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چکیده
این پژوهش ،که از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها توصیفی ـ همبستگی است به
بررسی تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین با نقش میانجیگری هوشیاری کارافرینانه بر عملکرد کسب و کار
پرداخته است .جامعه آماری پژوهش شامل  902نفر از زنان کارافرین منتخب جشنواره کارآفرینی ایرانی صاحب
کسب و کار است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده 942 ،نفر بهعنوان حجم نمونه
انتخاب شدند .دادههای الزم از طریق پرسشنامههای استاندارد جمعآوری شد .روایی و پایایی متغیرها مورد تأیید
قرار گرفت .پایایی برای هوشیاری کارافرینانه  ،4/82رفتار اخالقی  4/21و عملکرد کسب و کار  4/14به دست آمد.
تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از روش الگوسازی معادالت ساختاری و به کمک نرمافزار Smart PLS2
انجام پذیرفت .نتایج پژوهش نشان داد که رفتار اخالقی زنان کارافرین به میزان  01درصد بر هوشیاری کارافرینانه
و به میزان  04درصد بر عملکرد کسب و کار آنها تأثیر دارد .همچنین نتایج نشان داد که هوشیاری کارافرینانه به
میزان  98درصد به عنوان متغیر میانجی بین رابطه رفتار اخالقی و عملکرد ایفای نقش میکند .نتیجه گرفته شد که
عملکرد کسب و کار زنان کارافرین تحت تأثیر هوشیاری کارافرینانه و رفتارهای اخالقی آنها است که مدیران و
دستاندرکاران باید به آنها توجه ویژهای کنند.
کلیدواژهها :رفتار اخالقی ،عملکرد کسب وکار ،هوشیاری کارافرینانه ،زنان کارافرین.
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مقدمه
بیشتر پژوهشگران توافق دارند که کارافرینان زن میتوانند در توسعه اقتصادی سهم بسزایی ایفا
کنند (جانسون و همکاران .)6002 ،1در سالهای اخیر زنان در حوزه توسعه اقتصادی نقش مهم و
در حال گسترشی در زمینه کسب و کار دارند و سهم آنان در ایجاد کسب و کارها ،روند رو به
رشدی را طی کرده است (حسینزاده و همکاران .)1931 ،آمارها نشان میدهد که طی پنج سال
گذشته در جهان ،میزان تشکیل شرکتها و کسب و کارهای کارافرینانه توسط زنان دو برابر مردان
است و زنان در حال تبدیل شدن به نیرویی عظیم هم در ساختار سنتی تجارت جهانی و هم در
تجارت پیشرفته هستند (دی برون و همکاران .)6002 ،6با وجود اهمیت رو به رشد کسب و کار
زنان ،کمبود پژوهش در پدیده کارافرینی زنان بخوبی مشهود است (براش و همکاران.)6003 ،9
بنابر گزارش دیدهبان جهانی کارافرینی ،)6012( 4مشارکت زنان در کارافرینی نه تنها به توسعه
کشور منجر میشود بلکه سطح فقر را در سراسر جهان نیز کاهش میدهد .در واقع ،مشارکت زنان
در کسب و کار بهمنظور تجهیز الگوهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای رقابتی و سودآور ،بسیار
ضروری است .همچنین گزارش دیدهبان جهانی کارافرینی در سال  6012و  ،6012نشان داد که
نسبت مجموع مراحل اولیه فعالیتهای کارافرینانه مدیران زن به مرد با میزان  0/24درصد ،حائز رتبه
 ،42است .این آمارها حاکی است که عملکرد کارافرینان زن در شرکتها و جوامع با مشکالتی
روبهرو است و باید به عواملی پرداخته شود که بر عملکرد کسب و کارشان تأثیرگذار است.
یکی از عواملی که بر عملکرد کسب وکار زنان کارافرین تأثیر میگذارد ،رفتاراخالقی است.
رفتار اخالقی موضوعی مهم در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخالق کسب و کار است .زیر بنای
همه ارزشها در کسب و کار ،ارزشهای اخالقی است؛ این ارزشها به استقرار و حفظ استانداردهایی
کمک میکند که به هدایت افراد بهسوی اقداماتی تأثیر میگذارد که برای کسب و کار مطلوب
است (بهاریفر و همکاران .)1930 ،رفتار اخالقی در کسب و کار ،موضوعی مهم در جهت
دستیابی به اهداف کسب و کار شناخته شده (کینکید و همکاران )6002 ،2و راهنما و دستورالعملی
در جهت تصمیمگیری درست اقدامات کسب و کار است (یوباه اسیماه .)6014 ،2مدیریت اخالق
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خطمشیها و روشهایی برای مطمئن شدن از اجرای این رفتارهاست (سبزئی و همکاران.)1939 ،
نکتهای که وجود دارد این است که آیا عملکرد کسب و کار کارافرینان زن به صورت مستقیم
تحت تأثیر رفتار اخالقی است یا عوامل دیگری هم هست که این رابطه را تحت تأثیر قرار میدهد
در این راستا ،زی و الوی ،)6012( 1بیان کردهاند زنان کارافرین با سطح باالیی از هوشیاری
کارافرینانه میتوانند بسرعت فرصتهای مختلف کسب و کار را شناسایی کنند و به همه انواع منابع
و اطالعات در محیطهای کاری دسترسی یابند و در نتیجه موجب بهبود عملکرد کسب وکارشان
شوند .اگر چه برخی از مطالعات خارجی به هوشیاری کارافرینانه اشاره میکند (ایندرواتی و
همکاران ،)6012 ،6مطالعات بسیار کمی در این زمینه در ایران صورت گرفته است .از اینرو هدف
پژوهش ،بررسی تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد کسب و کارشان با نقش میانجی
هوشیاری کارافرینانه است که در ادامه به توضیحاتی در زمینۀ متغیرهای پژوهش پرداخته میشود.

تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین با نقش میانجیگری ...

در محیط کسب و کار شامل شناسایی و اولویتبندی ارزشها برای هدایت رفتارها و تدوین

امروزه اخالق و رفتارهای اخالقی 9در محیطهای کاری و بویژه برای مالکان کارافرین کسب
و کار مورد توجه قرار گرفته است (تریوین و همکاران .)6002 ،4مالکان کسب و کار ،کسانی
معرفی شدهاند که بهطور جدی میتوانند فراوانی و شدت رفتارهای اخالقی و غیر اخالقی کارکنان
را تحت تأثیر قرار دهند (عباسزاده و همکاران .)1934 ،رفتار اخالقی از دیدگاه هانت و همکاران

2

( ،)1323که اولین بار این مفهوم را در کسب و کار مطرح کردهاند ،شامل ترکیبی از ارزشهای
اخالقی فردی مدیران و خطمشیهای رسمی و غیر رسمی اخالقیات سازمان است .در تعریفی
دیگر ،رفتار اخالقی به انعکاس ارزشهای فرد در کسب و کار اشاره دارد که به بهبود عملکرد
فردی و شغلی منجر میشود (فرریرا.)6012 ،2
ضرورت توجه به رفتار اخالقی مدیران کارافرین کسب و کار از آنجا ناشی میشود که در
پژوهشهای پیشین ،رابطه مدیریت و رفتار اخالقی آنها ثابت شده است .در واقع اخالقی عمل کردن
مدیران از یک سو به خودشکوفایی فردی و از سوی دیگر به کارایی و اثربخشی بیشتر کارافرینان
منجر خواهد شد (کرمی و همکاران .)1932 ،رفتار اخالقی مدیران سبب میشود به میزان بسیار
1 - Xie & Lv
2 - Indrawati et al
3 - Ethical Behavior
4 - Trevino et al
5 - Hunt et al
6 - Ferreira
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چشمگیری تنشهای کاری در جهت تحقق اثربخش هدف کاهش یابد .آموزش مناسب کارکنان،
پرورش مهارتهای انسانی ،تشویق و ترغیب کارکنان به رعایت ارزشها و رفتارهای اخالقی ،تقویت
رفتارهای اخالقی توسط مدیریت ،ایجاد کمیتههای اخالقی در محیط کار ،ایجاد نظام ارزیابی
رفتارهای اخالقی در محیط کار از جمله راهکارهایی است که به تحکیم رفتارهای اخالقی در
محیط کاری منجر میشود (سبزئی و همکاران.)1939 ،
در سالهای اخیر ،مفهوم هوشیاری کارافرینانه 1به ساختار کلیدی در پژوهشهای کارافرینی
تبدیل شده است (تانگ و همکاران .)6016 ،6شناسایی و کشف فرصتها نقطه مرکزی هوشیاری
کارافرینانه است (یووای و همکاران .)6012 ،9از دیدگاه گاگلیو و کاتز ،)6001( 4هوشیاری
کارافرینانه بدان معنی است که کارافرینان میتوانند با اتکا به ادراکات حساس فردی خود هنگامی
که با فرصتهای کارافرینانه روبهرو میشوند ،بجا و درست قضاوت کنند (زی و الوی .)6012 ،در
تعریفی دیگر ،هوشیاری کارافرینانه در واقع توانایی درک و دیدن چیزهایی است که دیگران قادر
به دیدن آنها نیستند (اندرسون و اسمیت.)6002 ،2
گاگلیو و کاتز ( ،)6001بیان میکنند که زنان با سطوح باالیی از هوشیاری کارافرینانه،
هنگامی که با محیط در حال تغییری روبهرو هستند ،میتوانند بدرستی اوضاع عینی را بفهمند .آنها
میتوانند به ارزیابی در مورد محیط بازار با استفاده از روشهای جدید و انطباق اهداف خود مطابق
با وضع جدید بپردازند (زی و الوی .)6012 ،از دیدگاه تانگ و همکارانش ( ،)6016هوشیاری
کارافرینانه در سه بعد پویش و جستجو (تالش غیر معمول و مداوم در جستوجوی افکار جدید و
ایجاد آرایهای گسترده از اطالعات مرتبط) ،برقراری روابط پیوندها (دریافت و بهکارگیری
اطالعات جدید ،خالقیت و ایجاد روابط منطقی) و ارزیابی و قضاوت (ارزیابی و تخمین در مورد
اینکه آیا فرصت ویژهای از اطالعات جدید ناشی میشود) مطرح شده است (غالمی و همکاران،
.)1934
عالوه بر این در دهههای اخیر اهمیت توسعه کسب وکار زنان در دنیای کار به عنوان مالکان و
شاغالن کسب و کار در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است (پرس اورتز و همکاران.)6016 ،2
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سهم قابل توجهی دارد (براش و همکاران .)6003 ،کارافرینی زنان ،پدیدهای تعریف میشود که
در آن زنان یا گروهی از آنها ،شروع به راهاندازی و سازماندهی کسب وکار خود کنند (حسن و
المبارک .)6012 ،1در تعریفی دیگر از الوی )1332( 6زن کارافرین کسی است که بهتنهایی یا با
مشارکت یا با ارثیهای ،کاری را با خالقیّت و نوآوری به راه میاندازد یا میپذیرد و با پذیرش
مسئولیتهای اجتماعی ،اداری ،خطر مالی ،فراوردههای تازهای عرضه میکند تا در بازار خرید و
فروش بر رقیبان چیره شود (ممیز و همکاران.)1936 ،
با توجه به گسترش کسب و کارهای زنان کارافرین ،لزوم توجه به عملکرد کسب و کار آنها
نیز احساس شده است و در همین راستا با توسعه کارافرینی ،انتظار میرود تا فرصتهای اقتصادی
جدیدی بر مبنای این کسب و کارها پدید آید (پیزا جورج .)6006 ،9در پژوهش سارکر و پالت

4

( )6014بیان شده است که عوامل ضروری بر عملکرد موفق کسب وکارهای زنان دسترسی به

تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین با نقش میانجیگری ...

کسب و کارهای متعلق به زنان در نوآوری ،اشتغال و تولید ثروت در همه اقتصادهای رو به رشد

فناوری ،آموزش و انگیزش ،آزادی و امنیت اجتماعی ،ویژگی تجاری ،کمک و مقررات آسان،
حمایت خانواده و تضمین کیفیت و روبهرو شدن با خطر است .گورگیوسکی و همکارانش

2

( ،)6011نیز شاخصهایی از قبیل رشد و سودآوری ،شهرت و اعتبار ،تعادل زندگی کاری ،رضایت
خانواده و تأیید عموم جامعه را مطرح میکنند که اغلب بهعنوان اندازهگیری موفقیت عملکرد در
کارافرینی زنان استفاده شده است.
تحقیقات مختلفی در زمینه موضوع این پژوهش صورت گرفته است که در ادامه بهصورت
مختصر به برخی از آنها اشاره شده است .یدوفوت و جان )6012( 2در پژوهشی به بررسی
حساسیت اخالقی و موفقیت کارافرینان زن در دولت نیجریه پرداخته و نتیجه گرفتهاند بین عدالت
اخالقی و موفقیت کارافرینی زنان رابطه معنیداری وجود دارد و تمایل به حداقل رساندن
چالشهای اخالقی در روند کسب و کار توصیه میشود .ماچادو و همکاران )6012( 2در پژوهشی
با عنوان هوشیاری کارافرینانه ،بررسی ویژگیهای فردی کارافرینی به این نتیجه رسیدند که

1 - Hasan & Almubarak
2 - Iavoie
3 - Piazza - Qeorgi
4 - Sarker & Palit
5 - Gorgievski et al
6 - Udofot & John
7 - Machado et al
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هوشیاری کارافرینانه بهعنوان یک ویژگی فردی مهم میتواند به شناسایی فرصتهای بیشتر و در
نتیجه عملکرد بیشتر کسب و کار منجر گردد .کوی و همکاران )6012( 1در پژوهشی با عنوان اثر
تعدیلکننده تمایل خطر در هوشیاری در فکر کسب و کار و توان کارافرینی نشان دادند که
هوشیاری به افکار کسب و کار به سطح قابل توجهی از استقالل ،نوآوری ،رقابت تهاجمی منجر
میشود و سطح باالتری از تمایل به خطر را در پی خواهد داشت .در پژوهشی دیگر زی و الوی
( )6012نشان دادند که هوشیاری کارافرینانه زنان بر عملکرد کسبوکارهایشان تأثیر مثبتی دارد.
مریاک )6012( 6نیز در پژوهشی به بررسی ارتباط بین اخالق کاری ،انگیزه علمی و عملکرد
پرداخت و به این نتیجه رسید که بین اخالق کاری و عملکرد ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
شین و همکاران )6012( 9در پژوهش خود نشان دادند رهبری اخالقی مدیران ارشد بهطور قابل
توجهی پیشبینیکننده جو اخالقی و بهبود عملکرد است .استد و همکارانش ،)6019( 4در
پژوهشی نتیجه گرفتند که درک مدیریت اخالق در کسب و کارها ،مستلزم تالش و رفتارهای
اخالقی و توسعه مفهوم و ارائه آموزشهای اخالقی و ایجاد واحد اخالقی و تقویت رفتار اخالقی در
کسب وکار است .تریوین و براون )6004( 2در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مدیران برای
مدیریت بهتر کارکنان در تالش هستند تا از رفتارهای اخالقی مناسبی استفاده کنند که بر فرهنگ
سازمان تأثیرگذار باشد و به بهبود عملکرد سازمان منجر گردد .عباس زاده و همکارانش ()1934
تأثیر متغیر میانجی (جو اخالقی) را بر رابطه رهبری اخالقی با نوآوری و رفتار اخالقی کارکنان
بررسی کردند و نتیجه گرفتند که رهبری اخالقی بهصورت مثبت بر نوآوری و رفتار اخالقی
کارکنان تأثیرگذار است .اندام و همکاران ( )1934در پژوهشی با عنوان ارتباط اخالق کاری،
تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان به این نتیجه رسیدند که هوش اخالقی موجب افزایش تعهد
و مسئولیتپذیری بیشتر کارافرینان ،و در نتیجه موجب بهبود کارایی فردی و گروهی میشود.
بنابراین اخالق به عنوان عامل کلیدی در ارتقای هوشیاری و عملکرد کارافرینان نقش مهمی ایفا
میکند .در نهایت ،گل پرور و همکارانش ( )1923نیز در پژوهشی با عنوان الگوی تقویت احساس
انرژی ،توانمندی و خالقیت کارکنان از طریق رهبری اخالقی به این نتیجه رسیدند که رهبری
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1 - Cui et al
2 - Meriac
3 - Shin et al
4 - Stead et al
5 - Trevin & Brown

محیط کار میشود.
مروری بر مبانی نظری پیشین و همچنین مطالعات قبلی مرتبط با این پژوهش ،زمینه الزم ارائه
اهداف ،فرضیات پژوهش و چارچوب نظری پژوهش را فراهم ساخت .اهداف پژوهش شناسایی
تأثیر مستقیم و غیر مستقیم رفتار اخالقی بر عملکرد کسب و کار زنان کارافرین از طریق متغیر
میانجی هوشیاری کارافرینانه است .بر اساس این اهداف و متناظر با آن ،فرضیههای ذیل برای
پژوهش در نظر گرفته شده است:
فرضیه  :1رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد کسب وکارشان تأثیر دارد.
فرضیه  :6رفتار اخالقی زنان کارافرین بر هوشیاری کارافرینانه آنها تأثیردارد.
فرضیه  :9هوشیاری کارافرینانه زنان کارافرین بر عملکرد کسب وکارشان تأثیر دارد.
فرضیه  :4رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد کسب و کارشان از طریق متغیر میانجی

تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین با نقش میانجیگری ...

اخالقی در محیط کار باعث تقویت توانمندی و هوشیاری ،احساس انرژی و خالقیت کارکنان در

هوشیاری کارافرینانه تأثیر غیر مستقیم دارد.
با در نظر گرفتن این اهداف و فرضیهها ،چارچوب نظری پژوهش در قالب شکل ( )1ترسیم
شده است.
هوشیاری کارافرینانه

رفتار اخالقی

عملکرد کسب و کار
شکل  :1چارچوب نظری پژوهش

روش
پژوهش بر مبنای هدف ،کاربردی ،و از نظر گردآوری دادهها توصیفی ـ همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش ،شامل  142نفر از زنان کارافرین صاحب کسب و کار منتخب جشنواره
کارافرینی ایرانی است که در سیزدهمین همایش توسعه کارافرینی زنان ایرانی انتخاب شده بودند.
با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده 102 ،نفر از زنان کارافرین بهعنوان
نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها در پژوهش ،از پرسشنامههای استاندارد استفاده شده
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که در جدول  1تشریح گردیده است.
جدول  :1شاخص سنجش متغیرهای تحقیق
متغیر

شاخص سنجش

منبع

به خطر انداختن اعتقادات در راستای اهداف شرکت
گزارش بخشی از واقعیت به مافوق
رفتار اخالقی

بیان کردن مطالب بدون اعتقاد داشتن به آنها
شکستن سیاست شرکت به منظور کارهای ضروری

باکر و همکاران

9

()6442

مدعی در کارهایی که تاکنون آنها را انجام ندادهام.
جستجوی اطالعات جدید
نیم نگاهی در کشف افکار جدید کسب و کار
هوشیاری کارافرینانه

برقراری ارتباط بین حوزههای غیر مرتبط
حس خوب نسبت به فرصتهای بالقوه

تانگ و همکاران
()6496

قادر به انتخاب بهترین فرصتها
نسبت رشد و فروش کسب و کار
عرضه خدمات و محصوالت جدید برای جامعه
عملکرد کسب و کار

نوآوری در عرضه محصوالت و خدمات
اعتبار و شهرت کسب و کارهای زنان در جامعه

گورگیوسکی و همکاران
()6499

تعادل بین زندگی کاری و اجتماعی
رضایت خانواده از استقالل ،امنیت و قدرت

برای تحلیل دادههای پرسشنامه از شیوه الگوسازی معادالت ساختاری 6با رویکرد روش حداقل
مربعات جزئی 9و نرمافزار  Smart P.L.Sاستفاده شده است .الگوسازی معادالت ساختاری از دو
بخش الگوی اندازهگیری و الگوی ساختاری تشکیل ،و متغیرهای الگو در دو دسته پنهان و آشکار
طبقهبندی میشود که متغیرهای پنهان در سطوح مختلف به کار میرود .بخش الگوی اندازهگیری
شامل پرسشهای هر بعد ،همراه با آن بعد میشود و روابط میان پرسشها و ابعاد در این بخش
تحلیل میشود .بخش الگوی ساختاری نیز حاوی تمام سازههای الگوی اصلی پژوهش است و
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1 - Baker et al
)2 - Structural Equation Modeling (SEM
)3 - Partial Least Squares (PLS

برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از معیارهای روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد .در
این روش ،پایایی از طریق سه معیار سنجیده میشود 1 :ـ سنجش بارهای عاملی  6ـ آلفای کرونباخ
 9ـ پایایی ترکیبی .6شایان ذکر است برای سنجش بار عاملی باید بارهای عاملی همه گویهها از 0/4
بیشتر باشد .ابتدا الگوی پژوهش با  12پرسش اجرا شد که گویه  2و  12به دلیل کم بودن بار عاملی
حذف شد .با حذف این پرسشها ،الگو دوباره اجرا ،و بارهای عاملی قابل قبول استخراج شد.
نتایج بار عاملی در جدول  ،6قابل مشاهده است .نتایج مربوط به دو معیار دیگر پایایی پرسشنامه
یعنی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز در جدول  9نشان داده شده و پایایی قابل قبول ابعاد،
مشهود است.
جدول  :2نتایج متغیرهای الگوی پژوهش
متغیر

رفتار
اخالقی

هوشیاری

گویه

بارعاملی

مقدار t

Q1

4/294

98/48

Q2

4/209

66/68

Q3

4/149

00/23

Q11

Q4

4/223

34/88

Q12

4/222

Q5

4/849

2/34

Q13

4/286

64/18

Q6

4/849

93/29

Q14

4/220

39/41

Q7

4/828

1/01

Q15

4/294

98/42

متغیر
کارافرینانه

عملکرد
کسب و کار

گویه

بارعاملی

مقدار t

Q9

4/248

91/22

Q10

4/824

93/61

4/220

90/44
62/02

تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین با نقش میانجیگری ...

میزان همبستگی و روابط میان آنها در این مرحله ارزیابی میشود (کلینه.)6010 ،1

روایی پرسشنامه از طریق دو معیار روایی همگرا و واگرا و با استفاده از روش حداقل مربعات
جزئی بررسی شد .روایی همگرا نشاندهنده میزان توانایی شاخصهای یک بعد در تبیین آن بعد
است و بهمنظور روایی واگرای قابل قبول ،سازههای الگوی پژوهش باید همبستگی بیشتری با
پرسشهای خود داشته باشد تا با سازههای دیگر (هالند .)1333 ،9روایی همگرا از طریق معیار
میانگین واریانس استخراج شده 4بررسی شده است که در صورت بیشتر شدن این معیار از ،0/4
روایی همگرای ابزار اندازهگیری تأیید میشود .طبق جدول  ،9تمام مقادیر روایی همگرای مناسب
1 - Kline
)2 - Composite Reliability (CR
3 - Hulland
)4 - Average Variance Extracted (AVE
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پرسشنامه را نشان میدهد.
فورنل و الرکر ( )1321برای بررسی روایی واگرا ،مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج
شدۀ هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها را پیشنهاد کردهاند .همانطور که در ماتریس
زیر (جدول  )9مشاهده میشود ،مقادیر قطر اصلی ماتریس (جذر ضرایب  AVEهر سازه) از
مقادیر کم (ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر) بیشتر است که این موضوع بیانگر
قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها است.
جدول  :3نتایج پایایی و روایی ابزار اندازهگیری پژوهش
متغیرها
هوشیاری کارافرینانه

هوشیاری

رفتار

عملکرد

کارافرینانه

اخالقی

کسب و کار

9

رفتار اخالقی

4/013

9

عملکرد کسب و کار

4/422

4/238

9

پایایی

آلفای

ترکیبی

کرونباخ

4/296

4/223

4/828

4/212

4/164

4/216

4/862

4/134

4/142

AVE

یافتهها
نتایج آماری جمعیتشناختی پاسخدهندگان در زمینه سن نشان داد که  13درصد
پاسخدهندگان کمتر از  90سال 42 ،درصد بین  90تا  40سال و  92درصد بیش از  40سال
داشتهاند .در زمینه تحصیالت 2 ،درصد زیردپیلم 62 ،درصد دپیلم 14 ،درصد کاردانی 46 ،درصد
کارشناسی 16 ،درصد کارشناسی ارشد و  6درصد دارای مدرک دکترا بودند .همچنین در زمینه
تجربه کاری  46درصد کمتر از  2سال 92 ،درصد بین  2تا  10سال 14 ،درصد بین  10تا  12سال،
 2درصد بیش از  12سال تجربه کاری داشتهاند .همچنین با توجه به نوع فعالیت 62 ،درصد در
بخش خدمات 42 ،درصد آن در بخش تولیدی و  62درصد آنان در بخش صنعتی فعال بودند.
روابط میان متغیرها با استفاده از مدل ساختاری 1در روش  PLSبررسی شد که در دو حالت
اعداد معناداری و تخمین استاندارد نتایج درج شد .در ابتدا برای تأیید فرضیههای پژوهش از فرمان
 Bootstrappingنرمافزار  Smart PLSاستفاده شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشان
میدهد (شکل  .)6وقتی مقادیر  tدر بازه بیشتر از  +1/32و کمتر از  -1/32باشد ،بیانگر معنادار
بودن آن عامل و متعاقباً تأیید فرضیههای پژوهش است .همانگونه که در شکل  6مشخص است،
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1 - Structural Model

پژوهش است.
Q7

Q9

Q10

Q6

13.812 9.494 19.688 13.298

3.696

هوشیاری
کارآفرینانه

5.021

Q11
Q12

Q1
14.554
28.460

Q13

25.975
31.097

Q14

عملکرد کسب و
کار زنان

5.924

رفتار اخالقی

17.089

17.576
22.227
44.830
30.755
6.390

Q2
Q3
Q4

تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین با نقش میانجیگری ...

ضرایب  tبین سه سازه اصلی پژوهش همگی بیش از  1/32است که مبین پذیرش فرضیههای

Q5

Q15

شکل  :2اجرای الگو در حالت اعداد معناداری

بعد از تخمین استاندارد با استفاده از نرمافزار ،رابطه علت و معلولی بین متغیرها سنجیده شد.
همانطور که در شکل ( 9اجرای الگو در حالت تخمین استاندارد) نمایان است ،رابطه سه سازه
اصلی پژوهش معنیدار و مستقیم است.
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Q7

Q9
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0.751 0.737 0.857 0.780

هوشیاری
کارآفرینانه

0.362

0.494

Q11
Q12

Q1
0.824
0.886

Q13

0.872
0.864

Q14

عملکرد کسب و
کار زنان

0.459

رفتار اخالقی

0.810

0.815
0.841
0.901
0.863
0.751

Q2
Q3
Q4
Q5

Q15

شکل  :3اجرای الگو در حالت تخمین استاندارد

نتایج فرضیههای پژوهش به صورت خالصه در جدول  ،4نشان داده شده است:
جدول  :4نتیجه آزمون فرضیهها
فرضیهها
فرضیه  :9رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد
کسب و کارشان تأثیر دارد.
فرضیه  :6رفتار اخالقی زنان کارافرین بر هوشیاری
کارافرینانه تأثیر دارد.
فرضیه  :3هوشیاری کارافرینانه زنان کارافرین بر
عملکرد کسب و کارشان تأثیر دارد.

مقدار t

ضرایب مسیر

نتیجه آزمون

4/160

4/041

تایید

4/469

4/010

تایید

3/212

4/326

تایید

فرضیه  :0رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد
کسب و کارشان از طریق متغیر میانجی هوشیاری
کارافرینانه تأثیر غیر مستقیم دارد.
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92/44

4/982

تایید

ضریب معناداری این مسیر  ،2/364و از مقدار  1/32بیشتر است ،این فرضیه در سطح اطمینان 32
درصد تأیید میشود؛ یعنی با افزایش رفتار اخالقی زنان کارافرین ،عملکرد کسب وکار نیز افزایش
مییابد .ضرایب استاندارد شده این رابطه نشان میدهد رفتار اخالقی زنان کارافرین 0/423 ،درصد
از متغیر عملکرد کسب وکار را تببین میکند.
فرضیه  :6رفتار اخالقی زنان کارافرین بر هوشیاری کارافرینانه آنها تأثیر دارد .از آنجا که
ضریب معناداری این مسیر  ،2/061و از مقدار  1/32بیشتر است ،این فرضیه در سطح اطمینان 32
درصد تأیید میشود؛ یعنی با افزایش رفتار اخالقی زنان کارافرین ،هوشیاری کارافرینانه آنها نیز
افزایش مییابد .ضرایب استاندارد شده این رابطه نشان میدهد رفتار اخالقی زنان کارافرین،
 0/434درصد از متغیر هوشیاری کارافرینانه را تببین میکند.
فرضیه  :9هوشیاری کارافرینانه زنان کارافرین بر عملکرد کسب و کارشان تأثیر دارد .از آنجا

تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین با نقش میانجیگری ...

فرضیه  :1رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد کسب و کارشان تأثیر دارد .از آنجا که

که ضریب معناداری این مسیر  ،9/232و از مقدار  1/32بیشتر است ،این فرضیه در سطح اطمینان
 32درصد تأیید میشود؛ یعنی با افزایش هوشیاری کارافرینانه زنان کارافرین ،عملکرد کسب و
کار نیز افزایش مییابد .ضرایب استاندارد شده این رابطه نشان میدهد هوشیاری کارافرینانه زنان
کارافرین 0/926 ،درصد از متغیر عملکرد کسب و کار را تببین میکند.
فرضیه  :4رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد کسب و کار از طریق متغیر نقش میانجی
هوشیاری کارافرینانه آنها تأثیر غیر مستقیم دارد .از آنجا که ضریب معناداری این مسیر  ،12/22و
از مقدار  1/32بیشتر است ،این فرضیه در سطح اطمینان  32درصد تأیید میشود؛ یعنی با افزایش
اثر میانجی هوشیاری کارافرینانه بر رابطه رفتار اخالقی زنان کارافرین و عملکرد کسب وکارشان،
این رابطه به میزان  0/122درصد افزایش می یابد.
برازش الگو :ارزیابی برازش کلی الگو با استفاده از شاخص نیکویی برازش  GOFانجام
پذیرفت که برای محاسبه آن از دو شاخص میانگین  Communalityو R2استفاده شده است.
نیکویی برازش برای الگو  0/20به دست آمده که از حداقل قابل قبول ( )0/92بیشتر است .بنابراین،
الگوی پژوهش برازش مناسبی دارد.
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جدول  :5مقادیر  CommunalityوR2
متغیر

هوشیاری کارافرینانه

رفتار اخالقی

عملکرد کسب و کار

Communality

4/296

4/212

4/862

R2

4/600

----

4/444

= 0.50

√ =GOF

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد کسب وکارشان
انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که عالوه بر تأیید فرضیه اصلی ،که تأثیر رفتار اخالقی زنان
کارافرین بر عملکرد کسب و کار را نشان داد ،فرضیات فرعی پژوهش نیز از قبیل تأثیر رفتار
اخالقی زنان کارافرین بر هوشیاری کارافرینانه ،هوشیاری کارافرینانه زنان کارافرین بر عملکرد
کسب وکارشان و همچنین اثر میانجی هوشیاری کارافرینانه بر رابطه بین رفتار اخالقی زنان
کارافرین و عملکرد کسب وکارشان نیز تأیید شد.
تأیید فرضیه اول پژوهش نشان داد رفتار اخالقی زنان کارافرین بر عملکرد کسب و کارشان
تأثیر مثبت و معناداری دارد .رفتار اخالقی زنان کارافرین موجب کاهش چشمگیر تنشها و موفقیت
در تحقق اثربخش اهداف کارافرین میشود و عواملی مثل آموزش مناسب کارکنان ،پرورش
مهارتهای انسانی ،تشویق و ترغیب کارکنان به رعایت ارزشها و رفتارهای اخالقی و ایجاد نظام
ارزیابی رفتارهای اخالقی به تحکیم رفتارهای اخالقی و در نتیجه بهبود سطح عملکرد کسب و
کارشان منجر میشود .در این راستا نتایج پژوهشهای یدوفونت و جان ( ،)6012ماچادو و همکاران
( ،)6012مریاک ( ،)6012شین و همکاران ( ،)6012استد و همکاران ( ،)6019تریوین و براون
( )6004و عباسزاده و همکاران ( )1934با این پژوهش است که بیان کردند رفتارهای اخالقی
مدیران مرد و زن از یک سو بر رفتارهای کارکنان تأثیرگذار است و از سوی دیگر باعث رشد
عملکرد کسب و کار میگردد.
نتیجه فرضیه دوم پژوهش نشان داد که رفتار اخالقی زنان کارافرین بر هوشیاری کارافرینانه
آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد .وجود رفتارهایی که به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک
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میکند که برای کسب و کار مطلوب است و به کارهای درست و صحیح منجر میشود ،باعث
ایجاد جوی مناسب و خالق بین اعضای شرکت میگردد که در آن اعضا فرصتهای کارافرینانه

که با تقویت رفتارها و ارزشهای اخالقی ،احساس انرژی و توانمندی کارکنان ،میتوان شاهد بهبود
سطح هوشیاری و توانمندی و نوآوری کارکنان باشیم .همچنین پژوهش اندام و همکاران ()1934
که نتیجه گرفتند اخالق به عنوان عامل کلیدی در ارتقای هوشیاری و عملکرد کارافرینان نقش
مهمی ایفا میکند و معیارها و ارزشهای اخالقی موجب افزایش تعهد و مسئولیتپذیری بیشتر
کارافرینان ،و در نتیجه موجب بهبود کارایی فردی و گروهی میشود ،تأییدی بر یافته این فرضیه
است.
نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که هوشیاری کارافرینانه زنان کارافرین بر عملکرد کسب
و کارشان تأثیر مثبت و معناداری دارد .زنان کارافرین با سطوح باالیی از هوشیاری کارافرینانه
هنگامی که با بازار دائماً در حال تغییر روبهرو میشوند بدرستی وضع عینی را درک میکنند و به
ارزیابی در مورد محیط بازار با استفاده از روشهای جدید میپردازند و به دلیل انعطافپذیری زیاد،

تأثیر رفتار اخالقی زنان کارافرین با نقش میانجیگری ...

بیشتری را شناسایی میکنند .در این راستا نتایج پژوهش گلپرور و همکارانش ( )1923نشان داد

اهداف خود را با وضع جدید منطبق میکنند .در این راستا ،پژوهشهای زی و الوی ( )6012و کوی
و همکاران ( )6012که نتیجه گرفتند هوشیاری کارافرینانه نسبت به افکار کسب و کار به سطح
قابل توجهی از استقالل ،نوآوری ،رقابت تهاجمی و سطح باالتری از تمایل به خطر منجر میشود و
در نتیجه بهبود سطح عملکرد را در پی خواهد داشت ،تأییدی بر این یافته است.
نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان میدهد که هوشیاری کارافرینانه نقش میانجی بین رفتار
اخالقی زنان کارافرین و عملکرد کسب و کارشان دارد .همانطور که بیان شد ،رفتارهای اخالقی
مناسب بین صاحبان و مدیران شرکتها از یک سو میتواند باعث بهوجود آوردن جو مشارکتی و
جو مبتنی بر اعتماد بین اعضای شرکت شود و از سوی دیگر با ایجاد چنین جوی ،فضای خالقیت
و کارافرینی رشد پیدا میکند و اعضای شرکت نسبت به فرصتهای کسب و کار حساستر میشوند
و هوشیاری کارافرینانه بیشتری از خود نشان دهند .در نتیجه هنگامی که افراد با هوشیاری
کارافرینانه بیشتری باشند ،فرصتهای کسب و کار بیشتری شناسایی میشود و مورد بهرهبرداری قرار
میگیرد که این امر موجب سودآوری و عملکرد بیشتر شرکتها میشود .نتیجه پژوهش یدوفوت و
جان ( )6012مبنی بر تأثیر رفتارهای اخالقی بر هوشیاری و موفقیت کارافرینان زن نیز تأییدی بر
یافته این فرضیه است.
در نهایت بر اساس نتایج پیشنهاد میشود تا زنان کارافرین صاحب کسب و کار به معیارها و
ارزشهای اخالقی از قبیل پایبند بودن به اعتقادات ،دستیابی به واقعیت و امید در شرکت خود توجه
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بیشتری کنند زیرا توجه به این معیارها و دیگر ویژگیهای اخالقی میتواند به بهبود هوشیاری و
شناسایی فرصتهای کارافرینانه بیشتر در راستای بهبود عملکرد شرکت منجر گردد .همچنین
پیشنهاد میشود تا زنان کارافرین بهطور مرتب در جستجوی دانش جدید در راستای کشف
فرصتهای کارافرینانه باشند .این امر میتواند با اجرای دورههای آموزشی کارافرینی شکل بگیرد تا
هوشیاری زنان کارافرین در شکار فرصتها بیشتر شود و فرصتهای مناسب و سودآور برای شرکت
مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
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