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Abstract
Objective
Some ethically controversial behaviors within the companies have faced today marketing
with the hallmarks of lying, deception, exaggeration, fraud, privacy violation and similar
accusations. Therefore, creating and maintaining good relationships with the customers
on one hand, and drastic lack of studies concerning the customers' perception of ethical
and unethical marketing have made it important to create such perception by studying
ethical philosophies as a framework to explain the perception process, decision-making
and the customers' responding to ethical situation. The present research investigates the
effect of ethical philosophies on perceived unethical marketing. In so doing, three ethical
philosophies have been analyzed including idealism – the degree to which individuals
understand actions such as right or wrong, and the degree to which they believe that they
will be able to obtain the consequences they desire-; egoism – the extent to which an
individual places his/her own well-being over that of others- and materialism – the
importance a consumer attaches to worldly possessions.
Methodology
The present study is descriptive-survey research. The statistical population includes all
the students of Management Department of Azad University of Tehran, the Central
Branch and, according to Morgan’s table, a sample size of 375 students from among
around 10000 were selected based on random stratified sampling. Finally, 400
questionnaires were distributed and 375 were collected. SPSS was run for confirmatory
factor analysis and AMOS18 was used to conduct structural equation modeling to analyze
the relationship between the research constructs.

Findings
The results showed that customers’ idealism had no effects on their perceived unethical
marketing, while egoism had a negative effect on their perceived unethical marketing
related to 4P. In addition, the more materialistic the customers are, the higher their
perceived unethical marketing i.e. the materialistic customers are more sensitive to the
ethicality of the activities and behaviors of the company.
Conclusion
Provided that the ethical philosophy of idealism is proved to have no effects on Iranian
customers' perceived ethical marketing, its noteworthy that there are many ethical
philosophies capable of affecting individuals' ethical judgments and their effectiveness is
highly in line with the cultural and social contexts in the society. Considering egoism
indicators, one can analyze that the egoistic individuals and societies only care for their
own personal benefits and show less sensitivity to observing ethics by the companies.
Hence, in such societies it is necessary for the companies to persuade the individuals that
dealing with the company will maximize their personal benefits. The more materialistic
people have shown higher sensitivity to the effects of the activities of the companies on
their properties; so, they showed higher unethical perceptions because of the threat
regarding their loss of their properties. Therefore, in such marketing environment, the
companies should provide services to ensure protecting their customers' properties and
the safety of the transactions. In addition, materialistic consumers have an unethical
perception of the companies' marketing because they did not conclude that companies'
marketing will lead them gain more happiness and success. As a result, the companies
should propose the idea that the materialistic customers will gain more happiness and
satisfaction if they get in touch with them.
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چکیده
هدف :امروزه با تغییر تفکر بازاریابی از مبادالت معاملهمحور به روابط بلندمدت ،اهمیت موضوع اخالق در بازاریابی بیش از پیش افزایش
یافته است؛ از این رو بررسی عواملی که میتوانند بر شکلگیری ادراک مصرفکنندگان از بازاریابی غیراخالقی مؤثر باشند ،در کانون توجه
بازاریابان و محققان قرار گرفته است .پژوهش حاضر در همین رابطه و با هدف بررسی تأثیر فلسفههای اخالقی (آرمانگرایی ،خودگرایی و
مادیگرایی) مصرفکنندگان بر بازاریابی غیراخالقی درک شده آنها در حوزه محصول ،قیمت ،توزیع و ترویج اجرا شده است.
روش :روش پژوهش حاضر ،توصیفی ـ پیمایشی بوده و ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است .جامعه آماری آن ،دانشجویان دانشکده
مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز هستند و نمونه آماری شامل  573نفر از دانشجویان میشود که به روش تصادفی طبقهای
انتخاب شدهاند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  Amosاستفاده شده است.
یافتهها :نتایج حکایت از آن دارد که خودگرایی و مادیگرایی مصرفکنندگان بر بازاریابی غیراخالقی درک شده آنها در حوزه محصول،
قیمت ،توزیع و ترویج تأثیر مثبت دارند؛ اما آرمانگرایی بر بازاریابی غیراخالقی درک شده تأثیری نمیگذارد.
نتیجهگیری :بهدلیل اهمیت موضوع اخالق در بازاریابی ،برای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مصرفکنندگان و نقش فلسفههای
اخالقی در پیشبینی ادراک و پاسخ مصرفکنندگان در موقعیتهای اخالقی ،شرکتها باید نسبت به تأثیر این فلسفههای اخالقی بر
ادراک مصرفکنندگان از میزان اخالقی بودن فعالیتهای بازاریابی خود حساسیت بیشتری داشته و در انتخاب استراتژیهای بازاریابی
در حوزه محصول ،قیمت ،توزیع و ترویج ،وضعیت این فلسفههای اخالقی را در بازار هدف خود مد نظر قرار دهند.
کلیدواژهها :آرمانگرایی ،بازاریابی غیراخالقی درک شده ،خودگرایی ،فلسفههای اخالقی ،مادیگرایی.
استناد :قربانیان گزافرودی ،محمد صادق؛ سعیدی راد؛ فاطمه؛ خیری ،بهرام؛ علیقلی ،منصوره ( .)7537بررسی تأثیر فلسفههای اخالقی
(آرمانگرایی ،خودگرایی و مادیگرایی) مصرفکنندگان بر بازاریابی غیراخالقی درک شده آنها .فصلنامه مدیریت بازرگانی-313 ،)4(71 ،
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مقدمه

امروزه با پیچیدهترشدن محیط کسبوکار و شدیدتر شدن رقابتهای تجاری از یک سو و افزایش حق انتخاب و دسترسی
روزافزون به انواع رسانهها و شبکههای اجتماعی از سوی دیگر ،مصرفکنندگان هر روز در معرض پیامها ،تبلیغات و
وعدههای انبوه شرکتها و فروشندگان مختلف قرار گرفتهاند .بسیاری از ما بارها تجربه دریافت پیامکها و تماسهای
تلفنی تبلیغاتی را داشتهایم و بهطور مکرر با انواع متعدد وعدهها و ادعاهای پرطمطراق شرکتها در شبکههای اجتماعی،
تلویزیون ،رادیو ،خیابان و حتی داخل حیاط منازل خود مواجه شدهایم؛ اما با وجود این همه وعده و ادعا ،در نهایت در موارد
متعددی چیزی جز عهدشکنی از آنها ندیدهایم .بسیاری از این رفتارهای بحثبرانگیز ،بهطور مستقیم با سالمتی
مصرفکنندگان نیز ارتباط داشتهاند و بارها به تیتر اول اخبار روزانه در کشور تبدیل شده و توجه بسیاری را به خود جلب
کردهاند .اتفاقاتی که به تازگی در برخی از صنایع کشور همچون صنعت لبنیات رخ داده که متهم به استفاده از مواد
غیرمجازی همچون روغن پالم در محصوالت خود شدهاند ،کمفروشیهایی که در محصوالت بستهبندی به وضوح دیده
میشود ،درجنکردن تاریخ واقعی تولید و انقضا در برخی محصوالت ،قیمتهایی که گهگاه ساعتی تغییر پیدا کردهاند،
پیامکها و وعدههای تبلیغاتی دوپهلو ،اغراقآمیز و گمراهکننده ،نمونههایی از این رفتارها هستند که مصرفکنندگان را در
تنگنا قرار داده و زنگ خطر جدی از دست دادن مشتریان را برای شرکتها و بازاریابان به صدا در آوردهاند .تکرار چنین
رفتارهایی که میتوان آن را رفتارهای بحثبرانگیز اخالقی تعبیر کرد ،موجب شده است که امروزه بازاریابی متهم به دروغ،
فریب ،اغراق ،تقلب ،نقض حریم خصوصی و اتهامهایی این چنینی باشد؛ این در حالی است که امروزه تغییر تفکر بازاریابی
از مبادالت معاملهمحور به فرایندهای رابطهساز اهمیت اصول اخالقی در ایجاد ،توسعه و حفظ رابطه با مصرفکنندگان را
بیش از پیش افزایش داده است .از آنجا که مصرفکنندگان ،بازیگران کلیدیِ فرایند بازاریابی محسوب میشوند ،دستیابی
به درک صحیحی از عوامل مؤثر بر ادراک و پاسخ آنها به موقعیتهای اخالقی ،در فرموله کردن برنامههای بازاریابی نقش
بسیار مهمی دارد (ویتل .)2115 ،7در این رابطه ،یکی از عوامل مهمی که محققان کشورهای مختلف ،در ادبیات اصول
اخالقی بازاریابی برای پیشبینی ادراک مصرفکنندگان از بازاریابی اخالقی /غیراخالقی به آن توجه میکنند ،فلسفههای
اخالقی است .در اخالق کسبوکار ،از فلسفههای اخالقی بهمنزله چارچوبی استفاده میشود که فرایند تصمیمگیری اخالقی
را هنگام مواجهه با مسائل اخالقی تشریح میکند .تعداد این فلسفههای اخالقی بیشمارند ،اما به برخی از آنها در ادبیات
اخالق بازاریابی بیشتر توجه شده است که آرمانگرایی ،خودگرایی و مادیگرایی مصرفکنندگان از آن جمله هستند .بسیاری
از پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه به بررسی تأثیر آرمانگرایی مصرفکنندگان بر ارزشها و ادراک آنها از مسائل
اخالقی پرداختهاند (رواس ،ویتل و الخطیب7334 ،2؛ ارفمیر ،کیلور و لکلیر7333 ،5؛ سینقاپکدی ،کلین و راو7333 ،4؛
سویدان ،ویتل و رواس2115 ،3؛ لیونیدو ،لیونیدو و کواسوا)2175 ،1؛ برخی دیگر خودگرایی مصرفکنندگان را بررسی کرده
(سینقاپکدی و همکاران7333 ،؛ سویدان و همکاران2115 ،؛ یون2177 ،7؛ لیونیدو و همکاران2175 ،؛ پالیهاوادانا ،اوغازی
و لیو )2171 ،8و گروهی نیز به بررسی مادیگرایی مصرفکنندگان در حوزه مسائل اخالقی در کسبوکار پرداختهاند (مانسی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Swaidan, Vitell, and Rawwas
6. Leonidou, Leonidou, Kvasova
7. Yoon
8. Palihawadana, Oghazi, Liu

1. Vitell
2. Rawwas, Vitell, AlKhatib
3. Erffmeyer, Keillor, Le Clair
4. Singhapakdi, HiggsKleyn, Rao
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و ایستمن7338 ،7؛ لوی ،تونگ و وونگ2172 ،2؛ چادوری و فرناندو .)2175 ،5نکته تأملبرانگیز درباره این پژوهشها،
تفاوت نتایج در کشورهای مختلف است که ضرورت بررسی این فلسفهها را میان مصرفکنندگان در فرهنگها و کشورهای
مختلف از جمله ایران آشکار میکند.
در ایران نیز چندین پژوهش در حوزه مرتبط با اخالق و بازاریابی انجام گرفته است .پژوهشهای انجام شده در حوزه
اخالق بازاریابی و بازاریابی اخالقی در کشور ما ،بهطور عمده یا بر نظر مدیران ارشد شرکتها تأکید داشتهاند (ونوس و
خانی جزنی )7584 ،یا بر تأثیر رعایت اخالق بر پاسخ مصرفکنندگان و کیفیت روابط با آنها متمرکز بودهاند (ابراهیمی و
رودانی7588 ،؛ براری و رنجبریان .)7531 ،تحقیقات صورتگرفته بسیاری نیز به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتها
پرداختهاند که عمده این پژوهشها یا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر پاسخ مصرفکنندگان را سنجیدهاند (اسماعیلپور،
دوستار و سلطانی7535 ،؛ آزور و کاظمی7535 ،؛ ابراهیمی ،علوی و پورموردینی7533 ،؛ عباسی ،منصورآبادی و محمودشاهی،
 )7533یا بر تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر روابط شرکت با کارکنان تأکید داشتهاند (آزور و کاظمی.)7535 ،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت .7 :پژوهشهایی که در این حوزه در کشور انجام گرفته است ،بیشتر بر مسئولیت
اجتماعی شرکتها متمرکز بوده و بر مفهوم بازاریابی اخالقی و غیراخالقی توجه کمتری کردهاند؛  .2پژوهشهایی که در
زمینه مسئولیت اجتماعی و بازاریابی اخالقی در کشور انجام گرفته است نیز یا بر خود سازمانهای فروشنده متمرکز بوده یا
فقط به بررسی پاسخ مصرفکنندگان پرداختهاند .در واقع پژوهشهای پیشین ،تفاوتهای فردی مصرفکنندگان و
پیشایندهای شکلگیری ادراک آنها از بازاریابی اخالقی /غیراخالقی را بهعنوان عامل مؤثر بر ایجاد پاسخ مصرفکنندگان
به مسائل اخالقی در حوزه بازاریابی نادیده گرفتهاند که نشاندهنده خأل جدی در مطالعات مرتبط با این زمینه است.
همچنین همانطور که اشاره شد ،در داخل کشور پژوهشی در زمینه تأثیر فلسفههای اخالقی بر بازاریابی غیراخالقی درک
شده انجام نگرفته است؛ بنابراین ،از یک سو بهدلیل پیچیدگی برخی مفاهیم برای پاسخدهندگان در زمینه فلسفههای
اخالقی و از سوی دیگر ،بهدلیل پیشرو بودن دانشجویان در بسیاری از رفتارهای اجتماعی ،نمونه پژوهش از بین دانشجویان
انتخاب شد تا ضمن بررسی اولیه موضوع یاد شده ،در پژوهشهای بعدی امکان گسترش تحقیقات به سایر جوامع تسهیل
شود .از این رو ،با توجه به اهمیت موضوع اخالق در ایجاد اعتمادِ مصرفکنندگان و ایجاد و حفظ روابط با مشتریان از یک
سو و کمبود مطالعات در زمینه بازاریابی اخالقی و غیراخالقی در کشور و خأل جدیِ تحقیقات در زمینه عوامل مؤثر بر
شکلگیری ادراک مصرفکنندگان از بازاریابی اخالقی و غیراخالقی از سوی دیگر ،انجام پژوهشهای بیشتر در زمینه
اخالق در بازاریابی و تالش برای ایجاد درک عمیق از نحوه مواجهه مصرفکنندگان با موضوعات اخالقی در حوزه کسبوکار
در دنیای چند رسانهای امروز ،ضرورت و اهمیت فراوانی دارد .مطالعه فلسفههای اخالقی بهمنزله چارچوبی برای توضیح
ادراک و پاسخ مصرفکنندگان به موقعیتهای اخالقی ،در ایجاد چنین درکی به ما کمک خواهد کرد .به همین دلیل ،در
پژوهش حاضر تأثیر این فلسفههای اخالقی بر بازاریابی غیراخالقی درک شده بررسی شده است .از این رو پرسش اصلی
پژوهش حاضر این گونه مطرح میشود که آرمانگرایی ،خودگرایی و مادیگرایی مصرفکنندگان چه تأثیری بر بازاریابی
غیراخالقی درک شده دارند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Chowdhury & Fernando

1. Muncy & Eastman
2. Lui, Tong and Wong
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ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ
اﺧﻼق ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ 12و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ درك ﺷﺪه

13

ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻄﻮط اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺧﻄﻮط اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ در
ﻗﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﺎﻛﺘﻴﻚﻫﺎي ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﮔﻤﺮاهﻛﻨﻨﺪه ،داﻣﭙﻴﻨﮓ 14ﻣﺤﺼﻮل ،اﺟﺤﺎف در ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري،
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻢ درآﻣﺪ ،ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﻲاي ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم آن را
ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ )ﻧﻴﻞ و ﺷﻴﺒﺮوﺳﻜﻲ .(2007 ،15ﻣﻮرﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ (2005) 16اﺧﻼق ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ )اﺷﻠﻴﮕﻠﻤﻠﭻ و اﺑﺮﺳﻴﺪر .(2010 ،17از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ارزشﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ
ﺧﻮد را دارد ،در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﻮﻟﻤﻮن،1393 ،18
 .(53-52ﻣﻮرﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) (2005ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﺧﻼﻗﻲ را ﺣﺪي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻂﻣﺸﻲﻫﺎ )ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ( و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻔﺎف ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن اﺣﺴﺎس اﻧﺼﺎف و درﺳﺘﻲ ﻣﻴﺎن ذيﻧﻔﻌﺎن ﺑﻪﻃﻮر
ﻛﻠﻲ و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻲﺷﻮد )ﻟﻴﻮﻧﻴﺪو و ﻫﻤﻜﺎران .(2013 ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﻠﺮ و ﻛﻠﺮ (2011) 19ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ ﻣﻀﺮ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﻨﻌﻲ ،ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻌﻤﺪي در ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺮﻓﻴﻊ( را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ
)ﻟﻴﻮﻧﻴﺪو و ﻫﻤﻜﺎران .(2013 ،از اﻳﻦ رو ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ درك ﺷﺪه ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ درك ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ) (4Pاﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ

در ادﺑﻴﺎت اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ را ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي اﺧﻼﻗﻲ را
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ ،ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﻳﻮن .(2011 ،ﻣﻮرﻓﻲ و ﻻزﻧﻴﺎك (1981) 20و ﻫﺎﻧﺖ و وﻳﺘﻞ (1986) 21ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ وﻇﻴﻔﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻏﺎﻳﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻮرﺳﺎﻳﺖ (1980) 22از
دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﻬﺎ را در دو ﮔﺮوه آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﻲ و ﻧﺴﺒﻲﮔﺮاﻳﻲ ﻗﺮار داد .در واﻗﻊ
ﭘﺎراداﻳﻢ وﻇﻴﻔﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ /ﻏﺎﻳﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم دو ﺑﻌﺪي آرﻣﺎنﮔﺮاﻳﻲ /ﻧﺴﺒﻲﮔﺮاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻲﺷﻤﺎر اﺳﺖ )ﻓﻮرﺳﺎﻳﺖ ،(1992 ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲاي ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18. Solomon
19. Kotler & Keller
20. Murphy & Laczniak
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1

فورسایت ( )7381بر این باور بود که رویکرد افراد در قضاوتهای اخالقی را میتوان با در نظر گرفتن دو عامل اساسی
نسبیگرایی و آرمانگرایی توضیح داد .نخستین عامل ،حدی است که فرد قواعد اخالقی جهانشمول را با توجه به
نسبیگرایی رد میکند که این رویکرد غایتشناسانهای است .در واقع برخی افراد امکان فرمولهکردن یا تکیه کردن قواعد
اخالقی جهانشمول را هنگام نتیجهگیری از پرسشهای اخالقی رد میکنند ،در حالی که دیگران به قطعیت اخالقی باور
داشته و هنگام قضاوتهای اخالقی به آن متوسل میشوند .در واقع ،آرمانگرایی میزانی است که افراد اعمال را بهصورت
یا درست یا غلط دستهبندی میکنند و حدی است که معتقدند توانایی دارند که آثار و نتایجی که بهشدت خواهان آن هستند
را بهدست آورند (جاوالگی و راسل .)2173 ،2فورسایت ( )7381آرمانگرایی را حدی تعریف میکند که فرد فرض میکند
نتایج مطلوب را میتواند همواره از عمل صحیح بهدست آورد .آرمانگرایی توصیفکننده نگرانی فرد در خصوص رفاه
دیگران است (فورسایت .)7332 ،افراد بسیار آرمانگرا احساس میکنند آسیب رساندن به دیگران همواره اجتنابپذیر است؛
آنها در واقع ترجیح میدهند بین دو عمل پست که به پیامدهای منفی برای افراد دیگر منجر میشود ،به انتخابی دست
نزنند .آنها معموال ً هنگام قضاوتهای اخالقی به نگرشهای اخالقی و نظرهای مطلق جهانی متوسل میشوند (لیونیدو و
همکاران .)2175 ،از نظر آرمانگراها بدی یا خوبی ذاتی هر عمل به تعیین میزان اخالقی بودن آن عمل بستگی دارد
(رواس .)2117 ،مشاهده شده است که افراد با درجه آرمانگرایی زیاد دیدگاه منفیتری نسبت به رفتار غیراخالقی در
کسبوکار دارند (رواس و همکاران)7334 ،؛ زیرا آرمانگراها معموال ً در تصمیمگیری در موقعیتهای دشوار اخالقی ،بدون
در نظر گرفتن شرایط و پیامدهای تصمیمشان ،تنها در جستوجوی درست یا غلط مطلق هستند (سینقاپکدی و همکاران،
 .)7333بنابراین انتظار میرود مصرفکنندگان آرمانگراتر نسبت به بازاریابی غیراخالقی کم تحملتر باشند ،در حالی که
افراد با درجه آرمانگرایی کمتر ،احتماال ً رفتارهای بازاریابی سؤالبرانگیز را بیشتر میپذیرند (الخطیب ،سانتون و رواس،
 .)2113بنابراین میتوان فرض کرد که هرچه سطح آرمانگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده (در
حوزه محصول ،قیمت ،توزیع و ترویج) توسط وی بیشتر خواهد بود (.)H1
خودگرایی

3

طبق تعریف بئوچمپ و بووی )7385( 4خودگرایی به این اشاره دارد که هر فرد تا چه حدی منافع خویش را بر دیگران مقدم
میشمارد (لیونیدو و همکاران .)2175 ،همچنین ،خودگرایی نگرانی بیش از حد فرد نسبت به لذت و منفعت شخصی خود
در مقابل منفعت و رفاه جامعه تعریف شده است (پالیهاوادانا و همکاران .)2171 ،خودگرایی اخالقی در واقع نوعی فلسفه
اخالقی تردیدگراست که در ارزیابی یک عمل ،رویکرد پراگماتیکی دارد .در خودگرایی این گونه استدالل میشود استاندارد
اخالقیای که مرجع آن رفتار خود فرد نباشد ،معتبر نیست؛ از این رو ارزیابی اخالقی در اینجا بهشدت به دیدگاههای شخصی
وابسته است (فورسایت .)7381 ،از این دیدگاه ،افراد خودگرا تمایل دارند بر پیشرفت شخصی خود به عنوان هدف اصلی در
زندگی تأکید کنند ،آنها در مقابل خطاهای آشکار موضع نمیگیرند و از نظر دادن درباره تضاد منافع اجتناب میکنند (هنسن،3
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5. Hansen

1. Idealism
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3. Egoism
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 .)7332در حالی که برخی از خودگرایان خوشگذران و لذتجو بوده و برای آنها تنها لذت مطلوب است ،دیگران خودشکوفایی
و خودشیفتگی عقالنی را مطلوب در نظر میگیرند (سالکیز و فریچه .)7383 ،7برای فرد خودگرا ،عمل زمانی اخالقی است
که به بهترین نحو منافع بلندمدتش را ارتقا دهد؛ یعنی منافع بلندمدت خود فرد تعیینکننده این در نظر گرفته میشود که
یک عمل از لحاظ اخالقی درست است یا نه (لیونیدو و همکاران .)2175 ،در واقع ،به نظر فرد خودگرا عمل زمانی اخالقی
است که نسبت مزیتهای آن عمل به مضراتش در بلندمدت از هر گزینه جایگزین دیگری بزرگتر باشد (سالکیز و فریچه،
 .)7383مطالعات عملی نشان داده است که افراد خودگرا تمایل دارند زمانی که منافع شخصی آنها به خطر نمیافتد ،نسبت
به بازاریابی غیراخالقی شرکت بیتفاوت باشند (الخطیب ،رواس و ویتل 2114 ،و رواس)2117 ،؛ دلیل آن این است که
افراد خودگرا دارای نوعی انزوای عاطفی هستند که باعث میشود کمتر درگیر دیگران شوند ،همچنین در خصوص خطاهای
آشکاری مانند محصوالت نا ایمن ،تبعیض قیمتی و تبلیغات فریبنده ،کمتر به دیگران توجه کنند (سالیکیز و فریچه.)7383 ،
بنابراین میتوان فرض کرد هرچه سطح خودگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده (در حوزه محصول،
قیمت ،توزیع و ترفیع) توسط وی کمتر خواهد بود (.)H2
مادیگرایی

2

اصطالح مادیگرایی که در گفتوگوهای شفاهی شنیده میشود و نویسندگان آن را آزادانه بهکار میبرند ،در اصل مفهومی
فلسفی داشته و به این اشاره میکند که چیزی جز ماده و حرکات آن وجود ندارد؛ اما در کاربرد عمومی ،مادیگرایی اغلب
به «سرسپردگی به نیازها و امیال مادی و غفلت از مسائل معنوی ،روش زندگی ،عقیده و گرایش کامل به عالیق مادی»
اشاره دارد .بک 5مادیگرایی را میزان اهمیتی تعریف میکند که یک مصرفکننده برای دارایی (مالکیت)های مادی خود
قائل است ،در باالترین سطح ماتریالیسم ،این داراییها در جایگاه اصلی زندگی فرد قرار میگیرند و اعتقاد بر این است که
بزرگترین عامل رضایت یا نارضایتی فرد را فراهم میکنند (بک .)7383 ،ریچینس و داوسون )7332( 4در توصیف
مادیگرایی میگویند :مادیگرایی در کاربرد عمومی ،اغلب به طرفداری از خواستهها و نیازهای مادی و ناچیز شمردن امور
معنوی اشاره دارد و نوعی روش زندگی ،عقیده و گرایش کامل به سمت عالیق مادی است .همچنین ریچینس و داوسون
سه معیار تمرکز بر اکتساب ،اکتساب برای پیگیری خوشحالی و موفقیت مبتنی بر دارایی را برای اندازهگیری مادیگرایی
ارائه کردند .منظور از تمرکز بر اکتساب این است که ماتریالیستها ،داراییها و اکتسابهای خود را در مرکز زندگیشان
قرار میدهند .منظور از اکتساب برای پیگیری ،خوشحالی از این است که داراییها و اکتسابها در مرکزیت زندگی
مادیگرایان قرار دارد؛ زیرا آنها این داراییها را اساس و پایه رضایت و رفاه در زندگی میدانند .منظور از موفقیت مبتنی بر
دارایی این است که مادیگرایان موفقیت خودشان و دیگران را بر اساس تعداد و کیفیت داراییهایی میسنجند که جمعآوری
کردهاند (ریچینس و داوسون .)7332 ،در سالهای اخیر ،بازاریابان و محققان به مفهوم مادیگرایی عالقه رو به رشدی
نشان دادهاند .بازاریابان از بررسی مادیگرایی متبلور در مفاهیم اخالقی و اجتماعی از دو دیدگاه فروشنده و خریدار ،بهشدت
استقبال کردهاند .مادیگرایی (باور به این مفهوم که داراییهای مادی میتوانند بزرگترین منبع رضایت در زندگی باشند)،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Belk
4. Richins & Dawson

1. Tsalikis & Fritzsche
2. Materialism
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ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻮد .از ﻳﻚ ﺳﻮ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺎديﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ
ﻣﺎديﮔﺮاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ،ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ را ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ داراﻳﻲﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻳﻦ داراﻳﻲﻫﺎ درﮔﻴﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﺴﻲ و اﻳﺴﺘﻤﻦ،
(1998؛ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﻚ ) ،(1985اﻓﺮاد ﻣﺎديﮔﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و داراﻳﻲﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎساﻧﺪ؛ از
ﻻ
اﻳﻦ رو ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﻀﺎوت در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن و داراﻳﻲﻫﺎﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻮدن آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﺎديﮔﺮاﻳﻲ در ﻓﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ درك ﺷﺪه )در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮل ،ﻗﻴﻤﺖ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺮوﻳﺞ( ﺗﻮﺳﻂ وي ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ).(H3
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺧﻼق در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ﻣﻲﺗﻮان از ﻳﻚ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮد .در ﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت اﺧﻼق و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎﻟﻴﻜﻴﺰ و ﻓﺮﻳﭽﻪ،
1989؛ ﻧﻴﻞ و ﺷﻴﺒﺮوﺳﻜﻲ2007 ،؛ ﺟﺎواﻟﮕﻲ و راﺳﻞ .(2015 ،در دﺳﺘﻪاي دﻳﮕﺮ ،اﺧﻼق ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﺴﻲ و اﻳﺴﺘﻤﻦ1998 ،؛ ارﻓﻤﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎران1999 ،؛ ﺳﻮﻳﺪان و ﻫﻤﻜﺎران،
 (2003و در دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﺮﻳﺮ و روس1997 ،32؛ ﻟﻴﻮﻧﻴﺪو و ﻫﻤﻜﺎران،
2013؛ ﭘﺎﻟﻴﻬﺎوادا و ﻫﻤﻜﺎران .(2016 ،در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﻫﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
زﻣﻴﻨﻪ اﺧﻼق ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد.
ﻧﻴﻞ و ﺷﻴﺒﺮوﺳﻜﻲ ) (2007ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه اﺧﻼق ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ را ذﻳﻞ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ .1 :اﺧﻼق در ﺣﻮزه زﻳﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ؛  .2ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ؛  .3اﺧﻼق در
ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﻲ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ذﻳﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ) (4Pﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ:
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮل :ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎك ،ﺧﺮاب و ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ؛
ﻛﻮﭼﻚﺳﺎزي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻘﻠﺒﻲ ،ﻋﺪم اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮل و ...در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺧﻼق در ﺣﻮزه ﻗﻴﻤﺖ :ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ و ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮانﻓﺮوﺷﻲ ،اراﺋﻪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ )ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ( ،ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻳﻐﻤﺎﮔﺮاﻧﻪ،2
ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ 3و...در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Creyer & Ross

 .2ﻧﻮﻋﻲ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺮون زدن رﻗﺒﺎ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮاﺷﻲ ﺑﺮاي ورود رﻗﺒﺎي ﺟﺪﻳﺪ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد
ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن  Predatory Pricingﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻻ
 .3ﻧﻮﻋﻲ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬاري ﻛﻪ در آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻘﻮل آن اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮ ً
زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﻮك در ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن  Price Gougingﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
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بررسی تأثیر فلسفههای اخالقی (آرمانگرایی ،خودگرایی و مادیگرایی) مصرفکنندگان بر ...

موضوعات مرتبط با اخالق در حوزه توزیع :مسئولیت اخالقی و مسائل اخالقی ای که در رابطه با واسطهها بهوجود
میآید؛ دریافت قیمت کامل برای بخشی از محصول در فروشگاههای خردهفروشی ،فروختن فقط محصوالتی که
حاشیه سود باال دارند و...در این دسته جای میگیرند.



موضوعات مرتبط با اخالق در حوزه ترفیع :چالشهای اخالقی در تبلیغات و ارتباطات ،مانند تبلیغات محصوالت
مضر ،فریبکاری و بیعدالتی در تبلیغات پیشبرد فروش ،تبلیغات توهینآمیز و استفاده از کلیشهها در تبلیغات،
سوقدادن مصرفکنندگان به خرید چیزی که به آن نیاز نداشته یا استطاعت خرید آن را ندارند و این پرسش که
آیا بهطور کلی چنین چیزی امکانپذیر است یا خیر و ،...در این دسته قرار میگیرند.

مانسی و ایستمن ( )7338مقالهای با عنوان «مادیگرایی و اخالق مصرفکننده (یک مطالعه اکتشافی)» ارائه کردند.
در این مطالعه تالش شده است که رابطه مادیگرایی مصرفکنندگان با میزان درگیر شدن آنها در رفتارهای غیراخالقی
علیه شرکتها بررسی شود .نتایج نشان داد مصرفکنندگان مادیگراتر بیشتر در فعالیتهای غیراخالقی شرکتها درگیر
شدهاند؛ یعنی به نوعی مصرفکنندگان مادیگراتر نسبت به فعالیتهایی که در شرکتها انجام دادهاند ،برداشت غیراخالقی
کمتری داشتهاند.
لیونیدو و همکارانش ( )2175مقالهای با عنوان «گرایشهای فرهنگی و اعتماد منتج از ادراک مصرفکننده از بازاریابی
غیراخالقی سازمان» ارائه کردند .در این مقاله تأثیر ابعاد فرهنگی هافستد بر فلسفههای اخالقی مصرفکنندگان و تأثیر
این فلسفههای اخالقی بر ادراک مصرفکنندگان از بازاریابی غیراخالقی سازمان بررسی شده و تأثیر اعتماد مصرفکننده
از این ادراک سنجیده شده است .آنها به این نتیجه دست یافتند که آرمانگرایی بر بازاریابی غیراخالقی درک شده تأثیر
مثبت میگذارد و تأثیر خودگرایی بر ادراک مصرفکننده از بازاریابی غیراخالقی منفی است.
اما در ایران نیز مطالعاتی مرتبط با موضوع اخالق در بازاریابی انجام شده که رویکرد آنها بررسی تأثیر رفتارهای
اخالقی /غیراخالقی بر پاسخ مصرفکنندگان و موفقیت شرکتها بوده است.
داور ونوس و جمالخانی جزنی در سال  7584مقالهای با عنوان «اخالقیات و بازاریابی :بررسی تطبیقی نظرات
روحانیون ،مدیران شرکتهای دولتی و مدیران شرکتهای خصوصی» ارائه کردند .نتایج این تحقیق نشان داده است که
مدیران ارشد شرکتهای خصوصی بیشتر از مدیران ارشد شرکتهای دولتی به رعایت اصول اخالقی در موفقیت مالی
شرکتها تأکید میکنند .ابراهیمی و رودانی ( )7588در پژوهشی با عنوان «نقش بازاریابی اخالقی در رفتار خرید
مصرفکنندگان مواد غذایی» نتیجه گرفتند که رعایت ارزشهای اخالقی توسط شرکتها بر رفتار خرید مصرفکنندگان
موادغذایی اثر مثبت دارد؛ بهطوری که در اثر مطابقت این ارزشها با ارزشهای مصرفکننده ،آنان به انتخاب نام و نشان
تجاری آن شرکتها ترغیب شدهاند.
در ادامه فرضیههای پژوهش و مدل مفهومی ارائه میشود.
 H1-aهر چه سطح آرمانگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه محصول بیشتر خواهد
بود.
 H1-bهر چه سطح آرمان گرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه قیمت بیشتر خواهد بود.
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 H1-cهر چه سطح آرمان گرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه توزیع بیشتر خواهد بود.
 H1-dهر چه سطح آرمان گرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه ترویج بیشتر خواهد بود.
 H2-aهر چه سطح خودگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه محصول کمتر خواهد بود.
 H2-bهر چه سطح خودگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه قیمت کمتر خواهد بود.
 H2-cهر چه سطح خودگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه توزیع کمتر خواهد بود.
 H2-dهر چه سطح خودگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه ترویج کمتر خواهد بود.
 H3-aهر چه سطح مادی گرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه محصول بیشتر خواهد
بود.
 H3-bهر چه سطح مادی گرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه قیمت بیشتر خواهد بود.
 H3-cهر چه سطح مادی گرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه توزیع بیشتر خواهد بود.
 H3-dهر چه سطح مادی گرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی درک شده وی در حوزه ترویج بیشتر خواهد بود.

بازاریابیغیراخالقیدرک شده

آرمان گرایی
(ایده آلیسم)

محصول

خودگرایی
(اگوئیسم)

قیمت

توزیع
مادیگرایی
(ماتریالیسم)
ترویج

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه آماری آن ،دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز بوده و نمونه آماری متشکل از  573نفر است که به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .با توجه به آمار
مسئوالن دانشکده مبنی بر تحصیل حدود ده هزار دانشجو در این دانشکده ،بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه  575نفر
برآورد شد .از این رو پس از توزیع  411پرسشنامه ،در نهایت  573نسخه قابل استفاده جمعآوری گردید.
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اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش ،با استفاده از روش کتابخانهای گردآوری شدند و بهمنظور
جمعآوری اطالعات برای بررسی فرضیههای پژوهش و آزمون آنها ،از روش میدانی استفاده شد .از این رو برای گردآوری
دادهها ،پرسشنامهای طراحی و توزیع شد .پرسشنامه از نوع بسته بوده و بر اساس مقیاس اندازهگیری لیکرت پنجگزینهای
طراحی شد که شامل دو بخش مجزا بود .سؤالهای بخش اول پرسشنامه مربوط به اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
(شامل جنسیت ،سن و میزان تحصیالت) و سؤالهای بخش دوم در ارتباط با گویههایی برای سنجش متغیرهای مدل بود.
گویهها برگرفته از پرسشنامه لیونیدو و همکاران ( )2175و ریچینس و داوسون ( )7332بودند که با نظر استادان و
کارشناسان بومی شدند .برای بررسی روایی محتوای پرسشنامه 72 ،نسخه از پرسشنامه در اختیار استادان رشته مدیریت
بازرگانی قرار گرفت و نسبت روایی محتوا ( )CVRبرای هر یک از گویهها محاسبه شد که مقدار بهدست آمده برای تمام
گویههای پرسشنامه قابل قبول بود .همچنین براس سنجش روایی صوری پرسشنامه ،در یک آزمون مقدماتی پرسشنامه
در اختیار اعضای جامعه آماری قرار گرفت و از پاسخدهندگان درخواست شد که ضمن پاسخ به گویهها ،نظرها و ابهامهای
احتمالی پرسشنامه را مطرح کنند.
در روششناسی مدل معادالت ساختاری ،الزم است روایی سازه بهمنظور مشخص شدن اینکه نشانگرهای انتخاب
شده برای اندازهگیری سازههای مد نظر از دقت کافی برخوردارند ،بررسی شوند؛ بدین منظور تحلیل عاملی تأییدی روی
گویههای پرسشنامه انجام گرفت که بر اساس نتایج آن ،همه گویهها دارای بار عاملی بیشتر از  1/3و مقادیر معناداری
بیشتر از  7/31بودند و مشخص شد که گویهها میتوانند بهطور دقیق متغیرهای پیشبینی شده در پرسشنامه را اندازهگیری
کنند.
برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از شاخصهای پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در
جدول  7مشاهده میشود .در این روش ،اگر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها بیش از  1/7باشد ،پایایی الزم را دارند.

جدول  .7پایایی متغیرهای پژوهش
متغیر

بازاریابی غیراخالقی درک شده در حوزه

آرمانگرایی

خودگرایی

مادیگرایی

آلفای کرونباخ

1/74

1/77

1/77

1/73

پایایی ترکیبی

1/737

1/842

1/713

1/713

محصول

قیمت

توزیع

تروبج

1/71

1/71

1/73

1/873

1/827

1/811

یافتههای پژوهش
مدل ساختاری (تحلیل مسیر)

پس از اینکه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مناسب اعالم شد ،در این مرحله میتوان به آزمون روابط بین سازههای پژوهش
پرداخت .بدین منظور مدل مد نظر با روش مدلسازی معادالت ساختاری ،در نرمافزار  AMOS18پیاده شد.
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شکل  .9مدل تحلیل مسیر

جدول  .9شاخصهای برازندگی مدل ساختاری
متغیر

مدل اندازهگیری

شاخص

مقدار گزارش شده

مقدار مطلوب

χ2

824/337

-

Df

553

بیشتر از صفر

χ2/df

2/18

کمتر از 5

RMSEA

1/17

کمتر از 1/18

PNFI

1/71

بیشتر از 1/3

PCFI

1/77

بیشتر از 1/1

GFI

1/83

بیشتر از 1/8

AGFI

1/87

بیشتر از 1/8

CFI

1/83

بیشتر از 1/8

NFI

1/71

بیشتر از 1/8

RMR

1/11

نزدیک به صفر
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همانطور که در جدول مشاهده میشود ،شاخصهای مهم برازندگی مدل اندازهگیری کلی متغیرهای پژوهش ،از
جمله  RMSEA ،χ2/dfو ...مقادیر قابل قبولی دارند .با توجه به جدول  5و مقادیر  P-valueو نسبت بحرانی به بررسی
آزمون فرضیهها میپردازیم .اگر فرضیهها در سطح اطمینان  33درصد ،مقدار  P-valueکمتر از  1/13و مقدار بحرانی بیشتر
از  7/31و کمتر از  -7/31داشته باشند ،تأیید میشوند.
جدول  .9مقادیر وزن رگرسیونی و معناداری پارامترهای برآورد شده
فرضیه

فرضیههای تحقیق

وزن

خطای

نسبت

رگرسیونی

استاندارد

بحرانی

p-value

آزمون
فرضیه

H1-a

هر چه سطح آرمانگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه محصول بیشتر خواهد بود.

-1/7

1/74

-1/77

1/47

رد

H1-b

هر چه سطح آرمانگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه قیمت بیشتر خواهد بود.

-1/72

1/77

-7/18

1/28

رد

H1-c

هر چه سطح آرمانگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه توزیع بیشتر خواهد بود.

-1/74

1/74

-7/15

1/5

رد

H1-d

هر چه سطح آرمانگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه ترویج بیشتر خواهد بود.

-1/71

1/75

-7/71

1/23

رد

H2-a

هر چه سطح خودگرایی در فرد باالتر با شد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه محصول کمتر خواهد بود.

-7/53

1/32

-2/33

1/17

تأیید

H2-b

هر چه سطح خود گرایی در فرد باالتر با شد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه قیمت کمتر خواهد بود.

-7

1/47

-2/41

1/17

تأیید

H2-c

هر چه سطح خودگرایی در فرد باالتر با شد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه توزیع کمترخواهد بود.

-7/21

1/3

-2/32

1/17

تأیید

H2-d

هر چه سطح خود گرایی در فرد باالتر با شد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه ترویج کمتر خواهد بود.

-7/52

1/3

-2/17

1/17

تأیید

H3-a

هر چه سطح مادیگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه محصول بیشتر خواهد بود.

1/77

2/84

2/73

1/15

تأیید

H3-b

هر چه سطح مادیگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه قیمت بیشتر خواهد بود.

4/77

2/27

2/75

1/15

تأیید

H3-c

هر چه سطح مادیگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه توزیع بیشتر خواهد بود.

3/37

2/74

2/71

1/15

تأیید

H3-d

هر چه سطح مادیگرایی در فرد باالتر باشد ،بازاریابی غیراخالقی
درک شده وی در حوزه ترویج بیشتر خواهد بود.

3/87

2/7

2/73

1/15

تأیید

نتیجهگیری و پیشنهادها

همانطور که مشاهده شد ،نتایج آزمون فرضیه  H1نشان میدهد آرمانگرایی مصرفکنندگان بر بازاریابی غیراخالقی درک
شده آنها تأثیر ندارد .این نتیجه برخالف انتظار محققان بوده و مغایر با نتیجه پژوهش انجام شده لیونیدو و همکارانش
( )2175در قبرس است .در پژوهش آنان ،افراد با شاخص آرمانگرایی باالتر ،برداشت غیراخالقی بیشتری از بازاریابی
غیراخالقی شرکتها داشتند .در تبیین دلیل ناهمخوانی نتایج دو پژوهش ،توجه به این نکته ضروری است که تعداد
فلسفههای اخالقی تأثیرگذار بر قضاوتهای اخالقی افراد بیشمارند (فورسایت )7332 ،و میزان تأثیرگذاری آنها بر ادراک
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افراد در بسترهای فرهنگی و اجتماعی مختلف ،یکسان نیست .بنابراین رد فرضیه مبنی بر تأثیر آرمانگرایی بر ادراک
مصرفکنندگان از بازاریابی غیراخالقی شرکتها ،نشاندهنده اهمیت مطالعه سایر فلسفههای اخالقی بهمنظور شناخت
دقیقتر فلسفههای اخالقی تأثیرگذار بر ادراک مصرفکنندگان ایرانی از اخالقی بودن /نبودن بازاریابی شرکتها و درنتیجه
نیل به چارچوب جامعتری از پیشایندهای مربوط به تصمیمگیریهای اخالقی مصرفکنندگان ایرانی است .از این رو ،با
توجه به رد این فرضیهها و مغایرت آن با نتیجه پژوهشهای پیشین ،باید نسبت به نتایج پژوهش احتیاط کرد و بار دیگر
این فرضیهها را در پژوهشهای دیگری بررسی کرد.
نتایج آزمون فرضیه  H2نشان میدهد خودگرایی بر بازاریابی غیراخالقی درک شده در حوزه  4Pتأثیر منفی داشته
است که این نتیجه با یافتههای لیونیدو و همکارانش ( )2175مطابقت دارد .در نتایج پژوهش آنها نیز مشخص شد افراد
خودگراتر ،بازاریابی غیراخالقی درک شده کمتری دارند .در تشریح این نتیجه با در نظر گرفتن شاخصهای خودگرایی،
میتوان این گونه تحلیل کرد که افراد خودگرا (کسانی که هر فرد را تنها مسئول خودش میدانند و عالیق و منافع شخصی
خود را بر منافع و عالیق جمعی مقدم میشمارند) ،نسبت به فعالیتهای بازاریابی شرکتها ،ادراک غیراخالقی کمتری دارند
و برعکس افراد و بهتبع آن جوامع با شاخص خودگرایی پایین نسبت به غیراخالقی بودن فعالیتهای بازاریابی شرکتها
حساسترند .در این رابطه پیشنهاد میشود که مدیران در تقسیم بازار و انتخاب استراتژیهای عملیاتی متناسب با بازار
هدف شرکت خود به این نکته توجه کنند که افراد و جوامع خودگرا نسبت به رعایت اخالق توسط شرکت حساسیت کمتری
دارند و به منفعت شخصی خود توجه بیشتری میکنند .از این رو الزم است استراتژیهای آمیخته بازاریابی و بهخصوص
استراتژی ترویج شرکت در این جوامع ،بر به حداکثر رساندن منفعت شخصی افراد در صورت معامله با شرکت تأکید بیشتری
داشته باشند .برای مثال ،ممکن است افراد با شاخص خودگرایی باالتر به آلودهکننده بودن بستهبندی محصول حساسیت
زیادی نشان ندهند ،اما بزرگبودن بستهبندی نسبت به میزان محصول کم یا کوچک آن را بهشدت غیراخالقی بدانند.
نتایج آزمون فرضیه  H3نشان میدهد افراد مادیگراتر ،بازاریابی غیراخالفی درک شده بیشتری دارند؛ به این معنا که
افراد مادیگراتر نسبت به اخالقی بودن فعالیتها و رفتارهای شرکت حساسیت بیشتری نشان میدهند .این نتیجه به نوعی
با مطالعه مانسی و ایستمن ( )7338که نشان دادند افراد مادیگراتر با فعالیتهای غیراخالقی سازش بیشتری دارند ،سازگار
نیست .در تبیین دلیل ناهمخوانی نتایج باید به این نکته دقت کرد که مطالعه حاضر در بستر اجتماعی ،فرهنگی و اخالقی
ایران انجام شده ،بنابراین از یک دیدگاه دلیل مغایرت در نتایج را میتوان با تفاوت در قلمرو پژوهش توجیه کرد .از سوی
دیگر مانسی و ایستمن ( )7338در پژوهشی به بررسی رفتارهای غیراخالقی خود مصرفکنندگان در برابر شرکتها پرداختند
و تأثیر مادیگرایی مصرفکنندگان را بر رفتارهای غیراخالقی آنها در قبال شرکتها سنجیدند .در مطالعه آنها ،مصرفکننده
به نوعی درباره فعالیتهایی نظر داده که خودش در شرکتها انجام داده است ،حال آنکه در مطالعه حاضر ،ادراک
مصرفکنندگان از غیراخالقی بودن فعالیت شرکتها نسبت به مصرفکنندگان بررسی شده است؛ از این رو با توجه به نظر
بک ( )7383که بر تمایل افراد مادیگرا به داشتن کنترل زیاد بر داراییهایشان تأکید میکند ،میتوان این گونه تحلیل کرد
که در پژوهش حاضر افراد با شاخص مادیگرایی باال ،نسبت به تأثیر فعالیت شرکتها بر اموال و داراییهایشان حساسیت
بیشتری نشان داده و از احساس تهدید برای از دست دادن داراییهایشان نسبت به فعالیتهای بازاریابی شرکتها ،ادراک
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غیراخالقی بیشتری داشتهاند .بنابراین پیشنهاد میشود در خصوص بازارهای هدف با شاخص مادیگرایی باال ،شرکتها
بسته به نوع محصولی که ارائه میدهند ،به ارائه خدماتی بپردازند که به حفاظت بیشتر از دارایی مصرفکنندگان و تضمین
سالمت معامله کمک میکند .برای مثال ،مدیران میتوانند امکان مرجوع کردن محصوالت را در صورت تطابق نداشتن با
سفارش مشتری مد نظر قرار دهند.
همچنین با توجه به شاخصهای مادیگرایی ارائه شده توسط ریچینس و داوسون ( )7332که در گویههای پرسشنامه
این پژوهش نیز از آنها استفاده شد ،میتوان گفت که چون مصرفکنندگان مادیگرا بازاریابی شرکتها را با کسب دارایی
بیشتر برای احساس خوشحالی و موفقیت بیشتر همراستا ندیدهاند ،از آن برداشت غیراخالقی کردهاند .به همین دلیل پیشنهاد
میشود مدیران در استراتژیهای عملیاتی برای مصرفکنندگان مادیگراتر به ایجاد این ذهنیت بپردازند که در صورت
مراوده با شرکت ،موفقیت بیشتری نصیب آنها خواهد شد؛ برای مثال میتوان در فعالیتهای ترویجی شرکت بر خرید افراد
موفق جامعه از شرکت مد نظر تمرکز کرد.
در پایان ،نظر به اهمیت دستیابی به شناخت کاملتر از پیشایندهای تأثیرگذار بر تصمیمگیری اخالقی مصرفکنندگان
ایرانی و با توجه به رد فرضیه تأثیر آرمانگرایی بهمنزله یکی از فلسفههای اخالقی ،بر ادراک اخالقی مصرفکنندگان در
پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود ضمن اجرای این پژوهش در جوامع دیگر ،در پژوهشهای آتی تأثیر مذهب ،پارادایم
وظیفهشناختی /غایت شناختی و سایر فلسفههای اخالقی همچون ماکیاولیسم ،عدالت و سودمندگرایی نیز مطالعه شوند؛
انجام تحقیقات اکتشاقی بهمنظور شناسایی مدل متغیرهای تأثیرگذار بر فرایند تصمیمگیری اخالقی مصرفکنندگان ایرانی
نیز ،بسیار سودمند خواهد بود.
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