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 The purpose of this study is to study the effect of manpower capital on social and 

commercial entrepreneurship in Tehran Welfare. This research is applied in terms 

of purpose and descriptive-survey method and its statistical population is Tehran 
Welfare Organization. The number of the statistical population is 800 and the 

statistical sample size was selected as a sample by simple random method using 

Cochran's limited statistical population formula. In the present study, the field 
method was used to collect primary data and the primary data collection tool was 

a five-point Likert questionnaire and the library method was used to collect 

secondary data. Validity of the questionnaire was the method of content validity 
and face validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha, the total 

reliability of which is equal to 0.92. To test the research hypotheses, the structural 

equation modeling method of LISREL software was used. The results showed that 

manpower capital has a positive and significant effect on social entrepreneurship 
and manpower capital has a positive and significant effect on business 

entrepreneurship and also the dimensions of manpower capital, private and public 

dimensions have a positive and significant effect on social entrepreneurship and 
business entrepreneurship. 
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 مقدمه

 نیاهمواره وجود دارد اما  یاجتماع نانیارزش در کارآفر جادای
ها کاالها و . آنباشدیمطرح نم یبا عنوان کارآفرینی تجار

عرضه در بازار در دستور کار دارند و  یخدمات ارائه شده برا
رفاه  جادیکار، ا نی. و در انجام اشوندیم تیتوسط دولت حما

د خو یگذار هیکه حفظ سرما یرا مد نظر دارند. در حال یاجتماع
 نانی. در مقابل، کارآفرآورندیبه شمار م یدیرا از عوامل کل

ت و به دس یبه دنبال به حداکثر رساندن رفاه خصوص یتجار
ها از ارزش ی. برخباشندیخودشان م یسود برا هیآوردن حاش

ت در معامال نیشده است. بنابرا جادیا یدر کارآفرینی اجتماع
خود  ییهدف نما یو به جا شودیثبت نم میمستق ربازار به طو
تیجامعه خود از فعال یمثبت برا یاثرات خارج دیولبه دنبال ت

. از آنجا که کارآفرینی (2019، 1)باتایالنا هستند شانیها
 نیو در ا کنندیرا دنبال م یاهداف متفاوت یو تجار یاجتماع

 یهااز مهارت ی، برخشودیم جادیا یمتفاوت یهاارزش ریمس
 گرید یهاییناها و تواداشته باشد، اما مهارت وجود دیالزم با

 یعدر کارآفرینی اجتما تیموفق یبرا ازیممکن است مورد ن زین
دو نوع کارآفرینی  نیرو ا نیوجود داشته باشد. از ا یو تجار

مشترک را داشته  یاز استعدادها یسر کی قاًیممکن است دق
و سرمایه نیروی انسانی و  یباشند که داللت بر رابطه آموزش

وده و ب یدر برابر کارآفرینی تجار یاجتماع نیانتخاب کارآفر
رخ  دیجد یهایگذار هیسرما جادیا یبرا یانهیزم نیهمچن

رائه ا قاتیدر تحق کیستماتیمسائل به صورت س نیدهد و ا
 زیو ما با تما باشدیشکاف م نینشده است و قصد ما مطالعه ا

در سراسر  تواندیکه م یسرمایه نیروی انسانی به طور کل نیب
و سرمایه نیروی انسانی خاص وجود  عیاغل و صناانواع مش

رد ف کیبا  یشغل نهیبازگشت به زم میتوانیداشته باشد. م
 شودیشغل و کار گفته م کیکه به آن  میرا داشته باش یخاص

 .(2016و همکاران،  2)دالبرگ
سرمایه نیروی انسانی و ورود  نهیدر زم قاتیتحق شبردیبا پ

به  ازین یش و کارآفرینی اجتماعارز دیتول ،ینیمبحث کارآفر
رینی کارآف یدر سرمایه نیروی انسانی برا یمختلف ماتیتنظ

دارد. سرمایه نیروی انسانی در کارآفرینی به طور خاص  یجارت
 یلبه طور ک هیتر بوده، سرمامهم ینسبت به کارآفرینی تجار

                                                             
1 Battilana 

سرمایه نیروی انسانی است  یبر مبنا یدر کارآفرینی اجتماع
 نیقانون نظام حاکم بر آن کشور دارد. ا طیبه شرا یکه بستگ

در هر دو سرمایه نیروی انسانی و کارآفرینی  قیمطالعه به تحق
گسترش درک ما از  نی. اپردازدیم یکارآفرینی اجتماع ژهیبه و

نقش سرمایه نیروی انسانی در کارآفرینی با در نظر گرفتن 
 یهاییوانادر کنار اثرات ت یعموم یاجتماع هیاثرات سرما

وی سرمایه نیر لیو تحل هیسرمایه نیروی انسانی است. تجز
 یترعیوس ینشیک بیبا  یانسانی در رابطه با کارآفرینی اجتماع

 نانیرکاراف انیبه اذعان تفاوت م ازین یعنیبرجسته شده است 
. کندیها را دنبال مها داشته و بازده متفاوت آنآن حاتیرجتو

از نقش سرمایه نیروی  ینبال درک درستما به د نیعالوه بر ا
یروی سرمایه ن هینظر بیترک نهیانسانی با در نظر گرفتن زم

یبه ما کمک م قاتی. تحقمیپردازیم ینهاد هیانسانی و نظر
سرمایه نیروی انسانی بر  ایسؤال که آ نیتا پاسخ به ا کند

نه،  ای ددار ریتأث بهزیستی تهرانی و تجار یاجتماع ینیکارآفر
ا در تنه یو تجار یکارآفرینی اجتماع رمایه نیروی انسانیس
ر کننده اث دییتأ نیقرار دارند. در واقع ا یمحدوده مشخص کی

است که به موجب آن جذب  یتراکم در کارآفرینی اجتماع
است.  کارآفرینی ندیمتفاوت نسبت به فرا یاستعدادها تا حدود
ا وان راه مقابله بارزش نه تنها به عن یدارا یکارآفرینی اجتماع
در  ریمس کیاست، بلکه به عنوان  یمشکالت اجتماع

صورت فقط در حالت  نیا ریکارآفرینی در افراد است که در غ
 زیگذاران ن استیس یبرا یامات. کار ما الزماندیم یاشتغال باق

که ممکن است به دنبال  نیمحقق یبرا نیبه همراه دارد. همچن
 یر کارآفرینی هستند که سهم نسباز نظ ییهاکردن ارزش دایپ

 .کندیم فایا گرید یهاتیخود را در استعداد کارآفرینی و فعال
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ها، استعدادها و دانش، مهارت مجموعهسرمایه نیروی انسانی: 

 . اگرمیاها کسب کردهاست که ما در طول سال یالتیتحص
 یافراد م،یفرض کن کسانیاد افر همه یرا برا گریعوامل د همه

داقل در ح ایداشته باشند  یشتریکه سرمایه نیروی انسانی ب
ند، از داشته باش یشتریمورد شغل خود سرمایه نیروی انسانی ب

2 Dahlberg 
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 دارند یبرخوردار بوده و دستمزد باالتر یشتریب ییکارآ
 .(2020و همکاران،  1)ترجسن

 کیت که اس یفرد یاجتماع نیکارآفرکارآفرینی اجتماعی: 
 ینیکارآفر میو از مفاه دهدیم صیرا تشخ یمشکل اجتماع

 رییتغ جادیا یبرا هیسرما تیریو مد جاد،یا ،یسازمانده یبرا
ها و گروه الًمعمو یاجتماع نانیکارآفر کندیاستفاده م

و همکاران،  2)استفان کنندیم جادیا یرانتفاعیغ یهاسازمان
2016.) 

 یبازده یمعموالً به بررس یتجار ننایکارآفر کارآفرینی تجاری:
 هیسرما جادیا یبرا یانهیزم پردازندیم یو سود بازگشت

مسائل به صورت  نیو ا ننمایندفراهم می دیجد هاییگذار
 (.1398، نژاد و همکاران لیخلشود )انجام می کیستماتیس

عد ب سرمایه نیروی انسانی بعد عمومی: سرمایه نیروی انسانی
 و اجتماعی هایویژگی دانش، ها،شایستگی موجودی عمومی

 اریک انجام برای توانایی در تجسم خالقیت، شامل شخصیتی
 .(1395است )نویدفر،  اقتصادی ارزش تولید جهت

سرمایه نیروی انسانی بعد خصوصی: سرمایه نیروی انسانی بعد 
خصوصی به صورت مهارت و تخصص در افراد تجسم یافته 

انی بعد خصوصی سطح تولیدات، است، سرمایه نیروی انس
کیفیت خدمات و میزان درآمد را افزایش داده و بسیاری از 

 دسازمی متأثرهای زندگی ها را در کلیه زمینهتصمیمات آن
 (.1397، و همکاران ی)عبد

ر ( د1398طبق مطالعات انجام شده خلیل نژاد و همکاران )
 یهاشیبر گرا یفکر هیسرما ریبا عنوان تأث یپژوهش
 ایپو یهاتیقابل یانجیبر نقش م دیو نوآورانه: باتأک نانهیکارآفر

 ا،یپو یهاتیبر قابل یفکر هینشان داد که سرماپرداختند. نتایج 
د. دار یرمعنادارینوآورانه تأث شیو گرا نانهیکارآفر شیگرا

 قیو از طر میرمستقیبه صورت غ یفکر هیسرما نیهمچن
انه نوآور شیو گرا نانهیرکارآف شیبر گرا ایپو یهاتیقابل
( در پژوهشی با 1397رستگار و همکاران ) است. رگذاریتأث

تبیین تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر قصد عنوان 
کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری سبک شناختی 

اثیر ت نشان دادنتایج پرداختند.  )مورد مطالعه: دانشگاه تهران(
 دییدار سرمایه انسانی بر قصد کارآفرینی مورد تأمثبت و معنا

                                                             
1 Terjesen 

قرار گرفت. حال آنکه تاثیر سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینی 
د. در ش دییفقط در مورد افرادی با سبک شناختی احساسی تأ

نهایت، نقش تعدیل گری سبک شناختی در ارتباط بین سرمایه 
ی و عبد .قرار گرفت دییاجتماعی و قصد کارآفرینانه مورد تأ

 ،یکیزیف هیاثرات سرما( در پژوهشی به 1397همکاران )
 ینیبر سطح کارآفر یاجتماع هیسرمایه نیروی انسانی و سرما

: شهرک یگسسته )مطالعه مورد یهاافراد با استفاده از مدل
که داد  نشانپرداختند. نتایج  (زیتبر یمیسل دیشه یصنعت
دار و  یثبت و معنم ریتأث یاجتماع هیو سرما یکیزیف هیسرما

 یو معن یمنف ری( تأثالتیسرمایه نیروی انسانی )تحص ریمتغ
( در 1396حسنی )افراد داشته است.  ینیدار بر سطح کارآفر

انسانی  منابع مدیریت بخشی اثر و پژوهشی با عنوان کارآفرینی
 و سبک یک توانندنمی پرداختند. نتایج نشان داد کارآفرینان

 وظایف نیترمهم از یکی. سعه دهندتو تنهایی به را کار
 نبعنوا کارکنان نگهداری و دادن جذب، انگیزش کارآفرینان
 کنندمی کمک توسعه رشد و برای کار و کسب به کسانی که

سازمان شوندیتر مپرتحرک و تردهیچیپ جوامع هرچه. باشدمی
 برای جدید یهافرصتشناخت  بمنظور باید هاشرکت و ها

 در یکارآفرین. آورند روی بیشتر کارآفرینی هب بهتر عملکرد
یم فردی تعهد و همکاری، خالقیت از ناشی آموزش برگیرنده

( در پژوهشی به بررسی اثرات سرمایه 1395صالحی ). باشد
نیروی انسانی بررشد اقتصادی ایران پرداختند. نتایج نشان از 

ند. ردار و البته متفاوت بر رشد اقتصادی دامثبت، معنی ریتأث
همچنین سهم نیروی انسانی متخصص در رشد اقتصادی 

ی صنعت، کشاورزی و خدمات نیز برآورده شده است هابخش
اند. و همه ضرایب مربوط به آن مثبت و معنی دار ارزیابی شده

ه سرمای ریتأث( در پژوهشی با عنوان 1394پور و عبدالهی )حسین
 نتایج ند.اعی پرداختکارآفرینی اجتم رفتار بروز بر نیروی انسانی

 آن ابعاد و سرمایه نیروی انسانی معنادار و مثبت ریتأث از نشان
 که دش گرفته نتیجه چنین هم. بود کارآفرینانه رفتار بروز بر

 بتیرقا مزیت برای بالقوه منبع یک سرمایه نیروی انسانی
 هتوسع و رشد باعث نهایتاً که باشدیم بنیان دانش هایشرکت

 این رد کارآفرینی وضعیت بهبود به و شده هاکتشر گونه این
( در پژوهشی 1391یدالهی و رضوی ) .کندمی کمک هاشرکت

2 Stephan 
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نقش سرمایه انسانی در کارآفرینی جوانان در با عنوان 
 ازهاند که نشان داد پرداختند. نتایج روستاهای بخش کربال

 و ثبتم رابطه کارآفرینی، در موفقیت با سرمایه نیروی انسانی
 موفقیت با وی تجربه و کارآفرین یها. مهارتدارد معناداری

 ریتأث ضریب. دارد معناداری و مثبت رابطه کارآفرینی در
 ریتأث ضریب و 0.91 فرصت از برداری بهره بر فرصت تشخیص

 .است 0.35 کار و کسب ایجاد بر فرصت از برداری بهره بر

کارآفرینی ای به بررسی ( در مطالعه2020و همکاران ) 1تولی
اجتماعی در هنگ کونگ پرداختند. کارآفرینی اجتماعی 

های برای مشکالت اجتماعی، مفهومی تازه برای ارائه راه حل
های فرهنگی و زیست محیطی است. با استفاده از استراتژی

های کسب و کار مانند سازمان ترکیبی. زمینه مختلف و مدل
از خدمات  اندعبارتهای هنگ کونگ ترویج اجتماعی شرکت

خانگی و خدمات شخصی، گردشگری، غذا، زیبایی و سالمتی، 
ای به بررسی ( در مطالعه2019) 2باشد. رودلفوخرده فروشی می

ها پرداختند. نتایج نشان داد های انسانی و ثروت ملتسرمایه
ی انسانی آن کشور هاهیسرمابرروی  تواندیمها ثروت ملت

ای با عنوان ( در مطالعه2017همکاران )و  3گذار باشد. میلر ریتأث
ر و کارآفرینی سازمانی: تبیین الگویی د سرمایه نیروی انسانی

 منابع یهاسامانه زیر که دهدیم نشان پرداختند. نتایج صنعت
 روابط ه،توسع شغل، یطراح انسانی، نیروی نیتأم شامل انسانی

 تنها و دارند ریتأث سازمانی کارآفرینی بر خدمات، جبران و کار
 نهمچنی. نیستمؤثر  کارآفرینی بر انسانی منابع آموزش
 ه نیروی انسانیسرمای ریتأث بیشترین که است این بیانگر تحقیق

 رایطش ایجاد واسطه با و غیرمستقیم صورت به کارآفرینی بر
( در 2016) 4استرین .باشدیم وآوری،ن پشتیبان محیطی
 کارآفرینی در ای به بررسی سرمایه نیروی انسانیمطالعه

سرمایه نیروی  ریتأث جمله پرداختند. از تجاری و اجتماعی
بر  آن مداوم تأثیر و ملی مفهوم از خاص، و عمومی انسانی
یروی سرمایه ن این. باشدکارآفرینی می-سرمایه انسانی رابطه

در  ومیعم سرمایه نیروی انسانی خصوص و ارآفرینیک انسانی
 .دارد بستگی قانون حاکمیت به تجاری و اجتماعی کارآفرینی

                                                             
1 Tuli 
2 Rodolfo 
3 Miller 
4 Estrin 

 راهبردهای ریتأثای به بررسی ( در مطالعه2016) 5یانگ

 اننش کارآفرینی سازمانی پرداختند. نتایج بر انسانی مدیریت
 رینیکارآف برای را زمینه مدیریت انسانی، گیری شکل که داد

 نوآورانه، ارزیابی آموزش بین همچنین. کندیم فراهم سازمانی
رابطه نوآوری جو با نوآورانه خدمات جبران و نوآورانه عملکرد

 نوآورانه جذب بین که یحال در دارد، معناداری وجود و مثبت ی
 .نشد معناداری مشاهده یرابطه نوآوری، جو گیری شکل و

 نقش تبیین و ا عنوان بررسیی بامطالعه( در 2015) 6رینکو
ازمانی س کارآفرینی در بهبود سرمایه نیروی انسانی مدیریت

فرصت شناسایی برای باید هاپرداختند. نتایج نشان داد سازمان
. شوند ترکارآفرین پایدار، برتر عملکرد برای جدید های

 حسط ارتقاء سازمانی، یادگیری سازمانی شامل کارآفرینی
 مهم عامل تعهد یک و خالقیت همکاری، طریق از عملکرد

 اعتقاد بنابراین،. باشدمی مدیریت سرمایه نیروی انسانی فردی
 سرمایه نیروی انسانی برای اقدامات مدیریت که است این بر

کمک و همکاری بررسی وجود، این با. است موفقیت کسب
 و نوآور ریسک، پذیرش در سازمان توانمندسازی های برای

( در 2015و همکاران ) 7لی .ضروری است امری بودن، فعال
ای به بررسی سرمایه نیروی انسانی بر سرمایه اقتصادی مطالعه

رشد  نرخ درد که سرمایه نیروی انسانی دانشان  جینتاپرداختند. 
 نیگزیمدل جا کی .شودیوارد م زیبه طور ناچ کیسرانه در هر 

 سهام به سطح یکل بستگ یور بهره که در آن نرخ رشد از
نشان  اتیخصوصانجام شده نتایج نشان داد  کشور دارد یانسان

 دهنده نقش مثبت در سرمایه نیروی انسانی است.

 

 روش پژوهش
-این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی

سازمان بهزیستی استان است و جامعه آماری آن  پیمایشی
 باشدیم نفر 800هستند. تعداد جامعه آماری مورد نظر  تهران

و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول جامعه آماری محدود 
تخاب انتصادفی ساده نفر به عنوان نمونه به روش  260کوکران 

های اولیه از روش شدند. در پژوهش حاضر برای گرد آوری داده

5 Young 
6 Renko 
7 Lee 

http://journals.modares.ac.ir/article-28-8689-fa.pdf
http://journals.modares.ac.ir/article-28-8689-fa.pdf
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 اولیه پرسشنامه یهامیدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده
ه از ثانوی یهایکرت بوده و برای گرد آوری دادهل یانهیپنج گز

ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش روش کتابخانه
اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با 
استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل 

ات تحقیق از روش . برای آزمون فرضیباشدیم 92/0آن برابر با 
 استفاده شد.لیزرل مدل سازی معادالت ساختاری نرم افزار 

 ی پژوهشهاافتهی
 نتایج آزمون بارتلت جهت بررسی کفایت نمونه

کمتر  ،KMOهای صورت گرفته اگر مقادیر یبررسبا توجه به 
برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود.  هادادهباشد،  5/0از 

 60/0 ،باشند، میزان تناسب ضعیف بوده 59/0تا  5/0اگر بین 
میزان تناسب  ،79/0تا  70/0، میزان تناسب متوسط، 69/0تا 

 90/0، میزان تناسب خیلی خوب و باالتر از 89/0تا  80/0خوب،
زیر ل ی که در جدوطورهمان .تنیز میزان تناسب عالی اس

ی جمع آوری شده از پژوهش حاضر با هاداده ،شودیممشاهده 
را نشان  هادادهمیزان تناسب عالی  KMO، 897/0میزان 

دهد. بدین ترتیب نمونه انتخاب شده از کفایت الزم برای یم
 پژوهش حاضر برخوردار است.

 
و بارتلت  (KMOحجم نمونه ) تیآزمون کفا جینتا. 1 جدول

 سؤاالتبرای کل 

 897/0 مقیاس کفایت نمونه KMOآزمون 

 آزمون کرویت بارتلت

 337/779 مجذور خی دو

 10 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 منبع: یافته های پژوهش
 1تفسیر نتایج تحلیل عاملی تاییدی

قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و ضرایب بارهای عاملی 
د. بار شومتغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می

ز ی کمتر اعاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عامل
ظر نباشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف 4/0

قابل قبول است و اگر  6/0تا  4/0شود. بارعاملی بین می
 Tو همچنین آماره  باشد خیلی مطلوب است 6/0از  تربزرگ

بیشتر  Tدهد. اگر معنی دار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان می
ود دارد و معنی دار است اگر باشد؛ یعنی اثر مثبت وج 96/1از 

+ باشد؛ اثر معنی داری وجود ندارد 96/1تا  -96/1 یبین بازه
باشد؛ یعنی اثر منفی دارد ولی معنی  -96/1 تر ازو اگر کوچک

 (.2010، 2)کالین دار است
 عمومی عدب تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه نیروی انسانی

 عمومی را در بعد انیدر نمودار زیر متغیر سرمایه نیروی انس
 تحلیل عاملی بارهای اساس حالت تخمین استاندارد بر

توان نتیجه گرفت، مدل از برازش مناسبی می. گردندمی
توانند متغیر سرمایه میبرخوردار است و سؤاالت در حد زیادی 

 عمومی را مورد سنجش قرار دهند. بعد نیروی انسانی

 
 عمومی در حالت بار عاملی بعد ی متغیر سرمایه نیروی انسانیمدل تحلیل عاملی تایید .1نمودار 

                                                             
1 Measurement Model 2 Kline 
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 عمومی در حالت ضرایب معناداری بعد مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه نیروی انسانی . 2نمودار 

 
در  عمومی بعد گیری متغیر سرمایه نیروی انسانیمدل اندازه

 کت برای تی آماره دهد. نتایجحالت اعداد معناداری را نشان می
 با ها گویه ارتباط که دهدمی نشان گیری اندازه معادالت تک

 .است معنادار ارتباطی مکنون متغیر
 

 عمومی بعد گیری سرمایه نیروی انسانیهای برازش مدل اندازهشاخص . 2جدول 

 مقدار بدست آمده مقدار نرمال شاخص مناسبت مدل ردیف

1 /df2χ  49/1 3کمتر از 

2 RMSEA 026/0 08/0 ترنییپا 

3 AGFI 9/0 93/0 و باالتر 

4 GFI 9/0 98/0 و باالتر 

5 NNFI 9/0 95/0 و باالتر 

6 NFI 9/0 94/0 و باالتر 

 منبع: یافته های پژوهش
ل مدهد که مدل بدست آمده از تحلیل عاعمومی را نشان می بعد های مناسبت مدل اندازه گیری سرمایه نیروی انسانیمحاسبه شاخص

 مود.عمومی استفاده ن بعد توان از این مدل برای اندازه گیری سرمایه نیروی انسانیتاییدی از برازش خوبی برخوردار است. و لذا می
 تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه نیروی انسانی بعد خصوصی

توان می. ردندگمی تحلیل عاملی بارهای اساس بردر نمودار زیر متغیر سرمایه نیروی انسانی بعد خصوصی را در حالت تخمین استاندارد 
توانند متغیر سرمایه نیروی انسانی بعد خصوصی را مورد مینتیجه گرفت، مدل از برازش مناسبی برخوردار است و سؤاالت در حد زیادی 

 سنجش قرار دهند.
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 ر حالت بار عاملیمدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه نیروی انسانی بعد خصوصی د. 3نمودار 

 
 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه نیروی انسانی بعد خصوصی در حالت ضرایب معناداری . 4نمودار 

 
 گیری سرمایه نیروی انسانی بعد خصوصیهای برازش مدل اندازهشاخص . 3جدول 

 مقدار بدست آمده مقدار نرمال شاخص مناسبت مدل ردیف

1 /df2χ  88/2 3کمتر از 

2 RMSEA 028/0 08/0 ترنییپا 

3 AGFI 9/0 95/0 و باالتر 

4 GFI 9/0 96/0 و باالتر 

5 NNFI 9/0 98/0 و باالتر 

6 NFI 9/0 95/0 و باالتر 

 منبع: یافته های پژوهش



 

های مناسبت مدل اندازه گیری سرمایه نیروی محاسبه شاخص
ز ا دهد که مدل بدست آمدهانسانی بعد خصوصی را نشان می

تحلیل عامل تاییدی از برازش خوبی برخوردار است. و لذا 
توان از این مدل برای اندازه گیری سرمایه نیروی انسانی می

 بعد خصوصی استفاده نمود.
 تحلیل عاملی تاییدی متغیر کارآفرینی اجتماعی

در نمودار زیر متغیر کارآفرینی اجتماعی را در حالت تخمین 
وان تمی. گردندمی تحلیل عاملی بارهای اساس استاندارد بر

نتیجه گرفت، مدل از برازش مناسبی برخوردار است و سؤاالت 
توانند متغیر کارآفرینی اجتماعی را مورد میدر حد زیادی 

 سنجش قرار دهند.

 
 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر کارآفرینی اجتماعی در حالت بار عاملی .5نمودار 

 
 حلیل عاملی تاییدی متغیر کارآفرینی اجتماعی در حالت ضرایب معناداریمدل ت .6نمودار 



 

در حالت اعداد  گیری متغیر کارآفرینی اجتماعیمدل اندازه
 تک تک برای تی آماره دهد. نتایجمعناداری را نشان می

 تغیرم با ها گویه ارتباط که دهدمی نشان گیری اندازه معادالت
 .است معنادار ارتباطی مکنون

 
 گیری کارآفرینی اجتماعیهای برازش مدل اندازهشاخص .4جدول 

 مقدار بدست آمده مقدار نرمال شاخص مناسبت مدل ردیف

1 /df2χ  76/1 3کمتر از 

2 RMSEA 038/0 08/0 ترنییپا 

3 AGFI 9/0 95/0 و باالتر 

4 GFI 9/0 98/0 و باالتر 

5 NNFI 9/0 93/0 و باالتر 

6 NFI 9/0 96/0 ترو باال 

 منبع: یافته های پژوهش
های مناسبت مدل اندازه گیری کارآفرینی محاسبه شاخص

دهد که مدل بدست آمده از تحلیل عامل اجتماعی را نشان می
توان از این تاییدی از برازش خوبی برخوردار است. و لذا می

 مدل برای اندازه گیری کارآفرینی اجتماعی استفاده نمود.
 تاییدی متغیر کارآفرینی تجاریتحلیل عاملی 

در نمودار زیر متغیر کارآفرینی تجاری را در حالت تخمین 
وان تمی. گردندمی تحلیل عاملی بارهای اساس استاندارد بر

نتیجه گرفت، مدل از برازش مناسبی برخوردار است و سؤاالت 
توانند متغیر کارآفرینی تجاری را مورد سنجش میدر حد زیادی 

 د.قرار دهن

 
 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر کارآفرینی تجاری در حالت بار عاملی .6نمودار 
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 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر کارآفرینی تجاری در حالت ضرایب معناداری .7نمودار 

در حالت اعداد  گیری متغیر کارآفرینی تجاریمدل اندازه
 تک تک برای تی آماره دهد. نتایجمعناداری را نشان می

 تغیرم با ها گویه ارتباط که دهدمی نشان گیری اندازه معادالت
 .است معنادار ارتباطی مکنون

 
 گیری کارآفرینی تجاریهای برازش مدل اندازهشاخص .5جدول 

 مقدار بدست آمده مقدار نرمال شاخص مناسبت مدل ردیف

1 /df2χ  38/2 3کمتر از 

2 RMSEA 053/0 08/0 ترنییپا 

3 AGFI 9/0 93/0 و باالتر 

4 GFI 9/0 98/0 و باالتر 

5 NNFI 9/0 98/0 و باالتر 

6 NFI 9/0 98/0 و باالتر 

 منبع: یافته های پژوهش
های مناسبت مدل اندازه گیری کارآفرینی محاسبه شاخص

دهد که مدل بدست آمده از تحلیل عامل تجاری را نشان می
توان از این . و لذا میتاییدی از برازش خوبی برخوردار است

 مدل برای اندازه گیری کارآفرینی تجاری استفاده نمود.
 تحلیل عاملی تاییدی فرضیه اصلی

در نمودار زیر متغیر مستقل و متغیرهای وابسته در حالت 
ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی 

این نمودار گردند. آنچه از معادالت اندازه گیری در میتحلیل 
میشود این است که سؤاالت در حد زیادی مینتیجه گرفته 

 توانند متغیر مکنون را مورد سنجش قرار دهند.



 

 
 فرضیه اصلی پژوهش در حالت بارعاملی مدل تحلیل عاملی تاییدی .7نمودار 

 
در نمودار زیر فرضیه اصلی پژوهش در حالت ضرایب معناداری 

 اند. نتایج آماره تی برای تکشده به وسیله آماره تی نشان داده
دهد که ارتباط گویه ها با میتک معادالت اندازه گیری نشان 

متغیر مکنون ارتباطی معنادار است. ضرایب معناداری نشان 

باشند. اگر این ضرایب میدهنده معناداری روابط بین متغیرها 
باشند، نشان دهنده عدم توانایی شاخص  96/1تا  -96/1بین 
 باشند.میندازه گیری متغیر مربوطه در ا

 
 اصلی پژوهش در حالت ضرایب معناداری مدل تحلیل عاملی تاییدی فرضیه .8نمودار 



 

اصلی تحقیق پژوهش که در جدول  فرضیه های برازششاخص
آوری شده از های جمعدهد که مدل با دادهآمده، نشان می 6

یعنی این مدل های آماری تحقیق، برازش مناسبی دارد. نمونه
 دهد.روابط را به درستی نشان می

 
 اصلی برازش فرضیههای شاخص .6 جدول

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول عنوان شاخص

/df2X  مدل دییتأ 97/1 3کمتر از 

RMSEA RMSEA<0.08 058/0 مدل دییتأ 

GFI GFI>0.90 97/0 مدل دییتأ 

AGFI AGFI>0.80 94/0 مدل دییتأ 

CFI CFI>0.90 96/0 مدل دییتأ 

NFI NFI>0.90 98/0 مدل دییتأ 

NNFI NNFI>0.90 99/0 مدل دییتأ 

 منبع: یافته های پژوهش
 تخمین حالت فرعی در هایفرضیه تاییدی عاملی تحلیل های فرعیتحلیل عاملی تاییدی فرضیه

 بارهای توانمی 9نمودار  به توجه با. دهدمی نشان استاندارد
 .نمود مشاهده را تحقیقاالت سؤ از یک هر عاملی

 
  بارعاملی حالت های فرعی درفرضیه مدل .9نمودار 
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 ضرایب کلی حالت های فرعی دریهفرض مدل -10نمودار 
 معناداری

 
 همانگونه. دهدمی نشان را معناداری حالت را در مدل 10نمودار 

 زا آمده بدست ضرایبتمامی است، مشخص نمودار این در که
 یا 96/1 ازتر بزرگ T آماره مقادیراند. شده ادارمعن ها گویه

 سطح در روابط بودن معناداری دهنده نشان -96/1 ازتر کوچک
 است. 05/0

 فرعی هایهای برازش فرضیهشاخص
فرعی تحقیق پژوهش که در  هایفرضیه های برازششاخص
آوری های جمعدهد که مدل با دادهآمده، نشان می 7جدول 

های آماری تحقیق، برازش مناسبی دارد. یعنی هشده از نمون
 دهد.این مدل روابط را به درستی نشان می

 های فرعیبرازش فرضیههای شاخص .7 جدول

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول عنوان شاخص

X2/df  تأیید مدل 10/2 3کمتر از 

RMSEA RMSEA<0.08 064/0 تأیید مدل 

GFI GFI>0.90 96/0 تأیید مدل 

AGFI AGFI>0.80 95/0 تأیید مدل 

CFI CFI>0.90 93/0 تأیید مدل 

NFI NFI>0.90 98/0 تأیید مدل 

NNFI NNFI>0.90 96/0 تأیید مدل 

منبع: یافته های پژوهش
 

 خالصه فرضیات پژوهش
با توجه به ضرایب معناداری و ضرایب مسیر استانداردشده 

واقع  أییدمرتبط با هر فرضیه، تمامی فرضیات پژوهش مورد ت
 شدند.

 پژوهش اتیفرضمقادیر  .8جدول 

 ریتأث فرضیه
ضریب 
 مسیر

P-

Value 

t- 

Value 
 نتیجه

 ییدتأ 97/11 0.0000 87/0 کارآفرینی اجتماعی ← سرمایه نیروی انسانی 1فرضیه اصلی 

 فرعی اول فرضیه
سرمایه نیروی انسانی بعد 

 خصوصی
 ییدتأ 96/12 0.0000 86/0 کارآفرینی اجتماعی ←

 فرعی دوم فرضیه
سرمایه نیروی انسانی بعد 

 عمومی
 ییدتأ 42/14 0.0000 87/0 کارآفرینی اجتماعی ←

 ییدتأ 91/18 0.0000 91/0 کارآفرینی تجاری ← سرمایه نیروی انسانی 2 یاصلفرعی  فرضیه

 فرضیه فرعی اول
سرمایه نیروی انسانی بعد 

 خصوصی
 ییدتأ 79/12 0.0000 77/0 کارآفرینی تجاری ←

 فرعی دوم فرضیه
سرمایه نیروی انسانی بعد 

 عمومی
 ییدتأ 24/11 0.0000 72/0 کارآفرینی تجاری ←

 منبع: یافته های پژوهش
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 بحث

 ، سرمایهنشان داد تحقیقاول اصلی بررسی آزمون فرضیه 
یجه با دارد. این نت یرتأث اجتماعی کارآفرینی بر نیروی انسانی

( 1396) ( و حسنی2015) همکاران و لیپژوهش  هاییافته
توانند از لحاظ مفهومی در یک راستا باشند یمهمخوانی داشته و 

 نانکارآفری وظایف ینترمهم از چرا که در آن تحقیقات نیز یکی
 به که کسانی بعنوان کارکنان نگهداری و دادن انگیزش جذب،
 چههر. باشدمی کنندمی کمک توسعه و رشد برای کار و کسب
 باید هاشرکت و هاسازمان شوندیتر مپرتحرک و تردهیچیپ جوامع

آفرینی کار به بهتر عملکرد برای جدید یهافرصت شناخت بمنظور
 هبرگیرند در کارآفرینی اجتماعی. آورند روی بیشتر اجتماعی
 ینا. به باشدیم فردی تعهد و خالقیت همکاری، از ناشی آموزش
 اهمیت اب محرک یک سرمایه نیروی انسانی اصلی مبانی ترتیب
 .باشندیم موفقیت به دستیابی برای

، سرمایه نشان داد تحقیقاول فرعی بررسی آزمون فرضیه 
دارد.  یرأثت اجتماعی کارآفرینی بر نیروی انسانی بعد خصوصی

 و صالحی( 2019)رودلفو  پژوهش هاییافتهاین نتیجه با 
 روینی سهم دادند نشان به نوعی همخوانی داشته و( 1395)

 رزیکشاو صنعت، هایبخش اقتصادی رشد در متخصص انسانی
 تمثب آن به مربوط ضرایب همه و است شده برآورده نیز خدمات و
 رینیکارآف در سرمایه نیروی انسانی .اندشده ارزیابی دار معنی و
 راتاث کنار در عمومی اجتماعی سرمایه اثرات گرفتن نظر در با

 تحلیل و تجزیه. است سانیسرمایه نیروی ان هایتوانایی
 یک اب اجتماعی کارآفرینی با رابطه در سرمایه نیروی انسانی

 تفاوت ذعانا به نیاز یعنی است شده برجسته یترعیوس بینشی
 هاآن متفاوت بازده و داشته هاآن وترجیحات کارافرینان میان

 .کندمی دنبال را

ه ای، سرمنشان داد تحقیق فرعی دومبررسی آزمون فرضیه 
دارد. این  ریتأث اجتماعی کارآفرینی بر نیروی انسانی بعد عمومی

 و پورحسین و (2015)رینکو پژوهش  هاییافتهنتیجه با 
و به نوعی نشان دادند سرمایه  داشته ی( همخوان1394) عبدالهی

های انسازم رقابتی مزیت برای بالقوه منبع یک نیروی انسانی
 نهگو این توسعه و رشد اعثب نهایتاً که باشدیم بهزیستی
 هاسازمان این در کارآفرینی وضعیت بهبود به و شده هاسازمان
و کارآفرینی اجتماعی مفهومی برای ارائه راه  کندمی کمک

های برای مشکالت اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی حل
های کسب و های مختلف و مدلاست. با استفاده از استراتژی

توان سرمایه نیروی انسانی در ترکیبی میکار مانند سازمان 
 کارآفرینی اجتماعی افزایش داد.

ه ، سرماینشان داد تحقیق اصلی دومبررسی آزمون فرضیه 
جه با دارد. این نتی یرتأث تجاری کارآفرینی بر نیروی انسانی

نژاد و  لیخلو  (2020) همکاران تولی وپژوهش  هاییافته
توانند از لحاظ مفهومی یمو همخوانی داشته ( 1398همکاران )

 عنوان به توانندمی در یک راستا باشند چرا که در آن تحقیقات نیز و
. نمایند نقش ایفای انسانی سرمایه توسعه جهت در بر میان راه یک

 نیازمند ی،اهیسرما چنین تشکیل در بیشتر توفیقات این، وجود با
 ختاریسا و شیآموز تجهیزاتی، انگیزشی، ابعاد به یتریجد توجه

( 2016و در تحقیق دیگر توسط استرین ) .است مراکز این در
یم قتحقی این از برگرفته نیز حاضر تحقیق مفهومی مدل که

 سرمایه نیروی ریتأث جمله از دارد همخوانی و بوده همسو باشد
بر  آن مداوم تأثیر و ملی مفهوم از خاص، و عمومی انسانی
ه نیروی سرمای این ما. باشدنی میکارآفری-سرمایه انسانی رابطه

در  ومیعم سرمایه نیروی انسانی خصوص و کارآفرینی انسانی
 .دارد بستگی قانون حاکمیت به تجاری و اجتماعی کارآفرینی

، سرمایه نشان داد تحقیقاول فرعی بررسی آزمون فرضیه 
دارد.  یرتأث تجاری کارآفرینی بر نیروی انسانی بعد خصوصی

و  (1397رستگار و همکاران ) پژوهش هاییافتهاین نتیجه با 
همخوانی داشته و به نوعی نشان دادند سرمایه  (2016یانگ )

ی کارافرین سرانه رشد نرخ در نیروی انسانی بعد خصوصی
شود و نقش سرمایه می وارد ناچیز طور به یک هر تجاری در

 ها برای ارزیابی سهام ازنیروی انسانی در تعیین ثروت و ملت
 باشد.می مؤثرنظریه سرمایه نیروی انسانی 

 ، سرمایهنشان داد تحقیق فرعی دومبررسی آزمون فرضیه 
ارد. این د یرتأث تجاری کارآفرینی بر نیروی انسانی بعد عمومی

(، یدالهی 1397عبدی و همکاران )پژوهش  هاییافتهنتیجه با 
همخوانی داشته و ( 2017) همکاران و (، میلر1391و رضوی )

 به کارآفرینی بر سرمایه نیروی انسانیدادند  به نوعی نشان
 تیبانپش محیطی شرایط ایجاد واسطه با و غیرمستقیم صورت

 .باشدیم نوآوری،

 نتیجه گیری و پیشنهادها
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 ارآفرینیک به شبیه رفتارهایی و هاویژگی اجتماعی، کارآفرینی
 ولی دارند،( مدیریتی هایمهارت و خوب رهبری: مانند) تجاری

 ندهکن حمایت و دلسوزانه هایفعالیت و کارها با بیشترها آن
 اجتماع به کارآفرینی این. پول کسب تا دارند، ارتباط

 تشخیص را واقعی نیازهای توانندیم رو این از ترند،یکنزد
 این. دهند پاسخ معنا با و هدفمند یهاروش باها آن به و دهند

 یازن اجتماعی ییرهایتغ برای بینش یک داشتن به اشخاص
 ینا خواهان اگر و شوندینم تحریک سودآوری انگیزه با و دارند

 دبگذارن خود اطراف اجتماعات بر مهم و عمده یرتأث که هستند
 ارتباطات و دیگران تشویق توانایی از باید شوند، حمایت و

 یازهاین تشخیص برای. باشد مند بهره شکل بهترین به خوب،
 تشویق و تحریک مطلوب، بینش و ورتص کسب و واقعی

 لیک طور به و فرآیند این در خطرات و موانع بر غلبه دیگران،
 صداقت،: )موفقیت حیاتی عوامل به توجه آن، در موفقیت

 و اساسی هایارزش شهامت، تعهد، هدف، روشنی دلبستگی،
 خواهد ناپذیر اجتناب امری( اقدام و انعطاف ریزیبرنامه مهم،

 تعیین تا کندیم کمک کارآفرینان به مطالعه این این،بنابر .بود

سرمایه  و انسان مهم نقش به دادن مؤثروشکل عوامل که آنچه
 بهتر را استاجتماعی و تجاری  کارآفرینی در نیروی انسانی

 کارآفرینان که است آن آمده بدست نتایج دیگر از. بشناسند

 و داشته یسرمایه نیروی انسان به نسبت مثبت رویکردی باید
. نمایند استفاده مفید بسیار ابزار این از تعصبات گذاشتن کنار با
 تصور توانیم خصوص این در اشاره قابل مورد یک عنوانب

 طرح یک اندازی راه برای را مالی منابع که نادرستی

 موفقیت برای حالیکه در کرد اشاره دانستیم کافی کارآفرینی

 ترمهم بسیار وی انسانیسرمایه نیر و انسان کارآفرینی،

 در بالقوه بصورت کارآفرینان اینکه به توجه باباشد. یم

 هایتوانائی آنکه برای را زمینه باید داردند وجود هاسازمان

 به را ساختارها و نمود فراهم درآید بالفعل بصورت هاآن

 داده را کارآفرین به وجود ابراز اجازه که نمود فراهم یاگونه

 توجهی کم .ببندد بکار را هایشیتوانائ تواندب هم او تا

 و انسانی منابع از متوسطی سطح دانش که کارآفرینانی
 بوجود هاآن برای فراوانی مشکالت اندداشته آن مدیریت

 پی با که شده مشخص آمده بعمل هاییبررس با و آورده

سرمایه نیروی  مدیریت انسانی، منابع جایگاه اهمیت به بردن

 در و یافته کارآفرینان بین در را خود ایگاه شایستهج انسانی

استان  یستیسازمان بهز یک اندازی راه و پشتیبانی یهابرنامه
 .دارند پررنگی نقش تهران

 براساس نتایج فرضیه اصلی اول:
  به منظور  استان تهران یستیسازمان بهزمدیران

تر وپیشرفت سازمان کارکنان خود را به تشویق به استفاده کامپی
 ی عمومی آن سوق دهند.کاربردهاو 
  جلسات ماهیانه با کارکنان تشکیل دهند و از نسبت به

استان تهران خود در میان رقبا  یستیبهز یهاسازمانموقعیت 
 کارکنان را مطلع نمایند.

 سطح مستم، گیریاندازه با بهزیستی تهران مدیران 
 بهبود یهانامهبر از استفاده با و برده باال را کارکنان شایستگی

 و تشویق. نمایند تالش آنان بهتر دهی بهره در جهت افراد
 زا استفاده روز با دانش به دستیابی جهت کارکنان ترغیب

 در دانشی یهامیت وها گروه ایجاد همچون ییهاوهیش
 زا از اقداماتی استفاده تهران با ی استانستیبهز یهاسازمان

 و شغلی عهتوس و سازی غنی هبرنام تهیه تنبیه، و تشویق قبیل
 مشاغل برای جانشینی جدول شغلی و مسیرهای همچنین
 .است مهم کارکنان پایداری و حفظ جهت در سازمان،

 براساس نتایج فرضیه اصلی دوم:
 مالی یهاگزارش در نیز سرمایه نیروی انسانی شاخص 

 راها نآ بتوان شود تا گنجانده استان تهران یستیسازمان بهز
ها صشاخ این ارزیابی بتوان بهتر راحت تا داد قرار ارزیابی مورد

شاخص  این با رابطه در را خود ضعف و قوت نقاط و پرداخت
 .کرد عملها آن بهبود جهت در و کرده مشخص

 وجودم دانش باید ،استان تهران یستیسازمان بهز مدیران 
 بمنظور قابلیت و کنند سازماندهی و شناسائی را سازمان در
 تعامالت گسترش زمینه ایجاد با باید بهتر استخراج و تیابیدس

 یهاهیال در موجود ضمنی دانش ها،شبکه بین روابط و انسانی
 یدر تمام تا نمایند استخراج و کشف را دانشگران ذهن پنهان
 .کنند استفاده دانش این از بتوانند سازمان سطوح
 و هایگذار در سیاست شود سرمایه انسانیتوصیه می 

 ابتکارات انجام و گذاشته کنار را احتیاط جانب خود، اقدامات
 خدمات جبران شایستگی، بر مبتنی جذب متهورانه نظیر

 سازیتوانمند و محور عملکرد نتیجه مدیریت تشویق، و نوآورانه
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 نحوی به دهد قرار خود کار یسرلوحه را انسانی یهاهیسرما
 مفراه تجاری رینیکارآف و نوآوری خالقیت، برای که زمینه

 .شود
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