگاه کارآمد به نیروی انسانی توانم

3. empowerment 
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دو عنصر نظام تولید و اشتراک دانش را در ، مندتعامل نظام
بر گفتمان  تأکید(. 1921، و همکاران خود تضمین کند )فاضل

ه شود که براهبردی اساسی سبب می عنوانبهتوانمندسازی 
ه نگریسته شود ک شدهشناختهابزاری  عنوانبهتوانمندسازی 

هی در پرتوی آن قادر خواهند بود به سمت منابع انسانی دانشگا
(. 1921، حرکت کنند )کمالی ینیآفرارزشکارآفرینی و 

Badawy  توانمندسازی تأثیرضمن مقایسه  (2018) همکارانو 
بر تعهد سازمانی و کیفیت زندگی شغلی اساتید  شناختیروان

کشورهای مصر و هند نشان دادند که کارکنان از سطوح 
 کیفیت زندگی شغلی و، شناختیروانسازی متفاوت توانمند

توانمندسازی کارکنان هندی  کهطوریبهتعهد برخوردار بودند. 
داری نسبت به نفوذ و معنی، در ابعاد خودمختاری یژهوبه

کارکنان مصری بیشتر بود. علاوه بر این کارکنان مصری سطح 
در تعهد عاطفی و هنجاری گزارش  خصوصبهتعهد بالاتری را 

دگی کیفیت زن ازنظربین دو نمونه تحقیق ، وجودینبااکردند. 
های بر اساس یافته هاآن درنهایتکاری تفاوتی مشاهده نشد. 

های پیشنهاد کردند که مدیران باید به تفاوت یقشانتحق
 ای داشته باشند.فرهنگی توجه ویژه

ه همراه با تحولات رقابتی کنونی ک شدتبهدر شرایط 
برداری مناسب ای جز بهرهها چارهسازمان، انگیز استشگفت

یک منبع مزیت رقابتی ندارند  عنوانبهاز نیروی انسانی 
(Schneider et al., 2017)که  گونههمانبرداری این بهره ؛ که

باید از طریق توانمندسازی کارکنان صورت گیرد. ، اشاره شد
 دارمثبت و معنی تأثیراز محققان  علاوه بر این بسیاری

توانمندسازی را بر مزیت رقابتی پایدار گزارش کردند 
(Gautam & Bhandari Ghimire, 2017 ؛Al-Omari et al., 

 (.Badawy et al., 2018؛ Kadhim et al., 2018؛ 2020
Flavell  یتوانمندساز( در بررسی 2019) همکارانو 

 یادگیری یهایبا فناور یریپذانطباق یبرا یاندانشگاه
ناوری و از ف یریکارگبهبیان داشتند که ضرورت ، یکیالکترون

، یناختش ییراتتغباعث ایجاد  یجیتالیدحرکت به سمت سواد 
شود. اساتید می یتوانمندسازی در برزو عمل یاو  یعاطف

( نیز در تحقیقی با هدف طراحی 1921) و همکاران دمیرچی
یادگیری سازمانی به  بر اساسالگوی توانمندسازی کارکنان 

که شامل روابط یادگیری سازمانی و  آمدهدستبهالگوی 
ها و پیامدهای شاخص، هامؤلفه، توانمندسازی کارکنان

یادگیری سازمانی بود اشاره کردند.  بر اساستوانمندسازی 
فتند که توانمندسازی کارکنان بر اساس همچنین نتیجه گر

، وریتواند موجب افزایش بهرهیادگیری سازمانی می
، تیآشنایی و کاربرد اسناد بالادس، بهبود مستمر، سالاریشایسته

در بین کارکنان گردد. احمدی و سیاح  غیرهمزیت رقابتی و 
های مشارکت و نقاط قوت کمیته زمینه( دریافتند که 1921)

هایی مانند ایجاد توان در شاخصسازی اساتید را میتوانمند
 آموزشیمشارکت در فرآیندهای ، اطلاعات و روزآمدی، انگیزه

، غنای شغلی، تسهیل ارتباطات تخصصی، و پژوهشی
ندی بهای منظم و کامل دستهگرایی و انجام ارزشیابیتخصص

با توجه به نتایج مطالعه و نگرش مثبت اساتید  نیبنابرا؛ کرد
ود که شهای کمیته توانمندسازی پیشنهاد مینسبت به برنامه

ریزی از طریق نیازسنجی و همچنین نظرسنجی از اساتید برنامه
، ساختاری ازنظرها در اجرایی کردن برنامه هاآنو مشارکت 

( 1921همچنین فاضل و همکاران ) .پیشرفته و جدید شوند
ؤثر های مابعاد و مؤلفهشناسایی »ای تحت عنوان نیز در مطالعه

بر  تأکیدبر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی با 
نسل سوم و چهارم نتیجه گرفتند که الگوی ارائه  هایدانشگاه

تواند توانمندسازی منابع انسانی شده در این پژوهش می
نسل سوم و چهارم  هایدانشگاهدانشگاهی با رویکرد استقرار 

ها باید بتوانند ضمن تحلیل وضعیت اهرا ارزیابی کند و دانشگ
 هایاقدام به ارائه طرح، گیری از تجارب موفقکنونی و بهره

 توانمندسازی کارا و اثربخش منابع انسانی دانشگاهی نمایند.
 ینترممه کهینابا عنایت به توضیحات فوق و با توجه به 

منابع ، ها و درنهایت کل جامعهوری در سازمانعامل بهره
ای پس تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه، انی استانس

در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است. بدین سبب 
ر رو د های پیشبخشی از سازمان عنوانبهها است که دانشگاه

وجه ت، این زمینه با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی
ی ز مفاهیمیکی ا. دارندخاصی را به پرورش اساتید مبذول می

، که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده
، ینههب یانسان یهشک سرما بدون .توانمندسازی اساتید است



 

 

    11 ص    ...ای راهبردها تبیین مدل زمینه | همکاران و جهانگیری

  5511پاییز   | 15 شماره | 51 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 یتآن مز یقتوانند از طرمی هاسازمانمهم است که  یروش
ه دنبال این مطالعه ب درنتیجهکنند؛ کسب و حفظ  رقابتی پایدار

پیامدهای مزیت رقابتی ای راهبردها و آن است که مدل زمینه
مبتنی بر توانمندسازی اساتید دانشگاه را بررسی نماید تا 
مشخص گردد که آیا در آموزش دانشگاهی هم توانمندسازی 

 توانند مفید و مؤثر باشند یا خیر؟می

 روش

و  روش ازنظرو  یکاربرد، هدف ازنظر حاضر پژوهش
یفی با ک هایپژوهش ها در دستهداده یورآگرد یاستراتژ

داده  یهنظر یکردگیرد. روقرار می «1بنیاد داده یهنظر»رویکرد 
د را به منهای نظامسلسله رویه یک ییاستقرا صورتبه، یادبن

 ندک یجادا موردمطالعه یدهای درباره پدگیرد تا نظریهکار می
(Strauss & Corbin, 1998) .یفیک روشیپژوهش با  ینا در، 

راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازی مدل 
ه توج یتاهم یشنما یدر راستا هادانشگاه علمیهیئتاعضای 

شود. مراحل و نحوه انجام پژوهش در ها ارائه میبه شایستگی
 نشان داده شده است. 1 شکل

 . 1شکل 

 دیاگرام مراحل پژوهش

 

 
 

 آموزشیشامل تمامی نخبگان  حاضر پژوهش یآمارجامعه 
ی اعانتفیرغ -یدولتیرغ یو مؤسسات آموزش عالها در دانشگاه

ه با بودند ک( باتجربهو اساتید  علمیهیئتشهر مشهد )اعضای 
انتخاب ، یادداده بن یهتوجه به اصول پژوهش نظر

گیری نمونهبا گیری هدفمند آغاز شد و کنندگان با نمونهشرکت
 یمکه به توسعه مفاه یانتخاب افراد منظوربه ینظر

ند کمک کن یشترگیری بدر حال شکل یهو نظر توسعهدرحال
ه سابقشوندگان داشتن معیار انتخاب مصاحبه .یافتادامه 

ات و مؤسس دانشگاه مناسب آموزش و پژوهش در سطح
ی شهر مشهد با سابقه انتفاعیرغ -یدولتیرغ یآموزش عال

 بود. سال در این حوزه 15خدمت بالای 

                                                            
1. grounded theory 

ای است که در مرحلهی )اشباع نظر یارمع، حجم نمونه ازنظر
ط ده و روابیامدر ارتباط با مقوله به دست ن یدیجد یهاآن داده

حجم  تیدهنده کفانشان( شده است تأییدها برقرار و مقوله ینب
ه بود ک یقبل یهاتکرار داده، یاشباع نظر یارنمونه بود. مع

با  درمجموع. (Byrne, 2001) پژوهشگران با آن مواجه شدند
تکرار شد(  تأییدمصاحبه مجدد جهت  9نفر مصاحبه ) 91

شناختی های جمعیتویژگی 1صورت گرفت که در جدول 
 نمونه ارائه شده است.

 مسئله یابی تهیه طرح پژوهش بررسی مسئله هاآوری دادهجمع انجام مصاحبه

 ارائه نظریه هایکدگذار اشباع

 گیریبندی و نتیجهجمع اعتبار سنجش

 بله

 خیر

 هادادهبررسی 
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 .1جدول 

 شوندگانشناختی مصاحبهمعیتهای جتوصیف ویژگی
 بازه انحراف استاندارد/ درصد میانگین / فراوانی 

 جنسیت
  12/1 19 مرد
  91/1 2 زن

 91-15 9/1 1/51 سن
 میزان تحصیلات

  5/1 12 دکتری
  1/91 9 یسانسلفوق

 15-90 1/1 1/11 سابقه کاری

گام نخست بعد از  در، هاداده یگردآور منظوربهدر ادامه 
نمای از مصاحبه عمیق با راه، هاو پیشینه یقتحق یاتادب یبررس

ها هداد یابزار گردآور عنوانبهساختاریافته پرسشنامه نیمه
مشاهدات خود را از محیط پژوهش و محقق استفاده شد و 
ها آوری و در زمان تحلیل دادهشونده جمعافراد مصاحبه

 یلساعت )به دل 9تا  دقیقه 90 ینباستفاده کرد. هر مصاحبه 
تا به اشباع  یقهدق 59 یانگین( با میعوقا یادآوریها و پاسخ ییرتغ

ها از تحلیل داده جهت درنهایتیافت. ها ادامه داده یدنرس
 ،استفاده شد که روشی برای شناسایی یتحلیل محتوای قرارداد

. ها( موجود در داخل متن استتحلیل و گزارش الگوهای )تم
اشتراوس  یلیتحل یهافنای و روش مرحله، هاداده یلتحل در

امل ش یلروش تحل ینقرار گرفت. ا مورداستفاده ینو کورب
بندی و ارتباط دادن مقوله، باز( یها )کدگذارداده یمفهوم بند

که  «خط داستان»ساخت ، (یمحور یبین مقولات )کدگذار
( و یانتخاب دگذاریسازد )کمرتبط می یکدیگرمقولات را به 

 یظرن یایاز قضا یای گفتمانبه آن با مجموعه یدنبخش یانپا
؛ Strauss & Corbin, 1998) شودمی، ( استیمی)مدل پارادا

Glaser & Strauss, 2017 ؛Punch, 2013) .یبرا، درنتیجه 
و  ی)ب( محور، )الف( باز یها از سه نوع کدگذارداده یلتحل

 .(Strauss & Corbin, 1998ید )استفاده گرد نتخابی)ج( ا
 یارج معپن از مطالعه با استفاده ینا تعیین اعتبار منظوربه

، ذیریتأییدپ یا تأیید یتقابل، یریکه شامل باورپذ یابیارز
 یندرآف ی. بررساستفاده شد شوداعتماد و اصالت می یتقابل

در  یادیگروه پژوهش که تجربه ز یپژوهش توسط اعضا

 ناظران از نظرات ادهاستف، داشتند یفیک هایپژوهش ینهزم
 و پژوهشی آموزشیخبره  یداسات ازجمله یرونیب

لف مخت یهاها )استفاده از دادهداده یسازمثلث، )تأییدپذیری(
ان زم یسازو مصاحبه( و مثلث یدانیم بردارییادداشتمانند 

 یندمختلف در فرآ یهای زمانگیری در نقطهنمونه یق)از طر
حاصل  جینتا یاییسنجش پا منظوربه. یداستفاده گرد( ژوهشپ

ه ها استفاده شد کارزیاب ینب یاییاز روش پا یزها ناز مصاحبه
رعایت  همچنین برای به دست آمد. 11/0 یزتوافق ن یبضر

شناسی اهداف مطالعه و روش، مسائل اخلاقی در این مطالعه
ده اد یحمختصر توض صورتبه موردنظرافراد  یپژوهش برا

ای حق داده شد که در هر مرحله یناناطم ینا هاآنشد و به 
 یرا دارند و اطلاعاتشان محرمانه باق لعهانصراف و ترک مطا

 خواهد ماند.

 هایافته

نیاد ویژه نظریه داده بتحقیق کیفی و به هایروشگیری از بهره
ای در زمینه موضوع راهبردها و پیامدهای مزیت رقابتی یا زمینه

ویکرد ر، هادانشگاه علمیهیئتی بر توانمندسازی اعضای مبتن
ی که نگاهی صورتبهجدیدی را به این حوزه به همراه داشت. 

ی موجود و هاچالشو  هاتیظرفبرای شناسایی  ترقیعم
 بینشی خاص و متفاوت نسبت، شناخت زیربنایی یک پدیده

ها و به عبارتی این ظرفیت ازجمله کند.به موضوع ایجاد می
اقدامات اشاره کرد که  هاکنش یاراهبردها توان به مقولات می
 رموردنظ یدههایی برای پدحلکه راه را در بر گرفتههدفمندی 

وی از س شوند. یجیو نتا یامدهاپ یجادفراهم سازند و منجر به ا
 یراهبردهاراهبردهای کنش و کنش مقابل مربوط به ، دیگر

تحت ، ایاداره و برخورد با پدیده، کنترل یبرا دهیجادشا
کنش و  یجهنت یامدهاپشود. می و خاص شدهمشاهده یطشرا

وجود دارد  یدهاست که در خصوص پد یطیواکنش شرا
(Strauss & Corbin, 1998.) یامدهایپباید  دیگرعبارتبه 

از  دهشگرفتهکار  هها بها و واکنشکنش کارگیریبهحاصل از 
با توجه به مطالب  ند.وش ییشناسامجری  هایدانشگاهسوی 

در این بخش ، در زمینه چیستی راهبردها و پیامدها ذکرشده
از  شدهیآورجمعهای های حاصل از تحلیل دادهیافته
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ای بر اساس سه مرحله های زمینهها و یادداشتمصاحبه
 انتخابی و محوری ارائه گردید.، کدگذاری باز

ها و های حاصل از مصاحبهند کدگذاری باز دادهدر فرآی
ای مفاهیم متعددی شناسایی شد که بر های زمینهیادداشت

اساس نزدیکی موضوعی و مفهومی در قالب دو بخش 
 شدهاستخراجباز  یکدهاراهبردها و پیامدها ارائه خواهد شد. 

در  در مورد راهبردهاای های زمینهها و یادداشتاز مصاحبه
 ارائه شده است. 9 جدول

 .2جدول 

 در زمینه راهبردها شدهاستخراجکدهای باز 
 کد باز ردیف

 سواد دیجیتالی در اساتید 1
 یسازمان یچابک ساز

 شغلمهندسی  9
 یمنابع انسان هاییستمس سازیینهبه 9
 العمرمادام یادگیریو  یبه بازآموز یازن 1
 شغلی هایمهارتو ارتقای  سازییغن 5
 و اثربخش یاپو یریتمد 1
 یمهارت یهااز کارکنان بخصوص آزمون یتناوب یهاو آزمون یابیاستفاده از ارز 1
 اطلاعات یمناسب در حوزه فناور یافزارو نرم یافزارسخت یوجود ابزارها 1
 و روشن یحصر یاهداف راهبرد ینتدو 2

 تفویض اختیار ارائهو  یاثرگذار 10
 آموزش و بهسازی منابع انسانی 11
 توانمند اساتید یریکارگاشاعه فرهنگ به یقاز طر یفرهنگ یبسترساز 19
 منابع ینتأم یسازمان برا هاییاستراتژ ییرتغ 19
 گیریتصمیممشارکت در  11
 یرمتغ یطبا توجه به شرا یننو هایروشو استخدام به  یریکارگبه یمیقد هایروشگذر از  15
 توانمندسازی اساتیدبر  یعملکرد مبتن یابیاستخدام و ارز هایروش یتقاضا 11
 توانمندسازیبر  ینظام پرداخت مبتن یجادا 11
 ثبت تجربه افراد در حافظه سازمان 11
 توجه به گردش اطلاعات و دانش سامانی 12
 اساتیدتوسط  یابیارز یهاحلو راه هایدها یانب 90
 سازیتجاریی و توسعه و پژوهش یعلم یهاپارک یجادا ینهدر زم ییهاطرح سازییادهپ یلازم برا یطفراهم ساختن شرا 91
99 
99 
91 

 بازمهندسی فرایندها و توجه به کار تیمی و ایجاد جو مشارکتی
 بازخورد اقتضایی در راستای مهندسی شغل ارائهکنترل و ، آموزش
 یداساتهای دفتر توسعه توانمندیایجاد 

 
 یهاکنش یاها در مورد کنش، راهبردهاکدگذاری باز بخش 

ی )منابع انسانی محور یدهکه از پداست  یخاص متقابل
و  ایزمینه یطشرا تأثیرشوند و تحت منتج می شایسته(
 قرار دارند.گر مداخله

های ها و یادداشتاز مصاحبه شدهاستخراجباز  یکدها
 ارائه شده است. 9پیامدها در جدول در مورد ای زمینه
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 .3جدول 

 در زمینه پیامدها شدهاستخراجکدهای باز 
 کد باز ردیف

 در بین اساتید توانمند و مشهود ینیع هایمهارتبه  یانتزاع هایمهارت یلتبد 1
 اساتید توانمنداشاعه فرهنگ استفاده درست از  یقاز طر یفرهنگ یبسترساز 9
 آموزشیبرتر و جایگاه رقابتی در راستای تبلور پویایی  هایموقعیتکسب  9
آنان از نحوه کاربرد مطلوب از  یحمنظور درک صحبه اساتید برای توسعه مزیت در سطوح دانشگاهی ییاستاندارد جهت آشنا یهاارائه نمونه 1

 اساتید توانمند
 اساتید توانمند یدگاهبر اساس د کاربردی هایمهارتارائه  5
 یضروراساتید توانمند در مشاغل لازم جهت انتصاب  هاییرساختفراهم نمودن ز 1
 مسئولان به توانمندسازی اساتید نگرش ییرتغ 1
 اجتماعی –های فرهنگی ایجاد شدن شرایط مناسب برای طرح موضوعات ذهنی بین اساتید در راستای توانمندسازی و توسعه آگاهی 1
 اساتید توانمند اجتماعی – یفرهنگ یازهایرفع ن رایب یژهو یراهبرد یهابرنامه ینتدو 2

 توانمند اساتید یمساعد ماندگار یطشرا یجادا 10
 ی در بین اساتید توانمنددانش و فناور، بر علم یمبتن یفوظا یبا هدف اجرا یادگیریتوسعه فرهنگ  11
 مبتنی بر توانمندسازی یسازمانفرهنگسطح  یارتقا 19
 یضرور یهابا ارائه آموزش اساتید یتوانمندساز 19
 در مدیریت اساتید یریتیسازمان با کاهش سطوح مد یریپذانعطاف یشافزا 11
 ی و خلق روحیه خلاقانه در بین اساتید توانمندمشارکت یریتسبک مد یریکارگبه 15
 مختلف هایدانشگاه ینب یرقابت یبهبود فضا 11
 اساتید توانمنددر استخدام  سالارییستهشا 11
 یت در بین اساتید توانمندو خلاق یسطح نوآور یارتقا 11
 توانمندیبر  یمبتن اساتیدعملکرد  یابیارز یهاو شاخص یارهامع یفو تعر ینتدو 12
 با رویکرد مزیت رقابتی (هایمشتر یاها نسبت به جامعه هدف )دانشگاه اساتیدارتقا درک  90
 توانمندسازی یایو شناخت نسبت به مزا یآگاه یها جهت ارتقادانشگاه اساتید یروابط اجتماع شدن متأثر 91
 توانمندسازی اساتید یبر رشد و بالندگ یرشانو تأث یمجاز یاجتماع یهانقش شبکه یینتب 99
 آموزشیهای و حوزه هایدانشگاه یندر ب یرقابت یتعوامل تحقق مز ترینمهماز  یکی عنوانبه اساتید توانمند یمعرف 99
 و کارمندان( یداسات، یان)دانشجو هایمشتر یمنطق یازهایو اهتمام به ن یابیبازار 91
 های ارزیابی عملکرد اساتیدتغییر در معیار 95
 اییقهو سل یمواز هاییماز اتخاذ تصم یشگیریپ 91
 و پژوهشی آموزشیدر راستای توسعه  هااهداف و برنامه یکپارچگی 91
 هاعرصه یدر تمام یرقابت یتمز یجادا 91
 یجامعه دانشگاه یاجتماع یهاتوجه به ارزش 92
 دانشجویان و اساتید ینب تریقعم یاو رابطه یوندپ یبرقرار 90
 اساتید توانمند یقز طرو پژوهشی ا آموزشی هایفعالیتبه دانشجویان و جذب  یتجلب رضا، حفظ 91
 مخاطبان شناسیروانشناخت رفتار و  ینهو ارزشمند در زم یدارائه اطلاعات مف 99

حاصل از  یخروجدر مورد ، پیامدهاکدگذاری باز بخش 
 ییرونو ب یدرون یط. با توجه شرااستراهبرده کارگیریبه

شود بینی میارائه شده پیش یراهبردها ینشده و همچن یبررس
 حاصل گردد. یرز یامدهایکه پ
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ها و نتایج حاصل از کدگذاری انتخابی در این بخش یافته
که در فرآیند کدگذاری باز بر  آمدهدستبهو محوری مفاهیم 

ارائه ، دهی گردیداساس دو بخش راهبردها و پیامدها سازمان

های تحقیق بر اساس های فرآیند تحلیل دادهشود. یافتهیم
در جدول  راهبردهاهای انتخابی و محوری در مورد کدگذاری

 است. مشاهدهقابل 1

 .4جدول 

 های حاصل از کدگذاری انتخابی و محوری در زمینه راهبردهالهمقو
 مقوله محوری مقوله انتخابی
 یسازمان یسازچابک یتفکر راهبرد

 شغلمهندسی 

 یهای منابع انسانسازی سیستمبهینه

 العمرمادام یادگیریبه بازآموزی و  یازن

 و اثربخش یاپو یریتمد
 و روشن یحصرراهبری اهداف  ینتدو

 آموزش و بهسازی منابع انسانی یتحول سازمان

 و ادارات هاسازماندر  یستگیمطلوب استفاده از شا یجو شناخت نسبت به نتا یگسترش آگاه
 یستهشا اساتیدکارگیری اشاعه فرهنگ به یقاز طر یفرهنگ یبسترساز

 منابع ینتأم یسازمان برا یهااستراتژی ییرتغ
 گیریمشارکت در تصمیم

 ثبت تجربه افراد در حافظه سازمان
 توجه به گردش اطلاعات و دانش سامانی

 هاامکانات و منابع موجود در دانشگاه یاستانداردساز
 یسازمان ینوآور

 
 یرمتغ یطبا توجه به شرا یننو هایروشاستخدام به و  یمی توانمندسازیقد هایروشگذر از 

 توانمندسازی اساتیدبر  یعملکرد مبتن یابیاستخدام و ارز هایروش یتقاضا

 اساتیدو عملکرد  توانمندسازیبر  ینظام پرداخت مبتن یجادا
 های اساتیدایجاد دفتر توسعه توانمندی

 یطشرا یاساس ییراتتغ یلماهر و متخصص به دل یروهایبه ن یازن نوآوری شغلی

 سازیتجاریی و و پژوهش یعلم یهاپارک یجادا ینهدر زم ییهاطرح سازییادهپ یلازم برا یطفراهم ساختن شرا

اند ارائه شده مقوله اصلی 1 با شدهییشناسا یراهبردها
ا راهبرده یرونیو ب یهای دروندهنده چالشپوشش کهطوریبه

 مزیت رقابتی مبتنی بر توانمندسازیکارگیری به یامدهایو پ
 ینوآور( 9، یتحول سازمان( 9، یراهبردتفکر ( 1شامل؛ 
 است.، ( نوآوری شغلی1ی و سازمان

حاصل از کاربست راهبردها به کمک کدگذاری  پیامدهای
انتخابی و محوریِ اطلاعاتِ حاصل از کدگذاری باز در شکل 

ارائه شده است. 9
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 .2شکل 

 انتخابی و محوری در زمینه پیامدهاهای حاصل از کدگذاری مقوله

 
که  مقوله 1حاصل از راهبردها در  شدهییشناسا یامدهایپ

( ارتقای 9، یسازمانتوسعه( 9، یتوسعه فرهنگ( 1شامل؛ 
( پرورش 1( توسعه محیطی و 5، یتوسعه اجتماع( 1، وریبهره

منطبق بر راهبردها  یادیکه تا حدود ز است، تفکر راهبردی
 هستند. یزن

 گیریبحث و نتیجه

در راستای راهبردها و پیامدهای ایجاد مزیت  پژوهش یجنتا
 10الب ها در قرقابتی مبتنی بر توانمندسازی اساتید دانشگاه

مفهوم ارائه شد که در مدل  50مقوله فرعی و  51، مقوله اصلی
تحول ، یراهبردتفکر شامل؛ راهبردها )، (9شکل )موجود در 

عه توسی و نوآوری شغلی( و پیامدها )سازمان ینوآور، یسازمان
وری و توسعه بهرهارتقای ، یسازمانتوسعه، فرهنگ سازمان

ود شراهبردی( میو پرورش تفکر  یطیمح توسعه، یاجتماع
فرآیند راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر »که 

ان را نش «صول پیامدهاها جهت حتوانمندسازی اساتید دانشگاه
 یینبو ت قایسهو م هایافته یرامونبخش بحث پ یندر ا دهد.می

 .گیردیقرار م موردبررسیعوامل  یکبه تفک هایافته ینا
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مراتب تحقق راهبردها نمایش داده شده سلسله 9در شکل 
، سازمانی نوآوری، است که به ترتیب شامل تفکر راهبردی

شود.تحول سازمانی و نوآوری شغلی می

 .3شکل 

 مراتب راهبردهاسلسله

 
 

 و بصیرت و فهم است یک یتفکر راهبردتفکر راهبردی: 
انداز و خلاقانه و واگرا بوده و با چشم یدینفرا عنوانبه

توسط رهبران سازمان مرتبط است. تفکر  شدهیطراح یدورنما
مداوم است که هدف آن رفع ابهام و معنا  یندفرا یک یراهبرد

فکر تدر تحقیق حاضر محیط پیچیده است.  یکبخشیدن به 
 یراستا چارچوب نگرش یناست که در ا یکردیرو، یراهبرد

د؛ کنرا عرضه می یآفریند و مفاهیم اثربخشرا می یارزشمند
در ، یممفاه ینعمیقاً توجه داشت که منظور از ا یدهرچند با
و نه  است اساتیدنگرش  ینیبازآفر، کشور آموزشیسیستم 

، تدر تربی، نوپا جریانی عنوانبه، هادانشگاه. دانش آن ةتوسع
های متناسب با ارزش، اساتیدسازی و توانمندسازی ادهآم

یت ترب و برای ورود به عرصة تعلیم، و نیازهای جامعه اسلامی
و  حمدی)علی دنکننقشی اساسی ایفا می، انداز آیندهدر چشم
سازد تا را قادر می یرمد یتفکر راهبرد (.1921، همکاران

 مؤثر است ظرموردنبه اهداف  یدر دستیاب یبفهمد چه عوامل
 ین(. ا1921، احمدی و سیاحمؤثر نیست و چرا؟ ) یککدامو 

ا از عملیات روزمره ب اساتید یشهامر مستلزم فراتر رفتن اند
 یهدف تمرکز بر قصد و نیت راهبرد بلندمدت موردنظر برا

 یهای راهبردگزینه یافتن یکار است. جستجو براوکسب
 یردراهب یریتمد ینداز فرا یبخش عنوانبهمناسب که معمولاً 

 است. یتفکر راهبرد یعمل ةمهم نتیج ینا، گیردانجام می

ه ریزی شدنوآوری فرایندی مستمر و برنامهنوآوری سازمانی: 
است که موجب افزایش توان و مزیت رقابتی سازمان و در 

 شودیند کلی موجب افزایش درآمد و شهرت سازمان میآبر
(Kissi et al., 2012 .)Hamel and Ruben (2000 )ندمعتقد 

 عنوانهببلکه  یریتیخواسته مد یک عنوانبهنوآوری نه صرفاً 
گردد. نوآوری می یتلق هاسازمانکار وضرورت در کسب یک

، های نو در زمینة فرایندهاپذیرش و اجرای ایده، شامل ایجاد
 بازاریابی است هایروشتولیدات و خدمات جدید یا 

نوآوری  درواقعدر تحقیق حاضر . (1921، )احمدی و سیاح
هایی که برای اجرای ایده عنوانبه از سوی اساتید سازمانی
بر این اساس در . شودتعریف می، جدید است دانشگاه
، یسطح آزاد، جو نوآوری هستند یکه دارا هاییدانشگاه

 یشترپذیری مخاطره بپذیری و تحملانعطاف، یخودمختار
جو نوآورانه و اقدامات نوآورانه  ینبت بمث یبوده و همبستگ

 .(Shanker et al., 2017) گرددبهتر مشاهده می یزن هاآن
 یها دارادر دانشگاه یریتانتخاب سبک مدتحول سازمانی: 

سبک  یکتوان از همواره نمی اگرچههایی است که تفاوت
 طیبا توجه به شرا، ینبنابرا؛ کرد یرویمشخص در سازمان پ

آنان را  به یاراتاخت یضتفو باید یرانمد، هادانشگاهاساتید در 
و  یارکتمش یریتمد سویبه یشتریب یلو تما یندنما یشترب

گیری تنها با بهره، Toffler (2005)به گفته یند. گرا نماتحول
ه است ک ییراتکردن خود تغ یتهدا یبرا ییرخلاقانه از تغ

تفکر 

 راهبردی

کوچک شدن و 

سازمانی، چابک سازی

مهندسی مجدد، بهینه 

 ها یستمسسازی و 

 غیرهو 

نوآوری 

 سازمانی

ی هاروشگذر از 

قدیمی، تقاضای 

ی استخدام هاروش

 مبتنی بر شایستگی 

 و غیره

تحول 

 سازمانی

شکل گیری مشاغل 

جدید، گسترش 

آگاهی، بسترسازی 

 و غیرهفرهنگی 

نوآوری 

 شغلی

ی هاروشگذر از 
 قدیمی

ارزیابی عملکرد مبتنی بر 
 توانمندسازی

نظام پرداخت مبتنی بر 
 توانمندسازی
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ای و به آینده یمدر امان بمان یندهشوک آ یباز آس یمتوانمی
صورت هب ییر. استمرار و تداوم تغیابیمتر دست بهتر و انسانی

د خو ی. لذا اگر واحدپابرجاستهمواره  یراصل انکارناپذ یک
 ،مجبور به شکست یداعضاء جامعه ننما یگرگ با درا هماهن

 ,Robbins؛ 1911، خاکیگردد )شدن مییفضع، انحلال

، یتحول سازمان (.1911، سیان و اعرابیپار ترجمه، 1994
مند( است که با )نظام یو اصول شدهیزیربرنامه یندیفرآ

ها و اصول علم رفتاری کاربردی در گیری از ارزشبهره
است  یفردی و سازمان یاثربخش یشافزا یدر پ، هاسازمان

(French & Bell, 1995 ، ،1910ترجمه الوانی و دانایی فرد .)
 هایگیرد. محرکچینی انجام نمیبدون مقدمه یسازمانتحول 

 یند. انگیربازار سرچشمه می یا یط سازمانیاصولاً از مح ییرتغ
گسترش آگاهی و ، زهای جدیدنیا یلها مواردی از قبمحرک

 گیرندیبرمرا در  های سازمانشناخت و تغییر استراتژی
ازمان در س ییربرای تغ یتواند محرکمی یرمد ییناکارا ینهمچن
 باشد.

 ندنیازم هاسازمان بقای و حیات تداوم نوآوری شغلی: تضمین
 به که است مشکلات با مقابله های جدیدروش و هاحلراه

 جدید محصولات و فرایندها، هاروش در نوآوری و خلاقیت
 نوآوری و خلاقیت، سازمانی هر در حقیقت در. دارد بستگی
 ار هاآن باید کوشید ولی دارد وجود هاآن کارکنان در ایبالقوه

 ذیرفتهپ هاسازمان در باید واقعیت کرد. این تبدیل فعلیت به
 وسعةت پایة و است تحول و حرکت عامل بنیادی انسان که شود

 به هتوج سایة در کشورها توان اقتصادی افزایش و اقتصادی
 هاسازمان مدیریت روینازااست  حساس و راهبردی منبع این
 رورشپ در و سعی انسانی نیروی صحیح کارگیریبه با باید
و  بپیماید )دلگرم را سازمان تکاملی راه، آن بهتر چه هر

 یک عنوانبه نوآوری طوری که مفهومهمان. (1925، همکاران
 تمزی پایداری و ارزش خلق برای توانمندسازی حیاتی ابزار

 هایپیچیدگی با متغیر بسیار یطدر مح هاسازمان رقابتی
 توانمندسازی اساتید نیز باعث .شودمی شناخته روزافزون

 نبه ای دستیابی برای ظرفیت خود تمام از آنان تا شودمی
 نمایند. استفاده هاسازمان مأموریت

نتیجه نهایی مقوله اصلی هستند و از دیگر  طرفیکازپیامدها 
ساز توسعه مقوله مرکزی هستند. در ادامه به خود زمینه، سو

در این خصوص پرداخته  شدهاستخراجهای بررسی مقوله
 شود.می

 تیرضا، سازنده یسازمانفرهنگ یک یجاداتوسعه فرهنگی: 
بت مث یکار یطمح یک یجادداده و در ا یشرا افزا منابع انسانی

محمدی و )علی استهمکاران مؤثر  ینتعاملات ب یشبا افزا
سازمان  یوبه نح یففرهنگ وظا ین. در ا(1921، همکاران
ز ا ییبه سطح بالا یدنرس یشود که کارکنان را براداده می

 Meterko) کندکمک می، یو اهداف سازمان یشخص یترضا

et al., 2004).  که فرهنگ  هاییدانشگاهدر با توجه به نتایج
حفظ  شدتبهغالب  یباورها و هنجارها، هاارزش، دارند یقو
ز آن ا اساتیداز  یادیشوند و تعداد زمی یینروشن تب طوربهو 

. همچنین دهندکنند و آن را گسترش میمی یتحما
ر د ولو تح ییرهای تغترین زمینهاز اساسی یسازمانفرهنگ

 سطوح مختلف دانشگاهی است. لذا در صورت توسعه
 یوانو فشار ر یآشفتگ شاهد، و ناسالم یفضع یسازمانفرهنگ

های آن احساس که نشانه ودبر روی اساتید خواهیم ب
خود  نسبت به ینیو بدب یسرخوردگ، یدیناام، انزوا، یدرماندگ

وری و کاهش بهره صورتبهاست و آثار آن  یگرانو د
. (Robbins & Coulter, 1995) شودظاهر می یشغل یتینارضا

 ینتدو یرو یسازمانفرهنگکه  شدهدادهنشان  ینا علاوه بر
رد عملک، یشغل یزشانگ، یشغل یترضا، یاهداف و استراتژ

، مشارکت کارکنان یزانم، یو نوآور یتخلاق، یسازمان
 تأثیر هاسازمان یکوشی و اثربخشسخت، گیریتصمیم

 .(Weber & Pliskin, 1996) گذاردمی
و  مندنظام، فرایندی کاربردی، سازمانیتوسعه: سازمانیتوسعه

دانش  مبتنی بر، کوشدمستمر در گستره سیستم است که می
ات تغییر، گیری از راهبردها و فنون آنعلوم رفتاری و با بهره

 یاونهگبهسازمان را  «فرایندی-ساختاری»فرهنگی و ، شناختی
ایجاد و هدایت کند که به تواناسازی سازمان برای 

گشایی خلاق و مشکل، های راهبردی کارآمدگیریجهت
و  اقتضائات حال متناسب با تغییرات و، خودسازی اثربخش

در راستای تضمین و بهبود اثربخشی و سلامت ، آینده محیط
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و  نگربا رویکرد کل سازمانیتوسعهسازمان بینجامد. امروزه 
راهبردی مبتنی بر زیرمایه اساسی آگاهی و هوشیاری در یک 

 تشخیص وطور دائم به به، چرخه سیستمی متعامل و پویا
ارزشیابی و ، اجرا، یزیرطرح، گیری راهبردیجهت
سازی تغییرات لازم و مطلوب در گستره سازمان نهادینه

شود و پردازد. این چرخه یادگیری سازمانی را موجب میمی
 ،زاده و صباغیانبرد )ترکاز آن بهره بسیار می حالدرعین
در نهادهای  سازمانیتوسعهای که در کاربست . نکته(1915

داشته شود  دور نگه ازنظرها نباید آموزش عالی و دانشگاه
متمایز  هاسازماناز دیگر نهادها و  آن راهایی است که ویژگی

، هایابد که ارزشاهمیت می روازآنسازد. این نکته می
گونه در این یسازمانفرهنگطورکلی باورها و به، هانگرش

 هانآنتظاراتی متکی است که جامعه از ها و انهادها بر کار ویژه
 دارد.
 یهای اصلاز دغدغه یکی عنوانبهوری بهره یشافزاوری: بهره
)مصلحی و  هر کشور است گیرانیمو تصم ییاجرا یرانمد

 وریبهره(. با توجه به نتایج توسعه 1925، کجورصلاحی
ه هر جامع یشرفتپ یکی از پیامدهای ملموس باعث عنوانبه

، یکاریب، تورم یزانم، در سطح رفاه یینقش به سزا و شده
پذیری در سطح جهان دارد. سلامت اقتصادی جامعه و رقابت

و  ایازهو رشد ن یتجمع یشافزا، منابع یتبا توجه به محدود
، یدر صحنه جهان یدرقابت شد ینهای بشری در اخواسته

 وری. بهرهاستوری عامل رشد و بقا در بلندمدت بهره
 فیتیهای توسعه و ارتقای کاز شاخص یکی عنوانبهتواند می

 یشهای افزااز راه یکی عنوانبهو  شودلحاظ  یدر هر سازمان
و  قمری) در نظر گرفته شودگذاری در هر سازمان سرمایه

 (.1921، همکاران
سعه تو، سازمان ملل یفتعار ینبر اساس آخرتوسعه اجتماعی: 

به »است که منجر به بهبود در  اتییراز تغ یندیفرا یاجتماع
، و همکاران )جغتایی شودمی «یروابط اجتماع»و  «یستنز

 یافض یجادو ا یضجهت رفع تبع در یاجتماع توسعه. (1925
ام ها گهای بالقوه انسانتوانایی بروز یمناسب برا یاجتماع

بر این اساس . (1921، محمدی و همکاران)علی داردیبرم
زی ی در توانمندساهدف توسعة اجتماعکسب مزیت رقابتی با 

از منظر به نقطه مطلوب ها دانشگاه یدنرساساتید باعث 
 شود.و پژوهشی می آموزشی

در جامعه  یانمشتر یتدر مبحث رضامقوله محیطی: 
کارمند و استاد دانشگاه اطلاق ، به دانشجو یمشتر، یدانشگاه

، یمؤسسه آموزش عال یاشود که بسته به سطح دانشگاه می
ر د کهینحوبهسطوح متغیری دارد. ، یزآنان ن یتجلب رضا

آموزش و در حوزه  یهنیازهای اول ینها تأمدانشگاه یبرخ
 یجادا ار یتاز رضا یقبولقابلتواند سطح دانشگاه می پژوهش

، محمدی و همکارانو علی 1921، ح)احمدی و سیا کند
 هایفعالیتسطح از توجه و پرداختن به  ینا یکنل (.1921

و  ییتموجب نارضا، و برتر تربزرگ هایدانشگاهدر  دانشگاه
، ورینازاخواهد شد.  یانانتظارات و توقعات مشتر ینعدم تأم

 و آموزشیهای زیرساخت یها و حتتنوع و گستره فعالیت
ر شناخت رفتا یها متفاوت است. از طرفدر دانشگاه پژوهشی

و  ایازهمخاطبان و اهتمام و توجه به ن شناسیروانو  یانمشتر
و  یرانای است که مدویژه یازآنان امت یهای منطقخواسته

کند می اریی یگاهشانجا بیتو تث یقتوف یرکارشناسان را در مس
، یانمشتر یازهایادراکات نادرست از ن، و در نقطه مقابل

 ادیجا، برنامه، نظم داشتن خواهد برد. یراههها را به بفعالیت
 یهاو توجه به ارزش موقعبهو  اندازهبهارائه اطلاعات ، ارتباط
احترام و اعتماد به آنان ، یمو تکر یجامعه دانشگاه یاجتماع

 هایفعالیتبه  هاآنو جذب  یترضا، یانساز حفظ مشترزمینه
یجه نت توانبا توجه به این می خواهد شد. و پژوهشی آموزشی

موضوع و عدم توجه به عوامل  ینغفلت از اگرفت که 
های به گزینه دانشگاهاز  یانمشتر ییبازدارنده موجب جابجا

ارائه  یاقشار دانشگاه یکه خدمات مشابه برا یگزینجا
رسد توانمندسازی در بین اساتید می به نظرلذا  گردد.، دهندمی

شناخت محیطی پیامد مطلوبی را در کسب مزیت با هدف 
 رقابتی از منظر مخاطبان آن ایجاد خواهد کرد.

فکر ت پرورش یامدهایو پ یجنتاپرورش تفکر استراتژیک: 
 ،حفظ هوشیاری مدیران یمقوله فرع چهارشامل  یکاستراتژ

چگی یکپار، ایهای موازی و سلیقهپیشگیری از اتخاذ تصمیم
. بود و ایجاد مزیت رقابتی در تمامی عرصهها اهداف و برنامه

لذا با توجه به طیف مخاطبان و مشتریان دانشگاه که شامل 
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ها کارمندان و اساتید است. اگر اساتید دانشگاه، دانشجویان
نند راهبردهایی ما، های فردی خودنتوانند با تکیه بر توانمندی

ای ستتحول سازمانی و نوآوری سازمانی در را، تفکر راهبردی
، توسعه اجتماعی، وریبهره، سازمانیتوسعه، توسعه فرهنگی

پرورش تفکر ایدئولوژیک و توجه به مقولات محیطی را فراهم 
کنندگانش نخواهد بود و قادر به جلب رضایت مصرف، کنند

پذیر دوام چندانی در مقابل جذابیت سایر نهادهای آموزش
بنابراین ؛ (1921، محمدی و همکاراننخواهد آورد )علی

ها شود که مدیران آموزش عالی در دانشگاهتوصیه می
سازی های کارشناسی شده را جهت شناسایی و پیادهطرح

های لازم برای اساتید دانشگاه اجرا کنند و نیروی توانمندی
های خود جذب و استخدام انسانی را بر اساس توانمندی

ژوهش فقط نمایند. بدیهی است دانشگاه در امور آموزش و پ
های کنونی موجود در محیط در این صورت در عرصه رقابت

دانشگاهی بالندگی خود را حفظ خواهد کرد و این بالندگی را 
 افزایش خواهد داد.

رسد توجه به می به نظربا عنایت به توضیحات فوق 
ت بایسمیدر تحقیق حاضر  یموردبررسراهبردها و پیامدهای 

ان به تودر یک فرایند مشخص تنظیم گردد که از این حیث می
 شدهاستخراج( و بر اساس نتایج 1مدل مفهومی زیر )شکل 

 نوانعبهاین مدل  شدهاشارهاشاره کرد. با توجه به توضیحات 
گیری برای کسب مزیت رقابتی در راستای مبنای تصمیم

.شودیمیشنهاد ها پتوسعه توانمندسازی اساتید دانشگاه

 .4شکل 

 مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر نتایج

 

 
 

، هاهمانند اغلب مطالعات مبتنی بر نظریه برخاسته از داده
ید اساتهای این مطالعه با اتکا به دیدگاه و تجربیات یافته

اصل و نتایج ح آمدهدستبهو شرایط محیطی تحقیق  برجسته
 ایهدانشگاهبه سطح  تعمیمقابلدر شرایط و محیط مشابه 

جام در ان هخبراساتید  جلب نظراست. موافقت و  موردبررسی
های پیش روی محققان تحقیق نیز یکی دیگر از محدودیت

 هانآشود بررسی متغیرها و روابط بین بوده است. توصیه می
بررسی گردد و از ابزارهایی  هم آماری هایپژوهشاز طریق 

برای نحوه تأثیرگذاری متغیرهای  1شناسی سیستممانند پویایی
همچنین با توجه به  مدل بر روی یکدیگر استفاده شود.

های فعلی کشور در مواجهه با ویروس کرونا محدودیت
                                                            

1. system dynamics 

یکی از ابعاد  عنوانبهتوانست بعد آموزش مجازی می
ازه قرار گیرد که با توجه به ب تأکیدتوانمندسازی بیشتر مورد 

زمانی استخراج نتایج تحقیق حاضر این موضوع کمتر 
 قرار گرفته است. موردبحث

 منابع

(. تبیین درک اعضای 1921م. ) ،سیاح برگرد و .س ،احمدی
های توانمندسازی در دانشگاه علوم علمی از برنامههیئت

فصلنامه  شاپور اهواز: یک مطالعه کیفی.پزشکی جندی
 .911 -951، (9)1، اهواز شاپوریجندتوسعه آموزش 

 پیامدها راهبردها مقوله اصلی

 ایجاد مزیت رقابتی

مبتنی بر 

توانمندسازی اساتید 

 هادانشگاه

تفکر راهبردی 

نوآوری سازمانی 

تحول سازمانی 

نوآوری شغلی 

توسعه فرهنگ سازمان 

توسعه سازمانی 

ارتقاء بهره وری 

توسعه اجتماعی 

توسعه محیطی 

پرورش تفکر راهبردی 



 

 

    11 ص    ...ای راهبردها تبیین مدل زمینه | همکاران و جهانگیری

  5511پاییز   | 15 شماره | 51 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

اصول روش تحقیق کیفی: (. 1929ج. )، کوربین و .آ، اشتراوس
 ،یوک محمدی(ب ها. )ترجمه:ها و شیوهرویه، نظریه مبنایی

و مطالعات  یعلوم انسانتهران: پژوهشگاه ، چاپ اول
 فرهنگی.

در شرایط  سازمانیتوسعه(. 1915ز. )، صباغیان و .ج، زادهترک
-12 ،فصلنامه پیام مدیریتماهیت و قلمرو. ، امروز: مفهوم

90 ،111- 199. 
(. ابعاد و 1925م.ج. )، زاهدی و .م.ط، ف.؛ موسوی، جغتایی

 فصلنامههای توسعه. های توسعه اجتماعی در برنامهمؤلفه
 .11 -55، (19)11، پژوهشی رفاه اجتماعی -علمی 

 تهران: سایه نما. .. چاپ اولوریمدیریت بهره(. 1911غ.ر. )، خاکی
 .(. انگاره پورتر در تجارت و مزیت رقابتی1911) س.ا.، خاندوزی

 .109- 19، 1، فصلنامه راهبرد یاس
(. بررسی 1925ر. )، زادهعلی و .س، حیدری کلده ،م.، دلگرم

احمر استان تهران در انگیزش کارکنان جمعیت هلال
سومین  نامهیژهو)11، بهداشت روانی اصولنوآوری شغلی. 

 .591-1 ،و علوم تربیتی( شناسیروانالمللی کنفرانس بین
(. طراحی الگوی 1921م. )، اولادیان و .س.ر، حسینی م.،، دمیرچی

یادگیری  بر اساستوانمندسازی کارکنان بانک سپه 
 -1، (90)1، نشریه آموزش و توسعه منابع انسانی .سازمانی

95. 
 ،. ترجمه پارساییان و اعرابیمبانی رفتار سازمانی(. 1221ا. )، رابینز

 فرهنگی. هایپژوهشتهران: دفتر  (.1911. )چاپ نهم
(. 1922ع. )، قربانی و .غ.ع، ر.؛ طبرسا، رسولی ،س.، صادقیان

طراحی مدل توانمندسازی سازمانی بر مبنای حکمرانی 
 ،آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام خوب: رویکرد کیفی. 

11 ،91- 59. 
(. اثر بازاریابی 1921ع.ر. )، مسیبی و .ا، خسروانی ،ف.، عزیزی

های بر شاخص تأکیدگرایی کارکنان با درونی بر مشتری
: کارکنان موردمطالعهپاداش )، بهبود و توسعه، اندازچشم

مدیریت  هایپژوهششعب بانک ملی استان مازندران(. 
 .151 -199، (1)9، منابع انسانی

(. 1921ک. )، نیازآذری و .ن، جباری ،غ.ع.، محمدیعلی
انداز آینده و ارائة ای معلمان در چشمتوانمندسازی حرفه

 .1-99، (1)11 ،آموزشیهای ینوآورمدل. 
(. شناسایی ابعاد 1921س. ع.ق. )، و روشن .ا.ر، کمالیان ،ا.، فاضل

های مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی دانشگاهی و مؤلفه

های نسل سوم و چهارم با استفاده از تأکید بر دانشگاهبا 
 دوماهنامهرویکرد دلفی فازی: ارائه الگویی مفهومی. 

 .155-111، (1)10، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
. ترجمه مدیریت تحول در سازمان (.1225س.اچ. )، بل و .و فرنچ

: تهران (.1910. )چاپ دوم، فردییدانامهدی الوانی و حسن 
 صفار.

(. 1921م.ر. )، بهرنگی و .ح.ر، آراسته ،ح.ر.، آبادیزین ،آ.، قمری
وری سازمانی با نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی: بهره

نشریه : شرکت ملی گاز ایران(. موردمطالعهارائه الگو )
 .10ـ  11، (9)1، اقتصاد و مدیریت شهری

مدل شفافیت  ارائه(. 1921. )ک، نیازآذری ؛ وم، ح.؛ تقوایی، کاشف
سازمانی در ارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد 

آزاد اسلامی  دانشگاه مطالعه موردی:) یراناسازمانی در 
، 19، آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام استان مازندران(. 

111 ،190. 
(. ارائه مدلی برای بررسی عوامل توانمندسازی 1921ی. )، کمالی

فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و انسانی. منابع 
 .25-190، (9)91، پشتیبانی

(. ارتباط بین قدرت مدیران 1925ع. )، صلاحی کجور و .ع، مصلحی
وری نیروی انسانی )در ادارات و مدیریت زمان با بهره

، ماهنامه پژوهش مللورزش و جوانان استان مازندران(. 
1(10) ،15- 59. 
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