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چکیده
وضعیت و کیفیت تصمیمگیری اخالقی کارآفرینان ،یکی از مقولهها و دلنگرانیهای مهم در حوزة
عمومی کشورمان محسوب میشود و در محافل علمی و پژوهشی کشور نیز بهعنوان دغدغة پژوهشی
ارزشمندی برای شناخت مطرح است .عوامل فردی ،محیطی و ماهیت کسبوکار ،بر التزام و پایبندی
کارآفرینان به تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار تأثیر دارند ،اما این دغدغه به فعالیت پژوهشی بیشتر
در محیط کسبوکار نیاز دارد .از اینرو ،در این پژوهش تالش شده است که عوامل محیطی مؤثر بر
تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا شناسایی شوند .بهاینمنظور ،در قالب روش پیمایش و با
ابزار پرسشنامة استاندارد ،اطالعات مربوط به تصمیمگیری مالکان و مدیران حدود  150کسبوکار
نوپا در بخشهای حملونقل و تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ،جمعآوری و با استفاده از تکنیکهای
آماری شامل تحلیل واریانس فریدمن و مدل معادالت ساختاری تحلیل شد .یافتهها نشان میدهد محیط
فرهنگی -اجتماعی بیشترین تأثیر و محیط مذهبی– انسانی کمترین تأثیر را بر فعالیت کسبوکارهای
نوپا دارند .همچنین ،براساس نتایج ،تصمیمگیری اخالقی مبتنیبر استدالل فایدهباوری در ترکیب با
استدالل نسبیبودن اخالق کسبوکار ،بیشترین اولویت را در کسبوکارهای نوپا دارد.
واژههای کلیدی :تصمیمگیری اخالقی ،عوامل محیطی ،کسبوکارهای نوپا.
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مقدمه
در پژوهشهای دهة اخیر ،به وضعیت تصمیمگیری اخالقی کارآفرینان در عرصههای عمومی و
محافل علمی ایران توجه شده است .دربارة تعریف مفهوم و رویکرد اخالق در کسبوکار،
ابهامات ویژهای وجود دارد و بهایندلیل دیدگاهها و تعاریف متفاوتی متداول است .اخالق به
صورت عمومی و از منظر ارزشها به «کاربرد مجموعة اصول و ارزشهای حاکم بر رفتار افراد»
اشاره دارد .اخالق در کسبوکار ،یعنی پایبندی و التزام به مجموعة ارزشها یا قوانین و
استانداردها که عموماً تصمیمها و فعالیتهای افراد را در کسبوکار جهت میدهند
)Singh, 2010

(Upadhyay

& .سن ،اقتصاددان مشهور معتقد است در مناطق و کشورهای مختلف ،با

گوناگونی و تنوع در آیینها و قواعد اخالق در کسبوکار مواجهیم« .اخالق کسبوکار» در
گذر زمان دچار تغییر و دگرگونی میشود و فرهنگ بر الگوها و هنجارهای رفتاری در
کسبوکار یا همان «اخالق کسبوکار» اثر میگذارد؛ برای مثال ،فساد اقتصادی بهعنوان
مقولهای غیراخالقی در کشورهای مختلف مانند ژاپن ،ایتالیا و روسیه ،شدت و فراوانی متفاوتی
دارد .این تفاوت نشان میدهد شرایط کشورها بر تصمیمگیریهای اخالقی و عمل اخالقی
فعاالن کسبوکار بهصورت اساسی تأثیرگذار است ( .)Sen, 1997همچنین ،براساس یافتههای
پژوهشی ،عوامل فردی و شرایط محیطی بر تصمیمگیریهای اخالقی کارآفرینان تأثیر دارند؛ به
بیانی دیگر ،موجب میشوند که کارآفرینان در فرایند تصمیمگیریهای خود به قواعد اخالقی
تعهد نشان دهند یا از آن سر باز زنند (.)Ma et al., 2012: 294
پژوهشها نشان میدهند که بهصورت عام ،ارزشهای مذهبی (وبر ،)1388 ،ساختارهای
اجتماعی -سیاسی زمانه (مونتسکیو ،)1362 ،ساختارهای اخالقی و عامالن قواعد اخالقی (بارکر،
 )1386و قرآن ،سنت و عقل (مصباح یزدی )1389 ،سرچشمهها و ریشههای عمومی شکلگیری
آیینها و قواعد اخالقی محسوب میشوند .همچنین ،پژوهشهای کاربردی ویژهای نیز نشان
میدهند که شرایط و عوامل محیطی سیاسی ( ،)Fritzsche, 1991اقتصادی (،)Stead et al., 1990
اجتماعی ( )Bommer et al.,1987و فرهنگی ( )Scott et al., 1993بر شکلگیری و شدت و ضعف
قواعد اخالقی در کسبوکار اثرگذارند؛ بنابراین ،تالش برای فهم و تبیین تصمیمگیری اخالقی
مالکان و مدیران کسبوکارهای نوپا در شرایط محیطی کشورمان ،دغدغة پژوهشی مفید و
سازندهای بهشمار میرود.
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بهزعم نگارندگان ،تاکنون در پژوهشها به این مسئله در کسبوکارهای نوپا توجه نشده
است؛ بنابراین ،هدف این پژوهش ،شناسایی میزان تأثیر شرایط و عوامل محیطی اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و فرهنگی بر تصمیمگیری اخالقی مالکان و مدیران کسبوکارهای
نوپا در ایران است .برای پاسخگویی به این مسئله ،ابتدا با مرور پژوهش و نظریههای مربوط،
الگویی مناسب و مربوط به این دغدغة پژوهشی مطرح میشود و سپس از طریق روش پیمایش
الگوی مورد نظر آزمون میشود.
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
با توجه به اینکه الگوی این پژوهش ،شامل سه متغیر دیدگاههای تصمیمگیری اخالقی ،عوامل
محیطی و عملکرد کسبوکار است ،تعاریف و پژوهشهای مربوط به هریک از متغیرها ارائه
میشوند تا فضای مناسب برای ساماندهی فرضیههای پژوهش فراهم شود .ابتدا به پژوهشهای
مربوط به متغیر «عملکرد کسبوکار» برای انتخاب ابعاد عملکرد در این پژوهش بهطور مختصر
توجه میشود و سپس بهترتیب ،پژوهشهای مربوط به دیدگاههای اخالقی و عوامل محیطی
مؤثر بر تصمیمگیریهای اخالقی کارآفرینان مطرح میشوند.
بخش اول :عملکرد کسبوکارهای نوپا

معیارهای عملکرد در حوزة کارآفرینی تابع سطح تحلیل هستند .بهطور معمول برای شناسایی و
استفاده از معیارهای عملکرد در پژوهشهای کارآفرینی به سطح تحلیل فردی کسبوکار،
بینسازمانی ،منطقهای و ملی یا کالن توجه میشود ( .)Luke et al., 2007در پژوهش آیدیس و
پراگ ،)2007( 1شاخصهای اندازة کسبوکار ،گردش مالی سالیانه و سود کسبوکار برای
ارزیابی عملکرد شرکتهای جدید استفاده شد .کاپالن و نورتون ( )1996نیز دیدگاه ویژة
خود را دربارة شاخصهای کلیدی عملکرد کسبوکارها مطرح کردند .ابعاد مورد توجه آنها
عبارتاند از :معیارهای مالی (بازده سرمایهگذاری و سود حاصل از فعالیت) ،معیارهای
مشتریگرایی (رضایت و وفاداری مشتریان) ،معیارهای فرایندهای داخلی (صرفهجویی در
1. Aidis and Praag
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هزینهها و کیفیت محصوالت /خدمات) ،معیارهای رشد و یادگیری (سهم بازار و تنوعبخشی به
محصوالت /خدمات) ،رضایت کارکنان ،وجود سیستم اطالعاتی (کاپالن و نورتون.)1388 ،
این معیارها با توجه به جامعیتشان ،در این پژوهش مبنای کار قرار میگیرند.
بخش دوم :رویکردها به اخالق کسبوکار

دیدگاههای مختلفی دربارة عمل اخالقی وجود دارد .بههمیندلیل ،با تعاریف متعددی از تصمیم و
کنش اخالقی مواجهیم .در تعاریف اخالق کسبوکار ،واژههای متفاوتی مانند قانونگرایی،
پایبندی به ارزشهای انسانی ،التزام به فرمانهای الهی و توجه به فضایل انسانی در کانون توجهاند
(هولمز .)1385 ،در پرتو نگاه قانونگرایی ،اخالق کسبوکار به اصول و قواعد حاکم بر هر جامعه
بهعنوان رهنمودهای فعالیتهای اقتصادی و حرفهای افراد آن جامعه گفته میشود (هولمز.)1385 ،
لوئیس معتقد است که اخالق کسبوکار به مجموعة قوانین ،استانداردها و اصولی اشاره دارد که
رهنمودهایی برای رفتار صحیح و صادقانه در شرایط ویژه فراهم میکنند

)1985

 .)Lewis,در

تعاریف مورد اشاره ،پایبندی به قواعد و ضوابط حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و حرفهای ،کانون
توجه نگاه اخالقی هستند .کرین و متن ( )2004اخالق کسبوکار را مطالعة فعالیتها و تصمیمات
کسبوکار از منظر درستی و نادرستی تعریف کردهاند .در این تعریف ،بر معیار درستی یا نادرستی
تصمیمها و فعالیتهای کسبوکار در پرتو نگاه اخالقی توجه شده است .تعاریف مورد اشارة
هریک ،کانون توجه ویژهای دارند و هیچیک جامع نیست .بههمیندلیل ،تعریف ترکیبی زیر برای
اخالق کسبوکار ،در این پژوهش ارائه میشود« :اخالق کسبوکار عبارت است از مجموعة
تصمیمها و رفتارهای سازگار با قوانین یا استانداردها ( )Lewis, 1985یا پایبندی به ارزشهای انسانی
( )Ferrell & Fraedrich, 1997و دینی -الهی (وبر1388 ،؛ هولمز )1385 ،در تصمیمگیری برای
فرایند راهاندازی و ادارة کسبوکار ،منبعث از یک یا مجموعهای از دیدگاههای برگزیده شامل
فایدهباوری ،وظیفهشناسی ،نسبیگرایی (هولمز )1385 ،و تقوا -پرهیزگاری (مصباح یزدی.)1389 ،
در این تعریف ،چند نکتة مهم وجود دارد :پایبندی به قوانین ،پایبندی به اصول و ارزشهای انسانی،
پایبندی به فرمانهای دینی– الهی ،تصمیمگیری در فرایند کسبوکار ،استخراج قوانین یا اصول از
دیدگاههای اخالقی.
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یافتههای پژوهشی دربارة اخالق کسبوکار ( )Ma et al., 2012نشان میدهند که در این
حوزه ،خوشهها و رویکردهای پژوهشی متفاوتی ،بهطور عمده با تأکید بر یک تئوری یا
مجموعهای از تئوریهای متعاقب سلطه دارند :نظریة قرارداد اجتماعی ،نظریة تصمیمگیری
اخالقی ،مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاه و نظریة ذینفعان؛ به بیانی دیگر ،پژوهشهای جاری
اخالق کسبوکار ،ترکیبی از چهار رویکرد یادشدهاند که در اینجا تشریح میشوند:
 .1رویکرد قرارداد اجتماعی در پژوهشهای اخالق کسبوکار :در پرتو این رویکرد،
هنجارهای جهتدهنده یا همان اصول جهانشمول حاکم بر رفتار و تعامالت انسانی از
قراردادهای اجتماعی کالن منبعث میشوند .از این منظر ،حاکمشدن هنجارهای جهان
شمول بر رفتار و تعامالت انسانی ،بهمعنای شکلگیری اخالق است.
 .2رویکرد تصمیمگیری اخالقی در پژوهشهای اخالق کسبوکار :این رویکرد بر لزوم
فهم دالیل و استداللهای حاکم بر فرایند تصمیمگیری بهعنوان زیربنای شکلگیری
رفتارهای اخالقی و غیراخالقی تأکید دارد .در پرتو این نوع نگاه ،استداللهای
گوناگون موجب شکلگیری رفتارهای اخالقی متفاوت میشوند و بهایندلیل ،اصطالح
«پیوند استداللها -رفتارهای اخالقی» 1دغدغهای در این نوع پژوهشها محسوب
میشود .بدینترتیب ،نوع استداللهای شکلدهندة تصمیمگیری اخالقی بهشرح زیر
است (Hellriegel et al., 2010؛ الوانی:)1383 ،
تصمیمگیری اخالقی مبتنیبر استدالل نتیجهگرایی

2

هرچه انجام میدهیم ،نتایجی در پی دارد؛ بنابراین ،اگر کاری را انجام دهیم که بهترین نتایج را برای
من یا ما بهوجود آورد ،از حیث اخالقی بهترین کار است (هلمز .)1385 ،در این دیدگاه ،عملی
اخالقی محسوب میشود که نتیجة دلخواه را برای من یا ما حاصل کند؛ بنابراین ،برای آنکه اخالقی
بودن عملی را اثبات کنیم ،باید به نتایج و پیامدهای آن توجه کنیم .این دیدگاه به دو نظریة فرعی
زیر تقسیم میشود :اصالت نفع فردی و اصالت فایدة جمعی .در نظریة اصالت نفع فردی ،رفتار

1. reasoning– behavior link
2. utilitarian
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قابلقبول را باید دربرابر نتیجهای ارزیابی کرد که برای فرد دارد .طرفداران این نظریه معتقدند به
دنبال سود شخصی و نفع فردی رفتن و آن را بهحداکثررساندن ،عملی پسندیده و ارزشمند است.
در نظریة اصالت فایدة جمعی ،نتیجه همچنان اهمیت دارد ،اما تالش میشود بیشترین
منفعت برای بیشترین افراد حاصل شود .طرفداران نظریة مورد اشاره معتقدند تصمیماتی باید
اتخاذ شود که منفعت کل را حداکثر کند (.)Ferrell & Fraedrich, 1997
تصمیمگیری اخالقی مبتنیبر استدالل تعهد اخالقی به رعایت حقوق افراد

انسانها واجد ارزشی ذاتی بهنام «کرامت انسانی »1هستند که آنها را به مخلوقاتی ارزشمند
تبدیل میکند .براساس این دیدگاه ،کرامت و شأن انسانها اهمیت و ارزش دارد و بهایندلیل
نباید با افراد بهعنوان یک هدف یا وسیله برخورد کنیم .براساس این نگاه ،وظیفهای جدی برای
نیکوکاری ،بهبود رفاه ،احترام به حقوق و اجتناب از آسیبرساندن به دیگران برعهده داریم
(ریچلز .)1387 ،در این دیدگاه ،باید برای تمام افراد انسانی حرمت و ارزش قائل بود و
نمیتوان حق یک انسان را بهدلیل ارزشمندبودن نتیجة یک تصمیم برای جمع نادیده گرفت و
پایمال کرد .از اینرو ،این دیدگاه را «ارزشهای انسانی» یا «کرامت انسانی» نیز مینامند
(.)Ferrell & Fraedrich, 1997

تصمیمگیری اخالقی مبتنیبر استدالل نسبیگرایی 2قواعد اخالقی

در این دیدگاه ،اخالق تابع شرایط میشود و گزارههای اخالقی در هر وضعیتی ،متفاوت
خواهند بود؛ برای مثال ،در دورهای تبلیغات برای حرفههای معلمی و پزشکی مردود و
غیراخالقی شمرده میشد ،اما امروزه این گروهها برای شناسایی و جذب مشتریان مناسبتر به
تبلیغ میپردازند و این موضوع غیراخالقی محسوب نمیشود .نسبیگرایان معتقدند سازمانها و
جوامع درحال تغییرند و مقتضیات و شرایط همیشه درحال دگرگونیاند؛ بنابراین ،باید دید در
هر دوره و شرایطی در چه موردی اجماع وجود دارد و همان نظر اجماعی را بهعنوان اصول و
قواعد اخالقی پذیرفت (.)Ferrell & Fraedrich, 1997
1. human dignity
2. Relativism

تأثیر عوامل محیطی بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا
تصمیمگیری اخالقی مبتنیبر استدالل تقوا و پرهیزگاری

181
1

در این دیدگاه ،بهصورت ضمنی با دو شاخة فکری شامل فضایل انسانی و فرمانهای الهی مواجهیم.
در دیدگاه فضایل انسانی ،با خصلتها و ویژگیهای مربوط به بزرگمنشی و خوببودن انسان
سروکار داریم .خصلتهایی مانند راستگویی ،صداقت ،درستکاری ،مهربانی ،شجاعت و امانتداری،
قواعد اخالقی محسوب میشوند و درمقابل آنها مواردی مانند دروغگویی ،فریبکاری ،نادرستی و
پیمانشکنی ،ضدارزش و قواعد غیراخالقی بهشمار میروند .در دیدگاه فرمانهای دینی یا الهی،
التزام به فرمانهای الهی بهمعنای اخالقیزیستن است .التزام به هرچه خداوند انجامدادن آن را بر ما
مقرر داشته یا نهی کرده است ،عمل اخالقی محسوب میشود (هولمز.)1385 ،
 .3رویکرد مسئولیتپذیری اجتماعی در پژوهشهای اخالق کسبوکار :در رویکرد سوم،
بر نقش کسبوکار در جامعه بهعنوان دغدغة پژوهشی کلیدی تأکید میشود .در این
رویکرد ،تالش میشود پژوهشهایی دربارة ابعاد مختلف عملکرد اجتماعی بنگاهها
انجام شود و بین انواع مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها مانند اقتصادی ،قانونی ،اخالقی
و ...تمایز ایجاد شود (.)Ma et al., 2012
 .4رویکرد ذینفعان در پژوهشهای اخالق کسبوکار :در پرتو این نظریه ،بنگاهها به دو
شیوة محدود و وسیع ،ذینفعان خود را شناسایی میکنند .بنگاهها از منظر نگاه محدود
تالش میکنند فقط ذینفعانی را شناسایی کنند و به آنها توجه کنند که بهنحوی
میتوانند بر نیل به اهداف سازمان اثر بگذارند یا از آن تأثیر بپذیرند .همچنین ،در پرتو
نگاهی وسیع ،تمام افراد ،گروهها و سازمانهای مربوط به موفقیت شرکت و نه فقط
اهداف شناسایی میشوند .در پژوهشهای مربوط به پیوند اخالق و ذینفعان کسبوکار،
از دو رویکرد قواعد اخالقی هنجاری -تجویزی به ذینفعان و قواعد اخالقی ابزاری به
ذینفعان استفاده میکنند (.)Ma et al., 2012
 .5با توجه به مطالب یادشده در این بخش ،رویکرد تصمیمگیری اخالقی مبتنیبر چهار نوع
استدالل نتیجهگرایی ،وظیفهگرایی ،نسبیگرایی و رویکرد مبتنیبر تقوا و پرهیزگاری به
عنوان پایة فعالیت پژوهش قرار گرفت.
1. Virtue Ethics
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بخش سوم :محیط مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار

اندیشمندان درمورد مفهوم اخالق بهعنوان مقولهای فرهنگی در قلمروی فرهنگ جامعه
پژوهش میکنند و از اینمنظر معتقدند استانداردها و قواعد اخالقی در یک فرهنگ ،با
فرهنگهای دیگر و در زمانهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند ()Sen, 1997؛ بهبیانی دیگر،
تفاوتهای اخالقی را موضوعی فرهنگی قلمداد میکنند ( .)Hunt & Vitell, 2006از این منظر،
شکلگیری ،تکامل و تخریب اخالق در یک جامعه بهصورت عام یا درمورد موضوعی ویژه،
در اصل همان شکلگیری و دگرگونی فرهنگ محسوب میشود .چنین نگاهی یعنی اینکه
اخالق کسبوکار در اصل همان فرهنگ کسبوکار است.
با توجه به تفاوت رفتار اخالقی در فرهنگها و قلمروهای جغرافیایی گوناگون ،این پرسش
مطرح میشود که دالیل این تفاوت چیست؟ به بیانی دیگر ،منشأ و فرایند ساخت و شکلگیری
قواعد اخالقی در جامعه چیست؟ قواعد اخالقی چگونه بازآفرینی میشوند و تکامل مییابند؟
بهیقین در پرتو نظریهها و دیدگاههای مختلف ،شکلگیری قواعد اخالقی فرایندی شامل
رخدادها و روابط نظاممند و تعاملی بین آنهاست که قواعد اخالقی محصول و دستاورد نهایی
این فرایند است .اندیشمندان مختلف دربارة چگونگی شکلگیری قواعد اخالقی دیدگاههای
زیر را مطرح کردهاند .پژوهشهای آنها نشان میدهند بهصورت عام ارزشهای مذهبی (وبر،
 ،)1388ساختارهای اجتماعی -سیاسی زمانه (مونتسکیو ،)1362 ،ساختارهای اخالقی و عامالن
قواعد اخالقی (بارکر ،)1386 ،قرآن ،سنت و عقل (مصباح یزدی ،)1389 ،سرچشمهها و
ریشههای عمومی شکلگیری قواعد اخالقی محسوب میشوند .همچنین ،پژوهشهای
کاربردی ویژهای نیز نشان میدهند که شرایط و عوامل محیطی مانند سیاسی (

Fritzsche,

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

 )al., 1993بر شکلگیری و شدت و ضعف قواعد اخالقی در کسبوکار اثرگذارند (زالی،
( )1391جدول .)1
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جدول  .1یافتههای پژوهشی دربارة عوامل مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارها
پژوهشگر

یافتههای نظری

Bommer et al.,
1987

محیطهای اجتماعی ،دولتی و قانونی ،کاری ،تخصصی و شخصی یک
تصمیمگیرنده از جمله عواملی هستند که بر رفتار اخالقی و غیراخالقی در
کسبوکار تأثیر میگذارند.

Fritzsche,1991

افراد در کسبوکار ،الگویی را پایة تصمیمگیری اخالقی خود قرار میدهند که
محیط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی را بهعنوان ابعاد تصمیم درنظر گرفته باشد.

Stead et al., 1990

شرایط اقتصادی ،جزئی از عوامل خارجی مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی است.
دیدگاههای اخالقی نیز بر تصمیمگیریهای فرد در کسبوکار تأثیر دارد.

Hunt & Vitell,
2006

فرهنگ بر درک مشکل اخالقی ،گزینهها و پیامدهای آن تأثیر میگذارد و فرد
براساس دیدگاه تعهد اخالقی به رعایت حقوق افراد و غایتمندی ،قضاوتهای
اخالقی را انجام میدهد.

براساس یافتههای این پژوهشها ،سه دسته متغیر مانند عوامل محیطی ،تصمیمگیری اخالقی
در فرایند کسبوکار ،عملکرد کسبوکارها برای شکلدهی به الگوی پژوهش و فرضیههای
پژوهش بهکار گرفته شد و عوامل محیطی مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در سه مقوله شامل
محیط سیاسی -اقتصادی ،ارزشهای انسانی -مذهبی و محیط فرهنگی -اجتماعی انتخاب
شدند .تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار ،در پرتو چهار نوع استدالل مالی ،مشتری،
فرایندها ،رشد و یادگیری اخالقی مورد توجه است .درنهایت ،عملکرد کسبوکار از این ابعاد
درنظر گرفته شد.

محیط اقتصادی– اجتماعی
ارزشهای انسانی– مذهبی

تصمیمگیری اخالقی
در کسبوکارهای نوپا

محیط فرهنگی– اجتماعی
شکل  .1الگوی پژوهش

عملکرد کسبوکار

عوامل محیطی:
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فرضیههای پژوهش
براساس الگوی مورد اشاره ،فرضیههای زیر مطرح میشوند:
 .1عوامل محیطی سهگانه بهتفکیک بر تصمیمگیری اخالقی و عملکرد کسبوکارهای
نوپا تأثیر مثبت دارند.
 .2بین رتبة میانگین استداللهای حاکم بر تصمیمگیری اخالقی در فرایند کسبوکارهای
نوپا تفاوت معناداری وجود دارد.
 .3بین رتبة میانگین شرایط محیطی مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در فرایند کسبوکارهای
نوپا تفاوت معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و از روش پرسشنامة استاندارد برای جمعآوری دادهها استفاده
شده است .کارآفرینان نوپا ،جامعة آماری این پژوهش هستند .برای انتخاب نمونة آماری ،از دو
شاخص زیر استفاده شد :پاسخگویان ،مالک بخشی یا تمام کسبوکار باشند و مدت تأسیس
کسبوکار آنها کمتر از  42ماه باشد (زالی 250 .)1391 ،پرسشنامه بین صاحبان کسبوکارهای
نوپای فعال در بخشها و صنایع بازرگانی ،خدماتی و تولیدی در اولین نمایشگاه توانمندیهای
صادراتی ایران ،نمایشگاه حملونقل و صنایع ریلی و نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ساخت ایران به شیوة تصادفی ساده توزیع شد و درنهایت 150 ،پرسشنامه (با میزان برگشتی 60
درصد) جمعآوری شد .براساس الگوی پژوهش ،پرسشنامه دارای سه بخش عوامل محیطی،
دیدگاههای تصمیمگیری اخالقی و عملکرد کسبوکار است .برای بخش عوامل محیطی ،از
الگوی دیدهبان جهانی کارآفرینی (زالی ،)9 :1391 ،پژوهش تحوالت سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی انگلهارت ( ،)1997پژوهش عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات در اقتصاد باز بالدوف و
همکاران ( ،)2000گزارش پایش محیط کسبوکار ایران ( ،)1391پژوهش ابعاد ایدئولوژیهای
مذهبی پوتنی و میدلتون ( )1961و ابعاد فرهنگ از پژوهش هافستد ( )1980استفاده شد .برای
بخش تصمیمگیری اخالقی ،از پژوهش هنسن ( )1992دربارة مقیاس چندبعدی برای اندازهگیری
اخالق کسبوکار ،از پژوهش مایوو مارکس ( )1990دربارة تئوری اخالق بازاریابی ،پژوهش
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مربوط به ایدئولوژیهای اخالقی فورسیس ( )1990و مقیاس اخالق مبتنیبر تقوا و پرهیزگاری
شاناهان و هیمن ( )2003استفاده شد .برای پرسشهای بخش عملکرد ،شاخصهای پژوهشهای
کاپالن و نورتن ( )1996و مورفی و همکاران ( )1996بهکار گرفته شدند .بهمنظور بررسی روایی
محتوا ،ابتدا پرسشنامة اولیه با استفاده از نظرهای خبرگان اصالح شد .میانگین واریانس
استخراجشده برای تمامی سازههای تحقیق باالتر از  0/5است؛ بنابراین ،روایی همگرا برای تمامی
سازهها مورد تأیید است .همچنین ،جذر میانگین واریانس استخراجشده برای تمامی سازههای
تحقیق در مقایسه با همبستگی سازهها با سایر سازههای موجود در مدل تحقیق باالست و بنابراین،
روایی واگرای سازههای تحقیق تأیید میشود .همچنین ،آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/948محاسبه
شد .برای تحلیل دادههای تحقیق در راستای اهداف پژوهش ،از آزمون فریدمن و مدل معادالت
ساختاری استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش ،پاسخگویان دارای کسبوکار با طول عمر کمتر از  6ماه ،با  46درصد دارای
بیشترین فراوانی هستند .همچنین ،نمونة پاسخگویان دارای کسبوکار با طول عمر بیشتر از 30
ماه ،با  2/7درصد دارای کمترین فراوانیاند .نمونة پاسخگویان دارای کسبوکارهای تولیدی
 46درصد ،خدماتی  39درصد ،بازرگانی  15درصد و بقیه نامشخصاند.
 .1عوامل محیطی سهگانه بهتفکیک بر تصمیمگیری اخالقی و عملکرد کسبوکارهای نوپا
تأثیر مثبت دارند.
بهمنظور ارزیابی کلی مناسببودن مدل مفهومی در نرمافزار  ،PLSاز جذر حاصلضرب دو
شاخص میانگین شاخص تجمعی و میانگین توان دوم ضرایب همبستگی بین سازهها (درواقع
میانگین هندسی این دو شاخص) استفاده شد که بیانگر نیکویی برازش ( )GoFاست .اگر این
مقدار بزرگتر از  0/36شود ،میتوان گفت مدل بهصورت کلی معنادار است .در مدل
پژوهش ،مقدار  0/4138 ،GoFمحاسبه شد؛ بنابراین ،میتوان گفت کل مدل دارای برازش
مناسب است .براساس نتایج آزمون مدل ساختاری (شکل  )1میتوان گفت عوامل محیطی،
تأثیر مثبت ( )γ =0/515و معنیدار ( )1/96 >10/771= Tبر تصمیمگیری اخالقی در مراحل
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سهگانة کسبوکار دارند و تصمیمگیریهای اخالقی در مراحل سهگانة کسبوکار نیز بر
عملکرد کسبوکار ،تأثیر مثبت ( )γ =0/510و معنیدار ( )1/96 > 5/326= Tمیگذارند.
عدد

RSQ

در این پژوهش 0/265 ،است که نشان میدهد فقط  26درصد تغییرات

تصمیمگیری اخالقی در مراحل سهگانة کسبوکار شامل ارزیابی ایدهها ،استقرار کسبوکار
و بازاریابی و فروش متأثر از عوامل محیطی مورد نظرند و حدود  73درصد تغییرات
تصمیمگیری اخالقی در مراحل سهگانة کسبوکار ،از سایر متغیرها تأثیر میپذیرند.
 .2بین رتبة میانگین شرایط محیطی مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا
تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن ،نشانة کای  944/008و درجة آزادی  13است .عدد
معنیداری آزمون  0/00است و چون از میزان خطا ( )0/05کوچکتر است ،فرض وجود
تفاوت معنادار بین رتبة میانگین شرایط محیطی مربوط به تصمیمگیری اخالقی در
کسبوکارهای نوپا تأیید میشود؛ بنابراین ،شرایط محیطی مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی در
فرایند کسبوکارهای نوپا بهشرح زیر رتبهبندی شدهاند :محیط فرهنگی– اجتماعی (،)3/691
محیط اقتصادی -سیاسی ( )2/788و ارزشهای انسانی -مذهبی (.)2/225
براساس موارد اشارهشده ،محیط فرهنگی– اجتماعی ،بیشترین و ارزشهای انسانی -مذهبی
کمترین تأثیر را بر مؤلفههای محیطی در زمینة تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا
دارند.
 .2-1بین رتبة میانگین شاخصهای محیط فرهنگی -اجتماعی مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی
در کسبوکارهای نوپا تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن ،نشانگر کای  494/936و درجة آزادی  6است .براساس
این آزمون ،عدد معنیداری 0/00 ،است و چون از میزان خطا ( )0/05کوچکتر است ،فرض
وجود تفاوت معنادار بین رتبة میانگین شاخصهای محیط فرهنگی– اجتماعی مربوط به
تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا تأیید میشود .براساس تحلیل یافتههای پژوهش،
بین عوامل فرهنگی– اجتماعی ،عامل جمعگرایی نهادی دارای باالترین رتبه ( )6/99و عامل
اجتناب از بیثباتی ،دارای پایینترین رتبه ( )2/1در حوزة تصمیمگیری اخالقی در
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کسبوکارهای نوپا هستند .سایر مؤلفهها بهترتیب اهمیت عبارتاند از :جایگاه اجتماعی
مالکیت کسبوکار ،نقش خانواده ،میهنپرستی ،انسانگرایی و جایگاه اجتماعی کسبوکار.
 .2-2بین رتبة میانگین شاخصهای محیط اقتصادی– سیاسی مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی
در کسبوکارهای نوپا تفاوت معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان میدهد کای مربع  24/304و درجة آزادی 3
است .براساس آزمون فریدمن ،عدد معنیداری  0/00است و چون از میزان خطا ()0/05
کوچکتر است ،فرض وجود تفاوت معنادار بین رتبة میانگین شاخصهای محیط اقتصادی–
سیاسی مربوط به تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا تأیید میشود .با توجه به
یافتههای پژوهش« ،نرخ تورم» دارای باالترین رتبة میانگین ( )2/71و عامل اعمال تحریمهای
بینالمللی علیه کشورمان دارای پایینترین رتبة میانگین ( )2/27است.
 .3-2بین رتبة میانگین شاخصهای مربوط به ارزشهای انسانی -مذهبی مؤثر بر
تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا تفاوت معنادار وجود دارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان میدهد که کای مربع  40/31و درجة آزادی 3
است .عدد معنیداری آزمون  0/00است و چون از میزان خطا ( )0/05کوچکتر است ،فرض
وجود تفاوت معنادار بین رتبة میانگین شاخصهای ارزشهای انسانی -مذهبی مربوط به
تصمیمگیری اخالقی در فرایند کسبوکارهای نوپا تأیید میشود .براساس یافتههای پژوهش،
شاخص باور به تأثیر دعا در زندگی واقعی و روزمرة افراد ،دارای بیشترین اهمیت ( )2/25و
شاخص باور به وجود روز قیامت دارای کمترین اهمیت ( )1/66در زمینة تصمیمگیری اخالقی
کسبوکارهای نوپاست.
 .3بین رتبة میانگین استداللهای حاکم بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا
تفاوت معنادار وجود دارد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن نشان میدهد کای مربع  430/190و درجة آزادی 11
است .عدد معنیداری آزمون  0/00است و چون از میزان خطا ( )0/05کوچکتر است ،فرض
وجود تفاوت معنادار بین رتبة میانگین استداللهای حاکم بر تصمیمگیری اخالقی در
کسبوکارهای نوپا تأیید میشود .استداللهای حاکم بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای
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نوپا بهشرح زیر رتبهبندی شدند :دیدگاه فایدهباوری ( ،)3/81دیدگاه مبتنیبر تقوا و پرهیزگاری
( ،)3/15دیدگاه وظیفهشناسی ( )2/75و دیدگاه نسبیگرایی ( .)1/89برایناساس ،دیدگاه فایده
باوری برترین استدالل و دیدگاه نسبیگرایی دارای کمترین رتبة حاکم بر تصمیمهای اخالقی در
کسبوکارهای نوپا بهشمار میروند.
همچنین ،یافتههای پژوهش نشان میدهند دیدگاههای فایدهباوری و نسبیگرایی اخالق،
بیشترین کاربرد را در تصمیمگیریها در مراحل سهگانة کسبوکارهای نوپا دارند.

تصمیمگیری
اخالقی
0/510
)(5/326

0/515
)(10/771

RSQ=0/265

عوامل
محیطی

عملکرد
RSQ=0/260

شکل  .2الگوی نهایی پژوهش

نتیجهگیری
با توجه به نقش مهم عوامل محیطی در تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا ،در این
مقاله به بررسی این عوامل پرداخته شد .بدینمنظور ،با مرور پیشینة تحقیق و اولویت سه دسته
عامل محیطی مربوط به تصمیمگیری اخالقی ،این عوامل در جامعة کارآفرینان نوپاآزموده
شدند.
نتایج پژوهش دربارة الگوی پژوهش یا همان عوامل محیطی -تصمیمگیری اخالقی و
عملکرد کسبوکار نشان میدهد عوامل محیطی ،تأثیر مثبت و معنیداری بر تصمیمگیری
اخالقی در مراحل سهگانة کسبوکار دارند و تصمیمگیریهای اخالقی در مراحل سه گانة
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کسبوکار نیز بر عملکرد کسبوکار ،بهتفکیک تأثیر مثبت و معنیدار میگذارند .پژوهش بومر
و همکاران ( ،)1987فریتزچ ( ،)1991استید و همکاران ( )1990و هانت و ویتل ( )1986نیز تأثیر
مثبت و معنادار این دسته از عوامل را بهصورت عام بر تصمیمگیری اخالقی بیان کردند ،اما در
پژوهش حاضر تأثیر این عوامل بر تصمیمگیری اخالقی در فرایند کسبوکارهای نوپا بررسی
شد .نتایج این پژوهشها نشان میدهند بین تصمیمگیری اخالقی و عملکرد کسبوکار رابطهای
مثبت وجود دارد ،اما درواقع ،فقط در این پژوهش است که این سه بخش در یک مدل بهطور
همزمان در کسبوکارهای نوپا بررسی شده است.
همچنین ،نتایج تحلیل اولویتبندی عوامل محیطی مؤثر بر تصمیمگیری اخالقی (فرضیة دوم)
نشان میدهد محیط فرهنگی -اجتماعی ،محیط اقتصادی -سیاسی و ارزشهای مذهبی -انسانی
بهترتیب بیشترین اولویت را در تصمیمگیری اخالقی صاحبان کسبوکارهای نوپا دارند.
همچنین ،بهترتیب شاخصهای زیرمجموعههای هریک از محیطها شامل جمعگرایی نهادی،
نرخ تورم و باور به تأثیر دعا ،بیشترین ارتباط را با تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا
دارند .یافتههای پژوهشهای پیشین نیز نشان میدهند بهطور عام ،ارزشهای مذهبی ،ساختارهای
اجتماعی -سیاسی زمانه ،ساختارهای اخالقی و عامالن قواعد اخالقی ،قرآن ،سنت و عقل،
سرچشمهها و ریشههای عمومی شکلگیری قواعد اخالقی محسوب میشوند .همچنین،
پژوهشهای کاربردی ویژهای نیز نشان میدهند عوامل محیطی بر شکلگیری و شدت و ضعف
قواعد اخالقی در کسبوکارها اثرگذارند؛ به بیانی دیگر ،پژوهشهای ذکرشده به تأثیر عوامل
مورد اشاره بر شکلگیری قواعد اخالقی توجه کردهاند ،اما در این پژوهش ،به اولویت ابعاد
محیط و زیرمجموعههای آنها توجه شد .همچنین ،اهمیت محیط فرهنگی– اجتماعی باالتر از
سایر ابعاد محیطی مطرح شد که یافتة نظری مهمی محسوب میشود.
دربارة اولویتبندی استداللهای حاکم بر تصمیمگیری اخالقی در کسبوکار (فرضیة سوم)،
یافتهها نشان میدهند دیدگاه فایدهباوری ،برترین منطق و استدالل مورد توجه مالکان و مدیران
کسبوکارهای نوپا برای تصمیمگیری اخالقی است؛ به بیانی دیگر ،برای مدیران و مالکان
کسبوکارهای نوپا معیار «نتایج و دستاوردهای تصمیمها» در مقایسه با سایر معیارها و منطقها مانند
التزام به فرمانهای الهی– دینی ،رعایت کرامت و شأن انسانها و ...از اهمیت باالتری برخوردار است.
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یکی دیگر از یافتههای این پژوهش ،استداللهای متداول در مراحل تفکیکی فرایند
کسبوکار است که کانون توجه سایر پژوهش نبوده است .یافتههای پژوهش در این زمینه
نشان میدهد ترکیب استداللهای «فایدهباوری و نسبیبودن اخالق کسبوکار» از باالترین
اهمیت و کاربرد در کسبوکارهای نوپا برخوردار است .حاکمیت استدالل و باور «در جریان
تصمیمگیری در کسبوکار به فایده توجه کنید ،نتیجه مهم است و اخالق کسبوکار نسبی
است» ،بهتدریج و در بلندمدت ،باورها و استداللهای فضایل انسانی ،کرامت انسانی و تقوای
الهی را در کسبوکارهای نوپا کماهمیت جلوه میدهد و درنهایت ،تخریب میکند .در
جامعهای که نگاه فایدهباوری با اخالق الهی پیوند نداشته باشد ،دستاوردهای جامعه ،مادی و
تهی از فرهنگ دینی و الهی خواهد بود.
پیشنهادها
براساس یافتهها ،پیشنهاد در دو سطح پژوهش مطرح میشود:
 .1در زمینة الگوی پژوهش توصیه میشود این الگو بهصورت تطبیقی در کسبوکارهای
مختلف شامل نوپا ،متوسط و با رشد سریع و بزرگ مطالعه شود؛
 .2با توجه به اهمیت و ارتباط زیاد محیط فرهنگی– اجتماعی و شاخص «جمعگرایی نهادی» با
تصمیمگیری اخالقی در کسبوکارهای نوپا پیشنهاد میشود پژوهشهای عمیقتری در این
زمینه با روشهای تحقیق متفاوت و در نمونههای آماری همگن و غیرهمگن انجام گیرد؛
 .3براساس نتایج پژوهش ،نرخ تورم از میان شاخصهای محیط اقتصادی -سیاسی ،بیشترین
اولویت را در تصمیمگیری اخالقی صاحبان کسبوکارهای نوپا دارد .این عامل سبب
میشود صاحبان کسبوکارهای نوپا به دالیلی مانند افزایش بهای تمامشدة کاال ،از
کیفیت و کمیت محصوالت یا خدمات خود بکاهند .از اینرو ،پیشنهاد میشود
پژوهشهای مستقلی دربارة تأثیر نرخ تورم بر تصمیمگیری اخالقی مدیران و مالکان
کسبوکار انجام گیرد .همچنین مسئوالن ،سیاستهای اقتصادی -سیاسی مناسبی برای
کنترل نرخ تورم تدوین و اجرا کنند تا از تصمیمگیریهای غیراخالقی صاحبان
کسبوکارهای نوپا در فضای تورمی فزاینده جلوگیری شود؛
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 .4یافتهها نشان میدهد باور به تأثیر دعا در زندگی واقعی و روزمرة افراد ،از جمله
شاخصهای محیط اجتماعی -فرهنگی است که بیشترین اولویت و ارتباط را با
تصمیمگیری اخالقی صاحبان کسبوکارهای نوپا دارد .از اینرو ،پیشنهاد میشود در
پژوهشها به زمینه ،فرایند و دستاوردهای سایر مؤلفههای اخالق دینی– الهی در
کسبوکار توجه شود.
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