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 رابطه  اخلاقیات و بازاریابی اجتماعی

 

 ، محبوبه عسکری *مهدی ابراهیمی نژاد
 گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

 (2/72/69،تاریخ پذیرش:71/71/69)تاریخ دریافت: 

 

 

 سرآغاز

که مسائل اخلاقی در بازاریابی موضوع جدیدی نیست اما امروزز  در حالی
کارهای مدرن به طور مدازم رز به اعتمادی عمومی نسبت به کسب زبی

باشد. به موازات موفقیت هو کشور در تأمین نیازها ز خواسته افزایش می
ی رزد ترا برا ارائره هرا نیرز انتررار بیشرتوی مریهای مودم، از سازمان

های اخلاقی توجه بیشتوی نشان دهند. ایرن محصولات مختلف به ارزش
های اخلراقی ز دلیل عمد  دارد. نخست زمانی که سازمانی از رزیهتوقع د

-کند، مشتویان نسبت به سازمان ز محصولات آن نرو مساعدپیوزی می

کنند ز زقتی آن سازمان از معیارهای پذیوفته شرد  جامعره توی پیدا می
دهرد ز گیود، فوایند بازاریابی آن کارآیی خرود را از دسرت مریفاصله می
-شود. پایبند نبودن به اصرو  ز رزیره مشکلات جدی نیز می حتی دچار

ای جرز اعتمرادی، نتیهرهنامی ز بری های اخلاقی، مشتویان ناراضی، بد
 کاهش سهم بازار ز گا  حتی پیگود قانونی در پی نخواهد داشت. 

 
 
 
 

 
 

ها، به نیازها ز بازرهای مشتویان خود حساسیت از این رزست که سازمان
هایی هستند که تأمین منافع بلند مدت دهند ز به دنبا  راهکارنشان می

هرای ی کار خود قوار دهند.  دزم، در پری سرو اسرتهاد  ها را سولوحهآن
-شود که آنها زارد میاجتماعی یا دزلتی( بو سازمانهایی )اخلاقی، فشار

 کنرد. ازهای خرود مریها را ملزم به قبو  مسئولیت بیشتو بوای فعالیت
کننرد آنها که سوء استهاد  اموی متداز  است، بوخی مرودم تصرور مری

های غیواخلاقی کسب ز کار بره حرد زفرور زجرود دارد  در نتیهره رزیه 
ای ز تخصصری ز کننردگان، مسسسرات حوفرهجنبش حمایت از مصوف 

 .کننردهای خودجوش، مواقبت بیشتوی بو رزند بازاریابی اعما  میگوز 
های کسب ز کار موجب افرزایش آگراهی از رسوایی سا  گذشته 52در 

اهمیت فضای کاری اخلاقی شد  است لذا ایهاد فضرای کراری اخلراقی 
 (.1ها مهم است )بوای تمام سازمان

 
 
 
 

 چکیده
اموزز  با توجه به جنبه های اخلاقی در بازاریابی، اهمیت رززافززن اخلاق در این زمینه آشکار شد  است. هدف این تحقیق، بورسی زمینه: 

 باشد.های مختلف بازاریابی مینقش اخلاقیات در حوز 

پژزهش  ایرن آمراری یباشد .جامعرههی از نوع همبستگی میپژزهش حاضو، از نرو هدف کاربودی ز از نرو ماهیت ز رزش، توصیروش:  
نهو است که با رزش نمونه گیوی تصادفی ساد  انتخاب شدند. ابزار  161باشد. نمونه تحقیقکارکنان پست موکزی شهو کومان می یکلیه

از ضویب همبستگی کِندا  ز اسپیومن با استهاد  از  گودآزری داد  ها: پوسشنامه اخلاقیات ز بازاریابی اجتماعی می باشد. بوای تحلیل داد  ها 

 استهاد  شد.  spss24نوم افزار

، زفای به عهد، فضایل اخلاقی، خدمت به جامعه ز رزحیه عدالت اعتمادسازی، صداقتهای تحقیق حاکی از آن است که بین یافتهها: یافته 

 ری زجود دارد.دای معنیبا بازاریابی اجتماعی رابطه گواییخواهی ز عدالت

خواهی تأثیوات قابل اخلاقیات از جمله صداقت، اعتمادسازی، زفای به عهد، فضایل اخلاقی، خدمت به جامعه ز رزحیه عدالتنتیجه گیری:  
ت در بازاریابی، انهامد. بنابواین لازم اسزری بالای سازمان میشود که به بهو زایش بازاریابی اجتماعی میفتوجهی بو بازاریابی داشته ز موجب ا

 ها توجه خاص شود.به این زیژگی

 

 بازاریابی اجتماعیصداقت، عدالت، زفای به عهد، خدمت به جامعه، کلید واژگان:  
 

 
 

 Ebrahimi.nejad@Uk.ac.irنویسندۀ مسئو : نشانی الکتوزنیکی: 
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مین خواسته أکه بازاریابی با هدف کمک به اقتصاد شوکت ها ز تدر حالی
ابعراد  های مصوف کنندگان شکل گوفته است، غهلت اکثو شوکت ها از

اجتماعی ز اخلاقی بازاریابی، موجب انهام تخلهرات عمرد  ز انحرواف از 
صراحبنروان  های بازاریابی در را  افزایش سودآزری گودید  است.آرمان

تنها ارضاء نیازها ز خواسرته هرای  1تأکید کود  اند که بازاریابی اجتماعی
کره هردف ز افواد اجتماع از طویق فوایند مبادله ز داد ز سرتد نیسرت بل

مقصد زالاتوی دارد ز آن تأثیو گذاری بو اعما  ز رفتار افرواد در اجتمراع 
کسرب سرود  ادار  پست موکزی شهو کومانبنابواین، زظیهه .  (5است )

نیست، بلکه در قبرا  محریو ز فضرای کسرب ز کرار خرود نیرز دارای 

 " 5مسئولیت  اجتمراعی"مسئولیت هایی هستند که از آنها تحت عنوان 
بره  ی، رزیکودی متعرالاین ادار شود. در زاقع مسئولیت اجتماعی می یاد

ثیو اجتماعی یک سازمان بو جامعره را مرد نررو أکسب ز کار است که ت
اخلراق  ، 3توین حوز  مورد بحث در اخلاق حوفره ایچالشی .دهدقوار می
اما ازطوف دیگو بازاریابی بوای کمک بره اقتصراد تمرام  .است 4بازاریابی
مهید اسرت . لرذا  ،ایی که به سطحی از توسعه یافتگی رسید  اندکشوره

آن نیست بلکه باید بره  یحذف بازاریابی پاسخ مناسبی به مشکلات اخلاق
دنبا  تدزین ز اجوای یک تئوری اخلاقی بروای بازاریرابی باشریم . ایرن 

ی دید کلی از جویانات اصلی اخلاق تا علاز  بو ارائهمقاله در پی آن است 
به ارائه چارچوبی بوای تدزین نرام اخلاقی بوای اریابی به خوانندگان  باز

تحقیق حاضو بوآن است تا به بورسی  نقش اخلاقیرات بازاریابی بپودازد . 
 در بازاریابی اجتماعی  بپودازد.

با زجود معضلات ز مشرکلات باشد که اهمیت این پژزهش از آن نرو می
کره در عصرو حاضرو در جوامرع اجتماعی فوازان ز امکانرات محردزدی 

مختلف به خصوص کشورهای در حا  توسعه زجود دارد، رزنرق گروفتن 
هرای مسائل اجتماعی که یکی از گام 2این الگو بتواند در فوهنگ سازی

ارزش نههته در ایرن پرژزهش  د.آید مهید باشاصلی توسعه به حساب می
پرذیوی ئولیتآن است که فواتو از نشان دادن اهمیت رفتار اخلاقی، مسر

اجتماعی ز حقوقی در بخش بازاریابی اجتماعی، خو ز مشی هایی را نیز 
تواند با استهاد  از آن بره ذکو می کنند که ادار  پست موکزی کومان می

 سطوح بالاتو مو فقیت دراز مدت دست یابد.

در لغت جمع خُلق ز از ماد  خ. .ق اسرت ز بره شرکل براطنی ز  اخلاق،
دارد. چنانچه خَلق بو ایهاد شکل ظاهوی دلالت دارد   نهسانی انسان نرو

-خُلق به معنی صهت پایدار ز راسخ یا حالتی است که به آن ملکره مری

گویند. از این رز اگو صهتی تنها یک بار در فودی دیرد  شرد بره عنروان 
آید. پس اخلاق همران صرهت راسرخ ز پایردار اخلاق زی به حساب نمی
ای ز تصادفی از انسران سرو ه به طور لحره نهسانی است ز با رفتاری ک

ادار  زندگی فرودی ز اجتمراعی انسران کره از  ( . 3زند تهازت دارد )می
مهموعه خاصی از دستورهای اخلراقی، ی اهداف دین است، تنها در پوتو

 دیرن بردزن اخلراق کره تروان گهرتشود. به همین دلیرل میتأمین می
 ددنیا ز آخوت انسان را تأمین کن تواند به اهداف خود بوسد ز سعادتنمی
(4. ) 

برره معنررای اسررتهاد  از ملاحرررات اخلرراقی در  6در بازاریررابی، اخلاقیررات 
های بازاریابی است. زقتی سازمانی از لحاظ اخلاقی ضرعیف گیویتصمیم

رزد ز منهرو بره باشد به صورت آشکار ز نهان هزینه عملکرود بالرا مری

بره  ،7جه بره اینکره فضرایل اخلراقی(. با تو2شود )زری میکاهش بهو 

در بورسری ( 6شرود )مهموع ملکات ز صهات راسخ نهسانی اطلراق مری
نقش اخلاق در بازاریرابی اجتمراعی از دیردگا  فوهنرگ ایوانری اسرلامی 
محققان دریافتندکه بازاریابان بایستی با توجه به نقش فضایل اخلاقی بو 

ی کرار خرود قروار سولوحه بازاریابی اجتماعی، این فضایل ز ارزش ها را
صرداقت ز ( . 7داد   ز از این طویق با مشرتویان ارتبراب بوقروار کننرد )

به عنوان فضیلتی اخلاقی، نوعی رفتار پایردار در شرخو ز  8اعتمادسازی
صهت رفتار خواهد بود. رفتاری که نوعی اقدام است ز به همرین جهرت 

است، مسرئولیت  آگاهانه بود  ز چون قصد ز اختیار شخو در آن دخیل
از « صرداقت» یزاژ .  (8 ) آزردآدمی ز پاداش ز عذاب را به دنبا  مری

در اصل به این معنرا اسرت کره گهترار ز یرا خبروا کره داد   ،«دقصِ»
« راسررتگو»ز « صررادق»ز ایررن فررود را شررود، مطررابق خررار  باشررد می
. صاحبنروان صداقت ز کیهیت رابطه برا مشرتوی  را از جملره گویندمی
 (.9دانند )ارهای اخلاقی بازاریابی میهنه

رزد کره در از مسائل مهم ز اساسی به شمار می  9ی زفای به عهدمسئله
دین مقدس اسلام مورد کما  عنایت قوار گوفته است، زیوا اگو بنا باشرد 
به این مسئله اساسی توجه نشود زندگی مودم متلاشی خواهرد شرد ز در 

از یکدیگو سلب اعتماد خواهند کرود ز اثو بی نرمی ز هو  ز مو  مودم 
(. حضوت علری)ع( 11) شوددر نتیهه زیوبنای رزابو اجتماعی سست می

در این بار  می فومایند: بپوهیز از اینکه به مودم زعرد  بردهی ز تخلرف 
کنی زیوا تخلف از زعد  موجب خشم خردا ز مرودم خواهرد شرد )نهر  

 (.23البلاغه، نامه

الیتی جانبی کره برا هردف بهبرود ز ارتقرای از فع است عبارت 11خدمت 

برا  مری توانردگوچه فوآیند این کار  (.11) گیودمحصو  اصلی انهام می
نامحسوس است  یک کالای فیزیکی موتبو باشد، اما اجوای خدمت لززماً

. خردمت بره دنبا  نرداردیک از عوامل تولید را به مالکیت هیچ اًز معمول
که توجه به آن به عنوان یکی از اهداف  جامعه نیز از مباحث مهمی است
 . ( 15شود )مندی مشتویان میسازمان، منهو به افزایش رضایت

. حیات جوامع انسانی استی مایه11گواییعدالت خواهی ز عدالت رزحیه
گودد ز هیچ چیزی به زاسطه عدالت، امنیت، آسایش ز عافیت فواهم می

، بوکرت ز گوایریود. عردالتشرمانند عدالت موجب آبادانی شهوها نمری
از نرو محققانی که بره بورسری نقرش  .کندرحمت الهی را چند بوابو می

ادراک مشتویان از عدالت سازمان بو موفقیت استواتژی بازاریرابی رابطره 
گرودد در زفادارسازی مشتویان پوداختند نیز این موضوع تأکید مری 15مند
ثیو مثبتی بو موفقیرت أت ادراک شد  توسو مشتویان  عدالت رزیه ایکه 

مند دارد ز عدالت توزیعی ادراک شد  رابطه بین بازاریرابی بازاریابی رابطه
برا افرزایش  . همچنرینکنردمند ز زفاداری مشتویان را تعدیل مریرابطه

مند بو ادراک شد  توسو مشتویان، تاثیو بازاریابی رابطه 13عدالت توزیعی
. این تحقیق درصدد اسرت کره (13) شودتو میقوی 14زفاداری مشتویان

 رابطه بین اخلاقیات ز بازاریابی اجتماعی را مشخو نماید.
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 ارائه گودید  است: 1نگار  شمار  با توجه به مبانی نروی ز پیشینه پژزهش، الگروی مههرومی تحقیرق در 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الگوی مفهومی رابطه بین متغیرهای پژوهش9نگاره

 روش

ررو هردف، کراربودی ز از نررو ماهیرت تحقیررق، پرژزهش حاضرو از من

تحقیررق  ایررن آمرراری یجامعرره. باشدتوصیهی از نوع همبستگی می

 باشرد. مری1396کارکنان پست موکزی شرهو کومران در سرا   یکلیه
 ساد  تصادفی گیوی نمونه نهو که  با استهاد  از رزش 161نمونه تحقیق 

 % 9/31 عبارت است از: انتخاب شدند. زیژگی جمعیتی شوکت کنندگان 
 15 %1/38دارای مدرک لیسرانس ز   % 9/46،  سا  سن 32تا  56بین 

 سنوات خدمت داشتند. سا  به بالا
ی جهت سنهش میزان اخلاقیات کارکنان سازمان موبوطه از پوسشرنامه

سرسا  مری  51محقق ساخته ای استهاد  گودید. ایرن پوسشرنامه دارای 
عتماد سازی، زفای به عهد، فضایل اخلاقی، مسلهه صداقت ز ا 2باشد که 

را مورد سنهش  گواییز عدالت خدمت به جامعه ز رزحیه عدالت خواهی
ز رزایی آن مورد تأییرد  94/1پایایی این پوسشنامه بوابو با   دهد.قوار می

 کارشناسان بود  است.

ی ی محقرق سراختهبه منرور سنهش بازاریابی اجتمراعی از پوسشرنامه
سرسا   18ابی اجتماعی استهاد  شد.  پوسشنامه ی مرذکور شرامل بازاری
باشد که مسلهه های افزایش ارائه خدمات به افواد جامعره، احتیاجرات می

مشتوی،  بوآزرد  شدن منافع اجتماعی افواد ز  پیشبود فروزش را نشران 

برود  ز رزایری آن مرورد تأییرد  83/1دهند . پایایی پوسشنامه بوابو بامی
نهایت بوای تحلیرل داد  هرا از ضرویب همبسرتگی کِنردا  ز  است. در

 اسپیومن استهاد  شد.
 

 یافته ها
کره تمرامی متغیوهرای تحقیرق دارای در پژزهش حاضو با توجه به ایرن

توزیع نوما  نیستند، جهت آزمون همبسرتگی فوضریه هرای تحقیرق از 
 ضوایب همبستگی  کِندا  ز اسپیومن استهاد  شد  است.

دهرد کره ضروایب همبسرتگی آزمرون لیل داد  ها نشان میتهزیه ز تح
به توتیرب  اجتماعی بازاریابی با کِندا  ز اسپیومن بین دز متغیو اخلاقیات

ز  111/1مقردار )معنری داری( کمترو از  -pز برا  363/1ز  566/1بوابو 
 برا اخلاقیرات هستند. در نتیهه برین 12/1کوچکتو از سطح معنی داری 

رابطه معنی داری زجود دارد. بنرابواین برا بالرا رفرتن  اجتماعی بازاریابی
کند که نشان از نیز افزایش پیدا می اخلاقیات سازمان، بازاریابی اجتماعی

  زجود رابطه مستقیم بین این دز متغیو است.

  
 

 ماعیاجت بازاریابی با متغیرهاو اسپیرمن مربوط به رابطه بین  آماره های آزمون همبستگی کِندال: 9جدول 
 بازاریابی اجتماعی متغیر

هنوع رابط وجود رابطه اسپیرمن کِندال آزمون  

ضویب  
 همبستگی

ضویب  تعداد معنی داری
 همبستگی

   تعداد معنی داری

 مستقیم دارد566/1111/1161363/1 111/1 161 اخلاقیات

 مستقیم دارد 161 117/1 188/1 161 118/1 137/1 ز اعتماد سازی صداقت

 مستقیم دارد 161 111/1 342/1 161 111/1 566/1 فای به عهدز

 مستقیم دارد 161 111/1 582/1 161 111/1 516/1 فضایل اخلاقی

 مستقیم دارد 161 145/1 161/1 161 145/1 151/1 خدمت   به جامعه

 مستقیم دارد 161 115/1 542/1 161 111/1 187/1 گواییز عدالتخواهیرزحیه عدالت

 

 

         بازاریابی اجتماعی

 خدمت به جامعه

رزحیه عدالت خواهی ز 

 عدالتگوایی
 زفای به عهد

 فضایل اخ قی

صداقت ز 

 اعتماد سازی
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-نشان میارایه شد  است  1که در جدز  تهزیه ز تحلیل داد  ها تای  ن

دهد که ضوایب همبستگی آزمون کِندا  ز اسپیومن بین دز متغیو 
ز  137/1به توتیب بوابو  اجتماعی بازاریابی با صداقت ز اعتمادسازی

ز کوچکتو  117/1ز  118/1مقدار )معنی داری( کمتو از  -pز با  188/1
 صداقت ز اعتماد سازی هستند. در نتیهه بین 12/1داری  از سطح معنی

رابطه معنی داری زجود دارد. با بالا رفتن صداقت ز  اجتماعی بازاریابی با
کند که نشان از نیز افزایش پیدا می اعتماد سازی، بازاریابی اجتماعی

 زجود رابطه مستقیم بین این دز متغیو است.
ضوایب همبستگی آزمون کِندا  ز اسپیومن دهد که نشان می همچنین 

ز  566/1به توتیب بوابو  اجتماعی بازاریابی با بین دز متغیو زفای به عهد

ز کوچکتو از سطح  111/1مقدار )معنی داری( کمتو از  -pز با  342/1
 بازاریابی با زفای به عهد هستند. در نتیهه بین 12/1معنی داری 

دارد. بنابواین با بالا رفتن زفای به  رابطه معنی داری زجود اجتماعی
کند که نشان از زجود رابطه نیز افزایش پیدا می عهد، بازاریابی اجتماعی

دهد که ضوایب نشان مینتای   مستقیم بین این دز متغیو است.
 بازاریابی با همبستگی کِندا  ز اسپیومن بین دز متغیو فضایل اخلاقی

مقدار )معنی داری(  -pز با  582/1ز  516/1به توتیب بوابو  اجتماعی
هستند، در نتیهه   12/1ز کوچکتو از سطح معنی داری  111/1کمتو از 

رابطه معنی داری زجود دارد.  اجتماعی بازاریابی با فضایل اخلاقی بین
نیز افزایش پیدا  بنابواین با بالا رفتن فضایل اخلاقی، بازاریابی اجتماعی

 ه مستقیم بین این دز متغیو است.کند که نشان از زجود رابطمی
تهزیه ز تحلیل داد  ها نشان می دهد که ضوایب همبستگی  کندا  ز 

به توتیب  اجتماعی بازاریابی با اسپیومن بین دز متغیو خدمت به جامعه

ز  145/1مقدار )معنی داری( کمتو از  -pز با  161/1ز  151/1بوابو 

خدمت به  نتیهه بینهستند در  50/5کوچکتو از سطح معنی داری 

رابطه معنی داری زجود دارد. بنابواین با بالا  اجتماعی بازاریابی با جامعه
نیز افزایش پیدا می کند که  رفتن خدمت به جامعه، بازاریابی اجتماعی

تهزیه ز  این دز متغیو زجود دارد. نشان از زجود رابطه مستقیم بین
ی کندا  ز اسپیومن تحلیل داد  ها نشان می دهد که ضوایب همبستگ

 اجتماعی بازاریابی با گواییبین دز متغیو رزحیه عدالت خواهی ز عدالت

مقدار )معنی داری( کمتو از  -pز با  542/1ز  187/1به توتیب بوابو 
هستند ز در  12/1ز کوچکتو از سطح معنی داری  115/1ز  111/1

 اجتماعی یبازاریاب با گواییرزحیه عدالت خواهی ز عدالت نتیهه بین
-خواهی ز عدالترابطه معنی داری زجود دارد. با بالا رفتن رزحیه عدالت

کند که نشان از زجود نیز افزایش پیدا می ی، بازاریابی اجتماعیایگو
  رابطه مستقیم بین این دز متغیو است.

 

 بحث
تحقیق حاضو، با هدف بورسی رابطه اخلاقیات با بازاریابی اجتماعی انهام 

یافته های پژزهشی نشران داد  اسرت کره متغیرو بازاریرابی  شد  است.
ی میران اخلراق ز باشد. محققین به رابطهاجتماعی متأثو از اخلاقیات می

اگرو اخلراق برو سرازمان بی شک ( . 7اند )بازاریابی اجتماعی تأکید کود 
مواعات شود از چند جهت در  نیز در بازاریابیحاکم باشد ز اصو  اخلاقی 

 .ازمان مسثو خواهد بودموفقیت س
کنند که زفای به عهد به عنوان یکی از مسلهه های صاحبنروان بیان می

تواند در حهظ مشتویان سازمان مسثو زاقع مند است که میبازاریابی رابطه
توانرد برو (. در تحقیقی مشخو شد  است که صداقت مری11شود )می

رسرازمان  صرداقت زجرود طبیعتراً اگرو د(. 11بازاریابی تأثیو گذار باشد )
همیشره آن سازمان کنند که ، دیگوان این بوداشت را پیدا میداشته باشد

تروان گهرت کره بنرابواین مری باشد.میبا مشتوی ها ز مواجعان صادق 
سرازمان  حاکی از این امو اسرت کرهبازاریابی،  رعایت صداقت در عوصه

ی از سروی نترایه .یابرددسرت در آینرد   به موفقیرت بیشرتویتواند می
پژزهشگوان دیگو به دست آمد که بیان کنند  ارزش فضایل اخلراقی در 
بازاریابی بود  ز به بازاریابان توصیه نمودکه فضرایل اخلراقی را سرولوحه 

(. فضایل اخلاقی از ارکان اساسی سرعادت بشرو ز 7کار خود قوار دهند )
هرای زیژگیی تعالی از در ابعاد مادی ز معنوی است. بوخورداری از مایه

شناسری در زنردگی تروین ملراک ز معیرار زظیهرهنیکو ز پسندید ، مهرم
اجتماعی است ز جوامع بشوی در پوتو اخلاق نیکو قادر به داشتن رزابرو 

 باشند. اجتماعی ز پیوند دزستی با یکدیگو می
در تحقیقی مشخو شد  است که عدالت بو بازاریابی ترأثیو مثبرت دارد 

کنرد. عواملی که زفاداری مشتویان را تقویرت مری (. عدالت، یکی از13)
اگو سازمان قادر به ایهراد رزابرو تعردیل شرد  برا مشرتویانش باشرد ز 

ها را بوای احتوام به خود، عردالت ز امنیرت در نررو بگیرود  نیازهای آن
تواند به سودآزری دست یابرد. همچنرین زجرود عردالت در بازاریرابی می

شرود.  پیشرنهاد منهو به سودآزری مریباعث حهظ مشتوی ز در نتیهه 
مورد بورسی قوار گوفته  های سازمانی نیزاخلاقیات با سایو مسلههشود، می

ز میزان فضایل اخلاقی با آموزش ز ایهاد محریو فوهنگری در سرازمان 
 تقویت شوند. 

 

 گیرینتیجه
اموزز  سازمان ها ز مسسسات تولیدی ز خدماتی در زمینره بازاریرابی برا 

تی مواجه هستند که می تواند ناشی از عدم توجه به اخلاقیرات در مشکلا
سازمان باشد. یکی از را  های بروزن رفرت از ایرن مشرکلات توجره بره 

باشررد. توجرره تو مرران برره صررداقت ز فضررایل اخلرراقی در سررازمان مرری
ی خردمت بره جامعره در اعتمادسازی، زفای به عهد، عردالت ز رزحیره

از معضلات سازمانی بره خصروص مشرکلات  تواند بو بسیاریسازمان می
 ها غلبه کند.بازاریابی در سازمان

 

 های اخلاقیملاحظه
در این پژزهش با معوفی منابع مورد استهاد ، اصل اخلراقی امانرت داری 
علمی ز رعایت حق معنوی مرسلهین آثرار، محتروم شرمود  شرد  اسرت. 

سشرنامه همچنین حقوق ز انترارات مشارکت کنندگان جهت تکمیرل پو
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ها در نرو گوفته شد  است تا به این زسیله پژزهشگوان متعهد شوند که 
-چه در پوسشنامه توسو مشارکت کنندگان تکمیل ز تحویل میتمام آن

شود بدزن ذکو نام ز با رعایت اصو  ز ضوابو امانت داری ثبت ز ضبو 
 شود.
 

 سپاسگزاری
ایرن پرژزهش از کارکنان پست موکزی شهوستان کومان که در اجروای 

 شود.محققان را یاری نمود  اند صمیمانه قدردانی می
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