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 چکیده

 باشد.های عمومی میهدف از پژوهش حاضر شناسایی تأثیر عناصر سرمایه فکری بر عملکرد غیرمالی در کتابخانه هدف:

پیمایشی و از نوع همبستگی است.  -ی و از لحاظ نحوه اجراء، توصیفیروش پژوهش از لحاظ هدف، کاربرد روش:

های باشد که براساس آمار اخذ شده از نهاد کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه میجامعه آماری پژوهش حاضر کتابخانه

مدیران و کارکنان  نفر از 171باشد که براساس فرمول نمونه گیری کوکران می کتابخانه 27عمومی استان کرمانشاه، 

گیری گیری از روش نمونهپرسشنامه با بهره 171عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در مرحله بعد تعداد هها بکتابخانه

های مربوط به عناصر سرمایه فکری از آوری دادهتصادفی ساده بین نمونه انتخاب شده توزیع گردید. جهت جمع

های مربوط به عملکرد غیرمالی نیز از پرسشنامه کاپالن و آوری داده( و برای جمع1118 پرسشنامه استاندارد )بونتیس

 ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید.نورتون استفاده شده است. جهت تحلیل داده

بیان نمود که ها بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد غیرمالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها:یافته

)سازمانی، انسانی و ارتباطی( با عملکرد غیرمالی رابطه مثبت و معناداری دارند و سرمایه  های سرمایه فکریتمامی مؤلفه

توان گفت که اگر در های این پژوهش میها دارد. براساس یافتهانسانی بیشترین تأثیر را روی عملکرد غیرمالی کتابخانه

 .کنده فکری توجه شود، در آن سازمان، گرایش به عملکرد غیرمالی توسعه پیدا میسازمانی به عناصر سرمای

های  توانند با شناخت توانمندیها می ارزش این مقاله در نشان دادن این واقعیت است که کتابخانه :ارزش/اصالت

عامل کلیدی برای ارتقاء  کتابداران و آگاهی بیشتر از نیازهای جامعه، عملکرد خود را ارتقاء دهند. سرمایه فکری

 شود. های آینده محسوب می عملکرد و خلق ارزش

 های عمومیسرمایه سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، عمکرد غیرمالی، کتابخانه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
اند قرار گرفتهها در محیطی امروزه با رشد و پیشرفت تکنولوژی اطالعات و دانشی شدن اقتصاد جهانی، سازمان

های ناملموس خود اهتمام که ناگزیر برای بقای خود و پیروز شدن در دنیای رقابت دانایی محور، به دارایی

زاده و )بیک ورزند. اقتصاد نوین نقش مهمی در افزایش چشمگیر اهمیت سرمایه فکری داشته است

ایدار برای حصول و نگهداری مزیت های پعنوان استراتژی(. دانش و دارایی فکری به1881پورمحمدی، 

 برداری از منابع ناملموس حیاتی دراز آنجا که درک و بهره ها تشخیص داده شده است.رقابتی سازمان

ها و های سرمایه فکری در کتابخانهبندی شاخصکند، رتبهها به حفظ و کسب مزیت رقابتی کمک میکتابخانه

های دانش این است که نامشهود است یعنی است. یکی از ویژگی رسانی و دانشگاهی بااهمیتمراکز اطالع

گیری آن خیلی سخت و مشکل است. دانش گذاری و اندازهغیرقابل لمس و غیرقابل محسوس است و ارزش

ها های سازمانشود. در گذشته بیشتر داراییهای نامشهود محسوب میعنوان یکی از مهمترین اجزای داراییبه

ها نامشهود هستند. در این اقتصاد دانشی، موفقیت های سازماند ولی امروزه قسمت اعظم داراییانمشهود بوده

ها را مدیریت های نامشهود بستگی دارد. برای اینکه بتوانیم این داراییها به توانایی مدیریت این داراییسازمان

 (.7222 گیری کنیم )سنچز،ها را شناسایی و اندازهبایستی آنکنیم ابتدا می

با مرور ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی این نتیجه حاصل شده است که تنها عوامل تولید کاال محور، 

ها باشد و وجود سرمایه مهم دیگری تحت ها در دستیابی به اهداف توسعه آنتواند ضامن موفقیت سازماننمی

ل نقش کاتالیزوری خود سرعت دستیابی به های نامشهود یا سرمایه فکری الزم است تا با اعماعنوان دارایی

کارگیری آن نقش تعیین اقتصاد دانش محور اقتصادی است که در آن تولید دانش و به .اهداف را تسریع بخشد

ای در ایجاد ثروت دارد. اقتصاد دانش محور، اقتصاد مبتنی بر نیروی انسانی است و نیروی انسانی نیز کننده

دهی و نشر و ها از دیرباز مرکز گردآوری، سازمان کتابخانه. شودسوب میبزرگترین ثروت هر کشور مح

اجتماعی هر جامعه به میزان زیادی به توسعه مراکز فرهنگی ازجمله  ی دانش بوده و رشد فرهنگی و اشاعه

یکی  ها حائز اهمیت است. های فکری در کتابخانهکتابخانه بستگی دارد. به همین جهت توجه به دانش و دارایی

های کتابداران و آگاهی بیشتر از نیازهای جامعه ها این است که با شناخت توانمندیهای کتابخانهاز دغدغه

روز ایفا کنند. سرمایه فکری عامل کلیدی برای کتابخانه نقش خود را در حرکت به سوی افق علم و دانش به

 شود.های آینده محسوب میخلق ارزش
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کارگیری، تعامل، ههای متقابل است. سرمایه فکری از راه ترکیب، بابستگیاجزا سرمایه فکری دارای و

ها، بهترین ارزش ممکن را سازی و ایجاد تعادل بین سه جز خود و نیز مدیریت جریان دانش بین آنیکپارچه

های فکری و ایههایی یادگیرنده نیاز به شناسایی سرمعنوان سازمانها نیز بهکند، کتابخانهبرای سازمان ارایه می

 را افزایش دهند. توجه به عنصر مهم سرمایه فکری درمدیریت آن دارند تا ارزش کتابخانه و خدمات آن

شود تا با بررسی تاثیر عناصر سرمایه ها برای انجام بهتر وظایف مؤثر است. در این پژوهش تالش میکتابخانه

های عمومی سطح شهر کرمانشاه راهکارهایی را انهفکری و هرکدام از اجزای آن بر عملکرد غیرمالی کتابخ

 های عمومی بینجامد شناسایی نموده و ارائه دهد.که به ارتقای دانش فکری و متعاقباً بهبود و توسعه کتابخانه

-های مربوط به اندازهپژوهش عمل آمد، مشاهده گردید که عموماًهبا مروری که بر ادبیات این موضوع ب

 ها دارای سه مولفه عملکردهای نامشهود یا سرمایه فکری بر عملکرد غیرمالی سازمانیگیری تأثیر دارای

وکار، هر چند عملکرد یک غیرمالی تحت عناوین رضایت مشتری، رشد و نوآوری و فرآیندهای داخلی کسب

ر مدل نظری، رو در ههای نامشهود نیست و از اینشرکت یا سازمان پیامد مستقیمی از سرمایه فکری یا دارایی

های الذکر باید از سایر عواملی که در عملکرد نقش دارند، جدا و متمایز شوند و برای داراییعوامل فوق

 1شود. یانت و همکاراننامشهود سه وجه سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه سازمانی در نظر گرفته می

ستراتژی تولید و عملکرد سازمان پرداختند و رابطه ( به آزمون رابطه میان مدیریت منابع انسانی، ا1111)

معناداری را میان این سه مؤلفه یافتند. براساس مطالعات انجام شده، مسئله این پژوهش، اثرگذار بودن سرمایه 

ها است. امروزه این نتیجه حاصل شده که هشتاد درصد از عملکرد فکری در عملکرد غیرمالی کتابخانه

ای معتقدند که موفقیت عملکرد غیرمالی گردد. حتی عدههای فکری باز میصحیح سرمایهسازمانی به مدیریت 

ها نیز در گرو موفقیت اجزای سرمایه فکری است یعنی اینکه سرمایه نامشهود بر عملکرد غیرمالی سازمان

 ها اثر دارد.سازمان

طالعاتی و مسرمایه مل سرمایه انسانی، ای را شاهای نامشهود برون ترازنامه( دارایی7228) 7کاپلن و نورتون

 ای قابل معامله در بازار نیستند. امکان نظارت سازماندانند. دارایی نامشهود برون ترازنامهسرمایه سازمانی می

از نظر اسمیت سرمایه انسانی  های رهبری.های حل مسئله و سبکها، تواناییها، تخصصشامل مهارت

مدت در ساعات طور گذرا و کوتاهو تجارب کارکنان یک شرکت است که به ای از دانش، تواناییمجموعه

                                                             
1 Yant et.al 
2 Kaplan & Norton 
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ها و دانش موجود در شرکت است که در کنترل اداری در اختیار شرکت است. اما سرمایه ساختاری توانایی

-ماند. به سرمایه فکری در حسابداری داراییشرکت بوده و بعد از خروج کارکنان از شرکت در آنجا باقی می

های فکری: مطالعه اکتشافی و ( پژوهشی را با عنوان سرمایه1118) 1ی نامشهود غیرقابل معامله گویند. بونیتسها

های فکری در کشور کانادا انجام داد. این پژوهش نشان داد که بین اجزای های سرمایهها و سنجهبررسی مدل

انسانی و اطالعاتی و مشتری بر روی عملکرد های نامشهود روابط متقابلی وجود دارد و هر سه سرمایه دارائی

 تجاری دارای اثر خوبی هستند.

-دنبال شناسایی اثرات سرمایه فکری بر عمکرد غیرمالی در کتابخانه های استان کرمانشاه میاین پژوهش به

ریت های نامشهود از مسائل حائز اهمیت در شاخه مدیباشد. بحث عملکرد غیرمالی و اثرپذیری آن از دارائی

براساس مطالعات انجام شده و نیز مصاحبه و بررسی نظرات خبرگان مرتبط با امر مدیریت کتابخانه، سه  .است

های عمومی،  ای به دلیل انطباق باال با فضای کتابخانه سازه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه

لذا این پژوهش بر آن است که این  مد نظر قرار گیرد.عنوان ابعاد سرمایه فکری در این کتابخانه  ه است بهتشایس

های الخصوص کتابخانهها علیصورت کامل مورد بحث قرار دهد. شایان ذکر است که اگر کتابخانهمهم را به

توانند به نتایج درخوری برسند. با توجه به عمومی شهر کرمانشاه از نتایج این پژوهش استفاده کنند، می

ها حال انجام گرفته است عملکرد غیرمالی شرط بسیار مهم و الزم جهت بقای سازمانا بههایی که تپژوهش

های زیادی انجام شده اما پژوهشی جامع و کامل که بتواند تاثیر عناصر سرمایه فکری را بر باشد. پژوهشمی

سخ به این سوال اصلی خورد. لذا این پژوهش به دنبال پاها بسنجد به چشم نمیعملکرد غیرمالی در کتابخانه

 گذارد؟است که: تا چه اندازه عناصر سرمایه فکری بر عملکرد غیرمالی کتابخانه های عمومی تاثیر می

 

 پیشینه پژوهش

مورد مطالعه وزارت  عملکرد سازمانی: ( در پژوهشی با عنوان بررسی سرمایه فکری و1817احمدیان و قربانی )

)سرمایه انسانی،  های سرمایه فکریه رسیدند که ارتباط معناداری بین مولفهدارایی به این نتیج امور اقتصادی و

 سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی( و عملکرد سازمانی وجود دارد.

                                                             
1 Bonits 
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های عمومی و ( در پژوهشی با عنوان مقایسه سطح سرمایه فکری در کتابخانه1814شعبانی و همکاران )

-ونتیس به این نتیجه دست یافتند که میزان سرمایه فکری در کتابخانهدانشگاهی شهر اصفهان براساس دیدگاه ب

 های دانشگاهی بود.های عمومی بیشتر از کتابخانه

های فکری به منظور ارتقاء ( در پژوهشی با عنوان استفاده از رویکرد سرمایه1818) عصاره و همکاران

به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری بر خلق های عمومی استان خوزستان مزیت رقابتی پایدار در کتابخانه

دار های مربوط به سرمایه فکری نیز تاثیر مثبت و معنیمزیت رقابتی پایدار تاثیر مثبت دارد و در میان سازه

که تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بر مزیت رقابتی پایدار در نمونه مورد بررسی تائید شد، در حالی

 ای بر مزیت رقابتی پایدار تائید نگردید.ار سرمایه رابطهدمثبت و معنی

( در پژوهشی نشان دادند که سرمایه انسانی و ساختاری تأثیر مثبتی بر بهبود 1882لی و همکارانش )قلیچ

ای مشاهده نشد. مزیت رقابتی دو شرکت خودرویی بازار ایرانی دارد. اما چنین تأثیری در مورد سرمایه رابطه

ین پژوهش نشان داد که عناصر سرمایه فکری این دو شرکت به ترتیب اولویت عبارتند از: سرمایه نتایج ا

 ای.انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه

های نامشهود بر عملکرد ای به بررسی نقش اجزای دارائی( در مقاله7228) 1کین گان و ذکیه صالح

اند. نتایج حاصل نشان داد سرمایه انسانی و مشتری بیشترین تههای فعال در ابزارهای تکنولوژی پرداخشرکت

ای یافت که سرمایه انسانی ( در پژوهش خود شواهد متقاعدکننده7217) 7وری دارند. مینشنارتباط را با بهره

-میکند که این به نوبه خود بر عملکرد غیرمالی سازمانی تأثیر هم میاهای هموار را برای نوآوری بیشتر فرراه

 گذارد.

نفر  87( در پژوهشی که با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در بین 7217) 8احمد الدوجایلی

از کارمندان صنعت خودروسازی و نساجی عراق انجام داد به این نتیجه دست یافت که سرمایه انسانی و 

 سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد و نوآوری سازمانی دارند.

 

 های پژوهشفرضیه

 های عمومی شهر کرمانشاه موثر است.سرمایه فکری برعملکرد غیرمالی کتابخانه فرضیه اصلی:

                                                             
1 Kin Gan & Zakiah Saleh  
2 Mention 
3 Ahmed Al-Dujaili  
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 های فرعی:فرضیه

 های عمومی شهر کرمانشاه مؤثر است.سرمایه سازمانی بر عملکرد غیرمالی کتابخانه  -1
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 مدل مفهومی پژوهش

های های نامشهود وجود دارد: در رویکرد اول زیرساختدر ادبیات مالی دو رویکرد درباره مدیریت دارائی
شود تا با افزایش دانش سازمانی عملکرد میهای کارکنان تقویت سازمانی، یادگیری، ارتباطات و توانایی

محور معروف است. طرفداران این مکتب بلندمدت سازمان بهبود یابد. این رویکرد به مکتب فکری دانش
وکار برخوردار باشد، مزیت رقابتی خواهد داشت. معتقدند اگر شرکتی از سرمایه فکری بهتری در محیط کسب

شود. این رویکرد گیری محسوب میود، نوعی دارایی اقتصادی قابل اندازههای نامشهدر رویکرد دوم، دارائی
به کسب سود از طریق سرمایه فکری تأکید دارد و به مکتب سرمایه اقتصادی معروف است. طرفداران این 

های مستقیم سرمایه فکری مانند های مبتنی بر بازار سرمایه مانند مدل ترازنامه نامشهود، مدلمکتب از مدل
ها مانند مدل ارزش افزوده اقتصادی توسط های بازده داراییگذاری حقوق معنوی توسط بونتیس و مدلارزش

گیری سرمایه فکری استفاده استوارت و مدل تعیین ضریب ارزش افزوده فکری توسط پالیک برای اندازه
 ه مثبتی وجود دارد.ها رابطدهد که بین سرمایه فکری و عملکرد شرکتکردند. شواهد زیادی نشان می

و کین گان و ذکیه  7224ای که توسط کاپالن و نورتون در سال براساس چارچوب نظری موجود و مطالعه
های پژوهش قرار توان مدل مفهومی زیل را مبنای طرح پژوهش و فرضیهانجام شده می 7228صالح در سال 

  داد.

 

 

 

 

 

 
 

 (7224رد غیرمالی کاپالن و نورتون )و عملک (7222) منبع: سرمایه فکری بونیتس

 رضایت مشتری

 وکارفرآیند داخلی کسب

 رشد و نوآوری

 سرمایه فکری عملکرد غیرمالی

 سرمایه سازمانی

 سرمایه انسانی

 سرمایه ارتباطی



 

 9317ماه چهل و چهار، اردیبهشت شماره                                                 های مدیریت و حسابداریماهنامه پژوهش

2 

 

 روش پژوهش

باشد، و از نظر این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی می

 ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی است.

شهر کرمانشاه  های عمومیکتابخانه کتابخانه 27جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارکنان شاغل در 

باشد که براساس فرمول نفر می 712های عمومی استان، باشد که براساس آمار اخذشده از نهاد کتابخانهمی

-پرسشنامه با بهره 171. در مرحله بعد تعداد عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدندهنفر ب 171گیری کوکران نمونه

و کارکنان کتابخانه انتخاب شده، توزیع گردید. جهت  گیری تصادفی ساده بین مدیرانگیری از روش نمونه

منظور آزمون و به هادادهع سنجی توزیاسمیرنوف جهت نرمال -های کلموگروفها از آزمونتحلیل داده

افزار اکسل گردید و به  های مربوز به پرسشنامه ابتدا وارد نرمها از همبستگی پیرسون استفاده شد. دادهفرضیه

 گیری شد.بهره 11نسخه  spssافزار  ها از نرمدادهمنظور تحلیل 
 

 هایافته

 های عمومیرابطه بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد غیرمالی کتابخانه فرضیه اصلی پژوهش:

جهت بررسی رابطه بین عناصر سرمایه فکری و عملکرد غیرمالی، از با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 

شود همبستگی گونه که مشاهده میون استفاده شد. با توجه به جدول همانآزمون ضریب همبستگی پیرس

را رد کرده و در نتیجه بین  H0دست آمده است، در نتیجه فرضیه به 222/2و سطح معناداری آن 181/2پیرسون 

فوق تأیید ها رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد، بنابراین فرضیه عناصر سرمایه فکری و عملکرد غیرمالی کتابخانه

 .شودمی

 
 : آزمون فرضیه اصلی1جدول 

 عملکرد غیرمالی ضریب همبستگی 

 سرمایه فکری
 181/2 همبستگی پیرسون

 222/2 سطح معناداری

 171 تعداد 
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 های فرعیآزمون فرضیه

 بررسی رابطه بین سرمایه ساختاری و عملکرد غیر مالی فرضیه فرعی اول:

ساختاری و عملکرد غیرمالی، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده جهت بررسی رابطه بین سرمایه 

-به 222/2و سطح معناداری آن  111/2شود همبستگی پیرسون گونه که مشاهده میشد. با توجه به جدول همان

را رد کرده و در نتیجه بین سرمایه ساختاری و عملکرد غیرمالی رابطه  H0دست آمده است، در نتیجه فرضیه 

 شود.ود دارد، بنابراین فرضیه فوق تأیید میوج
 

 : آزمون فرضیه7جدول 

 عملکرد غیرمالی ضریب همبستگی 

 ساختاریسرمایه 
 111/2 همبستگی پیرسون

 222/2 سطح معناداری

 171 تعداد 

 

 بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد غیرمالی فرضیه فرعی دوم:

نسانی و عملکرد غیرمالی، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی رابطه بین سرمایه ا

به  222/2و سطح معناداری آن  117/2شود همبستگی پیرسون گونه که مشاهده میبا توجه به جدول همان

را رد کرده و درنتیجه بین سرمایه انسانی و عملکرد غیرمالی رابطه وجود  H0دست آمده است، در نتیجه فرضیه 

 شود.ارد، بنابراین فرضیه فوق تأیید مید
 : آزمون فرضیه8جدول 

 عملکرد غیرمالی ضریب همبستگی 

 انسانیسرمایه 
 117/2 همبستگی پیرسون

 222/2 سطح معناداری

 171 تعداد 

 
 بررسی رابطه بین سرمایه ارتباطی و عملکرد غیرمالی فرضیه فرعی سوم:
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طی و عملکرد غیرمالی، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده جهت بررسی رابطه بین سرمایه ارتبا

به  222/2و سطح معناداری آن  111/2شود همبستگی پیرسون گونه که مشاهده میشد. با توجه به جدول همان

را رد کرده و درنتیجه بین سرمایه ارتباطی و عملکرد غیرمالی رابطه  H0دست آمده است، در نتیجه فرضیه 

 شود.د، بنابراین فرضیه فوق تأیید میوجود دار
 

 : آزمون فرضیه4جدول 

 عملکرد غیرمالی ضریب همبستگی 

 ارتباطی سرمایه
 111/2 همبستگی پیرسون

 222/2 سطح معناداری

 171 تعداد 

 
 گیریبحث و نتیجه

متغیر مشاهده براساس نتایج حاصل از آزمون پیرسون فرضیه اصلی برای سنجش مقدار همبستگی بین این دو 

باشند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مبتنی بر وجود تاثیر سرمایه دار میشود که ضرایب از نظر آماری معنیمی

توانند باعث تغییر در عملکرد غیرمالی گردد. یعنی عناصر سرمایه فکری میفکری بر عملکرد غیرمالی تایید می

 شرکت شوند.

غیرمالی در  شود که بین سرمایه ساختاری و عملکردول مشاهده میبراساس نتایج آزمون فرضیه فرعی ا

های عمومی بررسی شده رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه سازمانی، عملکرد کتابخانه

یشتر ها بیابد به این معنی که هرچه سرمایه سازمانی بیشتر باشد عملکرد غیرمالی در کتابخانهغیرمالی افزایش می

های عمومی با سرمایه سازمانی قادر به دستیابی عملکرد غیرمالی است. دلیل این مساله این است که کتابخانه

( تحت عنوان بررسی ارتباط بین 1882لی و همکاران )های قلیچبیشتر خواهند بود. نتایج این فرضیه با یافته

 باشد مطابقت دارد.طه مثبت معنادار میسرمایه ساختاری بر بهبود مزیت شرکت که حاکی از وجود راب

غیر مالی رابطه  شود که بین سرمایه انسانی و عملکردبراساس نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم مشاهده می

یابد. به این معنی که مثبت و مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه انسانی، عملکرد غیرمالی افزایش می

های عمومی بیشتر است. دلیل این مساله این است اشد عملکرد غیرمالی در کتابخانههرچه سرمایه انسانی بیشتر ب

های عمومی با سرمایه انسانی قادر به دستیابی عملکرد غیرمالی بیشتر خواهند بود. نتایج این فرضیه با که کتابخانه
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ت سرمایه انسانی و دانشی و ( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین مدیری1811های قربانی و همکاران )یافته

 باشد مطابقت دارد.رشد و نوآوری سازمانی که حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار می

شود که بین سرمایه ارتباطی و عملکرد غیرمالی رابطه مثبت و براساس نتایج آزمون فرضیه سوم مشاهده می

یابد. به این معنی که هرچه رمالی افزایش میمستقیم وجود دارد. یعنی با افزایش سرمایه ارتباطی، عملکرد غی

های عمومی بیشتر است. دلیل این مساله این است که سرمایه ارتباطی بیشتر باشد عملکرد غیرمالی در کتابخانه

های عمومی با سرمایه ارتباطی قادر به دستیابی عملکرد غیرمالی بیشتر خواهند بود. نتایج این فرضیه با کتابخانه

( که در پژوهشی با عنوان تأثیر سرمایه ارتباطی بر عملکرد شرکت که حاکی 7217الدوجایلی ) احمد هاییافته

 کند.از رابطه مثبت ومعنادار دارد، مطابقت می

ترین عامل تولید عنوان مهمسرمایه فکری، زاده عرصه علم و دانش است. در اقتصاد کنونی دانش به

شود. هر سازمانی که ها به موفقیت یاد میبتی در رسیدن سازمانعنوان یک عامل رقا محسوب و از آن به

یادگیری بیشتری تر، مدیریت برتر، قابلیت بهتر، فرهنگ بهتر، روابط با ارزش و تر، ساختار چابککارکنان دانا

کند. سرمایه فکری یک سازمان مجموع سرمایه انسانی، سرمایه دارد، سود بیشتری را نصیب مالکانش می

سازد از یک طرف ها سازمان را قادر میاری و سرمایه ارتباطی آن است. داشتن کنترل بر این داراییساخت

کنندگان و رای روابط خارجی موفقی با مشتریان و تامیناحاکمیت داخلی موثری داشته و از طرف دیگر د

 سایرین باشند.  

ود را افزایش دهند، استفاده از تفکر خالق توانند رشد خواسطه آن میها بههای اساسی که سازماناز راه

ها را در واقع امروزه عملکرد سازمان .پذیر نیستهای فکری امکاناست که بدون شناخت و مدیریت سرمایه

 توان صرفاً براساس معیارهای مالی  مورد ارزیابی قرار داد.نمی

یا شکست سازمان خواهد داشت. با این سزایی در موفقیت هنقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او، سهم ب

توان کمبود نیروی های متعددی مواجه است که از جمله میها با چالشوجود مدیریت منابع انسانی در سازمان

وری ناکافی منابع برنامگی، عدم شایسته ساالری، تبعیض، بهرهکار ماهر و متعهد، عدم شناخت نیاز کارکنان، بی

ها، استفاده نکردن از کارکنان باسابقه از جمله دالیلی م مشارکت کارکنان در برنامهانگیزگی، عدانسانی، بی

و یا شاید  کندمی هها را توجیتواند باشد که تأثیر منفی سرمایه انسانی را بر رشد داخلی و موفقیت شرکتمی

های استخدامی ، نیروبندی مشاغلهای استخدامی و طرح طبقهنامهعلت اجرا نشدن صحیح آیینبتوان گفت به

در سمت خود از کارایی الزم برخوردار نیستند. با توجه به اینکه در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه 
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باشد، این موجب عدم نوآوری و کاهش رقابت و در نتیجه ها پایین میایران کارایی سرمایه انسانی در شرکت

جای تامین مالی از طریق ها بهاین عامل باعث شده تا شرکتگردد. ها میکاهش سودآوری و رشد شرکت

 های عملیاتی، ساختار سرمایه خود را از طریق بدهی تأمین نمایند.وجوه نقد ناشی از فعالیت

 

 پیشنهادها 

غیره توجه بیشتری  کنندگان، مجامع علمی وها باید به روابط با جامعه خود شامل کاربران، عرضه کتابخانه -

ها برشمرده  باشند. وجود ارتباطات موثر و صحیح، همواره یکی از عوامل مهم توفیق درکتابخانه داشته

 شده است.

شود. از تجارب نشان داده است که اگر ارتباطات صحیح درکتابخانه برقرار نباشد، گردش امور مختل می -

ل فرهنگی، عوامل توان به عوامل اجرایی، عوامل تکنولوژی، عوامعوامل شکست در ارتباط می

 ها اشاره کرد. ای در کتابخانهمدیریتی و عوامل هزینه

اش است. دلیل عوامل نامشهود بیرونیدهنده توانایی بالقوه یک کتابخانه به سرمایه ارتباطی نشان -

کند عوامل منزله یک پل و واسطه در فرآیند سرمایه فکری عمل می طورکلی، سرمایه ارتباطی که به به

ی اصلی در تبدیل سرمایه فکری به ارزش بازاری و در  کننده اش است، عامل تعیینود بیرونینامشه

کار وترین رمز موفقیت هر کسبواقع ارتباط و سرمایه ارتباطی ازجمله مهم موفقیت کتابخانه است. در

 جدید است. 

بسیار حائز اهمیت است  هاارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در رشد و موفقیت سازمان -

های تجاری و تولیدی و خدماتی توجه به سرمایه ارتباطی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمان

 عنوان کلید موفقیت استفاده نمایند. توانند از آن بهها نیز میازجمله کتابخانه

واقع مبنا و  ه سرمایه انسانی که درمدت باید بها برای باال بردن رشد و رسیدن به موفقیت در بلندکتابخانه -

های کارکنان درباره های کارکنان و طرز فکرها و تواناییاساس سرمایه فکری است و دانش و مهارت

 فعالیت است، توجه داشته باشند. سرمایه انسانی منبعی مهم از نوآوری و بازآفرینی یک کتابخانه است.

عنوان عامل کسب مزیت رقابتی پایدار  توان از آن بهه مینقش سرمایه انسانی تا جایی پررنگ شده ک -

-های خالق و نوآور میها یاد شود در محیط متغیر و شدیداً رقابتی امروزی تنها با کمک انسانبنگاه

هایی پویا و یادگیرنده تبدیل ها باید به سازمانیافت، در این شرایط کتابخانه توان به موفقیت دست
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دهند قابلیت انطباق با تغییرات را در عرصه هایی که از خود بروز میبا توانایی شوند تا کارکنانشان

ازپیش به حقیقت پیوسته است.  های تازه تأسیس بیش رقابت داشته باشند. این امر خصوصاً در کتابخانه

تری  ترین سرمایه است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب برای یک کتابخانه نوپا، سرمایه انسانی، مهم

  .داشته باشد، احتمال بقا، موفقیت، رشد و ارتقا، بیشتر خواهد شد

 های انسانی را دربرای از سرمایه های فکری که مجموع گستردهتوان گفت: سرمایه در نگاهی کلی می -

هایی که از مدیریت سرمایه دهند و کتابخانه بررسی قرار می طور خاص مورد دارند، منابع انسانی را به

-های انسانی و تبدیل بهینه آن به ابزاری جهت ارتقای سرمایهمند هستند، در نگاه به سرمایهی بهرهفکر

 .کنندتر عمل میهای مالی و اعتباری سازمان خود موفق

نام بهترین ساختار ه ها است البته چیزی ب کننده در کتابخانهینیهای ساختاری یکی از عوامل تع ویژگی -

گوئی ندارد. اصل کلی این است که ساختار کتابخانه باید قابلیت سازگاری و پاسخای وجود  کتابخانه

های  که کتابخانه نحوی های افراد تناسب داشته باشد به مناسب به الزامات محیطی را داشته و با ویژگی

ای باید  افزائی مناسب در جهت اهداف سازمانی حرکت نمایند ساختار کتابخانهعمومی با ایجاد هم

گیری، جریان آزاد و قادر به ایجاد ارتباطات مؤثر بین افراد و مجموعه، تسهیل و تسریع در تصمیم

ای و سایر  کتابخانه های انتقال بینها، کاهش هزینهگردش سریع اطالعات، سرعت اقدامات و برنامه

 .های ضروری باشدمشخصه

 

 منابع 
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