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  چکیده
ـ دارد و از طر در شـهرها  يبه توسـعه اقتصـاد   یابیدر دست مهمی ارینقش بس ینیکارآفر ،امروزه راهبـرد   ياجـرا  قی

 یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یبررسپژوهش  هدف کند. یفراهم م يشهر تیریمد يبرا یمطلوب طیشرا ،يتوسعه اقتصاد
پژوهش به لحـاظ هـدف،    نیا .است  بوده اصفهان يدر شهردار یهوش فرهنگ یانجینقش م با ینیبه کارآفر  شیو گرا
 نفـر  200 بـه تعـداد   اداريکارکنان  هیکل ،تحقیق آماري جامعه .شده است پیمایشی اجرا -یفیتوص با روشو  يکاربرد
 ءنفـر ارتقـا   132بـه   ،دقـت  شیجهت افزااما  شد تعیین نفر 127 مورگان و  کرجسی جدول مطابق نمونه حجم .بودند

 تعـدیل یافتـه   اسـتاندارد   پرسشنامهسه ها،  داده يآور ابزار جمع .شد استفاده ساده تصادفی گیري نمونه روش از و افتی
هاي فراوانـی،   در قسمت توصیفی با آزمون ها داده یلتحل .بودی هوش فرهنگو  ینیبه کارآفر شیگرا ی،اجتماع هیسرما

معادالت ساختاري  سازي مدل روش باو در قسمت استنباطی  SPSS26افزار  با نرم انسیوار  و  اریانحراف مع، نیانگیم
مثبت  رابطه یو هوش فرهنگ یاجتماع هیسرما نیب ندنشان داد ها تحلیل داده یجنتا انجام شد. Smart PLS3افزار  نرم با
ـ  مثبـت و  رابطه ینیبه کارآفر شیو گرا یهوش فرهنگ نیب .داشتوجود  يدار یمعن و ـ  .داشـت وجـود   يدار یمعن  نیب

هـوش  ، نقـش میـانجی   نتایج همچنین .داشتوجود  يدار یمعن مثبت و رابطه ینیبه کارآفر شیو گرا یاجتماع هیسرما
 بهبـود  بـراي  در نهایـت مشـخص شـد    .ندکرد تأییدرا  ینیبه کارآفر شیو گرا یاجتماع هیسرمادر رابطه بین  یفرهنگ

  .استمهم هوش فرهنگی  و سرمایه اجتماعی هاي مؤلفه تقویت، ها در شهرداريبه کارآفرینی  گرایش
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  مقدمه
هـا   در سـازمان  ینیکارآفر  امروزه، تمرکز بر توسعه  

ـ پا یرقـابت   تیعوامل کسب مز نیتر از جمله مهم  داری
 ).1398فرجاد و معدن کـار،   یها است (رجب آن يبرا
 بـه   شیاز گـرا  ییکه سطح بـاال  ییها سازمانواقع،  در

 طیبر نظارت بـر محـ   شتريیب لیدارند، تما ینیکارآفر 
ـ هاي جد در راستاي کشف فرصت یاتیعمل هاي  و  دی

ـ مز تیتقو  ,.Niehm et al( خـود دارنـد   یرقـابت  تی

از آن  یمختلـف حـاک   قاتیراستا تحق نیدر ا .)2013
ها بلکه در  نه تنها در سطح سازمان ینیاست که کارآفر

 يشهر تیریسطوح کالن جامعه از جمله در سطح مد
 يموری(ت است يبر توسعه اقتصاد مؤثراز عوامل  یکی

ــاران، ــر،   ).1396 و همک ــرف دیگ ــراز ط ــاس  ب اس
متغیرهاي گوناگونی بـر گـرایش بـه     گذشته قاتیتحق

از  یکـ ی یاجتمـاع  هیسـرما کارآفرینی مؤثر هستند که 
 اسـت  ینیکـارآفر  گـرایش بـه   بر رگذاریتأث متغیرهاي

)Amjad and Sania, 2019.(  بـه   یاجتمـاع  هیسـرما
 يشهر يزری برنامه ندیاز فرآ ریناپذ انکار یعنوان بخش

به ، دنبال دارد هکه ب یاست که با توجه به نقش و منافع
بـه توسـعه    دنیمهـم در رسـ   يها لفهؤاز م یکیعنوان 

 همواره مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     داریپا يشهر
   .)1396، همکاران ي وزیرن انیاکبر(

هـر چـه تنـوع و     نکهیبا توجه به ااز طرف دیگر،   
کننـد   یمـ  تیفعال افرادکه  یطیدر مح یتفاوت فرهنگ

ـ باشد، انجام فعال شتریب دشـوارتر   نانـه یکارآفر يهـا  تی
ـ اخ انیدر سـال  ،خواهد بود توجـه   یهـوش فرهنگـ   ری

ــت     ــته اس ــوف داش ــود معط ــه خ ــگران را ب  پژوهش
هـوش فرهنگـی    ).1397 ،همکـاران  و پـور  ي(خسرو

 نوعی از هـوش اسـت کـه ارتبـاط بسـیار زیـادي بـا       
(برجسـته و   هـاي کـاري متنـوع فرهنگـی دارد     محیط

   ).1397توکلی، 
توسـعه   يهـا  از شاخص یکیعنوان  سبز به يفضا

ملزومـات   نیتـر  یاز اساسـ  یکـ یدر شهرها و  یافتگی

توسـعه   نی. بنـابرا باشـد  یمحرك توسـعه مـ   يها طرح
ـ  يهـا  طـرح  يپـا  به سبز در شهرها پا يفضا  یعمران

 يدر حفـظ و تعـادل کارکردهـا    یمهمـ  نقش تواند یم
 دینما جادیا يا و توسعه یو ارتقا بازده اجتماع يشهر

  .)1395و عمرانی،  اریدانش(
 يدر فضـا  موفقیـت  يحال حاضر شهرها بـرا  در

عنـوان   بـه  ینی. کـارآفر دارنـد  ینیبه کارآفر ازین یرقابت
در سـطح   یتحقـق اقتصـاد مقـاومت    ياز ابزارهـا  یکی

محسـوب   نـه یزم نیدر ا نهیگز نیتر نهیشهرها، کم هز
در  یمـورد اقبـال عمـوم    يبه عنوان راهکار و شود یم

آحـاد   هیکل یو اجتماع ياقتصاد تیجهت بهبود وضع
 طیموجود در محـ  يها لیو پتانس دهیجامعه مطرح گرد

ــگ بهــره را در يشــهر رانیمــد فیــتکل ،یزنــدگ  يری
از آنجا  .چندان کرده است ها دو تیظرف نیخالقانه از ا

ــوق  ــهرداري در س ــه ش ــادي،   ک ــات اقتص ــی امکان ده
  اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف شهر نقـش بـه  

سزایی بر عهده دارد و از طرفـی بـا مـردم بـه عنـوان      
اي دارد،  از سرمایه اجتماعی ارتباط دوجانبـه  اننفع ذي

بسترسازي و ایجاد شرایط الزم در جهت افزایش ایـن  
تواند منافع متقـابلی بـراي    شاخص در بین کارکنان می

اسـاس   بـر  نیبنـابرا  ،مردم و شـهرداري داشـته باشـد   
ـ نظ یرود عوامل یم شده انتظار انیمطالب ب  هیسـرما  ری
در بهبـود   سـزایی  بـه نقش  یو هوش فرهنگ یاجتماع
لـذا   ،اصـفهان داشـته باشـند    يدر شـهردار  ینیکارآفر
ـ  بررسی رابطه حاضر قیتحق یاصل هدف  هیسـرما  نیب

بـا توجـه بـه نقـش      ینیبه کارآفر شیو گرا یاجتماع
  در شهرداري اصفهان بود. میانجی هوش فرهنگی

  
  مبانی نظري

اسـت   اصـطالحی  یاجتماع هیسرما: سرمایه اجتماعی
و  یعلـوم اجتمـاع   ي هوارد حوز ریاخ يها که در سال

ـ و از ا هشـد  ياقتصاد ـ در تحل يا چـه یمنظـر در  نی  لی
ــاع  ــائل اجتم ــاد یمس ــود يو اقتص ــالجقه و  گش (س
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 Nahapiet and دگاهیــــاز د ).1393 زاده، اشــــرف
Ghoshal (1998) جمع منافع بالفعل  یاجتماع ۀیسرما

شده از شبکۀ روابط  یناش وو بالقوة موجود در درون 
بـراي سـرمایه    و است یواحد اجتماع کی ایفرد  کی

ي، ا رابطـه  هیسـرما انـد:   اجتماعی سه بعد را بیان کرده
 یعنصـر شـناخت   .يساختار هیسرمای و شناخت هیسرما
دارد که فراهم کننده  یاشاره به منابع یاجتماع هیسرما

مشـترك   یهاي معان ستمیو س رهایتفس رها،یمظاهر، تعب
ـ هـاي ا  جنبـه  نیتر ها است. مهم گروه انیدر م  عـد ب نی
عنصر  .مشترك هاي تیند از: زبان ، کدها و حکاعبارت

ـ     یاجتمـاع  هیساختاري سـرما   یاشـاره بـه الگـوي کل
و  یکسـان  چـه  شما به ،یعنیافراد دارد  نیهاي ب تماس

عنصـر   نیهاي ا جنبه نی. مهمتردیدار یچگونه دسترس
ــط شــبکه ــ اي عبارتنــد از: رواب ــدي کریافــراد، پ نیب بن

 هیاي سـرما  عنصـر رابطـه   اي و سازمان مناسـب.  شبکه
اسـت   یروابط شخصـ  یکننده نوع فیتوص یاجتماع

سابقه تعامالتشـان برقـرار    لیدل به گریکدیکه افراد با 
 هیاز سـرما  عـد ب نیـ ي اهـا  جنبـه  نیتـر  کنند. مهـم  یم

ــاع ــات،   ی اجتم ــا، الزام ــاد، هنجاره ــد از: اعتم عبارتن
  .تیانتظارات و هو

 یمفهـوم ی نیکـارآفر  به  شیگرا: گرایش به کارآفرینی
 اشاره بـه  ینیاست. کارآفر ینیمتفاوت با مفهوم کارآفر

دارد؛ بـر   دیسازمان جد کی ایکار  و کسب کی جادیا
 بـه چـه کسـب   « سؤال که نیداشته و به ا دیمحتوا تأک
 بـه  شی. اما گرادهد یپاسخ م »میوارد شو دیوکاري با

کـه   دهد یم حیو توض داشته دیتأک ندیبر فرآی نیکارآفر
 Ernita et( میانجام ده دیبا ییچه کارها ندیما در فرآ

al., 2021 .(نـد یبـه عنـوان فرآ  ی نیکـارآفر  به شیگرا 
کـه   شـود  یمـ  سـته ینگر نانـه یاسـتراتژي کارآفر  جادیا

از آن براي نشان دادن اهداف  ديیکل رندگانیگ میتصم
ـ مز جـاد یانـداز و ا  حفـظ چشـم   ،یسازمان  یرقـابت  تی

ــتفاده مــ  ــولی و همکــاران،  کننــد یاس  ).1397 (بهل
Leonidas and Vassillis (2007)      بـراي گـرایش بـه

 يکـاهش کاغـذباز  اند:  کارآفرینی پنج بعد را بیان کرده
، کیاسـتراتژ  نشیب، در رفتار کارکنان رییتغ، در سازمان

ی. تیحمـا  طیمحـ ي و پرانـرژ  يکـار  طیمح کی جادیا
کارآمد که باعث  يا وهیسازمان: ش در يکاهش کاغذباز

چـون   ییهـا  در سازمان که به بهانه يباز کاغذ شود یم
 ینقـص مـدارك و مرخصـ    ،ءامضـا ي بـرا  سینبود رئ

 ينظـام ادار ي هـا  شـود و از ضـعف   یم جادیکارکنان ا
  .ابدیکاهش  باشد یم

 تیو مقبول تیمطلوب جادیدر رفتار کارکنان: ا رییتغ
ـ تغ يکارکنان و جستجو برا نانهیکارآفري ها تیفعال  ریی
را  نیکـارآفر  یتیشخصـ ي هـا  یژگیبر اساس و یدائم

ـ تغ : کیاســتراتژ نشیــب .نـد یدر رفتــار کارکنــان گو ریی
اسـت کـه در    ینیکـارآفر ي از استراتژ یذهن يریتصو

 نیـ شود. ا یم الاقل ابراز ایبندد  یذهن کارکنان نقش م
و هـم نقـش ادراك    ءهم نقـش القـا   کیاستراتژ نشیب

 جـاد یا کند که الزم است اجـرا شـود.   یم فایا راي کار
ـ که در آن  یطی: محيکار پر انرژ طیمح کی  جـو  کی

 یسـازمان  يدر واحـدها  يبر همکار یمبتن یکارگروه
بهبـود   جـاد یآن افـراد سـازمان بـه ا    در شده که جادیا

که در آن از  یطیمح :یتیحما طیمح شوند. یعالقمند م
بـه   یابیشده و امکـان دسـت   تیابتکارات کارکنان حما

  .وجود دارد یتیریاطالعات مد
 را در يفرد هاي نشیب یهوش فرهنگ: هوش فرهنگی

ـ انطباق با موقع يکه برا ردگی یبر م و تعـامالت   اهـ  تی
 چند يکار هاي و حضور موفق در گروه فرهنگی انیم

 یهوش فرهنگ ).Peterson, 2004( الزم است یفرهنگ
 یدر تعامالت فرهنگ د،یجد يالگوها يریادگی تیقابل

اسـت  به آن الگوهـا   حیصح يرفتار هاي پاسخو ارائه 
)Earley and Ang, 2003(. William Prado )2006 (

اسـت:    براي هوش فرهنگی چهار بعـد را بیـان کـرده   
ی فرهنگـ  رفتاری، فرهنگ شناختی، فراشناخت فرهنگ

عبارت است  یفراشناخت فرهنگ ی.فرهنگ زشیانگو 
چه که در مغز  آن یجیکند و تدر اما  ق،یدق مشاهده از
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 یفراشـناخت ی دارد. هوش فرهنگ انیجر نیریسا و ما
درك  و تجارب متنـوع را حـس   توان یچگونه م یعنی

ی هـاي فرهنگـ   تفـاوت  هیبر پا توان یچگونه م کرد؟ و
 را دانـش  یفرهنگـ  شـناخت  مؤثر داشت. زيیر برنامه
ـ به هنجارها، عملکردهـا، رسـوم و قواعـد     نسبت  کی

 آموزش و قیکه از طر دانند یم یمتفاوت فرهنگ طیمح
ـ . اشود یفردي کسب م تجارب بعـد، همـان درك    نی

 ،یبعد منطق یاست. بعد شناخت ها فرهنگ تفاوت یکل
ـ   هـا  تیظرف و براساس ینیع  مـا  یو سـاختارهاي ذهن
ـ   ا آنچـه رخ   مـورد  در دهـد  یست که به مـا فرصـت م

 تیــقابل یعنــی یفرهنگــ رفتــار .میفکــر کنــ دهــد یمــ
 هـاي  مـؤثر در تعامـل   یرکالمـ یو غ یکالمـ  رفتارهاي

است کـه   یفرهنگ هوش یبعد عمل و هوش یفرهنگ
ـ موقع در براي عملکرد مـؤثر  ریمد ییبه توانا  هـاي  تی

 ،یفرهنگ هوش . عامل رفتاريگردد یبر م یفرهنگ نیب
 واقـع  هـاي متفـاوت. در   سازگار با فرهنگ رفتار یعنی

و در  ردیـ گ یهوش را به بازي مـ  گریبعد اقدام، ابعاد د
  مهم است. اریارتباط بس محتواي جادیا

 تمرکـز،  ییعبارت است از توانا یفرهنگ زشیانگ
و رفتـار در   ريیادگیـ و صـرف انـرژي بـراي     تیهدا

کـه نشـان از عالقـه،     ،یفرهنگـ  متفـاوت  هاي تیموقع
 ییتوانا ،یفرهنگ نیب سازگاري باور، حرکت به سمت

هاي  در چالش ماندن و ثابت قدم رشدنیبراي درگ فرد
  .دارد یفرهنگ نیب

مطالعات : ها کارآفرینی در شهرداريگرایش به لزوم 
هـا   شـهرداري دهـد اقـدامات کارآفرینانـه در     نشان می

مؤثر باشند؛ بنابراین  تواند در بهبود عملکرد شهري می
انـد و امـروزه    همواره مورد توجه مدیران شهري بـوده 

ریـزي سیسـتماتیک سـعی     مدیریت شهري بـا برنامـه  
کند تا با فراهم آوردن بستر مناسب براي کارآفرینان  می

رشد و توسعه اقتصادي شهر شود؛ زیرا  شهري موجب
ــراي آمــ هزینــه ســازي ایــن بســتر، نــوعی  ادهکــردن ب
است که سود نهایی و ارزش افزوده آن  گذاري سرمایه

 شـود  تزریـق مـی   شـهرداري در انتها به خـود شـهر و   
  . )1396ي، دریح و مختاري بایع کالیی(

  
  پیشینه تحقیق

فرجاد و معدن  یرجب و )1399( ییرکالیم يموسو
 نشـان دادنـد   يا جداگانه يها در پژوهش )1398کار (

رابطـه   یسـازمان  ینیو کـارآفر  یاجتمـاع  هیسـرما  نیب
ـ ن يریخلـود و نصـ  دارد.  ودوج يدار یمعن  ،)1396( ای

 يهـا  در پژوهش Fakhrerad (2018)و  )1393افشار (
با هـوش   یاجتماع هیسرما نیب نشان دادند يا جداگانه

پـور و   يخسـرو  وجود دارد. يدار یرابطه معن یفرهنگ
 انیکمال ،)1397(ی برجسته و توکل، )1397( همکاران

در  Nakhaei et al. (2013)و  )1393( و همکــاران
هــوش  نیبــ نشــان دادنــد يا جداگانــه يهــا پــژوهش

رابطــه مثبــت و  ینیکــارآفر بــه شیبــا گــرا یفرهنگــ
   وجود دارد.  يدار یمعن

Mahfud et al.  )2020 (ریتأث با عنوان یدر پژوهش 
بـر اهـداف    ینیکارآفر يریگ و جهت یاجتماع هیسرما

نشـان   ،یروانشناس هیسرما ي: نقش واسطه اینیکارآفر
و  یاجتمـاع   هی، سـرما ینیکـارآفر   بـه   شیکه گرا دادند
 دبر قصـ  یطور مشترك و تعامل به یروانشناخت  هیسرما

 Amjad and Sania (2019)گذارند. یم ریتأث ینیکارآفر
بـه   شیو گـرا  یاجتمـاع  هیبا عنوان سـرما  تحقیقیدر 

کـه   دادنداز پاکستان، نشان  ی: شواهد تجربینیکارآفر
ـ مطلوب يریگ با شکل یاجتماع هیسرما شـده،    درك تی

ــد ــا يخودکارآم ــده و هنجاره ــاع يادراك ش  یاجتم
بـر   یقابل توجه ریتأث ینیبه کارآفر تادراك شده نسب
  Tatarko and Schmidt (2016).دارد ینیاهداف کارآفر

ـ و ن يفـرد  یاجتماع هیبا عنوان سرما یدر پژوهش  تی
 يکـه دارا  ینشـان دادنـد کسـان    ،هیدر روس ینیکارآفر
 تأثیر منابع نیهستند، ا يشتریب يفرد یاجتماع هیسرما

درك  يکنتـرل رفتـار   شی(با افـزا  یو مثبت میرمستقیغ
   .دوکار آنان دار بر قصد آغاز کسب شده و نگرش)
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هاي مـورد   در میان مهارت: ي تحقیقها توسعه فرضیه
، توانایی تطبیـق مسـتمر بـا افـرادي از     21 نیاز در قرن

 توانـایی اداره ارتباطـات بـین    هاي مختلـف و  فرهنگ
، همراه با سرمایه اجتمـاعی  )هوش فرهنگی( فرهنگی

اقتصـادي   مباحثدر  مفاهیم نوینی است که امروزه از
خلـود و  ( و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده اسـت 

جهـانی   . جامعه علمی و محیط کار)1396 ،این يرینص
ها آشنایی  به افرادي دارد که با سایر فرهنگ امروز، نیاز

داشته باشند و بتوانند با آنهـا ارتبـاط مناسـب برقـرار     
منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند  نمایند. بدین

که در این میان، سرمایه اجتماعی که عمدتاً مبتنـی بـر   
و اجتماعی است به عنـوان یـک نـوع     عوامل فرهنگی

کشـورها و   رمایه چه در سطح مدیریت کالن توسعهس
توانـد شـناخت    هـا، مـی   چه در سطح مدیریت سازمان

ــت     ــه دس ــی را ب ــوش فرهنگ ــدي از ه  دهــد جدی
)Fakhrerad, 2018(.  ــایج تحقیقـــات ــود و نتـ خلـ

ــ ــن يرینص ــار)1396( ای  Fakhrerad) و1393( ، افش

د بین سرمایه اجتماعی و هـوش  نده نشان می (2018)
از  یکی نیبنابراداري وجود دارد،  رابطه معنیفرهنگی 

  باشد؛ یم لیپژوهش به شرح ذ نیا يها هیفرض
H1: ـ  یاجتماع هیسرما نیب  رابطـه  یو هوش فرهنگ

  وجود دارد. داري معنی مثبت و
و  یچه در سـطح اجتمـاع   یفرهنگ يها یدگیچیپ

در  کننـده  دیاز عوامل تهد یکی ،سازمانی چه در سطح
توجـه   دیـ شود. با یمحسوب م نانهیکارآفر يها تیفعال

وجود مخاطرات فراوان در مراحـل   لیدل به داشت که
و درك  یبــه همــدل ازیــســازمان، ن کیــ جــادیا هیــاول

است  یدر حال نیاست؛ ا شتریب نفعان يذ انیم مشترك
 بـه صـورت   يو نژاد یقوم ،یتنوع فرهنگ شیکه افزا
را کاهش  نانیکارآفر هیتواند انسجام گروه اول یم بالقوه
 نـان یکارآفر ازي اریبس. )Nakhaei et al., 2013( دهد

 گرید با در کارکردن یناتوان ای شیبه علت نداشتن گرا
ــهــا، از گســترش فعال هــا و جامعــه فرهنــگ ي هــا تی

بـه   ازین نانیکارآفر جهینت در .کنند یم زیپره نانهیکارآفر
بـا   يسـاز  هماهنـگ  به منظـور  ییباال یهوش فرهنگ

 ،و همکــاران انیــکمال( مختلــف دارنــد يهــا فرهنــگ
ــور و همکــاران يخســرونتــایج تحقیقــات  .)1393  پ

ــوکل  ،)1397( ــته و تـ ــکمال ،)1397( یبرجسـ و  انیـ
نشـان    Nakhaei et al. (2013)و )1393( همکـاران 

ی نیبـه کـارآفر   شیو گـرا  یهوش فرهنگ نیب دنده می
ــی  ــه معن ــابرا ،داري وجــود دارد رابط از  یکــی نیبن

  باشد؛ یم لیپژوهش به شرح ذ نیا يها هیفرض
H2: ـ  نیب  ینیبـه کـارآفر   شیو گـرا  یهوش فرهنگ

  وجود دارد. داري معنی مثبت و رابطه
امــري  ،ینیکــارآفر نــدیدر فرآ یاجتمــاع هیســرما

ســرمایه  .)Mahfud et al., 2020( ضــروري اســت
از  يبـردار  بهره ،عنوان یک پدیده اجتماعی اجتماعی به

امکان کشـف   و کند یم لینوآورانه را تسه يها فرصت
 جـه، یکـه در نت  آورد یرا فـراهم مـ   دیـ جد يها فرصت

 مثبت داشته باشـد  ریتأث نانهیکارآفر شیبر گرا تواند یم
نتـایج تحقیقـات    .)1398 ،فرجاد و معدن کـار  یرجب(

فرجاد و معدن کار  یرجب ،)1399( ییرکالیم يموسو
)1398(، Mahfud et al. (2020)، Amjad and Sania 

(2019) ، Tatarko and Schmidt (2016)   نشــان
بــه  شیو گـرا  یاجتمــاع هیسـرما  نیبــد کـه  نــده مـی 

 یکی نیبنابرا، وجود دارد معنی داري رابطه ینیکارآفر
  باشد؛ یم لیپژوهش به شرح ذ نیا يها هیاز فرض

H3: ینیبـه کـارآفر   شیو گرا یاجتماع هیسرما نیب 
  وجود دارد. داري معنی مثبت و رابطه

ــرا ــروزه، گ ــهیکارآفر شیام ــعه  نان ــر توس ــز ب   و تمرک
عوامـل   نیتـر  هـا از جملـه مهـم    در سازمان ینیکارآفر

 يموسـو ( هاسـت  آن يبـرا  داریپا یرقابت  تیکسب مز
 شیافـــزا ،يمتعـــدد قـــاتی. تحق)1399 یــی، رکالیم

 ونـد یپ ،یاجتمـاع   هیرا به سرما نانهیکارآفر يها تیفعال
در  تواند یم ،هوش فرهنگیتوجه به  ،یطرفاز  اند. داده

سـهم داشـته    سازمانها  نانهیکارآفر يها تیشناخت قابل



 1399) زمستان  4)، شماره (7کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه
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 ای شیبه علت نداشتن گرا نانیکارآفر ازي اریبس باشد.
هـا، از   ها و جامعه فرهنگ گرید با در کارکردن یناتوان

ـ پره نانـه یکارآفري ها تیگسترش فعال  در .کننـد  یمـ  زی
بـه   ییبـاال  یبـه هـوش فرهنگـ    ازین نانیکارآفر جهینت

 مختلـف دارنـد   يهـا  با فرهنگ يساز هماهنگ منظور
)Amjad and Sania, 2019.( همچنین نتایج تحقیقات 

ــود و نصـــ  ــن يریخلـ ــار )،1396( ایـ  )،1393( افشـ
Fakhrerad (2018)، 1397( پور و همکاران يخسرو ،(
 و همکــاران انیــکمال )،1397( یبرجســته و تــوکل 

)1393 ،(Nakhaei et al. (2013)، یـی رکالیم يموسو 
 Mahfud)، 1398فرجاد و معدن کار ( ی)، رجب1399(

et al (2020)، Amjad and Sania (2019)،Tatarko 

and Schmidt (2016) ـ ده نشان می د بـین ایـن سـه    ن
 نیآخـر  نیبنـابرا  وجـود دارد،  معنـاداري  متغیر رابطـه 

  باشد؛ یم لیپژوهش به شرح ذ نیا هیفرض
H4 : یاجتمـاع  هیسرما نیبهوش فرهنگی در رابطه 

 دارد. یانجینقش م ینیبه کارآفر شیو گرا

  

  
   مدل مفهومی تحقیق -1شکل

  

پژوهش به لحـاظ هـدف،    نیا: شناسی پژوهش روش
شـده   پیمایشـی اجـرا   -یفیتوصـ  با روشو  يکاربرد
ها به صورت میدانی انجام شـده   داده يآور جمع .است
کلیـه کارکنـان   شـامل   جامعه آمـاري پـژوهش،   .است

است که تعداد آنها در زمـان انجـام    شهرداري اصفهان
ـ   نیی. تعبود نفر 200پژوهش  بـر   یحجم نمونـه، مبتن
است که تعداد آن  )1970( مورگانکرجسی و جدول 

تعـداد   ،دقـت  شیجهـت افـزا  امـا   شد ییننفر تع 127
گیري از  براي نمونه و افتی ءنفر ارتقا 132ها به  نمونه

ابـزار مـورد اسـتفاده     استفاده شد. ساده یروش تصادف
 4متشـکل از   اي پرسشـنامه  هـا،  داده يآور جمـع  يبرا

 تیجمع يها یژگیبخش نخست به و در که بود بخش
پرداخته شده است و سه بخـش   انیپاسخگو یشناخت

 افتـه ی لیمتشکل از سه پرسشنامه استاندارد تعـد  گرید
ـ به شرح ذ )2(جدول  سؤال 48شامل   :باشـند  یمـ  لی

 ,Nahapiet and Ghoshal( یاجتماع هیسرما  پرسشنامه

ــرا)1998 ــارآفر  شی، گ ــه ک  Leonidas and( ینیب

Vassillis, 2007 (یو هوش فرهنگ )William Prado, 

ــمــورد اســتفاده در پرسشــنامه ط اسیــمق ).2006  فی
 مخالفم کامالًاست که براي گزینه  کرتیل يا نهیگز پنج

یا خیلی  موافقم کامالًو گزینه  یک، امتیاز یا خیلی کم
 هـا  داده یـل تحل .شده است نظرگرفته در 5، امتیاز زیاد

 هـاي فراوانـی، میـانگین،    در قسمت توصیفی با آزمون
و در  SPSS26افـزار   انحراف معیار و واریانس بـا نـرم  

ــتنباطی  ــا روش قســمت اس ــدلب ــازي  م ــادالت س مع
 یـی رواانجام شد.  Smart PLS3افزار  ساختاري با نرم

ی پرسشنامه با مشورت از خبرگـان دانشـگاه   ییمحتوا
بـر   یمبتن زیپرسشنامه ن ییای. پاگرفتقرار  تأیید مورد

 يآلفا بیضرمقدار نفر و  30 يآزمون برا شیروش پ
آلفاي کرونباخ مربوط به هر  ضریبکرونباخ است که 

ـ کدام  آورده  1 پـژوهش در جـدول   ياز متغیرهـا  کی
  شده است.
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   آلفاي کرونباخ براي هر یک از متغیرهاي پرسشنامه ضریب مقدار -1جدول 
  کرونباخضریب آلفاي   تعداد سؤال  متغیر

  937/0  17  سرمایه اجتماعی
  909/0  12  گرایش به کارآفرینی

  940/0  19  هوش فرهنگی

  
بر اساس جدول  آلفاي کرونباخ بیاز آنجا که ضر

شـتر  یب 7/0براي تمام متغیرهـا از مقـدار اسـتاندارد     1
 ییایمربوط به تمام متغیرها پا سؤاالت جهینت است، در

   الزم را دارند.
  

  هاي پژوهش یافته
 تیـ جمع يهـا  یژگـ یدر خصـوص و : آمار توصـیفی 

و  )نفـر  124( مرددرصد  94 از نظر جنسیت، یشناخت
 3 تحصـیالت سـطح  از نظـر   و  )نفر 8( زندرصد  6

 نفـر)  38( فوق دیپلمدرصد  29 ،نفر) 4( دیپلمدرصد 
ــانس  60 و ــدرك لیس ــد داراي م ــر)  79( درص  8و نف

نفـر)   11( فوق لیسانس و بـاالتر درصد داراي مدرك 
ــد ــدول .بودن ــه در ج ــ 2 در ادام ــایمتغ فیتوص  يره

  .شود یم ارائهي آمار يبر پارامترها یپژوهش مبتن
  

   پژوهش يرهایمتغ یفیتوص يها شاخص -2جدول 
 واریانس انحراف معیار میانگین تعداد نمونه متغیر

 510/0 71433/0 6221/3 132 سرمایه اجتماعی

 470/0 68570/0 5051/3 132  گرایش به کارآفرینی

 535/0 73166/0 4960/3 132 هوش فرهنگی

  
، بــراي تمــام متغیرهــا، 2جــدول  طبـق اطالعــات 

 )3 عدد(میانگین محاسبه شده بیشتر از میانگین نظري 
 متغیـر تـرین مقـدار میـانگین بـه      است. همچنین، بیش

هـوش   متغیـر میانگین بـه   ترین و کم سرمایه اجتماعی

نیز مقادیر میانگین  3در جدول  مربوط است. فرهنگی
و انحراف معیار براي تک تـک سـؤاالت آورده شـده    

  است.

  

  سواالت یفیتوص وضعیت -3جدول 
 انحراف معیار میانگین  سؤاالت  ابعاد  متغیر  ردیف

1  

عی
تما

 اج
ایه

سرم
  

  يساختار هیسرما

در رفتارتان  گرم، یشما از روابط شخص زانیتا چه م
 د؟یکن یاستفاده م

05/4  818/0  

خوب خود استفاده  ياز ارتباطات کار زانیتا چه م  2
 د؟یینما یم

89/3  807/0  

 زانیدر سازمان به چه م یسلسله مراتب شغل تیرعا  3
 است؟

40/3  158/1  

کننده از جمله  لیتسه یازساختار ارتباط زانیتا چه م  4
 د؟ییجو یکار بهره م يها برا میت

64/3  875/0  

تا چه اندازه از اطالعات ارزشمند همکارانتان استفاده   5
 د؟یینما یم

43/3  926/0  

6    
  

خود مطلع  يکار ندهیتا چه اندازه از چشم انداز آ
 د؟یهست

60/3  055/1  
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7    
  یشناخت هیسرما

همکاران  نیمشترك ب یارتباط يتا چه اندازه ابزارها
 سازمان وجود دارد؟

50/3  961/0  

 يمشترك برا اتیاساس حکا شناخت بر زانیتا چه م  8
  تواند مهم باشد؟ یشما م

  
 

61/3  954/0  

 گریکدیکارکنان در سازمان به  دگاهیتا چه اندازه د  9
 است؟ کینزد

51/3  129/1  

67/3 د؟یاز اهداف سازمان دار یمشترک نشیتا چه اندازه ب  10  994/0  

11    
  
  
  
  

  يا رابطه هیسرما

شما  سازمان صداقت در بر یتا چه اندازه روابط مبتن
 بوده است؟

58/3  077/1  

شما و  نیالزام ب کیبه عنوان  يتا چه اندازه همکار  12
 افراد وجود دارد؟ هیبق

64/3  012/1  

  تیتا چه اندازه در سازمان خود احساس امن  13
 د؟یکن یم

62/3  045/1  

 تیموفق تواند بر یم یکارگروه تا چه اندازه وجود  14
 باشد؟ رگذاریشما تاث سازمان

54/3  108/1  

41/3  د؟یکن یتا چه اندازه به سازمان خود احساس تعلق م  15  041/1  
 رانیکارکنان و مد نیتا چه اندازه روابط متقابل ب  16

  سازمان وجود دارد؟
62/3  088/1  

بر روابط شما  یاجتماع يتا چه اندازه هنجارها  17
 باشد؟ یم رگذاریتاث

86/3  068/1  

18  

ینی
آفر

کار
 به 

ش
گرای

  

در  يکاهش کاغذباز
  سازمان

 يکاغذباز قیطر از کارآمد، يا وهیمن به ش
 کنم. یم افتیدر را يشنهادیپ اقدامات ک،یبروکرات

05/4  818/0  

19    
  
  
  
  

  در رفتار کارکنان رییتغ

89/3 هستم. دیجد يها من عالقمند به کسب مهارت  807/0  
سرعت  به د،یاینظربه دست ن مورد جیکه نتا یهنگام  20

  دهم. یکاهش م اقداماتم را
40/3  158/1  

جهت  ها و نظرات خود دهیا انیبه ب رامن همکارانم   21
  کنم. یم قیبهبود خدمات سازمان تشو

64/3  875/0  

درباره  بخش همکارانم جهت تفکر من الهام  22
  هستم. دیجد يا  وهیبه ش شانیکارها

42/3  926/0  

 دهم تا یم صیرا به همکارانم تخص من زمان خود  23
بهبود خدمات سازمان  يبرا ییها روش افتنیجهت 

  به آنها کمک کنم.

54/3  944/0  

24    
  

  کیاستراتژ نشیب

 محتاطانه رفتار يا وهیکه همکارانم به ش یهنگام
توانم  یم د،یجد يکردهایرو استفاده از من با کنند، یم

  حرکت کنم. ندهیبه سمت آ

45/3  952/0  

 میمربوط به واحد سازمان دهم که امور یمن شرح م  25
آنجا  در ییزهایچه چ چگونه خواهند بود و ندهیآ در

  باشد. یم ازین مورد

17/3  023/1  

26    
  

 يکار طیمح کی جادیا
  يپر انرژ

جو  کی م،ییها برآ عهده چالش از میبتوان نکهیا يبرا
 یواحد سازمان در يهمکار بر یمبتن یکارگروه

  .میکن یم جادیا

23/3  104/1  

44/3 جادیافراد به ا درآن، کنم که یم جادیا را یطیمن مح  27  918/0  
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  عالقمند شوند. بهبود
28    

  یتیحما طیمح
ابتکارات کارکنان  از کنم، یم آن کار که در یطیمح در

  شود. یم تیحما
24/3  173/1  

به  یابیامکان دست کنم، یم آن کار که در یطیمح در  29
  دارد. وجود یتیریاطالعات مد

58/3  917/0  

30  

گی
رهن

ش ف
هو

  

  
  
  
  

  یفراشناخت فرهنگ

 يکه درتعامل با افراد دارا ینوع دانش فرهنگ من از
  دارم. یآگاه کنم، یمختلف استفاده م یسوابق فرهنگ

39/3  994/0  

به  یفرهنگ تعامالت چند که در یمن از دانش فرهنگ  31
  دارم. یآگاه برم، یم کار

45/3  014/1  

 ییآشنافرهنگ آنها  که از يهنگام تعامل با افراد  32
  دهم. یام را با آنها انطباق م یدانش فرهنگ ندارم،

22/3  999/0  

 مختلف، يها فرهنگ از يهنگام تعامل با افراد  33
  کنم. یم یام را بررس یصحت دانش فرهنگ

20/3  061/1  

34    
  
  

  یشناخت فرهنگ

 يها فرهنگ ياقتصاد و یحقوق يها ستمیس من از
  دارم. ییآشنا گرید

22/3  065/1  

 ییگرآشناید يها فرهنگ یاعتقادات مذهب من از  35
  دارم.

35/3  949/0  

10/3  دارم. ییآشنا گرید يها ازدواج فرهنگ رسوم من از  36  125/1  
12/4  دارم. ییآشنا گرید يها فرهنگ عیصنا و هنرها من از  37  941/0  
95/3  دارم. ییآشنا گرید يها زبان نیقوان من از  38  058/1  

39    
  
  
  

  یفرهنگ رفتار

مختلف لذت  يفرهنگ ها از يتعامل با افراد من از
  برم. یم

68/3  072/1  

 ستند،یآشنا ن میکه برا ییها فرهنگ در یزندگ من از  40
  برم. یم لذت

69/3  049/1  

که با فرهنگ آنها  يتوانم با افراد یمن مطمئنم که م  41
  کنم. برقرار تعامل ستم،یآشنا ن

45/3  101/1  

فرهنگ  کی در دیخر طیمن مطمئنم که با شرا  42
  .رمیگ یم خو متفاوت،

33/3  945/0  

انطباق  از یناش يها توانم استرس یمن  مطمئنم که م  43
  کنم. تیریرا مد دیفرهنگ جد کیبا 

55/3  225/1  

44    
  
  
  
  
  

  یفرهنگ زشیانگ

ام  یشفاه رفتار مختلف، يها هنگام تعامل با فرهنگ
  دهم. یم رییتغ را

62/3  015/1  

 ریغ رفتار مختلف ، يها هنگام تعامل با فرهنگ  45
  دهم. یم رییتغ ازیصورت ن ام را در یشفاه

46/3  155/1  

 يا وهی،به ش مختلف یفرهنگ يها تیمن در موقع  46
  کنم. یم متفاوت رفتار

55/3  114/1  

 مختلف قرار یفرهنگ يها تیموقع که در یمن هنگام  47
 صحبت کردنم را ،سرعت ازین صورت در رم،یگ یم

  دهم. یم رییتغ

47/3  101/1  

 مختلف قرار یفرهنگ يها تیموقع که در یمن هنگام  48
 رییتغ ام را چهره حالت از،ین صورت در رم،یگ یم
  دهم. یم

62/3  038/1  
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با توجه به اینکه مقدار مناسـب بـراي   : آمار استنباطی
AVE ،5/0 ایـن   4هاي جـدول  است و مطابق با یافته

معیار در مورد متغیرهاي مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ 

اند، در نتیجـه مناسـب بـودن روایـی همگـراي      نموده
  شود.پژوهش تأیید می

  

  نتایج روایی همگرا متغیرهاي پنهان تحقیق -4 جدول
 میانگین واریانس استخراجی  متغیرهاي مکنون

 504/0 سرمایه اجتماعی

 585/0 هوش فرهنگی

 503/0 گرایش به کارآفرینی

براي بررسی ماتریس روایـی   5با توجه به جدول 
شـود کـه    واگرا از روش فورنل و الرکر، اسـتفاده مـی  

  AVEمـاتریس حـاوي جـذر مقـادیر    هـاي ایـن    خانه
هـا   مربوط به هر سازه و ضرایب همبستگی بین سـازه 

صورتی این مدل روایی واگراي قابل قبـولی   در است.

(جـذر مقـادیر    دارد که اعداد منـدرج در قطـر اصـلی   
AVE(ضرایب همبستگی بـین   ) از مقادیر زیرین خود
مدل روایی واگـراي قابـل قبـولی     ها) بیشتر باشد سازه

  رد.دا

  
  ماتریس سنجش روایی واگرا  به روش فورنل و الرکر -5 جدول

  ردیف متغیر  سرمایه اجتماعی  هوش فرهنگی  گرایش به کارآفرینی
  1 سرمایه اجتماعی 710/0  
  2 هوش فرهنگی 656/0 764/0 
  3 گرایش به کارآفرینی 645/0 681/0 709/0

  
ــژوهش  ــاملی در پ ــاداري بارع ــدي   معن ــاي تایی ه

 5/0شود که مقدار بارعاملی بیشتر از  هنگامی تأیید می
باشد. نتایج معنـاداري بارعـاملی پـژوهش حاضـر در     

  ل مشاهده است.بقا 6جدول 
  

  پژوهش  گیري اندازه ابزار عاملی بار -6جدول 
سرمایه  سؤال

 اجتماعی

هوش 
 فرهنگی

گرایش به 
 کارآفرینی

   616/0 د؟یکن یدر رفتارتان استفاده م گرم، یشما از روابط شخص زانیتا چه م

   603/0 د؟یینما یخوب خود استفاده م ياز ارتباطات کار زانیتا چه م

   740/0 است؟ زانیدر سازمان به چه م یسلسله مراتب شغل تیرعا

   748/0 د؟ییجو یکار بهره م يها برا میکننده از جمله ت لیتسه یازساختار ارتباط زانیتا چه م

   668/0 د؟یینما یتا چه اندازه از اطالعات ارزشمند همکارانتان استفاده م

   747/0 د؟یخود مطلع هست يکار ندهیتا چه اندازه از چشم انداز آ

   724/0 همکاران سازمان وجود دارد؟ نیمشترك ب یارتباط يتا چه اندازه ابزارها

   738/0 تواند مهم باشد؟ یشما م يمشترك برا اتیاساس حکا شناخت بر زانیتا چه م

   747/0 است؟ کینزد گریکدیکارکنان در سازمان به  دگاهیتا چه اندازه د

   713/0 د؟یاز اهداف سازمان دار یمشترک نشیتا چه اندازه ب

   760/0 شما بوده است؟ سازمان صداقت در بر یتا چه اندازه روابط مبتن
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   701/0 افراد وجود دارد؟ هیشما و بق نیالزام ب کیبه عنوان  يتا چه اندازه همکار

   829/0 د؟یکن یم  تیتا چه اندازه در سازمان خود احساس امن

   595/0 باشد؟ رگذاریشما تاث سازمان تیموفق تواند بر یم یکارگروه تا چه اندازه وجود

   707/0  د؟یکن یتا چه اندازه به سازمان خود احساس تعلق م

   685/0  سازمان وجود دارد؟ رانیکارکنان و مد نیتا چه اندازه روابط متقابل ب

   688/0 باشد؟ یم رگذاریبر روابط شما تاث یاجتماع يتا چه اندازه هنجارها

 573/0   کنم. یم افتیدر را يشنهادیپ اقدامات ک،یبروکرات يکاغذباز قیطر از کارآمد، يا وهیمن به ش

 632/0   هستم. دیجد يها من عالقمند به کسب مهارت

 678/0    دهم. یکاهش م سرعت اقداماتم را به د،یاینظربه دست ن مورد جیکه نتا یهنگام

 740/0    کنم. یم قیجهت بهبود خدمات سازمان تشو ها و نظرات خود دهیا انیبه ب من همکارانم را

 765/0    هستم. دیجد يا  وهیبه ش شانیدرباره کارها بخش همکارانم جهت تفکر من الهام

بهبود خدمات سازمان به آنها  يبرا ییها روش افتنیجهت  دهم تا یم صیرا به همکارانم تخص من زمان خود
  کمک کنم.

  740/0 

توانم به سمت  یم د،یجد يکردهایرو استفاده از من با کنند، یم محتاطانه رفتار يا وهیکه همکارانم به ش یهنگام
  حرکت کنم. ندهیآ

  784/0 

 آنجا مورد در ییزهایچه چ چگونه خواهند بود و ندهیآ در میمربوط به واحد سازمان دهم که امور یمن شرح م
  باشد. یم ازین

  754/0 

 جادیا یواحد سازمان در يهمکار بر یمبتن یجو کارگروه کی م،ییها برآ عهده چالش از میبتوان نکهیا يبرا
  .میکن یم

  704/0 

 752/0    عالقمند شوند. بهبود جادیافراد به ا کنم که درآن، یم جادیا را یطیمن مح

 673/0    شود. یم تیابتکارات کارکنان حما از کنم، یم آن کار که در یطیمح در

 683/0    دارد. وجود یتیریبه اطالعات مد یابیامکان دست کنم، یم آن کار که در یطیمح در

  714/0   دارم. یآگاه کنم، یمختلف استفاده م یسوابق فرهنگ يکه درتعامل با افراد دارا ینوع دانش فرهنگ من از

  608/0   دارم. یآگاه برم، یم به کار یفرهنگ تعامالت چند که در یمن از دانش فرهنگ

  739/0   دهم. یام را با آنها انطباق م یدانش فرهنگ ندارم، ییفرهنگ آنها آشنا که از يهنگام تعامل با افراد

  739/0   کنم. یم یام را بررس یصحت دانش فرهنگ مختلف، يها فرهنگ از يهنگام تعامل با افراد

  746/0   دارم. ییآشنا گرید يها فرهنگ ياقتصاد و یحقوق يها ستمیس من از

  659/0   دارم. ییگرآشناید يها فرهنگ یاعتقادات مذهب من از

  604/0   دارم. ییآشنا گرید يها ازدواج فرهنگ رسوم من از

  583/0   دارم. ییآشنا گرید يها فرهنگ عیصنا و هنرها من از

  585/0   دارم. ییآشنا گرید يها زبان نیقوان من از

  736/0   برم. یمختلف لذت م يفرهنگ ها از يافرادتعامل با  من از

  713/0   برم. یم لذت ستند،یآشنا ن میکه برا ییها فرهنگ در یزندگ من از

  727/0   کنم. برقرار تعامل ستم،یکه با فرهنگ آنها آشنا ن يتوانم با افراد یمن مطمئنم که م

  724/0   .رمیگ یم خو فرهنگ متفاوت، کی در دیخر طیمن مطمئنم که با شرا

  776/0   کنم. تیریرا مد دیفرهنگ جد کیانطباق با  از یناش يها توانم استرس یمن  مطمئنم که م

  792/0   دهم. یم رییتغ ام را یشفاه رفتار مختلف، يها هنگام تعامل با فرهنگ

  623/0   دهم. یم رییتغ ازیصورت ن ام را در یشفاه ریغ رفتار مختلف ، يها هنگام تعامل با فرهنگ

  730/0   کنم. یم متفاوت رفتار يا وهی،به ش مختلف یفرهنگ يها تیمن در موقع

 رییتغ صحبت کردنم را ،سرعت ازین صورت در رم،یگ یم مختلف قرار یفرهنگ يها تیموقع که در یمن هنگام
  دهم. یم

 698/0  

  678/0   دهم. یم رییتغ ام را چهره حالت از،ین صورت در رمیگ یم مختلف قرار یفرهنگ يها تیموقع که در یمن هنگام
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شـود کـه    مشـاهده مـی   ،جـدول فـوق   با توجه به
 اسـت  5/0االت بیشـتر  ؤبارعاملی مربوط به تمامی سـ 

هایی کـه مربـوط بـه متغیرهـاي فـوق      الؤپس تمام س
  .باشندهستند همگن می

 معــادالتسـازي   حـال بــا اسـتفاده از روش مــدل  

هـاي پـژوهش پرداختـه     هفرضـی  ساختاري بـه تحلیـل  
ـ  شود یم بـه صـورت    رهـا یمتغ نیکه در ادامه، تعامل ب

مـورد   يساختار معادالت يساز مدل چندگانه با روش
 ریمسـ  بیضـرا  يآن برا جهیکه نت ردیگ یقرار م لیتحل

  است. 2صورت شکل  به
  

  
   ساختاري در حالت استاندارد معادالتسازي  نتیجه مدل -2 شکل

  
سـاختاري   معـادالت سازي  ، نتیجه مدل2 در شکل

 بیضـرا  بـه صـورت   رهایمتغ نیارتباط ب یبراي بررس
 یبررســ يبــرا tآمــاره  ریمقــاد ،3 و در شــکل ریمســ
 جـه ی. نتشـود  یم دست آمده ارائه به ریمقاد يدار یمعن

 ریو مقاد رهایمتغ ریمس بیگرفتن ضرا نظر آزمون با در
آورده  7در جـدول   رهـا یروابـط متغ  يبـرا  يدار یمعن

  .شود یم
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يدار یمعنساختاري در حالت  معادالتسازي  نتیجه مدل -3 شکل

  رهایمتغ مستقیم و آزمون روابط ریمس بیضرا يمعنادار یبررس -7جدول 

 فرضیه شماره
ضریب 

 مسیر
 ضریب معناداري

نتیجه 
 آزمون

  تأیید  131/17  756/0  وجود دارد. يدار یمعنمثبت و  رابطه یو هوش فرهنگ یاجتماع هیسرما نیب  اول
 تأیید  691/10  556/0  وجود دارد. يدار یمعنمثبت و  رابطه ینیبه کارآفر شیو گرا یهوش فرهنگ نیب  دوم

  تأیید  423/6  417/0  وجود دارد. يدار یمعنمثبت و  رابطه ینیبه کارآفر شیو گرا یاجتماع هیسرما نیب  سوم
  

ـ  دنده می نشان نتایج و هـوش   یاجتمـاع  هیسـرما  نیب
ــ ــه یفرهنگ ــت و رابط ــ مثب ــود دارد يدار یمعن  وج

)131/17  =t،756/0  =β،( ــ ــ  نیب ــوش فرهنگ و  یه
وجـود   يدار یمعن مثبت و رابطه ینیبه کارآفر شیگرا
 هیســــرما نیبــــ )، t ،556/0  =β=  691/10( دارد

ــه کــارآفر شیو گــرا یاجتمــاع  مثبــت ورابطــه  ینیب
بـر  . )t،  417/0  =β=  433/6( وجود دارد يدار یمعن

 رابطهاین اساس چون ضرایب مسیر مثبت هستند پس 
بزرگتر از  يدار یمعنمثبت وجود دارد و چون ضرایب 

  باشد. هم میدار  یمعن رابطههستند پس  96/1
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   رهایمتغ غیر مستقیم و آزمون روابط ریمس بیضرا يمعنادار یبررس -8جدول 
ضریب  ضریب مسیر فرضیه شماره

 معناداري

نتیجه 
 آزمون

  تأیید  070/9  428/0  دارد. یانجینقش م ینیبه کارآفر شیو گرا یاجتماع هیسرما نیبدر رابطه  یهوش فرهنگ  چهارم
  

ــرابطــه قیم تغیرمســ ضــریب مســیر  هیســرما نیب
هوش متغیر  طریق از ینیبه کارآفر شیو گرا یاجتماع

بررسـی توسـط    بـا  دست آمـد کـه   هب 428/0 فرهنگی
هـوش   متغیـر  گري میانجی گفت توان می سوبل آزمون

بـه   شیو گـرا  یاجتماع هیسرما بین رابطه ، درفرهنگی
 در .)t < 96/1( قـرار گرفـت   تأییـد  مـورد  ینیکارآفر

 GOFبراي بررسی برازش مدل کلـی از معیـار    ان،یپا
بـه   36/0و  25/0، 01/0سه مقدار شود که استفاده می

  GOFعنوان مقـادیر ضـعیف، متوسـط و قـوي بـراي     
متغیرهـا بـه    Communalityمعرفی شده است. مقادیر 
، و  585/0،  503/0،  504/0ترتیب عبارت اسـت از:  

هوش فرهنگی و گرایش به براي متغیرهاي  R2مقادیر 
. 851/0، 571/0به ترتیب عبارت اسـت از:   کارآفرینی

می شـود   محاسبه R2و  Communalityاکنون میانگین 
بنـابراین   711/0و  531/0که به ترتیب برابر است بـا  

اسـت کـه بـرازش بسـیار      614/0برابر با GOF  مقدار
  شود. مناسب مدل کلی تأیید می

  
  بحث و نتیجه گیري

ها و  برنامه تیدر موفق ینقش مهم يشهر تیریدم
هـدف  لـذا   .بـر عهـده دارنـد    يتوسعه شهر يها طرح

و  یاجتمـاع  هیسرما نیرابطه ب یبررسپژوهش حاضر 
 یهـوش فرهنگـ   یانجیبا نقش م ینیبه کارآفر شیگرا

ـ  نـد دادنشـان   جی. نتـا اسـت  اصفهان يدر شهردار  نیب
مثبـت و   رابطـه  یو هـوش فرهنگـ   یاجتمـاع  هیسرما

خلـود و   که بـا نتـایج تحقیقـات    وجود دارد يدار امعن
ــ ــن يرینص ــار)1396( ای  Fakhreradو )1393( ، افش

تـوان   یپژوهش م يها افتهیاز  همخوانی دارد. )2018(
دارنـد کـه بـا     يبه افـراد  ازین شهرداياستنتاج کرد که 

داشته باشند و بتواننـد بـا آنهـا     ییها آشنا فرهنگ ریسا
ـ ا در .نـد یبرقرار نما یارتباط مناسب ـ م نی  هیسـرما  ان،ی

و  یبــر عوامــل فرهنگــ یمبتنــ کــه عمــدتاً یاجتمــاع
هـا، چـه    هیسرما از انواع یکیاست به عنوان  یاجتماع

 تیریکالن کشور و چه در سطح مد تیریدر سطح مد
 یاز هوش فرهنگ يدیتواند شناخت جد یها، م سازمان

  را به وجود آورد.  
بـه   شیو گرا یهوش فرهنگ نیب دادندنشان  جینتا
کـه بـا    داردوجود  داري معنیو مثبت رابطه  ینیکارآفر

 ،)1397( پــور و همکــاران يخسـرو  نتـایج تحقیقــات 
 و همکــاران انیــکمال ،)1397( یبرجســته و تــوکل 

)1393( ،Nakhaei et al.)2013 ( .از همخــوانی دارد
از  ياریبسـ  توان استنتاج کرد که یپژوهش م يها افتهی

 گــریکــردن بــا د در کــار یبــه علــت نــاتوان کارکنــان
ـ پره نانـه یکارآفر يها تیها، از گسترش فعال فرهنگ  زی

بـه   ییبـاال  یبه هوش فرهنگـ  ازین کارکنان لذا کنند یم
در  مختلـف  يهـا  بـا فرهنـگ   يسـاز  منظور هماهنـگ 

  .دارندی نیبه کارآفر شیگرا راستاي
 شیو گـرا  یاجتماع هیسرما نیبدادند نشان  جینتا

کـه   وجود دارد داري معنیمثبت و رابطه  ینیبه کارآفر
ـ ، )1399( یـی رکالیم يموسو با نتایج تحقیقات  یرجب

،  Mahfud et al. (2020)، )1398کـار (  فرجاد و معدن
Amjad and Sania (2019) ،Tatarko and Schmidt 

 آمده دست هب جیبا توجه به نتاهمخوانی دارد.   (2016)
 هیگرفـت کـه سـرما    جهیتوان نت یم قیتحق يها افتهیاز 

ـ پد کیعنوان  به یاجتماع بـروز   باعـث ی اجتمـاع  دهی
 يهـا  فرصـت  ازي بـردار  بهـره  ي وپرور دهیا ت،یخالق

 يکند و امکان کشف فرصت ها یم لینوآورانه را تسه
توانـد بـر    یمـ  جـه، یآورد که در نت یرا فراهم م دیجد
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ـ  ری، تـأث شـهرداري  ینیبه کـارآفر  شیگرا داشـته   یمثبت
  باشد.
 شیو گـرا  یاجتماع هیسرما نیبدادند نشان  جینتا

ـ با نقش م ینیبه کارآفر رابطـه   یهـوش فرهنگـ   یانجی
 که بـا نتـایج تحقیقـات    وجود دارد داري معنیمثبت و 

ــود و نصـــ  ــن يریخلـ ــار )،1396( ایـ  )،1393( افشـ
Fakhrerad (2018) ، پـــور و همکـــاران يخســـرو 

ــته1397( ــوکل )، برجسـ ــکمال )،1397(ی و تـ و  انیـ
 يموسـو  ،Nakhaei et al. (2013))، 1393( همکاران

)، 1398فرجاد و معدن کار ( ی)، رجب1399(یی رکالیم
Mahfud et al. (2020)  ،Amjad and Sania (2019) 

 بـا همخوانی دارد.  Tatarko and Schmidt (2016) و
حاضـر   قیتحق يها افتهیبدست آمده از  جیتوجه به نتا

در  نانـه یکارآفر يهـا  شیگرفت که گـرا  جهیتوان نت یم
ـ عوامـل کسـب مز   نیتـر  ، از جمله مهـم شهرداري  تی

توجه به هوش  ،ی. از طرفي شهرداري استبرا یرقابت
 نانـه یکارآفر يها تیتواند در شناخت قابل یم ،یفرهنگ

 ازمنـد ین بنابراین شهرداري سهم داشته باشد شهرداري
سـطح   يجهـت ارتقـا   ی باالبا هوش فرهنگ یکارکنان
 نانــهیکارآفر يهـا  و خلــق فرصـت  یاجتمـاع  هیسـرما 

   باشد. یم

بـه مـدیران    با توجه به نتایج تحقیق پیشـنهادات زیـر   
  گردد: ارائه می شهرداري اصفهان

ـ از طر یاجتمـاع  هیدر توسعه سرما يگذار هیسرما -  قی
ارتباطات  ندیآفر آموزش ارتباطات اثربخش، بهبود

  .شهرداريدر  رانیکارکنان و مد انیو تعامالت م
و  دوستیتوأم با  يکار يفضاتالش در جهت ایجاد  -

را  یاجتمـاع  هیسرما قیطر نیاز ا تا بتواننداعتماد 
در  نانـه یکارآفر شیگـرا  سـاز  نـه یزم و بهبود دهنـد 
  باشند. شهرداريکارکنان و 

 اعتمـاد  ،يآکنـده از همکـار   يفرهنگ و جـو  جادیا -
  ی.و گروه یمیو کار ت متقابل

ـ از طر یتیفرهنـگ حمـا   جـاد یبه منظور ا تالش -  قی
بـراي   یزشـ یو انگ یقیتشـو  هـاي  ستمیس یطراح

  .گرایش به کارآفرینی تیتقو
و  یعلمـ  يها کارگاه ،یآموزش يها دوره يبا برگزار -

و  یهـوش فرهنگـ   شیافـزا  يها در راستا شیهما
ـ در ا کارکنـان شرکت   يو دوره هـا  نارهایسـم  نی

 جـه یالزم را انجام دهند تا در نت اقدامات ،یآموزش
   .ابدی شیافزا کارکنان ینیبه کارآفر شیآن گرا

  
  منابع

 هیرابطـه سـرما   یشـناخت  جامعه لیتحل .1393.س ،افشار. 1
دانشگاه  انیدانشجو نیدر ب یبا هوش فرهنگ یاجتماع

  .57-39 ):25( 7مطالعات جامعه شناسی،  .زیتبر
 ذ. ی،چهــارراه و .،م ی،رضــاعل .،س ي،زیــرون انیــاکبر .2

ــهر  . 1396 ــاعی ش ــرمایه اجتم ــل وضــعیت س ي تحلی
ي زیـ ر مطالعات برنامـه  .): شهر استهبانيمطالعه مورد(

  .389 -375): 2( 12ی، انسان يها سکونتگاه
و  یهوش فرهنگـ  ریتاث .1397 .م ،یتوکل و .،ر برجسته،. 3

قصد  يگر یانجیبا نقش م ینیکارآفر شیابعاد آن بر گرا
 یدخترانه دولتـ  يها هنرستان انیدر هنرجو نانهیکارآفر

ــاد ــ نیســـوم .شهرســـتان محمودآبـ ــرانس ملـ  یکنفـ
  آموزش و پژوهش. در نینو يکردهایرو

ــول .4 ــار ، .ن ،یبهل ــه يجب ــاد.ح ،يا خامن  و ،.ع ،ي، تیرآب
ــاد ــرا1397 .پ ،يتیرآب ــاثیر گ ــهیکارآفر شی. ت ــر  نان ب

بـا نقـش    یابیـ قابلیـت بازار  قیـ عملکرد شرکت از طر
 يفصلنامه چشم انداز حسابدار .یابیمنابع بازار یلیتعد

  .  62-41 ):5( 1 ت،یریو مد
 .ن ،پورفـاتح  و ،.، زکوهسـار  يموریت ،.بپور،  يخسرو .5

 ینیکارآفر شیو گرا یهوش فرهنگ انیرابطه م .1397
 يکشـاورز  يا خدمات مشاوره يها کارشناسان شرکت

 ،يآمـوزش کشـاورز   تیریپژوهش مد .استان گلستان
10 )46:( 3-15.  
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 نیرابطـه بـ   یبررسـ  .1396 .د ا،یـ ن يرینصـ  و .،م خلود، .6
در کارکنان آموزش  یبا هوش فرهنگ یاجتماع هیسرما

 یعلمـ  قاتیتحق یکنفرانس مل . و پرورش شهر آبادان
ــد  ــان در م ــابدار ت،یریجه ــوق ،يحس ــوم  حق و عل

  .یاجتماع
 تیریسبز، مد يفضا .1395 ی، ب.عمران و .،، كاریدانش .7

ـ   . داریتوسعه پا ،يشهر عمـران،   یالمللـ  نیکنفـرانس ب
در هـزاره   سـت یز طیو محـ  يشهر تیریمد ،يمعمار
  .سوم

 هیسـرما  ریتأث .1398 .رمعدن کار،  و .،حفرجاد،  یرجب. 8
 تیظرف یانجیبا نقش م یسازمان ینیبر کارآفر یاجتماع
و  تیـ فیک ی(مـورد مطالعـه: شـرکت بازرسـ     یسـازمان 

 9 ت،یـ فیاسـتاندارد و ک  تیریفصلنامه مـد  .استاندارد)
)33:( 23-34.  

بررســی رابطــه  .1393 .ازاده،  اشــرف و .،سســالجقه،  .9
ــز   هیســرما ــا اثربخشــی ســازمانی در مرک اجتمــاعی ب

فصـلنامه   .شفا شهر کرمـان  مارستانیآموزشی درمانی ب
  .43-64 ):1( 1 ،یاجتماع هیسرما تیریمد

 .م ،گوران و ،.ن ی،زارع علم ،.ف ،بهاروند ،.ا ان،یکمال .10
هـوش   انیـ رابطـه م  يمدل معـادالت سـاختار  . 1393
 تیریمـد  يهـا  پژوهش .نانهیکارآفر شیو گرا یفرهنگ
  .106-89 ):23( 7 ،یعموم

ـ  .1396 ي، ح.دریـ ح و .،یی، مکال عیبا يمختار .11  نیتبب
ــع و فرصـــت ــا موانـ ــارآفر يهـ ــازمان ینیکـ در  یسـ

 تیریانسجام مد یالملل نیب شیهما نیدوم .ها يشهردار
  .و اقتصاد در توسعه

ــی،  .12 ــین  .1399 .سموســوي میرکالی بررســی رابطــه ب
 :سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردي

رهیــافتی در مــدیریت  .اداره پســت اســتان مازنــدران)
  .83-66 ):1( 1 بازرگانی،

 .1398 .م ،یباغبـان  وریـ غ و ،.م ،ی، رجـوع .ا ،يموسو .13
 يو خودکارآمـد  يریادگیو  ینیکارآفر به شیگرا ریتأث

 سـالمت،  تیریمد .بر عملکرد کسب و کار نانهیکارآفر
32 )4:( 72-85.  
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Abstract 
Today, entrepreneurship plays an important role in achieving economic development in 

cities, and provides favorable conditions for urban management through the implementation of 
economic development strategy. This study was conducted aimed to investigate the relationship 
between social capital and entrepreneurship orientation with the mediating role of cultural 
intelligence in Isfahan Municipality. This study was an applied study in terms of the purpose 
and has been conducted through descriptive-survey method. The statistical population of the 
study was all administrative staff that was 200 people. The sample size was 127 people 
according to Krejcie and Morgan Table, but to increase the accuracy, it was increased to 132 
people and simple random sampling method was used. Data collection tools were three standard 
modified questionnaires of social capital, tendency to entrepreneurship and cultural intelligence. 
Data analysis was performed in the descriptive part with frequency, mean, standard deviation 
and variance tests with SPSS26 software and in the inferential part; it was performed with 
structural equation modeling with Smart PLS3 software. The results of data analysis showed 
that there was a positive and significant relationship between social capital and cultural 
intelligence. There was a positive and significant relationship between cultural intelligence and 
entrepreneurship orientation. There was a positive and significant relationship between social 
capital and entrepreneurship orientation. The results also confirmed the mediating role of 
cultural intelligence in the relationship between social capital and entrepreneurship. Finally, it 
was found that strengthening the components of social capital and cultural intelligence is 
important to improve entrepreneurship in municipalities. 
 
Keywords: Social Capital, Entrepreneurship Orientation, Cultural Intelligence, Isfahan 
Municipality.1 
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