
 
 

 

 البالغهنهجکارآفرینی اجتماعی: عوامل و پیامدها با رویکرد 
 

  *2علی صفریو  1فارسانی مهران احمدی

 
 

 40/40/4931تاریخ پذیرش:                40/40/4930تاریخ دریافت: 

 
   

 چکیده 

های شخصيتی و اعتقادات مذهبی کارآفرينان اجتماعی شهر در اين پژوهش تالش شده که به تحليل ويژگی
باورها با  ها وکارآفرينی اجتماعی پرداخته شود و ميزان مطابقت اين ويژگی عوامل ايجادکنندۀعنوان بهاصفهان، 

تی و های شخصيويژگی تأثيربه آن اشاره شده، مشخص شود. همچنين  البالغهنهجدر ها و باورهايی که ويژگی
يک  در قالب (پيامدهاعنوان به) اعتقادات مذهبی بر نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينان اجتماعی شهر اصفهان

نفر از کارآفرينان  151آماری اين پژوهش . جامعۀگرفتفرعی مورد بررسی قرار  فرضيۀ پنجاصلی و  ۀفرضي
صورت بهبوده که روايی آن  همحقق ساخت ها پرسشنامۀباشد. ابزار گردآوری دادهاجتماعی شهر اصفهان می
 رونباخ تأييد شده است. حجم نمونه نيز براساسبا استفاده از ضريب آلفای کآن نيز محتوايی و سازه و پايايی 

 از طريق روش حداقل هاداده تصادفی بوده وصورت به گيرینمونهروش  ونفر تعيين  111جدول مورگان به تعداد 
نتايج اين پژوهش نشان داد که کارآفرينان اجتماعی شهر  ه است.مربعات جزئی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

هستند. همچنين نتايجی که  البالغهنهجهای شخصيتی و باورهای مذهبی اشاره شده در ژگیاصفهان دارای وي
 بالغهالنهجآورند همان نتايجی است که میدست بهخود  عی شهر اصفهان از عمل کارآفرينانۀکارآفرينان اجتما

ر ب شخصيتی و باورهای مذهبیهای نشان داد که ويژگی نيز هابه آن اشاره دارد. نتايج حاصل از بررسی فرضيه
 تأثير مثبت و معناداری دارند. نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی
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 مقدمه. 1

ای بسيار مورد توجه قرار گرفته شده است. از ميان رشتهيک موضوع ميانعنوان بهامروزه کارآفرينی 
 یکارآفرين حاضر حال . درده استای شتوجه ويژه نيز های کارآفرينی به کارآفرينی اجتماعیزيرشاخه
 در هچچنان و باشدمی کارآفرينی صحنه در نظرانصاحب توجه مورد سازمانی کارآفرينی همچون اجتماعی

 هایواژه زا استفاده نمايد. ايفا اجتماعی و اقتصادی مشکالت رفع در مهمی نقش تواندمی شود نهادينه جامعه
 ایريشه ماا است جديد نسبت به ،المللیينب فضای در و ايران در اجتماعی، کارآفرين و اجتماعی کارآفرينی

 نانهکارآفري هایمحرک و بوده همراه هاانسان اجتماعی نيازهای رفع فرايند با عبارت اين که چرا دارد؛ قديمی
 ررسیب و شناسايی پديده اين تا کشيده طول هامدت حال هر به دارد. قديمی ایريشه نيازها اين رفع برای
 ،(1193) و مقيمی انیـيدار ردپوـحما ربا نخستين ایبر انيرا در (.22: 1131 عبدی، و ساالرزهی) است شده

 را نشاهبنگا و دخو وعمشر مددرآ افراد ،کامل وربا و دعتقاا با که دکر معرفی و شناسايی را فرينرآکا نوعی
 ۀـخيري سينـسؤم ن،نيااهمد علیو  نحسي از ربا ليناو ایبر او ،میکنند جتماعیا یهافشکا دنپرکر فصر

 نهآورانو فعاليتی منجاا یمعنا به جتماعیا ينیکارآفر ينبنابرا؛ دکرد يا اجتماعی فرينرآکا انعنو به ن،نيااهمد
 و )عمرانی ودـش منجاری اتجا و نتفاعیاغير یهابخش در تواندیم که ستا جتماعیا ارزش ۀکنندخلق و

 کندمی تسريع را اجتماعی تغيير که فرآيندی يکعنوان به همواره اجتماعی کارآفرينی (.25: 1193همکاران، 
 دليل گفت توانمی و است گرفته قرار توجه مورد دهدمی قرار خطاب مورد را اجتماعی مهم نيازهای و

 تماعیاج تغييرات برابر در مناسب العملعکس بودن حياتی اجتماعی، کارآفرينیۀ مقول و مبحث اهميت
 يدأکت موضوع اين اهميت و همنوعان به کمک و اجتماعی کارآفرينی بر نيز اسالم مبين دين باشد.می

 فقرا به توجه زکات، صدقه، قبيل از اسالمی فرهنگ در رايج دينی نمادهای و هاارزش است. داشته فراوانی
 و اموال وقف و جمعی مشارکت و تعاون دوستی، نوع بندگان، با محبت و احسان ايثار، نذر، محرومان، و

: 1193ساالرزهی، است ) اسالم در اجتماعی کارآفرينی وسيع هایقابليت بيانگر خيريه اهداف برای دارايی
24.) 

 لهبیان مسئ .1-1

 اين ميتاه و اجتماعی کارآفرينیۀ مقول به ایويژه توجه البالغهنهج و قرآن همه از بيش دينی کتب ميان از
 سخنان و البالغهنهج ديدگاه از اجتماعی کارآفرينی مقولۀ (.51: 1193، )ساالرزهی است داشته موضوع
 ينا انجام به مسلمانان همواره است که صدقه و انفاق وقف،موارد  يرندهدربرگ علی)ع( امام متقيان موالی

 یگيردست و فقرا به کمک کاردستی، به اشتغال قنات، احداث (.52: 1193، )ساالرزهی اندشده سفارش امور
 جهت رد هايیفعاليتعنوان به آنها از توانمی که باشدعلی)ع( می امام هایفعاليت از اینمونه نيازمندان از

با توجه به اهميت و جايگاه کارآفرينی اجتماعی در مسائل  کرد. ياد اجتماعی کارآفرينی ۀتوسع و رشدايجاد، 
ق و خصوص تحقيکارآفرينی اجتماعی و به ۀايران تحقيقات زيادی بر روی مقولدر اجتماعی و اقتصادی، 

اسخگويی پ دنبال استخراج اين الگو واستخراج الگو از منابع پر محتوای مذهبی نشده است و اين پژوهش به
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يدگاه فرينان اجتماعی از دآی مذهبی کارهای شخصيتی و باورهاويژگی ال اساسی است. اول اينکهؤه سه سب
آيا  کهينادوم ثر است؟ ؤفرينی اجتماعی مبر نتايج فردی و اجتماعی کارآ کدام است و چگونه البالغهنهج

فرينان آهای شخصيتی کاربر ويژگی است البالغهنهجکيد أکه مورد ت ی مذهبی کارآفرينان اجتماعیباورها
سته به ( وابالبالغهنهجکيد أ)مورد ت فرينی اجتماعینتايج کارآ تا چه حدو در پايان،  دارند؟ تأثيراجتماعی 

 ؟باشدفرينی اجتماعی میفعاليت کارآ

 پژوهش پیشینۀ .1-2

 و کسب هایفعاليت طريق از دوستانه انسان و اجتماعی هایموريتأم انجام معنی به اجتماعی کارآفرينی
 نياز به کار و کسب جديد هایالگو سازیپياده و تعريف طريق از تا برآنند اجتماعی کارآفرينان ت.اس کار

 سازند برقرار پيوند اقتصادی هایفعاليت و خيرخواهانه هایکوشش بين و گفته پاسخ پناهانو بی محرومان
 و رسالت که شودمی محسوب کارآفرينی از ایشاخه اجتماعی کارآفرينی (.1131)ساالرزهی و عبدی، 

 کارآفرينی اصلی ۀجوهر .بود خواهد روبرو نيز متفاوتی هایچالش با و کندمی دنبال را جامعه هایموريتأم

 در و شودمی خالصه اجتماعی هایفرصت ارزيابی و درک در چگونگی که است آن گرايیجامعه اجتماعی

 کهاين با گيرد.می قرار مدنظر هاموريتأم اين با مرتبط اقتصادی، آثار ارزش و ثروت ايجاد جایبه نهايت

 اقتصادی کارهای و کسب در کارآفرينان شود،می وسيله مطرح يکعنوان به ثروت اجتماعی، کارآفرينی در

 ایکنندهتعيين نقش بازار شرايط، اين در بنابراين کنند؛می فعاليت ثروت توليد و ارزش ايجاد معيار مبنای بر

 پذيرامکان بازار در آنان فعاليت ادامه نشود، اقتصادی استفاده نحوی به منابع از اگر زيرا دارد ذاتی ارزش در

ادی های اقتصکارآفرينی تجاری رايج در بنگاه برخالفکارآفرينی اجتماعی  .(2112 مارتی، و مير) بود نخواهد
سسات خيريه، نهادهای ؤهای مردم نهاد، ماز طريق سازمان جامعه مدنی وبخش خصوصی، در فضای 

 به مثابه غيردولتیهای های مردم نهاد و تشکلسازمان شود.های داوطلبانه دنبال میمشارکتمذهبی و 
کنند و کارآفرينی اجتماعی از بخش دولت و بازار، شکاف ميان دولت و بازار را پر می قلمروی مستقل

می و ر عمويابد. جلب توجه افکاسسات خيريه عينيت میؤجمعی و سازمان يافته در اين نوع مصورت به
در حال افزايش هر روز های اجتماعی کسب و کار و های مردم نهادسازمان ها و اقشار مختلف جامعه بهگروه
 .است

 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-3

کارآفرينی اجتماعی برای ايجاد تغييرات اجتماعی و برای پاسخ به تغييرات مداوم اجتماعی حياتی است و 
 زرگ يک چتر بعنوان بهشود. امروزه کارآفرينی اجتماعی به جامعه منتقل می منفعت بالقوه و ماندگار آن

تماعی کارآفرينی اج روزافزونقرار دهد. همين اهميت  يرتأثهای اجتماعی انسان را تحت تواند تمام فعاليتمی
روگر و است )ثير عمدۀ آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع سبب توجه اساسی به اين مقوله شده أو ت

های گذشته و در سال استاستعدادها، پول و توجه  کنندهجذب (. کارآفرينی اجتماعی2: 2114، همکاران
از نظر دانش، سرمايه و توجه داشته و در کنار اين محبوبيت روزافزون، اطمينان کمتری  یامالحظهقابلرشد 
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ود؟ شنتايجی دارد؟ و از چه عواملی متأثر میطور دقيق کارآفرينی اجتماعی چيست؟ چه به کهينادر مورد 
 های مختلف نيزآن، توجه بخش يتاهمهای مختلف کارآفرينی اجتماعی و وجود دارد. با رشد سريع زمينه

آن  شود، افراد دولتی بهها تکرار میمرتب توسط رسانه طوربهای که اين اصطالح گونهبه آن جلب شده به
دانشگاهی متداول و مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرينی اجتماعی نه تنها در های پردازند و در محيطمی

کشورهای مسلمان و مذهبی بلکه در ساير جوامع، نظير جوامع اروپايی مورد توجه قرار گرفته است. در اين 

همسو با در کشورهای اروپايی و آمريکايی اشاره کرد که عمده اهداف آنها  NGO 1توان به مراکزمورد می

 کارآفرينی اجتماعی است.

های صورت گرفته در مورد کارآفرينی اجتماعی همواره بر اهميت اين در بسياری از مطالعات و پژوهش    
ای هکيد شده، اما با تعاريفی که از کارآفرينی اجتماعی و ويژگیأموضوع بر توسعۀ اجتماعی و اقتصادی ت

ارآفرينان ی کترين انگيزهتوان به اين نتيجه رسيد که مهممی شخصيتی کارآفرينان اجتماعی وجود دارد،
رهای بنابراين، با شناخت الگو و متغي؛ دوستی، کمک به همنوعان و دستگيری از نيازمندان استاجتماعی نوع

کارآفرينی اجتماعی، تشويق افراد به آن و توسعۀ اين مفهوم و همچنين اشاعۀ فرهنگ کارآفرينی اجتماعی 
ای به دور از فقر، اختالف طبقاتی و تبعات اخالقی ای نه چندان دور شاهد جامعهتوان در آيندهعه، میدر جام

 ناشی از آن بود.
 

 . بحث2

 کارآفرینی اجتماعی از دیدگاه اسالم .2-1

 ی روزمره از آن استفاده نگاهی به کاال و محصوالتی که شهروندان در کشورهای اسالمی در زندگاگر نيم
متوجه خواهيم شد که اکثريت عمده کاالهای مصرفی از قبيل کامپيوتر، موبايل،  کنند داشته باشيممی

دهنده ، منسوجات و حتی مواد خوراکی ساخت کشورهای غير اسالمی است و اين نشانخانگیلوازمماشين، 
سالمی است. رهای ابه لحاظ توانايی توليد کاالها و محصوالت مختلف نسبت به کشو برتری کارآفرينی آنها

کشورهای اسالمی نيست؛ زيرا در نتيجه روند افزايش  اين وابستگی از نظر اعتقادی و هويتی به صالح
 ۀبه کشورهای اسالمی، بازار کشورهای اسالمی در قبض کشورهای غربی واردات کاالها و محصوالت از

گی از زدگی و وابستفرهنگی و غرب، استحاله هويتیبیگيرد و بيکاری، های تجاری غربی قرار میشرکت
های شورک ويژههب توسعهدرحالپيامدهای مستقيم صادرات کاال از کشورهای کارآفرين غربی به کشورهای 

اسالمی است. اين عارضه و کمبود که متأسفانه در بيشتر کشورهای اسالمی رايج گرديده، ناشی از عدم 
حالل  روزی و تالش برای کسباست که اهميت کارآفرينی ن اسالم های دين مبيتوجه به تعاليم و ارزش

ش يپندارد. اسالم راستين، پرچمدار کارآفرينی و خالقيت سودمند برای رفاه و آسارا نوعی عبادت و جهاد می

                                                           
1. Non Governmental Organization 
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 و روايات معتبر تعمق نماييم خواهيم ديد که اسالم ارزش بسيار بااليی برایبشر است و اگر در آيات قرآنی 
 (.91: 1195)خنيفر،  تقائل اس های اجتماعیدر حوزهو های اقتصادی حوزهآفرينی در کار
قرار  مستعمرهرا خداوند شما را از زمين آفريده است و آن » آمده است صراحتبه 21در سوره هود، آيه     

 ازسانساندر جايی ديگر از اين کتاب خداوند و « را آباد نمايد داده و خواسته است که با سعی و عمل آن
، همچنين در تعاريف کارآفرينی« چه که کوشش کرده است هيچ چيز وجود نداردبرای بشر جز آن» فرمايدمی

معقولی از پذيرش ريسک و خطر  اًهای کارآفرينان همان روحيه خالق و داشتن درجه نسبتيکی از ويژگی
ار های کسب و کپذيری را در فعاليتبه توکل همان معنای ريسک. تأکيد فراوان در قرآن کريم باشدمی

 رد،ها را از انسان بگيها و بيمکه قرآن بخواهد بشر را وادار به عمل کند و ترس جا هررساند و کارآفرينانه می
خدا  هشود که از شکست نبايد هراس به دل راه داد و به خدا توکل بايد نمود و تکيه خود را بمدام متذکر می

واند از حداکثر و توکل به خداوند بت نفساتکابه. از نظر اسالم کارآفرين فرد تالشگری است که با يدداشته باش
ای که در آن زندگی های جسمی، مادی و تخصصی خود از راه حالل در جهت منافع خود در جامعهتوانايی

در  ای برخوردار است والم نيز از اهميت ويژههای اجتماعی در اساستفاده نمايد. کارآفرينی در عرصه کندمی
 های علمی ثابت شده است که دين مبين اسالم در مقايسه با ساير مکاتب توجه بيشتری بهپژوهش

های ترين دين از اديان آسمانی بر فعاليتاسالم در مقام کامل کارآفرينی اجتماعی يا کارگشايی اجتماعی دارد.
 يد فراوانی دارد. آيات قرآن کريم در خصوص صدقه، زکات، خمس، وقف، انفالدوستی و خيرخواهانه تأکنوع

های ايثار، احسان و محبت با بندگان، نوع دوستی، تعاون و مشارکت جمعی نشان از و بها دادن به ارزش
ها خداوند در قرآن کريم انسان .(29: 1193)ساالرزهی،  کارآفرينی اجتماعی در اسالم است های وسيعقابليت

های از آيات قرآن و احاديث در فرمايد. در ذيل به نمونهرا دعوت به نوع دوستی و تعاون در امور خير می
 شود:خصوص کارگشايی اجتماعی يا کارآفرينی اجتماعی اشاره می

در راه نيکى و پرهيزگارى با  ؛(2/ائده)م ﴾وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴿    

ها در اين آيه بر تعاون و همکاری بين انسان .هم تعاون کنيد و )هرگز( در راه گناه و تعدى همکارى ننماييد

ينِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِوَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ﴿ کيد شده استأت

 خمس بريد فايده و غنيمت چه هر که بدانيد مؤمنان( )ای و ؛(21/انفال) ﴾وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ

 اين در است، او( خاندان )از ماندگان سفر راه در و فقيران و يتيمان و او خويشان و رسول و خدا خاص آن

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم ٌلِلسَّائِلِ ﴿ است شده اشاره همنوعان به کمک و خمس اهميت به آيه

، در اين آيه منظور از حق همان آنان که در اموالشان حقی معلوم است و ؛(25-22/المعارج) ﴾وَالْمَحْرُومِ

غذای  و ؛(9/االنسان) ﴾حُبِّهِ مِسْکيناً وَ يَتيماً وَ أَسيراً الطَّعامَ عَلىيُطْعِمُونَ  وَ﴿ باشدصدقه، ذکات و وقف می

تگيری کيد در اين آيه روی دسأ، تدهندمی اسير يتيم و به مسکين، دارند نياز به آن عالقه و کهينا را با خود

ای پيامبر از اموال آنها صدقه  ؛(111/توبه) ﴾وَتُزَكِّيهِمْ بِهَاخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴿ از نيازمندان است
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کيد بر اهميت صدقه و کمک به نيازمند در اين آيه مشخص أ، تبگير و به اين صورت آنها را پاکيزه گردان

به خدا وام  کهآنکيست  ؛(11/)حديد ﴾مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴿ است

، مقصود از وام در مايه استتا خداوند آن را برای او دوچندان کند و برای او پاداشی گران دهد، وامی نيکو

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ ﴿ باشدهايی مثل صدقه دادن، ذکات دادن و وقف میاين آيه، فعاليت

مؤمنان برادر يکديگرند پس دو برادر خود را صلح و  :(11/حجرات) ﴾أَخَوَيْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ

به  انسانها را به کمک ت، اين آيا، باشد که مشمول رحمت او شويدشتی دهيد و تقوای الهی پيشه کنيدآ
 کند.يکديگر تشويق می

  البالغهنهجاز دیدگاه  کارآفرین اجتماعی ۀعوامل ایجاد کنند .2-2

و  محرومان نياز به کار و کسب جديد هایالگو سازیپياده و تعريف طريق از تا برآنند اجتماعی کارآفرينان
سازند. ازجمله  برقرار پيوند اقتصادی هایفعاليت و خيرخواهانه هایکوشش بين و گفته پاسخ پناهانبی

 ،شخصيتی و فردی هایويژگی ،مذهبی اعتقادات شاملعوامل گرايش خيرين به کارآفرينی اجتماعی 
، بودن کارآفرين هایويژگی ،اجتماعی آگاهی ،بودنجمعی ،گرايانهملی گرايشات ،درونی و فطری هایويژگی
اميرالمؤمنين)ع( به امام حسن و امام  (.1 :1131، )ساالرزهی و عبدی شودمی اجتماعی و اقتصادی پايگاه

برای مزد کار کنيد. اين مزد درهم و دينار دنيا نيست که برای ( 24)نامه/ «اعمال لألجر» فرمايندحسين می

که از  به قدر يک ذره خاک ارزش ندارد؛ اين مزد، مزد خدايی و مزد الهی استانبوهی از آن اميرالمؤمنين 
 شود.میاجر اخروی ياد عنوان بهآن 

 الف( باورهای مذهبی 

 ۀدريچ از هم آن و منظر از يک تنها آن نيازهای و مسائل جامعه، به که نبود افرادی ۀازجمل )ع(علی حضرت
 ولی شد بازداشته مدتی برای جامعه رهبری سياسی تصدی از کهآن رغمبه حضرت آن .بنگرد خالفت

 مردم به خدمت ۀصحن در مختلفی هایروش با و نکرد شانه خالی ديگر خدمات و وظايف انجام از همچنان

امام علی با استفاده از دست رنج خود هزار بنده »( به اين حقيقت گواهی داده است: )عصادق امام .شد حاضر
توان از اين بيان امام صادق به اين نتيجه رسيد که کمک به (. می212: 1192 )خنيفر، «را آزاد کرده است

 ع()همچنين امام علی باشد.ها میامام علی در آزاد نمودن بردهۀ ترين انگيزالهی مهم همنوع و کسب رضايت

از جمله  (51/)نامه «وَ مِنْهَا إصدَارُ حاجاتِ النَّاسِ يومَ وُروُدِهَا عَلَيکَ بِمَا تَحرَجُ بِهِ صُدُورُ اَعوَانِکَ» فرمايدمی

اتی آن خدم ،سازیکنند، بر آوردهکه به تو مراجعه میرسانی تو اين است که نيازهای مردم را هنگامیخدمت
در مورد خدمت به  گونهاين 111 د. همچنين امام علی در حکمترا که معاونان تو از انجام آن کارها ناتوانن

هَا لِتَظهَرَ، وَ مِالَ يستَقِيمُ قَضاءُ الحَوَائِجِ اِالّ بِثَالثٍ: بِاِستِصغارِها لِتَعظُمَ، وَ بِاِستِکتا» گويندهمنوع سخن می

کوچک شمردن  -1برطرف کردن نيازهای مردم پايدار نيست مگر به سه چيز:  (111)حکمت/ «بِتَعجيلِهَا لِتَهنُؤَ

شتاب در برآوردن نياز  -1؛ پنهان داشتن آن تا خدا آن را آشکار کند -2 ؛خدمت تا خدا آن را بزرگ نمايد
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اندازی کسب و کار خود در راه کارآفرينانباورهای مذهبی که ديگر جمله از .بخش باشدمند تا مسرتحاجت

هرکس که  (31)خطبه/ «مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ» فرمايندمی 31در خطبه )ع( امام علی دارند توکل به خداست.

  د.توکل به خدا کرد، کفايتش نماي
رمايند: فمی)ع( علی اجتماعی ياد شد، کارآفرينی ۀعملی به مثابعنوان بههای قبلی از انفاق در قسمت    

 رضی يدسمرحوم «. کندتر پاداش دريافت میکسی که با دست کوتاه ببخشد با دستی بلند و پربرکت»
ين معنای ا» نويسدمی)ع( در توضيح اين عبارت کوتاه و در عين حال گويای علی البالغهنهجگردآورنده 

کند، هرچند اندک و ناچيز باشد خداوند متعال در در راه خدا انفاق میعبارت آن است که مالی که انسان 
لکه ب ،بنابراين کمی مال انفاق شده هميشه مورد توجّه نيست ؛مقابل آن پاداش فراوانی اعطا خواهد کرد

چه مهمّ است اصل انفاق است که هرکس به قصد اطاعت از خداوند از اين دستور الهی پيروی کند، آن
. «ودشتر میو به خدل نزديک ن کار نيک خود را از خداوند متعال چندين برابر دريافت خواهد کردپاداش اي

 فرينان وجود دارد.آی کارای است که در بين همهپس نزديکی به خدا انگيزه
 قبيل از اقدامات خيريه هایکنندهتعيين از قوی را ايمان و تقوا قبيل از مذهبی عوامل (1192) شکوری    

 بخش گردد ومی منجر ایتوسعه هایبرنامه و هاطرح به خداپسندانه عمل اين نتايج و آثار که دانست وقف

 شوند مندبهره اجتماعی خدمات و هافرصت اين از توانندمی بضاعتبی و نيازمند اقشار از توجهی قابل
 به گرايش داليل ترينمهم از يکی را اعتقادات مذهبی (1193) (. ساالرزهی121: 1193، ساالرزهی)

خير هایکنش اصلی عنصر که های اعتقادیجنبه بر افزون که داردمی بيان همچنين داند؛می کارآفرينی
 دوستانهنوع اقدامات بر گرايیو جمع خواهی شهرت طلبی، کمال لحاظ از افراد شخصيت نوع است، خواهانه

 غيرمادی نيازهای ازجمله و خوديابی احترام به نياز و تعلق به نياز .است ثرؤم بسيار خيرخواهانه هایفعاليت و

 بيشتر ديگران با مقايسه در و خوديابی منزلت کسب تعلق، هایانگيزه نيکوکار، خيرين در و هستند هاانسان

 و تحصيالت سطح درآمد، تابعی از خيرخواهانه هایکنش و دوستی نوع که کندمی ييدأت چنينهم .است
 اموال و يیادار وقف خيرخواهانه و هایفرصت باشد بيشتر افراد درآمد سطح چه هر ،است افراد شغلی پايگاه

توسط  اسالمی کشورهای در موقوفات عمده و همچنين يابدمی افزايش خيريه و المنفعه عام امور برای
کنش شهروندان درآمد سطح موازات به تحصيالت سطح و شغلی است. پايگاه شده واگذار ثروتمند خيرين

 پذيرآسيب هایگروه اجتماعی شرايط درک ها،اين بر عالوه و دهدمی قرار تأثير تحت را خيرخواهانه های

و عبدی،  ساالرزهی) است ثرؤم نيز خيرخواهی به ميل در اجتماعی هایوليتؤمس و تعهدات شناخت و
 داند:اندازی کسب و کار میمذهبی در راهترين باورهای جمله مهمنيز موارد زير را ازساير محققان  (.1131
 و امور خير انجام جامعه، ترقی حالل، مال کسب خانواده، و خود زندگی در گشايش و توسعه و معاش تأمين
 ۀاستفاد برای ثروت افزايش خدا، راه در جهاد ديگران، برای فرصت ساختن فراهم نيازمندان، به کمک

 و سستی تنبلی با مبارزه خرد، و انديشه کارگيریبه استقالل، آوردن دستبه و استثمار با مبارزه آن، از مشروع

در اين بخش به بررسی اعتقادات مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه پايه.  بی آرزوهای از پرهيز و
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ک به کمترين آنها که شامل؛ توکل به خدا، اجر معنوی، و مهم پرداخته شد استو ساير منابع  البالغهنهج
 همنوع و کسب رضای الهی در اين پژوهش مدنظر قرار گرفت.

 های شخصیتی ویژگیب( 

 و هامشخصه هاآن کارآفرين باشند. که آموزندمی زندگی دوران طول در بلکه شوندنمی زاده کارآفرين افراد
 در آنها اما ندارد، وجود کارآفرينان برای های مشخصیدهند. ويژگیمی پرورش خود در را الزم هایمهارت

فداکاری، ناپذيری، ياپردازی، قاطعيت، اهل عمل بودن، اراده، خستگیؤدارند. ر هايیاشتراک هاويژگی برخی
فرينان آهای شخصيتی کارجويی و تفويض اختيار از جمله ويژگینگری، اعتقاد به سرنوشت، صرفهجزئی

 .اندکيد قرار گرفتهأاجتماعی هستند که مورد ت

های شخصيتی کارآفرينان اجتماعی، در اين بخش الزامی است که به بعضی از در راستای ويژگی    

 «قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ» .های شخصيتی کارآفرينان اشاره شودفرمايشات امام علی)ع( در مورد ويژگی

 کوشی در انجام کارها(.بلند و سختکيد بر ويژگی همت )تأ همت اوست ۀارزش هر فرد به انداز (25)حکمت/

 کارها بينديشدۀ ترين مردم کسی است که به آيندعاقل (25)حکمت/ «أَنْظَرُهُمْ فِي الْعَوَاقِب النَّاسِ أَعْقَلُ»

بينا دل خردمند، پايان » فرمودند 152در خطبه  امام علی نگری در انجام کارها(.کيد بر ويژگی آينده)تأ
فت توان گدر توضيح اين خطبه می «.شناسدپست و بلند و نشيب و فراز خود را میبيند و خويش می

 يکی از شرايط مديريت خردمندانه و منطقی است و مديريت بدون توجه به اين دورانديشینگری و آينده
يای اتواند سازمان را به سر منزل مقصود برساند. قبل از اقدام به هر کار بايد جوانب و زونکته مهم نمی

های بينی شود. مديرانی که قبل از اقداممختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و پيامدهای احتمالی آن پيش
کنند، می بينینگری زوايای مختلف مسئله را بررسی کرده و امکانات و مقدمات الزم را پيشعملی، با آينده

رّ مرّ الفرصة تم» .دهندرا افزايش می بخشی خودگيرند و ميزان موفقيت و اثرهای استوارتری میتصميم

 م کارها(.طلبی در انجاکيد بر ويژگی فرصتأ)ت درگذرندرو مغتنم بشماريد که همچو ابرها  هافرصت «الحساب

کاسب ترسو محروم است و کاسب شجاع روزی خود را  «والتجابر الجسور مزروق التاجر الجبان محروم،»

أُوصِيکُمَا وَ جَمِيعَ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ مَنْ » ناپذيری و شجاعت در انجام امور(.کيد بر ويژگی شکستأت) گيردمی

که نوشتن من به ام و آنشما را و همه فرزندان و خانواده (24)نامه/ «بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ

 کيد بر ويژگی منظم بودن در انجامأ)ت کنمدستش برسد به داشتن تقوی الهی و نظم در امور سفارش می
بندی يکی از عوامل مؤثر در موفقيت مدير است، چرا که مدير سازمان از ريزی و زمانبرنامه نظم، امور(.

امام علی)ع( در  همچنين سويی کارها و وظايف متعددی برعهده دارد و از سوی ديگر وقت او محدود است.
کار هر روز را همان روز انجام بده، زيرا هر روز کاری » فرمايداشتر می بخشی از عهدنامه خود به مالک

شی پيروزی به دوراندي «الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَالْحَزْمُ بِاجالَةِ الَّرأْيِ وَالرَّأْيُ بِتَحْصينِ الْاسْرارِ» .«مخصوص به خود دارد

فمداری کيد بر ويژگی دورانديشی و هدأت) اسراراست و دورانديشی به جوالن انديشه و انديشه به نگاه داشتن 
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هر که با وجود داشتن آب و خاک نيازمند باشد،  «اهللمَن وَجَدَ ماءً وتُرابا ثُمّ افتَقَرَ فَأبعَدَهُ » در انجام امور(.

 هایويژگیدر اين بخش،  .کيد بر لزوم استفاده بهينه از منابع(أت) )از رحمت خود( دورش گرداند خداى
ناپذيری، کوشی، شکستو شامل سختبه آنها اشاره شده  البالغهنهج در شخصيتی کارآفرينان اجتماعی که

نظر پژوهش مد الگویو اين موارد در  قرار گرفت بحثمورد  نگری، هدف مداری و منظم بودن استآينده
 .باشدمی

 البالغهنهجکارآفرینی اجتماعی از دیدگاه پیامدهای  .2-3

قدر امام علی)ع(، نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی، از بين و فرمايشات گران البالغهنهجبا بررسی 
امام علی)ع( مجزا توضيح داده خواهد شد. صورت بهها استخراج گرديد و در ادامه ها و حکمتها، خطبهنامه
 رتکند. حضاز نيازمندان سفارش میهمواره ياران خود را به انفاق و صدقه دادن و دستگيری  البالغهنهجدر 
در  ند.گفتصحابه و مردم به عمل خير و انفاق، همواره از نتايج و فوايد اين مهم سخن می نظور تشويقم به

از آثار اجتماعی و فردی وقف و صدقه و انفاق به وفور يافت  البالغهنهجهای ها و حکمتها، نامهخطبه
 شود:از آن اشاره میهايی شود که در ذيل به نمونهمی

 فردی الف: پیامدهای 

 «صدقةُ العالنيةِ فإنّها تَدفع مَيتة السوء الخطيئةَ و و صدقة السّرِّ فإنها تکفّر» ديفرمایمامام علی)ع( 

 سبب بهکه پوشاند )است، صدقه پنهانی گناه را می )احسان به فقراء و درماندگان( دادنصدقه  (113/خطبه)
غرق  )مرگ ناگهانی، فرمايد( و صدقه آشکار کردن مردن بدآن خداوند عقاب معصيت و گناه را کم می

الصَّدقه » شود()با انفاق گناهان انسان بخشيده می کندزير آوار رفتن و مانند آنها( را دفع می شدن، سوختن،

بخش صدقه دادن داروئی ثمر. (4/حکمت) «آجَالِهمو اعمالُ العِباد في عاجِلِهم، نُصبُ اَعينهم في  دواء مُنجِحٌ

ره به اجر اخروی صدقه دادن دارد( اشا) گر استپيش روی آنان جلوه است و کردار بندگان در دنيا، فردا در

)اشاره به گشايش روزی و  روزی را با صدقه دادن فرود آوريد .(114/حکمت) «بالصَّدقه استَنزِلُوا الِرزقَ»

 ايمان خود را با صدقه دادن نگهداريد (122/حکمت) «سُوسُوا ايمانکُم بالصَّدقه» دارد(.افزايش مال شخصی 

کس که با دست نآ (212/حکمت) «مَن يُعط باليد القَصيره يُعطَ باليدِ الطَّويله» اشاره به افزايش ايمان دارد(.)

اَملَقتُم فَتاجروا اهلل اذا » )اجر اخروی کمک به ديگران(. کوتاه ببخشد از دستی بلند پاداش گيرد

وَ انفِقُوا اَموالَکُم و  ...» .هرگاه تهيدست شديد با صدقه دادن با خدا تجارت کنيد (259/حکمت«)بالصدقه

با اموال خود انفاق  (191خشی از خطبه )ب« ..خُذوا من اَجسادِكُم فَجُودوا بها علي انفُسِکُم و ال تَبخُلوا بها عنها

 ۀبخشش مداوم و حساب شد) و بر جان خود بيفزائيد و در بخشش بخل نورزيد کنيد از جسم خود بگيريد
ای فرزند آدم آن که را بيش از نياز خود فراهم کنی برای ديگران  شود(.اموال باعث کاهش بخل می

ص ) هدايه العلم وغررالحکم کند.(: اين حکمت نيز انسان بخيل را نکوهش می132/)حکمت ایاندوخته
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هاى ماله ب :]عليه السالم[ بادروا بأموالکم قبل حلول آجالکم تزكّکم و تصلحکم و تزلفکم قَالَ علي وَ (:2154

درگاه خدا ه ب و به صالح آورده و تا شما را پاک گردانيده هايتان مبادرت ورزيدخود قبل از رسيدن اجل

عني ذلِکَ بِاليَدِ الطَّويلَةِ وَ مَ االقصيرةِ يُعطمَن يُّعطِ بِا ليَد » شود(.انفاق باعث نزديکی به خدا می) نزديک کند

، ريالمَرءُ مِن مّالِهِ فِي سَبيلِ الخَيرِ وَ البِّرِ وَإِنْ كانَ يَسيراً فَإنَّ اهللَ تَعالي يَجْعَلُ الجَزاءَ عَليهِ عَظيماً كث أنَّ ما يَنفِقه

السالمُ بَينَ نِعمَةِ العَبدِ وَ نِعمة الرَّبِّ بِالقَصيرَةِ و الطَّويلَة، فَجَعَلَ ليهوَ اليَدانِ ههُنا عِبارَتانِ عَنْ النِّعْمَتَينِ، فَفَرَقَ ع

لَ كثيرة، إذ كانَت نِعم اللِه اَص هتِلکَ قَصيرَةً وَّ هذِهِ طَويلةً، لِأَنَّ نِعَمَ اهللِ أبَداً تَضعُفُ عَلي نِعمَ المَخلوقِ أَضعافً

که  کسی فرموده است: ()در سود انفاق (عامام ) (222/حکمت«)ترجعُ ومنها تَنزِعُنعمةٍ إليها  فکُلُّ النِعَمَ كلّها،

دراز )از جانب خدا(  به دستببخشد  کوتاه )مال و دارائی خود را هر چند اندک باشد در راه خدا(دست به

ائيش دارچه را شخص از مال و فرمايد: و معنی اين فرمايش آنمی (عليه الرحمةسيد رضی ). يابدبخشش می

کند هر چند اندک باشد خدای تعالی جزاء و مزد آن را بزرگ و بسيار های خير و نيکی انفاق میدر راه
 شود(.انفاق باعث افزايش مال شخصی می) گرداندمی

 اجتماعی ب: پیامدهای

 آمده است. اين موارد شامل: البالغهنهجدر مورد با پيامدهای اجتماعی کارآفرينی اجتماعی نيز مواردی در 

و اذا وَجَدتَ مِن اَهل الفاقه مَن يَحمِلُ لک زادَکَ الي يوم القيامه فَيوافِيکَ به غداً حَيثُ تَحتاجُ اليه فاغتَنِمهُ ... »

ناک استقرَضکَ في حالِ غِو حَمَّلهُ اياه و اكثرُ من تَزوِيدِهِ و انت قادر عليه فَلَعَلَّکَ تَطلُبُهُ فال تَجِدُهُ و اغتَنِم مَنِ 

تا قيامت  ات رااگر مستمندی را ديدی که توشه (11/بخشی از نامه) «...لِيَجعَل قضاءَهُ لک في يوم عُسرَتِک

کمک او را غنيمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او  گرداندیبازمبرد و فردا که به آن نياز داری به تو می
بگذار و اگر قدرت مالی داری بيشتر انفاق کن و همراه او بفرست زيرا ممکن است روزی در رستاخيز در 

نيازی اگر کسی از تو وام خواهد غنيمت بشمار تا جستجوی چنين فردی باشی و او را نيابی و به هنگام بی
ود. ش)انفاق باعث مقبوليت اجتماعی و کسب اعتماد عمومی می ی به تو بازگردانددر روز سختی و تنگدست

شود و اين و مستمندان وساطت آنها در روز رستاخيز نصيب انسان می چرا که با انفاق در حق ديگران
راجعه م آموزدرسداستان  دليل کسب اعتبار انفاق کننده و مقبوليت اجتماعی اين عمل است(.وساطت به

( مؤمنان علی)عارائه پرسشی در اين باره را اميرردی از ارادتمندان رسول اکرم)ص(، به محضر آن حضرت و م

، مجلسی) «...يا رسول اهلل! عَلّمني عمالً يحبني اللّه عليه و يحبني المخلوقون» کند که آن فرد گفت:بازگو می

انجام آن، دوست بدارد و نزد مردم محبوبيت ای رسول خدا! مرا عملی بياموز که خداوند مرا بنا بر  ؛(1195
اگر دوست داری، خدا تو را دوست داشته » پيامبر حکيم و پر مهر فرمود. «...و جايگاه اجتماعی پيدا کنم و

 خواهی نزدباشد خوف از او داشته باش و در زندگی خويش پرهيزگاری را شيوه هميشه خود کن و اگر می
های به آنان نيکی و خدمت کن ديگر آنکه هيچ اميد و طمعی به دارايی مردم محبوب و مقبول باشی نخست
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يوه امام علی)ع( نيز ش. «ا هميشه آزاد و آزاده، همانند آنان زندگی کنی و سربلند باشیتآنان نداشته باش 
نم از کسی کتعجب می» ديفرمایمدستيابی به پايگاه اجتماعی و مقبوليت عمومی در جامعه را چنين بيان 

خرد، اما با اخالق خوش و نيکوکاری، مردان آزاد را شيفته و مطيع خود دهد و بنده میکه سيم و زر می
ده های مردم وحشی و رمندل، با خلق خدا مهربان باشيد تا مورد ستايش واقع شويد و پاداش بريد سازد.نمی

اين روايت اشاره به مقبوليت اجتماعی  .«آورندسوی او میاست؛ هر که آنها را با الفت و نوازش رام کند، رو به
 خيرين در جامعه دارد.

دستورالعمل اصولی و منطقی است که همه کارگزاران  (51ه/)نام علی)ع( به مالک اشتره حضرت توصي    
غيره مردان به مردم در خصوص خدمات اجتماعی و های دولتترديد وعدهتوانند از آن بهره گيرند. بیمی

 و نتيجه آن از بين رفتن که مردم به دولتمردان خود اعتماد نکنند شودعمل نباشد، موجب می اگر همراه با
کمک صادقانه به مردم و  پس است. ترين ضربه بر پيکر دولت و کشورالن و خود بزرگوؤاعتبار مس

آتاه اهلل ماالً فَمَن  ...» شود.دستگيری خالصانه از نيازمندان و خدمت به آنها باعث کسب اعتماد عمومی می

خشی از ب) «...فَليَصِل به القَرابه و ليُحسِن منهُ الضيافه وَليَفُکَّ به االسير و العَانيَ وليُعطِ منه الفقيرَ و الغارمَ

کس که خدا مالی به او بخشيد بايد به خويشان خود بخشش نمايد و سفره مهمانی خوب  هر (122/خطبه
انجام ) مند کند و قرض وامدار را پرداخت نمايدرا بنوازد و مستمند را بهره بگستراند و اسير آزاد کند و رنجيده

های وصيت 24نامه  شود(.اين اعمال باعث ريشه کن کردن فساد اخالقی ناشی از تنگدستی در جوامع می

( به آن اهلل لعنةهنگامی که ابن ملجم ) (هماالسالميعل) )ع( است به امام حسن و امام حسينآن حضرت

ي جِيْرانِکُم، اهللَ اهللَ فِ وَ اهللَ اهللَ فِي األَيتامِ، فَال تِبُّوا أَفواهَهُم، وَ ال يَضيعُوا بِحَضْرَتِکُم، وَ» بزرگوار ضربت زده

بترسيد  و از خدا بترسيد از خدا (24)نامه/ «فَإنَّهُم ْوَصَّيةُ نَبِيّکُم، ما زالَ يوصِي بِهِم حَتّي ظَنَنّا اَنَّهُ سَيُوَرِّثهُمْ

بر اثر ) )گاه سير و گاه گرسنه مگذاريد( و در نزد شما هاشان نوبت قرار ندهيددربارۀ يتيمان، پس برای دهن
انتان و از خدا بترسيد از خدا بترسيد دربارۀ همسايگ سرپرستی( فاسد و تباه نشوندگرسنگی و برهنگی و بی

از ) فرمود تا گمان کرديم برای آنهاايشان سفارش میبرتان هستند، همواره دربارۀ مکه آن سفارش شدۀ پيغ
انفاق و کمک به نيازمندان باعث کم شدن ) (شان سهمی تعيين فرمايد)در مال همسايه( ميراث قرار دهد

 شود(.فساد و تباهی می
 (1) کيد فراوان داشته است در شکلأت به آن البالغهنهجنتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی که 

های شخصيتی و باورهای مذهبی کارآفرينان . ويژگیاستمفهومی پژوهش  الگوی (1) شکل وآورده شده 
رينی اند. انجام عمل کارآففرينی اجتماعی( در نظر گرفته شدهآکار) ی اين عملپيش زمينهعنوان بهاجتماعی 

اجتماعی برای فرد فاعل نتايجی در بر دارد که اين نتايج تحت عنوان نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی 
  مفهومی پژوهش آورده شده است. الگویاجتماعی در 
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یتيصخش یاه یگژيو

یبهذم تاداقتعا

یعامتجا نیرفآراک
 ینیرفآراک یاهدمایپ

یعامتجا

یدرف یاهدمايپ

یعامتجا یاهدمايپ

یشوک تخس

یريذپان تسکش

یرگن هدنيآ

یرادم فده

ندوب مظنم

ادخ هب لکوت

یورخا رجا

عونمه هب کمک

یهلا یاضر بسک

ناميا تيوقت

لخب شهاک

لام شيازفا

ادخ هب یکيدزن

راوگان ثداوح عفر

داسف شهاک

یعامتجا تيلوبقم

 دامتعا بسک
یمومع

 الگوی مفهومی پژوهش :1 شکل

 

 و بررسی بحث. 3

 پژوهش شناسیروش. 3-1

ژوهش الگوی مفهومی پ البالغهنهجهای اين پژوهش از نوع ترکيبی است که در بخش کيفی براساس آموزه
و در بخش کمی ميزان مطابقت جامعه مورد بررسی با الگوی استخراج شده بررسی  (1 شکل) استخراج شده

 فر از کارآفرينان اجتماعی شهر اصفهان ن 151 کمیدر بخش  جامعه آماری اين پژوهش شده است.
ی ايف پنج درجهاز ط در آن بوده که ه، پرسشنامه محقق ساختبخش کمیها در باشد. ابزار گردآوری دادهمی

ييد أورد تم کارآفرينی ۀحوز نظرانصاحبتوسط محتوايی صورت به پرسشنامه روايی ليکرت استفاده شد.
گلداشتاين و آلفای کرونباخ -ضريب ديلونها از مرکب هر يک از سازهقرار گرفت. برای بررسی اعتبار 

پايايی مناسب آن دارد. مقادير اين ضريب  ۀدهندبرای هر سازه نشان 4/1استفاده شد. پايايی ترکيبی باالتر از 
 اررخودباز پايايی ترکيبی مناسبی پرسشنامه راين ببنا ( بيان شده است.2) است، در جدول 4/1که بيشتر از 

اند که ( گزارش شده1ها نيز در جدول )مربوط به سازه AVEميانگين واريانس استخراج شده مقادير  .است
بيشتر  5/1اکثر اين مقادير از  (1) ها را بررسی کرد. در جدولتوان مالک سوم همسانی درونی سازهبا آن می

 باشد.گيری میباشد که نشانگر اعتبار مناسب ابزار اندازهمی
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 هاابزار گردآوری داده مقادیر میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مرکب :1 جدول

 هاسازه
میانگین واریانس استخراج 

 (AVE)شده
 آلفای کرونباخ (CR)پایایی مرکب

 412/1 915/1 251/1 های شخصيتیويژگی

 411/1 915/1 525/1 اعتقادات مذهبی

 915/1 941/1 544/1 فردینتايج 

 222/1 433/1 542/1 اجتماعینتايج 
 

ها به همين و پرسشنامهنفر تعيين شد  111تعداد نمونه  جدول مورگان اساس براز جامعه مورد بررسی     
ت. تصادفی انجام پذيرفصورت بهگيری روش نمونهشد.  و تحليل رصد برگشتد 1/34 و گرديدتوزيع  تعداد

های باشد، دادهسازی معادالت ساختاری میهای مدلجزئی که يکی از روشاز طريق روش حداقل مربعات 
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. PLS Smartافزارهای با استفاده از نرمآوری شده جمع

 پژوهشهای یافته. 3-2

ند اهتساختاری مورد بررسی قرار گرف معادالت الگویدر قالب فرضيه اصلی پژوهش  يکفرضيه فرعی و  پنج
ها يکانکه اعداد روی پ است الگوساختاری ارزيابی شد. هر مسير متناظر با يکی از فرضيات  الگویو مسير 

 و معناداری آماری ضريب مسير باشند. آزمون هر فرضيه از طريق بررسی عالمت، اندازهضريب مسير می
ه بر روی اثر مستقيم يک ساز ۀدهند)بتا( بين هر متغير مکنون با متغير وابسته است. ضريب مسير نشان

اعتقادات مذهبی و نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی در نظر ۀ مثال اگر دو سازعنوان به سازه ديگر است.
 22حدود  یتأثيراعتقادات مذهبی ۀ دهد که سازدرج شده روی پيکان نشان می /.253گرفته شود عدد 

بينی پيش ثيرأاندازه اين ضريب مسير باالتر باشد ت هردرصدی روی نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی دارد. 
توجه شد که تمام توان مبا يک نگاه اجمالی می .به متغير وابسته بيشتر خواهد بودکننده متغير مکنون نسبت 

ای پژوهش هها اعدادی مثبت هستند، به اين معنی که متغيرهای مستقل تمام فرضيهبين سازه ضرايب مسير
صل راجع به طور مفی مستقيم و مثبت دارند که در ادامه بهتأثيرتمام فرضيات پژوهش  ۀستبر متغيرهای واب

ن با در نظر گرفتن نتايج بررسی روابط بي شود.ييد آنها توضيح داده میأهای پژوهش و چگونگی تفرضيه
های ازهبين سداری اثرات اتوان به بررسی معنهای مستقل و وابسته با استفاده از ضريب مربوط میسازه

ساختاری  الگویرا برای آزمون  PLS افزارنرمخالصه نتايج حاصل از تحليل  (2) پژوهش پرداخت. شکل
 دهد.ضرايب مسير را نشان می ويژهبه
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 آزمون شده پژوهش)ضرایب مسیر( الگوی :2 شکل

 

برای هر ضريب مسير مورد  t-valueمنظور بررسی معناداری ضريب مسير يا بتا بايد معناداری مقدار به    
پژوهش که حاصل از خروجی  ۀآزمون شد الگوی (1) در شکل شودطور که مشاهده میهمانتوجه قرار گيرد. 

های فرعی پژوهش برای فرضيه t دهنده مقاديرنشان الگوباشد نمايش داده شده است. اين افزار مینرم
 است.

 

 
 (t )مقادیر آزمون شده پژوهش الگوی :3 شکل

 

 پژوهش الگویبرازش . 3-3

ی از برازش الگوياند. ( گزارش شده2) های برازش در جدولآزمون شده، شاخص الگویبرازش  تأييدمنظور به
باشد و همچنين مقدار /. 5بزرگتر يا مساوی  الگوی اکثر متغيرها AVEمقدار مناسبی برخوردار است که 

CR  پژوهش از  الگویدهد که نتايج اين جدول نشان می .باشد/. 2تر يا مساوی بزرگ الگواکثر متغيرهای
 برازش مناسبی برخوردار است.
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 پژوهش الگویهای برازش شاخص :2 جدول

 پژوهش الگوی متغیر معیار مقبولیت شاخص برازش

AVE AVE ≥0/5 

 251/1 های شخصيتیويژگی

 525/1 اعتقادات مذهبی

 544/1 نتايج فردی

 542/1 نتايج اجتماعی

 415/1 کارآفرينی اجتماعی

 412/1 نتايج کارآفرينی اجتماعی

CR CR ≥0/6 

 915/1 های شخصيتیويژگی

 915/1 اعتقادات مذهبی

 941/1 نتايج فردی

 433/1 نتايج اجتماعی

 924/1 کارآفرينی اجتماعی

 924/1 نتايج کارآفرينی اجتماعی
 

 ار گرفتقرييد أهای فرعی پژوهش مورد تفرضيه ،افزارنرمتحليل با استفاده از اطالعات استخراج شده از     
 ورده شده است.آ (1) در جدولآن که جزئيات 

 

 هانتایج آزمون فرضیه :3 جدول

 ردیف
 فرضیه

 tآماره  (Beta)ضریب مسیر
نتیجه 

 متغیر وابسته متغیر مستقل فرضیه

 تأييد 124/2 129/1٭ فردینتايج  شخصيتیهای ويژگی 1

 تأييد 433/2 219/1٭٭ اجتماعینتايج  های شخصيتیويژگی 2

 تأييد 221/2 294/1٭٭٭ های شخصيتیويژگی اعتقادات مذهبی 1

 تأييد 325/9 253/1٭٭٭ فردینتايج  اعتقادات مذهبی 2

 تأييد 214/2 122/1٭٭٭ اجتماعینتايج  اعتقادات مذهبی 5

 111/1معناداری در سطح ٭٭٭ 11/1معناداری در سطح ٭٭ 15/1معناداری در سطح ٭

 

 دهد کهمی است که اين مقدار نشان 129/1اول  فرعی مقدار ضريب بتا برای فرضيه اول:فرضیه فرعی 

 از %14 که باشدمعنی می بدين اين که است %14بر نتايج فردی  های شخصيتیويژگیتأثيرگذاری  ميزان

محاسبه شده اين فرضيه  tکه مقدار جايیباشد و از آنمی شخصيتی هایويژگی تغييرات نتايج فردی مربوط
رابطه  35/1و نتايج فردی در سطح  های شخصيتیويژگیتوان گفت بين تر است؛ میبزرگ 32/1از  124/2

 مثبت معناداری وجود دارد.
 دهد کهمی است که اين مقدار نشان 219/1دوم  فرعیفرضيه مقدار ضريب بتا برای  دوم: فرعی فرضیه

 %22 که باشدمعنی می بدين اين که است %22بر نتايج اجتماعی  های شخصيتیويژگیذاری گتأثير ميزان
محاسبه شده اين  tکه مقدار جايیباشد و از آنمی های شخصيتیويژگی تغييرات نتايج اجتماعی مربوط از
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 و نتايج اجتماعی در سطح های شخصيتیويژگیتوان گفت بين تر است میبزرگ 59/2از  433/2فرضيه 
 .رابطه مثبت معناداری وجود دارد 33/1

دهد می است که اين مقدار نشان 294/1سوم  فرضيه فرعیمقدار ضريب بتا برای  سوم: فرعی فرضیه
 که باشدمعنی می بدين اين که است %23 های شخصيتیويژگیبر  اعتقادات مذهبیتأثيرگذاری  ميزان که

محاسبه  t جايی که مقدارباشد و از آنمی اعتقادات مذهبیبه  مربوط های شخصيتیويژگی تغييرات از 23%
 یهای شخصيتويژگیو  اعتقادات مذهبی بين توان گفتتر است میبزرگ 13/1از  221/2شده اين فرضيه 

 .داردرابطه مثبت معناداری وجود  111/1 خطایدر سطح 
دهد می است که اين مقدار نشان 253/1چهارم  فرضيه فرعیمقدار ضريب بتا برای  چهارم: فرعی فرضیه

 از %22 که باشدمعنی می بدين اين که است %22بر نتايج فردی  اعتقادات مذهبیتأثيرگذاری  ميزان که

محاسبه شده اين فرضيه  t که مقدارجايیو از آن است اعتقادات مذهبیبه  نتايج فردی مربوط تغييرات
 111/1 خطای و نتايج فردی در سطح اعتقادات مذهبی بين توان گفتتر است میبزرگ 13/1از  325/9

 .رابطه مثبت معناداری وجود دارد
دهد می است که اين مقدار نشان 122/1پنجم  فرعی مقدار ضريب بتا برای فرضيه پنجم: فرعی فرضیه

 از %14 که باشدمعنی می بدين اين که است %14بر نتايج اجتماعی  اعتقادات مذهبیتأثيرگذاری  ميزان که

محاسبه شده اين فرضيه  t که مقدارجايیو از آن است اعتقادات مذهبیبه  نتايج اجتماعی مربوط تغييرات
رابطه  111/1و نتايج اجتماعی در سطح  اعتقادات مذهبی توان گفت بينتر است؛ میبزرگ 13/1از  214/2

 مثبت معناداری وجود دارد.

 آزمون فرضیه اصلی پژوهش .3-4

 يه اصلیمربوط به فرضساختاری  الگویگيری اصلی پژوهش، بعد از اطمينان از روايی و پايايی الگوی اندازه
 PLS افزارکه خروجی نرم (2) شکل .گرفتباشد مورد بررسی قرار که مربوط به آزمون فرضيه اصلی می

 دهد.را نشان میباشد، مقادير ضريب مسير می
 

 
ش)ضرایب مسیر و بار عاملی( الگوی :4 شکل وه  آزمون شده پژ

 

 .ييد قرار گرفتأمورد ت نيز پژوهشفرضيه اصلی ( 2اساس نتايج نشان داده شده در جدول)بر   
 

 اصلی پژوهش نتایج آزمون فرضیه :4 جدول

 فرضيه
 فرضيهنتيجه  Tآماره  (Betaضريب مسير)

 متغير وابسته متغير مستقل

 تأييد 112/12 412/1٭٭٭ نتايج کارآفرينی اجتماعی کارآفرين اجتماعی

 111/1معناداری در سطح  ***
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تأثيرگذاری  ميزان دهد کهمی است که اين مقدار نشان 412/1مقدار ضريب بتا برای فرضيه اصلی     
تغييرات  از %42 که باشدمعنی می بدين اين که است %42 اجتماعینتايج کارآفرينی ی بر اجتماع ینيکارآفر

 tکه مقدار جايیباشد؛ و از آنمی و عمل کارآفرينانه یاجتماع نيکارآفر مربوط نتايج کارآفرينی اجتماعی
 نتايجی و اجتماع نيکارآفرتوان گفت بين تر است؛ میبزرگ 13/1از  112/12محاسبه شده اين فرضيه 

 رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 111/1 خطای در سطح اجتماعی کارآفرينی
 

 گیرینتیجه .4

 دند.ييد شأاصلی پژوهش تۀ فرعی و فرضي ۀفرضي پنجمشخص شد که هر  های پژوهشآزمون فرضيهبا 
های شخصيتی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج فردی ويژگیکه ش مبنی بر اينهاول پژو فرعی فرضيه

گذاری أثيرتميزان  نشان داد که آزمون فرضيهييد قرار گرفت و أمثبت دارد، مورد ت تأثيرکارآفرينی اجتماعی 
، به اين باشدمیدرصد  9/12اجتماعی بر نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی  کارآفرينانهای شخصيتی ويژگی

ۀ توسع ايجاد و باشد برمی البالغهنهجشخصيتی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه  هایويژگیمعنی که 
رضيه اول های مبتنی بر فيافته مثبت دارد. تأثير( البالغهنهجنتايج فردی کارآفرينی اجتماعی )مورد توجه 

. آنها به تجزيه انجام دادند مطابقت دارد (1193) پژوهش با نتايج حاصل از تحقيقی که انصاری و همکاران
ماعی پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که کارآفرينان اجت اجتماعی کارآفرينانهای شخصيتی و تحليل ويژگی

 .هايشان موفق باشندتوسعه نتايج فعاليتايجاد و  توانند درپذيری میوليتؤبا داشتن ويژگی مس
 های شخصيتی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج اجتماعیويژگیکه دوم پژوهش مبنی بر اين فرعی ۀفرضي    

گذاری أثيرتنشان داد که ميزان  آزمون فرضيهييد قرار گرفت و أمثبت دارد، مورد ت تأثيرکارآفرينی اجتماعی 
، به باشددرصد می 9/21اجتماعی بر نتايج اجتماعی کارآفرينی اجتماعی  کارآفرينانهای شخصيتی ويژگی

 يجاد وا باشد برمی البالغهنهجهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه اين معنی که ويژگی
بتنی فرضيه های ميافته مثبت دارد. تأثير( البالغهنهج)مورد توجه  نتايج اجتماعی کارآفرينی اجتماعیۀ توسع

دارد، به اين صورت که آنها به اين نتيجه رسيده  ( مطابقت1195پژوهش سيد اميری )دوم پژوهش با نتايج 
صيتی منحصر به فردی که دارند قادر به ايجاد تغييرات خهای شبودند که کارآفرينان اجتماعی با ويژگی

ی خود های شخصيتخيرين و کارآفرينان اجتماعی با تقويت ويژگی ای در جامعه هستند.اجتماعی گسترده
آورند. دست هبتری از فعاليت کارآفرينانه خود توانند نتايج مطلوبنظم در امور می نگری ومانند پشتکار، آينده

 باشند. اين نتايج شامل نتايج فردی و اجتماعی می
 های شخصيتیباورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر ويژگیسوم پژوهش با عنوان  فرعی ۀفرضي    

گذاری أثيرتنشان داد که ميزان آزمون فرضيه ييد قرار گرفت و أمثبت دارد، مورد ت تأثيرکارآفرينان اجتماعی 
به  ،باشددرصد می4/29های شخصيتی کارآفرينان اجتماعی رينان اجتماعی بر ويژگیفباورهای مذهبی کارآ

الندگی باعث تقويت و بباشد می البالغهنهجاين معنی که باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه 
حقيق سوم با نتايج تۀ فرضي های مبتنی بريافتهشود. ای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی میهويژگی
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ارآفرينی کۀ ترين پيش زمين( مطابقت دارد. آنها به اين نتيجه رسيده بودند که مهم1131) ساالرزهی و عبدی
ی اجتماعی کارآفرين باشد که اين باورها با ساختن شخصيت کارآفرينان ميل بهاجتماعی، باورهای مذهبی می

قويت را ت های شخصيتی و باورهای مذهبی خودکارآفرينان اجتماعی بايد ويژگی دهد.را در افراد افزايش می
الگوهايی موفق به جامعه معرفی و فرهنگ کارآفرينی عنوان بهکنند، به اين منظور که اين کارآفرينان 

خصيتی های شبسيار زياد و مثبتی که باورهای مذهبی بر ويژگی تأثيربا توجه به  اجتماعی تقويت شود.
ل های شخصيتی خود و افزايش ميمنظور تحکيم ويژگیفرينان اجتماعی بهآاجتماعی دارد، کار کارآفرينان

  توانند به تقويت اعتقادات مذهبی خود بپردازند.به فعاليت در امور خير، می
باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج فردی کارآفرينی چهارم پژوهش با عنوان  فرعی ۀفرضي    

باورهای  گذاریتأثيرنشان داد که ميزان  آزمون فرضيهييد قرار گرفت و أمثبت دارد، مورد ت تأثيراجتماعی 
ين معنی که به ا .باشدمیدرصد  3/25اجتماعی بر نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی  کارآفرينانمذهبی 

ينی نتايج فردی کارآفرۀ باشد بر توسعمی البالغهنهجباورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه 
مرانی عهای مبتنی بر فرضيه چهارم با نتايج پژوهش يافتهمثبت دارد.  تأثير( البالغهنهج)از ديدگاه  اجتماعی

ای کارآفرينی اجتماعی که رسيدند که عوامل زمينه ( مطابقت دارد. آنها به اين نتيجه1193) و همکاران
 ت.ثر اسؤهای شخصيتی و باورهای مذهبی هستند در توسعه نتايج کارآفرينی اجتماعی مهمان ويژگی

باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج اجتماعی پنجم پژوهش با اين عنوان که  ۀ فرعیفرضي    
گذاری أثيرتنشان داد که ميزان  آزمون فرضيهييد قرار گرفت و أمثبت دارد، مورد ت تأثيرکارآفرينی اجتماعی 

به اين  باشد.درصد می 2/12کارآفرينی اجتماعی  اجتماعیاجتماعی بر نتايج  کارآفرينانباورهای مذهبی 
اجتماعی  نتايجۀ باشد بر توسعمی البالغهنهجمعنی که باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه 

دست بهايج های مبتنی بر فرضيه پنجم با نتيافتهمثبت دارد.  تأثير( البالغهنهج)از ديدگاه  کارآفرينی اجتماعی
شخصی که يک شخصيت دارد. آنها به اين نتيجه رسيدند،  ( مطابقت1195سيد اميری )پژوهش آمده از 
وجه به با ت .است مندبهره تغييرات اجتماعیبرای قوی کلی از بينشی طوربه، قوی دارد و اعتقادی اخالقی
توانند با تقويت باورها و اعتقادات مذهبی خود نتايج فردی و آمده، کارآفرينان اجتماعی میدست بهنتايج 

توانند با تقويت اعتقادات های خيرخواهانه خود را افزايش دهند. کارآفرينان اجتماعی میاجتماعی فعاليت
کاهش وار، رفع حوادث ناگصورت بهتواند آورند. اين نتايج میدست بهتری از فعاليت خود مذهبی نتايج بيش

بخل، افزايش ايمان، افزايش مال شخصی، نزديکی به خدا، مقبوليت اجتماعی، کسب اعتماد عمومی و 
 جلوگيری از فساد اخالقی نمايان شود.

مثبت  أثيرتفعاليت کارآفرينی اجتماعی بر نتايج کارآفرينی اجتماعی  فرضيه اصلی پژوهش مبنی بر اينکه    
تماعی بر رينی اجفگذاری فعاليت کارآتأثيرنشان داد که ميزان  آزمون فرضيهييد قرار گرفت و أدارد، مورد ت

به اين معنی که فعاليت کارآفرينی اجتماعی که عوامل آن  .استدرصد  2/41نتايج کارآفرينی اجتماعی 
 باشد بر توسعه و تقويت پيامدهایهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی میباورهای مذهبی و ويژگی شامل

ا نتايج ب های مبتنی بر فرضيه اصلی پژوهشيافته مثبت دارد. تأثيرفردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی 
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کننده ترکيب فعاليت ارائه( مطابقت دارد. آنها به اين نکته تأکيد کردند که 2114) تحقيق روگر و همکاران
تماعی ايج کارآفرينی اجتواند نتدر سطح بااليی می)کارآفرينان اجتماعی(خدمات اجتماعی يا فعال اجتماعی 

به  تواندمنظور رسيدن به يک جامعه سالم و دور از فساد اخالقی نتايج اين پژوهش میبه د.ايجاد کن را
های خيرخواهانه کمک کند که اين باعث رشد و توسعه يتگذاران برای مشارکت در فعالترغيب سرمايه

 . گردداقتصادی و از بين رفتن فقر می
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