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 پژوهشی مقالة

ای کارشناسان شناختی و تعهد حرفهارتباط سرمایة فکری با توانمندسازی روان

 منتخب و موفق های ورزشیفدراسیون
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 چکیده

ای د حرفههعو ت شناختیسازی روانتوانمند فکری با سرمایةارتباط بین بررسی  این پژوهش، هدف از انجام 

فدراسیون منتخب و بود. جامعة آماری این پژوهش کارشناسان هشت های ورزشی کارشناسان فدراسیون

عنوان نمونة ه نفر ب 136، اساس جدول مورگاننفر بودند. بر 203به تعداد های المپیک وآسیایی موفق در بازی

فکری   نامة استاندارد سرمایةسه پرسش پژوهش، استفاده در این ند. ابزارهای موردنظر گرفته شدآماری در

ند که ( بود1993) ای آلن و مایر( و تعهد حرفه1995) شناختی اسپریتزر(، توانمندسازی روان1999) بونیتس

ها را مطالعه  آن روایی و پایایینیز  ؛ اما پژوهشگریید شده بودهای گذشته تأها در پژوهش روایی و پایایی آن

. که شامل موارد اس.اس.پیاس.افزار آوری شده توسط دو نرمهای جمعتحلیل دادهوو تأیید کرد. تجزیه 

. نسخة دو برای طراحی مدل اسپی.ال.افزار میرنوف، همبستگی و رگرسیون بود و نرماس -لموگروفک 

با دو متغیر   فکری سطح سرمایةبین  ادارنتایج پژوهش نشان داد که ارتباط مستقیم و معن. پژوهش انجام شد

طور غیرمستقیم و بهفکری  سرمایة ، . همچنینبرقرار بود ایو تعهد حرفه شناختیتوانمندسازی روان

بهبود و افزایش  .ای ارتباط معنادار داشتعهد حرفهبا تشناختی توانمندسازی روانطریق متغیر میانجی از

 که این توانمندی  شودمنجر های ورزشی کارشناسان فدراسیون دینتوانمبه تواند سطح سرمایة فکری می

 .ای آنان مؤثر استافزایش سطح تعهد حرفه طریقشدة ورزشی ازریزیدر دستیابی به اهداف برنامه
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 مقدمه
 تبدیل هوشی فكری و به دستی و سنتی از نیز کار ماهیت وری،ناف پیشرفت و گسترش دلیلبه ،امروزه

 ارزش افزایش و هزینه کاهش فشار مستمرزیر دنیا درسراسر وکارهاکسب  ةهم ،براینفزونا.  است شده

 که هستند راهكارهایی یافتن دنبالبه هاناز سازما بسیاری رو،نایاز د؛دارن قرار مشتریان به ارائهقابل

 متمایز رقبا سایر از سریع، گوییپاسخ و نوآوری پذیری،باکیفیت، انعطاف خدمات ةارائ ازطریق بتوانند

 هاییسازمان که باورند این بر بسیاری . کنند پیدا دسترسی ی باالتریکارا و اثربخشی به و شوند

 و بهینه  سازمانی عملكرد که دهند ادامه  خود  حیات  و  فعالیت به امروزی دنیای پررقابت در توانندمی

سود  خود نفع به ها نیزتهدید از ها،فرصت از مناسب ةاستفاد برعالوه و باشندداشته  رقبا به برتر نسبت

 سازمانیعوامل درون و سازمانیبرون  عوامل ة دست دو به  را هاسازمان عملكرد رد مؤثر  عوامل برند.

 حقوقی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عوامل شامل سازمانیبرون عوامل کنند.می تقسیم

 فرهنگ و فكری ةسرمای اجتماعی، ةچون سرمای هاییمقوله ةبرگیرنددر سازمانیدرون عوامل و هستند

 در عوامل این نقش که هستند سازی افرادتوانمندفرایند  و راهبردها فناوری، ساختار، سازمانی،

 ت. اس نمایان زپیشابیش هاسازمان

 فكری، از منابع مدیراننكردن  کافی استفادة ها،سازمان در حاضر عصر در هاچالش ترینمهم از یكی

 هایتوانایی از هادراغلب سازمان ،متأسفانهاست.  موجود انسانی منابع بالقوة هایظرفیت و ذهنی توان

 فعالیت و ابتكار خالقیت، بروز فردی توان  طوربه افراد دیگر،عبارتشود. بهنمی بهینه استفادة افراد

 شود.نمی استفاده مطلوب طور به هااین قابلیت از دالیلی به سازمانی محیط در اما ؛دارند بیشتری

که از  است مالی و فیزیكی شده ةترین سرمایه، جایگزین سرمایمهم عنواندر اقتصاد امروز، دانش به 

(. آنچه در جهان آینده 2014 ،زاده و محمدرضایینورعلی) شودیاد می «فكری ةسرمای»عنوان بهآن 

ه فرزندان عاقل دانشمند و دانش بلك ،اهنه نفت و گاز و مواردی مانند آن ،خالق ارزش اقتصادی است

گیری و ههای سنجش، اندازها و روشدوست هر ملت هستند. با شناخت ماهیت، اجزا، مدل

سازی، کنترل و نظارت مستمر بر آن در ریزی و بهینههای فكری، امكان طرحگذاری سرمایهارزش 

عنوان فكری را به ةسرمای (2006) یارلیوو ، لین، هاو هسیونگ 1واچشود. ها مهیا میشرکت

عملكرد سازمانی  د که ازنکنرقابت( تعریف می و هاهای نامشهود )منابع، تواناییای از داراییمجموعه 

ای از دانش، فكری مجموعه  ةسرمای(، 1997) 2استوارت به عقیدة  .آینددست میو ایجاد ارزش به 

د برای ایجاد ثروت ننتواهای فكری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که میاطالعات، دارایی

را برای های آن فكری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی ةسرمای ،واقعد. درنکار گرفته شوبه

 
1. Chu, Lin, Hwa Hsiung, Yar Liu 

2. Stewart 
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 ،عبدالملكی و نوریزادهشود )گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر میمیایجاد ارزش افزوده در بر

 ةیعنی سرمای ؛فكری از یک بخش فكری ةسرمای ،(2007) 1و هرمانسجمال نظری نظر  (. به2014

فكری  ةمدیریت سرمای .ساختاری تشكیل شده است ةیعنی سرمای ؛انسانی و یک بخش غیرفكری

های برخوردار از  سازمان است. برای موفقیت بلندمدت یک سازمان بسیار مهم تشخیص داده شده

(. 2014 ،2نانسی وارگاس و بیگان) فكری نسبت به رقبایشان عملكرد بهتری دارند ةمدیریت سرمای

ستند و های دانشی است که به یک سازمان وابسته هفكری گروهی از دارایی ةدیگر، سرمایرتعبابه

طور چشمگیری در بهبود موقعیت رقابتی فعان کلیدی، بهنتعیین ذی طریقبا افزودن سازمان از

 پیچیدة دنیای در موفقیت (. برای1520 ،3دمیتروپولوس و کومانكوس) کنندسازمان مشارکت می

 ضروری است. نیز  آن مدیریت دانشی، هایدارایی و فكری سرمایة شناسایی برعالوه امروز، رقابتی

 و صنقائ رفع و برای باشند آگاه کنونی  وضعیت از هادارایی گونهاین مدیریت درجهت باید هاشرکت

. است هادارایی گونهاین  گیریاندازه نیازمند امر این کهدهند  انجام را الزم هایآن اقدام هایکمبود

 نقطة به  رسیدن  تا و  بسنجیم را هاآن  فعلی میزان  تا کندمی کمک دانشی هایدارایی گیریاندازه

 (. 2007 زاده،لطفی و دهیم )زاهدی انجام را الزم هایاقدام ،آلایده

 گیری اندازه و فكری سرمایة هایشاخص تعیین سازمان، فكری سرمایة مدیریت برای گام نخستین

 هایدارایی موجودِ وضعیت توصیف برای مبنایی تهیة برعالوه وسیلهینبد تا است سازمان در هاآن 

 آورند فراهم هادارایی این توسعة ا هدفب گیریتصمیم برای راسازمان، معیاری  نامشهود

 گیریاندازه که دهدمی نشانمتعدد  هایپژوهش بررسی .(2011 ،حسینیو  ، شاهی)مهرعلیزاده

اگر  .است ضروری و مؤثر بسیار سازمانیبرون افراد با موفق روابط و داخلی حاکمیت رفكری د سرمایة

ی صورت نیازارزش برای سازمان نهفته باشد، دراینفكری در قلب فرایندهای ایجاد  مدیریت سرمایة

نوان سهم واقعی ع ارد تا بهها وجود دوری سرمایة فكری سازمانگیری و کنترل بهرهمبرم به اندازه

نحو اشند که بتوانند این متغیر را بهها این اجازه را داشته بآن ،ملموسهای نامدیران از این ارزش

در محیط  (.2015 ،ایدا سامانتاو  ، اسكافارتو، سلنزا4)ریسی  ثری مدیریت و کنترل کنندمؤ

كه ، بلشودسازمان محسوب می ةبخـش سرمایترین تنها مهمنه فكری ةسـرمای ،محور کنونیدانش

دانش خود را در  دبای تنهامدیران نه  ،بنابراین ؛استنیز مزیت رقابتی پایدار برای سازمان  ةکنندفراهم

 
1. Herremans 

2. Nancy Vargas & Begon 
3. Dimitropoulos & Koumanakos 

4. Ricci, Scafarto, Celenza & Ida Samantha 
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 ةانسانی، سرمای ة)سرمای های آنطریق تقویت مؤلفهاز بایدبلكه فكری افزایش دهند،  ةسرمای ةحوز

 اصلی مزیتوزه در سازمان بپردازند. توسعه و گسترش این حای( به ابطهر ةساختاری و سرمای

 هایراهنمایی و ارزشاطالعات با آوردندستبه های ورزشی،سازمان در  فكری سرمایة گیریاندازه

 تواندمی های ورزشیفكری سازمان سرمایة است. گزارش هااین سازمان مدیران برای عملی و مفید

 دراختیار زمان، ها درطولاین سازمان فكری  سرمایة وضعیت مقایسة برای را  الزم  اطالعات و آمار

های سازمان فكری سرمایة میزان ارتقای رایگیری مدیران بتصمیم به و دهد قرار مسئوالن و مدیران

  در جامعه کمک کند. جایگاهش بهبود و ورزشی

 بر راهبرد اثرگذار یک عنوانبه را مدیران توانمندی سازمان، بهسازی و تحول مدیریت اندیشمندان

ها آن ،همچنین اند.کرده معرفی سازمانی عملكرد براثرگذار  ،درنتیجه و انسانی نیروی عملكرد

 شناختی را روان  مباحث که کنندمی مطرح افزاریسخت  و افزارینرم  جنبة دو از  را توانمندسازی

 و دانندآن می افزاری سخت  بخش را  توانمندسازی کارکردی و عملی هایبرنامه و  افزارینرم  بخش

 (، توانمندی1995) 1اسپریتزر  به عقیدة(. 2014 ،سادات خشوعی و بهرامی) کنندمی معرفی

 احساس پنج در که ستا او کاری محیط به نسبت فرد روانی مهم حاالت گیرندةدربر شناختیروان 

 و خودتعیینی احساس تأثیر، احساس شایستگی، داربودن، احساسمعنی احساس د:نشومی خالصه

دلبستگی و همبستگی فرد  گانه بر احساس تعهد،پنج ین احساساتیک از ااعتماد که هر احساس

 توجه  که هاییموضوع  از یكی طرفی،توانند تأثیرگذار باشند. ازبه کار و موقعیت خود مینسبت 

 و دلبستگی ،زیرا است؛ تعهد مختلف هایجنبه است، کرده جلب خود به را تعهد زمینةدر پژوهشگران

 مذهب، مستقیم، سرپرست خانواده، حرفه، چون دیگری مراجع با بلكه ،سازمان با تنهانه کارمند تعهد

 هابه آن بسیار کههستند  تعهد جنبة  دو ایحرفه تعهد و سازمانی تعهد است. ارتباط درنیز  غیره و

 و مسؤلیت احساس بهراجع  ایحرفه (. تعهد2014 ،مسگرپورو  ، یاسورینیبانی) شده است توجه

 .(2014 حسنی و بابازاده،) است ای( حرفه اجتماع) آن  اجتماع و  خاص ای حرفه به  نسبت عالقه

 3تعریف آلن و مایر همانند ایحرفه  تعهد از (2014) وانحاالو  ، ریتاال، کریستوفر2تعریف کیانتو

 عاطفی، سه بعد نیز ایحرفه تعهد برای همكارانش و پژوهشگر این است. سازمانی تعهد از (1990)

 خدمت استمرار  نیاز به  حرفه، یک با هویت  احساس را  ایحرفه تعهد و اندشده قائل هنجاری  و مستمر 

 خردمنداند. گودرزوند چگینی و کرده تعریف آن به نسبت زیاد مسئولیت  احساس و شغل یک در

مثبت و مستقیم بین توانمندسازی کارکنان و افزایش تعهد  ( در پژوهش خود به وجود رابطة2013)

 
1. Spreitzer 
2. Kianto, Ritala, Christopher & Vanhala 

3. Allen & Meyer 
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( در پژوهش 2012) ویكی و 1ماویس یا چینگ، یانگ شایند. اهها اشاره کردسازمانی و کاری آن

در  رود.شمار میهای برای تعهد کاری و سازمانی افراد بفكری پایه خود مالحظه کردند که سرمایة

، مشاهده شد که ابعاد سنجیدفكری و شرایط کاری را می پژوهشی دیگر که رابطة بین سرمایة

خواهد شد منجر به این امر ت دارند و این رضای ی مثبتفكری با شرایط کاری ارتباط مختلف سرمایة

گانة بعاد سه، اسازمان خود تمایل داشته باشند و همچنین درکه کارکنان کمتر به ترک شغل 

کمک به افراد آمده در سازمان وجودتاری و ارتباطی( در حل مشكالت به)انسانی، ساخ فكری سرمایة

ها، (. در برخی دیگر از پژوهش2013 ،پورشاخهو  ، اله دعایی، یعقوبی، ابراهیمیپور)شاخه دنکنمی

فكری و تعهد  ارتباطی بین سرمایة؛ اما مشاهد شد مثبت ایفكری و عملكرد افراد رابطه بین سرمایة

 هابرخی دیگر از پژوهش ،همچنین (.2013 ،2مینگ یانگالدین و یو)ایزا شمس ها گزارش نشدآن 

وجود دارد و ارتباط معنادار شناختی و تعهد شغلی کارکنان نشان دادند که بین توانمندسازی روان 

تواند موفقیت سازمان خود را تضمین ها میو تعهد آن هستند مهم رکنان برای سازمان خود بسیارکا

گونه بیان کرد که غالب توان این میمختلف  های(. با مرور پژوهش2014 نایبی و آقایی،)عباس کند

، همچنین .اندفكری و توانمندی کارکنان گزارش کرده ها ارتباط مثبتی را بین سرمایةپژوهش

، این؛ باوجودشودای و میزان تعهد مشاهده مین سرمایة رابطهمیا مثبت ، رابطةمیان این نتایجدر

-فدراسیون اند.ش نكردهای را بین سرمایة فكری و میزان تعهد گزارها هیچ رابطهتعدادی از پژوهش

-ها را از حوزهکه آن هایی دارندویژگی های ورزشیمراجع اصلی رشتهعنوان ورزشی کشور به  های

های ها و فعالیت به برنامهها عمدتا  این ویژگید. نکنها متمایز میو دیگر سازمانهای مدیریتی 

ی خاص های اجرایسیع در جامعه و پیچیدگیکه از گستردگی و مربوط هستند یبدنی و ورزشتربیت

شود؛ افزوده میها های برنامهها و پیچیدگیروز بر وسعت دامنة فعالیتروزبه و خود برخوردارند

وند، مدیریت شهای ورزشی گسترده و پیچیده میها و فعالیتبه همان نسبت که برنامه بنابراین،

وجود در حوزة مدیریت ورزشی به  های جدیدیو مهارت هاشایستگیشود و ورزشی نیز پیچیده می

یان کارشناسان و مدیران نگرفتن مناسب از دانش و تخصص درمیا بهرهفقدان  ،طور قطعهبد. نآیمی

گیری و انجام امور، از تصمیم های سنتی و بدون کاراییابودن روشبرجاجرایی ورزش کشور با پا

ها خواهد کاست. شاید بتوان گفت که کارشناسان و مدیران به میزان کارآمدی این افراد و سازمان

ست، برقراری ارتباط مؤثر با های درصمیمافراد ناتوانی تبدیل خواهند شد که قادر به گرفتن ت

نخواهند بود و تنها به رفع تكلیف اداری آمده دوجونندگان و همكاران و حل مشكالت بهکمراجعه 

 
1. Mavis Yi‐Ching, Yung Shui & Vicky 

2. Izza Shamsudin & YewMing Yian 
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 ،بنابراین نخواهند داشت؛ سازمان احساس تعهد هند پرداخت و نسبت به مسائل آیندةخود خوا

کشور و های ورزشی منتخب کارشناسان فدراسیونهای ها و مهارتمطالعه و تعیین شایستگی

های ی و اثربخشی فعالیتد شد تا کاراینها سبب خواهآن کسب توانایی برایریزی آموزشی برنامه

 برای تا دنکنمی وادار را هاسازمان محیطی سریع تغییراتچنانكه آنان در سازمان افزایش یابد. 

ها و ورند و شایستگیآ رویمختلفی  مدیریتی به سازوکارهای خود کاری  محیط با سازگاری

  جملة از فكری و توانمندسازی برای مدیران و کارکنان درنظر گیرند. سرمایةرا جدیدی  هایمهارت

 ،دیگرسوی از دارند. کاری محیط و هاسازمان در کلیدی ینقش و ها هستندراهكارها و مهارت این

ان و نکارک تعهد افزایش برای هاییراه دنبالبه بایدها، سازمان در تغییر زایندةف سرعت با ،امروزه

 هاسخت، سازمان روزهای در هاآن وفاداری  و تعهد اطمینان از حصول با طریق این از تا باشیممدیران  

 ایران  ورزش که دندهمی نشان کشور  ورزش در هابررسی ،یابند. همچنین دست رقابتی مزیت به

 جبران برای و هستیم عقب خود رقبای به نسبت و است کند آن سرعت اما ؛کندمی حرکت جلوروبه

 های مدیریتی بهرةو مهارت مدیریت دانش از باید زمینهدراینکنیم که  تالش باید فاصله این

 مدیرانکارشناسان و  موردنیاز هایشایستگی و هامهارت ثیرتأ  بررسی و شناخت .ببریم بیشتری

 ندنتوامی توانمندسازی هایدوره ازطریق هاآن هایتوانایی سطح ارتقای ،همچنین و کشور ورزشی

نكتة مهم این است که اجرای هرگونه طرح   .دنکن یاری اهداف به رسیدن و وظایف انجام در را هاآن 

کارکنان ثیر هماهنگی، مدیریت و کاردانی تأ در کشور تحت های مختلف ورزشی رشته توسعة و برنامة

نایی تخصصی، علمی و تواو کارشناسان اگر مدیران های ورزشی کشور است. فدراسیونمدیران و 

ها و دستیابی به اهداف مدنظر کند و ، پیشرفت در برنامهدر این حوزه نداشته باشندتعهد کافی 

 یتقموف عاملهستند که  متخصص و دیدهآموزشکارشناسان  ،بنابراین سختی روی خواهد داد؛به

اساس، پژوهشگر مطالعة براین دیگر؛ کمبود امكانات و موارد ،مالی مسائل صرفا  نه و هستند سازمان

 فكری، توانمندسازی  سرمایةسه متغیر ارتباط بین  و بررسی نحوة درک با دارد سعی حاضر

 بیشترهرچه  توسعة و رشد جهتدررا چگونگی استفاده از این رابطه  ،ایحرفه شناختی و تعهدروان 

. نمایان کند سطح ورزش کشور یو ارتقا های ورزشی منتخبکارشناسان فدراسیون  هایتوانایی

فكری و  گسترش سطح سرمایة به نو نگاهی یافتن درثر مؤ ی، نقشسعی دارد ، پژوهشگرهمچنین

این  کند. پژوهشگر ایفا آنان ایتعهد حرفه سطح ارتقای و ورزش  عرصة  کارشناسان توانمندسازی

سازی زند که ارتباطی مستقیم و غیرمستقیم بین سه مؤلفة سرمایة فكری، توانمندمطالعه حدس می

 .دارد دای وجو شناختی و تعهد حرفهروان 
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  پژوهش  شناسیروش

است.  تحلیلی -توصیفی روش، ازحیث  و ایتوسعه هایپژوهش ازنوع ،هدف لحاظبه پژوهش این

راسیون  فد)چهار فدراسیون منتخب ورزشی هشت کارشناسان ستادی جامعة آماری مطالعه همة 

دلیل انتخاب . ندبود های آسیایی(فدراسیون موفق تیمی بازیموفق المپیكی انفرادی و چهار 

ریزی سازمان بود که درمجموع برنامهها و امور گیریها در تصمیممشارکت آن کارشناسان ستادی،

نفر برآورد  136اساس جدول مورگان و به نسبت حجم جامعه، حجم نمونه برابر با ند. برنفر بود 203

مرتبط با  هایبود و مطالعة مقاله ایروش کتابخانهپژوهش به  آوری ادبیات و پیشینة جمع شد.

 نامة استاندارد استفاده شد:اطالعات از سه پرسشآوری برای جمع ،موضوع آغاز شد. سپس

انسانی با  ةسرمای ةلف ؤال )مؤس 24 حاوی که (1999) 1بونیتسفكری  ةاستاندارد سرمای ةنامپرسش

 ؛ بود سوال(هشت ای با رابطه  ةسرمای ةلفؤال و مؤسهشت ساختاری با  ةسرمای ةلفؤم ،الؤسهشت 

 دربارة سؤال 18 حاوی که (1995) 2اسپریتزر  شناختیتوانمندسازی روان  شدةاستاندارد نامةپرسش

 احساس  داری و معنی تأثیر، احساس خودمختاری، احساس  شایستگی، احساس احساس مؤلفة  پنج

 حاوی که (2011 پورسلطانی، از نقل به، 1993 مایر، و )آلن 3ای حرفه تعهد نامةپرسش ؛بود اعتماد

 تعهد و دوم(  سؤال شش ) اول(، تعهد مستمر ؤالشش س) عاطفی تعهد مؤلفة  سه دربارة سؤال  18

 شامل رزشیاپنج  نامه ازنوع لیكرتهر سه پرسش گیریاندازه مقیاس .بود سوم( سؤال شش)  هنجاری

 .گذاری یک تا پنج استامتیاز با موافقم کامال  و نظر، موافقممخالفم، مخالفم، بی کامال 

و روایی و  ین استفاده شدندپیش هایده استاندارد بودند که در پژوهششاستفادههای نامهپرسش

به بحث گذاشته  با اساتید دانشگاهیهای یادشده نامهپرسش ها تأیید شده بود؛ باوجوداین،پایایی آن

 صورت آزمایشی، بهبا شرایط داخلی هادادن آن شدند و بعد از اعمال اصالحات الزم و تطبیق

ند. میزان آلفای آوری شدجمع ،و سپسشدند پخش  نفر از افراد جامعة پژوهش 30ایلوت( بین )پ 

، 81/0فكری برابر با مایة سر صورت بود:نامه بدینکدام از پرسششده برای هرکرونباخ محاسبه

 
1. Bontis 

2. Spreitzer 

و بر تمایل و عالقه به کار در یک  استخاص  ةای احساس هویت و وابستگی نسبت به یک شغل و حرفتعهد حرفه). 3

نامة که تعهد سازمانی، تعهد فرد به سازمان موردنظر است و پرسش؛ درحالیکندای تأکید میعنوان تعهد حرفهحرفه به

دهد؛ البته دو حالت مختلف در متون علمی بررسی ویت سازمان تشكیل میسؤالی است و فرد هویت خود را با ه 24آن 

دانند و دیگران بین این دو همبستگی نیز گزارش ای و تعهد سازمانی را در تضاد با هم میاند که برخی تعهد حرفهشده

 اند.(کرده
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آمار توصیفی و آمار  در این پژوهش از .78/0ای برابر با و تعهد حرفه 74/0برابر با  توانمندسازی

 ،همچنین و فراوانی و درصد فراوانی های که در بخش آمار توصیفی از شاخص شداستفاده استنباطی 

 پژوهشهای دنبال بررسی متغیربه ،در بخش آمار استنباطیاستفاه شد.  میانگین و انحراف استاندارد

 -لموگروفک های آماریاین پژوهش، از روش  نظر دربا سایر متغیرهای وابسته مورد هاآن  ةو رابط

بررسی   ، ضریب همبستگی پیرسون برایبودن متغیرهای پژوهشطبیعی بررسی  برای 1اسمیرنوف

متغیر مالک براساس متغیرهای  بینیو رگرسیون خطی برای پیش وجود ارتباط بین متغیرها

و طراحی  یمدل ساختار تمیالگور، یریگمدل اندازه تمیالگوربرای استفاده شد.  بین پژوهشپیش

استفاده  P ≤ 05/0 دارینسخة دو در سطح معنا 3.اس.ال.و پی 2.اساس.پی.اس. یافزارهانرم ازمدل 

 شد.
 
 

 نتایج
 دهد.ونة آماری را نشان میشناختی نمهای جمعیتشمارة یک ویژگیجدول 

کنندگان در پژوهش، مرد هستند. شود، غالب شرکتطورکه در جدول شمارة یک مشاهده میهمان

ها درصد از آن 75سال است. نزدیک به  40تا  31کنندگان در طبقة سنی بیشترین فراوانی شرکت

سال سابقة  16ها بیشتر از ز آندرصد ا 18دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر هستند و تنها 

 فعالیت دارند.
 

 شناختیهای جمعیتتوزیع توصیفی ویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی ویژگی

 جنسیت
 %35 47 زن

 %65 89 مرد

 توزیع سنی

 %23 33 سال 30تا  21بین 

 %37 54 سال 40تا  31بین 

 %25 38 سال 50تا  41بین 

 %5 11 سال 50بیشتر از 

 توزیع سطح تحصیالت

 %2 3 دیپلم

 %24 33 کاردانی

 %55 75 کارشناسی

 %19 25 ارشد و باالترکارشناسی

 
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. SPSS 

3. Partial Least Square (PLS) 
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 شناختیهای جمعیتتوزیع توصیفی ویژگی -1جدول ادامه 

 ویژگی درصد فراوانی ویژگی

 توزیع سابقة فعالیت در سازمان

 %28 38 سال پنجکمتر از 

 %32 44 سال 10تا  ششبین 

 %22 30 سال 15تا  11بین 

 %18 24 سال 16بیشتر از 

 
 

همراه نتایج ف استاندارد سه متغیر اصلی را به آماری، میانگین و انحرا جدول شمارة دو تعداد نمونة

 دهد.بودن سطح توزیع نمایش میبرای بررسی طبیعی اسمیرنوف -لموگروفکآزمون 

به توانمندسازی ی موردبررسی میان متغیرهامیانگین از با توجه به جدول شمارة دو، بیشترین

بودن مربوط است. آزمون طبیعی  32/3رمایة فكری با به سو کمترین میانگین  87/3با  شناختیروان 

توان از می ،بنابراین های هر سه متغیر، طبیعی است؛که توزیع دادهدهد ها نشان میتوزیع داده

و ( زیربرای بررسی ارتباط متغیرها )با توجه به ارتباط خطی در نمودار  پارامتریهای آماری آزمون

 .ها استفاده کردتحلیل دادهوتجزیه 

 
 بودن متغیرهای پژوهشطبیعیمیانگین، انحراف معیار و وضعیت  -2جدول 

 میانگین تعداد متغیر         ردیف
انحراف 

 استاندارد

 بودن توزیعآزمون طبیعی

 آمارة کلموگروف

 اسمیرنوف -
 معناداری

 066/0 136/0 87/0 32/3 136 فكری سرمایة 1

 084/0 141/0 96/0 87/3 136 شناختیتوانمندسازی روان 2

 052/0 117/0 42/0 43/3 136 ایتعهد حرفه 3

(05/0 P <) 
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 خطی بین متغیرها رابطة -1 شکل

 

 کنید.بین سه متغیر را مشاهده می میزان همبستگی درونی در جدول شمارة سه

داربـودن ساس معـنیـترتیب با احدهد که سرمایة فكری بهنتایج جدول شمارة سه نشان می

(371/0 =r ( احساس شایستگی ،)644/0 = r( احساس تأثیر ،)617/0 = r احـساس اعتماد ،)

(571/0 = r( احساس خودتعیینی ،)577/0 = r ،) توانمندسازی روان( 683/0شناختی =r  و تعهد )

های آن و شناختی و مؤلفه ( رابطة معنادار دارد؛ بنابراین، بین توانمندسازی روانr = 463/0ای )حرفه

ای با سرمایة فكری رابطه وجود دارد. همچنین، طبق نتایج جدول شمارة سه، همچنین، تعهد حرفه

(، r = 701/0(، احساس شایستگی ) r= 544/0اربودن )دعنیترتیب با احساس مای بهتعهد حرفه

( و r = 544/0(، احساس خودتعیینی )r = 627/0(، احساس اعتماد )r=  605/0احساس تأثیر )

( رابطة معنادار دارد؛ بنابراین، بین توانمندسازی r = 573/0شناختی )توانمندسازی روان 

 ای رابطه وجود دارد.حرفههای آن با تعهد شناختی و مؤلفهروان 
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 ایو تعهد حرفه شناختیتوانمندسازی روان هایمؤلفهفکری با  سرمایةهمبستگی درونی بین  -3جدول  

**(05/0P < )  

 
 مدل مفهومی ارتباط بین سه متغیر -2شکل 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها ردیف

1 
احساس 

 داربودنامعن

- 
      

- 

2 
احساس 

 شایستگی

**527/0 - 
     

**516/0 - 

 احساس تأثیر 3
**473/0 **556/0 - 

    **543/0 **547/0 - 

 احساس اعتماد 4
**544/0 **701/0 **605/0 - 

   **627/0 **463/0 **761/0 - 

5 
احساس 

 خودتعیینی 

**479/0 **512/0 **639/0 **430/0 - 
  

**517/0 **553/0 **684/0 **471/0 - 

6 
توانمندسازی 

 شناختیروان

**532/0 **644/0 **653/0 **617/0 **668/0 - 
 

**453/0 **436/0 **563/0 **659/0 **648/0 - 

7 
 683/0** 577/0** 571/0** 617/0** 644/0** 371/0** سرمایة فكری

**463/0 
 573/0** 544/0** 627/0** 605/0** 701/0** 544/0** ایتعهد حرفه
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 آوری شده در شكل شمارة دو نشان داده شده است.های جمعایج بررسی دادهمدل برآمده از نت

 هایشاخص رو،ازاین  است؛ ناپارامتری .اس.ال.پی در برآورد روش: ساختاری مدل ارزیابی

های مهم، جمله شاخصدهند. ازمی نشان را برازش کیفیت همگی .اس.ال.پی آمده دردستبه

ها و مجذور همبستگی بودن شاخص، برآورد مستقلهای روایی و پایایی مدل و همچنینشاخص

 کنید.مشاهده می شمارة چهاراست که در جدول 

( 7/0کنید، ضریب آلفای کرونباخ که باید بیشتر از )مشاهده می چهارشماره طورکه در جدول همان 

شده باید متغیر پژوهش حاضر موردقبول است. همچنین، میانگین واریانس استخراج باشد، در هر سه 

ها که برای خطی بین شاخصباشد تا روایی مدل تأیید شود. ازطرفی، ضریب هم 5/0بیش از 

خطی دهندة سازه همهای تشكیل دهد که شاخصرود، نشان میکار میها بهبودن شاخصمستقل 

زا )سه مؤلفة فرعی بین برای متغیر برونبراین، ضریب پیشگر ندارند. افزونبیش از اندازه با هم دی

زا ای( و برای متغیرهای درونسرمایة فكری شامل سرمایة انسانی، سرمایة ساختاری و سرمایة رابطه

 قبول است.قابل
 

 شدهشدة مدل طراحیهای گزارششاخص -4جدول 

 

وجود گرفته ی که در مدل شكلمسیرهای را در همةجدول شمارة پنج ضریب مسیر و آمارة تی 

 .دهد، نشان میدارند

شناختی رابطة معنادار وجود  (، بین سرمایة فكری و توانمندسازی روان 05/5با توجه به ضریب تی )

براین، که سطح سرمایة فكری مناسب به توانمندی کارکنان منجر خواهد شد. افزون معنیدارد؛ بدین

ای رابطة معنادار وجود دارد و هرچه (، بین سرمایة فكری و تعهد حرفه18/5) تی با توجه با ضریب

 ای نیز بیشتر خواهد شد. همچنین، با توجه به ضریب سطح سرمایة فكری بیشتر شود، تعهد حرفه

ای رابطة معنادار وجود دارد و هرچه سطح شناختی و تعهد حرفه(، بین توانمندسازی روان60/6) تی

تر خواهد شد. درنهایت، یک رابطة مثبت و ای نیز بیشتوانمندی کارکنان بیشتر شود، تعهد حرفه

 
1. Average Variance Extracted (AVE) 

2. Variance Inflation Factor (VIF) 

 متغیر
آلفای  

 کرونباخ

واریانس  میانگین 

  1شدةاستخراج

خطی بین هم

  2هاشاخص

یا   Rمجذور 
2R 

 65/0 18/0 84/0 90/0 سرمایة فكری

 72/0 23/0 52/0 77/0 شناختیتوانمندسازی روان

 91/0 38/0 65/0 85/0 ایتعهد حرفه
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عنوان شناختی به ای با نقش توانمندسازی روان معنادار غیرمستقیم، بین سرمایة فكری با تعهد حرفه

 متغیر میانجی وجود دارد. 

 
 مدل مفهومی پژوهش سطح معناداریو  تی مقادیر -5جدول 

 مسیر
ضریب 

 مسیر

آزمون  آمارة

 (تی)
 نتیجه معناداری 

 ییدتأ 001/0 05/5 811/0 شناختیفكری با توانمندسازی روان سرمایة

 ییدتأ 001/0 18/5 434/0 ایفكری با تعهد حرفه سرمایة

 ییدتأ 001/0 60/6 568/0 ایشناختی با تعهد حرفهتوانمندسازی روان

 ییدتأ 001/0 19/7 556/0 احساس شایستگیفكری با  سرمایة

 ییدتأ 001/0 50/40 547/0 مختاریاحساس خودفكری با  سرمایة

 ییدتأ 001/0 09/70 701/0 ثیراحساس تأفكری با  سرمایة

 ییدتأ 001/0 71/97 463/0 داریاحساس معنیفكری با  سرمایة

 ییدتأ 001/0 37/52 512/0 فكری با احساس اعتماد سرمایة

 ییدتأ 001/0 78/23 553/0 عاطفیشناختی با تعهد توانمندسازی روان

 ییدتأ 001/0 64/47 644/0 مستمرشناختی با تعهد نتوانمندسازی روا

 ییدتأ 001/0 58/47 436/0 هنجاریشناختی با تعهد توانمندسازی روان

 ییدتأ 001/0 02/12 644/0 ایانسانی با تعهد حرفه سرمایة

 ییدتأ 001/0 96/3 701/0 ایساختاری با تعهد حرفه سرمایة

 ییدتأ 001/0 84/5 556/0 ایای با تعهد حرفهرابطه سرمایة

 
 

 گیرینتیجه  بحث و
ش به ایجاد توانمندی و افزایتواند مندی از سطح مناسب سرمایة فكری در هر سه مؤلفة آن میبهره

 شود.منجر  قیم تمسرمستقیم و غیصورت تعهد در مدیران و کارشناسان به

کار گیرند و ها بتوانند افراد بادانش، متخصص و باتجربه را بهاگر سازمان انسانی، درخصوص سرمایة

گاه آنهای خالق بها داده شود، ها و ایدهگروهی حمایت کنند، به تصمیم درکنار آن از کار و روحیة

و کارشناسان احساس که مدیران طوری؛ بهواهند بردانسانی مناسبی بهره خ ها از سرمایةاین سازمان

تواند به بهترین وجه امور میانسانی اطمینان دارد که  . سرمایةشایستگی و خودمختاری خواهند کرد

انسانی  مند است. سرمایةبرای موفقیت در انجام امور بهرههای مناسبی و از مهارت را انجام دهد

سطح دانش کارشناسان و  شناختی باالیی را نیز ازطریق آموزش و ارتقایمناسب توانمندی روان 
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( و 2014) زاده و محمدرضایی(، نورعلی2014عبدالمكلی و نوریزاده ). مدیران ایجاد خواهد کرد

 اند؛ده( نیز به تأثیر مثبت سرمایة فكری بر توانمندی افراد تأکید کر2015ریسی و همكاران )

کردن های مهم و خالق برای برطرفتن تصمیمتوان به این افراد توانمند در گرفمی ،بنابراین

چو و . کردچگونگی انجام امور اطمینان مورد ادی عمل دردادن استقالل و آز ،مشكالت و همچنین

تواند یاست که م یتنها نهاد یانسان ةیسرمااشاره کردند که ( در پژوهش خود 2006همكاران )

 ی نوآور یبرا مبناییکند،  لیتعد ایدهد  رییتغ زیسازمان را ن ینهادها ریخود، سا رییتغبر عالوه

شكل  نیعنوان بارزتربه یانسان ةی. سرمانجامدیب یبه رشد اقتصاد عیو در سطح وس کند فراهم

ها و یستگیشادربرگیرندة سازمان است که  کی یدانش اعضا ةرینامشهود، شامل ذخ یهاییدارا

های ورزشی غنی برای سازمان ای سرمایهکارکنان کارآمد و توانمند  .استکارکنان  یطرز فكرها

 کنند  گرانیاز د زیاند که اگر بخواهند خود را متمادهیرس جهینت نیها به اسازمانشوند. محسوب می

 ی رو ین از یو نگهدار توانمندسازی ،استخدام، آموزشبه ملزم  ،بپردازندها سازمان گریرقابت با د بهو 

سازمان بر  دیکأ . ت(2015 )دمیتروپولوس و کامونكوس، برجسته هستند یهابا استعداد یانسان

دارد و  یها کمتر به منابع مشهود بستگسازمان شاست که ارز یمبتن دگاهید نیبر ا یانسان ةیسرما

 ی روین یجذب و نگهدار ،بنابراین ؛استوابسته  یانسان ةیسرما ژهیونامشهود به یهاییبه دارا شتریب

پرواضح  معادله است. نیاز ا یبخش هاجهت توانمندسازی آن، تالش درمتخصص و همچنین یانسان

، گیرندبه دانش و آگاهی تصمیم می با اختیار و آزادی عمل و با اتكاکارشناسان و مدیرانی که است، 

کنند و فرصت استفاده از ابتكار در انجام امور را با حس خود مختاری دارند، احساس ریزی میبرنامه

ردند ککید ( نیز در پژوهش خود تأ 2014كاران )مبانی و هتعهد بیشتری به کار و پست خود دارند. 

ستمری بر ماندن پندارند و تعهد مدار میهم و معنیجایگاه و کار خود را م که این دسته از کارکنان

 اثبات شده و های گرفتهرساندن تصمیمنتیجه و به رساندندر جایگاه خود درجهت به سرانجام

  .اندای که برای آن آموزش دیدهدر حرفه خواهند داشت، هاشایستگی

گیری ساختار سازمانی مناسب در شكل به ها قطعا  توانمندسازی مدیران و کارکنان و اعتماد به آن

جهت و بدون ثمر در سازمان پایان ها منجر خواهد شد. سرمایة ساختاری به تغییرات بیسازمان

ببرند، دست به خالقیت بزنند  استعدادهای خود بهره و کمک خواهد کرد که افراد از همةخواهد داد 

(. 2014 کنند )نانسی وارگان و بیگان، حل را برای پیگیری امور انتخابو همیشه بهترین راه

خواهد کرد تا  های ورزشی احیاوری را در سازمانپر فرایند جانشینتوانمندسازی افراد قطعا 

در گذشت زمان بدون  ،شوندگیرند و تبدیل به یک سرمایه میساختارهای مناسبی که شكل می

نیز   (2013پور و همكاران )ش شاخهای که در پژوه؛ نتیجهای به راه خود ادامه دهندهیچ وقفه

نان آن سازمان را قادر ساختاری مناسب در یک سازمان کارک مندی از سرمایةبهره. مشاهده شد



 191                                                            ... شناختیروان توانمندسازی  با فکری سرمایة ارتباط: جمشیدی
 

 
 

ز فناوری مؤثر و ثرتر امور خود را به سرانجام برسانند. استفاده اتر و مؤتر، آسانتا سریع خواهد کرد

د کرد. نبر گذشته را حل خواهبسیاری از مشكالت زمان، های سنتی در انجام امورگذاشتن شیوهکنار

هیل نیاز برای انجام امور برای کارشناسان و مدیران تسزمانی که دسترسی به اطالعات مورددر سا

ساختاری مناسبی شكل  مایةسر ،جدید برای انجام امور بهره ببرندهایی شود و افراد از شیوه

گیری از همة امكانات توانمند رشناسان و مدیران را در بهرهب کاساختاری مناس گیرد. این سرمایةمی

ر چنین وضعیتی افراد  . دمنجر خواهد شدآمیزی در انجام امور ، به نتایج موفقیتنهایتکند و درمی

، دیگر به امور زیرا ؛بودن شغل خود احساس بهتری خواهند داشتداربودن و پراهمیتنسبت به معنی

میزان تعهد کارشناسان و پردازند. مسلم است که ند، نمینداشتای که نتیجهای کنندهبیهوده و کسل

، برندها بهره مینسبت به نتایج این روش یخاطر بیشتراطمینان با ی نوین و هامدیرانی که از روش

کنند، کمتر به ترک شغل خود  شتری می ی آنان احساس مسئولیت ب بیشتر خواهد بود؛ بنابراین،

های نوین انجام کار و نتایج آن نسبت به روش ؛ زیرا،اندیشند و وفاداری بیشتری به کار خود دارندمی

به  .اندطور باهنجاری متعهد شده، بهساختاری مناسبی که ایجاد شده است ، سرمایةو همچنین

محیط ر افرادی که از تسلط بیشتری بدر نیز میزان تعهد سازمانی ( 2014حسنی و بابازاده )عقیدة 

 .یشتر استب ،برندکار خود و اطالعات موجود بهره می

کنندگان و همكاران نقش بسزایی برقراری ارتباط سازنده با مراجعه ای در هر دو حالت رابطه سرمایة

توانند آنگاه می ،باشند داشته بای مناسرابطه  ان دارد. اگر این افراد سرمایةبرای کارشناسان و مدیر

اساس این ارتباط سازنده از ها برکنندگان داشته باشند. آنمناسبی با همكاران و مراجعه وابط ر

 ، اطمینان خواهند داشت و همچنیندر عمل همكاران و کارکنان خود صداقت در رفتار و وفاداری 

سادات خشوعی و ها تالش خواهند کرد. ای موفقیت آن اطمینان دارند که کارکنان و همكاران بر

رتباط کارکنان توانمند در برقراری ااند که خود به این نتیجه اشاره کرده ( در پژوهش2014) بهرامی

است  یروابط ةشامل هم یارابطه ةیسرمابرند. ارتباطی خوبی بهره می نیز موفق هستند و از سرمایة

ها افراد و سازمان نیوجود دارد. ا یگریسازمان د ایسازمان با هر فرد کارشناسان و کارکنان  نیکه ب

جوامع،  ،یکنندگان، مقامات قانوننیمأ ها، کارکنان، تواسطه ،کنندگانمراجعهتوانند شامل یم

( در پژوهش خود به 2014نانسی وارگاس و بیگانه )باشند. غیره  گذاران وهیاعتباردهندگان، سرما

 یفكر ةیسرما اتیعمل ةدهندپل و سازمان کیعنوان به ایرابطه ةیسرماکه  این موضوع اشاره کردند

 به ارزش است. یفكر ةیسرما لیکننده در تبدنییعامل تعیک شود و یم یتلق

ها در کمترین کنندگان، حل مشكالت آنای در کسب رضایت مراجعه، سرمایة رابطهدیگرازسوی 

های آنان نیز نقش بردن به درخواستندگان برای پیکنبرقراری ارتباط مستمر با مراجعه  زمان و
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ای، مدیران و کارشناسان احساس تأثیرگذاری مثبت و مؤثر در هرابط مهمی دارد. با اتكا به سرمایة

ت ، در حل مشكالت و معضالشوددانند که به نظرهایشان توجه میها میآن  کار خود خواهند داشت.

ها و مثیر تصمیتأ د افراد محیط پیرامون خود را تحتتواننرنگی دارند و به بهترین نحو مینقش پر

ها کنند، آنتعهد عاطفی عمیقی به کار خود احساس می ،بنابراین های خود قرار دهند؛برنامه

پشیمان  تنهام است و از انتخاب این جایگاه نهعنوان مدیر ورزشی مهبرند که کارشان بهمیپی

ای که در پژوهش جایگاه و کار خود را دوست دارند؛ نتیجه کنند وبلكه به آن افتخار نیز می ،نیستند

ثر و مثبت در که ایجاد روابط سازنده، مؤصورت؛ بدیننیز مشاهده شد (2014کیانتو و همكاران )

افراد به سازمان و کار خود نقش تعهد  ،نتیجهدانش و آگاهی و درتواند در افزایش میزان سازمان می

 داشته باشد.

 متغیرهای توانمندسازی بین دارمعنا رابطة که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج ،همچنین

 ایحرفه و اعتماد( و تعهد ثربودن، شایستگیمؤ داری، خودتعیینی،معنی هایلفه)مؤ کارشناسان

 استانداردهای تجانس و هایشانفعالیت کاری ارزش  درمورد کارکنان احساس یعنی هرچه ؛دارد وجود

 به مربوط هایفعالیت  به بخشیدننظام و اجرا  در  اینكه احساس دهند،انجام می آنچه با هاآن ذهنی

 عملیاتی و اداری  ،راهبردی پیامدهای در نفوذ توانایی اینكه و برخوردار هستند الزم  آزادی از  شغلشان

 ،شد خواهند قضاوت طرفانهبی و ها منصفانهآن که باشند مطمئن باشد و بهتر ،دارند خود کار در

 ( و2014) عبدالملكی و نوریزادههای ای که یافتهنتیجه  ؛بود خواهد بیشترها آن  ای تعهد حرفه میزان

 کند.( را تأیید می2013گودرزوند چگینی و خردمند )

 هایفعالیت از دارمعنی احساس نوعی در فرد شناختیروان  توانمندسازی افزایش با پژوهشگر، نظربه

 با ،حالدرعین  شود.می ارزشمند  و برایش جذاب  کار ماهیت کهحوینبه  ؛شودمی ایجاد برایش کاری

 اجرای  از حاصل هایموفقیت از داری ناشیمعنی احساس فرد در شناختیروان  توانمندسازی افزایش

 مشكالت تحمل باالرفتن سطح موجب امر همین وشود می ایجاد دارد دخالت آن در که هاییبرنامه

 هرچه که بیان کرد گونهاین  توانمی آمدهدستبه  نتایج به توجه  با ،بنابراینگردد؛ می کار از ناشی

قائل  ارزش دهندمی انجام که فعالیتی برای کارکنان و باشد بیشتر بودن دارمعنی میزان احساس

 که هرقدر احساسطورهمان .شد خواهد بیشتر شانحرفه و کار به آنان وفاداری و تعهد ،باشند

 میزان ،داشته باشند اعتقاد خود هایظرفیت و هاتوانایی به هاآن  و شود بیشتر کارکنان در شایستگی

 باشد و بیشتر حق انتخاب داشتن و خودتعیینی احساس و هرچهشد   خواهد بیشتر آنان ایحرفه تعهد

 میزان ،باشند داشته آزادی بیشتری و اختیار خویش شغل به مربوط وظایف در کارشناسان ورزشی

 درمورد گیریتصمیم در کارکنانهرقدر  ،همچنین یافت. خواهد افزایش نیز آنان ایحرفه تعهد

 هایتالش و فعالیت به عالقه باعث موضوع این ،داشته باشند بیشتری انتخاب حق کارشان هایروش
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و همكاران چینگ یاماویس  پژوهش. طبق نتایج شودنامطلوب می هایوضعیت با برخورد در زیاد

 رفتار جایبه کوشندها میآن ،باشد بیشتر کارشناسان درمیان تأثیر میزان احساس هرچه(، 2012)

مدیران  اعتماد، کنند. درخصوص مؤلفة حفظ ،بینندمی آنچه بر را خود  تسلط محیط، دربرابر واکنشی

 بیشتر آنان نخواهد شد. آنان متوجه اعتماد نتیجة در آسیبی  هیچ  که دارند ایمان  توانمند و کارشناسان

   .بود خواهند یادگیری مشتاق  و سازگار، خودباور گرا،پژوهش

 و توانمندیسطح  بهبود و بردنباال برای که شودمی پیشنهاد پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با

 افزایش درجهت مؤثر یعامل ها کهو مدیران آن هاکارشناسان ورزشی فدراسیون ایحرفه تعهد

های مؤلفه از باید ها است،گیری آن ، خالقیت و نحوة تصمیممیزان عملكرد بازدهی، اثربخشی،

 ساسـ اح بهبود  برای ،پژوهش این نتایج به  توجه باهمچنین،  .گرفت بهره فكری مختلف سرمایة

باید انجام  هاییاقدام هاکارشناسان ورزشی فدراسیون اعتماد و ثربودنمؤ تعیینی،خود داری،نیـمع

بین کارشناسان ورزشی درفكری  اینكه نتایج حاصل از سنجش سرمایة با توجه بهشوند. 

 شود، اعتماد ها بیشترهای آنتوانایی به که شودمی پیشنهاددر سطح متوسط بود،  هافدراسیون 

 درشود که پیشنهاد می ها عملی شوند. همچنین،آن هایتصمیم  و  دنقرار گیر مدنظر هاآن  نظرهای

 و تبحر قابلیت برای اینكه توجه شود آنان علمی هایتوانایی این افراد به شگزین و استخدام فرایند

 توانندنمی مسئوالن ورزش کشور ،درهرحال .باشند داشته خود کار آمیزموفقیت برای انجام را الزم

 انگیزه ایجاد با نیز و باشند همراز و همدل هاآن با مگراینكه ؛کنند توانا کارشناسان و کارکنان خود را

 باشند.  گراواقعیت و درستكار، وفادار هاآن  با خود و بدهند دلگرمی و روحیه هاآن  به

 ها در تالشسازمان شود و غالبا  ها محسوب میمهم در اثربخشی سازمان عاملی ،فكری سرمایة

 دادن افزایش دهند. با انجام ای کارکنان خود رافكری، توانایی و تعهد حرفه هستند تا سطح سرمایة

بیشتر تواند به توانمندی هرچهاین پژوهش مشخص شد که تالش درجهت افزایش سرمایة فكری می

ها کمک کند. طبیعی است کارایی و اثربخشی آن منجر شود و از این طریق به افزایشکارشناسان 

 خواهد شد.منجر ای کارشناسان هافزایش تعهد حرف ،پی آنارایی بیشتر به وفادارای بیشتر و درککه 

 

 و قدردانی  تشکر
پژوهشی ن بخش ، از مسئوالهمچنینبنده و  دکتری از زحمات استادان راهنما و مشاور رسالة

بنده را در انجام این پژوهش یاری  داشتن امور متعدد،های ورزشی که باوجود برعهدهفدراسیون

 شود.رساندند، تقدیر و تشكر می
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between intellectual capital 
with psychological empowerment and professional commitment of sports federation 
experts. The statistical population of this study included all experts from selected sports 
federations, of which 203 were reckoned. According to the Morgan table, 136 people were 
considered as a statistical sample. The tools used in this research were three standard 
questionnaires of intellectual capital Bontis (1999), psychological empowerment of 
Spreitzer (1995) and professional commitment of Allen and Meyer (1993), although their 
validity and reliability were confirmed in previous investigations, they were also studied 
and approved by the researcher. The analysis of the collected data in this study was done 
by two software first SPSS including cases of Kolmogrov-Smirnov, correlation and 
regression and PLS2 software was designed to design the research model. The results of 
the research showed that there is a direct and significant relationship between the level of 
intellectual capital with two variables of psychological empowerment and professional 
commitment. Also, intellectual capital indirectly and through the mediating variable of 
psychological empowerment has a significant relationship with professional commitment. 
Improving and raising the level of intellectual capital can lead to the ability of sports 
federations experts to have the ability to achieve planned sports goals through increasing 
their professional commitment. 
 
Keywords: Intellectual Capital, Psychological Empowerment, Professional Commitment, 
Sports Federations. 
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