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 چکیده

 ةحوز در مهم های نگرانیدل و ها مقوله از یکی ،کارآفرینان اخالقی گیری تصمیم کیفیت و وضعیت
 پژوهشی ةدغدغ عنوان به نیز کشور پژوهشی و علمی محافل در و شود می محسوب کشورمان عمومی

 پایبندی و التزام بر ،وکارکسب ماهیت و محیطی فردی، عوامل .است مطرح شناخت برای یارزشمند
 بیشتر پژوهشی فعالیت به دغدغه این اما دارند، تأثیر وکار کسب در اخالقی گیریتصمیم به کارآفرینان

 بر مؤثر محیطی عوامل که است شده تالش پژوهش این در ،رو این از .دارد نیاز وکار کسب محیط در
 با و پیمایش روش قالب در ،منظور این به .شوند شناسایی نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم

 وکار کسب 150 حدود مدیران و مالکان گیری تصمیم به مربوط اطالعات ،استاندارد ةپرسشنام ابزار
 های تکنیک از استفاده اب و آوری جمع ،آزمایشگاهی مواد و تجهیزات و ونقلحمل های بخش در نوپا

 محیط دهد می نشان ها یافته .شد تحلیل ساختاری معادالت مدل و فریدمن واریانس تحلیل شامل آماری
 هایوکار کسب فعالیت بر را تأثیر کمترین انسانی –مذهبی محیط و تأثیر بیشترین اجتماعی -فرهنگی

 با ترکیب در باوری فایده استدالل بر مبتنی اخالقی گیریتصمیم ،نتایج براساس ،همچنین .دارند نوپا
 .ددار نوپا هایوکار کسب در را اولویت بیشترین ،وکار کسب اخالق بودن نسبی استدالل
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 مقدمه
 و عمومی های عرصه در کارآفرینان اخالقی گیری تصمیم وضعیت به ،اخیر دهة های پژوهش در

 ،وکار کسب در اخالق رویکرد و مفهوم تعریف دربارة .است شده توجه ایران علمی محافل
به اخالق .است متداول متفاوتی تعاریف و ها دیدگاه دلیل این به و دارد وجود ای  ویژه ابهامات
 «افراد رفتار بر حاکم های ارزش و اصول ةمجموع کاربرد» به ها ارزش منظر از و عمومی صورت

 و قوانین یا ها ارزش ةمجموع به التزام و پایبندی یعنی ،وکار کسب در اخالق .دارد اشاره
 Upadhyay) دهند می جهت وکار کسب در را افراد های فعالیت و ها تصمیم عموماً که استانداردها

& Singh, 2010). با ،مختلف کشورهای و مناطق در است معتقد مشهور اندداقتصا ،سن 
 در «وکار کسب اخالق» .یممواجه وکار کسب در اخالق قواعد و ها ینیآ در تنوع و گوناگونی

 در رفتاری هنجارهای و الگوها بر فرهنگ و شود می دگرگونی و تغییر دچار زمان گذر
 عنوانبه اقتصادی فساد مثال، یارب ؛گذارد می اثر «وکار کسب اخالق» همان یا وکار کسب
 متفاوتی فراوانی و شدت ،روسیه و ایتالیا ژاپن، مانند مختلف کشورهای در غیراخالقی ای مقوله

 اخالقی عمل و اخالقی های گیری تصمیم بر کشورها شرایط دهد می نشان تفاوت این .ددار
 های یافته براساس همچنین، .(Sen, 1997) است گذارتأثیر اساسی صورتبه وکار کسب فعاالن

 به ؛دارند تأثیر کارآفرینان اخالقی های گیری تصمیم بر محیطی شرایط و فردی عوامل ،پژوهشی
 اخالقی قواعد به خود های گیری تصمیم فرایند در کارآفرینان که شوند می موجب ،دیگر بیانی
  (.Ma et al., 2012: 294) زنند باز سر آن از یا دهند نشان تعهد

 ساختارهای ،(1388 وبر،) مذهبی های ارزش ،عام صورت به که دهند می نشان ها پژوهش
 بارکر،) اخالقی قواعد عامالن و اخالقی ساختارهای ،(1362 مونتسکیو،) زمانه سیاسی -اجتماعی

 گیریشکل عمومی های ریشه و ها سرچشمه (1389 یزدی، مصباح) عقل و سنت قرآن، و (1386
 نشان نیز یا ویژه کاربردی های پژوهش همچنین، .شوند می محسوب اخالقی قواعد و ها ینیآ

 ،(Stead et al., 1990) اقتصادی ،(Fritzsche, 1991) سیاسی محیطی عوامل و شرایط که دهند می
 ضعف و شدت و گیریشکل بر (Scott et al., 1993) فرهنگی و (Bommer et al.,1987) اجتماعی

 اخالقی گیری تصمیم تبیین و فهم برای تالش ،بنابراین ؛اثرگذارند وکار کسب در اخالقی قواعد
 و مفید پژوهشی ةدغدغ ،کشورمان محیطی شرایط در نوپا هایوکار کسب مدیران و مالکان
 .رودمی شماربه ای سازنده
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 هشدن توجه نوپا هایوکار کسب در مسئله این به ها پژوهش در تاکنون ،نگارندگان زعمبه

 اقتصادی، محیطی عوامل و شرایط تأثیر میزان ییشناسا ،پژوهش این هدف ،بنابراین ؛است

 هایوکار کسب مدیران و مالکان اخالقی گیری تصمیم بر فرهنگی و مذهبی سیاسی، اجتماعی،

 ط،ومرب های نظریه و پژوهش مرور با ابتدا ،مسئله این به پاسخگویی برای .است ایران در نوپا

 پیمایش روش طریق از سپس و شود می مطرح پژوهشی ةدغدغ این هب طومرب و مناسب یالگوی

 .دشو می آزمون نظر مورد الگوی

 

 پژوهش پیشینة و نظری مبانی

 عوامل اخالقی، گیری تصمیم های دیدگاه متغیر سه شامل ،پژوهش این الگوی اینکه به توجه با

 ارائه متغیرها از هریک هب طومرب های پژوهش و تعاریف ،است وکار کسب عملکرد و محیطی

 های پژوهش به ابتدا .شود فراهم پژوهش های فرضیه ساماندهی برای مناسب فضای تا شوند می

 مختصر طور به پژوهش این در عملکرد ابعاد انتخاب برای «وکار کسب عملکرد» متغیر هب طومرب

 محیطی عوامل و اخالقی های دیدگاه به مربوط یها پژوهش ،ترتیببه سپس و دشو می توجه

 .دنشو می مطرح کارآفرینان اخالقی های گیری تصمیم بر مؤثر

 
 نوپا هایوکار کسب عملکرد :اول بخش

 و یشناسای برای معمول طور به .ندهست تحلیل سطح تابع کارآفرینی حوزة در عملکرد معیارهای

 ،وکار کسب فردی تحلیل سطح به کارآفرینی های پژوهش در عملکرد معیارهای از استفاده

 و آیدیس پژوهش در .(Luke et al., 2007) شود می توجه کالن یا ملی و ای منطقه سازمانی،بین

 برای وکار کسب سود و هسالیان مالی گردش ،وکار کسب اندازة های شاخص ،(2007) 1پراگ

 ةویژ دیدگاه نیز (1996) نورتون و کاپالن .شد استفاده جدید های شرکت عملکرد ارزیابی

 ها آن توجه مورد ابعاد .کردند مطرح هاوکار کسب عملکرد کلیدی های شاخص ةدربار را خود

 معیارهای ،(فعالیت از حاصل سود و گذاری سرمایه بازده) مالی معیارهای :از ندا عبارت

 در جوییصرفه) داخلی هایفرایند معیارهای ،(مشتریان وفاداری و رضایت) گرایی مشتری

                                                            
1. Aidis and Praag 
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 به بخشیتنوع و بازار سهم) یادگیری و رشد معیارهای ،(خدمات /محصوالت کیفیت و ها هزینه

 (.1388 نورتون، و کاپالن) اطالعاتی سیستم وجود کارکنان، رضایت ،(خدمات /محصوالت

 .رندیگمی قرار کار مبنای پژوهش این در شان،جامعیت به توجه با معیارها این
 

 وکار کسب اخالق به رویکردها :دوم بخش

 و تصمیم از متعددی تعاریف با ،دلیلینهمبه .دارد وجود اخالقی عمل دربارة مختلفی های دیدگاه

 ،گراییقانون مانند متفاوتی یاه هواژ ،وکار کسب اخالق تعاریف در .مواجهیم اخالقی کنش

 ندا توجه کانون در انسانی فضایل به توجه و الهی های فرمان به التزام انسانی، های ارزش به پایبندی

 جامعه هر بر حاکم قواعد و اصول به وکار کسب اخالق ،گرایی قانون نگاه پرتو در (.1385 هولمز،)

 .(1385 هولمز،) شود می گفته جامعه آن افراد ای حرفه و اقتصادی های فعالیت رهنمودهای عنوان به

 که دارد اشاره اصولی و استانداردها قوانین، ةمجموع به وکار کسب اخالق که است معتقد لوئیس

 در (.(Lewis, 1985 دنکن می فراهم ویژه شرایط در صادقانه و صحیح تاررف برای رهنمودهایی

 کانون ،ای حرفه و اقتصادی های فعالیت بر حاکم ضوابط و قواعد به پایبندی ه،اشار مورد اریفتع

 تصمیمات و ها فعالیت ةمطالع را وکار کسب اخالق (2004) متن و کرین .هستند اخالقی نگاه توجه

 ینادرست یا یدرست معیار بر ،تعریف این در .اند کرده عریفت ینادرست و یدرست منظر از وکار کسب

 اشارة مورد تعاریف .است شده توجه اخالقی نگاه پرتو در وکار کسب های فعالیت و ها تصمیم

 برای زیر ترکیبی تعریف ،دلیلینهمبه .یستن جامع یکهیچ و دندار یا ویژه توجه کانون ،هریک

 ةمجموع از است عبارت وکار کسب اخالق» :شود می ارائه پژوهش این در ،وکار کسب اخالق

 انسانی های ارزش به پایبندی یا (Lewis, 1985) استانداردها یا قوانین با سازگار رفتارهای و ها تصمیم

(Ferrell & Fraedrich, 1997) برای گیری تصمیم در (1385 ،هولمز ؛1388 )وبر، الهی -دینی و 

 شامل هبرگزید های دیدگاه از ای مجموعه یا یک از منبعث ،وکار کسب ادارة و اندازی راه فرایند

 .(1389 ،یزدی مصباح) یزگاریپره -تقوا و (1385 هولمز،) گرایی نسبی ،شناسی وظیفه ،باوری فایده

 ،انسانی یها ارزش و اصول به پایبندی ،قوانین به پایبندی :دارد وجود مهم ةنکت چند ،تعریف این در

 از اصول یا قوانین استخراج ،وکار کسب فرایند در گیری یمتصم الهی، –دینی یها فرمان به یبندیپا

 .اخالقی های یدگاهد
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 این در که دهند می نشان (Ma et al., 2012) وکار کسب اخالق ةدربار پژوهشی های یافته

 یا تئوری یک بر تأکید با هعمد طور به ،متفاوتی پژوهشی رویکردهای و ها خوشه ،حوزه

 گیری تصمیم ةنظری اجتماعی، قرارداد نظریة :دارند سلطه متعاقب های تئوری از ای مجموعه

 جاری های پژوهش دیگر، بیانی به ؛نفعانذی ةنظری و بنگاه اجتماعی پذیری مسئولیت اخالقی،

 :شوند می تشریح اینجا در که اند یادشده رویکرد چهار از ترکیبی ،وکار کسب اخالق

 رویکرد، این پرتو در :وکار کسب اخالق های پژوهش در اجتماعی قرارداد رویکرد .1

 از انسانی تعامالت و رفتار بر حاکم شمولجهان اصول همان یا دهنده جهت هنجارهای

جهان هنجارهای شدنحاکم ،منظر این از .شوند می منبعث کالن اجتماعی قراردادهای

 .است اخالق گیریشکل یامعنبه ،انسانی تعامالت و رفتار بر شمول

 لزوم بر رویکرد این :وکار کسب اخالق های پژوهش در اخالقی گیری تصمیم رویکرد .2

 گیری شکل یازیربن عنوان به گیری تصمیم فرایند بر حاکم های استدالل و دالیل فهم

 های استدالل ،نگاه نوع این پرتو در .دارد تأکید غیراخالقی و اخالقی رفتارهای

 اصطالح ،دلیلینا به و شوند می متفاوت اخالقی رفتارهای گیری شکل موجب گوناگون

 محسوب ها پژوهش نوع این در ای دغدغه 1«اخالقی رفتارهای -ها استدالل پیوند»

 زیر شرح به اخالقی گیری تصمیم ةدهند شکل های استدالل نوع ،بیترتیندب .شود می

 :(1383 الوانی، ؛Hellriegel et al., 2010) است

 

 2گرایی نتیجه استدالل بر مبتنی اخالقی گیری تصمیم

 برای را نتایج بهترین که دهیم انجام را کاری اگر ،بنابراین ؛دارد پی در یجینتا ،دهیم یم انجام هچهر

 عملی ،دیدگاه این در (.1385 هلمز،) است کار بهترین اخالقی حیث از ،آورد وجود هب ما یا من

اخالقی آنکه برای ،بنابراین ؛ندک حاصل ما یا من برای را دلخواه ةنتیج که شود یم محسوب اخالقی

 فرعی ةنظری دو به دیدگاه این .کنیم توجه آن پیامدهای و نتایج به باید ،کنیم اثبات را عملی بودن

 رفتار فردی، نفع اصالت ةنظری در .جمعی ةفاید اصالت و فردی نفع اصالت :شود یم تقسیم یرز

                                                            
1. reasoning– behavior link 
2. utilitarian 
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به معتقدند نظریه این طرفداران .دارد فرد برای که کرد ارزیابی ای یجهنت دربرابر باید را قبول قابل

 .است مندارزش و پسندیده عملی ،حداکثررساندنبه را آن و رفتن فردی نفع و شخصی سود دنبال

 بیشترین شود یم تالش اما ،ددار اهمیت همچنان یجهنت ،جمعی ةفاید اصالت ةنظری در

 باید تصمیماتی معتقدند اشاره مورد ةنظری طرفداران .شود حاصل افراد بیشترین برای منفعت

  (.Ferrell & Fraedrich, 1997) کند حداکثر را کل منفعت که شود اتخاذ

 
 افراد حقوق رعایت به اخالقی تعهد استدالل بر مبتنی اخالقی گیری تصمیم

 مندارزش مخلوقاتی به را ها آن که هستند «1انسانی کرامت» نامبه ذاتی یارزش واجد ها انسان

 دلیلینا به و دارد ارزش و اهمیت ها انسان نأش و کرامت ،دیدگاه این براساس .کند یم تبدیل

 برای جدی ای وظیفه ،نگاه این اساسبر .کنیم برخورد وسیله یا هدف یک عنوانبه افراد با نباید

 یمدار برعهده دیگران به رساندنآسیب از اجتناب و حقوق به احترام رفاه، بهبود نیکوکاری،

 و بود قائل ارزش و حرمت انسانی افراد تمام برای باید ،دیدگاه این در (.1387 ریچلز،)

 و گرفت نادیده جمع برای تصمیم یک ةنتیج ارزشمندبودن دلیل هب را انسان یک حق توان ینم

 نامند یم نیز «انسانی کرامت» یا «انسانی یها ارزش» را دیدگاه این ،رواین از .کرد پایمال

(Ferrell & Fraedrich, 1997). 

 
 اخالقی قواعد 2گرایی نسبی استدالل بر مبتنی اخالقی گیری تصمیم

 متفاوت ،وضعیتی هر در اخالقی یها گزاره و شود یم شرایط تابع اخالق ،دیدگاه این در

 و مردود پزشکی و معلمی یها حرفه برای تبلیغات یا دوره در مثال، برای ؛بود خواهند

 به تر مناسب مشتریان جذب و یشناسای برای ها گروه این امروزه اما ،شد یم شمرده غیراخالقی

 و ها سازمان معتقدند گرایان ینسب .شود ینم محسوب غیراخالقی موضوع این و پردازند یم تبلیغ

 در دید باید ،بنابراین ؛اند یدگرگون درحال همیشه شرایط و مقتضیات و تغییرند درحال جوامع

 و ولاص عنوانبه را اجماعی نظر همان و دارد وجود اجماع موردی چه در شرایطی و دوره هر

 (.Ferrell & Fraedrich, 1997) یرفتپذ اخالقی قواعد
                                                            
1. human dignity 
2. Relativism 
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 1پرهیزگاری و تقوا استدالل بر مبتنی اخالقی گیری تصمیم

 .مواجهیم الهی های فرمان و انسانی فضایل شامل فکری شاخة دو با ضمنی صورت به ،دیدگاه این در

 انسان بودنخوب و منشیبزرگ هب طومرب های ویژگی و ها خصلت اب ،انسانی فضایل دیدگاه در

 ،داریامانت و شجاعت ،مهربانی ،درستکاری صداقت، ،راستگویی مانند یهای خصلت .داریم سروکار

 و نادرستی فریبکاری، دروغگویی، مانند مواردی ها آن درمقابل و شوند می محسوب اخالقی قواعد

 الهی، یا دینی های فرمان دیدگاه در .روند می شماربه اخالقیغیر قواعد و ضدارزش ،شکنی پیمان

 ما بر را آن دادنانجام خداوند هرچه به التزام .است زیستناخالقی معنایبه الهی های فرمان به التزام

 (.1385 ،هولمز) شود می محسوب اخالقی عمل ،است دهکر نهی یا داشته مقرر

 ،سوم رویکرد در :وکار کسب اخالق های پژوهش در اجتماعی پذیری مسئولیت رویکرد .3

 این در .شود می تأکید کلیدی پژوهشی دغدغة عنوان به جامعه در وکار کسب نقش بر

 ها بنگاه اجتماعی عملکرد مختلف ابعاد ةدربار هایی پژوهش شود می تالش ،رویکرد

 اخالقی ،قانونی اقتصادی، مانند ها بنگاه اجتماعی های مسئولیت انواع بین و شود انجام

 (.Ma et al., 2012) شود ایجاد تمایز ...و

 دو به ها بنگاه نظریه، این پرتو در :وکار کسب اخالق های پژوهش در نفعان ذی رویکرد .4

 محدود نگاه منظر از ها بنگاه .کنند می یشناسای را خود نفعانذی ،وسیع و محدود شیوة

 نحوی به که دنکن توجه ها آن به و کنند یشناسای را نفعانیذی فقط کنند می تالش

 پرتو در ،نهمچنی .بپذیرند تأثیر آن از یا بگذارند اثر سازمان اهداف به نیل بر توانند می

 فقط نه و شرکت موفقیت هب مربوط های سازمان و ها گروه ،افراد تمام ،وسیع ینگاه

 ،وکار کسب نفعانذی و اخالق پیوند هب طومرب های پژوهش در .ندشو می یشناسای اهداف

 به ابزاری اخالقی قواعد و نفعانذی به تجویزی -هنجاری اخالقی قواعد رویکرد دو از

  (.Ma et al., 2012) کنند می استفاده نفعانذی

 نوع چهار بر مبتنی اخالقی گیری تصمیم رویکرد بخش، این در یادشده مطالب به توجه با .5

به پرهیزگاری و تقوا بر مبتنی رویکرد و گرایینسبی گرایی،وظیفه گرایی،نتیجه استدالل

 .گرفت قرار پژوهش فعالیت ةپای عنوان

                                                            
1. Virtue Ethics 
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 وکار کسب در اخالقی گیری تصمیم بر مؤثر محیط :سوم بخش

 جامعه فرهنگ یقلمرو در یفرهنگ یا مقوله عنوانبه اخالق مفهوم درمورد شمندانیاند

 اب ،فرهنگ کی در یاخالق قواعد و استانداردها معتقدند منظرنیا از و ندکن یم پژوهش

 گر،ید یانیببه ؛(Sen, 1997) دارند تفاوت گریدکی با مختلف یها زمان در و گرید یها فرهنگ

 ،منظر نیا از (.Hunt & Vitell, 2006) کنند یم قلمداد یفرهنگ یموضوع را یاخالق یها تفاوت

 ،ژهیو یموضوع درمورد ای عام صورت به جامعه کی در اخالق بیتخر و تکامل ،یریگ شکل

 کهاین یعنی ینگاه نیچن .شود یم محسوب فرهنگ یدگرگون و یریگ شکل همان اصل در

 .است وکار کسب فرهنگ همان اصل در وکار کسب اخالق

 پرسش این گوناگون، جغرافیایی قلمروهای و ها فرهنگ در اخالقی رفتار تفاوت به توجه با

 گیری شکل و ساخت فرایند و منشأ ،دیگر بیانی به چیست؟ تفاوت این دالیل که شود می مطرح

 ؟ندیاب می تکامل و شوند می بازآفرینی چگونه اخالقی قواعد چیست؟ جامعه در اخالقی قواعد

 شامل یفرایند اخالقی قواعد گیری شکل مختلف، های دیدگاه و ها نظریه پرتو در یقین به

 نهایی وردادست و محصول اخالقی قواعد که هاست آن بین تعاملی و مند نظام روابط و رخدادها

 های دیدگاه اخالقی قواعد گیری شکل چگونگی ةدربار مختلف اندیشمندان .است فرایند این

 وبر،) مذهبی یها ارزش عام صورت به دهند یم نشان هاآن یها پژوهش .اند کرده مطرح را زیر

 عامالن و اخالقی ساختارهای ،(1362 مونتسکیو،) زمانه سیاسی -اجتماعی ساختارهای (،1388

 و ها سرچشمه ،(1389 ،یزدی مصباح) عقل و سنت قرآن، ،(1386 بارکر،) اخالقی قواعد

 یها پژوهش همچنین، .شوند یم محسوب اخالقی قواعد یریگ شکل عمومی های یشهر

 ,Fritzsche) سیاسی مانند محیطی عوامل و شرایط که دهند یم نشان نیز یا ویژه کاربردی

 Scott et) فرهنگی و (Bommer et al., 1987) اجتماعی ،(Stead et al., 1990) اقتصادی ،(1991

al., 1993) زالی،) نداثرگذار وکار کسب در اخالقی قواعد ضعف و شدت و یریگ شکل بر 

 .(1 )جدول (1391
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 هاوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم بر مؤثر عوامل ةدربار وهشیژپ های یافته .1 جدول

 نظری های یافته پژوهشگر

Bommer et al., 
1987 

 یک شخصی و تخصصی کاری، قانونی، و دولتی اجتماعی، های محیط
 در غیراخالقی و اخالقی رفتار بر که هستند عواملی جمله از گیرنده تصمیم
 .ندگذار می تأثیر وکار کسب

Fritzsche,1991 
 که دهند می قرار خود اخالقی گیری تصمیم ةپای را یالگوی ،وکار کسب در افراد

 .باشد هگرفت نظررد تصمیم ابعاد عنوانبه را اجتماعی و اقتصادی سیاسی، محیط

Stead et al., 1990 
 .است یاخالق یریگ میتصم بر مؤثر یخارج عوامل از یجزئ ،یاقتصاد طیشرا

 .دارد ریتأث وکار کسب در فرد یها یریگ میتصم بر زین یاخالق یها دگاهید

Hunt & Vitell, 
2006 

 فرد و گذارد می تأثیر آن پیامدهای و ها گزینه اخالقی، مشکل درک بر فرهنگ
 های قضاوت ،مندیغایت و افراد حقوق رعایت به اخالقی تعهد دیدگاه براساس
 .دهد می انجام را اخالقی

 

 اخالقی گیری تصمیم محیطی، عوامل مانند متغیر دسته سه ،ها پژوهش این های یافته براساس

 های فرضیه و پژوهش الگوی به دهی شکل برای هاوکار کسب عملکرد ،وکار کسب فرایند در

 شامل همقول سه در اخالقی گیری یمتصم بر مؤثر محیطی عوامل و شد گرفته کاربه پژوهش

 انتخاب اجتماعی -یفرهنگ محیط و مذهبی -یانسان یها ارزش اقتصادی، -سیاسی محیط

 ی،مشتر مالی، استدالل نوع چهار پرتو در ،وکار کسب در اخالقی گیری یمتصم .شدند

 ابعاد ینا از وکار کسب ملکردع ،درنهایت .است توجه مورد اخالقی یادگیریرشد و  یندها،فرا

 .شد گرفته درنظر

 

 
 

 پژوهش الگوی. 1 شکل

 

 اجتماعی –اقتصادی محیط

 اجتماعی –فرهنگی محیط

 مذهبی –انسانی هایارزش

 :محیطی عوامل

 اخالقی گیریتصمیم 
 نوپا وکارهایکسب در 
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 پژوهش های فرضیه
 :شوند می مطرح زیر های فرضیه ،اشاره مورد الگوی براساس

 هایوکار کسب عملکرد و اخالقی گیری تصمیم بر تفکیک به گانه سه محیطی عوامل .1

 .دارند مثبت تأثیر نوپا

 هایوکار کسب فرایند در اخالقی گیری تصمیم بر حاکم های استدالل میانگین رتبة بین .2

 .دارد وجود معناداری تفاوت نوپا

 هایوکار کسب فرایند در اخالقی گیری تصمیم بر مؤثر محیطی شرایط میانگین رتبة بین .3

 .دارد وجود معناداری تفاوت نوپا

 

 تحقیق روش
 استفاده ها داده آوری جمع برای استاندارد پرسشنامة روش از و است پیمایشی نوع از حاضر تحقیق

 دو از ،آماری ةنمون انتخاب برای .هستند پژوهش این آماری ةجامع ،نوپا کارآفرینان .است هشد

 تأسیس مدت و باشند وکار کسب تمام یا بخشی مالک ،پاسخگویان :شد استفاده زیر شاخص

 هایوکار کسب صاحبان بین پرسشنامه 250 .(1391 زالی،) باشد ماه 42 از کمتر هاآن وکار کسب

 های توانمندی نمایشگاه اولین در تولیدی و خدماتی بازرگانی، صنایع و ها بخش در فعال نوپای

 آزمایشگاهی مواد و تجهیزات نمایشگاه و ریلی صنایع و ونقل حمل نمایشگاه ایران، صادراتی

 60 برگشتی میزان با) پرسشنامه 150 ،نهایتدر و شد توزیع ساده تصادفی شیوة به ایران ساخت

 ،محیطی عوامل بخش سه دارای پرسشنامه وهش،ژپ الگوی براساس .شد آوری جمع (درصد

 از ،محیطی عوامل بخش برای .است وکار کسب عملکرد و اخالقی گیری تصمیم های دیدگاه

 و اقتصادی ،سیاسی تحوالت پژوهش ،(9 :1391 ،زالی) کارآفرینی جهانی بان دیده الگوی

 و بالدوف باز اقتصاد در صادرات عملکرد بر مؤثر عوامل پژوهش ،(1997) انگلهارت فرهنگی

 های ایدئولوژی ابعاد پژوهش ،(1391) ایران وکار کسب محیط پایش گزارش ،(2000) همکاران

 برای .شد استفاده (1980) هافستد پژوهش از فرهنگ ابعاد و (1961) میدلتون و پوتنی مذهبی

 گیری اندازه برای چندبعدی مقیاس رةدربا (1992) هنسن ژوهشپ از ،اخالقی گیری تصمیم بخش

 پژوهش ،بازاریابی اخالق تئوری ةدربار (1990) مارکس مایوو پژوهش از ،وکار کسب اخالق
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 پرهیزگاری و تقوا بر مبتنی اخالق مقیاس و( 1990) ورسیسف اخالقی های ایدئولوژی به مربوط

 های پژوهش های شاخص ،عملکرد بخش های پرسش برای .شد استفاده( 2003) هیمن و نشاناها

 روایی بررسی منظوربه .ندشد گرفته کاربه( 1996) همکاران و مورفی و( 1996) نورتن و کاپالن

 واریانس میانگین .شد اصالح خبرگان یاهنظر از استفاده با اولیه ةپرسشنام ابتدا محتوا،

 تمامی برای همگرا روایی ،بنابراین ؛است 5/0 از باالتر تحقیق های سازه تمامی برای شده استخراج

 های سازه تمامی برای شدهاستخراج واریانس میانگین جذر ،همچنین .است تأیید مورد هاسازه

 ،بنابراین و ستباال تحقیق مدل در موجود های سازه سایر با ها سازه همبستگی با مقایسه در تحقیق

 محاسبه 948/0 هپرسشنام کرونباخ آلفای ،همچنین .دشو می تأیید تحقیق های سازه واگرای روایی

 معادالت مدل و فریدمن آزمون از پژوهش، اهداف راستای در تحقیق های داده تحلیل برای .دش

 .شد استفاده ساختاری

 

 پژوهش های یافته
 یدارا درصد 46 با ،ماه 6 از مترک عمر طول با ارکوسبک دارای پاسخگویان پژوهش، این در

 30 از شتریب عمر طول با ارکوسبک دارای پاسخگویان ةنمون ،نیهمچن .هستند یفراوان نیشتریب

 تولیدی یارهاکوسبک دارای پاسخگویان نمونة .اندیفراوان نیمترک یدارا درصد 7/2 با ،ماه

 .اند نامشخص بقیه و درصد 15 بازرگانی ،درصد 39 خدماتی ،درصد 46

 نوپا هایوکار کسب عملکرد و اخالقی گیری تصمیم بر تفکیک به گانه سه محیطی عوامل .1

 .دارند مثبت تأثیر

 دو ضربحاصل جذر از ،PLS افزار نرم در مفهومی مدل بودنمناسب کلی ارزیابی منظور به

 درواقع) ها سازه نیب همبستگی ضرایب دوم توان نیانگیم و تجمعی شاخص نیانگیم شاخص

 این اگر. است (GoF) برازش کوییین انگریب که شد استفاده (شاخص دو این هندسی نیانگیم

 مدل در .است معنادار کلی صورت به مدل گفت توان می ،شود 36/0 از تربزرگ مقدار

 برازش دارای مدل کل گفت توان می ،بنابراین ؛شد محاسبه GoF، 4138/0 مقدار ،پژوهش

 محیطی، عوامل گفت توان می (1 شکل) ساختاری مدل آزمون نتایج براساس .است مناسب

 مراحل در اخالقی گیری تصمیم بر( T =771/10> 96/1) دار معنی و( γ =515/0) مثبت تأثیر
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 بر نیز وکار کسب ةگانسه مراحل در اخالقی های گیری تصمیم و دندار وکار کسب گانة سه

 .گذارند می( T =326/5 > 96/1) دار معنی و( = 510/0γ) مثبت تأثیر وکار، کسب عملکرد

 تغییرات درصد 26 فقط دهد می نشان که است 265/0 ،پژوهش این در RSQ عدد

 وکار کسب استقرار ،ها ایده ارزیابی شامل وکار کسب ةگانسه مراحل در اخالقی گیری تصمیم

 تغییرات درصد 73 حدود و ندنظر مورد محیطی عوامل از تأثرم فروش و بازاریابی و

 .پذیرند می تأثیر متغیرها سایر از ،وکار کسب گانةسه مراحل در اخالقی گیری تصمیم

 نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم بر مؤثر محیطی شرایط میانگین ةرتب بین .2

 .دارد وجود معناداری تفاوت

 عدد .است 13 آزادی ةجدر و 008/944 کای نشانة ،فریدمن واریانس تحلیل آزمون نتایج

 وجود فرض ،است تر کوچک (05/0) خطا میزان از چون و است 00/0 آزمون داری معنی

 در اخالقی گیری تصمیم هب طومرب محیطی شرایط میانگین ةرتب بین معنادار تفاوت

 در اخالقی گیری تصمیم بر مؤثر محیطی شرایط ،بنابراین ؛شود می تأیید نوپا هایوکار کسب

 ،(691/3) اجتماعی –فرهنگی محیط :اند شده بندی رتبه زیر شرحبه نوپا هایوکار کسب فرایند

 (.225/2) مذهبی -انسانی های ارزش و (788/2) سیاسی -اقتصادی محیط

 مذهبی -انسانی های ارزش و بیشترین ،اجتماعی –فرهنگی محیط شده، اشاره موارد براساس

 نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم زمینة در محیطی های مؤلفه رب را تأثیر کمترین

 .دندار

 اخالقی گیری تصمیم بر مؤثر اجتماعی -فرهنگی محیط های شاخص میانگین ةرتب بین. 1-2

 .دارد وجود معناداری تفاوت نوپا هایوکار کسب در

 براساس .است 6 آزادی ةدرج و 936/494 کای گرنشان ،فریدمن واریانس تحلیل آزمون نتایج

 فرض ،است تر کوچک (05/0) خطا میزان از چون و است 00/0 ،داریمعنی عدد ،آزمون این

 هب طومرب اجتماعی –فرهنگی محیط های شاخص میانگین ةرتب بین معنادار تفاوت وجود

 پژوهش، های یافته تحلیل براساس .شود می تأیید نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم

 عامل و (99/6) رتبه باالترین دارای نهادی گرایی جمع عامل ،اجتماعی –فرهنگی عوامل بین

 در اخالقی گیری تصمیم حوزة در (1/2) رتبه ترین پایین دارای ،یثبات بی از اجتناب
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 اجتماعی جایگاه :از ندا عبارت اهمیت ترتیببه ها مؤلفه سایر .هستند نوپا هایوکار کسب

 .وکار کسب اجتماعی جایگاه و ییگراانسان پرستی،میهن خانواده، نقش ،وکار کسب مالکیت

 اخالقی گیری تصمیم بر مؤثر سیاسی –اقتصادی محیط های شاخص میانگین ةرتب بین. 2-2

 .دارد وجود معناداری تفاوت نوپا هایوکار کسب در

 3 آزادی ةدرج و 304/24 مربع کای دهد می نشان فریدمن واریانس تحلیل آزمون نتایج

 (05/0) خطا میزان از چون و است 00/0 داریمعنی عدد ،فریدمن آزمون براساس .است

 –اقتصادی محیط های شاخص میانگین ةرتب بین معنادار تفاوت وجود فرض ،است تر کوچک

 به توجه با .شود می تأیید نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم هب طومرب سیاسی

 های تحریم اعمال عامل و (71/2) میانگین ةرتب باالترین دارای «تورم نرخ» ،پژوهش های یافته

 .است (27/2) میانگین ةرتب ترین پایین دارای کشورمان علیه المللی بین

 بر مؤثر مذهبی -انسانی های ارزش به مربوط های شاخص میانگین ةرتب بین .2-3

 .دارد وجود معنادار تفاوت نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم

 3 آزادی ةدرج و 31/40 مربع کای که دهد می نشان فریدمن واریانس تحلیل آزمون نتایج

 فرض ،است تر کوچک (05/0) خطا میزان از چون و است 00/0 آزمون داری معنی عدد .است

 هب طومرب مذهبی -انسانی های ارزش های شاخص میانگین ةرتب بین معنادار تفاوت وجود

 ،پژوهش های یافته اساسبر .شود می تأیید نوپا هایوکار کسب فرایند در اخالقی گیری تصمیم

 و (25/2) اهمیت بیشترین دارای ،افراد ةروزمر و واقعی زندگی در دعا تأثیر به باور شاخص

 اخالقی گیری تصمیم زمینة در (66/1) اهمیت کمترین دارای قیامت روز وجود به باور شاخص

 .ستنوپا هایوکار کسب

 نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم بر حاکم های استدالل میانگین ةرتب بین .3

 .دارد وجود معنادار تفاوت

 11 آزادی ةدرج و 190/430 مربع کای دهد می نشان فریدمن واریانس تحلیل آزمون نتایج

 فرض ،است تر کوچک (05/0) خطا میزان از چون و است 00/0 آزمون داری معنی عدد .است

 در اخالقی گیری تصمیم بر حاکم های استدالل میانگین ةرتب بین معنادار تفاوت وجود

 هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم بر حاکم های استدالل .شود می تأیید نوپا هایوکار کسب
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 پرهیزگاری و تقوا بر مبتنی دیدگاه ،(81/3) باوریفایده دیدگاه :شدند بندیرتبه زیر شرحبه نوپا

فایده دیدگاه ،اساساینبر (.89/1) گرایی نسبی دیدگاه و (75/2) شناسی وظیفه دیدگاه ،(15/3)

 در اخالقی های تصمیم بر حاکم ةرتب ترینکم دارای گرایی نسبی دیدگاه و استدالل برترین باوری

 .روندمی شماربه نوپا هایوکار کسب

 ،اخالق گرایینسبی و باوریفایده های دیدگاه دهند می نشان پژوهش های یافته ،همچنین

 .دندار نوپا هایوکار کسب ةگانسه مراحل در ها گیری تصمیم در را کاربرد بیشترین

 

 
 پژوهش نهایی الگوی. 2 شکل

 

 گیری نتیجه
 این در نوپا، هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم رد محیطی عوامل مهم نقش به توجه با

 دسته سه اولویت و تحقیق ةپیشین مرور با ،منظوریندب .شد پرداخته عوامل این بررسی به مقاله

 دهنوپاآزمو کارآفرینان ةجامع در عوامل این ،اخالقی گیری تصمیم هب طومرب محیطی عامل

 .شدند

 و اخالقی گیری تصمیم -محیطی عوامل همان یا پژوهش الگوی ةدربار پژوهش نتایج

 گیری تصمیم بر داری معنی و مثبت تأثیر محیطی، عوامل دهد می نشان وکار کسب عملکرد

 ةگان سه مراحل در اخالقی های گیری تصمیم و دندار وکار کسب ةگانسه مراحل در اخالقی

RSQ=0/265 

 عوامل
 محیطی

 عملکرد

0/515 

(10/771) 

 

0/510 
(5/326) 

 

 گیریتصمیم 
 اخالقی

RSQ=0/260 
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 مربو پژوهش .دنارگذمی دار معنی و مثبت تأثیر تفکیکبه وکار، کسب عملکرد بر نیز وکار کسب

 تأثیر نیز (1986) ویتل و هانت و (1990) همکاران و استید ،(1991) فریتزچ ،(1987) همکاران و

 در اما ،کردند بیان اخالقی گیری تصمیم بر عام صورت به را عوامل از دسته این معنادار و مثبت

 بررسی نوپا هایوکار کسب فرایند در اخالقی گیری تصمیم بر عوامل این تأثیر حاضر پژوهش

 ای رابطه وکار کسب عملکرد و اخالقی گیری تصمیم بین دهند می نشان ها پژوهش این نتایج .شد

 طوربه مدل یک در بخش سه این که است پژوهش این در فقط ،واقعدر اما ،دارد وجود مثبت

 .است شده بررسی نوپا هایوکار کسب در همزمان

 (دوم ةفرضی) اخالقی گیری تصمیم بر مؤثر محیطی عوامل بندیاولویت تحلیل نتایج ،همچنین

 انسانی -مذهبی های ارزش و سیاسی -اقتصادی محیط اجتماعی، -فرهنگی محیط دهد می نشان

 .دارند نوپا هایوکار کسب صاحبان اخالقی گیری تصمیم در را اولویت بیشترین ترتیببه

 نهادی، ییگراجمع شامل ها محیط از هریک های مجموعهزیر های شاخص ترتیببه ،همچنین

 نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم با را ارتباط بیشترین ،دعا تأثیر به باور و تورم نرخ

 ساختارهای مذهبی، های ارزش ،عام طوربه دهند می نشان نیز پیشین های پژوهش های یافته .دارند

 ،عقل و سنت قرآن، ،اخالقی قواعد عامالن و اخالقی ساختارهای ،زمانه سیاسی -اجتماعی

 همچنین، .شوند یم محسوب اخالقی قواعد یریگ شکل عمومی های یشهر و ها سرچشمه

 ضعف و شدت و یریگ شکل بر محیطی عوامل دهند یم نشان نیز یا ویژه کاربردی یها پژوهش

 عوامل یرتأث به ذکرشده یها پژوهش ،دیگر بیانی به ؛اثرگذارند هاوکار کسب در اخالقی قواعد

 ابعاد اولویت به ،پژوهش این در اما ،اند دهکر توجه اخالقی قواعد گیریشکل بر اشاره مورد

 از باالتر اجتماعی –فرهنگی محیط اهمیت ،همچنین .شد توجه ها آن یها مجموعهزیر و محیط

 .شود یم محسوب یمهم نظری ةیافت که شد مطرح محیطی ابعاد سایر

 ،(سوم ةفرضی) وکار کسب در اخالقی گیری تصمیم بر حاکم های استدالل بندیاولویت ةدربار

 مدیران و مالکان توجه مورد استدالل و منطق برترین ،باوریفایده دیدگاه دهند می نشان ها یافته

 مالکان و مدیران برای ،دیگر بیانی به ؛است اخالقی گیری تصمیم برای نوپا هایوکار کسب

 مانند ها منطق و معیارها سایر با مقایسه در «ها تصمیم وردهایادست و نتایج» معیار نوپا هایوکار کسب

 .است برخوردار باالتری اهمیت از ...و ها انسان نأش و کرامت رعایت دینی، –الهی های فرمان به التزام
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 فرایند تفکیکی مراحل در متداول های استدالل ،پژوهش این های یافته از دیگر یکی

 زمینه این در پژوهش های یافته .است نبوده پژوهش سایر توجه کانون که ستا وکار کسب

 باالترین از «وکار کسب اخالق بودننسبی و باوریفایده» های استدالل ترکیب دهد می نشان

 جریان در» باور و استدالل حاکمیت .است برخوردار نوپا هایوکار کسب در کاربرد و اهمیت

 نسبی وکار کسب اخالق و است مهم نتیجه کنید، توجه فایده به وکار کسب در گیری تصمیم

 تقوای و انسانی کرامت انسانی، فضایل های استدالل و باورها ،بلندمدت در و تدریجبه ،«است

 در .کندمی تخریب ،درنهایت و دهدمی هجلو اهمیتکم نوپا هایوکار کسب در را الهی

 و مادی ،جامعه یهاوردادست باشد، نداشته پیوند الهی اخالق اب باوریفایده نگاه که ای جامعه

 .بود خواهد الهی و دینی فرهنگ از تهی

 

 پیشنهادها
 :شود می مطرح پژوهش سطح دو در پیشنهاد ،ها یافته براساس

 هایوکار کسب در تطبیقی صورت به الگو این شود می توصیه پژوهش الگوی زمینة در .1

 ؛دشو مطالعه بزرگ و سریع رشد با و متوسط ،نوپا شامل مختلف

 با «نهادی ییگراجمع» شاخص و اجتماعی –فرهنگی محیط زیاد ارتباط و اهمیت به توجه با .2

 این در تری عمیق های پژوهش شود می پیشنهاد نوپا هایوکار کسب در اخالقی گیری تصمیم

 ؛گیرد انجام غیرهمگن و همگن آماری های نمونه در و متفاوت تحقیق های روش با زمینه

 بیشترین ،سیاسی -اقتصادی محیط های شاخص میان از تورم نرخ پژوهش، نتایج براساس .3

 سبب عامل این .دارد نوپا هایوکار کسب صاحبان اخالقی گیری تصمیم در را اولویت

 از ،کاال ةشدتمام بهای افزایش مانند یدالیل به نوپا هایوکار کسب صاحبان شود می

 شود می پیشنهاد ،رواین از .بکاهند خود خدمات یا محصوالت کمیت و کیفیت

 مالکان و مدیران اخالقی گیری تصمیم بر تورم نرخ تأثیر ةدربار مستقلی های پژوهش

 برای یمناسب سیاسی -اقتصادی های سیاست مسئوالن، همچنین .دگیر انجام وکار کسب

 صاحبان غیراخالقی های گیری تصمیم از تا نندک اجرا و تدوین تورم نرخ کنترل

 ؛شود جلوگیری فزاینده تورمی فضای در نوپا هایوکار کسب
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 جمله از ،افراد ةروزمر و واقعی زندگی در دعا تأثیر به باور دهد می نشان ها یافته .4

 با را ارتباط و اولویت بیشترین که است فرهنگی -اجتماعی محیط های شاخص

 در شود می پیشنهاد ،رواین از .دارد نوپا هایوکار کسب صاحبان اخالقی گیری تصمیم

 در الهی –دینی اخالق های مؤلفه سایر یوردهاادست و فرایند زمینه، به ها پژوهش

 .شود توجه وکار کسب
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