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Decades after its emergence in the entrepreneurship literature, what we 
know about destructive entrepreneurship  is far less than adequate. However, 

the growth of scandals in the business world in recent years drew scholars' 
attention to this topic. Still, there is an unfilled gap in regard to conducting 

qualitative research and, more particularly, systematic reviews. Filling this 
critical gap, we designed the present mechanism-based thematic analysis of 
the extant to picture a comprehensive map of how and to what extent 

destructive entrepreneurship could hurt enterprises, people, and societies. In 
this regard, we detected eight thematic domains, 34 thematic groups, and 

189 first-level codes. These findings depicted cognitive biases, egoism, and 
control freak as the main antecedents, tyrannical leadership and behavioral 
biases as the primary behaviors, and organizational costs as the core 

consequences of destructive entrepreneurship. In the end, theoretical and 
practical recommendations are provided for future research and policy 

making. 
Sports entrepreneurship is one of the types of entrepreneurships that has 
many direct and indirect economic effects on society. Over the past few 

years, the world of sports has witnessed changes in sports economic policies, 
which has highlighted the need for the sports industry to -structured interre 
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پژوهش حاضر یکی از نخستین کوشش ها برای سازمان بخشی ادبیات وجه مخرب کارآفرینی 
های بروز عملکرد مخرب توسط برخی کارآفرینان، رفتار های مخرب ایشان و در است تا زمینه

 هایت پیامد های مخرب این رفتار ها برای سااازمان و جامعه را از ب ن ادبیات اسااتخراا نمایدن
کاربرد محور  هدف، منظر از پژوهش روش یب  با ترک ها،  یادی و از منظر گردآوری داده  بن

محور، یافته هایی حاصال  کار و مضامون با تکنیک نوههور سانتس سااز روش ریشاه دار تحلیل
پردازان را با ارائه تصااویری جاما از کارآفرینی مخرب در بسااط نظری ادبیات شااده که نظریه 

صویر تهی گاه هایی که در س وح مختلف فردی، سازمانی و نهادی زمینه یاری می رساند و با ت
سازند، سیاست گذاران و کنشگران را در جهت چاره جویی بروز عملکرد مخرب را فراهم می

مقاله منتشره حول موضوع وجه مخرب کارآفرینی  41تحلیل  کند. پژوهش حاضر باکمک می
گروه مضامونی و  34قلمرو مضامونی،   8، 2021( تا ساال 1985از مبدأ زمانی طرح این نظریه )

کد سااا و اول را در این ادبیات شاااناساااایی نموده و بر مبنای مرحله دخالت هر یک در  189
سته بن سازوکار، پیامد( د شان میفرآیند تخریب )زمینه،  دهد که؛ دی نمود. یافته های پژوهش ن

و برخی ویژگی ها که ب ور ساانتی به کارآفرینان  بینی، تعصاابات شااناختی، جنون کنترلخود
تواند زمینه عملکرد مخرب کارآفرینان را فراهم نمایند. همچنین، در شااوند، مینساابت داده می

رفتار های  عنوان جاما ترین گروه مرحله سااز و کارها، رهبری مساتبدانه و تعصابات رفتاری به
ها نشان داد که عملکرد مخرب کارآفرینان کارآفرینان شناسایی شدند. در مرحله پیامد ها، یافته

 سازد.آسیب هایی جدی و جبران ناپذیر را متوجه سازمان و نیس جامعه می

(. تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب 1401پاداش، حمید؛ یدالهی فارسی، جهانگیر؛ و فیضی، فرهاد )استناد: 

 241-223(، 2) 56، فصلنامه توسعه کارآفرینیکارآفرینی. 
DOI: http://doi.org/10.22059/jed.2022.329594.653784 

  ، دانشکده کارآفرینیناشر: دانشگاه تهران
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 مقدمه
یات ته، می جریان اصااالی ادب تا همین چند ساااال گذشااا توان جریان کارآفرینی را، حتی 

س وره" شخص کارآفرینا  Meglich and Eesley, 2011; Lundmark) معرفی نمود "سازی از 

and Westelius, 2019) نظریه پردازان نسابت به وجود روی تاریک این دهه ها قبل. اگرچه، از ،

(، آنچه نق ه ع فی در تاریخ ادبیات کارآفرینی De Vries, 1977پدیده هشدار داده بودند)مانند: 

 وجه تاریکاست که برای نخستین بار عبارت  (1985) 1دی وریس ی شود، مقالهمحسوب می

ی کارآفرینان که که م ابق آن؛ ویژگی های شاااناخته شاااده کردادبیات کارآفرینی وارد  را به

مفید و موثر باشاااند، در ادامه ی مسااایر ر ی راه اندازی کساااب و کاتوانند در مراحل اولیهمی

نانه و مسااایر حرفه نانه آسااایب هایی بعضاااا جبران ناپذیر به سااااختار کارآفری ای فرد کارآفری

نگر جریان اصاالی کارآفرینی، چنان قدرتمند با این حال، موا مثبت .سااازندکارآفرین وارد می

ضوع  سده انتقادیبود که مجالی برای تأمل محققین در باب این مو ست و فراهم نکرد. در  ی بی

شت؛ طرح نظریه صفات تاریکیکم میالدی اما ورق به گونه ای دیگر برگ  Paulhus and) 2ی 

Williams, 2002ی ارتباط معنادار میان این صفات و تمایل به کارآفرینی )(، مشاهدهHmieleski 

and Lerner, 2016ینانه )ی اعمال مخرب سااختارهای کارآفر(، رشاد فسایندهCampbell et al., 

( و نهایتا ورود نامداران ادبیات کارآفرینی به این جریان تحقیقاتی، خصااوصااا در دهه ی 2011

ضوع خ یر، پس از قریب Wright and Zahra, 2011دوم این قرن )مانند:  شد تا این مو سبب   ،)

این حوزه پیدا  به ساااه دهه، جای خود را در جریان اصااالی ادبیات کارآفرینی و مجالت معتبر

شده تا در همین زمان کم،  سبب  سبت به این جریان تحقیقاتی  سالهای اخیر ن کند. اگرچه اقبال 

شمار قابل توجهی از پژوهش های ارزشمند به چاپ برسد اما آسیب سه دهه بی توجهی به این 

شاااته که؛ موضاااوع،  یر قابل انکار بوده و اثرات خود را از جنبه های مختلف بر این قلمرو گذا

ظام قات ن جام تحقی عدم ان های تحقیق کیفی،  لت از روش  ند جهت عدم بساااط نظری،  ف م
                                                                 

1 De Vries 

2 Dark Triad Personality  
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یکپارچه ساااازی دانش و کشاااف مفاهیم نهفته، بخشااای از این آسااایب های محتوایی و روش 

 آیند.شناختی به شمار می

نظر به شاارایط کنونی این ادبیات و بعنوان اقدامی ضااروری جهت تسااهیل مفهوم سااازی و 

یه پردازی های آتی در این حوزه و نیس کارآمد ساااازی دانش موجود برای نظریه پردازان و نظر

عمل گرایان، همچنین با توجه به عدم طرح این موضاااوع خ یر در مجالت کارآفرینی داخلی 

(،و ضرورت متوجه ساختن متولیان زیست 1393)به استثناء یک مورد؛ شریف زاده و همکاران،

تواند سااعادت مورد انتظار از به این موضااوع حیاتی که  فلت از آن می بوم کارآفرینی کشااور

شدیم تا برای نخستین بار  سازد، بر آن  شقاوتی جبران ناپذیر مبدل  زیست بوم کارآفرینی را به 

که  ادبیاتاجتماعی این  یساویهمند، به تحلیل مضامون در ادبیات این حوزه، با رویکردی نظام

سااز و کار  سانتسرا بر آن نهاده، مبتنی بر چارچوب  مخرب کارآفرینیوجه ( نام 2019) 1شافرد

 بپردازیم.  (2014) 2پیشنهادی ون برگ و رم محور

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شه2019شفرد) شامل با نام ( با هدف تعیین نق بدی های ی راه این ادبیات، مفهومی جاما و 
 ذیل است: ی سه زیرمفهومرا معرفی کرده که در برگیرنده 3کارآفرینی

( این عنوان را به آن دساااته از تحقیقات کارآفرینی 2019شااافرد) :4وجه تاریک کارآفرینی

نسااابت میدهد که محور پژوهشااای آنها بررسااای اثرات مخرب پیگیری مسااایر کارآفرینانه بر 

ی ی و دوستانه( وی بوده است. مقالهاحساسی فرد کارآفرین و روابط )خانوادگ-بهسیستی روانی

نه بر روابط 2014) 5اساااپیوا  و همکاران نا کارآفری ثار منفی پیگیری مسااایر  به بررسااای آ  )

                                                                 
1 Shepherd 

2 Van Burg & Romme, 2014 

3 The Bad of Entrepreneurship   
4 Dark Side of Entrepreneurship   
5 Spivack et al. 
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تانه تاثیر کارآفرینی در 2009) 1ی کارآفرین پرداخته اند. شااافرد و هاینیخانوادگی و دوسااا  )

وجه قرار داده اند.کیبلر و ایجاد/تشدید احساس تنهایی و بحران هویت در کارآفرینان را مورد ت

( به تاثیر پیگیری مساایر کارآفرینانه بر سااالمت روانی و جساامی کارآفرینان 2019) 2همکاران

را مورد  "اعتیاد به کارآفرینی"( مبحث 2021) 3پرداخته اند. همچنین ،اسااپییوا  و مک کلوی

عه داده اند تاریک توسااا یاد به  توجه قرار داده و ابساری جهت سااانجش این پدیده ی  که اعت

شش منظر  سب و کار(،دوری گسینی، خودکارآفرینی را از  سی )در خصوص ک سوا -افکار و
 مورد ارزیابی قرار میدهد.نتایج منفی و ارزشمند انگاری، تاب آوری،  فلت 

این عنوان به آن گروه از تحقیقات اطالق میگردد که به بررساای از : 4وجه منفی کارآفرینی

مالی/اجتماعی کارآفرین )یا هر دو(در خالل درگیری وی با مساایر  دساات رفتن ساارمایه های

( به 2009کارآفرینی و  البا در نتیجه ی شااکساات کارآفرینانه پرداخته اند. شاافرد و همکاران )

ست  شک ست بر افسایش هسینه های  شک سی تاثیر تالش کارآفرینان برای به تاخیر انداختن  برر

. داده اندپیشنهاد برای مواجهه با شکست کارآفرینانه اند را  "سوگ مقدماتی"مفهوم و پرداخته 

( به ارتباط میان شکست و شرم کارآفرینانه و 2011) 5در پژوهش دیگری، اسمیت و مک الوی

اثرات مخربی از قبیل اعتیاد به الکل و حتی اقدام به خودکشااای که میتواند پیامد این احسااااس 

 7( و مانتر و همکاران2011) 6شارم سانگین باشاد توجه داشاته اند. همچنین کاردون و همکاران

سرمایه ی مالی د2013) ست رفتن  ساختار کارآفرینانه، ( در خصوص از د ست  شک ر نتیجه ی 

 فارغ از دالیل بروز شکست، سخن گفته اند.

                                                                 
1 Shepherd & Haynie 

2 Kibler et al.  
3Spivack & McKelvie  
4 Down Side of Entrepreneurship   
5 Smith & McElwee 

6 Cardonet al.  
7  Mantere et al. 
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به آن دساته ققلیل  از پژوهش هایی مرتبط اسات که به مفهوم این : 1وجه مخرب کارآفرینی

نان بر  پرداخته اند که م ابق تصاااریو  "دیگران"بررسااای تاثیرات مخرب کارآفرینی/کارآفری

ذیل این مفهوم، ب ور توأمان جامعه و محیط زیساات اساات.  "راندیگ"(، مراد از 2019شاافرد)

ی مساایر عادی ( عملکرد  یرقانونی کسااب و کار ها را هموار کننده2002) 2فادانساای و روسااا

کارآفرینان را در  3بی اشاتیاقی اخالقی( 2013ساازی قانون شاکنی دانساته، شافرد و همکاران )

سی قرا ست محی ی مورد برر ر داده و در تحقیق تکمیلی خود )کین و خصوص ارزش های زی

اند و نیس پژوهش آلونسااو و را معرفی کردهبی اشااتیاقی محیط زیسااتی ( مفهوم 4،2020همکاران

هشاادار ( در خصااوص عملکرد انحرافی کارآفرینان در جهت ایجاد انحصااار 2020) 5همکاران

 .داده اند

اند تا با پژوهشاگران برآن بوده داند چرا کهپژوهش حاضار، خود را متعلق به گروه اخیر می

 ور در ادبیات موجود، تمام آنچه را که از حیث آسااایب های وارده به جامعه در ادبیات بحث 

شااده اساات شااناسااایی نموده، با توجه به الگوهای معنایی مشاااهده شااده مقوله های مربوطه را 

ا و پیامد ها، ساز و کار های تشکیل داده و با در نظر داشتن روابط علّی میان زمینه ها، سازوکاره

شفرد )این پدیده سایی کنند. اگرچه  شنا سته بندی خود 2019ی مخرب برای اجتماع را  ( در د

( آشکار Eklund et al., 2020ی باقی ادبیات )مانند: این موضوع را روشن نکرده است اما م العه

به نوعی آساایب رسااانی  یر مسااتقیم به جامعه  نیس آساایب رسااانی به کسااب و کارسااازد که می

قابل توجهی در خصاااوص محساااوب می ته های  یاف شاااود، از همین رو، در پژوهش حاضااار 

 .نیس مورد توجه قرار گرفته استچگونگی آسیب رسانی کارآفرینان به کسب و کار هایشان 

                                                                 
1  Destructive Side of Entrepreneurship  

2 Fadahunsi & Rosa 

3 Moral disengagement 

4 Qin et al. 

5 Alonso et al. 
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 روش تحقیق  
 هاا،داده یو از منظر گردآور یفیک نوع، نظر از ،یادیابن هادف، منظر از شهپژو روش

ست.  یفیتوص که یکی از قدیمی ترین و حتی پایه ی  1به طور مشخص، روش تحلیل مضمونا

در (Braun and Clarke, 2006)شود کتابخانه ای شناخته می-بسیاری از روش های تحقیق کیفی

ست. این پژوهش  ستفاده بوده ا ستقراییمورد ا ، توجه ما مع وف 2رویکرد ما در این پژوهش، ا

گیری این پژوهش از نمونه بوده اسااات. 4و دیدگاه ما ذات گرا 3به مضاااامین آشاااکار/معنایی

در حد فاصاال سااال های  5ی مقاالت انگلیساای زبان منتشااره در مجالت با داوری علمیجامعه

شیوه  (، در دو مرحله و به دوEtikan et al., 2016گیری هدفمند )با رویکرد نمونه 2021تا  1985

جهت حصاااول اطمینان از اساااتخراا حداکثری متون مرتبط موجود صاااورت پذیرفت. در فاز 

  9(،Yu et al., 2009نخسااات نمونه گیری که بر مبنای جساااتجوی کلید وانگان انجام گرفت)

جستجو شد که شرح اجمالی  7پایگاه معتبر جستجوی مقاالت بین المللی 4در  6ترکیب وانگان

ست که معیارهای خروا داخل نمودار و معیارهای ورود در نما 1آن در نمودار  شده ا یش داده 

 قابل مشاهده هستند.  8پانوشت

                                                                 
1 Thematic Analysis 

2 Inductive  
3 Semantic 

4 Essentialism 

5 Peer-reviewed Journal 

6 (Dark Side, Down Side, Destructive Side) AND (Entrepreneur, Entrepreneurship,   

Entrepreneurial)  

7 Web of Science, Scopus, ProQuest, G-Scholar   
8 Web of Science: After 1985, Topic, Article, Review* Scopus: After 1985, English, Journal, 

Article, Review* G-Scholar: 1985-2021, Article, In title, No Citation, No Patent* ProQuest: 1985-
2021, English, Peer-reviewed Journals, Scholarly Journals, Article, Bibliography, Literature 
Review, Review, Interview, Case Study  
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گایاری  فاز دوم نمونه 

جهت حصول اطمینان حداکثری بابت از دست ندادن هیچ یک از متون مرتبط مهم و ارزشمند، 

( صورت پذیرفت. 2014) 2رایت و همکارانپیشنهاد شده توسط  1بر مبنای جستجوی ارجاعات

در خصوص تحقیق -ی مرجا ادبیات مورد نظری ارجاعات ثبت شده به مقالهدر این شیوه، کلیه

پذیرد. با مورد بررساای قرار گرفته و نمونه برداری صااورت می-(1985ی وریس )حاضاار مقاله

ی نمونه گیری بلکه بعنوان روشاای مکمل جهت توجه به اینکه این شاایوه نه بعنوان روش اصاال

ستفاده قرار گرفت،کلیه ی  شره مورد ا سایی حداکثر مقاالت مرتبط منت شنا صول اطمینان از  ح

معیار های خروا م ابق نمونه گیری پیشین و در خصوص معیار های ورود نیس مواردی همچون 

شار، صاعتبار مجله و البته وجود  سال انت شاره مخت ر به وجه مخرب کارآفرینی در حداقل یک ا
 (.2)نمودار که معیار محوری تحقیق محسوب میشود مورد توجه قرار گرفت متن مقاله

                                                                 
1 Citation Searching  

2 Wright et al. 

 2نمودار  1نمودار 
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تع

پراکندگی زمانی انتشار

کمّی

37%

کیفی

13%

مفهومی

45%

آمیخته

5%

رویکرد های پژوهشی

 4 نمودار 3 نمودار

 هایافته
یات را میتوان از منظر رویکرد پژوهشااای در دو الف(توصیییف جامعه مورد ملالعه:  این ادب

گروه  الب کمّی و نظری تقسایم کرد. پژوهشاگرانی که مقاالت آنها با رویکرد نظری به چاپ 

رسیده، نام داران این حوزه بوده اند که تالششان در جهت توسعه ی نظری این ادبیات با استفاده 

شین و شواهد و قرائن مبتنی بر متون پی سوی دیگر،  از  ست. در  شان بوده ا شخصی  قوت دانش 

محققین با بهره گیری از رویکرد کمّی در صاادد اثبات فرضاایه های مبتنی بر نظریات مدیریتی، 

سی اجتماعی خود در گروه جمعیتی کارآفرین بوده اند. روش های کیفی  شنا سی، روان شنا روان

ر می آیند اما سهم اندکی از مسیر به شما ادبیاتهمچون مصاحبه، اگرچه منشأ شکل گیری این 

نمودار مربوط به پراکندگی زمانی انتشار مقاالت  (.3را در اختیار داشته اند) نمودارآن توسعه ی 

این ادبیات، خود شااهدی اسات بر نادیده انگاشاتن این نظریه توساط جریان اصالی ادبیات طی 

مقاالت منتشره  %86همی قریب به شود، س. چنانکه مشاهده می2005تا  1985بیش از دو دهه از 

به چاپ رساایده اند. این موضااوع زمانی بیشااتر جلب توجه  2005در این موضااوع،بعد از سااال 

،مدت زمانی کمتر از 2021تا چند ماهه نخساات  2016میکند که تعداد مقاالت منتشااره از سااال 

سال صل  شره در حدفا شین، با کل مقاالت منت شده ی پی صف بازه های تعریف  تا  2006ای هن

به این موضاااوع خ یر  2015 عه ی علمی  جام جه روزافسون  که نشااااانگر تو ند  برابری میک

 (.2است)نمودار
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در تحلیل مضمون، ب ور سنتی، دستور العمل شش مرحله ای براون  ب( فرآیند کدگذاری:

گیرد. باا این حاال، در قلمرو علوم ( مورد اساااتفااده ی محققین قرار می2006) 1و کالر 

شنهادی جیوییا و همکاران شیوه ی کدگذاری پی سالهای اخیر،  ( در حال 2013) 2سازمانی، طی 

تبدیل شادن به رویه ی  الب کدگذاری اسات. م ابق این شایوه، کدگذاری اولیه جهت ایجاد 

رد. پس از رفت پذیبدون هرگونه تالش برای دسته بندی کد ها صورت می 3کد های س و اول

و برگشت های متعدد در بین و درون متون و حصول اطمینان از اینکه معنای م لوب کدگذاری 

کند. در این مرحله، نشاااده ای در متون باقی نمانده اسااات، محقق به مرحله ی دوم ورود می

س و دوم ضامین  شابه  4م شاهده ی الگوهای م س ه ی حذف و اد ام کد های اولیه مادام م بوا

تا محقق به مرحله ی تشاااکیل مضاااامین جامااد یابد. نهای ترین ورود کرده که انتساعی 5امه م

شده میان مضامین س و مرحله ست تا مبتنی بر الگو های مشاهده  شده و بنا ی تحقیق محسوب 

قلمرو  8نتایج این پژوهش، مشااتمل بر شااناسااایی  دوم، آخرین ساا و مضاامون ایجاد گردد.

گروه مضمونی  8کد س و اول بوده است که از این تعداد ، 189گروه مضمونی و  34مضمونی،

ستقل ضمونی( و  6م ضمونی( بوده  9)فاقد قلمرو م ستقل )فاقد گروه و قلمرو م س و اول م کد 

ی در انتهای این بخش نقشااه اساات که در ادامه به تحلیل اهم قلمرو های مضاامونی پرداخته و

 ( را ارائه نموده ایم.3مضمونی ادبیات وجه مخرب کارآفرینی)تصویر 

                                                                 
1 Braun & Clarke  
2 Gioia et al. 

3 First-order Codes  
4 Second-order Themes 

5 Aggregate Themes 

6 Independent 
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 ها زمینه

،موضوعی وسیا و فراگیر در حی ه ی روان شناسی 1خود بینیقافراطی  خودبینی )افراطی(:

تعریف میشود.این مفهوم متوجه حرکت افراطی  2دیگر دوستیاست که از دید نظری در مقابل 

شتن و بی  شخصی،قدرت و ثروت و مجموعا توجه افراطی به خوی سب منفت  سوی ک افراد به 

(. در پژوهش حاضر،دو زیر مقوله ی خودشیفتگی Sober, 1989تفاوتی نسبت به دیگران است )

و خودخواهی ذیل این مقوله شااناسااایی شااده اند؛ برخی محققین، خودشاایفتگی را مسااتقیما با 

ای است برای شکست سازمان مرتبط که خود زمینه 3شکست خورده تعصب امتداد فعالیت های

یکی دیگر از رفتار  ناپایدار سازی نتایج ساختار کارآفرینانه(. همچنین، Miller, 2015دانسته اند)

نه ی روانی مسااابب آن میگردد) (.از دیگر Wales et al., 2013های مخربی اسااات که این زمی

هدایت سااازمان به ساامت ته به رقابت،زمینه ای را برای سااو،تمایل شاادید کارآفرینان خودشاایف
گردد افسایش احتمال شااکساات سااازمان که میتواند متعاقبا منجر به فعالیت هایی با ریسااک باال 

که خود زمینه تعیین اهداف دشاااوار و چالش برانگیس  فراهم میکند)همان(.نقش این ویژگی در

سبت به  سازمانیاقدامات  یر اخالقساز مبادرت ورزیدن ن ست نیس از دید محققین پنهان  ی فرا ا

یکی از زمینه ساااز های جدی برای  خودخواهی (.از دیگر سااو،Yu et al., 2020نمانده اساات )

بعنوان پرتکرار ترین کد  حرص/طما(. Karmaan et al., 2014شناخته شده است) فساد سازمانی

ساااوءاساااتفاده از ذیل این گروه،طیف وسااایعی از سااااز و کار ها و پیامد های مخرب همچون 
ههور وجه ، تصاامیمات نادرساات در مورد جذب، عدم به اشااترا  گذاری اطالعات، قدرت

 شکست ساختار کارآفرینانهو نهایتا  اجتماعیو آسیب به سرمایه های انسانی ، تاریک سازمانی

 (.Haynes et al., 2015a; Haynes et al, 2015bرا به دنبال دارد)

بوده  4دومین مقوله ی شناسایی شده در مرحله زمینه ها،تعصبات شناختی تعصبات شناختی:

کل از  که خود متشااا هابریس( و  1اسااات  کاذب/ به نفس  ماد  له)اعت قل  1زیر مقو کد مسااات

                                                                 
1 Psychological Egoism 
2 Alturism 

3 Escalation of commitment Bias 

4 Cognitive Bias 
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کاذب کارآفرینان مسااتقیما به ساااز وکار   اعتماد به نفس باشااد.می اصاالی)خوش بینی افراطی(

منجر میشاااود که به معنی نادیده گرفتن اطالعات واقعی،بازخورد های  گر-تعصاااب خود تایید

باط با واقعیت اسااات) تا از دسااات دادن ارت (که خود De Vries, 1985منفی و نام لوب و نهای

وضااوع همچنین ساابب (. این مDeNisi, 2015را در پی دارد )افسایش احتمال شااکساات و کار 

روی آورده و نتیجتا در  ارزش گذاری  یر واقعی ساااختار کارآفرینانهمیشااود تا کارآفرینان به 

 ,.Hayward et alبه ساازمان وارد ساازند ) آسایب های مالیتأمین مالی برای آن ناتوان شاده و 

اسات  ادرا  نادرسات ریساک(. زیر مولفه ی مهم دیگر اعتماد به نفس کاذب/هابریس،2006

تجاوز از حدود قوانین،مقررات و هنجار ها،رفتار که از طریق ساااز و کار های متفاوتی همچون 
میتواند سبب آسیب دیدن بداهه ی نامناسب و یا قضاوت نادرست در خصوص منابا مورد نیاز،

 (. همچنینHmieleski et al., 2013; Hayward et al., 2006ساختار کارآفرینانه یا جامعه گردد )

شااماری از مقاالت به ارتباط میان خوش بینی افراطی کارآفرینان و بی توجهی آنها به اطالعات 

ند  ته ا ند  پرداخ نای اطالعات ا کار و تصااامیم گیری ایشاااان بر مب عینی محیط کساااب و 

(Wiklund et al., 2017; Hmieleski et al., 2013 که این موضااوع خود ساابب ساااز ) هدایت
میگردد و تاثیری منفی بر شااانس موفقیت ساااختار  ت هایی پرمخاطرهسااازمان به ساامت فعالی

(نیس خوش بینی افراطی را مستقیما 2013)1(. گادماندسون و لچنر ,2015DeNisiکارآفرینانه دارد)

مرتبط دانسااته اند. این عامل همچنین بعنوان  ی ساااختار کارآفرینانهعملکرد ضااعیف/زیربهینهبا 

سرم ساز های  سب و کارش نیس مورد توجه یکی از زمینه  شخصی کارآفرین در ک ایه گذاری 

( که خود زمینه ساااز مبادرت ورزیدن ایشااان به عمل مخرب Parker, 2012قرار گرفته اساات)

 (.Jiang et al., 2018هنگام افسایش ادرا  شکست است) فرصت طلبی

آفرینانه ای که ب ور این مقوله اشاره به این موضوع دارد که مفاهیم کار مفاهیم کارآفرینانه:

شااوند، چگونه میتوانند وجه مخربی نیس ساانتی زمینه ساااز دسااتاورد های کارآفرینانه معرفی می

ساز رفتار ها و نهایتا نتایجی مخرب گردند. بعنوان مثال،  شته و زمینه  که  خالقیت کارآفرینانهدا

اشااتیاقی بییما به اساات، مسااتق انع اف شااناختیو  تفکر واگرای خود متشااکل از دو زیرمولفه

                                                                 
1 Gudmundsson & Lechner 



 233                   تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب کارآفرینی

 ;Qin et al., 2020مرتبط میشاود ) آسایب به محیط زیساتو در نتیجه ی آن به  زیسات محی ی

Jiang et al., 2020ی کارآفرینانه سااابب میشاااود تا کارآفرینان بتوانند بهتر از دیگران (. روحیه

 Karmann etیند)موقعیت های فساد را شناسایی کرده و نسبت به انجام این امر  مخرب اقدام نما

al., 2016 لفااه ای از مو یر نوان ز ع ب یری ایشااااان،  یش ریسااااک پااذ گرا یژگی هااای "(.  و

)متشکل از؛نیاز به خودمختاری، گرایش ریسک پذیری، نوآوری و توانایی تصمیم "کارآفرینانه

شرای ی که میتواند خود  سانی به دیگران)جامعه(را در  سیب ر شود تا ریسک آ سبب می گیری(

متضاارر سااازد بپذیرند و با هدف حذف رقیب و به قیمت آساایب رسااانی به خود،  ایشااان را نیس

 (.El harbi et al., 2019نسبت به اقدامات مخرب مبادرت ورزند)

 ساز و کارها

کد س و  20گروه مضمونی و بیش از  4با در بر داشتن  1رهبری مستبدانه رهبری مستبدانه:

کنترل ذیل گروه مضامونی  ر ها محساوب میشاود.اول،  نی ترین مقوله در مرحله ی سااز و کا
سااابب میشاااود تا نه تنها نیرو های کارآمد و  عدم تمایل به تشاااریک کنترل، افراطی و فراگیر

شایسته جذب سازمان نشده که نیرو های ارزشمند کنونی نیس از سازمان خارا شوند و سرمایه 

(. Haynes et al., 2015a; Contreras et al., 2012ی انسانی سازمان آسیبی جدی را متحمل شود)

و  محیط سازمانی اقتدار گرازمینه ی شکل گیری  2کنترل جسئی ترین مناسبات سازمانهمچنین 

، عملکرد ضاعیفمیتواند به عمل بر مبنای ساوءهن فرد محور را فراهم می آورد. از دیگر ساو، 

 ,Gudmundsson & Lechnerمنتهی گردد ) آساایب به کارکنانو  در سااازمان کاهش خالقیت

2013; Bayraktar, 2016 ستفاده از قدرت(. برخی از پیامد های سوءا ستبدادی/ از نیس،  عملکرد ا
 کاهش خالقیت در سااازمانو  ایجاد محیط سااازمانی اقتدارگرا، دساات رفتن ساارمایه انسااانی

 (.Parker, 2012; Bayraktar, 2016; Grijalva & Harms, 2014شناسایی شده است)

                                                                 
1 Tyrannical Leadership  
2 Micromanagement  
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ارزیابی های ،1خود تاییدگری تعصبی این مقوله متشکل از سه زیرمقوله رفتاری: تعصبات
اسااات که در ادامه به شااارح مختصاااری از هر یک خواهیم  3تعصاااب کوتاه بینیو  2دارساااویه

تار های مبتنی بر  یدگریپرداخت. یکی از مهم ترین رف عالیت ، تعصاااب خودتای ادامه دادن به ف
اساات که ب ور مکرر در این ادبیات مورد توجه بوده اساات.بعنوان مثال  های شااکساات خورده

 شااکساات ساااختار کارآفرینانه( روشاان میسااازد که این رفتار میتواند نهایتا به 2016) 4بایراکتار

از دساات دادن ارتباط با واقعیت بیانجامد. حد نهایی این تعصااب و نادیده گرفتن واقعیت ها به 
شود که به بیان د سیمنجر می ستقیما به 2015)5نی ساختار کارآفرینانه( م ست  شود.  شک منتهی می

 خویشاوند ساالریمواردی همچون ارزیابی های سویه دار، همچنین، برخی پیامد های ناشی از 

ساختار کارآفرینانهو  شارکت ذی نفعان در  شده اند ) کاهش حمایت/م  ,.Haynes et alمعرفی 

2015a ،شرکاءتبعات مخربی همچون  عامل تعصب کوتاه بینی(. در نهایت ، قربانی کردن منافا 

شاناخته  کاهش خدمات مشاتریان و به خ ر انداختن شاهرت و مشاروعیت سااختار کارآفرینانه

 (.Haynes et al., 2015a; Haynes et al., 2015b; Jiang et al., 2018شده است )

 پیامدها

نمایان شده است.  فراسازمانیو  سازمانیآسیب رفتار های مخرب کارآفرینان در دو س و 

دانساات که به کرّات و با  شااکساات ساااختار کارآفرینانهتوان اوا آساایب های سااازمانی را می

ها و  نه  حاضااار نیس زمی ته و در پژوهش  جه قرار گرف یات مورد تو فاوتی در ادب بارات مت ع

، ساازوکارهای متعددی برای آن شاناساایی شاده اسات. در خصاوص آسایب های فراساازمانی

نمیتوان حد  ایی را مشخص کرد از آن جهت که هر یک از آسیب های شناسایی شده، تبعات 

آسایب به محیط ، آسایب به محیط زیساتی جدی اجتماعی را نشاان میدهند، لذا هر ساه مقوله

                                                                 
1 Self-confirmation Bias 

2  Biased Evaluations 

3  Myopic Bias 

4  Bayraktar 

5  DeNisi 
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از اهمیتی یکسااان برخوردارند. این آساایب ها در حقیقت  آساایب های نهادیو  کسااب و کار

  ( مورد توجه قرار داده اند.2012( و پارکر)2019ستند که شفرد)ه 1آسیب به دیگرانهمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نقشه معنایی ادبیات وجه مخرب کارآفرینی )سطوح مقوله و گروه مضمونی(5نمودار

                                                                 
1 Harming Others 



 1401 تابستان، 2 شمارۀ ،15 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           236

 بحث و نتیجه گیری

شده در ادبیات وجه مخرب کارآفرینی را از  ضامین م رح  ستین بار م ضر، برای نخ پژوهش حا

سته بندی و بر 2021( تا زمان حاضر)1985مبدأ طرح نظریه وجه تاریک) سایی، ترکیب، د شنا  )

ند  نای ایفای نقش هر یک در فرآی ته های  آسااایب رساااانی به دیگرانمب سااااماندهی کرد. یاف

قد ا به پژوهش از منظر ن جه پژوهشاااگران پیشاااین  نادار در تو عادل مع عدم ت یای  یات، گو دب

موضااوعات دخیل در فرآیند تخریب، تنوع ناکافی در موضااوعات مورد بررساای و تکرار یک 

سازمانی به موضوع هرفیت های تخریبی  سالیان متمادی و دیدگاه  البا  حلقه ی موضوعی طی 

ته  یاف نان بوده اسااات. از منظر تحلیلی،  تاثیر  الب قلمرو های های پژوهش نشاااانکارآفری  گر 

ضمونی  شناختیو خودبینی افراطی م صبات  س و زمینه ها، تع ستبدانه در  صبات و  رهبری م تع
ساز و کار ها و رفتاری  س و  سازمانی در  ست و بی توجهی پیامدهای  س و پیامد ها بوده ا در 

نی از نواقص آشاااکار ادبیات در ساااازما-به عوامل زمینه ای ساااازمانی و نهادی و پیامد های فرا

یافته های این پژوهش نشاااان میدهد که اگرچه پاره ای از رفتار های  وضاااعیت کنونی اسااات.

های  یر ارادی و  نه  تاری(ممکن اساااات زمی بات رف ند انواع تعصااا مان نان ) کارآفری مخرب 

ابی و ارزش فیسیولونیکی داشته باشند اما سهم عمده ی آنها در ارتباط مستقیم با تجربیات اکتس

های فردی ایشااان هسااتند. همین عامل نقش حیاتی آموزش را بعنوان عامل پیش گیرنده در این 

توانند هدف این امر تلقی سااازد. اگرچه شاایوه های ساانتی آموزش نیس میموضااوع پررنم می

در این حوزه از اهمیتی  شوند اما مشخصا تمرکس بر آموزش هدفمند منتور/مربیان کسب و کار

 دی برخوردار است.کلی

 پیشنهادها

 پیشنهادهای نظری

 گرایش مخرب در ساختار های کارآفرینانه. شدننهادینه  راه های پیشگیری ازبررسی  الف(

گذر از س و فرد کارآفرین به عوامل سازمانی همچون فشار های هیات مدیره یا سهامداران  ب(

سی بعنوان و عوامل نهادی همچون تغییر هنجارها و ارزش های  سیا شار های  اجتماعی و یا ف

 محر  های باال دستی در عملکرد مخرب.
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 بررسی تاثیر جنسیت در پیگیری رویکرد مخرب. پ(

با مولفه  موجودکارآفرینی  مورد تاکید برنامه های آموزشیمولفه های  ت ابقبررسی میسان  ت(

 های نظام ارزشی بومی.  

 پیشنهادهای کاربردی

زیسات بومی کارآفرینی دولتی به منظور وابساتگی زدایی پرونه های دولتی از توساعه ی  الف(

زیسات بوم خصاوصای و به تبا آن تقویت قوای نظارتی و قهریه ی نهاد های مربوطه جهت 

 مقابله با عملکرد مخرب ساختار های کارآفرین.

ملکرد بهره گیری از هرفیت های تخصاااصااای ساااازمان های مردم نهاد در امر نظارت بر ع ب(

 ساختار های کارآفرین.

تدوین نظام یکپارچه ی ارزیابی عملکرد سااااختار های کارآفرینی در سااا وح داخلی و  پ(

خارجی سااازمان و اع ای گواهی نامه ی عملکرد سااالم )همراه با تسااهیالت تشااویقی( به 

 ساختار هایی با عملکرد مقبول.

عه ی  ت( کارآفرینی بومی"تمرکس بر توسااا یا "مدل  های عملکرد با عمل تی ساااازی الگوی 

 بوده است. "انسان گرایی"کارآفرینان نامدار که محور آن 

 

  



 1401 تابستان، 2 شمارۀ ،15 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           238

 منابع

سم  المحسین و عبداهلل زاده شریف،شریف زاده محمد سیب(. 1393. )عربیون ابوالقا  شناسیآ

ع  و کارآفرینی اخالقی کارکسااااب توسااا نه رویکردی: و ناسااااا یدارشااا عه   .پد توسااا
 .611-589(, 4)7 ,کارآفرینی

Alonso, A. D., Kok, S. K., O'Brien, S., & Geneste, L. (2020). Understanding 
entrepreneurial deviance through social learning and entrepreneurial action 
theory: an empirical study. European Business Review. 32 (4):643-666. 

Bayraktar, S. (2016). Do entrepreneurs really create entrepreneurial cultures? 
When intentions do not match actions. Bogazici Journal.30 (2), 79-98 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in 
psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101. 

Campbell, W. K., Hoffman, B. J., Campbell, S. M., & Marchisio, G. (2011). 
Narcissism in organizational contexts. Human resource management 
review, 21(4), 268-284. 

Cardon, M. S., Stevens, C. E., & Potter, D. R. (2011). Misfortunes or mistakes?: 
Cultural sense making of entrepreneurial failure. Journal of Business 
Venturing, 26(1), 79-92. 

Contreras, F. K., Oliveira, F. B. D., & Martins, E. S. (2012). Internet: monitored 
freedom. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology 
Management, 9(3), 459- 472. 

DeNisi, A. S. (2015). Some further thoughts on the entrepreneurial personality. 
Entrepreneurship Theory & Practice, Volume: 39 issue: 5, page(s): 997-1003 

De Vries, M. K. (1977). The entrepreneurial personality: A person at the 
crossroads. Journal of management studies, 14(1), 34-57. 

De Vries, M. F. (1985). The dark side of entrepreneurship. Harvard Business 
Review (November– December), 160–167  

Eklund, J., Levratto, N., & Ramello, G. B. (2020). Entrepreneurship and failure: 
two sides of the same coin?. Small Business Economics, 54(2), 373-382. 

El Harbi, S., Grolleau, G., Sutan, A., & Ben Ticha, Z. (2020). Are individua ls 
with entrepreneurial characteristics more likely to engage in destruction? An 
experimental investigation among potential 21st century entrepreneurs in 
Tunisia. Bulletin of Economic Research, 72(1), 33-49 

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience 
sampling and purposive sampling. American journal of theoretical and 
applied statistics, 5(1), 1-4. 

Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking qualitative rigor 
in inductive research: Notes on the Gioia methodology. Organizational 
research methods, 16(1), 15-31. 

https://journals.sagepub.com/toc/etp/39/5


 239                   تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب کارآفرینی

Grijalva, E., & Harms, P. D. (2014). Narcissism: An integrative synthesis and 
dominance complementarity model. Academy of Management Perspectives, 
28(2), 108-127 

Gudmundsson, S. V., & Lechner, C. (2013). Cognitive biases, organization, and 
entrepreneurial firm survival. European Management Journal, 31(3), 278-294 

Haynes, K. T., Hitt, M. A., & Campbell, J. T. (2015). The dark side of leadership: 
Towards a mid‐range theory of hubris and greed in entrepreneurial contexts. 
Journal of management studies, 52(4), 479-505. 

Haynes, K. T., Josefy, M., & Hitt, M. A. (2015). Tipping point: Managers’ self-
interest, greed, and altruism. Journal of Leadership & Organizational Studies, 
22(3), 265-279. 

Hayward, M. L., Shepherd, D. A., & Griffin, D. (2006). A hubris theory of 
entrepreneurship. Management science, 52(2), 160-172. 

Hmieleski, K. M., Corbett, A. C., & Baron, R. A. (2013). Entrepreneurs’ 
improvisational behavior and firm performance: A study of dispositional and 
environmental moderators. Strategic Entrepreneurship Journal, 7(2), 138-
150 

Hmieleski, K. M., & Lerner, D. A. (2016). The dark triad and nascent 
entrepreneurship: An examination of unproductive versus productive 
entrepreneurial motives. Journal of Small Business Management, 54, 7-32. 

Jiang, H., Cannella, A. A., & Jiao, J. (2018). Does desperation breed deceiver? A 
behavioral model of new venture opportunism. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 42(5), 769-796 

Jiang, H., Wang, S., Wang, L., & Li, G. (2020). Golden Apples or Green Apples? 
The Effect of Entrepreneurial Creativity on Green Entrepreneurship: A Dual 
Pathway Model. Sustainability, 12(15), 62-85. 

Karmann, T., Mauer, R., Flatten, T. C., & Brettel, M. (2016). Entrepreneurial 
orientation and corruption. Journal of Business Ethics, 133(2), 223-234 

Kibler, E., Wincent, J., Kautonen, T., Cacciotti, G., & Obschonka, M. (2019). 
Can prosocial motivation harm entrepreneurs' subjective well-being?. Journal 
of business venturing, 34(4), 608-624. 

Lehner, O. M., & Kansikas, J. (2012). Opportunity recognition in social 
entrepreneurship: A thematic meta-analysis. The Journal of 
Entrepreneurship, 21(1), 25-58. 

Lundmark, E., & Westelius, A. (2019). Antisocial entrepreneurship: Conceptual 
foundations and a research agenda. Journal of Business Venturing 
Insights, 11, e00104. 

Mantere, S., Aula, P., Schildt, H., & Vaara, E. (2013). Narrative attributions of 
entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing, 28(4), 459-473. 

Meglich. P. A., Eesley. D. T. (2011), A “Bully” in its Own China Shop: Risk 
Factors for Abusive Supervision in Small Firms. International Journal of 
Business and Social Science,2(19):11- 22  



 1401 تابستان، 2 شمارۀ ،15 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           240

Miller, D. (2015). A downside to the entrepreneurial personality?  
Entrepreneurship Theory and Practice,39 (1): 1-8 

Parker. S. C. (2012). The costs of entrepreneurship. International Journal of 
Entrepreneurial Venturing, Inderscience Enterprises Ltd, 4(4):330-350. 

Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: 
Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of research in 
personality, 36(6), 556-563. 

Qin, X., Shepherd, D. A., Lin, D., Xie, S., Liang, X., & Lin, S. (2020). The Dark 
Side of Entrepreneurs’ Creativity: Investigating How and When 
Entrepreneurs’ Creativity Increases the Favorability of Potential 
Opportunities That Harm Nature. Entrepreneurship Theory and Practice, 

Shepherd, D. A. (2019). Researching the dark side, downside, and destructive 
side of entrepreneurship: It is the compassionate thing to do!. Academy of 
Management Discoveries, 5(3), 217-220. 

Shepherd, D. A., & Suddaby, R. (2017). Theory building: A review and 
integration. Journal of Management, 43(1), 59-86. 

Shepherd, D. A., Patzelt, H., & Baron, R. A. (2013). “I care about nature, but…”: 
Disengaging values in assessing opportunities that cause harm. Academy of 
Management Journal, 56(5), 1251-1273. 

Shepherd, D. A., Wiklund, J., & Haynie, J. M. (2009). Moving forward: 
Balancing the financial and emotional costs of business failure. Journal of 
business venturing, 24(2), 134-148. 

Shepherd, D., & Haynie, J. M. (2009). Birds of a feather don't always flock 
together: Identity management in entrepreneurship. Journal of Business 
Venturing, 24(4), 316-337. 

Smith, R., & McElwee, G. (2011). After the fall: Developing a conceptual script-
based model of shame in narratives of entrepreneurs in crisis!. International 
journal of sociology and social policy. 31(1/2):91-109.  

Sober, E. (1989). Evolutionary altruism and psychological egoism. In Studies in 
Logic and the Foundations of Mathematics, 126:495-514. 

Spivack, A. J., & McKelvie, A. (2021). Measuring addiction to 
entrepreneurship. Journal of Business Venturing Insights, 15, e00212. 

Van Burg, E., & Romme, A. G. L. (2014). Creating the future together: Toward 
a framework for research synthesis in entrepreneurship. Entrepreneurship 
Theory and Practice, 38(2), 369-397. 

Wales, W. J., Patel, P. C., & Lumpkin, G. T. (2013). In pursuit of greatness: CEO 
narcissism, entrepreneurial orientation, and firm performance variance. 
Journal of Management Studies, 50(6), 1041-1069. 

Wright, K., Golder, S., & Rodriguez-Lopez, R. (2014). Citation searching: a 
systematic review case study of multiple risk behaviour interventions. BMC 
medical research methodology, 14(1), 1-8. 

https://ideas.repec.org/a/ids/ijeven/v4y2012i4p330-350.html
https://ideas.repec.org/s/ids/ijeven.html
https://ideas.repec.org/s/ids/ijeven.html


 241                   تحلیل مضمون ساز و کار محور ادبیات وجه مخرب کارآفرینی

Wright, M., & Zahra, S. (2011). The other side of paradise: Examining the dark 
side of entrepreneurship. Entrepreneurship Research Journal, 1(3), 1-7. 

Yu, J. X., Qin, L., & Chang, L. (2009). Keyword search in databases. Synthesis 
Lectures on Data Management, 1(1), 1-155. 

Yu, M. C., Wang, G. G., Zheng, X. T., & Shi, W. J. (2020). Entrepreneur 
narcissism and unethical pro-organizational behavior: an examination of 
mediated-moderation model. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 
33(1), 501-520. 

 


