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(تاریخ دریافت2931/21/12 :؛ تاریخ پذیرش)2939/80/80 :

چکیده
تالشهای طرفداران اخالق در کسبوکار به صورت کدهای اخالقی ،الگوی رفتار ارتباطی افراد سازمان را ترسیم ،و به فرهنگ ساازمایی
اخالقی کمک میکنند .این کدها در هر حرفه ،رفتارهای صحیح و یاصحیح را مشخص میکنند .همچنین ،با توجه باه اهمیات اخاالق در
اسالم ،تحقیق حاضر ،از طریق مصاحبه با خبرگان حوزة اخالق اسالمی و بازاریابی ،معیارهایی اخالقی در حوزههایی از بازاریابی و فروش
را استخراج کرده است .با بهکارگیری راهبرد یظریهپردازی دادهبنیاد ،طی کدگذاری باز در یرمافزار اطلس.تی ،معیارها استخراج و کادهایی
برای جلوگیری از افعال ضداخالقی فروشندگان ،در سه دستة عمومی ،شرکت و رقبا ،ایجاد شد ،تا راهنمایی برای مواجهه با دوراهیهاای
اخالقی باشند.

کلیدواژگان
اخالق اسالمی ،فروش شخصی ،فرهنگ سازمایی ،کدهای اخالق حرفهای ،یظریهپردازی دادهبنیاد.

 نویسندة مسئول ،رایانامهm.motlagh@alumni.ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه تأکید بر مباحث اخالقی روبهگسترش است .اینکه چگونه اصول اخالقیی بیر میوار خیا
اعمال شو  ،ر اخالق کاربر ي بررسی میشو که اخالق اقتصا ي ،اخالق پزشیکی ،و اخیالق ر
علم مدیریت را شامل میشو و از جمله روشهاي مؤثر براي ورو مباحث اخالقی ر امور روزمرة
انسانی ،لحاظکر ن اخالق ر تصمیمگیري به عنوان سیستم پشتیبانی تصمیم است (آذر و همکاران،
،7831

 .)17امکان ارزیابی قیق عوامل اخالقی که بر قابلیتهاي تصمیمگیري اخالقی فر ي اثر

میگذار و تعیین نیازهاي آموزش و مدیریتی مرتبط ،کمکی مثبت ر جهت افزایش افعیال اخالقیی
ر سازمانها خواهید کیر ( .)Casali, 2011, p.485از طرفیی ،بیا توجیه بیه نفیش فروشیندگان ر
مرزهاي سازمان و کثرت مواجهة آنها با موضوعها و وراهیهاي اخالقی ،به نظر میرسد تفوییت
رفتار اخالقی بین کارکنان بخش فروش سازمانها ،اهمیت بسیار زیا ي اشته باشد (

& Valentine

.)Barnett, 2002, p.191
توجه به مالزمات اخالقی ،یا همان بایدها و نبایدها میتواند ضمن حفظ سو آوري و کارآمیدي
بنگاه ،اعتما و رضایت مشتریان را نیز جلب کند ( ا گر،7831 ،

 .)707-701با توجه بیه اینکیه

یکی از پرچالشترین حوزة مور بحث ر اخالق حرفهاي ،اخالق بازاریابی است و بازاریابی میتهم
به روغ ،تفلب ،بیعدالتی ،بیتیوجهی بیه رفیاه اجتمیاعی و جیز آن اسیت (وبسیایت اطالعیات
پرکاربر  ،)7830 ،ضرورت انجام ا ن این تحفیق بیشتر نماییان مییشیو  .مهیمتیر از آن سیعا ت
اخروي افرا است که ر نظام ارزشی اسالم ،با رعاییت اخیالق ر زنیدگی و شیفل افیرا میرتبط
است .همانطور که خداوند ر قرآن کریم زیانکارترین میر م را نیاطلبیانی معرفیی مییکنید کیه
عمرشان را ر راه حیات نیاي فانی تباه کر ند و به خیال باطل میپنداشتند که نیکوکاري میکننید
و به آیات خدا کیافر شیدند و روز قیامیت را انکیار کر نید (کهی  701 /و  .)701لیذا شناسیایی
معیارهاي اخالقی ین اسالم ر حوزة فروشندگی اهمیت ار .
استخراج معیارهاي اخالقی ر ارزیابی اعمال فروشندگی با مراجعه به منابع مرتبط و با تحلییل
محتوا میسر است .ولی با توجه به اینکه ر این نوع از تحفیفات بینرشتهاي ،امکان اشراف بر همیة
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حوزهها توسط یک نفر مشکل است و از سوي یگر ،نباید انتظار اشیت محففیی کیه وار حیوزة
علم اخالق میشو  ،توانایی استا ان و خبرگان را اشته باشد ،براي این منظور با بهکیارگیري روش
تحفیق کیفی و راهبر نظریهپر ازي ا هبنیا  ،از انش خبرگان ،استا ان و افرا مرتبط کمک گرفتیه
شده است .بدین ترتیب ،معیارهاي مرتبط اخالقی اسالم از طریق مصاحبههیا اسیتخراج و کیدهاي
مور نیاز توسط محفق تدوین شدهاند.
بیان مسئله
هدف از این تحفیق استخراج معیارهاي اخالقی بر اساس باید و نبایدهیاي اخیالق اسیالمی بیراي
پاسخگویی به سؤالهاي مربوط به مسئولیتهاي اخالقی ر حرفة فروشیندگی اسیت ،لیذا مسیئلة
اصلی تحفیق همان بیان راهکارهاي اخالقی (بیا عنیوان آیییننامیههیا ییا کیدهاي اخالقیی) بیراي
وراهیهاي اخالقی ر و حوزة تعامل فروشندگان با شرکت خو (کارفرما) و رقبا است .با توجه
به گسترة وسیع وراهیهاي اخالقی ،ر موضوع تعامل فروشندگان با شرکت (کارفرمیا) ،میوار ي
مانند گزارش هزینهها بیشتر از واقع ،یا بهطور جابهجا ،تفلب ،سوء استفا ه از اراییها ،زمان کاري
و اطالعات محرمانه شرکت و جز آن ،و ر زمینة وراهیهاي اخالقی ر ارتباط با رقبیا ،میوار ي
مانند تبانی ،افترا ،استخدام از رقبا ،تفلب ر مزایده ،جاسوسی یا خرابکر ن کار رقییب و جیز آن،
با توجه به متون نظري و پیشینة تحفیق ر نظر گرفته شد.
تحفیق حاضر با توجه به ماهیت ،یعنی پر اختن به هنجارهاي اخالقی ،ر ستة پیووهشهیاي
هنجاري یا ستوري قرار میگیر  ،که هدف اصلی آن ،راهنماییکر ن افرا ر تصیمیمگییريهیا و
احکام مربوط به افعال اختیاري آنان ر موقعیتهاي خا
 .)17بنابراین ،هدف از این تحفیق توصی

است (مصیبا ییز ي،7831 ،

-11

اخالق ر جامعه نیسیت ،بلکیه اسیتخراج هنجارهیایی

اخالقی براي کمک به ارتفاي رعایت اخالق ر حرفة فروشندگی است.
تحفیق کیفی حاضر با توجه به حوزة انشی مصاحبهشوندگان ،بر مکتب اخالقی اسالم متمرکز
است .استخراج این معیارها به طور محدو انجام گرفته است و به معناي اثبات معیارهیاي اخالقیی
نیست ،اما نتایج تحفیق با توجه به وجو مکاتب اخالقی متنوع ،میتواند سیح آگیاهی از ییدگاه
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اخالقی اسالم را نسبت به وظای

اخالقی ر حوزة بازاریابی و فروشندگی افزایش هد .ر ا امیه،

براي پاسخ به سؤال اصلی تحفیق یعنیی کیدهاي اخیالق حرفیة فروشیندگی ر و بعید وظیای
اخالقی فروشندگان نسبت به شرکت (کارفرما) و رقبا کداماند؟ ،متون نظري مرتبط بیا بازارییابی و
فروشندگی ،اخالق اسالمی ،اخالق حرفهاي و کدهاي اخالقی مرور میشو و موضوعهاي اخالقی
ر حوزة فروشندگی به عنوان وراهیهاي اخالقی تبیین و روش تحفیق با اندکی اصالحات بهکیار
گرفته شده است و با اشباع مفاهیم یا همان معیارهاي مور نیاز تحفییق ،کیدهاي اخالقیی تیدوین
شده است.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
بازاریابی و فروشندگی شخصی

بازاریابی به معناي کارکر ن با بازار است ،یعنی تالش ر جهت از بالفوه به بالفعل کیر ن مبیا تت
براي ارضاي نیاز و خواستههیا (روسیتا و ونیوس،7831 ،

 ،)70و فروشیندگی شخصیی 7ذییل

فعالیتهاي پیشبر ي از ترکیب عناصر بازاریابی ،یکی از کهنترین مشاغل جهان است .فروشندگان
اسامی مختلفی ارند مانند نمایندگیهاي فروش ،مهندسان فروش ،کارگزاران ،مدیران مناطق و جیز
آن (کاتلر و آرمسترانگ،7833 ،
باید اخالق و بهطور خا

 .)111-131لذا پیش از بررسی اخالق ر حیوزة فروشیندگی،

 ،اخالق حرفهاي معرفی شو .

اخالق

اخالق مجموعة صفات روحى و باطنى انسان است (مکارم شیرازي،7811 ،

 .)11-11ر زبیان

انگلیسی نیز واژههاي اتیکس 1و مورالیتی 8هر و به معناي اخالق بهکار گرفته میشوند .اتیکس بیر

1. Personal Selling
2. Ethics
3. Morality
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نظام اجتماعی که اخالق مور نظر ر آن بهکار گرفته میشو  ،تأکید میکند ،اما مورالز 7شخصییت
فر ي را تعیین میکند (منتفمی،7833 ،

.)11-18

اخالق اسالمی

علم اخالق مجموعهاي از اصول هنجاري است که شایسته است رفتار و کر ار بشري بیر مفتایاي
آنها جریان یابد .یعنی مبانی اخالق راه سلوک و رفتار پسندیده را ترسیم ،و اهداف و انگییزههیاي
 .)18ر این زمینه ،و بعد حسین فیاعلی و حسین فعلیی

آن را مشخص میکند (مفنیه،7831 ،

محر است ،به عبارتی ،ر یدگاه اسالم ففط خوببو ن کار ،یعنی حسن فعلی ،براي ایجا ارزش
اخالقی کافی نیست ،افزون بر آن ،انگیزة فاعل نیز باید نیک و الهی باشد ،یعنی حسن فاعلی وجو
اشته باشد .به عبارت یگر ،فعل اخالقی ،فعلی است که از ایمان به خدا و روز قیامت سرچشیمه
گرفته باشد( .خانی جزنی،7831 ،

 .)3-73لذا عناصیر ارزشیمند عمیل اخالقیی عبیارتانید از

 .7عناصر فاعلی :شامل آزا ي و اختیار فاعل ،و انگیزه و نیت خالص ر فاعیل .نییت و انگییزه و
رکن اساسی ار  :اول ،قصد و ارا ه ر انجام ا ن فعل؛ لذا فعلی که از روي غفلت و سیهوا انجیام
تعبییر

گیر  ،فعل اخالقی نیست؛ وم ،هدف فاعل ،رضایت خداوند باشید کیه از آن بیه اخیال

میشو ؛  .1عنصر فعلی و عینی :عالوه بر شیرایط فیاعلی بیراي عمیل اخالقیی ،بایید خیو عمیل
بهخو يخو  ،عملی پسندیده و نیکو محسوب شو  .عمل ،متناسیب بیا آثیارش «خیوب» ییا «بید»
شمر ه میشو و قحع نظر از آن آثار ،هر عملی صرفا حرکتی فیزیکی محسیوب خواهید شید .اثیر
فعل اخالقی باید به تحفق کمال انسان کمک کند (سیدمرتاض و گرشاسبی،7833 ،

.)1

اخالق سازمانی جوهرة فرهنگ سازمانی

موضوعهاي اخالقی ر تصمیمگیريهاي مربوط به منابع انسانی ،بازاریابی ،امور مالی و جز آن ،ر
سازمانها اهمیت ار  .بر این اساس ،اخالق سازمانی عبارت است از مفررات ،استاندار ها ،کیدها،
1. Morals
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یا اصولی که ستورالعملهاي تزم براي رفتارهاي رست اخالقی و وجدانی ،همچنین رسیتکاري
ر شرایط خا

 .)11امروزه بسیاري از کشیورها ر

سازمانی را فراهم میکند (مفیمی،7831 ،

جهان صنعتی به این باور رسیدهاند که ر سازمان باید فرهنگی مبتنی بر اخالق رسوخ کند (امییري
و همکاران .)7833 ،این موضوع اهمیت ارتباط اخالق سازمانی و فرهنگ سازمانی را تبیین میکند.
ر واقع ،اخالق سازمانی ،جوهرة اصلی فرهنگ سازمانی است که شالو ة فرهنگ بر پاییة آن نهیا ه
شده است (مفیمی،7831 ،

 .)10با توجه به اینکه سازمانها ممکن است حرفههیاي متنیوعی را

ربر اشته باشند ،ر ا امه ،اخالق حرفهاي ،و بهطور خا

اخالق بازاریابی بررسی میشو .

اخالق حرفهای

اخالق حرفهاي ،7مجموعها ي از اصول و اسیتاندار هاي سیلوک بشیري اسیت کیه رفتیار افیرا و
گروهها را تعیین میکند (مدیریت و اخالق حرفهاي 1001 ،و  .)1001با توجه بیه تعریی

اخیالق

حرفه اي که عبارت است از رفتار ارتباطی سازمان با محیط بر اساس حفوق ،تعهیدات و وظیای 1
(قراملکی،7831 ،

 ،)701-770به طور کلی ،رعایت حفوق را میتوان ر قالب حفیوق اخالقیی

(مانند احسان ،ایثار ،تواضع ،گذشت ،کمک و جز آن) و حفوق قانونی (مانند عدل ،پرهییز از ظلیم و
جز آن) بررسی کر (نوروزي،7830 ،

 .)708براي نمونه یکی از موار حفوق اخالقیی میرتبط

با حقالناس که حارت امام زینالعابدین (ع) ر رسالة حفوق خو بیان میکند ،چنین است« :امیا
حق معاشر با تو این است که وي را فریب ندهی و از خدعه و نیرنگ و نا رستی و روغ و گولز ن
او بپرهیزي ... .چنانچه تو را مور اعتما قرار ا  ،تا آنجا که میتوانی بیراي او بکیوش و بیدان کیه
مفبونکر ن آنکه به تو اعتما نمو ه ،خو نوعی رباسیت» (حییدري نراقیی .)7831 ،ایین اسیتیفاي
حفوق ر تعامل فروشندگان با شرکت و رقبا نیز محر است.

1. Professional Ethics
2. Rights & Duties
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اخالق بازاریابی

ر واقع ،اخالق بازاریابی ،بازاریابی و اخالقی بازاریابی را نسبت به موضوعات «چهار پی» 7بررسی
میکند ( )Brinkman, 2002, p.159و بخشی مهم از مسئولیت اجتماعی اسیت و اخیالق ر حیوزة
بازاریابی کالن ،آثار اقتصا ي و اجتماعی توزیع محصوتت و منابع یگر ر سیستم بازارییابی و نییز
نتایج براي ذينفعان را ربرمیگییر ( .)Ferrell & Ferrell, 2008, p.22ذينفعیان شیامل مشیتریان،
تأمینکنندگان ،سهامداران ،قانونگذاران ،کارکنان و جامعه است (رضایی و شفیعی،7833 ،

.)11

ربارة هنجارهاي اخالقی ر بازاریابی تحفیفات اخلی اندکی انجام گرفته اسیت بیراي نمونیه
صنوبر و همکاران ر بررسی تحبیفی یدگاه اسیالم و نظیام سیرمایه اري ر تصیمیمهیاي آمیختیة
بازاریابی ،شاخصهاي اسالم ر فروشندگی شخصی را راستگویی فروشینده ،پرهییز از سیوگند ر
معامله ،بیان حفایق خوب و بد محصول ،پرهیز از فریبکاري مشتري و پرهییز از وعیدههیاي روغ
محر میکند (صنوبر و همکاران .)7833 ،تحفیفات اخلی یگر بیشتر اخالق توصیفی را مد نظیر
قرار ا هاند .براي مثال عباسنوا و همکیاران ( )7830رابحیة رفتیار فیروش اخالقیی بیا وفیا اري
مشتریان بیمة عمیر ییک شیرکت بیمیه را بررسیی کیر هانید .حمییديزا ه و نکیوییزا ه ()7833
ارزشهاي اخالقی ،نظام پا اش و تنبیه ،جو اخالقی سازمان و ترک خدمت را عوامل تعییینکننیدة
رفتار اخالقی فر ي و حرفهاي ر تعمیرکاران شرکتهاي ایران خو رو و سیایپا معرفیی مییکننید.
تحفیفات اخالقی خارجی زیا ي ر حوزة بازاریابی و حتی فروش انجام گرفته است .ر این زمینه
نیکوتس مککالرن ( )1078با مرور جامع تحفیفات و متیون نظیري مفهیومی و تجربیی ر حیوزة
اخالق فروش شخصی و مدیریت فروش ،بینشی نسبت به وسعت و جهتگیري این انش فراهم،
و پیشنها هایی براي مدیران محر کر ه است و ربارة حوزههاي تحفیفات آتی بحث کیر ه اسیت
( .)McClaren, 2013, p.101ر ا امه ،به منظور بهکارگیري و ترویج انستهها ر اخیالق کیاربر ي،
کدهاي اخالقی و بهطور خا

کدهاي اخالقی ر حوزة بازاریابی تبیین میشو .
1. 4P
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آییننامهها (کدهای) اخالقی و شکلگیری منشور اخالقی

تالشهاي طرفداران اخالق ر کسبوکار و سازمانهایی که غدغههاي اخالقی ارند ،بیه تیدوین
فهرستی از بایدها و نبایدهاي رفتاري منجر شده است که الگوي رفتار ارتبیاطی افیرا سیازمان را بیا
یکدیگر و نیز با مشتري و ذینفعان یگر ترسیم میکند .این فهرست از الزامات و تعهدهاي اخالقی،
کدهاي اخالقی یا آییننامههاي اخالقی نامیده میشو (قراملکی،7831 ،

 .)713کدهاي اخالقی

غالبا بیان رسمی ارزشها ربارة مسائل معین است و ففط اصول و کلیات اخالقی را بیان کر هاند و
ر هر حرفهاي قیفا رفتارهاي صحی و ناصحی را تعیین میکننید (لشیکربلوکی،7831 ،

.)701

سه هدف عمدة بهکارگیري کدهاي اخالقی ر سازمانها عبارتاند از  .7نشان ا ن توجیه اخالقیی
سازمان؛  .1انتفال ارزشهاي اخالقی سازمان بیه اعایا؛  .8اثرگیذاري بیر رفتیار اخالقیی کارکنیان
(.)Wotruba et al., 2001, pp.59 & 67
کدهاي اخالقی ر شکلگیري رفتارهاي مناسب سازمانی اهمیت زیا ي ار و اصول اخالقیی
انحباقیافته با حرفهها و سازمانهاي یگر را محر میکنند (مفیمی،7831 ،

 .)13از طرفیی ،تیا

وقتی سازمان به بصیرت و انایی کافی نرسد و کدهاي اخالقی را به منزلة ارزشهاي اصییل تلفیی
نکند ،به تحفق آنها امید نیست .عالوه بر این ،حداقل و نفص عمده ر کدهاي اخالقیی مشیهو
است ،لذا مدیران راهبر ي ر پی رفیع آنهیا ،منشیور اخالقیی را بیراي بنگیاههیا تیدوین کر نید
(قراملکی،7831 ،

.)711-711

ر زمینة کدهاي اخالقی تحفیفات زیا ي ر حوزة اخالق پزشکی انجیام گرفتیه اسیت ،امیا از
جمله کارهاي اخلی ر زمینة کدهاي اخالقی میتیوان بیه تیدوین راهنمیاي کشیوري اخیالق ر
پووهش (کدهاي 11گانه) ر سال  7813و راهنماهاي اختصاصیی اخیالق ر پیووهش ( ،)7831و
منشور جامع حفوق بیمار ( )7833اشاره کر (کدهاي ملی اخالق ر حرفة پرستاري.)7830 ،
ر زمینة منشور اخالقی نهتنها تحفیفیات زییا ي ر اخیل کشیور انجیام گرفتیه اسیت بلکیه
سازمانهاي زیا ي نیز منشورهاي اخالقی ارند .براي نمونه صال نیا و الیهتیوکلی ( )7833پیس از
بررسی جایگاه اخالق ر تعالی سازمان ر  11شرکت  ،اهمیت منشیور اخالقیی ر پییا هسیازي و
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اجراي اصول اخالقی ،و نفش آن ر عملکر سازمان را بررسی کر ند .محالعة منشورهاي بعای از
شرکتهاي اخل کشور نشان می هد این منشورها کمتیر بیه جزئییات توجیه کیر هانید .هیدایتی
مهديآبا ي ( )7830ر بررسی تحفیفات خارجی ربارة محتواي منشورهاي اخالقی ،پنج موضیوع
با بیشترین توجه را به این شر محر میکند :رشوه ،تاا منافع ،پایبندي بیه قیوانین و مفیررات،
امانت ر مسئولیتهاي شخصی و حرفهاي ،استفا ة شخصی از منیابع سیازمان ،احتیرام بیه حیریم
خصوصی افرا  ،محیط ایمن و سالم کاري ،نگهداري اطالعات بهطور محرمانه ،محافظیت از منیابع
.)11-13

سازمان ،گزارش فعالیتهاي غیرقانونی و جز آن (هدایتی مهديآبا ي،7830 ،
آییننامههای (کدهای) اخالقی در حوزة بازاریابی

از بارزترین آیینهاي اخالقی ر حوزة بازاریابی ،کدهاي اخالقی انجمن بازارییابی آمریکیا( 7آمیا)
است .بررسی کدهاي آما و انجمن فروش مستفیم نشان می هد انجمن فروش مستفیم به جزئییات
توجه کر ه ،ولی انجمن بازاریابی آمریکا کدهایی کلیی محیر کیر ه اسیت (

Donoho & Heinze,

 .)2011, pp.109,110برخی کدهاي آما ر جدول  7بیان شده است.
جدول  .1برخی کدهای اخالق بازاریابی

دستهبندی

صداقت و وستی
وظای

و مسئولیتها ر
حوزة تحفیفات

روابط سازمانی

کدهایاخالقحرفهایدرشغلبازاریابیآما

7

صا قبو ن ر خدمت به مشتریان ،عرضهکنندگان ،توزیعکنندگان و جز آن

1

مشارکتنکر ن ر مناقصه بر سر منافع بیتوجه به طرفهاي یگر

7

خو اري از فروش یا افزایش بو جه ر پوشش انجام ا ن تحفیق

1

حفظ یکپارچگی تحفیق از طریق عدم معرفی ناقض و از قلم انداختن ا ههاي تحفیق

7

ر روابط حرفهاي با اعتما و وستی برخور کنید.

1

تعهد و مسئولیتپذیري را ر قرار ا ها و تواففات وجانبه به کار گیرید

8

نداشتن انتظار تشویق ،کار را طوري انجام هید که گویی مالک آن کار خو شمایید و جز آن

1
منبع :علیپور و کوارویی،7833 ،

از بهرهبر اري از شرایط و با منظور افزایش و حداکثرسازي رفاه شخصی ،بهطوري که به
یگران آسیب برساند ،خو اري کنید.
17-11؛ AMA Code of Ethics

1. American Marketing Association
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کدهاي اخالقی با تأثیر بر نگرش مدیران فروش ،بر اخالقی نیروهاي فروش اثر میگذار  ،زیرا
این کدها انتظارات اخالقی شفاف را به وجو میآورند ،و احتمات به رفتار پایدار کارکنیان فیروش
ر شرایط متفاوت کمک میکند (.)McClaren, 2013, p.104
موقعیتها و موارد اخالقی در فروش شخصی

آگاهی از موقعیتها و موار اخالقی ،امکان تدوین کدهاي مفید را براي راهنمایی افیرا بیه نبیال
خواهد اشت و این امر از روشهاي مختل

مانند محالعة پیشینه ،مصاحبه با افرا و جز آن میسیر

میشو  .موقعیتهاي اخالقی مرتبط با فروش شخصیی را ر پینج سیتة مشیتري ،شیرکت ،رقبیا،
شیخص (فیر ) ،و ترکیبیی مییتیوان ر نظیر گرفیت (.)Donoho & Heinze, 2011, pp.109-110
ستههاي شرکت ،رقبا و ترکیبی ر جدول  ،1تبیین شده است.
جدول  .2موقعیتها و موارد اخالقی

هاوموارداخالقی
موقعیت 


هاوموارداخالقی
موقعیت 


دستةرقیب

دستةشرکت
7

عمل تصدیقآمیز

7

1

تفلب ر رقابت

1

8

حسابهاي خل و خرج (براي مثال ،گزارش هزینة بیشتر

تبانی بین فروشندگان یک کات
افترا (براي مثال ،معرفی نا رست  /کم نشان ا ن فروش
رقیب)

8

استخدام از رقبا

1

حسابهاي خانه

1

تثبیت قیمت

1

سوء استفا ه از اراییهاي شرکت

1

خرابکاري و جاسوسی

1

سوء استفا ه از زمان شرکت

1

تفلب ر مزایده

1

سوء استفا ه از اطالعات محرمانه (مانند مناقصه)

از واقع)

-

3

اشتن شفل وم

3

اخالق مدیریت فروش

7

تاا منافع فروشنده و شرکت

70

تفلب ر کسب مزایا (مانند میزان فروش)

1

سرگرمی (براي مثال عوت مشتري به صرف غذا)

77

ر صوت میدن

7

دستهشرکت/مشتری

-

منبعDonoho & Heinze, 2011, p.112 :

1. Whistle-Blowing
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ونوهو و هینز ،)1077( 7براي این ستهبندي ،استانهیایی اخالقیی نییز بییان کر نید ،کیه ر
تحفیق حاضر نیز ر بررسی موار اخالقی فروشندگان نسبت به رقبا و شرکت بهکیار گرفتیه شید.
استان (سناریو) ابزاري مناسب ر تحفیقهاي اخالقی بازارییابی محسیوب مییشیو (امیرشیاهی و
همکاران7833 ،؛ ،7830

.)10-17

روش تحقیق
تحفیق حاضر ،بر مبناي فلسفة پووهش ،تفسیري ،بر مبناي رویکر استفرایی است و از نظیر هیدف،
بنیا ین و از نظر روش تحفیق از شاخة پیمایشی است .روش اصلی تحفیق ،نظریهپر ازي ا هبنییا
است .نظریهپر ازي ا هبنیا عبارت است از آنچه بهطور استفرایی از محالعة پدیدهاي به ست آیید و
نشان هندة آن است (استراس و کوربین،7831 ،

 .)11-18ر روش نظریة ا هبنیا  ،باید مراحل

مختلفی طی شو  .تا با تبدیلکر ن عبارتها به کد ،مفاهیم و مفولیههیا اسیتخراج شیوند و از ایین
گذر ،میتوان قایه تبیین کر ( انیاییفیر ،7831 ،

 .)10کیدها ،واحیدهاي پاییهاي (ییا خیر )

تحلیلند؛ زیرا از تصویر ذهنی و مفهومسازي ا هها نظریه شکل میگیرنید ،نیه بیهتنهیایی از خیو
ا ههاي واقعی (لبافی،7830 ،

 .)13مفهوم ،معناي لفظی است که بر یک پدیده ر عیالم خیارج

تلت میکند .به بیان یگر ،مفهوم توضی هاي مختصرشدة پدیدههاست برخیی مفیاهیم ر عرصیة
علوم اجتماعی نسبت به مفاهیمی یگر تجریديترند ،بهطوري کیه چنید مفهیوم را ر خیو جیاي
ا هاند؛ به این گونه مفاهیم مفوله گویند (خانمحمدي،7833 ،

 .)18عنصر قاییههیا 1ر نظرییة

ا هبنیا نیز بیانکنندة روابط تعمیمیافتة بین یک مفوله و مفاهیم آن ،و مفولههاي معیین اسیت .بایید
توجه کر رویکر ا هبنیا روابط مفهومی تولید میکند ،نه سنجشپیذیر ( انیاییفیر و همکیاران،
،7831

 .)781البته ر این تحفیق مراحل تبیین مفولهها و نظریه بهکار گرفته نمیشو  ،بلکیه بیا

بهکارگیري معیارهایی که ر قالب مفاهیم استخراج میشوند ،کدهاي مرتبط تدوین میشو .
1. Donoho and Heinze
2. Propositions
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ابزار گردآوری اطالعات

ر تحفیق حاضر پس از بررسی متیون نظیري میرتبط و تعییین چیارچوب کلیی ،بیا بیهکیارگیري
مصاحبههاي نیمهساختاریافته ،اطالعات مور نیاز تحفیق گر آوري شد.
جامعة آماری

جامعة آماري محلوب این تحفیق عبارت است از خبرگانی که ر هیر و حیوزة اخیالق اسیالمی و
بازاریابی -فروش صاحبنظرند ،لذا استا ان و انشجویان کتیري (بیا زمینیة پووهشیی میرتبط بیا
تحفیق) ر انشکدههاي الهیات و مدیریت شهر تهران ،و نیز خبرگان اخالقی که ر اتیاق بازرگیانی
ایران ر زمینة کسبوکار فعالند ،همچنین ،استا ان و فارغالتحصیالن حوزة علمیه و نیز پووهشگرانی
که ر زمینة اخالق و اخالق کسبوکار ،تیدریس ،تیألی  ،ییا پیووهش کیر هانید و ر مؤسسیات،
پووهشگاهها و مراکز تحفیفاتی مرتبط با این موضوع ،ر شهر تهران و قم فعالیت مییکننید ،جامعیة
آماري این تحفیق را تشکیل می هند.
نمونة آماری

این تحفیق به نبال ستیابی به مفولهها نیست ،و ففط اشباع مفاهیم یعنی معیارهاي اخالقی میرتبط
براي تدوین کدهاي اخالقی مد نظر است .این معیارها طی  71مصیاحبه گیر آوري شید .بیه نظیر
محفق ر مصاحبههاي پایانی ،تفریبا اطالعات جدیدي حاصل نشده بو  ،لذا جمعآوري ا ههیا بیه
پایان رسید .جدول  ،8خبرگانی را که ر این تحفیق همکاري کر هاند ،معرفی میکند (ترتییب ایین
جدول ارتباطی با ترتیب مصاحبهها ندار ).
ادامة جدول  .3معرفی مصاحبهشوندگان (خبرگان اخالق و بازاریابی)

7
1
8
1
1

معرفی خبرگان
کتر سعید توکلی
حجتاتسالم و المسلمین کتر محمد جدارعالی
کتر سید جعفر مرعشی
حجتاتسالم و المسلمین کتر علی معصومی نیا
کتر امیراحمد شجاعی

مرکز فعالیت
عاو هیئت علمی انشکدة فلسفه و الهیات انشگاه تهران
عاو هیئت علمی پووهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمی
مشاور اتاق بازرگانی ایران
نمایندة نها رهبري ر انشگاه علوم اقتصا ي
انشجوي کتري انشکدة فلسفه و الهیات انشگاه تهران
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ادامة جدول  .3معرفی مصاحبهشوندگان (خبرگان اخالق و بازاریابی)

1
1

معرفی خبرگان
حجتاتسالم و المسلمین کتر مجتبی مصبا
کتر ابوالفاسم توحیدينیا

3

ها ي خانمحمدي

3
70
77
71

کتر محمدجوا توکلی
کتر سیدرضا سیدجوا ین
کتر سیدابوالفاسم میرا
کتر علیاصفر پورعزت

مرکز فعالیت
عاو هیئت علمی مؤسسة آموزشی و پووهشی امام خمینی
مدیر پروژه ر مرکز تحفیفات انشگاه امام صا ق (ع)
مرکز تحفیفات انشگاه امام صا ق (ع) و انشجوي کتري
انشگاه عالمه طباطبایی
عاو هیئت علمی مؤسسة آموزشی و پووهشی امام خمینی
عاو هیئت علمی انشکدة مدیریت انشگاه تهران
عاو هیئت علمی انشکدة مدیریت انشگاه تهران
عاو هیئت علمی انشکدة مدیریت انشگاه تهران

روش یا روشهای نمونهگیری

روش نمونهگیري ر این تحفیق گلولهبرفی است .ر این روش واحدهاي نمونه ،واحیدهاي یگیر
جامعه را جهت انتخاب معرفی میکنند .لذا با بررسی متون نظري تحفییق و مشیورت بیا خبرگیان
مختل  ،نمونهگیري انجام گرفت.
یافتههای تحقیق
براي تحلیل مصاحبهها کدگذاري باز ،یا همان مشخصکر ن عبیارتهیاي اصیلی اجیرا شید .ایین
مرحله با اندکی اصالحات بهکار گرفته شده است .ر ا امه ،با معرفی سؤالها نتایج کد گذاري بیان
میشو .
سؤالهای تحقیق

با توجه به موضوعهایی که ر متون و پیشینة نظري بررسی شد ،سؤالهیاي تحفییق تهییه شید .ایین
سؤالها شامل تعدا ي سؤال کلی و تعدا ي سؤال ر قالیب اسیتان (سیناریو) بیو  .بیا توجیه بیه
مدتزمانی که مصیاحبهشیوندگان اعیالم مییکر نید و نییز ،بیه فراخیور محلیب و حیوزة انشیی
مصاحبهشونده ،تعدا ي از سؤالها ر مصاحبههایی نیمهساختاریافته بهکیار گرفتیه مییشید .بیراي
نمونه استانی که ذییل سیؤال کلیی« :وظیای

اخالقیی فروشینده نسیبت بیه شیرکت (کارفرمیا)
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چیست؟» ،به این شر

ر نظر گرفته شده بو « :فروشندة ر .براي اقامت کاري خارج از شهر خو ،

اتاقی ر هتل و خو رویی را اجاره میکند ،وي گاهی اوقات مدت اجاره را یک ییا و روز بیشیتر
ر نظر میگیر و از این موقعیت استفا ة شخصی میکند .این کار ر شیرکت او معمیول اسیت و
شخص ر .چنین احساس میکند که استراحت ،کارمند مؤثرتري براي شرکت ایجیا خواهید کیر .
این فروشنده همواره جزء  70رصد مجریان برتر ر نیروهاي فروش شرکت اسیت» (
2011, pp.118-120

ضداخالقی محر

& Donoho

 .)Heinze,با بیان این سؤالها نظر مصاحبهشیونده ربیارة مسیائل اخالقیی ییا
ر استان و نیز لیل پاسخ ،پرسیده میشد.

کدگذاری

کدگذاري به فرایندي از تحلیل اشاره میکند که از طریق آن مفیاهیم تشیخیص ا ه شیده ،ابعیا و
خصوصیات آن ر ا هها کش

میشوند (ایمان و محمدیان،7831 ،

 .)17-11ر ایین مرحلیه

میتوان نرمافزار اطلس.تی را بهکار گرفت (سیدجوا ین و اسفیدانی .)7833 ،لذا مرحلة کدگیذاري
باز ر این نرمافزار انجام گرفت و عبارتها ،کدها و یا اشتها تعییین و مفیاهیم اسیتخراج شید.
براي نمونه ارتباط کدها با مفاهیم «بهکارگیري منابع اطالعاتی و مالی شرکت» و «تخریب رقییب و
بازار او» به ترتیب ،ر جدولهاي  1و  ،1نشان ا ه شده است .ر این جدولها ،عالمتهیاي (-
0،و )+مربوط به ارزش اخالقی افعال مور بحث است و به ترتیب ،بیانکنندة ضداخالقی ،خنثی و
اخالقیبو ن فعل است .باید توجه کر که احکام و موضوعهاي اخالقی اسیتانهیاي مختلی
عنوان یکسان ،ممکن است تفاوت زیا ي با یکدیگر اشته باشد.
جدول .4کدهای سازندة مفهوم :بهکارگیری منابع اطالعاتی و مالی شرکت

شناسهکد

کد

ارزشاخالقی

17

بهکارگیري شخصی اطالعات شرکت

-

18

بهکارگیري شخصی خو رو شرکت

-

880

سوء استفا ه اطالعات محرمانه

-

881

سوء استفا ه از امکانات شرکت

-

131

مسامحه ر بهکارگیري امکانات شخصی و شرکت

-،0،+

مفهوم
بهکارگیري منابع اطالعاتی و
مالی شرکت ر خارج از حوزة
کاري و بدون اطالع ا ن به
شرکت

بیا
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جدول  .5کدهای سازندة مفهوم :تخریب رقیب و بازار او

38

الفاي ذهنیت منفی ر مشتري ربارة رقیب

-

713

تبلیغ سوء ربارة رقیب

-

113

جمعآوري اطالعات براي ازبینبر ن فروشندگان جزء

-

110

مانع تبلیفات و فروش رقیب شدن

-

118

متهمکر ن رقیب

-

131

مزمت محصول رقیب

-

111

هدر ا ن وقت رقیب

-

تخریب رقیب و بازار او

شناسهکد

کد

ارزشاخالقی

مفهوم

سته بندي کدها به تشکیل مفاهیم (معیارها) منجر میشو  .این معیارها بیا توجیه بیه مخاطیب
فعل ،ر سه ستة عمومی ،شرکت و رقبا ر جدول  ،1نشان ا ه شده است.
جدول  .6معیارهای اخالقی و مخاطبان

مخاطب شناسةمعیار

معیار

شناسةمعیار

معیار

1

ارتکاب به خالف شرع

1

71

خیانت ر امانت

8

71

روغگفتن

1

گزارش هزینة خالف واقع

71

رشوه ا ن

17

سوء استفا ه از زمان کاري

73

سوء استفا ه از اعتما

18

ضرر و زیان ز ن به شرکت

11

فریب کاري

مخاطب

بهکارگیري منابع اطالعاتی و مالی شرکت
ر خارج از حوزة کاري و بدون
اطالع ا ن به شرکت

عمومی

خالف شرع نیست.

13

غیرعمومی)
شرکت

81

پایبندنبو ن به عرفی که

11

افشاي اطالعات شرکت (اطالعات

عملنکر ن به ستورالعمل شرکت
( ستورالعملی که ضداخالقی نیست)
گمراهکر ن کارفرما

-

-

78

تفلب ر رقابت

-

-

13

گمراهکر ن رقیب

رقبا

-

-

71

تخریب رقیب و بازار او
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این معیارها به همراه انشی که از مصاحبه با خبرگان بیه سیت آمید ،امکیان تیدوین کیدهاي
مرتبط را محابق با جدول  ،1فراهم کر .
ادامة جدول  .7کدهای اخالقی حاصل از تحقیق

کداخالقی

شناسه

مخاطب

ارتکاب به خالف شرع ،کاري ضداخالقی است .باید قت شو که از نظر برخی خبرگان ،عدم
1

ارتکاب به خالف شرع نیز الزاما به معناي اخالقیبو ن عمل نیست ،بلکه ممکن است عمل از نظر
اخالقی خنثی باشد.
امانت اري و وفاي به عهد ،از اصول اخالقیاند که تفریبا ر همة جهان ثابتند .وقتی فروشنده این

71

معیار را براي مثال ر وظیفة حاصل از قرار ا ربارة اطالعات شرکت نا یده بگیر  .خیانت ر امانت
محسوب میشو و عملی ضداخالقی است.

71

هدف وسیله را توجیه نمیکند .لذا فروشندگان حتی از گفتن مسائلی که اطمینان ندارند ،خو اري

عمومی

راههایی مانند روغگفتن براي رسیدن به هدف (مثل افزایش فروش) کامال ضداخالقی است ،زیرا
کنند.
71
73
11

رشوه ا ن با عنوانهاي مختل

مانند هدیه ،عوت و جز آن مفسدهزا است و ر آینده آثار منفی

خواهد اشت و عملی ضداخالقی است.
با توجه به رقابت موجو  ،گفتن اطالعات غیرعمومی میتواند به ضایعکر ن حق منجر شو و سوء
استفا ه از اعتما  ،و عملی ضداخالقی است.
فریب ا ن و گمراهکر ن بهطور مستفیم ،یا باواسحه ،عملی ضداخالقی است ،مثل گزارش هزینههاي
انجامگرفته بهطور جابهجا.
باید توجه کر هر چیزي که معمول و عرف باشد ،الزاما اخالقی نیست .ولی از سوي یگر،

81

پایبندنبو ن به عرفی که خالف شرع نیست ،نیز میتواند ضداخالقی باشد .زیرا ر موار ي ،عرف
حق را مشخص میکند ،مثال عرف منصفانة فروش (یا سو ) را باید رعایت کر .

8
1

عملی ضداخالقی است.
افشاي اطالعات شرکت (اطالعات غیرعمومی) ،اطالعاتی که حتی بهطور ضمنی محرمانه باشد و
عرف نیز آن را محرمانه می اند ،عملی ضداخالقی است.
گزارش هزینة خالف واقع ،نوعی فریبکاري است و حتی معمولبو ن کار مهم نیست ،زیرا هزینهاي
که انجام نگرفته است ،گزارش میشو و عملی غیراخالقی است.

شرکت

1

بهکارگیري منابع اطالعاتی و مالی شرکت ر خارج از حوزة کاري و بدون اطالع ا ن به شرکت
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ادامة جدول  .7کدهای اخالقی حاصل از تحقیق

شناسه

مخاطب

کداخالقی
فروشندگان و ویزیتورها باید ر تفسیم زمان کاري خو خواستههاي شرکت را ر نظر بگیرند لذا

17

سوء استفا ه از زمان کاري عملی ضداخالقی است (زیرا هزینة زمان توسط شرکت پر اخت
میشو ) ،البته فروشنده میتواند تجربههاي خو را ر خارج از زمان کاري شرکت بهکار گیر .

18
11
13
71

است.
عملنکر ن به ستورالعمل شرکت ( ستورالعملی که ضداخالقی نیست) با ضایعکر ن حق شرکت
همراه است و عملی ضداخالقی است.
تظاهر فروشنده به اینکه کار بیشتري انجام می هد کارفرما را گمراه میکند و عملی ضداخالقی است.
تخریب رقیب و بازار او عملی ضداخالقی است .براي مثال الفاي ذهنیت منفی ر مشتري ربارة
رقیب ،متهمکر ن رقیب ،یا مزمت محصوتت وي.
تفلب ر رقابت باعث می شو مستحق به حق خو نرسد و عملی ضداخالقی است براي مثال ضابحة

رقبا

78

اگر فروشنده مالک شرکت نباشد ،اعمالی که باعث ضرر و زیان ز ن به شرکت میشو  ،ضداخالقی

مناقصه بر پایة پنهانبو ن اطالعات رقبا است و این امانت اري باید رعایت شو .

13

گمراهکر ن رقیب نیز عملی ضداخالقی است.

این کدها ،میتواند راهنماي فروشندگان براي جلوگیري از اعمال ضداخالقی باشد.
اعتبارسنجی تحقیق

به منظور حصول اطمینان از روایی پووهش ،اقدامات تحبیق توسط اعاا ،مشیارکتیبیو ن پیووهش،
بررسی همکار انجام میگیر (ها وينوا و همکاران،7833 ،

 .)710با توجیه بیه کمبیو زمیان

مصاحبهشوندگان و آگاهی از تجربة محففان ر بازخور گرفتن از خبرگان ،ر موار ي با توجه بیه
زمان مصاحبه و طی آن ،از مشارکتکنندگان ،ر تحلیل و تفسیر ا هها کمک گرفته مییشید .ارائیة
گزارش به استا ان همکار ،زمینة همفکري براي جمعبندي را فراهم کر  .این مرحله ربارة معیارها
انجام گرفت و تدوین کدها ر مرحلة بعد با توجه به متیون حاصیل از مصیاحبههیا و انشیی کیه
محفق از تحفیق به ست آور ه است ،تدوین شد و به برخی خبرگیان جهیت اعیالم اصیال هیاي
مور نیاز ارسال شد ،ر نهایت ،به استا ان همکار عرضه شد.
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بررسی تفاوتها و شباهتهاي نظریه برآمده از ا هها با پیشینة موضوع و شر چرایی آن روایی
رونی و تعمیمپذیري یافتههاي حاصل از نظریهپر ازي ا هبنیا را افزایش میی هید (خانمحمیدي،
،7833

 .)11-11اگرچه ر تحفیق حاضر این راهبر با اندکی تفییر بهکار گرفته شد ،ر مفایسه

با نتایج تحفیفات یگر ،معیارهاي حاصل با نتایج تحفیق صینوبر و همکیاران ( )7833ر بررسیی
تحبیفی یدگاه اسالم و نظام سرمایه اري ر تصمیمهاي آمیختة بازاریابی تفویت مییشیو  .مفایسیة
معیارهاي اخالقی حاصل از تحفیق با کدهاي اخالقی آما ،نشان می هد هر و ،کدهایی ر راستاي
استیفاي حقالناس ارند ،اما رضاي الهی ر کدهاي آما محر نشده است .اما ر این تحفیق ،بیراي
نمونه کد «عدم ارتکاب به خالف شرع» ،مبین غایت کسب رضیاي الهیی و تعیالی رو آ میی ر
جهت حارتش است .نتایج با بخشی از حفوقی که ر توضی المسائلها محر میشیو  ،از جملیه
بدگویینکر ن از جنس فروشندگان یگر ،و ستهاي یگر از حفوق که الیزامآورنید ،ماننید نهیی از
احتکار و منع انحصار (نوروزي،7830 ،

 )770همخوانی ار .

از آنجا که نظریة ا ه بنیا از زمینه و بستري خا

نشأت میگیر  ،متعلق به آن بسیتر اسیت و

تکرارپذیري آن ر زمینه و موقعیت یگر معنا ندار (لبافی،7830،

 .)18ر ایین تحفییق ،سیعی

شد از استا ان و خبرگان مرتبط نظرخواهی شو  .به نظر محفق با توجه بیه محلیقبیو ن اخیالق از
منظر ین اسالم ،پووهش هاي مشابه به کلییت یکسیانی خواهید رسیید ،امیا بیا توجیه بیه مسیائل
محر شده ر مصاحبهها و مبانی بهکارگرفتهشیده ر پاسیخهیا ،گسیترة مختلفیی بیراي معیارهیاي
استخراجی و به تبع آن ،براي کدهاي اخالقی ،میتواند به ست آیید .لیذا مفهیوم پاییایی ر نظیر
گرفته نمیشو .
بحث و نتیجه
ر این تحفیق هنجارهاي اخالقی به عنوان پایه و اساس تحفییق ،از مصیاحبه بیا خبرگیانی کیه ر
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جدول  8معرفیی شیدند ،اسیتخراج شیده اسیت .مسیائل هنجیاري ،مسیائلی تجیویزي 7هسیتند و
فلسفههاي هنجاري ،اظهارهاي محکمی ربارة «آنچه باید باشد» بیان میکنند ،نه ربارة «آنچیه کیه
هست» ( .)Reidenbach & Robin, 1990, p.640با توجه به اینکه وجه مشترک همة راهکارهاي ین
مفدس اسالم ربارة همة شئون زندگی -از جمله فعالیتهاي تجاري و اقتصا ي -رسییدن بیه قیرب
الهی است (امیرشاهی و همکاران ،)7830 ،لذا ر رسیدن به غایت رعایت اخیالق ر یین اسیالم
یعنی تعالی رو انسان ر جهت قرب یا همان رضاي الهی ،باید و بعد فاعلی و فعلی ،که عناصیر
ارزشمند عمل اخالقیاند ،ر نظر گرفته شو  .این مهم ر پایاننامیة کارشناسیی ارشید قلییمحلیق
( )7837ر قالب ماتریس نیت -فعل نیز تبیین شده است .اما با توجه به وسعت کار ،تحفیق حاضر
به عنصر فعلی از عناصر ارزشمند اخالقی توجه کر ه است .لذا ر کدهاي اخالقیی حاصیل ،فعیل
فروشندگان بررسی شده است .بنابراین ،کدهایی اخالقی براي جلیوگیري از افعیال ضیداخالقی بیا
توجه به مخاطب فعل محابق با جدول  ،3ر سه سیته بیه شیر مفابیل بییان شیده اسیت :الی )
عمومی :ارتکاب به خالف شیرع ،خیانیت ر امانیت و جیز آن؛ ب) شیرکت :بیهکیارگیري منیابع
اطالعاتی و مالی شرکت ر خارج از حوزة کاري و بیدون اطیالع ا ن بیه شیرکت و جیز آن؛ پ)
رقبا :تخریب رقیب و بازار او و جز آن.
نتایج نشان می هد میتوان براي تدوین کدهاي اخالقیی ر حرفیة فروشیندگی ،بیه اخیالق و
آموزههاي اخالقی اسالم مراجعه کر و معیارهاي مور نیاز را استخراج کر و همانطور کیه کتیر
معصومینیا اشاره کر « :بررسی معیارهاي اخالقی ر خیلی از این سؤاتت نیاز به اجتهیا ار ،»...
لذا تحفیفات تکمیلی به کمک اجتها خبرگان ،نتایج خوبی را ر اختیار جامعه قرار خواهد ا .
پیشنهادها
پیشنها میشو ضمن بررسی ،اصال و تکمیل این تحفیق ،تحفیفات کاربر ي آتی ،بیا انجیام ا ن
1. Prescriptive
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کار میدانی ربارة موضوعها و وراهیهاي اخالقی پیش روي حرفهها ،بیه روش محالعیة میور ي
بررسی ،و کدهایی مرتبط تدوین شو  .تحفیفات تکمیلی میتواند عنصر فاعلی ،و توصیهها و افعال
اخالقی که مکتب اخالقی اسالم توصیه کر ه اسیت ،همچنیین ،تیأثیر ورههیاي آموزشیی اخیالق
حرفهاي را بررسی کند .همچنین ،پیشنها میشو با تشکیل تیمهاي مشترک بینرشتهاي ،تحفیفات
بیشتري انجام گیر .
یکی از چالشهاي اصلی پیش روي چنین تحفیفاتی ،محدو یت سترسی به خبرگان و استا ان
است ،یعنی افرا ي که به ورو به تحفیقهاي بینرشتهاي و شرکت ر مصاحبههاي زمانبیر تماییل
اشته باشند .از طرفی ،باید خو محفق نیز ر و حوزة علمی ،انش نسبی کسب کند که به زمیان
کافی نیاز ار  .محدو یتهاي مهم یگر این تحفیق را میتوان تفکیکنکر ن مبانی بهکارگرفتهشده
مصاحبهشوندگان بیان کر  .لذا تحفیفات آتی میتواند ر این زمینه انجام گیر .
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