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 تشسػی ساتطِ ػشهایِ اجتواػی ٍ کاسآفشیٌی ػاصهاًی دس ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًاى ٍ اسائِ هذل
 

 2آسام هشادی،،  3سضایی، صّشُ، 1ًَیذ، اػذی

 

داًـجَی دکتشی هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ٍسصؿی داًـگاُ  -2داًـجَی دکتشی هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ٍسصؿی داًـگاُ تْشاى،  -1

 داًـجَی دکتشی هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ٍسصؿی پظٍّـگاُ تشتیت تذًی ٍ ػلَم ٍسصؿی -3           ؿوال،
2. rezaei_zohree@yahoo.com 

 هقذهِ

داسایی ًاهـَْد هحؼَب هی داًؾ تِ ػٌَاى هْوتشیي ، دس ػصش حاضش کِ ًَگشایی اص هـخصِ ّای آى هحؼَب هی گشدد

اص ًظش کلوي، ،  کشدُ اػت تأثیش ػشهایِ اجتواػی دس یادگیشی ػاصهاًی، ػاصهاى ّا سا تِ ػاصهاى داًؾ هحَس تثذیل ،ؿَد

جٌثِ ّایی اص ػاختاس اجتواػی کِ کٌـگشاى اص آًْا تِ ػٌَاى هٌاتؼی دس جْت کؼة »: ػشهایِ اجتواػی ػثاستؼت اص 

ایي ًَع ػشهایِ دس فؼالیت ّای کاسآفشیٌاًِ ًقؾ هْوی داسد، چشاکِ کاسآفشیٌی یک فشایٌذ  .(1) «هٌافغ تْشُ هی جَیٌذ

سقاتت . داؿتِ تاؿذ کاسآفشیٌاًِ ػاصهاى ّا گیشی جْت تش هثثتی تاثیش هیتَاًذ اجتواػی ػشهایِاجتواػی اقتصادی اػت، 

ػاصهاى ّا اّویت ٍیظُ ای تشای ًَآٍسی قائل تٌگاتٌگ تیي ػاصهاى ّا ٍ کاّؾ کاسآهذی هذیشیت ػٌتی ػثة ؿذ کِ 

ًـاى هی دّذ کِ چگًَِ اص طشیق ػشهایِ اجتواػی تؼاهل تشای تْشُ  (2006) هاسی ٍ ػاپاسیتَ ًتایج پظٍّؾ .(2)ؿًَذ 

گضاسؽ دادًذ کِ تیي ػشهایِ  (1388)ٍ هحشم صادُ ٍ ّوکاساى  (1384)آؿٌا  .(3)دؿَتشداسی اص فشصت ّا پیذا هی 

ّذف اص ایي هقالِ تشسػی هیضاى ساتطِ ػشهایِ اجتواػی ٍ  .(4)کاسآفشیٌی ػاصهاًی استثاط ٍجَد داسد  اجتواػی ٍ

هذل  ٍ (2001)  دس هَسد ػشهایِ اجتواػی ٍ کاسآفشیٌی اص هذل اػتَى. کاسآفشیٌی ػاصهاًی دس ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًاى اػت

 .اػتفادُ هی ؿَد (2003)  آًتًَیک ٍ ّیؼشیچ

 سٍؽ ؿٌاػی 

پشػٌل جاهؼِ آهاسی تحقیق ؿاهل . ایي پظٍّؾ اص ًَع تحقیقات ّوثؼتگی هی تاؿذ کِ تِ ؿکل هیذاًی اًجام ؿذُ اػت

ًفش تذػت  161ًفش تَد ٍ تؼذاد ًوًَِ تا اػتفادُ اص فشهَل کَکشاى   406سػوی ٍ پیواًی ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًاى تِ تؼذاد 

ػَال تشای ػٌجؾ  20تَد کِ ایي پشػـٌاهِ ؿاهل  "آؿٌا  "لی ػَا 40ّا، پشػـٌاهِ اتضاس جوغ آٍسی دادُ. آهذ

هتغیش، کؼة ٍ  7کاسآفشیٌی ػاصهاًی ؿاهل . ػَال تشای ػٌجؾ کاسآفشیٌی ػاصهاًی تَد 20هتغیشّای ػشهایِ اجتواػی ٍ 

ی تَد کاس جذیذ، ًَآٍسی هحصَالت ٍ خذهات، ًَآٍسی دس فشآیٌذ، خَدتجذیذی، پیـگاهی، سیؼک پزیشی ٍ سقاتت تْاجن

سٍایی پشػـٌاهِ تَػط اػاتیذ داًـگاُ تاییذ ٍ ضشیة پایایی . ٍ ػشهایِ اجتواػی داسای دٍ تؼذ کیفیت ٍ ػاختاسی تَد

ٍ ّای تحقیق دس آهاس اػتٌثاطی اص آصهَى ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى  تشای تجضیِ ٍ تحلیل فشضیِ .تذػت آهذ 86/0آى 

  .اػتفادُ ؿذ Lisrelهذل هؼادالت ػاختاسی ٍ ًشم افضاس ّوچٌیي تشای تشسػی سٍاتط ػلی تیي هتغیشّا اص 
 یافتِ ّا

تیي ػشهایِ اجتواػی ٍ کاسآفشیٌی ػاصهاًی استثاط هؼٌی داسی ٍجَد داسد، تِ تیاى دیگش تا افضایؾ ػشهایِ اجتواػی 

 .هیضاى کاسآفشیٌی ػاصهاًی ًیض افضایؾ هی یاتذ
 

                                                                 
1. Stone 

2 .  Antonic & Hisrich 
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 هاًی کاسآفشیٌی ػاص ضشیة ّثؼتگی تیي ػشهایِ اجتواػی ٍ. 1جذٍل 

 تؼذ ػاختاسی تؼذ کیفیت  ػشهایِ اجتواػی  هتغیشّا

 

 کاسآفشیٌی ػاصهاًی

 685/0 715/0 735/0 ضشیة ّوثؼتگی

P-value 001/0 001/0 001/0 

 01/0 01/0 01/0 هیضاى خطا

ایي ؿاخص تیي صفش . تِ دػت آهذ 92/0ٍ  94/0هقذاس تْثَد سا هی آصهایذ کِ هقادیش آى تِ تشتیة  GFI  ٍAGFIهؼیاسّای 

لزا هذل اسائِ ؿذُ دس ایي . تا یک هتغیش اػت ٍ ّشچِ تِ ػذد یک ًضدیکتش تاؿذ ًـاى دٌّذُ تشاصؽ خَب دادُ ّا اػت

صُ اختالف تیي هجوَع هجزٍسات تثییي ؿذُ تِ ػٌَاى اًذا RMSEAهؼیاس . تحقیق تش ایي اػاع تشاصؽ هٌاػثی داسد

هقذاس . تِ دػت آهذ 039/0تَػط هذل ٍ هجوَع هجزٍسات هاتشیغ تشآٍسدُ ؿذُ تؼشیف ؿذُ اػت کِ هقذاس آى 

RMSEA  س تشای طثق هقذاس تِ دػت آهذُ، ایي هقذا. اػت 05/0تشای هذل ّایی کِ تشاصًذگی خَتی داؿتِ تاؿٌذ، کوتش اص

 .اؿذایي هذل هٌاػة هی ب

 
 هذل هؼادالت ػاختاسی دس حالت هؼٌاداسی. 1ًوَداس

هقذاس آى )ًوی تاؿٌذ -96/1ٍ  96/1تا تَجِ تِ ایٌکِ اػذاد هؼٌاداسی تیي هتغیش هؼتقل تا هتغیش ٍاتؼتِ دس تاصُ تیي 

 .هی تاؿذ هذل هحقق هَسد تاییذ قشاس گشفتِ اػت  -05/3

 تحث ٍ ًتیجِ گیشی

تِ ػثاست . تیي ػشهایِ اجتواػی ٍ کاسآفشیٌی ػاصهاًی دس ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًاى ساتطِ هثثت ٍ هؼٌی داسی ٍجَد داسد

ػاصهاًی کِ . دیگش، تا کاّؾ یا افضایؾ هقذاس ػذدی ػشهایِ اجتواػی، کاسآفشیٌی ػاصهاًی ًیض کاّؾ یا افضایؾ هی یاتذ

یکی اص هَلفِ ّای اصلی )هطلَتی قشاس ًذاؿتِ تاؿذ، یادگیشی ٍ اػتواد  دس آى ػشهایِ اجتواػی ٍجَد ًذاسد ٍ یا دس ػطح

پاییي خَاّذ تَد ٍ ایي پاییي تَدى اػتواد تاػث خَاّذ ؿذ تا فشد کاسآفشیي دس صَست ؿکؼت دس  (ػشهایِ اجتواػی

ٍد کِ ػؼی دس پَؿاًذى اػتشاتظی اًتخاتی تشای فشد ؿکؼت خَسدُ ًیض آى خَاّذ ب. اًجام دادى کاس هَسد تٌثیِ قشاس گیشد

ّوچٌیي ٍجَد ساتطِ هؼٌی . ٍ هخفی ًوَدى اؿتثاّات ًوایذ کِ ایي حالت خَد تاػث کاّؾ کاسآفشیٌی ػاصهاًی هی ؿَد
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دس تؼذ ػاختاسی تا ایجاد ػاختاس ػاصهاًی . داسی تیي تؼذ ػاختاسی ٍ  ػشهایِ اجتواػی ٍ کاسآفشیٌی ػاصهاًی تاییذ ؿذ

هی تَاى ًَآٍسی دس ػاصهاى ٍ دس ًْایت  تصوین گیشی ٍ کاسگشٍّی هطشح تاؿذ،دی کِ دس آى هٌاػة ٍ سٍاتط افقی ٍ ػوَ

اص ػَی دیگش ًتایج ًـاى داد کِ تیي تؼذ کیفیت ػشهایِ اجتواػی ٍ کاسآفشیٌی . کاسآفشیٌی ػاصهاًی سا افضایؾ داد

ػاصهاى ّایی کِ دس آًْا هـاسکت، تؼْذ ٍ اػتواد دس ػطح تاالتشی قشاس داسد، . ػاصهاًی ًیض ساتطِ هؼٌی داسی ٍجَد داسد

صهاى اًذکی سا صشف حوایت اص خَد دس جْت اػتثواس ًـذى دس تؼاهالت اقتصادی ٍ ًظاست تش اػوال خالف هی  افشاد

ًوایٌذ ٍ ّوچٌیي تثادل اطالػات دس ػطح اػتواد تاال تیـتش صَست هی گیشد ٍ تاػث هی ؿَد تا فشد صهاى صیادی سا جْت 

ًتایج حاصلِ اص تشسػی ایي تحقیق تا ًتایج تحقیقات . اؿذفکش کشدى، خالقیت، ًَآٍسی ٍ دس ًْایت کاسآفشیٌی داؿتِ ب

دس  .(5ٍ6)ّوخَاًی داسد (1389)ٍ هحشم صادُ ٍ ّوکاساى  (1387)، قلی پَس ٍ ّوکاساى (1384)، آؿٌا (2001)اػتَى 

 .هذل اسائِ ؿذُ دس تحقیق هَسد تشسػی قشاس گشفت ٍ صحت آى تاییذ ؿذ Lisrelًْایت تا اػتفادُ اص ًشم افضاس 

 .ػشهایِ اجتواػی، کاسآفشیٌی ػاصهاًی، ٍصاست ٍسصؽ ٍ جَاًاى  :ٍاطُ ّای کلیذی
 

 هٌاتغ
، فصلىامٍ راَبرد یاس .ارایٍ یک مدل وظری برای وُادیىٍ سازی مؤلفٍ َای سرمایٍ اجتماعی جُت بُبًد عملکرد اقتصادی .علی اکبر ،وظری .بیدختی، امیه .1

 .77-53:  19شمارٌ  ؛1388

2. Alistair R. Anderson, Claire J. Miller,"Class matters: human and social capital in the entrepreneurial 
process", Journal of Socio-Economics, 2002; (32): 17– 36. 

3. De Carolis DM, Saparito P. Social capital, cognition, and entrepreneurial opportunities: A theoretical 
framework. Entrepreneurship Theory and Practice. 2006; 30(1):41-56.  

استثاط ػشهایِ اجتواػی ٍ کاسآفشیٌی ػاصهاًی دس اداسُ کل تشتیت تذًی . تٌَْؽ، ؿیوا. کاؿف، هیش هحوذ. هحشم صادُ، هْشداد .4

 .139-123صص . 1389، تْاس 26پظٍّؾ دس ػلَم ٍسصؿی، ؿواسُ . اػتاى آرستایجاى غشتی
5. Stone W. Measuring social capital: Towards a theoretically informed measurement framework for 

researching social capital in family and community life: Australian Institute of Family Studies Melbourne; 
2001 .  

. (مطالعٍ مًردی در گريٌ صىعتی سدید)تحلیل رابطٍ ي تاثیر سرمایٍ اجتماعی بر کارآفریىی سازماوی . دجعفریان، يحی. مدًَشی، مُرداد. قلی پًر، رحمت اهلل .6
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