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با احتساب   در بانک ملی ایران  یسازمان ینیشهود کارآفر  ی الگو یطراح

 یمالحظات اخالق
 

 2ی، دکتر سامره شجاع3یان یاصغر ب ی، دکتر عل*2آزما دونی، دکتر فر1یمحمد محمد

 ران ی آباد کتول، ا یواحد عل ،یدانشگاه آزاد اسالم ،ین یگروه کارآفر .1

 ران یآباد کتول، ا یواحد عل ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریمد گروه .2

 رانیواحد آزادشهر، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریمد گروه .3
 ( 17/03/1399، تاریخ پذیرش:1399/ 01/ 15تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

است. بدین معناا  کارآفرینی  شناخت  از  مجزا  ای  جنبه  1آفرینی  کار  شهود
ه ی کاجاای  در  تا  را  باشند که فرصت  «هوشیار»آن چنان    کارآفرینان  که

، پیادا بیننادمی  آشاتگگی  و  ناساازااری  مرج،  و  هرجدیگران آن را پر از  
 ، رشاد تغییار باا باید کارآفرینانشهود کارآفرینی بیان می کند که .  کنند
 کنناد،  ایجاد  را  هاییایده  کنند،  تعقیب  را  هافرصت  ،باشند  ماجراجو  کنند،
که در آن کاار  یمحیط خصوصیات دلیل به الزاماً و باشند خالق و  مبگکر
 «ثبات  عدم  و  بودن  مبهم  زمانی،  فشار  ناقص،  اطالعات»مانند    می کنند
 کاه ثباتبی و زمانی فشار با پیچیده، هایموقعیت . در(1).باشند  شهودی
 شاهود نادارد، وجود ایده  یک  ارزیابی  برای  آن  در  روشنی  یضابطه  هیچ
  ردناااپرک و  «مسیر به بردن پی» برای راه تنها عنوان به است ممکن
 
 
 

 
 و آااهاناه و درونای و ذهنای هایقضااوت  با   عینی  دانش  در  هاشکاف 
 برای  توانایی)  تخصص  عنوان  به  شهود.  (3و    2)خالقانه باشد  هایبینش
 تتکار  باه  تمایال)  تتکار  یاا  2شناخگی  یشیوه  ،(الگوها  شهودی  شناخت
 خصوصایات  کاه  اسات(  غریازی  احساا )  3عاطتی  واکنش  و(  پراکنده
  اشاره  کارآفرینی شهود  (.4)دهدمی  شکل  را  «شهودی  کارآفرین»  ایزمگم
 خصاو  در را خاا  بیانش یاک کاه است ذهنی تتاسیر و  هاارائه  به

 باه  ایان متهاوم  .دهادمیارایه    کارآفرینان  به  مشخص  منبع  یک  ارزش
 ااروه خاصای از توسط  تنها که باشدمی فردی تتاوت از بعد یک  عنوان
 درک را هانشاانه تاا ساازدمی قادر  را  هاآن  و  شودمی  هارفگ  کار  به  افراد
 . کنند
 

 چکیده

از ایان کارآیی چنین الگویی مسگلزم لحاظ نمودن مالحظات اخالقی اسات. .است   تیالگو حائز اهم  کیداشگن    ینیشهود کارآفر  یبرازمینه:  
 .می باشد  رانیا یدر بانک مل ی با توجه به مالحظات اخالقیسازمان ینیشهود کارآفر یارائه الگو براوهش حاضر  رو هدف پژ

اول، اسااتید دانشاگاهی  اروه: اروه بوددو قرار دارد. جامعه پژوهش ، کاربردی و پیمایشی : پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کیتی روش
برداری بودناد کاه باه روش نموناه باناک ملای ایاران رؤساای و مادیراندوم،  ااروه ی و کارآفرینی و، روانشناسهای مدیریت دولگیدر رشگه

 فاازی و پرسشنامه دلتی مصاحبه قیتحقابزار شدند.  انگخاب و شناسایی پژوهش در  مشارکت  برای  افراد  از  نتر  30  تعداد  غیراحگمالی و هدفمند
 تحلیل قرار ارفگند.  بود. داده ها با اسگتاده از روش دلتی فازی مورد

بار اساا  یافگاه هاا شاد.  مشاخص در الگوی شهود کاارآفرینی ساازمانی بُعد  7شاخص با  42، بر اسا  داده های به دست آمده  یافته ها:
باشد یجامعه و صنعت م ،اعگماد به دبگران، اعگماد مگقابل میان بانکتصمیم ایری اخالقی، احسا    مولته  با  خبراان  موافقت  بیشگرین میزان

 .که نشان از اهمیت نقش مالحظات اخالقی دارد
،  ناناهیچارخش کارافر کیادر  دتوانا ی، م نانهیاز شهود کارافر  یاست که برخوردار  آنپژوهش نشان دهنده    نیحاصل از ا  جینگا:  ایریگیجهن
سازد تاا ضامن  دررا قا کارکنانو  را بهبود بخشد های مبگنی بر اخالق حرفه ای و خلق ارزش یسازمان ینیکارافر داده و رییموجود را تغ  طیشرا

تاوام باا اعماال  یها و اقدامات بهبود را اسگخراج نموده و موقعیت خاود را در فرایناد بلاوا ساازمانآسیب شناسی جامع سیسگم مدیریت، طرح
 .دنقرار ده یابیمورد ارز  مالحظات اخالقی

 
 قی، مالحظات اخالسازمانی ینکارافری،  شهود: واژگانلیدک

 freydonazma@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکگرونیکی:  
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 هاساازمان برای ضروری یپیچیده شناخگی ساخگار  یک  از  خشیب  شهود
 در اقاادام و آمیاز موفقیات درک باهمادیران کااارآفرین را   تاا باشادمی

  (.6) سازد جدید قادر هایفرصت خصو 
 فرآینادهای ماهیت،  لیص ا موضوع  کارآفرینی،  درک  برای  تالشی  هر  در

 را فرصت از برداری بهره  و  ارزیابی  شناسایی،  زیربنای  که  است  4شناخگی
 به  است  ممکن  درکی  چنین  کارآفرینی،  شهود  دیدااه  از.  دهدمی  تشکیل
 عاطتی صورت به ارزیابی چنین  و  باشد  ناآااهانه  صورت  به  زیادی  میزان
 را هاییفرصات باشد قادر باید تنها نه  موفق  کارآفرین  یک    .پذیرد  انجام
 باین بایاد بلکه (،7)  هسگند  تجاری  یبالقوه  ارزش  دارای  که  نماید  درک
 ندارناد کاه هااییآن و دارناد را کاردن پیگیاری  ارزش  که  هاییفرصت
 اسات ممکن شغلی  فرصت  ارزیابی  و  درک  فرآیندهای.  شود  قائل  تتاوت
 .شوند  انجام  نهآااهاناخود  یا  ناآااهانه  شناخگی  فرآیندهای  اسا   بر  غالباً
 یک  از  عاطتی  یشده  شارژ  شناخت  یک  عنوان  به  کارآفرینی  شهود  یک
 ساریع،  داوطلباناه،  غیار  پیونادهای  از  کاه  اسات  کارآمد  تجاری  فرصت

 و قبلای مگصال یاا مارتبط غیر هاینشانه ی  نگرانه  کل  و  ناخودآااهانه
 رپدیادا  آن  از  داری  معنای  الگوهاای  کاه  شاودمی  ایجااد  حافظاه  اجزاء
 (.8)شوندمی

در حااالی کااه تعاادادی از تحقیقااات تمااایز اصااولی بااین کارآفرینااان و 
، مانناد قادرت تحمال ریساک   در  بعد شناخگی شهودیغیرکارآفرینان  

جساگجو و ...  5ادراکی ، انعطااف پاذیریفرصت طلبی کار تیمی، قدرت  
صتات مورد نیاز   یکی از  اسگدالل کردند کهاما برخی محققان  می کنند؛  

حساسیت به طور اصاولی و شهود اخالقی است و ای کارآفرینی موفق بر
و اشااره  برای کارآفرینی اساتحیاتی امری علمی در تصمیمات اخالقی 

. به (11، 10، 9)می کنند که اخالق و کارآفرینی به دقت همگراز شده اند
اسگدالل کردند که موفقیت وابسگه باه  برخی محققان دیگر  طور مشابه
، 6به اعمال مالحظات اخالقای  در آغاز یک فعالیت اقگصادی،  کارآفرینی

دی از تعاادا (.12)عاالوه بار مادیریت ماوثر ابعااد اساگراتژیک نیااز دارد
کن اسات باه طاور کلای متحقیقات حاکی از آن است که کارآفرینان م 

تاکید بیشگری روی رفگاار اخالقای داشاگه باشاند و ساطوح بااالتری از 
تحقیقات دیگر نشان می دهد بی طرفی ه دهند.  را ارائ  7اسگدالل اخالقی

یا عدالت رویه ای یک عنصر مهم در مدیریت ارتباط بین کارآفریناان   –
یه اذاران اصلی می باشد و منجر به یک مجموعه خروجی هاای و سرما

شواهدی دال بر بر اسا  تحقیقات ،    مطلوب برای کارآفرینی می شوند.
آفرینان وجود دارد؛ یافت شده است. ارن کبی اینکه رفگار اخالقی باالتر در

کارآفرینان اخالقی به عنوان فعالیت های کسانی که زمان قابل تاوجهی 
می کنند تا افراد را تحت تاثیر قرار دهند کاه ارزش هایشاان را را صرف  

(. 14و13به یک سیسگم ارزشی خا  تغییر دهند؛ توصیف شاده اسات )
باه  ن های وابسگه باه کاارآفرینیازماکه سبا توجه به این  به بیانی دیگر،

اتکا داشگن به محیط صنعت و نوع خا  کسب و کاار، فعالیات   واسطه
با چالش هاای  ،، تغییر مداوم و منابع مالی محدود  اقگصادی اغلب جدید

 و فشارهای عمیقی را تحمل مای کنناد  منحصر به فردی مواجه هسگند
چرا کاه  عف روبروستآنها با چالشی مضا  8فرآیند تصمیم ایری اخالقی

(. در چنین 15) استموقعیت های اخالقی برای کارآفرینان مملو از ابهام  

ود کارآفرینی باید در بر ایرنادۀ قضااوت می توان اتت که شه شرایطی  
شهودی اخالق مدار نیز باشد. قضاوت شهودی اخالق مدار می تواند باه 

ی مابهم و کارآفرین کمک کند تا در شرایطی که موقعیت هاای اخالقا
با رعایات تقسایم ساود در ساازمان، ریساک پیچیده هسگند وی بگواند  

فعالیات گکاری )صاداقت(  باالی وابسگه به نوآوری، قانونی سازی و درس
مالحظات اخالقی مربوط به لحاظ کردن  با    های سازمان را پیش ببرد و

، رفاااه کارکنااان، رضااایت 9ارزش هااای خودشااان، فرهنااا سااازمانی
 (.16) را افزایش دهندی محیطی  سخگویو پا  10مشگری
نابر آنچه اتگاه شاد باا توجاه باه اهمیات شاهود کاارآفرینی و نقاش ب

 یالگاو یطراحشد تا به پژوهش حاضر بر آن   ،اخالقی در آنمالحظات  
در باناک ملای  مالحظات اخالقای با احگساب  یسازمان  ینیشهود کارآفر

 .بپردازد ایران
 

 روش 
مایشای قارار های کیتی ، کاربردی و پی  پژوهش حاضر در زمره پژوهش

-اول، اساتید دانشگاهی در رشگه اروه: اروه بوددو دارد. جامعه پژوهش 
 و مادیراندوم،  ااروه  ، روانشناسای و کاارآفرینی وهای مدیریت دولگی

کاه بار اساا  معیارهاای زیار انگخااب   بودند  بانک ملی ایران  رؤسای
 اند:اردیده
 باشند.  دردسگر  -1
 یا و  اجرایی کار  سابقه سال 5  حداقل و مدیریت  دکگری  مدرک یدارا -2

 کاار ساابقه ساال 15 حاداقل و مادیریت ارشد کارشناسی مدرک  دارای
 ساابقه ساال  20  حداقل  و  مدیریت  کارشناسی  مدرک  دارای  یا  و  اجرایی
 باشند. مدیریت با  مرتبط اجرایی کار
 و مقاااالت تألیتااات، دارای حاضاار تحقیااق موضااوع خصااو  در -3

 باشند. پژوهشی هایفعالیت
 ها باشند.سازمان در کارآفرینی مباحث با آشنا -4
 برداری غیراحگماالی و هدفمناداز میان اعضای جامعه باه روش نموناه 

 و  شناسایی  پژوهش  در  مشارکت  واجد شرایط برای  افراد  از  نتر  30  تعداد
توصایتی ویژاای هاای جمعیات شاناخگی نموناه تحلیل شدند.    انگخاب
 67ت کنناده در پیماایش،  خباره شارک  30ماری نشان داد که از تعداد  آ

نتر( زن بودند. از لحاظ تحصیالت،   10درصد )  33نتر( مرد و    20درصد )
نتاار(  10درصااد ) 33نتاار( دارای ماادرک کارشناساای،  7درصااد ) 23

درصاد  16ی داشگند. نتر( مدرک دکگر  13درصد )  44کارشناسی ارشد و  
الی  31 نتر( بین 7درصد ) 23سال،  30ن کمگر از نتر( شرکت کننداا  5)
نتار(  8درصاد ) 28سال و  50الی  41نتر( بین  10درصد ) 33سال،    40

 7درصاد ) 23سال سن داشگند. از لحاظ سابقه خادمت نیاز،  50بیش از 
 37ال و سا 20الای  11نتر( باین   12درصد )  40سال،    10نتر( کمگر از  
 50ابقه خادمت داشاگند. در نهایات، سال س  20نتر( بیش از    11درصد )
نتر( از اروه  15درصد ) 50نتر( از اروه خبراان دانشگاهی و   15درصد )

و   مصااحبه  قیاتحقابازار    خبراان اجرایای )مادیریگی( انگخااب شادند.
جهت کساب روایای بود. اانه لیکرت(  5)با طیف   فازی  پرسشنامه دلتی
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نتار از  30توساط  یهاوم و مت  یظااهر  یایاز نظر روااندازه ایری،    ابزار
 یایسانجش روا یقرار ارفت و سپس بارا  دییو تأ  یخبراان مورد بررس

 بهاره ارفگاه شاد.  CVR  ایآن، از روش نسبت اعگبار محگوا    ییمحگوا

 هرچاه مقادار + در نوساان باشاد.1و    -1  نیبا  توانادیم   CVRمقدار  

CVR    یشاگریاست که تعداد ب  نیدهنده اباشد نشان  ترکینزد  کیبه 
مقاادار شاااخص  انااد.داده صیدهنداان ماااده را مناسااب تشااخپاساا از 

CVR  ،85/0   .به دست آمد که بیانگر روایی باالی پرسشنامه می باشد 
همچنین، ازارش بررسای پایاایی پرسشانامه تحقیاق در بخاش هاای 

 یارائه شده که بیانگر پایاای 1مخگلف، به روش آلتای کرونباخ در جدول 
 ی می باشد. باالی ابزار اندازه ایر

 

 تحقیق  ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه :1جدول 
تعددددددددداد  پرسشنامه

 هاپرسش

نتیجدددده  پایایی

 آزمون

 تأیید 82/0 7 شهودی شناخگی سبک

 تأیید 89/0 10 پذیریریسک

 تأیید 89/0 8 شهودی تخصص

 تأیید 79/0 5 شهودی بینش

 تأیید 85/0 4 فرصت تشخیص

 تأیید 81/0 5 ابهام تحمل

 تأیید 84/0 3 قضاوت شهودی

 
پرسشنامه دلتی فازی تتاوتی با پرسشانامه دلتای الزم به ذکر است که  

ااه خود را بیان می کنند و پژوهشگر دیادااه دندارد. خبراان دیمعمولی  
 ااروه کاار اعضاای پاژوهش میادانی در اجارای. آنها را کمی می کناد

 .نمودناد ارائاه پاژوهش مسائله باا مرتبط عوامل را درباره خود  هایایده
کااربرد  و تکاراری ماوارد حاذف  ها،ایاده این پاالیش و تحلیل  سپس با
 اساگخراج پاژوهش مسئله با مرتبط عوامل نهایی  لیست  یکسان،  واژاان
تعیین  را عوامل  اهمیت  میزان  اروه خبره، کار  در مرحله بعد، اعضای. شد
 عوامل اسا ، تعداد این بر. کردند انگخاب را هاآن مهمگرین از تعدادی  و
 ایان حقیقت در. انجام باشد قابل هاآن با کار که یافت  کاهش  میزانی  به

 کاار  اداماه  بارای  قباول  تعداد قابل  به  عوامل  تعداد  کاهش  برای  مرحله
 براساا   عوامال  اهمیت  میزان  در  بازنگری  به  آخر  در مرحله  .شد  انجام

ایان   در.  شادخگاه  پردا  عوامل  اهمیت  ترتیب  تعیین  یا  پیش  نگایج مرحله
 در مجادداً و ارفات قارار ااروه نظر جریان در اعضاء از یک هر  مرحله،
 تاا نظار اعضااء تجدیاد. شاد نظر تجدید عوامل اهمیت ترتیب  یا  میزان
  .شود حاصل نظر اتتاق آنان میان که یافت ادامه جایی
 .اده ها با اسگتاده از روش دلتی فازی مورد تحلیل قرار ارفگندد

 

 هایافته
های ماورد نظار بارای شاهود کاارآفرینی برای مشخص شدن شااخص

 درسازمانی به وسیله مصاحبه و سواالت باز از اروه دلتی انگخاب شاده، 
 هایشااخص پیشاین محققاین از  یاک  هر  اینکه  به  توجه  با  اول  مرحله
 محگااوا، تحلیال روش باا نمودناد، معرفاای خاود حااالت در را مخگلتای
 کگاب  و  مقااالت  تحلیال  باا  الگو،  ابعاد  از  یک  هر  در  اولیه  هایشاخص
 از شااخص  42 تعاداد مرحلاه ایان. ارفات  قارار  شناسایی  مورد  موجود
 و نظار خبرااان پاژوهش  پاژوهش  موضوع  با  مرتبط  مقاالت  و  هاکگاب
 در شاده مشاخص  هایشااخص   دوم،  مرحلاه  در  .اسات  شده  اسگخراج
 طراحای  رت،لیک  اانه  5  طیف  با  دلتی  پرسشنامه  صورت  به  قبل،  مرحله
 ساواالت دارای هم پرسشنامه. است ارفگه قرار خبراان اخگیار در و  شده
 و ارزیاابی بارای خبرااان پرسشانامه.  اسات  باوده  بااز  سواالت  و  بسگه
 دلتی تکنیک و خبراان نظرات از شده طراحی مدل  هاییافگه  گریغربال
 مادل. شودمی اسگتاده ایشان نظرات میان اجماع  به  دسگیابی  برای  فازی
 و  بودن  کاربردی  دقت،  صحت،  و  ارفگه  قرار  خبراان  قضاوت  مورد  اولیه
 یاا سازمان هر  از  مسگقل  خبراان  و  ارفت  قرار  بازنگری  مورد  آن  شمول
 اروهای توافاق با تا پرداخگه هامؤلته این مجدد بررسی  به  خا   نهادی
. پرداخات  احگماالی  هایساوایری  رفاع  و  مادل  اصالح  به  بگوان  ایشان
 اثرااذار خا  موردی در تنها عوامل از برخی است ممکن  این  رب  عالوه
 بیشاگری جامعیات  از  کاه  عاواملی  و  غرباال  عوامل  باید  بنابراین  باشند،

 ماورد  مرحلاه  ایان  پرسشانامه  در  که  عواملی.  شوند  انگخاب  برخوردارند،
 باا هاشاخص این. باشدمی شده طراحی مدل خروجی ارفگند،  قرار  سؤال
 شد  ارفگه  بکار  کالمی  صورت  به  زیاد  خیلی  تا  کم  لیخی  از  لیکرت  طیف
 .(2)جدول 
 شکل به روش میانگین از اسگتاده  با  شده  قطعی  فازی  اعداد  2  جدول  در

 :است شده محاسبه  زیر

 

 هامولتاه شرح با همراه شده ارائه  متهومی  مدل  پس جهت نظرسنجی،س
 از هرکادام باا آنها موافقت میزان و اردیده ارسال خبره  اروه  اعضای  به
 در جادول آنهاا اصاالحی و پیشنهادی نظرات  نقطه  و  شده  ها اخذمولته
 مگغیرهاای و پیشنهادی هایازینه به توجه با .است شده بندی جمع(  2)

 های ارائاهپاس   بررسی  از  حاصل  نگایج  پرسشنامه،  در  شده  تعریف  زبانی
 .است اردیده ( ارائه3) جدول در شده

 
 هم    به نسبت هاخصشا گذاری: ارزش 2جدول 

 عدد فازی قطعی شده  L M U عدد فازی  کالمی  متغیر

 0.083 25/0 0 0 ( 25/0،   0، 0) کم  خیلی

 0.21 5/0 25/0 0 ( 5/0، 25/0، 0) کم 
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 0.41 75/0 5/0 25/0 ( 75/0، 5/0، 25/0) مگوسط 

 0.71 1 75/0 5/0 ( 1، 75/0، 5/0) زیاد 

 0.92 1 1 75/0 ( 1،  1، 75/0) خیلی زیاد 

 
 نخست  نظرسنجی از حاصل خبرگان هایدیدگاه  میانگین فازیو  هاپاسخ شمارش نتایج  :3 جدول

  میانگین مثلثی  فازی  میانگین موافقت  میزان های استخراج شده شاخص 

  فازی

  زدایی 

 شده 

خیلی 

 زیاد 

خیلی  کم متوسط  زیاد 

 کم

L M U 

58/0 0 0 5 11 14 داشگن چشم انداز روشن  1  83/0  96/0  79/0  

60/0 0 0 6 6 18 تتکر قبل از اقدام  2  85/0  95/0  80/0  

62/0 0 0 5 6 19 کمال ارایی   3  87/0  96/0  81/0  

51/0 0 3 5 10 12 خالقیت  4  76/0  91/0  73/0  

49/0 0 4 5 9 12 تمایل به خطر پذیری  5  74/0  89/0  71/0  

58/0 0 0 5 10 15 محیطی اطمینان عدم درشرایط منابع بکارایری  6  38/0  96/0  79/0  

56/0 0 0 7 9 14 ها و پیشنهادات توجه به ایده  7  81/0  94/0  77/0  

71/0 0 0 0 5 25 شناسایی فرصت ها و تهدیدات  8  96/0  00/1  89/0  

65/0 0 0 4 4 22 ها ها و ضعف شناسایی قوت  9  90/0  97/0  84/0  

69/0 0 0 0 7 23 ریسک پذیر بودن  10  94/0  00/1  88/0  

65/0 0 0 2 8 20 مسائل    بودن به جامع نگر 11  90/0  98/0  84/0  

63/0 0 0 3 8 19 تمایل به اقدام فوری  12  88/0  98/0  83/0  

67/0 0 0 1 8 21 تصمیم ایری مبگنی بر تجربه اذشگه  13  92/0  99/0  86/0  

70/0 0 0 0 6 24 تصمیم ایری مبگنی بر دانش و تخصص  14  95/0  00/1  88/0  

70/0 0 0 1 4 25 باور پذیر بودن  15  95/0  99/0  88/0  

70/0 0 0 0 6 24 مسئولیت پذیری  16  95/0  00/1  88/0  

73/0 0 0 0 2 28 اخالقی تصمیم ایری  17  98/0  00/1  91/0  

73/0 0 0 0 3 27 احسا  اعگماد به دیگران  18  98/0  00/1  90/0  

69/0 0 0 1 5 24 اطمینان بیش از حد  19  94/0  99/0  88/0  

66/0 0 0 1 9 20 ک باال قدرت ادرا 20  91/0  99/0  85/0  

59/0 0 0 7 5 18 بردباری برای ابهامات  21  84/0  94/0  79/0  

66/0 0 0 0 11 19 ساخگار یادایری  22  91/0  00/1  86/0  

73/0 0 0 0 3 27 اعگماد مگقابل بین بانک و جامعه و صنعت   23  98/0  00/1  90/0  

67/0 0 0 2 6 22 وجدان کاری  24  92/0  89/0  86/0  

64/0 0 0 3 7 20 تتکر درباره خود  25  89/0  98/0  84/0  

64/0 0 0 10 10 10 نتع همگانی  26  89/0  98/0  84/0  

50/0 0 0 0 12 18 همکاری درون اروهی  27  75/0  92/0  72/0  

65/0 0 0 0 15 15 تاکید بر تحقیق و توسعه  28  90/0  00/1  85/0  

63/0 0 0 6 5 19 های بانک به اهداف و برنامه تصمیم با توجه 29  88/0  00/1  83/0  

61/0 0 0 0 5 25 وجود رویه و روش های مگنوع در بانک  30  86/0  95/0  81/0  

71/0 0 0 0 6 24 بانکی وجود ارتباط و شبکه بین  31  96/0  00/1  89/0  

70/0 0 0 1 5 24 انعطاف پذیری  32  95/0  00/1  88/0  

69/0 0 0 0 10 20 اعگماد به نتس قوی  33  94/0  99/0  88/0  

67/0 0 0 2 10 18 دارای ذهنی تحلیلگر  34  92/0  00/1  86/0  

63/0 0 0 4 8 18 اخگیارات مدیریگی  35  88/0  98/0  83/0  

62/0 0 0 4 12 12 تنوع خدمات  36  87/0  97/0  82/0  

55/0 0 0 8 12 10 آزادی عمل  37  80/0  95/0  77/0  

52/0 0 0 1 14 15 حمایت مدیریت  38  77/0  93/0  74/0  
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62/0 0 0 0 9 21 به روز بودن تکنولوژی بانک  39  87/0  99/0  83/0  

68/0 0 1 3 5 21 کار تیمی  40  93/0  00/1  87/0  

63/0 0 0 0 4 26 کیتیت خدمات بانکی  41  88/0  96/0  83/0  

72/0 0 0 0 2 28 مشارکت کارکنان در تصمیم ایری  42  97/0  00/1  89/0  

 
 توجاه با ها مولته  از  کدام  هر  فازی  میانگین  جدول  ینا  نگایج  به  توجه  با
و با اسگتاده از روش میانگین اعداد فازی تبدیل به   محاسبه  زیر  روابط  به

 :قطعی شده و میانگین قطعی خبراان برای هر مؤلته برآورد شده است

 

 
 میاانگین  بیاانگر  ام و    iخباره    دیادااه  بیانگر  رابطه    این  در

 آمده (3) جدولهمان  در    محاسبات  این  نگایج.  است  خبراان  هایدیدااه
 .است

 موافقات شادت دهندهنشاان( 3در جادول )  آمده  بدست  میانگین قطعی
 .باشدمی پژوهش متهومی مدل هایشاخص از با هرکدام خبراان
 موافقات بیشگرین میزان دهدمی نشان 1  شکل  و  3  جدول  که  مانگونهه

، گاراناعگمااد باه دیاحساا  ، تصمیم ایری اخالقای  مولته  با  خبراان
که نشاان از اهمیات   باشدمی  اعگماد مگقابل میان بانک جامعه و صنعت

 باا خبرااان موافقات و کمگارین میازان نقش مالحظاات اخالقای دارد
مادیریت،  عمل، حمایات پیشنهادات، آزادی و هاایده  به  های توجهمولته

باشد. ابعااد میپذیری  خطر به وهی و تمایلار  درون  خالقیت، همکاری
 .ارائه شده است 3سازمانی در جدول  کارآفرینی های شهودو شاخص

 
 شده  استخراج  هایدر مورد شاخص خبرگان نظرسنجی  نتایج : 1 نگاره

 سازمانی کارآفرینی های شهودابعاد و شاخص  :4 جدول
 شاخص ابعاد

 مبگنی بر تجربه اذشگهتصمیم ایری  دیتخصص شهو

 تصمیم ایری مبگنی بر دانش و تخصص

 همکاری درون اروهی

 دارای ذهنی تحلیلگر

 کار تیمی

 داشگن چشم انداز روشن بینش شهودی

 قدرت ادراک باال

 تتکر قبل از اقدام

 انعطاف پذیری

 تتکر درباره خود
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 عگماد به دیگرانااحسا   اخالق مدار قضاوت شهودی

 اخالقیتصمیم ایری 

  میان بانک، جامعه و صنعت اعگماد مگقابل

 جامع نگر بودن به مسائل

 مسئولیت پذیری

 وجدان کاری

 نتع همگانی

 خالقیت سبک شناخگی شهودی

 وجود رویه و روش های مگنوع در بانک

 وجود ارتباط و شبکه بین بانکی

 کیتیت خدمات بانکی

 تنوع خدمات

 تصمیم با توجه به اهداف و برنامه های بانک

 تمایل به اقدام فوری

 کمال ارایی تحمل ابهام

 باور پذیر بودن

 بردباری برای ابهامات

 حمایت مدیریت

 اعگماد به نتس قوی

 ها و پیشنهاداتتوجه به ایده تشخیص فرصت

 شناسایی فرصت ها و تهدیدات

 هاها و ضعفتشناسایی قو

 مشارکت کارکنان در تصمیم ایری

 تاکید بر تحقیق و توسعه

 به روز بودن تکنولوژی بانک

 ساخگار یادایری

 بکارایری منابع در شرایط عدم اطمینان محیطی پذیریریسک

 تمایل به خطر پذیری

 ریسک پذیر بودن

 آزادی عمل

 اخگیارات مدیریگی

 داطمینان بیش از ح

 

 ثحب
 ضامنپاژوهش مادل تجزیه و تحلیل یافگه های پژوهش نشان داد که 

 قرار پاالیش مورد خبراان نیز نظر  از  کافی،  نظری  پشگوانه  از  برخورداری
شااخص در هتات بعاد   42های شناسایی شده،  از بین شاخص  و  ارفگه

 نشیاب،  11یتخصص شهودبعد عبارتند از:    7این  مورد تأیید قرار ارفت.  
 تحمل، یشهود  یشناخگ  سبک،  اخالق مدار  یشهود  قضاوت،  12یشهود
با برخی پژوهش ها  نگیجهاین   ..13یریپذسکیر،  فرصت  صیتشخ،  ابهام

قاوت هاا و   ، توجه به ایده های نو، شناسایی  که بر نقش تصمیم ایری
.  (19، 18، 17، 16همخاوانی دارد)، تاکید دارند در کار آفرینی  فرصت ها  

 تصامیم مولتاه  باا  خبرااان  موافقات  بیشگرین میزان  بر اسا  یافگه ها
گران، اعگمااد مگقابال میاان باناک ایری اخالقی، احسا  اعگماد به دی

نشان از اهمیت نقاش مالحظاات اخالقای باشد که  جامعه و صنعت می

. این یافگه با پژوهش هایی که بر نقش اخالق در کاارآفرینی تاکیاد دارد
 (.21،22، 20) دارند همخوان است

به مدیران بانکها پیشنهاد میشاود ، تاا باا   بر اسا  نگایج به دست آمده
در ساازمان اهگماام  14ایجاد محیطی باز ، به اسگرش فرهنا کارافرینی

کارکنان ، به کارمندان امکان  رزند و با اسگقبال از ایده ها و پیشنهادات و
ا بهاره دهند تا فرصگهای بالقوه موجود در بانک را شناساایی نماوده و با

در برداری از آنها ، فعالیگهای کارافرینانه را درون سازمان توسعه دهناد . 
عامل مسگقل این میان، مالحظات اخالقی عالوه بر اینکه به عنوان یک 

ابعاد کارآفرینی اثراذار باشد؛ به صورت غیر مسگقیم نیز بر تاک تاک بر  
 عوامل موثر نیز اثراذار می باشد.

دن جامعه مورد پژوهش، پیشنهاد می شود مطالعاتی با توجه به محدود بو
در این زمینه در حیطه های دیگر صورت ایارد تاا ارزش تعمایم دهای 

 آن به عنوان الگو در سیاسگگزاری ها سود برد.نگایج باال رود بگوان از 
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 گیرینتیجه
در حاوزۀ   کاه  مای تاوان اتاتپاژوهش    نیحاصل از ا  جینگا  بر اسا 
میم ایری اخالقی ، قضاوت اخالقی است که ااه قلب هر تصکارآفرینی  

تحات شاهود و اساگدالل  به واسطۀ مگغیرهای میانجی چون احساسات،
 نقاش مهمای در  ناناهیکارافر  یاریشاهود و هوشا  تاثیر قرار می ایارد .

،  ناناهیاز شاهود کارافر ی. کارمندان با برخاورداردارد  یسازمان  ینیکارافر
داده واقدام  رییموجود را تغ طی، شرا انهنیچرخش کارافر کیدر  توانند  یم 

سازد می آنها را قادر   این امر  .ندیو خلق ارزش نما  یانسازم   ینیبه کارافر
ها و اقادامات بهباود آسیب شناسی جامع سیسگم مدیریت، طرحتا ضمن 

 یابیمورد ارز یرا اسگخراج نموده و موقعیت خود را در فرایند بلوا سازمان
قضااوت ن یکی از مهم ترین اجزا شهود کاارآفرینی در این بی  قرار دهد.

، گرانیاحسا  اعگماد به داست که در بر ایرندۀ    15شهودی اخالق مدار
 جامع،بانک، جامعه و صنعت   انیمگقابل م   اعگماد،  یاخالق  یریا  میتصم

 یهمگاان  نتاعو    یکاار  وجادان،  یریپذ  تیمسئول،  نگر بودن به مسائل
 .  است
 

 مالحظه های اخالقی
ضوعات اخالقای همچاون؛ سارقت ادبای، رضاایت آااهاناه؛ انگشاار مو

 .اندقرارارفگه  موردتوجهچنداانه و ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Entrepreneurial Intuition .1 شهود کارآفرینی

 Cognitive procedure .2 شیوه شناخگی

 Affective reaction .3 واکنش عاطتی

 Cognitive Process .4 فرایندهای شناخگی

 Felexibility .5 انعطاف پذیری

 Ethical consideration .6 مالحظات اخالقی

 Ethical Reason .7 اسگدالل اخالقی

 Ethical decision-making .8 تصمیم ایری اخالقی

 Organizational culture .9 فرهنا سازمانی

 Customer satisfaction .10 رضایت مشگری

 Intuition profession .11 تخصص شهودی

 Intuition insight .12 دیبینش شهو

 Risk taking .13 ریسک پذیری

 Entrepreneurial culture .14 فرهنا کارآفرینی

 Intuitive judgment of ethics .15 قضاوت شهودی اخالق مدار
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