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چكيده
خلق ارزش ،شاخص اصلی در فرآیند کارآفرینی است اما در آموزههای مکتب ایرانی– اسالمی برر خرالم مکا رب
مادیگرایانه ،منظور از خلق ارزش ،صرفاً ارزش اقتصادی نبوده بلکه معطوم به ارزشهای دینی و اجتماعی میباشد .در
این شرایط ،کارآفرینی ارزشی با ویژگی جهادی و با هدم رفع فقر و آبادانی مناطق کمتر وسعهیافتره شرکم مریگیررد.
هدم از انجام پژوهش حاضر ،طراحی چارچوب مفهومی کارآفرینی جهادی اسرت کره برا اسرتفاده از روش وصریفی–
کیفی و به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است .برای دستیابی به این هدم ،در مرحله اول برا بهررهگیرری از مبرانی
نظری ،پیشینه حقیق و مصاحبه با خبرگان منتخب ،ابعاد و مولفههای کارآفرینی جهرادی اسرتخرا شرده و سر ب بررای
غربالگری ابعاد و مولفهها ،از روش دلفی فازی در سه مرحله غربرالگری ،اسرتفاده شرد و نهایتراً  39شراخص براسرا
دیدگاه خبرگان به عنوان ابعاد نهایی کارآفرینی جهادی عیین شدند .خبرگان این پژوهش شامم  20نفر از صراحبنظرران
در حوزهی کارآفرینی جهادی -ارزشی و هم چنین افرادی بودند که جربه کارآفرینی جهادی را داشرتهانرد .سر ب بررای
اولویتبندی ابعاد و طراحی چارچوب مفهومی کارآفرینی جهادی ،از روش مدلسازی ساختاری -فسیری استفاده شرد.
نتایج نشان داد اخالص و روحیه کارآفرینی جهادی ،زیربنایی رین بُعد مدل است و بیشترین أثیر را در ظرفیتسازی در
این زمینه دارد .همچنین مولفههای مخاطرهجرویی و وفیرقطلبری ،نگررش کرارآفرینی جهرادی ،آرمرانگرایری ،فرهنر
کارجهادی ،وانایی کارآفرینی جهادی ،کنشگری آگاهانه ،انگیزه های کارآفرینی جهادی و کارآفرینی اجتمراعی ،از دیگرر
ابعاد این مدل بوده و نتیجه نهایی این فرآیند ،خلق ارزش کارآفرینی جهادی میباشد.
كليدواژهها :روحیه کارآفرینی؛ کارآفرینی جهادی؛ اخالص؛ خلق ارزش؛ فرهن

جهادی.
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مقدمه
توسعه کارآفرینی و ایجاد شرایط مناسب برای ارتقاء آن از برنامههای سیاستی کشورها ،بهویژه
کشورهای در حال توسعه میباشد .تجربه بسیاری از کشوورها حواکی از آن اسوه کوه کوارآفرینی
منجر به کاهش بیکاری و بهود سطح بهورهوری منواب و درآمود موردا عامعوه مویشوود سسوندی ،1
 .)2 :2007یکی از مهمترین اثرات کارآفرینی ،خلق ارزش اسه .خلوق ارزش ،مو ک کوارآفرینی
اسه و میتوان آن را بهعنوان شاخص اصلی کارآفرینی در نظر گرفه .لذا میتوان گفوه ارزش-
آفرینی بهمثابه رفتارِ کارآفرین بوده و رفتارِ کارآفرینانه ،رفتارِ ارزشآفرینانه اسه سحجازی:1391 ،
.)69
همچنین باید توعه داشه که هدف فعالیه کارآفرینانه ،صرفاً ایجاد ارزش اقتصوادی نیسوه و
کارآفرینان بهواسطه مسئولیهپذیری اعتماعی خود ،در حوزههای اعتماعی نیو نقوش پررن وی در
توسعه و پیشبرد عوام دارند سبروکس .)12 :2009 ،2این نوع ن اه به کارآفرینی بر توامین نیازهوای
اعتماعی و ایجاد ارزشهای اعتماعی بهواسوطه نووآوریهوای اعتمواعی متمرکو اسوه ساوربوانو و
همکاران .)54 :2010 ،3از مصوادیق آن مویتووان بوه تيصویص سوود فعالیوه کوارآفرینی بوه اموور
اعتماعی و خیریهها ،تمرک بر تغییر اعتماعی ،فعالیه کارآفرینانه سازمانهای مذهبی با هدف ارائه
خدمات اعتماعی و کمك به داوطلبوان ،فعالیوههوای ترویجوی در اموور اعتمواعی و موذهبی و در
مجموع ت ش برای تغییر و نوآوریهای اعتماعی اشاره داشه سالندن و مورفوپولوس.)3 :2009 ،4
در این شرایط رویکرد عدیدی در کارآفرینی ایجاد میشود که از آن به کارآفرینی ارزشوی –
مذهبی یاد کردهاند .این نوع کارآفرینی ،ت شی برای تبلور ارزشهای حاکم بر عامعوه بوا تکیوه بور
باورهای دینی و مذهبی در فعالیههای کارآفرینانه میباشد .بهطور کلی پژوهشگران بر این باورند
که وعود رفتارهای غیراس می و غیراخ قی در روابط اقتصادی و تجاری بین افراد عامعوه ،مسوهله
مهمی اسه و برای ارائه راهکار اثربيش در مورد آن باید از مبانی اعتقادی اسو ا کموك گرفوه
سباقری و همکاران.)259 :1392 ،

1. Sandeep
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3. Urbano
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میتوان گفه اعتقادات دینی تهثیر زیادی بر بروز رفتارهای اقتصادی در عوامو دارد سآدرچ،1
 .)7 :2009ایوون موعوووع تووا عووایی اهمیووه دارد کووه موواکس وبوور بووهعنوووان یکووی از برعسووتهتوورین
اندیشمندان علوا اعتماعی در کتاب روح سرمایهداری و اخ ق پروتستانی ،عامل فرهنگ و بهویژه
نقش مذهب و دین را عاملی مؤثر در پیشرفه فرهن وی مویدانود سسوبنانی .)190 :1391 ،از دی ور
سو ،بهدلیل حاکمیه باورهای اس می در فعالیههای اقتصادی و اعتماعی عامعوه علویاليصوو
فعالیههای کارآفرینانه ،در کشورمان کارآفرینی موذهبی و ارزشوی عای واه بواالیی پیودا مویکنود
سخنیفر.)18 :1385 ،
یکی از گونههای کارآفرینی ارزشی– مذهبی ،کارآفرینی عهادی اسه .کارآفرینوان عهوادی،
افرادی هستند که با دغدغههای عااالمنفعه و با تکیه بر نوآوریهای اعتماعی ،بهطور داوطلبانه بوه-
دنبال ایجاد ارزشهای اعتماعی هستند .کارآفرینی عهوادی رویوهای مبتنوی بور باورهوای ارزشوی و
دینی اسه و میتوان تبلور کارآفرینی ارزشی را در کارآفرینان عهادی مشواهده کورد .کوارآفرینی
عهادی ،مفهوا عدیدی اسه که حاصل تفکورات کارآفرینانوه و ارزشآفورین در عامعوه اسوه و
حاصل اشتراک مفاهیمی همچون کارآفرینی اقتصادی ،کارآفرینی اعتمواعی ،کوارآفرینی دینوی و
ارزشی اسه.
عهاد اقتصادی میدان گستردهای برای مبارزه با موان فراروی منیط کسبوکوار کشوور اسوه.
برای ورود به این عرصه مبارزه ،شناخه فرهنگ عهادی و روحیه و رفتار عهادگران عروری اسه
سفانی و همکاران .)15 :1398 ،این نوع از کارآفرینی را مویتووان در افوراد عهوادی کوه در منواطق
منروا و کمبرخوردار عامعه با هدف فقرزدایی و با روحیه عهادی بهدنبال راهاندازی کسبوکار و
ایجاد ارزش اقتصادی هستند مشاهده کرد .ویژگی مشترک همه آنها؛ ارائه نوآوریهای اعتماعی،
اشتغالزایی ،رف منرومیه ،فعالیه داوطلبانه بهمنظور بهبود معیشه افراد و ایجاد ارزش اعتمواعی
با روحیه عهادی اسه .این در حالی اسه که علیرغم اهمیه موعوع کارآفرینی مذهبی و ارزشی
در عامعه ما ،به این حوزه پژوهشی کمتر توعهشده و مطالعوات انودکی در ایون حووزه انجواا شوده
اسه سخنیفر.)11 :1385 ،
در ادبیات کارآفرینی نی مطالعات اندکی درباره نقش دین و ارزشهوای دینوی در کوارآفرینی
انجاا شده اسه سحجازی .)70 :1391 ،بررسی مطالعات پیشین در این حوزه حاکی از آن اسه کوه
1. Audretsch
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کارآفرینی عهادی مفهواسازی نشده اسه و چارچوب مفهوومی و نظوری ایون حووزه و هومچنوین
شایست ی هایی که افراد برای تبدیل شدن به کارآفرینان عهادی برخوردار هستند ،نامشويص موی-
باشد .با توعه به توعینات ارائهشده ،هدف اصلی از انجاا این پژوهش طراحی چارچوب مفهومی
کارآفرینی عهادی اسه.

مبانی نظری و پيشينه پژوهش
هرچند تاکنون در زمینه کارآفرینی عهادی ،نظریهپردازی نشده و شکاف نظری قابلتوعهی در
این خصو

وعود دارد اما برخی از مفاهیم پایهای و بنیادینی که مویتوانود بوه توسوعه نظوری ایون

مفهوا کمك کند در ادامه بررسی میشوند.

كارآفرینی اجتماعی
کارآفرینی نوعی تفکر ،استدالل و عمل با تکیه بر نقش فرصوه اسوه کوه بوه خلوق ،توسوعه و
تجدید ارزشها منجر مویشوود .در بطون فرآینود کوارآفرینی ،کشو

و خلوق فرصوه و توعوه بوه

راهاندازی و بهرهگیری از فرصههای بازار وعود دارد .کارآفرینی ،ایجاد کسبوکار عدید اسوه
که با خطرپذیری و عدا قطعیه همراه میباشود سفروهرفور و همکواران .)5 :2018 ،از ویژگویهوای
کارآفرینان میتووان بوه ریسوكهوای موالی و اعتمواعی ،انتظوار پواداش ،نووآوری و ایجواد ارزش،
شناسایی فرصه ،نوآوری و خ قیه ،ریسوكپوذیری ،هدفمنودی ،کوانون کنتورل درونوی ،تنمول
ابهاا ،آیندهن ری ،ع ا و اراده و پشتکار ،توفیقطلبی و استق لطلبی ،پیشگامی و رقابه تهواعمی
و داشتن گرایش کارآفرینانه اشاره کرد سکووین و همکاران.)215 :2019 ،
کارآفرینی اعتماعی ،ن رشی نوین به کارآفرینی اسه که در سالیان اخیر توعه منافول علموی
را بهخوود علوبکورده و هودف آن ،رفو مشوک ت اعتمواعی ،انجواا مهموریوههوای اعتمواعی و
انساندوستانه همراه با فعالیههای کسبوکاری اسه سسورتو و میلور .)268 :2008 ،1نیواز ان ی شوی
کارآفرینان اعتماعی نهتنها کسب پول ،بلکوه راهانودازی کسوب وکوار بورای کموك بوه دی وران و
خدمه به عامعه اسه سب گ 2و همکاران.)517 :2014 ،
کارآفرینی اعتماعی و کسب وکارهای اعتماعی ،اشتراکات فراوانی دارند که از عمله میتووان
1. Certo and Miller
2. Balog
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به رف نیازهای اعتماعی و ظهور ارزشهای اعتماعی بهواسطه نوآوریهوای اعتمواعی اشواره کورد
ساوربانو و همکاران.)55 :2010 ،
کارآفرینی اعتماعی در عستجوی یافتن عدیودترین و بهتورین راه بورای ایجواد و بهبوود ارزش
اعتماعی اسه سبروکس .)66 :2009 ،این نوع کارآفرینی ،ت ش سازمان های اعتمواعی بوا اهوداف
انتفاعی و غیرانتفاعی اسه سشاو )195 :2004 ،1و در سالهای اخیر ،در قالب منبعی مهم برای ایجاد
ثروت و ارتقاء ارزشهوای اعتمواعی ،زیسوهمنیطوی و فرهن وی شناسوایی شوده اسوه ساوربوانو و
همکاران .)54 :2010 ،در این راستا منققان ،به کارآفرینان اعتماعی بوهعنووان عامول مهموی ایجواد
تغییر اعتماعی توعه دارند.
کارآفرینی اعتماعی شامل فعالیهها و فرآیندهایی اسه که متعهود مویشووند توا فرصوههوا را
شناسایی ،تعری

و بوهکوار گیرنود ،توا از طریوق آن ،ثوروت اعتمواعی را افو ایش دهنود سزهورا 2و

همکاران .)520 :2009 ،همواره بین بيش خصوصی ،عمومی ،دوله و بوازار شوکافهوایی وعوود
دارد که رساله کارآفرینان اعتماعی؛ پر کردن این شکافها اسه که میتوانند راهحلهای مؤثر و
کارآمد برای مشک ت اعتماعی پیچیده و عروری عامعه ،پیدا کننود سپرینوی 3و همکواران:2010 ،
.)520
کارآفرینان اعتماعی و اقتصادی وعوه تشابه و تفاوت زیادی با یکدی ر دارند .از مهمترین این
تفواوتهوا ،هودف آنهوا اسوه .در کارآفرینووان اعتمواعی ،هودف اصولی حوداکثر رسوواندن ارزش
اعتماعی نسبه به ارزش اقتصادی اسه سبرنشتین و دیویس.)31 :2010 ،4

كارآفرینی ارزشی
آیات و روایات متعددی در باب مفاهیم کسب وکار و اهمیه کار در فرهنوگ ایرانوی اسو می
وعود دارد که در تنقیقات متعدد به آنها اشاره شده اسه اما علیرغوم سوابقه طووالنی اعتقوادات
مذهبی در موعوع اشتغالزایوی و کوار ،کوارآفرینی ارزشوی هومچنوان مفهوومی عدیود در ادبیوات
تنقیقاتی کارآفرینی میباشد .بهعنوان نمونه در کشور هند ،آدرچ و همکاران س )2007در تنقیقات

1. Shaw
2. Zahra
3. Perrini
4. Bornstein & Davis
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خود ،نقش و عای اه دین در تصمیم فرد برای کوارآفرین شودن را تاییود کردنود .نتوایت تنقیقوات
ایشان نشانمیدهد در برخی از ادیان نظیر اس ا و مسینیه ،راهاندازی کسبوکار و انجاا فعالیوه
کارآفرینانه اهمیه دارد اما در برخی دی ر نظیر هندو افراد از فعالیه اقتصادی من میشوند.
همچنین تنقیقات در کشورهای اس می نشان میدهد اعتقادات مذهبی عامل منرکی در انجاا
فعالیههای داوطلبانه و کمكهای خیریه و بشردوسوتانه مویباشود سوانوگ و گردلوی.)25 :2009 ،1
انجاا فعالیههای نیکوکاری نشاندهنده ظرفیههای باالی کارآفرینی در اس ا اسه سساالرزهی و
همکاران.)181 :2010 ،
فعالیههای کارآفرینی ارزشی در راستای تبلوریافتن ارزشهوای حواکم بور عامعوه بوا تکیوه بور
باورهای دینی و سیره عملی و نظری ب رگان دینی اسه .کارآفرینان ارزشی نی فرصه هوا را دنبوال
میکنند -همانند سایر انواع کارآفرینان -و علیرغم حمایه از فعالیه ها ی غیرانتفاعی ،سوودمنور
نی میباشند سبردلی و همکاران .)18 :2007 ،خلق ارزش از راه ح ل ،ت ش ،اعتماد به نفس ،توکل
بر خداوند متعال ،دارا بودن عقاید و باورهای دینی و استفاده از توان و تيصص خود از ویژگیهای
کارآفرینان ارزشی اسه ساحمدپور.)117 :1386 ،
از نظر متون اس می ،پیروی کارآفرینان از اصول دینی و تکیه بر مبوانی قورآن کوریم و اندیشوه
پیامبر سصلّیاهلل علیه و آلوه) و ائموه معصووا سعلیوه السو ا) ،کارآفرینوان را بوه اعتقوادات موذهبی و
ویژگیهای برعستهای مجه کرده و آنان را به افرادی ت شگر برای کسب روزی حو ل ،خودمه
به مردا ،عهاد اقتصادی و حرکه درآوردن چرخه توسعه اقتصادی تبدیل میکند .آیات و احادیث
متعددی در متون اس می یافه میشوند که مبین قواعود و رهنموونهوایی هسوتند کوه اسو ا بورای
کارآفرینان منظور کرده اسه و مسلمانان با تکیه بر آنها ،باورهای موذهبی خوود را شوکل دادهانود
سخنیفر.)17 :1386 ،
کارآفرینی ارزشی نوعی ن ورش ،فرهنوگ و سوبك زنودگی اسوه .در ایون نووع کوارآفرینی؛
ارزشآفرینی ،م ک فعل و کنش فرد اسه .کارآفرینی ارزشی نوعی از سبك زندگی دینی اسوه
که در آن ایجاد ارزش در تمامی زوایا و بيشهای زندگی اتفاق میافتود .در کوارآفرینی ارزشوی،
ارزش اقتصادی و معنوی ایجادشده و عنبههای ميتلو

خلوق ارزش در تموامی ابعواد زنودگی فورد

کارآفرین ،متبلور اسه .در کارآفرینی ارزشی ،حرکه و عریان داشوتن ،مو ک اسوه و توقو

و

1. Wang & Graddy
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سکون معنایی ندارد سحجازی.)69 :1391 ،
کارآفرینی عهادی بر بستر ارزشهای دینی معنادار اسه بنابراین مفاهیم کوارآفرینی ارزشوی و
کارآفرینی عهادی ،ارتباط عمیقی با یکدی ر دارند بهگونهای که کارآفرینی ارزشی ،یکی از بنیان-
های اصلی مفهواسازی کارآفرینی عهادی اسه .افرادی که در زمینه کوارآفرینی عهوادی فعالیوه
میکنند و میتوان آن ها را کوارآفرین عهوادی نامیود ،از باورهوای دینوی و ارزشوی برخوردارنود و
سبك زندگی آن ها ،سبك زندگی دینی مبتنی بر همکواری و تعواون ،آرموانگرایوی ،ایموان ،خیور
رساندن به دی ران ،اخ

و  ...اسه.

فرهنگ جهادی
عهاد ،گویای یك ارزش دینی اسه .از نظر لغه ،مفهوا عهاد معنای بذل طاقه و تعب نهفتوه
اسه و عهادگر کسی اسه که در راه هدف ،همه توان خود را بهگونوهای خسوت یناپوذیر بوهکوار
میگیرد .عهادگر در راه خداوند به ایثار توان و امکانات خود میپوردازد .ع موه طباطبوائی معتقود
اسه از آیات عهاد استفاده میشود که این مفهوا با ب یا و مصایب همراه اسه سطباطبوائی:1377 ،
 .)517عهاد؛ ناظر به فرهنگ ،ارزش ها و معنویه اسه .عهاد صرفاً مبارزه در میودان نیسوه ،بلکوه
شامل هرگونه ت شی میشود که با اخ

صورت گیرد توا عامعوه و فورد را بوه سوعادت برسواند.

بنابراین ،باید ت ش کرد سعملگراییِ ارزشی) .سیستمی که ناظر به عمل و ارزش های مفهوا عهواد
بهعنوان یك مفهوا ارزشی در شریعه مقدس اس ا شناخته میشوود سمنطقوی .)13 :1395 ،از نظور
اماا خامنهای معیار عهاد ،شمشیر و میدان عنگ نیسه .بنابه تعبیر ایشان اگر کار با قصد و نیه الهی
و مبتنی بر علم و دانش باشد ،مشک ت کشور در شرایط فعلی ،قابل حل اسه و حرکه روبه علوو
کشور ادامه خواهد داشه ساماا خامنهای .)1392 ،
در فرهنووگ سووازمانی غالووب در سووبك عهووادی؛ کووار ،عبووادت منسوووب موویشووود .عناصوور
تشکیلدهنده این فرهنگ شامل ایمان ،آرمانگرایی ،معنویه ،داشتن اهداف مقودس و بلنود؛ عودا
توعه به فرهنگ مادی و خدمه به مردا اسه که با تکیه بر عوشوش و تنورک ذاتوی قابول انجواا
اسه .لذا فرد عهادی فردی اسه که در برخورد با مسائل رعای خدا را در نظر مویگیورد و سوعی
میکند کار را به بهترین شکل خود انجاا دهد .مهمترین ارزشهوای عهوادی کوه ارزش دینوی نیو
منسوب میشوند عبارتند از مشورت و مشارکه ،اخ

 ،تعاون و ت ش ،تعهد و ایثار ،سوادگی،
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پرهی از اسراف .همچنین ویژگیهایی نظیر سيهکوشی ،حضور در مناطق منروا ،خوطشوکنی و
خطرپذیری برگرفته از روحیات انق بی اسه سقائدعلی و مشرف عوادی .)11 :1393 ،عمن اینکوه
کار را باید عهادی انجاا داد تا خدمه به خوبی انجاا ب یرد ساماا خامنهای  .)1392 ،بودیهی اسوه
پیشفرضها و مبانی فکری ،تفاوت اصلی سبك کارآفرینی عهادی با سوایر نظوااهوای کوارآفرینی
اسه که ریشه در فرهنگ غرب دارند .در نظاا عهادی ،احکاا اس می راهبوردی بورای زنودگی و
شاخص سنجش حیات مطلوب اسه و هدف آن ،پیوادهسوازی ارزش هوا در عامعوه عهوه ارتقوای
کیفیه زندگی اسه .فرهنگ عهادی با اشرافیگری ،سستی و بیحالی ،مصرفگرایی و اننوراف
از مسیر آرمانگرایی ایمانی ،متفاوت اسه و بر پایه معنویه و ارزشهای اخ قی و اس می بنا شده
اسه.

پيشينه پژوهش
غفاری و همکاران س )1398تنلیلی اکتشافی از بیانات اماا خامنوهای سمدظلوه) در راسوتای ارائوه
ال وی رونق تولید انجاا دادند .این پژوهش به روش داده بنیاد انجاا شد و یافتههای پژوهش نشوان
می دهد اف ایش اشتغال ،رشد اقتصادی پایدار ،اف ایش تاب آوری اقتصادی ،اف ایش عو ت و نشواط
ملی ،توسعه صادرات و اف ایش عداله اعتماعی از پیامدهای تنقق رونق تولید اسه.
فانی و همکاران س )1398پژوهشی با عنوان طراحی ميتصات فرهنگ عهوادی در شورکههوای
متوسط و ب رگ در شهرک های صنعتی آران و بیدگل انجاا دادند .نتایت این پژوهش که بوه روش
آمیيته اکتشافی انجاا شد نشان میدهد که چهار بُعد اصلی فردی -شيصیتی ،ساختاری ،رفتاری و
ارزشی -عهادی ،ابعاد اصلی تشکیلدهنده ال وی فرهنگ عهادی در شرکههای متوسط و ب رگ
میباشند.
منمدرعووابی ی و نوووروزی س )1395پژوهشووی بووا عنوووان شناسووایی ویژگوویهووای شيصوویتی
کارآفرینان عهادی به روش مطالعه موردی انجاا دادند .پژوهش ایشان ،بررسی موردی یك تجربه
بومی واقعی از یك فورد کوارآفرین عهوادی بوود بوهصوورت اکتشوافی بوا اسوتفاده از روش تنلیول
مضمون انجاا شد و در نهایه ویژگیهای شيصیتی کارآفرینوانی کوه از سوبك مودیریه عهوادی
پیروی میکنند ،تبیین شد .این پژوهش ،اولین و تنها پژوهشی اسه که در آن اصط ح کوارآفرینی
عهادی مطرحشده بدون اینکه تعری

یا مدلسازی از این اصط ح شده باشد.
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اسدی و پوراسوداهلل س )1394ویژگویهوای کارآفرینوان را در مکتوب اسو ا را بررسوی کردنود.
یافتههای ایشان نشان داد ویژگیهای کارآفرینان در مکتب اس ا با مبانی علمی ،وعوه افتراقی دارد
چرا که در مبانی علمی کارآفرینی فقوط بوه خصوصویاتی کوه باعوث ایجواد کسوب وکوار مویشوود
توعهشده ولی در نظاا اس می ،کارآفرین از معرفه برخوردار اسه ،منرک او رعای الهی اسه،
در برابر نعمهها ،شاکر بوده و در برابر ب ها صابر اسه .از دی ور ویژگویهوای فورد کوارآفرین در
مکتب اس ا ،کریم و با سياوت و پرکاری و مسئولیهپذیری اسه و بهدنبال نف همه عامعه اسه
تا خود فرد.
اکبری و همکاران س )1394در پژوهشی به بررسی رابطه باورهای مذهبی و تمایل به کوارآفرینی
پرداختنوود .ایوون تنقیووق بووهصووورت پیمایشووی انجوواا شوود و عامعووه آموواری  450نفوور از دانشووجویان
کارشناسی ارشد دانشکدههای کارآفرینی و کشاورزی دانش اه تهران بودند .نتایت تنقیوق نشوان از
رابطه مثبه و معنیدار بین آثار دینی و تمایل به کارآفرینی بود.
حجازی س ) 1391رفتار کارآفرینانه در پرتو مفهوا شاکله دینی را تبیوین کورد .ایون پوژوهش بوه
روش کیفی و با بررسی اسناد و مدارک دینی انجوااشوده و ایون نتیجوه حاصول شود کوه رفتوار هور
شيصی براساس شاکله خویش اسه و برای تغییر رفتار بایسوتی شواکله تغییور کنود .بنوابراین ایجواد
رفتار کارآفرینانه نیازمند تنول بنیادین و دائمی در عمیقترین الیههای وعودی اسه.
خنیفر و همکاران س )1391ارتباط بین ویژگویهوای شيصویتی کارآفرینانوه بوا صوفات اخ قوی
اس می را بررسی کردند .نتایت حاکیسوه برخوی خصوصویات کارآفرینانوه هماننود کوانون کنتورل
درونی ،موفقیهطلبی و تنمل شکسه با صفات اخ قی مانند غنیمه شمردن فرصه ،بلنودهمتی و
مسؤولیهپذیری رابطه دارند.
خدایاری فرد و همکاران س )1391ارتباط دینداری با موفقیوه کارآفرینوان را بررسوی کردنود.
نتایت نشان از رابطه معنیدار بین دینداری و موفقیه کارآفرینان نبود .همچنین نموره دیونداری در
ابعاد سهگانه شناختی ،عاطفی و رفتاری کارآفرینان در حد بسیار باالیی بوده اسه.
سبنانی و همکاران س )1390به بررسی ن رش ادیان الهی به مقوله کوارآفرینی پرداختنود .نتوایت
نشانداد ادیان آسمانی خصوصاً اس ا به تکریم و تشویق کار و فعالیه کارآفرینی مویپردازنود اموا
برخی ادیان غیرتوحیدی مثل بوودی ا ن ورش مثبتوی بوه کوار ندارنود و پیوروان خوود را از آن نهوی
میکنند.
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بارو و مك کلری س )2006در پژوهشی بینالمللی به تهثیر اعتقادات مذهبی بر عملکرد اقتصادی
پرداختند .نتایت نشان داد حضور در کلیسا منجر به کاهش رشد اقتصادی میشود ،همچنوین اعتقواد
بیشتر به عهنم و زندگی پس از مرگ ،باعث اف ایش رشد اقتصادی میشود.
یافتههای پوژوهش کایود 1س )2006بوا عنووان مطالعوه مووردی کوارآفرینی اسو می در عربسوتان
نشووانداد ناسووازگاری بووین ارزشهووای اس و می و کووارآفرینی وعووود نوودارد و پووایین بووودن سووطح
کارآفرینی در عربستان ارتباطی با تبعیه از ارزش های اس می ندارد و مربوط به شکسه دوله در
ایجاد مفهوا کارآفرینی و استفاده نکردن از ارزشهای اس می برای توسعه اسه.
آدرچ و همکاران در سال  2008در پژوهشی تصمیم افراد در کارآفرین شدن را بررسی کردند.
نتایت بهدسهآمده تهثیر دین بر کارآفرینی را تهیید میکند .عمن آنکه برخی ادیوان ماننود اسو ا و
مسینیه افراد را بهسوی کارآفرینی هدایه میکنند و برخی دی ر موان توهثیر دیون بور ارزشهوای
اخ قی کار میشوند.
سوولکو اوگووور 2س )2009در تنقیقووی بووه بررسووی تووهثیر دیوون بوور ارزشهووای اخ قووی کووار بووین
کارآفرینان ترکیه پرداخه .وی مصاحبههای نیمهساختاریافته با  32کارآفرین در دو گروه سوکوالر
و دیندار انجاا داد .نتایت نشان میدهد مذهب بر فعالیههای کاری مؤثر اسه و ویژگویهوای آن،
سيهکوشی بهعنوان یك وظیفه دینی ،تهثیر دین بر اخ ق کاری ،حسوننیوه ،مسوئولیهپوذیری،
حفظ تعادل در زندگی شيصی و خیرخواهی اسه.
وبور رخمن 3س ) 2010تنقیقی با عنووان توهثیر اخو ق کواری اسو ا بور رعوایه شوغلی ،تعهود
سازمانی و قصد ترک شوغل انجواا داد .نتوایت حاکیسوه اخو ق کواری دیون اسو ا اثور مثبوه بور
کارکنان داشته و افرادی که به اخ ق اس می پایبند هستند ،رعایه شغلی و تعهود سوازمانی آنهوا
باالتر از حد متوسط بوده و قصد ترک شغل در آنها پایین اسه.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و از آنعا که در آن از مطالعوات کتابيانوهای و نظور
خبرگان استفاده میشود ،پژوهش حاعر ،توصیفی-کیفی اسه .در ایون تنقیوق ،مصواحبههوایی بوا
1. Kayed
2. Selçuk Uygur
3. Wahibur Rokhman
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کارآفرینان عهادی ،کارشناسان و صاحبنظران این حوزه برگ ار شد و با تنلیل منتوای مصاحبه-
ها ،شاخصهای چارچوب مفهوومی کوارآفرینی عهوادی احصواء شود .سو س بوهمنظوور ارزیوابی و
غربال ری شاخصها ،از روش دلفی فازی استفاده شد .برای رسیدن به ایون هودف ،شواخصهوا در
قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفه و پس از تنلیول در سوه دور سرانود) ،شواخصهوای
نهایی بهدسه آمد .برای تعیین تعداد خبرگان ،با توعه به توصیههای صوورتگرفتوه ،از آنعوا کوه
تعداد افراد گروه خبرگان میتواند بین  10تا  20نفر باشد سدانهاا ،)1996 ،در ایون پوژوهش  20نفور
انتياب شدند.
در این رابطه ،اگر چه خبرگان از توانایی های ذهنی و شایست ی های خود برای مقایسه اسوتفاده
میکنند ،اما بهتر اسه به این موعوع توعه داشه که فرآیند کمّیسازی دیدگاه خبرگان نمیتواند
سبك تفکر انسانی را بهطور کامل منعکس سازد .لذا استفاده از مجموعههای فوازی ،بوا توعوینات
زبانی مبهم انسانی سازگاری بیشتری دارد .بنابراین بهتر اسه از اعداد فازی برای تصومیمگیوری در
دنیای واقعی و پیشبینی بلندمودت اسوتفاده کورد سکوارامن و همکواران .)2009 ،در ایون مطالعوه از
عدول  1برای فازیسازی نظر خبرگان استفاده شد.
جدول  .1طیف فازی (هفت درجه) برای ارزشگذاری شاخصها
متغير زبانی

مقدار فازی

معادل فازی مثلثی

کامالً بیاهمیت

̃1

)(0, 0, 0.1

خیلی بیاهمیت ا بیاهمیت

̃2

)(0, 0.1, 0.3

بیاهمیت

̃3

)(0.1, 0.3, 0.5

بیاهمیت ا اهمیت متوسط

̃4

)(0.3, 0.5, 0.75

متوسط

̃5

)(0.5, 0.75, 0.9

متوسط ا با اهمیت

̃6

)(0.75, 0.9, 1

کامالً با اهمیت

̃7

)(0.9, 1, 1

س س برای سطحبندی و تعیین روابوط بوین مقولوههوا از روش مودلسوازی سواختاری-تفسویری
س ) ISMبراساس فرآیند زیر استفاده شد و در نهایه تنلیل قودرت نفووذ و وابسوت ی بوا اسوتفاده از
تکنیك س )MICMACانجاا شد و چارچوب کارآفرینی عهادی طراحی شد.
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عیین سطح
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سازگار کردن

به دست

شکیم ما ریب

شناسایی و

و روابط

ما ریب دستیابی

آوردن

ساختاری

عیین

مقولههای

و شکیم

ما ریب

روابط درونی

متغیرهای

حقیق

ما ریب نهایی

دستیابی

متغیرها

مدل

شکم  .1مراحم اجرای روش مدلسازی ساختاری -فسیری

یافتههای پژوهش
گووروه خبرگووان ایوون پووژوهش متشووکل از  20نفوور از اسووتادان دانشو اه و افووراد فعووال در زمینووه
کارآفرینی عهادی بودند که به روش گلولهبرفی انتياب شدند .از میان گروه خبرگان 15 ،نفر افراد
فعال در حوزه کارآفرینی عهادی سبهصورت مستقیم یا بهعنوان ترویتدهنده) و  5نفر نی از استادان
دانش اه هستند که سابقه فعالیه و پژوهش در حوزه کارآفرینی را داشته یا بهعنوان مشواور در ایون
زمینه فعال بودهاند .عدول زیر اط عات مربوط به گروه خبرگان را بهصورت خ صه نشان میدهد.
جدول  .2ویژگیهای خبرگان پژوهش از حیث جمعیتشناختی
ویژگیهای جمعيتشناختی
جنسیت

سن

حصیالت

سابقه کاری

فراوانی

درصد

مرد

11

%55

زن

9

%45

کمتر از  35سال

7

%35

 35ا  45سال

5

%25

 45سال و بیشتر

8

%40

کاردانی و ماقبم

3

%15

کارشناسی

9

%45

کارشناسی ارشد

3

%15

دکتری

5

%25

زیر  10سال

5

%25

 10ا  20سال

8

%40

باالی  20سال

7

%35

کم

20

%100

در گاا نيسه از روش دلفی برای شناسایی شاخصهای ال وی کوارآفرینی عهوادی ،دیودگاه
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خبرگان پیرامون هر یك از شاخصها ،بررسوی و ارزیوابی شود .از مجمووع  49شواخص اولیوه10 ،
شاخص در این گاا حذفشده و  39شاخص ،بهعنوان شاخصهوای نهوایی کوارآفرینی عهوادی از
سوی خبرگان تعیین شدند.
در گاا دوا از روش دلفی ،شاخصها مجدداً توسط خبرگان ارزیابی و غربال ریشده و نتوایت
حاکی از تایید تمامی شاخصهای باقیمانده بود .در نهایه دیدگاههای خبرگان طوی گواا سووا از
روش دلفی ،تجمی شده که نتایت آن در عدول  3ارائه شده اسه.
جدول  .3میانگین فازی و غربالگری فازی شاخصهای حقیق (راند سه)
راند سوم

ميانگين فازی

مقدار قطعی

نتيجه راند 3

ارزش آفرینی اقتصادی

)(0.783,0.917,0.977

0/892

پذیرش

رضای الهی

)(0.623,0.817,0.937

0/792

پذیرش

خلق ارزشهای معنوی

)(0.75,0.903,0.98

0/878

پذیرش

نوآوری و غیرات اجتماعی

)(0.703,0.877,0.953

0/844

پذیرش

عاون در امور

)(0.703,0.867,0.957

0/842

پذیرش

مسئولیتپذیری اجتماعی

)(0.7,0.873,0.96

0/844

پذیرش

فعالیت داوطلبانه

)(0.71,0.863,0.947

0/840

پذیرش

هوشیاری نسبت به جامعه

)(0.677,0.85,0.95

0/826

پذیرش

حساسیت نسبت به مشکالت اجتماعی

)(0.66,0.84,0.943

0/814

پذیرش

فکر راهبردی

)(0.72,0.877,0.963

0/853

پذیرش

قویت نگرشهای جهادی

)(0.693,0.86,0.957

0/837

پذیرش

باور به کار و الش

)(0.653,0.827,0.94

0/807

پذیرش

خلق ارزش کارآفرینانه

)(0.7,0.863,0.963

0/842

پذیرش

سبک زندگی کارآفرینانه

)(0.72,0.877,0.963

0/853

پذیرش

دانش مالی و اقتصادی

)(0.77,0.917,0.98

0/889

پذیرش

دانش و مهارتهای فنی

)(0.6,0.803,0.923

0/776

پذیرش

دانش مدیریت کسبوکار

)(0.703,0.867,0.957

0/842

پذیرش

دانش دینی و مذهبی

)(0.62,0.807,0.927

0/784

پذیرش

اهدام بلند و مقد

)(0.743,0.9,0.973

0/872

پذیرش

)(0.697,0.863,0.95

0/837

پذیرش

امید به آینده
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راند سوم

ميانگين فازی

مقدار قطعی

نتيجه راند 3

عملگرایی ارزشی

)(0.683,0.863,0.953

0/833

پذیرش

رشدگرایی

)(0.663,0.85,0.953

0/822

پذیرش

کمالطلبی

)(0.607,0.807,0.93

0/781

پذیرش

الش مستمر و پرکاری

)(0.66,0.84,0.943

0/814

پذیرش

خطرپذیری و خطشکنی

)(0.673,0.857,0.953

0/828

پذیرش

غنیمت شمردن فرصت

)(0.687,0.857,0.95

0/831

پذیرش

شکر نعمت

)(0.66,0.84,0.943

0/814

پذیرش

صبر در برابر مشکالت

)(0.723,0.887,0.973

0/861

پذیرش

باور به برکت

)(0.707,0.87,0.95

0/842

پذیرش

عهد دینی و اخالقی

)(0.637,0.817,0.933

0/796

پذیرش

ا کا به نفب و مسئولیتپذیری

)(0.76,0.91,0.98

0/883

پذیرش

شویق به کار و الش در دین

)(0.67,0.837,0.947

0/818

پذیرش

حسننیت

)(0.713,0.873,0.957

0/848

پذیرش

الش جهت کسب روزی حالل

)(0.797,0.933,0.987

0/906

پذیرش

جهاد همراه با مصائب

)(0.69,0.867,0.96

0/839

پذیرش

خوشبینی

)(0.703,0.867,0.957

0/842

پذیرش

ثبات قدم و سختکوشی

)(0.703,0.877,0.953

0/844

پذیرش

اخالص و کار برای خدا

)(0.733,0.893,0.973

0/867

پذیرش

ایمان به خود

)(0.653,0.837,0.937

0/809

پذیرش

در دور دوا و سوا شاخصی حذف نشد .عدا حذف شاخص نشانه پایان راندهای دلفی اسوه.
برای پایان دلفی ،میان ین امتیازات دو راند متوالی باهم مقایسوه شوده و اگور اخوت ف بوین ایون دو
مرحله از حد آستانه خیلی کم س )0/2کمتر باشد میتوان فرآیند نظرسنجی را متوق

کرد سچنگ و

لین.)2002 ،
جدول  .4فاصله مقدار قطعی راند دو و راند سه نظرسنجی دلفی
شاخصها

نتيجه راند 2

نتيجه راند 3

اختالف

نتيجه

ارزشآفرینی اقتصادی

0/848

0/892

0/044

وافق

رضای الهی

0/864

0/792

0/072

وافق
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شاخصها

نتيجه راند 2

نتيجه راند 3

اختالف

نتيجه

خلق ارزشهای معنوی

0/903

0/878

0/025

وافق

نوآوری و غییرات اجتماعی

0/828

0/844

0/016

وافق

عاون در امور

0/837

0/842

0/005

وافق

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/803

0/844

0/031

وافق

فعالیت داوطلبانه

0/831

0/840

0/009

وافق

هوشیاری نسبت به جامعه

0/812

0/826

0/014

وافق

حساسیت نسبت به مشکالت اجتماعی

0/820

0/814

0/006

وافق

فکر راهبردی

0/803

0/853

0/050

وافق

قویت نگرشهای جهادی

0/809

0/837

0/028

وافق

باور به کار و الش

0/848

0/807

0/041

وافق

خلق ارزش کارآفرینانه

0/844

0/842

0/002

وافق

سبک زندگی کارآفرینانه

0/792

0/853

0/061

وافق

دانش مالی و اقتصادی

0/760

0/889

0/029

وافق

دانش و مهارتهای فنی

0/856

0/776

0/020

وافق

دانش مدیریت کسبوکار

0/787

0/842

0/055

وافق

دانش دینی و مذهبی

0/831

0/784

0/053

وافق

اهدام بلند و مقد

0/800

0/872

0/072

وافق

امید به آینده

0/817

0/837

0/020

وافق

عملگرایی ارزشی

0/796

0/833

0/037

وافق

رشدگرایی

0/867

0/822

0/045

وافق

کمالطلبی

0/857

0/781

0/076

وافق

الش مستمر و پرکاری

0/837

0/814

0/023

وافق

خطرپذیری و خطشکنی

0/826

0/828

0/002

وافق

غنیمت شمردن فرصت

0/839

0/831

0/008

وافق

شکر نعمت

0/846

0/814

0/032

وافق

صبر در برابر مشکالت

0/850

0/861

0/011

وافق

باور به برکت

0/878

0/842

0/0034

وافق

عهد دینی و اخالقی

0/861

0/796

0/065

وافق

ا کا به نفب و مسئولیتپذیری

0/853

0/883

0/030

وافق
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شاخصها

نتيجه راند 2

نتيجه راند 3

اختالف

نتيجه

شویق به کار و الش در دین

0/878

0/818

0/060

وافق

حسننیت

0/883

0/848

0/035

وافق

الش جهت کسب روزی حالل

0/861

0/906

0/045

وافق

جهاد همراه با مصائب

0/770

0/839

0/069

وافق

خوشبینی

0/834

0/842

0/008

وافق

ثبات قدم و سختکوشی

0/811

0/844

0/033

وافق

اخالص و کار برای خدا

0/826

0/867

0/041

وافق

ایمان به خود

0/814

0/809

0/005

وافق

نتایت عدول  4نشانمیدهد در تماا شاخصهوا اخوت ف کوچوكتور از  0/2اسوه و مویتووان
گااهای دلفوی را بوه پایوان بورد .در اداموه بورای طراحوی مودل اولیوه کوارآفرینی عهوادی از روش
مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد.
مدلسازی ساختاری -تفسیری ،روشی اکتشافی برای طراحی مدل اسه .با استفاده از این روش
میتوان روابط پیچیده بین عناصر متعدد در یك موقعیه تصمیمگیوری را ترسویم کورد .ایون روش
برای نظم بيشیدن و عههدهی روابط بین عوامل عمل میکند و با تنلیل تهثیر یك عامل بر سوایر
عوامل ،ترتیب و عهه روابط بین عوامل یك سیستم ،بررسیشوده و از ایون طریوق بور روابوط بوین
سازهها غلبه میشود سآذر و همکاران.)1398 ،
این روش ،فرآیند یادگیری تعاملی اسه که مجموعهای از سوازههوای متفواوت در قالوب یوك
مدل سیستماتیك ،ساختاردهی می شوند و تهثیر یك سازه بور سوایر سوازههوا بررسوی مویشوود .لوذا
می توان روابط بین سازهها را شناسایی کرد و مدلی ساختاری -تفسیری ارائه کرد و نهایتاً سازهها را
براساس قدرت نفوذ و می ان وابسوت ی طبقوهبنودی کورد .سوازههوای مورتبط بوا طراحوی چوارچوب
مفهومی کارآفرینی عهادی در عدول  5ارائه شده اسه.
جدول  .5فهرست جامع سازهها و شاخصهای لفیقی مستخر از گامهای قبلی پژوهش
عوامل اصلی
خلق ارزش کارآفرینی جهادی ()D08

ردیف

عوامل فرعی

1

ارزشآفرینی اقتصادی

2

رضای الهی

3

خلق ارزشهای معنوی

طراحی چارچوب مفهومی کارآفرینی جهادی

عوامل اصلی
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ردیف

عوامل فرعی

4

نوآوری و غیرات اجتماعی

5

عاون در امور

6

مسئولیتپذیری اجتماعی

7

فعالیت داوطلبانه

8

هوشیاری نسبت به جامعه

9

حساسیت نسبت به مشکالت اجتماعی

10

فکر راهبردی

11

قویت نگرشهای جهادی

12

باور به کار و الش

13

خلق ارزش کارآفرینانه

14

سبک زندگی کارآفرینانه

15

دانش مالی و اقتصادی

مهارت و وانایی کارآفرینی جهادی

16

دانش و مهارتهای فنی

()D05

17

دانش مدیریت کسبوکار

18

دانش دینی و مذهبی

19

اهدام بلند و مقد

کارآفرینی اجتماعی ()D10

کنشگری آگاهانه ()D06
کنشگری آگاهانه ()D06

فرهن

کار جهادی ()D09

آرمانگرایی ()D01

مخاطرهجویی و وفیقطلبی ()D03

نگرشهای کارآفرینی جهادی ()D04

انگیزههای کارآفرینی جهادی ()D07

20

امید به آینده

21

عملگرایی ارزشی

22

رشدگرایی

23

کمالطلبی

24

الش مستمر و پرکاری

25

خطرپذیری و خطشکنی

26

غنیمت شمردن فرصت

27

شکر نعمت

28

صبر در برابر مشکالت

29

باور به برکت

30

عهد دینی و اخالقی

31

ا کا به نفب و مسئولیتپذیری

32

شویق به کار و الش در دین
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ردیف

عوامل فرعی

عوامل اصلی

33

حسننیت

34

الش جهت کسب روزی حالل

35

جهاد همراه با مصائب

اخالص و روحیه کارآفرینی جهادی

36

خوشبینی

()D02

37

ثبات قدم و سختکوشی

38

اخالص و کار برای خدا

39

ایمان به خود

اخالص و روحیه کارآفرینی جهادی
()D02

در فرآیند مدلسازی ساختاری -تفسیری ،برای تشيیص روابط درونی عاملها براساس دیدگاه
خبرگان در گاا اول از ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM) 1استفاده میشود .این ماتریس نشان
می دهد یك عامل بر کداا عوامل تهثیر دارد و از کداا عوامل تهثیر میپذیرد .برای شناسایی ال وی
روابط عناصر از نمادهای عدول زیر استفاده میشود.
جدول  .6نمادهای مورد استفاده در بیان رابطه عوامم
نماد

V

A

X

O

رابطه

متغیر  iبر  jأثیر دارد

متغیر  jبر  iأثیر دارد

رابطه دو سویه

عدم وجود رابطه

با توعه به ع ئم مندرج در عدول  ،6ماتریس خودتعاملی ساختاری بهصورت زیر اسه.
جدول  .7ما ریب خود عاملی ساختاری ()SSIM
SSIM
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10

D01

D02
A

D03
A
V

D04
A
V
X

D05
V
V
V
V

D06
V
V
V
V
V

D07
O
V
V
V
V
X

D08
V
V
V
V
O
V
V

D09
V
V
O
V
X
A
A
A

D10
V
O
V
V
V
V
V
A
V

)1. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM
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س س ماتریس دریافتی 1تشکیل میشود .این ماتریس از تبدیل مواتریس خودتعواملی سواختاری
به ماتریسی که از دو ارزشی  0و  1برخوردار اسه ،بهدسه میآید .در این ماتریس درایههای قطور
اصلی برابر یك اسه و عهه اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شود .بدانمعنا که اگر  Aمنجر به B

و  Bمنجر به  Cشود A ،باید منجر به  Cشود .در این شرایط اثرات مستقیم بایستی براسواس روابوط
ثانویه لناظ شوند اما اگر در عمل این اتفاق رخ نداده باشد ،بایستی عودول تصونیحشوده و رابطوه
ثانویه نشان داده شود سعدول .)8
جدول  .8ما ریب دریافتی متغیرهای پژوهش
RM
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10

D01
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

D02
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

D03
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

D04
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

D05
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0

D06
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0

D07
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0

D08
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

D09
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0

D10
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

براساس یافتههای حاصل از ماتریس دسترسی اولیه مویتووان بوا وارد نموودن انتقوالپوذیری 2در
روابط بین عوامل ،ماتریس دسترسی نهایی را بهدسه آورد سعدول .)9
جدول  .9ما ریب دسترسی نهایی متغیرهای پژوهش
TM
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10

D01
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

D02
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

D03
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

D04
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

D05
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0

D06
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0

D07
*1
1
1
1
1
1
1
0
1
0

D08
1
1
1
1
*1
1
1
1
1
1

D09
1
1
*1
1
1
0
0
0
1
0

D10
1
*1
1
1
1
1
1
0
1
1

در ادامه برای تعیین روابط و سطحبندی عوامل ،مجموعه عوامل خروعی سعواملی که از طریوق
1. Reachability matrix
2. Transitivity
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این عامل میتوان به آنها رسید) و ورودی سعواملی که از طریق آنها میتوان به این عامل رسوید)
برای هر معیار از ماتریس دریافتی استيراج میشود سعدول .)10
جدول  .10مجموعه ورودیها و خروجیها برای عیین سطح
ورودی :اثرپذیری

اشتراک

سطح

متغيرها

D01,D02,D03,D04

D01

5

D02

D02

7

D03

D01,D03,D04,D05,D06,
D07,D08,D09,D10

D02,D03,D04

D03
D04

6

D04

D01,D03,D04,D05,D06,
D07,D08,D09,D10

D02,D03,D04

D05

D05,D06,D07,D08,D09, D10

D01,D02,D03,D04,D05,D09

D06

D06,D07,D08,D10

D07

D06,D07,D08,D10

D03
D04
D05
D09
D06
D07
D06
D07

6

3

D08

D08

D08

1

D09

D05,D06,D07,D08,D09, D10

D01,D02,D03,D04,D05,D09

D05
D09

4

D10

D08,D10

D01,D02,D03,D04,D05,D06,
D07,D09,D10

D10

2

D01
D02

خروجی :اثرگذاری
D01,D05,D06,D07,D08,
D09,D10
D01,D02,D03,D04,D05,
D06,D07,D08,D09,D10

D01,D02,D03,D04,D05,D06,
D07,D09
D01,D02,D03,D04,D05,D06,
D07,D09
D01,D02,D03,D04,D05,D06,
D07,D08,D09,D10

4
3

عوامل خروعی شامل خود عامل و سوایر عوواملی اسوه کوه از آن توهثیر مویپذیرنود و عوامول
ورودی شامل خود عامل و عواملی اسه که بر آن تهثیر میگذارند .پس از آن مجموعه روابوط دو
طرفه عوامل تعیین میشوند .با توعه به نتایت عدول  ،10معیار خلق ارزش کارآفرینی عهادی سطح
اول یا وابسته اسه .پس از شناسوائی متغیور سوطح اول ،ایون متغیور حوذفشوده و مجموعوه عوامول
ورودی و خروعی بدون در نظر گرفتن عوامل سوطح اول مناسوبه مویشوود .پوس از آن مجموعوه
مشترک ،شناسائیشده و عواملی که اشتراک آنها برابر مجموعه ورودیها باشود ،بوهعنووان عامول
سطح دوا انتياب میشود .با توعه به خروعی مناسبات  ISMمتغیور کوارآفرینی اعتمواعی سوطح
دوا قرار دارد .برای تعیین عناصر سطح سوا ،به بعد نی این فرآیند تکرار میشود.
با توعه به خروعی مناسبات  ISMمتغیرهای کونشگوری آگاهانوه و ان یو ههوای کوارآفرینی
عهادی سطح سوا ،فرهنگ کار عهادی و مهارت و توانوایی کوارآفرینی عهوادی ،سوطح چهوارا،
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آرمانگرایی در سطح پنجم ،مياطرهعویی و توفیقطلبی و ن رش کارآفرینی عهادی سطح ششم و
در نهایه نی روحیه کارآفرینی عهادی در سطح هفتم قرار دارنود کوه زیربنواییتورین عنصور مودل
اسه و بیشترین تهثیر را در ظرفیهسازی دارد .ال وی نهائی کوارآفرینی عهوادی در شوکل  4ارائوه
شده اسه.
خلق ارزش کارآفرینی عهادی س)D08
کارآفرینی اعتماعی س)D10

کنشگری آگاهانه س)D06
توانوووایی کوووارآفرینی عهووووادی

ان ی ه های کارآفرینی عهوادی

س)D07
فرهنگ کار عهادی س)D09

س)D05
آرمانگرایی س)D01
مياطره عویی و توفیوق طلبوی

ن رش های کارآفرینی عهادی
س)D04

س)D03
اخ

و روحیه کارآفرینی عهادی س)D02
شکم  .4چارچوب مفهومی کارآفرینی جهادی

در این مرحله ،معیارهای کلیودی قودرت نفووذ و میو ان وابسوت ی معیارهوا بوا اسوتفاده از روش
تنلیل میكمك تعیین میشود سعدول .)11
جدول  .11قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای حقیق
متغيرهای پژوهش

ميزان وابستگی

قدرت نفوذ

آرمانگرایی ()D01

4

7
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متغيرهای پژوهش

ميزان وابستگی

قدرت نفوذ

اخالص و روحیه کارآفرینی جهادی ()D02

1

10

مخاطرهجویی و وفیقطلبی ()D03

3

9

نگرشهای کارآفرینی جهادی ()D04

3

9

مهارت و وانایی کارآفرینی جهادی ()D05

6

6

کنشگری آگاهانه ()D06

8

4

انگیزههای کارآفرینی جهادی ()D07

8

4

خلق ارزش کارآفرینی جهادی ()D08

10

1

کار جهادی ()D09

6

6

کارآفرینی اجتماعی ()D10

9

2

فرهن

براساس روابط قدرت وابست ی و نفوذ عوامل ،دست اه ميتصاتی در چهوار قسومه مسواوی بوه
نااهای عوامل خودميتار ،وابسته ،مستقل و پیوندی تفکیك میشوند.
عوامل خودميتار ،قدرت هدایه و می ان وابست ی کمی دارند ،عموماً از سیستم عدا میشووند
و تغییر در این متغیرها باعث تغییر عدی در سیستم نمیشود؛ عوامل وابسته دارای هدایه ععی

و

وابست ی قوی میباشند و اصوالً تهثیرپذیری باال و تهثیرگوذاری کموی روی سیسوتم دارنود؛ عوامول
مستقل دارای هدایه باال وابست ی کم میباشند و تهثیرگذاری باال و تهثیرپذیری کم از ویژگیهای
این متغیرها اسه؛ و عوامل پیوندی از قدرت هدایه وابست ی بواال و برخوردارنود ،تهثیرگوذاری و
تهثیرپذیری این عوامل بسیار باالسه و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی
در سیستم میشود .نمودار قدرت-وابست ی برای عوامل در شکل  5ارائه شده اسه.
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شکم  .5نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی (خروجی میک -مک)

براساس نمودار قدرت نفوذ-وابست ی متغیرهای اخ

و روحیه کارآفرینی عهوادی س،)D02

مياطرهعویی و توفیقطلبی س ،)D03ن ورش کوارآفرینی عهوادی س )D04و آرموانگرایوی س)D01
قدرت نفوذ باالیی داشته و تهثیرپذیری کمی دارند و در ناحیوه متغیرهوای مسوتقل قورار مویگیرنود.
متغیرهای کنشگری آگاهانه س ،)D06ان ی ه کارآفرینی عهادی س ،)D07خلوق ارزش کوارآفرینی
عهادی س )D08و کارآفرینی اعتماعی س )D10از وابست ی باال اما نفوذ کمتوری برخووردار هسوتند
بنابراین متغیرهای وابسته منسوب می شوند .متغیرهوای فرهنوگ کوار عهوادی س )D09و مهوارت و
توانایی کارآفرینی عهادی س )D05قدرت نفوذ و می ان وابست ی مشابهی دارند بنوابراین متغیرهوای
پیوندی هستند .همچنین هیچ متغیری در رب اول یعنی ناحیه خودميتار قرار ن رفته اسه.

نتيجهگيری و پيشنهادها
در سیاسهها و برنامه های توسعه کشورها ،توعه به کوارآفرینی و ایجواد شورایط مناسوب بورای
ارتقاء آن مورد تاکید میباشد .توسعه کارآفرینی م یههای متعددی برای عوام دارد .از عمله آن
میتوان به م ایای اقتصادی همچون کاهش فقر ،توزی مناسب درآمد ،اشتغالزایی ،بهبوود معیشوه
مردا و ...اشاره کرد .همچنین کارآفرینی م ایای اعتماعی فراوانی از عمله اف ایش رفواه اعتمواعی،
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کاهش فاصله بین طبقات اعتماعی ،توزی عادالنه فرصهها و فرصه برابر بورای رشود و پیشورفه
دارد.
خلق ارزش ،یکی از مهمترین اثرات کارآفرینی اسه و میتوان آن را بهعنوان شواخص اصولی
کارآفرینی در نظر گرفه .این در حالی اسه کوه هودف فعالیوه کارآفرینانوه ،صورفاً ایجواد ارزش
اقتصادی نیسه و کارآفرینان بهواسطه مسئولیهپذیری اعتماعی خود ،در حوزههوای اعتمواعی نیو
نقش پررن ی در توسعه و پیشبرد عوام دارند .شواهد متعددی بور ایون ادعوا وعوود دارد .چوه بسوا
افرادی که از موقعیه و امکانات خود صورفنظرکورده و در اسوتانهوای کمتور برخووردار و نقواط
روستایی ،به ایجاد شغل و راهاندازی کسبوکار همه گماشتهاند و چه بسیار افرادی کوه بوا ایجواد
زنجیره تامین قوی و مستنکم ،زنان و عوانان بسیاری را در فرآیند فعالیه کارآفرینانه مشوغول بوه-
کار کردهاند و از این ره ذار ،کسبوکارهای خان ی و مشاغل روستایی فراوانی را بنیان نهادهاند.
مسئولیهپذیری برخی از کارآفرینان در قبال رف مشک ت و معض ت اعتماعی و ارتقاء سطح
زندگی حاشیهنشینان و افراد کمبرخوردار ،موعوع عدیدی در ادبیات توسعه اقتصادی– اعتمواعی
کشورمان نیسه چرا که در آموزههای دینی و مبانی اعتقادی ،بارهوا بور فرهنوگ کوار و راهانودازی
کسب وکار و م ایای ایجاد اشتغال برای مردا تاکید شده اسوه و ایون بواور در قالوب کوار عهوادی
متبلور شده اسه اما تاکنون توعه علمی چندانی به این حوزه نشده اسه .بر ایون اسواس ،هودف از
انجاا پژوهش حاعر ،طراحی ال وی کارآفرینی عهادی بوده اسه.
در کارآفرینی عهادی ،خلق ارزش ،م ک کارآفرینی اسه و میتوان آن را بهعنوان شواخص
کارآفرینی در نظر گرفه .این پژوهش ،با استفاده از روش توصیفی– کیفی و براساس روششناسی
تعیینشده ،طی گاا های متعددی انجاا شد .در مرحله اول با مصاحبه عمیق بوا خبرگوان منتيوب بوه
استيراج مفاهیم پرداخته شد .در گاا کیفی ایون پوژوهش 20 ،نفور از افوراد صواحبنظور در حووز
کارآفرینی عهادی و افرادی که تجربه کارآفرینی عهادی را داشتهاند ،مشارکه داشتند .نتیجه این
گاا ،شناسایی مولفهها و ابعاد اصلی و فرعی چارچوب مفهومی کارآفرینی عهادی بود.
س س برای غربال ری ابعاد ،از روش دلفی فازی مبتنی بر دیدگاه خبرگان صوورت گرفوه .در
این گاا طی سه راند نظرسنجی از خبرگان ،در نهایه  39شاخص براساس دیودگاه خبرگوان موورد
ارزیابی قرار گرفه و این شاخصها بهعنوان عوامل نهایی کارآفرینی عهادی تعیین شدند.
در گاا بعد برای طراحی مودل کوارآفرینی عهوادی از روش مودلسوازی سواختاری -تفسویری
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استفاده شد .این روش براساس نظرسنجی از خبرگان بوده و براساس فرآیند مننصر بهفوردی ،توهثیر
یك سازه بر سازههای دی ر ،تنلیلشده روابط پیچیده میان سازههای یك سیستم بررسی شدند .در
نهایه ال وی کارآفرینی عهادی ارائه شد .در ایون ال وو ،اخو

و روحیوه کوارآفرینی عهوادی

زیربناییترین عنصر مدل تعیین شد که بیشترین تهثیر را در ظرفیهسازی دارد.
در مجموع میتوان گفوه کارآفرینوان عهوادی ،افورادی توانمنود ،بوا ان یو ه ،دارای ن ورش و
فرهنگ کارآفرینی هستند که با دغدغههای عااالمنفعوه و بوا تکیوه بور نووآوریهوای اعتمواعی ،بوا
استفاده از روحیه کارآفرینی عهادی و کنشگری آگاهانه ،بوهدنبوال خلوق ارزشهوای اعتمواعی و
رف فقر هستند .نمونههای متعدد این نوع از کارآفرینی را میتووان در کارآفرینوان عهوادی کوه در
مناطق منروا و کمبرخوردار عامعه بهدنبال راهاندازی کسبوکار و ایجاد ارزش اقتصوادی هسوتند
مشاهده کرد .افرادی با هدف کارآفرینی و با روحیه عهادی برای اشتغالزایی و رف منرومیه در حال
فعالیه هستند .عنبه مشترک همه آنها؛ ایجاد نوآوریهوای اعتمواعی ،اشوتغالزایوی ،رفو منرومیوه،
فعالیه داوطلبانه بهمنظور بهبود معیشه افراد و ایجاد ارزش اعتماعی با روحیه عهادی اسه.

توعه به ابعاد مدل پیشنهادی و برنامهری ی و سیاسهگذاری عهه تقویوه روحیوه کوارآفرینی
عهووادی ،توعووه بووه نقووش و اهمیووه کارآفرینووان عهووادی و نهادهووای ارزشآفوورین در اکوسیسووتم
کارآفرینی ،پیشبرد کارآفرینی عهادی در مناطق منروا و کمبرخوردار نظیر روستاها یا استانهوای
منروا ،توعه به اف ایش دانش بومی در هر منطقه و اف ایش می ان دانش استفاده از فناوری با ایجاد
و داشتن ایدههای نو و بدی  ،ارتقا و گسترش مشوقهای منیطی و نهادی توسعه کارآفرینی عهادی
با استفاده از رشد پویایی منیط اقتصادی و صنعتی مناطق از طریق بازن ری و اص ح قوانین بوانکی
نظیر کاهش ال امات و مراحل دریافه تسهی ت بوانکی بوا نورخ بهوره مناسوب ،شناسوایی و معرفوی
فرصه های منیطی عهه فعالیههای کارآفرینی عهادی ،و فرهنگسوازی در ایون زمینوه بوا تهیوه
فیلمها و تی رهای تبلیغاتی و پيش در رسانههای ميتل  ،از پیشنهادهای تنقیق اسه.
نوآوری پژوهش حاعر ،ارائه ال و و چارچوب منسجمی برای کوارآفرینی عهوادی اسوه کوه
تاکنون ابعاد کارآفرینی عهادی در قالب یك ال و ارائه نشده بود .همچنین ابعاد معرفیشده در این
پژوهش از حیث منتوایی در راستای پژوهشهای پیشین میباشد .بهعنوان مثال غفاری و همکواران
س )1398بر رشد اقتصادی پایدار و تابآور ،اف ایش ع ت و عداله اعتماعی تاکید داشتند .فوانی و
همکاران س )1398روحیه و فرهنگ کار عهادی ،منمدرعابی ی و نوروزی س )1395بر ویژگیهای
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شيصیتی کارآفرینان عهادی و اسدی و پوراسداهلل س )1394بر ویژگیهوای کارآفرینوان در مکتوب
اس ا از عمله معرفه و شناخه ،رعای الهی ،شکر در برابر نعمه الهی ،صبر در برابر ب ها ،کریم
و و مسئولیهپذیر ،حجازی س )1391بر ایجاد رفتار کارآفرینانه و دسوتیابی بوه روح ایموان ،خنیفور و
همکاران س )1391بر صفات اخ قی اس می در کارآفرینی تاکیود دارنود .در ایون پوژوهش بوهطوور
عام به این ابعاد پرداخته شده اسه و در مجموع براساس یافتههای این پژوهش که منطبق با نتوایت
تنقیقات بارو و موك کلوری س ،)2006کایود س ،)2006آدرچ س ،)2008اوگوور س )2009و  ...اسوه؛
اعتقوادات ،باورهووای موذهبی و ارزشهووای دینوی ،نقووش مثبوه و منرکووی در ارتقواء فعالیووههووای
کارآفرینانه دارد که به سيهکوشی ،خیرخواهی و حسوننیوه سقصود) ،مسوئولیهپوذیری و حفوظ
تعادل در زندگی شيصی منجر میشود که مجموع ایون ویژگویهوا در قالوب کوارآفرینی عهوادی
متبلور میشود.
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تخطیط إطار مفاهیمی لريادۀ األعمال الجهاديۀ
قاسم السوخته سرايی



هادی السنائی بور



عبد الغنی الرستكار



محمدباقر گرجی



خلق القیمۀ هو الموشر الرئیسی فی عملیۀ ريادۀ األعمال ،ولكن فی تعالیم المدرسۀ اإليرانیۀ اإلسالمیۀ ،على عكس المندار
الماديۀ ،فإن المقصود من خلق القیمۀ لیس فقط قیمۀ اقتصاديۀ ولكنه يركز أيضًا على القیم الدينیۀ واالجتماعیۀ .فی ظل هذه الظنروف،
تتشكل ريادۀ األعمال القیمیۀ مع الخصیصۀ الجهاديۀ بهدف ازالۀ الفقر و تعمیر المناطق القلیلۀ العمارۀ .الغرض من هنذه الدراسنۀ هنو
تخطیط إطار مفاهیمی لريادۀ األعمال الجهاديۀ ،الذی تم باستخدام منهج توصفی كیفی ومنهج استكشافی مختلط .ولتحقیق هذا الهدف،
فی المرحلۀ األولى ،وباستخدام األسس النظريۀ و سوابق البحثیۀ والمقابالت مع خبراء منتخبۀ ،تم استخراج األبعناد ومكوننات رينادۀ
األعمال الجهاديۀ ،ثم لغربال األبعاد والمكونات ،تم استخدام طريقۀ "الدلفی الفازی" على ثالث مراحل من الغربلنۀ .فنی النهاينۀ تنم
استخدام  39موشراً كأبعاد نهائیۀ لريادۀ األعمال الجهاديۀ بناءً على آراء الخبراء .تضمن خبراء هذه الدراسۀ  20خبیراً فی مجال ريادۀ
األعمال الجهاديۀ باإلضافۀ إلى األشخاص الذين لديهم تجارب فی ريادۀ األعمال الجهادينۀ .بعند ذلنك ،لتحديند أولوينات األبعناد
وتخطیط اإلطار المفاهیمی لريادۀ األعمال الجهاديۀ ،تم استخدام طريقۀ النمذجۀ الهیكلیۀ التفسیريۀ .وأظهرت النتائج أن الصندق دافنع
ريادۀ األعمال الجهاديۀ هما البعد األساسی للنموذج وله أكبر التاثیر فی بناء القابلیات فی هذا االرضیۀ .كما أن مكونات البحنث عنن
المخاطر و طلب التوفیق ،والتفكر الريادی الجهادی ،والمثالیۀ ،وثقافۀ العمل الجهادی ،والقدرۀ على ريادۀ االعمنال الجهادينۀ ،والعمنل
الواعی ،والدوافع الرياديۀ الجهاديۀ وريادۀ األعمال االجتماعیۀ ،هی أبعاد أخرى لهذا النموذج والنتیجۀ النهائیۀ لهذه العملیۀ هنی خلنق
القیمۀ لريادۀ األعمال الجهاديۀ.
الكلمات الرئیسیۀ :داعیۀ الريادۀ ،ريادۀ األعمال الجهاديۀ ،االخالص ،خلق القیمۀ ،الثقافۀ الجهاديۀ.

 طالب مستوی الدكتوراه ،قسم ريادۀ األعمال ،فرع العلی آباد الكتول ،جامعۀ الحرۀ اإلسالمیۀ ،العلی آباد الكتول ،الجلستان ،اإليران.
 الكاتب المسوول :أستاذ مساعد ،قسم اإلدارۀ ،كلیۀ اآلزادشهر للعلوم اإلنسانیۀ ،جامعۀ الكنبد الكابو  ،الكنبد الكابو ،
الجلستان ،اإليران.
 أستاذ مساعد ،قسم اإلدارۀ ،كلیۀ اآلزادشهر للعلوم اإلنسانیۀ ،جامعۀ الكنبد الكابو  ،الكنبد الكابو  ،الجلستان ،اإليران.
 أستاذ مساعد ،قسم ريادۀ األعمال ،فرع علی آباد كتول ،جامعۀ آزاد اإلسالمیۀ ،علی آباد كتول ،إيران.

Autumn 2021, Vol. 29, No. 3

Journal Of Islamic Management/200

Designing a Conceptual Framework for Jihadi Entrepreneurship
Ghasem Soukhteh Saraee 
Mohammad Bagher Gorji 

Hadi Sanaeepour 
Abdolghani Rastergar 

Abstract
Value creation is the main indicator in the entrepreneurial process, but in the teachings of
the Iranian-Islamic school, unlike the materialist schools, value creation is not only economic
value but also focuses on religious and social values. Under these circumstances, value-based
entrepreneurship with a jihadist nature is formed with the aim of alleviating poverty and
developing less developed areas. according to this the purpose of this study is to design a
conceptual framework for jihadi entrepreneurship, which has been done using a descriptivequalitative by mixed exploratory method. To achieve this goal, in the first stage, using
interview with selected experts, dimensions and components of jihadi entrepreneurship were
extracted and then to screening the dimensions and components, the fuzzy Delphi method in
three stage was used and finally 39 indicators were determined as the final dimensions of
jihadi entrepreneurship based on the views of experts. The experts of this study included 20
experts in the field of jihadi entrepreneurship as well as people who had experienced jihadi
entrepreneurship. Then, to prioritize the dimensions and design the conceptual framework of
jihadi entrepreneurship, the structural-interpretive modeling (ISM) method were used. The
results show that the sincerity and spirit of jihadi entrepreneurship is the most fundamental
dimension of the model and has the greatest impact on capacity building in this field. Also,
the components of risk-seeking and success, jihadi entrepreneurial attitude, idealism, jihadi
work culture, jihadi entrepreneurial ability, conscious action, jihadi entrepreneurial
motivations and social entrepreneurship are other dimensions of this model and the last
consequence of this process, Creating the value of jihadi entrepreneurship.
Keywords: Entrepreneurial Spirit, Jihadi Entrepreneurship, Sincerity, Value Creation,
Jihadi Culture.
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