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چکیده
   ایـن پژوهـش بـا هـدف کلـی بررسـی تأثیـر مؤلفـه هـای هـوش فرهنگـی بـر رفتـار کارآفرینانـه دانشـجویان بـا بهـره گیـری 
از مـدل آژن در بیـن دانشـجویان سـال آخـر مقطـع کارشناسـی رشـته هـای کشـاورزی دانشـگاه رازی کرمانشـاه و در چارچـوب 
کلـی پژوهـش هـای توصیفـی - همبسـتگی انجـام شـده اسـت. جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش را 1000 تن دانشـجویان سـال آخر 
کارشناسـی دانشـکده کشـاورزی تشـکیل دادنـد. کـه بـه روش نمونـه گیـری طبقـه ای تصادفـی 280 تن از آنـان به عنـوان نمونه 
گزینش شـدند. برای گرد آوری داده ها، از پرسشـنامه اسـتفاده شـد که روایی آن با نظرسـنجی از متخصصان تأیید شـد. ضریب 
 ،α1=0/81 آلفـای کرونبـاخ بـه منظـور بررسـی پایایـی پرسشـنامه بـرای مؤلفـه های هـوش فرهنگـی دانشـجویان هـوش شـناختی
فراشـناختیα2=0/82، انگیزشـی، α3=0/79، رفتـاری، α4=0/86، نیت کارافرینـیα5=0/80 و رفتار کارآفرینانه α6=0/79 محاسـبه 
شـد کـه همگـی در سـطح مطلوبی هسـتند. به منظـور تجزیه و تحلیـل داده ها از نرم افزار SPSS16  و AMOS 18 اسـتفاده شـد. 
نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه 78/56 درصـد از دانشـجویان دارای نیـت کارآفرینـی در حـد متوسـط و پاییـن بودند.مـدل سـازی 
معادلـه هـای سـاختاری نشـان داد کـه هـوش فرهنگـی فراشـناختی بیشـتر از دیگـر مؤلفـه هـای هـوش فرهنگـی مـی توانـد در 
نیـت کارآفرینـی دانشـجویان مؤثـر باشـد. هـم چنین بر اسـاس شـاخص های بـرازش، متغیرهـای بـه کار رفتـه در پژوهش مدل 
مناسـبی بـرای انـدازه گیـری تأثیـر مؤلفه های هـوش فرهنگی بر میـزان رفتار کارآفرینانه دانشـجویان کشـاورزی اسـت. نتیجه ی 
آزمـون همبسـتگی پیرسـون نیـز نشـان داد کـه بین مؤلفه هـای هوش فرهنگـی با یکدیگـر و با نیت و رفتـار کارآفرینانـه رابطه ی 

مثبـت و معنی دار وجـود دارد.
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شماره 29، تابستان 93

 مقدمه
کارآفرینـی یکـی از مؤثرتریـن راهکارهـای ایجـاد اشـتغال 
دانـش آموختـگان دانشـگاهی در کشـور معرفـی شـده اسـت. 
بـه  کـه  کنـد  مـی  ایجـاب  کار  بـازار  و  جامعـه  جدیـد  شـواهد 
آمـوزش  کارآفرینانـه  صـورت  بـه  عالـی  آمـوزش  دانشـجویان 
داده شـود تـا بتواننـد در جامعـه بـا شـرایط جدیـد موفـق تـر 
عمـل کننـد. لـذا، یکـی از هـدف هـای نظـام آمـوزش عالـی، 
مناسـب  بسـترهای  ایجـاد  تخصصـی؛  دانـش  ارتقـای  ضمـن 
اشـتغال، نـوآوری، خالقیـت وکارآفرینی اسـت. در این زمینه 
کارآفرینـی،  ی  مطالعـه  در  رویکردهـا  تریـن  مهـم  از  یکـی 

ی کارآفرینـان اسـت.  هـا  شـناخت ویژگـی 
این رویکرد به دنبال تشخیص کارآفرینان از غیرکارآفرینان 
می باشد. هرچند همگرایی در مورد  ویژگی های کارآفرینان 
توان  می  شده  انجام  های  تحقیق-  مرور  با  اما  ندارد،  وجود 
مثال،  برای  کرد.  شناسایی  را  مشترك  های  شاخص  برخی 
بروك هاوس و هورویتز )1986(، با بررسی منبع های پرشمار 
شخصیتی  های  ویژگی  عنوان  به  را  ویژگی  چهار  کارآفرینی، 
مرکز  توفیق طلبی،  که شامل  کردند  کارآفرینان مطرح  اصلی 
البته  بود.  تحمل  و  پذیری  خطر  به  گرایش  درونی،  کنترل 
ویژگی  دو  به  تحقیقات  از  بسیاری  در  متغیرها،  این  همراه  به 
)جهانگیری  است  شده  اشاره  نیز  طلبی  استقالل  و  خالقیت 

وکالنتری ثقفی، 1387؛ رازقندی و درانی، 1388(. 
مهـم تـر از ویژگی هـای کارآفرینانـه در ادبیـات کارآفرینی، 
مجموعـه  عامـل هایـی نیـز وجـود دارد کـه سـبب بهبـود یـا 
تقویـت ایـن ویژگـی هـا می شـود. این امـر ، به ویـژه، هنگامی 
انجـام  فرهنگـی  ی  پیچیـده  محیـط  یـك  در  کارآفرینـی  کـه 
مـی شـود اهمیـت دوچنـدان مـی یابد. بـه این دلیـل که حتی 
در صـورت شناسـایی درسـت و به هنگام فرصت هـا، کارآفرین 
بـدون رفـع بازدارنـده هـای فرهنگی پیـش رو، در بـه کارگیری 
و عملیاتـی کـردن فرصـت هـا توفیـق چندانـی نخواهد داشـت  
بسـیاری   .)1390 زاده،  عباسـعلی  و  ناییجـی  )مولـر،2000؛ 
ازکارآفرینـان بـه علت نداشـتن گرایش یـا ناتوانـی در کارکردن 
بـا دیگـر فرهنـگ هـا و جامعـه هـا، از گسـترش فعالیـت هـای 
در  دیگـران،2004(.  و  )گوپـا  کننـد  مـی  پرهیـز  کارآفرینانـه 
نتیجـه کارآفرینـان نیـاز بـه هـوش فرهنگـی باالیـی بـه منظور 

هماهنـگ  سـازی بـا فرهنـگ هـای مختلـف دارند. 
و  هـا  منبـع  از  اسـتفاده  در  خـالق  فرآینـد  کارآفرینـی 

سـازماندهی آنهـا بـرای نیازهـای اشـخاص اسـت )جارویـس 
و همـکاران،1991(. از سـویی دیگـر، نیـت کارآفرینـی تابعـی 
بـه  بـاور  و  ذهنـی  هنجارهـای  عمـل،  بـه  نسـبت  نگـرش  از 
نقـش  نهایـی  رفتـار  گیـری  شـکل  در  و  اسـت  خودکارآمـدی 
تـوان  مـی  را   کارآفرینـی  نیـت  )آژن،1991(.  دارد  بسـزایی 
عاملـی مؤثـر بـر رفتـار کارآفرینانـه یـا تصمیـم بـرای کارآفرین 

گورجیوسـکی،2007(.  و  کرد)مورینـو  قلمـداد  بـودن 
در  کارآفرینـی  هـای  دشـواری  و  هـا  ضـرورت  دلیـل  بـه 
محیـط هـای متنـوع فرهنگـی، کارآفرینان بایـد توانایـی هایی 
هـای  پیچیدگـی  درسـت  درك  در  را  آنهـا  تـا  باشـند  داشـته 
شـناختی، رفتـاری و ارزشـی دیگـران کمـك کنـد. ایـن امـر به 
ویـژه در سـازمان هـای غیرانتفاعـی کـه بـه دلیل اتکا نداشـتن 
بـه بخـش دولتـی، بـرای بقـا بـه توانمنـدی هـای کارکنـان و 
حامیـان خـود متکی هسـتند و بایـد سـازوکارهای خالقانه ای 
بـرای حفـظ و تـداوم بقـای خـود در محیـط هـای پویـا داشـته 

بلـوال،2008(.  و  دارد)گورمییـت  اهمیـت  بیشـتر  باشـند، 
هوش  پذیری،  هیجان  مانند  هایی  قابلیت  این،  از  پیش 
نیاز  مورد  های  قابلیت  عنوان  به  هیجانی  هوش  و  اجتماعی 
تایید  و  مطرح  ادراکی  های  عامل  شناخت  برای  کارآفرینان 
شده بود )هادی زاده مقدم و همکاران ،1388(، اما در اختیار 
داشتن این هوش تنها در محیط های ایستای فرهنگی کفایت 
هیجانی  هوش  فرهنگی،  تنوع  افزایش  صورت  در  و  کند  می 
نیست  فرهنگ  ی  حوزه  های  پویایی  پاسخگوی  تنهایی  به 
نیاز  کارآفرینان  بنابراین،  زاده، 1390(.  و عباسعلی  )نائیجی 
آنجایی  از  دارند.  هیجانی  هوش  کنار  در  فرهنگی  هوش  به 
های  جنبه  و  است  بعدی  چند  ای  سازه  فرهنگی  هوش  که 
به  بنابراین  نظر دارد  را هم در  رفتاری  و  انگیزشی، شناختی 
نظر می رسد که با کمک آن بتوان به یک بررسی فراگیر رسید. 
هـوش از جملـه مفاهیمـی اسـت کـه در حـوزه روانشناسـی 
وجـود  بـا  اسـت.  شـده  ارایـه  آن  از  پرشـماری  هـای  تعریـف 
تعریـف هایـی که از هوش ارایه شـده و یا ویژگـی هایی که برای 
افـراد باهـوش مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت، مـی تـوان 
جهـت گیـری هـای واحـدی را در آنهـا یافـت. مفهـوم هـوش 
فرهنگـی بـرای نخسـتین بـار توسـط ایرلـی و انـگ)2003(، از 
مدرسـه ی کسـب وکار لنـدن مطرح شـد. آنان هـوش فرهنگی 
را قابلیـت یادگیـری الگوهـای جدیـد در تعامل هـای فرهنگی 
و ارایـه ی پاسـخ هـای رفتـاری درسـت بـه ایـن الگوهـا تعریف 
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قابلیـت  یـك  فرهنگـی  هـوش  دیگـر،  تعریفـی  در  انـد.  کـرده 
فـردی بـرای درك، تفسـیر و اقـدام اثربخـش در موقعـی هـای 
متنـوع فرهنگـی  مـی باشـد و با آن دسـته از مفاهیـم مرتبط با 
هـوش سـازگار اسـت که هوش را بیشـتر یـك توانایی شـناختی 
مـی داننـد .(Peterson, 2004)، هـوش فرهنگی درك ظاهر و 
باطـن افـراد از نظر فکری و عملی اسـت. هـم چنین چارچوب 
و زبانـی را در اختیـار قـرار مـی دهد کـه تفاوت هـا را درك کرده 
 ،(Plum et al., 2007).کنیـم گـذاری  آنهـا سـرمایه  و روی 
مرکـز هـوش فرهنگـی، یـك الگـوی چهاربعدی برای سـنجش 

هـوش فرهنگـی معرفـی کـرده کـه به شـرح زیر اسـت:
هـوش فرهنگـی شـناختی بیانگـر درك فـرد از شـباهت هـا 
و تفـاوت هـای فرهنگـی اسـت و دانـش عمومـی و نقشـه هـای 
ذهنـی و شـناختی فـرد از فرهنگ هـای دیگر را نشـان می دهد 
(Cheng, 2007). از ایـن رو، هوش فرهنگی شـناختی به فرد 
اجـازه مـی دهـد اشـتراك هـای فرهنگـی را درك کـرده و از آنها 

در برقـراری ارتبـاط بهـره گیرد.
به  ی فرد  ی عالقه  انگیزشی  نشان دهنده  هوش فرهنگی 
از فرهنگ های  افرادی  با  های دیگر و تعامل  آزمودن فرهنگ 
تنها  افراد  فرهنگی،  هوش  بعد  این  ی  پایه  بر  است.  مختلف 
هنگامی از عهده ی تعامل  های اثربخش فرهنگی بر می آیند که 
انگیزش و اعتماد به نفس زیادی داشته و به توانایی خود ایمان 
و باور دارند (Ang et al, 2004). هوش فرهنگی فراشناختی 
 بدین معناست که فرد چگونه تجربه های میان فرهنگی را درك 
می کند. این راهبرد شامل تدوین راهبرد پیش از برخورد میان 
تعدیل  و  برخورد  حین  در  های  مفروض  بررسی  فرهنگی، 
از  واقعی  تجارب  بودن  متفاوت  صورت  در  ذهنی  های  نقشه 

انتظارهای پیشین است)ناییجی و عباسعلی زاده، 1390(.
هـوش فرهنگـی رفتـاری ایـن رفتـار قابلیـت فـرد را بـرای 
غیرکالمـی  و  کالمـی  رفتارهـای  از  دسـته  آن  بـا  سـازگاری 
در بـر مـی گیـرد کـه بـرای برخـورد بـا فرهنـگ هـای مختلـف 
مناسـب هسـتند. افـراد مـی تواننـد بـا نشـان دادن شـناخت 
خـود از فرهنـگ میزبانـان، میهمانـان یـا همکارانشـان، آنـان 
را خلـع سـالح کننـد. از ایـن رو، اعمـال و رفتـار افـراد بایـد 
بیانگـر آمادگـی آنـان برای ورود بـه دنیای درون دیگران باشـد  
)ناییجـی و عباسـعلی زاده، 1390(. محققـان مختلفـی هوش 
فرهنگـی را مـورد بررسـی قـرار داده اند. نتایج بررسـی در بین 
47 گـروه کاری در شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان نشـان داد 

کـه، بیـن هـوش فرهنگـی و مؤلفـه هـای آن )راهبـرد، دانـش، 
معنـاداری  رابطـه  گروهـی  اثربخشـی  بـا   ) رفتـار  و  انگیـزش 
وجـود دارد. همچنیـن از بیـن ایـن مؤلفه هـا، مؤلفـه انگیزش 
را داشـتند  اثربخشـی گروهـی  بینـی  قابلیـت پیـش  و رفتـار، 

.)1389 همـکاران،  و  )ابـزری 
 بررسـی رحیـم نیـا و همـکاران )1388(، در بیـن مدیـران 
شـعبه هـای بانـک اقتصـاد نویـن اسـتان تهـران نشـان داد کـه 
رابطـه  مدیـران  ای  وظیفـه  عملکـرد  و  فرهنگـی  هـوش  بیـن 
مثبـت و معنـی داری وجـود دارد و ایـن تأثیـر گـذاری ناشـی 
از بعدهـای دانـش و رفتـار هـوش فرهنگـی اسـت. در بررسـی 
رابطـه بیـن هـوش فرهنگـی بـا بهـره وری مدیـران در مدارس 
شـاهد اسـتان آذربایجان غربـی نتایج نشـان داد که بین هوش 
فرهنگـی و مؤلفـه هـای آن با بهره وری مدیـران رابطه ی مثبت 
و معنـی داری وجـود دارد )حسـینی نسـب و قـادری، 1390(. 
در بررسـی دیگـری کـه رابطه بین هـوش فرهنگـی در تعامل با 
کارآفرینـی راهبـردی در بین 413 نفر از مدیران و کارشناسـان 
صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی صـورت گرفـت، نتایـج تحلیـل 
کـه  داد  نشـان   ،)1391( ناییجـی  و  رضاییـان  توسـط  عاملـی 
و  ارتباطـی  ادارکـی،  بعـد  سـه  بـر  مشـتمل  فرهنگـی  هـوش 
ی  جامعـه  در  کـه  دادنـد  نشـان  نتایـج  باشـد.  مـی  انطباقـی 
ایـران، متغیرهـای جمعیـت شـناختی ماننـد جنـس، سـن، 
سـطح تحصیـالت و پیشـینه تعامـل هـای فرهنگـی، بـا برخی 

جنبـه هـای هـوش فرهنگـی ارتباطـی قـوی دارنـد. 
کارآفرینانه مدیران 136 شرکت کوچک  رفتارهای  بررسی 
و متوسط صنعت نفت ایران نتایج نشان دادند، که سه متغیر 
هوش عاطفی، هوش فرهنگی و هیجان پذیری در رفتارهای 
ی  همه  مثبت  ارتباط  هستند.  مؤثر  مدیران  این  کارآفرینانه 
کارآفرینانه  رفتارهای  بعد  سه  با  فرهنگی  هوش  بعدهای 
نیز  خطرپذیری  و  ابتکار  ی  قوه  ها،  فرصت  شناسایی  شامل 
از نتایج این بررسی است )ناییجی و عباسعلی زاده، 1390(. 
فرهنگی  هوش  بر  افزون  که،  دهند  می  نشان  تحقیق  نتایج 
پیش  متغیر  عنوان  به  نیز  شناختی  فرهنگی  هوش  رفتاری، 
بین ویژگی های کارآفرینانه عمل می کند. بنابراین، با تقویت 
هوش فرهنگی شناختی و رفتاری، می توان انتظار داشت که 
به صورت مستقیم شاهد افزایش بروز ویژگی های کارآفرینانه 

باشیم )ناییجی و عباسعلی زاده، 1390(.  
بـا توجـه بـه ایـن کـه بررسـی همـه جانبـه ای در زمینـه ی 
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رابطـه هـوش فرهنگـی و نیـت هـای کارآفرینانـه دانشـجویان 
صـورت نگرفتـه بـه منظـور حل ایـن شـکاف اطالعاتـی در این 
تحقیـق بـه بررسـی ایـن رابطـه پرداختـه شـد. آنچه روشـن به 
نظـر مـی رسـد، ایـن اسـت کـه بـا بهـره گیـری از مـدل هـای 
مبتنـی بـر نیت بـه عنوان ابزار مناسـب بـرای توضیح و تفسـیر 
کارآفرینـی،  رفتـار  و  کارآفرینانـه  هـای  نیـت  گیـری  شـکل 
بـرای  مناسـب  چارچـوب  یـک  شـکل  بـه  آن،  از  تـوان  مـی 
گیـری تأثیـر مولفـه هـای هـوش فرهنگـی بـر نیـت و  انـدازه 
رفتـار کارآفرینانـه در آمـوزش عالـی بهـره گرفـت. مـدل رفتـار 
ریـزی شـده آژن )1991(، در زمینـه هـای گوناگونـی  برنامـه 
بـه کار گرفتـه شـده اسـت و نسـبت بـه مـدل هـای دیگـر، نیـت 
کارآفرینانـه را بـا جزییـات بیشـتر و دقیـق تـر مـورد بررسـی 
قـرار مـی دهـد. از ایـن رو، چارچـوب نظـری ایـن تحقیـق 
تبییـن  نیـز،  آن  کلـی  هـدف  و  شـده  ترسـیم   1 ی  نـگاره  در 
تأثیـر مولفـه های هـوش فرهنگـی بر میـزان رفتـار کارافرینانه 

دانشـجویان کشـاورزی بـا بهـره گیـری از مـدل آژن اسـت. 

 

روش شناسی 
از  و  کمی  های  پژوهش  نوع  از  ماهیت  نظر  از  تحقیق  این 
نظر هدف کاربردی است؛ به لحاظ گردآوری و تحلیل داده ها، 
علی است و با توجه به محدوده ی تحقیق، طرح مورد استفاده 
در این بررسی مقطعی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش را 
دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
رازی به شمار 1000 نفر تشکیل دادند که بر پایه جدول بارتلت 
و همکاران )2001(، حجم نمونه 280 نفر برآورد شد و با روش 

نمونه گیری  طبقه ای  تصادفی گزینش شدند.
زراعت،  کشاورزی،  آموزش  و  ترویج  گروه   8 هر  از 
آب،  مهندسی  آبخیزداری،  و  طبیعی  منابع  گیاهپزشکی، 
و علوم دامی(  های کشاورزی، خاکشناسی  مهندسی ماشین 

قرار  بررسی  مورد  دانشجو   35 کشاورزی  دانشکده  در  موجود 
گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته 
شد.  گیری  بهره  استاندارد  های  پرسشنامه  از  استفاده  با 
پرسشنامه شامل چهار قسمت ویژگی های جمعیت شناختی 
های  بررسی  با  که  گویه   8 با  کارافرینانه  نیت  )دموگرافیک(، 
به   ،)2007( همکاران  و  وانگ   ،)2007( همکاران  و  مورینو 
دست آمده  است، بررسی رفتار کارافرینانه )9گویه( و مولفه های 

هوش فرهنگی)20 گویه(، می باشد. 
درج  نامه  گویه درپرسش  کارآفرینانه9  رفتار  با  دررابطه 
)اعضای  متخصصان  از  نظرسنجی  با  پرسشنامه  روایی  شد 
آلفا  ضریب  شد.  تأیید  کشاورزی(  دانشکده  علمی  هیات 
مؤلفه  برای  پرسشنامه  پایایی  بررسی  منظور  به  کرونباخ 
 ،α1=0/81 شناختی  هوش  دانشجویان  فرهنگی  هوش  های 
رفتاری،   ،α3=0/79 انگیزشی،   ،α2=0/82فراشناختی
کارآفرینانه  رفتار  و   α5=0/80کارافرینی نیت   ،α4=0/86

α6=0/79 محاسبه شد که همگی در سطح مطلوبی هستند. 
روش  از  پژوهـش  نظـری  چارچـوب  بررسـی  منظـور  بـه 
 AMOS18 و SPSS16 مدلسـازی معادله سـاختاری و نرم افـزار
اسـتفاده شـد. پـس از بررسـی ویژگی هـای جمعیت شـناختی 
نظـری  مـدل  آزمـون  بـرای  سـاختاری  هـای  معادلـه  مـدل  از 
پژوهـش اسـتفاده شـد. مـدل معادله هـای سـاختاری دو مدل 
انـدازه گیـری و سـاختاری را در بیـن متغیرهـای مـدل پژوهش 
مـورد بررسـی قرار مـی دهد. در مـدل اندازه گیـری، هماهنگی 
درونـی مـدل مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد کـه نتایـج آن در دو 
بخـش بـرازش مدل یـا میـزان هماهنگـی و ضریب همبسـتگی 

بیـن متغیرهـا بیان شـده اسـت. 

یافته ها
بـر پایـه  نتایـج پژوهـش میانگین سـن دانشـجویان مورد 
و  21 سـال  آنـان  بـود کـه جـوان تریـن  21/5 سـال  بررسـی 
مسـن تریـن آنـان 28 سـال داشـت. بیشـتر پاسـخگویان، زن 
نیـت  میـزان  فراوانـی  توزیـع  تعییـن  بـرای  بودنـد.   )%58/1(
کارافرینـی دانشـجویان مورد بررسـی، از جمع جبـری گویه ها 
 (ISDM) بـر پایـه فاصلـه انحـراف معیـار از میانگین یـا معیـار

اسـتفاده شـد کـه بـه شـرح زیـر می باشـد: 
D‹M-1/2SD = در سطح کم،  
M-1/2SD≤D≤M+1/2SD = در سطح متوسط،

نیت 
کارآفرینانه

رفتار 
کارآفرینانه

هوش شناختی

هوش انگیزشی

هوش فراشناختی

هوش رفتاری

نگاره ی1- چارچوب نظری تحقیق 
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D›M+1/2SD = در سطح زیاد،
و  گنگاهارپا  از  نقل  به   1386 همکاران  و  )زرافشانی 

همکاران،2007(.
در زمینـه نیـت کارآفرینی دانشـجویان مورد بررسـی نتایج 
بـه دسـت آمـده از آن نشـان مـی دهـد کـه حـدود 190 نفـر از 
دانشـجویان مورد بررسـی نیت کارآفرینی در حد متوسـط، 60 
نفـر دارای نیـت کارآفرینـی قوی و 30 نفـر نیز نیـت کارآفرینی 
ضعیـف داشـته انـد. در مجموع نتایج نشـان می دهـد که 220 
نفـر )78/56 درصـد( از دانشـجویان دارای نیـت کارآفرینـی در 

حـد متوسـط و پایین می باشـند )جـدول 1(.

روابــط علــی بیــن متغیرهــای مــدل پژوهــش در قالــب 
  AMOS ــزار ــرم اف ــط ن ــاختاری توس ــای س ــه ه ــدل معادل م

ــدازه گیــری در جــدول2  ــرآورد مــدل ان ــرآورد شــد. نتایــج ب ب
آمــده اســت. بــا توجــه بــه معیارهــای پیشــنهاد شــده در 
ــه کار  ــوان نتیجــه گرفــت کــه متغیرهــای ب ایــن جــدول مــی ت
رفتــه در پژوهــش، مــدل مناســبی بــرای انــدازه گیــری تأثیــر 
ــه  ــار کارآفرینان ــزان رفت ــر می ــی ب ــوش فرهنگ ــای ه ــه ه مؤلف

دانشــجویان کشــاورزی اســت. 

رفتاری،  هوش  انگیزشی،  هوش  متغیرهای  بین  روابط 
هوش فراشناختی، هوش شناختی و نیات و رفتار کارآفرینی 
مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور از ضریب همبستگی 

پیرسون استفاده شد)جدول 3(.

نیت کارآفرینی

ضعیف
متوسط

قوی
جمع

فراوانی

30
190
60

280

درصد

10/71
67/85
21/42

100

درصد انباشته

10/71
78/56

100

جدول 1- توزیع فراوانی دانشجویان بر پایه نیت کارآفرینی

شاخص برازش

NFI شاخص برازش هنجار شده
CFI شاخص برازش مقایسه ای

IFI شاخص برازش افزایشی

RMSEA ریشه میانگین 
مربعات خطای تقریب

معیار مطلوب*

≤3

≤0/90
≤0/90
≤0/90

<0/05

مقدار گزارش شده

2/89

0/94
0/95
0/97

0/04

جدول 2- شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری

χ2

df

P=0/001

متغیر

هوش انگیزشی
هوش رفتاری

هوش فراشناختی
هوش شناختی
کارافرینانه نیت 

کارآفرینانه رفتار 

هوش انگیزشی

1
0/91**
0/92 **
0/96 **
0/87 **
0/84 **

هوش رفتاری

----
1

0/95**
0/92**
0/69**
0/91**

هوش فراشناختی

----
-----

1
0/91**
0/74**
0/87**

هوش شناختی

----
----
----

1
0/78**
0/90**

نیت کارآفرینی

----
----
----
----

1
0/91**

رفتارکارآفرینانه

1

جدول 3- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 

**P<0/01* مقیاس: بسیار مخالفم= 1 تا بسیار موافقم=7 

نتایج آزمون همبستگی پیرسون گویای آن است که بین   
هریک از مولفه های هوش فرهنگی با یکدیگر و با نیت و رفتار 
کارآفرینانه در جامعه مورد بررسی رابطه معنادار و مثبتی وجود 
دارد. دومین مرحله در برآورد مدل، پس از آزمون نتایج برازش 
یا  ساختاری  مدل  برآورد  گیری،  اندازه  مدل  برآورد  یا  مدل 
آزمون معنی داری ضرایب مسیر فرض شده در مدل پژوهش 
و واریانس تشریح شده یا ضریب تعیینی است که به وسیله ی 
هر مسیر برآورد می  شود. نتایج تحلیل نظر دانشجویان سال 

آخر مقطع کارشناسی رشته مهندسی کشاورزی نشان داد که 
هوش  بیرونی  متغیرهای  بین  داری  معنی  و  مثبت  ی  رابطه 
رفتاری، هوش فراشناختی، هوش شناختی و هوش انگیزشی 
با نیت کارآفرینی وجود دارد )P<0/01(  )نگاره ی2(، در این 
بر  را  مستقیم  تأثیر  بیشترین  فراشناختی  هوش  متغیر  بین 
نیت کارآفرینی دارد. ضریب مسیر این متغیر برابر با 0/32 و 
به لحاظ آماری در سطح P =0/01 معنی دار است. همان طور 
فرهنگی  هوش  های  مؤلفه  شود  می  داده  نشان  شکل  در  که 

تاثیر مولفه های هوش فرهنگی  ...
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تبیین  را  کارآفرینی  نیت  تغییرات  از  درصد   93 تا  توانند  می 
کنند. از آن جایی که نیت کارافرینی را می توان عاملی مؤثر بر 
رفتار کارآفرینانه قلمداد کرد. در این تحقیق به دنبال بررسی 
نیت کارآفرینی دانشجویان کشاورزی بودیم. در نتیجه به رغم 
این نکته که بر پایه یافته های تحقیق نیت کارآفرینی رابطه ی 
مثبت و معنی داری )ضریب مسیر 0/82(، با رفتار کارآفرینی 

را  کارآفرینی  رفتار  تغییرات  از  درصد   79 تواند  می  و  دارد 
ارتقای  و  کارآفرینی  نیت  تغییر  برای  تالش  لذا  کند،  تبیین 
تا هنگامی  رسد.  نظر می  به  بین دانشجویان ضروری  آن در 
که نیت کارآفرینانه ی دانشجویان تغییر نیابد و به کارآفرینی 
گرایش پیدا نکنند از خود رفتار کارآفرینانه بروز نخواهند داد.
فرعی  متغیر   5 با  فرهنگی  هوش  های  مؤلفه  از  کدام   هر 

نیت 
کارآفرینانه

رفتار 
کارآفرینانه

هوش شناختی

هوش انگیزشی

هوش فراشناختی

هوش رفتاری

0/96

0/92

0/95

0/23

0/92

0/93 0/79

0/820/18
0/32
0/27

0/91

0/91

نگاره 2- مدل معادله ساختاری و ضریب مسیر متغیرهای پژوهش 

)گویه های پرسشنامه(، نیت کارآفرینی نیز با 8 متغیر و رفتار 
بین  ارتباط  شدند.  سنجیده  فرعی  متغیر   9 با  کارآفرینانه 
متغیرهای اصلی و فرعی در نگاره ی 3 و در جدول 4 ارایه شده 
است. همانطور که گفته شد بر اساس جدول 2، شاخص های 
متغیرهای  که  دهد  می  نشان  جدول  این  در  موجود  برازش 

گیری  اندازه  برای  مناسبی  مدل  پژوهش،  در  رفته  کار  به 
کارآفرینانه  رفتار  میزان  بر  فرهنگی  هوش  های  مؤلفه  تأثیر 
مناسبی  مدل  مدل،  بنابراین  است.  کشاورزی  دانشجویان 
نهایی همان شاخص های  برازش مدل  است و شاخص های 

موجود در جدول 2 خواهد بود.  

نگاره 3- مدل نهایی تحقیق 

نیت کارآفرینانه

Inte1 Inte2 Inte3 Inte4

Inte5 Inte6 Inte7 Inte8

21 22 23 24

25 26 27 28

E1

Beha1 Beha2 Beha3 Beha4 Beha5

رفتار کارآفرینانه

Beha6 Beha7 Beha8 Beha9

29 30 31 32 33

34 35 36 37

E2

ICA1

ICA2

ICA3

ICA4

ICA5

هوش شناختی

ICB1

ICB2

ICB3

ICB4

ICB5

هوش انگیزشی

ICC1

ICC2

ICC3

ICC4

ICC5

هوش فراشناختی

ICD1

ICD2

ICD3

ICD4

ICD5

هوش رفتاری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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بحث و نتیجه گیری
 280 بین  از  دهد  می  نشان  تحقیق  نتایج  که  گونه  همان 
مهندسی  های  رشته  کارشناسی  آخر  سال  دانشجوی  نفر 
کشاورزی  220 نفر )78/56 درصد(، از دانشجویان دارای نیت 
کارآفرینی در حد ضعیف و متوسط می باشند، که این نتیجه 

توسط زرافشانی و همکاران )1386(، نیز در بین دانشجویان 
اندازی    راه  به  نسبت  قزوین  کشاورزی  کاربردی  علمی-  مرکز 
فعالیت های کارآفرینانه به دست آمد. از سوی دیگر با توجه به  
شاخص های برازش به دست آمده در پژوهش می توان نتیجه 
گرفت که متغیرهای به کار رفته در پژوهش، مدل مناسبی را 

متغیرهای اصلی

هوش شناختی

هوش انگیزشی

هوش فراشناختی

هوش رفتاری

کارآفرینانه نیت 

کارآفرینانه رفتار 

فرعی متغیرهای 

از دانش فرهنگی بهره گیری 
هماهنگ کردن دانش در تعامل با دیگران

از دانش فرهنگی آگاهی 
فرهنگی دانش  درستی  بازبینی 

با نظام های اجتماعی دیگر فرهنگ ها آشنایی 

با دیگر فرهنگ ها اطمینان از خو گرفتن 
لذت بردن از گفتگو با دیگر افراد
کنترل تنش در دیگر فرهنگ ها

لذت بردن از زندگی در دیگر فرهنگ ها
لذت بردن از کار کردن در دیگر فرهنگ ها

آشنایی با دیگر لهجه ها و زبان ها
باورهای فرهنگی با دیگر  آشنایی 

با دیگر سنت های اعتقادی آشنایی 
با دیگر هنرهای دستی و صنایع آشنایی 

ابزار رفتارهای غیر کالمی با دیگر  آشنایی 

اطمینان به زندگی و کار کردن در دیگر فرهنگ ها
با دیگر فرهنگ ها تغییر رفتار کالمی در برخورد 
استفاده از تأمل و سکوت در تعامل با دیگر افراد

با دیگر فرهنگ ها تغییر رفتارهای غیرکالمی در برخورد 
تغییر چهره در برابر صحبت کردن با دیگر افراد

برای فرد سودمندی باالی کارآفرینی 
جذاب بودن کارآفرینی برای فرد

راه اندازی کسب و کار در صورت فراهم بودن منابع و فرصت ها
کارآفرینی از  احساس رضایت 

اعتماد به نفس از کارآفرین شدن
دوست داشتن کارآفرین شدن

تشویق هم کالس ها و استادان به کارآفرین شدن
به کارآفرین شدن تشویق خانواده 

داشتن طرح مشخص برای کارآفرین شدن
دانستن راه اندازی کسب و کار جدید

آگاهی از زمان مناسب برای کارآفرینی
از مکان مناسب برای کارآفرینی آگاهی 

توان مدیریتی برای مدیریت کسب و کار
اطالع از کسب و کار در شاخه های مختلف

توان جذب مشتری ها
کارآفرینی بازار محصوالت  با  آشنایی 

برابر رقیبان برخورد مناسب در 

نماد

ICA1
ICA2
ICA3
ICA4
ICA5

ICB1
ICB2
ICB3
ICB4
ICB5

ICC1
ICC2
ICC3
ICC4
ICC5

ICD1
ICD2
ICD3
ICD4
ICD5

Inte1
Inte2
Inte3
Inte4
Inte5
Inte6
Inte7
Inte8

Beha1
Beha2
Beha3
Beha4
Beha5
Beha6
Beha7
Beha8
Beha9

ضریب مسیر

0/72
0/71
0/72
0/65
0/63

0/67
0/73
0/65
0/71
0/74

0/75
0/73
0/63
0/65
0/71

0/65
0/64
0/71
0/70
0/70

0/66
0/62
0/77
0/71
0/64
0/71
0/71
0/60

0/70
0/67
0/63
0/65
0/65
0/65
0/75
0/71
0/70

جدول4- متغیرها و ضریب مسیر متغیرهای مدل نهایی پژوهش 

تاثیر مولفه های هوش فرهنگی  ...
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شماره 29، تابستان 93

رفتار  میزان  بر  فرهنگی  هوش  های  مؤلفه  تأثیر  تبیین  برای 
کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی ارایه داده اند.

کارشناسی  مقطع  آخر  سال  دانشجویان  نظر  تحلیل  نتایج 
رشته مهندسی کشاورزی نشان داد که رابطه ی مثبت و معنی 
داری بین متغیرهای بیرونی هوش رفتاری، هوش فراشناختی، 
هوش شناختی و هوش انگیزشی با نیت کارآفرینی وجود دارد 
که این یافته توسط Naeiji & Abbasalizadeh  )2010(، و 
این  است.  شده  مطرح  ،نیز   )1390( زاده  عباسعلی  نائیجی و 
فراشناختی  فرهنگی  هوش  که  داد  نشان  چنین  هم  پژوهش 
بیشتر از دیگر مؤلفه ها می تواند در نیت کارآفرینی دانشجویان 
که هوش فرهنگی فراشناختی نیز بدین  مؤثر باشد، حال آن 
معناست که فرد چگونه تجربه های میان فرهنگی را درك می 
برخورد میان  از  این راهبرد شامل تدوین راهبرد پیش  کند. 
تعدیل  و  برخورد  حین  در  های  مفروض  بررسی  فرهنگی، 
از  واقعی  تجارب  بودن  متفاوت  صورت  در  ذهنی  های  نقشه 

انتظارهای پیشین است. 
بـا توجـه بـه نتایج به دسـت آمـده به منظـور ارتقـای هوش 
فرهنگـی دانشـجویان در رابطـه بـا میـزان رفتـار کارآفرینانـه 

آنـان پیشـنهادهای زیـر ارائـه مـی شـود:
 - بـه منظـور بهبـود نیـت کارآفرینی دانشـجویان دوره های 
در  دانشـجویان  گرایـش  بـا  متناسـب  کارآفرینـی  تخصصـی 

دانشـگاه برگـزار شـوند.
بـا کارآفرینـان موفـق و آشـنایی  - بـرای برقـراری ارتبـاط 

دانشـجویان با فرهنـگ های دیگر، و باالبـردن هوش فرهنگی 
فراشـناختی آنـان اقدام شـود. 

- بـه منظـور ارتقـای نیـت کارآفرینـی دانشـجویان، دوره های 
تخصصـی کارآفرینـی متناسـب بـا رشـته هـا و گرایـش هـای 
بـرای  و  برگـزار شـود  هـا  دانشـگاه  در  دانشـجویان  تخصصـی 
هـا  دانشـگاه  در  کارآفرینـی  آمـوزش  هـای  دوره  برگـزاری 
هـای  آمـوزش  زمینـه  در  تجربـه  بـا  اسـتادان  یـا  مربیـان  از 

شـود. اسـتفاده  کارآفرینـی 
آمـوزش  هـای  دوره  آموزشـی  هـای  روش  گزینـش  در   -
کارآفرینـی از شـیوه های عملی اسـتفاده شـود و در حد امکان 
گزینـش محتوای آموزشـی و برنامه های درسـی بـر پایه عالقه 

و نیـاز دانشـجویان باشـد.
- بـه منظـور تقویـت و توسـعه فرهنـگ کارآفرینـی بـه طـور 
دوره ای سـمینارهای علمـی و کارگاه های تخصصی در سـطح 
دانشـگاه برگـزار شـود و از کارآفرینـان موفـق نیـز بـرای ارایـه 

دیـدگاه هـا و تجربـه خـود دعـوت بـه عمـل آید. 
بـه کارآفرینـی، مرکـز  انگیـزش دانشـجویان  بـه منظـور    -
پژوهـش هـای کارآفرینـی در برنامـه ریـزی های آتی دانشـگاه 

و دسـتگاه هـای اجرایـی تأسـیس شـود.
کارآفرینـی  رفتـار  و  نیـت  تـا  یابـد  ادامـه  بررسـی  ایـن   -
دانشـجویان توسـط محققـان باتجربـه در دوره هـای مختلـف 
پـی  در  دانشـجویان  کارآفرینانـه  رفتـار  پیشـرفت  و  مقایسـه 

شـود.  مطالعـه  بـاال  پیشـنهادهای  انجـام 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate cultural intelligence indices on the level of entrepreneur be-

havior of agriculture students by Ajzen Model among the last grade agriculture student at Razi University. 
Statistical population consisted of 1000 students and the sample size as of 280 students applying Battlet 
table.Researcher made questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire was approved 
by a panel of experts and Kronbach alpha reliability for students’ cultural intelligence indices was 0/82 
and entrepreneurship intention was 0/80 and  entrepreneurial behavoir 0/79 which are Desired level. In 
order to data analysis was used of SPSS16 and AMOS 18. The results showed that 78/56 of students have 
entrepreneurship mentality at weak and mean levels. Structural equations modeling showed that meta-cog-
nitive cultural intelligence more than other indices of cultural intelligence can be effective in student’s 
entrepreneurial behavior. Also According to the Indices of Model Fit, the variables are adequate to factors 
of cultural intelligence impact on entrepreneurial behavior of agricultural students. Pearson Test Results 
shown that there was significant relationship between factors of cultural intelligence with Entrepreneurial 
intentions and behavior.

Index Terms: Entrepreneurship intention, entrepreneurial behavior, intelligence cultural, structural equa-
tions modeling.
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