مجله توانمندسازی سرمایه انسانی
شماره  ،1دوره  ،2بهار 1398
صص71-81 .

نقش واسطه ای جو اخالق سازمانی در ارتباط بین هوش معنوی و سرمایه
فکری در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس
سیروس حدادنیا  ،*1نیما شهیدی

2

تاریخ دریافت1397/07/27 :
تاریخ پذیرش1398/02/28 :

چکیده
هدف از انجام این پژوهش پیش بینی سرمایه فکری بر اساس هوش معنوی با واسطه گری جو اخالقی سازمان است .روش این پژوهش،
توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی و جامعه آماری ،شامل تمامی اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس به تعداد
 2874نفر در سال تحصیلی  97-96هستند .روش نمونه گیری ،تصادفی خوشه ای است که به صورت طبقه ای اعمال گردید .حجم نمونه با
استفاده از جدول مورگان  377نفر محاسبه گردید .برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه سرمایه فکری بتیس و همکاران ،جو اخالق سازمانی
کولن و برانسون و هوش معنوی آمرام استفاده گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ،ضریب همبستگی ،تحلیل رگرسیون
بارون و کنی و تحلیل مسیر و معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج تحلیل نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین هوش معنوی و سرمایه
فکری وجود دارد .بین هوش معنوی و جو اخالق سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و همچنین جو اخالق سازمانی با کنترل هوش
معنوی ،سرمایه فکری را پیش بینی می کند و معیارهای اخالقی از قدرت پیش بینی کننده بیشتری برخوردار است و نقش واسطه ای جو اخالق
سازمانی نیز در ارتباط بین هوش معنوی و سرمایه فکری مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژهها:

جو اخالق سازمانی ،سرمایه فکری ،هوش معنوی.
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مقدمه
ویژگی عمده ای که می توان برای شرایط فعلی هر سازمانی بویژه نهادهای "دانش بنیان"1چون دانشگاه برشمرد؛ تغییرات بسیار
سریع ،گسترده ،عمیق و پیچیده محیط حاکم بر فضای آنها می باشد .دانشگاه ها برای بقا باید قادر به سازگاری با شرایط متغیر علمی و
محیطی باشند .بنابراین باید هرچه سریع تر جای خود را به سازمان های چابک دهند و به این ترتیب در جریان یک یادگیری آگاهانه زمینه
حفظ و ارتقاء اعتبار خود را فراهم آورند .از طرفی جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه فکری 2بنیان نهاده شده و ماده اولیه و اصلی آن،
دانش و قابلیت یادگیری است .به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری ،سازمان ها و نهادها را با موفقیت های
بیشتری در افق های آینده بازارهای رقابتی و پایایی اعتباری خواهد رساند .در عصر حاضر سرمایه فکری به یک محرک بسیار حیاتی برای
پایداری اعتبار یک سیستم در محیط رقابتی امروز تبدیل شده است (خاوندکار و همکاران .)1388 ،مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در
سازمان ها ،منابع انسانی هستند ،سازمان ها در جوامع مختلف باید مهمترین منبع و عامل رقابتی خود ،یعنی نیروی انسانی را توانمند نماید
(ارگانلی ،ساگالم و متین .)2007 ،3از جمله توانمندی های نیروی انسانی در یک سازمان سرمایه فکری آن سازمان می باشد.
سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی های آن به شمار
می روند و از طریق افزودن ارزش به ذی نفعان کلیدی سازمان ،به طور قابل مالحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شود
(مر .)2004 ،4ابعاد سرمایه فکری عبارتند از سرمایه های انسانی 5که تحت عنوان دانش فردی ،مهارت ها ،توانایی ها و تجارب موجود در
کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل کردن مسائل سازمان تعریف شده است (نرما ،)2005 ،6سرمایه ساختاری 7که اشاره دارد به
ساختارها و فرآیندهای موجود در درون یک سازمان ،که کارکنان از آن ها استفاده می کنند (وانگ ، )2005 ،8و سرمایه رابطه ای، 9
(بونفر ،)، 2003 10خواستگاه سرمایه رابطه ای را ارتباط میان افراد موجود در یک گروه یا سازمان خاص می داند.
نظام آموزش عالی هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار میرود و هدف سازمان های
آموزشی فقط انتقال مجموعه ای از اطالعات و آگاهی ها به دانشجویان نیست ،بلکه هدف پرورش افرادی خالق ،متفکر ،منتقد و تولیدکننده
علم و ارتقاء و توسعه بعد ساختاری ،انسانی و رابطه ای در اعضای هیئت علمی های مراکز آموزش عالی نیز می باشد( .طالب زادگان،
 ،)1387بنابراین شناخت عوامل موثر بر سرمایه فکری مراکز آموزش عالی ،دارای اهمیت می باشد.
جو سازمانی به روش هایی اشاره می کند که سازمان ها ،رفتارهای عادی ،اقدامات و اعمال مورد انتظار خود را عملیاتی می سازند و از
آنها حمایت می کنند و به آنها پاداش می دهند (اسچوپکر .)2009 ،11سازمان ها ،واحدهای و گروه های کاری ،انواع مختلفی از جوها از
جمله جو اخالقی را در بر می گیرند و به علت تفاوت های موقعیتی افراد ،گروه های کاری و سوابق کاری ،ادراک کارکنان از جو سازمانی و
جو اخالقی در سازمان های مختلف متفاوت می باشد .ویکتور و کولن )1987( 12مفهوم جو اخالق سازمانی را با توجه به دیدگاه جامعه
شناسی و فلسفی توسعه داده و جو اخالقی را ادراک متداول از انواع فعالیت ها و رویه های اخالقی که محتوای اخالقی دارد ،تعریف کرده
اند .بر اساس تعریف جو اخالقی سازمانی ،ابعاد اخالقی سازمانی بر مبنای ضوابط رایج ،رفتارها ،ارزش ها ،اعتقادات و عاداتی که رفتارهای
کلی افراد را در سازمان شکل می دهند ،مورد سنجش قرار می گیرد (السی و الپکان .)2009 ،13جو اخالقی سازمان به ادراکات مشترک
افراد یک سازمان از آنچه از نظر اخالقی صحیح است ،اشاره دارد و نشان می دهند که چگونه باید نسبت به مسائل اخالقی و ارزشی در
درون سازمان واکنش نشان داد .جو اخالقی سازمان ،مشخص می کند که تا چه حد بر اساس معیارهای اخالقی تصمیم گیری می شود و
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چگونه کارکنان پرسش های اخالقی را تعبیر می کنند (وانگ و هسیح .)2012 ،1جو اخالقی سازمان دارای دو بعد می باشد؛  -1معیارهای
اخالقی( 2خودپرستی ،3نیک خواهی 4و اصول اخالقی ،)5که در تصمیم گیری های سازمانی بکار گرفته می شود -2 .کانون تحلیل6
(سطح فردی ،7سازمانی 8و اجتماعی ،)9را شامل می شود (کولن و همکاران.)2003 ،
به دنبال مطرح شدن مفاهیم روان شناسی هوش شناختی و پس از آن هوش هیجانی در محیط های کاری ،بررسی های متعدد نشان
داد که افراد با چیزی بیشتر از جسم ،فکر و احساسات ،وارد دنیای کاری می شوند ،آنها استعداد شخصی و روح منحصر به فرد خود را به
همراه می آورند( .ساغروانی و غیور .)1388 ،از این جهت صاحبنظران با اضافه کردن انواع جدیدی از هوش تحت عنوان هوش معنوی 10
که متوجه مفاهیمی نظیر مرگ و زندگی است ،سعی در تکمیل تعریف خود نمودند .آمرام ،)2009( 11هوش معنوی را توانایی بکارگیری و
بروز ارزش های معنوی می داند به گونه ای که موجب ارتقای کارکرد روزانه و سالمت جسمی و روحی فرد می شود .مهمترین کاربردهای
هوش معنوی در محیط کار ،ایجاد آرامش خاطر ،به گونه ای که اثربخشی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ ایجاد تفاهم بین افراد ،مدیریت
کردن تغییرات ،از میان برداشتن موانع سر راه و آگاهی از خود و افزایش شایستگی های فردی و گروهی می باشد (گورجی.)2006 ،12
هوش معنوی رهبران به آنان توانایی انتقال معنا بر مبنای درک پرسش های وجودی خود و پیروان را می دهند (فرهنگی و همکاران،
 .)1388آن ها با استفاده از این توانایی عالوه بر به چالش کشیدن وضع موجود به عنوان الهام بخش و انگیزاننده چشم انداز فردی و
سازمانی عمل می کنند و سبب می شوند پیروان احساس عمیق رسالت در زندگی شخصی و سازمانی خود داشته باشند .هوش معنوی
شامل هدایت و معرفت درونی ،حفظ تعادل فکری ،آرامش درونی و بیرونی و عملکردی همراه با بصیرت و مالیمت و مهربانی می باشد و ما
را برای رسیدن به رؤیاهایمان یاری می دهد (همان منبع ،ص .)34با توجه به آنچه بیان گردید ،این پژوهش در صدد پاسخگویی به این
سوال اساسی می باشد که آیا هوش معنوی با واسطه گری جو اخالقی سازمانی ،سرمایه فکری مراکز آموزش عالی از جمله واحدهای
دانشگاه ها آزاد اسالمی در استان فارس را پیش بینی می کند؟

پیشینه پژوهش
در مورد ارتباط بین متغیرهای تحقیق حاضر پژوهش های زیادی صورت نگرفته است و آنچه مشاهده می شود ،به جنبه ای خاصی از
این موضوع اختصاص دارد که در ذیل به تعدادی از آنها که مرتبط با متغیرهای پژوهش است اشاره شده است.
شافر ،)2009( 13در پژوهشی با عنوان "جو اخالقی ،تعارض سازمانی و حرفه ای و سرمایه انسانی ،حسابداران چینی" به این نتیجه
دست یافت ،که اخالق خودپرستی /فردی ،سازمانی و اصول اخالقی /فردی ،با تعارض سازمانی و حرفه ای رابطه مثبتی دارد .نیک خواهی/
اجتماعی ،اصول اخالقی /سازمانی و اصول اخالقی /اجتماعی ،با تعارض سازمانی و حرفه ای رابطه منفی دارد .جو اخالقی خودپرستی/
فردی ،خودپرستی /سازمانی و اصول اخالقی /فردی ،با سرمایه انسانی ،رابطه مثبت دارد.
اکپارا و وین ،) 2008( 14در پژوهشی نشان دادند که انواع جو اخالقی سازمانی بر ابعاد مختلف سرمایه فکری تاثیر مثبت دارد.
همچنین انواع جو اخالقی سازمانی بر انواع مختلف تعهد سازمانی (هویت در سازمان ،درگیری در سازمان و وفاداری به سازمان) ،تاثیر مثبت
دارد  .یکی از پیامدهای رفتاری و نگرشی مثبت منتج از جو اخالقی ،سرمایه انسانی است که از متغیرهای بسیار مطرح در حوزه روانشناسی
سازمانی و مدیریت می باشد.
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مارتین و کالن ،) 2006( 1در یک مطالعه فرا تحلیلی دریافتند که رضایت کارکنان با شغل شان ،ترفیع ،همکاران و سرپرستان ،غالبا با
جوهای اخالقی همبستگی دارد .همچنین ادراکات از جوهای اخالقی مانند استقالل ،قوانین و ضوابط حرفه ای و قوانین و مقررات سازمانی
بر روی نیروهای انسانی ،تاثیر مثبت دارد.
خورشید و محسنی ( ،)1389با انجام پژوهشی دریافتند که در میان انواع مختلف فضاهای اخالقی ،قوانین و مقررات درون سازمانی و
برون سازمانی ،به ترتیب به عنوان بیش ترین نوع فضای اخالقی ادراک شده درجه بندی شده اند ،و بر عکس فضای اخالقی عالقه مندی
فردی و عالقه مندی سازمانی و معنویات فردی به ترتیب کمترین نوع فضای اخالقی ادراک شده درجه بندی شده اند.
قلیچ لی ،هجاری و رحمان پور ( ،)2006در مطالعه خود با این نتیجه دست یافتند که با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی ،می توان
انتظار داشت که سرمایه فکری (انسانی ،ساختاری و رابطه دای) افزایش یابد .به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از قابلیت ها و
دارایی های مهم دانشگاه می تواند در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه های فکری دانشگاه کمک نماید و برای آنها در مقایسه با
سازمان های دیگر مزیت پایدار ایجادا نماید .قلیچ لی و مشبکی ( )1385در پژوهشی نشان دادند که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری و
هر یک از عناصر سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
ناظم و مطلبی ( ،)2011در پژوهشی با عنوان"ارائه الگوی ساختاری سرمایه فکری بر اساس یادگیری سازمانی در بین کارکنان
دانشگاه شهید بهشتی" نشان دادند که رابطه معناداری بین ابعاد یادگیری سازمانی و سرمایه فکری وجود دارد و بیش ترین اثر مستقیم
یادگیری در سطح سازمانی در بعد یادگیری سازمانی بر سرمایه فکری بوده است.
شیرازی و احمدی زهرانی ( ،1393ص  )41در تحقیقی نشان دادند که بین جو اخالقی و سرمایه انسانی از یک سو و بین اعتماد و
تعهد با معنویت از سوی دیگر رابطه معناداری وجود دارد .بین عالقه مندی سازمانی ،کارایی ،دوستی ،روحیه کار گروهی و معنویات فردی با
اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد و در این میان بیشترین رابطه با اعتماد سازمانی به ترتیب مربوط به کارایی و دوستی است.
هوارد و وایت ،)2009( 2در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که هوش معنوی و جنبه مذهبی می تواند در سبک رهبری
روحیه و بهره وری باالی مدیریت نظام آموزشی موثر باشد.
آیرانکی ، )2010( 3در تحقیقی به این نتیجه دست یافت که رهبری معنوی مدیران بر عقل و دانش و نوع دوستی آنان بستگی دارد،
عالوه بر این ،معنویت عامل مشترک در میان رهبری معنوی ،مذهبی و در نهایت ،رابطه آماری معنی دار و مثبتی بین رهبری معنوی با
روحیه باال و بهره وری باال ،معنویت و دینداری وجود داشت .همچنین پژوهش آیرانکی ( ،)2011با عنوان تاثیر هوش هیجانی و هوش
معنوی بر عملکرد مالی سازمان :بیانگر این مطلب می باشد ،که تاثیر هوش معنوی و حالت روحانی بر عملکرد مالی سازمان ضعیف می
باشد .لکوکی ، )2010( 4در پژوهشی با عنوان هوش معنوی در توسعه رهبری به ایجاد یک سبک رهبری پرداختند که در آن تاثیر مثبت
هوش معنوی و هیجانی بر سبک رهبری مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به پیشینه های مطرح شده و مرور مبانی نظری ،مدل تحقیق به شرح زیر ارائه می گردد:
سرمایه انسانی
سرمایه فکری

هوش معنوی

سرمایه رابطه ای

جو اخالق سازمانی

معیار اخالقی

سرمایه ساختاری

کانون تحلیل

نمودار ( .)1چارچوب نظری روابط بین متغیرهای پژوهش

براساس مبانی نظری پژوهش فرضیه های زیر برای انجام پژوهش مطرح و مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
 -1هوش معنوی اعضای هیات علمی ،سرمایه فکری در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس را پیش بینی می کند.
 -2هوش معنوی اعضای هیات علمی ،جو اخالق سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس را پیش بینی می کند.
1

. Martin & Cullen
. Howard and white
3
. Ayranci
4 . Luckcock
2
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 -3جو اخالق سازمانی با کنترل هوش معنوی ،سرمایه فکری در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس را پیش بینی می کند.
 -4جو اخالق سازمانی نقش واسطه ای در ارتباط بین هوش معنوی و سرمایه فکری در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس
دارد.

روششناسی پژوهش
جهت انجام این پژوهش از روش پژوهش توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی
اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس به تعداد  2874نفر در سال تحصیلی  97 - 96است .در این پژوهش از
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه ای استفاده شد .حجم نمونه شامل  377نفر از اعضای هیئت علمی می باشد که بر اساس
جدول مورگان محاسبه شدند .به این صورت که ،ابتدا به دلیل زیاد بودن حجم جامعه آماری بصورت خوشه ای در بین واحدهای دانشگاهی
نمونه گیری انجام شد و سپس در این واحد ها برای مشخص نمودن اعضای نمونه به صورت طبقه ای نمونه گیری شد تا سهم اعضای
نمونه نسبت به سهم آنها در جامعه آماری رعایت شده باشد.
برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه زیر استفاده شده است:
الف) پرسشنامه جو اخالقی سازمانی :برای سنجش جو اخالقی سازمان از پرسشنامه ای که توسط کولن ،ویکتور برانسون(،)1993
تهیه شده ،استفاده گردید .این پرسشنامه ی  33سوالی ،دارای دو مولفه اصلی ،معیار اخالقی (دوستی ،نیک خواهی و اصول اخالقی) و کانون
تحلیل (عالقمندی فردی ،عالقمندی سازمانی و قوانین و اصول حرفه ای) می باشد .ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه معیار اخالقی
پرسشنامه  ./87و برای مولفه کانون تحلیل پرسش نامه  ./84می باشد.
ب) پرسشنامه سرمایه فکری :در این پژوهش از پرسشنامه سرمایه فکری بر اساس نظریه ی بنتیس و همکاران ،)2000( 1با 39
سوال استفاده شده است ،که ابعاد انسانی  15گویه ،ابعاد ساختاری  15گویه ،و ابعاد رابطه ای  9گویه ،مورد سنجش و اندازه گیری قرار می
دهد .روایی محتوایی ای ن مورد تایید صاحبنظران و اساتید گروهای مدیریت و علوم تربیتی ،قرار گرفت و ضریب پایایی آن بر اساس آلفای
کرونباخ ( ./88و ابعاد آن به ترتیب (انسانی ،./78ساختاری  ،./82و رابطه ای  )./87می باشد.
ج) پرسشنامه هوش معنوی :در این پژوهش از پرسشنامه هوش معنوی آمرام ( )2009که دارای شش بعد اصلی هوش معنوی و  22گویه
می باشد ،استفاده شده است( .ا -هوشیاری :که شامل دقت ،آگاهی فرا عقالیی است؛ ( 2گویه) .2متانت :زندگی کردن به صورت روحانی و
داشتن توکل و عشق به زندگی ( 3گویه)؛  .3تعالی :فرا رفتن از خود و احساس اتصال با مردم و طبیعت ( 3گویه)؛  .4حقیقت یابی :زندگی
به همراه کنجکاوی ،پذیرش و عشق به همه موجودات ( 3گویه)؛  .5سازش در عین داشتن آرامش :داشتن تعادل فکری ،فروتنی کردن و
تواضع داشتن ( 4گویه)؛  .6هدایت درونی :آزادی درونی ،تحریک شدن از درون و نه از بیرون و داشتن جرات ،خالقیت و شادمانی و نیاز
کمتر به تایید دیگران( 5گویه) ) .ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  ./79می باشد .هر سه پرسشنامه در قالب سواالت بسته پاسخ با
مقیاس پنج درجه لیکرت (خیلی موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم) طراحی شده اند.

یافته ها
داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی ،تحلیل رگرسیون بارون و کنی و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفته اند .جهت
تجزیه و تحلیل داده ها ،از نرم افزارهای spss 21و  Amos 5برای تحلیل مسیر استفاده شده است.
فرضیه اول پژوهش :هوش معنوی اعضای هیات علمی ،سرمایه فکری در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس را پیش بینی می
کند.
برای نشان دادن رابطه بین هوش معنوی و سرمایه فکری اعضای هیات علمی در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شد  .نتایح د رجدول زیر ارائه شده است.
جدول شماره (.)1ماتریس همبستگی بین هوش معنوی و سرمایه فکری
متغیرها
هوش معنوی

سرمایه فکری
**0/422

بعد انسانی
**0/366

بعد ساختاری
**0/458

بعد رابطه ای
*0/228

. Bontis & et al

1
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نقش واسطه ای جو اخالق سازمانی در ارتباط بین هوش معنوی و سرمایه فکری در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس

همانطور که مشاهده می شود ضریب همبستگی بین هوش معنوی و سرمایه فکری برابر با  0/422می باشد که در سطح  0/001معنی می
باشد  .همجنین بین هوش معنوی و ابعاد سرمایه فکری نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .برای نشان دادن قدرت پیش بینی هوش
معنوی برای سرمایه فکری از تحلیل رگرسیون استفاده گردید (جدول شماره .)2
جدول شماره ( ،)2ضریب همبستگی چندگانه هوش معنوی و سرمایه فکری
پیش بین

مالک

F

p

R

R2

t

β

p

هوش معنوی

بعد انسانی

58/114

0/000

0/366

0/134

21/658

0/366

0/000

هوش معنوی

بعد ساختاری

99/273

0/000

0/458

0/209

22/737

0/458

0/000

هوش معنوی

بعد رابطه ای

20/580

0/000

0/228

0/052

20/205

0/228

0/000

همان طور که مشاهده می شود ،میزان  Rیا ضریب همبستگی چندگانه برای رابطه بین هوش معنوی و بعد انسانی سرمایه فکری ،برابر با
 0/366می باشد ،همچنین ضریب همبستگی چندگانه برای رابطه بین هوش معنوی و بعد ساختاری ،نیز برابر با  0/458بوده و ضریب
همبستگی چندگانه برای رابطه بین هوش معنوی و بعد رابطه ای ،نیز برابر با  0/228می باشد و استفاده از آزمون Fنشان داد که سطح
معنی داری این ضرایب همگی  0/000می باشد که این امر نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین هوش معنوی و سرمایه فکری می
باشد .و هوش معنوی از قدرت پیش بینی مناسبی برای سرمایه فکری برخوردار می باشد .از بین ابعاد سرمایه فکری ،بعد ساختاری ،ضریب
بتای استاندارد  0/408را داراست که مقدار tآن نیز در سطح  0/000معنی دار می باشد ،این نشان دهنده آن است که هوش معنوی برای
پیش بینی بعد ساختاری سرمایه فکری ،از قدرت پیش بینی مناسبی برخوردار است.
فرضیه دوم پژوهش :هوش معنوی اعضای هیات علمی ،جو اخالق سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس را پیش بینی
می کند.
برای نشان دادن رابطه بین هوش معنوی و جو اخالق سازمانی اعضای هیات علمی در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان از
ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد  .نتایح د رجدول زیر ارائه شده است.
جدول شماره (.)3ماتریس همبستگی بین هوش معنوی و جو اخالق سازمانی
متغیرها

جو اخالق

معیار اخالقی

کانون

هوش معنوی

سازمانی
**0/218

**0/202

تحلیل
**0/097

همانطور که مشاهده می شود ضریب همبستگی بین هوش معنوی و جو اخالق سازمانی برابر با  0/218می باشد که در سطح  0/001معنی
می باشد  .همجنین بین هوش معنوی و ابعاد جو اخالق سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .برای نشان دادن قدرت پیش بینی
هوش معنوی برای جو اخالقی سازمانی از ضریب همبستگی چندگانه استفاده گردید که نتایج در جدول شماره ( ،)4آمده است.
جدول شماره ( ،)4ضریب همبستگی چندگانه هوش معنوی و جو اخالقی سازمانی.
F

p

R

R2

t

β

p

0/000

0/202

0/041

11/757

0/202

0/000

0/059

0/097

/010

12/446

0/097

0/000

پیش بین

مالک

هوش معنوی

معیار اخالقی

15/950

هوش معنوی

کانون تحلیل

3/598

همان طور که مشاهده می شود میزان  Rیا ضریب همبستگی چندگانه برای رابطه هوش معنوی و جو اخالقی سازمانی برابر با  0/202و
همچنین ضریب همبستگی چندگانه برای رابطه بین هوش معنوی و بعد معیار اخالقی نیز برابر با  0/097می باشد .استفاده از آزمونF
نشان داد که این ضرایب در سطح  0/000معنا دار می باشند که این امر نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین هوش معنوی
اعضای هیئت علمی و جو اخالقی سازمانی آنها می باشد و هوش معنوی از قدرت پیش بینی مناسبی برای جو اخالقی سازمانی ،برخوردار
می باشد.
فرضیه سوم پژوهش :جو اخالق سازمانی با کنترل هوش معنوی ،سرمایه فکری در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس را پیش
بینی می کند.
برای بررسی تأثیر جو اخالقی سازمانی بر ابعاد سرمایه فکری با کنترل هوش معنوی ،از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید.
نتایج در جداول شماره ( )5ارائه شده است.
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نقش واسطه ای جو اخالق سازمانی در ارتباط بین هوش معنوی و سرمایه فکری در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس

جدول شماره ( ،) 5تحلیل رگرسیون جو اخالقی سازمانی و بعد انسانی سرمایه فکری با کنترل هوش معنوی.
پیش بین

مالک

F

p

R

R2

t

β

p

هوش معنوی

بعد انسانی

34/795

0/000

0/468

0/219

6/663

0/312

0/000

معیار اخالقی

6/648

0/303

0/000

کانون تحلیل

1/476

0/069

0/141

همان طور که مشاهده می شود ،جو اخالقی سازمانی با کنترل هوش معنوی با ضریب  0/468رابطه معناداری با بعد انسانی سرمایه فکری
دارد و سطح معناداری آن نیز  0/000می باشد همچنین ضریب بتای استاندارد بعد معیار اخالقی  0/303می باشد که در سطح معناداری
 0/000از قدرت پیش بینی مناسبی برای بعد انسانی سرمایه فکری برخوردار می باشد .و بعد کانون تحلیل با ضریب بتای استاندارد  0/069و
سطح معناداری  0/141از قدرت پیش بینی مناسبی برای بعد انسانی سرمایه فکری ،برخوردار نمی باشد.
جدول شماره ( ،) 6تحلیل رگرسیون ابعاد جو اخالقی سازمانی و بعد ساختاری سرمایه فکری با کنترل هوش معنوی.
پیش بین

مالک

F

p

R

R2

t

β

p

هوش معنوی

بعد ساختاری

45/344

0/000

0/517

0/267

8/964

0/406

0/000

معیار اخالقی

5/065

0/234

0/000

کانون تحلیل

0/882

0/040

0/379

همچنین ابعاد جو اخالقی سازمانی با کنترل هوش معنوی با ضریب  0/517رابطه معناداری با بعد ساختاری سرمایه فکری دارد و سطح
معناداری آن نیز  0/000می باشد همچنین ضریب بتای استاندارد بعد معیار اخالقی 0/234می باشد که در سطح معناداری  0/000از قدرت
پیش بینی مناسبی برای بعد ساختاری سرمایه فکری ،برخوردار می باشد .و بعد کانون تحلیل با ضریب بتای استاندارد  0/040و سطح
معناداری  0/379از قدرت پیش بینی مناسبی برای بعد ساختاری سرمایه فکری ،برخوردار نمی باشد.
جدول شماره ( ،) 7تحلیل رگرسیون جو اخالقی سازمانی و بعد رابطه ای سرمایه فکری با کنترل هوش معنوی.
پیش بین

مالک

F

p

R

R2

t

β

p

هوش معنوی

بعد رابطه ای

9/045

0/000

0/260

0/068

4/353

0/223

0/000

معیار اخالقی

1/589

0/083

0/113

کانون تحلیل

2/231

0/114

0/026

همچنین جو اخالق سازمانی با کنترل هوش معنوی با ضریب  0/260رابطه معناداری با بعد رابطه ای سرمایه فکری دارد و سطح معناداری
آن نیز  0/000می باشد همچنین ضریب بتای استاندارد معیار اخالقی  0/083می باشد که در سطح معناداری  0/113از قدرت پیش بینی
مناسبی برای بعد رابطه ای سرمایه فکری ،برخوردار نمی باشد .و کانون تحلیل با ضریب بتای استاندارد  0/114و سطح معناداری  0/026از
قدرت پیش بینی مناسبی برای بعد رابطه ای سرمایه فکری ،برخوردار می باشد.
فرضیه چهارم پژوهش :جو اخالق سازمانی نقش واسطه ای در ارتباط بین هوش معنوی و سرمایه فکری در واحد های دانشگاه آزاد اسالمی
استان فارس دارد.
برای بررسی این فرضیه از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .مدل ساختاری ارائه شده در نمودار شماره ( )2زیر روابط ساختاری بین
جو اخالقی سازمانی ،سرمایه فکری و هوش معنوی را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود هوش معنوی در رابطه بین جو اخالق
سازمانی و سرمایه فکری  ،نقش واسطه ای را ایفا می کند.
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**0/89

0/38

هوش معنوی
*0/17

سرمایه فکری
جو اخالقی

**0/75

بعد سرمایه انسانی
بعد سرمایه ساختاری

**0/89
**0/57

*0/11
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بعد سرمایه رابطه ای

**0/80
کانون تحلیل

معیار اخالقی

نمودار شماره ( ،) 2مدل روابط ساختاری بین جو اخالقی سازمانی ،ابعاد سرمایه فکری و هوش معنوی.
جدول شماره ( ،)6شاخص های برازش مدل
P
0/149

CMIN/DF
2/329

GFI
0/989

RMR
0/028

CFI
0/993

NFI
0/990

RMSEA
0/062

شاخص کای اسکوئر بهنجار ( )CMIN/dfبرابر با  2/329است که مقادیر زیر  3مقادیر مناسبی برای برازش مدل می باشند و شاخص
نیکویی برازش ( )GFIمعادل  0/989می باشند .شاخص برازش هنجار شده بنتلر – بونت( )NFIبرابر  0/990می باشد ،شاخص برازش
تطبیقی (  )CFIبرابر  0/993می باشد که باالتر بودن این مقادیر از مقدار  0/9همگی نشان دهنده برازش خوب مدل می باشد .همچنین
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای براورد ( )RMSEAنیز برابر  0/062بود و مقدار  Pنیز برابر با  0/149بود که نشان دهنده این
است که مدل به خوبی برازش یافته است .شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده ( )RMRنیز برابر با  0/028می باشد که هرچه
این عدد به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش بهتر خواهد بود .با توجه به شاخص های گزارش شده مدل فوق بخوبی برازش یافته و
دارای اعتبار مناسبی می باشد .و نقش واسطه ای جو اخالقی سازمانی در ارتباط بین هوش معنوی و سرمایه فکری ،مورد تأیید قرار می
گیرد.
جدول شماره ( .)8تاثیر هوش معنوی بر سرمایه فکری
متغیر

تأثیر مستقیم

تأثیرغیر مستقیم

کل تأثیرات

هوش معنوی سرمایه فکری

0/381

0/019

0/40

همچنین تأثیر کلی هوش معنوی بر سرمایه فکری  0/40می باشد که  0/381آن به صورت مستقیم و  0/019آن به صورت غیر مستقیم و
از جو اخالقی سازمانی ،می باشد.

بحث و نتیجهگیری
یافته های فرضیه اول پژوهش ،نشان می دهد که بین هوش معنوی و سرمایه فکری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .این بدان معنی است
که افزایش هوش معنوی در اعضای هیئت علمی موجب باال رفتن سرمایه فکری واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس می شود،
یعنی اعضای هیئت علمی با هوش معنوی باال نسبت به اعضای هیئت علمی با هوش معنوی پایین ،تاثیر بیشتری بر تقویت سرمایه فکری
واحد ها می گذارند .پس می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی از قدرت پیش بینی کننده مناسب برای سرمایه فکری ،برخوردار می باشد.
اعضای هیئت علمی برای تعالی بخشید به سرمایه فکری دانشگاه محل خدمت خود ،باید از هوش معنوی باالیی برخوردار بوده و آن را
تقویت نمایند .الزم به ذکر است ،هوش معنوی اعضای هیئت علمی ،از بین ابعاد سرمایه فکری (بعد انسانی ،بعد ساختاری و بعد رابطه ای)،
بعد ساختاری از قدرت پیش بینی مناسبتری برخوردار است.
یافته های فرضیه دوم پژوهش ،نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین هوش معنوی اعضای هیئت علمی و جو اخالق سازمانی
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس ،است .این مسئله بدان معنی است که افزایش هوش معنوی در اعضای هیئت علمی موجب باال
رفتن باورهای آنها برای استفاده از ابعاد اخالق سازمانی (معیار اخالقی و کانون تحول) می شود .یعنی اعضای هیئت علمی که دارای هوش
معنوی باالتری می باشند ،بیشتر از ابعاد اخالق سازمانی بهره می برند .پس هوش معنوی از قدرت پیش بینی مناسبی برای جو اخالق
سازمانی ،برخوردار می باشد 3/9 .درصد تغییرات جو اخالق سازمانی مربوط به هوش معنوی اعضای هیئت علمی ،می باشد و مابقی تغییرات
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ناشی از عوامل دیگر است .این نشان دهنده تاثیر هوش معنوی اعضای هیئت علمی در اخالق سازمانی و نزدیکی رابطه اخالق سازمانی با
هوش معنوی اعضای هیئت علمی است .پس هوش معنوی نقش کلیدی در دوستی ،نیک خواهی ،اصول اخالقی ،عالقمندی فردی و عالقه
مندی سازمانی ،قوانین و اصول حرفه ای و غیره......که از زیر مولفه های معیار اخالقی و کانون تحلیل می باشند ،دارد .از بین ابعاد جو
اخالقی سازمانی( معیار اخالقی و کانون تحلیل) ،هوش معنوی اعضای هیئت علمی برای پیش بینی معیار اخالقی از قدرت پیش بینی
مناسبتری برخوردار است .یافته های این سئوال همسو است با نتایج تحقیقات ،خورشید و محسنی ( )1389و آیرانکی (.)2010
یافته های فرضیه سوم پژوهش ،نشان می دهد که جو اخالق سازمانی با کنترل هوش معنوی اعضای هیئت علمی ،رابطه مثبت و
معناداری با بعد انسانی سرمایه فکری واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس داشته و از بین ابعاد جو اخالق سازمانی ،بعد معیار اخالقی
تأثیر معناداری بر بعد انسانی سرمایه فکری ،دارد .اما بعد کانون تحلیل یعنی عالقمندی فردی ،عالقمندی سازمانی و قوانین و اصول حرفه
ای ،تأثیر معناداری ندارد .همچنین جو اخالق سازمانی با کنترل هوش معنوی اعضای هیئت علمی رابطه مثبت و معناداری با بعد ساختاری
سرمایه فکری مراکز آموزش عالی داشته و از بین ابعاد جو اخالق سازمانی ،بعد معیار اخالقی ،تأثیر معناداری با بعد ساختاری سرمایه فکری
دارد .اما بعد کانون تحلیل ،تأثیر معناداری ندارد .و همچنین جو اخالق سازمانی با کنترل هوش معنوی اعضای هیئت علمی ،رابطه مثبت و
معناداری با بعد رابطه ای سرمایه فکری ،داشته و از بین ابعاد جو اخالق سازمانی ،بعد معیار اخالق ،تأثیر معناداری بر بعد رابطه ای سرمایه
فکری دارد ،اما بعد کانون تحلیل ،تأثیر معناداری ندارد .در واقع جو اخالق سازمانی به طور کلی سبب ارتقاء سرمایه فکری ،می شود .جو
اخالق سازمانی با کنترل هوش معنوی ،ابعاد سرمایه فکری را پیش بینی می کند .این بیانگر وجود رابطه بین جو اخالق سازمانی با ابعاد
سرمایه فکری است که با ایجاد آگاهی نسبت به جو اخالق سازمانی در اعضای هیئت علمی ،موجب ازدیاد توجه و دقت در توسعه سرمایه
فکری دانشگاه ها می شود .از بین ابعاد جو اخالق سازمانی ،بعد کانون تحلیل یعنی عالقمندی فردی ،عالقمندی سازمانی و قوانین و اصول
حرفه ای ،از قدرت بیشتر و مناسبتری برای پیش بینی ابعاد سرمایه فکری دانشگاه ها ،برخوردار می باشد .یعنی اثرات بعد کانون تحلیل،
نسبت به معیارهای اخالقی در سرمایه فکری ،پر رنگ تر و عمیق تر است و ایجاد آگاهی نسبت به بعد کانون تحلیل در اعضای هیئت
علمی ،عامل مهمتری در تقویت سرمایه فکری ،می باشد.
در تشریح فرضیه چهارم ،یعنی جو اخالق سازمانی نقش واسطه ای در ارتباط بین هوش معنوی و ابعاد سرمایه فکری واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی استان فارس ،دارد؟ باید خاطر نشان ساخت ،مدل ارئه شده به خوبی برازش یافته و دارای اعتبار مناسبی می باشد .و نقش واسطه
ای جو اخالق سازمانی در ارتباط بین هوش معنوی و ابعاد سرمایه فکری مورد تایید قرار می گیرد .تاثیر کلی هوش معنوی بر سرمایه فکری
 0/40می باشد که  0/381درصد آن به صورت مستقیم و  0/019در صد آن به صورت غیر مستقیم و از طریق جو اخالق سازمانی می باشد.
با توجه به ضرایب بدست آمده در مدل می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی اعضای هیئت علمی به صورت مستقیم بیشترین تأثیر را بر
سرمایه فکری واحد های دانشگاهی ،دارد .این بدان معناست که باور اعضای هیئت علمی به هوشیاری ،متانت ،تعالی ،حقیقت یابی ،سازش،
هدایت درونی و غیره که ار ابعاد هوش معنوی می باشد ،می تواند در تقویت و ارتقای سرمایه فکری ،بیشار موثر باشد .از سویی دیگر هوش
معنوی به صورت غیر مستقیم و از طریق جو اخالق سازمانی بر ابعاد سرمایه فکری ،تاثیر دارد .جو اخالق سازمانی نیز به صورت مستقیم بر
ابعاد سرمایه فکری ،تاثیر دارند که از این بین ،معیار اخالقی بیش از کانون تحلیل بر سرمایه فکری تأثیر دارد .این بدان معناست ،از آنجا که
اعضای هیئت علمی ،بیشتر از معیارهای اخالقی برای فعالیت های خود در مراکز آموزش عالی استفاده می نمایند .بنابراین این راهبرد
بیشترین تأثیر در تقویت سرمایه فکری دانشگاه ها دارد .از بین ابعاد سرمایه فکری نیز بعد ساختاری ،بیشتر مورد استفاده اعضای هیئت
علمی ،قرار گرفته که به دلیل استفاده از معیار اخالقی ،انتخاب چنین بعدی برای ارتقای سرمایه فکری مراکز آموزش عالی منطقی به نظر
می رسد .زیرا ابعاد رابطه ای و انسانی بیشتر با استفاده از بعد کانون تحلیل انجام می شوند .از طرفی نیز جو اخالق سازمانی نیز نسبت به
هوش معنوی تأثیر کمتری بر سرمایه فکری دارد .این امر می تواند به علت باور زیاد اعضای هیئت علمی به هوش معنوی و تالش خود بر
تقویت سرمایه فکری دانشگاه ها باشد .یافته های این سئوال با نتایج تحقیقات آیرانکی ( )2010همسو است.
در پایان با توجه به محدودیتهای این پژوهش از جمله محدود بودن انجام پژوهش به یک دانشگاه و استان فارس که تعمیم نتایج آن به
دیگر دانشگاه ها و استانها را مشکل می سازد و همچنین وجود متغیرهای دیگری که می توانند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهند و
پژوهشگر نتوانسته آنها را کنترل نماید  ،پیشنهاد می شود که پژوهشگران در آینده این پژوهش را در دانشگاه ها و استانهای دیگر اجرا
نمایند و نتایج آن را با این پژوهش مقایسه نمایند .همچنین با وارد کردن متغیرهای دیگری مانند رضایت شغلی  ،رفتار شهروندی سازمانی
 ،خودکارآمدی سایر متغیرهای مرتبط مدلهای دیگری را برای مشخص شدن بهتر عوامل موثر بر سرمایه فکری اعضای هیئت علمی ارائه
دهند.
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