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چکیده
در اين پژوهش تالش شده که به تحليل ويژگیهای شخصيتی و اعتقادات مذهبی کارآفرينان اجتماعی شهر
اصفهان ،بهعنوان عوامل ايجادکنندۀ کارآفرينی اجتماعی پرداخته شود و ميزان مطابقت اين ويژگیها و باورها با
ويژگیها و باورهايی که در نهجالبالغه به آن اشاره شده ،مشخص شود .همچنين تأثير ويژگیهای شخصيتی و
اعتقادات مذهبی بر نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينان اجتماعی شهر اصفهان (بهعنوان پيامدها) در قالب يک
فرضيۀ اصلی و پنج فرضيۀ فرعی مورد بررسی قرار گرفت .جامعۀ آماری اين پژوهش 151نفر از کارآفرينان
اجتماعی شهر اصفهان میباشد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامۀ محقق ساخته بوده که روايی آن بهصورت
محتوايی و سازه و پايايی آن نيز با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ تأييد شده است .حجم نمونه نيز براساس
جدول مورگان به تعداد  111نفر تعيين و روش نمونهگيری بهصورت تصادفی بوده و دادهها از طريق روش حداقل
مربعات جزئی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .نتايج اين پژوهش نشان داد که کارآفرينان اجتماعی شهر
اصفهان دارای ويژگیهای شخصيتی و باورهای مذهبی اشاره شده در نهجالبالغه هستند .همچنين نتايجی که
کارآفرينان اجتماعی شهر اصفهان از عمل کارآفرينانۀ خود بهدست میآورند همان نتايجی است که نهجالبالغه
به آن اشاره دارد .نتايج حاصل از بررسی فرضيهها نيز نشان داد که ويژگیهای شخصيتی و باورهای مذهبی بر
نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی تأثير مثبت و معناداری دارند.
کلیدواژهها :کارآفرينی اجتماعی ،باورهای مذهبی ،نتايج ،نهجالبالغه.

 .1کارشناسی ارشد مديريت کارآفرينی دانشگاه اصفهان
 .2استاديار گروه مديريت دانشگاه اصفهان
* :نويسندۀ مسئول

Email: a.safari@ase.ui.ac.ir
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 .1مقدمه
امروزه کارآفرينی بهعنوان يک موضوع ميانرشتهای بسيار مورد توجه قرار گرفته شده است .از ميان
زيرشاخههای کارآفرينی به کارآفرينی اجتماعی نيز توجه ويژهای شده است .در حال حاضر کارآفرينی
اجتماعی همچون کارآفرينی سازمانی مورد توجه صاحبنظران در صحنه کارآفرينی میباشد و چنانچه در
جامعه نهادينه شود میتواند نقش مهمی در رفع مشکالت اقتصادی و اجتماعی ايفا نمايد .استفاده از واژههای
کارآفرينی اجتماعی و کارآفرين اجتماعی ،در ايران و در فضای بينالمللی ،به نسبت جديد است اما ريشهای
قديمی دارد؛ چرا که اين عبارت با فرايند رفع نيازهای اجتماعی انسانها همراه بوده و محرکهای کارآفرينانه
برای رفع اين نيازها ريشهای قديمی دارد .به هر حال مدتها طول کشيده تا اين پديده شناسايی و بررسی
شده است (ساالرزهی و عبدی .)22 :1131 ،در ايران برای نخستين بار احمـدپور داريـانی و مقيمی (،)1193
نوعی کارآفرين را شناسايی و معرفی کرد که با اعتقاد و باور کامل ،افراد درآمد مشروع خود و بنگاهشان را
صرف پرکردن شکافهای اجتماعی میکنند ،او برای اولين بار از حسين و علی همدانيان ،مؤسـسين خيريـۀ
همدانيان ،به عنوان کارآفرين اجتماعی ياد کرد؛ بنابراين کارآفرينی اجتماعی به معنای انجام فعاليتی نوآورانه
و خلقکنندۀ ارزش اجتماعی است که میتواند در بخشهای غيرانتفاعی و تجاری انجام شـود (عمرانی و
همکاران .)25 :1193 ،کارآفرينی اجتماعی همواره بهعنوان يک فرآيندی که تغيير اجتماعی را تسريع میکند
و نيازهای مهم اجتماعی را مورد خطاب قرار میدهد مورد توجه قرار گرفته است و میتوان گفت دليل
اهميت مبحث و مقولۀ کارآفرينی اجتماعی ،حياتی بودن عکسالعمل مناسب در برابر تغييرات اجتماعی
میباشد .دين مبين اسالم نيز بر کارآفرينی اجتماعی و کمک به همنوعان و اهميت اين موضوع تأکيد
فراوانی داشته است .ارزشها و نمادهای دينی رايج در فرهنگ اسالمی از قبيل صدقه ،زکات ،توجه به فقرا
و محرومان ،نذر ،ايثار ،احسان و محبت با بندگان ،نوع دوستی ،تعاون و مشارکت جمعی و وقف اموال و
دارايی برای اهداف خيريه بيانگر قابليتهای وسيع کارآفرينی اجتماعی در اسالم است (ساالرزهی:1193 ،
.)24
 .1-1بیان مسئله

از ميان کتب دينی بيش از همه قرآن و نهجالبالغه توجه ويژهای به مقولۀ کارآفرينی اجتماعی و اهميت اين
موضوع داشته است (ساالرزهی .)51 :1193 ،مقولۀ کارآفرينی اجتماعی از ديدگاه نهجالبالغه و سخنان
موالی متقيان امام علی(ع) دربرگيرنده موارد وقف ،انفاق و صدقه است که همواره مسلمانان به انجام اين
امور سفارش شدهاند (ساالرزهی .)52 :1193 ،احداث قنات ،اشتغال به کاردستی ،کمک به فقرا و دستگيری
از نيازمندان نمونهای از فعاليتهای امام علی(ع) میباشد که میتوان از آنها بهعنوان فعاليتهايی در جهت
ايجاد ،رشد و توسعۀ کارآفرينی اجتماعی ياد کرد .با توجه به اهميت و جايگاه کارآفرينی اجتماعی در مسائل
اجتماعی و اقتصادی ،در ايران تحقيقات زيادی بر روی مقولۀ کارآفرينی اجتماعی و بهخصوص تحقيق و
استخراج الگو از منابع پر محتوای مذهبی نشده است و اين پژوهش بهدنبال استخراج اين الگو و پاسخگويی
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به سه سؤال اساسی است .اول اينکه ويژگیهای شخصيتی و باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی از ديدگاه
نهجالبالغه کدام است و چگونه بر نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی مؤثر است؟ دوم اينکه آيا
باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد تأکيد نهجالبالغه است بر ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان
اجتماعی تأثير دارند؟ و در پايان ،تا چه حد نتايج کارآفرينی اجتماعی (مورد تأکيد نهجالبالغه) وابسته به
فعاليت کارآفرينی اجتماعی میباشد؟
 .2-1پیشینۀ پژوهش

کارآفرينی اجتماعی به معنی انجام مأموريتهای اجتماعی و انسان دوستانه از طريق فعاليتهای کسب و
کار است .کارآفرينان اجتماعی برآنند تا از طريق تعريف و پيادهسازی الگوهای جديد کسب و کار به نياز
محرومان و بیپناهان پاسخ گفته و بين کوششهای خيرخواهانه و فعاليتهای اقتصادی پيوند برقرار سازند
(ساالرزهی و عبدی .)1131 ،کارآفرينی اجتماعی شاخهای از کارآفرينی محسوب میشود که رسالت و
مأموريتهای جامعه را دنبال میکند و با چالشهای متفاوتی نيز روبرو خواهد بود .جوهرۀ اصلی کارآفرينی
اجتماعی جامعهگرايی آن است که در چگونگی درک و ارزيابی فرصتهای اجتماعی خالصه میشود و در
نهايت بهجای ايجاد ثروت و ارزش اقتصادی ،آثار مرتبط با اين مأموريتها مدنظر قرار میگيرد .با اينکه
در کارآفرينی اجتماعی ،ثروت بهعنوان يک وسيله مطرح میشود ،کارآفرينان در کسب و کارهای اقتصادی
بر مبنای معيار ايجاد ارزش و توليد ثروت فعاليت میکنند؛ بنابراين در اين شرايط ،بازار نقش تعيينکنندهای
در ارزش ذاتی دارد زيرا اگر از منابع به نحوی اقتصادی استفاده نشود ،ادامه فعاليت آنان در بازار امکانپذير
نخواهد بود (مير و مارتی .)2112 ،کارآفرينی اجتماعی برخالف کارآفرينی تجاری رايج در بنگاههای اقتصادی
بخش خصوصی ،در فضای جامعه مدنی و از طريق سازمانهای مردم نهاد ،مؤسسات خيريه ،نهادهای
مذهبی و مشارکتهای داوطلبانه دنبال میشود .سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای غيردولتی به مثابه
قلمروی مستقل از بخش دولت و بازار ،شکاف ميان دولت و بازار را پر میکنند و کارآفرينی اجتماعی
بهصورت جمعی و سازمان يافته در اين نوع مؤسسات خيريه عينيت میيابد .جلب توجه افکار عمومی و
گروهها و اقشار مختلف جامعه به سازمانهای مردم نهاد و کسب و کارهای اجتماعی هر روز در حال افزايش
است.
 .3-1اهمیت و ضرورت پژوهش

کارآفرينی اجتماعی برای ايجاد تغييرات اجتماعی و برای پاسخ به تغييرات مداوم اجتماعی حياتی است و
منفعت بالقوه و ماندگار آن به جامعه منتقل میشود .امروزه کارآفرينی اجتماعی بهعنوان يک چتر بزرگ
میتواند تمام فعاليتهای اجتماعی انسان را تحت تأثير قرار دهد .همين اهميت روزافزون کارآفرينی اجتماعی
و تأ ثير عمدۀ آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع سبب توجه اساسی به اين مقوله شده است (روگر و
همکاران .)2 :2114 ،کارآفرينی اجتماعی جذبکننده استعدادها ،پول و توجه است و در سالهای گذشته
رشد قابلمالحظهای از نظر دانش ،سرمايه و توجه داشته و در کنار اين محبوبيت روزافزون ،اطمينان کمتری
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در مورد اينکه بهطور دقيق کارآفرينی اجتماعی چيست؟ چه نتايجی دارد؟ و از چه عواملی متأثر میشود؟
وجود دارد .با رشد سريع زمينههای مختلف کارآفرينی اجتماعی و اهميت آن ،توجه بخشهای مختلف نيز
به آن جلب شده بهگونهای که اين اصطالح بهطور مرتب توسط رسانهها تکرار میشود ،افراد دولتی به آن
میپردازند و در محيطهای دانشگاهی متداول و مورد توجه قرار گرفته است .کارآفرينی اجتماعی نه تنها در
کشورهای مسلمان و مذهبی بلکه در ساير جوامع ،نظير جوامع اروپايی مورد توجه قرار گرفته است .در اين
مورد میتوان به مراکز  1NGOدر کشورهای اروپايی و آمريکايی اشاره کرد که عمده اهداف آنها همسو با
کارآفرينی اجتماعی است.
در بسياری از مطالعات و پژوهشهای صورت گرفته در مورد کارآفرينی اجتماعی همواره بر اهميت اين
موضوع بر توسعۀ اجتماعی و اقتصادی تأکيد شده ،اما با تعاريفی که از کارآفرينی اجتماعی و ويژگیهای
شخصيتی کارآفرينان اجتماعی وجود دارد ،میتوان به اين نتيجه رسيد که مهمترين انگيزهی کارآفرينان
اجتماعی نوعدوستی ،کمک به همنوعان و دستگيری از نيازمندان است؛ بنابراين ،با شناخت الگو و متغيرهای
کارآفرينی اجتماعی ،تشويق افراد به آن و توسعۀ اين مفهوم و همچنين اشاعۀ فرهنگ کارآفرينی اجتماعی
در جامعه ،میتوان در آيندهای نه چندان دور شاهد جامعهای به دور از فقر ،اختالف طبقاتی و تبعات اخالقی
ناشی از آن بود.
 .2بحث
 .1-2کارآفرینی اجتماعی از دیدگاه اسالم

اگر نيمنگاهی به کاال و محصوالتی که شهروندان در کشورهای اسالمی در زندگی روزمره از آن استفاده
میکنند داشته باشيم متوجه خواهيم شد که اکثريت عمده کاالهای مصرفی از قبيل کامپيوتر ،موبايل،
ماشين ،لوازمخانگی ،منسوجات و حتی مواد خوراکی ساخت کشورهای غير اسالمی است و اين نشاندهنده
برتری کارآفرينی آنها به لحاظ توانايی توليد کاالها و محصوالت مختلف نسبت به کشورهای اسالمی است.
اين وابستگی از نظر اعتقادی و هويتی به صالح کشورهای اسالمی نيست؛ زيرا در نتيجه روند افزايش
واردات کاالها و محصوالت از کشورهای غربی به کشورهای اسالمی ،بازار کشورهای اسالمی در قبضۀ
شرکتهای تجاری غربی قرار میگيرد و بيکاری ،بیهويتی ،استحاله فرهنگی و غربزدگی و وابستگی از
پيامدهای مستقيم صادرات کاال از کشورهای کارآفرين غربی به کشورهای درحالتوسعه بهويژه کشورهای
اسالمی است .اين عارضه و کمبود که متأسفانه در بيشتر کشورهای اسالمی رايج گرديده ،ناشی از عدم
توجه به تعاليم و ارزشهای دين مبين اسالم است که اهميت کارآفرينی و تالش برای کسب روزی حالل
را نوعی عبادت و جهاد میپندارد .اسالم راستين ،پرچمدار کارآفرينی و خالقيت سودمند برای رفاه و آسايش
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بشر است و اگر در آيات قرآنی و روايات معتبر تعمق نماييم خواهيم ديد که اسالم ارزش بسيار بااليی برای
کارآفرينی در حوزههای اقتصادی و در حوزههای اجتماعی قائل است (خنيفر.)91 :1195 ،
در سوره هود ،آيه  21بهصراحت آمده است «خداوند شما را از زمين آفريده است و آن را مستعمره قرار
داده و خواسته است که با سعی و عمل آن را آباد نمايد» و خداوند در جايی ديگر از اين کتاب انسانساز
میفرمايد «برای بشر جز آنچه که کوشش کرده است هيچ چيز وجود ندارد» همچنين در تعاريف کارآفرينی،
يکی از ويژگیهای کارآفرينان همان روحيه خالق و داشتن درجه نسبتاً معقولی از پذيرش ريسک و خطر
میباشد .تأکيد فراوان در قرآن کريم به توکل همان معنای ريسکپذيری را در فعاليتهای کسب و کار
کارآفرينانه میرساند و هر جا که قرآن بخواهد بشر را وادار به عمل کند و ترسها و بيمها را از انسان بگيرد،
مدام متذکر میشود که از شکست نبايد هراس به دل راه داد و به خدا توکل بايد نمود و تکيه خود را به خدا
داشته باشيد .از نظر اسالم کارآفرين فرد تالشگری است که با اتکابهنفس و توکل به خداوند بتواند از حداکثر
توانايی های جسمی ،مادی و تخصصی خود از راه حالل در جهت منافع خود در جامعهای که در آن زندگی
میکند استفاده نمايد .کارآفرينی در عرصههای اجتماعی در اسالم نيز از اهميت ويژهای برخوردار است و در
پژوهش های علمی ثابت شده است که دين مبين اسالم در مقايسه با ساير مکاتب توجه بيشتری به
کارآفرينی اجتماعی يا کارگشايی اجتماعی دارد .اسالم در مقام کاملترين دين از اديان آسمانی بر فعاليتهای
نوعدوستی و خيرخواهانه تأکيد فراوانی دارد .آيات قرآن کريم در خصوص صدقه ،زکات ،خمس ،وقف ،انفال
و بها دادن به ارزش های ايثار ،احسان و محبت با بندگان ،نوع دوستی ،تعاون و مشارکت جمعی نشان از
قابليتهای وسيع کارآفرينی اجتماعی در اسالم است (ساالرزهی .)29 :1193 ،خداوند در قرآن کريم انسانها
را دعوت به نوع دوستی و تعاون در امور خير میفرمايد .در ذيل به نمونههای از آيات قرآن و احاديث در
خصوص کارگشايی اجتماعی يا کارآفرينی اجتماعی اشاره میشود:
﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (مائده)2/؛ در راه نيکى و پرهيزگارى با
هم تعاون کنيد و (هرگز) در راه گناه و تعدى همکارى ننماييد .در اين آيه بر تعاون و همکاری بين انسانها
تأکيد شده است ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ﴾ (انفال)21/؛ و (ای مؤمنان) بدانيد که هر چه غنيمت و فايده بريد خمس
آن خاص خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و فقيران و در راه سفر ماندگان (از خاندان او) است ،در اين
آيه به اهميت خمس و کمک به همنوعان اشاره شده است ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم ٌلِلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ﴾ (المعارج)25-22/؛ و آنان که در اموالشان حقی معلوم است ،در اين آيه منظور از حق همان
صدقه ،ذکات و وقف میباشد ﴿وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکيناً وَ يَتيماً وَ أَسيراً﴾ (االنسان)9/؛ و غذای
خود را با اينکه به آن عالقه و نياز دارند به مسکين ،يتيم و اسير میدهند ،تأکيد در اين آيه روی دستگيری
از نيازمندان است ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (توبه)111/؛ ای پيامبر از اموال آنها صدقه
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بگير و به اين صورت آنها را پاکيزه گردان ،تأکيد بر اهميت صدقه و کمک به نيازمند در اين آيه مشخص
است ﴿مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (حديد)11/؛ کيست آنکه به خدا وام
دهد ،وامی نيکو تا خداوند آن را برای او دوچندان کند و برای او پاداشی گرانمايه است ،مقصود از وام در
اين آيه ،فعاليتهايی مثل صدقه دادن ،ذکات دادن و وقف میباشد ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ
أَخَوَيْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (حجرات :)11/مؤمنان برادر يکديگرند پس دو برادر خود را صلح و
آشتی دهيد و تقوای الهی پيشه کنيد ،باشد که مشمول رحمت او شويد ،اين آيات انسانها را به کمک به
يکديگر تشويق میکند.
 .2-2عوامل ایجاد کنندۀ کارآفرین اجتماعی از دیدگاه نهجالبالغه

کارآفرينان اجتماعی برآنند تا از طريق تعريف و پيادهسازی الگوهای جديد کسب و کار به نياز محرومان و
بیپناهان پاسخ گفته و بين کوششهای خيرخواهانه و فعاليتهای اقتصادی پيوند برقرار سازند .ازجمله
عوامل گرايش خيرين به کارآفرينی اجتماعی شامل اعتقادات مذهبی ،ويژگیهای فردی و شخصيتی،
ويژگیهای فطری و درونی ،گرايشات ملیگرايانه ،جمعیبودن ،آگاهی اجتماعی ،ويژگیهای کارآفرين بودن،
پايگاه اقتصادی و اجتماعی میشود (ساالرزهی و عبدی .)1 :1131 ،اميرالمؤمنين(ع) به امام حسن و امام
حسين میفرمايند «اعمال لألجر» (نامه )24/برای مزد کار کنيد .اين مزد درهم و دينار دنيا نيست که برای
اميرالمؤمنين انبوهی از آن به قدر يک ذره خاک ارزش ندارد؛ اين مزد ،مزد خدايی و مزد الهی است که از
آن بهعنوان اجر اخروی ياد میشود.
الف) باورهای مذهبی

حضرت علی(ع) ازجملۀ افرادی نبود که به جامعه ،مسائل و نيازهای آن تنها از يک منظر و آن هم از دريچۀ
خالفت بنگرد .آن حضرت بهرغم آنکه از تصدی رهبری سياسی جامعه برای مدتی بازداشته شد ولی
همچنان از انجام وظايف و خدمات ديگر شانه خالی نکرد و با روشهای مختلفی در صحنۀ خدمت به مردم
حاضر شد .امام صادق(ع) به اين حقيقت گواهی داده است« :امام علی با استفاده از دست رنج خود هزار بنده
را آزاد کرده است» (خنيفر .)212 :1192 ،میتوان از اين بيان امام صادق به اين نتيجه رسيد که کمک به
همنوع و کسب رضايت الهی مهمترين انگيزۀ امام علی در آزاد نمودن بردهها میباشد .همچنين امام علی(ع)
میفرمايد «وَ مِنْهَا إصدَارُ حاجاتِ النَّاسِ يومَ وُروُدِهَا عَلَيکَ بِمَا تَحرَجُ بِهِ صُدُورُ اَعوَانِکَ» (نامه )51/از جمله
خدمترسانی تو اين است که نيازهای مردم را هنگامیکه به تو مراجعه میکنند ،بر آوردهسازی ،آن خدماتی
را که معاونان تو از انجام آن کارها ناتوانند .همچنين امام علی در حکمت  111اينگونه در مورد خدمت به
همنوع سخن میگويند «الَ يستَقِيمُ قَضاءُ الحَوَائِجِ اِالّ بِثَالثٍ :بِاِستِصغارِها لِتَعظُمَ ،وَ بِاِستِکتامِهَا لِتَظهَرَ ،وَ
بِتَعجيلِهَا لِتَهنُؤَ» (حکمت )111/برطرف کردن نيازهای مردم پايدار نيست مگر به سه چيز -1 :کوچک شمردن
خدمت تا خدا آن را بزرگ نمايد؛  -2پنهان داشتن آن تا خدا آن را آشکار کند؛  -1شتاب در برآوردن نياز
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حاجتمند تا مسرتبخش باشد .ازجمله ديگر باورهای مذهبی که کارآفرينان در راهاندازی کسب و کار خود
دارند توکل به خداست .امام علی(ع) در خطبه  31میفرمايند «مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ» (خطبه )31/هرکس که
توکل به خدا کرد ،کفايتش نمايد.
در قسمتهای قبلی از انفاق بهعنوان عملی به مثابۀ کارآفرينی اجتماعی ياد شد ،علی(ع) میفرمايند:
«کسی که با دست کوتاه ببخشد با دستی بلند و پربرکتتر پاداش دريافت میکند» .مرحوم سيد رضی
گردآورنده نهجالبالغه در توضيح اين عبارت کوتاه و در عين حال گويای علی(ع) مینويسد «معنای اين
عبارت آن است که مالی که انسان در راه خدا انفاق میکند ،هرچند اندک و ناچيز باشد خداوند متعال در
مقابل آن پاداش فراوانی اعطا خواهد کرد؛ بنابراين کمی مال انفاق شده هميشه مورد توجّه نيست ،بلکه
آن چه مهمّ است اصل انفاق است که هرکس به قصد اطاعت از خداوند از اين دستور الهی پيروی کند،
پاداش اين کار نيک خود را از خداوند متعال چندين برابر دريافت خواهد کرد و به خدل نزديکتر میشود».
پس نزديکی به خدا انگيزهای است که در بين همهی کارآفرينان وجود دارد.
شکوری ( )1192عوامل مذهبی از قبيل تقوا و ايمان قوی را از تعيينکنندههای اقدامات خيريه از قبيل
وقف دانست که آثار و نتايج اين عمل خداپسندانه به طرحها و برنامههای توسعهای منجر میگردد و بخش
قابل توجهی از اقشار نيازمند و بیبضاعت میتوانند از اين فرصتها و خدمات اجتماعی بهرهمند شوند
(ساالرزهی .)121 :1193 ،ساالرزهی ( )1193اعتقادات مذهبی را يکی از مهمترين داليل گرايش به
کارآفرينی میداند؛ همچنين بيان میدارد که افزون بر جنبههای اعتقادی که عنصر اصلی کنشهای خير
خواهانه است ،نوع شخصيت افراد از لحاظ کمال طلبی ،شهرت خواهی و جمعگرايی بر اقدامات نوعدوستانه
و فعاليتهای خيرخواهانه بسيار مؤثر است .نياز به تعلق و نياز به احترام و خوديابی ازجمله نيازهای غيرمادی
انسانها هستند و در خيرين نيکوکار ،انگيزههای تعلق ،کسب منزلت و خوديابی در مقايسه با ديگران بيشتر
است .همچنين تأييد میکند که نوع دوستی و کنشهای خيرخواهانه تابعی از درآمد ،سطح تحصيالت و
پايگاه شغلی افراد است ،هر چه سطح درآمد افراد بيشتر باشد فرصتهای خيرخواهانه و وقف دارايی و اموال
برای امور عام المنفعه و خيريه افزايش میيابد و همچنين عمده موقوفات در کشورهای اسالمی توسط
خيرين ثروتمند واگذار شده است .پايگاه شغلی و سطح تحصيالت به موازات سطح درآمد شهروندان کنش
های خيرخواهانه را تحت تأثير قرار میدهد و عالوه بر اينها ،درک شرايط اجتماعی گروههای آسيبپذير
و شناخت تعهدات و مسؤوليتهای اجتماعی در ميل به خيرخواهی نيز مؤثر است (ساالرزهی و عبدی،
 .)1131ساير محققان نيز موارد زير را ازجمله مهمترين باورهای مذهبی در راهاندازی کسب و کار میداند:
تأمين معاش و توسعه و گشايش در زندگی خود و خانواده ،کسب مال حالل ،ترقی جامعه ،انجام امور خير و
کمک به نيازمندان ،فراهم ساختن فرصت برای ديگران ،جهاد در راه خدا ،افزايش ثروت برای استفادۀ
مشروع از آن ،مبارزه با استثمار و بهدست آوردن استقالل ،بهکارگيری انديشه و خرد ،مبارزه با تنبلی و سستی
و پرهيز از آرزوهای بی پايه .در اين بخش به بررسی اعتقادات مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه
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نهجالبالغه و ساير منابع است پرداخته شد و مهمترين آنها که شامل؛ توکل به خدا ،اجر معنوی ،کمک به
همنوع و کسب رضای الهی در اين پژوهش مدنظر قرار گرفت.
ب) ویژگیهای شخصیتی

افراد کارآفرين زاده نمیشوند بلکه در طول دوران زندگی میآموزند که کارآفرين باشند .آنها مشخصهها و
مهارتهای الزم را در خود پرورش میدهند .ويژگیهای مشخصی برای کارآفرينان وجود ندارد ،اما آنها در
برخی ويژگیها اشتراکهايی دارند .رؤياپردازی ،قاطعيت ،اهل عمل بودن ،اراده ،خستگیناپذيری ،فداکاری،
جزئینگری ،اعتقاد به سرنوشت ،صرفهجويی و تفويض اختيار از جمله ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان
اجتماعی هستند که مورد تأکيد قرار گرفتهاند.
در راستای ويژگی های شخصيتی کارآفرينان اجتماعی ،در اين بخش الزامی است که به بعضی از
فرمايشات امام علی(ع) در مورد ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اشاره شود« .قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ»
(حکمت )25/ارزش هر فرد به اندازۀ همت اوست (تأکيد بر ويژگی همت بلند و سختکوشی در انجام کارها).
«أَعْقَلُ النَّاسِ أَنْظَرُهُمْ فِي الْعَوَاقِب» (حکمت )25/عاقلترين مردم کسی است که به آيندۀ کارها بينديشد
(تأکيد بر ويژگی آيندهنگری در انجام کارها) .امام علی در خطبه  152فرمودند «بينا دل خردمند ،پايان
خويش میبيند و پست و بلند و نشيب و فراز خود را میشناسد» .در توضيح اين خطبه میتوان گفت
آيندهنگری و دورانديشی يکی از شرايط مديريت خردمندانه و منطقی است و مديريت بدون توجه به اين
نکته مهم نمی تواند سازمان را به سر منزل مقصود برساند .قبل از اقدام به هر کار بايد جوانب و زوايای
مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و پيامدهای احتمالی آن پيشبينی شود .مديرانی که قبل از اقدامهای
عملی ،با آيندهنگری زوايای مختلف مسئله را بررسی کرده و امکانات و مقدمات الزم را پيشبينی میکنند،
تصميمهای استوارتری میگيرند و ميزان موفقيت و اثربخشی خود را افزايش میدهند« .الفرصة تمرّ مرّ
الحساب» فرصتها رو مغتنم بشماريد که همچو ابرها درگذرند (تأکيد بر ويژگی فرصتطلبی در انجام کارها).
«التاجر الجبان محروم ،والتجابر الجسور مزروق» کاسب ترسو محروم است و کاسب شجاع روزی خود را
میگيرد (تأکيد بر ويژگی شکستناپذيری و شجاعت در انجام امور)« .أُوصِيکُمَا وَ جَمِيعَ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ مَنْ

بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ» (نامه )24/شما را و همه فرزندان و خانوادهام و آنکه نوشتن من به
دستش برسد به داشتن تقوی الهی و نظم در امور سفارش میکنم (تأکيد بر ويژگی منظم بودن در انجام
امور) .نظم ،برنامهريزی و زمانبندی يکی از عوامل مؤثر در موفقيت مدير است ،چرا که مدير سازمان از
سويی کارها و وظايف متعددی برعهده دارد و از سوی ديگر وقت او محدود است .همچنين امام علی(ع) در
بخشی از عهدنامه خود به مالک اشتر میفرمايد «کار هر روز را همان روز انجام بده ،زيرا هر روز کاری
مخصوص به خود دارد»« .الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَالْحَزْمُ بِاجالَةِ الَّرأْيِ وَالرَّأْيُ بِتَحْصينِ الْاسْرارِ» پيروزی به دورانديشی
است و دورانديشی به جوالن انديشه و انديشه به نگاه داشتن اسرار (تأکيد بر ويژگی دورانديشی و هدفمداری
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در انجام امور)« .مَن وَجَدَ ماءً وتُرابا ثُمّ افتَقَرَ فَأبعَدَهُ اهلل» هر که با وجود داشتن آب و خاک نيازمند باشد،
خداى (از رحمت خود) دورش گرداند (تأکيد بر لزوم استفاده بهينه از منابع) .در اين بخش ،ويژگیهای
شخصيتی کارآفرينان اجتماعی که در نهجالبالغه به آنها اشاره شده و شامل سختکوشی ،شکستناپذيری،
آيندهنگری ،هدف مداری و منظم بودن است مورد بحث قرار گرفت و اين موارد در الگوی پژوهش مدنظر
میباشد.
 .3-2پیامدهای کارآفرینی اجتماعی از دیدگاه نهجالبالغه

با بررسی نهجالبالغه و فرمايشات گرانقدر امام علی(ع) ،نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی ،از بين
نامهها ،خطبهها و حکمتها استخراج گرديد و در ادامه بهصورت مجزا توضيح داده خواهد شد .امام علی(ع)
در نهجالبالغه همواره ياران خود را به انفاق و صدقه دادن و دستگيری از نيازمندان سفارش میکند .حضرت
به منظور تشويق صحابه و مردم به عمل خير و انفاق ،همواره از نتايج و فوايد اين مهم سخن میگفتند .در
خطبهها ،نامهها و حکمتهای نهجالبالغه از آثار اجتماعی و فردی وقف و صدقه و انفاق به وفور يافت
میشود که در ذيل به نمونههايی از آن اشاره میشود:
الف :پیامدهای فردی

امام علی(ع) میفرمايد «و صدقة السّرِّ فإنها تکفّر الخطيئةَ و صدقةُ العالنيةِ فإنّها تَدفع مَيتة السوء»
(خطبه )113/صدقه دادن (احسان به فقراء و درماندگان) است ،صدقه پنهانی گناه را میپوشاند (که به سبب
آن خداوند عقاب معصيت و گناه را کم میفرمايد) و صدقه آشکار کردن مردن بد (مرگ ناگهانی ،غرق
شدن ،سوختن ،زير آوار رفتن و مانند آنها) را دفع میکند (با انفاق گناهان انسان بخشيده میشود) «الصَّدقه
دواء مُنجِحٌ و اعمالُ العِباد في عاجِلِهم ،نُصبُ اَعينهم في آجَالِهم» (حکمت .)4/صدقه دادن داروئی ثمربخش
است و کردار بندگان در دنيا ،فردا در پيش روی آنان جلوهگر است (اشاره به اجر اخروی صدقه دادن دارد)
«استَنزِلُوا الِرزقَ بالصَّدقه» (حکمت .)114/روزی را با صدقه دادن فرود آوريد (اشاره به گشايش روزی و
افزايش مال شخصی دارد)« .سُوسُوا ايمانکُم بالصَّدقه» (حکمت )122/ايمان خود را با صدقه دادن نگهداريد
(اشاره به افزايش ايمان دارد)« .مَن يُعط باليد القَصيره يُعطَ باليدِ الطَّويله» (حکمت )212/آنکس که با دست
کوتاه ببخشد از دستی بلند پاداش گيرد (اجر اخروی کمک به ديگران)« .اذا اَملَقتُم فَتاجروا اهلل
بالصدقه»(حکمت )259/هرگاه تهيدست شديد با صدقه دادن با خدا تجارت کنيد ...« .وَ انفِقُوا اَموالَکُم و

خُذوا من اَجسادِكُم فَجُودوا بها علي انفُسِکُم و ال تَبخُلوا بها عنها( »..بخشی از خطبه  )191با اموال خود انفاق
کنيد از جسم خود بگيريد و بر جان خود بيفزائيد و در بخشش بخل نورزيد (بخشش مداوم و حساب شدۀ
اموال باعث کاهش بخل میشود) .ای فرزند آدم آن که را بيش از نياز خود فراهم کنی برای ديگران
اندوختهای (حکمت :)132/اين حکمت نيز انسان بخيل را نکوهش میکند .هدايه العلم وغررالحکم (ص
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 :)2154وَ قَالَ علي [عليه السالم] بادروا بأموالکم قبل حلول آجالکم تزكّکم و تصلحکم و تزلفکم :به مالهاى
خود قبل از رسيدن اجلهايتان مبادرت ورزيد تا شما را پاک گردانيده و به صالح آورده و به درگاه خدا
نزديک کند (انفاق باعث نزديکی به خدا میشود)« .مَن يُّعطِ بِا ليَد القصيرةِ يُعطا بِاليَدِ الطَّويلَةِ وَ مَعني ذلِکَ
أنَّ ما يَنفِقه المَرءُ مِن مّالِهِ فِي سَبيلِ الخَيرِ وَ البِّرِ وَإِنْ كانَ يَسيراً فَإنَّ اهللَ تَعالي يَجْعَلُ الجَزاءَ عَليهِ عَظيماً كثير،
وَ اليَدانِ ههُنا عِبارَتانِ عَنْ النِّعْمَتَينِ ،فَفَرَقَ عليهالسالمُ بَينَ نِعمَةِ العَبدِ وَ نِعمة الرَّبِّ بِالقَصيرَةِ و الطَّويلَة ،فَجَعَلَ
تِلکَ قَصيرَةً وَّ هذِهِ طَويلةً ،لِأَنَّ نِعَمَ اهللِ أبَداً تَضعُفُ عَلي نِعمَ المَخلوقِ أَضعافًه كثيرة ،إذ كانَت نِعم اللِه اَصلَ

النِعَمَ كلّها ،فکُلُّ نعمةٍ إليها ترجعُ ومنها تَنزِعُ»(حکمت )222/امام (ع) (در سود انفاق) فرموده است :کسی که
بهدست کوتاه (مال و دارائی خود را هر چند اندک باشد در راه خدا) ببخشد به دست دراز (از جانب خدا)
بخشش میيابد .سيد رضی (عليه الرحمة) میفرمايد :و معنی اين فرمايش آنچه را شخص از مال و دارائيش
در راههای خير و نيکی انفاق میکند هر چند اندک باشد خدای تعالی جزاء و مزد آن را بزرگ و بسيار
میگرداند (انفاق باعث افزايش مال شخصی میشود).
ب :پیامدهای اجتماعی

در مورد با پيامدهای اجتماعی کارآفرينی اجتماعی نيز مواردی در نهجالبالغه آمده است .اين موارد شامل:
« ...و اذا وَجَدتَ مِن اَهل الفاقه مَن يَحمِلُ لک زادَکَ الي يوم القيامه فَيوافِيکَ به غداً حَيثُ تَحتاجُ اليه فاغتَنِمهُ
و حَمَّلهُ اياه و اكثرُ من تَزوِيدِهِ و انت قادر عليه فَلَعَلَّکَ تَطلُبُهُ فال تَجِدُهُ و اغتَنِم مَنِ استقرَضکَ في حالِ غِناک

لِيَجعَل قضاءَهُ لک في يوم عُسرَتِک( »...بخشی از نامه )11/اگر مستمندی را ديدی که توشهات را تا قيامت
میبرد و فردا که به آن نياز داری به تو بازمیگرداند کمک او را غنيمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او
بگذار و اگر قدرت مالی داری بيشتر انفاق کن و همراه او بفرست زيرا ممکن است روزی در رستاخيز در
جستجوی چنين فردی باشی و او را نيابی و به هنگام بینيازی اگر کسی از تو وام خواهد غنيمت بشمار تا
در روز سختی و تنگدستی به تو بازگرداند (انفاق باعث مقبوليت اجتماعی و کسب اعتماد عمومی میشود.
چرا که با انفاق در حق ديگران و مستمندان وساطت آنها در روز رستاخيز نصيب انسان میشود و اين
وساطت بهدليل کسب اعتبار انفاق کننده و مقبوليت اجتماعی اين عمل است) .داستان درسآموز مراجعه
مردی از ارادتمندان رسول اکرم(ص) ،به محضر آن حضرت و ارائه پرسشی در اين باره را اميرمؤمنان علی(ع)
بازگو میکند که آن فرد گفت« :يا رسول اهلل! عَلّمني عمالً يحبني اللّه عليه و يحبني المخلوقون( »...مجلسی،
)1195؛ ای رسول خدا! مرا عملی بياموز که خداوند مرا بنا بر انجام آن ،دوست بدارد و نزد مردم محبوبيت
و جايگاه اجتماعی پيدا کنم و .»...پيامبر حکيم و پر مهر فرمود «اگر دوست داری ،خدا تو را دوست داشته
باشد خوف از او داشته باش و در زندگی خويش پرهيزگاری را شيوه هميشه خود کن و اگر میخواهی نزد
مردم محبوب و مقبول باشی نخست به آنان نيکی و خدمت کن ديگر آنکه هيچ اميد و طمعی به دارايیهای
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آنان نداشته باش تا هميشه آزاد و آزاده ،همانند آنان زندگی کنی و سربلند باشی» .امام علی(ع) نيز شيوه
دستيابی به پايگاه اجتماعی و مقبوليت عمومی در جامعه را چنين بيان میفرمايد «تعجب میکنم از کسی
که سيم و زر میدهد و بنده می خرد ،اما با اخالق خوش و نيکوکاری ،مردان آزاد را شيفته و مطيع خود
نمیسازد .با خلق خدا مهربان باشيد تا مورد ستايش واقع شويد و پاداش بريد ،دلهای مردم وحشی و رمنده
است؛ هر که آنها را با الفت و نوازش رام کند ،رو بهسوی او میآورند» .اين روايت اشاره به مقبوليت اجتماعی
خيرين در جامعه دارد.
توصيه حضرت علی(ع) به مالک اشتر (نامه )51/دستورالعمل اصولی و منطقی است که همه کارگزاران
میتوانند از آن بهره گيرند .بیترديد وعدههای دولتمردان به مردم در خصوص خدمات اجتماعی و غيره
اگر همراه با عمل نباشد ،موجب میشود که مردم به دولتمردان خود اعتماد نکنند و نتيجه آن از بين رفتن
اعتبار مسؤوالن و خود بزرگترين ضربه بر پيکر دولت و کشور است .پس کمک صادقانه به مردم و
دستگيری خالصانه از نيازمندان و خدمت به آنها باعث کسب اعتماد عمومی میشود ...« .فَمَن آتاه اهلل ماالً
فَليَصِل به القَرابه و ليُحسِن منهُ الضيافه وَليَفُکَّ به االسير و العَانيَ وليُعطِ منه الفقيرَ و الغارمَ( »...بخشی از
خطبه )122/هر کس که خدا مالی به او بخشيد بايد به خويشان خود بخشش نمايد و سفره مهمانی خوب
بگستراند و اسير آزاد کند و رنجيده را بنوازد و مستمند را بهرهمند کند و قرض وامدار را پرداخت نمايد (انجام
اين اعمال باعث ريشه کن کردن فساد اخالقی ناشی از تنگدستی در جوامع میشود) .نامه  24وصيتهای
آن حضرت(ع) است به امام حسن و امام حسين (عليهماالسالم) هنگامی که ابن ملجم (لعنة اهلل) به آن
بزرگوار ضربت زده «وَ اهللَ اهللَ فِي األَيتامِ ،فَال تِبُّوا أَفواهَهُم ،وَ ال يَضيعُوا بِحَضْرَتِکُم ،وَ اهللَ اهللَ فِي جِيْرانِکُم،

فَإنَّهُم ْوَصَّيةُ نَبِيّکُم ،ما زالَ يوصِي بِهِم حَتّي ظَنَنّا اَنَّهُ سَيُوَرِّثهُمْ» (نامه )24/و از خدا بترسيد از خدا بترسيد
دربارۀ يتيمان ،پس برای دهنهاشان نوبت قرار ندهيد (گاه سير و گاه گرسنه مگذاريد) و در نزد شما (بر اثر
گرسنگی و برهنگی و بیسرپرستی) فاسد و تباه نشوند و از خدا بترسيد از خدا بترسيد دربارۀ همسايگانتان
که آن سفارش شدۀ پيغمبرتان هستند ،همواره دربارۀ ايشان سفارش میفرمود تا گمان کرديم برای آنها (از
همسايه) ميراث قرار دهد (در مالشان سهمی تعيين فرمايد) (انفاق و کمک به نيازمندان باعث کم شدن
فساد و تباهی میشود).
نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی که نهجالبالغه به آن تأکيد فراوان داشته است در شکل ()1
آورده شده و شکل ( )1الگوی مفهومی پژوهش است .ويژگیهای شخصيتی و باورهای مذهبی کارآفرينان
اجتماعی بهعنوان پيش زمينهی اين عمل (کارآفرينی اجتماعی) در نظر گرفته شدهاند .انجام عمل کارآفرينی
اجتماعی برای فرد فاعل نتايجی در بر دارد که اين نتايج تحت عنوان نتايج فردی و اجتماعی کارآفرينی
اجتماعی در الگوی مفهومی پژوهش آورده شده است.
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سخت کوشی
رفع حوادث ناگوار
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پيامدهای فردی

هدف مداری
افزايش مال
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نزديکی به خدا

منظم بودن
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توکل به خدا
مقبوليت اجتماعی
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کمک به همنوع
کاهش فساد
کسب رضای الهی

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

 .3بحث و بررسی
 .1-3روششناسی پژوهش

اين پژوهش از نوع ترکيبی است که در بخش کيفی براساس آموزههای نهجالبالغه الگوی مفهومی پژوهش
استخراج شده (شکل  )1و در بخش کمی ميزان مطابقت جامعه مورد بررسی با الگوی استخراج شده بررسی
شده است .جامعه آماری اين پژوهش در بخش کمی  151نفر از کارآفرينان اجتماعی شهر اصفهان
میباشد .ابزار گردآوری دادهها در بخش کمی ،پرسشنامه محقق ساخته بوده که در آن از طيف پنج درجهای
ليکرت استفاده شد .روايی پرسشنامه بهصورت محتوايی توسط صاحبنظران حوزۀ کارآفرينی مورد تأييد
قرار گرفت .برای بررسی اعتبار مرکب هر يک از سازهها از ضريب ديلون-گلداشتاين و آلفای کرونباخ
استفاده شد .پايايی ترکيبی باالتر از  1/4برای هر سازه نشاندهندۀ پايايی مناسب آن دارد .مقادير اين ضريب
که بيشتر از  1/4است ،در جدول ( )2بيان شده است .بنابراين پرسشنامه از پايايی ترکيبی مناسبی برخودار
است .مقادير ميانگين واريانس استخراج شده  AVEمربوط به سازهها نيز در جدول ( )1گزارش شدهاند که
با آن میتوان مالک سوم همسانی درونی سازهها را بررسی کرد .در جدول ( )1اکثر اين مقادير از  1/5بيشتر
میباشد که نشانگر اعتبار مناسب ابزار اندازهگيری میباشد.
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جدول  :1مقادیر میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مرکب ابزار گردآوری دادهها
سازهها
ويژگیهای شخصيتی
اعتقادات مذهبی
نتايج فردی
نتايج اجتماعی

میانگین واریانس استخراج
شده)(AVE
1/251
1/525
1/544
1/542

پایایی مرکب)(CR

آلفای کرونباخ

1/915
1/915
1/941
1/433

1/412
1/411
1/915
1/222

از جامعه مورد بررسی بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه  111نفر تعيين شد و پرسشنامهها به همين
تعداد توزيع گرديد و  34/1درصد برگشت و تحليل شد .روش نمونهگيری بهصورت تصادفی انجام پذيرفت.
از طريق روش حداقل مربعات جزئی که يکی از روشهای مدلسازی معادالت ساختاری میباشد ،دادههای
جمعآوری شده با استفاده از نرمافزارهای  Smart PLSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 .2-3یافتههای پژوهش

پنج فرضيه فرعی و يک فرضيه اصلی پژوهش در قالب الگوی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفتهاند
و مسير الگوی ساختاری ارزيابی شد .هر مسير متناظر با يکی از فرضيات الگو است که اعداد روی پيکانها
ضريب مسير میباشند .آزمون هر فرضيه از طريق بررسی عالمت ،اندازه و معناداری آماری ضريب مسير
(بتا) بين هر متغير مکنون با متغير وابسته است .ضريب مسير نشاندهندۀ اثر مستقيم يک سازه بر روی
سازه ديگر است .بهعنوان مثال اگر دو سازۀ اعتقادات مذهبی و نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی در نظر
گرفته شود عدد  ./253درج شده روی پيکان نشان میدهد که سازۀ اعتقادات مذهبی تأثيری حدود 22
درصدی روی نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی دارد .هر اندازه اين ضريب مسير باالتر باشد تأثير پيشبينی
کننده متغير مکنون نسبت به متغير وابسته بيشتر خواهد بود .با يک نگاه اجمالی میتوان متوجه شد که تمام
ضرايب مسير بين سازهها اعدادی مثبت هستند ،به اين معنی که متغيرهای مستقل تمام فرضيههای پژوهش
بر متغيرهای وابستۀ تمام فرضيات پژوهش تأثيری مستقيم و مثبت دارند که در ادامه بهطور مفصل راجع به
فرضيههای پژوهش و چگونگی تأييد آنها توضيح داده میشود .با در نظر گرفتن نتايج بررسی روابط بين
سازههای مستقل و وابسته با استفاده از ضريب مربوط میتوان به بررسی معناداری اثرات بين سازههای
پژوهش پرداخت .شکل ( )2خالصه نتايج حاصل از تحليل نرمافزار  PLSرا برای آزمون الگوی ساختاری
بهويژه ضرايب مسير را نشان میدهد.
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شکل  :2الگوی آزمون شده پژوهش(ضرایب مسیر)

بهمنظور بررسی معناداری ضريب مسير يا بتا بايد معناداری مقدار  t-valueبرای هر ضريب مسير مورد
توجه قرار گيرد .همانطور که مشاهده میشود در شکل ( )1الگوی آزمون شدۀ پژوهش که حاصل از خروجی
نرمافزار میباشد نمايش داده شده است .اين الگو نشاندهنده مقادير  tبرای فرضيههای فرعی پژوهش
است.

شکل  :3الگوی آزمون شده پژوهش (مقادیر )t

 .3-3برازش الگوی پژوهش

بهمنظور تأييد برازش الگوی آزمون شده ،شاخصهای برازش در جدول ( )2گزارش شدهاند .الگويی از برازش
مناسبی برخوردار است که مقدار  AVEاکثر متغيرهای الگو بزرگتر يا مساوی  ./5باشد و همچنين مقدار
 CRاکثر متغيرهای الگو بزرگتر يا مساوی  ./2باشد .نتايج اين جدول نشان میدهد که الگوی پژوهش از
برازش مناسبی برخوردار است.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال پنجم ،شماره هجدهم ،تابستان 6931

001

جدول  :2شاخصهای برازش الگوی پژوهش
شاخص برازش

معیار مقبولیت

AVE

AVE ≥0/5

CR

CR ≥0/6

متغیر

الگوی پژوهش

ويژگیهای شخصيتی
اعتقادات مذهبی
نتايج فردی
نتايج اجتماعی
کارآفرينی اجتماعی
نتايج کارآفرينی اجتماعی
ويژگیهای شخصيتی

1/251
1/525
1/544
1/542
1/415
1/412
1/915

اعتقادات مذهبی

1/915

نتايج فردی
نتايج اجتماعی
کارآفرينی اجتماعی
نتايج کارآفرينی اجتماعی

1/941
1/433
1/924
1/924

با استفاده از اطالعات استخراج شده از تحليل نرمافزار ،فرضيههای فرعی پژوهش مورد تأييد قرار گرفت
که جزئيات آن در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  :3نتایج آزمون فرضیهها
ردیف
1
2
1
2
5

فرضیه
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ويژگیهای شخصيتی
ويژگیهای شخصيتی
اعتقادات مذهبی
اعتقادات مذهبی
اعتقادات مذهبی

نتايج فردی
نتايج اجتماعی
ويژگیهای شخصيتی
نتايج فردی
نتايج اجتماعی

ضریب مسیر()Beta

آماره t

٭1/129
٭٭1/219
٭٭٭1/294
٭٭٭1/253
٭٭٭1/122

2/124
2/433
2/221
9/325
2/214

نتیجه
فرضیه
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد
تأييد

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

فرضیه فرعی اول :مقدار ضريب بتا برای فرضيه فرعی اول  1/129است که اين مقدار نشان میدهد که
ميزان تأثيرگذاری ويژگیهای شخصيتی بر نتايج فردی  %14است که اين بدين معنی میباشد که  %14از
تغييرات نتايج فردی مربوط ويژگیهای شخصيتی میباشد و از آنجايیکه مقدار  tمحاسبه شده اين فرضيه
 2/124از  1/32بزرگتر است؛ میتوان گفت بين ويژگیهای شخصيتی و نتايج فردی در سطح  1/35رابطه
مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :مقدار ضريب بتا برای فرضيه فرعی دوم  1/219است که اين مقدار نشان میدهد که
ميزان تأثيرگذاری ويژگیهای شخصيتی بر نتايج اجتماعی  %22است که اين بدين معنی میباشد که %22
از تغييرات نتايج اجتماعی مربوط ويژگیهای شخصيتی میباشد و از آنجايیکه مقدار  tمحاسبه شده اين
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فرضيه  2/433از  2/59بزرگتر است میتوان گفت بين ويژگیهای شخصيتی و نتايج اجتماعی در سطح
 1/33رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :مقدار ضريب بتا برای فرضيه فرعی سوم  1/294است که اين مقدار نشان میدهد
که ميزان تأثيرگذاری اعتقادات مذهبی بر ويژگیهای شخصيتی  %23است که اين بدين معنی میباشد که
 %23از تغييرات ويژگیهای شخصيتی مربوط به اعتقادات مذهبی میباشد و از آنجايی که مقدار  tمحاسبه
شده اين فرضيه  2/221از  1/13بزرگتر است میتوان گفت بين اعتقادات مذهبی و ويژگیهای شخصيتی
در سطح خطای  1/111رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :مقدار ضريب بتا برای فرضيه فرعی چهارم  1/253است که اين مقدار نشان میدهد
که ميزان تأثيرگذاری اعتقادات مذهبی بر نتايج فردی  %22است که اين بدين معنی میباشد که  %22از
تغييرات نتايج فردی مربوط به اعتقادات مذهبی است و از آنجايیکه مقدار  tمحاسبه شده اين فرضيه
 9/325از  1/13بزرگتر است میتوان گفت بين اعتقادات مذهبی و نتايج فردی در سطح خطای 1/111
رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم :مقدار ضريب بتا برای فرضيه فرعی پنجم  1/122است که اين مقدار نشان میدهد
که ميزان تأثيرگذاری اعتقادات مذهبی بر نتايج اجتماعی  %14است که اين بدين معنی میباشد که  %14از
تغييرات نتايج اجتماعی مربوط به اعتقادات مذهبی است و از آنجايیکه مقدار  tمحاسبه شده اين فرضيه
 2/214از  1/13بزرگتر است؛ میتوان گفت بين اعتقادات مذهبی و نتايج اجتماعی در سطح  1/111رابطه
مثبت معناداری وجود دارد.
 .4-3آزمون فرضیه اصلی پژوهش

بعد از اطمينان از روايی و پايايی الگوی اندازهگيری اصلی پژوهش ،الگوی ساختاری مربوط به فرضيه اصلی
که مربوط به آزمون فرضيه اصلی میباشد مورد بررسی قرار گرفت .شکل ( )2که خروجی نرمافزار PLS
میباشد ،مقادير ضريب مسير را نشان میدهد.

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

براساس نتايج نشان داده شده در جدول( )2فرضيه اصلی پژوهش نيز مورد تأييد قرار گرفت.
جدول  :4نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش
فرضيه
متغير مستقل
کارآفرين اجتماعی

*** معناداری در سطح 1/111

متغير وابسته
نتايج کارآفرينی اجتماعی

ضريب مسير()Beta

آماره T

نتيجه فرضيه

٭٭٭1/412

12/112

تأييد
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مقدار ضريب بتا برای فرضيه اصلی  1/412است که اين مقدار نشان میدهد که ميزان تأثيرگذاری
کارآفرينی اجتماعی بر نتايج کارآفرينی اجتماعی  %42است که اين بدين معنی میباشد که  %42از تغييرات
نتايج کارآفرينی اجتماعی مربوط کارآفرين اجتماعی و عمل کارآفرينانه میباشد؛ و از آنجايیکه مقدار t
محاسبه شده اين فرضيه  12/112از  1/13بزرگتر است؛ میتوان گفت بين کارآفرين اجتماعی و نتايج
کارآفرينی اجتماعی در سطح خطای  1/111رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
 .4نتیجهگیری
با آزمون فرضيههای پژوهش مشخص شد که هر پنج فرضيۀ فرعی و فرضيۀ اصلی پژوهش تأييد شدند.
فرضيه فرعی اول پژوهش مبنی بر اينکه ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج فردی
کارآفرينی اجتماعی تأثير مثبت دارد ،مورد تأييد قرار گرفت و آزمون فرضيه نشان داد که ميزان تأثيرگذاری
ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی  12/9درصد میباشد ،به اين
معنی که ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه نهجالبالغه میباشد بر ايجاد و توسعۀ
نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی (مورد توجه نهجالبالغه) تأثير مثبت دارد .يافتههای مبتنی بر فرضيه اول
پژوهش با نتايج حاصل از تحقيقی که انصاری و همکاران ( )1193انجام دادند مطابقت دارد .آنها به تجزيه
و تحليل ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که کارآفرينان اجتماعی
با داشتن ويژگی مسؤوليتپذيری میتوانند در ايجاد و توسعه نتايج فعاليتهايشان موفق باشند.
فرضيۀ فرعی دوم پژوهش مبنی بر اينکه ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج اجتماعی
کارآفرينی اجتماعی تأثير مثبت دارد ،مورد تأييد قرار گرفت و آزمون فرضيه نشان داد که ميزان تأثيرگذاری
ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج اجتماعی کارآفرينی اجتماعی  21/9درصد میباشد ،به
اين معنی که ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه نهجالبالغه میباشد بر ايجاد و
توسعۀ نتايج اجتماعی کارآفرينی اجتماعی (مورد توجه نهجالبالغه) تأثير مثبت دارد .يافتههای مبتنی فرضيه
دوم پژوهش با نتايج پژوهش سيد اميری ( )1195مطابقت دارد ،به اين صورت که آنها به اين نتيجه رسيده
بودند که کارآفرينان اجتماعی با ويژگیهای شخصيتی منحصر به فردی که دارند قادر به ايجاد تغييرات
اجتماعی گستردهای در جامعه هستند .خيرين و کارآفرينان اجتماعی با تقويت ويژگیهای شخصيتی خود
مانند پشتکار ،آيندهنگری و نظم در امور میتوانند نتايج مطلوبتری از فعاليت کارآفرينانه خود بهدست آورند.
اين نتايج شامل نتايج فردی و اجتماعی میباشند.
فرضيۀ فرعی سوم پژوهش با عنوان باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر ويژگیهای شخصيتی
کارآفرينان اجتماعی تأثير مثبت دارد ،مورد تأييد قرار گرفت و آزمون فرضيه نشان داد که ميزان تأثيرگذاری
باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی 29/4درصد میباشد ،به
اين معنی که باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه نهجالبالغه میباشد باعث تقويت و بالندگی
ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی میشود .يافتههای مبتنی بر فرضيۀ سوم با نتايج تحقيق
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ساالرزهی و عبدی ( )1131مطابقت دارد .آنها به اين نتيجه رسيده بودند که مهمترين پيش زمينۀ کارآفرينی
اجتماعی ،باورهای مذهبی میباشد که اين باورها با ساختن شخصيت کارآفرينان ميل به کارآفرينی اجتماعی
را در افراد افزايش میدهد .کارآفرينان اجتماعی بايد ويژگیهای شخصيتی و باورهای مذهبی خود را تقويت
کنند ،به اين منظور که اين کارآفرينان بهعنوان الگوهايی موفق به جامعه معرفی و فرهنگ کارآفرينی
اجتماعی تقويت شود .با توجه به تأثير بسيار زياد و مثبتی که باورهای مذهبی بر ويژگیهای شخصيتی
کارآفرينان اجتماعی دارد ،کارآفرينان اجتماعی بهمنظور تحکيم ويژگیهای شخصيتی خود و افزايش ميل
به فعاليت در امور خير ،میتوانند به تقويت اعتقادات مذهبی خود بپردازند.
فرضيۀ فرعی چهارم پژوهش با عنوان باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج فردی کارآفرينی
اجتماعی تأثير مثبت دارد ،مورد تأييد قرار گرفت و آزمون فرضيه نشان داد که ميزان تأثيرگذاری باورهای
مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج فردی کارآفرينی اجتماعی  25/3درصد میباشد .به اين معنی که
باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه نهجالبالغه میباشد بر توسعۀ نتايج فردی کارآفرينی
اجتماعی (از ديدگاه نهجالبالغه) تأثير مثبت دارد .يافتههای مبتنی بر فرضيه چهارم با نتايج پژوهش عمرانی
و همکاران ( )1193مطابقت دارد .آنها به اين نتيجه رسيدند که عوامل زمينهای کارآفرينی اجتماعی که
همان ويژگیهای شخصيتی و باورهای مذهبی هستند در توسعه نتايج کارآفرينی اجتماعی مؤثر است.
فرضيۀ فرعی پنجم پژوهش با اين عنوان که باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج اجتماعی
کارآفرينی اجتماعی تأثير مثبت دارد ،مورد تأييد قرار گرفت و آزمون فرضيه نشان داد که ميزان تأثيرگذاری
باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی بر نتايج اجتماعی کارآفرينی اجتماعی  12/2درصد میباشد .به اين
معنی که باورهای مذهبی کارآفرينان اجتماعی که مورد توجه نهجالبالغه میباشد بر توسعۀ نتايج اجتماعی
کارآفرينی اجتماعی (از ديدگاه نهجالبالغه) تأثير مثبت دارد .يافتههای مبتنی بر فرضيه پنجم با نتايج بهدست
آمده از پژوهش سيد اميری ( )1195مطابقت دارد .آنها به اين نتيجه رسيدند ،شخصی که يک شخصيت
اخالقی و اعتقادی قوی دارد ،بهطورکلی از بينشی قوی برای تغييرات اجتماعی بهرهمند است .با توجه به
نتايج بهدست آمده ،کارآفرينان اجتماعی میتوانند با تقويت باورها و اعتقادات مذهبی خود نتايج فردی و
اجتماعی فعاليتهای خيرخواهانه خود را افزايش دهند .کارآفرينان اجتماعی میتوانند با تقويت اعتقادات
مذهبی نتايج بيشتری از فعاليت خود بهدست آورند .اين نتايج میتواند بهصورت رفع حوادث ناگوار ،کاهش
بخل ،افزايش ايمان ،افزايش مال شخصی ،نزديکی به خدا ،مقبوليت اجتماعی ،کسب اعتماد عمومی و
جلوگيری از فساد اخالقی نمايان شود.
فرضيه اصلی پژوهش مبنی بر اينکه فعاليت کارآفرينی اجتماعی بر نتايج کارآفرينی اجتماعی تأثير مثبت
دارد ،مورد تأييد قرار گرفت و آزمون فرضيه نشان داد که ميزان تأثيرگذاری فعاليت کارآفرينی اجتماعی بر
نتايج کارآفرينی اجتماعی  41/2درصد است .به اين معنی که فعاليت کارآفرينی اجتماعی که عوامل آن
شامل باورهای مذهبی و ويژگیهای شخصيتی کارآفرينان اجتماعی میباشد بر توسعه و تقويت پيامدهای
فردی و اجتماعی کارآفرينی اجتماعی تأثير مثبت دارد .يافتههای مبتنی بر فرضيه اصلی پژوهش با نتايج
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تحقيق روگر و همکاران ( )2114مطابقت دارد .آنها به اين نکته تأکيد کردند که ترکيب فعاليت ارائهکننده
خدمات اجتماعی يا فعال اجتماعی (کارآفرينان اجتماعی)در سطح بااليی میتواند نتايج کارآفرينی اجتماعی
را ايجاد کند .بهمنظور رسيدن به يک جامعه سالم و دور از فساد اخالقی نتايج اين پژوهش میتواند به
ترغيب سرمايهگذاران برای مشارکت در فعاليتهای خيرخواهانه کمک کند که اين باعث رشد و توسعه
اقتصادی و از بين رفتن فقر میگردد.
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کارآفرینی اجتماعی :عوامل و پیامدها...
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