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مقدمه

شناخ

ِ
کانون تمرکـز ِبسـیاری از پژوهشهـای
جنبههای پنهان و ناملموس رفتار آدمی،

معاصر اس  .پیچیدگی رفتار بشر ،واکنشهای پیشبینیناپایر او در وضعی های گونـاگون
و رویکرد اقتضایی انسان بـهتبع الگـوی فکـری ،تمـایالت درونـی و محرکهـای بیرونـی،
رفتارشناسان را برای شناخ
دیگییرا .)2818 :،شــناخ

الیههای زیرین رفتار انسان به تکـاپو واداشـته اسـ

(رحمتی ،و

چنــین الگوهــای رفتــاری ،اهمی ـ فراوانــی بــرای ســرمایهگااران،

تولیدکنندگان و فعاالن عرصۀ مدیری

و بازار دارد.

دانش رفتار مصرفکننده ،بخشی از تالشهای معطوف به این شناخ

اس  .دستهای از

عوامل اثرگاار بر رفتارهای مصرفی ،عوامل دینی و اخالقی اس  .دربارۀ میزان نقش دیـن و
اخالق در شـکلدهی رفتـار مصـرفکنندگان اجمـاع وجـود نـدارد .هـر مـاهب و آیینـی
گرایشهای ماهبی و اخالقی خاصی را در پیروان خود ایجاد میکند که به رفتار آنها جه
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میدهد( )Rawwas et al: 2006؛ ازسویدیگر ،ماتریالیسـ ها معتقدنـد دیـن در جوامـع ،بـهویژه
جوامع مدرن ،نقش خود را در زندگی انسان ازدسـ

داده اسـ ( .)Gorski:2000هرچنـد ایـن

دیدگاه با سقوط شوروی کمرنگتر شده ،افـزایش مسـلمانان در جوامـع غربـی و همچنـین
فراوانی مسلمانان در جوامع اسالمی ،توجه اندیشمندان بازار و مـدیری
کرده اس

را بـه خـود جلـب

تا بدانند عوامل اخالقی و دینی چقدر بر رفتار مصرفی آنها اثرگاار اسـ  .حتـی

برای اندازهگیری این گرایشها شاخ

اخالق کسبوکار 1نیز طراحی شده اس

تـا ادراک

مصرفکنندگان را از رفتار اخالقی کسبوکار در کشورهای مختلـف (کشـورهای مسـیحی
مانند آمریکا ،انگلستان ،آلمـان ،اسـغانیا ،روسـیه ،رومـانی و فنالنـد و کشـورهای بـودایی و
شینتوئیستی مانند ژاپن و کشـورهای بـودایی و هندیمـاهب ماننـد هندوسـتان) بسـنجند
 .)(Tsalikis & Seaton:2007a,bچـون مسـلمانان حـدود  %۱۷جمعیـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهانانـد ،در بسـیاری از

1. Business Ethics Index (BEI).

رویدادهای بزرگ جهانی نقشآفرینی میکنند و نف
دربارۀ رفتارهای مصرفی آنها درحال شکلگیری اس

بسیاری دارنـد ،بررسـیهای بیشـتری
(.)Tsalikis & Lassar: 2009

تصور فروش کاال انطباقش بر فرهنگ مصرفکنندگان ،دشوار اسـ  .یکـی از مهمتـرین
جنبههای فرهنگی ،وضع دینی و اخالقی اس  .تاکنون پژوهشهای فراوانـی بـرای بررسـی
نقش عوامل مختلف در شکلدهی رفتار مصرفکنندگان در کشور انجـام شـده اسـ ؛ ولـی
کمتر پژوهشـی بـاور اخالقـی مصـرفکنندگان ایرانـی را واکـاوی کـرده اسـ  .ازآنجاکـه
جمهوری اسالمی ایران طالیهدار ساختن تمدنی مبتنی بر آموزههای وحیـانی اسـ  ،توجـه
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خبرگان و کارگزاران تولید و بازاریابی عرضه کند.

۱۰۵

نکردن به چنین موضوع مهمی در رفتـار مصـرفی ،تأمـلبرانگیز و تأسـفآمیز اسـ  .چـون
باورهای اخالقی مصرفکنندگان (بهدلیل تأثیر بر الگوی رفتاری و مصـرفی آنـان) ،اهمیـ
فراوانــی بــرای برنامــهریزان و سیاس ـ گااران بخشهــای دولتــی و خصوصــی دارد ،بــه
پژوهشهایی نیاز اس

که واقعی

را منعکس کننـد .بـهدلیل نبـود چنـین پژوهشهاهـایی،

نیمرخ رفتار مصرفکنندگان در کشـور بـر دسـ اندرکاران و سیاسـتگااران بـازار پوشـیده
اس  .پژوهشهای اندکی که انجام شده نیز بـا نگـاه اقتصـادی و براسـاس مطلوبیـ گرایی
بودهاند که برطرفکننده خأل این حیطه نیستند .چون هنوز باورهای اخالقـی و دینـی نقـش
بسیار پررنگی در تعیین رفتار مصرفکنندگان دارند ،نادیدهانگاشتن چنین عرصهای بـهمعنای
چشـم بسـتن بـر یکـی از پیشآینـدهای قـوی رفتـاری اسـ  .ایـن پـژوهش جـزم انـدک
پژوهشهاس

و میخواهد واکنش مصـرفکنندگان را بـه تعـدادی از گزارههـای اخالقـی

بسنجد ،با وضع سایر کشورها مقایسه کند و در پایان رهنمودهایی را به جامعـۀ دانشـگاهی،

پرسشها و فرضیهها

پرسش اول :مصرفکنندگان ایرانـی در هرکـدام از وضـعی های «منفعـ بری فعـال از
کاری غیرقانونی (با هزینۀ دیگران)»« ،منفع بری غیرفعال (منفعالنـه) بـا هزینـۀ دیگـران» و
«منفع ـ بری فعــال از کــاری تردیــدبرانگیز» چقــدر اصــول اخالقــی را رعای ـ میکننــد
بهعبارتدیگر ،مصرفکنندگان ایرانی هنگام رویارویی با موقعی فرضی اخالقی ،چقـدر آن

را اخالقی یا غیراخالقی تصور میکنند
پرسش دوم :آیا تفاوت ِ
های زمینۀ باورهای اخالقـی مصـرفکنندگان بـا جنسـی

آنهـا

ارتباط دارد
پرسش سوم :آیا رفتار اخالقی ایرانیان مسلمان با رفتار مصرفکنندگان سـایر کشـورها و
آیینهای دینی دیگر تفاوت دارد
برایناساس فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 )۱مصرفکنندگان ایرانی سطم اخالقی مقبولی در هریک از سه وضعی
 )۱باورهای اخالقی مصرفکنندگان ایرانی با جنسی

باال دارند.

آنها ارتباط دارد.

 )۰مصرفکنندگان ایرانی مسلمان رفتار اخالقـی بهتـری از مصـرفکنندگان کشـورها و
آیینهای دینی دیگر دارند.
پیشینۀ نظری پژوهش
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رفتار مصرفکننده درپِی شناسایی عواملی اسـ کـه او را هنگـام خریـد تح تـأثیر قـرار
میدهد .چرا افراد برخی کاالهـای خـاص را خریـداری میکننـد کجـا و چـه زمـانی خریـد
میکنند چرا افراد در مکانهای مختلفی خریـد میکننـد متخصصـان بازاریـابی میخواهنـد
پاسخ چنین پرسشهایی را بیابند .آنها میدانند با یافتن پاسخ ،اطالعـات بسـیار بهتـری بـرای
تولید کاال و برقراری ارتباط با مشتریانشان دارند .رفتار مصرفکننده دالیل فراوانی خریـد کـاال
را بررسی میکند؛ مانند دالیل فردی ،موقعیتی ،روانشناختی ،اجتماعی ،دینی و فرهنگی.
پیشتر رفتار مصرفکننده (که بیشتر به آن رفتار مشتری میگفتند) را ناظر بـه چرایـی
تصمیم مشتری برای خریدن یا نخریدن محصوالت تعریف میکردند .هرچند این تعریف
دقیق اس  ،دربارۀ کل فرآیندی مشتری طی میکند ،توضیم کـافی نمیدهـد .ایـن فرآینـد
شامل فعالی های پیش از خرید ،هنگام مصرف و پس از مصرف اس  .تعاریفی که اکنون
میآوریم ،همۀ گستره فعالی های مشتری را دربر میگیرد .رفتار مصرفکننده شامل همـۀ
فعالی هــای مــرتبط بــا خریــد ،اســتفاده و مصــرف کاالهــا (یــا خــدمات) اسـ

و همــۀ

واکنشهای هیجانی ،ذهنی و رفتاری را دربر میگیرد که پیش از ایـن فعالی هـا رخ داده،

تعیینکننده آنها بوده اس

یا پس از آن رخ میدهد

(8

 .)Kardes,2011:البته رفتار مصـرفی را

میتوان براساس فعالی ها ،تجربهها ،افراد و ایدهها نیز تعریف کرد؛ برای مثال ،اینکه افراد
تصمیم میگیرند به چه کسی رأی دهند یا کتابهای نویسندۀ خاصی را مطالعـه کننـد یـا
فیلمهایی را ببینند که بازیگر خاصی در آن بازی میکند ،همـه را میتـوان از زاویـۀ رفتـار
مصرفکننده دید (.)Hoyer & Macinnis: 2008: 3
یکی از عوامل مهمی به فرهنگ رفتاری مصرفکنندگان هنگام خرید ،استفاده و مصـرف
کسی نهادینه شود ،بازاریابهای جهانی میتوانند مطملن باشند که این متغیر بهراحتی تغییـر
نمیکند؛ زیرا ماهب زودگار یـا هـوس نیسـ کـه بـهراحتی تغییـر کنـد ،بلکـه پدیـدهای
تثبی شونده و بلندمدت اس

که میتواند سازۀ ارزشـمندی در شـناخ مشـتریان اثرگـاار

باشد ( .)Kim et al: 2004ماهب یکی از عوامل فرهنگی مهم در مطالعات مصرفکنندگان اس ؛
زیرا ازسویی جهانشمول اس

ِ
ازسـویدیگر یکـی از مهمتـرین عوامـل اثرگـاار درمیـان
و

نهادهای اجتماعی اس که بر نگرش ،ارزشها و رفتار افراد هـم در سـطم فـردی و هـم در
سطم اجتماعی اثرگاار اس .
نقش ماهب چنان در زندگی افراد زیاد اس

که تقریباً بسیاری از رفتارهـای مصـرفی را

میتوان مبتنی بر آن تحلیل کرد؛ برای مثال ،مصرف نکردن نوشیدنی یا غاایی خاص متـأثر از
نگرشهای ماهبی اس  .مسلمانان و یهودیان گوش

خوک نمیخورنـد ،هنـدوها گوشـ

گاو نمیخورند ،آیینهای دینی مصرف الکل را ممنـوع یـا بهشـدت نکـوهش کردهانـد .در
کشورهای اسالمی ،پوشش بدن هم برای مردان و هم زنان ضرورت اسـ

(.)Deng et al: 1994

اصوالً مـاهب و اعمـال مـاهبی نقشـی مهمـی در زنـدگی دارنـد؛ بهطوریکـه بسـیاری از
تجربههای مهم افراد از گاار نگاه دینی و ماهبی به مسائل رخ میدهد و پیشمـیرود؛ ماننـد
ِ
اخالقی درسـ
تولد ،ازدواج و تشریفات دفن .همچنین ارزشهای مهم مانند ارزشهای
نادرس

و

بودن کارها ،در شکلدهی افکار عمـومی دربـارۀ مسـائل اجتمـاعی ماننـد ازدواج،

تنظیم خانواده ،اهدای عضو و  ...نیز تأثیر بسزایی بر زندگی افراد میگاارند (.)Khraim: 2010
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محصوالت جه

میدهد ،اصول اخالقی با پشتوانۀ ماهبی اسـ  .وقتـی اصـول مـاهب در

۱۰۷

اخالق مصرفکننده 1به اصول اخالقی اشاره میکنـد کـه مصـرفکنندگان را در خریـد،
انتخاب کردن یا نکردن کاالها و خدمات هدای

میکند و بـه مـا کمـک میکنـد چگـونگی

قضاوت کردن مصرفکنندگان را در موقعی های تردیدبرانگیز مانند کالهبـرداری و سـرق
از مغازهها بفهمیم ( )Vitell & Muncy: 1992؛ درواقع اعتقادات اخالقی و دینـی مصـرفکنندگان
اس که الیۀ زیرین رفتار اخالقی مصرفکننده را تشکیل و به آن جه

میدهـد (

Fullerton et

 .)al: 1996; Chan et al: 1998رابطه عوامل دینی و زندگی اقتصادی رابطۀ پایداری اس که حتی با
تغییر سن نیز دستخوش تغییر نمیشود .در طول تاریخ ،گرایشهـای دینـی پیونـد جـدی بـا
فعالی های اقتصادی داشتهاند (.)Kale: 2004: 97
بیشتر مطالعات دربارۀ نقش ماهب و اعتقادات در رفتار مصرفی ،فقط سراغ دو کشور یـا
دو دسته از کشورها رفتهاند ( )2012( Mansouri .)Polonsky et al: 2001نقـش تعلـق مـاهبی و
دینمداری را در نوآوری مصرفکنندگان بررسـی و شـواهدی را در کشـور مـالزی تحلیـل
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میکنــد )2009( Tsalikis .ادراک مصــرفکنندگان را از رفتــار اخالقــی در کســبوکار در

دلبستگیهای معنوی تأکید میکند و به اصال

۱۴۳

موجود و تحصیل بهترین ثمرۀ عملی ممکن از آن معتقـد نیسـ

جوامع مسیحی ،بودایی ،هندو و مسلمان طی پژوهشهای جداگانهای سنجیده اس .
همچنین برخی مطالعات دربارۀ نقش مـاهب و اخـالق در رفتـار مصـرفکننده ،یـا بـه
نسبیگرایی گـرایش داشـتهاند یـا ایدئالیسـم  )Forsyth, 1980; Cornwell et al, 2005).نسـبیگرایان
معتقدند احکام اخالقی در همهجا ثاب
باعث زش

و یکنواخ نیستند .آداب و عـادات ملـل گونـاگون

یا زیبا دانستن افعـال اخالقـی میشـود؛ امـا ایدئالیسـم بـر چیزهـای متعـالی و
دادن بـه واقعی هـا ،کنـار آمـدن بـا وضـع

ایدئالیسم به مطلق بودن اخالق نزدیک اس ؛ چون معتقد اس
اخالقی وجود دارند که مبنای ارزشگااریهای ثاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(شیریعتمماری.)815-171 :2838 ،
دس کم برخی اصول ثابـ

و عام در افعالاند و این اصول وابسـته

1. Consumer ethics

به تمایل فرد یا جامعه یا تغییر اوضاع زمانی یا مکانی نیستند .فـرض ایـن پـژوهش ،دیـدگاه
اسالمی اس

که شهیدمطهری آن را تبیین کردهاند .براساس دیدگاه وی نسبی بـودن پـارهای

از واقعی ها پایرفتنی اس ؛ ولی نباید همانند پیروان ماتریالیسم دیالکتیک این نسـبی بـودن
را نسبیگرایی معرف شناختی و همۀ معرف های متناقض و متضاد را حقیق

دانس .1

همچنین گاهی دو مفهوم دین و اخالق را متمایز میکنند (مطهری721 /11 :2831 ،؛

Reidenbach

 )& Robin: 1990که چون ربطی به موضوع و هدف محـوری ایـن پـژوهش نـدارد ،دربـارهاش
نگاه بیرونی تالش کردهاند مؤلفههای کلی حاکم بر آن را شناسایی کنند و با تصویرسـازی از
برخی بخشهای آن مفهومپردازی کنند تا به اندیشه و کنش کارگزاران جه
بهنظر میرسد آنچه در قالب دین یا ماهب ،معنوی

دهند؛ ازاینرو

یا اخالق در این مطالعـات آمـده اسـ

(Luthans et al: 2007: 181-192؛  ،)Cornwell et al: 2005بـا فهـم دانشـگاهی و حـوزوی کشـور مـا
تفاوتهایی دارد .گفتنی اس

بین خود نویسندگان نیز اجماعی دربارۀ مفهوم ماهبی بـودن،

دینگرایی ،اخالقی بودن و  ...وجود ندارد و هرکدام از منظری آن را تعریـف و انـدازهگیری
کردهاند .شاید یکی از دالیلش این باشد که راههای فراوانی برای اندازهگیری مفهـوم دینـی و
ماهبی بودن وجود دارد؛ نکتـهای کـه ) khraim (2010بـه آن اشـاره کـرده اسـ  .در ایـن
پژوهش ،تفاوتهای تعاریف را نادیده میگیریم و به همان فهم عرفی بسنده میکنیم.
براساس پژوهش  Polonski et alدربارۀ نگاه به افعال اخالقی ( ،)2001دانشـجویان
کشورهای اروپای شمالی مانند آلمان ،اسکاتلند ،دانمـارک و هلنـد ،بـرخالف تصـورها
تفاوت های کمتری با دانشجویان کشورهای اروپای جنوبی مانند پرتغال ،اسغانیا ،ایتالیا و
آلمان دارند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ر.ک :مطهری ،مرتضی ( ،)۱۰۶۰اصول فلسفه و روش رئالیسم ،تهران ،انتشارت صدرا.

تبیین رفتار مصرفکنندگان ایرانی در موقعیتهای تردیدبرانگیز اخالقی و مقایسه با شش کشور

بحث نمیکنیم .بیشتر مطالعات دربارۀ نقش دین نشان میدهد کـه نویسـندگان آن بیشـتر بـا

۱۴۱

یافتهها نشان میدهد رفتار مصرفی افراد درون کشورهای مختلف بـاهم متفـاوت اسـ
(1990

 )Clark:؛ برایناساس ویژگیهای ناشی از ملی

ویژگیهای متمایز و الگوهای رفتـاری بهنسـب

بر دیدگاه افراد اثرگاار اس

و به آنهـا

پایـدار و ویژگیهـای شخصـیتی خاصـی

میبخشد .مطابق مطالعات  ،)1997( Al-Khatib et alتفاوتهای مهمی در اخالق مصـرفی
دو کشور امریکا و مصر وجـود دارد .آمریکاییهـا تعـداد رفتارهـای بیشـتری را نسـب

بـه

مصریها غیراخالقی میدانند .دلیل این پژوهش نیز تفاوت در سـطم آگـاهی و تحصـیالت
ِ
حقـوقی ارزشهـای
مصرفکنندگان اس  .همچنین عواملی همچون نظامهای اقتصـادی و
فرهنگی از دیگر دالیل اس  Rawwas (2001) .رابطۀ شخصی مصـرفکنندگان و اخـالق
را در هش

کشور امریکا ،ایرلند ،استرالیا ،مصر ،لبنان ،هنگکنگ ،اندونزی و اتریش بررسـی

کرد .نتایج ،تفاوتهای اساسـی کشـورها را در رفتارهـای اخالقـی مصـرفکنندگان نشـان
میداد (2004) Babakus et al .معتقدند نتایج این پژوهش با واقعی ها درعمل سـازگاری
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۱۴۱

مناسبی ندارد .براساس ادعای آنان ،تاکنون پژوهشهای تطبیقی مهمی انجام نشده اسـ

کـه

بتوان تفاوت ملی ها را شناسایی کرد.
منظور از موقعی های تردیـدبرانگیز اخالقـی ،موقعیـ هـایی اسـ

کـه مصـرفکننده

نمیداند رفتار اخالقی چیس  ،یا اگر چگونه اخالقی رفتار کند .بهدلیل معماگونه بـودن ایـن
موقعی ها ،تشخی

فعل اخالقی از غیراخالقی یا اندازۀ اخالقـی بـودن آن بـرای بسـیاری

دشوار اس ؛ برای مثال ،اگر کسی در فروشگاه بزرگی هنگام بررسی قیمـ کـاالیی ناگهـان
آسیبی جزئی به درپوش یا بستهبندی آن بزند ،باید گزارش کند یا خیر
الگـوی مفهـومی پـژوهش ،متکـی بـه پـژوهش ) Muncy & Vitell (1992اسـ کـه
) Babakus et al (2004آن را تعــدیل کردهانــد؛ برایناســاس ،رفتــار مصــرفکنندگان در
موقعی های تردیدبرانگیز ،در سه بعـد منفعـ بـری فعـال از کـاری غیرقـانونی (بـا هزینـۀ
دیگران) ،منفع بری غیرفعال (منفعالنه) با هزینۀ دیگران و منفع بری فعال از کاری تردیـد
برانگیز جای گرفتهاند که در بخشهای بعدی بیشتر تشریم میکنیم.

روش پژوهش

مبنـای ایـن پــژوهش ،پرسـشنامۀ اســتاندارد ) Muncy & Vitell (1992اسـ  .ایــن
پرسشنامه برای اندازهگیری باورهـای اخالقـی 1و دراصـل بـرای جامعـۀ مصـرفی آمریکـا
طراحی شده اس ؛ ازاینرو ،برخی پرسشهای آن متناسب با وضع کشورهای دیگر نیسـ .
این سنجه در پژوهشهای متعدد ( )Rawwas et al: 1994; Rallapalli et al: 1994; Chan et al: 1998اعتبار
مقبولی را بهدس

آورده اس  (2004) Babakus et al .برای پیمایشـی بینالمللـی ،برخـی

را در این پژوهش نیز استفاده میکنیم؛ درواقع در این پژوهش ،پس از انتخـاب پرسـشها از
ایندو مطالعه و اصالحات الزم برای تطبیق آن بر جامعۀ مصرفی ایران ،بـرای تعیـین روایـی
سنجۀ نهایی ،به چند نفر از خبرگان رجوع کردیم و پس از گرفتن نظرات آنهـا ،پرسـشنامه
را دوباره اصالح کردیم .همچنین پایایی بهدس آمده از آزمون آلفای کرونبـاخ بـرای نمونـۀ
مقدماتی ۴۹تایی ۳/۹۷ ،شده اس .
این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی اس

که میخواهد با این پرسشنامه واکـنش

هر مصرفکنندۀ ایرانی را به این رفتارها بررسی و نتایج را با پژوهش قبلی مقایسـه کنـد .در
ال معتقدم این عمـل اشـتباه
این پرسشنامه ،گزارهها در قالب گزارههای پنجگزینهای ( =۱کام ً
اس  =۱ ،معتقدم این عمل اشتباه اس  =۰ ،نظری ندارم =۴ ،معتقدم این عمل اشتباه نیسـ ،
ال معتقدم این عمل اشتباه نیس ) آمـده اسـ  .حجـم نمونـۀ پـژوهش را  ۴۱۶نفـر از
=۷کام ً
شهروندان استانهای تهران ،البرز ،قزوین و با ترکیب روش نمونهگیری طبقهای ـ خوشـهای
انتخاب کردهایم .ابتدا مناطق شهری را براساس نظر خبرگان ،به سه طبقۀ پردرآمد ،بـا درآمـد
متوسط و کمدرآمد تقسیم و سغس در هرکدام از طبقات ،خوشهها (فروشگاههای بـزرگ) را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ethical beliefs

تبیین رفتار مصرفکنندگان ایرانی در موقعیتهای تردیدبرانگیز اخالقی و مقایسه با شش کشور

پرسشهای آن را اصالح و یا آن با پرسشهای مناسب جایگزین کردند که تعـدادی از آنهـا

۱۴۰

احصا کردهایم .از فروشگاهها تعداد متناسبی را تصـادفی انتخـاب کـردهایم .پرسـشنامهها را
نزدیک این فروشگاههای بزرگ جمعآوری کردهایم .تالش کردهایم در ساع ها و روزهایی
به فروشگاه مراجعه کنیم تا نمونۀ مناسبی را بیابیم که برآوردی از همـۀ مختصـات جمعیتـی
باشد .وضع جمعی شناختی پاسخدهندگان به ِ
شرحزیر اس :
جدول  :1وضع جمعیتشناختی پاسخدهندگان

نوع داده

تعداد

درصد

جنسیت

مرد

۱۳۷

۴۹.۱

زن

۱۱۱

۷۱.۷

جمع

۴۱۶

۱۳۳

سن
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۱۴۴

۱۹-۱۳

۶۷

۱۶.۱

۱۳-۱۷

۱۷۱

۰۷.۴

۱۷-۰۳

۹۹

۱۳.۵

 ۰۳و بیشتر

۱۱۹

۱۵.۷

جمع

۴۱۶

۱۳۳

پس از جمعآوری دادهها ،وضع اخالقی رفتار مصرفی کشور را بـا پژوهشهـای جوامـع
دیگر ،بررسی و مقایسه کردهایم (میانگین) و بـا آمـار اسـتنباطی و مقایسـۀ میانگینهـای دو
جامعۀ مستقل و آزمون  tیکدنباله ،به همۀ جامعه تعمیم دادهایم.
تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

پرســشها ســه دســتهاند :منفعـ بری فعــال از کــاری غیرقــانونی (بــا هزینــۀ دیگــران)؛
منفع بری غیرفعال (منفعالنه) با هزینۀ دیگـران؛ منفعـ بری فعـال از کـاری تردیـدبرانگیز.

دستۀ اول به فعالی هایی اشاره میکند که یکی از دو طرف (خریدار یا فروشنده یـا کنشـگر)
با هزینۀ طرف دیگر ،فعاالنه کاری غیرقانونی میکند .دستۀ دوم به کنشهای دیگـری اشـاره
میکند .معموالً این دسته با کنش یا اشتباه یکی از دو طرف آغاز یـا انجـام میشـود و طـرف
دیگر از آن سود میبرد .دستۀ سوم به فعالی هایی اشاره میکند که یکی از دو طرف فعاالنـه
کاری میکند؛ ولی ظاهر کارش بهنظر بیشتر مردم چندان غیراخالقی نیس

و قـانونی جلـوه

سنجه ِ
های پژوهشهای مختلف را متفاوت تقسیمبندی کردهاند (بـرای مثـال ،پرسـش «مـال
گمشدهتان را به شـرک

بیمـه کـاالی بهسـرق رفته گـزارش کـردن بـرای گـرفتن پـول و

خسارت» در برخی پژوهشها در دستۀ دوم و در برخی در دستۀ سوم جـای گرفتـه اسـ )؛
مبنای اصلی تقسیمبندی این گزارهها ،پـژوهش ) Muncy & Vitell (2005اسـ  .هرچنـد
برخی تقسیمبندیهای آنها را نیازمند تأمل بیشتر و بازبینی میدانیم ،برای فراهم شدن زمینۀ
مقایسه تالش کردیم تقسیمبندی آنها را تغییر چندانی ندهیم .بـرای سـنجش ایـن دسـتهها،
پرسشهایی را انتخاب کردیم و روایی آنها را بهتأیید خبرگان رسـاندیم .همچنـین پرسـش
«دور زدن صف و رعای

نکردن حق تقدم در جایی که صـف خیلـی طـوالنی باشـد» را در

دستۀ اول و «استفاده از تلفن محل کار برای تماس شخصی» را در دستۀ سوم جـای دادهایـم.
وضع پاسخها به ِ
شرحزیر اس :

تبیین رفتار مصرفکنندگان ایرانی در موقعیتهای تردیدبرانگیز اخالقی و مقایسه با شش کشور

میکند (بهویژه هنگام مقایسه با دستۀ اول) 1.چون پژوهشگران اصلی این حیطه ،پرسشهای

۱۴۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در آثار مطرح این حیطه ،دستۀ دیگری نیز با عنوان «کنشی که به کسی آسیب وارد نمیکند» نیز وجود دارد کـه بـهدلیل

نبود اجماع میان اندیشمندان بر نوع و تعداد پرسشهای زیرمجموعهاش ،به آن اشاره نمیکنیم.

جدول  :2میانگین و تعداد پاسخها به گزارههای اخالقی رفتار مصرفی
ردیف

بعد و گویه مربوطه

تعداد پاسخها

میانگین

میانگین کل بعد

منفع بری فعال از کاری غیرقانونی (با
هزینۀ دیگران)
۱

دور زدن صف و رعای نکردن حق تقدم
در جایی که صف خیلی طوالنی باشد

۴۱۶

۱.۷۱
۱.۷۷

نوشیدن بطری نوشابه در فروشگاه
۱

بدوناینکه قصد داشته باشید پول آن را
پرداخ

۴۱۴

۱.۰۱

کنید

استفاده از تلفن همراهی که متعلق به شما
۰

نیس و تماس گرفتن با آن (بدوناطالع

۴۱۷

۱.۷۹

صاحب آن)
۴
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۱۴۶

۷

تغییر برچسبهای قیم در فروشگاه
بازگرداندن کاالهای آسیبدیده وقتی
خودتان به کاال خسارت زدهاید

۴۱۱

۱.۵۷

۴۱۱

۱.۵۹

منفع بری غیرفعال (منفعالنه) با هزینۀ
دیگران
ِ
نیاوردن اشتباه فروشنده در
به روی خود
۶

محاسبۀ قیم ها وقتی این اشتباه بهنفع

۴۱۷

۱.۴۹

شما باشد
۵
۹
۷

پنهان کردن عیب و ناخالصی درون کاال و
اطالع ندادن به خریدار
دروغ گفتن دربارۀ سن بچه برایاینکه پول
کمتری بغردازید
دیدن کسی درحالدزدی از مغازهای و به
روی خود نیاوردن

۴۱۶

۱.۷۵

۴۱۵

۱.۹۱

۴۱۱

۱.۵

۱.۶۷

منفع بری فعال از کاری تردیدبرانگیز و
بهظاهر موجه
۱۳

استفاده از بن (کوپن) تاریخگاشته برای
خرید کاال

۱.۳۹
۴۱۵

۱.۹۹

۱۱

استفاده از تلفن محل کار برای تماس

۴۱۰

شخصی

۱.۴۷

ِ
درپوش ظرف ساالد
شکستن (پاره کردن)
۱۱

در سوپرمارک و نگفتن آن به صاحب

۱.۷۶

۴۱۴

مغازه
۱۰
۱۴

نگفتن واقعی دربارۀ مالیاتبردرآمد
برداشتن حوله یا ظرف هتل یا پتوی
هواپیما برای خود

۴۱۱

۱.۰۱

۴۱۳

۱.۶۷

۱۷

بهسرق رفته گزارش کردن برای گرفتن

۱.۶۱

۴۱۰

پول و خسارت

اگر بخواهیم سه بعد باال را به کل جامعـه تعمـیم دهـیم ،از آزمـون  tیکدنبالـه اسـتفاده
میکنیم؛ برایناساس
 :۳Hرفتار مصرفی پاسخدهندگان درکُل ،وضع اخالقی مناسبی ندارد.
 :۱Hرفتار مصرفی پاسخدهندگان درکُل ،وضع اخالقی مناسبی دارد.
H۳: μx≥ ۰
H۳: μx< ۰
جدول  :3نتایج تحلیل وضع اخالقی مصرفکنندگان در سه بعد

بعد

منفع بری فعال از کاری غیرقانونی
(با هزینۀ دیگران)
منفع بری غیرفعال (منفعالنه) با
هزینۀ دیگران
منفع بری فعال از کاری
تردیدبرانگیز و بهظاهر موجه

میانگین

انحراف معیار

سطح معنیداری

۱.۷۷

۳.۶۱

۳.۳۳

۱.۶۷

۳.۶۵

۳.۳۳

۱.۳۹

۳.۵۴

۳.۳۳

تبیین رفتار مصرفکنندگان ایرانی در موقعیتهای تردیدبرانگیز اخالقی و مقایسه با شش کشور

مال گمشدهتان را به شرک بیمه کاالی

۱۴۵

باتوجهبه نتایج آمار استنباطی ،چون سطم معنیداری کلـی کمتـر از  %۷اسـ  ،میتـوان
گف

 ۳Hرد و  ۱Hتأیید میشود؛ بنابراین اگر براساس نظر خبرگان ،عدد  ۰را مطلوب فرض

کنیم ،میتوان وضع جامعۀ مصرفی ایران را مطلوب دانس .
نتایج پژوهش نشان میدهد پاسخدهندگان منفعـ بری فعـال را از کـاری تردیـدبرانگیز و
بهظاهر موجه ،کمتر از دو حال دیگر اشتباه میداننـد و معتقدنـد اخالقیتـر اسـ  .همچنـین
منفع بری فعال را با هزینۀ دیگران ،غیراخالقیتـر منفعـ بری غیرفعـال میداننـد .نتـایج ایـن
مطالعه را با پژوهشهایی که کشورهای مختلف انجام شده اسـ

(

Muncy & Vitell, 1992; Rawwas

 )et al: 1994; Rallapalli et al: 1994; Chan et al: 1998; Butt et al: 2011در جدول زیر مقایسه کردهایم:
جدول  :4میانگین ابعاد و مقایسه رتبهها با دیگر پژوهشها

تعداد= ۰۱۳

تعداد=۱۴۱

تعداد=۶۷۳

تعداد=۱۷۷

تعداد=۷۶۷

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین
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Butt

Chan

Rawwas

Rallapalli

Muncy

پژوهش حاضر
تعداد=۴۱۶
رتبه

میانگین

۱۴۹

ابعاد

منفع بری
فعـــــال از

۱

۱.۶۷

۱

۱.۴۷

۱

۱.۷۴

۱

۱.۵۶

۱

دیگران)

۱.۴۷

(بــا هزینــۀ

۱

غیرقــانونی

۱.۷۷

کــــــاری

منفع بری

۱

۱.۱۵

۱

۱.۴۷

۱

۱.۹۴

۱

۱.۶۶

۱

۱.۷۷

۱

۱.۶۷

غیرفعال بـا
هزینــــــۀ
دیگران
منفع بری
فعـــــال از

۰

۴.۰۶

۰

۰.۵۱

۰

۱.۳۹

۰

۱.۶۱

۰

۱.۱۴

۰

یـــــــز و
بـــــهظاهر
موجه

رتبـۀ سـه بُعـد در کشـور ،مطــابق الگـوی گزارششـده در پژوهشهـای دیگـر اسـ ؛
افزونبراین ،نتایج این پژوهش نشان میدهد کـه باورهـای مصـرفی کشـور ،در مقایسـه بـا
الگوهای گزارششده از کشورهای دیگر ،بهنسب

اخالقیتر اس .

در ادامه نتایج این پژوهش را با مطالعۀ بینالمللی ) Babakus et al (2004در کشـورهای
انگلستان ،برونلی ،هنگکنگ ،فرانسه ،امریکا و اتریش مقایسه میکنیم .بـابکوز و دیگـران بـا
انتخاب یازده پرسش از پرسشنامۀ اصلی  ،Muncy & Vitellواکنش مصرفکنندگان را بـه
گزارههای اخالقی در شش کشور انگلستان ،برونلی ،هنگکنـگ ،فرانسـه ،امریکـا و اتـریش
سنجیدهاند .چون این یازده پرسش (با اعمال برخی از تغییرات متناسب با مقتضـیات بـومی)،
با قسمتی از پرسشنامه این پژوهش مشترک اس  ،امکان مقایسۀ جامعـۀ مصـرفی ایـران بـا
نتایج این پژوهش در شش کشور نیز فراهم شده اس  .نتایج پـژوهش آنهـا نشـان میدهـد
پاسخدهندگان جوانتر تمایل دارند رفتارهای غیراخالقی را مقبولتر بداننـد .همچنـین زنـان
تمایالت اخالقی بیشتری دارند .نتایج پژوهش آنهـا نشـان میدهـد میـزان انحـراف معیـار
رفتارهای غیراخالقی کسانی که به اسالم و ادیان شرقی تعلق ماهبی دارند ،کمتر اس .

تبیین رفتار مصرفکنندگان ایرانی در موقعیتهای تردیدبرانگیز اخالقی و مقایسه با شش کشور

تردیــدبرانگ

۱.۳۹

کــــــاری

۱۴۷

جدول  :5میانگین پاسخ به گزارههای اخالقی رفتار مصرفی در کشورهای مختلف

میانگین کلی

رتبه

انگلستان

برونئی

هنگکنگ

فرانسه

آمریكا

اتریش

تردیدبرانگیز

ایران

موقعیتهای

نوشیدن بطری
نوشابه در فروشگاه
بدوناینکه قصد

۱.۵

۱

۱

۱.۰

۱.۰۷

۱.۵

۱.۰۷

۱.۷

۱.۰۱

داشته باشید پول آن
را پرداخ کنید
استفاده از تلفن
همراهی که متعلق
به شما نیس و
تماس گرفتن با آن
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۱۷۳

۱.۵۶

۱

۱.۳۷

۱.۶

۱.۰

۱.۶

۱.۱۷

۱.۷۷

۱.۷۹

(بدوناطالع صاحب
آن)
مال گمشدهتان را به
شرک بیمه کاالی
بهسرق رفته
گزارش کردن برای

۱.۰۷

۶

۱.۷۷

۱.۷

۱

۱.۱

۱.۰۷

۰.۷۷

۱.۶۱

گرفتن پول و
خسارت
تغییر برچسبهای
قیم در فروشگاه

۱.۹۵

۰

۱.۱۷

۱.۰۷

۱.۴۷

۱.۷

۱.۱۷

۰.۴

۱.۷۷

استفاده از تلفن محل
کار برای تماس

۱.۰۴

۷

۱.۷

۱.۹۷

۱.۷۷

۱.۶

۱.۹

۱.۱

۱.۴۷

شخصی
به روی خود
نیاوردن اشتباه
فروشنده در محاسبه

۱.۱۵

۴

۰.۳۷

۱.۵

۱.۴

۱.۷
۷

۱.۹

۱.۱۷

۱.۴۹

میانگین کلی

رتبه

انگلستان

برونئی

هنگکنگ

فرانسه

آمریكا

اتریش

تردیدبرانگیز

ایران

موقعیتهای

قیم ها وقتی این
اشتباه بهنفع شما
باشد
پنهان کردن عیب و
و اطالع ندادن به
خریدار

1

برداشتن حوله یا
ظرف هتل یا پتوی

۱.۷۴

۷

۰.۴

۰.۷

۰.۵۷

هواپیما برای خود

۰.۳
۷

۱.۷۷

۱.۰

۱.۶۷

دور زدن صف و
رعای نکردن حق
تقدم در جایی که

۱.۹۱

۹

۰.۶

۰.۳۷

صف خیلی طوالنی

۱.۵۷

۰.۹
۷

۰.۴۷

۱.۷

۱.۷۱

باشد

مقایسۀ نتایج این پژوهش با دیگر پژوهشها نشان میدهد که ملی
مصرفی جامعه دارد )۱۳۳۴Babakus ( .اثر ملی

اثر مهمی بر رفتـار

را تا پنج برابر بیشتر از متغیرهای دیگری

مانند سن میدانند؛ ازسویدیگر ،طبق نتایج جدول  ،۷جوامع برونلـی ،آمریکـا و ایـران در
بسیاری از گزارههای اندازهگیریشده ،انحراف کمتری از دیگر جوامع دارنـد و باورهـای
اخالقی در این جوامع پررنگتر اس ؛ حتی در همه موارد میتوان میانگین نزدیکی را بین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1این پرسش را متناسب با فضای فرهنگی کشور تغییر دادیم.

تبیین رفتار مصرفکنندگان ایرانی در موقعیتهای تردیدبرانگیز اخالقی و مقایسه با شش کشور

ناخالصی درون کاال

۱.۷

۵

۰

۱.۱۷

۰.۴۷

۱.۷

۱.۱

۱.۶

۱.۷۹

۱۷۱

اینسه جامعه مشاهده کرد.

1

پژوهشهای دیگر روابطی را بین سن و باورهای اخالقـی قائـل شـدهاند؛ برایناسـاس،
پاسخدهندگان جوانتر بـه رفتارهـای غیراخالقیتـر گـرایش بیشـتری داشـته و کمتـر آن را
غیراخالقی گزارش کردهاند؛ درحالیکه پژوهش حاضر رابطـۀ وثیقـی را دراینبـاره کشـف
نکرده اس  .بیشتر پژوهشها نشان میدهـد زنـان باورهـای اخالقـی بیشـتری دارنـد .ایـن
پژوهش نیز یافتههای مشابهی را گزارش میکند .اگر حجم نمونۀ پـژوهش را بـه دو جامعـۀ
مستقل تبدیل و میانگینها را مقایسه کنیم ،میـانگین پاسـخ مـردان تقریبـاً در همـۀ مـوارد از
میانگین پاسخ زنان بیشتر اس ؛ یعنی باورهای اخالقی زنان بیشتر از مردان اس  .بـا تعمـیم
نتایج میانگین کل پاسخها با آزمون  tجوامع مستقل جدولهای زیر بهدس

میآید:
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جدول  :6میانگین کل در آمار توصیفی

میانگین کل

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

مرد

۱۳۷

۱.۹۵۷۶

۳.۶۴۹۱۵

۳.۳۴۷۱۵

زن

۱۱۱

۱.۵۳۴۳

۳.۷۳۵۵۰

۳.۳۰۴۱۷

۱۷۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1شاید برخالف تصور عمومی ایرانیان دربارۀ جامعۀ آمریکا باشد .جامعـۀ آمریکـا جامعـهای بهنسـب اخالقـی اسـ ،

هرچند نظارت شدید قانونی و دقیق را در پیشگیری از جرایم و کارهای غیراخالقی در جامعـۀ آمریکـا نمیتـوان نادیـده
گرف .

جدول  :7نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای باور اخالقی رفتار مصرفی

آزمون لوین
آزمون  tبرای برابری میانگینها

برای تساوی
واریانسها

معنیداری

درجۀ آزادی

معنیداری (دودنباله)

انحراف میانگین

انحراف خطای استاندارد

حد پایین

۷.۶۴۶

۳.۳۳۱

۰.۱۱۴

۴۱۴

۳.۳۳۱

۳.۱۵۷۷۷

۳.۳۷۶۱۳

۳.۳۶۷۳۷

بدون

۰.۳۷۶

۰۹۶.۱۵۴

۳.۳۳۱

۳.۱۵۷۷۷

۳.۳۷۶۵۱

تساوی

۳.۳۶۴۳۶

فرض

۳.۱۹۵۳۷

میانگین کل

واریانسها

حد باال

تساوی

۳.۱۹۶۳۱

با فرض

اطمینان

واریانسها

برای بررسی آزمون میانگین تساوی میانگین دو جامعه ،الزم اس

ابتدا بررسی کنـیم آیـا

واریانس دو جامعه برابرند یا خیر؛ بهعبارتدیگر ،آزمون تساوی واریانسها مقدم بر آزمـون
تساوی میانگینهاس  .برای آزمون تساوی واریانسها از آزمون لوین استفاده میکنیم .آمارۀ
 tبرای آزمون تساوی میانگین دو جامعه ،در دو حال

مساوی و نامساوی بودن واریانس دو

جامعه محاسبه میشـود (میؤمن ،و فعیالقیوم .)38 :2812 ،،در ایـن پـژوهش ،ادعـا ایـن اسـ

کـه

باورهای اخالقی مردان ضعیفتر از زنان اس ؛ یعنی میانگین پاسـخهای اخالقـی مـردان و
زنان برابر نیس ؛ بنابراین
 :۳Hباورهای اخالقی مردان و زنان در جامعه یکسان اس .

تبیین رفتار مصرفکنندگان ایرانی در موقعیتهای تردیدبرانگیز اخالقی و مقایسه با شش کشور

F

t

فاصله ٪۵۹

۱۷۰

 :۱Hباورهای اخالقی مردان و زنان در جامعه یکسان نیس .
H۳:
H۳:

همانطورکه در جدول  ۵میبینیم ،سطم معنیداری در آزمـون لـوین برابـر بـا  ۳.۳۳۱و
کمتر از  %۷اس ؛ درنتیجه فرض برابری واریانسهای دو جامعه رد میشود؛ پس اطالعـات
سطر دوم را برای نتیجهگیری بررسی میکنیم .معنیداری آزمون تساوی میـانگین بـا فـرض
نامساوی بودن واریانس کمتر از  %۷اس  ،پـس  ۳Hرد و ادعـای نامسـاوی بـودن میـانگین
باورهای اخالقـی رفتـار مصـرفی مـردان و زنـان در سـطم خطـای  %۷پایرفتـه میشـود؛
ازسویدیگر ،چون حد باال و حد پایین هردو مثب اند ،تفاوت میـانگین دو جامعـه بیشـتر از
صفر اس

و میانگین جامعۀ مردان بیشتر از میانگین جامعۀ زنان اس ؛ البته نه بـهاینمعنا کـه
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این الگو در کل جامعه برای مردان و زنان در همۀ پرسشها و ابعاد تکرار میشود ،بلکه ناظر
به میانگین کل جامعه در کلی

پرسشها و ابعاد اس .

افزونبر مؤلفۀ جنسی  ،نقش ملی

(بهدلیل اثر آن بـر تعلـق مـاهبی) نیـز بـر باورهـای

اخالقی اثرگاار اس  Babakus et al (2004) .گفتهاند جوامعی که ماهبشان اسالم یا ادیـان
شرقی اس  ،میزان انحراف معیار کمتری در باورهـای اخالقـی دارنـد .جـدول زیـر وضـع
پاسخدهندگان باتوجهبه آیینشان اس

(آمار جمول برگرفته از پژوهشهای بی،الملل ،اس)).

جدول  :8میانگین پاسخها باتوجهبه تعلق مذهبی()Babakus et al: 2004
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ایرانیان
مسلمان
()n=42۲

نوشیدن بطری نوشابه در فروشگاه
بدوناینکه قصد داشته باشید پول آن
را پرداخ کنید

۱.۴

۱

۱.۰

۱.۰۱
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استفاده از تلفن همراهی که متعلق
به شما نیس و تماس گرفتن با آن

۱.۴

۱

۱.۴

۱.۷۹

(بدوناطالع صاحب آن)
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بیمه

برای گرفتن پول و خسارت
تغییر برچسبهای قیم در
فروشگاه
استفاده از تلفن محل کار برای
تماس شخصی

۱.۷

۱.۱

۱.۴

۱.۷۷

۱.۶

۱.۰

۱.۷

۱.۴۷

به روی خود نیاوردن اشتباه
فروشنده در محاسبه قیم ها وقتی

۱.۷

۱.۴

۱.۵

۱.۴۹

این اشتباه بهنفع شما باشد
پنهان کردن عیب و ناخالصی درون
کاال و اطالع ندادن به خریدار

1

برداشتن حوله یا ظرف هتل یا پتوی
هواپیما برای خود

۰.۴

۱.۷

۱.۷

۱.۷۹

۰.۶

۱.۹

۰.۴

۱.۶۷

دور زدن صف و رعای نکردن حق
تقدم در جایی که صف خیلی

۱.۷

۱.۷

۰.۱

۱.۷۱

طوالنی باشد
میانگین کل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱.۰۵

 .1این پرسش را متناسب با فضای فرهنگی کشور تغییر دادیم.

۱.۴

۱.۳۶

۱.۵۶
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کاالی بهسرق رفته گزارش کردن

۱

۱.۷

۱.۹

۱.۶۱

۱۷۷

منظور از آیینهای شرقی در این جدول ،آیین بودا ،هندو و کنفوسیوس اس کـه بـهدلیل
تعداد اندک هرکدام ،در یک ستون تجمیع شدهاند .بـرای تمـایز ،سـتون ایرانیـان مسـلمان را
جداگانه آوردهایم.
با مقایسۀ آمار جدول  ۹میتوان جامعۀ ایران را نیز شاهدی برای تأیید این مدعا دانسـ ؛
ِ
عبارتدیگر ،رفتار ایرانیان مسلمان در قیاس با رفتار مصرفکنندگان دیگر آیینهای دینـی،
به
وضع بهتری دارد؛ یعنی فرضیۀ سوم تأیید میشود؛ بااینحال ،پیمایشهای بهتـر و دقیـقتری
نیاز اس

تا جزئیات و وثاق

این فرضیه را اثبـات کنـد؛ ولـی دسـ کم میتـوان از ظـاهر

پیمایشها چنین ادعایی را مطرح کرد.
نتیجهگیری

همانگونهکه کانون تمرکز پژوهش نشان میدهد ،بررسی وضـع اخالقـی مصـرفکنندگان
ایرانی ،مقایسه کردن آن با دیگر جوامع و دادن برخی رهنمودها هدف این پژوهش بوده اسـ .
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برای این پژوهش که سابقۀ کمی در کشور دارد ،استفاده از سنجۀ استاندارد ،اعمـال اصـالحات

هنگام تعمیم این پژوهش به کل جامعه ،بایـد محـدودی های نمونـهگیری را درنظـر گرفـ .

۱۷۶

تردیدی نیس که نتایج پژوهش فرهنگاندود اس و داعیۀ شمول برای تمامی جامعه ایـران را

الزم متناسب با جامعۀ ایرانی و سغس توزیع و بررسی آن روش مناسـبی اسـ  ،اگرچـه کـافی
نیس  .باتوجهبه گسترده بودن جامعۀ ایران ،مطالعـه را بـه سـه اسـتان تهـران ،البـرز و قـزوین
محدود کردیم که یکی از محـدودی های پـژوهش اسـ  .نویسـندگان تـالش کردنـد تنـوع
نمونهبرداری را درنظر بگیرند؛ ولی باید گف پژوهشهای بیشتر و دقیقتری با جوامـع آمـاری
متنوعتری از همۀ کشور نیاز اس تا عمق و غنای بیشتری به نتایج پـژوهش ببخشـد؛ بنـابراین

ندارد؛ ولی پژوهشگران تالش کردهاند آن را به برآیندی از جامعه نزدیک کنند.
وضع اخالقی مصرفکنندگان ایرانی ،بهنسـب مناسـب اسـ ؛ یعنـی در بیشـتر مـوارد،
اخالق متغیر مهمی اس

که اثر مثبتی بر رفتار مصرفی آنها میگاارد .افراد منفع بری فعال

را از کاری تردیدبرانگیز و بهظاهر موجه از دو حال

دیگر کمتر اشـتباه میداننـد و معتقدنـد

اخالقیتر اس  .همچنین منفع بری فعال را با هزینۀ دیگـران غیراخالقیتـر از منفعـ بری

غیرفعال میدانند .این الگو در پژوهشهای دیگری در کشورهای مختلـف ،مشـابه گـزارش
شده اس  .طبق نتایج این پژوهش ،زنان تمایالت اخالقی بیشتری از مردان دارند و در رفتار
مصرفی خود بیشتر تابع اخالقاند .این پژوهش رابطه معنیداری میان تحصـیالت و سـن بـا
تمایالت اخالقی در رفتار مصرفی کشف نکرده اس  .پژوهشهای بیشـتری نیـاز اسـ

تـا

چنین رابطهای را در کشور تبیین کند ،هرچند پژوهشهای دیگر به این نکته اشـاره کردهانـد
که پاسخدهندگان جوانتر به رفتارهای غیراخالقی گرایش بیشـتری دارنـد و کمتـر آنهـا را
شواهد حاکی از تأثیر ملی
یعنی نوع ملی

بر تفاوتهـا در باورهـای اخالقـی مصـرفکنندگان اسـ ؛

و هنجارهای حاکم ،بر کیفی

اخالق ،اعتقاد به اخالق و تـداوم آن اثرگـاار

اس  .هرچند این ادعا از پژوهشهای آماری وثیقتر بینیاز نیس  ،بازاریابهای بینالمللـی
باید اطالع دقیقی از ویژگیهای بازار مصرفکنندگان در هر کشور داشته باشند و رفتارهـای
اخالقی و غیراخالقی آنها را براساس شـواهد و پژوهشهـا بررسـی کننـد ،نـه فرضهـا و
انگارههای خود؛ ازسویدیگر ،نباید اثر دین را نادیده گرف

که پشتوانۀ مهم اخالقـی اسـ ؛

بههمیندلیل کشورهای اسالمی و ادیان شرقی بیشتر از کشورهای غربـی بـه اخـالق توجـه
میکنند و انحراف کمتری دارند.
با بررسی پاسخها باید گف

جامعه ایران کارهای خاصی را جزم حیطۀ اخالق میدانـد و

بقیه را کمتر .بهنظر میرسد مردم کارهایی مانند دروغ گفتن ،دزدی کردن ،ضایع کـردن حـق
دیگران و خوردن لقمه حرام را در حیطۀ اخالق میدانند و برخی کارهای دیگر را که بیشـتر
به رابطۀ آنها با سازمانهای دولتی مربوط اس  ،کمتر در حیطۀ اخالق میدانند؛ درحالیکـه
بر طبق منابع فقهی شیعی و نظرات مراجع تقلید که چهارچوب اخالق را مشخ
سرپیچی از قوانین جایز نیس

و تبعی

میکننـد،

از آنهـا واجـب اسـ  .چنـین احکـامی را احکـام

مولوی میدانند ،نه ارشادی؛ زیرا به نظـم اجتمـاعی مربوطانـد و نتیجهشـان بـه خـود افـراد
بازمیگردد؛ بنابراین تبعی

از قوانین در جامعۀ اسـالمی ،در حکـم تبعیـ

از احکـام شـرع

اس ؛ پس جزم کنشهای اخالقیاند .در این پژوهش ،میانگین پاسخ افـراد بـه سـه پرسـش
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غیراخالقی گزارش میکنند .همچنین افراد با تحصیالت بیشتر ،وضع مشابهی دارند.

۱۷۵

«مال گمشدهتان را به شرک

بیمه کاالی بهسرق رفته گـزارش کـردن بـرای گـرفتن پـول و

خسارت»» ،استفاده از تلفن محل کـار بـرای تمـاس شخصـی» و «نگفـتن واقعیـ

دربـارۀ

مالیاتبردرآمد» (که همگی به رابطه افراد بـا دولـ مربـوط اسـ ) بـهترتیب  ۱.۴۷ ،۱.۶۱و
 ۱.۰۱اس

که در مقایسه با میانگین پاسخ به دیگر پاسخها نشان میدهد افراد چنین کارهایی

را کمتر در حیطۀ اخـالق تعریـف میکننـد .شایسـته اسـ
دستگاههای فرهنگساز ،آگاهیبخشی بیشتری کنند.
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خطمشـیگااران ایـن حیطـه و

منابع
ال جوادی آملی
 «گزارش و تحلیل دیدگاه آیت ه ل،)۱۰۷۱(  مصطفی، محسن؛ سالطین، جوادی.۱

.۵۰-۱۳۳  ص،۱  شماره، سال اول، اخالق وحیانی.»درباره نسبیگرایی اخالقی
 «بررسی مقایسـهای،)۱۰۷۴(  معصومه، رقیه؛ حسینیابوعلی، محمدحسین؛ احمدی، رحمتی.۱
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 مدیری،»اجتماعی

، تهـران، مبـانی علـوم، مكتبهای فلسفی، مسائل فلسفی، فلسفه،)۱۰۹۴(  علی، شریعتمداری.۰
.دفتر نشر فرهنگ اسالمی
، سال دوم، اخالق وحیانی،» «رابطه دین و اخالق؛ سطوح چهارگانه،)۱۰۷۱(  مریم، الریجانی.۴
.۴۷-۶۱  ص،۷ شماره
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