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 دانشگاه زنجان یکشاورز انیدانشجو یفرهنگ هیبر سرما یفرهنگ تیقابل ریتأث

 5انیفرنوش نهاوند و 2امیر نعیمی، 5رنجبر بهزاد

 .دانشگاه زنجان ییارتباطات و توسعه روستا ج،یارشد گروه ترو یکارشناس یدانشجو -1

 .دانشگاه زنجان ییارتباطات و توسعه روستا ج،یگروه ترو اریاستاد -2
 

 چکیده

 یو تخصص یآموزش یهاعالوه بر جنبه ،یقرن، نظام آموزش کشاورز نیدر ا عیسر یهایبا توجه به دگرگون
 یاری یو اجتماع یفرهنگ یهاتیها و قابلبه مهارت یابیدست یرا در راستا نفعانیذ ریو سا انیدانشجو یستیبا

 یکشاورز انیدانشجو یفرهنگ هیبر سرما یفرهنگ تیاثر قابل لیتحل ،یکاربرد قیتحق نیهدف ا ن،ی. بنابرادینما
و از نظر امکان و توان کنترل  یدانیها، مداده لیو تحل یبه لحاظ گردآور یکم قیتحق نیدانشگاه زنجان بود. ا

دانشگاه زنجان در  یرشته کشاورز انیتن از دانشجو 1221 قیتحق یجامعه آماراست.  یارتباط - یعل رها،یمتغ
نفر به دست  292مورگان  -ی(. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسN=1221) دندبو 1181-89 یلیسال تحص

امه از نپرسش ییو محتوا یشکل ییاستفاده شد. روا یتناسب یااز روش طبقه یریگنمونه ی(. براn=292آمد )
 یهابیمحاسبه ضر قینامه از طرپرسش ییایشد. پا دییتا یو آموزش کشاورز جیچند تن از متخصصان ترو قیطر
افزار ها از نرمپردازش داده یشد. برا نییتع 81/2و  12/2 نیب یبیترک ییایو پا 82/2تا  12/2 نیب یبیترت یتتا

SPSS افزار در نرم یمعادالت ساختار یسازو روش مدلAMOS  .نشان داد  یفیآمار توص یهاافتهیاستفاده شد
 ترنییآنان پا یفرهنگ یهی( و سرما5از  19/1) وسطدر سطح مت یمورد بررس انیدانشجو یفرهنگ تیقابل زانیم

 تیقابل ریمتغ ان،ینشان داد که به نظر دانشجو یمدل ساختار یهاافتهی( است. 5از  95/2از سطح متوسط )
 یهوش و مهارت فرهنگ یهامؤلفه نیچندارد. هم یداریاثر مثبت و معن ،یفرهنگ یهیسرما ریبر متغ یفرهنگ

درصد از  29 نییتوان تب یفرهنگ تیقابل ریدارند و متغ یداریاثر مثبت و معن انیدانشجو یگفرهن یهیبر سرما
 .را دارد انیدانشجو یفرهنگ هیسرما راتییتغ

 
 . یکشاورز انیدانشجو ،یکشاورز یآموزش عال ،یفرهنگ هیسرما ،یفرهنگ تیقابل واژگان: هینما
 

 یمینع ریام مسئول: نویسنده

 a.naeimi@znu.ac.ir رایانامه:

 29/12/1189 پذیرش:  25/29/1189 دریافت:
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 قدمهم
آموزش و توسعه  نیو مثبت ب میارتباط مستق

آن  تیو واقع یکه درست رایبه استدالل ندارد، ز یازین
د انکرده دیینظران توسعه تاآموزش و صاحب یرا علما

 شرفتیو پ تی(. امروزه امن1181و همکاران،  یمی)کر
دارد، ن یآن بستگ یعیطب یهاهیهر کشور تنها به سرما

 را در توسعه یینقش بسزا یانسان یهاهیبلکه سرما
 ییها به عنوان مرکزهادانشگاه کنند؛یم فایکشور ا

نظام قرار دارند و  نیهستند که در رأس آموزش و ا
 یاست که برا یمتخصصان تیها تربآن یاصل فهیوظ

تالش  یو اقتصاد یاجتماع ،یرشد فرهنگ یهابرنامه
 یها(. از سال1185و محمد زاده،  یمی)رح کنندیم

ها تنها به عنوان دانشگاه ،یالدیم 22سده  ازآغ
آموزش وپرورش نبودند بلکه  یهامرکز

ه به بود ک یفیو وظا میمفاه گریاز د یریپذتیمسئول
و  یستانیها و نهادها اضافه شد )نمرکز نیا فیوظا

 یآموزش فیها افزون بر وظا(. دانشگاه1182رامشگر، 
ه ز دارند کین یگرید دیجد یهاو نقش تیخود، مسئول

 ندیکشور و فرا یانسان یهاهیسرما نیتردر پرورش مهم
هستند  یاژهیو گاهیجا یدارا یتوسعه و نوآور

 ،یتیو عنا پوری؛ عال1181و احمدوند،  انیمی)کر
نهاد  کیاند به عنوان موظف نیچن(، هم1185
 زیرا ن انیدانشجو یو اجتماع یسطح فرهنگ ،یاجتماع

 یکی(، و 1181زاده،  و عبداهلل هزاد فیارتقا دهند )شر
 ییهاانسان تیترب توانیم زیمهم آن را ن یهااز رسالت

 انیکشور ب کی ازیکامل موردن تیو صالح تیبا قابل
ها با (. چون دانشگاه1191 ،یو مشهد یکرد )حجاز

و، س کیاند که ازو اقشار جامعه در ارتباط رویاز ن یفیط
 یسوت است و از یو معنا و واقع تیهو یدر جستجو

 و انیمیدر خود نهفته دارد )کر میعظ ییروین گرید
گفت فرهنگ و  توانی(. پس م1181احمدوند، 
هستند که با هم رابطه  یادهیچیپ یهادهیآموزش پد

در  ینقش اساس یدارند. نظام آموزش یو معلول یعل
 یامر سازوکار نیا رایدارد، ز یفرهنگ دیتول هینظر
 تیبه موفق یفرهنگ یهاهیسرما ناست که با آ ینهاد

و همکاران،  1یورگتی)گ شودیم لیتبد یآموزش
؛ 2222 س،ی؛ دوما2229 دل،ی؛ چ2211؛ جاگر، 2211

؛ 2222گراف و همکاران،  ی؛ د2221 وان،یسال
 (. 1881آشچافنبرگ و مس، 

و فرهنگ خود شناخته و درک  تیجامعه با هو هر
 ها،به عنوان ارزش توانیم زی. فرهنگ را نشودیم

 یریگمیکرد که تفکر، تصم فیاعتقادها و هنجارها تعر
 ییانجام شده راهنما یهارا در مورد اقدام یگروه خاص

و رکن  هی( و پا2211)وست و همکاران،  کندیم
 و یاالسالم خیرود )شیبه شمار م یانسان یرفتارها

و  هاتیقابل یدارا انی(. دانشجو1182 ،یجیخل
ه ب توانیکه ازجمله م باشند،یم یمختلف یهاییتوانا
ه اشار رهیو غ یفرهنگ ،یپرورش ،یآموزش یهاتیقابل

ه که بود هایتوانمند نیتراز مهم یفرهنگ تیکرد. قابل
 است.  رگذاریتأث زین گریبر ابعاد د
به نسبت  یامساله یفرهنگ یهاتیقابل مفهوم

 1882است که از اواخر دهه  یبررس یبرا دیجد
 باشدیدر حال رشد م ییآغازشده و با سرعت باال

شخص  کی یزندگ تیفی(. درک ک2221 ،ی)کامورسک
 ی( براتی)قابل یاساس یهایآزاد یابیبه ارز ازین

 اردد یگذارارزش یبرا یلیاست که دال یانتخاب زندگ
 کی تیقابل افتی(. ره2219 دج،یو بر دیفی)اون

 ،یستیبهز یابیارز یبرا یهنجار یابیزشچارچوب ار
(. 2218است )موال و فام،  یعدالت و توسعه انسان

در  دانش و مهارت وستهیپ ندیفرآ کی یفرهنگ تیقابل
است  یفرهنگ یهاو تعامل تیرابطه با درک، حساس
شامل  یت فرهنگی(. قابل2211)وست و همکاران، 

 ،یفرهنگ یهااز جمله مهارت یمختلف یهانهیزم
 یارتباطات فرهنگ ،یفرهنگ یآگاه ،یفرهنگ تیصالح

به  نیچن(. هم2219 دج،یو بر دیفی)اون باشدیم رهیو غ
 تی(، قابل1181زاده و عبداهلل زاده ) فیگفته شر

 یآگاه ،یهوش فرهنگ اسیسه مق یبر مبنا یفرهنگ
 طور. همانشودیم دهیسنج یفرهنگو مهارت  یفرهنگ

ش آموزش و پرور فهیبر وظکه گفته شد دانشگاه افزون 
جامعه و ازلحاظ  یتوسعه و نوآور ندیخود در فرا

 ریأثت نیچنو هم کندیم فایرا ا یینقش بسزا یفرهنگ
که به عنوان  انیدانشجو یهاتیرا بر قابل یفراوان
 دارد.  باشندیجامعه م یانسان یهاهیسرما

دارد که هرکدام ازنظر  یابعاد گوناگون هیسرما
 رند،گذایکه بر توسعه م هایرگذاریرو و تأثقلم ت،یماه
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سعه تو ندیحال در فرا نیمتفاوت اند؛ و درع گریکدیبا 
. گرندیکدیآن الزم و ملزوم  یریگشکل یو چگونگ

به  تواندیم هیسرما یو رفتار یازنظر علوم اجتماع
ل و )پو یشود: اقتصاد میتقسبه چهار دسته  یطورکل

 ییبای)مانند دانش، ذوق، زبان و ز ی(، فرهنگییدارا
 راثیها، مو شبکه های)وابستگ ی(، اجتماعیشناس

 لی)اشکال تبد نی( و نمادیو فرهنگ یمذهب ،یخانوادگ
: به عنوان مثال شناخت اعتبار، گرید هیشده به سرما

(. 2211 و،ی( )بوردرهیو غ یدانش، تخصص، منابع مال
مفهوم  ز،ی( ن2222به گفته استوربرگ ) نیچنو هم
 یمتنوع یهانهیو زم افتهیو گسترش  رییتغ هیسرما

 یها و فناورمهارت ها،تیدانش، قابل تیریازجمله مد
 . ردیگ یاطالعات را دربرم

از  یکیبه عنوان  یفرهنگ یهاهیو سرما فرهنگ
که به  باشندیموجود در جامعه م یهاعامل نیترمهم

و همکاران،  ی)نصرآباد بخشندیم یکپارچگیجامعه 
 هیسرما تی(. اهم1191 ،یو نصرآباد یازی؛ ن1181
است که نبود آن، جامعه را از توسعه  یبه حد یفرهنگ
(. 1182 ،یاسکندرو  انیدارد )شربت یبازم یفرهنگ
ا، هاز عادت یاو مفهوم دسته یبه معن یفرهنگ هیسرما
که مردم  یزندگ یهاروش ،یزبان یهاوهیها، شمنش

 باشندیقبول دارند، م یررسمیصورت غ ها را بهآن
 وی(. به گفته بورد1182پور، )رستگار خالد و نسب

 یذهن ای افتهیدر سه حالت: تجسم  یفرهنگ هیسرما
( رهیو غ یدانش فرهنگ ،یشناسروش ،یزبان تی)صالح

( رهیعکس، کتاب و غ ،یفرهنگ ی)کاالها افتهی تینیع
دارد( ( وجود یلیشده )مدارک تحص نهیو نهاد

و کاالها  یماد یهاتی(. موفق2215آندرسون و جاگر، 
 هیو سرما دهدیخود را نشان م افتهی تینیبه صورت ع

 ،یلیبه صورت مدارک تحص تیدرنها یفرهنگ
 دابییدر جامعه جلوه م رهیو غ یلیتحص یهاتیموفق

(. لذا با توجه به آنچه 1182 ،یو اسکندر انی)شربت
 یاز کارکردها یکیگرفت  جهینت توانیگفته شد م
و توسعه  یسازتیظرف جادیا یکشاورز یآموزش عال

 نالیو فارغ التحص انیدانشجو یهاتیهمه جانبه قابل
 انی( ب2222. وودز )باشدیم یکشاورز یهارشته

 یدرقرن حاضر، آموزش گران کشاورزان، برا کندیم
بال را دن یتراثربخش یریادگیآموزش و  ندیکه فرا نیا

قالب  شکل و د،یجد یکردهایرو نیبا تدو یستید باکنن
زاده و عبداهلل  فیدهند. شر رییرا تغ یآموزش کشاوز

و پرورش همه جانبه  تی( معتقدند ترب1182زاده )
ها و شدن آن یاجتماع ندیفرا لیتسه ان،یانشجود

از پرداختن به بعد آموزش که منجر به تک  زیپره
 یهاتیتوجه به قابل ازمندین شود،یها مشدن آن یبعد

 یفرهنگ هیو بهاء دادن به سرما یو اجتماع یفرهنگ
 یو تخصص یاحرفه یهاها در کنار دانش و مهارتآن
 یهادر پژوهش دیکه با نمقوله آنچنا نیها است. اآن

 یآموزش یهایزیربرنامه نیچنانجام شده و هم
دانش آموختگان  تیو ترب یکشاورز یآموزش عال

 رانینقش کشاورزان، کارشناسان و مد در یکشاورز
 نیا نیاست. بنابرا افتهیبازتاب ن یبخش کشاورز ندهیآ

 ینگفره تیقابل یهامؤلفه ریقصد دارد تا تأث قیتحق
( را یمهارت فرهنگ ،یفرهنگ یآگاه ،یهنگ)هوش فر
 نیقرار دهد. بنابرا یموردبررس یفرهنگ هیبر سرما

 اند از:عبارت قیتحق نیا یاختصاص یهاهدف
 ؛انگویپاسخ یشناخت تیجمع یهایژگیو فیتوص 
 انیدانشجو یفرهنگ یهاتیسطوح قابل فیتوص 

 ها؛مؤلفه کیبه تفک یمورد بررس
 د مور انیدانشجو یفرهنگ هیسطوح سرما فیتوص

 ها؛ مؤلفه کیبه تفک یبررس
 یر روب انیدانشجو یفرهنگ یهاتیاثر قابل لیتحل 

 ها. آن یفرهنگ هیسرما
 یبر رو انیدانشجو یاثر هوش فرهنگ لیتحل 

 . گویانپاسخ یفرهنگ هیسرما
 یبر رو انیدانشجو یفرهنگ یاثر آگاه لیتحل 

 ها. آن یفرهنگ هیسرما
 یبر رو انیدانشجو یاثر مهارت فرهنگ لیتحل 

 ها. آن یفرهنگ هیسرما
 قیتحق نهیشیپ

 قیتحق جی( در نتا2219و همکاران ) هندرسون
 تیدانش و حساس ش،یگرا ،یخود نشان دادند که آگاه

و  یستگیشا یهانهیزم شیرا به عنوان پ ییارویو رو
ظر به ن نیچن. همکندیم ییشناسا یفرهنگ تیصالح

 یفرهنگ تیصالح یهایژگیو و هانهیشیپ رسدیم
تنها با  یاهکه گ دهدیاز درک را نشان م یسطح خوب

 و ینی. درشودیآشکار م یاجتماع تیبه مطلوب ازین
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خود با هدف  قیتحق جی( در نتا1181) یمینامدار جو
 نیب تیباصالح یفرهنگ نیتعامل ب نیرابطه ب یبررس

 نیتعامل ب نیرابطه ب یبررس نیچنو هم یفرهنگ
 نی)دانش ب یفرهنگ نیب تیبا ابعاد صالح یفرهنگ
( یفرهنگ نیب زهیانگ -یرهنگف نیمهارت ب -یفرهنگ

 زهیدانش و مهارت و انگ یکردند که چنانچه فرد انیب
با  ستهیداشته باشد و بتوانند رفتار و گفتار شا یفرهنگ

داشته  یو عمل ینظر یریها بدون درگفرهنگ گرید
 تیصالح یکرد که فرهنگ دارا انیب توانیباشد، م

ت یهرچه صالح گرید یاست. به عبارت یفرهنگ نیب
عامل باشد، ت انیدانشجو نیب یترشیب یفرهنگ نیب
مختلف در  یاز مذاهب مختلف و شهرها یفرهنگ نیب

 یمختلف یو دانشجوها شودیدانشگاه مشاهده م
مختلف باهم در تعامل خواهند بود.  یهابافرهنگ

خود سه  قیتحق جیدر نتا (2211)و مولگارد  گریجا
 یفرهنگ هیکه سرما نیاند: اول ارا گزارش کرده افتهی

 ریمس لیبر احتمال تکم یمثبت میقمست ریتأث
در آموزش متوسطه دارد.  لیو ادامه تحص یدانشگاه

معلمان را به سمت درک  یفرهنگ هیکه سرما نیدوم ا
ن دانش آموزا یلیتحص تیو قابل ییاز توانا یانهیبه

مثبت  میمستق ریکه تأث نی. سوم ادهدیسوق م
ه آنان ک یبرا یلیتحص تیبر موفق یفرهنگ هیسرما

اال ب اقتصادی – یاجتماع یلیتحص یهانهیشیپ یدارا
 نهیشیو پ نهیپس زم یکه دارا یهستند نسبت به کسان

 است.  ترشیهستند ب یکم
خود نشان  قیتحق جی( در نتا1185) یو صمد تمنا
 هالیمانند تما یفرهنگ هیسرما یهاشاخص نیدادند ب
 یهافرد، مصرف کاالها و فرآورده یروان یهاشیو گرا
 یآگاه زانیبا م یلیمدارک و مدارج تحص ،یفرهنگ

رابطه مثبت و  زین یاز فرهنگ دانشگاه انیدانشجو
و  یمیابراه قیتحق جیامعنادار وجود دارد. بنابر نت

 هیسرما ریتأث ی( با عنوان بررس1185همکاران )
 دانشهرون ی)مطالعه مورد یبر اعتماد اجتماع یفرهنگ

 هیسال و باالتر شهر تهران(، ابعاد مختلف سرما 19
ده( در ش نهینهاد افته،ی تینیع افته،ی)تجسم  یفرهنگ
وجود دارد  یمختلف تفاوت معنادار یهامنطقه

 ریبر متغ یفرهنگ هیهر سه بعد سرما ریتأث نیچنهم
و  ای. سپهرنباشدیم ی( منفیوابسته )اعتماد اجتماع

خود که باهدف  قیتحق جینتا( در 1182همکاران )
ر د یفرهنگ هیآموزش و ارتقا سرما انیرابطه م یبررس

آموزش  ریمتغ انیانجام دادند نشان دادند که م رانیا
رابطه مثبت و  رانیدر ا یفرهنگ هیو ارتقا سرما

 یآموزش به درست یهاوجود دارد و شاخص یمعنادار
 ینیبشیرا پ رانیدر ا یفرهنگ هیارتقا سرما توانندیم

نقش آموزش را به عنوان  جینتا نیا نیچنکنند. هم
در  یفرهنگ هیارتقا بخش سرما دیبرگ خر کی

را  رانیدر ا یو فرهنگ ینظام آموزش یهایزیربرنامه
لک و چ یموسو قیتحق جیسازد. بنا بر نتایبرجسته م

هوش  ریتأث ی( که با هدف بررس1182همکاران )
 یاجتماع هیآن بر سرما یهاو مؤلفه یفرهنگ

و  یانجام گرفته است؛ هوش فرهنگ انیدانشجو
ارتباط  انیدانشجو یاجتماع هیآن با سرما یهامؤلفه

 دارد.  یمثبت و معنادار
 قیتحق جی( در نتا1181) انیدریفرد و ح ییبابا

نش، درباره ک ویبورد ریپ یهاهیبر نظر هیخود که با تک
 هیسرما ریتأث یسبه برر ،یفرهنگ هیو سرما دانیم

ته اند؛ پرداخ انیدانشجو یلیتحص شرفتیبر پ یفرهنگ
 ،یو فرهنگ یمشارکت آموزش نینشان دادند که ب

 ،یفرهنگ یرفتارها ،یفرهنگ یمصرف کاالها
و  یارتباط جمع یهااز رسانه انیدانشجو یریرپذیتأث

آنان  یلیتحص شرفتیو پ انیدانشجو یفرهنگ هیسرما
 قیتحق جیوجود دارد. نتا میو مستق یرابطه معنادار

( نشان داد که 1181زاده و عبداهلل زاده ) فیشر
 یمورد بررس انیدانشجو ترشیب یفرهنگ یهاتیقابل

رابطه مثبت  نیچنقرار دارد. هم کم یلیدر حد کم و خ
د مانن یمورد بررس یرهایاز متغ یبرخ نیب یو معنادار

 یهاشرکت در تشکل ،یفرهنگ یمصرف کاالها
 یاهتیو قابل رهیسکونت در خوابگاه و غ ،ییدانشجو
 یردیح قیتحق جیوجود دارد. نتا انیدانشجو یفرهنگ
 یار( نشان داد که رابطه معناد1181) یو جبار یگرج

 یریادگیمطالعه و  یو راهبردها یفرهنگ هیسرما نیب
 هیسرما نیب یرابطه معنادار نیچنوجود دارد، هم

و خود  اقیاشت یهاشده و مؤلفه نهینهاد یفرهنگ
 هیهرچقدر سرما گریوجود دارد، به عبارت د یدهنظم
ود و خ اقیاشت ابد،ی شیافزا انیشده دانشجو نهینهاد
 یرینسبت به کارگ زین انیدانشجو یدهنظم
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 .کندیم دایپ شیافزا یریادگیمطالعه و  یراهبردها
شده  نهینهاد یفرهنگ هیسرما نیب یرابطه معنادار یول

 یفرهنگ هیسرما نیو مؤلفه مهارت وجود ندارد. ب
مطالعه و  یو هر سه مؤلفه راهبردها افتهیتجسم 

( رابطه یدهو خود نظم اقی)مهارت، اشت یریادگی
 جی(، در نتا2215دارد. آنگ و همکاران ) دمعنادار وجو

و  تیو قابل یخود با عنوان هوش فرهنگ قیتحق
رد ف ییتوانا ینشان دادند که هوش فرهنگ هاتیصالح

 است و یفرهنگ نیب یهانهیعملکرد مؤثر در زم یبرا
عملکرد مؤثر در  یهاتیو ظرف هاییبه توانا نیچنهم
 اشاره دارد.  یمتنوع فرهنگ یهانهیزم

( نشان داد که 1182راد و همکاران ) قیتحق جینتا
ش دان ،یفرهنگ هیسرما یرهایبا متغ یهوش فرهنگ

 ،یفرهنگ یهامهارت ،یفرهنگ یهامراقبت ،یفرهنگ
 یو ارتباطات فرهنگ یمشارکت فرهنگ الت،یتحص

به  جیبنا بر نتا نیچندارد هم یداریرابطه مثبت و معن
 باهوش یهنگمشارکت فر نیدست آمده مشخص شد ب

مشارکت  زانیهرچه م یعنیرابطه وجود دارد  یفرهنگ
 شیافزا یهوش فرهنگ زانیم ابدی شیافزا یفرهنگ

 یو کارکنان نصرآباد یازین قیتحق جی. نتاابدییم
 یفرهنگ هیسرما ریدو متغ نی( نشان داد که ب1191)

 یجوانان ارتباط معنادار یاجتماع تیخانواده و هو
 هیمختلف جامعه سرما یهاطبقه ن،یچنوجود دارد هم

 افراد در ینداشته و سطح برخوردار کسانی یفرهنگ
 تیجامعه، بر وضع یو اجتماع یاقتصاد یهاطبقه

. جونز و همکاران گذاردیم ریآنان تأث یاجتماع تیهو
دانش و مهارت  ،ینگرش فرهنگ ی( در بررس2222)

 و ینشان دادند که دانش فرهنگ یمددکاران بهداشت
 ریأثت یفرهنگ یهاکارکنان بر مهارت یلیتحص یدگآما
 گریبا د که در کار یکارکنان نیچنهم گذارد،یم

خود  یفرهنگ یهابه مهارت یفرهنگ یهاگروه
 یهاداشتند، نسبت به دانش مفهوم یترشیب نانیاطم

 تالیو سطح تحص ترشیاعتمادبه نفس ب یفرهنگ
 داشتند.  یباالتر

 :قیتحق یچارچوب نظر نیتدو
چارچوب  ،یعلم یهاو مرور منبع یاز بررس پس

 ریچارچوب از دو متغ نیشد. ا نیتدو قیتحق ینظر
شده  لیتشک یفرهنگ هیو سرما یفرهنگ تیقابل یاصل

ده، انجام ش یهایبررس جیکه بنا بر نتا یاست. به طور
 یفرهنگ یهاهیسرما یرو یفرهنگ یهاتیقابل

 نیاز ا رکدامبه شرح ه ریمؤثر باشد. در ز توانندیم
 پرداخته شده است.  شانیو مؤلفه ها رهایمتغ

بار  نینخست یمفهوم برا نیا :یفرهنگ هوش
کسب و کار  ی(، از مدرسه2221و آنگ ) یتوسط ارل

 تیرا قابل یلندن مطرح شد، آنان هوش فرهنگ
و  یفرهنگ یهادر تعامل دیجد یالگوها یریادگی

 فیالگوها تعر نیدرست به ا یرفتار یهاپاسخ یهیارا
 حققانم ی(. برخ1181اند )پاپ زن و همکاران، کرده

رد ف تیو قابل ییبه توانا یاعتقاد دارند هوش فرهنگ
ره اشا یمتنوع فرهنگ یهانهیعملکرد مؤثر در زم یبرا

؛ 2221و وانگ،  ی؛ ارل2229 ن،یدارد )آنگ و وندا
به  یاز هوش فرهنگ فیتعر نی(. ا2222پترسون، 

تا  کندیم دیشخص تأک تیبر قابل ،ییتوانا کیعنوان 
 مؤثر یفرهنگ نیب یهانهیزم زا یاگسترده فیدر ط

را منعکس  هاتیاز قابل یامجموعه نیچنباشد، هم
 یفرهنگ یهاطیفرد را در مح یکه اثربخش کندیم

 (. 2215)آنگ و همکاران،  کندیم یمختلف آسانگر
تأمل در  ص،یتشخ ییتوانا یفرهنگ یآگاه

 یها و سندهااز مدرک یاریاستفاده و اصالح بالقوه بس
 هیاپ نیچناست. هم یبا تعامل فرهنگ یو پژوهش یعلم

ها، از ارزش یو شامل آگاه باشدیو رکن ارتباطات م
 یماست؛ آگاه یفرهنگ یهاها و برداشتاعتقاد
 افرادکه با  شودیمحقق م یهنگام یفرهنگ

)سگال و  میارتباط برقرار کن گرید یهافرهنگ
 (. 2211همکاران، 

 یشامل سه دسته کل یفرهنگ یهامهارت
ه . که بباشدیم یقیو تطب یارتباط ،یادراک یهامهارت

 یهااستفاده و استقبال افراد از تجربه زانیعنوان م
 یسازگار یباال و رفتارها یاجتماع یهارابطه د،یجد

 (. 1182)راد و همکاران،  شوندیم فی( تعری)انطباق
در  یسازدرون افتهیتجسم  یفرهنگ هیسرما
(؛ 1185 ،یانسان است )تمنا و صمد یهاشیقالب گرا

است که به صورت بخش  یرونیثروت ب یدرواقع نوع
نوع از  نیدر فرد به وجود آمده است. ا ریناپذ ییجدا

   تیو در او تثب  از فرد شده یبه مرور بخش  هیسرما



 ... یفرهنگ تیقابل ریتأث 
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  چارچوب نظری تحقیق -5 شکل

 انی(، به ب1185و همکاران،  انیجائ روزی)ف شودیم
 یرتصو افته،یدر شکل تجسم  یفرهنگ هیسرما گرید

آن  وانتیکه نم ردیگیرا به خود م ییتوانا ای تیاز قابل
 (. 1181پناه و همکاران،  زدانیرا از حاملش جدا کرد )

از  یکی افتهی تینیع یفرهنگ هیسرما
ست ا یفرهنگ هیانواع سرما نیتریهیو بد نیآشکارتر

 جهی(، که درواقع، نت1181و همکاران،  یسلطان دی)سع
که به شکل  باشدیم یفرهنگ یهاتیفعال یاجرا
ها و... ابزار ها،یها، نقاشمانند نوشته ،یماد یایاش
 (. 1185 ،ی)تمنا و صمد کنندیم دایپ تینیع

 نیالزمه ا شده نهینهاد یفرهنگ هیسرما
 باشدیو بااستعداد م تیوجود افراد باصالح هیسرما

( که به صورت مدارک 1181 ،یمیو نامدار جو ی)قاسم
 داینمود پ یواقع یهانامهیگواه ،یو دانشگاه یلیتحص

 یو عرف یخود، ازنظر قانون یهاکه به دارنده کندیم
 ،ی)نوغان دهدیم یشده و عرف فیتعر یارزش اجتماع

1191.) 

 یشناسروش
بوده که از نظر  یکم تیماه یدارا قیتحق نیا

 ها،ریو از نظر امکان و توان کنترل متغ یهدف، کاربرد
 لیو تحل یو از نظر گردآور یشیشبه آزما قیتحق
 قیتحق یآمار یاست. جامعه یدانیها، مداده

 یلیدانشگاه زنجان در سال تحص یکشاورز انیدانشجو
استفاده  ا. حجم نمونه ب(N=1221) بود 1189-1181

محاسبه شد که  292و مورگان  یاز جدول کرجس
مورد بود و  152شده  یگردآور یهانامهشمار پرسش

 یتصادف یریگافراد نمونه با استفاده از روش نمونه
شدند. ابزار  یبه صورت متناسب بررس یاطبقه

نامه محقق ساخته بود که ها، پرسشداده یگردآور
و  یمیابراه یهایسبرر جیآن از نتا نیتدو یبرا

 1181زاده و عبداهلل زاده،  فیو شر 1185همکاران، 
نامه شامل سه بخش پرسش نیبهره گرفته شد. ا

 هیو سرما یفرهنگ یهاتیقابل ،یفرد یهامشخصه
ر ه یهاهیسنجش گو یشده که برا لیتشک یفرهنگ

: 1: کم، 2کم،  یلی: خ1) یپنج قسمت فیاز ط ریمتغ
 یی( استفاده شد. رواادیز یلی: خ5و  ادی: ز2متوسط، 

نامه با نظر کارشناسان و پرسش ییو محتوا یظاهر
د. ش دیتائ ،یموضوع مورد بررس نهیمتخصصان در زم

کرونباخ در  یآلفا بیکه ضر یبا توجه به اشکاالت
 یراکه ب نیدارد از جمله ا قیابزار تحق ییایمحاسبه پا

 ظردر ن را یکسانیسازه، ارزش  کیتمام سؤاالت 
 یبرا قیتحق نی(. در اZambo et al., 2007) ردیگیم

 ییایپا و یبیترت یاز تتا قیابزار تحق ییایپا نییتع
 1بدست آمده در جدول  جیاستفاده شد نتا یبیترک

 یقابل قبول ییایاز پا قیکه ابزار تحق دهدینشان م
شده  یگردآور یها(. داده1برخوردار بود. )جدول 

 هیتجز AMOSو  SPSSافزار نرم ازبا استفاده  تیدرنها
 شیپاال یها، براداده یآورشدند. پس از جمع لیو تحل
( EFA) یاکتشاف یعامل لیاز تحل رهایمتغ لیو تقل

 یهامدل یبررس یاستفاده شد. در مرحله بعد، برا
 یدییتأ یعامل لیاز تحل قیتحق یهاسازه یریگاندازه

(CFA استفاده شد. در )آزمون یمرحله آخر برا 
  لیاجرا و مورد تحل یمدل ساختار ق،یتحق یهاهیفرض
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 قیابزار تحق یسنج ییایپا -5جدول 
 ( CR) پایایی ترکیبی تتای تریبی تعداد گویه مؤلفه ها ها متغیر

 قابلیت فرهنگی

 951/2 1 هوش فرهنگی

 815/2 1 آگاهی فرهنگی 81/2

 811/2 1 مهارت فرهنگی

 سرمایه فرهنگی

 199/2 1 افتهیتجسم 

 195/2 5 عینیت یافته 119/2

 111/2 1 نه شدهینهاد

 
 یاهپاسخ یفراوان فیتوص یبرا نیچنقرار گرفت. هم
 یرهایاز متغ کیدر رابطه با هر  یافراد مورد بررس

 2"نیانگیاز م اریفاصله انحراف مع"از روش  قیتحق
(. بنا بر 2221استفاده شد )گانگاد هاراپا و همکاران، 

 کرتیل فیافراد با توجه به ط یهاسخفرمول پا نیا
ه متوسط، و باال ب ن،ییمورداستفاده برحسب سطوح پا

 شد:  یبنددسته ریصورت ز
 ؛ A ≤ Mean –1/2 Sd=  نییپا

 ؛Mean –1/2 Sd ≤B≤ Mean +1/2 Sd=  متوسط
 .Mean +1/2 Sd ≤Cباال = 

 هاافتهی
سال بود که  21 دهندگانپاسخ یسن نیانگیم

سال با درصد  21تا  19آن مربوط به طبقه  نیترشیب
 مربوط به طبقه یفروان نینفر( و کمتر 15) 52 یفروان
 تینفر( بود. جنس 1درصد ) 2سال با  11تا  11

 119درصد ) 9/19 بیبه ترت یمورد بررس انیدانشجو
. سطح دنددرصد( مرد بو 12درصد ) 22نفر( زن و 
 ،ینفر( کارشناس 119درصد ) 1/19 ان،یسواد دانشجو

 9دانشجو ) 12و  ارشدیدرصد( کارشناس 12نفر ) 19
درصد  1/92 انیدانشجو نیدرصد( دکترا بودند. از ب

درصد( متأهل  1/15نفر آنان ) 21نفر( مجرد و  122)
نفر( آنان در شهر  112درصد ) 99 نیب نیابودند و در

ه ک کردند؛یم ی( در روستا زندگنفر 11درصد ) 1/1و 
و  هاییگردهما ها،شینفر( در هما 91درصد ) 52

 11نفر ) 52 یول کنندیشرکت م یفرهنگ یهانشست
 . کنندیشرکت نم هاشیهما نیدرصد( در ا

ر ب انیدانشجو یبندبه دست آمده از گروه جینتا
در  نیانگیاز م اریشاخص تفاوت انحراف مع یمبنا

ورد م یرهایبه لحاظ متغ نییسطوح باال، متوسط و پا

نشان داده شده است.  2در جدول  قیتحق یبررس
در  یافراد مورد بررس یهاپاسخ جیطور که نتاهمان

ش آن )هو یهالفهو مؤ یفرهنگ تیقابل ریرابطه با متغ
( نشان یو مهارت فرهنگ یفرهنگ یآگاه ،یفرهنگ

سه مؤلفه در سطح متوسط  یفراوان عیتوز دهد،یم
 نیانگیبا م یمؤلفه مهارت فرهنگ نیچنهم باشد؛یم

 نیگانیبا م یفرهنگ یو آگاه تیاولو نیدر باالتر 18/1
 ریآخر قرار دارد. در رابطه با متغ تیدر اولو 81/2

 تینیع افته،یآن )تجسم  یهاو مؤلفه یهنگفر هیسرما
 ویانگپاسخپاسخ  یفراوان عیشده( توز نهینهاد افته،ی
لفه مؤ ریمتغ نی. که در اباشدیدر سطح متوسط م زین

قرار  تیاولو نیدر باالتر 21/1 نیانگیبا م افتهیتجسم 
و  19/1 ،یفرهنگ تیقابل ریمتغ یکل نیانگیدارد. م

 .محاسبه شد 95/2 زین یفرهنگ هیکل سرما نیانگیم
 یرهایمتغ یریگاندازه یهارد مدلبه منظور برآو

 AMOSافزار در نرم یدییتأ یعامل لیاز تحل قیتحق
استفاده شد. الزم به ذکر است قبل از انجام  21نسخه 

 یهاهیگو شیبه منظور پاال ،یدییتأ یعامل لیتحل
استفاده شد و  یاکتشاف یعامل لیاز تحل ،یاضاف
حذف شدند و تعداد  5/2 زکمتر ا یبا بار عامل یهاهیگو
 یعامل لی. پس از انجام تحلافتندی لیتقل رهایمتغ

موردمطالعه با  یهاسازه یریگمدل اندازه ،یاکتشاف
 قرار یموردبررس یدییتأ یعامل لیاستفاده از تحل

به برازش مطلوب  دنیرس یمرحله برا نیگرفت. در ا
از  هیگو کی ،یفرهنگ تیقابل یریگدر مدل اندازه

و دو  یآگاه ریاز متغ هیدو گو ،یهوش فرهنگ ریمتغ
در مدل  نیچنحذف شد. هم یاز مهارت فرهنگ هیگو

هنگ فر ریاز متغ هیدو گو ،یفرهنگ هیسرما یریگاندازه
از  هیگو کیو  افتهی تینیاز ع هیدو گو افته،یتجسم 

 شده حذف شد. نهیفرهنگ نهاد ریمتغ
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 یفرهنگ یهامؤلفه هیبر پا گویانپاسخپراکنش  -2جدول 

 مؤلفه متغیر
 زیاد متوسط پایین

 انحراف معیار میانگین*
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 قابلیت فرهنگی

 21/2 21/1 12 29 1/11 51 1/12 21 هوش فرهنگی

 51/2 81/2 12 25 1/22 12 1/21 21 آگاهی فرهنگی

 11/2 18/1 1/21 21 19 51 1/12 28 فرهنگیمهارت 

 سرمایه فرهنگی

 11/2 21/1 1/21 22 1/22 11 1/11 21 افتهیتجسم 

 28/2 12/2 1/28 22 1/22 11 1/29 21 عینیت یافته

 18/2 18/2 1/11 21 1/22 11 1/25 19 نه شدهینهاد

 ادیز یلی: خ5 اد،ی: ز2: متوسط، 1: کم، 2کم،  یلی: خ1*

 

 قیتحق یهاسازه یریگاندازه بیضرا -3جدول 
 یداری معنسطح  ( tمقدار ) نسبت بحرانی خطای استاندارد راستانداردیغمقدار بار عاملی  مؤلفه متغیر

 قابلیت فرهنگی

 - - - 1 152/2 هوش

 221/2 911/1*** 122/2 829/2 121/2 آگاهی

 221/2 911/1*** 111/2 25/1 118/2 مهارت

 سرمایه فرهنگی

  - - 1 529/2 افتهیتجسم 

 229/2 151/2** 129/2 918/2 191/2 عینیت یافته

 222/2 822/2** 511/2 112/1 11/2 نه شدهینهاد

 891/2 IFI=  812/2؛ GFI=  892/2؛ CFI=  211/2؛ RMR= 218/1 ؛ Relative Chi-square=  251/2؛ RMSEA=  

 
 یبرازش به دست آمده برا یهاشاخص ریمقاد

نشان  1در جدول  قیتحق یهاسازه یریگاندازه دلم
 یاز برازش قابل قبول یریگاندازه یها. مدلدهدیم

 . باشندیبرخوردار م
 یها( همه مؤلفهCR) 1ینسبت بحران ای t مقدار

طح در س ،یفرهنگ هیو سرما یفرهنگ تیقابل یهاسازه
هرکدام از  دهدیبه دست آمد که نشان م یداریمعن

 یفرهنگ هیو سرما یفرهنگ تیقابل یهاسازه یهامؤلفه
داشتند.  یداریها، سهم معنسازه نیا یریگدر اندازه

 یهاهرکدام از سازه یهامؤلفه یعامل یهابار ریمقاد
 تیقابل یهامؤلفه نیموردمطالعه نشان داد از ب

سهم  نیترشیب یمؤلفه مهارت فرهنگ یفرهنگ
( را 121/2سهم ) نیکمتر یفرهنگ ی( و آگاه118/2)

از  نیچندارا بودند. هم یفرهنگ تیقابل یریگدر اندازه
 نهیمؤلفه فرهنگ نهاد ،یفرهنگ هیسه مؤلفه سرما نیب

 افتهی تینی( و فرهنگ ع11/2سهم ) نیترشیشده ب
 هیسازه سرما یریگ( را در اندازه191/2سهم ) نیکمتر
 .(1داشتند )جدول  یگفرهن

 یابیو دست یریگاندازه یهاپس از برآورد مدل
 تیها، ابتدا به منظور آزمون اثر قابلبرازش مطلوب آن

 انیدانشجو یفرهنگ هیسرما یبر رو یفرهنگ
اجرا  2آن مطابق با شکل  یموردمطالعه، مدل ساختار

آن صورت گرفت.  یشد و اصالحات و برازش الزم بر رو
 دهدینشان م 2برازش در شکل  یهاشاخص ریمقاد

 جیبرخوردار است. نتا یاز برازش مطلوب یمدل ساختار
 تیکه قابل دهدینشان م 2به دست آمده در جدول 

 کی یدر سطح خطا یداریمثبت و معن ریتأث یفرهنگ
 هیفرض دییدارد )تأ یفرهنگ هیسرما یدرصد بر رو

 29 یگرهنف تیقابل ریکه متغ ی(. به طورقیتحق یاصل
 نییبرا ت انیدانشجو یفرهنگ هیسرما راتییدرصد از تغ

(. در مرحله بعد به منظور آزمون 2نمود )شکل 
 میاثرات مستق ق،یسه گانه تحق یفرع یهاهیفرض

 یبر رو یو مهارت فرهنگ یهرکدام از ابعاد هوش، آگاه
 یدر قالب مدل ساختار انیدانشجو یفرهنگ هیسرما

 1طور شکل قرار گرفت. همان یموردبررس یگرید
 به  یمطلوب برازش  از   یساختار مدل  دهدیم اننش
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 قیتحق یساختار یهابه دست آمده از مدل جیخالصه نتا -7جدول 

2) ضریب تبیین نسبت بحرانی خطای استاندارد استانداردشدهضریب  اثر
R ) 

 29/2 11/2** 128/2 511/2 بر سرمایه فرهنگی  قابلیت فرهنگی

 21/2** 212/2 128/2 بر سرمایه فرهنگی هوش فرهنگی

 92/1 215/2 119/2 آگاهی فرهنگی بر سرمایه فرهنگی 22/2

 21/2** 212/2 211/2 مهارت فرهنگی بر سرمایه فرهنگی

 
 دانشجویانمدل تحلیل اثر قابلیت فرهنگی بر سرمایه فرهنگی  -2 شکل

 
  مدل تحلیل اثر ابعاد قابلیت فرهنگی بر سرمایه فرهنگی دانشجویان -3 شکل

 به جی. نتاباشدیبرخوردار م یاصل یهالحاظ شاخص
هوش  یرهایمتغ دهدینشان م 2دست آمده در جدول 

 یبر رو یداریاثر مثبت و معن یو مهارت فرهنگ
 22که  یداشتند به طور انینشجودا یفرهنگ هیسرما

 نییبت را انیدانشجو یفرهنگ تیقابل راتییدرصد تغ
 یفرهنگ یآگاه ریمتغ 2جدول  یهاافتهینمودند. طبق 

 انیدانشجو یفرهنگ هیسرما یبر رو یداریاثر معن
 نداشت.

 یریگجهینت و بحث
 یهایگذاراثر لیو تحل یباهدف بررس قیتحق نیا
 ،یآن )هوش فرهنگ یهاو مؤلفه یفرهنگ تیقابل

 یفرهنگ هی( بر سرمایمهارت فرهنگ ،یفرهنگ یآگاه
پژوهش نشان داد  یهاافتهیانجام شد.  انیدانشجو

 یهاازنظر مؤلفه یمورد بررس گویانپاسخ ترشیب
سطح  در یهنگفر یتیقابل یهاو مؤلفه یفرهنگ هیسرما

 ینگفره تیطور که گفته شد قابلمتوسط بودند. همان
مداوم دانش و مهارت در رابطه با تعامالت  ندیفرآ کی
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ها تنها به بعد راستا دانشگاه نیاست؛ در ا یفرهنگ
 یلیکه شامل مدارک تحص ،یفرهنگ هیسرما ینهاد

است که تمرکز  یدر حال نیا کنند،یتوجه م باشد؛یم
بر  دیبا ان،یها عالوه بر ارائه مدرک به دانشجودانشگاه

 تیو ذهن تیشخص ان،یدانشجو یهایانمندپرورش تو
 تیقابل ریتأث یباشد. بررس زین انیو رفتار دانشجو

داد  نشان انیدانشجو یفرهنگ هیسرما یبر رو یفرهنگ
 هیرماس یبر رو یداریاثر مثبت و معن یفرهنگ تیقابل

مدل  جینتا نیچنداشت. هم انیدانشجو یفرهنگ
 ی)هوش، آگاه یفرهنگ تیقابل یهااثرات مؤلفه لیتحل

 یهانشان داد مؤلفه یفرهنگ هیسرما یو مهارت( بر رو
 یبر رو یداریاثر مثبت و معن یهوش و مهارت فرهنگ

اثر  ،یفرهنگ یداشتند، اما آگاه یفرهنگ هیسرما
 نینداشت. که ا یفرهنگ هیسرما یبر رو یداریمعن

(؛ )تمنا 1182)راد و همکاران،  قاتیتحق جیبا نتا افتهی
(؛ )جونز و 2215(؛ )آنگ و همکاران، 1185 ،یو صمد

 نیندارد. محققان در ا یخوان( هم2222همکاران، 
 یفرهنگ یاند هرچه آگاهداشته انیمطالعات ب

 زین یفرهنگ هیسرما زانیم ابدی شیافزا انیدانشجو
ه ک شودیم شنهادیپ نی. بنابراافتیخواهد  شیافزا

 فیبر وظا یخود مبن یاصل فهیها عالوه بر وظدانشگاه
 زین یانسان یهاهیسرما نیتردر پرورش مهم ،یآموزش

و  یمرکز آموزش کیتالش کنند و بتوانند به عنوان 
قا را ارت انیدانشجو یو اجتماع یسطح فرهنگ ،یفرهنگ

در بطن  دیبا یمنظور موضوعات فرهنگ نیدهند. به ا
وجود  یها و مراکز آموزش عالدانشگاه یاهبرنامه

 انیدانشجو یو فرهنگ یداشته باشند، تا سطح آگاه
 یمیو نامدار جو ینیدر نیچن. همابدیبهبود  زین
 یفرهنگ نیب یهاتیصالح نی( معتقدند که ب1181)

 نیو تعامل ب شودیرا شامل م رهیکه دانش، مهارت و غ
ود رابطه وج ستهیرفتار و گفتار شا قیاز طر یفرهنگ

 یگفت تعامل فرهنگ توانیم گریدارد، به عبارت د

که  است یفرهنگ هیسرما افتهیاز مؤلفه تجسم  یبعد
 یشناسروش ،یدانش فرهنگ ،یزبان تیبه عنوان صالح

 مثبت هوش ری. با توجه به تأثشودیم فیتعر رهیو غ
 نتوایمطالعه، م نیدر ا یفرهنگ هیبر سرما یفرهنگ

 یشناخت یگرفت که هوش فرهنگ جهیگونه نت نیا
 یفرهنگ یهاها و تفاوتدرک فرد از شباهت نگرایب

 یو شناخت یذهن یهاو نقشه یاست و دانش عموم
رو،  نی. از ادهدیرا نشان م گرید یهافرد از فرهنگ
 دهدیبه فرد اجازه م یشناخت یهوش فرهنگ

ها در را درک کرده و از آن یفرهنگ یهااشتراک
و  ایسپهرن گر،ید ی. از طرفردیبهره گ رتباطا یبرقرار

آموزش و  نیمعتقدند که ب زی( ن1182همکاران )
 یو بهبود آن رابطه مثبت و معنادار یفرهنگ هیسرما

 توانیم زین قیتحق نیا جیوجود دارد، که طبق نتا
قا در ارت یها و مراکز آموزش عالگفت که نقش دانشگاه

 یاتیح اریبس انیدانشجو یفرهنگ هیو بهبود سرما
ه ها توجکه دانشگاه شودیم شنهادیپ نیاست. بنابرا

داشته باشند و با  یفرهنگ هیبه مقوله سرما یخاص
در و رابطه  ییدانش افزا یهاها و کارگاهدوره یبرگزار

 یهااقوام مختلف و توجه به جنبه یهابا فرهنگ زبان
ا با ر انیدانشجو ،یفرهنگ هیابعاد سرما یباشناختیز

اقوام مختلف  یهافرهنگ نیموجود در ب یهااشتراک
خود  یهاهیکشور آشنا سازند در ارتقاء و بهبود سرما

کار بدون شک اگر  نیبهبود بخشند. ا حیبه طور صح
 ییابسز ریتأث ردیبه طور مستمر و نظام مند صورت گ

 نایدانشجو نیمشترک در ب هیانسجام و روح جادیدر ا
در راستا توسعه  دگردانخواهد بود و به صورت خو

  .گام خواهند برداشت. یفرهنگ یهاتیعالف

 هانوشتپی
1- Giorgetti et al 
2- ISDM=Interval Standard from Mean 
3- Critical Ratio 

 

 هابعمن
بر اعتماد  یفرهنگ هیسرما ریتأث ی(. بررس1185مله، ه. ) یح.، و رازق ،یچوب بست زادهیق.، جان عل ،یمیابراه

جوانان،  ینامه مطالعات جامعه شناختسال و باالتر شهر تهران(. فصل 19: شهروندان ی)مطالعه مورد یاجتماع
1 (21 ،)22-25 . 
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نامه صل. دو فانیدانشجو یلیتحص شرفتیبر پ یفرهنگ هیسرما ریتأث ی(. بررس1182ا. ) ان،یدریفرد، ا.، و ح ییبابا
 . 111-122(، 1) 11 ،یعلوم اجتماع

هوش  یهامؤلفه ری(. تأث1181ف. ) ،یده یرعلیپ یس.، و قربان ،یمحمد یو.، ص ،یآباد یزن، ع. ح.، عل پاپ
آموزش  تیرینامه پژوهش مد. فصلیدانشگاه راز یکشاورز انیدانشجو نانهیبر رفتار کارآفر یفرهنگ

 . 111-129(، 28) 1 ،یکشاورز
از  انیدانشجو یآگاه زانیبا م یاجتماع هیو سرما یفرهنگ هی(. رابطه سرما1185) هیسم ،یس.، و صمد تمنا،

 . 88-121(، 1) 22 ،یدر آموزش عال یزیرنامه پژوهش و برنامه. فصلیفرهنگ دانشگاه
دانش آموختگان. علوم  یبر توسعه عموم یکشاورز یعال یهاآموزش ری(. تأث1191م. ) ،ی.، و مشهدی ،یحجاز

 . 21-22(، 1) 1 ران،یا یو آموزش کشاورز جیترو
مطالعه  یکاربست راهبردها زانیبا م یفرهنگ هیرابطه سرما ی(. بررس1181ن. ) ،یخ.، و جبار ،یگرج یدریح

(، 2) 1 ،یتوسعه در آموزش پزشک یگرگان. مجله راهبردها یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یریادگیو 
11-8 . 

 کردیبا رو یفرهنگ نیب تیبا صالح یفرهنگ نیارتباط تعامل ب ی(. بررس1181ا. ) ،یمیو. م.، و نامدارجو ،ینیدر
 انینامه مطالعات مو بلوچستان(. فصل ستانیدانشگاه س انی)موردمطالعه، دانشجو یمعادالت ساختار

 . 11-58(، 12) 1 ،یفرهنگ
 یبا هوش فرهنگ یفرهنگ هیرابطه سرما ی(. بررس1182ف. ) ،یف.، و سلمان زاده مظلوم ،یمظفر نیف.، ام راد،

 . 118-111(، 11) 2 ،ی. مطالعات جامعه شناسزیتبر یهارستانیدب رانیمد
معاصر.  یهاها در مواجهه با چالشو دانشگاه یعلم ینهادها تی(. مسئول1185ث.، و محمدزاده، ج. ) ،یمیرح

 . 12-28(، 15) 5 ن،ینامه حبل المتفصل
ها. آن یشغل تیدر دسترس جوانان بر هو یهاهیسرما ریتأث ی(. بررس1182پور، ح. ض. )ا.، و نسب رستگارخالد،
 . 15-12(، 25) 1دانشگاه شاهد،  پژوهشی – ینامه علمدو فصل

نامه . فصلرانیدر ا یفرهنگ هی(. رابطه آموزش با ارتقا سرما1182س. ر. ) ،یریام یر.، دالور، ع.، و صالح ا،ین سپهر
 . 1-29(، 19) 11 ،یتیترب یشناسروان

 انیبدن در م تیریبا مد یفرهنگ یۀ(. ارتباط سرما1181ک. ) ،یاقدم، م. ب.، و کوه زادهیب.، عل ،یسلطان دیسع
 . 191-225(، 1) 21 ،ی. رفاه اجتماعزیدانشگاه تبر انیدانشجو

و عوامل مؤثر بر  یهنگفر هیسرما یهاشاخص یجامعه شناخت لی(. تحل1182ز. ) ،یم. ح. و اسکندر ان،یشربت
 -ینامه مطالعات فرهنگ. فصلنیقا ینور و آزاد اسالم امیپ یهادختر دانشگاه انی: دانشجویآن مطالعه مورد

 . 51-92(، 2) 12خراسان،  یاجتماع
. فرهنگ در یکشاورز انیدانشجو یفرهنگ یهاتیقابل ی(. بررس1181زاده، ا.، و عبداهلل زاده، غ. ح. ) فیشر

 . 21-19(، 12) 2 ،یاسالمدانشگاه 
در محالت شهر تهران  یفرهنگ -یاجتماع یهاتیقابل یابی(. ارز1182م. ع. ) ،یجیع.، و خل ،یاالسالم خیش

 5چشم انداز زاگرس،  ییاینامه جغراف. فصلElectreبا استفاده از روش  22محالت منطقه  ینمونه مورد
(11 ،)98-15 . 

 یاجتماع هیبا هدف توسعه سرما یپژوهش یشیزا یهامدل شرکت ی(. طراح1185ت. ) ،یتیع.، و عنا پور،یعال
 . 1-21(، 1) 1 ،یاجتماع هیسرما تیریها. مددر دانشگاه

بر ارتباطات  یفرهنگ هیسرما ریتأث یجامعه شناخت ی(. بررس1185پور، م.، و فرزام، ن. )ع. ا.، شارع ان،یروزجائیف
 . 1-11(، 15) 11ارتباطات، -. مطالعات فرهنگیاجتماع یبر مدارا دیبا تأک یفرد نیب
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)مطالعه  یفرهنگ نینماد هیو سرما یفرهنگ هیرابطه سرما ی(. بررس1181ا. ) ،یمی. م.، و نامدار جوی ،یقاسم
 . 1-21(، 25و22) 15 الم،ینامه فرهنگ ا(. فصلالمیا یدانشگاه دولت انی: دانشجویمورد

و سالمت روان بر کاهش  یهوش معنو ،یجانی(. اثر هوش ه1181زاده، ن. ) یر.، و ول ،یح.، زارع ،یمیکر
ش پژوهش آموز تیرینامه مد. فصلیکشاورز انیدانشجو یلیعملکرد تحص شیو افزا یلیتحص یافسردگ
 . 155-118(، 21) 12 ،یکشاورز

 قاتینامه تحقها. فصلگاهو رسالت دانش یفرهنگ تیهو ،ی(. جامعه اطالعات1181ز.، و احمدوند، ع. م. ) ان،یمیکر
 . 21-11(، 1) 5 ،یفرهنگ

 انیدانشجو یاجتماع هیبر سرما یهوش فرهنگ ری(. تأث1182ع. ) ان،یپور بخشا.، و ،ینیچلک، ا.، حس یموسو
 . 11-91(، 2) 12 ،یآموزش تیریمد یهاینور و مرکز رامسر(. نوآور امی: دانشگاه پی)مطالعه مورد

کارکنان در  یفرهنگ هی(. عوامل مؤثر بر سرما1181ز. ) ،یآران یم.، و پرور ،یم.، جعفرپور برزک ،ینصرآباد
 . 121-112(، 21) 9و ارتباطات،  ی. مطالعات فرهنگدگلیکاشان و آران و ب یهاشهرستان

در  یدانشگاه شیدانش آموزان پ یلیتحص تیبر موفق یفرهنگ هیسرما ینابرابر ری(. تأث1191م. ) ،ینوغان
 . 11-121(، 1) 21 ت،یو ترب می. تعلیبه آموزش عال یابیدست

 یاجتماع تیخانواده با هو یفرهنگ هیرابطه سرما یجامعه شناخت نیی(. تب1191م. ) ،یم.، و نصرآباد ،یازین
 . 55-92(، 1) 9 ،ینامه مطالعات ملجوانان. فصل

جامعه. پژوهشگاه  یها در توسعه فرهنگدانشگاه یفرهنگ یهاتی(. نقش فعال1182م. ر. و رامشگر، ر. ) ،یستانین
 121-118، 11شماره  ،یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

و ابعاد آن بر  یفرهنگ هیسرما ریتأث یجامعه شناخت ی(. بررس1181ش.، و جهانبخش، ا. ) ان،یپناه، ر.، به زدانی
 .1-22(، 22) 18ارتباطات، -)موردمطالعه: شهر تهران(. مطالعات فرهنگ یاجتماع تیمقبول
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Abstract 

Given the rapid changes in this century, the agricultural education system, in addition to the 

educational and technical aspects, must assist students and other stakeholders in acquiring cultural 

and social skills and abilities. So, the purpose of this applied research was to analyze the effects 

of cultural capability on cultural capital among agricultural students at the University of Zanjan. 

This quantitative research in terms of data collection and analysis is a field study and in terms of 

the possibility and ability to control variables, is a causal-relational research. The statistical 

population of the study was 1023 person of agricultural students studying at the University of 

Zanjan in the academic year 2018-2019 (N=1023). The sample size determined via Krejcie and 

Morgan’s table (n=284). The sampling method was proportional stratified random sampling. The 

research instrument was a questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was 

confirmed by a panel of agricultural extension and education experts. The reliability of the 

questionnaire was confirmed by calculating the ordinal theta between 0.74 to 0.94 and composite 

reliability between 0.72 to 0.97. SPSS software and structural equation modeling methods in 

AMOS software were used to process the data. Descriptive findings showed that the cultural 

capability of students was at a moderate level (3.18 out of 5) and their cultural capital was 

calculated lower than average (2.85 out of 5). The results of the structural model showed that 

according to the viewpoint of students, the cultural capability has a significant and positive effect 

on the cultural capital. Also, the cultural intelligence and skills of students have a positive and 

significant effect on cultural capital and the structural model analysis showed that cultural 

capability can explain 28% of students' cultural capital changes. 
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