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 کسب و کار آنلاین بابازاریابی اخلاقی   رابطۀ

 
  *2، مهدی اسماعیلی1جهانشاه چرختاب مقدم

 رانیا ،یدفاع مل یدانشگاه عال ت،یریدانشکده مد ت،یریگروه مد
 رانیدانشگاه تهران، ا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ت،یریگروه مد .2

 (01/4/79، تاریخ پذیرش:8/2/79)تاریخ دریافت:
 

 

 

 آغازسر

توجه به اخلاق و اصول اخلاقی کــه ر  رـج جاه ـه بـا توجـه بـه  ـو   
فجرنگ آن جاه ه تدوین گجریده است، یکی از عواهل هوفقیـت جاه ـه 

خلاق عبا ت اسـت از کا بجر و  هارینه شدن ا زشها ر  افجار و (. 1)است 
 (.2)ا زشها بیا گج اصـول و قوا ین پذیجفته شده هیباشند 

ج اسلام، یکی از ههمتجین و شجیفتجین علـوم اسـت و حتــی اخلاق از  ظ
یکـی از ارـداف ب ثت ا بیاء و به ویژه پیاهبج اکجم )ص( تهذیب اخــلاق 

 (.3)و تزکیـه  فوس بوره است 
اخلاق رموا ه هو ر توجه ا دیشـمندان بـوره اسـت و رمـه هکاتــب ر  

ا ـد تـا بـجاي  اقی بورهر بـال یــافتن ساختا راي اخل تمـام رو ان بــه
استا دا رراي بیشتجي ایجار کنند  پیجوان خور ر  تب یـت از آن الزاهات و

(4). 
 
 
 

 
 

بـه  لیکسب و کا  ر  را شگاه تما نیهتخصص یاتیح راي از  قش یکی
است  یاخلاق نیهواز یجا ب جاتیآن رسته از تأث یابیو ا ز ییشناسا يبجا

 يا صـاف و عـدالت اقتصـار نیب شتج،یب جیتجو يبجا دیکه چگو ه آ ها با
 ي(. ر  کسب و کا  هستمج  وابط به هنـاف  اقتصـار5ت ارل بجقجا  کنند )

را ر اهـا ب ـد از آن  وابـط ه مولـاا فجاتـج از  یشجکاء بستگ نیب جکهشت
(. ر  6) گجاسـت جـهی ت يکجررـایهجبوط به  و دهیفا - نهیهحاسبات رز

شـو د شـاهل هـوا ر -ین  وبجو هکه افجار ر  تجا ت با آ یطیعمده شجا
بـورن  یاخلـاق ایـ حیر  هو ر صح یستیآن با يبه جا ی شور، م یحقوق

بـه  گـذا ان اسـتیس زی  یهال ي(. ر  بازا را7) ندی ما تا جام آن قضاو
 ،يجپذی و ا  طاف تیاهن ،یها ند: رستجس یواق  جیبا توجه به  تا یابیا ز

 و  ییان خسا ت و پاسخگوجبج ،يو  ا صاف و صداقت، عملکجر و بهجه
 
 
 
 

 هچکید
راي  وز از طجیق تجا ت الکتجو یک و یکپا چه  مورن آن با راي کسب و کا   وین ر  عصج حاضج به ر بال استفاره از فناو شیوهزمینه: 

ر یاي واق ی است. بنابجاین این پژورش با ردف شناسایی اب ار کسب و کا  اخلاقی و  ابطه آن بج کسب و کا  آ لاین  هو ر تحلیل و بج سی 
 جفت.قجا  گ

آ لاین  از  دیبا  تججبه خج کیرستند که حداقل  يشاهل افجار يجاه ة آها  0است  رمبستگی - وش پژورش حاضج توصیفیروش: 
و  وش  پجسشناهه ابزا  هو ر استفاره  فج با  وش  مو ه گیجي تصارفی به عنوان  مو ه ا تخاب شد د.  302. ا د راشته يهجاز راي فجوشگاه

 . بور پیجسون تگیآها ي آزهون رمبس

راي فجعی چها م و پنجم این پژورش هو ر تأیید قجا  گجفتند. اها  ابطه صداقت بج کسب و کا  آ لاین  به فجضیه اصلی و فجضیهها: یافته
لاین  به عنوان فجضیه فجعی اول،  ابطه ا صاف بج کسب و کا  آ لاین  به عنوان فجضیه فجعی روم،  ابطهمسئولیت پذیجي بج کسب و کا  آ 

 .باشدو  هو ر تأیید قجا   گجفتندرا   میعنوان فجضیه فجعی سوم ه نی

هدل هفهوهی ا ائه شده  ا تأیید  مور و  شان رار که  ابطة ه نارا ي بین کسب و کا  راي تحقیق که  شان رار با توجه به یافتهگیری: نتیجه
 اخلاقی و کسب و کا  آ لاین  وجور را ر.

 

 بازا یابی اخلاقی، کسب و کا  آ لاین ، هشتجیان آ لاینکلیدواژگان : 

 

 
 

 
 

 ma.esmaili.2011@gmail.com ویسندۀ هسئول:  شا ی الکتجو یکی: 
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 يرسـتکا  ایـو  ياطلاعات غلـط، خـوررا  ب،ی(. فج8را  د ) ازیاعتمار  
است کـه  یجاخلاقیکسب و کا  غ راي وهیش نتجی  یشا زاطلاعات لازم ا

(. 9هصـجف کننــدگان  ا بـه رمــجاه را ر ) کیــتحج ایـآزا ، هزاحمـت و 
 يکـا  سـورآو  که تنها  قـش هشـجو  کسـب و ی را ره انیب  دهنیفج
 شـانیا یکه تأهل بج هلاحظات اخلاق ی باشدسهاهدا ان و هالکان ه يبجا

ی هـ انیـب نیرمچنـ دهنیـ. فجی ررده سوق ا به سمت ارداف ر ست 
و  رـا اسـتیس ي ا بـجا طیرستند که شـجا یهتخصصا  جانیکه هد را ر

کسب و  يای(. اخلاق ر  ر 10) ندی  مایه جاریا یاجتماع ي راياستجاتژ
بلکـه ر   سـت ی  یجهـا  رـاي هیا یو ب را ونی  فقط ر  هو ر کنوا سکا

بـه هنظـو  بالـا بـجرن  یو ت هـدات شخصـ یواق ـ رـاي تیـهو ر ف ال
کـه  رـایی (. هؤسسـات و شـجکت11) ی باشـدهـ یاخلـاق ياستا دا را

ی ا ائـه هـ دا یـپا ایو  یاخلاق يجیگ با جهت ا دازرایی و چشم تیهأهو 
 دا یـ/ پایشجکت اخلـاق ي ام تجا  قیور  ا از طجکه خ ییآ ها ای ند، مای
 دا  د، و همکن اسـت  یاخلاق تیرو يجبنایز کیلزوهاا  ی کنند،ه جیتجو

کسب و کـا  شـجکت  يبجا يدا یو پا یاخلاق يکجررایر   و ت،یر  واق 
کسـب و  نـدیر  فجآ یهلاحضات اخلـاق تی(. ارم12کمبور راشته باشند )

به اعتمار ر   وابـط  ازی  ندیات کاهل و بجآکا  بج اساس عدم وجور اطلاع
-یف هـی. اگجچه تمام بازا را با اطلاعات  ـاق  توصـی باشده یهبارلات

 افتـهی شیافـزا یخدهات  یر  صنا یبه اعتمار ر   وابط هبارلات ازیشو د،  
شـده اسـت  جاریا یاضاف نانیچجا که توسط خدهات  اهلموس عدم اطم

(13 .) 
ا ائه شده از کسب و کا  هخدوش شـده، بلکـه  جیاکنون  ه تنها تصو رم

 يسـورآو  زانیاز ه جان،یهد ا هیبا گذشت زهان بجخلاف تصو ات سورگجا
توا د ی گفت آ چه که ه دیکاسته شده است. لذا با زیهختلف   يشجکتها

 به  ا را و سازهان دی ما يرو طجف  ا روبا ه باساز نیب نانیاعتمار و اطم
آکنده از اعتمار ر   ییکند، وجور فضا تیردا یررو سور هسجهای ا باشت

 (. 14کسب و کا  است )
هـجرم از  رـاي و خواسـته ازرـای  نیرج کشو  ر  تأه تیهوازات هوفق به

که با ا ائه هحصولات هختلـف بـه  ی  وره يشتجیا تظا  ب ز ی را سازهان
 (15 شان ررند. ) يشتجیتوجه ب یاخلاق راي ا زش
کسـب و کـا   ،یکـیه آن کسب و کـا  الکتجو و کا  بج خط که ب کسب

شور، به کسب ر آهـد، فـجوش ی گفته ه نیکسب و کا  آ لا ایتحت وب 
 (.16. )ی شوربج خط اطلاق ه قیهحصولات و ا ائه خدهات از طج

 :ی باشده دیهف لی کات ذ تیکسب و کا  بج خط  عا ر 
 بازا   یبج س -
 تیسا یطجاح -
 (. 17) کیتجاف -
ا جـام  یاخلاق یابیبازا  نهی( ر  زه1387) یکه علم یقاتیحقتوجه به ت با

آ هـا ر  سـطح  تیـکه  عا یاخلاق یابیاصول بازا  نتجی راره است، ههم
 شده عبا تند از: جفتهیپذ الملل نیب

 صداقت
 ا صاف

 هسئولیت پذیجي

  ازرا ي)حفظ اسجا  تجا ي(
 پایبندي به ت هدات

 (19تئو ي توجه به ذینف  )
 (20به سهام را  )تئو ي توجه 

 (21اثباتی اخلاقیات کسب و کا  ) –هدل رنجا ي 
 (22هدل را ت ویتل ر  بازا یابی اخلاقی )

 (23هدل  فتا  بج اهه  یزي شده )
 (24قضاوت ) - یسک -هدل هوضو 

 هدل اخلاقی استا دا ر رسمج
   «یلیتحل -يرنجا  -یفیتوص» یهدل اخلاق تحلیلی-رنجا ي  -هدل اخلاقی توصیفی

صداقت   -1: یفجع راي هی: فجضیاصل هیاین هطال ه بج سی فجض ردف
 جیا صاف بج کسب و کا  بج خط تأث  -2را ر. جیبج کسب و کا  بج خط تأث

 ي ازرا  -4را ر. جیبج کسب و کا  بج خط تـأث يجیپذ تیهسئول  -3را ر.
 را ر . جیبج کسب و کا  بج خط تاث

 ایـن رـدفرا ر. جیخـط تـاث به ت هدات بج کسب و کـا  بـج يبندیپا -5
راي قضـاوت حسـابدا ان بـج شخصـیتی يرـاتیپ تأثیج هطال ه بج سی

 ویژگـی پـنج تأثیج باشد و پاسخگویی به این پجسش کهاخلاقی آ ان هی
اسـتان  جسـیسسـات حسابؤه اخلـاقی قضاوت گیجيشکل ر  شخصیتی

 باشد.به چه هیزان هیتهجان 
 

 روش
را، آو ي رارها بجري و از  ظج جم این تحقیق از  ظج ردف، تحقیق ک

 يشاهل افجار يجاه ة آها  باشد.رمبستگی هی -یفیتحقیق توص
 يهجاز راي بج خط از فجوشگاه دیبا  تججبه خج کیرستند که حداقل 

به با  وش  مو ه گیجي تصارفی از افجار هذکو    فج 302. ا د راشته
که از  ررد شان هی. ویژگی جم یت شناختی عنوان  مو ه ا تخاب گجرید

 هجر را ر صد آن 3/62ر صد زن و  7/37پاسخ ررندگان  نیا انیه
 لیت دار  ا گجوه ز ان تشک نیت دار  ا هجران و کمتج نیشتجبی. رستند

اختصاص  %7/50ت دار به هججررا  نیشتجیتأرل ب توض ی ر . ی ررنده
رۀ ر  هحدو نیررند. رمچنی ه لی ا افجار هتأرل تشک %3/49را ر و 

 نیسال و کمتج 30 جیز یت دار  ا گجوه سن نیشتجیطجح شده ب یسن
 نیشتجی. بی ررده لیبه بالا تشک 60یسال و گجوه سن 60تا  50ت دار  ا 

ر صد و  54با  سا سیر   رۀ فوق ل لاتیتحص حت دار از  ظج سط
  ظج از. ا د  موره لیر صد تحص 1با  پلمیجریت دار ر   رۀ ز نیکمتج

 نی یال و کمتج ونیلیه 15 جیبا ر آهد ز زانیه نیشتجبی ر آهد  سطح
 نیشتجیررند. بی ه لی یال  ا تشک ونیلیه 30 يبا ر آهد بالا زانیه

شده با  يدا یاقلام خج زانیه نیشتجیر صد و ب 7/42با  دیرف ات خج
 . ی باشد یال ه ونیلیه 10 جیر صد ز 2/77

 ه گجوه کا شناسان ابزا  پژورش شاهل رو پجسشناهه است که با هشاو
راي پیشین رو پجسشناهه یکی جهت ا زیابی پژورش و هطال ه پژورش

بازا یابی اخلاقی و ریگجي جهت ا زیابی کسب و کا  بج خط هحقق 
ساخت تدوین گجرید. پجسشناهه هتشکل از رو بخش اطلاعات جم یت 
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گویه و بخش روم هجبوط به هتغیجراي هو ر بج سی این  8شناختی با 
گویه  5گویه جهت سنجش اب ار بازا یابی اخلاقی و  16ق شاهل تحقی

اي گزینه 5هجبوط به کسب و کا  بج خط به صو ت بسته با طیف لیکجت 
 ر  ظج گجفته شد.

 پجسشناهه ییایپا نییت  ياست. بجا دییقابل تأ ییو  وا ییایکه از  ظج پا

شد. هقدا  استفاره  SPSSکجو باخ با کمک  جم افزا   ياآلف  وش از را
 يآلفا زانیو ه714/0بجابج  یاخلاق یابیکجو باخ پجسشناهه بازا  يآلفا

 ا گجیبه رست آهد که  ما713/0کجو باخ پجسشناهه کسب و کا  بج خط 
 . است یاعتبا  قابل قبول

 .بورآها ي هو ر استفاره  یز رمبستگی پیجسون  تجزیه و تحلیل  وش
 

 یافته ها
 باشد که عبا ت است از:اصلی هیاین تحقیق را اي یک فجضیه 

 را ر. جیکسب و کا  بج خط تأث زانیبج ه یاخلاق یابیبازا 
 بج کا  و کسب و صداقتهؤلفه  نیب یرمبستگ بیضجا نکهیتوجه به ا با

سطح  نکهیباتوجه به ا یاست. ول ی ابطه هنف نیگزا ش شده ا هنفی خط

 05/0چکتج از ا صاف و کسب و کا  بج خط کو جیرو هتغ نیب يه نارا 
 جهی ت ی توانهثبت  گزا ش شده ه یرمبستگ بیضج  نیاست، رمچن
و کسب و کا  بج خط ا تباط وجور را ر و  ابطة  صافا  نیگجفت که ب

و کسب و  يجیپذ تیهسئول نیب نیشور. رمچنی ه دییتأ جیرو هتغ نیب
 .ی شوره دییتأ جیرو هتغ نیوجور را ر و  ابطة ب یا تباط زیکا  بج خط  

و کسب و کا  بج خط کوچکتج از  ي ازرا  جیرو هتغ نیب يسطح ه نارا 
هثبت گزا ش شده است.  زی  یب رمبستگیگزا ش شده و ضج 05/0

و کسب و کا  بج خط  ي ازرا  نیگجفت که ب جهی ت ی توانه نیبنابجا
 نیب نیشور. و رمچنی ه دییتأ جیرو هتغ نیا تباط وجور را ر و  ابطه ب

ا تباط وجور را ر  زیبه ت هدات و کسب و کا  بج خط   يندبیپا جیرو هتغ
 .ی شوره دییتأ جیرو هتغ نیو  ابطه ب

 زانیو ه  یاخلاق یابیبازا  نیب 1طبق جدول به رست آهده  جی تا طبق
ی ه دییتأ جیرو هتغ نیکسب و کا  بج خط ا تباط وجور را ر، و  ابطة ب

 .شور

 

 ارهایو انحراف مع ها نیانگیکسب و کار بر خط، م و یاخلاق یابیبازار ی: همبستگ6 جدول

 انصاف صداقت 
مسئولیت 

 پذیری
 رازداری

پایبندی 

به 

 تعهدات

کسب و 

 کار بر خط

کسب و 

کار 

 اخلاقی

 میانگین
انحراف 

 معیار

سطح 

معنادار

 ی

 032/0 65/0 08/3       1 صداقت

 001/0 62/0 84/2      1 -57/0 ا صاف

 001/0 648/0 88/2     1 64/0 -508/0 هسئولیت پذیجي

 190/0 64/0 06/3    1 43/0 33/0 -12/0  ازرا ي

 001/0 642/0 08/3   1 40/0 62/0 59/0 -50/0 پایبندي به ت هدات

 001/0 49/0 22/3  1 34/0 38/0 29/0 28/0 -12/0 کسب و کا  بج خط

 001/0 35/0 99/2 1 42/0 76/0 74/0 79/0 71/0 -25/0 کسب و کا  اخلاقی

 يرا هیو فجض یاصل هیگفت فجض ی توان( ه2توجه به جدول شما ه ) با
 .ا د دهی س دییچها م و پنجم به تأ یفجع

 : نتایج تحلیل عاملی معادلات ساختاری 2جدول 

 نتیجه آزمون P CR ضریب تأثیر فرضیه

 تأیید فجضیه 8/4 *** 58/0 فجضیه اصلی: کسب و کا  اخلاقی بج کسب و کا  بج خط تأثیج را ر.

  ر فجضیه 76/0 44/0 04/0 فجضیه فجعی اول: صداقت بج کسب و کا  بج خط تأثیج را ر.

  ر فجضیه 15/1 24/0 07/0 فجضیه فجعی روم: ا صاف بج کسب و کا  بج خط تأثیج را ر.

 ه ر فجضی 52/1 12/0 09/0 فجضیه فجعی سوم: هسئولیت پذیجي بج کسب و کا  بج خط تأثیج را ر.

 تأیید فجضیه 44/3 *** 27/0 فجضیه فجعی چها م:  ازرا ي بج کسب و کا  بج خط تأثیج را ر.

 تأیید فجضیه 59/4 *** 36/0 فجضیه فجعی پنجم: پایبندي به ت هدات بج کسب و کا  بج خط تأثیج را ر.

 

 بحث
 تایج این تحقیق با بجخی تحقیقات هطابقت را ر که به این  تیجه 

و کسب و کا  بج خط  یاخلاق یابیبازا  نیب ي ابطة ه نارا ا د  سیده

 یابیاذعان راشت که رجچه به بازا  ی توانه جیوجور را ر. با توجه به  تا
راره شور، کسب و کا   يشتجیب تیّارم يهجاز ير  فجوشگارها یاخلاق

 تیکه سجا جام به بهبور عملکجر فجوش،  ضا دهگجری تج بج خط پج و ق
آزهون  جی تا (.12ی ا جاهد )بهتج به آ ها ه ی سا  دهاتو خ انیهشتج
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به  يبندیکه هؤلفه پا فجعی به ها ند ریگج تحقیقات  شان هی ررد
 جی ا بج کسب و کا  بج خط را ر و تأث جیتأث بیضج نیشتجیت هدات با ب

که  یی. از آ جای باشده يبج کسب و کا  بج خط ر   تبه ب د ي ازرا 
ی است، ه دهی جس دتأیی به خط بج کا  و کسب جب صداقتهؤلفه  جیتأث

ر   یو حت دیسهولت خج د،یخج تیراشت که جذاب انیب نگو هیا توان
ر   يشتجیب تیبه هحصول هو ر  ظج ارم یهوا ر عدم رستجس یبجخ
پژورش رمچنین  شان رار  يراافتهی (.7) بج خط راشته است يدرایخج
 :که

 .ط هستقیم وجور را ربین ا صاف و کسب و کا  بج خط ا تبا 
بین هسئولیت پذیجي و کسب و کا  بج خط  یز ا تباط هستقیم وجور 

 .را ر
 .بین  ازرا ي و کسب و کا  بج خط ا تباط هستقیم وجور را ر

بازا یابی که عبا ت بور از اینکه  یاصل هیبا آزهون فجض طو کلیبه 
 يراافتهیرا ر،  ابطه  اخلاقی بج هیزان کسب و کا  بج خط کا بجان آ لاین

کسب و کا  را ي با  ابطه ه نی بازا یابی اخلاقیپژورش  شان رار که 
توان راي آتی هیپیشنهارراي زیج  ا به عنوان پژورشآ ها را ر. بج خط

 ذکج  مور:
 بج سی تأثیج بازا یابی اخلاقی  بج جذب هشتجیان بالقوه

 بج سی تأثیج کسب و کا  بج خط بج جذب هشتجیان بالقوه

 بج سی ا تباط ساختا راي جم یت شناختی  بج خجیدراي بج خط 

 توان به هوا ر زیج اشا ه  مور :راي پژورش هیاز جمله هحدوریت

 عدم پاسخگویی هناسب بجخی از افجار به پجسشناهه.

 عدم کنتجل بج  مو ه هو ر  ظج و پایین آهدن  جخ پاسخ گویی

  ی باشد.این تحقیق هحدوریتهاي پجسشناهه  ا را ا ه

  

 گیرینتیجه
کاهـل  تیـکـه  عا بـجر ی خوارنـدپـ ياقتصـار رـاي بنگـاه جیبه تد 

 يتجـا  رـاي هیـاز توسـل بـه  و زیپجر ،یطیهح ستیز ياستا دا ررا
 احتـجام بـه حقـوق هصـجف ،يهـدا  يهشـتج جهنصفا ه،یغ ای اهطلوب 
صـداقت،  ت،یشـفاف ،يهصالح جاه ـه بـج هنـاف  فـجر حتججی کنندگان،

 شـجفتیت هدات تا چه حـد ر  پ يفایپاسخگو بورن و بالاخجه ا ،ي ازرا 
 کسب و کا  آ ان رخالت را ر .

 انیـپا ی( بـICTاطلاعـات و ا تباطـات ) يکه اهکا ـات فنـاو  یحال ر 
از  ی اشـ يو جـد دیـجد یبج خط هشـکلات اخلـاق ا یرستند، ت اهل بس

کـه  ییا. شجکت ری کنده جاریکوتاه هدت ا یاستفاره از اقداهات تهاجم
 ی قـابت يایرستند هزا یاخلاق یابی سد به ر بال هواض  بازا  یبه  ظج ه

 تیخلق هز ،یت اهل اخلاق شیرا  د، ر  بلند هدت، افزا ندهیر  آ يشتجیب
 هصجف کنندگان به رمجاه را ر. يبجا تیشجکت و  ضا کی يبجا ی قابت

 

 های اخلاقیملاحظه
فاره شـده، اصـل اخلـاقی ر  هقاله حاضج بـا ه جفـی هنـاب  علمـی اسـت

 را ي و حق ه نوي هولفین آثا   عایت شده است.اها ت

 هنام واژه
1. Accountability يجپذی تیهسئول 
2. Applied Ethics ياخلاق کا بجر 

3. The positive hypothesis  فجضیه اثباتی 

4. Business Ethics  ياخلاق تجا                     
5. Honesty صداقت 
6. Assertation  اعتبا رری 

7. Fairness ا صاف 
8. Ethical Marketing                 یکسب و کا  اخلاق 
9. Eternal Law                 قا ون جاویدان 
10. Main Factors  عاهل اصلی 

11. Utilitarianism هنف ت گجایی یا فججام گجایی 
12. Analytic marketing ethics 

               یلیخلاق کسب و کا  تحلا

13. Descriptive marketing ethics    

                      یفیاخلاق کسب و کا  توص
14. Normality marketing ethics 

 ياخلاق کسب و کا  رنجا 

15. Experience of, or Flexibility 

 و یا ا  طاف پذیجي تججبه پذیجي
16. Ethical Ideology راي اخلاقیایدئولوژي 

17. Idealism ایده آل گجایی 

18. Deontological وظیفه گجایی 
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