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  چکیده:
نها واینکه تا چه آاند همواره همپوشانی شدت گرفته فرینیآز هنگامی که مطالعات بر روي اخالق کسب و کار و کارا

ي یر اهمیت و رشد شاخهي اخگذارد مورد سوال محققان بوده است. در دههاندازه مقوالت اخالقی در کارآفرینی تاثیر می
موازات افزایش میزان اهمیت کارآفرینی به شدت افزایش یافته است. به  یها و مراکز علمخصوص در دانشگاهکارآفرینی به

-ي اخالق کسب و کار نیز به شدت توسعه پیدا کرده است. علم مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن به تصمیمشاخه

تواند بر اقشار می گیري در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه تصمیم در این حوزه
سب و کار و کار افرینی شدت مختلف جامعه و محیط و طبیعت تاثیر بگذارد. از هنگامی که مطالعات بر روي اخالق ک

بوده  گذارد مورد سوال محققاناندازه مقوالت اخالقی در کارآفرینی تاثیر مینها واینکه تا چهآاند همواره همپوشانی گرفته
  شود.تاثیر و اثرات اخالق بر کارآفرینی و کسب و کار سازمانی پرداخته می در این مقاله بهاست. 

  
  

اخالق، کسب و کار، کارآفرینی، مدیریت، اصول اخالقی، اخالق شرکتی واژگان کلیدي:  
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  مقدمه
یافته است. به ها و مراکز علمی  به شدت افزایش ي کارآفرینی به خصوص در دانشگاهي اخیر اهمیت و رشد شاخهدر دهه

ي اخالق کسب و کار نیز به شدت توسعه پیدا کرده است. اخالق در کسب زایش میزان اهمیت کارآفرینی شاخهموازات اف
ي اخیر هباشد در طی  دو دههاي انتفاعی میي رفتار به لحاظ اخالقی واثرات  اجتماعی سازمانل بررسی و مطالعهو کار شام

میزان تاثیرات متقابل اخالق و  اخالق در کسب و کار انجام شده است. اما همپوشانی وي تحقیقات زیادي در زمینه
). اخالق اصول 1389(مقیل و اسماعیلی ،  ي تحقیقاتی جدیدي است که کمتر به ان پرداخت شده استکارآفرینی حوزه

ر عملی ها را به نمایش گذارد. از نظو موازینی است که رفتار و حرکت درست و غلط را تعریف نماید و نقطه تمایز میان آن
تواند چیزي  غیر از  اخالق امري انسانی است و نمی» لوسن«بند معیار ثابتی باشد. بلکه بنا به گفته تواند پای اخالق عملی نمی

نی اخالق ابداعات مداوم و ابتکارات روزانه در برابر مسائل رفتاري باشد، بنابراین در نظر فالسفه جدید اروپایی جنبه انسا
اخالق و رفتارهاي اخالقی ). 1389؛ سلطانی،  94، ص  1380هاي متافیزیکی آن است (پورحسینی ،  بیشتر از سایر جنبه

هاي هاي هزاره سوم میالدي به ارزشهاي کار در کنار موج توجهات جدي اغلب جوامع دنیا در آغازین سالدر محیط
شناسی و شناسی، روانشناسی، انسانهاي مختلف علوم از جمله جامعهوزهان اندیشمندان و صاحب نظران حاخالقی در می

). 1389هاي زیادي به خود اختصاص داده است (پاداش و گل پرور، م تجربی و پزشکی، نظریات و پژوهشحتی علو
دي عتقاي اها منظاص خصواد درفراعقاید ات و نظردل به تبا، مختلفي هافرهنگن میادر ست که اي اهپیچیدم مفهوق خالا

 "سننم و سوذ رنفورت و قد"قدیم بهمعنی ن یونادر » اتیکوسبه کلمه « "قخالا"ي واژه یشههاد. رمیشوق طالاشی و ارز
در یگر دبا همادف مترو  "خالقیا" ي بهمعنارا   ethical  و   moral  دو واژه هر ان ند که میتوه داربرخی عقیددد. برمیگر

-که در رفتار افراد آن انعکاس می ق عبارت است از قوائد ارزشی و هنجاري یک جامعه). اخال1387(امینی، نظر گرفت 

ه اصول اخالقی را بر موارد خاص اعمال کنیم، همان اخالق کاربردي است که شامل اخالق اقتصادي، یابد. اینکه چگون
باشد (جباري، مدیریت هم میریت و اخالق در علم پزشکی، اخالق محیط زیست، اخالق علمی، اخالق در سازمان و مدی

محور است، زیرا مذاهب بر یک سري احکام  شود که اخالق از منظر مذاهب و فالسفه مذهبی نیز وظیفه  ). گفته می1386
ورزند. فالسفه دینی مانند کنفسیوس نیز بر انجام یک سلسله قواعد اخالقی تکیه  و دستورات اخالقی تأکید می

کنند.  محوري مطرح می محوري و قاعده   گرایی اخالقی را نیز در کنار غایت ی و نسبیگرای نمایند.گاهی، فضیلت می
زند و نه به رعایت قواعد و  گرایی یک منش اخالقی است که موضوع را به شخصیت انسانی پیوند می فضیلت

ت داشتن و امثال آن هاي معیین. در این دیدگاه، اخالقی بودن به معناي تقوي داشتن، مخلص بودن، صداق دستورالعمل
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هایی هستند که  تر از آن هایی که به تقویت فضایل اخالقی خود توجه دارند، قابل اعتماد شود که انسان باشد. ادعا می می
محور را نیز نوعی قاعده  توان اخالق فضیلت رسد می نمایند. به نظر می صرفاً خود را ملزم به رعایت قواعد اخالقی می

ترین چالش مدیریت است. زیرا بیانگر تقابل بین ). بحث اخالق در حقیقت عمده1385ادگر، محوري تلقی نمود (د
شود) و عملکرد اجتماعی (که در قالب تعهدات گیري میاندازه ها و سودهاتصادي (که بوسیله درآمدها، هزینهعملکرد اق

ارتی باید بین عملکردهاي اقتصادي و باشد. به عبشود) میل و خارج نسبت به دیگران بیان میآن سازمان در داخ
به ). از طرفی دیگر امروزه توجه به مسائل اخالقی رو 1388عملکردهاي اجتماعی توازن ایجاد گردد (آذر و همکاران ،

ه، توجه به مسائل هاي مؤثر در اعمال مسائل اخالقی و عملی کردن موضوع اخالق در جامعفزونی بوده است و از جمله راه
نگري مطلوبی هاي اخیر، آینده. با روند افزایش تحقیقات در سالگیري یا اخالق در علم مدیریت می باشدتصمیماخالق در 

ها و افزایش میزان تر شدن روزافزون سازمانپیچیده توان تصور کرد.گیري میتصمیمرا براي اخالق در حوزه مدیریت و 
نظران را به بحث اخالق کار و هاي کاري توجه مدیران و صاحبیطکارهاي غیراخالقی، غیرقانونی و غیرمسئوالنه در مح

در حقیقت در این تحقیق به دنبال تلفیق کارآفرینی و اخالق هستیم،که این تلفیق  مدیریت اخالق معطوف ساخته است.
هاي کلیدي از طریق مطرح کردن این پرسش شود انجام می شود.ه به سواالت کلیدي تحقیق داده میهایی کتوسط پاسخ

برد و به یک تصویر کامل و جامع از این شود پیه همپوشانی اخالق و کارآفرینی میتوان به ابعاد اساسی که منجر بمی
مطالعات انجام شده در زمینه ي اخالق مورد مداقه قرار گرفته است و پس  تر شدن تحقیق ،ور غنیبه منظ تلفیق دست یافت.

  ی قرار گرفته است.ي کارآفرینی مورد بررسارتباط آنها با مقوله ،از پی بردن به زوایاي اصلی آن

  تعاریف اخالق
ت خالقیاو امذهب ، یت میکننداشکوفایی سیاسی هدو نق ي روسوو به سمت را یشهایی که جامعه ابین گراز 

و عالی فرهنگی متن و جامعه متمدك هم میکند که یافررا یربنایی ، زخالقیي اهاارزشناپذیرند. ب جتناي اهاهتکیهگا
). اخالق در لغت 1387د (سرلک، یزرمیو فره و هم پاشیدن از جامعه متمد، یربنازین ون ابدا یرد زبنا میشوآن بر ري فتار

رفتار آدمی، علم اخالق ها و ها است، از این رو دانش بررسی و ارزش گذاري بر خويجمع واژه خلق و به معنی خوي
). اخالق را 1386اخالق جمع خلق به معناي صفت نفسانی پایدار است (معصومی نیا،  ).1386شود (فرهود، نامیده می

ه از خلقیات درونی انسان اند که به صورت اعمال و رفتاري کت روحی و باطنی انسان تعریف کردهاي از صفامجموعه
توان تعریف کرد. ثارش میشود که اخالق را از راه آکند و بدین سبب گفته میشود، بروز ظاهري پیدا میناشی می

استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است 
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نامند. دامنه اخالق را در حد رفتارهاي فردي تلقی می کنند، اما رفتارهاي فردي وقتی که شه را خلق و اخالق میکه آن ری
- شود که ریشهبه نوعی به اخالق جمعی تبدیل می یابد،کند و شیوع میا نهادهاي اجتماعی تسري پیدا مییدر سطح جامعه 

). 1390(مظاهري راد، توان شناختیابد که جامعه را با آن میب میدواند و خود نوعی وجه غالاش در فرهنگ جامعه می
، »نادرست«از » عادالنه«و » شایسته«، »درست«گر، تمیز ه عبارت دیست از تشخیص فضائل از رذایل یا بعبارت ا» اخالق«
-عقل آدمی حاصل می است. این تشخیص در پرتو تمیز وجه افتراق حسن و قبح به وسیله» غیر عادالنه است«و » ناشایست«

به زیور، خود را » فرد و جامعه«گیرد و این دو ی مورد قبول فرد و جامعه قرار میشود و فضائل به خاطر نیکی و شایستگ
اخالق کار، متعهد شدن انرژي ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا ). 1382آرایند (بابایی اهري،زیبایی و جمال اخالق می

گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد براي توسعه به هر نحو. اخالق کارمهمترین عامل 
اي از صفات روحی و باطنی انسان  اخالق را مجموعه ).1385ردد (کاویان ، گفرهنگی درتوسعه اقتصادي محسوب می

کند و بدین  شود، بروز ظاهري پیدا می اند که به صورت اعمال و رفتاري که از خلقیات درونی انسان ناشی می تعریف کرده
خاص، دلیل بر آن است که این  توان تعریف کرد. استمرار یک نوع رفتار شود که اخالق را از راه آثارش می سبب گفته می

نامند. دامنه اخالق را  رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق می
کند  کنند، اما رفتارهاي فردي وقتی که در سطح جامعه یا نهادهاي اجتماعی تسري پیدا می در حد رفتارهاي فردي تلقی می

دواند و خود نوعی وجه غالب  اش در فرهنگ جامعه می شود که ریشه یابد، به نوعی به اخالق جمعی تبدیل می و شیوع می
به معناي اخالق از واژه یونانی » اتیکس«) ریشه التین OCB). (1388(توالیی، توان شناخت  یابد که جامعه را با آن می می

باشد. طبق نظر ساالمون، معنا شناسی و ریشه یابی این واژه م میویژگی شخصیتی یا آداب و رسو است که به معنی» اتوس«
 شخص و قوائد اجتماعی صحیح و غلطی (اخالقیات)» خوبی«بیانگر ارتباط اساسی آن با ویژگی درون فردي و نشان دهنده 

فردي ارزیابی شود،  هايت که اخالق باید با توجه به ارزشکند. لذا اعتقاد بر این اساست که رفتار فرد را جهت دهی می
بنابراین از انجایی که این هاي اساسی فرد بوده و تعین کننده نسبی رفتار فرد باشد. هاي که شامل اعتقادات و نگرشارزش
-اخالقی یا غیر اخالقی نامیده می ها در افراد مختلف متفاوت است، تفسیرهاي متفاوتی نیز از آنچه در موقعیت خاصارزش

). در حوزه سازمانی، بحث اخالق بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادي 1388سهرابی و امیر خانی، شود، وجود دارد (
باشد (شیر داخل و خارج نسبت به دیگران) می (درآمد، هزینه، سود) و عملکرد اجتماعی (تعهدات سازمان در داخل در

، یاري و همکاري متقابل، وفاي به عهد، ). رعایت اصول اخالقی یعنی احترام به کار و فرهنگ1389محمدي و اصغري، 
حرمت سالخوردگان، مرقبت از کودکان عشق به میهن، سرزنش بدي و شرارت، نکوهش بیدادگري و ظلم...و نظایر آنها از 



 

 

6 
 

1391آبان   

ا جمله معیارها و موازین اخالقی هستند که از موازین اخالقی دیگر مانند مردانگی، ثبات شخصیت، صمیمیت و امثال آنه
دهیم. از ها را راهنماي خود قرار میدهند که رفتارهایمان در قبال جامعه آنهاي ارائه میند. این ارزش ها معیارجدا نیست

آید که رفتار ما باید با کنیم این احتمال پدید مینوع نظام ارزشی خاص خود عمل میانجاي که هر یک از ما بر پایه یک 
کند که نظام ارزشی ا، زندگی اجتماعی ما را وادار میدهد؛ زیرمعموالً روي نمی اشد ولی این امررفتار دیگران فرق داشته ب

سو سازیم و در مراودات اجتماعی با دیگران همکاري و مشارکت ارزشی رایج در جامعه هماهنگ و همخود را با نظام 
رسیم تا بتوانیم در جامعه کار و نمائیم و نقطه نظرات و احساسات خود را طوري به کار گیریم که با دیگران به توافق ب

  ).1382یم (بابایی اهري، زندگی کن

  کارآفرینی
است.  اما بنا بر تعریف واژه نامه دانشگاهی  "متعهد شدن") به معناي entreperenderواژه کارآفرینی از کلمه فرانسوي (

(امین  ازماندهی اداره و تقبل کندهاي یک فعالیت اقتصادي را سشود مخاطرهوبستر، کارآفرین کسی است که متعهد می
از دیدگاه   ). درباره کارآفرینی تعاریف متعددي ارائه شده است. بسیاري از مطالعات به این موضوع1387بیدختی، 

هاي اند و به منظور متمایز ساختن افراد کارآفرین از غیر کارآفرین، یک سلسله از مشخصات ویژگی شناختی پرداخته روان
طلبی، خالقیت، نوآوري، تحمل ابهام و توانایی  پذیري، نیاز به موفقیت، استقالل  مله ویژگیهاي: مخاطرهرفتاري، از ج

اند. اما تحقیق درباره کارآفرینی نباید صرفا روي  متقاعد کردن را به عنوان مشخصات کارآفرینان موفق خاطرنشان کرده
رآیند پویایی است که از تعامل بین چهار عنصر:محیط، فرصت ف  شناختی متمرکز شود. چراکه کارآفرینی هاي روانویژگی
تواند موجب  آید و در صورتی که این عناصر با هم جور شوند، نتیجه آن می وکار، فرد (افراد) و صنایع به وجود می  کسب

ه گردد. این اصالح و توسعه اقتصاد جامع  ترتیب، باعث به وجود آمدن شرکتی نوپا و یا رشد شرکت موجود شود و بدین
الزم به منظور  ها و سابقه ها، تجربهها، نگرشها، ویژگیها، شایستگیفرآیند مستلزم وجود فردي کارآفرین با مهارت

هاي نو و ده).کارآفرینی فرایندي است که فرد کارآفرین با ای1384(صباغیان و همکاران،   وکار است موفقیت در کسب
هاي جدید، نوآور هاي نو و سازمانبسیج منابع، مبادرت به ایجاد پیشینه و کار و شرکتهاي تازه و خالق و شناسایی فرصت

-کند. این فرایند که مستلزم خطر و ریسک است، منجر به عرضه محصول و یا خدمت تازه به جامعه میو رشد یابنده می

خود به تشریح   هاي اقتصادي ظریه). اقتصاددانان نخستین کسانی بودند که در ن1388شود(خسروي پور و منجم زاده، 
 مکاتب اقتصادي آن را مورد توجه قرار نزدهم میالدي تاکنون تقریبا کلیهشا  کارآفرین و کارآفرینی پرداختند و از قرن

کند و  گوید: کارآفرین عاملی است که تمامی ابزار تولید را ترکیب می کارآفرینی می سی دربارهاند.ژان باتیست داده
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 ژوزف شومپیتر .گیرد ان حاصل از آن را برعهده میهزینه شده و سود و یا زی بازیافت کل سرمایه زش تولیدات،مسؤلیت ار
گاه وي  از دیده . نقش کارآفرین نوآوري است گوید: داند و می اقتصادي می ین را نیروي محرکه اصلی در توسعهکارآفر

یافته منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیالت  بازاري تازه،  ،گشایشارایه روشی جدید در فرآیند تولید کاالیی جدید،  ارائه
کنیم که فناوري به سرعت در  ). ما در دنیایی زندگی می1382(علوي،  هاي کارآفرینان است جدید در صنعت...از فعالیت

اقتصاد براي  ي فناوري، تجارت، فرهنگ و ها در عرصهحال تغییر و دگرگونی و گسترش است. از جهاتی دیگر، رقابت
بتوانند فناوري، کسب   ماندن در این میدان به صورت بین المللی است. افرادي در این رقابت موفق خواهند شد که باقی

ها ها و مؤسسات آموزش عالی در این رقابتدانشگاه  وکار، فرهنگ و اقتصادشان را بر پایه دانش ایجاد کنند. پس نقش 
به احتیاج مردم و جوامع به پیشرفت نیاز به یاري   باشد. با این تفسیر و با توجهفضا الزم می حیاتی است و وجود آنها در این

  باشد.کارآفرینی مبرم و ضروري می
  

  اخالق و کارآفرینی:
ر شوند . برخی تعاریف خالقیت بادل پذیر) در مطالعات استفاده میمفاهیم خالقیت و نوآوري اغلب بطور قابل معاوضه (تب

-هاي جدید حل مشکل تمرکز میهاي یا راهنی استفاده شده براي تولید بینشهاي عقالفرآیندهاي فکري و فعالیتطبیعت 

هنوز به تولید با  هاي عقالنی افراد تمرکز دارند و برخی دیگرصی و تواناییهاي شخد. برخی دیگر از تعاریف بر ویژگیکنن
تواند در گذر زماناز یک گروه، یک خالقیت مید. اي خالق تمرکز دارنههاي متفاوت فعالیتها و خروجیتوجه به کیفیت

، مهارت شخص، سازمان، صنایعیک فرهنگ به دیگري تغییر یابد. بنابراین ارزیابی خالقیت بایستی در سطح   ،سازمان
بر اینکه از نظر رفتار  هاي اخالقی تعیین کننده استانداردهایی هستند مبنی . ارزش(Arad, et al., 1997) درنظر گرفته شود

گیري چه چیز خوب یا بد است. اخالق چیزي است که با رفتارهاي ناشی از قانون متفاوت است رفتار قانونی ریشه  و تصمیم
هنگام  کند. اصول اخالقی در مدیریت به اي از اصول و مقرراتی دارد که نوع عمل افراد را مشخص می در مجموعه

کند و  بطه با درست یا نادرست بودن آنها) از نظر اخالقی مدیران را هدایت و راهنمایی میگیري و رفتار (در را تصمیم
هنگام  شود یعنی به گیرد و به تعهدات مدیریت مربوط می موضوع مسئولیت اجتماعی و در گستره همین مطلب قرار می

، 1374امعه خودش باشد(ال دفت ، اي عمل نماید که به خیر و صالح ج گیري و اقدام، سازمان باید به گونه تصمیم
ي آنها در بیان عمده باشند،این زمینه داراي قدمت طوالنی نمی). با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده در 640و  638ص
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شود که این ین موضوع در طی این تحقیق سعی میبا عنایت به ا اند.هاي کلیدي ناکام ماندهرتباط منطقی بین این جنبها
  ).Braunerhjelm, Audretsch ,Carlsson, 2009(ي کلیدي به طور مجزا بررسی گردد هاجنبه

  اخالق کارآفرینی سازمانی: - 4-1
 مبذول آن به جدي توجه توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي از بسیاري که است مهمی بسیار يمقوله کارآفرینی

 سهم شک بدون که است سازمان در کارآفرینی کارآفرینی، یاصل هايشاخه از یکی میان، این در دارند. می و داشته

تحقیقات در زمینه  1970). تا او ایل دهه 1389(حسنی و همکاران،  دارد هاسازمان تعالی در توفیق و گیريچشم
درت به هاي افراد متمرکز بود. محققان متعاقباً تشخیص دادند که خود سازمانها نیز مباکارآفرینی بر اقدامات یا ویژگی

گیري ایده کارآفرینی سازمانی گردید. این امر باعث شکل ).Burglemenn, 1983( نمایندفعالیتهاي کارآفرینانه می
(حسنی و  ها و فرایندهاي سازمانی متمرکز استکارآفرینی سازمانی مفهومی است که بر سازمان نه بر افراد، و بر فرهنگ

 ).1389همکاران، 

 فکر افراد که ايشیوه می باشد. سازمان یک درون در از افراد گیريبهره سپس و برانگیختن هسازمانی شیو کارآفرینی

-می هاسازمان درون در کارآفرینی روحیه توسعه طریق دهند. از انجام بهتر و طریقی متفاوت به را کارها قادرند کنندمی

 سازمان در درون کارآفرین افراد پرورش آمد. فائق نوآوري و رشد پذیري،انعطاف راه سر بر موجود بر موانع توان

 توسعه براي مناسب بستر هاي شاخص است. از جمله کارآفرینی روحیه ترویج و مناسب بستري آوردن فراهم مستلزم

 پاداش سیستم نوآور، و خالق افراد از مدیران کافی تیمی، حمایت کار رهبري، سبک شامل سازمانی آفرینی کار

باشد. در شرایط کنونی که سازمانها با مسائلی چون تغییر و تحوالت  می پذیر و ریسک خالق کنانکار تشویق و مناسب
سریع فناوري، رقابت پیچیده، رشد سریع تعداد رقباي جدید، تنوع نیازها و خواسته هاي مشتریان و میل کلی به باال بردن 

ت رقابت داشته باشند که با برعهده گرفتن نقشی فعال بازدهی و بهره وري، روبرو هستند، کسب و کارهایی می توانند قدر
و تأثیرگذار از کارآفرینی سازمانی که به عنوان عامل تحریک و تقویت رقابت، نوآوري و روان کننده تغییر و عامل تعادل 

ا اهمیت نوآوري و اما تحقیقات گوناگون نشان می دهند علیرغم اینکه سازمانه پشتیبانی نمایند. در اقتصاد پویا یاد می شود،
کارآفرینی را براي رقابت در دنیاي امروز پذیرفته اند، اما به دلیل نبود زیرساخت مناسب در ایجاد نوآوري و کارآفرینی 

   ). 1389موفق نبودند(حسنی و همکاران، 
ایی که فرد ي ادبیات تحقیق مشخص شد که بیشتر به اخالق کارآفرینی در سطح خرد توجه شده است یعنی جبا مطالعه

البته در بعضی از کارهاي انجام شده به  ي خود مواجه است.دودیت اخالقی در پیاده کردن ایدهکارآفرین با یک سري مح
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شود اشاره شده به ایجاد الزامات اخالقی جدید میهایی که منجر ماهیت پویاي کسب وکار پرداخت شده است و موقعیت
 ,Aldrichاخالقی در سطوح مختلف شرکت بایستی به تعدادي پرسش پاسخ داد (بررسی تاثیر رفتارهاي است.حال براي 

Martinez, 2001.(  

با توجه به مقوالت اخالقی یک فرد کارآفرین چگونه از یک فرد غیر کارآفرین تمییز داده می -1- 4-1
  شود؟

نوآوري،خالقیت و احساس در بعضی از تحقیقات انجام شده مشخصه هاي اساسی یک فرد کارآفرین مانند خطرپذیري، 
توان فهمید که یک ارتباط و با مطالعه ي تحقیقات مشابه می که وي را از یک فرد دیگر مجزا می کند ذکر شده است

هاي اخالقی وجود دارد.از سوي دیگر در بسیاري از تحقیقات مشخص منسجم و نظام مند بین این مشخصه ها وچارچوب
برخی  هایی هستند که در مسیر کارآفرینی قرار دارند.ترین بازدارنده در مقابل دامشده است که مالحظات اخالقی موثر

دیگر از محققان فاکتورهاي مخربی که ممکن است رفتار کارآفرینان از حیث اخالقی را تحت تاثیر قرار دهد مشخص 
گردد که فرین مطرح میکارآ "قسمت تاریک"همچنین در ادبیات مربوط به کارآفرینی مفهومی تحت عنوان  نمودند.

هاي اشاره به این نکته دارد که یک فرد کارآفرین به طور طبیعی تمایل به شکستن قوانین و حرکت در خارج چارچوب
ي خاصی از کارآفرینی ر نوع فعالیت و سایز سازمان گونه). در هر سازمانی بنا ب1389(مقیل و اسماعیلی،  باشدسازمان می

  ).Ackoff, 1987( سازمانی پدید آمده است

  کارآفرینان چگونه تصمیمات اخالقی می گیرند؟-2- 4-1
عمل و در تحقیقات بسیاري نشان داده شده که ابعاد مختلف کارآفرینی با توجه به مالحظات اخالقی مترتب برآنهابر 

ن وجود دارد بسیار بیشتر گذارد.همچنین تحقیقات نشان داده است که تفاوتی که بین کارآفریناتصمیم کارآفرینان تاثیر می
کار با یک هایی است که بین یک فرد کارآفرین و غیرکارآفرین وجود دارد. از طرفی صاحبان کسب و و مهمتر از تفاوت

یعنی افراد مختلف میزان تعلق  هاي اجتماعی آنها روبرو هستند.اي کارآفرینان و مشخصههیگنوع عدم همگنی بین ویژ
بنابراین  کند.هاي اجتماعی افراد تغییر میکه این تفاوت بسته به نوع مشخصه ت اخالقی دارندمتفاوتی نسبت به مالحظا

هاي اجتماعی و میزان حساسیت به مقوالت اخالقی را ادراك کرده ونسبت به ي بین پویایی شناختبایستی ارتباط پیچیده
بایستی تحقیقات بسیار بیشتري در جهت کشف  به همین منظور تعدیل این رابطه در مواردي که نیاز است اقدام کرد.

  ).Akaah,Lund, 1994(فاکتورهاي که بر تصمیمات اخالقی تاثیر می گذارند را انجام داد 
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  چه محدودیتهاي اخالقی از کارآفرینی ناشی می شود؟-3- 4-1
 ،گیريل پرسنل درتصمیممواردي چون: شمو ها ، فعالیت در برانگیختن خالقیت و نوآوري با در برگیريدربرخی سازمان

هاي براي عملکرد کاري و دادن بازخوردهاي خالقیت ، تنظیم استانداردهایی و انتصاب  پرسنل با نظر به ویژگیاستخدام 
ها ممکن است خالقیت و نوآوري در برخی شیوه ها مختل شود. لذا توجه به مین سازمانپذیرد. امادر همنظم صورت می

 مکن است شاخصی تاثیرگذار در گسترش خالقیت و نوآوري در یک سازمان باشدمقوله فرهنگ سازمانی م

.(Johnson,1996)  براي کارآفرینی با  کنندو سطح سازمانی که درآن فعالیت میکارآفرینان بسته به نوع سازمان،نوع کار
ن از حیث رعایت مقوالت ي تعامل مدیران ارشد در سازماهاي اخالقی متفاوتی روبرو هستند. همچنین نحوهمحدودیت

اخالقی نیز تاثیر بسزایی در مالحظات اخالقی کارآفرینان دارد.کارآفرینان بیشتر تمایل دارند که با مقوالت اخالقی روبرو 
. با توجه به تاثیر فرهنگ )Anderson, Smith,2007(هاي درونی شده درآنها دارند شوند که ارتباط مستقیم با ارزش

آزادي عمل و تشریک پذیري ، هایی چون انعطافکه خالقیت و نوآوري را حمایت کند، ارزشي سازمانی بر ساختار
-بینیپیش ،یري ، کنترلگهایی چون سختقیت را افزایش خواهد داد و  ارزشکاري ، نوآوري و خالمشاعی تیم هاي

عی برسر بروز نوآوري و خالقیت خواهند پایداري و نظم و ترتیب (بیشتر مرتبط با ساختارهاي سلسله مراتبی ) مان ،پذیري
-یري ساختار سازمانی می شود. مثالاز طرفی سطح باالیی از مسوولیت پذیري افراد و سازگاري نیز موجب انعطاف پذ بود.

ها شامل، استفاده از یک برنامه گردش شغلی یا انجام کار دور از توصیفات رسمی و ري در سازمانپذیهایی از انعطاف
انه شغلی است. همچنین مدیریت بایستی به پرسنل اعتقاد داشته و بوسیله واگذاري اختیارات بیشتر، آنها را به سخت گیر

  ).1389خالقیت بیشتر سوق دهد (طالعی فر و همکاران، 

  چگونه نوآوریهاي تکنولوژیکی بر فرهنگ اخالق کارآفرینی تاثیر می گذارد؟-4- 4-1
. فرهنگی که به دنبال ارتقاي (O'Reily, 1997) ، جوایز و شناسایی حساس باشدمدیریت بایستی به روش اعطاي تشویق

ایی که خالقیت و نوآوري است بایستی براي کارمندان زمانی را جهت تفکر خالقانه و آزمایش فراهم کند. درسازمان ه
زمان اشان را براي تولید  از درصد 15شود تا پرسنل بعنوان مثال اجازه داده میشوند،  به خالقیت و نوآوري تشویق می

، منبعی طالعات بعنوان یک مکانیسم حمایتیهمچنین تکنولوژي ا هاي مورد عالقه اشان سپري کنندها و کار در پروژهایده
هایی از قبیل  فرهنگ آنها استفاده از تکنولوژي هایی که بخشی ازق است. در سازمانمهم دیگري براي نوآوري موف

 Shattow). یابدرخداد خالقیت و نوآوري افزایش میهاست، احتمال ایده نت براي ارتباطات و تبادلترااینترنت و این

در نتیجه  دهد نوعی مالحظات اخالقی جدید بایستی رخ دهد.هر پیشرفتی که در تکنولوژي رخ میاز آنجا که  (1996



 

 

11 
 

1391آبان   

ایستی مقوالت اخالقی مترتب بر کار خود که در همواره کارآفرینان ب مفهوم کارآفرینی که با نوعی نوآوري همراه است،
                           ابتدا ممکن است مبهم نیز باشند را در نظر داشته باشد.                                                                          

  چگونه اخالق سازمانی منجر به ایجاد موقعیتهاي جدید می شود؟-5- 1- 4
آورند و  هاي اخالقی و فرهنگی را در سازمان بوجود می بانیان مدیریت اخالقی در سازمان از جمله کسانی هستند که ارزش

توانند در آن تحول ایجاد و آن را پویا نگهدارند. مدیریت  ها بهتر از هر کسی می این بوجود آورندگان فرهنگ و ارزش
تواند در فرهنگ  هاي شخصیتی ان غالب است به راحتی می است و جنبهاخالقی به لحاظ اینکه نوعی مدیریت معنوي 

فرهنگ سازمان درآمده باشد و  شیوه کار و ... از طریق عادت جز سازمانی تحول ایجاد نماید.وقتی یک دستورالعمل،
نمود و این بخاطر آن توان تغییرات را اعمال  هاي اصالحی، اخالقی به راحتی می تغییراتی در آن الزم باشد با دستورالعمل

). فاکتورهایی که در سطح سازمانی بر 1389است که بستر تحول فرهنگی در مدیریت اخالقی آماده است (سلطانی، 
براي مثال فرهنگ و مقررات سازمانی  کنند.مان و سطح سازمان تغییر میگذارند بسته به نوع سازاخالق کارآفرینی تاثیر می

  ).Baron, 2007گذارند (رآفرینی سازمانی تاثیر میگر برکاو عوامل سازمانی دی

  اثرات اخالق بر سازمان وکارآفرینی -5
 افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن - 5-1

سروکار دارد. اگر چه  امکان دارد » درست یا غلط«یک مکتب فکري این است که موضوع اصول اخالقی با استانداردهاي 
ي زیادي به بار دت بر عملکرد شرکت اثراتی نامطلوب بگذارد ولی در بلندمدت سودهارعایت اصول اخالقی، در کوتاه م

یک با رعایت هایی چون جانسون اند جانسون، مرك، هال مارك، هواپیمایی دلتا و پپسی کوال، هر خواهد آورد. شرکت
وي در دت) ایجاد کنند. زیاده راند تصویري دلپذیر از خود در ذهن مردم (در بلند مترین اصول اخالقی، توانستهعالی

قی که در مورد رابطۀ بین شود که کارهاي خوب به حد افراط انجام شود. براي مثال تحقیرعایت اصول اخالقی باعث می
شد. بابطۀ مزبور به صورت منحنی و خط میهاي اجتماعی و سود شرکت انجام شد، به این نتیجه رسید که رامسئولیت

ها را ها که تا حدي این مسئولیتت اجتماعی را نپذیرد، نسبت به آنآید هیچ نوع مسئولید بر میهنگامی که شرکت در صد
تواند مبلغ بیشتري صرف اموري همچون تبلیغات، کامپیوتر، ش سود خواهد بود، زیرا مدیریت میپذیرند، شاهد افزایمی
: 1388اجتماعی هم مبالغ هنگفتی خرج کند (رابینز،  هايتواند در زمینۀ مسئولیتیق و توسعه نماید. البته شرکت میتحق
تواند آثار منفی بسیاري در ها میتماعی یا بی اعتنایی به آنهاي اجاطالع سازمان از هنجارها و ارزش ). عدم58-57
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رهاي هاي دولتی و کادر آمریکا که در آن فساد دستگاه کارمندیابی داشته باشد. براي مثال، بعد از رسوایی واترگیت
خالف مسئوالن امور (از کارمندان تا رئیس جمهور) فاش گردید و آبرو و اعتبار دولت از بین رفت، بسیاري از جوانان از 
استخدام در ادارات دولتی خودداري کردند و به بخش خصوصی روي آوردند. همچنین هنگامی که فجایع جنگ ویتنام و 

هایی که با تولید مهمات و آن کشور آشکار شد، مسئوالن شرکت براي مردمموضع غیر قانونی و غیر اخالقی دولت آمریکا 
شدند، تر شدن جنگ میهاي آتش زا باعث هولناكزدند، یا با تولید بمبنگ افزارها به کسترش جنگ دامن میساختن ج

نمایندگان آنان به ود تقبیح و سایر محصوالت ساخت آن شرکت ها تحریم شدند و دانشجویان با برپا کردن تظاهرات از ور
ها براي مصاحبه و کارمندیابی جلوگیري کردند. امروزه نیز جوامع، نسبت به سازمان هایی که با عملیات محوطه دانشگاه

کنند، نظر ائل انسانی را فداي سود بیشتر میخود موجب تخریب محیط زیست می شوند و کمپانی هاي نفتی که مس
: 1386شوند (سعادت، ب با خشم و انزجار مردم مواجه میان ها در هنگام کارمندیابی اغلمساعدي ندارند و این قبیل سازم

و به راحتی ). در چنین محیطی با ثبات و پویا افراد داراي آزادي عمل و در کارآفرینی داراي تفکر آزاد هستند 93-92
  آورند.القیت و نوآوري به عمل میها خگیريبراي سازمان در تصمیم

 هش هزینه هاي ناشی از کنترلکا - 5-2

هاي خود تحقق بخشند. برخی گوناگون خود کنترلی را در سازماندر عصر حاضر، جوامع مختلف می کوشند تا از طریق 
کوشند تا از طریق تقویت احساس ملیت ورزند و برخی دیگر میفردي اهتمام می از این جوامع براي بیدار کردن و وجدان

). ترویج خودکنترلی در سازمان، به عنوان یکی از 1389فراد را خود کنترل سازند (الوانی، خواهی و میهن دوستی ا
ترویج خودکنترلی هاي اصلی کنترل، از مباحثی است که بنیان آن بر اعتماد، اخالق و ارزشهاي فردي قرار دارد. مکانیزم

تعهد کامل اعضا به  شود. این مستلزم سود می هاي ناشی از روشهاي کنترل مستقیم شده و موجب بهبودباعث کاهش هزینه
پذیري همه اعضاي تیم و داشتن احترام و اعتماد بین آنها و مدیریت است (رحمان سرشت و همکاران، تیم، مسئولیت

1388.(   

 بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات - 5-3

ط در سازمان است که این به نوبۀ خود باعث افزایش جو تفاهم یکی از نتایج بهبود اخالق کار در سازمان، تنظیم بهتر رواب
بخشد. شاید بیشترین تأثیرات اصول ها شده، عملکرد تیمی را بهبود میدر سازمان و کاهش تعارضات بین افراد و گروه

ی به طور عمده هاي اخالقگیري اخالقی مربوط به رفتار نیروي انسانی باشد. مطابق تحقیقات تروینو و یانگ بالد تصمیم
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تأثیر گزینش و استخدام افراد اخالقی است و پاداش و تنبیه متداول تأثیر زیادي در رعایت اصول اخالقی ندارد تحت
توانند نظرات و ). در سازمانی که در آن تفاهم و جو صمیمی حاکم باشد کارکنان می1388(رحمان سرشت و همکاران، 

  ران بیان کنند.ترسی از مقاومت و انتقادات همکاآراي خود را به راحتی و بدون هیچ اس

 افزایش تعهد و مسئولیت پذیري بیشتر کارکنان - 5-4

تعاریف متفاوتی از تعهد سازمانی با تشابهات و تفاوت هاي بسیاري وجود دارد. تشابهات بکار رفته به عنوان بنیانی براي 
تعهد نیرویی است که فرد «هد مورد مالحظه قرار می دهند: تع» ماهیت درونی«یک تعریف، چیزي است که آن را به عنوان 

تفاوت ها در تعاریف تعهد آن ها را به ». را به یک دسته از اعمالی که مربوط به هدف خاصی است، متعهد و ملزم می سازد
 Meyer & Allen, 1991; Meyerاین نتیجه گیري هدایت می کند که تعهد می تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد. (

& Herscovitch, 2001; Meyer et al., 2004 به طور کلی، تعهد سازمانی به عنوان درجه اي که یک فرد در یک .(
سازمان پذیرفته می شود، درونی می شود، و نقش اش را بر مبناي اهداف و ارزش هاي سازمانی از نظر می گذراند، تعریف 

و تعهد هنجاري) اساس یک ادراك جدید از تعهد سازمانی هستند  شده است. سه مؤلفۀ (تعهد عاطفی، تعهد مستمر،
)Boehman, 2006( مفهوم تعهد در محیط کار، هنوز به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم تحقیقاتی در زمینه .

چنانکه ). WeiBo et al., 2010; Sowmya & Panchanatham, 2011( است HRMهاي مدیریت، رفتار سازمانی، و 
گفته شد اخالق بر فعالیت انسانها تأثیر قابل توجهی دارد و الزمه عملکرد مناسب، تعهد و مسئولیت پذیري کارکنان است. 

شود، شاید تمایل بیشتري داشته  دسلر باور دارد که: اگر کارکنان براین باور باشند که با آنان رفتاري عادالنه و منصفانه می
تحمل کنند. دونالدسون و دیویس باور دارند که مدیریت ارزشهاي اخالقی در محیط کار، باشند که بار (کاري) بیشتري را 

موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند، اعتماد در روابط بین افراد و 
کیفیت محصوالت و درنهایت افزایش سود  بخشد و با پیـروي بیشتر از استانداردها، موجب بهبــود گروهها را بهبود می

با توجه به نقشی که انسانها در سازمانهاي امروزي دارند، نوع قضاوت  .)Donaldson & Davis,1990(شود  سازمان می
شان تأثیر بسیار زیادي در کارایی و اثربخشی آنها و در نتیجه کارایی و اثربخشی  افراد در مورد سازمان و موضوع فعالیت

کنند، واقعی و منطقی  ن دارد. انتظار بروز خالقیت توسط کسانی که کار خود را از لحاظ اخالقی ناپسند تلقی میسازما
). اشخاصی که داراي مسئولیت پذیري تعهد بیشتري هستند در مقابل افرادي که 1388نیست (رحمان سرشت و همکاران، 

ها و کارآفرینی در سازمان باشند و به انجام طرحد اهمیت قائل میداراي تعهد کمتري هستند، بیشتر از آنها براي سازمان خو
  وري و بقاء و پیشرفت سازمان در تالشند.براي رسیدن به بهره
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  هاي اخالق کسب وکار اصول و شاخصه -6
هاي همگانی، دهه زمانی بیشتر شد که برخی از رسانهتوجه عمومی نسبت به رعایت اصول اخالقی در کسب و کار از  

هاي بازرگانی را بویژه در حرفه بازار یابی به سوء استفاده از اخالق، نامیدند و بعضی از سیستم» و ولع حرص«را دهۀ  1980
متهم کردند با این عنوان که صاحبان صنایع و ارائه دهنده گان خدمات براي کسب سود بیشتر، مردم را به افزون طلبی، 

در داد و ستد و تقویت حرص و ولع در آنان، تشویق می کنند (بابایی اهري، مصرف بیشتر و عدم رعایت اصول اخالقی 
ل گلوبا، لفیام، آدلدکان، ورسورند، ا1وننرن اگی همچوربزي رکتهاـشن خالقی که گریبال اصوایجی رتدزوال  ).1382

ح بشران می تورا نها آهم است.که اساخته ري وارد حشتناکی به جامعه تجارات وخسا، گرفتهه را غیرو کوئیست ،سینگاکر
  نست:دایر ز
دم مرار ناگهانی صدها هزري . بیکا2اران؛ سهامدوت فتن ثرربین از  آن پی ودرنیا رگ دبزي شرکتهااز برخی دي . نابو1
ست . از د4؛ سرمایهي هازاربارد مون در طمیناافتن رست . از د3؛ خدمتن پایاداش خت پاداپرون بدو قبلی ع طالون ابد
  شده شرکت ها. مالی منتشر ت طالعاابه ن طمیناافتن ر
ي چیز می یابیم چهدر هستیم ي آن جستجوو در هیم دمیار سی قرربررد جامعه مورا دری نساناو مالی ي قتی شکستهاو
(عسگري و ست ده ابوق خالانقض و خالقی اغیر ر فتا، رهاین شکستك اجه مشتروشویم تنها متوجه می، ستده ابوه شتباا

شعار روز شود و رعایت اصول اخالقی به  1990ها سبب شد که اخالق در دهه . این توجه رسانه)1390همکاران، 
ره موضوع برقرار گردید هاي تولیدي و خدماتی توصیه گردد. در آغاز این دهه، چندین کنفرانس در باها و شرکتسازمان

پا به عرصه وجود وپایی بیزینس اتیکس هاي متعددي در این باره نوشته شد. مجالت تخصصی مانند مجله ارو کتاب
هاي جدیدي مانند شبکه اروپایی اخالق در کسب و کار در اکثر کشورهاي اروپا دائر شد (بابایی سازمان گذاشتند.

 ). 1382اهري،

توان  می دهیم. از منظر اسالمی ها توضیحاتی ارائه می کنیم و سپس در مورد آن وار بیان می ابتدا عناصر مورد نظر را فهرست 
 هاي زیر را براي اخالق کسب و کار مورد تأکید قرار داد. اصول موضوعه و مؤلفه

. ضمن آنکه بر 2. اخالق کسب وکار چارچوبی متعادل داشته، پیوندي سیستمی با دیگر ابعاد اقتصاد سیاسی اسالم دارد؛ 1
یت جدي آن است، هدف غایی آن حفظ کارایی و دیگر عناصر پیشرفت اقتصادي تأکید ویژه دارد و در راستاي تقو

حقوقی  -عقیدتی و سازمانی -. اخالق کسب وکار در اقتصاد اسالمی از دو دسته نهاد ارزشی3باشد؛  انسانیت و اخالق می
هاي اقتصاد متعارف  . اخالق کسب وکار در قلمرو اسالمی مکمل اخالق کسب وکار در دیگر پارادایم4برخوردار است؛ 
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هاي اجتماعی بازار اسالمی، قواعد  هاي درونی افراد، سنت . مجموعه نظارت5بخشد؛  به آن پویایی می است وعنصراجتهاد
 .دهی اخالق کسب وکاررا به عهده دارند شریعت و مقررات دولتی، سامان

گی اخالق کسب وکار در نگرش اسالمی، در واقع جزیی از کل نظام اقتصادي و اجتماعی آن است و کارآمدي آن نیز بست
گرایی افراطی) با  هاي مسرفانه (و تجمل به سازگاري با دیگر ابعاد آن دارد. لذا ضمن مخالفت اخالق اسالمی با هزینه

رهبانیت (و زهد افراطی) نیز مخالف است. هماهنگی بین بازار، بخش خصوصی و دولت از دیگر عناصر سیستمی اخالق 
گذاران  گذاران و قانون ردي به اخالق کسب وکار پایبند باشند ولی سیاستها از نظر ف باشد. لذا اگر بازاري کسب وکار می

محوري و  در مسیر دیگري حرکت کنند، نباید انتظارکارکرد مطلوب از اخالق کسب وکار داشت. خصوصیت اخالق 
یک طرف محوري در اقتصاد اسالمی، اخالق کسب وکار را هم به ابزار و هم به هدف تبدیل نموده است. از  انسان 

پایداري اخالق کسب وکار براي حصول به کارآمدي اقتصادي، وظیفه دینی و اجتماعی یک مسلمان است. از سوي دیگر، 
طور که اشاره شد، پیامبر اسالم رسالت خود را به سر  حفاظت از خصلت اخالقی و انسانی، یک هدف اساسی است. همان

شوند. برخالف پارادایم ارتدکس  نیز ابزار اخالق محسوب میکند و احکام فقهی  منزل رساندن اخالق تعریف می
باشد بلکه قوام نظام اقتصادي به آن مربوط است. عدالت (و انصاف)،  نئوکالسیک، اخالق ابزار حداکثر سود فردي نمی

به نفع شفافیت و صداقت، اعتماد و احترام متقابل، خلوص نیت، فرض حسابرسی خداوند، تشویق به کار و رقابت، توجه 
بازي محض  هاي مبنی بر ربا و رشوه و سفته  شخصی گسترش یافته، حفظ نوعی تعادل در تولید و مصرف، ممنوعیت فعالیت

شوند. همچنین ساز وکار بازار، مالکیت  و اتالف منابع، از نهادهاي اخالقی و عقیدتی درکسب وکار اسالمی محسوب می
قرض الحسنه، وقف، مشارکت، مضاربه، خمس، زکات، صدقات و خصوصی، تفوق حقوق اجتماعی بر حقوق فردي، 

شوند. اخالق کسب وکار از منظر اسالمی و  امثال آن نیز نهادهاي سازمانی و حقوقی کسب وکار اسالمی محسوب می
 توان اخالق اسالمی را یک قرائت خاص از آن قلمداد نمود. اي که می اخالق کسب وکار متعارف مکمل هم هستند، بگونه

تواند  کند. اجتهاد می عنصر اجتهاد از نظر علمی به الگوسازي و اصالح الگوهاي موجود در کسب وکار کمک می
، حل و فصل نماید و از این 21هاي تئوري اخالق کسب وکار را بررسی و با توجه به تحوالت بسیار وسیع قرن  دشواري

عقاید شخصی کارگزاران، قوانین شریعت و مقررات دولتی هاي بازار اسالمی،  جهت به آن نوعی پویایی بخشد. سنت
  ).1387سازي اخالق کسب و کار را به عهده دارند (دادگر،  وظیفه هماهنگ
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  ارتباط بین اخالق و کسب و کار: یک رویکرد دو جانبه -7

باشد و جاذبه داشتن فرع مدیر براي اینکه دیگران را خوب به کار بگیرد باید براي افراد تحت مدیریت خود جاذبه داشته 
صورت اخالق کاربردي  ). اخالق کسب و کار به 1382حسن خلق به معناي دوم یعنی خوش برخورد بودن است (نجات، 

شود [باید] به واقعیت  هر مقدار می«رویکرد عملگرا که   باید به شکل اخالق و زمینه کاربردي آن نشان داده شود. از دیدگاه
است، باید اهمیت برابر به فهمیدن کسب و کار و اقتصاد از یک طرف و اخالق  ا هدف قرار دادهر» و عینیت نزدیک شد

که به  دیگر داد. ابعاد دستوري و شناختی موضوع باید از هم تفکیک شود؛ اما نه این  دستوري مستدل و سازگار از طرف
امري غیرممکن » از درون«] اخالق کسب و کار  شود و گرنه [هدایت اقتصاد به وسیله صورت دو حقیقت جداگانه تبدیل 

خواهد شد یا ارتباط به صورت صوري و ظاهري باقی خواهد ماند یا خطوط جداکننده درهم بر هم خواهد شد. این 
رسد، در تجربه کاري، دو بعد پیشین به طور  سازد. به نظر می معنا می هاي دستوري و حقیقی را بی است که گزاره  امري

، با مشکل ناپاکی مسئولی ی نیست؛ براي مثال، هنگامی کهخاص یرفته شده باشد که البتّه مستلزم هر وضعیت اخالقیعموم پذ
ها،  هاي ممکن این آسیب محیطی را همراه با برآورد هزینه شود، باید ماهیت، علل و درمان و آلودگی محیط کار مواجه می

  اسد. افزون بر آن، او نیازمند استانداردهاي دستوري است و به طور اجتنابابزارهاي قانونی و چیزهاي مورد نیاز دیگر بشن
که تصمیم بگیرد اصل تداوم کار (یا عدم تداوم کار) را دنبال  برد. استانداردهاي دستوري مانند این ناپذیري آن را به کار می

مداري  به رابطه گر خانم کارمنسیتاد). در جاي دیکند و تصمیم بگیرد قواعد محیطی را رعایت بکند (یا رعایت نکن
گوید در چنین وضعی کارکردن در محیطی با ضوابط و انضباط اجتماعی میسر نخواهد بود. به   کارگران اشاره کرده و می

ها به گذشت زمان خیلی توجه نکرده و در رعایت جداول زمانبندي کار طفره  نظر او تقدیرگرایی باعث شده که فیلیپینی
گذراندن بیهوده وقت پرداخته و فکر کنند که خدا خودش همه کارها را درست خواهد کرد. (کارمنسیتا، روند و به 

  ).1385(کاویان،  انجامد ) چنین باورهاي عرفی به کاهش اخالق کار در ایران می1995

 اخالق و کسب کار -8

ي هر فعالیتی که به تولید یا عرضه کال و از نظر فلسفی هر فعلی که در جهان صورت می گیرد، کار است و از نظر اقتصاد
خدمات منجر شود و منافع مالی را به دنبال داشته باشد، کار محسوب می شود. به لحاظ جنبه ارزش کار، پیامبر اکرم(ص) 

خداوند کسی را که کاري را آغاز کرده است و آن را کامل می کند، دوست "در حدیثی از نهج الفصاحه می فرماید: 
ظور از مفهوم اخالق کار، این است که نیروهاي کاري بر دو دسته اند؛ بعضی تمایل فراوان به فعالیت دارند و . م"دارد
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سکون و آرامش را پسندیده نمی دانند و فضائل اخالقی آنها در کارهایشان شکوفا می گردد. برعکس گروهی هم تمایل به 
). 1387بیرونی باید آنان را به کار وا دار کرد(خانی جزنی ، کار و مجاهدت ندارند و تنها با نیروهاي جبري و فشار 

موفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به گار گیري مدیریت اخالق در سازمان است. اخالق سازمانی بر پایه اعتماد آفرینی 
ازمانی می است. ضعف در سیستم اخالقیات وگرایش به سمت عدم اعتماد منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارت س

شود و مدیریت به سمت کنترل گذشته نگر سوق پیدا خواهد کرد. به این ترتیب انرژي سازمان به منفی تبدیل می شود. لذا 
معرفتی که می تواند به عنوان کاتالیزوري براي عقالنی کردن سازمان مبتنی بر نگرش انسان گرایانه عمل کند، اخالق حرفه 

قیقت یک فرایند تفکر عقالنی است که هدف آن محقق کردن این است که در سازمان اخالق حرفه اي در ح«اي است. 
). یکی از 1386(سرمدي و شالباف، » چه ارزش هاي را، چه موقع، باید حفظ و اشاعه نمود و نسبت به آن پایبند بود 

انی و تعریف آن دیدگاه مهمترین پارامتر هاي مؤفقیت سازمان، اخالق است. اگرچه انسانها در مصادیق اخالق سازم
). 1388واحدي ندارند، اما همه و همه خواهان موفقیت اند و در کسب موفقیت و موفقیت طلبی همسان هستند (غالمی، 

شوند که ارزشها را به عمل تبدیل  اخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاري نگریسته می
عایت اصول معنوي و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست کنند. اخالق، یعنی ر می

). اخالق، مفاهیمی چون: اعتماد، صداقت، درستی، وفاي به عهد نسبت 638: 1374چیست و نادرست کدام است؟ (دفت، 
اخالق در معنی، تشخیص درست از  گیرد. به دیگران، عدالت و مساوات و فضائل شهروندي و خدمت به جامعه را در بر می

هاي فلسفه، در مورد آن سخن  نادرست و خوب از بد، همیشه موضوع مورد بحث فالسفه بوده، آنها به عنوان یکی از شاخه
آورند. بیشتر استانداردها و قواعد اخالقی در یک  ساز به شمار می  اند. به عالوه برخی مانند هایک اخالق را تمدن گفته

ت به فرهنگهاي دیگر و در زمانهاي مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. به عبارت دیگر، نسبیت گرایی اخالقی فرهنگ نسب
باعث می شود آنچه که در یک جامعه، عملی درست نامیده می شود در فرهنگ یا جامعه اي دیگر نادرست تلقی شود و 

). اخالق کار، یک هنجار فرهنگی است که به 1388 میزان ابهام و بعضاً تعارض در ارزشها افزایش یابد (رحمان سرشت،
انجام یک کار مناسب و خوب در جامعه یک ارزش معنوي مثبت می دهد و بر این باور است کار فی نفسه داراي یک 

). اخالق کار همانند دیگر رشته ها و زمینه هاي مدیریت به دنبال یک نیاز به وجود آمد. 1385ارزش ذاتی است (معید فر، 
پیچیده تر و پویاتر شدن تجارت، سازمانها فهمیدند که به راهنمائی هایی جهت انجام کارهاي صحیح (ازنظر اخالقی) و  با

). ابتدا مجدداً به یکی از 1387پرهیز از کارهاي غلط و مضر براي دیگران نیاز دارند و لذا اخالق کار متولد شد(یزدانی،
نظران تصریح  پردازیم. یکی از صاحب به مفهوم اخالق کسب وکار می کنیم و سپس تعاریف مشهور اخالق اشاره می
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کند که در رفتار انسانی چه چیزي صحیح و چه چیزي غلط است. در عین حال  اخالق بحث از این پدیده می "کند که:  می
اخالقی دفاع  پردازد و از اصول هاي اخالقی می مند کردن قضاوت شود که به نظام علم اخالق نوعی تئوري تعریف می

کنند چگونه باید  کند که در قالب آن مردم فکر می شود چارچوبی ترسیم می کند. اخالق زمانی که به کار گرفته می می
باشند. براي ارائه تعریف مناسبی از اخالق بازار و کسب و کار، باید اول اشاره شود که این اصطالح دنبال پاسخ به چه 

بال پاسخ با این سؤال کلی است که آیا عملیات بازار و کسب و کار (عالوه بر رعایت اخالق کسب وکار دن .سؤالی است
شوند یا بد؟ و امثال آن، مثالً آیا خوب  مالحظات قانونی) از لحاظ اخالقی نیز مورد قبول هست یا خیر؟، خوب تلقی می

د نظر نصب کند؟ در آن صورت از یک است که تولیدکننده اتومبیل یک دستگاه پرهزینه ولی ایمنی را بر اتومبیل مور
شود واز تعداد خریداران آن کاسته خواهد شد. آیاخوب  کند، اما اتومبیل مربوطه گران می اي نجات پیدا می طرف جان عده

است که فروشندگان ایرادات مشتریان نسبت به کاالهاي تولیدي را به شرکت مادرگزارش دهند یا خیر؟ و سئواالت امثال 
ها در انجام امور قابل قبول  ان اخالق را مطالعه و بررسی معیارها و قواعدي بدانیم که راهنمایی عمل افراد و گروهتو آن. می

کند. یکی این است که  خورند، برخی مالزمات پیدا می باشد. زمانی که این قواعد و معیارها با کسب و کار پیوند می می
دیگر، لزوم ایجاد نوعی توازن بین نیازها و مصالح  .یا سود خواهند بود مؤسسات کسب و کار در هر صورت دنبال منافع و

باشد. معموالً در این ارتباط منافع فردي و اجتماعی یا شکل بده و بستان پیدا  هاي مؤسسات مذکور می جامعه و خواسته
تواند کارساز باشد. در  شود. اینجا است که نقش اخالق می کند و یا به صورت نوعی توازن و تراضی حل و فصل می می

کند که ضمن کسب انتفاع  اي اوضاع را هدایت می صورتی که یک دستگاه اخالقی امور کسب و کار را سامان دهد، بگونه
توان اخالق بازار یا اخالق بازرگانی و کسب و کار را مجموعه  شخصی، زیانی به منافع اجتماعی وارد نسازد. پس می

ها با مسئولیت  ضمناً اخالق بنگاه .ها وقواعدي دانست که هدایت کسب وکار را به عهده دارند معیارها، استانداردها، سنت
باشد. زیرا مسئولیت اجتماعی بازاریان، انواع وظایف اقتصادي، قانونی  اجتماعی آنان ارتباط دارد، اما کامالً برآن منطبق نمی

ها الزاماتی است که  هاي قانونی بنگاه عهده دارند. مثالً مسئولیت ها نسبت به جامعه به شود، که آن اي را شامل می و اخالقی
ها به احترام جامعه و  رود بنگاه هاي اخالقی از اموري هستند که انتظار می ها موظف به رعایت آن هستند، اما مسئولیت بنگاه

ویژه پس  هاي اجتماعی به مسئولیت یا بخاطر مالحظات شخصیتی خود رعایت نمایند ولی قانوناً به آن ملتزم نیستند. اهمیت
 ). اخالق کار1388هاي کسب و کار روبه گسترش بوده است (توالیی،  و بخصوص با ورود اینترنت به عرصه 1960از دهه 

اخالق کار، به عنوان  .به معنی شناخت درست از نادرست در محیط کار و آنگاه انجام درست و ترك نادرست است
پدیدار شد. در این دهه  1960، از زمان پدیدار شدن نهضت مسئولیت اجتماعی در دهۀ اي از دانش مدیریت شاخه
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جنبشهاي آگاهی بخش اجتماعی، انتظارات مردم را از سازمانها باال برده، آنها را به این نتیجه رسانده بود که سازمانها باید از 
مثل: فقر، خشونت، حفاظت از محیط زیست،  امکانات وسیع مالی و نفوذ اجتماعی خود براي رفع مشکالت اجتماعی،

تساوي حقوق، بهداشت عمومی و بهبود وضع تحصیالت استفاده کنند. مردم براین باور بودند که چون شرکتها و مؤسسات 
یابند، به کشور بدهکار و مدیون هستند و بایستی براي بهبود اوضاع اجتماعی  با استفاده از منابع کشور به سود دست می

و به بنیانگذار شرکت مبلمان و اثاثیه  1923اگرچه انگیزه و توجه شرکت به رعایت مسائل اخالقی به سال  کنند.تالش 
هاي مدیران چستر  گردد ولی توجه به اخالقیات در نوشته هاي مدیریت، در کتاب: وظیفه هرمان میلر دي جی دوپر بر می

ناممکن است سازمانهاي رسمی بتوانند  «رنارد براین باور بود که ) و آثار ماکس وبر به چشم می خورد. با1938بارنارد (
تواند براي  دهد و نمی بدون عنصر اخالقی عمل کنند. رهبري که به اصول اخالقی عمل نمی کند نفوذ خود را از دست می

  ).1387(رحمان سرشت، » مدت طوالنی دوام آورد

  :پیشینه رشته علمی اخالق کسب و کار-9
هایش،  هایش، نوآوري هاي علمی آن در جهان امروز، با چالش خالق کسب و کار، بر اساس واپسین پیشرفتارائه رشته ا

میالدي، امروزه گروه  1990 فضاي باز پرسشی و دستاوردهایش، مسؤولیت نسبتاً سختی است. در مقایسه با موقعیت سال
اند. با این حال، به طور  شرکتی در صحنه حضور یافتههاي  بزرگ نشریات از هر نوع، از کارهاي علمی گرفته تا اطّالعیه

غیر انگلیسی زبان است؛ اما با  توان آن را بررسی کرد. یک مانع عمده در این راه دستیابی محدود به نشریات کامل نمی
حث شده ها و مانند آن در دسترس هستند و با مفهوم سه سطحی ب هاي متعدد، دائرةالمعارف وجود این ، امروزه پژوهش

ترین بررسی در پهنه جغرافیایی، در شماره ویژه مجلّه  پیشین ممکن است بتوان به سازماندهی این رشته کمک کرد. گسترده
هاي عریض و  کشور و منطقه، با فهرست 13اخالق کسب و کار  هاي مربوط به  اخالق کسب و کار، مشتمل برگزارش

دهند، اخالق کسب و کار، میدان  ها به روشنی نشان می ونه که گزارشگ طویلی از آثار ادبی، صورت گرفته است. همان
ها و  هاي سیاسی و رشد آگاهی از جنگ ارزش عوامل اقتصادي، بلکه همچنین به دگرگونی  زنده و پویا است و به شدت به

گار اخالق کسب و هاي ماند سبب خصوصیت پدیدار شده، به دست آوردن جنبه وابسته است. به  تقاضاي محیطی و اخالقی
اخالق کسب و «تر است. هر منطقه و کشوري تاریخ  رویدادهاي شبیه به هم آن، از اجراي آن بسیار مشکل بینی  کار و پیش

سال را سابقه  25] دارند. اگر بتوان  تري [در این رشته علمی خودش را دارد. برخی مانند امریکا و کانادا سابقه بیش»کار
چنین نگرشی معنایش درك خاصی از اخالق  نند چین و افریقاي جنوبی جدیدالورود هستند؛ البتّه ایننامید)، برخی دیگر ما

تر به  اقتصادي است و به این معنا نیست که مسائل اخالقی در کسب و کار و اقتصاد در مناطق خاصی وجود نداشته یا پیش
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هاي چشمگیر آن در این مقاله  توان به تعداد اندکی از جنبه ها فقط می هاي غنی این گزارش آن پرداخته نشده است. از یافته
است که به سختی » وابستگی معناشناسی«آید  المللی به چشم می هاي که از این مقایسه بین ویژگی اشاره کرد. نخستین 

د؛ بلکه به نیستن» مسائل عقالنی«توان برآوردکاملی از آن داشت؛ زیرا مسائل و موضوعات اخالقی کسب و کار فقط  می
  وگو درباره اخالق و معناي اصطالحات هاي گفت ریشه دارند و همچنین راه ها  طور عمیق در احساسات، عواطف و فرهنگ

 دهد مفهوم ، نمونه ژاپن، نشان میطور مثال اخالق کسب و کار به شدت از عوامل فرهنگی و عاطفی متأثّر هستند؛ به
گوید: رهبري جهان با  می تند؛ بلکه دربردارنده بخشی از اخالق دستوري هستند که (تجارت) از ارزش آزاد نیس(اقتصاد) و
یابد و شامل  اي می کسب و کار، معانی گسترده وقفه براي به دست آوردن آن؛ بنابراین، اخالق  و تالش بی هماهنگی

اي محدودتر که به وسیله بسیاري شود. در یک معن اقتصادي می  هاي بسیاري از عوامل اخالقی در سطوح گوناگون فعالیت
. دومین دشو مربوط می »اخالق شرکتی«ست، این اصطالح به شده ا وران اخالق کسب و کار در ژاپن ترجیح داده  از اندیشه

ها عمیقاً به  محیط هاي کسب و کار اشاره دارد. این العاده محیط المللی، به تنوع فوق ویژگی به دست آمده از مقایسه بین
هاي شگرف جدید، شکل گرفته است.  تر موارد با دگرگونی وضعیت اجتماعی و تاریخی کشورها و مناطق و در بیش وسیله

هاي دمکراتیک و اقتصادهاي بازاري در اروپاي مرکزي و شرقی و روسیه،  هاي کمونیستی به رژیم انتقال از رژیم
هایی  بدون تبعیض، پیشرفت  دپرستی و بناي دموکراسیهاي نژا سال اخیر چین، بر چیده شدن رژیم 20اصطالحات اقتصادي 
هاي کار  کسب و کار در محیط اي براي نقش ویژه اخالق هاي گسترده تواند کمک بکند، اما دخالت هستند که اگرچه نمی

هاي  هاي سیستمی میان کشورها ومناطق (در سطح کالن) چالش دارد. روشن است که با نادیده انگاشتن این دگرگونی
ها (در سطح میانی) قابل درك نیست. از بین تعداد فراوانی از مسائل خاص اخالق کسب  خالق کسب و کار براي شرکتا

اي را به  توجه ویژه، و مسؤولیت شرکتی یادآوري شده است، ارتشا، فساد اداري، لیاقت رهبري ها و کار که در آن گزارش
همراه است و از بین بردن و   صاد با جهانی شدن ارتشا و فساد اداريرسد جهانی شدن اقت خود جلب کرده است به نظر می

 ترین چالش براي بسیاري از کشورها شمرده شده؛ زیرا ارتشا بر روابط کاري (سطح میانی) نابود کردن این فساد، مهم

هاي کالن بر نیاز به  شگذارد. گزار کالن) همانند هم تأثیر می گیرندگان فردي (سطح خُرد) و همه اقتصاد (در سطح تصمیم
که شامل » همبستگی سازمانی«ساز اجراي   صورت ابزار سرنوشت نسل جدید رهبران اقتصادي تأکید دارند. این رهبران به 

کند، مورد توجه قرار  محوري را بازي می  هاي کمپانی نقش ها و آرمان گردان که در آن ارزش برنامه مدیریت پویاي خود
هاي سیستمی  قتصادي باید بر این دیدگاه ایستادگی کنند و آن را به کار بندند. به منظور مقابله با چالشگیرند. رهبران ا می

گرانی  تأکید شده است؛ به ویژه به وسیله گزارش  ها، بر اهمیت اخالق فردي، ویژگی شخصی و صداقت مربوط به همه ملّت
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اي از مسائل مربوط به اخالق  اغراق دامنه گسترده ها، بی ن گزارشکه از کشورهاي مهاتما گاندي و نلسون ماندال آمدند. ای
اند. درباره مدیریت و اجرا، فرهنگ و ساختار  المللی به بحث گذاشته بین شرکتی را در سطح ملّی به همان اندازه سطح

. و ممکن است این میانی)، مسائل، آشکارا با مسائل در سطوح افراد و سیستم تفاوت دارد هاي تجاري (در سطح سازمان
  ).1382بیاوریم(اندرل، » مسؤولیت شرکتی«مسائل را تحت عنوان 

  رویکردهاي گوناگون اخالق شرکتی -10

زم دارد؛ الصی را لطایف خاو یف اظر، نسانیدي و امات مکاناایت اهددر ست ت ایک تشکیالاداره ي که فنّ ریت مدی
ن سرعت بخشیدو حدها م وانسجاه ها و در انگیزانگیختن ابرو ییها رابه  هم ن بخشیدط نشا، در یک مدیرق خالانقش ا یرز

ر بان به کشیددر قا، نباشدیت مدیرق خالاکه متخلّق به ي ست. مدیرر انکااغیر قابل ي مرانتایج آوردن ست دبه  و ها ربه کا
ت مشکاله از که گر ستردان انی کاومعاز و لسوه و دگاوري آحکم مشادر یک مدیر اي برق خالد. اهد بوانخولیت مسئو

بخشد (ربی پور می ن سامان را نابه سامار مو، اخالقیي ابا فضیلت هااج آن متزو انوین ي هااد از روش ستمدابا و میگشاید 
). یک جامعه و کسب و کار آرمانی، آثار ارتباط متقابل کسب و کار و جامعه است. افرادي که در 1389و صمدي وند، 

ک از آنها قسمتی از سازمان هاي اجتماعی می باشند. کسب و کار به طور وسیعی به اجتماع جوامع زندگی می کنند، هر ی
هاي کسب و کار، ابزارهاي نیرومند  سازمان  ). امروزه1389وابسته است و این امري غیر قابل تکذیب است (نقی زاده ، 

المللی در  طور بین هایشان را به ساختارها و فعالیت ها، اند. این سازمان هاي (بهتر یا بدتر) اقتصادي و اجتماعی شده دگرگونی
انگیز نیست که اهمیت اخالق در مؤسسات تجاري و متناسب با رشد آن  اند؛ بنابراین، شگفت اشکال متعدد گسترش داده

است. از » دار بانک نگه«ها را از میان بردارد، رویکرد  افزایش یافته است. یک رویکرد مهم که کوشیده است این چالش
 .، این رویکرد انعکاس فراوانی در امریکاي شمالی و اطراف آن داشته است1984زمان کار بنیادي ادوارد فریمن در سال 

تري  مند شده ترجیح بیش اي باجزئیات کامل شرح داده شده و سامان گرچه این رویکرد در دید جهانی در مقایسه با نظریه
] خوب دیگر، فراسوي مفهوم  [یا مادر حساب» دار بانک نگه«با یک رویکرد  دا شده که یافته است، این اجماع در جهان پی

بانک «که فقط با سهامداران مؤسسات تجاري هماهنگ شده است، برویم؛ در نتیجه » اخالق شرکتی«تنگ و محدود 
به هدف بنگاه، تأثیرگذار یا  تواند با دستیابی ها] که مانند هرگروه یا شخص دیگري که می [یا مادر حساب» دارها نگه

که  ها و غیره هستند. براي این هاي محلّی، دولت کنندگان، رقیبان، انجمن کنندگان، کارمندان، عرضه تأثیرپذیر باشد، مصرف
تنها دربردارنده مسائل  ها نه دارهاي متعدد به هم مرتبط شوند، باید روابط آن نگه  مؤسسات تجاري در روابط با بانک

کم براي بسیاري از طرفداران این  مسؤولیت اخالقی نیز باشد. معنایش این است که دست  دي باشد، بلکه باید حاوياقتصا



 

 

22 
 

1391آبان   

ها درونی دارد و باید با همین عنوان پذیرفته شود. بسیاري از  ] ریشه در ارزش [یا مادر حساب» دار نگه رویکرد بانک«نظریه 
گوناگون دارند. این   هاي»مادرحساب«ها چه وظایف خاصی در قبال  رکتماند. ش پاسخ باقی می ها همچنان بی پرسش

هاي عایت اخالقیات و پایبندي به ارزش). ر1382شود و چگونه باید متوازن شود (اندرل،  وظایف چگونه تنظیم می
وزه اصول اخالقی اخالقی به صورت یکی از مهمترین پدیده هایی درآمده که در سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. امر

). افزون بر 1388به صورت بخشی از سیاست هاي رسمی و فرهنگ غیر رسمی سازمانها در آمده است(صالح نیا و توکلی، 
ها حاوي  اینت. هاي گوناگون شده اس کاربرد نظریهاین، افزایش روزافزون اهمیت مؤسسات تجاري، سبب توسعه و 

وگو  ، اخالق گفت، اخالق گفتمانرویکرد قراردادهاي اجتماعی ،مدار فضیلت  دیدگاه کانتی مکتب سودمند گرایی اخالق
ها، نوشته  ه خالصه دیدگاههاي مذکور و ب ها به متن اصلی کتاب سبب محدودیت این مقاله، خواننده و غیره هستند. به

ازنظر تاریخ اخالق نسبتاً شوند. تدوین اخالق شرکتی  ویژه براي اخالق خطابی و دیالوگی) ارجاع داده می به فردریک
تري هستیم.  هاي بیش نوپیدا است؛ بنابراین، براي دست یافتن به یک اساس خوب و دیدگاه متوازن و متعادل، نیازمند تالش

دهند تا خود شرکت را،  تر، اشخاص را، در یک شرکت مورد توجه قرار می مدار) بیش برخی نظریات (مانند اخالق فضیلت
کنند. دیگر نظریات (مانند دیدگاه کانتی و نظریه قراردادهاي اجتماعی)  بین سطوح خُرد و میانی ایجاد نمییا تمایز روشنی 

گاه اندکی داشته باشند. در  رسد در سطح نظام، پایه و تکیه نظر می  اند، به هر چند در سطح میانی نسبتاً خوب تدوین شده
پردازند.  رسد به اندازه کافی به مسائل سازمانی نمی نظر می  هاي قوي، به ایههاي دیگر(مانند اخالق گفتمان) با پ مقابل، نظریه

  ).1382دهند (اندرل،  حظه قرار میالمللی را با صراحت مورد مال ها بعد بین افزون بر آن فقط تعداد اندکی از نظریه

 . اخالق و تولید اقتصادي: 11

سازي مدیریت اخالقی موجب  رعایت اصول اخالقی است پیاده هاي کسب مزیت رقابتی تولید اقتصادي با یکی از راه
شود کارکنان به پندار نیک مجهز شوند. منظور از پندار نیک همان توانایی شناخت است براي شکوفایی اخالقی انسان  می

  نیاز است به پنج پندار زیر توجه شود.
نگري که قدرت  . پندار کالن2دهد.،  کردن را میبندي که به ما توانمندي سیستمی فکر کردن و عمل  . پندار سامان1

. پندار نوآوري که دنبال کردن فکري تازه، 3دهد.،  هاي کسب و کار را می گیري و ترکیب بین مؤلفه بندي ،نتیجه جمع
داري : این پندار سعی دارد  . پندار مردم4راهکار تازه ،نویابی ، ریسک کردن و کشف کردن از دستاوردهاي آن است.، 

. پندار 5شود.  هاي گوناگون شاد می دار از سر و کار داشتن با آدم دیگران را بفهمد و با آنها پیوند بخورد. آدم مردم
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خواهم چگونه  پرسد من می شود آدم دستکار از خودش می داري پیدا می دستکاري که هویت مستقل آن با گستراندن مردم
  کسی باشم ؟ چگونه کارمندي؟ چگونه شهروندي؟ 

  کند.  بطور کلی مدیریت اخالقی از طریق ساز و کارهاي زیر به تولید اقتصادي کمک می
هاي فاقد ارزش  . حذف فعالیت3ها ،  جویی خودجوش در هزینه . صرفه2. خودکنترلی بدون صرف وقت مدیریتی ، 1

احساس تعلق به کار و تولید . 6پذیري براي ارتقاء کیفیت،  . مسئولیت5ها و ضایعات،  کاري . کاهش دوباره4افزوده، 
  ).1389(سلطانی، 

 . اخالق و بوجود آمدن سینرژي در وجدان کاري: 12

از آنجایی که وجدان کار یک مقوله اخالقی است بنابراین براي ایجاد، تقویت و کاربردي نمودن آن بایستی از 
ا و عواطف نسبت به کار، وجدان اخالقی و ه هاي اخالقی استفاده نمود. از مجموعه ترکیبی ادراکات ،طرز تلقی مکانیزم

هاي جمعی بوجود  هاي فردي بستر مدیریت اخالقی وجدان گیرد و از مجموعه وجدان سپس وجدان فردي شکل می
هاي فردي انسجام و هماهنگی ایجاد شود در وجدان  آید. زمانی که از طریق سازوکارهاي مدیریت اخالقی بین وجدان می

آید که قدرت اثر گذاري آن زیاد  با مدیریت اخالقی تلفیق و وجدان  سازمانی و اخالقی بوجود میسینرژي ایجاد و سپس 
(سلطانی،  اندازهاي سازمان قرار دهد هاي سازمان را در اختیار چشم تواند مجموعه توانمندي تحول آفرین است و میو 

1389.(  

  نتیجه گیري:
ی اخالق و تاثیر آن بر کارآفرینی و کسب و کار پرداختیم  و مواردي را مورد در این مقاله در ابتدا و در طول آن به شناسای

پردازیم، که امروزه مدیریت بندي کلی از این مقاله میین قسمت از مقاله به ارائه و جمعمداقه و بررسی قرار دادیم. در ا
توان ار و مدیریت را بدون اخالق نمیک ها مفهومی ندارد و کسب وبدون مسائل ارزشی و بدون مسائل اخالقی در سازمان

در شیوه و الگوهاي مختلف مدیریتی ردپایی از آید. هاي مدیریت به شمار میاي از شاخهدر نظر گرفت، اخالق حرفه
هاي اخالقی  اخالقی عمل کردن وجود دارد. منتها نقش آن محوري نیست. رونق کسب و کار در دنیاي فعلی با شیوه

گرایی کم رنگ گردیده  گردد. در دنیایی که سازمان ماشینی شده و معنویت و انسان ندگاري آن میموجب استمرار و ما
ها پررنگ و تقویت تواند انسانیت را در سازمان است، مدیریت اخالقی از جایگاه واالیی برخوردار است. عاملی که می

ها براي سرآمدي و کمک به توسعه ی است. سازماناي و مدیریت اخالق نماید و کسب و کار را انسانی نماید، اخالق حرفه
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پایدار و رقابت مطلوب بایستی با تقویت و پرورش اخالق شخصی، خودشناسی و خود کنترلی کارکنان عناصر فردي 
اخالق سازمانی را بوجود و بر اساس آن عوامل سازمانی و فراسازمانی مؤثر بر سازمان در جهت اخالقی شدن را مورد 

ار دهد. مدیریت اخالقی براي سازمان دستاوردهاي زیادي از جمله نهادي شدن سرآمدي، تولید اقتصادي و استفاده قر
هاي اجتماعی سازمان و تولید  سودآوري، ایجاد سینرژي در وجدان کار، مشتري مداري عملیاتی، تحقق مسئولیت

شود براي باال بردن میزان کارآفرینی سازمانی، اد میهاي اخالقی جدید بدنبال دارد. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنه ارزش
که از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادي است مدیران باید از تکنیک هاي اخالقی استفاده کنند و به کارکنان اعتماد 

هاي ز تکنیکباشند باید با استفاده ا داشته باشند. اگر مدیران سازمان ها بخواهند کارکنانی خالق و کارآفراین داشته
که همه کارکنان در هاي سازمانی مشارکت دهند. به طوريگیريالل عمل داده و آنها را در تصمیماخالقی به کارکنان استق

هاي کاري تشکیل شوند، قدرت و اختیار بیشتري به زیردستان تفویض شود تا گیري دخالت داده شده، گروهفرآیند تصمیم
فرمان، کارآفرین، مسئولیت پذیر و طالب ابتکار و آزادي عمل باشند. نتایج این پژوهش کارکنان نیز انعطاف پذیر، خود

کند. با توجه به رابطه مثبت اخالق و ر انگیزش مهم در کارکنان بیان میهمچنین، اهمیت و نقش اخالق را به عنوان یک ابزا
کار  و رعایت اخالق کسب تغیر اخالق توجه شود. شود براي افزایش کارآفرینی سازمانی به می سازمانی توصیه میکارآفرین

و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، استفاده از مزایاي ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش 
ها به دهد. پایبندي رهبران و مدیران سازمانرا تحت تأثیر قرار می درآمد، سودآوري و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان

شمول،   اصول اخالقی، توجه به میزان مشروعیت اقدامات سازمان از نظر کارکنان، توجه و تأکید بر اصول اخالقی جهان 
هاي آموزش اخالقیات هاي جامعه، برنامهتدوین منشور اخالقی سازمان، اقدامات متناسب و سازگار با خواست و حساسیت

تواند از راه زمینه انجام دهند. اخالق کار می توانند در این اتی است که مدیران میبراي مدیران و کارکنان، از جمله اقدام
هاي ناشی از با تفاهم و همکاري و کاهش هزینه ،کاهش اختالفات و تعارض و افزایش فضاي سالم وتنظیم بهتر روابط

پذیري بیشتر و مسئولیتالقی موجب افزایش تعهد کنترل، عملکرد را تحت کنترل خود درآورد. همچنین هوش اخ
شود. رعایت اخالقیات در برخورد با عامالن داخلی و بیرونی، هبود کارایی فردي وگروهی منجر میکارکنان شده، به ب

بهبود  انجام موجبگانگی شده، سرباعث افزایش مشروعیت اقدامات سازمان و استفاده از مزایاي ناشی از افزایش چند
هایی را بردارند. ود. از این رو الزم است مدیران در جهت ارتقاي اخالقی سازمان گامشسودآوري و مزیت رقابتی می

سطح سازمان گردد. سالمت اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهاي مثبت یا منفی در 
فساد اداري به شته شود. بر اساس تعریف، تواند به عنوان پیامد مثبت و فساد اداري به عنوان پیامد منفی انگااداري می
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هاي دولتی و یا وابسته به دولت براي کسب منافع مالی از بکارگیري قدرت و توان سازمان شود که ناشیاقداماتی اطالق می
توجه به اخالق کسب و  فردي و یا گروهی است. نتایج فساد اداري به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است.

هاي مدیریتی و اقتصادي نیز  تواند بر کارآمدي عملکرد سیستم تنها در تقویت هنجارهاي اجتماعی مؤثراست بلکه میار نهک
براي حل مشکالت گیري ایجاد کند.  هاي تصمیم تواند نوعی انضباط و اعتماد در سیستم افزاید. اخالق کسب و کار میبی

هاي تر از قوانین و مقررات و مسئولیتاي را بسیار پر دامنه اخالق حرفهباید ها) در ادارات و نهادها (اخالق در سازمان
ها  هاي اخالقی حرفه هاي اخالقی منابع انسانی، اصول اخالقی و عهدنامهاي و هنجارهاي جاري مشاغل، مسئولیت حرفه

  دانست. 
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