
  

  

  34-11، از ص 1388 بهار، سومتوسعه كارآفريني، سال اول، شماره 
  

اندازي يك  بررسي آثار باورهاي مذهبي بر گرايش به راه
 وكار جديد كسب

  )هاي منتخب تهران  دانشگاه: موردييمطالعه(

  
  3جعفري حسن عابديـ  2پور آرين قلي ـ 1∗اميرحسين ملكي

  گاه تهران دانش ارشد مديريت كارآفرينيكارشناس. 1
  دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران. 2
 استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران. 3

  )27/2/1388: ، تاريخ تصويب 23/9/1387: تاريخ دريافت مقاله(
  چكيده

شناسايي . هاي اخير بوده است     هاي نوظهور و اميد بخش در دهه        كارآفريني يكي از حوزه   
.  پيـدا كـرده اسـت       بسياري اي كارآفرينانه در اين راستا اهميت     ه   و پيامدهاي تالش   ها  علت

وكار جديد    اندازي يك كسب    هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثير باورهاي مذهبي بر راه          
بدين منظور با استفاده از روش تحقيق آميخته، كه شامل پرسشنامه و مصاحبه است، از               . است

انـدازي     تهران، شريف و شهيد بهشتي اقدام به راه        هاي  دانشجوياني كه در مراكز رشد دانشگاه     
ي تـأثير      نشان دهنده  ،دست آمده    به ي   اوليه ي    تيجهن. شركت كرده بودند، آزمون به عمل آمد      

دهندگان از وجود يك نظـام درونـي    پاسخ. وكار بودند اندازي كسب   نداشتن اين باورها بر راه    
ن گرايش داشتند و در تالش بودند تـا      كردند كه به حفظ و تقويت آ       ارزشي قوي صحبت مي   

دهند كه تـأثير نداشـتن        ها نشان مي    يافته. تقيد و پايبندي خود را به اصول مذهبي نشان دهند         
  به دليل وجود متغيرهاي ميانجي است كـه باعـث   وكار اندازي كسب باورهاي مذهبي بر راه

مطالعات در  . ر تأثير بگذارند  وكا   اندازي كسب    تا باورها به صورت غيرمستقيم بر راه       ندشومي
از . وكار تأثيري ندارنـد   اندازي كسب غرب نيز حاكي از آن است كه باورهاي مذهبي بر راه         

هاي    اقتصادي و كارآفريني، نشانه    هاي  موضوع ي  دربارهاسالمي نيز   ي در قرآن و احاديث      سوي
  . فريني است زياد اسالم به كارآتوجهي تمايل و  دهنده زيادي وجود دارد كه نشان

 
  كارآفريني، مذهب، باور، اخالق اسالمي :واژگان كليدي
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  مقدمه 
هايي است  عبارت است از حالتي از مشغوليت، و به طور عام شامل فعاليت وكار كسب

 كسب سود دربر برايها را  كه توليد و خريد كاالها و خدمات با هدف فروش آن
  .)24، ص 1385احمدپور، (گيرد  مي

هايي كه دارد دست به  ها و نگرش  هر فردي با توجه به نيازها يا ارزش قطعطور به
، وكار اهداف كسبراجع به پذير  كلي و تعميمي  قاعدهبيان. زندوكار مي  فعاليت كسب

 اندازي يك راه تمام كساني كه اقدام به ي كه به اندازه بس دشوار است، چراامري 
 1خانكا ديدگاه  از. اين اقدام وجود دارد، داليلي هم برايكنند جديد ميوكار  كسب

) سود رضايت بخش، ايجاد و حفظ مشتريان، ايجاد نوآوري( اقتصادييا اهداف ) 2003(
كاالها و خدمات كيفي، برخورد عادالنه با كارگران، رعايت عدالت ( اجتماعياست و يا 

كرد ما در اين  روي.)گذاران، برخورد منصفانه با عرضه كنندگان در برخورد با سرمايه
به . زمان باشد ي هر دو هدف اقتصادي و اجتماعي به طور هم تواند در برگيرنده مقاله مي

 . بسيار مهم استمساءلهوكار در اين   نگرش افراد به كسبيقين،
و نگرش مثبت ضعف اشي از ن اقتصادي كشورمان ي  توسعهنبوديكي از عوامل مهم 

 .وكار است هاي مختلف اجتماعي به كسب هگروگاه وجود نگرش منفي يا خنثي در 
 نيروي كار از تعطيالت، بيشترهاي بادآورده در برخي افراد، استقبال  عالقه به ثروت

گري، داللي و خدماتي در مقابل   واسطههاي شغلوري پايين نيروي كار، تمايل به  بهره
 كار نكردن و توجهي به ارزش زمان، فرهنگ  تفكر تقديرگرايانه، بي، توليديهاي شغل

 به حقوق طبيعي اعتنايي بيمزد خواستن، اعتقاد كم به نظام اجتماعي و كاركردهاي آن، 
 سازگاري و ي  روحيه،گذشتهنگري و حسرت بر  آيندهنبود  ،مدني و اجتماعي خود

گيري   شكلهاي مانعاز وكار مداوم و پيوسته   به كسبميلي بيبردباري انفعالي و همچنين 

                                                      
1 Khanka 
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  .1 )32، ص 1385احمدپور، (وكار در ايران است   كسبنگرش مثبت به
 كشورمان وجود مسئووالننظران و   اين نگرش عمومي در ميان صاحب،در مجموع

وكار، وجدان كاري و تعهد و اخالق كاري،   ما فرهنگ كسبي دارد كه در جامعه
ايد ناشي  اين مهم با عنايت به عنوان پژوهش، ش.يافته است تر از كشورهاي توسعه ضعيف

 نگرش  چراكه ؛وكار باشد  كسبي درباره مذهبي هاينشدن باورها و اعتقاد از نهادينه
شدن فرد، در  هايي است كه در فرايند اجتماعي  از آموزهگرفته الهام ،وكار افراد به كسب

در اين عصر، نقش نهادهاي آموزشي . يابد مي، به فرد انتقال خانواده و آموزشنهادهاي 
. كننده است وكار، تعيين هاي مثبت و منفي به كسب ها و ايجاد نگرش  ارزشدر انتقال

هاي ديني به عنوان سنگ   دانشجويان با آموزهكردنيابي به اين مهم، آشنا براي دست
، 1380معيدفر، (وكار از اهميت حياتي برخوردار است  بناي ايجاد نگرش مثبت به كسب

  . )55ص 

  مروري بر ادبيات موضوع

   كارآفريني در اسالمجايگاه
 خنيفر  »كارآفريني در نظام ارزشي« در اين بخش از مقاله، با الهام از كتاب 

اين موضوع ابتدا . جايگاه كارآفريني در اسالم از سه ديدگاه بررسي خواهد شد) 1386(
 هاي امام ديدگاهو در آخر با الهام از ) ص(، سپس از نگاه پيامبر اكرم قرآناز ديدگاه 

  . ارزيابي خواهد شد) ع(و امام صادق ) ع(علي 
 سوره و حدود 30ي در بيش از با عناوين مختلفوكار و كارآفريني   كسبقرآندر 

ها   كه به برخي از اين آيه)3، ص 1386خنيفر،  ( استشدهتوصيه و تشويق   آيه50
  :شود اشاره مي

  بپردازند روز را روشن ساخت تا به كار و تالش و... 

                                                      
  1378فرجي ارمكي، به نقل از  1
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  ).12 /اسراءسوره (گار را بطلبند و فضل پرورد
استخراج توان مفهوم كارآفريني را   كليدي كه با تكيه بر آن ميهاي هكي از آيي
خنيفر، (است باشد كه مصداق بارز كارآفريني در قرآن   رعد ميي  سوره11 ي ، آيهكرد

  : )147، ص 1386
  چه را  آنان آنكه  دهد، مگر آن را تغيير نمي]  ملتيو[خداوند سرنوشت هيچ قوم 

  ... تغيير دهند،است در خودشان
د وخ، خود در فكر توسعه و بهبود زندگي و رفاه خويش باشند و امكانات افراداگر 
. كند رهنمون ميوند نيز آن جامعه را به سوي تعالي ا كنند، خدبسيجاين مسير را در 

 ي ناشايسته يا يسته فعاليت و عملكرد شا، نوع كاري اي نتيجه سعادت و شقاوت هر جامعه
  .آن است

  شود  اي جز سعي و كوشش او نيست و سعي او به زودي ديده مي و براي انسان بهره
  ).41 تا 39  /سوره نجم(و سپس به او جزاي كافي داده خواهد شد 

هاي انسان ناديده گرفته  يك از تالش ه به اين مطلب اشاره دارد كه هيچاين آي
رساني به خود، خانواده و ين باور باشد كه هدف او براي خيراارآفرين بر ك اگر .شود نمي

د چرا كه با توجه به اين كرجامعه است، حتماً براي رسيدن به آن هدف تالش خواهد 
  . هاي او بدون جزا نخواهد بود  است كه تالشاطمينان داده خداوند متعال به او ،آيه

طوري   به.دكر آفريني تشويق ميوكار و كار   نيز افراد را به كسب)ص (پيامبر اكرم
مني را دوست دارد كه داراي حرفه و ؤ مي خداوند بنده« :ه استفرمود كه در جايي بيان 

) ص(د  حضرت محمهايكيدأيكي از ت .1)51، ص 1386خنيفر، (»  جديدي باشدي پيشه
 حائز اهميت است كه سو آن ازاين نكته . استبر استفاده از درآمد حاصل از دسترنج 

 اسالمي ي كه جامعه اول اين.  سازدآشكارپيامبر قصد داشت تا با اين كار دو موضوع را 
. كه افراد سعي كنند تا براي خود كار كنند را به كار و تالش ترغيب نمايد و ديگر آن

                                                      
 1385به نقل از پاينده،  1
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  .وكار جديد و كارآفريني است  ايجاد يك كسب، اين امري الزمه

 با افرادي است كه )ص (رد پيامبر نوع برخو،يكي از موارد جالب در اين زمينه
پيامبر در برخورد با كسي كه دستش زبر و خشن شده . تالش و كوشش زيادي دارند

م براي نان زن ام، چون مجبور بود زياد بيل زده«: بود، علت را جويا شد، فرد عرض كرد
است اين دستي «:  فرمود، بوسه زداوكه بر دست   پيامبر پس از اين.»ام كار كنم و بچه

ي آن  اين برخورد نشان دهنده). 198، ص 1386خنيفر، ( » كه در آتش نخواهد سوخت
. گر ارزش و حرمت قائل بوده است است كه تا چه حد پيامبر اكرم براي افراد تالش

هر كسي از دسترنج خود بخورد، بر صراط « :شود همچنين در جاي ديگري اشاره مي
كند و پس از آن هرگز او را  ميبه او نظر ا رحمت بگذرد، خدا   مياي مانند برق جهندهه

به وي داده  پيامبران پاداش ، خواهد بودپيامبراند كرد، در قيامت در شمار هعذاب نخوا
 »شود تا از هر كدام كه خواهد وارد شود  و درهاي بهشت به روي او باز ميشود مي

  .1)83، ص 1386خنيفر، (
 يك كارآفرين بودهن مطلب است كه وي گواه اي) ع(بررسي زندگاني حضرت علي 

وكارهاي متنوعي كه داشت همگي نشان از  ها و همچنين كسب ، خالقيتهاابتكار. است
بودن  تر از مهم ودن براي جامعه را مهمبمفيد ) ع(امام علي .  دارنداوكارآفرين بودن 

، 1386خنيفر، ( »اند ترين مردم مفيدترين آنان براي مردملتيبا فض«: فرمايد داند و مي مي
 هدفش رضاي  كه خود مسئول است و كسيي انسان در مقابل جامعهيعني  ؛2)15ص 

 اهميتن به صراحت در مورد ؤمنياميرالم.  خود خدمت كندي خداوند است بايد به جامعه
تو بهترين بنده «: كه كند نقل مي) ع(د و روايتي از حضرت داو در اسالم، تالش وكار

 كار و فعاليتي را شروع ،كردي و با دست خود لمال استفاده نميا هستي اگر از بيت
   .3)102، ص 1386خنيفر، (» كردي مي

                                                      
  ق. هـ1383نوري، به نقل از  1
   آمدي، بي تابه نقل از  2
  1391حر العاملي، ز به نقل ا 3
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 مسائل و نيازهاي آن تنها از ، افرادي نبود كه به جامعهي از جمله) ع(حضرت علي 
 خالفت بنگرد كه اگر آن را به روي او بستند هر نوع ي دريچهاز  آن هم منظر ويك 
كه از تصدي رهبري  آن حضرت به رغم آن.  را از خود سلب كندليت و تقيدومسئو

از انجام وظايف و خدمات ديگر شانه ولي همچنان بازداشته شد جامعه براي مدتي سياسي 
) ع(امام صادق .  شدحاضر  به مردم خدمتي  صحنهدر ي مختلفهاي با روشخالي نكرد و 

هزار بنده را رنج خود   از دستستفادهبا ا) ع(امام علي « :به اين حقيقت گواهي داده است
  .1)236، ص 1386خنيفر، ( »كرددر راه خدا آزاد 

در كالم بزرگان اسالم، كار به عنوان عبادت مطرح شده و حتي گاهي كار براي 
، ص 1386خنيفر، ( برابر با جهاد در راه خدا به شمار آمده است ،كسب روزي حالل

پسرم من از فقر بر تو «: فرمايد مي) ع(امام حسن ي فقر به  اميرالمؤمنين درباره). 79
ي او را  چرا كه فقر دين انسان را ناقص و عقل و انديشه! از آن به خدا پناه ببر. ترسم مي

، ص 1386خنيفر، (» كند مشوش و مردم را نسبت به او و او را نسبت به مردم بدبين مي
 كارآفريني از امام ي زمينه در ها  و حديثها  بيشترين روايت،نينؤمپس از اميرالم). 271

وكار و كاركردن براي خود اشاره   نيز به تشويق كسبوي. نقل شده است) ع(صادق 
را به گناه وا   كه تو را از ستم باز دارد بهتر است از فقري كه تواي بي نيازي«: كند مي
 :ندند مردم به آن نيازمي سه چيز را كه همه   وي.2)179، ص 1386خنيفر،  (»دارد

  .3)180، ص 1386خنيفر، (داند   مي»رفاه و فراواني«، »عدالت«، »امنيت«
ي كارآفريني وجود دارد   زيادي از معصومين دربارههاي حديثعالوه بر اين مطالب، 

  . شود ها پرداخته نمي كه در اين مقاله به آن

                                                      
   ق1385 ق و قندوزي 1403 ق، مجلسي 1391كليني به نقل از  1
  ق1391حرالعاملي ، به نقل از  2
   ق1394حراني، به نقل از  3
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   پس از مدرنيته مذهب و كارآفريني

توان از     مذهب و كارآفريني را مي     ي  مقولهه در    انجام شد  هاي  همطالعدر دوران مدرن،    
اخـالق پروتـستاني و روح      «  با عنوان  ماكس وبر  ي  مطالعه .گرفت پي وبرزمان مطالعات   

بوده اخير   سال   در يكصد  بخشي تأثيرگذار از ادبيات تحقيق علوم اجتماعي         ،»داري سرمايه
 & Swatos and Kaelber, 2005, p 85; Howard, 2005, p 101; Ryman)اسـت  

Turner, 2007, p 175) .هاي مذهبي و فرهنگ بـر ظهـور و تكامـل     تأثير ارزش به وبر
اخـالق پروتـستاني و روح    ي رسـاله  در    وبـر  .مند بوده اسـت     عالقههاي اقتصادي     سيستم
توانند به صـورت      هاي ديگر نمي     تا توضيح دهد كه چرا تمدن      كوشيده است  داري سرمايه

 آن است كـه،     وبر ي  جواب اوليه . داري را در خود ايجاد كنند       ه سرماي "روح"دروني اين   
داري از طريـق پيـدايش       يكي از پيامدهاي اصالحات پروتستاني در اروپا، ظهور سرمايه        

 Howard, 2005 p 85; Ryman, Joel & Turner) داري اسـت   سـرمايه "روح"يـك  

Craig A. 2007, p 175) . ـ  نظر نمي جا كه به از آن  ي هوري مشخـصي دربـار  رسد وبر تئ
 كارآفرين  "روح" ي  داري بر پايه    سرمايه ي  رهسازي او دربا   كارآفريني داشته باشد، مفهوم   

داري، بـه طـور واضـح بـه       از سـرمايه وبر منظور. (Swedberg, 2005, p 342) باشد مي
 همچنـين بـين     وبـر . ببخـشد داري     بـه سـرمايه    "پويـايي " بستگي دارد كه     يكارآفرين

 و  باشـد    مـي   كه به دنبال ايجاد ارزش و درآمد بـه عنـوان محـرك             »ديدكارآفرين ج «
 تفـاوت قائـل شـده اسـت        كـه بـه وضـعيت حاضـر قـانع اسـت،              »كارآفرين سنتي «
)(Swedberg, 2005, p 410 .  

ي آثـار اخـالق        در زمينـه   وبـر  زيادي بر مبنـاي كـار        هاي  هدر دوران معاصر مطالع   
آمـوزاني    دانـش   نشان داد  اي  مطالعهي    نتيجه. تانجام شده اس  پروتستان بر كار و عملكرد      

 داند، پـس از يـك بـازخور         دست آورده    بااليي در مقياس اخالق پروتستان به      ي  كه نمره 
آموزاني   آن دانش،در مقابل. )Greenberg 1977, p 688 (اند  عملكرد بهتري داشته،منفي

در . تر شـده اسـت    انـد، عملكردشـان بـد       كه امتياز پاييني در همان مقياس كسب كرده       
 در مقايـسه بـا    د افرادي كه اخالق پروتستاني بااليي دارنـد         ش مشخص   يي ديگر   مطالعه

، بيـشتر بـه فكـر ادامـه دادن         تـري هـستند     ضعيف اخالق پروتستاني     داراي هايي كه  آن
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 .)Tang, 1990, p 226 ( هستند خودكاريي  در زمينهشان  هاي تالش

ايـن امكـان را      2»اس اخالق كار پروتـستاني    مقي« با تدوين ) 1971 (1ميرلز و گرت  
بـه  ميزان گرايش به كار و فعاليت در افراد بر اساس متغيرهاي مذهبي             ند كه   كردفراهم  

ـ  . شودگيري   اندازهصورت كمي    اي ديگـر     در مطالعـه  ) 1975(ز و گـرت     همچنين ميرل
بـاالتري دارنـد، در كـل از         »شاخص اخـالق كـاري پروتـستاني      «كساني كه   دريافتند  

  . برخوردار هستندنيز وري باالتري  بهره
 بااليي دارند به طور محـسوسي زيـادتر         PWEدر كساني كه     3»عجين شدن با شغل   «
 كه سركار بروند، سركار هـستند  گونه افراد بيشتر از اين  اين و)Saal 1978, p 58(است 

 ايـن  حتي زمـاني كـه  ). (Greenberg 1978, p 223 باشند ي خود مشغول مي و به وظيفه
.  متفاوت است  ، بااليي ندارند  PWEوري بااليي ندارند، رفتارشان با ديگران كه         افراد بهره 

در زمـان بيكـاري، در يـك    . كننـد  ها در زماني كه بيكار هستند خود را سرزنش مي   آن
و نيازمنـدي    بيكـاري    ي كارند و از     شيفتهها    برند، چراكه آن    سرگرداني خاصي به سر مي    

 در حين رسيدن به محل كار نيز مـشغول  اين افراد عمالً .(Heaven, 1990, p 62)بيزارند 
  .)(Greenberg, 1978, p 223 به انجام كاري هستند

 PWE اجـزاي  آن با    ي   و مقايسه  »اخالق كار اسالمي  « آثار ي  درباره  نيز هايي  همطالع
ه است،  جام شد ان 4 ارتباط دروني رفتار كارآفرينانه    اي كه در مورد     مطالعه. انجام شده است  

 مذهبي  ي  هاي كارآفريني و ارتباط آن با درجه         مناسبي از بررسي فعاليت    ي  خوبي زمينه  به
دهد كه مسلمانان تركيه در مقيـاس          نشان مي  ها   اين تحقيق  ي   هنتيج. كند بودن را بيان مي   

PWE   امتيـاز بيـشتري    هاي ايرلنـدي      هاي انگليسي و كاتوليك     پروتستان در مقايسه با  و
  . (Arslan, 2001, p 336; Yousef, 2001, p 166)اند  كردهكسب 

ـ ده  كنند كه نـشان مـي        شواهدي ارائه مي   ها  هبرخي از مطالع   در قالـب   (د دينـداري    ن

                                                      
1 Mirels and Garrett (1971, 1975) 
2 Protestant Work Ethic (PWE) 
3 Job Involvement 
4 Intrapreneurial Behavior 
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اثر كمي بر رفتار كارآفرينانـه      ) شركت در مراسم، باورهاي مذهبي و ذاتي بودن مذهب        

انـد، در   ين تمركز كـرده ها بر فرد كارآفر آن). Dodd & Seaman, 1998, p 83( دندار
كه اين موضوع پذيرفته شـده اسـت كـه            با اين  .سطح جامعه بود  صورتي كه كار وبر در      

هاي صـنعتي بـر مبـاحثي         هاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي و مشخصه        بين ارزش  ي  رابطه
ايـن  . مانند كارآفريني تأثيرگذار است، شواهد علمي كمي در ايـن زمينـه وجـود دارد               

هاي فرهنگي ممكن است در مناطق مختلف يك كشور تفاوت داشـته              موضوع كه ارزش  
 ).Dodd et al, 2002, p 217 (، هنوز در ابهام قرار دارددنباش

ـ اسي و اخالق پروتـستاني انجـام        ن ادبيات روانش  ي  ره دربا جالبي ي  مطالعه  ده اسـت  ش
(Furnham, 1987, p 570) . گيـرد  مـي  نتيجه )1997 (1جونز ،همطالعاين بر اساس نتايج 

 سخت كار كـردن اسـت   برايكنترلي خودسازي از اخالق پروتستاني،      مفهوم كه بهترين 
 ي   پيامدهاي اقتصادي اخالق زاهدانه    وبر .شود  كه منجر به خوشبختي و سعادت دنيوي مي       

پروتستاني را ايمان به اين موضوع كه خداوند ما را به صورت فردي مورد عنايـت قـرار        
دهد و اين بندگان با سخت كـار كـردن خـشنودي او را                اداش مي دهد و به بندگان پ      مي
حالتي كه اين  . نيز معتقد است اين باور هنوز هم با ما همراه است           جونز. بيند  طلبند، مي   مي

تر از آن چيزي است كه       آيد قوي    ارتباط باشد، به نظر مي     باور بايد با درستكاري افراد در     
بندي كردن و نگراني بـراي    به سرهمميلي بياري، ك مقاومت در برابر كم   . گفته است وبر  

ممكـن  . اسـت هاي اخالقي پروتستاني      ي از ارزش  يها  منصفانه بودن اوضاع، همگي نشانه    
 تنهاداشتند كه   باور18 قرن 1 و اصولگرايان17 قرن  2هاي پيوريتناست گفته شود، فقط 

                                                      
1. Jones 

2 . Puritans :ها بر اين باور بودند كه ائتالف رسمي بين كليت مذهب و حكومت به ضرورت طبيعت انسان و  آن
در اروپا در قالب ديني رسمي، ارتباط ابزاري بين . سازد به لحاظ الزامات ساختاري، اقتدارگرايي را اجتناب ناپذير مي

 انسان نوازي دين، در راستاي منافع حكومت و كليت ديني شكل گرفت كه اين حذف محوريت قدرت ستيزي و
ها در امريكا با در نظر گرفتن ضرورت حفظ  پيوريتن.  منجر شد، پايگاه و مالحظاتي طبقاتي داردحكومت كه غالباً

طور قانوني با ملحوظ داشتن منع ذكر دين رسمي  ه دين هرگونه ائتالفي را با حكومت بيوجهه انساني و ظلم ستيز
دين در امريكا از الحاق استراتژيك به حكومت بر اساس يك درك تاريخي اجتناب . في كردنددر قانون اساسي منت

مند از يك ماهيت ارگانيك در جامعه بهره مند گشته است  با توجه به اين واقعيت است كه دين بهره. نمود
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رن اخالق پروتـستاني     پيروان مد   ولي خداوند به عدالت در زندگي بندگانش توجه داشت       
 ي ديگـري روشـن كـرد كـه          مطالعـه . هـستند  يو درسـتكار  نيز در جستجوي عدالت     

اي مختص زمينه هـستند و تحـت    هاي بين مذهب و كارآفريني به صورت ويژه  وابستگي
تحـت تـاثير     اجتماعي و زماني متنـوع خواهنـد بـود و همچنـين              ،تأثير عوامل محيطي  
عناصر فردي كـه باورهـاي      . هستند و نمادهاي مذهبي     ها   ايدئولوژي ،ساختارهاي سياسي 

براي مثال،  . توانند فرايند كارآفرينانه را تحت تأثير قرار دهند         سازند، مي   كارآفرين را مي  
 مذهبي هاي شود، محتواي ادراك   ن شناسايي مي  منبع قدرت مذهبي كه به وسيله كارآفرينا      

تواي عقايد مذهبي شـكل گرفتـه   مح. )Dodd, 2007, p 100(ها را شكل خواهد داد  آن
 مشخص كردن معيارهاي اساسـي بـراي        اها را ب    گيري آن   كارآفرينان، تصميم  ي  وسيله هب

در جايي كه اين عقايـد خيلـي        . مشاهده، از مسيرهاي دقيقي تحت تأثير قرار خواهد داد        
حتي دهند،    وسيله معيارهاي مذهبي انجام مي      قوي هستند، كارآفرينان تصميمات خود را به      

بـرعكس، اگـر    . ها باشد   اگر به قيمت در معرض خطر قرار گرفتن منافع كوتاه مدت آن           
آيـد،   پيش مـي   پيچيده ي  مساءله باشند، هنگامي كه يك      داشتهاين عقايد شدت كمتري     

عقايـد مربـوط بـه اخـالق كـاري           .معيارهاي مذهبي قرباني منافع اقتصادي خواهند شد      
باشد   تر مي  ترين نمونه و از همه مرتبط      تستانيسم كه قوي   فقط به پرو   ، اظهار شده  ي  زاهدانه

دهـد و زمـاني        رواني كارآفرينان را تحت تأثير قرار مي       ي  مذهب جنبه . دشو منحصر نمي 
  .دهد  ميافزايشكه مذهب درست تعريف شده باشد، شادماني و رضايت را 

كـه  اند    آمدهدست     به ها   بر اساس اين موضوع    بخشي اين مطالعه،    نظري هاي  بررسيدر  
ها كه بـه     ها و هويت     تفكرات مربوط به تحوالت اجتماعي، باورهاي مذهبي، ارزش        شامل
يا شـكل داده    اند    دهشحاصل   فرايندهاي متنوع انتخاب اجتماعي و انتقال فرهنگي         ي  هوسيل
ـ        ي  هشوند؛ و بخشي ديگر، به صورت منعطفي به وسيل          مي  ر نهادهـاي اقتـصادي مـسلط ب

  .ذيرندپ تأثير مياوضاع 

                                                                                                                             
  ).1، ص 1385دهشيار، (

1. Methodist 
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  تحقيقشناسي روش 
 ديد جديدي ي ه كارآفريني بايد زاويي هربااي انتخاب يك روش تحقيق مناسب دربر

جا كه اين پژوهش بر ابعاد رفتاري و همچنين آمار و ارقام مربوط به  از آن. را برگزيد
كار گرفته شده   يا بههاي موجود روشوكار جديد تمركز دارد، با توجه به  تأسيس كسب

 .دست آيد توان انتظار داشت تا نتايجي در خور توجه به هاي پيشين نمي پژوهشدر 
از جمله در مطالعات (هاي علوم اجتماعي و رفتاري  هاي تحقيق كمي در پژوهش روش

همچنين . كنند  تحقيق كفايت نميي مساءلهمعموال به تنهايي براي حل ) كارآفريني
بنابراين با استفاده . اين منظور مناسب نيستندهاي تحقيق كيفي نيز به تنهايي براي  روش

 پژوهشي را بهتر شناسايي كرد و ي مساءلهتوان  اين دو روش مي) آميختن(از تركيب 
 به كه امروز اين روش )21ص، 1387بازرگان، (تر شد  به واقعيت مورد نظر نزديك
  . مطرح است1عنوان روش تحقيق آميخته

 ابتدا در. ه استشدته از نوع تشريحي استفاده روش تحقيق آميخاز در اين مطالعه 
 ميداني و با ابزار پرسشنامه، اطالعات الزم در مورد ميزان و ي ه يك مطالعي وسيله به

 و آوري جمعهاي مذهبي  وكار جديد تحت تأثير آموزه چگونگي تأسيس يك كسب
از روش  ،سپس براي بررسي ابعاد پنهان و همچنين روشن ساختن بعد رفتاري مطالعه

  . شده است استفاده تحليل تم
 و متغيرهاي مستقل    استوكار جديد     در اين مطالعه متغير وابسته، تأسيس يك كسب       

ترقـي  ، كـسب مـال حـالل    ،   توسعه و گشايش در زندگي خود و خـانواده         ،مين معاش أت
، فراهم ساختن فرصـت بـراي ديگـران       ،  انجام امور خير و دستگيري از نيازمندان      ،  جامعه
و  رمبـارزه بـا اسـتثما   ،  مـشروع از آن ي اسـتفاده براي  افزايش ثروت، در راه خداجهاد 

مبارزه با تنبلي و سستي و پرهيـز از         ،  كارگيري انديشه و خرد     به،  آوردن استقالل  دست  به
 بـا طيـف     پرسشنامهدر بخش كمي،    ها    آوري داده    جمع ابزار. باشند   مي آرزوهاي بي پايه  

بـا توجـه بـه      . باشد  ميساختارمند    هاي نيمه   يفي، مصاحبه و در بخش ك    اي   درجه 5ليكرت  
                                                      

1 Mixed Method 
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 سـؤال اول  6 صورت گرفته در غرب براي سنجش ميزان مذهبي بودن افـراد،  هاي  همطالع
هـاي مـذهبي طراحـي شـده          پرسشنامه كه با هدف سنجش ميزان شركت فرد در مراسم         

دف سنجش ميزان    سؤال ديگر پرسشنامه با ه     21، اقتباس و    )1998 (1 داد  مطالعه ازاست،  
اين سؤاالت بـا الهـام از شـاخص مهـم           . و شدت باورهاي مذهبي فرد طراحي شده است       

PWE) Dodd, 1998, p 71; Mirels & Garrett, 1971, p 44 (هاي   آموزهو متناسب با
  . اند تعديل شدهمذهبي اسالمي 

ـ     ، دانشجويان شاغل در مراكز رشد دانشگاه      آماري اين پژوهش   ي  هجامع ران، هـاي ته
ـ  باشـند   شامل دانشگاه تهران، صنعتي شريف و شهيد بهشتي مي          بـا اسـتفاده از روش       ه ك

 6د و همچنين در بخش مصاحبه با        شگردآوري  پرسشنامه   نسخه   86اي،    گيري طبقه   نمونه
كردنـد،    هاي فعال در مراكـز رشـد كـار مـي            نفر كه به صورت تصادفي از بين شركت       

اسـتفاده   ) %73,3(، از روش آلفاي كرونباخ      2پاياييري  گي  اندازهبراي  . شد انجام   مصاحبه
 تأييـد   و كارشناسـان  دانشگاه   داناتاسچند نفر از    اين پرسشنامه توسط     3 روايي .است شده
   .است شده

 و سـطح    3با ميانگين    T-test ابتدا به وسيله آزمون      ،ي پرسشنامه ها  براي تجزيه و تحليل داده    
 تجزيه  براي. شود   بررسي مي  دهندگان به سواالت پرسشنامه       ميزان امتياز پاسخ   05/0معني داري   

ها، از روش تحليل تِم يا تحليل محتوا استفاده شده             شده در مصاحبه   آوري  جمع هاي  دادهو تحليل   
رود كـه      ديگري به كار مي    ي  ههاي ثبت شده و هر نوع داد        تحليل محتوا براي تحليل داده    . است
 ،برورتون و ميلـوارد   ) (ها  ها و مصاحبه    براي مثال، سخنراني  (د  توانند به شكل نوشتاري درآين      مي

ها، تالش بر آن است تا        در تكنيك آناليز محتواي كيفي، به ويژه متن مصاحبه        ). 93، ص   1385
اگر اين كار به درسـتي انجـام        . بندي شود   هاي معنادار طبقه    اطالعات بر اساس موضوع در دسته     

 بيان شده در مصاحبه را بـه چنـد تِـم كـه مـسائل و        ي  هجملتواند صدها     شود، تحليل محتوا مي   
  ). 131، ص 1387حسين نژاد، (دهد   كاهش ،كند مي دهندگان را خالصه  هاي پاسخ نگرش

                                                      
1 Dodd 
2 Reliability 
3 Validity 
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  هاي تحقيق يافته

 زن% 1/22 و مرد% 3/73 اند كه ها پاسخ گفته   نفر به پرسشنامه86در بخش پرسشنامه 
اند كه   بودهدكتر% 7 و كارشناس ارشد% 3/66، ارشناسك% 4/17، فوق ديپلم%  7/4. اند بوده
سال گذشته  در يك%  2/30. به هيچ ديني اعتقاد نداشتند% 5/3 بوده اند و سني% 3/2، شيعه% 93
 3در يكسال گذشته % 5/3، وكار  كسب2سال گذشته  در يك% 3/16 ، وكار  كسب1

وكار يا   كسب5كسال گذشته در ي% 3/2و وكار   كسب4در يكسال گذشته % 3/2، وكار كسب
  .بيشتر ايجاد كرده بودند
  T‐testهاي تحقيق با استفاده از  ي آزمون فرضيه نتيجه. 1جدول

  T‐test  فرضيه  
وكار  بر ايجاد كسب
  ...جديد تأثير 

1  
مين معاش و توسعه و گشايش در زندگي خود و خانواده بر أباور ت

 .وكار جديد تأثير دارد تأسيس يك كسب
 ندارد -91/25

 ندارد  -02/25 .وكار جديد تأثير دارد باور كسب مال حالل بر تأسيس يك كسب  2

 ندارد  -32/13 .وكار جديد تأثير دارد باور ترقي جامعه بر تأسيس يك كسب  3

4  
باور انجام امور خير و دستگيري از نيازمندان بر تأسيس يك 

  .وكار جديد تأثير دارد كسب
 ندارد  -29/14

5  
وكار  اهم ساختن فرصت براي ديگران بر تأسيس يك كسبباور فر

  .جديد تأثير دارد
 دارد  -66/1

 ندارد  -73/9  .وكار جديد تأثير دارد باور جهاد در راه خدا بر تأسيس يك كسب  6

7  
استفاده مشروع از آن بر تأسيس يك براي باور افزايش ثروت، 

  .وكار جديد تأثير دارد كسب
 ندارد  -97/14

8  
دست آوردن استقالل بر تأسيس يك  و به بارزه با استثمارباور م

  .وكار جديد تأثير دارد كسب
 ندارد  -42/15

9  
وكار جديد  كارگيري انديشه و خرد بر تأسيس يك كسب باور به

  .تأثير دارد
 ندارد  -40/20

10  
باور مبارزه با تنبلي و سستي و پرهيز از آرزوهاي بي پايه بر تأسيس 

  .يد تأثير داردوكار جد يك كسب
 ندارد  -18/7

11  
وكار جديد تأثير  مشاركت در مراسم مذهبي بر ايجاد يك كسب

 .دارد
 ندارد  31/3
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 با گرايش به تأسيس ي مذهبياي بين باورها گونه رابطه هيچ ي هدهند نتايج كمي، نشان
پيدا و  ابعاد نا، تالش شد تاپژوهش كيفيروش  ا استفاده ازبلذا . نبودندوكار جديد  كسب

با توجه به شناخت  .ها نبودند، روشن شوند تبيين آن كمي قادر به هاي مبهمي كه روش
.  نفر از دانشجويان براي مصاحبه در نظر گرفته شدند6 نمونه، ي هشده از جامع كلي حاصل

 ي همقول مصاحبه در دو هاي  بود، سؤالمندساختار  به صورت نيمهها جا كه مصاحبه از آن
ها بر  باورها و نقش و تأثير آن« و »وكار و گرايش به تأسيس آن كسبايجاد «كلي 
ها به دقت بررسي  ها، متن آن م مصاحبه پس از انجا. مطرح شدند»وكار ايجاد شده كسب

 مطالب هر مقوله نيز در زير و ذكر شده استخراج ي ه و مطالب مرتبط با دو مقولشد
 شناسايي شده در اين پژوهش تأسيس هاي اصلي مقوله. شدندبندي   طبقههايي مقوله
بندي و هدايت سؤاالت  براساس اين مقوله. ندهست) ب(و باورها) الف(وكار كسب

 به بررسي زير 6- تا الف1-بخش الف. دندشها تا حد زيادي آشكار  مصاحبه، زير مقوله
الگوهاي ، خودكفايي مالي، تمايل به كار، استقالل (وكار هاي بخش تأسيس كسب مقوله

 به ارزيابي 14- تا ب1- و بخش ب)هاي محيطي اهرم و گذاري شده هني رسوبذ
در بخش ب اين زيرمقوله، خود به دو بخش تقسيم . پردازدمي هاي باورهازيرمقوله

 پژوهش طراحي و استخراج هاي هايي هستند كه بر اساس سؤال ولهبخش اول مق: دشو مي
، كسب مال حالل، دگي خود و خانوادهتامين معاش و توسعه و گشايش در زن(اند  شده

، جهاد در راه خدا، فراهم ساختن فرصت براي ديگران، وليت اجتماعيؤمس، ترقي جامعه
، دست آوردن استقالل و به مبارزه با استثمار،  مشروع از آني ه استفادبرايافزايش ثروت 

و ) پايه ي بيمبارزه با تنبلي و سستي و پرهيز از آرزوها، كارگيري انديشه و خرد به
شوندگان شناسايي  هاي مصاحبه هاي فرعي كه بر اساس پاسخ  از زير مقولهاي مجموعه

تطابق دين با ، شركت در مراسم مذهبي، عمل به واجبات و پايبندي به اصول (اند شده
 .)الگوگيري از قرآن و عترت، فطرت

  گيري بحث و نتيجه
توان نتيجه گرفت كه  مي و كيفي ميدست آمده از بخش تحليل ك با توجه با نتايج به
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يك ر ايجاد مورد مطالعه بي   و نمونههدر جامعباورهاي مذهبي به صورت مستقيم 

آوردن استقالل در زندگي  دست شوندگان به مصاحبه. ندارندتاثيري وكار جديد  كسب
هاي  اهرم و گذاري شده الگوهاي ذهني رسوب،  فرديي هتوسع، خودكفايي مالي، شخصي
  عامل مذكور5عالوه بر . دانستند وكار جديد مي تصميم به تأسيس كسبرا علت ي محيط

 دشها مشخص   ديگري نيز در مصاحبهمطالبوكار،  به عنوان داليل اصلي ايجاد كسب
انطباق دين ، عمل به واجبات و پايبندي به اصولشامل  فرعي يها زيرمقولهكه به عنوان 

 . شوند  ميتالگوگيري از قرآن و عتر و با فطرت

وكار   رابطه بين باورها و تأسيس كسبنبودرغم  دهند علي  نشان ميهاي فرعي مقوله
افراد پاسخ . اي برخوردار است در اين پژوهش، دين براي اين افراد از جايگاه ويژه

 و كردهها را تاييد  ، آندانستند ميها را در زندگي خود دخيل   اين اصول و ارزش،دهنده
  .گذاشتند رام ميها احت به آن

 مـشابهت   )1998 (1داددست آمده از تحقيق حاضر تا حد زيادي با پـژوهش              نتايج به 
 از افراد انگليسي را در نظر گرفت و ميزان باورهـا و ارتبـاط ايـن                 اي  او نيز جامعه  . دارد

وكـار در     اندازي كسب   نتيجه آن بود كه ميان اقدام به راه       . وكار سنجيد   با كسب را  باورها  
همچنـين ايـن نكتـه      . فرينان مذهبي و كارآفرينان غيرمذهبي تفاوتي وجود نـدارد        كارآ

در پژوهش خود فقط از روش كمي اسـتفاده كـرده بـود و در    وي شايان ذكر است كه   
تحقيقات كيفي نيز در اين بـاره صـورت         اي از     مجموعهپايان پيشنهاد كرده بود كه بايد       

كند كه باورهاي مذهبي بر       ه اين نكته اشاره مي     تحقيقاتش دوباره ب   ي  ه در ادام   ولي .گيرد
ـ         رندوكار به صورت مستقيم تأثير ندا       اندازي كسب راه صـورت   ه، بلكـه ايـن دو متغيـر ب

وكار تا حد زيادي تحت تأثير  باورهاي مذهبي مرتبط با كسب.  دارند رابطهاي با هم      زمينه
در نهايـت    »داد«. گيرنـد   هاي خانوادگي، قوميتي و سياسي شـكل مـي          فرهنگ و آموزه  

و بيشتر بر تـأثير باورهـا   است وكار و باور مذهبي پيدا نكرده     اي ميان ايجاد كسب     رابطه
البته بايد توجه داشت كه ). Dodd, 2007, p 93 (وكار اشاره دارد  كسبي هدر حين ادار

                                                      
1 Dodd 
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كه مطالعـات وبـر       در حالي  ،اند   در سطح فردي صورت گرفته     داد تحقيق حاضر و تحقيق   
)Ryman & Turner, 2007, p 177( ها و خـرده   در سطح جامعه و با تمركز بر فرهنگ

   .ها انجام شده است فرهنگ
هـاي    هاي شناسـايي شـده و همچنـين بررسـي اصـول و ارزش                زيرمقوله با توجه به  

هـاي   و تطـابق آن بـا يافتـه   ) شامل قرآن، احاديـث و روايـات   ( از متون ديني     برگرفته
ي مذهبي در كارآفرينان مسلمان از قـوت بيـشتري برخـوردار             باورها ،)2001 (1ارسالن
به اين موضـوع     در كارآفرينان كشور تركيه      PWEسنجش  طريق  از   البته ارسالن . است

 دهـد كـه     ها نـشان مـي    هاي وي، نتايج حاصل از مصاحبه       پي برده است و در تأييد يافته      
  . كامال مشهود استايراني مسلمان وجود باورهاي قوي مذهبي در بين كارآفرينان 

اي كه ايـن دسـته از افـراد           با توجه به اهميت ويژه    شود كه     حال اين سؤال مطرح مي    
كيـد  أو همچنـين ت   ) نتايج حاصـل از مـصاحبه     (براي دين قائل هستند     )  نمونه ي  هجامع(

نتايج حاصـل از بررسـي متـون        (وكار    قرآن، احاديث و روايات اسالمي بر ايجاد كسب       
بررسـي دقيـق     وكار جديـد تـأثير ندارنـد؟         مذهبي در ايجاد كسب    چرا باورهاي ) ديني

وجود بيانگر اين است كه      ، رفتار سازماني  مباني نظري در   ي  هها و همچنين مطالع     مصاحبه
 موجـب   در ميان رفتار و سيستم ارزشي جامعه و فـرد خأل و  متغيرهاي ميانجي  اي از   دسته
 . شوند اين پديده ميبروز 

 باورهاي هاي ديگر، شد بر اساس نتايج اين تحقيق و برخي مطالعه       طور كه اشاره      همان
از طرفي با توجه بـه      . وكار جديد تأثير ندارند     مذهبي به صورت مستقيم بر تأسيس كسب      

هاي انجام شده نتيجه گرفته شد كه باورهاي مذهبي تـأثير و نقـش پررنگـي در                   مصاحبه
ت ئاين باورهـا كـه نـش      . كنند  ايفا مي   آماري اين تحقيق   ي  هنمون افراد   ي  هزندگي روزمر 

شوندگان تأثير زيادي بر زندگي       مصاحبه ي  هند، به گفت  ا  هاي ديني   گرفته از اصول و ارزش    
ي ديگر با سواز . دانند ها اين اصول را منطبق بر فطرت خود مي  و همچنين آنرندها دا  آن

 و كار كردن بـراي      وكار  اندازي كسب    اسالم به راه   ي  بررسي متون ديني، تشويق گسترده    
                                                      

1 Arslan 
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گيـري   ها بايد به نوعي خود را در شـكل          ه اين تشويق  ك با توجه به اين   . مالحظه شد خود  

ها در باورها وجود دارند ولـي         كه اين تشويق   شود باورهاي افراد نشان دهند، مشاهده مي     
حال سؤال اين است كه بـا توجـه بـه ايـن همـه               . دهند  در رفتار افراد خود را نشان نمي      

ها به نحو     دهي باورهاي خود از آن      چرا اين افراد در شكل     ، و دستور صريح ديني    سفارش
  .كنند وكار نمي اندازي كسب  استفاده و اقدام به راهمناسب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وكار جديد جايگاه متغيرهاي ميانجي در فرايند تأسيس كسب .1نمودار 
  

 اي از   دسـته  وجـود ن سـؤال را بـا       توان پاسخ اي    هاي انجام شده مي     با توجه به بررسي   

 وكار جديدتأسيس كسب

 متغيرهاي تأثيرگذار
دست آوردن استقالل در زندگي شخصي،  به

 فردي، الگوهاي ذهني ي ه مالي، توسعخودكفايي
 هاي محيطي اهرمرسوب گذاري شده، 

 باورهاي مذهبي
تأمين معاش و توسعه و گشايش در زندگي خود و خانواده، كسب مال حالل، ترقي جامعه، انجام امور خير و 

 ي هفرصت براي ديگران، جهاد در راه خدا، افزايش ثروت براي استفادكمك به نيازمندان، فراهم ساختن 
كارگيري انديشه و خرد، مبارزه با تنبلي و  دست آوردن استقالل، به و به مشروع از آن، مبارزه با استثمار

 سستي و پرهيز از آرزوهاي بي پايه

 متغيرهاي ميانجي
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ـ         . متغيرهاي ميانجي توضيح داد    نحـوي رفتارهـاي    هاين متغيرهـا، عـواملي هـستند كـه ب
 فرد، تحت تأثير باورهـاي      توان گفت   مي. ندكن  كارآفرينان را با باورهاي آنان مرتبط مي      

  ماننـد  ي ديگـر  هـاي از طرفـي متغير   .  نكرده است   اقدام وكار  اندازي كسب    به راه  مذكور
وكار جديـد تـأثير       ر تأسيس يك كسب   باستقالل و خودكفايي مالي شناسايي شدند كه        

هـا    با بررسي باورها و اين متغيرهاي تأثيرگذار و همچنين نقـش پررنـگ ارزش             . داشتند
متـصل   متغيرهاي ميانجي اين سه عنصر را به هم          اي از   مجموعهتوان نتيجه گرفت كه       مي
  . دنكن مي

 ميانجي با باورها و متغيرهاي تأثيرگذار را هايتباط بين متغير چگونگي ارالگوي باال
 چيست و چه كاركردي  ميانجي دقيقاًهايماهيت متغيراين مطلب كه . دهد نشان مي

  . دشو  توصيه ميآيندهنيازمند پژوهش ديگري است كه به محققان د ندار
الزم است نه  كارآفريناهاي هدف برهاي ديني  اصول و ارزش براي تبيين تأثيرهاي

ن آن را  عملي است كه انسا، رفتار.  قرار گيردمورد توجهرفتار  - نگرش- ارزشي رابطه
اي از  مجموعه نگرش .افتد  اتفاق ميكه واقعاً است  ديگر چيزيشود يا به بيان مرتكب مي

 و شامل  استه، شخص يا واقعء رفتاري نسبت به يك شيهاي نيت و ها عاطفه، هااعتقاد
. )108  ص،1386قلي پور، (شود  رفتاري مي و اطفيع،  اطالعاتي- شناختيي ها هلفؤم

 عقايد راسخ نسبت به اعمال، ارزش، شامل. گيرند ها شكل مي ها در پرتو ارزش نگرش
 و ها ت حال، كه از لحاظ شخصي يا اجتماعي نسبت به اعمالدشو مي و رفتارهايي ها تلحا

 ي هدربارهاي خود  افراد بر اساس ارزش. شوند ميرفتارهاي مخالف، برتر و ارجح شناخته 
قلي پور، ( كنندها قضاوت مي رفتارها، اهداف و غايت، اعمال، ءدرستي و مطلوبيت اشيا

  ).103ص ، 1386
د، هنگـام بـروز يـك رفتـار،         شـو  مـشاهده مـي    2 ي  هشمارطور كه در نمودار      همان
 از  اي   مجموعه ي  هوسيل   به نيزها    رش اين نگ  .گذارندها بر آن تأثير مي       نگرش اي از   مجموعه
ـ        ارزش ي  همجموع. اند  شكل گرفته  ي افراد ها  ارزش هـاي     ارزش ي  ههاي فرد نيز از مجموع

وكـار جديـد بـر اسـاس          انـدازي كـسب   رفتار راه بر اين اساس    . گيرند  ت مي ئجامعه نش 
حاصـل  ي خـود      نيـر بـه نوبـه     ها     اين نگرش   كه گيرد   مي شكلها     از نگرش  اي  مجموعه
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 تقيد و   ابراز سعي در    گانشوند  مصاحبه در اين پژوهش نيز   . ها هستند   اي از ارزش    موعهمج

گفتنـد همـان      هـا از آن سـخن مـي         ها كـه آن     اين ارزش . ها را داشتند    پايبندي به ارزش  
در كه از طريق قرآن و عترت، در قالب سيستم ارزشي جامعـه             هستند  هاي اسالمي     آموزه

  . اند افراد دروني شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وكار جديد تأثير اصول مذهبي بر تأسيس كسب. 2نمودار 
  

 جامعـه    در سيستم ارزشـي مناسـب    كه    به رغم اين  جاست كه،     اساسي اين  ي  ه نكت حال
اند، ولي در هنگام بروز رفتار،        ها را به عنوان ارزش قبول كرده         افراد نيز آن    و وجود دارد 

 رابطـه بـين     نبـود علت اصلي   ن گفت كه    چنيتوان    پس مي . شود  از اين رابطه تبعيت نمي    
ها و همچنين      نگرش مناسب به ارزش    فقدانوكار جديد و باورهاي مذهبي        تأسيس كسب 

هـاي    بايد تالش كرد تا نگرش افراد را بـر اسـاس ارزش            .باشد  مي وكار  اندازي كسب   راه
 ،وكار  كسباندازي    د تا فرد هنگام تصميم براي راه      شو اين تغيير باعث مي   . ديني تغيير داد  

 كه در ابتداي    اذعان داشتند شوندگان   مصاحبه. ها را در نظر داشته باشد       اين اصول و ارزش   
اند ولي در حال حاضر كه به         وكار، فقط به دنبال كسب درآمد و پول بوده          تأسيس كسب 

سيستم ارزشي و 
  ايدئولوژيك

اصول و مفاهيم مذهبي 
كه توسط قرآن و 
عترت به ما رسيده 

.است

  ارزشي فردسيستم
 نظري، زيبايي
 مذهبي، اجتماعي

 احتماعيسياسي، 
  اقتصادي

 

 رفتار فردي
تأسيس 

 وكار جديد كسب
 

 فردينگرش
  

 عواطف اعتقادات

نيات



   1388  بهار،3، سال اول، شماره فصلنامه توسعه كارآفريني              

  

30 

  

حـال اگـر ايـن    . ي باشدنهايتواند هدف  ها نمي د كه پول براي آننبين اند، مي   ثبات رسيده 
، ندوكار بود   هاي ديني و اسالمي به دنبال ايجاد كسب         ثر از آموزه  ءا يك نگرش متا   د ب افرا

 و  ندگذاشـت   وكـار نمـي     گاه از ابتدا هدف خود را بر مبناي پول براي ايجـاد كـسب              هيچ
  . بدست بياورند با اين روش نتايج بهتري ندتوانست مي

موضوعات مختلف  به   توان نگرش افراد را نسبت      علوم رفتاري مي  هاي    نظريهبر اساس   
والدين، دوستان،  . گيرند  ها در طول دوران تكامل فرد شكل مي          چرا كه نگرش   ؛تغيير داد 
 هاي فرد نقش اساسـي دارنـد        گيري نگرش   نهادهاي مذهبي و آموزشي در شكل      ،آشنايان

ها در طول زمان و نيـز بـا تغييـر             ثبات و ماندگاري نگرش    ).113  ص ،1386قلي پور،   (
. يابـد   هاي فرد با تغيير سن وي تغييـر مـي           كنند و حتي نگرش     گ تغيير مي  محيط و فرهن  
توان با طراحي     بر اين اساس مي    .ندا فرهنگي قابل تغيير   ها در بستر تغييرهاي     يعني نگرش 

محـور اسـتعدادهاي    طرح ملـي بـراي پـرورش ارزش        براي تغيير نگرش، يك      فرايندي
  . شود ه پيشنهاد ميهاي آيند  ارائه كرد كه براي پژوهشكارآفريني

 اي است كه بر اساس باورهـا  ه نقطه تغيير نگرش افراد براي رسيدن ب   ،هدف اين طرح  
يكـي از مقـاطع حـساسي كـه         . ندكنوكار    اندازي كسب   هاي مذهبي اقدام به راه      و آموزه 

 سـه همچنـين دوران     .است دوران مدرسه    داشته باشد،  بر روي نگرش فرد تأثير       دتوان  مي
در ايـن دوران،    . اسـت راهنمايي تحصيلي، از مراحل حساس زنـدگي فـرد           مقطع   ي  هسال

. اسـت هاي جديدي      الگو در پي  و   دهد  مي اساسي زندگي خود را تغيير       هاي  هدفنوجوان  
هـاي    جداي از تأثير بسيار زياد گروه دوستان، مدارسي كه در اين مقطع سه ساله برنامـه               

انـد تـأثيرات بـسيار زيـادي بـر            وفق شده اند، م   آموزان تدارك ديده   خوبي را براي دانش   
 سه ساله در كنـار دروسـي        ي  هتوان در اين دور     بدين منظور مي   . نوجوان بگذارند  ي  هآيند

 به سيـستم     جامع و جذاب، اوالً    ي  همانند دين و زندگي يا حرفه و فن با طراحي يك برنام           
ـ أدهـي، ت    داد و همچنـين در راسـتاي ايـن جهـت           آموزان جهـت   ارزشي دانش   و  هادكي

  . توضيح دادآموزان دانشوكار براي   ايجاد كسبي هباردررا هاي نظام ارزشي  توصيه
 ،وكار   تحت عنوان طرح كسب    يتوان در اين دوره با اضافه كردن سرفصل         همچنين مي 

. دكـر وكار، تجارت و همچنين كارآفريني آشـنا           كسب ي  ه را با مباني اولي    آموزان  دانش
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ـ دبيرستان براي راهنمايي و طع كارآفريني در مق  درس طراحي در  آمـوزان  دانـش  ي ههم

 . بسيار ضروري است رياضي فيزيك، تجربي و انساني، كار و دانش   ها اعم از     رشته ي  ههم
 تشويق به راي  هاي درس دين و زندگي، سرفصلي ب       د در سر فصل   شو  پيشنهاد مي  همچنين
ـ      فعاليت مطـالبي در قالـب     در ايـن سرفـصل بـا تـدوين           ده و هاي اقتصادي گنجانده ش
 هـاي   شـغل  ي  هدربـار هاي جذاب و همچنين در نظر گرفتن كارگروهي و تحقيق             داستان

 .مندسازي، جهت داد در راستاي تقويت و توان را آموزان دانشهاي   نگرش،مختلف جامعه 
وكـار در درس حرفـه و فـن           توان سرفصلي با عنوان طرح ريزي كسب        عالوه بر اين مي   

 بـا   آمـوزان   دانش بر آشناسازي    عالوهدر اين سرفصل    .  نظر گرفت   در آموزان  دانشبراي  
شود تـا بـه صـورت كلـي           ها خواسته مي    وكار و فوائد آن در جامعه، از آن         مباني كسب 

و  1PDPتـوان از روش       براي اين منظور مي   .  شغلي خود ترسيم كنند    ي  هتصويري از آيند  
 عنـوان كـار عملـي      به وكار  سب ك ي  ه يك فرايند ساد   به تشريح  آموزان  دانش نيز تشويق 

بازديـد از   بـراي   اي    كـه دوره     اول ايـن   : اين كار از دو طريق ممكن است       .استفاده كرد 
هـاي متفـاوت    وكـار  كسبصاحبان كه با  و ديگر اينشود هاي ساده طراحي   وكار  كسب

وكـار حـضور      كسبمحل   به صورت فردي در      آموزان  دانش تا   صورت گرفته هماهنگي  
 هـا   اين سرفـصل   جامع و كامل     اميد است با تدوين   . غل مختلف آشنا شوند    و با مشا   يابند

 با تغييـر نگرشـي كـه در او          بگشايد و  براي آينده    ينوجوان در درون خود روزنه جديد     
  .داند كه در آينده به دنبال چه چيزي خواهد بودبوجود آمده است،  هب

                                                      
1 Personal Development Plan 
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