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  چكيده
، كارآفرينان، عوامل موفقيت و شكست آنان و ساير بحث هاي مرتبط با تاكنون مطالعات زيادي در خصوص كارآفريني

كمتر به چشم كه مربوط به دانش كارآفريني باشد اما مطالعه تطبيقي بين ادبيات غربي و اسالمي . آن انجام گرفته است
قايسه به صورت بوده واين م با اين رشته بحث هاي پراكنده و غير مرتبط در صورت وجود، به صورتمي خورد و يا 

 كارآفريني را با ، دنباله داري تا با شروع مطالعاتد برآننمقاله حاضرمحققين . صحيح، منطقي و علمي انجام نشده است
، كه نقش و اهميت آن در  بومي كرده و زمينه استفاده از اين علم كاربردي،ادبيات اسالمي و با مراجعه به آيات و روايات

 و اين مقاله شروع صورت ملموس تر فراهم نماينده  را بيجاد شغل روشن و مبرهن است،رشد و توسعه اقتصادي و ا
در . در اين مقاله ويژگيهاي فردي كارآفرينان به عنوان نقطه شروع، مورد توجه مي باشد. اين تحقيقات دنباله دار مي باشد

 دقيق اين موارد با آيات و روايات موجود اين مقوله ابتدا با طرح ويژگيهاي شخصيتي آنان و ادبيات موجود، به صورت
در ادبيات كارآفريني ويژگيهاي متعددي براي كارآفرينان متصور است ولي در اين مقاله به . مطابقت داده شده است

 مورد تاكيد دانشمندان اين رشته قرار گرفته اند، ويژگيهايي آنهايي پرداخته شده است كه بسيار مصطلح بوده و كراراً
براي تمامي اين ويژگيها .  ريسك پذيري، نياز به توفيق طلبي، مركز كنترل دروني، تحمل ابهام وخالقيت و نوآوريازقبيل

موارد موجود در آيات قرآن و همچنين كالم معصومين عليهم السالم به عنوان مصاديق و شواهد مورد نظر ارايه گرديده 
تنها با اين مباحث به اصطالح به روز و جديد بيگانه نبوده بلكه است و نشان دهنده اين مطلب است كه مكتب اسالم نه 

به طور كامل، روشن و شفاف تر از ادبيات غربي نيز آنها را مطرح مي نمايد، كه بايستي دقيق تر به آن پرداخته شود، و 
كارآفرين با نمونه بارز آن توكل به ذات اقدس حضرت باريتعالي در كنار ساير ويژگيهاي فردي است كه يك شخص 
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  مقدمه
اين روزها كارآفريني مقوله اي است كه بسيار مورد توجه محققين، سياستمداران و دولتمردان است و 

آنچه كه مسلم است . برداري نموده و آنرا تفسير نمايندهمه سعي دارند به نوعي از اين بحث بهره 
نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال امري اثبات شده و تمامي محققين بر آن صحه 

اثبات مي كنند كه كارآفريني بررشد ) 1999(وهمچنين رينولد، هي، و كمپ ) 2007(فايول . گذاشته اند
به تازگي تالشهاي متعددي بين اقتصاددانان . دارمي باشد  موثر ومعنيو توسعه اقتصادي تمامي كشورها

 و بطور مشابهي رابطه )Kreft & Sobel, 2005(براي شناخت ارتباط بين كارآفريني و رشد اقتصادي 
 ,Benzing, Chu, & Kara, 2009; Poh(علي بين اين دو در حوزه تئوري و عمل شكل گرفته است 

Yuen, & Erkko, 2005(. زاكاراكيس، بي قريو، و شفرد )16بر اساس مشاهدات خود در) 2000 
اقتصاد توسعه يافته و در تاييد موارد ذكر شده، اذعان ميدارند كه اكثريت اختالفات در رشد ناخالص 

نيز نقش معني داري را براي ) 2002(هندرسون . ملي در كشورها با كارآفريني توجيه پذير بوده است
به ) 2005(درمطالعه ديگري كوراكتو . اليتهاي اقتصادي وايجاد شغل قايل مي باشدكارآفرينان درفع

 ميليون شغل 5 شركت برتر آمريكا بطور معني داري در ايجاد 500 ، 1980 تاكيد دارد كه از سالضوحو
نقش داشته اند در حاليكه اين مورد براي كارآفرينان در شركتهاي كوچك در همان زمان مشخص بيش 

اين نشان دهنده نقش قوي و كارساز آنان در ايجاد فرصتهاي شغلي و .  ميليون شغل بوده است34از 
  .كه در نوع خود جالب توجه مي باشد. كمك به رشد ثروت ملتها مي باشد

  
 قانون اساسي به منظور ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره 44 در ايران سياست هاي كلي اصل 

 موقعيت ويژه اي را فراروي سياستگذاران و محققين قرارداده ،نساني و فناوريوري منابع مادي و ا
است كه درجاي خود راهبردها، رويكردها و راهكارهاي مناسبي را مي طلبد كه طبيعتا با توجه به 
اهميت ذكر شده، يكي از اين رويكردها، توسعه كارآفريني در كشور است كه از طريق آن مي توان 

 توانمند با شايستگي هاي كارآفرينانه ودر خور چشم انداز بيست ساله كشورو برنامه منابع انساني
بحث مورد نظر در مقاله حاضراين است كه اين منابع انساني توانمند . )1388زالي، (چهارم تربيت كرد 

آنچه تاكنون قيد شد و آنچه كه از . و شايسته چه كساني هستند و واجد چه خصوصياتي مي باشند
بيات رشته كارآفريني بر مي آيد اين رشته و تعاريف و مفاهيم آن تماما غربي است و براساس اد

اطالعات محققين هيچ مطلب قابل توجه و قابل قبولي را نمي توان يافت كه بومي بوده و بصورت 
دن اين بحث ريشه اي به اين امر بسيار مهم پرداخته باشد، كه البته نويسنگان حاضر اميدوارند با ادامه دا
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ها بتوانند گامي موثر در اين راستا بردارند، لذا اين مساله، وظايف نويسندگان و محققين را دوچندان 
آنچه كه قابل تامل است در مكتب انسان ساز اسالم . كرده و تكليف سنگيني را بر عهده آنان مي گذارد

 در آن وجود خواهد داشت كه بتوان با توجه به جامعيت اين دين مبين قطعا مطالب قابل تامل و مفيدي
اين . بدان استناد نمود و ادبيات رشته كارآفريني را مجددا بر اساس اين تعليم مقدس باز نويسي نمود

اميد است مطالب اين نوشته راه كاري باشد براي كاربردي . مقاله شروعي براي چنين قصدي مي باشد
) ره(هاد هاي انقالبي همچون كميته امداد امام خميني كردن علم كارآفريني در ايران و مخصوصا براي ن

كه همواره به دنبال استفاده از نتايج اين قبيل تحقيقات و نوشته ها بوده و سعي مي نمايد با انواع 
  .جامه عمل بپوشاندخود در اين راستا روشهاي ممكن به وظايف خطير 

  
  بيان مساله

دين صورتيكه االن مطرح است تماما غربي بوده و ريشه آنچه كه مسلم است كارآفريني و ادبيات آن ب
در ادبيات غرب دارد، لذا استفاده از آن بدون مطالعه دقيق و فهم درست مطالب آن ممكن است سر از 
بيراهه در آورده و بجاي كمك به رشد و ارتقا آن و از همه مهمتر كمك به رشد و توسعه اقتصادي و 

تيجه برعكس به دنبال داشته باشد و اين همان چيزي است كه هم همچنين رشد اشتغال در كشور، ن
هر علمي با هر مشخصات و ويژگيهايي كه دارد به شرطي قابل . اكنون كم و بيش شاهد آن هستيم

استفاده و مفيد خواهد بود كه بومي شده و با شرايط و ويژگيهاي آن كشور سازگار باشد و يا حداقل 
در كاربردي و مفيد .  در خصوص كارآفريني نيزوضع به همين منوال است.شرايط الزم را داشته باشد

بودن آن شكي وجود ندارد و تقريبا تمامي اقتصاددانان و علماي اين رشته برآن صحه گذاشته اند، اما 
لذا مي طلبد كه با مراجعه به منابع و . آنچه كه ما برداشت مي كنيم شايد هماني نباشد كه انتظارمي رود

البته همانطوريكه قبال عنوان گرديد پرداختن به . اسالمي كمي عميق تر به اين رشته پرداخته شودمتون 
كارآفرينان و اينكه چگونه آنان موفق خواهند بود بايستي چند بعدي بوده و همه جانبه باشد كه در اين 

 با اينكه در مورد  الزم به ذكر است كه.مقاله نويسندگان صرفا به ويژگيهاي فردي آنان مي پردازند
ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان مطالعات زيادي صورت گرفته است ولي در مورد مقايسه تطبيقي اين 

  .ويژگيها بر اساس اطالعات محققين تاكنون كار منسجم و جامعي صورت نپذيرفته است
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  مباني نظري
 زمينه كارآفريني ميتواند در شش معتقدند كه هر نوع فعاليت تحقيقاتي در) 1991(ن روكانينگهام و النچ

در اولين و . مكتب فكري طبقه بندي گردد كه هركدام از آنها شرايط و كاربرد هاي خاص خود را دارد
ويژگي هاي روان "و "ابرمرد"دومين مكتب فكري مشخص شده توسط آنان كه به مكتب فكري 

رآفرينان معموال مورد توجه بوده ژگيهاي شخصيتي كا  محققين معتقد هستند وي،  معروف است"شناختي
شود واكثر محققين موفقيت آنها را منتسب به اين صفات  و به عنوان عامل موفقيت آنان شناخته مي

 آنان را همانند شخصي "ابرمرد"به گفته اين محققين توصيف كارآفرينان در مكتب فكري . ميدانند
ه نمايند كه ديگران قادر به انجام آن نيستند و معرفي مي كند كه قادر هستند مفاهيم و افكاري را اراي

درتاييد اين بحث ساير محققين از جمله هوگس . رسد براي آنها غيره منتظره و عجيب به نظرمي
معتقد هستند كه كارآفرينان داراي ويژگيها و صفاتي هستند كه آنها را از ) 1985(و سيلور  )1986(

؛ 1994به عنوان مثال؛ كرومي، (هاي روانشناسي نيز ساير تئوريسين . ديگران متمايز مي سازد
اين مورد را تاييد نموده و معتقدند كه كارآفرينان ) 2008، به نقل از ادوارد 1987الچسينقور و باقبي، 

افرادي هستند كه با دارا بودن ويژگيهاي شخصيتي خاص، افراد را كمك مي كنند تا به حداكثر 
  .فرصتهاي ممكن دسترسي پيدا كنند

  
اين مكتب فكري معتقد است . مكتب فكري دوم برويژگيهاي روانشناختي كارآفرينان تاكيد خاصي دارد

كه كارآفرينان ارزشها و باورهاي كمياب و خوبي در راستاي كار و زندگي خود دارا هستند كه در بين 
ن ويژگيهاي متعدد ، از بي)1991(بر اساس گفته هاي كانينگهام و لسچرون . سايرين كمتر پيدا مي شود

كارآفرينان، نياز به توفيق طلبي و ريسك پذيري  مورد توجه بيشتري بوده و بيشتر جلب توجه مي 
  . كنند

  
از ) 1966(و تئوري مركز كنترل روتر ) 1961(در عين حال تئوري نياز به توفيق طلبي مك كللند 

رآفريني براي توضيح ويژگيهاي تئوري هاي مورد تاييد و به طور قابل مالحظه اي در مطالعات كا
در كنار آن ادبيات كارآفريني نيز به وضوح ريسك . ندكارآفرينانه و انگيزش مورد استفاده قرار گرفته ا

 ,Cunningham & Lischeron(پذيري را به عنوان يكي از ويژگيهاي كارآفريني معرفي مي نمايد

فرين ارتباط نزديك دارد به زعم المپكين و ضمن اينكه تحمل ابهام با ساير ويژگي هاي كارآ. )1991
 و افراد ،تحمل ابهام با ريسك پذيري رابطه مستقيم دارد و نيازمند تحمل ابهام است) 1995(اردوگان 
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خالقيت و نوآوري نيز از ازو. دنداراي تحمل ابهام تحت شرايط يكسان ريسك باالتري را مي طلب
  . نام برده شده استصفات بارز كارآفرينان در ادبيات اين رشته

  
و با توجه به اينكه در مباني نظري كارآفريني ويژگيهاي متعددي براي  پس از مطالعه تحقيقات گذشته 

كارآفرينان لحاظ گرديده است كه طبيعتا در اين مجال كوتاه پرداختن به همه آنها ميسر نخواهد بود، 
  گذشتهند كه بيشترين تكرار را در مطالعاتمحققين سعي نمودند متغيرهايي را انتخاب نمايبنابر اين 

و از همه بيشتر مورد اند داشته و به عبارت ديگر بيشترين نقش را درموفقيت كارآفرينان ايفا نموده 
، تحمل ابهام و لذا نياز به توفيق طلبي، ريسك پذيري، مركز كنترل. اندتوافق علماي اين رشته بوده 

  .ند انتخاب گرديد براي مطالعه حاضرخالقيت و نوآوري
   

كللند و  ، مك1950در سال . اولين و پرتكرارترين ويژگي كارآفرينانه نياز به توفيق طلبي مي باشد
، مفهوم نياز به توفيق طلبي را ارايه و نتيجه )2004به نقل از كولينس، هنكس، و الك، (همكارانش 

اليتهاي نوآورانه وانرژي زا نسبت به افراد با نياز گرفتند كه افراد با نياز به توفيق طلبي باال درارتباط با فع
معتقد است كه افراد با نياز به توفيق ) 2003(از سوي ديگر اون . به توفيق طلبي پايين، موفق تر هستند

طلبي باال تمايل دارند كه اهدافي در موقعيت هاي چالشي داشته و در بين خودشان يك برجستگي و 
اين در بررسي ويژگيهاي ) 2005(با تاييد اين نظريه كرائوس و همكاران . موقعيت ويژه داشته باشند

افراد، به اين نكته رسيدند كه عملكرد افراد با نياز به توفيق طلبي باال درارتباط با شغلهاي غير معمول 
  .بسيار بهتر از سايرين مي باشد و معموال پاسخگوي عملكرد خودشان هستند

   
است كه كارآفرينان در مقايسه با غير كارآفرينان معموال داراي نياز به توفيق مطالعات زيادي نشان داده 

اخيرا عنوان داشته اند كه يك ارتباط معني داري بين ) 2004(كولينس و همكاران . طلبي بااليي هستند
اري به عنوان مثال انگيزه موفقيت به طور معني د. نياز به توفيق طلبي و عملكرد كارآفرينان وجود دارد

معتقد است كه از نقطه ) 1987(و اين در حالي است كه مك كللند . به عملكرد كارآفرينانه مربوط است
بنابر اين در اين . نظر نياز به توفيق طلبي تفاوت معني داري بين كارآفرينان موفق ونا موفق وجود دارد

ان مورد توجه قرار گرفته مطالعه اين ويژگي شخصيتي به عنوان يك ويژگي موثر در موفقيت كارآفرين
 كه شركت كنندگان در تحقيقشان اين دارندتاكيد نيز) 1388(درهمين راستا زالي و رضوي . است

  .ويژگي را به طور روشني برجسته نمود ه اند و آنرا مهم قلمداد كرده اند
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پي تكامل و انسانهاي موفق هيچ گاه به وضعيت فعلي خود قانع نبوده و همواره در آنچه كه مسلم است 
 و همواره نياز به موفقيت در ذات انسانها بوده و كارآفرينان از اين خصيصه بيشتر از پيشرفت هستند

امام . شده استضعيت فعلي مصيبت معرفي ودر روايات اسالمي رضايت به . ساير افراد برخوردارند
  مصيبتي چون " انت عليهااله التيلحضاك با ال مصيبه كاستهانتك بالذنب و رِ": مي فرمايد) ع(باقر

 ري شهري، ؛286 . ص،1404حراني، (كوچك شمردن گناهت و رضايت به وضعيت موجود نيست 
....  الراضي ال يسخط علي سيده": مي فرمايند) ص(همچنين پيامبر گرامي اسالم ). 275 .صالف، 1375

ارزشمندي در سير و سلوك  به مقام رضايت و خشنودي، كه مقام "و ال يرضي لنفسه باليسير من العمل
 ؛ 373 .ص، 1403 ،مجلسي(  كه به كار اندك خود رضايت دهدكسي مي رسد نعرفاني انسانهاست، 

  ).475 .صب، 1375ري شهري، 
  

در جاي ديگر پيامبر اكرم . انسان موفق همواره براي تكامل مي كوشد و كارها را نيمه رها نمي كند
 كارها به تمام شدن آنهاست و اعمال به عاقبت "خواتمها بِو االعمالُ بتمامها  االمور": مي فرمايند) ص(

اين سخن پيامبر بدين مفهوم است ). 293 .صب، 1375ري شهري،  ؛ 165 .ص، 1403 ،مجلسي( آنها 
كه اگر كاري ناقص رها شود در واقع كاري انجام نشده است و آنگاه مي شود آنرا كار ناميد كه تمام 

 مالحظه مي گردد كه در متون اسالمي نيز به اين ويژگي به خوبي اشاره .ده شودشده و به هدف رسان
  .گرديده است

  
نيزدر اين مطالعه مد دروني در كنار نياز به توفيق طلبي به عنوان ويژگي اصلي كارآفرينان، مركز كنترل 

. رفته استنظر قرار گرفته است كه به طور قابل مالحظه اي درادبيات تحقيق مورد بررسي قرارگ
مركز كنترل افراد مي تواند بصورت مركز كنترل داخلي وخارجي بروز ) 1966(براساس نظريه روتر 

مركز كنترل داخلي اشاره به اين موضوع دارد كه فعاليت هاي افراد نتيجه اعمال و رفتارخودشان . كند
رل خارجي اشاره به نظرات و درمقابل مركز كنت .و معموال با فعاليتهاي كارآفرينانه مشاركت دارد. است

اعتقاداتي دارد كه بسته به اعمال ساير افراد و همچنين شانس و اقبال دارد بنا براين انواع روابط بين اين 
پيشنهاد ) 1996(و هيان ) 1991(، رابينسون و همكاران )1985(براكهاوس و هورويتز . دو متصور است

ه مي باشد كه مي تواند بين كارآفرينان موفق و غير موفق مي كنند كه مركز كنترل يك ويژگي كارآفرينان
  .تمايز ايجاد كند



 7

، بونت و فورهام )1985(برخي از تحقيقات ميداني انجام شده در خصوص كارآفريني كه توسط كينگ 
انجام شده است، نشان داده اند كه كارآفرينان در مقايسه با مديران به طور ) 1996(و راحيم ) 1991(

 1980در مطالعه اي كه براكهاوس درسال . ي داراي نرخ بااليي از مركز كنترل داخلي هستندمعني دار
 نتايج به دست آمده در خصوص ميزان كنترل افراد و موفقيت آنها را مقايسه نمود و دو سال ،انجام داد

ار نمود و به اين بعد اين مطالعه را در مورد واحدهاي بازرگاني كه هنوز به فغاليت ادامه مي دادند،  تكر
نتيجه رسيد كه اين افراد در مقايسه با افرادي كه واحد خود را ترك نموده بودند، داراي مركز كنترل 

  . داخلي بيشتري هستند
  

معتقدند كه اگر عزت نفس افراد باال باشد جايگاه مهار افراد دروني ) 1386(كردنائيج و همكاران 
د تا به عوامل ديگر، به عبارت ن را به خود نسبت ميده يعني علل شكست كارهاي خود،خواهد بود

. ديگر افراد داراي عزت نفس باال داراي كنترل دروني هستند و مسئوليت كار خود را بر عهده مي گيرند
عزت نفس احساس نسبتا پايداري است كه فرد از ارزشيابي و قضاوت در باره خويش به دست مي 

عزت نفس وي باالتر است و به ميزاني كه .  وي خوشايند تر باشدهر چه اين ارزشيابي در نظر. آورد
 انسان برخوردار از كرامت و ،راجع به خويش قضاوتي منفي داشته باشد عزت نفس پايين تري دارد

عزت نفس امتيازهاي فراواني دارد كه هر يك از آنها مي تواند زمينه موفقيت وي را در امور مختلف 
  .فراهم كند

  
 عمل را با ناظر بيروني پيوند نمي زند، تنها انسان فرومايه است اتقان درستي و ،ي عزت نفسانسان دارا

 كه رضايتش با حضور عامل كنترل از بيرون تغيير كرده و با شرايط غيبت عامل ياد شده، كار انجام
سئوليت شده و يا به درستي انجام نمي پذيرد و چه بسا به اين سستي و رخوت و شانه از زير بار من

 ،خالي كردن بر خود ببالد و آن را مايه فخر و زيركي خود تلقي كند؛ ولي انسان داراي عزت نفس
نيازي به كنترل از بيرون احساس نكرده و خود از درون به آنچه فرومايه به آن افتخار مي كند نزديك 

  .نمي شود
  

 " عما يفتخر به اللئيم يزد جرُ الكريم": در سخني زيبا به اين حقيقت اشاره كرده اند كه ) ع(امام علي 
و به همين دليل انسان ). 70. ، صالف ،آمدي(كريم از آنچه لئيم بدان افتخار مي كند دوري مي گزيند 

 ". داراي عزت نفس در نزد خداوند شادمان و ماجور و در نزد مردم دوست داشتني و با هيبت است
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و نيز در انسان با ). 102 .ص الفدي، آم( " محبوب مهابند الناسنداهللا محبور مثاب و عِ عِالكريم
كرامت نه مصيبت ها و ناماليمات تاثير دارند و نه شكست ها در مسير زندگي و انجام كارها برايش 

چرا كه وي به ) 59 .، صبدي، آم("  النفس الكريمه ال توثر فيها النكبات"، مانع ايجاد مي كنند
چنين انساني نياز به محاسبه و . ت وجودي خود را شناخته استارزشمندي خويش پي برده و حقيق

رسيدگي توسط ديگران ندارد بلكه خود به محاسبه دقيق اعمال خويش پرداخته و موفقيت خود را 
. مرهون كنترل دروني خود مي داند و همواره از درون موعظه گري خيرخواه به نصيحت او مي پردازد

ك ال تزال بخير ما كان لك نّ يابن آدم اِ" از خداوند نقل مي كند كه )ص(در حديث قدسي پيامبر اكرم 
 اي فرزند آدم تا زماني كه پند دهنده اي از نفس خود "واعظ من نفسك و ما كانت المحاسبه من همك

 بپردازي همواره بر خير و خوبي هستي -اعمال و رفتار خود-داشته باشي و به طور جدي به محاسبه 
ت و كرامت بر گرچه تمامي انسانها از عزّ از نگاه آموزه هاي اسالمي). 280 .ص، 1404، حراني(

خوردارند و از نگاه قرآن گرچه تمام انسانها با توجه به انسان بودنشان حرمت و ارزش مشتركي دارند، 
انسان  اين ارجمندي ؛ و)70 آيه ،اسرا ("لناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيالمنا بني آدم و فضّ و لقد كرّ"

به لحاظ استعداد ها و امكاناتي است كه خداي متعال در نهاد بشر قرار داده و او را برساير مخلوقات 
برتري بخشيده است ولي بسياري از انسانها از اين گنجينه گرانبها در درون خود آگاهي نداشته و به 

كه از آنان سر مي زند ارجمندي و ارزش واالي خويش وقوف ندارند و با توجه به رفتارهاي مختلف 
 مالحظه مي گردد درخصوص اين ويژگي مهم كه طبيعتا .باشد ت متفاوتي بهره مند مياز ارزش و عزّ

افراد كارآفرين واجد آن هستند، به چه ميزان در آيات و روايات بدان تاكيد شده و به زيبايي به آن 
  .پرداخته شده است

  
كردنائيج و (ازآن برخوردارمي باشند مسئوليت پذيري است ديگر ويژگي كه افراد داراي كنترل دروني 

لغت دانان مسئوليت را به پاسخ گويي در مقابل انجام كار و مسئول را به كسي كه ). 1386همكاران، 
 در قرآن كريم . معنا كرده اند،فرضيه اي بر ذمه دارد كه اگر به آن عمل نكند از او باز خواست مي شود

قرآن سوال و باز خواست شامل همه آيات بر اساس . سانها سخن به ميان آمده استبارها از مسئوليت ان
 ازمردمي "ذين ارسل اليهم و لنسئلن المرسلين فلنسئلن الّ"انسانها اعم از پيامبران و امت ها مي باشد، 

اعراف، ( كه بر ايشان پيامبراني فرستاده شده است و نيز از پيامبران فرستاده شده، سوال خواهيم كرد 
هم اجمعين عما نّك لنسئل فورب"و نيز اين بازخواست شامل همه اعمال و رفتارها مي باشد، ). 6آيه 
 به پروردگارت سوگند كه همه را به خاطر كارهايي كه انجام مي داده اند باز خواست "لونم يعاكانو
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كه از همه اعمال آدمي لون نشان مي دهد م يعاعموميت جمله عما كانو). 92حجر، آيه ( خواهيم كرد 
تقواهللا  اِ": مي فرمايد) ع(امام علي  ).139 .ص، 1363، مكارم شيرازي(بدون استثنا سوال خواهد شد 

 تقواي .)326 . صالف،1375 ،ري شهري ( "في عباده و بالده فانكم مسئولون حتي عن البقاع و البهايم
نيد زيرا شما حتي در مورد سرزمين ها و را درمورد بندگان خداوند و سرزمين هاي او رعايت ك الهي

و پيامبر اسالم فرموده اند خداوند از هرچيزي كه به . چارپايان مورد بازخواست قرارخواهيد گرفت
باشد بازخواست مي كند حتي درمورد خانواده كه آيا آنها را ضايع كرد يا محفوظ شده انسان سپرده 

ري  (" احفظ ذالك ام ضيعه حتي يسال الرجل عن اهل بيتها استرعاه اهللا سائل كل راع عم انّ"داشت، 
سخن از مسئوليت سخن از دامنه گسترده اي است كه شامل ريز و ). 327، ص الف1375 ،شهري

نكته ظريف اين است كه . درشت اعمال و تمامي نعمت ها و نيز تمامي آنچه به ما سپرده اند مي شود
 هاست نه آگاهي ها، برخي مسئوليت را با مقدار آگاهي  دارايي،در دين اسالم زير بناي مسئوليت

سنجيده اند و ميزان مسئوليت را با مقدار آگاهي شخصي مرتبط دانسته اند ولي دايره مسئوليت در آيين 
ما وسيع تر از اين معناست چرا كه در مكتب اسالم نه فقط انسانهاي آگاه بلكه كساني كه مي توانستند 

مي ) ع(در حديث معروفي امام صادق . آن قصور ورزيده اند نيز مسئول هستندبه آگاهي برسند و در 
جواب مي دهد )  عملت؟هالّ(در روز قيامت ابتدا از شخص مي پرسند چرا عمل نكردي؟ : فرمايند

پس در ). 29 .صج، 1403مجلسي، (، )هال تعلمت؟(خدايا نمي دانستم، مي پرسند چرا ياد نگرفتي؟ 
انسان مسلمان . ن و عدم آگاهي از حوزه مسئوليت ها، عذر محسوب نمي شودآن روز، صرف ندانست

در شكست كارها و ناكامي امور به دنبال فرافكني و انداختن تقصير به گردن ديگران و يا احاله شكست 
به شرايط و مقدرات نيست بلكه مسئوليت اموررا برعهده خويش ديده و به فكر اصالح عيوب 

ين بعد از ابعاد كنترل دروني نيز بدرستي در آيات و روايات مورد تاكيد بوده و  لذا، ا.خويشتن است
  . بسيار به آن اشاره شده است

  
كنترل دروني كه قطعا يكي از مهمترين ويژگي شخصيتي كارآفرينان مي باشد داراي بعد ديگري نيز مي 

شده است، بدين مفهوم كه كسي باشد كه در ادبيات كارآفريني به آنها تحت عنوان تالش و عمل اشاره 
.  كه داراي كنترل دروني مي باشد به تالش و عمل خود متكي بوده و خود را مسئول آنها مي داند

با گوي عمل به انتخاب و كرداري برتر دست يابد و بكوشد به اساسا انسان در عالم خاكي خلق شد تا 
ه رفتار آدمي است كه بي كم و كاست به جايگاه شايسته خويش نايل آيد چرا كه فردوس و جحيم نتيج

  .او بر مي گردد
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  هركسي نيك ميكند يابد                   نيك و بد هرچه مي كند يابد
پيامبران (و برون ) عقل( و قادر به انتخاب و مقايسه، مورد عنايت و راهنمايي پيامبر درون ،انسان آزاد

. يكو رهنمون گردد و به سعادت خويش دست يابدقرار گرفت تا به عمل ن) الهي و كتابهاي آسماني
  هم زندگي دنيوي انسان را دچار تحول مي كند ،عمل درست و صحيح و به تعبير ديني آن عمل صالح

و آب زالل زندگي را در كام انسان گوارا مي سازد و هم او را براي بار يافتن به بارگاه قرب الهي كمك 
نجم، ( براي انسان چيزي جز تالشش نيست " ما سعيليس لالنسان اّال  و انّ": قرآن مي فرمايد. مي كند

 هرمرد يا زني كه عمل " طيبهه من عمل صالحا من ذكر او انثي و هو مومن فلنحيينه حيو"و نيز ). 39
آري بالندگي همه جانبه ). 97نحل، (صالح انجام دهد و مومن باشد او را زندگي پاكيزه اي خواهيم داد 

ه بال عمل  طلب الجنّ": فرمود) ع(ابزار عمل، كوته فكري و بي خردي است، امام علي انسان بدون 
از نظر قرآن نه ديگران شريك ). 250 .، صبآمدي، ( آرزوي بهشت بدون عمل حماقت است "حمق

، و نه انسان از )164انعام،  ("زر اخري و ال تزر وازره وِ"جرم انسانند وبه وزر و وبال او تن مي دهند 
 و بدي نيكي ها). 286بقره،  ( " لها ما كسبت و عليها مااكتسبت"عمال خير ديگران بهره مند مي شوند ا

تكيه گاه عمل از نظر اسالم عامل است و بس و تنها كسي كه عمل به .  هركس از آن خود اوستهاي
 اگر نيكي " فلهااتمن اسن احسنتم احسنتم النفسكم و اِاِ"او وابسته است خود انجام دهنده كار است، 

  ).7اسرا، (كنيد به خود مي كنيد ويا بدي 
  

 اال عامله و ال يجزي جزا الشر اال ريلخ و لن يفوز با": در تصريح به اين مطلب مي فرمايد) ع(امام علي 
نهج ( كسي به مجازات نمي رسد ، كسي از عمل بهره مند نمي گردد و جز فاعل، جز عامل"فاعله 

  ).33البالغه، نامه 
  اگر جو كاشتي زان بدروي جو         نگويد  كس كزان گندم تو بدرو

  اصلش، شكر نچينياگر حنظل نشاني در زميني              يقين از ح
  

سومين ويژگي شخصيتي كارآفرينان كه به آن پرداخته مي شود و بسيار نيز در ادبيات كارآفريني بر آن 
وريكه درباال اشاره شد وبراساس مكتب فكري همانط. باشد تاكيد شده است ريسك پذيري مي

ارايه گرديد، ريسك پذيري يكي از عوامل كليدي ) 1991(روانشناختي كه توسط كانينگهام و ليسچرون 
) 2007(براساس نظريات فرانك و همكاران . است كه كارآفرينان را از مديران تفكيك مي سازد

ت كارآفرينان با يك سطح متوسط ريسك پذيري در وهمانطوريكه در تحقيقات قبلي نشان داده شده اس
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ريسك پذيري . سطح ايده آلي قرار خواهند گرفت و اين ويژگيها آنها را از مديران متمايزخواهد ساخت
 & Timmons, 1994; Welsh(از بعد فردي و مالي بطورسنتي براي تعاريف كارآفريني شناخته مي شود

White, 1981( .بر اساس گفته هاي اوون) تعداد قابل توجهي تحقيق در ادبيات موضوع وجود ) 2003
در مطالعه انجام شده توسط . دارد كه رابطه معني داري بين كارآفريني وريسك پذيري را ثابت مي كند

سك پذيري بوده است، نتيجه گرفته شد كه افراد يكه تماما مربوط به ر) 2001(استوارت و روت 
اي كارآفرينانه هستند در مقابل كساني كه ريسك گريزهستند بيشتر به ريسك پذير بيشتر به دنبال شغله

البته با توجه به موارد قيد شده و براساس تحقيقات . سراغ شغلهاي مربوط به سازمان و دولتي مي روند
ولي با عنايت به . اين ويژگي شخصيتي خيلي با فرهنگ ايران سازگاري ندارد) 1388(زالي و رضوي 
دبيات كارآفريني و آزمون مجدد آن در ايران و اينكه يكي از بيشترين تكرار هاي ويژگي اهميت آن در ا

  . مورد بررسي قرار گرفته استمقالهشخصيتي مي باشد در اين 
  

احتياط و دور انديشي از صفات پسنديده است كه هر عاملي در انجام كارها و پيشبرد اهداف و برنامه 
 در احاديث اسالمي اصل دورانديشي تاييد شده و در روايتي امام علي .هاي خود، آنرا به كار مي بندد

ودر روايت ديگر ) 339 . ، صد1403 ،مجلسي (" الحزم كياسه"آن را كياست و زيركي دانسته اند) ع(
 ( " الحزم صناعه، ثمره الحزم السالمه"كه ثمره آن سالمتي خواهد بود آن را يك هنر معرفي كرده اند 

در پاسخ پدر بزرگوارشان كه پرسيدند دور ) ع(امام حسن مجتبي ) . 52 . صب،1375ري شهري، 
 اينكه منتظررسيدن فرصت خود باشي "مكنكل ما اِرصتك و تعاجِن تنتظرفُ اِ": انديشي چيست ؟ فرمود

بر ). 401.  ص،1361 ، ؛ صدوق56.، ص ب1375ري شهري، (و چون فرصت دست داد بشتابي 
نكه بايد منتظر فرصت انجام كار بود ولي نبايد فرصت هاي بدست آمده را اساس اين روايت ضمن اي

  .از دست داد
  

 همانا دور انديشي اندازه اي "نجبلحزم مقدارا فان زاد عليه فهو  لِنّ اِ": فرمود) ع(امام حسن عسكري 
مام دراين حديث ا). 377 . صه،1403مجلسي، (دارد كه اگر از آن فراتر رود، ترس و بزدلي است 

كساني را كه خيلي احتياط مي كنند ترسو معرفي مي كند كه از صفات مذموم هر ) ع(حسن عسكري 
 صفت انسانهاي مومن معرفي -  پس از بررسي الزم-شجاعت در انجام كار. انساني به حساب مي آيد

 "زين حدالعجاعه اِ الشّ"ت است، شجاعت نيمي از عزّ: مي فرمايد) ع(در سخني امام علي . شده است
ري  (" حاضرجاعه عزّ الشّ"و يا شجاعت عزت نقد و حاضر است، ). 484 . صج،1375ري شهري، (
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ويا شجاعت خصلتي ارجمند است كه خداوند آن را در وجود هركس ). 484 . صج،1375شهري، 
حانه جاعه غرائز شريفه يضعها اهللا سبو الشّ ء السخا"آزموده باشد قرار مي دهد، دوستش بدارد و او را 
شجاعت از : مي فرمايند) ع(امام صادق ). 252 . صج،1375ري شهري،  ("فيمن احبه و امتحنه

خصلتهايي است كه خداوند به پيامبرش ارزاني داشت و اگر در كسي هست بايد خدا را سپاس گويد و 
 فان كانت فيكم سكم انفُامتحنو االخالق فاِارمكم اهللا خص رسوله بِنّ اِ"از او آن ها را بيشتر بخواهد 

  ).290 .ص 1417 ،صدوق،  ("جاعهالشّ.....  اهللا في الزياده منها فذكرها عشره ا اهللا و ارغبواحمدوفاِ
  

دانشـمندان تـاكنون    . ويژگي ديگري كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است خالقيت مـي باشـد               
خالقيت ) 1372(ند به زعم تورنس تعاريف و نظريه هاي متفاوتي را در خصوص خالقيت ارايه نموده ا        

اومعتقـد اسـت كـه    . به عنوان فرايند، توجه به مساله، نقصان ها، شكاف دانش و عدم هماهنگي هاسـت              
در حالي كه آلبـرت     . هيچ تفكر خالقي احتمال وقوع نخواهد داشت مگر اين كه فرد از مساله اگاه باشد              

القيت از چشم انداز روانشناسي شخصـيت مـي         به خ ) 1386، نقل شده در كردنائيج و همكاران،        1990(
از سـوي ديگـر   . نگرد و معتقد است كه رفتار خالق بيانگر حقانيـت هويـت و قريحـه شخصـي اسـت                

مي گويد آنچه كه سبب تمايز فـرد خـالق از   ) 1386، نقل شده در كردنائيج و همكاران،   1990(سولسو  
نش، سبك هوشي، شخصيت، انگيـزش و       فرد غير خالق مي شود صفاتي همچون فرآيندهاي هوشي، دا         

در عين حال به عقيده محققين، مطالعات صـورت گرفتـه نشـان مـي دهـد كـه                   . بافت محيطي مي باشد   
كارآفرينان افرادي خالق و نوآور مي باشند و همچنين رابطه بين نوآوري و كارآفريني در اين تحقيقات                 

نـوآوري ارايـه خـدمات      ) 1386(و همكـاران    به عقيده كردنائيج    . به كرات مورد بحث قرار گرفته است      
آنان معتقـد هسـتند كـه       . جديد بوده وخالقيت هم نيروي ضروري است كه در پس نوآوري نهفته است            

وجود نوآوري دركارآفريني به قدري مهم است كه مي توان ادعا كرد كـه كـارآفريني بـدون آن وجـود                      
نوآوري در اسـالم نيـز بسـيار مـورد          . هد داد ندارد و خالقيت بدون نوآوري نتيجه اي را به دست نخوا          

تاكيد بوده و نمونه هاي عملي از سيره پيامبر عظيم الشان اسالم در اين خصوص بسـيار بـه چشـم مـي            
در روشهاي غافلگيرانه در جنگ شيوه هاي منحصر به فردي داشتند؛ از جمله اينكـه   ) ص(پيامبر  . خورد

وريكه يارانش تا لحظه آخر از آن مطلع نبودندو همـواره           از افشاي خبر حمله خودداري مي كردند به ط        
جاي ديگري را به عنوان مقصد آدرس مي دادند و پس از خروج از شـهر از بيراهـه بـه سـمت مقصـد                      

همواره در روز استراحت و در شب حركت مي كردند و سعي مي نمود كه در طلوع         . حركت مي كردند  
حمله بـه بنـي قريظـه     به عنوان مثال در   . زم را نداشته باشد   فجر حمله نمايد، زماني كه دشمن آمادگي ال       
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شود كه دشمن حتي فرصـت اسـتفاده از امكانـات و وسـايل                حمله طوري سريع و غافلگيرانه انجام مي      
دانست   شود هيچكس نمي    كه از شهر مدينه خارج مي       هنگاميو يا در فتح مكه        . كند  نظاميش را پيدا نمي   
يك روز قبل از حمله از خروج كليه ساكنين مدينه به بيرون شهر جلـوگيري و                از  . پيامبر قصد كجا دارد   

در هنگام حركت زنگها را از گردن شتر باز مي كردند تا سرو صدا نكند بـه طوريكـه در فـتح مكـه ده                         
هزار سوار تا دم گوش مردم مكه پيش مي رود بدون اينكه احدي از مـردم مكـه بـاخبر شـده باشـند و                         

  ).1سيره ابن هشام، ج ( را داشته باشد قريش مجال كاري
  

مورد ديگري از نوآوريهاي پيامبر سرعت در حمله مي باشد كه از جمله شگردهاي تاكتيكي ايشان بوده                 
واقعه بني قريظه هنوز يهوديان از شكسته شدن محاصره مدينه به وسيله كفار قـريش               است، طوريكه در    

دهد كـه از   كند و به آنها مجال نمي  سريع آنها را محاصره ميو بازگشت آنها مطلع نشده بودند كه پيامبر     
كـرد حتـي از       پيامبر قبل از حمله اطالعات دقيق و كامل را كسـب مـي            . پيمانان خود كمك بخواهند     هم

دانسـتند    فـتح خيبـر مـي     ي مشكل درست كنند با خبر بودند، به عنوان مثال در          كساني كه ممكن بود زمان    
 فتح مكه است يك نفر را       مشغولكه پيامبر     در همان هنگام   .مت از قلعه قرار دارد    انبار آذوقه در كدام قس    

الجيشي حنين اطالعات الزم را كسب نمايد و           مواضع سوق   و  كوهها ،هها  د تا از را   نفرست  طور سرّي مي    به
در نوآوري در تجهيزات و سالحهاي جنگي از ديگر شگردهاي پيامبر بـود،             . فوراً به پيامبر گزارش دهد    

اي   كار برد و عده     سرزمين عرب اولين بار پيامبر منجنيق را به عنوان يك سالح جديد در جنگ طائف به               
ديگر نوآوري پيـامبر در تعبيـه سـپاه         . را براي آموزش و يادگيري ساخت اسلحه به مناطق ديگر فرستاد          

ا        روش اعراب در جنگها در آن زمان حمله و هجوم يكباره به دشمن و سپس عقب               . بود نشـيني بـود امـ
هاي متعدد تشكيل دادند كه بـه آسـاني           صف. كردند  پيامبرسپاه را درست و دقيق سازماندهي و تعبيه مي        

داران را هر كدام در جـاي   ها، تيراندازها و نيزه سواران، پياده . توانست صفي جانشين صف ديگر شود       مي
  .)1سيره ابن هشام، ج  (كردند مناسب خود تعبيه و مستقر مي

  
پذيرفتن عدم قطعيت به . ديگر ويژگي شخصيتي كه كارآفرينان بدان منتسب هستند تحمل ابهام است

عنوان بخشي اززندگي و توانايي ادامه حيات با دانش ناقص در باره محيط و تمايل به آغاز فعاليتي 
دارياني احمد پور. مستقل بدون آنكه شخص بداند آيا موفق خواهد شد يا نه، تحمل ابهام مي باشد

معتقد است كه كارآفرينان به مراتب بيش از مديران شركت ها قدرت تحمل ابهام را داشته ) 1381(
آنان قادرند به طور اثر بخش با شرايط و اطالعات مبهم و ناقص روبرو شوند و آنهارا به نفع .باشند
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ا عدم قطعيت و كارآفرينان در شروع كار ب) 1998(به زعم كورتاكو و هاجتس . خود تغيير دهند
تغييرات مداوم روبرو هستند كه منجر به ابهام و استرس در تمام جنبه هاي كارآفريني مي شود و امنيت 

 ، به نقل از كردنائيج و 1995(در تاييد اين سخنان فراي . شغلي و امثال آن براي آنها مهم نيست
 بدون اطمينان الزم در مورد معتقد است كه كار كارآفرينان شروع يك كسب و كار) 1386همكاران، 

 ، به نقل از كردنائيج و همكاران، 1998(در كنار اين محققين وريسون . موفقيت يا عدم موفقيت است
نيز ضمن تاييد سخنان آنان بيان مي دارد كه يكي از ويژگيهاي محيط كارآفريني ابهام، عدم ثبات ) 1386

از افراد غير كارآفرين چنين محيطي غير قابل و فقدان دانش پايه اي كافي است كه براي بسياري 
  . پذيرش است

  
يكي از پژوهشهاي جامعي كه در خصوص تحمل ابهام انجام شده است تحقيق جهاني است كه توسط 

در اين تحقيق بين المللي كه .  ، و در ادامه كار هافستد انجام گرفت2004هاوس و همكاران در سال 
 بعد نشان داده شده است كه يكي از اين ابعاد 9لي كشورها داراي  كشور انجام گرفت فرهنگ م62در 

اجتناب از ابهام مي باشد كه ارتباط بسيار نزديكي با مقوله كارآفريني دارد كه هر چه قدر اجتناب از 
ابهام و در نتيجه تحمل ابهام زياد باشد خالقيت فردي و اشتياق به فعاليت هاي كارآفرينانه زياد خواهد 

 مي باشد و 45 كشور داراي رتبه 62كه در بين ) 67/3(انگين نمره ايران در آيتم اجتناب از ابهام مي. شد
نمايانگر اين مطلب است كه تحمل ابهام در فرهنگ ايران داراي امتياز بااليي مي باشد فلذا گرايش به 

  .تغيير و رشد خالقيت هاي فردي در ايران باال مي باشد
  

فه هركسي تالش در جهت بر طرف سازي و حل مسايل پيش روست و وظيآْنچه كه مسلم است 
رغم  انسانها معموال براي به ثمررساندن قطعي و نتيجه گرفتن كامل تالش مي كنند، ولي گاه علي

كوشش كافي، همچنان گرفتاري باقي است و مسئله در حالتي از ابهام قرارمي گيرد و مشخص نيست 
شود يا خير و برخي از انسانها منتظر روشن شدن مسئله و وضوح كه مسلما نتيجه مطلوب حاصل مي 

ولي درديدگاه اسالمي الزم . آن مي مانند كه مطمئن باشند صددرصد به نتيجه و هدف مطلوب برسند
نيست در همه موارد چنين اطميناني حاصل شود تا به آن اقدام كرد، آري بايد تالش و كوشش الزم و 

  نخست "عمل اِ و تبين ثم": در بياني مي فرمايد) ع(امام علي . م پذيردپيش بيني هاي معقول انجا
 ذا عملت فاعمل اِ": فرمود) ص(يا پيامبر ). 371 .ص، 1376، ليثي واسطي(تبيين كن و سپس عمل نما 

ه راكچ). 110 . صالف،1403مجلسي،  (هنگامي كه عمل مي كني با درايت و دانش باشد "و عقلعلم ب
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.  و مبهم باشد براي آن توصيه ها و راه حلهاي كلي و غيرمفيد ارايه مي شوديمسئله اي كلتا زماني كه 
ولي سخن اين است كه اگر قرار شود تنها به عملي اقدام كرد كه نتيجه و دستاورد آن قطعي باشد بايد 

رنامه و به نظر مي رسد راه درست اين است كه كارها را براساس ب. خيلي از كارها را معطل گذاشت
ريزي منطقي و معقول شروع كرد و براي به ثمر نشستن آن تالش كرد حال ممكن است عواملي نا 
خواسته مانع از وصول نتيجه شوند يا وصول آن را به تاخير بياندازد چرا كه ما موظف به انجام تكليف 

هم خداوند بر هستيم نه مامور به حصول نتيجه و معتقديم اگر درست به تكليف عمل شود نتيجه را 
  .اساس مصلحت ها ايجاد مي كند

  
 كسي كه " من طلب االمر من وجهه لم يزل فان زل لم تخذله الحيله": فرموده است) ع(امام رضا 

چيزي را از راهش طلب كند دچار لغزش نمي شود و اگر هم بلغزد را چاره و حل مساله بر او بسته 
گ ديني اطمينان به وجود راه حل براي هر مشكلي در فرهن. )340. و، ص1403مجلسي،  (نخواهد شد

 براي هر چيزي چاره اي وجود دارد "كل شي حيله لِ":مي فرمايد) ص(پيامبر . مطرح شده است
 براي هر تنگنايي راه "كل ضيق مخرج لِ": فرموده است) ع(، و امام علي )358 .ص، 1413 ،بحراني(

بر اساس فرهنگ اسالمي همه مومنان موظفند . )401 . ص،1376 ،ليثي واسطي(خروجي وجود دارد 
  .همواره اميدوار باشند و با اعتماد به خداي بزرگ و توكل بر او به كارها اقدام كنند

  
قرآن كريم به پيامبر دستورمي دهد در انجام كارها پيش بيني الزم را انجام دهد و حتي با مردم مشورت 

). 159آل عمران، (بر خدا توكل كرده و آن را آغاز نمايد كند ولي وقتي تصميم به اجرا و اقدام گرفت 
بنابر اين مسايل دوگونه است برخي مسايل كه با تالش به نتيجه دلخواه و مطلوب مي رسد و برخي كه 
بايد براي رسيدن به نتيجه صبر و تحمل نشان داده تا زمان حل آن برسد كه در واقع چنين صبري كمين 

انسان مومن ضمن تمامي اقدامات .  آغاز تغيير و كوشش براي كاميابي استكردن و آرام گرفتن براي
كافي و پيش بيني هاي الزم، با توكل به خداي متعال كارها را آغاز مي كند و مطمئن است كه هر كدام 
از دو نوع ياد شده بر سر راهش قرار گيرد به خير و صالح اوست و هدف و نتيجه مطلوب او حاصل 

ي ديگران چون در حل مسئله عدم كاميابي را محتمل مي دانند از رويا رويي با مسئله ول. خواهد شد
امام . طراب مانعي براي راه حل مناسب و آغاز كارها محسوب مي شودضبيمناكند و همين ترس و ا

 چون از كاري ترسيدي در "ذا هبت امرا فقع فيه فان شده توقيه اعظم مما يخاف منه ِا": فرمود) ع(علي 
  ).110 .ص ، 1406 ،سيد رضي(آن وارد شو زيرا سختي پرهيز از سختي آن كار بيشتر است 
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  نتيجه گيري و پيشنهادها
همانطوريكه به طور مبسوط بحث گرديد كارآفريني از مقوالت بسيار مهمي است كه نقش و اهميت آن 

د تاييد تمامي علماي دررشد و توسعه اقتصادي و همچنين ايجاد شغل امري اثبات شده و تقريبا مور
در ايران با توجه به مشكالت موجود به نظرمي رسد فعاليتهاي كارآفرينانه مي تواند . اين رشته مي باشد
در .  ايجاد شغل نمايدهمچنينودر اين خصوص موجود فع موانع  وري،رشد اقتصادكمك شاياني به 

 سعي گرديده است كارآفريني مي باشد،در راستاي بومي سازي اين مقاله كه شروع مطالعات دنباله دار 
اين مطلب دنبال گرديد اين مقاله درآنچه كه . دوبه ويژگيهاي فردي و شخصيتي كارآفرينان پرداخته ش

در متون اسالمي به وضوح قابل مشاهده و  ،در ادبيات غرببود كه تمامي ويژگيهاي فردي مطرح شده 
 مسلح به ،الوه بر ويژگيهاي قيد شده، يك فرد مسلمانعنكته قابل توجه اين كه . تاكيد مي باشدمورد 

ساير اخالقيات نيز مي باشد كه او را از ساير كارآفرينان غير مسلمان متمايز مي كند و آن توكل بر 
كه در راه اندازي، فعاليت و ادامه كار با اين ) ع(حضرت باريتعالي است در كنار تاسي بر ائمه اطهار

 شجاعت و يك مومن واقعي با كار و تالش  كهامري بديهي است. پيدا مي كندابزار موفقيتي دوچندان 
 بودهبي نظير و مثال زدني خود قادر خواهد بود اقدام به كارهايي نمايد كه فراتر از فعاليت كارآفرينانه 

  و اين به وضوح در متون اسالمي و در سيره ائمهه باشدو اثراتي بهترو مثمرثمرتر از اثرات آن داشت
با اين  تعريف جديد از كارآفريني  به وضوح قابل رويت است و اين امكان را مي دهد كه)ع(اطهار

 وهم اثراتي پرمفهوم جامع تر از تعاريف موجود باشد ارايه نمود كه هم كامل تر و هماسالمي ادبيات 
ه خصوص كارآفريني  لذا پيشنهاد مي گردد به هنگام استفاده از هر علمي ب.تر از وضع فعلي داشته باشد

كه هم اكنون بسيار مورد توجه مي باشد آنرا در تمامي ابعاد با فرهنگ كشور مان تطبيق داده و سپس با 
در نظر گرفتن تمامي شرايط از آن استفاده نمود تا شايد شاهد اثرات پرثمر آن باشيم، مخصوص اينكه 

و قرآني جايگاه محكمي دارد طبيعي است در كشوري اسالمي مثل كشور ما كه مفاهيم و تعاليم اسالمي 
  .كه طرح چنين موضوعاتي جايگاه خوبي خواهد داشت
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