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 چکیده
 گرفته صورت ینیو کارآفر وکار کسب توسعة یفضا یاخالق یشناس بیآسهدف  با یفیک قیتحق نیا
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 مقدمه 
خدمات و محصوالت  ةعرضدر  ینیآفر نقش یبرا نانیکارآفر به ،گذشته یها دهه در هرچند

مالحظات  ؛(Brenkert, 2009) شد یم یادیتوجه ز یبهبود رفاه اقتصاد و ییزا اشتغال د،یجد

کرده است  جادیا هاآن یرا برا یا گسترده یها چالش وکارکسبتوسعة  ندیفرادر  یاخالق

(Anderson & Smith, 2007 .)تواند یم یاخالق یارهایها و مع ارزش نکردن تیرعا واقع،در 

 عمل کند.  یاجتماع رفاه و توسعه ریمس در یمانع عنوانبه

 و اتیاخالق رو،نیا از. است مرتبط ارزش جادیا با زین ینیکارآفر و ها ارزش با اخالق

 با آن میتسه زین گرید یرو و ارزش دجایا سکه یرو کی. نداسکه کی یرو دو ینیکارآفر

ارزش به  جادیعلت ارزش و ا نی(. به همVenkataraman, 2002) است جامعه یاعضا ریسا

 یاخالق یها ارزش کهیزمان(. Harmeling et al., 2009) دارند کنش گریهمد با مؤثر یا وهیش

در  و کندعمل  یرقابت یتیمز عنوانبه تواند یها لحاظ شود، م از راهبرد شرکت یبخش عنوانبه

موجود درمورد اخالق  مباحث(. Holme, 2008شرکت شود ) شتریب تیموفق موجببلندمدت 

 بحث یمشابه موضوعاتدربارة  درکلاند،  ظهور کرده یمتفاوت نةیزمهرچند در  ینیو کارآفر

 هاست، ارزش تیماه مورد در بحث ات،یاخالق در(. Harmeling et al., 2009) کنند یم

ها و  ارزش ،اتیاخالق. است مهم ارزش جادیا و فرصت تیماه ینیکارآفر در کهیدرحال

 یو رفتارها ها ارزش به زین ینیکارآفر اتیاخالق نیبنابرا ؛نداوابسته گریکدی به یفرد یرفتارها

 (. Venkataraman, 2002) است وابسته نیبنگاه و افراد کارآفر یسو ازتعهدشده 

حقوق اقشار  تیرعا یراستا در یاجتماع یریپذ تیولئمسار و وکاخالق کسب تیرعا

 روزانة کارکرد مالحظة با. (1389 س،یفسقند یزاده و سلطانیتق) است عتیو طب طیجامعه، مح

 به مربوط نامالیمات از بسیاری .شودمی ترنمایان وکارکسب اخالق اهمیت ،مختلف بازارهای

 نشانةو  گرددبرمی اقتصادی کارگزاران اخالقی التزام نداشتن به هابنگاه و هاشرکت کارکرد

 یشناس بیآس ،یطیشرا نیچن در .(1385)دادگر،  است وکارکسب اخالق به توجهی بی

 و ییشناسا ق،یتحق نیا هدف. رسد یبه نظر م یوکار ضرور و کسب ینیکارآفر یفضا یاخالق

 .است بوده کارو کسب و ینیکارآفر یفضا در یاخالق مشکالت و لئمسا فیتوص
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 قیتحق نةیشیپو  ینظر یمبان 
در سطح خرد تمرکز  نانهیبر اخالق کارآفر ینیو کارآفر اخالق نةیزمدر  موجود مطالعات شتریب

 را یمهم یها تفاوت ،یها با تمرکز بر ادراک و عمل اخالق پژوهش یبرخ ن،یب نیاند. در ا کرده

 و اخالق که است نیا انگریب موجود اتیادب. دان داده نشان نانیکارآفر ریغ و نانیکارآفر نیب

 تیموفق یبرا ازین مورد یها نهیزم هرچه نیبنابرا ؛دارند یسازگار گریهمد با ینیکارآفر

 زین وکاردر کسب یاخالق یها و کنش ها میتصم ،باشد شتریب ینوآور و تیخالق نانه،یکارآفر

 برعالوه نانه،یکارآفر تیبه موفق یابی(. دستBuchholz & Rosenthal, 2005) شود یم شتریب

 است زین یاخالق ةپندار ازمندین د،یجد یوکارکسب ملزومات و یراهبرد ابعاد تیریمد

(Dunham et al., 2008 .)یانصاف و عدالت، عنصر مهم تیرعا ،شدهدیکأت یها ارزش نیب از 

 یبرا یمطلوب یوردهادستا جادیاست و به ا گذاران هیو سرما نانیکارآفر نیب ةرابط تیریدر مد

 ینسبت به عوامل منف ی(. برخSapienza & Korsgaard, 1996) شود یم منجر نانیکارآفر

 زیگر یبرا یشکنقانون به لیتما همانند هاآن غالب رفتار و نانیکارآفر تیشخص بر رگذاریتأث

 یسو و از آن با عنوان (Kets de Vries, 1985) اند داده هشدار ینهاد یها تیاز محدود

 نیب یادیها نشان داد تفاوت ز پژوهش (.Osborne, 1991) اند کرده ادی ینیکارآفر کیتار

 یشناخت تیجمع عوامل و یاخالق یها ارزش براساس کوچک یوکارهامالکان کسب

 اخالقاز مباحث  یکی(. Dawson et al., 2002) دارد وجود ها ارزش نیا بر رگذاریتأث

 و شود یم یناش یسازمان و یطیمح عوامل از که است یاخالق یها تناقض ،ینیکارآفر

(. Harris et al., 2009) شوند یبا آن مواجه م دیجد یوکارکسب جادیا هنگام در نانیکارآفر

منابع  تیمحدود لیاز قب نیکارآفر یها سازمان فردمنحصربه یها چالشموجود، بر  اتیادب در

است  شده دیتأک یخوببه ها تیفعال یو روزمرگ یساختار سازمان یریپذ انعطاف نداشتن ،یمال

(Boyd & Gumpert, 1983ا .)یاخالق میتصم ندیفرابر  یقیعم راتیتأث تواند یفشارها م نی 

 ,Chau & Siu) کندبا ابهام همراه  را یاخالق میتصم اتخاذ که شود منجر یتیو به موقع بگذارد

 یاخالق یاستانداردها بر تواند یم زین یفن و یکیزیف و یانسان منابع یابیکم طیشرا جادیا(. 2000

 یاخالق ژةیو یها تناقض ،عالوهبه(. De Clercq & Dakhli, 2009) دگذارب ریتأث نانیکارآفر

 وکار،کسب یانداز راه یباال سکیر بنگاه، سود میتقس طیشرا در نانیکارآفر یبرا تواند یم
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 شود جادیا انصاف و حقوق اقت،صد ت،یمشروع تیرعا ست،یز طیمح حفاظت یباال نةیهز 

(Harris et al., 2009 .)یها شامل ارزش یگرید یاخالق یها با تناقض نانیکارآفر ،نیهمچن 

 و یاجتماع یریپذ تیمسئول و یمشتر تیرضا کارکنان، رفاه ،یسازمان فرهنگ ها،آن یشخص

 ارزش موجبتنها نه  یورافن شرفتیپ(. Payne & Joyner, 2006) ندا  مواجه زین یستیز طیمح

 گرید با همراه بلکه( Martin & Freeman, 2004) شود یم خدمات و محصوالت شتریب

 ریتأث بهها،  پژوهش یدارد. در برخ وکارکسب اتیعمل بر یقیعم ریتأث یرونیب یها شوک

 تیرعا منظوربه نیکارآفر یها سازمان یاخالق یریگ بر جهت یاجتماع ةیسرمافرهنگ و 

 تعامل و یهمکار(. Spence & Schmidpeter, 2003است ) شده دیکأتامعه ج شتریحقوق ب

 ینقش مهم تواند یم انیمشتر وسهامداران  ،گذاران هیسرما نان،یکارآفر شامل اندرکاران، دست

 ت،یریسوءمد ، سوءاستفاده ازکند و  فایا وکارکسب حوزةدر  یاخالق یها ارزش جیترودر 

وکار و  کسب طیمح شدنیاخالق نیابنابر(؛ Barlow, 1993) دکن یریجلوگ یو تبان یبدرفتار

 امر است.  اندرکاران دست همة یهمکار ازمندیتجارت ن

توانمندساز  یمحیط دهی شکل درتوجه به ضرورت درنظرگرفتن ابعاد و عوامل مختلف  با

 ،یلداخ نیشیدر مطالعات پ یبه بعد اخالق یتوجه یب و ینیو کارآفر وکار کسب توسعة یبرا

 موضوع پرداخته است.  نیابه  قیتحق نیا

 

  یشناس روش
و  وکار کسب توسعة انیدر جر یموضوعات اخالق و مسائلبا هدف شناسایی  قیتحق نیا

 و است یکاربرد هدف، لحاظتحقیق از  نیصورت گرفته است. ا نگلستا استان در ینیکارآفر

 مصاحبةاز  ،قیتحق نیدر ا پساست.  گرفتهانجام  1یفیتوص یدارشناسیپد وةیشبه 

 رانیو مد مالکان نان،یکارآفر برداشت دربارة یدیحول چند پرسش کل ساختارمند مهین

 از نجارهناب و نامناسب یها هیرو و هااقدام ،رفتارها مضمونگرفته شد که  بهرهوکارها  کسب

 نیا وعیش مدتبلند آثارو  امدهایو علل بروز و پ لیدال ،یرسم مقررات و نیقوان و عرف منظر

 یبرا امر نیا جه،یدرنت .گرفت یم دربر انیپاسخگو یگرتیروا تیهدا یبرا را ها یناهنجار
                                                 
1. Descriptive phenomenology 
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موضوعات  ومسائل  نةیزمدر  قیتحق یبه پرسش اساس ییاطالعات و پاسخگو گردآوری 

 . گرفت صورت ینیو کارآفر وکار کسب حوزةدر  یو رفتار یاخالق

 استانفعال در  یوکارها کسب رانیو مد مالکان ،نانیکارآفررا  قیتحق یآمار جامعة

جهاد  سازمان تعاون، کل ةادار به مراجعه با نمونه ةاولی چارچوب داده است. لیتشک گلستان

 و ها و صنف ها هیاتحاد معادن، و عیصنا ادارة ،یشهردار ،مهندسی نظام سازمان ،کشاورزی

پس از  .بود نفر 53شاملکه  شد تدوین پژوهشگران برخی زیو ن مسئول یها سازمان ریسا

 به هانمونه شد تالش اساس این بر شدند. ینفر حاضر به همکار 41تعداد  نیمراجعه، از ا

 دهند. پوشش استان در را وکار رایجمختلف کسب هایحیطه که شوند انتخاب نحوی

 رانیو مد مالکاننفر از  41 نشیو با گز یبرف هدفمند و گلوله یبیترک وةیشبه  یریگ نمونه

 . گرفت انجام استان در فعال یوکارها کسب

 1دسترس قابل اطالعات سودمندی آستانةاطالعات تا سطح اشباع نظری و  گردآوری فرایند

 جهینت نیبه ا قیشمار مصاحبه گروه تحق نیا یکه پس از برگزار بیترت نیا به .یافت ادامه

 دایپ وهیش نیارا از  یشتریاطالعات ب نتوا یبه شناخت مورد نظر، نم یابیکه ضمن دست دیرس

در  جیرا 2یزیروش کال یها، از تحلیل محتوای کیفی بر مبنا مصاحبه دادن انجام از پس. کرد

 یها رو متن مصاحبه کردنادهیپپس از  ه،یپا نیبهره گرفته شد. بر ا یفیتوص یدارشناسیپد

 یو درصد برا یفراوان سبةمحااز راه  یساز یو سپس کم یبند و دسته یکاغذ، به کدگذار

شود  منجر ها افتهیبهتر  فیو توص انیپاسخگو نظر  اجماع درک به تا شد اقدام اینما یکدها

 قیتلف زین و گفته تک ای ژهیوموارد  یبه جداساز ها هیگو ای کدها شیپاال ی(. برا1)شکل 

  د. اقدام ش 4اینما یها هیگو قالب در( یو مثال ی)شواهد مورد 3یمصداق یکدها

 

 

 
                                                 
1. Theoretical saturation and usefulness threshold of available information 
2. Colaizzi's method 
3. Example codes or exemplifier  
4. Representative statement   
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 ها داده لیتحل روند. 1 شکل
 

 برای. گرفتقرار  انیاز پاسخگو یگروه اریدر اخت یسنج ییروا یبرا زین شدهشیپاال جینتا

 :شد هگرفت بهره زیر فرمول از( یو درصد توافق در کدگذار یی)همگراتعیین پایایی 

(1) M

N N

2
1 2

 

M  و  ارذدو کدگ مشترک یدهاکتعدادN1  وN2  کدگذار  توسط مستخرج یکدهاکل

 درصد 86 در شدهکدگذار نفر دو یانطباق کدگذار زانیم ،پژوهش نیاول و دوم است. در ا

 ها هیبا نظر شدهاستخراج یکدها یهمساز یبا بررس زین ییروا .بود شباهت و توافق یدارا موارد

  .  شد دییأت وکار کسب و ینیکارآفر حوزة یمفهوم یو الگوها

 

 ها یافته
 انیپاسخگو یو کار یشناخت تیجمع مشخصات

 سال 19 یفعل وکار کسب حوزةدر  هاآن کار سابقة نیانگیسال و م 43 انیسن پاسخگو نیانگیم

 درصد 18 ان،یپاسخگو نیب از. هستند یدانشگاه التیتحص یدارا هاآن درصد 72. شد محاسبه

 و صاحب همزمان درصد 57 یعنی یمابق و وکار کسب صاحب صددر 25 وکار، کسب ریمد

 دی)تول دیتول نةیزمدر  انیدرصد پاسخگو 49وکار  کسب تیفعال حوزة. نداوکار کسب مالک

 محصوالت ،یفیص و یسبز گل، دیتول ،یا گلخانه محصوالت عسل، قارچ، ،یدامدار مرکبات،

 ان،یآبز ،یباغ ،یدام محصوالت یاورفر) یورافر ةنیزم در درصد 12(، اردک پرورش الت،یش

 ادوات یکار  سی)سرو خدمات نةیزمدرصد در  21(، کردنخشک ،یا عسل، محصوالت گلخانه

( درصد 18) یمابق و( ها نهاده فروش ،یفروش علوفه ر،یش عیتوز و یآور جمع آالت، نیماش و

 آمده است.  ستد هب نفر 5/2 وکار کسب در شاغل کار یروین نیانگیم. است بوده یقیتلف

 یسازادهیپ

 هامصاحبه
 کدها استخراج

 یکدها)حذف  کدها شیپاال

 یکدها قیتلف و یمصداق ةیگوتک

 (همپوشان

 و یبنددسته

 کدها فیتوص

 یمحور نیمضام استخراج

 یمفهوم یالگو میترس یبرا



 وکار و توسعة کسب ینیکارآفر یاخالق یشناس بیآس 

 

595 

 وکار و کسب ینیکارآفر یدر فضا یو مشکالت اخالق مسائل 
 و ها مصاحبه متن از مستقیم طور هب کدها از برخی تحقیق، این در کدگذاری جریان در

( و برخی دیگر به صورت 1بروزیابنده)کدهای  شد گرفته شوندگان مصاحبه های گفته

 حوزة دررفته از مرور مبانی نظری و ادبیات رایج مفاهیم و مضامین برگ به توجهساخته با  محقق

محققساخته یا کدهای  آمد )کدهای پیش دست هب تجربی شواهد و کارآفرینی و وکار کسب

 اند  شده مطرح رایج مفاهیم قالب در پاسخگویان های دیدگاه بازنمایی منظوربه( و ساخته

 (.1)جدول 
 کد به ها مصاحبه متن لیتبد: جینتا شپرداز اول مرحلةوار از  نمونه یبخش. 1 جدول

 پاسخ پرسش مضمون مصاحبه
 شدهاستخراج یکدها

 باز( ی)کدها

 یها یناهنجار 1
 یاخالق و یرفتار
 طیمح در جیرا

 وکار کسب

 خودشان قحقو و حق به شدند، صیحر مردم
پولدار شوند و راه  دنهخوا یم شبهکی ،ستندین قانع

 و تیکم از یرخب ...ندیمایبپ شبهکیصدساله را 
 کاله هم سر نداحاضر ...زنند یم جنس تیفیک
چک  ...آورند دست هب یشتریب پول تا ذارندگب
 میهم مجبور یاز طرف شود، یپاس نم یول دهند یم
 ...دپول نقد ندار یچون کس میبفروش چک با

 ،یفروش کم طمع،
 چک ،یکالهبردار

 یبرگشت

 بروز علل و لیدال 2
 ها یناهنجار

 و ریوپاگ دست مقررات و نیقوان و یرادا مراحل
 یها دستگاه با یا ژهیوروابط  ی... برخهستند مبهم

 خودشان نفع به ازیامت نیا از و نددار ربطیذ
 ...کنند یم استفاده

وانید ،یخوار رانت
 ناکارآمد، یساالر

 نیقوان ضعف

 آثارو  امدهایپ 3
 وعیش بلندمدت

 ها یناهنجار نیا

 کمتر بازار در درکل و کنندگاندیتول نیب اعتماد ...
فساد و  ودنش یشیاند چارهاگر  ...شود یم

 ...ودش یم شتریب یباز دغل

 ةیسرما زوال
 گسترش ،یاجتماع

 فساد
زنده، حساس و شفاف است... با  اری... بازار بس راهکارها 4

 کهیکسانهستند  ها، یو گرفتار ها ینظر وجود تنگ
یم خوبان نیا رس بازار... دارند امانت و معتمد
 ...چرخد

 یمعرف و ییشناسا
 و یارزش یالگوها

 یاخالق

                                                 
1. Emerging Codes 
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 در. گرفته شد ها مصاحبه متنطور مستقیم از  تحلیل محتوای کیفی به قیباز از طر یکدها 

 یانیبن یپرداز هینظر روش در جیرا یچندوجه  یکدها در الگو یبند دسته به ،بعد مرحلة

(Buckley & Waring, 2013 )و  نهیزم ، ها علت و ها شهیر ای یعل طیشرا شاملکه شد  اقدام

 . شود یم واکنش زین و امدهایپ و آثار

 

 وکار  و کسب ینیکارآفر حوزة در یاخالق ریغ یرفتارها: نهیزم

 وکار کسبو  ینیکارآفر ةحوز در شدهییشناسا یو اخالق یرفتار یها یناهنجار ،1 جدول در

 یکدها ا،ینما یها هیگو فیاز استخراج و توص شیاره شد، پاش هکچنانشده است.  فیتوص

 ییو قضا یاختالفات حقوق شیافزا ادکردن،ی جابهناشده است: سوگند  شیپاال ریز یمصداق

 گانةیب یقانون ریغ کارگر از یریگبهره مه،یب خسارت از جایب استفادةو بازار،  دیتول عرصةدر 

 اخراج و روزمزد کارگران هیعل ضی)تبع کار یروین نیب ینابرابر کمتر، حقوق با مجوز فاقد

کار  یروین دنیقاچاق کاال، قاپ رحمانه،یب یطلبفرصترفتن،  در کار ازو  یکارکم(، ها آن

 ،یزگیو پاک یآراستگ نداشتن ،ینظمیو ب یحق وراث، بدقول کردن مالیپا گر،یماهر همد

 ،(یبددهن و نیتوه) بد خلق(، گریکدی یهایمشتر دنی)قاپ یدزد یمشتر ،یکجدستو  یدزد

 نه،یهز پرداخت وجود با خدمات و کاال عرضةدر هنگام  یگذار منت ،یاخالق فساد

 برای ها شرکت ائتالف نبودن،یمردمنداشتن و  ریدر بازار، دست خ یشکسوتیپ نکردن تیرعا

و  ها مناقصه در یخوار رانت اسراف، ،یبازسفته مولد، ریغ یدالل ها، قیمت سوداگرانة رییتغ

 یاقتصاد کار در ورشدن غوطه جةینت دراز اجتماع  یریگ و کناره یفرد یانزوا ها، دهیمزا

 و همکاران و شرکا و ردستانیز به دیترد و شک و یبدگمان ،یکاریمخف(، یاجتماع یگانگی)ب

 قصد بهزدن سر  و پشت یزن رآبیز ،ییبدگو ،یسگینوک یرفتارها و غرور(، توطئه)توهم  بازار

و  فیتعر ،جنس سر تو زدن ،هایصنفهمهمکاران و  ،از دور خارج کردن رقبا و کردنخراب

آن در  عیصادرات و توز تیگرفتن مجوز صادرات به قصد معاف و دیدر موقع خر ییبدگو

در داخل پرانتز  یمصداق یکدها یبرخ حیتوض ها، هیگو یبرخ یرسانش بهتر معن یداخل. برا
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 ،1ژهیو یازهایامت و رانت از استفاده» به یفراوان نیشتریب شده،فیتوص یکدها نیاز ب .شد ارائه 

 مورد در یواقع ریغ اطالعات دادن»به  یفراوان نیکمتر و «یفروشگران و قانون دورزدن

به قصد  ربطیذ مراجع به اطالعات ارائةخود،  یدر جا یاعتبارات دولت نکردننهیهز محصول،

 دارد.  تعلق «هاآن به ندادنفرجهفشار بر بدهکار و و  منافع نیتأم
 

 . مسائل و رفتارهای غیر اخالقی2جدول 

 درصد یفراوان کد فیرد ٭درصد یفراوان کد فیرد

 20 17 7 یخوارنزول و ربا 1
بر بدهکار و  فشار
 هاآن به ندادنفرجه

2 5 

2 
و  صداقت نداشتن

به قصد  ییغگودرو
 یفرد منافع نیتأمکسب 

11 27 21 
 از سوءاستفاده

 منابع و المال تیب
 یعموم

12 29 

3 
 در یساالرستهیشا نبودن

 ایمزا و حقوق پرداخت
 کار یروین به

9 22 22 
 اسراف و یانرژ اتالف

 عاتیضا و منابع
4 10 

4 

 یتیجنس ضیتبع
حقوق و  نکردن )پرداخت

 یرویمنصفانه به ن یایمزا
 ار زن(ک

3 7 23 
 یصنف یهمکار نداشتن

و تعهد به قواعد صنف 
 مربوطه ةیاتحادو 

13 32 

5 

 و یوفادار نداشتن
 کار یروین یماندگار
 کسب از پس)ترک 

 (تجربه

5 12 24 
 قانون دورزدن

و  نیقوان نکردن تی)رعا
 (یمقررات دولت

17 41 

                                                 
 اصعطالح  از تعوان  یمع  نعه، یزم نیع ا در. شعود  منجعر  وکعار  کسعب  توسععة  و اندازی راه شدنرانتی به تواند می شرایطی چنین. 1

 اطالعععاتی، نهععادی، سععازمانی، هععای رانععت از اسععتفاده بازتععاب بععرای( rentier enterprises) «رانتععی وکارهععای کسععب»
فسعاد   طیبیشعتر در شعرا   یرانتع  یوکارهعا  کسب یریگ شکل .گرفت بهره وکار کسب توسعة در اداری و سیاسی اعتباراتی،

 ,Hertog) وکعار  کسعب  عرصعة  در فععال  و یرانتع  یهعا  دولعت  با ییکشورها رد ژهیو به و ینهاد سالمت نداشتن و یادار

 .دارد رواج( 2010



 1393 زمستان، 4 شماره ،7 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 

598 

 
 . مسائل و رفتارهای غیر اخالقی2جدول 

 درصد یفراوان کد فیرد ٭درصد یفراوان کد فیرد

6 

 ها ینوآور ها، دهیا دنیدزد
 گریهمد یتجار عالئمو 

 حقوق تیعار)عدم 
 (یفکر تیمالک

5 12 25 
 و یکالهبردار
 ییپولشو

8 20 

 26 10 4 یاتیمال فرار 7
 بدون یبازدالل

 ییافزا ارزش
12 29 

8 
عوارض  نکردنپرداخت

 ،ی)شهردار یمقرر دولت
 ...(و ییدارا

6 15 27 
کم و کار از یدزد

 یفروش
11 27 

9 
وجوه  نکردنپرداخت

 )خمس و زکات( یشرع
 39 16 یفروشرانگ 28 17 7

10 

 و اغواگرانه غاتیتبل
)پوشاندن  بکارانهیفر

 جا یب فیتعر و کاال بیع
 (فروش هنگام در آن از

14 34 29 
 ای یتقلب جنس فروختن

 کردنیقاط) مخلوط
 (بد و خوب جنس

14 34 

11 
 و یبده پرداخت در تعلل

 طلب
4 10 30 

 خدمات نکردننیتأم
 و فروش از پس

 اهیمشتر به تعهدات
3 7 

12 
 و امانت در انتیخ

 معامله و شراکت
7 17 31 

 خام مواد از استفاده
 ریغ و تیفیک یب

 دیتول در استاندارد
7 17 

13 
 نبودنبندی)پا وعده خلف

 ندادنانجامبه تعهدات و 
 (آن منظم و موقعبه

6 15 32 

 ریاطالعات غ درج
 خیتار ری)نظ یواقع
و انقضا، مواد  دیتول

 بر( ...و هندهدلیتشک
 کاالها

2 5 

14 

پس  تیفیک نداشتنتداوم
به سهم  یابیاز دست

مشخص در بازار 
)سوءاستفاده از اعتماد 

 (انیمشتر

5 12 33 

 ریغ و جا هناب یریگبهره
 یهاتیحما از مستحق
 یعموم و یدولت

 وام، ت،یمعاف ارانه،ی)
 (...و مجوز گرفتن

9 22 

 ادامة
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 . مسائل و رفتارهای غیر اخالقی2جدول 

 درصد یفراوان کد فیرد ٭درصد یفراوان کد فیرد

15 

 یکش بهره و یگاریب
 کار یروین از جا هناب

 و)کار(  کودکان ژهیو هب
 روزمزد کارگران

3 7 34 
 اسناد و مدارک جعل

 افتیدر یبرا
 یدولت یها تیحما

3 7 

16 

 حقوق تیرعا عدم
)پرداخت  کار یروین

 یایمزا و حقوق نامناسب
 ...(و مهیب مقرر، یشغل

4 10 35 

 اطالعات نکردنارائه
 مراجع به یواقع

 نیتأمقصد  به ربط یذ
 منافع

2 5 

17 
از رانت و  استفاده

 ژهیو یازهایامت
 (یخوار ژهی)و

17 41 36 
اعتبارات  نکردننهیهز

 خود یدر جا یدولت
2 5 

18 
 به خدمات و کاال احتکار

 یفروشگران قصد
10 24 37 

 مسائل نکردنتیرعا
در  یو بهداشت یمنیا

 دیکار و تول
6 15 

 38 22 9 محلیبچک  صدور 19

هدفمند  عاتیشا شپخ
 جادیدر بازار به قصد ا

 از شدنمنتفعشوک و 
 آن

3 7 

 .است شده گرد یبیتقر صورتبهرصدها * د

 

 و وکار کسب در یاخالق ریغ یرفتارها و ها یناهنجار بروز علل و لیدال: یعل طیشرا

 ینیکارآفر

 و زدوبند طبع، مناعت شکاه و آز و طمعاز:  عبارتند مؤلفه نیدر ا شدهشیپاال یمصداق یکدها

 یعدالت یب و ینابرابر ،یتخصص ریغ ةحوز در کار د،یتول مناسبات شدنیلیفام و یا لهیقب ،یابازیماف

 هیرویب یبردار بهره جهینت در و منابع یابیکم حس دولت، یسو از وکارهاخدمات به کسب ئةارا در

 چشمش ای بودنحریص ةنشان زیاد کار)مانند  انهنیکارآفر ریغ یعموم یگفتارها و باورها آن، از

 ضعف ،یاقتصاد عرصةمناسب با متخلفان  ییو قضا یحقوق برخورد نبودن...(، و دنیاست دنبال

 نسل در نانهیکارآفر ریغ یها صهیخص وعیش و بروز ،یفکر تیمالک به مربوط مقررات و نیقوان

 تن بادآورده، و یقارچ ثروت و دارشدنلپو شبهکی ،یخورمفت به لیم پشتکار، نداشتن) جوان

 ادامة
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 و یستگیشا نه و است یباززرنگ جةینت شرفتیپ نکهیا بهباور  شدنجیرا ،یتنبل و ندادن کار به 

 نبودنکارکنان،  ادندنمشارکت و وکارکسب تیریمد در یخودمحور و ییفردگرا(، تالش

 بخشبه  یدولت سساتؤم و هابانکاعتماد  نداشتنوکارها،  کسب تیریدر مد یساالرستهیشا

 نظام یدوگانگ ها،آن یهاوعده نداشتن تحقق و مسئول ینهادها یبدقول وکارها،کسبو  یخصوص

 ننبود در یمحصولدولت در نظام اقتصاد تک ةمداخل ،مدرن به یسنت اقتصاد از گذار و یاقتصاد

 گرفتن در اداری های درگیری و کاغذبازی ،و آزاد یرقابت ،بر داد و ستد عادالنه یبازار کارآمد مبتن

 یخودکنترل شدنمناسب، تضاد منافع، کمرنگ ةزیانگ و مشوق ننبود قانونی، مجوزهای و  استعالم

 و معادالت ،یقانون یهاخأل(، یساز)مخصوص یانحصار یسازیخصوص کار، وجدان بر یمبتن

صادرات و واردات، عوارض  یهاتعرفه ها،می)تحر نامناسب یالملل نیب و یخارج معامالت

تجمل رواج ،...و تقاضا درآمد، لحاظ به ها صنف نیب ینابرابرو ...(،  یانحصار دانش فن ،یگمرک

 تا دیتول رةیزنجدر  هاسکیمتوازن ر نکردن عیتوز هدف، و تیغا سان هب یاندوزثروتو  ییگرا

 یها نهیهز گرفتندهیناد ،یکیتجارت الکترون عیسر گسترش اه،یس بازار گسترش بازار،

 نةیزم در یفراوان نیشتریب ،(2)جدول  شدهفیتوص یکدها نیب از .دیتول در یطیمح ستیز

 نیوکار با قوان فعاالن کسب ییوکار و تجارت، ناآشنا و مقررات مرتبط با کسب نیقوان یناکارآمد»

 ،یتیچتر حما یساز و فراهم ها سکیدر پوشش ر مهینظام ب یناکارآمد ش،یو مقررات و حقوق خو

 و بازار در دولت ناکارآمد دخالت ،یمال منابع به یبخش تحرک و نیتأمدر  ناکارآمدنظام بانکی 

 .بود یو رسم ینهاد عمدةمضمون مشترک  با «یگذار هیسرما و دیتول یها سکیر باالبودن و دیتول

 در یاقتصاد یضاف بودنبسته وکارها، کسب یاجتماع یریپذ تیمسئول کاهش»به  یفراوان نیکمتر

فعاالن  نیتوافق نظر ب نداشتنو وجود 1یوابستگ نیدر ع به دولت نداشتناعتماد ها، حوزه یبرخ

 دارد.  تعلق یاجتماع -عمده طور به -مشترک مضمون با «ها ارزش نةیزمدر  وکار کسب حوزة
                                                 

حال  نیو در ع یمانند وابستگ ها یژگیو یوجود برخ ،یکه در جوامع سنت دیرس جهینت نیبه ا یمطالعات دادن انجام با. راجرز 1
بودن سطح آرزوهعا  پایین ،تقدیرگرایی ،نوآوری نبودن ،متقابل در روابط شخصی یاعتمادیببه دولت در کنار  یبدگمان

خعانواده  ،بعه عنصعر و اهمیعت زمعان     یتعوجه  یبع  ،منافع آتی لیدلپوشی از منافع آنی به  توانایی چشم نداشتن ،تمایالت و
معانع    (،Rogers and Svenning, 1969فرهنعگ دهقعانی )  همعدلی بعا عنعوان خعرده     نبودن و  ،گراییمحل ،گرایی

 هستند. ینیکارآفر ةیتغییرات و مخالف روح یرشنوآوری و پذ
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 وکار کسب حوزة در یاخالق ریغ یرفتارها بروز یها شهیر. 3 جدول

 درصد یفراوان کد فیرد درصد یفراوان کد فیرد

1 
 با وکار کسب فعاالن ییناآشنا
 حقوق و مقررات و نیقوان

 شیخو
21 51 25 

 از یبرخ نشدنیاحرفه
 یها تیفعال و وکارها کسب

 1یاقتصاد
4 10 

2 
 و کنندگان مصرف یاطالعیب

 شیخو قحقو از انیمشتر
9 22 26 

 یو قانون یرسم نکردنثبت
 تیوکارها )فعال کسب یبرخ

 (ینیرزمیز
5 12 

3 
 با مرتبط یها تشکل ضعف

 کنندگان مصرف حقوق
8 20 27 

 قیدق اعمال و فیتعر نداشتن
 یخدمات و یدیتول یاستانداردها

13 32 

4 
 مقررات و نیقوان یناکارآمد

 تجارت و وکار کسب با مرتبط
33 80 28 

 به دولت یاعتمادیبو  یگمانبد
 یوابستگ نیدر ع

2 5 

5 
 بر مؤثرو کنترل  نظارت نداشتن

 ها متیق
15 37 29 

 تیامن احساس نداشتن
 ندهیآ به نانیاطم و یگذار هیسرما

8 20 

6 
 یبرخ عرضةو  دیتول انحصار

 خدمات و کاالها
10 24 30 

 نهاد یافتگینتوسعهو  یناکارآمد
 بازار

9 22 

7 
 یها نهاده یبرخ ازارب انحصار
 محصوالت و دیتول

9 22 31 
 و بازار در دولت ناکارآمد دخالت

 دیتول
16 32 

8 
 ادشدنی)ز رقابت دیتشد

 (دست
14 34 32 

 در ینابرابر و تیمحدود
 رشد یهافرصت به یدسترس

10  

9 
فرهنگ  جیو ترو ندادنآموزش

 وکار کسب یها و ارزش
8 20 33 

 و نیمتأدر  ناکارآمدنظام بانکی 
در  یبه منابع مال یبخش تحرک

 و مولد یارذگ هیسرما ریمس
 نانهیکارآفر

16 32 

10 
 یاخالق یالگوها نکردنیمعرف

 یها وکار در حوزه کسب
 مختلف

3 7 34 

 پوشش در مهیب نظام یناکارآمد
 چتر یساز فراهم و ها سکیر

 یپشتوانگیب)احساس  یتیحما
 (دکنندگانیتول

17 41 

11 
 کار و ینیارآفرک فرهنگ ضعف
 جامعه در دیمف و ستهیشا

11 27 35 
و  دیتول یها سکیر باالبودن

 یارذگ هیسرما
16 32 

                                                 
    اد،   یع   بن      دانش    های    حرفه   به   ها      پروفشن       درواقع  ی  ول     شود، ی م     داده     قرار    شغل  و     حرفه      برابر     عام،    طور    به       پروفشن     واژة      هرچند. 1

   دی      افعرا    ها      پروفشن  ی    اعضا  .   شود ی م     گفته  ن ی   سنگ  و  د ی  شد  ی    اخالق       مالحظات  و     اصول  و            )سوگندنامه(          تعهدنامه   با      همراه

   و      خعود    ای      حرفعه         کننعدة    ت ی   ترب  و      دهنده       آموزش       سازمان      برابر    در  و        پردازند   ی م        سودمند   ا ی      ررسان ی خ  ی    خدمت   به   که      هستند
          پاسعخگو   و        متعهعد           پروفشعن،     آن   «  کز ی      کعدات  »   ا   یع   ی      داخلع        نامعة  ن    یعی  آ       براساس     خود،      خدمات        کنندگان   افت ی  در      برابر   در  ز ی ن

   ی     صعنف           انسعجام    ز   یع  ن   و  (   نه ی   شع  ی پ   و   ت ی  هو        )فرهنگ،    ی   کار   ی  ها     سنت   و     نون ف   و    ها   ه ی  رو     حال   ن ی ع    در   و  (     1392        )فرهود،        هستند
  .    دارد   ی م     پاس    را    ها  آن   ت ی    فعال   ز ی ن       جامعه   و       دارند    را     خود    ژة ی و      افتة ی      تشکل
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 وکار کسب حوزة در یاخالق ریغ یرفتارها بروز یها شهیر. 3 جدول

 درصد یفراوان کد فیرد درصد یفراوان کد فیرد

12 
 و یگروه کار ةیروح ضعف
 وکار کسب حوزه در یجمع

 (ها شراکت)شکست 
 15 6 یانحصار و هیرو یب واردات 36 29 12

13 

 یها موفق شبکه فتنگرن شکل
و  یرو تک لیدل هوکار ب کسب
 انسجام و ییهمگرا ننداشت

 یصنف

10 24 37 
در  یفناور ندةیفزا تحوالت

 دیتول عرصة
7 17 

14 

کسب ینهادها یافتگینتوسعه
 و ها هیاتحاد)ضعف  وکار

 طیمح یده شکل در اصناف
 (سالم وکار کسب

10 24 38 

 لیدلبه یکنترل اجتماع کاهش
با  یسنت ینهادها ینیگزیجا

 دیتول عرصةدر  یرسم ینهادها
 زاربا و

7 17 

15 
فعاالن  نیتوافق نظر ب نبودن
 نةیزمدر  وکار کسب حوزة

 ها ارزش
2 5 39 

)بورس  مختلف یبازارها تحول
 و سکه مسکن، بهادار، اوراق و

 (رهیغ و ارز و طال
4 10 

16 
ارزش ینسلنیب ناموفق انتقال

 وکارکسب یها
5 12 40 

موفق) یافراط ییگراتیموفق
 (یمتیق هر به سود کسب و شدن

3 7 

17 
 ،یزیرمیز رشوه،) یادار فساد

 (یباز یپارت و اختالس
14 34 41 

 ینظرتنگ و حسادت و بخل
 (1محدود ریخ)باور 

3 7 

18 
در  ها هیو رو هااستیس یثباتیب

 وکار کسب حوزة
10 24 42 

 به خروج و ورود سهولت
 وکارکسب مختلف یها عرصه
 یتعلق و وفادار فتنگرن )شکل

 (یصنف

6 15 

19 

از  یناش یاقتصاد یفشارها
 یو رکود و کساد یتورم، گران

 قدرت کاهش لیدلبهبازار 
 دیخر

21 51 43 

 فراوان کار یروین عرضة
 یبرا کارفرما دست)بازبودن 
 یروین با انهیسودجو برخورد

 (کار

3 7 

20 
شدن  و کمرنگ ییگرا یماد

 عرصةدر  یمعنو یها ارزش
 تجارت و وکار کسب

8 20 44 
 یدسترس نداشتنو  نبودنشفاف
 بازار و دیتول اطالعات به برابر

 (2نامتقارن)اطالعات 
5 12 

                                                 
 فیتوصب  یببر   کب    سب  ( Limited good) «محبقود  ریب خوکبار مدبق      کسب   طیدر مح عیشا یرفتارها یبرخ. 

 ببا  و( Foster, 1965) شق مطرح ید ر  یسرما ماقبل یبرد ر بهره یها نظام اب یسنت جو مع در ی توسع  ریغ مناسبات
 یدسترسب  جب ، یدرنت و  س  محقود رشق یها فرص  و قیتول منابع منظر، نی   ز.  س  تقابل در نان یکارآفر یها  رزش

 رو، نیب    ز. شبود  یمب  گبر ن ید یببرد ر  بهره و یدسترس محقودکردن موج  ها فرص  و منابع نی   ز فرد یبرد ر بهره و
 .شود یم منجر گر نید ینظر تنگ و حسادت ب  فرد کی رشق

 کیبب در گببر،معاملبب  ایبب فروشببنقه کبب  دهببق یمبب رخ یزمببان( Asymmetric information) نامتقببارن  طالعبات . 

 ادامة
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 وکار کسب حوزة در یاخالق ریغ یرفتارها بروز یها شهیر. 3 جدول

 درصد یفراوان کد فیرد درصد یفراوان کد فیرد

21 
 و یدولت یهادستگاه تعدد

 و یدگیچی)پ یادار مراحل
 (ناکارآمد و زائد یروکراسوب

11 27 45 
 در یاقتصاد یفضا بودنبسته

 ها حوزه یبرخ
2 5 

22 

 یو زوال برخ یفراموش
نیگزیجاو  دار شهیر یها حرفه
 دیجد یها حرفه با هاآن شدن

 نوپا و

4 10 46 
 یخوشنام تیاهم شدنکمرنگ

 تجارت و بازار ةعرص در
3 7 

23 
و  تخصصنامافراد  ورود

 ها حوزه یبرخ به تجربه یب
6 15 47 

شناخته و موفق یالگوها نبودن
 یها ارزش تیرعا ةنیزم در شده

 وکار کسب
4 10 

24 
 یدالل و یگرواسطه تیحاکم
 مولد کار و دیتول یجا به

12 29 48 
 یاجتماع یریپذ تیمسئول کاهش

 وکارها کسب
2 5 

 
 وکار کسب حوزةدر  یاخالق ریغ یرفتارها و ها یناهنجار وعیش و بروز عوارض: امدهایپ

 ةحوز در شدهییشناسا یو اخالق یرفتار یها یبروز ناهنجار یها شهیر ،4 جدول در

 عبارتند لفهؤم نیا در شدهشیپاال یمصداق یکدها. شود یم فیوکار توص و کسب ینیکارآفر

و  یاقتصاد ییشکوفا یتوانمندساز برا طیمح فتنگرنشکل و وکار کسب یفضا تیمسموم: از

 عرصةدر  یو اجتماع یمناسبات عاطف گسست ر،یپذ مخاطره یگذار هیسرماکاهش  ،ینیکارآفر

 یها هیسرما فرار خانواده، یهاپاسداشت سنت یافراد جوان خانواده برا یلیتمایبو بازار،  دیتول

 یکدها نیب از. سالم معاش قرب و ارج کاهش و یخارج ةیسرما جذب در یتوانناو  یداخل

 حوزةدر  یاخالق ریغ یرفتارها شدن یعاد» به مربوط یفراوان نیشتریب شده،فیتوص

ابت ناسالم و رق دیتشد ،یهمچشم چشم زیآن و ن یزشت رفتن نیازب جةینتدر  وکار کسب

 ینابرابر دیو تشد وکار کسب عرصةدر  یاجتماع ةیسرماو زوال  یاعتماد یب دیخصمانه، تشد
                                                                                                                        

 معمبو   .  ردنق یدسترس آن ب  باز ر گرید طرف در گرمعامل  ای ق ریخر ک  د رد یدسترس ی طالعات ب  باز ر، طرف         
 یلب یم و برنبق ی طالعات سود مب  نی  نکردن  ر ئ  و کردنپنهان  ز د ننق،یم ر  یجزئ و قیدق  طالعات ک  یگر نمعامل 

در  شبتر یب –( Adverse Selection) ینب یکژگز مسبلل    طالعبات،  نیب   آشکارنکردن با. نق رنق آن آشکارکردن ب 
 شبتر یب ببق  انیمشبتر  ای محدو ت نشیگز  حتمال ج ،یدرنت و قیآیم وجودب  -دس  دوم یخوروها ای م یصنع  ب

 (. Dionne et al., 2001) شود یم منجر باز ر یناکارآمق ب  و شود یم

 ادامة
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 دینهادها و مناسبات بازار، تشد افتنین تکامل»به  یفراوان نیکمتر و است «یاقتصاد عرصةدر  

روکاستن کنترل و نظارت و ف یها نهیهز شیافزا نان،یو کارآفر داران هینگاه نامناسب به سرما

 دارد.  تعلق(« )درآمد یوکار به بعد اقتصاد شغل و کسب
 

 وکار کسب حوزةدر  یاخالق ریغ یرفتارها یامدهایپ. 4 جدول

 درصد یفراوان کد فیرد

 15 6 محصول  تیفیک کاهش 1

 17 7 یاقتصاد عرصةدر  ینابرابر دیتشد 2

 یها ارزش و اه سنت در ینسل نیب شکاف و)گسست  وکارکسب یهاسنت زوال 3

 (وکار کسب

12 29 

 زین و آن یزشت رفتن نیازب جةینتدر  وکار کسب حوزةدر  یاخالق ریغ یرفتارها شدن یعاد 4

 یهمچشم چشم

21 51 

 37 15 (رقبا کردنخارجرقابت ناسالم و خصمانه )از دور  دیتشد 5

 15 6 (...و یکاریب فقر، جه،ینت در و) یرشد اقتصاد کاهش 6

 رینظ زودبازده یها بخش به آن انتقال و دیتول یها تیظرف در یارذگ هیماسر کاهش 7

 وساز ساخت

5 12 

 32 13 وکار کسب عرصةدر  (یاجتماع ةیسرما زوال) یاعتماد یب دیتشد 8

 15 6 بازار تا دیتول رةیزنجدر  ییافزا ارزش کاهش 9

 27 11   یاقتصاد یثبات یفساد و ب شیافزا 10

 10 4 (ینهاد ةیسرما) بازار مناسبات و هانهاد افتنینتکامل 11

 24 10 دیتول عرصةدر  تیفعال سکیاسترس و ر وفشار  شیافزا 12

 10 4 (یاجتماع اقبال نداشتن) نانیکارآفر و داران هیسرما به نامناسب نگاه دیتشد 13

 15 6 وکارها کسب رکود و شکست زانیم دیتشد 14

 10 4 ظارتن و کنترل یها نهیهز شیافزا 15

 یهاجنبه ریبه سا یتوجهیب)درآمد( و  یوکار به بعد اقتصاد شغل و کسب فروکاستن 16

 آن یفرهنگ و یاجتماع

2 5 

 
 وکار کسب حوزةدر  یاخالق ریغ یاز بروز رفتارها یریشگیپ یراهکارها :واکنش

 شدهییشناسا یالقو اخ یرفتار یها یبروز ناهنجار از یریشگیپ و مقابله یراهکارها ،5 جدول در

 یفراوان نیشتریب شده،فیتوص یکدها نیب از. دوش یم فیوکار توص و کسب ینیکارآفر ةحوز در

 یاستانداردها تیو نظارت بر رعا فیمسئول، تعر یها مند دستگاه و ضابطه ریفراگ نظارت» به مربوط
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 کنترل و جیترو در یا حرفه و یصنف ینهادها نقش تیتقو محصوالت، عرضةو  دیدر تول تیفیک 

 «گرا ارزش یوکارها کسب و نانیکارآفر یمعرف و قیتشو و ینیکارآفر و وکار کسب یها ارزش

 از وکار کسب و ینیکارآفر با مرتبط یمذهب و ینید یها ارزش جیترو»به  یفراوان نیکمتر و است

 یها صنف یبرا یاخالق منشور اعمال و نیتدو ،1جامعه سطح در نفوذ یذ مراجع و نهادها قیطر

 دارد.  تعلق «وکار کسب یها ارزش پاسداشت با مرتبط زیجوا نییتع و مختلف
 

 وکار کسب حوزةدر  یاخالق ریغ یرفتارهااز بروز  یریشگیپ یراهکارها. 5 جدول

 درصد یفراوان کد فیدر

فیتعر یاخالق ی)کدها مختلف یها صنف یبرا یاخالق منشور اعمال و نیتدو 1

 (یاخالق منشور ای تیمأمور ةیانیبدر قالب  شده

7 17 

 95 39 مسئول یها دستگاهمند  و ضابطه ریفراگ نظارت 2

 و وکار کسب یها ارزش کنترل و جیترو در یا حرفه و یصنف ینهادها نقش تیتقو 3

 ینیکارآفر

21 51 

 32 16 و مقررات مرتبط نیدر قوان یو ملزومات اخالق مسائل قیو تلف ییشناسا 4

 78 32 محصوالت عرضةو  دیدر تول تیفیک یاستانداردها تیرعا بر ظارتن و فیتعر 5

 37 15  یو اجتماع یاخالق یها وکار به اصول و ارزش کسب رانیو مد نانیکارآفر یبندیپا 6

 انیو مشکالت، انتقادها، و... مشتر مسائلبه  افتهی نظام و ینهاد ییو پاسخگو تعامل 7

 (یواقع یمدار یو مخاطبان )مشتر

11 27 

 41 17 خدمات و هاندیفرا تیفیبهبود مستمر ک یبرا تالش 8

 34 14 مختلف حرف و ها صنف در وکار کسب یها ارزش جیترو و آموزش 9

 46 19 گرا ارزش یوکارها کسب و نانیکارآفر یمعرف و قیتشو 10

 20 8 وکار  کسب یها مرتبط با پاسداشت ارزش زیجوا نییتع 11

 37 15 وکار کسب یفضا در حاکم مقررات و نیقوان اصالح و یشناسبیآس 12

 و نهادها قیطر از وکار کسب و ینیکارآفر با مرتبط یمذهب و ینید یها ارزش جیترو 13

 جامعه سطح در نفوذ یذ مراجع

6 15 

 

 یبرا ،ینیوکار و کارآفر کسب طیمح یاخالق یشناس بیاز آس کپارچهی یدرک منظوربه
                                                 

 ه،یجرین در( Trading on faith) «مانیا بر یمبتن تجارت» عنوان با یپژوهش در( 2009) گهریم نه،یزم نیا در. 1
 .کرد یمعرف مؤثر کشور نیا در یرسم ریغ یصاداقت یحکمران در را یمذهب یها جنبش
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 ها(، )کنش فتاررو  نهیزم ،یعل طیشرا یچهاروجه یشده در الگو تخراجاس یکدها نیبازتدو 

 (.2شد )شکل  اقدامها  واکنش و امدهایپ

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 
 وکار کسب توسعةو  ینیکارآفر یفضا یاخالق یشناس بیآس یمیپارادا یالگو. 2 شکل

 

  یریگ جهینتو  بحث
 حوزةدر  یاخالق ریغ یارهارفت یبرخ حاضر درحال داد نشان پژوهش نیا یها افتهی

است  یاز علل و عوامل یناش ها یناهنجار نیاست. بروز ا افتهیبروز  ینیو کارآفر وکار کسب

پژوهش نشان داد رواج و  یها افتهی نیادارد.  یو نهاد یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ تیکه ماه

 یو فضا طیمح دررا  یو عوارض نامطلوب امدهایپ ها یناهنجار نیا شدنیعاد جه،یو درنت وعیش

 یتوانمندساز، سالم، هموار و مولد برا یطیمح یریگ و از شکل دارد یوکار در پ کسب

 یریشگیپ یبرا ییراهکارها دیبا پاسخ در نیبنابرا کند؛ یم یریشگیوکار پ و کسب ینیکارآفر

 بد یرفتارهااز  یناش یها نهیهز سو، کیگرفته شود تا از  شیرفتارها در پ نیمقابله و کنترل ا و

باازار و نهادهاا، دخالات     یافتگینتوسعه
و ناابرابر،   دیناکارآمد دولت، رقابت شد

و مقاااررات و  نیقاااوان یناکارآماااد
و  ماه ینظام ب یناکارآمد ،یادار یها هیرو

 یهاااانتقااال نامناسااب ارزش  ،یبااانک
 یفشااارها ،یوکااار، فساااد ادارکسااب
 یهاااشاادن ارزشکمرنااگ ،یاقتصاااد

 ،ینیضااعف فرهنااگ کااارآفر  ،یمعنااو
اطالعااات  ،یاضااعف مناساابات حرفااه

 ن،یاز حقاوق و قاوان   ینامتقارن، ناآگااه 
و  یسااازضااعف آمااوزش، فرهنااگ  

 یریپااذتینداشااتن مساائول ،یالگوساااز
و  ینهاااد ،یتحااوالت فناا  ،یاجتماااع

 و...   یاجتماع

 (علل و هاشهی)ر یعل طیشرا

تعهدات  ندادنانجام
 ت،یفیک افت ،یرسم
مسائل  نکردنتیرعا

 نکردنتیرعا ،یشرع
 غاتیتبل کار، یروین حقوق
 ،یخوار ژهیو کاذب،
 اتالف انحصار، و احتکار

 ،یاعتمادیب ،یانرژ و منابع
 ،یهمکار و مشارکت

 سوءاستفاده ،یزیگرقانون
 ،یدولت یهاتیحما از

 و صداقت نداشتن
 ،یفروشگران ،یدرستکار

استانداردها  نکردنتیرعا
  ...و

 ریغ ی)رفتارها نهیزم
 (یاخالق

 و تیفیک کاهش
 دیتشد ،ییافزاارزش
 زوال ،یاقتصاد ینابرابر
 وکار،کسب یهاسنت
 ناسالم، رقابت دیتشد

 ،یاقتصاد رشد کاهش
 یگذارهیسرما کاهش

 ةیمولد، زوال سرما
 ،یو نهاد یاجتماع

 شیافزا ،یفساد اقتصاد
  سکیر

 امدهایپ

 منشاور  اعمال و نیتدو
 ر،یفراگ نظارت ،یخالقا

 ینهادهاا  نقاش  تیتقو
 ،یاحرفاااه و یصااانف

 اعمااااال و فیااااتعر
 ،یفاایک یاسااتانداردها

 یسااااااازنااااااهینهاد
 بهبااود ،یمااداریمشااتر
 آماوزش  ت،یفیک مستمر

 ،یالگوساااز ج،یتاارو و
 یباازنگر  ،یدها  پاداش
 کاااردیرو باااا نیقاااوان
 یارزش -یاخالق

 )راهکارها( هاواکنش
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 تیرعا. ابدی شیافزا ینیوکار و کارآفر کسب رشد زانیم گر،ید یو از سو ابدی کاهش 

وکار،  کسب رانیوکار مستلزم آن است که مد و امور کسب ینیدر کارآفر یاخالق یها ارزش

که سعادت و  دنبرس یآگاه از یا درجه به کارانراند دست ریسا و ارانذگ هیسرما نان،یکارآفر

 یابیو کام ریخ یدگیتن و منفعت در جامعه )درهم ریخود را به گردش و گسترش خ یابیکام

 یرا برا رینفع و خ نیشتریب تا نندک تالش ارهوهم رونیاو از  زنند وندی( پیو عموم یفرد

 و یجمع شعور باره،نیابار آورند. در  بهها  ها و مکان زمان نیشتریها در ب انسان نیشتریب

 یها ارزش وکارها کسب رانیمد و نانیکارآفر شود یم موجب یاجتماع یجیتدر یریادگی

 .باشند رایپذ بخش تیرضا یزندگ یبرا الزم یرفتار قواعد بسان را یاخالق

 و یهمکار ازمندین ینیکارآفر و وکار کسب مناسبات در یاخالق یها ارزش کردن نهینهاد 

 دکنندگان،یتول یهاشکلدولت، اصناف و ت جملهاز مختلف، اندرکاران دست مساعدت

 تیرعا حوزةدر  ژهیو هب یمدن یها تشکل ،یپژوهش و یآموزش مؤسسات ما،یها و صداوس رسانه

 جیترو با مرتبط یکارکردها و اندرکاران دست تعدد به توجه با. است کنندگان مصرف حقوق

 نیکارکردها ب میتقس بر است یمبتن 1ینهاد نگاشت کی نیتدو وکار، کسب اخالق

 ریبه موارد ز توان یکارکردها م نیا جملة از. ها تیها و ظرف اندرکاران برحسب رسالت دست

و مقررات،  نیو اعمال قوان نیبر تدو یکنترل مبتن ،یزیر و برنامه یاستگذاری: سکرداشاره 

 یزاده و سلطانیتق) یاجتماع یریپذتیمسئول جیترو ،یشغل مشاورة غات،یآموزش، تبل

 یو معرف ییشناسا ،یو انسان رخواهانهیاقدامات خ ،یاخالق یابیبازار( و 1389 س،یفسقند

 ،یاخالق وکارکسب زةیجا یو اعطا نییمختلف، تع یها در حوزه یوکار اخالق کسب یالگوها

 و ینیکارآفر اخالق یرانیا انجمن)همانند  وکار کسب اخالق جیترو هدف با یتشکل یانداز راه

 و اخالق مقولة دو ونددهندةیپکه  -(Williams, 2013) 2و تجارت عادالنه (وکار کسب

 و دولت ن،یب نیا در. (Wempe, 2005) دوش یمعنوان  3یاخالق ینیکارآفر قالب در تجارت

 ینهادها کنند. نیرا تدو یمقتض مقررات و نیقوان شیپا و اعمال توانند یم یرسم ینهادها

کنترل  و تیهدا ،یسازفرهنگ ج،یترو ش،یپا به توانند یم یو صنف یدولت ریغ و یاجتماع
                                                 
1. Institutional Mapping  
2. fair trade  
3. Ethical Entrepreneurship  
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را مد نظر  یفرهنگ یو الگوساز جیها به ترو و رسانه مایصداوس بپردازند. وکار کسب فعاالن 

 یبرا الزم اطالعات و دانش دیتول ،یشناس بیآسبه  یپژوهش و یآموزش مؤسسات قرار دهند.

 ریبه آموزش و انتقال غ ها خانواده توجه کنند. یشغل یده مشاوره و آموزش زین و استگذارانیس

 ییهمگرا و یهماهنگ نیبنابرا ؛بپردازند وکار کسب و یشغل یاخالق یها ارزش ینسل نیب یرسم

 یفضا یبعد اخالق یبه ارتقا تواند یمزبور م یکارکردها دادن انجام یبرا امر اندرکاران دست

 وکار در جامعه منجر شود.   و کسب ینیکارآفر

 شتهگذادر نهاد فرد و سازمان به امانت  یاجتماع یهاتیولئمس و یاصول اخالق دةیپددو 

هم  ینفع خارجیذ یهاگروه ن،یا از گذشته. آنهاست تیاز مظهر موجود یشده است و بازتاب

 یاجتماع یهاتیولئمسو  یکه اصول اخالقاثر بگذارند  ییارهایمع ایتوانند بر استانداردها یم

و فعاالن  نانی)کارآفر یوکار در سطوح مختلف فرد باخالق کس جیتروشوند. یم دهینام

 کل زین و جامعه تیکل و یاقتصاد بخش ه،یاتحاد و صنف وکار، کسب(، بازار و دیتول عرصة

 یکیارگان محصوالت توسعة ،نمونه یبرا. شود یم شامل را مصرف و بازار تا دیتول یها حلقه

آن  جیو ترو یاخالق یابیبازار دکنندگان،یتول نیدر ب یاجتماع یریپذ تیمسئول جیترو ازمندین

 (. 1388 ،یو رودان یمیکنندگان است )ابراه مصرف نیدر ب

 یدر راستا ریز یشنهادهایپ واکنش، مؤلفةدر  شدهفیتوص یعالوه بر راهکارها ان،یپا در

 در ارزش و اخالق قیتطب مستمر، یشناس بیآس و شیپا: شود یم شنهادیهدف پژوهش پ

 یها در حوزه یاخالق یکدها فیتعر منظوربهمختلف کسب وکار، پژوهش  یها عرصه

 شیمایوکار در داخل و خارج کشور، پ کسب یها ارزش یقیبطت سةیمقاوکار،  مختلف کسب

 ،یاجتماع ،یاقتصاد یرهایمتغ و یاخالق یها ارزش پاسداشت نیب یعل رابطة یبررس منظوربه

 رابطه)همانند  قیتحق نیا در شدهییشناسا یعوامل عل ةدکنن نییتع یفرهنگ و ینهاد ،یاسیس

به مباحث  شتری(، توجه بوکار کسب عرصةدر  یاخالق ریغ یرفتارها بروز و یاقتصاد فشار نیب

و  یاز برخورد شعار زیوکار، پره و کسب ینیکارآفر جیدر آموزش، پژوهش و ترو یاخالق

 .وکار کسب حوزةدر  یاخالق مسائلبا  کیدئولوژیا
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