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چکیده
هدف :تعیین رابطه بین مديريت سرمايه فکری با عملکرد و ابعاد آن در کارکنان کتابخانههای عمومی استان
گلستان است .روش پژوهش :نوع پژوهش ،توصیفی و روش آن پیمايشی -تحلیلی است .کل جامعه آماری
 515نفر از کتابداران در  17کتابخانه عمومی بودند که  553نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده با استفاده
از پرسشنامههای استاندارد مديريت سرمايه فکری بونتیس و پرسشنامه عملکرد اچیو ،موردسنجش قرار
گرفتند .تحلیل يافتهها با آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت .يافتهها نشان داد میانگین سرمايه فکری
کارکنان ،با میانگین  3/25در حد متوسط به باال بوده و بین مديريت سرمايههای انسانی ،ساختاری و ارتباطی
با عملکرد کارکنان و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .از بین ابعاد هفتگانه عملکرد ،بُعد انگیزه
بهعنوان نخستین عامل ،تأثیر مثبتی بر بهرهوری عملکرد کارکنان داشت .اصالت اثر :اگر سرمايه فکری در
سازمان بهطور دائم در جريان باشد ،میتوان عملکرد باالی سازمان را انتظار داشت و بهتبع آن رضايت
کارکنان و مراجعان را .برای تولید ارزش در سازمان ،دارايیهای نامشهود که بهطور بالقوه وجود دارد بايد به
فعل درآيند .سرمايههای انسانی ،ساختاری و ارتباطی بهعنوان مؤلفههای سرمايه فکری میتواند تأثیر مثبتی بر
عملکرد کارکنان کتابخانه داشته باشد .کارکنان در کتابخانه با تولید دانش به اشاعه آن میپردازند (سرمايه
انسانی) ،با ارتباطاتی که با يکديگر برقرار کرده ،در ارتقای خدمات کتابخانه تالش میکنند (سرمايه
ساختاری) و ارتباطات بیرونی کتابخانه را از طريق درک بهتر مراجعان و استفادهکنندگان بهبود میبخشند
(سرمايه ارتباطی).
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مقدمه
در تاريخ پر فراز و نشیب دانش ،مرحله گذر از عصر صنعت به عصر اطالعات فرا رسید و
نقش راهبردی سرمايه فکری برای کاهش هزينه ،افزايش کیفیت محصول و رقابتپذيری
برای مديران روشن شد .امروزه گرانقیمتترين سازمانهای جهان ،شرکتهای چندملیتی
تولید نفت ،طال يا ديگر منابع نیستند ،بلکه شرکتهايی در طراز اول جهانی میدرخشند که
بر پايه سرمايه فکری تشکیل شدهاند .شرکت گوگل يکی از اين شرکتهاست .تداوم
پیشرفت اين سازمانها به عنصر حیاتی سرمايه فکری وابستهاند (مشبکی و قلیچ لی.)5356 ،
مهمترين راهبرد سازمانهای پیشرو در اولويت قرار دادن سرمايه فکری بهمنظور خلق و
افزايش ارزش سازمانی است.
نظريه سرمايه فکری به سازمان و منابع آن بهصورت تلفیقی از ديدگاه منبع محور 5و
دانشمحور 2مینگرد .در ديدگاه منبع محور تمايز جدی میان انواع منابع سازمانی نیست؛ اما
در ديدگاه دانشمحور (مديريت دانش) همه توجهات به سمت دانش سازمانی و انواع
صريح و پنهان آن متمرکز میشود .ديدگاه سرمايه فکری ،توسعه ديدگاه دانشمحور است
و بر شناسايی و مديريت همه سرمايهها بهويژه منابع ناملموس 3سازمان تأکید میکند .منابع
ناملموس شامل دانش ،تجربه و مهارت کارکنان ،سرمايه اجتماعی و فرهنگی و دارايیهای
ارتباطی با مجموعه ذینفعان بیرونی سازمان هستند (مشبکی و قلیچ لی.)5356 ،
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

استوارت 0سرمايه فکری را دانش مفید و کاربردی تعريف کرده که شامل استعداد،
مهارت و روابطی است و میتواند به ايجاد ارزش منجر شود (استوارت.)2005 ،
نظريهپردازان و پژوهشگران در سرمايه فکری بر سه مؤلفه اتفاقنظر دارند :سرمايه انسانی،
ساختاری و ارتباطی يا سرمايه مشتری .سرمايه انسانی ،نگرش ،دانش ،مهارت ،نوآوری،
دانش ضمنی موجود در ذهن و تجربیات افراد و مديران يک سازمان است .سرمايه
ساختاری ،رويدادها و همکاری میان افراد در سازمان ،چه افرادی که سازمان را ترک يا
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درون سازمان باقی میمانند .سرمايه ارتباطی يا سرمايه مشتری ،يک دارايی نامشهود است
که ارتباط کیفی بین سازمانها ،افراد و گروههايی که در يک فعالیت با هم همکاری میکنند
را پرورش ،حفظ و توسعه میدهد .سرمايه فکری در عصر جديد ،نقش راهبردی در تداوم
حیات سازمان و رقابتپذيری و رشد و توسعه آن دارد (يارمحمدزاده .)5359 ،شکل يک،
مؤلفههای سرمايه فکری را نشان میدهد:

شکل  .1مؤلفههای سرمایه فکری (یارمحمدزاده)1381 ،

يکی از سازمانهای تأثیرگذار در پیشرفت بشر ،کتابخانهها بوده و هستند .آنها میتوانند
با بهرهگیری هر چه بیشتر از سرمايه فکری ،اثرگذاری خود را افزايش و دستیابی به اهداف
را تسهیل نمايند (داونپورت و پروساک .)2000 ،5برای بررسی میزان دستیابی به اهداف هر
سازمانی و نیز کتابخانهها ،بايد از نظام ارزيابی استفاده کرد؛ زيرا نبود ارزيابی در سازمان
نشان میدهد که سازمان به حال خود رها شده؛ درنتیجه سازمان بهسوی انهدام حرکت کرده
و «اصطالح» مرگ سازمان اشاره به همین وضعیت دارد .آنچه در دنیای واقعی اتفاق میافتد،
میدهد نبود نظام ارزيابی و دريافت بازخوردها ،باعث عقبماندگی و نامتناسب شدن
محصوالت و خدمات با نیازها گرديده و سرانجام اين فرايند ،مرگ تدريجی سازمان را در
پی خواهد داشت (سازمان مديريت و برنامهريزی کشور.)5352 ،
اهداف نظام ارزيابی و بهخصوص ارزيابی سرمايههای فکری سازمان از نظر اندرسون
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سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

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

شامل بهبود مديريت داخلی؛ گزارش دهی به خارج سازمان؛ افزايش بهرهوری و بهبود
1. Davenport and Prosac
2. Anderson
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حسابداری مالی است (رشیدی .)5359 ،میزان رشد و توسعه سرمايه فکری که بهوسیله
ارزيابی به دست میآيد ،يکی از شاخصهای توسعهيافتگی است (يارمحمدزاده.)5359 ،
ارزيابی به سازمان کمک می کند تا نتیجه اجرای راهبردی خود را گرفته و در صورت نیاز
آن را اصالح يا تغییر و فعالیتهای خود را گسترش داده و تنوع بخشد و درنهايت دارايیهای
خود را به ذینفعان ارائه دهد (آشنا ،يوسفی ،صادقی.)5355 ،
پژوهشهای زير در مطالعه مديريت سرمايههای فکری و عملکرد کارکنان انجام شده است:
حاجی کريمی و بطحايی ( )5356در پژوهش «مديريت سرمايههای فکری (مزيت
ارزشآفرينی مفاهیم و کاربردها)» دريافتند که بین مؤلفههای مديريت سرمايه فکری
(سرمايه انسانی ،ساختاری و ارتباطی) با عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد
و شدت رابطه و تأثیرات معنادار اجزای سرمايه فکری با يکديگر و رابطه اين عناصر با
عملکرد سازمانی مورد تأيید است.

حسین پور و آذر ( )5390با مطالعه «بررسی رابطه سرمايه فکری و اجتماعی با عملکرد
سازمانی از نظر مديران و کارکنان» با روش توصیفی و تحلیلی به اين نتايج دست يافتند که
بُعد ارتباطی و انسانی سرمايه فکری و بُعد ارتباطی و شناختی سرمايه اجتماعی بیشترين اثرات
را بر عملکرد کارکنان دارد.
ناظم ،عبداللهی آهی و شکیبايی ( )5395در پژوهش «رابطه بین مديريت سرمايه فکری
با عملکرد کاری کارکنان دانشگاههای آزاد اسالمی شرق استان تهران» با استفاده از
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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پرسشنامههای استاندارد هرسی و بالنچارد 5و بونتیس 2به اين نتايج رسیدند که بین مديريت
سرمايه فکری (سرمايه انسانی ،ساختاری و ارتباطی) با عملکرد کاری کارکنان رابطه
معناداری وجود دارد.
شعبانی و همکاران ( )5390در «مقايسه سرمايه فکری در کتابخانههای عمومی و
دانشگاهی اصفهان» با  95نفر از کارکنان کتابخانههای عمومی و دانشگاهی ،دريافتند که
سطح سرمايه فکری در کتابخانههای عمومی بیشتر از دانشگاهی و وضعیت سرمايه انسانی
1. Herci and Belanchard
2. Bontis
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نسبت به سرمايه ساختاری و ارتباطی در کتابخانههای عمومی مناسبتر و اختالف بین
مؤلفههای سرمايه فکری معنادار بود .بین سطح سرمايه فکری در کتابخانههای عمومی و
دانشگاهی از نظر ويژگیهای جمعیتشناختی تفاوتی وجود نداشت اما در ويژگی سِمَت
شغلی تفاوت معنادار بود.
قلعهای و همکاران ( )5396در «بررسی رابطه ساختاری سرمايه فکری ،توانمندسازی
روانشناختی ،يادگیری سازمان و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران» با استفاده
از چهار مقیاس سرمايۀ فکری ،توانمندسازی روانشناختی ،يادگیری سازمانی و عملکرد به
اين نتیجه رسیدند که سرمايه ساختاری ،توانمندسازی روانشناختی ،يادگیری سازمانی بهطور
مستقیم اما سرمايه فکری تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد کارکنان دارد بهطوریکه سرمايه
ساختاری بیشتر از سرمايه فکری بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است.
نیازمند و همکاران ( )5396با «بررسی رابطه سرمايه فکری با عملکرد سازمانی در مرکز
منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری شیراز» با استفاده از پرسشنامه بونتیس دريافتند که بین
اجزای سرمايه فکری (انسانی ،ساختاری و ارتباطی) در اين مرکز ارتباط مثبت و قوی وجود
دارد و بین تکتک اجزای سرمايه فکری با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار است.
کلوديو ،)2006( 5در پژوهش «رويکرد تطبیقی اندازهگیری سرمايه فکری» بیان داشت
که چالشهای فراروی سازمانها در يک اقتصاد پويا ،نیازمند استفاده از دارايیهای
ناملموس برای کسب جايگاه رقابتی در بازار است .وی اهمیت فزاينده سرمايه فکری در
نیازهای اطالعاتی نیست .سرمايه فکری از با ارزشترين عنصر هر سازمان است که برای
ارزيابی و سنجش آن بايد از شیوههای نوين و سبکهای خاص استفاده کرد و شیوههای
سنتی تنها مقیاسی برای سنجش دارايیهای غیر دانشی و فیزيکی هستند.
لوپزداس ،)2050( 2طی مطالعهای نشان داد که در عصر دانش امروزی ،شناختن و
شناسايی چهارچوب سرمايه فکری مرتبط با فناوریهای سازمانی الزم و ضروری است.

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

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

1. Claudio
2. Lopesdos
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سرمايه فکری مجموع گستردهای از سرمايههای انسانی است و بهطور خاص به منابع انسانی
مربوط میشود و سازمانهايی که از مديريت سرمايه فکری بهرهمند هستند در نگاه به
سرمايه انسانی و تبديل بهینه آن به ابزاری برای ارتقای سرمايههای مالی و اعتباری سازمان
خود موفقتر عمل میکنند.
لئو و همکاران ،)2050( 5در تحقیق «قابلیت و کارايی سرمايه فکری در شرکتهای
تولیدکننده نیمههادی در تايوان» با استفاده از روش مرزی ناپارامتری تحلیل پوششی دادهها،
با توجه به اهمیت افزايش ارزش شرکت از طريق مديريت سرمايه فکری در محیط شديد
رقابتی دريافتند که عملکرد سرمايه فکری را بايد عنصر کلیدی دستیابی به نوآوری بیشتر
و کسب مزيتهای رقابتی در سازمانها تلقی کرد.
پتروس و آنستاسیا )2050( 2در پژوهش «تحلیل منابع سرمايه فکری برای شبکههای
کتابخانهای» ،به اين نتیجه رسیدند که از سرمايۀ فکری میتوان برای توسعه و نوآوری
اينترنت ،فناوری جديد و رسانههای ديجیتال بهره برد به شرطی که فضای همکاری بین
کتابخانهها بیشتر شود .زيرا منابع ملموس و نامشهود به نفع همه اعضای شبکه به اشتراک
گذاشته میشود .ايجاد همکاری ،تعاون ،کنسرسیوم ،لینکها و شبکههای مجازی ،سبب
همافزايی و رقابت علمی بینکتابخانهای در سطح جهان میشود و منابع سرمايه فکری در
انواع کتابخانهها میتوانند بر اساس میزان تأثیرشان در هريک از مقولههای سرمايه فکری،
ارزش بیافرينند.
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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با اين اوصاف ،هدف پژوهش حاضر ،تعیین و کشف رابطه بین مديريت سرمايههای
فکری و تأثیر آن بر ابعاد عملکرد کارکنان کتابخانههای عمومی استان گلستان 3بوده تا با
ارائه تصويری روشن از مديريت سرمايههای فکری و عملکرد آنان ،با پويايی همراه با
خالقیت ،نوآوریهايی در انجام فعالیتهای سازمانی خود ايجاد کرده و بهرهوری در
کتابخانهها افزايش يابد.
1. Lu and et al.
2. Petros and Anastasia
 .3در اين پژوهش بهمنظور ايجاد اختصار برای «کارکنان کتابخانههای عمومی استان گلستان» از «کارکنان» استفاده شد.
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مؤلفههای سرمايه فکری موردمطالعه در اين پژوهش ،سرمايۀ انسانی ،ساختاری و ارتباطی
(رابطهای) است .ابعاد عملکرد کارکنان نیز شامل توانايی ،وضوح و شناخت شغلی ،ارزيابی
و دادن بازخورد ،حمايت سازمانی ،اعتبار تصمیمات ،انگیزه و محیط سازمانی هستند.
پرسشهای پژوهش عبارتاند از:
 .5آيا بین مديريت سرمايۀ انسانی با عملکرد کارکنان و ابعاد آن رابطۀ معناداری وجود دارد؟
 .2آيا بین مديريت سرمايۀ ساختاری با عملکرد کارکنان و ابعاد آن رابطۀ معناداری وجود دارد؟
 .3آيا بین مديريت سرمايۀ ارتباطی با عملکرد کارکنان و ابعاد آن رابطۀ معناداری وجود دارد؟
 .0آيا بین مؤلفههای سرمايۀ فکری با ابعاد عملکرد کارکنان رابطۀ معناداری وجود دارد؟

روش
نوع پژوهش ،کاربردی و روش آن پیمايش -تحلیلی است .برای سنجش میزان مديريت
سرمايه فکری از پرسشنامه بونتیس (با  02سؤال) و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه اچیو

5

(با  25سؤال) در  17کتابخانه عمومی ،استفاده شد .کل جامعه آماری  515نفر از کتابداران
که بهصورت نمونهگیری تصادفی ساده 553 ،نفر موردمطالعه قرار گرفتند .جهت دستیابی به
روايی ابزار سنجش ،پرسشنامه بین تعدادی از صاحبنظران و کارکنان توزيع و با استفاده از
ضريب توافقی ،روايی آن تأيید گرديد .با آزمون ضريب آلفای کرونباخ ،پايائی پرسشنامه
بونتیس  0/535و پرسشنامه اچیو  0/512برآورده شد .تحلیل دادهها با آمار توصیفی و
استنباطی (شاخص 2KMOو آزمونهای کرويت بارتلت ،کولموگروف -اسمیرنف و

یافتهها
جهت تعیین کافی يا ناکافی بودن تعداد کارکنان ،از شاخص  KMOو برای شناسايی ساختار
سرمايه فکری و ابعاد عملکرد ،از آزمون بارتلت استفاده شد .با اجرای پژوهش از روايی ابزار

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

پیرسون و ضريب همبستگی) صورت گرفت.

سنجش اطمینان کافی حاصل شد .جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
1. Achiuo
2. Kaiser-Mayer-Olkin
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کولموگروف -اسمیرنف استفاده شد .اين آزمون برای کل و نیز تکتک متغیرها انجام
گرفت که نتايج آن در جدول يک آمده است:
جدول  .1آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
متغیرهای پژوهش

آماره Z

سطح معناداری

سرمايه فکری

5/560

0/531

سرمايه انسانی

5/550

0/567

سرمايه ساختاری

0/732

0/617

سرمايه ارتباطی

0/550

0/051

عملکرد کارکنان و ابعاد آن

0/695

0/750

توانايی

5/290

0/070

وضوح و شناخت شغلی

5/590

0/556

ارزيابی و دادن بازخورد

5/030

0/231

حمايت سازمانی

5/202

0/550

اعتبار تصمیمات

0/709

0/629

انگیزه

5/099

0/575

محیط سازمانی

5/250

0/505

جدول يک نشان میدهد که مقدار به دست آمده در تمام متغیرها بزرگتر از  0/01بوده
و دادهها دارای توزيع نرمال هستند.
دربیان ويژگیهای جمعیت شناختی کارکنان ،يافتههای زير به دست آمد:
جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی کارکنان

مرد

تا  1سال

50 - 6

21- 56

باالی 21

ديپلم

کاردانی

کارشناسی

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

سابقه کار (سال)

کارشناسی ارشد
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مشخصات فردی

جنسیت

سطح تحصیالت

فراوانی

65

12

52

36

39

26

5

22

15

32

درصد

10

06

55

32

30

23

7

20

01

25

ويژگی

زن
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جدول  2نشان میدهد بیشتر کارکنان از نظر جنسیت ،زن ،با سابقه کار  56تا  21سال و
دارای مدرک کارشناسی بودند.
جدول  ،3بیانگر نحوه توزيع مقیاس مديريت سرمايههای فکری در بین کارکنان است:
جدول  .3آمارههای توصیفی مدیریت سرمایههای فکری
میانگین

انحراف از میانگین

انحراف

مؤلفههای سرمايه

استاندارد

استاندارد

معیار

سرمايه انسانی

01/97

30

51/97

3/07

52/09

سرمايه ساختاری

31/60

20

55/60

3/36

55/30

سرمايه ارتباطی

03/29

25

51/29

0/29

55/07

فکری

میانگین

واريانس

جدول  3نشان میدهد :میانگین مؤلفه سرمايه فکری (انسانی ،ساختاری و ارتباطی)
 31/60 ،01/97و  03/29است ،با توجه به شاخص انحراف از میانگین استاندارد به ترتیب
سرمايه انسانی ،ارتباطی و ساختاری نمره بیشتری به دست آوردند بنابراين سرمايه انسانی در
بین کارکنان از بقیه ابعاد سرمايه فکری قویتر بوده است.
جدول  ،0آمارههای توصیفی مؤلفههای فکری با عملکرد کارکنان را نشان میدهد:
جدول  .4آمارههای توصیفی مؤلفههای سرمایه فکری با عملکرد کارکنان
مؤلفهها

عملکرد

تعداد

553

553

553

553

553

میانگین

3/50

3/21

3/55

3/26

3/25

انحراف

0/25

0/20

0/25

0/29

0/55

واريانس

0/00

0/06

0/05

0/05

0/03

دامنه تغییرات

5/50

5/10

5/35

2/07

5/01

حداقل

2/17

2/17

2/35

2/67

2/75

حداکثر

3/67

0/07

3/69

0/73

3/76

کارکنان

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

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

سرمايه ارتباطی

سرمايه انسانی

سرمايه ساختاری

سرمايه فکری

مؤلفههای سرمايه فکری ،از امتیاز  3بیشتر است (امتیاز  2 ،3 ،0 ،1 ،5برای گزينههای بسیار

73

فصلنامه مطالعات دانششناسی

کم ،کم ،متوسط ،زياد و بسیار زياد) ،لذا متوسط به باال بودن سطح سرمايه فکری کارکنان
تأيید شد.
پرسش اول :آيا بین مديريت سرمايۀ انسانی با عملکرد کارکنان و ابعاد آن رابطۀ معناداری
وجود دارد؟
جهت تعیین همبستگی و سطح معناداری بین مديريت سرمايه انسانی و عملکرد کارکنان
و ابعاد آن از آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد:
جدول  .5بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه انسانی با عملکرد کارکنان و ابعاد آن
متغیر پیشبین

مديريت سرمايه انسانی

متغیر مالک

ضريب همبستگی

سطح معناداری

ابعاد عملکرد کارکنان

0/215

0/006

توانايی

0/595

0/032

وضوح و شناخت شغلی

0/223

0/055

ارزيابی و دادن بازخورد

0/515

0/065

حمايت سازمانی

0/525

0/079

اعتبار تصمیمات

0/556

0/007

انگیزه

0/595

0/026

محیط سازمانی

0/225

0/059

جدول  1نشان میدهد سطح معناداری رابطه بین مديريت سرمايه انسانی و عملکرد از
سطح معناداری ( )0/01کمتر بوده؛ لذا بین مديريت سرمايه انسانی و عملکرد کارکنان رابطه
مثبت و معناداری وجود داشت و با افزايش میزان سرمايه انسانی در بین کارکنان ،عملکرد
شغلی افزايش میيافت .در سنجش رابطه مديريت سرمايه انسانی با ابعاد عملکرد مشخص
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

شد که بین مديريت سرمايه انسانی با ابعاد توانايی ،وضوح و شناخت شغلی ،اعتبار تصمیمات،
انگیزه و محیط سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت ،اما بین مديريت سرمايه انسانی
با ابعاد ارزيابی و دادن بازخورد و حمايت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد ،هرچند
ضريب همبستگی اين رابطه مثبت بود.
پرسش دوم :آيا بین مديريت سرمايۀ ساختاری با عملکرد کارکنان و ابعاد آن رابطۀ
معناداری وجود دارد؟
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برای تعیین همبستگی بین ارزيابی سرمايه ساختاری و عملکرد کارکنان و ابعاد آن از
آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد:
جدول  .6بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه ساختاری با عملکرد کارکنان و ابعاد آن
متغیر مالک

ضريب همبستگی

سطح معناداری

متغیر پیشبین

ابعاد عملکرد کارکنان

0/323

0/005

توانايی

0/556

0/005

وضوح و شناخت شغلی

0/506

0/262

مديريت سرمايه

ارزيابی و دادن بازخورد

0/537

0/505

ساختاری

حمايت سازمانی

0/225

0/059

اعتبار تصمیمات

0/596

0/037

انگیزه

0/330

0/005

محیط سازمانی

0/202

0/035

جدول  6نشان میدهد سطح معناداری رابطه بین مديريت سرمايه ساختاری و عملکرد
کارکنان از سطح معناداری ( )0/01کمتر بوده؛ لذا بین مديريت سرمايه ساختاری و عملکرد
کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و با افزايش میزان سرمايه ساختاری در
کارکنان ،عملکرد شغلی آنان افزايش يافت .در سنجش رابطه مديريت سرمايه ساختاری با
ابعاد عملکرد کارکنان مشخص شد ،بین مديريت سرمايه ساختاری با توانايی ،حمايت
سازمانی ،اعتبار تصمیمات ،انگیزه و محیط سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت،
اما بین مديريت سرمايه ساختاری با ابعاد وضوح و شناخت شغلی ،ارزيابی و دادن بازخورد
رابطه معناداری مشاهده نشد.
معناداری وجود دارد؟
جهت تعیین همبستگی بین مديريت سرمايه رابطهای و عملکرد کارکنان و ابعاد آن از
آزمون ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد:

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

پرسش سوم :آيا بین مديريت سرمايۀ ارتباطی با عملکرد کارکنان و ابعاد آن رابطۀ
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جدول  .7بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه ارتباطی با عملکرد کارکنان و ابعاد آن
متغیر مالک

ضريب همبستگی

سطح معناداری

متغیر پیشبین

ابعاد عملکرد کارکنان

0/321

0/005

توانايی

0/026

0/005

وضوح و شناخت شغلی

0/050

0/005

مديريت

ارزيابی و دادن بازخورد

0/579

0/015

سرمايه ارتباطی

حمايت سازمانی

0/373

0/005

اعتبار تصمیمات

0/577

0/065

انگیزه

0/311

0/005

محیط سازمانی

0/007

0/005

جدول  7نشان میدهد که سطح معناداری رابطه بین مديريت سرمايه ارتباطی و عملکرد
کارکنان از سطح معناداری ( )0/01کمتر است؛ لذا بین مديريت سرمايه ارتباطی و عملکرد
کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و با میزان سرمايه ارتباطی ،عملکرد شغلی آنان
افزايش میيابد .در سنجش رابطه مديريت سرمايه ارتباطی با ابعاد عملکرد کارکنان مشخص
شد که بین مديريت سرمايه ارتباطی با ابعاد توانايی ،وضوح و شناخت شغلی ،حمايت
سازمانی ،انگیزه و محیط سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت ،اما بین مديريت
سرمايه ارتباطی با ابعاد ارزيابی و دادن بازخورد و اعتبار تصمیمات رابطه معناداری مشاهده
نشد ،هرچند ضريب همبستگی اين رابطه مثبت بود.
پرسش چهارم :آيا بین مؤلفههای سرمايۀ فکری با ابعاد عملکرد کارکنان رابطۀ معناداری
وجود دارد؟
جدول  ،5میانگین و انحراف معیار نمرات ابعاد هفتگانه عملکرد کارکنان را نشان میدهد:
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79
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جدول  .8میانگین و انحراف معیار ابعاد هفتگانه عملکرد کارکنان
وضوح و

حمايت

شناخت شغلی

سازمانی
52/3

57/5

50/5

52/2

ابعاد عملکرد

توانايی

میانگین

51/2

52/6

انحراف معیار

52/5

51/7

انگیزه

ارزيابی و دادن

اعتبار

محیط

بازخورد

تصمیمات

سازمانی

52/7

55/0

77/2

57/3

51/0

51/6
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جدول  5نشان میدهد میانگین نمرات ابعاد مؤثر بر بهبود روابط عملکرد کارکنان به
ترتیب میزان اهمیت :انگیزه ( ،)57/5توانايی ( ،)51/2ارزيابی و دادن بازخورد (،)52/7
وضوح و شناخت شغلی ( ،)52/6حمايت سازمانی ( ،)52/3اعتبار تصمیمات ( )55/0و
درنهايت محیط سازمانی ( )77/2است .درنتیجه مشخص شد که ابعاد هفتگانه عملکرد،
تأثیر مثبتی بر بهرهوری کارکنان داشته و انگیزه بهعنوان بااهمیتترين و محیط سازمانی
بهعنوان کماهمیتترين بُعد در بهبود بهرهوری کارکنان است.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس يافتهها ،میانگین سرمايه فکری کارکنان 3/25 ،بود و چون میانگین مؤلفههای سرمايه
فکری ،از امتیاز  3بیشتر بود لذا متوسط به باال بودن سطح سرمايه فکری کارکنان تأيید شد.
اين يافته با نتايج ناظم ،شکیبايی و عبداللهی ( ،)5392شعبانی و همکاران ( )5390و کلوديو
( )2006همخوانی داشت ،زيرا ناظم ،شکیبايی و عبداللهی ( )5392دريافتند که بین مديريت
سرمايه فکری با عملکرد کاری کارکنان رابطه معناداری وجود داشت .بر اساس يافته شعبانی
و همکاران ( )5390میزان سرمايه فکری در کتابخانههای عمومی بیشتر از دانشگاهی بوده و
وضعیت سرمايه انسانی نسبت به ساختاری و ارتباطی در کتابخانههای عمومی مناسبتر و
اختالف بین مؤلفههای سرمايه فکری معنادار بود .همچنین کلوديو ( )2006دريافت که
سرمايه فکری از با ارزشترين عنصر هر سازمان است و برای ارزيابی و سنجش آن بايد از
شیوههای نوين و سبکهای خاص استفاده کرد و شیوههای سنتی تنها میتوانند مقیاسی
برای سنجش دارايیهای غیردانشی و فیزيکی باشند.
نشان داد که رابطه معناداری بین مديريت سرمايه انسانی و عملکرد کارکنان وجود داشته
که اين يافته با نتايج حاجی کريمی و بطحايی ( ،)5356نیازمند و همکاران ( )5396و
لوپزداس ( )2050همخوانی داشت .زيرا حاجی کريمی و بطحايی ( )5356و نیازمند و
همکاران ( )5396بیان کردند که بین مؤلفههای سرمايه فکری (انسانی ،ساختاری و ارتباطی)
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در مؤلفه سرمايه انسانی با توجه به سطح معناداربودن آزمون (کمتر از  ،)0/01يافتهها

با عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود داشت و شدت رابطه و تأثیرات معنادار
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مؤلفههای سرمايه فکری با يکديگر و رابطه میان اين عناصر با عملکرد سازمانی مورد تأيید
بود .همچنین بین تکتک مؤلفههای سرمايه فکری با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار
وجود داشت .میتوان نتیجه گرفت که مؤلفه سرمايه انسانی میتواند تأثیر مثبتی در تبیین
بهرهوری سازمان و افزايش عملکرد کارکنان سازمان باشد .بر اساس يافته لوپزداس ()2050
در عصر دانش ،شناختن و شناسايی چهارچوب سرمايه فکری مرتبط با فناوریهای سازمانی
الزم و ضروری است که سرمايه فکری مجموع گستردهای از سرمايه انسانی را در بر گرفته
و بهطور خاص به منابع انسانی مربوط شود و سازمانهايی که از مديريت سرمايه فکری
بهرهمند هستند بايد با سرمايه انسانی و تبديل بهینه آن به ابزاری برای ارتقای سرمايههای
مالی و اعتباری سازمان خود موفقتر عمل کنند.
در مؤلفه سرمايه ساختاری با توجه به سطح معناداری آزمون ( )0/023و کوچکتر بودن
آن از سطح  0/01میتوان چنین تحلیل کرد که رابطه معناداری بین سرمايه ساختاری و
عملکرد کارکنان وجود داشت .اين يافته با يافته قلعهای و همکاران ( )5396همخوانی داشت.
زيرا سرمايه ساختاری ،توانمندسازی روانشناختی ،يادگیری سازمانی بهطور مستقیم بر
عملکرد کارکنان تأثیر داشته اما سرمايه فکری تأثیر غیرمستقیم بر عملکرد کارکنان دارد
بهطوری سرمايه ساختاری بیشتر از سرمايه فکری بر عملکرد کارکنان تأثیرگذار است.
در مؤلفه سرمايه ارتباطی با توجه به سطح معناداری ( )0/51يافتهها نشان داد بین سرمايه
ارتباطی و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود نداشت .اين يافته با نتیجه تحقیقات حسین
پور و آذر ( )5390و پتروس و آنستاسیا ( )2050همخوان نبود .زيرا حسین پور و آذر ()5390
دريافتند که مؤلفه ارتباطی و انسانی سرمايه فکری و بُعد ارتباطی و شناختی سرمايه اجتماعی
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

بیشترين اثرات را بر عملکرد از خود بر جای میگذارد .بر اساس تعريف سرمايه ارتباطی که
يک دارايی نامشهود است و ارتباط کیفی بین سازمانها ،افراد و گروههايی که دريک فعالیت
با هم همکاری میکنند را توسعه ،حفظ و پرورش میدهد و موجب افزايش رقابت میگردد
که اين يافته مغاير با نتیجه تحقیقات پتروس و آنستاسیا ( )2050و لئو ( )2050بود .زيرا از
سرمايۀ فکری میتوان برای توسعه نوآوری در اينترنت ،فناوری جديد و رسانههای ديجیتال
بهرههای فراوانی برد ،به شرطی که فضای همکاری بیشتر شود .در اين همکاری ،منابع
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ملموس و نامشهود به نفع همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته و اين ارتباط موجب
همافزايی و رقابت علمی بینکتابخانهای در سطح جهان میشود و منابع سرمايه فکری در
انواع کتابخانهها می توانند بر اساس میزان تأثیرشان در سرمايه فکری ارزش بیافرينند .لئو
( )2050نیز بیان کرد که توجه به اهمیت افزايش ارزش سازمانها با مديريت سرمايه فکری
و تأکید بر سرمايه ارتباطی در محیط بهشدت رقابتی است که عملکرد سرمايه فکری را بايد
عنصر کلیدی دستیابی به نوآوری بیشتر و کسب مزيتهای رقابتی تلقی کرد.
يافتههای حاصل از پرسش چهارم نشان داد که مؤثرترين ابعاد برای بهبود روابط عملکرد
نیروی انسانی به ترتیب :انگیزه ،توانايی ،ارزيابی و دادن بازخورد ،وضوح و شناخت شغلی،
حمايت سازمانی ،اعتبار تصمیمات و محیط سازمانی بود و بدين ترتیب ابعاد هفتگانه در
بهبود عملکرد نیروی انسانی تأثیر و همبستگی مثبت داشتند .اين يافته با نتیجه تحقیق ناظم،
شکیبايی و عبداللهی ( )5392همخوانی داشت .زيرا ابعاد هفتگانه ،تأثیر مثبتی بر بهرهوری
عملکرد کارکنان داشته و انگیزه ،نخستین بُعد در بهبود بهرهوری کارکنان در سازمان است.
با اين تفاسیر ،سرمايه فکری و عملکرد کارکنان ،اهداف متفاوتی را دنبال و جنبههای
مختلفی از فعالیتهای سازمانی را در برگرفته و طیف وسیعی از فعالیتهای فکری در
درون سازمان ،از خلق ،بهکارگیری و يادگیری دانش تا استفاده از دانش هستند .مديريت
سرمايه فکری در سطوح مديريت عالی و راهبردی سازمان در نظر گرفته میشود و بر خلق
و استخراج ارزش از دل دارايیهای سازمانی تأکید دارد .هدف مديريت سرمايه فکری،
خلق و استفاده از اين سرمايه در جهت بهبود توانايیها و قابلیتهای ارزش سازمان در
چشمانداز راهبردی است .اين دو مفهوم ،اجزای سازنده الزم برای مديريت سازمان در
يکپارچه شوند .در حقیقت بهرهوری هر سازمان به رفتار سازمانی و عملکرد نیروی انسانی
آن سازمان وابسته است .دانش در دنیای امروز يک مزيت رقابتی و از مهمترين عوامل
تولید محسوب میشود و بايد هدايت و مديريت شود .در پژوهش حاضر تالش شد با توجه
به نیاز سازمانهای دانشمحور عصر جديد؛ تصويری کلی از مفاهیم نظری مرتبط با سرمايه

سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

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

فکری در کتابخانه عمومی ارائه شود و با اعالم نتايج و يافتهها به مديران و کارکنان جهت
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بهرهوری اجرايی و عملکردی کمک نمايد .مهمترين يافته تحقیق حاضر ،آن بود که سرمايه
انسانی و ساختاری بر ظرفیت نوآوری تدريجی بهطور مثبت تأثیرگذار است .اما سرمايه
ارتباطی در اين امر تأثیری نداشت .زيرا سرمايه ارتباطی شامل محیط بیرون و اطراف کتابخانه
مانند روابط با ناشران و قرارداد با تأمینکنندگان اطالعات و  ...است و اين يافته میتواند
ناشی از همکاری و رقابت ضعیف بین کتابخانههای عمومی استان گلستان با ساير کتابخانهها
و کاربران خويش باشد.
در مبحث عملکرد کارکنان و ابعاد آن میتوان گفت گزينش و ارزيابی صحیح کارکنان
و يافتن عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد آنان جهت ارائه خدمت به مشتريان از اهمیت بااليی
برخوردار است .از میان ابعاد هفتگانه بیشترين امتیاز به انگیزه تعلق گرفت .لذا ضمن توجه
به ابعاد ديگر عملکرد و افزايش مناسب آن ،مديران بايد به ايجاد انگیزه در کارکنان اهتمام
داشته باشند .زيرا کارکنان با انگیزه ،معموالً ارتباط بهتری با اربابرجوع دارند .آنان خوب
میدانند کسب رضايت اربابرجوع يکی از عالیترين سطح خدمات کتابخانه است و در
صورت نیل به اين هدف ،سودآوری در اين سازمان حاصل میگردد.
رسالت کتابخانههای عمومی استان گلستان اطالعرسانی و ارائه خدمات به مردم است و
برای ارائه خدمات بهتر به اعضا بايد دانش خود را در حوزه سرمايه فکری افزايش داده و از
طريق مؤلفههای آن به توسعه و گسترش اين حوزه بپردازند .برای حصول به اين امر بايستی
کارکنانی با تخصص و مهارتهای خاص جذب شوند که دارای تفکر يادگیری بیشتر باشند،
دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط با شغل ،با تجربه و تخصص کافی در زمینه فعالیت مربوطه
باشند .به مباحث روز آشنا و انگیزه الزم برای اجرای آنها را داشته باشند .انتخاب آنها بر
سال چهارم ،شماره  ،51بهار 79

اساس شايستگی باشد .آموزش ضمن خدمت ،بهروزرسانی اطالعات و آگاهی از تحوالت
دانش بینالمللی برای آنان ضروری است .حمايت مداوم و تشويق کارکنان برتر به لحاظ
عملکرد و ايجاد شايستهساالری نیز بايد در ساختار سازمانی ديده شود .پشتیبانی از فعالیت
گروهی ،ايجاد فرهنگ تعامل و اشتراکگذاری دانش ،استفاده از ساختارهای پیشرفته و
نظامهای اطالعاتی برای سادهسازی دستیابی به اطالعات در راستای تقويت سرمايههای
ساختاری و ارتباطی کتابخانهها بايد صورت گیرد .کتابخانهها بايد از ابزارهای اطالعرسانی
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ازجمله اينترنت ،فناوری جديد و رسانههای ديجیتال بهره برده و سطح خدمات خود را
گسترش دهند و با پیوستن به ديگر شبکههای دانشی و کنسرسیومی در استانهای ايران و
ساير کشورها ،عملکرد خود را ارتقا داده و سرمايه فکری خود را روزآمد و تأثیرگذارتر
نمايند تا سبب همافزايی و رقابت علمی بینکتابخانهای در سطح جهانی شوند.
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