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  اندازی یک کسب و کار جدیدبررسی اثرات باورهای مذهبی بر گرایش به راه

 آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران( )مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه

 

 علیرضا فیروزی  –گردآورندگان : دکتر محمد باقر بابایی طالتپه 

 
 يدهچک

 هایتالش اخیر، کارآفرینی بوده است. در این راستا شناسایی علل و پیامدهایهای های نوظهور و امید بخش در دههکی از حوزهی  

 ی نو است.یدها که در واقع فرآیند تأسیس یک شغل برمبنای یک فکر و یک «کارآفرینی» کارآفرینانه بسیار اهمیت پیدا کرده است. 

 در جامعه، که با هت رشد و پویایی و تولید ثروتهای نویت در جی اشتغال و ایجاد و خلق عرصهراهبردی است برای حل مسأله

 های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی درتوجه به اهمیت کلیدی آن در اقتصادهای نوین، کشورهای گوناگون مجدانه برنامه

 کسب و کار اندازی یکراهگرایش به باورهای مذهبی بر  اثراتهدف از انجام این پژوهش بررسی  .اندی خود تدارک دیدهجامعه

 دینی، دانش دینی،تمایل) مذهبی باورهای دانشجویان، فردی هایویژگی: ای شاملبرای رسیدن به این هدف پرسشنامهباشد. جدید می

به عنوان متغیر مستقل  و تمایل به کارآفرینی به عنوان متغیر وابسته  دینی تعهد و الهی پاداش دینی، آثار دینی، عواطف دینی، اعمال

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  051انتخاب گردیده است. این پرسشنامه جهت پاسخ دادن بین 

انتخاب شدند. نتایج تجزیه و  مورگان کریجسی جدول و کوکران فرمول براساسپرسشنامه  021دهی پخش گردید. بعد از پاسخ

 تمایل که دانشجویانی بین مذهبی باورهای یزمینه در دهد کهمی نشان SPSSافزار با استفاده از نرم تحلیل براساس آزمون من ویتنی

 .ندارد وجود داریامعن تفاوت دارند پایین کارآفرینی تمایل که دانشجویانی و دارند باال کارآفرینی

 ها: مذهب، باورهای دینی، کسب و کار جدید. کليدواژه

 

 مقدمه  -1

 هایگیریتواند جهتاین رو، می از ی او سروکار دارد.ممتازی دارد، به ویژه که با انسان و ارادهجایگاه  کار در میان عوامل تولید،   

اهد جای خو سطح هر جامعه بر فردی و اجتماعی متفاوتی نیز در های متفاوت، آثارگیریجهت مختلف و متفاوتی داشته باشد.

ها توجه گیریترین جهتآید مهمبه نظر می شناخته شود. ن امرهای مطلوب درایگیریبه همین دلیل ضرورت دارد جهت گذاشت.

 .ی چهارم توسعه نیز بر آن تأکید شده استی کارآفرینی است که در برنامهبه استراتژی توسعه

 یبرخاست که در  «بداشتغالی»ای که در برآوردهای آماری اشتغال را با نارسایی مواجه کرده است، وجود نوعی مسأله از یک سو،  

 دیگرسو، از .موارد، افزایش اشتغال به قیمت افزایش بیکاری پنهان و هم جهت با بداشتغالی و نادیده گرفتن تخصیص بهینه بوده است

ارآفرینی، ی کرو از جمله دالیل توجه به توسعهاز این ی اتالف انرژی نیروی انسانی است.ای اجتماعی و نشان دهندهبیکاری یک مسأله

ه افزایش درصد استفاد ی کسب و کارهای موجود،ی باال، توسعهبه قدرت آن در ایجاد کسب و کارهای جدید با ارزش افزودهتوان می
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ولید و عدالت ی تبیکاری، افزایش سرانهکاهش نرخ ی تولید و به تبع آن رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی،های بدون استفادهاز ظرفیت

 .آید، اشاره کردهای نظام اسالمی به شمار میغهترین دغداجتماعی، که از مهم

 لند،کلهمک کارآفرینی فرهنگ براساس .باشدمی فرهنگی مباحث و فرهنگ یحوزه شناسیدین به مربوط مطالعاتی هایحوزه از یکی   

 و حاکم مشیخط والدین، اجتماعی یطبقه والدین، تربیتی یشیوه پذیری،جامعه یشیوه : مانند دیگر عوامل سایر کنار در مذهب

 را پذیریجامعه به مربوط عوامل ترینمناسب از یکی وی .آیدمی شمار به کارآفرینی یتوسعه بر اثرگذار عوامل از اجتماعی تحرک

 این متوجه را بشر همواره نیز اسالم. (Brockhaus & Horwitz, 2000) کندمی معرفی نفس به اعتماد ایجاد و فردی استقالل تقویت

 از منطقی و بینانه واقع تفکر طرز یک این .دهدمی تشکیل او عمل را انسان سرنوشت . است انسان عمل هست چه هر که کندمی نکته

 انسان یعنی .نیست کوشش و تالش جز چیزی انسان: »فرمایدمی موضوع این به راجع 93 یآیه النجم یسوره .باشد می طبیعت قوانین

 کرده خودش یاراده به متکی را انسان تا کندمی کوشش اسالم دیگر عبارت به و برسد خواهدمی که چیزهایی به خودش عمل با باید

 انسان نتیجه در و دارد بستگی او عمل به فرد شقاوت و سعادت اسالم در .کند معرفی او سعی و تالش به وابسته را انسان سرنوشت و

 فرد کارآفرین اسالم نظر از .«است توانایی و بینایی و بیداری عامل امر این که شود می خویش کردار و خود به متکی موجود یک

 راه این در و کند استفاده خود دسترس در منابع حداکثر از بتواند خدا بر توکل و خود تالش و نفس به اعتماد با که باشدمی گریتالش

باورهای مذهبی بر  این تحقیق به بررسی اثرات هابر اساس گفته (.0913 ،عباسی) نماید عرضه دیگران به ارزشی با خدمت بتواند

  پردازد.اندازی یک کسب و کار جدید در محیط دانشگاهی می گرایش به راه

 کارآفرینی -2

یجاد ای آن های است که نتیجهها و ایدهفرآیند پذیرش مخاطرات و پیامدهای تأسیس کسب و کار بر مبنای اندیشه کارآفرینی،  

به عبارت دیگر کارآفرینی فرآیند ایجاد ثروت و  های شغلی و بهبود شرایط اقتصادی و ارتقای توانمندی جوامع خواهد بود.فرصت

 های اقتصادی و روش اداره و مدیریتی است کهی موقعیتتوسعه های جدید و نیزی منابع، خلق سازمان یا سازمانهدایت خالقانه

گیری از های بالاستفاده، زمینه را برای بهرهزندگی، با درک ظرفیت ای عالمانه ازعقیف کرده و به عنوان شیوهها را کنترل و تفرصت

ی تولید کاهش نرخ بیکاری به ی افزایش سرانهسازد و برای رسیدن به آرمان رشد اقتصادی رفاه اجتماعی به وسیلهآن فراهم می

 .(0911)ملکی،  کندایان توجه و مؤثری میهای شهای اقتصادی کمکها و شریانجریان

 

 

 

 نقش کارآفرینی در توسعه -3

 0311طور کلی از دهه ه ب. (0،0333)ونکرز و توریک دشومی زیادی های اخیر به نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی توجهدر سال   

بزارهای ا قرار دادند. نتایج حاصل، آن را یکی از مهمتریننویسندگان زیادی کارآفرینی را به عنوان عامل توسعه اقتصادی مورد مطالعه 

نان کارآفری کنند.کارآفرینان نقش خاصی در پیشبرد اقتصادی، اجتماعی یک کشور ایفا می(. 2،2119)هانیفی توسعه معرفی کردند

                                                           
1- Wennekers and Thurik 

2- Hannafey 
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های خود اشتغالی شده و راه دهند. بدین صورت که موجبهای اقتصادی میعامالن تغییری هستند که به منظور ایجاد رفاه فعالیت

 (.9،2111)موهانتی کننددرآمد را برای دیگران فراهم می

 کنند. این افراد نه تنها نقش یک نوآورزنند و ترکیب جدید از عوامل تولید ایجاد میافراد کارآفرین چیزهای متعارف را بر هم می   

در  شانس را شان، وهای جدید، ریسک پولکنند. چنین افرادی فرصتکنند بلکه همچنین به پیشرفت اقتصادی نیز کمک میبازی می

 خدمات هایی غیر معمول برای نوآوری و ایجاد محصوالت جدید، فنون نوین تولید، طرح کاال یامنابع رادر روش و گیرندنظر می

کنند، یم کنند و به رفاه مالی کمکایفا میگرایان را کنند. این افراد که به عنوان عامالن تغییر، نقش نوآوران و فرصتترکیب می

طور ه ب است اجتماعی -کارآفرینان هستند. این دلیل تاکید بسیاری از مورخان اقتصادی در نقش آن در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی

 (.4،2111)ناندن پاشدکلی کارآفرینی بذر توسعه را می

 کنند که بتوانند برای خود وای استفاده میها به گونهدهند و از این فرصتها تشخیص میها را در دل آشوبکارآفرینان فرصت   

 کنند، ایجاد ارزش کنند. بنابراین کارآفرینی صرفاً ایجاد شغل و یا راهی برای کسب درآمد نیست بلکهای که در آن زندگی میجامعه

هایشان عالیتف کنند کهتعهد اجتماعی دارند، یعنی تالش میکارآفرینان ضمن تالش برای تامین زندگی خود، نسبت به دیگران نیز یک 

دهند را انجام می ها وظایف اقتصادیکنند. آنکارآفرینان نقش مهمی در زندگی اجتماعی بازی می برای جامعه نیز ثمری داشته باشد.

های کنند، و دیگر فعالیتجدید تولید کشف میها و فرآیندهای کنند، روشهای نوین ایجاد میدهد، سازمانکه اشتغال را افزایش می

 (2119)هانیفی، دهندگردند را انجام میکسب و کار که موجب ارتقاء رفاه جامعه می

GEM    دید ج ا را در ایجاد مشاغلکشورههای خود بیان کرد که کارآفرینی برای موفقیت اقتصاد ضروری است. در یکی از گزارش

ینانه های کارآفربا توسعه دادن فرصت بطور کلی شود.می (ای ضعیفهویژه در حوزهه ب)و همچنین باعث ایجاد رونق  ،سازدتوانا می

 (2112)هویت، شودبرای همه یک اقتصاد پویا و درخشان ایجاد می

ن که های نویینان با کشف راههای جدید تولید بود. کارآفرهای نوآوری کارآفرینان که شومپیتر اشاره کرد ارائه روشیکی از راه   

ی نمایند. لذا کارآفرینان با کاهش هزینه و بهبود کارایباعث کاهش هزینه شده و به مصرف کنندگان کمک می ،تر باشندمقرون به صرفه

اغلب به . از یک چشم انداز کلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، کارآفرینان (5،2112)هالبرت گردندموجب ایجاد ارزش در جامعه می

مبنی  بر  1لذا امروزه کشورهای جهان گفته شومپیتر (.6،2115)ماتلی کنندایجاد رفاه، ایجاد شغل، و کیفیت باالتر زندگی کمک می

وری و (. چرا که کارآفرینی نقش اجتناب ناپذیری در بهبود بهره0915)جهانیان،  انداینکه کارآفرینی موتور توسعه است، را پذیرفته

  (.3،2115(. در واقع کارآفرینی با موفقیت فردی، سازمانی و ملی مترادف است)ماتلی2115، 1)چن و دیگران رشد اقتصادی داردارتقاء 

                                                           
3- Mohanty 

4- Nandan 

5- Carig Halbert  

6- Matlay 

7-  Schumpeter 

8- Chen et al 

9-  Matlay 
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 بان کارآفرینی جهانی()توسط سازمان دیده GEM: نقش کارآفرینی در توسعه، مدل مفهومی 1شکل شماره 

  

ارآفرینی های ککارآفرینی مردم دارد. مردم کارآفرین شمّ اقتصادی دارند واز موقعیتدر حقیقت رشد یا فقر یک کشور بستگی به    

امعه ج کنند. زمانی که کارآفرینی به عنوان یک شغل توسط بسیاری از اعضاء جامعه پذیرفته شود، توسعه در آنبهترین استفاده را  می

 (. 0916)ساالرزا،  یابدتسریع می

 فرهنگیمحيط  -4

های ای مدلدوره کند. در هردر بحث کارآفرینی مقوله مهمی است، زیرا نگرش افراد را نسبت به کارآفرینی مشخص میفرهنگ    

ود ای از مفهوم کارآفرینی وجالمللی تنوع گستردهگیرد. در سطح بینخاص کارآفرینی مطابق با نیازهای خاص آن جامعه شکل می

های اگر فرهنگی ارزش 01کند. بر طبق نظر جونیت و وارنرارآفرینانه را تقویت و حمایت میدارد که هریک به میزان متفاوتی رفتار ک

رینی با کارآف طرفدار کارآفرینانه داشته باشد، انکوباتوری برای کارآفرینی خواهد بود. معکوس آن نیز درست است. در جوامعی که

دهد که کارآفرینی به خوبی درک نشده است. نمونه آن می حرمتی و جرم مخدوش شده است، نشانبازی، بیگران فروشی، سفته

است. گرچه ممکن است که بسیاری از  0331و تعدادی از اقتصادهای انتقالی اروپای شرقی در دهه  0391شیکاگو در دهه 

زش ممکن است که یک ارای غیر قابل اجتناب از توسعه انتقالی تلقی کنند، اما این منفی بودن را مرحله 00نظران همچون بتمنصاحب

 (. 02،2111)موریسون ضد کارآفرینانه را ترویج و تثبیت نماید

 ها و مفاهیم فرا گرفته شده مشترکها، نگرشای تاریخی شامل ارزشمجموعه» کند:فرهنگ را به صورت زیر تعریف می 09تیب   

ترک های مشگذارد. اعضاء جامعه این خصوصیتتاثیر میهای مادی و غیر مادی زندگی افراد بین اعضاء یک جامعه معین، که بر جنبه

                                                           
10- Joynt and Warner 

11- Bateman 

12- Morrison  

13- Tayeb 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 
 

ر کلی طوه شان در نهادها، نظیر خانواده، مکتب دین، مدارس تعلیم و تربیت، و بپذیری زندگیرا طی مراحل متفاوت فرآیند جامعه

راد چگونه باید فکر کنند، چگونه ای از افدر اعتقاد هال فرهنگ یک الگوی تعهد است درباره اینکه مجموعه «گیرند.در جامعه فرا می

 (.2111 )موریسون، عمل کنند، احساس کنند

استد در بررسی فرهنگ کند. مطالعه مشهور هافهاف استد فرهنگ ملی را برنامه ذهنی جمعی مردم یک کشور معین تعریف می  

 جوامع مختلف بر اساس چهار بعد صورت گرفت:

 : میزان نابرابری بین افراد جامعه  14فاصله قدرت -0

 های غیر استاندارد های استاندارد نسبت به وضعیت: میزان تاکید افراد یک کشور بر موقعیت 15اجتناب از عدم اطمینان -2

 : تاکید بر فرد یا جمع در هنگام عمل 16فردگرایی -9

های زنانه روابط شخصی یت نسبت به ارزشهای مردانه نظیر قطعیت، رقابت و موفق: میزان تاکید بر ارزش 17مردساالری -4

 (18،2115)ژائو صمیمانه

 استد در کشورهایی که فرد گرایی و فاصله قدرت کم است، رشد اقتصادی باالیی دارند و به نوآوری تمایل دارند.به اعتقاد هاف    

 مقابل نوآوری هستند. در حالیکه کشورهایکشورهای با فاصله قدرت باال اغلب ساختار سلسله مراتبی متمرکزی دارند که سدی در 

با فاصله قدرت کم ساختاری مسطح دارند و منشاء نوآوری  هستند. جوامعی که اجتناب از عدم اطمینان پایینی دارند و بیشتر تمایل 

ن و فاصله مینان پاییکنند. به زعم هاف استد کشورهای با اجتناب از عدم اطبه پذیرش ریسک دارند، در مقابل تغییر کمتر مقاومت می

 . پذیرندقدرت کم به احتمال بیشتر کارآفرینی و نوآوری را می

 فرهنگ اسالم و کارآفرینی  -5

گرا باشند، فاصله قدرت کم باشد، سطح ساز و مشوق کارآفرینی هستند که جمعهایی زمینهبر اساس نتایج هاف استد فرهنگ   

ها و دستورات اسالمی دت دارند. اکنون باید دید که این معیارها تا چه اندازه با آموزهو گرایش بلند م پذیری باالیی دارندریسک

ها تاکید زیادی شده است. در گرایی، مشورت و به طور اجتماعی زندگی کردن انسانسازگارند. در دین اسالم بر کار گروهی، مردم

 رگ وری از مردم حتی اگر برای عبادت خدا باشد توصیه نشده است.نشینی، دهیچ کجا از تعالیم این دین مقدس بر فرد گرایی، گوشه

 چه عبادت امری نیکو و واجب است اما نباید فردی تمام زندگی خود را به عبادت در انزوا و دور از مردم اختصاص دهد. 

ثروت، مقام، تخصص و غیره به عنوان گاه ها بوده است. هیچهای اسالم ایجاد برابری و عدالت میان انسانیکی از اهداف و تالش   

مالک برتری افراد مشخص نشده است. چنانکه خداوند می فرماید برترین فرد در نزد خدا با تقواترین فرد است. الزم به ذکر است 

گران را یها نیز در نزد خداوند مشخص خواهد شد، بنابراین نباید افراد براساس دیدگاه خویش تقوای دکه تقوا و درستکاری انسان

 بسنجند، بلکه باید رفتاری یکسان با همگان داشته باشند.

نظران کارآفرینی، ریسکی که کارآفرینان می پذیرند یک ریسک منطقی و حساب شده است، به عبارت دیگر، به زعم صاحب   

وکل برداشت گرچه در باور عمومی از ت کارآفرینان به دنبال قمار نیستند. مفهوم توکل با این ریسک منطقی ارتباط بسیار نزدیکی دارد.

ن به هدف خویش انجام دهد و از کند که هر کسی باید تالش خود را برای رسیدنادرستی شده است اما مفهوم اصلی آن بیان می

                                                           
14- Power distance 

15- Uncerteinty avoidace 

16-  Individulism 

17- Masculinity 

18-  Zhao 
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ه بها و مشکالت نترسد و به خدا توکل کند. در واقع توکل در اسالم به معنی پذیرش ریسک های منطقی و داشتن امید تمالیمنا

     (.0919پور، )معنوی خدا برای موفقیت است

های بلند مدت هستند. در اسالم افراد نباید صرفاً برای نیل به های اسالم عامل مهمی در گرایش افراد به اهداف و برنامهآموزه   

. قشار مختلف جامعه خدمت کننداهداف خود تالش نمایند که بخواهند هر چه زودتر آن را کسب کنند، بلکه باید سعی نمایند که به ا

ریزی های بعد برنامههای دور و حتی نسلکند که افراد برای آیندهبحث آثار ما تاخر که در اسالم مطرح است انگیزه زیادی ایجاد می

نمایند و در نتیجه ها حمایت میاز آن اًًهای اسالم نه تنها با معیارهای موفقیت کارآفرینی مخالفت ندارند بلکه شدیدکنند. آموزه

کنند. نکته یم توان گفت فرهنگ اسالم اصوالً خود فرهنگی کارآفرینانه بوده و بستر فرهنگی مناسبی برای توسعه کارآفرینی فراهممی

 باشند هر یک مهم دیگر در مورد فرهنگ، پذیرش فرهنگ ملل دیگر است. زمانی که دو فرهنگ با هم تماس و تعامل مداومی داشته

. این فرهنگ قویتر تاثیر بیشتری بر فرهنگ ضعیف خواهد گذاشت اًپذیرند. طبعزانی بر دیگری تاثیر گذاشته و از آن تاثیر میبه می

های دیگر پذیری به میزان پذیرش عناصر یک فرهنگ یا فرهنگپذیری گویند. به عبارت دیگر فرهنگتاثیر پذیری را اصطالحا فرهنگ

ای غرب، نیازه ویژه فرهنگه های دیگر بگیری از عناصر فرهنگتوان با بهرهنگ غنی اسالم چگونه میاشاره دارد. با توجه به فره

یگر نه های دفرهنگ الزم را تامین نموده و یکپارچگی نظام فرهنگی را نیز حفظ نمود. اصول اسالمی هرگز با گرفتن عناصر سازنده

برداری هرهکشف واقعیت یا ب ه است. اسالم پذیرای هر عنصر فرهنگی است که درتنها مخالف نبوده بلکه به شدت مورد توصیه قرار داد

به »: ندداست. پیامبر نیز فرمو توان به علم اشاره کرد. چنانکه در کتاب الهی بر کاوش تاکید فراوان شدهاز آن موثر باشد. نظیر آن می

بنابراین در فرهنگ دین مبین اسالم، با پذیرش عناصر  (.0911نوابخش و همکاران، دنبال علم بروید حتی اگر در چین باشد)

 های دیگر به شرط سازنده بودن هیچ مخالفتی وجود ندارد.فرهنگ

 های اسالمی و کارآفرینی ارزش -6

، درانگیزاننب امروزه تالش بسیاری از مدیران سازمانی و همچنین روانشناسان متمرکز بر این است که حس اعتماد به نفس را در انسان   

بیت فرد تث کنند. دین اسالم با تاکید بر عمل فرد این احساس را درچون اعتماد به نفس را محرکی مهم برای تالش فرد عنوان می

دهد. یعنی هر چه هست عمل است و سعادت بشر در گرو عمل اوست. کند. در دین اسالم سرنوشت انسان را عمل او تشکیل میمی

این تعلیم یکی از بزرگترین تعلیمات برای  03.«برای بشر جز آنچه که کوشش کرده است هیچ چیز وجود ندارد»ید: فرماقرآن کریم می

شود ه میشود. و متوجحیات یک ملت است. اگر ملتی بداند که خودش باید سرنوشتش را تعیین کند، وابسته به تالش خویش می

مگر سعی و کوشش خویش؛ و این عامل بزرگی برای پویایی و تالش است. چنانکه دهد که هیچ چیز شرایط را به نفع وی تغییر نمی

  (.0912خدایاری، ) گوید هیچ دینی به اندازه اسالم پیروانش را به قدرت فرا نخوانده استویل دورانت می

 تحقيق یپيشينه مروری -7

 نتایج .اندالمللی بررسی کردهی بینتاثیر اعتقاد به مذهب را بر عملکرد اقتصادی در یک مطالعه ،(2116کلری و همکاران )مک   

 پس زندگی و جهنم به تربیش اعتقاد که این ضمن است، همراه اقتصادی رشد کاهش با کلیسا در حضور داد نشان ها آن هایپژوهش

 .دهدمی افزایش را اقتصادی رشد مرگ از

 میزان اجتماعی، و اقتصادی پایگاه دانشجویان، جنسیت بین داریمعنا یرابطه داد نشان (،0911) همکارانش و خشبنوا تحقیق نتایج   

 .دارد وجود دانشجویان مذهبی پایبندی میزان با عبادی مراسم به دانشگاه بهادادن میزان چنین هم و دانشجویان والدین دینی پایبندی

                                                           

 93سوره نجم، آیه « و ان لیس لالنسن اال ما سعی» -03
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 تحقیق نتایج .دادند انجام 0311 سال در انگلستان غیردینی و دینی مدارس آموزاندانش روی بر تحقیقی(، 0311) کارتر و فرانسیس   

 .دادمی نشان را فرزندانشان و والدین مذهبی رفتار بین مثبت همبستگی ایشان

 بعد مذهبی، اعتقادات بعد اینگلهارت، و دواس گالک، چارلز ینظریه براساس جوانان داریدین سنجش برای دیگری تحقیق در    

 بعد در تحقیق این در. است بوده دینی اعتقادات شناسایی تنها تحقیق این هدف .گرفت قرار بررسی مورد مذهبی تعهد و مناسکی

 که داد نشان تحقیق نتایج .شد سوال جهنم و بهشت و مرگ از پس زندگی خدا، به اعتقاد مورد در گویانپاسخ از مذهبی، اعتقادات

 که اندداشته اظهار افراد درصد یک تنها و دارند اعتقاد خداوند به که اندداشته اظهار درصد 30 و 39 ترتیب به پسران از بیش دختران

 نشان تحقیقاین  هاییافته زندگی، در دین اهمیت یا مذهبی تعهد بعد در (.0911 همکاران، و نوابخش) ندارند اعتقاد خداوند به

 . اندکرده اعالم زیاد زندگی در ا ر خدا اهمیت افراد درصد 39 که دهدمی

 نظام پرورشی هایدر غایت را دین به توجه ایران، همانند که یافت توانمی را کشوری کمتر دین، به تر جوامعبیش توجه وجود با   

 از: اندعبارت اعتقادی بعد در ایران اسالمی جمهوری و تربیت تعلیم پرورشی هایغایت .باشد داده قرار خود تربیت و تعلیم

 با معصومین )ع( ائمه و پیامبر )ص( سنت و کریم قرآن براساس الهی بینش بسط و اسالمی به مبانی اعتقاد و ایمان تقویت -0

 دینی هایو اقلیت اسالمی مذاهب پیروان مورد در اساسی قانون 09 و 02 اصول کردن رعایت

 هاآن مظاهر یهمه و نفاق شرک، کفر، با مبارزه یروحیه پرورش -2

 تحقيق شناسیروش -8

 .باشدمی آزمایشی غیر هایپژوهش ءجز متغیرها کنترل یدرجه نظر از و کاربردی هدف نظر از کمی، هاداده ماهیت نظر از تحقیق این   

 انتخاب برای که بودند دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  دانشجویان از نفر 051 تحقیق، نظر مورد آماری یجامعه

 دانشجویان از نفر 021 تعداد مورگان کریجسی جدول و کوکران فرمول براساس. شد استفاده ساده تصادفی گیرینمونه روش از هاآن

 هایویژگیشامل  . که این پرسشنامهبود اییپرسشنامه اطالعات، و هاداده گردآوری برای روش این در شده استفاده ابزارانتخاب شدند. 

به عنوان  دینی تعهد و الهی پاداش دینی، آثار دینی، عواطف دینی، اعمال دینی، دانش دینی، تمایل) مذهبی باورهای دانشجویان، فردی

ه از اطالعات آمدهای بدستداده تجزیه و تحلیلبرای . اندهانتخاب شد (وابستهعنوان متغیر ) ( و تمایل به کارآفرینیمستقلمتغیر 

استفاده  SPSSافزار توسط نرم استنباطی هایآماره و همبستگی ضریب و میانگین درصد، فراوانی، نظیر توصیفی هایآماره ازپرسشنامه 

 است.شده

 های تحقيقیافته -9

 یدهنده تشکیل متغیرهای بین از دهد کهمی نشان تحقیق متغیرهای بین ،(0)جدول شماره  همبستگی ماتریس از آمده دست به نتایج   

 درصد پنج سطح در داریامعن و مثبت یرابطه کارآفرینی به تمایل متغیر با دینی آثار متغیر تنها کارآفرینی به تمایل و مذهبی باورهای

 یابد.افزایش می افراد بین در کارآفرینی به تمایل نتیجه دربیشتر باشد  زندگی در دینی آثار چه هر یعنی .داشت وجود

 کارآفرینی به تمایل و مذهبی باورهای همبستگی : ماتریس1جدول شماره 

 تمایل به کارآفرینی تعهد دینی پاداش الهی آثار دینی عواطف دینی اعمال دینی دانش دینی تمایل دینی ردیف

        0 تمایل دینی

       0 529/1 دانش دینی

      0 511/1 591/1 دینیاعمال 

     0 694/1 611/1 654/1 عواطف دینی
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    0 141/1 411/1 513/1 654/1 آثار دینی

   0 634/1 623/1 421/1 464/1 541/1 پاداش دینی

  0 916/1 431/1 523/1 193/1 629/1 425/1 تعهد دینی

 0 19/1 163/1 -014/1 154/1  -154/1 -/111 تمایل کارآفرینی

 .ندارد وجود داریامعن تفاوت مذهبی باورهای هایشاخص و جنسیت بین دهد کهمی نشان، 2نتایج حاصل شده از جدول شماره 

 جنسيت اساس بر مذهبی باورهای هایشاخص ميانگين یمقایسه : آزمون2جدول شماره 

سطح  tآماری  انحراف معیار میانگین عنوان ردیف

 زن مرد زن مرد معناداری

 106/1 211/1 05/2 91/2 21/00 44/00 تمایل دینی 2

 116/1 14/0 41/9 41/9 01/01 45/01 دانش دینی 9

 42/1 19/1 93/6 43/5 11/02 05 اعمال دینی 4

 135/1 941/1 32/5 53/5 43/03 26/20 عواطف دینی 5

 64/1 53/1 43/9 45/6 24/01 21/01 آثار دینی 6

 132/1 -161/1 53/9 13/5 42/01 45/01 الهیپاداش  1

 911/1 03/0 11/9 56/9 31/02 53/04 تعهد دینی 1

تمایل  3

 کارآفرینی

51/50 41/51 11/6 21/5 431/1- 531/1 

 در تنها هل،ات اساس بر مذهبی باورهای هایشاخص یزمینه در که داد نشان (،9)جدول شماره میانگین یمقایسه آزمون نتایج   

 نسبت بیشتری دینی تمایل متأهل افراد اساس این بر دارد. وجود متأهل و مجرد افراد بین داریامعن و منفی تفاوت دینی تمایل یزمینه

 .داشتند مجرد افراد به

 های باورهای مذهبی براساس تاهلی ميانگين شاخص: آزمون مقایسه3شماره جدول 

 سطح معناداری tآماری  انحراف معیار میانگین عنوان

 متاهل مجرد متاهل مجرد

 19/1 -11/2 61/2 49/2 24/02 31/00 تمایل دینی

 342/1 -163/1 01/9 11/4 63/00 11/00 دانش دینی

 923/1 -329/1 16/9 43/5 61/09 11/02 اعمال دینی

 913/1 -41/0 15/2 11/9 53/22 21/03 عواطف دینی

 590/1 -520/1 32/2 15/9 11/01 41/01 آثار دینی

 329/1 101/1 21/9 32/9 12/01 61/01 الهی پاداش

 401/1 -123/1 53/9 94/4 93/05 91/09 تعهد دینی

 -631/1 -609/1 15/5 31/5 52/51 62/43 تمایل کارآفرینی
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 باورهای یزمینه در کههد دمی نشان(، 4)جدول شماره  ویتنی من ناپارامتریک میانگین یمقایسه آزمون از آمده دست به نتایج   

 .ندارد وجود داریامعن تفاوت دارند پایین کارآفرینی تمایل که دانشجویانی و دارند باال کارآفرینی تمایل که دانشجویانی بین مذهبی

 های باورهای مذهبی بر اساس تمایل به کارآفرینیی ميانگين شاخصآزمون مقایسه: 4جدول شماره 

 سطح معناداری من ویتنی ایرتبهمیانگین  تمایل به کارآفرینی عنوان

 421/1 62/412 51/40 پایین تمایل دینی

 93/95 باال

 111/1 56/910 51/93 پایین دانش دینی

 63/51 باال

 501/1 5/410 16/42 پایین اعمال دینی

 24/54 باال

 143/1 430 46/41 پایین عواطف دینی

 15/40 باال

 213/1 450 23/91 پایین آثار دینی

 41/93 باال

 110/1 501 64/91 پایین پاداش الهی

 35/91 باال

 130/1 419 21/91 پایین تعهد دینی

 69/93 باال

 گيرینتيجه -11

 متغیر تنها کارآفرینی تمایل به و مذهبی باورهای یمتغیرهای تشکیل دهنده بین دهد که:در این تحقیق نشان می آمده دست به نتایج   

 نتیجه زندگی بیشتر باشد در در چه آثار دینی هر یعنی وجود دارد. معناداری و ی مثبترابطه به کارآفرینی تمایل متغیر با دینی آثار

 باورهای هایشاخص و بین جنسیت دهد کهمی یابد. همچنین نتایج حاصل شده نشانافزایش می افراد بین در کارآفرینی به تمایل

 تفاوت دینی تمایل یدر زمینه تنها تاهل، مذهبی بر اساس باورهای هایشاخص یزمینه در که ندارد. وجود معناداری تفاوت مذهبی

 رد .داشتند مجرد افراد نسبت به بیشتری دینی تمایل متأهل افراد اساس این بر وجود دارد. و متأهل مجرد افراد بین معناداری و منفی
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 معناداری تفاوت دارند پایین کارآفرینی تمایل که و دانشجویانی دارند باال کارآفرینی تمایل که دانشجویانی بین مذهبی باورهای یزمینه

 .ندارد وجود

 حکمیم ی اجتماعی و فرآیندی انسانی و اجتماعی است که با دگرگونی اقتصادی ـ اجتماعی پیوندترین مسألهو کارآفرینی مهم کار  

 که دارد آن از نشان غرب در شده انجام مطالعات شود.ضرورت افراد کارآفرین درجامعه مشخص میاین اساس، اهمیت و  دارد بر

 روایات و آیات و قرآن در موجود شواهد بررسی به توجه با همگام اما .ندارند تأثیریغیره  و کارها و کسب روی بر مذهبی باورهای

 دین زیاد گرایش و تمایل یدهنده نشان که شده مشاهده متعددی دالیل و هانشانه اسالم، در کارآفرینی و اقتصادی مباحث یدرباره

 کارآفرینی به که باشدمی دینی گیریجهت از نوعی به توجه عرصه این موضوعات از یکی .است کارآفرینی ی مسأله به نسبت اسالم

 . کندمی کمک کارآفرینی به تمایل ویژه به و

 آن از .باشد بیگانه دست زیر مسلمان ملت که پسنددنمی و خواهدمی خود به متکی و مستقل یجامعه اسالم داشت توجه بایستی   

 مسلم طور به چرخند،می علم و دانایی محور بر کارها و کسب یهمه که است آمده وجود به تحولی چنین کنونی دنیای در که جا

 در کار و کسب فرهنگ عنوان به که چه آن متأسفانه .آیدنمی دست به شعار با و نیست کلمات دنیای در عزت و استقالل به یابیدست

 نگرش در تغییر ویژه به و کار و کسب فضای بهبود برای .دارد زیادی هایفاصله اسالم مبین دین هایآموزه با شده حاکم ما یجامعه

 غنی و شمند ارز منابع از گیریبهره با گام اولین در که باشدمی واجب همه بر اسالمی یجامعه در کار و کسب به نسبت دانشجویان

 .آوریم وجود به خود اجتماعی و اقتصادی دنیای در عظیمی تحول اسالمی

 منابع -11

 دوازدهم. چاپ انتشارات فراندیش، کارآفرینی، تهران، مبانی (، 0913محمد ) سید مقیمی، و محمود احمدپورداریانی، -0

 شماره اول، سال روانشناسی، و اسالم مطالعات فصلنامه جیمز، ویلیام دیدگاه از دینداری آثار (،0916مسعود ) آذربایجانی، -2

 اول.

 بالینی، شناسی روان ارشد نامه کارشناسی پایان اسالم، بر تکیه با مذهبی گیری جهت آزمون (،0911مسعود ) آذربایجانی، -9

 .دانشگاه و حوزه پژوهشکده

 همایش در شده ارائه مقاله دانشجویان کشور، جامعه در دینداری مقیاس هنجاریابی و ساخت (،0912محمد )  ،فرد خدایاری -4

 علوم و روانشناسی موسسه تربیتی، علوم و نشناسی روا دانشکده دانشگاه تهران، دینی، هایمقیاس روانشناسی و نظری مبانی

 .تربیتی

 در شکیبایی و اضطراب، پرخاشگری افسردگی، عمومی، سالمت با دینی نگرش رابطه بررسی (،0910طیبه ) شریفی، -5

 دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی درجه برای دریافت نامهپایان اهواز،  واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

 اهواز. اسالمی آزاد

 پژوهشی – علمی فصلنامه ،هیجانی پایداری با مذهبی گیریجهت ابعاد رابطه (،0913) مسعود بزرگی، جان مهدی؛ عباسی، -6

 .سوم شماره سوم، سال ،دین و روانشناسی

 متوسطه مقطع آموزان دانش اعتقادی ، رشد سنجش مقیاس هنجاریابی و ساخت (،0919) ح پاشاشریفی، داوود؛ پور، معنوی -1

 .3 شماره ، سال سوم، آموزشی نوآوری فصلنامه ،تهران شهر
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 ،ارشد کارشناسی نامه پایان، جدید کار و کسب یک شروع در مذهبی باورهای نقش بررسی (،0911) امیرحسین ملکی، -1

 .تهران دانشگاه ،مدیریت دانشکده

 آزاد دانشگاه دانشجویان مذهبی پایبندی میزان بررسی (،0911) مژگان میرآخورلی، حمید؛ پوریوسفی، مهرداد؛ نوابخش، -3

 .سوم شماره ،سوم سال اجتماعی، علوم پژوهشنامه ،گرمسار واحد اسالمی

های کوچک، با همکاری انستیتو (، مقدمه ای به کارآفرینی و تحقیق و توسعه سازمان ها و بنگاه0916ساالرزا، ملیتو، اس ) -01

 صنایع کوچک دانشگاه فیپلین، ترجمه سیامک نطاق، تهران، انتشارات بصیر، چاپ اول.
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