
  در محیط کارنقش ارزش های اخالقی  اهمیت و 

 نویسنده: علی حسین مرادی مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

 چکیده

، بدون چاشنی اخالق راه به جایی نخواهد برد! در محیط کاری خود، اخالق  را رعایت کار واقعیت اینجاست که

کار عبارت اخالقیات در«. اخالق»پنج حرفی:  شود؛ تنها با همین یک واژهکنید تا درهای موفقیت به رویتان گشوده 

شود و شما را به کوشی و باال بردن انضباط فردی می دیدگاهی درباره زندگی که سبب افزایش سخت»است از: 

 .دهدسوق میسمت موفقیت و کامیابی عمومی

چه چیز سبب وجود یا فقدان «. ز الطاف الهی استای اسایه خداوند به دست نخواهد آمد و نشانهکامیابی جز در

چون شود؟ نحوه نگرش افراد نسبت به دیگران و حتی نسبت به خودشان و نسبت به مفاهیمیمی« وجدان کاری»

تاثیرگذاری، ارتباطات، اعتماد، نحوه اجرا و ارزشیابی افراد چگونه است؟ دین اسالم که هدف و غایت دین را در 

عنوان نموده است، توجهی عمیق و دیدگاهی وسیع نسبت به مساله اخالق به طور عام « مکارم اخالقاتمام و اکمال »

ای به طور خاص دارد. علم پزشکی، طبابت جسم انسان را به عهده دارد و علم و رعایت اصول اخالقی در امور حرفه

ک تعریف کلی از کار، تعیین اهداف کار یروح آدمی. نباید به اشتباه تصورکنید که اخالقیات در اخالق، طبابت

شخصی شما هستند که  شغلی و نحوه عملکرد اجرایی شماست. اخالقیات کاری در حقیقت قسمتی از نظام باورهای

توانید کننده رفتار شماست و طبق آن میشوند. یک نظام اخالقی که تعیینطرز برخورد و رفتارتان نمودار میدر

 .ت سخت کار کنید یا نهتصمیم بگیرید که آیا الزم اس

  مقدمه

 است دلیل این به مساله این. است بوده اخالق موضوع زمینه در توجهی قابل تحقیقات و تالشها شاهد بازاریابی رشته

 به آن در زیادی اخالقی مشکالت که است ای حیطه شنده،فر -خریدار رابطه بویژه و عام صورت به بازاریابی، که

 این غالب اما. باشد می انجام حال در اخالق بر تمرکز با ای گسترده تحقیقات حاضر حال در. پیوندد می وقوع

 در اندکی نسبتاً مطالعات و است یافته کزتمر فروشنده برجنبه فروشنده -خریدار جانبه دو تعامل از تحقیقات

 از متاثر کننده مصرف رفتار هایجنبه غالب. است پذیرفته صورت کنندهمصرف جنبه به توجه با اخالق خصوص

 شخص یک رفتار که استانداردهایی و اصول اخالقی، قوانین عنوان به «کننده مصرف اخالق» لذا. باشد می اخالق

 . شود می تعریف نماید، می هدایت خدمت یا کاال یک فروش یا استفاده  خرید،  نتخاب،ا  زمینه، در را( گروه یا)



 تجاری فعالیتهای در اصل یک عنوان به و باشد می رشد حال در ایهپدید «اخالقی مصرف» کننده، مصرف جنبه از

 . شودمی استفاده بزرگ و کوچک شرکتهای توسط ایفزاینده صورت به جهت بدین و است قرارگرفته توجه مورد

  آن با مرتبط رفتار و اخالقی تصمیمات 

 رفتار در تاثیرآن زمینه در هنوز اریابی،باز در اخالق موضوع به گسترده توجه وجود با شد بیان که طوری همان

 باشند،می معامله فرایند کلیدی بخش کنندگانمصرف آنکه وجود با. است نشده انجام چندانی تحقیقات خریدار،

 . است شده مبذول آن به وابسته و متناسب رفتار و «کننده مصرف اخالق درك» جهت در اندکی توجه تاکنون

 در اخالقی موضوعات با شدن روبرو هنگام به گیریتصمیم فرایند خصوص در دیچن تئوریک هایمدل تاکنون

 فرایند آنها از یک هر اینکه، وازجمله دارند یکدیگر با هایی شباهت مدل این. است شده مطرح کار و کسب

 . کنندمی مطرح فرایند این نتیجه عنوان به را رفتار و داده شرح را گیریتصمیم

 به رو این از و کنندمی تشریح را کننده مصرف رفتار سایرین از بیش برخی ها،تئوری و ها مدل این تمامی میان از

 . پردازیممی آنها معرفی به که اند قرارگرفته استفاده مورد ایگسترده صورت

  ویتل هانت تئوری 

 آن حل و رفع جهت مالیاحت گوناگون رویکردهای از آنها ادراك اخالقی، مساله یا موضوع یک از افراد ادراکات

 نظر در را فعالیتها یا گوناگون راههای از ایمجموعه کننده مصرف آنکه از پس. دارد پی در را مشکل یا مساله

 وظیفه. شناسانه غایت ارزیابی و شناسانه وظیفه ارزیابی: گیرد صورت مهم اخالقی ارزیابی دو دارد احتمال گرفت،

 رفتارها آن عواقب بر شناسی غایت که حالی در باشد، می متمرکز کننده مصرف ایرفتاره یا فعالیتها خود بر شناسی

 . دارد تمرکز

 مطابق. کندمی تالش رفتارها ذاتی بودن غلط یا صحیح ارزیابی جهت در کننده مصرف شناسانه، وظیفه ارزیابی در

 از ای مجموعه با گوناگون رویکردهای و رفتارها مقایسه شامل شناسانه، وظیفه ارزیابی ویتل، -هانت مدل

  .است کنندهمصرف شخصی ارزشهای دهندهنشان که است هنجارهایی

. تصمیم نامطلوب و مطلوب نتایج از اشخاص تخمین از است عبارت اساسی موضوع شناسانه، غایب های ارزیابی در

 و خوب نتایج به منجر لوبنامط و بد نتایج با مقایسه در و رفتارها دیگر به نسبت که صورتی در رفتارخاص یک

 . شد خواهد شناخته تصمیم ترین اخالقی عنوان به شود، بیشتری مطلوب



 از حاصل نسبی بد و خوب درباره کنندهمصرف باور از بود خواهد عبارت شناسانهغایت هایارزیابی نهایی خروجی

 قضاوتهای ها، موقعیت اغلب در که دارد می بیان مدل این شده یاد موارد بر عالوه.ممکن هایانتخاب از یک هر

 اخالقی میزان خصوص در وی باور) فرد یک اخالقی قضاوتهای. هستند ها ارزیابی نوع دو هر از تابعی افراد اخالقی

 و فعالیتها کنترل ساختار برآن، عالوه. کندمی تبیین تمایالت ایجاد طریق از را رفتار( انتخاب یک بودن اخالقی یاغیر

 تحت عامل، آخرین. باشد نامرتبط تمایالت و اخالفی قضاوتهای به نسبت رفتار که شود موجب است ممکن اعمال،

 رفتار است ممکن که گیرندهتصمیم کنترل از فراتر خارجی عوامل از است عبارت «موقعیتی هایمحدودیت» عنوان

 . دهد قرار تاثیر تحت را وی

 و عواقب این. کندمی ارزیابی را رفتار آن از حاصل حقیقی نتایج کرد، انتخاب را رفتاری کننده مصرف آنکه از پس

 .کند می فراهم را بازخوردی فرد، برای انتظار مورد نتایج با مقایسه از پس نتایج

 نسبی/  گرایی کمال) بعدی دو شخصی اخالق های فلسفه مفهوم موازات در شناسانه غایت/ شناسانه وظیفه پارادایم

 جهان اخالقی قوانین فرد، یک حد، آن تا که ایدرجه عنوان به را «گرایی نسبی( »۰۸۹۱) یتفورسا. است(  گرایی

 . است شناسانه غایت رویکردی این که کرده مطرح کند می رد اخالقی قضاوتهای هنگام به را شمول

 صحیح ملع با تواند می دلخواهشان نتایج کنند می فرض اشخاص حد آن تا که ای درجه را «گرایی کمال» وی

 می اتکا اخالقی قطعیات به اخالقی قضاوتهای هنگام به گراکمال اشخاص او نظر از. نماید می مطرح شود، محقق

 . است شناسانه وظیفه نگرشی اساساً رویکرد این که کنند

 به ممرد آن در که است کرده ارائه بندیطبقه سیستم یک( گرایینسبی/ گرایی کمال) گانگی دو همین پایه بر او

 گرایان، موقعیت.  استثناگرایان و گرایانذهنیت گرایان،مطلق گرایان،موقعیت: شوندمی تقسیم اخالقی گونه چهار

 افراد این. هستند ممکن نتایج بهترین به دستیابی صورت در اخالقی قوانین گذاشتن پا زیر به حاضر که هستند کسانی

 افراد این لذا. باشندمی نیرنگ و فریب به حاضر حتی نتایج بهترین به بیدستیا منظور به گیرند، قرار موقعیتی در اگر

 . دارند گرا غایت دیدگاهی اساساً

 تائید طریق از مثبتی نتایج آنها از که بود خواهد اخالقی صورتی در فقط آنها اعمال که دارند اعتقاد گرایان، مطلق

 مورد را اخالقی پایدار اصول که آنجا از نیرنگ و اریفریبک آنان نظر از. شود حاصل اخالقی قطعیات و قواعد

 شناسانه وظیفه گرایشهای گرایان مطلق بنابراین. است ناپسند و اشتباه حال همه در و همیشه دهد، می قرار هجوم

 . دارند



    یانبن اعمالشان مورد در خود شخصی احساسات پایه بر را شاناخالقی قضاوتهای که هستند کسانی گرایان،ذهنیت

 شخصی موضوع یک نیرنگ و فریب همچون اعمالی که دارند باور و داشته شناسانه غایت گرایشهای آنان. نهند می

 اعمالی از نتوان اگر که دارند اعتقاد استثناگرایان نهایتاً، شود می گیریتصمیم آن خصوص در فرد توسط که است

 . است مجاز اعمال این انجام شود طرف بر عموضو که زمانی تا کرد، جلوگیری نیرنگ و فریب همچون

 باورهای گرایانمطلق که صورت بدین است، مرتبط کنندگانمصرف اخالقی باورهای با شده یاد شناسی واژه

 در استثناگرایان و گرایان موقعیت. هستند ترمنعطف زمینه این در گرایان ذهنیت که حالی در دارند، تریبسته اخالقی

  . دارند قرار دو این میان شاناخالقی باورهای زمینه

  «قضاوت -ریسک -موضوع» مدل 

 اخالقی های گیریتصمیم فرایند درك جهت مناسبی نمونه عنوان به توان می را( ۰۸۹۸) رست بخشی چهار مدل

 ذیل شرح به را مرحله چهار شخص، یک اخالقی گیریتصمیم فرایند تشریح در مدل این. کرد مطرح کننده مصرف

 : شمارد می بر

  اخالق با مرتبط موضوع تشخیص ️▪

  اخالقی قضاوت انجام ️▪

  اخالقی قصد و نیت ایجاد ️▪

 . آن از پس رفتار و اخالقی گیری تصمیم طریق از اخالقی اعمال اجرای ️▪

 است رتعبا مدل این جدید نکته مهمترین. شد تکمیل( ۰۸۸۰) جونز «اقتضاء -موضوع» مدل وسیله به بعدها مدلاین

. است «خاص موقعیت یک در موضوع با مرتبط اخالقی عوامل میزان» دهندهنشان که «اخالقی شدت» مفهوم از

 .هستند آمده پی در موارد شرح به آن دهنده تشکیل اجزای و است بعدی چند مدل این ساختار

 : عواقب اهمیت ️▪

  اخالقی عمل( کنندمی دریافت را عمناف که کسانی یا) قربانیان متوجه( منافع یا) خسارات مجموع

 

 



 :  اجتماعی توافق ️▪

 احتمال از است تابعی:  اثر احتمال ،شده اتخاذ عمل بودن( خوب یا) شیطانی درخصوص اجتماعی موافقت میزان

 . گردد شده بینی پیش( منافع یا) خسارات به منجر عمل، این اینکه احتمال نیز و نظر مورد عمل وقوع

 : نیزما فوریت ️▪

  .عواقب وقوع و حاضر حال میان زمانی فاصله از است عبارت

 :  نزدیکی و قرابت ️▪

 را منافع که کسانی یا) قربانیان به نسبت عامل( فیزیکی یا روانشناختی فرهنگی، اجتماعی،) نزدیکی احساس به مربوط

 . باشد می شده انجام عمل( کنندمی دریافت

 :  اثر تمرکز ️▪

 . فعالیت و عمل از متاثر افراد تعداد معکوس ابعت از است عبارت

 فرایند مراحل تمامی و بوده متفاوت دیگر موضوع به موضوعی از «اخالقی شدت» که کند می مشخص شده یاد مدل

 . دهد می قرار تاثیر تحت را رفتار و اخالقی گیری تصمیم

 را اخالقی گیریتصمیم که اساسی عواملی عنوان به را مخاطرات انواع اشاره مورد تحقیق شده، یاد موارد بر عالوه

( ۰۸۹۱) بوئر توسط بار اولین «کنندهمصرف شده ادراك ریسک» مفهوم. کندمی شناسایی دهدمی قرار تاثیر تحت

 مخاطره، کاهنده یا زا مخاطره رفتار همچون عناوینی تحت کنندگان مصرف انتخاب آن، براساس که شد مطرح

 .شوندمی بندیطبقه

 و شده ادارك مخاطرات تاثیر آن در که است شده انجام( ۰۸۸۱) فرل و فردریش توسط تحقیقی خصوص این در

 . است شده گیریاندازه اخالقی، گیریتصمیم بر اخالقی فلسفه

 . است آمده پی در موارد شامل شده، ادارك مخاطرات

  شده گرفته متصمی خاطر به سرمایه/ پول دادن دست از احتمال: مالی مخاطره ️▪

 . نباشد درست هاییجنبه یا ای جنبه از شده خریداری خدمت یا محصول اینکه احتمال: عملکرد مخاطره ️▪



 . خدمت یا سرویس بودن ناایمن یا خطرناك مضر، احتمال: فیزیکی مخاطره ️▪

 . باشد نداشته قتمطاب خویشتن، از شخص تصویر با نظر مورد محصول یا خدمت اینکه احتمال: روانی مخاطره ️▪

 تاثیر تحت را را فرد خصوص در دیگران تفکر شیوه خدمت، یا محصول یک اینکه احتمال: اجتماعی مخاطره ️▪

 . دهد قرار

 . شخص برای خدمت یا محصول بودن آمیزمخاطره میزان کلی احتمال: کلی مخاطره ️▪

 از تعدادی. وی اخالقی قضاوت از است تعبار سازدمی متاثر را کنندهمصرف اخالقی تصمیم که دیگری عامل

 . اند داده قرار توجه مورد را عمل آن نسبت تمایالت، و عمل یک مورد در قضاوت میان ارتباط تحقیقات،

 قضاوت. بداند قبول قابل اخالقی لحاظ از را مشخص رفتار یک فرد که میزانی از است عبارت اخالقی قضاوت

 شوند، می داده ترجیح یا شناخته اخالقی اعمال عنوان به اعمال بعضی چرا هاینک از وی ادارك فرد، یک اخالقی

 . دهدمی قرار تاثیر تحت

 و شده ادراك مخاطرات اخالقی، شدت تاثیر قضاوت -مخاطره -موضوع مدل دهد می نشان شکل که گونه همان

 شده یاد مدل این بر افزون. دهد می قرار مدنظر کنندهمصرف اخالقی گیریتصمیم فرایند برنتیجه را اخالقی قضاوت

 و درآمد تحصیالت، سطح سن، جنسیت، قیمت، همچون موقعیتی عوامل و متغیرها از ایمجموعه کنندهتعدیل تاثیر

  . دهد می قرار توجه مورد را خریدار پیشین تجربیات

 است نگرش -رفتار رتباطاتا مورد در تئوری مدلل، عمل تئوری شده ریزیبرنامه رفتار تئوری/ مدلل عمل تئوری

 . کندمی مرتبط یکدیگر به علّی توالی یک قالب در را رفتار و رفتاری نیات ذهنی هنجارهای نگرشها، که

 تابعی رفتاری نیت و قصد خود که است، شده فرض رفتاری( قصد) نیت مستقیم تابع عنوان به رفتار مدل، این در

 این از افراد ارزیابی و اشخاص باورهای مجموعه نتیجه نگرش که تاس آن بر فرض. ذهنی هنجار و نگرش از است

 دیگر اینکه مورد در اشخاص باورهای مجموع ماحصل از است عبارت موثر ذهنی هنجارهای ادراك. باورهاست

     دیگران با تطابق برای افراد انگیزه آن بر عالوه و خیر، یا دهند انجام را خاص رفتار باید آنها کنند، می فکر مهم افراد

 و داد توسعه. «شده ادراك رفتاری کنترل» شاخص کردن اضافه با را شده یاد مدل بعدها «اجزن(. »مهم افراد دیگر)

  . کرد ارائه را شده ریزیبرنامه رفتار تئوری ترتیب بدین



              مدل، آزمون و بعدی مطالعات به توجه با و باشد می اولیه صورت به شده یاد مدل که دارد می بیان خود اجزن

 . افزود آن به جدیدی هایمولفه توان می

 تالشهایی زمینه ایــن در محققان از بسیاری شده، یاد مدل متغیرهای افزایش برای( ۰۸۸۸) اجزن دعوت پذیرش با

 صنایع در تیکژن تکنولوژی از استفاده مورد در نگرشها شناخت منظور به که تحقیقاتی از یکی در. اند داده انجام

 شده، ریزیبرنامه رفتار تئوری قالب در «اخالقی تعهد» معیار که دریافت( ۰۸۸۱) اسپارکز است، شده انجام غذایی

 دارویی مواد خرید زمینه در( ۱۱۱۱) شاو وسیله به آن از پس یافته این. است داشته ایکننده بینیپیش و مستقل آثار

  .گرفت قرار مجدد تاکید مورد

 که است این اولیه تئوری به معیار این کردن اضافه برای محققان منطق. است «خویش هویت» معیار بعدی، مهم یافته

. است شده وی هویت از مهمی جزء اخالقی موضوع که بپردازد انتخاب به جهت آن از کنندهمصرف است ممکن

 شده ریزی برنامه رفتار اولیه تئوری به نیز را «یشخو هویت» معیار، اخالقی،( الزام) تعهد معیار بر عالوه «اسپارکز» لذا

 .است کرده اضافه

  گیری نتیجه 

 در کننده،مصرف رفتار بویژه و بازاریابی مباحث با آن بعدی چند ارتباطات و اخالق بحث گستردگی به توجه با

 بررسی و بحث مورد ناگونگو هایجنبه از کنندهمصرف رفتار و اخالق ارتباط مساله کـه شـد تــالش مقاله ایــن

 و فکری گرایشهای نوع چهار شناسانه غایت/ شناسانه وظیفه پارادایم و «ویتل -هانت» مدل ارائه با لذا. گیرد قرار

 . گرفت قرار شناسایی مورد اخالق با مرتبط روانشناختی

 رفتار و( گرایانهاخالق یرویکرد با) کننده مصرف گیریتصمیم فرایند هایتئوری و هامدل بررسی ضمن آن از پس

 اخالقی گیریتصمیم بر مؤثر متغیرهای عنوان به را معیارهایی هاتئوری و هامدل از یک هر و شد تشریح آن متعاقب

 . دادند قرار توجه مورد را محیطی کننده تعدیل متغیرهای نقش مشترکاً آنها همگی آن بر عالوه. کردند مطرح فرد
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