
1394، 2دهم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

99

سرآغاز

اقتصادي هاي توانند در قالب شخصیتمدیران امروزي دیگر نمی
حال بـه حیـات سـازمان    مجزا از کل جامعه فعالیت کنند و درعین

خود امیـدوار باشـند، بلکـه الزم اسـت بـا توجـه بـه مالحظـات         
اجتماعی، محیطی و اخالقی براي رسیدن به توسعه پایدار تالش 

هـا و  امعـه در ارتبـاط بـا سـنت    اصول اخـالق یـک ج  ).1(نمایند
عنـوان راه درسـت یـا غلـط     رسومی است که عمـل بـه آنهـا بـه    

کـاربرد اصـول   ). 2(وسیله جامعه یا گروه پذیرفتـه شـده اسـت   به

عنوان یک دستورالعمل و راهنمـا در تمـام   اخالق براي انسانها به
امــور از جملــه بازاریــابی و تولیــد بــدون شــک مفیــد و راهگشــا 

سه وضعیت کنونی مـا بـا جهـان صـنعتی نشـان از      مقای).3(است
. اي در جوامـع صـنعتی دارد  توسعه و بالندگی گسترة اخالق حرفه

کشور ما به رغـم دورنمـاي روشـن تـاریخی و تمـدنی، در افـق       
کنونی خود نسبت به کشـورهاي صـنعتی غـرب و حتـی برخـی      
جوامع شرقی پیشرو، از وضعیتی مناسب شـأن تـاریخی خـود در    

هـاي اخیـر   در سـال ). 4(اي برخوردار نیسـت ق حرفهتوسعۀ اخال
مختلـف و حضـور تولیـد    هـاي  گذاري در کشـور توجه به سرمایه

کنندگانرابطۀ معیارهاي اخالقی تولیدکنندگان با رفتار مصرف
2نژادالهام پاك،1دکتر امیر سیدي

گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران. 1

)زنجان(مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کار واحد خرمدره مدیریت بازرگانی، . 2

)1/5/93، تاریخ پذیرش 14/2/93تاریخ دریافت (

چکیده

دنبال افزایش رضایت مشتریان و سایر برخورداران خود بوده و راه رسیدن به این هدف را در به اجرا گزاردن وکارهاي موفق پیوسته بهکسب:زمینه
. ترین سرمایه تجارت، یعنی اعتماد مشتریان باشدعامل مهمی در مهمتواندرعایت اخالقیات از سوي تولیدکنندگان می. ندامعیارهاي اخالقی یافته

)شفافیت و رقابت سالم با رقبامسئولیت اجتماعی، تولید محصول سبز، صداقت،(هاي اخالقی همچون این پژوهش در صدد بوده که رعایت ارزش
.کنندگان را مورد بررسی قرار دهدابطۀ آن با رفتار مصرفازسوي تولیدکنندگان و ر

کنندگان محصوالت جامعه در این تحقیق تمامی مصرف. اي استبا توجه به ماهیت پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع رابطه:روش
گیري به روش نمونهاند،نه انتخاب شدهعنوان حجم نمونفر از مشتریان محصوالت شرکت سامسونگ به384سامسونگ در شهر کرمانشاه بوده که

گویی در این تحلیل از ضریب همبستگی اسپیرمن براي پاسخ. ها از پرسشنامه استفاده شدآوري دادهبراي جمع. اي انجام گرفته استتصادفی طبقه
استفاده ) SPSSافزار در نرم(ها بندي مؤلفهبه سؤاالت پژوهش، از مدل رگرسیون براي بررسی رابطۀ میان متغیرها و از آزمون فریدمن براي رتبه

.شد
کنندگان دارد و در هاي اخالقی از سوي تولیدکنندگان رابطه مثبت و مستقیم بر روي رفتار مصرفنتایج نشان داد که رعایت ارزش:هایافته

.کنندگان داردبا رفتار مصرفهاي اخالقی اصل صداقت بیشترین رابطه رابندي مؤلفهرتبه
تواند که میطوريکنندگان تأثیرگذار است بههاي اخالقی از سوي شرکت سامسونگ بر روي رفتار مصرفرعایت ارزش:گیرينتیجه
. کنندگان را در انتخاب برند سامسونگ ترغیب کندمصرف

هاي اخالقی، رفتار مصرف کنندگان، تولیدکنندگاناخالق، ارزش: کلید واژگان

__________________________________________________________________________________________________________________

elhampaknezhad: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول*  @ gmail.com
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هـاي  متعدد در کشورهاي دنیا، توجه به اهمیـت ارزش هاي کننده
هـاي مربـوط بـه    گیـري اخالقی و نحوه لحـاظ آنهـا در تصـمیم   

. وکار را ضروري کرده استکسب
رهاي اخالقی ازجمله مسائلی است کـه  بحث تولید با رعایت معیا

حاضر بیش از هر موضوع دیگر نیـاز بـه تحقیـق و تبیـین     درحال
زیـرا اگـر مشـتریان    .)5(دارد و در مـواقعی الزمـه جوامـع اسـت    

. گزیننداخالقی را براي معامله برمیهاي اخالقی نباشند، سازمان
).6(اخالقی استهاي مردمی همیشه از آن سازمانهاي حمایت

هـاي  و باورداشـت » اقتدار رسوم و سنت«به معناي 1واژة اخالق
موضـــوعاتی همچـــون انصـــاف، ). 7(فرهنگـــی فـــرد اســـت

درخصوص اینکه چه چیزي درست است یا غلط و 2گیريتصمیم
مشخص نمودن عملیات و مقرراتی که رفتار مسؤوالنه بین افـراد  

واژة ). 8(نـد کند، در حوزة اخالقیات قـرار دار ها را تأیید میو گروه
اخالق الگوي رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتبـاط  

پـذیري در قبـال حقـوق افـراد     در واقـع اخـالق مسـئولیت   . است
اي از مطالعاتی است که رفتـار و کـنش   اخالقیات شاخه). 9(است

اخالقیات، امروزه موازین زیربناي تشریح . کندمیآدمی را بررسی
ي معنــوي بــراي رفتــار افــراد اســت و در و توجیــه اســتانداردها

سـازمان، الزامـات و اسـتانداردهایی اسـت کـه راهنمـاي اصــول       
معنـــوي، در برقـــراري ارتبـــاط ســـازمان بـــا محـــیط خـــود 

هدف اصلی یک شرکت به دسـت آوردن سـود  ). 11و10(باشدمی
خـاطر اینکـه سـود،    سـت، بـه  اتحصیل سـود ضـروري  . باشدمی

منـابع مـورد   سازد ومیرا ممکنگذارانبازگشت سرمایۀ سرمایه
امـا کـم نیسـت    . کنـد میها را براي رشد و بقا تأمیننیاز شرکت

هــا بــراي رســیدن بــه حــداکثر ســود، بــه مــواردي کــه شــرکت
اگرچـه  . انـد کنندگان، کارکنـان و محـیط آسـیب رسـانده    مصرف
غیراخالقی ممکن است عملکرد شرکت را به شـکلی  هاي فعالیت

اما در بلندمدت پیامدهاي نامسـاعدي خواهنـد   موقت ارتقاء دهند 
رو شدن اعمال غیراخالقی یک شرکت اگر آن شـرکت را  . داشت

یک شـرکت  . نابود نکند، حداقل موجب شرمساري آن خواهد شد
مالحظـات اخالقـی را نادیـده بگیـرد،     3اگر در محیطـی رقـابتی  

دخالت دادن مالحظـات اخالقـی   . تواند انتظار بقا داشته باشدنمی
در تصــمیمات بازرگــانی بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــه ســود و  

بالعکس، یک شرکت با در نظـر  . اعتنایی شودمالی بیهاي انگیزه
گرفتن مالحظات اخالقی نه تنها عضـو مفیـدي از جامعـۀ خـود     
خواهد شـد، بلکـه تـوان رقابـت و رشـد را نیـز افـزایش خواهـد         

کیفیـت  در جامعۀ سالم عمل کردن طبق وجـدان، یـک  ). 12(داد
طلبی و فقدان اصول اخالقـی  اساسی و الزم تلقی شده و فرصت

اي توجه فرد فقط به امـور شخصـی   در چنین جامعه. مردود است
نیســت و رابطــۀ او بــا دیگــران فرقــی بــا رابطــۀ خصوصــی اش 

توجه به این مطلب حائز اهمیـت اسـت کـه خواسـتۀ     . )13(ندارد
. خالقـی بپـردازد  فقـط بـه امـور ا   4جامعه این نیست که سـازمان 

خواهـد کـه در برخـورد بـا مسـائل      حال ایـن را هـم نمـی   درعین
بلکه انتظار جامعـه  . مختلف، تنها بعد اقتصادي قضیه را نگاه کند

خود، هر دوي ایـن  هاي گیرياز سازمان این است که در تصمیم
امور را مدنظر داشته و یک تعادلی میـان ایـن دو خواسـته ایجـاد     

اقتصادي مطلوب و توجه به معیارهـاي عـالی   یعنی عملکرد . کند
).14(اخالقی

توانند بـه آن پایبنـد   می5ازجمله اصول اخالقی که تولیدکنندگان
: توان به موارد زیر اشاره کردمیباشند

ها ایـن نیسـت کـه فقـط     مسئولیت سازمان: 6مسئولیت اجتماعی
ه اي کـ اثربخش باشند، بلکه مسئولیت آنها این است که به جامعه

هـا و  ها، روشها، سیاستفلسفه. در آن فعالیت دارند خدمت کنند
کارهاي مدیریتی که با هدف اصلی افزایش رفاه جامعـه صـورت  

به عبارت دیگـر مسـئولیت   . گیرد، مسئولیت اجتماعی نام داردمی
اجتماعی مؤسسه، اخالقیاتی است که عدم رعایت آنهـا از طـرف   

معـــه ایجـــادمؤسســـه تـــأثیرات ســـویی در ســـطح کـــل جا 
).15و11(نمایدمی

اخیـر  هـاي  از جمله شـایعات رایـج کـه در سـال    : 7محصول سبز
بازاریابان را گرفتار کرده و تأثیر نامطلوبی بر فروش داشته اسـت 

:توان به موارد زیر اشاره کردمی
محصول تحت شرایط غیربهداشتی تولید شده است

محصول داراي مواد ناسالم یا غیرقابل قبول است
محصول عملکرد نامطلوبی مانند کاهش یا افزایش فعالیت بـدنی  

به همراه دارد
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شرکت متعلق بـه یـا   5باشدمیزامحصول داراي عناصر سرطان
هـاي  تحت نفوذ کشورهاي خارجی، نمایندگان دولتی یـا مکتـب  

).16(مذهبی غیردوستانه است
کـاهش مصـرف   در طراحی محصوالت به8اکولوژیکیهاي هدف
بـه  . شودمیو آلودگی و افزایش بقایاي منابع کمیاب منجرمنابع 

عبارتی محصول سبز، محصولی است که ضرر کمتري به محـیط  
تعمیر، نوسازي، تولید مجـدد،  هاي آورد و از روشمیزیست وارد

بـه طـور کلـی    . آیدمیاستفاده مجدد، بازیافت و کاهش به دست
تـوان  مـی ا چنینپایدار و سبز محصوالت و خدمات رهاي ویژگی

براي ارضاء نیازهاي واقعی بشر طراحی شده باشد، براي : برشمرد
سالمت بشر ضرر نداشته باشد و در تمـام دوره عمـر خـود سـبز     

). 17(باشد
فعـال وآگـاه »9سـبز کنندةمصرف«مفهوم1980در اواخر دهۀ

وکـرد ظهورشمالیآمریکايوغربیدر اروپايمحیطیزیست
بیشـتري مبلـغ بودنـد حاضـر شدکهگانی متمرکزکنندبر مصرف

).18(بپردازندزیستمحیطدوستدارکاالهايبراي
آورد بـا واقـع   مـی اگـر آنچـه را کـه آدمـی بـه زبـان      : 10صداقت

). 19(هماهنگ باشد، کلید گنج سعادت را در اختیار خواهد داشـت 
ترین عامل در ایجـاد دیـوار  از نظر مشتري صداقت نداشتن اصلی

پایـه و  . رودمـی بی اعتمادي میان طرفین یک معامله بـه شـمار  
اساس هرگونه رابطه بـا دیگـران را راسـتگویی و صـداقت قـرار      

اي اسـت کـه در هـر بـازاري قابـل معاملـه       دهید، زیرا تنها سکه
صداقت یعنی تعهد و پایبندي به باالترین اسـتانداردها  ). 20(است

شـان بـوده و نیـز در برقـراري     در پیش برد منافع آنها که نماینده
).21(ارتباط با عموم مردم

شـفافیت براسـاس جریـان آزادانـۀ اطالعـات شـکل       : 11شفافیت
پاسخگو بایـد شـفاف باشـند و بـر اسـاس      هاي سازمان. گیردمی

براساس فرهنگ لغت هریتاژ، شفافیت . ضوابط قانونی عمل کنند
یعنـی  کیفیت یا حالت شفاف بـودن : این چنین تعریف شده است
اي که اشیاء یا تصاویر به وضوح قابـل  قابلیت تاباندن نور به گونه

شفافیت درصورتی حاصل خواهد شـد کـه محتـواي    . رؤیت باشد
). 22(هـا قابـل رؤیـت باشـد    اطالعات ارائه شده از طرف سازمان

اخالق متکـی اسـت، پـیش    هاي به شالودهوکارکسبطورکلی به
و 12اگر خریـداران . ت استشرط درك و ترویج این هدف، شفافی

شان از کاري کنند و دروغ بگویند برکت معاملهفروشندگان پنهان
). 23(رودمیبین

کسـی اسـت کـه در    وکـار کسـب در 13رقیب: رقابت سالم با رقبا
منابع و در تولید با ما مشترك است؛ کسانی که محصولی مشـابه  

ــد   ــا را تولی ــول م ــیمحص ــولی    م ــه محص ــانی ک ــد، کس کنن
کنند، کسـانی کـه بـه راحتـی    میمحصول ما را تولید14ایگزینج

توانند به راحتی به صنعت ما بیایند و حتی تـأمین کننـدگان و   می
هرگونـه تخریـب، ضـرر رسـانی     . توانند رقباي ما باشندمیدولت

ســازي علیــه رقیــب اقــدامی مــادي و معنــوي، تهمــت و شــایعه
هرگونـه توافـق   بر مبنـاي ایـن اصـل بایـد از     .غیراخالقی است

در بـازار، تعیـین   15ضدرقابتی در اموري مانند تعیین ناحیۀ فروش
معین، تعیین قیمت باالتر از حد معمول، کـاهش یـا   16سهم بازار

هاي انواع ارزش
اخالقی

تولیدکنندگان
رفتار مصرف کننده

مسئولیت اجتماعی

تولید محصول سبز

صداقت

شفافیت

رقابت سالم با رقبا

الگوي مفهومی پژوهش:1نگاره 
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هم چنین دخالت در معامله رقبا، فضـاي  . توقف تولید اجتناب کرد
).6.(کندرقابتی را آلوده می
از اي مجموعـه شـامل  «کننـده رفتار مصرف: 17رفتارمصرف کننده

یندهاي روانی و فیزیکی است که قبل از خرید، آغـاز و بعـد از   افر
).24(» یابدمیمصرف نیز ادامه

به وسیلۀ جـواخالقی  ها دریافتند که شرکتدر پژوهشی محققان
گیرند و ایـن امـر بـر روي کنتـرل     در سازمان تحت تأثیر قرارمی

تأکیـد  نبه منظور مدیریت بـر عملکردشـا  ها محصوالت شرکت
دارد و جواخالقی کنترل محصوالت در بازار، تأثیر مهمی بـرروي  

محققـان نشـان   ).25(داردهـا  پـذیري شـرکت  گرایشات ریسـک 
دادندکه رفتار اخالقی فروشندگان شـرکت سـونی و پاناسـونیک    

بـه  هـا  تأثیر مهمی بر روي رضایت مشتریان، اعتمـاد و تعهـد آن  
بـا  نشان داد کـه  هشی دیگرپژوهاي یافته).26(فروشندگان دارد

توجه به هزینه مبادله، اطمینان مشتري از دریافت منفعـت ناشـی   
تـرین عامـل   از رفتار فروش اخالقی فروشندگان به عنوان اصـلی 

بر روي رضایت و وفاداري مشتري تـأثیر گـذار اسـت و رضـایت     
را به فروشـندگان تحـت   ها مشتریان به طور مستقیم وفاداري آن

دهد اما به طور مستقیم وفاداري آنها را بـه شـرکت   یمتأثیر قرار
این پـژوهش هماننـد مطالعـات قبلـی     . تحت تأثیر قرار نمی دهد

نشان داد که فروشـندگان نقـش اساسـی بـراي حفـظ وفـاداري       
پژوهشــگران در یــک ). 27(کننــدمشـتري بــه شــرکت ایفــا مــی 

اجتمـاعی توسـط   هـاي  رعایـت ارزش پژوهش نشان دادنـد کـه   
رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غـذایی تـأثیر   ر رويبها شرکت

هـاي  بـا ارزش ها گذاشته به طوري که در اثر مطابقت این ارزش
، آنان را به انتخاب نام ونشان تجاري آن )جامعه(مصرف کنندگان

هـاي  دریافتند که ارزشمحققان). 1(ترغیب کرده استها شرکت
ریـابی اثـر مثبـت و    چهار بعد آمیخته بازاهاي اسالمی در تصمیم

در پژوهشی محققان به ایـن نتیجـه رسـیدند    ).28(معناداري دارد
تواند تـأثیر  که رعایت اخالق از سوي کارکنان فروش سازمان می

مهمی بر ادراك مشتري نسبت به اخالقی بودن فعالیت بنگـاه و  
نتـایج یـک   ). 29(کیفیت رابطه مشـتري بـا بنگـاه داشـته باشـد     

کارکنـان بـر   اي ه اخالق و رفتـار حرفـه  دهد کمیپژوهش نشان
وفاداري مشتریان تأثیر گذار است و بین عوامل اخالقـی و رفتـار   

در نهایـت  ).30(وفاداري رابطـه معنـاداري وجـود دارد   واي حرفه
حاکی از وجود یک ارتبـاط مثبـت از دیـدگاه    یک پژوهشانجام

گــزاران، بــین رعایــت اصــول اخالقــی از ســوي بیمــهمشـتریان 
گران و هم چنین نهادهـاي مـرتبط بـا خسـارت در کـاهش      هبیم

با توجه به ذکـر مطالـب گفتـه شـده     ).31(باشداي میتقلب بیمه
گویی به این سؤال است که آیا هدف از انجام این پژوهش، پاسخ

ــرف    ــار مص ــدگان در رفت ــوي تولیدکنن ــات از س ــت اخالقی رعای
باشد؟کنندگان تأثیر گذار می

روش 
تحقیق، این پـژوهش از نـوع کـاربردي بـوده و از     از لحاظ هدف 

اي رابطـه -جـزء تحقیقـات توصـیفی   هـا  نظر نحوة گردآوري داده
مصــرف کننــدگان جامعــۀ آمــاري پــژوهش حاضــر،. باشــدمــی

حجـم نمونـه   . باشندمیمحصوالت سامسونگ در شهر کرمانشاه
نفر مـورد بررسـی   384با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد و 

.رفتقرار گ

pqzdN
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گیـري تصـادفی   گیري در این پژوهش از نـوع نمونـه  روش نمونه
ترتیب که ابتدا براساس فراوانی جمعیـت  باشد، به ایناي میطبقه

در این مناطق، سهم هرکـدام از آنـان از تعـداد نمونـه مشـخص      
گردیده و سپس به تعداد مورد نظر پرسشنامه در هرکـدام از ایـن   

. مناطق توزیع گردیده است

روش نمونه گیري: 1جدول
سهم از نمونه فراوانی نسبی جمعیت شهرداريمنطقۀ

38 1/0 80435 منطقۀ یک
54 14/0 119865 منطقۀ دو
77 2/0 168120 منطقۀ سه
50 13/0 112228 منطقۀ چهار
77 3/0 167841 منطقۀ پنج
88 23/0 194628 منطقۀ شش
384 100/0 837859 مجموع
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ش روایی سؤاالت پرسشنامه بـا اسـتفاده از نظـرات    در این پژوه
بـه  .اساتید و متخصصین در این زمینـه مـورد تأییـد قـرا گرفـت     

پرسشـنامه در بـین جامعـۀ آمـاري     35منظور اثبات پایایی، ابتـدا  
آوري آن با اسـتفاده ازفرمـول آلفـاي    توزیع گردید و پس از جمع

تولیــد اخالقــی درهــاي کرونبــاخ، ضــریب پایــایی بــراي ارزش
وتحلیـل  بـراي تجزیـه  . بدسـت آمـد  74/0سـؤال  15محصول با 

ابتدا بـا  . آمارتوصیفی و استنباطی مورد استفاده قرار گرفتها داده
استفاده از آمار توصیفی مانند جداول فراوانی، ماکزیمم و مینـیمم  

مورد بررسی قرار گرفتند، سپس با اسـتفاده از فنـون   ها دادهوغیره
همبسـتگی بـراي   ايهـ از آزمـون ها تحلیل دادهآماراستنباطی در

بررسـی  از مدل رگرسیون برايپاسخ گویی به سؤاالت پژوهش،
هـا  میان متغیرها و از آزمون فریدمن براي رتبه بندي مؤلفهرابطۀ 

.استفاده شده است) SPSSدر نرم افزار (

هایافته
اسـمیرنوف در ایـن پـژوهش    -با استفاده از آزمون کولمـوگروف 

مستقل غیرنرمال هاي براي تمامی متغیرهاي مستقل، توزیع داده
گویی به سـؤاالت  و وابسته نرمال تشخیص داده شد و براي پاسخ

.پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید

سؤاالت فرعی بـا توجـه ایـن کـه     دهد که کلیۀمینشانها یافته
و نیـز ضـریب   هسـتند  05/0کمتـر از  ) 000/0(داريسطح معنی

گیرنـد، یعنـی   مـی همبستگی عددي مثبت است مورد تأیید قـرار 
هایی هم چون توجه به مسئولیت اجتمـاعی، تولیـد   رعایت ارزش

محصول سبز، توجه به اصل صداقت، توجه به اصـل شـفافیت و   

رقابت سالم با رقبا از سوي تولیدکنندگان رابطۀ مثبـت و  توجه به
.دگان داردکننداري با رفتار مصرفمعنی

میان آزمون همبستگی ضریب اسپیرمن : 3جدول
از سوي تولیدکنندگان و رفتار اخالقی هاي ارزش

کنندگانمصرف
رفتار متغیرها

کنندگمصرف
ان

پاسخ 
سؤاالت 
پژوهش

توجه به مسئولیت 
اجتماعی از سوي 

تولیدکنندگان

بلی382/0ضریب همبستگی
000/0داريسطح معنی

سبز تولید محصول
از ســــــــــــوي 

تولیدکنندگان

بلی336/0ضریب همبستگی
000/0سطح معنی داري

توجــه بــه اصــل   
ــوي   ــداقت از س ص

تولیدکنندگان

بلی313/0ضریب همبستگی
000/0داريسطح معنی

توجــه بــه اصــل   
ــوي   ــفافیت از س ش

بلی385/0ضریب همبستگی
000/0داريسطح معنی

گروه نمونهجمعیت شناختیهاي ویژگی: 2جدول

درصد فراوانیزیرگروه هامتغیرها
4/71زنجنسیت

6/28مرد
13ساله25تا 18بین سن

6/45ساله32تا26بین
3/27ساله39تا33بین
1/14سال به باال40

26مجردتأهل
74متأهل

4/16زیر دیپلم و دیپلمتحصیالت
9/8فوق دیپلم

9/58لیسانس
9/15فوق لیسانس و باالتر
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تولیدکنندگان
ــت  ــه رقاب ــه ب توج

ــا از    ــا رقب ــالم ب س
سوي تولیدکنندگان

بلی347/0ضریب همبستگی
000/0داريسطح معنی

با توجه به ؛دهد کهمیمدل رگرسیون نشانهاي یافته،چنینهم
ایـن  ) 000/0(هـا  براي این آمـاره داري محاسبه شدهسطح معنی
باشـد کـه نشـان دهنـدة رابطـۀ بـین       مـی 05/0تـر از  مقدار کـم 

ــاي م ــاعی  (ســتقلمتغیره ــه مســئولیت اجتم ــه ب ــوي توج از س
، توجه به از سوي تولیدکنندگان، تولیدمحصول سبز تولیدکنندگان

از ، توجه بـه اصـل شـفافیت    از سوي تولیدکنندگاناصل صداقت 
و ) از سوي تولیدکنندگان، رقابت سالم با رقبا سوي تولیدکنندگان

R squareنباشد و مقدار تعیـی می)کنندگانرفتار مصرف(وابسته

اسـت و معنـادار بـودن    455/0این مدل براساس خروجی برابر با 
چنـین مقـدار   هم. کندمیبین متغیرهاي مستقل و وابسته را تأیید

R square  درصـد از تغییـرات   5/45بیانگر این مطلب است کـه
.باشدمیکنندگان تحت تأثیر متغیرهاي مستقلرفتار مصرف

بودن رگرسیون به وسیله محاسبه معنی دار : 4جدول
Fآزمون 

درجه مدل
آزاداي

میانگین 
مربعات 

خطا

آماره 
فیشر

Sig…

5775/3513081/63000/0رگرسیون
378702/55خطا
383کل

، 5در جـدول  هـا  یافته
دهندکــه مــینشــان

ه بـه  توجـ : مقدار بتاهاي گزارش شده بـراي متغیرهـا عبارتنـد از   
، توجه )191/0(، تولید محصول سبز )339/0(مسئولیت اجتماعی 
، )275/0(، توجـه بـه اصـل شـفافیت     )152/0(به اصل صـداقت  

تـر و  هرچه بتا و تی بـزرگ ).278/0(توجه به رقابت سالم با رقبا
تر باشد بیانگر این است کـه متغیرهـاي   داري کوچکسطح معنی

توجـه  ، تولید محصول سـبز ، توجه به مسئولیت اجتماعی(مستقل 

) رقابـت سـالم بـا رقبـا    ،توجه به اصل شفافیت،به اصل صداقت
در . دارنـد ) کننـدگان رفتار مصرف(تأثیر بیشتري بر متغیر وابسته 

این تفسیر سطح معناداري همه متغیرهـا معنـی دار شـده اسـت،     
بنابراین تمامی متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته بیشترین تـأثیر  

د و دیگر الزم بـه اجـراي گـام بعـدي آزمـون رگرسـیون       را دارن
. باشدنمی

اخالقـی از آزمـون   هاي در رعایت ارزشها بندي مؤلفهبراي رتبه
میانگین رتبـۀ  نشان داد 6در جدول ها یافته. فریدمن استفاده شد

توجـه  از سوي تولید کنندگان، مؤلفـۀ اخالقی هاي رعایت ارزش
بـوده کـه داراي بیشـترین رتبـۀ     23/3به اصل صداقت برابر بـا  

امـا مؤلفـۀ توجـه بـه اصـل      . باشـد اخالقی میهاي رعایت ارزش
بـوده کـه داراي کمتـرین رتبـۀ رعایـت      73/2شفافیت برابـر بـا   

05/0سـطح معنـاداري از   باشـد و چـون  مـی اخالقیهاي ارزش
گیریم کـه متغیرهـا از نظـر آمـاري معنـادار     میکمتر شده نتیجه

تفـاوت  شـود  ور که در جدول زیـر مشـاهده مـی   طانهم. باشندمی
.دار شده استمعنیاخالقیهاي رعایت ارزشهاي میانگین رتبه

بحث
ها از اصول فطري که همۀ انساناي اخالقیات عبارتست از دسته

شــان، بــه آن پــاي بندنــد، آئــینبــدون در نظــر گــرفتن دیــن و
هـا  ۀ انسـان استانداردها و اصولی که خوب یا بد بودن را براي هم

در موقعیتی که اعمال یک فـرد یـا سـازمان    ). 10(کند میتعیین
اي ممکن است بـه دیگـران آسـیب یـا منفعتـی برسـاند، مسـئله       

عنـوان  نیـز بـه  هـا  و سـازمان هـا  بنگـاه ). 32(اخالقی وجـود دارد 
هـاي  مسئولیت. اشخاص حقوقی داراي مسئولیت اخالقی هستند

کنندگان، ریان، کارکنان، تأمینمشت(اخالقی بنگاه در قبال محیط
ایـن اخـالق   . نـد ناماي مـی را اخـالق حرفـه  ) داران وغیره سهام

رعایـت  ). 33(گیـرد مـی شغلی را نیـز دربـر  -فرديهاي مسئولیت
افـزایش و  وکـار کسـب را در هـا  قابلیت سـازمان اي اخالق حرفه

بـه راجـع ).34(دهـد مـی هاي جامعه و سازمان را کـاهش هزینه
تجارتدربراي تولیدکنندگان اخالقیهايارزشولاصورعایت
مورد توجه در جمله کدهاي اخالقیاز.داردوجودمختلفیمباحث

:توان به موارد زیر اشاره کردمیرفتارهاي تجاري دنیاي امروز

R squareR

455/0674/0
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حفظ منافع مشتریان، توجه به کیفیت، بهاي تمـام شـده و زمـان    
ارائه خدمات

ارائــه خــدمات بــه مشــتریان و درســتکاري در انجــام وظــایف و 
صداقت در تبلیغات

رازداري و حفظ اطالعات محرمانۀ بنگاه و مشتریان و پیمانکاران
صالحیت و حفظ شایستگی در انجام کار، ارتقاء سـطح علمـی و   

تخصصی
حفظ منافع کارکنان، ایمنـی، بهداشـت کـار، آمـوزش پرسـنل و      

رعایت عدالت در دستمزدها
و ایجـاد انگیـزه در   و توجه به مصالح آنها احترام به شأن مدیران

رهبري
مسئولیت در قبال جامعه، شهر و محیط اجتماعی و حفـظ منـافع   

عمومی
حفظ محیط زیست، اعم از آب ، هوا، زمین، فضا و دریاها

دهندگان و فروشندگان خدمات و موادحفظ حقوق طلبکاران، وام
و اقلیـت و  حفظ حقوق صاحبان سهام اعم از سهامداران عمـده 

دارندگان سهم الشرکه و صاحبان بنگاه
رعایت اصول اخالقی در رقابت

18کارگیري کدهاي اخالقیهبزرگ تجاري با بهاي اکنون شرکت

سعی در تعریف استانداردهاي اخالقی بنگاه با مشـتریان، جامعـه،   
و بسیاري اي حرفههاي تر سازمانبیش.)4(دولت و کارکنان دارد

ایـن  هـاي  از یافتـه ). 21(دارنـد ها، کدهاي اخالقـی روکاکسباز 
توان نتیجـه گرفـت کـه کـدهاي اخالقـی از سـوي       میپژوهش

:تواند در اشکال زیر دیده شودمیتولیدکنندگان
توجه به مسئولیت اجتماعی 

تولید محصول سبز
توجه به اصل صداقت

توجه به اصل شفافیت 
توجه به رقابت سالم با رقبا 

تجـارت درقلمـرو اخالقیـات پندارنـد کـه   میمردمازهاییگروه
نشان داد که رعایـت  ها بر خالف این تصور یافتهرد،نداجایگاهی

توانـد عـاملی مهـم    میاخالقی از سوي تولیدکنندگانهاي ارزش
کننـدگان  محسوب شود و با رفتار مصرفها براي موفقیت شرکت

بــراي مصــرف ارتبــاط مثبــث و معنــاداري دارد زیــرا اخالقیــات 
باعث ایجـاد رضـایت و اعتمـاد و    کنندگان داراي اهمیت است و

.شودمیتکرار خرید در مشتریان
زیر را مورد تأیید قـرار هاي این پژوهش نتایج پژوهشهاي یافته
.دهدمی

محققان دریافتند که رفتار اخالقی فروشندگان شـرکت سـونی و   
اعتمـاد و تعهـد   پاناسونیک تأثیر مهمی برروي رضایت مشتریان،

پژوهشگران نشان دادند کـه رفتـار   ).26(آنها به فروشندگان دارد
اخالقی فروشندگان به عنوان اصلی ترین عامل بر روي رضـایت  

نتایج پژوهشی مشـخص  ). 27(و وفاداري مشتري تأثیرگذار است
کرد که میان درك اصول اخالقی از برند و اعتمـاد برنـد و ارزش   

محققان بـا انجـام   ). 35(وجود دارداط مثبتیبرند نزد مشتري ارتب
روي رفتـار  قـی بـر  یک تحقیق نشـان دادنـد کـه بازاریـابی اخال    

پژوهشی نشان داد که ارتبـاط  ). 1(کنندگان تأثیرگذار استمصرف
). 36(مـداري وجـود دارد  و مشتريوکارکسبمثبتی میان اخالق 

پژوهش دیگـري حـاکی ازتـأثیر مهـم رعایـت اخـالق از سـوي        
بــر ادراك مشــتري و کیفیــت رابطــه نــان فــروش ســازمانکارک

مستقلهاي محاسبه معادله رگرسیون بعد متغیر: 5جدول

سطح معناداريTضرایب استانداردغیراستانداردضرایب مدل

BError stdضریب بتا
541/71884/3418/18000/0مقدار ثابت

486/1170/0339/0718/8000/0توجه به مسئولیت اجتماعی
840/0175/0191/0806/4000/0تولید محصول سبز

725/0194/0152/0744/3000/0توجه به اصل صداقت
368/1202/0275/0777/6000/0توجه به اصل شفافیت

403/1187/0287/0510/7000/0توجه به رقابت سالم با رقبا
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دریافتنـد کـه اخـالق    محققـان ). 29(باشـد مـی مشتري با بنگـاه 
نتـایج  ).30(باشـد میکارکنان بر وفاداري مشتریان مؤثراي حرفه

باشد کـه از دیـدگاه مشـتریان    میبیانگر این مطلبیک پژوهش

ان و همچنـین  گرگزاران، بیمهرعایت اصول اخالقی از سوي بیمه
اي نهادهاي مرتبط با خسارت ارتباط مثبتی در کاهش تقلب بیمه

). 31(دارد
پـژوهش بـه تولیدکننـدگان    هـاي  و در نهایت با توجه بـه یافتـه  

:کهشودمیپیشنهاد
و تدوین بیانیـۀ اصـول   به شناسایی معیارهاي اخالقی بازار هدف

زم را انجـام  اخالقی خود بپردازند و براي رعایـت آن اقـدامات ال  
.ریزي کنندطور مناسب برنامهدهند و به

یـت  گیري معیارهایی که از طریق آن میزان رعابه تعریف و اندازه
گیري و گزارش شود پرداختـه  اصول اخالقی توسط شرکت اندازه

.شود
:شود که میبه محققان آینده پیشنهاد

به بررسی مدل این پژوهش در صـنایع دیگـر بـا جامعـه آمـاري      
.متفاوت بپردازند و نتایج را مورد مقایسه قرار دهند

این تحقیق با عوامـل تأثیرگـذار   هاي به بررسی ارتباط بین مؤلفه
.دیگر در این زمینه بپردازندهاي مؤلفه

اخالقـی از سـوي   هـاي  به بررسـی رابطـۀ میـان رعایـت ارزش    
تولیدکنندگان و تـأثیر آن بـر شخصـیت برنـد و یـا بـه تـأثیر آن        

.کنندگان بپردازند ي رفتار توزیعبررو

گیرينتیجه

اثـربخش باشـند، بلکـه    این نیست که فقـط  ها مسئولیت سازمان
کـه در آن فعالیـت  اي ایـن اسـت کـه بـه جامعـه     مسئولیت آنها 

بـه  هـا  رعایـت اخالقیـات توسـط سـازمان    . کنند خدمت کنندمی

را هـا کند و توان رقابت سـازمان اي سالم کمک میداشتن جامعه
هـاي  زیرا اگر مشتریان اخالقی نباشند، سـازمان . دهدمیافزایش

نتایج در این پژوهش نشـان  . گزیننداخالقی را براي معامله برمی
اخالقی از سوي تولیدکنندگان بـا  هاي داد که میان رعایت ارزش

پـس . داري وجـود دارد کنندگان رابطه مثبت و معنیرفتار مصرف
ازجملـه  اي موفقیـت در هـر حرفـه   تـوان نتیجـه گرفـت کـه     می

ـ  باشـد، زیـرا   مـی کـارگیري اصـول اخالقـی   هتولیدات، مستلزم ب
گردد که میکنندگاناخالقیات سبب افزایش حس اعتماد مصرف

این امر سبب وفاداري مشتریان بـه محصـوالت و خـدمات یـک     
را به انتخاب نام و نشـان تجـاري شـرکت    ها شود و آنمیشرکت
مچنـین نتـایج پـژوهش حـاکی از بیشـترین      ه. نمایـد میترغیب

اخالقـی بـر   هـاي  میزان تأثیر اصل صداقت از میان سـایر ارزش 
باشد، لذا در این راستا به تولیدکننـدگان  میکنندگانرفتار مصرف

شود که راجع به تولیدات خود، زمان و نحـوة تحویـل   میپیشنهاد
ريو خدمات مورد درخواسـت مشـت  کاال، ابعاد و مشخصات کاال

از ایـن مـوارد حـق    کنندگان دروغ نگویند، زیرا آگاهی به مصرف
.باشدکنندگان میمصرف

اخالقیهاي مالحظه
داري در پژوهش حاضر اصول اخالقی رضـایت آگاهانـه و امنـت   

. اندمورد توجه قرار گرفته

اخالقیهاي رعایت ارزشتفاوت میانگین رتبه:6جدول 

سطح معناداريدرجه آزاديChi-Squareمیانگین رتبهمتغیرها
02/3278/294000/0توجه به مسئولیت اجتماعی

16/3تولید محصول سبز

23/3توجه به اصل صداقت

73/2توجه به اصل شفافیت

85/2توجه به رقابت سالم با رقبا
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سپاسگزاري
کـه در تهیـه و تـدوین ایـن مقالـه     اساتید و همکـارانی از تمامی 

.گرددسپاسگزاري میاند داشتهشرکت

نامه واژه
Ethics .1اخالق

Decision making .2گیريتصمیم

3. Competitive Environment

محیط رقابتی
Organization .4سازمان

Manufacturers .5تولیدکنندگان

Social Responsibility .6مسئولیت اجتماعی

Green Product .7محصول سبز

Ecology .8لوژياکو

Green Consumer .9کننده سبزمصرف

Trust .10صداقت

Transparency .11شفافیت

Buyers .12خریداران

Competitor .13رقیب

Alternative Products .14محصولی جایگزین

District Sales .15ناحیۀ فروش

Market Share .16سهم بازار 

Consumer Behavior .17کنندهرفتار مصرف

Ethical Codes .18کدهاي اخالقی
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