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 چکيده

سررمای   . کنند زی نیروی انسانی که از عوامل مهم بقا و حیات سازمانی است، توجه میها به کیفیت و توانمندسا امروزه بسیاری از سازمان
سراز تقویرت و افرشای      اجتماعی و همچنین، سالمت ذهنی از جمله مفاهیم تأثیرگذار بر سطح توانمندسازی در این زمینه است که زمینره 

 تأکیرد نقر    شرناتتی برا   روان یبرر توانمندسراز  سرمای  اجتماعی  یرتأث یبا هدف بررس حاضر پژوه . شود عملکرد و بهبود سازمانی می
 یآور جمر   ةو از نظرر نحرو   ی،از نظر هدف، کراربرد  یقتحق روش .انجام گرفت یالنای استان گ و حرفه یدر سازمان فن یذهن یستیبهش
روش  بودند کره برا   (نفر 933) یالنگ ای استان و حرفه یکارکنان سازمان فن جامع  پژوه  هم . ی استاز نوع همبستگ یفیها، توص داده
سررمای  اجتمراعی    هرای  هها، پرسشنام داده یگردآور یبرا. انتخاب شدفرمول کوکران  براساسنفر  033ای به حجم  ساده، نمونهای  طبقه

 سرنج   ابرشار  یاییو پا ییروا .کارگرفته شد هب یش و ماگیارمو بهشیستی ذهنی کیو  شناتتی اسپریتشر روان ناهاپیت و گوشال، توانمندسازی
طبق نتایج، بهشیستی ذهنی نق  میانجی  .انجام گرفت SmartPls2و  SPSS20 یافشارها نرمبا ها  داده یلوتحل یهتجش. شد ییدتأبررسی و 

ذهنری   کند، و بهشیستی شناتتی ایفا می نسبی در تأثیرگذاری بعد شناتتی و همچنین بعد ساتتاری سرمای  اجتماعی بر توانمندسازی روان
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 همقدم

وری نیتروی انستان ،    رشد رقابت  هاتان ، هتامس مستبهر باتره      تغییرات سریع محیط، روند روبه

بسیاری از  ،در این میان. اس  هوی رام  برای تداوم بقای خود وادار هردهو را به هس ما  زمانسا

مبخصت،، خت و و بتا      انسان یرویدر ن نهاندن در عرصة رقاب ، برای عقب راه حل راما  سازمان

هه یکت  از عوامتل اصتا  اخربخمت  متدیری  است ،         شناخب  روانتوانهندسازی . اند یافبه یزهانگ

بیتان  ( 811 )  هتانگر و هتاننگو  . تواند به ایجاد آخار مثب  در سطح فردی و سازمان  منجر شود  م

یتاب  و انگیتزد درونت  در بتین     ارتقتای احستاس خود ینتدفرا شناخب  روان توانهندسازیهردند 

اط عتات   عرضتة بتا    ستازمان   رسته یرو فنتون     مای رسته  ی فعال یاةبه وسهارهنان اس  هه 

 ,.Javed et al)شتود   هردن شرایط  هه موهب ناتوان  اس ، پرداخبه م  به تعیین و برطرف هارآمد

2017, p.465.) 

 توان بر نقتس  نقس دارد هه م   شناخب روان توانهندسازی و تداوم یریگ در شکل یادیعوامل ز

انستان  و   متای  وری سرمایه سرمایة اهبهاع ، بسبر مناسب  برای باره .هرد یدتأه  اهبهاع سرمایة 

شتود، هته آن بته زنتدگ  افتراد، معنتا و م اتوم         فیزیک ، و رام  برای نیل به موفقی  قاهداد مت  

. (1 ، ص 1   شتیروان ،    والتوان )هند  تر م  بخس تر و لذت بخمد و زندگ  سازمان  را ساده م 

متا،   شتبکه  متای اهبهتاع  ماننتد    مای ستازمان  بیان هرد سرمایة اهبهاع  به ویژگ ( 222 )  پاتنام

وری مضاعف هارهنتان   هه مهامنگ  و مهکاری برای بارههند  منجارما و اعبهاد اهبهاع  اشاره م 

 را نتوع  سرمایة اهبهتاع   ( 881 )  نو هاپ  ینچل (.Sulemana, 2015, p.1301)هند  م را تسایل 

 نتوع  یجته  ر نبو د 1 تعاد اهبهاع ،1 اهبهاع  مهبسبگ دانسبند هه ی ما و شبکه 1یهانباش  سرما
                                                           
1. Psychological empowerment 

2. Conger & Kanungo 

3. Social capital 

4. Putnam 

5. Lynch & Kaplan 

6. Stock of investment 

7. Social coherence 

8. Social commitment 
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،  8    و مهکتاران،  باتادری خسروشتام  ) آورد مت   وهتود  را در افراد بته بازیسب  عزت ن س و 

است  و شتامل   متا   آنمتای عتاط      ارزیاب  ها  مردم از زندگ  و تجربه  ذمن بازیسب   .(1 ص

 مای رضایبهند درس  و احساس آنان از زندگ ، قضاوت عهاکردما و ارزیاب  وسیع مانند رضای 

 Diener et)دمنتد   دمد چگونه مردم به حوادث و شرایط زندگ  واهنس نمان م  اس  هه نمان م 

al., 2016, p.1). داشتبه، و از   یمبریب  مای اهبهاع و شبکهاند   خود اهبهاع  هه در زندگ افرادی

ندنتد  م یز باتره ن ذمن  باالتری یسب و باز  از زندگ ی ، رضاسرمایة اهبهاع  بیمبری برخوردارند

(Sarracino, 2010, p.482 .) ،بازیسب  ذمن  باال، با نبایج مثبب  از ههاه عهاکرد باال، مماره  افراد

هننتد  نیتروی انستان  بتا      فردی رضایبهند مرتبط اس  هته تستایل   س م ، طول عهر و روابط بین

 .(Gillett & Crisp, 2017, p.1)شود   هی ی  در سازمان م 

  8   و  8  متای   در ستال  ی نای استبان گت   و حرفته   رد سازمان فنعهاک یاب ارزش یسةمقا

عهاکترد     ارزشتیاب  در حتوز   بررس  هه ط اس   عهاکرد سازمان درصدی   از هامس   حاه

هتامس ماتارت    ین،هارهنتان و مهننت   یت  هامس خ ق یلدل حوزه به ینهامس رشد در ا ،هارهنان

 مهتة انتد از   نبوانستبه  ی هته طتور  هبت  است    شتده گتزارد  مای بالقو  هارهنتان   و توانهندی  شغا

  ستازمان  ی امتداف و شتکوفا   یمترف  پ و توستعه  یدر راستبا   و ت کر ههع  مای انسان ی ظرف

 ةمعاونت  توستع   22 /   8/   1   ةبخمتنام  گتی ن،  ای اسبان و حرفه  سازمان فن) هننداسب اده 

 (. یزیر برنامه یری  وسازمان مد  انسان یةو سرما یری مد

ت اوت زیتاد بتین افتراد در    فقدان عوامل مؤخر بر توانهندسازی هارهنان، نبایج و آخار من   مانند 

 نیتازی و ) و استبرس در محتیط هتاری    و تمنج ،مای پرسنا   یرمهامنگ سیسبم سازمان و وهود

هتامس   ،(Zhang & Bartol, 2010, p.107)، هتامس خ قیت  هارهنتان    (  ، ص11   نصترآبادی، 

 Chiang)، و عهاکرد شغا  (Namasivayam et al., 2014, p.4)ان  هارهنان، رضایبهندی تعاد سازم

& Hsieh, 2012, p.180) دارد . 

                                                           
1. Subjective well-being 
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تواند از ههاته مبغیرمتای  باشتند هته ایتن       در این میان، سرمایة اهبهاع  و بازیسب  ذمن  م 

وابط مببنت  بتر اعبهتاد و    گذاری براساس ر سرمایة اهبهاع ، نوع  سرمایه. ما را مرت ع هنند هاسب 

دست    تواند از این طریق برای ستازمان نبتایج الزم را بته    ما اس  هه م  مهکاری بین افراد و گروه

،  8  مهکتاران،  و  همتاورزی )مای  بترای رشتد و پیمترف  آن بته ارمغتان آورد       آورد و قابای 

زمان  فترامم  مای زندگ  مطاوب، چه در ستطح فتردی و چته ستا     بازیسب  ذمن  سازه (.   ص

هارهنان رضایبهند تهایتل  . افراد شاد تهایل بیمبری برای مهکاری و تمریک مساع  دارند. هند م 

وری بیمبری دارنتد و   وری در سازمان دارند، افراد با احساس مثب  باره بیمبری برای افزایس باره

 De) شتود  منجر م شناخب   مای مطاوب بازیسب  ذمن  به ادراک از توانهندسازی روان این نگرد

Neve et al., 2013, pp.3- 4.)  

مستبازم  توانهندستازی هارهنتان،    هتردن  یتات  عها و یتری گ شتکل  مای ینههردن زمیاما بنابراین،

عوامتل ههتک    یتن ا ی پژومس در شناستا  این اهرای بنابراین،در آن اس    یلعوامل دخ ی شناسا

 یتن از ا .شتود  پژومس احساس مت   ینا ی  اهرایضرورت و امه رو ینخوامد هرد و از ا یان شا

بازیسب  ذمنت  در تأخیرگتذاری    یااس  هه آ پرسس ینبه ا ی حاضر درصدد پاسخگو رو، پژومس

نقتس   ی نای اسبان گت  و حرفه  سازمان فنشناخب  هارهنان  سرمایة اهبهاع  بر توانهندسازی روان

 .داردمیانج  

 مبانی نظری و پيشينة تحقيق

 سرمایة اجتماعی

 و  گروم ینو ب یفرد ینب  بر اعبهاد اهبهاع یوندمای مببن ای از روابط و پ ، شبکه اهبهاع یةاسرم

و انستجام    هته بته مهبستبگ      است  متای اهبهتاع   ما و گتروه  ناادما، سازمان  ینافراد ب تعام ت

متا   هتنس  ی تستایل الزم بترا  یو انرژ  اهبهاع ی ما از حها و گروه ی افرادو برخوردار  اهبهاع

  (.  ، ص 8  مهکاران، و  محهودی)شود  م    منجرو ههع یتحقق امداف فرد رایب
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 ابعاد سرمایة اجتماعی

ای تقستیم    را به سه بعد ستاخباری، شتناخب  و رابطته     بهاعها یةرماس( 881 ) و گوشال ی ناماپ

 .هردند

اشتاره  فراد ا ینمای ب تهاس  عنصر ساخباری سرمایة اهبهاع  به الگوی ها:  یساخباربعد .  

عنصتر   این مایهنبه ینتر و مام یددار  و چگونه دسبرس  شها به چه هسان یعن ، هند، م 

 .مناسب سازمان و ای، هشبک یکربندیافراد، پ بین ایند از روابط شبکها عبارت

اس  هته    روابط شخص  نوع  هنند یفعنصر ارتباط  سرمایة اهبهاع  توص:   ارتباطبعد .  

بعتد از   ایتن  متای هنبته  ینتر مام. هنند تعام تمان برقرار م  ةسابق دلیلبه  گریکدیافراد با 

 .ی انبظارات و مو ،الزامات ،منجارما، ند از اعبهادا سرمایة اهبهاع  عبارت

 متای یسبمو س یرمات س یرما،مظامر، تعب  هنند هه فرامم هند اشاره م   به منابع:   شناخببعد .  

هدمای  ،ند از زبانا بعد عبارت این مایهنبه ترین مام .ما اس  وهگر یانممبرک در م  معان

 .(Nahapiet & Ghoshal,1998, p.244) ممبرک یاتممبرک، و حکا

 شناختی توانمندسازی روان

اس  هه هارهنان دربار  نقممان در ارتباط بتا   شخص شناخب  باورمای اساس   توانهندسازی روان

در  یتوانهندستاز ( 811 )بته نظتر هتانگر و هتاننگو      (.Abinaya, 2014, p.20)سازمان خود دارنتد  

 یندشناخب  را فرا روان توانهندسازی( 882 )توماس و ولباوس . داردریمه افراد  انگیزش  یازماین

 یرگتذاری، خأاحساس ت  ، شاملشناخب  حوز چاار دانند هه شامل م   شغا  درون یزدانگ یسافزا

 (.Kim et al., 2017, p.4)شود  م  خابانب داربودن و حقامعن یسبگ ،شا

                                                           
1. Structural dimention 

2. Relational dimention 

3. Cognitive dimention 
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 شناختی روان یتوانمندسازابعاد 

  شتناخب  را م اتوم   روان یتومتاس و ولباتوس، توانهندستاز    یبا توهه به الگو ( 88 ) یبزراسپر

 : هرده اس  یفتعر ذیلمبمکل از چاار بعد  یزش انگ

منگ  بین وظایف هاری داری شغل به مهامعنا( 881 )به عقید  اسپریبزر :  داربودنمعنا . 

 . هند مای مورد نظر فرد شا ل اشاره م شده و ارزد خواسبه

احساس شایسبگ  مرتبط اس  به اینکه افراد قادر به اهرای مامرانة :  احساس شایسبگ  . 

 . هننداند هه ت د م  مای هاری خود در زمان فعالی 

ی  برای انبخاب یا تنظیم ای اس  هه در آن هارمندان احساس مسئولدرهه:  حق انبخاب . 

 .عهایات هاری دارند

مای خود بر آننه در  توانند با فعالی  احساس مر یک از هارهنان از اینکه م :  یرگذاریخأت . 

  (.Wagner, 2010, p.27)افبد، تأخیر بگذارد  شغامان و محیط هارشان ات او م 

 شناختی روان یبر توانمندسازسرمایة اجتماعی  يرتأث

سازی اولیه و مناستب در محتیط ستازمان نیتاز دارد و در     ره توانهندسازی هارهنان به بسباز آنجا ه

تتوان   شتود، مت    طور هامل و صحیح اهرا مت    مای  هه عوامل تأخیرگذار در توانهندسازی به سازمان

از طرف ، توانهندسازی فراینتدی  . پذیرد اطهینان داش  بابرین اسب اده از نیروی انسان  صورت م 

توانند دانس و ماارت یکدیگر را مبقاب ً افزایس دمنتد   رادی نیس  و افراد با عهاکرد ههع  م ان 

عتات  اط  هه افراد یابد معنا م منگام   فقطبابود مسبهر  (.   ، ص 8  مهکاران، و  هماورزی)

را  مایمتان   یمتا و توانتا   گیرند تا ببوانند ماتارت قرار  داخبیار داشبه باشند و مورد اعبها م را درالز

 در هامیتاب  و ناهتام   متا   ابتزار ممتاره  اعضتای گتروه     ،ایت  زاف تتوان  در حقیقت ، . هار گیرند به

                                                           
1. Meaning  
2. Competence 

3. Self-determination 
4. Impact 
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 از ، استب اد  بتالقوه  متا  اهبهتاع  در ستازمان   ةسترمای  براساس تقوی توانهندسازی  .ماس  سازمان

،  8  ن، مهکتارا و  نصتر اصت اان   )شتود     هامل نه اس  هه در زمان حال از آن اسب اد هارهنان

  (.8  ص

 بهزیستی ذهنی

 ةافتراد، دامنت    متای احساست   هه شامل پاست   ی  اس ما یدهگسبرده از پد ای لهمقو  ،ذمن یسب باز

ههتال و ارتقتا    یبرا افرادد ت و به  اس   از زندگ ی از رضا  مای هاان و قضاوت یبهندیرضا

نتین، بته ارزیتاب  افتراد از     مهن .است   شتده   فترد مبجات  متای   توانتای   هه در تحقق اسبعدادما و

پتردازد   شتناخب  مت    متای اهبهتاع  و روان   شان عواطف مثبت  و من ت ، احستاس، هتنس     زندگ 

(Hooghe & Vanhoutte,2011, p.18). 

 ابعاد بهزیستی ذهنی

 یستب  و باز شتناخب   روان یسب ، بازیجان م یسب سه بعد بازبازیسب  ذمن  را در  ( 22 )  یز  ه

 . ف   در نظر گراهبهاع

اعبهتاد بته    امیتدواری،  و ینت  ب خود  ،از زندگ ی رضا یجان ،م یسب باز : بهزیستی هیجانی

 ینتر از مام  شخص ی احساس تعاق و حها زندگ ، ن س، تساط و حس هنبرل، داشبن مدف در

افراد با . دارد  شناخبمای  مؤل ه و مم  عاط مای  مم مؤل ه یسب احساس باز .مسبند مای آن هنبه

یع و از حتوادث و وقتا   هننتد  مثبت  را تجربته مت     مای یجانمعهده،  طور باال به یسب س بازاحسا

 یت  حوادث و موقع یینپا بازیسب  افراد با احساس   ههدارند  در حال  مثبب یاب خود ارز پیرامون

 و خمتم   اضطراب، افستردگ  یرنظ  من  یجاناتم یمبرو ب هنند یاب  م را نامطاوب ارز شان  زندگ

 (.8  ص، 81  مهکاران، و  عباس )هنند  جربه م را ت

  مثبت  و من ت   ةاست  هته شتامل عاط ت      ای دوقطب یدهپد   یا بازیسب  میجان س م  عاط 

                                                           
1. Keyes  

2. Affective Well-Being 
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و تهرهتز   ی بتاال بتا محتدود     من ت   س م  عاط . باشند م  یکدیگرو مکهل  یزمبها هه باشد م 

ا گستبرد افکتار و اعهتال مترتبط     مثب  ب  س م  عاط    ههافکار و اعهال مرتبط اس  در حال

 Galinha) انجامتد  س م  م  یساز ینهبا ین،مدت و مهنن  طوالن  منابع شخص یجادهه به ا اس 

& Pais-Ribeiro, 2011, p.37).   

 ریف : شناختی بهزیستی روان
شتناخب  را تت د فترد بترای تحقتق       بازیستب  روان ( 881 ) 

شناخب  از شس عامل پتذیرد   س الگوی ریف بازیسب  روانبراسا. داند مای بالقوه خود م  توانای 

 برقراری روابط گرم و صتهیه  بتا  ) مثب  با دیگران ةرابط، (داشبن نگرد مثب  نسب  خود) خود

 متای  احساس اسبق ل و توانای  ایسبادگ  در مقابل فمار) ، خودمخباری(دیگران و توانای  مهدل 

 احستاس ) ، رشتد شخصت   (زندگ  و معنادادن بته آن داشبن مدف در ) ، زندگ  مدفهند(اهبهاع 

 یهان  وستا ) شتود  تمتکیل مت   ( توانای  فرد در متدیری  محتیط  ) و تساط بر محیط ،(رشد مسبهر

 یاز دستباوردما  ی بتر رضتا  تأهید  اس  از عبارتشناخب   روان یسب باز. (  ، ص 8   یب ،حب

 و یمترف  و بترای رشتد و پ   رد  دامتدف در زنتدگ  فردی هته   عنوان هردن خود به هخود و ممامد

 .هند ت د م بالقوه  مای ی به توانا یدنبخم تحقق

یز بازیسب  اهبهاع  را گزارد شخص  افراد از هی ی  ارتباط آنان بتا   ه  :بهزیستی اجتماعی

ممتاره  و   یرد،پذ  ،انسجام، مهبسبگ   یعن اهبهاع یسب ازباو  از نظر .هند دیگران تعریف م 

 یردعنصر پذ یگران،د یردشناخ  و پذ. اند روان مرتبط س م  مای مربوط به هبا انداز ی شکوفا

 بت  ثاهبهتا،، عنصتر ممتاره  و سترانجام بتاور بته تحتول م        یکشتر  یکعنوان  فرد به ارزد و

 ، وحتدت اهبهتاع   تواننتد  عناصتر مت    یتن ا. است    اهبهاع یسب باز ی عنصر شکوفا اهبهاع ،

 در افراد را  راحب یزانرشد مداوم هامعه و م یبرا ی رفو حس ظ  اهبهاع یوندپ  ،مساع تمریک

 یتاب  ارزبازیسب  اهبهتاع    (.1  ، ص 8  مهکاران، و  نیا ص اری) هنند یاب ارز یگراند یردپذ

                                                           
1. Psychological Well-being 
2. Ryff 



     111                       بررسی نقش ميانجی بهزیستی ذهنی : شناختی کارکنان تأثير سرمایة اجتماعی بر توانمندسازی روان 

 

 

فترد   یتری گ هات   ی یت  بتر ه اس  و مهننین، تأهید آن و عهاکرد آناا در هامعه  یطافراد از شرا

 .(Howell et al., 2010, p.419) اس  یگراننسب  به د

 بهزیستی ذهنی کارکنانسرمایة اجتماعی بر  يرتأث

 یمنجارمتتتامتتتا یتتتا  متتتا و ارزد ای از شتتتبکه تتتتوان مجهوعتتته ستتترمایة اهبهتتتاع  را متتت 

  استاس روابتط اهبهتاع   رب  اهبهتاع  یمهکار ی هه موهب تقو دانس  ای شده گذاشبه اشبراک به

متا را بترای هستب     گتروه  ما و بین وهو حاصل دره  دانس  هه مهکاری درون گر شود م   واقع

بتا    اهبهتاع  یةسترما از ایتن رو،   (.Tamer et al., 2014, p.965)هنتد   ل، تستایل مت   منتافع مبقابت  

تواند بر بازیسب  ذمنت  و در   م   و انسجام اهبهاع  اعبهاد، مماره  اهبهاع مای  مانند شاخ،

و گستبرد   یق توسعهاز طر  اهبهاعیة سرما .طور مسبقیم بر زندگ  ههع  تأخیرگذار باشد واقع به

   و فام مبقابلانسجام اهبهاع یجهو در نب  اهبهاعمای  شبکه گیری شکل موهب  ،اعبهاد اهبهاع

 یجتاد و بته تبتع آن، ا    اهبهتاع مای  هنس ینةهردن زم با فرامم یة اهبهاع رو، سرما یناز ا .شود م 

هنتد   را فترامم مت   بازیستب  ذمنت    بر  یینة اخرگذارزم مای  یررسه ، مای رسه ، شبکه مماره 

(Hooghe & Vanhoutte, 2011, p.20).  

 شناختی کارکنان توانمندسازی روانبر  یذهن یستیبهز يرتأث

از نظتر احستاس    ویژه هشناخب  به احبهال زیاد از بازیسب  ذمن  در سطح باال ب توانهندسازی روان

در مقایسه بتا افترادی هته از شتادی برختوردار      افرادی هه مرتب شاد مسبند، . شود مثب  نبیجه م 

مهننین، از آنجا هته احستاس   . نیسبند، احبهال بیمبری دارد هه احساس توانهندبودن داشبه باشند

هنند و  شود، افراد بیمبر احساس توانهندی م   مثب  به احبهال زیاد از موفقی  در مدف حاصل م 

آمیتز   و عهتل موفقیت    یعنتا هته احستاس توانهنتد    پردازند، به ایتن م  به دسبیاب  امداف هدید م 

تواننتد   مای تکراری و احستاس من ت  مت     هننده باشند، اما شکس  توانند یک حاقة خودتقوی  م 

شناخب  را مبوقف هننتد و باعتا افستردگ  یتا تترک از موضتو، شتود         چرخة توانهندسازی روان

(Diener & Diener, 2003, pp.5-6). 
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 رفتهگ انجام های پژوهشمرور 

 .پژومس حاضر بیان شده اس مای مرتبط با موضو،  از پژومس یشهار  در هدول 
 

 پژوهش حاضرهای مرتبط با موضوع  از پژوهش یشمار. 1 جدول

 نتایج عنوان محقق

 (  2 ) ینایااب
 یو توانهندساز  ذمن یسب باز
شناخب  در هارهنان شره   روان
 خودهار ی هامپوز یدتول

شناخب  و  روان یتوانهندساز ینب یمعنادار  مهبسبگ
م ده درصد از  یباًتقر. وهود داش   ذمن بازیسب 

بازیسب  به وسیاة شناخب   توانهندسازی روان یانسوار
 .شود  تبیین م  ذمن 

موگو و ون موت 
( 2  ) 

و سرمایة اهبهاع    س م  ذمن
بررس  تأخیر . یکدر هوامع باژ

مای  شاخ، بر مای هامعه یژگ و
 یکدر باژ  ذمن یسب باز

 سرمایة اهبهاع  و بازیسب  ینب یمعنادار  مهبسبگ
در سطح هامعه نرخ بیکاری تأخیر . داردوهود   ذمن

 .گذارد من   بر بازیسب  ذمن  م 

نصر اص اان  و 
 ( 8  )مهکاران 

سرمایة اهبهاع  بر  یرتأخ
: مورد مطالعه) هارهنان یتوانهندساز
 (نیعب  تاراشر یهارسبانپرسباران ب

و مقدار  11/2 اهبهاع  با مقدار ضریب مسیر ةسرمای
(CR) 18/   بر توانهندسازی هارهنان تأخیرگذار اس. 

محهودی و 
 ( 8  )مهکاران 

 یةو سرما  اهبهاع یةرابطة سرما
 یانج با نقس م  شناخب روان

  بدن ی ترب یراندر دب یمدآخودهار

 یةاسرم یآور و تاب یمدآخودهار یدواری،ام یما مؤل ه
 یرمسبقیمطور   به ین ب و خود یم،طور مسبق به  اهبهاع
 ی،آور و تاب یمدآخودهار یدواری،ام گری یانج و با م
 .گذارند  م یرتأخ  اهبهاع یةبر سرما

 مدل مفهومی پژوهش

عنوان مبغیر مسبقل، مبغیتر   مبغیر سرمایة اهبهاع  به. دمد حاضر را نمان م  ژومس، مدل پ شکل 

عنتوان مبغیتر وابستبه     شتناخب  بته   عنوان مبغیر میانج  و مبغیر توانهندسازی روان به بازیسب  ذمن 

  براستاس تا یتق دو متدل پژوممت  ابینایتا      پتژومس مدل م اوم  . هار گرفبه شده اس  تحقیق به

  .اس (   2 )  و موگو و ون موت(   2 )
                                                           
1. Abinaya  
2. Hooghe & Vanhoutte   
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 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 :شود م  یانب یرمای ز یهفرضیق حقمدل تمبان  نظری و براساس 

 یرتأخ شناخب  توانهندسازی روانبر  بازیسب  ذمن  یقاز طربعد شناخب  سرمایة اهبهاع   . 

 .گذارد م 

 یرشناخب  تأخ روان یبر توانهندساز  ذمن یسب باز یقسرمایة اهبهاع  از طر ساخباریبعد  . 

 .گذارد م 

 یرشناخب  تأخ روان یبر توانهندساز  ذمن یسب باز یقسرمایة اهبهاع  از طر ارتباط بعد  . 

 .گذارد م 

 روش پژوهش

 .است    از نتو،   مهبستبگ   ی  حسب رود، توصت  و بر یبه لحاظ مدف، هاربردحاضر  پژومس

. ن تر است     8 بته تعتداد    ی نای اسبان گت  و حرفه  هارهنان سازمان فن یقتحق ینا یآمار ةهامع

 سرمایة اجتماعی

 بعد شناخب 

 بعد ساخباری

 بعد ارتباط 

 بهزیستی ذهنی

 بعد میجان 

 شناخب  بعد روان

 بعد اهبهاع 

 توانمندسازی روانشناختی

 بعد معناداری

 بعد  شایسبگ 

 بعد حق انبخاب

 بعد تأخیرگذاری
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شتد و بتا    یتین تع ن تر   8 درصتد،    8 ینتان سطح اطهبراساس فرمول هوهران حجم نهونة الزم با 

 یتری گ هه با رود نهونته  یل شدوتحا یهپرسمنامة هامل تجز 81  ی ،پرسمنامه، در ناا 2   یعتوز

یدان  و مای م ای و رود مطالعات هبابخانه یقما از طر داده. انبخاب شدند (یا یهساه)ای ساده  طبقه

در ( پرسمتنامه )متا   دآوری دادهابتزار گتر  عات مربتوط بته   اط  .آوری شدند با ابزار پرسمنامه ههع

 .بیان شده اس   هدول 
 

 های پرسشنامة پژوهش منابع و تعداد پرسش. 2جدول

 منبع ها پرسشتعداد  ابعاد متغیر

 سرمایة اهبهاع 

 1 ساخباری

     ارتباط (881 ) و گوشال ی ناماپ

 1 شناخب 

توانهندسازی 

 شناخب  روان

   ودنمعنادارب

 

 ( 88 ) یبزراسپر

   احساس شایسبگ 

   حق انبخاب

   تأخیرگذاری

 بازیسب  ذمن 

 2  بازیسب  میجان 

 1  شناخب  روان یسب باز ( 22 )یارمو و ماگ یز ه

    یسب  اهبهاع باز

 ها  یافته

از . ن تر زن مستبند    1مترد و   ن ر 1    مورد بررس ةدر نهونمای توصی   پژومس نمان داد  یافبه

 سال سن دارنتد و  2 تا     یندمند، ب م  یلحجم نهونه را تمک یمبریندرصد هه ب 1 /   نظر سن

سال  از نظر سطح  2 درصد باالتر از   /1 سال و 2 تا    درصد    / سال،  2 تا  2 درصد   /1

دمنتد و   مت   یلمتک حجتم نهونته را ت   یمبریندرصد هل نهونه، ب   / با  یسانسل راداف ی ت،تحص

درصد را افتراد   2 /1 گروه نهونه، یاعضا یمبرینو ب یدرصد دهبر 1/ و  یسانسل درصد فوو 2 / 

   /1ستال،   2 تتا     یندرصتد بت   1 / ستال،    درصد ههبر از   /1سال و  2 تا  1 هار  ةبا سابق

 .دمند م  یلهار تمک ةسال سابق 2 درصد باالتر از    / سال و    تا    درصد 
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بترای بررست  پایتای ، دو    . روای  مهگرا و واگرا بررست  شتد   برازد مدل با معیارمای پایای ،

شتود،    ممامده م   طور هه در هدول  مهان. هار گرفبه شد به ترهیب  معیار آل ای هرونباخ و پایای 

 یتای  پا دمند  هه نمان دس  آمد، به 1/2تر از  بزرگ یرمامبغ مهة یهرونباخ برا یآل ا یبضر یرمقاد

 مهتة  یبترا  یبت  تره یتای  پا یبمربتوط بته ضترا    یرمقتاد  مهة. مناسب مدل اس   درون یسازگار

 .دشت  أییتد بترازد متدل ت   یجته نب است   در  1/2تتر از   بزرگ یزن یقاول و دوم تحق ةمرتب یرمایمبغ

بتودن   دمنتد  مناستب   بتود هته نمتان    2/ مای پرسمتنامه بتیس از    بارمای عاما  برای مهة پرسس

 یتانس وار یتانگین م معیتار  گترا هم ی روا یاب ارز یبرا. سنجس مبغیر مربوطه اس ما برای  پرسس

 یشتده بترا   استبخراج  یانسوار یانگینکه مقدار مینبا توهه به ا. محاسبه شد (AVE) اسبخراج شده

 .شد ییدتأ یریگ مدل اندازه یمهگرا ی بود، روا 2/ تر از  بزرگ یقتحق ینا یرمایمبغ مهة
 

 پژوهش ایی ابزار سنجشروایی و پای. 3جدول

 استخراج شده یانسوار یانگینم پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ ابعاد متغیر مرتبة دوم

 سرمایة اهبهاع 

 1/2 1 2/2 8 821/2 ساخباری

 122/2 811/2 1/2 8  ارتباط

 2/  1 1/2 8 2/  8 شناخب 

توانهندسازی 

 شناخب  روان

 8/2 8 2/ 81 1/2 8 معناداربودن

 8/2 1 2/  8 2/  8 اس شایسبگ احس

 111/2 2/  8 2/2 8 حق انبخاب

 111/2 2/2 8 2/  8 تأخیرگذاری

 بازیسب  ذمن 

 2/  1 811/2 2/ 81 بازیسب  میجان 

 111/2 1/2 8 2/2 8 شناخب  روان یسب باز

 1/2 1 2/  8 2/  8 یسب  اهبهاع باز

 یتانس وار یانگینر مذر هدیمقا، ( 81 )  رهررا براساس رود فورنل و الگوا ی روا  در بررس

تتر از مقتدار    گبتزر  انتد،  گرفبته  قترار  یسمتاتر   اصا هه در قطر یقتحق ینا  اصا یرمایمبغ یبرا
                                                           
1. Fornell & Larcker 



111                                                                     1317، بهار 1ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

ین، مهانطور هه بنابرا. اند گرفبه قرار  قطر اصا یرینزمای  اس  هه در خانه یرمامبغ یانم  مهبسبگ

 .شد ییدتأ یزن یقدل تحقم یراگوا ی روا شود   ممامده م   در هدول 
 

 واگرا به روش فورنل و الرکر ییسنجش روا یسماتر. 4 جدول
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          0/ 15 بازیسب  میجان 

         168/0 121/2  شناخب

        0/0 0 2/ 18 1/2 1 یسبگ احساس شا

       030/0 111/2 112/2 118/2 یرگذاریتأخ

      050/0 1/2 1 828/2 2/  1 2/  1 داربودنامعن

 یسب باز

 شناخب  روان
128/2 11 /2 1 2/2 1 1/2 1  /2 1 8/0     

    103/0 111/2 2/ 18 2/  1 2/ 12 2/ 11 2/  1  رتباطا

   036/0 181/2 121/2 2/ 11 111/2 2/ 12 2/  1 2/ 12 حق انبخاب

  0/0 1 2/ 8  2/ 11 2/ 11 1/2 1 2/2 1 2/  1 111/2 188/2  اهبهاع یسب باز

 0/ 15 2/ 11 111/2 2/ 1  2/ 12 2/ 18 2/ 12 1/2 1 81/2  181/2 یساخبار

طتور هته    مهان. آزمون شد Smart- Pls2 ارافز در نرم یقتحق  مدل م اوم ما، یهآزمون فرض یبرا

متا   یین تغییرات ستازه تب یزاندمند  م انمنه ه یینتع یبضر یزانم ان داده شده اس ،من  در شکل 

 11دمد حدود  دس  آمد هه نمان م  به 111/2شناخب  برابر با  اس   برای مبغیر توانهندسازی روان

مای  ب  توسط مبغیرمای بازیسب  ذمن  و زیرسازهشناخ درصد از تغییرات مبغیر توانهندسازی روان

مهننتین، ضتریب تعیتین    . شود سرمایة اهبهاع  ممبهل بر ساخباری، ارتباط  و شناخب  تبیین م 

از تغییرات مبغیر بازیسب  ذمن  توسط سه بعتد سترمایة    2/ 1دمد حدود  بازیسب  ذمن ، نمان م 

 .شود اهبهاع  تبیین م 
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 ژوهش با ضرایب استانداردپ یمدل ساختار. 2شکل 

مقتدار  . شایان ذهر اس  برای بررس  معناداربودن روابط باید به مقتادیر معنتاداری توهته هترد    

 . هند معناداربودن رابطه را تأیید م   /81اسباندارد باالی قدر مطاق 

 
 پژوهش با ضرایب معناداری یمدل ساختار. 3شکل 
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 شناخب  توانهندسازی روان برسرمایة اهبهاع   ناخب بعد ش یربر تأخ  اول مبن یةدر آزمون فرض

و و معنتاداری بتیس از    2/   استباندارد   یرمست  یببا ضتر  شناخب  یرمبغ  ،ذمن یسب باز یقاز طر

مهننین، مبغیتر بازیستب  ذمنت  بتا     . گذارد بازیسب  ذمن  م  یربر مبغ و معنادار مثب  یر، تأخ /81

توانهندستازی   بتر  و معنتادار  مثبت   یر، تتأخ  /81ی بیس از و معنادار 2/   ضریب مسیر اسباندارد 

در  یتانج  نقتس م توان پتذیرف  مبغیتر بازیستب  ذمنت       بر این اساس، م . گذارد شناخب  م  روان

 یممسبق یرمسینکه با توهه به ا هند، م  ی اا شناخب  توانهندسازی روانبر  مبغیر شناخب  یرگذاریتأخ

با ضریب مستیر استباندارد   شناخب   روان یاهبهاع  بر توانهندسازسرمایة   بعد شناخب یرگذاریتأخ

توان نبیجه گرف  مبغیتر   دمد، م  ، تأخیر مثب  و معنادار را نمان م  /81و معناداری بیس از  2/ 8 

 یسرمایة اهبهاع  بر توانهندستاز   عد شناخبب بازیسب  ذمن ، مبغیر میانج  هزئ  در تأخیرگذاری

 یتر مبغ یتق از طر یربتر تتأخ   این اساس، بعد شناخب  سرمایة اهبهاع  عت وه  بر. اس  شناخب  روان

. گتذارد  شتناخب  تتأخیر مت     طور مسبقیم نیز بر مبغیر توانهندستازی روان  یانج  بازیسب  ذمن ، بهم

. مای مربوط به نقس میانج  یک مبغیر اس  آزمون سوبل نیز رویکرد دیگری در قبول یا رد فرضیه

نمان داده شده اس  مقدار معناداری  یرمسبقیم حاصل از آزمون ستوبل    دول طور هه در ه مهان

توان نبیجته گرفت  فرضتیة     اس ، م   /81تر از  اس  هه با توهه به اینکه این مقدار بزرگ  / 11

  بعد شتناخب ضهن اینکه ضریب مسیر هل در حال  اسباندارد بین دو مبغیر . شود یادشده تأیید م 

با توهه به نقس میتانج  بازیستب  ذمنت  برابتر بتا       شناخب  روان یتوانهندساز وسرمایة اهبهاع  

 .شده اس  2/ 8 
 یقاول تحق یةفرض یبررس. 5 جدول

 فرضیه
ضریب مسیر 
 استاندارد

 آمارة تی
 آزمون یجةنت

 فرضیه
 یجهنت

بتر  سرمایة اهبهتاع     بعد شناخبتأخیر 
 بازیسب  ذمن 

 تأیید  /111 2/   
ن ، میانج  مبغیر بازیسب  ذم

بعد  نسب  در تأخیرگذاری
سرمایة اهبهاع  بر   شناخب

 .اس  شناخب  روان یتوانهندساز

تأخیر بازیسب  ذمن  بتر توانهندستازی   
 شناخب  روان

 تأیید 12/1  2/   

ستترمایة   بعتتد شتتناخبتتتأخیر مستتبقیم 
 شناخب  اهبهاع  بر توانهندسازی روان

 تأیید  / 8  2/ 8 

 2/ 8  =ضریب مسیر هل          281/2 =ضریب مسیر  یرمسبقیم 2/ 8  =م ضریب مسیر مسبقی
  / 11 =آمار  ت   یرمسبقیم  / 8  =آمار  ت  مسبقیم
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توانهندستتازی  بتترستترمایة اهبهتتاع   بعتتد ستتاخباری یربتتر تتتأخ  مبنتت دوم یةدر آزمتتون فرضتت

و معناداری  2/   اندارد اسب یرمس یببا ضر ساخباری یرمبغ  ،ذمن یسب باز یقاز طر شناخب  روان

مهننتین، مبغیتر بازیستب  ذمنت  بتا      . گتذارد  بازیسب  ذمن  م  یرمثب  بر مبغ یر، تأخ /81بیس از 

شتناخب    توانهندستازی روان  معنتادار مثبت  بتر    یرتتأخ  ،T> /81و  2/   ضریب مسیر استباندارد  

مبغیتر   یرگذاریدر تأخ یانج نقس متوان پذیرف  مبغیر بازیسب  ذمن   گذارد و بر این اساس م  م 

 یممستبق  یرمست ینکته  بتا توهته بته ا   در ضهن،  .هند م  ی اا شناخب  توانهندسازی روانبر  ساخباری

با ضریب مسیر اسباندارد شناخب   روان یسرمایة اهبهاع  بر توانهندساز ساخباریبعد  یرگذاریتأخ

تتوان نبیجته گرفت  مبغیتر بازیستب        گذارد، مت   م  معنادارتأخیر ،  /81و معناداری بیس از  2/   

 یسترمایة اهبهتاع  بتر توانهندستاز     ستاخباری عتد  ب ذمن ، مبغیر میانج  هزئت  در تأخیرگتذاری  

 یتر مبغ یتق از طر یربتر تتأخ   بر این اساس، بعد ساخباری سرمایة اهبهاع  ع وه. اس  شناخب  روان

. گتذارد  شتناخب  تتأخیر مت     روانطور مسبقیم نیز بر مبغیر توانهندستازی   یانج  بازیسب  ذمن ، بهم

نمان داده شده اس  مقتدار معنتاداری در رابطتة  یرمستبقیم حاصتل از       1طور هه در هدول  مهان

تتوان   است ، مت     /81تر از  اس  هه با توهه به اینکه این مقدار بزرگ  /   آزمون سوبل برابر با 

بعتد    اسباندارد بین دو مبغیتر  ضریب مسیر هل در حال. شود نبیجه گرف  فرضیة یادشده تأیید م 

با توهه به نقس میانج  بازیستب  ذمنت     شناخب  روان یتوانهندساز وسرمایة اهبهاع  ساخباری 

 .دس  آمده اس  به 1/2  برابر با 
 یقتحق دوم یةفرض یبررس. 6 جدول

 فرضیه
ضریب مسیر 
 استاندارد

 آمارة تی
 آزمون یجةنت

 فرضیه
 یجهنت

بر ایة اهبهاع  سرم ساخباریبعد تأخیر 
 بازیسب  ذمن 

مبغیر بازیسب  ذمن ،  تأیید 1/    2/   
 میانج  نسب  در تأخیرگذاری

سرمایة  ساخباریبعد 
 یاهبهاع  بر توانهندساز

 .اس  شناخب  روان

تأخیر بازیسب  ذمن  بر توانهندسازی 
 شناخب  روان

 تأیید 12/1  2/   

سرمایة  ساخباریبعد تأخیر مسبقیم 
 شناخب    بر توانهندسازی رواناهبهاع

 تأیید  /181 2/   

 1/2   =ضریب مسیر هل         2/ 1  =ضریب مسیر  یرمسبقیم 2/    =ضریب مسیر مسبقیم 
  /    =آمار  ت   یرمسبقیم  /181 =آمار  ت  مسبقیم
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 بتاط  ارت یتر مبغ ،ان داده شده اس من 1طور هه در هدول  مهان یق،سوم تحق یةدر آزمون فرض

بازیستب    یربر مبغ و معنادار مثب  یر، تأخ /81و معناداری بیس از  1/2  اسباندارد  یرمس یببا ضر

و معنتاداری بتیس    2/   مهننین، مبغیر بازیسب  ذمن  با ضریب مسیر اسباندارد . گذارد ذمن  م 

تتوان پتذیرف     ن، مت  بنابرای. گذارد شناخب  م  توانهندسازی روان بر و معنادار مثب  یر، تأخ /81از 

 ی تا ا شناخب  توانهندسازی روانبر  مبغیر ارتباط  یرگذاریدر تأخ یانج نقس ممبغیر بازیسب  ذمن  

سترمایة اهبهتاع  بتر    ارتبتاط   بعتد   یرگتذاری تأخ یممسبق یرمسینکه با توهه به ادر ضهن . هند م 

نت ، میتانج  هامتل در    ، مبغیتر بازیستب  ذم  (T< /81)یست   شناخب  معنادار ن روان یتوانهندساز

مقتدار آمتار  تت     . است   شتناخب   روان یسرمایة اهبهاع  بر توانهندساز ارتباط عد ب تأخیرگذاری

  /81تتر از   اس  هه با توهه به اینکه ایتن مقتدار بتزرگ     /1   یرمسبقیم حاصل از آزمون سوبل 

ر هتل در حالت    مهننتین، ضتریب مستی   . شود توان نبیجه گرف  فرضیة یادشده تأیید م  اس ، م 

با توهه به نقس  شناخب  روان یتوانهندساز وسرمایة اهبهاع    بعد شناخباسباندارد بین دو مبغیر 

 .دس  آمده اس  به 2/   میانج  بازیسب  ذمن  برابر با 
 

 یقتحق سوم یةفرض یبررس. 7 جدول

 فرضیه
ضریب مسیر 

 استاندارد

آمارة 

 تی

 آزمون یجةنت

 فرضیه
 یجهنت

بر سرمایة اهبهاع   ارتباط بعد تأخیر 

 بازیسب  ذمن 
مبغیر بازیسب  ذمن ، میانج   تأیید  /111 1/2  

بعد  هامل در تأخیرگذاری

سرمایة اهبهاع  بر  ارتباط 

 شناخب  روان یتوانهندساز

 .اس 

تأخیر بازیسب  ذمن  بر توانهندسازی 

 شناخب  روان
 تأیید 12/1  2/   

مایة سر ارتباط بعد تأخیر مسبقیم 

 شناخب  اهبهاع  بر توانهندسازی روان
 رد  /  2 2/ 2 

 2/    =ضریب مسیر هل         1/2   =ضریب مسیر  یرمسبقیم 2/ 2  =ضریب مسیر مسبقیم 

  /1   =آمار  ت   یرمسبقیم  /  2 =آمار  ت  مسبقیم
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 گيری بحث و نتيجه

 یگر یانج م شناخب  با روان ینهندسازسرمایة اهبهاع  بر توا یرتأخ  با مدف بررس حاضر پژومس

، ستایر  آناهبهتاع  از م تامیم نتوین  است  هته در  یتاب        ةسترمای  .انجام گرف   ذمن یسب باز

نتامهوار و  بست   ستازمان    ةمای توستع  دمند و پیهودن راه ما اخربخم  خود را از دس  م  سرمایه

 متدیری  مخباتف  متای   در ستطح  سترمایه،  نتوع  عنتوان   ه  آن بت یشناسابنابراین، . شود دشوار م 

در  را متدیران  و ایجتاد،  اهبهتاع   –مای اقبصادی  سیسبم تواند شناخ  هدیدی را از م   سازمان

 .سیسبم یاری هندو توانهندسازهردن  مدای  بابر

و دوم، بازیستب  ذمنت ، نقتس میتانج      اول  متای  یهفرضیق در مدل تحق یج آزمونبراساس نبا

دارد و  شتناخب   روان یسترمایة اهبهتاع  بتر توانهندستاز    شتناخب   د بعت نسب  را در تأخیرگتذاری  

 یسترمایة اهبهتاع  بتر توانهندستاز     یرگذاری بعد ساخباریرا در تأخ  نسب یانج نقس ممهننین، 

بتر   عت وه سترمایة اهبهتاع       و ساخباریشناخب ابعادا اس  هه نبدان مع ینا. دارد شناخب  روان

بتا اختر    یزد، خود ننارگذ یر م تأخ شناخب  توانهندسازی روانبر  من بازیسب  ذ یرمبغ یقاز طر ینکها

د  هته ایتن نبتایج در راستبای     نت گذار مت   یرتأخشناخب   توانهندسازی روان بر یمبه طور مسبق ثب م

ینر و دا ینردا و (  2 )و موگو و ون موت (   2 )، ابینایا ( 8  )تحقیقات اص اان  و مهکاران 

مای معتان  ممتبرک در میتان     مای اهبهاع ، سیسبم بهاع  با ایجاد هنسسرمایة اه. اس  ( 22 )

افراد با احستاس   .هند افزای  هارهنان را فرامم م  ما و روابط اهبهاع  زمینة توان ما، مماره  گروه

 یرامتون و حتوادث پ  رویتدادما  و از هننتد  را تجربه مت   یمبریمثب  ب یجاناتباال م  ذمن بازیسب 

 هنبترل  افتراد احستاس ماتار و    ینا. هنند م  یفتوص یندخوشا را ما دارند و آن  بمثب یاب ارز، خود

افتراد   یتن ع وه ا به. هنند را تجربه م    بیمبریاز زندگ ی و رضا ی موفق یزاندارند و م یباالتر

افراد دادن یوندبا پ(. 8 ، ص 8  خیری و مهکاران، ) دارند یمبریب ی تر و خ ق سالم ایهن  نظام

درک و  آیتد و  وهتود مت      بته مخباف زندگمای  هنبه فام یبرا  احساس ههع  نوعدیگر، با یک

 شتود، باعتا تستایل در بحتا مستائل،       حاصل م زبان ممبرک  یک فام دوهانبة افراد هه توسط

  شتود   و شتادهام   احساس س مب ی بازیسب  ذمن ،ارتقا برای تواند هه م ما و دانس  یدهانبقال ا
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 ,Hooghe & Vanhoutte)هند  شناخب  افراد نقس ای ا م  ارتقای توانهندسازی روان این امر خود در

2011, p.20). یتان ارتباطتات م  یمجتدد الگومتا    و ماندست   هاسات عهتوم  یبا برگزارنابراین، ب 

، روابتط  و سرپرسبان مای برقراری ارتباط برای مدیران مای آموزش  ماارت ، تمکیل هارگاههارهنان

شت اف اط عتات    یانهر یجادا یقتا از طر شده،سازمان مورد نظر را اص ح و بابود در  یساخبار

گیتری ممتارهب ، تقویت       ، افزایس تصهیمو گروم یامداف فرد یهارهنان و مهسوساز یاندر م

ارزشتهند   یةسترما  یتن از ا  ،  ممتبرک ستازمان  یمو یجادو اروحیة فعالی  ههع  و هار گروم  

 .شناخب  فرامم شود ازی روانتوانهندس یسموهبات افزا

در بازیستب  ذمنت  نقتس میتانج  هامتل را      ، در فرضتیة ستوم تحقیتق    آزمتون  یجبراساس نبا

ان معنتا است    دب ینا. شناخب  دارد بعد ارتباط  سرمایة اهبهاع  بر توانهندسازی روان یرگذاریتأخ

ارد، باکته  گتذ   نهت  یرتتأخ  شناخب  توانهندسازی روانبر  یمطور مسبق هبسرمایة اهبهاع  ارتباط  هه 

 یبتر توانهندستاز    ذمنت  یستب  باز یتر شتود و مبغ  مت    ذمنت  یستب  بازیر در مبغ ییرتغ عااببدا با

، و شت ار و بترون   (  2 )مت  ستبد   متای   در راسبای یافبه یجنبا ینا. گذارد م  یرشناخب  تأخ روان

شرایط محیط  دارند و در نبیجه افراد با سرمایة اهبهاع  باال، هنبرل بیمبری بر . قرار دارد( 221 )

باالتری نیتز برخوردارنتد، داشتبن تعتام ت     ( شناخب ، اهبهاع  و میجان  روان)از بازیسب  ذمن  

. (Tamer et al., 2014, p.965)تواند بازیسب  ذمن  را تح  تتأخیر قترار دمتد     اهبهاع  و فردی م 

فقط از طریتق بازیستب      بهاع  ارتباطسرمایة اهطور هه در این تحقیق نمان داده شد تأخیر  مهان

یابتد  بنتابراین، اگتر بختوامیم از توانهندستازی       شتناخب  نهتود مت     ذمن  بتر توانهندستازی روان  

به هتار   احساس تهاک هارمند نسب  قدرت و یسافزا یقطر   را ازبابود اخربخم شناخب  هه روان

ک سترمایة ارتبتاط  بته ایتن منظتور      مند شد، فقط ایجاد ی باره  درون یزدانگ یسافزا ی در نااو 

هاف  نیس ، باکه وهود مبغیر بازیستب  ذمنت  بتا تأهیتد بتر احستاس، عواطتف مثبت  و من ت ،          

باعتا توانهندستازی   سترمایة اهبهتاع      بعد ارتباطشناخب  نیاز اس   مای اهبهاع  و روان هنس

سازی، تمتکیل   در افراد، تیممای  یررسه   بنابراین، ایجاد روابط مبقابل و گروه. شناخب  شود روان

مای دوسبانه زمینة ایجاد دوسب  و محب  و روابط اهبهاع  را بین هارهنتان فترامم شتود تتا      گروه
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صهیهی  و مهدل  هارهنان افزایس یابد و بسبری مناسب برای توانهندسازی هارهنتان و انگیتزد   

مای تأخیرگتذار در بازیستب     ،اعبهاد، فام مبقابل و تعاد هارهنان از ههاه شاخ .درون  آنان شود

تواننتد بته    ما و ارتقای بازیسب  ذمن ، م  بخمیدن به این شاخ، باشند هه از طریق قوت ذمن  م 

بتا   حاضتر، محققتان   در پتژومس . افزای  و انگیزد درون  هارهنتان در سیستبم منجتر شتوند     توان

بهاع  بوده اس  هه دربتار   مای  مواهه بودند  محدودی  اول در زمینة ابعاد سرمایة اه محدودی 

. این مبغیر ابعاد مخبا   از نظر محققان مخباف وهود دارد هه در این تحقیق سه بعد آن لحاظ شد

 ، سطح تحصی ت،خدم  ی ، سابقةسن، هنس شناخب  از ههاه ههعی  مبغیرمای نقس مهننین،

 یرمتای  مهکن اس  مبغ، ینمهنن .دلیل هاوگیری از گسبردگ  بررس  نمد به یرمامبغ ینب ةدر رابط

 یرمتای مبغ ینرا بت  یانج نقس م (LMX) عضو –رمبر  ةمبادل یا اعبهاد سازمان ، اشبیاو شغا  یرنظ

 .اس   آتمای  پژومس یبرا  بررس یسبةداشبه باشند هه شا تحقیق
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