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 چکیذٌ
در طرایط ركاةحی اىروز ةَ دشث آوردن اغحياد ىظحری ةرای صفغ  و جداوم صیات شازىان ُا 

ىی ةاطد. اىا از ىظکالت غيده ای کَ شازىان ُا ةا آن ىّازَ ُصحٍد، ةصیار ىِو و ضروری 

 و صفغ گیری طکم در اشاشی ٌلظی شازىان ُا اخالكی ىتاصخ اخالكی ىی ةاطد. زیرا  رفحار

کٍد. در ایً راشحا پژوُض صاضر ةَ ةررشی  ةازی ىی ىظحریان و شازىان ىیان ىدت ةهٍد رواةط

الكی طرکث در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی ةر اغحياد ىظحری جأدیر درك ىظحری از رفحارُای اخ

ٌفر از ىظحریان فروطگاه زٌسیره ای رفاه طِر کرىان ةَ غٍّان  400ىی پردازد. ةرایً اشاس 

ٌيٌَّ ىّرد ةررشی كرار گرفحٍد. ٌحایر صاغم از ةررشی پرشظٍاىَ اشحاٌدارد ةرىتٍای جضهیم 

و فرضیَ ُای پژوُض ىّرد جأیید كرار گرفحٍد.  ىدل  Amos(22ُای ةدشث آىده ازٌرم افزار)

ىعاةق ٌحایر ةراشاس ضرایب جأدیر ىحغیرُا، درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ 

دارای ةاالجریً جأدیر ةر اغحياد ىظحری  0.77آىیخحَ ةازاریاةی جرفیع ةا ضریب ىصیر اشحاٌدارد 

ةازار و زهّگیری از جخریب طِرت و جػّیر ٌام ىی ةاطد. ةٍاةرایً طرکث ُا ةَ ىٍظّر ةلا در 

جساری خّد، ةایصحی ةَ گصحرش رفحارُای اخالكی در جياىی فػانیث ُای ةازاریاةی ةَ ویژه 

جػيیو گیری در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی ةَ غٍّان ىهيّس جریً اكداىات طرکث در دید 

 ىظحری، ةپردازٌد.

 .، آىیخحَ ةازاریاةی، اغحياد ىظحریاخالق، اخالكیات ةازاریاةی: کلمات کلیذی
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تررسی تأثیر درک مشتری از رفتارَای اخالقی شرکت در 
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 مقذمٍ
جغییر زِث اخیر در جفکر ةازاریاةی از ىػاىهَ شٍحی ةَ طیّه ُای راةعَ ىدار ىّزب اُيیث روزافزون ىصائهی طده اشث کَ ىّزب 

جغییرات ةصیاری  . زیرا ةا گصحرش شازىان ُا در كرن ةیصحو، دٌیای کصب وکار ٌیز دشحخّش]1[جّشػَ و صفغ رواةط ةا ىظحریان ىی طّد

گظث. ةصیاری از طرکث ُا دشحیاةی ةَ اُداف و ارزش ُای غرفا ىادی را ىتٍای فػانیث خّیض كرار دادٌد و در ٌحیسَ ایً اىر رغایث اغّل 

اخالكی از شّی آن ُا ىّرد غفهث كرار گرفث و ُيیً ىّضّع ىّزب طد اغحياد ىػرف کٍٍده ةَ شازىان ُای جساری ةَ طدت کاُض یاةد. 

ةٍاةرایً آن چَ کَ ىی جّاٌصث چٍیً زّی را ةازشازی کٍد، ایساد فضایی آکٍده از اغحياد ةا جّزَ ىسدد ةَ اغّل اخالكی در کصب و کار 

 .]2[ةّد

. ]3[اغحياد ىّزب ىظروغیث ةخظیدن ةَ غيهکرد طرکث ىی ةاطد و در ٌِایث شِو ةازار و غيهکرد ىانی طرکث را افزایض ىی دُد 

اغحياد ىظحری ةَ فػانیث  .]4[حار ىػرف کٍٍده فػانیث ُای ةازاریاةی طرکث ىضرکی ةرای اكداىات خاص ىظحری ىی ةاطدىعاةق ٌظریَ رف

ةَ ىیزان زیادی واةصحَ ةَ رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ ىضػّل، كیيث، جّزیع و جرفیع ىی ةاطد و ُيتصحگی ٌیز ُای یک طرکث 

درایً راشحا اخالق ةازاریاةی ٌیز ةَ غٍّان كضاوت اخالكی واشحاٌداردُای رفحاری در . ]7و3و6و5[شثىذتث ةیً ایً غّاىم ةَ ادتات رشیده ا

ةراشاس ٌحایش صاغم . ]8[غيم ةازاریاةی در ٌظر گرفحَ ىی طّد کَ یکی از اةػاد ىِو آن، جػيیو گیری در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی ىی ةاطد

 ةٍاةرایً ىدیران( رویکرد اخالكی طرکث یک غاىم غیر ىانی ىِو در افزایض اغحياد ىظحری ىی ةاطد. 2010)1از جضلیق وانٍزوال و دیگران

 ةَ ةحّاٌٍد جا کٍٍد اشحفاده جرویر جرفیع و جّزیع، و گذاری، پخض كیيث ةٍدی، ةصحَ ىضػّل، ارائَ ُای روش جریً اخالكی از ةاید ةازاریاةی

در ُيیً راشحا اونیً زریان جضلیق در ىّرد ىصائم اخالكی ىرةّط ةَ زىیٍَ ُای . ]10[یاةٍد دشث رةازا شِو و شّد زىیٍَ در خّد اُداف

ةررشی دیدگاه . ]5[کارةردی کهیدی از اشحراجژی ُای ةازاریاةی از زيهَ جػيیو گیری در زىیٍَ اشحراجژی ُای آىیخحَ ةازاریاةی ىی ةاطد

کَ ةیظحریً اغيال غیر  ةیاٌگر ایً ىّضّع اشثاخالكی ىدیران ةازاریاةی در ىّرد جػيیيات ةازاریاةی ةا جّزَ ةَ اةػاد آىیخحَ ةازاریاةی 

 ةیظحریً رغایث اغّل اخالكی در ىیان ىدیران ،اخالكی در ةػد كیيث ىظاُده ىی طّد و در شَ غٍػث ٌصازی، ىّاد غذایی و دام پروری

 .]11[ةخض ىّاد غذایی وزّد دارد وکارگران آن ُا ٌیز جضث جأدیر افکار اخالكی ىدیران كرار دارٌد

در کظّر ىا ایران ةَ دنیم ةرخّرداری و پیروی از فرٍُگ غٍی اشالىی، ُيّاره رغایث اغّل اخالكی از زایگاه ارزٌده ای ةَ ظّر کهی 

کصی کَ خرید و فروش ىی کٍد ةاید از پٍر خػّغیث  شّل اکرم)ص(ىی فرىاید:ر. در کصب وکار و زٌدگی ىردم ةرخّردار ةّده اشث

 .]12[.ىذىث کردن کاالیی کَ ىی خرد5.جػریف کردن چیزی کَ ىی فروطد4.پٍِان کردن غیب کاال،3.كصو خّردن،2.رةا1ازحٍاب ورزد:

یٍَ آىیخحَ ةازاریاةی ةر اغحياد ىظحری ىی جضلیق صاضرةَ ةررشی جأدیر درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زى ةرایً اشاس

 پردازد.

 

 تحقیقچارچًب وظری -1

 اعتماد مشتری-1-1
اغحياد ىظحری ةَ ایً ىّضّع ةرىی گردد کَ جا چَ صد وغده ُای طرکث از شّی ىظحری كاةم اغحياد ُصحٍد و ةَ ظّر کاىم 

  .]13[جػِدات خّد را در راةعَ ةا ىتادنَ اٌسام ىی دُد

 

 تازاریاتی یاتاخالق-1-2
واژه اخالق ةَ ىسيّغَ ای از ةاورُا و دیدگاه ُای ىرجتط ةا ىٍض آدىی اظالق ىی طّد کَ رفحار افراد، گروه ُا، ىهث ُا و ٌِادُا را 

ایً اشاس اخالكیات ةازاریاةی ىرةّط ةَ اشحفاده از ىالصظات ةرزه اخالق صرفَ ای، ةازاریاةی اشث، چانظی جریً صّ. ]14[ُدایث ىی کٍد

خالكی در جػيیو گیری ُای ةازاریاةی اشث و ىی جّاٌد ةَ غٍّان كضاوت اخالكی و اشحاٌداردُای رفحاری در غيم ةازاریاةی در ٌظر گرفحَ ا

 .]15[طّد

                                                           
1 

Valenzuela 
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 مذل مفًُمی تحقیق :1شکل

 

 تحقیق ريش -2

زاىػَ آىاری پژوُض ىظحریان فروطگاه زٌسیره ای پیيایظی در صّزه غهّم اٌصاٌی ىی ةاطد. -ایً پژوُض از ٌّع جضلیلات جّغیفی

 رفاه طِر کرىان ىی ةاطٍد. طیّه ٌيٌَّ گیری ةَ غّرت در دشحرس ىی ةاطد و صسو ٌيٌَّ ةا جّزَ ةَ صسو ٌاىضدود زاىػَ)ةیض

 و اشاجید جّشط آن ىضحّایی روایی و اشث پژوُض پرشظٍاىَ ایً در ُا داده گردآوری اةزار .اشث طده جػییً ٌفر 384 صداكم (،100000از

 نیکرت ای گزیٍَ پٍر ظیف از پرشظٍاىَ ایً . درَ اشثگرفح كرار جأیید ىّرد افزارآىّس ٌرم ةَ وشیهَ ٌیز آن جضهیهی روایی و جأیید خترگان

آنفای ضریب   spssافزار  ٌرم از اشحفاده ةا .گردید اشحفاده کروٌتاخ آنفای ضریب از آن پایایی شٍسض ةرای و ٌاىّافلو( کاىالا -ىّافلو )کاىالا 

 ىی ةاطد. 1ةرآورد گردید کَ ٌحایر صاغم ىعاةق زدول  92/0کروٌتاخ 

 

 : ضرایة آلفای کريوثاخ متغیرَای تحقیق1جذيل

 آنفای کروٌتاخ ىلیاس ردیف

 817/0 آىیخحَ ىضػّل 1

 808/0 آىیخحَ كیيث 2

 829/0 آىیخحَ جّزیع 3

 883/0 آىیخحَ جرفیع 4

 866/0 ىظحریاغحياد  5

 926/0 آنفای کم 6

 

ةراشاس  ىػادالت شاخحاری ىدل یاةی روش از جضلیق فرضیَ ُای و ةرازش ىدل و آزىّن داده ُا جضهیم ىٍظّر ةَ پژوُض ایً در

و  آزىّن ىدل اٌدازه گیری ةرازش ىدل پژوُض ىّرد ةررشی كرار ىی گیرد كصيث درةرایً اشاس اشث.  طده اشحفاده ٌرم افزار آىّس،

 .ُصحٍد جّزَ ىّرد فرضیات آزىّن زِث آزىّن ىدل شاخحاری

 

 فرضیات تحقیق-3
 فرضیَ اغهی: درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی ةراغحياد ىظحری ىّدر ىی ةاطد.

 فرضیات فرغی:

 اغحياد ىظحری ىّدر اشث. . درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی ىضػّل ةر1

 .  درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی كیيث ةر اغحياد ىظحری ىّدر اشث.2

 .  درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی جّزیع ةر اغحياد ىظحری ىّدر اشث.3

 زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی جرفیع ةر اغحياد ىظحری ىّدر اشث..  درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در 4

 

 تحقیق َای یافتٍ-4

 آمار تًصیفی-4-1
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 : مشخصات جمعیت شىاختی ومًو2ٍجذيل

 

 آمار استىثاطی-4-2

 گیری اوذازٌ الگًی آزمًن-4-2-1

، ىلادیر طاخع ُای ىی ةاطٍد  3ىعاةق زدول ىلادیر طاخع ُای ةرازش ىدل ىػادالت شاخحاری  ىدل یاةی روش ةراشاس

، طاخع ٌیکّیی ةرازش جػدیم GFI 880/0))، طاخع ٌیکّیی ةرازش799/2 (CMIN/DF) ةرازٌدگی انگّ در ایً جضلیق کای اشکّئر

، طاخع جّکر 926/0(  NFI)، طاخع ةرازش جعتیلی ٍُسار طده951/0 ( CFI)، طاخع ةرازش جعتیلی850/0 ( AGFI)طده

ةرازش ىدل ىعهّب جر  ،ةاطد، ُرچَ ایً ىلدار ةَ یک ٌزدیک جر جغییر ىی کٍد 1و  0ةیً ُا ایً طاخع ىلادیر  ،944/0 (TLI)نّئیس

ىیزان كاةم كتّل ةرای ایً طاخع ةَ ىٍظّر ةرازش ىعهّب ىدل کيحر از  ،067/0 (RMSER)طاخع ىیاٌگیً ىرةػات خعای ةرآورداشث. 

دار جػییً گردیده اشث. ةٍاةرایً ةراشاس ىلادیر ةرآورد طده ىدل جضلیق از ةرازش الزم ةَ ىٍظّر ةررشی فرضیَ ُای جضلیق ةرخّر 08/0

 ىی ةاطد.

 

 آزمًن فرضیٍ َای تحقیق -4-2-2

ةیاٌگر جأدیر درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ اةػاد  3در زدول طياره ٌحایر ضرایب ىصیر ىحغیرُای جضلیق 

، 0/ 26ىحغیرُا یب جأدیر اضر ةراشاس ىلادیر ةرآورد طدهد، ىی ةاطآىیخحَ ةازاریاةی طاىم ىضػّل، كیيث، جّزیع و جرفیع ةر اغحياد ىظحری 

رد ىی طّد  ىتٍی ةر غدم راةعَ درغد فرض غفر 95ةا اظيیٍان  ، درغد 5ىی ةاطٍد کَ در شعش ىػٍی داری کيحر از  77/0و  33/0، 59/0

ةازاریاةی یب ىصیر ىی جّان گفث درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ آىیخحَ او ةا جّزَ ةَ ىػٍی داری و ىذتث ةّدن ضر

ً جأدیر ةر اغحياد ىظحری ىی ةاطد جرفیع ةر اغحياد ىظحری ادر ىذتث دارد. ُيچٍیً ىعاةق ٌحایر رغایث اخالكیات در ةػد جرفیع دارای ةاالجری

 و ةػد از آن ةَ جرجیحب اةػاد كیيث، جّزیع و ىضػّل كرار گرفحَ اٌد.

 

 : وتایج آزمًن فرضیٍ َا3جذيل

 ٌحیسَ فرضیَ شعش ىػٍی داری tآىاره  ضریب ىصیر فرضیَ ُا

 جأیید 001/0 08/8 26/0 فرضیَ اول

 جأیید 001/0 20/13 59/0 فرضیَ دوم

 جأیید 001/0 64/9 33/0 فرضیَ شّم

 جأیید 001/0 019/4 77/0 فرضیَ چِارم 

 

  تحث-5
ةراشاس ٌحایر صاغم از جضلیق جأدیر درك ىظحری از رغایث اخالكیات در زىیٍَ چِار ةػد آىیخحَ ةازاریاةی ةر اغحياد ىظحری ىّرد 

جضلیق نیٍایدو و  ىظاةَدر جأیید راةعَ ىػٍادار رغایث اخالكایات در ةػد ىضػّل و اغحياد ىظحری  فرضیَ اولجأیید كرار گرفث. ىعاةق ٌحایر 

ةصحَ ةٍدی ىٍاشب و ٌیز  رغایث ىّاردی از زيهَ کیفیث ىضػّالت،(، 1997)4، کریر و راس(2005)3رىان و رویز(، 2013)2ُيکاران

 . ]3و6و5[ةرچصب خّاٌا و ارائَ اظالغات کاىم در طکم گیری اغحياد ىظحری ةصیار ةا اُيیث ىی ةاطد

                                                           
2
 Leonidou & et 

3
 Roma´n and Ruiz 

4
 Creyer and Ross 

 ىحغیرُا
 جضػیالت شً زٍصیث

 نیصاٌس و ةاالجر دیپهو و فّق دیپهو زیردیپهو 45ةاالی 36-45 18-35 زن ىرد

 166 195 39 73 112 215 236 164 فراواٌی

 50/41 75/48 75/9 25/18 28 75/53 59 41 درغد جّزیع
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 ةراشاسُيچٍیً ىػٍی داری جأدیر درك ىظحری از رفحارُای اخالكی طرکث در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی كیيث ةر اغحياد ىظحری 

ً ىّضّع ىی ةاطد کَ فػانیث ُای كیيث گذاری دارای ةاالجریً ٌظان دٍُده ای( 2013)5شیِام ةررشی ظاةَفرضیَ دوم، ى ٌحایر صاغم از

شیاشث ُای كیيث گذاری ٌلض ىِيی در زىیٍَ ٌیز ( 1999)6. ُيچٍیً ةراشاس ٌحایر پژوُض گاشکی]15[شعش ىّارد اخالكی ىی ةاطد

ا ادراك از ىصائم اخالكی ةازاریاةی دارد و در ایً زىیٍَ ىّارد جػدیم كیيث، جذتیث كیيث و اظالغات كیيحی طفاف و جخفیفات واكػی ةصیار ة

 .]8[اُيیث ىی ةاطٍد

جّزیع ٌیز ٌظان ىی دُد کَ رغایث ىّارد اخالكی در زىیٍَ جضّیم ىضػّالت  در ةػدوم رغایث اخالكیات جأیید نزىعاةق فرضیَ شّم 

ٌحایر و ٌیز ةَ ظّر خاص رغایث ىّاردی کَ در ارجتاط ىصحلیو ةا فروطٍده ىی ةاطد، ٌلض ةَ شزایی در طکم گیری اغحياد ىظحری دارد کَ 

 .]18و17و16[یید کٍٍده ایً ىّارد ىی ةاطدجأ (2004)9و  فرل (2009)8و ُاٌصً و ریگم (2001)7جضلیق کریگان،اجاال

ىعاةق ٌحایر صاغم از پیظیٍَ جضلیق اخالكیات در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی جرفیع دارای اُيیث ةاالیی ىی ةراشاس فرضیَ چِارم  

ىی ةاطد. ةرایً اشاس ٌحایر صاغم از جضلیق ىعاةق ةاطد و ةیظحر جضلیلات غّرت گرفحَ در زىیٍَ اخالكیات ةازاریاةی ىرةّط ةَ ةػد جرفیع 

( ةر غدم ارائَ وغده ُای جضلق ٌیافحٍی و فریب دٍُده در جتهیغات و کهیظَ 2010)11و ٌیز ةاکییر و ویحم (2007)10ٌحایر ٌیم، اشچیتروشکای

 .]20و19[شازی افراد زاىػَ جأکید دارد

 

 محذيدیت َا ي پیشىُادات-6
ایً پژوُض، کيتّد کار جضلیلاجی داخهی و خارزی ىرةّط ةَ صّزه ةازاریاةی اخالكی ةَ خػّص در  از غيده جریً ىضدودیث ُای

 زىیٍَ ُای ىّضّغی ٌظیر آىیخحَ ةازاریاةی ىی ةاطد و ةیظحر جضلیلات غّرت گرفحَ ىرةّط ةَ صّزه فروش اخالكی ىی ةاطد.
ىی ةاطد. ةا جّزَ ةَ ایً کَ غيده ُدف جضلیق ةررشی درك دیگر ىضدودیث ایً جضلیق، ةضخ در ىّرد صّزه ةررشی و شّاالت  آن 

ىظحریان از ىصائم اخالكی ىی ةاطد، ایً ىصانَ ةاغخ ىی طّد جٍِا ىصائهی ىّرد ةررشی كرار گیرٌد کَ ةرای ىظحریان ىهيّس و كاةم درك 

ّغاجی در راةعَ ةا رواةط ركتا در ىضیط ةازار، ىی ةاطد و در ٌحیسَ زاىػیث ةررشی ىصائم اخالكی ةازاریاةی ىضدود ىی طّد. ةرای ىذال ىّض

ً ىتاصخ ىرةّط ةَ اغضای کاٌال جّزیع، ىتضخ جضلیلات ةازاریاةی و ةضخ جتهیغات و ةازاریاةی ىصحلیو و فروش ایٍحرٌحی و شایر ىّاردی از ای

ةاطٍد، اىا ةَ دنیم ایً کَ ىظحریان ةَ ظّر  كتیم اگرچَ از ىصائم ةصیار ةا اُيیث در غهو ةازاریاةی ةَ خػّص از دیدگاه ىصائم اخالكی ىی

 ىصحلیو ةا ةرخی از ایً ىصائم در ارجتاط ٌیصحٍد، غيال از داىٍَ ىعانػاجی خارج ىی طٌّد.

ةا جّزَ ةَ ایً کَ در ایً جضلیق جٍِا ةَ ةررشی جأدیر درك ىظحری از رغایث اخالكیات در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی ةر اغحياد ىظحری 

ه اشث. ةٍاةرایً پیظٍِاد ىی طّد، جأدیر شایر ىحغیرُای زيػیث طٍاخحی ةا جّزَ ةَ پیظیٍَ جضلیق ٌظیر شً، جضػیالت وصحی پرداخحَ طد

( ٌلض ةاالیی در طکم گیری درك ىظحری از ىصائم 2001)12طیّه زٌدگی طِری و روشحایی و ٌیز اةػاد فرٍُگی کَ ةَ گفحَ ُافصحد

ٌد و ةرایً اشاس ةرٌاىَ ریزی ىّدر در راشحای رفع ىصائم اخالكی ةا جّزَ ةَ زىیٍَ ُای فرٍُگی خاص ىّرد ةررشی كرار گیر. اخالكی دارٌد

ُر ىٍعلَ غّرت گیرد جا جأدیر گذاری ةاالجری داطحَ ةاطد. ُو چٍیً ةا جّزَ ةَ جأدیر ىصائم اخالكی ةر دیگر رفحارُای ىظحری از زيهَ 

 ةَ دُان، جأدیر ایً ىصائم ةر ایً رفحارُا ىّرد ةررشی كرار گیرد.رضایحيٍدی و وفاداری و ٌیز ةازاریاةی دُان 

ازرای جضلیلی در ایً زىیٍَ در ىسيّغَ ىّشصات ىانی کَ در زىیٍَ خدىات فػانیث ىی کٍٍد، و ىضػّالت ىحفاوجی ٌصتث ةَ 

 فروطگاه ُا و طرکث ُا ارائَ ىی کٍٍد، ىی جّاٌد ىّضّغی در خّر جّزَ ةرای جضلیلات آجی ةاطد.

ةررشی ىّارد ىعرح طده در اشحان ُا و طِرُای دیگر کظّر، ةا جّزَ ةَ جفاوت فرٍُگی و ازحياغی ىّزّد ىی جّاٌد ٌحایر ىّدری 

 در زىیٍَ ارجلا ةیٍض ىدیران و شیاشث گذاران در شعش ىهی فراُو آورد.
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 وتیجٍ گیری-7
ری از رغایث اخالكیات در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی ةا اغحياد ةٍاةرایً ةا جّزَ ةَ ایً کَ ةراشاس جضلیق صاضر راةعَ ةیً درك ىظح

ىظحری ىّرد جأیید كرار گرفث. ةٍاةرایً طرکث ُا ةَ وشیهَ طٍاخث ةِحری کَ از ادراك اخالكی ىػرف کٍٍدگان ةَ دشث ىی آورٌد، ىی 

الكی الزم را ةرای طرکث خّد در دید ىظحریان جّاٌٍد در جدویً ةرٌاىَ ُای ىصئّنیث ازحياغی خّد ةَ ٌضّ ىّدرجری غيم کٍٍد و جػّیر اخ

ری ایساد کٍٍد. زیرا از آن زا کَ اخالكیات ةازاریاةی ٌلض ىِيی در ایساد رواةط ةا ىظحری ىتحٍی ةر اغحياد و رضایحيٍدی و در ٌِایث وفادا

ىّازَ ُصحٍد، ةایصحی در راشحای ةرظرف آٌان دارد فروطگاه ُای زٌسیره ای کَ ةا اكظار ىخحهف زاىػَ و گروه ُای ىحفاوجی از ىظحریان 

ٌيّدن ىصائم غیر اخالكی در زىیٍَ آىیخحَ ةازاریاةی کَ ةیظحر ةا ىصائم اخالكی در ارجتاط ُصحٍد ةَ گصحرش اكداىات خّد ةراشاس طیّه 

صداكم ةرشاٌٍد و غالوه ةر ىزیث ُای اخالكی ةپردازٌد و ضيً ةِتّد غيهکرد خّد در ةازار، غّاكب ىٍفی ٌاطی از روش ُای غیر اخالكی را ةَ 

 ركاةحی، ىّفلیث کصب و کار خّد را جضيیً کٍٍد.
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