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 ی اخالقیکارآفرینقصد بر   موثر شناسایی مؤلفه های
 

 3سیاوش خون محسندکتر ،  2*هنزائي حیدرزاده کامبیزدکتر ،  1مریم زهدی

 ران یا ن،یقزو ،يدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد قزو ،ين یگروه کارآفر .1

 ران یتهران، ا ،يدانشگاه آزاد اسالم قات،ی واحد علوم و تحق ،يبازرگان ت یریمد گروه .2

 رانیا ن،یقزو ،يدانشگاه آزاد اسالم ن،یواحد قزو ،ياضیر  وهرگ .3
 ( 15/04/1399، تاریخ پذیرش:1399/ 02/ 14تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

و مبتنی بر بازار و در کشاکش گذار از جامعۀ صننعتی   1در اقتصاد رقابتی
به  2به جامعۀ اطالعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی ، کارآفرینی

و   اننظر  صاحب  عمن  منی کنن    تور محرکه توسعۀ اقتصادیوان موعن
 یستادر را ،مختلن  یها هی گاد سساا  بران یشمن ان حوزۀ کنارآفرینی  

را از   دیمتع   ی رتعا  ،فرینیرآکا  چیستی  با  تبطمر  پرسش  به  هید  پاسخ
به این مفهوم نگریسته   یمنظراز    یک  هر  که  ن ا  دهنمو  یهارا  ممفهو  ینا

 به انتو می ،فرینیرآکا ممفهو تبییندر  حمطر یهادیکررو لهجماز    اننن 
 تمایز)    شخصیتی  یا  3نشناختیروا  یها  خصایص  یا  یژگیهاو  دیکررو
 نکانو نظیر دیفر هننای یشاگر بر تمرکز با نفرینارآغیرکااز  نفرینارآکا

ر  مبهاا  تحم   ،طلبی  توفیق  ش،نگیزا  ،  دسناا  نکانو  ل،کنتر  یسکو 
 4شناختی جامعه دیکرروو    (،    ناختیریه های روانشنبرآم ه از نظ  یپذیر
 :همانن  ریماآ یهاو داده  تطالعااز ا یگیر هبهر)  5شناختی جمعیتو 
 
 
 

 
 مطالعه  جهتو       جتماعیا  مینهز  ،گیادخانو  سابقه  ت،تحصیال  ،سن
ارا  فرینیرآکا  هپ ی    -فرهنگی  دیکررو،    (فرینیرآکا  یها  لگوتیپا  یهو 

 یا کالسیک) 6دیقتصاا دیکررو ری،فتار -رشننیاجتمنناعی، رویکننرد نگ
و   (فرینیرآکا  جوو    محیط)  مانیزسا  و  م یریتی  دی،نها،  (نئوکالسیک

 (  1  )دنمو رهشاا  یخیرتا حتی
کارآفرینی فرآین  یا مفهومی است که در طی آن فرد کنارآفرین بنا این ه 
های نو، خالق و شناسایی فرصت های ج ی  با بسیج منابع، بنه ایاناد 

رشن  و شنرکت هنای های نو ، سازمان های ج ی  و ننوآور کارو    کسب
یابن ه مبادرت می ورزد  این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب 

ار به معرفی محصول یا ارئه خ مات به جامعه می شود  انگیزه هنای من
مختلفی در کارآفرین ش ن مؤثر می باشن  کنه از جملنه آنهنا : نیناز بنه 

 ه کسب درآم  و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از موفقیت، نیاز ب
 

 چکیده

به عنوان بع ی از فرهنگ اخالق و اجتماعی است  –برخاسته از بستری فرهنگی رکنی از جریان توسعه در جامعه  به عنوان  کارآفرینی  زمینه:  
   شک  گرفت کارآفرینی اخالقی  قص موثر بر  شناسایی مؤلفه هایپژوهش حاضر با ه ف از این روی دارد  کارآفرینی  نقشی پر رنگ در

آشننایی کامن  بنا رویکرد تحقیق کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد  اناام ش   جامعه تحقیق شام  متخصصین و خبرگانی بود کنه   روش:
ابزار جمع آوری داده به عنوان نمونه انتخاب ش ن   و اص  اشباع  ه گیری ه فمن نمون خبره با روش 30کارآفرینی اخالقی داشتن   از میان آنها  

ار اطلس تنی اسنتفاده است و جهت تحلی  داده ها از ک  گذاری باز، محوری و انتخابی و از نرم افزبوده مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته   ؛ها
  ش  

شخصیتی، فراشناختی،  –عوام  فردی  ؛کارآفرینی اخالقی بود  این زمینه ها عبارتن  از  قص موثر بر    زمینه  8  نتیاه تحقیق نشانگر  :یافته ها
شبکه ها و سیستم ها، خودکارآم ی فرآین  ایااد کسب و کار اخالقی، مطلوبیت درک ش ه، درک از محیط کالن، فرهننگ سنازی کنارآفرینی 

 ش  در یک م ل بومی یکپارچه   که  معهاخالقی، زیرساخت های کارآفرینی و کارآفرینی اخالق م ار در جا
) فردی، فراشناختی، سیسنتمی و مقوله  4دسته عام  بر قص  کارآفرینی اخالقی اثرگذار هستن     8تحقیق حاضر نشان داد که  :  تیجه گیرین

خالقی را تحت تناثیر قنرار خودکارآم ی و مطلوبیت درک ش ه قص  کارآفرینی امولفه  2به شک  غیر مستقیم با تاثیر بر درک از محیط کالن( 
  به شک  مستقیم قص  کارآفرینی اخالقی را تحت تاثیر قرار می دهن فرهنگ سازی و وجود زیرساخت های جامعه ( ) دو مولفه و می دهن   

 
 کسب و کار اخالقیکارآفرینی ، اخالق، : واژگانلیدک

 kambizheidarzadeh1@gmail.comنویسن ۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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همه نیازمن ی به احساس مفی  بودن و استقالل طلبی را می تنوان ننام 
وکار کسنب منظنور از ،بنا توجنه بنه تعرین  من رن کنارآفرینی ( 2)بنرد

  ( 3است)  7وکارهای مخاطره پذیر و مبتنی بر نوآوریکارآفرین، کسب
 سیاسنت  از اینن رو،  سوی رشن  اقتصنادی اسنتاین نوآوری راهی به  

کنه کنارآفرینی  به اینن بناور دسنت یافتنه انن   در سراسر جهانگذاران  
همچنین بیشتری برای رسی ن به سطوح باالتر رش  اقتصادی نیاز است  

هنا بنه ها، صنایع، مناطق و ملتکارآفرینی از عل  رش  در سطح شرکت
می سطوح باالتری از کارآفرینی  به برای دستیابی(  5و  4)  آی شمار می
  ( 6)ش  وارد عم طریق آموزش به خصوص آموزش کارآفرینی   توان از

بنه مفهنوم کنارآفرینی نگناه شنود   8اجتماعی  –چنانچه از بع  فرهنگی  
 -فرهنگننی یهارفتار یگرد همانن  فرینیرآکامشننخص مننی شننود کننه 

 به  ت،خالقیاو ا  فرهنگ  به  توجه   ستا  رداربرخو  خالقیا  بع از    جتماعیا
 مبتنی توسعه  ساختن  ارستوا  یمعنا  به  جامعهدر    تغییر  وعشر  نقطه  انعنو
ارزش    هویت  بر  فرینیرآکا  بر و   ها  ملت  یمعنوو    9خالقیا  یهاو 

انسنننننانی  شناسی مبو یا نسانیو ا طبیعی یستز محیط باآن  زیهمسا
 جملهاز  ،توسعه ج ی  نی ماد یها یهآرا شپذیر با وزه،مر  ااسنننننننت  

و (هغیرو    طبیعی  ،جتماعیا  ،فرهنگی  دی،قتصاا  مختل   دبعاا)  چگیرپایک
و   جتماعیو ا  نسانیا  ،فرهنگی  یها  رهنگادر ا  عتنو  شپذیر)  ییدرون زا

 با بایست می فرینیرآکا جملهاز   اگر  توسعه  لتحوو    تغییر  عنو  هر،  (هغیر
  (1)یاب  نساما یمعنوو  خالقیا دبعاا شتندا ظ لحا

و شنکوفایی جوامنع انسنانی  های اخالقی، رمز بقاتوجه به اصول و ارزش
طول زن گی بشر، از طریق تمسک به است  بسیاری از جوامع انسانی در  

این اصول و ارزشنهای بنینادین، توانسنته انن  خنود را از بحنران هنای 
خطیری که تاریخ در برابرشنان قنرار داده اسنت بنه صنحت و سنالمت 

بختنی و فراموشنی آن ، نینک سنعادت  10برهانن ، چرا که رعایت اخالق
اخالق در وسیع (  7شقاوت و ب بختی را برای بشر به همراه داشته است)

ه منالک انانام هنر کنترین نگاه، عبارت از قواع  و مولفه هایی اسنت 
فعالیتی به شیوه ای قاب  قبول قرار می گیرن   به ظور واضح تر، نشانگر 

چیزهنایی خنوب و ماموعه ای از اصول است که نشان می دهنن  چنه 
جمنع خللنق ینا اخنالق  ( 8درست و جه چیزهای ب  و نادرست هستن   )

للق می باش   این دو واژه در اص  به یک ریشه بازمی گردن   خلللق بنه خل
ین  و خللنق بات و شک  و صورتی است که انسان با چشم می یمعنای ه

ی شود  به معنای قوا، ساایا و صفات درونی است که با چشم دل دی ه م 
و 9بنابراین می توان گفت اخالق ماموعه صفات روحی و باطنی است )

مشک  اکثر تعاری  مربوط به اخالق در توصی  آن نیسنت بلکنه (    10

که در اینانا   11کارآفرینی اخالقی   در شیوه بکارگیری و اجرای آن است
 م  نظر است بیشتر بر بع  عملی و کاربردی اخالق تاکی  دارد 

 تبه عننوان بعن ی مهنم از توسنعه، اهمین  ،در کارآفرینیخالق  برد ارکا
و توجنه بنه  آفرینان با ایااد یک برنامه م یریت اخالق  کارفراوان دارد   

می توانن  اخالقیات را در فراین  کنارآفرینی و محنیط   کارآفرینی اخالقی
آفرینان کمنک منی ت کنن   توجه به کارآفرینی اخالقی به کارکار م یری
خود را حفظ  و وج انی 12، عملکرد اخالقیبتوانن  در شرایط آشفتهکن  تا  
در واقع می توان گفت  اخالق جز مهارت هنایی اسنت   ( 12  و11کنن  )

و مشنارکت در کنارآفرین موفنق    که یک فرد برای تب ی  ش ن به یک
از  یکی که برخی صاحبنظران بنر اینن باورنن   ب ان نیازمن  است توسعه  
 قخالا  دجوداری، و  سرمایه  منظا  دیقتصاا  شرفتیپ  کمحرو    مهم  عل 
 سحساا  دفر  که  دشو  می  موجب  خصیصه  ین  اباش   می  ریکا  انج و و

و  ریکا ظای و بنناالیی، ییراکاو  قتد بننا نهایتو در  دهنمو مسئولیت
ا  دخو  شغلی ا(13)ه د  مناارا  در  مرا  دیکررو  ین   و   رتتاا  عرصهوزه 

ا"13ای  حرفه  قخالا"  همانن   مفاهیمی  قالبدر    صنعت  کسب  قخال، 

 نظایرو  "خالقیا فرینیرآکا  "و    "15پذیری اجتماعی  مسئولیت،  "  14رکاو
  ستا هش   حطرزباآن 
ای در رابطنه بنا مطالعنه ی فزاینن هز دی گاه علمنی و سیاسنی عالقنها

ی آنچه که منار به تشویق و ایاناد انگینزه ی همهکارآفرینی و مطالعه
با توجه   شک  گرفته است، شود میقی کارآفرینی اخالشک  دهی  برای  
موثر بنر  شناسایی مؤلفه های  تا به حاضر بر آن ش پژوهش این مهمبه 
  بپردازد کارآفرینی اخالقی قص 
 

 روش 
رویکرد تحقیق کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد  اناام شن   جامعنه 

رینی تحقیق شام  متخصصین و خبرگانی بود که آشنایی کام  با کنارآف
مشنغول بنه کنار  کز فنی حرفه ای اسنتان فنارسادر مر  اخالقی داشتن 

 و اص  اشنباع نمونه گیری ه فمن خبره با روش    30  از میان آنها  بودن 
من رس   8  من یر،  6  شنام   نمونه تحقیق   به عنوان نمونه انتخاب ش ن 

 16 و داشنتن  را مراکنز در ت ریس سابقه سال  سه  از  بیش  که  کارآفرینی
ابزار جمنع آوری      بودن   فنی و حرفه ای  مراکزفارغ التحصی     فرینکارآ

 پنژوهش رواینی  داده ها؛ مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته بوده است
 ماکسول نگرش با پژوهش، فراین  مراح  از  هریک  در  متفاوت  صورتبه

  ارایه ش ه است 1که در ج ول  ش  سنای ه

 مصاحبهروایي  ارتقای  ایبر  مورداستفاده راهبردهای :1جدول 

 در پژوهش   مورداستفادهراهبرد  تعریف عملیاتي  معیار روایي 

 روایی توصیفی 
آیا پژوهشگر آنچه را دی ه و یا شنی ه گزارش کرده  

 است؟ 
توسط   هامصاحبه    ی تخی و ک گذار حساسیت نظری، فراوانی مشاه ه گران )

 پژوهشگران دیگر(

 روایی 
 تفسیری 

و مقاص  افراد توسط   افکار ، ها گاهیدمیزانی که 
ی درک ش ه و در گزارش  درستبه پژوهشگر 

  ان  ه یگردمنعکس 

ی دارای استنتاج کم  ها  یتوص، کنن گانمشارکت گوش دادن فعاالنه، بازخورد 
 (هاگفته )ح اق  م اخله محقق در تفسیر 

 یی نظری، دریافت نظرات همکاران گراکثرت با  از پژوهش  افته یتوسعه میزان تطابق تبیین نظری  روایی 
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 پیشین ی هاهینظر نظری 

 م یتعم
 ی ریپذ

 یی ابزار گراکثرت  به سایر مراجع  هاافته ی ی ریپذم یتعممیزان 

 
 ( 2)جن ول  هشت گام اناام پذیرفتدر سه مرحله کلی و   حاضر  تحقیق

مطالعه تحقیقات پیشین ابعاد اصلی تأثیرگنذار در قصن    در مرحله اول با
هت تطبینق من ل   در مرحله دوم جش دانشاویان استخراج  کارآفرینانه  

ختاریافته بنا نیمه سنا  سنتز مطالعات، مصاحبه عمیق وآم ه از متادستبه

تحلین  داده در مرحله سنوم و صورت گرفت  خبرگان کارآفرینی اخالقی  

بنابراین جهت تحلی  داده هنا از کن  گنذاری  .ش  اناام م لو ارایه ها  
 و از نرم افزار اطلس تی استفاده ش    نظریباز، محوری و 

 تحقیق بر اساس سه مرحله کلي و هشت گام : 2جدول
 مراحل کلي  گام ها  
 متاسنتز  مرور ادبیات پژوهش  1

 ک گذاری داده ها و استخراج چارچوب اولیه  2

  تنظیم پروتک  مصاحبه، انتخاب نوع مصاحبه شون گان، زمان و مکان مصاحبه  3
 

 مصاحبه 
 ویسی مصاحبه ها، ک گذاری و تحلی  داده ها انتر 4

 استخراج ک های مکم  و تع ی  ک های حاص  از متا سنتز  5

 نظری ترسیم م ل اولیه و تعیین ارتباط بین ک های محوری از طریق ک گذاری  6

تحلی  داده ها توسط   تحلی  داده ها  7
 ارائه م ل  8 گروه کانونی تحقیق 

 

 هایافته
 محوری:باز و  کدگذاری

 58 شن ه اسنتخراج های زمینه اساس و پایه ، 3 شماره ج ول اساس رب
به دست  خبرگان با مصاحبه و معتبر  مقاله  70مطالعه    از  که  است  ویژگی
عوامن   ،و شخصنیتی فردیعوام   اصلی  مقوله  8  در  هاویژگی  این   آم 

 وکارکسب  ، خودکارآم ی فراین  ایاادو سیستم ها    هاشبکه  ،فراشناختی
 سننازیفرهنگدرک از محنیط کنالن،  ،مطلوبینت درک شن ه ،اخالقنی

 کارآفرینی و کارآفرینی اخنالق من ار  هایزیرساخت،  اخالقی  کارآفرینی  
  یکپارچه گردی ن  در جامعه

 شده استخراج  هایزمینه  اساس  و پایه : 3 جدول
 زمینه های فرعي  مقوله های اصلي 

 فردی    عوام 
 و شخصیتی 

 مبتنی بر اخالق  وکار کسب یک  ان ازی راهپیشین تاربه  .1

 تاربه کار به عنوان کارمن   .2
 مسئولیت پذیری و وج ان کاری  .3
 اخالق کاری  .4
 کارآفرینی   و تاربه داشتن دانش .5
 نو و فناورانه  های ای ه داشتن  .6

 عوام  فرا شناختی 

 ه ف محور بودن  .1

 توانایی تنظیم وظای  در ارتباط با اه اف تعیین ش ه  .2

 ت به اجزاء کوچکتر قسیم مشکالتوانایی ت .3

 توانایی آگاهی از نقاط قوت و ضع  خویش  .4
 آگاهی های اخالقی  .5

 در تصمیم گیری ها علم و احساسات ،تاربه  توانایی استفاده از .6

 آنها  ینها جهت انتخاب بهتر یم انواع تصم یر تفس یی توانا .7

 اتخاذ ش ه  یها  یم اه اف و تصم  یابیارز یی توانا .8

 و سیستم ها  هاشبکه 

 تشویقی و مالی  هایحمایت آموزش اخالقی ،  مثبت وال ین نظیر   رثیتأ .1
 اخالقی   وکارکسب در ایااد  دوستان( ریز سیستم ها )خانواده و گروه مثبت  تأثیر .2

 اخالق م ار  داشتن ارتباط با سایر کارآفرینان  .3
 داشتن ارتباطات تااری  .4
 صنفی  هایانامن داشتن ارتباط با  .5
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 اجتماعی و اینترنت   هایکه شباز   وکارکسب  اطالعات کسب  .6

ین  ایااد  آفر خودکارآم ی 
 اخالقی   وکارکسب 

 اخالقی  وکارکسب ایااد یک  برای فردمنحصربه تصور یک ای ه  توانای  .1

 ج ی  اخالقی  کاربازار برای ایااد یک کسب و  های فرصت شناسایی  توانایی  .2

 ج ی  اخالقی  وکارکسب  ریزی برنامه برای توانایی  .3
 اخالقی   وکارکسب طرح   سمی یکوشتن رایی ننتوا .4
 اخالقی  وکار کسب افزایش پول برای شروع یک   .5
 تان  وکار کسب در  گذاری سرمایه متقاع  کردن دیگران برای  .6
 وکارتان کسب متقاع  کردن بانک برای دادن وام به شما جهت شروع  .7
 تان  وکارکسب متقاع  کردن دیگران برای کار کردن در  .8

 چک کواخالقی   وکارکسب م یریت یک  .9
 موفق اخالقی   کار و توسعه یک کسب و  رش   توانایی  .10

 مطلوبیت درک ش ه
 و درک چالش های اخالقی آن  وکار کسب از خطرات ایااد   درست درک .1
 اخالقی  وکار کسب مثبت ارزیابی کردن ایااد  .2
 اخالقی  وکار کسب نگرش مثبت به ایااد   .3

 کالن   محیط از درک  

 نبود تورم /  زار/رش  اقتصادی رو به رششرایط اقتصادی مناسب اقتصادی نظیر ثبات با .1
 نظیر رکود/بیکاری و تورم ش ی  شرایط اقتصادی نامناسب  .2
 ر جامعه د   اخالقی  وجود فرهنگ مشوق کارآفرینی .3
 اجتماعی   هایشبکه ملی و   های رسانه از طریق  اخالقی  رواج فرهنگ کارآفرینی  .4
 من  قانون و  ، اخالق م ار وجود قوانین ساختارمن   .5

 تسهی  گر  و نهادهای  هابانک  مالی نظیر وجود منابع  .6
 یکی مناسب فیز  هایزیرساخت وجود  .7
تشویقی مالیاتی و تحریک   های سیاست دولت مانن   هایبرنامه کارآفرینی در اولویت   هاسیاست وجود  .8

 تقاضا 
 اقتصادی  هایرانت ع م وجود   .9

 وجود فضای رقابتی سالم و یکسان برای کارآفرینان  .10

  سازی کارآفرینی فرهنگ 
   اخالقی 

   اخالقی  رسمی آموزش کارآفرینی  بخشالهام  هایبرنامه وجود  .1
 ها ها و استارت آپ رک شاپ ونظیر و غیررسمی  بخشالهام  هایبرنامه وجود  .2
 کارافرینی اخالقی جهت انتقال تاارب   اخالق م ار  ایااد الگوی نقش و دعوت از کارآفرینان .3
 قی خال ا مشوق و حمایتی از کارآفرینی  های سیاست وجود  .4
 نوآورانه   های ای هحمایت از  .5

 وخطاآزمون حمایت از فرهنگ  .6
 حمایت از فرهنگ اخالق م ار  .7
 هابرگزاری استارت آپ  .8

 
 
 

کارآفرینی و   هایزیرساخت 
کارآفرینی اخالق م ار در  

 جامعه 
 

 اخالق م ار  نگرش مثبت م یران و کارکنان به کارآفرینی  .1
 نمود داشته باش   کشور  هایسیاست اجرای ر ت وین و  ه ف مهم د عنوانبه  اخالق م ار  کارآفرینی  .2

 کارآفرینانه اخالقی   هایفعالیت حمایتی از   هایسیاست وجود ساختار و  .3
 کارآفرینانه  اخالقی  هایفعالیت وجود منابع مالی در حمایت از   .4
 نوآور  های هسته وجود مراکز رش  و  .5

 وجود تحقیقات کاربردی  .6

 انشقاقی  وکارهای کسب ایااد   .7

 

 اری نظری و تبیین مدلکدگذ مرحله
کنن   ها با یک یگر را تبینین منیک گذاری نظری، چگونگی ارتباط مقوله

سنازی و یکپارچنه کنردن کن ها، گنراف اولینه معموال در زمنان مرتنب
بن ی و گیرد  ک گذاری باز و محوری به دستهک گذاری نظری شک  می

اما در این مرحلنه زد، پرداها میواقع تکه تکه کردن دادهبن ی و در  طبقه

دهیم و خط ها را با یک یگر ارتباط میو از طریق ک گذاری نظری، مقوله
 تبیین شود   شود تا م ل نهاییهای نظری بیان میسیر داستان و تبیین

مقولننه محننوری  عنوانبننه کننارآفرینی اخالقننیقصنن  ر ایننن تحقیننق د
ر در ارتبناط یگند هایمقولنهبا تمامی   این دلی  که  بهاست    ش هانتخاب
تحنت کنارآفرینی اخالقنی که   ده می  نتایج این تحقیق نشان  باش می
، ننوع درک از محنیط هاشنبکهعوام  فردی، عوام  فراشنناختی ،   تأثیر
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و  سنازیفرهنگبنه دو مقولنه   در اینن تحقینق جامعنه کالن قرار دارد
 یننا  نتایجاست     ش هتقسیمدر جامعه    ی اخالقیکارآفرین  هایزیرساخت

 تأثیررا تحت  کارآفرینی اخالقی ش تبه جامعهکه   ده میتحقیق نشان  
 الزم کنارآفرینی هایزیرسناختبتوانن   جامعه کهدرصورتی   ده میقرار  

در  را اخالقنی کارآفرینی روح سازی فرهنگبا     را ایااد نمای  و  اخالقی
نن  ایاناد مهارتها و فرای آنها گرددمیباعث  ایااد نمای ، شهرون ان  میان

را یاد گرفته و توانایی غربالگری ای ه خویش با توجه  اخالقی  ارکسب وک
خودکارآمن ی فراینن   ،در نتیانه  به شرایط محیط کالن را پین ا نماینن 

بیشنتر  کنرده وافزایش پی ا آنها  و مطلوبیت درک ش ه    وکارکسبایااد  

  اینن ایاناد نماخالقی خودشنان را    وکارکسبکه    خواهن  داشتمای   ت
سنایر عوامن  دیگنر نظینر    تنأثیرتحنت    کارآفرینی اخالقنیهرچن  که  

شنرایط  درک از و هاشنبکه ،شنناختی فرا، و انگیزشی فردی  هایویژگی
، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نوع نهادهای موجود در جامعه اقتصادی

در  "چنن رایی"های فراوان و اجرای تکنیک در پی مشاوره   باش مینیز  
( بنه  1) شنک   مولفه 2مفهوم،  6خبرگان، م ل مفهومی در قالب میان  

  صورت الگوی نهایی آم ه است

 

 
 کارافریني اخالقي  قصدالگوی نهایي   :1 نگاره

   

 ثبح
باشن  در  تأثیرگنذار توانن میی اخالقی  عوام  متع دی در قص  کارآفرین

کنالن در   محنیط  عوامن ی و هنم  حقیقت هم عوام  فردی و شخصیت
  ب اساس نتایج به دسنت  است تأثیرگذار کارآفرینی اخالقیایااد قص   

فراشنناخت، آم ه از پژوهش حاضر ویژگنی هنای فنردی و شخصنیتی،  
شبکه ها و سیستم ها با تاثیر بر خودکارآم ی فرآین  ایااد کسب و کنار 

ارآفرینی اخالقی و مطلوبیت درک ش ه به شک  غینر مسنتقیم قصن  کن
اخالقی را تحت تاثیر قرار می دهن   این یافته با نتایج پژوهش هایی که 

ن( بنر )خرد و کالبر اهمیت تاثیر عوام  فردی ، فراشناختی و سیستمی 
 (  16-14اخالق کارآفرینی تاکی  دارن  همسو است )

فرهنگ سازی و زیرساخت همچنین یافته های پژوهش بر اهمیت تاثیر  
تاکین  دارد   چننین های جامعه بر شک  گیری قص  کارآفرینی اخالقی  

یافته ای با نتایج پژوهش هایی که بر اهمینت نقنش عوامن  فرهنگنی، 
آفرینی به شک  کلی تاکی  دارن  همسو است اجتماعی و اقتصادی در کار

(17-21 ) 
 :اد ذی  ارائه می گرددبر این اساس پیشنهادات این تحقیق در قالب مور

 
 

 

 ازنظنرکه این رفتار   اب ییم زمانی افزایش    قص  کارآفرینی اخالقی •
ی ترویای و آموزشنی هااستیسباش      ریپذامکانعامالن مطلوب و  
تمای  کارآفرینان و درنتیانه افنزایش ننرف رفتنار در افزایش توان و  

 ینن تحقینقا   یننمایم نقش مهمنی را ایفنا  اخالق م ار  کارآفرینانه
از طریق  اخالقی در قص  کارآفرینی فرهنگ سازیکه    ده یم نشان  

؛ فرهنننگ کننن می ایفننانقننش بننه سننزایی را  افننرادتوانمنن  نمننودن 
ی حمایتی هااستیسو    آموزش  مؤلفهاز طریق دو    اخالقی  کارآفرینی
رفتارهنای کنارآفرینی کلین ی در موفقینت    مؤلفنهو    شودیم حاص   

 ایاناد  بنا  موفنق و کنارآفرین  جوامنعراین  بنناب   هسنتاخالق م ار  
نظینر ایاناد وورک   اخالقی  غیررسمی کارآفرینیرسمی و    هایدوره
اخالقنی را   حمایتی روح و مهارت کنارآفرینی  هایسیاستها و  شاپ

 بخشالهامبای     هاآموزشو    می نماین ایااد    در میان سرمایه گذاران
 تأثیرگنذار  مخاطبنان  نباشن  تا در توانمنن  نمنود  و مبتنی بر اخالق

 باشن  

 قصن   شن تبه  توانن می  جامعنهالزم نیز در    هایزیرساختوجود   •
نگنرش   جوامنعدر اینن     قرار دهن   تأثیررا تحت    کارآفرینی اخالقی

کنارآفرینی اخالقنی در بنین سیاسنت گنذاران و من یران بنه    مثبت
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 اخالقنی کنارآفرینی هایفعالیت از ب ین جهت  وجود دارد وسازمانی  
 ،و پیشنرفته روزبنههمچنین وجنود تاهینزات   (22)گرددایت میحم

در  تواننن میروشن و حمنایتی    هایسیاستو    باکیفیتمنابع انسانی  
   باشن  مؤثر جامعهدر  اخالقی  ایااد زیرساخت قوی کارآفرینی

الزم نظینر مننابع انسنانی   هایزیرساختبا ایااد     نتوانمی  جوامع •
و  روزبنهی و فیزیکنی نظینر تاهینزات مالتخصیص منابع  ،  باکیفیت
 یهناآموزشاز طرینق    اخالقی  سازی کارآفرینی  فرهنگ  باو    ماهز
 هایسیاسنتو ایااد الگنوی نقنش و  اخالقی  کارآفرینی  بخشالهام

اخالقنی حماینت کنرده و فرصنت   کارآفرینی  هایفعالیتحمایتی از  
 های الزم برای ایااد کارآفرینی اخالقی را ایااد کنن   

کنه قن رت فراشنناختی در افنزایش   دهن میین تحقینق نشنان  ا •
هن ف   دیگرعبارتبه   است  مؤثرخودکارآم ی و مطلوبیت درک ش ه  

محور بودن، دانش و تاارب فراشناختی، انتخاب فراشناختی و داشتن 
از طریننق  کننارآفرینی اخالقننیبننر قصنن   تواننن میقنن رت ارزیننابی 

ه و مطلوبیت درک شن قی  اخال  وکارکسبخودکارآم ی فراین  ایااد  
 توانمی در سطوح دانشگاهی بخشالهام با آموزش هایباش  و    مؤثر

  دهن ارتقاء  راق رت فراشناختی 

سازی از مسائ  خیلنی مهنم در مباحنث کنارآفرینی توانایی شبکه •
ها و سیسنتم ن داده است که افراد با شنبکهاست و تحقیقات نیز نشا

به این دلی  که افنراد   (23ی دارن  )بیشتر  یقص  کارآفرینهای موثر  
های کنارآفرینی های اجتماعی قوی و مؤثر در کش  فرصتبا شبکه

 جامعنه بننابراین  ( 5کننن  )و منابع اطالعاتی و مالی موفق عم  می
مباحنث مربنوط بنه   مرتبط با کارآفرینی اخالقی  هایبای  در آموزش

 افزایش ده   را سازیاهمیت و اصول شبکه

توانن  قصن  میمحیط کنالن از درک س یافته های تحقیق بر اسا •
 رودمنی انتظار  دانشاویان را تحت تأثیر قرار ده   کارآفرینی اخالقی

 از ترمطلنوب را بیشنتر محنیط پیرامنون  نفساعتماد به  با  افرادی که
خنود  آینن ه  منورد  تری دربیناننهدی گاه خوش  کنن می  درک  دیگران

وضوع مهم درست ارزینابی کنردن محنیط (  ولی م 24)   داشته باشن 
دارنن  و   را  اخالقنی  وکاراست که قص  ایاناد کسنب  افرادیتوسط  
هنای صنحیح و انتقنال تانارب افنراد بای  از طرینق آموزش  جامعه

متقاضننیان های موجننود را در کننارآفرین، مهننارت ارزیننابی فرصننت
 ( 25افزایش دهن  ) کارافرینی

در یه شن ه در تحقینق حاضنر م ل ارا  در نهایت پیشنهاد می شود •
 و توسعه گرفتهابی قرار یبه صورت کمی مورد ارز  پژوهش های دیگر

قصن  کنارآفرینی ضمنا میزان تاثیر هر کن ام از زمیننه هنا بنر     یاب 
 گرددو اولویت بن ی  ه ش هسنای  اخالقی

 

 گیرینتیجه
دسته عام  بر قصن  کنارآفرینی اخالقنی   8تحقیق حاضر نشان داد که  

مقوله به شک  غیر مستقیم با تاثیر بر خودکارآمن ی و   4ار هستن    اثرگذ
مطلوبیت درک ش ه قص  کارآفرینی اخالقنی را تحنت تناثیر قنرار منی 

 عوامن  فنردی و شخصنیتیدهن   این مقوله ها عبارتن  از: مقولنه اول  
های اساسی است که رفتار افنراد را انگیزه از مشخصه شخصیت و.  است

اخالق رفتارهای کارآفرینانه به شک  دادن می توان  در و  کن   ه ایت می
 نیشنیتاربه پ  بی شک ویژگی های شخصیتی مانن  :   باش مؤثر  محور  

و این ه پنردازی و       یاخنالق کنار،  یو وج ان کار  یریپذ  تیمسئول،  
 دوممقولۀ  همگی نقشی مهم در قص  کارآفرینی اخالقی خواهن  داشت   

انسان در طول زن گی خویش به واسنطه   ن  هست  شبکه ها و سیستم ها
سیستم های گوناگونی از خرد و کالن احاطه ش ه است  این سیستم ها 

زی یک کسب و و شبکه ها قادر خواهن  بود حمایت الزم را برای راه ان ا
کار در اختیار فرد قرار دهن   از این روی داشتن شبکه ها و سنیتم هنای 

فراشنناخت مقوله سنوم    وثر خواه  بود   حمایتی در کارآفرینی اخالقی م 
فراشنناخت    تعری  جامع از فراشناخت، دشوار به نظر منی رسن     است 

برای سازگاری شناختی   مورد دانستن و شناختن شناخت است   دانش در
ختی، انتخنناب هن ف محننور بنودن، دانننش فراشننناختی، تاربنه فراشنننا

راشناختی اینن اسنت مفهوم انتخاب ففراشناختی و ارزیابی اهمیت دارد   
های متعن د هسنتن  که درگیر فراین  انتخناب  تصنمیمهنگامی  که افراد

مه و اجرای اه افشنان در جهنت من یریت ینک بهترین تفسیر را از برنا
که چنین توانمنن ی ای در کنارآفرینی محیط در حال تغییر داشته باشن   

اسنت   ندرک از محیط کنالمقوله چهارم  اخالقی  اهمیت فراوان دارد   
 را  محیط پیراموندارن  و  بیشتر    نفساعتمادبه  افرادی که     رودمی  انتظار
خود  آین ه  مورد  تری در  بینانه  دی گاه خوش  و  درک  دیگران  از  ترمطلوب

  توانمن ی بیشتری برای کارآفرینی اخالقی دارن  داشته باشن 
 همچنین تححقیق حاضر نشان داد که دو مولفه به شک  مستقیم قصن 
کارآفرینی اخالقی را تحت تناثیر قنرار منی دهنن : مولفنه اول فرهننگ 
سازی برای کارآفرینی اخالقی است و مقوله دوم وجود زیرساخت هنای 
الزم برای کارآفرینی اخالقی است  در هر دو این موارد نقش دولت ها از 

برخوردار است و ضنرورت دارد بنرای حرکنت بنه سنوی   اهمیت باالیی
ه، دولت ها  با آمنوزش و تخصنیص بودجنه شنرایط را پیشرفت و توسع

 برای نی  به کارآفرینی اخالقی هموار سازن   

 

 مالحظه های اخالقي
موضوعات اخالقنی همچنون؛ سنرقت ادبنی، رضنایت آگاهاننه؛ انتشنار 

  ان رارگرفتهق  موردتوجهچن گانه و     در پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Competitive economy -1 اقتصاد رقابتی 

 Entrepreneurship -2 کارآفرینی 

 Psychological traits -3 خصایص روانشناختی 

 Sociology -4 جامعه شناختی 

 Demography -5 جمعیت شناختی 

 Economy perspective -6 رویکرد اقتصادی 

 Innovation -7 نوآوری 

 Social-cultural dimension -8 اجتماعی -فرهنگیبع   
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 Ethical values -9 ارزشهای اخالقی 

 Regard ethics -10 اخالق  رعایت 

 Ethical entrepreneurship -11 کارآفرینی اخالقی 

 Ethical performance -12 عملکرد اخالقی 

 Profesional ethics -13 اخالق حرفه ای 

 Business ethics -14 اخالق کسب و کار 

 Social responsibility -15 مسولیت پذیری اجتماعی 
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