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در بین  آنبر آن و نحوه ارتقاء  مؤثربررسی میزان احساس توانمندی و عوامل 

 استان لرستان نخبگان

 1معصومه گنجی، 1پروین گنجی

 

 چکیده

نفر  656لرستان  یها دانشگاهنظریه رابینز به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شد. کل اساتید 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند وبه روش تصادفی ساده  259بودند با توجه به فرمول کوکران 

 یریگ جهینتن ین چنیا توان یمموردبررسی قرارگرفتندبا توجه به نتایج تحلیل رگرسیونی در مجموع 

انجام کارهای  میزان توانایی، تحقیقاتی یها تیظرفر احساس توانمندی نخبگان از یه متغکرد ک

جنسیت و سن ، میزان اعتماد و قابلیت اعتماد، مشارکت اجتماعیمیزان ، وضعیت رفاهی، پژوهشی

نوع استخدام و میزان ، . الزم به ذکر است متغیرهای نوع تخصصردیپذ یممستقیم را  ریتأثبیشترین 

نتایج تحلیل مسیر  نیهمچن مشارکت مدنی از معداله حذف شدند و دارای رابطه معناداری نبودند.

و بعداز آن متغیر میزان توانایی  4419ت تحقیقاتی دانشگاه با ضریب بتای نشان دادمتغیر میزان ظرفی

درصد و در نهایت متغیر میزان اعتماد و قابلیت اعتماد با بتای  38پژوهشی با بتای  ـ انجام کار علمی

به ذکر  الزم را بر میزان احساس توانمندی از خود نشان دادند. ریتأثبه صورت مستقیم بیشترین  29

میزان توانایی انجام ، متغیر جنسیت بر روی متغیرهای میزان ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه ریتأثاست 

غیر مستقیم بر روی متغیرهای  ریتأثهمچنین بیشترین  پژوهش و میزان اعتماد هر سه منفی است.

 دیگر متغیر میزان رفاه عمومی داشت.

، میزان مشارکت اجتماعی، بلیت اعتماداعتماد وقا، نخبگان فکری، احساس توانمندی: واژگان کلیدی

 میزان مشارکت مدنی

 

 مقدمه

نظام به جلو به  یکت کستم است و حریمرگ آن س یبه معنا ییستایتوقف وا ینظام اجتماع یکدر

جامعه است  یک یو معنو یمال مادکامل وکشرفت وتیپ ی. توسعه به معناباشد یمآن  ییایپو یمعنا

ا جامعه خاص تعلق داشته باشد یه به فرهنگ کست ین یبوده و مفهوم یوجهان یبشر یتوسعه مفهوم

شرفت یپ یبرا شرفت و توسعه خواهند داشت.یح داشته باشند پیصح ینشیانات وبکاگرام ها ملتهمه 

است و منظور ازآن اصالح حوزه  ییآن نخبه گرا نیتر مهمه کوجود دارد  یمختلف یوتوسعه راهها
                                                                                                                                                                          

1
 Pg2261@gmail.com، مرکز لرستان یمایکار صداوسمحل ، دانشگاه شیراز ی، شناس تیجمع، کارشناسی ارشد 

2
 meshcatnoora@gmail.com، مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد 
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شرفت جامعه را به دست یر و نظارت نه تنها پکص وتعهد و مهارت و تفیتخصه بتواند با کاست  ینخبگ

 (1372:2، اسماعیلی) آن باشد یبرا ییه الگوکرد بلیگ

واناشدن تارائه قدرت و ، دادن مجوز، در فرهنگ فشرده آکسفورد قدرتمند شدن توانمندسازی واژه

به افراد برای اداره خود و در  آزادی عمل معنی شده است. در معنای خاص قدرت بخشیدن و دادن

 .شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است مفهوم سازمانی به معنای تغییردرفرهنگ و

. باشد یمنیروی انسانی ماهر و نخبه عامل مهمی در ترقی و پیشرفت هر کشور  .(2991، ریچارد)

منطقه یا کشور مستلزم داشتن نیروی است. توسعه همه جانبه یک ، نیروی انسانی محور و مدار توسعه

فراوان اما توسعه  یها تیقابللرستان سرزمینی است با  .(2991:2، کارتر) تواناوکوشاست، انسانی دانا

این گروه  دیآ یمپیش  سؤالنیافته همگان باور دارند نخبگان نقش اساسی در توسعه دارند حال این 

و با چه  باشند یمچه  ها آنو موانع سرراه  ندیمان یمدر استان تا چه حد خود احساس توانمندی 

 .سؤاالترا توانمند ساخت. اجرای این پژوهش جوابی است به این  ها آن توان یمراهکارهای عملیاتی 

 

 اهداف تحقیق

 بر آن در بین نخبگان استان لرستان مؤثرهدف کلی: بررسی میزان احساس توانمندی و عوامل 

 :اهداف جزیی

 میزان توانمندی نخبگانشناسایی -1

 بر احساس توانمندی در بین نخبگان مؤثر شناسایی علل و عوامل -1

 استاننخبگان درافزایش میزان احساس توانمندی  یراهکارهاشناسایی  -2

 تحقیق یها هیفرض

 :رسد یمبه نظر 

 بین میزان احساس توانمندی نخبگان و وضعیت رفاهی نخبگان رابطه وجود دارد -1

 میزان احساس توانمندی و تخصص نخبگان رابطه وجود داردبین -2

 بین میزان احساس توانمندی نخبگان و میزان اعتماد و قابلیت اعتماد رابطه وجود دارد-3

 رابطه وجود دارد بین میزان احساس توانمندی نخبگان و میزان مشارکت اجتماعی-4

 رابطه وجود دارد نیبین میزان احساس توانمندی نخبگان و میزان مشارکت مد-5

رابطه وجود پژوهشی  –انجام کارهای علمی  بین میزان احساس توانمندی نخبگان و میزان توانایی-6

 دارد

 رابطه وجود دارد ها دانشگاهتحقیقاتی در  یها تیظرفبین بین میزان احساس توانمندی نخبگان و -8
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 دبین میزان احساس توانمندی نخبگان وجنسیت رابطه وجود دار-7

 بین میزان احساس توانمندی نخبگان وسن رابطه وجود دارد -9

 بین میزان احساس توانمندی نخبگان و وضعیت استخدام رابطه وجود دارد -19

 چارچوب نظری

، یرهبر یها چالششد.  رابینز استفاده یتوانمندساز یالگودر این تحقیق به عنوان چارچوب نظری از 

، یسازمان یریادگی ازجمله:، یمنابع انسان یعناصر توسعه راهبرد، سو یکاز یفرهنگ و مسائل اقتصاد

 یریگ را مجبور به جهت ها سازمان، گرسویاز د یمشتر یابیامکو نیروی انسانیتوسعه ، ینوآور

نیروی  یتوانمندساز یح مدل راهبردین و تشرییتب یبرا .رده استکنان کارک یتوانمندساز یراهبرد

 طبق رد.یل قرار گیو تحل یمورد بررس نیروی انسانی یبر توانمندساز مؤثراست عوامل  یضرور، انسانی

 یبر توانمندساز ییبسزا ریتأثم و یارتباط مستق، چهار عامل، ا ملهمیاهیپژوهش انجام شده توسط 

 :عبارتنداز یبر توانمندساز مؤثرن الگو عوامل یدارند. براساس ا نیروی انسانی

 

 

 

 افراد. دانش و مهارت 1

دارد و  نیروی انسانی یو اثربخش ینیارآفرکبا  یمیه رابطه مستقک نیروی انسانیمهارت و دانش  یارتقا

است و توسعه  یم در توسعه منابع انسانیر پاراداییاز تغ یاران ناشکصنعت یدانشگران به جا ینیگزیجا

 است. یدانش یها سازمانبرگ برنده  نیروی انسانیدانش و مهارت 

 . اعتماد2

ان اطالعات و دانش یهستند. جر یدیجد یها دهیارش یازمند اعتماد و انتشار قدرت و پذین، رهبران

 دارد. نیروی انسانی یریت پذیو مسئول یین بعد و بر پاسخگویمثبت بر ا ریتأث

 . ارتباطات3

خدمت  یسازمان برا یارتباط یرا در مجار نیروی انسانیه دانش کاست  یا لهیارتباطات دو جانبه وس

سازمان  یرد باالکنان به منظور عملکارک یع اطالعات برایان گسترش خواهد داد. توزیبهتر به مشتر
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ز ین یدانش و اعتماد سازمان یموجب ارتقا ها سازماندر  یو اطالعات یارتباط یها کانالاست.  یاتیح

 .شود یم

 زهی. انگ4

ن مدل موردنظر یرد در اکو پرداخت پاداش بر اساس عمل نیروی انسانی یها زهیانگازها و یتوجه به ن

 شتر برخوردارند.یت بیاز اهم یماد یها پاداشنسبت به  (یرمادیغ) یمعنو یها پاداشاست و 

از بافت  یآگاه، ها تیارها و فعالکنترل بر انجام که به وجود آوردن حس کن باور است یه پرداز بر اینظر

ت یم بودن در مسئولیسه، درکار ییت و پاسخگویمسئول، شود یمار انجام که در آن ک ییو ساختارها

 یوگروه یرد فردکبر اساس عمل ها پاداشو انصاف و عدالت دردادن  یسازمان یها تیفعال یاجرا یبرا

 .شوند یم نیروی انسانی یور و بهره یمنجر به بهبود توانمندساز

 

 

 

منسجم و  یارائه چارچوب، ارانکنز و همیبه عمل آمده توسط راب یها یبررسن بر اساس یهمچن

 فرآینددر  یو رفتار یشناخت، یطیمح، یموضوع یرهایردن نقش متغکروشن  یپارچه برایک

منابع ، ساختار) یارکط یو عناصر مح ین بافت سازمانیروابط ب، فرآیندن یدر ا، مهم است یتوانمندساز

و  یارکج ینفوذ برنتا یفرصت برا، نانکارک کن مدل ادرایاست. در امؤثر  (تیریاعمال مد، یانسان

، رابینز) رگذارند.یتاث یارکط یو مح یبر بافت سازمان، و تعهد اعتماد ؛یسازمان یتیت حمایماه

2992:422) 

 یریو نمونه و روش نمونه گ یجامعه آمار، روش تحقیق
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 یها دانشگاهاعضای هیات علمی تمام ه یلکحاضر شامل  یبررس یجامعه آمارروش تحقیق پیمایشی و 

نفر برآورد شد تعداد  247توجه به استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه  با .باشند یم استان لرستان

نفر برای نمونه انتخاب شد و به صورت سهمیه ای تعداد برای هر دانشگاه انتخاب شد. با توجه به  259

 .تعداد کم در نهایت از روش تصادفی ساده برای اجرا استفاده شد

 

 های استان لرستان لمی دانشگاه: تعداد و درصد هیات ع(1) جدول شماره

 تعداد نمونه تعداد جامعه آماری دانشگاه

 66 185 لرستان

 32 73 پیام نور

 83 192 آزاد بروجرد

 22 56 آزاد خرم آباد

 58 159 عالمه طباطبایی بروجرد

 259 656 کل

 

 ل اطالعاتیه و تحلیروش تجز

انجام شدو ( همبستگی) لییفی و تحلیتوص ق حاضر در دو سطحیتحق، تجزیه و تحلیلبه لحاظ روش 

 و رگرسیون چند متغیرهشدت همبستگی  یها آزموناز میزان توانمندی برای شناخت عوامل مرتبط با 

 شد و تحلیل مسیراستفاده

 آن ییایو پا ییابزار سنجش و برآورد روا

به دست  یب آلفایضررونباخ استفاده شد. کب آلفا یق از ضریتحق ییاین پاییتع یق براین تحقیدر ا

 .باشد یم یریابزار اندازه گ یاز اعتبار باال کیمعنادار بوده و حا &=9.91ه در سطح کبود  9.79آمده 

درسنجش متغیرهای مستقل از روایی  ها آنو بومی کردن  با توجه به تغییر برخی گویه ها نیهمچن

پرسشنامه دراختیار تعدادی از کارشناسان قرار گرفت و طی چند  صوری استفاده شد به نحوی که

 اعمال شد. ها آنمرحله نظرات 

 تعریف عملیاتی متغیرها

 یتوانمندساز

، ردهایکو رو ها فیتعرن تنوع یاست و ا یبشمار یرهایعام و خاص و تعب یمعنا یدارا یتوانمندساز

 ها فیتعره در ک یبه گونه ا، ساخته است ل روبه روکن مفهوم با مشیرا از ا یپارچگیکانسجام و 
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ار و یا اختیانتقال قدرت ، ساختار شغل، و تعهد کادرا، یزش درونیچون: انگ، یعوامل یتوانمندساز

 .(2992:431، رابینز) .ار رفته استکم منابع و اطالعات به یتسه

سوالی اسپریتزر درسطح طیف لیکرت  12دراین پژوهش برای سنجش میزان توانمندی ازپرسشنامه 

این بود: اختیار الزم را برای تعیین نحوه انجام کارها در شغلم را  سؤاالتاستفاده شد. یکی از نمونه 

سنجش در سطح متغیر فاصله ای عملیاتی  یها شاخص. با توجه به (1995:1442، اسپریتزر) دارم.

 شد.

 

 نخبگان

گوناگون زندگی اجتماعی از بقیه اعضا جامعه جدا  یها عرصههایی هستند که به دلیل برتری در  اقلیت

و برای هر فعالیت و قلمرو مرتبط به آن در زندگی اجتماعی نخبه ای وجود دارد. یعنی  باشند یم

 بانکداری و... نخبه مخصوص به خود دارند.، نظامیان، دانشمندان

 :به سه دسته تقسیم کرد توان یمنخبگان در یک نگاه 

منحصر به فرد متفاوتی دارند و  یها مهارتو کارشناسان که  ها یا* نخبگان متخصص از جمله حرفه 

 .کنند یمارزش افزوده اقتصادی تولید 

 .کنند یممحقق و خالق که از طریق ایده هاو محصوالت و خدمات نقش آفرینی ، * نخبگان نوآور

محصوالت و خدمات جدید را ، ها فرصتنخبگان کار آفرین که قادرند از طریق ایجاد بازار و افزایش  *

 .(1369:43، باتومور) محقق سازند

 .شوند یماستان به عنوان نیروی نخبه محسوب  یها دانشگاه یها یعلمدر این تحقیق کلیه هیات 

 اعتماد و قابلیت اعتماد

 همکاران و، دوستان، خویشاوندان، اعضای خانواده) فرد به آشنایاندر این پژوهش میزان اعتماد 

و  ها سازمانمدیران ) وسازمان های مختلف و نمایندگان حکومت ها بهیغراعتماد به ( همسایگان

سنجش شد و برای متغیر قابلیت اعتماد نیزمیزان ریسک پذیری و قابل اعتماد ( نمایندگان مجلس

با طیف لیکرت سنجش ( عدم یا وجود دزدی یا کالهبرداری در آن) فرددانستن محیط زندگی از نظر 

 شد.

 

 مشارکت اجتماعی

شرکت در مراسم شادی و ( مانند دیدار با دوستان و خویشاوندان) در این پژوهش انواع مشارکت

با طیف لیکرت ( کوه و غیره به صورت دسته جمعی، پارک، رفتن به سینما، ها یاترحیم هم محله 

 شد.سنجش 
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 مشارکت مدنی

 یها سازمانو نیز  ها انجمنو  ها باشگاهمدیریت ، حکومتی، که در ارتباط با فضای سیاسی ییها تیفعال

و تابع  دهد یممختلف خود را نشان  یها گروهغیردولتی بوده و معموالً در قالب عضویت رسمی فرد در 

این متغیر میزان شرکت فرد درسنت های مدنی مانندانجمن خیریه  در مقررات و سلسله مراتب است.

الگوهای جدید مشارکت ، هنری وبسیج عضویت درگروههای فرهنگی مانندگروه های، وهیأت مذهبی

 سیاسی با طیف لیکرت سنجش شد. غیردولتی وتشکل های یها سازمانمانند 

 همکاری

ابی به نتیجه یا هدفی مشترک ازقبیل در این پزوهش همکاری در محل جمعی مردم جهت دستی

همکاری با مسؤلین محلی مشارکت ، با یکدیگر جهت بهبود اوضاع محل یها هیهمساهمکاری 

 داوطلبانه بافراد در اجتماع با طیف لیکرت سنجش شد.

 میزان توانایی فرد برای اجرای امور پژوهشی

پژوهشی اجرا شده یا درحال  یها طرحد در این پژوهش این متغیر به صورت فاصله ای با پرسیدن تعدا

و سیمنارها به عنوان مقاله برگزیده یا قابل  ها شیهماتعداد مقاالت آی اس آ و تعداد شرکت در ، اجرا

 سنجش شد.، تقدیر

 میزان ظرفیت پژوهشی دانشگاه

پژوهشی تصویب شده و  یها طرحدر این پژوهش این متغیر به صورت فاصله ای با پرسیدن تعداد 

 دانشگاه سنجش شد.، یها شیهماتعداد برگزاری سمینار و ، عداد مقاالت آی اس آت

 وضعیت رفاهی

وضعیت ، در این پژوهش این متغیر به صورت فاصله ای با پرسیدن میزان درآمد و مصرف ماهیانه

 سنجش شد. نوع ماشین، سکونت

 وضعیت استخدام

 پیمانی و حق الزحمه ای سنجش شد.، در این پژوهش این متغیر به صورت اسمی به صورت رسمی

 سن

 در این پژوهش این متغیر به صورت فاصله ای با پرسیدن تعداد سالهای عمر فرد سنجش شد.

 جنس

 در این پژوهش این متغیر به صورت اسمی به صورت زن و مرد سنجش شد.

 

 تحقیق توصیفی یها افتهی
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 : اطالعات توصیفی پاسخگویان(2) جدول شماره

 درصد فراوانی ابعاد متغیر

 جنس

 29.7 52 زن

 89.2 197 مرد

 199 259 کل

 سن

 49.7 192 سال 49زیر 

 59.2 147 سال 49باالی 

 199 259 کل

 وضعیت رفاهی

 59.2 147 خیلی خوب

 29.7 52 نخوب

 13.2 33 بد

 6.7 18 خیلی بد

 199 259 کل

 تخصص

 علوم انسانی و رفتاری

 وزبان انگلیسی
48 17.7 

 64.4 161 علوم پایه و کشاورزی

 16.7 42 فنی مهندسی

 199 259 کل

 وضعیت استخدام

 63.6 159 رسمی

 29.7 52 پیمانی

 15.6 39 حق الزحمه

 199 259 کل

 های یتظرفوضعیت 

 تحقیقاتی

 18.2 43 خیلی خوب

 36.7 92 خوب

 23.3 57 بد

 22.8 58 خیلی بد
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 199 259 کل

انجام  میزان توانایی

 کارهای علمی پژوهشی

 89.7 188 خیلی خوب

 14 35 خوب

 7.4 21 بد

 6.7 18 خیلی بد

 199 259 کل

 میزان مشارکت مدنی

 9.6 24 خیلی کم

 29.4 51 کم

 45.2 113 زیاد

 24.7 62 خیلی زیاد

 199 259 کل

میزان مشارکت 

 اجتماعی

 7.7 22 خیلی کم

 28.6 69 کم

 39.6 99 زیاد

 24 69 خیلی زیاد

 199 259 کل

میزان اعتماد و قابلیت 

 اعتماد

 25.2 63 خیلی کم

 49.6 191 کم

 22 55 زیاد

 12.4 31 خیلی زیاد

 199 259 کل

 

 49درصد زیر  49.7، درصد مرد 89.2درصد افراد زن و  29.7، دهد یمتحلیل توصیفی اطالعات نشان 

درصد دارای رشته علوم انسانی و رفتاری و زبان  17.7سال داشتند.  49درصد باالی  59.2سالگی و 

مهندسی  ـدرصد رشته خود را فنی  16.7درصد رشته علوم پایه و کشاورزی بودند و  64.4، انگلیسی

درصد  79 .درصد پیمانی و حق الزحمه بودند 36.4درصد رسمی و مابقی یعنی  63.6 .بیان نمودند

وضعیت  .درصد بد و خیلی بد عنوان نمودند 29هی خود را خیلی خوب و خوب وضعیت رفا
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درصد بد و خیلی بد عنوان  46درصد خیلی خوب و خوب و  54تحقیقاتی دانشگاه را  یها تیظرف

 15.2درصد خیلی خوب و خوب و  74.7میزان توانایی خود برای اجرای امور پژوهشی را  .نمودند

درصد کم و  39درصد زیاد و خیلی زیاد و  89میزان مشارکت مدنی  نمودند.درصد بد و خیلی بد بیان 

درصد  63.4کم و  درصد میزان مشارکت اجتماعی خود را خیلی کم و 36.4 .خیلی کم عنوان شد

درصد  34.2درصد افراد بیان نمودند در حدخیلی کم و کم و  65.7 .خیلی زیاد و زیاد عنوان نمودند

   اد به دیگران اعتماد دارند.در حد زیاد و خیلی زی
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 تحلیل تبیینی اطالعات

 مشخص کننده کلی تحلیل رگرسیونی متغیرهای مستقل میزان احساس توانمندی( 3) جدول شماره

 B β t متغیر مستقل 
سطح معنی 

 داری

  4.98 9.35 9.33 تحقیقاتی های یتظرف گام اول

R = 7819  2 = 3919  Adjusted 2= 33419  F = 35111  sig = 99919  

 B β t متغیر مستقل 
سطح معنی 

 داری

گام 

 دوم

  4.8 9.34 9.32 تحقیقاتی های یتظرف

انجام  میزان توانایی

 کارهای پژوهشی
9.422 9.41 36.5  

R = 9.791 R
2 = 9.942 Adjusted R

2
=9.421 F =9.555 sig = 99919  

 B β t متغیر مستقل 
سطح معنی 

 داری

گام 

 سوم

  4.6 9.31 9.29 تحقیقاتی های یتظرف

انجام  میزان توانایی

 کارهای پژوهشی
9.41 9.39 35.7  

  3.9 9.51 9.52 وضعیت رفاهی

R = 79819  2 = 5119  Adjusted 2= 51219  F = 231541  sig = 99919  

 B β t متغیر مستقل 
سطح معنی 

 داری

گام 

 چهارم

  4.5 39.9 9.27 تحقیقاتی های یتظرف

انجام  تواناییمیزان 

 کارهای پژوهشی
9.39 9.37 35.6  

  3.7 9.49 9.51 وضعیت رفاهی

  4.19 9.57 9.57 میزان مشارکت اجتماعی

R = 79919  2 = 5719  Adjusted 2= 57519  F = 841413  sig = 99919  
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 B β t متغیر مستقل 
سطح معنی 

 داری

گام 

 پنجم

  4.4 29.7 9.25 تحقیقاتی های یتظرف

انجام  میزان توانایی

 کارهای پژوهشی
9.38 9.36 35.2  

  3.5 9.46 9.47 وضعیت رفاهی

  3.98 9.56 9.58 میزان مشارکت اجتماعی

میزان اعتماد و قابلیت 

 اعتماد
9.61 9.61 3.75  

R = 79919  2 = 6119  Adjusted 2= 61319  F = 841413  sig = 99919  

 B β t متغیر مستقل 
سطح معنی 

 داری

گام 

 ششم

  4.3 27.8 9.24 تحقیقاتی های یتظرف

انجام  میزان توانایی

 کارهای پژوهشی
9.33 9.35 34.7  

  3.3 9.43 9.45 وضعیت رفاهی

  3.72 9.55 9.55 میزان مشارکت اجتماعی

میزان اعتماد و قابلیت 

 اعتماد
9.57 9.59 3.72  

  12.5 9.62 9.63 جنسیت

R = 79919  2 = 6219  Adjusted 2= 62519  F = 841413  sig = 99919  

 B β t متغیر مستقل 
سطح معنی 

 داری

گام 

 هفتم

  4.2 26.5 9.23 تحقیقاتی های یتظرف

انجام  میزان توانایی

 کارهای پژوهشی
9.46 9.48 34.3  

  3.2 9.41 9.31 وضعیت رفاهی

  3.51 9.52 9.53 میزان مشارکت اجتماعی
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و قابلیت میزان اعتماد 

 اعتماد
9.51 9.57 3.52  

  19.5 9.61 9.59 جنسیت

  15.7 9.68 9.67 سن

R = 79919  2 = 6819  Adjusted 2= 68219  F = 841413  sig = 99919  

  

ن گام یه در اولکر مؤثر بر احساس توانمندی است. چرا یمتغ نیتر مهم تحقیقاتی یها تیظرفمیزان 

. در گام کند یمن ییر وابسته را تبیرات متغییدرصد از تغ 39 ییبه تنهار یوارد مدل شده است. این متغ

یرات احساس یدرصد ازتغ 42با هم  انجام کارهای پژوهشی و میزان توانایی تحقیقاتی یها تیظرف دوم

انجام کارهای  میزان توانایی، تحقیقاتی یها تیظرف یرهایسوم متغ درگام .کنند یمن ییتوانمندی را تب

گام چهارم  در .کنند یمدرصد از تغییرات احساس توانمندی را تبیین  51و وضعیت رفاهی  پژوهشی

وضعیت رفاهی و میزان مشارکت ، انجام کارهای پژوهشی میزان توانایی، تحقیقاتی یها تیظرف

گاه پنجم و ششم به ترتیب متغیرهای  در .ندینما یمتغییرات را تبیین  درصد 57اجتماعی با هم 

آخر یعنی گام  درگام .رسانند یم درصد 62میزان اعتماد و قابلیت اعتماد و جنسیت میزان تبیین را به 

ن ین چنیا توان یمل ک در .رساند یم درصد 68هفتم متغیر سن با ورود به مدل این تبیین را به 

انجام  میزان توانایی، تحقیقاتی یها تیظرفر احساس توانمندی نخبگان از یه متغکرد ک یریگ جهینت

جنسیت و ، میزان اعتماد و قابلیت اعتماد، میزان مشارکت اجتماعی، وضعیت رفاهی، کارهای پژوهشی

نوع استخدام و ، . الزم به ذکر است متغیرهای نوع تخصصردیپذ یممستقیم را  ریتأثسن بیشترین 

 نی از معداله حذف شدند و دارای رابطه معناداری نبودند.میزان مشارکت مد

گونه ای که از  به از روش تحلیل مسیر استفاده شده است.، جهت روشنی بیشتر و بررسی مسیرها

مستقل اصلی وارد شده به مدل متغیر میزان ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه با ضریب  یرهایمتغمجموع 

و در نهایت  درصد 38پژوهشی با بتای  –و بعداز آن متغیر میزان توانایی انجام کار علمی  4419بتای 

را بر میزان احساس  ریتأثبه صورت مستقیم بیشترین  29متغیر میزان اعتماد و قابلیت اعتماد با بتای 

متغیر جنسیت بر روی متغیرهای میزان ظرفیت  ریتأثبه ذکر است  الزم توانمندی از خود نشان دادند.

همچنین بیشترین  میزان توانایی انجام پژوهش و میزان اعتماد هر سه منفی است.، تحقیقاتی دانشگاه

 غیر مستقیم بر روی متغیرهای دیگر متغیر میزان رفاه عمومی داشت. ریتأث
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 : مدل تحلیل مسیر(1) رهشکل شما

 تخصص

 سن

ظرفیت های 

 تحقیقاتی

انجام  میزان توانایی

 جنسیت کارهای پژوهشی

میزان مشارکت 

 اجتماعی

 رفاهی وضعیت

میزان اعتماد و 

 قابلیت اعتماد

حساس ا

 توانمندی

44/0 

73/0 

00/0 

92/0 

73/0 

44/

0 

00/0 

09/0 
01/0 

99/0 

00/0- 

77/0- 

01/0- 

01/0 

00/0 

00/0 

01/

0 

01/

0 
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 نتیجه گیری

واناشدن معنی تارائه قدرت و ، دادن مجوز، درفرهنگ فشرده آکسفورد قدرتمند شدن توانمندسازی واژه

همه جانبه یک منطقه یا کشور مستلزم  توسعه نیروی انسانی محور و مدار توسعه است. .شده است

توانا وکوشاست. نخبگان فکری صاحبان اندیشه ونظروتولید کنندگان ، داشتن نیروی انسانی دانا

این گروه در  اما و نقش اساسی تری در هدایت افکار جامعه درتحقق توسعه دارند. فرهنگ و هنرند

و با چه  باشند یمچه  ها آنو موانع سرراه  ندینما یماستان تا چه حد خود احساس توانمندی 

. سؤاالترا توانمند ساخت. اجرای این پژوهش جواب است به این  ها آن توان یمراهکارهای عملیاتی 

نفر  656لرستان  یها دانشگاهنظریه رابینز به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شد. کل اساتید 

به عنوان نمونه انتخاب شدند وبه روش تصادفی ساده نفر  259بودند با توجه به فرمول کوکران 

 ،درصد مرد 89.2درصد افراد زن و  29.7، توصیفی اطالعات نشان داد لیتحل موردبررسی قرارگرفتند.

درصد دارای رشته علوم  17.7 سال داشتند. 49 درصد باالی 59.2 سالگی و 49 درصد زیر 49.7

رشته  درصد 16.7کشاورزی بودند و  درصد رشته علوم پایه و 64.4، انگلیسی رفتاری و زبان انسانی و

درصد پیمانی و حق  36.4مابقی یعنی  درصد رسمی و 63.6مهندسی بیان نمودند.  ـخود را فنی 

درصد بد و خیلی بد عنوان  29 درصد وضعیت رفاهی خود را خیلی خوب و خوب 79 .الزحمه بودند

درصد بد و  46 خوب و درصد خیلی خوب و 54گاه را تحقیقاتی دانش یها تیظرفنمودند. وضعیت 

درصد خیلی خوب  74.7خیلی بد عنوان نمودند. میزان توانایی خود برای اجرای امور پژوهشی را 

 درصد زیاد و خیلی زیاد و 89بد و خیلی بد بیان نمودند. میزان مشارکت مدنی  درصد 15.2وخوب و 

و صد میزان مشارکت اجتماعی خود را خیلی کم وکم در 36.4 درصد کم و خیلی کم عنوان شد. 39

و حدخیلی کم و کم  درصد افراد بیان نمودند در 65.7 درصد خیلی زیاد و زیاد عنوان نمودند. 63.4

 درصد درحد زیاد و خیلی زیاد به دیگران اعتماد دارند. 34.2

ر مؤثر بر احساس توانمندی یمتغ نیتر مهم تحقیقاتی یها تیظرفبراساس تحلیل رگرسیونی میزان 

ر احساس توانمندی یل تحلیل نشان داد متغکن گام وارد مدل شده است. دریه در اولکبود. چرا 

، وضعیت رفاهی، انجام کارهای پژوهشی میزان توانایی، تحقیقاتی یها تیظرفنخبگان به ترتیب از 

جنسیت وسن بیشترین تاثیرمستقیم را ، میزان اعتماد و قابلیت اعتماد، میزان مشارکت اجتماعی

پذیرفت. همچنین تحلیل مسیراطالعات نشان دادمتغیر میزان ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه با ضریب 

درصد و درنهایت  38پژوهشی با بتای  ـو بعداز آن متغیر میزان توانایی انجام کار علمی  4419بتای 

را برمیزان احساس  ریتأثصورت مستقیم بیشترین  به 29متغیر میزان اعتماد و قابلیت اعتماد با بتای 

متغیر جنسیت بر روی متغیرهای میزان ظرفیت  ریتأثالزم به ذکر است  توانمندی ازخود نشان دادند.

بیشترین  نیهمچن میزان توانایی انجام پژوهش ومیزان اعتماد هر سه منفی بود.، تحقیقاتی دانشگاه

 غیر مستقیم بر روی متغیرهای دیگر متغیر میزان رفاه عمومی داشت. ریتأث

 پیشنهادات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


39 

 

 یرا برا یه فرصتکاست  یطیمح یفراهم ساز، نیروی انسانی یتوانمندساز فرآیندگام در  نیتر مهم

. در تحلیل نان به وجود آوردکارکدر  یزش درونیارات و قدرت و انگیاز اخت یزانیممارست افراد با م

رگرسیون و تحلیل مسیر نتایج نشان دادند میزان ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه بیشترین نقش در 

به این نکته در راستای تقویت احساس توانمندی نخبگان باید  توجه را ایفا نمود. احساس توانمندی

 مدنظر قرار گیرد.

یتی و اجتماعی شخص یها یژگیونخبگان فکری به عنوان عامالن توسعه در هر منطقه باید خود 

سرمایه اجتماعی برای  نیتر بزرگمناسب جهت تغییر را داشته باشند و اعتماد به دیگران خود 

در حد زیاد و خیلی زیاد  درصد 34در تحقیق عنوان شد تنها  باشد یمسازگاری به محیط و تغییر آن 

 تاکید است. به دیگران اعتمادد ارند دتقویت این نوع احساس در بین نخبگان به شدت مورد

میزان توانایی انجام ، نتایج نشان داد جنسیت بر روی متغیرهای میزان ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه

را در احساس توانمندی نشان  ریتأثمنفی داشت و این هرسه بیشترین  ریتأثپژوهش ومیزان اعتماد 

دادند. بدون شک باید با تدابیر عملیاتی به این قشر از فرهیختگان در راستای توانمدسازی بیشتر توجه 

 نشان داد.

گذار بر احساس توانمندی بودند. به کار  ریتأثاز جمله موراد  وضعیت رفاهی ومیزان مشارکت اجتماعی

ح وضعیت رفاهی اساتید و باالبردن میزان مشارکت اجتماعی جهت باالبردن سط ییها یاستراتژبردن 

 آنان باید مورد توجه قرار گیرد.
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