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 مقدمه الف) 
ذر از جامعۀ صنعتی به جامعۀ اطالعاتی، همچنین مواجهۀ اقتصادهاي المللی و گ با تحوالت سریع و شتابان محیط بین
، مباحث اساسی و نوینی در 2»فنّاوري اطالعات«و  1»شدن جهانی«هایی همچون  ملی با اقتصاد جهانی و طرح پدیده

 شود که یکی از خصوص راهکارهاي مختلف براي تسریع فرایند رشد و توسعۀ پایدار و رفاه اقتصادي مطرح می
آنها، نقش کارآفرینی و کارآفرینان در این فرایند است. کارآفرینی از مفاهیم جدیدي است که حداقل در محدودة 

هاي مرتبط با این موضوع، قدمتی کوتاه دارد و از  شناسی و سایر مقوله شناسی، روان علوم اقتصاد، مدیریت، جامعه
  )3: 1394(احمدپور داریانی و کریمی، مفاهیم رو به گسترش است.

شناسی تحولی یافته است؛ به طوري  اي در حوزة روان جایگاه ویژه 3آوري در سالهاي اخیر، تاباز سوي دیگر، 
. امروزه انسانها در )586: 2006و همکاران،  4(کمپلشود که هر روز بر شمار پژوهشهاي مرتبط با این موضوع افزوده می

کنند در برابر خطرها و  پناهی کرده، در بسیاري مواقع سعی می یشرایط نامساعد و خطرها و نامالیمتها، احساس ب
، اغلب در »جادوي رایج«موقعیت ناگوار تحمل کنند که پیامد آن، کسب نتایج غیر منتظره است. توانایی اجراي این 

هدید، موضوعی آوري یا توانایی سازگاري مثبت یا ت . تاب)10: 1391(یزدانی، نام دارد» آوري تاب«حوزة علوم اجتماعی 
. یکی از )148: 2008و همکاران،  5(الموندشده است آفرین بررسی شناختی است که در پاسخ فرد به موقعیتهاي مشکل روان

آوري با سالمت روانی  . تاب)30: 1394(احمدپور داریانی و کریمی، آوري آنان است ، تاب6هاي شخصیتی کارآفرینان ویژگی
اي براي  رسد داراي توان بالقوه یکی از متغیرهایی که به نظر می. )97: 1391، زاده (شفیعاردکارآفرینان ارتباط تنگاتنگی د

. معنویت در سرمایۀ )36: 1392پرور و همکاران،  (گلاست 8گرایی باشد، معنویت و معنویت 7شناختی تقویت سرمایۀ روان
رسد اعتقاد به نیروي برتر، مایۀ تسلّی در  به نظر می. )542: 2007و همکاران،  9(لوتانزکند شناختی نقش مهمی را بازي می روان

شرایط دردناك و تهدیدکننده باشد و تحمل شرایط دردناك را تسهیل بخشد؛ معنویت و باورهاي معنوي ممکن 
آوري در  . ادبیات مفهوم تاب)125: 1390(هاشمی و جوکار، است تنها منبع دست یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت باشد

آوري در  شده در زمینۀ تاب راد کارآفرین، در کشور ما محدود و ناشناخته است؛ به طوري که پژوهشهاي انجاماف
آوري در  هاي معنویت اثرگذار بر تاب شمارند. بنابر این، پژوهش حاضر در صدد است مؤلفه افراد کارآفرین، انگشت

  اند، شناسایی و بررسی کند. شده افراد کارآفرین را که به طور هدفمند در شهر قم انتخاب
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  ب) پیشینۀ نظري پژوهش
  . کارآفرینی1

اجتماعی،  - درپی نظام اقتصادي هاي علمی و فنی و چالشهاي پی تغییر و تحوالت دنیاي پرشتاب کنونی در عرصه
هوم تر سیاستگذاران و اندیشمندان به مف کاهش ذخایر زیرزمینی و افزایش فقر و بیکاري را موجبات توجه عمیق

از  يفرد به منحصر ۀمجموع لیارزش از راه تشک جادیفرایند ااند. کارآفرینی عبارت است از  کارآفرینی قلمداد کرده
. از )28: 1384(احمدپور داریانی، دشو یمایجاد رضایتمندي یا تقاضاي جدید  به منجر که از فرصتها يریگ بهرهراي منابع ب

 کرد، بیان علمی صورت به خود نظریات در را خستین بار این مقولهکسی که براي ن نوانعبه  شومپیترطرفی، 
  )16: 1390(حسینی و کاظمی، .داند یمتخریب خالق  فرایند کارآفرینی را

 آوري . تاب2

 يبه سازگار کهاست  نگر شناسی مثبت روانۀ توجه و مطالع مورد بهنجارِهاي  سازهو  میاز مفاه یکی ،آوري تاب
میالدي، اعتقاد بسیاري از پژوهشگران علم  80. تا اوایل دهۀ )18: 2011 1وارد، (هومچالشها اشاره دارد وجود با آمیز موفقیت

هاي بعدي  یبررسنقش مؤثري دارند.  شناختی روانزا، در بروز اختالالت  تنششناسی این بود که رویدادهاي  روان
 ریشود تأث دارد که موجب میي وجود ا کننده لیتعد ، عواملشناختی روانو اختالالت  زا تنشنشان داد که بین رویداد 

انطباق و  يایپو ندیبه فرا شناختی روان آوري تاب. )162: 1388شاطري،  محمدپورو  این يشاکر(بر افراد، متفاوت باشد دادهایرو
  )267: 2006 2(مارتین و مارش،.شود میی گفته مثبت با تجارب تلخ و ناگوار در زندگ يسازگار

  . معنویت3
 اریرا بس دهیپد نیشمول از ا جهان یفیتعر ۀارائ کتاپرست،هاي ادیان ی تنوع معانی و مضامین معنویت از منظر آموزه

توان گفت  می یکل یوجود دارد. در نگاه شتريیب، بر سر برخی از این تعاریف اجماع نظر حال نیا با؛ کند میدشوار 
خاص از  وهايیو موجب ش بخشد یمنسان معنا و هدف غایی فضایل انسانی است که به زندگی ا جمله از تیمعنو

  .)65: 2010و همکاران،  3(بوركشود می یو کل جهان هست گرانیفرد با خود، د انیم وندیباعث پ و ایدر دن یزندگ

  
  ج) پیشینۀ تجربی پژوهش

یک مؤلفۀ معنوي،  بیانگر این است که ارزشهاي مثبت واحد کاري به عنوان )1390(پرور گلو  نادينتایج پژوهش 
و  زاده حسینآورتر بودن آنان در سازمانهاست. به اعتقاد  تبع آن، تاب داراي بیشترین نقش براي وفاداري کارکنان و به

، همسویی با ارزشهاي سازمان و خودآگاهی، به عنوان دو مؤلفۀ معنوي اثرگذار در محیط کار تلقی )1392(یزدانی

                                                
1. Homeward 
2. Martin & Marsh 
3. Burke 
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دهد دو مؤلفۀ  روي تعدادي از دانشجویان دانشگاه آزاد، نشان می )2015(ارانو همک نژاد مهريد. پژوهش شون می
و  احمديروند.  آوري دانشجویان به شمار می بر تاب رگذاریتأثهاي  خودآگاهی و فعالیتهاي داوطلبانه، از جمله مؤلفه

و رفتار شهروند سازمانی مدلی براي مطالعۀ رفتار شهروند عمومی، معنویت «در پژوهش خود با عنوان  )1390(خدامی
، دریافتند که توکل بر خداوند و رضایتمندي فردي، به »در بخش دولتی ایران(پژوهش در شرکت سهامی بیمه ایران)

  هاي معنوي، با ایثارگري و فرمانبرداري رابطۀ مثبت و معناداري دارند. عنوان مؤلفه

ژوهش در مطالعات داخلی، حاکی از اندك هاي پژوهشگران پژوهش حاضر از پیشینۀ پ به طور کلی، بررسی
آوري کارآفرینان است. از سوي دیگر، اگر چه پژوهشهاي بسیاري به بررسی  پیرامون تاب شده بودن پژوهشهاي انجام

، ولی محققان، پژوهشی را که )1394ي، حناآباد؛ 1392زاده و میرعالئی،  (از جمله: تقیندا آوري پرداخته رابطۀ بین معنویت و تاب
  آوري کارآفرینان اشاره کرده باشد، نیافتند. هاي معنویت تأثیرگذار بر تاب آشکارا به شناسایی مؤلفه

بررسی مؤلفان مقاله از پیشینۀ پژوهش در مطالعات خارجی نیز نشان داد که در موضوعات و عناوین پژوهشها، 
ن امر، قدمت تاریخی کارآفرینی در سایر تنوع بیشتري نسبت به مطالعات داخلی وجود دارد. شاید یکی از دالیل ای

آوري کارآفرینان  هاي تأثیرگذار بر تاب هاي مؤلفان، پژوهش مجزایی پیرامون مؤلفه کشورها باشد. با توجه به بررسی
آوري قربانیان  درمانی بر تاب وجود، یکی از پژوهشها به بررسی اثربخشی معنویت صورت نگرفته است؛ با این

شناختی و استرس شغلی کارآفرینان  و پژوهشی دیگر به بررسی رابطۀ بین سرمایۀ روان )2006ران، (پرز و همکاتروما
  اشاراتی داشتند. )2016(رابرت و همکاران، کار تازه

  
  شناسی پژوهش د) روش

منظور  است. به استقراییو داراي رویکردي  کیفی به لحاظ روش، پژوهش حاضر بر اساس نوع هدف، کاربردي و
جامعۀ  .شود تحلیل مضمون استفاده میو شناسایی مدل، از تکنیک  ها مصاحبههاي حاصل از  تحلیل داده و تجزیه

گیري در این پژوهش، به  کنند. نمونه شود که در شهر قم فعالیت می آماري پژوهش، کارآفرینانی را شامل می
ها  م یافته است که کفایت و اشباع دادهها نیز تا جایی تداو صورت هدفمند از نوع نظري بوده است. انتخاب نمونه

هاي بعدي، اطالعات متمایزي را در اختیار آنان نخواهند گذاشت.  صورت گرفته باشد و پژوهشگران دریابند نمونه
مصاحبه، به اشباع نظري رسیدند. به طور کلی گفته شده است که با توجه به زمان  11در نهایت، پژوهشگران با انجام 

هاي  ، ویژگی1. جدول )1996 1(کاول،نمونه براي انجام مصاحبه کافی خواهد بود 15±10دسترس، تعداد  و منابع قابل
  دهد. آماري را نمایش می  شناختی نمونۀ جمعیت

  

  
                                                

1. Kvale 



  
  
  

  
  267 آوري در افراد کارآفرین ي معنویت اثرگذار بر تابها مؤلفهشناسایی 

 شوندگان شناختی مصاحبه هاي جمعیت : ویژگی1جدول 

 
 
  

آوري در افراد  هاي معنویت اثرگذار بر تاب با توجه به مسئلۀ اصلی پژوهش، سؤال پژوهش این است که: مؤلفه
  اند؟ کارآفرین کدم

کمی  هشدر پژوپژوهشهاي کیفی وجود دارد.  1ها و رویکردهاي گوناگونی نسبت به روایی و پایایی نظریه
سنجد. اما این تعریف  توان روایی را اینگونه تعریف کرد که پژوهش دقیقاً چه اندازه آنچه قرار است بسنجد را می می

در پژوهشهاي کیفی چندان جایگاهی ندارد؛ زیرا هدف، ارزیابی و سنجش چیزي نیست؛ بلکه درك و شناخت 
ة روایی و پایایی، در پژوهشهاي کیفی باید از واژة پردازان معتقدند که به جاي دو واژ موضوعی است. نظریه

اي حیاتی در فرایند مصاحبه است. پایایی، به همسانی  ها، مرحله اعتمادپذیري استفاده کرد. تعیین اعتبار و پایایی یافته
انی گفته شود. اعتبار به میز نتایج حاصل از مصاحبه و اعتبار و توانایی مصاحبه در سنجش اهداف مد نظر اطالق می

موضوعی(پایایی  شود که یک روش قادر است هدف مطالعه را بسنجد. در پژوهش حاضر، از روش توافقی درون می
ها استفاده شد. براي این منظور، از یک مدرس دانشگاه که بر  بین دو کدگذار/ارزیاب) براي محاسبۀ پایایی مصاحبه

ار پژوهش(کدگذار) در این پژوهش مشارکت کند. موضوع پژوهش اشراف داشت، درخواست شد به عنوان همک
موضوعی را که به عنوان  سپس محققان به همراه همکار پژوهش، سه مصاحبه را کدگذاري و درصد توافق درون

  رود، با استفاده از فرمول ذیل محاسبه کردند. شاخص پایایی پژوهش به کار می

  موضوعی = درصد توافق درون  
  حاسبۀ پایایی بین دو کدگذار: م2جدول 

گرفته در پژوهش، با  هاي انجام کدگذار براي مصاحبه شود، پایایی بین دو مشاهده می 2طور که در جدول  همان
 ،)1996(کاول، درصد است 60درصد است. با توجه به اینکه میزان پایایی بیش از  80ده از فرمول ذکرشده، برابر با استفا

  توان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل مصاحبۀ کنونی مناسب است. شد و می تأییدها  قابلیت اعتماد کدگذاري

  
  

                                                
1. Reliability and Validity 

  جنسیت  سطح تحصیالت  نوع تحصیالت
  رنف 7  مرد  نفر 7  لیسانس به پایین  نفر 3  مدیریتی

  نفر 3  زن  نفر 4  لیسانس به باال  نفر 8  غیر مدیریتی

  کدگذار (درصد) پایایی بین دو  تعداد توافقات  تعداد کدها  کد مصاحبه  ردیف
1  3S  22  9  82  
2  5S  29  11  76  
3  9S  21  9  89  

  80  29  72  کل
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  هاي پژوهش هـ) یافته
ها یک شماره داده شد. براي تجزیه و  ي حاصل از مصاحبه، به هر یک از مصاحبهها سازي و تایپ داده پس از پیاده

ها از روش تحلیل مضمون که در پژوهشهاي کیفی کاربرد زیادي دارد، استفاده شد. بر این  تحلیل متن مصاحبه
ه سؤال اصلی حقیقت پاسخ ب ها مکرر خوانده شدند و مطالب مرتبط و مورد عالقۀ پژوهشگران که در اساس، مصاحبه

ها بر حسب مصاحبه  شده کدگذاري شد.کدگذاري داده پژوهش بودند، مشخص شدند. سپس دادهاي کیفیِ انتخاب
گذاري، پژوهشگران با استفاده   شده بود، انجام شد. پس از اتمام مرحلۀ کد هاي مرتبط با آن، که قبالً تعریف و شماره

از آن، مضامین فرعی را که بیشترین  انتخاب کردند و پس 1باز خالقیت خود، براي هر یک از کدها، یک برچس
هاي جدید پرداختند. در  قرابت معنایی و مفهومی را نسبت به هم داشتند، کنار هم قرار داده و به خلق معانی و واژه

بندي کردند. مضامین اصلی همان پاسخ به سؤاالت  حقیقت؛ مضامین فرعی را در قالب مضامین اصلی دسته
ها در  . نماي کلی از فرایند تحلیل داده)1390جعفري و همکاران،  (عابدياند شده هاي کیفی استخراج که از داده اند پژوهش

  است. شده دادهنشان  1شکل 

 
  

  
  ها : فرایند تحلیل داده1شکل 

اصلی در  ها، از ارائه همۀ آنها خودداري شده و صرفاً نحوة استخراج یکی از مضامین دلیل حجم باالي داده به
شود. همچنین با توجه به اینکه تکرار کدهاي اولیۀ مستخرج از  سایر اطالعات ارائه می همراهبه  3قالب جدول 

نتایج نهایی نیز در  2ارائه شده است. 4ها تا حد زیادي بیانگر اهمیت آنهاست، فراوانی تکرار آنها در جدول  مصاحبه
  است. شده دادهنشان  2 3و نمودار 5جدول 

  

  

  

  

  

  
  

                                                
1. Label 

  جایی برخی مضامین تنظیم شده است. سنجی دربارة تناسب بین مضامین اصلی و فرعی و حذف، ادغام یا جابه بعد از یک مرحله خبره 4و  3. جدول 2
  اصل شود.ها در یک مرحله اعتبارسنجی شد تا مدل نهایی مندرج در این پژوهش ح . مدل حاصل از نتایج مصاحبه3

 مضامین اصلی کدهاي اولیه ن فرعیمضامی
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  اي از فرایند استخراج مضامین اصلی : نمونه3جدول 

  
  : فراوانی تکرار کدها (مضامین فرعی)4جدول 

  فراوانی تکرار کدها  اولیه کدهاي  ردیف  فراوانی تکرار کدها  کدهاي اولیه  ردیف

  1  توانمندسازي انسانی  26  3  صادق بودن  1
  4  امید به خداوند  27  3  فروتنی  2
  4  امید به موفقیت  28  4  مردمی بودن  3
  1  امید به آینده  29  3  کار بودندرست  4
  3  حلم و بردباري  30  5  پویاي در کار  5
  2  ی  از دیگرانپوش بیع  31  2  پذیريمسئولیت  6
  5  ایمان و تدین عملی کارآفرین  32  2  بات هیجانیث  7
  3  نداشتن حب جاه و مقام  33  3  يریمخاطره پذ  8
  2  نیات و تمایالت اخروي و الهی  34  3  گراییوجدان  9

  5  رشد و تعالی فردي  35  1  یطلب قیتوفنیاز به   10
  4  رعایت اصول اخالقی  36  6  خودباوري  11
  4  هاي دینیرعایت آموزه  37  9  تمایل یا روحیۀ دگرخواهی  12
  4  سازي) کار بامعنا (یگانه  38  4  تقرب الهی  13
  7  تمایل به فعالیتهاي خیرخواهانه  39  3  کار براي خداوند  14
  4  مراقبه  40  3  نوعدوستی  15
  3  باور به قدرت الهی  41  4  حمایت از تولیدات داخلی  16
  2  دعا و نیایش  42  6  تعهد به مردم  17
  5  موفقیت در کار  43  4  تعهد ملی  18
  4  درآمد مطلوب  44  7  تالش مجاهدانه  19
  2  مستقل بودن  45  5  آفرینی براي جامعه ارزش  20
  2  فعالیتهاي اجتماعی  46  1  دردآشنایی  21
  2  تعهد به خانواده  47  6  يارزخدمتگروحیه   22
  5  توسل به ائمه  48  5  شناسیوظیفه  23
  7  تعالیتفکر م  49  2  دوري از مفاسد اجتماعی  24
        2  براي جامعه آفرینی ثروت  25

  مضمون اصلی  مضامین فرعی  قولهاي مرتبط با آن کدهاي اولیه و نقل
  است. آفرینی نوعی عبادت و ارزش کارآفرینی

آفرینی براي  ارزش
  جامعه

  مداري زشار

، شعاري است که باید کارآفرینان دنبال نمایند تا یک »میورآ یدرمما از هوا پول «ها  شعار آمریکایی
  ي را براي کشور ایجاد کنند.ا افزوده ارزش

مصرف هر کاالي خارجی یعنی بیکاري یک کارگر ایرانی، در این هنگام است که کارآفرینان باید بدانند 
یابد، بلکه نیازمند افزایش کیفیت کاالهاست. کاالهاي داخلی با شعار تحقق نمیرغبت مردم به مصرف 

حمایت از تولیدات   از تولیدات داخلی حمایت کنند. تیفیباکبنابر این، باید با ارائه محصوالت 
  داخلی

تا محتاج با توجه به تحریمهایی که از طرف کشورهاي بیگانه وجود دارد باید از محصوالتی را تولید نمایم 
  بیگانگان نباشیم.

از آن این است که در جامعه باید  تر مهمکند، ولی  کارآفرینی در رسته تولید و خدمت به مردم کار می
  ثروت ملی ایجاد گردد.

براي  آفرینی ثروت
  جامعه
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  آوري در افراد کارآفرین) هاي معنویت اثرگذار بر تاب : مضامین فرعی و مضامین اصلی (مؤلفه5جدول 
  مضامین فرعی  مضامین اصلی

  مداري ارزش
ي جامعه، دردآشنایی، آفرینی برا نوعدوستی، حمایت از تولیدات داخلی، تعهد به مردم، تعهد ملی، تالش مجاهدانه، ارزش

  آفرینی و توانمندسازي انسان  شناسی، دوري از مفاسد اجتماعی، ثروتروحیۀ خدمتگزاري، وظیفه

  ی، خودباوريطلب قیتوفگرایی، نیاز به پذیري، وجدان پذیري، ثبات هیجانی، مخاطرهپویایی در کار، مسئولیت  خودآگاهی

  هاي دینیعایت اصول اخالقی و رعایت آموزهتفکر متعالی، رشد و تعالی فردي، ر  فرزانگی
  روحیه یا تمایل دگرخواهی، تقرب الهی و کار براي خداوند  هدف متعالی

  موفقیت در کار، درآمد حالل، مستقل بودن، فعالیتهاي اجتماعی و تعهد به خانواده  رضایتمندي فردي
  توسل به ائمهمراقبه، باور داشتن به قدرت الهی، دعا و نیایش و   توکل و توسل

  صادق بودن، فروتنی، مردمی بودن و درستکار بودن  مداري اخالق
  سازي) و تمایل به فعالیتهاي خیرخواهانه کار بامعنا (یگانه  فعالیتهاي داوطلبانه

  ایمان و تدین عملی کارآفرین، نداشتن حب جاه و مقام و نیات و تمایالت اخروي و الهی  گرایی آخرت
  موفقیت، امید به خداوند و امید به آینده امید به  امیدواري
  پوشی از دیگرانحلم و بردباري و عیب  سعۀ صدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

  ها : مدل پژوهش؛ برگرفته از نتایج مصاحبه2شکل 
  

  

  

  

آوري در تاب
 افراد کارآفرین

 مداريارزش

 فعالیتهاي داوطلبانه

 رضایتمندي فردي

 خودآگاهی

 هدف متعالی

 توکل و توسل

 گراییآخرت

 امیدواري

 صدر ۀسع

 فرزانگی

 مدارياخالق

 معنویت
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  اعتبار سنجی مدل
عتبار سنجی ها، مدل مذکور بار دیگر در قالب پرسشنامۀ ا نتایج مصاحبه بر اساسآمده  دست پس از طراحی مدل به

قرار گرفت تا نظرات آنان در خصوص تناسب مضامین فرعی با  1نفر از خبرگان دانشگاهی 10مدل، در اختیار 
مضامین اصلی اخذ شود. در این پژوهش، براي تعیین اعتبار مدل از روایی سازه به روش صوري استفاده شده است. با 

. )1374(دالور، نظران، مدل داراي اعتبار است از خبرگان و صاحب درصد 75 تأیید، در صورت )1995(بیلیمنتوجه به نظر 
افزار اکسل، میانگین نظرات خبرگان به عنوان درصد تناسب مضامین، محاسبه و تناسب یا عدم  لذا با استفاده از نرم

  ارائه شده است. 6تناسب مضامین در جدول 

  اصلی وتحلیل کمی تناسب مضامین فرعی با مضامین : تجزیه6جدول 
  یا رد تناسب تأیید  میانگین (درصد تناسب)  مضمون فرعی  مضمون اصلی  ردیف

  مداري اخالق  1

  تأیید  %82  صادق بودن
  تأیید  %80  فروتنی

  تأیید  %86  مردمی بودن
  تأیید  %90  درستکار بودن

  خودآگاهی  2

  رد  %71  پویایی در کار
  تأیید  %76  پذیريمسئولیت

  تأیید  %81  ثبات هیجانی
  تأیید  %79  يریمخاطره پذ

  تأیید  %84  گراییوجدان
  تأیید  %77  یطلب قیتوفنیاز به 

  تأیید  %92  خودباوري

  هدف متعالی  3
  تأیید  %95  یدگرخواهتمایل یا روحیۀ 

  تأیید  %90  تقرب الهی
  تأیید  %82  کار براي خداوند

  امیدواري  4
  تأیید  %93  امید به خداوند

  تأیید  %86  به آیندهامید 
  تأیید  %86  امید به موفقیت

  مداري ارزش  5

  تأیید  %82  ینوعدوست
  تأیید  %86  حمایت از تولیدات داخلی

  تایید  %84  تعهد به مردم
  تایید  %84  تعهد ملی

  تأیید  %86  تالش مجاهدانه
  تأیید  %80  آفرینی براي جامعه ارزش

  تأیید  %76  ییدردآشنا
  تأیید  %91  يارزخدمتگیه روح

                                                
  و حدیث و الهیات. یهاي رفتار سازمانی، مدیریت کارآفرینی، علوم قرآن نظران دانشگاهی در رشته اساتید و صاحب شامل. 1
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  تأیید  %80  شناسیوظیفه
  تأیید  %78  دوري از مفاسد اجتماعی

  تأیید  %89  براي جامعه آفرینی ثروت
  تأیید  %75  توانمندسازي

  صدرسعۀ   6
  تأیید  %86  حلم و بردباري

  تأیید  %78  پوشی از دیگرانعیب

  گرایی آخرت  7
  تأیید  %74  ایمان و تدین عملی کارآفرین

  تأیید  %80  نداشتن حب جاه و مقام
  تأیید  %79  نیات و تمایالت الهی و اخروي

  فرزانگی  8

  تأیید  %80  رشد و تعالی فردي
  تأیید  %76  رعایت اصول اخالقی

  تأیید  %79  هاي دینیرعایت آموزه
  تأیید  %94  تفکر متعالی

  فعالیتهاي داوطلبانه  9
  تأیید  %82  بامعناکار 

  تأیید  %83  تمایل به فعالیتهاي خیرخواهانه

  توکل و توسل  10

  تأیید  %86  مراقبه
  تأیید  %87  باور داشتن به قدرت الهی

  تأیید  %88  دعا و نیایش
  تأیید  %91  توسل به ائمه

  رضایتمندي فردي  11

  تأیید  %84  موفقیت در کار
  تأیید  %86  درآمد حالل
  تأیید  %87  مستقل بودن

  تأیید  %91  عهد به خانوادهت
  تأیید  %83  فعالیتهاي اجتماعی

نشان داده شده است، در مورد تناسب مضامین فرعی با مضمون اصلی، تنها تناسب  6طور که در جدول  همان
تغییر یافت. با توجه به » آوري تاب«رد شد که طبق نظر خبرگان، این عبارت به » پویایی در کار«مضمون فرعی 

مدل نهایی پژوهش  به عنوانها  یین اعتبار مدل و نظرات خبرگان دانشگاهی، مدل حاصل از نتایج مصاحبهجدول تع
  شد. تأیید

  
  گیري و) بحث و نتیجه

  مداري . ارزش1
مداري است.  آوري در افراد کارآفرین که در حوزة ارزشی قرار گرفته، ارزش اولین مؤلفۀ معنویت اثرگذار بر تاب

هاي  ها، نیازها و سختگیري ناي تمایل و معیار مبین گرایش فرد به هنگام انتخاب، به اولویتها، انگیزهمداري به مع ارزش
، کسی که دوستدار ماشین است، ارزشش به همان میزان است. کسی که دوستدار مثالراي بشود.  فردي مربوط می

دهد که به نفع جامعه باشد؛ مانند  ی اهمیت میاش نفع رساندن به جامعه باشد، به ارزشهای جامعه بوده و اولویت اصلی
هاي این پژوهش، کارآفرینانی که اولویت و انگیزة اصلی  یافته بر اساسآفرینی براي جامعه.  آفرینی و ثروت ارزش
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آفرینی براي جامعه و... اهمیت  آفرینی و ثروت آنان نفع رساندن به جامعه باشد، به ارزشهایی مانند نوعدوستی، ارزش
و از میزان  کنند ي مسیر کارآفرینی، بنا به ارزش انتخابی خود، مقاومت میرو شیپه، در برابر مشکالت داد

  شوندگان چنین اشاره شده است: هاي مصاحبه اي از این مطلب، در گفته آوري باالیی برخوردارند. نمونه تاب

  »کارآفرینی یعنی ایجاد یک ارزش افزوده براي ملت...«...
گذارد. از دیدگاه  کند و بر آن صحه می هاي این پژوهش را پشتیبانی می ، یافته)1390(پرور گل و ناديپژوهش 

ۀ معنوي، داراي بیشترین نقش براي وفاداري کارکنان در مؤلفیک  به عنوانآنان، ارزشهاي مثبت واحد کاري 
مداري را در محیط کار  ۀ ارزشمؤلف ریتأثنیز  )1392(یزدانیو  زاده نیحسسازمانهاست. از سوي دیگر، نتایج پژوهش 

  اثبات کرده است.

  گرایی . آخرت2
گرایی، اصلی از  گرایی آنان است.آخرت آوري در افراد کارآفرین، آخرت ۀ معنویت اثرگذار بر تابمؤلفدومین 

وهش، هاي این پژ یافته بر اساساصول مدیریت اسالمی و برگرفته از اصل ایمان به معاد و حیات پس از مرگ است. 
تولید،  نظر ازشود که آثار نیک فراوانی چه  گرایی تلقی می ایمان و تدین عملی کارآفرین یکی از نمودهاي آخرت

ها شامل:  یناراحتگذارد. کاهش  ها بر جاي می کاهش ناراحتی نظر ازنیکو ساختن رابط اجتماعی و چه  نظر ازچه 
شود مسیر کارآفرینی براي آنان  رآفرین است که باعث میهاي افراد کا تحمل رنجها، مصائب، شکستها و ناکامی

ی از خصلتهایی است که موجب نافرمانی پروردگار اطلبیدنو توان باالیی براي طی کردن این مسیر بیابند.  هدآسان ش
اه و مقام نداشتن حب ج دیمؤهاي این پژوهش،  . اما یافتهاند به فکر پست و مقام و ریاست اطلبیدنشود؛ زیرا افراد  می

و تمایالت الهی و اخروي افراد کارآفرین است. کارآفرینی که در پی پست و مقام نباشد، شکستهاي مسیر 
کند شکستها را به خود نسبت دهد،  دهد، بلکه با ویژگی کنترل درونی سعی می کارآفرینی را به دیگران نسبت نمی

د؛ زیرا معتقد است رسیدن به حیات جاویدان؛ یعنی تحمل آوري خود را افزایش ده در برابر آنها مقابله کند و تاب
  شوندگان چنین اشاره شده است: هاي مصاحبه اي از این مطلب، در گفته هر مشکلی. نمونه

  »براي رسیدن به آخرت باید از دنیا گذشت...«... 

پژوهش را  نمونۀ آماري رانمونۀ آماري پژوهش است؛ زی ریتأثگرایی، تحت  ۀ آخرتمؤلفگفتنی است که 
  زمینه و بستر مذهبی استان قم بوده است. ریتأثشدند و این نتایج تا حد زیادي تحت  کارآفرینان شهر قم شامل می

  . امیدواري3
آوري در افراد کارآفرین، امیدواري است. منظور از امیدواري؛  ي معنویت اثرگذار بر تابها مؤلفهدستۀ سوم از 

بر یی ایجاد گذرگاههایی براي رسیدن به اهداف و آرزوها و امید به خداوند است. داشتن دید مثبت به آینده، توانا
ي در بر ندارد و آیندة آن ریتأثهاي این پژوهش، اگر کارآفرینی بر این باور باشد که کارش هیچ  یافته اساس

 نیاگر کارآفرولی  کند. وجود ندارد، به انجام آن اقدام نمی شده نییتعنامشخص است و احتمال رسیدن به اهداف 
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اي از این مطلب، در  کند. نمونه گذار خواهد بود، به امید دستیابی به آن اقدام میریتأثباشد که کار وي  دواریام
  شوندگان چنین اشاره شده است: هاي مصاحبه گفته

 قابل ریغاي که آیندة آن با تحریمهاي پیش رو  مقاومتی در جامعه اقتصادکارآفرینی یعنی ایجاد یک «... 
  »ه و خود آن را بسازیم...بود دواریامی است. بنابر این، ما باید نسبت به آینده نیب شیپ

  مداري . اخالق4

د(مانند صداقت و کن مداري، اصول و موازینی است که رفتار و حرکت درست و غلط را تعریف می اخالق
تواند پایبند معیار ثابتی باشد،  خالق عملی نمیعملی، ا نظر ازگذارد.  یی) و نقطۀ تمایز آن را به نمایش میدروغگو

، رو نیا ازرفتار باشد.  مسائلتواند چیزي جز ایجاد ابداعات و ابتکارات روزانه در برابر  بلکه امري انسانی است و نمی
ی مداري است؛ ول از اخالق اي نمونه. صادق بودن و درستکار بودن، اند ي یک سکهرو دومداري و کارآفرینی  اخالق

اي درونی و باطنی در عمق جان و روح  استمرار رفتاري خاص مانند صداقت، دلیل بر آن است که این رفتار ریشه
شود،  مداوم از انسان صادر می طور بهی؛ کارهاي خوبی که عبارت بهنامند.  فرد یافته که آن را فرزانگی می

ینکه صداقت خوب است و عمل کردن به آن مداري یعنی دانستن ا گرفته از فرزانگی است؛ زیرا اخالق نشئت
  مکرر یعنی فرزانگی. صورت به

و در برابر مشکالت،  اند هاي این پژوهش، کارآفرینان برخوردار از خصلت صداقت، پرطاقت یافته بر اساس
اعث هایی است که ب ی از ویژگیکشوند. فروتنی کارآفرینان نیز ی قدرتمند ظاهر شده و با اولین مانع، ناامید نمی

، در برابر دیگران اند باك یبکه مصمم، وفادار و  حال نیع درشود؛ زیرا کارآفرینان فروتن  تحمل مشکالت می
. نتایج این بخش نیز تا حد شوند ظاهر می آور تابفروتن بوده و احساس عجز و ناتوانی در برابر مشکالت ندارند و 

شوندگان  هاي مصاحبه اي از این مطلب، در گفته است. نمونهزیادي تحت تأثیر زمینه و بستر مذهبی استان قم بوده 
  چنین اشاره شده است:

  ...»کنند می یکوبیکوچک سپرده شود، پستها پا يبزرگ به انسانها يکه پستها یزمان«...

  . فرزانگی5
رت است از: آوري در افراد کارآفرین، فرزانگی است. فرزانگی عبا هاي معنویت اثرگذار بر تاب یکی دیگر از مؤلفه

گرفته از مقولۀ فرزانگی است؛ زیرا  زند، نشئت ي و تعهد(دانایی و تعهد). کارهاي خوبی که از انسان سر میروشنفکر
مرتب آن کارها را تکرار  طور بهي خوب است، در طول زندگی نیز کار چهدانند  فرزانه عالوه بر اینکه می افراد

آوري در افراد کارآفرین، این است که  مؤلفۀ فرزانگی بر تاب یکی از دالیل اصلی اثرگذار بودنکنند.  می
کارآفرینان برخوردار از دو خصلت دانایی(تفکر متعالی) و تعهد(نسبت به رعایت موازین اخالقی و دینی)، 

تر  زیرا ایمان دارند با یاري خداوند، تحمل مشکالت برایشان آسان اند؛ آورتر از افراد فاقد این دو خصلت تاب
  شوندگان چنین اشاره شده است: هاي مصاحبه اي از این مطلب، در گفته نمونهشود.  می
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  »مفهوم خواهد بود... تا زمانی که اصول اخالقی در کاري رعایت نگردد، معنی انسانیت بی«... 

و  چندلرآوري در افراد کارآفرین اشاره نشده است. تنها  در هیچ یک از مطالعات به تأثیر مؤلفۀ فرزانگی بر تاب
معنوي و به معناي رشد تمامیت و شکوفایی یک فرد،  اي مؤلفه به عنوان، از فرزانگی قدسی 1991همکاران در سال 

که داند  مینکته را  نی(حکمت) ندارد و تنها ایقدس یساحت فرزانگاند. صاحب این قلم، ورودي در  سخن گفته
رف وحیانی، نیازمند مجاهدتهاي روحانی و پرهیز از عالیۀ حکمت، عالوه بر فهم عمیق معا به مدارج یابیدست
باشد تا به ظرف حکمت متعالی بدل شود. اما  نگر آسماني نفسانی است. روح باید پاکیزه و پذیرنده و شهایآال

و به مرحلۀ حکمت  شده دیتولاز طریق اندیشگاههاي کارآفرینان  مند نظامو  افتهی سازماني ا گونه بهفرزانگی عرفی 
  است، نرسیده است. مقام یعالتص انسانهاي که مخ

  . هدف متعالی6
هدف در اصطالح، آوري در افراد کارآفرین، داشتن هدف متعالی است.  هاي معنویت اثرگذار بر تاب از دیگر مؤلفه

د ساز ي خود سوق داده و متمرکز میسو بهي افکار، احساسات و امکانات فرد را ها روینایده و آرمانی است که تمام 
ی و وصال به حضرت دوست باشد، نمودهایی از داشتن هدف متعالی دگرخواهها در راستاي  دادن و اگر این سوق

ی(خدمت دگرخواهمند روحیۀ ارزشهاي این پژوهش، کارآفرینانی که از خصلت بسیار  یافته اساس برشود.  تلقی می
نا به فرمودة حضرت علی(ع): هر کس به مردم آورترند؛ زیرا ب به خلق خدا) برخوردارند، در برابر مشکالت تاب

گیرد و تحمل مشکالت برایش سهل و آسان  ی انجام میآسان بهشود و کارهایش  نیکی کند، عاقبتش نیکی می
راههاي رسیدن به خداوند است. اندیشۀ رسیدن به  نیتر مهمۀ جمل ازشود. بدون تردید، خدمت به خلق خدا  می

گرداند. با توجه به این موارد، داشتن این دو خصلت  شکالت را بسیار آسان میخداوند، سنگ را آب و تحمل م
آوري در برابر مشکالت؛ زیرا وعدة خداوند نیز همین است. دستگیري بنده و  در افراد کارآفرین یعنی تاب باارزش

  شوندگان چنین آمده است: هاي مصاحبه اي از این مطلب، در گفته نمونهدستگیري خداوند. 

  ». کارآفرینی نوعی عبادت است، عبادت یعنی خدمت به خلق خداوند...«..

  . خودآگاهی7
عبارت آوري در افراد کارآفرین، خودآگاهی است. خودآگاهی  هاي معنویت اثرگذار بر تاب یکی دیگر از مؤلفه

نقاط قوت و ضعف، هاي این پژوهش، کارآفرینانی که نسبت به  یافته بر اساس: دانش و ادراك فرد از خود. ازست ا
مسیر  دانند یم قطعاًخود در برابر مشکالت شناخت کافی داشته باشند،  مقاومتعواطف و احساسات و میزان 

ها و شناختی که از  طلبد. بنابر این، با توجه به توانایی کارآفرینی، مسیري است که آستانۀ تحمل بسیار باالیی را می
اند که نسبت به  آورتر از کسانی بینند و در مقابل مشکالت، تاب در خود می ، توان مقابله با مشکالت رادارند خود

  شوندگان چنین اشاره شده است: هاي مصاحبه اي از این مطلب، در گفته خود شناخت ندارند. نمونه

  »فردي که به خود اطمینان دارد، محتاج تعریف دیگران نیست...«...
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هاي معنویت  نیز خودآگاهی را یکی از مؤلفه )2015(و همکاران دنژا مهريهاي این پژوهش،  یافته دأییتدر 
هاي  نیز از خودآگاهی به عنوان یکی از مؤلفه )1392(و یزدانی زاده حسیندانند.  آوري دانشجویان می تأثیرگذار بر تاب
  کنند. دانشگاه آزاد اسالمی یاد می 13آوري کارکنان و اعضاي هیئت علمی منطقه  معنویت در تاب

  توکل بر خداوند و توسل به ائمه(ع) .8
توان مرز معنویت و عدم آن را  در افراد کارآفرین، توکل و توسل است. می آوري تابي اثرگذار بر ها مؤلفهاز دیگر 

ایمان به خداوند یگانه و عدم آن دانست. خداوند متعال نه تنها سرچشمۀ وجود، بلکه سرچشمۀ معناي عالم است. لذا 
اساس آنچه در معارف  شود. از سوي دیگر، بر ، تحمل تمام مشکالت براي انسان سهل و آسان میبا توکل به او

شود.  ها و مشکالت، با توسل به هر یک از معصومین(ع) برطرف می ها و سختی اسالمی آمده است، همۀ هم و غم
هاي پیش رو مقابله کرده و  ختیتوانند با س راحتی می کارآفرینان نیز با توکل به خداوند و توسل به ائمه(ع) به

  شوندگان چنین اشاره شده است: ي مصاحبهها در گفتهاي از این مطلب،  آورتر شوند. نمونه تاب

  »شود... می تر راحتبا توکل بر خداوند و توسل به ائمه، بسیاري از مشکالت مسیر کارآفرینی «... 

  همخوانی دارد. )1390(خدامیو  احمديهاي  نتایج این پژوهش با نتایج یافته

  . فعالیتهاي داوطلبانه9
آوري افراد کارآفرین، انجام فعالیتهاي داوطلبانه است. مراد از فعالیتهاي  هاي معنویت اثرگذار بر تاب از دیگر مؤلفه

داوطلبانه در این پژوهش، تالش براي رسیدن به هدف متعالی و انجام فعالیتهاي خیرخواهانه است؛ زیرا انجام چنین 
کند. یکی از دالیل  رهایی به نفع فرد، جامعه و فرهنگ عمومی است و به حفظ سالمت روانی کمک شایانی میکا

، این فعالیتها را اند داوطلبانهاست که کارآفرینانی که به دنبال فعالیتهاي  نیادر این پژوهش،  مؤلفهاثرگذار بودن این 
دهند؛ لذا نسبت به کسانی که تمایلی به انجام اینگونه  انجام می و با هدف خیر رساندن به دیگران ارادهاز روي میل و 

شوندگان چنین اشاره  هاي مصاحبه اي از این مطلب، در گفته آوري باالتري برخوردارند. نمونه فعالیتها ندارند، از تاب
  شده است:

  »کارهاي خیر هر انسانی باید از روي میل و ارادة وي باشد...«...

، مؤلفۀ فعالیتهاي داوطلبانه را به عنوان یک مؤلفۀ )2015(و همکاران نژاد مهرياي این پژوهش، ه یافته دأییتدر 
  کنند. آوري دانشجویان مطرح می معنوي تأثیرگذار بر تاب

  مندي فردي. رضایت10
ي آوري در افراد کارآفرین، رضایتمندي فردي است. رضایتمند هاي معنویت اثرگذار بر تاب یکی دیگر از مؤلفه

 مؤلفهاز دالیل اصلی اثرگذاري این فردي عبارت است از: احساس مثبت درونی ناشی از زندگی کاري و شخصی. 
رو شدن  ، از روبهاند آوري در افراد کارآفرین این است که کارآفرینانی که به دنبال خوشبختی و رضایتمندي بر تاب
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تواند به جایگاه و موقعیتی  رو شدن با آنها می الت و روبهمشک تحمل باباور دارند که  رابا مشکالت ترسی ندارند؛ زی
شوندگان چنین اشاره شده  هاي مصاحبه اي از این مطلب، در گفته نمونه کشیدند، برسند. که همواره انتظار آن را می

  است:

  »کارآفرین خوشحال یک کارآفرین کارا است...«...

مؤلفۀ رضایتمندي فردي(احساس مثبت درونی) را به  نیز )1390(خدامیو  احمديهاي این پژوهش،  یافته دأییتدر 
  اند. معنوي تأثیرگذار معرفی کردههاي  عنوان یکی از مؤلفه

  . سعۀ صدر11
آوري در افراد کارآفرین، سعۀ صدر است. منظور از سعۀ صدر یا شرح صدر،  آخرین مؤلفۀ معنویت اثرگذار بر تاب

ي دشوارکارآفرینان مسیر  که  آنجا ازنتایج این پژوهش،  بر اساسست. توان بیشتر در درك مشکالت و تحمل آنها
شود.  ، امري ضروري تلقی میرو شیپکنند تا به موفقیت دست یابند؛ بنابر این، مقاومت در برابر مشکالت  را طی می

ۀ صدر ها یکی از نمودهاي ارزشمند سع مقاومت و پایداري در برابر مشکالت و مضطرب نشدن و تحمل دشواري
اي از این مطلب، در  ست. نمونهمتهاینامالها و  ترین دشمن سختی قوي به عنوانشود؛ زیرا حلم و بردباري  تلقی می

  شوندگان چنین اشاره شده است: هاي مصاحبه گفته

مسیر کارآفرینی، مسیري است دشوار و با مشکالت گوناگون. فرد کارآفرین باید در برابر این مشکالت، «... 
  »استقامت پیشه نماید تا به نتیجه دلخواه خود برسد... صبر و

  باشد. گرفته قراررسد این مؤلفۀ نیز تحت تأثیر زمینه و بستر مذهبی شهر قم  به نظر می

  پیشنهادها و محدودیتهاي پژوهش

؛ نوعی محدودیت براي آن محسوب واقع دراین پژوهش مانند سایر پژوهشهاي کیفی، قابلیت تعمیم ندارد و 
  ی دنبال شود.حاضر در فاز کمسازي روش در مطالعات آتی، پژوهش  با مثلث شود می. لذا پیشنهاد شود یم

گیري از نتایج آن براي سایر شهرها باید  ، در بهرهرو نیا ازاست؛  گرفته شکلاین پژوهش در یک مکان مذهبی 
ي ها مؤلفهود تا با مقایسۀ نتایج بتوان شود موضوع این پژوهش در سایر شهرها نیز اجرا ش دقت شود. پیشنهاد می

  آوري افراد کارآفرین اجرا کرد. معنویت را بر تاب
این پژوهش نیز با محدودیت رایج پژوهشهاي  واقع درشود؛  نمونۀ آماري این پژوهش، افراد زیادي را شامل نمی

ها را شکل دهند که این  ش و مقولهپژوه نظر مدکیفی مواجه است. شاید افراد منتخب نتوانسته باشند تمام مفاهیم 
شود این پژوهش در فاز کمی و با نمونۀ آماري  دهد. در این راستا پیشنهاد می مسئله، امکان تعمیم نتایج را کاهش می

  بیشتري اجرا شود.
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