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چکیده

کارآفرینـی نقـش مهمی در رشـد وتوسـعه اقتصاد کشـورها ایفامی کنـد و کارآفرینان بـا انگیزه های معنوی در حـال افزایش اند� 
ایـن پژوهـش از لحـاظ روش کیفـی اسـت؛ و بررسـی پدیـده معنویـت بـر موقعیـت کارآفرینـی از منظـر شـرایط علـی، زمینـه ای، 
راهبـردی، و پیامدهـا هـدف ایـن پژوهـش اسـت� روش نظـری داده بنیـاد بـرای شناسـایی فرایندهایـی مناسـب اسـت کـه ابهـام 
فوق العـاده و پیچیدگـی در فضـای ذهنی-عینـی فکـر و کـردار مـردم وجـود دارد� یافته هـا حاکـی از آن هسـتند جهان زیسـت های 
التقاط گرایـی، ارتباطـات، معنـای  مختلـف، نوع دوسـتی، جهان زیسـت های مختلـف، تکثرگرایـی، نسـبیت گرایی، فردیت گرایـی، 
زندگـی بـه عنـوان عوامل علّی شناسـایی شـدند کـه در فرایند معنویـت بر کارآفرینـی تأثیردارنـد� افزایش جمعیت، پیـری جمعیت، 
جهانی شـدن، سـن، زمـان، مـکان، منابـع تغذیـه فکـری، تحصیـالت، جنـس، شـرایط سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی بـه عنوان 
عوامـل میانجی شناسـایی شـدند� رشـد شـخصی، رضایت فـردی، از خود فراتر رفتن، شـناخت خـود و خدا، تحلیل هزینـه، پاداش، 
شـناخت دیگـران، کمـک بـه دیگران بـه عنـوان راهبردها و اسـتقالل، نوآوری، همدلی، مسـئولیت اجتماعی، خودنوشـت، سـرمایه 

اجتماعـی بـه عنوان پیامدها اسـتخراج شـدند�

کلیدواژه ها: کارآفرین، عقالنیت، ارزش ها و الگوهای معنوی، خالقیت، توسعه�
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مقدمه 
بنـا بـه نظـر برخـی از جامعه شناسـان »ما مـردم معماران 
جهـان اجتماعی مان ایـم� بسـیاری از چیزهـای کـه مـا فکـر 
می کنیـم »واقعی«انـد، بـه طـور عمـده محصـول فرهنـگ 
رفتـاری،  الگوهـای  و  اندیشـه ها  »ارزش هـا،  انسـانی اند� 
برسـاخته انسـان ها طـی قرون انـد، اگـر به ایـن نگاه برسـید 
کـه بسـیاری از چیزهایـی کـه در جهـان بـه نظـر مسـلم و 
اگـر  و  اجتماعی انـد،  برسـاخته های  فقـط  می آینـد  بدیهـی 
بتوانیـد ببینیدکـه الگوهـای خـاص اجتماعـی چـه حاکمیـت 
تمـام و کمالـی بـر زندگـی افـراد دارنـد، آنـگاه بـه ناگزیر به 
چیـزی می رسـید کـه »برگـر«1 آن را گرایـش بـه نقـاب  از 
چهـره برداشـتن می خواند کـه جزء ذاتـی کار جامعه شناسـانه 
عوامـل  معنویت گرایـی،  کـه  اسـت  شـده  فـرض  اسـت� 
را  بشـر  تاریـخ  اقتصـادی، جغرافیایـی سیاسـی و فرهنگـی 
تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت  و خـود نیـز از عوامـل واقعـی 
تأثیـر پذیرفتـه اسـت� ایـن تأثیـر و تأثر به خصـوص از جهت 
تمایـل معنویـت بـه سـازماندهی رفتارهـا و افکار قابـل توجه 
اسـت� کارآفرینـی تـا حـد زیـادی بـرای اقتصـاد رو به رشـد 
ضـروری اسـت زیـرا نوآوری هـای آن باعـث ایجـاد تقاضـا 
بـرای محصـوالت و خدمـات جدیدی می شـود که پیشـتر در 
دسـترس نبـود ]1[� ماکـس وبر2 نشـان می  دهد کـه باورهای 
دینـی تأثیـر بـه سـزایی در رونـد توسـعه کارآفرینـی دارند، و 
ویژگی  هـای کارآفرینانـه فرد یا گـروه، خود متأثـر از باورهای 
دینـی و اخالقی اسـت ]2[� نظریـه تغییر اجتماعـی وبری، در 
مـورد نقـش اساسـی سـرمایه  داری در رونـد توسـعه ویژگی-
 هـای کارآفرینـی در فـرد یـا نیـروی انسـانی بحـث می  کند� 
همـان نیرویـی کـه بـه عنـوان آنتروپرونـر3 معرفـی می شـود 
)امـام جمعـه، 6831(� کارآفرینان نه فقـط مبتکران و عامالن 
تغییرنـد، بلکـه هماهنگ  کننـده تولیدنـد ]3[� نـوآوری، قلـب 
توسـعه اسـت و نـوآور همـان کارآفریـن اسـت ]4[� گـزارش 
بخـش   1972 سـال  در  کار  بین المللـی  سـازمان  کنیـای 
غیررسـمی )کارآفرینـان( را منبـع نهفتـه مهمـی بـرای رشـد 
تولیـد و نیـز اشـتغال و بهـره وری کارگـران فقیـر اعـالم کرد 
]5[� در ایـن زمینـه )یعنی همـان بخش غیررسـمی و پنهان( 

1. Berger
2. weber
3. Antroproner

شـناخت و بررسـی مفهـوم معنویت و رابطه آن بـر کارآفرینی 
مهـم اسـت� بـه عبـارت دیگـر فاکتـور معنویـت در همـان 
حـوزه غیررسـمی جـا دارد و فراتـر از ابعاد مـادی کار و تولید، 
کارکـرد موثـر نهانـی خـود را برقـرار می سـازد� بـا توجـه بـه 
هـدف و مسـئله پژوهـش )معنویت در بیـن کارآفرینان( نمونه 
مطالعاتـی از میـان کارآفرینانـی کـه تجربـه معنویت گرایـی 
دارنـد، در سـه بخش کشـاورزی، صنعت و خدمات در اسـتان 
مرکـزی بـه عنـوان پایتخـت صنعتـی ایـران انتخـاب شـده 

ست� ا

زمینه تحقیق و اهمیت آن
تاریخـی تحـوالت اجتماعی-اقتصـادی  بـر تجربـه  بنـا 
جوامـع انسـانی، موتـور توسـعه، کارآفرینـی و یکـی از دالیل 
بـه  نگاهـی  بـا  اسـت�  کارآفرینـان  نبـود  توسـعه نیافتگی، 
ایـن  اقتصـادی  تاریـخ  مطالعـه  و  توسـعه  یافته  کشـورهای 
کشـورها متوجـه اهمیـت کارآفرینـی و نقـش عمـده آن در 
اقتصـاد ایـن کشـورها می  شـویم� در زمینـه بـه وجـود آمدن 

کارآفرینـی دو نظریـه عمـده مطـرح اسـت: 
1  زمینه  هــای اجتماعــی و فرهنگــی هــر جامعــه کــه �

بســتر کارآفرینــی را فراهــم می  کنــد؛
2  ویژگی  های شخصیتی افرادکه آنان را کارآفرین می  کند��

باورهـا و میدان فرهنگی الزم برای توسـعه عبارت اسـت 
از: بـاور و نگـرش مثبـت بـه زندگـی، اهمیـت دادن بـه امور 
دنیوی و سـعی در کسـب موفقیت در زندگی، باور به قداسـت 
کار و فعالیـت بشـری در زندگـی، اعتقاد به اسـتعداد و توانایی 
خارق  العـاده انسـان در تسـلط او بـر طبیعت و نیـز توانایی  اش 
در اصـالح امـور اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی جامعه ]6[� 
در شـرایط امـروز محیـط تجـاری- رقابتـی، روی آوردن بـه 
کارآفرینـی به عنوان شـغلی مـورد توجه قرار گرفته اسـت که 
ایـن معنـا و مفهـوم را فراهـم می  کند ]7[� مسـیرا4 بـه دنبال 
توسـعه  ای اسـت کـه باعـث شـکوفایی کامـل توانایی  هـای 
ذاتـی انسـانی اسـت� به نظـر او مدل توسـعه یک کشـور باید 
هدف  هـای سـه  گانه حقیقـت، خوبـی و زیبایـی را دنبـال کند 
]8[� ایـن مهـم، میسـر نیسـت مگـر بـه انگیزه  هـای درونی و 
ارزش  هـای افـراد هـر جامعه� لـذا در چنین فضایی هسـت که 
معنویت گرایـی، اهمیـت جامعه شـناختی خود را پیـدا می کند� 

4. Misra
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امـروزه بـا کارآفرینانـی روبه  رو می  شـویم کـه بـا انگیزه  هایی 
نامتعـارف بـه فعالیـت مشـغول  اند� انگیزه  هـای آنـان گاهـی 
فراتـر از آموزه  هـای دینـی اسـت؛ ولـی کارآفرینان خـود را به 
تعبیـری معنویت  گـرا معرفـی می  کننـد� از این رو قابـل ذکر و 
اشـاره دانسـته کـه رابطـه دین و معنویـت، یک رابطـه عموم 
و خصـوص مطلـق اسـت� به ایـن معنا کـه معنویـت فراتر از 
آموزه  هـای دینـی اسـت؛ و از ایـن منظـر می تـوان بـه نقـش 
عملکـرد و کارکـرد تحلیلی و تفسـیری معنویـت در جریان ها 

و امـور توسـعه ی اجتماعی-اقتصادی جوامـع پرداخت�
بیـش از هفتـاد تعریف از معنویت وجـود دارد ]9[� میل به 
یافتـن هـدف نهایـی خـود در زندگـی ]10[ وابسـته به بخش 
غیرمـادی بشـریت ]11[، جسـت  وجوی انسـان بـرای معنای 
زندگـی ]12[، جسـت  وجوی درونـی منحصـر بـه فـرد بـرای 
کمـال ]13[ و نیز معنویت اسـالمی که حاکـی از وجود رابطه 
بـا خـدا اسـت؛ چنانکـه که بر عـزت نفـس و احسـاس فرد و 
ارتبـاط بـا دیگـران، و طبیعـت و ��� تأثیر بگـذارد ]14[� به طور 
امـا دیدگاه هـای  پیونـد خـورده،  بـا دیـن  سـنتی، معنویـت 
معاصـر بیشـتر در مـورد معنویـت، بیشـتر رویکـرد فراسـنتی 

دینـی، اُمانیسـتی و سـکوالر دارند ]15[�
ــور«  ــی »ارزش  مح ــده و تالش ــع پدی ــی در واق کارآفرین
ــن  ــد دی ــی مانن ــای داخل ــعاع ارزش  ه ــه تحت الش ــت ک اس
و معنویــت انجــام می  شــود ]16، 17[� از ایــن رو تأثیــر 
معنویــت در زمینــه کارآفرینــی توجــه دانشــمندان اجتماعــی 
را بــه خــود جلــب کــرده اســت ]18، 19، 20[� ویژگی  هــای 
فراینــد کارآفرینــی ماننــد شــناخت فرصت  هــا، ایجــاد 
ــاس  ــر اس ــد ب ــرداری و رش ــز بهره ب ــد، و نی ــاغل جدی مش
ــراد  ــر فعالیت  هــای تجــاری اف ــد ب ــد می توان ارزش  هــا و عقای
ــا  ــه، ب ــد ده ــی چن ــگران ط ــد ]21[� پژوهش ــذار باش تأثیرگ
ــای  ــه ویژگی  ه ــه کردندک ــه مطالع ــروع ب ــه ش ــن نظری ای
ــژاد، ســن، تحصیــالت  ذاتــی کارآفریــن )ماننــد جنســیت، ن
و���( چگونــه او را مســتعد کارآفرینــی می  کنــد ]17[� تحقیقات 
ــا شناســایی برخــی  ــن را ب ــد کارآفری ــی گرایــش دارن تکمیل
خصلت هــا درک و معرفــی کننــد بــه مثابــه عواملــی ماننــد 
ــی،  ــه موفقیــت، منبــع کنتــرل درون ــاز ب تعهــد، پشــتکار، نی
ــه خطــر )ریســک( کــه کارآفریــن را  شــجاعت و گرایــش ب
جهــت ایجــاد ســرمایه  گذاری مســتعد می  کنــد ]22، 23، 
24[� در مــورد ویژگی  هــای اساســی کــه کارآفرینــان را 

ــود دارد ]25،  ــی وج ــش توافق های ــد کمابی ــایی می کن شناس
26[� ولــی مســائل و الگوهــای مذهبــی و اقدام هــای معنــوی 
در شــرکت  های کارآفریــن »ذهنیــت نهفتــه کارآفرینانــه«ای 
را فراهــم می کنــد� بســیاری از مکانیســم  های مهــم در 
ــک  ــق ی ــی از طری ــه خوب ــد ب ــرمایه  گذاری جدی ــد س فراین
ــاری،  ــود ]27[� ب ــه می ش ــن ارائ ــوی کارآفری ــای معن مبن
ــت  ــل کیفی ــز و تحلی ــن پژوهــش، تمی رســالت و مســئله ای
ــی  ــی و کار آفرین ــوم معنویت  گرای ــن مفه ــدار  بی ــه پای رابط
ــا و  ــوان نمونه ه ــه بت ــن زمین ــه در ای ــی ک ــا جای ــت� ت اس
ــه و حتــی مدل ســازی مفروضــی  مصادیــق عینــی را دریافت
را نیــز انجــام داد؛ و چنــدی از راهبردهــا و پیامدهایــی 

ــود� ــی نم ــدی بحــث را روشــن ســاخته و معرف کلی
اهمیـت ایـن موضـوع در دامن جامعه شناسـی توسـعه در 
ایـران بـدان جهـت اسـت که در ایـن زمینـه نه تنهـا کم کار 
شـده و نظـرات تخصصی چندانـی وجود ندارد بلکه دسـتاورد 
ایـن مقاله، رویکـرد فراکّمی و چند بعدی را در مباحث توسـعه 
ملـی و بومـی کشـور بـه نحـو پویایـی می توانـد باز نمایـی 
نمـوده و مـورد تشـریح علمـی قـرار بدهـد� تـا جایـی کـه به 
غایـت بتـوان نشـان داد نظریه هـا و الگوهـای توسـعه در قید 
و بنـد چنـد فاکتـور و متغیرهـای مفروض از قبل تعیین شـده 
نیسـتند، و می شـود فاکتورهـای جدیـد کارآمـد و فرانظریـه و 
فراکلیشـه ای را بـرای نیـاز به توسـعه ملی و منطقه ای کشـور 

به دسـت آورده و ارائـه داد�

پرسشهایپژوهش
بـا ایـن وصف نظـر بـه بررسـی های اولیه و اتخـاذ روش 
کیفـی داده بنیـاد بـا الهـام از الگـوی کوربیـن و اسـتراوس، 
پرسـش های ذیـل در دسـتور کار ایـن پژوهـش بـوده اسـت:

  شـرایط علّـی معنویت بـر کارآفرینی شـامل چـه مواردی 1�
است؟

2  ــر کارآفرینــی شــامل چــه � شــرایط زمینــه  ای معنویــت ب
مــواردی اســت؟

3  مقوله اصلی معنویت بر کارآفرینی کدام است؟�
4  شرایط واسطه  ای معنویت بر کارآفرینی شامل چه مواردی �

است؟
5  راهبردهـای معنویـت بـر کارآفرینـی شـامل چـه مواردی �

ست؟ ا
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را  کارآفرینــی  جاافتادگــی کنش هــای  و  راه انــدازی  تــا 
ــال از  ــد� ح ــته باش ــی داش ــری علم ــن و پیگی ــرح، تبیی مط
ــدی و آراء  ــم کلی ــدی از مفاهی ــه چن ــم ب ــن پارادای منظــر ای
ــر،  ــد، هاگــن، ماکــس وب ــه لن ــد مک کل ــی مانن صاحب نظران
ــا  ــژه، ویلســون، وود هــد و ��� توجــه داشــته ت ــر، هرولی برگ
رشــته تحلیــل انســجامی موضــوع را در ســطح یــک اجمــاع 

بــا اعتبــار علمــی بشــود بیــان کــرد�
 در ایــن راســتا مککلــهلنــد »میــل و نیاز به پیشــرفت« 
ــی  ــاظ روانشناس ــد� از لح ــعه می دان ــدی توس ــل کلی را عام
ایــن میــل دو جنبــه دارد کــه یکــی از آنهــا فضیلتی شــخصی 
ــی  ــری فضیلت ــرفت، و دیگ ــه پیش ــل ب ــی می ــت، یعن اس
اجتماعــی اســت، یعنــی عالقــه بــه ســعادت دیگــران ]32[� 
را  کارآفرینانــه  فعالیت  هــای  جامعه شــناختی  نظریه  هــای 
از دیــدگاه زمینه  هــای اجتماعــی و فرایندهــا و تأثیــرات 
ــی  ــا متغیرهای ــی ب ــد ]33[� کارآفرین ــل می  کن ــوط تحلی مرب
ــی  ــش و برخ ــا از نق ــی، انتظاره ــای فرهنگ ــد: ارزش  ه مانن
ــراد  ــان اف ــن می  شــود� کارآفرین ــای اجتماعــی تعیی تحریم  ه
فــوق طبیعــی نیســتند� بلکــه آنهــا انســان هایی هســتند کــه 
ــر  ــن، اگ ــد ]34[� بنابرای ــد جامعه  ان ــخصیت مقیّ ــده ش نماین
ــرد او  ــد، عملک ــل کن ــن عم ــک کارآفری ــد ی ــخصی مانن ش
ــه  ــبت ب ــرش وی نس ــد: نگ ــی مانن ــر عوامل ــر و تاث در تأثی
ــی اســت  حرفــه خــود، انتظارهــای نقــش و الزام  هــای درون
]35[� هاگــن2 نظریــه تغییــر اجتماعــی را بــه عنــوان تالشــی 
بــرای توضیــح نحــوه تغییــر وضعیــت اشــخاص بــه منظــور 
ــن در  ــرد ]36[� از ای ــی ک ــی معرف ــرام اجتماع ــب احت جل
ــب  ــرای جل ــزش ب ــید؛ انگی ــد اندیش ــی بای ــی انگیزش فضای
ــا  ــیاری تحریم ه ــع بس ــرای رف ــارت ب ــتر، جس ــرام بیش احت
ــی  ــوش فرهنگ ــازی ه ــاری، و فعال س ــای ج و محدودیت ه
ــرای تحــول  ــازه و خــالق ب ــی ت ــرای طــرح ایده های الزم ب

ــه ای� ــه انتظــارات حرف در نقــش و پاســخ ب
بــه نظــر برگــر، چــون ادیــان ســنتی نمی تواننــد 
انتظارهــای انســانی را از لحــاظ عقیدتــی اشــباع کننــد زمینــه 
ــت  ــه اس ــعه یافت ــد توس ــای جدی ــه معنویت  ه روی آوردن ب
ــی«  ــه دین ــژه3 آن را »مدرنیت ــه هرولی ــده  ای ک ]37[؛ پدی
ــن  ــر، دی ــه وب ــاس نظری ــه اس ــن زمین ــد ]38[� در ای می  نام

2. Hagan
3. Herulijeh

6  پیامدهـای معنویـت بـر کارآفرینـی شـامل چـه مـواردی �
ست؟ ا

در واقع جواب این پرسش ها که به نحو درون زا از منظر 
اشخاص کارآفرین جویا شده و به دست می آید شالوده ی ایده ها 

و نظرات و نتایج پژوهش را تشکیل می دهد�

هدفتحقیق
� شناسـایی شـرایط علی، زمینه  ای، واسـطه ای، راهبردها، 	

و پیامدهـای معنویـت )کارآفرین و توسعه سـاز( در دامن 
خدمـت قابـل توسـعه جامعه شناسـی در ایـران، هـدف 
به لحـاظ  بومـی  جامعه شناسـی  اسـت�  پژوهـش  ایـن 
راهبـردی و غنی سـازی میـراث و ادبیـات تخصصی نیاز 
بـه مشـارکت مطالعـات جدیـد و تکمیلـی دارد کـه امید 
اسـت ایـن اثر پژوهشـی، چنیـن هدفـی را بـرآورده نماید�

چارچوب مفهومی
در ابتـدا بایـد یـادآور نمـود کـه قصـد و برنامـه نگـرش 
اتیـک1 بـه معنـای تصدیـق و تثبیـت فراگیـر و کلیشـه ای 
نظریه هـای پیشکسـوت را نداشـته و رویکـرد فرافکنی نظری 
در ایـن مطالعـه مبنای کار پژوهشـگر نمی باشـد� ولی به لحاظ 
گشـودن فضایـی از همنوایـی جامعه شـناختی، نیاز هسـت که 
بـه چنـدی از دیدگاه هـا و آراء صاحب نظران توسـعه در زمینه 
موضـوع کارآفرینـی و گزاره هـای مربـوط آن کـه اندیشـه را 
بـا چـه مالک هـای  به سـوی مفهـوم و مضمـون معنویـت 
تخصصـی در کارگـزاری توسـعه اقتصادی-اجتماعـی جوامع 
معاصـر سـوق می دهـد، اشـاره و ارجاعـی صـورت بگیرد� 

یکــی از پارادایم هــای مهــم ادبیــات جامعه شناســی، 
پارادایــم »انســجام« اســت )ریتــزر(� بدین معنــا کــه چگونــه 
پدیــده ای در زندگــی جمعــی بــه گونــه ای جلوه گــر می شــود 
ــا  ــی اش را ب ــته ارتباط ــدا و سررش ــود را پی ــع خ ــه در واق ک
دیگــر اجــزاء متجانــس زندگــی برقــرار می ســازد� به عبــارت 
دیگــر نقــش و پایــگاه، جایــگاه و شــبکه اجتماعــی مربــوط 
ــده ی  ــدار می ســازد� بینــش پدی ــم زده و پدی ــه خــود را رق ب
کارآفرینــی از منظــر الگوهــا و مقــوالت فرامــادی )معنــوی 
ــت  ــی اس ــن پارادایم ــتلزم چنی ــت، مس ــی( در حقیق فرهنگ
ــد  ــل بده ــق تحلی ــوده و اف ــک نم ــناس را کم ــا جامعه ش ت

1. Etic
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ــه، نشــان می  دهــد  ــن نظری ــرات اجتماعــی اســت� ای و تغیی
ــعه و  ــد توس ــزایی در رون ــر به س ــی تأثی ــای دین ــه باوره ک
ــری  ــی وب ــر اجتماع ــه تغیی ــد ]39[� نظری ــی دارن کارآفرین
نیــز در مــورد نقــش اساســی ســرمایه  داری در رونــد توســعه 
وبــر   �]40[ می  کنــد  صحبــت  کارآفرینــی  ویژگی  هــای 
نظریــه کارآفرینــی خــود را در خصــوص جامعــه هنــد بدیــن 
ــم،  ــی هندوئیس ــای مذهب ــه اعتقاده ــح داد ک ــو توضی نح
ــد  ــان می کن ــت ]41[� او بی ــرمایه  داری اس ــه س ــد روحی فاق
اگــر شــخص متعلــق بــه جامعــه  ای باشــد کــه رویکردهــای 
ســرمایه  داری بــر آن مســلط اســت، دارای ویژگی  هــای 
کارآفرینــی خواهــد بــود� بنابرایــن، ایــن نظریــه بــا قاطعیــت 
ــه  ــود ب ــی موج ــت اجتماع ــروج از موقعی ــد خ ــان می ده نش
عنــوان محرکــی عمــل می  کنــد کــه بــر ویژگی  هــای 
کارآفرینــی اشــخاص تأثیــر می  گــذارد چنانکــه آنهــا را 
ــل  ــن تبدی ــان کارآفری ــک انس ــه ی ــی ب ــخصی معمول از ش
ــوط  ــه اجتماعــی کــه مرب ــاری، چهــار زمین ــد ]42[� ب می کن

ــمارد: ــوان برش ــت، می  ت ــی اس ــت کارآفرین ــه فرص ب
شـبکه  های اجتماعـی، بـا تمرکـز بـر ایجـاد روابط و . 1

پیوندهایـی کـه اعتمـاد را تقویـت مـی کند؛
مراحــل زندگــی، شــامل تجزیــه و تحلیــل شــرایط . 2

ــم  ــه تصمی ــاز اشــخاصی ک ــی ممت ــی و ویژگ زندگ
ــوند؛ ــن ش ــد کارآفری گرفته ان

ــارهای . 3 ــه فش ــی، از جمل ــه اجتماع ــینه و زمین پیش
ــه ای  ــر کارآفرین شــدن اســت، بگون ــده ب تعیین  کنن
ــا را  ــارها و محدودیت ه ــد آن فش ــخص می خواه ش
تعدیــل نمــوده و حــل کنــد. چنانکــه ممکــن اســت 
ــیه  ای،  ــای حاش ــری گروه  ه ــک س ــخاصی در ی اش
ــرای موفقیــت  همــه موانــع را زیــر پــا بگذارنــد و ب

تــالش کننــد؛
بوم شناســی جمعیــت، بــه معنــای عوامــل محیطــی . 4

کــه نقــش مهمــی در بقــاء و توســعه مشــاغل 
ــی،  ــن دولت ــی، قوانی ــام سیاس ــد. نظ ــازی می  کنن ب
ــل  ــی از عوام ــت، برخ ــان و رقاب ــتریان، کارکن مش
موفقیــت  بــر  اســت  ممکــن  کــه  محیطی  انــد 
کارآفرینــان تأثیــر بگذارنــد. بــرای کســی کــه بتوانــد 
ــا موفقیــت، کاری اجتماعــی را آغــاز کنــد زمینــه   ب

ــرد ]43[. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــی بای فرهنگ

قومـی،  پیچیدگی  هـای  و  معماهـا  کـه  فرهنـگ؛  امـا 
هـر  در  را  سیاسـی  و  اکولوژیکـی  اقتصـادی،  اجتماعـی، 
جامعـه ای تحلیـل نمـوده و راه حـل مسـائل را نیـز بـه نحـو 
راهبردی نشـان می دهـد ]44[� بنابرایـن محیط  های فرهنگی 
می تواننـد تفـاوت نگـرش و نیـز تفـاوت رفتـار کارآفرینانه را 
��� سـکوالریزم  ایجـاد و فراهـم کننـد ]45[� بـرای نمونـه: 
قبیـل:  از  مختلفـی  ابعـاد  و  معانـی  در  غـرب  فرهنـگ  در 
و غیرروحانـی«،  دنیـا«، »غیرمقـدس  و  »جداانـگاری دیـن 
»عقالنیـت«، »علم گرایـی«، »نوگرایـی« و »مدرنیسـم« بـه 
کار مـی رود� سـکولوم در زبـان کالسـیک مسـیحیت نقطـه 
مقابـل ابدیـت و جاودانگـی الوهیـت، یعنـی زمـان کنونی که 
در آن بـه سـر بـرده و در اصطـالح بـه معنـای هـر چیـزی 
اسـت کـه بـه این جهـان تعلـق دارد، و بـه همان انـدازه و به 
طـور غیرمسـتقیم از خداونـد و الوهیـت دور اسـت ]46[� طرز 
فکـری کـه دین باید خـارج از صحنـه فعالیت  هـای اجتماعی 
- مسـائل سیاسـی و دولتـی قـرار گرفته و نیـز در آنها دخالت 
نکنـد� به تعبیر ویلسـون1 مردم برای دادخواهی و درخواسـت 
شـرایط بهتـر، دیگـر نه بـه کلیسـا و زندگی اخـروی، بلکه به 
نهادهـای اجرایی و سـازمانی متوسـل می  شـوند؛ و از دولت ها 
انتظـار مـی  رود کـه بـه ایـن نیازهـا پاسـخ بگوینـد� نگـرش 
سکوالریسـتی نـه بـه حـوزه اجتماعـی در برابر حـوزه فردی، 
بلکـه معطـوف بـه حـوزه دنیـوی اسـت و خـود را متعهـد به 
زندگـی ایـن جهانـی در سـاحت فـرد و جامعه می دانـد ]47[�
عـالوه بـر آنچه بیان شـد نیاز هسـت از افـق دیدگاه های 
اگزیستانسیالیسـتی، زبانشـناختی ویتگنشـتاینی2، و نمادگرایی 
تفسـیری بـه ابعـاد وجـودی، ارادی-عملی، و ادبیـات زبانی و 
مفاهیـم انسـان کارآفریـن، رهیافـت نزدیکـی را برقـرار کرد� 
انسـان کارآفریـن بـا وجـود متفـاوت خویـش اسـت کـه بـه 

1. Wilson
ــرد  ــای فش ــر پ ــن نظ ــر ای ــتاین )Wittgenstein( ب ویتگنش  .2
کــه ایــن ســاخت زبــان ماســت کــه چگونگــی تفکــر مــا را 
دربــاره جهــان واقعــی تعییــن می کنــد. یعنــی ممکــن نیســت 
ــاره آن  ــی درب ــم و حت ــان بحــث کنی ــه جه ــم راجــع ب بتوانی
بیندیشــیم، بــدون آنکــه از دســتگاهی از مفاهیــم کــه زبــان در 
ــه  ــم )کوششــی، 1394(. ب ــان می گــذارد اســتفاده کنی اختیارم
عــالوه هــر انســانی بــر حســب کلمــات، معانــی اعتبــاری در 
ســاخت زبانــی خویــش، درک و کشــش و گرایــش متفاوتــی 
بــه جهــان هســتی و دیگــران دارد. بنابرایــن تدقیــق و تدبــر در 
مفاهیــم زبانــی اشــخاص از مهم تریــن راه هــای تخصصــی در 

علــم انســانی اســت.
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جسـارتی ضمن سـازگاری هوشمندانه با شـرایط عینی جامعه 
می توانـد طرح هـای نـو و ابتـکاری بیافریند بـدون آن که خود 
را وابسـته بـه اوهام ذهنی دیگـران یا مناسـبات اقتصاد رانتی 

و فسـادآور دولتـی و ��� کند�
بنابرایــن در مجمــوع از دیدگاه هــای جامعه شــناختی 
رویکــرد  و  تفســیری،  نمادشناســی  اگزیستانسیالیســتی، 
ــم  ــا پارادی ــی ب زبان شناســی ویتگنشــتاینی در اتصــال تلفیق
ــود دارد� ــرداری وج ــتفاده و بهره ب ــای اس ــجامی، اقتض انس

تحقیقاتانجامشده
در ایـن قسـمت به جـای ذکـر عنـوان منابـع پیشـین بـا 
ارجـاع ماخـذ در پایـان مقاله به بیـان مختصر نظرهـا و نتایج 

مطالعـات محققـان پرداخته ایـم:
معنویـت در کارآفرینـی توهـم نیسـت، بلکـه پدیـده  ای 
واقعـی اسـت� کارآفرینانـی کـه از انگیـزه معنـوی برخـوردار 
باشـند، از نظـر رضایـت، تعهـد، بهـره  وری، انعطاف  پذیـری 
مـدت  و  به دسـت می  آورنـد  بیشـتری  مزایـای  و خالقیـت، 
بیشـتری در تجـارت باقـی می  ماننـد ]48[� از ایـن رو به نقش 
توسـعه  و  کارآفرینـی  در  معنویت گرایـی  ممتـاز  کارکـرد  و 

می تـوان هـر چـه بیشـتر پـی بـرد�
از پتانسـیل  های مهـم در کارآفرینـی، زمانـی اسـت کـه 
معنویـت در کار آفرینـی بـه کار آمـده و از ایـن رو اشـخاص  
معنـوی، خواسـت و نیـاز منابـع انسـانی )مخاطبـان، مـردم 
درک  کارآفرینـی  طریـق  از  را  همـکار(  نیـروی  متقاضـی، 
هـوش  یـک  مسـتلزم  دیگـران  نیـاز  فهـم   �]49[ می کننـد 
فرامـادی و بـه نوعـی معنـوی اسـت� زیـرا الزم اسـت کـه 
کارآفریـن بـه مرحلـه ای از بینـش برسـد کـه از ظواهـر امور 
و قالب هـای کلیشـه ای متعـارف، و نقاب هـای القایـی جامعه 
)بـه روایـت پیش گفتـه از برگر( عبـور کند و آن نیـاز واقعی را 
تمیـز بدهـد و بر اسـاس آن وارد میـدان عملـی کار و خدمت 
خـواه در عرصـه تولیـدات صنعتـی، کشـاورزی، بازرگانـی و 
یـا خدمـت آموزشـی و مدیریتـی و ��� بشـود� در ایـن صورت 

می توانـد موفقیـت پویـا و خـالق خـود را تضمیـن کنـد� 
روحـی،  )اجتماعـی،  چندوجهـی  پدیـده  ای  کارآفرینـی 
روانی-ذهنـی، مدیریتـی، سیاسـی-اقتصادی( اسـت کـه بـه 
عنـوان فراینـدی تلفیقـی در وضعیـت موجـود و مـورد نظـر 
تحلیـل می  شـود� در این تحلیـل، فاکتور فرهنگـی و معنویت 

کار، کیفیـت و تحـول، ماهیـت یـا هویـت و معنـای ویـژه ای 
می بخشـد کـه بـه نوبه ی خـود، ممتـاز و سررشـته پیوندهای 
انسـجامی نوینـی را در زندگـی رقم می زند� نگـرش به چنین 
فرایندهایـی را که در واقعیت به گونه ای از سـازمان اجتماعی 
کار، رشـد و توسـعه اقتصـادی و ��� می انجامـد تنهـا از منظـر 
جامعه شناسـی اگزیستانسیالیسـتی1 می تـوان فهمیـد و مـورد 
تحلیـل قـرار داد� بـه خصـوص در آنجا که کارآفریـن خواه در 
ابعـاد خـرد و یـا کالن وارد عمـل شـده و اراده برای تاسـیس 
یک شـرکت و موسسـه اقتصـادی، صنعتـی، کشـاورزی و ��� 
نمـوده و عـالوه بـر اشـتغال زایی، می توانـد تحـول ارزنده ای 
در تولیـد و تجـارت و الگـوی مصرف و ��� ایجـاد نماید� درک 
و تمیـز ایـن اراده و عمـل مبتـی بـر ایده هـا و نظراتی اسـت 
کـه از پنجـره ادبیـات زبان شـناختی کارآفرین قابـل قرائت و 
خوانـش می باشـد� واژه هـا و کلماتـی که مردم بـه کار می برند 
لزومـًا یـک  شـکل و یـک  مـدار و یـک  معنـا نمی دهنـد؛ و 
از انرژی هـا، حس هـا، انگیزه هـا، جنـس ارزش هـا و معانـی 
متفاوتـی برخوردارنـد� کلمات دارای انرژی مهمی هسـتند که 
می بایـد بـا دقـت و تعمـق، و صبر علمی به درسـتی شـنیده، 
مقوله بنـدی )محـوری، و گزینشـی و ���(، و فهمیـده بشـوند 
تـا بدانیـم چـه پتانسـیل بالقـوه و بالفعلـی در نهـاد و حـوزه 
کنـش عمومـی و خصوصـی کارآفرینـان در میـدان فرهنگی 
و اقتصـادی کار وجـود دارد� درک معانـی2 متفـاوت مجموعـه 
مفاهیـم و ادبیـات زبانـی هـر انسـانی بـه مثابـه کارآفرین در 
پیوسـتار مشـترک تعاملی-انسـجامی با همکاران و دیگران از 
جملـه فضای اقتصادی یک شـهر )مانند شـهر صنعتی اراک( 
نکتـه بسـیار مهمـی اسـت کـه بایـد در دسـتور کار مطالعه و 
تحلیـل اطالعـات این گونه پژوهش هـا قرار بگیـرد� در چنین 
پویشـی اسـت کـه می شـود بـه مدارهـای معنـوی، روحی، و 
کنش گـری کارآفریـن در عاملیـت حرفـه ای و موثـر وی پـی 
بـرد کـه چگونـه بـا چـه مناعـت، اسـتقالل طبع خـالق و با 

1. Existentialist sociology
از  اشــخاص  زبانــی  ادبیــات  در  زندگــی  معنــای  درک   .2
مهم تریــن زمینه هــا و پنجره هــای شــناخت معنویــت در 
ــن  ــرا ای ــد. زی ــان می باش ــون کارآفرین ــی چ ــران عامل کنش گ
ــان ها  ــه انس ــه ب ــت ک ــی اس ــای زندگ ــس معن ــوع و جن ن
ــان  ــیاری از محقق ــن رو بس ــد. از ای ــاری می ده ــزش رفت انگی
ــه  ــیری ب ــی تفس ــی و جامعه شناس ــانی، فرهنگ ــوم انس در عل
شــناخت درک معنــای زندگــی در انســان ها اهمیــت زیــادی 

قائــل می شــوند.
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راهبردی-کاربـردی نیـز دارنـد� ولـی حـال باید دیـد که این 
پژوهـش از چه دسـتاورد و نتایـج اضافه ای برخوردار اسـت تا 
در واقـع مشـارکت نـوآوری با میراث جامعه شناسـی توسـعه و 

کارآفرینـی ابـراز نماید�

روش تحقیق جامعه هدف و نمونه گیری
رویکــرد  بــا  مطالعــه،  ایــن  بــر  مســلط  پارادایــم 
ــه  ــاد ک فراپوزیتیویســتی، تفســیرگرایی اســت� روش داده  بنی
ــاب  ــش انتخ ــرد پژوه ــوان راهب ــه عن ــش ب ــن پژوه درای
ــوری  ــراردارد� تئ ــیری ق ــم تفس ــعاع پارادای ــده تحت الش ش
ــه  ــت ک ــیری اس ــتقرایی و تفس ــی اس ــادی2 روش تحقیق بنی
ــد  ــود آورده  ان ــه وج ــتراوس4 ب ــلم اش ــزر3 و انس ــی گلی بارن
ــت  ــش )معنوی ــئله پژوه ــدف و مس ــه ه ــه ب ــا توج ]52[� ب
ــه  ــه تجرب ــی ک ــان کارآفرینان ــان( از می ــن کارآفرین در بی
معنویت گرایــی دارنــد، جامعــه آمــاری در ســه بخــش 
کشــاورزی-صنعت و خدمــات در اســتان مرکــزی بــه عنــوان 
پایتخــت صنعتــی کشــور انتخــاب شــده اســت� نمونه گیــری 
از جامعــه تحقیــق در ایــن پژوهــش بــر اســاس نمونه گیــری 
ــه  ــد )کســانی کــه در پرسشــنامه اولی غیرتصادفــی و هدفمن
معنویــت و کارآفرینــی حدنصــاب امتیــاز را بــه دســت 
ــد( انجــام شــده و اصــل نمونه  گیــری نظــری مــورد  آورده ان
نظــر بــوده اســت� مــالک بــرای تصمیــم در مــورد کفایــت 
ــری، وابســته  ــف نمونه  گی داده  هــای جمــع  آوری شــده و توق
ــه منظــور روشن ســازی  ــاری ب ــه اشــباع نظــری5 اســت� ب ب
مفهومــی و روشــی پژوهــش، چگونگــی تعریــف و نگــرش 

ــی شــود�  ــه م ــل پرداخت ــرار ذی ــه ق ــه موضــوع ب ب

تعاریفمفهومی

ــظ  ــروع، حف ــرای ش ــد ب ــی هدفمن ــی، فعالیت کارآفرین
و توســعه کســب وکار ســودمند اســت� کارآفرینــی بــا 
ــک  پذیری،  ــت، ریس ــی، عقالنی ــد: فردگرای ــی مانن ارزش های
ــت،  ــاری، موفقی ــخصی، خودمخت ــع ش ــروت، مناف ــد ث تولی

ــود ]82[� ــکوفا می  ش ــود ش ــه خ ــکاء ب ات

تئـوری بنیـادی، کـه بـا نام  هـای تئـوری برخواسـته از داده ها،   .2
تئـوری زمینـه  ای و تئـوری داده  بنیـاد نیـز شـناخته می شـود.

3. Barney Glaers
4. Anselm Strauss
یعنی داده  ها به گونه  ای نیست که طبقه  های جدید و متفاوتی را   .5

ایجاد کند.

از نقـش برجسـته ای برخـوردار اسـت ]22[� 
وودهـد1 بیان مـی  دارد: حتی کسـانی هم که در پاسـخ 
بـه پرسشـنامه تحقیق میدانـی، خود را شـخصی دیندار و هم 
معنـوی دانسـته  اند، میـان این دو مفهـوم تمایـز قائل  اند� دین 
بـه ابعـاد بیرونـی، از جمله سـاختمان  ها، نهادهـا، متخصصان 
دینـی، نمادهـای مقـدس، شـعایر عینـی اشـاره می  کنـد حال 
آن کـه معنویـت بـه ابعـاد درونـی، سـوبژکتیو، تجربه زیسـته، 
عاطفـی و خدایـی در درون توجـه دارد� از آنجـا کـه معنویـت 
مفهومـی چیـزی جـز دین اسـت، می  تـوان بـدون تناقض، از 
مفهـوم معنویت  گرایـی بـدون دینداری سـخن گفـت ]50[� 

رهبـری معنـوی در سـازمان آموزشـی چون دانشـگاه که 
پرورش  دهنـده نیـروی جـوان اسـت بـرای رشـد و توانمندی 
کارکنـان، نقـش اصلـی دارد ]51[� در این جـا بایـد بـه نقـش 
رهبری معنوی در رشـد و ارتقاء سـواد فرهنگی )دانشـجویان، 
اسـتادان، و کارکنان( اشـاره نمود� سـواد فرهنگی و رسـانه ای 
در پرتـو پویایـی هـوش چـاالک و موفـق مدیریـت فرهنگی 
و  چالش هـا  از  بسـیاری  تسـهیل گر  می توانـد  دانشـگاه ها 
دانشـگاه  و  جامعـه  آسیب شناسـی  و  اعتراضـی  بحران هـای 
بـوده کـه بـا رویکـرد راهبـردی و توسـعه ای در شـکل گیری 
نیروهـای دانش بنیـان و خـالق نسـل جـوان و کارآفریـن، 

نقـش بسـیار بـه سـزایی را ایفـاء می نماید�
بـاری بـا اندکـی جسـتجو در محیـط گـوگل می تـوان به 
گـزارش و فربه نمایـی ایـن قسـمت پرداخـت� ولـی چنیـن 
رسـم کلیشـه ای و ماشـینی در واقـع از ارزش علمـی چندانی 
برخـوردار نیسـت� تجربـه ارزنده آن اسـت که با مـرور چندی 
مفاهیـم  از  پـاره ای  بـه  تخصصـی  مقـاالت  و  تالیف هـا  از 
جامعه شـناختی بحـث دسـت یافته ایـم کـه بـا توجه به شـرح 
مختصـر فـوق عبارتنـد از: تعهـد در حرفه، رضایـت از زندگی 
و کار، سـازگاری هوشـمندانه و خـالق همـراه بـا شـجاعت، 
میـدان  نقـش  نیازهـا،  واقعـی  تمیـز  و جسـارت،  نترسـیدن 
فرهنگـی کارآفریـن با توجه بـه آموزه های دینـی، و الگوهای 
معنـوی، رهبـری معنـوی بـا رویکرد ارتقـاء سـواد فرهنگی و 
رسـانه ای، هـوش فرهنگـی بـه ویـژه در محیـط دانشـگاه ها 
کـه مراکـز تعلیـم و پـرورش نیـروی انسـانی می باشـند� این 
مفاهیـم بسـیار مهم انـد و از کنـار آنهـا نمی تـوان به سـادگی 
و یـا اغمـاض عبـور کـرد؛ و جـای تامـل و تطبیـق فـراوان 

1. Woodhead
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بنــا بــه گفتــه شــیرر1 و همــکاران ]92[ معنویــت تجربــه 
ــي  ــه زندگ ــي« ب ــدت بخش ــراي »وح ــه ب ــالش آگاهان ت
ــه از راه  ــران بلک ــي از دیگ ــا جدای ــه ب ــه ن ــت، البت ــرد اس ف
تعالــي بخشــیدن خــود بــه ســمت ارزش هــای نهایــی قابــل 
مشــاهده اســت� الکینــز2 ]30[ معنویــت را پدیــده  ای انســاني 
مي  دانــد کــه بــه صــورت قابلیــت و ظرفیــت در همــه مــردم 

ــت: ــدي اس ــاختار نه بع ــود دارد، و دارای س وج
1  بعد فرامادي؛�
2  معنا و هدف در زندگي؛�
3  داشتن سالمت؛�
4  تقدس زندگي؛�
5  اهمیت ندادن به ارزش  هاي مادي؛�
6  نوع  دوستي؛�
7  آگاهي از تراژدي؛�
8  آرمان  گرایي؛�
9  ثمـره معنویـت؛ معنویـت اصیـل از نظر او عشـق، محبت �

و مهـرورزي بـه همه موجودات اسـت�
شـاید تعبیـر فـوق، قـدری آرمانـی و کمال گـرا باشـد؛ و 
کارآفرینـان فعالـی را شـاهد باشـیم کـه بیشـتر در اندیشـه 
سـودمندی بـوده و با انگیزش کسـب سـود افزایشـی، پویش 
دارنـد� ولـی معمواًل عاقبت ایـن تراکم ثروت و سـرمایه را در 
نظـر دارنـد که بـه پیامدهـای نیکو و مانـدگار جمعـی و احیاء 
حرمت هـا و ارزش های اخالقی و مورد بـاور کارآفرینان منجر 
بشـود� ولـی در هر حال یـک کارآفرین را نباید و الزم نیسـت 
یـک »قهرمـان قدیـس« فـرض کـرد� در برخی کشـورهای 
و  مداح طلـب،  احساسـی،  نگرش هـای  همیـن  خاورمیانـه 
فرامعمولی نسـبت به انسان هاسـت که سرچشـمه بسـیاری از 
پویایی هـا و هماهنگی هـای مدنی-عقالنـی را از بیـن برده و 

آب ایـن چشـمه را دچـار فسـاد و آلودگی کرده اسـت�

تعاریفعملیاتی

ــینی  ــاری- پیش ــف اعتب ــان تعری ــور از بی ــن منظ بدی
پرهیــز شــده، و بــرای تعریــف کارآفرینــی و اینکــه شــخص 
ــی  ــنامه کارآفرین ــت از پرسش ــن اس ــد کارآفری ــه ح ــا چ ت
فــردی ســاخته »رابیتــز و کولتــر« اســتفاده شــده تــا انــگاره 

1. Shearer
2. Elkins

فکــری و تعریــف خــود اشــخاص در بــاره موضــوع هــر چــه 
بهتــر معلــوم شــود� ایــن پرسشــنامه بــا 22 گویــه کارآفریــن 
بــودن را اســتخراج و معیــن می نمایــد� بــه عــالوه از 
ــال و ادواردز« ]31[  ــط »ه ــه توس ــت ک ــنامه معنوی پرسش
ــه منظــور ارزیابــي دو بعــد  ــه نحــو تلفیقــی ب تهیــه شــده ب
رشــد معنویــت یعنــي »آگاهــي از وجــود خداونــد و کیفیــت 
رابطــه بــا خــدا« الهــام و اقتبــاس گرفتــه شــده اســت� ایــن 
پرسشــنامه، ابــزاری خودگزارشــي اســت و 47 پرســش 
ــدي،  ــي، ناامی ــرش واقع ــي، پذی ــاس آگاه ــه زیرمقی دارد ک
بزرگنمایــي، و بي  ثباتــي و مدیریــت، برداشــت الزم را مــورد 

ــد� ــرار می ده ــق ق ــل محق ــایی و تحلی شناس

ابـزارپژوهـش وروشتجزیـهوتحلیـلدادههـا
روایـيومقبولیـتدادهها

»مصاحبه  هــای  طریــق  از  اطالعــات  جمــع  آوری 
مرحلــه  ای  ســه  فراینــد  از  و  بــوده  نیمه ســاختاریافته« 
ــی اســتفاده شــده اســت�  ــاز، محــوری و انتخاب کدگــذاری ب
مصاحبه هــا در تحقیــق گرانــدد، کوشــش بســیار پرحوصلــه، 
ــی  ــر تفصیل ــالوه ب ــرا ع ــت� زی ــی اس ــا زحمت ــزه و ب پرانگی
ــونده از  ــه ش ــا مصاحب ــادی ب ــه اعتم ــم رابط ــودن و تنظی ب
ــدی  ــوالت کلی ــم و مق ــد مفاهی ــه می بای ــر مصاحب ــن ه مت
ــار  ــود� معی ــل نم ــته بندی و تحلی ــتخراج، دس ــادی را اس زی
مقبولیــت کوربیــن و اســتراوس ]53[ بــرای روایــی و پایایــی 
ــه کار بــرده شــده، و الگــوی کثرت  گرایــی بــرای  تحقیــق ب
اعتباردهــی؛ زیــرا در مســائل عمیــق ذهنــی نمی تــوان 
بــه یــک روش بســنده کــرد؛ و بنابرایــن از شــیوه  های 
مختلــف مــن جملــه اســتفاده از نظــرات کارشناســان، 
ــد  ــان اســتمداد شــد� بع اســتادان و زندگینامه  هــای کارآفرین
ــه دو  ــده را ب ــتخراج ش ــای اس ــاری، کده ــذاری اعتب از کدگ
ــان  ــا نظرش ــد ت ــوری داده ش ــد تئ ــع از روش گران ــر مطل نف
در بــاره چگونگــی کدبنــدی، مطــرح و در انتهــا بــا کســانی 
ــوده  ــی نم ــی- وارس ــج را بررس ــده اند نتای ــه ش ــه مصاحب ک
تــا بهتریــن الگــوی کثرت  گرایــی در تحقیــق حاصــل شــود�

ارائه یافته ها و تحلیل
هـدف پژوهـش آن اسـت کـه بـه ایـن پرسـش پاسـخ 
دهـد نمونه  هـاي تحـت مطالعـه، چگونـه رابطـه معنویـت و 
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و ���( طبقه  بنـدی شـد�
در کدگـذاری بـاز: اولین مرحله، کار مفهوم  سـازی و برچسـب 
زدن بـه داده  هـا و شـکل  گیری مفاهیـم اصلـی اسـت� در این 
مرحلـه هـر واژه  ای که بار معنایی بیشـتری داشـت کدگذاری 
شـد� در کدگـذاری محـوری، مفاهیـم بـه مقوله  های )سـطح 
اول( مرتبـط بـا یـک محـور بـر اسـاس یافتـن پیونـد میـان 
مفاهیـم انجـام شـده اسـت� در این مرحلـه کدهـای تکراری 
حـذف )فراینـد حـذف( و کدهـای مشـابه در هم ادغام شـدند 
)فراینـد ادغـام(؛ و در ابعـاد سـه گانه )1� فـردی، 2� اجتماعی، 
3� اهمیـت و نیـاز عقایـد معنـوی در زندگی( طبقه  بندی شـد� 
و سـرانجام بـه مقولـه هسـته ای پژوهـش، یعنـی »معنویت« 

رسـیده و مـورد انتخاب قـرار گرفت�

کارآفرینـی و تأثیـرات معنویـت بـر کار آفرینـی را بازسـازي 
معنایـي مي کننـد� بـراي دسـتیابي بـه ایـن هـدف بـه سـراغ 
کارآفرینـان در سـه بخـش صنعـت -کشـاورزی و خدمـات 
رفتـه و بـا مصاحبه، مشـاهده  ها و اسـناد الزم، اطالعات مورد 
نیـاز را ثبـت و در قالـب مقوله  های متعدد پـردازش گردید� در 
واقـع »ده« مصاحبـه تفصیلـی انجام )و اشـباع نظـری اتفاق 
افتـاد( کـه در مرحلـه کدگـذاري بـاز 250 مفهـوم اسـتخراج 
شـد� مصاحبه هـا بسـیار پرمحتوی، گویـای اهـداف مطالعاتی 
بودنـد� بعـد در مرحلـه کدگـذاري محـوري، مفاهیم مشـابه و 
نزدیـک بـه هـم از نظـر معنایي درقالب بیسـت مقولـه اصلي 
)معنـای زندگـی، رسـیدن بـه خـود واقعـی، فـردی بـودن، 
تکثرگرایـی، نسـبیت، ایـن جهانی بـودن، فایده  گرایی، آرامش 
زندگـی، نفی مناسـک، تشـریفات و تظاهرات دینی، انسـانیت 

جدول 1. بعد فردی

مقوله محوریمقوله های ثانویمفاهیم اولیه

ارزشمندی کار، لذت ازکار، لذت ازتأثیرگذاری بر زندگی دیگران، ارضای نیازهای وجودی، لذت از کمک به 
دیگران، رضایت درونی، ارزشمندی کمک به دیگران

رضایت فردیرضایت درونی

رضایت بیرونیلذت بردن کارگران، لذت از آرامش کارگران، لذت از پیشرفت کارگران

برکت و گشایشبرکت در زندگی شخصی، بازگشت نیکی به خود

انجام کار نه به دلیل ترس از مجازات بلکه برای شادی درون، پرکردن اوقات فراغت، گوش دادن به موسیقی، 
استفاده از طبیعت

آرامش درونیلذت های درونی

اهمیت دروندرون منبع الهام، و جذب نیروهای طبیعت

از خود فراتر رفتندیگرانفداکاری، ایثار، ازخودگذشتگی، توجه به دیگران

رد قسمت گرایی، تأئید اختیار و نه جبرگرایی
حاکمیت آینده فرد در دستان خود فرد، مفهوم جدید از رزق و روزی

استقالل
نوآوری

»خود نوشت« و نه
 سرنوشت

در اینجـا بـه نحـو بسـیار جالبـی بـا انگاره های شـخصی 
کارآفرینـان مواجـه هسـتید� انگاره هایـی کـه زاویـه دیـد و 
معناسـازی نگرش شـان را نسـبت بـه تجربـه زیسـته زندگی 
معلـوم می کنـد� البتـه ادبیـات نگارشـی کلمـات و عبارت هـا 
الجـرم بـر اسـاس اسـتنباط و اعتبـار محقـق می باشـد� زیـرا 
یافته هـا بایـد در شـکل متـن رسـمی یـک مقالـه یـا رسـاله 
مصاحبـه  اطـالع،  مزیـد  بشـوند�  ارائـه  و  بیـان  پژوهشـی 
شـوندگان )کارآفرینـان اسـتان مرکـزی( که در ادامـه )بعد از 
جـدول3( ایشـان را معرفـی نموده ایـم، مباحثـه دانشـگاهی و 
فلسـفی نداشـته ایم� در واقـع ایشـان بـه راحتی و بـا اعتماد و 
دوسـتانه، نظـر مـی داده، و مـا به حسـب درک و فهـم معانی 
در فضـای مصاحبـه، واژه هـای مکتـوب را ویرایـش نمـوده و 

تقریـر کرده ایـم� مالحظـه می نماینـد بـا یک سـری از ایده ها 
و نظـرات ممتـاز و نویـن، فراتـر از تعلـق به عقاید سـنتی و یا 
کلیشـه ای مواجـه می شـوید که گویا بـه مثابه موتـور محرک 
رفتـار و کـردار اجتماعی-فرهنگـی کارآفرینـان عمل می کند� 
در ادامـه نظـرات داده بنیـاد کارآفرینـان را در بعـد عمومـی 
یـا اجتماعـی مـرور می کنیـم کـه جـاذب و متفـاوت بـه نظر 

می رسـند�
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جدول 2. بعد اجتماعی

مقوله محوریمقوله  های ثانویخرده  مقوله  ها

نوع  دوستیکمک به دیگراندوست داشتن همه و حتی طبیعت

عشق و خدمت به دیگرانکمک به هم  نوع، غمخوار دیگران بودن

التقاط  گراییعالقه به عرفان های جدیدمطاله کتب مختلف معنوی جدید، یوگا، مراقبه و ذن

جهان  زیست  های متفاوتزمینه  و تجربه از جامعه مشکالت خانوادگی )فقر اقتصادی(، مشاهده رنج دیگران

پذیرش عقاید متنوع در جامعه، کل  گرایی و نگاه نظام  مند به جهان 
داشتن

تکثرگراییتنوع عقاید، نظام  مند بودن

معنویت )جدید(عقالنیترد تعبد صرف، ایستایی و جزمیت دین

مسئولیت  پذیریمسئولیتنقش ما در مقابل مشکالت دیگران

رابطه با طبعیت، پیوند بین زندگی و رابطه با طبعیت، پیوند بین زندگی و طبیعت
طبیعت

رابطه با طبعیت

نسبیت  گرایی هنجارینسبی  گراییحقیقت نادیدنی است، باید حقیقت را زندگی کرد

چـه  در  کارآفرینـان  واقـع  در  کـه  می نماییـد  مالحظـه 
سـطح و بـا چـه ایده هایی در بـاره دیگران، طبیعـت، حقیقت، 
تعصبـات دینـی و ��� اظهـار نظـر کرده انـد� گویـا بـا نخبگانی 
فراسـنتی و اندیشـه ورز مواجـه هسـتیم� اندیشـه گرانی کـه از 
زمـان و مـکان اجتماعی شـان، جلوتـر بـه نظـر می رسـند؛ و 

زاویـه نگـرش و شـعور اجتماعـی و هستی شناسـی متفاوتـی 
و  معنـوی  رویکـرد  فـراز  بـه  کـه  روسـت  ایـن  از  دارنـد� 
معنویت گرایـی در کنـش ارتباطـی کارآفرینـان رسـیده، کـه 
بایـد آن را در ادامـه و محـور بحـث قـرار بدهیـم� چنان که در 

جـدول بعـد مالحظـه می نماییـد:

جدول 3. اهمیت و نیاز عقاید معنوی در زندگی

مقوله محوریمقوله های ثانویخرده مقوله   ها

جایگزینی امرقدسیمعنویت سکوالرلزوم و دستکاری شدن دین، خدا درونی است.

درمان نفس، تحقق و رشد استعدادهاي درون و رسیدن به خوِد رضایت درون، شناخت خود، شناخت خالق
حقیقی

اعتالی فرد

زندگیم بیهوده نیست، امید به خوب شدن همه چیز، رشد در 
زندگی.

هدف مندی، اصالح، بهبودی، ارزشمند بودن، افزایش اعتماد به 
نفس

معنای زندگی

توسعه اجتماعیسرمایه اجتماعیارتباط و اعتماد همگانی باید باشد

با معنویت حالم خوب است، موسیقی گوش می کنم، گرایش 
به مناظر زیبا آرام  بخش دارم.

سالمتیآرامش، نگرش مثبت داشتن، احساس عمیق

اهمیت دنیا، پیوند عمیق بین زندگی و طبیعت کار برای نفس 
آن

زندگی اکنونیدنیاگرایی

نفی مناسک  گراییاستدالل  گرایی، خودکاویکم شدن تعبد، حاکمیت عقالنیت، وجدان اخالقی

درمان معنويعالج مشکالت و نابسامانی  هاتصورها، تصدیقها و مثبتاندیشی ابزار شفایابی

بـا ایـن وصـف، عقالنیـت توسـعه بـه سـهولت می توانـد 
نتیجه گیـری نمایـد اگـر چنیـن کارآفرینانـی هـر چـه بیشـتر 
و بهتـر، بازشناسـی، حمایـت و در سـطح کالن جامعـه کثرت 
پیـدا کننـد چـه تحـوالت مهمـی پدیـدار می شـود� تحوالتی 
فرهنگـی- و  اجتماعـی  توسـعه  زبـان  بـا  تجانـس  در  کـه 

و  سـالمت،  می توانـد  و  بـوده  بومـی  جامعـه  اقتصـادی 
همبسـتگی اجتماعـی، اعتـدال و کاهـش نابرابری هـا، حـس 
آزادی و حریـم خصوصـی منابـع انسـانی را بـا سـبک ها و 
اندیشـه های متفـاوت فرهنگی-عقیدتـی نه تنهـا تحمل بلکه 
حمایـت و پشـتیبانی کنـد� هـر چـه بـر رونـق تولیـد و تامین 
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تدابیـر  ولـی  افـزوده بشـود  نیازمندی هـای جامعـه شـهری 
خـالق و نـوآوری بـه کار گرفتـه و توسـعه پیـدا می کنـد کـه 
رشـد صنعتی-اقتصادی شـهرها منجـر به بی تناسـبی ریخت 
و مبلمـان شـهری، سـردی، تنهایـی و بیگانگی مردم سـاکن 
در محله هـای شـهری نشـده، و فضـای مـورد نیـاز سـبز و 
چشـم اندازهای آرام بخـش شـهر، وحـدت و هماهنگـی مردم 

بـا هـم و بـا طبیعـت از هم گسسـته نگـردد� 
به لحـاظ تیپ شناسـی اجتماعـی الزم اسـت بـه معرفـی 
تیـپ اجتماعـی کارآفرینـان مـورد بررسـی بپردازیـم در ابعاد: 
جنسـیت،سـن،مـدرکورشـتهتحصیلی،اسـمشـرکت
خصوصیشـان،وتعـدادکارکنانشـرکت... به قـرار جدول 

یل: ذ

جدول 4. توصیف و معرفی تیپ و ساختار کاری نمونه )کارآفرینان(
50تولید ماشین ...الکترونیککارشناسی63مرد

20ماشین کاران اراکتولید ماشینمکانیککاردانی55مرد

5پرورش ماهی زینتیپرورش ماهی زینتیادبیاتدیپلم44مرد

40فجر تابلوی مرکزیتابلوهای برقبرقکارشناسی55مرد

20-تولیدی خانگیحسابداریفوق دیپلم48زن

8-گاوداریانسانیدیپلم55زن

25یاسشرکت خدماتیمددکاریفوق  دیپلم32زن

20-کشاورزیمدیریتکارشناسی55مرد

12-پرورش ماهی-سیکل60مرد

در ادامـه بـه بحـث تحلیـل و مـرور یافته هـا بـر اسـاس 
الگـوی روش شناسـی پرداخته می شـود کـه مطرح شـد� ابتدا 
بـه مضمـون فاکتورهای به اصطـالح علّی، بعد از آن شـرایط 
زمینـه ای، واسـطه ای، و بالّتبـع، راهبردهـا و پیامدهـا مطـرح 

می شـود�

عواملعلی	�
عوامــل  مي  دهــد  نشــان  مصاحبه  هــا  تحلیــل 
اســت  شــده  منجــر  معنویــت  بــه  کــه  علّــي اي 
کارآفرینــان  خانوادگــی  محیط هــای  از:  عبارت  انــد 
کــه جهان  زیســت  های مختلفــی را برای شــان رقــم 
ــی  ــگ درون ــه و فرهن ــن تجرب ــی از مت ــت. یعن زده اس
خانــواده، بیشــتر کارآفرینــان در تقابــل میــان ســنت و 
مدرنیتــه، تجــّدد را پذیرفته انــد؛ و بــا توجــه بــه نظــرات 
ــه خصــوص »برگــر و هرولیــژه« کــه  جامعه  شناســان ب
بیــان می  دارنــد چندگانــه شــدن زیســت جهان  های 
اجتماعــی موجــب تزلــزل دیــن بــه معنــای ســنتی آن 
ــه  ــده، ب ــان ش ــان بی  خانم ــن انس ــون ذه ــده و چ ش
جایگزینــی بــرای دیــن ســنتی و عقایــد وابســته بــه آن 
روی آورده و بــه معنــای جدیــدی از ارزش  هــا بــا عنوان 

معنویــت روی آورده  انــد. تجــدد موجــب تکثــر نهادهــا 
و ســاختارهای اعتقــادی می شــود. انســان متجــدد 
ــد.  ــی می  کن ــاب زندگ ــش و انتخ ــی از گزین در جهان
ــا جهــان انســان ســنتی کــه سرنوشــتی  ــی کــه ب جای
ــوم دارد،  ــالح محت ــه اصط ــده و ب ــن ش ــل تعیی از قب
ــر انســان  ــاوت اســت. در جامعــه متکث ــه شــدت متف ب
ناگزیــر اســت کــه نوگــرا بشــود، و ایــن نــوآوری انســان 
ــه رد حجــت و اعتبــار گذشــته گرا و ســنتی  متجــدد ب
دیــن می  انجامــد. دومیــن مقولــه کــه از آن بــه جــذب 
اشــاعه فرهنگــی نویــن یــا التقاط  گرایــی نــام می  بریــم، 
ــا  ــروزی ب ــه انســان ام ــاره دارد ک ــی اش ــه ویژگی  های ب
ــخاص  ــه اش ــترهایی ک ــه بس ــت. چنانک ــه  رو اس آن روب
در زمینــه دیــن اجتماعــی می  شــوند بــر خــالف 
ــی  ــوزگاران دین ــر آم ــه فقــط از تحــت تاثی گذشــته ک
ــیار  ــد، بس ــرا می  ش ــون اج ــالح روحانی ــه اصط ــا ب ی
گســترده شــده اســت. اکثــر مــردم در خانواده  هــا 
بــا نگرش  هــای متفــاوت )و نه چنــدان یکدســت(، و 
نیــز مصــرف داده هــای فضــای مجــازی کــه عمومــا در 
ــت- ــه مثب ــی در زمین ــد، کانال  های ــارکت دارن آن مش

 اندیشــی، انــرژی کیهانــی، ... افــکار و باورهایــی را القــا 
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ــادات  ــدن اعتق ــت ش ــاب آن سس ــه بازت ــد ک می  کنن
ــن  ــت. در ای ــی اس ــنتی دین ــای س ــگار نحله ه مطلق ان
ــان داشــتند کــه بیشــتر  ارتبــاط مصاحبه  شــوندگان بی
ــام - ــی در پی ــی و روان  شناس ــای مثبت  اندیش از پیام  ه

رســان تلگــرام اســتفاده می  کننــد، بــا کتاب هــا و 
اندیشــه  های نویســندگانی ماننــد »پائلــو« آشــنا شــده  و 
اکهــارت تُلــه )مبلــغ معنویــت مــدرن( را مطالعــه کــرده 
و اتفــاق نظــر دارنــد. التقاطی بودن، به این معنا که در امور 
روانی تک تک  و سنخهای  باید ظرفیتهای وجودی  معنوی 
افراد مورد توجه قرار بگیرد� برآوردن نیازهای متفاوت هر فرد، 
التقاط و خوشهچینی از سنت های مختلف را موجب می شود و 
نتیجــه آن انــواع عرفــان  و معنویت هــای جدیــد اســت کــه 
ــه  ــم� مقول ــا مشــکل مواجه ای ــرای نام گــذاری آن ب گاهــی ب
اســتخراجی دیگــر، معنویــت جدیــدی اســت کــه در مقابــل 
معنویــت ســنتی مبتنــی بــر دیــن شــکل گرفتــه بــود� در این 
نــوع جدیــد، انتقادهــا از مطلق گرایــی و تعبــد صــرف دینــی، 
ــی جســت وجو  ــط در مناســک دین ــی را فق ــرب  اله ــراد ق اف
ــدا  ــه خ ــیدن ب ــرای رس ــیع تری را ب ــره وس ــد و دای نمی کنن
ــاری  ــبی گرایی هنج ــد� نس ــر گرفته ان ــی در نظ ــر قدس و ام
دریافــت  می تــوان  مصاحبه شــنوندگان  ســخنان  در  را 
ــرار  ــد: ق ــه می گوی ــن رابط ــماره 5 در ای ــده ش مصاحبه کنن
ــادی  ــم کــه چــه اعتق نیســت مــن دیگــران را قضــاوت کن
دارنــد، چــه می خورنــد و چــه می پوشــند، مهــم ایــن 
اســت کــه مــن بتوانــم گونــه ای زندگــی کنــم کــه آزارم بــه 
دیگــران نرســد حــاال ممکــن اســت بــه طــور مثــال از یــک 

ــًا مهــم نیســت� دســتور دینــی تخطــی کنــم واقع
مقولـه اسـتخراجی بعـدی »معنـای زندگـی« اسـت کـه 
تمـام مصاحبه شـوندگان بـه نوعـی گرایش بـه معنویـت را با 
آن پیونـد زده انـد� یکـی از مصاحبه شـوندگان در ایـن رابطـه 
می گویـد: هر روز این پرسـش را از خودم می پرسـم که هدف 
از زندگـی و خلقـت من چیسـت؟ آیا من بیهوده خلق شـده ام ؟ 
آیـا در پـس ایـن همـه شـگفتی های زندگـی چگونـه خداوند 
مـن را قـرار داده اسـت تـا ایـن پـازل را تکمیـل کنـم؟ مردم 
مـا سـرخورده اند مـن هـم زمانی داشـتم بـه ناامیـدی مطلق 
می رسـیدم، بـا خـودم فکـر می کـردم مـن بهـر چـه چیـزی 
بایـد زندگـی کنـم آیـا هـدف از زندگـی مسـافرت و خرید از 
بوتیک هـا و مالکیـت کارگاه و غیـره اسـت؟ بعد متوجه شـدم 

کـه خیـر، دوسـتی و عشـق بـه زندگـی از همه چیـز باالتـر 
اسـت، مادیـات و پـول مهم انـد، امـا با تأکیـد زیاد بـر آنها به 
پوچـی و نیسـتی خواهید رسـید، اما بـا معنویت و نـگاه جدید 
بـه زندگـی مفهـوم زندگـی بـرای مـن آشـکار شـد� ایمان و 
عقایـد خـاص من توانسـت مرا از ایـن ورطه نجـات بدهد� ما 
در زندگـی بـه چیـزی احتیـاج داریم کـه به خاطـر آن زندگی 
کنیـم� هـر عاملی که احسـاس کنـم در فراینـد زندگی به من 
کمـک کنـد تـا بتوانـم راحت تـر بـا چالش هـای فکـری کنار 
بیایـم از آن اسـتقبال می کنـم و عقایـدی کـه در بـاال بـه آن 

اشـاره کـردم از ایـن زمره اند�
واکاوی مفهــوم معنویــت و تأثیــر آن بــر موقعیــت 
ــش  ــن پژوه ــه ، ای ــورد مطالع ــی م ــده اصل ــی پدی کار آفرین
ــه  ــیک ک ــان کالس ــر جامعه شناس ــالف نظ ــر خ ــت� ب اس
ــده  ــن و مذاهــب نقشــی در آین ــد دی ــی کــرده بودن پیش بین
ــوان  ــه عن ــت،ب ــان معنوی ــت ، گفتم ــد داش ــع نخواهن جوام
ــرده  ــدا ک ــان ها رواج پی ــن انس ــب در بی ــم غال ــک پارادای ی
اســت� ایــن گفتمــان اشــکال متفاوتــی دارد و تعاریــف 
ــت ویکم در  ــرن بیس ــان ق ــود دارد� انس ــی از آن وج متفاوت
جســتجوی»معنــای زندگــی« معنویــت و یــا پرداختــن بــه 
وجــود انســانی خــود را بــه عنــوان راهــی در ســیراب کــردن 
ــه اســت�  ــی خــود در پیــش گرفت نیازهــای روحــی و ماورای
معنویــت بــه عنــوان یکــی از ارزش هــای اصلــی در هدایــت 
ــراد نقــش دارد� ــی اف ــه در کار آفرین ــروزی از جمل انســان ام

شرایطزمینهاي
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــه راهبرده ــژه ای ک ــرایط وی ش
ــد  ــا در فراین ــه م ــی ک ــا همــان روش های می دهــد� راهبرده
ــه دســت بیاوریــم� زمینــه  بایــد اطالعاتــی در مــورد آنهــا ب
نشــانگر سلســله خصوصیــات ویــژه ای اســت کــه بــه 
ــذار در  ــم و تأثیرگ ــع مه ــد� وقای ــت می کن ــده ای دالل پدی
ــوع  ــواده، وق ــر در خان ــارب فق ــه تج ــراد، از جمل ــی اف زندگ
جنــگ تحمیلــی، انقــالب اســالمی، فراگیر شــدن ایدئولــوژی 
ــرخوردگی های  ــالب، س ــد از انق ــای بع ــالمی در دهه ه اس
ــه ای  ــل زمین ــوان عوام ــه عن ــا ب ــد ت ــی و ��� موجــب ش دین
گرایــش بــه معنویــت مطــرح باشــد� اکثــر کارآفرینــان طعــم 
ــود  ــده خ ــود را در آین ــی خ ــر و ســختی های دوران زندگ فق
و نگــرش خــاص آنــان بــه کارآفرینــی بــا ادبیــات متفــاوت 

ــد� ــان کرده ان بی
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شرایط واسطه ای
قـرار  تأثیـر  تحـت  را  راهبردهـا  کـه  عمومـی  شـرایط 
بـر چگونگـی  و وسـیع تری اند کـه  کلـی  می دهـد� شـرایط 
کنـش/ کنـش متقابل اثـر می گذارند� ایـن شـرایط عبارت اند 
از: زمـان، فضـا، فرهنـگ، پایـگاه اقتصـادی، سـطح فناوری، 
شـغل و تاریخچـه و وقایـع زندگـی فـرد� هـر کـدام از اینهـا 
طیفـی را تشـکیل می دهنـد کـه تأثیرشـان از بسـیار دور تـا 
نزدیـک متغیر اسـت� زندگی شـهری، نزدیک بـودن به مرکز 
کشـور، تاریخچـه پرحادثـه کارآفرینانـی که بررسـی کرده ایم 

بـه عنـوان عوامـل مداخله گـر شـناخته می شـود� 

راهبردهاي کنش/ کنش متقابل
 اقدام هـا یـا تعامل هـای ویـژه ای کـه از پدیـده اصلـی به 
دسـت می آیـد� کنـش/ کنـش متقابـل خصوصیـات ویـژه ای 
دارد، اول اینکـه در حـال تغییـر و جریـان روند از آن اسـتفاده 
می شـود، یعنـی در حـال تکامـل یافتـن اسـت و طـی زمـان 
دگرگـون می شـود، مقصـود دارد و هدفمند اسـت و بـه دلیلی 
انجـام می شـود یـا در واکنـش بـه پدیـده ای یـا  بـرای اداره 
کـردن آن صـورت می پذیـرد� پژوهشـي کـه در ایـران انجام 
شـده، نشـان می  دهد کـه درکسـب وکارهاي اجتماعـي وجود 
گروهـی کوچـک و متعهـد باکارکنـان تمام وقـت در کمـک 
بـه توسـعه کسـب  وکار و ایجـاد فرهنـگ نـوآوري ضـرورت 
دارد� نتایـج به دسـت آمـده از ایـن تحقیـق نیز نشـان داد که 
کسـب وکارهاي  توسـعه  در  را  نقـش  مهم  تریـن  کارمنـدان 

اجتماعـي ایفـا مي   کننـد ]56[�
سـومین مقولـه کدگـذاری شـده در بعدفـردی بـودن از 
خـود فراتـر رفتـن بـود� از خودفراتـر رفتـن شـامل بسـیاری 
از مفاهیـم ارزشـمند ماننـد فـداکاری، ایثـار، ازخودگذشـتگی، 
توجـه به دیگران و ��� اسـت و به این معناسـت کـه کارآفرین 
اندرکارابتداکارگـران را می  بیننـد و نیازهای کارگـران را مقدم 
تـوان  و  ظرفیـت  از  بیشـتر  و  می  داننـد  خـود  نیازهـای  بـر 
خویـش اسـتفاده می  کننـد تاگاهـی شـده اسـت بـا گرفتـن 
وام و بهره هـای زیـاد از بانـک بابـت سـر پـا نگـه داشـتن 
واحـد تولیـدی و حقـوق کارگران، مشـکل کارگـران را حل و 
بتواننـد بـه آنها کمـک کننـد� رضایـت درون، شـناخت خود، 
شـناخت خالـق و اعتـالی فـرد اسـت� یکـی از مهم  تریـن 
محتـوای معنویـت و تعالـی رشـد شـخصی اسـت� منظـور از 

رشـد شـخصی، رشـد کارآفریـن در تمـام زمینه هـای ممکن 
اسـت کـه بـه واسـطه معنویـت بـه دسـت می آورنـد� یکـی 
از کارآفرینـان گفـت: معنویـت و نـوع نگرشـی کـه از بابـت 
معنویـت برایـم ایجـاد شـده اسـت باعـث شـد زمان هایـی 
بزرگ تـر شـوم ��� اکنـون کـه نـگاه می کنـم پختگـی الزم را 
بـه دسـت آورده ام� بزرگ شـدم و این را معنویت بـه من داده 
اسـت� خودشناسـی راهـی اسـت بـرای خداشناسـی و چیزی 
اسـت کـه در واقـع هـدف انسـانی هم در این راسـتا اسـت و 
فکـر می کنـم معنویـت من بـه این شـناخت کمـک می کند� 
رشـد متعالـی شـیوه زندگـی اسـت کـه در آن شـخص برای 
بهبـود شـخصیت خـود و یافتـن هـدف و معنـای زندگـی اش 
طـی اهـداف بلندمدت تالش می کنـد؛ در حالیکه بـا دیگران، 
جهـان هسـتی و خداونـد رابطه دارد �این سـبک زندگی منجر 
به شـناخت خداوند، رشـد شـخصی می شـود که در نهایت به 

رضایـت فـرد می انجامـد�
کارآفریـن معنـوی واقعـی فقـط بـه دنبـال منافـع خـود 
نیسـت، بلکـه بـه دنبال بهبـود دیگران اسـت� هر شـغلی که 
بـرای دیگـران مفیـد باشـد، بهتـر رشـد می کنـد و از مزایای 
اقتصـادی برخـوردار می شـود� معنویت مطابق بـا اصل اصلی 
کارآفرینـان اسـت، کـه در حـال انجام کسـب وکار بـرای رفع 
نیاز مشـتریان اسـت� یکـی از ویژگی های معنویت این اسـت 
کـه بـه دنبـال عبور از نفـس یا منافـع خودمحور خود باشـید� 
بـه همین دلیل اسـت کـه معنویـت بـرای کارآفرینان بسـیار 
مهـم اسـت� می تـوان آن را بـه عنـوان سـرمایه ای در نظـر 
گرفـت کـه دارای تعـدادی از عناصـر اصلـی ماننـد هدایـت 
ارزش هـای عمیق، داشـتن هـدف واضح از هدف و مشـارکت 

اخـالق کاربـردی در خدمت اسـت ]57[�

پیامدها 
نتایجـی کـه از اثـر راهبـرده پدیـدار می شـود� کنش هـا 
و عکس العمل هـا کـه در مقابلـه بـا یـا بـرای اداره و کنتـرل 
کـردن پدیـده ای صـورت می گیـرد، پیامدهایـی دارد� پیامدها 
را همیشـه نمی تـوان پیش بینی کـرد و همان های نیسـت که 
افـراد قصـد آن را داشـته اند� اسـتقالل، نـوآوری و خالقیـت، 
ریسـک پذیری، ایجاد آرامش و دوری از خشونت ��� پیامدهای 
گرایـش بـه معنویـت و تأثیرگـذار بـر کارآفریـن شـدن فـرد 
اسـت� صداقـت سـازمانی ]58[؛ خالقیـت شـخصی و شـهود 
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]59[؛ بهزیسـتی روانـی بیشـتر، رضایـت از زندگی، سـالمت 
جسـمانی، خودشناسـی؛ مباشـرت ]60[؛ و تصمیم گیری مؤثر 
فـرد ]61[� کارآفرینـان معنـوی به طـور کلی مشـاغل خود را 
بـه عنـوان نوعی دعـوت می داننـد و بـه دنبال ایجـاد اخالق 
و ارزش هـای خـود بـه طـور مسـتقیم در تجارت انـد ]62[� 
بسـیاری از کارآفرینـان اظهـار می دارند که آنهـا »فراخوانی« 
داشـته اند، اصطالحـی کـه مدت هاسـت بـه عنـوان یکـی از 
ویژگی هـای تعیین کننـده مـورد اسـتفاده پژوهشـگران قـرار 
می گیـرد، بـا اشـاره به تجربـه تعالـی معنا و هـدف در زندگی 
آنهـا از طریـق خدمـات بـه دیگـران تفـاوت ایجـاد می کنـد� 
بسـیاری از تحقیقـات کارآفرینـی موجود نشـان می دهد که با 
ارزش هـای ماننـد: فردگرایی، عقالنیت، ریسـک پذیری، تولید 
ثـروت، منافـع شـخصی، خودمختاری، موفقیت، اتـکا به خود، 
شـرکت ها شـکوفا می شـوند ]38[� یکـی از ویژگی های اصلی 
کارآفرین هـا کـه تمـام نظریه پردازهـا به آن اشـاره داشـته اند، 
خالقیـت و نـوآوری اسـت� مقوله اسـتقالل و نـوآوری بیانگر 
آن بـود کـه اراده و منـش ثابـت آنـان ناشـی از دیدگاه هـای 
آنـان در عمـل بـه آنـان چیـزی را می دهـد کـه مـا از آن بـه 
عنـوان اسـتقالل و یـا قـدرت تصمیم گیری و اجرای مسـتقل 
تصمیم هـا و خالقیـت و نـوآوری نـام می بریم� نوع نـگاه آنان 
در مـورد تقدیرگرایـی و بازتعریف آنان از این مفهوم سرمنشـأ 
اسـتقالل کاری و نـوآوری آنـان اسـت کـه در بسـیاری از 
نظریه هـای کارآفرینـی از ویژگی هـای خـاص کارآفرینان نام 
بـرده شـده اسـت� یکـی از مصاحبه شـوندگان )کـد 5( در این 
زمینـه اظهـار داشـت: هیـچ موقـع ناکامی ها و شکسـت های 
زندگـی و کارم را بـه پـای سرنوشـت محتوم خود نگذاشـته ام 
بلکـه بـه دنبـال دالیـل شکسـت برنامه بـودم و بـرای برخی 
از کارهـا بارهـا شکسـت خوردم اما از پا ننشسـتم تا توانسـتم 
از شکسـت ها درس بگیـرم و نقـاط ضعـف را برطـرف کنـم� 
یکـی دیگـر از کارآفرینـان در مـورد نـگاه دیگران بـه بعضی 
مفاهیـم از جملـه مفهـوم رزق وروزی بیـان داشـت: می بینیم 
افـراد بـا نگاه بسـته می گوینـد خداوند بـه هر کسـی بخواهد 
روزی می دهـد و تـالش زیـاد مـا فایـده ای نـدارد، در حالـی 
کـه ایـن افـراد مفهـوم روزی را بـد متوجـه شـده اند و تعریف 
تنبلـی اسـت خـودم مشـاهده  بـر کاهلـی و  اینـان مبتنـی 
و اثبـات کـرده ام اگـر بـه هـر میـزان تـالش همـرا ه تـوکل 
داشـته باشـید از روزی برخـوردار خواهیـد شـد و در عمل من 

ایـن را اثبـات کرده ام� آنها تمایل دارندکه مسـئول سرنوشـت 
خویشـتن باشـند نـه اینکـه بر دیگـري تکیـه کنند و بـه این 
معناسـت کـه کارآفرینـان دیگـران را بـه خاطر انسـان بودن 
دوسـت دارنـد و درد دیگـران موجـب ناراحتـی واقعـی آنـان 
تـا  اسـت  کارآفرینـان  اصلـی  بـارزه  نوع  دوسـتی  می  شـود� 
جایـی کـه آنـان معتقـد بودنـد بـدون ایـن ویژگـی »کمـک 
بـه هم نـوع« در اهـداف خـود موفـق نخواهند شـد� ایـن باور 
درمیـان تمـام کارآفرینـان معنوی مشـترک بـود و به صورت 
نیرویـی درونـی و ارزشـمند اسـت، بـه آنهاکمـک می  کـرد 
تـادر فراینـد کارآفرینـی وارد شـوند و بـرای کمـک بـه رفـاه 
و اشـتغال دیگـران اقـدام کننـد� یکـی از مصاحبه  شـوندگان 
بـر اسـاس تجـارب معنویتـی خـود بیان مـی  دارد: مـا همه در 
مقابـل خودمـان و دیگـران مسـئول ایم، بیـکاری دیگـران و 
فقر و فحشـا از سـویی نشـانه بی مسـئولیتی من و شـما است� 
مـن بـا معنویـت ام به ایـن نتیجـه رسـیده ام که هـر کس در 
عمـل می توانـد گوشـه ای از مشـکالت دیگران را با مسـئول 
دانسـتن خـود حـل کنـد� سـرمایه اجتماعی بـه عنـوان منبع 
ملمـوس و مجـازی تعریـف می شـود کـه دسـتیابی بازیگران 
بـه اهـداف را تسـهیل می کنـد و از طریـق سـاختار اجتماعی 
بـه بازیگـران تعلـق می گیـرد� با توجه بـه این گـزاره مرکزی 
کـه شـبکه های روابـط منبعی ارزشـمند را تشـکیل می دهند، 
بسـیاری از بینش هـای نظریـه سـرمایه اجتماعـی نسـبت به 
فعالیت هـای کارآفرینانـه را می تـوان در ادبیـات شـبکه های 
اجتماعـی یافـت� بـه طـور کلـی، مجموعـه ای از بازیگـران 
بیـن آن  پیوندهـای  از  )افـراد و سـازمان ها( و مجموعـه ای 
کـه  می کننـد  تعریـف  را  اجتماعـی  شـبکه های  بازیگـران 
ارتباطـات گسـترده کارآفرینان بررسـی شـده در این پژوهش 

مبیـن ایـن امر اسـت�

نتیجه گیری و تحلیل
بـر خالف نظـر جامعه شناسـان کالسـیک کـه پیش بینی 
کـرده بودنـد دیـن و مذاهب نقشـی در آینده جوامـع نخواهند 
در  غالـب  پارادایـم  عنـوان  بـه  معنویـت،  گفتمـان  داشـت، 
بیـن انسـان ها رواج پیـدا کـرده اسـت� ایـن گفتمان اشـکال 
جسـت وجوی  در  بیسـت ویکم  قـرن  انسـان  دارد�  متفاوتـی 
»معنـای زندگـی« بـه معنویـت بـه عنـوان راهی در سـیراب 
اسـت�  پرداختـه  خـود  ماورایـی  و  روحـی  نیازهـای  کـردن 
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اسـت� تحقیقـات نشـان داده که بیـن معنویت و سـطوح کلی 
سـالمت جسـمی و روانی باالتر، مهارت هـای مقابله ای بهتر، 
افزایـش طـول عمر و سـطوح باالتـر از زندگی کلـی رضایت 
رابطـه مثبـت وجـود دارد ]58[� از سـوی دیگـر، معنویـت بـه 
عنـوان امـری شـخصی، توسـعه یافته، خـارج از دیـن سـنتی، 
سـازمان یافته و تحمل پذیـر تلقـی می شـود ]60[� معنویـت را 
در محـل کار بـه عنـوان افـرادی کـه کار خـود را بـه عنـوان 
مسـیر معنـوی بـه عنـوان فرصتـی بـرای رشـد شـخصی و 
مشـارکت در جامعـه تعریـف می شـود و به شـکل معنـاداری 
معنویـت محل کار با بهبود عملکرد سـازمانی، سـود بیشـتر و 

موفقیـت آن ارتبـاط دارد ]62[� 

پیشنهادهایی به پژوهشگران آتی
بـا توجـه بـه تـالش و کوشـش انجـام شـده در راسـتای 
ابعـاد  و  معنویـت  نقـش  در خصـوص  جامعـی  مـدل  ارائـه 
مختلـف آن بـر کار آفرینـی در ایـن پژوهـش، امـا بـا توجه به 
جدیـد بودن این پژوهش ممکن اسـت کاسـتی و یـا نواقصی 
در آن مشـاهده شـود� بنابرایـن پیشـنهاد می شـود بـا انجـام 
پژوهش هـای زیـر گامـی در راسـتای تکمیـل پژوهش حاضر 
برداشـته شـود �بـا توجـه بـه اینکـه مـدل پارادایـم تشـکیل 
شـده در چرخـه پارادیمـی توصیـف ابعـاد معنویـت و اثـر آن 
بر انگیزه هـا و کارآفرینـی کارآفرینان اسـت، بنابراین پیشـنهاد 
می شـود به وسـیله روش نگرش سـنجی به خصـوص مقیاس 
معنویت سـنجی »پرسشـنامه معنویـت در محیـط کار میلیمن 
و همکارانـش )2003(« و »پرسشـنامه معنویـت، پارسـیان و 
دونینینـگ )2009(« بـه منظـور ارزیابـی اهمیـت معنویت در 
زندگی افراد و سـنجش ابعاد آن سـاخته شـده اسـت و مدلی 
ترکیبـی )کمی-کیفـی( در زمینـه معنویـت بـر  کارآفرینـی، 
طراحـی شـود تـا بتوان بـه درک چندگانـه ای از آن در زندگی 

اجتماعـی دسـت یافت�

معنویـت بـه عنـوان یکـی از ارزش هـای اصلـی در هدایـت 
انسـان امـروزی از جملـه در کارآفرینی نقـش دارد� در جامعه 
سـنتی نـوع دینـی آن مدنظر بـود، اما بـا تحـوالت در جوامع 
جهانی شـدن  جمعـی،  رسـانه های  گسـترش  )صنعتی شـدن، 
و ���( افـراد تعاریـف و برداشـت های متفاوتـی از معنویـت را 
بـرای خود قـرار داده انـد� در میـان یافته های تجربـی به طور 
مختصـر ایـن عناصـر مشـترک وجـود دارد کـه »معنویـت« 
امـری منحصـر بـه دنیـای درون انسـان و منزوی کننـده او از 
جهـان بیـرون نیسـت بلکـه موجـب افزایش شـگرف نیروی 
زندگـی و پیدایـش فراانگیـزه در انسـان می شـود� همین معنا 
را می تـوان در کاربـرد اسـالمی معاصـر واژه »معنویـت« نیز 
مشـاهده کرد� از جمله در سـخنان آیت اهلل خامنه ای این نکته 
بـه خوبـی به چشـم می آید� بـرای نمونه، ایشـان در دیـدار با 
جهادگـران و کشـاورزان در سـال 1382 پیشـرفت های علمی 
و پژوهشـی بسـیار زیـاد را مرهـون روحیه معنوی دانسـتند و 
فرمودنـد: »بلـه، معنویـت دنیای انسـان را هم آبادتـر می کند، 
منتهـا دنیـای سـالم ��� کشـاورزی و دامـداری مـا هـم با این 
روحیـه رونـق واقعی خـود را پیدا خواهـد کرد« ]63[� انسـان 
امـروزی بـه معنـای جدیـدی از ارزش هـا بـا عنـوان معنویت 
روی آورده اسـت� تجـدد موجـب تکثـر نهادها و سـاختارهای 
و  گزینـش  از  جهانـی  در  متجـدد  فـرد  می شـود�  اعتقـادی 
انتخـاب زندگـی می کنـد جایـی کـه بـا جهان انسـان سـنتی 
کـه سرنوشـت محتـوم دارد بـه شـدت متفـاوت اسـت، در 
جامعـه متکثـر انسـان ناگزیـر اسـت کـه نوگـرا بشـود، ایـن 
نـوآوری انسـان متجـدد در ایـن حالت بـه رد حجـت و اعتبار 
سـنت می انجامـد، یکـی از ویژگی هـای اصلـی کار آفرین هـا 
کـه تمـام نظریه پردازهـا بـه آن اشـاره داشـته اند، خالقیـت و 
نـوآوری اسـت که بـا گسـترش معنویت گرایی شـدت آن هم 
بیشـتر شـده اسـت  و همچنیـن نوع دوسـتی بـه طور اساسـی 
ارزش واالی اجتماعـی و تکلیـف اخالقی اجتماعی اسـت که 
تضعیـف آن می توانـد منجـر بـه اختـالل رابطـه ای در جامعه 
شـود� از نظر سـی رایـت میلز یکـی از مسـائل اجتماعی مهم 
جوامـع امـروزی، کاهـش حـس نوع دوسـتی اسـت� بـه ویژه 
در جوامـع شـهری ملمـوس اسـت� بـه همیـن دلیـل توجـه 
بـه موضـوع نوع دوسـتی و چگونگـی تقویـت آن در روابـط 
اجتماعـی بسـیار مـورد عنایت اسـت  و بـا گسـترش معنویت 
نوع دوسـتی هـم در افـراد و هـم کارآفرینـی افزایـش داشـته 
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