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 چكيده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه فكري بر هوش فرهنگی )مطالعه موردي اداره كل كتابخانه 

هاي عمومی استان اردبیل( می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع كاربردي، از لحاظ نوع روش، 

لحاظ روش گردآوري اطالعات روش تحقیق مورد نظر میدانی می  باشد و ازتوصیفی و همبستگی می

نفر   551باشد.  براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماري برابر 

بدست آمد كه با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظورگردآوري داده هاي موردنیاز، 

پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و آنگ استفاده شده است. و  فكري بونتیس از پرسشنامه هاي سرمایه

و براي آزمون فرضیه ها از ضریب رگرسیون تك متغیره استفاده   spssبراي تحلیل داده ها از نرم افزار 

شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد كه سرمایه فكري سرمایه فكري بر هوش فرهنگی تاثیر مثبت 

 از تغییرات مربوط به هوش فرهنگی را پیش بینی می كند. 21/0و  داري داردمعنی

 سرمایه فكري، هوش فرهنگی، اداره كل كتابخانه هاي عمومی :واژگان کليدي
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 مقدمه
قش اداره كل كتابخانه هاي عمومی یكی از نهادهاي دولتی است كه نقش بسیار مهم و سازنده اي در فرهنگ جامعه دارد. توجه به ن

كتابخانه ها بدون در نظر گرفتن نیروي انسانی موجود در آن و بخصوص بدون توجه به هوش كاركنان امري محال است. هوش معنوي و 

هوش فرهنگی كاركنان اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل جزء متغیرهایی هستند كه اگر مورد توجه كافی قرار گیرد، در درجه 

 گاهی و فرهنگ كتابخوانی را به مراجعین منتقل می كند.اول امكان گسترش آ

هاي دیگر است. هاي محیطی و سازمانها،منابع و امكانات و نیز متأثر از سیستمعملكرد هر سازمان تابع عملكرد كاركنان و مدیران، فرصت

روانشناختی )ادراک، نگرش، یشینه زندگی(، متغیرهاي و پ هاي ذهنی و روانیها و مهارتمتغیرهاي فردي )توانایی عملكرد كاركنان نیز تابع

شغلی( است. از طرفی نیز بزرگترین  ها، ساختار و طرحسـازمانی )منابع، رهبري، پرداختشخصیت، یادگیري، انگیزه( و مـتغیرهاي

و نحوه  تیمی ، فرهنگ سازمانی، كاردر رویكرد جدید مدیریت درماندگی انسان، ناتوانی در دستیابی به همكاري و تفاهم با دیگران است.

طلبد تـا مـدیران هاي مختلف رفتارهاي خاصی را مـیها و جایگاههمكاري مدیر با دیگران اهمیت خاصی دارد. مدیریت در مـوقعیت

هاي مختلف موقعیت ا درموثر بر عملكرد كاركنان توانایی و مهارت هاي آنه عوامل از بتوانند عملكرد مفیدي داشته باشند.بنابراین یكی

 نوعی بدیع از هـوش اسـت كـه ارتباط بسیار زیادي با محیطهاي كاري 5هوش فرهنگی .باشدمتنوع فرهنگی می بخصوص موقعیت هاي

 یفتعر ها در محیطهاي مختلفها و تواناییفرهنگی را استعداد به كارگیري مهارت ( هوش2002) 2دارد. پیـترسون فـرهنگی متنوع

 درستی هاي مـختلف درکدهد كه افـراد از فـرهنگهاي تجاري هنگامی رخ میدهد كه بسیاري از ورشكستگیكند. آمارها نشان میمی

طیف وسیعی از  ملی فرهنگ ها در درون یـكهاي مختلف و حتی در خرده فرهنگ (. در فرهنگ1،2001و اینكسون ندارند )توماس

تواند به عـنوان مـنابع می دیگر خصوصیات ها و بسیاريود دارد. به نحوي كه تفاوت در زبان، قومیت، سیاستاحساسات و عواطف وج

 (.2،2001كاري مناسب را با مـشكل مـواجه سازد )ترایندیس روابط تـعارض بالقوه ظهور كند و در صورت نبودن درک صحیح، توسعه

هاي پیشرو امروزي، ها و شركتمی توان تاثیر آن بر هوش فرهنگی را بررسی كرد. در سازمانسرمایه فكري از جمله متغیرهایی است كه 

ها ها و شركتسهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده بطوریكه امروزه تداوم فعالیت و سودآوري اكثر سازمان

ها بهتر و هاي نامشهود  و سرمایه فكري غنی باشند آنها به لحاظ داراییتها و شركوابسته به دانش است. بنابراین هر چقدر سازمان

توانند به سطوح باالي رشد و توسعه دست یابند. چالش عمده در این زمینه مفهوم سازي، درک، و ارزیابی سرمایه فكري است. سریعتر می

یت هاي خود را به منظور دستیابی به اقتصاد دانش محور مدیریت دانش به سازمان ها كمك می كند تا بتوانند توانمندي ها و قابل

شناسایی و مورد استفاده قرار دهند. در دوران اقتصاد صنعتی )قبل از اقتصاد دانش محور امروزي( عوامل تولید ثروت، یك سري دارایی 

شد. در اقتصاد امل اقتصادي، ثروت تولید میهاي مشهود و فیزیكی مانند زمین، نیروي كار، پول، و ماشین آالت بودند كه از تركیب این عو

هاي نامشهود صنعتی، به دانش به عنوان یك عامل تولید، اهمیت چندانی داده نمی شد. اما در اقتصاد دانش محور امروزي اهمیت دارائی

 (.5991، 1هاي مشهود و فیزیكی است )بونتیسدر فرایند تولید ثروت به مراتب بیشتر از دارایی

ها در هاي سازمانی محسوب شده و اهمیت اینگونه دارائیهاي نامشهود جزو مهم ترین داراییدیگر در اقتصاد دانش محور، دارایی به عبارت

 (. 2050و همكاران،  1هاي مشهود است)فالم هولتسها به مراتب بیشتر از داراییموفقیت بالقوة سازمان

بـر مـیزان كارآیی  كـه می توانند هر یك به تنهایی از جمله مفاهیمی هستند  مـقوله هاي  سرمایه فكري، هوش معنوي و هوش فكري

پژوهشگران واقع گردیده  غفلت این متغیرها متأسفانه مورد میان ، رابطهكاركنان و بهره وري سازمانها تأثیر گذار باشند. از دید محقق

كه سرمایه فكري بر هوش فرهنگی چه  است خگویی به این پرسشبا توجه به مطالب ذكر شده هدف اصلی تحقیق حاضر پاس اسـت.

 تاثیري دارد؟

 

 

                                                           
1 -Cultural Quotient 
2 -peterson 
3 -Thomas , inkson 
4 -triandis 

5 - Bontis 

6 - Flamholtz 
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 روش شناسي
باشد و هدف آن بررسی تاثیر سرمایه فكري بر هوش از لحاظ هدف تحقیق از نوع كاربردي، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می

( می باشد. لذا از لحاظ روش گردآوري اطالعات روش تحقیق مورد فرهنگی )مطالعه موردي اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل

 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 

 نفر می باشد. 510آنها برابر كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل می باشد كه تعداد 

 حجم نمونه و روش نمونه گيري
 نفر بدست آمد كه با روش نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب شدند.  551تعداد نمونه آماري طبق جدول مورگان برابر 

 روش و ابزار گردآوري اطالعات
كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل انجام گرفت. مطالعات  جمع آوري اطالعات مورد نیاز تحقیق، به صورت میدانی و با مراجعه به اداره

استفاده  اي از جمله مطالعه كتب و نشریات داخلی وخارجی به منظور دستیابی به مبانی نظري و استفاده از تجارب محققین دیگر.كتابخانه

 از نیاز، گردآوري داده هاي مورد به منظور رد نظر.از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آوري اطالعات براي دستیابی به داده هاي مو

 (.2001و پرسشنامه هوش فرهنگی )ارلی و آنگ، (5991شود: پرسشنامه استاندارد سرمایه فكري )بونتیس،پرسشنامه هاي زیر استفاده می

ختیار اساتید قرار گرفته و نظرات آنها ها در اجهت سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار محتوایی استفاده شده است، به این نحو كه پرسشنامه

 ها ابزار خوبی براي سنجش متغیرها هستند خواسته شد كه مورد تایید ایشان بود. در مورد اینكه آیا پرسشنامه

ر ها نیز از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شده است.نتایج حاصل از ضریب آلفاي كرونباخ به شرح زیـبراي سنجش ضریب پایایی پرسشنامه

 بدست آمده است: 

 (: جدول ضريب پايايي سواالت مربوط به هر متغير1جدول )

 ضریب آلفاي كرونباخ متغیر

 19/0 سرمایه فكري

 17/0 هوش فرهنگی

 

 روش تجزيه و تحليل اطالعات
ماري توصیفی و استنباطی می استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روشهاي آ 20نسخه  spssبراي تحلیل داده ها از نرم افزار 

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.

 

 

 يافته ها
سال و  10درصد پاسخگویان با كمترین فراوانی  9/0 درصد نیز زن هستند. 7/19ن مرد هستند و درصد پاسخگویا 2/10طبق نتایج تحقیق 

درصد پاسخگویان با كمترین فراوانی تحصیالت دكتري دارند  1/ سال هستند. 20تا  10درصد با بیشترین فراوانی  5/17باالتر سن دارند و 

سال سابقه خدمت دارند و  51درصد پاسخگویان با كمترین فراوانی باالي  2/1ند.درصد نیز با بیشترین فراوانی فوق لیسانس هست 1/21و 

 سال سابقه خدمت دارند. 50تا  1درصد نیز با بیشترین فراوانی  1/22
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 متغیرهاي مورد پژوهشمیانگین و انحراف معیار ( 2)جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 سرمایه فكري

 11712/0 2012/1 انسانی

 11012/0 2192/1 ساختاري

 21151/0 9702/2 ارتباطی

 29711/0 5271/1 سرمایه فكري

 هوش فرهنگی

 11901/0 1190/1 استراتژي

 70229/0 2227/1 دانش

 10121/0 1251/1 انگیزش

 12222/0 2011/1 رفتار

 10915/0 1502/1 هوش فرهنگی

 

میـانگین همچنـین اسـت.  52/1و  سـرمایه فكـري  97/2، ارتباطی 21/1، ساختاري20/1( میانگین سرمایه انسانی 2طبق نتایج جدول ) 

است. بنابراین می توان گفـت كـه از بـین ابعـاد هـوش  15/1و هوش فرهنگی  20/1، رفتار 12/11، انگیزش 22/1، دانش 11/1استراتژي 

 ت.فرهنگی ، انگیزش بیشترین و دانش كمترین میانگین را به خود اختصاص داده اس

 اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن متغیرهاي تحقیق -: نتایج آزمون كولموگروف(1جدول )

 هوش فرهنگی سرمایه فكري آماره

 1502/1 5271/1 میانگین

 10915/0 29711/0 انحراف معیار

 502/0 011/0 بیشترین اختالف مثبت

 -519/0 -019/0 كمترین اختالف 

 975/0 711/0 اسمیرنوف -كولموگروف zمقدار 

 121/0 279/0 سطح معنی داري

 
تـوان است، بنابراین می 01/0بیش از  91/0( و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطاي آزمون براي سطح اطمینان 1طبق نتایج جدول )

 یون( استفاده كرد.می توان  از آزمون هاي پارامتریك )ضریب رگرس گفت كه توزیع متغیر وابسته نرمال است و جهت تحلیل فرضیات

 
 (: خالصه مدل رگرسیون تاثیر سرمایه فكري بر هوش فرهنگی2جدول )

 دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

212/0 012/0 021/0 71/5 

 
چـه است. چنـان 01/0ابر است و ضریب تعیین بر 21/0( ضریب همبستگی بین سرمایه فكري با هوش فرهنگی برابر 2طبق نتایج جدول )

شود. با توجه به اینكه آماره دوربین قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می 1/2تا  1/5واتسون در بازه قابل قبول  -آماره دوربین

 شود.توان گفت كه عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میاست، بنابراین می 71/5واتسون برابر 

 
 رگرسیون تك متغیره تاثیر سرمایه فكري بر هوش فرهنگی (: نتایج ضریب1جدول )

 متغیر پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T P 
B SE BETA 

 000/0 211/1  110/0 157/2 مقدار ثابت

 051/0 155/2 212/0 551/0 271/0 سرمایه فكري 
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تـوان گفـت سـرمایه فكـري بـر است، بنابراین می 01/0ي آزمون كمتر از ( و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطا1طبق نتایج جدول )

از تغییرات مربوط به هوش فرهنگـی  21/0دهد كه سرمایه فكري داري دارد. همچنین ضریب بتا نشان میهوش فرهنگی تاثیر مثبت معنی

 را پیش بینی می كند.

 
 فرهنگی(: خالصه مدل رگرسیون تاثیر سرمایه انسانی بر هوش 1جدول )

 دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

279/0 072/0 011/0 71/5 

 
چـه است. چنان 07/0است و ضریب تعیین برابر  27/0ضریب همبستگی بین سرمایه انسانی با هوش فرهنگی برابر  (1طبق نتایج جدول ) 

شود. با توجه به اینكه آماره دوربین قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می 1/2تا  1/5واتسون در بازه قابل قبول  -آماره دوربین

 شود.توان گفت كه عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میاست، بنابراین می 71/5واتسون برابر 

 
 (: نتایج ضریب رگرسیون تك متغیره تاثیر سرمایه انسانی بر هوش فرهنگی1جدول )

 متغیر پیش بین
 ضرایب استاندارد ایب غیر استانداردضر

T P 
B SE BETA 

 000/0 921/1  151/0 151/2 مقدار ثابت

 002/0 572/1 279/0 091/0 150/0 سرمایه انسانی 

است، بنابراین سرمایه انسانی بـر هـوش فرهنگـی  01/0( و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطاي آزمون كمتر از 1طبق نتایج جدول )

از تغییرات مربوط به هوش فرهنگی را پیش بینـی  29/0دهد كه سرمایه انسانی داري دارد. همچنین ضریب بتا نشان میثیر مثبت معنیتا

 می كند.

 : خالصه مدل رگرسیون تاثیر سرمایه ساختاري بر هوش فرهنگی(7جدول )

 دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

520/0 020/0 055/0 71/5 

 
-است. چنان 02/0است و ضریب تعیین برابر  52/0( ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاري با هوش فرهنگی برابر 7طبق نتایج جدول ) 

ه شود. با توجـه بـه اینكـه آمـارقرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می 1/2تا  1/5واتسون در بازه قابل قبول  -چه آماره دوربین

 شود.توان گفت كه عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میاست، بنابراین می 71/5دوربین واتسون برابر 

 
 : نتایج ضریب رگرسیون تك متغیره تاثیر سرمایه ساختاري بر هوش فرهنگی(9جدول )

 متغیر پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T P 
B SE BETA 

 000/0 571/50  105/0 010/1 مقدار ثابت

 519/0 277/5 520/0 095/0 511/0 سرمایه ساختاري 

اسـت، بنـابراین سـرمایه 0/01( طبق نتایج جدول باال و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطـاي آزمـون بیشـتر از 9طبق نتایج جدول )

 داري ندارد.ساختاري بر هوش فرهنگی تاثیر مثبت  معنی
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 مدل رگرسیون تاثیر سرمایه ارتباطی بر هوش فرهنگی(: خالصه 50جدول )

 دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

591/0 019/0 010/0 77/5 

 
چه است. چنان 01/0است و ضریب تعیین برابر  59/0( ضریب همبستگی بین سرمایه ارتباطی با هوش فرهنگی برابر 9طبق نتایج جدول ) 

شود. با توجه به اینكه آماره دوربین قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می 1/2تا  1/5واتسون در بازه قابل قبول  -دوربینآماره 

 شود.توان گفت كه عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میاست، بنابراین می 77/5واتسون برابر 

 
 مایه ارتباطی بر هوش فرهنگی(: نتایج ضریب رگرسیون تك متغیره تاثیر سر50جدول )

 متغیر پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

T P 
B SE BETA 

 000/0 111/1  119/0 117/2 مقدار ثابت

 011/0 520/2 591/0 559/0 212/0 سرمایه ارتباطی 

است، بنابراین سرمایه ارتباطی بر هوش فرهنگی  01/0( و با توجه به اینكه سطح معنی داري خطاي آزمون كمتر از 50طبق نتایج جدول )

از تغییرات مربوط به هوش فرهنگی را پیش بینی  59/0دهد كه سرمایه ارتباطی داري دارد. همچنین ضریب بتا نشان میتاثیر مثبت معنی

 می كند.

 

  گيريبحث و نتيجه
دهـد كـه سـرمایه داري دارد. همچنین ضریب بتا نشـان مـیسرمایه فكري بر هوش فرهنگی تاثیر مثبت معنی پژوهش طبق نتایج تحقیق

در تبیین فرضیه دوم می توان گفت كـه هـر چـه میـزان سـرمایه  از تغییرات مربوط به هوش فرهنگی را پیش بینی می كند. 21/0فكري 

 فكري در كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل افزایش یابد، میزان هوش فرهنگی نیز افزایش می یابد.

این داري دارد. در تبیین ر هوش فرهنگی تاثیر مثبت معنیب ارتباطی سرمایه وسرمایه ساختاري ، سرمایه انسانیمچنین براساس یافته ها ه

می توان گفت كه هر چه میزان سرمایه انسانی در كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل افزایش یابد، میزان هوش فرهنگی نیز افزایش  یافته

مچنین می توان گفت كه هر چه میزان سرمایه ساختاري در كتابخانه هاي عمومی استان اردبیـل افـزایش یابـد، میـزان هـوش ه می یابد.

كه هر چه میزان سرمایه ارتباطی در كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل افزایش یابـد، بعالوه قابل بیان است  فرهنگی نیز افزایش می یابد.

 ایش می یابد.میزان هوش فرهنگی نیز افز

( همخوانی دارد. وي در تحقیق خود به این نتیجه رسید كه بین هوش فرهنگی و 5195نتایج تحقیق با یافته هاي تحقیق رحیم نیا )

عملكرد وظیفه اي مدیران رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد. در بررسی روابط بین ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی، نتایج حاكی از رابطه 

دار بین بعد استراتژي هوش فرهنگی با بعد رفتار و انگیزش هوش فرهنگی است. همچنین مشخص شد تاثیر گذاري هوش فرهنگی معنی 

 بر عملكرد وظیفه اي برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگی است.

نتیجه رسید كه رابطه مولفه هاي  راهبرد، ( همخوانی دارد. وي در تحقیق خود به این 5190نتایج تحقیق با یافته هاي تحقیق پورصادق )

گانه تهران بزرگ  22دانش و رفتار هوش فرهنگی و عدم ارتباط مؤلفه انگیزش هوش فرهنگی با عملكرد وظیفه اي مدیران راهور مناطق 

 است.

ه بین اجزاي سرمایه فكري ( همخوانی دارد. وي در تحقیق خود به این نتیجه رسید ك5991نتایج تحقیق با یافته هاي تحقیق بونتیس )

 روابط متقابلی وجود دارد وهرسه سرمایه انسانی وساختاري ومشتري بر روي عملكرد تجاري اثر مثبتی دارند.

 

 پيشنهادهاي حاصل از نتايج آزمون فرضيه ها
 ف كنند.مدیران اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل، بوروكراسی)كاغذ بازي( كسل كننده را از اداره حذ .5

 مدیران ، دستیابی به اطالعات مربوطه را ساده كنند تا كاركنان به آسانی به آن دسترسی داشته باشند. .2
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 مدیران اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل تالش كنند تا مشكالت كاركنان را حل كنند. .1

 مدیران روابط مستمر ، پایا و بلند مدت با كاركنان برقرار كنند. .2

 ن اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل در حفظ دستاوردهاي آموزشی و پژوهشی تالش و كوشش كنند.                          مدیرا .1

 مدیران دائما با كاركنان ارتباط برقرار كنند تا خواسته هاي آنها را درک كنند. .1

 توسط مدیران شناسایی شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود.نیازهاي كاركنان در اداره كل كتابخانه هاي عمومی استان اردبیل  .1
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