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  میان کارآفرینان  ر د کسب و کاراخالق  توجه به سطح  ای مقایسهبررسی  

 و امارات ایران  ایرانی در
 

 1یآقا جان نی، دکتر حس2*یکلد رضای، دکتر عل1یعرب نژاد خانوک یمحمد مهد
 گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران  .1
 ، تهران، ایران علوم و تحقیقاتد اسالمی، واح دانشگاه آزادگروه جامعه شناسی،  .2

 ( 1399/ 25/05، تاریخ پذیرش:24/03/1399تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

به عنوان یک راهبرد اثربخش برای توسعه اقتصاادی   1امروزه کارآفرینی
نقش شایساته  2و اجتماعی کشورها شناخته شده است. توسعه کارآفرینی

ای جهانی، مقابله با رقباا، اشاتلال زا ای ای برای حضور فعال در بازاره
ت جامعه، دولت و بخش یدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکالپا

-ه ی کارآفرینی در ایران نیز بعنوان اجرایای توسع(.   2و1عمومی دارد )
هاا و مشاکالت بساتترین و عملی ترین استراتژی برون رفات از بان 

رفا  موانا  آن اسات. یرفیات   اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسایی و
هاا و سازی برای توسعه کارآفرینی از یک ساو مساتلزا ارا اه آماوز   

محور و براساس نیازهای جامعه در های کارآفرینی با رویکرد بازار مهارت

باشد، اما از سوی دیگر توسعه کارآفرینی نیازمند می همه سطوح آموزشی
یات توساعه فعالسب جهات  های منا  شناخت و رف  موان  و ایجاد زمینه

 (.4و3)باشدهای تولیدی و خدماتی می
 
 
 

 
مالک توسعه و پیشرفت در هر کاری و انجاا آن به شیوه ای درسات و 
قابل قبول توجه به اصاول اخالقای اسات. کاارآفرینی نیاز از ایان امار 
مستثنی نبوده و کارآفرینان باید در کار خود اصول اخالق کسب و کار را 

و  ینیکاه باه کاارآفر یدانشاگاه قاتیاگرچه تحقار دهند. مورد توجه قر
عالقاه باه  شیاست ، اما افزاشده    ادیز  اریبس  راًیاخالق مرتبط است  اخ

موضاوعات و مطالاب ارزشامندی در ایان موضوع باعث شده است کاه 
 تیریدر ماد یخاصا یادیابن مطالعات،  نی. عالوه بر احیطه مطرح شود

. نشان می دهناد ینیاخالق و کارآفر ینب یمیوجود دارد که ارتباط مستق
 نشیا، ب ناهیزم  نیادر ا یو تجربا ینظار یاز انواع کارها  تحلیلیدرک  

در .    (5)  دهاد  یارا اه ما  ینیدر رابطه با اخالق و کاارآفر  یجالب توجه 
 ونادیرا به هم پ  ینیکه اخالق و کارآفر  مطالعاتی،  تحقیق  اتیادب  یبررس
: اخاالق ردیاگ یقارار ما زیار یاصال ناهیاز ساه زم  یکایدهد ، در   یم 

 .(1 جدول)و جامعه.   ینیو کارآفر 4یاجتماع  کارآفرینی،   3ینیکارآفر
 
 

 چکیده

 و  به عنوان موتور محرّکه توساعه اقتصاادو و تشاخیر فرصات هاا  کارآفرینی. از  کشور داردهر  سزایی در توسعه  کارآفرینی نقش بهزمینه:  
با تشخیر فرصت ها موفقیت در امور تولیدی، تجاری و خدماتی را تضامین مای  که  هستند  کسانی  کارآفرینان  و  شود  می  یاد  مناب   از  استفاده

ی است. از این رو پژوهش حاضر باا مجموعه اصول اخالق رعایت، قابل قبول ک انجاا هر فعالیتی به شیوه ایمالکنند. اما باید توجه داشت که 
 شکل گرفت.   نان ایران و اماراتدر میان کارآفریمقایسه ای سطح توجه به اخالق کسب و کار  بررسی هدف 

 75 بودند. کاه از میاان آنهاا و امارات  ایرانجامعه آماری تحقیق کارآفرینان ایرانی در .  بودمقایسه ای    -علی  /پژوهش حاضر توصیفی  روش:
ه ها باا رو  هاای آمااری محقق ساخته بود. دادنفر با نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه 

 ( مورد تحلیل قرار گرفتند. توصیفی و استنباطی )تحلیل واریانس یک راهه و آزمون شفه
در میان کارآفرینان ایرانای در اماارات باه شاکل معنااداری  رتجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان توجه به اخالق کسب و کا  یافته ها:

تفااوت معنااداری  تهاران با شهرستان مقیم میزان رعایت اخالق کسب کار در میان کارآفرینانمقایسه  امااست. بیش از کارآفرینان مقیم ایران 
  . نشان نداد

 ضمانت اجرایی قوانیننظاا بانکی، نظاا آموزشی، خانواده و فرهنگ،   ، اقتصادی و اجتماعی حاکم،ساختارهای سیاسیبی شک    تیجه گیری:ن
 .موثر می باشد  توجه کارآفرینان به اخالق کسب و کارمیزان  در و بازار رقابتی

 
 کارآفرینی اخالق کسب و کار،اخالق حرفه ای، : واژگانلیدک
 

 alireza.kaldi@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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 : اخالق و کارآفرینی: سه موضوع1جدول 

 کارآفرینی و جامعه اجتماعی کارآفرینی اخالق کار آفرینی
 اقتصادکارآفرینی و نظریه  تعریف کارآفرینی اجتماعی کارآفرین دربرابر غیر کارآفرین

 کارآفرینی و توسعه کالن اقتصادی اخالقی در سرمایه گذاری اجتماعیمسا ل  تصمیمات اخالقی کارآفرین

 نقشهای اجتماعی کارآفرینی سنجش عملکرد سرمای گذاری اجتماعی چالشهای اخالقی در کارآفرینی

 اجتماعیوان عامل تلییر کارآفرینی به عن محروا نانیکارآفر یتوانمندساز تلییر تکنولوژیکی و اخالق

 "خالق بیتخر"مخرب  ریتأث سرمایه گذاری جدید دربرابر سرمایه گذاری سنتی دیجد یها یگذار هیدر سرما یاخالق یها رساختیز جادیا

 از فرصت یاخالق بهره بردار در سرمایه گذاری های جدید "هدف"نقش نظریه ذینفعان کارآفرینی

 

ماورد توجاه رینی می توان موارد زیار را در حیطه موضوعی اخالق کارآف
 قرار داد:
اخالق مای تواناد متماایز کنناده :  5کارآفرین دربرابر غیر کارآفرین  الف(

کارآفرین از غیر کارآفرین باشد. محققان مطرح مای کنناد کاه ویژگای 
در تصامیم   تی، حساسا  ی، نوآور  تیموفق ، خالق  لیتخهایی همچون  

آفرین مای باشاند و در ای اصالی کااراز ویژگی ها  6گیری های اخالقی
و  6) اینجاست که می بینیم اخالق و کارآفرینی همسویی نزدیکی دارند

. برخی از محققان نشان می دهند که در واق  کاارآفرینی بایاد تاکیاد (7
. بعضی تحقیقاات دیگار مطارح (8) بیشتری بر رفتاراخالقی داشته باشد

 تیریدر ماد یعنصر مهما - یا هیعدالت رو  ای  -  7عدالتمی کنند که   
 یاست و منجر به مجموعه ا  یدیگذاران کل  هیو سرما  نانیارتباط کارآفر

تمرکز افراطای بار اخاالق در  شود. یم   ینیکارآفر  یمطلوب برا  جیاز نتا
کارآفرینی خطرات خاص خود را دارد به عنوان مثال تمایل کارآفرین بار 

ت طلبی دیگران آسیب پذیر ، آنها را در برابر فرص   "8اعتماد بیش از حد"
 9کارآفریناان دارای یاک ساوگیری عمال شادید .(10و    9)  تر می کناد
اخالقای شاود. محققاان که ممکن است مان  از بررسی مساا ل هستند  

نشان می دهند کاه کارآفریناان بیشاتر از مادیران بنگااه هاای بازر  
اقتصادی روی سود مالی شخصی متمرکز هستند، حتی اگار ایان رفتاار 

از  یبرخا. (11) جر به آسیب به دیگران شود و انصااف را نقاک کنادمن
 تیتوانناد شخصاا یخااص کاه ما یمحققاان نسابت باه عوامال منفا

 یقرار دهند و بر رفتار آنها حاکم شوند هشدار م   ریرا تحت تأث  نانیکارآفر
 .(12) دهند

د کاه ابعااد ناده ینشاان ما قاتیتحقب( تصمیمات اخالقی کارآفرین:  
 میبا توجه به مفاه نانیو اقدامات کارآفر ماتیتواند بر تصم  یم   یگوناگون
 یساع یاخالق یریگ میتصم درباره ینظر ید. مدلهانبگذار ریتأث  یاخالق
. (13)دارناد  دیجد یها یگذار هیابعاد در سرما نیاز ا یاریبس  بررسیدر  

برخی از محققان ادعا می کنند که اختالف بین کارآفریناان در تصامیم 
اخالقی بیشتراز اختالف بین آنها باا غیرکاارآفرین هاا مای   گیری های

در بعضی تحقیقات بیشتر ناشی از عوامال جمعیتای باشد. این اختالفات  
را نشان   یشناخت  یناهمگون  نانی، کارآفر  نیعالوه بر افرض شده است.  

نسابت باه مساا ل  تید. به عنوان مثال ، افاراد از نظار حساسادهن  یم 
 یاختالفات شناخت  یخود متفاوت هستند. برخ  یقاخال  یآگاه  ای  یاخالق

 باشاد  یفرهنگ  -  یاجتماع  راتیاز تأث  یممکن است ناش  نانیکارآفر  نیب
(14.) 

 قااتیاز تحق یگارید انیاجردر کاارآفرینی:   10ج(چالش هاای اخالقای
منحصر به فرد معضالت   ای  بیو غر  بیعج  تیبه ماه  ینیاخالق کارآفر

از انواع  یکه ناش می پردازندند ،  وبرو هستبا آن ر  نانیکه کارآفر  یاخالق
 یگاذار هیبر سارما  میاست که به طور مستق  یطیمح  ای  یعوامل سازمان

شاده اسات کاه   شاخرم   یباه خاوب  اتید. در ادبنگذار  یم   ریتأث  دیجد
روبرو هستند. بسته به   یرینظ  یب  یبا چالش ها  ینیکارآفر  یسازمان ها

اغلاب  دیاجد یها  یگذار  هیخاص مشاغل ، سرما  تینوع صنعت و ماه
د ناتوان یفشارها ما نیشوند. ا یمحدود م  یمداوا و مناب  مال  رییدچار تل
د و در نداشاته باشا  یاخالقا  یریاگ  میتصام  یندهایبر فرآ  یقیعم  ریتأث
. نمایادمملاو از ابهااا را  ناانیکارآفر یبارا یاخالق یها  تیموقع  جهینت

 ناانیکارآفر یابار ژهیاخاص که باه و  ی، معضالت اخالق  نیعالوه بر ا
ساود در ساازمان ،   مید باا توجاه باه تقسانتوان  ی، م   هستندقابل توجه  

برداشات ،  تیریماد نیباودن و مبادلاه با دیباال در ارتباط با جد  سکیر
 لیاتما ناانی، کارآفر نیا. عالوه بار ابررسی شوندو صداقت    تیمشروع

 یخود ، فرهنگ ساازمان یمربوط به ارز  ها  یدارند با مشکالت اخالق
 .(15) روبرو شوند یخارج  ییو پاسخگو یمشتر تی، رفاه کارکنان ، رضا

تحقیقاتی در زمینه معضاالت اخالقای در د(تلییر تکنولوژیکی و اخالق:  
جریان است که کارآفرینان در جریان پیشرفت فنااوری  باا آنهاا روبارو 

 یناوآور هیغالبااً در حاشا دیاجد یها یگذار هیاز آنجا که سرماهستند.  
. وقتای باشاد  زیاتواند چالش برانگ  یاخالق م   توجه بهشوند ،    یر م یاه

تکنولوژی پیشرفت می کند، استاندارهای اخالق مدون شده قبلای بایاد 
مورد بررسی مجدد قرار گیرند و مبتنی بر شرایط موجود تادوین گردناد. 

تاوان  یچه ما یاخالق رییبه عنوان عامل تل ینیاما در مورد نقش کارآفر
، در  دیاجد یهاا یگاذار هیممکن است سرما  یطیراچه شتحت    گفت؟
 ی»ناوآور ریاآن ، درگ یذاتا یو ابهااا اخالقا یتکنولوژ شرفتیپ  نهیزم 

می توان گفت  ست؟یاز آن چ یناش یاخالق یامدهایپ و  « شوند11مخرب
و   باشند  ینیو کارآفر  یتوانند منب  نوآور  یم   یارز  اخالق  یتنشهاکه   
 لیاو تحل  قیاتحق  یبارا  یراها  یورو نوآ  اخالق  بطهاست که را  یه یبد
 (17و  16) است شتریب
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 نیاا: دیاجد یهاا یگاذار هیدر سارما یاخالق  یها  رساختیز  جادیاه(  
 یساوق ما  ینیدرمورد اخالق کاارآفر  یگرید  قاتیما را به تحقموضوع  
 ریتاأث قاتیتحق ی. به عنوان مثال ، برخدارند یکالن تر کردیدهد که رو
 یسازمانها یمدن یریرا در جهت گ 12یاجتماع هیو سرما  نهیفرهنگ ، زم 

 یهاا یگذار هیدر مورد سرما قاتی. تحق(18) کرده اند  یبررس  ینیکارآفر
و فسااد وجاود دارد کاه  ینیدر مورد کارآفر  یرقانونیغ  یو رفتارها  دیجد

. (19) دناریگ یقارار ما یمورد بررس  یالملل  نیب  نهیزم   کیدر    یبطور کل
 یها  یذارگ  هیو رفتار سرما  13یبر جو اخالق  یسطح سازمان  یها  لیتحل
اخاالق  یریاشاکل گ یبه طور خااص باه بررسا  ومتمرکز است    دیجد

 یمطالعه مقطعا  کی.  می پردازد  14دیجد  یگذار  هیسرما  کیدر    یسازمان
بار جاو  ینیکاارآفر یریاو جهات گ  یگذار  هیسن سرما  ریتأث  یبه بررس
 یدهد که ارزشاها  ینشان م ر  گید  قاتیپردازد. تحق  یسازمان م   یاخالق
 وجاهبا ت  دیجد  یگذار  هیسرما  یاخالق  تیدر وضع  ینقش مهم  نیکارآفر
 ریز یریکند. درک بهتر از شکل گ  یم   فایکننده ا  لیتعد  راتیتأث  ریبه سا

،  دیاجد یهاا یگاذار هیدر سرما یریو انعطاف پذ  یاخالق  یساخت ها
 کناد  یما  تیابزرگتر و مساتقرتر تقو  یدرک ما از اخالق را در شرکتها

(20). 
اخااالق  قاااتیاز تحق یگاارید انیااجر: نظریااه ذینفعااان کااارآفرینی و(

 نفعاانیذرا در برمی گیرند.  ینیکارآفر یبرا 15نفعانیذ هی، نظر  ینیکارآفر

تواند مشاکالت   یم   نیهستند. ا  "ناا و چهره"  یدارا  شهیهم  ینیکارآفر
کاه  یهنگاام  ژهیاکند ، به و  جادیا  یا  دهیچیمنحصر به فرد و پ  یاخالق
 رییاتل نفا یافراد ذ یه گذاریو پس از سرما یگذار  هیسرما  از  شینقش پ
 ای و یگذار هیعدا سرما  ای  یگذار  هیسرما  یبرا  یا  نهی. گز(21)  کند  یم 
رابطه ، ممکن است منجر باه تعاارض   کی  یاجتماع  تیدر شخص  رییتل

مشخر شاده اسات   نیهمچن.  شود  یگرید  یقیمشکالت تشو  ایمناف   
 شیدر افازا زیاکوچاک ن  یها  کتدر رابطه با شر  نف یذ  یکه شبکه ها
 یما نیهمچنا یاجتمااع یونادهایپ راینقش دارند ، ز  یاخالق  ریرفتار غ
 لیصاحبان مشاغل کوچک تما.  کنند  لیو سوء رفتار را تسه   یتوانند تبان

 تیاساهاا داران در اولو ایاز کارمندان  شتریرا ب انیدارند که مناف  مشتر
 یمتفااوت یکردهااینشان داده شده است که آنها رو نیهمچن. قرار دهند

ناهمگن بار  ریابتکارات متفاوت تأث نینسبت به مشارکت جامعه دارند و ا

 یساودآور"، هادف    نیاعالوه بار ا.  (23و    22)  دارند  یزمانعملکرد سا

بازر  نسابت داده   یها  هبنگا  هکه معموالً ب  "سهامدار    ری برایحداکث
 هیکوچاک نامناساب اسات و سارما  کساب و کارهاای  یشود بارا  یم 

دارند که باه طاور متنااوب از طرفاداران خاود  لیکوچکتر تما  یهایگذار
 . کنند تیحما

باید گفات کاه  با توجه به آنچه در رابطه با اخالق کارآفرینی تشریح شد
توجه به اصول اخالقی مولفه بسیار مهمی در کاارآفرینی محساوب مای 

خاالق تارهای افاراد جامعاه از جملاه ا. با توجه به اینکه تمامی رف  شود
عوامل جمعیتی، فرهنگای و زمیناه ای   فردی و اجتماعی و حرفه ای از  

تاثیر می پذیرند پژوهش حاضر بر آن شد تا برای بررسی نقاش عوامال 
در را   توجه به اخالق کسب و کار    زمینه ای بر اخالق کارآفرینی، میزان

ماورد مقایساه قارار   ن و اماراتراایایرانی در دو کشور    آفرینانمیان کار
 دهد. 
 

 روش 
 در زمره پژوهش های کاربردی قارار دارد. ایان پاژوهش  پژوهش حاضر

. محساوب مای شاودمقایساه ای    -علایو از گونه طرح های    توصیفی
منظاور  و امارات بودند.    ایرانجامعه آماری تحقیق کارآفرینان ایرانی در  
که توانسته ایده جدید خود را در از کارآفرین در این پژوهش فردی است 

به صورت محصول یا خدمت در قالب تاسیس یاک بنگااه حیطه صنعت  
و حداقل ساه ساال از تاسایس اقتصادی ) شرکت یا کارخانه( ارایه کند  

باا نموناه گیاری در   جامعه مورد نظاراز میان    گذشته باشد.  شرکت وی
:  نتخااب شادندعنوان نمونه تحقیق ابه  نفر    75زیر گروه    3  در  دسترس
 25نفر کارآفرین مقیم شهرستان ها و   25نفر کارآفرین مقیم تهران،    25

بارای . ابزار پژوهش پرسشنامه محقق سااخته نفر کارآفرین مقیم امارات
 20طح اخالق کسب و کار باود. ایان پرسشانامه شاامل اندازه گیری س

ا بار که ابعاد و ویژگی های اخالق کسب و کاار ربود  سوال بسته پاسخ  
یت پاذیری، صاداقت، عادالت، اساس مولفه های پاسخگو بودن، مسئول

برتری طلبی و رقابت جویی، احتراا به ارز  ها، پایبندی به قوانین مای 
درجاه  5ت پرسشنامه از طیف لیکرت سنجد. جهت پاسخ دهی به سواال

روایی پرسشنامه با دیدگاه خبرگاان ماورد بررسای قارار ای استفاده شد. 
 بارآورد 84/0ایید شد و پایایی آن نیز با رو  آلفای کرونباا   گرفت و ت

به شکل آنالین و با استفاده از   ITپرسشنامه با کمک متخصصان . شد
شبکه های مجازی برای افراد نمونه ارسال شد. داده های به دست آمده 
با رو  های آماری توصیفی و استنباطی )تحلیل واریانس یاک راهاه و 

 د تحلیل قرار گرفتند. آزمون شفه( مور

 

 هایافته
پس از جم  آوری پرسشنامه ها در بخش توصیفی داده های باه دسات 

 ارایه شد: 2آمده از سه زیر گروه تلخیر و در قالب جدول 

 : میانگین و انحراف استاندارد زیرگروه های نمونه بر حسب اخالق کسب و کار2جدول 
 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 18/6 8/26 25 آفرین مقیم اماراتکار

 14/3 3/20 25 کارآفرین مقیم تهران

 16/6 5/26 25 شهرستانهاکارآفرین مقیم 

 11/6 2/24 75 مجموع
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مطابق جدول میانگین کارآفرینان مقیم امارات بیش از کارآفرینان مقیم  
ان و  تهران بوده است و به طور کلی میانگین کارآفرینان مقیم ایران )تهر

 شهرستان ها( کمتر از کارآفرینان مقیم امارات بوده است.  
از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای هر    3در جدول   نتایج حاصل 
 ارایه شده است. سه زیرگروه

در این  به دست آمده     F ارایه شده است مقدار   3مطابق آنچه در جدول  
اطمینان   سطح  با  ک  99جدول  است  این  دهنده  نشان  بین درصد  ه 

از نظر سطح توجه به اخال ق کسب و کار  میانگین زیرگروه های نمونه 
 تفاوت معناداری وجود دارد. 

برای مقایسه دو به دو میانگین ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که 
 ارایه شده است.   4نتایج آن در جدول 

اگر چه می توان گفت  به نمایش درآمده است    4مطابق آنچه در جدول  
مقیم  م  کارآفرینان  و  یان  )تهران  ایران  مقیم  کارآفرینان  و  امارات 

معناداری  تفاوت  کار  و  اخالق کسب  به  میزان توجه  نظر  از  شهرستان( 
اطمینان   با  اما  دارد  مقیم    95وجود  کارآفرینان  میان  تفاوت  این  درصد 

 تهران در مقایسه با شهرستان ها معنادار نیست.  
. 

 گروه هازیر ه برای مقایسه یل واریانس یک طرف : نتایج آزمون تحل3جدول 
 F P میانگین مجذورات   درجه آزادی مجموع مجذورات  گروه 

 0/ 001 56/23 44/675 2 88/1350 بین گروهی

   66/28 72 38/4214 درون گروهی 

    74 26/5565 مجموع 

 

 : آزمون شفه 4جدول 
 تهران ن مقیم کارآفری  کارآفرین مقیم شهرستان  کارآفرین مقیم امارات  

 * 52/6 32/0 0 کارآفرین مقیم امارات 

 * 20/6 0  کارآفرین مقیم شهرستان 

 0   کارآفرین مقیم تهران 

05/0> P  * 

 

 ثبح
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان توجه به اخالق کسب و کار 
در میااان کارآفرینااان ایراناای در امااارات بااه شااکل معناااداری باایش از 

مقیم ایران است. اما مقایسه میزان رعایت اخالق کسب کاار کارآفرینان  
با تهران تفاوت معناداری نشان نداد.    شهرستاندر میان کارآفرینان مقیم  

ین یافته نشان می دهد که نظاا اقتصادی و شرایط حاکم بار کشاورها ا
می تواند تا حدود زیادی اخالق کسب و کار را در کارآفرینان تحت تاثیر 
قرار دهد. بر اساس بررسی های انجاا شده توسط پژوهشاگران تحقیاق 

تاکنون پژوهشی که به طور خاص این مسااله را ماورد بررسای ،  حاضر  
شد صورت نگرفته است اما می توان گفت این یافته با نتاایج قرار داده با

فاکتورهاای پژوهش هایی که بر تاثیر پذیری کارآفرینی و کارآفرینان از  
اقتصادی و سیاسی جامعه شان تاکید دارند   اجتماعی،  شرایطزمینه ای و  

تااثیر   بار  هسو با تحقیق حاضر  این تحقیقات(.  29  -24همخوانی دارد )
و فاکتورهای زمینه ای بر کارآفرینان ، نحوه مدیریت آنها   خارجیعوامل  

بر کسب و کارشان و سطح موفقیت و شکست شاان  تاکیاد دارناد. بار 
اساس این پژوهش ها فاکتورهایی چون بافت سیاسی، قانونی، اقتصادی، 

و رفتاار   تکنولوژیکی ، بوا شناختی ، اجتماعی و فرهنگی، بر کارآفرینان
 رند.  اثرگذا آنان

 کاارآفرینی  و  وکاار  کساب  مناسبات  در  اخالقی  ارزشهای  کردن  نهادینه
دولات،  ازجملاه  مختلاف،  انادرکاران  دسات  ومساعدت  همکاری  نیازمند

 مؤسساات هاا و صداوسایما، رسانه تولیدکنندگان، های اصناف و تشکل
 حقاوق رعایات در حاوزۀ  ویاژه  باه  مدنی  پژوهشی،تشکلهای  و  آموزشی
ن روی، پیشانهاد مای شاود جهات تارویج . از ایااست کنندگان  مصرف 

 :در میان کارآفرینان اخالق کسب و کار

دست اندرکاران بر حسب رسالت ها و یرفیت های خود همساو و  •
هماهنگ عمل کرده و با تاکید بیشاتر بار رعایات اخاالق در حاوزه 

ضمانت های اجرایی الزا برای حمایت از حقوق مصارف   کارآفرینی
برای این کار دولت و نهاد های رسمی پایش و    را فراهم آورند  کننده

 . قوانین و مقررات را بیشتر مورد توجه قرار دهند

با هدف ترویج اخالق کسب و کار و کارآفرینی اخالقای ساازمان   •
های مردا نهاد وارد عمل شده و یا نهادهای جدید در این رابطاه راه 

 اندازی شوند. 

اخالقای در حاوزه هاای   کارآفرینانمعرفی    در این راه شناسایی و •
مختلف و ارایه حمایت های ویژه به آنها به عنوان پادا  مای تواناد 

 در ترویج اخالق کارآفرینی موثر باشد. 
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نهادهای اجتماعی و غیرانتفاعی و صانفی مای توانناد باه پاایش،  •
ترویج، فرهنگ سازی ، هدایت و کنتارل فعااالن حاوزه کاارآفرینی 

 بپردازند. 

ی در حاوزه هاای مختلاف کساب و کاار از تعریف کدهای اخالق •
و کارآفرینان را با موارد اخالقی و غیر   اهمیت فراوانی برخوردار است

 .اخالقی در حوزه کاریشان آشنا می کند
 

 گیرینتیجه
نظاا اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران و امارات متفاوت است، از نگااه 

اران خارجی؛ در کشور کارآفرینان داخلی در کشور امارات و یا سرمایه گذ
امارات متحده عربی و بویژه امارت دبی دولت در بخش های مختلف که 

ناشناخته است همچاون جبال علای، بارج خلیفاه، هتال جامعه  از نگاه  
و سایر مناطق تجااری، صانعتی و تفریحای باا هادف جاذب   آتالنتیک

ود سرمایه گذار، زیرساخت های الزا را با سرمایه گذاری بسیار زیاد بوجا
و پاس از آمااده بعهده می گیرد  آورده و دولت ریسک سرمایه گذاری را  

بخش خصوصی   فرصت سرمایه گذاری را در اختیار  و ایجاد بستر،  سازی
اقتصااد و  (لیبرالاقتصاد آزاد)ساده به دو ساختار   . با نگاهیقرار می دهد

متمرکز )سوسیال(، نظاا اقتصادی مختلطی به چشم می خورد که حضور 
آن نظاا اقتصااد آزاد و پس از  لت صرفاً در ایجاد فرصت و عبور استدو

مای را بعهاده   یفقط نقش نظارتیا رقابتی وارد عرصه می شود و دولت  
ی حکومتی، تصویب قوانین جدید و یا اصاالح . در ادامه سیاست هاگیرد

قوانین گذشته صرفاً در جهت تقویت بخش خصوصی خواهد بود و های  
که منتج به زیاان و دولتی تصمیمات  ی نسبتنگران  گاه بخش خصوصی
موجاب دبای    ینقش حاکمیتهمچنین  نخواهد بود.  ضرر آن بخش باشد  

بواساطه اشاد و ده تا چند برابر جمعیات باومی خاود مهااجر داشاته بش
کانون امنای بارای سارمایه گاذاران و کارآفریناان به  دبی  مهاجرپذیری  
تمامی قوانینی که در حوزه تجاارت بازار رقابتی رونق دارد و   .تبدیل شود

و مالیات و حقوق کارگران و مصرف کنندگان کاالها وجود دارد ضمانت 
از ذهن نیسات اجرایی محکمی دارند. با توجه به تماا این مولفه ها دور 

ق کسب و کار در میان کارآفرینانی که احساس امنیت بیشاتری که اخال
 و باشند بیشتر رعایت شود. دارند و برای فعالیت هایشان باید پاسخگ

تعریف واحدی از در کشور ایران شرایط متفاوت است، در واق  نمی توان 
ارا ه نمود، سیاست های اقتصادی بیناابینی خاود از   ساختار اقتصادی آن

عواماال محاادودیت در کااارآفرینی و ساارمایه گااذاری اساات، بیشااتر 
صلی ترین مان  را ا و سیاست های اقتصادی و سیاسیدولت    ،کارآفرینان

برای رشد و توسعه کارآفرینی می دانند چرا که معتقد اند سیاسات هاای 
قادرت   ،امل بین سازمانی و اداریدولت، قوانین مصوب مجلس، عدا تع

کاهش می دهد، همچنین بواسطه وجود ریسک باال حضور کارآفرینان را 
پذیر  خطر ناشی از مصوبات قاانونی، تلییارات سیاسای، تحاریم هاا، 

ی طبیعای و تلییاارات هاانوساانات ارزهاای خاارجی همچاون دالر، بال
ولات اجتماعی متوجه بخش خصوصی و سارمایه گاذار خواهاد باود و د

عهده دار نیسات. بناابراین در قبال این خسارات  هیچگونه مسئولیتی را  

باال بودن ریسک سرمایه گاذاری در ایاران، بهاره هاای باانکی بااال و 
نکی همراه با نظاا بیمه و مالیات سخت موجب عملکرد نا صحیح نظاا با

کارآفرینان خود را همیشه در خطر ببینند و برای سود بیشاتر می شود تا  
خالقیات را زیر پا بگذارند به ویژه اینکه قاوانین مصاوب در کشاور کاه ا

صااحبان کااار و ساارمایه را بااه پاسااخگویی در براباار قااانون و مصاارف 
اجرایای نادارد و قابال دور زدن   کنندگان ملزا می کناد های  ضامانت

  .هستند
 

 مالحظه های اخالقی
موضوعات اخالقای همچاون؛ سارقت ادبای، رضاایت آگاهاناه؛ انتشاار 

 .اندقرارگرفته  موردتوجهچندگانه و ... در پژوهش حاضر 
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