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چکیده
زمینه و هدف :امروزه ،سازمان ها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشم گیر بر دانش و سرمايه هاي فكري تاکید دارند .دانش

و اطالعات ،قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود ،صاحب قدرت است .بنابراین توجه به دانش و سرمایه های فکری برای
رسیدن به توان مند سازهاي روان شناختی در هر سازمانی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد .هدف اصلی این تحقیق،
تعیین تاثیر سرمایه فکری بر توان مند سازهای روان شناختی كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران است.

روش بررسی :این مطالعه توصیفی– کاربردی به صورت مقطعی بین  230نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران در

سال  1394و با روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت .ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه ،پرسش نامه های استاندارد

سرمايه فكری  Bountisو توان مند سازهاي روان شناختی  Spritzerبه ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ  0/71و  0/86بود .تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار  spssاز طریق آمار توصیفی و آزمون رگرسيون و رگرسيون چندگانه انجام گرفت.
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یافته ها :نتايج حاصل از تحقیق نشان داد كه میانگین سرمایه فکری و توان مند سازی روان شناختی به ترتیب برابر  3/49و 3/81

بوده و همچنین سرمايه فكري قابليت پيش بيني توان مند سازهاي روان شناختي آزمودنی ها را داشت(.)R square=0/12

نتیجه گیری :با توجه به نتایج حاصله ،شایسته است که در سازمان ها از سرمایه های فکری برای توان مند سازی روان شناختی

بیشتر استفاده گردد و دوره های آموزشی در زمینه ی استفاده از سرمایه های فکری و متناسب با نیازهای کارشناسان برنامه ریزی
گردد.

واژه های کلیدی :سرمايه فكري ،توان مند سازهاي روان شناختي ،كارشناسان ،وزارت ورزش و جوانان ايران
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مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر توان مند سازهای

مطالعــه تاثیر ســرمایه فکری بر...

مقدمه
نظر به این که این عصر ،عصر انفجار دانش و اطالعات
است ،توجه به سرمايه های فكري جهت توان مند سازي كاركنان در
سازمان ها امری ضروری و مهم می باشد و اهمیت این موضوعات نیز
شهره است ،سازمان ها بايد همگام و همراه با تغییرات فنی ،علمی،
تکنولوژیکی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و به ویژه نهضت جهانی شدن
پیوسته اقدامات الزم را انجام دهند و دانش خود را به روز نگه دارند
و نیروهای متخصص و توان مند را برای حل مشكالت و معضالت
دنیای امروز در سازمان ها تربیت و مديريت کنند( .)1با توجه به اين كه
امروزه ورزش به عنوان يك صنعت مهم در عرصه ی سالمتی ،تندرستی
و رقابت جهان مطرح شده است و براي اين كه سازمان هاي ورزشي ما
بتوانند در عرصه ی رقابت جهاني از رقباي خود پيشي بگيرند ،نيازمند
مديران توان مند در عرصه ی مديريت ورزشي مي باشند تا بتوانند
كاركنان خود را در زمينه دانش ،توان مند سازند .لذا الزمه ی اين
توان مند سازي را مي توان در سرمايه هاي فكري اين مديران دانست.
به طوري كه اگر مديران سازمان هاي ورزشي ما به سرمايه هاي فكري
مسلح شوند و بتوانند زمينه ی الزم را براي توان مند سازي در اين
زمينه ها در كاركنان خود فراهم كنند ،خواهند توانست در طراحي،
برنامه ريزي ،سياست گذاري اهداف سازمان هاي ورزشي و
پياده سازي آن ها موفق باشند( .)2در خالل چند دهه ی گذشته و
طبق مطالعات انجام شده توسط موسوی کوهپار و همکاران()1392
نشان داده شد که سرمایه ی فکری در سازمان ها به موضوعی مهم در
پژوهش هاي علمي تبديل شده است .به طوری که سرمایه فکری
مي تواند در سازمان ها بر روی توان مند سازي کارکنان تأثیر گذار
باشد و تغییر در آن با کاهش یا افزایش توان مند سازي کارکنان
همراه است( .)3داليل زيادي وجود دارد كه چرا سازمان ها بايد
توان مندی کارکنان خود را افزايش دهند .اول اين که توان مندی

يك مفهوم نسبت ًا جديد بوده و به طوركلي با عالقمندی و رضايت
شغلي متفاوت است( .)4دوم اين كه بعضی از تحقيقات مانند
قاضی زاده و همکاران( )1393نشان داده است كه توان مندی کارکنان
با پيامدهايي از قبيل رضايت شغلی ،حضور ،عملكرد و تمايل به ترك
کار رابطه دارد( .)5در دهههای اخير ،توان مند سازي كاركنان در زمينه
دانش به عنوان يكي از دغدغههاي مديران تبديل شده؛ زيرا حجم
كاري مديران بهسرعت افزايش يافته است( .)6بنابراين ،مدیران باید به
زيردستان خود اعتماد كنند ،در واقع شرايط كاري و رقابت سازمانها
بيش از هر چيز ديگري مديران را وادار به توان مند سازي كاركنان

در اين زمينه يكي از اعجازآورترين رويكردهاي توسعه منابع انساني
است ،كه منجر به بالندگي نيروي انساني و سازمان ميشود( .)7امروزه
نيروي انساني کارآمد ،پر بهاترين و ارزنده ترين ثروت و دارايي هر
کشور و سازمان به شمار می آید .بسياري از جوامع و سازمان ها با
وجود داشتن منابع طبيعي سرشار ،به دليل فقدان نيروي انساني شايسته
و اليق ،توان استفاده از اين مواهب الهي را ندارند .بعضي ديگر از
ملت ها ،به رغم کمبود منابع طبيعي ،در نتيجه ی داشتن نيروي انساني
کار آزموده و مناسب ،به آسايش و رفاه رسيده اند و با گام هاي بلند
و استوار مسير پيشرفت و ترقي را طي مي کنند( .)8بنابراین عدم
موفقيت بعضي از سازمان هاي ما در عرصه ی رقابت هاي داخلي
و جهاني را شايد بتوان يكي از داليل مهم آن را نداشتن مديران،
كاركنان و کارشناسان توان مند در زمينه هاي علوم مختلف دانست.
به طوري كه مسلح نبودن مديران ما به سرمايه هاي فكري مناسب
ممكن است باعث شود كه كاركنان سازمان هاي ما نتوانند چنان که
بايد و شايد از نظر سرمايه هاي فكري ،توان مند شوند و در نتيجه
سازمان هاي ما در برنامه ريزي ،سياست گذاري و پياده سازي اهداف
با مشكالتي مواجه مي شوند و اين خود باعث مي شود كه بعضي از
سازمان هاي ما توان رقابت با رقبای خود را نه تنها در داخل كشور كه در
عرصه ی جهاني نداشته باشند و با مشکالتی روبرو شوند( .)4لذا
با توجه به اين مشكل يعني عدم موفقيت بعضي از سازمان هاي ما،
توان مند سازي مناسب در زمينه هاي سرمايه هاي فكري یکی از
ضروریات هر سازمانی براي رقابت در عرصه ملي و جهاني است .قابل
ذکر است که تحقیقات علمی و عملی در بعضی از سازمان هاي ما در
خصوص نحوه و میزان عملکرد مفید کارکنان که ارتباط مستقیمی با
توان مندی کارکنان در زمينه دانش داشته باشد ،كم و يا بسيار ناچيز
است( .)3از آنجا که سرمایه هاي فکری ،به عنوان یک متغير بسيار مهم
در توان مند سازي کارکنان در هر سازماني مي باشد( )9و به نوعي در
بعضي از سازمان هاي ما مورد غفلت قرار گرفته است ،اين تحقيق با
هدف تعیین نقش تاثير گذار سرمايه هاي فکری در توان مند سازي
روان شناختي کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران كه نقش مهم و
اساسی در ورزش كشور ایفا مي كند ،انجام شده است .بنابراین تغییر
در شیوه های توان مند سازي کارشناسان امری است اجتناب ناپذیر،
چرا که شیوه های سنتی در شرایط متحول و پویای امروزی فاقد اثر
بخشی الزم است .بنابراين براي حل اين مشكل يعني بی توجهی به
توان مند سازي كاركنان از طريق سرمايه هاي فكري و ایجاد کارایی و
اثربخشی هر چه بیشتر این سازمان ها در افزایش مزیت رقابتی ،محققان
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بر کسی پوشیده نیست .پس در عصري كه به انفجار دانش و اطالعات

در زمينه دانش ميكند .به طوري كه امروزه توان مند سازي كاركنان

امید صفری و همكاران

در پي پاسخ به اين سوال ها مي باشند که كارشناسان وزارت ورزش

ال موافقم= ۵تا کام ْ
 Bountisدر مقیاس پنج ارزشی لیکرت(کام ً
ال

و جوانان ایران تا چه اندازه از نظر روان شناختي توان مند هستند و

مخالفم= )۱کسب کرده اند .و توان مند سازي روان شناختی به معنی قدرت

آیا سرمایه ی فکری قابليت پيش بيني توان مند سازهای روان شناختي

بخشیدن به كارشناسان بوده است .چهار مولفه ی اصلی تشکیل دهنده ی

كارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران را دارد یا خیر؟

توان مند سازي روان شناختی شامل احساس معنی داری ،احساس

روش بررسی

توان مند سازي روان شناختی نمره ای بود که آزمودنی ها از پاسخ

این پژوهش توصیفی–کاربردی و از نوع همبستگی بوده که
به شکل میدانی انجام گرفته است .جامعه آماری این تحقیق ،تمامی
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با حداقل مدرک کارشناسی

به سواالت پرسش نامه استاندارد  12سوالی توان مند سازي روان
شناختی  Spritzerدر مقیاس پنج ارزشی لیکرت(کام ً
ال موافقم= ۵تا

کام ْ
ال مخالفم= )۱کسب کرده اند .در این پژوهش از روش های آمار

و به تعداد  320نفر بودند ،که از این تعداد  230نفر به روش

توصیفی مانند فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار برای توصیف

نمونه گیری در دسترس و با مراجعه به وزارت ورزش و جوانان

داده ها و از آمارهای استنباطی مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

کشور و انجام هماهنگی های انجام شده با مدیریت وزارت ورزش

برای تعيين نرمال بودن توزیع داده ها ،از رگرسیون خطی و رگرسیون

و جوانان ،به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب و پرسش نامه ها میان

چند گانه برای پیش بینی متغیر توان مند سازي روان شناختی از طریق

آنها توزیع و جمع آوری شد .در این پژوهش جمع آوری داده ها

متغیر سرمایه فکری استفاده شده است .کلیه تجزیه و تحلیل آماری

از طریق یک پرسش نامه ی اطالعات فردی و دو پرسش نامه ی

داده ها در نرم افزارهای  SPSSانجام شده است.

استاندارد سرمايه فكري  Bountisو توان مند سازي روان شناختی
 Spritzerانجام گرفت(11و .)10پرسش نامه ها بدون نام طراحی شد

یافته ها

تا آزمودنی ها بدون نگرانی از شناسایی شدن ،واقعی ترین نظرات

یافته های توصیفی پژوهش نشان داد که  37/4درصد

خود را بیان کنند .به آزمودنی ها اطمینان داده شد که اطالعات

نمونه های مورد مطالعه مرد و  62/6درصد آن زن بودند84/3 .

آنها محرمانه خواهد بود .پایایی پرسش نامه های سرمايه فكري و

درصد آنها متاهل و  15/7درصد آنها مجرد بودند و از نظر سنی بیشتر

توان مند سازي روان شناختي در این تحقیق با استفاده از ضریب آلفای

نمونه های مورد مطالعه با  30/4درصد در دامنه سنی  31تا  35سال

کرونباخ به ترتیب 0/71و  0/86توسط محقق به دست آمد .در این تحقیق

قرار داشت .وضعیت استخدامی  33/9درصد نمونه های مورد مطالعه

سرمایه فکری به معنی دانش به کاربرده شده برای کار کردن و ایجاد

قراردادی 37 ،درصد رسمی و  29/1درصد پیمانی بود .همچنین 87

ارزش در کارشناسان بوده است .سه مولفه ی اصلی تشکیل دهنده ی

درصد نمونه ها مدرک کارشناسی داشتند .میانگین متغیر سرمایه فکری

سرمایه ی فکری شامل سرمایه ی انسانی ،سرمایه ی ساختاری و

آزمودنی ها در این تحقیق  3/49و انحراف استاندارد آن  0/96بود و

سرمایه ی ارتباطی بودند .سرمایه فکری نمره ای بود که آزمودنی ها

همچنین میانگین متغیر توان مند سازي روان شناختی آزمودنی ها 3/81

از پاسخ به سواالت پرسش نامه استاندارد  18سوالی سرمایه فکری

و انحراف استاندارد آن  0/70بود.

جدول  :1نتایج آزمون تحلیل رگرسيون قابليت پيش بيني توان مند سازهاي روان شناختي از طريق سرمايه ی فكري

شاخص آماري
مدل رگرسيون

ضریب همبستگي
()R

ضریب تعیین
()R square

ضریب تعیین تعدیل شده
()Adjusted R square

F

سطح معناداري
()Sig

سرمایه فکری

0/34

0/12

0/11

29/67

0/001

نتايج حاصل از جدول  ،1با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون

روان شناختي آزمودنی ها را داشت(.)R square =0/12

نشان می دهد که سرمايه فكري قابلیت پیش بینی توان مند سازهاي

جدول  :2نتایج آزمون تحليل رگرسيون قابليت پيش بيني توان مند سازهاي روان شناختي از طريق مولفه های سرمایه فکری

شاخص آماري
مدل رگرسيون
مولفه های سرمایه فکری
261

ضریب همبستگي ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده
()Adjusted R square( )R square
()R
0/37

0/14

0/13

دوربین واتسون

F

سطح معناداري
()Sig

12/11

0/001

()Durbin Watson
1/66
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شایستگی ،احساس آزادی عمل و احساس موثر بودن بودند.

مطالعــه تاثیر ســرمایه فکری بر...

پیش بینی توان مند سازهاي روان شناختي آزمودنی ها را داشت

نتايج حاصل از جدول  ،2با استفاده از آزمون تحلیل

(.)R square =0/14

رگرسیون نشان می دهد که مولفه های های سرمایه فکری قابلیت

جدول  :3نتایج آزمون ضرایب رگرسیون قابليت پيش بيني توان مند سازهاي روان شناختي از طريق مولفه هاي سرمايه فكري

مدل

ضرايب غير استاندارد

مقدار ثابت

2/88

0/17

بتا
17/42

0/001

مولفه ی سرمایه ی انسانی

0/29

0/09

0/39

3/14

0/002

مولفه ی سرمایه ی ساختاری

-0/09

0/09

-0/14

-0/99

0/33

مولفه ی سرمایه ی ارتباطی

0/08

0/10

0/11

0/80

0/43

نتايج حاصل از جدول  ،3با استفاده از آزمون ضریب رگرسیون

رحمتی پور و همکاران( ،)1394باقری( )1394و دعایی()1391

نشان می دهد که از بین همه ی مولفه های سرمايه فكري ،تنها

مطابقت دارد(15و14و8و .)1تحقیقات نشان می دهد که محیط،

مولفه ی سرمايه انساني( β=0/39و )p=0/002قابلیت پیش بینی متغیر

فرصت هایی را برای توان مند سازي کارکنان به همراه می آورد

توان مند سازهاي روان شناختي آزمودنی ها را داشت(.)p≥0/01

به طوری که متغیر هایی چون ادراک کارکنان ،فرصت برای
نفوذ بر نتایج و ماهیت حمایتی سازمانی ،اعتماد و تعهد بر بافت

بحث

سازمانی و محیط کاری تاثیر گذارند .پس مهمترین گام در فرایند
امروزه ،در کشورهای مختلف توجه خاصی به مسئله

توان مند سازي کارکنان فراهم سازی محیطی است که فرصتی را برای

توان مند سازهای روان شناختی در سازمان ها می شود .توسعه ی

ممارست افراد با میزانی از اختیارات و قدرت و انگیزش درونی در

توان مند سازهای روان شناختی و ایجاد زمینه های مناسب برای

کارکنان به وجود آورد .این به میزان نفوذی که جهت اثر گذاری بر

توسعه ی آن از ابزارهای رشد و پیشرفت هر سازمانی و به ویژه

پیامدهای کاری اعمال می شود بستگی دارد .اگر کارکنان توان مند

سازمان های در حال توسعه می باشد( .)12توان مند سازهای روان

باشند ولی هنوز آن نفوذ الزم را نداشته باشند ،فاقد اثر احتمالی

شناختی از درجه اهمیت بسزایی در سازمان های هر کشوری برخوردار

فرصت یا حمایت محیطی هستند .به عبارت دیگر این حس را باید در

می باشد ،به طوری که نقش و اهمیت آن در تحقیقات انجام شده به اثبات

کارکنان به وجود آورد که حمایت شوند تا بتوانند به گونه ای اثر بخش

رسیده است .بدون شک باید گفت که توان مند سازهای روان شناختی

فرصت هایی را برای نفوذ فراهم آورند .استقالل ،عامل مهمی در

سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان ها دارد( .)13از سوی دیگر

اعتماد سازی است و اعتماد باعث تمایل به ریسک پذیری باال

تالش های موجود برای توان مند سازهای روان شناختی در سازمان ،با

می شود و بیشتر تغییرات سازمانی مثبت ناشی از وجود اعتماد بین

سرمایه ی فکری اثربخش تر گشته و می تواند مزیت رقابتی را افزایش

مدیران و کارکنان است .تفویض اختیار حس خودهدایتی را در افراد به

داده و عملکرد کلی سازمان را بهبود ببخشد .بنابراین ،این تحقیق در

وجود آورده و موجب ابتکار عمل در رفتارها و فرایندهای کاری آنان

تالش است تا تاثیر سرمایه فکری بر توان مند سازهای روان شناختی

می شود .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ،قابلیت پیش بینی

کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران را بسنجد .نتایج حاصل

توان مند سازهای روان شناختی آزمودنی ها از طریق مولفه های سرمایه

از آزمون فرضیه ،قابلیت پیش بینی توان مند سازهای روان شناختی

فکری نشان داد که ،تنها مولفه ی سرمایه ی انسانی قابلیت پیش بینی

آزمودنی ها از طریق سرمایه ی فکری نشان داد که ،سرمایه

توان مند سازهای روان شناختی آزمودنی ها را دارد( β=0/39و.)P=0/002

فکری پیش بین توان مند سازهای روان شناختی آزمودنی هاست

یافته های این تحقیق با یافته های تحقیق باقری( )1394مطابقت

( R square=0/12و  .)p=0/001به طوری که  12درصدی

دارد( .)15این تحقیق نشان داد که سرمایه فکری و مولفه ی سرمایه

واريانس(تغييرات) متغير توان مند سازهاي روان شناختي توسط

انسانی بر توان مند سازي روان شناختی و مولفه های آن تاثیر گذار بوده

متغير پيش بين سرمايه فكري آزمودنی ها تبیین می شود .بنابراین

است .این محقق بر این باور است که ،نیروی انسانی بزرگترین سرمایه ی

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات  Doو همکاران( ،)2008عرب

سازمان هاست ،چرا که بر همگان آشکار شده است که انسان عامل
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خطای استاندارد

ضرايب استاندارد

t

P
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می رود .فرایند توسعه و رشد ،بدون مشارکت انسان به جایی

كارهاي شان امري اجتناب ناپذير است .برای رسیدن به این امر خطیر،

نمی رسد؛ زیرا انسان هم هدف و هم وسیله نیل به توسعه است.

سازمان ها باید طرح هایی را نیز برای توسعه ی سرمایه های فکری و

در ضمن ،نتایج حاصل از این تحقیق در بعد تاثیر گذاری سرمایه

توان مند سازي روان شناختی ،آن هم با دیدگاهی متفاوت و نوین ،در

ساختاری بر توان مند سازي روان شناختی و مولفه های آن با تحقیق

برنامه های استراتژیک خود بگنجانند .همچنین با توجه به عدم پیش بینی

قاضی زاده و همکاران( )1393غیر همسو می باشد .به طوری که

توان مند سازي روان شناختی توسط بعضی از مولفه های سرمایه

نتایج تحقیق قاضر زاده و همکاران نشان دهنده ی تاثیر معنا دار

فکری(سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) و همچنین تاثیر پذیری

مولفه ی سرمایه ی ساختاری از مولفه های سرمایه ی فکری بر

توان مند سازي روان شناختی از طریق بعضی از مولفه های سرمایه

توان مند سازي روان شناختی و مولفه های آن بوده است( ،)5در حالی

فکری(سرمایه انسانی) با ضریب رگرسیونی  Betaکمتر از 50

که تحقیق حاضر مشخص کننده ی تاثیر معنادار سرمایه ی ساختاری از

درصد که نشان دهنده ی تاثیر گذاری پایین تر از حد متوسط این

مولفه های سرمایه ی فکری بر توان مند سازي روان شناختی

متغیر هاست .به مدیریت وزارت ورزش و جوانان ایران پیشنهاد

آزمودنی ها نبوده است ،که ممکن است این تفاوت ناشی از خطای

می شود تا با ایجاد محیطی مناسب ،فرصت هایی را برای توان مند

نمونه گیری ،محیط و شرایط کاری آزمودنی ها باشد.

سازي کارشناسان به همراه آورند؛ و در این محیط مناسب ،به ایجاد
فرصت هایی برای نفوذ بر نتایج و ماهیت حمایتی سازمانی ،اعتماد و تعهد

نتیجه گیری

بر بافت سازمانی و محیط کاری توجه نمایند تا بتوانند زمینه ای مناسب برای

به طور کلی با توجه به تاثیر گذاری سرمایه ی فکری و
بعضی از مولفه های آن مانند سرمایه ی انسانی بر توان مند سازي
روان شناختی آزمودنی ها می توان نتیجه گیری کرد که سازمان ها
نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام مند نیروی انسانی خود
به منظور کارایی و اثر بخشی هر چه بیشتر می باشند .همچنین با
توجه به تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی ،به منظور
توان مند سازي روان شناختی کارشناسان در سازمان های کشور ،مدیران
باید با داشتن شیوه های مدیریتی صحیح و مناسب سازمان خود را از نظر
سرمایه های فکری ،توان مند سازند تا بتوانند خود را با تغییرات
محیطی وفق داده و با رقبا به رقابت بپردازند .بنابراین كسب
مهارت

هاي

الزم

در

زمينه

های

سرمایه

فکری

و

توان مند سازي روان شناختی کارشناسان به منظور کارایی و اثر بخشی
هر چه بیشتر آنها فراهم آورند.

تشکر و قدردانی
این مقاله حاصل پایان نامه مقطع دکتری از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران بوده است .این مطالعه در تیرماه 1393
در وزارت ورزش و جوانان ایران شروع و در شهریور ماه  1394به
پایان رسید .در اینجا وظیفه ی خود می دانیم از حوزه ی مدیریت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران و وزارت ورزش و
جوانان ایران و تمامی کسانی که در این مطالعه ما را یاری کردند تقدیر
و تشکر کنیم.
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Background and Aim: Nowadays, organizations significantly emphasize
on different aspects and dimensions of knowledge and intellectual capitals.
Knowledge and information are power and each individual equipped with them
is powerful. Thus attention to knowledge and intellectual capitals for reaching to
Psychological Empowerments in each organization is necessary and inevitable.
The aim of this research was to study the impact of Intellectual Capital on
Psychological Empowerments in experts of Iran’s Ministry of Youth and
Sports.
Materials and Methods: This cross- sectional study was performed among 230
experts in Iran’s Ministry of Youth and Sports through convenient sampling. Data
collection was conducted by the use of standard questionnaires of intellectual capital
Bontis (1998) and psychological empowerment Spreitzer (1995) with Cronbach’s
alpha coefficients of 0.71 and 0.86. Descriptive statistics and regression tests were
used for data analysis by spss.
Results: Results of study showed that mean intellectual capital and psychological
empowerments was 3.49 and 3.81 respectively. Additionally, results showed
that intellectual capital had the ability to predict the examinees’ psychological
empowerments (R square= 0.12).
Conclusion: According to the results, it is necessary to use intellectual capitals
in organizations for more psychological empowerment and also training sessions
should be conducted regarding the use of intellectual capital appropriate with the
experts’ needs.
Keywords: Intellectual Capital, Psychological Empowerments, Experts, Iran’s
Ministry of Youth and Sports
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