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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین هوش فرهنگی و هر یک از ابعاد آن با مدیریت دانش در کتابخانههای
عمومی استان خوزستان است.
روش :این پژوهش یک مطالعهی توصیفی از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعهی آماری شامل
کلیهی کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان (جمعاً 032نفر) است که از این تعداد ،بر اساس جدول کرجسی-
مورگان یک نمونهی  541نفری به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شد .به منظور سنجش هر یک از متغیرهای
پژوهش از پرسشنامهی جداگانهای استفاده شده است .برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامهی چهار عاملی ونداین و انگ
)(Van Dyne & Ang, 2004استفاده شد .ابزار اندازهگیری مدیریت دانش پرسشنامهای است که سؤاالت آن از
پرسشنامهی موجود در پژوهش خرقانی و سلسله ( )5331با تغییرانی به منظور برآوردن اهداف این پژوهش استخراج شده است.
به منظور بررسی سؤاالت این پژوهش از روش رگرسیون ساده و چندگانه و همچنین ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد .
یافتهها :بر اساس یافتههای این پژوهش بین هوش فرهنگی و مدیریت دانش رابطهی مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین از
میان ابعاد هوش فرهنگی (شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری) دو بعد فراشناختی و شناختی با مدیریت دانش رابطهی مثبت
و معنیدار دارند.
نتیجهگیری :توجه به هوش فرهنگی و تقویت آن در سازمانهای گوناگون میتواند گامی در راستای بهبود روابط بینفردی و
تسهیل هر یک از فرایندهای مدیریت دانش باشد.

نویسنده رابط hossini.maryam33@yahoo.com :
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کلیدواژهها :خوزستان ،کتابداران کتابخانههای عمومی ،مدیریت دانش ،هوش فرهنگی

مقدمه و بیان مسئله
چالشی که اکنون اکثر سازمانها و از جمله کتابخانهها با آن مواجهند ،ضرورت به دستآوردن دانشی است که برتری رقابتی
را در آنها تقویت کند و بر غنای دانش سازمانی بیفزاید .این مهم با پیادهسازی اصول مدیریت دانش در سازمان میسر میشود و
هستهی اصلی مدیریت دانش ،چگونگی انتقال اطالعات و دانش در سطح کالن و خرد بین افراد و سازمانهاست (جاهد.)5333 ،
انتقال اطالعات و دانش در بین افراد در سازمان ها بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع میکنند .در نتیجه تمام
عواملی که مشوق ارتباط بینفردی و یا مانع آن باشد ،بر مبادالت اطالعاتی افراد نیز تأثیرگذار خواهند بود .به همین دلیل اهمیت
ارتباطات و تعامالت میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تأکید قرار گرفته است.
چنان چه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعامالت اثربخش را در میان کارکنان خویش در داخل گروهها و واحدهای سازمانی
افزایش دهد ،بیشتر می تواند نسبت به اثربخشی مبادالت اطالعاتی میان افراد و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان
حاصل کند ( .)Bhatt, 2001اغلب اقدامات مدیریت دانش بخصوص خلق و نشر دانش در تعامالت میانفردی انجام میشوند یا
ایجاد تعامالت مؤثر و پویای میانفردی میتوانند اثربخشی این اقدامها را تسهیل کنند (عسگری و همکاران ،5332،ص.)501 .
بنابراین توجه به تعامالت میانفردی و عوامل مؤثر بر آن می تواند به ترغیب این نوع از ارتباطات کمک کند که این خود از
ضرورتهای مدیریت دانش است.
هوش فرهنگی 5یکی از عوامل دخیل در تعامالت و ارتباطات بینفردی است .این هوش دامنهی جدیدی از هوش است که
ارتباط نزدیکی با محیطهای کاری متنوع دارد و اولین بار توسط ارلی و انگ ) )Early & Ang, 2003مطرح شد .هوش فرهنگی
به عنوان توانایی شخص برای عمل کردن و مدیریت در یک موقعیت متنوع فرهنگی و ایجاد یک ساختار چندبعدی هدفمند در
شرایط مربوط به تعامالت میانفرهنگی ناشی از تفاوت در نژاد ،قومیت و ملیت تعریف شده است (.)Ang & et al. 2007, p.336
این هوش یک قابلیت فردی برای درک ،تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیتهایی میباشد که از تنوع فرهنگی برخوردار بوده و با
آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش که هوش را بیشتر توانایی شناختی میدانند ،سازگار است ).(Early & Peterson, 2004, p.105

ارلی و انگ ) )Early & Ang, 2003فردی را دارای هوش فرهنگی باال میدانند که بتواند به شیوهای مؤثر در یک زمینهی فرهنگی
نوین و متفاوت با زمینهی فرهنگی رشد یافته در آن ،خود را سازگار کند ،بدون آنکه هویت فرهنگی خود را کنار بگذارد .آنها
پس از ارائه ی مفهوم هوش فرهنگی در تحقیقات بعدی خود آن را به عنوان یک ساختار چهار بعدی معرفی کردند .همچنین انگ و
همکاران ) (Ang & et al., 2007هوش فرهنگی را یک مفهوم با چهار بعد معرفی میکنند .مدل چهار بعدی هوش فرهنگی شامل
چهار بعد شناختی ،0فراشناختی ،3انگیزشی 4و رفتاری1ست که به شرح زیر است.
بعد شناختی هوش فرهنگی شامل دانش عمومی فرد در مورد هنجارها ،عملکردها ،تشابهات و تفاوتهای موجود در فرهنگها
و خردهفرهنگهای مختلف است ( . )Kumar, Rose & Subramaniam 2008, p.320افرادی که دانش فرهنگی باالیی دارند
تشابهات و تفاوتهای فرهنگی را به خوبی درک میکنند .هوش فرهنگی فراشناختی شامل احساس ایجادشده در یک فرد در
رابطه با تجارب متنوع فرهنگی و یک سطح فردی از آگاهی در طول تعامالت میان فرهنگی

است ( Ang & Van Dyne 2008,

 .)p.5این هوش نشان از فرایندهایی دارد که افراد به کار میگیرند تا دانش فرهنگی را کسب کنند .انگیزش هوش فرهنگی
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نشاندهندهی عالقهی فرد به آزمون فرهنگهای دیگر و تعامل با افرادی از فرهنگهای مختلف است( Ang, Van Dyne & Koh,

 .)2004, p.61این بعد از هوش فرهنگی توان و تمایل به یادگیری و فعالیت در موقعیتهای فرهنگی مختلف را منعکس میکند .و
در نهایت بعد رفتاری توانایی انجام رفتار کالمی و غیر کالمی مناسب (کلمات ،تن صدا ،حالتهای صورت و حرکات بدن) در
هنگام برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگهای دیگر را منعکس میکند ( .)Ang & et al. 2007, p.338جنبهی رفتاری هوش
فرهنگی بیان میکند که الزمهی تعامل مؤثر در فرهنگ جدید صرفاً دانستن اینکه به چه صورت و چگونه رفتار کنیم (جنبهی
شناختی) و محرکی جهت تالش برای عمل (جنبهی انگیزشی) نیست ،بلکه داشتن پاسخ مناسب در مجموعهی رفتاری فرد ضروری
است.
با توجه به تعریف هوش فرهنگی میتوان چنین گفت که این هوش قابلیتی است که افراد و گروههای مختلف را در یک
سازمان به هم پیوند میدهد و این منجر به تعامل و ارتباط کارکنان با یکدیگر در شبکهی سازمان و انتقال دانش و تجربهی آنان
میشود .این هوش توانایی است که به افراد کمک میکند تا به درک و فهم مشترکی از زمینههای فرهنگی موجود در سازمان خود
دست یابند .شناخت تفاوتها و تشابهات فرهنگی ،قومی ،نژادی ،زبانی و همچنین حکایات مشترک ،اسطورهها و داستانها منجر به
ایجاد یک زبان و حس مشترک میشود که کارکنان را قادر به اشتراک آزادانهی دانش مینماید .زمانی که روابط اجتماعی شامل
فهم و زبان مشترک باشد ،افراد میتوانند فرصتهای اشاعهی دانش را از طریق بسترهای ارتباط بینفردی ایجاد شده افزایش دهند
(امانیان و اسدی  ،5332ص.)511 .
متون موجود نشان میدهد که اکثر پژوهشهای حوزه ی مدیریت دانش با توجه به تغییرات سریع در محیط رقابتی و نیازهای
مشتریان بیشتر در رابطه با سازمان های تجاری انجام شده است ،لیکن این به آن معنا نیست که سازمانهای دولتی و غیرتجاری از
توجه به این مسئله بینیاز هستند .توجه و تأکید بر مدیریت دانش و فرایندهایش و همچنین عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمانهای
دولتی میتواند این سازمان ها را در انجام وظایف خود و نیز پاسخگویی هر چه بیشتر به خواستههای ذینفعان و نیازهای عمومی یاری
دهد .کتابخانههای عمومی نیز جزء این سازمانهای دولتی هستند که نقش زیربنایی در توسعهی اجتماعی و فرهنگی جوامع بر عهده
دارند و یکی از مهمترین ارکان تحوالت بنیادی به شمار میروند .کتابداران به عنوان مهمترین منبع اجرایی در کتابخانههای
عمومی ،مانند کارکنان هر سازمان دیگر دارای تجارب و اطالعاتی هستند که طی سالها فعالیت خود در این کتابخانهها اندوختهاند.
این دانش دارایی ارزشمند کتابخانهها و کتابداران است .توجه به دانش کتابداران و عوامل مؤثر بر مدیریت آن میتواند به تسهیل
جریان دانش در کتابخانهها کمک کند که این خود در نهایت باعث ارتقاء کیفیت عملکرد و تحقق اهداف کتابخانهها خواهد شد.
از اینرو هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطهی بین هوش فرهنگی و هر یک از ابعاد آن با مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی
استان خوزستان است و در نهایت بر اساس نتایج بهدستآمده راهکارهایی جهت ارتقاء وضعیت مدیریت دانش و فرایندهای آن
ارائه خواهد شد.
پیشینه پژوهش
بررسیها نشان داد که پژوهش های اندکی در رابطه با هوش فرهنگی و بحث مدیریت دانش انجام شده است که در اینجا به
آنها اشاره میکنیم .مسارا ،کارکولیان و یونس ) (Messarra, Karkoulian & Younes, 2008در پژوهش خود به بررسی رابطهی
بین ابعاد هوش فرهنگی و اشتراک دانش در بین کارکنان یک سازمان چند ملیتی پرداختند .نتایج نشان داد که هوش فرهنگی
فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری با اشتراک دانش رابطه دارند ،اما بین هوش فرهنگی شناختی و اشتراک دانش رابطهای پیدا نشد.
علیدوست و باقرزادههمایی ) (Alidoust & Bagherzadeh Homaei, 2012با بررسی رابطهی بین هوش فرهنگی و مدیریت
دانش در بین مدیران دو دانشگاه ایرانی به این نتیجه رسیدند که هوش فرهنگی یکی از محرکهای مدیریت دانش است .آنها بر
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اساس نتایج پژوهش خود بعد فراشناختی را قویترین عامل تحریک و بعد انگیزشی را ضعیفترین عامل تحریک برای مدیریت
دانش میدانند.
پوترانتو و همکاران ) (Putranto & et al., 2013در پژوهش خود نشان دادند که بین هوش فرهنگی دانشجویان و هر یک از
چهار بعد آن (شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری) با اشتراک دانش رابطهی مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین یافتههای
آن ها نشان داد که بیشترین میزان همبستگی بین ابعاد هوش فرهنگی و اشتراک دانش مربوط به بعد فراشناختی و کمترین میزان
همبستگی مربوط به بعد رفتاری است.
پرسشهای پژوهش
 .5آیا بین هوش فرهنگی کتابداران با مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان رابطهای وجود دارد؟
 .0آیا بین هر یک از ابعاد هوش فرهنگی کتابداران (شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری) با مدیریت دانش در
کتابخانههای عمومی استان خوزستان رابطهای وجود دارد؟
.3کدامیک از ابعاد هوش فرهنگی کتابداران قویترین محرک برای مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان
است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک مطالعهی توصیفی از نوع همبستگیست که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعهی آماری شامل
کلیهی کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی استان خوزستان (032نفر) است که از این تعداد بر اساس جدول کرجسی -مورگان
نمونهای  541نفری انتخاب شد .سپس به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای پرسشنامهها ارسال و پخش گردید که در کل 503
پرسشنامه (معادل  33/0درصد) بازگشت داده شد.
به منظور سنجش هر کدام از متغیرهای پژوهش از پرسشنامهی جداگانهای استفاده شد .برای سنجش میزان هوش فرهنگی
پرسشنامهی چهار عاملی هوش فرهنگی مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه نسخهی تجدیدنظر شدهی پرسشنامهی سنجش
هوش فرهنگی است که ونداین و انگ ) (Van Dyne & Ang, 2004تحت عنوان "مقیاس بیست آیتمی چهار عاملی هوش
فرهنگی" ارائه کردند ( .)Lugo, 2007, p.15راموز ( )5331در پژوهش خود به بومیسازی این پرسشنامه پرداخت (نقل در رحیمنیا
و همکاران  ،5333،ص .)15 .همچنین انگ و همکاران ) (Ang & et. al, 2004ضرایب آلفای کرونباخ را برای بعد شناختی
( ،)2/34فراشناختی ( ،)2/11انگیزشی ( )2/11و رفتاری ( )2/33محاسبه کردهاند .در پژوهش حاضر پایایی کل پرسشنامهی مذکور
به روش آلفای کرونباخ  2/33و پایایی بعد شناختی ( ،)2/35فراشناختی ( ،)2/32انگیزشی ( )2/33و رفتاری ( )2/33محاسبه شد.
همچنین روایی پرسشنامهی هوش فرهنگی در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی سنجیده شد که نتایج حاصل
نشان داد همهی مادهها از بار عاملی مناسب (بیشتر از  )2/3برخوردارند.
ابزار اندازهگیری مدیریت دانش در پژوهش حاضر پرسشنامهای است که سؤاالت آن از پرسشنامهی موجود در پژوهش
خرقانی و سلسله ( )5331با تغییرانی به منظور برآوردن اهداف این پژوهش (سنجش مدیریت دانش و ابعاد آن در وضعیت موجود)
استخراج شده است .پایایی کل پرسشنامهی مذکور به روش آلفای کرونباخ  2/32و پایایی بعد خلق دانش ( ،)2/13ذخیرهی دانش
( ،)2/35نشر دانش ( )2/34و بهکارگیری دانش ( )2/31محاسبه شد .همچنین یافتههای مربوط به تحلیل عامل تأییدی نشان داد که
همهی مادهها از بار عاملی مناسبی برخوردارند.
تجزیه و تحلیل های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت .در سطح آمار توصیفی از
شاخص هایی مانند فراوانی ،درصد فراوانی ،میانیگن و انحراف معیار استفاده شد .در سطح آمار استنباطی ضرایب همبستگی پیرسون
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و همچنین تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه (به روش گام به گام) به منظور بررسی سؤاالت پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین از نسخهی  02نرمافزار آماری  AMOSبرای تعیین روایی پرسشنامههای پژوهش و  SPSSجهت تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده شد.
یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی
از مجموع  503نفری که به پرسشنامهها پاسخ دادند ،حدود  15/1درصد زن و  31/1درصد مرد هستند .همچنین بیشترین تعداد
پاسخگویان شرکتکننده حدود  41/3درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کمترین درصد مربوط به مدرک تحصیلی دیپلم
است .اکثریت کتابداران حدود  11/0درصد در نمونهی مورد بررسی دارای مدرک تحصیلی علم اطالعات و دانششناسی بوده و
حدود  03/1درصد دارای مدرک تحصیلی از سایر رشتهها بودند .همچنین حدود  42/0درصد کتابداران کمتر از  1سال سابقهی
کار دارند و  33/3درصد از آنها نیز در محدودهی سنی  35-01قرار دارند.
میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرهی متغیرهای پژوهش
جدول شمارهی  5میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرهی هر یک از متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول .5میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرهی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثرنمره

شناختی

00/32

3/53

1

40

فراشناختی

03/03

1/03

1

31

انگیزشی

53/13

1/44

4

03

رفتاری

53/11

1/52

1

31

نمرهکل هوش فرهنگی

31/33

00/31

30/11

531

00/53

11

503

520/45

نمرهکلمدیریت دانش

همانطور که در جدول شمارهی  5مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار نمرهی کل هوش فرهنگی به ترتیب  31/33و
 00/31است و برای مدیریت دانش میانگین و انحراف معیار به ترتیب برابر با  520/45و  00/53میباشد.
ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
جدول شمارهی  0ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول .7ماتریس ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
7

3

متغیرها

5

5

شناختی

5

0

فراشناختی

**2/40

5

3

انگیزشی

**2/10

**2/12

5

4

رفتاری

**2/12

**2/40

**2/11

5

1

هوشفرهنگی

**2/32

**2/13

**2/34

**2/13

5

1

مدیریتدانش

**2/41

**2/43

**2/33

**2/33

**2/10

* 1/10≤p , ** 1/10≤p

4

1

6

5
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با توجه به جدول فوق میتوان گفت بین هوش فرهنگی و ابعاد آن (شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری) با مدیریت دانش
در سطح  p≤1/10همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین بیشترین میزان همبستگی متغیرهای مستقل با مدیریت دانش
مربوط به بعد فراشناختی ( )p≤1/10 ,r=1/84و کمترین آن مربوط به بعد رفتاری ( )p≤1/10 ,r=1/33است.
پاسخ به سؤاالت پژوهش
سؤال  .5آیا بین هوش فرهنگی کتابداران با مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان رابطهای وجود دارد؟
جدول .3نتایج تحلیل رگرسیون ساده مربوط به رابطهی هوش فرهنگی با مدیریت دانش
متغیر پیشبین

)(R

R2

هوش فرهنگی

2/105

2/015

F/نسبت
Pاحتمال

) و ((B)β

)aمقدار ثابت (

=2/323B
=41/343F

β=2/105

≥2/2225p

=1/315t

13/550

=2/2225p

همانطور که در جدول شمارهی  3مشاهده میشود ،بر اساس نتایج حاصل از تحلیل ،ضریب همبستگی چندگانه برای متغیر
هوش فرهنگی با مدیریت دانش برابر با  R=1/120و ضریب تعیین ( )R2برابر با  2/015است .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که
متغیر هوش فرهنگی  01/5درصد از واریانس یا تغییرات متغیر مدیریت دانش را تبیین میکند.
سؤال  .7آیا بین هر یک از ابعاد هوش فرهنگی کتابداران (شناختی ،فراشناختی ،انگیزشی و رفتاری) با مدیریت دانش در
کتابخانههای عمومی استان خوزستان رابطهای وجود دارد؟
جدول .4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مربوط به رابطهی ابعاد هوش فرهنگی با مدیریت دانش
متغیرپیشبین

)( R

R2

.5فراشناختی

2/431

2/031

.0شناختی

2/112

2/353

) و (( B)β

F /نسبت
Pاحتمال

5

مقدارثابت
7

)(a

=5/530B
=33/553F

β=2/431

≥2/2225p

=1/011t

13/021

=2/2225p
=2/311B

=2/434B

=03/103F

β=2/311

β=2/321

≥2/2225p

=4/340t

=3/130t

=2/225p

=2/2225p

14/513

از بین ابعاد هوش فرهنگی دو بعد انگیزشی و رفتاری به وسیلهی نرمافزار حذف شدند و دو متغیر فراشناختی و شناختی در
تحلیل باقی ماندند .مندرجات جدول  4نشان میدهد که ترکیب خطی متغیرهای پیشبین با مدیریت دانش همبستگی چندگانه دارد
و این ترکیب خطی  35/3درصد از واریانس (تغییرات) مدیریت دانش را تبیین میکند.
سؤال .3کدامیک از ابعاد هوش فرهنگی کتابداران قویترین محرک برای مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان
خوزستان است؟
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با مالحظهی آخرین سطر جدول شمارهی  4میتوان دریافت که از بین دو متغیر پیشبین فراشناختی و شناختی که با مدیریت
دانش رابطهی مثبت و معنیدار دارند ،بعد فراشناختی با ( )p<1/10 ،β=1/313در مقایسه با بعد شناختی نقش مؤثرتری در
پیشبینی تغییرات مدیریت دانش داشته و محرک قویتری برای مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان است.
نتیجهگیری
اهمیت دانش و مدیریت آن تنها به سازمانها و مراکز تجاری محدود نمیشود بلکه نهادهای دولتی نیز مانند کتابخانهها با آن
در ارتباط هستند .ضرورت برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری ،نظارت و مدیریت دانش سازمانی به شیوهای کارآمد بر کسی پوشیده
نیست .از اینرو توجه به عوامل دخیل در مدیریت دانش و فرایندهایش میتواند تأثیر مستقیمی بر بهرهوری و سودآوری سازمانها
و نهادهای گوناگون داشته باشد .از آنجا که اکثر فرایندهای مدیریت دانش در تعامالت و ارتباطات بینفردی شکل میگیرد ،در
این پژوهش رابطهی بین هوش فرهنگی به عنوان توانایی تسهیل برقراری ارتباط در محیطهای متنوع فرهنگی با مدیریت دانش مورد
بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش فرهنگی کتابداران و مدیریت دانش رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد و هوش فرهنگی
 01/5درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین میکند .در مقایسه با پژوهشهای گذشته به طور خاص علیدوست و
باقرزادههمایی) (Alidoust & Bagherzadeh Homaei, 2012نشان دادند که بین هوش فرهنگی مدیران دانشگاهی و
مدیریت دانش رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین مسارا ،کارکولیان و یونس & (Messarra, Karkoulian
) Younes, 2008و پوترانتو و همکاران ) (Putranto & et al., 2013در بررسی رابطهی بین هوش فرهنگی و اشتراک
دانش به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای مدیریت دانش که اساساً بر پایهی روابط و تعامالت بینفردی استوار است ،وجود
رابطهی مثبت و معنادار بین دو متغیر مذکور را تأیید کردند.
در پژوهش حاضر از مدل چهارعاملی هوش فرهنگی استفاده شد و سعی بر آن بود تا عالوه بر تعیین رابطهی بین هوش
فرهنگی و مدیریت دانش ،ارتباط هر کدام از این ابعاد نیز با مدیریت دانش مورد بررسی قرار گیرد .نتایج نشان داد که از میان ابعاد
هوش فرهنگی دو بعد فراشناختی و شناختی با مدیریت دانش رابطهی مثبت و معنادار دارند و این دو بعد نیز  35/3درصد از تغییرات
مدیریت دانش را پیشبینی میکنند .در این پژوهش بعد فراشناختی با  β=1/313در مقایسه با بعد شناختی قویترین محرک برای
مدیریت دانش است .همچنین علیدوست و باقرزادههمایی) (Alidoust & Bagherzadeh Homaei, 2012و پوترانتو و
همکاران ) (Putranto & et al., 2013به ترتیب در پژوهشهای خود نشان دادند که بعد فراشناختی قویترین محرک برای
مدیریت و اشتراک دانش است.
بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که بین هوش فرهنگی و بعد فراشناختی و شناختی این هوش با مدیریت دانش رابطهی
مثبت و معنادار وجود دارد .این بدان معناست که هرچه هوش فرهنگی کتابداران باالتر باشد تمایل و توان آنها برای مدیریت
دانش و رفتارهای مرتبط با فرایندهای آن بخصوص خلق و نشر دانش بیشتر است .کتابدارانی با هوش فرهنگی باال در انطباق با یک
محیط فرهنگی متنوع توانایی بیشتری دارند که این میتواند به تسهیل فرایندهای ارتباطی بین آنها منجر شود و در نهایت باعث
میشود که تجر به و دانش خود را به آسانی در اختیار یکدیگر قرار دهند .این امر عالوه بر کاهش هزینههای یادگیری ،صرفهجویی
در زمان یادگیری را نیز به دنبال خواهد داشت .عالوه بر این افرادی که شناخت بهتری از تفاوتها و تشابهات فرهنگی دارند و به
یک سطح قابل قبولی از دانش عمومی در رابطه با فرهنگهای موجود در جامعهی خود رسیدهاند در برخورد با گروههای مختلف
فرهنگی از دانش فرهنگی خود استفاده نموده و رفتار سازمانیافتهتری بروز میدهند .تمام این قابلیتها در نهایت منجر به ایجاد
یک تعامل دو جانبه و اثربخش میشود که نتیجهی آن تبادل تجارب کاری در بین کتابداران خواهد بود .هوش فرهنگی با ایجاد

40

رابطه هوش فرهنگی و مدیریت دانش ،مطالعه ی موردی :کتابخانههای عمومی استان خوزستان/فریده عصاره ،ذکراله مروتی ،مریم حسینی

بستری برای توسعهی تعامالت میانفردی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش که اغلب در روابط بین افراد در یک سازمان نمود پیدا
میکنند ،نقش مهمی ایفا میکند.
اهمیت عملی پژوهش حاضر برای کتابخانههای مورد بررسی این است که میتوانند با افزایش هوش فرهنگی کتابداران خود به
نحوی مدیریت دانش و فرایندهای مرتبط با آن را در کتابخانهها تحت تأثیر قرار دهند .بهبود وضعیت مدیریت دانش و بخصوص
مؤلفههای خلق و نشر دانش در کتابخانهها به افزایش کارایی کتابداران منجر میشود که این خود در نهایت توسعهی هر چه بیشتر
و بهتر خدمترسانی به جامعهی استفاده کننده را به دنبال خواهد داشت و این به معنای تحقق آرمان و فلسفهی کتابخانههاست.
همچنین به لحاظ نظری اهمیت این پژوهش را میتوان بر اساس پژوهشهای انجام شده در این حوزه مورد تأیید قرار داد .هر چند
پژوهش های اندکی در رابطه با توانایی هوش فرهنگی و مبحث مدیریت دانش انجام شده است اما همین اندازه نیز کافی است تا
نشان دهد که این هوش به ترویج مدیریت دانش و فعالیتهای آن منجر میشود .از اینرو توجه به هوش فرهنگی و تقویت آن در
سازمانهای گوناگون میتواند گامی در راستای بهبود روابط بینفردی و تسهیل هر یک از فرایندهای مدیریت دانش باشد.
پیشنهادهای برگرفته از پژوهش
پیشنهادهای کاربردی
نتایج این پژوهش نشان داد که هوش فرهنگی بر مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان تأثیرگذار است.
هوش فرهنگی هم مانند سایر جنبههای شخصیت انسان قابل پرورش است .همانطور که ارلی و موساکوفسکی & (Early
) Mosakowski, 2004اشاره میکنند که هر چند می توان سهم اندکی از هوش فرهنگی را ذاتی و درونی تلقی کرد اما
بیتردید بخش یا سهم مهمی از هوش فرهنگی افراد ناشی از آموزش و یادگیری است .از اینرو میتوان راهکارهایی به شرح زیر
جهت تقویت هوش فرهنگی ارائه داد که این در نهایت به بهبود وضعیت مدیریت دانش و مؤلفههای آن در کتابخانههای مورد
بررسی میانجامد.
 برای تقویت هوش فرهنگی پس از سنجش این نوع از هوش در کتابداران و تعیین نقاط قوت و ضعفشان،
بایستی برنامهی آموزشی الزم متناسب با نیاز هریک از افراد ارزیابیشده ارائه گردد .این نکته الزم به ذکر است که این
برنامهها و دورههای آموزشی بایستی از سوی روانشناسان و متخصصان این حوزه انجام گیرد؛
 با استفاده از تمرینهای شبیهسازی و ایفای نقش در محیط واقعی میتوان به تقویت هوش فرهنگی کتابداران
پرداخت .برای این منظور کتابخانهها می توانند محیطی را ایجاد کنند که کتابداران به طور طبیعی قادر به تعامل با افرادی
از فرهنگهای مختلف باشند .به عنوان مثال ایجاد گروههایی از کتابداران با زمینههای فرهنگی مختلف و برگزاری
نشستها و گردهماییها برای افراد این گروهها؛
 کتابداران باید نسبت به تفاوت های فرهنگی دیدگاهی مثبت داشته باشند و ابعاد فرهنگی کتابخانهی خود را
بشناسند .سپس با استفاده از روشهای مختلف نظیر مشاهده و پرسش و تفسیر نسبت به تجزیه و تحلیل سطوح مختلف
فرهنگی همکاران اقدام کنند .همچنین آن ها باید تنوع فرهنگی را بپذیرند و در خود آمادگی رویارویی با فرهنگهای
مختلف را ایجاد کنند؛
 مدیران و کتابداران در کتابخانهها میتوانند با تهیهی منابع اطالعاتی در رابطه با خردهفرهنگهای ملی و محلی
به شناخت و دانش جامعتری از زمینههای فرهنگی موجود در کتابخانهی خود دست یابند؛
 چنانچه کتابداران ،انگیزهی کافی در کسب و توسعهی مهارتهای هوشفرهنگی را ندارند ،بایستی در خود
این انگیزه را پرورش داده و هر کجا احساس ضعف میکنند آموزش ببینند و یا از افراد پیرامون خود که تجارب موفقی
در محیطهای کاری متنوع دارند ،کمک بگیرند.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال دوم ،شماره ،4پیاپی  ،8پاییز 2931
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پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده
با توجه به یافتههای این پژوهش توصیهها و پیشنهادهایی به شرح زیر برای پژوهشهای آینده ارائه میگردد:
 مدیریت دانش ماهیتی انسانی دارد و اکثر اقدامات آن بخصوص خلق و نشر دانش در تعامالت بین فردی انجام
میشوند .به همین دلیل توصیه میشود که پژوهشهای دیگری رابطهی بین هوش فرهنگی را با بحث خلق و نشر دانش
در کتابخانههای مورد بحث این پژوهش یا کتابخانههای دیگر بررسی کنند؛
 انجام پژوهش حاضر در انواع کتابخانهها اعم از کتابخانههای دانشگاهی،کتابخانههای تخصصی و کتابخانههای
عمومی در دیگر استان ها و شهرها بخصوص مناطقی که از تنوع قومی و فرهنگی باالیی برخوردارند ؛
 پژوهش حاضر به بررسی رابطهی بین هوش فرهنگی و مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی در سطح محلی
پرداخت .از اینرو توصیه میشود که پژوهشهای دیگری رابطهی بین دو متغیر مذکور را در سطح ملی و در
سازمانهای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار دهند.
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