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Abstract
Objective
The way dealers and sellers behave can lead to satisfaction, trust, and customer loyalty while meeting
customers' needs in the purchasing process. The sales staff behavior affects the marketing activities of
stores due to the role they play in introducing products to customers. This feature should be taken into
consideration in attracting and hiring, as well as creating awareness and training for the vendors. In
this research, we try to identify some of the educational needs of sales staff in the field of professional
ethics. In other words, the main issue of the research is to determine the educational needs of retailers
in the home appliance section in Etka Supply Chain on sales ethics which measures the extent of
vendors' compliance with ethics in the sales profession through the creation, validation and utilization
of the final scale of the research, and educational needs are recommended following prioritization.
Methodology
The present survey research is applied in nature and is mainly based mixed method research. Using the
mixed approach, the personal sales ethics assessment scale was extracted as the basic conceptual
model, localization, and real ethical examples for evaluation of the ethical behavior of vendors. At
first, using a data-oriented theorizing strategy, eight interviews were conducted with managers and
sellers of the home appliance section of Etka supply chain in Tehran. The model criteria were
moderated and published after reviewing by two coders. In these interviews, real ethical examples
were set for each of the model's criteria, extracted, and then the content of the questionnaire were set.
Quantitative and final scale confirmation was carried out by a survey among 169 employees in this
section of the stores and the reliability of the five criteria from the total nine criteria was obtained
using Cronbach’s alpha index.
Findings
Prioritizing educational needs based on the average scores of scales according to Shannon entropy,
four criteria for promotion, and three criteria for maintaining the current ethical status of the current
Etka sales chain were identified. The final scale of ethical evaluation as the innovation of this research,

helped make the needs analysis possible by identifying the real ethical criteria of: proper and
appropriate behavior, providing customers with accurate information, observing the store's
instructions, clarifying the goods, helping to resolve the actual customers’ needs, veracity and using
non-degrading comments against the competitors and their market.
Conclusion
Compared to similar local and international researches, it can be said that the PSE and PSE-2 scales
have used ethical scenarios to measure the morality, and their response to different ethical schools can
be different and time consuming as well. But, there are no local studies using such an approach so far.
Therefore, the moral assessment of vendors is one of the innovations of this research. Local
investigations in this field mainly deal with the relationship between variables. In summing up the two
approaches, based on the average criteria and results of weighting proposed by Shannon Entropy, the
following four criteria were proposed: 1. No degrading comment against competitors and their market,
2. Veracity, 3. Helping to resolve the actual customer's needs, and 4. Transparency about the goods for
the customer to enhance the status quo. In addition, present condition for the following three criteria of
1. Compliance with the store's instructions, 2. Providing the correct information to the customer, and
3. Having fit and proper behavior should be maintained. To do this, one can use the ethical examples
specified in each criterion to develop the necessary educational courses. Due to the presence of
different companies in the home appliance section, firms apply different policies for vendors and how
they interact with customers. Therefore, it is necessary for Etka supply chain stores to rely on set their
ethical code and charter to apply homogeneous professional ethics in the stores. According to the
researcher, the assignment of the last rank to the sixth criterion, which indicates that the rival and its
market should not be demolished, partly reflects the problems resulting from the differences in policy
making of the various companies present in the store.
Keywords: Educational needs assessment, Ethical assessment scale, Mixed method research, Personal
selling, Professional ethics.
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ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف :ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻀﻼت اﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺶ روي آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮاي
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ؛ زﻳﺮا رﻓﺘﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ادراك ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دارد.
روش :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﻴﺨﺘﻪ ،ﻣﻘﻴﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﻼق ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اوﻟﻴﻪ ،ﺑﻮﻣﻲﺳﺎزي ﺷﺪ و
ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺧﻼﻗﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازي دادهﺑﻨﻴﺎد ،ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان
و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﻌﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﻴﺮهاي اﺗﻜﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  8ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺪل ،ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪ و
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ روش دو ﻛﺪﮔﺬار ،اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺧﻼﻗﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺪل ،اﺳﺘﺨﺮاج
و ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ از  169ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺷﻌﺐ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  5ﻣﻌﻴﺎر از  9ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮزون ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﺮوﭘﻲ ﺷﺎﻧﻮن ،ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ و ﺳﻪ
ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ وﺿﻌﻴﺖ اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺮوش ﻓﻌﻠﻲ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﻴﺮهاي اﺗﻜﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي :ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻮآوري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺧﻼﻗﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ،اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ،رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﺷﻔﺎفﺳﺎزي درﺑﺎره ﻛﺎﻻ ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﻧﻴﺎز واﻗﻌﻲ
ﻣﺸﺘﺮي ،راﺳﺘﮕﻮﻳﻲ و ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ رﻗﻴﺐ و ﺑﺎزار وي ،ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ :اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ،ﻓﺮوش ﺷﺨﺼﻲ ،روش ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﻴﺨﺘﻪ ،ﻣﻘﻴﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ.
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نیازسنجی آموزشی فروشندگان با طراحی مقیاس ارزیابی اخالقی

مقدمه

فروشندگان با ایجاد ارتباطات شخصی و زنده در ارائه اطالعات و خدمات و نیز تبلیغ فروشگاه ،امکان تأثیرگذاری بر انتظارات
متنوع مشتریان را فراهم میکنند .نحوه تعامل و رفتار فروشندگان ،ضمن برطرفکردن نیازهای مشتریان در فرایند خرید،
میتواند به جلب رضایت ،اعتماد و نیز وفاداری مشتریان منجر شود .رفتار کارکنان فروش بهدلیل نقش ارتباطی الزم برای
معرفی محصوالت به مشتریان ،فعالیتهای بازاریابی فروشگاهها را تحت تأثیر قرار میدهد .در جذب ،استخدام و همچنین
ایجاد آگاهی و آموزشهای الزم برای فروشندگان ،باید به این ویژگی توجه شود.
شناخت نگرشهای رایج مصرفکنندگان در حوزه رفتار مصرفکننده ،یک توانمندی راهبردی محسوب میشود
(عابدی و قلیچخانی )9915 ،و اکثر پژوهشهای بازاریابی در داخل کشور ،از سمت مشتری به آمیخته بازاریابی پرداخته و
کمتر بر آمیخته فروش شخصی متمرکز شدهاند .در فروش شخصی و ارتباط چهره به چهره بین فروشنده و مشتری ،اخالق
و رفتار فروشندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است .تعاملی که میتواند بر ادراکات مشتری نسبت به محصول ،برند و
سایر فعالیتهای فروش و بازاریابی فروشگاه ،تأثیر فراوانی داشته باشد .در این ارتباط ،اخالق حرفهای ،هدایتکننده رفتار
فروشنده در انجام وظایف خود و رعایت حقوق مشتری است و به فروشنده برای تصمیمگیری اخالقی هنگام بروز تضاد
بین منافع خود ،شرکت و مشتری کمک میکند.
باید توجه داشت که ادارات فروش بیشتر از سایر ادارهها در معرض تصمیمهای اخالقی قرار دارند و پرداختن به موضوع
اخالق در حوزه فروشندگی میتواند ارتقای سطح رعایت مبانی اخالقی را بههمراه داشته باشد (امیرشاهی ،شیرازی و قوام،
 9981و  ،)9918بنابراین شناسایی و افزایش آگاهی نسبت به دو راهیهای اخالقی حرفه فروشندگی و تعیین نیازهای
آموزشی برای ارتقای آن ،بسیار حائز اهمیت است .ارتقای اخالق حرفهای و سازمانی با بهبود فرهنگ سازمانی میتواند در
کارایی و اثربخشی سازمانی (محمودی میمند و اکبری )9915 ،و از سوی دیگر در شکلگیری هویت برند سازمانی مفید
باشد (اسفیدانی ،رمضانی و شاهحسینی )557 :9915 ،و همچنین با تأثیر بر مسئولیتپذیری اجتماعی درکشده ،بر شهرت
برند و هویتیابی مشتری از برند فروشگاه تأثیر بگذارد (ابراهیمی ،علوی و پورموردینی.)9915 ،
طرحهای نیازسنجی و آموزشی شرکت فروشگاههای زنجیرهای اتکا برای ارتقای کیفیت خدمات در فروشگاهها ،بیانگر
اهتمام مدیران آن سازمان به بهبود مهارتها و رفتار فروشندگان است .تحقیق حاضر نیز در قالب یک پروژه ،به بررسی
اخالق حرفهای کارکنان فروش بخش لوازم خانگی این فروشگاه در شهر تهران در سال  9911اختصاص یافته است ،تا با
گسترش رعایت اخالق در فروش ،به فراهمسازی بستر تکریم مشتریان ،احترام به حقوق آنها و ارتقای جایگاه فروشگاه در
بازار رقابتی کمک کند.
در خصوص معیارهای اخالق در فروشندگی میتوان از مقیاس فروش شخصی قلیمطلق ( ،)9919بهعنوان مدلی
مفهومی ،برای ایجاد مقیاسی بومی و عملیاتی استفاده کرد .به این منظور ،استخراج مصادیق اخالقی واقعی بر اساس
معیارهای اخالقی فروشندگی و خود ارزیابی فروشندگان ،راهگشا خواهد بود .نتایج این تحقیق ،ضمن ایجاد ابزاری برای
سنجش و آگاهی از وضعیت رفتار اخالقی در فروشگاه ،میتواند از رفتارهای نادرست فروشندگان ،که به ایجاد تعارضات
سازمانی و نیز از دستدادن مشتریان و موقعیت بازار منجر میشود ،جلوگیری کند و از طرف دیگر به آگاهی و ارتقای درونی
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و حقیقی فروشندگان در کسب رضای الهی در کسبوکار کمک کند و رضایت ذینفعان همچون مشتریان ،همکاران و
سازمان نیز محقق شود .بهرهبرداری از تحقیق حاضر میتواند به هدایت بهتر منابع انسانی بخش فروش و کاهش هزینههای
تبلیغاتی و نظارتی نیز کمک کند.
در واقع این تحقیق ،بخشی از نیازهای آموزشی کارکنان فروش را در حوزه اخالق حرفهای مشخص میکند .مسئله
اصلی تحقیق عبارت است از «تعیین نیازهای آموزشی فروشندگان بخش لوازم خانگی فروشگاههای زنجیرهای اتکا در حوزه
اخالق فروشندگی» ،که با ایجاد ،اعتبارسنجی و بهرهبرداری از مقیاس نهایی تحقیق ،میزان اهتمام فروشندگان به رعایت
اخالق در حرفه فروشندگی سنجش شده و نیازهای آموزشی پس از اولویتبندی پیشنهاد میشود.
پیشینه پژوهش
نیازسنجی آموزشی

یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی ،آموزش کارکنان است (سعادت .)971 :9981 ،برآورد نیازهای آموزشی با
توجه به نیاز هر فرد در سازمان انجام میگیرد و ممکن است بنا به توصیه واحد منابع انسانی ،سرپرستان یا خود شخص
برآورد شود (جزنی .)589 :9988 ،برای نیازسنجی آموزشی دو رویکرد کلنگر (روش تجزیه و تحلیل سازمان) و جزءنگر
(روش تجزیه و تحلیل شغل و تجزیه و تحلیل فرد در نظرسنجی) قابل تصور است (سعیدی رضوانی و آهنچیان.)5887 ،
برای نیازسنجی آموزشی مدلهای مختلفی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به مدل کافمن و هرمن ( ،)9116کریگ
( ،)9187گتدستاین ( ،)9115سینجر ( ،)9118استوت ( ،)9119سورینا ( ،)9117انرسون ( ،)9119الگوی شورای همکاری
( ،)9117گیریفث و ویلیامز ( ،)9118ادگاردشاین ( ،)9188ترولو ( ،)9117وودال و وینستنتلی ( )9118و مدل مماس (مجتهد،
مهدوی و خالقیسروش )9985 ،اشاره کرد .اگرچه مقاله حاضر با تحلیل دادههای کیفی به ایجاد مقیاس ارزیابی پرداخته
است ،اما آشنایی با این مدلها روند منطقی اجرای تحقیق را نیز مستحکم میکند.
فروشگاه زنجیرهای و فروشندگی

فروشگاههای زنجیرهای بهعنوان یکی از روشهای خردهفروشی ،ضمن کاهش واسطههای فروش ،مشتریان را قادر
میسازند تا بیشتر مایحتاج خود را از یک فروشگاه تأمین کنند .این فروشگاهها از راههایی مانند تبلیغات ،محرکها و
انگیزشهای فروش ،ارتباطهای عمومی ،فضای فروشگاه ،نمایش و نحوه عرضه کاال و کارکنان فروش با مشتریان ارتباط
برقرار میکنند (میرزائی .)99 :9988 ،در واقع فروشگاه زنجیرهای را میتوان بنگاهی اقتصادی در نظر گرفت و فعالیتها و
آمیخته بازاریابی آن را بررسی کرد.
فروشندگی یا فروش شخصی بهعنوان بخشی از فعالیتهای پیشبردی از ترکیب عناصر بازاریابی ،یکی از کهنترین
مشاغل جهان است .فروشندگان دارای اسامی مختلفی مانند نمایندگیهای فروش ،مهندسان فروش ،کارگزاران ،مدیران
مناطق و  ...هستند (کاتلر و آرمسترانگ .)655-86 :9981 ،آنها با ایجاد اعتماد و تعهد میتوانند بر کیفیت رابطه خریدار ـ
فروشنده و ارزش ویژه برند فروشگاه اثرگذار باشند (نداف ،درزیان عزیزی و تیرانداز )9917 ،و کیفیت رابطه میتواند بر
وفاداری مشتری نیز تأثیر مثبتی داشته باشد (ابراهیمی و عالی .)9915 ،اما فروشندگان بهدلیل نوع کار خود ،بر سر دوراهی
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اخالقی فراوانی قرار میگیرند و برای انتخاب مسیر اخالقی الزم است با اخالق و هنجارهای اخالقی مرتبط آشنا شوند .از
این رو بافت فروشگاه زنجیرهای بهعنوان زمینه بررسی تحقیق انتخاب شد .تحقیقات اخالق حرفهای در این حوزه میتواند
به بهرهگیری هنجارهای اخالقی کمک کند .این امر در تعریف اخالق حرفهای که عبارت است از رفتار ارتباطی سازمان با
محیط بر اساس حقوق ،تعهدات و وظایف (قراملکی ،)998-987 :9985 ،نیز مشاهده میشود.
مقیاسهای اندازهگیری تصمیمگیری اخالقی

طبق نظر عالمه طباطبایی (ره) ،علم اخالق میخواهد معلوم کند کدام یک از ملکات نفسانی انسان ،خوب و مایه کمال و
فضیلت اوست و چه ملکاتی ،بد و رذیله و مایه نقص اوست ،تا آدمی بعد از شناسایی آنها ،خود را با فضایل آراسته سازد و
از رذایل فاصله گیرد (خلیلی ،بیتا) .توجه به مباحث اخالق در فرایند تصمیمگیری روشی مؤثر برای اجرای اخالقیات در
سطح جامعه است .از طرفی مقیاسهای اندازهگیری تصمیمگیریاخالقی ،زمینهساز بینشی نسبت به تصمیمگیری اخالقی
شده است .در زبان انگلیسی نیز واژههای  Ethicsو  Moralityهر دو بهمعنای اخالق بهکار میروند .اتیکس بر نظام
اجتماعی که اخالقیات مد نظر در آن به کار میرود ،تأکید دارد اما  Moralsشخصیت فردی را تعیین میکند
(مصطفیمنتقمی .)9981 ،شایان ذکر است مکاتب و گرایشهای مادیگرایی همچون اگزیستانسیالیسم ،مارکسیسم،
پراگماتیسم و پوزیتیویسم منطقی ،برای اخالق و ارزشها ،هیچ واقعیت و اساسی قائل نیستند ،اما در دیدگاه اسالم وحی از
منابع اخالق است (مغنیه )11-56 :9987 ،و هنجارهایی برای رعایت اخالق در زندگی و کسبوکار ارائه میدهد.
بهمنظور اندازهگیری تصمیمگیری اخالقی ،مقیاسهای متعددی استفاده شده است تا بینشی نسبت به این موضوع
ارائه شود .برای مثال آزمون تعریف مسائل ( 9)DITکه در سال  9171توسط رِست 5ایجاد شده بود ،در مطالعات زیادی
برای اندازهگیری مراحل پیشرفت اخالقی استفاده شده است .پرسشنامه جایگاه اخالقی ( 9)EPQفورسیت (،9189 ،9188
 9185و  )9115برای تعیین ایدئولوژی اخالقی استفاده شده و بهطور مشابه ،آزمون قضاوت مدیریتی ( 1)MJTلیند ()9178
قضاوتهای اخالقی را اندازهگیری میکند (کاسالی .)5899 ،5فورسیت در مقیاس  EPQدو بعد اساسی فلسفه اخالقی را
مطرح کرد که بر ادراک اخالقی تأثیر میگذارند .این مقیاس بر اساس دیدگاه ماکیاولی تهیه شده است (امیرشاهی و
همکاران 9981 ،و  .)9918تنسی ،بران ،هایمن و داوسون )9111( 6از این مقیاس در بررسی فلسفه اخالقی و قضاوت
اخالقی شخصی فروشندگان در نمایندگیهای بیمه عمر استفاده کرده و متوجه شدهاند افراد با فلسفه اخالقی مختلف،
قضاوتهای اخالقی متفاوتی دارند .امیرشاهی و همکاران (9981و )9918نیز در بررسی فروشندگانی که دوره آموزش فروش
را در مرکز پژوهشهای وزارت بازرگانی گذراندهاند ،متوجه شدند که بیشتر فروشندگان اصول اخالقی ایدهآلگرایی دارند،
اما تأثیر اقتضاگرایی بر تمایل اخالقی بیش از ایدهآلگرایی است.
مقیاس مشخصات ارزشهای مدیریتی ( 7)MVPساشکین ( )9117بر اندازهگیری ترجیحات اخالقی افراد تمرکز دارد
(کاسالی )5899 ،و برای تعیین مفروضات ارزشی که رفتار مدیران را هدایت میکند ،ایجاد شده است (زِیب .)5885 ،8مقیاس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Casali
6. Tansey, Brown, Hyman & Dawson
7. Managerial Values Profile
8. Zgheib

1. Defining Issues Test
2. Rest
3. Ethics Position Questionnaire
4. Managerial Judgment Test
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چندبعدی اخالق (MES) 9ریدنباخ و رابین 9188( 5و  )9118نیز برای اندازهگیری ترجیحات اخالقی افراد استفاده شده
است (کاسالی .)5899 ،ریدنباخ و رابین ( )9118با ادامه کار خود ( ،)9188پنج فلسفه اخالقی برای ایجاد مقیاس چندبعدی
در نظر گرفتند .این پنج فلسفه صرفاً از حوزه فلسفه اخالق نیستند بلکه شامل دین نیز میشوند .استفاده از این فلسفهها
نقطه آغازی در ایجاد یک مقیاس چندبعدی برای اندازهگیری قضاوتهای اخالقی است (ریدنباخ و رابین.)9118 ،
مقیاس مشخصات اخالقی مدیریتی ( ،)MEPمقیاسی چندسطحی و خودگزارشگری است و تأثیر ابعاد مختلف
چارچوبهای اخالقی رایج را بر تصمیمگیریهای مدیریت میسنجد .تمامی این ابزارها درک از تصمیمگیری اخالقی را
بهبود بخشیدهاند و البته عیب و نقصهایی نیز دارند .بیشتر این ابزارها بهطور عمده بر جنبه روانشناسی تمرکز دارند تا
تئوریهای اخالقی و فقط دو ابزار یعنی  MVPو  MESبه تأثیر ممکن تئوریهای اخالقی ،بیش از پیشرفتشناختی
اخالق اشاره کردهاند .گرچه هیچ یک از این ابزارها اخالق فضیلت را ،که تئوری اخالقی مهم و مؤثری در تصمیمگیری
اخالق است ،در نظر نگرفتهاند (کاسالی .)5899 ،کِیسی دونهو و تیموتی هینز )5899( 9ضمن بررسی کتب درسی ،انتشاراتی
و منشور اخالقی بخش فروش برخی از شرکتها ،سناریوهایی اخالقی ارائه دادهاند .قلیمطلق ،آقازاده و اسفیدانی ()9919
با استفاده از موضوعات و داستانهای مطرحشده در مقیاسهای  PSEو  PSE-2و مصاحبه با خبرگان اخالق و بازاریابی،
الگوی عمل اخالقی در نظام بازاریابی را با تمرکز بر فروش شخصی طراحی کردند ،این مدل با مقیاس ارزیابی اخالقی
مبتنی بر اخالق حرفهای اسالمی (قلیمطلق )9919 ،مرتبط است.
جدول  .4معیارهای ارزیابی اخالقی فروشندگی در فروشگاه زنجیرهای اتکا (مقیاس پژوهشگر)
معیارهای سلبی

معیارهای ایجابی

ردیف
9

پنهانکاری درباره کاال نسبت به مشتری

شفافسازی درباره کاال برای مشتری

5

تحت تأثیر قرار دادن نیاز واقعی مشتری

کمک به برطرف شدن نیاز واقعی مشتری

9

سوءاستفاده از بیاطالعی مشتری

ارائه اطالعات صحیح به مشتری

1

عمل نکردن به دستورالعمل شرکت (که البته ضداخالقی نیست)

رعایت دستورالعملهای فروشگاه

5

گمراه کردن کارفرما

رفتار صادقانه با کارفرما

6

تخریب رقیب و بازار وی

عدم تخریب رقیب و بازار وی

7

خیانت در امانت

امانتداری

8

دروغ گفتن

راستگویی

1

سوءرفتار فروشندگان

رفتار مناسب و شایسته

تعدیل و ترکیب معیارهای مقیاس مفهومی قلیمطلق ( )9919بهعنوان نتایج بخش نخست مصاحبه پژوهشگر با
مدیران و فروشندگان فروشگاه زنجیرهای اتکا ،مطابق با جدول  ،9در پنجمین کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Reidenbach & Robin
3. Donoho & Heinze

. Multidimensional Ethics Scale
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مورخ  9915/89/98ارائه شده است .این مقاله به بخش دوم مصاحبهها یعنی استخراج مصادیق اخالقی واقعی و تعریف
عملیاتی معیارهای بومی و سپس اعتبارسنجی مقیاس نهایی توسط پرسشنامه در بخش کمی میپردازد .نکتهای که میتوان
در ارزیابیهای اخالقی در نظر گرفت ،جلوگیری از ترویج افعال ضداخالقی در قالب مقیاس ارزیابی اخالقی است .بنابراین
معیارهای ایجابی پیشنهادی برای طراحی پرسشنامه نهایی در نظر گرفته شد.
روششناسی پژوهش
روشهای تحقیق آمیخته بر حسب نوع ترکیب دادههای کمی و کیفی ،در قالب چهار طرح اصلی ،طرح تکثر ،طرح نهفته

(آشیانهای) ،طرح تشریحی و طرح اکتشافی ،در نظر گرفته میشوند .میتوان از طرح اکتشافی برای ایجاد و آزمون ابزار
ال مشتمل بر دو گونه است ،مدل ایجاد ابزار و مدل ایجاد گونهشناسی
سنجش پدیده مورد بررسی بهره برد .این نوع طرح معمو ً
(هادوینژاد .)51 :9918 ،از این رو طرح اکتشافی و مدل ایجاد ابزار از روشهای تحقیق آمیخته ،برای دستیابی به هدف
این تحقیق استفاده میشود .پژوهشگر اولویت گردآوری و تحلیل را به دادههای کیفی اختصاص میدهد و پدیده مورد
بررسی را کاوش کرده و ابعاد گوناگون آن را شناسایی میکند ،سپس گویههای مختلف را در قالب ابزار سنجشی کمی
تدوین میکند .از نظر محقق ،استفاده از نتایج بخش کیفی بهعنوان ورودی بخش کمی و سپس بررسی پایایی پرسشنامه
پایانی ،میتواند به اشکالی که بعض ًا به پایایی راهبرد دادهبنیاد گرفته میشود ،نیز کمک کند.
تحقیق حاضــر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از شــاخه پیمایشــی اســت .روش اصــلی تحقیق ،از نوع
آمیخته اســـت .بهطوری که از روش کیفی با راهبرد نظریهپردازی دادهبنیاد یا روش تئوری بنیانی برای کدگذاری و
استخراج مصادیق اخالقی معیارها در بخش نخست و برای بخش دوم روش تحقیق پیمایشی استفاده میشود.
روش پژوهش بخش کیفی

راهبرد بخش کیفی یعنی نظریهپردازی دادهبنیاد عبارت است از آنچه بهطور استقرایی از مطالعه پدیدهای بهدست آید و
نمایانگر آن پدیده است (استراس و کوربین55 :9985 ،و .)59در روش نظریه دادهبنیاد ،با تبدیلکردن عبارات به کد ،مفاهیم
و مقولهها استخراج میشوند (داناییفرد .)9981 ،در این تحقیق مراحل استخراج مقولهها و تبیین نظریه مد نظر نیست و
کدهای حاصل از مصاحبهها با ایجاد گویههای واقعی سنجش معیارها ،برای کاربردیسازی مقیاس مفهومی اولیه بهکار
گرفته میشود .این کار مشابه روش استراوسی انجام شده است ،زیرا مصادیق اخالقی به معیارهای تعیینشده در مدل
مفهومی در ادبیات تحقیق ،تخصیص مییابد.
در روش استراوسی ،محقق مسئله را از طریق مطالعه ادبیات ،تجارب شخصی یا استاد راهنما ،از قبل انتخاب میکند
و نظریه بر اساس یک کد نظری پیشپنداشته مرتب میشود .این چارچوب از جمله تفاوتهایی است ،که به شکلگیری
دو شیوه متفاوت یعنی ،نظریه دادهبنیاد کالسیک (یا روش گلیزر) و نظریه دادهبنیاد استراوسی منجر شده است (فرهنگی،
کروبی و صادقوزیری.)9911 ،
در این تحقیق ،با توجه به موضوعاتی که با مطالعه ادبیات و پیشینه نظری مرور شد ،فرمی حاوی پرسشهای اصلی
مصاحبه ،تهیه شد .مصاحبهها دارای دو بخش باز و ساختاریافته است .در بخش نخست یعنی بخش باز مصاحبه ،از
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پرسشهای کلی و در بخش بسته (ساختاریافته) از پرسشهای ریز مرتبط با ادبیات تحقیق مطابق با موارد زیر استفاده شد.
نمونهای از پرسشها در ادامه آمده است.


پرسش کلی :وظایف اخالقی فروشنده نسبت به سایر فروشندگان چیست؟ لطفاً توضیح دهید.



پرسشهای جزئی :آیا بدگویی نسبت به یکدیگر یا کاالهای برندهای رقیب رخ میدهد؟

صوت و تصویر مصاحبهها با ایجاد اطمینان از محرمانگی پاسخ افراد ،ضبط شده و متن مصاحبهها با توجه به تجربه
محقق در استفاده از این نوع روش تحقیق ،در نرمافزار اکسل تحلیل شد .با تحلیل مصاحبهها ،مصادیق معیارهای مرتبط
مشخص شد .با توجه به محدودیت فضای مقاله ،استخراج یک نمونه از مصادیق اخالقی در جدول  5نشان داده شده است.
در این تحقیق ،جامعه آماری بخش کیفی عبارت است از فروشندگان و مدیران بخش لوازم خانگی ،مدیران بازرگانی
و مدیران شعب این فروشگاه زنجیرهای در شهر تهران و نمونهگیری بهصورت انتخابی تا اشباع مفاهیم ،یعنی ،موضوعات
و مصادیق معیارهای اخالقی ،ادامه دارد .در این مرحله ،مصادیق معیارها طی  8مصاحبه گردآوری میشود .به نظر محقق
در مصاحبههای پایانی ،تقریباً اطالعات جدیدی به دست نمیآید ،بنابراین جمعآوری دادهها به پایان میرسد .بهمنظور حفظ
امانتداری ،مشخصات مصاحبهشوندگان ذکر نمیشود.
در واقع بخش کیفی پژوهش حاضر ،در ادامه پژوهش قبلی محقق و نیز با الگوبرداری از مدل مفهومی قلیمطلق
( )9919انجام میشود .پرسشهای پژوهش پیشتر بهصورت کارشناسی بررسی شده است ،اما برای حصول اطمینان از
روایی پژوهش یا بهعبارتی دقیق بودن یافتهها از منظر پژوهشگر ،مشارکتکنندگان یا خوانندگان گزارش پژوهش ،اقدامات
تطبیق توسط اعضا ،مشارکتی بودن پژوهش و بررسی همکار انجام میشود (هادوینژاد ،داناییفرد ،آذر و خائفالهی.)9981 ،
از این رو با توجه به زمان محدود و آگاهی از تجربه سایر محققان در بازخورد گرفتن از مصاحبهشوندگان ،سعی شده است
تا در مواردی با توجه به زمان مصاحبه ،از مشارکتکنندگان و همچنین از همکار محقق نیز در روایی ،تحلیل و تفسیر
دادهها کمک گرفته شود .باید توجه داشت که چون نظریه دادهبنیاد از زمینهای خاص بر میخیزد و متعلق به آن بستر است،
تکرارپذیری آن در زمینه و موقعیت دیگر معنا ندارد .از این رو برای پژوهش دادهبنیاد نمیتوان مفهوم پایایی را متصور شد
(لبافی .)9918،بنابراین بررسی پایایی نهایی مقیاس بهدستآمده ،در تحلیلهای بخش کمی انجام شد.
روش پژوهش بخش کمی

در این مرحله ،برای تنظیم پرسشنامه ،از مقیاس ارزیابی اخالقی حاصل از بخش کیفی استفاده میشود .با مشخص شدن
گویههای الزم برای ارزیابی هر معیار و پس از جلسه با همکاران علمی پژوهشگر و مدیران و نیز توزیع اولیه پرسشنامه،
ضمن بررسی روایی ابزار سنجش ،پرسشنامه نهایی با اندکی اصالحات ،برای نظرسنجی از جامعه آماری بخش کمی
پژوهش ،آماده میشود.
جامعه آماری بخش کمی پژوهش ،کل کارکنان بخش لوازم خانگی فروشگاههای اتکا در شهر تهران است ،که بر
اساس گزارش دریافتی از سازمان مربوطه ،تعداد  988نفر در نظر گرفته شد .تعداد نمونهها برای توزیع پرسشنامه با توجه
به جدول کرجسی و مورگان و نیز کوهن برای جامعه  988نفری برابر با  961نمونه است (سکاران .)999 :9918 ،با
بخشبندی شهر تهران به مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز شهر و با لحاظ کردن محدودیت دسترسی به تمامی
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شعب ،از فروشگاهها بهصورت تصادفی و در دسترس نمونهگیری انجام شد .با توجه به امکان عدم بازگشت تعدادی از
پرسشنامهها ،بیش از این مقدار پرسشنامه توزیع شده و تعداد  961پرسشنامه در تحلیلها استفاده شد.
در تحلیل بخش کمی ،عاملها و گویههای متناظر مشخص بود و در تحلیل عاملی تأییدی ،مقدار  KMOبرابر با
 8/817مشخص شد،که بهمعنای کفایت تعداد نمونهگیری است .مقدار  sigآزمون بارتلت برابر با  8/888محاسبه شد،
بنابراین نشان میدهد که ماتریس واحد نبوده و میتوان از تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار استفاده کرد (مومنی و فعال
قیومی .)911-919 :9981 ،در تحلیل عاملی ،مقدار اشتراک استخراجی برخی از گویهها ،کمتر از  8/5نبود ،از این رو برای
افزایش روایی ،برخی از پرسشها مطابق با جدول  ،5بهصورت مرحلهای حذف و مقدار واریانس توضیحدادهشده برابر با
 67/576شد .همچنین تعیین پایایی پرسشنامه نیز مطابق با جدول  ،5توسط آلفای کرونباخ انجام و معیارهای  5و  7نیز
حذف شد.
جدول  .2وضعیت پایایی معیارها و پرسشهای مقیاس نهایی
معیار

آلفای کرونباخ

وضعیت

پرسشهای حذفنشده

پرسشهای حذفشده

9

8/617

مرز حذف

91و99

9

5

8/791

پایا

58و97

5و 95

9

8/766

پایا

9و56و95

-

1

8/715

پایا

1و5و6و59و57و99و98و11

-

5

8/518

حذف

7و96و55و91

-

6

8/751

پایا

8و1و98و97و59و58و95و91و18

-

7

8/6

حذف

99و51و18

-

8

8/667

مرز حذف

95و98و51

19

1

8/861

پایا

99و91و55و98و96و15

-

یافتههای پژوهش
یافتههای بخش کیفی

مطابق با روششناسی پژوهش ،در بخش کیفی برای تحلیل مصاحبهها از کدگذاری باز ،با اندکی اصالحات استفاده شده
است .برای نشان دادن نتایج حاصل از کدگذاری ،برای مثال در مصاحبه با فرد « ف ،» 9986متن مصاحبه ،معیار و یک
نمونه از مصادیق حاصل برای استفاده در پرسشنامه در جدول  ،5نشان داده شده است .به این روش متون مصاحبه طی
مراحل مرتب و یکسانسازی و نیز انطباق با الگوی مندرج در ادبیات تحقیق ،به معیارهای مرتبط نسبت داده شد.
با توجه به اینکه نتایج بخش کیفی ،در بخش کمی و در نهایت برای اولویتبندی نیازهای آموزشی استفاده خواهد
شد ،با در نظر گرفتن محدودیت فضای مقاله ،در پایان نتایج بخش کیفی و کمی بهصورت یکپارچه ارائه میشود.

414

فصلنامه مدیریت بازرگانی ،4318 ،دوره  ،44شماره 4

جدول  .3نمونهای از استخراج مصادیق اخالقی از متن مصاحبهها
متن مصاحبه

معیار

تخریب برند مقابل تأثیر خوبی نداره و این را تجربه کردم فروشنده
زرنگ روی ویژگیهای محصول خود مانور میده .البته بیانها در
مواردی فرق میکنه هر دو ساخت چین است ولی اسم شهر را در
معرفی محصول مد نظر پر رنگ میکنیم.
انتخاب با مشتری است و برند رقیب را نمیکوبم .هر نماینده
محصول خود را تبلیغ میکنه .نمایندهای داشتیم که از برندهای
مختلف بدگویی میکرد و به این نتیجه رسید که جواب نمیگیره.

عدم تخریب رقیب و
بازار او

یک نمونه از مصادیق
فروشندهها با اجتناب از مقایسه کاالی
خود با سایر برندهای فروشگاه ،فقط
ویژگی کاالی خود را به مشتری
میگویند.

یافتههای بخش کمی

در این تحقیق از  961نفر نظرسنجی شده است .تقریباً  68درصد پاسخدهندگان ،زن و  18درصد مرد هستند .پاسخدهندگان
با میانگین سنی کمتر از  98سال و در بازه سنی  91تا  58سال قرار دارند ،بهطوری که حدود  89درصد از کارکنان بخش
لوازم خانگی فروشگاه کمتر از  95سال سن دارند .بیشترین درصدهای فراوانی سابقه کاری این افراد؛ یعنی 96 ،و  98درصد
به ترتیب مربوط به بازه  5تا  7و کمتر از  5سال تجربه کاری است .این موضوع با جوان بودن کارکنان نیز همخوانی دارد.

حدود  69/9درصد پاسخدهندگان بهصورت تمام شیفت کار میکنند و با مزایا و معایب کار در فروشگاه نیز آشنا هستند .با
توجه به خوداظهاری انجامشده ،درآمد ماهانه حدود  78درصد پاسخدهندگان در سال  ،9911کمتر از یک میلیون تومان
است.
در مرحله کمی ،مطابق با جدول  ،5معیارهای  5و  ،7یعنی رفتار صادقانه با کارفرما و امانتداری حذف میشوند .نتایج
امتیازدهی پرسشهای پرسشنامه در طیف اعداد طبیعی  9تا  7در نرمافزار آماری  SPSSنشان میدهد که بیشترین میانگین
مربوط به معیار نهم و کمترین آن مربوط به معیار ششم است .این مقادیر در شکل  ،9نشان داده شده است.

شکل  .4وضعیت اخالقی فروشندگان بر اساس مقدار میانگین معیارهای نهایی

تعیین اولویتهای آموزشی

برای تعیین اولویتهای آموزشی دو رویکرد کلی قابل بهرهبرداری است .رویکرد نخست استفاده از بررسی وضعیت موجود
رفتار اخالقی کارکنان است که با اعداد مربوط به میانگین هر معیار و گویههای متناظر با آنها ،قابل تبیین است .رویکرد
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دوم استفاده از روشهای وزندهی در تصمیمگیری کمی است که به این منظور در این تحقیق ،از آنتروپی شانون استفاده
شد .آنتروپی مفهومی بسیار بااهمیت در علوم اجتماعی ،فیزیک و نیز تئوری اطالعات است .آنتروپی در نظریه اطالعاتی
یک معیار (در این مقاله :معیار  ،)jعدم اطمینانی است که بهوسیله توزیع احتمال مشخص  Pjiبیان میشود (آذر و رجبزاده،
 .)9989اندازهگیری این عدم اطمینان بهوسیله شانون در روابط اصالحشده  9تا  ،5تبیین شده است .اما پیش از پرداختن به
وزندهی با استفاده از آنتروپی شانون ،آزمون فریدمن با فرض صفر یکسان بودن اولویت معیارهای نهایی بررسی میشود.
با توجه به اینکه مقدار  Sig.در آزمون فریدمن کمتر از  5درصد است ،ادعای یکسان بودن رتبه معیارهای نهایی
( FMiها) رد میشود .حال بهمنظور وزندهی با استفاده از آنتروپی شانون چنین فرض میشود که اخالقی بودن رفتار
فروشندهها مطابق با شکل  ،9تابع  7معیار است .معادالت ریاضی در وزندهی بر اساس آنتروپی شانون مطابق با روابط 9
تا  5است (آذر و رجبزاده.)9989 ،
رابطه )9

)𝑁(𝑛𝐿𝐾 = 1/

رابطه )5

𝑖𝑗𝑀𝐹 ∑ 𝑃𝑗𝑖 = 𝐹𝑀𝑗𝑖 /
𝑖

) 𝑖𝑗𝑃( 𝑛𝐿 × 𝑖𝑗𝑃 ∑ × 𝐾𝐸𝑗 = −

رابطه )9

𝑖

رابطه )1

𝑗𝐸 𝐷𝑗 = 1 −

رابطه )5

𝑗𝐷 ∑ 𝑊𝑗 = 𝐷𝑗/

مقادیر پارامترهای آنتروپی شانون Ej :و  Djو  Wjمطابق با روابط  9تا  ،5محاسبه و در جدول  1نشان داده شده
است .در این روابط مقدار  Nبرابر با تعداد کل پاسخدهندگان یا پرسشنامهها یعنی  961فرض شده و مقدار  Kبرابر با 8/915
محاسبه شد .پارامتر  Wjنیز ،وزن معیار نهایی jام است .با توجه به جدول  ،1مقادیر پارامترهای آنتروپی شانون ،معیار نهایی
دوم ،بیشترین وزن و معیار نهایی نهم ،بین این معیارها برای اخالقی بودن رفتار فروشندگان ،کمترین وزن را دارد.
جدول  .1مقادیر پارامترهای آنتروپی شانون
پارامتر /معیار نهایی

FM1

FM2

FM3

FM4

FM6

FM8

FM9

Ej

9

8/11

9

9

9

9

9

Dj

8

8/89

8

8

8

8

8

Wj

8/91

8/59

8/91

8/81

8/99

8/97

8/88

بحث

مقیاس بومی حاصل از پژوهش برای نیازسنجی آموزشی ،پس از اعتبارسنجی معیارها و حفظ گویهها یا مصادیق اخالقی
مهم ،مطابق با جدول  ،5بهعنوان نوآوری پژوهش حاصل شد .امتیاز هر یک از این معیارها در شکل  9و وزن آنها در جدول
 ،5مشخص شده است .بر این اساس میتوان دورههای آموزشی را پیشنهاد داد.
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جدول  .1مقیاس ارزیابی اخالقی فروشندگان
معیار

مصادیق اخالقی
فروشندهها همواره نسبت به مشتریان با ادب ،احترام و خوش خلقی رفتار کنند ،حتی اگر مشتری رفتار بدی داشته
باشد.

رفتار مناسب و شایسته

اگر فروشنده برای پاسخگویی به مشتری اطالعات کافی نداشته باشد ،رفتاری شفاف و صادقانه ارائه دهند و مشتری
را برای دریافت پاسخ از فروشگاه راهنمایی کند.
فروشندهها مشتری را تکریم کنند و هنگام پاسخگویی ،توجه خود را به مشتری معطوف کنند.
فروشندهها در مقابل مشتریانی با پرسشها ،ظاهر و تیپهای متفاوت ،رفتاری محترمانه داشته باشند.
فروشنده در معرفی جایگاه و ویژگیهای کاالی خود ،بدون اغراق ،فقط واقعیتهای کاال را بیان کند.

ارائه اطالعات صحیح به مشتری

فروشندهها درباره کاالیی که می فروشند ،اطالعاتی کامل ،مرتبط و صحیح (برای مثال درباره ویژگیهای کاال،
کشور سازنده ،تخفیفها ،اشانتیونها یا لوازم جانبی) به مشتری ارائه دهند.
فروشندهها در مقابل اعتماد مشتری ،رفتاری صادقانه داشته باشند.
کارکنان بخش فروش در زمان حضور مشتری در سطح فروشگاه ،ضمن حاضر بودن در غرفه خود ،به انجام امور
غیرکاری ،استفاده از تلفن همراه ،دستگاه پخش موسیقی ،دوربین یا مطالعه کتاب نپردازند.

رعایت دستورالعمل فروشگاه

فروشندهها مشتری را برای دریافت پاسخ راهنمایی کنند ،حتی اگر مشتری مربوط به بخش آنها نباشد.
با وجود اینکه اطالعات مورد نیاز مشتری در کاتالوگ کاال وجود دارد ،فروشندگان پاسخ کاملی به پرسش مشتری
ارائه دهند و پیش از تحویل کاال ،آن را تست کرده و نحوه کار را به مشتری آموزش دهند.

شفافسازی درباره کاال

کمک به برطرف شدن نیاز
واقعی مشتری

فروشندهها تفاوت کاالهایی را که ظاهری مشابه دارند ،به مشتری بیان کنند.
فروشندهها ضمن معرفی کاالهای متناظر با قابلیت مد نظر مشتری ،بهترین گزینه را نیز پیشنهاد دهند.
اگر با وجود توضیحات فروشنده ،مشتری کاال را نپسندد ،وی را راهنمایی کرده یا به او فرصت انتخاب از سایر
برندها داده شود.
فروشندهها به مشتریان کمک کنند که بدانند چه چیزی میخرند و با شناسایی نیاز واقعی آنها ،کاالهایی با
ویژگیهای بهتر را نیز معرفی کنند.
صادق بودن فروشندهها با همدیگر.

راستگویی

صادق بودن فروشندهها با مدیر خود.
پاسخ صادقانه فروشندگان به شکایات مشتریان خود در خصوص تأخیر در تحویل و . ...
اجتناب از غیبت کردن فروشندهها از سایر فروشندهها.
اجتناب از تخریب همدیگر نزد مدیر باال دست.
عدم بدگویی فروشندگان از کاالی سایر برندها در مقابل مشتری و فقط پرداختن به معرفی کاالی خود.

عدم تخریب رقیب و بازار وی

فروشندهها در گفتوگوی مشتری با فروشنده سایر غرفهها ورود نکرده و اختالل ایجاد نکنند تا هر فروشنده
بهراحتی کاالی خود را معرفی کند.
فروشندهها به مقایسه کاالی خود با سایر برندهای فروشگاه نپردازند ،بلکه فقط ویژگی کاالی خود را به مشتری
بگویند.
فروشندهها ضمن تالش برای فروش کاالی خود ،به بهبود روابط و دوستی بین فروشندگان کمک کنند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
رفتار اخالقی کارکنان و توجه به مالزمات اخالقی یا همان بایدها و نبایدها ،میتواند ضمن حفظ سودآوری و کارآمدی

بنگاه ،اعتماد و رضایت مشتریان را نیز جلب کند (دادگر .)9985 ،بهمنظور ارتقای رفتار اخالقی ،برگزاری برنامههای آموزشی
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حائز اهمیت است .این امر مستلزم انجام نیازسنجی آموزشی مناسبی است و تحت عنوان تعیین میزان اهتمام فروشندگان
فروشگاه به رعایت اخالق در حرفه فروشندگی ،با روشی نوآورانه ،با استفاده از مقیاس ارزیابی اخالقی به آن پرداخته شد.
در این تحقیق ،مرحله نخست و کیفی ،مصادیق اخالقی معیارهای مقیاس مفهومی اولیه را برای ارزیابی اخالقی
فروشندگان بخش لوازم خانگی فروشگاه زنجیرهای اتکا در شهر تهران مشخص کرد .بخش دوم و کمی تحقیق نیز ،ضمن
بررسی اعتبار مقیاس حاصل ،وضعیت اخالقی فروشندگان را در معیارهای نهایی ،تعیین کرد .سپس با توجه به امتیاز هر
یک از معیارها و نیز با وزندهی به معیارها توسط آنتروپی شانون ،اولویت دورههای آموزشی پیشنهادی متناظر مشخص شد.
بر اساس نتایج تحلیل ،معیار نهم ( )FM9یعنی رفتار مناسب و شایسته ،بهترین وضعیت را از نظر میانگین داشته و
رتبه نخست را داراست .معیار سوم ( )FM3یعنی ارائه اطالعات صحیح به مشتری ،رتبه دوم را کسب کرده است .رتبه سوم
مربوط به معیار چهارم ( )FM4است ،این معیار بیانگر رعایت دستورالعملهای فروشگاه است .رتبه چهارم را معیار نخست
( )FM1یعنی شفافسازی درباره کاال برای مشتری به دست آورده است .معیار مربوط به کمک به برطرف شدن نیاز واقعی
مشتری یعنی ( )FM2در رتبه پنجم قرار دارد و رتبه ششم مربوط به معیار هشتم ( ،)FM8یعنی راستگویی است .معیار
ششم ( ،FM6که بیانگر عدم تخریب رقیب و بازار وی است ،رتبه آخر یعنی رتبه هفتم را کسب کرده است .شایان ذکر
است تمامی میانگینها از مقدار متوسط یعنی  1باالتر است .بهعبارتی این خودارزیابی نشان میدهد ،افراد با توجه به
دانستههای خود ،از رفتار خویش راضی هستند .بر اساس تحلیل کمی معیارهای  5و  7بهترتیب رفتار صادقانه با کارفرما و
امانتداری ،پایایی مناسبی نداشته و از مقیاس نهایی حذف شدند .معیارهای 9و  8نیز در مرز حذف شدن قرار گرفتند.
در مقایسه با تحقیقات مشابه داخلی و خارجی میتوان گفت مقیاس  PSEو  PSE-2از سناریوهای اخالقی برای
سنجش میزان اخالقی بودن بهره بردهاند و پاسخ به آنها از مکاتب اخالقی مختلف ،میتواند متفاوت باشد و از سویی زمان
زیادی نیاز دارد .اما تاکنون تحقیقات داخلی با این سبک انجام نشده است ،از این رو این روش در ارزیابی اخالقی فروشندگان
از نوآوریهای این تحقیق است .تحقیقات داخلی در این زمینه بهطور عمده به بررسی روابط بین متغیرها پرداختهاند .برای
مثال در بررسی احمدیالوار ،پوراشرف و طوالبی ( ،)9916بین فرهنگ فروش با ارزش درکشده و عملکرد مشتری رابطه
مثبت و معناداری تأیید شده است .ابعاد فرهنگ فروش عبارتاند از تمرکز بر مشتری ،نگرش نسبت به فروش ،احساسات
کار گروهی ،افتخار سازمانی ،تعهد مدیریت به فروش و اعتماد مدیریت به توانایی فروش کارکنان.
در جمعبندی دو رویکرد میانگین معیارها و نتایج حاصل از وزندهی به روش آنتروپی شانون ،پیشنهاد شد تا چهار
معیار عدم تخریب رقیب و بازار وی ،راستگویی ،کمک به برطرف شدن نیاز واقعی مشتری و شفافسازی درباره کاال برای
مشتری ،برای ارتقای وضعیت موجود در نظر گرفته شود .همچنین ،وضعیت موجود برای سه معیار رعایت دستورالعملهای
فروشگاه ،ارائه اطالعات صحیح به مشتری و رفتار مناسب و شایسته ،حفظ شود .به این منظور میتوان از مصادیق اخالقی
مشخصشده در هر معیار برای تدوین دورههای آموزشی الزم استفاده کرد.
با توجه به حضور شرکتهای مختلف در بخش لوازم خانگی فروشگاه زنجیرهای اتکا ،در عمل سیاستهای متفاوتی
از جانب شرکتها بر فروشندگان و نحوه تعامل آنها با مشتریان اعمال میشود .از این رو الزم است شرکت فروشگاههای
زنجیرهای اتکا نسبت به تدوین کدها و منشور اخالقی خود اقدام کند تا اخالق حرفهای بهصورت همگن در فروشگاه فراگیر
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شود .از نظر پژوهشگر ،اختصاص رتبه آخر به معیار ششم که بیانگر عدم تخریب رقیب و بازار وی است ،تا حدی بیانگر
مشکالت حاصل از تفاوت سیاستگذاری شرکتهای مختلف حاضر در فروشگاه است.
تحقیقات کاربردی آتی میتواند ضمن تکمیل این مقیاس برای فروشگاههای زنجیرهای و شناسایی روابط بین معیارها،
به بررسی روشهای دیگر تعیین نیازسنجی آموزشی در حوزه اخالق حرفهای ،نحوه ارائه آموزش و ارزیابی اثرگذاری دورههای
آموزشی اختصاص یابد .همچنین تحقیقات آتی میتواند در خصوص تعیین موضوعات و معضالت اخالقی پیش روی سایر
حرفهها و یافتن پاسخهای اخالقی صورت پذیرد .دستیابی به این هدف ،به وحدت بیشتر حوزه و دانشگاه نیاز دارد.
تحقیقات آتی کاربردی میتواند به بررسی تأثیر رعایت اخالق حرفهای بر فرهنگ و برند سازمانی ،رضایت مشتریان
و کارکنان بپردازد .همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقا و رعایت اخالق سازمانی (مانند عدالت سازمانی ،که در مصاحبهها
و مشاهدات میدانی پژوهشگر احساس میشد) میتواند از جمله تحقیقات تکمیلی آینده باشد.
سپاسگزاری
نویسنده مقاله بهعنوان پژوهشگر مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا در زمان اجرای این پروژه پژوهشی ،از حمایت آن

سازمان بهره برده است و از تمام مدیران و کارکنانی که همکاری کردند ،تشکر و قدردانی میکند.
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 خلق و آزمون نظریهای دادهبنیاد با: کاوش پدیده رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان.)9918(  مصطفی،هادوینژاد
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.998-89 ،)9(1 ، اندیشه مدیریت راهبردی.فردی در سازمان با استفاده از نظریه دادهبنیاد
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