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The purpose of this study is to investigate the relationship of social identity with social 

capital and social entrepreneurship in physical education students. The present research is 

applied research and the research method is descriptive-correlational. The statistical 

population was students of physical education and sports sciences of Tehran universities in 

the academic year 2020-2021. 254 students were selected as a sample by the Morgan table. 

Participants completed the Social Capital Questionnaire (2000), Social Identity Questionnaire 

(2011), and Social Entrepreneurship Questionnaire (2011). In order to analyze the data, 

descriptive statistics and structural equation model (SEM) were used using SPSS/24 and 

Smart PLS/3 software. Results showed that social identity has a positive and significant 

relationship with social entrepreneurship and social capital (p<0.05) also, social capital has a 

positive and significant relationship with social entrepreneurship (p<0.05). GOF index was 

used to fit the model, which showed that the present study has a good fit (GOF = 0.66). 

Therefore, one of the factors affecting social entrepreneurship is social identity. Social 

entrepreneurship can be enhanced by strengthening social identity, and social 

entrepreneurship and students' social identity can be strengthened by improving social capital 

in physical education student. 
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ضر  هدف پژوهش شجویان تربیت تعیین ارتباطحا سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در دان بدنی هویت اجتماعی با 

 آماری همبستتتگی انجام شتتد. جامعه -صتتورت توصتتی یهدف جزو تحقیقات کاربردی استتت و به برحستت استتت که 

شجویان تربیت شگاهدان شی دان سال تحصیلی بدنی و علوم ورز شهر تهران در  ساسبود.  1400-1399های  جدول  بر ا
(، 2000های سترمایه اجتماعی اونیک  و بولن  عنوان نمونه انتخاب شتدند و پرستشتنامهدانشتجو به 254حجم نمونه 

ص اری نیا   ها از آمار داده تحلیل منظوربه( را تکمیل کردند. 1390( و کارآفرینی اجتماعی عرب  1390هویت اجتماعی 
های است اده شد. یافتهSmart PLS/3و  SPSS/24ی افزارهانرم( با است اده از SEM  توصی ی و مدل معادله ساختاری

شان داد که  سرمایه اجتماعی  کارآفرینی اجتماعی با یاجتماع هویتپژوهش ن ( >05/0P داردی معنادار مثبت و رابطهو 
ناداری دارد  بت و مع باط مث ماعی ارت کارآفرینی اجت با  ماعی  یه اجت مدل از >05/0Pو همچنین ستتترما (. برای برازش 

ست اده شد که این شاخص نشان داد پژوهش حاضر از برازش مطلوبی برخوردار است   GOFشاخص  (. GOF=66/0ا
توان بدنی میگیری کرد که با تقویت هویت اجتماعی در دانشتتجویان تربیتگونه نتیجهتوان اینها میبر استتاس یافته

شجویان تربیتکارآفرینی اجتماعی را تقویت کرد و ه سرمایه اجتماعی در دان بدنی کارآفرینی اجتماعی مچنین با بهبود 
 .ابدییمبهبود  هاآن
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 مقدمه
سیار مهمی در رشد و پرورش جسمی، ذهنی، عاط ی و  Weight, Taylor, Huml اجتماعی یک جامعه دارد  ورزش نقش ب

2021Dixon, &  شود. در  لیتبدی اجتماعی و اقتصادی هاتیفعالکه ورزش به بستر مهمی برای  شودیمباعث  هایژگیو(. این
ها و ی روشریکارگبهد که نیازمن اندشده روروبهبدنی های جدیدی در ارتباط با رشته تربیتریزان آموزشی با چالشاین راستا برنامه

های تواند با استتت اده از روشرستتد در این میان کارآفرینی میرویکردهای نو و خالقانه اقتصتتادی و اجتماعی استتت، و به نظر می
ی زندگی جامعه فراهم کنند هاوهیشهای رونق اقتصادی و تغییر در بدنی زمینهی شغلی مرتبط با تربیتهافرصتکشف و گسترش 

ش امینی،  ست که  یکارآفرینی اجتماع ،کارآفرینی(. یکی از انواع 1393ی و حیدری نژاد، دیجم ساًا سا  یهاتیفعال ایرفتار  ینوع ا
کارآفرینی جمعی ها و قصد و درک فرصت یادراکات فرد ریتحت تأث رسدیشود و به نظر میدر جهت هدف محسوب م ایهدفمند 
نوظهور در جوامع  کردیرو کی 1یکارآفرینی اجتماعدر حقیقت،  .(2015ruwys, South, Greenaway & Haslam, Cاستتت  

ست که برا شرفتهیپ شکالت جوامع یا ست یمعرف یاز نوآور دیجد یالگو کیعنوان خود را به ،کاهش م با  . این رویکردکرده ا
سائل اجتماع های مختلف بهروش شد   راتییتغ جادیدر اتواند می و پردازدمی یم سدیمبه نظر (.  ,2011Rattenمثبت، مؤثر با  ر

ستر اجتماعی قدرتمند برای  تواندیمکه کارآفرینی اجتماعی  ست اده کند زیرا که ورزش یک ب شکل ممکن ا از ورزش به بهترین 
(. بر همین  ,2021Weight, et alی اجتماعی باالیی دارد هاتیظرفدر ستتطو وستتیع استتت؛ و همچنین  مؤثرتغییرات مثبت و 

بر آن را شناسایی کرد. در این تحقیق سرمایه اجتماعی  مؤثراساس، برای شناخت بهتر کارآفرینی اجتماعی در ورزش باید عوامل 
که  یی هستتتندهایژگیوو هویت اجتماعی که بیشتتترین ارتباط را با جامعه مورد مطالعه دارند، انتخاب شتتدند. این دو متغیر دارای 

، هامشارکتی تعامالت، روابط متقابل، بدنتیترب. در رشته شوندیمی دیده بدنتیترببین دانشجویان رشته  دربیشتر از سایر متغیرها 
ی هویت اجتماعی و کس  سرمایه اجتماعی بسیار مهم هستند. این امر در رشته ریگشکلیی وجود دارد که در هاحوزهو  هاعرصه

سایر  سه با  شته در مقای شی این ر سب  ماهیت ورز شی به  شتهعلوم ورز شتر دیده هار شگاهی بی . عالوه بر این، در شودیمی دان
چنین دانش اندکی پیرامون ی صتتتورت گرفته در حوزه ورزش کمتر به مستتتائل اجتماعی پرداخته شتتتده استتتت و همهاپژوهش

کارآفرینی اجتماعی وجود دارد. در حقیقت، یک شتتتکاف نظری در دانش موجود در حوزه کارآفرینی اجتماعی در ورزشتتتی دیده 
شته و موفقیت  آموختگاندانش. در کنار این امر نیز باید به تعداد باالی شودیم سایر  شانیشغلاین ر سه با  شتهدر مقای ی هار

شگاهی ا شان دان سیاری از  دهدیمشاره کرد. آمارهای اخیر ن شته  آموختگاندانشکه ب سی وارد بدنتیتربر شنا ی پ  از مقطع کار
شته تربیتشوندیمبازار کار مرتبط  شان . این ظرفیت باالی ر شی در بازار کار را ن . حال اگر این ظرفیت دهدیمبدنی و علوم ورز

ستبه ست اده قرار گیرد و بتدر یعنی همان کاری که در  -و تغییرات مثبت در جامعه عمل کند هاارزشواند در جهت تقویت ی مورد ا
Barea, & -Jurado, Pérez-Garcíaکارآفرینی اجتماعی به دنبال آن هستتتیم، قطعاً پیامدهای مثبتی را در پی خواهد داشتتت 

2021Nova,  صت شته تربیت ادیزاحتمالبه( و این فر شجویان ر سایر بددر بین دان شتر از  شتهنی بی ست. هار شگاهی ا ی دان
آماده کردن  یبرا نهیگز نیکه بهتر دهدینشتتان م افتهیتوستتعه یاز کشتتورها یاریتجربه بستتکرد که  خاطرنشتتانباید  تیدرنها
کس   ی اجتماعی وهاارزشبرای تقویت اشتغال در بازار کار، به وجود آوردن فرصت مناس   یبرا ینظام آموزش النیالتحصفارغ

پیامدهای مثبتی را برای جامعه و نظام دانشگاهی داشته  تواندیمکه  ( ,2015Zeng, Zheng & Lee  سرمایه اجتماعی باالست
 باشد. 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 هویت اجتماعی

ست که به گروه یاحساس ذهن کی یاجتماع تیهو سم یهاا سمیو غ یر س یرر Genkova دارد  تعلق  تیو مل تیمانند جن

2020Grimmelsmann, & ضو قی(. افراد از طر شکل یو گروها هاتیدر موقع تیع  یجمع یهاتیهو یریگمختلف که باعث 

                                                                 
1 Social entrepreneurship 
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 یاجتماع تی( هو2000  1(. براون1396 ،یو فعل داریپا یکنند  ذوق دایکه دارند دست پ دافبه اه کنندیم یشود و سعیم یمختل 
نیز ( 1979  2تاج ل و ترنر. دارد شتنیاز خو یاجتماع یهاهدر گرو تیعضو یکه فرد بر مبنا کندمیتعریف  ییهایژگیو عرضۀ را
 هینظر استتتاس. بر گروه استتتت یداخل یاعضتتتا انگریاز خودپنداره اشتتتاره دارد که ب یبه بخشتتت یاجتماع تیکردند که هو انیب
 ,Haslam شودیم جادیمرزها ا یبلکه بر اساس ساخت اجتماع دیآیبه وجود نم یعیطور طببه یاجتماع تیهو (1995 3زنشتاتیآ

2021et al, )اتیح یهاحوزه شتتتریهمانند ب یاجتماع یو آگاه یاجتماع تیمعتقد استتت که هو (1995 زنشتتتاتیآ نی. همچن 
andy, Perry, M هستند یشناختیعام هست یهاو مشخصات و چارچوب یو اجتماع ینظم فرهنگ یبرساخته الگوها یاجتماع

2022Hull, & Cage, ) .بر آشتتکار  دنزیگ هیاستتت. نظر 4دنزیگ هینظر یاجتماع تیدر ارتباط با هو هاهینظر نیتراز معروف یکی
 نیو هم به ا به وجود آمدند یامروز یهم از درون نهادها حالنیمتمرکز استتت که درع یفرد تیهو دیجد یشتتدن ستتازوکارها

شکل م ساس نظر(.  2022al, Perry, et دهندینهادها  ضوع یاجتماع تیهو دنزیگ هیبر ا شکل یمو ست که در  مختلف  یهاا
ضوع آن ممکنیبروز م ست کند و مو شکل ا  ,Perry کندیبروز م یو مل یمختلف مانند فرد، گروه جامعه، همنوع، مذهب یهابه 

2022et al, ).  ی کارآفرینان را تحت تأثیر قرار نیآفرارزشتواند نوآوری و عوامل مهمی که میاز  یککه ی دهندیمتحقیقات نشان
در فرد  یو عاط  یرفتار ،یشتتناخت یدهستتب  ستتازمان یاجتماع تیهو، درواقع(.  ,2016Hogg استتت  5یاجتماع تیهو ،دهد

 تیشخص کی جادیدر ا یناتوان ت،یدر شخص یو آش تگ یموج  سردرگم یاجتماع تیهو و تیعدم وجود هو یاز طرفو شود یم
 نیا انگریبنیز ها پژوهش جی(. نتا1395پور، یو قل یکرم ،یعقوبیپور، یفر، مرتضتتتانیقبول و هماهنگ با جامعه دارد  هاشتتتمقابل

ماعی ی کارآفرینانه اجتهاتیفعالی در رفتارها و اکنندهنییتعنقش  تواندیمی، شخص تیبا هو سهیدر مقا یاجتماع تیاست که هو
 . ( ,2012Gallagher, Gilmore, & Stolz, ; 2019Pan, Gruber & Binder ;  داشته باشد

 کارآفرینی اجتماعی

ئه  های مت اوتی از کارآفرینی اجتماعیمحققان تعریف ندکردهارا مارت ریما ،مثالعنوانبه. ا قدند کارآفرینی2006  6یو   ( معت
 یاجتماع یازهاین ایو  یاجتماع راتییبردن تغ شیپ یاز منابع برا یبیاستتت که شتتامل استتت اده نوآورانه و ترک یندیفرااجتماعی 

گذاری اشتتغال با استت اده از سترمایه جادیکست  درآمد، ا ت،یرا توستعه خالق یکارآفرینی اجتماع ( نیز2014  7نتزیپارام. شتودیم
García-  کرده استتت فیبه ستتود و من عت تعر دنیرستت یبرا یانت اعریغ یهامنها و انجستتازمان ،یاجتماع ،یفرد نانیکارآفر

2021Barea, & Nova, -Jurado, Pérez تعتاریف جدیتد کتارآفرینی اجتمتاعی فراتتر از جستتجوی کرد که  خاطرنشان(. باید
ساراه صتئحل برای م ستتتتتجوی فر صل از این تغییرات،  یهال اجتماعی و تأمین نیازهای عمومی، ایجاد تغییرات و ج جدید حا

کارآفرینی  یچندبعد تی( با استتت اده از ماه2003  8گایو کارن نایرواردیو مورت،(. 1390پور،  میو ابراه زادهفیشتتر ،ی ابطحاستتت
ست، بعد اول، کارآفرینی اجتماع یکردند که دارا یرا طراح ایهینظر یاجتماع ست متعهد ا یاجتماع یهاتیبه مأمور یچهار بعد ا
آن در اعمال  جهیداشته باشند و نت یخود برتر یبارا به وجود آورد که نسبت به رق یهاکند ارزشیبه آن تالش م یابیدست یو برا

متوازن، متعادل،  یهاشامل قضاوت یاست که کارآفرینی اجتماع نیا هینظر نیشود، بعد دوم ایمشخص م نانیکارآفر یو رفتارها
سخت یمدارندهیدر هدف و آ یگانگی سائل اجتماع هایدر مواجهه با  سوم ب یم ست، بعد  ست که کارآفرینی اجتماع نیا انگریا  یا

 یاجتماع نانیدر بعد چهارم، کارآفر تیو درنها کندیم ییبهتر کشتتف و شتتناستتا یارزش اجتماع جادیمنظور ارا به یهافرصتتت
. تحقیقات نشان داده ردیگیو مهم خود در نظر م یدیکل یهایریگمیرا در تصم یریپذسکیو ر یمدار ندهیآ ،ینوآور یهایژگیو
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 ,Bjärsholm  ی کارآفرینی اجتماعی دارندهاتیفعالاست که برخی بسترهای اجتماعی نظیر ورزش ظرفیت باالیی برای پذیرش 

محض به ستتمت ی اقتصتتادی هاجنبهی ورزشتتی، از هاباشتتگاهی مرتبط با ورزش و هاحوزهی بستتیاری از ریگجهت( و 2017
ی هایگذاراستتتیستت(. همین امور باعث شتتده استتت که  ,2012Gallagher, Gilmore, & Stolz  کارآفرینی اجتماعی استتت

 (. ,2018Peterson & Schenker  ورزشی به سمت کارآفرینی اجتماعی سوق پیدا کند

 سرمایه اجتماعی

استتت.  1و کارآفرینی اجتماعی مرتبط باشتتد، ستترمایه اجتماعی تواند با هویت اجتماعییکی دیگر از م اهیمی که احتماالً می
 ,Zhou  فرد و جامعه است نیروابط ب رندهیاست که دربرگ یاجتماع ستمیموجود در س یاز هنجارها یامجموعه یاجتماع هیسرما

2021Kaplanidou, & Wegner, )اعتماد،  رندهیدربرگ یاجتماع هیستتترمامعتقدند که ( 2009  2هامونا و تاکاگاوا ستتتاو،ی. فوج
سان یهاشبکه یکه اعضا یی استمشترک و رفتارها یهاشناخت متقابل، ارزش کند و سب  یم کیرا به هم نزد یو اجتماع یان

سه سرمانیز ( 1993  3تناماپد. شویم یهمکار لیت ست که   لهیوسفرد و جامعه به یو کارآمد یموج  اثربخش یاجتماع هیمعتقد ا
 نیشود و امیشناخته  یاجتماع هیسرمادر گذار رمهم و اث یهاتیاز شخص یکیعنوان به 4ویبورد. شودیهماهنگ اهداف م یاجرا

 این م هوم کند کهیم انیب یاجتماع هیستترما فیدر تعر ویبورد .داد گستتترشتوستتعه و  1980تا  1970 یهاستتال نیم هوم را ب
 یگروه اجتماع ایواحد و  کیکه در  یتماعاج نیعامل اید و اافر انیستتتت که در روابط مبالقوه ا ایو  یاز منابع واقع یامجموعه
ها و اند از شبکهدو عامل است که عبارت یدارا یاجتماع هیسرما ویبورد هی(. بر اساس نظرHelliwell, 2001  ، وجود داردهستند

شتن ارتباط با د دیافراد نباکند که یم انیب وی. بوردیریپذو جامعه یارتباطات و روابط اجتماع نحوه  دیبا هاکت ا کنند بلک گرانیبه دا
روابط در طول زمان و نحوه بهره گرفتن از  نیح ظ کردن ا ینحوه و چگونگ نیو همچن رندیها را در نظر بگعمل کردن شتتتبکه

 ردیگیشکل مدر یک جامعه  یجتماعا هیسرما یزمان معتقد است( 1990  کلمن(. Siisiainen, 2003ها را در نظر داشته باشند آن
(. بر Dinda, 2008  شودیم های بین فردیشدن کنش لیگوناگون دگرگون شود که باعث تسه یهاروش یا افراد نیکه روابط ب

بالقوه  تیمانند تعهدات و انتظارات، ظرف یمیم اه رندهیدربرگ یاجتماع هیم هوم ستترما یهایژگی، و(1990  کلمن هیاستتاس نظر
 ی استتتو ستتازمان تعمد ریپذانطباق یمؤثر، روابط اقتدار، ستتازمان اجتماع ییاجرا یهاو ضتتمانت دهایاطالعات، هنجارها و با

 2021, et al, Zhou و از جایگاه خاصی برخوردار است. یکی از نکات  شودیمی ورزشی دیده هاحوزهدر  وضوحبه هایژگیو(. این
ی سازشبکه واسطهبهی اجتماعی است که هاگروهو تغییرات مثبت در  هاارزشماعی، ارتباط تنگاتنگش با مهم در مورد سرمایه اجت

کارآفرینی اجتماعی در  کنندهلیتسه تواندیمکه سرمایه اجتماعی  اندداده. تحقیقات حوزه ورزش نشان شودیمو مشارکت تقویت 
 (.  ,2016Friedrichs & Wahlberg  ی کوچک باشدهاباشگاه

بدنی و همچنین شناسایی روابط در این پژوهش، هدف اصلی تحلیل کارآفرینی اجتماعی دانشجویان رشته تربیت کهییازآنجا
 مختلف یهاپژوهش جینتای مربوطه انجام شتتد. هاحوزهی مرتبط در هاپژوهشآن با ستتایر متغیرهاستتت، یک بررستتی در مورد 

ی، مستتلولیت اجتماعی شتترکتی، تعهد اجتماع هیستترمای اجتماعی، ریپذتیمستتلول متغیرهای مختل ی نظیر استتت که نیا انگریب
ی انستتتانی نقش مهمی در هاتیقابلی جمعیت شتتتناختی، عوامل محیطی و هایژگیوعاط ی، هویت فرهنگی، هویت اجتماعی، 

  & ,Chen؛ ,2018Schenker, ; Peterson & 2016Friedrichs & Wahlberg  کتتارآفتتریتتنتتی اجتتتتتمتتاعتتی دارنتتد

2021Lin,2022؛Odera,  2013؛Gedajlovic, Honig, Moore, Payne & Wright,  ؛Yoon, Yun,  Lee & Phillips, 

 ,Gallagher, Gilmore, & Stolz, 2017; Miragaia, Ferreira, & Ratten, 2019Ali & Yousuf ;2012 ;؛ 2015

2017Bjärsholm, )بر کارآفرینی  مؤثرمتغیرهای اصتتلی  عنوانبهغیر هویت اجتماعی و ستترمایه اجتماعی . در این تحقیق، دو مت
شدند. این دو متغیر در حوزه ورزش کمتر  در نظراجتماعی  ضوعیت زیادی با ماهیت  اندگرفتهقرار  موردتوجهگرفته  و اهمیت و مو

در ارتباط با  یک مدل نظریو نبود  شتتتدهانیمطال  ب با توجه بهی دارند. عالوه بر این، بدنتیتربی ورزش و رشتتتته هایژگیوو 
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 یک مدل م هومی طراحی شتتد که در آن ،یاجتماع هیستترما یانجیبا در نظر گرفتن نقش م یو کارآفرینی اجتماع یاجتماع تیهو
 هایی به شکل زیر وجود دارد:فرضیه

 وجود دارد معناداری ارتباط ورزشی بدنی و علومی در دانشجویان تربیتکارآفرینی اجتماعو  یاجتماع تیهو نیب. 

 وجود داردمعناداری ارتباط  بدنی و علوم ورزشیدر دانشجویان تربیت یاجتماع هیسرما ی واجتماع تیهو نیب. 

 دوجود دار معناداری ارتباط بدنی و علوم ورزشیدر دانشجویان تربیت یکارآفرینی اجتماع و یاجتماع هیسرما نیب. 

 م هومی پژوهش است.مدل  دهندهنشان 1شکل 
 

 

 مدل م هومی پژوهش .1شکل

 یشناسروش
صی ی پژوهش ضر ازنظر ماهیت تو ستگ - حا ست. روش جمع یهمب و  صورت میدانیبه هاآوری دادهو ازنظر هدف کاربردی ا

شد.  شی انجام  شجوپیمای شگاهبدنی و علوم ورزشی تربیت انیجامعه آماری پژوهش را تمامی دان سر دان شهر دولتی  یهادختر و پ
سال تحصیلی تهران  شکیل  1400تا  1399در  شهید بهشتی   شدهانجامهای داد که با توجه به بررسیت شگاه  شجو(،  400دان دان

شگاه عالمه طباطبائی   شگاه الزهرا   128دان شجو(، دان شگاه خوارزمی   300دان شجو(، دان شگاه تهران   350دان شجو(، دان  650دان
شگاه  شجو(، دان شتند که درمجموع  37تربیت مدرس  دان شجو( دا با توجه به روش تعیین حجم  هاآنن ر بودند. از میان  1865دان
ست اده از روش نمونه 254نمونه کوکران تعداد  سر با ا شامل دختر و پ صادفین ر  شجویان اطبقه -گیری ت شامل دان سه طبقه  ی 

شد و دکتری( انتخاب و پرسشنام سی ار شنا سی، کار شنا ی داده از فرم جمعیت آورجمع منظوربهرا تکمیل کردند.  مدنظرهای هکار
 شناختی و سه پرسشنامه به شرح زیر است اده شد:

سرما یبرا سرمایه اجتماعی: پرسشنامهالف(  شد. ( 2000و بولن   ک یاون یسؤال 36 اسیاز مق یاجتماع هیسنجش  ست اده  ا
(، روابط 26-25-24-23-14-13-5 سؤاالت  یمشارکت در اجتماع محلاز:  اندعبارتاین پرسشنامه دارای هشت مؤل ه است که 

سا سؤاالت گانیبا هم سؤاالت9-11-12-22-20  ستان    ،(34-33-32  یشغل یهانهی( و زم18-17-16(، روابط با خانواده و دو
ماع تیعامل ماد و امن28-35-36-27-21-19-3 ینگرشیپ ای یاجت ماع تی(، اعت مدارا15-10-8-7-6  یاجت و  یفرهنگ ی(، 

و در پژوهش زکی  دیتائهای زیادی روایی و پایایی این مقیاس را . پژوهش(2-1  یزندگ ی( و ارزشتتتمند30-29تحمل تنوع  
 گزارش شده است.  82/0( نیز پایایی کل آن 1394 

( 2008  نزیچنک اتیی برگرفته از نظرو فرد یجمع تیپرستشتنامه با توجه به دو بعد هو نیا ی:اجتماع تیپرستشتنامه هوب( 
پایای و روایی آن توسط  است یده خود گزارش نوعپرسشنامه که از  نی( ساخته شده است. ا1390و روشن   ایتوسط ص اری ن

( 20-11  گریسؤال د 10دهنده بعد فردی و ( نشان10-1سؤال   10که  استسؤال  20مشتمل بر  سازندگان مثبت ارزیابی شده و
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به دستتت آمد و روایی آن نیز  74/0( میزان آل ایی کرونباخ 1396ت در پژوهش ذوقی پایدار و فعلی  استت یدهنده بعد جمعنشتتان
 معتبر گزارش شد.

است اده  (1390 عرب یاز پرسشنامه کارآفرینی اجتماع یکارآفرینی اجتماع یریگاندازه یبرای: کارآفرینی اجتماع پرسشنامهج( 
تشخیص داده شدند و حذف شدند  نامناس  46و  37، 8در بررسی سازندگان سؤاالت  سؤال است که 46 یپرسشنامه دار نی. اشد

 یدر بخش اجتماع رییعامالن تغ یکارآفرینی اجتماع یهاه ت مؤل ه دارد و شتتامل مؤل ه و ستتؤال 43توان گ ت که می نیبنابرا
ستا تی( ، انتخاب مأمور38 -21-17 -16-8 سؤاالت  سؤاالت یاجتماع یهاو ح ظ ارزش جادیا یدر را  5-6- 14- 33-40 ،)

صت یریگیشناخت و پ ضور در فرآ43-20-18-11-2  یاجتماع یهاو ح ظ ارزش جادیدر جهت ا دیجد یهافر ستمر  ندی(، ح م
منابع موجود  تیجستتتورانه بدون توجه به محدود تی(، فعال31-29-26-24-13-12-7-4 ستتتؤاالتیریادگیتطابق و  ی ونوآور

-25-1 ستؤاالت جینتا جادیمؤثر در ا یدر قبال نهادها یریپذتیح  مستلول جادی(، ا37-36-34-32-27-23-10-3 ستؤاالت
سازوکارها(28-35-39-41 سلول شیجهت افزا یشبه بازار ی، خلق  س( 42-30-22-19-15-9سؤاالت  خود یریپذتیم ت. بر ا

از آمار  هاداده لیوتحلهیتجز منظوربهپایایی و روایی مناستتبی برخوردار استتت. ( این پرستتشتتنامه از 1390استتاس پژوهش عرب  
صی ی و  ضآزمون  منظوربهتو ساختاری سازمدلو مدل م هومی تحقیق از  هاهیفر شد. عملیات آماری SEMی معادله  ست اده  ( ا

 انجام شد. p≥05/0ی داریمعنو در سطو  /3Smart PLSو /24SPSSی افزارهانرمتوسط 

 نتایج 

درصد  1/53نشان داد که  جینتادر پژوهش، از فراوانی و درصد آن است اده شد.  کنندهشرکتبرای بررسی توزیع جنسیت افراد 
سخ شکیل می 9/46دهندگان را مردان و پا سخگویان را زنان ت صد پا صد از افراد  7/41سنتی  ازلحاظدهند. در در  کنندهشرکتدر

 1/3سال و  35تا  31دامنه سنی  دردرصد  2/14سال،  30تا  25درصد در دامنه سنی  9/40سال،  25تا  18سنی تحقیق در دامنه 
درصد دانشجوی مقطع کارشناسی  8/39درصد از پاسخگویان دانشجوی مقطع کارشناسی،  7/45سال قرار داشتند.  35نیز باالی 

 آمده است.  1در جدول  هااسیمقراف معیار متغیرها و خرده دانشجوی مقطع دکتری بودند. میانگین و انح 6/14ارشد و 

 هااسیمقتوصیف متغیرها و خرده  .1جدول

 انحراف معیار میانگین ابعاد مؤلفه

 هویت اجتماعی
 81/3 هویت فردی

83/3 
77/0 

74/0 
 77/0 85/3 هویت اجتماعی

 سرمایه اجتماعی

 96/3 مشارکت اجتماعی

85/3 

80/0 

68/0 

 77/0 05/4 با همسایهروابط 

 76/0 11/4 روابط با خانواده

 84/0 98/3 زمینه شغلی

 69/0 04/4 عاملیت اجتماعی

 70/0 92/3 اعتماد اجتماعی

 05/1 34/3 تحمل تنوع

 95/0 39/3 عامل تغییر

 اجتماعی کارآفرینی

 00/4 یتمأمورانتخاب 

86/3 

79/0 

68/0 

 69/0 06/4 ارزشمندی

 70/0 08/4 شناخت فرصت

 92/0 41/3 فرآیند نوآوری

 77/0 85/3 فعالیت جسورانه

 83/0 85/3 پذیرییتمسلول

 80/0 78/3 سازوکارهاخلق 
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های مرتبط ی معادله ساختاری است اده شد. شاخصسازمدل، از هاآنشناسایی روابط متغیرها در صورت حضور تمامی  منظوربه
ستگیری با نیکویی برازش و خطاهای اندازه ست اده گردید. با تأکید بر تمامی  به د شاخص مت اوت ا سه  آمد که در این زمینه، از 

تغیرها داراست. این سه شاخص، مشخص گردید که مدل مزبور، از برازش برخوردار است و کارایی باالیی در توصیف روابط بین م
 توسط محقق است. شدهارائههای مرتبط با برازش مدل معرف شاخص 2جدول 

 شاخص برازش مدل م هومی تحقیق .2جدول

 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب های برازششاخص

 - 454/299 - کای اسکوآر  کای دو(

 - 221 - درجه آزادی

 مطلوب 165/1 5کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی  

 مطلوب 912/0 9/0بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش  

 مطلوب 0083/0 1/0کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد  

 مطلوب 031/0 05/0کمتر از  (RMRریشه دوم میانگین مجذورات باقیمانده  

 
شان می 2نتایج جدول  صلی برازش باالتر هاشاخص عنوانبهی نیکویی برازش هاشاخصدهد مقادیر برازش مدل ن  9/0ی ا

( و ریشه دوم میانگین RMR=031/0بوده که نشان از برازش مطلوب مدل است. بر اساس مقادیر ریشه میانگین مجذور باقیمانده  
 استتتاندارد و  شتتده توان گ ت که مدل از برازش کافی برخوردار استتت. مدل نهایی برازشیم( RMSEA=0083/0خطای برآورد  

نشان داده شده است. در  2نشان داده شده است. نتایج آزمون مدل م هومی تحقیق در قال  شکل  3و  2ی هاشکل( در tمقادیر 
 نشان داده شده است. هااسیمقاین شکل ضرای  تأثیر بین متغیرها و خرده 
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 مدل معادالت ساختاری  ضرای  مسیر( .2شکل

 
ض( مربوط به t-valueآماره تی   شکل  ،هاهیفر سیر و معناداری در  3در  ضرای  م ست. بر طبق این مدل،  شده ا نمایش داده 
 معنادار است.  %95سطو اطمینان 

 

 (t-valueها  آماره مدل معادالت ساختاری فرضیه .3شکل

 
ضیه تحقیق تأیید مالحظه می 3طور که در جدول همان سه فر ضیه شوندیمشود هر  شد که هویت. در فر شخص   اول، م
ضیه  97/1و عدد معناداری این رابطه برابر با  063/0دارای اندازه مثبتی برابر  اجتماعی کارآفرینی بر اجتماعی ساس فر ست. بر ا ا

ا و عدد معناداری این رابطه برابر ب 836/0دارای اندازه مثبتی برابر  ستترمایه اجتماعی بر اجتماعی دوم، نتایج نشتتان داد که هویت
 928/0دارای اندازه مثبتی برابر  کارآفرینی اجتماعی بر اجتماعی است. بر اساس فرضیه سوم، نتایج نشان داد که سرمایه 443/32

استتت. عالوه بر این، نقش میانجی ستترمایه اجتماعی در رابطه بین هویت اجتماعی و  208/34و عدد معناداری این رابطه برابر با 
سموردبرکارآفرینی اجتماعی  ست، هویت اجتماعی عالوه بر  3که در جدول  گونههمانی قرار گرفت. ر شده ا شان داده  ی اثرگذارن

. میزان گذاردیماز طریق سترمایه اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی نیز اثر  میرمستتقیغ صتورتبهمستتقیم بر کارآفرینی اجتماعی، 
 اری مستقیم هویت اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی است.( کمتر از اثرگذ063/0×836/0=0526/0  میرمستقیغاثرگذاری 

 روابط بین متغیرهای هویت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی. 3جدول 

  متغیر مستقل
متغیر 

 میانجی
 متغیر وابسته 

اثر 

 مستقیم

اثر 

 یرمستقیمغ
 tآماره 

اثرگذاری 

 داریمعن

 تأیید 97/1 - 063/0 اجتماعیکارآفرینی  ---> - ---> هویت اجتماعی

 تأیید 443/32 - 836/0 سرمایه اجتماعی ---> - ---> هویت اجتماعی

 تأیید 208/34 - 928/0 کارآفرینی اجتماعی ---> - ---> سرمایه اجتماعی

 ---> هویت اجتماعی
سرمایه 
 اجتماعی

 تأیید  0526/0 - کارآفرینی اجتماعی --->
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 گیریبحث و نتیجه
بدنی با نقش میانجی ستترمایه این تحقیق تعیین ارتباط هویت اجتماعی با کارآفرینی اجتماعی در دانشتتجویان تربیتهدف از 

های وجود دارد. این نتیجه با یافته کارآفرینی اجتماعی و ی بین هویت اجتماعیداریمعناستتتت. نتایج نشتتتان داد ارتباط  اجتماعی
در تبیین این فرضیه تأییدشده باید بیان کرد که ( همسو است. 2012ونکا و همکاران  ( و اوسه1397عقدا و دهقان بندکی  فاطمی

بدنی و علوم ورزشی که در جامعه احساس دانشجویان تربیت رونیازا، شودیمهویت اجتماعی سب  مشارکت فعال افراد در اجتماع 
ت اجتماعی را قستتمتی از مشتتکالت خود در نظر عنوان بخشتتی از جامعه معرفی کرده و مشتتکالکنند، خود را بههویت مشتتترک 

شترین اثرگذاری را راه هاآنهای ممکن را بررسی و از میان حلشود برای حل این مشکالت راهگیرند که باعث میمی حلی که بی
شد، انتخاب می شته با شجویان تربیت، داگریدانیببهشود. کارآفرینی اجتماعی می سازنهیزمکنند؛ که این امر در جامعه دا بدنی به ن

Miragaia, Ferreira ,که تغییرات مثبت اجتماعی را در پی داشته باشد  روندیمی انانهیکارآفری هاتیفعالو  وکارهاکس سمت 

2011; Ratten, 2017Ratten, &  بدین معنی استتتت که هویت اجتماعی ندیم(. این امر  عالی ریگشتتتکلدر  توا ی هاتیف
رسد که هویت اجتماعی و ح  تعلق جمعی به نظر می نیا برداشته باشد. عالوه  مؤثرکارآفرینانه اجتماعی آتی دانشجویان نقشی 

های مثبت به ی نگرشریگشکل( که این امر در  ,2021Chen & Linشود  های سازنده و مثبت در جامعه میسب  ایجاد نگرش
ی اصتتتلی کارآفرینی اجتماعی محستتتوب هاهدفاستتتت؛ که این یکی از  مؤثربت به جامعه تغییرات اجتماعی و ارائه خدمات مث

 شدهیزیربرنامهی رفتارهای مبتنی بر نیازهای جامعه و رفتار ریگشکل(. از طرفی هویت اجتماعی موج   ,2011Ratten شودیم
توان گ ت دانشجویان می رونیازا(. 1397بندکی، دارد  فاطمی عقدا و دهقان  محورجامعهشود که نقش مهمی در ارائه خدمات می

ضو گروهتربیت ستند، گروه را بهبدنی که ع شی ه صورتگیرند و صورت یک واحد در نظر میهای مختلف ورز ها در گروه کهیدر
نبوغ و ی دانند و برای رستتتیدن به این هدف از همهاحستتتاس نقص کنند، برطرف کردن این نقص را از اهداف اصتتتلی خود می

رسد هویت اجتماعی (. با در نظر گرفتن این مسائل به نظر می ,2016Friedrichs & Wahlbergکنند خالقیت خود است اده می
شجویان تربیت سب  افزایش کارآفرینی اجتماعی میدر دان شی  شکالت این گروه از بدنی و علوم ورز شود که به حل و کاهش م
 شود.دانشجویان منجر می

تایج تحقیق نشتتتان داد بین هویت اجتماعی یکی دیگر ی وجود دارد. این نتیجه با داریمعنرابطه  ستتترمایه اجتماعی و از ن
های این فرضتتیه تأییدشتتده باید گ ت که هویت اجتماعی با ( همستتو استتت. در تبیین یافته2016های فریدریکز و والبرگ یافته

ست اده از عواملی مانند  ساس متعهد بودن به وجود مییی، پیوند اجتماعگراعاما (.  ,2016Friedrichs & Wahlbergآید ی و اح
های که از پایه شودیمی ایاجتماعبدنی و علوم ورزشی سب  افزایش اعتماد های در دانشجویان تربیتوجود چنین ویژگی رونیازا

سب  افزایش  ست؛ و باال بودن اعتماد در روابط اجتماعی  سرمایه اجتماعی ا سی  سا ستگی در بین افراد ا میزان تعهد، تعلق و واب
ساس نظریه جنکینز و بوردیو، جامعه می شارکتسازتیهوشود. بر ا های اجتماعی در ی اجتماعی نقش مهمی در به وجود آمدن م

سطهبههای گوناگون دارد و زمینه شارکت وا سرمایه اجتماعی در جوامع مهمین م ختلف ها، هویت اجتماعی موج  افزایش میزان 
شجویی می شته تربیت ,2016Friedrichs & Wahlbergشود مانند جوامع دان شجویان ر بدنی با توجه به اهداف و (. بنابراین دان

ستواری برقرار میفعالیت شترک خود با یکدیگر پیوندهای ا سب  افزایش اعتماد میهای م سبت به این اهداف کنند که  شود و ن
ساس تعهد و تعلق می شجویان فراهم می کنند کهاح سرمایه اجتماعی دان کنند. همچنین با توجه به نظریه زمینه را برای افزایش 

کند هویت اجتماعی برساختۀ الگوهای منظم فرهنگی و اجتماعی است و از طرفی سرمایه اجتماعی ( که بیان می1995آیزنشتات 
استتتتنباط کرد که وجود نظم و  گونهنیاتوان آید، مید میهای بین گروهی به وجودر بستتتتر هنجارها و اعتماد متقابل در شتتتبکه

سب  افزایش میزان پایبندی به هنجارها و اعتماد متقابل می ضباط در درون اجتماع  سرمایه اجتماعی را ارتقا ان شود و همین امر 
بدنی و علوم ورزشی تربیت وجود نظم و انضباط درون تیمی در دانشجویان رونیازا(،  ,2018Peterson & Schenkerخواهد داد 

شجویان تربیتسب  افزایش هنجارهای اجتماعی می سرمایه اجتماعی در دان بدنی دارای ارتباط شود. بنابراین هویت اجتماعی و 
 کند. افزایش یافتن هر یک از این دو در جامعه دیگری نیز افزایش پیدا می کهیدرصورتی که اگونهبهو متقابل است  هیدوسو

ی وجود دارد. این داریمعناین تحقیق نشتتتان داد که بین کارآفرینی اجتماعی و ستتترمایه اجتماعی رابطه  جینتایگر از یکی د
( 2019(، علی و یوستتف  2015(، یون و همکاران  2015(، مدهوشتتی و صتتمیمی 2016های فریدریکز و والبرگ نتیجه با یافته
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ست. در تبیین یافته سو ا شهم ضیه تأیید ضویت فرد در گروههای این فر سرمایه اجتماعی موج  ع های اجتماعی و ده باید گ ت 
سد قرار گرفتن در گروه( به نظر میSiisiainen, 2003شود  همکاری و فعالیت با یکدیگر می ساس اهداف ر های اجتماعی بر ا

توانند از طریق تعامل اشند میهای اجتماعی عضویت بیشتری داشته بخاص و حل مشکالت اجتماعی است، هر چه افراد در شبکه
 ,2015Miragaia, Martins, Kluka, & Havens دهند و همکاری میزان کارآفرینی اجتماعی را در سطو اجتماع افزایش می

2016Friedrichs & Wahlberg, ;های ورزشتتی، باعث افزایش بدنی در گروه(. بر همین استتاس همکاری دانشتتجویان تربیت
کارآفرینی  تیدرنهاها و حلکنند که باعث یافتن راهها تالش میشتتود و برای حل مشتتکالت این شتتبکهستترمایه اجتماعی می

 شود. اجتماعی می
این تحقیق، تقویت اثرگذاری هویت اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی از طریق نقش میانجی ستتترمایه  توجهقابلیکی از نتایج 

یک متغیر میانجی باعث اثرگذاری بیشتتتتر هویت  مثابهبه تواندیمرمایه اجتماعی ، نتایج نشتتتان داد که ستتتدرواقعاجتماعی بود. 
شجویان تربیت شود. این نقش اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی در دان شده بود و به  کنندهلیتعدبدنی  شین گزارش ن در مطالعات پی

سته است تا حدی شکاف موجود در دانش نظری پ رسدیمنظر  یرامون کارآفرینی اجتماعی و هویت اجتماعی را که این نتیجه توان
سرمایه اجتماعی  سطهبهو  کندیمیک کاتالیزور عمل  مثابهبهپر کند. در حقیقت،  شترک، اعتماد، همدلی هاارزشهنجارها،  وا ی م

 ی اجتماعی را باالتر ببرد.با مبنا قرار دادن هویت اجتماعی و بهبود نواقص آن، احتمال بروز کارآفرین تواندیم، هاتیفعالو تقویت 
توان به استتتت اده از های این پژوهش میمحدودیت ازجملهنیستتتت،  ریپذامکانانجام دان یک پژوهش بدون محدودیت 

شنامه  س شجویان تربیتتنهابهپر شجویان باید یی، نمونه پژوهش تنها دان سایر دان  اطیبااحتبدنی بودند بنابراین در تعمیم دادن به 
ی هاتیمحدودبدنی و علوم ورزشتتی یکی دیگر از بود مطالعات پژوهشتتی در ارتباط با متغیرها و دانشتتجویان تربیتعمل کرد، کم

شنامه با تعداد  س ست اده از پر شاره کرد  سؤالپژوهش بود و ا سشنامه در ارتباط با متغیرها ا شنهاد  رونیازازیاد به علت نبودن پر پی
عنوان نمونه در نظر گرفته شتتوند، در کنار بدنی، ستتایر دانشتتجویان نیز بهشتتود در تحقیقات آتی عالوه بر دانشتتجویان تربیتمی

ی فرهنگی در هایژگیوبرخی  شتتودیم، پیشتتنهاد تیدرنهاپرستتشتتنامه از ابزارهای ستتنجشتتی مانند مصتتاحبه نیز استتت اده گردد. 
شریگشکل سبدنی جویان تربیتی کارآفرینی اجتماعی در بین دان ی کارآفرینی هاشاخصی قرار گیرد و همچنین وضعیت موردبرر

 ی دانشگاهی مقایسه شود.هارشتهبدنی با سایر اجتماعی در دانشجویان تربیت

 پیشنهادهای اجرایی
و علوم ورزشتتی، بدنی کارآفرینی اجتماعی دانشتتجویان تربیتبر  یتماعارتباط هویت اجبر  یمبن قیتحق یهاافتهیبا توجه به 

شنهاد می شی مانند آموزش مهارتکارگاه شود کهپی افزایش و  منظوربهی ارتباطی بین فردی هامهارتهای اجتماعی و های آموز
با توجه به اهمیت کارآفرینی اجتماعی در جامعه و با توجه به اکتسابی بودن سرمایه اجتماعی و  بهبود هویت اجتماعی برگزار شود.

های علمی در مورد ستترمایه اجتماعی ها و نشتتستتتتوان با استتت اده از  برگزاری کارگاهبا کارآفرینی اجتماعی، می اهآنارتباط 
کارآفرینی اجتماعی را در جامعه افزایش داد. با توجه به نقش کارآفرینی اجتماعی در جامعه و در بین  میرمستتتتقیغ صتتتورتبه

های کارآفرینی شتتاخص ازنظرهای درستتی این رشتتته را پایش و توان برنامهبدنی و علوم ورزشتتی، میدانشتتجویان رشتتته تربیت
شارکتاجتماعی ارزیابی کرد و از روش شنوارههای آموزش تعاملی و م ست اده کرد. برگزاری ج های کارآفرینان اجتماعی برتر در ی ا

شجویان تربیت شجویان تربیت منظوربهبدنی، بین دان سایر دان شی افزایش انگیزه در  یکی از راهکارهای  تواندیمبدنی و علوم ورز
 اجرایی برای تقویت کارآفرینی اجتماعی باشد.
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