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Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to predict the study rate by cultural intelligence, social 

factors and lifestyle in public library members in Sanandaj city. 

 

Methodology:  The research method was correlational survey. In this research, formal validity 

was applied. setting up the questionnaires, to review and comment on the questionnaires, they 

were presented to a few experts then their comments and corrections were made. 381 persons 

were selected by class-random sampling methods.Questionnaires were used to data gathering. 

Regression was used for data analysis. 

 

Findings: research finding indicated that the predictive power of cultural intelligence and 

social factors for prediction of rate of studying was statistically significant, but there was no 

significance relationship between lifestyle and the rate of studying members in Sanandaj public 

libraries.Conclusion. The coefficients of variable regression of social factors showed that this 

variable can explain the variance of the variable of the study rate significantly. 

 

Conclusion: Despite the importance of cultural intelligence topic, no observed and it was 

identified that cultural intelligence is needed skills to adapt to new situations and it confirms that 

people with high cultural intelligence has higher ability in studing, reading and problems solving.  
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 چکیده

مداعی و سددزن زندددگی  بینددی مید ان معا ادده از طریدف هددو، عرهنگدی، عوامدد  ا ت   هدددا ایدژ پدد وهش، پدیش   هدد  پددژوه : 

 های عمومی شهر سنندج است.اعضای کتابخانه
 

.  امادده پدد وهش، کلیدده اعضددای پیمایشددی اسددت رو،کدداربردی و از ندددر ایددژ پدد وهش از ندددر هدددا  : پددژوه  کددار روش

مونده  عندوان ن ای بده نفدر بده رو، تددادعی طز ده     381نفدر بودندد کده     6411هدای عمدومی در شدهر سدنندج، شدام       عاال کتابخانده 
 است. Smart-PLSاع ار مورد استفاده نرمانتخاب شدند. 

 

معا اده    انید متدثییر ماندادار و یدایا، امدا سدزن زنددگی بدر         معا اده   انید مبدر   ی و عوام  ا تمداعی هو، عرهنگمتغیر  :هایافته

ی و عوامد  ا تمداعی بدر    بیشدتریژ تدثییر مقدت یم را بده ترتیدو او ویدت سدزن زنددگی، هدو، عرهنگد          . تثییر ماندادار و متوسدد دارد  

 یید واقع شدند.ثنی  مورد ت پ وهشایژ  عرییات می ان معا اه دارند و

 

تدای  ایدژ   د. نتوانندد در امدر معا اده تثییرگدوار و باعدق ارت دای عرهنده معا اده شدون         عوامد  مختلفدی مدی    گیدری: بحث و نتیجه

هدای عمدومی   نهداد کتابخانده  ه وید  عرهنده معا اده بده    هدای درازمددت نهادهدای متدو ی گقدتر،      رید ی تواند در برنامده پ وهش می
 کشور مورد استفاده قرار گیرد.
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   مقدمه

 ةهاای مهام توساعمروزه سرانه مطالعه به عنوان یکي از مقولها
آید و معموالً سارانه مطالعاه در فرهنگي کشورها به حساب مي

کشورهای توسعه یافته بيشاتر از ساایر جواماع اسات. عوامال 
 زمختلفي بر افزایش یا کااهش سارانه مطالعاه تاأثير گذارناد. ا

هاوش و اناواآ آن را تاوان ترین عوامل مؤثر بر مطالعه ميمهم
 یکاي از اناواآ هاوش اسات. هاوش 1نام برد. هوش فرهنگاي

 باه را فارد که شودمي اطالق شخصي هایظرفيت به فرهنگي
 فرهنگاي هاایزميناه و پيشينه ها باانسان دیگر با مؤثر تعامل

 (.  2441همکاران،  و 2بریسلين) کندترغيب مي گوناگون
-فرهناگ مياان نباود مؤثر توانایي ةنشان هوش فرهنگي

باه افاراد آماوزش  توانادمي هامهارت این و است مختلف های
 3ارلااي و انااگ(. 414: 2449همکاااران، و  4جااي ان) داده شااود

شاامل  یچندبعاد ةعنوان یک سازهوش فرهنگي را به( 2444)
ساازی مفهوم 8و رفتاری 7، انگيزشي1شناختي، 4ابعاد فراشناختي

رهنگاي باه ساطگ آگااهي ف هاوش يفراشاناخت .اند: بعدکرده
فرهنگي فرد یا ميزان هوشياری حين تعامالت مياان فرهنگاي 

فرهنگاي فراشاناختي بااالتر  شود. افاراد باا هاوشاطالق مي
فرآینادهای  بااجدید  یهافرهنگ هنگام تالش برای انطباق با

چگوناه بارای  نکاهیا لشوند. مثشناختي سطگ باالتر درگير مي
 ،حااالنيدرع ریاازی کننااد،یااادگيری فرهنااگ جدیااد برنامااه

 پيشاارفت خااود را در مجاايط جدیااد ارزیااابي و باار آن نظااارت 
فرهنگي شاناختي باه  هوش (.2414، 9)ایمای و گلفند کنندمي

هااای دانااش اکتسااابي فاارد در رابطااه بااا تشااابهات و تفاااوت
 هااا مربااو  رسااوم سااایر فرهنااگ و بآدا ،عااادات، هنجارهااا

ناایي فارد در توجاه فرهنگاي انگيزشاي باه توا هوش شود.مي
 طاور باهشاود. مستقيم به انطباق با فرهنگ جدید مرباو  ماي

 دذاتاي و خاو ةفرهنگاي انگيزشاي باه انگياز مشخص، هوش
شاود  هاای جدیاد اطاالق مايکارآمدی در انطباق با فرهناگ

فرهنگي انگيزشي باال از تعامال باا  افراد دارای هوش ،بنابراین
هاای ابطاه باا تواناایيبرناد و در رهای جدید لذت مايفرهنگ

نفا  دارناد.  هبا شخصي خود در این تعامالت احساس اعتماد
قابليات فارد را بارای نماایش  ،هوش فرهنگي رفتااری ،نهایتاً

                                                                   
1. Cultural Intelligence 
2. Brislin 

3. Ng 
4. Earley, Ang 
5. Meta Cognitive   
6. Cognitive 
7. Motivation 
8. Behavioral 
9. Imai  & Gelfand 

اعمال کالماي و غيرکالماي مناساب در تعامال باا افارادی از 
، 14)ارلاي و موساکاواساکي دهادهای مختلف نشان ميفرهنگ
وی این موضاوآ تمرکاز این عنصر هوش فرهنگي بر ر (.2443
کند که افراد در شرایط مواجهه باا فرهناگ جدیاد، چگوناه مي

هاوش فرهنگاي  ،واقاع کنند )اعمال آشاکار فارد(. درعمل مي
 به توانایي فرد برای انجام واکنش مناسب اشاره دارد. رفتاری

از طرفي دیگر عوامل اجتماعي زیاادی وجاود دارد کاه بار 
 ،نقاش خاانواده، نظاام آموزشاي اماا، ندهسات رگذاريتأثمطالعه 
ها و دولت در ایان مياان های جمعي و اجتماعي، کتابخانهرسانه

 يتايترب روش و خاانواده طیشرا و طيمجتر است. بسيار برجسته
. دارد کتااب باا کودک ان  در یيبسزا نقش نیوالد يآموزش و

 از را نیاا کاودک و اسات ياکتسااب امار کی مطالعه به عادت
 ماادر و پادر کاه یيهاخانواده در شکيب. آموزديم خود نیوالد
 باه منادعالقاه یافاراد زيان فرزنادان اناد،مطالعه و کتاب اهل

 ایجاد در یمؤثر بسيار عامل خانواده. آمااد خواهناد بااار مطالعاه
 و مجيط. است مطالعااااااااه فرهنگ ترویج و مطالعه به عادت
 و تفکر طرز ،والدین آموزشي و تربيتي روش ،خانواده شرایط
 و کتب وجود ،يخوانکتااب و مطالعاه با رابطه در والدین نگرش
 پایگاه و یاقتصاد سطگ همچنين و دسااااااترسقابل نشریات
 و مطالعه عادات تقویت در سااازایيباااه نقش ،خانواده اجتماعي
 از پاا  (.1492 ،یزیاارياشاارف و يهمااا ) دارد يخوانکتاااب
 هار در مطالعاه فرهناگ ةاشااع در فهيوظ نیدشوارتر خانواده،
. اسات جامعاه آن يپرورشا و يآموزشا نظام ةعهد بر یاجامعه
 مطالعاه، لاذت و شاده آشانا کتااب باا مدرساه در یفارد اگر

 بااا و کنااد درک را يعمااوم معلومااات شیافاازا و یخودآمااوز
  دساات کتاااب از ،يزناادگ دوران تمااام در رد،ياابگ خااو مطالعااه

 نیتارمهام از پارورش و شآماوز کاه اسات يهیبد .کشدينم
 يانساان یرويان تيترب منشأ چون. است جامعه هر در هاازمانس
 کشاور شارفتيپ یبارا ازياموردن یاساتعدادها پرورش مجل و

 ساااختار نهاااد، نیااا در يآموزشاا یراهبردهااا و اهااداف. اساات
-داناش شارفتيپ زانيام بر و داده ليتشک را مدارس ،يآموزش

 نادیفرا(. 1489 ،ی و همکاارانسارمد) گاذارديما اثار آموزان
 و یفارد رشاد مقادمات نمودن فراهم واسطه به تيترب و ميتعل
 تاسا برخاوردار يمهما نقش از هاانسان يزندگ در يجمع رفاه
بعاد از  (.1491 کناد،تازه يجمال ،يابوالقاسم ان،ینوبر زادهطالب)

 و فاهيوظ کاه جامعاه يفرهنگا نهااد نیترمهمدو عامل فوق، 
 ریپذدساترس و مطالعه فرهنگ گسترش را خود ياصل هدف
. هساتند يعماوم یهااکتابخاناه داند،يم اطالعات ساختن

                                                                   
10. Earley   & Mosakowaski 



     01                                            ... يامل اجتماععو ،يهوش فرهنگ قیمطالعه از طر زانيم ينبيشيقدرت پ يبررس سهيلی و همکاران:

 باه مطلاوب خادمات ارا ه یراستا در يعموم یهاکتابخانه
 يکارکنان ازمندين شهروندان، مطالعه سطگ یارتقا و کاربران
 با و بوده یيافزادانش و خواندن مطالعه، اهل خود که هستند
 آشنا يمطالعات یسترهاب و ياطالعات یهاقالب و منابع انواآ
 و آثاار نشار، یهااتاازه از ينساب شناخت و يآگاه و باشند
 يموضاوع یهااحاوزه و هاارشاته در برجساته سندگانینو

 از يمناساب شاناخت دیابا کتاباداران. باشاند داشته مختلف
 را یساازمجموعه. باشند داشته افراد ياطالعات ازين و جامعه

 امور انجام در و داده انجام کاربران ياطالعات ازين با متناسب
 یدارا اثار یمجتاوا بار تسلط با یبندرده و يسینوفهرست
 باا يخاوبباه بتوانناد و بوده ياطالعات مشاور. باشند مهارت
 روزباه را خود يعموم اطالعات. کنند برقرار ارتبا  کاربران

 را خود یاحرفه و يتخصص دانش مداوم طوربه هم و ندینما
 ليتجصا دوران در خود نيشيپ یهاآموخته به و داده توسعه

 مخاطبان از جلوتر گام نیچند همواره که یاگونهبه ند،یفزايب
 نيچنا باه يابيدسات یبارا يراها مطالعه و باشند کتابخانه
 اماروزه(. از سوی دیگار، 1494)یاری،  است یيهایتوانمند
 یادیز ريتأث فرهنگ به يدهجهت و يدهساخت در هارسانه
 جامعاه يفرهنگا یرفتارها و هنجارها ها،ارزش ونچ دارند،
-رسانه قیطر از که است يفرهنگ یهااميپ و مجتوا از متأثر

 هاا،روزنامه مجالت، ها،کتاب شامل جامعه سازفرهنگ یها
 یهااتیساا و یامااهواره ،يونیازیتلو ،یينمايسا یهالميف
 ياجتماع مختلف یهاگروه و اقشار و شوديم جیترو ينترنتیا
 از کنناد،يما گوناگون یهارسانه از که یااستفاده نزايم به
 هاا،ارزش اصالح یبرا ليدل نيهم به. رندیپذيم ريتأث هاآن

 يارتباط یهارسانه از توانيم يفرهنگ یرفتارها و هنجارها
 يعاال یشاورا یراهبرد مطالعات مرکز) کرد استفاده جامعه
-ماهواره ها،ونیزیلوت وها،یراد (.18 :1488 ،يفرهنگ انقالب

 یابزارهاا گرید و تئاتر نماها،يس ها،تیساوب ها،وبالگ ها،
 فرهنگة توسع در ینجو به هرکدام ،يجمع يارتباط لیوسا

 که رفتيم گمان هرچند دارند  نقش کتاب صنعت و مکتوب
 مطالعاه درراه زين يموانع و هاتیمجدود ينوعبه ابزارها نیا

 یدارا عیصنا نیا که نکته نیا بر ديتأک و دیيتأ ضمن. باشند
 و مطالعاه توسعه به هم يعنی هستند، يمتناقض یکارکردها

 در گفات دیابا کنند، کمک تواننديم آن ساختن مجدود هم
 گساترش خدمت در یاعده یبرا ابزارها نیا یامروز جوامع
 صاورتبه گارید یاعده یبرا و است يخوانکتاب و مطالعه
(. 3 ،1494 ،يفاضال) کننديم عمل لعهمطا و کتاب در يمانع
 فرهناگ شابرديپ در ونیازیتلو نقش ها،رسانه تمام نيب در

 مخاطباانش با ارتبا  یبرا یارسانه هر. است بارزتر مطالعه

-قالاب و الیسر لم،يف. کنديم استفاده يمختلف یهاقالب از

 و يگزارشا یهاابرناماه مساتندها، مختلاف، يشاینما یها
 یهااقالاب...  و مساابقات وگوهاا،گفت و زگردهايم ،یخبر

 به بسته تواننديم سازانبرنامه و رانیمد که هستند يمختلف
 کنناد اساتفاده هااآن از کنناد، منتقل خواهنديم که ياميپ
 یشيوهآخرین مورد هم در این پژوهش،  .(1488 ،يتواضع)

 و اجتماعي ،سياسي ی،اقتصاد شرایط همچنين و حکومت
 رقابااليغ و بزرگ نقش اساات کااهجامعه  رب حاکم فرهنگي
 نقش زمينه نیاا در. دارند مطالعه فرهنگ ترویج در یانکار

  همه از بيش فرهنگي متوليان و اجتماعي یهاسنت ،فرهنگ
 و مطالعه فرهنگ ةتوسع. کناااااديماااا جلوه حياتي و مهم
 دولت سهم ولي طلباديم را همگاني عزم یک ،يخوانکتاب
 ینهادها طریق از ،اخير یهاااسااال در. است مهم بسيار نيز

 از و گرفته صورت خصوص این در مهمي اقدامات ،دولتي
 یبرگزار شاده، دنباال یشاتريب شتاب با که يمهم یکارها
 جوایز یاهدا ،استاني و ملي سااطگ در کتاب یهاشااگاهینما
 به توجه و کتاب یبنها دادن ،کتاب یاهدا ،ادبي
 طرفي از. است دهبو مطالعااه امر یبرا الزم یهارساااختیز

 زیرا  است بوده ازحدشيب نيز ارشاد وزارت از عمومي توقعات
 باید. هستند سهيم ،مهم این در نيز یدیگر یهادسااااتگاه

 اختصاص در ها،یشهردار چون ،غيردولتي و دولتي ینهادها
 و عمومي یهاکتابخانه به یدرصد نيم بودجه ترعیسر هرچه
 الزم یفضا ایجاد و تابک خرید جهت الزم اعتبارات تأمين

 یهااااانيبن باید دولت طرفي از. نمایند اقدام ها،کتابخاناااه
 سطگ به تا کند تقویت ،مجروم یهااسااااتان در را فرهنگي
 رسيدن سبب مقوله این به الزم توجه زیرا. برسند مطلوب
 عنوانباه دولت. شاوديما فرهنگي د الیاا سطگ به جامعه
 داشتن اختيار در با ،فرهنگي امور از یبسيار متولي

 با و ،دخيل ینهادها و هاسااااازمان ،گروهي یهارسااااانه
 فرهنگ ایجاد در بسزایي نقش ،دقيق یهااایگذاراسااتيس

 ،یزیارياشارف و يهماا  در نقال) کند ایفا تواند،يم مطالعه
1492.) 

تواند بر مطالعه بر موارد فوق، سبک زندگي نيز ميعالوه
ای نسبتاً ثابت است که فرد تأثير بگذارد. سبک زندگي شيوه

برد یعني راهي بارای برای رسيدن به اهداف خود به کار مي
 دوران. ایان سابک حاصال اسات رسيدن به اهداف زندگي

، سبک زندگي بعد عيناي و گریدعبارتبهکودکي فرد است، 
پذیر شخصيت افراد است )لعلاي، عابادی و کجبااف، کميت
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زنادگي را مطارح کارد.  سبک 1اولين بار آلفرد آدلر (.1491
خود این باور را ابراز کرد که سابک  آخرهای آدلر در نوشته

ها تنها یک انسان شود.زندگي )خویشتن( توسط فرد خلق مي
اماا رفتارهاای خااص   هدف غایي دارند، برتری یاا کماال

هاا در تکااپوی زیادی وجود دارناد کاه افاراد از طریاق آن
ي بارای ناوع هباز ما  دستيابي به این هدف هستند. هر یک

از مااا یااک الگااوی  کاادام هاارکناايم. برتااری تااالش مااي
-پدیاد ماي هاعادتها، رفتارها و ی از ویژگيفردمنجصربه

، گریدانيبباهآیيم. آن در پي هدف برمي قیطرآوریم که از 
دهاد )شاولتز، هر فردی سبک زندگي متمایزی را شکل مي

ت کاه باه سبک زندگي دارای ده عامال اسا (.139 :1478
از: ساالمت جساماني، ورزش و تندرسااتي،  عبارتنادترتياب 

-ها، سالمت روانکنترل وزن و تغذیه، پيشگيری از بيماری

شاناختي، ساالمت معناوی، ساالمت اجتمااعي، اجتنااب از 
داروها، مواد مخدر و الکل، پيشگيری از حاواد  و ساالمت 

 مجيطي.
عمومي های از سوی نهاد کتابخانه شده ماعالطبق آمار 

 و مطالعه چاپيروز ) هر کشور سرانه مطالعه در کل کشور در
هسات  ثانياه  44دقيقه و  74، (هاحوزه همه در الکترونيکي

ثانياه مرباو  باه مطالعاه  17دقيقه و  14از این ميزان  که
کتاب است. در این ميان ميزان مطالعه در استان کردساتان 

ثانيه  44قيقه و د 11و  استثانيه  12دقيقه و  14 هرروزدر 
هاای عماومي مربو  به مطالعه کتاب است )نهاد کتابخاناه

های حاصل از طرح بررساي و داده ن(. همچني1491کشور، 
 ( نياز نشاان 1494هاای فرهنگاي کشاور )سنجش شاخص

درصد مردم کشاور در طاول هفتاه فاقاد  8/37دهد که مي
در سااعت  2تر از درصد نيز کم 7/18و  انديردرسيغمطالعه 

 هفته مطالعه دارند.
از سوی اداره کل  شدهاعالماز سوی دیگر براساس آمار 

های عمومي استان کردستان، آماار اعضاای فعاال کتابخانه
های عمومي شهر سنندج در آخر اردیبهشات ساال کتابخانه
نفر است کاه حادود یاک درصاد از مجماوآ  1311، 1491

ان از . ایان ميازاساتنفار(  313419جمعيت شهر سانندج )
دهناده فاصاله عضویت در کنار سرانه پایين مطالعاه نشاان

. معضل سارانه پاایين ميازان ستبسيار با وضعيت مطلوب ا
هااای مطالعاه در جامعااه مااا، جنبااه فرهنگااي دارد. فعالياات

 باهمجدود  هتشویقي با هدف افزایش ميزان مطالعه در جامع
يل هایي از قبيل: هفته کتاب، اهدای بن کتاب، تشاکفعاليت

                                                                   
. Adler 

مراسمي با عنوان کتاب سال، کتاب فصل، کتاب ماه و کتاب 
هاای اجتمااعي و هفته است. امروزه به دليل حضاور شابکه

بينند. پيامد نياز از مطالعه ميفضای مجازی افراد خود را بي
 ها دید. شمارگان پایين تعداد کتاب درتوان این نگرش را مي

-کيفيت کتابعوامل متعددی ازجمله: خانواده، مدرسه، 

توسعه اقتصادی و اجتماعي  ها، سياست فرهنگي و آموزشي،
توان نادیده گرفات. فقار، وجاود ها را نميو کمبود کتابخانه

های های متعدد و جدید، عدم آموزش صجيگ، گرایشرسانه
-های اقتصادی، انفعالي عمل کردن رساانهشدید به فعاليت

تار مهامو از هماه  مايسا و صادا خصاوصبههای گروهي 
نبودن فرهنگ مطالعه در بين مردم ایران از دالیل  دارشهیر

عمده عدم گرایش افراد جامعاه باه کتااب و مطالعاه اسات 
 (.1489)نظری و عصاره، 

جوامع با سرانه مطالعه باال، از فرهناگ غناي برخاوردار 
هستند. استان کردستان سرزميني است که از فرهنگ غناي 

وضعيت متغيرهای ماذکور در  از سوی دیگر برخوردار است.
ویژه در شهر سنندج مشخص نيسات.  هباستان کردستان و 

باتوجه به اینکه، سرانه و عالقه به مطالعه در کال کشاور و 
و شهر سنندج در حد نسبتاً پایيني  در استان کردستان تبعبه

گویای این واقعيت  زها نياست، تعداد اعضای فعال کتابخانه
 است. 
های مربو  تعددی به امر مطالعه و مؤلفههای مپژوهش 

به آن پرداخته است اما پژوهشي که به بررسي رابطه هوش 
بر  زمانهم طوربهفرهنگي، عوامل اجتماعي و سبک زندگي 
با توجه باه مطالاب  ميزان مطالعه پرداخته باشد، یافت نشد.

بررسي این مسأله است که هوش  درصددفوق، این پژوهش 
اجتماعي و سبک زندگي چه مقادار قادرت  فرهنگي، عوامل

های عمومي شاهر بيني ميزان مطالعه اعضای کتابخانهپيش
 سنندج دارند؟
های مختلفي به بررسي ميزان مطالعه و عوامال پژوهش

اند که در ادامه تالش شده است به آن اثرگذار بر آن پرداخته
مرتبط با پژوهش حاضر اشااره شاود.  یهاپژوهشدسته از 

داد  ( نشان2449) 2و گاردنرج پژوهش مختاری، ریچارد نتای
که کل زماني که دانشجویان در طول هفتاه بارای مطالعاه 

ساعت و برای  18/7طور ميانگين غيردرسي صرف کردند، به
ساعت در هفته باوده اسات. همچناين  9/14مطالعه درسي 

دانشجویان پاسخ داده بودند که از استفاده از اینترنت  ربيشت
ي بيشتر از مطالعه درسي، مطالعه غيردرسي و یا تماشای خيل

                                                                   
. Mokhtari, Reichard & Gardner 
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 برند. تلویزیون لذت مي
( با هدف 2414) 1در پژوهشي که مينگ چيو و یين چيو

های فرهنگاي و سارمایه فرهنگاي تعيين و شناسایي ارزش
 انجام دادند. خانواده، به انگيزه نوجوانان در ارتبا  با مطالعه

کشاور جهاان  31چياو در  نتایج پژوهش مينگ چيو و یين
 ةهاایي باا سارماینشان داد، دانشجویاني که دارای خاانواده

فرهنگي باال بودند، عالقاه و پيشارفت مطالعااتي بيشاتری 
در پژوهشاي دیگار کاه  نسبت به سایر دانشجویان داشتند.

با هدف تعيين تأثير عوامال خاانوادگي بار  (2414) 2یوسف
در مدارس ملي ابتدایي آموزان عادات مطالعه و عالقه دانش

در مالزی به مطالعه پرداخت. نتایج نشان داد که هيچ تفاوت 
توجهي بين درآمد خانواده و عادات مطالعه و عالقه باه قابل

داری بين شغل پدران امطالعه وجود نداشته است. تفاوت معن
آماوزان در عاادت مطالعاه و عالقاه وجاود داشات. و دانش

 وادگي بر عادات مطالعاه و عالقاهبراساس نتایج، عوامل خان
 (2412) 4دانش آموزان تأثيرگذار بوده است. روهمترا و آرورا

ژوهشي درباره رابطه هوش فرهنگاي و رضاایت مشاتریان پ
ها نشان داد که باين هاوش انجام دادند. نتيجه پژوهش آن

  فرهنگي و رضایت مشتریان رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد.
( پژوهشي از نوآ همبستگي که 2413احمد و همکاران )

نفر از دانشاجویان در  244رابطه هوش و پيشرفت تجصيلي 
های آنان نشاان داد کاه باين پيشاور را بررسي کردند. یافته

هوش و جنسيت با پيشرفت تجصيلي زنان و ماردان رابطاه 
 فهاد باا( 1487وجود ندارد. اسادی سروساتاني و کرماي )

عي و فرهنگاي مارتبط باا بررسي عوامل اقتصاادی، اجتماا
نتاایج  به پژوهش پرداختناد.خواني گرایش جوانان به کتاب

ها نشان داد که گرایش جوانان به مطالعاه باا فرضيه آزمون
هاا، سن، طبقه اجتماعي، سطگ تجصيالت فرد و والادین آن

قوميت، ميزان درآمد خانوار، دسترسي به کتاب و کتابخانه و 
. اص رابطاه معنااداری داردعضویت در انجمن یا تشکلي خ

ترین مشکالت جوانان برای مطالعه باه ترتياب کمباود مهم
هاای مناساب هاا، کمباود کتاابمراکز فرهنگي و کتابخانه

جوانان، مسا ل مالي و گراني، نداشتن انگيزه و عالقه بارای 
 . استمطالعه 
( نشان داد که 1489های پژوهش نظری و عصاره )یافته

آماوزان دختار و پسار تفااوت آزاد داناش ةبين ميزان مطالع

                                                                   
. Ming chiu & Yin chiu  

. Yusof 

. Rohmetra & Arora 

های پاژوهش صاميعي و آقاایي معناداری وجود دارد. یافته
های هوش فرهنگي کتابداران ( نشان داد که شاخص1494)

های دانشگاه عالمه طباطبایي به ترتياب شااخص کتابخانه
استراتژی هوش فرهنگي، شاخص داناش هاوش فرهنگاي، 

رفتااری هاوش شاخص انگيزش هوش فرهنگي و شااخص 
فرهنگي است. بين هاوش فرهنگاي و عملکارد کتاباداران 

 همکاارانرابطه معناداری وجاود دارد. پژوهشاي را ناواح و 
سبک زنادگي  بر هیسرمابررسي تأثير انواآ  هدف با( 1494)

و همچنااين تااأثير ساابک زناادگي باار مطالعااه آزاد در بااين 
ق شهروندان شهر اهواز انجام دادند. نتاایج توصايفي تجقيا

بررساي در  دماور ةنشان داد که ميزان مطالعه در بين جامع
درصاد افاراد در  34که حادود نجویحد پایيني قرار دارد به
آزاد هستند یا کمتر از یک سااعت  ةطول هفته، فاقد مطالع

کنند. همچنين، نتایج پژوهش نشان داد که سبک مطالعه مي
 د. زندگي اثر مثبت و معناداری بر ميزان مطالعه دار

( باا هادف بررساي 1494) همکاارانپژوهشي را عصاره و 
رابطه بين ابعااد مختلاف هاوش فرهنگاي باا عملکارد شاغلي 

های عمومي استان خوزستان انجام کتابداران شاغل در کتابخانه
دادند. نتاایج پاژوهش نشاان داد کاه باين هاوش فرهنگاي و 

ن های عمومي استان خوزساتاعملکرد شغلي کتابداران کتابخانه
رابطه مثبت و معناداری برقرار اسات و همچناين از باين ابعااد 
هوش فرهنگي شناختي، فراشناختي، انگيزشي و رفتاری، ابعااد 
شناختي، فراشناختي و انگيزشي آن با عملکرد شغلي کتاباداران 

هاای پاژوهش ررساي پيشاينهب رابطه مثبت و معناداری داشت.
 عنوانباهرا دهاد کاه پژوهشاگران عوامال مختلفاي نشان مي

عوامل مؤثر بر ميزان مطالعه، موانع و مشکالت مطالعه و مانناد 
 طوربه شدهانجامهای کدام از پژوهشاند اما هيچآن مطرح کرده

مستقل بر رابطه هاوش فرهنگاي، عوامال اجتمااعي و سابک 
باا وجاود مطالعاات اناد. زندگي بر ميزان مطالعه تأکياد نداشاته

هاا رواباط آن يو بررس مطالعهو  يگهوش فرهن ةنيفراوان درزم
لفه ؤدو م نیا ةبه مطالع يسفانه کمتر مجققأها، متلفهمؤ گریبا د

از فقار  ناهيزم نیادر ا ینظر يدر کنار هم پرداخته است و مبان
. از آنجا که عوامل اجتماعي، سابک زنادگي و برديمرنج  یجد

هایي هساتند کاه بررساي هوش فرهنگي هرکدام دارای مؤلفه
تواند به نهادینه کردن فرهنگ مطالعه اثرگاذار باشاند، ها ميآن

انجام پژوهشي با سه متغير فوق ضروری باه نظار رسايد. ایان 
گار متخصصاان تواناد یااریای ميرشتهپژوهش با نگاهي بين

در شناسااایي موانااع و ارا ااه راهکارهااای مناسااب در  ربااطیذ
پاژوهش در ایان  لاذا  گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه باشد

 های زیر مورد آزمون قرار گيرند:تالش شده است تا فرضيه
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 هاي پژوهشفرضیه

هاای هوش فرهنگي بر ميزان مطالعه اعضاای کتابخاناه .1
 .عمومي شهر سنندج نقش دارد

هاای عوامل اجتماعي بر ميزان مطالعه اعضای کتابخاناه .2
 .عمومي شهر سنندج نقش دارد

هاای تابخاناهسبک زندگي بر ميازان مطالعاه اعضاای ک .4
  .عمومي شهر سنندج نقش دارد

 

  کار پژوهش روش
 «کااربردی هاایپژوهش»از نظر هدف از نوآ  پژوهش این

 هاایپژوهش»ها، از نوآ است و از نظر نجوه گردآوری داده
دنباال به پژوهشگراناست. از آنجا که  «پيمایشي -توصيفي

از  پژوهش، این هستند پژوهشتعيين رابطه بين متغيرهای 
آمااری ایان  ةجامعااسات.  «همبستگي هایپژوهش»نوآ 

هاای عماومي نهاادی زیار پژوهش شامل اعضای کتابخانه
در  کردساتان عمومي اساتان هایپوشش اداره کل کتابخانه

شهر سنندج بود که در زمان اجرای پاژوهش حاداقل دارای 
های عمومي سال سن بودند. تعداد اعضای فعال کتابخانه 14

نفار  1311تعداد  1491در پایان اردیبهشت ماه شهر سنندج 
نفر باه عناوان نموناه باه صاورت  481بود که از این ميان 

 تصادفي انتخاب شدند. حجم نمونه بر اساس جادول انادازه
تعياين شااد. از روش  1کرجسااي و مورگاان هجامعاه و نمونا

ای نسبتي استفاده شده اسات. باا گيری تصادفي طبقهنمونه
شهر سنندج در کل هفت کتابخاناه عماومي توجه به اینکه 

، طبقات مورد نظر در جامعه مورد بررسي، 2نهادی وجود دارد
داد. همچنين نسبت حضور این هفت کتابخانه را تشکيل مي

های مورد بررسي به ها در نمونه آماری در کتابخانهآزمودني
 344شان در جامعه تعيين گردید. تعاداد بت حضور اعضاینس

هاا توزیع شد با توجه به احتمال ریزش پرسشنامهپرسشنامه 
های بيشتری توزیع گردید که از این تعاداد تعداد پرسشنامه

پرسشنامه تکميل و بازگردانده شد. بارای انجاام ایان  444
هاا پژوهش از چند پرسشنامه به عنوان ابزار گاردآوری داده

 .استفاده شده است
وش فرهنگاي ها پرسشنامه: يفرهنگ هوش پرسشنامه( الف

                                                                   
. Krejcie & Morgan 

 ماموستا هه ژار، های شهيد برهان عالي،ها شامل کتابخانهاین کتابخانه. 2
مستوره اردالن، خاتم االنبياء )ص(، شهيد مطهری، فردوسي و امام رضا )آ( 

 هستند.

توسط ارلي و انگ تدوین شد. پرسشنامه  2444در سال 
( در 1484ویااه اساات. مشاابکي و رامااوز )گ 24ل شااام

ساازی ایان پرسشانامه پرداختناد پژوهش خود به بومي
(. همچناين ارلاي و 1488نيا و همکاران، )نقل در رحيم

انگ ضرایب آلفای کرونباا  را بارای بعاد فراشاناختي 
 ی( و رفتااار71/4(، انگيزشااي )83/4(، شااناختي )71/4)
اند. در این پژوهش، ضریب پایایي ( مجاسبه کرده84/4)

هاای انگيازش، شاناخت، و مؤلفه 87/4هوش فرهنگي 
 84/4و  81/4، 81/4، 72/4فراشناخت و رفتار به ترتيب 

 به دست آمد.
با استفاده از پرسشنامه سااخت  :يزندگ سبک پرسشنامه( ب

گي )لعلاي، عابادی و کجبااف، و اعتباریابي سابک زناد
. پایاایي است مؤلفهشود و شامل ده ( سنجيده مي1491

 .استدست آمده به 92/4 شاین پرسشنامه در این پژوه
پرسشنامه عوامال اجتمااعي : ياجتماع عوامل پرسشنامه( ج

 باود الؤس 24 یدارا پرسشنامه نیا ساخته است.مجقق
 است شده هاستفاد کرتيل فيط از سؤاالت شتريب در که
 بار یبناد ازياامت باه توجه با سؤاالت نوآ نیا ليتجل و

 ،(2) کام ،(1) کام يليخ آن در که کرتيل قاعده اساس
 شده یگذارارزش ،(4) ادیز يليخ و( 3) ادیز ،(4) متوسط
 ساؤال هار یبارا ازيامت نيانگيم و گرفت صورت است،

ضریب آلفاای کرونباا  پرسشانامه . است شده مجاسبه
 ست آمده است. دبه 84/4

 پژوهشگر توسط پرسشنامه نیا :مطالعه زانيم پرسشنامه( د
 هفات از سؤال دو در. است سؤال 7 یدارا و شد ساخته
 یآلفاا بیضار و شاد اساتفاده کارتيل فياط از سؤال

 .آمد دست به 74/4 پرسشنامه کرونبا 
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 یاکتابخانه واحد هر یازا به شده عیتوز یهاپرسشنامه تعداد .1جدول 
 شده داده عودت پرسشنامه تعداد شده عيتوز پرسشنامه تعداد فعال ياعضا تعداد یعموم کتابخانه امن

 144 114 2373 یمطهر ديشه

 84 144 2441 يفردوس

 112 124 1121 يعال برهان

 24 24 141 (ص) اياالنب خاتم

 22 24 214 (آ) رضا امام

 11 14 92 ژار هه ماموستا

 4 14 17 اردالن مستوره

 444 344 1311 کل جمع
 

گيری از سه ناوآ روایاي ارزیاابي ابزار اندازه 1يد روایيأیبرای ت
. روایي 3و روایي واگرا 4، روایي همگرا2استفاده شده، روایي مجتوا

هااای وساايله اطمينااان از سااازگاری بااين شاااخصمجتااوا بااه
شود، این روایاي توساط گيری و ادبيات موجود ایجاد مياندازه
حاصل شد. روایي همگرا به این اصل بر  استادانسنجي از نظر
ای ای هر سازه با یکدیگر همبستگي ميانههگردد که شاخصمي

(، معيار روایاي 1981) 4داشته باشند. طبق گفته فورنل و الرکر
 1هاای خروجايهمگرا بودن این است که مياانگين واریاان 

((AVE  طریق مقایساه باشد. روایي واگرا نيز از  4/4بيشتر از
( 2ل با همبستگي بين متغيرهاای مکناون )جادو AVEجذر 

 AVEي جذر سهای انعکاسنجيده شده و برای هرکدام از سازه
ها در مدل باشاد باید بيشتر از همبستگي آن سازه با سایر سازه

جهات تعياين  پاژوهش(. همچنين در این 2449، 7)چوا و چن
و ضریب  9فای کرونبا پرسشنامه از دو معيار )ضریب آل 8پایایي

( استفاده شده 1981( بر طبق نظر فورنل و الکر )14پایایي مرکب
، از پژوهشاست. ضرایب آلفای کرونبا  تمامي متغيرها در این 

( بيشتر است. پایایي مرکب بر خالف آلفای 4 /74حداقل مقدار )
کناد هار شااخص وزن طور ضمني فار  مايکرونبا  که به

حقيقي هر سازه است  و  11ر بارهای عامليیکساني دارد، متکي ب
دهد. پایایي مرکب بنابراین معيار بهتری را برای پایایي ارا ه مي

دسات آورد تاا بياانگر ثباات  را به 4 /74ز باید مقداری بيش ا

نتایج پایایي و روایاي ابازار  4و  2در جدول . دروني سازه باشد

 طور کامل آورده شده است.سنجش به

 

 گيریوایي همگرا و پایایي ابزار اندازهر. 2جدول
 ضریب ميانگين متغيرهای پژوهش

 (AVEواریان  استخراج شده )
 ضریب پایایي ضریب پایایي مرکب بارهای عاملي

 tآزمون ضریب مسير آلفای کرونبا 

  هوش فرهنگي
 هوش انگيزشي
 هوش فراشناختي

 هوش رفتاری
 هوش شناختي

38/4 
- 
- 
- 
= 

- 
14/4 
44/4 
77/4 
84/4 

- 
34/4 
31/2 
14/8 
43/8 

81/4 
- 
- 
- 
- 

81/4 
- 
- 
- 
- 

 عوامل اجتماعي
 رسانهعوامل 

 نظامعوامل 

 کتابخانهعوامل 

 دولتعوامل 

47/4 
- 
- 
- 
- 

- 
88/4 
37/4 
49/4 
48/4 

- 
84/8 
78/1 
81/2 
74/2 

71/4 
- 
- 
- 
- 

71/4 
- 
- 
- 
- 

 
7. Choua &Chen 

8. Reliability 

9. Coefficient of Cronbach's Alpha 

10. Coefficient of Composite Reliability 

1 . Loadings Factors 

 

. Validity 
2. Content Validity 
3. Convergent Validity 

4. Divergent Validity 
5. Fornell & Larcker 

6. Average Variance Extracted 
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 گيریروایي همگرا و پایایي ابزار اندازه. 2جدولادامه 
 ضریب ميانگين متغيرهای پژوهش

 (AVEواریان  استخراج شده )

 ضریب پایایي ضریب پایایي مرکب بارهای عاملي
 آلفای کرونبا 

 سبک زندگي
 مت جسمانيسال

 ورزش و تندرستي

 کنترل وزن و تغذیه
 هاپيشگيری از بيماری

 شناختيسالمت روان

 سالمت معنوی
 سالمت اجتماعي
 اجتناب از داروها و

 مواد مخدر 

 پيشگيری از حواد 
 سالمت مجيطي

49/4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
44/4 
11/4 
41/4 
44/4 
37/4 
33/4 
34/4 
39/4 
38/4 
31/4 

- 
18/2 
44/4 
48/4 
12/4 
41/2 
39/4 
23/2 
81/2 
93/2 
13/4 

74/4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

83/4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 73/4 74/4 - - 41/4 ميزان مطالعه

 ماتری  همبستگي و بررسي روایي واگرا. 3ل جدو
 (AVEجذر ) یسبک زندگ مطالعه زانيم یعوامل اجتماع یهوش فرهنگ متغير

 79/4    79/4 يهوش فرهنگ

 74/4   74/4 744/4 يعوامل اجتماع

 71/4  71/4 798/4 789/4 مطالعه زانيم

 74/4 74/4 819/4 423/4 441/4 يسبک زندگ
 

هاای براساس مطالب عنوان شاده و نتاایج حاصاله از خروجاي
دهناده ایان در جداول فوق نشاانSMART-PLS  افزارنرم

مگارا، واگارا( و گيری از روایاي )مجتاوا، هابزار اندازه، است که
(، پایایي )بار عاملي، ضریب پایایي مرکب، ضریب آلفای کرونبا 

 هستند. دار مناسب برخور

 ي پژوهشهایافته

های عمومي کتابخانه وضعيت هوش فرهنگي در ميان اعضای

های آماره های مربو  بهحاوی داده 3جدول ، شهر سنندج

 هایش است.و مؤلفه توصيفي متغير هوش فرهنگي

 

 های آنمتغير هوش فرهنگي و مؤلفههای توصيفي مربو  به آماره .0 لدوج
 بيشترين کمترين کشيدگی چولگی انحراف معيار واريانس  ميانگين  

 42/1 94/1 -41/4 -14/4 93/4 89/4 24/3 هوش فرهنگي

 7 1 -31/4 -33/4 47/1 9/1 48/3 فراشناختي

 7 1 -11/4 14/4 41/1 84/1 13/4 شناختي

 8/1 1/1 -47/4 -37/4 17/1 48/1 14/3 انگيزشي 

 8/1 1 -93/4 -11/4 49/1 9/1 91/4 رفتاری
  

 1-4 ةدر باز 24/3پاسخگویان برابر  هوش فرهنگي ةميانگين نمر
را  -14/4مقدار باالی آن است. چولگي مقدار  ةدهنداست که نشان

ت چپ چولگي به سم ةدهنددهد که مقدار منفي آن نشاننشان مي
هوش فرهنگي  ةگونه استنبا  کرد که نمرتوان ایناست و مي

بيشتر پاسخگویان از ميانگين بيشتر است. در پاسخ به این پرسش 

باید گفت ميزان این متغير در ميان پاسخگویان در حد باالیي است 
و اینکه، وضعيت هوش فرهنگي در ميان بيشتر این افراد از حد 

توان این چنين االتر است. در کل، ميميانگين پاسخگویان نيز ب
استنبا  کرد که وضعيت هوش فرهنگي مربو  به اعضای 

 های عمومي شهر سنندج در وضعيت مطلوبي است.کتابخانه
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هاي وضعيت عوامل اجتماعی در ميان اعضاي کتابخانه

 عمومی شهر سنندج 

عوامل  های توصيفي متغيرهای مربو  به آمارهداده 4جدول 
پاسخگویان در مورد  ةميانگين نمر های آنو مؤلفه ماعياجت

است که ميزان  1-4 ةدر باز 9/2متغير عوامل اجتماعي برابر 
دهد. مقدار چولگي این متغير آن را نشان مي پایينمتوسط به 

باشد که چون مقدار آن منفي است یعني جهت مي -41/4برابر 
بيشتر  ةچولگي به سمت چپ است و این مطلب یعني نمر

پاسخگویان در مورد متغير عوامل اجتماعي از مقدار ميانگين 
توان گفت بيشتر است. در پاسخ به این پرسش پژوهش مي

است و متوسطي ميزان این متغير در ميان پاسخگویان در حد 
اینکه، وضعيت عوامل اجتماعي در ميان بيشتر این افراد از حد 

توان این چنين ر کل، ميميانگين پاسخگویان نيز باالتر است. د
استنبا  کرد که وضعيت عوامل اجتماعي مربو  به اعضای 

 متوسطي است.های عمومي شهر سنندج در وضعيت کتابخانه

 

 های آن.متغير عوامل اجتماعي و مؤلفههای توصيفي مربو  به آماره .4 لدوج

 بيشترين کمترين کشيدگی چولگی انحراف معيار واريانس  ميانگين  

 97/4 1/1 -48/4 -41/4 43/4 29/4 9/2 عوامل اجتماعي

 17/3 17/1 -43/4 -28/4 13/4 31/4 71/2 های اجتماعيو شبکه هارسانه

 8/3 1 -44/4 -42/4 84/4 74/4 44/4 نظام آموزشي

 24/3 24/1 -11/4 -7/4 7/4 39/4 13/4 کتابخانه عمومي

 3/3 1 -12/4 -71/4 91/4 82/4 74/2 دولت

 
 يهاکتابخانهعيت سبک زندگی در ميان اعضاي وض

 عمومی شهر سنندج 

 های توصيفي متغيرهای مربو  به آمارهحاوی داده 1جدول 
همين جدول  .تاس های مربو  به آنسبک زندگي و مؤلفه

نشان  1-4 ةدامندر  44/4مقدار ميانگين متغير سبک زندگي را 
مقدار چولگي نيز گر مقدار متوسط آن است. دهد که نمایانمي
این مطلب  ةدهند)چولگي به سمت چپ( است نشان -49/4

بيشتر پاسخگویان در ارتبا  با متغير سبک  ةاست که نمر

زندگي از مقدار ميانگين بيشتر است. همچنين در پاسخ به این 
توان چنين گفت که ميزان این متغير در ميان پرسش مي

وضعيت سبک پاسخگویان در حد متوسطي است و اینکه، 
زندگي در ميان بيشتر این افراد از حد ميانگين پاسخگویان نيز 

این چنين استنبا  کرد که وضعيت  توانيمباالتر است. در کل، 
های عمومي شهر سبک زندگي مربو  به اعضای کتابخانه

 .سنندج در وضعيت متوسطي است

 

 های مربو  به آنفهمتغير سبک زندگي و مؤلهای توصيفي مربو  به آماره. 4دولج
 بيشترين کمترين کشيدگی چولگی انحراف معيار واريانس  ميانگين  

 74/4 91/1 -44/4 -49/4 334/4 131/4 44/4 سبک زندگي

 1/4 74/1 -417/4 -314/4 143/4 24/4 713/2 سالمت جسماني

 9/4 4/1 -114/4 -219/4 424/4 41/4 134/2 ورزش، تندرستي

 9/4 4/1 -439/4 -188/4 333/4 28/4 197/2 تغذیه وکنترل وزن 

 3 1/2 -444/4 -144/4 114/4 24/4 231/4 پيشگيری از بيماری

 3 1 773/4 -871/4 147/4 47/4 114/4 سالمت روان شناختي

 3 7/1 -241/4 -842/4 484/4 34/4 411/4 معنوی

 3 1/1 444/4 -943/4 794/4 43/4 247/4 سالمت اجتماعي

 3 1 144/4 -214/1 118/4 14/4 232/4 روها و مواد مخدراجتناب از دا

 3 4/1 -447/4 -473/4 114/4 48/4 139/4 پيشگيری از حواد 

 3 8/1 -893/4 232/4 334/4 48/4 472/4 سالمت مجيطي
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 هاي عمومی شهر سنندج اعضاي کتابخانه ةميزان مطالع

 يارهاای توصايفي متغهای مربو  به آمارهحاوی داده 7جدول 
 است. ميزان مطالعه

 ةباازدر  82/2ميزان مطالعه نياز برابار  ةدر نهایت، ميانگين نمر
مقدار متوسط آن است. چولگي ایان  ةدهنداست که نشان 4-1

است که مقدار مثبات آن نشاانگر چاولگي آن باه  39/4متغير 
ميازان ة سمت راست است که بيانگر این واقعيت است که نمار

اند از مقادار ها پاسخ دادهه به پرسشنامهبيشتر افرادی ک عةمطال

تاوان در پاساخ ایان پرساش ميانگين کمتر است. بنابراین، مي
گفت که این ميزان، با اندکي تسامگ، در حد متوساطي اسات و 

بيشتر این افاراد از حاد مياانگين زماان  ةاینکه، وضعيت مطالع
توان ایان چناين پاسخگویان نيز کمتر است. در کل، مي ةمطالع

هاای عماومي اعضای کتابخاناه ةاستنبا  کرد که ميزان مطالع
 شهر سنندج در وضعيت مطلوبي نيست.

 

 متغير ميزان مطالعههای توصيفي مربو  به آماره .4جدول
 بيشترين کمترين کشيدگی چولگی انحراف معيار واريانس  نما ميانه ميانگين  

 3/3 3/1 -47/4 39/4 184/4 312/4 2/2 84/2 82/2 ميزان مطالعه
 

 در این مقاله از روش حداقل مربعات جزیي استفاده شده اسات
ساازی ازی معادله ساختاری است. مادلسروشي برای مدل که

های مسير یا علّي است. معادله ساختاری تنها ابزار تجليل مدل
، دست کم سه متغير وابسته دارند کاه پژوهشمسير این  مدل

ن متغير وابسته نقش متغير مستقل دو متغير وابسته برای سومي
متغيار  ميازان مطالعاهمتغيار  پژوهش،ند. در این کرا بازی مي
اسات.  سبک زندگيو  عوامل اجتماعي، هوش فرهنگيوابسته 

هاای اصالي، در واقع، این روش ترکيبي است از تجليل مؤلفاه
، و تجليال کناديها را به متغيرهای نهفته مرتبط مکه شاخص

ن ایجاد سيستمي از متغيرهای نهفتاه را فاراهم مسير، که امکا

هاا دهنده شا صساازد. بارآورد پارامترهاایي کاه نشاانمي
های حداقل مربعات هستند و روابط مسير، با استفاده از تکنيک

بایاد ابتادا  انگيرد. در این روش، پژوهشگرمعمولي صورت مي
ورد افزار مد. نرمنها را مشخص کنساختار مدل و روابط شاخص

افازار از است. این نارم اسمارت پالساستفاده در این پژوهش 
هاای معاادالت روش حداقل مربعات جز ي بارای ارا اه مادل

افازار بارای آزماودن تاأثير کند. این نارمساختاری استفاده مي
. (1981)فورنل و الرکر،  افزار مناسبي استنرم 1کنندگيتعدیل

ار و تجليال آنهاا آورده افازهای حاصل از نرمدر ادامه خروجي
 شده است.

 
 ضرایب مسير مدل .1نمودار

 
 Testing Moderating Effects.1 
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 ضرایب معناداری. 2نمودار

 
دار باودن اثار ا( یاا معناT-Value) tذکر است ارزش  شایان

 91/1بيشاتر از  Tاگر مقادار  .دهندمتغيرها را بر هم نشان مي
دار اسات. اگار باين او معنا باشد یعني، اثر مثبات وجاود دارد

اگاار معناااداری وجااود ناادارد و ر باشااد اثاا -91/1تااا  +91/1
باشد یعني اثار منفاي دارد ولاي، معناادار  - 91/1از  ترکوچک
باشاد بادین  1/4همچنين ضرایب مسير اگار بااالی   و است

ميان دو متغير وجود دارد، اگار باين  معناست که ارتباطي قوی

باشاند ارتباا   4/4ا  متوسط و اگر زیر باشند ارتب 1/4تا  4/4
مياداني  پژوهش دست آمده ازه های بضعيفي وجود دارد. داده

 4 و 2د و مطابق نمودارهای شاجرا  Smart-PLSافزار در نرم
دست آمد تجليل هریک از رواباط کاه در واقاع ه نتایج فوق ب

باشد باه صاورت مفياد و مي پژوهشهای دهنده فرضيهنشان
 نشان داده شده است. 8جدول مختصر در 

 هاهخالصه نتایج حاصل از آزمون فرضي .8 جدول

 ميزان تأثير سطح معناداري Tارزش آزمون  ضريب مسير متغيرها

 فيضع معنادار 434/4 231/4 ميزان مطالعه        هوش فرهنگي        

 فضعي معنادار 838/2 224/4 ميزان مطالعه         عوامل اجتماعي     

 متوسط معنادار 191/4 414/4 ميزان مطالعه        سبک زندگي         

 
که بر پایه نتایج حاصل از آزمون فرضايات  8توجه به جدول  با

توان عناوان کارد کاه: نتيجاه دست آمده است ميه ب پژوهش
 و 221/4حاصل از آزمون فرضيه اول با توجه به ضریب مساير 

 زانيامبار  يهوش فرهنگاکه  دهد، نشان ميT 434/4مقدار 
در آزماون فرضايه دوم باا  تأثير معنادار و ضاعيف دارد. مطالعه

، این نتيجه حاصل شاد T 838/2و مقدار  224/4ضریب مسير 
تأثير معنادار و ضعيف دارد.  مطالعه زانيمي بر عوامل اجتماعکه 

و  414/4نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم باا ضاریب مساير 
 زانيامگواه بر این دارد که سبک زنادگي بار  ،T 191/4مقدار 

 مطالعه تأثير معنادار و متوسط دارد. 
 بار مساتقل متغيرهاای تأثير مستقيم ميزان بررسي برای

 متغيرهاای بارای مساتقيم کال، اثارات تا است الزم وابسته

 (.9شود )جدول  ارا ه مدل یزادرون

 تفکيک اثرات کل، مستقيم و غيرمستقيم. 4جدول  

 

 

 

 
 
 
 

 

 اثرات کل اثرات غيرمستقيم اثرات مستقيم روابط

 231/4 ---- 231/4 ش فرهنگي               ميزان مطالعههو

 224/4 ---- 224/4 عوامل اجتماعي               ميزان مطالعه

 414/4 ---- 414/4 سبک زندگي               ميزان مطالعه
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بار  يوش فرهنگادهد کاه ها، نشان مي9که جدول  طورهمان
 زانيبر م يمطالعه تأثير مستقيم و معنادار  عوامل اجتماع زانيم

 زانيبر م يو معنادار  همچنين سبک زندگ مطالعه تأثير مستقيم
توان نتيجه گرفات کاه ميدارند. مطالعه تأثير مستقيم و معنادار 

بيشترین تأثير مستقيم را به ترتيب اولویت سبک زندگي، هوش 
بناابراین مل اجتماعي بار ميازان مطالعاه دارناد. فرهنگي و عوا

 یيد واقع شدند.أنيز مورد ت پژوهشاین  سومتا  اولفرضيات 

 

 مدل برازش
شااخص کااملي گاردد. دو مدل آزمون ماي PLSهای در مدل

اما شاخصي به نام صاورت . برای سنجش کل مدل وجود ندارد
صاورت دساتي و متوساط مقاادیر اشاتراکي باه( 2R)ميانگين 

شود. از آنجا که این مدار به شاخص مذکور وابساته مجاسبه مي
است، حدود این شاخص بين صفر و یک اسات، ماالک اصالي 

 اسات کاه از مياانگين هندساي GOFص برازش مادل شااخ
 به دست مي آید. R2ميانگين اشتراک و 

2*RGOF Communality
 

 

 مقادیر اشتراکي و ضریب تعيين .14جدول
 2R اشتراکشاخص  متغیر

 - 352/0 هوش فرهنگی

 - 222/0 یعوامل اجتماع

 272/0 - میزان مطالعه

 - 212/0 یسبک زندگ

𝐺𝑂𝐹 = √ 441/4  ∗ 4.273=4.444 
بااه دساات آمااده کااه   31/4در ایاان ماادل  GOFشاااخص 

مقادار  4دهنده مطلوبيت نسبي و قوی مدل است. چرا که نشان
کاه باه ترتياب  44/4و  24/4و  41/4در این زمينه وجود دارد  

 دهنده برازش ضعيف، متوسط و قوی است. نشان
 

 گیرينتیجهبحث و 
نتایج آزمون فرضيه اول پژوهش نشان داد که هوش فرهنگي  

های عماومي های آن بر ميزان مطالعه اعضای کتابخانهو مؤلفه
معناداری دارد. نتایج این فرضيه باا و شهر سنندج تأثير مستقيم 

عصاره، بيگدلي، مروتاي  ،(1494صميعي و آقایي ) هایپژوهش
راستا اسات اماا باا  یک ( و روهمترا و آرورا در1494و حسيني )

سو نيست. در پاژوهش ( هم2413)ش پژوهش احمد و همکاران
صميعي و آقایي تمام ابعاد هوش فرهنگي با عملکرد کتاباداران 

د. هااای دانشاگاه عالمااه رابطاه معناااداری وجااود دارکتابخاناه
پاژوهش عصااره و همکااران نياز نشاان داد کاه باين هااوش 

های عمومي استان فرهنگي با عملکرد شغلي کتابداران کتابخانه
خوزستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. پژوهش روهمتارا 

( نيز نشان داد کاه هاوش فرهنگاي باا رضاایت 2413و آرورا )
، ان گفات کاهتاومشتریان ارنبا  دارد در تبيين این نتيجه ماي

هوش و انواآ مختلف آن از عوامل مؤثر بار مطالعاه هساتند. از 
آنجا کاه مفهاوم اصالي هاوش فرهنگاي تواناایي تطبياق باا 

های جدید است، کسي که این توانایي را داشته باشد به فرهنگ
تواند در هر شرایطي به مطالعه و یادگيری بپردازد. در راحتي مي

افراد از هوش فرهنگي بااالیي  جامعه آماری مورد پژوهش نيز،
باودن ميازان ایان ناوآ  دهنده بااالبرخوردار بودند و این نشان

 یک فرهنگي وتتفاهوش در باين افاراد ماورد پاژوهش باود. 
و  پایين حيهرو ر ،تعا است کاه هشد شناخته غلطدرک  عامل
 یک ،فرهنگي یهوشمنددارد و  لنباد بهوری را هبهر انفقد
 بين تتباطاارست. ا تمشکال بر بهغل ایبر مهم دیکررو

 یباالتر ریگازساو  ریهوشيا ،گاهيآ مندزنيا مدتررآکا فرهنگي
از  یکيبااااه عنااااوان  فرهنگي شهو خيرا یهاههدر دست. ا

و  جدید یهاموقعيت با ریگازسا جهت زمال یهارتمها
در  هویژه ب جدید مجيطي یطاشردر  ثرترماااؤ و ترحترا دعملکر
طرح گردیده است )عابادیني، عليازاده مقوميتي  چند یهارکشو

هوش فرهنگي مفهومي چنادوجهي  (.1494زاده، اقدم و عباس
هاای دیگار را از است که تمایالت انساني در رابطه با فرهناگ

های عماومي کند. کتابخانهزوایای متفاوت واکاوی و ارزیابي مي
 نيز برای اینکه بتوانند ميزان مطالعه اعضای خود را بااال ببرناد

بایست در جهت تقویت و اشاعه فرهنگ مطالعه همت گمارند. مي
های مختلف سازگاری پيدا کند چون شخصي که بتواند با فرهنگ

 هشوپژتواند مطالعه و دانش خاود را بااالتر بارد. به راحتي مي
از  باال فرهنگي شهودارای  جااااادیا که ستآن ا یدؤم ،حاضر
 دهبو رداربرخو مسألههال ح ومطالعه و خواندن در  یباالتر نایياتو
 دهند.مي ننشاآن  به نسبت یبهتر کنشو وا

نتایج پژوهش همچنين نشان داد که عوامال اجتمااعي بار ميازان 
های عمومي شهر سنندج تاأثير مساتقيم و مطالعه اعضای کتابخانه
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معناداری دارد. نتایج حاصل از آزمون این فرضيه، با پژوهش اسادی 
 یااک ( در2449ی، ریچااارد و گاااردنر )(، مختااار1487سروسااتاني )

هاای فاوق، بياان شاده کاه ميازان راستا است. در تمامي پژوهش
مطالعه و گرایش به آن با عوامل اجتماعي رابطه مثبات و معنااداری 

تاوان گفات کاه عوامال اجتمااعي دارد. در تبيين این نتيجاه ماي
امال آموزشي و دولات( از جملاه عو )خانواده، رسانه، کتابخانه، نظام

تأثيرگذار بر مطالعه هستند. اجتماعي شادن فرآینادی اسات کاه از 
-آموزد تاا باه راهطریق آن یک فرهنگ به اعضای جامعه خود مي

هایي که از نظر اجتماعي مورد پذیرش است کاارکرد داشاته باشاد. 
 فاقد ننساا که اچراجتماااعي شاادن باارای انسااان ضااروری اساات 

هااای ویااژه ای موقعيااتخاااص را باار یهارفتار که ستا ییزاغر
هاای مختلاف چاه مشخص کند. ما باید بياموزیم کاه در موقعيات

این فرآیند از طریاق تاأثير  داشته باشيم. احساس، اندیشه و رفتاری
گيارد. اجتمااعي شادن خانواده و سایر عوامل اجتماعي صورت ماي

 يعوامال مختلفاباشاد. اجتماعي فرد مي -متأثر از مجيط اقتصادی
دارناد از  تاأثيرهاا کنندگان به کتابخانهمراجعه ياطالعات ازهایيبر ن

اقتصاادی،  ،ياسيس ،ي، مذهبيآموزش ،ياجتماع جمله عوامل فردی،
ي، پایگاه اجتماعي و اقتصادی خانواده کاه عامال مهماي در فرهنگ

جهت گسترش فرهنگ مطالعه اسات. در باين طبقاات اجتمااعي، 
الهاای لاوک  را باه کند خریاد کاطبقه ثروتمند همواره سعي مي

های مفيد اجتماعي و آموزشي و انجصار خود درآورد و امتيازات گونه
فرهنگي را تا آنجا که با هزینه سر و کار دارد، انجصاری کناد. زیارا 

بر بودن تنهاا در انجصاار استفاده از کاالهای لوک  به سبب هزینه
ملاه اقشار باالی جامعه است. اگرچه تمامي کاالهای فرهنگاي از ج
طاور رادیو و تلویزیون، کتاب و روزنامه هزینه چنداني در بر ندارد باه

کلي فقر مالي، پایين بودن سطگ فرهنگ، سطگ سواد فارد، درآماد 
طاور مساتقيم یاا غيار خانواده و بسياری عوامل دیگر هستند که به

گذارناد. در واقاع زمااني کاه مستقيم بر ميزان مطالعه فرد تأثير مي
های مجيط زندگي خود آشنا بوده و اوقات فراغت ابخانهوالدین با کت

خود را در کتابخانه سپری نمایند، فرزندان را به منظاور عضاویت در 
هااای کتابخانااه تشااویق نماینااد و او را در جهاات ایجاااد کتابخانااه

شخصي در منزل همراهي نمایند، این طرز تفکر برای فرزند ایجااد 
وعاتي مهم و قابل صارف زماان شود که کتابخانه و مطالعه موضمي

 و هزینه هستند.
کاه وضاعيت نتایج مربو  با متغيير سبک زندگي نيز نشان داد 

های عمومي شهر سانندج سبک زندگي مربو  به اعضای کتابخانه
دسات آماده، چناين  از اطالعاات باه در وضعيت متوسطي اسات.

-استنبا  شده که سبک زندگي بر ميزان مطالعه اعضاای کتابخاناه

 های عمومي شهر سنندج تأثير مستقيم و معناداری دارد. 

( در یاک 1494)همکاران نتایج این فرضيه، با پژوهش نواح و 
توان استدالل کارد، راستا است. در راستای یافته پژوهش حاضر مي

هاای هاا کاه بار مبناای اناواآ سارمایههای زندگي و ذا قاهسبک
گيرناد، باه شاکل ماي اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي و مانناد اینهاا

انجامند که تمایز اجتمااعي باا ساایر مصرف کاالهای فرهنگي مي
شاود. باه عباارت دیگار، مردماي کاه در فضاای اقوام را باعث مي

هاا، الگوهاای مصارف و سابک اجتماعي مشابهي قرار دارند، ذا قه
زندگي مشابه دارند. سبک زندگي خود تجت تأثير عوامال مختلفاي 

گيارد و صادی، اجتماعي و فرهنگي شاکل مايهمچون سرمایه اقت
یابد. بنابراین باید انتظار داشت با توجه باه تماامي عوامال، تداوم مي

 سبک زندگي بر ميزان مطالعه تأثيرگذار باشد. 
 

 راهکارها
های این پژوهش مي تاوان پيشانهادهای پژوهشاي براساس یافته
 د: کرزیر را ارا ه 

  سنجش این نوآ هوش در برای تقویت هوش فرهنگي، پ  از
برناماه آموزشاي الزم،  دبایافراد و تعيين نقا  قوت و ضعفشان، مي

 متناسب با نياز هریک از افراد ارزیابي شده، ارا ه گردد.
 ساازی و ایفاای نقاش باه منظاور های شبيهتوان از تمرینمي

ها استفاده کرد. برای ایان افزایش هوش فرهنگي اعضای کتابخانه
توانند مجيطي را ایجاد کنند که اعضاا بتوانناد ها ميانهمنظور کتابخ

هاای مختلاف به طور طبيعي قادر به تعامل باا افارادی از فرهناگ
هاایي از کااربران باا توان به ایجااد گاروهباشند. به عنوان مثال مي

هاا هاا و گردهماایيهای فرهنگي مختلف و برگزاری نشستزمينه
 رد.ها اشاره کبرای افراد این گروه

  از آنجایي که مطالعه در اوقات فراغت، درآخرین اولویت جامعاه
هاای جمعاي و شاود از رساانهپژوهش قرار داشات، پيشانهاد ماي

 اجتماعي برای ترویج فرهنگ مطالعه استفاده کرد.
 های چاپي عالقه از آنجا که بيشتر پاسخگویان، به مطالعه کتاب

هاا گوناه کتاابایان هایي برای کاهش قيماتدارند، پيدا کردن راه
 ضروری است.

از آنجا که پاسخگویان جهت دسترسي به منابع مورد نياز خاود 
کنناد، افازایش تعاداد هاای عماومي نياز اساتفاده ماياز کتابخانه
رسد و نيز معرفاي ایان های عمومي کشور الزم به نظر ميکتابخانه
 های مختلف جمعي امری ضروری است.ها از طریق رسانهکتابخانه
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