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Introduction & Purpose: The purpose of the present study was to 
investigate the role of intellectual capital and cultural capital on human 
resource productivity with the mediating role of social responsibility 
in Isfahan's General Directorate of Sport and Youth.  
Methodology: The type of research was applied research and the method 
was descriptive-correlation study and the statistical population of the 
study consisted of all employees of Isfahan province's youth and youth 
general office (176). All of the employees was selected as sample. The 
instruments used in this study were Intellectual Capital Assessment 
Standard Questionnaire, Cultural Capital Standard Questionnaire, 
Productivity Standard Questionnaire and Social Responsibility Standard 
Questionnaire. The validity of the questionnaires was confirmed by 10 
experts and their reliability in a pilot test with 30 subjects with Cronbach's 
alpha for the questionnaire of intellectual capital (0.84), cultural capital 
(0.79), productivity (0.81) and responsibility Social (0.91) was calculated. 
Descriptive, inferential statistical methods, Kolmogorov-Smirnof test, 
simple linear regression test using SPSS software version 24 and SPSS 
software version 3 were used for data analysis. 
Results: The results showed that cultural and intellectual capital had 
significant effect on human resource productivity. Also, cultural capital 
and intellectual capital had significant effect on social responsibility, 
but there was no significant relationship between social responsibility 
and human resource productivity. 
Conclusion: Therefore, in order to increase the productivity of human 
resources, in addition to tangible assets, invest in the intangible assets 
of the employees and provide them with the opportunity to build 
effective relationship between them. 
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نیروي انسانی  يورسرمایه فرهنگی بر بهرههدف از پژوهش حاضر نقش سرمایه فکري و  مقدمه و هدف:
از  پژوهشاجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، بود.  يریپذتیبا نقش میانجی مسئول
را همه کارکنان  پژوهشجامعه آماري  .باشدیتوصیفی از نوع همبستگی م پژوهشنوع کاربردي با روش 

نفر تشکیل دادند که نمونه با توجه به محدود  176ه تعداد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ب
  صورت کل شمار انتخاب شدند.بودن جامعه آماري به

استاندارد ارزیابی سرمایه فکري،  يهاابزار مورداستفاده در پژوهش شامل، پرسشنامه روش شناسی:
ها روایی پرسشنامهنیروي انسانی و پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی بود.  يورسرمایه فرهنگی، بهره

آزمودنی و با آلفاي  30ها در یک آزمون مقدماتی با تن از متخصصین رسید و پایایی آن 10به تأیید 
و مسئولیت  )81/0( يور)، بهره79/0)، سرمایه فرهنگی (84/0کرونباخ براي پرسشنامه سرمایه فکري (

  محاسبه شد. )91/0جتماعی (ا
-هاي آماري توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروفها از روشنتایج داده لیوتحلهیبراي تجز نتایج:

استفاده  PLS3و  SPSS24افزار با استفاده از نرم و تحلیل مسیر اسمیرنف، آزمون رگرسیون خطی ساده
 معناداري دارند. رینیروي انسانی تأث يورشد. نتایج تحقیق نشان داد، سرمایه فکري و فرهنگی بر بهره

  معناداري دارند. ریهمچنین سرمایه فرهنگی و سرمایه فکري بر مسئولیت اجتماعی تأث
ناملموس  يهاییاراملموس بر د يهایینیروي انسانی عالوه بر دارا يوربراي افزایش بهره نتیجه گیري :
  شود و با ایجاد ارتباطات مؤثر بین آنان زمینه رشد سازمان را فراهم آورند. يگذارهیکارکنان سرما

  کلید واژگان 
  يسرمایه فکر

  سرمایه فرهنگی 
  يوربهره 
  مسئولیت اجتماعی 
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  مقدمه
است، مقدار و نرخ رشد  ياهر جامعه شرفتیاز عوامل پ یکی يوربهره
سالمت  شرفت،یبر سطح رفاه، پ ییبسزا ریدر هر سازمان تأث يوربهره

در سطح گسترده دارد. با توجه به  يریپذسازمان و رقابت ياقتصاد
رقابت  نیدر ا يبشر يهاو خواسته ازهایمنابع و رشد ن تیمحدود

عامل رشد و بقا در بلندمدت  ،يوربهره ،یهانصحنه ج در دیشد
 يور). امروزه بهره1391و همکاران،  راستهیپ يباشد (محمدیم
و  ییاجرا رانیمد یاصل يهاغهو نقش مهم آن از دغد یانسان يروین

از کشورها، عمده برنامه توسعه  ياریهر کشور است. بس رانیگ میتصم
 15 یط کهينحواند، بهقرار داده يوربهره شیافزا يخود را بر مبنا

برابر شده است  40در سطح جهان  يوربهره شیافزا ریسال اخ
 یانیاساس، دهه پا نی). بر هم1391،یرود پشت یعیو شف يزی(عز

از  انددهینام یانسان يهاهیسرما يرا عصر توانمندساز ستمیقرن ب
اند ابعاد کرده یها سعاز سازمان ياریبس ریاخ يها، در سالگرید يسو
 طیدهند تا در مح شیرا افزا یانسان يروین يوربهره یفیو ک یکم

اداره کرده و طور مؤثر، خود را  و با کمبود منابع بتوانند به یرقابت
 يوربهره شی، افزاهاهیاز اثرات سرما یکیکنند.  نیخود را تضم يبقا

 همدغدغه م یمنابع انسان يورهاست. بهرهدر سازمان یانسان يروین
 جیبه نتا دنیمحرك رس نیتریاساس رایاست، ز يامروز يهاسازمان

  .)1388 ،یلیرود (برومند و جلی، به شمار میرقابت تیکسب مز
تا کاراتر،  کندیها کمک مبه سازمان يفکر هیسرما يریکارگبه

 یرقابت تیموفق نیتر و نوآورتر باشند. افزون بر اتر، پربازدهاثربخش
و به  یکیزیمنابع ف يراهبرد صیبه تخص يکمتر زانیها به مسازمان

دارد  یبستگ يفکر هیسرما يراهبرد تیریبه مد يشتریب زانیم
 یانسان يروین يوروجود بهره نیا ). با1393همکاران،  و ری(دستگ

 جهیدارد. درنت یبستگ ياست که به عوامل متعدد يادهیچیپ يدهیپد
عوامل  دیبا یانسان هیسرما يوردر بهره تیموفق يها براسازمان
 یمتول یبدنتیکه سازمان ترب آنجا را مدنظر قرار دهند و از يمتعدد

و  یجسمان يرویپرورش ن در یو نقش مهم باشدیورزش جامعه م
طور به توانندیکه م یسالم در افراد دارد، توجه به عوامل هیروح تیتقو

نامشهود ازجمله  يهاییمفهوم اثرگذار باشند، دارا نیبالقوه بر ا
  .است یفرهنگ هیو سرما يفکر هیسرما

آن را مشکل  فیتعر ،يفکر هیسرما يایو پو یانتزاع تیماه
از  یجامع فیمسئله باعث شده است که تعر نیساخته است و هم

نظران وجود نداشته باشد. سرمایه توافق صاحب مورد يفکر هیسرما
هاي عنوان نوعی از دارایی ) به1969( 1فکري در ابتدا توسط گالبرایت

گردید  تعریف شودیها مسازمان ايدانشی که منجر به ایجاد ارزش بر
). وي بر این باور بود که سرمایه فکري فراتر 2010، 2همکارانو  شی(

 است. در این معنا، سرمایه فکري نه "تفکر به معناي تفکِر صِرف"از 
یک دارایی نامشهود ایستا است، بلکه یک فرآیند  خودي خود تنها به

محسوب  هدفاي براي رسیدن به ایدئولوژیکی است و وسیله
 یپول يهاهیسرما نیگزیجا هیسرما نیترنوان مهمع گردد. دانش بهمی

                                                        
1. Galbraith 
2. Shih et al. 

 يهاهیاز سرما نهیو به حیکه دانش استفاده صح شد چرا یکیزیو ف
، 3(چن و همکاران يوربهره یعنی ،کندیرا مطرح م یکیزیو ف یپول

ها بر اساس و سازمان تمحصوال ،نشبر دا مبتنی دقتصا). در ا2014
 ییهاآن ،هاسازمان نیترو موفق رندیمیو م کنندیم یزندگ نشدا

 يترعیو سر رـبهت وـنح هـب ساملموـن يهاییدارا یناز ا که هستند
 اهشـکبرخالف  هـکاند داده ناـنش تاـمطالع. کنندیم دهستفاا
) دانش رهیو غ آالتنیماش ،مینز ل،پو لـمث( نتیـس ابعـمن هیزداـب

فکري  هیسرما است.وکارکسب دعملکر یشافزا ايبر منبعی
فکري، تجربه، رقابت و  يهاییاز دانش، اطالعات، دارا يامجموعه

ثروت بکار گرفته شود.  جادیبراي ا تواندیاست که م یسازمان ريیادگی
 يهاییو توانا یکارکنان، دانش سازمان یفکري تمام هیواقع سرما در

 یو باعث منافع رقابت ردیگیافزوده دربر مارزش جادیآن را براي ا
  .)1385 ،یو مشبک یل چیشود (قلیمستمر م

و  یفرهنگ يها و نمودهاشامل انباشت ارزش یفرهنگ هیسرما 
و عادات و  یو آموزش رسم یلیتحص يهاتیارزشمند، صالح يهنر
. شودیحاصل م "يریپذجامعه" ندیاست که در فرا نیرید التیتما

ها، از نمادها، منش يارا مجموعه یفرهنگ هیسرما زین يدر موارد
اند. کرده فیتعر هاقهیذوق و سل یو مدارك آموزش یزبان يهاوهیش

 ای تیبه موقع کنندیکه افراد کسب م یو خصلت ينظام خو
 یعنیدارد؛  ی، بستگآورندیکه در جامعه به دست م ییهاتیموقع

). 1393 ،و نامدار یاست (قاسم هیاز سرما يمندبهره زانیوابسته به م
 يبرا ياقتصاد –یو الزامات اجتماع ییبر توانا یظهور اقتصاد مبتن

 يگرید میتا مفاه کندیمحور طلب محرکت در جهت جامعه دانش
 يریگو شکل لیتحل يبرا یاجتماع يریپذتیمسئول هیازجمله نظر

 ازین مورد یاجتماع يهاکه همان مهارت هیپا يهااز مهارت یبخش
 یرشد و توسعه نظام آموزش يهااز کانون یکیعنوان به یانسان يروین

است که  یاجتماع ي. انسان موجودردیموردتوجه قرار گ است، یعال
و همواره در تعامل  بردیاز لحظه تولد تا آخر عمر در اجتماع به سر م

که چگونه در جمع  اموزدیب دیهمواره با ياست. و گرید يهابا انسان
 يکسری ازمندیامر ن نی. ادیخود را ارضا نما يازهایکند و ن یزندگ

و  يریادگی ندیفرا یاست که فرد ط یاعاجتم يهامهارت
به  تواندیها مدرست آن يریادگیو  ردیگیها را فرامآن يریپذجامعه
و  يمنجر شود (قالوند یاجتماع يریپذتیمسئول يریگشکل

 ).1393ن، اهمکار
اما به نظر  ست،ین يدیموضوع جد یاجتماع يریپذتیمسئول

 تیاندرکاران به مسئولو دست انیدانشگاه لیتما شیکه افزا رسدیم
 يبرا یاجتماع تیاست که مسئول ییهابه خاطر منفعت یاجتماع

 يتنها برابزرگ نه يهاسازمان. دارد ستیزطیاقتصاد، جامعه و مح
 نفعانيذ يازهاین نیتأم يداران، بلکه براسهام يازهایبه ن ییپاسخگو

 تیمسئول دیو کارمندان با کنندگاننیتأم ان،یازجمله جامعه، مشتر
جاوید در سازمان گسترش دهند ( يراهبرد دیعنوان کلرا به یاجتماع

 ).1397، و همکاران

3. Chen et al. 
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 راتییعصر حاضر در معرض تغ یورزش يو نهادها هاسازمان
چون  یها با عوامل مختلفسازمان نیمداوم قرار دارند. ارتباط و تعامل ا

 یمل یورزش يهاسازمان گریو د یمال انیحام ،یدولت، بخش خصوص
و  یاسیس ،ياقتصاد ،یتر از همه عوامل اجتماعو مهم یالمللنیو ب

 يهاها در معرض خواستهسازمان نیکه ا شودیموجب م یفرهنگ
 نیاست تا ا يضرور رو نیا . ازرندیقرار گ یمتفاوت و گوناگون

 یو موفق بودن در حفظ رسالت سازمان گاهیحفظ جا يها براسازمان
، یعلم يهاروش گریدانش و د تیریمد يریکارگبه قیخود از طر

). توجه به 1394 ،یانیو فراز وندیعملکرد خود را بهبود بخشند (موس
کننده حضور و فراهم تواندیم یفرهنگ هیو سرما يفکر هیسرما

گوناگون  يهادر عرصه یورزش يهاورزش و سازمان يایعملکرد پو
 نیو حرکت به سمت برتر بودن در ا يحفظ برتر يبرا رو نیا باشد. از

 یدانش و دانش سازمان تیریمد ،یو رقابت دهیچیپ ستمیس
  .کندیم دایپ يشتریب تیاهم یشورز يهاسازمان

و بهبود  تیکم شیاز افزا يابه جنبه یانسان يروین يوربهره 
 يواسطه ارتقاکه به گرددیخدمات) اطالق م ای(کاال  محصول تیفیک

 نیباشند. مطابق ا جادشدهیا یانسان يرویو تالش ن یفیسطح ک
بالقوه  يهاتوان يریکارگبه زانیو م یمنابع انسان يوربهره نیب فیتعر

). 2016، 1هانایشا( دیآیبه وجود م میرابطه مستق کیو بالفعل افراد 
 توانیانداخته شوند، م انیها به جرتوان نیاز ا يشتریهرچه در صد ب

 يروین يورواقع بهره داشت. در يوراز بهره يشتریب يانتظار بهبود
. منابع ابدییم شی، افزاهاتیفعال یدرجه اثربخش شیبا افزا یانسان

هر  يهاهیسرما نیترارزش با ران،یاعم از کارکنان و مد ینسانا
دادن فرصت  دیو رسالت سازمان با شوندیمحسوب م یسازمان

در  یانسان يرویآنان باشد. ن يوربهره شیرشد و افزا يمناسب برا
 گرتیو هدا ردیگیم میتصم ت،یفیبهبود ک يبرا وهیش نیمورد بهتر

هر  یانسان يروی، نباشدیم يوربهره يارتقا يهرگونه تالش برا
توسط رقبا  تواندینم یراحتاست که به یسازمان، تنها منبع

 یرقابت تیسازمان مز يبرا روین نیا جهتنیشود، ازا يبرداریکپ
 یمنابع انسان يور. بهره)2017، 2کرسنار و ندلکوکند (یم جادیا داریپا

 يها. سازماناردنامشهود د يهاییبا استفاده از دارا یمیرابطه مستق
 یارزش سازمان شیدر جهت خلق و افزا ،يفکر هیاز سرما يامروز

. امروزه شوندیم داریپا یرقابت تیمز جادیو باعث ا کنندیاستفاده م
 هیعملکرد سرما يبرا يراهبرد یدارائ کیعنوان به يفکر هیسرما

 يریپذرقابت يبرا يفکر هیسرما تیریشده است و مدشناخته
). به 1393و همکاران،  یاست (عباس یاتیمهم و ح یلیها خسازمان

صرفًا  یعملکرد مال يهاقبول کرد که ارزش شاخص دیبا رسدینظر م
متأثر از  تواندیبلکه م ستین یکیزیو ف يماد يهاهیاز سرما یناش

باشد که  یو فرهنگ يفکر يهاهیهمچون سرما يعوامل نامشهود
 و ثمرینزاده (حسن شوندینم دهگنجان یمال يهامعموًال در گزارش

  .)1393 همکاران،
دانش  تیریرکن مد نیترمهم ز،یآمتیموفق يسازادهیو پ اجرا   

ها از سازمان ياریکه تجربه شکست بس ياگونهدر سازمان است، به

                                                        
1. Hanaysha 

 نیدانش به آن جهت است که ا تیریمد يسازادهیدر مورد پ
دانش را  تیریاستقرار مد يدیکل يهاها نتوانستند شاخصسازمان

 تیریمد یاتیبه همه عناصر ح نکهیا ایکنند و  ییشناسا یدرستبه
  .)1396 رانبان،ی(ا اندتوجه نکرده يطورجددانش به

) در پژوهشی به 1395در همین زمینه شوهانی و همکاران ( 
ی و مدیریت دانش در هوش سازمانی سازمانفرهنگبررسی نقش 

کارکنان وزارت ورزش و جوانان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان 
مستقیم بر هوش  صورتبهی و مدیریت دانش سازمانفرهنگداد که 

. همچنین، گذاردیم ریتأثسازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 
مستقیم بر مدیریت دانش کارکنان اثرگذار  صورتبهی سازمانفرهنگ

  است.
) نیز در پژوهشی به تدوین مدل 1395همکاران (کشاورز و  

سرمایه فکري و سرمایه اجتماعی ارتباطی رهبري دانش با مدیریت 
منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان پرداختند. نتایج 
این پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با رهبري دانش، 
سرمایه فکري با رهبري دانش، سرمایه فکري با سرمایه اجتماعی 

ه کل ورزش و ارتباط معناداري وجود دارد و براي توفیق بیشتر ادار
جوانان استان اصفهان، توجه به عوامل نامحسوس رهبري دانش، 

توصیه  هاآنسرمایه فکري و سرمایه اجتماعی و مدل ارتباطی 
  .شودیم

 تأثیر بررسی ) در پژوهشی به1394( یبهشتاردالن و  
 بر فکري هیسرما و فرهنگی هیسرماي اجتماعی، ریپذتیمسئول

 ساختاري معادالت مدل نتایج .پرداختند انسانی ي نیرويوربهره
بر  فکري هیسرما و فرهنگی هیسرما مستقیم اثر که داد نشان
 هیسرما مستقیم اثر معنادار است. و مثبت اجتماعی يریپذتیمسئول
 مثبت انسانی نیروي يوربهره بر اجتماعی يریپذتیمسئول و فکري

 نیروي يوربهره بر فرهنگی هیسرما مستقیم اثر اما معنادار است، و
 هیسرما اثر غیرمستقیم همچنین نیست. معنادار و مثبت انسانی

 نقش با انسانی نیروي يوربهره بر فکري هیسرما و فرهنگی
 در .است معنادار و مثبت اجتماعی يریپذتیمسئولي گریانجیم
 کارکنان يوربهرهراستاي  در سازمان هر که مؤثر، عوامل از جهینت

 هیسرما ازجمله نامشهود يهاییدارا دهد، مدیریت قرار مدنظر باید
 يریپذتیمسئول افزایش براي يسازنهیزم همراه فرهنگی به و فکري

همکاران در پژوهشی دیگر مطیع دوست کومله و  .است کارکنان
منابع  يورعوامل مؤثر بر بهره) در پژوهشی تالش کردند تا 1393(

نشان  پژوهشآموزشی شناسایی شود. نتایج این  يهايانسانی کاربر
 يهايمنابع انسانی کاربر يورعامل اصلی مؤثر بر بهره 5که  داد

اند از: سرمایه عامل به ترتیب عبارت 5این و  آموزشی وجود دارد
سرمایه ساختاري، عوامل  سرمایه انسانی ثانویه، اولیه، انسانی

  .يارابطه سرمایه و مکانی –محیطی

2. Cresnar & Nedelko 
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) در پژوهشی به بررسی رابطه 2017( 1یونگ و سه یون هانسو ه
 هاسازماني سرمایه انسانی و توانایی نوآوري گذارهیسرمابین 

 یانجینقش م یاجتماع هیکه سرما کردندها استدالل آن، اندپرداخته
 ينوآور يهاتیکارکنان و قابل يسطح دانش فرد نیدر رابطه ب

در  یاجتماع هیبه نقش سرما يگریانجیم زمیمکان و ها داردسازمان
دانش کمک  شیدارد که به افزا یآن بستگ بیتبادل دانش و ترک

ي مهم هاواسطهو ابعاد اجتماعی و شناختی سرمایه اجتماعی  کندیم
  در تحقق عملکرد در نوآوري سازمانی است.

ي توضیحی در مورد سرمایه امقاله) در 2017( 2آهن و کیم 
ي سرمایه انسانی گذارهیسرمابین  شدهینیبشیپ اجتماعی براي رابطه

بیان کردند که سرمایه  هاآنو توانایی نوآوري سازمان ارائه دادند. 
ي هاتیقابلاجتماعی در رابطه بین سطح دانش فردي از کارکنان و 

به نقش  گرواسطهي دارد. مکانیسم اواسطهنوآوري سازمان نقش 
تا به  کندیمکمک  هاآنسرمایه اجتماعی در تبادل دانش و ترکیب 
نشان داد که ابعاد  هاآنایجاد دانش کمک کند. نتایج پژوهش 

ي مهم در تحقق هاواسطهارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی 
  عملکرد نوآوري سازمانی است.

تیجه ) نیز در پژوهشی در مالزي به این ن2014(3چن و همکاران
رسیدند که سرمایه فکري اثرات مثبت و قابل توجهی در تغییرات 

ي بیمه در مالزي براي به دست هاشرکتبنابراین ؛ ي داردوربهره
ي عظیمی را در هايگذارهیسرماي باید وربهرهآوردن رشد پایدار در 

ي در گذارهیسرمازمینه سرمایه فکري انجام دهند زیرا از طریق 
ي مدیریتی مدیران افزایش هامهارتي فکري هست که هاهیسرما

ي است. اکبري و وربهرهکه خود یکی از عوامل مهم افزایش  ابدییم
و  یمنابع انسان تیریمد یلیتحل ریتأث ) به مطالعه1392همکاران (

 پرداختند. یبدنتیدر سازمان ترب یبر عملکرد سازمان يفکر هیسرما
 تیریمد توجهو قابل يکه اثر قود نشان دا پژوهشنتیجه در این 

  وجود دارد. يفکر هیبر سرما یمنابع انسان
منابع  نیترعنوان یکی از مهمبا توجه به اهمیت منابع انسانی به

آن در حوزه سازمانی اعم از  لیبدیها و نقش بتولید در سازمان
تولیدي و خدماتی، توجه به نقش و عملکرد این منبع  يهاسازمان

راهگشاي بسیاري از  تواندیبها بدون شک معظیم، پیچیده و گران
 يفکر هیکه سرما جهتنیازا گر،ید ي. از سودسازمانی باش يهاچالش

 يهادر سازمان یانسان يروین يوربر بهره ینقش مهم یو فرهنگ
 فایو هم در رشد و توسعه جوامع ا افراد یو هم بر بهبود زندگ یورزش

مهم در توسعه سالمت و  يهااز سازمان یکیکه  آنجا و از کندیم
و جوانان است، لذا  ورزشدر جامعه، اداره  یورزش يرویپرورش ن

و  يفکر هیکند که سرما نییاست که تع نیپژوهش حاضر به دنبال ا
 یانجیبا نقش م یانسان يروین يوربا بهره یفرهنگ هیسرما

در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان  یاجتماع يریپذتیمسئول
  دارد؟ یچه نقش

                                                        
1. So-Hyung & Se-Yeon Ahn  
2. Ahn & Kim 
3. Chen et al. 
4. Bourdieu 

  شناسیروش 
از نظر هدف کاربردي است زیرا به حل یک  پژوهشروش 

. از منظر اجرا پردازدیمسئله واقعی در سازمان موردمطالعه م
که به توصیف شرایط توصیفی است براي آن پژوهشیک 

را در شرایط موجود بدون  پژوهشو  پردازدیموجود م
بر مدل معادالت  یو مبتن دهدیمتغیرها انجام م يکاردست
 قریو از ط یدانیها به روش م. دادهباشدیم يرساختا

را همه  پژوهش ي. جامعه آمارشودیم يآورپرسشنامه جمع
 176به تعداد  کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

با توجه به محدود بودن جامعه آماري و براي  .ددادن لیتشک نفر
کل شمار  صورتبهي ریگنمونهعملیات آماري  ترقیدقبرآورد 

  نفر در نظر گرفته شد. 176انجام شد. لذا تعداد نمونه برابر با 
 منظور بهو  پژوهشاین  ازین موردي هادادهي آورجمعبراي 
 شدهاستفادهپرسشنامه  ، از ابزارپژوهشي متغیرهاي ریگاندازه
  :باشدیمشامل موارد زیر  مورداستفادهي هاپرسشنامهاست. 

شامل  الف) پرسشنامه مربوط به متغیرهاي جمعیت شناختی
  .باشدیمجنسیت، سن، میزان تحصیالت و سابقه شغلی 

) که پرسشنامه 1999( 4ویبورد یفرهنگ هیپرسشنامه سرماب) 
 يازبندیاست که نحوه امت يانهیسؤال پنج گز 22 يحاصله دارا

 یلیبه خ ادیز یلیبر اساس مقیاس لیکرت از خ هانهیگز نیا
 یفرهنگ يها و نمودهاباشد؛ و هدف آن سنجش ارزشکم می
 يو فرد یبدن هیسرما ای افتهیتجسم .1در سه شاخص:  يو هنر

  .باشدیم ينهاد .3 ینیع .2
 5سیکه توسط بونت يفکر هیسرما یابیپرسشنامه ارزج) 

 نی. اباشدیسؤال م 42 ي) ساخته شده است که دارا1998(
و  يساختار هیسرما ،یانسان هیسه مؤلفه سرما يسازه دارا

 نی. ادهدیقرار م يریگاندازه را موردي مشتر هیسرما
؛ 2؛ کامالً مخالف، 1( کرتیل اسیپرسشنامه بر اساس مق

  .باشدی؛ کامالً موافق) م5؛ موافق، 4 نظر،ی؛ ب3مخالف، 
شامل  ،)9919( 6تیو گلداسم یهرس يورپرسشنامه بهرهد) 
 ،یسازمان تیدرك و شناخت، حما ،ییتوانا(بعد  6سؤال و  26
و بر  يانهیگز 5صورت به ي)بازخورد، اعتبار و سازگار زش،یانگ

، 4 ادی، ز3، متوسط 2، کم 1کم  اری(بس کرتیل فیاساس ط
  .است شدهی) طراح5 ادیز اریبس
کارکنان بر اساس مدل  یاجتماع يریپذتیپرسشنامه مسئول ه)

و  رانیمد یاجتماع يریپذتیبا هدف سنجش مسئول 7کارول
پرسشنامه تعداد  نی) ساخته است. ا1991کارکنان، توسط کارول (

) اقتصادي، ، بشردوستانهیاخالق ،یقانون( یبعد اصل 4مؤلفه و  25
کارول  یاجتماع تیولپرسشنامه مسئ يگذارنمره اسی. مقباشدیم
، 2، کم 1کم  اری(بس يانهیگز 5 کرتیل اسیمق ي) بر مبنا1991(

  .شودیم يگذار) نمره5 ادیز اری، بس4 ادی، ز3متوسط 

5. Buntis 
6. Hershey and Goldsmith 
7 Carol 
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براي سنجش روایی پرسشنامه از روش صوري استفاده گردید.      
نظر در زمینه نفر از اساتید صاحب 10که از نظرات  صورتنیبد

مدیریت ورزشی استفاده شد و نظرات آنان در پرسشنامه نهایی 
گیري قابلیت اعتماد، از اندازه منظوربهلحاظ گردید. در این تحقیق 

روش آلفاي کرونباخ استفاده گردیده است. به منظور تعیین پایایی 
بین کارکنان توزیع گردید و پس  هپرسشنام 30تعداد ، هاپرسشنامه

  ها، نتایج در قالب جدول آورده شده است.ي آنآورجمعاز 

  ي پژوهشهاپرسشنامهنتایج آزمون پایایی  .1جدول 
  آلفاي کرونباخ  تعداد سؤال  عنوان پرسشنامه

  84/0  42  سرمایه فکري
  79/0  22  سرمایه فرهنگی

  81/0  25  مسئولیت اجتماعی
  91/0  26  نیروي انسانیبهره وري 

  
در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت  هاداده لیوتحلهیتجز
 و جدول استاندارد، انحراف میانگین، توصیفی، آمار طریق گرفت. از

اسمیرنوف) براي تعیین  -آزمون کولموگروف(ی آمار استنباط و نمودار
ي رگرسیون خطی ساده و چندگانه و هاآزمون، هادادهتوزیع 

 يافزارهانرمي معادالت ساختاري) با استفاده از سازمدل
  استفاده شد. 3نسخه  2و پی. ال.اس 22نسخه  1اس.پی.اس.اس

  نتایج

ي توصیفی پژوهش و در مبحث جمعیت شناختی هاافتهدر بخش ی
 9/69درصد نمونه مورد بررسی را زنان و  1/30که نشان داده شد 

درصد آنان را مردان تشکیل دادند. مدرك تحصیلی اکثریت نمونه 
بر اساس  یفراوان نیو کمتر نیشتریبدرصد و  7/55کارشناسی با 

درصد مربوط به گروه  3/23درصد و  2/47با  بیبه ترت يسابقه کار
 .بوده است "سال 10 ریز"و  "سال  20تا  11"
اسمیرنف به بررسی نرمال بودن  -کولموگروف ا استفاده از آزمونب

  شود.ها پرداخته میتوزیع داده

  ي پژوهشرهایمتغآماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف  .2جدول 
  يداریمعنسطح  Zنمره   متغیر  ردیف

  135/0  160/1 سرمایه فرهنگی  1
  223/0  047/1 انسانیي نیروي وربهره  2
  095/0  234/1 مسئولیت اجتماعی  3

 هاآنو سطوح معناداري که همگی  2با توجه به نتایج جدول 
  ي پژوهش هادادهکه توزیع  گرددیمهستند، مشخص  05/0باالي 

  .باشدیمنرمال 

  ي نیروي انسانیوربهره با سرمایه فرهنگی و سرمایه فکري نتایج همبستگی چندگانه بین .3جدول 
  يداریمعنسطح   خطاي باقیمانده  شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین همبستگی  مدل

  0001/0  3090/0  740/0  743/0  862/0  رگرسیون
  

متغیرهاي سرمایه فکري و  ، ارتباط بین3با توجه به جدول 
 باشدیممعنادار  α=05/0در سطح  يوربهرهفرهنگی با 

)05/0>p)(86/0=r.(  درصد از  74و همچنین ضریب تعیین مدل

توسط متغیرهاي مستقل ) يوربهرهتغییرات متغیر وابسته (
. بین کندیم(سرمایه فکري و سرمایه فرهنگی) را در مدل بیان 

  همبستگی چندگانه وجود دارد. نظر موردي رهایمتغ

  ي نیروي انسانیوربهرهسرمایه فرهنگی و فکري با  مدل رگرسیون بین .4جدول 
  نتیجه در مدل  سطح معناداري  Tآماره   مستقیم ریتأث  ضرایب متغیرها  متغیرها

  رگذاریتأث  001/0  116/5    538/0  مقدار ثابت
  رگذاریتأث  001/0  950/5  417/0  391/0  سرمایه فرهنگی
  رگذاریتأث  001/0  925/6  485/0  440/0  سرمایه فکري

  خطاها در مدل همبسته نیستند  01/2  آماره دوربین واتسون
  شودیمرابطه خطی مدل پذیرفته   001/0  سطح معناداري مدل

                                                        
1. SPSS 2. PLS 
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که چون مقدار  شودیمچنین نتیجه  ،4با توجه به جدول 
بوده و این مقدار از سطح  001/0برابر با  Fسطح معناداري آزمون 

، بنابراین خطی باشدیم ترکوچک 05/0معناداري آزمون یعنی 

. متغیرهاي سرمایه فرهنگی و سرمایه شودیم دیتائبودن مدل 
معناداري بر متغیر  ریتأث زمانهمدر مدل رگرسیون  باهمفکري 

  ي دارند.وربهره

  
  مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد .1 شکل

، سرمایه فرهنگی و سرمایه فکري بر 1با توجه به شکل 
معناداري  ریتأثمعناداري دارند، از طرفی  ریتأثمسئولیت اجتماعی 

ي نیروي انسانی مشاهده نشد، وربهرهبین مسئولیت اجتماعی و 

نقش میانجی  α=05/0لذا متغیر مسئولیت اجتماعی در سطح 
  روي انسانی ندارد.ي نیوربهرهبین سرمایه فکري و فرهنگی با 

 
  مدل پژوهش در حالت ضرایب اعداد معنادار .2 شکل

خطوط مربوط به  ياعداد رو، 6-4با توجه به نتایج شکل 
 ریتفس Tهستند و همانند آزمون  1بوتسترپ در آزمون T ریمقاد

 نینفر باشد که در ا 120از  شیاگر تعداد نمونه ب یعنی شوند،یم
باشند، در  96/1از  شیب رینفر است و مقاد 172پژوهش برابر با 

                                                        
1. Bootstrap 

 01/0باشند در سطح  58/2از  شیب ریو اگر مقاد 05/0سطح 
آمده دستبه ریمقاد یهستند که در پژوهش حاضر تمام ارمعناد

 T ریمقاد یمامگفت که ت توانیم نیبوده، بنابرا 96/1از  شیب
  معنادار هستند. 05/0آمده در مدل پژوهش در سطح دستبه
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  ي برازش مدلهاشاخص .5جدول
 R2  )شدهاستخراجمتوسط واریانس جذر ( شاخص اعتبار واگرا 1شدهاستخراجمتوسط واریانس   متغیرها

  9820/0  8024/0  6440/0  يوربهره
    7748/0  6004/0  سرمایه فرهنگی
    8345/0  6964/0  سرمایه فکري

  9202/0  8726/0  7616/0  مسئولیت اجتماعی
  

ي هاشاخص ازجملهبا توجه به نتایج جدول فوق، روایی واگرا 
طبق این شاخص واریانس هر متغیر مکنون ، باشدیمبرازش مدل 

ها هاي مربوط به خودش بیشتر از سایر شاخصباید براي شاخص
متوسط واریانس باشد. براي تشخیص این امر ابتدا جذر 

شود و سپس حاصل شده  متغیرهاي مکنون محاسبه میاستخراج
اي که این متغیر مکنون با سایر متغیرهاي با مقادیر همبستگی

متوسط واریانس شود. باید حاصل جذر مکنون داشته، مقایسه می
کار را باید  ینباشد. ا یشترها بشده از مقادیر همبستگیاستخراج

ام داد. نتایج برسی شاخص براي تمامی متغیرهاي مکنون انج
شود. یک ستون از این فورنل و الرکر در جدول زیر مشاهده می

دهد. ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده را نشان میجدول 
روایی واگرا بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین  ییدالزمه تأ

واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با 
  .متغیرها استباقی 

  شاخص نیکویی برازش مدل 
سازش بین کیفیت مدل ساختاري و مدل  این شاخص

  دهد و برابر است با:شده را نشان می یريگاندازه
)1(  

  
. باال است 2Rو  AVEمیانگین  و که در آن 

برازش مدل را نشان  3/0بودن شاخص مقدار نیکویی برازش از 
شده است و از مقدار   51/1دهد. مقدار شاخص برازش برابر می

تر شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد. به بیان بزرگ 3/0
هاي این پژوهش با ساختار عاملی و زیربناي نظري تر دادهساده

تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با 
  هاي نظري است.سازه

  بحث 
 هیسرما نیب نشان داد، پژوهش يهاافتهی لیوتحلهیتجز جینتا

در اداره کل  یانسان يروین يوربا بهره یفرهنگ هیو سرما يفکر
دارد. این ورزش و جوانان استان اصفهان ارتباط چندگانه وجود 

همکاران )، کشاورز و 1396( رانبانیا يهاپژوهشیافته با 
)، 1397همکاران ()، جاوید و 1395همکاران ()، شوهانی و 1395(

                                                        
1. Average variance extracted 

وکرنسر و  )2016( شایهان، )2017هان (سوهیونگ و سه یون 
  .باشندیم ) همسو2017ندلکو (

خاص در  يهامهارت فرهنگی از طریق داشتن هیسرما
 و دارا بودنغیره مختلف هنري، ورزشی، علمی و  يهارشته
، مجالت الزم و ضروري براي مطالعه، ازیتخصصی موردن يهاکتاب

و مواردي  ازیاینترنت، دارا بودن وسایل ورزشی موردن دسترسی به
فکري از طریق  هیسرما مقابل نیز . درابدییتجلی م دستنیازا

براي ایجاد  انسانی تا حد زیادي به دانش و مهارت کارکنان هیسرما
 شودیمتکی م يوردرآمد و رشد و همچنین بهبود کارایی و بهره

ها، نمودارهاي ساختاري به تشکیل پایگاه داده هیسرما و از طریق
اجرایی  يهاو برنامه هاياستراتژ سازمانی و اجراي فرایندها،

با عوامل  مشتري به ارتباط هیاز طریق سرما تیو درنها پردازدیم
و در محیط سازمانی با نظرسنجی از  پردازدیمشهود بیرونی م

ها و ارائه خدمات بهتر و رسیدگی به مشکالت آن رجوع،ارباب
مشتري در  هیکه سرما. مسائلی از این قبیل باعث خواهد شد

  .سازمان حفظ شود
 يوربا بهره یفرهنگ هیو سرما يفکر هیسرما نیمدل ارتباط ب

در اداره  یاجتماع يریپذتیمسئول یانجیبا نقش م یانسان يروین
 برخوردار یکل ورزش و جوانان استان اصفهان از برازش مناسب

)، شوهانی 1394( یبهشتي اردالن و هاپژوهشاست. این نتایج با 
)، 1393همکاران (مطیع دوست کومله و  )،1395همکاران (و 

همکاران )، چن و 2017( میک)، آهن و 1397همکاران (جاوید و 
  .باشدیمهمسو  )2017هان () و سوهیونگ و سه یون 2014(

توسط سازمان، ازجمله  اجتماعی يریپذتیتوجه به مسئول 
مثبت، احساس غرور  هاشیبوده است که در بهبود گرا ییرهایمتغ

نیروي منابع انسانی، مؤثر بوده است.  يوربازدهی بیشتر و بهره و
نسبت به کارکنان بر  يریپذتیمسئول تأیید تأثیر متغیر میانجی

تقویت  نیروي انسانی در این تحقیق نیز این ایده را يوربهره
صورت پایدارتري اثربخشی که توجه بیشتر به کارکنان، به کندیم

بر  پرداختن به عوامل مؤثر. از طرفی همراه دارد ها را بهسازمان
است که نادیده گرفتن آن  ياانسانی مقوله هیسرما يوررشد بهره

را بر ساختار اقتصادي و منابع انسانی هر  يریناپذجبران لطمات
بر این اساس و با توجه به لزوم  کشور بر جاي خواهد گذاشت.

 يورارتقاي بهره و حرکت در راستاي يوربرطرف کردن موانع بهره
 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهانانسانی، بر مدیران  هیسرما

AVE2R
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نامشهود  يهاییشناسایی دارا راستاياست که تالش جدي در 
 کنند. ها تالشاز آن يبردارسازمان کرده و براي استفاده و بهره

عامل اصلی در عوامل تولید خروجی و  عنوانبهمنابع انسانی 
ي دارند. از طرفی باید وربهرهاي در کنندهیینتعمدیریت آن نقش 

 مؤثرنی خوب و توجه داشت که راهبردهاي منابع انسانی، تنها زما
هستند که به طرز صحیحی به اجرا گذاشته شوند و اعمال مثبتی 
را به وجود آورند. طراحی این راهبردها، بخش ساده کار است و 

شود که بخواهیم آن راهبردها یمها وقتی شروع يدشوارمشکالت و 
را اجرا کنیم. براي اجراي مناسب راهبردها در این زمینه، باید عوامل 

ی قرار دهیم که در این موردبررسي منابع انسانی را وربهرهبر  مؤثر
  یم.قراردادی موردبررسپژوهش سرمایه فکري و فرهنگی را 

ي هامقولهاین پژوهش نشان داد که سرمایه فرهنگی و فکري 
ي سازمانی بشمار وربهرهیی و کارامهم در رشد سازمان و افزایش 

سرمایه نگاه کنند و  عنوانبهروند. مدیرانی که به کارکنان یم
موفقیت سازمان را در گروه کارکنانی توانمند بدانند در عصر حاضر 

یی که کارکنان را ابزار تولید و وسیله هاسازمانموفق خواهند بود و 
براي هدف بدانند بعد از صباحی از شروع کار به زوال خواهند رسید. 

کري و فرهنگی پذیري سازمانی با سرمایه فیتمسئولاز طرفی 
میانجی  عنوانبهکه یدرصورتارتباط معناداري دارد، اما این ارتباط 

ي این بود که باید به دهندهنشانرود معنادار نیست و یمبکار 
نقش میانجی بین سرمایه فکري  عنوانبهمتغیرهایی دیگر سازمانی 

شک متغیرهایی یبي نیروي انسانی توجه نمود، وربهرهو فرهنگی با 
تواند این ارتباطات را تعدیل نماید و براي رسیدن یموجود دارند که 

  ي بیشتر به کارهاي و فرآیندهاي سازمانی سرعت بخشد.وربهرهبه 

  نتیجه گیري
 يروین يوربر بهره يفکر هیسرما نشان داد، پژوهشنتایج 

 يمعنادار ریدر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تأث یانسان
ي نیروي انسانی با وربهرهبراي توسعه  گرددیم. لذا توصیه دارد

توجه به سرمایه فکري کارکنان اقداماتی از قبیل موارد ذیل در 
  اداره کل ورزش و جوانان اصفهان صورت گیرد:

ایجاد ارتباط اثربخش بین مشتریان و ارباب الرجوع با کارکنان  -
 مشتري، ي سیستم ارتباط باسازادهیپاداره کل در قالب 

 آموزش کارکنان براي ارتباطات اثربخش با مشتریان اداره، -
ایجاد نظام ارزشیابی عادالنه در اداره کل با استفاده از   -

 درجه، 360ي نوین ارزیابی کارکنان از قبیل ارزیابی هاروش
پرداخت پاداش به کارکنان با توجه به سیستم عادالنه توزیع  -

 پاداش در اداره کل.
 يوربر بهره یفرهنگ هیسرمانشان داد،  پژوهشدیگر نتایج  

 ریدر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان تأث یانسان يروین
 ،شودیم شنهادیپ. لذا دارد يمعنادار

ی در اداره کل ورزش و جوانان به جهتی سازمانفرهنگتوسعه  -
 ي کارکنان و خالقیت آنان حمایت کند.هادهیاباشد که از 

تسهیل در فرآیند  منظوربهي فناوري اطالعات هارساختیز -
 مدیریت دانش در راهبردهاي کالن اداره قرار گیرد.

ي آموزش گروهی و تقویت یادگیري هاروشي ریکارگبه -
گروهی در قالب فرآیندهاي کاري براي خلق و توسعه 

ي فرهنگی در اداره کل ورزش و جوانان استان هاهیسرما
  .گرددیماصفهان توصیه 

 یفرهنگ هیو سرما يفکر هیسرما نیبنشان داد،  پژوهش نتایج
در اداره کل ورزش و جوانان استان  یانسان يروین يوربا بهره

، اقدامات شودیملذا پیشنهاد اصفهان ارتباط چندگانه وجود دارد. 
 از قبیل،

  و کارآمد ستهیشا رانیو انتخاب مد پتیبر تر دیتأک -
و  یقیتشو يهااستیو اعمال س مدیرانبر عملکرد  نظارت -

  یهیتنب
 يورطرح کارانه و بهره يحقوق و دستمزد بر مبنا ستمیاصالح س -

  کشور ياقتصاد طیمتناسب با شرا
اشتغال  طیمناسب با توجه به شرا يتکنولوژ يریکارگبر به دیتأک -
در اداره کل ورزش و جوانان  هیو مواد اول هیسرما ،یانسان يروین

  استان اصفهان انجام گیرد.
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