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  چكيده
  تحقيق حاضر كه توصيفي و از نوع همبستگي است، با هدف بررسي رابطه  

انجام شده گيري اخالقي فروشندگان  موجود بين فلسفه اخالق فردي و فرايند تصميم
فلسفه اخالقي فروشندگان اول، : گويي به دو سؤال اساسي است است و در پي پاسخ

گيري  جامعه اين تحقيق چيست؟ و دوم، فلسفه اخالقي فروشندگان، فرايند تصميم
جامعه آماري اين تحقيق، كه  دهد؟ اخالقي آنها را چگونه تحت تاثير قرار مي

ري شده است، فروشندگاني هستند كه در مركز آو نظراتشان به وسيله پرسشنامه جمع
تعداد كل جامعه . اند هاي وزارت بازرگاني دوره آموزش فروش را گذرانده پژوهش
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نمونه  169براساس جدول كرجي و مورگان تعداد . نفر بود 300قابل دستيابي 
عدد به علت  6. پرسشنامه از طريق پست دريافت گرديد 142تعداد . انتخاب شد

پرسشنامه باقيمانده مورد تحليل قرار  137تعداد . كه داشتند قابل استفاده نبودنواقصي 
در صنايع غذايي،  گويان پاسخدهد كه عمده  ها نشان مي تحليل توصيفي داده. گرفت

خدمات مسافرتي، خدمات مهندسي و فروش اتومبيل به كار فروشندگي اشتغال 
هاي تحقيق حاكي از آن  يافته. تفاده شدها از تحليل مسير اس براي تحليل داده. دارند

با اين حال، اگرچه . گرايي دارند آل تر فروشندگان اصول اخالقي ايده است كه بيش
گرايي بر قضاوت اخالقي فروشندگان تأثير مستقيم دارد، اما تأثير اقتضاگرايي  آل ايده

 .ايي استگر  آل بيش از ايده) كه به مرحله عمل نزديكتر است(بر تمايل اخالقي 
گيري اخالقي، ادراك اخالقي، قضاوت اخالقي، تمايل  تصميم: واژگان كليدي

  .اخالقي، فلسفه اخالقي
  مقدمه

هاي كاري و تجاري بيش از سه دهه  اخالق و توجه به مسائل اخالقي در محيط  
. است هاي بزرگ و دانشمندان علم مديريت قرار گرفته است كه مورد توجه سازمان

شركت معتبر فهرست شده در مجله فورچون داراي  500شركت از  200بيش از 
هاي اخالقي هستند و عنوان شده است كه رفتار اخالقي كسب و كارها  نامه آئين

دهد  ها را در جذب و حفظ كاركنان و مشتريان خوب افزايش مي توانايي سازمان
توجه به رويكرد اخالقي در دنيا به كاپتين معتقد است . 1)2005كاپتين و اولينو، (

 اي رو به گسترش است و معيارهاي اخالقي به سرعت جهاني مي شوند طور فزاينده
)2004( .  

هايي كه سطوح اخالق  نشان داده است كه بازاريابان شركت ها هاي تحقيق يافته  
 هايي كه از سطوح اخالقي سازماني باالتري دارند، نسبت به بازاريابان سازمان

تري برخوردارند، در رعايت اصول اخالقي در كارشان متعهدترند و مسؤوليت  پايين
اخالق و تحقيق در مورد آن . 2)2004يونگ، (كنند  تري احساس مي اجتماعي بيش

                                                                                                                   
1- Kaptein and Avlino 
2-Yeung 
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دار الگوي اخالقي  در جامعه ايران به عنوان يك جامعه اسالمي و كشوري كه داعيه
اي دارد و بسيار مهم و  هميت ويژهدر ميان كشورهاي اسالمي است، ضرورت و  ا

 .اساسي است
، بر فرايند )1991(گيري اخالقي، مانند الگوي جونز  الگوهاي تصميم  

در اين الگوها افراد پس از شناخت يك مسأله . كنند گيري شناختي تمركز مي تصميم
قضاوت (دهند  ، قضاوتي را در مورد عمل خود انجام مي)ادراك اخالقي(اخالقي 
و ) تمايل اخالقي(دهند  ، سپس تمايل خود را براي انجام آن عمل شكل مي)اخالقي

عوامل متعدد بسياري بر . شوند غيراخالقي را مرتكب مي / در نهايت، عمل اخالقي
كه بر اين فرايند تأثير دارد،  يك عامل دروني بسيار مهم . گذارند اين فرايند تأثير مي

افراد . شود گرايي و اقتضاگرايي مي آل هاست كه شامل ايد» فلسفه اخالق فردي«
عامل موقعيتي مهمي كه بر اين فرايند . ها را دارند درجاتي از هريك از اين فلسفه
است كه فرد با آن مواجه ) شدت اخالقي(اخالقي   تأثير دارد نيز، خصوصيات مسأله

خود  ها و عقايدي است كه فرد براي فلسفه اخالق فردي نيز، نظام ارزش. شده است
هدف از اين . كند گيري مي حفظ كرده و براساس آن در مورد مسائل اخالقي تصميم

گيري  تحقيق بررسي رابطه بين فلسفه اخالق فردي فروشندگان و فرآيند تصميم
اي كه اين تحقيق در پي حل آن است شناخت فلسفه اخالقي  مسأله .اخالقي آنهاست

ه اخالقي به چه شكل و تا چه حد بر فروشندگان ايراني است و اين كه اين فلسف
ها بتوانند براساس  رود شركت اميد مي. گيري اخالقي آنها تأثير دارد فرايند تصميم

هاي اين تحقيق نسبت به تدوين راهبرد اخالقي مناسب و اتخاذ راهبردهاي الزم  يافته
سد ر كه به نظر مي(به منظور ارتقاي سطح رعايت مباني اخالقي در ادارات فروش 

اين . اقدام نمايند) گيرند در معرض تصميمات اخالقي قرار مي ها رهتر از ساير ادا بيش
  :گويي به دو سؤال اساسي زير است تحقيق در پي پاسخ

 فلسفه اخالقي فروشندگان جامعه اين تحقيق چيست؟. 1
گيري اخالقي آنها را چگونه تحت تاثير  فلسفه اخالقي فروشندگان، فرايند تصميم. 2

  دهد؟ قرار مي
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 مروري بر ادبيات نظري 

شود كه رفتار را  هايي گفته مي اخالق غالباً به يك سري اصول اخالقي يا ارزش  
اخالق را اين   )1986:40 2به نقل از هافمن، النج و فدو،( 1جرج دي . كنند هدايت مي

  :كند چنين تعريف مي
در ) وجداني(بيات اخالقي مند در جهت ايجاد حساسيت در تجر اخالق يك تالش نظام«

سطح اجتماعي و فردي است، به صورتي كه قوانيني كه بايد فرد را هدايت كنند، 
هايي كه شايسته تشويق هستند و خصوصياتي كه اليق گسترش در زندگي هستند،  ارزش

 .  »تعيين شوند
تصميم اخالقي را به عنوان ) 84: 1990باخ و رابين،  به نقل از ريدن( 3جونز  
كند كه هم از نظر وجداني و هم از نظر قانوني براي بخش  معرفي مي ميمي تص

اين اصول فراتر از قانون هستند و راهنماي حل . بزرگي از جامعه قابل قبول است
اخالق به . باشند مسائل وجداني با رعايت انصاف و راه حل درست و به حق مي

با اين . كند لسفه اخالقي توجه ميقوانين و استانداردهاي هدايتيِ مربوط به قوانين ف
مند چگونگي اجراي استانداردهاي اخالقي در  اخالق بازاريابي مطالعه نظام"نگاه، 

  . 5)17: 2005مورفي و ديگران، ( "بازاريابي است 4تصميمات، رفتار، و پيشنهادهاي
  گيري اخالقي فرايند تصميم

در اين . كنند تمركز ميگيري اخالقي بر تفكر شناختي افراد  هاي تصميم الگو  
 است 6گيري غالباً به صورت يك فرايند پردازش شناختيِ متوالي ها، تصميم الگو

هاست  گيري اخالقي مدت شيوة فرايند شناختي در تصميم. 7)2005پارك و استول، (
 8موردي ـ الگوي اقتضايي )1991(جونز . باشد مورد توجه دانشمندان مي

  و ) 1983( 9ن را بر اساس الگوي رستگيري اخالقي در سازما تصميم
                                                                                                                   
1- De George  
2- Hoffman et.al 
3- Jones 
4- Propositions 
5- Murphy et.al  
6- Sequential Cognitive Process 
7- Park and Stoel 
8- Issue - Contingent Model 
9- Rest 
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در . اي طراحي كرده است ، به صورت يك الگوي چهار مرحله)1958( 1كهلبرگ
: شود كه عبارتند از گيري اخالقي چهار مرحله طي مي اين الگو براي انجام تصميم

ادراك اخالقي، قضاوت اخالقي، تمايل اخالقي و انجام عمل اخالقي كه در ادامه 
  .ودش تشريح مي

ادراك اخالقي به تشخيص فرد از يك مفهوم اخالقي گفته  :ادراك اخالقي -1
اتيا و (هاي اخالقي است  گيري ادراك اخالقي عامل محرك تمام تصميم. شود مي

گيري اخالقي، فرد  در هنگام درگير شدن در فرايند تصميم). 613: 1999، 2ديگران
به نقل (به تعبير رست  ).1986، 3ويتلهانت و (بايد يك مسأله اخالقي را درك كند 

 5شود، حساسيت اخالقي ، عاملي كه منجر به ادراك اخالقي مي)3: 1994 ،4از شاوب
توانايي تشخيص اين كه آيا يك موقعيت "حساسيت اخالقي يعني . است 5اخالقي

  ). 3: 1994شاوب، ( "خاص داراي محتواي اخالقي هست يا خير؟
يك موضوع اخالقي را درك كرد، در  پس از اين كه فرد :قضاوت اخالقي -2

تشخيص فرد در مورد اين كه چه رفتاري درست يا غلط . كند مورد آن قضاوت مي
واسكوئز و ). 877: 1990، 6ريدنباخ و رابين(شود  است، قضاوت اخالقي ناميده مي

اظهار داشتند كه هرگاه فرد ).  2001، 8به نقل از تساليكيس و ديگران( 1995 7كارا
در مورد خوب و بد (كند  د راه درست يا غلط انجام كاري قضاوت ميدر مور

قوانين يا اصول، . دهد ، اين كار را برمبناي نوعي استاندارد انجام مي)كند قضاوت مي
قضاوت اخالقي پيچيدگي . كنند عواملي هستند كه به عنوان راهنماي رفتار عمل مي

يش از يك نظريه فلسفي در قضاوت تواند از يك يا ب گيرنده مي تصميم. زيادي دارد
هاي خاصي كه براي قضاوت انتخاب  ها و فلسفه تعداد فلسفه. خود استفاده كند

از آنجا كه فرد ممكن است . شوند، حاصل رشد اخالقي فرد و محيط او است مي
تر را در يك مسأله اخالقي خاص به كار برد، اين احتمال وجود  يك فلسفه يا بيش

                                                                                                                   
1- Kohlberg 
2- Attia 
3- Hunt and Vitell  
4- Shaub 
5- Ethical sensitivity  
6- Robin and Reidenbach 
7- Vasquez and Kara 
8- Tsalikis  
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هاي  اگر فرد فلسفه. برد تضاد ايجاد شود هايي كه به كار مي فهدارد كه بين فلس
مختلفي را به كار گيرد و همه يك نتيجه و تصميم را براي او ايجاد نكنند، بايد راهي 

ها بگويد كه يك سري  يعني اگر يكي از اين فلسفه. را براي حل اين تضاد پيدا كند
ارگرفته، بگويد همان اعمال اعمال غيراخالقي هستند و فلسفه ديگري كه به ك

اين . ها پيدا كند اخالقي هستند، فرد بايد راهي براي ايجاد سازگاري بين اين تفاوت
هاي  دهد يكي از فلسفه افتد كه فرد تشخيص مي امر غالباً به اين صورت اتفاق مي

خاصي كه انتخاب كرده است واقعاً براي استفاده در مورد مسأله جاري مناسب 
اين استدالل از جمله . كند نظر مي براين، از عمل به فلسفه يادشده صرفبنا. نيست

تمركز بر ) 2ها و  يك ضرورت نسبت به ديگر ضرورت) 1 :شامل اولويت دادن به
به احتمال زياد، (نفعان ديگر هم مي شود  نفعان نسبت به ذي حقوق يك گروه از ذي
با چشم ). كند ، بيشتر تأكيد مينفعاني كه به آنها تعلق دارد فرد بر حقوق گروه ذي

اند و به مسأله  هايي كه باقي مانده پوشي از يك استدالل، مسأله بر اساس ديگر فلسفه
نهايتاً، براي اين كه يك . اخالقي مورد بررسي مربوطند، مورد ارزيابي قرار مي گيرد

اوت هاي اخالقي كه فرد در قض تصميم، اخالقي ارزيابي شود، بايد با تمام فلسفه
خود به كار گرفته سازگار باشد تا بتواند توسط تصميم گيرنده اجرا شود يا بايد از 

تساليكيس و (شود، چشم پوشي گردد  ها مي آنچه كه باعث عدم سازگاري بين فلسفه
 ).2001ديگران، 

شود كه فرد پس از  داري گفته مي تمايل اخالقي به رفتار جهت :1تمايل اخالقي -3
القي، براساس رشد شناختي اخالق خود، نسبت به آن گرايش پيدا انجام قضاوت اخ

دهي به اين تمايل براي حل يك  شكل). 1157: 1997، 2استريت و ديگران(كند  مي
هاي مختلف براي حل آن مسأله، و انتخاب  مسأله اخالقي، شامل بررسي گزينه

نه انتخاب شده گزي. شود كه فرد تمايل بيشتري براي عمل به آن دارد اي مي گزينه
. آليِ فرد در مورد مسأله اخالقي كامالً سازگار نباشد ممكن است با ديدگاه ايده

بنابراين، تمايل فرد به عمل كردن يا عمل نكردن براساس قضاوت اخالقيِ خودش، 
 3هاي غيراخالقي هاي اخالقي در مقابل ارزش كارگيري ارزش تمايل او را نسبت به به

                                                                                                                   
1- Moral Intention 
2- Street et al 
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عبارت ديگر، يك گزينه خاص بر اساس نتايج قضاوت به  .دهد نشان مي 1غيراخالقي
شود و فرد تمايل خود را براي عمل به اين گزينه شكل  اخالقي فرد، انتخاب مي

دانند  دهد چرا افراد برخالف اين كه مي اين همان دليلي است كه نشان مي. دهد مي
 ). 269: 1998 ،2مالهوترا و ميلر(دهند  رفتاري غيراخالقي است، آن را انجام مي

گيري اخالقي، انجام عمل  آخرين مرحله از فرايند تصميم :انجام عمل اخالقي -4
: 1997 ،3استريت و ديگران(گيري است  اي سازگار با مراحل قبلي تصميم به گونه

باشد  مبناي انجام يك عمل اخالقي، تمايل اخالقي فرد نسبت به آن مي). 1159
  ).  9: 1986 ،4هانت و ويتل(

  گيري اخالقي فردي در تصميم 5اخالق فلسفهنقش 
هاي شخصي بخشي از اعتقادات متعددي است كه افراد آگاهانه يا  ارزش 

ها به وسيله محتوايشان از  ارزش. كنند ناآگاهانه در مورد دنياي خود حفظ مي
دهند كه باعث ترجيح شكل خاصي  شوند و عقايدي را پوشش مي يكديگر جدا مي

ها مبناي قضاوت  ارزش. شوند هاي رفتاري مي بر ديگر گزينه) صافمثل ان(از رفتار 
، 6داگالس، ديويدسون و شوارتز(كنند  اخالقي را فراهم كرده و آن را هدايت مي

گيري اخالقي تأثير دارند مفاهيم يا  هاي شخصي كه بر تصميم ارزش ).104: 2001
باورهايي در مورد اهداف مطلوب يا رفتارهايي هستند كه در يك موقعيت خاص در 

كنند و نسبت به هم اهميت نسبي  انتخاب يا ارزيابي يك رفتار، فرد را راهنمايي مي
ممكن . كند راي خود حفظ ميهاي مختلف ب هايي را با اهميت هر فردي ارزش. دارند

. است يك ارزش خاص براي يك فرد خيلي مهم باشد، اما براي ديگري مهم نباشد
هاي ديگر  ، ايدئولوژي اخالقي فرد را در ميان ارزش7اخالق بازاريابي نظريه عمومي

؛ به نحوي كه هنگام يك )142: 2006 ،8استينهات و ون كنهو(داند  او در اولويت مي

                                                                                                                   
1- Non-ethical   
2- Malhotra and Miller 
3- Street et.al 
4- Hunt and Vitell 
5- Ethical Philosophy 
6- Douglas et.al  
7- General Theory of Marketing Ethics 
8- Steenhaut and Van Kenhove 
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تر باشند، اين  هاي اخالقي خود آگاه اخالقي، هرچه افراد از فلسفهگيري  يك تصميم
به عبارت ديگر، فرد تحت . گذارد بيشتري بر تصميم اخالقي آنها ميها تأثير  فلسفه

مثالً . گيرد است، قرار مي سازيِ خود آموخته  اي كه در فرايند اجتماعي تأثير فلسفه
سيستم آموزشي، تعليمات و  هاي اجتماع، تحصيالت رسمي، خانواده، گروه

سمينارهاي مربوط به اخالق بر باورهاي اخالقي و رفتار اخالقي افراد تأثير 
غيراخالقي آنها تأثير   / هاي فرهنگي افراد نيز بر رفتار اخالقي البته، زمينه. گذارند مي

 ).1985:90، 1فرل و گرشام(گذار است  
ررسي استانداردهاي اخالقيِ گيري اخالقي بدون ب ايجاد يك چارچوب تصميم 

ترين  اي از آنجا كه پايه. شود، غيرممكن است اصولي كه از فلسفه اخالقي ناشي مي
رويكرد به اخالق براساس فلسفه اخالقي است، فرض براين است كه بازاريابان 

. دهند قوانين و مقررات مربوط به رفتار اخالقي را بر اساس فلسفه اخالقي شكل مي
گيري اخالقي  انه يا ناآگاهانه، از مفروضات فلسفي به عنوان مبناي تصميمافراد، آگاه

ها و اصولِ حاكم بر  در ادبيات بازاريابي تأثير فرهنگ و ارزش. كنند خود استفاده مي
فلسفه اخالقي . گيري فردي بسيار مطرح شدهاست گروه كاري بر فرايند تصميم

. گيرند برمبناي آن شكل مي اي است كه همه مطالعات اخالقي اساس و پايه
  فرل و گرشام،(گذارند  گيري اخالقي افراد تأثير مي هاي اخالقي بر تصميم فلسفه
1985 :88(.   

گرايي  گرايي و نتيجه هاي اخالقي، مفروضات اخالقي را به دو دسته وظيفه فلسفه 
. هستند هاي اخالقيِ متفاوت اين دو رويكرد مبناي رفتارها و قضاوت. كنند تقسيم مي

. كند گرايي، ارزش اخالقي رفتار را براساس نتايج كلي آن مشخص مي فلسفه نتيجه
تواند  گرا مي گويد ارزيابي نتيجه اخالق بازاريابي در اين مورد مي نظريه عمومي

دهد از قضاوت  مستقيماً بر تمايل رفتاري افراد تأثير بگذارد و به فرد اجازه مي
. در جهت كسب يا اجتناب از بعضي نتايج انكار كنداخالقي عبور كند يا آن را 

سازد  اين امر روشن مي. تواند به دليل كسب بعضي نتايج رخ دهد بنابراين، رفتار مي
. هاي اخالقي افراد با تمايالت يا رفتار واقعي آنها تفاوت دارد كه چرا گاهي قضاوت

                                                                                                                   
1- Ferrell and Gresham 
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بايد براساس نتايج تواند و  گراها عقيده دارند كه قضاوت هاي اخالقي مي نتيجه
گرايي دارند توجه به  از طرف ديگر، كساني كه فلسفه وظيفه. حاصل از عمل باشد

كنند و استفاده از نتيجه براي قضاوت اخالقي در مورد  نتايج را به طور صريح رد مي
به جاي اين كار، آنها بر قوانين و مقررات . دانند يك عمل را نادرست مي

ند و اين كه در مورد اين قوانين، استثنائات يا بسيار كم كن شمول تمركز مي ن جها
دو  1980در سال  2فورسيت). 1998، 1بارنت و ديگران(يا اصالً وجود ندارند  است 

را مطرح كرد كه منطبق بر ) 4و اقتضاگرايي 3گرايي آل ايده(بعد اساسي فلسفه اخالقي 
  . گرايي است گرايي و نتيجه وظيفه

حاكي از عقيده راسخ يك فرد نسبت به اين است كه قضاوت گرايي  آل ايده 
اخالقي از نظر وجداني بايد كامالً بر اساس اصول، هنجارها و قوانين اخالقي صورت 

اصول، هنجارها و قوانين اخالقي هميشه، ) 1: گرا عقيده دارند كه آل افراد ايده. گيرد
) 2و  )2005استول،  پارك و(هاي مختلف، صادق هستند  بدون توجه به موقعيت

داگالس، ديويدسون و شوارتز، (پذير است  آسيب رساندن به ديگران هميشه اجتناب
2201 :105.( 

از سوي ديگر، اقتضاگرايي ميزاني است كه فرد قوانين اخالقي جهاني را براي  
از نظر اقتضاگرايان تمام استانداردهاي اخالقي به . كند تر رد مي »مقتضي«اخذ تصميمِ 

معه و فرهنگ و ماهيت وضعيت و نتايج بستگي دارد و تفسيرهاي زيادي براي جا
 ).105: 2001داگالس، ديويدسون و شوارتز، (نگرش به موضوع اخالقي وجود دارد 

براساس ديدگاه اقتضاگرايي اخالقي، امكان ارائه تعريف براي رفتار درست و غلط 
طور واضح درست و يا غلط ارزيابي توان رفتار را به  وجود ندارد و بنابراين، نمي

  .كرد
گرايي به طور مثبت و اقتضاگرايي به  آل دهند كه ايده هاي تحقيقات نشان مي يافته 

شده اخالق،  گرايي، قضاوت اخالقي، اهميت ادراك هنجارهاي وظيفه: طور منفي بر
متضادي به نظر فورسيت اينها مفاهيم . مسؤوليت اجتماعي، و تمايل رفتاري تأثير دارد

                                                                                                                   
1- Barnett et al.   
2- Forsyth 
3- Idealism 
4- Relativism 
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نيستند، بلكه مفاهيم مستقلِ اعتقادي هستند و افراد هر دو بعد اين فلسفه را به كار 
در مورد » غيرخودخواهانه«گرايي بر مالحظات  آل به عبارت ديگر، ايده. گيرند مي

 كند كند، در حالي كه اقتضاگرايي بر بهترين گزينه تمركز مي ديگران تمركز مي
  ). 2005پارك و استول ، (

اخالقي  هاي تصميمگرايي و اقتضاگرايي قدرت خود در شكل دادن به  آل ايده 
افراد  ).755: 1993، 1ويتل و ديگران(اند  مربوط به كسب و كار را به اثبات رسانيده

تري از خود  داري بيش گرايي باال و اقتضاگرايي پائين، صداقت و امانت آل با ايده
ها را  ق و مسئوليت اجتماعي در موفقيت سازماناين افراد تأثير اخال. دهند نشان مي

به طور كلي، جايگاهي كه فرد نسبت به اين دو . كنند تر از اقتضاگرايان تلقي مي مهم
  .گذارد دهد تأثير مي كند بر قضاوت اخالقي كه انجام مي مفهوم پيدا مي

دبيات نظري در راستاي پاسخ به سؤال دوم تحقيق و با توجه به توضيحات ارائه شده در ا
گيري اخالقي، فرضيه اول تحقيق به صورت زير  در مورد فلسفه اخالقي و فرايند تصميم

  : گردد مطرح مي
  

  .گيري اخالقي رابطه دارد فلسفه اخالق فردي با فرايند تصميم :فرضيه اول
گراتر باشند،  آل رود كه هرچه افراد ايده براساس ادبيات تحقيق، انتظار مي 

گرايي با فرايند  آل به عبارت ديگر، ايده. تري اتخاذ نمايند اخالقي هاي تصميم
اين فرضيه، به شش . اخالقي رابطه مستقيم و با اقتضاگرايي رابطه معكوس دارد

  . گردد فرضيه فرعي تبديل مي
  

  .گرايي با ادراك اخالقي رابطه مثبت دارد آل ايده :1-1فرضيه فرعي 
  . با قضاوت اخالقي رابطه مثبت دارد گرايي آل ايده :1-2فرضيه فرعي 
  . گرايي با تمايل اخالقي رابطه مثبت دارد آل ايده: 1-3فرضيه فرعي

  . اقتضاگرايي با ادراك اخالقي رابطه منفي دارد :1-4فرضيه فرعي 
  . اقتضاگرايي با قضاوت اخالقي رابطه منفي دارد :1-5فرضيه فرعي

  .خالقي رابطه منفي دارداقتضاگرايي با تمايل ا :1-6فرضيه فرعي 

                                                                                                                   
1- Vitell et. al 
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  مسأله 1شدت اخالقي
آيد كه رفتار آزادانة فرد بتواند به ديگران  به وجود مي  مسأله اخالقي هنگامي 

شدت اخالقي ادراك شده  ).2002، 2مسترز و سوليموسي(آسيب يا سود برساند 
شود و  توسط يك فرد به ادراك او از خصوصيات خاص موضوع اخالقي مربوط مي
. گذارد مستقيماً بر چگونگي ادراك او از مسأله اخالقي در يك موقعيت تأثير مي

عقيده دارد كه مسائل اخالقي در  )2002به نقل از مسترز و سوليموسي، ( 3جونز
دت اخالقي نه تنها بر تشخيص مسأله اخالقي، بلكه بر ميزانِ شدت متفاوتند و ش

شود  احتمال قضاوت اخالقي و ميزاني كه رفتار افراد با اين قضاوت سازگار مي
ادراك «به عبارت ديگر، مجموعه مراحل فرايند . گذارد نيز تأثير مي) تمايل اخالقي(

گيرند  تحت تأثير شدت اخالقي قرار مي» تمايل اخالقي ـقضاوت اخالقي  ـ اخالقي
به تعبير جونز، اگر شدت اخالقي يك موقعيت ضعيف باشد، فرد به  ).2003فيشر، (

به عبارت ديگر، . كند آن موقعيت به عنوان يك وضعيت با محتواي اخالقي نگاه نمي
دت اخالقي گيرد كه فرد درگير موضوع اخالقي با ش تمايل اخالقي وقتي شكل مي

نيز دريافت كه  )2004( 5موريس ).1156: 1997، 4استريت و ديگران(زياد باشد 
شدت اخالقي ادراك شده به طور معناداري بر قضاوت اخالقي افراد تأثير 

 : گردد بنابراين، دومين فرضيه به صورت زير مطرح مي. گذارد مي
 

  .ابطه مثبت داردگيري اخالقي ر شدت اخالقي با فرايند تصميم :فرضيه دوم
  

گيري اخالقي، اين فرضيه به سه فرضيه فرعي تبديل  با توجه به مراحل تصميم
  . گردد مي

  
  .شدت اخالقي با ادراك اخالقي رابطه مثبت دارد :2-1فرضيه فرعي

  .شدت اخالقي با قضاوت اخالقي رابطه مثبت دارد: 2-2فرضيه فرعي 
  . قي رابطه مثبت داردشدت اخالقي با تمايل اخال :2-3فرضيه فرعي 

                                                                                                                   
1- Ethical Intensity 
2- Solymossy and Masters 
3- Jones 
4- Street et al. 
5- Morris 
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رود فلسفه اخالقي فردي نيز بر شدت  اخالقي، انتظار مي  با توجه به تعريف فلسفه  
گرا هستند، از آنجا كه  آل به عبارت ديگر، افرادي كه ايده. اخالقي تأثير بگذارد

دانند، احتماالً مسائل اخالقي  ترين آسيب را براي ديگران غيرمجاز مي حتي كوچك
كنند و مسائل اخالقي از  تري نسبت به افراد اقتضاگرا درك مي بيش را با شدت
  . گيرد بر اين اساس، فرضيه سوم تحقيق شكل مي. شدت بيشتري دارند ها نديدگاه آ

  .فلسفه اخالق فردي با شدت اخالقي مسأله رابطه دارد :فرضيه سوم
زير تبديل با توجه به دو بعد فلسفه اخالقي، اين فرضيه به دو فرضيه فرعي   
  . گردد مي

  .گرايي با شدت اخالقي مسأله رابطه مثبت دارد آل ايده :3-1فرضيه فرعي
  . اقتضاگرايي با شدت اخالقي مسأله رابطه منفي دارد :3-2فرضيه فرعي

 يعني ؛كند حمايت مي» تعهد اجتماعي« اصلاسالم از عالوه بر مطالب گفته شده،   
به و هر نحو ديگر با دادن زكات  بايداند و  وادهمسلمانان از يك خانهمه عقيده دارد 

كنند  اي پيروي مي هفچون از فلس ؛گرا هستند آل پيروان اسالم ايده. كمك كنند هم
گيري بسيار دقيق باشند و مطمئن باشند كه  خواهد هنگام تصميم از آنها مي كه

دارد و اين، آنها را  آسيب را براي ديگرانترين  پيامدهاي عملكردشان كم
اخالق  نظامدر موجب مي شود  هواداري اكيد از قوانين اسالم. كند گراتر مي آل ايده

كورنول و (شوند گر تقويت  و معيارهاي هدايت ييگرا هنجارهاي وظيفه ،فردي
از آنجا اكثر قريب به اتفاق ايرانيان مسلمان هستند، جهت پاسخ به . 1)2005ديگران، 

  :گيرد يق، فرضيه چهارم شكل ميسؤال اول تحق
  .گرا هستند آل تر فروشندگان اين تحقيق، ايده بيش :فرضيه چهارم

  تحقيق الگوي مفهومي
  الگوي 1991در سال ) 1154؛ 1997به نقل از استريت و همكاران، (جونز 

مبناي اين الگو، تمركز بر . گيري اخالقي را طراحي كرد موردي تصميم ـاقتضايي  
گونه  اين الگو، همان. گيري اخالقي بوده است اخالقي بر فرايند تصميمتأثير شدت 

                                                                                                                   
1- Cornwell et al.  
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ادراك (تشخيص مسأله اخالقي : كه قبالً اشاره شد، شامل چهار مرحله است
گيري تمايل اخالقي و نهايتاً درگيرشدن در  ، انجام قضاوت اخالقي، شكل)اخالقي

قي به طور مستقيم گيري اخال در اين الگو هريك از مراحل تصميم. عمل اخالقي
تحقيق حاضر، الگوي جونز را به عنوان مبناي . تحت تأثير شدت اخالقي قرار دارد

البته الزم به ذكر است كه به دليل اين كه . گيري اخالقي درنظر گرفته است تصميم
سنجش رفتار اخالقي مستلزم انجام تحقيق متفاوتي است، فقط سه مرحله ابتدايي از 

مورد ) يعني ادراك، قضاوت، و تمايل اخالقي(موردي جونز ـ الگوي اقتضائي 
  . بررسي قرار گرفته است

و  2گرايي آل ايده  (اخالقي فلسفه دو بعد اساسي 1980در سال  1هم چنين، فورسيت  
گرايي و  آل ايده. گذارند را مطرح كرد كه بر ادراك اخالقي تأثير مي) 3اقتضاگرايي

تصميمات اخالقي مربوط به كسب و كار نشان اقتضاگرايي قدرت خود را در 
  .اند داده

موردي جونز و نظريه فورسيت، الگوي مفهومي اين تحقيق  ـ با تلفيق الگوي اقتضائي
عالوه بر اين، تحقيق حاضر رابطه ميان فلسفه اخالقي فرد و شدت . شكل گرفته است

  . اخالقي مسأله را نيز مورد آزمون قرار داده است
همان طور كه در اين الگو . دهد ي مفهومي تحقيق را نشان ميالگو 1شكل   

مشخص شده است، فلسفه اخالقي افراد بر ادراك آنها از اهميت مسأله اخالقي 
هم چنين، فلسفه اخالقي، بر تمامي مراحل فرايند . مؤثر است) شدت اخالقي(

ي كه افراد ، ميزان)1991(براساس الگوي جونز . گيري اخالقي تأثيرگذار است تصميم
گيري  تلقي كنند، بر مراحل مختلف تصميم) شديد(يك مسأله اخالقي را مهم 
تحقيق شكل  هاي هبراساس الگوي مفهومي، فرضي. اخالقي آنها مؤثر خواهد بود
  . گرفته و در تحقيق آمده است

   

                                                                                                                   
1- Forsyth 
2- Idealism 
3- Relativism 
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  تحقيق الگوي مفهومي .1شكل 
 شناسي تحقيق روش

ابزار سنجش متغيرهاي اين تحقيق . اين تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است  
سؤال در قالب  15در اين پرسشنامه . است شده  پرسشنامه استانداردي است كه بومي

شامل هفت سؤال ( 1اي ليكرت براي سنجش فلسفه اخالقي بازاريابان طيف پنج گزينه
اين . طرح شده است) گرايي و هشت سؤال در مورد اقتضاگرايي آل در مورد ايده

) 1994، 2سينگهاپاكدي و همكاران(توسط فورسيت ارائه شد  1980مقياس در سال 
سي و مطالعه اين مقياس و طبق نظر خبرگان، پس از برر. سؤال است 20كه شامل 
پرسشنامه به علت عدم انطباق با شرايط فرهنگي حاكم بر ايران  هاي البرخي سؤ

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي مقياس . تعديل و تعدادي نيز حذف شدند
اه به همر) سناريو(چهار داستان . باشد مي 815/0و اقتضاگرايي  773/0گرايي  آل ايده
اي  گويي، بر اساس طيف سه گزينه كه براي افزايش دقت و سهولت پاسخ(سؤال  12

نيز براي سنجش ادراك، قضاوت و تمايل اخالقي بازاريابان ) ليكرت تنظيم شدند
روشي است كه به خوبي شكل گرفته و ) سناريو(استفاده از داستان . طراحي گرديد

. 3)2001پترسون، (رود  ابي به شمار مياخالقي بازاري هاي ابزار مناسبي در تحقيق
گيري  ها در واقع توضيح شرايط و موقعيتي هستند كه فرد بايد نحوه تصميم داستان

                                                                                                                   
1- Ethics Position Questionnaire (EPQ) Scale  
2- Singhapakdi et.al  
3- Patterson 

 گراييآلايده

 اقتضاگرايي

ادراك اخالقي

قضاوت

اخالقيتمايل

  شدت اخالقي

گيريفرايند تصميم فلسفه اخالقي



  41   .…بررسي رابطه بين فلسفه اخالق فردي

 

كند تا فرد  استفاده از داستان اين امكان را فراهم مي. خود را در آن موقعيت بيان كند
موقعيت  سازي اين ابزار هم چنين به شبيه. گيري را بهتر درك كند موقعيت تصميم

اتيا، (كند  تر مي گيري را واقعي دهندگان كمك كرده و موقعيت تصميم براي پاسخ
در سال  2در اين تحقيق شش داستان اخالقي كه دورنوف و تانكرسلي. 1)1999
، بررسي شد و از بين )2005، 3به نقل از مارتا و سينگهاپاكدي(طرح كردند  1975

در اين چهار داستان نيز، پس از آزمون . گرفتآنها چهار داستان مورد استفاده قرار 
اوليه پرسشنامه و به منظور سازگار نمودن آنها با فرهنگ و شرايط كاري كشور 

براي سنجش شدت اخالقي نيز يك سؤال طراحي . ايران، تغييراتي صورت گرفت
به  بايست گويان مي به طور كلي، پاسخ. شود شد كه بعد از هر داستان تكرار مي

مطرح شده در انتهاي هر داستان براساس عمل انجام شده در داستان پاسخ  هاي لسؤا
در . اند مذكور در ضميمه اين تحقيق ارائه گرديده) سناريوهاي(ها  داستان. دادند مي

متغيرهاي مستقل؛ ) گرايي و اقتضاگرايي آل شامل ايده(اين مقاله فلسفه اخالق فردي 
ادراك، : گيري اخالقي شامل فرايند تصميم كننده؛ و شدت اخالقي، متغير تعديل

 . قضاوت و تمايل اخالقي، متغيرهاي وابسته هستند
هايي هستند كه بين  اي شركت جامعه آماري اين تحقيق، فروشندگان حرفه  

هاي وزارت بازرگاني دوره آموزش  در مركز پژوهش 1383تا  1381سالهاي 
ن فروشندگان، بررسي فروشندگاني هدف از انتخاب اي. بودند  كاربردي فروش ديده

اند و مدتي اين فنون و  فروشندگي آشنا شده اي و علمي  است كه با اصول حرفه
اي محسوب  توان آنها را فروشندگان حرفه به اين ترتيب مي. اند مفاهيم را اجرا نموده

. نفر بوده است 300تعداد كل اعضاي قابل دستيابي اين جامعه در شهر تهران . كرد
طبق جدول كرجي و مورگان جمع . است گيري به صورت تصادفي انجام شده ونهنم

از بين ). 1386سكاران، ترجمه صائبي و شيرازي، (نفر انتخاب گرديد  169نمونه 
عدد به علت  6پرسشنامه بازگشت كه  143هاي ارسالي توسط پست تعداد  پرسشنامه

عدد باقي ماند، كه براي  137 نواقصي كه داشتند قابل استفاده نبودند و در نهايت

                                                                                                                   
1- Attia 
2- Dornoff and Tankersly 
3- Marta and Singhapakdi 
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 .تحليل تعداد قابل قبولي است

  ها تحليل توصيفي نمونه
 گويان پاسخ% 3/91. آقا هستند% 6/52گويان اين تحقيق خانم و  پاسخ% 4/47

 5تجربه كاري كمتر از  گويان پاسخبيشتر . اند تحصيالت كارشناسي و باالتر داشته
سال  15تا  11افراد بين % 4/12سال، و  10تا  6بين %  2/37. داشته اند%) 3/45با (سال 

درصد و  9/56سال با  30تا  20ترين فراواني به رده سني  بيش. سابقه كاري دارند
در ضمن . سال است 51درصد مربوط به رده سني باالتر از  9/2ترين فراواني با  كم

دهندگان جوان  در مجموع، عمده پاسخ. اند رصد نيز به اين سوال پاسخي ندادهد 1/5
دهندگان در آن به  نيز توزيع فراواني مربوط به نوع صنعتي كه پاسخ 1جدول . هستند

همان طور كه در اين جدول مشاهده . دهد حرفه فروشندگي اشتغال دارند را نشان مي
به فروش مواد غذايي، خدمات %) 5/52(دهندگان  شود، بيش از نيمي از پاسخ مي

  .مسافرتي و خدمات مهندسي اشتغال دارند
  صنعتنوع توزيع فراواني مربوط به  .1جدول 

فراواني درصد فراواني  هاگزينه
36/23 32 مواد غذايي
33/15 21 مسافرتيخدمات
87/13 19 خدمات مهندسي
41/12 17 اتومبيل
22/10 14 محصوالت دارويي
76/8 12 خدمات بيمه
76/8 12 نشريات
30/7 10 بدون پاسخ

100 137  جمع
  

 تحقيق هاي سؤالپاسخ به 

 تحقيق، از آمار استنباطي استفاده شده و هاي سؤالجهت پاسخ به در اين بخش،   
به جهت حفظ انسجام مطالب، ابتدا، فرضيه چهارم، كه در پاسخ به سؤال اول تحقيق 
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مربوط به هاي  هتحليل شده است و سپس ساير فرضيمطرح گرديده است، 
  . گيرند گويي به سؤال دوم تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار مي پاسخ

  فلسفه اخالقي فروشندگان جامعه اين تحقيق چيست؟  :سوال اول
همان طور كه قبال اشاره شد، جهت پاسخ به اين سؤال، فرضيه چهارم طراحي   

ضيه از آزمون نسبت و آزمون اختالف ميانگين استفاده براي آزمون اين فرگرديد و 
درصد   بيش از پنجاه) نفر 135(گرا  آل براساس نتايج اين آزمون، تعداد افراد ايده. شد

 .است) نفر 137(دهندگان  تعداد كل پاسخ
گرايي،  آل در متغيرهاي ايده گويان پاسخدهد كه  نشان مي 2هم چنين، جدول   

و . و در متغير اقتضاگرايي تقريبا در حد متوسط قرار دارند) 3(باالتر از حد متوسط 
از  12/3(تر از اقتضاگرايي  به مراتب بيش) 5از  16/4(گرايي  آل كه ميانگين ايده اين

دهندگان اين تحقيق به  گرايي مجموع پاسخ آل به عبارت ديگر، وجه ايده. است) 5
اين، فرضيه چهارم تحقيق، مبني بر بنابر .از وجه اقتضاگرايي آنهاست تر بيشمراتب 

  . گردد تأييد مي گويان پاسخگرا بودن  آل ايده
  )3عدد (آزمون معناداري اختالف ميانگين متغيرهاي مستقل از متوسط  .2جدول 

درجه  tآماره   داري سطح معني
  ميانگين انحراف معيار آزادي

00/0 5/24 134 55/0 16/4 گرايي آل ايده
075/0 8/1 134 76/0 12/3  اقتضاءگرايي

  
مراحل (تحقيق در مورد متغيرهاي وابسته تحقيق  گويان پاسخهم چنين، نظر   

همان طور . ارائه شده است 3در جدول ) گيري اخالقي فروشندگان فرآيند تصميم
ادراك، قضاوت و تمايل اخالقي، : در هر سه متغير گويان پاسخشود،  كه مشاهده مي

  . قرار دارند) 2(باالتر از حد متوسط 
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  * )2متوسط عدد (ميانگين متغيرهاي وابسته  .3جدول 
ميانگين انحراف معيار هاگزينه

59/0 26/2 ادراك اخالقي
45/0 31/2 قضاوت اخالقي
47/0 36/2 تمايل اخالقي   

 .اند تايي طراحي شده 3مربوط به متغيرهاي وابسته براساس طيف ليكرت هاي سؤال *

گيري اخالقي آنها را چگونه  فلسفه اخالقي فروشندگان، فرايند تصميم: سوال دوم
  دهد؟  تحت تاثير قرار مي

اصلي اول تا  هاي فرضيههمان طور كه قبالً اشاره شد، جهت پاسخ به اين سؤال،   
تحقيق با استفاده از   ، الگوي مفهوميها آنو براي آزمون تحقيق طراحي گرديد  سوم

هدف از استفاده از تحليل مسير در اين . روش تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفت
گيري  تحقيق اين است كه ميزان تاثير فلسفه اخالقي فروشندگان برفرآيند تصميم

هاي رگرسيون، و تحليل مسير، گسترش روش . ها مورد بررسي قرار گيرد اخالقي آن
در حقيقت، كاربرد رگرسيون چند متغيري در ارتباط با تدوين بارز الگوهاي علّي 

اين روش ها را در قالب همبستگي از ) 1382(سرمد و ديگران ). 1385هومن، (است 
  هدف از فن آماري تحليل مسير به. اند نوع توصيفي در كتاب خود مطرح نموده

در اين . اي از متغيرهاست ابط علّي بين مجموعهرو دست آوردن برآوردهاي كمي
يابد و به عنوان مسيرهاي متمايزي  تحليل روابط بين متغيرها در يك جهت جريان مي

مفاهيم تحليل مسير در بهترين صورت از طريق ويژگي عمده . شود در نظر گرفته مي
سازد،  ر ميآن يعني نمودار مسير كه پيوندهاي علّي احتمالي بين متغيرها را آشكا

تر يا معنادارتر هستند، و  كند كه كدام مسيرها مهم تحليل مسير بيان مي. شود تبيين مي
آنچه با . هاي علّي از پيش تعيين شده باشد تواند بيانگر موجه بودن فرضيه اين نيز مي
تحليل مسير . توان انجام داد، بررسي الگوي روابط بين چندين متغير است اين فن مي

بين متغيرها و كاربرد اين برآوردها به منظور  هاي لا برآورد مقدار اتصااساساً ب
در اين روش . دست آوردن اطالعاتي درباره فرايندهاي علّي زيربنائي سروكار دارد به

. شود براي هريك از متغيرها تعريف مي هايي لهپس از رسم روابط بين متغيرها، معاد
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گرفته است، به عنوان متغير وابسته در نظر هر متغيري كه تحت تأثير عواملي قرار 
تواند براي متغير ديگر،  متغير مذكور مي. شود اي برايش نوشته مي گرفته شده و معادله

روابط، رگرسيون چندگانه محاسبه  سپس بين تمامي. نقش متغير مستقل را ايفا كند
جود رابطه دار بودن ضريب بتاي حاصل از تحليل رگرسيون، بيانگر و معني. شود مي

در ضمن، خطاي استاندارد هر معادله رگرسيون، در صورتي كه . بين متغيرها است
محقق، بر متغير وابسته تأثير ذهن دهد كه عواملي خارج از  معنادار باشد، نشان مي

  ). 1385هومن، (شوند  نشان داده مي eاين عوامل در تحليل مسير با . گذارند مي
ي اين تحقيق به منظور انجام تحليل مسير در نظر متغيرهايي كه بر اساس الگو  

شدت اخالقي، ادراك اخالقي، قضاوت اخالقي و تمايل : اند عبارتند از گرفته شده
توضيح اين . اخالقي؛ كه ميزان ارتباط ميان آنها در جداول زير محاسبه گرديده است

فته شده، تمامي كه هرگاه يكي از متغيرهاي الگو، به عنوان متغير وابسته در نظر گر
گردند و  متغيرهاي باالدستي آن در الگوي تحقيق به عنوان متغيرهاي مستقل تلقي مي

  .گردد به اين ترتيب ميزان تأثير مستقيم و غير مستقيم عوامل محاسبه مي
  شدت اخالقي، به عنوان متغير وابسته ) الف
گرفته شده و در اين قسمت، شدت اخالقي به عنوان متغير وابسته در نظر   
به عنوان متغير ) كه متغيرهاي باالدستي آن هستند(گرايي و اقتضاگرايي  آل ايده

ضرايب اثر ميان اين متغير ها كه براساس الگوي اوليه . اند مستقل در نظر گرفته شده
  .نشان داده شده است 4تحقيق محاسبه گرديده است در جدول 

شدت اخالقي: تهمتغير وابس ـتحليل ضريب رگرسيون  .4جدول   
داري سطح معنيt آمارهبتاخطاي استاندارد

 006/0 532/0813/2مقدار ثابت
 00/0 105/0331/0982/3گراييآلايده

 805/0 076/0021/0248/0اقتضاگرايي
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داري براي ضريب بتا،  شود، سطح معني همان طور كه در جدول فوق مشاهده مي  
گرايي به طور مستقيم  آل بدين معنا كه ايده. گرايي معنادار است آل تنها در مورد ايده

دار بودن مقدار ثابت نشان  معني. گذارد بر شدت اخالقي تأثير مي 331/0و با ضريب 
محدوده تحقيق نيز بر شدت اخالقي فروشندگان عواملي خارج از / دهد كه عامل مي

اقتضاگرايي فروشندگان ) 1: توان گفت داري مي براساس سطح معني. گذارد تأثير مي
ه بفروشندگان اخالقي  شدت )2تأثير معناداري بر شدت اخالقي آنها نداشته است و 

  .پذيرد تأثير ميآنها گرايي  آل طور مستقيم از ايده
  ادراك اخالقي، به عنوان متغير وابسته ـ ب
جا، ادراك اخالقي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است و  در اين  
كه متغيرهاي باالدستي آن در الگوي (گرايي، اقتضاگرايي و شدت اخالقي  آل ايده

ضرايب اثر كه بر اساس الگوي اوليه . اند متغير مستقل تلقي شده) تحقيق هستند
  .اند نشان داده شده 5اند در جدول  تحقيق محاسبه گرديده

ادراك اخالقي: متغير وابسته ـتحليل ضريب رگرسيون  .5جدول   
 داري سطح معني t آماره بتاخطاي استاندارد

 003/0 008/3-495/0مقدار ثابت
 69/0 10/004/040/0گرايي آل ايده

 67/0 - 42/0-07/0035/0اقتضاگرايي
 00/0 08/034/085/3شدت اخالقي

        
داري براي ضريب بتا،  شود، سطح معني مشاهده مي 5همان طور كه در جدول   

بدين معنا كه شدت اخالقي، با ضريب . تنها در مورد شدت اخالقي معنادار است
دار بودن مقدار ثابت  معني. گذارد طور مستقيم بر ادراك اخالقي تأثير مي به 34/0

عواملي خارج از محدوده تحقيق نيز بر ادراك اخالقي تأثير /دهد كه عامل مينشان 
توان گفت كه ادراك اخالقي به طور  داري مي براساس سطح معني. گذارد مي

  .پذيرد مستقيم از شدت اخالقي تأثير مي
  



  47   .…بررسي رابطه بين فلسفه اخالق فردي

 

  قضاوت اخالقي، به عنوان متغير وابسته  ـ ج
گرايي،  آل وابسته و ايدهدر اين قسمت، قضاوت اخالقي به عنوان متغير   

به ) كه متغيرهاي باالدستي آن هستند(اقتضاگرايي، شدت اخالقي، و ادراك اخالقي 
ضرايب اثر كه براساس الگوي اوليه . اند عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده

  .اند نشان داده شده  6تحقيق محاسبه گرديده است در جدول 
قضاوت اخالقي: متغير وابسته ـتحليل ضريب رگرسيون  .6جدول   

 داري سطح معني t آماره بتاخطاي استاندارد
 00/0 391/0008/4مقدار ثابت

 032/0 074/0157/0632/0گرايي آل ايده
 131/0 -519/1-050/0127/0اقتضاگرايي
 036/0 065/0196/0115/2شدت اخالقي
 045/0 067/0179/0026/2 ادراك اخالقي

  
داري براي ضريب بتا،  شود، سطح معني مشاهده مي 6همان طور كه در جدول   

بدين معنا . گرايي، شدت اخالقي و ادراك اخالقي معنادار است آل تنها در مورد ايده
گرايي، هريك با ضرايبي كه در جدول  آل كه ادراك اخالقي، شدت اخالقي و ايده

دار بودن مقدار ثابت  معني. رندگذا مشخص شده است، بر قضاوت اخالقي تأثير مي
عواملي خارج از محدوده تحقيق نيز بر قضاوت اخالقي تأثير / دهد كه عامل نشان مي

توان گفت كه قضاوت اخالقي به طور  داري مي براساس سطح معني. گذارد مي
  .پذيرد گرايي تأثير مي آل مستقيم از ادراك اخالقي، شدت اخالقي، و ايده

  تمايل اخالقي، به عنوان متغير وابسته ـد 
در اين قسمت، تمايل اخالقي به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي باالدستي آن به   

ضرايب اثر آن كه براساس الگوي . اند عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده
  .اند نشان داده شده 7اوليه تحقيق محاسبه گرديده است در جدول 
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تمايل اخالقي: متغير وابسته ـتحليل ضريب رگرسيون  .7جدول   

 داري سطح معني t آماره بتاخطاي استاندارد 
 009/0 314/067/2مقدار ثابت

 727/0 -023/0350/0-056/0گرايي آل ايده
 045/0 571/1-256/0-038/0اقتضاگرايي
 046/0 045/0128/0938/1شدت اخالقي
 00/0 067/0658/0238/10 قضاوت اخالقي

 

داري براي ضريب بتا،  شود، سطح معني مشاهده مي 7همان طور كه در جدول   
بدين معنا . تنها در مورد قضاوت اخالقي، شدت اخالقي، و اقتضاگرايي معنادار است
گردد به طور  كه قضاوت اخالقي و شدت اخالقي، هريك با ضرايبي كه مشاهده مي

منفي بودن ضريب بتا مربوط به . گذارند تأثير ميمستقيم بر تمايل اخالقي 
دهد كه اقتضاگرايي به طور مستقيم و معكوس با تمايل اخالقي  اقتضاگرايي نشان مي

گردد تمايل فرد براي انجام  به عبارت ديگر، اقتضاگرايي افراد باعث مي. رابطه دارد
عواملي / كه عامل دهد دار بودن مقدار ثابت نشان مي معني. عمل اخالقي كاهش يابد

براساس سطح  .گذارد خارج از محدوده تحقيق نيز بر تمايل اخالقي تأثير مي
اخالقي،  قضاوتطور مستقيم از ه اخالقي ب تمايلتوان گفت كه  داري مي معني

  .پذيرد اقتضاگرايي تأثير مي ، وشدت اخالقي
 الگوي نهايي تحليل مسير

. ارائه شده است 2با ترسيم روابط معنادار، الگوي نهايي تحقيق به صورت شكل   
 8تحليل مسير در جدول تاثيرگذاري متغيرها بر هم با استفاده از مجموعه نتايج 

   .شود ميمشاهده 
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)حاصل از تحليل مسير(روابط بين متغيرهاي تحقيق  .2شكل   
    

   

e

e

e

شدت مسأله اخالقي
 سأله اخالقي 

34/0

179/0

658/0

  257/0

257/0 

گراييآلايده اقتضاگرايي
e 

e

e

  331/0

256/0- 

242/0

ادراك اخالقي

قضاوت اخالقي

تمايل اخالقي



 تحليل ضرايب مسير . 8جدول 

 

ف
ردي

 

 تأثير متغيرها بر يكديگر
مقدار تأثير 
 مستقيم

جمع تأثير غيرمستقيم
 كل  * مقدار مسير تأثير

مجموع تأثيرات
 غيرمستقيم

 11/0 11/0 11/0 ادراك اخالقي ـشدت اخالقي  ـگرايي  آل ايده 0 گرايي بر ادراك اخالقي آل ايده 1
2 

 157/0 گرايي بر قضاوت اخالقي آل ايده
 02/0 قضاوت اخالقي ـادراك اخالقي  ـشدت اخالقي  ـگرايي  آل ايده

085/0 242/0 
 065/0 قضاوت اخالقي ـشدت اخالقي  ـگرايي  آل ايده 3
4 

 0 اخالقيگرايي بر تمايل  آل ايده
 042/0 تمايل اخالقي ـشدت اخالقي  ـگرايي  آل ايده

188/0 188/0   043/0 تمايل اخالقي ـقضاوت اخالقي  ـشدت اخالقي  ـگرايي  آل ايده 5
 103/0 تمايل اخالقي ـقضاوت اخالقي  ـگرايي  آل ايده 6
 0 0 331/0 -- 331/0 گرايي بر شدت اخالقي آل ايده 7
 0 0 0 ‐‐ 0 اقتضاگرايي بر ادراك اخالقي 8
 0 0 0 ‐‐ 0 اقتضاگرايي بر قضاوت اخالقي 9
 -0 0 256/0 -- -256/0 اقتضاگرايي بر تمايل اخالقي 10



ف
ردي

 

 تأثير متغيرها بر يكديگر
مقدار تأثير 
 مستقيم

جمع تأثير غيرمستقيم
 كل  * مقدار مسير تأثير

مجموع تأثيرات
 غيرمستقيم

 0 0 0 -- 0 اقتضاگرايي بر شدت اخالقي 11
 0 0 34/0 -- 34/0 شدت اخالقي بر ادراك اخالقي 12
 061/0 061/0 257/0 قضاوت اخالقي ـادراك اخالقي  ـشدت اخالقي  196/0 شدت اخالقي بر قضاوت اخالقي 13
 128/0 128/0 257/0 تمايل اخالقي ـقضاوت اخالقي  ـشدت اخالقي  128/0 شدت اخالقي بر تمايل اخالقي 14
 0 0 179/0 -- 179/0 ادراك بر قضاوت اخالقي 15
 0 0 658/0 -- 658/0 اخالقي تمايلقضاوت بر  16
گرايي بر ادراك اخالقي به صورت زير محاسبه  آل براي مثال، تأثير ايده. گردد تأثير غير مستقيم از ضرب ضرايب بتاي عوامل تشكيل دهنده مسير حاصل ميمقدار * 
 :گردد مي

 11/0=  34/0) شدت اخالقي، ادراك اخالقي( × 331/0) گرايي، شدت اخالقي آل ايده:  (گرايي، شدت اخالقي، ادراك اخالقي آل ايده: مسير
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  توضيح روابط بين متغيرهاي تحقيق
گرايي فروشندگان با شدت  آل شود، ايده مشاهده مي 2همان طور كه در شكل   

شوند  اي كه با آن روبرو مي اخالقي و قضاوت اخالقي آنها؛ و شدت اخالقي مسئله
. گيري اخالقي فروشندگان رابطه دارد به طور مستقيم با سه مرحله فرايند تصميم

فروشندگان نيز به طور مستقيم و معكوس با تمايل اخالقي آنها رابطه اقتضاگرايي 
  . دارد
ادراك با قضاوت و قضاوت با (گيري اخالقي  رابطه مثبتي كه بين مراحل تصميم  

. دهد شود، توالي و همبستگي اين مراحل را نشان مي مشاهده مي) تمايل اخالقي
دهد كه  يري اخالقي نيز نشان ميگ رابطه مستقيم ميان شدت اخالقي و مراحل تصميم

رابطه . گيرند تري مي كه افراد مسأله اخالقي را شديد بدانند، تصميم اخالقي هنگامي
گرا، مسائل  آل دهد كه افراد ايده گرايي با شدت اخالقي نشان مي آل مستقيم ايده

هم ). دانند و مهم مي  اخالق را جدي(كنند  ي درك ميتر بيشاخالقي را با شدت 
دهد كه افراد  گرايي و قضاوت اخالقي نشان مي آل نين، رابطه مستقيم ميان ايدهچ

گرا، از آنجا كه اصول و ارزشهاي مشخص اخالقي را در ذهن دارند، رفتار  آل ايده
اما، . كنند گرايي خود، تشخيص داده و قضاوت مي آل اخالقي را براساس اصول ايده

رايي با تمايل اخالقي، كه همان تمايل به انجام گ آل نكته قابل تأمل اين است كه ايده
از (عمل براساس قضاوت اخالقي است، رابطه مستقيم ندارد و به صورت غيرمستقيم 

در مقابل، . گذارد بر تمايل اخالقي تأثير مي) طريق شدت اخالقي و قضاوت اخالقي
با ) دهد مد نظر قرار مي» اصول اخالقي«را بيش از » نتايج عمل«كه (اقتضاگرايي 

رسد  به عبارت ديگر، چنين به نظر مي. تمايل اخالقي رابطه مستقيم و معكوس دارد
غيراخالقي خود را به طور مستقيم تحت تأثير / كه فروشندگان تمايل به عمل اخالقي

اقتضاگرايي و به طور غيرمستقيم تحت تأثير ادراك و قضاوت اخالقي خود شكل 
  . دهند مي
اشاره كرد كه قدرمطلق رابطه اقتضاگرايي با تمايل اخالقي  در همين راستا بايد  

يعني . است) 242/0(گرايي با قضاوت اخالقي  آل تر از رابطه ايده قوي) -256/0(
) تر است كه به رفتار اخالقي نزديك(تأثير اقتضاگرايي بر تمايل اخالقي فروشندگان 
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  . گرايي بر قضاوت اخالقي است آل بيش از تأثير ايده
و هم چنين ميان ) 179/0(جود رابطه ميان ادراك اخالقي و قضاوت اخالقي و  

دهد كه فروشندگان مراحل  نشان مي) 658/0(قضاوت اخالقي و تمايل اخالقي 
به عبارت ديگر، قضاوت خود را . كنند گيري اخالقي را به ترتيب طي مي تصميم

ن زيادي، تحت تأثير تحت تأثير درك مسأله اخالقي، و تمايل اخالقي را به ميزا
رابطه مثبت ميان قضاوت اخالقي و تمايل . دهند قضاوت اخالقي خود شكل مي

) رفت همان طور كه بر اساس ادبيات تحقيق انتظار مي(دهد كه  اخالقي نشان مي
خود به انجام عمل اخالقي را عمدتاً براساس قضاوت خود از هاي  افراد گرايش

  . دهند موضوع اخالقي شكل مي
به طور خالصه، در پاسخ به سوال دوم اين تحقيق در رابطه با چگونگي   

گيري اخالقي آنها، همان  اثرگذاري فلسفه اخالقي فروشندگان بر فرآيند تصميم
گرايي فروشندگان به طور مستقيم  آل ايده نشان داده شده است، 2طور كه در شكل 

ور مستقيم تنها بر تمايل تنها بر قضاوت اخالقي؛ و اقتضاگرايي فروشندگان به ط
گرايي و هم اقتضاگرايي به طور  آل با اين حال، هم ايده. گذارند اخالقي آنها تأثير مي

گيري اخالقي  غيرمستقيم و از طريق شدت اخالقي مسئله بر فرايند تصميم
گرا  آل كننده در اين تحقيق ايده هرچند فروشندگان شركت. فروشندگان تأثيرگذارند

گيري اخالقي آنها بيش از  ر اقتضاگرايي فروشندگان بر فرايند تصميمهستند، تأثي
  .گرايي آنهاست آل ايده

  گيري بحث و نتيجه
گرا  آل دهندگان اين تحقيق عمدتاً ايده دهد كه پاسخ هاي اين تحقيق نشان مي يافته •

و اخالقي است، دور  اين امر، با توجه به اين كه ايران يك جامعه اسالمي . هستند
 .انتظار نيست از

شوند  اي كه با آن مواجه مي گرايي فروشندگان و شدت اخالقي مسأله آل بين ايده •
همان طور كه قبالً نيز . وجود دارد) 331/0با ضريب اثرگذاري(رابطه مستقيم 
شد، منظور از شدت اخالقي، ادراك افراد از شدت يك مسأله   توضيح داده
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گرايي  آل دار ميان ايده رابطه مثبت و معني .شوند اخالقي است كه با آن روبرو مي
گرايي، ادراك افراد را از شدت مسأله  آل دهد كه ايده و شدت اخالقي نشان مي

گرا مسائل اخالقي را شديدتر  آل بدين معنا كه افراد ايده. برد اخالقي باال مي
ان كما اين كه فروشندگ. دانند گرا نيستند مي آل از افرادي كه ايده] تر مهم[

كنند  شوند را شديد ارزيابي نمي اقتضاگرا مسائل اخالقي كه با آنها مواجه مي
دهد، بين اقتضاگرايي و شدت مسئله اخالقي  نشان مي  4همان طور كه جدول (

از آنجا كه شدت اخالقي هم به طور مستقيم و ). داري وجود ندارد رابطه معني
، بر )8جدول (يرگذار است گيري اخالقي تأث هم غيرمستقيم بر مراحل تصميم

 . گيري اخالقي فروشندگان  تأثير مضاعف دارد تصميم
ادراك، قضاوت و (گيري اخالقي  بين شدت اخالقي يك مسأله و مراحل تصميم •

 به عبارت ديگر،. فروشندگان اين تحقيق رابطه مثبت وجود دارد) تمايل اخالقي
اي كه در آن  سأله اخالقيداند، م وقتي يك فروشنده موضوع اخالقي را شديد مي

كند و اصول اخالقي فردي  موقعيت وجود دارد را نيز به صورت قوي درك مي
زيرا قضاوت اخالقي براساس اصول و (گيرد  به كار مي تر بيشخود را 

كه در ميان (فروشندگان بنابراين، ). شود استانداردهاي اخالق فردي انجام مي
، وقتي )گرايي باال دارند آل ايدههاي  گرايشدهندگان اين تحقيق عمدتاً  پاسخ

 .دهند تري انجام مي كنند، قضاوت اخالقي موضوع اخالقي را شديد درك مي
گرايي و مراحل فرايند  آل وجود توأم رابطه مستقيم و غيرمستقيم بين ايده 8جدول  •

گرايي از طريق  آل ديگر، ايده  به عبارت. دهد گيري اخالقي را نشان مي تصميم
هنگامي . كند گيري اخالقي مي فزايش شدت اخالقي، فرد را وارد فرايند تصميما
كه درك فرد از شدت اخالقي باال رفت، وجود مسأله اخالقي را به صورت قوي  

، به "ادراك"گيري اخالقي، فرد را از  مكانيسم فرايند تصميم. كند درك مي
دان دور از ذهن نيست، اين امر چن. كند اخالقي هدايت مي "تمايل"و  "قضاوت"

گرا هستند و در دين اسالم هيچ  آل زيرا فروشندگان ايراني، مسلمان و عمدتاً ايده
شود و تصرف در اموال ديگران  كم تلقي نمي) حتي به ميزان كوچك(آسيبي 

اندازه نخ دگمه مجاز نيست و نادرست است و باعث ابطال فريضه نماز  حتي به 



  55   .…بررسي رابطه بين فلسفه اخالق فردي

 

شود افراد  بنابراين، عمق چنين تفكري باعث مي). 1378امام خميني، (گردد  مي
به اين . گرا، مسائل غيراخالقي را هرچند كوچك، بزرگ تلقي كنند آل ايده

گرايي فروشندگان بر ادراك آنها از شدت مسأله اخالقي  آل ترتيب است كه ايده
 . گذارد تأثير مي

گيري اخالقي آنها  يمگرايي فروشندگان با مراحل تصم آل در مورد رابطه بين ايده •
، مشخص گرديد كه اين رابطه تنها با قضاوت )ادراك، قضاوت و تمايل اخالقي(

رسد كه  به عبارت ديگر، به نظر مي. اخالقي به صورت مستقيم برقرار است
كه از طريق   گرا به غير از تأثيرپذيري از رابطه غير مستقيمي آل فروشندگان ايده

وت و تمايل اخالقي خود دارند، براساس شدت و ادراك اخالقي بر قضا
گرايي قوي خود، به طور مستقيم نيز، اقدام به قضاوت اخالقي نموده و  آل ايده

 .دهند سپس تمايل اخالقي خود را شكل مي
گرايي با ادراك و تمايل  آل يك دليل براي عدم وجود رابطه مستقيم بين ايده  

كه فروشندگان، كه غالباً در شرايط  تواند در اين نكته نهفته باشد، اخالقي، مي
  هايي از مسأله دهي به تمايل اخالقي، به جنبه گيري سريع هستند، هنگام شكل تصميم

هاي  ها، از جمله جنبه گو هستند و تأثير ساير جنبه كنند كه نسبت به آن پاسخ ميفكر 
همان طور كه در توضيح قضاوت . شود اخالقي موضوع، بر روي آنها ضعيف مي

هاي اخالقي خود و نيز بين منافع  اخالقي مطرح شد، افراد هنگامي كه بين فلسفه
نفعاني كه نسبت به آنها وظايفي دارند، احساس تضاد كنند، يك يا  هاي ذي گروه

دهند و از  گيري خود مورد استفاده قرار مي چند فلسفه اخالقي خاص را در تصميم
رسد، هنگام ادراك و تمايل  ه نظر ميلذا، ب. كنند پوشي مي ها چشم بقيه فلسفه

كنند؛ زيرا احتماالً شرايط  اخالقي، فروشندگان به فلسفه اخالقي خود توجه كمي مي
گرايي خود را آن  آل گرا، نتوانند ايده آل شود تا افراد ايده محيط كاري آنها باعث مي

. ددهي تمايل اخالقي خود به كار گيرن طور كه دوست دارند در ادراك و شكل
دهد كه عامل يا عواملي خارج از متغيرهاي تحقيق بر ادراك و  نيز نشان مي 2شكل 

  .تمايل افراد تأثيرگذار است
اقتضاگرايي فروشندگان، رابطه مستقيم و معكوس با تمايل اخالقي آنها برقرار  
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دهد كه فروشندگان اين تحقيق، كه عمدتاً افرادي با  اين رابطه نشان مي. كرده است
كنند و  گرايي باال بودند، اصول اخالقي سطح بااليي را براي خود حفظ مي آل ايده

قضاوت (خواهند تشخيص دهند چه رفتاري درست يا غلط است  كه مي هنگامي 
خواهند به  اما وقتي مي. كنند گيري مي براساس اصول اخالقي خود، تصميم) اخالقي

رحله ماقبل انجام عمل كه م(مرحله عمل نزديك شوند، و تمايل اخالقي خود 
يعني توجه به (تحت تأثير اقتضاگرايي خود  تر بيشرا شكل دهند، ) اخالقي است
 256/0قدر مطلق ضريب اثرگذاري (گرايي  آل گيرند تا ايده قرار مي) نتايج و شرايط

 ). 3، در جدول 188/0در مقابل 
گذارد تا تمايل  يرسد عامل مهمي كه بر افراد تأثير م جا نيز، به نظر مي در اين  

) شامل انتظارات مديران و سرپرستان(اخالقي خود را شكل دهند، محيط كاري 
نيز نشان داد كه شرايط و موقعيت كاري تأثير قابل توجهي بر ) 1986( 1تروينو. باشد

هاي شخصي را بر  تواند تأثير ارزش تمايل اخالقي كاركنان دارد، به طوري كه مي
رسد شرايط حاكم بر  بنابراين، بار ديگر به نظر مي. يل كندگيري اخالقي تعد تصميم

گرا، از  آل تواند باعث شود تا فروشندگان ايده جو كاري فروشندگان مي
پوشي كنند و تمايل خود را براساس اقتضاگرايي شكل  گرايي خود چشم آل ايده
 .دهند

طرفداري عملي ها و  رسد نقش حمايتي مديران سازمان در اين ارتباط، به نظر مي  
تواند اين مصلحت  مي) و مجموعه كاركنان(آنها از رفتارهاي اخالقي فروشندگان 

گرا  آل كننده در اين تحقيق عمدتاً ايده زيرا فروشندگان شركت(انديشي غيرذاتي 
همان طور كه در . را در راستاي رفتارهاي اخالقي ذاتي آنها هدايت كند) هستند

كننده در اين تحقيق از ادراك، قضاوت و   ن شركتآمده است، فروشندگا 3جدول 
اما، عوامل درون سازماني و محيطي بسياري وجود . تمايل اخالقي بااليي برخوردارند

هاي اين  به عبارت ديگر، يافته. گذارند دارند كه بر عملكرد واقعي آنها تأثير مي
د تا عملكرد ها اگر چه آمادگي دارن دهد كه فروشندگان سازمان تحقيق نشان مي

. كنند مي) اقتضاگرايي(اخالقي بااليي از خود نشان دهند، ليكن مصلحت انديشي 

                                                                                                                   
1- Trevino 
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و  1هاي اخالقي نامه ها اين است كه با تدوين آئين بنابراين، وظيفه مديران سازمان
ها، بسترهاي مناسبي  نامه ها و عمل كردن جدي به مفاد آن آئين ترويج آن در سازمان

) و مجموعه كاركنانشان(تر كردن رفتارهاي فروشندگان  يدر جهت هر چه اخالق
  .فراهم نموده و آنها را در انجام رفتارهاي اخالقي هدايت، پشتيباني و تشويق كنند

  

                                                                                                                   
1- codes of ethics 
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  هاي مطرح شده در اين تحقيق داستان: ضميمه
  داستان گمراه كردن خريدار اتومبيل

كه براي ادامه تحصيل فرزندش به پول نياز دارد، تصميم به  فردي بدليل اين  
ها جستجو، باالخره فردي را  او پس از مدت. گيرد فروش اتومبيل دست دوم خود مي

دهد كه  او به خريدار اطالع نمي. كند كه حاضر است اتومبيل او را بخرد ميپيدا 
اي دارد و خريدار نيز اين موضوع را تشخيص  موتور اتومبيلش نقص فني عمده

  .دهد نمي
   .فروشد اين فرد اتومبيل دست دوم خود را به خريدار مزبور مي :عمل انجام شده

  داستان فروشنده مشتاق
ها به دنبال كار بوده، پس از جستجوي بسيار به تازگي به  تمرد جواني كه مد  

او سخت . عنوان فروشنده در يك سوپرماركت به صورت آزمايشي استخدام شده
كند تا با نشان دادن مهارت فروشي كه دارد، نظر رئيس خود را جلب كرده  تالش مي

ها كه  قتاين مرد جوان بعضي و. و به اين ترتيب بتواند شغل خود را حفظ كند
نگران دريافت سفارش است، يا ارزش كاالها را بيش از آنچه كه هستند نشان 

دهد و يا در مورد كاالهايي كه قصد فروش آنها را دارد اطالعات كاملي ارائه  مي
اي ندارد، بلكه اشتياق بيش از  او نيت انجام تقلب يا ارتكاب عمل متقلبانه. دهد نمي

  . خواهد كه يك فروشنده موفق باشد و مي اي براي فروختن دارد اندازه
صاحب فروشگاه خرده فروشي، كه از نحوه فروش مرد جوان  :عمل انجام شده

آگاه است، هيچ اقدامي براي جلوگيري از انجام اين كار فروشنده جوان به عمل 
  .نياورده است

  داستان كوتاهي در ارائه امتياز ضمانت
ومبيل مراجعه نمود و يك ماشين كه به فردي به يك نمايندگي محلي فروش ات  

هشت ماه بعد، گيربكس ماشين . مدت يك سال ضمانت داشت را خريداري كرد
او ماشين را به نمايندگي برد و روي گيربكس چند تعمير جزئي . مذكور خراب شد
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مشكل مزبور چند بار ديگر هم پيش آمد و نمايندگي اتومبيل هر بار . انجام گرفت
در سيزدهمين ماه بعد از خريد ماشين  .را به صورت مجاني انجام دادتعميرات جزئي 

خريدار نيز .، مشكل مزبور مجدداً بروز كرد)كه ضمانت نامه آن تمام شده بود(
اين بار، گيربكس ماشين كامالً پياده شد و تعمير . مجدداً ماشين را به نمايندگي برد

  .  اساسي صورت گرفت
ماه پس از 12(ضمانت ماشين تنها براي يك سال  از آنجا كه :عمل انجام شده

اين بار قيمت ) هاي قبل متفاوت از نوبت(معتبر بود، نمايندگي مزبور ) تاريخ خريد
 . تمام قطعات و نيروي كار را دريافت كرد

  داستان عدم افشاي اطالعات
يك خرده فروش چيني آالت كه در حال ورشكستگي است، تخفيف قابل   

پارچه هشت نفره مارك خاصي  45فروش ظروف چيني سرويس  اي براي مالحظه
تر  كند، تا بتواند اين اجناس را سريع گيرد و اين موضوع را تبليغ مي در نظر مي

ليكن، بهرحال تبليغ خرده فروشي مزبور در اين مورد كه توليد اين نوع . بفروشد
  . كند يظروف توسط شركت توليدكنندة آن متوقف شده است، اطالع رساني نم

دهد كه  خرده فروش مزبور تنها زماني اين موضوع را اطالع مي :عمل انجام شده
 . مشتري مستقيماً در مورد آن سؤال كند
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