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چکیده
اخلاق و رفتارهای مبتنی بر اخلاق در سازمانها دارای اثرات متفاوتی در نتایج کسب و کارهای
مختلف است .به همین دلیل توجهات جدی به ارزشهای اخلاقی و پژوهش در این خصوص در میان
اندیشمندان و صاحبنظران حوزه های مختلف گریزناپذیر است .در این مقاله مساعی نویسندگان حول
تجزیه و تحلیل و بررسی تاثیر رفتارهای اخلاق مدار بر رابطه بین نوآوری و بین المللی سازی
کارآفرینانه و انتظار رشد کارآفرین و پیامدهای آن بوده است .روش این پژوهش ،توصیفی-پیمایشی و از
نظر هدف کاربردی بوده و نمونه پژوهش از میان مدیران ارشد شرکت های تولیدی استان گلستان
انتخاب گردیده است .داده های پژوهش از به وسیله پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از تکنیک مدل
سازی معادلات ساختاری اقدام به برآورد پارامترهای مدل پژوهش شده است .یافته های پژوهش نشان
داد که رویکردهای اخلاق مدارانه باعث تاثیر بیشتر بین نوآوری بر بین المللی سازی کارآفرینانه می
گردد .به علاوه اخلاق بر تاثیر بین نوآوری بر انتظار رشد کارآفرین نیز افزوده و به ارتقاء عملکرد و رشد
بنگاه های اقتصادی میانجامد.
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مقدمه
با وجود اینکه مدتی است که از نظر علمی ،نظریهپردازی در باب اخلاق کاری و تجاری توسط
اندیشمندان و صاحبنظران مدیریت و اخلاق آغاز گشته و تا اندازهای قدمت طولانی دارد؛ ولی
بررسیهای علمی دقیق در این حوزه طی سالهای اخیر از طرف دانشمندان علوم اجتماعی و علوم
انسانی قوت بیشتری گرفته است (طالع پسند و رستمی .)7931 ،تلاشهای این دانشمندان برای تبیین
نحوه وقوع رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی در سازمانها و محیطهای کار منجر به بسط و گسترش
نظریات و شواهد علمی گشته که در بسیاری از آنها رهبران و مدیران به عنوان کسانی معرفی شدهاند
که به طور جدی میتوانن د فراوانی و شدت رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی کارکنان را تحت تاثیر قرار
دهد (پاداش و گلپور .)0272 ،7در اواخر هزاره دوم میلادی ،تغییر و تحولات در فناوری موجب شد تا
نظامهای مالی و اقتصادی در سراسر جهان با انقلابی بنیادین مواجه گردند .این انقلاب پایهای ،تغییر و
تحولاتی نظیر گسترش بینالمللی سازی بازارهای مالی ،افزایش رقابت ،رشد شرکتهای ملی و
بینالمللی ،پیدایش رویکردهای جدید در اقتصاد و ساختارهای سازمانی جدید را در نظامهای
سرمایهداری در برداشته است .دراین دوره و همزمان با پیشرفتها و تحولات مذکور ،نقش پایبندی به
اصول اخلاقی و توجه به مسئولیتهای اجتماعی به عنوان وسیلهای جهت تبیین ارتباطهای اقتصادی
واحدهای تجاری ،دارای اهمیتی بیش از پیش گردید (مجیدپور و دیگران .)0271 ،0این وضعیت و
ویژگیهای جهانشدن در این دوره ،موجب بروز تنگناهای اخلاقی در کنشهای تجاری و بارزتر شدن
نقش مدیریت اصول اخلاقی گردید .اما مسائل مختلفی در دو دهه اخیر موجبات تغییرات شدید در
اعتماد جامعه به کسب و کارها را فراهم آورده است که رفتارهای غیراخلاقی از اهم آنها میباشد (وو و
هورانگ .)0272 ،9رفتارهای غیراخلاقی مستمر نشاندهنده این بود که اصول اخلاقی در کسب و کارها
فراتر از رعایت و پایبندی به قواعد فنی است؛ اینگونه شد که اهمیت رعایت اخلاق در تجارت بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفت و موجب گردید انجمنهای حرفهای نیز در بسیاری از مشاغل و حرفهها،
مسئولیتهای اخلاقی خاصی را علاوه بر تبحر کاری که همانا آیین رفتار حرفهای میباشد ،تدوین
نمایند تا به عنوان توشه و رهنمود اخلاقی مورد استفاده قرارگیرد(سوادکوهی و دیگران .)7933 ،در این
میان اخلاق حرفهای تاثیر بسیاری بر ارتقاء ک سب و کارها و تاثیرگذار بیشتر نوآوری در سازمان خواهد
داشت (دی کلاین و بریت .)0270 ،4نوع کارآفرینی و بهرهوری کارآفرینی آمیخته با ارزشهای اخلاقی و
وجدان کاری در فرایند اندیشه ،پژوهش ،محصول و بازار در افزایش توان کارآفرینان در راستای کسب
سود و ثروت و تأمین منافع اجتماعی و منافع آیندگان تأثیر بسیاری دارد(شجیرات و انصاری سامانی،
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 .)7933همچنین انگیزة پیشرفت کارآفرینان و گروه کارآفرینی در سایة این ارزشها تقویت شده و
سرعت پیشرفت روند نوآوری و در نهایت کارآفرینی و اشتغالزایی و توجه به بازارهای خارجی و
بینالمللی افزایش مییابد .رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز به موجب فعالیتهایی از این قبیل زودتر
به وقوع میپیوندد .توزیع عادلانه درآمد یکی از نتایج کارآفرینی توأم با اخلاق و برخوردار از وجدان
کاری است (براون و دیگران .)0222 ،2رسالت و هدف کارآفرینی ،موضوعی است که کارآفرین و اعضای
گروه کارآفرینی همواره آن را درنظر داشته و برای کسب آن تلاش و سعی بسیار مینمایند .کیفیت
فعالیتهای شخص یا گروه کارآفرین ،چگونگی رسیدن به اهداف و رسالت ناشی از اندیشه یا طرح
جدید برای تولید محصول یا خدمت جدید را تعیین میکنند .چنانچه افراد مؤثر در فرایند کارآفرینی با
پیروی از اصول و ارزشهای اخلاقی و تبعیت از وجدانکاری فعالیت نمایند (خدایی و دیگران.)7931 ،
در این راستا پژوهش حاضر بر بخش تولیدی و صنعتی متمرکز شده است و مسئله اصلی آن بررسی
اثرات اخلاق بر رابطه بین نوآوری و بینالمللیسازی کارآفرینانه و انتظار رشد کارآفرین میباشد.
بینالمللی شدن به صورت پیچیده ای فاصله جغرافیایی را کم کرده و جوامع را به هم نزدیک میکند و
توجه به رعایت اخلاق و اصول رفتار مبتنی بر اخلاقیات با افزایش رشد فکری و فرهنگی انسانها در
کسب و کار و فضای رقابتی نیز توسعه بافته است .به طور کلی ،اخلاق کسب و کار در همه شرکتها و
تمام کشورها ،بخصوص در کشورها و سازمانهای در حال توسعه مورد نیاز است .در جهان کنونی،
موفقیت اغلب شرکتها ،وابسته به میزان پایبندی صاحبان منافع با تعهدات آنهاست (باقری و
همکاران .)0273 ،6اخلاق کسب و کار در طولانی مدت ،باعث افزایش اعتبار شرکت و رضایت بیشتر
کارکنان و مشتریان و سودآوری بالاتر خواهد بود که در نهایت میتواند در رشد و ارزش سهام شرکتها
مؤثر واقع و موجب افزایش درآمد و تولید ثروت بیشتر شود؛ یعنی در راستای اهداف اقتصادی،
کارآفرینی نقشی مؤثر ایفا میکند.علاوه بر این شواهد پژوهشهای زیادی وجود دارد که نشان میدهد
برخی ویژگی های اخلاقی انگیزش درونی برای نوآوری است .برای نمونه طی پژوهشهایی نشان داده
شده که وقتی مدیران و سرپرستان در مواجهه با کارکنان اصول اخلاقی را بیشتر رعایت نمایند ،سطح
ان گیزشی درونی آنها و در نهایت خلاقیت و پیشنهادهای نوآورانه آنها در سازمان افزایش مییابد (وادو و
چادهوری .)0271 ،1حتی رهبران تحولی که برای معیارها و ارزشهای اخلاقی اهمیت زیادی قائل
هستند از طریق توجه به احساسات و نیازهای کارکنان ،تسهیل رشد مهارتی ،اراده الگوی رشد مناسب
برای نحوه دستیابی به اهداف شغلی و نشان دادن اعتماد کامل به آنها ،زمینه علاقهمندی کارکنان را به
تکالیف شغلیشان فراهم میسازند .ویژگیهایی نظیر توجه به نیازها همراه با برقراری روابط انسانی
070

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره پنجاه -تابستان 0055
هدایتگر و ارائه رفتارهای مناسب برای الگو برداری از زمره ویژگیهایی هستند که برای رهبری اخلاقی
نیز مطرح است .این اشتراک در ویژگیها در مطالعاتی که طی آنها برای رابطه رهبری تحولی با رهبری
اخلاقی همبستگیهای بالا به دست آمده به خوبی دیده میشوند (رستگار و دیگران .)7931 ،با این
مقدمات اجمالی مقاله کنونی جستاری ا ست در پاسخ به این سوال که :مهمترین تاثیر یا تاثیرات
رفتارهای اخلاق مدار بر رابطه بین نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه چه می باشد؟ و در ادامه چه
انتظاراتی از رشد کارآفرینانه و پیامدهای آن میتوان داشت؟
فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :اخلاق مداری در کسب و کار بر رابطه بین نوآوری و بینالمللیسازی کارآفرینانه
تاثیرگذار است.
فرضیه دوم :اخلاق مداری درکسب وکار بر رابطه بین نوآوری و انتظاررشدکارآفرین تاثیرگذار است.
مبانی نظری؛ اخلاق و تئوریهای رفتار سازمانی
شاید مهمترین اصول اخلاقی مربوط به رفتار نیروی انسانی باشد .این اصول هم در انتخاب نیروی
انسانی و هم در نحوه ایجاد انگیزه نظارت و کنترل نیروی انسانی نقش مهمی دارند .مطابق تحقیقات
تروینو و یانگ بلاد 1تصمیمگیریهای اخلاقی عمدتا تحت تأثیر انتخاب افراد اخلاقی است و پاداش و
تنبیه متداول تأثیر زیادی در رعایت اصول اخلاقی ندارد .البته آنها مجازات شدید را از عوامل مؤثر بر
رفتارهای اخلاقی تشخیص دادند(جانسون .)0271 ،3مهمترین فعالیتهای یک سازمان تصمیمات آن
میباشد .اخلاق افراد بر تصمیمات آنها تأثیر زیاد دارد افراد را از لحاظ میزان پایبندی به دو دسته
اصلی تقسیم میکنند .اول پیروی محض از قوانین ،دوم رعایت عرف ،در این حالت ،افراد فقط در حد
انتظار به رعایت قوانین پایبند هستند و دوم ،اجتهاد ،در این حالت افراد اصولی را خود ارائه می کنند و
آنها را رعایت میکنند به نظرمیرسد افراد هرچه حرفهایتر باشند ،بیشتر دردسته دوم قرار میگیرند
(لفکوویتز.)0271 ،72
اخلاق و تئوری سازمانها
به نظر می رسد هنوز معروفترین رابط بین سازمان و اخلاق از آن ماکس وبر 77باشد که تحولات
صنعتی در اروپا و به تبع آن بروز سازمانهای مدرن را ناشی از اخلاق پروستاتی میداند وبر شکلگیری
سازمان عقلایی در غرب را ناشی از اخلاق پروستاتی میدانست(پیرسون .)0271 ،70او معتقد بود بین
برخی خصوصیات اخلاقی پروتستانها از قبیل سخت کوشی ،ریاضت ،تقوا و پارسایی(که به صرفه جویی
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منجر میشود) و تحولات صنعتی در اروپا و بروز سازمانهایی صنعتی رابطه نزدیکی دارد (والز،79
 )0272از آنجایی که اخلاق بخشی از فرهنگ میباشد ،بیشتر نظریههایی که بر رابطه بین فرهنگ و
نظریههای سازمان تأکید کنند ،خود به خود بر اهمیت اخلاق در این زمینه تأکید میکنند .به عنوان
مثال میتوان به نظریههای هافستد 74و نظریههای شاین و کتاب نسبتا جامع اشنایدر و بارسو 72اشاره
کرد(هیل و جونز .)0202 ،76عوامل مختلفی سازمانها را به اخلاق سوق میدهد(اکیسی و اونسل،71
 .)0273برخی از سازمانها براساس بصیرت و دانایی به اخلاق پایبندی و برخی دیگر از سازمانها به
وسیله الزامهای بیرونی ،مانند الزامهای حقوقی ،سیاسی و مانند آنها به اخلاق کشانده میشوند و
سازمانهایی نیز به دلیل سودآوری اخلاق به آن علاقمند میشوند شعار پایبندی به اصول اخلاقی و
ارزشهای انسانی سرآغاز گرایش سازمان به اخلاق است(باویک و دیگران .)0273 ،71برخی از سازمانها
به همین شعار بسنده میکنند .توقف بر این شعارها و تبدیل کردن آنها به امر تزیینی ،البته زیانبار و
فریب کارانه است .دغدغههای اصیل اخلاقی ،سازمان را فراتر از شعار به تحقق عینی و نهادینه شدن
اخلاق میخواند(پاندی و مود.)0271 ،73
اخلاق در متن یک سازمان
بعد تعریفی در مورد اخلاق و اخلاق اسلامی و ارائه تعریفی درمورد اخلاق سازمانی می بایست
الگویی را ارائه دهیم که چگونه می توان اخلاق را در سازمانها عملی کرد تا براساس این الگو اخلاقیات
را در سازمانها عملی کرده و سپس نتایج بدست آمده را ممیزی کرده و درنهایت مشکلات و موانع
اخلاقی را با ارائه راهکارها حل کرد (الفیکری و دیگران .)0276 ،02رفتار غیر اخلاقی مدیران و سایر
کارمندان ممکن است در اثر وجود سیاق خاصی در یک سازمان باشد ،که افراد را مجبور کرده و یا به
سمت چنین رفتارهایی سوق می دهد(کافی .)02702 ،07کارمندانی که برای یک شرکت کار می کنند
و در جهت اعمال غیر اخلاقی تشویق شده و در راستای اینگونه رفتارها حمایت میشوند ،اگرچه در
ظاهر ممکن است در راستای منافع شرکت حرکت نمایند ولی ممکن است در نهایت خود را در
موقعیت تضاد با منافع بیابند (کومار.)0202 ،00
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* ممیزی اخلاق

* تدوین عملیاتی اخلاقی در سازمانها

* رفتار اخلاقی در مدیریت

* تشخیص مسائل و مشکلات

* عملی ساختن اخلاق در سازمانها

*ضرورت اخلاق در سازمانها

* راهکارها

* کارکرد اخلاق

شکل :0الگوی اجرای اخلاق در سازمان (منبع :لوکانان)1500 ،11

از طرفی ،واقعیت این است که درمیان نظریههای مرتبط با اخلاق سازمانی ،جایگاه اخلاق سازمانی
و تاثیرات آن بر روند نوآوری و روند بین المللیسازی صنایع تولیدی ،از اهمیتی ویژه برخوردار است .از
زمانی که مفهوم اخلاق سازمانی مطرح شده است،پژوهشگران به تدوین نظریههای اخلاقی در سازمان
توجه ویژه نشان دادهاند وتاکنون چندین نظریه دراین خصوص ارائه کردهاند .اما تاثیرات اخلاق سازمانی
بر صنایع به ویژه صنایع تولیدی بزرگ وکوچک و همچنین تاثیرات بین المللی شدن و روندهای
نوآورانه تولیدی با تاکید بر مفهوم اخلاق سازمانی ،مفهومی نوین و مورد بحث است .لذا با توجه به این
خلاء تئوریک مهم ،مقاله کنونی نوآوری خود را معطوف به چندنکته نموده است:
نخست؛ بررسی کاربست اخلاق سازمانی و تاثیرات آن بر روند نوآوری صنایع تولیدی؛
دوم؛ بررسی کاربست اخلاق سازمانی بر روند بین المللی کردن صنایع تولیدی؛
سوم؛ تجزیه و تحلیل اخلاق نواورانه و کارکردهای آن در صنایع تولیدی
چهارم؛ انتظار رشد کارآفرینانه با تاکید بر اخلاق سازمانی در صنایع تولیدی.
مراحل سه گانه تحقق اخلاق سازمانی
مرحله اول
الف .رفتار اخلاقی در مدیریت :مدیران رده بالا مسئول تثبیت استانداردهای اخلاقی در یک
سازمان هستند .کمیتههای متشکله میتوانند فعالیتهای غیر اخلاقی موجود را کشف کرده و کارمندان
جهت عمل یا کار اخلاقی درسطح بالاتری آموزشهای لازم را در مواجهه با برخی موفقیتها کسب
نمایند(هیر و دیگران .)0271 ،04همانطور که بیان شد اخلاق را مجموعهای از صفات روحی و باطنی
انسان تعریف کردهاند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی میشود ،بروز
ظاهری پیدا میکند و بدین سبب صورت گفته میشود که اخلاق را از راه آثارش میتوان تعریف کرد.
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استمرار یک نوع رفتار خاص ،دلیل بر آن است که این رفتار یک ریشه درونی و باطنی در عمق جان و
روح فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخلاق مینامند(استفان و دیگران .)0202 ،02دامنه اخلاق را
در حد رفتارهای فردی تلقی میکنند ،اما رفتارهای فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای
اجتماعی تسری پیدا میکند و شیوع مییابد ،به نوعی به اخلاق جمعی تبدیل میشود که ریشه در
فرهنگ جامعه میدواند و خود نوعی وجه غالب می یابد که جامعه را با آن میتوان شناخت(وانگ و
پائولین .)0276 ،06مدیریت اخلاق ،شناسایی و اولویت بندی ارزشها برای هدایت رفتارها در سازمان
است .سازمانها با ایجاد یک برنامه مدیریت اخلاق میتوانند اخلاقیات را در محیط کار مدیریت کنند.
برنامههای اخلاق به سازمانها یاری میرساند تا در شرایط آشفته ،عملکرد اخلاقی خود را حفظ
کنند(یاتس .)0202 ،01اخلاق یک ابزار ارگانیک است که با دگرگون شدن نیازهای جامعه و سازمان
تغییر مییابد .مدیریت اخلاق در محیط کار منافع بسیار زیادی برای رهبران و مدیران دارد؛ اعم از
منافع عملکری و منافع اخلاقی .این مطلب بخصوص در عصر حاضر که مدیران با ارزشهای بسیار
متنوعی در محیط کار سروکار دارند صادق است(تیمز و دیگران .)0276 ،01به طور کلی اهداف
گوناگونی را برای مدیریت اخلاق بیان کردهاند:
 مدیریت اخلاق در درجه اول برای شناسایی و اولویت بندی ارزشهای اخلاقی در جهت هدایترفتارها در سازمان و تحقق مسئولیتهای اخلاقی در آن است؛
 مدیریت اخلاق ،تدوین برنامههایی برای تحققارزشهای مدون است .نظارت برحسن اجرای وتحققبرنامههاونیز ارزیابی عملکرد اخلاقی سازمان از دیگر اهداف مدیریت اخلاق است(شین)0273 ،03؛
 سازمان با تدوین برنامه مدیریت اخلاق میتواند در شرایط بحرانی نیز بر مسئولیتهای اخلاقیخود پایدار باشد .به وسیله این برنامهها معضلات اخلاقی به ویژه تعارضات اخلاقی را در سازمان

می-

توان مدیریت کرد (برائوخوس و دیگران.)0273 ،92
ب .ضرورت اخلاق در مدیریت سازمانها :از آنجایی که مدیریت ،فن اداره یک تشکیلات و
سازمان است و اداره و هدایت امکانات مادی و انسانی ،ریزهکاریها و لطافتهای بسیاری را میطلبد،
نقش اخلاقی مدیر در گرو نگاهداشتن شورها و برانگیختن انگیزهها و در انسجام واحدها و سرعت
بخشیدن به امور سازمانی جهت رسیدن به نتایج مطلوب امری انکارناپذیر و حائز اهمیت فراوان در اداره
بهینه سازمان است(دینیر و دیگران)0271 ،97؛
ج .کارکردهای مدیریت اخلاق :مدیریت ،به نحوه عام و صرف نظر از این که به بازاریابی ،تولید،
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مالی ،منابع انسانی ،بهروه وری ومانند آنها متعلق است ،عملکردکم و بیش معینی دارد .این
عملکرد رابا توجه به تحلیل ابعاد اصلی مدیریت در پنج محور برنامه ریزی ،سازماندهی ،کارگزینی،
اثرگذاری و کنترل میتوان خلاصه کرد(آثوتا و دیگران.)0273 ،90
مرحله دوم:
الف .تدوین برنامههای عملیاتی اخلاق سازمان :اخلاقیات سازمان از طریق برنامههای بلند مدت،
میان مدت و کوتاه مدت تحقق مییابند .این برنامههای عملیاتی براساس رخنه سنجی بین وضعیت
مطلوب و وضعیت موجود تدوین میشوند(مال .)0273 ،99وضعیت موجود تعیین و حد و مرز مشخصی
دارد که از طریق تحلیل مناسبات درون سازمانی و بیرونی سازمان و براساس معیارها و منطق ارزیابی به
دست میآید.وضعیت مطلوب مراتب مختلف دارد :وضعیت آرمانی ،وضعیت قابل دستیابی دوردست و
وضعیت قابل دستیابی نزدیک(ویندورز.)0271 ،94
ب .ساز و کارهای عملی ساختن منشور اخلاقیات در سازمان :به منظور تشویق رفتارهای اخلاقی در
سازمان و ممانعت از رفتارهای غیراخلاقی باید از محرکهای موجود ترغیب ،تقویت و تنبیه در سازمان
استفاده کرد .لازم به ذکر است که سازمانها با استفاده از بیانیه ماموریت میتوانند ارزشهای اخلاقی
مورد انتظار از کارکنان را تعریف و مشخص کنند .بنابراین سازمانها با به رسمیت شناختن افشاگری در
سازمان و تشویق آن میتوانند گام مؤثری را در جهت کاهش رفتارهای غیر اخلاقی بردارند (تروینو و
نلسون.)0271 ،92
مرحله سوم
مشکلات و موانع علمی و عملی اخلاق :باور همگانی این است که اگر اصول قدرتمند اخلاق به کار
گرفته شوند ،عملکرد را در هر سازمانی بهبود میبخشند .بدین ترتیب کلید اخلاق خوب سازمانی،
آگاهی است .ضعف اخلاقی بر عملکرد سازمان تأثیر منفی دارد(پریماکس .)0202 ،96وقتی رفتار
سازمانی از نظر اخلاقی ضعیف باشد به صورت آشکار و پنهان هزینه عملکرد ،بالا میرود .این هزینه را
میتوان در حوزههای مختلف سازمانی شناسایی کرد مانند پایین بودن بهرهوری ،کندی پویایی سازمان،
عدم شفافیت و به هم ریختگی ارتباطات سازمانی(آوکران.)0271 ،91
پیشینه پژوهش
منطق نظری رهبری اخلاقی و انگیزش درونی برای نوآوری در این واقعیت نیز نهفته است که وقتی
سرپرستان و مدیران با رعایت معیارهای ارزشی و اخلاقی با کارکنان خود رفتار بکنند،کارکنان در
015

کاربست اخلاق سازمانی و تاثیر آن بر رابطه نوآوری /...جلایی ،خوزین ،عباسی و دیده خانی
درجه اول احساس میکنند که با آنها منصفانه برخورد شده است .در درجه بعدی نیز رهبران
اخلاقمدار بر ارزشهای مشترک مورد پذیرش انسان در محیط کار تاکید میکنند .این ارزشهای
مشترک چشم اندازی را برای دستیابی به اهداف سازمان فراهم میکنند که نه تنها برای کارکنان مفید
بلکه مطلوب نیز هست .کارکدهای مطرح برای هر یک از این دو پدیده یعنی احساس برخورد منصفانه
و برقراری اهدافی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و انسانی مشترک به نظر میرسد چیزی جز انگیزش
درونی برای نوآوری نباشد .پاداش و گل پور ( ،)7913در پژوهشی به بررسی رابطه رهبری اخلاقمدار با
انگیزش درونی برای نوآوری وخلاقیت کارکنان پرداختند .شواهد حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که
رهبریاخلاق مدار با انگیزش درونی برای نوآوری و خلاقیت درمحیط کاردارای رابطه مثبت است .نتایج
نشان دادکه انگیزش درونیبرای نوآوری میانجی کامل رابطه رهبری اخلاق مدار و خلاقیت در کار است.
باقری و همکاران ( )0273به بررسی رابطه بین گرایش بینالمللی و عملکرد بینالمللی شرکتهای
کوچک و متوسط و تأثیر واسطهای نوآوری فناوری پرداختند .این پژوهش بر روی  776شرکت کوچک
و متوسط در انگلستان صورت گرفت و نشان داد که جهتگیری بینالمللی تأثیر قابل توجهی در
عملکرد بینالمللی آنها دارد ،با این که شرکتهای کوچک و متوسط همزمان یک جهتگیری بین
المللی درونی و بیرونی را برای دستیابی به نتایج برتر اتخاذ میکنند .نتایج نشان داد که یک رابطه غیر
خطی معکوس بین نوآوری فنآوری و عملکرد شرکت بینالمللی وجود دارد .آلپکان 91و همکاران در
پژوهشی بیان نمودند از این نکته آگاهند که نوآوری در فنآوری تأثیر مثبت بر جهتگیری بینالمللی و
عملکرد شرکت ،به ویژه برای شرکتهای متوسط و متوسط که دارای سطح متوسطی از فعالیتهای
نوآوری فنآوری هستند ،خواهد داشت .یافتههای این مطالعه حاکی از آن است که مدیران میتوانند با
تلفیق جهتگیری بینالمللی درونی و بیرونی با فعالیتهای نوآوری فناوری در تصمیمهای استراتژیک
خود ،عملکرد بینالمللی را بهبود بخشند .وادهو و چاودهری ( )0271در پژوهش با هدف بررسی رابطه
میان نوآوری و عملکرد شرکت در کشورهای در حال توسعه بیان نمودند که فرایند نوآوری به تکمیل
محصول سرعت میبخشد .بر اساس این پژوهش شرکتهای کوچک و متوسط در دسترسی به منابع
مالی و انسانی دچار محدودیت هستند .نوآوری در فناوری میتواند مزایای رقابتی برای بینالمللی کردن
شرکتهای کوچک و متوسط را فراهم آورد و البته میتواند خطرناک هم باشد زیرا نیاز به
سرمایهگذاری زیادی در پژوهش و توسعه دارد که خطرات عدم بازگشت سرمایه را به همراه دارد.
بنابراین تکنیکهای متفاوتی برای نوآوری قابل استفاده خواهد بود.
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی به شمار میرود .جامعه آماری
پژوهش حاضر شامل شرکتهای تولیدی شهرکهای صنعتی استان گلستان بوده است .برای تعیین
تعداد نمونه بر اساس جدول کرجسی-مورگان تعداد  736نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید.
پرسشنامه های تهیه شده برای هر شرکت ،توسط یکی از مدیران ارشد آنها و بر اساس اطلاعات شرکتی
که در استخدام آن بودهاند ،تکمیل شدهاند .پیشنویس پرسشنامه ابتدا به چند استاد و کارشناس خبره
در زمینه مورد نظر ارسال شد تا در خصوص محتوی ،شفافیت و مقیاسبندی پرسشنامهها نظر بدهند.
با توجه به بازخورد این کارشناسان ،تغییرات مورد نیاز در پرسشنامه اعمال و این فرایند تا تکمیل نهایی
پرسشنامه ادامه یافت .همانطور که در جدول  7قابل مشاهده است میزان آلفای کرونباخ همه
پرسشنامهها بالا  2/1بود که دلالت بر پایایی مناسب پرسشنامههای استفاده شده در این پژوهش دارد.
جدول  :0جزئیات پرسشنامه
آلفای کرونباخ ()Alpha>0.7

متغیرهای مکنون

علامت اختصاری
ES

2/132

نوآوری

INN

2/162

بین المللی سازی کارآفرینانه

INT

2/320

انتظار رشد کارآفرین

EG

2/142

اخلاق*نوآوری

ES*INN

2/142

اخلاق*نوآوری

ES*INN

2/139

اخلاق

شکل  7نمای مفهومی از مدل را نشان می دهد .متغیرهای پنهان امکان کار با مفاهیم نظری و
گاهی اوقات مفاهیم انتزاعی را نیز فراهم میکنند .در این مطالعه ،این ساختارها با استفاده از
شاخصهای مختلف و بر اساس روش مدل سازی معادله ساختاری اندازهگیری شده است .شاخصهایی
که شامل متغیرهای پنهان هستند به صورت زیر است.
بینالمللیسازی

اخلاق ()ES

کارآفرینانه INT

نوآوری INN

انتظار رشد کارآفرین
EG

شکل  :1مدل عمومی برای برآورد
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این مطالعه یک رویکرد مدلسازی ساختاری را برای برآورد پارامترهای مدل پژوهش انتخاب
میکند .ویژگیهای مدلسازی معادله ساختاری این است که امکان مدلسازی روابط بین ساختارهای
مستقل و وابسته چندگانه را به طور هم زمان در یک تحلیل سیستماتیک و جامع میدهد و میتوان
متغیرهای انعکاسی و تکوینی را در آن ترکیب نمود .همچنین خطاهای اندازهگیری را مدلسازی
میکند و تئوریها و فرضیههای پیشین را با دادهها مقایسه میکند .دو رویکرد برای مدلسازی
ساختاری موجود هستند SEM :مبتنی بر کواریانس و  SEMمبتنی بر حداقل مربعات جزیی.
مطالعه حاضر از حداقل مربعات جزیی ( )PLSبرای آزمون رابطه بین متغیرهای پنهان استفاده
می کند زیرا این فنون چند متغیره نسل دوم امکان معرفی متغیرهای پنهان با چند شاخص را میدهد.
این روش زمانی مناسبتر هستند که اندازه نمونه کوچکتر بوده و مدلها پیچیده و علّی هستند و
نیازی به نرمال بودن دادههای چند متغیره نبود و تولید برآوردهای پارامتری پیوستهای میکنند .در این
پژوهش از دو زیر مدل یا مدل فرعی استفاده میکند :زیر مدل اندازه گیری و زیر مدل ساختاری.
زیرمدل اندازهگیری ،رابطة بین متغیرهای قابل مشاهده (یعنی شاخصها) و متغیرهای پنهان را تعریف
میکند .زیر مدل ساختاری روابط بین متغیرهای پنهان را اندازهگیری کرده و نشان میدهد که کدام
متغیر پنهان به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سایر متغیرهای پنهان اثر دارد.
یافتههای پژوهش
آزمون مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
خروجی نرم افزار  ، Smart-Plsبعد از آزمون مدل مفهومی پژوهش در شککل  0نشکان داده شکده
است .در زیر نتایج بررسی دو بخش آزمون مدل اندازهگیری و آزمون مدل سکاختاری بکه تفصکیل ارائکه
شده است .مدلهای معادلات ساختاری به طور معمول ترکیبی از مدلهای اندازهگیری (نشاندهنده زیر
مولفههای متغیرهای مکنون) و مدلهای سکاختاری (نشکان دهنکده روابکط بکین متغیرهکای مسکتقل و
وابسته) هستند.
بررسی آزمون مدل اندازهگیری :برای سنجش برازش مدل انکدازهگیکری از پایکایی شکاخص ،روایکی
همگرا و روایی واگرا استفاده شد (فورنل.)0271 ،93
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش همراه با ضرایب معناداری ()T-values

سه ملاک معرفی کردند که شامل اعتبار هر یک از گویهها ،پایایی ترکیبی ( )CRهر یک از سازهها
و متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEمیباشند .مقادیر بیشتر از  2/4برای ضرایب بارهای عاملی،
بیشتر از  2/2برای متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEو بیشتر از  2/1برای پایایی مرکب ()CR
بیانگر برازش مناسب مدلهای اندازهگیریاند و اینکه از نظر پایایی و روایی همگرا هستند .نتایج این
شاخصها در جدول  9آمده است.
جدول  :1نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی()CFA
عامل

شاخص

بارعاملی

اخلاق

Q77

2/122

رشد

بین المللی سازی

Q79

2/136

Q0

2/147

Q70

2/102

Q3

2/612

Q6

2/644

Q9

2/113

Q72

2/119

Q1

2/162

Q4

2/167
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نوآوری

Q7

2/176

Q76

2/124

Q74

2/131

Q1

2/169

پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری از طریق روابط بین متغیرهای
مکنون ارزیابی شد .در پژوهش حاضر از دو معیار ضریب تعیین ( ،)R2استفاده شده است.
ضریب تعیین ( R2 :)R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا
دارد و سه مقدار  2/99 ،2/73و  2/61به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در
نظر گرفته میشود .مطابق با شکل  ،0مقدار  R2برای سازههای درونزای پژوهش محاسبه شده است
که با توجه به سه مقدار ملاک ،میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید نمود.
جدول :0مقادیر ضریب تعیین ()R2
بینالمللی سازی کارآفرینی )(INT

انتظار رشد کارآفرینی )(EG

2/1249

2/4677

R2

پس از برازش بخش اندازهگیری و ساختاری مدل پژوهش حاضر ،به منظور کنترل برازش کلی مدل
از معیاری با عنوان  42GOFاستفاده شد که سه مقدار  2/02 ،2/27و  2/96به عنکوان مقکادیر ضکعیف،
متوسط و قوی برای آن معرفی شده است .این معیار از طریق فرمول  7محاسبه میگردد:
GOF  communalities  R 2

)7

از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای مکنون پژوهش به دست میآید.
جدول :0نتایج برازش مدل کلی متغیرهای پژوهش
متغیرهای مکنون

علامت اختصاری

Communality

اخلاق

TEC

21632677

2/222

بین المللی سازی کارآفرینه
نوآوری
انتظار رشد کارآفرینانه
اخلاق* نوآوری
اخلاق* نوآوری

HCE
HCS
COMP
EP
INN

21611311
21171412
21220422
21261763
21111624

2/124
2/222
2/467
2/222
2/222

GOF R2 Communality R2

2/621

2/921 2/037

با توجه به اینکه معیار  GOFمقدار  2/921به دست آمده است ،برازش کلی مدل در حد «قکوی»
تایید میشود.
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آزمون فرضیهها
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مکدل سکاختاری و داشکتن بکرازش مناسکب مکدلهکا،
فرضیههای پژوهش ،بررسی و آزمون مکیگکردد .در ادامکه ،نتکایج ضکرایب معنکاداری بکرای هکر یکک از
فرضیهها ،ضرایب استاندار شده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیهها و نتایج حاصل از بررسی فرضیه
در سطح اطمینان  32درصد در جدول  6ارائه شده است.
جدول  :1آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

روابط علی بین متغیرهای پژوهش

ضریب
مسیر()β

ضریب معناداری
()T-Value

نتیجه
آزمون

7

اخلاق بین المللی سازی کارآفرینانه و نوآوری

-21916

0/906

تایید

0

اخلاق انتظار رشد کارآفرین و نوآوری

-2/721

0/731

تایید

ضرایب معناداری متغیرها در شکل 9و جدول  6بیان شکده اسکت .بکا توجکه بکه ایکن ککه ضکرایب
معناداری متغیرها بیشتر از قدر مطلق  7/36میباشد فرضیهها تایید میشوند.
بحث و نتیجه گیری
امروزه موضوع اخلاق و رفتارهای اخلاقی بسیارمورد توجه قرار گرفته است و این نگرش روشن وجود
دارد و جامعه درصددکسب آن است که مسئولان دولتی ،مدیران ،کارکنان و سازمانها طبق اخلاق
وضوابط پسندیده رفتار نمایند ،زیرا یکی از مهمترین موضوع هایی که زمینه ساز بروز مشکلات متعدد
برای سازمانها در سطح جهان شده است ،مشکلات ناشی از فساد و رفتارهای خلاف اخلاق در جوامع
گوناگون است .در تجزیه و تحلیل رفتار سازمانها پرداختن به مقوله اخلاق و ارزشهای اخلاقی یک از
الزامات است .نماد بیرونی سازمانها را رفتارهای اخلاقی آنها شکل میدهد که حاصل جمع ارزشهای
گوناگو ن اخلاقی است .از طرفی ،در فضای رقابتی و حتی به عنوانی ابزاری برای تبلیغ و جلب توجه
جامعه مصرفکننده ،رویکردهای مبتنی بر رعایت اصول اخلاقی جایگاه ویژهای پیدا کرده است .برای
بقاء و کسب موفقیت پایدار علاوه بر تبحر در کار ،دیدگاه اخلاقی مناسب نیز حائز اهمیت بوده و این امر
با توجه به رسواییهای مالی که طی دو دهه اخیر در سطح دنیا اتفاق افتاده است و پیچیدهتر شدن روز
افزون محیط کسب و کار و افزایش نقض اصول اخلاق و میزان کارهای غیرقانونی ،اهمیت دو چندان
یافته است (کاستانو و دیگران .)0276 ،47از آنجا که فعالیتهای تجاری در ارتباط با دیگران است و این
ارتباط با چالش اخلاقی مواجه است ،حل مسالمتآمیز این چالشهای اخلاقی ،محتاج نگاهی اخلاقی از
منظر ارزشی است.به دلیل نوآوری ،یک محصول از دیدگاه فناوری و قیمت و یا هر دو رقابتیتر میشود.
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به این ترتیب ،محصول به بازارهای بیشتری وارد میشود .ورود به بازار جدید مستلزم جلب اعتماد
مشتریان در آن بازار است و یکی از عوامل بسیار مهم در جلب مشتری مشاهده رفتارهای اخلاقی توسط
مشتری است .هرچه مشاهده رفتارهای اخلاقی شرکتها بیشتر باشد باعث کاهش فاصله روانی بین بازار
و شرکت شده و روند توسعه بازار و بینالمللیشدن شدت میگیرد و امکان ورود به شیوههای پرریسک-
تر بینالمللیسازی بیشتر میگردد (یانگ و لی.)0277 ،40
مقاله حاضر جستاری بود از بررسی نقش اخلاق سازمانی و تاثیر آن بر رابطه نوآوری و بین المللی
سازی کارآفرینانه .به دیگر سخن ،مساعی نویسندگان در این مقاله ارائه پاسخی متقن به این سوال بوده
است که آیا میان رفتارهای اخلاق مدار با نوآوری و بین المللی سازی کارآفرینانه ارتباط قابل توجهی
وجود دارد یا خیر؟ دو فرضیه مهمی که نویسندگان بر آن تاکید داشته اند عبارتند از:
فرضیه اول :اخلاق مداری در کسب و کار بر رابطه بین نوآوری و بینالمللیسازی کارآفرینانه تاثیر
گذار است.
فرضیه دوم :اخلاق مداری در کسب و کار بر رابطه بین نوآوری و انتظار رشد کارآفرین تاثیر گذار
است.
پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه گیری ،مدل ساختاری از طریق روابط بین متغیرهای
مکنون ارزیابی شد .پس از برازش بخش اندازه گیری و ساختاری مدل پژوهش حاضر ،به منظور کنترل
برازش کلی مدل از معیاری با عنوان  GOFاستفاده شد .با توجه به اینکه معیار  GOFمقدار 2/921
به دست آمده است ،برازش کلی مدل در حد «قوی» تایید میشود.
در نهایت نیز پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش مناسب
مدلها ،فرضیههای پژوهش ،بررسی و آزمون گردید .نتایج ضرایب معناداری برای هر یک از فرضیهها،
ضرایب استاندار شده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیهها و نتایج حاصل از بررسی فرضیه در سطح
اطمینان  32درصد ارائه شده است .به این صورت که مطابق فرضیه اول ،اخلاق مداری در کسب و کار
بر رابطه بین نوآوری و بین المللیسازی کارآفرینانه تاثیرگذار است .همچنین مطابق فرضیه دوم ،اخلاق
مداری در کسب و کار بر رابطه بین نوآوری و انتظار رشد کارآفرین تاثیر گذار است .با توجه به این که
ضرایب معناداری متغیرها بیشتر از قدر مطلق  7/36میباشد فرضیهها تایید میشوند.
یافتههای مقاله کنونی در تطابق و همسویی با یافتههای مقالههای ذیل میباشد.
مطابق یافتههای پژوهش قاسمی ( )7933میان جو اخلاق سازمانی و ابعاد آن با فضیلت سازمانی
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رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین مطابق یافتههای پژوهش کاشفی و دیگران ( )7931بین
رویکردهای اخلاقی ،رفتارهای نوآورانه و استقلال شغلی همبستگی معنیداری وجود دارد .از طرفی،
مطابق یافتههای پژوهش طاهری عطار و همکاران ( )7931بین متغیرهای اخلاق حرفهای با عملکرد
شغلی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .اخلاق حرفهای با جو اخلاقی رابطه مستقیم
دارد .یافتههای تحقیق رحمانی و رجبی دری ( )7932نیز نشان داد که اخلاق حرفه ای بر عملکرد
سازمانی اثرگذار است .مطابق یافتههای پژوهش امجدی و دیگران ( )7931که با هدف آسیب شناسی
حفظ و نگهداری کارکنان حرفهای با رویکرد اخلاق سازمانی در شرکت ملی نفت صورت پذیرفته بود،
عوامل سازمانی ،فردی و فرهنگی بر نگرش کارکنان وهمچنین بر حفظ و نگهداری کارکنان موثرند.
همچنین آزمون  Tزوجی نشان میدهد که به جز  9مولفه «استانداردها»« ،گرایش کارآفرینی» و
«هویت» در بقیه مولفهها بین وضع موجود و مطلوب فاصله وجود دارد و بر اساس رتبه بندی فریدمن
در وضع موجود و مطلوب مولفههای تعارض ،سبک رهبری ،استقلال طلبی ،طرح شغل و ریسک دارای
آسیب میباشند .یافتههای تحقیق قنبری و همکاران ( )7939نشان میدهد ،بین اخلاق سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بر اساس یافتههای تحقیق فقیه آرام
و میرزایی ( )7936بین توانمندسازی با اخلاق سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اجرائی نیروی انتظامی
رابطه مثبت و معناداری از لحاظ آماری وجود دارد .یافتههای پژوهش زوار و همکاران ( )7931نیز
تبیینگر این مسئله است که متغیرهای سوء اخلاق سازمانی ،مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی ضمن
داشتن رابطه معنی دار با همدیگر ،پیشبینیهای خوبی نیز از همدیگر دارند که توجه به این زمینهها
میتوانند در کاهش سوء اخلاق سازمانی به عنوان یکی از مشکلات و معضلات سازمانهای کشور موثر
واقع گردند.
بر طبق بررسیهای وان و همکاران ،)0229( 49نوآوری در یک مفهوم چند بعدی است که اشاره بکه
مفاهیم جدید یا اصلاح شده ،کانالهای تعامل مشتریان ،سیستمهای خدماترسانی یا مفاهیم فناوریای
که به طور انفرادی یا ترکیبی منجر به ایجاد یک یا چنکد ککارکرد خکدماتی جدیکد بکرای یکک شکرکت
میشوند دارد .این نوآوری ها امکان ایجاد تغییرات در عرضه خدمات و کالاها در بازار را بکه وجکود مکی-
آورد .همچنین نوآوری مستلزم قابلیتها و ظرفیتهای فناوری ،انسانی و سازمانی جدید اسکت .مفکاهیم
مربوط به نوآوری فناوری و غیرفناوری ،ارتباطات جدید با مشتریان و یکا سیسکتمهای تکامین جدیکد را
پوشش میدهد و تعریفی چند بعدی است (خانی جزئی .)0221 ،44از این روی ،تعیین عکواملی ککه اثکر
مثبتی بر روی نوآوری دارند مهم است زیرا این عوامل اثر غیرمستقیمی بر روی بینالمللیسازی شرکت
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و ا نتظارات رشد آن دارند .بنابراین شاید بتوان اظهار نمود عوامل تعیینکننده نوآوری یک محصکول اثکر
مثبت غیرمستقیمی بر روی بینالمللی سازی شرکت و انتظار رشد آن دارند .از میان عواملی که موجکب
بهبود فرایند نوآوری میشود ،دو عامل بسیار مهمتر هسکتند .اول ،سکرمایه انسکانی بکه ایکن معنکی ککه
کارآفرینان با مهارت ها و آموزش بیشتر ،نه تنها موجب تسهیل نوآوری بلکه موجب معرفی فناوریهکای
جدید در فرایند تولید میشود و توجه به اصول اخلاقی این تاثیرات را مکوثرتر و اثکربخشتکر مکیسکازد.
استدلال کردهاند که اثرات سرمایه معنوی و دانش فناوری به عنوان منابع کسب و کار ،از عوامل تعیین-
کننده برای نوآوری محسوب میشوند .این پژوهشگران بیان کردهاند که بکدون پرسکنل مکاهر و نگکرش
مثبت و اخلاقیمدارانه در خصوص همکاری و ظرفیت نوآورانه ،نوآوری غیرممکن میشود .به هکر حکال،
سرمایه معنوی یکی از منابع ناملموس اساسی بکرای توسکعه بکینالمللکی یکک شکرکت اسکت (ریالک و
نایت )0222 ،42به علاوه سرمایه انسانی کارآفرین (یعنی آموزش و تجربه بینالمللی یا حرفهای) یککی از
عوامل مهم در موفقیت کسب و کار در مرحله اولیه است (اوتیکو و سکاپینزا )0222 ،46و بنکابراین شکاید
بتوان ادعا نمود که سرمایه انسانی کارآفرینان و جامعه اثرات مثبتی روی نکوآوری محصکول کارآفرینکان
دارد .در نهایت ،بینالمللی سازی منجر به ایجاد انتظارات مثبت در میان کارآفرینان میشود .بینالمللکی
کردن به کارآفرینان امکان دسترسی به بازارهای جدید را میدهد که رابطه مثبتی با انتظارات رشد دارد
(گابریلسون .)0271 ،41از طرفی ،بینالمللی شدن فرایندی تدریجی است که با افزایش سطح فنکاوری،
تجربه ،دانش و آشنایی دو طرفه میان بازار و شرکتها ،امکان بهرهگیری از روشهای پر ریسکتر بکرای
حضور در بازارهای خارجی فراهم میگردد .چنانچه اصول اخلاقی توسط شکرکتهکا در فعالیکتهایشکان
لحاظ گردد فرایند تدریجی آشنایی دو طرفه بازار و شرکت به شکل موثرتر و سریعتری برقرار میگردد.
بعلاوه نوآوری نیز در صورتی میسر است که سطح قابل قبولی از پایه دانشی و برخورد اخلاقی مرتبط در
بنگاه وجود داشته باشد .رهبری اخلاق مدار ابتدا به ساکن موجب تقویت انگیزش درونی بکرای نکوآوری
می شود و سپس انگیزش درونی برای نوآوری باعث گرایش کارکنان به خلاقیت میگردد .رعایکت اصکول
اخلاقی در کسب و کار باعث به جریان انداختن شکدیدتر تمایکل بکه ارائکه پیشکنهادات خلاقانکه توسکط
کارکنان و نوآوری بیشتر شده و انتظارات رشد در بنگاهها را افزایش میدهد .همچنین از طریق ککاهش
فاصله روانی و اعتماد بیشتر به بنگاه ،علاوه بر ارتقاء انتظارات رشد بر روند توسعه بازارهکا و بکینالمللکی
شدن نیز خواهد افزود.
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پیشنهادات پژوهش
 .7پیشنهاد میگردد با توجه به ارتباط مستقیم اخلاق سازمانی بر رابطه نوآوری و بین المللی سازی
کارآفرینانه ،پرورش ایده ،خلاقیت و جلسات طوفان مغزی مرتبط جهت ارتقای مسکیر پیشکرفت شکغلی
کارکنان و مدیران در طی پلههای مسیر پیشرفت شغلی در صنایع تولیدی استان گلستان ارائه شود؛
 .0صنایع تولیدی استان گلستان بایستی از طریق آموزش و ابتکار و ایجاد فرصکتهکای مناسکب در
بهبود وضع اخلاقی کارکنان ،تلاش نمایند؛
 .9از آنجا که هدف برنامه اخلاق سازمانهکا تغییکر عقایکد و ارزشهکای مکردم نیسکت بلککه هکدف،
مدیریت ارزشها و رفع تعارضات بین آنها در سازمان است؛ لذا مدیران صنایع تولیکدی اسکتان گلسکتان
بایستی به دو اصل مهم مدیریت ارزشها و رفع تعارضات سازمانی توجه بسیاری داشته باشند؛
 .4با توجه به یافتههای پژوهش ،برنامههای اخلاق باعث شکلگیری کارهکای گروهی قوی و افزایش
بهرهوری میشود؛ لذا بایستی به تنظیم قوانین اخلاقی باثبات در سازمانهای تولیدی مبادرت نمود؛
 .2به مسئولین و مدیران صنایع تولیدی پیشنهاد میگردد از آنجایی که برنامههکای اخلکاق درپکککی
کشف مکواردغیکککراخککلاقکی و قانونشکنیها است تا این قانونشکنیها گزارش دادهشوند ،لذا هنگکامی
که سازمانها و صنایع تولیدی از وقوع یک قانونشکنی آگاه اسکت و آن را بکه مقامکات مربکوط گکزارش
نمیکند مرتکب جرم اهمال شده است که در قانون برای آن جریمههکای خاصکی درنظکر گرفتکه شکده
است .بنابراین ،تلاش سازمانها درجهت داشتن عملکککرد اخککلاقی باعث کاهش جریمهها میشکود؛ لکذا
پیشنهاد میگردد یک ساختار موجه در قبال هنجارشکنیها و اعمال جریمهها وضع گردد.
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