
 

 

 

 یهاکتابخانهفكری و عملكرد کارکنان  هاییهسرمامدیریت 

 1عمومی استان گلستان

 4فرنوش عظیمی خبازان، 3محمدرضا اباذری، 2بذرافشان اصغریعل

 شناسیمطالعات دانش

 52تا  61ص ، 97 تابستان، 51شماره ، چهارمسال 

 50/15/97تاريخ دريافت: 

 51/10/97تاريخ پذيرش:
 چکیده

تعیین رابطه بین مديريت سرمايه فکری با عملکرد و ابعاد آن در کارکنان هدف از پژوهش حاضر هدف: 
تحلیلی  -توصیفی و روش آن پیمايشی، است. روش: نوع پژوهش بوده عمومی استان گلستان یهاکتابخانه

 گیرینمونه صورتبهنفر  553عمومی بودند که  کتابخانه 17از کتابداران در  نفر 515جامعه آماری  کل .بود
 ،فکری بونتیس و پرسشنامه عملکرد اچیو سرمايه استاندارد مديريت یهاپرسشنامهصادفی ساده با استفاده از ت

 میانگین نشان داد هاتهياف صورت گرفت. استنباطی و توصیفیآمار  باها هيافتتحلیل . قرار گرفتند موردسنجش

، انسانی هایيهسرماوده و بین مديريت در حد متوسط به باال ب 25/3با میانگین ، سرمايه فکری کارکنان
 گانهفتهدارد. از بین ابعاد  و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری وجود عملکرد کارکنانساختاری و ارتباطی با 

 اگرالت اثر: وری عملکرد کارکنان داشت. اصمثبتی بر بهره تأثیر، عنوان نخستین عاملانگیزه بهبُعد ، عملکرد

 تبعهبسازمان را انتظار داشت و  عملکرد باالی توانیم، م در جريان باشدئدا طوربهدر سازمان  فکری سرمايه
جود بالقوه و طوربهنامشهود که  هایيیدارا، را. برای تولید ارزش در سازمان نان و مراجعانکآن رضايت کار

 تواندیمسرمايه فکری  یهامؤلفه وانعنبه ارتباطیساختاری و ، انسانی هایيهسرما. دارد بايد به فعل درآيند
ه اشاعه آن . کارکنان در کتابخانه با تولید دانش بداشته باشدکارکنان کتابخانه مثبتی بر عملکرد  تأثیر

الش ت خدمات کتابخانهدر ارتقای ، کردهارتباطاتی که با يکديگر برقرار  با، سرمايه انسانی(پردازند )یم
 کنندگاناستفادهمراجعان و را از طريق درک بهتر  ات بیرونی کتابخانهارتباطساختاری( و  سرمايهکنند )یم

 ارتباطی(.سرمايه بخشند )یمبهبود 

  مدیریت، های عمومیکتابخانه، عملکرد کارکنان، سرمایه فکریواژگان کلیدی: 

                                                           

ی هاتابخانهکهای فکری و عملکرد کارکنان يهسرمامديريت »عنوان اين مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد با . 5

 است. در دانشگاه آزاد اسالمی استان قم «عمومی استان گلستان

 قم، قم، ايران.ی، واحد آزاد اسالمدانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه  2.

a.bazrafshan354@gmail.com 

3. علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قم، قم، ايران.  استاديارabazarimr@yahoo.com 

 fa_azimi@yahoo.comاستاديار علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قم، قم، ايران.  0.

mailto:a.bazrafshan354@gmail.com
mailto:abazarimr@yahoo.com
mailto:fa_azimi@yahoo.com
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 مقدمه

 و مرحله گذر از عصر صنعت به عصر اطالعات فرا رسید، در تاريخ پر فراز و نشیب دانش

 یريپذرقابتافزايش کیفیت محصول و ، نقش راهبردی سرمايه فکری برای کاهش هزينه

 یتیچندملهای شرکت، های جهانسازمان نيترمتیقگرانبرای مديران روشن شد. امروزه 

درخشند که هايی در طراز اول جهانی میبلکه شرکت، طال يا ديگر منابع نیستند، تولید نفت

ت. تداوم هاساند. شرکت گوگل يکی از اين شرکتری تشکیل شدهبر پايه سرمايه فک

(. 5356، چ لیمشبکی و قلیاند )وابستهبه عنصر حیاتی سرمايه فکری  هاسازمانپیشرفت اين 

 و خلق منظوربه های پیشرو در اولويت قرار دادن سرمايه فکریراهبرد سازمان ترينمهم

 است. سازمانی ارزش افزايش

و  5از ديدگاه منبع محور تلفیقی صورتبه منابع آن و فکری به سازمان نظريه سرمايه

نیست؛ اما  سازمانی منابع نگرد. در ديدگاه منبع محور تمايز جدی میان انواعمی 2محوردانش

 انواع و سازمانی دانش به سمت توجهات همه دانش( مديريت) محوردانش ديدگاه در

است  محوردانشتوسعه ديدگاه ، فکری سرمايه ديدگاهشود. می متمرکز آن پنهان و صريح

کند. منابع می تأکید سازمان 3ناملموس منابع ويژهبه هاسرمايه همه مديريت و و بر شناسايی

 یهايیدارا و فرهنگی و اجتماعی سرمايه، کارکنان مهارت و تجربه، شامل دانش ناملموس

 (.5356، لی قلیچ و مشبکیهستند )بیرونی سازمان  نفعانذی مجموعه با ارتباطی

، استعداد که شامل تعريف کرده و کاربردی مفید دانش را فکری سرمايه 0استوارت

(. 2115، استوارتشود ) منجر ارزش ايجاد به تواندیمو  است روابطی و مهارت

، انسانی سرمايه دارند: نظراتفاق مؤلفه سه بر فکری هيدر سرماو پژوهشگران  پردازاننظريه

، نوآوری، مهارت، دانش، نگرش، انسانی سرمايه مشتری. ارتباطی يا سرمايه و ساختاری

 يک سازمان است. سرمايه مديران و افراد تجربیات و ذهن در موجود ضمنی دانش

 يا ترک را سازمان افرادی که چه، سازمان میان افراد در رويدادها و همکاری، ساختاری

                                                           
1. resource based 
2. knowledge based 
3. intangible source 
4. Stewart 
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يک دارايی نامشهود است ، مشتری ارتباطی يا سرمايه سرمايه .مانندیم باقی سازمان درون

 کنندیمکه در يک فعالیت با هم همکاری  يیهاگروهافراد و ، هاسازمانکه ارتباط کیفی بین 

نقش راهبردی در تداوم ، فکری در عصر جديد هيسرما .دهدیمو توسعه  حفظ، را پرورش

، (. شکل يک5359، يارمحمدزادهدارد )و رشد و توسعه آن  یريپذرقابتحیات سازمان و 

 :دهدیمسرمايه فکری را نشان  یهامؤلفه

 

 

 

 

 
 (1381، یارمحمدزاده) یفکرسرمایه  یهامؤلفه .1شکل 

توانند می هانآها بوده و هستند. کتابخانه، در پیشرفت بشر تأثیرگذارهای يکی از سازمان

هداف ی خود را افزايش و دستیابی به ااثرگذار، هر چه بیشتر از سرمايه فکری گیریبهرهبا 

(. برای بررسی میزان دستیابی به اهداف هر 2111، 5داونپورت و پروساک) کنندرا تسهیل 

 ر سازماندارزيابی  بايد از نظام ارزيابی استفاده کرد؛ زيرا نبود، هاکتابخانهسازمانی و نیز 

انهدام حرکت کرده  یسوبهسازمان  درنتیجهزمان به حال خود رها شده؛ دهد که سانشان می

، فتدادر دنیای واقعی اتفاق می آنچه مرگ سازمان اشاره به همین وضعیت دارد.« اصطالح»و 

اما مطالعات نشان ، احساس نشود هاسازماناز سوی مديران عالی تدريجی است و شايد مرگ 

و نامتناسب شدن  یماندگعقبباعث ، هابازخورد يافتارزيابی و دردهد نبود نظام می

مرگ تدريجی سازمان را در ، اين فرايندسرانجام محصوالت و خدمات با نیازها گرديده و 

 (.5352، ريزی کشورسازمان مديريت و برنامهداشت )پی خواهد 

 2اندرسون ازنظرهای فکری سازمان ارزيابی سرمايه خصوصبهاهداف نظام ارزيابی و 

 و بهبود یوربهرهسازمان؛ افزايش  خارج به دهی گزارش داخلی؛ مديريت شامل بهبود

                                                           
1. Davenport & Prosac 
2. Anderson 
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 لهیوسبهتوسعه سرمايه فکری که  و رشد (. میزان5359، رشیدیاست )مالی  حسابداری

(. 5359، يارمحمدزادهاست ) یافتگيتوسعه هایاز شاخص یکي، آيدارزيابی به دست می

کند تا نتیجه اجرای راهبردی خود را گرفته و در صورت نیاز ارزيابی به سازمان کمک می

های ارايید درنهايتهای خود را گسترش داده و تنوع بخشد و آن را اصالح يا تغییر و فعالیت

 (.5355، یصادق و یوسفي، آشنادهد )ارائه  نفعانذی خود را به

 فکری و عملکرد کارکنان انجام شده است: یهاهيسرما يريتمد در مطالعه زير هایپژوهش

فکری )مزيت  یهاهيسرما مديريت»پژوهش  ( در5356) یبطحاي و کريمی حاجی

فکری  سرمايهمديريت  یهامؤلفهبین  دريافتند که« کاربردها( و مفاهیم ینيآفرارزش

دارد  وجود مثبتی و معناداررابطه  سازمانی عملکرد با و ارتباطی( ساختاری، انسانی سرمايه)

 با عناصر رابطه اين و يکديگر با فکری سرمايه اجزای معنادار تأثیرات و رابطه شدت و

 .تأيید است مورد سازمانی عملکرد

بررسی رابطه سرمايه فکری و اجتماعی با عملکرد »( با مطالعه 5391آذر )حسین پور و 

که ند يافت تدسنتايج به اين توصیفی و تحلیلی با روش « مديران و کارکنان ازنظرسازمانی 

 بیشترين اثرات سرمايه اجتماعی شناختی سرمايه فکری و بُعد ارتباطی و بُعد ارتباطی و انسانی

 کارکنان دارد.را بر عملکرد 

 فکری سرمايه مديريت بین رابطه»پژوهش  ( در5395عبداللهی آهی و شکیبايی )، ناظم

 با استفاده از« تهران استان شرق اسالمی آزاد هایهدانشگا کارکنان کاری با عملکرد

 مديريت بین به اين نتايج رسیدند که 2و بونتیس 5بالنچارد و هرسی استاندارد هایپرسشنامه

 رابطه کارکنان کاری عملکرد با و ارتباطی( ساختاری، انسانی سرمايهفکری )سرمايه 

 وجود دارد. معناداری

های عمومی و مقايسه سرمايه فکری در کتابخانه»در ( 5390همکاران )شعبانی و 

 دريافتند که، دانشگاهی های عمومی وکارکنان کتابخانهنفر از  95با  «دانشگاهی اصفهان

نسانی وضعیت سرمايه ا و دانشگاهی های عمومی بیشتر ازسرمايه فکری در کتابخانه سطح

                                                           
1. Herci & Belanchard 
2. Bontis 
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ین تر و اختالف بمناسب عمومیهای نسبت به سرمايه ساختاری و ارتباطی در کتابخانه

مومی و های عبین سطح سرمايه فکری در کتابخانه. سرمايه فکری معنادار بود هایمؤلفه

شناختی تفاوتی وجود نداشت اما در ويژگی سِمَت های جمعیتويژگی ازنظردانشگاهی 

 شغلی تفاوت معنادار بود.

توانمندسازی ، اری سرمايه فکریبررسی رابطه ساخت»در ( 5396همکاران )و  یاقلعه

با استفاده  «يادگیری سازمان و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، شناختیروان

ه يادگیری سازمانی و عملکرد ب، شناختیروانتوانمندسازی ، از چهار مقیاس سرمايۀ فکری

 طوربهانی يادگیری سازم، شناختیروانتوانمندسازی ، اين نتیجه رسیدند که سرمايه ساختاری

سرمايه  کهطوریبهغیرمستقیم بر عملکرد کارکنان دارد  تأثیرمستقیم اما سرمايه فکری 

 است. تأثیرگذارساختاری بیشتر از سرمايه فکری بر عملکرد کارکنان 

رکز م بررسی رابطه سرمايه فکری با عملکرد سازمانی در»( با 5396همکاران )نیازمند و  

بین ه با استفاده از پرسشنامه بونتیس دريافتند ک« علوم و فناوری شیراز رسانیالعاط یامنطقه

مرکز ارتباط مثبت و قوی وجود  در اين( ارتباطیساختاری و ، انسانی) یفکراجزای سرمايه 

 .اجزای سرمايه فکری با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار است تکتکبین  و دارد

 داشت بیان« سرمايه فکری گیریاندازهرويکرد تطبیقی »پژوهش در ، (2116) 5کلوديو

 هایدارايی از استفاده نیازمند، پويا يک اقتصاد در هاسازمان فراروی هایچالش که

در فکری  سرمايه فزاينده وی اهمیت .بازار است در رقابتی جايگاه کسب برای ناملموس

 پاسخگوی ديگر نظام اين ديگویم و انداخته چالش به را مرسوم مالی دهی گزارش نظام

 برای که است سازمان هر عنصر نيترباارزش از فکری سرمايه نیست. اطالعاتی نیازهای

 هایشیوه و کرد استفاده خاص هایسبک و نوين هایاز شیوه بايد آن سنجش و ارزيابی

 هستند. فیزيکی و یدانش ریغ هایدارايی برای سنجش مقیاسی تنها سنتی

 و شناختن، امروزی دانش عصر در که داد نشان یامطالعه طی، (2151) 2لوپزداس

 است. ضروری الزم و سازمانی هایفناوری با مرتبط فکری سرمايه چهارچوب شناسايی

                                                           
1. Claudio 
2. Lopesdos 
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 انسانی منابع به خاص طوربه و است انسانی هایای از سرمايهگسترده مجموع فکری سرمايه

 به نگاه در هستند مندبهره فکری سرمايه مديريت از که هايیسازمان و شودمی مربوط

 سازمان اعتباری و مالی هایسرمايه ارتقای برای ابزاری به آن تبديل بهینه و انسانی سرمايه

 کنند.می عمل ترموفق خود

 هایدر شرکت فکری سرمايه کارايی و قابلیت» پژوهش در، (2151) 5همکاران و لئو

، هاداده پوششی تحلیل ناپارامتری مرزی روش از استفاده با« تايوان در یهادمهین دکنندهیتول

شديد  فکری در محیط سرمايه مديريت طريق از شرکت ارزش افزايش اهمیت با توجه به

 بیشتر نوآوری به دستیابی کلیدی عنصر بايد را فکری سرمايه عملکرد که دريافتند رقابتی

 کرد. تلقی هاسازمانرقابتی در  یهاتيمز کسب و

 هایتحلیل منابع سرمايه فکری برای شبکه»پژوهش ( در 2150) 2پتروس و آنستاسیا

ری توان برای توسعه و نوآوکه از سرمايۀ فکری می به اين نتیجه رسیدند، «ایکتابخانه

ین ب برد به شرطی که فضای همکاری های ديجیتال بهرهفناوری جديد و رسانه، اينترنت

زيرا منابع ملموس و نامشهود به نفع همه اعضای شبکه به اشتراک ؛ بیشتر شود هاکتابخانه

بب س، های مجازیها و شبکهلینک، کنسرسیوم، تعاون، شود. ايجاد همکاریگذاشته می

ری در فک شود و منابع سرمايهدر سطح جهان می یاکتابخانهنیبافزايی و رقابت علمی هم

، کریهای سرمايه فتوانند بر اساس میزان تأثیرشان در هريک از مقولهها میانهانواع کتابخ

 ارزش بیافرينند.

 یهاهيسرما تيريمد تعیین و کشف رابطه بین، هدف پژوهش حاضر، با اين اوصاف

بوده تا با  3های عمومی استان گلستانکارکنان کتابخانهعملکرد آن بر ابعاد  تأثیرو  یفکر

با پويايی همراه با ، ی و عملکرد آنانفکر یهاهيسرما تيريمدارائه تصويری روشن از 

در  وریبهرهو  سازمانی خود ايجاد کرده یهاتیفعالدر انجام  يیهاینوآور، خالقیت

 افزايش يابد. هاکتابخانه

                                                           
1. Lu et al. 
2. Petros & Anastasia 

 فاده شد.است «کارکنان»از  «ی عمومی استان گلستانهاکتابخانهکارکنان »ايجاد اختصار برای  منظوربهدر اين پژوهش  .3
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 یاطارتبساختاری و ، نسانیا سرمايۀ، در اين پژوهش موردمطالعهسرمايه فکری  یهامؤلفه

ارزيابی  ،وضوح و شناخت شغلی، ( است. ابعاد عملکرد کارکنان نیز شامل توانايییا)رابطه

 انگیزه و محیط سازمانی هستند.، اعتبار تصمیمات، حمايت سازمانی، و دادن بازخورد

 از: اندعبارتپژوهش  یهاپرسش

 رابطۀ معناداری وجود دارد؟ ابعاد آن و نکنارکا دعملکر با نسانیا مديريت سرمايۀ . آيا بین5

 رابطۀ معناداری وجود دارد؟ و ابعاد آن نکنارکا دعملکرساختاری با  آيا بین مديريت سرمايۀ .2

 رابطۀ معناداری وجود دارد؟ و ابعاد آن نکنارکا دعملکرارتباطی با  . آيا بین مديريت سرمايۀ3

 رابطۀ معناداری وجود دارد؟ نکنارکا عملکردفکری با ابعاد  سرمايۀ یهامؤلفه. آيا بین 0

 روش

 مديريت میزان سنجش تحلیلی است. برای -و روش آن پیمايش یکاربرد، نوع پژوهش

 5( و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه اچیوسؤال 02با ) سیبونتاز پرسشنامه  فکری سرمايه

 نااز کتابدار نفر 515جامعه آماری  کل استفاده شد.، کتابخانه عمومی 17در ( سؤال 25)با 

ه دستیابی ب. جهت قرار گرفتند موردمطالعه نفر 553، تصادفی ساده گیرینمونه صورتبه که

تفاده از توزيع و با اس و کارکنان نظراناز صاحب تعدادیپرسشنامه بین ، ابزار سنجش يیروا

پرسشنامه  یپايائ، با آزمون ضريب آلفای کرونباخ .آن تأيید گرديد يیروا، ضريب توافقی

 و یفیآمار توص باها تحلیل داده برآورده شد. 512/1 ویاچو پرسشنامه  355/1 بونتیس

اسمیرنف و  -کولموگروف، کرويت بارتلت یهاآزمون و KMO2شاخص) یاستنباط

 .صورت گرفت (ضريب همبستگیپیرسون و 

 هایافته

و برای شناسايی ساختار  KMO از شاخص، تعداد کارکنانجهت تعیین کافی يا ناکافی بودن 

از آزمون بارتلت استفاده شد. با اجرای پژوهش از روايی ابزار ، سرمايه فکری و ابعاد عملکرد

 آزمون ها ازداده بودن نرمال سنجش اطمینان کافی حاصل شد. جهت بررسی

                                                           
1. Achiuo 
2. Kaiser-Mayer-Olkin 
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 انجام متغیرها تکتک نیز و کل برای آزمون اين .شد استفاده اسمیرنف -کولموگروف

 است: يک آمده جدول در آن نتايج که گرفت

 اسمیرنوف –آزمون کولموگروف  .1 دولج

 سطح معناداری Zآماره  متغیرهای پژوهش

 531/1 561/5 سرمايه فکری

 567/1 550/5 سرمايه انسانی

 617/1 732/1 سرمايه ساختاری

 051/1 550/1 سرمايه ارتباطی

 750/1 695/1 ابعاد آنعملکرد کارکنان و 

 171/1 290/5 توانايی

 556/1 590/5 وضوح و شناخت شغلی

 231/1 130/5 ارزيابی و دادن بازخورد

 550/1 212/5 حمايت سازمانی

 629/1 709/1 اعتبار تصمیمات

 575/1 199/5 انگیزه

 515/1 251/5 محیط سازمانی

 

بوده  11/1از  تربزرگدر تمام متغیرها  آمده به دست مقدار دهد کهمیجدول يک نشان 

 ها دارای توزيع نرمال هستند.و داده

 زير به دست آمد: یهاافتهي، جمعیت شناختی کارکنان یهایژگيودربیان 

 های جمعیت شناختی کارکنانویژگی .2جدول 

 سطح تحصیالت سال(کار )سابقه  جنسیت مشخصات فردی

 مرد زن ويژگی

 1تا 
ال

س
 

6 - 
51 

56 -
21 

ی 
اال

ب
21 

لم
ديپ

نی 
ردا

کا
سی 

شنا
کار

شد 
 ار

سی
شنا

کار
 32 15 22 5 26 39 36 52 12 65 فراوانی 

 25 01 21 7 23 30 32 55 06 10 درصد



73 

 ... یهاو عملکرد کارکنان کتابخانه یفکر هاییهسرما یریتمد 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
51 ،

ار 
به

79
 

سال و  21تا  56کار با سابقه ، زن، جنسیت ازنظردهد بیشتر کارکنان نشان می 2جدول 

 دارای مدرک کارشناسی بودند.

 :های فکری در بین کارکنان استبیانگر نحوه توزيع مقیاس مديريت سرمايه، 3جدول 

 های فکریهای توصیفی مدیریت سرمایهآماره .3جدول 

سرمايه  هایمؤلفه

 فکری
 میانگین

میانگین 

 استاندارد

انحراف از میانگین 

 استاندارد

انحراف 

 معیار
 واريانس

 19/52 07/3 97/51 31 97/01 سرمايه انسانی

 31/55 36/3 60/55 20 60/31 سرمايه ساختاری

 07/55 29/0 29/51 25 29/03 سرمايه ارتباطی

 

ساختاری و ارتباطی( ، انسانی) یفکر سرمايه مؤلفهمیانگین : دهدیمنشان  3جدول 

با توجه به شاخص انحراف از میانگین استاندارد به ترتیب ، است 29/03و  60/31، 97/01

ارتباطی و ساختاری نمره بیشتری به دست آوردند بنابراين سرمايه انسانی در ، انسانیسرمايه 

 بوده است. تریقوبین کارکنان از بقیه ابعاد سرمايه فکری 

 دهد:فکری با عملکرد کارکنان را نشان می یهامؤلفه توصیفی هایآماره، 0جدول 

 عملکرد کارکنان با سرمایه فکری یهامؤلفه توصیفی هایآماره .4جدول 

 هامؤلفه
عملکرد 

 کارکنان
 سرمايه فکری سرمايه ساختاری سرمايه انسانی سرمايه ارتباطی

 553 553 553 553 553 تعداد

 25/3 26/3 55/3 21/3 51/3 میانگین

 55/1 29/1 25/1 20/1 25/1 انحراف

 13/1 15/1 15/1 16/1 10/1 واريانس

 11/5 17/2 35/5 11/5 51/5 دامنه تغییرات

 75/2 67/2 35/2 17/2 17/2 حداقل

 76/3 73/0 69/3 17/0 67/3 حداکثر

میانگین همه  است و چون 25/3، سرمايه فکری کارکنان میانگین، 0جدول  بر اساس

 بسیار یهانهيگزبرای  2، 3، 0، 1، 5 ازیاست )امتبیشتر  3از امتیاز ، سرمايه فکری یهامؤلفه
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 لذا متوسط به باال بودن سطح سرمايه فکری کارکنان، و بسیار زياد(زياد ، متوسط، کم، کم

 شد. ديیتأ

ی رابطۀ معنادار و ابعاد آن نکنارکا دعملکر با نسانیا مديريت سرمايۀ پرسش اول: آيا بین

 وجود دارد؟

بین مديريت سرمايه انسانی و عملکرد کارکنان  همبستگی و سطح معناداری جهت تعیین

 آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد:و ابعاد آن از 

 بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه انسانی با عملکرد کارکنان و ابعاد آن .5جدول 

 سطح معناداری ضريب همبستگی متغیر مالک بینپیشمتغیر 

 مديريت سرمايه انسانی

 116/1 215/1 ابعاد عملکرد کارکنان

 132/1 595/1 توانايی

 155/1 223/1 شغلیوضوح و شناخت 

 165/1 515/1 ارزيابی و دادن بازخورد

 179/1 525/1 حمايت سازمانی

 107/1 556/1 اعتبار تصمیمات

 126/1 595/1 انگیزه

 159/1 225/1 محیط سازمانی

داری رابطه بین مديريت سرمايه انسانی و عملکرد از سطح معنا دهدیم نشان 1 جدول

؛ لذا بین مديريت سرمايه انسانی و عملکرد کارکنان رابطه کمتر بوده( 11/1داری )سطح معنا

ملکرد ع، مثبت و معناداری وجود داشت و با افزايش میزان سرمايه انسانی در بین کارکنان

. در سنجش رابطه مديريت سرمايه انسانی با ابعاد عملکرد مشخص افتيیمشغلی افزايش 

، بار تصمیماتاعت، وضوح و شناخت شغلی، انسانی با ابعاد توانايی بین مديريت سرمايه شد که

انی اما بین مديريت سرمايه انس، انگیزه و محیط سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت

 هرچند، با ابعاد ارزيابی و دادن بازخورد و حمايت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد

 د.ضريب همبستگی اين رابطه مثبت بو

 رابطۀ آن ابعاد و نکنارکا دعملکرساختاری با  پرسش دوم: آيا بین مديريت سرمايۀ

 معناداری وجود دارد؟
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از  آن ابعاد ارزيابی سرمايه ساختاری و عملکرد کارکنان و بین همبستگی تعیین برای

 آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد:

 آن ابعاد بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه ساختاری با عملکرد کارکنان و .6جدول 

 سطح معناداری ضريب همبستگی متغیر مالک بینپیشمتغیر 

سرمايه  مديريت

 ساختاری

 115/1 323/1 ابعاد عملکرد کارکنان

 105/1 556/1 توانايی

 262/1 516/1 وضوح و شناخت شغلی

 505/1 537/1 ارزيابی و دادن بازخورد

 159/1 225/1 حمايت سازمانی

 137/1 596/1 اعتبار تصمیمات

 115/1 331/1 انگیزه

 135/1 212/1 محیط سازمانی

سطح معناداری رابطه بین مديريت سرمايه ساختاری و عملکرد  دهدیم نشان 6جدول 

؛ لذا بین مديريت سرمايه ساختاری و عملکرد کمتر بوده( 11/1داری )کارکنان از سطح معنا

ر دکارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و با افزايش میزان سرمايه ساختاری 

ا سنجش رابطه مديريت سرمايه ساختاری ب در عملکرد شغلی آنان افزايش يافت.، کارکنان

مايت ح، انايیبین مديريت سرمايه ساختاری با تو، مشخص شد عملکرد کارکنانابعاد 

 ،انگیزه و محیط سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت، اعتبار تصمیمات، سازمانی

ورد ارزيابی و دادن بازخ، اما بین مديريت سرمايه ساختاری با ابعاد وضوح و شناخت شغلی

 رابطه معناداری مشاهده نشد.

ۀ رابط آن ابعاد و ناکنرکا دعملکرارتباطی با  پرسش سوم: آيا بین مديريت سرمايۀ

 معناداری وجود دارد؟

آن از  ابعاد و عملکرد کارکنان و یارابطهمديريت سرمايه  بین همبستگی جهت تعیین

 آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد:
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 آن ابعاد بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه ارتباطی با عملکرد کارکنان و .7جدول 

 سطح معناداری ضريب همبستگی متغیر مالک بینپیشمتغیر 

 مديريت

 سرمايه ارتباطی

 115/1 321/1 ابعاد عملکرد کارکنان

 115/1 026/1 توانايی

 115/1 050/1 وضوح و شناخت شغلی

 115/1 579/1 ارزيابی و دادن بازخورد

 115/1 373/1 حمايت سازمانی

 165/1 577/1 اعتبار تصمیمات

 115/1 311/1 انگیزه

 115/1 017/1 محیط سازمانی

سطح معناداری رابطه بین مديريت سرمايه ارتباطی و عملکرد  که دهدیم نشان 7 جدول

( کمتر است؛ لذا بین مديريت سرمايه ارتباطی و عملکرد 11/1کارکنان از سطح معناداری )

غلی آنان عملکرد ش، کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و با میزان سرمايه ارتباطی

. در سنجش رابطه مديريت سرمايه ارتباطی با ابعاد عملکرد کارکنان مشخص ابديیمافزايش 

مايت ح، وضوح و شناخت شغلی، ابعاد توانايی بین مديريت سرمايه ارتباطی با شد که

 اما بین مديريت، انگیزه و محیط سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت، سازمانی

سرمايه ارتباطی با ابعاد ارزيابی و دادن بازخورد و اعتبار تصمیمات رابطه معناداری مشاهده 

 ضريب همبستگی اين رابطه مثبت بود. هرچند، نشد

ناداری رابطۀ مع نکنارکا فکری با ابعاد عملکرد سرمايۀ یهامؤلفهپرسش چهارم: آيا بین 

 وجود دارد؟

 هد:دات ابعاد هفتگانه عملکرد کارکنان را نشان میمیانگین و انحراف معیار نمر، 5 جدول

 میانگین و انحراف معیار ابعاد هفتگانه عملکرد کارکنان .8جدول 

 توانايی ابعاد عملکرد
وضوح و 

 شناخت شغلی

حمايت 

 سازمانی
 انگیزه

ارزيابی و دادن 

 بازخورد

 اعتبار

 تصمیمات

 محیط

 سازمانی

 2/77 0/55 7/52 5/57 3/52 6/52 2/51 میانگین

 6/51 0/51 3/57 2/52 5/50 7/51 5/52 انحراف معیار
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بر بهبود روابط عملکرد کارکنان به  مؤثرمیانگین نمرات ابعاد  دهدیمنشان  5جدول 

، (7/52ارزيابی و دادن بازخورد )، (2/51) يیتوانا، (5/57) زهیانگترتیب میزان اهمیت: 

و  (0/55) ماتیتصماعتبار ، (3/52) یسازمانحمايت ، (6/52) یشغلوضوح و شناخت 

 ،عملکرد گانههفتابعاد  مشخص شد که درنتیجه( است. 2/77محیط سازمانی ) درنهايت

حیط سازمانی و م نيترتیبااهم عنوانبهانگیزه  وری کارکنان داشته ومثبتی بر بهره تأثیر

 وری کارکنان است.در بهبود بهره بُعد نيترتیاهمکم عنوانبه

 گیرینتیجهبحث و 

سرمايه  یهامؤلفهمیانگین  بود و چون 25/3، سرمايه فکری کارکنان میانگین، هاافتهي بر اساس

شد.  ديیأتلذا متوسط به باال بودن سطح سرمايه فکری کارکنان  بیشتر بود 3از امتیاز ، فکری

 ويو کلود( 5390همکاران )شعبانی و ، (5392شکیبايی و عبداللهی )، اين يافته با نتايج ناظم

 مديريت ( دريافتند که بین5392شکیبايی و عبداللهی )، ناظم زيرا، ( همخوانی داشت2116)

داشت. بر اساس يافته شعبانی  معناداری وجود رابطه کارکنان کاری عملکرد با سرمايه فکری

 ه وودشگاهی بدان های عمومی بیشتر ازمیزان سرمايه فکری در کتابخانه (5390همکاران )و 

تر و ناسبم عمومیهای وضعیت سرمايه انسانی نسبت به ساختاری و ارتباطی در کتابخانه

( دريافت که 2116) ويکلود نیچنهمسرمايه فکری معنادار بود.  هایمؤلفهاختالف بین 

از  بايد آن سنجش و ارزيابی برای و است سازمان هر عنصر نيترباارزش از فکری سرمايه

 مقیاسی توانندمی تنها سنتی هایشیوه و کرد استفاده خاص هایسبک و نوين هایشیوه

 باشند. فیزيکی و غیردانشی هایدارايی برای سنجش

 هاافتهي، (11/1آزمون )کمتر از  معنادار بودن سرمايه انسانی با توجه به سطح مؤلفهدر 

داشته  عملکرد کارکنان وجود و انسانی مديريت سرمايه بین معناداری نشان داد که رابطه

( و 5396همکاران )نیازمند و ، (5356) یبطحاي و کريمی نتايج حاجی که اين يافته با

( و نیازمند و 5356) یبطحاي و کريمی حاجی زيرا؛ ( همخوانی داشت2151لوپزداس )

 ارتباطی(ساختاری و ، انسانیفکری ) سرمايه یهامؤلفه( بیان کردند که بین 5396همکاران )

 معنادار تأثیرات و رابطه شدت داشت و وجود مثبتی و رابطه معنادار سازمانی عملکرد با
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تأيید  مورد سازمانی عملکرد با عناصر میان اين رابطه و يکديگر با فکری سرمايه یهامؤلفه

دار سرمايه فکری با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنا یهامؤلفه تکتکبین  نیچنهم بود.

 نیتبی تأثیر مثبتی در تواندمی انسانی سرمايه مؤلفه توان نتیجه گرفت کهوجود داشت. می

( 2151لوپزداس )باشد. بر اساس يافته  سازمان و افزايش عملکرد کارکنان سازمان وریبهره

 سازمانی هایفناوری با مرتبط فکری سرمايه چهارچوب شناسايی و شناختن، دانش عصر در

 گرفته بر در را انسانی ای از سرمايهگسترده مجموع فکری سرمايه است که ضروری الزم و

 فکری سرمايه مديريت از که هايیسازمان و شود مربوط انسانی منابع به خاص طوربه و

 هایسرمايه ارتقای برای ابزاری به آن تبديل بهینه و انسانی سرمايه بايد با هستند مندبهره

 کنند. عمل ترموفق خود سازمان اعتباری و مالی

تر بودن ( و کوچک123/1آزمون ) معناداری سرمايه ساختاری با توجه به سطح مؤلفهدر  

 و ساختاری بین سرمايه معناداری رابطه توان چنین تحلیل کرد کهمی 11/1آن از سطح 

؛ ( همخوانی داشت5396همکاران )و  یاقلعهداشت. اين يافته با يافته  عملکرد کارکنان وجود

یم بر مستق طوربهيادگیری سازمانی ، شناختیروانتوانمندسازی ، زيرا سرمايه ساختاری

کنان دارد غیرمستقیم بر عملکرد کار تأثیرداشته اما سرمايه فکری  تأثیرعملکرد کارکنان 

 است. ذارتأثیرگسرمايه فکری بر عملکرد کارکنان  ی سرمايه ساختاری بیشتر ازطوربه

نشان داد بین سرمايه  هاافتهي( 51/1) یمعنادار سطح سرمايه ارتباطی با توجه به مؤلفهدر 

 هایژوهشپارتباطی و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود نداشت. اين يافته با نتیجه 

آذر زيرا حسین پور و ؛ ( همخوان نبود2150) ایآنستاس( و پتروس و 5391آذر )حسین پور و 

سرمايه  شناختی و ارتباطی بُعد سرمايه فکری و ارتباطی و انسانی مؤلفهکه  ( دريافتند5391)

 سرمايه . بر اساس تعريفگذاردیماز خود بر جای  بیشترين اثرات را بر عملکرد اجتماعی

که  يیهاهگروافراد و ، هاسازمانارتباطی که يک دارايی نامشهود است و ارتباط کیفی بین 

 و موجب افزايش دهدیمحفظ و پرورش ، را توسعه کنندیمدريک فعالیت با هم همکاری 

لئو ( و 2150پتروس و آنستاسیا ) هایپژوهشاين يافته مغاير با نتیجه  که گرددیمرقابت 

جديد  فناوری، اينترنتنوآوری در  توان برای توسعهفکری می يۀاز سرمازيرا ؛ بود (2151)

اين  رد به شرطی که فضای همکاری بیشتر شود.، های فراوانی بردهای ديجیتال بهرهو رسانه
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منابع ملموس و نامشهود به نفع همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته و اين ارتباط ، همکاری

فکری  هسرماي شود و منابعدر سطح جهان می یاکتابخانهنیبافزايی و رقابت علمی موجب هم

ئو لتوانند بر اساس میزان تأثیرشان در سرمايه فکری ارزش بیافرينند. ها میدر انواع کتابخانه

فکری  سرمايه با مديريت هاسازمانارزش  افزايش اهمیت توجه به ( نیز بیان کرد که2151)

 ديرا با ریفک سرمايه عملکرد که است رقابتی شدتبه بر سرمايه ارتباطی در محیط تأکیدو 

 کرد. تلقی رقابتی یهاتيمز کسب و بیشتر نوآوری به دستیابی کلیدی عنصر

رد ابعاد برای بهبود روابط عملک نيمؤثرترهای حاصل از پرسش چهارم نشان داد که يافته

، شغلی وضوح و شناخت، ارزيابی و دادن بازخورد، توانايی، نیروی انسانی به ترتیب: انگیزه

در  گانهتهفاعتبار تصمیمات و محیط سازمانی بود و بدين ترتیب ابعاد ، حمايت سازمانی

، ناظم ژوهشپو همبستگی مثبت داشتند. اين يافته با نتیجه  تأثیربهبود عملکرد نیروی انسانی 

ری ومثبتی بر بهره تأثیر، گانههفتزيرا ابعاد ؛ ( همخوانی داشت5392شکیبايی و عبداللهی )

 ان است.وری کارکنان در سازمدر بهبود بهره بُعدنخستین ، داشته و انگیزهعملکرد کارکنان 

 هایجنبه و دنبال را متفاوتی اهداف، کارکنان عملکرد و فکری سرمايه، با اين تفاسیر

 در فکری هایفعالیت از وسیعی و طیف برگرفته در را های سازمانیفعالیت از مختلفی

هستند. مديريت  دانش از استفاده تا دانش يادگیری و کارگیریبه، از خلق، سازمان درون

 خلق بر و شودمی گرفته نظر در سازمان راهبردی و عالی مديريت سطوح در فکری سرمايه

، سرمايه فکری مديريت هدف دارد. تأکید سازمانی هایدارايی دل از ارزش و استخراج

 در ارزش سازمان هایقابلیت و هاتوانايی بهبود جهت در سرمايه اين از استفاده و خلق

 در سازمان مديريت برای الزم سازنده اجزای، مفهوم دو است. اين راهبردی اندازچشم

 و ادغام يکديگر با، هاهدف و تحقق اثربخشی باال بردن برای بايد و هستند جديد هزاره

 انسانی نیروی عملکرد و سازمانی رفتار سازمان به هر وریبهره حقیقت در شوند. يکپارچه

 عوامل ترينمهم از و رقابتی يک مزيت امروز دنیای در دانش .است وابسته سازمان آن

 توجه با حاضر تالش شد در پژوهش .شود مديريت و هدايت بايد شود ومی محسوب تولید

 سرمايه با مرتبط نظری مفاهیم از کلی جديد؛ تصويری عصر محوردانش هایبه نیاز سازمان

کارکنان جهت  و به مديران هايافته و نتايج اعالم با و ارائه شود کتابخانه عمومیدر  فکری
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 هآن بود که سرماي، حاضر پژوهشيافته  ترينمهم. کندکمک  اجرايی و عملکردی وریبهره

 سرمايه اما؛ است تأثیرگذار مثبت طوربه تدريجی نوآوری انسانی و ساختاری بر ظرفیت

زيرا سرمايه ارتباطی شامل محیط بیرون و اطراف کتابخانه ؛ نداشت تأثیریامر  اين در ارتباطی

تواند است و اين يافته می غیرهاطالعات و  کنندگانتأمینمانند روابط با ناشران و قرارداد با 

ها ابخانهعمومی استان گلستان با ساير کت یهاکتابخانهناشی از همکاری و رقابت ضعیف بین 

 اشد.و کاربران خويش ب

 توان گفت گزينش و ارزيابی صحیح کارکناندر مبحث عملکرد کارکنان و ابعاد آن می

بر بهبود عملکرد آنان جهت ارائه خدمت به مشتريان از اهمیت بااليی  مؤثرو يافتن عوامل 

وجه بیشترين امتیاز به انگیزه تعلق گرفت. لذا ضمن ت گانههفتبرخوردار است. از میان ابعاد 

 مديران بايد به ايجاد انگیزه در کارکنان اهتمام، ديگر عملکرد و افزايش مناسب آن به ابعاد

د. آنان خوب دارن رجوعاربابمعموالً ارتباط بهتری با ، زيرا کارکنان با انگیزه؛ داشته باشند

ر دترين سطح خدمات کتابخانه است و يکی از عالی رجوعاربابرضايت  کسب دانندیم

 گردد.سودآوری در اين سازمان حاصل می، نیل به اين هدف صورت

رسانی و ارائه خدمات به مردم است و های عمومی استان گلستان اطالعرسالت کتابخانه

برای ارائه خدمات بهتر به اعضا بايد دانش خود را در حوزه سرمايه فکری افزايش داده و از 

ی زه بپردازند. برای حصول به اين امر بايستآن به توسعه و گسترش اين حو یهامؤلفهطريق 

، اشنددارای تفکر يادگیری بیشتر ب شوند کهخاص جذب  هایمهارتکارکنانی با تخصص و 

ت مربوطه و تخصص کافی در زمینه فعالی تجربهبا ، دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط با شغل

بر  هانآا داشته باشند. انتخاب ر هاآنباشند. به مباحث روز آشنا و انگیزه الزم برای اجرای 

اطالعات و آگاهی از تحوالت  یروزرسانبه، شايستگی باشد. آموزش ضمن خدمت اساس

برای آنان ضروری است. حمايت مداوم و تشويق کارکنان برتر به لحاظ  یالمللنیبدانش 

 نیز بايد در ساختار سازمانی ديده شود. پشتیبانی از فعالیت یساالرستهيشاعملکرد و ايجاد 

ته و پیشرف یاز ساختارهااستفاده ، دانش گذاریاشتراکايجاد فرهنگ تعامل و ، گروهی

های دستیابی به اطالعات در راستای تقويت سرمايه یسازسادهاطالعاتی برای  یهانظام

 رسانیطالعابايد از ابزارهای  هاکتابخانهد. ها بايد صورت گیرساختاری و ارتباطی کتابخانه
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های ديجیتال بهره برده و سطح خدمات خود را فناوری جديد و رسانه، اينترنت ازجمله

های ايران و های دانشی و کنسرسیومی در استانگسترش دهند و با پیوستن به ديگر شبکه

 ررگذارتیتأثرا روزآمد و عملکرد خود را ارتقا داده و سرمايه فکری خود ، ساير کشورها

 شوند.در سطح جهانی  یاکتابخانهنیبافزايی و رقابت علمی تا سبب هم کنند

 منابع

 یاهيسرما فکری سرمايه. (5355) .فرزانه، صادقی و حمیدرضا، يوسفی ،مصطفی، آشنا

، (10)6، مالیات پژوهشنامه فصلنامه .کشور مالیاتی سازمان امور در مؤثر و ارزشمند

511-539. 

 فکری )مزيت یهاهيسرما مديريت(. 5356) .هیعط، بطحايی و عباسعلی، کريمی حاجی

 بازرگانی. نشر تهران: .کاربردها( و مفاهیم ینيآفرارزش - راهبردی

بررسی رابطه سرمايه فکری و اجتماعی با عملکرد (. 5391) .یمهد، آذر و داوود، حسین پور

 .59-29، (7)3، نشريه مديريت توسعه و تحول .مديران و کارکنان ازنظرسازمانی 

 .تهران پاسارگاد بانک شعب عملکرد بر فکری سرمايه تأثیر .(5359) .سارا، رشیدی

 دانشگاه، تحول مديريت گرايش مديريت بازرگانی ارشد کارشناسی نامهانيپا

 اصفهان.

دفتر بهبود مديريت . تهران: ارزيابی عملکرد(. 5352) .کشورريزی سازمان مديريت و برنامه

 و ارزيابی عملکرد: معاونت امور مديريت و منابع انسانی.

 .(5390) .یمرتض، محمدی استانی و سعید، رجايی پور ،حمیده، جعفری ،احمد، شعبانی

عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان بر  یهاکتابخانهمقايسه سطح سرمايه فکری در 

 .3-22 ،(2)5، شناسی فصلنامه مطالعات دانش .اساس ديدگاه بونتیس

ساختاری  رابطه بررسی .(5396) .عباسعلی ، میرآقايی و بهناز، مهاجران ،رضایعل، یاقلعه

و يادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان  شناختیروانتوانمندسازی ، سرمايه فکری

 .63-70، (5)57، فصلنامه بیمارستان .دانشگاه علوم پزشکی تهران
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نقش سرمايه اجتماعی در ايجاد سرمايه فکری . (5356) .بهروز، قلیچ لی و اصغر، مشبکی

-505، (5)59، مجله دانش مديريت .سازمان )مطالعه دو شرکت خودروساز ايران(

521. 

رابطه بین مديريت  .(5395) .زهره، شکیبايی و اکبرعلی، عبداللهی آهی ،فتاح، ناظم

 .اسالمی شرق استان تهرانگاه آزاد فکری با عملکرد کارکنان دانش هایيهسرما

 .559-501، (57)1، پژوهش اجتماعی

 و استراتژيک مديريت مراحل میان چندگانه مراحل تعیین(. 5359) .پیمان، يارمحمدزاده
 .اصفهان دولتی یهادانشگاه در فکری سرمايه یهامؤلفهبا  دانش تبديل فرايند

 اصفهان. دانشگاه، آموزشی مديريت دکترای نامهپايان
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