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اصل تدو  نیا   یهدف  تأث  نیپژوهش  نقش    ، یفکر  هیسرما  ر یمدل  با 
ادارات    یفرهنگ  هیدانش و سرما  تیریمد  گری یانجیم بر عملکرد کارکنان 

گ استان  جوانان  و  توص  النیورزش  پژوهش  روش  بود.   یشیمایپ-ی فیبود. 
  الن یکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گ  هیپژوهش را کل  یجامعه آمار
تمام شمار،   یرگی  دادند. با استفاده از روش نمونه  لینفر تشک  170به تعداد  

 جمع  ی. برا دیاز کارکنان اداره مذکور انتخاب گرد  ینفر  162به حجم    یا نمونه

(،  1998)  س یبونت  یفکر  هیسرما  یهااز پرسشنامه  ازیمورد ن  های  داده  آوری
همت  تیریمد سرما1389)  یدانش  عم2002)  ویبورد  یفرهنگ  هی(،  و    لکرد ( 

آزمون    یبرا   نی. همچندی( استفاده گرد2003)  تی و گلداسم  یهرس  یسازمان
استفاده   24نسخه    SPSSدر نرم افزار    یاز مدل معادالت ساختار  قیمدل تحق

  ه ی، سرمای انسان  هی، سرمایساختار  هیپژوهش نشان داد که سرما  ج ینتا شد.
  ه ی داشت، سرما  یبر عملکرد سازمان  یمعنادار  ریدانش تأث  تیریو مد  یفرهنگ 
  ه یدانش داشت، سرما  تیریبر مد  یمعنادار  ریتأث  یانسان  هیو سرما  یساختار
 ه یداشت و سرما  یفرهنگ   هیبر سرما  یمعنادار  ریتأث  یانسان  هیسرما،  یساختار
سرما  یساختار تأث  یانسان  هیو  سرما  میمستق  یرگذاریبا  و   یفرهنگ  هیبر 

توجه   با داشت. ریبر عملکرد سازمان تأث میرمستقیدانش به صورت غ  تیریمد
  عملکرد سازمان   شیافزا   یگرفت که برا   جهینت  توان  یپژوهش م  های  افتهیبه  

مؤثر   یفرهنگ   ه یدانش و سرما  ت یریمد  ، یفکر  هیسرما  یرهامتغی  مطالعه   ها، 
  ی از کارکنان باتجربه، متخصص و دارا   شود،   یم  شنهادیرابطه پ  نیبود. در هم

در سازمان استفاده    نینو  یهاو دانش  یفناور  زیباالتر و ن  ی و تعهد شغل  اق یاشت
  ی هاو دوره  یقیتشو  های  ناکارآمد حذف گردد و نظام  یهایشود، بروکراس

 . شود یاحکارکنان طر  یبرا  یآموزش

 هاي کليدي واژه 
 . یعملکرد سازمان ، یفرهنگ  هیدانش، سرما تیریمد ، یفکر هیسرما

 

 
 

 

 

The main purpose of this study was to develop a model 

of the impact of intellectual capital, with the role of 

knowledge management and cultural capital mediating the 

performance of staff of sport and youth departments of 

guilan province. The research method was descriptive-

survey. The statistical population of the study consisted of 

170 staff members of sport and youth departments in Guilan 

province. Using a full-scale sampling method, a sample of 

162 employees of the department was selected. To collect 

the required data, Bontistic Capital Questionnaire (1998), 

Hemmati Knowledge Management (2010), Bourdieu 

Cultural Capital (2002), and Hersey & Goldsmith (2003) 

organizational performance were used. The structural 

equation model was also used to test the research model in 

spss software version 24. The results showed that structural 

capital (Beta coefficient: human capital, cultural capital and 

knowledge management had a significant effect On 

organizational performance, structural capital and human 

capital had a significant effect on knowledge management, 

structural capital, human capital had a significant effect on 

cultural capital and structural capital and human capital 

with direct impact on cultural capital and knowledge 

management indirectly influenced the organization's 

performance.  According to research findings, it can be 

concluded that for increasing the performance of 

organizations, the study of variables of intellectual capital, 

knowledge management and cultural capital was effective.   

Keywords 
Intellectual Capital, Knowledge Management, Cultural 

Capital, Organizational Performance. 
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  چکيده

Abstract   
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 مقدمه 
 هایزمینه  در  شگرف  تحوالت  و  تغییرات  شاهد  امروز  دنیای

باشد  مختلف دانش  .  می  بازارها،  شدن  جهانی  حیث  این  از 
و   چالشهارقابتاقتصاد  بازاری  برای ی  متعددی  های 

های ورزشی، صرف نظر  های مختلف از جمله سازمان سازمان
ها در جهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده از اندازه آن 

( زمینه  هاسازمان(.  1است  در  ویژه  به  خدماتی  مختلف  ی 
عملکر برای  پاسخگویی  ورزشی  و  انعطاف  نیازمند  بهینه،  د 

ربط هستند و این مهم صورت  های ذیسریع به تمایالت گروه
پذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن  نمی

برنامه  خود  اهداف  برنامه به  این  دهد.  انجام  باید  ریزی  ریزی 
عملکرد  و  موفقیت  برای  که  پذیرد  صورت  عواملی  برای 

 ها سازمان میان  رقابتی  فضای  (. وجود2اتی باشد )حی  1سازمان
 امر  این  به  ها رای هدف، آن هاگروهدر ارائه خدمات مطلوب به  

می کهترغیب  ها آن  برای  که  کنند  تأکید  قوتی  نقاط  بر  کند 
ی ورزشی هاسازماناست    ممکن  نمایند.  کسب  رقابتی  مزیت

  تقویت   برای  هاییموقعیت  ها یاظرفیت   عنوان   به   نقاط   این  از
استفادهسازمان  سایر  با  رقابت زیرا  ها    مدت   بلند  در  نمایند، 

  مستمر  و  پایدار  رقابتی  مزیت  کسب  ها مستلزمسازمان  موفقیت
)می مدیران3باشد  نگاه  این  در  ورزشی هاسازمان  (.  ی 
  سازمانی   جایگاه  بهبود  و  رقابتی  مزیت  کسب  جهت  بایستمی
بهرقب  سایر  به  نسبت  خود مختلفی    ا،  سازمانی  درون  عوامل 

ی رقیب  هاسازمانها را در قیاس با  نمایند که عملکرد آن  توجه
  محققین . در ارتباط با مفهوم عملکرد سازمان،  سازدیممتمایز  

پیچیده پدیده  باورند که عملکرد سازمان  این  است که بر  ای 
های ترین تعبیر برای آن را بتوان به مجموعه فعّالیتشاید ساده

دانست ) اهداف سازمانی  به  به دستیابی  (. عملکرد 4معطوف 
اجرایی و تحقق اهداف   نتیجه فرآیندهای  سازمانی حاصل یا 

در  دباشیمسازمانی   محققین  نشان  ی  هاپژوهش.  مختلف 
، مدیریت  2که عواملی مختلفی چون سرمایه فرهنگی  اندداده

فکری3دانش  سرمایه  عملکرد    4،  افزایش  در  معناداری  نقش 
 (. 5سازمانی دارند )

ها مطرح  از جمله متغیرهایی که در مطالعه عملکرد سازمان   
ی هاییداراسرمایه فرهنگی یعنی  است، سرمایه فرهنگی است.  

ی مادی و معنوی است که موجب  هایی دارا فرهنگی، اعم از
زندگی   گیری اندیشه، رفتار، و به طورکلی سبک خاصی ازشکل

افراد   عادتی  6) شودیمدر  منش،  مانند  فرهنگی  سرمایه   .)
عینی   دانش  جمله؛  از  دارد،  متعددی  ابعاد  که  است  مفهومی 

 
1. Organizational Performance 

2. Cultural Capital 

3. Knowledge Management  

سلیقه فرهنگ،  و  هنرها  فرهنگیدرباره  ترجیحات  و  ،  ها 
های صوری )مثالً داشتن مدارج دانشگاهی و گذراندن  ویژگی

(.  7آزمون موسیقی(، توانایی تمیز و تشخیص »خوب« و »بد« )
تواند به معلومات کسب  بنابراین سرمایه فرهنگی از یک سو می

شده مانند با فرهنگ بودن یا فعالیت در حوزه خاصی از دانش  
عینیت یافته تبلور یابد،  تواند در حالتی  و هم از سوی دیگر، می 

هنری؛  تابلوهای  و  اجناس  قبیل  از  فرهنگی  اموال  مانند 
می مدارک همچنین  مانند  شده  نهادینه  اشکال  در  تواند 

 مدیران تالشهای شغلی نیز اطالق شود.  تحصیلی و موقعیت 

ایجاد بکارگیری   و ساختارها ،ها یاستراتژ در تغییر به منظور 
 همراه حمایت فرهنگ سازمانی با مدیریتی اگر نوین یهانظام

 5(. هاهو و الچاچی 8)  شودی م روبرو با شکست معموالً نباشد
نتیجه گرفتند  2018) انسانی و سرمایه  ( در پژوهشی  سرمایه 

و   مثبت  تأثیر  دانش  مدیریت  فرآیندهای  بهبود  بر  ارتباطی، 
ی  معناداری دارند که به طور مؤثری در توسعه عملکرد سازمان

 . (9) نقش دارند

مورد      سازمانی  عملکرد  بحث  در  که  دیگری  متغیرهای  از 
 مدیریت اهمیت مطالعه قرار می گیرد، مدیریت دانش است.

 و رقابتی  مزیت حفظ برای مهم یک سالح عنوان به دانش
رسمیت هاسازمان عملکرد بهبود نتایج شده  شناخته به   و 

مدیریت  مستقیم اثراز   حاکی گرفته صورت متعدد هایپژوهش
) بهبود بر  دانش است  سازمانی   به طوری که (،10عملکرد 

باشد، سازمانی دانش  کیفیت چنانچه انتظار   توانمی  خوب 
بهبود   توجهی قابل میزان سازمانی نیز به عملکرد که داشت

)می که  11یابد  گفت  باید  دانش  مدیریت  مفهوم  بیان  در   )
ح گردید. در اواسط دهه  مطر  1970مدیریت دانش از اواخر دهه  

و آشکار شدن جایگاه دانش و تأثیر آن بر قدرت رقابت    1980
دهه   این  در  شد.  مضاعف  آن  اهمیت  اقتصادی  بازارهای  در 

های هوشمند برای های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامنظام
آوری مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم

ای دانش مدار و مانند آن رواج  هدانش، مهندسی دانش، نظام 
 دانش ترکیب ( مدیریت2016)  6(. از دیدگاه اینکینن12یافت )

 اعمال و اشاعه کدگذاری، خالقیت، اداره، کنترل، فرایندهای

 اطمینان از آن اصلی و هدف است در سازمان قدرت دانش

 زمان در خود نیاز مورد دانش  به نیازمند، است که شخص این

 گیریتصمیم توانایی که ایبه گونه  یابد؛دسترسی می مقتضی  

 هایی(. سازمان13شود )ممکن می برای او و درست  به موقع

 تفاوت کردند خود مستقر قابلیت اصلی در را دانش که مدیریت

4. Intellectual Capital 

5. Houhou & Lachachi 

6. Inkinen  



 بر عملکرد کارکنان یفرهنگ هیدانش و سرما تیریمد گری یانجیبا نقش م  یفکر  هیسرما ریمدل تأث  نیتدو 23

 

 

سازمان به نسبت چشمگیری دارند.سایر  این  جمله از ها 
تغیی و سازگاری شناسایی فرایندها، سرعت تغییرات،  رات،با 

از طریق  رقابتی پایدار و مزیت های فکریدارایی  رشد و حفظ
( 2017(. مطالعات احمد و همکاران )14است ) مستمر خالقیت

های مناسب  هایی که از استراتژینشان داد آن دسته از سازمانی 
مدیریت دانش برخوردارند، قادر بودند جایگاه خود را به عنوان  
سازمانی برتر و پیشرو در محیط رقابتی امروز استمرار بخشند 

(15 .) 
فکری نیز مورد توجه   عالوه بر متغیرهای یاد شده، سرمایه   

سازمان عملکرد  مطالعه  به  عالقه  که  است  ها پژوهشگرانی 
فکری هستند. عناوینی سرمایه   یهاییداراهمچون   تحت 

دانشهاییدارا ناملموس، سرمایه   سرمایه محور، ی  دانشی، 
 هایو ارزش انسانی اطالعاتی، سرمایه یهاییداراساختاری، 

برای  آفرینی ثروت موجب جبکار رفته که بتدری سازمان پنهان
از سرمایه   دانش اقتصاد در  (.16) گرددیم هاسازمان محور، 
. شودیم برای سازمان استفاده ارزش ایجاد منظور به فکری،
 دانشی یهاییدارا و فکری در سرمایه گذاریسرمایه افزایش

 هاارزش سازمان افزایش و با خلق آن، از و کارا مؤثر و استفاده

( 2017)  1لئو(. به اعتقاد  17بهبود عملکرد آن همراه است ) و
ی سازمانی، انسانی  هاهیسرما مزیت سرمایه فکری متشکل از  

اجتماعی مورد هست    و  رقابتی  مزیت  به  دستیابی  برای  که 
( سرمایه  2016)  2. یاسین و همکاران(18)  ردیگی ماستفاده قرار  

که    کنندیمی تعریف  اکنندهفکری را به عنوان عوامل تعیین  

عملکرد   افزایش  به  و  بخشیده  ارتقاء  را  سازمانی  نوآوری 
. مطالعات پیشین صورت گرفته در این حوزه  انجامدی مسازمانی  

حاکی از آن هستند که با افزایش سرمایه فکری سازمان سطوح  
(. نتایج 19)  ابدیی مش  ی معنادار افزایاگونه مزیت رقابتی نیز به  

همکاران  و  گوگان  که  2016)  3پژوهش  بود  آن  از  حاکی   )
سرمایه فکری به عنوان دارایی غیرملموس و متشکل از سرمایه 
سازمان   موفقیت  افزایش  به  اجتماعی  و  انسانی  ساختاری، 

( نیز نشان  2015)  4. پژوهش تودرکیو و استاینت(20)  انجامدیم
ب ین سرمایه فکری سازمان و شکل  داد همبستگی معناداری 

( دارد  وجود  رقابتی  مزیت  و  21گیری  وانگ  همچنین   .)
ی مختلف برای  هاسازمان( مدعی هستند که  2016)  5همکاران

دستیابی به برتری و عملکرد سازمانی باالتر نیازمند استفاده از 
 . (22) ی فکری خود هستندهاهیسرما

تأثی    عوامل  سنجش  اهمیت  به  توجه  عملکرد با  بر  رگذار 
ی دولتی همچون اداره ورزش و جوانان  هاسازمانسازمانی در 

در   انسانی  سرمایه  و  بودجه  از  درست  استفاده  راستای  در  و 
پیشرفت و بهبود مسیر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در 

سرمایه فکری،    ریتأثسطح ناحیه و ملی، این مطالعه به بررسی  
عم بر  دانش  مدیریت  و  پردازد.  فرهنگی  می  سازمانی  لکرد 

است    سؤالبنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این  
با نقش میانجی آیا سرمایه فکری  گری مدیریت دانش و که 

استان   جوانان  و  ورزش  ادارات  عملکرد  بر  فرهنگی  سرمایه 
 .  مدل مفهومی پژوهش به قرار زیر استگیالن تأثیر دارد؟ 

 

 
 (1394 ،یمدل پژوهش )عالمه و ابومسعود . 1شکل

 روش شناسی
 ی گریانجیبا نقش م  ،یفکر  هیسرما  ریثأت  یبررسهدف این مطالعه  

ادارات ورزش و جوانان  بر عملکرد    یفرهنگ  ه یدانش و سرما  تیریمد
این    گیالناستان   روش  لحاظ  بود.  به  و  پیمایشی  نوع  از  پژوهش 

از نظر جمع و  کاربردی  بود. جامعه  آوری داده هدف،  میدانی  نیز  ها 
آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان  

 
1. Liu 

2  . Yaseen & et al 

با توجه به آخرین آمار موجود،  .  نداددتشکیل    1397گیالن در سال  
فر بود که با توزیع پرسشنامه در بین آنان  ن  170تعداد کارکنان مذکور  

گذاردن   کنار  از  بعد  و  شمار  تمام  گیری  نمونه  روش  از  استفاده  با 
نمونه  هاداده  حجم  مخدوش،  مورد    162ی  پاسخگویان  از  نفری 

 استفاده قرار گرفت.

3. Gogan & et al 

4. Todericiu & Stanit 

5. Wang & et al 
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جمع    منظور  به  پژوهش  این  از  هاداده آوری  در  پژوهش  ی 
 ی شرح زیر استفاده شد:هاپرسشنامه 

( ساخته  1998)  1سرمایه فکری: این پرسشنامه توسط بونتیس   -   
الی    1ای لیکرت )خیلی کم=درجه   5سؤال در طیف    28شده و دارای  

مربوط به سنجش متغیر    15الی    1باشد. سؤاالت  ( می5خیلی زیاد=
نیز مربوط به سنجش متغیر    28الی    16سرمایه انسانی و سؤاالت  

 باشد.سرمایه ساختاری می
( ساخته  2002)  2سرمایه فرهنگی: این پرسشنامه توسط بوردیو  -   

  1ای لیکرت )کامالً مخالفم=درجه   5سؤال در طیف    22شده و دارای  
 باشد.( می5الی کامالً موافقم=

( ساخته شده  1389مدیریت دانش: این پرسشنامه توسط همتی )  -   
دارای   در طیف    25و  )خیدرجه  5سؤال  لیکرت  کم=ای  الی    5لی 

خرده مؤلفه شامل؛    4( می باشد. پرسشنامه مذکور از  1خیلی زیاد=
خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش  

 تشکیل شده است. 
این پرسشنامه توسط    -     3گلداسمیت  و  هرسیعملکرد سازمانی: 

ای لیکرت  درجه  5سؤال در طیف    42( ساخته شده و دارای  2003)

خرده    7باشد. پرسشنامه مذکور از  ( می1الی خیلی زیاد=  5یلی کم=)خ
مؤلفه شامل؛ توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط  

 تشکیل شده است. 
در این پژوهش )قبل از توزیع نهایی ابزارها(، به منظور بررسی اعتبار  

همگرا،  و روایی ابزارهای پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی، روایی  
نتایج نشان داد  پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.  

به    4/0ی مورد بررسی باالتر از  هااس یمقکه تمامی بارهای عاملی  
بررسی   به  همگرا،  روایی  شاخص  اساس  بر  همچنین  آمد.  دست 

آزمون  نمرات  بین  خص   ییهاهمبستگی  اندازه    صهیکه  را  واحدی 
پرداخته شد و نتایج نشان داد که تمامی ضرایب مرتبط   کندیگیری م

به دست آمد که نشانگر روایی مطلوب    5/0با این شاخص باالتر از  
بود. همچنین   بررسی  ابزارهای پژوهش  به منظور  این پژوهش  در 

از هاه یفرض غیرمستقیم  و  مستقیم  مسیرهای  آزمون  و  پژوهش  ی 
  24نسخه    SPSSعادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  یابی ممدل

 .استفاده گردید

 ابزار پژوهش   ییایو پا ییمربوط به روا  بیخالصه ضرا. 1 جدول

 

 
 
 
 
 

 
 

 دهد.  شده در پژوهش را نشان میضرایب مربوط به روایی و پایایی ابزارهای استفاده  1جدول    

 مستقل و وابسته پژوهش  یرهایمتغ یفیتوص تیوضع. 2جدول

 عملکرد سازمان  مدیریت دانش  سرمایه فرهنگی  سرمایه ساختاری  سرمایه انسانی 

 58/172 75/91 70/85 74/49 03/55 میانگین 

 84/0 98/0 84/0 93/0 91/0 انحراف معیار 

 71/0 95/0 70/0 87/0 83/0 واریانس 

 162 162 162 162 162 فراوانی 

استاندارد،  شاخص  2جدول   انحراف  )میانگین،  توصیفی  های 
و   سرمایه  واریانس  انسانی،  سرمایه  متغیرهای  فراوانی( 

ساختاری، سرمایه فرهنگی، مدیریت دانش و عملکرد سازمان 
 دهد. را نشان می

-های مطرح شده و آزموندر این بخش به بررسی فرضیه   
. شودهای آماری مورد استفاده در پژوهش اشاره می

 

 جدول ضرایب مستقیم مدل پژوهش. 3جدول 

 
1. Bontis 

2. Bourdieu 

3. Hersey & Goldsmith 

 
 تحلیل عاملی تأییدی 

 آلفای کرونباخ  روایی همگرا  پایایی ترکیبی
 بیشینه کمینه

 938/0 521/0 942/0 86/0 86/0 فرهنگی سرمایه 

 926/0 501/0 930/0 86/0 86/0 عملکرد سازمانی 

 917/0 628/0 921/0 86/0 86/0 مدیریت دانش 

 878/0 558/0 880/0 86/0 86/0 سرمایه انسانی

 921/0 542/0 924/0 86/0 86/0 سرمایه ساختاری 

 ضرایب مستقیم مدل پژوهش  

  ریتأثضریب 
 غیراستاندارد 

 نسبت بحرانی 
  ریتأثضریب 

 استاندارد 
سطح  

 معناداری

نتیجه  
 مسیر 

https://persiafile.ir/downloads/tag/bourdieu-cultural-capital-inventory/
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(، سرمایه  323/0دهد، سرمایه ساختاری )ضریب بتا:  ی مهمانطور که خالصه ضرایب گزارش شده )ضرایب مستقیم( مدل نشان    3در جدول  
بتا:   بتا:  179/0انسانی )ضریب  بتا:  205/0( و سرمایه فرهنگی )ضریب  دانش )ضریب  و مدیریت  بر عملکرد  تأث  (310/0(  یر معناداری 

یر معناداری بر مدیریت دانش  تأث(  236/0(، سرمایه انسانی )ضریب بتا:  304/0سازمانی داشت. همچنین سرمایه ساختاری )ضریب بتا:  
 . یر معناداری بر سرمایه فرهنگی داشتتأث( 321/0(، سرمایه انسانی )ضریب بتا: 188/0داشت. در ادامه سرمایه ساختاری )ضریب بتا: 

 جدول ضرایب غیرمستقیم مدل پژوهش. 4جدول 
 ضرایب غیرمستقیم مدل پژوهش  

  ریأثضریب ت
 غیراستاندارد 

  ریتأثضریب 
 استاندارد 

سطح  
 معناداری

نتیجه  
 مسیر 

 دییتأ 001/0 133/0 394/0 عملکرد سازمانی  ---> سرمایه ساختاری 

 دییتأ 001/0 139/0 848/0 عملکرد سازمانی  ---> انسانی سرمایه

  (133/0بتا:  بی)ضر دهد، سرمایه ساختارییمهمانطور که خالصه ضرایب گزارش شده )ضرایب غیرمستقیم( مدل نشان  4در جدول    
به صورت غیرمستقیم بر عملکرد سازمان    سرمایه فرهنگی و مدیریت دانش بر  گذاری مستقیم  ریتاث  با(  139/0بتا:    بی)ضر  و سرمایه انسانی

 . یر داشتتأث

 گزارش ضرایب تعیین مدل پژوهش. 5جدول 
 ضرایب تعیین متغیرهای وابسته پژوهش    

سرمایه  ---> سرمایه ساختاری 
 فرهنگی 

138/0 
 ---> انسانی سرمایه

مدیریت  ---> سرمایه ساختاری 
 دانش

148/0 
 ---> انسانی سرمایه

 ---> سرمایه ساختاری 
عملکرد  
 سازمانی

427/0 
 ---> انسانی سرمایه

 ---> فرهنگی  سرمایه

 ---> مدیریت دانش

دهد. سرمایه ساختاری، انسانی و فرهنگی و مدیریت دانش  ضرایب تعیین متغیرهای وابسته پژوهش را نشان می  5های جدول  داده   
درصد از   14و    15به ترتیب    اندتوانسته   بینی کنند. سرمایه ساختاری و انسانیدرصد از واریانس عملکرد سازمانی را پیش  43  اندتوانسته 

 بینی کنند.  واریانس مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی را پیش 
شاخص   ؛ها برازندگی به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفتندها، ترکیبی از شاخصالگوی پیشنهادی با دادهجهت تعیین کفایت برازش     

شاخص برازندگی  (،  AGFIشاخص نیکویی برازش هنجار شده )(،  GFI(، شاخص نیکویی برازش )2dfهنجار شده مجذور کای )
( شده  )NFIهنجار  تطبیقی  برازندگی  شاخص   ،)CFI  شاخص )-توکر(،  تقریب  TLIلویس  خطای  مجذورات  میانگین  جذر  و   )

(RMSEA.) 

 گزارش ضرایب تعیین مدل پژوهش. 6جدول 

های  شاخص
 برازندگی مدل 

شاخص هنجار  
 شده مجذور کای

شاخص  
نیکویی 
 برازش 

برازش   یکویین
 هنجارشده 

شاخص  
  –توکر 

 لویس

شاخص  
برازندگی  
 تطبیقی 

شاخص  
برازندگی  
 هنجار شده 

میانگین  جذر 
مجذورات خطای  

 تقریب 

 دییتأ 001/0 323/0 057/5 960/0 عملکرد سازمانی  ---> سرمایه ساختاری 

 دییتأ 009/0 179/0 761/2 093/1 عملکرد سازمانی  ---> انسانی سرمایه

 دییتأ 009/0 205/0 198/63 390/0 عملکرد سازمانی  ---> فرهنگی  سرمایه

 دییتأ 002/0 310/0 794/4 532/0 عملکرد سازمانی  ---> مدیریت دانش

 دییتأ 001/0 304/0 173/4 525/0 مدیریت دانش ---> سرمایه ساختاری 

 دییتأ 001/0 236/0 246/3 839/0 مدیریت دانش ---> انسانی سرمایه

 دییتأ 024/0 188/0 570/2 294/0 فرهنگی  سرمایه ---> سرمایه ساختاری 

 دییتأ 001/0 321/0 386/4 030/1 فرهنگی  سرمایه ---> انسانی سرمایه



 26 1399 پاییز، 27، شماره رفتار سازمانی در ورزش، دوره هفتمریت مطالعات مدی  

 

 (2df ) GFI AGFI TLI CFI NFI RMSEA 

 025/0 995/0 999/0 995/0 980/0 997/0 225/1 تخمین مدل

میزان قابل 
 قبول

 08/0کمتر از  نزدیک به یک برازش کامل  3کمتر از 

 . از برازش خوبی برخوردار است تحقیق، الگوی شودمشاهده میگونه که همان دهد. ضرایب تعیین مدل پژوهش را نشان می 6جدول    

 
 مدل غیراستاندارد سرمایه فکری بر عملکرد سازمان با میانجی گری سرمایه فرهنگی و مدیریت دانش . 1شکل 

 .  شودی م گزارش هایانسکوار و هایانس وار از یامجموعه  واقع در غیراستاندارد، خروجی ، 1شکل  در   
 

 
 دانش  مدیریت و فرهنگی سرمایه  گریمیانجی با  سازمان عملکرد بر فکری سرمایه استاندارد مدل. 2شکل 
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برای  2در شکل     استاندارد  برآوردهای  مشاهده  هاوزن ، مجموعه  تأثیر  و ضرایب  عاملی  بارهای  رگرسیونی شامل؛  اثرات یمی  شود. 
 .شوندیمتلقی ( ˂005/0P)متغیرهای مستقل بر وابسته، مثبت است و معنادار 

 

 گیری بحث و نتیجه 

 مدل  تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی، نتیجه در بررسی  
  عملکرد  بر   انسانی   سرمایه  داد،  نشان  پژوهش  ساختاری  معادالت
بتا:    تأثیر  سازمانی )ضریب  نتایج 18/0داشت  با  یافته  این   .)

(،  23( )2016)  1(، کاپوتو و همکاران2016تحقیقات اینکینن )
( 1394( و عالمه و ابومسعودی )24( )2014،  2)برزکلین و زلگالو

(5( زلگالو  و  برزکلین  رابطه  همین  در  است.  همسو   )2014 )
سازمان در  امروزه  که  سرمایه معتقدند  دانش،  بر  مبتنی  های 

بر عملکرد   هاجنبهفکری بیشترین اهمیت را دارد و در تمامی  
تاثیرگذار   سنتی هاروش  گرچه  .اشدبیمسازمان  حسابداری  ی 

ی ملموس هاییدارادهی  گیری و گزارش نقش مهمی در اندازه
این روش در   اما  دانش  هاسازماندارد،  دانش که  بر  مبتنی  ی 

-، قابل اندازهدهدی می آن را تشکیل  هایی دارابخش مهمی از  
به تغییرات    هاسازماندهی نیست، بنابراین این  گیری و گزارش

مجموعه  چشم فکری  سرمایه  دارند.  نیاز  ی  هایی داراگیر 
و   دانش  برای  هات یقابلناملموس،  که  است  سازمان  یک  ی 

تا به اهداف عالی    کندیمسازمان ایجاد ارزش یا مزیت رقابتی  
( در  2016(. همچنین کاپوتو و همکاران )24)  ابدیخود دست  

سر مدیریت  که  کردند  گزارش  ای  نقش  مطالعه  فکری،  مایه 
سازمان  بلندمدت  موفقیت  در  دیگر  برخ   .اندداشته ها  مهمی  ی 

ی یک سازمان در نظر  هایستگیشاسرمایه فکری را به صورت  
با تجربه و تخصص افراد    عمدتاً  هایستگیشاکه این    اندگرفته

است.  مرتبط  سازمان  یک  داخل    دانش  داخل  افراد  تجربه  و 
ایجاد کند که این کار از طریق  ارزش    تواندی مسازمان است که  

  د یبا .شودی مفرآیندهای مبادله دانش و خلق دانش جدید ایجاد 
فقط به وسیله افراد و در داخل    های ستگیشاتوجه داشت که این  

ایجاد   به واسطه محیطی  شودینمسازمان  اوقات  بلکه گاهی   ،
خلق   دارد،  قرار  آن  در  سازمان  نمونه،    به  .شودیم که  عنوان 

ها در یک منطقه خاص  به شبکه همکاری بین سازمان  توانیم
توان اشاره نمود که با می  (. در تبیین این یافته23اشاره کرد )

سطوح   انسانی  نیروی  بعد  در  سازمان  فکری  سرمایه  افزایش 
هایی که نیروی انسانی  یابد. سازمانعملکرد سازمان افزایش می 

برخ متخصص  و  در  باتجربه  نیز  بهتری  عملکرد  هستند،  وردار 
زمینه فعالیت خود دارند. به طور کلی سرمایه انسانی سازمان با  

ها و تجارب فردی کارکنان تکیه بر میزان توانایی، دانش، مهارت

 
1. Caputo & et al 

2. Berzkalne & Zelgalve 

گردد که سازمان سطوح فعالیت بهتری را در قیاس با سبب می 
سازمان دهند.  نشان  خود  از  انسرقبا  سرمایه  از  که  انی  هایی 

متخصص برخوردار هستند و متعاقب آن کارکنان نیز تمایل و 
هایی خود  ها، تجارب و مهارتانگیزه باالیی به اختصاص توانایی 

نشان می  از خود  انجام درست وظایف شغلی  دهند، سطوح  در 
خواهد   معناداری  افزایش  کارکنان  فردی  و  سازمانی  عملکرد 

گذاری بر و سرمایه  های موفق همواره با تمرکزیافت. سازمان
گردند. به  نیروی انسای خود بر ایجاد مزیت رقابتی متمرکز می

تخصص،   با  که  سازمانی  ملموس  نیروی  این  اهمیت  دلیل 
توانایی و  دانش  قادر  مهارت  سازمان  است  همراه  شغلی  های 

آن  متعاقب  و  آمده  نائل  خود  بلندمدت  اهداف  به  بود  خواهد 
 ای بگذارد. عملکرد مطلوبی را از خود به ج

مورد بررسی قرار    سازمانی عملکرد  بر   ساختاری تأثیر سرمایه   
داد که    نشان  پژوهش  ساختاری  معادالت  مدل  گرفت و نتیجه

بتا:    تأثیر  سازمانی  عملکرد  بر  ساختاری  سرمایه )ضریب  دارد 
همکاران 32/0 و  دیزنپولیچ  تحقیقات  نتایج  با  یافته  این   .)3 

(2017)  (25( همکاران  و  وانگ   ،)2016( و  22(  یاسین   ،)
( همسو 26( )1392زاده مبارکی )( و حاجی19( )2016همکاران )

رابطه حاجی ( معتقد است  1392زاده مبارکی )است. در همین 
سرمایه ساختاری، یک سیستم زیربنائی و اطالعاتی است که  

بدیل  دانش پنهان افراد را به دارایی جمعی ت  توان یمتوسط آن  
قادر   را  با    سازدی مکرد. سرمایه ساختاری سازمان  را  روابطش 

ساختاری، یک    هیسرما  ی داخلی و خارجی، توسعه دهد.هاشبکه 
زیرساخت است که سازمان برای تجاری کردن نیروی انسانیش  

وجود   غیرانسانی،  آوردیمبه  دانش  مخزن  ساختاری  سرمایه   .
ارتباط سیستم  اطالعات،  تکنولوژی،  سازمان،شامل  از    که  ات 

سخت نرمطریق  پایگاه  افزار،  و  .  شوندیم  ارائه  هادادهافزار 
تجاری،   عالئم  اختراع،  ثبت  حق  عنوان  به  ساختاری  سرمایه 

نرمسخت پایگاه  افزار،  و  هادادهافزار،  سازمانی  فرهنگ   ،
 ها سازمان . در  شودی می درونی یک سازمان شناخته  هاتیقابل

م زیر  ساختاری  سرمایه  سرمایه  است.  انسانی  سرمایه  جموعه 
مند بودن انجام امور سازمانی، توالی و  ساختاری مرتبط با روال

انجام   منظم  اختیار  ها تیفعالترتیب  در  و همچنین  سازمان  ی 
نرم سخت بودن  و  امور  افزار  انجام  برای  الزم    .باشدی مافزار 

تسهیالت   هیسرما و  امتیازها  حق  داشتن  اختیار  در  ساختاری 
جهت،    نیبد  . شودیمنیز تعریف    هاتیفعالزیرساختی برای انجام  

3. Dzenopoljac & et al 
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بسیار زیاد و اساسی در انجام کارآمد امور دارد و در نهایت،   ریتأث
. سرمایه  آوردیمموجب بهبود عملکرد و ارزش سازمان را فراهم  

نی است، زیرا سرمایه انسانی  ساختاری، زیر مجموعه سرمایه انسا
( است  سازمانی  شکل  در  کننده  تعیین  طرفی    (.26عامل  از 

( همکاران  و  که  2017دیزنپولیچ  دادند  نشان  پژوهشی  در   )
ها را ایجاد کنند، توسعه  سرمایه ساختاری قادر هست تا سازمان

دهند و از سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری در یک راه و هدف  
کنند. سرمایه سازمانی شامل دانش نهادینه   هماهنگ، استفاده

کدبندی   تجربه  و  داخل  اشده شده  در  که  است  ی هاگاهیپای 
ساختارها،  هاداده مورد    هانظام،  و  بوده  سازمان  فرآیندهای  و 

ساختاری همچنین فراهم کننده   ه یسرما  .ردیگی ماستفاده قرار  
کلیدی سرمایه مشتری و ارتباطات توسعه داده شده با مشتریان  

مالک سرمایه   تواندی ماست. برخالف سرمایه انسانی، سازمان  
ساختاری باشد و به تجارب آن بپردازد. سرمایه ساختاری تابعی  

است.  انسانی  سرمایه  سرمایه  نیبنابرا  از  و  ساختاری  سرمایه   ،
که به    کنندی مکمک    هاسازمانانسانی در تعامل با یکدیگر به  

طور هماهنگ سرمایه مشتریان را شکل و توسعه دهند و به کار  
با افزایش  25گیرند ) توان گفت که  این یافته می  تبیین  (. در 

سرمایه ساختاری سازمان، سطوح عملکرد سازمانی نیز افزایش  
هایی که در حوزه سرمایه ساختاری یابد. آن دسته از سازمان می

توانند به اهداف از پیش تعیین  میعملکرد مطلوبی دارند، بهتر  
و   ساختار  بر  ساختاری  سرمایه  مفهوم  برسند.  سازمان  شده 
سازوکارهای سازمان برای انجام بهتر وظایف تأکید دارد. در این  
منابع   کارایی  افزایش  انسانی،  نیروی  وری  بهره  بهبود  مسیر 

نظام طراحی  حذف  انسانی،  کارکنان،  برای  تشویقی  های 
وقت  و  بروکراسی  سازمان  در  پیچیده  مراتب  سلسله  و  گیر 

های نوین منجر به افزایش  همچنین بکارگیری فناوری و دانش 
بهبود  به  درازمدت  در  و  گردیده  سازمان  ساختاری  سرمایه 
شده   تعیین  پیش  از  اهداف  به  دستیابی  و  سازمان  عملکرد 

و  می قوانین  از  سازمانی  ساختار  اگر  ارتباط  این  در  انجامد. 
توان به اهداف  ای مدیریتی ضعیف برخوردار باشد، نمی هسیستم

برنامه  دست و  معلوم  زمان  مدت  در  شده  تعیین  پیش  از  های 
یابد. در نتیجه  یافت و متعاقب آن عملکرد سازمانی کاهش می

بایست اشاره نمود که تمرکز سازمان بر مخازن به طور کلی می
دستورالعمل داده،  پایگاه  همچون  غیرانسانی  های دانش 

بهینه در   به عملکرد  راهبردهای سازمانی، منجر  و  فرایندهای 
 گردد. سازمان می

نتیجه    مطالعه  این  از  دیگری  بخش    معادالت   مدل  در 
  سازمانی   عملکرد  بر  دانش  مدیریت  داد،  نشان  پژوهش  ساختاری

(. این یافته با نتایج تحقیقات سانچز  31/0دارد )ضریب بتا:    تأثیر
( و همکاران،  10)  (2015و همکاران  )رفیعی  و   )1391( )27 )

( نشان داد  1391همسو است. نتایج مطالعه رفیعی و همکاران )
موج اول مدیریت دانش، یعنی ایجاد دانش توسط کارکنان نقش  

. اما برخی تعاریف، کندیم مهمی در مباحث سرمایه فکری ایفا  
موج دوم مدیریت دانش یا سرمایه فکری را در مبحث مدیریت  

دانش ضمنی    هیسرما  .کنندی مدانش معرفی   مبنای  بر  فکری 
را بر مبنای تمام   هاآن کارکنان بنا شده است و دانش ضمنی،  

موج دوم مدیریت    در  .آوردی می سازمانی به حساب  هاهیسرما
دانش، تغییر از سطح فردی مربوط به موج اول مدیریت دانش  

، یعنی اینکه در مدیریت ردیپذیمبه سطح منابع دانش، صورت 
دانش، تمرکز بر دانش فردی کارکنان بود اما در مبحث سرمایه  
فکری، تمام منابع مانند عرضه کنندگان، سهامداران، مشتریان  

ها اطالعاتی  که سازمان یزمان  .ردیگی مر  و غیره مورد توجه قرا
، توجه خود را به مفهوم  کنندی مدر مورد سرمایه فکری فراهم  

-کار لزوم توجه به گزارش و این  دهندی ممدیریت دانش نشان  
. در فرآیند ایجاد و استفاده کندی مهی در مورد دانش را ایجاب  د

از منابع    یامجموعه به    هااز گزارشات سرمایه فکری، سازمان
 هایفناور، مشتریان و  ندهایفرآدانشی ناهمگن، مانند کارکنان،  

گیری است ابزاری برای تصمیم  هاآنتوجه دارند که هر کدام از  
می27) یافته  این  تبیین  در  کیفیت (.  که  گفت   دانش  توان 

 سازمانی بر سطوح عملکرد سازمان تأثیر معناداری دارد. ترکیب

کدگذاری،کنترل  اداره، فرایندهای خالقیت،  اعمال   و اشاعه ، 
در   دانش  قدرت سازمان  توان  افزایش  به  منجر  سازمان  در 

سطوح   بر  دانش  مدیریت  تقویت  و  گردیده  دانش  مدیریت 
است.   تأثیرگذار  سازمانی  کههاسازمانعملکرد   مدیریت یی 

اند و این توانایی را  دانش را به خوبی در سازمان برقرار نموده
انتقال داده و همچنین دا رند تا دانش سازمانی را حفظ نموده، 

امور سازمانی خود موفقیت   انجام  قرار دهند، در  استفاده  مورد 
می  بدست  را  دیگر  بیشتری  عبارتی  به  های ی استراتژآورند. 

و ذخیره   دانش مکتوب  تدوین  فرایند  دانش همچون  مدیریت 
عملکرد افزایش  باعث  سازمان  ضمنی  دانش  سازمان    نمودن 

گردد. اگر دانش سازمانی به درستی در سازمان ذخیره گردد،  یم
های سازمانی توانند از تجارب و دادهتر میکار راحتکارکنان تازه

استفاده کنند و این شرایط به بهبود عملکرد فردی کارکنان و 
گردد. در در سطوح کالن منجر به افزایش عملکرد سازمانی می 

فر اگر  دیگر  در بُعدی  سازمان  در  خوبی  به  دانش  تسهیم  ایند 
های مختلف سازمان به راحتی قادر خواهند  جریان باشد، بخش 

های سازمانی دسترسی پیدا  به اطالعات مورد نیاز سایر بخش 
وظیفه  عملکرد  مسیر  این  از  و  سازمان  نموده  از  بخش  هر  ای 

گیرد.   از نتایج دیگر این پژوهش تری به خود میشکل مطلوب 
  عملکرد  بر  فرهنگی  توان به این نکته اشاره کرد که سرمایهمی

(. این یافته با نتایج تحقیق  1/0دارد )ضریب بتا:    تأثیر   سازمانی
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پور و همکاران ( و نصیری28( )2017)  1هوسینکی و همکاران 
( همسو است. در پژوهشی که توسط هوسینکی و  29( )1392)

( ح2017همکاران  نتیجه  این  گرفت  صورت  که (  شد  اصل 
و   هاارزشسرمایه فرهنگی به مثابه نوع خاص سرمایه در زمره 

به   هنجارهای واالی جامعه است و طوری نیست که شخص 
را کسب کند و یا انتقال دهد و یا اینکه قابل خرید  یک باره آن

و فروش باشد. سرمایه فرهنگی به مثابه دانش و شناختی است  
تفسیر   به  قادر  را  افراد  گوناگون  کدها که  فرهنگی  . کندی می 

سرمایه فرهنگی ناظر بر این ادعاست که شخص بر اساس منش  
این پژوهشگران ضمن   .شودیمپذیر  برتر فرهنگی جامعه، جامعه

طبقه   فرهنگ  بازتولید  به  منجر  که  فرهنگی  سرمایه  از  بحث 
، اشاره به این امر دارند که چون طبقات مسلط  شودیممسلط  

  مثالً دارای امکانات بیشتری هستند و دسترسی بیشتری به انواع  
ی خود را هاذائقه   توانندیم و غذاها دارند،    هاورزش،  های قیموس

از طرفی نصیرپور و همکاران )28مستقر سازند ) ( در  1390(. 
گیری و خاستگاه سرمایه ای اعالم کردند که محل شکلمطالعه

، چرا که هیچ هنرمندی  هاستگروهفرهنگی، در اجتماع و در بین  
. به عبارت پردازدینمبدون حضور و توجه تماشاگر به ارائه هنر 

تولید هنر ترغیب  دیگر، ذائقه و سلیقه تماشاگر، هنرمند را برای 
این سالئق در طبقات کارگر برگرفته از نیازهای   منشأ.  کندیم

ولی در طبقات باال و نخبگان،    خوردیمشناسی افراد رقم  زیبایی
ی خانوادگی، علمی و دانشگاهی  هاآموزهاین سالئق با استناد به  

توان اشاره کرد که  در تبیین این یافته می (.29) ردیپذی مشکل 
اری از کارکنانی که از سرمایه فرهنگی باالتری برخوردار  برخورد

می  سازمانی  و  فردی  عملکرد  بهبود  به  منجر  گردد. هستند، 
و  دارایی تفکر  نوع  بر  سازمان  یک  کارکنان  فرهنگی  های 

عملکرد افراد در سازمان تأثیرگذار هستند، آن دسته از کارکنانی 
باالتری برخوردار هستند، از سطوح فرهنگی  معموالً تعهد   که 

به شغل و حرفه   به واسطه سرمایه فرهنگی خود  نیز  باالتری 
خود دارند. افرادی که از سرمایه فرهنگی باالتر برخوردارند در  

مطلوب فکری  تجرییات  عینی،  دانش  واسطه  به  نگاه  تر، این 
تری را در قیاس  تشخیص آنچه خوب و بد است، عملکرد باثبات

دهند تر از خود گزارش می رهنگی پایینبا افرادی که با سرمایه ف
 گردد.و چنین شرایطی منجر به افزایش عملکرد سازمانی می 

مدیریت  ساختاری  معادالت  مدل  نتیجه     تأثیر  با  رابطه    در 
و  انسانی   سرمایه  رابطه   میانجی   دانش ساختاری    عملکرد   و 

و    (133/0بتا:    بی)ضر  سرمایه ساختاری  داد که  سازمانی نشان
انسانی  بر  گذاری مستقیم  ریثأت  با(  139/0بتا:    بی)ضر  سرمایه 

 
1  . Hussinki & et al 

یر  تأثبه صورت غیرمستقیم بر عملکرد سازمان    مدیریت دانش
( 18( )2017این یافته با نتایج تحقیقات لیائو و همکاران )  .دارند

توان  ( همسو است. در تبیین این یافته می30( )2013و لیانگ )
بهره از  گفت  سازمان  بُعد  مندی  دو  در  فکری مطلوب  سرمایه 

مدیریت  عملکرد  بهبود  به  منجر  ساختاری  و  انسانی  سرمایه 
گردیده سازمان  در  ارتقاء    دانش  سازمانی  عملکرد  متعاقبان  و 

هایی که از سرمایه انسانی باالیی یابد. در این نگاه سازمانمی
های فردی، دانش،  برخوردار هستند، کارکنانشان از نظر مهارت

، نوآوری، خالقیت شغلی در وضعیت بهینه قرار داشته  تخصص
می بهتر  کارکنانی  چنین  در  و  دانش  مدیریت  فرایند  توانند 

از  برخورداری  مثال  عنوان  به  بیندازند.  جریان  به  را  سازمان 
انسانی   نیروی  عنوان  به  سازمان  در  ماهر  و  باتجربه  کارکنان 

-کارکنان تازه  معتبر به شرایط تسهیم و انتقال دانش سازمان به 
از  کار کمک می سازمان  برخورداری  دیگر  بُعدی  در  یا  و  کند 

می  سبب  کافی  خالقیت  و  دانش  با  شرایط  کارکنان  که  گردد 
سازمان برای ذخیره، انتقال، تسهیم و استفاده از دانش سازمانی  
از   برخورداری  دیگر  سویی  از  بگیرد.  خود  به  بهتری  وضعیت 

های  ون فرایندهای کاری، چارتسرمایه ساختاری در ابعادی چ
سازمانی، فرهنگ سازمانی، الگوی یادگیری سازمانی منجر به  

گردد. در افزایش عملکرد سازمان در فرایند مدیریت دانش می 
های دست و پاگیر سازمانی سبب  این نگاه عدم وجود سیستم

گردد که فرایند ذخیره و انباشت دانش سازمان تسهیل گردد،  می
از را  چارت   استفاده  بخشی  بین  ارتباطات  که  سازمانی  های 

می بخش تسهیل  استفاده  و  دانش  تسهیم  فرایند  بر  های کند 
بخش سایر  دانش  از  سازمان  تأثیرگذار  مختلف  سازمان  های 

است. بکارگیری سیستم اطالعاتی مطلوب در سازمان منجر به  
افزایش حمایت، همکاری بین کارکنان گردیده و از طرفی دیگر  

لیت دسترسی به اطالعات سازمانی و تسهیم دانش سازمانی قاب
که جزء پیش نیازهای مدیریت دانش است را تحت تأثیر قرار  

 دهد و از این مسیر بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. می
فرهنگی    سرمایه  تأثیر  پژوهش  این  پایانی    میانجی   بخش 

  زمانی بود. نتیجه سا  عملکرد  و  ساختاری  و  انسانی  سرمایه  رابطه
  سرمایه ساختاری  داد،  نشان  پژوهش  ساختاری  مدل معادالت

انسانی  (133/0بتا:    بی)ضر   با (  139/0بتا:    بی)ضر  و سرمایه 
سرمایه فرهنگی به صورت غیرمستقیم بر  گذاری مستقیم  ریتاث

این یافته با نتایج تحقیق عالمه   .یر دارندتأثبر عملکرد سازمان 
-( همسو است. در تبیین این یافته می5( )1394ابومسعودی )و  
نظر  ت از  مطلوب  فکری  سرمایه  از  برخورداری  که  گفت  وان 
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های  انسانی و ساختاری به بهبود توانایی سازمان در جذب نیروی
هایی  انجامد. در این راستا، سازمان با سرمایه فرهنگی باالتر می 

ای به این  ند و نگاه ویژه که بر سرمایه انسانی خود متمرکز هست
سرمایه سازمانی دارند، معموالً در فرایندهای استخدام و گزینش 

می را  سعی  خود  کارکنان  بیشتری  وسواس  و  دقت  با  کنند 
استخدام کنند. معموالً یکی از مهمترین فاکتورهای فردی در 
حوزه گزینش و استخدام، برخورداری از سرمایه فرهنگی مطلوب 

تمرکز بر سرمایه انسانی سازمان از یک منظر    است. در نتیجه
کمک  فرهنگی  انسانی  نیروی  استخدام  و  گزینش  فرایند  بر 

های اداری و سازمانی  کند. از سویی دیگر استفاده از سیستممی
بر شایسته ساالری و مهارت به  که  های فردی متمرکز است، 

می  را  امکان  این  استفاده سازمان  فرهنگی  نیروی  از  تا  دهد 
بیشتری نماید و این شرایط منجر به افزایش کارآمدی نیروی  
انسانی، انجام درست وظایف شغلی و متعاقب آن عملکرد بهتر 

 گردد.سازمان در سطح کالن می 
-با در نظر گرفتن نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می   

 شود: 
  با توجه به تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی پیشنهاد    
گردد، مدیران سازمان با تمرکز بر بحث استخدام و گزینش  می

نیروی انسانی سعی کنند از کارکنان باتجربه، متخصص و دارای  
اشتیاق و تعهد شغلی باالتر در سازمان بهره ببرند. با توجه به  

پیشنهاد می بر عملکرد سازمانی  گردد، تأثیر سرمایه ساختاری 

های ردی چون حذف بروکراسی مدیران سازمان با تمرکز بر موا
وری نیروی انسانی، افزایش کارایی منابع ناکارآمد، بهبود بهره

نظام طراحی  سلسله انسانی،  و  کارکنان  برای  تشویقی  های 
و   فناوری  بکارگیری  همچنین  و  سازمان  در  پیچیده  مراتب 

و دانش  داده  افزایش  را  ساختاری  سرمایه  سطوح  نوین  های 
مانی را بهبود ببخشند. با توجه به تأثیر  متعاقب آن عملکرد ساز

پیشنهاد می بر عملکرد سازمانی  دانش  گردد، مدیران مدیریت 
  بر   آموزشی برای کارکنان، تمرکز  هایدوره  سازمان با برگزاری 

  و   انتقال  فرایند  بر  بیشتر  سازمانی، نظارت  درون  دانش  ذخیره
 ان وکارکن  برای  سازمانی  درون  جلسات  دانش و برگزاری  ذخیره

 سازمان  را در  دانش  مدیریت  فرایند  سازمانی،  دانش  بکارگیری
نموده و متعاقب آن عملکرد سازمانی را بهبود ببخشند.   تسهیل

با توجه به تأثیر سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمانی پیشنهاد  
با  می انسانی  نیروی  بر جذب  تمرکز  با  سازمان  مدیران  گردد، 

 .   عملکرد سازمانی را بهبود ببخشندسرمایه فرهنگی مطلوب 
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