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 6/6/1395؛ تاریخ پذیرش:  21/1/1395تاریخ دریافت: 

  1چکیده
هاي علمی قابل توجهی در  رغم جدید بودن مباحث مرتبط با اخالق و کارآفرینی، اما پژوهش علی 

شناخت کارهاي  ند.ا این زمینه صورت گرفته است که ارتباط بین اخالق و کارآفرینی را تبیین کرده
تجربی و نظري انجام شده در این حوزه دورنماي مناسبی براي درك کنش متقابل بین اخالق و 

عالوه همزمان با رشد توجه به مباحث کلی کارآفرینی، اخالقیات کارآفرینی  کند. به کارآفرینی فراهم می
تواي اخالق کارآفرینی، هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. مح وکار نیز به روش و کسب

ثر بر رفتار اخالقی در بین ؤهاي اخالقی، عوامل م هاي مرتبط با اخالق کارآفرینی، ارزش نظریه
هاي اخالق کارآفرینانه و نظایر این موضوعاتی  لفهؤهاي اخالقی کارآفرینی، ابعاد و م کارآفرینانه، زمینه

احث مهمی هستند که مطالعه حاضر بر این اساس است که اخیراً مورد بررسی قرار گرفته است. اینها مب
تحلیل و بررسی و اسناد و مدارك موجود در زمینه اخالق کارآفرینی و  روش تحقیق توصیفی مبتنی

هاي اخالق کارآفرینانه در پی بررسی و  لفهؤکسب و کار و همچنین ادبیات تجربی در خصوص م
هاي اخالقی در بین مردم  علت تفاوت گسترده ارزش ها نشان داد که به ها است. یافته شناخت بیشتر آن

شود. چیزي که  المللی تلقی می ها، اخالق کسب و کار موضوع حساسی است در کارآفرینی بین و ملت
شود ممکن است در جاي دیگر غیراخالقی تلقی  عنوان ارزش اخالقی شناخته می در یک جامعه به
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هاي اخالقی مشابهی داشته باشند، اما  مکن است، ارزشهاي مختلف م عالوه افراد با زمینه شود. به
   کنند.  رفتار میهاي متفاوت  شوند به شیوه هنگامی که با یک وضعیت عمومی مواجه می

  
 اخالق کارآفرینی، اخالق کسب و کار، رویکرد اخالقی، توسعه کارآفرینی :يکلیدهاي  واژه

  
  مقدمه

دهی به پرسش  هاي خاص خویش، در راستاي پاسخ نظران مختلف بر اساس دیدگاه تاکنون صاحب  
اند که هر یک از منظري و به  مرتبط با چیستی کارآفرینی، تعاریف متعددي را از این مفهوم ارایه نموده

اقتضاي زمینه و بافتار پیدایش و بالندگی رویداد کارآفرینی، و ناظر به بعد یا ابعادي از کارآفرینی 
توان به رویکرد  یکردهاي مطرح در تبیین مفهوم کارآفرینی، میصورت گرفته است. از جمله رو

هاي روانشناختی یا شخصیتی (تمایز کارآفرینان از  یا رویکرد ویژگی 1ها یا خصایص ویژگی
انگیزش،  ، خالقیت، 2هاي فردي نظیر کانون کنترل، کانون اسناد غیرکارآفرینان با تمرکز بر گرایش

شناختی و  )، رویکرد جامعه3هاي روانشناختی  پذیري برآمده از نظریه کطلبی، تحمل ابهام و ریس توفیق
هاي آماري همانند سن، تحصیالت، سابقه خانوادگی،  گیري از اطالعات و داده شناختی (بهره جمعیت

 -هاي کارآفرینی) یا رویکرد فرهنگی تیپ زمینه اجتماعی و... جهت مطالعه پدیده کارآفرینی و ارایه الگو
و رفتاري، رویکرد اقتصادي (کالسیک یا نئوکالسیک)، نهادي، مدیریتی و  4، رویکرد نگرشیاجتماعی

؛ احمدپور داریانی، 1382صمدآقایی، سازمانی (محیط و جو کارآفرینی) و حتی، تاریخی اشاره نمود (
  ). 1386؛ کردنائیچ و همکاران، 1381

فرهنگی و اخالقی برخوردار است. توجه  اجتماعی از بعد -کارآفرینی همانند دیگر رفتارهاي فردي  
عنوان نقطه شروع تغییر در جامعه به معناي استوار ساختن توسعه مبتنی بر  به فرهنگ و اخالقیات، به

افزا بر هویت و  عنوان یکی از نشانگان فرآیند تغییر و تحول و نوآوري سودمند و ارزش کارآفرینی به

                                                             
1- Trait approach 
2- Attribution  

توان نوعی باروري میل و کشش درونی آگاهانه به کسب قدرت و توانایی  از منظر مکتب روانکاوي کارآفرینی را می - 3
  (اعم از مالی، اجتماعی، سیاسی، فنی و تخصصی و غیره) و شکوفاسازي استعدادهاي فردي دانست.  

4- Attitude approach 
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شناسی  زیست طبیعی و انسانی یا بوم ازي آن با محیطها و همس هاي اخالقی و معنوي ملت ارزش
هاي دیدمان جدید توسعه، از جمله یکپارچگی (ابعاد مختلف  . امروزه، با پذیرش آرایه2است 1انسانی

هاي فرهنگی، انسانی  زایی (پذیرش تنوع در انگاره اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی و غیره) و درون
بایست با لحاظ داشتن  گرا از جمله کارآفرینی می تغییر و تحول توسعه و اجتماعی و غیره)، هر نوع

  ابعاد اخالقی و معنوي سامان یابد. 
هاي علمی مهم و  رغم جدید بودن پیدایش مباحث مرتبط با اخالق و کارآفرینی، اما پژوهش علی  

 اند. ا تبیین کردهقابل توجهی در این زمینه صورت گرفته است که ارتباط بین اخالق و کارآفرینی ر
شناخت کارهاي تجربی و نظري انجام شده در این حوزه دورنماي مناسبی براي درك کنش متقابل بین 

عالوه همزمان با رشد توجه به کارآفرینی، اخالقیات کارآفرینی و  کند. به اخالق و کارآفرینی فراهم می
. محتواي اخالق کارآفرینی، هاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است وکار نیز به روش کسب
ثر بر رفتار اخالقی در بین ؤهاي اخالقی، عوامل م هاي مرتبط با اخالق کارآفرینی، ارزش نظریه

هاي اخالق کارآفرینانه و نظایر این موضوعاتی  لفهؤهاي اخالقی کارآفرینی، ابعاد و م کارآفرینانه، زمینه
ا مباحث مهمی هستند که مطالعه حاضر در پی است که اخیراً مورد بررسی قرار گرفته است. اینه

  ها است.  بررسی و شناخت بیشتر آن
کارآفرینی از بستر فرهنگی و : هاي فرهنگی پیوند کارآفرینی، اخالقیات و ارزشضرورت تبیین 

). کارآفرینی یکی از 1391دوپویی، تابد ( اجتماعی برخاسته و عبور از سنت و گذار به نوسازي را برمی
توان  رو می رود. از این شمار می اي پیشبرنده توسعه و نوسازي و نمودگارهاي بالندگی جامعه بهه جریان

کنون مورد کنکاش  هاي اجتماعی پیشاروي توسعه که تا موانع مرتبط با فرهنگ و اخالق و ارزش
رهنگ ف  اندیشمندان مختلف قرار گرفته را به کارآفرینی نیز تعمیم داد. براي نمونه راجرز، خرده

(نظیر عدم اعتماد متقابل، فقدان نوآوري، تقدیرگرایی، پایین بودن سطح آمال و آرزوها،  3دهقانی
گرایی، وابستگی به قدرت محلی،  نگري، بها ندادن به عامل زمان، خانواده جاي آتی هنگري ب آنی

                                                             
1- Human Ecology 

قلم  ) فرهنگ و توسعه: از پذیرش تا ارزیابی. ترجمه: فراهانی و عبدالحمید زرین1991برگرفته از دوپویی، گزاویه ( - 2
  ).(پیشگفتار مترجمان 10. ص: 1374چاپ اول،  تهران: مرکز انتشارات ملی یونسکو در ایران.

3- Sub-Culture of Peasantry  
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ودن دسترسی (محدود بودن و خارج از کنترل ب 1گرایی و فقدان همدلی) و فاستر، خیر محدود محلی
بیشتر به چیزهاي مطلوب در زندگی، نظیر عشق، ثروت و دارایی، سالمت، قدرت، امنیت و...) را به 

. برخی دیگر از پژوهندگان نیز از 2اند مثابه موانع فرهنگی و روانشناختی اجتماعی توسعه مطرح نموده
اهب و ادیان مختلف سرچشمه ها و هنجارهاي مانع یا ناهمساز با توسعه و کارآفرینی که از مذ ارزش

اند و در اثبات مدعاي خویش به واکاوي تطبیقی شواهد نمایانگر ظرفیت بالندگی و  گیرد، یاد نموده می
کارآفرینی در بین ادیان و مذاهب مختلف بسان یکی از نهادهاي اساسی آبشخور فرهنگ جوامع انسانی 

عنوان یک مذهب بدون  امد ظهور پروتستانیسم بهاند. براي نمونه، برخی بر این باورند که پی پرداخته
داري بوده است. در این باره، ماکس وبر  التزام به پیوند با یک مرجع اقتدار مرکزي، ترغیب سرمایه

اذعان نموده است پروتستانیسم زهدگرا تنها تفکري است که اخالقیات شغلی دنیوي را با اطمینان به 
سازد. او بر این باور بوده است که ادیان  نگ و همراه میصورتی منظم، هماه  نجات اخروي، به

براتلو، اند ( کنفسیوس و یهود نیز در بسیاري موارد، نقشی کمابیش همانند مذهب پروتستان را ایفا کرده
، پروتستانیسم و "داري پروتستانیسم و روحیه سرمایه"). وبر در اثر شهیر خود تحت عنوان 1386
پذیري براي تغییر  ار بسان منبعی براي سعادت و رستگاري انسان، ریسکهاي مربوطه نظیر ک ارزش

ثر در توسعه فرهنگ کارآفرینی ؤعنوان نیرویی م جویی را به ریزي براي آینده و صرفه سرنوشت، برنامه
داري،  معتقد بود که یکی از علل مهم و محرك پیشرفت اقتصادي نظام سرمایه وبر .3قلمداد نموده است

شود که فرد احساس  باشد. این خصیصه موجب می وجدان کاري پروتستانی میو ق وجود اخال
این رویکرد و در نهایت دقت و کارایی وظایف کاري و شغلی خود را انجام دهد. نموده مسئولیت 

، "وکار ، اخالق کسب"اي اخالق حرفه"امروزه در عرصه تجارت و صنعت در قالب مفاهیمی همانند 
، "گرا بشردوستانه و انسان وکار کسب"، "گرا وکار ارزش کسب"، "تماعیپذیري اج مسئولیت"
  و نظایر آن بازطرح شده است.  "وکار و کارآفرینی اخالقی کسب"

                                                             
1- Limited Good  

شناسی توسعه روستایی. تهران: انتشارات  اي بر جامعه ). مقدمه1374براي مطالعه بیشتر رجوع شود به: ازکیا، مصطفی ( - 2
  اطالعات.

ساز  ) معتقد است سه بدعت عمده در نظام فکري مسیحیان پروتستان سببMax Weber, 1917ماکس وبر ( - 3
داري شده است: الف) منع هر گونه واسطه میان خالق و مخلوق،  بر نظام سرمایه بتنیها در توسعه اقتصادي م پیشگامی آن

  نهادن به کوشش براي بهبود معاش بسان اخالق کار. ب) دخالت عقل در ایمان (عقالنی نمودن دین)، و ج) ارج
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روحیه برخی خصایص کارآفرینانه، نظیر که  رغم این علیهاي صورت گرفته،  به گواه خیل پژوهش  
از طریق نظام توان  میحال  با این ،گیرد ل میطلبی انسان در دوران کودکی شک توفیقو و اخالق کاري 

سازي عمومی)  هاي اجتماعی و فرهنگی (فرهنگ آموزش و کارکردهاي هدایتی و انگیزشی نظام ارزشی
عنوان  به لند کله مکرو،  از همین. جامعه گسترش دادافراد بین را در  روحیه خالق توام باکاري تعهد

توانند با ایجاد  جوامع غیر پروتستانی نیز میی بر این باور است که پردازان حوزه کارآفرین یکی از نظریه
   .روحیه کاري الزم، شرایط را براي توسعه و صنعتی شدن مهیا سازند

پذیري و کارکرد نهاد خانواده و آموزش، رشد و انسجام شخصیت،  تالکوت پارسونز شیوه جامعه  
عنوان عوامل  شناسی) را به ی، پشتکار و وقتکوش استقالل فردي، فرهنگ غالب کار در جامعه (سخت

پذیري، امید به  لند نیز نیاز به پیشرفت، ریسک ثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی برشمرده است. مک کلهؤم
وکار  گذاري و ایجاد کسب طلبی و خصایصی از این دست را از نشانگان میل به سرمایه آینده، استقالل

باشند. در این خصوص به نقش  ثیرگذار میأعه فرهنگ کارآفرینی تجدید معرفی نموده است که در توس
هاي  شدن و شیوه مذهب و ایدئولوژي حاکم، فرصت تحرك شغلی، طبقه اجتماعی، روند اجتماعی

  تربیتی در توسعه فرهنگ کارآفرینی اشاره شده است.
سانی را در توان نوعی فرهنگ و شیوه زندگی دانست که همه رفتارهاي ان کارآفرینی را می  

رو،  کند و از این محیطی هدایت می هاي مختلف فردي، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و زیست حوزه
رو هر گونه کنش  توانند از جنس کارآفرینانه و یا غیرکارآفرینانه باشند. از این تمامی این رفتارها می
ا باشد و در خال بوقوع بپیوندد. تواند از فرهنگ و اخالقیات رایج در جامعه جد رفتاري کارآفرینانه نمی

هاي فرهنگی  توان در تبیین پیوند پدیده کارآفرینی و اخالقیات و ارزش هاي زیر را می بنابراین, برهان
  ):1385دادگر، ارایه نمود (

ها  هاي اخالقی رایج در جامعه آن هاي پیچیده فرهنگی و ارزش تافت رفتار افراد بازتاب دهنده هم -
  رود؛ به شمار می

هاي نگرشی را بین افراد سبب  تواند تفاوت هاي اخالقی گوناگون می فضاهاي فرهنگی و ارزش -
 شود؛

ها در سطح کالن یا  هاي آن گونی فضاي فرهنگی و ارزش هاي نگرشی کارآفرینان که از گونه تفاوت -
 )؛1شود، تنوع در گستره، گونه و حوزه کارآفرینی را در پی دارد (جدول  خرد ناشی می
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اخالقی و فرهنگی با سایر ابعاد رفتار کارآفرینانه، اعم از اقتصادي، اجتماعی، فردي و  بعد -
 شخصیتی و غیره در ارتباط است؛

  
   .مریکاي شمالی و فرانسهامقایسه نظام ارزشی کارآفرینی در  -1جدول 

ش
ارز

 و 
ات

القی
اخ

 
گی

رهن
ي ف

ها
  

عاد
اب

  

  کشور
  فرانسه  امریکاي شمالی

دي
فر

  

  استقالل
  آغازشگريخود

  برانگیختگی درونی
  صداقت

  استقالل
  خودآغازشگري

  برانگیختگی درونی
  وابستگی

طی
محی

  

  تشویق ریسک
  نهی به استقالل ارج
  نهی به کارآفرینی ارج

تسهیل کارآفرینی از سوي ساختارهاي 
  اجتماعی

  نهی به صداقت و راستی ارج

  نهی به تعلق و وابستگی جمعی ارج
  نهی به کنترل ارج

  از ریسکپرهیز 
هاي کارآفرینانه از سوي قوانین  عدم ترغیب فعالیت

  بازرگانی و تجاري
  نهی به وفاداري به روابط ارج

  1388منبع: شالباف، 
 
هاي برآمده از نهادهاي اجتماعی فعال در یک قلمرو (خانواده، مذهب و سایر نهادهاي  ارزش -

 ثیرگذار است؛ وأآن قلمرو ت اجتماعی) بر نگرش و رفتار کارآفرینانه افراد زیستنده در

هاي اخالقی، فضاي فرهنگی، بافتار اجتماعی،  بایست بسته به ارزش توان و می در هر قلمرو می -
هاي معینی را براي ترویج و توسعه  ساختار اقتصادي، مناسبات نهادي و غیره، الگوها و رهیافت
 لمرو دیگر متفاوت است. کارآفرینی دنبال نمود که بومی و وطنی بوده و از قلمرویی به ق

هاي ارزشی  برانگیزي است که متکی بر نظام اخالق از موضوعات بحث: ضرورت اخالق کسب و کار
است و به تشخیص بین خوب (درست) و بد (نادرست) مربوط است. اخالق که در لغت به معناي 

ه باید زندگی کرد، پردازد که چگون باشد، در اصطالح به این امر می می "خوي"و  "خصلت"، "عادت"
 آذر و همکاران،عبارت دیگر اخالق با عمل ارتباط دارد ( چه کاري درست و چه کاري غلط است. به
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گرفته  4مورِسو رومی  3اتوسترتیب از کلمات یونانی  به 2و اصول اخالقی 1هاي اخالق). واژه1387
) و همچنین به معنی 1383، علی مددها (شده است. اخالق در لغت جمع واژة خُلق به معناي خوي

  ). 1384 سیپ و فیتز،باشد (خوي، رفتار عادت شده و مزاج می
 اخالق نوعی انتخاب و تجلی پایبندي به اعتقادات مذهبی، قانون، معیارهاي اجتماعی و فرهنگی و  

 - اي از قواعد ارزشیصورت مجموعه ) که به1387 مهرآرا،( در نهایت تفکرات شخصی افراد است
طور  ). بهJones-Evans and Klofsten, 1997( یابد فتار افراد بازتاب مییک جامعه در ر هنجاري

کند که در رفتار انسانی چه چیزي صحیح و چه چیزي غلط است.  کلی اخالق بحث از این پدیده می
اخالق بیشتر امري اجتماعی است تا فردي و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و 

  کند.  اخالقی خاص یا به عبارتی وابستگی و پایبندي به ارزشی خاص را فراهم می توسعه
درست و «و » بد و خوب«اي نیز حاوي یک نظام ارزشی است که بر اساس آن  اخالق حرفه  

). بنابراین Maarten and Dina, 2003( شود بان یک حرفه تعریف و بیان میرفتار صاح» نادرست
وکار (عالوه بر  ال پاسخ به این سوال کلی است که آیا عملیات بازار و کسبوکار به دنب اخالق کسب

هاي  )؟ قضاوت1387 آذر و همکاران،( اخالقی نیز مورد قبول است یا خیرمالحظات قانونی) از لحاظ 
) و در Lindsay, 2005باشد ( اي اجتماع می گیري روزمره شاغالن حرفه اخالقی بخشی از تصمیم

کند که  اي اوضاع را هدایت می وکار را سامان دهد، به گونه تگاه اخالقی امور کسبصورتی که یک دس
وکار را  توان اخالق کسب ضمن کسب انتفاع شخصی، زیانی به منافع اجتماعی وارد نسازد. پس می

وکار را به عهده دارند. طبق  ها و قواعدي دانست که هدایت کسب معیارها، استانداردها، سنت  مجموعه
وکار مربوط به قوانین، استانداردها،  نیز اخالق کسب )Carayannis et al., 2003( یف لوئیستعر

وکار  هاي کسب بر صداقت در فرآیندها و کنش کدها یا اصولی که دستورالعملی براي رفتار صحیح و مبتنی
 اد بستگی داردهاي افر ا، و ارزرشها، استاندارده که اخالق به قضاوت کند. با توجه به این فراهم می

)Lewis, 1985ها، هنجارها و اعمالی که اعضاي یک بنگاه یا سازمان در رفتار  )، بنابراین مجموعه ارزش
و تضاد اخالقی  )Taylor, 1975دهد ( دهند محیط اخالقی آن بنگاه یا سازمان را شکل می خود بروز می

                                                             
1- Ethics  
2- Moral  
3- Ethos 
4- Mores  
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هاي مختلف را سازگار  در قبال گروه هاي خود افتد که یک فرد وظایف و مسئولیت نیز زمانی اتفاق می
  ). Agarwal, 1999با همدیگر ارزیابی نکند (

در طی سالیان متمادي کارآفرینان بابت تأثیر مهمی که بر زندگی اقتصادي مردم داشتند مورد   
وکار براي دستیابی به موفقیت از هر وسیله و راهکاري حتی  گرفتند. مدیران کسب تحسین قرار می

کارآفرینان بر خیل عظیمی  هاي که تأثیر کنش علت این کردند. به هاي اخالقی استفاده می ارزشمغایر با 
از افراد جامعه قابل مشاهده است، بنابراین بدون رعایت معیارهاي اخالقی تأثیر نهایی عمل کارآفرینان 

نادیده انگاشتن هاي بسته اغلب باعث  طبق انتظارات جامعه نخواهد بود. ساعات طوالنی کار در محیط
هاي اخالقی از قبیل رعایت انصاف، عدالت و  هاي اخالقی خواهد شد. بنابراین چالش چارچوب

گیر کارآفرینان بوده است  صداقت در روابط کارکنان، مشتریان و سهامداران با افراد جامعه همواره دامن
)Hunt et al., 1984 .(  

تلف اخالق (بازار کاالها و خدمات، بازار پول و ارز همچنین با بررسی کارکرد روزانه بازارهاي مخ  
وکار  و طال، بازار بورس و اوراق بهادار، بازار مسکن و خودرو، بازار بیمه) اهمیت اخالق کسب

وکارهاي مبتنی بر اینترنت در طی  گردد. ظهور و گسترش معامالت الکترونیکی و کسب تر می نمایان
وکار نوعی اعتماد به  یش داده است. التزام به اخالق در کسبهاي اخیر اهمیت موضوع را افزا سال

هاي  تواند موفقیت بلندمدت بنگاه اي اجتماعی و ارزشمند است که می آورد که خود سرمایه وجود می
ها به عدم  ها و بنگاه کند. از طرفی بسیاري از نامالیمات مربوط به کارکرد شرکت اقتصادي را تضمین 
گردد. ارائه اطالعات  ها، خانوارها و دولتمردان) برمی زاران اقتصادي (اعم از بنگاهالتزام اخالقی کارگ

کیفیت مبادت به دروغ و تقلب در معامالت، تبلیغ غیرواقعی،  غلط در مورد کاالها، عرضه کاالهاي بی
، فروشی، رشوه، تنظیم اسناد جعلی، دزدي، قاچاق ارائه آمار و گزارش غلط، دزدي اینترنتی، گران

باشد  وکار می از ضرورت توجه به اخالق کسب  محل و هزاران مورد مشابه از نمونه کشیدن چک بی
  ). 1387 آذر و همکاران،(

ویژه  ههاي اجتماعی و فرهنگی، ب ریزي براي رشد اقتصادي و توسعه کارآفرینی منهاي ارزش برنامه  
نوعی از خودبیگانگی یا وابستگی هاي دیگر، به  در صورت پیروي از الگوهاي برخاسته از فرهنگ

یاد کرد.  1توان تحت عنوان از خود بیگانگی از رهگذر کارآفرینی شود که از آن می فرهنگی منجر می
این امر در گذشته از طریق ترویج جهانرواي الگوهاي کاپیتالیستی غربی در جوامع در حال توسعه توام 
                                                             
1- Alienation by Entrepreneurship 
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ین جوامع و اتکاي صرف به جریان خودکفاپندار و از هاي معنوي و اخالقی ا انگاري شالوده با نادیده
اي، از جمله  رو، همواره خطر شکست الگوهاي توسعه ساز ماشینیسم رخ داده است. از این خودبیگانه

انگارند، وجود دارد. براي  الگوهاي توسعه کارآفرینی، که بعد اخالقی و فرهنگی توسعه را نادیده می
بعد معنوي توسعه  توان براي پیشبرد ن امر از رویکردهاي مختلفی که میریزا این منظور، آگاهی برنامه

  رسد. نظر می کارآفرینی در نظر گرفت، ضروري به
رغم تحقیقات گسترده در حوزه کارآفرینی، اغلب مطالعه موضوعات اخالقی مورد غفلت قرار  علی 

  ندان شناخته شده نیست.وکار براي کارآفرینان چ هاي اخالق کسب لفهؤگرفته است و ابعاد و م
هاي اخالقی که اغلب از فلسفه گرفته شده است براي تبیین  نظریه: مبانی نظري اخالق کارآفرینی

هاي کدهاي  چگونگی تصمیم اخالقی افراد به کار برده شده است. هانت و ویتل بیان کردند که ارزش
اي، فرهنگی،  عوامل محیطی، حرفه هاي درونی رفتار، پیامدهاي رفتار و اخالقی افراد خود از ویژگی
هاي  ها و موقعیت گیرد. زمانی که افراد با موضوعات اخالقی در فعالیت سازمانی و شخصی تأثیر می

هاي بدیل در دسترس براي حل مشکل با استفاده از ترکیبی  شوند ابتدا کلیه گزینه کاري خود مواجه می
کنند. بنابراین قضاوت اخالقی و به تبع آن  وت میهاي اخالقی باال ارزیابی کرده سپس قصا از ارزش

هاي  شود که پیامدهاي مثبت و منفی ارزش تصمیم اخالقی زمانی به قصد و رفتار عملی منجر می
وکار  اخالقی گفته شده براي افراد از طریق تجربه عمل مشخص باشد. محیط سازمان و بنگاه کسب

  ). Hannafey, 2003ار اخالقی است (یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر هر گونه رفت
وکار نیز مورد توجه پژوهشگران زیادي قرار گرفته است. در اینجا  هاي هنجاري اخالق کسب  نظریه  

وکار خود انجام دهند یا رعایت کنند  تمرکز بر بایدها و الزاماتی است که مدیران باید در روابط کسب
)Smith and Hasnas, 1999; Hunt and Vitell, 1993( 1). تئوري سهامداريHasnas, 1998 (

عنوان نمایندگان سهامداران) باید به روشی مطابق با قوانین اساسی و بر  کند که مدیران (به اشاره می
ها متعهد به  کنند رفتار کنند. بنابراین آن اي که در آن کار و زندگی می هاي اخالقی جامعه اساس عرف

 Friedman, 1997; Donaldson( 2اندرکاران ستند. تئوري دسترقابت آزاد بدون فریب و تقلب ه

and Preston, 1995; Clarkson, 1995 کند که بدون توجه به قابلیت بهبود عملکرد مالی،  ) بیان می
اندرکاران مهم از قبیل  هاي اخالقی را از طریق ایجاد تعادل بین منافع همه دست یک بنگاه باید تناقض
کنندگان جامعه و سایر اعضاي اجتماع و بدون نقض حقوق  ار، مشتریان، عرضهسهامداران، نیروي ک
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اندرکاران حق مشارکت  ها حل و فصل کند. اصل مشروعیت شرکتی نیازمند این است که همه دست آن
گذارد را داشته باشند. بنابراین نحوه عمل مدیریت باید به  ها تأثیر می هایی که بر رفاه آن در تصمیم
 ,Smith and Hasnasاندرکاران را تضمین کند ( د که منافع بلندمدت شرکت و همه دستنحوي باش

1999; Hunt and Vitell, 1993.(  
گیري و فعالیت به  فرض بر این است اعضاي جامعه اجازه شکل 1در نظریه عقود اجتماعی  

افع بنگاه و دهند که صاحبان آن بدون تخطی از قواعد انصاف و عدالت من وکارهایی را می کسب
هاي بنگاه  افزایش رفاه اجتماعی و عمومی را همزمان مورد توجه قرار دهند به نحوي که تأثیر فعالیت

هاي متفاوت، نظریه عقود  بر بهبود رفاه اجتماعی محسوس باشد. در تالش براي تحلیل دیدگاه
بر اساس قراردادهاي  ). در این نظریه الزامات اخالقیFreeman, 1994معرفی شد ( 2اجتماعی تلفیقی

هاي خرد اجتماعی در بین افراد جامعه  نظري در سطح کالن اجتماع بین فعاالن اقتصادي و واقعیت
شوند. یک  شود. هنجارهاي اجتماعی به عنوان مبنایی براي رفتار درون اجتماع شناخته می مشخص می
هاي  ظایف، اهداف و ارزشاي از اجتماعی افرادي با و وکار (بزرگ یا کوچک) نمونه بنگاه کسب

 Donaldson andمشخص است که توانایی ایجاد هنجارهاي رفتاري اخالقی براي خود را دارا است (

Dunfee, 1994وکار حمایت  ). این هنجارها چون توسط اکثریت قابل توجهی از اعضا جامعه کسب
معتبر هستند. جهت تعیین  شود و سازگار با هنجارهاي اجتماع بزرگتر نیز است، قابل اطمینان و می

ها و رفتارهاي اعضاي اجتماع در این زمینه ارزیابی شود.  معتبر بودن هنجارها الزم است نگرش
تواند استانداردها و معیارهاي برشمرده شده توسط مدیریت را نیز مالك قرار داد. بنابراین  همچنین می

مدیران جهت تصمیم اخالقی در حین  ها و معیارهاي که در این نظریه هنجارهاي فرهنگی و ارزش
  شوند.    دهند با یکدیگر تلفیق می وکار راهنماي عمل خود قرار می عملیات کسب

وکارهاي کارآفرینانه  هاي منحصر به فرد اخالقی موجود در کسب چالش: زمینه اخالقی کارآفرینی
وکارهاي  در مقایسه با کسب وکارها باشد. علت نوپا بودن و همچنین کوچک بودن این کسب به تواند می

ویژه  هاي کارآفرینانه کوچک بیشتر در مقابل الزامات محیطی، به وکارها و بنگاه تر، کسب بزرگ
انداز  هاي محدود و کوچک و ظرفیت اندك پس ها به خط تولید محدودیت منابع مالی، وابستگی آن

هاي بازاریابی و بازاررسانی،  محدودیتهاي کوچک از  عالوه بیشتر بنگاه پذیري بیشتري دارند. به آسیب
کنندگان مواد  کنندگان و فراهم نوسان تقاضاها، رقابت شدید و فشرده و فقدان حمایت از سوي عرضه
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بر  ). همچنین کوچک بودن بنگاه، عالوهDonaldson and Dunfee, 1999بینند ( اولیه نیز آسیب می
 Morrisکند ( رمایه نیز مشکالت بیشتري نیز ایجاد میکه مزیت مالیاتی کمتري دارد براي افزایش س این

et al, 2002ویژه در مراحل اولیه زمانی که کارآفرینان هنوز  ). از طرفی جدید و نوپا بودن بنگاه به
تواند مشکالت و اشتباهات زیادي را ایجاد  نقش خود و نقش بنگاه آگاهی کامل ندارد، نیز می نسبت به

  ). Aldrich and Auster, 1986کند (
خصوصیات برشمرده در باال اغلب شرایطی را جهت تشویق به یک تصمیم و رفتار اخالقی ایجاد   
کند. این شرایط عبارتند از فشار زمانی، محدودیت نقدینگی و نبود مرجع درونی براي رفتارهاي  می

دهد.  قرار میوکار را تحت تأثیر  هاي اخالقی بنگاه کسب باشد که کنش اخالقی و قابل قبول می
که رفتارهاي  گیرد در حالی همچنین رفتار بد در یک بنگاه کارآفرینانه اغلب مورد سرزنش قرار می

). در واقع دلیل اصلی براي انجام Morris and Zahra, 2000گیرد ( خوب مورد تشویق قرار می
راي رفتارهاي اقتصادي صحیح امور وابسته به ارزیابی افراد از نحوه پاداش و تنبیهی است که جامعه ب

گیرد. مشوق براي رفتارهاي اخالقی همچنین از طریق محیط اجتماعی و اقتصادي به  افراد در نظر می
آوري، تغییرات سریع در انتظارات  شود. پیشرفت سریع فن آوري نیز تشدید می هاي فن ویژه پیشرفت

هاي زیادي در رعایت اصول اخالقی  وکارهاي اینترنتی کارآفرینان را با چالش مشتریان و توسعه کسب
پذیر  مواجه کرده است. حفظ استانداردهاي اخالقی در یک زمینه کارآفرینانه واقعی همیشه امکان

نیست. رفتار اخالقی نیازمند یک ارزیابی اخالقی با آگاهی از پیامدهاي رفتار است. پژوهشگران 
ح باالي عدم حتمیت، احساسات قوي، مختلف نقش فرآیندهاي شناختی در شرایط فشار زمانی، سط

 اند دهنده احتمال خطا و اشتباه در قضاوت و عمل را بررسی کرده خستگی و دیگر عوامل افزایش
)Bhide and Stevenson, 1990; Baron, 1998; Kahneman and Lovallo, 1994.(  

بینی را آزمون  شیاین شرایط توانایی شناختی کارآفرینان در یک موقعیت پیچیده و غیرقابل پی  
وکار آمیخته شود  ها هنگامی که با تعهد کارآفرینان به کسب سود در امور کسب کند. این چالش می
). کارآفرینانی که دارا Bhide and Stevenson, 1990تواند یک تصمیم غیراخالقی را ایجاد کند ( می

 Palich andاخالقی دارند (حس خودپرستی زیادي هستند تمایل بیشتري به درگیر شدن در امور غیر

Bagby, 1995هاي اخالقی است  ها را که مملو از تناقض اي کنش ). اساساً رفتار کارآفرینانه مجموعه
ها موانع بازدارنده  هاي خالقانه جهت غلبه بر محدودیت گیرد. کارآفرینان اغلب بابت روش در بر می

هایی اغلب مستلزم رفتارهاي  یرند. چنین روشگ وکار مورد تحسین قرار می ایجاد و پیشبرد امور کسب
زیست یا استفاده نابجا از منابع است که خود  خالف قانون، ایجاد خطر براي دیگران، تخریب محیط
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برخالف اصول اخالقی است. بنابراین ایجاد توافق بین اصول اخالقی و معیارهاي کارآفرینانه اغلب 
  مشکل است. 

وکار آن با آن مواجه هستند  هاي اخالقی که مالکان کسب تناقضچهار موضوع کلیدي در زمینه   
وکار،  هاي فردي با نیازهاي کسب هاي کارآفرینانه، تضاد ارزش محوري فعالیت عبارت از؛ ماهیت سود

 Longenecker etوکار است ( هاي شخصیتی بر اخالق کسب پذیري اجتماعی و تأثیر ویژگی مسئولیت

al., 1988هاي کوچک به  ) بیان کردند که بیشتر تضادهاي اخالقی در بنگاه2000ان (). ویتل و همکار
هاي اخالقی که کارآفرینان با  نتیجه کنش متقابل بین مشتریان و کارکنان است. همچنین سایر چالش

هاي اخالقی  وکار، تناقض ها مواجه هستند عبارتند از تناقض بین ملزومات اخالقی و عملی کسب آن
 ,.Vitell et alوکار هستند ( وکار و تضاد بین اهداف فردي و اهداف کسب الت کسبموجود در مباد

وکارهاي کوچک نیازمند  توان گفت که زمینه کارآفرینانه در کسب ). بر مبناي این مباحت می2000
وکارهاي بزرگ است. با وجود این شواهد  اي از استانداردهاي مختلف اخالقی نسبت به کسب مجموعه
وکارهاي  وکارهاي کوچک نسبت به مدیران و کارکنان کسب ین است که کارآفرینان در کسببیانگر ا

). ادراك اخالقی Dees and Starr, 1992بزرگ تعهد بیشتري به رعایت استانداردهاي اخالقی دارند (
 Bucar andوکارهاي بزرگ متفاوت است ( وکارهاي کوچک نیز در مقایسه با کسب در کسب

Hisrich, 2001 توان بیان کرد که زمینه کارآفرینانه نیازمند استانداردهاي عمومی اخالقی  ). بنابراین می
وکار  نیست، بلکه استانداردها بسته به تمایالت و احساسات کارآفرینان در موضوعات مشخص کسب

  متفاوت است. 
ر قرار دهد. تواند اخالقیات را تحت تأثی وکار نیز می استلزمات مختلف در مراحل توسعه کسب  

، 1قـالـب مراحل ایجاد در تـوان می وکـارهـاي کارآفرینانه را کـسـب زنـدگی طور کلی چـرخـه به
بندي کرد. بدیهی است چگونگی تعهد به ملزوماتی اخالقی بسته  دسته 5و افول 4، تثبیت3، رشد2شروع

عواملی در این مراحل  وکار در بین کارآفرینان متفاوت است. همچنین به مراحل رشد و توسعه کسب
کنند نیز مشابه نیستند. راهبرد غالب شرکت، تمرکز مدیریت، ساختار  تعهدات اخالقی را ایجاد می

هاي پاداش به کارکنان،  سازمانی، سبک مدیریت، ماهیت نظام کنترل، میزان دسترسی به منابع، روش

                                                             
1- Pre-start-up phase  
2- Start-up phase  
3- Growth phase   
4- Business stabilization  
5- Decline phase   
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کنند.  هاي بازاریابی تغییر می فتراهبردهاي مدیریت منابع انسانی، سازوکارهاي تأمین مالی و رهیا
 Donaldsonدهد ( بدیهی است تغییر در هر کدام عوامل باال محیط اخالقی بنگاه را تحت تأثیر قرار می

and Dunfee, 1999توانند نقش مهمی در تعریف محیط اخالقی در مراحل  ). همچنین کارآفرینان می
یی عوامل تعیین کننده استانداردهاي اخالقی مختلف چرخه عمر بنگاه ایفا کنند. بنابراین شناسا

هاي روانشناختی کارآفرینان از قبیل مرکز کنترل درونی، انگیزه  کارآفرینان بسیار اساسی است. ویژگی
 Aldrich andدهد ( هاي اخالقی را شکل می موفقیت و تحمل ابهام از عوامل موهمی است که کنش

Auster, 1986; Longenecker et al., 1989 هاي  ). افراد داراي کنترل درونی اعتقاد دارند که کنش
بینی، شناخت و منطقی بودن همراه  دهد. کنترل درونی با واقع ها دستاوردهاي بیرونی را شکل می آن

هاي محیط  است، بنابراین اتکاي بیشتري به استانداردهاي فردي اخالقی دارد و کمتر تحت تأثیر تناقض
گیري اخالقی کارآفرینان  ). رابطه بین انگیزه پیشرفت و جهتBegley, 1995گیرد ( بیرونی قرار می

طور کلی انگیزه پیشرفت نسبت به منافع مالی مهمتر ارزیابی شده است  کمتر بررسی شده است. به
تواند بیشتر با اخالقیات سازگار باشد. از طرفی تأکید بر رشد، نوآوري جهت دستیابی به  بنابراین می

رویه از منابع کمیاب، رقابت نابرابر،  برداري بی هاي اخالقی از قبیل بهره باعث تناقض پیشرفت خود
طور کلی کارآفرینان توانایی دارند بدون احساس تهدید با شرایط مبهم، غیر  شود. به تولید بیشتر و ... می

هاي  شصورت اثربخش مدیریت کنند. از طرفی چال ها را به قطعی و غیرشفاف روبرو شوند و آن
کنند بنابراین با ابهام همراه هستند و  بینی و ناشناخته بروز می اخالقی اغلب در شرایط غیرقابل پیشی

شناختی،  هاي روان کارآفرینان آمادگی بیشتري براي مقابله با آن شرایط را دارا هستند. فراتر از ویژگی
قی را شکل دهند. هر چند هاي اخال تواند چارچوب هاي فردي از قبیل سن و جنس نیز می ویژگی

کند با  هاي در این زمینه قطعی نیست و قضاوت مشکل است اما شواهدي وجود دارد که بیان می یافته
 ;Hegarty and Sim, 1978شود ( تر می کارانه هاي اخالقی افراد محافظه افزایش سن، نگرش

Serwinek, 1992هاي غیراخالقی دارند.  ر موقعیتتري د هاي آزادنه ). بنابراین افراد جوانتر دیدگاه
ها تمایل کمتري به بخشش،  کنند. آن گرا بوده و جهان را سیاه و سفید ارزیابی می آل افراد جوانتر ایده
تري را در زندگی خود تحمل  تر که شرایط پیچیده پوشی از خطاها نسبت به افراد مسن گذشت و چشم

کنند که زنان  در این زمینه متفاوت است. برخی بیان میاند، دارا هستند. نتایج مربوط به جنسیت  کرده
گرا هستند در  تري دارند و بیشتر نیازمحور و مساوات کارانه هاي اخالقی محافظه نسبت به مردان دیدگاه

). همچنین برخی Radaev, 1994کنند ( هاي برابري حمایت می حالی که مردان بیشتر از دیدگاه
 ,.Kahn et alهاي اخالقی یکسان است ( ك مردان و زنان در موقعیتها نشان دادند که ادرا پژوهش
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گرا هستند  که برخی دیگر بیان کردند که زنان کارآفرین کمی بیشتر از مردان اخالق ) در حالی1972
)Dees and Starr, 1992 .(  

خانواده، گیري معیارهاي اخالقی در ذهن افراد متأثر از عوامل گوناگونی نظیر مذهب،  همچنین شکل  
). به Posner and Schmidt, 1986باشد ( شرایط محیطی، جایگاه اجتماعی، سن، نژاد و نظایر آن می

ها یکسان نیست. موضوعی که در یک جامعه اخالقی  هاي اخالقی در بین مردم و ملت همین علت ارزش
همچنین ). Su and Richelieu, 1999است ممکن است در محیطی دیگر کامالً غیراخالقی تلقی شود (

هاي اخالقی مشابه هنگام مواجه با موضوعی عمومی به  افرادي با زمینه تربیتی متفاوت ولی با ارزش
دهند  هاي اخالقی آن موقعیت خاص قائل هستند، رفتار متفاوتی بروز می علت اهمیت متفاوتی که به ارزش

)Wines and Napier, 1992هاي اخالقی تفاوت  (نگرش) و کنش هاي اخالقی عالوه باید بین ارزش ). به
هاي اخالقی شود اما عوامل مختلف دیگري نیز به  تواند باعث کنش هاي اخالقی می قائل شد. هر چند ارزش

   ).Su and Richelieu, 1999صورت بالقوه بر هر گونه تصمیم اخالقی تأثیرگذار هستند (
ات موجود در زمینه اخالق و کارآفرینی بیشتر ادبی: محورهاي کلیدي پژوهش در اخالق کارآفرینانه

اند. بیشتر تأکیدها بر کارآفرینان و مالحظات اخالقی  بر اخالق کارآفرینانه در سطح خرد تمرکز کرده
ها به پویایی سازمانی در  باشد، هر چند برخی پژوهش وکار جدید می تأثیرگذار بر ایجاد یک کسب

اند. در ادامه محورهاي کلیدي  قی بنگاه نیز پرداختهوکارهاي جدید و تأثیر آن بر رفتار اخال کسب
  شوند.   اند، بررسی می هاي پیشین در این زمینه مورد تأکید قرار گرفته اخالق کارآفرینانه که در پژوهش

ها با تمرکز بر ادراك  تمایز کارآفرینان و غیرکارآفرینان از نظر رویکردهاي اخالقی: برخی پژوهش -1
اند. ادبیات موجود  هاي مهمی بین کارآفرینان و غیرکارآفرینان را نشان داده اوتو عمل اخالقی، تف

هاي موردنیاز  بیانگر این است که اخالق و کارآفرینی با همدیگر سازگاري دارند. بنابراین هر چه زمینه
کار و هاي اخالقی در کسب و کنش ها براي موفقیت کارآفرینانه، خالقیت و نوآوري بیشتر باشد تصمیم

). در واقع دستیابی Buchholz and Rosenthal, 2005; Xu and Ruef, 2004شود ( نیز بیشتر می
وکار جدید، خود نیازمند  بر مدیریت ابعاد راهبردي و ملزومات یک کسب به موفقیت کارآفرینانه، عالوه

کنند که  ). برخی پژوهشگران تأکید میDunham et al., 2008باشد ( نیز می 1یک پندار اخالقی
) و Dees and Starr, 1992وکار عمل کرده ( کارآفرینان باید فراتر از ارائه رفتارهاي اخالقی در کسب

                                                             
1- Moral imagination 
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). باید توجه Teal and Carroll, 1999سطح باالیی از دالیل اخالقی و معنوي را نیز بروز دهند (
ار، عنصر مهمی در مدیریت رابطه بین کارآفرینان و داشت که رعایت انصاف و عدالت در حین انجام ک

 Sapienza andشود ( گذاران است و منجر به ایجاد دستاوردهاي مطلوبی براي کارآفرینان می سرمایه

Korsgaard, 1996 تواند منجر به  وکار می ). هر چند تمرکز بر رعایت اخالق و انصاف در کسب
 ;Goel and Karri, 2006جود این، محققان مختلفی ()؛ با وHarris et al., 2009ریسک شود (

Sarasvathy and Dew, 2008; Karri and Goel, 2008 اند که کارآفرینانی که  ) نیز بیان کرده
پذیري  گرا قابلیت آسیب وکار دارند نسبت به کارآفرینان فرصت تمایل به اعتماد فزاینده در کسب

  بیشتري دارند. 
وکار توسط  ها هم بر عدم رعایت موضوعات اخالقی در کسب هشاز طرف دیگر، برخی پژو 

). در واقع چنین کارآفرینانی Bhide, 1996عنوان عامل موفقیت یاد کردند ( کارآفرینان کوچک به
جاي رعایت هنجارهاي اخالقی و انصاف تأکید  هاي بزرگ به کسب سود مالی به نسبت به مدیران بنگاه

). هر چند این اثر در طول زمان Longenecker et al., 1989; Palich and Bagby, 1995کنند ( می
عوامل منفی «) اما برخی پژوهشگران نسبت به Longenecker et al., 2006ثابت نبوده است (

هشدار » دهد ها را شکل می گذارد و رفتار غالب آن خاصی که بر شخصیت کارآفرینان تأثیر می
کارآفرینی  1). این سوي تاریکKets de Vries, 1985; Kuratko, 2007; Osborne, 1991دهند ( می
شود،  هاي نهادي انجام می که با هدف فشار بر محدودیت 2»شکنی ویژه، تمایل کارآفرینان قانون به

) Zhang and Arvey, 2009موضوعی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه ژانگ و آروي (
و موقعیت کارآفرینانه در بزرگسالی را تأیید کرد. همچنین رابطه  3نوجوانیارتباط طولی بین ناهمنوایی 

شکنی  و قانون 4هاي اخالقی ) که تنشBrenkert, 2009بین قانون شکنی و کارآفرینی در کار برنکرت (
هاي  ها همچنین در زمینه فعالیت را مورد بررسی قرار داد تأیید شد. همچنین این تنش 5کارآفرینانه

    ).Kuratko and Goldsby, 2004هاي بزرگ نیز مورد تأکید قرار گرفته است ( ینانه در سازمانکارآفر

                                                             
1- Black side of entrepreneurship 
2- Rule-breakers 
3- Adolescent nonconformity 
4- Ethical tension 
5- Entrepreneurial rule-breaking 
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هاي انجام شده در این زمینه، ابعاد مختلفی که  نحوه تصمیم اخالقی در بین کارآفرینان: پژوهش -2
هاي مفهومی  اند. چارچوب تواند بر تصمیم و کنش اخالقی کارآفرینان تأثیر بگذارند را نشان داده می

اند تا بیشتر این ابعاد را  وکارهاي جدید، تالش کرده پیشنهاد شده در زمینه تصمیم اخالقی در کسب
اند که تفاوت زیادي  ها نشان داده ). برخی پژوهشSolymossy and Masters, 2002پوشش دهند (

ختی تأثیرگذار بر شنا هاي اخالقی و عوامل جمعیت وکارهاي کوچک بر اساس ارزش بین مالکان کسب
عالوه کارآفرینان داراي ناهمگنی شناختی زیادي  ). بهDawson et al., 2002ها وجود دارد ( این ارزش

طوري که افراد در زمینه حساسیت به موضوعات اخالقی و معنوي یا آگاهی از اخالقیات  نیز هستند، به
بین کارآفرینان ممکن است به  هاي شناختی ). برخی تفاوتReynolds, 2006نیز متفاوت هستند (

). در بررسی رابطه بین عوامل Sommer et al., 2000اجتماعی نیز باشد ( - هاي فرهنگی علت تفاوت
اي از روابط پیچیده بین پویایی شناخت اجتماعی  شناختی موثر بر آگاهی اخالقی کارآفرینان، مجموعه

. در واقع تأثیر شناختی در )Bryant, 2009و حساسیت به موضوعات اخالقی گزارش شد (
  گیري اخالقی کارآفرینانه تأیید شده است.  تصمیم

ي اخالقی ایجاد شده از کارآفرینی: دیگر جریان پژوهش در زمینه اخالق برانگیز موضوعات چالش -3
هاي اخالقی است که از انواع عوامل  کارآفرینی، مربوط به ماهیت عجیب و منحصر به فرد تناقض

وکار جدید با آن مواجه  شود و کارآفرینان در هنگام ایجاد یک کسب مانی ایجاد میمحیطی و ساز
هاي کارآفرین از قبیل؛ محدودیت  هاي منحصر به فرد سازمان ). چالشHarris et al., 2009شوند ( می

ها به خوبی در ادبیات موجود  پذیري ساختار سازمانی و روزمرگی فعالیت منابع مالی، عدم انعطاف
تواند تأثیرات عمیقی بر  ). این فشارها میBoyd and Gumpert, 1983د تأکید قرار گرفته است (مور

فرآیند تصمیم اخالقی ایجاد کند و منجر به موقعیتی شود که اتخاذ تصمیم اخالقی با ابهام همراه باشد 
)Chau and Siu, 2000تواند بر  ). ایجاد شرایط کمیابی منابع انسانی و فیزیکی و فنی نیز می

عالوه  ). بهDe Clercq and Dakhli, 2009استانداردهاي اخالقی کارآفرینان تأثیرگذار باشد (
تواند براي کارآفرینان در شرایط تقسیم سود بنگاه، ریسک باالي  هاي خاص اخالقی می تناقض

انصاف زیست، رعایت مشروعیت، صداقت، حقوق و  وکار، هزینه باالي حفاظت محیط اندازي کسب راه
هاي اخالقی دیگري شامل  ). همچنین کارآفرینان با تناقضHarris et al., 2009ایجاد شود (

پذیري اجتماعی  ها، فرهنگ سازمانی، رفاه کارکنان، رضایت مشتري و مسئولیت هاي شخصی آن ارزش
  ). Payne and Joyner, 2006زیستی نیز مواجه هستند ( و محیط
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هاي اخالقی  ق کارآفرینانه: بخشی از تحقیقات این حوزه مربوط به تناقضتأثیر نوآوري فنی بر اخال -4
که  علت این شوند. به آوري با آن مواجه می هاي فن خاصی است که کارآفرینان در هنگام پیشرفت

وکارهاي جدید مبتنی بر نوآوري فنی، اغلب جهت ارائه خدمات و محصوالت جدید ظهور  کسب
ها مشکل باشد. پیشرفت  معیارهاي اخالقی ناشناخته ممکن است براي آنکنند، بنابراین رعایت  می
) Martin and Freeman, 2004شود ( آوري نه تنها باعث ارزش بیشتر محصوالت و خدمات می فن

وکار دارد. بنابراین نه تنها  هاي بیرونی تأثیر عمیقی بر عملیات کسب بلکه همراه با دیگر شوك
شود بلکه ممکن است باعث بازگشت از هر  عیارهاي اخالقی مشکل میگیري براي رعایت م تصمیم

گیري کارآفرینان هنگام  ). در واقع فرآیند تصمیمHarris et al., 2009گونه قضاوت اخالقی نیز شود (
مواجه با یک موقعیت جدید اخالقی بسته به نوع چالش و تصور افراد از موقعیت تفاوت دارد. به 

تواند باعث نوآوري و عاملی  هاي اخالقی برخاسته از آن خود می از و تنش الشعبارتی این موقعیت چ
  ). Wempe, 2005براي یک کارآفرینی دیگر شود (

وکارهاي جدید: تأثیر فرهنگ و سرمایه اجتماعی بر  نحوه توسعه اخالق سازمانی در کسب -5
سی قرار گرفته است هاي کارآفرین در مطالعات مختلف مورد برر گیري اخالقی سازمان جهت

)Spence and Schmidpeter, 2003 در واقع تقویت ابعاد سرمایه اجتماعی در سازمان منجر به .(
شود. بنابراین در جوامع مدرن و  هاي کارآفرین می رعایت حقوق بیشتر جامعه در بین سازمان

ث تغییر رویکرد تواند باع دموکراتیک که فشار نهادهاي اجتماعی جهت حفظ حقوق خود همواره می
صورت مشخص در  وکار شود، اخالق سازمانی و هنجارهاي آن نیز به هاي کسب کارآفرینان و بنگاه

وکار ملزم به رعایت آن خواهند بود  هاي جدید کسب یابد و بنگاه طول زمان تدوین و توسعه می
)Neubaum et al., 2004رینان نقش هاي کارآف ها نیز گزارش کردند که ارزش ). برخی پژوهش

 Schminke et al., 2005; Bucar andکند ( وکار ایفا می اساسی در ایجاد محیط اخالقی کسب

Hisrich, 2001.(  
گذاران: یک جریان دیگر از  وکار بر اساس انتظارات سهامداران و سرمایه گیري اخالق کسب شیوه شکل - 6

گذاران  اندرکاران، سهامداران و سرمایه ظارات دستتحقیقات انجام شده در زمینه اخالق کارآفرینی مبتنی بر انت
وکار  گذاران اصلی اغلب داراي رابطه نزدیکی با کارآفرینان و سایر بنیانگذاران کسب است. سهامداران و سرمایه

تواند  ها می وکار، رابطه اجتماعی و نوع انتظارات این گروه گیري کسب هستند و در مراحل اولیه شکل
). این موضوع Starr and MacMillan, 1990وکار را شکل دهد ( القی مراحل بعدي کسباستانداردهاي اخ
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هاي مختلفی را براي هر دو  وکار در مراحل بعدي تغییر کند چالش ویژه زمانی که شرایط و محیط کسب به
رابطه دارد،  وکار ). شبکه روابط بین سهامداران کوچک که با بنگاه کسبVitell et al., 2000گروه ایجاد کند (

وکار ایفا کند و  تواند نقش مهمی در افزایش روابط اخالقی و پیوند اجتماعی در عملیات کسب همچنین می
  ). Barlow, 1993وکار را خنثی سازد ( ، سوء مدیریت، بدرفتاري و تبانی در محیط کسب سوء استفاده

هاي  براي عالئق و ارزشوکارهاي جدید اغلب تمایل دارند تا اولویت بیشتري  مالکان کسب  
اندرکاران بنگاه قائل شوند  گذاران و سایر دست مشتریان نسبت به تمایالت کارکنان، سرمایه

)Vyakarnam et al., 1997سازي سود با هدف منفعت بیشتر براي سهامدارن، که  عالوه بیشینه ). به
 ناسب نیستوکارهاي کوچک چندان م هاي بزرگ مرسوم است براي کسب اغلب در بنگاه

)Spence, 2004وکارهاي کوچک تمایل دارند تا با دید حمایتی با رقیبان خود برخورد  ). کسب
وکارهاي کوچک در یک  شود تا کسب ). چنین تمایلی اغلب باعث میSpence et al., 2001کنند (

 وکارهاي بزرگ عمل کنند.  تر نسبت به کسب محیط اخالقی

  
  گیري بحث و نتیجه

ریزي براي توسعه کارآفرینی در سطح جامعه استلزام  مقوله اخالق و فرهنگ در برنامه بهادادن به  
توجه به مقتضیات موقعیتی در الگوسازي و ترویج کارآفرینی را در پی دارد. این امر از طریق پرداختن 

ندهی دهی، ساما شود. الگوهاي کارآفرینی بومی بر شکل به الگوهاي کارآفرینی بومی و وطنی محقق می
آمیز با توجه به مقتضیات موقعیتی در ابعاد  هاي کارآفرینانه و مخاطره و اداره، و گسترش فعالیت

پیوسته و پویاي زیرساختی، اقتصادي، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و غیره از سوي کنشگران فعال  بهم
هاي  بط با کارآفرینی، سازهتوان با توجه به مقتضیات موقعیتی مرت در آن قلمرو استوارند. بر این پایه می

مبادرت ورزید. هر  1هاي کارآفرینی بوم بندي و ترسیم زیست ها به پهنه ثیرگذار و چیدمان آنأت
بوم کارآفرینی مبین دستگاه مختصات خاصی براي کنش کارآفرینان فعال در آن زیست بوم یا به  زیست

هاي  بوم هاي کارآفرینی در زیست  کنش است. همچنین، تحلیل 2تعبیر دیگر، کارآفرینان بومی و وطنی
مند و  شناسی جهت سیاستگذاري تسهیلگرانه نیازمند رویکرد موقعیت شناخت مختلف با هدف 

                                                             
1- Entrepreneurship Ecosystem  
2- Native or Indigenous Entrepreneurs  



  زادهغالمحسین عبداهللا و زاده شریف شریف محمد

109 

سازي کارآفرینانه و  است. بنابراین فرهنگ 1شناسی کارآفرینی پدیدارشناسانه بر مبناي رهیافت بوم
هاي یک رویکرد سیستمی همه  گیري جهتتواند از  هاي اجتماعی حامی کارآفرینی می ترویج ارزش

براي  2هاي اخالقی و فرهنگی جانبه به توسعه کارآفرینی در سطح جامعه باشد تا از این طریق، رانه
  آید.  بروز رفتار کارآفرینانه فراهم 

وکار یکی از  با توجه به اهمیت اخالق و وجدان کار در کارآفرینی، اخالق کارآفرینی و کسب 
هاي  رود. این مهم از طریق شناسایی و معرفی ارزش شمار می  ج و آموزش کارآفرینی بهمحورهاي تروی

هاي آموزش و ترویج کارآفرینی توام  وکار، گنجاندن آن در برنامه اخالقی در حوزه کارآفرینی و کسب
هاي  شناسی مستمر شاخصه هاي ترویجی و آموزشی مناسب، پایش و آسیب گیري از روش با بهره
وکار، معرفی الگوهاي اخالقی مناسب در حوزه کارآفرینی و  در حوزه کارآفرینی و کسب اخالقی
هاي اخالقی  وکارهاي ناهمساز با ارزش هاي کارآفرینانه و کسب سو و معرفی فعالیت وکار از یک کسب

سازي  اي به عنوان بخش مهمی از جریان فرهنگ هاي صنفی و حرفه هاي جمعی، تشکل با کمک رسانه
و تدوین و معرفی منشور اخالقی ملی براي کارآفرینی  گذاري نرم اجتماعی آفرینی بسان یک سرمایهکار

تردید نقش سازنده نهادهاي اجتماعی همانند دین و مذهب، آموزش و پرورش، بازار  شود. بی عملی می
ر این فرآیند هاي غیردولتی د وکار و سازمان هاي کسب ها، صنوف، شبکه و جامعه مدنی، بویژه اتحادیه

تواند بسیار تعیین کننده باشد. پاسخگویی اجتماعی، وجدان کاري، تعهد اجتماعی، اعتمادبرانگیزي  می
مداري، رعایت اصول  و اعتمادسازي در تعامل با مشتریان، کارکنان، همکاران و شرکا و رقبا، کیفیت

رات جاري در فرآیندهاي اي و تخصصی در حوزه مربوطه، پایبندي به حقوق، قوانین و مقر حرفه
وکار، خودکنترلی مبتنی بر خودارزیابی، توازن بین نفع شخصی و منافع جامعه، توازن بین  کسب

هاي اقتصادي، توازن بین  هاي معنوي انسانی و اجتماعی فعالیت سودگرایی و اهداف مادي با جنبه
محیطی و پایداري  مسایل زیستنسلی ( طلبی و سودگرایی مقطعی ماکیاولیستی با حفظ منابع فرا فرصت

مداري، رعایت حقوق کارکنان و زیردستان، کسب و  پذیري، مشتري و غیره)، پاسخگویی و مسئولیت
دوستی،  هاي نیک همانند نوع حفظ منزلت و اعتبار اجتماعی بسان سرمایه نرم اجتماعی، رعایت ارزش

و نظایر آن از  4آوا ، رقابت سازنده یا هم3ایثار، صلح، عدالت، انصاف و برابري و غیره، تجارت عادالنه
                                                             
1- Entrepreneurship Ecology 
2- Moral and Cultural Drives 
3- Fair trade   
4- Co petition    
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تواند در سطح  ها می رود. این شاخصه شمار می وکار به هاي اخالق کارآفرینی و کسب  جمله شاخصه
اندرکار کارآفرینی و توسعه  عنوان کنشگر یا دست و جامعه به  فرد، جمع، سازمان، شرکت، شبکه

گذاري و کارآفرینی اخالقی، پاسخگو، اجتماعی، سبز و  ههایی همانند سرمای وکار در پرتو انگاره کسب
باره،  در همین وکار با ابعاد انسانی و یا کارآفرینی با چهره انسانی نمود پیدا کند. پاك، و پایدار، کسب

تعریف و نظرداشت معیارهاي اخالقی در معرفی و پاسداشت کارآفرینان، تدوین منشورهاي صنفی و 
  سازي کارآفرینان درخور توجه است. اي، آموزش و مهیا حرفه
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Abstract1 
 Despite the novel of issues related to ethics and entrepreneurship, but there are 
considerable researches that explain the relationship betweens ethics and 
entrepreneurship. Identifying the prior theoretical and empirical literatures can 
provide appropriate vision to understand interaction between ethic and 
entrepreneurship. Moreover by increase in interest in entrepreneurship general 
issues ethics of business and entrepreneurship have been investigated from 
different orientation. Entrepreneurship ethic contents, ethic values, determinants of 
ethical behavior among entrepreneurs, the ethical context of entrepreneurship and 
such these have been studied over the recent years. These are important issues that 
currents study wants to investigate by using descriptive research based on 
analyzing documents related to entrepreneurship and business ethic as well as prior 
empirical research regarding components of entrepreneurial ethic. Generally 
finding revealed that business ethics are a sensitive subject in international 
entrepreneurship because moral values differ widely among people and nations. 
What is considered moral in one community may be considered completely 
immoral elsewhere. It is also possible for individuals from different backgrounds to 
have the same moral values, but to behave differently when faced with a common 
situation.  
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