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 ها، جداول و سایر مستندا ر شم عا  تممیل  )متتم   اطال

 در اين تحقيق سعی بر يافتن راهبردهای زير داشتيم:

و از جهت ديگر،  گذار بودهنتايج کارآفرينی بر جامعه تأثيردهد که نشان می تعامل و ارتباط ميان فرهنگ و کارآفرينی

 .أثر از مبانی فرهنگ جامعه استآن است که مت خود فرايند کارآفرينی و فرهنگ حاکم بر

ای اساسی برای ارتقای سطح زمينههای شغلی و توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادی، پيشکارآفرينی با ايجاد فرصت

 .فرهنگی جامعه است

 

 مقدمه )شرح مساله(

 برو  اجتماعی پيوند محکمی دارد واقتصادی  تغييراتانسانی است که با و  ی اجتماعیترين مسألهو کارآفرينی مهم کار

 يک اسالم، توحيدی بينش در کارآفرينی اساسا   شود.اين اساس، اهميت و ضرورت افراد کارآفرين درجامعه مشخص می

  است. متنوع و فراوان قدری به حيات، قلمرو در و کوشش کار درباره قرآن آيات و شودمی محسوب ارزش

ی حوزه کارآفرينی با عناوينی همچون تکليف و وظيفه، جهاد در راه خدا، وسيله در آيات و روايات و اعتقادات، از

  شود.ی تقرب الهی ياد میی عزت نفس، جلوگيری از فساد و تباهی و فقر و نابسمانی و وسيلهسعادت، وسيله

 

 هاترین یافتهمهم

وری از براين بهرهبنا با توجه به عالقمندان به حوزه کارآفرينی، امکان اشتباه و گاها  تخلف در اين حوزه وجود دارد،

تواند در های دينی به جهت جلوگيری از هر گونه گناه بسيار موثر است. کارآفرينی با نگاه ثروت اندوزی انسان را میآموزه

روند. اين تحقيق در راستای عنوان چراغ هدايت در اين راه بشمار میورطه نابودی قرار دهد و اعتقادات و باورهای دينی به

سزايی در تحريک هباشد و تاثير بها و افزايش تفکرات دينی در بين دانشجويان و دانشگاهيان میانشگاهسالمی شدن دا

 جامعه فرهيخته دانشگاهی در موضوعات دينی و کسب و کار داشت.

 

 اهمیت موضوع

برای در واقع اين حوزه  .شوداطالق می ی نومبنای يک فکر و يک ايده يک شغل بر ايجاد و تشکيلفرآيند  به کارآفرينی

وين شده است. تد، در جهت رشد و پويايی و توليد ثروت در جامعه نهای نويی اشتغال و ايجاد و خلق عرصهحل مسأله

 .استفاده نمودهای دينی برای تبديل کارآفرينی به فرهنگ و پيوند آن با هنجارهای اجتماعی آموزه توان ازمیبنابراين 

 


