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  سرآغاز 

 بیـشتري  هرچه نفوذ1ها رسانه گذشته، درقرن اوريفنّ تحوالت با
 بـه  2غـات یتبل). 1(آوردنـد  دسـت  بـه هـا     خـانواده  زندگی درفضاي

 ،یچـاپ هـاي     رسـانه  و ویـ راد ون،یـ زیتلو :شـامل  انبوههاي    رسانه
 تیـ قابل کـه  هستندي  قدرتمندهاي    رسانهها    نیا. شود  می مربوط

 بـه  کننـده  آگاه و کننده بیترغهاي    امیپ بای  اپیپ که دارند را نیا
 محـرك  عنـوان  بـه  غاتیتبل). 2(برسند پراکنده یا بزرگ بازار یک

 از یکـی  تبلیغـات ). 3(رودیمـ  کـار  بـه  خـاص ي  کـاال  یک دیخر
 اهمیت. شود می تلقی بازاریابی هاي نظامهاي    حوزه ترین گسترده
 بـا  اریـابی باز واژه مردم عوام ذهن در که است حد آن تا تبلیغات
ي بـرا  غاتیتبل به افراد توجه و اعتماد .است شده مترادف تبلیغات

 شتریـ بی  اثربخـش  شیافـزا  سـبب  خاصي  کاال یا محصول کی
 اصـول  نقض عدم با جزي  معنو ۀیسرما نیا). 4 (شود  یم غاتیتبل

 4کننـده  مـصرف  تیرضـا . آمـد  نخواهد دست هب 3يا حرفه اخالق
ي تعهـدکار  به توجه و دارد لاصو نیا تیرعا بای  میمستق ارتباط

   کنندگان مصرف رفتار بای اخالق غاتیتبل ۀرابط
  ∗2انیخداداد زهره ،1يدیس ریام دکتر

  انتهر نور امیپ ،دانشگاه تیریمد گروه .1

  )زنجان( خرمدره واحد کار،ی رانتفاعیغی عال آموزش مؤسسه ،یبازرگان تیریمد گروه .2

  )10/03/93: پذیرش تاریخ ،07/11/92: دریافت تاریخ(

 دهیچک

ـ  تنهـا  نـه  رای  غـات یتبلي  ها تیفعال گرید اکنون هستند،ی  ابیبازاري  ها چالش نیتر عمده قتیحق دری  ابیبازار دری  اخالق مسائل :نهیزم  جلـب ي  راب
 ،یاخالقـ ي  هـا  ارزش نمـوده ی  سـع  پژوهش نیا. دهند یم انجام زینی  اخالق اصول تیرعا ۀنیزم در شرکت تیوضع دادن نشاني  برا بلکهي  مشتر

 رفتـار  با آنۀ  رابط و غاتیتبل در آن تیرعا و) ياقتصاد سالم رقابت اصل و بهداشت وی  سالمت به توجه انسان، کرامت ت،یشفاف صداقت،: همچون(
  .دهد قراری بررس مورد را کنندگان مصرف
 در گلرنـگ  محـصوالت  کنندگان مصرفی  تمام قیتحقۀ  جامع. استی  همبستگ نوع ازی  فیتوص حاضر قیتحق پژوهش، تیماه به توجه با :روش

ي آور جمـع ي  بـرا . شدند انتخاب نمونه حجم عنوان بهي  ا طبقهی  تصادفي  ریگ نمونه روش از استفاده با نفر 384 آنها انیم از که بوده کرمانشاه شهر
ـ پا زانیـ م نیـی تعي  بـرا  کرونباخي  آلفا از لیتحل نیا در. شد استفاده ساخته پژوهشگر پرسشنامه از ها داده ی همبـستگ  بیضـر  از پرسـشنامه، یی  ای
 با( ها مؤلفهي  بند رتبهي  برا دمنیفر آزمون از و رهایمتغ انیم ۀ  رابطی  بررسي  برا ونیرگرس الگوي از پژوهش، سؤاالت بهیی  گو پاسخي  برا رمنیاسپ

 .شد استفاده) SPSS افزار نرم از استفاده

ي معنـادار  و مثبت رابطۀ محصوالت نیا کنندگان مصرف رفتار و گلرنگ شرکت غاتیتبل دری  اخالقي  ها ارزش نیب که؛ داد نشان جینتا :ها افتهی
 کننـده  مـصرف  رفتـار  بـا  رابطـه  زانیـ م نیشتریبي  دارا کنندگان مصرف بهداشت وی  سالمت به توجه ،یاخالقي  ها ارزشي  بند رتبه در و دارد وجود

  .باشد یم
  .داردي معنادار و مثبتۀ رابط کننده، مصرف رفتار با مبلغاني سو ازی اخالقي ها ارزش تیرعا: داد نشان پژوهش جینتا :يریگ جهینت
 کنندگان مصرف رفتار ،يا حرفه اخالق غات،یتبل :واژگان دیکل

 

__________________________________________________________________________________________________________________  
 zohreh. Khodadadian @ gmail. com: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 توانـد   مـی  گوناگون محصوالت غاتیتبل امر دري  ا حرفه وجدان و
 .باشد داشته همراه به را کننده مصرف سالمت و تیرضا

ی رسان اطالع آن از مقصود که استی ارتباطی طورکل به غاتیتبل 
 اسـتفاده ی  چگـونگ  و وخـدمات  کاالهـا  ةدربار بالقوه انیمشتر به

 بـه  مخاطبـان  بیترغ و غیتبل مورد خدمات و کاالها ۀیته ازآنها،
  ). 5(باشد یم مزبور خدمات و کاالها مصرف و داريیخر

 بلکـه  وکار، کسب اصل تنها نه که کند  می جابیااي    حرفه اخالق
 اصـول  بـا  زیـ ن» یبازرگـان هاي    یآگه«چونی  بزرگ ۀمجموع ریز

 وانـد ت یمـ  غـات یتبل). 6(باشد هماهنگ جامعه قبول موردی  اخالق
ي رفتارهـا  و احـساسات  ها، نگرش افکار،ي  رو رای  متنوعي  اثرها
 ).7(باشد داشته بشر

 غاتیتبل در رای  اخالق اصول تیرعا تیاهم و ضرورت ،امر نیهم
 حـس  شیافـزا  سـبب  اصـول  نیـ ا تیرعا سازد،  می روشن ما بر

 و غاتیتبلی  بخش اثر به منجر تواند  می و شده نندگانیب در اعتماد
 غـات یتبل ریتـأث  اگـر  حـال . شـود  کننـدگان  مـصرف  تیرضـا  زین

 نیـ ا از چـرا  است، ادیز اریبس مردم احساسات و افکار بری  بازرگان
 اســـتفادهی اخالقـــ اصـــول اســـتحکامي راســـتا در تیـــظرف

 ماننـد  تجارت، و کار و کسبي برای  بازرگانهاي    یآگه«).6(نشود
  .)8(است جلوبرندهي روین تنها و بوده نیماش موتوري برا بخار
 خـود  ارتباط دادن یمعني برای انسانی  تالش عنوان به را ،5تیمعنو

 قیطر از تیمعنوها    یبعض نظر از. کنند  می فیتعر خارج جهان با
). 9(ستیـ ن نگونـه یا گرانید نظر از شود،  می انیب مذهب و مانیا

 حیتـشر  رای  مـذهب  وي  معنـو  عوامل انیم ارتباط ،نظران صاحب
ـ  شـدن  قائـل  زیتمـا ي  بـرا  يمـؤثر ی  اتیعمل فیتعر و کرده  نیب

 ،6اخـالق ). 10(کننـد   مـی  شنهادیـ پ مذهب و تیمعنو اصطالحات
 یـا  شـخص  رفتار بر کهیی  ها ارزش وي  معنو اصول تیرعای  عنی

 کـدام  نادرسـت  و ستیچ درست نکهیبرای  مبن است، حاکم گروه
 نظر از نکهیا بری  مبن هستند معیارهاییی  اخالقهاي    ارزش است،
ة واژۀ  شیـ ر). 11(اسـت؟  بد یا زخوبیچ چهي  ریگ میتصم و رفتار

 و رسـوم  اقتـدار «ي  معنـا  بـه » Ethikos«یونـان یة  واژ از اخالق
 ،یطـورکل  بـه ). 12(اسـت  فـرد ی  فرهنگهاي    باورداشت و »سنت

 رفتارهـا  بـودن  غلـط  و درست به مربوط معیارهاي با اخالقة  واژ
 دري  ریگ میتصم انصاف، :همچونی  موضوعات). 13(دارد کار سرو

 نمودن مشخص و غلط یا است درستي  زیچ چه نکهیا صوصخ

ـ  مسؤوالنه رفتار کهی  مقررات و اتیعمل  راهـا     روهگـ  و افـراد  نیب
 ات،یـ اخالق). 14(دارنـد  قـرار  اتیـ اخالقة  حـوز  در کنـد،   می دییتأ

 یـک  یـا  فـرد  کی یـ  وجـدان  وي  معنـو  معیارهايی  بررس تیفعال
ی زنـدگ  در مـا  کـنش  ات،یـ اخالق بـدون ). 16 و15(اسـت  جامعه

 بـه  »يا حرفه اتیاخالق« ).17(بود خواهد هدف بدون وی  معن یب
 را »يا کارحرفـه « که است مربوطي  فرد اعمال و رفتار تیریمد

 کار، محل در 7»ییگرا حرفه« که داشت توجه دیبا. دهد  می انجام
 تـوان   مـی  رااي    حرفـه  اخـالق ). 16(اسـت  تیموفقي  براي  دیکل

. دانـست ي  ا حرفـه  مناسـبات  وی  زنـدگ  دری  اخالق اصول کاربرد
 نمـود  مطرح گونه نیبد توان  می رااي    حرفه اخالقی  اصل پرسش

 رفتـار  دیبا چگونه خودي  کار واي    حرفه مناسبات در انسان« :که
 اخـالق ). 18(»؟باشـد  کـرده  تیـ رعا رااي    حرفـه  اخـالق  تا کند

 به رای  عیوسی  معرفتة  گستر و رفته فراتری  علمۀ  رشت ازاي    حرفه
 رای  شـغل -يفردهاي    تیمسئول اخالق نیا). 19(است ردهآو انیم
 بــر نشینــو مفهــوم دراي  حرفــه اخــالق. ردیــگ  مــیبــر در زیــن

 شــده نهــاده بنــا »فیــتکل ســازمان و دارد حــق طیمحــ«اصــل
. انـد  گذاشته ریتأث کشورها تمام بری  جهانهاي    شرکت). 20(است

ة ردربای  عمومهاي    ینگران ،یجهانهاي    شرکت تیاهم شیافزا با
 ستیـ ز طیمحـ  و افرادی  زندگ برها    شرکت نیاهاي    تیفعال ریتأث

 دست و دانشمندان انیم اکنون کهیی  ها بحث. است شده شتریب
 اسـت،  گرفتـه  شـدت ی  بازرگـان  اخـالق  سـر  بر عیصنا اندرکاران

 را یغاتیتبلهاي  تیفعال گرید اکنون. هاستی نگران همان بازتاب
 تیوضـع  دادن نـشان  يبـرا  بلکـه ي  مـشتر  جلـب ي  برا تنها نه

. دهنـد   مـی  انجـام  زیـ نی  اخالقـ  اصـول  تیرعاۀ  نیزم در شرکت
 در اگـر  که باشند مطمئن دیبا اتیاخالق تیرعا عدم باها    شرکت

 شکـست  مـدت  دراز و مـدت  انیـ م در شـوند،  موفق مدت کوتاه
 را خـود ی  اجتماع وي  فرد ،یشغل تیثیح و اعتبار و خورد خواهند

ي بـرا  احکـام  نیا انیب اگرچه. داد خواهند دست از شهیهمي  برا
هـا    آني  اجرا اما است دیمف میتصم یک مورد دری  اخالق قضاوت

 اصـول  از چنـد ی  اصـول  به ریز در). 22و21(ستین ساده عمل در
  :شود  میاشاره غاتیتبل دری اخالق

یی دروغگـو  ازی  شـکل  نبـودن،  صـادق  یا صداقت عدم: 8صداقت
ـ  ازی  صـورت  است،  نظـر  از). 23(اسـت  تیـ واقع از نادرسـت  ۀارائ
ـ  واریـ د جـاد یا در عامـل  نیتر یاصل نداشتن صداقتي  مشتر ی ب
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ی یعن صداقت. رود  می شمار به معامله یک نیطرف انیمي  اعتماد
 کـه ها    آن منافع برد شیپ در معیارها نیباالتر بهي  بندیپا و تعهد

 بنـد یپا. مردم عموم با ارتباطي   برقرار در زین و بوده شان ندهینما
 درخواسـت  مـورد  خـدمات  و کـاال  لیـ تحو وهـا     وعده هب نبودن
 و کیـ نزد ارتبـاط  نکـردن  برقـرار  و مقرر موعد از خارجي  مشتر
ي بعدي  هاخواسته نیتأم و ازهاین رفع منظور به انیمشتر با مؤثر

 شکـست هاي    نهیزم که استی  عوامل ازجمله فروش از پسها    آن
 ).25و24(کندیم فراهم را 9يوکار هرکسبی جیتدر

 اطالعـات  آن، قیـ طر از کـه  استي  ندیفرآ تیشفاف: 10تیفافش
 ،ییافتن دست موجود،هاي    تیوضع و ماتیتصم اعمال، ي درباره
 حاصـل ی  صـورت  در تیشـفاف . شـود   مـی  ریپذ فهم و تیرؤ قابل

هـا   سـازمان  طـرف  از شده ارائه اطالعاتي  محتوا که شد خواهد
ـ  انیـ جر اسـاس  بـر  تیشفاف. باشد تیرؤ قابل  طالعـات اۀ  آزادان

 بـر  و باشـند  شـفاف  دیـ با گـو  پاسخهاي    سازمان. ردیگ  می شکل
 ).26(کنند عملی قانون ضوابط اساس

 انـسان  هـر  در کـه ی  اخالق مسلم اصول ازجمله: 11انسان کرامت
 وجودکرامـت  بـا . اسـت ی   انـسان  کرامـت  اصل شود، تیرعا دیبا

ـ ي  ابزار نگاه بعد در داشت؟ي  ابزار نگاه او به شود  می ،یانسان  هب
 بـه  خـدمت  وی  آگه رساندني  برا نهی  بازرگان غاتیتبل مخاطب،

ۀ جامعـ  طراحـان  منـافع ي  بـرا ي  ابـزار  عنوان به بلکه مخاطبان،
ی عنـ  ی مخاطـب،  ضـعف  نقاط به توجه). 6(شود  می استفاده مدرن
ـ ي  ازهـا ین صیتشخ او؛ی  رواني  ازهاین صیتشخ  مخاطـب ی  روان

 ست؛یـ ن او یاساسـ  ازیـ ن کـه ي  دیـ خر به او قیتشو راهکاری  یعن
 اقـدام  و دیـ خر بـه  مخاطب اقدامی  یعن دیخر به مخاطب قیتشو

 .تر شیب سود با استي مساو د،یخر هب مخاطب گونه نیا

 نیقـوان  اقتـصادي،  سالم رقابت دربحث: 12ياقتصاد سالم رقابت
 در موضـوع  نیـ ا .باشـند  راهگـشا  و کارسـاز  تواننـد   مـی غاتیتبل

 خالصه مورد پنج در تنها یونیزیتلو ویراد هاي یآگه دستورالعمل
 ویی  بزرگنمـا  و مخاطـب ی  گمراهـ  ب،یـ ازفر دوري .تاسـ  شده

 کارگرفتـه  بـه ی  فنـ  داتیتمه با گرکهید برکااليیی  کاال برتري
 در مهـم  موضـوعات  ازی  کـ  ی .هستند نیقوان نیا ازجمله شود می
ـ ی  نفـ  کـشورها،  نیقـوان  نیب اقتصادي سالم رقابت از تیحما ی ب

 ).27(است خدمات و کاالهاریسا ریتحق و اعتباري

 توجه مورد اديیبن لیمسا ازی  کی: 13بهداشت وی  سالمت به توجه
ی سـالمت  بـه  توجه موضوع مختلف، درکشورهاي غاتیتبل نیقوان

 طـور  بـه  غـات یتبل کـه  اسـت یی  ها بیآس از حفاظت و وبهداشت
 رو، نیـ ا از .دیـ نما وارد جامعـه  به حوزه نیا در تواندیمی  احتمال

ـ  ،یغـات یتبل نیقـوان ی  تمام دری  بیتقر طور به  منـع  بـراي ی  مقررات
 مخـاطره  بـه  را جامعـه  بهداشـت  و سالمت تواند  می که مواردي

 تیـ رعا با مبسوط شکل به نیقوان از اي پاره .دارد وجود اندازدیب
ی کل شکل به گرید اي پاره و پرداخته مسئله نیا به مجزای  فصل
 .اند درنظرگرفته را آن

که اي    ذهنی، احساسی و فیزیکی   هاي     فعالیت رفتار مصرف کننده  
افراد هنگام خرید، استفاده و دور انداختن محصوالت و خـدماتی           

  شـامل   را، گیرنـد   مـی  که براي ارضاي نیازها و امیالشان به کـار        
گونـه     رفتـار مـصرف کننـده ایـن        ،در تعریفی دیگر  ). 28(شود می

یم در هایی که به طـور مـستق  مجموعه فعالیت: تشریح شده است 
جهت کـسب، مـصرف و دور انـداختن کـاال و خـدمات صـورت                

ها شامل فرایند تصمیماتی است کـه قبـل و     این فعالیت . گیرد  می
فرآینـد تـصمیم    ). 29و30(پذیرنـد   مـی  بعد از این اقدامات انجـام     

تحت تأثیر دو دسته از عوامل قابـل کنتـرل و غیـر    14گیري خرید 
 عوامــل :رتنــد ازهــا عبا تــرین آنقابــل کنتــرل اســت کــه مهــم

 اجتماعی و گروهی، عوامـل روانـی و فـردي، عوامـل             -فرهنگی
 هـدف ). 31(15ي بازاریـابی  موقعیتی و عوامل مربوط بـه آمیختـه       

 ،یابیـ بازار ازی  بخش عنوان به کننده، مصرف رفتارۀ  مطالعی  اصل
 کننـدگان  مـصرف  دیـ خري  ریگ میتصمی  چگونگ ویی  چرا درك
 نیتـدو  بـه  قـادر  را ابـان یزاربای  نـش یب نیچنـ  بهی  ابیدست. است

  ).32(دینمایم تر اثربخش 16یابیبازارهاي  ياستراتژ
 در صنعت بیمـه، رعایـت       ؛محققان و صاحبنظران نشان دادند که     

اخالقیات از سوي فروشنده تأثیر مثبت و معناداري در رفتار خرید       
مشتریان دارد و سبب اعتماد و وفـاداري مـشتري بـه شـرکت و               

داد هاي یک پـژوهش دیگـر نـشان           افتهی). 33(شود  فروشنده می 
 تبلیغات تمایل مصرف کنندگان را براي پرداخت به یک برند           ؛که

 کودکـان و  ؛محققان بیان کردند که    ).34(دهد    می خاص افزایش 
والدین باید تشویق شوند تا تفکر انتقادي خود را در مورد تبلیغات        

هـاي     و شیوه  تلویزیونی غذا افزایش دهند و هنجارهاي اجتماعی      
هم چنین محققان بـه     ). 35(رژیم غذایی را تحت تأثیر قرار دهند      
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 کودکان زیر هشت سـال نـاتوان از درك          ؛این نتیجه رسیدند که   
هـاي    هدف تجاري تبلیغات تلویزیونی هـستند و در مقابـل روش          

متقاعدکننده مورد اسـتفاده در تبلیغـات، آسـیب پـذیر هـستند و              
 در. )36(نوان تابعی از سن بیـان شـد       ع هآگاهی از قصد تبلیغات ب    

 فـروش  در یاخالقـ  نیمـواز  تیرعا ؛که دریافتند محققان تینها
ي وفـادار  و تیرضـا  تعهـد،  اعتمـاد،  بـر ی  مهمـ  ریتـأث  توانـد  می

 جـاد یا باعث عامل چهار نیا کهي  طور به باشد، داشته انیمشتر
 کـه  چـه آن بـه  توجه با). 37(گردد  می يمشتر با مدت بلند رابطه

 ریتـأث  عوامـل  ازی  یکـ  غـات یتبل که افتیدر توان  می د،یگرد ذکر
 توانـد   مـی  غاتیتبل باشد،  می کنندگان مصرف دیخر رفتار در گذار
ی اخالقـ هـاي     ارزش تیـ تقو بـه  باشـد،  داشـته  هیسـو  دوی  نقش

 ضـد  رواج و تیـ تقو بـه  خود عملکرد و اتیمحتو با یا و پرداخته
 ،شـده  ذکـر  مـسأله  بـه  توجـه  بـا  بپـردازد،  اتیـ اخالق وها    ارزش

 ازي چنـد یی  شناسا با تا شدند آن بر پژوهش نیا در پژوهشگران
 قـرار  سـؤال  نیا بهیی  پاسخگو را خود هدف ،یاخالقهاي    ارزش
 مصرف رفتار تواند  می ،غاتیتبل در اصول نیا تیرعا ایآ ه؛ک دهند

 دهد؟ قرار ریتأث تحت را کنندگان

 
   روش

 نحـوه  نظـر  از و دهبـو ي  کـاربرد  هـدف،  لحـاظ  از پـژوهش  نیا
. باشـد  ی مـی  همبـستگ  -یفیتوص قاتیتحق جزءها    ادهدي  گردآور
 گلرنـگ  محصوالت کنندگانمصرفی  تمام: شامل قیتحق جامعه

 اسـتفاده  بـا  نظـر  موردۀ  جامع انیم از. باشد  می کرمانشاه شهر در

ـ  عنـوان  بـه  نفر 384 تعداداي    طبقهی  تصادفي  ریگ نمونهاز ۀ نمون
ـ  اسـاس  بر ابتدا که بیترت نیا به. شدند انتخاب قیتحق ی فراوان
 مـشخص  نمونـه  تعـداد  از منطقـه  هـر  سهم مناطق، در تیجمع
 نیـ ا از هرکدام در پرسشنامه نظر مورد تعداد به سپس و دهیگرد

  .است دهیگرد عیتوز مناطق
  

  يریگ نمونه روش :1جدول
 از سهم
 نمونه

ی فراوان
 ینسب

 منطقه تیجمع
 يشهردار

 فیرد

 1 ک یۀمنطق 80435 1/0 38

 2 دو ۀمنطق 119865 14/0 54

 3 سه ۀمنطق 168120 2/0 77

 4 چهار ۀمنطق 112228 13/0 50

 5 پنج ۀمنطق 167841 0 /2 77

 6 شش ۀمنطق 194628 23/0 88

 مجموع 837859 100/0 384

 
 بـر  هیـ تک بـا  ازین موردهاي    دادهي  آور جمعي  برا پژوهش نیا در

 سـؤاالت یـی   روا. شد پرداخته امهپرسشنی  طراح بهي  نظری  مبان
 نیـ ا در متخـصص  افراد و دیاسات نظرات از استفاده با پرسشنامه

 35 ابتـدا  ،ییایـ پا اثبـات  منظـور  به. گرفت قرار دییتأ مورد نهیزم
ي آور جمـع  از پس و دیگرد عیتوزي  آمار ۀجامع نیب در نامهپرسش

ي رهـا یمتغیی  ایپا بیضر کرونباخ،ي  آلفا فرمول از استفاده با آن

 
 صداقت در تبلیغات

  اصل کرامت انسانی

 رفتار مصرف کننده

 

 توجه به سالمت و بهداشت 

 رقابت سالم اقتصادي

ات شفافیت اطالعات تبلیغات
لیغ
ر تب

ی د
الق
 اخ
اي
ش ه

ارز
اع 
انو

 

  
  پژوهشی مفهوم مدل :1 ةنگار
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 توجـه  ،)72/0 (یانـسان  کرامت اصل ،)72/0 (غاتیتبل در صداقت
 ،)76/0 (ياقتـصاد  سـالم  رقابـت  ،)72/0 (بهداشت وی  سالمت به

 سـؤال 15 با پرسشنامه کل و ) 71/0 (غاتیتبل اطالعات تیشفاف
ــبه )78/0( ــگرد محاس ــنها در و دی ــر از ،تی ــستگ بیض ی همب

 الگــوي از ،پــژوهش ســؤاالت بــهیی گــو پاســخي بــرا رمنیاسـپ 
 دمنیـ فر آزمـون  از و رهایمتغ انیم ۀرابطی  بررسي  برا ونیرگرس

 اسـتفاده ) SPSS افزار نرم از استفاده با(ها    مؤلفهي  بند رتبهي  برا
  .است شده

  
  ها افتهی

ي دارا رهایمتغی  تمام ،شود  می مشاهده )2(جدول در طورکه همان
تگی بـین    براي بررسی همبس   از این رو،   هستند، رنرمالیغ عیتوز

  .شود  میاین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده

 وحسط، تمامی   3هاي ارائه شده در جدول        در یافته با توجه اینکه    
 هستند و نیز ضریب همبستگی    05/0کمتراز  ) 000/0( داري معنی

 صـداقت، اصـل     :متغیرهـاي  :توان گفـت    می عددي مثبت است،  
اشت، توجه به رقابت سالم     کرامت انسان، توجه به سالمتی و بهد      

اقتصادي، شفافیت اطالعات ارائه شده در تبلیغات، رابطه مثبت و          
  .ندکنندگان دار رفتار مصرف ۀداري با متغیر وابست معنی

 رگرسـیون بـا توجـه بـه         الگـوي مربوط بـه    هاي     یافته ،چنینهم
ي بـرا  شـده  محاسبهي  معنادار سطح ؛دهند که   می نشان 4جدول

.  باشـد   مـی  05/0 از کمتـر  که بوده) 000/0 (با ربرابها    آماره نیا
رعایــت صــداقت در  (مــستقلي رهــایمتغ نیبــ ۀرابطــ ن،یبنــابرا

تبلیغات، رعایت اصل کرامت انسان در تبلیغات، توجه به سالمتی    
و بهداشت در تبلیغات، توجه به رقابت سالم اقتصادي در تبلیغات،   

رفتـار   (وابـسته  ریـ متغ و) شفافیت اطالعات ارائه شده در تبلیغات     

  

  متغیرها عیتوز بررسی براي اسمیرنوف-کولموگروف آزمون: 2 جدول
  

 گیري نتیجه یید فرضیهتا خطا مقدار داري سطح معنی عامل
 رنرمالیغ H1 05/0 000/0 صداقت در تبلیغات
 رنرمالیغ H1 05/0 000/0 اصل کرامت انسان

 رنرمالیغ H1 05/0 000/0 توجه به سالمتی و بهداشت 
 رنرمالیغ H1 05/0 000/0 اصل رقابت سالم در تبلیغات

 رنرمالیغ H1 05/0 000/0 شفافیت اطالعات تبلیغات
 رنرمالیغ H1 05/0 055/0 رفتار مصرف کننده 

  

 
  کنندگان مصرف رفتار و غاتیتبل دری اخالقي ها ارزش تیرعاآزمون همبستگی ضریب اسپیرمن : 3جدول

  

 سؤاالت پاسخ کنندگان مصرف اررفت  متغیرها
 پژوهش

 غاتیتبل در صداقت تیرعا 422/0 ضریب همبستگی
 000/0 داري سطح معنی

 یبل

 غاتیتبل در انسان کرامت اصل تیرعا 444/0 ضریب همبستگی
 000/0 داري سطح معنی

 یبل

 غاتیتبل در بهداشت  وی سالمت به توجه 264/0 ضریب همبستگی
 000/0 اريد سطح معنی

 یبل

 غاتیتبل دري اقتصاد سالم رقابت به توجه 495/0 ضریب همبستگی
 000/0 داري سطح معنی

 یبل

 غاتیتبل در شده ارائه اطالعات تیشفاف 309/0 ضریب همبستگی
 000/0 داري سطح معنی

 یبل
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ي رهـا یمتغ مجموعـه  و کنـد   مـی  مـشخص  را) کننـدگان  مصرف
. کننـد  نیـی تب راکننـدگان     رفتـار مـصرف    راتییتغ قادرند مستقل
ی خروجـ  اسـاس  بـر  الگـو  نیا R squareنییتع مقدار ،نیهمچن
ـ  ۀرابطـ  بـودن  معنـادار  کـه  است 599/0 با برابر ي رهـا یمتغ نیب

 نیـ ا انگریـ ب R square قـدار م. کندیم دییتأ را وابسته و مستقل
 رفتار مـصرف کننـدگان      راتییتغ از درصد 9/59 که است مطلب
  .باشدیم مستقلي رهایمتغ ریتأث تحت

 همانطور شده، گزارش) Beta (بتاها مقدار آن در که ،5جدول در
رعایـت صـداقت در تبلیغـات       ي  بتـا  بیضر شود،  می مشاهده که

، توجـه  )363/0(یغات  ، رعایت اصل کرامت انسان در تبل      )346/0(
، توجه به رقابت سالم     )133/0(به سالمتی و بهداشت در تبلیغات       

، شفافیت اطالعات ارائـه شـده در        )341/0(اقتصادي در تبلیغات    
ی معنـ  سطح و بزرگتری  ت و بتا چه هر باشد،  می )241/0 (تبلیغات

 مـستقل ي  رهـا یمتغ ؛کـه  اسـت  نیا انگریب باشد ترکوچکي  دار
 رعایت اصل کرامت انسان، توجه به سالمتی و         رعایت صداقت، (

بهداشت، توجه به رقابت سالم اقتصادي، شفافیت اطالعات ارائه          
. دارند) کنندگان رفتار مصرف (وابسته ریمتغ بري  شتریب ریتأث) شده

. اسـت  شده دار یمعن رهایمتغ همهي  معنادار سطح ،ریتفس نیا در
 ریتأث نیشتریب وابسته ریمتغ بر مستقلي  رهایمتغی  تمام ،نیبنابرا

ی نمـ  ونیرگرس آزموني  بعد گامي  اجرا به الزم گرید و دارند را
  . باشد

 رتبهي  برا دمنیفر آزمون از استفاده ،شامل لیتحل از دوم مرحله
دهد   می این آزمون نشان  . باشد  می یاصل سؤال درها    مؤلفهي  بند
ر و  اخالقی در کدام مؤلفـه بیـشت      هاي     میانگین رعایت ارزش   ؛که

 ۀ، میـانگین رتبـ    6طبق نتـایج جـدول    . در کدام مؤلفه کمتر است    

توجه به سـالمتی و بهداشـت،        ۀمؤلف ،هاي اخالقی رعایت ارزش 
هـاي   رعایـت ارزش  ۀشترین رتبـ یـ  بوده که داراي ب 31/3برابر با   
 توجه به رقابت سالم اقتصادي برابر با        ۀاما مؤلف . باشد  می اخالقی

 اخالقـی هـاي     رعایـت ارزش   ۀرتب بوده که داراي کمترین      60/2
 جهینت توان  می باشد کمتر 05/0 ازي  معنادار سطح اگرباشد و    می

 در که طور همان. باشند  می معناداري  آمار نظر از رهایمتغ :گرفت
رعایـت  هـاي     رتبـه  نیانگیـ م تفـاوت  شود  می مشاهده ریز جدول
  .است شدهي دار یمعن اخالقیهاي  ارزش

  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث
 یـا  »درسـت «يزیـ چ چـه  کـه  پـردازد   مـی  مسئله نیا به اخالق

 میتـصم  ایـ آ کـه نیا نییتع دری  جهان ابانیبازار. است »نادرست«
 هیـ تک حکـم  نیـ ا بـر  ،یاخالقـ  ریغ یا استی  اخالق شرکت یک
 اغفـال  راها    آن بزنند، بیآس مردم به دینباها    شرکت که کنند می
 کننــد؛ کتمـان  را محــصول بـه  راجـع  مهــم اطالعـات  و نـد ینما
 در یـا  بزننـد  دسـت ی رقـانون یغهـاي   تیـ فعال بـه  دینباها   رکتش
 کـاربرد  تـوان   مـی  رااي    حرفـه  اخالق). 21(ندیبگو دروغ غاتیتبل

 بـه  امروزه. دانستاي    حرفه مناسبات وی  زندگ دری  اخالق اصول
 وهــا  حرفــهی دگیــتن درهــم و تنــوع حرفــه، مفهــوم تطــور تبــع

اي   حرفـه  القاخـ  شـدن، ی  جهـان  از برخاسـته  فراواني  ها چالش
 ).19(اسـت  یافتـه  کار و کسبی  جهان طیمح دري  راهبرد گاهیجا

 بلکه کار، و کسب اصل تنها نه که کندیم اقتضاي  احرفه اخالق
 اصـول  با زین» یبازرگانهاي    یآگه«چونی  مهم ي مجموعه ریز

 تیـ رعا بـدون  که چرا باشد؛ هماهنگ جامعه قبول موردی  اخالق
ی یعنـ  تجـارت،  ي هیسـرما  نیتـر  مهـم  ها،ی  آگه در اصول نیا

  F آزمون لهیوس به ونیرگرس بودن داری معن محاسبه: 4 جدول
  

 …Sig آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزاداي مدل
 032/3630 5 رگرسیون

 378 خطا
 383 کل

115/32 
032/113 000/0 

 
R square R 

599/0 744/0 
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ـ  جهـت  از بـاالتر  ).6(رفت خواهد دست از مخاطبان اعتماد ی قبل
 خـود  غـات یتبل. است نیآفر اخالقی  بازرگانی  آگه ؛که است نیا

 ندیآفر  می واهـــدلخ رفتاری  نوع و اخالق کی ،یاخالق نظام یک
). 38(کند  می مجهز بد و کین سنجشي  براي  اریمع به رای  آدم و

 ،يمـشتر  جلبي  برا تنها نه رای  غاتیتبلهاي    تیفعال گرید ،اکنون
 اصـول  تیـ رعا ۀنـ یزم در شرکت تیوضع دادن نشاني  ابر بلکه

 .دهند  میانجام زینی اخالق

ی برخـ . استی  اصول تابع تیریمد مباحث گرید مانند زین غاتیتبل
 انـد  شـده  رفتـه یپذ اصـول  یـک  عنوان به که موارد نیترمهم از

   :از عبارتند
 ا یـ  بنگـاه  خدمت، کاال، به نسبت که ییهای  آگاه و اطّالعات -

 مثبـت  نکاتي  حاو و کامل ح،یصح دیبا شود  می داده ندیفرا یک
   .باشد آنی منف و
   . باشند لمس قابل وی نیع ،یواقع دیباها  امیپ و شعارها -
   .شود زیپره دیبایی گو گزافه و انحراف از -
   . نگردد استفاده خدمات و کاال فیتوصي برای عال صفات از -
   . باشند نداشتهي آموز بد شعارها وها  امیپ -
 تعارضی  مل مقدسات وی  فرهنگ ،یاخالقهاي    ارزش با شعارها -

   .باشند نداشته
 عـدم  و فـساد  ،يبـد  بـه  ب،یـ رق ي مؤسـسه  یا خدمت، کاال، -

   .نشود متّهم تیمرغوب
 ).39 (شود حفظی انساني واال کرامت -

 تیـ رعا را غـات یتبل در تیـ موفق عوامل از گریدی  یک بتوان دیشا
 داد نـشان  پـژوهش  نیاهاي    یافته .دانست آن دری  اخالق اصول

 مـصرف  رفتـار  و غـات یتبل دری  اخالقهاي    ارزش تیرعا نیب ؛که
 اشاره که طورهمان .دارد وجودي  معنادار و مثبت ۀرابط کنندگان

 ي ارائه رد تیشفاف صداقت، :همچونی  اخالق اصول تیرعا شد،
 اصـول  جـزء  تواند  می ،...وی  انسان کرامت اصل تیرعا اطالعات،

 موجـود،  تـصورات  بـرخالف  ؛کـه ی  معنـ  نیا به باشد  می غاتیتبل
 گـردد ی  نمـ ها    شرکت در هیسرما کاهش باعث تنها نه اتیاخالق
 ،جـه ینت در و کننـدگان  مـصرف  اعتماد حس شیافزا سبب ،بلکه
ی کنندگان مصرف را،یز. گردد  می غاتیتبلی  اثربخش شیافزا باعث

 بـا  مطـابق  کـاال هـاي     یژگـ یو اگر کنند،  می يداریخر را کاال که
هـا    آن اعتماد باشد، شده آورده کاال آني  برا غاتیتبل در که آنچه

 سـبب  امـر  نیهمـ  کـه  رود،  مـی  باال خدمت یا کاال آن به نسبت
 کـه  غیـ تبل هـدف  در تیـ موفق گرید عبارت به یا فروش شیافزا

 کـه نیـ ا بـه  توجه با. شود  می است، سود و فروش شیزااف همانا
 در اخـالق  تیرعا موضوع با قیدق طور به کهی  مکتوب منبع چیه

 همچـون  زیـ ن پـژوهش  نیـ ا جینتا ، نداشته وجود باشد، غاتیتبل
هاي   حوزه در اتیاخالق مثبت ریتأث انگریب گذشته مشابه قاتیتحق
ـ  اخـالق  نهیزم در پژوهش نیا. است رفته بکار هـاي    پـژوهش  اب

 تیـ رعا افتنـد یدر محققـان . باشـد   مـی  همـسو  ریـ ز گرفته انجام
 آنـان ی  مـال  تیـ موفق زیـ ن وها    شرکت درازمدت نفع بر اتیاخالق

 ۀرابطـ  وجـود  ازی  حـاک  محققان پژوهش). 40(باشد  می رگذاریتأث
 مـصرف  دیـ خر رفتـار  وی  اخالقـ ی  ابیـ بازار نیب دار یمعن و مثبت

  مستقلي رهایمتغ بعد ونیرگرس معادله محاسبه:  5 جدول
  

 الگو  معیارینضرایب معیارینضرایب غیر
B Error std ضریب بتا 

T سطح معناداري 

 000/0 130/16  962/2 777/47 مقدار ثابت

 000/0 414/10 346/0 129/0 341/1 رعایت صداقت 
 000/0 804/10 363/0 122/0 318/1 رعایت اصل کرامت انسان

 000/0 986/3 133/0 148/0 590/0 توجه به سالمتی و بهداشت

 000/0 020/10 341/0 151/0 508/1 توجه به رقابت سالم اقتصادي
 000/0 333/7 241/0 140/0 029/1 شفافیت اطالعات ارائه شده
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 :داد نـشان  گرفتـه  انجـام هـاي     پژوهش) . 41(باشد  می کنندگان
 انیمشتر دري وفادار جادیا سبب کارکناناي    حرفه رفتار و اخالق

 و تیـ موفق شـاخص  نیتـر  مهـم  زین انیمشتري  وفادار و شود   می
 در گـر ید پـژوهش  سـه ) . 43و42(باشـد  ها می   سازماني  سودآور

ي کـار  اخالق نیب مثبت ارتباط که؛ دهند  می نشان اخالق نهیزم
 زیـ ن و دارد وجـود  سازمانـشان  بـه  کارکنـان ي  وفـادار  وی  اسالم

ـ  دار یمعنـ  رابطه یک وجود نشانگر  و کـار  و کـسب  اخـالق  نیب
ي ریکارگ هب با تنها سازمان ب،یترت نیبد. دنباش  می يمداري  مشتر
 تیـ رعا و ابـد ی   مـی  دستي  مشتر تیرضا به که است اتیاخالق
 بـر  یمهمـ  ریتـأث  توانـد   مـی  کـه  است فروش دری  اخالق نیمواز

 نیـ ا و باشـد  داشـته  انیمـشتر ي  وفـادار  و تیرضا تعهد، اعتماد،
ـ گرد  مـی  يمـشتر  بـا  مدت بلند رابطه جادیا باعث عامل چهار  دن

 از اتیــاخالق تیــرعا :داد نــشان حاضــر پــژوهش). 45و44و37(
 بـا ي  داری  معنـ  و مثبت ۀرابط مهیب صنعت در فروشندگاني  سو

 بـه  انیمشتري  وفادار و اعتماد سبب و دارد انیمشتر دیخر رفتار
ی برخـ  با پژوهش نیا جینتا اما). 33 (گردد  می فروشنده و شرکت

 عمده دهند،  می نشانها    پژوهشی  برخ. است ناهمسوها    پژوهش
 منتقـل  نوجوانـان  و کودکان به غاتیتبل قیطر از کهیی  ها ارزش

 ازي  ریـ گ بهره با هاآن سازندگان و اند بودهی  منفهاي    ارزش شده
 احـساسات،  کیـ تحر و جییـ ته بـا  که آنند بر ناگونگو داتیتمه
 سـبب  و داده قرار ریتآث تحت را نوجوان و کودك رناخودآگاهیضم

 را کننـدگان  مصرف قیطر نیا به و شده مخاطب اعتماد و توجه
 گونـه نیـ ا تـوان   مـی  را تفـاوت  نیا لیدل. کنند  می جلب دیخر به

 برخـورد  بالغ و بزرگهاي    انسان با غاتیتبل کهی  زمان: کرد عنوان
 و هـستند  شـده  سـاخته  و پرداختـه ی  ذهنـ  يدارا هـا آن کنـد،  می

 ذهـن  امـا  کننـد،  رسـوخ ها    آن در توانند  می ترکمها    امیپ ،نیبنابرا
 قادر ،نیبنابرا و باشد  می وستهیپ هم به شبکه فاقد و ساده کودك

  ). 46(باشند  میمبلغاني تجارهاي  هدف درك به
 ایـن پـژوهش مـوارد زیـر پیـشنهاد            با توجه به نتـایج     ،در نهایت 

  :شود می
 استفاده از کارکنـان بـا اخـالق در بخـش تبلیغـات کـه داراي           -

 هستند براي جـذب     يتر هاي ارتباطی قوي   ها و توانمندي   مهارت
  .کنندگان و نگهداري مصرف

 انعکـاس ی  چگونگي  برا افراد به التیتسه قراردادن اریاخت در -
  .غاتیتبل برابر در آنانی اخالق

کننـدگان و برخـورداري از        استفاده از نظام پیشنهادات مـصرف      -
نظرهاي آنان براي اصالح اشتباهات و حرکت رفتاري در مـسیر            

  .صحیح
ی اخالقـ هـاي     ارزش تیـ رعا ازیی  هـا  در این پـژوهش، مؤلفـه     -

 عوامـل مـؤثر    که؛شود  می توصیهاز این رو، .شناسایی شده است  
 .دیگر نیز شناسایی شود

آموزشـی و اخالقـی تبلیغـات     هـاي     جنبههاي آتی،     در پژوهش  -
 . مورد بررسی قرار گیردتلویزیونی روي کودکان

اخالقی در کشورهاي مختلف و نیز هاي   قوانین مربوط به جنبه    -
توانــد ســبب اعتمــاد بیــشتر   مــیاینکــه آیــا وجــود ایــن قــوانین

 .  مورد بررسی قرار گیرندکنندگان به تبلیغات گردد یا خیر؟ مصرف
  

  يریگجهینت
 ،یاجتماع تحوالت و رییتغ با که ایپو استی علم ،يتجار غاتیتبل
 بـاال . ردیـ گ  مـی  خود بهاي    تازه شکل روز هري  اقتصاد وی  اسیس

 از مـردم  قهیسل رییتغ وي  فکر رشد ،یاجتماعی  آگاه سطح رفتن
 بـه  لیـ تما و تیـ جمع شیافـزا  و درآمد سطح رشد و طرف یک

 شـدت  بـه  را غیـ تبل ۀمـسأل  گرید طرف از ستنیز بهتر و مصرف
 در تیـ موفق عوامـل  ازی  یکـ  توان  می .است داده قرار ریتأث تحت

 هـر  در تیـ موفق. دانست آن دری  اخالق اصول تیرعا را غاتیتبل
. اسـت  حرفـه  آن در اخـالق  تیریمدي  ریبکارگ مستلزماي    حرفه

 اعتمـاد  نیهمـ  و شود  می شروعی  نیآفر اعتماد ازاي    حرفه اخالق
 بوجود مانعی  عیوس سطح دری  اخالق تیمسئول ؛که شود  می باعث
 وجـود  ازی  حـاک هـا     یافته. شودي  فریک وی  حقوق تیمسئول آمدن
 غـات یتبل دری  اخالقـ هاي    ارزش نیب دار یمعن و مثبت ۀرابط یک

ي بنـد  رتبـه  در ،نیهمچنـ . باشـد   مـی  کننـدگان  مصرف رفتار با
 شـده  هگرفتـ  نظر دري  رهایمتغ نیب از ؛هک شد مشخص رهایمتغ
ي دارا کننده مصرف بهداشت وی  سالمت به توجه اتیاخالقي  برا

 مـصرف  توجـه  ازی  حـاک  امـر  نیـ ا کـه  باشد،  می رابطه نیشتریب
 نـه یزم نیا دری  بهداشت وی  شیآرا محصوالت تیفیک به کنندگان

 نیبـاالتر  تیـ رعا :ماننـد ي  مـوارد  تـوان   مـی  ،نیبنـابرا . باشد می
 و افـت یدر ت،یـ فیک حفـظ  و محصوالت نیا دیتول در استانداردها
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 ترشیب هرچه استفاده الزم، دیصالحدي  دارا مراجع ازی  گواه ارائه
 مـصرف  بهداشـت  وی  سـالمت  بـه  کـه ی  عیطب و کیارگان مواد از

 محـصوالت  دکننـدگان یتول بـه  را... و کنـد   مـی  کمـک  کنندگان
  .داد شنهادیپی بهداشتی شیآرا
  

  سپاسگزاري
کنندگان در   ا از تمامی شرکت   دانند ت   پژوهشگران بر خود الزم می    

پژوهش حاضر و استادان محترم کـه بـا نظراتـشان پـژوهش را              
  . تر ساختند، تشکر و قدردانی نمایند غنی
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