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 مقدمه

در  یممفاه ترین یمیاز قد موفقیت برآن  یرگذاریو تأث یدارو پا یروبخشن یاحساسات وجود

 توسعة نظریةدر  (1934) یترشومپ ،مثال رایب ؛(Cardon et al., 2009) است کارآفرینی حوزة

 یادیز یاربس یکه انرژ داند یم یرهبران نیازمند را توسعه برایحرکت اجتماع  ،خود اقتصادی

 گام یدجد یها در راه یقو بسیار یزةبا انگو  پذیرند مین راحتی بهرا  ها یتواقع دهند، می بروز

به  یاربس شوقها را  آن یژگیو ینتر و مهم نامد یم ینرا کارآفر یافراد ین. او چندارند میبر

و همکاران  ین. شکند یم یانسازنده ب های یتدر موقع قرارگرفتن و امور آمیز یتانجام موفق

در  کارآفرینانحفظ تالش بلندمدت  موجب یزچچه که پرسش ینپاسخ به ا یبرا یزن (2003)

و  خلق ایندفربه  کارآفرینان یاقعشق خودخواهانه و اشت مقولة ،شودیفرصت م یگیریپ

 شده موجب مهم نقش این. (Shane et al., 2003: 268) کنند یم یانرا ب 1سازمان دنکرسودزا

 بدانند «کارآفرینی های پژوهش قلب»را  یاقاشت ،کارآفرینی حوزة یشمنداناز اند یاست تا برخ

(Cardon et al., 2013: 373). 

مشارکت  باو  آید می دست بهگاهانه آکه  است یمثبت یدحساسات شدا کارآفرینانه اشتیاق

 یختهبرانگ ینکارآفر یفرد یتهو یمعنادار و مهم برا یهابا نقش مرتبط یهایتدر فعال

 خالقیت، پرورشسازه بر  ینا یرتأث دهندة نشان ها پژوهش. (Cardon et al., 2009: 515) شود یم

 یداریو پا یریگیمانداز، تصم و چشم یتمأمور تعیینوکار،  فرصت، شروع کسب یصتشخ

بر  یاقاشت یرتأث ی،تجرب یها پژوهش در. (Winnen, 2005) استو رشد ها راهبرد ینانه،کارآفر

 اند کرده بررسی کمتررا  آنخاستگاه  و یتماه محققان اما ،استشده  ییدتأ ینیکارآفر فرایند

(Cardon & Glauser, 2011) ینانکارآفر ی،بخشالهامها و عوامل  چه ارزش دانیم یو ما هنوز نم 

 کند یم ترغیب ینیکارآفر یندفرافراوان  و ناپذیر اجتناب نداشتن  یتقطع یرفتنپذ و تحملبه  را

(Judge & Douglas, 2013: 39)وجود به ویژه شخصیتی دارای افراداز کنش  ینی. کارآفر 

 یاتیح ینیکارآفر یندفراافراد در شناخت کل  ینا رفتار گیو چگون ییدرک چرا اما آید، می

 یاقاشت یجادا موجب یناندر کارآفر چیز چهکه  پرسش ینپاسخ به ا و (Baron, 2004)است 

 .استبخش الهامارزشمند و  یاربس یو آموزش ینظر دیدگاهاز  ،شود یم

                                                      
1. Building an organization and making it profitable 
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 ینا یبه بررس ینانهکارآفر یاقمنشأ اشت جویو ( در جست2007) یو موساکووسک مورنییک

 ینانهکارآفر یتدر هو تواند یم یاقاشت بروز دلیلاند و معتقدند  پرداخته یتاز نظرگاه هو یدهپد

در  یتو هو یتمفهوم ارزش و معنو یانم یوندپ ،همچنین(. Murnieks, 2007) باشد نهفته

 معنویت نیز (2010و همکاران ) کوانوی(. Chen et al., 2009مشهود است ) یشمنداناند های هینظر

 Kauanui et) دهد یم یمعن اه آن زندگی به کهاند  کرده معرفی ینانکارآفر یاقاشت یبرا منبعیرا 

al., 2010)معنوی هوش آیا که است پرسش ینا به پاسخ دنبال بهحاضر  پژوهش ین،بنابرا ؛ 

 ,Zohar) بخشد یفرد شکل م یها و ارزش یزندگ یاصل ةفلسف بهکه  یعنوان هوش به -کارآفرینان

 که رفتاری های نسخه و هاتفسیر از شناختی الگوهای) ینانهکارآفر آل یدها یتبر هو -(2012

 یاق)شامل اشت اشتیاق ةگان سهو انواع  (دشو می فرد آل ایده کارآفرین صیتخش ییشناسا موجب

 یتهو یتمرکز آیا یمبدان خواهیم یم ،همچنین. است یرگذار( تأثای توسعه و یسیتأس ی،ابداع

 داشته میانجی نقش کارآفرینانه اشتیاق و معنوی هوش بیندر ارتباط  تواند یم ینانهکارآفر آل یدها

و  دشو می یبررس یو هوش معنو یتهو نظریة ینانه،کارآفر یاقاشت یمابتدا مفاه درادامه،. باشد

 دربارة ،پایان در. شود می ارائهپژوهش  یو مدل مفهوم یممفاه ینا بینارتباط  ،آن اساسبر

 .شود یمبحث  یو کاربرد ینظر یاهیشنهادو پ ها هنتیج

 

 تحقیق پیشینةو  ادبیاتبر  یمرور

 کارآفرینانه اشتیاق

 وفرد عالقة  موردکه داند یمهم م یتیبه فعال یدشد یلرا تما یاق( اشت2008والراند )

 یگذاریهآن سرما یو زمان خود برا یانرژاستفاده از  با فردو  اوست یتهو کنندة یفتعر

رود و ینم ینسرعت از ب احساس مثبت است که به نوعی یاق. اشت(Vallerand, 2008: 2)کند  یم

است  یدشد یاز احساسات یبخش یاکل  ،یاق. اشتدارد تفاوتمدت  احساسات کوتاه با یرشتأث

 ,.Grichnik et al) داردتمرکز  ویژه یبر موضوع یا کند میحرکت  ویژه یکه به سمت موضوع

 ،کار به یاقمانند اشت یاقمتداول اشت انواعاز  ینانهکارآفر یاقمفهوم اشت ،اساسبراین. (2010

 .(Cardon et al., 2009) است یکتفک حد و متوازن قابلیب یعموم یاقاشت

 یاقاشت ةو تجرب یتماه»عنوان  با ای هدر مقال بار اولین( 2009کاردن و همکاران )
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از  ویژه ینوع ینانهکارآفر یاقکردند. اشت یرا معرف ینانهکارآفر یاقاشت مفهوم ،«ینانهکارآفر

 کارآفرینانه احساسات سایر با ،فردی هویت با ارتباط و دوام شدت، زمینة در کهاست  یاحساس

 یاحساس های هتجرب ارتباطنظر  و احساسات از یاق. اشت(Drnovsek et al., 2009) است متفاوت

از  ناشیاحساسات  ةاز تجرب یدارترپا یاربس کارآفرینانه یاق. اشتندا تفاوتمهم  با ،فرد یتبا هو

در  ییرتغ موجبتواند یم یو موضوع خارج یتهرگونه فعال .است یرونیب های محرک

 یها مرتبط با نقش یهایتشدن در فعالیردرگ یقاز طر ینانهکارآفر یاقاشت اما شود، احساسات 

ممکن است  ینانارآفرک ،بنابراین ؛شودیم یختهبرانگ ینکارآفر یفرد یتهو یبرجسته برا

 هستنداحساسات گذرا  که یدرحال ،احساس کنند یزشدن محرک نیدبعد از ناپد یرا حت یاقاشت

 ,.Drnovsek et al)آورند یدوام م یکوتاه        تقریبا زمان   یرونیمحرک ب محوشدن از پسو 

. بمانندمحکم و استوار  کارآفرینی ةیچیدپ یندفرادر  کارآفرینان شود می موجب اشتیاق. (2009

 دساز میرا ممکن  یرممکناست که غ یدرون یقو ةاراد مانند ینانهکارآفر اشتیاق همچنین،

(Murnieks et al., 2012) ییرتغ یجادبه ا یلم یا یفداکار ت،کار سخ یبرا یقو یایزانندهو انگ 

ها در از تالش یاریبس برای ید،جد یزیبا هدف خلق چ یاقاشت .(Cardon et al., 2013) است

وکار  کسب ایجاد یبرا ینکارآفر یزةانگ یزانم دهندة و قدرتمند است و نشان یاتیح ،جامعه

چگونه  کند؟ میبا مشکالت اهدافش را دنبال  یاروییدر زمان رو کارآفرین یاآ. است

وکار افراد  رشد کسب بر تواند می یاآ ؟کندیم یانب یو آت یکارکنان جار یاندازش را برا چشم

 ؟(Chen et al., 2009)کند  یمتقاعد و رهبررا  ها آن، بگذارد یرتأث

 نظر از .دادندارائه  را ینانهکارآفر یاقاز اشت یفتعر معتبرترین( 2009و همکارانش ) کاردن

 است یابیدست گاهانه قابلآکه  شود می تعریف یمثبت یداحساسات شد کارآفرینانه یاقشتا ها آن

 یفرد یتهو یمعنادار و مهم برا یهابا نقش مرتبط یهایتمشارکت در فعال طریق ازو 

 فراینددر  کارآفرینان گوناگون های نقش براساس ها آن. شود می برانگیخته ینکارآفر

 .(Cardon et al., 2009) اند کرده شناسایی را ینانهکارآفر یاقسه نوع اشت ،ینیکارآفر

بازار،  یدجد یها فرصت ییو شناسا یطمح یشمرتبط با پو های یتبه فعال 1یابداع یاقاشت

                                                      
1. Passion for inventing 
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از  ی. بعضشود می گفته یدجد های نمونه روی و کار یدو خدمات جد محصوالت توسعة

 ارائةو به  کنند یم وجو جستنوآورانه را  های ایده دیگراناز  تر یقو عم یشترب ینانکارآفر

 یابداع اشتیاق که یافراد بنابراین، ؛دهند می نشان عالقه بازار نیاز به توجه اب جدید های پاسخ

 یا محصوالت یدةا یافتنهستند، از  یدجد یها فرصت یوجو جستدر  فعاالنه ،دارند یتر قوی

و مسائل، ذوق و رغبت  یازهان یبرا یدجد یها حل و به ابداع راه برند یلذت م یدخدمات جد

خلق و کشف  یی،مربوط به شناسا های یتبه انجام فعال یاقاشت ابداعی، یاق. اشتدارند ای ویژه

 .(Cardon et al., 2013: 377)وکار است  کسب یدجد یهافرصت

 یو اجتماع یانسان ی،منابع مال ردنک فراهممربوط به  های یتبه فعال یاق، اشت1یسیتأس یاقاشت

 جدید سازمانی خلق به تمایل. شود می تعریف جدید ای مخاطره وکار کسب خلق برای یازموردن

. است کارآفرینان پیچیدةو  یمرکز یها از خودانگاره بنیانگذار نقش هویت و مهم ای انگیزه

 ینانهکارآفر یتهو دهندة نشان موفقیت به کارآفرینان نیاز ،یدوکار جد کسب بنیانگذاری در

 یانگذاریبن فراینداز  اول درجةدر  کنند یرا تجربه م یسیتأس یاقکه اشت ینانی. کارآفراست

 .(Cardon et al., 2005) برند یلذت م وکار کسب

 Cardon et) شود یمربوط م یسپس از تأس وکار کسب توسعةبه رشد و  2یاتوسعه یاقاشت

al., 2009) .از آگاهانه ای یزهانگ سازمان بلکه با یک بنیانگذاری از نه کارآفرینان از بسیاری 

 یگرانبه د نسبت را یمتفاوت ی                     افراد معموال  راهبردها ین. ابرند می لذت آن گسترش و رشد

 یاقکه اشت ینانی. کارآفر(Gundry and Welsch, 2001) گیرند می کار بهسازمان  یریتمد برای

جذب  یا یدمانند فروش، استخدام کارکنان جد هایی یتاز فعال کنند یرا تجربه م یا توسعه

 .(Cardon et al., 2013) برند یلذت م وکار کسب توسعة یبرا یرونیب گذاران یهسرما

 

 یهوش معنو

 یقعم یارتباط و شوند یم یانبه اهداف نما یدنرس یفرد برا یها در تالش یمتعال های دغدغه

 یتمعنو یاز کارکردها یکی ،. درواقعآورد می وجود به یو اهداف در زندگ یتمعنو یانم

ها تالش  به آن یدنرس برای زندگی در باید فرد که است اهدافی از متعالی یانداز چشم ایجاد
                                                      
1. Passion for founding 
2. Passion for developing 
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و هوش  یتمعنو ،هانگیز میان و دهند می جهت و شکل فرد زندگی به یمتعال های دغدغهکند. 

سطوح  ترین یقبه عم یدنرس ،(2012) زوهر باور به. (Emmons, 2000) کنند یم برقرار ارتباط

. هوش گیرد یم نشئت یاز هوش معنو یدر زندگ یمتعال انگیزةها، اهداف و  ارزش ی،معن

و  دتر قرار دهیعتر و وسیغن فضاییرا در  اش یتا اعمال و زندگ کند یبه انسان کمک م یمعنو

 ,Zohar) ددار یشتریب یتمعنا و مطلوب ،هاراه یگراز د یزندگ در او و روش راه که  دبسنج

 یداشتن معنا و هدف در زندگ دهد مینشان  یگوناگون هوش معنو های ریفتع ی. بررس(2012

 یتریقکند به شناخت عمیبه فرد کمک م ی. هوش معنوهاست یفتعر ینا بیشتروجه مشترک 

 .(Vaughan, 2002) برسدها آن میان یوندو پها و تجربه ها هحادث یاز معنا

 یانطباق -یذهن یهایتاز ظرف یامجموعه یهوش معنو ،(2009) یکوو دس ینگنظر ک از

 یتظرف یا ییچهار توانا ینگشوند. کیاستوار م یتواقع یو متعال یرمادیغ یهاکه بر جنبه است

 یتماه ةتأمل نقادان یت)ظرف یانتقاد یتفکر وجود برشمرده است: یهوش معنو یرا برا یاصل

 یتظرف ینهمچن ،یزیکیو متاف یموضوعات وجود یگرجهان، فضا، زمان و د یت،واقع ی،هست

 یجادنه(، ایاگرایهست ییدگاهفرد از د یدر ارتباط با هست یوجودیرتأمل در موضوعات غ

 از یو روان یماد یهاتجربه تماماز  یاستخراج معنا و هدف شخص یی)توانا یشخص یمعنا

 یابعاد متعال یصتشخ یت)ظرف یمتعال ی(، آگاهیزندگ یهدف برا یارخلق و اخت یتجمله ظرف

 یصتشخ یتهمراه با ظرف یاریهوش یعیطب یهاو جهان در خالل حالت یگراند یشتن،خو

به  یاریهوش ةیافتاوج یهاورود به حالت یی)توانا یاریشوه های روابط(، گسترش حالت

 .(King & DeCicco, 2009)( یاراخت

 های گیری جهت دریافتند کارآفرینان ایبر هسالپنج ی( در پژوهش2013و داگالس ) جادج

بر  یو تحمل احساس کارآفرین انگیزة ،یاقاشت یقاز طر تواند یم ینانکارآفر یو ارزش یمانیا

 یان( ب2010و همکاران ) یکوانو ،همچنین. باشد یرگذاروکار تأث خلق کسب فرایندعملکرد 

 و کنند میرا تجربه  یشتریب یاقاشت ،داشته باشند یمعنو یوندیپ شانکار با افراد اگر کنند یم

 ها آن. ستها آن های یژگیاز و یاقاشت یرااست، ز تر مهم کارآفرینان برایموضوع  ینمعتقدند ا

 نظر به بنابراین، ؛شود می ناشی فعالیت با ارزشی و معنایی ارتباط احساس از یاقاشت ینا دریافتند

 .است یرگذارتأث ینانهکارآفر یاقبر اشت یهوش معنو رسد یم
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 .دارد ابداعی اشتیاق بر مثبتی یرتأث کارآفرینان معنوی هوش: H1 فرضیة

 .دارد یسیتأس یاقبر اشت یمثبت یرتأث کارآفرینان معنوی هوش: H2 فرضیة

 .دارد ای توسعه اشتیاق بر مثبتی یرتأث کارآفرینان معنوی هوش: H3 فرضیة

 
 ینانهکارآفر آل یدها هویت

 یمهم یزشیانگ عامل یاقاشت ،پردازانیهنظر از یاریبس نظر بهشد،  یانب یزن تر یشپ کهطور همان

 در هویت اهمیت به کارآفرینانه، اشتیاق زمینة در پیشین تحقیقات بیشتربروز رفتار است و  یبرا

 ای شده درونی انتظارات ،هویت. (Cardon & Glauser, 2011)اند  کرده  اشاره آن گیری شکل

را تا  آنو حداقل  کنند یم حفظ شانپایدار و متمایز مهم، های ویژگیافراد در  که است

من چه » پرسشو به  ستشناخت ما دربردارندة ، یتهو .دهند می نشان شانهای نقش در یحدود

 عبارت کارآفرینانه هویت اساس،براین(. Burke & Stets, 2009) دهد یپاسخ م« هستم یکس

 فرد به بودن کارآفرین دربارة که رفتاری های نسخه و هاتفسیر از شناختی الگوهای از است

مربوط به  یکل های و اقدام یمعان با         و معموال   (Hoang & Gimeno, 2010) دهد می اطالعات

مانند  یگرد ةینانکارآفر ویژة های  اقدام یناز فرصت و همچن یبردار و بهره یابیکشف، ارز

 یت. هوشود یم یفتعر یدجد یها شرکت ةو توسع یانداز راه ید،کشف محصوالت جد

 ین( مرتبط با نقش کارآفریرونی)ب یخارج یکه افراد، معان گیرد یشکل م یهنگام ینانهکارآفر

رفتار سازگار با  یبرا  یزمان افراد. کنند یلتبد خودپندارهرا به  یکنند و آن معان یسازیرا درون

 ,.Murnieks et al) شوند و جمع  یکپارچه خودپنداره در ها هویت کهدارند  یزهانگ ها یتهو

2012). 

 مدنظر شخص یآرمان انسان ،آل ایده های یت. هودارند آرمانی و واقعی های جنبه ها هویت

 ,Boyatzis & Akrivou)است  متفاوت یواقع یتهو با یتبعد از هو ینا و کنند یم یرا معرف

 معرفی راشخص  آرمانی کارآفرین ،آل ایده ةینانکارآفر های یتهو ،اساسبراین. (2006

مطابق با  ییدارند رفتارها تمایل ها انسان .ستها انسان رفتار انگیزة ةیمنابع اول از یت. هوکند می

 دهد می شکل راافراد  رفتار اولیة انگیزة ینو ا دهند بروز یتشانموجود در هو یاستانداردها

(Burke & Stets, 2009) .یوجو جست برای را هویت( 2012) موساکووسکی و مورنییک 
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 Cardon et) ینیدر کارآفر یزشیعوامل انگ ینتر از مهم یکیعنوان  به -کارآفرینانه اشتیاقمنشأ 

al., 2009)- در تواند می کارآفرینانه اشتیاق بروز دلیلگرفتند  نتیجه ها آن. کردند بررسی 

 .(Murnieks et al., 2012) شود یافت کارآفرینانه هویت

( 1966) سایمونز و کال مک. است دهنده اشتیاق آل ایده های هویت ماهیت هویت، ابعاد میان در

 & McCall) است شآل ایده ةخودپندار تحقق یانسان هر های انگیزش اولین از یکی معتقدند

Simmons, 1966) .از سطحی که است( ذهنی) شناختی بازنمودهای ،آل ایده های هویت ماهیت 

 رسد می نظر به. دهد می نشان شخصیتش نوع برای فرد تصمیم بارةدر را نگری درون و یخودآگاه

. (Stets & Serpe, 2013) باشد ارتباط در اشتیاق مفهوم با بیشتر خودمختاری و نگری درون این

 ببینیم چگونه آینده در را خودمان خواهیم یمثال، م برای ؛دارد ارتباط فرد یآرزوها ابشوق  ،درواقع

 عامل آل ایده های خودپنداره هویتی، یکردرو یدگاهاز د یجه. درنتباشیم کسی چه یمدار یمو تصم

 از ینوع  به ما همة. (Farmer et al., 2011) شود می محسوب ها اقدام برای قدرتمندی انگیزشی

 یبرا را یریمس آل یدها های یتو هو داریم نیازخود  عالقة مورد یزندگ یرمس یمترس یبرا استقالل

 های محدودیتاز  ما نظر بهکه  کند یم یاننما یرونیب های یتآزاد از محدود ای پندارهخلق خود

 .(Murnieks, 2007) یرندپذ می یرتأث کمترروزمره  های یو نگران ییاجرا

 برای زیرا ،گذارد می اشتیاق بر بیشتری یرتأث ،آن فعلیت با مقایسه در هویت مرکزیت

 1تریباال مرکزیت در که هایی هویت و شود می گرفته  تصمیم خودمختارانه هویت، مرکزیت

 فعلیت اما ،شوند می درگیر بیشتر (اشتیاق های ویژگی از) بخش لذت احساسات بادارند  قرار

 هویت یتفعل ،. درواقعدارد ارتباط هویت آن رفتارهای دادن نشان برای آمادگی با هویت

 هایی انگیزه. بپذیرد تأثیر( اطرافیان انتظار و ترغیب مانند) زیادی خارجی عوامل از تواند می

 اشتیاق ،اساس براین. ندارند ارتباط -داردخودمختار  یماهیت که -اشتیاق به خارجی فشار مانند

 .(Murnieks et al., 2012) هویت فعلیت نه دارد ارتباط هویت مرکزیت به کارآفرینان میان

 جنبة زیرا ،یمکن یم تمرکز آل یدها هویت مرکزیت مفهوم بر پژوهش این در درنتیجه،

 .است ضروری اشتیاق گیری شکل برای آن نگری درون

                                                      
1. Higher identity centrality 
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 .دارد ابداعی اشتیاق بر مثبتی یرتأث کارآفرینانه آل ایده هویت مرکزیت: H4 فرضیة

 .دارد یسیتأس یاقبر اشت یمثبت یرتأث کارآفرینانه آل یدها هویت مرکزیت: H5 فرضیة

 .دارد ای توسعه اشتیاق بر مثبتی یرتأث کارآفرینانه آل یدها هویت مرکزیت: H6 فرضیة
 های هویت ةدهند شکل عوامل ینتر مهم از را فردی های ارزش ،یتهو نظریة اندیشمندان

 برای ینکارآفر معتقدند( 2011و همکاران ) فارمر ،زمینه ینا در. (Hitlin, 2011) دانند می نقش

 از متفاوت را خود و باشد داشته قوی یحس خود به باید ینانهکارآفر یتهو یرفتنپذ

 های نقش دیگر و کارآفرینانه نقش میان یبسیار کارآفرینان دیگر، یانب به ؛بداند غیرکارآفرینان

 ,.Farmer et al) دارند عمیقی درکارتباط خود با نقش  دربارة و اند قائل تمایز اجتماعی

 مسیر انتخاب برای کارآفرینان دلیل اند دریافته( 2003) همکاران و کوآنوی کینگ .(2011

 آن بودن جذاب وها  باارزش آن بودنهمسو معنادار، های فعالیت به پرداختن امکان ،ینیکارآفر

 تحقق راه تنها کارآفرینان ،دیگر پژوهشی در. (King Kauanui et al., 2003) است

 ,.Kauanui, Thomas et al) اند هکرد یانب شخصی وکار کسب یانداز راه را کار در هایشان ارزش

 در پایدار یطرحصورت  ها به آرمان و اهداف ها، ارزش معانی، براساس یزندگ ،. درواقع(2008

 این ،بنابراین کند؛ می انتخاب آزادانه را آل یدها یتهو فرد. است مشهود کارآفرینان های پاسخ

 از آزاد ای خودپنداره خلق برای را مسیری و است فرد امیال و آرزوها یانگرنما هویت

 و اجرایی های محدودیت از واقعی هویتبا  یسهمقا در که دهد می نشان بیرونی های محدودیت

 زندگی فلسفة و ها ارزش نقش بر. (Murnieks, 2007) پذیرد می تأثیر کمتر روزمره های نگرانی

 ,Boyatzis & Akrivou) است شده یدها تأک پژوهش در آل یدها خودپندارة گیری شکل در

 ،نگری درون و خودشناسی ارتقای در آن ویژة جایگاه دلیل به معنوی هوش بنابراین، ؛(2006

 اهمیت یریگ شکل در یاساس ینقش تواند یم ،فرد زندگی فلسفة وها  به ارزش یده شکل

 .(Murnieks, 2007) باشد داشته آل یدها هویت

 .دارد کارآفرینانه آل یدها هویت مرکزیت بر یمثبت یرتأث کارآفرینان معنوی هوش: H7 فرضیة

 ینانهکارآفر آل یدها یتهو یتمرکز یقطر از کارآفرینان معنوی هوش: H8 فرضیة

 .دارد ابداعی اشتیاق بر معناداری مثبت یرتأث غیرمستقیم صورت به
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 ینانهکارآفر آل یدها یتهو یتمرکز یقطر از کارآفرینان معنوی هوش: H9 فرضیة

 .دارد یسیتأس اشتیاق بر یمعنادار مثبت یرتأث یرمستقیمغ صورت به

 ینانهکارآفر آل یدها یتهو یتمرکز یقطر از کارآفرینان معنوی هوش: H10 فرضیة

 .دارد ای توسعه اشتیاق بر یمعنادار مثبت یرتأث یرمستقیمغ صورت به

 .است 1پژوهش مطابق شکل  یچارچوب مفهوم ،شده مطرح های هفرضی اساسبر

 
  یشناسروش
ها،  داده یلحاظ روش گردآور و از یادیبن یقاتاز نوع تحقنظر هدف  پژوهش از این

 یها مستقر در پارک کارآفریناننفر از  120پژوهش  آماری جامعةاست.  یمایشیپ-یفیتوص

 گرفت انجام ساده تصادفی روش باپژوهش  یندر ا یریگ . نمونهاستشهر تهران  یعلم و فناور

 یها پرسشنامه میان از. بودنفر  92 (1970)و مورگان  یجدول کرجس براساس نمونه حجم و

 مرکزیت

 آلایدههویت 

 کارآفرینانه

هوش معنوی 

 کارآفرین

 اشتیاق ابداعی

 یسیتأساشتیاق 

 ایتوسعه یاقاشت

 پژوهش ی. چارچوب مفهوم1شکل 
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ها انجام  آن برای یآمار تحلیل و  یهاستفاده بودند که تجز ها قابل مورد آن 95 ،شده یعتوز

 .یرفتپذ

و با استفاده از  یصورت کم ها به داده ی،مدل مفهوم یرهایمتغ یانروابط م یابیمنظور ارز به

 دوازده ،پژوهش این های داده آوری جمع برای. شدند  یها گردآور از پرسشنامه یا مجموعه

                                         گانه )کامال  موافقم تا کامال  مخالفم( بوده  پنج یکرتل یفدر ط یهگو 64و  یکدموگراف پرسش

( SISRI-24) کینگ یخودسنج ةاز پرسشنام ینانکارآفر یسنجش هوش معنو یاست. برا

 یجادا ی،انتقاد یعامل تفکر وجود چهاراز بود که  پرسش 42 شاملپرسشنامه  ینا. شد  استفاده

و  یریگ اندازه یشد. برا  ساخته آگاهیو گسترش حالت  یمتعال هوشیاری ی،شخص یمعنا

استفاده شد  گویه پنج( شامل 2007) مورنیک پرسشنامةاز  آل یدها یتهو یتسنجش مرکز

(Murnieks, 2007)( 2013و همکاران ) کاردنبا استفاده از ابزار  ینانهکارآفر یاق. اشت

که براساس احساس  است یازیامت عنوان به ینانهکارآفر اشتیاقابزار،  ینا در .شد یریگ اندازه

 یها خلق و کشف فرصت یی،)شناسا ابداع یهایتاز فعال یکبه هر گویانپاسخ یدمثبت شد

در وکار موجود  کسب ةتوسعها( و از فرصت یبردار و بهره سازی ی)تجار یس(، تأسیدجد

 .است یهگو هفدهمجموع شامل درشود و یم یریگ اندازه یکرتل یاسمق

ابزار  یمحتوا روایی ،یشناس حوزة روان در هخبر افراد و دانشگاه استادان از نفر هشت

 پایایی سنجش برای یروش حداقل مربعات جزئ معیارهای. کردند ییدو تأ یبررس  راپژوهش 

. شود یم استفاده( CR) ترکیبی پایایی و کرونباخ آلفای ازشد که در آن   گرفته کار به پرسشنامه

 (2006)و همکاران  یر. هآید می 1در جدول  یادشده یارمع دو باپژوهش  ةپرسشنام پایایی یجنتا

 Hair et)اند  کرده ینمع 6/0 را یبیترک یاییپا یبکرونباخ و ضر یقبول آلفا حداقل مقدار قابل

al., 2006: 102)ددار یقابل قبول پایاییشده  استفاده ةپرسشنام دهند یم نشان مقادیر ین،بنابرا ؛. 
 

 پژوهش یریگ اندازه ابزار پایایی. 1 جدول

 ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای یرمتغ ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای یرمتغ

 79/0 70/0 ابداعی اشتیاق 90/0 86/0 معنوی هوش

 آل یدها یتهو مرکزیت
 ینانهکارآفر

81/0 88/0 
 81/0 73/0 یسیتأس اشتیاق
 76/0 65/0 ای توسعه اشتیاق
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واگرا )جذر  یی( و رواAVE) همگرا روایی معیار دو از پرسشنامه روایی ارزیابی برای

AVEپرسشنامه مناسب همگرای روایی ،5/0 باالتر از مقادیرتمام  ،2 جدول طبق شد.  ( استفاده 

 .دهند یرا نشان م
 پژوهش یها سازه برای AVEمقدار  نتایج. 2 جدول 

 یاقاشت یاقاشت یابداع یاقاشت آل یدها یتهو یتمرکز یهوش معنو یرهاغمت

AVE 70/0 64/0 61/0 68/0 51/0 

 

 یانسوار یانگینواگرا، جذر م ییروا یدر بررس ،(1981فورنل و الرکر ) ةنظری براساس

 جدول در. شود می مقایسه ها سازه بین همبستگی ضرایب با سازه هر برای( AVEشده ) استخراج

 تمام برای( AVEشده ) استخراج یانسوار یانگینجذر م دهد ینشان م مقادیر ینا ةیسمقا ،3

نظر  ها از تمام سازه ،ینبنابرا ؛ستها سازه یرمربوطه با سا ةساز ینب یها باالتر از همبستگ سازه

 دارند. یواگرا اعتبار مناسب ییروا

 
 واگرا روایی سنجش ماتریس. 3 جدول

 یا توسعه یاقاشت یسیتأس یاقاشت ابداعی یاقاشت آل یدها یتهو یتمرکز یهوش معنو 

     84/0 معنوی هوش
 یتهو یتمرکز
 آل یدها

74/0 80/0    

   78/0 63/0 41/0 یابداع یاقاشت

  82/0 33/0 66/0 36/0 یسیتأس یاقاشت

 71/0 37/0 19/0 48/0 50/0 ای توسعه یاقاشت

 

 هایافته

 یمتوسط سن ،ینهمچن .ندها زن بود درصد آن 10ها مرد و  درصد آن 90 ،نمونه افراد میان از

 بودسال  هفتافراد  ینا ینیکارآفر ةسابق متوسط. بودسال  33کننده در پژوهش  افراد شرکت

 اند. کرده یانداز وکار راه کسب دوطور متوسط  مدت به ینکه در ا

 SmartPLSافزار  نرم و یساختار های همعادل یابی مدل از پژوهش، های فرضیه آزمون برای
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 یریگ در سنجش برازش مدل اندازهاستفاده  برایاجزا  تمام عاملی بارهای ابتدا. شد استفاده

باالتر از  ،جز دو مورد تمام عوامل به یعامل یبارها یبضرا ها، یبررس براساسند. شد یبررس

 ها پرسش مجموعة از 4/0 از کمتر عاملی بار با های پرسشکه  بود 4/0 یعنیقبول  حداقل قابل

 t-value یارمع براساس پژوهش های فرضیه و یرهاتغم میان روابط دوم، مرحلةشد. در  حذف

 یینتع براید. وش یم  نشان داده 4درصد در جدول  95 ینانآن در سطح اطم یجشد که نتا بررسی

 ییراتتغ دده می نشانکه  شد یبررس مسیر ضرایب ،زا درون یرهایزا بر متغ برون یرهایمتغ یرتأث

 برای .شوند یم یینشده در مدل تب مستقل مطرح یرهایمتغ طریق از یزانوابسته تا چه م یرهایمتغ

 آل یدها یتهو یتمرکز یانجیم یرمتغ یقاز طر یهوش معنو یرمستقیمغ یاهیرتأث ةمحاسب

 یجاستفاده شد که نتا Bootstrappingاز روش  یا و توسعه یسیتأس ی،ابداع یاقبر اشت ینانهکارآفر

 یا توسعه یاقاشت یو رد آن برا یسیو تأس یابداع یاقاشت یبرا یانجینقش م ییدتأ دهندة نشان

 یاقبر اشت ینانهکارآفر آل یدها یتهو یتمرکز یقاز طر یهوش معنو یرمستقیمغ یر. تأثاست

 شد.  محاسبه 65/0 یسیتأس یاقبر اشت یهوش معنو یرمستقیمغ یرتأث ینهمچن و 53/0 معادل یابداع
 

 ها فرضیه آزمون نتیجة .4 جدول

 آزمون نتیجة T مقدار مسیر ضرایب فرضیه

 اشتیاق بر مثبتی یرتأث کارآفرینان معنوی هوش: H1 فرضیة
 .دارد ابداعی

 ییدتأ 07/4 12/0

 یاقبر اشت یمثبت یرتأث کارآفرینان معنوی هوش: H2 فرضیة
 .دارد یسیتأس

 ییدتأ 48/3 29/0

 اشتیاق بر مثبتی یرتأث کارآفرینان معنوی هوش: H3 فرضیة
 .دارد ای توسعه

 ییدتأ 27/6 32/0

 بر مثبتی یرتأث کارآفرینانه آل یدها هویت مرکزیت: H4 فرضیة
 .دارد ابداعی اشتیاق

 ییدتأ 40/4 72/0

بر  یمثبت یرتأث کارآفرینانه آل یدها هویت مرکزیت: H5 فرضیة
 .دارد یسیتأس یاقاشت

 ییدتأ 32/5 88/0

 بر مثبتی یرتأث کارآفرینانه آل یدها هویت مرکزیت: H6 فرضیة
 .دارد ای توسعه اشتیاق

 رد 42/1 25/0

 بر معناداری مثبت یرتأث کارآفرینان معنوی هوش: H7 ةفرضی
 .دارد کارآفرینانه آل یدها هویت مرکزیت

 ییدتأ 11/20 74/0
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 ها فرضیه آزمون نتیجة .4 جدول

 آزمون نتیجة T مقدار مسیر ضرایب فرضیه

 یتهو یتمرکز یقطر از کارآفرینان معنوی هوش: H8 فرضیة
 بر معناداری مثبت یرتأث یرمستقیمصورت غ به ینانهکارآفر آل یدها

 .دارد ابداعی اشتیاق

 ییدتأ 182/4 53/0

 یتهو یتمرکز یقطر از کارآفرینان معنوی هوش: H9 فرضیة
 بر معناداری مثبت یرتأث یرمستقیمغ صورت به ینانهکارآفر آل یدها

 .دارد یسیتأس اشتیاق

 ییدتأ 66/4 65/0

 یتهو یتمرکز یقطر از کارآفرینان معنوی هوش: H10 فرضیة
 بر معناداری مثبت یرتأث یرمستقیمغ صورت به ینانهکارآفر آل یدها

 .دارد ای توسعه اشتیاق
 رد 418/1 18/0

 

 که شد( استفاده VAFشده ) محاسبه واریانس آمارةاز  یانجیم یرمتغ یرشدت تأث یینتع برای

 یرمتغ یرتأث بیشتر قدرت دهندة نشانباشد،  تر یکنزد یکمقدار به  ینا هرچه. بود 1و  0 ینب آن مقدار

درصد و  81معادل  یابداع یاقاشت زمینةدر  ینانهکارآفر آل یدها یتهو یمقدار برا این. است یانجیم

 یتمرکز یانجیم یرمتغ یباال یرتأث ةدهند شد که نشان  درصد محاسبه 69 یسیتأس یاقاشت مورددر

 .است یسیو تأس یابداع یاقو اشت یهوش معنو یانارتباط م ییندر تب ینانهکارآفر آل یدها یتهو

(1)  / /
/ /

/ / / /
   

 
8 9

0 53 0 65
0 81 0 69

0 53 0 12 0 65 0 29
VAF VAF 

 

 که پذیرفت انجام( GOF) برازش نیکویی شاخص از استفاده با مدل کلی برازش ارزیابی

برازش  یکویی. نشود یاستفاده م R2و  Communality یانگینآن از دو شاخص م ةمحاسب برای

پژوهش  مدل ین،بنابرا ؛باالتر است (36/0)قبول  آمد که از حداقل قابل  دست به 52/0مدل  یبرا

 .دارد یمناسب برازش
 متغیرها R2 و Communality مقادیر. 5جدول 

 ای توسعه اشتیاق یسیتأس اشتیاق ابداعی اشتیاق آل ایده هویت معنوی هوش یرمتغ

Communality 7/0 64/0 61/0 68/0 51/0 
R2 - 55/0 40/0 48/0 27/0 

 

(2) / / / 0 63 0 43 0 52*GOF 

 ادامة
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 یریگیجهبحث و نت
 یاقاشت ةگان بر انواع سه ینفرد کارآفر یهوش معنو یاهیرتأث یینتب برایپژوهش  این

 آل یدها یتهو یتمرکز یانجیبا نقش م یا توسعه و یسیتأس ی،ابداع یاقشامل اشت ینانهکارآفر

 .فتگرانجام  ینانهکارآفر

 این. است یاقبر انواع اشت یمثبت هوش معنو یرتأث دهندة نشان سوم تا اول های فرضیه ییدتأ

جمله جادج و  از پژوهشگران از یاما تعداد ،بود نشده یبررس گاه یچگذشته ه رابطه در

 ینفرد کارآفر یتها و معنو ارزش یت( بر اهم2010و همکاران ) ی( و کوانو2013داگالس )

 را ها فعالیت با کارآفرین فرد معنوی پیوند ها آن. اند هکرد یدتأک یاقو اشت یزهانگ یریگ در شکل

 اند. باالتر دانسته یاقاشت ةتجرب دلیل

 یسیو تأس یابداع یاقبر اشت آل یدها یتهو یتمرکز یرتأث ،پنجم و چهارم های هفرضی در

 مطالعات درست. همراستا( 2007و همکاران ) یکمورن یقاتتحق یجنتا باموضوع  ین. اشد ییدتأ

ابعاد آن از  یکتفک و شدتوجه  یکل ای سازهعنوان  به اشتیاق به( 2007) همکاران و مورنیک

 یاقابعاد اشت یکتفک یت( بر اهم2013کاردن و همکاران ) کهدرحالی ،موردتوجه نبود یکدیگر

والراند و همکاران  یها اند. پژوهش داشته یدتأک یا و توسعه یسیتأس ی،به ابداع ینانهکارآفر

کاردن و همکاران  ،همچنین. است داشته یدتأک یاقدر اشت یتهو مهمبر نقش  یز( ن2003)

 یمونزو سا کال مک. اند کرده ییدتأ اشتیاق بررا  ینانهکارآفر یتهو یتمرکز یر( تأث2013)

 یزانندهعنوان محرک و انگ به یواقع یتدر کنار هو آل یدها یرتصو یا یتهو اهمیتبه  (1966)

 یاقبر اشت ینانهکارآفر آل یدها یتهو یتمرکز یرگذاریتأث یعنی ششم ةفرضی. اند کردهتوجه 

 یعلم و فناور یها مستقر در پارک کارآفرینان اغلبکه این دلیل به شاید ؛نشد ییدتأ یا توسعه

 کمتر توسعه مرحلةدر  هایوکار شرکت هستند و کسب یستأس یامحصول  خلق مرحلةدر 

 ةجامع در ای توسعه اشتیاق تجربة دارایافراد  اندک تعداد دلیل به ،درنتیجه .شود می دیده

 .نداشت وجودرابطه  درست سنجش توانایی ،یآمار

 ییدتأ ینانهکارآفر آل یدها یتهو یترا بر مرکز ینانکارآفر یهوش معنو یرتأث هفتم فرضیة

 ها پرسش طرح با و معنوی هوش کمک به افراد گفت توان یم ،موضوع این تفسیر در. دکن می

 و دهند می شکل هستی جهان از یکپارچه تصویری خود، ذهن در ها پاسخ یوجو جست و
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 در. دهند می قرار تر وسیع و تر غنی یمعن دارای بافتی در را خود اعمال و زندگی ترتیب ینا به

 بندی رتبه و ساختار هستی، جهان از کلی ادراک کمک به تواند می فرد یکپارچه، تصویر این

 با معناداری و ارزشنظر  از را زندگی گوناگون روش و راه آن، در خود یتمأمور و ها ارزش

 باالیی معنوی هوش که افرادی ،ترتیب ینا . به(Zohar, 2012) کند انتخاب و مقایسه یکدیگر

 اجتماعی نقش باید اجتماع ةعرص در خود رسالت و یتمأمور به پرداختن برای ،دارند

 توجه باید و دارد را اجتماعی واقعیت به ها آن رسالت تبدیل امکان که یرندبپذ را مشخصی

 ییباال یمعنو هوشکه  ینانیدر کارآفر یساختار ارزش ین. وضوح چنباشند داشته آن به زیادی

 اجرای در آن فراوان اهمیت دلیلبه کارآفرینانه هویت به افراد این شود یموجب م ،دارند

 اه در آن ینانهکارآفر یتهو ،بهتر عبارتبه ؛باشند داشته زیادی توجه ،یا در هسته آن یتمأمور

  .(Murnieks et al., 2012) دارد ییباال مرکزیت

 بینرا در ارتباط  ینانهکارآفر آل یدها یتهو یتمرکز یانجیهشتم و نهم نقش م های یهفرض

ها و  ارزش وضوح ها، هفرضی این طبق. دکن می ییدتأ یسیو تأس یابداع یاقو اشت یمعنو هوش

 هویت یتاهم میزان بر دارند، ییباال یمعنو هوشکه  کارآفرینانی یمراتب آن برا سلسله

 یروبخشن یاحساسات یرمس یناز ا و گذارد می یرتأث یتهو یتهمان مرکز یا ینانهکارآفر آل یدها

 و گذرد میمدت منابع و اطالعات  کوتاه های یتاز محدود که کند می یجادا یندر فرد کارآفر

 شدنموجب معنادار ،آینده و کارآفرین بین ای یکپارچه یوندپ ین. چنرسد یم مطلوب آیندةبه 

 ،یکنترل پنهان یستمس یکصورت  و به دوش می ینیکارآفر فرایند های یمشکالت و دشوار

صورت خودآگاه و  به یادیبن یها ارزش ،. درواقعکند یم یتها هدا آرمان یسو را به ینکارآفر

 به مربوط های فعالیت بنابراین، ؛کنند می یکتحر یندهبه آ یدنرس یاو را برا ناخودآگاه

 خود برای کارآفرین که است رسالتی و ها ارزش به بخشیدن تحقق برای ابزارهایی کارآفرینی

 یاندر ارتباط م آل یدها یتهو یتمرکز یانجینقش م نکردنییدقائل است. تأ هستی جهان در

پژوهش  یآمار ةجامع از ،شد یانب یزن تر یشطور که پ همان ،یا توسعه یاقو اشت یهوش معنو

 .دارد یکمتر اهمیت یا است که در آن نقش توسعه

 

 



 ...نقش با ینانهکارآفر یاقبر اشت یهوش معنو یرتأث ییشناسا

 

469  

 یشنهادهاپ
 یاقمنشأ اشت یوجو جستاست که به  ییکارها ینپژوهش در نوع خود از اول این 

 کهاز آنجا پرداخته است. یهوش معنو ویژهطور  و به یندر درون کارآفر ینانهکارآفر

 یاعامل )فرد  یتفعال ةبا توجه به حوز تواند یم ینانهکارآفر های یتفعال یبرا یالتتما

 یها پژوهش یبرا یرهامتغ ینا یلیتعد یا ینقش کنترل یکند، بررس ییرسازمان( و سن آن تغ

 .دشو یم یشنهادپ یآت

 هایی پژوهش شود می توصیه عمر، طول در افراد معنوی هوش تغییر به توجه با ،همچنین 

 با همزمان اشتیاق و کارآفرینانه هویت مرکزیت تغییرات بررسیمنظور  به طولی روش با

 .دگیر انجام کارآفرین فرد معنوی هوش بررسی

 یابعاد تفکر وجود) یو هوش معنو ینانهکارآفر آل یدها یتهو یرگذاریتأث ،نهایتدر 

 های یتتوجه به قابل دهد مینشان  ،ینانهکارآفر یاقبر اشت (یشخص یمعنا یجادو ا یانتقاد

 ازبه افراد  -یاجتماع ینقش عنوانبه -ینیکارآفر یمعرف راستایو تالش در  یتفکر انتقاد

 یرگذاردر کشور تأث ینیکارآفر ةتوسعر ب تواند یم ،ها رسانهو  یرسم یها آموزش یقطر

 باشد. یآت یقاتتحق یبرا یریمس تواند یم هاسازوکار ینا یاثربخش یزانباشد. سنجش م

 ارزشمند و  ینشب ،ینانهکارآفر یاقمنابع و خاستگاه اشت یپژوهش با معرف ینا ،طورکلیبه

 ینانهشروع و استمرار رفتار کارآفر به افراد یبرخ بیشتر تمایل ییچرا زمینةدر  یدیجد

 .ماند می باقی آتی های پژوهش منتظرحوزه  یندر ا یشترو فهم ب ندک یم ارائه
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