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چکیده
هدف این پژوهش تبیین نقش مهارت سیاسی کارآفرینان بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی با تاکید بر نقش میانجی
گرایش به کارآفرینی و رهبری اخالقی می باشد .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها توصیفی-
همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش  020شرکت فعال در صنایع غذایی و آشامیدنی شهرک شمس آباد در استان تهران بود
که در آن از سه پرسشنامه استاندارد مقیاس مهارت سیاسی کارآفرینان ،مقیاس گرایش به کارآفرینی ،مقیاس رهبری اخالقی و
مقیاس عملکرد شرکت استفاده شد .برای تحلیل داده ها از مدل معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده گردید.
نتایج نشان داد مهارت سیاسی کارآفرینان تاثیر مثبت و معنی داری بر گرایش کارآفرینی و رهبری اخالقی دارد و گرایش به
کارآفرینی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شرکت دارد .در این پژوهش تاثیر رهبری اخالقی بر عملکرد شرکت معنی دار به
دست نیامد .نتایج همچنین بیانگر نقش میانجی گرایش به کارآفرینی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت می
باشد ،اما نقش میانجی رهبری اخالقی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت تایید نشد .بر این اساس با تقویت
مهارت سیاسی کارآفرینان میتوان گرایش به کارآفرینی آنها را ارتقاء داد و در نهایت به عملکرد باالتر شرکت دست یافت.
واژههای کلیدی :ارزیابی مهارت سیاسی کارآفرینان ،عملکرد شرکت ،گرایش به کارآفرینی ،رهبری اخالقی.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین مفاهیم مورد بحﺚ در
پژوهشهای مدیریتی است و بدون شﻚ مهمترین معیار
سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید
(مورگان و استرانگ .)0113 ، 0از ساال  0191باا توجاه باه
پویاتر شدن و عدم اطمینان محیطی در سازمانهاا ،توجاه و
عالقه به سیاستهای ساازمانی گساترش یافت و ساازمانها
1- Morgan & Strong

نویسندة عهدهدار مکاتبات :مریم طهرانیm.tehrani@khu.ac.ir

برای اینکه بتوانند در چنین محیطهایی اثربخش ظاهر شوند
به افرادی (کارآفرین) با مهارتهای سیاسی نیاز دارند (فریاز
و همکاران .)0119، 0مهارتهای سیاسی کارآفرینان ترکیبی
از شایستگیهای اجتماعی ،رفتاری ،شناختی و تأثیر گاذاری
هستندکه انجام فرآیندهای آگاهانه را شامل میشاوند .افاراد
دارای این مهارت ،آنچنان رفتار ماینمایناد کاه فرآینادهای
2- Ferris, G.R
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بین خود و افراد سازمان را به سمت هدف محاوری متمایال
مینمایند .باه عقیاده مینتزبار  )0191( 3سیاسای باودن
سازمانها یﻚ واقعیت اجتنابناپذیر است ،پس الزم است که
افراد توانایی ترغیب ،نفاو ،،کنتارل و مادیریت دیگاران را از
طریق سیاست داشته باشاند .مینتزبار از ایان تواناایی باا
عنوان مهارتهای سیاسی یاد مایکناد .افارادی کاه چناین
مهارتی را دارناد ،قادرناد رفتارهاای اجتمااعی را باه خاوبی
تفسیر کرده و رفتارهای تأثیرگذاراناه بیشاتری کاه مناساب
شرایط موجود میباشد ،از خود به نماایش بگذارناد (یزدانای
زیااارت و همکاااران .)0313،جوامااع دانشااگاهی و علماای
معتقدند سازمانها ماهیتی سیاسی دارند و در نتیجاه فار
میشود که اثربخشی و موفقیت شغلی و عملکرد در ساازمان
عالوه بر داشتن هوش و پشاتکار ،باه عناصار دیگاری مانناد
زرنگی ،زیرکی اجتماعی و موقعیت یا همان مهاارت سیاسای
بستگی دارد .همچنین نگرش سیاسی به ساازمانهاا معتقاد
است که افراد جهت موفق شدن و ماندن و بقااء در ساازمان
باید دارای اراده سیاسی و نیز مهارت سیاسی باشند (فریاز و
همکاران.)0112 ،
گرایش به کارآفرینی مدت زیادی است که با موفقیت کساب
و کار ارتباط پیدا کرده است (دیویس و همکااران )0101،0و
بسیاری از مدیران آن را عاملی حیاتی و اساسای در رسایدن
بااه موفقیات سااازمان و در نتیجااه بهبااود عملکاارد سااازمان
میدانند ،چرا که مطالعات چناد جانباهای نشاان مایدهناد
سازمانهایی که سطوح باالیی از رفتارهای کارآفرینانه دارناد
بااه خصااو در محاایطهااای پویااا و رقااابتی در بهبااود
عملکردشان موفق تار هساتند ( پیتار و واتارمن.)0190 ، 2
محققین مختلف بر این باورند که سطح گرایش به کارآفرینی
یﻚ سازمان ،عملکرد سازمانی ،مزیتهای رقابتی و در نهایت
سودآوری آن را بهبود میبخشد .نتیجه مطالعهای که توساط
دیویس و همکااران ( )0100انجاام شاد تاأثیر مهاارتهاای
سیاسی بر گرایش به کارآفرینی دانشجویان را نشان داد.
از طرف دیگر هر سازمانی برای انجاام اماور ساازمانی خاود،
عااالوه باار معیارهااای سااازمانی و قااانونی ،بااه مجموعااهای از

3 -Henry Mintzberg
4- Davis et al.
5- Peters and Waterman

رهنمودهای اخالقی و ارزشی نیاز دارد که آن را در رفتارها و
اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحادت رویاه را
در حرکت به سوی شیوه مطلاوب جمعای و عماومی میسار
سازد .نتیجه مطالعه آندره گیل ( )0100نشان داد در زمینه
رهبری ،اخالق و طرز تفکر سیاسی متقابال باه تنهاایی تااثیر
گذار نخواهد بود ،بلکه باید درکنار هم به کاار گرفتاه شاوند.
همچنین رهبری اخالقی مدیران و ایجاد یﻚ محیط اخالقای
در سازمان میتواند تاثیر به سزایی بر عملکرد سازمان داشته
باشد (برمن .)011 ،9از این جهات رهباری اخالقای در کاار
موجب جلوگیری از فساد ،تقلب ،سوء مدیریت ،تعهد شاغلی
و رضاایت شاغلی مایشاود و در نهایات بار بهباود عملکارد
سازمان تاثیرگذار خواهد بود (دیانهان و همکاران.)0102 ،9
در صنعت مواد غذایی و آشاامیدنی کشاور باه علات حراور
طیف گستردهای از تولیدکنندگان فعال ،رقابتپذیری بسایار
باالیی وجود دارد و در عین حال در این صانعت باه واساطه
ارتباط مستقیم با سالمت مصرفکنندگان ارزیابیهای جدی
و دقیقی از عملکرد میبایست وجود داشته باشد .لاذا رقابات
باال و لزوم توجه بسیار زیاد به انتظاار مشاتریان ،کارآفریناان
این صنعت را ملزم می کند تا حساسیت و تمرکز بااالیی بار
بهبود عملکرد واحد تولیدی خود داشته باشند .لاذا ،در ایان
پژوهش به سواالت ،یل پرداخته مایشاود :مهاارت سیاسای
کارآفرینان چه تاثیری بر عملکرد شرکتهای فعال در زمینه
صاانایع غااذایی و آشااامیدنی داردا و آیااا مهااارت سیاساای
کارآفرینان از مسیر گرایش به کارآفرینی و رهباری اخالقای
بر عملکرد شرکت تاثیر گذار استا.
 -2پیشینه پژوهش

 مهارت سیاسی کارآفرینان:1

ماهیت و ساختار مهارت سیاسی در قرن بیستم توسط ففار
( )0190به ادبیات علوم سازمانی اضافه شد کاه ایان کاار باا
تحقیق مستقل انجاام شاده توساط میتنزبار ) 0193 ( 01
مشترک بود .مینتزبر مهارت سیاسای را شایساتگی ماورد
نیاز برای موفقیت شغلی معرفی میکناد کاه شاامل اعماال

6- Andréa Gill
7- Berman, E. M
8- Dianhan et al.
9- Pfeffer
10- Mintzberg
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نفو ،از طریاق ترغیاب ،دساتکاری و ماذاکره اسات (فریاز و
همکاران .)0112 ،00به گفته جنتری  00و همکاران ()0103
مهارت سیاسی عبارت است از توانایی درک و فهام اثاربخش
دیگران در محیط کار و استفاده از چنین دانشی برای تحات
تأثیر قرار دادن و نفو ،بر آنها ،به منظور دستیابی باه اهاداف
فردی و یا سازمانی .مهاارت سیاسای کارآفریناان سااختاری
بین فردی است که متشکل از اساتعداد اجتمااعی و تواناایی
برقراری ارتباط خوب میباشد و اعتماد ،صداقت و حقیقت را
القا میکند .مهارت سیاسای شاامل :هوشایاری اجتمااعی،03
مهارت نفو ،بین فردی ،00توانایی شبکه ساازی 02و صاداقت
آشکار  0میباشد (فریز و همکاران.)0111،

 -گرایش به کارآفرینی:

بااه کااارآفرینی بااا شاااخ هااای نااوآوری ،01پیشااگامی،00
ریسﻚپاذیری ،00رفتاار تهااجمی ،03اساتقالل  00معرفای
میشود.

 رهبری اخالقی:اخالق سازمانی عبارت است از :مقررات استانداردها ،کادها و
یا اصولی که دستورالعملهای الزم بارای رفتارهاای درسات
اخالقی وجادانی و همچناین درساتکاری در شارایط خاا
سازمانی را فراهم مای ساازند .رفتارهاای غیراخالقای شاامل
تمامی اقداماتی است که به برخورد غیرمنصافانه باا دیگاران
منجر میشود ،خواه این رفتارها قاانونی یاا غیرقاانونی باشاد
(ولز و اسپینکز .)011 ،02منظاور از رهباری اخالقای نماود
رفتار مناسب هنجاری از طریق رفتار شخصای و رواباط باین
فردی و ترویج چنین رفتارهایی در پیروان از طریق ارتباطات
دو جانبه ،تشویق و تصمیمگیری است (براوان  0و همکااران،
 .)0112از دیاادگاه کالشااون و همکاااران )0100( 09رهبااری
اخالقی شامل جهت گیری مردمی ،عدالت ،تساهیم قادرت،
ثبات سازمان ،رهنمودهای اخالقی ،وضاوح نقاش و صاداقت
میباشد.

کارآفرینی روش اندیشیدن ،استدالل و اقدام اسات کاه روی
شناسایی و بهره برداری فرصتهای کساب وکاار تمرکاز دارد
(لینچ ) 90 :0319 ،09و یﻚ فرایند سطح سازمانی پویاسات
که صرف نظر از اندازه و نوع سازمان قابلیات کااربرد در هار
سااازمانی را دارد و بااه درگیااری شاارکت در فعالیااتهااای
کارآفرینانه اشاره دارد (المپکین ودس .)011 ،09اولین متغیر
متغیر پیش بین کارآفرینی انگیزه پیشرفت می باشد .انگیازه
پیشرفت عبارت اسات از آرزو بارای پیشای گارفتن در یاﻚ
رفتار ویژه که آن رفتار ویژه ،به صاورت ماالک یاا معیاار در
آمده باشد (لطفی عظیمی و همکاران .)0312 ،بر این اساس
اگر یﻚ شرکت در محصوالت و خدمات خاود دامماا ناوآوری
داشاته باشاد و محصاوالت و خاادمات جدیادی اراماه دهااد،
ریسﻚ پذیر باشد و همچنین رفتار فعاالنهای از خاود نشاان
دهد این شرکت گارایش باه کاارآفرینی دارد (دیاویس 01و
همکاران )0100،و زمانی که بتواند منابع را به سمت جایگااه
جدیدی در بازار حرکت دهد ،از مزیات پیشاگامی برخاوردار
است (لینچ .)0319 ،به زعم المپکین و دس (  )011گرایش

عملکرد در لغت به معنای حالت یا کیفیت کارکرد میباشد و
به چگونگی انجام عملیات شرکت اشاره میکند ،عملکارد باه
معنای تمام فعالیتهای شرکت جهت رسیدن باه اهاداف باا
اسااتفاده از منااابع موجااود و شاایوهای کارآمااد ماایباشااد
(دفت .)0110،09تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشااهده
شده با روند گذشاته ،رقباا و یاا متوساط صانعت ،باازخورد
مناسبی را جهت تصمیمگیری و انجام فعالیتهای آتی فاراهم
می آورد .به همین دلیال یکای از مهمتارین اهاداف تماامی
شرکتها در طول زمان ،بهبود مساتمر عملکارد باوده اسات
(فاایو و همکاااران .)0310 ،هااولی )0113(01مولفااههااای

11- Ferris
12 - Gentry
13 - Social consciousness
14- Interpersonal influence skill
15 -Networking Ability
16- Candid honesty
17- Lynch
18- Lumpkin
19- Davis,P

20- Innovation
21- pioneer
22- Risk taking
23 -Aggressive behavior
24- Independence
25 -Wells Barron & Spinks Nelda
26- Barron, R.A.
27- Kalshoven
28- Daft
29-Hooley

 -عملکرد شرکت:
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عملکرد شرکت را در ساه دساته عملکارد مشاتری ،باازار و
مالی ،آلبرت و نورا  )0119(31در سه دسته سهم بازار ،میزان
رشد فروش ،نرخ بازگشت اندازه گیری معرفی مینماید .یافته
هااای پژوهش ای نودراپاااتی  )011 (30نشااان م ایدهااد کااه
سیستمهای ارزیابی عملکرد اگر به درستی طراحی و به اجرا
گذاشته شوند ،به سبﻚ مدیریتی پیش کنش و پویا منجار و
به نوبه خود باعﺚ بهبود عملکرد سازمانی میشود.
مالتیﻚ )0102( 30عملکرد سازمانها را تابعی از ساه معیاار
معرفی مینماید:
 )0عملکرد مالی و بازار
 )0عملکردکیفیت
 )3عملکرد نوآوری

سهامداران )...را از طریق گفت وگو ،مذاکره ،چانه زدن ،توجه
به منافع گروههای مختلف و مشورت ،حال مایکناد .چناین
سازمانهایی دارای ویژگایهاایی نظیار تعهاد مناابع ،انجاام
ریسﻚ های مرتبط باا تخصای مناابع جهات دساتیابی باه
نوآوری و بهبود سهم بازار هستند (کانگ و همکاران.)010 ،
نتااایج مطالعااه کانااگ و همکاااران )010 ( 30و دیااویس و
همکاران ( )0100نیز تأثیر مهارتهای سیاسی بر گرایش باه
کارآفرینی را نشان میدهد .با توجه به استدالل فاوق فرضایه
زیر ارامه میشود:
فرضاایه اول :مهااارت سیاساای کارآفرینااان باار گاارایش بااه
کارآفرینی آنها تاثیر مثبت و معنیدار دارد.

 -مهارت سیاسی کارآفرینان و رهبری خالقی:

تجربیات نظری و عملای نشاان مایدهاد افاراد برخاوردار از
مهارتهای سیاسی باالتر نسبت به افارادی کاه مهاارتهاای
کمتری دارند ،در راستای بهرهبرداری از فرصتهاای موجاود،
توسعه کسب و کار و ناوآوری در فعالیاتهاای تجااری خاود
تمایااال بیشاااتری دارناااد (تاااوچر 33و همکااااران.)0100 ،
کارآفرینان موفق ،تعامالت اجتماعی و سیاسی بهتری با افراد
مختلف (همکاران ،رقبا ،مقاماات دولتای) خواهناد داشات و
مهارت سیاسی را برای به دست آوردن منابع و اطالعاتی کاه
باعﺚ رشد وتوسعه و ورود به عرصههاای جدیاد ،باه خادمت
میگیرد (فریاز و همکااران .)0119 ،زماانی کاه یاﻚ بنگااه
اقتصادی توسط فردی با مهارت سیاسی باال هدایت میشاود،
جسور و تهاجمی است و نوآوری ،ابتکارعمل و ریسﻚپاذیری
ازجمله استراتژیهای آن محسوب میشود و چناین بنگااهی
بر شناسایی فرصت هاا ،ارزیاابی و بهاره بارداری از آن تاکیاد
میکند ،اما شرکتهای منفعل چنین ویژگایهاایی را ندارناد
(توچر و همکااران .)0100 ،در ادبیاات ساازمان و مادیریت،
رفتار سازمانی مطلوب یا همان مهارت سیاسای ،یاﻚ فرایناد
طبیعی در سازمان است که به وسیله آن تعاار و اخاتالف
باین گااروههای اذینفع (مشااتریان ،جامعااه ،دولاات ،کارکنااان،

از دیدگاه براس )0110(32مهارت سیاسی کارکردن با دیگران
را تسهیل میکند ،مزایای شهرت را بارای فارد افازایش مای
دهد و به طور مطلوبی بر واکنشهای دیگران اثر مایگاذارد.
شهرت برای رهبری مهم است ،زیارا تأثیرگاذاری مثبات بار
دیگران یکی از شایستگیهای اولیه رهباری ماثثر اسات ،در
نتیجه مهارت سیاسی ،هوشایاری اجتمااعی ،انعطاافپاذیری
رفتاری و سازگاری الزم را فراهم میکند برای این کاه رهبار
به طور مثثر به نیازها و خواستههای دیگران توجه کناد و بار
واکاانشهااای کاااری و رفتااار آنهااا اثاار گااذارد (ایهااران 3و
همکاران.)0110،
از سوی دیگر مهارت سیاسی و رهبری اخالقای دو امار مهام
در سازمان میباشند و علیرغم تفاوتهایی کاه باین ایان دو
وجود دارد ،اما هر دو ساختار بار رفتاار مناساب باین فاردی
تاکید دارند .رهبری اخالقای بار روی انجاام کارهاایی کاه از
لحاظ قانونی مناساب باشاد تمرکاز مایکناد ،در حاالی کاه
مهارتهای سیاسی بر روی دانستن اینکه چه چیزی از لحاظ
هنجاری مناسب است و چگونگی تطبیق توانااییهاا باا ایان
هنجارها متمرکز اسات .بناابراین ،مهاارت هاای سیاسای بار
ادراکات تابع رهبری اخالقی تاثیر میگذارد .افرادی که تمایل
دارنااد نشاااندهنااد اخااالقماادار هسااتند ممکاان اساات از
هنجارهای اخالقی ناآگاه باشند و به طاور ناخودآگااه آنهاا را
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نقو کنند ،در حالی کاه افاراد دارای مهاارتهاای سیاسای
آگاهی فراوانی از این هنجارهاا دارناد و تواناایی مطابقات باا
39
اینگونه هنجارها را در خود ایجاد می کنند (پااوول هااروی
 .)0100،این امر سبب میشود ادراک زیردستان از اثربخشی
رهبری نیز به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کند (داگاالس و
آمتر .) 0110 ، 39در نهایت نتایج پاژوهش تاماارا )0109( 31
نیز نشان میدهد که مهارت سیاسی رهبر با رهبری اخالقای
رابطه مثبت و معنایدار دارد کاه باه طاور مساتقیم و قابال
توجهی به محیط اخالقی سازمان مرتبط است .بر این اساس
فرضیه زیر توسعه می یابد:
فرضیه دوم :مهارت سیاسی کارآفریناان بار رهباری اخالقای
تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت:رابطه بین گرایش به کاارآفرینی و عملکارد ساازمانی ،بارای
چند دهه موضوع بحﺚ و مناظرات قابل توجهی بوده اسات و
پژوهشگران کارآفرینی تالش کردهاند با تحقیق درباره رابطاه
بین گرایش به کار آفرینی و عملکرد سازمانی ،ارتباط ایان دو
مفهوم را تشریح کنند (لای 01و همکااران0111 ،؛ هااگس و
مورگان0119 ،00؛ تودورویاﻚ0112 ،00؛ لاومپکین و دس،03
 .)0110فراگیری و اساتفاده از داناش از فعالیاتهاای مهام
بنگاههایی هستند که سطوح باالیی از گرایش باه کاارآفرینی
را دارند و بنگاههای برخاوردار از داناش بیشاتر در خصاو
مشتری ،رقبا و بازار ،عملکرد بهتاری در کساب و کاار خاود
دارند .گرایش به کارآفرینی عالوه بر اثر مثبات بار عملکارد و
رشد شرکتهاای کوچاﻚ و متوساط ،باا تساهیل دسترسای
مالکان به اطالعات مناسب و به موقع ،تشخی فرصاتهاا را
سادهتر مینمایاد (تاتکاه و همکااران .)0119،00المپگاین و
همکاران ( )0111معتقد است بین گارایش باه کاارآفرینی و
عملکرد همبستگی تقریبا زیادی وجود دارد و عوامل داخلی و
محیطی از جمله زمیناه فرهنگای نیاز در ایان رابطاه ماوثر

37- Paul Harvey
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43 - Lumpkin & Dess
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هستند .بر این اساس فرضیه زیر نیز توسعه مییابد:
فرضیه سوم :گرایش به کارآفرینی بر عملکارد شارکت تااثیر
مثبت و معنادار دارد.

 رهبری اخالقی و عملکرد شرکت:پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها و افزایش میزان کارهاای
غیراخالقی ،غیر قانونی و غیرمسئوالنه در محیطهاای کااری
توجه مدیران و صااحبنظاران را باه بحاﺚ اخاالق کااری و
رهبری اخالقی معطاوف سااخته اسات .رهباری اخالقای در
محایط کااار منااافع بسایار زیاادی اعاام از منااافع اخالقای و
عملکردی برای رهبران و مدیران ،سازمانها و کارکناان دارد
(مقتدایی و تاجی .)031 ،رهبری اخالقی ارزش ویژهای دارد
و این سازه در حال تبدیل شدن به مهمترین ابزاری است که
رهبران میتوانند به وسیله آن بر افراد و عملکرد شرکت تأثیر
داشته باشند (آگبیم .)0109 ، 02مقترای این نوع از رهباری
توسعه استانداردهای اخالقی برای اداره رفتارهای کارکناان و
نیز اجرای مثثر استانداردهای اخالقی بر رفتار آنان اسات .باا
توجه به اینکه رهبران اخالقی برای انتخاب عادالناه و ایجااد
محیطهاای کااری راحات تاالش مایکنناد و عالقمناد باه
احساسات کارکنان هستند ،لذا فر میشود که کارکنان در
مورد سازمان خود دید مثبت دارناد و در موفقیات وعملکارد
سازمان سهیم میشوند .در واقع اخالقی عمل کردن رهباران
منجر به کارایی و اثربخشی بیشتر سازمان خواهد شد (چن و
هو  .)010 ،0نتایج پژوهش والومباو و همکااران،)0100( 09
پیکولااو و همکاااران ،)0101( 09هیجااال مقربای )0102( 01و
آگبیم ( )0109نیز بیانگر تاثیر رهباری اخالقای ساازمان بار
عملکرد آن میباشد .لذا فرضیه دیگری را میتاوان باه شارح
زیر بیان نمود:
فرضیه چهارم :رهبری اخالقی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبات
و معنادار دارد.

 نقش میانجی گرایش به کارآفرینیمهارت کارآفرینی اگر با مهارتهای سیاسای مادیران هماراه
شود میتواند اثرات مثبتای بار عملکارد ساازمان باه هماراه
45 -Agbim, K. C
46- Chen & Hou
47- Walumbwa et al.
48 - Piccolo et al.
49- Hijal maghrebi
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داشته باشد .از آنجاایی کاه ساازمانهاای بازر و کوچاﻚ
میتوانند به عنوان عرصههاای سیاسای هام در نظار گرفتاه
شااوند ،شااناخت نقااش مهااارتهااای سیاسای در کااارآفرینی
21
مایتوانااد ب اه دو دلی ال مهاام باشااد :اوالً ،از دیاادگاه ففاار
( )0190مهارتهای سیاسی برای دستیابی باه موفقیات الزم
است .از آنجایی که شرکتهای تجاری به شدت به مهاارت و
تواناییهای خود در فرایند کارآفرینی پایبناد هساتند ،بارای
آنها مهم است که بتوانند جهات دسترسای باه مناابع بارای
شرکتهایشان بر دیگران تاثیر بگذارند .دوماً ،آگاهی از ماردم
و محیط اطراف ،عناصر حیاتی است که فرد مایتواناد بارای
متقاعد کردن دیگران در جهت تأثیرگذاری ،از آنهاا اساتفاده
کند (فریز و همکاران .)0112 ،پس میتوان گفت کارآفرینان
ایجادکننده تغییر هساتند و بار مهاارتهاای سیاسای تکیاه
میکنند تا انگیزه را در افراد باه گوناهای ایجااد نمایناد کاه
نتیجهای بینظیر را نهادینه سازند و باعﺚ افازایش بهارهوری
سازمان شاوند (کاناگ و همکااران .)010 ،عملکرد سازمانی
یکی از مهمترین مفاهیم مورد بحﺚ در پژوهشهای مدیریتی
است و بدون شﻚ مهمترین معیار سنجش موفقیت در
شرکتهای تجاری به حساب میآید .کارآفرین میتواند با باه
کار گرفتن مهارتهاای سیاسای و باا توجاه باه گارایش باه
کارآفرینی در سازمان بر افراد تااثیر گاذارد و تاا حاد بااالیی
عملکرد سازمان را بهبود بخشاد (فریاز و همکااران.)0119 ،
مطالعهای که توسط کانگ و همکاران (  )010انجام شاد باه
بررسی مهارت سیاسای ،جهات گیاری کاارآفرینی و عادالت
سااازمانی در چااین پرداختنااد .نمونااهای متنااوع از 039
کارآفرین از شرکتهای کارآفرینی خصوصی در سراسر استان
شرقی (ژجیانگ) چین در طی سه ساال شارکت در مطالعاه
پرسشنامه شارکت کاردهاناد .یافتاههاا نشاان مایدهاد کاه
مهارتهای سیاسای کارآفریناان بار عملکارد شارکت هاا از
مسیر گرایش به کارآفرینی آنها تااثیر داشاته اسات .باا ایان
توضیحات فرضیه زیر ارامه می شود:
فرضیه پنجم :مهارت سیاسی کارآفرینان از طریق گرایش باه
کارآفرینی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.

محققان زیادی مهارت سیاسی را با رهباری اخالقای مارتبط
کرده و پیشنهاد میکنندکزه مهارت سیاسی یﻚ مثلفه مهم
در اثربخشی رهبر است .به اعتقاد داگالس و آمتار )0110(20
مهارت سیاسی رهبر یﻚ پیشبینیکننده مهم رتبهبندیهای
اثر بخشی رهبر اسات و باه گفتاه پااوول هااروی)0103( 20
مهارت های سیاسی بر ادراکاات تاابع رهباری اخالقای تااثیر
میگذارد .بر این اساس مهارت سیاسی رهبر به طور مستقیم
با میزان اخالقی بودن رفتارهاای رهباری نیاز مارتبط اسات
(ترودی 23و همکاران .)0110 ،مهارت سیاسای رهبار سابب
میشود تالش هاای رهبار بیشاتر باه سامت توساعه محایط
اخالقی سازمانی سوق پیدا کند ،هویت اخالقای در کارکناان
شکل گرفته و در نتیجه با کاهش رفتارهای انحرافی سازمانی
زمینههای بهبود عملکرد و رشد و توسعه شرکت فراهم شاود
(تامارا.)0109 ،
از طرف دیگر عملکرد نهایی شرکت منوط باه عملکارد تاﻚ
تﻚ نیروهای درونی و باه خصاو مادیران اسات .باه ایان
منظور برای افزایش بهرهوری کارکناان هماواره مایبایسات
بسیاری از جنبههای مثثر بر عملکرد را مورد تجزیه و تحلیل
قرار داد (مشبکی ،عندلیب اردکانی .)0311 ،ضارورت توجاه
سازمانها به رهبری اخالقی از آنجا ناشای مایشاود کاه در
پژوهشهای به عمل آمده نتایج مثبات رهباری اخالقای بار
عملکرد سازمانها ثابات شاده اسات .همچناین ایان ناوع از
رهبری باعﺚ تمایل پیروان به گازارش مشاکالت عملکاردی
سازمان به مدیریت میشود (هاروی و همکااران .)0100 ،باا
این توضیح فرضیه زیر توسعه مییابد:
فرضیه ششم :مهارت سیاسی کارآفریناان از طریاق رهباری
اخالقی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 -نقش میانجی رهبری اخالقی:
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 -4روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع کمی ،با توجه به هدف از
نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری دادهها،
جزء تحقیقات توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری
این پژوهش  020کارخانه فعال در صنایع غذایی و
آشامیدنی شهرک شمس آباد میباشد که به روش
نمونهگیری تصادفی ساده  001شرکت به عنوان نمونه آماری
انتخاب شدند .نظر به اینکه سطح تحلیل پژوهش ،چند
سطحی (فرد و شرکت) است ،نخست برای سنجش عملکرد
شرکت یﻚ پرسشنامه برای مدیران عالی هر شرکت در
شهرک شمسآباد که حداقل در  2سال اخیر در شرکت خود
مشغول به فعالیت بودند ارسال گردید و برای سنجش
مهارت سیاسی کارآفرینان ،رهبری اخالقی و گرایش به
کارآفرینی که سطح فرد است نگرش مجموع این افراد
مدنظر قرار گرفته است .در مجموع  001پرسشنامه برای
مدیران عالی شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی ارسال

گردید که تعداد  001پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفتند.
سابقه مدیریتی  0/90درصد از مدیران  2سال و کمتر،
 03/ 0درصد تا  01سال 09/09 ،درصد  00تا  02سال و
 9/09درصد بیشتر از  02سال بود.
مقیاسهای پژوهش برای سنجش متغیرها باه شارح جادول
( )0میباشد .برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی همگارا
و واگرا (جداول  0و  )3و برای تحلیل پایایی پرسشانامه نیاز
از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (جدول  )0استفاده
شده است .به منظور اندازهگیری و سنجش پاسخ هاای اراماه
شده از طرف پاسخدهندگان ،از مقیاس  2امتیازی لیکرت که
از گزینه کامالً مخالفم تا کاامالً ماوافقم را شاامل مایشاود،
استفاده شده اسات .بارای تحلیال دادههاا نیاز از مدلساازی
معادالت ساختاری با رویکارد حاداقل مربعاات جزمای باا باا
کارگیری نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده است .بارای
محاسبه معنی داری ضرایب مسیر و بدسات آوردن آمااره T
از آزمون باوت اساتراب( 20روش بااز نموناهگیاری از طریاق
جایگذاری) استفاده شد.

جدول  .1توزیع شاخصها و گویهها
متغیر
مهارت
کارآفرینان

سیاسی

شاخ ها

تعداد گویهها

هوشیاری اجتماعی ،توانایی شبکه سازی،
صمیمت آشکار ،نفو ،بین فردی

03

گرایش به کارآفرینی

استقالل طلبی ،تهاجم رقابتی ،پیشگامی،
نوآوری ،ریسﻚ پذیری

رهبری اخالقی

رهنمودهای اخالقی ،جهت گیری مردمی،
عدالت ،تسهیم قدرت ،صداقت ،وضوح نقش،
ثبات سازمان

عملکرد شرکت

عملکرد مالی و بازار ،عملکرد کیفیت ،عملکرد
نوآوری

09
31

پرسشنامه
فریز ()0112
دس و المپکین ()0112
کالشون و همکاران
()0100

01
مالتیﻚ ()0102
54-Bootstrop
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031

مطابق با شکل ( ،)0تماام بارهاای عااملی پرساشهاا از 1/0
بیشتر است .از این رو حذف هایچ یاﻚ از آنهاا الزم نیسات.
همچنین مطابق با جدول ( )0مقادیر پایایی ترکیبی (ساتون
سوم) و آلفای کرونباخ (ستون دوم) تمام متغیرها بااالی 1/9
است که برازش مدل اندازهگیری را نشان میدهد.
22
 روایی همگرا و واگرا (تشخیصی) :مقدار ضاریب AVEمتغیرها با  1/2بررسی میشود .باا توجاه باه بزرگتار باودن
مقدار این ضریب از  1/2برای همه متغیرهای پنهاان مرتباه
اول و دوم ،روایی همگرای مدل و مناساب باودن مادلهاای
اندازهگیری تایید میشود (ستون چهارم جدول .)0

 -7یافتههای پژوهش
یافتههای حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش در دو بخش
زیر به طور خالصه مطرح میشود:
 .0بررسی برازش مدل پاژوهش :ایان بخاش شاامل الاف)
برازش مدلهای اندازهگیری ،ب) برازش مادل سااختاری و
ج) برازش مدل کلی است.
الف) بررسی برازش مدل -مدلهای اندازهگیری :این بارازش
شامل سه معیار پایایی ،روایی همگرا و واگراست.
 پایایی :با استفاده از سه معیار ضرایب بارهایعاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی اندازهگیری میشود.

جدول  .2نتایج پایایی و روایی همگرای سازههای پژوهش
سازه

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس

مهارتهای سیاسی کارآفرینان

1/900

/901

1/200

عملکرد شرکت

1/93

1/130

1/220

گرایش به کارآفرینی

1/900

1/133

1/201

رهبری اخالقی

1/929

1/910

1/ 02

باار اساااس جاادول ( ،)3مقاادار جااذر  AVEتمااام
متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبساتگی میاان آنهاا
بیشتر است کاه ایان امار روایای واگرایای مناساب و
برازش خوب مدلهای اندازه گیری را نشان می دهد.

بیشتر است کاه ایان امار روایای واگرایای مناساب و
برازش خوب مدلهای اندازه گیری را نشان می دهد.

جدول  .3نتایج روایی واگرای سازههای پژوهش
0

سازه

0

مهارتهای سیاسی کارآفرینان

0/222

عملکرد شرکت

1/100

0/243

گرایش به کارآفرینی

1/00

1/3 1

رهبری اخالقی

1/2 1

1/110

3

0

0/237
1/230

0/284

55- average variance extracted
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الگوی آزمون شده است .مقادیر باالتر از  1/32بیانگر کیفیت
باالی مدل آزمون شده است.
 .0آزمون فرضیههای پژوهش :این آزمون شامل الف) بررسی
ضرایب استاندارد شده و ب) بررسی ضرایب معنی داری  tهر
یﻚ از مسیرهای مربوط به هر یﻚ از فرضیه ها (شکل )0
میباشد .مالک تایید فرضیههای پژوهش این است که آماره
آزمون معناداری در سطح اطمینان  ٪12باالتر از  ±0/1باشد.
بر این اساس ضریب معنی داری ( )tمسیرهای روابط میان
مهارت سیاسی کارافرینان و گرایش به کارآفرینی ( )0/001و
رهبری اخالقی ( ،)3/ 90گرایش به کارآفرینی و عملکرد شرکت
( ،)0/010رهبری اخالقی و عملکرد شرکت ( ،)1/290مهارت
سیاسی کارآفرینان بر عملکرد شرکت از مسیر گرایش به
کارآفرینی و رهبری اخالقی به ترتیب ( )0/990و ( )1/202به
دست آمد .در نتیجه تاثیر مهارت سیاسی کارآفرینان بر گرایش
کارآفرینی و رهبری اخالقی و تاثیر گرایش به کارآفرینی بر
عملکرد شرکت معنیدار بوده و تاثیر رهبری اخالقی بر عملکرد
شرکت معنیدار نمیباشد.

ب) بررسی برازش مدل ساختاری
 .0ضرایب معنیداری  :tمطابق با شکل ( ،)0تمام ضرایب
معنیداری  tباالتر از  ±0/1هستند که این موضوع
معنیدار بودن روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان٪12
نشان میدهد .0 .معیار  :R2با توجه به شکل ( ،)0تمام مقادیر
 R 2مربوط به متغیرهای درونزای مدل ،مساوی یا بیشتر از
 1/33است که نشانگر برازش مناسب مدل ساختاری است.3 .
معیار  : Q 2این معیار برای تمام سازهها مقداری مثبت است که
موید برازش مناسب مدل ساختاری است.
ج) بررسی برازش مدل کلی :شاخ برازش کلی الگو در روش
حداقل مجذورات جزمی شاخ  2 GOFمیباشد و از آن
میتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت الگوی حداقل مجذورات
جزمی به صورت کلی استفاده کرد .این شاخ نیز همانند
شاخ های برازش مدل لیزرل عمل میکند و بین صفر تا یﻚ
قرار دارد و مقادیر نزدیﻚ به یﻚ نشانگر کیفیت مناسب مدل
هستند (رینگل .)011 ،در پژوهش حاضر برای الگوی آزمون
شده شاخ برازش مطلق  1/ 10 ،GOFبهدست آمد که مقدار
بهدسات آماده برای این شااخ برازش نشانگر برازش مناسب
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شکل  .2مدل تحقیق

56- Goodness Of Fit.
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همچنین در این بررسی نقش میانجیگری گرایش به
کارآفرینی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و
عملکرد شرکت معنیدار به دست آمد و نقش میانجیگری
رهبری اخالقی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و
عملکرد شرکت مورد تایید قرار نگرفت .بر اساس یافتهها در
شکل ( )0و فرضیات تایید شده ،مهارت سیاسی کارآفرینان
 1/00درصد تغییرات گرایش به کارآفرینی و  1/2درصد
تغییرات رهبری اخالقی و گرایش به کارآفرینی  1/02درصد
تغییرات عملکرد شرکت را تبیین میکنند .همچنین در این
بررسی ضریب اثر غیر مستقیم مهارت سیاسی کارآفرینان بر
عملکرد شرکت از مسیر گرایش به کارآفرینی ( )1/010به
دست آمد .یعنی مهارت سیاسی کارآفرینان از مسیر گرایش
به کارآفرینی حدوداً  01درصد تغییرات عملکرد شرکت را
تبیین میکند.
 -6بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مهارت سیاسی کارآفرینان بار
عملکاارد شاارکت بااا توجااه بااه نقااش میااانجی گاارایش بااه
کارآفرینی و عملکرد شرکت پرداخته است .بر اسااس نتاایج
حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق مایتاوان گفات مهاارت
سیاسی کارآفرینان بر گرایش کارآفرینی آنها تااثیر مثبات و
معنیدار دارد .نتیجاه بدسات آماده باا یافتاههاای کاناگ و
همکاااران (  )010و دیااویس و همکاااران ( )0100سااازگار
است .مهارت کارآفرینی اگر با مهارتهاای سیاسای مادیران
همراه شود میتواند اثارات مثبتای بار عملکارد ساازمان باه
همراه داشاته باشاد ،از آنجاایی کاه ساازمانهاای بازر و
کوچﻚ میتوانند به عنوان عرصههاای سیاسای هام در نظار
گرفته شوند ،شناخت نقش مهارتهای سیاسی در کارآفرینی
ماایتوانااد بااه دو دلیاال مهاام باشااد :اول ،از آنجااایی کااه
شرکتهای تجاری به شدت به مهارت و تواناییهای خاود در
فرایند کارآفرینی پایبند هستند ،بارای آنهاا مهام اسات کاه
بتوانند جهت دسترسی باه مناابع بارای شارکتهایشاان بار
دیگران تاثیر بگذارند .دوم ،آگاهی از مردم و محایط اطاراف،
عناصر حیاتی است کاه فارد میتواناد بارای متقاعاد کاردن
دیگران در جهت تأثیرگذاری ،از آنها اساتفاده کناد (فریاز و
همکاران .)0112 ،عالوه بار ایان ،تجربیاات نظاری و عملای
نشان می دهد که کارآفرینان با مهاارتهاای سیاسای بااالتر

نسبت به افرادی که مهارتهای کم تری دارناد ،در راساتای
بهبود عملکردکسب و کار موفق تر هستند (توچر و همکاران،
 .)0100در بازار صنایع غذایی و آشامیدنی نیز به علات ورود
و خروج آزاد تولیدکنندگان و تنوع بسایار بااالی محصاوالت
ایاان صاانعت ،بساایاری از فعالیتهااا نظیاار تبلیغااات و قیماات
گذاری به صورت اجبااری در مواجهاه باا رفتاار رقباا انجاام
میشود اما توجه مدیران این صنایع به بهبود مهارت شابکه
سازی ،توسعه روابط میاان فاردی و آگااهی و فراسات آنهاا
نسبت به تحوالت اجتمااعی محایط درون و خاارج ساازمان
سبب افزایش گرایش آنها باه خلاق ناوآوری در محصاول یاا
فرایند تولید شده و می تواند زمینه های توسعه کارآفرینی و
بهبود عملکرد آنها را فراهم آورد.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیاق مهاارت
سیاسی کارآفرینان بر رهباری اخالقای آنهاا تااثیر مثبات و
معنی دار دارد .این یافته پاژوهش حاضار باا نتاایج پاژوهش
های ترودی و همکاران ( )0110و داگالس و آمتار ()0110
و تامارا ( )0109همسو میباشد .براس ( )0110معتقد اسات
مهارت سیاسای کاارکردن باا دیگاران را تساهیل مایکناد،
سرمایه اجتماعی مزایای شهرت را برای فرد افزایش میدهاد
و به طور مطلوبی بار واکانشهاای دیگاران اثار مایگاذارد.
شهرت برای رهبری مهم است ،زیرا ایجااد تاأثیر مثبات بار
دیگران یکی از شایساتگیهاای اولیاه رهباری ماثثر اسات،
بنابراین مهارت سیاسی هوشیاری اجتماعی ،انعطاافپاذیری
رفتاری و سازگاری الزم را فراهم میکند بارای ایان کاه باه
طور مثثر به نیازها و خواستههای دیگاران توجاه کناد و بار
واکاانشهااای کاااری و رفتااار آنهااا اثاار گااذارد (ایهااران و
همکاااران .)0110،29صاانایع غااذایی و آشااامیدنی یکاای از
مهمترین بخشهاای صانعت در تماام کشورهاسات کاه باا
امنیت غذایی و ساالمت جامعاه ارتبااط مساتقیم دارد .لاذا
هوشاایاری ماادیران و کارآفرینااان ایاان صاانعت نساابت بااه
حساسیتهای جامعه سبب میشود تاا رویاههاای اخالقای در
فرایندهای طراحی و تولید محصوالت این شرکتهاا نمایاان
شده و زمینه توسعه رهبری اخالقی سازمانی را فراهم آورد.
نتایج حاصل از آزمون فرضایه ساوم پاژوهش حاضار نشاان

57- Ahearn
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میدهد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبات
و معنایدار دارد .نتیجاه بدسات آماده باا نتاایج بسایاری از
پااژوهش هااا از جملااه هاااگس و مورگااان ( )0119و تاتکااه
( )0119و المپگاین و همکاااران ( )0111همسااو ماایباشااد.
رابطه بین گرایش به کاارآفرینی و عملکارد ساازمانی ،بارای
چند دهه موضوع بحﺚ و مناظرات قابل توجهی بوده اسات و
پژوهشگران کارآفرینی تالش کرده اند با تحقیق درباره رابطه
بین گرایش کار آفرینانه و عملکرد سازمانی ،ارتبااط ایان دو
مفهوم را تشریح کنند (لای و همکااران0111 ،؛ لاومپکین و
دس .)0110 ،در تحلیل ای کااه روی ب ایش از  21مطالعااه ی
کاربردی انجام شد و  00هازار ساازمان را در بار مایگرفات
تعیین شد گرایش به کارآفرینی با عملکارد ساازمانی رابطاه
مثبتی دارد .در مطالعه ای در کانادا نیز این ارتباط مثبت در
دانشگاهها نشان داده شاده اسات (تاودورویس  .)0112 ،در
صنایع غاذایی و آشاامیدنی نیاز باه دلیال رقابات پاذیری و
مشتری مداری زیاد ،شرکتهای فعال در این حوزه می بایست
با رویکردی رقابتی و با تکیه بر کارآفرینی و نوآوری سازمانی
به کار خود ادامه دهند تا بتوانند ساهم خاود را از بازارهاای
داخلی و خارجی افازایش داده و بازارهاای متناوعی را بارای
محصوالت خود بیابند .بر این اساس در این صنایع حفظ بقاء
و بهبود عملکرد شرکتهاا مساتلزم ایجااد مزیات رقاابتی از
طریق رشد و توسعه گرایش مدیران به کارآفرینی جهت نفو،
در بازارهای جدید و توسعه خالقیت و نوآوری در فرایندهای
سازمانی میباشد.
بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق در این
بررسی تاثیر رهبری اخالقی بر عملکرد شرکت معنی دار باه
دست نیامد .این یافته پژوهش حاضر با نتایج بدست آماده از
پژوهشهای والومباو و همکاران( )0100و پیکولو و همکاران
( )0101و هیجال مقربی ( )0102و آگبیم ( )0109همساو
نمی باشد .عدم تایید این فرضیه در پژوهش حاضر می تواناد
به این علت باشد که عملکرد شرکت ها خصوصاً شرکتهاای
کارافرین در کشور ما خیلی وابسته به عوامل بارون ساازمانی
نظیاار شاارایط اقتصااادی ،تحااریمهااا و  ....اساات .احتماااال
تاثیرگذری آن عوامل بر عملکرد شرکت خیلی بیشتر از تاثیر
رهبری اخالقای اسات و متغیرهاای دیگار از جملاه پویاایی
محیطی ،قوانین دولت ،تعهاد ساازمانی و اساتراتژی شارکت

بیشتر و قویتر از رهبری اخالقی شرکت بر عملکرد آن تاثیر
میگذارد یا تاثیر رهبری اخالقی را بر عملکرد شرکت تعدیل
میکنند .به عنوان نموناه باه علات ماهیات رقاابتی صانایع
غذایی و آشامیدنی و وجود تولیدکننادگان مشاابه خاارجی،
نقش و جایگاه دولت به عناوان یکای از بساترهای محیطای
بساایار مااوثر در قالااب سااه مولفااه سیاسااتهای حمااایتی،
سیاستهای پولی و مالی و مقاررات دولتای بار عملکارد ایان
شاارکتها بساایار تاثیرگااذار اساات .بااه نحااوی کااه علاایرغاام
برخورداری رهبران ایان شارکتهاا از رویکردهاای اخالقای
چنانچه سیاستهای دولتی منجر به حمایت هماه جانباه از
تولیدکنندگان داخلی در مقابل تولیدکنندگان خارجی مشابه
و به نوعی مدیریت واردات محصوالت مشابه نشاود صارفا باا
برخورداری از رویکرد رهبری اخالقی نمیتوان بهبود عملکرد
این شرکتها را انتظار داشت.
نتایج حاصال از آزماون فرضایه پانجم بیاانگر تاییاد نقاش
میانجیگیری گرایش باه کاارآفرینی در رابطاه باین مهاارت
سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت مایباشاد .ایان یافتاه
تحقیق با نتایج بدسات آماده از پاژوهش کاناگ و همکااران
(  )010همسو میباشد .از آنجایی که عملکرد سازمانی یکی
از مهمترین مفاهیم مورد بحﺚ در پژوهشهای مدیریتی
است و بدون شﻚ مهمترین معیار سنجش موفقیت در
شرکتهای تجاری به حساب میآید ،کارآفرین می تواند با به
کااار گاارفتن مهااارتهااای سیاسای و بااا توجااه بااه گاارایش
کارآفرینی در سازمان بر افراد تاثیر گاذارد و تاا حاد بااالیی
عملکرد سازمان را بهبود بخشد (فریز و همکاران .)0119 ،در
نتیجه کارآفرینان موفق ،تعامالت اجتماعی و سیاسی بهتاری
با اعرا (همکاران ،رقباا ،مقاماات دولتای) خواهناد داشات و
میتوانند انگیازه را در افاراد باه گوناهای ایجااد نمایناد کاه
نتیجهای بی نظیر را نهادینه سازند و باعﺚ افزایش بهره وری
سازمان شوند.
نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش حاضر بیاانگر عادم تاییاد
نقش میانجیگاری رهباری اخالقای در رابطاه باین مهاارت
سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت میباشد .نتیجه بدسات
آمده با نتایج بسیاری از نتایج بدست آمده از جمله هااروی و
همکاران ( )0100همسو نمایباشاد .از دیادگاه گفتاه لیانچ
( )0319رهبری تاثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد
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داشت ولی زمانی کاه رهباری اخالقای کارافریناان ساازمان
ضعیف می شود وجود مهارتهای سیاسای در ایان افاراد باه
تنهایی نمیتواند موجب تقویت رهبری اخالقی آنها شده و از
طریق آن عملکرد شرکت را بهبود بخشد .به بیان دیگر بهبود
عملکرد شرکت باه عاواملی نیااز دارد کاه پایش از رهباری
اخالقی و مهارتهای سیاسی کارآفرینان فعال باوده و بار روی
آن تاثیر میگذارند .در این میان میتوان به برخای متغیرهاا
برون سازمانی از جمله فرهناگ جامعاه ماا ،شارایط تاورم و
تحریم ها ،سیستم خشاﻚ مادیریتی و ...اشااره کارد کاه در
شرایط اقتصادی کشور ما بر عملکرد شارکتهاای کاارآفرین
تاثیر گذار بوده و در عین حال خارج از حیطه کنترل سازمان
هستند .پس تا زمانیکه سایر عوامل بارون ساازمانی و حتای
درون سازمانی که بر عملکرد شارکت تااثیر مساتقیم دارناد
مهیا نباشاند مهاارت سیاسای بااالی کارآفریناان و رهباری
اخالقی آنها نمیتواند موجب بهبود عملکرد شرکت شود.
در نهایت متناسب با یافته های تحقیق پیشانهادات زیار باه
شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی ارامه میشود:
 مدیران این صنایع میبایست شبکه بزرگی از همکاری رادر داخل صنعت خود ایجاد کنناد و باا یکادیگر هام قطاار
شاوند ،تا هناگام نیااز به انجاام کااری باتوانند از حماایت

متغیر میانجی بازارگرایی .فصلنامه علمای پژوهشای توساعه
کارآفرینی.001-000 ،)0(9 ,
یکدیگر برخوردار شوند .مادیران در جهات ایجااد ارتبااط
کاری با دیگران نهایت تالش را کارده و نهایات زماان را در
این امر صرف نمایند.
 به مدیران این صنایع پیشنهاد میگردد در جهت به روزرسانی دانش خود و یادگیری دانشهای جدید کوشا باشند،
به نحوی که این امر در شرکت یﻚ نوع ارزش تلقی شاود و
همچنین از تکنولوژیهای جدید اساتقبال کنناد تاا بتواناد
پیشگام صنعت خود باشند.
 با توجه به شرایط رقابتی حاضر و افزایش شرکتهایجدید در این حوزه ،صنایع مواد غذایی و آشامیدنی باید
سعی کنند در محصوالت خود نهایت نوآوری را داشته
باشند و با ایجاد محصوالت جدید در بهبود عملکرد خود
تاثیر گذار باشند.
 پیشنهاد میگردد که مدیران صنایع غذایی و آشاامیدنیریسﻚپذیری را در محیط کاری خود تشویق کرده و اختیار
ارامه و پیادهسازی ایده هاای جدیاد را باه کارکناان واگاذار
کنند و به افرادی که بهترین ایدهها را ارایه میدهند پاداش
داده شود ،تا چنین رفتارهایی در شرکت تقویات و نهادیناه
شود.
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پرسشنامه مدیران
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکرد سازمان با نقش میانجی گارایش باه کاارآفرینی و
رهبری اخالقی تنظیم شده است  .امید است با همکاری و مساعدت شما ،این امر مهم حاصل گردد .لذا از شما تقاضا می شاود
با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سثاالت جواب بدهید .الزم به ،کر است که اطالعاات پرسشانامه فقاط در جهات
اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ،کر نام نیست .قبالً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 .به راحتی می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم.
 .9در برقراری روابط با افراد با نفو ،در کار ،تبحر دارم.
 .9برای من مهم است که دیگران بدانند من در گفتاار
و کردارم صداقت دارم.
 .1جهت اعمال نفو ،در دیگران می دانم چگوناه بایاد
حرف بزنم و رفتار کنم.
 .01من به عنوان یﻚ مدیر می توانم کااری کانم کاه
دیگران مرا دوست داشته باشند.
 .00تاکنون توانسته ام شبکه بزرگی از همکاران و هام
قطاران را در کار ایجاد کنم تا هنگامی که واقعا نیاز به انجام
کاری دارم بتوانم از حمایت آنها برخوردار شوم.
 .00همواره عالقه خالصانه ای به دیگران نشان دهم.

خیلی کم

دیگران هستم.

0

 .2به خوبی قادر به ادراک انگیزه ها و پنهان کاریهاای

کم

در گفتار و کردار صداقت داشته باشم.

0

 .0در هنگام برقراری ارتباط با دیگران ،تاالش میکانم

متوسط

ایجاد شبکه های کاری با دیگران صرف می کنم.

3

 .3من به عنوان یﻚ مدیر زمان و تالش زیادی را برای

زیاد

من احساس راحتی و آسایش کنند.

0

 .0میتوانم کاری کنم که بسایاری از افاراد در اطاراف

2

 .0به عنوان یﻚ مدیر کارکنان را خوب درک میکنم.

خیلی زیاد

سواالت پرسشنامه
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 .03من به عنوان یﻚ مدیر در ماورد ایان کاه چگوناه
خود را باه دیگاران معرفای کانم ،از بیانش و درک خاوبی
برخوردارم.
 .00من به عنوان یﻚ مدیر زمان و تالش زیاادی را در
محیط کار برای ایجااد ارتباطاات کااری باا دیگاران صارف
میکنم.
 .02فرهنگ و فرآیند های شرکت ما از افاراد در اراماه
محصول جدید حمایت می کند.
 .0به روز بودن و داشتن دانش جدید در شارکت ماا
یﻚ ارزش است.
 .09شرکت ما در بعری زمینه ها پیشگام صنعت خود
است.
 .09ما با قیمت گذاری های بسیار پاایین ،رقبایماان را
تحت فشار قرار می دهیم.
 .01شرکت ما ریسﻚ پذیری را تشویق می کند.
 .01افراد در شرکت ما اختیار ارامه و پیاده سازی ایاده
های جدید را دارند.
 .00ما در ایان شارکت از تکنولاوژی و داناش جدیاد
استقبال می کنیم.
 .00ما سعی میکنیم نسبت به رقبا در ارامه محصاوالت
و خدمات جدید پیشرو باشیم.
 .03شرکت ما در واکانش قاوی باه رفتاار هاای رقباا
شهرت دارد.
 .00سطح ریسﻚ پذیری در شرکت ما باالست.
 .02در شرکت ما به ارامه و اجرایی کاردن ایاده هاای
جدید پاداش داده می شود.
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 .0فرهنگ شرکت ما بر اساس تشویق نوآوری شاکل
گرفته است.
 .09ما به دنبال کشف تغیرات آتی بازار هستیم.
 .09رویکرد شرکت ما به بازار و رقبا تهاجمی است.
 .01ریسﻚ پذیری یکی از ارزش های شرکت ما است.
 .31ما در این شرکت دوسات داریام را ههاای جدیاد
انجام کارها را کشف کنیم.
 .30ما قبل از رقبا نسبت به تغیرات بازار واکنش نشان
می دهیم.
 .30نرخ بازگشت سرمایه در ساه ساال اخیار بایش از
مقدار متوسط صنعت بوده است.
 .33در سه ساال اخیار ،رشاد فاروش بایش از مقادار
متوسط صنعت بوده است.
 .30در سه سال اخیر ،کیفیت محصوالت و خدمات ماا
بهبود یافته است.
 .32در سه سال اخیار ،شارکت ماا خادمات نوآوراناه
بیشتری را در مقایسه با رقبای اصلی وارد بازار کرده است.
 .3در سه سال اخیر ،رشد ساودآوری بایش از مقادار
متوسط صنعت بوده است.
 .39در سه سال اخیر ،رضایت مشاتریان بهباود یافتاه
است.
 .39در سه سال اخیر ،تعاداد ناوآوریهاای منجار باه
افزایش مزیت رقابتی شرکت ما افزایش یافته است.
 .31در سه سال اخیر ،سهم باازار افازایش پیادا کارده
است.
 .01در سه سال اخیر ،تعداد شکایات مشتریان کااهش
یافته است.
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 .00سرعت تطبیق یافتن تکنولوژی جدیاد در شارکت
ما بیش از سرعت رقبای اصلی است.
 .00در سه سال اخیر ،هزینه ناشی از کیفیات کااهش
یافته است.
 .03به احساسات کارکنان احترام می گذارم.
 .00کارکنان را در پاسخگویی به مشکالتی کاه ربطای
به زمینه کاری آنها ندارد مسئول می دانم.
 .02کارکنااان را در تصاامیم گیریهااایم مشااارکت م ای
دهم.
 .0من به راحتی با عوامل محیط کار ساازگاری پیادا
می کنم.
 .09اصول مربوط به تمامیت رفتار را به صاورت واضاح
توضیح می دهم.
 .09نقش های کاری هر یﻚ از کارکناان خاود را باه
وضوح تعیین می کنم.
 .01من می توانم به تعهدات خودم عمل کنم.
 .21زمانیکه کارکنان با مشکل مواجه می شوند آنهاا را
راهنمایی می کنم.
 .20کارکنان مسول اکثر مشکالتی که در ساازمان باه
وجود می آید هستند.
 .20باه کارکناان خاود اجاازه مای دهام تاا در مااورد
تصمیماتشان اظهار نظر کنند.
 .23نگرانی خود را در مورد مسامل و بحران های کاری
نشان می دهم.
 .20درباره انتظارات رفتاری خود از کارکناان صاادقانه
صحبت می کنم.
 .22انتظاراتی که از کارکنان شرکت دارم را برای آنهاا
همواره شرح می دهم.
 .2اشتباهاتم را قبول دارم.
 .29زمینااه هااای مناسااب باارای پیشاارفت شخصاای
کارکنان را فراهم می کنم.
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 .29برای من همواره منافع شخصیم بر منافع گروهای
ارجحیت دارد.
 .21در مورد اصول مربوط به استراتژی های ساازمانی
با کارکنان خود مشورت می کنم.
 . 1در دستورالعمل های کااری شافاف و باا صاداقت
عمل می کنم.
 . 0مسئولیتهای هر یﻚ از کارکنان در قبال کاری کاه
انجام می دهند مشخ

است.

 . 0از عملکرد رضایت بخش کارکناان خاود قادردانی
می کنم.
 . 3از نیازهای شخصی کارکنانم آگاهی کامل دارم.
 . 0کنترل زیادی بر کارکنانم دارم.
 . 2تصمیمات خود را بر اساس قوانین سازمانی اتخاا،
می کنم.
 .کارکنان را در پیروی از اصول مربوط باه صاداقت
تشویق می کنم.
 . 9در مورد عملکرد کارکنان بر اسااس ویژگای هاای
شخصی آنها قراوت نمی کنم.
 . 9همواره برای آینده سازمان اهداف معینی را تعیین
می کنم.
 . 1نهایت تالش را برای رسیدن به اهداف شخصیم به
کار می برم.
 .91برای کارکناان زمیناه ای فاراهم مای کانم تاا در
تعیین اهداف سازمانی نقش اساسی داشته باشند.
 .90عواقااب احتمااالی هرگونااه رفتااار را در شاارکت
مشخ

کرده ام.
 .90همواره کارکنان را تشاویق مای کانم کاه باا هام

متحد و یکپارچه باشند.

