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Article Type 
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 Purpose: The purpose of this study was the impact of social capital 

on the development of social entrepreneurship in the Imam 

Khomeini (RA) Relief Committee of Fars Province. 

Materials and Methods: The research method was applied in terms 
of its purpose, and descriptive in terms of contextualization. The 

statistical population included 1434 employees and organizational 

managers of the Imam Khomeini Relief Committee (RA) in Fars 
Province. Using Cochran's formula, the sample size was determined 

to be 303. The sampling method was a random cluster design. The 

data collection method in the present study was a library, and the 

measurement tool included a researcher-made questionnaire, whose 
construct validity was confirmed using the factor analysis method 

and its reliability value was confirmed through Cronbach's alpha test 

coefficient. In order to analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov 
K-S test was used for the normality of the research variables and to 

answer the research questions, regression analysis and structural 

equations were used using SPSS22 and LISREL software. 
Findings: The findings showed that 75 social entrepreneurships in 

the Imam Khomeini (RA) relief committee of Fars province have 

dimensions and components of social capital which have seven 

dimensions: 1. Structural, 2. Cognitive, 3. Communication, 4. 
Normative, 5. micro level, 6. middle level, 7. macro level. It 

Depends. These dimensions can explain social entrepreneurship 

which has eighteen dimensions: 1. Agents of change in the social 
sector, 2. Social mission, 3. Innovation, 4. Adaptation and learning 

5. Accountability 6. Entrepreneurial programs 7. Basic principles of 

entrepreneurship 8. Background factors 9. Policy factors, 
institutions and legality 10. Factors of self-sufficiency 

entrepreneurship education 11. Work facility factor 12. Opportunity 

identification 13. Risk taking 14. Innovative culture 15. Agile 

structure 16. Social health 17. Altruistic benevolence 18. Network 
factors. explain and predict 

Conclusion: In other words, the elements and components and sub-

components of social capital are 75% effective in social 
entrepreneurship in the Imam Khomeini Relief Committee (RA) of 

Fars province. 
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  و همکاران     رحیمی سمیه  142

 

 1401، تابستان 6 دوره  با محوریت سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی-فصلنامه علمی

 اجتماعی کارآفرینی توسعه بر اجتماعی سرمایه تاثیر
 استان( ره) خمینی امام امداد کمیته: مطالعه مورد)

 (فارس
 

 1رحیمی سمیه
 .نایرا مشهد، ،اسالمی آزاد دانشگاه مشهد، واحد ، تربیتی علوم گروه

 
 *2ناصری سادات نازیا
 نایرا مشهد، ،اسالمی آزاد دانشگاه مشهد، واحد ، تربیتی علوم گروه

  (مسئول نویسنده)
 

 3فریبرزی الهام
  نایرا مشهد، ،اسالمی آزاد دانشگاه مشهد، واحد ، تربیتی علوم گروه

 
 چکیده

 توسعه بر اجتماعی سرمایه تاثیر حاضر پژوهش از هدف: هدف
 فارس استان( ره) خمینی امام امداد کمیته در اجتماعی کارآفرینی

 .بود
 نظر از و کاربردی، هدف حیث از پژوهش روش: ها روش و مواد

 کارکنان شامل آماری جامعه. بود یابی زمینه نوع از توصیفی روش
 دادتع به فارس استان( ره) خمینی امام امداد کمیته سازمانی مدیران و

 عدادت به  کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم. بود  نفر 1434
. بود ایخوشه تصادفی شکل یه گیرینمونه روش. شد نفرتعیین 303
 ابزار و ای،کتابخانه حاضر پژوهش در اطالعات آوری جمع روش
 ن،آ سازه روایی که بود، ساخته محقق پرسشنامه شامل گیری اندازه

 بضری طریق از آن پایایی مقدار و عاملی تحلیل روش از استفاده با
 و هتجزی منظور به. گرفت قرار تایید مورد  کرونباخ آلفای آزمون
 جهت K-S اسمیرنوف -کلموگوروف آزمون از هاداده تحلیل
 سواالت به پاسخگویی جهت و پژوهش متغیرهای بودن نرمال

 نرم زا استفاده با ساختاری معادالت  و رگرسیونی تحلیل از پژوهش
  .شد استفاده  LISREL و SPSS22 افزارهای

 کمیته در اجتماعی کارآفرینی 75 که داد نشان  هایافته: هایافته
 سرمایه های مولفه و ابعاد به فارس استان( ره) خمینی امام امداد

. 3 ، شناختی. 2 ، ساختاری. 1: بشرح بعد  هفت دارای که اجتماعی
  کالن سطح. 7 ، میانی سطح. 6 ، خرد سطح. 5 ، هنجاری. 4 ، ارتباطی

 هک اجتماعی کارآفرینی توانندمی ابعاد این که. است وابسته. باشدمی
. 2 ، اجتماعی بخش در تغییر عامالن.1: . بشرح بعد هجده دارای

 پاسخگویی. 5 یادگیری و تطابق. 4 ، نوآوری. 3 ، اجتماعی مأموریت
 عوامل. 8 کارآفرینی اساسی اصول. 7 کارآفرینانه های برنامه. 6

 آموزش عوامل. 10 قانونمندی و نهادهای سیاستی، عوامل. 9 ای زمینه
 فرصت شناسایی. 12 کار تسهیالت عامل. 11 خودکفایی کارآفرینی

. 16  چابک ساختار. 15  نوآور فرهنگ. 14 پذیری ریسک. 13
شبکه عوامل. 18  دوستانه نوع خیرخواهی.  17 اجتماعی سالمت

 .کنند بینی پیش و تبیین را. باشد می  ای
 ایهسرم هایمولفه زیر و هامولفه و عناصر عبارتی به  :گیری نتیجه

 امام امداد کمیته در اجتماعی کارآفرینی در درصد 75 اجتماعی
   .هستند موثر فارس استان( ره) خمینی

 
 کمیته ، اجتماعی سرمایه ، اجتماعی کارآفرینی: کلیدی واژگان

   خمینی امام امداد

 02/03/1401 تاریخ دریافت:
 10/05/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولnaseri5586@mshdiau@ac.ir
 

 

 مقدمه
 مباحث کنار در اخیر سال های در که موضوعاتی جدیدترین از

 است، مطرح گردیده سازمانی و اقتصادی کارآفرینی به مربوط

 از شاخه ای اجتماعی کارآفرینی است. اجتماعی کارآفرینی

 جامعه مأموریت های رسالت و که شود می محسوب کارآفرینی

تحقق اجتماعی و  معضالت حل دنبال به و می کند دنبال را
اجتماعی  کارآفرینی در واقع در می باشد. مأموریت های اجتماعی

 وجود اجتماعی تغییر جهت پتانسیلی که می دهد تشخیص فرد

 به آن برای تغییر را هزینه و انرژی زمان، راستا این در و دارد

 جدیدی نسبتا مفاهیم از اجتماعی کارآفرینی اگرچه می برد. کار

 است، شده مطرح ادبیات کارآفرینی در اخیر سال های در که است

ارزش  خلق همچون اجتماعی کارآفرینی در بحث مورد مفاهیم
 نیازهای رفع اجتماعی، فعالیت های مشارکت در اجتماعی، های

 جوامع در تمدن ایجاد همپای و دیرینه سابقه ای  … و اجتماعی

 در می شود نامیده اجتماعی کارآفرینی امروز دارد. آنچه بشری

ما  کشور در ویژه به که است بوده خیریه کارهای اساس گذشته
 صاحب نظران از بسیاری اخیر هایسال دارد. در طوالنی سابقه ای

 معضالت و مسائل حل به توجه بدون که رسیده اند نتیجه این به

می  ممکن غیر امری جوامع برای پایدار توسعه به اجتماعی رسیدن
 جوامع، نابرابری در و فقر گسترش به توجه با دلیل همین به باشد.

 چشمگیری افزایش اجتماعی کارآفرینی به توجه اخیر سالهای در

 و مختلف جوامع در غیردولتی گوناگونی سازمان های و یافته
 اجتماعی معضالت این حل که گردیدند تاسیس ایران در همچنین

 داده قرار خود اصلی هدف جوامع توسعه موانع اصلی عنوان به را
بهره  راستا این در گوناگونی اجتماعی کارآفرینی الگوهای از و اند

(. برخی از محققان، کارآفرینی اجتماعی را فرآیندی 1گرفته اند)
متشکل از استفادۀ نوآورانه و ترکیب منابع برای شناسایی و بهره 
گیری از فرصت ها می دانند که هدف از آن تسریع در تغییرات 

نیازهای اساسی انسان به شکلی پایدار است. اجتماعی با هدف رفع 
زهرا و همکاران  معتقدند کارآفرینی اجتماعی دربرگیرندۀ فعالیت 
ها و فرآیندهای کشف، تعریف و بهره گیری از فرصت ها به منظور 
بهبود ثروت های اجتماعی از طریق ایجاد شرکت های جدید یا 

(. در 1)مدیریت سازمان های موجود به شکلی نوآورانه است
مطالعاتی که در مورد کارآفرینی و کارآفرینان صورت می گیرد، 
همواره این سوال مطرح است که الزمۀ کارآفرینی چیست و چگونه 
می توان آن را در جامعه نهادینه کرد و زمینه ظهور آن در جامعه 
را فراهم آورد؟ مطالعات بسیاری در جهت پاسخ به این سؤاالت 

ه این ترتیب تئوری سرمایۀ اجتماعی به صورت گرفته است و ب
(. کارآفرینی، از دید دانشمندان 2تحقیقات کارآفرینی راه یافته است)

علوم اجتماعی فرآیندی است که در شبکه متغیری از روابط 
اجتماعی واقع شده است و این روابط اجتماعی می تواند رابطه 

 مایند. منظورکارآفرین را با منابع و فرصت ها، محدود یا تسهیل ن
از شبکه، مجموعه ای از افراد است که از طریق روابط خاصی با 
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یکدیگر در ارتباط هستند. لذا کارآفرینان در می یابند که اداره 
کردن محیط ناسازگار در اقتصاد در حال گذر، از طریق شبکه های 
ارتباطات فردی امکان پذیر است. زیرا که اتصاالت بین شبکه ها، 

منابع و اطالعات را فراهم کرده و امکان دسترسی به  دسترسی به
منبعی را که خود فد به تنهایی قادر به دست یابی به آن ها نیست، 
فراهم آورده و عالوه بر این به یافتن سرمایه گذاران و حمایت دولت 
و قانونگذاران نیز کمک می کند. کارآفرین در هر مرحله از 

 ظام مشاوره ای و پشتیبانی نیرومندفعالیت کارآفرینانه اش به یک ن
نیاز دارد؛ این شبکه ها به ویژه، در نخستین مراحل فعالیت برای به 
دست آوردن اطالعات و مشاوره نقش مؤثری ایفا می کنند. بر پایۀ 
این دیدگاه وجود یا نبود شبکه های پشتیبانی در توسعه ی کارآفرینی 

نوان یک پدیدۀ اجتماعی سرمایه اجتماعی به ع .تأثیرگذار می باشد
باعث بروز خالقیت، ایده پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه و 

 (.  3ریسک پذیری می شود)
مفهوم سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه قوانین، هنجارها 

هایی که در قلب ها  و اندیشه ها نوشته شده است و بر  و ارزش
به این ترتیب، (. 4ارد )رفتارهای اجتماعی افراد، نظارت و حاکمیت د

تئوری سرمایه اجتماعی به تحقیقات کارآفرینی نیز راه یافته است. 
مبانی نظری کارآفرینی در تمام سطوح، اهمیت سرمایه اجتماعی را 
در درک این که چگونه افراد شبکه ها را خلق و آن ها را مدیریت 

  (.19 5می کنند، روشن می سازد)

قش بسیار مهم تر از سرمایه های فیزیکی امروزه سرمایۀ اجتماعی، ن
و انسانی در جوامع و سازمان ها ایفا می کند و شبکه های روابط 

(. در این 6جمعی، انسجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست)
راستا، سازمان کمیته امداد امام خمینی )ره( به عنوان یکی از 

اشد که یی می ببسترهای اصلی تشکیل شرایط کارآفرینی و اشتغال زا
در آن فرآیندی از سرمایه اجتماعی به تقویت این بستر کمک می 
نماید. کمیته امداد امام خمینی )ره( بستری برای خدمات مشاوره ای 
برای اقشار تحت پوشش این سازمان )مانند افراد بی سرپرست، زنان 
و جوانان و ... ( و عموم است که می تواند در فرآیند تولید 

نی نقش فعالی ایفا نماید. در قالب ایجاد اشتغال و ایجاد کارآفری
فرصت های شغلی به عنوان یکی از برنامه های مهم و محوری کمیته 
امداد، زمینه ای ایجاد می شود که درآمد اقتصادی، عزت نفس و 
خود باوری مددجویان تحت پوشش افزایش یافته، با ارئه تسهیالت 

زمینه راه اندازی کسب و کار و چون وام و خدمات مشاوره ایی، 
اشتغال یک تن یا بیشتر )اعضای خانواده یا غیر آن( توسط آنان فراهم 

(. طبق 7آید و در کسوت یک کارآفرین موفق ایفای نقش نمایند)
تحت حمایت مددجو  نفر 79677تعداد 1398آمار موجود تا سال 

طرح  1296کمیته امداد استان فارس قرار داشته اند. طی این سال 
اشتغال از سوی کمیته امداد این استان ایجاد شده که از این تعداد 

طرح اشتغال نیز برای مردان  818طرح اشتغال برای زنان و  478
خانوار در این  185تعداد  1398بوده است و طی پنج ماه اول سال 

طرح در  248طرح، 1296استان به خود کفایی رسیده اند. از تعداد 
طرح در زمینه خود اشتغالی بوده که  1048انگی و زمینه مشاغل خ

طرح اشتغال، تعداد  1296نفر ایجاد شغل شده است. از  1556برای 

مورد صنایع  72مورد دامپروری،  608طرح در مشاغل خدماتی، 432
 (.8مورد در بخش کشاورزی ایجاد شده است) 148دستی و 

ها و مدل های اما الزمه موفقیت کارآفرینی، برخورداری از روش 
است که کارآفرینان در رسیدن به اهداف اجتماعی خود اتخاذ می 
کنند. در هر جامعه ای کارآفرینان در حوزه های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی و ... به صورت بالقوه وجود دارند و در نتیجه باید تالش 
کرد که توانایی آن ها بیشتر شود و مهم تر از همه شرایطی را فراهم 

د که این کارآفرینان بتوانند ابراز وجود کنند و توانایی هایشان نمو
را به صورت بالفعل درآورند و علی الخصوص در زمینۀ کارآفرینی 
اجتماعی کمک به ایجاد سازمان هایی کارآفرین با الگوهای جدید 
می تواند تأثیر شایانی در حل معضالت اجتماعی جامعه داشته 

 اهداف که هستند هاییدولتی سازمانهای غیر (. سازمان9باشد)

 کاهش :مانند اجتماعی معضالت و مسائل حل به کمک آنها اصلی

 اهداف سایر و فقرا منافع ارتقا زیست، محیط حفظ امراض،

 نوع از این سازمان ها در کارآفرینی بنابراین می باشد. اجتماعی

 نوع این اصلی جهت گیری که است اجتماعی کارآفرینی

 اجتماعی اهداف سوی یا گروهی به فردی سود جای به کارآفرینی

می  شود نهادینه جامعه در اگر کارآفرینی از نوع این باشد. می
باشد. مسلماً  داشته اجتماعی رفع مشکالت در مهمی نقش تواند

طراحی الگوهای جدید در این گونه سازمان ها به کاهش معضالت 
خواهانه و فعالیت اجتماعی کمک می نماید و بین کوشش های خیر

های اقتصادی پیوند برقرار کرده و به سود اقتصادی و سود اجتماع 
خواهد انجامید. معضالت اجتماعی مانند بیکاری در هر جامعه ای 
یکی از بزرگترین موانع توسعه و پیشرفت آن جامعه محسوب می 
شود و رفع این معضالت نیازمند فعالیت های کارآفرینانه سازمان 

ت که حل مشکالت اجتماعی را سرلوحه فعالیت های خود هایی اس
قرار داده اند که این اقدامات منجر به بازگرداندن افراد منزوی و 
جدا افتاده به دامان جامعه می گردد؛ بنابراین بسیاری معتقدند که 
تقویت فعالیت های کارآفرینانه اجتماعی سازمان های اجتماعی 

ی )ره( نیاز مبرم جامعه امروز می همانند کمیته امداد امام خمین
باشد و بدون توجه ویژه به آن و عدم شناسایی الگوهای آن در 
جامعه، توسعه جوامع با مشکالت جدی مواجه خواهد شد؛ بنابراین 
هدف اصلی پژوهش ارائه الگویی کارآفرینی اجتماعی است که در 

ی آن توجه به سرمایه اجتماعی از ملزومات کارآفرینی محسوب م
 ی. ساختار1شامل هفت بعد) اجتماعی گردد. ایعاد مورد نظر سرمایه

. سطح 6. سطح خرد ، 5،  ی. هنجار4،  ی. ارتباط3،  ی. شناخت2، 
 دارای یاجتماع ینیکارآفرایعاد مورد نظر  و (. سطح کالن7،  یانیم

 یت. مأمور2،  یدر بخش اجتماع ییرعامالن تغ.1): بشرح بعد هجده
برنامه  .6 ییپاسخگو. 5 یادگیریتطابق و . 4ی ، . نوآور3،  یاجتماع

. 9 یا ینهعوامل زم. 8 ینیکارآفر یاصول اساس. 7 ینانهکارآفر یها
 ینیعوامل آموزش کارآفر .10 یو قانونمند ینهادها یاستی،عوامل س
 یسکر. 13فرصت  ییشناسا. 12کار  یالتعامل تسه. 11 ییخودکفا

سالمت  .16 ساختار چابک . 15 فرهنگ نوآور . 14 یریپذ
-.میی  (اعوامل شبکه .18 نوع دوستانه  یرخواهیخ.  17ی اجتماع

مدل پژوهش بر اساس ابعاد و مبانی نظری پژوهش  1.  در شکل باشد
 نشان داده شده است. 
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 نظری مبانی و ابعاد اساس بر پژوهش مدل :1 شکل

اصلی این پژوهش آن  پرسش شده، اشارههمچنین در راستای هدف 
است که  تاثیر سرمایه اجتماعی  بر توسعه کارآفرینی اجتماعی 

 چگونه است؟ 
 

 هاروش مواد و 
روش پژوهش حاضر از نظر اهداف، کاربردی و از نظر روش به 
دلیل اینکه به وضعیت آنچه رخ داده است توجه دارد،  توصیفی و 

مایشی است. در این نماید پیای استفاده میچون از روش پرسشنامه
شده تحقیق از روش پیمایشی جهت گرد آوری اطالعات استفاده 

های میدانی قرارداد. جامعه توان در زمره تحقیقاست، لذا آن را می

 ینیامداد امام خم تهیکم یسازمان رانیشامل کارکنان و مدآماری 
باشند.   حجم نمونه با می  نفر 1434)ره( استان فارس به تعداد 

-نفرتعیین شد. روش نمونه 303به تعداد  1استفاده از فرمول کوکران

ش اندازه گیری پژوه ابزار باشد. ای میگیری یه شکل تصادفی خوشه
 از استفاده با آن، سازه روایی که ساخته بود، محقق پرسشنامه شامل
 آلفای ضریب آزمون طریق از پایایی آن مقدار و عاملی تحلیل روش

ها و ابعاد مولفه 1در جدول  .مورد تایید قرار گرفت  کرونباخ
 دارمق عاملی  و تحلیل روش از استفاده پرسشنامه وهمجنین روایی با

 نشان داده شده است. کرونباخ آلفای ضریب آزمون طریق پایایی از
 

 

 قیمکنون تحق رهاییمرکب متغ ییایاستخرج شده و پا انسیمتوسط وار ریمقاد: 1جدول 

 ابعاد متغیر
 یآلفا یزانم

 کرونباخ

همبستگی سوال 
 با

 نمره کل
AVE CR MSV ASV 

 مستقل متغیر
 یه)سرما
 (یاجتماع
 

 02/0 004/0 800/0 552/0 0.36 0.770 یساختار
 02/0 004/0 835/0 580/0 0.42 0.790 یشناخت
 02/0 004/0 816/0 564/0 0.43 0.805 یارتباط
 02/0 004/0 790/0 770/0 0.38 0.870 یهنجار

 02/0 004/0 517/0 505/0 0.44 0.814 سطح خرد
 03/0 004/0 917/0 604/0 0.40 0.740 یانیسطح م

 03/0 004/0 800/0 592/0 0.38 0.770 سطح کالن

در  ییرعامالن تغ 
 یبخش اجتماع

0.765 0.33 610/0 928/0 004/0 02/0 

_________________________________ 
1-cochran formula 

  یاجتماع یهسرما

. 3،  ی. شناخت2،  ی. ساختار1

. سطح 5،  ی. هنجار4،  یارتباط

. سطح 7،  یانی. سطح م6خرد ، 

 کالن   

 ی اجتماع ینیکارآفر توسعه

. 2،  یدر بخش اجتماع ییر. عامالن تغ1 

. تطابق و  4،  ی. نوآور3،  یاجتماع یتمأمور

 ی. برنامه ها6 یی. پاسخگو5 یادگیری

.  8 ینیکارآفر ی. اصول اساس7 ینانهکارآفر

و  ینهادها یاستی،. عوامل س9 یا ینهعوامل زم

 ینی. عوامل آموزش کارآفر10 یقانونمند

. 12 رکا یالت. عامل تسه11 ییخودکفا

. 14 یریپذ یسک. ر13فرصت  ییشناسا

.  16. ساختار چابک  15فرهنگ نوآور  

نوع دوستانه    یرخواهی.  خ17 یسالمت اجتماع

 ی. عوامل شبکه ا18
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 وابسته متغیر
 ینی)کارآفر
 (یاجتماع
 

 02/0 004/0 881/0 558/0 0.43 0.751 یاجتماع یتمأمور
 03/0 004/0 605/0 580/0 0.38 0.870 ینوآور

 02/0 005/0 917/0 520/0 0.44 0.815 یادگیریتطابق و 
 02/0 004/0 700/0 518/0 0.40 0.769 ییپاسخگو

 

 یبرنامه ها
 03/0 005/0 417/0 650/0 0.49 0.870 ینانهکارآفر

 یاصول اساس
 02/0 005/0 835/0 580/0 0.38 0.880 ینیکارآفر

 02/0 005/0 816/0 564/0 0.33 0790 یا ینهعوامل زم

 

 یاستی،عوامل س
 02/0 005/0 928/0 770/0 0.43 0.805 یو قانونمند ینهادها

عوامل آموزش 
 ینیکارآفر

 ییخودکفا
0.870 0.38 505/0 800/0 004/0 03/0 

 02/0 005/0 835/0 604/0 0.44 0.814 کار یالتعامل تسه
 02/0 005/0 816/0 558/0 0.42 0.770 فرصت ییشناسا

 03/0 005/0 700/0 580/0 0.43 0.740 یریپذ یسکر
 02/0 004/0 542/0 520/0 0.38 0.870 فرهنگ نوآور
 02/0 005/0 917/0 518/0 0.44 0.720 ساختار چابک

 02/0 005/0 700/0 650/0 0.40 0.751 یاجتماعسالمت  

نوع  یرخواهیخ 
 دوستانه

0.770 0.49 680/0 705/0 005/0 03/0 

 03/0 0.005 835/0 640/0 0.52 0.860 یعوامل شبکه ا 

 سؤاالت همبستگی ضریب که است این از حاکی 1نتایج جدول 

از  بیشتر سوال هر پایائی و 3/0پرسشنامه باالتر از  کل نمره با
 سنجش متغیرها در سؤاالت دهدمی نشان که گزارش شد، 20/0

 آلفای روش به پایایی این بر عالوه برخوردارند. کافی دقت از

گزارش  70/0و پایایی مرکب نیز بیشتر از  60/0کرونباخ باالتر از 
 الزم دقت از سازه تعیین ها نیز درهمه عامل دهدمی نشان شد که

دهد که برای هر بخش نشان می 1جدول  نتایج برخوردارند. همچنین
CR > (AVE) وAVE> 0.5 روایی  از هامؤلفه نتیجه در

مؤلفه  هر برای که آنجایی از این بر عالوه برخوردارند گراهم
MSV < AVE وASV <AVE روایی بیانگر که است 

 که دهدمی نشان هایافته این است. هامؤلفه واگرای و تشخیصی

هم کند )رواییمی را برآورد پرسشنامه یک از عوامل، هدف هر
 چنان هامقیاس خرده که است این از حاکی نتایج چنینگرا( و هم

 شوند سازه یک به تبدیل هاهمه آن که ندارند باالیی همبستگی

، 5/0آلفای کمتر از  معموالًنیستند. از طرفی  تکراری هامؤلفه لذا و
، 7/0قابل قبول و باالتر از  7/0تا  5/0پایایی ضعیف، بیندهنده نشان

باشد. بدیهی است که هر چه این عدد نشان دهنده پایایی باالیی می
 دارای ضرایب باالتر  و در نتبجه مورد تاییدتر باشد، به یک نزدیک

باتوجه به ضرایب بدست آمده برای ابعاد مدل تحقیق، است. 
ایایی باالیی برخوردار هستند. همچنین ی تدوین شده از پپرسشنامه

-دهد دادهنشان می 2های برازندگی جدول طور که مشخصههمان

های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش 

های نظری مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه
 است.

 
 هایافته

 دهندگان پاسخ شناختی جمعیت هایویژگی
نظیر  ییمتغیرها بخش توصیفی جمعیت شناختی پژوهشدر 

با  (کاری، سمت شغلیسابقه و تحصیالت میزان سن، )جنسیت،
جداول نمودار فراوانی و درصد فراوانی مورد بررسی قرار  استفاده از

رین فراوانی بیشتگویان نشان داد نتایج فراوانی جنسیت پاسخند. گرفت
نفر  172دهندگان مرد به تعداد پاسخ در این جدول مربوط به

 63گویان نشان نتایج فراوانی سن پاسخ. بوده استدرصد(  56.76)
دهندگان نفر از پاسخ  78سال،  35تا  30دهندگان بین نفر از پاسخ

 48نفر باالی  70سال و  47تا  42نفر بین  92سال،  41تا  36بین 
 سال هستند.

نفر از  152که گویان نشان داد پاسختایج فراوانی مدرک تحصیلی ن
نفر دارای  102دهندگان پاسخ دهنده دارای مدرک لیسانس ، پاسخ

نتایج نفر دارای مدرک دکترا هستند. 49لیسانس و مدرک فوق
گان دهندکه اکثر پاسخ گویان نشان دادفراوانی سابقه خدمت پاسخ

 سمتوانی نتایج فرا(، هستند. %22.77سال ) 15تا  11سابقه کاری 
،   بخش یسرئدهندگان نفر از پاسخ 63 گویان نشان دادپاسخ شغلی

  هستند. کارشناسنفر  45ی ، و کارمند دفترنفر  98نفر معاون،  97
 تشخیص نرمال بودن متغیرها
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 K-Sاز آزمون ، پژوهش ازجهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای 
 استفاده شد.

 

 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق -آزمون کولموگروف: نتایج 2جدول
 بعد( 18) یاجتماع ینیکارآفر بعد( 7) یاجتماع یهسرما 

 303 303 تعداد نمونه

 هاکرانهبیشترین اختالف 
111/0 690/0 098/0 
103/0 617/0 056/0 
119/0- 095/0- 085/0- 

Z  965/0 605/0 
 720/0 680/0 سطح معناداری

از  Asymp Sig با توجه به بزرگتر بودن مقدار احتمال یا
فرض صفر که معتبر بودن توزیع  α=0.05احتمال خطای نوع اول

ها دارای توزیع اگر داده. لذا شودها است، رد نمینرمال برای داده
 .نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پارمتریک وجود دارد

 

 هاایت حجم نمونه و بررسی کفایت و تقارن دادهمحاسبه کف
و آزمون بارتلت روی  : نتایج حاصل از شاخص کا ام او3در جدول 

های موجود و شناسایی شده برای متغیرهای مدل پژوهش را شاخص
 توان مشاهده کرد.می

 و بارتلت : نتایج آزمون )کا ام او(3جدول 
 نتایج آزمون 

 هیسرما یکردبا رو یاجتماع ینیکارآفر توسعهمدل 
)ره( استان  ینیامداد امام خم یتهدر کم یاجتماع

 فارس

 0.992 (KMOگیری )ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 646789.061 کای اسکوئر

 4980 درجه آزادی

 **0.001 سطح معناداری

بوده  6/0بزرگتر از  (KMOآمده، شاخص )براساس نتایج به دست 
دهد که حاکی از کفایت و مقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان می

های شناسایی شده برای تحلیل عاملی حجم نمونه بر اساس شاخص
دهنده برای آزمون بارتلت نیز نشان 001/0داری بود. سطح معنی

جه همچنین با تومناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی بود. 

به اینکه در مدل ارائه شده، مسیرهای بین متغیرها همان موثر بودن 
 3برآورد بار عاملی و شکل  2عوامل مورد نظر هستند. در شکل 

 هر یک از متغیرها نشان شده است.  tضرایب 
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 عاملی بارهای تخمین حالت در پژوهش ساختاری مدل :2 شکل
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 t: مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب 3شکل 

 ردیکبا رو یاجتماع ینیابعاد کارآفر از یک هر وضعیت 4در جدول 
از )ره( استان فارس  ینیامداد امام خم یتهدر کم یاجتماع یهسرما

(  به همراه بار tطریق برآورد ضرایب استاندارد مسیرها )مقدار 
عاملی هر یک از متغیرها نشان داده شده است و همانطور که 
مشخص است، تمام بارهای عاملی از وضعیت مطلوبی برخوردار 

دهد نشان می 4گیری ابعاد را دارند. نتایج جدول بوده و قابلیت اندازه
ابعاد  زیر و هامولفه ارتباط ساختاری مدل نتایج اساس که بر
 سیرم ضرایب دارای یاجتماع یهسرما یکردبا رو یاجتماع ینیکارآفر

 درصد یک خطای قاعده طبق) t مقدارهای  دارای که است. معنادار
 ،(مدل پارامتر هر در 96/1 باالی مقادیر برای صفر فرض رد در

 بودن مثبت و داریمعنی به توجه با. است شده محاسبه 96/1 باالی
بعاد ا هایمولفه زیر و هابین مولفه که نمود بیان توانمی ضرایب این

امام  امداد یتهدر کم یاجتماع یهسرما یکردبا رو یاجتماع ینیکارآفر
  .دارد داری وجودمعنی و اثر مثبت )ره( استان فارس ینیخم
 

 
 معنی داری پارامتر های برآورد شده : ضرایب مسیر مورد مطالعه و4جدول

 وضعیت معناداری t-value ضریب مسیر)تخمین استاندارد( مسیر

 
 
 
 
 

 یاجتماع یهسرما

 پذیرش 0.000** 11.59 0.63 یساختار --->
 پذیرش 0.000** 9.18 0.69 یشناخت --->
 پذیرش 0.000** 9.69 0.59 یارتباط --->
 پذیرش 0.002** 8.52 0.50 یهنجار --->
 پذیرش 0.003** 10.17 0.59 سطح خرد --->
 پذیرش 0.000** 8.89 0.66 یانیسطح م --->
 پذیرش 0.002** 9.71 0.52 سطح کالن --->
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 یاجتماع ینیکارآفر

 پذیرش 0.000** 7.59 0.51 یدر بخش اجتماع ییرعامالن تغ --->
 پذیرش 0.001** 11.12 0.69 یاجتماع یتمأمور --->
 پذیرش 0.000** 10.90 0.74 ینوآور --->
 پذیرش 0.001** 9.25 0.54 یادگیریتطابق و  --->
 پذیرش 0.000** 12.61 0.66 ییپاسخگو --->
 پذیرش 0.001** 11.25 0.53 ینانهکارآفر یبرنامه ها --->
 پذیرش 0.000** 9.91 0.54 ینیکارآفر یاصول اساس--->
 پذیرش 0.000** 9.67 0.59 یا ینهعوامل زم--->
و  ینهادها یاستی،عوامل س--->

 یقانونمند
 پذیرش 0.002** 8.69 0.52

 ینیعوامل آموزش کارآفر--->
 ییخودکفا

 پذیرش 0.003** 11.19 0.59

 پذیرش 0.000** 9.89 0.66 کار یالتعامل تسه--->
 پذیرش 0.002** 9.95 0.51 فرصت ییشناسا--->
 پذیرش 0.000** 8.50 0.60 یریپذ یسکر--->
 پذیرش 0.000** 10.19 0.61 فرهنگ نوآور--->
 پذیرش 0.002** 9.58 0.75 ساختار چابک--->
 پذیرش 0.003** 9.70 0.58 یسالمت اجتماع--->
 پذیرش 0.000** 8.79 0.70 نوع دوستانه یرخواهیخ--->
 پذیرش 0.002** 10.11 0.55 یعوامل شبکه ا--->

 پذیرش 0.000** 15.25 0.75 یاجتماع ینیکارآفر---> یاجتماع یهسرما

که نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و  GFIمعیار 
کواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود برای این مدل 

ماندها است. مقدار ریشه دوم میانگین مجذور پس 9/0ها باالی 
یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و 

ی شده در این پژوهش نشان از بینهای برآورد یا پیشعناصر ماتریس
شده تبیین مناسب کوواریانس ها دارد. مقادیر شاخص های نرم

(، شاخص NNFIنشده برازندگی )(، شاخص نرمNFIبرازندگی )

(، نیز CFI( و شاخص برازندگی تطبیقی )IFIبرازندگی فزاینده )
حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی شده در مقایسه با سایر 

ممکنه است. شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد  مدل های
 08/0نیز برای مدل مسیر زیر  RMSEAواریانس خطای تقریب 

 مدل برازش نیکویی های است که مقداری قابل قبول است. شاخص
 نشان داده شده است. 5اصلی در جدول  مدل اساس بر عاملی تائید

 
 یبر اساس مدل اصل یعامل دیبرازش مدل تائ ییکوین های شاخص :5جدول

 شاخص
مقدار کسب 

 وضعیت مقدار قابل قبول شده

GFI )95/0 )نیکویی برازش GFI>90% قبول 
AGFI)94/0 )نیکویی برازش تعدیل شده AGFI>90% قبول 
CFI)0.90 93/0 )برازندگی تعدیل یافته<CFI<1 قبول 

CMIN/df 95/1  قبول 3مقدار کمتر از 
RMSEA )005/0 )ریشه میانگین خطای برآورد RMSEA<0.1 قبول 

بر اساس نتایج مدل برازش یافته در نمونه مورد مطالعه معادله 
 استخراج شده به شرح زیر خواهد بود.    1ساختاری

Social capital = 72* Social 

Entrepreneurship, R² = 0.75* 

_________________________________ 
1 Structural Equation 

 یتهدر کم یاجتماع ینیکارآفر 75شود که بر این اساس مشخص می
 هیسرمابه ابعاد و مولفه های )ره( استان فارس  ینیامداد امام خم

. 3،  ی. شناخت2،  ی. ساختار1بعد بشرح:  7یکه دارا یاجتماع
. سطح کالن  7،  یانی. سطح م6. سطح خرد ، 5،  ی. هنجار4،  یارتباط

 باشد. وابسته است.یم
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 1401، تابستان 6 دوره  با محوریت سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی-فصلنامه علمی

: بشرح بعد 18 که دارای یاجتماع ینیکارآفرتوانند که این ابعاد می 
. 3،  یاجتماع یت. مأمور2،  یدر بخش اجتماع ییر. عامالن تغ

 یبرنامه ها .6 ییپاسخگو. 5 یادگیریتطابق و . 4ی ، نوآور
عوامل . 9 یا ینهعوامل زم. 8 ینیکارآفر یاصول اساس. 7 ینانهکارآفر

 ینیل آموزش کارآفرعوام .10 یو قانونمند ینهادها یاستی،س
 یسکر. 13فرصت  ییشناسا. 12کار  یالتعامل تسه. 11 ییخودکفا

سالمت  .16 ساختار چابک . 15 فرهنگ نوآور . 14 یریپذ
ی  می عوامل شبکه ا .18 نوع دوستانه  یرخواهیخ.  17ی اجتماع

 و هامولفه و یا  به عبارتی عناصر  را تبیین و پیش بینی کنند.. باشد
 یاجتماع ینیکارآفردرصد در  75 یاجتماع یهسرما هایمولفه زیر

 هستند.   موثر)ره( استان فارس  ینیامداد امام خم یتهدر کم
 

  گیرینتیجه
 رینیکارآف توسعه بر اجتماعی سرمایه تاثیراین پژوهش تحت عنوان 

( فارس استان( ره) خمینی امام امداد کمیته: موردی مطالعه) اجتماعی
 .بخش اصلی استدارای پنج 

نظام  مراحل اجرایی و چشم انداز، فلسفه، مدلچارچوب مفهومی 
ش در بخ .بررسی شد ارزشیابی بازخورد با طرح سواالتی تحلیل و

 یهسرما یکردبا رو یاجتماع ینیکارآفرهای مولفهمبانی نظری، 
پیشینه پژوهش استخراج شده  بکار رفته که از ادبیات و،  یاجتماع

 .   است
در  یاجتماع یهسرما یکردبا رو یاجتماع ینیکارآفربررسی توسعه 

در پژوهش  حاضر نشان  )ره( استان فارس ینیامداد امام خم یتهکم
 کی، بعد از انجام سه راند تکن« یاجتماع یهسرما»  یرمتغدهدکه می
بعد بشرح:  7 ی( ، دارایبو تصو یمدر   راند چهارم )تصم یدلف یفیک
. سطح خرد 5،  ی. هنجار4،  ی. ارتباط3،  یشناخت .2،  ی. ساختار1
 توسعه» متغیر  همچنین و. باشدی. سطح کالن  م7،  یانی. سطح م6، 

 ر  د تکنیک کیفی دلفیسه راند  ، بعد از انجام« یاجتماع ینیکارآفر
. عامالن 1بعد بشرح:  18، دارای تصویب(  و چهارم )تصمیم راند

. 4ی ، . نوآور3،  یاجتماع یت. مأمور2،  یدر بخش اجتماع ییرتغ
اصول . 7 ینانهکارآفر یبرنامه ها .6 ییپاسخگو. 5 یادگیریتطابق و 

و  ینهادها یاستی،عوامل س. 9 یا ینهعوامل زم. 8 ینیکارآفر یاساس
عامل . 11 ییخودکفا ینیعوامل آموزش کارآفر .10 یقانونمند

فرهنگ . 14 یریپذ یسکر. 13فرصت  ییشناسا. 12کار  یالتتسه
 یرخواهیخ.  17ی سالمت اجتماع .16 ساختار چابک . 15 نوآور 

نتابج این پژوهش نشان  باشد.میی  عوامل شبکه ا .18 نوع دوستانه 
 هیسرما یکردبا رو یاجتماع ینیکارآفرداد  بین مولفه ها و ابعاد 

 در حاصل های یافته. دارد معنی داری وجود  و مثبت اثر یاجتماع
 یکسانی (  نتایج14، 13، 12، 11، 10) پژوهشی یافته های با سهمقای

جامع  مدلیارائه هدف پژوهش حاضر با پژوهشگر در   .است داشته
)ره( استان فارس به بررسی این  ینیامداد امام خم یتهمتناسب با کم

 حوزه نظرانصاحبارائه شده توسط  مدل موضوع پرداخته است و
)ره( استان  ینیامداد امام خم یتهکم در اخالق و مدیریت سازمان،

در نهایت این پژوهش . فارس بررسی ومورد تایید قرار گرفته است
(  20و  19، 18، 17، 16، 15)های انجام شده توسط با نتایج پژوهش

امداد امام  یتهکم استالزم به ذکر .  مطابقت دارد همخوانی و
 و گامبهوالت گام)ره( استان فارس در راستای تحقق این مق ینیخم

توجه به یک نقشه راه و برنامه استراتژیک درازمدت  به تدریج با
عمل پوشاندن آن تدوین یک بر نامه جامه منظورو به عمل نمایند

 داشتن رویکرد پارادایمی با نگاه بومی و .عملیاتی ضرورت دارد
 ملهمتغیر از ج دوالبته این . کندبه تحقق آن کمک می ای نیزمنطقه

در حوزه علوم رفتاری از این دست  متغیرهای بر خطی نیستند لذا
ارتباط مستقیم  یاجتماع یهمقوالت ارتباط دوری با هم دارند سرما

دیگر  یبا شهروندی سازمان دارد در برخی موارد به اقتضا در جا
به شکل غیرمستقیم  ای حرفه هایمهارتممکن با توجه به متغیر 

ی از اهسازمان تاثیر داشته باشد در پار یعاجتما ینینیز بر کارآفر
متغیر ممکن رابطه همپوشانی نیز بر  دوموارد در برخی مفاهیم این 

 های ارائه شده در اینمستند به بیان مسئله و نیز تحلیل  .قرار باشد
هایی به منظور انجام تحقیقات پژوهش، موارد زیر به عنوان توصیه

تواند ارائه گردد: حاضر میآتی در ارتباط با موضوع پژوهش 
 سهیحاضر مقا جیها انجام شود و نتاسازمان ریمشابه در سا یپژوهش

برای اجرای  ازین مورد هایرساختیز نییبا هدف تع یپژوهش، شود
 یماعاجت یهسرما یکردبا رو یاجتماع ینیکارآفر ابعاد شنهادییمدل پ

 نییکارآفر ابعاد یاثربخش یبا هدف بررس یپژوهش. ردیانجام گ
 مدارس رانیو مد نیمعاون ، یاجتماع یهسرما یکردبا رو یاجتماع

    .ردیانجام پذ
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