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چکیده
محیط  این  در  پایداری  تا  است  شده  سبب  رقابت  گستردگی  و  محیطی  مداوم  تغییرات  امروزه 

این  که موفقیت سازمان ها در  پرتالطم برای مدیران امری حیاتی باشد. تحقیقات نشان داده اند 

تأثیرات  حرفه ای  اخالق  مانند؛  ناملموسی  عوامل  بلکه  نبوده،  ملموس  عوامل  به  محدود  تنها  امر 

در   ، حاضر پژوهش  راستا  همین  در  دارند.  تجاری  بنگاه های  پایدار  عملکرد  بر  مالحظه ای  قابل 

کّمی )آمیخته-دوفازی زنجیره ای(، به بررسی تأثیر اخالق حرفه ای بر عملکرد  کیفی و  دو مطالعه 

پایدار پرداخته است. بر این اساس ابتدا، با استفاده از طرح پژوهش تحلیل محتوا )بررسی مبانی 

نظری و نظر 8 خبره حوزه مدیریت و اخالق(، ابعاد و شاخص های اخالق حرفه ای با استفاده از 

MAXQDA تبیین شده و سپس با توزیع پرسشنامه میان 163 تن از مدیران و سرپرستان  نرم افزار 

از  استفاده  با  پژوهش  مفهومی  الگوی  تهران،  غذایی  مواد  تولیدی  متوسط  و  کوچک  شرکت های 

گرفت. بر این  آزمون قرار  مدل سازی معادالت ساختاری و نرم افزار Smart PLS 2 مورد برازش و 
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مشخص  سازمانی،  و  فردی  بعد؛  دو  در  حرفه ای  اخالق  شاخص های  دسته بندی  ضمن  اساس 

از ابعاد فردی و سازمانی اخالق حرفه ای بر هر  که تمامی فرضیه ها، مبنی بر تأثیر هر یک  گردید 

یک از ابعاد عملکرد پایدار )پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی( در سطح 

گرفتند. معناداری 95 درصد مورد تائید قرار 

L21, L25, C83 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

گردیده تا آن ها همواره به سوی موفقیت حرکت نمایند. در این  ماهیت وجودی سازمان ها سبب 
باشند،  نداشته  واحدی  دیدگاه  است  ممکن  موفقیت  تعریف  و  مصداق  درباره  هرچند  مسیر 
حیات  و  شغلی  شخصی،  زندگی  در  موفقیت  درواقع  هستند.  همسان  موفقیت طلبی  در  اما 
با  موفقیت،  به  دستیابی  به منظور  شرکت ها  امروزه  است.  معنا بخش  و  مشترک  آرمان  سازمان، 
جز  راهی  شرکت ها،  میان  دائمی  رقابت  چالش  و  محیطی  عناصر  تالطم  و  بی ثباتی  به  توجه 
گرفتن در مسیر توسعه ندارند. رسیدن به این سطح از توسعه به واسطه دستیابی به عملکرد  قرار 
تا مطالعات  پایدار سبب شده  ایجاد عملکرد  کسب وکار امکان پذیر است1. اهمیت  پایدار در 
کوچک  شرکت های  در  خود  مطالعه  طی  تنکاتی2  و  روسو  شود؛  انجام  حوزه  این  در  مختلفی 
عملکرد  با  مرتبط  موضوعات  به  کافی  اندازه  به  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ایتالیایی  متوسط  و 
کوچک و متوسط توجه نشده است. نتایج پژوهش ایشان نشان  پایدار خصوصًا در شرکت های 
کوچک و متوسط درک واضحی از عملکرد پایدار خود نداشته و این  که شرکت های  می دهند 
نظری  مبانی  بررسی  اساس  این  بر  می شود.  محسوب  آن ها  فرآیندهای  برابر  در  مهمی  مانع  امر 
کوچک و  ، به وجود شکاف تحقیقاتی در زمینه مطالعه عملکرد پایدار در حوزه شرکت های  نیز
کنار این موضوع، شواهد علمی به صنعت مواد غذایی به عنوان  کید می نماید؛ اما در  متوسط تأ
 15 اروپا  در  بخش  این  دارند3.  کید  تأ کشورها،  اقتصادی  بخش های  ارزشمندترین  از  یکی 
کل اشتغال( و 4/4 درصد GDP را شامل می شود. همچنین در یونان  میلیون شغل )8/3 درصد 

GNP بزرگ تر از هر بخش دیگر اقتصادی عمل نموده است4. با 25 درصد از 
به منظور  شرکت ها   ،» پایدار »عملکرد  زمینه  در  عملی  و  علمی  ضرورت  همین  اساس  بر 
به  مختلفی  مناظر  از  و  بوده  متعددی  عوامل  دنبال  به  خود  پایدار  عملکرد  توسعه  و  دستیابی 
مطابق  است.  محور5«  منبع  »رویکرد  رویکردها،  و  مناظر  این  ازجمله  می نمایند؛  نگاه  موضوع 
شرکت ها  پایدار  عملکرد  در  می توانند  ناملموس  و  ملموس  منابع  از  مجموعه ای  دیدگاه،  این  با 
چارچوب  در  عوامل  بر  پایدار  عملکرد  به  دستیابی  برای  تحقیقات  کثر  ا اما  باشند؛  تأثیرگذار 

1. Bourlakis & et. al, (2014)
2. Russo & Tencati, (2009)
3. Epelbaum & Martinez, (2014)
4. Notta & et. al, (2010)
5. Resource Based View
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که بسیاری از سازمان ها  کید دارند1، درحالی که امروزه شاهد آن هستیم  نگرش مادی و ملموس تأ
با  سازمان هایی  دیگر  طرف  از  و  دست یافته  موفقیت ها  ترین  باال به  مادی  امکانات  حداقل  با 
گام نهاده اند. این موضوع به خوبی نقش مهم عوامل  بهترین توانایی های مادی رو به شکست 
غیرمادی )معنوی و ناملموس( را در جهت دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد سازمانی نشان 
به  که بی اعتنایی  بلوغ رسیده اند  این  به  کشورها در جهان صنعتی  از  بسیاری  امروزه  می دهد. 
می انجامد.  بنگاه  رفتن  بین  از  به  اجتماعی،  تعهدات  و  مسئولیت ها  از  فرار  و  اخالقی  مسائل 
بر مبنای اخالق احساس نیاز  از شرکت های موفق به تدوین استراتژی  به همین دلیل، بسیاری 
کند2.  رسوخ  اخالق  بر  مبتنی  فرهنگ  یک  سازمان  در  باید  که  رسیده اند  باور  این  به  و  کرده 
بهبود  و  ناملموس سازمانی در توسعه  از منابع  به عنوان یکی  بررسی نقش اخالق حرفه ای  فلذا 

کمبود مطالعاتی محسوسی نیز دارد. عملکرد پایدار سازمانی، ضمن ضرورت، 
هدایت  و  راهنمایی  برای  منشوری  به  اغلب  اصول،  از  مجموعه ای  به عنوان  اخالقیات 
از  اخالق،  می کنند.  ارائه  اقدام  برای  چارچوبی  اصول،  مجموعه  این  که  می شوند  تعریف 
ابزاری  همچون  آن  به  دیگر  سوی  از  و  دارد  ارزش ها  با  تنگاتنگی  و  نزدیک  ارتباطی  یک سو 
تعیین کننده  و  مهم  نقشی  اساس  این  بر  و  کرده  تبدیل  به عمل  را  ارزش ها  که  نگریسته می شود 
در  خود  اخالقی  تعهدات  شناخت  در  سازمان ها  دارد.  عملکرد  و  تصمیم گیری ها  رفتارها،  در 
تخصصی  دانش  محتاج   ، کسب وکار در  اخالقی  مسائل  حل  و  تشخیص  نیز  و  محیط  قبال 
معنوی  مهم  عوامل  این  از  یکی  که  است  حرفه ای«  »اخالق  همان  دانش  این  و  هستند  معینی 
و  تأثیرگذار است  بر عملکرد سازمانی  این موضوع  که  ازآنجا  مؤثر در موفقیت سازمانی است3. 
؛  افزایش سطح اخالق در سازمان می توان عملکرد بهتری خلق نمود، هدف پژوهش حاضر با 
بر  تأثیرگذار  ناملموس  منابع  و  عناصر  ابعاد،  از  یکی  به عنوان  حرفه ای«  »اخالق  نمودن  مطرح 
عملکرد پایدار سازمانی است. در این راستا و با توجه به موضوعات مطرح شده، سیستم های 
بحث  به  باید  کارایی  و  اثربخشی  بر  تمرکز  بر  عالوه  رقابتی  مزیت  به  دستیابی  برای  تولیدی 
گرفتن  نظر  در  با  اینکه  ضمن  باشند.  داشته  توجه  تولید  مختلف  ابعاد  از  نیز  اخالق  رعایت 
که این  که 9/2 درصد و سهمی بیش از 15 درصد  سهم صنعت غذا در تولید ناخالص داخلی 

)2014( ، 1. اپلباوم و مارتینز
2. امیری و همکاران، )1390(
3. حسینی و عباسی، )1391(
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که؛ »ابعاد و  صنعت در ایجاد اشتغال دارد، لذا در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم 
کسب وکارهای فعال در ایران به چه شرحی است؟« و »این  شاخص های اخالق حرفه ای در 
کوچک و متوسط فعال  کّمی، چه تأثیری بر عملکرد پایدار شرکت های  ابعاد در بستر مطالعه 

در حوزه تولیدی مواد غذایی دارند؟«.

1. مبانی نظری و پیشینه های پژوهش

حاضر  تحقیق  کلیدی  متغیرهای  نظری  مبانی  تفسیر  و  توضیح  به  تحقیق  از  بخش  این  در 
پرداخته می شود.

1-1. پایداری و عملکرد پایدار

پایداری، توانایی یک سازمان برای تداوم قاطعانه  فعالیت ها و اعمال اثرات آن بر سرمایه های 
پایداری؛  دیگر  تعریفی  در  است1.  آن ها  مدیریت  راستای  در  انسانی  و  اجتماعی  محیطی، 
نیز در  را  آینده  برآورده ساخته نسل های  را  نیاز نسل حاضر  اینکه  بر  که عالوه  توسعه ای است 
که  کند«2. پس از مفهوم پایداری، مفهوم عملکرد پایدار مطرح شد  کمک  تأمین نیازهای خود 
یک ابتکار مهم در شرکت های تولیدی محسوب می شود3. اهمیت پایداری باعث شده است 
دانشگاهیان  از  بسیاری  توجه  بنابراین،  کنند؛  تمرکز  خود  پایدار  عملکرد  روی  بر  سازمان ها  تا 
شده  جهت دهی  پایداری  راستای  در  که  سازمانی  شد4.  جلب  پایدار  عملکرد  به  مدیران  و 
و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  مدیریت  طریق  از  زمان  طول  در  که  است  سازمانی  است، 
پایداری  اهمیت  دیگر  سوی  از  دهد.  توسعه  را  خود  فعالیت های  و  عملکرد  زیست محیطی، 
پایداری  یابند5،  پایدار دست  به توسعه  بتوانند  آن  به وسیله  تا  برای صنایع است  راهی مناسب 
کالن به واسطه توسعه پایدار شکل می گیرد و توسعه پایدار به معنی توانایی شناسایی  در سطح 
نیازها و توجه به آرزوهای حال و آینده بدون داشتن پیش فرض های مالحظه گرانه برای ساختن 
جامعه  یک  توسعه  و  اقتصادی  رشد  با  پایدار  توسعه  دیگر  سوی  از  است.  کامل تر  آینده ای 

1. Zhang et al., (2017)
2. Ibrahim & et.al, (2019)

3. سینگ و همکاران، )2015(
4. Štreimikienė et al., (2009)
5. Ofori & et.al, (2000)
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عملکرد  مستمر  توسعه  تحصیل  در  سعی  اقتصادی  توسعه  ورای  توسعه یافته،  اقتصاد  یک  یا 
از  بیش  می تواند  پایدار  توسعه  موفقیت آمیز  پیاده سازی  با  شرکت ها  بنابراین  دارد؛  شرکت ها 
اجتماعی  پایداری  و  اقتصادی  پایداری  محیطی،  پایداری  مانند  پایدار  عملکرد  از  بعد  یک 
عوامل  به  فزاینده  اهمیت  تخصیص  شامل  شرکت ها  پایدار  اقدامات  بخشد1.  بهبود  را  شرکت 
محیطی، اجتماعی و اقتصادی است بنابراین شرکت ها باید ارزش و اطالعات بیشتری را برای 
که شرکت ها  ذینفعان به ارمغان آورده تا از این طریق به عملکرد پایدار منجر شود2. از آنجایی 
و  پایداری  سمت  به  حرکت  هستند،  اقتصادی  سیستم  در  عناصر  بنیادی ترین  و  اساسی ترین 
اقتصاد است.  پایدار در سطح  پایدار در شرکت ها مقدمه ای برای دستیابی به توسعه  عملکرد 
پایدار در سازمان می شود،  ایجاد عملکرد  به  که منجر  پایداری  توسعه   ، نیز در سطح سازمانی 
کلیه  که نقطه تمرکز نیازهای  کردن نیازها بوده با این تفاوت  به دنبال همان شناسایی و برآورده 
و مستقیمی  تعامل مثبت  و  ارتباط  رو می توان  این  از  بالفعل شرکت است3.  و  بالقوه  ذی نفعان 
کالن مالحظه نمود. در حوزه  را میان پایداری در عملکرد شرکت ها و توسعه پایدار در سطوح 
شهرت   ، اعتبار سهام،  ارزش  اقتصادی،  رشد  گسترش  و  حفظ  شامل  مفهوم  این   ، کسب وکار
که با سه  کیفیت محصوالت، خدمات و حفظ و بهبود عملکرد است؛  شرکت، روابط مشتری و 

معیار زیر ارزیابی می شود4؛
محیطی.. 1 پایداری 
اقتصادی.. 2 پایداری عملکرد 
اجتماعی.. 3 پایداری 

محیطی،  بعد  سه  زیرا  دارد  بستگی  سه گانه  عوامل  این  به  پایدار  عملکرد  تعاریف  بیشتر 
نشان  سه گانه  عوامل  این  مفهوم  می کند5.  توصیف  شرکت  سطح  در  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
عملکرد  به  می تواند  شرکت  زیست محیطی  و  اجتماعی  مسئولیت پذیری  شیوه های  که  می دهد 

1. Moldan & et.al, (2012)
2. Zubir & Habidin, (2012)
3. Chen & et. al, (2010)
4. Habidin & et. al, (2013)

5. ژانگ و همکاران، )2017(
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محیط  در  پایدار  عملکرد  به  دستیابی  برای  شرکت ها  دیگر  سوی  از  برسد1.  مثبت  اقتصادی 
باشند  داشته  محیط زیست  به  را  الزم  توجه  باید  همواره  حاضر  عصر  پویای  و  پرتالطم  صنعتی 
نمودن  برطرف  بر  عالوه  که  دهند  کاهش  نحو  بهترین  به  را  زیست محیطی  تأثیرات  بتوانند  تا 
کاالها  که قیمت  کنند  گونه ای مدیریت  به  نیز  را  زیستی مشتریان، هزینه ها  نگرانی های محیط 
نشان  پژوهشی  در   )2019( همکاران  و  ابراهیم  باشد2.  رقابت پذیر  آن ها  تولیدی  خدمات  و 
که با ایجاد تعادل بین خطوط سه گانه3 زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی از طریق  دادند 
در   )2011( کانین4  و  هوپ  یافت.  دست  پایدار  عملکرد  به  می توان  شده  پیشنهاد  چارچوب 
بهبود  به  محیطی  پایداری  به وسیله  که  ناب  تولید  اولیه  تجربیات  می دهند  نشان  تحقیقی 
ارتباط  محیطی  عملکرد  روش های  با  مثبت  به طور  می کنند  کمک  بهره وری  و  منابع  بهره وری 
که چگونه سود به دست  دارند. پایداری اقتصادی نیز معیاری برای ارزیابی این موضوع است 
خود  تجاری  عملکرد  آینده  ارزیابی  برای  شرکت ها،  اخیر  دهه های  طول  در  طرفی  از  می آید. 
باید پایداری مسئولیت اجتماعی را بیش ازپیش مدنظر قرار دهند. هاچینز و ساترلند5 )2008( 
نتایج  کردند  ارزیابی  زنجیره تأمین  روی  بر  را  اجتماعی  مسئولیت  پایداری  تأثیر  پژوهشی  در 
حاصل از این تحقیق نشان می دهد برای ایجاد یک زنجیره تأمین مناسب شرکت باید به تأثیر 

مثبت تغییرات اجتماعی توجه داشته باشد.

1-2. اخالق حرفه ای

نظر  در  با  فرد،  رفتار  بر  کم  حا ارزش های  و  باورها  اصول،  از  مجموعه ای  می توان  را  اخالق 
شاخه ای  به عنوان  حرفه ای  اخالق  امروزه  نمود6.  تعریف  است،  غلط  یا  صحیح  آنچه  گرفتن 
می پردازد  آن  اخالقی  مسائل  و  حرفه  یک  در  اخالقی  تکالیف  بررسی  به  اخالق  دانش  از 
گروه های  و  افراد  برای  را  تکالیف  این  که  است  دستورالعمل هایی  و  شیوه ها  ارائه  درصدد  و 
اخالقی  تکالیف  و  مسئولیت ها  تحلیل  و  تبیین  به  حرفه ای،  اخالق  نماید7.  تعیین  حرفه ای 

1. Gimenez et al., (2012)
2. Zubir & et. al, (2012)
3. Triple bottom line
4. Hoppe & Coenen, (2011)
5. Hutchins & Sutherland, (2008)

6. انصاری و همکاران، )1391(
7. شفیع پور و همکاران، )1396(
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طبق  است.  کار  محیط  در  اخالق  به  ناظر  که  می پردازد  کسب وکار  در  سازمان ها  و  کارکنان 
در  سازمان  یک  کارکنان  که  نبایدهاست  و  بایدها  از  مجموعه ای  حرفه ای  اخالق  تعریف، 
فوق  تعاریف  بر  بنا  هستند1.  آن  رعایت  به  متعهد  کّمی  و  کیفی  شرایط  کامل  تحقق  جهت 
که عمل اخالقی را  آیین نامه ها و مقرراتی است  گفت اخالق حرفه ای، مجموعه ای از  می توان 
قضاوت  و  عمل  برای  چارچوبی  و  می کند  تعریف  خاص  و  مشخص  به صورت  حرفه  آن  برای 
اخالق  تعریف  در  انگاره  ساده ترین  اما  می شود2؛  محسوب  حرفه  هر  غیراخالقی  یا  اخالقی 
این  در  اینکه  برحسب  بدانیم.  زندگی شغلی  در  را مسئولیت پذیری  آن  که  این است  حرفه ای 
دو  حرفه ای  اخالق  باشد،  حقوقی  یا  حقیقی  شخصیت  دارای  مسئول  عضو  مسئولیت پذیری، 
از مسئولیت  که  مرتبه پیدا می کند: مرتبه نخست مسئولیت اخالقی فرد در زندگی شغلی است 

اخالقی فرد در زندگی شخصی متمایز است.3 
سو  یک  از  سازمان  تا  است  ضروری  و  الزم  امری  سازمان،  در  حرفه ای  اخالق  رعایت 
، با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه منافع  جامعه را دچار تعارض نکند و از سوی دیگر
کند4. از نتایج بهبود اخالق حرفه ای در سازمان، تنظیم بهتر روابط  بلندمدت خود را تضمین 
کاهش تعارضات  که این به نوبه خود باعث افزایش جو تفاهم در سازمان و  در سازمان است 
در  حرفه ای  اخالق  اهمیت  می بخشد5.  بهبود  را  عملکرد  نتیجه  در  شده  گروه ها  و  افراد  بین 
که با  که هیچ تصمیم و فعالیتی را در سازمان نمی توان سراغ داشت  سازمان ها تا آنجا نمود دارد 
مسائل اخالقی همراه نباشد و در اخذ هر تصمیم مدیریتی، انبوهی از مسائل اخالقی را می توان 
آن ها به تعالی اخالقی و حرفه ای افراد  آشنایی با معیارهای اخالقی و پایبندی به  کرد6.  رصد 
و  جامعه  در  سازمان  یا  نهاد  آن  اجتماعی  جایگاه  ارتقای  آن،  به تبع  و  نهاد  یک  در  شاغل 
کمک می نماید7. اصول اخالق حرفه ای دارای بار و ارزش های واالیی  تأثیرگذاری آن بر افراد 
مستلزم   ، امر این  و  اسـت  نقش آفرین  اجتماعی  هنجارهای  رعایت  در  آن ها  رعایت  که  اسـت 

1. رحمانی و رجب دری، )1395(
2. خیاط مقدم و طباطبایی نسب، )1395(

3. حسینی و عباسی، )1391(
4. طالب نیا و همکاران، )1398(

5. نخعی و سبحانی، )1398(
6. انصاری و همکاران، )1391(

7. امین بیدختی و مردانی، )1394(



اهفرح قالخا 9 حر حاوم حقنررحد رادیحپ درکلمح وحی رخیمح فراحررحرح یشهفرح
ویر 

حساسیت  میزان  برحسب  مختلف  حرفه های  است1.  مذکور  اصول  اساسی  و  اولیه  شناخت 
اخالقی  معیارهـای  دارند.  متفـاوتی  اخالقـی  معیارهـای  جامعه  به  خدمت  در  وظیفه شان  و 
که اعضای سازمان را به هم پیوند می دهد2. درواقع،  اصول مشترکی از ارزش ها را ارائه می کنند 
معیارهـای اخالقـی چـارچوبی بـرای ارزش ها، اصـول، مسئولیت ها و حقوق سازمان های دولتی 
کثر موارد معیارهای اخالق اشاره به استانداردهای تعیین سطح  و غیردولتی ارائـه می دهد. در ا
در  مختلفی  محققین  تا  است  شده  سبب  حرفه ای  اخالق  اهمیت  دارد3.  مطلوبیت  و  مناسب 
به  آن ها می توان  ازجمله  که  نهند  گام  و شاخص های اخالق حرفه ای  مؤلفه ها  مسیر شناسایی 

تحقیقات زیر اشاره نمود؛
علمی )1387( طی مطالعه خود مهم ترین شاخص های اخالق حرفه ای در عرصه بین الملل 
تجاری(  )رازداری  تجاری  اسرار  حفظ  مسئولیت پذیری،  انصاف،  صداقت،  شرح؛  به  را 
در  که  می نمایند  بیان   )1390( همکاران  و  امیری  است.  نموده  بیان  تعهدات  به  پایبندی  و 
و  ـ است؛  ـ خیر مطلق  نهایی اخالق همانا خواست خداوند  ک  اخالق حرفه ای اسالمی، مال
آزادی فردی، عدالت اجتماعی در  انسانی،  کرامت  را؛  مهم ترین شاخص ها در این چارچوب 
آن و امانت ورزی در دو سطح امانت داری  مفهوم عام قرار دادن هر امری در جایگاه شایسته 
شاخص های   )1392( همکاران  و  صلواتی  همچنین  می نمایند.  مطرح  امانت نگری  بینش  و 
امانت داری  اعتماد،  عدالت،  صداقت،  تعهد،  مسئولیت پذیری،  شامل؛  را  حرفه ای  اخالق 
خود  بررسی  طی   )1395( نسب  طباطبایی  و  مقدم  خیاط  اینکه  ضمن  دانسته اند.  انصاف  و 
مؤلفه   37 داده ها  تحلیل  از  پس  و  مدیریت  در  حرفه ای  اخالق  مؤلفه های  شناسایی  برای 
به صورت؛ شاخص معنویت دارای 3 مؤلفه، 10 مؤلفه درون فردی، 7 مؤلفه برون فردی، 12 مؤلفه 
که  درون سازمانی و 5 مؤلفه برون سازمانی شناسایی نمودند. همچنین یافته های آن ها نشان داد 
رتبه بندی مؤلفه های اخالق حرفه ای در مدیریت را می توان به ترتیب شامل؛ مسئولیت پذیری، 
عامل  بررسی  مورد  نمونۀ  در  دانست.  غیره  و  عدالت  امانت داری،  صداقت،  خدا،  به  توکل 
معنویت در رتبۀ اول، عامل درون فردی و برون سازمانی در رتبۀ دوم و سوم، عامل درون سازمانی 
پژوهشی  در   )1396( همکاران  و  شادباش  زبانی  گرفتند.  قرار  بعدی  رتبه های  در  برون فردی  و 

1. نخعی و سبحانی، )1398(
2. انصاری و همکاران، )1391(

3. Kumar, (2014)
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به  توجه  که  می کنند  بیان  سازمانی  و  فردی  پیامدهای  در  حرفه ای  اخالق  نقش  عنوان  تحت 
با  آنان  و درگیر شدن  کارکنان سازمان باعث تعلق شغلی  آن در بین  ارتقای  و  اخالق حرفه ای 

آنان می شود. شغلشان و نیز تالش فزاینده 

1-3. اخالق حرفه ای و عملکرد پایدار

و  راهنمـایی  بـرای  منشوری  به عنوان  اغلـب  اصـول،  از  مجموعه ای  به عنوان  حرفه ای،  اخالق 
هـدایت تعریف شده است. این مجموعه اصول، چارچوبی بـرای اقـدام ارائـه می کند. اخـالق 
است1.  فرصت  دیگرش  لبه  و  تهدید  آن  لبه  یک  که  است  لبه ای  دو  شمشیر  مانند  حرفه ای 
منجر  سازمان  در  خسارات  افزایش  و  ارتباطات  کاهش  به  اخالقی،  اصول  به  توجه  در  ضعف 
را  اطالعات  افراد  زیرا  کرد؛  خواهد  تکیه  گذشته نگر  کنترل  بر  بیشتر  را  مدیریت  و  می گردد 
شـود  هـدف  صرف  آنکه  به جای  سازمان  توان  صورت،  این  در  نمی رسانند.  مدیریت  به 
از  انسانی  روابط  بحث  مدیریت  علم  در  امروزه  شد2.  خواهد  کم کاری  و  غیبت  شایعه،  صرف 
مهم ترین مسائل به شمار می رود و تحقق اخالق در سطوح فردی و سازمانی یکی از اصلی ترین 
آرمان های جامعه و نیازمند رویکرد راهبردی است3. با چنین نگرشی، روابط سازمان با محیط، 
به  اخالقی،  گیر  فرا اصول  براساس  که  بود  خواهد  سازمان  برای  حتمی  و  بالقوه  فرصت هایی 
مزیت رقابتی برای سازمان تبدیل می شود4. اخالق حرفه ای، تأثیر چشـمگیری بـر فعالیت ها و 
نتـایج آن ها در سازمان دارد. اخالق حرفه ای، بهره وری را افـزایش می دهد، ارتباطات را بهبـود 
که اخالق حرفه ای در سازمان  کاهش می دهد؛ زیرا هنگامی  می بخشد و درجـه خطرپـذیری را 
آن  از  حادثه،  ایجـاد  از  قبل  مدیر  و  می گردد  تسهیل  راحتی  به  اطالعات  جریان  است  کم  حا
کمبود سرمایه ی انسانی و رقابت جهانی،  کنار مسائلی مانند  مطلع می گردد5. در واقع، امروزه در 
بحث اخالق حرفه ای نیز به عنوان یکی از چالش های آتی برای برتری سازمان ها برشمرده شده 
که پایداری سازمان، توانایی توسعه و عملکرد پایدار را در بلندمدت به همراه  آنجا  است6. از 

1. انصاری و همکاران، )1391(
2. هارتوگ، )2007(

3. Roman & Ruiz, (2005)

4. شفیع پور و همکاران، )1396(
5. خیاط مقدم و طباطبایی نسب، )1395(

6. حسنی و عباسخانی، )1397(



اهفرح قالخا 11 حر حاوم حقنررحد رادیحپ درکلمح وحی رخیمح فراحررحرح یشهفرح
ویر 

دارد، درنتیجه سطح خاصی از مزیت را برای سازمان ها فراهم می آورد تا شرکت ها به پایداری 
که دستیابی به موفقیت سازمانی با پایبندی به جو  آنجایی  از  در بقا و توسعه دست یابند1؛ و 
کارکنان و مدیران در سازمان  مبتنی بر اخالق حرفه ای و رعایت اصول اخالق حرفه ای توسط 
در  پایداری  بر  ناملموس سازمانی  منبع  این  تأثیر  بررسی  لزوم  درنتیجه  بود2.  امکان پذیر خواهد 

عملکرد سازمان ها امری بدیع و حیاتی است.
در  پایداری  درواقع  است،  درآمیخته  »پایداری«  مفهوم  با  امروزی  سازمان های  در  موفقیت 
عملکرد امروزه مسئله ای اساسی برای بسیاری از شرکت ها و صنایع محسوب می شود و هرچند 
می رسد،  نظر  به  تناقض  در  امروزی  رقابتی  محیط های  پویای  و  متغیر  ماهیت  با  عامل  این 
بر  است3.  مداوم  پویایی  و  تحرک  رشد،  پایداری؛  الزمه  که  است  ضروری  نکته  این  بیان  اما 
تولیدی  حوزه های  در  خصوصًا  عملکرد  در  پایداری  مفهوم  به  اخیر  سال های  در  اساس،  این 
زمانی  پایداری  است.  شده  فراوانی  توجه  صنعت  توسعه  و  رشد  در  اثربخش  راه حلی  به عنوان 
کمیاب، با قابلیت تقلیدپذیری و جایگزینی سخت  که منبع یا قابلیتی ارزشمند،  شکل می گیرد 
و ساختارمند موجبات ایجاد مزیت رقابتی را فراهم نماید4. مطابق با این رویکرد، منابع سطوح 
از  برخی  نمود.  تقسیم بندی  ناملموس  و  ملموس  دودسته؛  به  را  آن ها  می توان  و  دارند  مختلفی 
از  هستند.  نیز  ناملموس  ابعادی  دارای  بودن  ملموس  بر  عالوه  انسانی،  منبع  مانند؛  منابع  این 
ناملموس  منبع  یک  به عنوان  حرفه ای  اخالق  مؤلفه های  به  پایبندی  با  سازمان ها   ، منظر این 
به  می تواند  اخالق  کنند5.  کمک  رقابتی  محیط  در  خود  پایدار  عملکرد  بهبود  به  می توانند 
کارکنان تشویق می شوند راجع به  آن  که در  کند؛ فرهنگی  کمک  کیفیت  پرورش یک فرهنگ 
همچنین  گردند6.  سازمان  عملکرد  بهبود  موجب  نتیجه  در  و  کنند  فکر  کار  فرایندهای  بهبود 
نقش   : از عبارت اند  کنند  کید  تأ حرفه ای  اخالق  بر  سازمان ها  می شود  موجب  که  دالیلی  اهم 
عملکرد  روی  اخالق  تأثیر  سازمان،  مدیریت  و  سازمان  استراتژی  از  بخشی  به عنوان  اخالق 

کیس و همکاران، )2014( 1. بورال
2. حسینی و عباسی، )1391(

3. زوبیر و هابیدین، )2012(
4. Yuan & et. al, (2012)
5. Hartog, (2007)

6. حسنی و عباسخانی، )1397(
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برای  بنابراین  اخالقی1؛  اصول  رعایت  برای  سازمان ها  و  مدیران  قانونی  مسئولیت  سازمان، 
از  سطح  این  گیرد2.  قرار  توجه  کانون  در  حرفه ای  اخالق  است  الزم  سازمانی،  عملکرد  بهبود 
نیز  مختلفی  نظری  مطالعات  در  می توان  را  سازمانی  عملکرد  بر  حرفه ای  اخالق  تأثیرگذاری 
مالحظه نمود. در این راستا، اخوان و یزدی مقدم )1392(، رعایت اخالقیات توسط نیروهای 
انسانی را در ارتقای عملکرد سازمانی حائز اهمیت دانسته اند. همچنین رحمانی و رجب دری 
)1395( طی پیمایش انجام شده از 104 مدیر صنعتی استان فارس به این نتیجه دست یافتند 
عباسخانی  و  حسنی  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  سازمانی  عملکرد  بر  حرفه ای  اخالق  که؛ 
پایداری  و  توسعه  در  معنوی  رهبری  و  حرفه ای  اخالق  که  دادند  نشان  پژوهشی  در   )1397(
دروزدنکو3  و  جین  راستا،  همین  در  دارد.  تأثیر  سازمانی  یادگیری  ارتقای  و  سازمانی  عملکرد 
کلیدی  ارزش های  اخالقیات،  مفهوم  سه  اطالعات،  فناوری  حوزه  مدیران  بررسی  با   ،)2010(
مؤثر  سازمانی  موفقیت  و  عملکرد  ارتقای  در  را  سازمان  اجتماعی  مسئولیت های  و  سازمان 
و  سازمان  از  مفهومی  چارچوب  یک  تهیه  هدف  با  پژوهشی  در  وود4  و  سونسون  دانسته اند. 
که یک پایه برای توسعه و پاالیش ارتباط های  ، به ارائه چارچوبی پرداختند  کسب وکار اخالق 
ارتباط های اخالقی  در  اتحاد  و  باعث همکاری  و می تواند  فراهم می آورد  اخالقی در سازمان 
شود. اجرای چارچوب ارائه شده، باعث اصالح ساختارها و فرایندهای سازمان شده و موجب 
 3821 قرار دادن  بررسی  با مورد  و همکاران5  و عملکرد سازمانی می شود. چون  قابلیت ها  بهبود 
کنار توسعه حوزه  کره ای، ضمن قرار دادن بررسی اخالق سازمانی در  کار از 130 شرکت  نیروی 
بدین  دانستند.  مؤثر  مالی  عملکرد  درزمینه  شرکت  موفقیت  و  بهبود  در  را  آن  انسانی،  منابع 
در  را  سازمان  می تواند  حرفه ای  اخالق  با  تعامل  در  انسانی  منبع  که  نمود  بیان  می توان  ترتیب 

مسیر دستیابی به موفقیت و توسعه به سمت عملکرد پایدار سوق دهد.

2. روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر به منظور ارائه نگاهی جامع به مسئله تحقیق، در دو مطالعه با استفاده از روش 

1. Wark & Krebs, (1997)

2. رجمانی و رجب دری، )1395(
3. Jin & Drozdenko, (2010)
4. Svensson & Wood, (2011)
5. Chun & et. al, (2013)
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داده های  ترکیب  رویکرد  است.  شده  پیاده سازی  کّمی(  و  کیفی  نگاه  )دو  آمیخته  تحقیق 
رویکرد  این  در  است.  )زنجیره ای(  فازی  دو  صورت  به  آمیخته  پژوهش  این  در  کّمی  و  کیفی 
کّمی به صورت پیوسته تکمیل شده و در پایان نتایج تجمیع شده  کیفی و  داده ها در دو مرحله 
گزارش داده می شوند1. برای این منظور پژوهش در دو مطالعه برای  کّمی  کیفی و  رویکردهای 

کّمی انجام شده است. کیفی و  شرح هر بخش 
در  که  همان گونه  حرفه ای  اخالق  آنکه  به  توجه  با  اول  مطالعه  در  ابتدا  منظور  این  برای 
لذا  است،  تعامل  در  بومی  محیط  فرهنگ  و  هنجارها  ارزش ها،  با  شد  بیان  پژوهش  ادبیات 
گرفتن ضرورت های زمینه ای  برای دستیابی به نتایج متناسب با بستر خاص محیطی و در نظر 
شاخص های  و  ابعاد  استخراج  برای  بومی  خبرگان  و  اساتید  از  پژوهش،  طرح  پیاده سازی 
کیفی به مسئله تحقیق، از  اخالق حرفه ای استفاده شد. لذا در این مسیر با نگاهی بنیادین و 
به  دستیابی  برای  تحقیق  روش  یک  محتوا  تحلیل  شد.  استفاده  کیفی2  محتوای  تحلیل  روش 
نظام یافته،  به طوری  آن  طی  که  است  نظر  مورد  داده های  از  معتبر  و  تکرارپذیر  استنباط های 
و  دانش  تحلیل،  نوع  این  واقع  در  می شود.  تحلیل  متن  یک  اساسی  مشخصه های  و  روندها 
بینش جدیدی را برای بازنگری و تفسیر مفاهیم و پدیده ها ایجاد می کند. به منظور جمع آوری 
داده های پژوهش در این بخش، از بررسی نظری ادبیات پژوهش و مصاحبه نیمه ساختاریافته 
اخالق(  و  مدیریت  مطالعات  حیطه  در  دانشگاهی  اساتید  و  محققین  از  تن   8( خبرگان  از 
گردهای  که با استفاده از تفسیر ذهنی محتوای داده های به دست آمده از طریق فرا استفاده شد 
کدبندی و تم سازی الگوهای مورد نظر تحلیل شدند. همچنین به منظور مدیریت  طبقه بندی، 

و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA10 استفاده شده است.
ابزار  از  استفاده  با  و  کّمی-پیماشی  رویکردی  با  پژوهش  این  دوم،  مطالعه  در  سپس 
راستا  این  در  می گیرد.  قرار  برازش  مورد  پژوهش  مدل  قالب  در  پژوهش  اهداف  پرسشنامه، 
کنار  در  اول(  مطالعه  از  )حاصل  حرفه ای  اخالق  ابعاد  از  استخراجی  بومی  شاخص های 
مجموع  در   ، پایدار عملکرد  ابعاد  با  مرتبط  پیشین  پژوهش های  از  حاصل  استاندارد  سؤاالت 
منجر به طراحی پرسشنامه ای مشتمل بر 37 سؤال شد. پرسشنامه های طراحی شده با توجه به 
کوچک و متوسط  از نمونه گیری تصادفی ساده در میان شرکت های  با استفاده  هدف پژوهش 

1. Creswell, (2003)
2. Qualitative Content Analysis
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تهران،  شهری  مناطق  در  متفاوت  کندگی  پرا به  توجه  )با  شدند  توزیع  غذایی  مواد  تولیدی 
صورت  به  نظر  مورد  شرکت های  و  شده  تعیین  وزنی  صورت  به  منطقه  هر  در  شرکت ها  تعداد 
از  پس  مجموع  در  لذا  شد(.  ارائه  واحد  مدیر  یا  سرپرست  به  پرسشنامه  و  انتخاب  تصادفی 
و  سرپرستان  از  کامل  و  سالم  پرسشنامه   163 نشده،  استرداد  و  ناقص  پرسشنامه های  حذف 
مرحله  وارد  و  جمع آوری  تهران  غذایی  مواد  تولیدی  متوسط  و  کوچک  شرکت های  مدیران 
استفاده  با  پژوهش  الگوی  قالب  در  آمده  دست  به  داده های  برازش  منظور  به  شدند.  تحلیل 
)مدل های  تحقیق  کلی  مدل    ،Smart PLS 2 نرم افزار  توسط  گرفته  صورت  تجزیه وتحلیل  از 
گرفت. در ادامه هر یک از دو مطالعه؛  کّمی مورد برازش قرار  اندازه گیری و ساختاری( از منظر 

کّمی( به تفصیل بیان می شوند. کیفی( و دوم )تحلیل  اول )تحلیل 

3. تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

3-1. مطالعه اول

شـاخص های  و  ابعـاد  بـه  دسـتیابی  منظـور  بـه  حاضـر  پژوهـش  در  گردیـد  بیـان  کـه  همان گونـه 
کیفی داده های  بومـی و بررسـی عمیـق حـول مفهـوم »اخـالق حرفـه ای«، از روش تحلیل محتـوای 
حاصـل از بررسـی نظـری و مصاحبه هـای تخصصـی اسـتفاده شـده اسـت. بر این اسـاس به منظور 
شناسـایی دقیـق مؤلفه هـا و شـاخص های اخـالق حرفـه ای، ضمـن اسـتفاده از مبانـی نظـری، از 
از خبـرگان دانشـگاهی  نفـر   8 آن  کـه طـی  اسـتفاده شـد  نیـز  یافتـه  نیمـه سـاختار  ابـزار مصاحبـه 
مـورد مصاحبـه عمیـق  و  انتخـاب شـده  بـه صـورت هدفمنـد  و اخـالق  حـول مباحـث مدیریـت 
کامـل در نرم افـزار MAXQDA وارد شـده تـا بـا اسـتفاده از  گرفتنـد. متـن مصاحبه هـا به طـور  قـرار 
گیـرد. بـرای تحلیـل دقیـق متـن مصاحبه هـا نیـز از روش  کدگـذاری داده هـا راحت تـر صـورت  آن 
کـه طـی آن ابتـدا چندیـن مرتبـه ایـن متـون مـورد بررسـی و تحلیـل عمیـق  تحلیـل تـم اسـتفاده شـد 
کدگـذاری آغـاز شـد. در ایـن مسـیر بعـد از هـر مصاحبـه  کار دسـته بندی و  گرفـت و سـپس  قـرار 
کـه از ایـن طریـق امـکان یافتـن پرسـش های عمیق تـر  گردیـد، چـرا  کدگـذاری انجـام  کار تحلیـل و 
گرفت  در مسـیر مصاحبه هـای بعـدی فراهـم می آیـد. مصاحبه هـا سـطر بـه سـطر مـورد بررسـی قـرار 
گردیدنـد.  کـه مرتبـط بـا پرسـش های اصلـی پژوهـش بودنـد، عالمت گـذاری  و جمـالت معنـی دار 
کـد اسـتخراج شـد و در نرم افـزار وارد و دسـته بندی  مفهـوم اصلـی جمـالت معنـی دار به صـورت 
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مقولـه  صـورت  بـه  طبقـه  یـک  در  بودنـد،  مشـترکی  مفهـوم  دربرگیرنـده  کـه  کدهـا  سـپس  گردیـد. 
و  کدگـذاری   ، کار )اسـتخراج جمـالت معنـی دار ایـن  کـه  بـه ذکـر اسـت  قـرار داده شـدند. الزم 
کدهـا( بـرای تک تـک مصاحبه هـا انجـام شـد و بـا هـر مصاحبـه جدیـد طبقه هـای  دسـته بندی 
گرفت. در جـدول )1( نتایج حاصل  قبلـی مـورد بازنگـری و ادغـام در قالـب طبقـات جدیـد قـرار 

از تحلیـل تـم مالحظـه می شـود.

جدول 1. تحلیل محتوای مصاحبه ها و ادبیات پژوهش در قالب تحلیل تم

کار باید بین صحبت و عمل در  برای ایجاد اعتماد در 
کار شفافیت و صداقت وجود داشته باشد.

کار باید همراه با توجه به وجدان و ندای  همکاری در 
قلب باشد تا در همه احوال به شرافتمندی توجه شده و 

شهامت و شجاعت حفظ شود.

، نظم  صداقت، امانت داری، صبر
و انضباط، خوش خلقی، روحیه 

گذشتگی،  بخشش و از خود 
شجاعت و روحیه حق طلبی، یاد 
خدا بودن و اعتقاد به حضور در 

محضر خدا
عوامل فردی

کلیدی مقوله هاکدهای اولیهنمونه ای از جمالت 

کارهای اصلی و  کاری به  دسته بندی فعالیت های 
جانبی سبب شناسایی فعالیت های مزاحم می شود.

برای بهبود عملکرد باید حتمًا انتظارات از فعالیت های 
کاری مشخص و مدّون باشد تا تعهد افزایش یابد.

کسب وکارها ایجاد بستری انگیزاننده  چالش بزرگ 
برای افراد در عین رعایت قوانین و حد انصاف است.

 ، کار کردن زمان حین  عدم تلف 
روحیه امربه معروف و نهی از 
، دوری از رشوه، داشتن  منکر

روحیه تیمی و مشورت پذیری، 
انصاف و عدالت، قانون مند 

 ، کار بودن، اعتمادآفرینی، تعهد به 
مسئولیت پذیری، ورع و احترام 

به افراد

عوامل سازمانی

کدها از عبارات متنی ادبیات پژوهش  بر مبنای آنچه در جدول )1( مالحظه می شود، استخراج 
که مفهوم یکسانی  کدهای تکراری  و عبارات برگرفته شده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، 
مقوله ها  قالب  در  یکسان  معنایی  بار  دارای  کدهای  و  شدند  حذف  می دادند،  انتقال  را 
قالب  کد( در  19 شاخص ) گرفته؛  از اصالحات صورت  و پس  نهایت  دسته بندی شدند. در 
MAXQDA را  گردیدند. در ادامه خروجی نرم افزار  2 مؤلفه اصلی )مقوله( استخراج و غربال 

در شکل )1( مالحظه می شود.
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شکل 1- خروجی مدل MAXQDA بیان کننده مؤلفه ها و شاخص های اخالق حرفه ای

که در شکل )1( مالحظه می شود، اخالق حرفه ای از دو مؤلفه؛ فردی و  بر این اساس همان گونه 
کّمی مدل پژوهش برای بررسی تأثیر اخالق حرفه ای  سازمانی تشکیل می گردد. در ادامه برازش 

بر ابعاد عملکرد پایدار از طریق نرم افزار smart PLS 2 مورد بررسی قرار می گیرد.

3-2. مطالعه دوم

در  با خبرگان،  فرآیند مصاحبه  از طریق  و شاخص های اخالق حرفه ای  مؤلفه ها  تعیین  از  بعد 
این مرحله ابتدا پرسشنامه ای 37 سؤالی به صورت؛ 19 سؤال اخالق حرفه ای )8 سؤال اخالق 
کتشافی نظر خبرگان  حرفه ای فردی و 11 سؤال اخالق حرفه ای سازمانی( مستخرج از تحلیل ا
همچون؛  محققانی  که  است  عملکرد  از  جنبه ای  پایدار  )عملکرد  پایدار  عملکرد  سؤال   18 و 
زوبیر و هابیدین )2012( و چن و همکاران )2010( آن را در سه بعد؛ پایداری محیطی، پایداری 
نیز سؤاالت عملکرد  پایداری اجتماعی مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش  و  اقتصادی 
پایداری  سؤال   5 و  اقتصادی  پایداری  سؤال   8 محیطی،  پایداری  سؤال   5 ؛  بر مشتمل  پایدار 
که روایی سؤاالت پرسشنامه تحقیق حاضر عالوه  اجتماعی است(. همچنین الزم به ذکر است 
بر روایی محتوا به واسطه استاندارد بودن سؤاالت، به وسیله بررسی اساتید و خبرگان دارای روایی 
گزینه ای لیکرت  صوری نیز می باشند. ضمن اینکه سؤاالت این پرسشنامه با استفاده از طیف 7 
پرسشنامه  اساس  این  بر  شده اند.  مقیاس بندی  موافقم(  شدت  به   =7 مخالفم،  شدت  به   =1(
کوچک  شرکت های  سرپرستان  و  مدیران  از  پرسشنامه   163 تعداد  توزیع،  از  پس  و  تهیه  کامل 
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سؤاالت  به  پاسخ دهنده  افراد  فراوانی  گردید.  جمع آوری  تهران  غذایی  مواد  تولیدی  متوسط  و 
کارشناسی  و  کارشناسی  تحصیلی  مدرک  با  درصد   55 مرد،  درصد   68 صورت؛  به  پرسشنامه 
بوده اند. مربوط  شرکت  در  مدیریتی  سمت  دارای  درصد   41 و  سال   40 زیر  درصد   63 ارشد، 
حداقل  روش  رویکرد  با  ساختاری1  معادالت  مدل سازی  فن  از  داده ها  تحلیل  قسمت  در 
برای بررسی الگو مفهومی پژوهش بهره   Smart PLS 2 از نرم افزار مربعات جزئی2 و با استفاده 
که در آن ها روابط بین  گرفته شده است. این روش بهترین ابزار برای تحلیل پژوهش هایی است 
متغیرها پیچیده، حجم نمونه اندک و توزیع داده ها غیر نرمال است. در ادامه به بررسی یافته های 
می شود. پرداخته  ساختاری  مدل  و  اندازه گیری  مدل  سطح؛  دو  در  داده ها  تحلیل  از  حاصل 
گرا  وا روایی  و  همگرا  روایی  شاخص،  پایایی  از  اندازه گیری  مدل  برازش  سنجش  جهت 
ضرایب  ؛  معیار سه  شامل  و  بوده  درونی  پایایی  سنجش  برای  شاخص  پایایی  گردید.  استفاده 
کرون باخ و پایایی مرکب4 است. برای بررسی روایی همگرا نیز از معیار  بارهای عاملی3، آلفای 
مقادیر  از  نشان  نتایج،  بررسی  است.  شده  استفاده   )AVE( استخراج شده  واریانس  متوسط 
گرا  وا روایی  بررسی  جهت  دارد.  پژوهش  متغیرهای  و  سنجه ها  تمامی  در  معیارها  این  مناسب 
 )2( جدول  در  نتایج  خروجی  که  گردید  استفاده  الرکر5  و  فورنل  معیار  از  اندازه گیری،  مدل 

مناسب بودن این معیار را نشان می دهد.

Q2 و R2 به همراه خروجی AVE جدول 2- همبستگی های میان متغیر های مکنون و مقادیر

PMOPEJPEGAHSAHFQ2R2کد

0/71--AHF

0/740/48--AHS

0/720/590/550/240/44PEG

0/720/510/440/420/210/25PEJ

0/730/510/500/400/540/180/31PMO

1. Structural Equation Modeling (SEM)
2. Partial Least Squares (PLS)
3. Factor loadings
4. Composite Reliability
5. Fornell & Larcker
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پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه گیری، مدل ساختاری از طریق روابط بین متغیرهای 
گرفت. برای این منظور نتایج به دست آمده از تحلیل مدل ساختاری  مکنون مورد ارزیابی قرار 
گزارش  مناسبی  حد  در  پیش بینی(  )ضریب   Q2 و  تعیین(  )ضریب   R2 معیار   ،)2( جدول  در 
گردیده  استفاده   1GoFعنوان تحت  معیاری  از  مدل،  کلی  برازش  کنترل  به منظور  است.  شده 
که نشان دهنده  کلی پژوهش 0/39 بوده  است. بر این اساس معیار نام برده به منظور برازش مدل 
لذا  است.  قرارگرفته  آزمون  مورد  پژوهش  فرضیه های  نهایت  در  است.  مدل  خوب  کلی  برازش 
از فرضیه ها، ضرایب استانداردشده مسیرهای  نتایج حاصل از ضرایب معناداری برای هریک 

مربوط به هر یک از فرضیه ها و نتایج بررسی فرضیه، در جدول )3( ارائه  شده است.

جدول 3-  نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

نتیجهآماره tتخمینمتغیر وابستهاثرمتغیر مستقلفرضیه

H10/455/26عملکرد پایدار )محیطی(اخالق حرفه ای فردی***

H20/182/02عملکرد پایدار )محیطی(اخالق حرفه ای سازمانی*

H30/354/06عملکرد پایدار )اقتصادی(اخالق حرفه ای فردی***

H40/415/78عملکرد پایدار )اقتصادی(اخالق حرفه ای سازمانی***

H50/272/48عملکرد پایدار )اجتماعی(اخالق حرفه ای فردی*

H60/313/15عملکرد پایدار )اجتماعی(اخالق حرفه ای سازمانی**
ns = no significant, *p <.05, **p 

<.01, ***p <.001

می دهد  نشان   )3( جدول  به  توجه  با  معناداری  ضرایب  و  فرضیه ها  آزمون  نتایج  ترتیب  به این 
که تمامی فرضیه های پژوهش در سطح معناداری 95 درصد مورد تأیید قرار می گیرند. در شکل 
نرم افزار  خروجی  معناداری  )ضرایب  عملیاتی  مدل  قالب  در  پژوهش  فرضیه های  کلیه   )2(

smart PLS( به نمایش داده شد.

1. Goodness of Fit
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)Smart PLS شکل 2- نتایج ضرایب معناداری فرضیه های پژوهش )خروجی

بحث و نتیجه گیری

الزامات  از  یکی  اخالقی  ارزش های  و  اخالق  به  پرداختن  سازمان ها،  رفتار  تجزیه وتحلیل  در 
که رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی نگرانی های  کنونی  است؛ به عبارت دیگر در شرایط 
نجات  راه  اخالق  به  توجه  است،  آورده  وجود  به  غیردولتی  و  دولتی  بخش های  در  را  زیادی 
از  باید یکی  اخالقی  برای اصول  مناسب  بسترهای  ایجاد  چگونگی  لذا  است.  بحران  این  از 
به  کامل  تعهد  و  مسئولیت  حس  با  سازمانی  افراد  تمامی  تا  باشد  ارشد  مدیران  دغدغه های 
از یک سو  رعایت اخالق حرفه ای در سازمان،  کنند.  رعایت  را  و اصول اخالقی  بپردازند  کار 
و  منطقی  تصمیمات  اتخاذ  با   ، دیگر سوی  از  و  نشود  تعارض  دچار  جامعه  می شود  باعث 
که  عاملی  حرفه ای  اخالق  مطالعه  در  اما  کند؛  تضمین  را  خود  بلندمدت  منافع  خردمندانه 
قرار  مطالعه  مورد  که  است  پدیده ای  فرهنگی«  »بستر  است،  اهمیت  حائز  بسیار  بررسی  در 
برای  حاضر  تحقیق  در  اساس  همین  بر  و  است  فرهنگ  به  وابسته  به شدت  اخالق  می گیرد. 
فرهنگ  بر  مبتنی  پژوهش  الگوی  تا  است  الزم  نماییم  بیان  اخالق  از  مناسبی  الگوی  اینکه 
تحلیل  و  تبیین  مقام  در  عامل  این  از  غفلت  که  چرا  باشد.  جامعه  بر  کم  حا حرفه ای  اخالق 
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کرد. برای این منظور با استفاده  معضالت اخالقی، تصمیم گیری ما را از واقع بینی دور خواهد 
از مؤلفه های اخالق  کیفی مصاحبه با خبرگان مدیریتی، دسته بندی  از بررسی نظری و تحلیل 
که در پایان دو مؤلفه اخالق حرفه ای فردی با شاخص های؛ صداقت،  گرفت  حرفه ای صورت 
روحیه  ازخودگذشتگی،  و  بخشش  روحیه  خوش خلقی،  انضباط،  و  نظم   ، صبر امانت داری، 
تلف  عدم  شاخص های؛  با  سازمانی  حرفه ای  اخالق  و  بودن  خدا  یاد  شجاعت،  و  حق طلبی 
روحیه  داشتن  رشوه،  از  دوری   ، منکر از  نهی  و  امربه معروف  روحیه   ، کار حین  زمان  کردن 
 ، کار به  تعهد  اعتمادآفرینی،  بودن،  قانون مند  عدالت،  و  انصاف  مشورت پذیری،  و  تیمی 
افراد )مشتریان، همکاران و  مسئولیت پذیری، ورع )عدم تفکر به فعالیت خالف( و احترام به 
که نتایج نشان می دهد مجموعه مؤلفه های ذکر شده  گردیدند. همان طور  سرپرستان( استخراج 
و  شرایط  اقتضای  به  سازمان ها  که  داد  جای  سازمانی  و  فردی  عوامل  دسته  دو  در  می توان  را 
که در آن فعالیت می کنند می توانند با بهره گیری هر یک از این عوامل و تحلیلی جامع  محیطی 
و با رویکردی استراتژیک به اخالق حرفه ای، مزیت رقابتی پایدار برای خود به وجود آورده و 
در نتیجه به عملکرد پایدار دست یابند. سازمان های اخالق مدار با سرلوحه قرار دادن موازین 
که این مهم می تواند نوید  یافته  و اصول اخالقی، در بلندمدت به مزیت رقابتی پایدار دست 

آن ها بدهد. عملکرد پایدار را در بلندمدت به 
بررسی  طی  سازمان ها  در  حرفه ای  اخالق  تأثیر  بودن  عملیاتی  بررسی  به منظور  همچنین 
ضمن  که  باارزش  کتوری  فا به عنوان   » پایدار »عملکرد  عنوان  تحت  عاملی  نظری،  مبانی 
برای  گرفت.  قرار  بررسی  و  را دارد، مورد مطالعه  اهمیت، جامعیت نگاه به عملکرد سازمان ها 
انرژی  مصرف  )مانند؛  محیطی  عملکرد  شامل؛  پایدار  عملکرد  استاندارد  ابعاد  از  منظور  این 
سودآوری  تولید،  هزینه  نوآوری،  سطح  )مانند؛  اقتصادی  عملکرد  قوانین(،  ضایعات،  سطح  و 
مسئولیت های  و  کار  امنیت  و  ایمنی  شرکت،  تصویر  )مانند؛  اجتماعی  عملکرد  و  رقابت(  و 
اجتماعی( استفاده شد. سازمان ها برای دستیابی به عملکرد پایدار باید ابعاد سه گانه پایدار را 
مد نظر قرار داده و در هر بعد عملکرد خود را بهبود بخشند تا در نتیجه این بهبود و توسعه به 
گسترده ای از شاخص های مربوط به پایداری  عملکرد پایدار دست یابند. بدین ترتیب طیف 
در  تحقیق  مدل  دادن  قرار  آزمون  مورد  با  فلذا  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  سازمانی  عملکرد  در 
که؛  گردید  مشخص  تهران،  غذایی  مواد  تولیدی  متوسط  و  کوچک  شرکت های  از  نمونه ای 
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 95 معناداری  سطح  در  پایدار  عملکرد  ابعاد  تمامی  بر  فردی  ُبعد  در  حرفه ای  اخالق  اول، 
پایدار در  ابعاد عملکرد  بر تمامی  نیز  ُبعد اخالق حرفه ای سازمانی  و دوم،  درصد مؤثر است؛ 
مطالعه  کمبود  دلیل  به  هرچند  را  آمده  دست  به  نتایج  دارد.  تأثیر  درصد   95 معناداری  سطح 
کاماًل مستقیم مقایسه نمود، اما  حول بررسی اخالق حرفه ای و عملکرد پایدار نمی توان به طور 
رجب  و  رجمانی   ،)1392( مقدم  یزدی  و  اخوان  مطالعات؛  با  نتایج  این  تلویحی،  به صورت 
و  جین   ،)1397( عباسخانی  و  حسنی   ،)1396( همکاران  و  شادباش  زبانی   ،)1395( دری 

دروزدنکو )2010(، سونسون و وود )2011( و چون و همکاران )2013( همسو دانست.
که از اصول اخالق حرفه ای در  که  شرکت های مواد غذایی  نتایج این تحقیق نشان می دهد 
در   نیز  پایدار  عملکرد  به  دست می یابند،  رقابتی  مزیت  تبعیت می کنند،  نه تنها به  خود  کار 
که اصول اخالق  حرفه ای را رعایت  که مدیرانی  بلند مدت دست خواهند یافت. بدین معنی 
که  هستند  شرکت ها  این  ترجیح می دهند و  رقبا  به  نسبت  را  در بلندمدت آنها  مشتریان  کنند، 
معیارهای  نشان می دهد که  تحقیق  این  نتایج  همچنین  یافت.  خواهند  در بلندمدت دوام 
رعایت  باید  مدیران  که  معنی  بدین  دارند،  پایدار  عملکرد  بر  فردی تأثیر بیشتری  اخالق 
به  را  دیگران  اینکه  از  قبل  مدیران  که  معنی  بدین  کنند.  شروع  خود  از  را  اخالقی  معیارهای 
را  اخالقی  معیارهای  کنند،  می بایستی خود  دعوت  اخالق حرفه ای و مراقبت های اخالقی 
اصول  از  پیروی  در  مناسبی  الگوی  کارکنان با مالحظه این ویژگی های مدیران،  کنند.  رعایت 

اخالقی خواهند داشت.
با توجه به نتایج به دست آمده؛ برنامه ریزی برای توسعه عملکرد پایدار سازمان می تواند با 
تحقیق  که  همان گونه  چه بسا  گیرد،  صورت  حرفه ای  اخالق  همچون  ناملموسی  ابعاد  به  توجه 
پایدار دارند. درنتیجه سازمان ها  بر عملکرد  و معناداری  اثر مثبت  ابعاد  این  حاضر نشان داد 
مهارتی  توانمندی های  به  توجه  ضمن   ، نیرو جذب  مرحله  در  اولیه  غربال  به وسیله  می توانند 
توجه  سازمان  در  قانون  و  اخالقی  موازین  رعایت  به  مقید  انسانی  نیروی  به کارگیری  به  افراد، 
گام مهمی را برای  کارکنان  نمایند و همچنین  سازمان ها می توانند با تدوین منشور اخالقی برای 
نهادینه سازی اخالق حرفه ای در سازمان و به سبب آن توسعه عملکرد پایدار در خود بردارند.
با وجود تمام مباحث مطرح شده در پژوهش حاضر مبنی بر اهمیت توجه به اصول و ابعاد 
در  فعال  متوسط  و  کوچک  شرکت های  در  پایدار  عملکرد  به  دستیابی  در  حرفه ای  اخالق 
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صنعت مواد غذایی، اما پژوهش حاضر در راستای حوزه مطالعاتی مورد هدف با دو محدودیت 
که بر این اساس برای پژوهش های آتی پیشنهادهای مطالعاتی نیز ارائه  عمده درگیر بوده است 

شده است؛
حوزه مطالعاتی غالب در رابطه با اخالق حرفه ای حول پژوهش های نظری متمرکز است و 
که این  اقتصادی می توان مالحظه نمود  با نگاه  کمتر مطالعات تجربی )عملی(  رابطه  این  در 
گسترش دامنه ابعاد اقتصادی به مطالعات حول این حوزه  امر لزوم تمرکز پژوهش های آتی برای 
بهبود  خارجی،  مشتریان  رضایت  مانند؛  اقتصادی  مختلف  ابعاد  )بررسی  می شود  متصور  را 

مزیت رقابتی، تقویت همکاری های بین سازمانی، عملکرد نوآورانه و غیره(.
کوچک و متوسط  محدودیت دوم عدم آشنایی و وجود نگاه و برنامه جامع در شرکت های 
که  بر این اساس پیشنهاد می شود  فعال در صنایع غذایی حول مفهوم اخالق حرفه ای است. 
گرایش شرکت ها یا صنایع به اصول اخالق حرفه ای،  در پژوهش های آتی ضمن سنجیدن میزان 
حول  برنامه  بدون  و  برنامه  دارای  صنایع  یا  شرکت ها  عملکرد  وضعیت  در  مقایسه ای  نگاهی 

گیرد. مفهوم اخالق حرفه ای صورت 
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