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Abstract
Business ethics is an important factor in reputation, gain profit and economic development. Unfortunately, ethics
have not been executed in Iran's market. Accordingly, the aim of the present study is to investigate the process and
the factors causing the gap between theory and practice in employing ethics. To this aim, ten participants were
selected based on snowball sampling in Isfahan market. Data were collected through unstructured interview.
Method for data analyzing was grounded theory. Findings of the present study showed that every person has
confronted with two kinds of factors. The internal factor, human soul, was the most important reason for not
executing business ethics. However, external factors such as parents, clergymen, rules and etc were also effective in
creating the gap. Based on the results of the study, faith of each person help to fill the gap between the theory and
practice. The results are useful in educational and research policy-making.
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چکیده
رعایت اختق در حو کنبوکار ،هم موجب دساتیابی باه حناو شاهرت و ساود
کتن در امور دنیوی و هم موجب ساادت اخروی میگردد .متأسفانه امارو ه چناان
که باید اختق کنبوکار در کشور رعایات نمایشاود .هادف ا واژوهخ حاضار،
بررساای فراینااد شااکلگیااری رفتااار غیراختماای و عواماال ایجاااد شااکاف باایو نظاار
و عماال اختماای در بااا ار اساات .باادیو منظااور ،ده نفاار ا با اریااان دغدغااهمنااد
اصفهان ،براساس نمونهگیری گلولهبرفی ،انتصاِّ شدند و در مصاح ۀ ساختارنیافته به
سااؤاالت واسااخ گفتنااد .باار اساااس نتااایج ،اراد فاارد تحتتااأثیر هواهااای نفنااانی
(عامل درونی) مرار میگیرد و طی ندگی ،فرایناد مشصصای بار آن اثار مایگاذارد
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تا او ا رعایت اختق کنبوکار دور شود .عوامل بیرونی نظیر طما و فریاب دنیاا،
رفتااار والاادیو ،مناائوالن ،مانونگااذاران ،مدرسااان آمو شاای ،جاماااۀ روحانیاات و...
در تشدید ایو آسیب مؤثرند .در نهایت ،تقوی و ایمان میتواند ضااف اراد فارد را
ج ران کند.
کلیدواژهها
اختق ،کنبوکار ،نظر اختمی ،عمل اختمی ،ایران ،شکاف.
مقدمه
موفقیت در با ارهای تجاری داخلی و بیوالمللی تنها به مهارتهای خریادوفروز و
نقلوانتقاااالت کاااال و خاادمات وابنااته نیناات ،بلکااه بایااد رفتارهااای اختماای ماننااد
منئولیتوذیری ،شفافیت ،تاهد و ...نیز در رواب م ادلهای فاردی و ساا مانی حااکم
باشد؛ چراکه رعایت اختق بهمنزلۀ مزیات رماابتی و عامال حنوشاهرت ،در مقابال
رم ا ،کارآمدی و کاارایی را افازایخ میدهاد و درآماد کتنای را در بلندمادت در
جهت تأمیو مناف شصصی و جمای فراهم میکند.
توجاااه باااه اصاااول اختمااای و عمااال باااه آنهاااا در کشاااور در حاااال توسااااۀ
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ایران بنیار اهمیت دارد؛ چراکه توساۀ امتصادی باه رعایات هنجارهاای اجتمااعی و
اصااول اختماای وابنااته اساات تااا ا آن طریااق بتااوان بااه ویشاارفت صااناتی و رفاااه
اجتماااعی در کاال جاماااه دساات یافاات (رضاااییان فردویاای ،و ماضاای نااوری،
،4631

.)4

همچناایو ،توجااه بااه اصااول اختماای در ایااران باادیو دلیاال اهمیاات مییابااد کااه
جاماۀ ایران ا ابتدا دیو اسات را بارای خاود برگزیاده اسات و ا آنرو کاه اسات
دیااو جااام و کاااملی در تمااا ابااااد و حو ههاساات ،ضاارورت رعایاات اخااتق در
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کشور اهمیت دارد.

در حال حاضر ،باضای ا آمو ههاای اختمای اسات چناان کاه بایاد در جامااه
رعایت نمیشود .اگرچه آماری دربار میازان عاد اجرای اصاول اختمای در حاو
کنبوکار در دسترس نینات ،اماا باا نگااهی منصافانه میتاوان گفات راکدمانادن
سرمایهها و عد اطمینان دربار اناقاد مراردادها ،یکی ا شواهدی است که تضاایف
«نظموذیری جمای درون خانواده؛ ودید محوری در تأثیروذیری عملکارد امتصاادی
ا آمو ههای استمی :میالااهای بار اسااس نظریاۀ میناهای» (ارشادی و همکااران،
 )4611دن ال میکند ،بررسی فرایند و عوامل شاکاف بایو اخاتق نظاری باا اخاتق
عملی در م ادالت امتصادی است.
ادبیات پژوهش
است  ،دینی متشکل ا عقاید ،اختق و احکا با هدف تاالی جاماۀ بشری است .ایو
سه حو ه با یکدیگر ارت اط و بر هم اثر دارناد؛ عقایاد ،روح اخاتق و احکاا را در
اننان تشکیل میدهند .ایو سه حاو ه باا سااختار وجاودی انناان (افکاار ،حااالت و
رفتار) نیز ویوند دارند؛ عقاید باا افکاار ،اخاتق باا حااالت و احکاا باا رفتاار انناان
مرت اند .رفتار نشاندهند اختق (بهمنزلۀ واس عقاید و احکا ) و عقاید در انناان
است .اختق ،واس عقاید و احکا است؛ یانی رفتارهای اجتماعی ،نمایخ اختق و
عقاید اننان و خلقیات ،نمایانگر عقاید اوست (افشاار کرماانی،4617 ،

.)34-31

بنابرایو ،اختق بهمنزلۀ یاک اصال مهام و اساسای در هماۀ شائون نادگی ا جملاه
کنبوکار نقخ دارد.
مکتب است با تأکید بر ابااد دنیوی و اخروی حیات اننان بهدن ال ایجااد نگارز
مانوی همراه با نگرز مادی در فضای کنابوکار ا طریاق رعایات اخاتق اسات
(موالیی،4616 ،
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اختق را در حو کنبوکار نشان میدهد .آنچه وژوهخ حاضر با استفاده ا مقالۀ

 .)10در حقیقت ،ط ق نظر اسات  ،کنابوکاار حاتل ا طریاق

رعایت اختق حاصل میشود و اننان در ورتو رعایت اخااتق در با ار ،هم به ساود
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مادی و هم باه واداز اخاروی دسات ماییاباد (رجاایی و کااظمی،4617 ،
عزیاازی و دیگااران،4610 ،

401؛

 .)1ورهیااز ا رفتارهااایی همچااون کاامفروشاای و

سودجویی ا راهکارهایی است که برای دستیابی به رفااه فاردی و اجتمااعی توصایه
شده است (همانجا).
اما برای اینکه مالو شود چرا عمل اختمی محقق نمیشود ،باید باه شاکلگیری
عمل توس سه مو «مدرکه (عامله)»« ،شومیه» و «عامله» در دیدگاه است اشاره کارد
(رج ی و دیگران،4610 ،

)33؛ مو عامله (م دأ مریب) تحتتأثیر مو شومیه (م دأ

باید) و مو شومیه تحتتأثیر مو مدرکه (م دأ اباد) مرار میگیرد.
وظیفۀ مو مدرکه ،تاقل در فاید امور ا جن ۀ دینی یاا دنیاایی ،در

و رسااندن

اطتعات به ذهو افراد و تجزیهوتحلیل منائل و بهحرکتدرآوردن مو شومیه اسات
(میهری ،4631 ،ج:0

 .)101-103مو شومیه ،امیال ط یای یا اکتنابی نفس اننان

مانند خوردن ،ووشیدن ،لذایذ و ...را ووشخ میدهد (همان،

.)101

نفس اننان با وجود مانای خارجی متومف میگردد و در غیر ایو صورت ،شاوق
مؤکد موج ات انجا عمل توس ماو عاملاه را ایجااد مایکناد (موحادى لنکرانای،
 ،4634ج:1

 .)637مو عامله ،بهطور ارادی و غیرارادی ،فال را ایجااد مایکناد و

م دأ حرکت در عضتت انناان اسات (میهاری ،4631 ،ج:0

 .)106-101گااهی
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بیو همۀ ایو موا هماهنگی اتفاق نمیافتد و عقیده بهخاطر عوامل یر به رفتار اختمی
م دل نمیگردد.
 -1-1عوامل مؤثر در شکاف بین نظر و عمل اخالقی

شکاف بیو نظر و عمل اختمای ،یانای انناان در عایو آگااهی ا نتیجاۀ اعماال ،در
نهایت ،برختف آن عمل کناد .ا نظار عتماه ط اط اایی ،دلیال ضااف اراده ،غل اۀ
شهوت یا غضب بر اننان هنگا انجا عمال اسات (وجادانی و دیگاران .)4614 ،در
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ایو میان وسوسههای شییانی ،هوای نفس یا فریب دنیا دربار ضررها و نامحتملبودن

عمل ،بر ایو موضوع دامو می ند و انناانی کاه اراد ضاایفی دارد ،تنالیم خواساتۀ
ت دنیا هدف غاایی انناان مایشاود و او تماا
نفس و تمایتت ودگذر میگردد؛ مث ً
تتز خود را برای استفاده ا مناب دنیوی به کار میگیارد (اماا خمینای ،4631 ،
 .)404اننان در اثر دنیاگرایی ،طییانگر و غافل ا یاد خادا و میامات مایشاود و
،4633

.)441

غل ۀ نفس اماره موج ات ارتکاِّ به امور مصالف با ار زهای اختمای را فاراهم
مااایآورد .کناااانی کاااه ا هواهاااای نفناااانی ویاااروی مااایکنناااد ،در حقیقااات،
لذات و شهوات آنی را دن ال میکنند و در نهایات ،باه هتکات و مرحلاۀ م اار ه باا
خداوند متااال مایرساند (اماا خمینای ،4631 ،

 .)431-431ا ساوی دیگار،

شاااییان باااا ابزارهاااایی مانناااد یناااتدادن اعماااال شااات وآر وهاااای طاااوالنی،
بهتادریج ا طریاق وسوساه ،انناان را باه انجاا گناهاان صاییره ساوق میدهاد و باا
ایجاد عاادت ،کمکام میناۀ ارتکااِّ مااصای ک یاره را ایجااد میکناد (انصااریان،
بیتا ،ج:3

.)460

در دیدگاه ارسیو ،علت ایجاد شکاف ،ضااف اراده یاا آکرسیاسات (جاوادی و
صاایادنژاد،4633 ،

)6؛ توضاایح اینکااه فاارد بااا انتصاااِّ ا روی تأماال و آگاااهی

کااااافی دربااااار اعمااااال خااااود ،در نهایاااات ،خااااتف آن را انجااااا میدهااااد
( .)Scaltsas, 1986, p. 387در حقیقات ،فارد باه دلیال ضااف اراده و غل اۀ امیاال،
توانایی هماهنگکردن عمل و تفکر خود را ندارد و بناابرایو ،عملای کاه در نهایات
انجا میدهد ،با اعتقادات و آگاهیهای او در تضاد است.
در دیدگاه کگور ،اننان دارای دو خود اصیل و دانی است؛ با غل ۀ خود اصیل بر
خود دانی ،شصص به اصالت دست مییابد و در صورتی که خود دانی بر خود اصیل
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ار زهای اختمی را برای کنب سود فاراوان یار واا مایگاذارد (صاادمی فرکای،

غل ه یاباد ،شاصص باه خاودفری ی دچاار میگاردد .خاود دانای ،ارت ااط شاصص باا
جهااان اطااراف ،یاناای رفتااار باار اساااس احناسااات ،انگیزههااا و هیجانااات بیروناای
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اساات؛ او تحتتااأثیر شااهرت ،مقااا و تفکاارات اطرافیااان خااود عماال میکنااد
(.)Obinyan, 2014, p. 4
 -2-1پیشینۀ پژوهش

وژوهخ حاضر با استفاده ا مقالۀ ارشدی و همکاران ( )4611انجا شده است؛ با ایو
تفاوت که مقالۀ یادشده در حو مصرف و وژوهخ حاضر در حو تو ی و م ادلاه
است .با میالاۀ شماری ا وژوهخهای داخلی انجا شده در ایو حو ه مالو شد کاه
ایو تحقیقات ،نظری و با کاوز در مناب کتابصاناهای انجاا شادهاناد ،در حاالی کاه
وژوهخ حاضر ،ماهیت کاربردی دارد.
ارشدی و همکاران ( ،)4611در مقالۀ «نظموذیری جماای درون خاانواده؛ ودیاد
محوری در تأثیروذیری عملکرد امتصادی ا آمو ههای استمی :میالاهای بار اسااس
نظریاااۀ میناااهای» ،باااا اساااتفاده ا ابااازار مصااااح ۀ عمیاااق و نموناااهگیری نظاااری
(گلولااهبرفی) ،بااه عواماال رفتارهااای خااانواد مناالمان در رعایاات آداِّ مصاارف
ورداختهانااد .ایااو وااژوهخ نشااان داد کااه در

صااحیح ا آمو ههااای اسااتمی،

تربیت درونخانوادگی ،اعتقاد راسخ باه رو میامات و آماو ز صاحیح در رعایات
آمو ههای است مؤثر است.
اخالق /چهلم /زمستان 1399

مصلح و ِ هالیاری ( ،)4611در وژوهشی باا ناا «اخاتق در با اریاابی؛ ار زهاای
اختمی موردتأکید اسات در مادیریت فاالیتهاای با اریاابی» ،باا هادف شناساایی
ار زهای اختمی است در مدیریت فاالیتهای با اریابی و با تکیه بار منااب اصالی
مرآن و حدیث ،به ایو نتیجه دسات یافتناد کاه رهنمودهاای اساسای دیاو اسات در
مینۀ اختق با اریابی بر دو وایۀ تابایت ا دساتورهای اختمای خداوناد و توجاه باه
مناف فردی و اجتماعی و با رعایت اصاولی مانناد میمتگاذاری و ورهیاز ا درون و
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احتکار استوارند.

تااوکلی و کریماای ( ،)4616در وژوهشاای توصاایفی-تحلیلاای بااا عنااوان «شاااخص
اخااتق تجااارت ا دیاادگاه اساات » دریافتنااد کااه عاادالت ،انصاااف و احنااان ا
شاخصههای اساسی اختق تجاری هنتند .انصاف با خودداری ا ت لیغ اغراقآمیاز و
رعایت سود منصفانه اجرایی میشود و تکریم مشاتری و خادمات واس ا فاروز ا
موالیی ( ،)4616در مقالۀ «اصول اخاتق تجااری و کنابوکار ا دیادگاه اماا
علی

در نهج ال تغه» با استفاده ا روز اسنادی-تحلیلی ،به ت یایو اصاول اخاتق

تجاری در است با تکیه بر نهج ال تغه ورداخته است .بر ایو اساس ،هادف نهاایی ا
تجارت و کنبوکار ،رضایت الهی و رف نیا های ضروری و اساسی جاماه است و
برخورداری ا سود منصفانه و عادالنه در مرحلۀ باد اهمیت مییابد.
روششناسی
هدف اصلی وژوهخ حاضر ،استفاده ا روز تحقیق کیفی باا رویکارد تفنایرگرایی
برای دستیابی به کنخ و واکنخهای ذهنی افراد در بنتر اجتمااع اسات (محمادوور،
 ،4631ج:4

 .)13با توجه به ایو ورسخ که «چرا کن ه با وجاود آگااهی ا لازو

رعایت اختق کنبوکار به تشصیص دربار اجراییکردن آن نرسیدهاند و اختق را
در با ار رعایت نمیکنند؟»،
نمونۀ انتصابی برای وژوهخ حاضار ،مصااح ۀ سااختارنیافته باا ده نفار ا با اریاان
اصفهان در نظر گرفته شد؛ بدیو صورت که ا میان واسخهایی که به ورسخ وژوهخ
داده میشد ،نکات حناس و نیا مند به واکاوی بیشاتر ،اساتصراج و در مصااح ههای
بادی ورسیده میشد .مصاح هها تا اش اع نظری ادامه یافت.
باارای میالاااۀ جاماااۀ آماااری وااژوهخ ا نمونااهگیااری غیراحتمااالی بااا تکیااه باار

فرآیند شکلگیری رفتارغیراخالقی در کسبوکار :مطالعۀ موردی بر مبانی نظریۀ داده بنیاد در بازار اصفهان

عوامل مؤثر در تحقق احنان و نیکوکاری هنتند.

روز گلولهبرفی استفاده شد .هدف ا انتصاِّ روز نمونهگیری گلولهبرفی ،مارفی
نمونههای آگاه ودغدغهمند بود (همان ،ج:0

 .)11همچنیو ،ا روز دادهبنیاد در
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سه مرحلۀ کدگذاری با  ،کدگذاری محاوری و کدگاذاری گزینشای اساتفاده شاد
(فلیک،4630 ،

.)01

یافتهها
م ل ا اشاره به نتایج ،گفتنای اسات مصاح هشاوندگان ا طیفهاای مصتلاف شایلی
انتصاِّ شدند تا جریان اطتعات کامل بررسی شود (جدول.)4
جدول :1مشخصات فردی مشارکتکنندگان
منبع :یافتههای پژوهش
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کد

سن

تجربۀ کاری

شرکتکننده

(سال)

(سال)

4

31

00

0

00

67

فاالیت درحو خواربارفروشی و ساختمانسا ی

6

07

67

فروشند ل اس

1

03

17

ت شاغل در امور اداری و اکنون تولیدکنند وروفیل
م ً

0

03

17

3

10

00

فروشند لوا خانگی

0

00

63

شاغل در بورس ماشیو

3

61

07

1

04

67

فروشند موادغذایی

47

10

00

فروشند موادغذایی

شغل

 01سال شاغل در تولید لوا خانگی و  03سال شاغل در
با رگانی و رگری

ت شاغل در صنات نناجی (تولید وتو) و مدیرعامل
م ً
نمایشگاه اصفهان

ماشیوکار (تنظیم و کاربری ماشیوآالت و ابزارها برای
تولید میاات)

وس ا انجا هر مصاح ه و جم آوری داده ،ا کدگذاری باا اساتفاده شاد .در ایاو
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مرحله 603 ،کد استصراج و هشت مقوله به دست آمد (جدول.)0

جدول :2مقوالت و مفاهیم استخراجشده
منبع :یافتههای پژوهش
مفاهیم

مقوله

تعداد کدها

مو مقننه (عد وجود مانون ،کااهخ وظیفاۀ ماانونگاذاری
بااا نگری در مااانون) ،مااو مجریااه (عااد اعمااال مااانون،
عااد وجااود تااداو و تکاارار در ساااختار اجاارای مااانون،
عد اجرای ش کهای مانون ،عد اجرای دمیق مانون ،کاهخ
ضعف قانونی

سیح نظاارت و اجارای مجاا ات توسا اصاناف ،وجاود

11

متحظااات سیاساای در اجاارای مااانون ،کااافین ودن تاااداد
نیروها در تازیرات حکومتی) و ماو مضااییه (ن اود ماوانیو
مجااا اتی کارآمااد و مناسااب ،عااد مجااا ات کارآمااد
متصلفان ،عد وجود ش کههاای نااظر بار عملکارد سااختار
نظارتی ،عد وجود ساختار نظارتی کارآمد).
بیگااانگی والاادیو ا فر ناادان ،باایتااوجهی بااه آمااو ز
ضعف در نقش
تربیتی والدین

مهارت ،برآوردن سری نیا های جوانان ،کاربردینکردن
دیااو اساات  ،ماادگرایی ،تجماالورسااتی والاادیو ،اناازوای

16

اجتماعی فر ندان ،ضاف دانخ و مهارت ،مان ناکافی و
بیتوجهی به چندبادیبودن اننان
رواج دنیاطل ی در مشر روحانی ،کاهخ روحانیون باساواد،

ضعف در

عااد مارفاای صااحیح دیااو اساات توساا روحانیاات،

جامعۀ

مدر گرایی در حو ه ،کاهخ عملگرایی دینی در مشار

روحانیت

روحانی ،کاهخ عالمان سصتکوز و تاتزگار و عاد

03

مانونگرایی روحانیون
مسائل خارجی

تحریم ،نوسانات ار ی ،حاکمشدن امتصاد با بر جهاان ،طارح
مقابله با دیو است و عد ارت اط با کشورهای خارجی

66

اختتس ،سوءاستفاده ا مناصب دولتای ،نفا طل ای شصصای و
طم به مناصب کتن ،بایصادامتی منائوالن ،مادیریت افاراد
فساد مقامات

ناکارآمااد و باایکفایاات ،گاازینخ نادرساات ماادیران ،وجااود

فرآیند شکلگیری رفتارغیراخالقی در کسبوکار :مطالعۀ موردی بر مبانی نظریۀ داده بنیاد در بازار اصفهان

مجلااس ،عااد وجااود مااوانیو کارآمااد و مناسااب و عااد

01

مدیران ظاهرساا  ،رواج ماادیگرایای در بایو منائوالن ،ن اود
برنامۀ مدون و عد مانونگرایی مدیران و منئوالن
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مفاهیم

مقوله

تعداد کدها

عد وجود مهاارت اجتمااعی ،عاد وجاود کاار گروهای،
عااد وجااود مهااارت دیناای ،عااد وجااود مهااارت شاایلی
کارآمااد ،کاااهخ تجربااه شاااگردی ،کم ااود اردوهااای
ضعف مهارتی

آمو شی با همساالن ،ضاف در کارور ی و کاارآمو ی،

و آموزشی

عد تکرار و تماریو در مهاارتانادو ی ،آماو زمحاور

63

بااودن مراکااز ،تااادد در مراکااز آمو شاای ،فراگیرشاادن
آمو ز ،عد تیابق آماو ز و مهاارت (خاأ آمو شای و
مهارتی) و عد دسترسی آسان به مراکز دینی.
بیاعتقادی به رو ی حتل ،کاهخ مناعت ،بیتاوجهی باه
تغییر در
ویژگیهای
شخصیتی
کسبه

مقاادربودن رو ی ،باایاعتقااادی بااه ر اقبااودن خداونااد،
طم ور ی ،حر

 ،اسراف ،توجه صرف باه ساود کاتن،

30

تمایتت آنای ،عقاد حقاارت ،عاد هامگرایای کنا ه و
ندگی کاذِّ
غل اۀ ماادگرایی ،افاازایخ تجمالورسااتی ،ضاااف فرهنااگ
کتاِّخوانی در بیو جوانان ،تضایف مفهاو اساتقامت در

تغییر در

کار ،غل ه فناوری و فضای مجا ی ،کاهخ تفکر و ضااف

هنجارهای

ماادرت تحلیاال ،غل اۀ فرهنااگ چشااموهاامچشاامی ،غل اۀ

اجتماعی

فرهنگ مالاندو ی ،کاهخ فرهناگ کاار و تاتز ،غل اۀ

06

فرهنگ و علو غربی ،غل ۀ اصالت فارد بار اصاالت جما ،
کاهخ تشکلهای با اری و حذف تفکر نشاط جمای
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یک مقوله به همراه مفاهیم با استفاده ا شواهد مثال ( X1تا  )X10ت ییو شده است
(جاادول .)6مقولااۀ مهاام «تیییاار در ویژگیهااای فااردی» در کاات مصاح هشااوندگان
اهمیت داشت .عوامل ایجاد تیییر در شصصیت افراد به تمایتت آنی و عقد حقارت
مربوطاند؛ چنانکه شرکتکنند ( )X2ماتقد است:
«ط یاتاً خواستههای نفنانی اننان ،یانی مد ،نوع ل اس و نوع تجهیزات سااختمان،
وایانناوذیرند؛ چون در درون تهی هناتند و میخواهناد نشاان بدهناد کاه ماا چیازی
داریم» .ا نموناههای تیییار در شصصایت کنا ه بایاد باه موضاوعاتی مانناد حار ،
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بیاعتقااادی بااه رو ی حااتل ،بیتااوجهی بااه مقاادربودن رو ی ،بیاعتقااادی بااه

ر اقبودن خداوند ،طم ور ی و کاهخ مناعت اشاره کرد؛ «عدهای رو ی حتل را
بااا شاایو حاارا بااه دساات میآورنااد؛ چناایو جاماااهای یااک جاماااۀ میلااوِّ
استمی نینت.(X1( »...
ا تأثیرات ایجاد تیییر در شصصیت کن ه باید به موضوع کاهخ نوعدوستی بایو
ت میگفتند :حواست باشد که فتنی جی ت را خالی نکناد .در واما  ،واول او واول
مث ً
ت بااا شاااگردی
مااو بااود» ( .)X1مناائلۀ مهاام دیگاار ،ناادگی کاااذِّ اساات« :ماا ً
کردن یا ارثبردن به جایی میرسیدند ،اما االن باا بهارهدادن ،یاک نادگی کااذِّ
درست میکنند».
جدول  :3مقوله «تغییر در ویژگیهای شخصیتی کسبه»
منبع :یافتههای پژوهش

مفاهیم

مقوله

بیاعتقادی به رو ی حتل
کاهخ مناعت
بیتوجهی به مقدربودن رو ی
بیاعتقادی به ر اقبودن خداوند
یغییر در ویژگیهای شخ یتی
کسب:

طم ور ی
حر
اسراف
توجه صرف به سود کتن
کاهخ آستانۀ تحمل در کنب سود
تمایتت آنی
عقد حقارت

فرآیند شکلگیری رفتارغیراخالقی در کسبوکار :مطالعۀ موردی بر مبانی نظریۀ داده بنیاد در بازار اصفهان

ت اگر کنای هام میخواسات تقلاب بکناد ،ود فااز میشاد؛
آنها اشاره کرد« :م ً

کاهخ نوعدوستی
عد همگرایی کن ه
ندگی کاذِّ
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در مرحلۀ دو  ،برای ایجاد مدل واارادایمی ا کدگاذاری محاوری اساتفاده شاد
(نمودار .)4مقولۀ ضاف در جاماۀ روحانیت ا عوامال ماؤثر در رفتاار کنا ه اسات:
« اعتقاد وامای به دیاو ناداریم؛ چاون باضای ا روحاانیون در جامااه کاار فرهنگای
نمیکنند .)X4( »...یکی دیگر ا شرای عل هی ،ضاف در تربیت والدیو است...« :یک
ت وظیفاۀ ماادر ،آماو ز دینای و ماذه ی فر ناد
علت مهم تربیت والدیو است ...مث ً
است ...مادری که تا باادا ظهر سار کاار اسات ،چقادر میتواناد در وارورز دینای
فر ندز مؤثر باشد؟» ()X3
تحریم (مقولۀ منائل خارجی) ،عامل مداخلهای مهمی در تیییار شصصایت کنا ه
است که موجب گرایخ کن ه به سودگرایی و طم شاده اسات« :تحریمهاا موجاب
واییو و باال رفتو میمت جنسها میشود و چون مانونی وجاود نادارد ،مارد بهساوی
احتکار و گرانفروشی میروند.)X5( »...
ا موارد میناهای ماوثر بایاد باه موضاوع غل اۀ فرهناگ غربای بار کشاور اشااره
کرد .ایو فرهنگ با تقویت نگاه فردگرایی ،تربیت صحیح والدیو را با مشکل مواجه
کاارده اساات...« :در خانوادههااا ،علاایرغم اینکااه فر ناادآوری کاام شااده اساات،
مامااوالً فر ناادان در اتاااق خااود وماات میگذراننااد ،مااادر در آشااپزخانه و واادر
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مشیول تماشای تلویزیون است .بنابرایو اعضای خانواده با هم بیگاناه شادهاند و ایاو
بهخاطر تیییر فرهنگ است» (.)X2
ت فرد ا نظر شصصیتی به طم یا ضاف
منظور ا عوامل مینهای ایو است که مث ً
مهارتی و آمو شی م تتست و تحتتأثیر عوامل دیگر بیشتر مرتکب خیای اختمای
میگردد .در نهایت ،اگر تفکر کن ه اصتح نشود و سرمایه در دست افاراد کارآماد
مرار نگیرد ،در وی تیییرات شصصیتی آنها ،آسایبهایی ا م یال دومی ای امتصاادی
جاماه ،کاهخ شمار کن ۀ متدیو و کاهخ نوعدوستی میان کن ه برو خواهد یافت:
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«اگر تفکر کن ه اصتح نشود ،متأسفانه بهدلیل وجود رقوبرق مادی ،فناوریها رو

ت هام در جاماااۀ
و امکاناات ویشارفته ،ایااو طار تفکاار اداماه ویادا خواهااد کارد .ما ً
ماا خاأ امتصاادی وجااود داشات ،اماا کنا ه و اهلبااا ار موردوثاوق مارد بودنااد و
شبهای عید و موام دیگر ،بهطور ناشناس بنیاری ا نیا های نیا منادان را برطارف
میکردند.)X2( »...
تنهیل نمیشود و انحصار (بهمنزلۀ یک مشکل امتصادی) در جاماه جوالن میدهاد:
ت فق سهچهار نفر ماو وارد میکنناد و
«...امرو ا مافیای ماچاق حرف می نند؛ مث ً
اگاار کااس دیگااری هام بصواهااد مااو وارد کنااد ،ایااو چنااد نفاار سااای میکننااد او
را حذف کنند)X2( »...
نمودار :1مدل پارادایمی مربوط به مقولۀ مهم «تغییر در ویژگیهای شخصیتی کسبه»
منبع :یافتههای پژوهش

فرآیند شکلگیری رفتارغیراخالقی در کسبوکار :مطالعۀ موردی بر مبانی نظریۀ داده بنیاد در بازار اصفهان

همچنیو ،اگر جلوی فناد منئوالن و مدیران گرفته نشود ،امور امتصاادی جامااه
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مقولۀ عمد «تیییر در ویژگیهای شصصیتی کن ه» در مرحلۀ کدگذاری گزینشی
است .در اساتصراج ایاو مقولاه بایاد گفات بیشاتریو واساخها باه «شصصایت کنا ه»
مایوف بود؛ بدیو مانی که تیییراتی در مینۀ دیوداری کن ه رخ داده اسات و بایاد
دلیل اصلی را در دیوداری آنان (مفهو خود یا نفس) جنتوجو کرد؛ بارای مثاال،
در مصاح های به نقخ فرد در رعایت اختق اشاره شد« :ومتی خود فرد نصواهد دیو
داشته باشد و تکامل ویدا کند.)X3( »...
م حث یر برای ت ییو ارت اط مقوله عمده با مقولههای دیگر بیان میگردد:
اولیو بنتر مهم در هر فرد نفس اوست؛ نفس باید دارای شراییی باشد تاا بتواناد
در مقابل شرور مقاومات کناد و دچاار حار  ،طما و امثاال آن نشاود .اگار نفاس
بهدن ال تهذیب باشد ،حتای اگار در بادتریو شارای حااکم بار جامااه مارار بگیارد،
بهخاطر واکی روح منیر خیا را انتصاِّ نمیکند.
در ایو میان ،عواملی هم ا بیرون بر نفس فرد مؤثرند؛ اننان بیشتر اومات خاود را
در خانواده میگذراند .والدیو ،ناخودآگاه الگوی فر ند در تما امور هناتند و اگار
رفتار و گفتار میلوِّ و یکنانی داشاته باشاند ،فر ناد نیاز باا ویاروی ا آناان ،منایر
صحیح را برمیگزیند .اما اگر دفتار و گفتار والدیو نادرست باشد ،فر ند نیز همان را
سرلوحۀ ندگی خود مرار میدهد.
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فرد (کاساب) در بناتر دیگاری باهنا جامااه ماد مینهاد .جامااه ،سااختارهای
ت فرد در جاماه باا
مصتلفی را در بر دارد که هرکدا نیا مند رعایت موانینی است؛ مث ً
روحااانیون روبااهرو ماایگااردد و اگاار آنهااا در نقااخ الگااودهی دچااار تنااام
رفتااار و گفتااار ن اشااند ،میتواننااد وظیفااۀ هاادایتگری را بااهخوبی انجااا دهنااد.
در غیر ایو صورت ،مصور و کوتاهی روحانیت فضای رفتاری نامناس ی را برای فارد
ایجاد میکند.
مدرسه و دانشگاه نیز مکانهایی مؤثر در تیییر شصصیت فارد باه شامار میروناد.
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اگر فرد در محی و ساختار آمو شی خوبی مرار گیرد با فراگیری آمو ز و مهارت

در مینههای شایلی ،دینای و ...ا طریاق فاالیتهاای گروهای و بهاشترا گذاشاتو
آنها با همناالن خود میتواند رفتارهای مناسب را یاد بگیرد و در عمل انجا دهد.
در نهایت ،در محی با ار باید شراییی مانند دسترسی آسان به مراکز دینی بارای
فراگیری مهارتهای دینی فراهم شود تا افراد باد ا استقرار در محای کنابوکار،
برای با ار ،مانون کارآمد است .اگر کنی بهدلیل منفااتطل ی شصصای یاا باه بهاناۀ
تحریم ،خیایی در فروز مرتکب شود ،ماانون بایاد جلاوی او را بگیارد و باا اعماال
مجا ات ،امتدار مانون را چه در سیوح واییو (باا ار) و چاه در گروههاای باالدساتی
(سیوح کتن) برمرار کند.
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کنخ اختمی ونندیده ای را در با ار به نمایخ بگذارند .یکی دیگار ا شارای ال
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نتیجهگیری
نتایج وژوهخ بیانگر تأثیر عوامل درونای و بیرونای بار کانخ کنا ه هنگاا رعایات
اختق در با ار است .عامل درونی مهم ،نفس اننان اسات .در ت یایو تاأثیر نفاس بار
رفتار اننان باید گفت در صورت حاکمشدن بدتریو شرای بر جامااه و مرارگارفتو
فرد در بدتریو مفاسد اختمی (در حو کنبوکار) ،اگر فرد نفس میمئنه را با تقوا
ورورز داده و اراد خود را تقویت کرده باشد ،مرتکب خیا نمیگردد.
در غیر ایو صورت ،اننان دچار تنام

در رفتار میشود؛ چراکه موج ات غل ۀ نفس

اماره فراهم میآید .نفس اماره با تکیه بر لذات آنی موجاب لیازز و خیاای انناان
میشود .گفتنی است که ایو نتایج با دیدگاه ارسیو و است دربار غل ۀ ضاف اراده
بر نفس اننان میابقات دارناد؛ بادیو مفهاو کاه انناان بار اسااس مادرت اختیاار و
انتصاااِّ خااود تصاامیم بااه انجااا امااور ماایگیاارد و در نهایاات هاام بایااد واسااخگوی
تصمیمات خود باشد.
دیگر یافتۀ مهم وژوهخ ،تأثیر عوامل بیرونی بر رفتار کن ه است .منظور ا عوامل
بیرونی ،فریب دنیا و تاأثیر دیگاران اسات .هرچناد عوامال بیرونای مانناد روحانیات،
دولت ،والدیو و ...مینۀ ارتکااِّ خیاا را در فارد ایجااد مایکنناد ،اماا تاأثیر آنهاا
بهاندا تأثیر نفاس انناان نینات؛ باهبیان دیگار ،ایاو عوامال تشادید /تحدیدکنناد
اخالق /چهلم /زمستان 1399

رفتار فرد هنتند ،اما در نهایت ،خاود فارد بار اسااس میازان تقاوایی کاه دارد ،منایر
صحیح یا ختف آن را برمیگزیند .وس ،باید به ایماان بهمنزلاۀ عامال ورکنناد ایاو
شکاف توجه داشت.
کمای نتاایج ایاو واژوهخ بهمنزلاۀ یاک
در وایان ،میتاوان باه موضاوع بررسای ه
طاارح ویشاانهادی باارای تحقیقااات بااادی اشاااره کاارد؛ باادیو ترتیااب کااه ماایتااوان
کمی و ا طریاق طارح فرضایههاای آمااری،
ارت اطات یادشده بیو مقولهها را بهطور ه
اعت ارسنجی کرد.
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