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چكيده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فكري بر هوش معنوي (مطالعه موردي اداره كل كتابخانه
هاي عمومی استان اردبیل) می باشد .از لحاظ هدف تحقیق از نوع كاربردي ،از لحاظ نوع روش،
توصیفی و همبستگی میباشد و از لحاظ رو ش گردآوري اطالعات روش تحقیق مورد نظر میدانی می
باشد .براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماري برابر  221نفر بدست
آمد كه با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظورگردآوري داده هاي موردنیاز ،از
پرسشنامه هاي سرمایه فكري بونتیس و محقق ساخته هوش معنوي استفاده شده است .براي تحلیل
داده ها از نرم افزار  spssو براي آزمون فرضیه ها از ضریب رگرسیون تك متغیره استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد كه سرمایه فكري بر هوش معنوي تاثیر مثبت معنیداري دارد و  0/65از
تغییرات مربوط به هوش معنوي را پیش بینی می كند.
واژه هاي کليدي :سرمایه فكري ،هوش معنوي ،اداره كل كتابخانه هاي عمومی.
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مقدمه
عملكرد هر سازمان تابع عملكرد كاركنان و مدیران ،فرصتها،منابع و امكانات و نیز متأثر از سیستمهاي محیطی و سازمانهاي
دیگر است .عملكرد كاركنان نیز تابع متغیرهاي فردي (تواناییها و مهارتهاي ذهنی و روانی و پیشینه زندگی) ،متغیرهاي
روانشناختی (ادراک ،نگرش ،شخصیت ،یادگیري ،انگیزه) و مـتغیرهايسـازمانی (منابع ،رهبري ،پرداختها ،ساختار و طرح
شغلی) است .از طرفی نیز بزرگترین درماندگی انسان ،ناتوانی در دستیابی به همكاري و تفاهم با دیگران است .در رویكرد جدید
مدیریت ،فرهنگ سازمانی ،كار تیمی و نحوه همكاري مدیر با دیگران اهمیت خاصی دارد .مدیریت در مـوقعیتها و جایگاههاي
مختلف رفتارهاي خاصی را مـی طلبد تـا مـدیران بتوانند عملكرد مفیدي داشته باشند.بنابراین یكی از عوامل موثر بر عملكرد
كاركنان توانایی و مهارت هاي آنها در موقعیتهاي مختلف بخصوص موقعیت هاي متنوع فرهنگی و ابهاد هوشی افراد میباشد.
یكی از این ابعاد هوشی ،هوش معنوي است.
مفهوم هوش معنوي 2كه در دهه هاي اخیر مطرح شده است ،در بردارنده نوعی سازگاري و رفتار حل مساله است كه باالترین
سطوح رشد را در حیطه هاي مختلف شناختی ،اخالقی و هیجانی بین فردي و غیره شامل می شود و فرد را در جهت
هماهنگی با پدیده هاي اطرافش و دستیابی به یكپارچگی درونی و بیرونی یاري می نماید (ولیخانی.)2130 ،
هوش معنوي در سازمان به عنوان فرهنگ فردي محسوب میشود كه از طریق آن ،ارزشهاي ارزشمندي به افراد القاء میشود
تا به صورت مستمر طبق این ارزش ها رفتار نمایند .هوش معنوي در برگیرنده رفتار اخالقی و ظرفیتی براي دلیل حالت اخالقی
است .این رفتار اخالقی میتواند نقش بارزي در موفقیت شركتها داشته باشد .مدیران با توجه هوش معنوي میتوانند در رقابت
با رقباي خویش ،وضعیت شركت خود را بهبود دهند .هوش معنوي افراد را همانند یك سیستم موقعیتیاب در خودرو براي
ادامه حركت در زندگی كمك مینماید .افراد با كمك آن میتوانند برخوردار از یك ماشین پرقدرت و نیز خود به عنوان
راننده اي قوي عمل نمایند .سازمان نیز همانند یك ماشین ،نیازمند به سیستم موقعیتیاب جهانی براي حركت درست در مسیر
پیشرفت و توسعه می باشد كه مدیران و رهبران داراي هوش معنوي ،می توانند مسیریابی مناسبی را براي رساندن سازمان به
نقاط اوج پیشرفت داشته باشند (لنیك و كییل.)1002 ، 1
سرمایه فكري از جمله متغیرهایی است كه می توان تاثیر آن بر هوش هاي معنوي و فرهنگی را بررسی كرد .در سازمانها و
شركت هاي پیشرو امروزي ،سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده بطوریكه امروزه تداوم فعالیت و
سودآوري اكثر سازمانها و شركتها وابسته به دانش است .بنابراین هر چقدر سازمانها و شركتها به لحاظ داراییهاي
نامشهود و سرمایه فكري غنی باشند آنها بهتر و سریعتر میتوانند به سطوح باالي رشد و توسعه دست یابند .چالش عمده در
این زمینه مفهوم سازي ،درک ،و ارزیابی سرمایه فكري است .مدیریت دانش به سازمان ها كمك می كند تا بتوانند توانمندي
ها و قابلیت هاي خود را به منظور دستیابی به اقتصاد دانش محور شناسایی و مورد استفاده قرار دهند .در دوران اقتصاد صنعتی
(قبل از اقتصاد دانش محور امروزي) عوامل تولید ثروت ،یك سري دارایی هاي مشهود و فیزیكی مانند زمین ،نیروي كار ،پول،
و ماشین آالت بودند كه از تركیب این عوامل اقتصادي ،ثروت تولید میشد .در اقتصاد صنعتی ،به دانش به عنوان یك عامل
تولید ،اهمیت چندانی داده نمی شد .اما در اقتصاد دانش محور امروزي اهمیت دارائیهاي نامشهود در فرایند تولید ثروت به
مراتب بیشتر از داراییهاي مشهود و فیزیكی است (بونتیس.)2331 ،1

1

- Spiritual Intelligence
-Lennick & Kiel
3 - Bontis
2

2651

www.SID.ir

Archive of SID

به عبارت دیگر در اقتصاد دانش محور ،داراییهاي نامشهود جزو مهم ترین داراییهاي سازمانی محسوب شده و اهمیت اینگونه
دارائیها در موفقیت بالقوة سازمانها به مراتب بیشتر از داراییهاي مشهود است(فالم هولتس 2و همكاران.)1020 ،
مـقوله هاي سرمایه فكري ،هوش معنوي و هوش فكري هر یك به تنهایی از جمله مفاهیمی هستند كـه می توانند بـر
مـیزان كارآیی كاركنان و بهره وري سازمانها تأثیر گذار باشند .از دید محقق ،رابطه میان این متغیرها متأسفانه مورد غفلت
پژوهش گران واقع گردیده اسـت .لذا با توجه به مطالب ذكرشده مـا دراین پژوهش سعی خواهیم كرد تا به بررسی تاثیر سرمایه
فكري بر هوش فكري كاركنان اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل بپردازیم .سوال اصلی ما در این تحقیق این خواهد
بود كه سرمایه فكري بر هوش فرهنگی چه تاثیري دارد؟
روش شناسي
از لحاظ هدف تحقیق از نوع كاربردي ،از لحاظ نوع روش ،توصیفی و همبستگی میباشد و هدف آن بررسی تاثیر سرمایه فكري بر هوش
فرهنگی (مطالعه موردي اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل) می باشد .لذا از لحاظ روش گردآوري اطالعات روش تحقیق مورد
نظر میدانی می باشد.

جامعه آماري
جامعه آماري همان جامعه اصلی است كه از آن نمونه یا نما یا معرف بدست می آید .جامعه آمـاري ایـن پـژوهش شـامل كلیـه اداره كـل
كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل می باشد كه تعداد آنها برابر  250نفر می باشد.

حجم نمونه و روش نمونه گيري
تعداد نمونه آماري طبق جدول مورگان برابر  221نفر بدست آمد كه با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند.

روش و ابزار گردآوري اطالعات
جمع آوري اطالعات مورد نیاز تحقیق ،به صورت میدانی و با مراجعه به اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل انجام گرفت .مطالعات
كتابخانه اي از جمله مطالعه كتب و نشریات داخلی وخارجی به منظور دستیابی به مبانی نظري و استفاده از تجارب محققین دیگر .استفاده
از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوري اطالعات براي دستیابی به داده هاي مورد نظر .به منظور گردآوري داده هاي مورد نیاز ،از
پرسشنامه هاي زیر استفاده میشود :پرسشنامه استاندارد سرمایه فكري (بونتیس )2331،و محقق ساخته هوش معنوي (برگرفته از بهشتی
فر و رفیعی .)2132 ،جهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شده است ،به این نحو كه پرسشنامهها در اختیار اساتید
قرار گرفته و نظرات آنها در مورد اینكه آیا پرسشنامهها ابزار خوبی براي سنجش متغیرها هستند خواسته شد كه مورد تایید ایشان بود.
براي سنجش ضریب پایایی پرسشنامه ها نیز از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شده است.نتایج حاصل از ضریب آلفاي كرونباخ به شرح زیر
بدست آمده است:
جدول ( :)2جدول ضریب پایایی سواالت مربوط به هر متغیر
متغیر

ضریب آلفاي كرونباخ

سرمایه فكري

0/13

هوش معنوي

0/25

روش تجزيه و تحليل اطالعات
براي تحلیل داده ها از نرم افزار  spssنسخه  10استفاده شده است .تحلیل داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصیفی و استنباطی می
باشد .در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و شاخص هاي مركزي میانگین و انحراف معیار استفاده شده است .همچنین در سطح
استنباطی براي آزمون فرضیه ها از ضریب رگرسیون تك متغیره استفاده شده است.

1 - Flamholtz
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يافته ها
طبق نتایج تحقیق  50/1درصد پاسخگویان مرد هستند و  13/2درصد نیز زن هستند 0/3 .درصد پاسخگویان با كمترین فراوانی  60سال و
باالتر سن دارند و  52/2درصد با بیشترین فراوانی  10تا  50سال هستند 1/ .درصد پاسخگویان با كمترین فراوانی تحصیالت دكتري دارند
و  51/1درصد نیز با بیشترین فراوانی فوق لیسانس هستند 5/1.درصد پاسخگویان با كمترین فراوانی باالي  26سال سابقه خدمت دارند و
 51/6درصد نیز با بیشترین فراوانی  6تا  20سال سابقه خدمت دارند.
جدول ( )1میانگین و انحراف معیار متغیرهاي مورد پژوهش
میانگین

انحراف معیار

متغیر
انسانی

1/1065

0/65211

ساختاري

1/1631

0/51055

ارتباطی

1/3205

0/51521

سرمایه فكري

1/2521

0/53215

درستكاري

5/2113

0/50215

مسئولیت پذیري

1/3555

0/12202

دلسوزي

1/2325

0/53251

بخشش

1/2135

0/56226

هوش معنوي

1/3653

0/15555

سرمایه فكري

هوش معنوي

طبق نتایج جدول ( )1میانگین سرمایه انسانی  ،1/10ساختاري ،1/16ارتباطی  1/32و سرمایه فكري  1/25است ..همچنین میانگین
درستكاري  ،5/21مسئولیت پذیري  ،1/35دلسوزي  ،1/23بخشش  1/21و هوش فرهنگی  1/36است .بنابراین می توان گفت كه از بین

ابعاد هوش فرهنگی  ،درستكاري بیشترین و بخشش كمترین میانگین را به خود اختصاص داده است.
جدول ( :)1نتایج آزمون كولموگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن متغیرهاي تحقیق
آماره

سرمایه فكري

هوش معنوي

میانگین

1/2521

1/3653

انحراف معیار

0/53215

0/15555

بیشترین اختالف مثبت

0/051

0/251

كمترین اختالف

-0/013

-0/062

مقدار  zكولموگروف -اسمیرنوف

0/216

2/051

سطح معنی داري

0/523

0/206

طبق نتایج جدول ( ) 1و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطاي آزمون براي سطح اطمینان  0/36بیش از  0/06است ،بنابراین میتـوان
گفت كه توزیع متغیر وابسته نرمال است و جهت تحلیل فرضیات می توان از آزمون هاي پارامتریك (ضریب رگرسیون) استفاده كرد.
جدول ( :)1خالصه مدل رگرسیون تاثیر سرمایه فكري بر هوش معنوي
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/653

0/101

0/135

1/22
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طبق نتایج جدول ( )1ضریب همبستگی بین سرمایه فكري با هوش معنوي برابر  0/65است و ضریب تعیین برابـر  0/10اسـت.
چنانچه آماره دوربین -واتسون در بازه قابل قبول  2/6تا  1/6قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .بـا توجـه
به اینكه آماره دوربین واتسون برابر  1/22است ،بنابراین میتوان گفت كه عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود.
جدول ( :)1نتایج ضریب رگرسیون تك متغیره تاثیر سرمایه فكري بر هوش معنوي
ضرایب غیر استاندارد
SE
B

متغیر پیش بین
مقدار ثابت

1/530

0/226

سرمایه فكري

0/501

0/062

ضرایب استاندارد
BETA

0/653

T

P

25/661

0/000

5/312

0/000

طبق نتایج جدول ( ) 1و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطاي آزمون كمتر از  0/06است ،و سرمایه فكري بر هوش معنوي
تاثیر مثبت معنیداري دارد .همچنین ضریب بتا نشان میدهد كه سرمایه فكري  0/65از تغییرات مربوط بـه هـوش معنـوي را
پیش بینی می كند.
جدول ( :)5خالصه مدل رگرسیون تاثیر سرمایه انسانی بر هوش معنوي
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/525

0/115

0/110

1/11

طبق نتایج جدول ( )5ضریب همبستگی بین سرمایه انسانی با هوش معنوي برابر  0/52است و ضریب تعیین برابر  0/11اسـت.
چنانچه آماره دوربین -واتسون در بازه قابل قبول  2/6تا  1/6قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .بـا توجـه
به اینكه آماره دوربین واتسون برابر  1/11است ،بنابراین میتوان گفت كه عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود.
جدول ( :)6نتایج ضریب رگرسیون تك متغیره تاثیر سرمایه انسانی بر هوش معنوي
ضرایب غیر استاندارد
SE
B

متغیر پیش بین
مقدار ثابت

1/365

0/211

سرمایه انسانی

0/121

0/061

ضرایب استاندارد
BETA

0/525

T

P

21/021

0/000

6/251

0/000

طبق نتایج جدول ( ) 6و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطاي آزمـون كمتـر از  0/06اسـت ،و سـرمایه انسـانی بـر هـوش
معنوي تاثیر مثبت معنیداري دارد .همچنین ضریب بتا نشان میدهد كه سرمایه انسـانی  0/52از تغییـرات مربـوط بـه هـوش
معنوي را پیش بینی می كند.
جدول ( :)5خالصه مدل رگرسیون تاثیر سرمایه ساختاري بر هوش معنوي
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/565

0/105

0/233

2/32

طبق نتایج جدول ( )5ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاري با هوش معنوي برابر  0/56اسـت و ضـریب تعیـین برابـر 0/10
است .چنانچه آماره دوربین -واتسون در بازه قابل قبول  2/6تا  1/6قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشـود .بـا
توجه به اینكه آماره دوربین واتسون برابر  2/32است ،بنابراین میتوان گفت كه عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود.
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جدول ( :) 1نتایج ضریب رگرسیون تك متغیره تاثیر سرمایه ساختاري بر هوش معنوي
ضرایب غیر استاندارد
SE
B

متغیر پیش بین
مقدار ثابت

1/200

0/251

سرمایه ساختاري

0/151

0/053

ضرایب استاندارد
BETA

0/565

T

P

23/203

0/000

6/110

0/000

طبق نتایج جدول ( ) 1و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطاي آزمون كمتر از  0/06اسـت و سـرمایه سـاختاري بـر هـوش
معنوي تاثیر مثبت معنیداري دارد .همچنین ضریب بتا نشان میدهد كه سرمایه ساختاري  0/56از تغییرات مربوط بـه هـوش
معنوي را پیش بینی می كند.
جدول ( :)2خالصه مدل رگرسیون تاثیر سرمایه ارتباطی بر هوش معنوي
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

دوربین واتسون

0/651

0/136

0/122

1/22

طبق نتایج جدول ( )2ضریب همبستگی بین سرمایه ارتباطی با هوش معنـوي برابـر  0/65اسـت و ضـریب تعیـین برابـر 0/13
است .چنانچه آماره دوربین -واتسون در بازه قابل قبول  2/6تا  1/6قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشـود .بـا
توجه به اینكه آماره دوربین واتسون برابر  1/22است ،بنابراین میتوان گفت كه عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود.
جدول ( :)3نتایج ضریب رگرسیون تك متغیره تاثیر سرمایه ارتباطی بر هوش معنوي
متغیر پیش بین

ضرایب غیر استاندارد
SE
B

مقدار ثابت

1/125

0/225

سرمایه ارتباطی

0/525

0/052

ضرایب استاندارد
BETA

0/651

T

P

25/161

0/000

5/222

0/000

طبق نتایج جدول ( ) 3و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطاي آزمون كمتـر از  0/06اسـت و سـرمایه ارتبـاطی بـر هـوش
معنوي تاثیر مثبت معنیداري دارد .همچنین ضریب بتا نشان میدهد كه سرمایه ارتباطی  0/65از تغییـرات مربـوط بـه هـوش
معنوي را پیش بینی می كند.
بحث و نتيجهگيري
طبق نتایج حاصل از تحقیق سرمایه فكري بر هوش معنوي تاثیر مثبت معنیداري دارد .همچنین ضریب بتا نشان میدهـد كـه
سرمایه فكري  0/65از تغییرات مربوط به هوش معنوي را پیش بینی می كند .در تبیین نتیجه می توان گفت كه هر چه میزان
سرمایه فكري در كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل افزایش یابد ،میزان هوش معنوي نیز افزایش می یابد.
همچنین طبق نتایج تحقیق و سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاري و سرمایه ارتباطی بر هوش معنوي تاثیر مثبت معنیداري دارد.
همچنین ضریب بتا نشان میدهد كه سرمایه انسانی  0/52از تغییرات مربوط به هوش معنوي را پیش بینی می كند.
می توان گفت كه هر چه میزان سرمایه انسانی در كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل افزایش یابد ،میـزان هـوش معنـوي نیـز
افزایش می یابد .همچنین هر چه میزان سرمایه ساختاري در كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل افـزایش یابـد ،میـزان هـوش
معنوي نیز افزایش می یابد .بعالوه هر چه میزان سرمایه ارتباطی در كتابخانه هاي عمومی استان اردبیـل افـزایش یابـد ،میـزان
هوش معنوي نیز افزایش می یابد.
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نتایج تحقیق با یافته هاي تحقیق اسهرلوس و داداشی خاص ( )2130همخوانی دارد .آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند
كه هوش معنوي بر عملكرد افراد تأثیر مثبتی دارند تا در دستیابی به عملكرد خوب ،آن را سرلوحه برنامه هاي كاري و شـغلی و
زندگی خود قرار دهند.
نتایج تحقیق با یافته هاي تحقیق ستایش و كاظم نژاد ( )2122همخوانی دارد .آنها در تحقیق خود به این نتیجـه رسـیدند كـه
رابطه معناداري بین رشد سرمایه فكري و عملكرد سال آینده شركت نیز مورد تایید قرار گرفـت .متفـاوت بـودن تـأثیر سـرمایه
فكري بر عملكرد شركتهاي موجود در صنایع مختلف نیز از نتایج پژوهش حاضر به شمار میرود كه این تفاوت ناشـی از تـاثیر
متفاوت سرمایه فكري بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی هاست.
نتایج تحقیق با یافته هاي تحقیق پورزمانی و همكاران ( )2132همخوانی دارد .آنها در تحقیق خود به این نتیجـه رسـیدند كـه
رابطه بین ضریب كارایی سرمایه فكري و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود
شكاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتري شركتها را تأیید میكند .و همچنین نتایج حاصل از آزمونهاي بـهدسـت آمـده
بیانگر این است كه ضریب كارایی سرمایه فكري تأثیر مثبت و معناداري بر عملكرد مالی (نرخ بازده داراییها) شركت دارد.
نتایج تحقیق با یافته هاي تحقیق آمرام )1003( 2همخوانی دارد .آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند كه هوش معنوي در
مدیریت شغلی موفق و كارآمد تأثیر به سزایی دارد.
پيشنهادهاي حاصل از نتايج آزمون فرضيه ها
.2
.1
.1
.5
.6
.5

مدیران اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل ،از كار گروهی كاركنان حمایت كنند.
مدیران اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل توسعه و حفظ روابط درونی در میان گروه هاي مختلف را پـرورش
و ترویج دهند.
كاركنان به ابراز نظرات و عقاید خود در بحث هاي گروهی تشویق شوند.
هنگامی كه كارمندي سازمان را ترک می كند ،برنامه تربیتی جانشین پروري براي جایگزینی اش در نظر گرفته شود.
سطح شایستگی كاركنان اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل براي رسیدن به ایده آل ترین سطح افزایش یابد.
از ایده هاي جدید كاركنان حمایت شده و اجرا شود.
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