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  چکیده

 انکارناپذیر واقعیتی را اخالقی اصول وکار از برخی از فعاالن کسب تخطیِ عمومی و محققان کشورمان، افکار امروزه
وکار، زبانزد  بندي آنان به اخالق کسب صنعت غذا یافت که  پايکارآفرینان موفقی را در  توان حال، می دانند. درعین می

پژوهش کاربردي و کیفی حاضر  این افراد، زیسته تجربه از ساختار عمیق وکار است. نظر به ضرورت درك خبرگان کسب
الش کردند تجربیات وکار وقوف یابد. مؤلفان ت بنیاد تالش دارد به دالیل التزام آنان به اخالق کسب با راهبرد نظریه  داده

را  وکار کسببندي آنان به اخالق  ي عمیق بررسی و دالیل  پايها مصاحبهرا طی  کنندگان مشارکتوکاري  اخالقی کسب
هاي شهرت به  ایرانی بودند که واجد ویژگی "کارآفرینان موفق صنایع غذایی"احصاء کنند. جامعه پژوهشی منتخب، 

هاي  بودند. نمونه محصولتثبیت شده و  داشتن برند و نوآوري مکرر در  وکار سبک، مالکیت وکار کسبي در مدار اخالق
آوري شد. تحلیل  محور جمع هاي میدانی طی ده مصاحبه واقع گیري هدفمند انتخاب شدند و داده نهایی نیز به روش نمونه

ینان مذکور تلقی دو کارآفرن است که بنیاد کالسیک انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آ ، با پیروي از نظریه  دادهها داده
، کسب فایده (سود و برکت) است که از طریق موازنه وکار کسبدارند. دغدغه آنان در  وکار کسباي از اخالق  گانه

مندي اخالق است؛ یعنی التزام به اخالق   شان نیز  فایده بندي شود. دلیل  پاي یمنفعان برطرف  ین و ذيکارآفرمنافع 
  شود. شان   می وف به فواید مادي و معنوي است که از اخالق نصیبوکار معط کسب
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  مقدمه
 ,Weeks(د دانـ  ینمـ را مناسـب   1وکـار  کسـب  بـه اخـالق   بنـدي  پاي  عمومی، امروزه افکار

Longenecker, McKinney, & Moore, 2005( .راوکـار   کسـب  اخـالق  بزرگ، يها شرکت 
 ,Whyatt, Wood, & Callaghan, 2012( گذارند یم زیرپا هم   را کرده و گاهی قانون نقض

p. 331(   و انکارناپـذیر  را واقعیتـی  وکـار  کسـب  اخالقـی  اصـول  از افـراد  . محققـان نیـز تخطـی 
 متأسـفانه . )De Cremer, Tenbrunsel, & van Dijke, 2010( داننـد  یمـ  اجتمـاعی  اي دغدغـه 

اخالقـی و   رفتـار  ماهیـت دربـاره   تا شده موجبوکار  کسب محیط پویایی و جامعه دائمی تغییر
 & Svensson( وجـود داشـته باشـد    ي دائمـی ا مناقشـه ، وکـار  کسـب گیري اخالقـی در   یمتصم

Wood, 2008( .را اهمیـت دادن بـه    وکـار  کسـب به اخالق  بندي پاي حال، اندیشمندان،  یندرع
وکاري (عدالت، درسـتکاري، صـداقت) و تکـرار اعمـالی مطـابق بـا        هاي کسب اصول و ارزش

. اما تمهیدات قانونی براي جلوگیري از تکرار این وقـایع،  (Ford, 1973, p.13) اند دانسته ها آن
 بـراي تبیـین   ي علمی رفتارهاي غیراخالقـی ساز مدلو  )Wood, 2017(   زیادي نداشتهاثربخشی 

امـروزه  . )Moore & Gino, 2015(هاي اخیر نیز موفـق نبـوده اسـت     هاي اقتصادي دهه ییرسوا
 بـاور دارنـد   وکـار  کسـب درازمدت  موفقیت در به نقش اصول اخالقی موفق، ینانکارآفر بیشتر

)Spinelli, Adams, 2016, p.229(.  بر راوکار  کسب اخالق به التزام قوي ریتأثنیز ها  پژوهش 
دستاورد ایـن تعهـد را بهتـر    محققان،  .(Trevino & Nelson, 2016) کنند یمتأیید وکار  کسب

 ,Haidt & Trevino(دانند  یمیی کاراشدن کیک اقتصاد و ارتقاء  تر بزرگشدن وضع جوامع، 

شود (دادگر،  یمموجب تقویت کارایی اقتصادي  از منظر اسالم نیز به اخالق بندي  پاي .)2017
1385  .(  

 & Vig(نیست  مستثناها  شرکت رفتار سوء و غیراخالقی هاي یتفعال از دنیا در کشوري هیچ

Dumičić, 2016(  ــز ــا نی ــال. در کشــور م ــروش  هاســت س ــاتی، ف ــرار مالی ــی، کاالهــاي ف  تقلب
.، ی ..معـدن  آبهایی نظیر  نادرست و همچنین رسوایی و تبلیغات ها ضمانت جعلی، يها برچسب

                                                        
1 Business ethics 
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 مـوارد  ینتـر  تـازه استفاده نابجا از روغن پالم، کرِم ... و امثالهم، به امري عادي مبدل شده است. 
تومـانی و اخـالل در    4200کنندگان از ارز  سوءاستفادهبرگزاري دادگاه  اقتصادي، هاي ییرسوا

اخـالق  در نگاهی کالن بـه  واکنش به این وضعیت، اندیشمندان در  است.کشور نظام اقتصادي 
 وضــعیت). 1389گوینــد (فراســتخواه،  لقیــات مــا ســخن مــی انگیزشــدن خُ از بحــثهــا،  ایرانــی
 مرکــز( اسـت  ارزیـابی نشـده   مطلــوب چنـدان  نیـز  وکـار  در فضـاي کســب  اخالقـی  هـاي  ارزش

تعهـد بـه اخـالق     دربـاره ردتـر  ي خُهـا  پـژوهش نتـایج   همچنـین   . )1393 مجلـس،  هاي پژوهش
، )1395 شـریفی،  و سـرایی ( بـازار  در صـداقت  شـاخص  طح)، سـ 1382(موسـایی،   وکـار  کسب

نیـز   و امثـالهم  )1394 قمـی،  حسـینی (تهـران   بـازار  در اقتصـادي  اخـالق  هنجارهاي به بندي پاي
   .نیستند چندان امیدوارکننده

وکـار   بعضی فعاالن اقتصادي کشور به اخالق کسب بندي پاي شواهد مذکور، نشان از عدم 
 ) اسـت 1بـاال  گرفتـه از شخصـیت آنـان (مـدیران رده     نشـأت هـا،   افرادي که رفتار سازماناست؛ 

)Hambrick & Mason, 1984( . گونه وقـایع، بیـانگر لـزوم درك صـحیح از      ینارخداد مکرر
 . )De Cremer, et al., 2010( آن اسـت   مدیریت و بررسی ضرورت وکار، کسب رفتار فعاالن

بعضـاً   کـه  اسـت  يریمشاه احواالت از ییها تیروا از مملو رانیاوکار  کسب گذشته حال با این
). 1393 ا،ین فرجام و کام نیری(ش بودند شهرهوکار  کسب اخالق تیرعا بههستند و  اتیح دیق در

 يهـا  سـوه اُ از يبـارز  يهـا  نمونـه  وجـود  از یحـاک  ولفـان م یدانیم يجوهاو جست ، نیبرا عالوه
 یکنـون  يفضا 2مثابه موارد نامتعارف ها را به آن توان یکه درواقع م است غذا صنعت در یاخالق

  بـادلی  و الیاسـی  محمـدي ( پیشـین  بـومی  هـاي  پـژوهش  رغـم  بـه  کـرد.   یوکار کشور تلق کسب
 اخـالق  به بندي پاي " جهانی پژوهش فقر کماکان ؛))1393(  همکاران و زاده شریف و )1394(

مـردم بـه    حساسـیت  بـه  توجـه  بـا . اسـت  ملمـوس  )Meyer & Anderson, 2016( "وکار کسب
تبیین چرایی تعهد برخـی از کارآفرینـان موفـق     دنبال بهغذایی، نگارندگان،  سالمت محصوالت

  هستند.  وکار کسبصنعت غذا به اخالق 

                                                        
1 Upper echelon   
2 anomaly 
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 ازنظر بوده ووکار  کسب واکاوي چرایی التزام کارآفرینان به اخالق درصدد تحقیق حاضر 
 طـور  بـه  محققـان چراکه بعضـی   کند؛  و رویکرد کیفی را دنبال می است شناسی تفسیري  روش

 مختلـف  هـاي  فرهنـگ  و کشـورها  در وکـار  کسـب  اخالق از مختلف ادراکات وجود به ضمنی
 بنیـاد  داده نظریـه   ،تحقیـق راهبرد . )Bageac, Furrer, & Reynaud, 2011( اند کرده اذعان

ي تهـران و  ها استانموفق صنایع غذایی  ینانکارآفرست. جامعه پژوهشی متشکل از ا 1کالسیک
توسط معیارهـاي مسـتخرج از ادبیـات شناسـایی شـدند و بـه رعایـت اخـالق در         البرز است که 

گیـري هدفمنـد انتخـاب شـدند.      هاي نهایی نیز به کمک نمونه شهرت داشتند. نمونه وکار کسب
 ها بـه کمـک نظریـه     تحلیل دادهآوري شد و  مصاحبه ساختارنیافته جمعهاي میدانی طی ده  داده
  صورت گرفته است.   بنیاد داده

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش    
 و درسـت  رفتـار  و عـدالت  انصاف، مطالعه به  3یاتاخالق و 2اخالق ،وکار کسب ادبیات در

 مجموعـه  نیـز   "وکار کسب اخالق". )Carroll & Bucholtz, 2008, p.242( دارند اشاره غلط
 فـردي  عـامالن  صـحیح  اخالقـی  رفتـار  بـراي  رهنمودهایی که است اصولی و استاندارها قواعد،
رعایـت مسـائل    ،در مقیاس کالن. )Lewis, 1985( د دار وکاري کسب هاي موقعیت در  اقتصاد

هـاي اندیشـمندان بـوده اسـت      وکاري و دالیل آن یکی از دغدغه هاي کسب اخالقی در فعالیت
)De george, 1987(    انـد  کـرده  تأمـل  مسـئله از زاویـه متفـاوتی در ایـن     هـا  آنو هـر یـک از 

(Goushal, 2005; Sen, 1997; Porter & Kramer, 2011)  . را دافـر ا ،وکـار  کسـب  اخـالق 
 امـا . )Robin & Reidenbach, 1987( کنند عمل اخالق فلسفه دقیق قواعد مطابق کند یم ملزم

اسـت  وکـار   کسـب  موفقیت در اخالق نقش اهمیت درك اخالقی، عمل انجام براي الزم شرط
)Singhapakdi, Kraft, Vitell, & Rallapalli, 1995( .از بخشـی  مثابـه  به ادراکات که ازآنجا 

 را افـراد  ذهنـی  هاي مدل که هستند اجتماعی یهای پدیده جامعه، باور هاي سیستم فراگیر ساختار

                                                        
1 Classic grounded theory 
2 Ethics  
3 Morality  
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بـه نقـل از    ،)2001بوکـار و هیسـریچ (  ، )Yin, Singhapakdi & Du, 2016( دهنـد  مـی  تشکیل
 حاصـل  نیـز ... )  و احساسـات  ادراکـات، ( ها مدعی اند که نگرش ،)1999دونالدسون و دانفی (

 هـا  نگـرش  تـأثیر  بـه  اندیشـمندان  .هسـتند  هـا  آن فعالیـت  محـیط  و تجـارب  شخصی، هاي ارزش
  . )Ajzen, 1985( نیز تأکید دارند واقعی رفتار بر قصد درنهایت تأثیر و رفتار قصد بر) ادراکات(

. )Meyer, 2016(، قولی براي انجام چیزي در آینده یا حس اجبار است "التزام"معناي لغوي 
برانگیز  مسئلهدر برخورد با رویدادهاي  اجتماعی علومکالسیک  سؤالتوان با  یممفهوم التزام را 

 عمـل  کـه  کننـد  عمل يا وهیش آن به افراد ،شود یم سبب چیزي چه"دانست که مرتبط اخالقی 
مرهـون تـالش اندیشـمندان    پردازي درباره این سازه  نظریه .)Swedberg, 2005, p.1( "؟کنند یم

شناسی شناختی است و نتـایج ایـن مطالعـات در حـوزه مطالعـات       شناسی اجتماعی  و روان روان
اندیشمندان، . (Fayolle, Basso, & Tornikoski, 2011)است  شده  بستهسازمان و مدیریت به کار 

(بین فـرد و رفتـار)    1مثابه یک پیوند پردازي از التزام (کاري) را تعریف آن به ترین مفهوم مناسب
صـورت رفتـار    بهد بای پردازي  این مفهوم ،و معتقدند )Klein, Molloy, & Cooper, 2009(دانسته 

باشـد. اغلـب    )Meyer & Herscovitch, 2001(سـازوار (اصـرار بـر تکـرار رفتارهـایی خـاص)       
دانند  عدي میمحققان، ماهیت التزام را چندب)Cohen, 2007(. مـدل   نیـز   التـزام   ترین مدل مرسوم

نددهنـده  یوپایـن مـدل، التـزام را نیرویـی      ) اسـت.  2001( 3و هرسـکوویچ  2یـر  التزام سازمانی مه
انعکاسی از یـک میـل (التـزام عـاطفی)، یـک نیـاز        داند که حداقل سه مؤلفه متمایز دارد که می

بـه  نسـبت  هـا)   سازي اهـداف و ارزش  ) و یک وظیفه (التزام هنجاري یا درونی4(التزام استمراري
صـورت رفتـار    پـردازي التـزام (کـاري) بـه     . مفهـوم )ibid( حفظ استخدام در یک سازمان هستند

 ؛ )Kurpis, Beqiri, & Helgeson, 2008(هاي اخالقی تناسـب دارد   با مقتضیات پژوهش ،سازوار
 & Meyer(داننـد   وکـار را التزامـی رفتـاري مـی     التـزام بـه اخـالق کسـب      نگارنـدگان  بنـابراین، 

Herscovitch, 2001( .  

                                                        
1 Commitment  as a bond 
2 Meyer  
3 Herscovitch 
4 Continuance  
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وکار، عالقه زیاد فرد یا شرکت به رعایت اصول و هنجارها در  اغلب، تعهد به اخالق کسب
، ) از التـزام 1982( 1پـردازي واینـر   شود. ایـن برداشـت، بـه مفهـوم     یمتولید کاال و خدمات تلقی 

یـد بـر فشـارهاي    تأکید بـر باورهـاي فـرد) نزدیـک اسـت؛ یعنـی       تأکرویکردي اخالقی (مثابه  به
ـ  هنجاري ین اهـداف سـازمانی   تـأم روز گونـه خاصـی از رفتارهـا و    درونی شده فرد که موجب ب

ـ  یم کننـد  درسـت و اخالقـی هسـتند      ون فکـر مـی  چـ دهنـد،   روز مـی شود. افراد این رفتارها را ب
)Wiener, 1982(. 2رست )ي اخالقـی نسـبت   هـا  ارزشالتزام اخالقی را الویت دادن به  ،)1994

اخالقـی   ازنظـر  نظـرش  کنـد آنچـه بـه     یمـ آن، فـرد اراده   واسطه بهداند که  یم ها ارزش به سایر
دانـد کـه    یمـ گونه التزام را مستلزم وجود یک میل قوي در فرد  یناصحیح است، انجام دهد. او 

دهـد   یمنشی اخالقی انجام با نفع شخصی خود را کنار گذاشته و کُ راستا همنش یجه آن، کُدرنت
(Rest, 1994, p.61) .تکرار و دادن وکار را اهمیت کسب اخالق به بندي پاي توان  میین بنابرا 

 صـداقت  و درسـتکاري  عـدالت،  همچـون  وکـاري  کسب هاي ارزش و اصول با راستا هم اعمالی
           .  نامد را التزام ارزشی می ) آن13، ص 1973دانست که فورد (

، در سـطح تحلیـل شـرکتی    وکار کسبالتزام به اخالق  درباره شده انجامي ها پژوهشعمده 
ــد شــده  انجــام ــن (Callaghan, Wood, & Svensson, 2008; verschoor, 1998) ان . ای

 اخالقـی  ضـوابط ( 3مکتوب اخالقی رفتار اصول بر این فرض متکی هستند که وجود ها پژوهش
 و کسـب  اخـالق  بـه  التـزام  یـري گ اندازه براي جایگزین سنجه ،ها شرکت در) اخالقی نامه مرام یا

ي التـزام بـه   هـا  پـژوهش جوي نگارندگان براي یافتن تحقیقات مـرتبط بـا   و است. اما جست کار
یراخالقـی)  غي  چرایی رفتار اخالقی (یا ها پژوهشبه  صرفاًدر سطح فردي،  وکار کسباخالق 

ــبدر  ــا کس ــن     وکاره ــان ای ــد. از می ــر ش ــژوهشمنج ــا پ ــ ه ــومی    یم ــژوهش مفه ــه پ ــوان ب  ت
وکــار اشــاره کــرد کــه بــه یــک  نحــوه اســتفاده از اخــالق در کســب دربــاره) 1987گودپاســتر(

در عرصـه  مثابه هدف) منجر شده است.  شناسی (استفاده ابزاري، کاربرد بازاري و اخالق به سنخ

                                                        
1 Wiener  
2 Rest  
3 Code of ethics 
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 جنبه عمدتاًکه  کردگیري اخالقی اشاره  یمتصمي ها پژوهشتوان به  یمي تجربی نیز ها پژوهش
سـؤال   این پی در ها پژوهشپردازند. این  یمگیري اخالقی  یمتصمبه معیارهاي و  داشته توصیفی

 ایـن  ،نتیجـه ؟  در دهـد  یمـ  تـرجیح  آن بـه  را این و گیرد یم تصمیم گونه ینا فردچرا  که هستند
از میـان چنـد     انـد.  موارد مشابه رفتـه  و ي فردوکار کسب ایدئولوژي و فلسفه يسو ها به پژوهش

) اشـاره کـرد کـه در پژوهشـی     1395سـرایی و شـریفی (   مطالعه توان به  می هم پژوهش داخلی
 هـاي گذشـته    نتیجـه گرفتنـد طـی ده    ،وکار در بـازار شـهر بابـل    کیفی درباره تغییر اخالق کسب

  یافته است.   وکار مبتنی بر اسالم کاهش به قواعد اخالق کسب بندي پاي
التـزام بـه اخـالق    "تعریـف روشـنی از    ،در ادبیات پژوهشیتوان ادعا کرد که  درمجموع می

مطالعات جهانی بر سـطح   بیشتر  ،براین عالوه . )Kurpis et al., 2008( وجود ندارد "وکار کسب
 مطالعــاتی کــه در ســطح فــردي، دالیــل و تــالش نگارنــدگان بــراي یــافتن  نــدســازمانی متمرکز

را بررسـی کـرده    )اخالقـی  هاي گیري یمتصم به اصرار و تکرار(وکار  به اخالق کسب بندي پاي
  .اي نرسید باشند، به نتیجه

  شناسی   روش
 ازلحـاظ  و کـاربردي  هـدف  ازنظـر ، بـوده  تفسـیري  حاضر پژوهششناختی  رویکرد معرفت

 هـاي  وکـار پـژوهش   کسب اخالق حوزه در چراکهاست؛    بنیاد داده -ها، کیفی داده گردآوري
 و معـانی  بـه  زیـرا  ، )Lehnert, Craft, Singh, & Park, 2016( دارنـد  زیـادي  کیفـی اهمیـت   

است. با توجه بـه    بنیاد داده  نظریه یزن پژوهش راهبرد. پردازند یم ها یدهپد شده اجتماعی تفاسیر
، (Wood, 2017)وقـایع   گونـه  ینا تکرار از جلوگیري جهانی براي قانونی ناکارآمدي تمهیدات

تواند ناشی از نقصان در تبیـین چنـین    یم   فوقهاي اخالقی  ییرسوادلیل تکرار  :لفان معتقدندؤم
ــد؛  ــایی باش ــابرارفتاره ــی  بن ــرد پژوهش ــاد داده ین راهب ــدنظر  بنی ــدرا م ــالوهقراردادن ــراین،  .  ع ب

 وکـار  کسـب التـزام بـه اخـالق     تجربـه  از چگـونگی  1محلـی  اي یـه نظرنگارندگان قصد داشـتند  
 فعلـی  گانـه  هفـت ي هـا  نسخهاز میان  مؤلفان. )Cresswell, 2007, p.66( ینان ارائه کنندکارآفر

                                                        
1 Substantive  
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فراینـد  در انـد.   یـده برگزرا  (Glaser, 1978) ، گونـه کالسـیک  )Denzin, 2007(ایـن راهبـرد   
شـود.   یمـ ي کالمی هر مصاحبه طی سه مرحله انجام ها گزارهدگذاري داده این نسخه، کُتحلیل 
سـپس  با هدف یافتن مقولـه مرکـزي)،    ها مصاحبهدگذاري آزادانه متن (کُ 1دگذاري  بازابتدا کُ

 3دگذاري نظريدگذاري متمرکز بر مقوله مرکزي) و در مرحله سوم کُ(کُ 2انتخابیدگذاري کُ

 & ,Artinian, Giske(شـود   یمـ منتخـب) انجـام    ه مرکزي به سایر مقوالت(متصل کردن مقول

Cone, 2009, p. 9(  .تا نظریه پیشنهادي محقق شکل بگیرد  
 دري تهـران و البـرز   هـا  اسـتان محققان، جامعه پژوهش را کارآفرینان موفـق صـنایع غـذایی    

شـهره بودنـد. معیارهـاي     وکـار  کسـب ي در مـدار  اخـالق که به  کردندانتخاب  97-96 هاي سال
وکار موفـق،   ي چندین کسبانداز راهشده، سابقه  ي تثبیتها شرکتانتخاب این جامعه، مالکیت 

ی از پـاتون  تأسـ بـا   آمـاري گیـري از جامعـه    نمونـه . بـود نوآوري مکرر در محصول و ثبت برند 
وه قضـاوتی و بـه   کار، ابتدا به شـی  و )، براساس داشتن تجربه زیسته التزام به اخالق کسب2002(

 یـري گ نمونـه برجسته کارآفرینی و در ادامـه بـه کمـک     استادان و  وکار کسبکمک خبرگان 

وکـار احـراز شـود. ابـزار      کارآفرینـان مـذکور بـه اخـالق کسـب     بندي  پايهدفمند انجام شد تا 
 ,Glaser, Strauss)نگـاه تجربـی   بود کـه طـی آن بـا     (Patton, 2002)تحقیق، مصاحبه عمیق 

پـس از اشـباع نظـري در     هـا  مصـاحبه پرسـش شـد.    وکار کسبتجربه التزام به اخالق از  (1968
 ساعت بود 2دقیقه تا  45بین  ها مصاحبهانجام  زمان  تا مصاحبه دهم ادامه یافت.   ،مصاحبه هشتم

جوانـب مختلـف موضـوع ( زمـان، مکـان،       ،4راهنما سؤاالتتالش شد با طرح  آن در خالل و 
  . شود ساسات، دالیل و ....) روشن افراد درگیر، اح

 تأییـد  بـراي  هـا  یآزمـودن  بـه  مراجعـه (  درونـی  ارزیابی از ،پژوهش 5روایی افزایشمنظور  به
 بـه  دسـتیابی  بـراي . شد استفاده) کارآفرینی استادان  توسط دگذاريکُ( بیرونی ارزیابی و) نتایج

                                                        
1 Open  
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 مبـذول  را الزم دقـت  کردنـد  تـالش  مؤلفـان  تحقیـق،  انجـام  مراحل تمام در نیز پژوهش 1پایایی
  ورزند. سوگیري اجتناب  هرگونهي جزئیات تحقیق، از مستندسازضمن  و دارند

  ها یافته

  شناختی توصیف جمعیت -الف
 است. همه آنـان مـرد   شده درج 1در جدول  کنندگان مشارکتشناختی  هاي جمعیت یژگیو

سابقه چنـد ده سـاله   .  همچنین کردند یمدر صنایع غذایی فعالیت  بودند و کرده یلتحص غالباً و 
  ي و مدیریت کرده بودند.انداز راهینانه موفق را کارآفر وکار کسبداشته و چندین 

  شونده مصاحبه افراد شناختی جمعیت مشخصات .1 جدول
  L1  L2  L3  L4  L5  L6  L7  L8 L9  L10 
  62  50  43  68  58  46  70  88  82  73  سن

  ك  ك  ك  ا ك  3ك ا  ك  ك  ك  ابتدایی  2ك  تحصیالت
  18  21  15  45  37  17  40  48  70  30  سابقه

 فرآوري  حوزه غذایی
فرآوري   خشکبار  غذایی

 فرآوري  زیتون  غذایی
  غذایی

 فرآوري
  غذایی

 فرآوري
  نان  نان  رستوران  غذایی

  ها فرایند تحلیل یافته -ب
 گلیزري ادبیات از تجربیات کارآفرینان انجام شد. در پرسش ها در قالب  فرایند تحلیل داده

 سـپس  .  شـود  می داده نسبت رویدادي ها آن به و شده استخراج ها مصاحبه   گزاره ابتدا ،)1978(
 اي مقولـه  مـرتبط،  رویـداد  چند به و درنهایت شده  داده نسبت  4مفهومی مرتبط، رویداد چند به

 467 ،)رویداد (واقعـه  1052هاي پژوهش حاضر، بیش از  در فرایند تحلیل دادهشود.   می منتسب
 خـالل  شـد. در  آغـاز  هـا  مصـاحبه  انجـام  با زمان هم باز، دگذاريکُو مقوله احصاء  55مفهوم و 

                                                        
1 Reliability  

  کارشناسی  2
  کارشناسی ارشد  3
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 هـاي  زیرمقولـه  و آمـده  دسـت  بـه  هـاي  داده مصـاحبه،   ها، پروتکـل  مصاحبه ها، روند داده تحلیل
اي از  نمونــه 2گرفتنــد. جـدول   قـرار   بــازنگري مـورد  هـا)  مقولــه  هـاي  ویژگــی( شـده  اسـتخراج 

   دهد. یمدگذاري باز را نشان کُ

هاي حاصل از تجربیات اخالقی کارآفرینان  (یافته L1 دگذاري باز مصاحبهکُ .2جدول 
 موفق صنایع غذایی)

  مقوله م مفهو  رویداد  کالمی يها گزارهمنتخبی از   

L1 

مشکل استاندارد یا بهداشت  وقت چیشکایت کارگري نداشتم. ه
رضایت   شاکی نداشتم  .نه بانک ،اجتماعی هاي  نه گروه ،نه وزارت کار ؛نداشتم

  نفعان ذي

  به بندي پاي 
اخالق  

  وکار کسب

براي  ند فقطگفت..وام گرفتنمعتبر رفتم براي  يها به یکی از بانک
براي گفتند بازدید کردند و  .میده یموام یا مواد اولیه  آالت نیماش

 ام. براي مواد اولیه آمدههللا واقعاً گفتم ...میده یوام م آالت نیماش
   .واقعیت را گفتم :... گفتم؟چرا گفتی :رئیس بانک گفت

حقیقت را 
  صداقت  گفتم

آمار داریم در صنعت غذایی اگر مشکل مالی و سختی مالی داشته 
  .هستند ها نهیدرصد هز 5پرسنل فقط  ،باشیم

هزینه کارکنان 
 درصد5فقط 

 است

هزینه اندك 
  کارکنان

  کیفیت باال کیفیت تصادفی نیست  کیفیت تصادفی نیست و... ،غذادر صنعت 
 باشد داشته يا یعنی کسی که اعتقاد به اخالق حرفه نیرهبر کارآفر

 و به آن میا دهیکه ما اصطالحاً در جامعه به آن رس یا همان  وجدان
  د. پاي بند باش

رهبري 
 ی یعنینیکارآفر

  وجدان

 وجدان
ماهیت اخالق 

  وکار کسب

  
عبـارت   کننـده  مشـارکت نشان داد که مقوله مرکزي یـا دغدغـه    L1 دگذاري باز مصاحبهکُ

 وجدان مفاهیمی همچون صداقت، از متشکل( "وکار کسب اخالق ناملموس ماهیت " :است از
، ضـمن  L2 مصـاحبه  تـالش کردنـد در   شـده، محققـان    احصاء مرکزي مقوله به توجه . با)و ... 

.  بـه ایـن   ین مقولـه، سـایر مقـوالت ظهوریافتـه را نیـز احصـاء کننـد       گردآوري ابعاد بیشتري از ا
براي مقولـه مرکـزي    یجهدرنتدگذاري باز انجام شد. زمان با کُ هم  دگذاري انتخابی نیزترتیب کُ
 نفعـان  ذي"چون  مقوالت دیگري هم ،براین همچون خدا و عدالت نیز احصاء شد. عالوهابعادي 

 بـا ادامـه ایـن فراینـد،     .شـد  احصاء نیز "وکار کسب اخالق به التزام نتایج"و  "وکار کسب پنهان
نشـان داد کـه    L6تـا    L1يهـا  مصـاحبه دگذاري بـاز  در کُ تأملمحققان، دقت و  مطابق استنباط

 اخــالق نــاملموس ماهیــت" :عبــارت اســت از کننــدگان مشــارکتمقولــه مرکــزي یــا دغدغــه  
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. )و ... وجـدان، درسـتکاري   عدالت، دا،خ مفاهیمی همچون صداقت، از متشکل(  "وکار کسب
 اخـالق  ملمـوس  ماهیـت " نام به دیگري مهم مقوله،  L6هاي مصاحبه  در ضمن طی تحلیل داده

شد. در ایـن مصـاحبه محققـان     احصاء (متشکل از مفاهیم قانون و نقض قانون) نیز "وکار کسب
 يهـا  مصـاحبه  ین دربنابرااست.  "اخالق فایده دارد"، ها مصاحبهحدس زدند که مقوله مرکزي 

 و داد رخ نظري اشباع هشتم مصاحبه در. گیرد قرار مداقه مورد امر این صحت شد تالش بعدي
. اســت پـژوهش  مرکـزي  پدیـده  ،"دارد فایـده  اخـالق " دغدغـه  کـه  شـد  حاصـل  اطمینـان  ایـن 
 ي ازا نمونـه  3یافـت و سـپس متوقـف شـد. جـدول       ادامه دهم مصاحبه تاها  مصاحبه حال یندرع

  دهد: یمرا نشان  "اخالق فایده دارد"، رویدادها و مفاهیم مرتبط با مقوله ها گزاره

 "اخالق فایده دارد"رویدادها و مفاهیم مربوط به مقوله  .3 جدول
  مفاهیم  رویداد  ي کلیديها گزاره 

L2 

 است،  یعنی اولش کاسبی در سرمایه ومسئله  اولین اخالق
  سرمایه  اخالق سرمایه است  است. این سرمایه  بهترین است و اخالق

 انجام خواهد یم که را کاري تواند ینم آدم نباشد اخالق اگر
  دهد. انجام  یراحت به دهد..یا

کارها را راحت  اخالق
  راحتی  کند یم

L3 
  التزام سازمانی  عاشقی- کارگر نیتأم  کرد تا عاشق کارش باشه. نیتأمباید کارگر رو 

  اخالق در بازاریابی  عشق- اخالق- فروش  کنه. اضافه میبه فروش  رو اخالق، عشق

L5 

 پیدا توسعه کارشون و شن می برند شن،  می بزرگ که ییها آدم
 تفکرات در شاید که هست شون تفکرات در خاصیتی یه کنه، می

 ایران در که بزرگی برندهاي که باشید مطمئن یعنی نباشه...  بقیه
توان و  تمام  و فکرشون مغزشون، کنن، می فعالیت دنیا در و

 اساس بر رو هم  کارشون و درستی اساس بر شون رو ذهنیت
  .کنندیم يزیر هیپا درستی

  درستکاري  برندها درستکاري

 برکت کنه، یم فیک بره،ی م لذت   خوره، یمکننده  مصرف
 ما اوني رو باالخره خره، یم دوباره ه؟یجور چه برکتش اره،یم

 ...اینبرده لذتشو کنه، یم فیتعر اون و نیا به م،یکن یم سود
   ه...خوب کار برگشت

  برکت  تکرار خرید مشتري

L6 
تیغیه که یه آدم در اختیارشه... و اینکه تا  نیتر رندهبصداقت 

  صداقت  تیغ صداقت (برنده است)  تونه خالف نکنه و پول در بیاره... اونجایی که می
  برکت  برکت  ... شد یچ کهم دیدکامالً  رو برکت نیا

L7 مشتري  رضایت مشتري  ..شه یمي مشتر دادن دست ازباعث  وکار کسب در بد اخالق  
L9  صداقت  صداقت- فروش  داره.. ریتأثصداقت در فروش  
L10  نیتر کینزد، وکار کسبدر راه راست  وکار کسبراه   ه..راست راه، راه  
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 و تلفیـق  نظـري،  دهايشـد. کُـ  دگذاري نظـري انجـام   ، کُها دادهدر سومین مرحله از تحلیل 
 ,Glaser & Holton) نظریـه هسـتند    یـک  هـاي  یهفرضـ  شکل به واقعی دهايکُ سازي یکپارچه

 اسـت کننـدگان   مشـارکت  اصلی دغدغه حل استراتژي بیانگردرواقع  نظري يدگذارکُ .(2005
(Glaser, 1978) .اخـالق فایـده   "پدیـده   ،کنندگان مشارکت اصلی دغدغه ،حاضر پژوهش در

ـ   وکـار  کسببه اخالق  بندي پاي شد. این پدیده، هم دلیل و هم نتیجه  احصاء "دارد  داسـت. کُ
ـ   "1مـدل دامنـه  "نظـري   دکُ دو از است ترکیبی حاضر، پژوهش منتخب نظري نظـري،   د(ایـن کُ

-پدیـده -که به شکل تـوالی علـت   C’s 6 خانواده و "2درجه"دهاي کُ خانواده از است ترکیبی
 مرتبـاً به علت و علـت   مرتباًد، نتیجه (در این کُ  "3حلقه علّی تقویت شونده"د کُ و نتیجه است)

 دگـذاري در هـاي مراحـل پیشـین کُ    د نظري مذکور بـه یافتـه  اعمال کُ  .شود) یمبه نتیجه تبدیل 
  :استشده   داده نشان زیر شکل
  

 

   وکار کسبمدل فرایندي نظریه التزام به اخالق  .1شکل 
  

چگــونگی حــل دغدغــه  درواقــع، وکــار کســبدر شــکل فــوق، پدیــده التــزام بــه اخــالق  
افتـد.   یمـ (مقولـه) اتفـاق    دو گامکه در هاست  آن مسئلهیا همان راهبرد حل  کنندگان مشارکت
بـه بیـان   و مقوله بعدي  موازنه ترازو (منافع) است.  وکار کسباز اخالق آنان درك  ،مقوله اول

                                                        
1 a range model 
2 degree 
3 amplifiying causal loop 
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دهد و سپس فرد مطابق این ادراك، به مقایسـه   یمرخ  وکار کسباخالق  ابتدا ادراك ازدیگر، 
شـود.   یمنش اخالقی منجر این موازنه به کُ ،یتدرنهاپردازد.  یمنفعان  (موازنه) منافع خود و ذي

منافع آن اسـت؛ منـافعی کـه خـود علـت التـزام نیـز        هم  وکار کسببه اخالق  بندي پاي حاصل 
 هستند.

  "   : به نظریه محلی و فرایندي زیر دسـت یافتنـد   ،هاي پژوهش لیل دادهمحققان در پایان تح
ید عمـده گروهـی از آنـان    تأکوکار متفاوت است.  ادراك کارآفرینان منتخب از  اخالق کسب

همچــون رعایـــت قــوانین و مقـــررات    ملموســی  ) بــر مـــوارد 10، 8، 7، 3، 1  (کارآفرینــان 
دنبـال راهـی    بـه  هـا  آنغذا بود.  صنعت در بهداشتی هاي نامه ینآئاستانداردها و  ، يوکار کسب

ین راه را پرهیـز از نقـض مقـررات و    تـر  مطمئنقانونی، ساده و مطمئن براي کسب سود هستند و 
خصــوص مشــتریان و  ه(بــ وکــار کســبنفعــان مرســوم در  تــالش در جهــت رعایــت حقــوق ذي

وکـار، فایـده اخـالق اسـت؛ یعنـی       خالق کسباین افراد به ا بندي پاي دانند. دلیل  یمکارکنان) 
  وکار را به اخالق در کسب بندي پاي  ترین نتیجه  کسب سود معقول و منصفانه. این گروه عمده

 ادراك )،9، 6، 5، 4، 2  دانند. امـا گـروه دوم (کارآفرینـان    می وکار منافع مادي و توسعه کسب
 اخـالق  از بخشی موارد ملموس فوق، که بودند معتقد و داشتندوکار  کسب اخالق از تري یعوس

 قاعـده  همچون نامشهودي موارد به صریح اشارات آنان، با تلقی. دهد یم تشکیل راوکار  کسب
 ،)خـوریم  یمـ  خودمـان  محصول ازام  خانواده و من( غذایی صنایع دروکار  کسب اخالق طالیی

 انعکـاس  مـا وکـار   کسـب  و محصول در دو، هر ؛وکار کسب در خیانت و صداقت( ما کار اصل
 از متمـایزي  وجهـه  برکـت،  مفهـوم  و) وجـدان  و خداوندوکار ( کسب پنهان نفعان ذي ،)یابد یم

 وکـار  کسـب سـود اقتصـادي و توسـعه     به دنبالگروه دوم نیز مانند گروه اول . داشت اول گروه
، بدون مخاطره و مطمئن ارزیـابی   وکار کسبیله رعایت اخالق وس بههستند و تحقق این مهم را 

، فایده اخالق است؛ یعنی سود مادي و وکار کسباین گروه به اخالق  بندي پاي کنند. دلیل  یم
 هـا   گـردد).  آن  یبرمـ  وکـار  کسـب رضایت خداوند بـه   واسطه به(سودي که  وکار کسببرکت 

 سـوي دیگـر، هـر دو دسـته      داننـد. از  بر سود اقتصـادي، برکـت مـی    نتایج این التزام را نیز عالوه
وکـار و موازنـه    نفعان کسـب  ي وکار را درگرو ارزیابی منافع خود و ذ به اخالق کسب بندي پاي
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هـاي اخالقـی    گیـري  بیننـد. البتـه گـروه دوم در تصـمیم     وکـار مـی   این منـافع در تـرازوي کسـب   
نـد کـه   کن اي عمـل مـی   گونـه  وکاري (مانند کیفیـت محصـول، حقـوق کارکنـان و ...) بـه      کسب

یکسـان و یکنواخـت    ،نفعان نفعان باشد. البته رفتار آنان نسبت به ذي سنگینی ترازو به سمت ذي
اقرار دارند که کیفیت و سـالمت محصـول، حقـوق کارکنـان و مشـتریان،       شان نیست. مثالً همه

امـا  نسـبت بـه     هاسـت،   ن آ هـاي اول  اولویـت و گذاري، جـز  رعایت انصاف و عدالت در قیمت
  .  "کنندگان و رقبا برخورد مشابهی مانند کارکنان و مشتریان ندارند  تأمین

 گیري بحث و نتیجه
را بیش  اجتماعی علوم کالسیکسؤال این  ي در کشور ما،وکار کسبرخداد مکرر مفاسد 

 شـوند؟  یمـ کنند؟ و چرا این رخدادها تکرار  یمگونه عمل  یناکند؛ چرا افراد  یماز پیش مطرح 
)Swedberg, 2005, p.1(ماهیـت  اصـلیِ  کـانون  شخصـی،  نفـع  که معتقدند محققان از . بعضی 

. )Ciulla, 2011( کند یم مبدل یدائم يا مناقشه به بشر، نفع شخصی را ذات و استوکار  کسب
 منـزل،  و کـار  محیط هاي یتفعال تمایز به باور آز، و حرص همچون دالیلی وقایع، این تبیین در

 ,Kuratko & Goldsby) انـد  برشـمرده  را...  و) سـودمحور  تفکر( بقاء اخالق، در بنیانی فقدان

سـازمانی،   در سـطح  وکـار  کسب اخالق به رغم توجه ادبیات پژوهشی به سازه التزام به . (2004
 ,Kurpis et al)در سـطح فـردي نیافتنـد     مورد اجماعی از این سـازه  پردازيِ نگارندگان، مفهوم

رخداد مفاسد  در ها شرکت رهبران و باره نقش کلیدي مدیران. نظر به شواهد موجود در(2008
بـه کمـک راهبـرد پژوهشـی       ، محققان بر آن شدند )Schwartz, 2017, p. 23(اقتصادي اخیر 

کالسـیک، ضـمن احصـاء ادراك کارآفرینـان موفـق صـنایع غـذایی ایرانـی از          بنیاد داده نظریه 
  . کنند ا واکاوي افراد راین  بندي پاي وکار، دالیل  اخالق کسب

ـ     یافتـه  کننـدگان از اخــالق   دوگانــه ادراك مشـارکت  ورِهـاي پـژوهش حــاکی از وجـود ص
کردنـد (گونـه    را در قـانون، مقـررات و اسـتانداردها خالصـه مـی      وکار است؛ بعضـی آن  کسب

من پـذیرش دیـدگاه گـروه اول، درسـتکاري، صـداقت،      ضـ  مشهود از اخالق) و بعضی دیگـر  
ینـان  کارآفردانسـتند (گونـه نامشـهود از اخـالق).      مشابه را در دایره اخالق مـی انصاف و موارد 

دستاوردها را خود  بندي پاي ، دلیل وکار کسب ، با اشاره به مصادیق رعایت اخالق موردمطالعه



  395 ... گزارش پژوهشی مبتنی بر  وکار اي از کارآفرینان به اخالق کسب عدهبندي  چرایی پاي 

 اند کـه دلیـل    یدهعقین محققان بر این بنابرادانستند.  یم وکار کسبي اخالقی در ها نشکُو نتایج 
، کارکردگرایانـه اسـت   )(هم از نوع مشهود و هم نامشـهود  وکار کسبافراد به اخالق  بندي پاي

ا معنـ .  در ایـن  دشـوار اسـت   وکـار  کسـب ي که تمایز بین دالیل و نتایج التزام به اخالق ا گونه به
نفعـان و   (دسـتیابی بـه سـود، رضـایت ذي     وکـار  کسـب اخـالق    ایـد و، فموردمطالعهینان کارآفر

 وکـار  کسـب رفتارهـاي اخالقـی در     رعایـت تکرار و دلیل عمده خود براي همچنین برکت) را 
و دستیابی بـدون مخـاطره جـدي بـه سـود و برکـت را        وکار کسبدانستند. آنان موفقیت در  یم

ازاین نیز  یشپدانستند. اصطالح برکت از مفاهیمی است که  یم وکار کسبنتیجه تعهد به اخالق 
  ). 1397علیزاده، حجازي و کاشف آذر، ( شده است  ییشناساکشور  وکار کسبدر فضاي 

گانـه تـداومی    وکـار، ابعـاد سـه    ازاین براي ماهیت التزام بـه اخـالق کسـب    نگارندگان، پیش
(آقامحمدي، محمدي الیاسی، نظري تـوکلی   کردند(حسابگرانه)، عاطفی و هنجاري را پیشنهاد 

بعد حسابگرانه التزام کارآفرینان دسـته اول  رسد  )؛ بنابراین به نظر می1397و احمدپور داریانی، 
 اسـتانداردهاي  و اصـول  رعایـت  از حاصـل  منـافع  و هـا  هزینـه  بـر  فـرد  پژوهش حاضـر (تمرکـز  

عـد هنجـاري التـزام کارآفرینـان     کـه ب اسـت    درحالیاین بر سایر ابعاد، غلبه دارد.   وکار) کسب
وضوح  به ،وظیفه) مثابه به خاص هایی کنش انجام براي فرد وکار (باور دسته دوم به اخالق کسب

) که طی 1986گیري اخالقی هانت و ویتل ( گیري با مدل عمومی تصمیم برتري دارد. این نتیجه
شـناختی اسـت، تـا     گرایانـه و وظیفـه   گیري افراد تلفیقی از رویکـرد غایـت   آن معیارهاي تصمیم

ارآفرینـان بـا رویکــرد   گـروه اول ک  بنــدي پـاي  راستاسـت. گذشــته از ایـن، دلیـل     حـدودي هـم  
 وکـار نزدیـک اسـت.     ها در عرصه کسب شرکت   به مسئولیت ،)1970کارکردگرایانه فریدمن (
 ، انسـانی  درباره دو منشـأ متفـاوت کـنش   ) 1988توان به نگاه اتزیونی ( رویکرد گروه دوم را می

  نزدیک دانست. ،اخالقی تعهدات و شخصی نفع پیگیري
واکاوي تاکنون دانند،  یمتا آنجا که نگارندگان  نخست پژوهش حاضر چند نوآوري دارد. 

، همچنین دالیـل التـزام آنـان بـه اخـالق      وکار کسبادراك کارآفرینان صنایع غذایی از اخالق 
اســت.  نشــده انجـام کالســیک  بنیـاد  داده ی کیفـی و راهبــرد نظریــه  شناســ روشبـا   وکــار کسـب 
که در پـژوهش حاضـر    وکار کسبي ملموس و ناملموس از مفهوم اخالق ها گونهبراین،  عالوه
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 ، شـده در ایـن پـژوهش    ییشناسـا شناسایی شدند، در ادبیات مشـاهده نشـده اسـت. دلیـل التـزام      
تفســیر فایــده  حــال بــا ایــن  ؛ســابق دیرینـه دارد  وکــار کســب، در ادبیــات "اخـالق فایــده دارد "
نفـع پنهـان    کـت و کاربسـت ایـن مفهـوم بـا مفهـوم ذي      تلفیقی از سود اقتصـادي و بر  صورت به

(schwarts, 2006)  .در ادبیات مشاهده نشده است  

  پیشنهادها
پژوهش حاضر ضمن دنبال کردن رویکرد کیفی و سطح تحلیل فردي، جامعـه کارآفرینـان   

 وکـار در بـین کارآفرینـان    به اخـالق کسـب   بندي پاي شود  نظر قرارداد. پیشنهاد میمد موفق را 
ی انـدازه    ها بـه  دهنده وفناوري، مراکز رشد و شتاب فعال در پارك هاي علم گیـري   صـورت کمـ

ــان احصــاء شــود   تواننــد در عرصــه  مــی دســت آمــده بــه ؛ نتــایج . شــود تــا نیمــرخ اخالقــی آن
ی،      رسـد، انجـام پـژوهش    به نظر می همچنین گذاري مفید باشند.  سیاست هـایی بـا رویکـرد کمـ

وامع پژوهشی همچون کارآفرینان پورتفولیـویی، سـریالی (کارکشـته) و    سطح تحلیل بنگاه و ج
  افزایی درخوري به همراه داشته باشد. سهم ،...
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