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  چکیده

هاي اقتصادي اخیر،  اهمیت پاي بندي رهبران کارآفرین به اخالق کسب وکار به دلیل وقوع رسوایی 21در قرن 
پارماالت بیشتر شده است. نظر به نقش کنونی کارآفرینان در ایجاد اشتغال و تولید محصوالت نوآورانه و همچون انرون و 

هاي مذکور، پژوهش کیفی حاضر با روش تحلیل مضمون به کنکاش در ماهیت پایبندي  ضرورت درك ماهیت رسوایی
کنندگان را در  دند تا تجربیات مشارکتپردازد. مؤلفان تالش کر وکار می رهبران کارآفرین ایرانی به اخالق کسب

ي بررسی نموده و التزام آنان به اصول اخالقی را مورد تحلیل قرار دهند. جامعه پژوهشی وکار کسباخالقی  "يها دوراهه"
شده،  یتتثب وکار کسباقتصادي ایرانی بودند که به کمک معیارهایی همچون مالکیت  "رهبران کارآفرین"منتخب، 

هاي  گیري هدفمند انتخاب شدند و داده هاي نهایی نیز به روش نمونه و مالکیت برند شناسایی شدند. نمونهنوآوري مکرر 
ها نیز به شیوه تحلیل مضمون (استخراج شواهد  آوري شد. تحلیل داده محور جمع و واقعه عمیقمیدانی طی دوازده مصاحبه 

نتایج پژوهش حاکی از آن است که پایبندي  مرتبط، کدگذاري اولیه و احصاء مضمون مشترك) صورت گرفت.
کنند سنخ شناسی التزام حداقلی  متمایزي دارند که مؤلفان پیشنهاد می گانه سهوکار صور  کنندگان به اخالق کسب مشارکت

نسبت یی) و التزام حداکثري (وظیفه گرایی) را به این پدیده بازار گرایی)، التزام میانه (گرا قانونوکار ( به اخالق کسب
  دهیم.
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  مقدمه
 )De George, 1987(، دغدغه افکار عمومی اسـت  1وکار چندین دهه است که اخالق کسب

درسـون،  نآرتـور ا ، انـرون  وکـاري ( نظیـر   هـایی کسـب   م. و افزایش رسوایی 21که با آغاز قرن 
وکـار بـه اصـول اخالقـی مضـاعف گردیـده اسـت         و عدم پاي بنـدي فعـاالن کسـب   ) پارماالت

)Robinson, Davidsson, & Van der Mescht, 2007; Wood, 2017(وکار، عمـل  . اخالق کسب 
 ارائـه  و کاالهـا  تولید شامل وکار کسب روزمره هاي فعالیت در اي حرفه استاندارهاي و قوانین به

التزام به آن؛ پاي بندي بـه   و منظور از )moriarty, 2016(است  اخالقی اصول خدمات و رعایت
 ,Ford)وکاري همچون عدالت، درستی و صداقت  هاي کسب با اصول و ارزش راستا هماعمالی 

1973, p.13) کنـد   ها را تضمین می است که نتیجه آن اعتمادي است که موفقیت بلندمدت بنگاه
  ).1385، به نقل از دادگر، 1994(پوتنام، 

هسـت؟  وکـار چگونـه بـوده و     وکارهاي ایرانی به اخـالق کسـب   اما پاي بندي فعاالن کسب
هایی از احواالت مشاهیري است که به رعایت اخـالق   یترواوکار ایران مملو از  گذشته کسب

وکـار   ). با این وصف خبرهـاي کسـب  1393نیا،  کام و فرجام وکار معروف بودند ( شیرین کسب
 يها برچسب تقلبی، و نامرغوب کاالهاي فروش قبیل امروز در کشور حاکی از وقوع وقایعی از

ی دماونـد، اسـتفاده   معدن آبهایی نظیر  نادرست و همچنین رسوایی و تبلیغات ها انتضم جعلی،
وکـار نیـز وضـعیت     نگـاه کـالن بـه حـوزه کسـب     اسـت.   نابجا از روغن پالم، کرم حلـزون و ... 

). 1393هـاي مجلـس،    دهـد (مرکـز پـژوهش    هاي اخالقی را چنـدان مطلـوب نشـان نمـی     ارزش
وکـار در رعایـت رفتارهـاي اقتصـادي      زام فعـاالن کسـب  میـزان التـ  هـاي خُـرد همچـون     بررسـی 
هاي اخالقی در بازار تهران (حسینی  پایبندي به ارزش) و 7-2، 1382اي اسالم (موسایی،  توصیه
امیدوارکننـده  ) و امثالهم  1395(سرایی و شریفی،  ) سطح شاخص صداقت در بازار1394قمی، 
  نیست.

                                                        
1 Business ethics 
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و  )De George, 1987(هاي اندیشمندان بـوده   دغهیکی از دغوکار  التزام به اخالق در کسب
 ;Ghoshal, 2005; Porter & Kramer, 2011( از جوانب گوناگون مورد مداقه قرارگرفته اسـت 

Sen, 1997(گونـه وقـایع    المللی تمهیداتی قـانونی بـراي جلـوگیري از تکـرار ایـن      . در سطح بین
محققان خطاهـاي  . امروزه )Wood, 2017(این اقدامات زیاد نبوده است شده؛ اما اثربخشی  انجام

دانند که بررسی و مـدیریت آن   اي اجتماعی می اخالقی مذکور را واقعیتی انکارناپذیر و دغدغه
  .)De Cremer, Tenbrunsel, & van Dijke, 2010(ضرورت دارد 

وکـار بـه اخـالق     تامالت و شواهد فوق حاکی از عدم پاي بنـدي فعـاالن و رهبـران کسـب     
هـا را نشـئت گرفتـه از شخصـیت آنـان       افرادي که اندیشمندان، رفتار سازمانوکار است؛  کسب

و کارکنان رفتار آنان را سرمشق خود  )Hambrick & Mason, 1984( دانند ) می1باال (مدیران رده
یکـی از  ها،  وکار و همچنین نقش رهبران در شرکت . نظر به اهمیت اخالق کسبدهند  قرار می
. وقـوع رخـدادهاي   )Kuratko, 2007( انـد  هاي رهبرانِ کارآفرین را  جنبه اخالقی دانسته ویژگی

 و 1394 بـادلی،  و محمدي الیاسی(بومی پیشین  هاي پژوهش وبیش مشابه در ایران و علیرغم کم
 "وکـار  التـزام بـه اخـالق کسـب    "؛ کماکان فقر پژوهش جهانی )1393 همکاران، و زاده شریف

)Meyer & Anderson, 2016( .ملموس است		 	
 اخالقبه اقتصادي ایران  کارآفرین بندي رهبران هاي پاي پژوهش حاضر تالش دارد تا سنخ

شناسی تفسـیري بـوده و رویکـرد کیفـی را      وکار را شناسایی کند. این تحقیق ازنظر روش کسب
 )Braun & Clarke, 2006( 2تحلیـل مضـمون  روش تحقیق مورد اسـتفاده، روش  نماید.  دنبال می

شـده توسـط معیارهـاي     ن کـارآفرین ایرانـی شناسـایی   رهبـرا است. جامعه پژوهشی، متشـکل از  
گیـري هدفمنـد انتخـاب     هاي نهایی نیز به کمک نمونـه  مستخرج از ادبیات پژوهشی بود و نمونه

هـا بـه کمـک     تحلیـل داده آوري شـد و   جمع میقعمصاحبه هاي میدانی طی دوازده  دادهشدند. 
شناسـی   مبـانی نظـري، پیشـینه پـژوهش، روش    صـورت گرفتـه اسـت. در ادامـه      تحلیل مضـمون 

    گردد. گیري ارائه می هاي تحقیق و بحث و نتیجه پژوهش، یافته

                                                        
1 Upper echelon  
2 Thematic analysis 
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  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش    
 خـاص  معیارهـایی  اسـاس  بـر  انسـان  اعمـال  نادرسـتی  و درستی داوري چارچوب ، 1اخالق

). 39 و 35 ،1394 هـولمز، ( است...)  و عرف فرهنگ، موقعیت، حقوق، وظیفه، فایده، همچون(
 خـود  قـدمت  انـدازه  بـه  "2کـار  و کسب در اخالق" قدمت که  است معتقد) 1987( جورج دي

 آن علمـی  حـوزه  و اسـت  جدیـد  اًنسـبت  اي پدیده "کار و کسب اخالق" اما است؛ کار و کسب
. )De George, 1987( نیسـت  آن بـه  تقلیـل  قابل و  شود می نیز "کار و کسب در اخالق" شامل

پـاي بنـدي عـامالن فـردي اقتصـادي بـه       لذا در پژوهش حاضر منظور از اخـالق کسـب و کـار    
مجموعه قواعد، استاندارها و اصـولی اسـت کـه رهنمودهـایی بـراي رفتـار اخالقـی صـحیح در         

  . )Lewis, 1985(وکاري دارند  هاي کسب موقعیت
وکـاري و دالیـل آن یکـی از     هاي کسـب  ی در فعالیتدر مقیاس کالن رعایت مسائل اخالق

. مـثالً  )De gerge, 1987(وکار بوده است   هاي اندیشمندان در حوزه علمی اخالق کسب دغدغه
) هر یک از زاویه متفـاوتی بـه   2011( 6و کرامر 5) و پورتر2005( 4)، گوشال1997( 3آمارتیا سن

المللـی بـراي جلـوگیري از وقـوع رفتارهـاي       انـد. علیـرغم تمهیـدات بـین     این موضـوع پرداختـه  
وکـار   ها بیانگر لزوم درك صحیح از رفتـار فعـاالن کسـب    رخداد مکرر آن غیراخالقی مذکور؛

  .)De Cremer et al., 2010(است 
 .)Meyer, 2016(معناي لغوي التزام، قولی براي انجام چیزي در آینده یا احساس اجبار است 

 ,Klein(دانسته  7مثابه یک پیوند پردازي از التزام را تعریف آن به ترین مفهوم مناسباندیشمندان 

Molloy, & Cooper, 2009( اصرار  پردازي بایستی به و معتقدند این مفهوم) صورت رفتار سازوار

                                                        
1 Ethics 

 business ethics(اصول اخالقی فرد) نیز به کار می رود؛ اما در اصطالح  morality-این واژه گاه مترادف با اخالقیات
 .(Ferrell & Ferrell, 2015, 4) است اشاره به اصول اخالقی حاکم بر فعاالن کسب و کار یک گروه ethicsمنظور از 

2 Ethics in business 
3 Amartya sen 
4 Ghoshal  
5 Porter  
6 Kramer  
7 Commitment  as a bond 
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ر، اغلـب  باشـد. از سـوي دیگـ    )Meyer & Herscovitch, 2001(بـر تکـرار رفتارهـایی خـاص)     
هـاي   تـرین مـدل   . یکـی از مرسـوم  )Cohen, 2007(داننـد   ماهیت التزام را چندبعدي مـی محققان 

ایـن مـدل، التـزام را حـالتی      ) اسـت.  2001( 2و هرسـکوویچ  1التزام، مدل التزام سـازمانی مـه یـر   
انعکاسی از یک میل (التزام عاطفی)،  داند که حداقل سه مؤلفه متمایز دارد که میشناختی  روان

هـا)   ) و یک وظیفه (التزام هنجاري یا درونی سـازي اهـداف و ارزش  3یک نیاز (التزام استمراري
              . )ibid( به حفظ استخدام در یک سازمان هستند

هـاي مـرتبط بـا رشـد      صورت رفتار سـازوار بـا مقتضـیات پـژوهش     پردازي از التزام به مفهوم
لذا نگارنـدگان، التـزام بـه اخـالق     ؛ )Kurpis, Beqiri, & Helgeson, 2008(اخالقی تناسب دارد 

تـوان بـراي آن یـک هـدف/موجودیت      دانند کـه مـی   وکار را التزامی رفتاري (کنشی) می کسب
. تلقـی عمـومی از پایبنـدي بـه     )Meyer & Herscovitch, 2001(ضمنی یا صریح نیز متصور بود  

وکار، عالقه زیاد فرد یـا شـرکت بـه رعایـت اصـول و هنجارهـا در تولیـد کـاال و          اخالق کسب
خدمات است که ممکـن اسـت در حاشـیه فعالیـت اقتصـادي بـه خـدمات اجتمـاعی و فعالیـت          

، ) از التـزام 1982( 4پـردازي واینـر   منفعه نیز منجر شود. چنـین برداشـتی از التـزام بـه مفهـوم     ال عام
پردازي بر باورهاي فـرد تأکیـد دارد؛    رویکردي اخالقی نزدیک است. وي در این مفهوممثابه  به

گـردد کـه    یعنی فشارهاي هنجاري درونی شده فـرد کـه موجـب گونـه خاصـی از رفتارهـا مـی       
کننـد   فکـر مـی   چراکـه دهنـد   کند؛ افراد این رفتارها را بروز مـی  را برآورده می اهداف سازمانی

) 1973( 5از سوي دیگر فورد. )Wiener, 1982(گونه رفتارها، رفتار درست و اخالقی هستند  این
یـا   "اهـ  ارزش و حفظالتزام به پاسداشت "را  "التزام به عدالت"یا  "6التزام ارزشی"نیز منظور از 

  داند.  می "التزام به عمل مطابق با اصول مرتبط با عدالت"

                                                        
1 Meyer  
2 Herscovitch 
3 Continuance  
4 Wiener  
5 Ford  
6 Value commitments 
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 نیـز  وکـار  کسـب  رهبران و گیرد می نشئت سازمان باالي مدیریتی سطوح از سازمانی اخالق
 وکـار  کسب رهبر یک. )Ciulla, 2002( باشند برخوردار باالیی اخالقی استانداردهاي از بایستی

 دارد اخـالق  و درسـتی  صداقت، نمایش براي نظیري بی فرصت خود کلیدي تصمیمات همه در
 غیراخالقـی  رخـدادهاي . )Kuratko, 2007( اسـت  کارکنان همه براي الگویی مثابه به رفتارش و

بـه   کـارآفرین  رهبـران  بـراي  را اي پیچیـده  چـالش  اخـالق  اینکه بر است شاهدي اخیر هاي دهه
ــران مشخصــات بعضــی دیگــر ســوي از. )Kuratko, 2007( اســت آورده وجــود ــا قــوي رهب  ب

 یـک  درازمـدت  موفقیـت  در حیـاتی  عامـل  و دارد همپوشـانی  کارآفرینـان  شخصی مشخصات
 & Luthans( است آن کارآفرینانه مدیر شخصی رهبري توانایی جدید، اي مخاطره وکار کسب

Doh, 2018( .هـاي  محـیط  در تطبیـق  و نـوآوري  حفـظ  قابلیت را کارآفرینانه رهبري تعریف لذا 
 کـارآفرین  رهبـر  و )Surie & Ashley, 2008( انـد  دانسـته  نـا اطمینـانی   و باال تغییر سرعت داراي
 نیسـت؛  کـارآفرینی  مترادف کارآفرینانه رهبري اما. دهد می بروز را رفتارها این که است فردي
 را خود فعالیت که کارآفرینان برخالف کارآفرین رهبران و است رهبري از جدیدي مدل بلکه

 کننـد  مـی  کار شده تثبیت هاي شرکت در اینان نمایند؛ می متمرکز اي مخاطره وکارهاي کسب در
). 2011 ، 1گرینبـرگ ( کننـد  نمـی  دنبـال  هـا  آپ اسـتارت  در صرفاً را کارآفرینانه هاي فرصت و

 رویکـرد  یـک  تثبیـت  و ایجـاد  بـراي  کلیـدي  کارآفرین، رهبر ارزشی نظام که است ذکر شایان
  .)Kuratko, 2007( است وکار کسب در اخالقی

مطالعه اي اکتشافی ") در دانشگاه هاروارد با عنوان 1963بومهارت (اغلب، پژوهش ریموند 
را به عنـوان اولـین مطالعـه     "در باره دیدگاه فعاالن کسب و کار نسبت به اخالق و کسب و کار

. )De George, 1987(معاصر و متمرکز بر فصل مشترك اخالق و کسب و کار تلقی مـی کننـد   
) سلسـله مراتبـی را بـراي شـهود     6، 1984( 2در نمونه اي از پـژوهش هـاي مفهـومی، گودپاسـتر    

 معـروف  امربـه تـا   3را در طیف پرهیز از ایذاالویت مطالبه اخالق از ما اخالقی پیشنهاد کرده که 
وکـار نیـز    در حـوزه اخـالق کسـب   . ) Windsor, 2014( به نقل از  دهد قرار میمحاسن اخالقی 

                                                        
1 Greenberg  
2 Goodpster  
3 Harm  
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وکار (  ) در نحوه استفاده از اخالق در کسب1987توان به سنخ شناسی پیشنهادي گودپاستر( می
 ") نیـز در بـاره   1989( 1شـلی کیگـان  مثابه هدف) اشاره کرد.  استفاده ابزاري، بازاري، اخالق به

ه که در آن، اخالق به تدریج مطالباز ما سنخ شناسی اخالقی را پیشنهاد می کند  "مطالبه اخالق
بیشتري از انسانها دارد؛ اخالق حداقلی (کار بد نکردن)، اخالق رایج ( در حد توان، کار خوب 

  کردن) و اخالق حداکثري ( در هر شرایطی کار خوب کردن). 
ارائـه مقیـاس سـه بعـدي بـراي انـدازه گیـري        در عرصه پژوهش هاي تجربی نیز می توان به 

 Reidenbach & robin(گرایی و قراردادگرایـی)  ( مساوات اخالقی، نسبی  اخالق کسب و کار

مـدیر و    5000در کسـب و کارهـاي کوچـک و بـزرگ (     سنجش نگرش هاي اخالقی، )1990
ــع    ــه مقط ــایی) در س ــد آمریک ــه    2001-1993-1985کارمن ــی ب ــق متک ــک روش تحقی ــه کم ب

ن سناریوهاي کسب و کاري با مضمون اخالقی و نتیجـه گیـري اینکـه در سـالهاي اخیـر رهبـرا      
   اشاره کرد.) (Longenecker,et.al., 2006 کسب و کار تصمیمات اخالقی تري می گیرند 

 ) به کمک نظرسنجی از فعاالن کسب و کـار در اصـفهان بـه بررسـی میـزان     1382موسایی (
اسالم پرداخته و نتیجـه گرفتـه    اي توصیه اقتصادي رفتارهاي رعایت در وکار کسب فعاالن التزام
) بـه کمـک پرسشـنامه، تـاثیر     1394% از افراد مورد مطالعه التزام داشـتند. حسـینی قمـی (   52که 

مـورد  را عوامل اجتماعی بر التزام به هنجارهاي اخالق اقتصادي در نیم قرن اخیر در بازار تهران 
اخـالق   تـا  شـده  موجب تهران بازار نهادي ساختار در واکاوي قرار داده و نتیجه گرفته که تغییر

) در پژوهشی کیفی و به کمک تحلیل مضامین 1395کمرنگ شود. سرایی و شریفی ( اقتصادي
در باره تغییر اخالق کسب و کار در بازار شهر بابل نتیجه گرفتند که طی شصـت سـال گذشـته    

  پایبندي به قواعد اخالق کسب و کار مبتنی بر اسالم کاهش یافته است. 
تعریـف قابـل تامـل و صـریحی از      ،در ادبیـات پژوهشـی  می توان ادعا کرد کـه  مجموع در 

عالوه بر این اکثر مطالعـات  .  )Kurpis et al., 2008( وجود ندارد "وکار التزام به اخالق کسب"
مطالعاتی که در سطح فردي، پایبندي به اخالق کسب و کار بر سطح سازمانی متمرکز هستند و 

را بررسی کرده باشند قابل توجه نیست. نهایتا در محیط کسب و کار ایران پژوهشی قابـل تامـل   
                                                        

1 Shelly kagan 
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اخـالق مـورد بررسـی قـرار داده باشـد، یافـت        که جامعه پژوهشی کارافرینان و التزام آنان را به
 نشد.

  شناسی   روش
 ازلحـاظ  و کـاربردي  هـدف  بـوده، ازنظـر   تفسیري حاضر پژوهشرویکرد معرفت شناختی 

وکــار  کســب اخــالق حــوزه در چراکــه(تحلیــل مضــمون) اســت؛  هــا، کیفــی داده گــردآوري
علیـرغم   .)Lehnert, Craft, Singh, & Park, 2016( کیفی اهمیت بـاالیی دارنـد   هاي پژوهش

مضمون صرفآ یک روش تحلیل داده است یا یـک روش   مناقشات موجود در باره اینکه تحلیل
؛ روش تحقیق منتخب مولفـان روش تحقیـق تحلیـل    )Braun & Clarke, 2012(تحقیق مستقل 

نظریـه (عابـدي،   مضمون است. از دالیل این انتخاب می توان به عدم قصد مولفان بـراي ارائـه   
لیل مضمون  نسـبت بـه نظریـه و    آزادي یا انعطاف نظري تح)، 1390زاده،  سلیمی، فقیهی و شیخ

ماهیت سوال تحقیق ( شناسایی گونه هاي التزام) براي عـدم تحمیـل و تجـویز    و معرفت شناسی 
 )Willig, 2013(شآنِ نظري مضامین از سوي روش تحقیق و واگـذاري آن بـه تصـمیم محقـق     

  اشاره کرد. 
، محققـان، جامعـه پـژوهش را    وکـاري اخیـر   هاي کسب رسوایینظر به اهمیت کارآفرینی و 

نتخـاب نمودنـد. معیارهـاي انتخـاب ایـن جامعـه، مالکیـت        ایرانـی  رهبران کـارآفرین اقتصـادي   
موفق، نوآوري مکرر در محصول،  وکار ي چندین کسبانداز راهشده، سابقه  تثبیتي ها شرکت

گیري از جامعه مـذکور   ) در تحقیق کیفی حاضر، نمونه2002. با تاسی از پاتون (بودند ثبت برند
نیز بر اساس داشتن تجربه زیسته التزام به اخالق کسب  کار، ابتدا به شیوه قضاوتی و بـه کمـک   

فمند انجام شـد تـا التـزام رهبـران     هد یريگ نمونهاساتید برجسته کارآفرینی و در ادامه به کمک 
 ,patton)عمیـق  مصـاحبه   ،تحقیـق وکـار احـراز شـود. ابـزار      کارآفرین مذکور به اخالق کسب

تجربـه التـزام بـه اخـالق     از  (Glaser, Strauss, 1968)نگـاه تجربـی   بـا  بود که طی آن  (2002
 دوازدهـم پس از اشباع نظري در مصاحبه هشتم تا مصاحبه  ها مصاحبه. شدپرسش کسب و کار 
 هـا  مصـاحبه سـاعت بـود. در خـالل     2دقیقـه تـا    45بین  ها مصاحبهانجام  زمان مدتادامه یافت.  
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جوانـب مختلـف موضـوع ( زمـان، مکـان، افـراد درگیـر،         1راهنما سؤاالتتالش شد تا با طرح 
محققـان سـعی کردنـد تـا حـد امکـان بـه         بـدین ترتیـب  . احساسات، دالیل و ...) روشـن گـردد  

  وکار وقوف یابند.  ي اخالقی کسبها دوراههادراکات و نحوه عمل رهبران کارآفرین در 
در روش تحلیل مضمون براي شناسایی،کشف و تحلیل مفاهیم و مضامین موجـود (آشـکار   

 Braun(اده کرد استقرایی، قیاسی و یا هر دو استفها می توان از رویکردهاي  یا ضمنی) در داده

& Clarke, 2006( رویکرد استقرایی بوده تا اتکـا مضـامین بـه    . رویکرد انتخابی در این پژوهش
شـده،   ي انجـام هـا  مصـاحبه کـردن   فرایند تحلیل داده، ضـمن مکتـوب  داده ها حداکثر باشد. در 

ي کالمی هر مصاحبه تلخیص و کدگذاري ( انتخاب شواهد مرتبط با سؤال پژوهشـی،  ها گزاره
کدگذاري در ایـن روش بـه کدگـذاري    شوند.  یمکدگذاري اولیه و احصاء مضامین مشترك) 

توجـه بـه   بـا   .)Braun & Clarke, 2012(شـباهت دارد   بنیـاد  داده هاي باز و محـوري در نظریـه  
 )Saldaña, 2015( 2ها و باورها در تحقیق حاضر، از کدگذاري ارزشی ها، نگرش اهمیت ارزش

  شده است.  استفاده
) نتـایج  یدتائ براي ها یآزمودن به مراجعه( درونی ارزیابی از پژوهش 3روایی افزایشمنظور  به

 4پایـایی  بـه  دسـتیابی  بـراي . شد استفاده) کارآفرینی اساتید توسط کدگذاري( بیرونی ارزیابی و
 و دارنـد  مبـذول  را الزم دقـت  داشتند تالش مؤلفان تحقیق، انجام مراحل تمامی در نیز پژوهش

  .ضمن مستند سازي جزئیات تحقیق، از هر گونه سوگیري اجتناب کنند

  ها یافته

  توصیف جمعیت شناختی -الف

درج شده است. همه  1جدول ویژگیهاي جمعیت شناختی مشارکت گنندگان در تحقیق در 
آنان مرد، غالبا تحصیل کرده، اکثرآ در صنایع غذایی فعالیت می کردنـد، سـابقه چنـد ده سـاله     

                                                        
1 Probe questions 
2 Values coding 
3 validity 
4 Reliability  
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  کرده بودند.داشته و چندین کسب و کار کارافرینانه موفق را راه اندازي و مدیریت 

  شونده مصاحبه افراد جمعیت شناختی مشخصات. 1 جدول
  L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7  L8 L9  L10 L11 L12 
  65  60  68  46  70  43  58  74  88  62  82  73  سن

  ك ا  ك  ك ا  ك  ك ا  ك ا  2ك ا  ك  ك  ك  ابتدایی  1ك  تحصیالت
  حوزه
  فعالیت

صنایع 
  غذایی

صنایع 
  غذایی

صنایع 
  معدنی

صنایع 
  غذایی

 صنعت
  پوشاك

صنایع 
  غذایی

صنایع 
  غذایی

صنایع 
  غذایی

صنایع 
  غذایی

صنایع 
  غذایی

صنایع 
  غذایی

صنایع 
  غذایی

  20  28  45  17  37  24  30  48  48  20  703  30  سابقه
مالکیت 

چند 
  وکار کسب

✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

مالکیت 
  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  برند

  فرایند تحلیل یافته ها -ب

وکـار   کنندگان به اخـالق کسـب   ها درباره دغدغه مؤلفان؛ التزام مشارکت دادهفرایند تحلیل 
 40شـواهد معنـادار،    110دهد که بیش از  در قالب تجربیات آنان انجام شد. این تحلیل نشان می

 2اي از این موارد در جدول کد اولیه و سه مضمون مشترك در این تجربیات نهفته است. گزیده
  . آمده است
) بـا  1،4،9،10،11،12 دهد که تعدادي از رهبران کـارآفرین (کارآفرینـان   شان مین 2جدول 

وکـاري، مطمـئن تـرین راه بـراي      تأکید بر لزوم رعایت قوانین و پرهیز از نقض مقـررات کسـب  
کسب سود را ایجاد اعتماد در مشتري نسبت بـه کیفیـت و قیمـت دانسـته و تأکیـد نمودنـد کـه        

این گروه به اخـالق  التزام ؛ لذا ردي دیگر مخاطره باالتري داها راهاز  وکار کسبسودآوري در 
) ضـمن  4و  3کنندگان (کارآفرینان  نامیم. دسته دوم از مشارکت یمیانه گرا قانونوکار را  کسب

وکـاري تأکیـد داشـتند کـه امـروزه       اشاره به لزوم رعایت صـداقت و قـوانین و مقـررات کسـب    
                                                        

  کارشناسی 1
  کارشناسی ارشد 2
  سالگی مشغول به فعالیت بوده است. 7فرد مذکور در کسب و کاري خانوادگی فعالیت دارد و از سن  3
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وکارهـا، فعـاالن ایـن عرصـه را      هاي رایـج در کسـب   يتژاستراي حاصل از تجربیات و ها آموزه
و مشـارکت در  ، کتابخانـه  یس مدرسـه تأسي کارهایی براي دیده شدن در جامعه همچون سو به

المنفعه و رویکردهاي مسئولیت اجتمـاعی تشـویق نمـوده و پیـروي از ایـن رویکـرد را        امور عام
گان التزام اخالقی این گروه به اخالق دانند. نگارند وکارها می ازپیش کسب یشبضامن موفقیت 

) 8، 2،6،7وکارها (کارآفرینـان   نامند. گروه سوم از رهبران کسب یموکار را بازارگرایانه  کسب
یدات دو گروه اول، بر این باورند که پایبندي بـه اخـالق در   تأکضمن اشاره صریح یا ضمنی به 

انکار در این کـنش اجتمـاعی اسـت.     یرقابلغوکاري ازجمله وظایف اصلی و  هاي کسب فعالیت
وکـاري   آنان رعایت اصول اخالقی همچون صداقت، عدالت و انصاف را الزمه فعالیـت کسـب  

اند. آنان عالوه بر جلب رضـایت ذینفعـان    اي دینی دانسته یفهوظدانسته و پیروي از این اصول را 
 تند کـه زمینـه سـودآوري   دانسـ  یمـ هـاي خـود    یـت اولورضایت خداونـد را نیـز از   ، وکار کسب

 مفـاهیم  از وکـار  کسـب  در برکـت  کنـد. اصـطالح   ها فراهم می وکار را براي آن کسب (برکت)
 و حجـازي  علیـزاده،  اخیـر  پـژوهش  در کـه  اسـت  وکار کسب پژوهشی ادبیات در مانده مغفول

بر همین اسـاس التـزام اخالقـی ایـن      .است شده ارائهآن  از جامع مفهومی) 1397(  آذر کاشف
 توان وظیفه گرایانه نامید. وکار می دسته را به اخالق کسب

 هاي حاصل از تجربیات اخالقی رهبران کارآفرین یافته. 2 جدول
  مضمون مشترك  کدگذاري اولیه  کالمی ها گزارهمنتخبی از   

L9 

 هیچ تحت ما. است قوانین و اخالق رعایت ما کاري فلسفه اصوالً
 رو کار نشه اگر. نمیدیم انجام مملکت جاري قوانین از غیر شرایطی

 رعایت از غیر باشیم، داشته یدائم مشتري اینکه . برايمیکن یم متوقف
و  بد بدید. اخالق انجام اي دیگه کار دینتو ینم وکار کسب در اخالق

. میشه مشتري دادن دست باعث از وکار کسب در اخالق رعایت عدم
 افتخار برندت به و باشی داشته برند و بمونی پایدار بخاي اگر شما

 اخالق باید خوب دبزنن حرف برندت به راجع مردم و کنی،
 بودن مطرح نیست. این از غیر چیزي. کنی رعایت رو وکار کسب

 و یدائم کردن. مشتريِ پیدا طرفدار و جامعه توي جنسش و خودش
  وکار. کسب در اخالق به کمک رعایت پایدار

  اخالق همون قانونه
  

از اخالق پول 
  دیآ یدرم

  -گروه اول
  ییگرا قانون

L3 
 اجبار تکنولوژي انتخاب. ي من بر مبناي تکنولوژي استریگ میتصم
 کند شما تغییر باید روز تکنولوژي مبناي بر شما احساسات. است زمان

  شهرت اجتماعی
  استراتژي شرکت

  - گروه دوم
  بازار
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  مضمون مشترك  کدگذاري اولیه  کالمی ها گزارهمنتخبی از   
 بخواهید اگر فعلی شرایط نگیرید. در نظر در را تکنولوژي دیتوان ینم

 مالیات بدهید، فاکتور بدهید، افزوده ارزش% 9 بایستی کنید کار درست
 افزوده ارزش% 9 نکنید، را کارها این توانید می. بدهید را مدآدر بر

 ینام خوش یه اونجا و دارید درآمدي یه اینجا. ندهید مالیات ندهید،
 هایشان خواسته دارد، شان یزندگ نوع دارد، افراد به بستگی این. دارید

 و آموزان دانش به دارم خودم اجتماعی يها تیمسئول در االن من. دارد
من  زندگی دارند، سیستم کمک به نیاز ،میکن یم کمک دانشجویان

 رنگ اینهم. دارد دوست را رنگی یه یهرکس. زندگی سیستم. است
 به من مطمئنا. دیگه داشتنه دوست برنامه به چیزي است. هر زندگی

  هستم. معروف کافی اندازه

  گرایی

L5 

 گره اسم و فامیلی مون برامون اهمیت داشته، ما اول از. اخالق منه
 علم کردیم. که از اول تعریف به اصولی اون پایبندي با خوردیم

 و نباشید همراه جامعه با اونهارو تجویز کرده. اگر مدیریت
  میشید.اجتماعی نداشته باشید محو  هاي مسئولیت

L6 

 صحیح راه از من ماند تا گمرك در ماه 6 من جنس که اونجایی
 فایده اون. دیگه خوردم رو فایدش هم بعد بدم انجام رو کارم تونستم

 خداوند میگم .داره خوبی مزه چه میگم که اونجاست چشیدم که رو
 اصول دیگه دیدمش. این کامال رو برکت این میزاره و توش رو برکت

 شو وظیفه داره میکنه رعایت رو وکار کسب اخالق که کسی. اعتقادیه
  .میده انجام

التزام مذهبی و 
  پایبندي به اصول

  - گروه سوم
  وظیفه گرایی

L8 
 

 60 کنیم سود بیشتر تومن میلیون 60 ماه در بیایم حاال اینکه فکر یعنی
 پول نیمه و سال یک یا ساله 1 دستگاه این نکردیم. کنیم بیکار رو نفر

 3 یا 2 میتونستیم هم کارگرهاش بیمه پول آورد. با درمی رو خودش
کرد.  می کار سال 10 حداقل دستگاه کنیم مستهلک رو دستگاه ساله

 کار باید کارگر که بودیم رسیده بینش این به یعنی کاریه چه دیدیم
 کم آدماي سیستممون تو میده. ما بهمون خدا شو برکت هم ما و کنه
 رو اینا داریم خیلی خاص هاي معلولیت و حرکتی جسمی ذهنی توان

  کردیم جذب خدا رضاي براي ما

  ذینفع پنهان
  برکت
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  سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخالق کسب و کار. 1شکل 

  گیري بحث و نتیجه
وکـار   کسـب یافته خامی درباره التزام به اخالق دهد که تاکنون  نشان میبررسی نگارندگان 

پـردازي   در دسترس نیست. عالوه بر این عدم اجماع اندیشمندان علوم اجتمـاعی دربـاره مفهـوم   
سازه التزام و فقدان وجود کاربرد مهمـی از ایـن سـازه در حـوزه علمـی جدیـدي نظیـر اخـالق         

التــزام بــه اخــالق "موجــب شــده تــا مشــتقات آن نظیــر  )Kurpis et al., 2008( وکــار کســب
. )Choi & Jung, 2008(گیـري اسـتاندارد باشـد     فاقد تعریف روشن و سنجه انـدازه  "وکار کسب

 به سطح سـازمانی معطـوف بـوده    عمدتاًوکار  توجه محققان این حوزه به التزام به اخالق کسب

(svenson et al., 2010)  هـا در   است. موارد فوق و اذعان به اشتباهات مدیران و رهبران شرکت
موجب شد تا پژوهش حاضر در پـی   )Schwartz, 2017, p. 23(وکاري  هاي اخیر کسب رسوایی

 وکار باشد. احصاء ماهیت التزام رهبران کارآفرین ایرانی به اخالق کسب

 التزام به 
 اخالق کسب و کار

 قانون گرایی

 وظیفه گرایی بازارگرایی

 مشتریان

 رقبا

 سهامداران

 جامعه
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 نـوعی  پیچیـده،  هـاي  پدیـده  از مـوجز  توصـیفی  جهـت  در را  شناسی سنخ ارائه اندیشمندان
 مشـترك  ویژگـی (  سنخ فتعری به توجه با لذا). 1994 گلیک، و  دوتی( دانند می پردازي نظریه
 ادبیـات  در) خـاص  معیـاري  مبنـاي  بـر  هـا  داده بنـدي  تقسـیم ( شناسـی  سـنخ  و) موردمطالعه افراد

) حاکی از وجود صـور  2هاي پژوهش (جدول  ؛ یافته)1390 همکاران، و ارمکی آزاد( پژوهشی
وکـار اسـت.  التـزام گـروه اول از      گانـه التـزام رهبـران کـارآفرین ایرانـی بـه اخـالق کسـب         سه

صـورت احتـرام بـه قـوانین و مقـررات و رعایـت        وکـار بـه   به اخـالق کسـب   کنندگان مشارکت
رخـورد صـادقانه و مطـابق    صداقت و درستی در تولید محصول و ارائـه خـدمات بـه مشـتریان، ب    

کننـدگان   ینتأمقانون با کارکنان و رعایت صدق و درستی با سایر ذینفعان همچون سهامداران، 
وکـار دانسـت. امـا التـزام      التزام قانونی به اخالق کسـب  آن راتوان  یمو رقبا بروز یافته است که 

ارائــه خــدمات در  دسـته دوم فراتــر از رعایـت قــوانین و داشــتن صـداقت در تولیــد محصـول و    
مثابـه   وکارهـا نسـبت بـه جامعـه؛ بـه      هـاي اجتمـاعی کسـب    یتمسـئول وکار بـوده و شـامل    کسب

یت آنـان قـرار داشـتند.    موردعناوکارها  یز کسبآم رقابتو  پرتالطمي کنونی دنیاي ها ضرورت
گونه  ینهاي این رهبران بودند. مؤلفان ا و خیریه از ویژگی دوستانه نوعانجام اقدامات اجتماعی، 

 گـروه سـوم بیـانگر    تجربیـات  درتأمل وکار را التزام بازارگرایانه نامیدند.  التزام به اخالق کسب
 بـه  پایبنـدي  بـر  عـالوه  کـارآفرین  رهبـران  ایـن . است وکار کسب اخالق به آنان هنجاري التزام

 کـه  داشـتند  آنـان تأکیـد  . بودنـد  برخـوردار  مذهبی قوي باورهاي از دوم، و اول دسته رفتارهاي
 از وکـاري  کسـب  مبـادالت  در مختلـف  ذینفعـان  بـه  نسـبت  انصـاف  رعایـت  قوانین، به پایبندي
آنان . گیرد می قرار آنان عهده بر وکار کسب عرصه به ورود با که است آنان تکالیف و وظایف

شکل  به را وکار کسب در اخالقی اصول به بندي پاي معنوي و مادي مفید آثار که بودند معتقد
 خداونـد  کننـدگان دسـته سـوم،    اند. در ضمن مشارکت کرده لمس هایشان به عینه ییدارابرکت 

 وکـار  کسـب  اخالق الزامات که دانستند یم خود وکار کسب در کننده یینتع ذینفع را تعالی يبار
 وکـار  کسب اخالق به ملتزم افراد به برکت شکل به پاداشی وي تدبیر با و شده وضع او سوي از

 گرایانـه  وظیفـه  التـزام  وکـار،  کسـب  اخـالق  بـه  التـزام  از گونه این به نگارندگان. گردد یم ااعط
    .نمایند می اطالق
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با توجه به تعریف موردنظر این پژوهش از اخالق کسب کار و تجربیـات مـرتبط مشـارکت    
پیونـد   "را  "وکـار  التـزام رهبـران کـارآفرین بـه اخـالق کسـب      "توان  )  می2کنندگان ( جدول 

وکاري (صداقت، انصاف، عـدالت، ...) و   هاي کسب رهبران مذکور با حفظ و پاسداشت ارزش
دانسـت. نگارنـدگان    "وکـار  هـا در محـیط کسـب    با این اصول و ارزشتکرار رفتارهایی مطابق 

کننـد. بعـد    براي این التـزام سـه بعـد تـداومی (حسـابگرانه)، عـاطفی و هنجـاري را پیشـنهاد مـی         
وکـار   ها و منافع حاصل از رعایت اصول و استانداردهاي کسـب  ینههزحسابگرانه، تمرکز فرد بر 

هـا و   ارزش واسـطه  بـه فی، بـه شـناخته شـدن و شـهرت فـرد      که بعد عـاط  یدرحالمنصفانه است. 
اش اشاره داشته و بعد هنجاري به باور فرد بـراي انجـام    وکار منصفانه هاي حاکم بر کسب آرمان
هایی همچون انجـام کـار صـحیح و درسـت،      مثابه وظیفه اشاره دارد؛ کنش هایی خاص به کنش

  وکار منصفانه است. هاي حاکم بر کسب رزشانصاف و ... که ناشی از درونی سازي اهداف و ا
 هـاي  نظریه کارافرینی، حوزه برخوردار است. اوال در 1پژوهش حاضر از چندین  مشارکت

 ,Fayolle( نیسـت  برخوردار همگنی از نیز آن از ادراك و گرفته قرار استفاده مورد کمتر التزام

Basso, & Tornikoski, 2011( . وکار در سطح فردي  به اخالق کسبعالوه بر این بررسی التزام
کمتر صورت گرفته است و مطالعه بر روي التزام رهبران کارآفرین به اخالق کسب و کـار نیـز   

وکار (در  در ادبیات مشاهده نشده است. ثانیاً تعریف پیشنهادي براي سازه التزام به اخالق کسب
تعریف سـازه التـزام بـه    وجه به سطح فردي) نیز مشارکت نظري این تحقیق است. اما مؤلفان با ت

) 1989توان با الهام از نوع شناسی اخالقی کیگـان (  نمایند که می وکار پیشنهاد می اخالق کسب
). نگارندگان در 1شکل وکار نیز گونه شناسی جدیدي را ارائه داد ( براي التزام به اخالق کسب

) را مطمـع نظـر   1394براي سادگی صرفاً مؤلفه شـمول مطالبـه اخـالق (پیـک حرفـه،      این شکل 
از تبعیت از قـانون و مقـررات    عبارت است "وکار التزام حداقلی به اخالق کسب"ه اند. قرارداد

، انجـام کـار   "وکـار  التزام متداول یا رایج به اخالق کسـب "وکار جامعه.  حاکم بر فضاي کسب
ه استراتژیک شرکت و متناسب بـا الزامـات بـازار و بـراي کسـب مزیـت       خوب در راستاي برنام

انجام کار خوب به خاطر خـود   "وکار التزام حداکثري به اخالق کسب"یت درنهارقابتی است. 
                                                        

1 Contribution  
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سـنخ  دهـد کـه    نشـان مـی   1مثابه هدف) و جلب رضایت خداوند است. شکل  اخالق (اخالق به
ذینفعان گسـتره متفـاوتی داشـته باشـد؛ مـثالً رشـد        تواند درباره هر یک از می الذکر فوقشناسی 

کنـد کـه دایـره قـانون تـا       وکار در یک کشور، معـین مـی   نظام قضایی یک محیط خاص کسب
اند. در ضـمن ذینفـع پنهـان  نیـز ذینفـع       کنندگان کدام کجاست و الزامات قانونی درباره مصرف

وکـار   ان مرسـوم در کسـب  ) بـه فهرسـت ذینفعـ   2006( 1جدیدي اسـت کـه بـا الهـام از شـوارتز     
شده است. صفت پنهان نیز اشاره بـه ایـن اسـت کـه متناسـب بـا گرایشـات مـذهبی رهبـر           اضافه

باشـد. از   پررنـگ و یا  رنگ کموکار  کارآفرین ممکن است حضور این ذینفع در عرصه کسب
آنجایی که مفهوم سازي معناي فرهنگی وقایع تاریخی، نوآوري علمی و هدف علوم اجتمـاعی  

) شناسایی ویژگیهاي اخالقی رهبران کـارافرین در قالـب سـنخ شناسـی     170، 1392ست (وبر، ا
                پیشنهادي را نیز می توان نوآوري و مشارکت پژوهش حاضر دانست.

  پیشنهادها
پژوهش حاضر ضمن دنبال کـردن رویکـرد کیفـی و سـطح تحلیـل فـردي، جامعـه رهبـران         

ی، سـطح       رسد انجام پـژوهش  اد. به نظر میکارآفرین را مطمع نظر قرار د هـایی بـا رویکـرد کمـ
تحلیل بنگـاه و جوامـع پژوهشـی همچـون کارآفرینـان پورتفولیـویی، سـریالی (کارکشـته) و ...         

  مشارکت نظري درخوري به همراه داشته باشد.
  

   

                                                        
1 Schwartz  
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   منابع
ــی، آزاد ــی، ارمک ــریفی تق ــاعی، ش ــین، س ــاري، محمدحس ــریم ایث ــالبی، و م ــحر ط ) 1390( س
 ،فرهنگـی  پژوهـی  جامعـه  ،"ایـران  در ازدواج از پـیش  جنسی روابط الگوهاي شناسی سنخ"
2)2:(1-34    
  .نی نشر: تهران ،اخالق مرزهاي  ،)1394( شیرزاد حرفه، پیک

 اخـالق  هنجارهـاي  بـه  پایبندي بر مؤثر اجتماعی عوامل بررسی" ،)1394. (مژگان قمی، حسینی
  .27-1 ):4(6 ،فرهنگی پژوهی جامعه ،"تهران بزرگ  بازار در اخیر قرن نیم اقتصادي

 پژوهشــنامه ،"اســالمی اقتصــاد و اقتصــاد منظــر از بازرگــانی اخــالق"  ،)1385( یدالــه دادگــر،
  .120-87:)1(10 ،بازرگانی

: مطالعـه  مـورد -بـازار  در کـار  و کسـب  اخـالق  تغییـر " ،)1395( نیـره  شـریفی،  و حسن سرایی،
 .174-149 ):3(9 ،فرهنگ راهبرد. "بابل شهر بازاریان

ــریف ــد زاده، شـ ــریف، محمـ ــداهللا شـ ــین، زاده، عبـ ــون، غالمحسـ ــم عربیـ  ،)1393( ابوالقاسـ
ــیب" ــی آس ــی شناس ــارآفرینی اخالق ــعه و ک ــب توس ــار کس ــب وک ــار کس ــردي: وک  رویک

 .611-589:)4( 7 دوره ،کارآفرینی توسعه ،" پدیدارشناسانه
 ،ایـران  اقتصـادي  کنشـگر  پنجـاه  سرگذشـت  ،)1393(  ایمـان  نیـا،  فرجـام  و فریدون کام، شیرین

  .صبا فرهنگ انتشارات:  تهران
 ،)1390( زاده شـیخ  محمـد  و فقیهـی  ابوالحسـن  تسـلیمی؛  سـعید  محمـد  حسـن؛  جعفري، عابدي

 در موجـود  الگوهـاي  تبیـین  بـراي  کارآمـد  و ساده روشی :مضامی شبکه و مضمون تحلیل«
  .198−151 :)2( 5 سال ،راهبردي مدیریت اندیشه ،»کیفی هاي داده
 برکت مفهوم جایگاه تحلیل" ،)1397( رامین آذر، کاشف رضا، سید حجازي، مهدي، علیزاده،

  .                139-121:)1(11 ،کارآفرینی توسعه ،"وکار کسب در
 در اخالقـی  گیـري  تصـمیم  بر محیطی عوامل تأثیر")  1394(  زهرا بادلی، قنبر، الیاسی، محمدي

  193-175 :)1( 8 دوره  ،کارآفرینی توسعه ،"نوپا وکارهاي کسب
 در ایـران  وکـار  کسـب  محـیط  پـایش "  ،)1393(  اسـالمی  شـوراي  مجلـس  هـاي  پژوهش مرکز

  .220 موضوع کد ،14142 مسلسل شماره. "1393
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  ،"اسـالم  در شـده  توصـیه  اقتصـادي  رفتارهـاي  بـه  مردم اعتقاد و التزام" ،)1381( میثم، موسایی،
  .292-247 :)6(23 ،پژوهش نمایه

 پـنجم،  چـاپ  ،)چاووشـیان  حسن ترجمه(  ،اجتماعی علوم شناسی روش  ،)1392( ماکس وبر،
 .مرکز نشر: تهران
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