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چکیده
از آنجا که یکی از چالش های مسئوالن دانشگاه آزاد ،آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن کارکنان و
اعضای هیات علمی به عنوان یک سازمان دانش محور است .این پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان که به
عنوان یکی از مهم ترین بخش های آموزش کشور می باشد ،به ارائه مدل شناسایی رابطه سرمایه فکری با توانمندسازی
روانشناختی کارکنان می پردازد .که از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع همبستگی
و به طور مشخص مبتنی بر معادالت ساختاری است .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمان مشتمل بر  3 0نفر بودند که با روش نمونهگیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران  17نفر از آنها انتخاب
شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Amosانجام شد.
یافته ها نشان دادند که سرمایه فکری با توانمندسازی روانشناختی رابطه مستقیم دارد و همچنین وجود رابطه بین سرمایه
انسانی با توانمندسازی روانشناختی و سرمایه رابطهای با توانمندسازی روانشناختی و عدم وجود رابطه بین سرمایه ساختاری
و توانمندسازی روانشناختی کارکنان را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :سرمایهفکری ،توانمندسازی روانشناختی ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه رابطهای

 .استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان ،کرمان ،ایران(مدیر مسئو.ل)
Salajeghe_187@yahoo.com
 .گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان ،کرمان ،ایران
Sheikhpour_m@yahoo.coz
 .گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمان ،کرمان ،ایران
Salajeghe_187@yahoo.com
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مقدمه
ظهوراقتصاد جدید مبتنی بر دانش و اطالعات منجر به افزایش عالقه محققان به مطالعه در حوزه سـرمایه فکری 7شده است.
این حوزه که توجـه بـسیاری از محققـین را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت ،به عنوان ابزاری برای تعیین ارزش سازمانها
مورد استفاده قرار میگیرد .به طور کلی ،داراییهای یک سازمان را میتوان به "سرمایه فیزیکی " و "سرمایه فکری"
تقسیم کرد .سرمایه فیزیکی شامل انواع داراییهای ملموس و مشهود است که معموالً بر روی ترازنامه قرار میگیرند مانند
ماشینآالت ،تأسیسات تولیدی ،امالک و مستغالت ،داراییهای مالی و سایر داراییهای فیزیکی .اما سرمایه فکری شامل
همه موجودیهای نامشهود سازمان است (کروز .) 2- 1 ، 000 ،5سرمایه فکری نه تنها شامل آنچه که معموالً به عنوان
حقوق مالکیت معنوی قابلاجرا (به عنوان مثال؛ اختراعات ،عالئم تجاری ،حق نسخه برداری ،حـق امتیازهـا و کپـی رایـت
است) شناخته میشود ،بلکه تمام جنبههای نامشهود و غیرمستقیم اطالعات فکری است که سازمان در طی سالها انباشته
است (یو )757 ، 007 ،4که با استفاده بیشتر از آنها نه تنها از ارزش آنها کاسته نمـی شـود بلکه تحت اصول اقتصاد
فراوانی عمل میکنند و معمـوالً در ترازنامـه مـنعکس نمـیشـوند (تایلس 3و همکاران .) 00 ،واضح است که سرمایه
فکری و اجزای مختلف آن ،تا حد زیادی ارزش یک سازمان مبتنی بر دانش را تعیین می کنند .باید توجه داشت؛ شناسایی
این داراییها مشکلتر بوده و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته و درست
به همین خاطر است که در بیشتر سازمانها اصالً گزارش نمیشوند .همین امر باعث شده که این داراییها برای جهان
خارج از موسسه نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان در درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند
(توماس و ولتهاوس.)627-666 ،7330 ،6
در رابطه با چیستی سرمایهی فکری اتفاق نظر جامعی وجود ندارد و تعاریف متعددی از آن ارائه شده است .کوهن 1و
همکارانش معتقدند سرمایهی فکری به عضالت بدن میماند که اگر از آن استفاده نشود از دست میرود .برخی میگویند
جزء دیگری هم در ارزش یک سازمان وجود دارد و آنهم ادراک مشتری از سازمان از یک چشمانداز بیرونی یا همان
شهرت است .منطقی است فرض کنیم که چنین مؤلفهای نیز بخشی از سرمایه فکری یک سازمان است .از دید بونتیس
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سرمایهی فکری ،دانش انفرادی و سازمانی است که به مزیّت رقابتی پایدار کمک میکند .به بیان دیگر در اقتصاد امروز به
نظر می رسد منابع ناملموس نقش مهمتری در ارزش بازار دارند .در حالی که منابع ملموس در بازار آزاد خرید و فروش
میشوند و میتوانند به راحتی توسط رقبا کپی برداری شوند .در حالیکه منابع ناملموس نمیتوانند به راحتی توسط رقبا
تکثیر شوند .در نتیجه فرض میشود منابع ناملموس ،منبع اصلی مزیت رقابتی هستند (امینی .)7521 ،از این رو سرمایههای
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دانشی یا سرمایههای فکری که گاهًا داراییهای نامشهود نیز نامیده می شوند شامل مواد فکری ،دانش ،اطالعات و مالکیت-
های فکری است که سازمان میتواند از آنها در جهت خلق دانش استفاده کند .سرمایههای فکری از لحاظ منابعسازمانی،
ثروتآفرینی از راه سرمایهگذاری در دانش ،اطالعات و دارایی فکری و تجربه تعریف میشود .این سرمایه مشتمل بر سه
جزء اصلی و مرتبط با هم به نام سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی(مشتری) بوده و با یکدیگر دارای
وابستگی متقابل هستند .روابط متقابل سه جزء اصلی سرمایه فکری را میتوان شامل تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر سرمایه
ساختاری دانست و همچنین سرمایه ساختاری تاثیر مثبتی بر سرمایه ارتباطی دارد و سرمایه ارتباطی نیز تاثیر مستقیمی بر
سرمایه انسانی دارد (یارمحمدزاده و همکاران.)7530،
از طرفی از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها ،کیفیت توانمندی 7نیروی انسانی است .به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی
به مراتب از فناوریهای جدید ،منابع مالی و مادی بیشتر است .توانمندی منابعانسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش
درونی شغل ،به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصتها برای
شکوفایی استعدادها ،تواناییها و شایستگیهای افراد میباشد و در واقع شامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل
و سازمان میشود (عبدالهی .)7523 ،توانمندسازی اخیراً به عنوان یک پارادایم جدید در مدیریت ظاهر شده است (هاردی
و سولیوان  .)7332 ،مبنی بر اینکه ساختارهای تیلوریستی باید به طرحهای دموکراتیکتر تبدیل شود و قدرت را با پایین-
ترین سطوح سازمان تقسیم کند (درالکسن و ماری .)7336 ،5رویکرد دیگری به توانمندسازی فرض می کند که کارکنان
باید به افراد با اعتماد به نفس بیشتری تبدیل شوند که مایل باشند مسئولیتهای بیشتری را در نقشهای کاری خود بگیرند
(کانگر و کانانگو.)7322 ،4
توانمندسازی با تغییر در باورها ،افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود .به این معنی که آنان باید به این باور
برسند که توانایی و شایستگی الزم را برای انجام وظایف به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که آزادی عمل و
استقالل در انجام فعالیت ها را دارند ،باور داشته باشند که توانایی تاثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند ،احساس
کنند که اهداف شغلی معنیدار و ارزشمندی را دنبال می کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می
شود (فوی.) 001،3
توانمندسازی یا واژه انگلیسی  Empowerدر فرهنگ فشرده آکسفورد «قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،قدرت بخشیدن و
توانا شدن» معنی شده است .این واژه در اصطالح ،در برگیرنده قدرت و آزادی عمل بخشیدن برای اداره خود است و در
مفهوم سازمانی به معنای طراحی ساختار سازمان است ،به نحوی که در آن افراد ضمن کنترل خود ،آمادگی پذیرش
مسئولیتهای بیشتری را نیز داشته باشند .اگر چه نظریه پردازان سازمانی مفهوم توانمندسازی را در شیوههای متفاوتی
تعریف کردهاند اما دو تعریف کلی در مبانی نظری این بحث قابل شناسایی است.
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 - 7توانمندسازی به مفهوم تسهیم قدرت:

بسیاری از نظریه پردازان مفهوم توانمندسازی را هم معنی با مشارکت کارکنان در محل کار مدنظر قرار داده اند .مشارکت
کارکنان فرآیندی است که با این وسیله قدرت در میان افراد تسهیم می شود .این نظریه پردازان بحث می کنند که
توانمندسازی ممکن است به عنوان اعطای قدرت سازمانی بیشتر به کارکنان و تفویض اختیار تعریف شود .تعریف
توانمندسازی براساس این روش ،محدودیتهایی دارد که شامل موارد زیر است:
 قدرت در سیستم سازمانی با مقدار ثابت بوده لذا بازی بده و بستان حاکم است. سهم قدرت توسط مدیران برای ایجاد توانمندسازی کافی است. توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی:در این رویکرد توانمندسازی به عنوان سازه انگیزشی تعریف می شود که بر ادراک های کارکنان نسبت به محیط کاریشان
مبتنی است .و آن تواندسازی روانشناختی 7می باشد.
جدول  :7ابعاد توانمندسازی کارکنان از دیدگاه های مختلف انگیزشی و شناختی

نظریه پردازان

ابعاد موثر بر توانمندسازی

کانگر و کاننگو

احساس خودکارآمدی ،خوداثربخشی

توماس و ولتهوس

احساس موثر بودن ،احساس داشتن حق انتخاب ،احساس شایستگی،
احساس معنی دار بودن

اسپریتز

موثر بودن ،داشتن حق انتخاب ،شایستگی ،معنی داری

میشرا

احساس شایستگی ،احساس داشتن حق انتخاب ،احساس موثر بودن ،احساس
معنی دار بودن ،احساس داشتن اعتماد به دیگران

توماس و ولتهاوس ( ) 000روش کلی را که کانگر و کاننگو در سال  7327ارائه کرده بودند ،بسط و گسترش دادند و
پیشنهاد کردند که توانمندسازی بهتر است به منزلهی ساختاری چند بعدی مورد توجه قرار گیرد .این دو پژوهشگر در مدل
مفهومی خود از توانمندسازی کارکنان به تحلیل ابعاد چهارگانه توانمندسازی یعنی تاثیر ،انتخاب ،شایستگی و معناداربودن
پرداخته اند (توماس و ولتهاوس .) 000 ،بر طبق نظر توماس و ولتهاوس سطوح باالی چهار بعد توانمندسازی با هم
ترکیب می شوند تا سطوح باالیی از انرژی ،ابتکار عمل ،انعطاف پذیری و پایداری رفتارهای کاری ایجاد شود (موغلی و
همکاران.)7522 ،
در پژوهشهای مختلفی بیان گردیده است که عوامل مختلفی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیرگذار است .البته
میتوان گفت رویکردهای مختلف مطالعات و پژوهشهای سرمایه فکری بیانگر آن است که سرمایههای فکری سازمان
Psycological Empowerment
Thomas & Velthouse
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برای توانمندسازی کارکنان و تحقق اهداف سازمانی اهمیت دارند .در پژوهشی تورانی ،یزدی و گوهری ( )7521بیان
کردند که روشنی و وضوح اهداف ،کار تیمی ،مشارکت کارکنان و ارتباطات بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان
بیمارستانهای آموزشی تأثیر مثبت دارند .قربانی زاده و خالقی نیا ( ،)7522در پژوهشی دیگر بیان کردند که دانش ضمنی
با توانمندسازی کارکنان دانشگاه پیامنور دارای رابطه مثبت و معناداری میباشد .اندیشمند ( ،)7522در پژوهش خود اشاره
داشته است که فرهنگ سازمانی مناسب که به عنوان شاخص سرمایه ساختاری سازمانی شناخته میشود ،میتواند احساس
هویت گروهی و سازمانی مشترک ،مشارکت و اعتمادهای بینفردی و گروهی را تقویت کند .شاهبندزاده و بهرامی
(  ،)753نیز در پژوهش خود اشاره داشتهاند که دانش ،مهارت ،توانایی و قابلیتهای کارکنان که به عنوان شاخصهایی
از سرمایه فکری شناخته میشوند از جمله عواملی هستند که بر توانمندسازی کارکنان تأثیر دارند .باون و الولر،) 006( 7
در پژوهش خود اشاره به این نکته داشتهاند که یکی از عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان ،اطالعات ،دانش و مهارت
شغلی میباشد .بروکینگ ( ،) 002اشاره میکند که سرمایه فکری اصطالحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار ،دارایی
فکری ،دارایی انسانی و ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازد (طالبی و همکاران،
 .)753کانگ و اسنل ،) 003( 5در پژوهش خود اشاره میکنند که سرمایه فکری و یادگیری بر توانمندسازی منابعانسانی
تأثیر میگذارند .سیبرت ،وانگ و کورترایت ،) 077( 4در پژوهش خود بیان کردند که عوامل فرهنگی اجتماعی،
شیوههای مدیریت ،حمایتهای سازمانی و ویژگیهای شغلی بر توانمندسازی تأثیرگذار هستند .انصاری ،مانیر و گریک
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(  ) 07و الینگر و همکارانش ،) 075( 6نیز در پژوهشهای دیگر بیان کردهاند که سرمایههای اجتماعی که شامل
ارتباطات ،اعتماد و روابط درون گروهی افراد در درون سازمان میباشد ،بر توانمندسازی و توسعه بهبود قابلیتهای افراد
سازمان بر توانمندسازی تأثیر دارد.
با توجه به پژوهشهای فوق ،اهمیت سرمایههای فکری در توانمندسازی روانشناختی کارکنان به خوبی قابل درک است.
از آنجا که یکی از چالش های مسئوالن دانشگاه آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن اعضا می باشد،
لذا با حمایت از سرمایه های فکری و توسعه پایگاه آنها در سازمان و افزایش انگیزش کارکنان موجب توانمندسازی
روانشناختی کارکنان و افزایش بهره وری سازمان گردید .از این رو شناخت ،ارزیابی و مدیریت سرمایههای فکری از یک
طرف و توجه و رسیدگی به منابع انسانی و فراهم آوردن زندگی کاری توانمند برای آنها از طرف دیگر میتواند از
اهمیت زیادی برخوردار باشد و زمینه را برای ورود ،بقا و پیشرفت سازمانها به عصر دانشی و رقابتی امروزی فراهم آورد.
بنابراین با توجه به مطالب فوق سوال اساسی این است که؛
آیا بین سرمایههای فکری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
دارد؟
شکل  :مدل مفهومی تحقیق
1

Bowen & Lawler
Brooking
3
Kang & Snell
4
Seibert, Wang & Courtright
5
Ansari, Munir & Gregg
6
Ellinger et al.
2
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به موضوع از نوع کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی –همبستگی می
باشد .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان بودند که تعداد  3 0نفر میباشند که با
روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران  17نفر از آنها انتخاب شدند .در این پژوهش گردآوری
دادهها و اطالعات مورد نیاز در انجام تحقیق به صورت پیمایشی به وسیله دو پرسشنامه سرمایه فکری و توانمندسازی
روانشناختی بعد از تعیین پایایی و روایی انجام گردید .به منظور تبیین رابطه بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی
نیروی انسانی اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه بدست آمد .به همین منظور از پرسشنامههایی استفاده شد که شامل بخش
بود .بخش اول که متغیرهای دموگرافیک از قبیل جنسیت سن سابقه شغلی و  ...را نشان میدهد و بخش دیگر شامل
پرسشنامه محقق ساخته سرمایه فکری است که با الگوگیری از پرسشنامه  0سوالی بونتیس ( ) 007شامل  2سؤال سرمایه
انسانی 1 ،سؤاال سرمایه ساختاری و  3سؤال سرمایه رابطهای و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی نیز با الگوگیری از
پرسشنامه  72سؤالی والتون ( )7315شامل  4سؤال احساس موثر بودن 3 ،سؤال احساس شایستگی 3 ،سؤال احساس معنی
داربودن و  4سؤال احساس داشتن حق انتخاب طراحی گردید .که سواالت این پرسشنامه ها براساس طیف پنج گزینه ای
لیکرت میباشد .بدین صورت که پاسخها از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم طرح ریزی شده اند .روش به کار رفته در این
پژوهش برای محاسبه اعتبار (پایایی) پرسشنامهها روش آلفای کرونباخ میباشد .برای تعیین آلفای کرونباخ تعداد 50
پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد و با استفاده از نرم افزار  spssمیزان آلفا محاسبه شد که آلفا برای هر کدام از پرسشنامه
های سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی به ترتیب  0/23و  0/37به دست آمد و با توجه به اینکه معموالْ اعتبار فراتر
از  10درصد مطلوب است .لذا میتوان گفت که این پرسشنامهها از اعتبار مناسب و باالیی برخوردار هستند .برای بررسی
روایی پرسشنامهها از روایی محتوایی استفاده شد .به این منظور پرسشنامهها در اختیار  3تن از اساتید بخش مدیریت دانشگاه
قرار داده شد و در نهایت با استفاده از نظرات آنها پرسشنامه نهایی با روایی محتوایی باال تهیه گردید و در بین جامعه آماری
توزیع گردید .پس تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس ،تحلیل عاملی تاییدی و همچنین مدل سازی
معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار  LISREL ،SPSSو  AMOSانجام گردید

هدف از نگارش این بخش ،تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده حاصل از جامعه مورد مطالعه یعنی کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد کرمان ،بهمنظور پاسخگویی به سؤالهای پژوهش بوده است .بر این اساس ،بهمنظور تجزیه و تحلیل
دادهها و پاسخگویی به سؤالهای پژوهش از روشها و آزمونهای آماری در دو سطح آمار توصیفی (انواع شاخصهای
آماری ،انواع جداول آماری و انواع نمودارهای آماری) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادالت
ساختاری) استفاده شده است.
نرمال بودن دادهها
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برای تصمیمگیری درباره نحوه آزمون هر یک از فرضیات مطرحشده ،یکی از سؤاالت اساسی این است که آیا دادهها از
توزیع خاصی پیروی میکنند یا خیر؟ بهمنظور بررسی این موضوع در ادامه به یکی از قضایای مشهور نظریه احتمال اشاره
میکنیم .این قضیه که تحت عنوان «قضیه حد مرکزی »7شهرت دارد در تحقیق پیش رو برای ساخت هر یک از متغیرها و
ابعاد مورد استفاده در تحقیق از شاخص میانگین استفاده شده است .بر طبق آنچه در قضیه حد مرکزی بیان شده است و با
توجه به اینکه در متغیرهای مورد بررسی دو شرط اساسی قضیه حد مرکزی (

و بهاندازه کافی بزرگ حجم

نمونه) برقرار است.؛ بنابراین با استناد به این قضیه میتوان گفت تمامی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق از توزیع نرمال
پیروی میکنند بنابراین برای بررسی فرضیات پژوهش میتوان از آزمونهایی که به شرط نرمال بودن نیازمندند استفاده
کرد.
فرضیه اصلی:

 :H0بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
ندارند.
 :H1بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
دارند.
برای بررسی این فرضیه از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .مدلسازی معادالت ساختاری ابزاری قدرتمند
در دست پژوهشگر است که وی را در چگونگی تدوین مبانی و چارچوب نظری پژوهش در قالب مدل اندازهگیری و
ساختاری یاری میرساند .عالوه بر آن ،با بهرهگیری از دادههای تجربی امکان آزمون مدل تدوینشده را به عنوان یک کل
فراهم آورده و با شاخصهایی که در برابر پژوهشگر قرار میدهد وی را در اصالح و بهبود مدل تعیینشده راهنمایی
میکند.

جدول  :شاخصهای برازش مدل

حد مطلوب آماره

مقدار گزارششده

شاخص

≥ 0/02

0/042

کمتر از 5

7/663

برازندگی )(GFI

≤ 0/30

0/321

برازندگی تعدیلیافته )(AGFI

≤ 0/30

0/363

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب )(RMSEA
نسبت خیدو (/ df

)

Central Limit Theorem
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برازش مقایسهای )(CFI

≤ 0/30

0/377

برازش نرم )(NFI

≤ 0/30

0/352

برازش غیر نرم )(TLI

≤ 0/30

0/300

برازش افزایشی )(IFI

≤ 0/30

0/373

جدول  :5ضریب مسیر و معنیداری آن و بررسی فرضیه پژوهش در مدل تحلیل مسیر اصلی

رابطه مورد بررسی

ضریب مسیر

 tمقدار

 - Pمقدار

نتیجه

نوع رابطه

سرمایه فکری← توانمندسازی

0/253

**6/400

0/007

تأیید فرضیه

مستقیم

روانشناختی
** مقادیر بزرگتر از  7/64معنیدار در سطح  * ،0/03مقادیر بزرگتر از  7/ 2معنیدار در سطح 0/7

توانمندسازی سرمایه فکری
سازمایسازمانی

شکل  :نتایج معادالت ساختاری برای بررسی مدل (بار عاملی استانداردشده)

در شکل ( ) نتایج حاصل از برازش مدل ،برای سنجش رابطه بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی نشان داده شده
است .این نمودار از دو بخش کلی تشکیلشده است .در قسمت اول رابطه میان متغیرهای پنهان (سرمایه فکری و
توانمندسازی روانشناختی) و متغیرهای نشانگر مربوطه بهوسیله بارهای عاملی استانداردشده نمایش داده شده است .قسمت
دوم شدت رابطه بین متغیر پنهان سرمایه فکری و متغیر پنهان توانمندسازی روانشناختی بهوسیله ضریب رگرسیون استاندار
بیان شده است که نشاندهنده تأثیر مستقیم سرمایه فکری بر توانمندسازی روانشناختی است.
فرضیات فرعی
برای بررسی این فرضیه از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است .همچنین برای کاهش خطای برآورد ،تمامی
مؤلفههای سرمایه فکری را بهطور همزمان در مدل قرار داده و به بررسی رابطه بین هر یک از این مؤلفهها با توانمندسازی
روانشناختی پرداختهایم؛ بنابراین برای پنج فرضیه فرعی با توجه به مدل برازش داده شده در شکل ( )5نتیجهگیری خواهیم
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کرد .شاخصهای نیکویی برازش در جدول ( )4آورده شده است .با توجه به اینکه شاخصهای گزارش شده در مدل،
همگی در سطح مطلوب قرار گرفتهاند بنابراین میتوان گفت ،مدل برازش دادهشده از مناسبت کافی برخوردار است
جدول  :4شاخصهای برازش مدل

حد مطلوب آماره

مقدار گزارششده

شاخص

≥ 0/02

0/066

کمتر از 5

/723

برازندگی )(GFI

≤ 0/30

0/315

برازندگی تعدیلیافته )(AGFI

≤ 0/30

0/337

برازش مقایسهای )(CFI

≤ 0/30

0/243

برازش نرم )(NFI

≤ 0/30

0/336

برازش غیر نرم )(TLI

≤ 0/30

0/3 1

برازش افزایشی )(IFI

≤ 0/30

0/337

ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب )(RMSEA
نسبت خیدو (/ df

)

فرضیه فرعی اول
 :H0بین سرمایه انسانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
ندارند.
 : H1بین سرمایه انسانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
دارند.
همانطور که در شکل ( )5و جدول ( )3مشخص است ضریب معنیداری  tمیان متغیر سرمایه انسانی و توانمندسازی
روانشناختی  /245است که بیشتر از  7/36است و منجر به رد فرض صفر میشود که نشان از وجود رابطه بین سرمایه
انسانی و توانمندسازی روانشناختی است .همچنین ضریب مسیر رابطه بین دو متغیر  0/ 64است که نشاندهنده رابطه مستقیم
است.

جدول  :3ضرایب مسیر و معنیداری آنها و بررسی فرضیههای پژوهش در مدل تحلیل مسیر
فرضیه
سرمایه انسانی

توانمندسازی

ضریب مسیر

 tمقدار

 - Pمقدار

نتیجه

نوع رابطه

0/ 64

**/245

0/004

تأیید فرضیه

مستقیم

روانشناختی
** مقادیر بزرگتر از  7/64معنیدار در سطح  * ،0/03مقادیر بزرگتر از  7/ 2معنیدار در سطح 0/7
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فرضیه فرعی دوم

 :H0بین سرمایه ساختاری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
ندارند.
 H1 :بین سرمایه ساختاری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
دارند.
همانطور که در شکل ( )5و جدول ( )6مشخص است ضریب معنیداری  tمیان متغیر سرمایه ساختاری و توانمندسازی
روانشناختی  7/743است که کمتر از  7/64است و منجر به رد فرض صفر نمیشود که نشان از عدم وجود رابطه بین سرمایه
ساختاری و توانمندسازی روانشناختی است.
جدول  :6ضرایب مسیر و معنیداری آنها و بررسی فرضیههای پژوهش در مدل تحلیل مسیر
فرضیه

 tمقدار

ضریب مسیر

سرمایه ساختاری

7/743

0/012

 - Pمقدار

0/ 30

نتیجه

نوع رابطه

رد فرضیه

فاقد رابطه

توانمندسازی روانشناختی
** مقادیر بزرگتر از  7/36معنیدار در سطح  * ،0/03مقادیر بزرگتر از  7/64معنیدار در سطح 0/7
فرضیه فرعی سوم
 :H0بین سرمایه رابطه ای و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
ندارد.
 H1 :بین سرمایه رابطه ای و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود
دارد.
همانطور که در شکل ( )5و جدول ( )1مشخص است ضریب معنیداری  tمیان متغیر سرمایه رابطه ای و توانمندسازی
روانشناختی  /341است که که بیشتر از  7/36است و منجر به رد فرض صفر میشود که نشان از وجود رابطه بین سرمایه
انسانی و توانمندسازی روانشناختی است .همچنین ضریب مسیر رابطه بین دو متغیر  0/ 64است که نشاندهنده رابطه مستقیم
است.
جدول  :1ضرایب مسیر و معنیداری آنها و بررسی فرضیههای پژوهش در مدل تحلیل مسیر

فرضیه
سرمایه رابطه ای

توانمندسازی

ضریب مسیر

 tمقدار

 - Pمقدار

نتیجه

نوع رابطه

0/ 36

**/341

0/005

تأیید فرضیه

مستقیم

روانشناختی
** مقادیر بزرگتر از  7/36معنیدار در سطح  * ،0/03مقادیر بزرگتر از  7/64معنیدار در سطح 0/7
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شکل  : 5نتایج معادالت ساختاری برای بررسی مدل (بار عاملی استانداردشده)

بحث و نتیجهگیری
در پایان هر کار پژوهشی باید نتایج بهدست آمده را بیان کرد ،این نتایج از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که می-
توانند مبنایی برای رفع مشکالت و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب یا مطلوبتر باشند .همانگونه که
بیان گردید امروزه توجه به بحث های سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از
ضرورت و اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ زیرا عمده ترین عنصر نقشآفرین در جامعه دانشگاهی ،کارکنان آن هستند
که هرچه از توانمندی باالیی برخوردار باشند ،دانشگاهها بهتر میتوانند به چشم انداز و رسالت خویش که همانا تولید علم
و فنآوری در جامعه است ،دست یابند .در راستای نیل به این هدف ،میبایست به همافزایی سرمایههای فکری بیش از پیش
توجه نمود .با توجه به نتایج به دست آمده ،رابطه بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی مربوط به فرضیه اصلی
تأیید گردید .به عبارتی توجه به داراییهای نامشهود در سازمان و پرورش دادن این داراییها ،سازمان را به سمت فعالیت-
هایی سوق میدهد که در آن کارمندانش احساس معناداری نسبت به مسئولیت خود داشته باشند .بنابراین اگر سرمایه فکری
در سطح باالیی باشد ،تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط
کار خود نیز باال خواهد بود .با توجه به نتایج به دست آمده سرمایهی فکری یک سازمان که حاصل داراییها و منابع ذهنی
و نامشهودی است که مجموعه ای از دانش ،اطالعات ،اموال فکری ،تجربه ،رقابت و یادگیری سازمان است که سازمان با
برگرداندن آن ها به فرآیندهای جدید کاال و خدمات به خلق ارزش میپردازد و قادر است به عنوان بخشی از فرهنگ یک
سازمان با افزایش اعتماد به نفس ،احساس وابستگی کمتری به مدیران و سرپرستان احساس کرده و گامی در جهت
توانمندسازی روانشناختی کارکنان بردارد( .مظاهری و اورک .)77 ،7535 ،نتایج این تحقیق با نتایج پژوهشهای الینگر
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وهمکاران ( ،) 075انصاری و همکاران (  ،) 07باون و الولر ( ،) 006مظاهری و اورک ( ،)7535تورانی و همکاران
( )7521و قربانی زاده و خالقی نیا ( )7522همخوانی دارد.
نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش بیانگر عدم رابطه بین سرمایه ساختاری و توانمندسازی روانشناختی در این دانشگاه می-
باشد که با نتایج تحقیق اندیشمند ( )7522و مظاهری و اورک ( )7535همخوانی ندارد .همچنین نتایج فرضیه های اول و
سوم فرعی پژوهش بیانگر رابطه معنادار بین سرمایه انسانی و سرمایه رابطه ای با توانمندسازی روانشناختی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرمان می باشد .نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات سیبرت و همکاران ( ،) 075کانگ و اسنل (،) 003
بروکینگ ( ،) 002مظاهری و اورک ( ،)7535شاهبندزاده و بهرامی (  )753همخوانی دارد که هر کدام به نوعی در
پژوهش خود اشاره کردهاند که توانمندسازی کارکنان متأثر از دانش ،مهارت ،توانایی ،قابلیت های کارکنان ،سرمایه
ارتباطی و  ...می باشد.
بدین ترتیب با توجه به تأیید فرضیه اصلی پژوهش ،به مسئولین دانشگاه پیشنهاد میگردد شرایطی را فراهم آورند که در آن
توجه به شاخصهای سرمایه فکری در اولویت کاری قرار بگیرد و ارزیابیهای پیوسته از این شاخصها در سطوح مختلف
سازمان داشته باشند تا نقاط قوت و ضعف دانشگاه جهت توانمند سازی کارکنان مشخص شود .چراکه امروزه هیچ
سازمانی بدون داشتن کارکنان توانمند ،قادر به ادامه حیات نیست .توانمندسازی نه وظیفه است و نه پایان یک کار ،بلکه
یک فرایند شدن است .به نظر محققین ،اولین گام در این راه شناسایی سرمایه فکری می باشد که متاسفانه کارکنان
دانشگاه آزاد کرمان که مورد بررسی در این تحقیق می باشند ،اطالعات دقیقی در مورد آن نداشتند و گام مهم بعدی
مدیریت سرمایه های فکری است که باید مد نظر قرار گیرد .برای اینکه کارکنان زندگی کاری با کیفیتی داشته باشند
باید راهکارهایی ارائه شود تا سرمایه های فکری سازمان باال رود و به طبع آن کارکنان توانمندتر شوند .از این رو در
تحلیل های سازمانی باید به طور همزمان در نظر گرفته شوند.در نهایت پیشنهاد میشود دانشگاه با برگزاری همایش و
سمینار های مختلف در زمینه توانمندسازی و سرمایه فکری ،کارکنان را با فلسفه این متغیرها و روابط و تاثیر آنها بر
کارآمدی کارکنان ،بیشتر آشنا کنند.
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