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نتیجهگیری :سرمايه فررد انجم ه دارايیهاد ناماهید سانماد مااهده شد اه در ام رار نذشربه تیجره
چندانی به آد ناده است اما امرونه بدود تیجه به سرمايه فررد ،ن ل به اهداف سانماد امررادپرذير ن سرت.
ابابنانه بهمنیاد سانمانی اه رسالت آد اط

رسانی و ارائه خدمات به مردش است براد ارائه خدمات بهبرر

به امضاد خید بايد ان سرمايه فررد به بهبرين شرل اسبااده نمايد.

واژگان کلیدی :اصفهان ،سرمایه فکری ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابخانههای عمومی.

مقدمه
در م ر حاضر ،با تیجه به پ ارفت م م و فناورد ،دانش ان اهم ت نيادد برخریردار اسرت
و مهمترين مامل تیل د به شمار میرود .سانمادهرا نسربت بره نمرادهراد نذشربه برا مسرائل
جديدد میاجه هسبند ،بهنییداه تنها تر ه بر دارايیهاد مادد براد دسرب ابی بره میفق رت
سانماد اافی ن ست .هر سانمانی براد پ روند در رقابت با سايرين ،مر وه برر دارايریهراد
مادد بايد به مؤلاه مهم ديیرد ن ز تیجه داشبه باشد اه اين مؤلاه هماد چ زد است اره ان
آد بهمنیاد سرمايههاد ناماهید ياد میاننرد .سررمايه فرررد در انرار ديیرر سررمايههراد
سانماد و چهبسا ب ابر ان آدها در اسب مزيت رقاببی براد سانماد مؤثر است.
ديدناه سرمايه فررد بهمنریاد ديردناهی نسربب جا جديرد بره سرانماد و منرابا سرانمانی و
بهصیرت ت ا قی ان ديدناه منبا مییر 2و دانشمییر 1معرفی میشرید اسرباش . 1332 ،9در
ديدناه منبا مییر تمايز جدد م اد انیا منابا سانمانی نذاشبه نمیشد .ان سید ديیر ،در
ديدناه دانشمییر مديريت دانش همه تیجهات به سمت دانش سانمانی و انریا صرريس
و پنهاد آد مبمراز شد.
ديدناه سرمايه فررد بهمنیاد تیسعهاد بر ديردناه دانرشمیریر ،شناسرايی و مرديريت
سال اول شماره دو ،بهار44
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همه سرمايهها و منابا نام مید 4سانماد تأا د مریانرد .منرابا نرام مید يرا همراد سررمايه
فررد ،نسبره وس عی ان منابا سانمانی را ان دانش ،تجربه و مهارت ااراناد ،سررمايههراد

1. Resource- based
2. Knowledge- based
3. Stam
4. Intangible source
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اجبمامی ،ساخبارد و فرهنیی سانماد و دارايیهاد ارتباطی سانماد برا مجمیمره دناعراد
ب رونیاش شامل میشید اارد ،افزاره ،خ قانی،2992 ،

. 44

سرمايه فررد را میتیاد با دو رويررد منب ف بررسی اررد .ننسرت ايرناره آد را بره
چام يک دارايی ايسبا و يری ان خاير و انباشبههاد سانماد ديد و ديیر ايرناره در قالرب
يک تیانايی پیيا يا يک جرياد آد را لیاظ اررد .ديردناه اول ره در حرینه سررمايه فرررد
هماد ديدناه ايسبا است اره مسرب زش آد اسرت اره ببریاد سررمايه فرررد سرانماد را نسربب جا
بهآسانی شناسايی ارد و يا حبی بهمثابه يک دارايی آد را خريدوفروش ارد؛ نيرا بهمنریاد
دارايی ،تیت مالر ت سانماد است .نمینه بارن سرمايه فررد در ايرن ديردناه ،پروانرههراد
ثبت اخبرا  ،برند و ناادهاد تجارد اسرت .در رويرررد ديیرر دانرش در فضراد تعرام ت
م اد امضاد سانماد فهم میشید و تمراز صرفاج بر دارايیهراد نرام مید ن سرت؛ ب رره برر
تیانمنددهاد سرانمانی اسرت اره میجرب برهارارن رد ،تیسرعه و تا رر ايرن دارايریهراد
نام مید میشید افرانه ،اارد و اسدد. 2993 ،
به دل ل ماه ت ناماهید سرمايه فررد تعريف واحدد ان آد ارائره نارده اسرت .نظريره-
پرداناد مرصه سرمايه فررد ،ان سرمايه فررد تعاريف مبعرددد ارائره اررده اره هرارداش
جنبه يا جنبههايی ان سرمايه فررد را میردبررسی قرار دادهاند.
بهنمم اسبیارت 2سرمايه فررد بسبهاد ان دانشهاد ما د و اراربردد بریده اره شرامل
اسبعداد ،مهارت ،چراها ،چیینییها و روابطی است اره مریتیانرد بره ايجراد ارنش منجرر
شید  . 1332ادوينسید و مالید 1سرمايه فررد را اط مات و دانش برار بررده شرده برراد
اار اردد ،جهت ايجاد ارنش تعريف میانند ونايرل . 1339 ،9طبرق ايرن تعريرف نب جره
میضی فرار و نريزاد است اما نمانی اه ااف و میرداسبااده قرار ن رد سرانماد را قرادر
میساند تا با يک منبا جديد در می ط ب رونی رقابت اند . 2992
1. Stewart
2. Edvinson& Malone
3. Vasile
4. Bontis
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با مرور ااثر تعاريف اه به چند مریرد آد اشراره شرد ،مریتریاد نارت سررمايه فرررد
میضیمی نسبباج جديد است اره تعريرف واحردد برراد آد وجرید نردارد و درصریرتیاره
بهدرسبی شناسايی و میرد بهرهبردارد قرار ن رد میتیاند براد سانماد ،ايجاد ارنش نمايد؛
بنابراين سرمايه فررد جزء دارايیهاد نامارهید سرانماد اسرت اره منجرر بره ايجراد ارنش
میشید.
بهطیرا ی ،میققاد و دستاندرااراد میضی سرمايه فررد بر سه من ر آد اتااقنظرر
دارنرد :سررمايه انسرانی ،سررمايه سراخبارد و سررمايه رابطرهاد سررمايه ماربرد مارربری
اصاهانی و ق چلی،2992 ،

 . 192در پژوهش حاضر ،ان مدل برینب

 1332اره ايرن

مؤلاهها را در بر دارد ،اسبااده شده است .شرل  2مناصر سرمايه فررد را نااد میدهد.

شکل  .1سرمایه فکری و مؤلفههای آن (مأخذ :بونتیس)0221 ،

اول ن و مهمترين جزء ،سرمايه انسانی است .سرمايه انسانی تماش تیانمنرددهرا شرامل
نیرش ،دانش ،مهارت ،نیآورد ،دانش ضمنی میجید در هن و تجرب ات افرراد و مرديراد
يک سانماد را در برمین رد ا ی. 1334 ،2
جزء ثانید ،سرمايه ساخبارد است .سرمايه ساخبارد ،اتااقات و تعام ت بر ن افرراد در
درود سانماد و آنچه نمانی اه افراد سانماد را ترک ارده در درود سانماد باقی مریمانرد
سال اول شماره دو ،بهار44
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را در برمین رد ح م. 1323 ،1
جزء واپ  ،سرمايه رابطرهاد اسرت .در برخری مطالعرات ان سررمايه رابطرهاد برا منریاد
سرمايه مابرد ن ز ناش برده شرده اره ان ديردناه ولبریرد و پراردو دد وال 1339 9سررمايه

1. Kelly
2. Halim
3. Welbourne &Pardo del val
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رابطهاد ،يک دارايی ناماهید است اه ارتباط باا ا بی را بر ن سرانمادهرا ،افرراد و نرروه-
هايی اه در يک فعال ت باهم همرارد میانند ،تیسعه ،حاظ و پرورش میدهد.
سرمايه فررد انجم ه دارايیهاد سانماد است اه در ام ار نذشبه تیجره چنردانی بره
آد ناده است؛ اما امرونه به دل ل تا رات صیرت نرفبه بدود تیجه به سرمايه فررد ،ن رل
به اهداف سانماد امرادپرذير ن سرت .ابابنانره ،سرانمانی اسرت اره هردف آد خردمت بره
فرهنگ جامعه است و بادانش و اط مات سرواار دارد .سرمايه فرررد در ابابنانرههرا ن رز
مانند هر سانماد ديیرد ان اهم ت ويژهاد برخیردار اسرت .ابابنانره برهمنریاد نهرادد اره
رسالت آد اط

رسانی و ارائه خدمات به مردش است ،النش است براد ارائه خدمات بهبر به

امضاء خید ان سرمايه فررد اسبااده نمايد .يری ان دغدغههاد ابابنانهها اين اسرت اره برا
شناخت تیانمنددهاد ابابداراد و آناهی ب ابر ان ن انهاد جامعه ابابنانره ،نقرش خرید را
درحرات بهسید افق م م و دانش بهرون اياا اند.
اهم ررت سرررمايه فررررد برره دل ررل فران رررد و احررران ماهرریش سررانماد يادن رنررده اسررت.
ضروردترين مامل براد اسبقرار يک سانماد يادن رنرده شناسرايی سررمايه فرررد سرانماد
است؛ نيرا سرمايه فررد مامرل ا ردد برراد خ رق ارنشهراد آينرده میسریی مریشرید
ادوينسید . 1333 ،اجزاء سرمايه فررد داراد وابسبییهاد مبقابل است .سرمايه فررد ان
راه ترا ب ،بهاارن رد ،تعامل ،يرپارچه سراند و ايجراد تعرادل بر ن سره جرزء خرید و ن رز
مديريت جرياد دانش ب ن آدهرا بهبررين ارنش ممررن را برراد سرانمادهرا ارائره مریانرد.
ابابنانهها ن ز بهمنیاد سانمادهايی يادن رنده ن ان به شناسايی سرمايه فررد و مرديريت آد
دارند .ایئن گ 2و داارد 1شناسايی اردند اه چیینره اسربااده و اراربرد سررمايه فرررد
میدهد و ارنش ابابنانه و خدمات آد را افزايش میدهد.

1. Koenig
2. Dakers

سال اول شماره دو ،بهار44
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با تیجه به مباحث پ شنابه ،پژوهش حاضر ق د دارد م زاد سرمايه فررد را با مؤلاره-
هاد آد يعنی سرمايه انسانی ،سرمايه ساخبارد و سرمايه رابطهاد در ابابنانههاد ممیمی و
دانایاهی شهر اصاهاد بررسی نمايد .لذا سؤاالت پژوهای يل مدنظر قرار نرفت:
 .2م زاد سرمايه فررد در ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی شهر اصاهاد چقدر است؟
 .1آيا ب ن مؤلاههاد سرمايه فررد در ابابنانههاد ممریمی و داناریاهی شرهر اصراهاد
تااوت وجید دارد؟
 .9آيا ب ن م زاد سرمايه انسانی در ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی شهر اصاهاد تااوت
وجید دارد؟
 .4آيا ب ن م زاد سرمايه ساخبارد در ابابنانرههراد ممریمی و داناریاهی شرهر اصراهاد
تااوت وجید دارد؟
 .9آيا ب ن م زاد سرمايه رابطرهاد در ابابنانرههراد ممریمی و داناریاهی شرهر اصراهاد
تااوت وجید دارد؟
 .2آيا ب ن نظرات پاسنییياد در خ ی

سطس سرمايه فررد در ابابنانههاد ممریمی

و دانایاهی شهر اصاهاد اننظر ويژنیهاد جمع ت شرناخبی جنسر ت ،سرن ،م رزاد
تی

ت ،رشبه تی

ی ،نی ابابنانه و سَمغت تااوت وجید دارد؟

پیشینه پژوهش
در رابطه با سرمايه فررد و مؤلاههاد آد پژوهشهايی صیرت نرفبه اه به برخی ان آدهرا
اه ارتباط ب ابرد با تیق ق حاضر دارد ،اشاره میشید:
فطرد و ب یی  2999در پژوهای با منیاد "بررسی تطب قی اثررات سررمايه فرررد برر
سال اول شماره دو ،بهار44
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مم ررد سانمانی صنعت بانردارد ايراد در دو بنش دولبی و خ یصی" ناراد دادنرد اره
در بانردارد دولبی ،باالترين م زاد اثرنذارد به ترت ب مربیط بره سررمايه انسرانی ،سررمايه
ساخبارد و سررمايه ماربرد اسرت .درحرالیاره در بانرردارد خ یصری ،براالترين م رزاد
اثرنذارد به ترت ب مربیط به سرمايه انسانی ،سرمايه مابرد و سرمايه ساخبارد است با اين
تااوت اه سررمايه انسرانی و سررمايه ماربرد در بنرش خ یصری و سررمايه سراخبارد در
بنش دولبی در مقايسه با بنش ديیر اثرنذارد ب ابرد بر مم ررد دارند.
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حسرنید و رمضرراد  2993مطالعرهاد بررا منریاد "افررزايش سررمايه فررررد در سررانماد:
بررسی نقش يادن رد سانمانی " اه با روش پ مايای تیص ای و تی ری انجراش دادنرد .بره
ايرن منظریر ان روش يادداشرتبرردارد ابابنانررهاد و پرسارنامه ارنيرابی سررمايه فررررد و
پرسانامه ارنيابی يادن رد سانمانی اسبااده نرديد .نبايج نااد داد اره يرادن رد سرانمانی
بهطیرا ی بر سرمايه فررد و هريک ان مناصر آد شامل سرمايه انسانی ،سرمايه رابطرهاد و
سرمايه ساخبارد در سانماد میردمطالعه ترأث ر مثبرت و معنریدارد دارد و ايرن بردين معنری
است اه با سرمايهنذارد در آمرینش و يرادن رد در سرطیر فرردد ،نروهری و سرانمانی
می تیاد انبظار داشرت سررمايه فرررد شرامل سررمايه انسرانی ،سررمايه سراخبارد و سررمايه
رابطهاد افزايش يابد.
مهرم رریناده ،شرراهی و حسر نی  2993در پژوهارری بررا منرریاد "ت شرری بررراد ترردوين
شاخ

هاد سنجش سرمايه فررد و بررسری وضرع ت ايرن شراخ

چمراد اهیان " نااد داد اه  99/12درصرد ان ارل شراخ

هرا در داناریاه شره د

هراد سررمايه فرررد مطرابق برا

اهداف دانایاه بیده و  19/21درصد مطابق با اهداف دانایاه نبیده است .همچن ن يافبرههرا
نااد داد سرمايه ساخبارد دانایاه ان وضع ت بهبرد نسربت بره سررمايه انسرانی و رابطرهاد
برخیردار است و اين دو مؤلاه ن انمند برنامهريزد و مديريت ب ابر هسبند.
هانررگ و هسرری 1331 2در بررسرری رابطرره ب ر ن سرررمايه فررررد و مم ررررد سررانمانی
شرات هاد مهندسری ماراور ترايیاد اره برا اسربااده ان پرسارنامه و مارارات  232نارر ان
ااراناد انجاش دادند ،مارن

نمیدنرد اره سررمايه سراخبارد و سررمايه رابطرهاد در ايرن

سانمادها باالتر ان حد مبیسط بیده ل رن سرمايه انسانی پائ ن تر ان حد مبیسط بیده است.
تايیانی با اسبااده ان پرسانامه و ماارات  219مدير اين سانمادها نااد داد اره رابطره بر ن
سرمايه انسانی ،سرمايه ساخبارد و سرمايه رابطهاد ،معنادار بیده و در ايجراد مزيرت رقراببی
سانمادها مؤثر است ،ل رن سرمايه رابطهاد ب ابرين تأث ر را در اين رابطه اياا نمیده است.
1. Hung and Hsueh
2. Chen

سال اول شماره دو ،بهار44

چن 1339 1در بررسی رابطه سرمايه فررد بر مزيت رقاببی و شراتهاد الربرون ری
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اسینايب

و اسباج د 1323 2پژوهای با منیاد "روش س س همراتب تی ی برراد

سرمايه فررد :شیاهد مربیط به ابابنانههاد ممیمی مرازد يینانی " انجاش داد .او در ايرن
تیق ق اه ان روش  1AHPدر م اد سه بعد سرمايه فررد و اسربانداردهاد بر نالم ری ISO

 11620اسباادهشده ،نااد داد اه در ابابنانههاد ممیمی مرارزد يینرانی سررمايه انسرانی
ب ش ان سرمايه سانمانی /ساخبارد سهم دارد و اين برهنیبره خرید بر ش ان سررمايه رابطرهاد
سهم دارد.
با مرورد بر تیق قات داخ ی و خارجی مان

شد اه پژوهشهراد نيرادد در نم نره

سرمايه فررد بهطیر مجزا و در ارتباط با مؤلاههاد ديیر ن ز صیرت نرفبه است ،اما آنچره
بامث تمايز اين پژوهش با ساير پژوهشهاست بررسی وضع ت آد در ابابنانههرا و حالرت
مقايسهاد آد در ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی است.

روششناسی
روش پژوهش تیص ای – پ مايای است .جامعه آمارد شامل تمامی ابابردارانی اسرت اره
بهطیر رسمی يا پ مانی تماشوقت در ابابنانههاد مرازد دانایاههاد دولبی شهر اصراهاد
و ابابنانههاد ممیمی تابا اداره ال ابابنانههاد ممیمی اسباد اصاهاد در سرال تی ر ی
 2991-2992ماایل خردمت مریباشرند .شرهر اصراهاد داراد ابابنانرههراد داناریاهی و
ممیمی ديیرد ن ز است اه به دل ل نسبردنی ابابنانههاد ممریمی و فقرداد مجمیمرهاد
در حد معمیل در ابابنانههاد داناریاهی ،ان جامعره آمرارد انرار نذاشربه شردند .تعرداد
ابابداراد ابابنانههاد ممیمی شهر اصاهاد ابنمسریيه ،ارشاد ،ام رر ق ری ام نری ،تیح رد،
خانه اصاهاد ،مابس ،صرائب ،ولریم رر ،حجرت ،رهنراد و م مره نرائ نی  93نارر و تعرداد
سال اول شماره دو ،بهار44
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ابابداراد ابابنانههاد دانایاهی شهر اصاهاد دانایاه اصاهاد ،م ریش پزشرری اصراهاد،
هنر اصاهاد و صنعبی اصاهاد  29نار میباشند اره درمجمری برابرر برا  99نارر مریباشرند.

1. Asonitis&Kostagiolas
2. Analytic Hierarchy Process
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بهمنظیر تع ن حجم نمینره ان فرمریل ممریمی اریاراد 94 2نارر و برراد نمینرهن ررد ان
روش ،ت ادفی طبقهاد 1اسبااده شده است.
ابزار نردآورد دادهها پرسانامه میقق ساخبه است اه مؤلاههاد آد برر اسراد نظريره
 1332در مق اد پنجدرجهاد ل ررت ته ه شده اسرت .اصرل پرسارنامه داراد 93

بینب

سؤال و داراد ط ف ل ررت است .با اسربااده ان پرسارنامه مرذایر و پرسارنامه يرار میمرد
ناده  ، 2999پرسانامهاد با  19سؤال طراحی نرديرد اره ان طريرق آد سره مؤلاره سررمايه
انسانی ،سرمايه ساخبارد و سرمايه رابطرهاد میردسرنجش قررار نرفرت .همچنر ن سرؤاالتی
ی ،سطس تی ر ت ،سرمت و

درباره مبا رهاد جمع ت شناخبی جنس ت ،سن ،رشبه تی

نی ابابنانه در آغان پرسانامه مطرر شده است .روايی پرسانامه تیسرط مبن
حینه تأي د و پايايی آد با میاسبه واريان

ر ن ايرن

جامعه بهمنظیر تع ر ن ضرريب آلاراد ارونبراخ

انجاش شده است اه ضريب مزبیر برابر با  3/99میاسبه نرديد .همچن ن ضريب آلارا برراد
مؤلاههاد سرمايه انسانی ،سرمايه ساخبارد و سرمايه رابطهاد به ترت ب برابرر  3/19 ،3/99و
 3/92به دست آمد پرسانامه ب ن تمامی ابابداراد تینيا شد اه م رزاد باننارت پاسرننامه
در م رزاد بانناررت پاسرننامه در ابابنانررههراد ممرریمی شرهر اصرراهاد  91/93درصررد و
ابابنانههاد دانایاهی شهر اصاهاد  91/99درصد است.
براد تجزيهوتی ل اط مات ان نررشافرزار  SPSS V.16در دو سرطس آمرار تیصر ای و
اسبنباطی اسبااده شد .در سطس آمار تیص ای ان فراوانی ،درصد ،م انی ن ،انیرراف مع رار و
واريان

در قالب جدول و نمیدار اسبااده شرد و در سرطس آمرار اسربنباطی ،اببردا ان طريرق

آنمید ایلمینروف– اسم رنف 9نرمال بیدد دادهها بررسی شد سرپ

آنیوا 4د يکراهه ،آنمرید  t 2هب نرگ 9و آنمرید تعق بری شراه

2

اسبااده شد.
1. Cochran
2. Random Stratfied sampling
3. Kolmogorov- Smirnov test
4. Anova
5. Hotteling
6. Scheffe

سال اول شماره دو ،بهار44
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ان آنمریدهراد T-
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تجزیهوتحلیل دادهها
تجزيهوتی ل میامل جمع ت شناخبی نااد داد اه  9نار  21درصد ان آنمیدنیهرا مررد و
 22نار  99درصد ند بیدند 2.نار  9درصد ان آنمیدنیهرا نيرر  93سرال 49 ،نارر 29/9
درصد ب ن  93تا  43سال 21 ،نار  11/1درصرد بر ن  43ترا  93سرال و  9نارر  4درصرد
باالد  93سال سن دارنرد 92.نارر  29درصرد در ابابنانرههراد داناریاهی و  14نارر 91
درصد در ابابنانههاد ممیمی اشرباال داشربند 21.نارر  99/9درصرد داراد تی ر ت
ابابرردارد و اطر

رسررانی و بق رره غ ررر ابابرردارد بیدنررد 49.ناررر  29/9درصررد در پسررت

ابابدار 24 ،نار  29/1درصد مس یل بنش و  21نارر  22درصرد در بنرش مرديريت يرا
سرپرسبی ماایل به فعال ت هسبند .همچن ن  4نار  9/9درصد داراد تی ر ت ديرپ م1 ،
نار  1/1درصد ااردانی 94 ،نار  11درصد اارشناسی و  29نار  13درصد اارشناسی
ارشد میباشند .همچن ن  22نار  24/9درصد ان آنمیدنیهاد دارد سابقه ارار امبرر ان 9
سال 42 ،نار  94/2درصد ب ن  29-9سال 13 ،نار  12/2درصد ب ن  19-22سال و  9نارر
 4درصد باالد  19سال سابقه داشبند.
قبل ان تجزيهوتی ل سؤاالت پژوهش ،نظر به اينره اسبااده ان آنمریدهراد پارامبريرک
مسب زش اطم ناد ان نرمال بیدد تینيا دادهها است ،اببدا آنمرید ایلمرینروف -سرم رنیف
اجرا شد .نبايج اين آنمید نااد داد تینيرا دادههرا نرمرال اسرت چرید در تمراش مؤلارههراد
سرمايه فررد  P<3/39است .حرال برهمنظریر پاسرخنریيی بره سرؤال اول و تع ر ن م رزاد
سرمايه فررد در ابابنانههراد ممریمی و داناریاهی شرهر اصراهاد ان مقايسره م رانی نهرا
اسبااده میشید .نبايج اين آنمید در جدول  2ارائه شده است.
سال اول شماره دو ،بهار44

جدول  .1میزان سرمایه فکری در کتابخانههای عمومی و دانشگاهی
مبا ر
سرمايه فررد

نروه

تعداد

م انی ن

انیراف مع ار

ابابنانههاد ممیمی

14

9 /9

3/41

ابابنانههاد دانایاهی

92

9/19

3/91

نبررايج نارراد مرریدهررد ارره م ررانی ن سرررمايه فررررد در ابابنانررههرراد ممرریمی  9/9و
ابابنانههاد دانایاهی  9/19است اه هر دو در وضع ت مناسبی قرار دارند اما با تیجره بره
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دادهها میتیاد نب جه نرفت اه م انی ن سرمايه فررد در ابابنانرههراد ممریمی نسربت بره
ابابنانههاد دانایاهی ب ابر است.
2
و آنمرید  tهب نرگ

بهمنظیر پاسرنییيی بره سرؤال دوش ان آنمرید تی رل واريران
اسبااده شد .نبايج حاصل ان اين آنمید در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .0نتایج آزمون مؤلفههای سرمایه فکری در بین کارکنان کتابخانهها
نروه

سرمايه انسانی

مجمی
مجذورها
9/219

درجه
آنادد
2

م انی ن
مجذورها
9/219

23/22

سرمايه ساخبارد

9/29

2

9/29

92/242

3/333

سرمايه رابطهاد

4/999

2

4/999

23/929

3/331

مبا ر

ااراناد ابابنانه

F

P
3/331

يافبههاد جدول  1نااد مریدهرد اره در ابابنانرههراد ممریمی و داناریاهی ،سررمايه
ساخبارد ب ش ان سرمايه رابطهاد و سرمايه انسانی سهم دارد .همچنر ن نبرايج ناراد داد اره
اخب ف م انی ن مؤلارههراد سررمايه فرررد در ابابنانرههراد ممریمی و داناریاهی شرهر
اصاهاد معنیداراست .)P≥0/05
بهمنظیر پاسنییيی بره سرؤاالت سریش ترا پرنجم ان مقايسره م رانی ن T-Test ،و تی رل
واريان

يکراهه اسبااده شد .نبايج اين آنمیدها در جدول  9ارائه شده است.
جدول  .3مؤلفههای سرمایه فکری در کتابخانههای عمومی و دانشگاهی اصفهان

مبا ر
سرمايه انسانی

سرمايه رابطهاد
سرمايه فررد

ابابنانههاد ممیمی

14

9/91

3/94

ابابنانههاد دانایاهی

92

9/99

3 /2

ابابنانههاد ممیمی

14

9/29

3/44

ابابنانههاد دانایاهی

92

1/99

3 /2

ابابنانههاد ممیمی

14

9/99

3/29

ابابنانههاد دانایاهی

92

9/42

3/24

ابابنانههاد ممیمی

14

9/93

3/41

ابابنانههاد دانایاهی

92

9/19

3/91

-9/19

3/333

-9/99

3/333

-9/19

3/331

-4/91

3/333

سال اول شماره دو ،بهار44

سرمايه ساخبارد

نروه

تعداد

م انی ن

انیراف مع ار

T

P
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نبايج ارائهشده در جدول  9نااد داد اه سرمايه فررد و مؤلاههاد آد بهغ رران سررمايه
ساخبارد در ابابنانههاد دانایاهی شهر اصاهاد ،مابقی در وضرع ت مناسربی قررار دارد و
م انی ن آدها باالتر ان حد مبیسط است .مؤلاه سررمايه رابطرهاد در ابابنانرههراد ممریمی
نسبت به ساير مؤلاهها ان وضع ت بهبرد برخیردار است .همچن ن نبرايج ناراد داد اخرب ف
مااهدهشده ب ن سرمايه فررد و مؤلاههاد آد در ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی تااوت
معنیدارد دارد .)P≥0/05
بهمنظیر پاسنییيی به سؤال شام براد تی رل مبا رهراد جمع رت شرناخبی ان آنمرید
تی ل واريان

يکراهه آنیوا اسبااده شد اه در جدول  4مااهده میشید.

جدول  .4آماره برحسب مؤلفههای جمعیت شناختی با توجه به مؤلفههای سرمایه فکری
مبا ر

جنس ت

سن

تی

ت

نی ابابنانه

سال اول شماره دو ،بهار44
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سمت

سابقه خدمت

منابا تا رات

مجمی
مجذورات

درجه آنادد

ب ن نروهی

3/399

2

درودنروهی

14/319

19

ال

14/391

41

ب ن نروهی

2/131

9

درودنروهی

11/919

29

ال

14/391

14

ب ن نروهی

3/929

9

درودنروهی

19/929

12

ال

14/391

14

ب ن نروهی

9/119

24

درودنروهی

29/931

23

ال

14/391

14

ب ن نروهی

9/191

1

درودنروهی

13/19

11

ال

14/391

14

ب ن نروهی

3/422

9

درودنروهی

19/222

29

ال

14/391

14

م انی ن
مجذورات
3/399

3/94

3/299

3/919

2/242

3/399

F

3/222

2/39

3/911

9/919

9 /1

3/111

P

3/29

3/99

3/29

3/32

3/339

3/91
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نبايج آنمید آنیوا ناراد مریدهرد اره در مبا رهراد جمع رت شرناخبی جنسر ت ،سرن،
تی

ت ،نی ابابنانه و سرابقه خردمت اننظرر سررمايه فرررد و مؤلارههراد آد تاراوت

معنادارد وجید ندارد ) )P≥0/05اما در مبا ر سَمغت شا ی اننظر سرمايه فررد و مؤلاههاد
آد تااوت معنادارد وجید دارد )P≥0/05؛ بنرابراين برراد تع ر ن منبرا تاراوت ان آنمرید
تعق بی شاه اسبااده شد اه نبايج آد در جدول  9ارائه شده اسرت .نب جره ايرن آنمرید ناراد
میدهد اه در ب ن سَمغت شا ی اارمنداد ب ن مرديريت و مسر یل بنرش و بر ن مرديريت و
ابابدار تااوت معنادارد وجید دارد .النش به ار است مبا ر رشبه تی
درصد بااليی ان آنمیدنیها داراد تی

ی بره دل رل اينرره

ت ابابدارد بیدند  99درصد  ،بررسی تاراوت

ممرن ناد.
جدول  .5نتایج آزمون شفه
مؤلاه

آماره

P

اخب ف م انی ن

سَمغت

مديريت  ..........مس یل بنش

3/332

3/299

شا ی

مديريت ...................ابابدار

3/339

3/421

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف بررسی و مقايسه سرطس سررمايه فرررد و مؤلارههراد آد برر اسراد
ديدناه بینب

در ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی شهر اصراهاد انجراش شرد .نبرايج ناراد

داد اه م انی ن سرمايه فرررد در ابابنانرههراد ممریمی  9/9و داناریاهی  9/19شرهر
اصاهاد باالتر ان حد مبیسط اسرت و در وضرع ت مناسربی قررار دارد .برا تیجره بره م رانی ن
مااهدهشده ،مع یش شد اه م انی ن سرمايه فررد در ابابنانرههراد ممریمی شرهر اصراهاد
تیجه ب ابر به اين امر در ابابنانههاد ممیمی شهر اصاهاد دارد .همچن ن ب ن ابابنانههراد
ممیمی و دانایاهی انلیاظ سرمايه فررد تااوت معنادارد وجید دارد .سرمايه فرررد آد
دسرربه ان داراي ریهرراد سررانماد اسررت ارره در تراننامرره مررالی مررنعر

نمرریشررید ولرری در

سال اول شماره دو ،بهار44

نسبت به ابابنانههاد دانایاهی باالتر اسرت و در وضرع ت بهبررد قررار دارد اره ناراد ان

ارنشآفرينی براد سانماد مؤثر است .سرمايه فررد به م زاد نيادد به درک منرابا انسرانی
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ان وظايف و مس یل تها ،ساخبار سانماد و روابط سانماد با يناعاد بسبیی دارد .نبايج ايرن
بنش با پژوهشهراد مهرم ریناده و همرراراد  2993و هانرگ و هسری  1331در يرک
راسبا ق مداد میشید.
نبايج نااد داد اه بهطیرا ی ان ب ن مؤلاههاد سرمايه فررد بینب

 ،سرمايه سراخبارد

در وضع ت بهبرد در هر دو ابابنانه داناریاهی و ممریمی برخریردار اسرت و مؤلارههراد
سرررمايه انسررانی و سرررمايه رابطررهاد در رتبررههرراد بعرردد قرررار دارنررد .همچن ر ن اخررب ف
مااهدهشده ب ن اين مؤلاهها در ابابنانههاد مزبیر معناداراسرت .نبرايج پرژوهش حاضرر برا
پژوهشهاد مهرم یناده  ، 2993هانگ و هسی  1331و چن  1339همنیانی دارد.
م ررانی ن مؤلارره سرررمايه انسررانی در ابابنانررههرراد ممرریمی  9/91و در ابابنانررههرراد
دانایاهی  9/99است اه باالتر ان حرد مبیسرط اسرت و در وضرع ت مناسربی قررار داد ،امرا
وضع ت آد در ابابنانههاد ممیمی نسبت به ابابنانههاد دانایاهی بهبرر اسرت .همچنر ن
اخب ف ب ن ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی انلیاظ سرمايه انسانی معنادار است .سررمايه
انسانی ،دانای است اه در هن ااراناد سرانماد قررار دارد .انسراد مهرمتررين رارن يرک
سانماد است .با شناخت ن رود انسانی و تیانمنددها و خ ق تهراد هنری او مریتریاد بره
افزايش سرمايه انسانی در سانماد امک ارد .بهبید سرمايه انسانی سانماد تأث ر بسرزايی در
رشد سرمايه ساخبارد و سرمايه رابطهاد سانماد دارد .برا تیجره بره تجرب راتی اره در مریرد
نظرات ااراناد در خ ی

مديريت در ابابنانههاد ممیمی تیسط پژوهایراد برهدقرت

آمد ،میتیاد ايننینه ب اد ارد اه در ابابنانههاد ممیمی به دل رل ماه رت آد ،اارانراد
آنادد ممل ب ابرد دارند؛ بنابراين بهبر میتیانند ان خ ق تهاد هنی خید اسبااده اننرد،
سال اول شماره دو ،بهار44

ولی ااراناد در ابابنانههاد دانایاهی انلیراظ ايرناره تیرت نظرر سرانمانی برزرگترر
هسبند ،بهاندانه اين ااراناد نمیتیانند نظرات خید را اظهار نمايند؛ بنرابراين برديهی اسرت
اه م زاد سرمايه انسانی در ابابنانههاد ممیمی ب ابر باشد .نبايج اين بنش با پژوهشهاد
فطرد و ب یی  2999و اسینايب

 1323همنیانی دارد.

م رانی ن مؤلارره سرررمايه سرراخبارد در ابابنانرههرراد ممرریمی  9/29و در ابابنانررههرراد
دانایاهی  1/99است .اين امر نااد ان وضع ت مناسب سرمايه سراخبارد در ابابنانرههراد
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ممیمی و وضع ت نامناسرب آد در ابابنانرههراد داناریاهی دارد .همچنر ن اخرب ف بر ن
ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی انلیراظ سررمايه سراخبارد معنرادار اسرت .سرانمانی اره
داراد ساخبار حمايبی غنی باشد به ااراناد ن ز فرصت پ اررفت مریدهرد ترا در سرايه ايرن
ساخبار به اهداف خید دست يابند .انر بیدجه و امراناتی ان قب رل مراارز تیق رق و پايیراه-
هاد اط ماتی در اخب ار ااراناد قرار ن رد ،آدها ن ز میتیانند در جهرت امرب د سرانماد
ناش بردارند .نبايج اين بنش با پژوهش هانگ و هسی  1331همنیانی دارد.
م ررانی ن مؤلارره سرررمايه رابطررهاد در ابابنانررههرراد ممرریمی  9/99و در ابابنانررههرراد
دانایاهی  9/42است اه باالتر ان حرد مبیسرط اسرت و در وضرع ت مناسربی قررار داد ،امرا
وضع ت آد در ابابنانههاد ممیمی نسبت به ابابنانههاد دانایاهی بهبرر اسرت .همچنر ن
اخب ف ب ن ابابنانههراد ممریمی و داناریاهی انلیراظ سررمايه رابطرهاد معنرادار اسرت.
سرمايه رابطهاد يا هماد سرمايه ماربرد برراد يرک سرانماد اهم رت نيرادد دارد .سررمايه
رابطهاد شامل روابط سانماد با تمامی دربطاد است .اين جزء سررمايه فرررد مربریط بره
اسانی است اه سانماد به نیید با آدها در ارتباط است و به آناد خدماترسانی میانرد.
ابابنانه بهمنیاد سانمانی اه هدف آد خدمت به جامعه در جهت رشرد و تیسرعه م مری و
فرهنیی است ،بايد اهرداف ،انبظرارات و تمراي ت افرراد را در نظرر بی ررد .بردود در نظرر
نرفبن اين روابط ادامه ح ات سانمادها امرادپذير ن ست .نبايج اين بنش برا پرژوهشهراد
هانگ و هسی  1331و چن  1339همنیانی دارد.
ابابنانههاد ممیمی يری ان ابزارهاد اص ی تیسعه فرهنیی در جیامرا انرینی اسرت و
می تیاند در تیسعه ن رود انسانی نقش اساسری ايارا انرد .وظ اره اساسری ابابنانره ممریمی
تا ببیانند ان طريق مطالعه آدها ن انهاد آمینشی و اط ماتی خید را رفا ارده و بهصریرت
سالم اوقات فراغت افراد را پر انند .ابابنانههاد ممیمی سهم ممدهاد در باال بردد سرطس
دانش اجبما و شرریفايی اسربعدادهاد افرراد يرک جامعره دارنرد و سرنگ بنراد تیسرعهد
فرهنیی ،اجبمامی و س اسی میسیی میشیند.

سال اول شماره دو ،بهار44

فراهم اردد تمامی منابا میردن ان براد رفا ن انهاد افراد و نروههاد منب ف جیاما اسرت
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در ابابنانهها انیا تجه رزات ،فنّراورد و سرامانههراد اط مراتی منب رف وجرید دارد،
بنابراين م زاد سرمايه فررد ب اربر ان مؤلارههراد ديیرر اسرت .ان طرفری ااربرپسرند بریدد
سامانه ها و تأا د بر ايجراد روابطری مناسرب برا امضراء ،م رزاد سررمايه رابطرهاد را افرزايش
میدهد؛ اما به نظر میرسد ابابداراد ان وظايف خرید ارام ج آنراه ن سربند و نقرش خرید را
بهمنیاد ابابدار بهخیبی اياا نمری اننرد .خسربیی ،ترررارد بریدد و مردش وجرید تنری در
اارهاد رونمره ن ز مزيد بر م ت میشید و درنب جه سرمايه انسرانی پرائ ن ترر ان مؤلارههراد
ديیر میشید؛ بنابراين بهبر است ابابنانههرا برا ايجراد امرانرات النش و می طری آراش برراد
ابابداراد در جهت افزايش سرمايه انسانی ناش بردارند.
نبايج حاصل ان تی ل مبا رهاد جمع ت شناخبی نااد داد اه اخب ف مااهدهشده بر ن
م انی ن آنمیدنیها بر پايه میامل جمع ت شناخبی جنس ت ،سن ،تی

ت ،نی ابابنانره

و سابقه خدمت در ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی شهر اصاهاد تااوت معنرادارد وجرید
ندارد ) P≥0/05يعنی ب ن نظرات اارمنداد در خ ری

سررمايه فرررد و مؤلارههراد آد

تااوت جید ندارد و نظرات يرسانی دارند اما در مامل سَرمغت شرا ی تاراوت ماراهدهشرده
معنیدار است ) )P≤0/05يعنی اارمنداد در اين نم نه نظرات يرسانی ندارند؛ بنابراين براد
تع ن منبا اين تااوت ان آنمید تعق بی شاه اسبااده شد اه نب جه اين آنمرید ناراد داد اره
م اد ديدناه اارمنداد با سمت مدير نسبت بره مسر یل بنرش و ابابردار تاراوت معنرادارد
وجید دارد و نظرات يرسانی دراينارتباط ندارند.
همادطیر اه ب اد شد سرمايه فررد يری ان دارايیهاد نام مید سانمادها است و بايد
تیجه جددترد به آد مبذول شید .لذا با تیجه به نبرايج پرژوهش حاضرر پ ارنهادهاد يرل
سال اول شماره دو ،بهار44

ارائه میشید:
 .2ابابنانههاد ممیمی و دانایاهی با شناخت تیانمنددهاد ابابداراد خید میتیاننرد
سرمايه فررد خید را ب شانپ ش افزايش دهند.
 .1در پژوهش حاضر ،م زاد سرمايه فررد و همچن ن م زاد مؤلاههراد سررمايه انسرانی،
سرمايه سراخبارد و سررمايه رابطرهاد در ابابنانرههراد داناریاهی امبرر ان ابابنانرههراد
ممیمی است .ابابنانههراد داناریاهی مریتیاننرد مجمیمره امرانراتی را اره بامرث بهبرید
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سرمايه فررد میشید ،افزايش دهند .شناخبن دارايیهاد ناماهید ابابنانه و تعريف دق رق
آد میتیاند مؤثر باشد .ايجاد امراناتی ان قب ل پايیاه دادهها ،ايجاد امرراد مبادلره اط مرات
بر ن ابابرداراد و بهبرید روابرط برا امضرراد ابابنانره و همچنر ن آنراهی ان ن انهراد آنرراد،
میتیاند منجر به بهبید سرمايه فررد و مناصر سهنانه آد در ابابنانههاد دانایاهی باشرد.
سامانه ابابنانه دانایاهی بايد بهنینهاد باشد اه ابابداراد بهراحبی ان آد اسبااده اننرد و
در انجاش فعال تهاد رونانه بهويژه در مراتبات خید با همراراد ،مار ی نداشبه باشند.
 .9در ااثر سانمادها به سرمايه انسانی و بهرهورد آد امبر تیجه مریشرید درحرالیاره
منابا انسانی مهمترين من ر هر سانماد است .همچن ن سرمايه انسانی منبا اص ی نریآورد و
خ ق ت است .در افزايش سرمايه انسانی ،تیجره بره آمرینش ابابرداراد بر ش ان هرر مامرل
ديیرد مؤثر است .ابابنانه میتیاند با برنزارد اارناههاد آمینشی ،آنراهی ابابرداراد
را ان نییه ارائه خدمات و ن انهاد مراجع ن و امضاء ابابنانه افزايش دهد .همچن ن فرراهم
آوردد شرايطی اه در آد ابابداراد با آسیدنی خاطر به فعال ت بپردانند و افرزايش م رزاد
رضايت آناد با انجاش اارهايی چید دادد پاداش میتیاند در افرزايش سررمايه انسرانی مرؤثر
باشد .تیجه به خ ق تها و اسبعدادها و تدوين خطمای جراما و اامرل و قرائرت آد برراد
ابابداراد در آناهی آناد ان اهداف ابابنانه و درنب جه افزايش سرمايه انسانی ما د است.
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