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 چکیده

ذهن کارکنان و  پرورشورشدبرایمناسبمحیطآماده کردندانشگاه آزاد،مسئوالنچالش هایازاز آنجا که یکی

این پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان که به . است محوریات علمی به عنوان یک سازمان دانش اعضای ه

توانمندسازی  با فکری سرمایه رابطه ارائه مدل شناساییعنوان یکی از مهم ترین بخش های آموزش کشور می باشد، به 

تگی نظر نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی از نوع همبسکه از نظر هدف، کاربردی و از  .می پردازد کارکنان روانشناختی

جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد . و به طور مشخص مبتنی بر معادالت ساختاری است

ها انتخاب نفر از آن 17 گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران نفر بودند که با روش نمونه 0 3کرمان مشتمل بر  

 .انجام شد Amosو  SPSSافزارهای  ها با استفاده از نرمو تجزیه و تحلیل داده پرسشنامه ،ابزار گردآوری اطالعات. شدند

یافته ها نشان دادند که سرمایه فکری با توانمندسازی روانشناختی رابطه مستقیم دارد و همچنین وجود رابطه بین سرمایه 

و عدم وجود رابطه بین سرمایه ساختاری  ناختیای با توانمندسازی روانشانسانی با توانمندسازی روانشناختی و سرمایه رابطه

 . دهدو توانمندسازی روانشناختی کارکنان را نشان می
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 مقدمه 

. شده است 7در حوزه سـرمایه فکری مطالعه محققان به افزایش عالقه به اطالعات منجر دانش و ظهوراقتصاد جدید مبتنی بر

ها سازمانعنوان ابزاری برای تعیین ارزش  به، محققـین را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت بـسیاری از توجـه این حوزه که

 فیزیکیسرمایه "توان به های یک سازمان را میبه طور کلی، دارایی. گیردمی استفاده قرار مورد
 "سرمایه فکری"و  "

گیرند مانند های ملموس و مشهود است که معموالً بر روی ترازنامه قرار میسرمایه فیزیکی شامل انواع دارایی. تقسیم کرد

اما سرمایه فکری شامل . های فیزیکیهای مالی و سایر داراییآالت، تأسیسات تولیدی، امالک و مستغالت، داراییماشین

سرمایه فکری نه تنها شامل آنچه که معموالً به عنوان (. 2 -1 ، 000 ، 5کروز)های نامشهود سازمان است همه موجودی

 کپـی رایـتو  امتیازهـا حـقبه عنوان مثال؛ اختراعات، عالئم تجاری، حق نسخه برداری، )اجرا حقوق مالکیت معنوی قابل

ها انباشته رمستقیم اطالعات فکری است که سازمان در طی سالهای نامشهود و غیشود، بلکه تمام جنبهشناخته می( است

تحت اصول اقتصاد بلکه شـود  نمـی ها کاستهاز ارزش آننه تنها ها با استفاده بیشتر از آنکه ( 757، 007 ، 4یو)است 

واضح است که سرمایه (.  00 همکاران، و 3تایلس)شـوند مـنعکس نمـی در ترازنامـه کنند و معمـوالًفراوانی عمل می

باید توجه داشت؛ شناسایی. فکری و اجزای مختلف آن، تا حد زیادی ارزش یک سازمان مبتنی بر دانش را تعیین می کنند

داشته و  درستادامهامروزبهتاگذشتهکه ازهاستآنارزشتعیینبهمربوطسختیاینوبودهترها مشکلداراییاین

جهانبرایهاکه این داراییشدهباعثهمین امر. شوندها اصالً گزارش نمیسازمانبیشترردکهاستخاطرهمینبه

تشخیص نباشند  قابلنیزدرون سازماندرکارکنانبرایاوقاتگاهیحتیوموسسه نامرئی باقی بمانندازخارج

 (. 627-666، 7330، 6توماس و ولتهاوس)

و  1کوهن. شده است ارائه آن از متعددی تعاریف و ندارد وجود جامعی نظر اتفاق فکری یسرمایه با چیستی رابطه در

گویند برخی می. روددست می از نشود استفاده آن از اگر که ماندمی بدن عضالت به فکری یسرمایه همکارانش معتقدند

انداز بیرونی یا همان چشمهم ادراک مشتری از سازمان از یک جزء دیگری هم در ارزش یک سازمان وجود دارد و آن

 2دید بونتیس از. ای نیز بخشی از سرمایه فکری یک سازمان استمنطقی است فرض کنیم که چنین مؤلفه. شهرت است

به بیان دیگر در اقتصاد امروز به . کندکمک می پایدار رقابتی مزیّت به که است سازمانی و انفرادی دانش فکری، یسرمایه

در حالی که منابع ملموس در بازار آزاد خرید و فروش . تری در ارزش بازار دارندملموس نقش مهمنظر می رسد منابع نا

توانند به راحتی توسط رقبا در حالیکه منابع ناملموس نمی. توانند به راحتی توسط رقبا کپی برداری شوندشوند و میمی

های از این رو سرمایه(. 7521امینی، )زیت رقابتی هستند شود منابع ناملموس، منبع اصلی مدر نتیجه فرض می. تکثیر شوند
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-های نامشهود نیز نامیده می شوند شامل مواد فکری، دانش، اطالعات و مالکیتهای فکری که گاهًا داراییدانشی یا سرمایه

سازمانی، ظ منابعهای فکری از لحاسرمایه. ها در جهت خلق دانش استفاده کندتواند از آنهای فکری است که سازمان می

این سرمایه مشتمل بر سه . شودگذاری در دانش، اطالعات و  دارایی فکری و تجربه تعریف میآفرینی از راه سرمایهثروت

بوده و با یکدیگر دارای ( مشتری)سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطیسرمایه انسانی،نامبهجزء اصلی و مرتبط با هم

توان شامل تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر سرمایه روابط متقابل سه جزء اصلی سرمایه فکری را می. وابستگی متقابل هستند

سرمایه ارتباطی نیز تاثیر مستقیمی بر  سرمایه ساختاری تاثیر مثبتی بر سرمایه ارتباطی دارد و چنینساختاری دانست و هم

 (. 7530یارمحمدزاده و همکاران،)سرمایه انسانی دارد 

به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی . نیروی انسانی است 7طرفی از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها، کیفیت توانمندیاز  

انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش توانمندی منابع. های جدید، منابع مالی و مادی بیشتر استبه مراتب از فناوری

ها برای رونی کارکنان و فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصتدرونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروهای د

باشد و در واقع شامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل های افراد میها و شایستگیشکوفایی استعدادها، توانایی

هاردی )یت ظاهر شده است توانمندسازی اخیراً به عنوان یک پارادایم جدید در مدیر(. 7523عبدالهی، )شود و سازمان می

-تر تبدیل شود و قدرت را با پایینهای دموکراتیکمبنی بر اینکه ساختارهای تیلوریستی باید به طرح(. 7332،  و سولیوان

سازی فرض می کند که کارکنان رویکرد دیگری به توانمند(. 7336 ،5درالکسن و ماری)ترین سطوح سازمان تقسیم کند 

های کاری خود بگیرند های بیشتری را در نقشتماد به نفس بیشتری تبدیل شوند که مایل باشند مسئولیتباید به افراد با اع

 (. 7322، 4کانگر و کانانگو)

به این معنی که آنان باید به این باور . توانمندسازی با تغییر در باورها، افکار و طرز تلقی های کارکنان شروع می شود 

گی الزم را برای انجام وظایف به طور موفقیت آمیز داشته و احساس کنند که آزادی عمل و برسند که توانایی و شایست

استقالل در انجام فعالیت ها را دارند، باور داشته باشند که توانایی تاثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند، احساس 

ر داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می دار و ارزشمندی را دنبال می کنند و باوکنند که اهداف شغلی معنی

 (.001 ،3فوی)شود 

قدرتمند شدن، مجوز دادن، قدرت بخشیدن و »در فرهنگ فشرده آکسفورد  Empowerتوانمندسازی یا واژه انگلیسی 

اداره خود است و در این واژه در اصطالح، در برگیرنده قدرت و آزادی عمل بخشیدن برای . معنی شده است« توانا شدن

مفهوم سازمانی به معنای طراحی ساختار سازمان است، به نحوی که در آن افراد ضمن کنترل خود، آمادگی پذیرش 

های متفاوتی اگر چه نظریه پردازان سازمانی مفهوم توانمندسازی را در شیوه. های بیشتری را نیز داشته باشند مسئولیت

 .لی در مبانی نظری این بحث قابل شناسایی استاند اما دو تعریف کتعریف کرده
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 :توانمندسازی به مفهوم تسهیم قدرت -7

مشارکت . بسیاری از نظریه پردازان مفهوم توانمندسازی را هم معنی با مشارکت کارکنان در محل کار مدنظر قرار داده اند

این نظریه پردازان بحث می کنند که  .کارکنان فرآیندی است که با این وسیله قدرت در میان افراد تسهیم می شود

تعریف . توانمندسازی ممکن است به عنوان اعطای قدرت سازمانی بیشتر به کارکنان و تفویض اختیار تعریف شود

 :هایی دارد که شامل موارد زیر استتوانمندسازی براساس این روش، محدودیت

 .بستان حاکم است قدرت در سیستم سازمانی با مقدار ثابت بوده لذا بازی بده و -

 . 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 

 . می باشد 7اختیو آن تواندسازی روانشن .مبتنی است

 ابعاد توانمندسازی کارکنان از دیدگاه های مختلف انگیزشی و شناختی: 7جدول 

 ابعاد  موثر بر توانمندسازی نظریه پردازان

 احساس خودکارآمدی، خوداثربخشی کانگر و کاننگو

احساس موثر بودن، احساس داشتن حق انتخاب، احساس شایستگی،  توماس و ولتهوس

 دار بودناحساس معنی 

 داری معنی شایستگی، انتخاب، حق داشتن بودن، موثر اسپریتز

احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن، احساس  میشرا

 معنی دار بودن، احساس داشتن اعتماد به دیگران

 

ارائه کرده بودند، بسط و گسترش دادند و  7327روش کلی را که کانگر و کاننگو در سال ( 000 )  توماس و ولتهاوس

این دو پژوهشگر در مدل . ی ساختاری چند بعدی مورد توجه قرار گیردپیشنهاد کردند که توانمندسازی بهتر است به منزله

انمندسازی یعنی تاثیر، انتخاب، شایستگی و معناداربودن مفهومی خود از توانمندسازی کارکنان به تحلیل ابعاد چهارگانه تو

بر طبق نظر توماس و ولتهاوس سطوح باالی چهار بعد توانمندسازی با هم (. 000 توماس و ولتهاوس، )پرداخته اند 

لی و موغ)ترکیب می شوند تا سطوح باالیی از انرژی، ابتکار عمل، انعطاف پذیری و پایداری رفتارهای کاری ایجاد شود 

 (. 7522همکاران، 

البته . های مختلفی بیان گردیده است که عوامل مختلفی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیرگذار استدر پژوهش

های فکری سازمان های سرمایه فکری بیانگر آن است که سرمایهتوان گفت رویکردهای مختلف مطالعات و پژوهشمی
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بیان ( 7521)در پژوهشی تورانی، یزدی و گوهری . تحقق اهداف سازمانی اهمیت دارندبرای توانمندسازی کارکنان و 

کردند که روشنی و وضوح اهداف، کار تیمی، مشارکت کارکنان و ارتباطات بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان 

یگر بیان کردند که دانش ضمنی ، در پژوهشی د(7522)قربانی زاده و خالقی نیا . های آموزشی تأثیر مثبت دارندبیمارستان

، در پژوهش خود اشاره (7522)اندیشمند . باشدنور دارای رابطه مثبت و معناداری میبا توانمندسازی کارکنان دانشگاه پیام

تواند احساس شود، میداشته است که فرهنگ سازمانی مناسب که به عنوان شاخص سرمایه ساختاری سازمانی شناخته می

شاهبندزاده و بهرامی . فردی و گروهی را تقویت کندسازمانی مشترک، مشارکت و اعتمادهای بین هویت گروهی و

هایی های کارکنان که به عنوان شاخصاند که دانش، مهارت، توانایی و قابلیت، نیز در پژوهش خود اشاره داشته( 753)

، (006 ) 7باون و الولر. ندسازی کارکنان تأثیر دارندشوند از جمله عواملی هستند که بر توانماز سرمایه فکری شناخته می

اند که یکی از عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان، اطالعات، دانش و مهارت در پژوهش خود اشاره به این نکته داشته

، دارایی کند که سرمایه فکری اصطالحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، اشاره می(002 )  بروکینگ. باشدشغلی می

طالبی و همکاران، )سازد هایش توانمند میفکری، دارایی انسانی و ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت

انسانی سازی منابعکنند که سرمایه فکری و یادگیری بر توانمند، در پژوهش خود اشاره می(003 ) 5کانگ و اسنل(.  753

، در پژوهش خود بیان کردند که عوامل فرهنگی اجتماعی، (077 ) 4رایتتسیبرت، وانگ و کور. گذارندتأثیر می

 3انصاری، مانیر و گریک. گذار هستندهای شغلی بر توانمندسازی تأثیرهای سازمانی و ویژگیهای مدیریت، حمایتشیوه

ی اجتماعی که شامل هااند که سرمایههای دیگر بیان کرده، نیز در پژوهش(075 ) 6و الینگر و همکارانش(  07 )

های افراد باشد، بر توانمندسازی و توسعه بهبود قابلیتارتباطات، اعتماد و روابط درون گروهی افراد در درون سازمان می

 . سازمان بر توانمندسازی تأثیر دارد

. ابل درک استهای فکری در توانمندسازی روانشناختی کارکنان به خوبی قهای فوق، اهمیت سرمایهبا توجه به پژوهش

برای رشد و پرورش ذهن اعضا می باشد، مناسبمحیطآماده کردندانشگاهمسئوالنچالش هایازیکی که آنجا از

ها در سازمان و افزایش انگیزش کارکنان موجب توانمندسازی با حمایت از سرمایه های فکری و توسعه پایگاه آنلذا 

های فکری از یک از این رو شناخت، ارزیابی و مدیریت سرمایه. سازمان گردیدروانشناختی کارکنان و افزایش بهره وری 

تواند از ها از طرف دیگر میطرف و توجه و رسیدگی به منابع انسانی و فراهم آوردن زندگی کاری توانمند برای آن

 . ی و رقابتی امروزی فراهم آوردها به عصر دانشاهمیت زیادی برخوردار باشد و زمینه را برای ورود، بقا و پیشرفت سازمان

 بنابراین با توجه به مطالب فوق سوال اساسی این است که؛ 

های فکری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود آیا بین سرمایه

دارد؟ 

 
 مدل مفهومی تحقیق:  شکل 

                                                       
1 Bowen & Lawler 
2 Brooking 
3 Kang & Snell 
4 Seibert, Wang & Courtright 
5 Ansari, Munir & Gregg 
6 Ellinger et al. 
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 روش پژوهش

می همبستگی – توصیفیپژوهش حاضر با توجه به موضوع از نوع کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده ها از نوع 

باشند که با نفر می 0 3جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان بودند که تعداد  . باشد

گردآوری  این پژوهش در. ها انتخاب شدندنفر از آن 17 کوکران  روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول

پرسشنامه سرمایه فکری و توانمندسازی  دو به وسیلهدر انجام تحقیق به صورت پیمایشی اطالعات مورد نیاز  ها وداده

توانمندسازی روانشناختی به منظور تبیین رابطه بین سرمایه فکری و . روانشناختی بعد از تعیین پایایی و روایی انجام گردید

بخش   هایی استفاده شد که شامل به همین منظور از پرسشنامه. نیروی انسانی اطالعات مورد نیاز از پرسشنامه بدست آمد

دهد و بخش دیگر شامل را نشان می... بخش اول که متغیرهای دموگرافیک از قبیل جنسیت سن  سابقه شغلی و . بود

سؤال سرمایه  2شامل ( 007 )سوالی بونتیس  0 ایه فکری است که با الگوگیری از پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته سرم

ای و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی نیز با الگوگیری از سؤال سرمایه رابطه 3سؤاال سرمایه ساختاری و  1انسانی، 

سؤال احساس معنی  3ال احساس شایستگی، سؤ 3سؤال احساس موثر بودن،  4شامل ( 7315)سؤالی والتون  72پرسشنامه 

که سواالت این پرسشنامه ها براساس طیف پنج گزینه ای . سؤال احساس داشتن حق انتخاب طراحی گردید 4داربودن و 

روش به کار رفته در این . ها از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم طرح ریزی شده اندبدین صورت که پاسخ. باشدلیکرت می

 50برای تعیین آلفای کرونباخ تعداد . باشدها روش آلفای کرونباخ میپرسشنامه( پایایی)رای محاسبه اعتبار پژوهش ب

میزان آلفا محاسبه شد که آلفا برای هر کدام از پرسشنامه  spssپرسشنامه بین کارکنان توزیع شد و با استفاده از نرم افزار 

به دست آمد و با توجه به اینکه معموالْ اعتبار فراتر  37/0و  23/0به ترتیب های سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی 

برای بررسی . ها از اعتبار مناسب و باالیی برخوردار هستندتوان گفت که این پرسشنامهلذا می. درصد مطلوب است 10از 

تن از اساتید بخش مدیریت دانشگاه  3اختیار ها در به این منظور پرسشنامه. ها از روایی محتوایی استفاده شدروایی پرسشنامه

قرار داده شد و در نهایت با استفاده از نظرات آنها پرسشنامه نهایی با روایی محتوایی باال تهیه گردید و در بین جامعه آماری 

مدل سازی پس تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین . توزیع گردید

 انجام گردید AMOSو  SPSS ،LISRELمعادالت ساختاری و با استفاده از  نرم افزار 

 
 
 

یعنی کارکنان دانشگاه  مطالعه موردحاصل از جامعه  شده ی آور جمعهای  داده لیتحل و  هیتجزهدف از نگارش این بخش، 

 لیتحل و  هیتجز منظور بهبر این اساس، . وده استهای پژوهش ب گویی به سؤال پاسخ منظور بهآزاد اسالمی واحد کرمان، 

های انواع شاخص)های آماری در دو سطح آمار توصیفی  ها و آزمون های پژوهش از روش گویی به سؤال ها و پاسخ داده

ی معادالت ابیمدل تحلیل عاملی تأییدی و )و آمار استنباطی ( آماری، انواع جداول آماری و انواع نمودارهای آماری

 .استفاده شده است( اختاریس

 هانرمال بودن داده
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ها از  شده، یکی از سؤاالت اساسی این است که آیا داده گیری درباره نحوه آزمون هر یک از فرضیات مطرح برای تصمیم 

اشاره منظور بررسی این موضوع در ادامه به یکی از قضایای مشهور نظریه احتمال  کنند یا خیر؟ به توزیع خاصی پیروی می

شهرت دارد در تحقیق پیش رو برای ساخت هر یک از متغیرها و « 7قضیه حد مرکزی»این قضیه که تحت عنوان . کنیم می

بر طبق آنچه در قضیه حد مرکزی بیان شده است و با . ابعاد مورد استفاده در تحقیق از شاخص میانگین استفاده شده است

اندازه کافی بزرگ حجم  و به     )شرط اساسی قضیه حد مرکزی  توجه به اینکه در متغیرهای مورد بررسی دو

توان گفت تمامی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق از توزیع نرمال  بنابراین با استناد به این قضیه می؛ .برقرار است( نمونه

نرمال بودن نیازمندند استفاده هایی که به شرط  توان از آزمون کنند بنابراین برای بررسی فرضیات پژوهش می پیروی می

 .کرد
 :فرضیه اصلی

H0 : بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود

 .ندارند

H1 :وجود  بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری

 .دارند

ی معادالت ساختاری ابزاری قدرتمند ساز مدل. سازی معادالت ساختاری استفاده شده است برای بررسی این فرضیه از مدل

گیری و  در دست پژوهشگر است که وی را در چگونگی تدوین مبانی و چارچوب نظری پژوهش در قالب مدل اندازه

شده را به عنوان یک کل  های تجربی امکان آزمون مدل تدوین گیری از داده رهعالوه بر آن، با به. رساند ساختاری یاری می

شده راهنمایی  دهد وی را در اصالح و بهبود مدل تعیین هایی که در برابر پژوهشگر قرار می فراهم آورده و با شاخص

 .کند می

 

 

 

 

 

 
 های برازش مدل شاخص:  جدول 

 شده مقدار گزارش حد مطلوب آماره شاخص

 02/0 ≥ 042/0 (RMSEA)ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

 663/7 5کمتر از  (df /   )دو نسبت خی

 30/0 ≤ 321/0 (GFI)برازندگی 

 30/0 ≤ 363/0 (AGFI)یافته  برازندگی تعدیل

                                                       
1  Central Limit Theorem 
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 30/0 ≤ 377/0 (CFI)ای  برازش مقایسه

 30/0 ≤ 352/0 (NFI)برازش نرم 

 30/0 ≤ 300/0 (TLI)برازش غیر نرم 

 30/0 ≤ 373/0 (IFI)برازش افزایشی 

 

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

 نوع رابطه نتیجه مقدار -P مقدار t ضریب مسیر رابطه مورد بررسی

توانمندسازی  ← سرمایه فکری

 روانشناختی

 مستقیم تأیید فرضیه 007/0 400/6** 253/0

 7/0دار در سطح  معنی 2/7 تر از  مقادیر بزرگ* ، 03/0دار در سطح  معنی 64/7تر از  مقادیر بزرگ** 

 

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

حاصل از برازش مدل، برای سنجش رابطه بین سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی نشان داده شده نتایج (  )در شکل 

سرمایه فکری و )در قسمت اول رابطه میان متغیرهای پنهان . است شده لیتشکاین نمودار از دو بخش کلی . است

قسمت . نمایش داده شده است استانداردشدهلی بارهای عام لهیوس بهو متغیرهای نشانگر مربوطه ( توانمندسازی روانشناختی

ضریب رگرسیون استاندار  لهیوس بهدوم شدت رابطه بین متغیر پنهان سرمایه فکری و متغیر پنهان توانمندسازی روانشناختی 

 .استمستقیم سرمایه فکری بر توانمندسازی روانشناختی  ریتأث دهنده نشانبیان شده است که 

 فرضیات فرعی

همچنین برای کاهش خطای برآورد، تمامی . سازی معادالت ساختاری استفاده شده است این فرضیه از مدل برای بررسی

با توانمندسازی  ها مؤلفهطور همزمان در مدل قرار داده و به بررسی رابطه بین هر یک از این  های سرمایه فکری را به مؤلفه

ی خواهیم ریگ جهینت( 5)عی با توجه به مدل برازش داده شده در شکل بنابراین برای پنج فرضیه فر؛ میا پرداخته روانشناختی

سرمایه فکری 

 سازمایسازمانی

 توانمندسازی
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ی گزارش شده در مدل، ها شاخصبا توجه به اینکه . آورده شده است( 4)های نیکویی برازش در جدول  شاخص. کرد

 از مناسبت کافی برخوردار است شده دادهگفت، مدل برازش  توان یمبنابراین  اند گرفتههمگی در سطح مطلوب قرار 

 های برازش مدل شاخص: 4جدول 

 شده مقدار گزارش حد مطلوب آماره شاخص

 02/0 ≥ 066/0 (RMSEA)ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

  /723 5کمتر از  (df /   )دو نسبت خی

 30/0 ≤ 315/0 (GFI)برازندگی 

 30/0 ≤ 337/0 (AGFI)یافته  برازندگی تعدیل

 30/0 ≤ 243/0 (CFI)ای  برازش مقایسه

 30/0 ≤ 336/0 (NFI)برازش نرم 

 30/0 ≤ 3 1/0 (TLI)برازش غیر نرم 

 30/0 ≤ 337/0 (IFI)برازش افزایشی 

 

  فرضیه فرعی اول

H0 : وجود بین سرمایه انسانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری

 .ندارند

: H1  بین سرمایه انسانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان رابطه معناداری وجود

 .دارند

میان متغیر سرمایه انسانی و توانمندسازی  tی دار یمعنمشخص است ضریب ( 3)و جدول ( 5)که در شکل  طور همان

شود که نشان از وجود رابطه بین سرمایه  یماست و منجر به رد فرض صفر  36/7که بیشتر از  است  /245 روانشناختی

رابطه مستقیم  دهنده نشانکه  است 64/0 همچنین ضریب مسیر رابطه بین دو متغیر . انسانی و توانمندسازی روانشناختی است

 .است

 

 

 

 

 ریمس لیتحل مدل در پژوهش یها هیفرض یبررس و ها آن یدار یمعن و ریمس بیضرا: 3 جدول

 نوع رابطه نتیجه مقدار -P مقدار t ضریب مسیر فرضیه

توانمندسازی  سرمایه انسانی    

 روانشناختی

 مستقیم تأیید فرضیه 004/0  /245** 64/0 

 7/0 سطح در دار یمعن 2/7  از تر بزرگ ریمقاد*  ،03/0 سطح در دار یمعن 64/7 از تر بزرگ ریمقاد** 
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 دوم یفرع هیفرض

H0 :وجود یمعنادار رابطه کرمان واحد یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان یروانشناخت یتوانمندساز و ساختاری سرمایه نیب 

 .ندارند

 :H1 وجود یمعنادار رابطه کرمان واحد یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان یروانشناخت یتوانمندساز و ساختاری سرمایه نیب 

 .دارند

 یتوانمندساز و ساختاری  سرمایه ریمتغ انیم t یدار یمعن بیضر است مشخص( 6) جدول و( 5) شکل در که طور همان

 سرمایه نیب رابطه وجود عدم از نشان که شود ینم صفر فرض رد به منجر و است 64/7 از کمتر که است 743/7 یروانشناخت

 .است یروانشناخت یتوانمندساز و ساختاری

 ریمس لیتحل مدل در پژوهش یها هیفرض یبررس و ها آن یدار یمعن و ریمس بیضرا: 6  جدول

 نوع رابطه نتیجه مقدار -P مقدار t ضریب مسیر فرضیه
 سرمایه  ساختاری    

 توانمندسازی روانشناختی

 فاقد رابطه رد فرضیه 30/0  743/7 012/0

  7/0 سطح در دار یمعن 64/7 از تر بزرگ ریمقاد*  ،03/0 سطح در دار یمعن 36/7 از تر بزرگ ریمقاد** 

 سوم یفرع هیفرض

H0 :وجود یمعنادار رابطه کرمان واحد یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان یروانشناخت یتوانمندساز و یا رابطه سرمایه نیب 

 .ندارد

 :H1 وجود یمعنادار رابطه کرمان واحد یاسالم آزاد دانشگاه کارکنان یروانشناخت یتوانمندساز و یا رابطه سرمایه نیب 

 .دارد

 یتوانمندساز و یا رابطه  سرمایه ریمتغ انیم t یدار یمعن بیضر است مشخص( 1) جدول و( 5) شکل در که طور همان

 سرمایه نیب رابطه وجود از نشان که شود یم صفر فرض رد به منجر و است 36/7 از شتریب که که است  /341 یروانشناخت

 میمستق رابطه دهنده نشان که است 64/0  ریمتغ دو نیب رابطه ریمس بیضر نیهمچن. است یروانشناخت یتوانمندساز و انسانی

 .است

 
 های پژوهش در مدل تحلیل مسیر ها و بررسی فرضیه داری آن ضرایب مسیر و معنی: 1جدول  

 نوع رابطه نتیجه مقدار -P مقدار t ضریب مسیر فرضیه

توانمندسازی  سرمایه رابطه ای    

 روانشناختی

 مستقیم تأیید فرضیه 005/0  /341** 36/0 

 7/0دار در سطح  معنی 64/7تر از  مقادیر بزرگ* ، 03/0دار در سطح  معنی 36/7تر از  مقادیر بزرگ** 
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 (استانداردشده بار عاملی)نتایج معادالت ساختاری برای بررسی مدل :  5شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

-میکهچرابرخوردار استاز اهمیت بسزایینتایجاینکرد،بیانآمده رادستبهنتایجبایدپژوهشیکارهرپایاندر

همانگونه که . باشندتریا مطلوبمطلوبوضعیتسمتبهوضعیت موجودیا بهبودومشکالترفعبرایمبناییتوانند

بیان گردید امروزه توجه به بحث های سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از 

آفرین در جامعه دانشگاهی، کارکنان آن هستند ضرورت و اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ زیرا عمده ترین عنصر نقش

توانند به چشم انداز و رسالت خویش که همانا تولید علم ها بهتر میشگاهکه هرچه از توانمندی باالیی برخوردار باشند، دان

های فکری بیش از پیش افزایی سرمایهبایست به همدر راستای نیل به این هدف، می. و فنآوری در جامعه است، دست یابند

انشناختی مربوط به فرضیه اصلی با توجه به نتایج به دست آمده، رابطه بین سرمایه فکری و توانمندسازی رو. توجه نمود

-ها، سازمان را به سمت فعالیتهای نامشهود در سازمان و پرورش دادن این داراییبه عبارتی توجه به دارایی. تأیید گردید

سرمایه فکری اگربنابراین. دهد که در آن کارمندانش احساس معناداری نسبت به مسئولیت خود داشته باشندهایی سوق می

شرایطوکارمحیطروانیمطلوبیت فیزیکی وازیک سازمانکارکنانبرداشتوذهنیتصورباشد،باالییسطحدر

ذهنی  منابع و هاکه حاصل دارایی سازمان یک فکری یبا توجه به نتایج به دست آمده سرمایه. بودخواهدباالنیزخودکار

با  سازمان فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمان است که که مجموعه ای از دانش، اطالعات، اموال است نامشهودی و

پردازد و قادر است به عنوان بخشی از فرهنگ یک می ارزش خلق به خدمات و کاال جدید هایفرآیند به آن ها برگرداندن

هت سازمان با افزایش اعتماد به نفس، احساس وابستگی کمتری به مدیران و سرپرستان احساس کرده و گامی در ج

های الینگر نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش(. 77، 7535مظاهری و اورک، ) . توانمندسازی روانشناختی کارکنان بردارد
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، تورانی و همکاران (7535)، مظاهری و اورک (006 )، باون و الولر ( 07 )، انصاری و همکاران (075 )وهمکاران 

 . داردهمخوانی ( 7522)و قربانی زاده و خالقی نیا ( 7521)

-گاه مینتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش بیانگر عدم رابطه بین سرمایه ساختاری و توانمندسازی روانشناختی در این دانش

همچنین نتایج فرضیه های اول و . همخوانی ندارد( 7535)و مظاهری و اورک ( 7522)باشد که با نتایج تحقیق اندیشمند 

انسانی و سرمایه رابطه ای با توانمندسازی روانشناختی در دانشگاه آزاد سوم فرعی پژوهش بیانگر رابطه معنادار بین سرمایه

، (003 )، کانگ و اسنل (075 )ایج بدست آمده با نتایج تحقیقات سیبرت و همکاران نت. اسالمی واحد کرمان می باشد

همخوانی دارد که هر کدام به نوعی در (  753)، شاهبندزاده و بهرامی (7535)، مظاهری و اورک (002 )بروکینگ 

بلیت های کارکنان، سرمایه اند که توانمندسازی کارکنان متأثر از دانش، مهارت، توانایی، قاپژوهش خود اشاره کرده

 . می باشد... ارتباطی و 

گردد شرایطی را فراهم آورند که در آن بدین ترتیب با توجه به تأیید فرضیه اصلی پژوهش، به مسئولین دانشگاه پیشنهاد می

طوح مختلف ها در سهای پیوسته از این شاخصهای سرمایه فکری در اولویت کاری قرار بگیرد و ارزیابیتوجه به شاخص

مروزه هیچ چراکه ا. سازمان داشته باشند تا نقاط قوت و ضعف دانشگاه جهت توانمند سازی کارکنان مشخص شود

توانمندسازی نه وظیفه است و نه پایان یک کار، بلکه . سازمانی بدون داشتن کارکنان توانمند، قادر به ادامه حیات نیست

 کارکنان متاسفانه که می باشد فکری سرمایه شناسایی راه این در گام محققین، اولین نظر به. یک فرایند شدن است

 بعدی مهم گام و نداشتند آن مورد در دقیقی اطالعات بررسی در این تحقیق می باشند، مورد دانشگاه آزاد کرمان که

 باشند داشته کیفیتی با کاری زندگی کارکنان اینکه برای .گیرد قرار نظر مد باید فکری است که سرمایه های مدیریت

 در از این رو. شوند توانمندتر به طبع آن کارکنان و رود باال سازمان فکری تا سرمایه های شود ارائه راهکارهایی باید

 و همایش برگزاری با دانشگاه میشود پیشنهاد نهایت در.شوند گرفته نظر در همزمان باید به طور سازمانی های تحلیل

 بر آنها تاثیر و روابط و متغیرها فلسفه این با را کارکنان فکری، سرمایه زمینه توانمندسازی و در مختلف های سمینار

 .آشنا کنند کارکنان، بیشتر کارآمدی
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