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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،ارائه يک تحلیل معنايی از عوامل ،استراتژي ها و پیامددهاي توانمندسدازي کارکندان
دانشگاههاي منتخب ايران و کانادا است .از روش تحقیق تطبیقی کیفی با بهره گیري از رويکرد نظريه زمینده
اي استفاده ومصاحبه عمیق با  98نفدر از صداحبنظران حدوزه توانمندسدازي در شدش پدردين دانشدگاه آزاد
اسالمی ايران (پنج نفر در سه پردين تهران و سده نفدر در شدهرهاي مشدهد ،تبريدز و شدیراز و  96نفدر در
دانشگاههاي منتخب کانادا (دانشگاههاي مونترال ،کبک ،مک گیل ،اوتاوا ،يدور وتورنتدو صدورت پدذيرفت.
تحلیل محتوايی مصاحبه ها باعث استخراج  33مفهوم اولیه در مرحله کدگذاري باز4 ،مقوله عمدده در مرحلده
کدکذاري محوري و  2مقوله محوري هسته در مرحله کدگذاري گزينشی شد .يافتههاي مبتنی بر مدل معنايی
نشان داد که در دانشگاه آزاد اسالمی هسته اصلی حاکم بر وضعیت توانمندسازي کارکنان "بی ثباتی نسدبی"
و در دانشگاههاي کانادا نشانگر ساختار نظام مند و قانون محور مبتنی بر ثبات نسدبی اسدت.همينیت تفداوت
تحلیلی نقش توانمندسازي کارکنان در نظرات دو گروه خبره نشانگر تاکید کارشناسان ايرانی بدر تداثیر فدردي
توانمندسازي و خبرگان کانادايی بر اثرات سازمانی توانمندسازي است.
کليدواژه ها :تحلیل معنايی ،توانمند سازي ،دانشگاه

.9دانش آموخته دکتري گروه مديريت ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
 .2دانشیار گروه مديريت آموزش عالی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاداسالمی ،تهران ،ايران(نويسنده مسئول k.kamran@srbiau.ac.ir
 .3دانشیار گروه مديريت ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران.
 .4استاديار گروه مديريت ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران.
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مقدمه
امروزه مديران در محیط کامالً رقابتی فرصت چندانی براي نظارت پیوسته بر روندد اردراي همده
امور نداشته و مجبورند تحقق اهداف سازمانها را بر عهده کارکنان گذارندد .طبعدا کارکندددان زمدانی
میتوانند به خوبی از عهده وظايف محوله برآيند که از مهارت ،دانش و توانايی الزم برخوردار بدوده و
اهداف سازمان را به خوبی بشناسند .عاملی که میتواند در ايت زمینه به کمک مديران بشدتابد سدطح
مطلوب توانمندي کارکنان است(صنعتی . 9381واژه توانمندي در روندي طبیعدی تورده صداحبنظران
عل م مديريت را به سمت چگونگی ايجاد يا افزايش سطح توانمندي معطوف نموده و باعث طرح ايدده
"توانمندسازي"در هر دو قلمرو فضاي آکادمیدک و فضداي حرفده اي گرديدد (میدري و سدبزيکاران،
 . 9316در فرهنگ لغت وبستر از توانمندسازي به منزله تفويض اختیار يا اعطداي قددرت قدانونی بده
سايريت ياد شده است (حسینی و حسینی. 4 :9319 ،درواقع عنصر توانايی از طريق اصدالح و تقويدت
فرآيند کاري و هدايت محیط سازمانی مصداق پیدا میکند که به مثابه يدک سدازه ارتبداطی  -يعندی
فرآيندي که طی آن مدير اختیار و مسئولیت را با زيردستان خود تسهیم مدیکندد  -يدا يدک مفهدوم
انگیزشی  -يعنی خلق شرايط الزم براي ارتقاء انگیزش افراد از طريق پدرورش احسدا

کفايدت ، -

مورد توره قرار میگیرد (ابطحی و عباسی9381 ،؛ احمد و اورانی  . 2696 ،لذا توانمندسازي تکنیکدی
نويت و موثر براي مديران رهت تحقق اهداف سازمان ازطريق بهره گیري از کارکندان داراي داندش،
تجربه و انگیزه است .درايت وضعیت محر هاي محیطی متعددي ورود دارد که باعدث رلدب تورده
سیاستگزاران ومديران ارشد سازمان ها به موضوع توانمندسازي کارکنان مدیشدود کده فهرسدت وار
میتوان از محر

هايی هميون اثرات فت آوري بر محیطهاي مدرن حرفه اي  ،افدزايش انتظدارات

مشتريان و ضرورت تغییر در ساختار سنتی سلسله مراتبی سازمان ها ياد کرد (صنعتی. 9381 ،
به علت اهمیت روزافزون نقش و کارکرد توانمندسازي کارکنان ،صداحبنظران مدديريت تعداريف
متعددي از ايت مفهوم ارائه دادهاند که با توره به ابعاد مستتر در هدر يدک مدیتدوان آنهدا را در سده
رويکرد مکانیکی (ارتبداطی  ،ارگدانیکی(انگیزشدی و روانشدناختی خالصده کدرد .بدر اسدا

رويکدرد

مکانیکی ،توانمندسازي به معنداي تفدويض اختیدار و قددرت از بداال بده پدايیت ،همدراه بدا مرزهدا و
محدوديتهاي روشت و پاسخگويی دقیق است .بر عکن ،رويکرد ارگانیکی ديدگاهی از پايیت به باال
است .در رويکرد روانشناختی ،توانمندسازي فرآيند افزايش انگیزش درونی نسبت به وظدايف محولده
ازطريق مجموعه از ويژگیهاي شناختی در کارکنان هميون کفايت نفن ،موثر بودن ،استقالل نفن
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ومعنی داري است(افجه و میري . 9388 ،هر يک از ايت رويکردها براي مفهوم توانمندسازي  ،ارزا يا
ابعاد متفاوتی را در نظر میگیرندد .بدراي مثدال  ،فرهنگدی و اسدکندري ( 9382معتقدندد توانمنددي
هنگامی بورود میآيد که قدرت ،اطالعات و پاداش ها در سازمان بده درسدتی توزيدع شدده باشدند.
همينیت عامل ديگر براي افزايش سطح توانمندي در کارکنان ،احسا
توانمند نه تنها احسا
آنان احسا

خود اثر بخشی است  .افدراد

شايستگی بلکه اطمینان دارند که قادرند کارها را با کفايت الزم انجام دهندد.

برتري شخصی میکنند و معتقدند که میتوانند راهدی بدراي رويدارويی بدا چالشهداي

رديد بیاموزند .مختاريان و محمدي ( 2699عوامل مدثثر در توانمندسدازي را اهدداف روشدت ،مددل
سازي ،پشتیبانی ،انگیزۀ عداطفی ،ارائده اطالعدات ،قددرت سدازمانی،منابع انسدانی ،سیسدتم پداداش
مشارکتی ،تیم سازي ،ساختار کاري ،ارزيابی عملکرد و خودمختاري میدانند .ظاهرثابت ،ملک اخدالق
و گیالنی نیا ( 2693فضاي توانمندسازي را داراي ساختار دوگانه توانمندسازي روانی و توانمندسدازي
محیط کار میپندارند.البته میتوان از عوامل ديگري هميون خوداختیداري (احسدا
انتخاب  ،پذيرفتت شخصی نتايج (احسا

قابلیدت و حدق

کنتدرل شخصدی بدر نتدايج کدار وايجداد تغییدر در رهدت

مطلوب ،معنی دار بودن (اعتقاد و ارزش براي کار خود قائدل شددن  ،و اعتمداد (تعهدد بده صدراحت،
صداقت و سازگاري نیز به عنوان ابعاد توانمندسازي ياد کرد(.آقايار. 9381 ،
پشتوانه قوي نظري و ايده پردازي مفاهیم موردود در ايدده "توانمندسدازي کارکندان" توسدط
انديشمندان علم مديريت ،باعث گرديد که شاهد اقبال و عالقده روزافدزون پژوهشدگران بده بررسدی
رابطه ايت متغیر با ديگر متغیرها و مولفههاي سدازمانی باشدیم .بدراي مثدال ،چوندگ ،وندگ و الي
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( 2692با هدف بررسی رابطه تعهد سازمانی با توانمندسازي روانشناختی به مطالعه نظرات  240نفر از
کارمندان  4دانشگاه خصوصی در کشور مالزي پرداختند .يافتههاي پژوهش گوياي آن است که تعهدد
سازمانی رابطه مثبتی با توانمند سازي روانشناختی دارد .همينیت ،از بیت چهدار متغیدر توانمندسدازي
روان شناختی ،احسا

تأثیر گذاري رابطه بیشتري با تعهد سازمانی داشدت .بده نظدر ترندر ( 2661و

بیرد و وانگ ( ، 2696متغیرهايی هميون نوع سازمان ،میزان پاداش ،و میزان آموزش ارائه شده بده
کارکنان در افزايش توانمندسازي آنان نقش عمده دارند .يوکل و باکر ( 2692دريافتند توانمندسدازي
کارکنان باعث افزايش تعهد ،تصمیمگیري بهتر ،بهبدود کیفیدت ،ندوآوري وافدزايش رضدايت شدغلی

Choong, Wong & Lau
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میشود .در تحقیق رديدتري ،اپیلبام ،کراسیل ،الپینت و کیولچ ( 2695دريافتندد انتظدارات روشدت
سازمان ،مديران و کارکنان از يکديگر عامل کلیدي براي افزايش توانمندي کارکنان است.
پژوهشهاي محققان ايرانی نیز مبیت نقش و اهمیت توانمندسدازي کارکندان در تحقدق اهدداف
سازمانی است .رحیمی ،دهقانی و بهارلو( 9312با بررسی ديدگاه اعضاي هیأت علمدی دانشدگاههاي
علوم پزشکی شیراز و رهرم در خصوص راهکارهاي مثثر بدر توانمندسدازي دريافتندد دسترسدی بده
فرصت ها ،اطالعات ،حمايت و پشتیبانی و منابع از ضروري تريت راهکارهداي مدوثر بدراي افدزايش
توانمند سازي کارکنان است.حالریان ،ثريايی و حسیت زاده ( 9319نشان دادند که تفويض اختیدار و
توزيددع اطالعددات مشددترکا در توانمندسددازي کارکنددان نقددش عمددده دارنددد .يافتددههاي پددژوهش
خديوي،کوشافر ،خساره آناخاتون ( 9319در ارزيابی میزان توانمندي روان شناختی کارکنان دانشدگاه
آزاد اسالمی واحد تبريز نشان داد که سطح توانمندي روانشناختی کارکنان باالتر از حد متوسط بوده و
رنسیت ،واحد کار و سطح تحصیالت تاثیري بر سطح توانمندي ندارد .خدانعلی زاده ( 9381دريافدت
تاثیر بسیار قوي يادگیري بر توانمندسازي کارکنان میگذارد .عبدالهی و حیددري ( 9388نیدز نشدان
دادند که اعضاي هیات علمی در بعد معنی دار بودن شغل،نسدبت بده ديگدر ابعداد توانمندسدازي(خود
اثربخشی ،خودمختاري ،موثربودن و اعتماد توانمندتر از ساير کارکنان ودر بعد اعتماد در پايیت تدريت
سطح حد اعتماد قرار دارند .با يک فاصله زمانی چهارساله با پژوهش قبلی ،عبدداللهی و ندوه ابدراهیم
( 9385در مطالعه اي با عنوان طراحی الگوي توانمندسازي روانشناختی کارکنان حوزه ستادي وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوري به ايت نتیجه دست يافتند که راهبردهاي مديريتی به عنوان متغیر مسدتقل بدا
توانمندسازي روان شناختی رابطه مستقیم ندارد ،بلکده از طريدق متغیرهداي میدانجی هميدون شدرايط
سازمانی و منابع خود کارآمدي بر توانمند سدازي روان شدناختی اثدر مدیگدذارد .ايدت نگداه ارمدالی بده
چارچوبههاي نظري و ادبیات تحقیق " توانمندسازي کارکنان " 9زمینه آشنائی مختصر خوانندگان گرامدی
مقاله را براي بررسی ايت متغیر مهم مديريتی در سازمانهاي مهمی هميون دانشگاه ها آماده میسازد:

نقش نظام آموزش عالی و بويژه دانشگاه ها براي اذهان فرهیخته پوشیده نیست.همه کشدورهاي
رهان ،براي برقراري ارتباط بیت آموزش عالی و برنامههاي توسعه ملی خود بنحو مستمر تالش کرده
و دانشگاه ها را يکی از پرارزش تريت منابع تامیت نیروي انسدانی توانمندد بدراي پیشدرفت و توسدعه
رامعه میدانند(خواره شاه کوهی و صحنه . 9380 ،هم چنیت دانشگاهها محور اساسی تولید ،توزيع و
Empowerment of Staff
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ترويج دانش هستند .ايفداي ايدت دو نقدش (تولیدد داندش و تربیدت نیدروي انسدانی طبعدا مسدتلزم
برنامهريزي توسعه حرفه اي در حد عدالی و وردود کارکندانی توانمندد و مداهر اسدت .درايدت مسدیر،
توانمندسازي هميون يک فرايند هوشمندانه و هدفمندد بدراي توسدعه ظرفیدت حرفده اي کارکندان
دانشددگاه در ابعدداد و زمینددههاي مختلددف فددردي ،گروهددی و سددازمانی مطددرح اسددت(تر زاده؛
محمدي؛ سلیمی؛ و فروغ . 9311 ،در واقع تحقق نقش و کارکردهاي نظام آموزش عدالی در توسدعه
ارتماعی /اقتصادي يک کشور ،مستلزم توانمندي ايدت نظدام در پاسدخگوي بده نیازهدا و اقتضدائات
محیطی ،ملی ،منطقه اي و رهانی است.
دانشگاه ها به عنوان ابزار قدرتمند نظام آموزش عالی براي اينکده اثدربخش باشدند بايدد ضدمت
انطباق با شرايط محیطی متغیر بتوانند نیروهاي زبده را براي نیل به اهدداف مدوردنظر بده کارگیرندد
)تر زاده و نکومند . 9313 ،تحقق ايت مهم مستلزم توسعه قابلیت ها و ظرفیتهاي درونی و طدرح
ريزي و توسعه استراتژي توانمندسازي کارکنان است (يوکل و باکر . 2692 ،در ايدت بدیت وضدعیت و
شرايط دانشگاههاي مورود درکشورهاي درحال توسعه اي ،هميون ايران ازمنظر توانمندسازي نیروي
انسانی حائز اهمیت بیشتري میباشد؛ چرا که ايت نظام از يک سو بايد بتوانند نیروي انسدانی کدارا در
زمینههاي مورد نیاز رامعه تربیت کنند و از سوي ديگر بايد از ظرفیت بداالي رشدد علدم و داندش در
رامعه متحول برخوردار باشند.
دانشگاه آزاد اسالمی از سالهاي آغازيت دهه  9316شمسی در بدو امدر هددف خدود را بدر رفدع
نیازهاي رامعه به نیروي انسانی نهاده بود .در طی سه دهه بعد ،ايت دانشگاه توانست با رشد کمدی و
افزايش شعبات خود در سرتاسر کشور ،به يکی از مهمتريت مراکز آموزش عالی تبديل شود .اينک و با
گذشت بیش از  4دهه از تاسدین ،فشدار تقاضداي ارتمداعی بدراي آمدوزش عدالی کداهش يافتده و
سیاستگزاران و برنامه ريزان آموزشی ايت دانشگاه دريافتهاند که تغییر در رسالتهاي حرفده اي لدزوم
بهره گیري از کارکنان توانمند را ارتناب ناپذير ساخته است .واقعیتهاي مورود حاکی از آن است که
ايت دانشگاه نیاز مبرم به توانمندسازي کارکنان خود دارد تا بتواند نیازهاي محیطدی و ملدی را پاسدخ
درخور داده و به عنوان يک مرکز علمی اثربخش و کارآ در توسعه اقتصادي  /ارتماعی کشدور نقدش
بارز خود را ايفا نمايد.در واقع پیيیدگیهاي رهان مدرن و بروز پديدده هدايی هميدون بدیت المللدی
سازي دانشگاه ها ،رقابتهاي علمی رهانی و شرائط نامساعد مالی و اقتصادي ،تدويت يک چدارچوب
مشخص ،مدّون و رامع توانمندسازي را ارتناب ناپذير ساخته است .گدام نخسدت بدراي تددويت ايدت
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چارچوب مشخص ،تعییت وضعیت مورود ازمنظر سطح توانمندي کارکنان دانشگاه است .براي تعیدیت
ايت سطح ،شیوه ها و روشهاي سنجش علمی گوناگونی ورود دارد .پژوهشگران حاضر تالش دارندد
از طريق رويکرد تطبیقی به نحو روش مند و علمی دريابند که وضعیت راري به چه نحوي است.نگاه
تطبیقی – بويژه زمانی که به مقايسه نظامهاي پیشرفته و در حال توسدعه بدا يکدديگر مدیپدردازد -
می تواند بسیار در

آموز باشد .به همیت علت نگاه تطبیقی پژوهشگران حاضر معطدوف بده بررسدی

وضعیت دانشگاههاي کانادا – به عنوان يکی از کشورهاي داراي نظام آموزش عالی پیشرفته – است.
در کانادا سازمانها براي فراهمسازي فرصتهاي يادگیري بدراي کارکندان در سدطوح متفداوت
سازمانی تأکید دارند و از آموزش انتظار میرود که تحقق اهداف سازمانی را تسهیل نمايد (مارگارت و
همکاران . 2693 ،آنان در مطالعه خود به عوامدل اساسدی کده بده ترتیدب اهمیدت در توانمندسدازي
کارکنان دانشگاهی بايستی مورد توره قرار گیدرد اشداره داشدتهاند .ايدت عوامدل عبارتندد از طراحدی
برنامههاي توسعه راهبردي ،بودره دولتدی ،طدرحهداي علمدی و کداربردي ،تدأمیت زيدر سداختها و
تسهیالت ،اعطاي اختیارات بیشدتر در توسدعه بده دانشدگاهها و کیفیدت فدارغالتحصدیالن .النددر 9و
همکاران ( 2690نیز در مطالعه خود در دانشگاههاي دولتی کانادا نشان دادند که عامدل در دسدتر
بودن افراد حرفهاي و متخصص براي آموزش و تحقیق نقش مهمی در ارتقاء توانمندسازي و آموزش
کارکنان دارد .در کانادا ،متولیان امور بر ايت اعتقادند که آموزشهاي ضدمت خددمت کارکندان بدراي
توانمندسازي بايد دررهت شکل دهی به نگرش مثبت کارکنان تنظیم و اررا شود؛ تدا از ايدت طريدق
حمايت نسبت به فعالیتهاي سازمانی ،حن همکاري ،اشترا مسداعی و وفداداري آندان نسدبت بده
سازمان بیشتر گردد (اون و همکاران. 2698 ،2
با عنايت به آنيه گفته شد پژوهشگران حاضر امیدوارند با بهدره گیدري از يدک مطالعده مدوردي
کیفی تطبیقی ،به در

بهتر مفهوم توانمندسازي و ابعاد آن در دانشگاه آزاد اسدالمی يداري رسدانند.

همينیت با توره به بررسی مبدانی نظدري و پیشدینه پدژوهش آشدکار مدیشدود؛ کده اگرچده متغیدر
توانمندسازي داراي پیشینه تداريخی نسدبتاً مبسدوطی در حدوزه مدديريت آموزشدی اسدت ،امدا اکثدر
پژوهشهاي مورود عمدتاً نگاه به درون داشته و کمتر واحد تحلیل ومشاهده خود را بده سدطح ملدی
رسانده و به مقايسه دو کشور پرداختهاند.
Leander
Owen

9
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روش شناسي
با توره به ماهیت متغیر مورد مطالعه يعنی توانمندسازي کارکنان ،از روش تحقیق تطبیقی کیفی
با بهره گیري از رويکرد نظريه زمینه اي 9براي رمع آوري اطالعات استفاده گرديد .همينیت راهبرد
مورد استفاده شامل کدگذاري و تحلیل محتوي متون و طبقده بنددي اطالعدات رمدع آوري شدده از
طريق مصاحبه عمیق با خبرگان دانشگاهی است.گردآوري دادههاي کیفی در دو مرحله انجام شد :در
مرحله اول ،با تکیه بر چارچوب مفهومی اولیه و مرور مبانی نظري تالش گرديد ،ابعاد و شداخصهاي
مثثر درتدويت الگوي توانمندسازي براي محققان در بدو امر شناسايی گردد .در مرحله دوم ،به منظدور
تعییت دقیق تر ابعاد توانمندسازي با گروهی از خبرگان دانشگاهی مصاحبه عمیدق تدا حصدول اشدباع
نظري ادامه يافت .در ايت مطالعه با  92نفدر از صداحبنظران حدوزه توانمندسدازي در شدش پدردين
دانشگاه آزاد اسالمی (سه نفر در سه پردين تهران و سه نفر در شهرهاي مشهد  ،تبريدز و شدیراز و
شش نفر در دانشگاههاي منتخب کانادا (دانشگاههاي مونترال ،کبک ،مک گیل ،اوتاوا ،يور وتورنتو
از طريق روش گلوله برفی مصاحبه به عمدل آمدد .بدراي انتخداب خبرگدان در دانشدگاههاي مدذکور
معیارهايی هميون سابقه پدژوهش در زمینده توانمندسدازي کارکندان و سدابقه مدديريت اررايدی در
دانشگاه مدنظر قرارگرفت.همينیت با توره به محدوديت مالی محققان ،مصاحبه با کارشناسان ايرانی
به صورت حضوري و با کارشناسان کانادايی از طريق واتن آپ صورت پذيرفت.
همينیت با عنايت به اينکه در پژوهش حاضر از رويکرد نظريه زمینه اي استفاده گرديدد؛ فدر
اصلی ايت است که واقعیت ارتماعی در بیت افراد مورد مباحثه قرار می گیرد؛ يعنی از نظدر ارتمداعی
ساخته می شود و لذا می تواند پیوسته در حال تغییر و ظهور باشد(محمد پدور . 390 ،9316 ،بدر ايدت
اسا  ،منظور از بازسازي معنايی ،ارائه يک مفهوم بنیانی براي تبییت و توضیح وضدع موردود پديدده
ارتماعی مورد مطالعه است؛ به نحوي که با بیان آن ،در و احسا

واحدي در ذهدت و روان همده

شنوندگان و افراد آشنا با آن پديده ايجاد شود.بنابر ايت در پژوهش حاضر تالش می گردد ايت مفهوم
بنیانی با نام "هسته اصلی" به گونه اي تدويت شود که مبیت احسا
و تجلی يک "احسا

واقعی همه مصاحبه شدوندگان

معنايی مشتر " در بیت آنان نسبت به وضع فعلی توانمندسدازي کارکندان در

دانشگاههاي منتخب باشد.در مطالعات کیفی ،رمعآوري و تحلیل داده هدا بده طدور همزمدان انجدام

Grounded Theory

9
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میشود تا به پیدايش نظريه مستقر در داده ها کمک کنند(آلت . 2663 ، 9در ايت راستا محققان حاضر
تالش کردند فرايندهاي مسلط را در بستر ارتماعی از نگاه سدوژه هدا کشدف کدرده و تحقیدق را بده
توضیح محض داده ها و واحدهاي مورد بررسی محدود نسازند (محمدد پدور . 9316 ،در ايدت حالدت
تکنیک عمده مورد استفاده براي رمعآوري داده ها ،مصاحبه عمیق است.به منظدور رمدع آوري داده
ها از تکنیک سوم مصاحبه عمیق پیشنهادي پاتون 2669( 2به نام مصاحبة باز استاندارد استفاده شدد.
در ايت تکنیک ،محقق با استفاده از "مفاهیم حسا  "3ايدههاي اولیه مدرتبط بدا موضدوع مطالعده را
انتخاب و با طرح آنها ،دادههاي رمع آوري شده را کد گذاري می کند(محمد پور . 9316 ،در پژوهش
حاضر ايت کدها در ردول شماره  9با واژه " مفاهیم " مشخص شده اند .زمانی که مفاهیم به سطح
"اشباع "4برسند ،مقوله ها شکل گرفته و سپن در مرحله نهايی" مقولده هسدته" کده وضدع رداري
موضوع يا پديده مورد بررسی را به شیوه اي رامع نشان می دهد  ،شکل مدی گیدرد .سداختار اصدلی
تحلیل داده ها در نظريه زمینه اي بر مبدددناي سه شیوة کدگذاري باز ،محوري و کدگذاري انتخدابی
است که در مجموع باعث تشکیل مدل "بازسازي معنايی" شده است.
يافته ها
يافتههاي تحقیق حاصل مصاحبههاي عمیق با  92نفر از خبرگان دانشگاهی است که به صورت
فردي و در فضاي کامال دوستانه با مشارکت فعال آنان صورت پذيرفته است.از لحاظ رنسیت 5 ،نفدر
از مصاحبه شوندگان زن و مابقی مرد ،از لحاظ ست همگی باالي  45سال ،از لحاظ مدر تحصدیلی
همه آنان داراي درره دکترا در رشتههاي مختلف تحصدیلی بودندد .زمدان رلسدات مصداحبه  -کده
محدوديت زمانی براي آن در نظر گرفته نشده بود – براي هدر دو گدروه مصداحبه شدوندگان ايراندی
وکانادايی بطور میانگیت يک ساعت و  45دقیقه بود که در طی ايت مدت افراد به طدرح ديددگاههاي
خود پرداختند .پرسدش اصدلی پدژوهش ايدت اسدت کده دو گدروه مصداحبه شدونده وضدعیت فعلدی
توانمندسازي کارکنان در دانشگاههاي خود را از لحاظ عوامدل مدوثر ،پديدده هدا ،اسدتراتژي و پیامدد
چگونه ارزيابی میکنند .تحلیل محتوايی مصاحبه هدا باعدث اسدتخراج  33مفهدوم اولیده در مرحلده
کدگذاري باز 4 ،مقوله عمدده در مرحلده کدکدذاري محدوري و  2مقولده محدوري هسدته در مرحلده
9

Allen
Patton
3
Sensitizing Concepts
4 Saturation
2
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کدگذاري گزينشی شد (ردول شماره  . 9قبل از بحث در خصوص يافتههاي ردول مذکور الزم است
واژههايی هميون مفاهیم  ،مقولههاي چهارگانه و مقوله هسته توضیح داده شود .با عنايت به موضوع
مقاله ،در بدو امر شرکت کنندگان در تحقیدق بده  33مفهدوم اشداره کردندد .ايدت مفداهیم "مفداهیم
حساسی" هستند که نشان می دهند در هر مرحله چه تصوري نسبت بده موضدوع مدورد مطالعده در
ذهت مصاحبه شوندگان ورود دارد 96 .مفهوم اول نشان می دهند که چه نهاد ها ،سازمان و افدرادي
در توانمندسازي کارکنان به تفکیک کشور داراي " نقش حسا " هسدتند .ايدت  96مفهدوم ،باعدث
شکل گیري نخستیت مقولده بدا ندام " مقولده اثرگدذار" شدده اسدت تدا دخالدت آندان را در فراگدرد
توانمندسازي کارکنان به نمايش گذارد .نقش حسا

ايت  96مقوله  ،بزعم مصاحبه شوندگان باعدث

ايجاد پديده يا مقوله اي به نام "ورود رقبا" شده است که دربردارنده  8مفهوم است (براي هر کشور
 4مفهوم  .در مرحله بعدي سومیت مقوله به نام "استراتژي ها" شدکل مدی گیدرد کده خدود را در 4
مفهوم به نمايش می گذارد .پیامدهاي استراتژيهاي انتخابی توسط کارکنان در هر دانشگاه  ،مقولده
چهددارم را ايجاد می کند .ترکیب نهايی مقولههاي چهارگانه باعث انتخاب مقوله محدوري "هسدته"
می شود .تشکیل مفاهیم به صورت باز توسط مصاحبه شوندگان صورت می گیرد ،اما دو کدد گدذاري
بعدي (يعنی کد گذاريهاي محوري و انتخاب مقوله محوري هسته بر عهده پژوهشگران است .
ردول  -9نتايج مراحل سه گانه کد گذاري باز ،محوري و انتخابی
مقوله ها

مفاهیم
ايران

مقوله هسته
ايران

.9
.2
.3
.4
.5
.1

دولت
وزارت علوم
نهادهاي سیاسی
نهادهاي فرهنگی
رياست دانشگاه
رياست دانشگده ها  ،گروه ها و واحدهاي اداري

کانادا
.9
.2
.3
.4

وزارت علوم
انجمتهاي حرفه اي و علمی
رياست دانشگاه
رياست دانشگده ها  ،گروه ها و واحدهاي اداري

بی ثباتی نسبی
عوامل اثرگذار
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ايران

پديدددده  :ورود کانادا
رقبا
.9
.2
.3
.4

سازمانهاي دولتی
دانشگاههاي خصوصی
بازار آزاد
مهاررت

کانادا
.9
.2
.3
.4

ثبات نسبی

سازمانهاي دولتی
دانشگاههاي خصوصی
بازار آزاد
مهاررت

ايران
 .9پذيرش
 .2مقاومت
 .3بی تفاوتی
کانادا
 .9پذيرش

استراتژي ها

ايران
.9
.2
.3
.4
.5

موثر بودن
معنی داري
احسا شايستگی
حق انتخاب
پاداش و قدردانی

پیامدها

کانادا
 .9غنی سازي شغلی
 .2مشارکت و کار گروهی
 .3تعهد سازمانی
 .4ارتباطات مثثر سازمانی
 .5بهینه سازي فرآيندها وروشها
 .1شفافیت در اهداف
تعداد مفاهیم 33:

تعداد مقوالت تعداد هسته 2 :
4:
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با عنايت به مفاهیم مندرج در ردول شماره  ،9يافتههاي پژوهش به تفکیک و به شرح زير ارائه مدی
گردد:
الف :ايران
بررسی و تحلیل مصاحبه با کارشناسان ايرانی در دانشگاههاي منتخب نشان میدهد که آندان شدش
عامل ،نهاد يا فرد را در روند توانمندسازي کارکنان موثر میدانند .ايت عوامل عبارتند از دولت ،وزارت
علوم ،نهادهاي سیاسی ،نهادهاي فرهنگی ،رئین دانشگاه و روساي دانشگده ها ،گروه ها و واحدهاي
اداري .تحلیل مصاحبه ها مويد ايت اتفاق نظر بیت مصاحبه شوندگان است که همگی مصوبات دولت
را عامل کلیدي در ارتقاء توانمندسازي کارکنان میدانند اگرچه تفاسیر و تعابیر آنان از ايت نقشها لزوما
يکسان نیست .به عنوان مثال ،مصاحبه شونده شماره  9میگويد:
"دولت بايد به توانمند سازي کارکنان از طريق اربداري کدردن حضدور همده
دست اندرکاران اداري و آموزشی در کال هاي آموزشی بها دهد"

مصاحبه شونده شماره  2نیز معتقد است:
" دولت ها عامل اصلی در ارتقاء توانمندي کارکنان هسدتند .سیاسدت شدغلی
دولت بايد تجديدنظر دائمی در مفهوم شايستگی شغلی باشد اما دولت فقط به
آثار مالی موضوع نگاه میکند "

البته در صحبتهاي مصاحبه شوندگان گاهی برداشت يکسانی از دولت و وزارت آموزشع الدی وردود
دارد اما اکثر آنان بیت ايت دو تفکیک قائل میشوند:
" سیاستهاي وزير نقش مهمی در توانمندسازي کارکنان دارد ولدی سداختار
دانشگاه آزاد باعث شده کده وزراي آمدوزش عدالی بده ايدت موضدوع در ايدت
دانشگاه ها چندان توره نکنند" ( مصاحبه شونده شماره 1

با توره به سخنان مصاحبه شونده قبلی ايت موضوع کامال مشهود است که اکثر افراد نقش کم رنگی
را براي دولت و وزارت علوم در روند توانمندسازي کارکنان قائل هستند .بده همدیت علدت دو عامدل
بعدي داراي نقش پررنگ تري در ايت زمینه هستند :
" توانمندسازي کارکنان بیشتر يک هدف زيبا به نظر مدیرسدد کده افدراد در
روند اکتساب پست و مقام بده آن توسدل مدیرويندد .بسدیاري از مدديران و
کارکنان دانشگاه ممکت است ازطريق تاثیر نهادهاي سیاسدی يدا فرهنگدی و
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بدون داشتت توانايی الزمه ،به رايگاه سازمانی دست پیددا کنندد " (مصداحبه
شونده شماره 4

ايت رمله به نحو آشکار تري در سخنان مصاحبه شوندگان ديگر نیز نمود پیدا مدیکندد .بده عندوان
مثال:
"روساي دانشگده هدا و دوايدر سدازمانی عمددتا بخداطر روابدط شخصدی يدا
معیارهاي غیر علمی انتخاب میشوند" (مصاحبه شونده شماره. 9
"رئین هر قسمت و بخش اداري در دانشگاه بايد ازلحاظ رفتاري مورد پسند
رئین دانشگاه و دانشگده قرار بگیرد .خیلی ازمواقع مدت شداهد بدوده ام کده
افراد توانمند را به همیت علت کنار گذاشتهاند (مصاحبه شونده شماره . 3

به همیت صورت می توان به نقش رمعی ايت عوامل نیز اشاره کرد  .ايت موضدوع از خدالل سدخنان
مصاحبه شونده شماره  4آشکار است:
" در خصوص توانمندسازي کارکنان عمدتا نه دولت ونه وزارتخانه يا روسداي
دانشگاه ها نقشه مدونی ندارند .در واقع اگرچه آموزشهاي ضمت خدمت خیلی
موثر هستند ولی در عمل معیار و مدال واگدذاري مسدئولیتهاي اداري بده
افراد نیستند .به همیت علت شما میبینید يک فرد فاقد توانايی مدیتواندد بده
راحتی و از طريق افراد صاحب منصب به پسدت مهمدی منصدوب شدود .لدذا
توانمندسازي چندان ردي گرفته نمی شود".

با بروز ايت وضعیت میتوان شاهد پیدايش پديده اي به نام ظهور رقبا بود .ظهدور رقبدا بدديت معندی
است که در برابر توره يا عدم توره به توانمندسازي کارکنان  ،چده گزيندههاي انتخدابی پدیش روي
کارکنان قرار دارد.تحلیل مصاحبه ها در هر دو کشور مجددا قرابت زيادي را در ظاهر نشان میدهدد.
در ايران ايت رقبا به چهار گروه تقسیم میشوند :سازمانهاي دولتی ،دانشگاههاي خصوصی ،بازار آزاد
و مهاررت .در انديشه بسیاري از کارکنان هر چهار گزينه ممکت است ورود داشته باشد :
" مت کارمندان زيادي را میشناسم که دوست دارند بروند به سازمان ديگري
به راي دانشگاه " (مصاحبه شونده شماره . 3
"دانشگاههاي دولتی وضعیت بهتري دارند .دانشگاه آزاد نه دولتدی اسدت نده
خصوصی .ايت وضعیت را دشوار میکند براي افراد .مت دوستانی داشته ام که

10
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به محض پیدا کردن فرصت در دانشگاههاي دولتی کدار گرفتهاندد چدون بده
توانمندي آنها بها داده نمی شد " (مصاحبه شونده شماره 5

تر شغل و مهاررت دو گزينه ديگر براي بعضدی از کارکندان اسدت وقتدی احسدا

مدیکنندد بده

توانمندي آنها توره نشده است .اقتصاد آزاد همیشه براي بعضی از کارکنان رذابیت داشته است .هدم
چنیت مهاررت – چه درون کشوري يا برون مرزي – گزينه دلفريبی است.
" مت کارمندانی را میشناسم که در دورههاي زيادي هم شرکت کرده بودندد
و افراد توانمندي از لحاظ کدار .....ولدی عاقبدت رفتندد بدازار آزاد " (مصداحبه
شونده شماره 9

طبیعی است که اکثريت کارکنان به علل مختلف قدادر بده انتخداب يکدی از گزيندههاي چهارگانده
نی ستند و بايد واکنش ديگدري در خصدوص وضدعیت حداکم بدر محدیط کدار خدود از لحداظ عامدل
توانمندسازي اتخاذ نمايند .به همیت دلیل از طريق بررسدی وتحلیدل محتدوي مصداحبه بدا خبرگدان
میتوان به سه استراتژي مشابه در دانشگاههاي منتخب هر دوکشور رسید .ايت استراتژي ها عبارتندد
از پذيرش به معنی قبول وضعیت راري حاکم بر فضاي شغلی  ،مقاومت به معناي تالش براي کسب
بیشتر توانمنديهاي حرفه اي وتالش براي ارتقاء شغلی و بی تفاوتی به معناي عدم مشارکت رددي
در فراگردهاي توانمندسازي و فقدان انگیزه .سه مثال زير مبیت هر سه استراتژي میباشد :
" کارکنان بايد در کال

ها و دورههاي توانمندسازي شرکت کنند .قدانون و

مقررات لدزوم شدرکت همده را تصدريح کدرده اسدت  ،خدواه باعدث افدزايش
توانمندي در فرد بشود يا نشود " (مصاحبه شونده شماره 2
" در هر دانشگاه و سازمان میتوان کسانی را پیدا کرد کده عشدق بده پدرواز
دارند  ....رلو اينا را هیيکن نمی تواند بگیرد .ولی حیف که تعدادشدان زيداد
نیست " (مصاحبه شونده شماره 1
" خیلی از کارمندان برايشان اوضاع فرق نمی کند .به صدورت اداري و مثدل
يک تکلیف اداري در کالسهاي توانمندسازي هم شرکت میکنند .البتده اگدر
بتوانند از زير کار در میروند .....انگیزه ندارند" (مصاحبه شونده شماره 1

ولی پرسشی که مطرح میشود ايت است که توره و بها دادن يدا نددادن بده توانمندسدازي کارکندان
متضمت چه پیامدهايی است .تحلیل محتوي مصاحبه ها نشداندهنده  5پیامدد اصدلی بدراي کارکندان
است :
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اول :موثر بودن .توانمندسازي کارکنان باعث افزايش احسا

موثر بودن در فرد میشود:

" کارکنان توانمند در میيابند که در سازمانهاي موفق آنان افرادي مدوثر در
امور و تصمیم گیري ها هستند .ايت حن خوبی به آدم میدهد .آنان بدر ايدت
باورند که میتوانند با تحت تاثیر قرار دادن محیطی که در آن کار میکنند يدا
نتايجی که تولید میشوند ،تغییر ايجاد کنند .وقتی افدراد توانمندد مدیشدوند،
احسا

میکنند قابلیت و تبحر الزم را براي انجام موفقیت آمیدز کدار دارندد.

افراد توانمند نه تنها احسا

شايستگی ،بلکه احسا

اطمینان میکنندد کده

میتوانند کار را با کفايت انجام دهند .يکی از کارکنان دانشگاه به مت گفدت :
وقتی کاري را خوب انجام میدهم احسدا

موفقیدت مدیکدنم(" .مصداحبه

شونده شماره . 2

دوم :معنی داري .احسا

توانمندي باعث میشود که افراد براي ورود خود معندا و هددفی را تعريدف

کنند:
" خیلی از مواقع وقتی میبینیم کار را کسدی بده دسدت گرفتده کده توانمندد
نیست ،احسا

پوچی به ما دست میدهد .مت کارمندانی را میشناسم که بدا

همیت حن سر کار میآيند"(مصاحبه شونده شماره . 5

شايستگی .بزرگ تريت ويژگی توانمندي  ،بخشیدن احسا

سوم :احسا

شايسدتگی بده دارندده آن

است:
" دورههاي توانمندسازي بايدد مرتدب برگدزار شدوند چدون باعدث مدیشدوند افدراد
شايستگی الزم را بدراي انجدام امدور کسدب کدرده و هويدت حرفده اي پیددا کنندد
"(مصاحبه شونده شماره 9

چهارم :حق انتخاب .توانمندسازي باعث افزايش حق انتخاب فرد در بیت گزينههاي متعدد انجام يدک
کار میشود:
" توانمندسازي به معناي افزايش توانايی فکري کارکنان در برخدورد بدا چالشهداي
شغلی است "(مصاحبه شونده شماره 9

پنجم :پاداش و قدردانی .توانمندسازي به معنداي افدزايش قددرت فدرد بدراي درخواسدتهاي حرفده
اي/مالی و ارتماعی  /سیستمی در نظام اداري است.
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" يک کارمند توانمند به راحتی تسلیم نمی شود .او بخاطر توانمنددي خدود خواهدان
دريافت حقوق و دستمزد باالتر است و اگر بدان نرسد حق انتخداب دارد تدا بده نفدع
حداکثري خود عمل کند " (مصاحبه شونده شماره 2

ب ) کانادا
تحلیل محتوي مصاحبه ها با خبرگان دانشگاههاي کانادا نشانگر رواج يک فضداي کدامال متفداوت از
مصاحبه با خبرگان ايرانی است اگرچه در تعییت مولفه ها وره اشترا بیت هدر دو گدروه وردود دارد.
براي مثال ،در تعییت عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان ،خبرگان کانادايی براي عوامل غیر علمدی
نقش مهمی قائل نشده اند .به عنوان مثال مصاحبه شونده شماره  1میگويد:
" حاکمیت سیاست عدم تمرکز و استقالل کامل دانشگاه ها فقط نقش نظارتی بسیار
کم رنگ براي وزارت آموزش عالی قائل است "

هم چنیت ايت وضعیت در خصوص روساي دانشگاه ها نیز تا حد زيادي مصداق دارد.
" در دانشگاههاي کانادا  ،هیات امناء دانشگاه نقش اصلی را در تعیدیت سیاسدتهاي
حرفه اي و انتخاب رئین دانشگاه بر عهده داشته و انتخاب روساي دانشدگده هدا و
مديران گروه ها بر اسا
و بر اسا

يک مکانیزم کامال حرفه اي مدون ومعیت در هر دانشدگاه

حق راي صورت میپذيرد " (مصاحبه شونده شماره 92

به همیت دلیل يکی از عوامل موثر در انتخاب وپرورش کارکنان توانمند،انجمتهاي حرفه اي و علمی
هستند.
" مرکز آموزشهاي حرفه اي دانشگاه موظف است در بدو اسدتخدام هدر فدرد را –
صرف نظر از درره تحصیلی – تحت پوشش آموزشهاي توانمندسازي دوره اي قرار
داده و براي آنان گواهیهاي صالحیت حرفه اي صادر کند.ايت گواهی ها با ردديت
ونظارت دقیق تهیه شده و ارزيابی دقیق از وضعیت توانمندي فرد از بعد حرفده اي و
انگیزشی در اختیار مقام مافوق قرار میدهد" (مصاحبه شونده شماره 0

همينیت سرپرستان دواير و بخشهداي اداري بدر اسدا

سدیر پیشدرفت حرفده اي ،سدابقه کدار

ومهارتهاي شغلی منصوب میشوند .با ايت ورود و علیرغم شرائط مشخص رشد حرفه اي ،تحوالت
زمانه باعث شدهاند که تغییر ورابجايی شغلی به موضوعی رهانی مبدل شود .خبرگان کانادايی نیز بر
ايت موضوع تاکید کرده و پذيرفتهاند که رقبا ،کارکنان توانمند را از دست مديران سازمان ها میربايند
:
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" رهانیسازي ،ساختار استخدامی بی ثبات ،بیت المللی شدن دانشدگاه هدا ،تجداري
سازي آموزش و رقابتهاي علمی باعث شدهاند که افراد توانمند دائم در رسدتجوي
فرصتهاي بهتر شغلی ازيک سازمان به سازمان ديگر بروند.دانشگاه نیز از ايدت امدر
مستثنی نیست"(مصاحبه شونده شماره 96

البته در واقعیت بسیددداري از کارکنان دانشگاههاي کانادا نیز دائم شغل خددود را تغییر نمی دهند چرا
که محیطهاي سازمانی از ضوابط قانونی در ارتقاء و واگذاري پست ها پیروي میکنند:
" شرکت در دورههاي کارآموزي و باز آموزي روندي طبیعدی در زنددگی شدغلی هدر
کارمند دانشگاه است " (مصاحبه شونده شماره 99

پیامد ايت روند طبیعی  ،توانمندسازي کارکنان است  .به همیت علت میتوان شاهد يک تفاوت عمدده
بیت نظرات خبرگان دانشگاهی در دو کشور بود بديت نحو که خبرگان ايرانی عمدتا بر اثدرات فدردي
توانمندسازي تاکید دارند در حالی که خبرگان کانادايی از اثرات سدازمانی توانمندسدازي و پیامددهايی
هميون غنی سازي شغلی  ،مشارکت و کار گروهی ،تعهد سازمانی ،ارتباطات مثثر سدازمانی و بهینده
سازي فرآيندها وروشها ياد میکنند:
" منافع دانشگاه همان منافع کارکنان است لذا توانمنددي کارمندد يعندی توانمنددي
دانشگاه"(مصاحبه شونده شماره . 8
"دانشگاه محل يادگیري مداوم ،طريق رسیدن به خود شکوفايی و يادگیري سازمانی
است" (مصاحبه شونده شماره . 92
" کارمندان توانمند تعهد بیشتري به دانشگاه دارند .آنها از کار گروهی لذت میبرندد
و مسئولیت پذيري بیشتري دارند " (مصاحبه شونده شماره . 0

آنيه براي دانشگاههاي منتخب در هر دو کشور مورد بررسی گفته شد منتج به ارائه يک مدل معنائی
میشود که نشان میدهد توانمندسازي کارکنان متاثر از چه عوامل  ،اسدتراتژي هدا و پیامددهايی بده
وضعیت ثبات يا بی ثباتی در فضاي حرفه اي رسیده است ( نمودار . 9
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عوامل اثرگذار

نهادها
سازمان ها
افراد

پديده  :ورود رقبا
سازمان ها
دانشگاه ها
بخش خصوصی
مهاررت

استراتژي

پيامد ها :موثر بودن  ،معني داري  ،احساس شايستگي ،

حق انتخاب ،پاداش و قدردانی  ،ساير

هسته :بی ثباتی نسبی /ثبات نسبی

نمودار  -9مدل بازسازي معنايی توانمندسازي کارکنان

969

962

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 19

نتيجه گيري
کارکنان توانمند سرمايههاي اصلی هر سازمان را تشکیل داده و توانمندسازي کارکندان بده يکدی از
اهداف متعالی سازمان ها مبدل شده است .کارکنان فی نفسده داراي توانمندديهداي ذاتدی هسدتند.
همينیت آموزشهاي پیش و ضمت خدمت به ارتقاء توانمندي آنان ياري میرساند .هدف مقاله حاضر
ارائه يک چارچوبه معنائی از وضعیت راري توانمندسازي کارکنان در دانشدگاههاي دوکشدور ايدران و
کانادا از منظري تطبیقی بود .مدل معنايی حاضر که حاصل تحلیل محتدوي مصداحبههاي عمیدق بدا
کارشناسان خبره در دانشگاههاي منتخب بود نشان داد که در دانشگاه آزاد اسالمی يک هسته اصدلی
مبتنی بر "بی ثباتی نسبی" از وضعیت کارکنان توانمند  ،حاکمیت رفتارهاي مبتندی بدر عوامدل غیدر
حرفه اي ،خلل در انتخابهاي سازمانی مبتنی بر توانمندي و فقدان کارکرد راستیت ايت مفهوم وردود
دارد .ايت تحلیل معنايی مبیت آن است که سیاستگزاران  ،برنامه ريزان وتصمیم گیدران دانشدگاه آزاد
اسالمی بايد در مراحلی هميون گزينش و استخدام  ،واگذاري پسدت ومقامهداي سدازمانی و ارتقداء
حرفه اي به مفهوم واقعی کلمه به عامل " توانمندي کارکنان " بها دهند .همينیت يافتههاي تحقیق
نشان داد که دانشگاههاي کانادا از يک ساختار نظام مند و قانون محور نهادينه شده براي فرصتهاي
شغلی مبتنی بر توانمندسازي سود میرويند ( هسته اصلی مبتنی بر ثبات نسدبی  ،اگرچده تحدوالت
زمانه دانشگاههاي ايت کشور را نیز از لحاظ رابجايی کارکنان توانمند تحت فشار قدرار داده اسدت.به
عنوان نکته پايانی بايد بر تفاوت تحلیلی نقش توانمندسازي کارکنان در نظدرات دو گدروه خبدره نیدز
توره داشت به نحوي که کارشناسان ايرانی بیشتر بر تاثیر فردي توانمندسازي و خبرگان کانادايی بدر
اثرات سازمانی توانمندسازي کارکنان توره نشان میدهند.
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