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چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بازاریابی اخالقی در صنعت گردشگری بود ،روش این پژوهش
آمیخته اکتشاااافی و میتنی بر روش کی ی – کمی با اولویت بخش کی ی بود .جامعه آماری در بخش کی ی نخیگان دانشاااگاهی و
صانعت گردشاگری در شاهر شیراز با روش دل ی بود که تعداد آن  91ن ر و جامعه آماری در بخش کمی شامل است اده کننده از
خدمات گردشگری در شهر شیراز در سال  9990که تعداد  710ن ر براساس فرمول کوکران انتخاب گردیدند.
نتایج کی ی نشاان داد  97عاملی اصالی عدالت صداقت رفاه آزادی عامل قانون حقوق گردشگران تعهدات اخالقی تعهدات
اجتمااعی مسااائولیاتپاذیری اجتماعی پاساااخگویی اجتماعی نیت و انگی ه و محدودیتهای مذهیی از نگاه خیرگان بر مدل
بازاریابی اخالقی در صاانعت گردشااگری ا ر دارند و نتایج بخش کمی آن را مورد تایید قرار داد .براساااس برازش مولوب مدل
طراحی شده ،مدل ارائه شده اب اری کارآمد در این زمینه است .هدف از پژوهش حاضر ،طراحی مدل بازاریابی اخالقی در صنعت
گردشاگری شاهر شایراز به جهت ارائه مدلی برای ایجاد رضایت و وفاداری در بین گردشگران و نی است اده حداکثری از تمامی
ظرفیتهای گردشگری این شهر میباشد.
روش پژوهش :این تحقیق از نوع آمیخته اکتشااافی اساات که هر دو روش کی ی و کمی را در بررساای مدنظر دارد اما به ساای
ماهیت اکتشافی و تاکید ویژه بر مقوله شناسی ،در درجه اول میتنی بر روش اکتشافی و پس از آن کمی است ،از همین رو تحقیق
حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است.
یافتهها :مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات ج ئی ( )PLS-SEMبر خالف روش کوواریانس محور فاقد
شاخصهای برازش مدل میتنی بر کای دو جهت بررسی می ان موابقت مدل نظری با دادههای گردآوری شده میباشد .براساس
بررسی در این زمینه بار عاملی در تمامی مقولههای اصلی و زیر شاخصهای آن باالی  7/0بود که نشان داد تمامی روابط معنادار
و منویق بر مدل است.
نتیجهگیری :سازمان و شرکتهایی که در فرآیند تجاری و برنامه بازاریابی خود از اصول و هنجارهای اخالقی پیروی میکند
میتوانند رضایت و وفاداری مشتریان خود را به دست بیاورند که این امر نی باعث سودآوری سازمانها و شرکتها میشود.

کلید واژهها :بازاریابی اخالقی ،صنعت گردشگری ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،خدمات ،تعهدات اخالقی.

مهرنوش خبیری و همکاران

را داراست که شهر شیراز از هردو این نوع جاذبهها به

مقدمه
م هوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال

بهترین شکل ممکن بهرهمند است (شکرائیان و

گذشته به طور ف ایندهای محور موالع سازمانها گردیده

همکاران )9997 ،برخی از سازمانهای گردشگری شهر

است .امروزه اهمیت اعتماد در سازمانها به خوبی

شیراز به هیچ وجه بازاریابی اخالقی را به عنوان یک

آشکار گردیده است چرا که برقراری ارتیاط و تحقق

فرایند مدیریتی انتخاب نمیکنند ،از سوی دیگر بسیاری

همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است .در

از شرکتها کمتر به تحقیق روی میآورند و یا اصال به

عصری که روابط بین افراد و گروهها سستتر شده است

آن نمیپردازند .آنها بیشتر وقت خود را صرفه بررسی و

و به سرعت در حال تغییر است .اعتماد که عمدتا میتنی

موالعه واکنشهای گردشگران یا به عیارت دیگر

بر استنتاجها و ت اسیر در مورد انگی هها ،شخصیت و

معلولها مینمایند و از علت بروز واکنشها غافل هستند

باطن دیگران است ،موضوع محوری سازمانها است که

و در مقابل انتظار اف ایش گردشگران ورودی داخلی و

رشد و حیات آنها را تضمین مینماید .اهمیت اعتماد به

خارجی به شهر شیراز را دارند و سوددهی پایین این

این دلیل است که مدیران به دنیال درک و شناخت

سازمانها و عدم است اده حداکثری از ظرفیتهای شهر

چگونگی ایجاد همکاری مو ر در سازمانها

شیراز تعج

آور نیست .لذا این تحقیق در پی طراحی

میباشند.اعتماد عامل کلیدی است زیرا همکاری را به

مدل بازاریابی اخالقی در صنعت گردشگری شهر شیراز

وجود میآورد (محمودنژاد آلقو و اسکندرپور.)9991 ،

به جهت ارائه مدلی برای ایجاد رضایت و وفاداری در

هدف از پژوهش حاضر ،طراحی مدل بازاریابی

بین گردشگران و نی

است اده حداکثری از

اخالقی در صنعت گردشگری شهر شیراز میباشد.

تمامیظرفیتهای گردشگری شهر شیراز میباشد.

هنگامیکه مردم دربارهی اخالق بازریابی صیحت

مبانی نظری

میکنند عموما به اصول ،ارزشها و ایدههایی اشاره

باازاریاابی همواره در جاامعه متهم به اسااات اده از

میکنند که انتظار دارند بازاریابان و موسسات بازاریابی

دروغ ،تقل ا  ،تجاااوز بااه حریم خصاااوصااای افراد

به آنها وفادار باشند .میتوان گ ت که این هنجارها

آلودگیهای زیسااات محیوی ترویج مصااارفگرایی و

هستهی یک نظام بازاریابی را تشکیل میدهند .لذا

بیتوجهی به اقشاار آسای پذیر و ضعیف جامعه است.

سازمانهای زیادی به تدوین نظام نامههای اخالقی برای

در حالیکه بازاریابی با هدف کمک به اقتصاااد کشورها

اجرا و تدوین مقررات اصول اخالقی  -حرفهای برای

و تامین خواسااتههای مصاارف کنندگان شااکل گرفته

راهنمایی و هدایت مدیران و کارکنان میادرت کردهاند

اسات .علت اصلی این اتهامات غ لت اکثر شرکتها از
ابعااد اجتماعی بازاریابی اسااات که موج

(قوی پنجه و همکاران.)9990 ،

انحراف از

در سالهای اخیر به دلیل اهمیت گردشگری از آن

آرمانهای بازاریابی در راه اف ایش ساااودآوری گردیده

به عنوان یک صنعت نامیرده شده است و این صنعت به

اسات (رضاابیگی و پیری .)9990 ،شرکتهای متخلف

اندازهای درآمدزا و پرسود میباشد که بسیاری از

این گونه اندیشااایدهاند که رعایت اصاااول اخالقی در

کشورها به اندازه درآمد ن تی کل کشور ایران ،از این

بازاریابی از می ان دسااترساای آنها به اهداف اقتصااادی

صنعت کم ه ینه و پر سود درآمدزایی میکنند .براساس

میکاهد .در حالیکه در عصاار بازاریابی امروز شاارکتی

گ ارش سازمان جهانی گردشگری ،ایران رتیه 97

که پاییند به اصاااول اخالقی بازاریابی نیاشاااد یا حتی

جاذبههای باستانی و تاریخی و رتیه  1جاذبههای طییعی

فروشاااندگان آن رفتار فروش اخالقی را رعایت نکنند
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اعتماد مشااتری از فروشاانده و

و اشتیاه و سپس انجام دادن کارهای درست است (سیاه

میتوانند موج

ساال

سازمان متیوعش گردد و در پی آن وفاداری مشتریان را

ریش .)9991 ،با این حال تعاریف ساااخت و ساااریع

تحت تا یر قرار دهد (رضابیگی و پیری)9999 ،

اعمال اخالقی همیشه هم آسان نیست ،یک شرکت باید

تیل 9با اساات اده از تعریف تیلور اخالق بازاریابی را
این چنین تعریف میکند :تحقیق در ماهیت و مسااوو

رفتار منص انه با سهامداران و همچنین کارکنانش داشته
بااشاااد .شااارکات ها همچنین دارای مسااائولیت های

اعتقادی ،باورها اسااتانداردها و قوانین رفتار اخالقی در

گساتردهای هساتند ،آنها باید هر گونه آسی

ارتیاط با تصاامیمات تجاری و شاارایط فروش هسااتند،

زیسات و جوامع را به حداقل برسانند که این به عنوان

و کار (اخالقی سازمانی) شکلی از اخالق

مسئولیت اجتماعی شرکتها شناخته میشود .این قانون

کاربردی با اخالق حرفهای اساات که به بررسای اصول

و کار اساات .برخی از

اخالق کس

اخالقی و مشاکالت اخالقی که در یک محیط کس

و

نقوه کلیدی شااروع هر کساا
کسااا

به محیط

و کااارهااا همچنین مجموعااهای از اصاااول و

کاار باه وجود میآیاد ،میپردازد .آن به تمام جنیههای

اسااتانداردهای اخالقی مختص خود را نی دارند (سااپاه

جریان کار اعمال میشاااود و مرتیط با رفتار افراد و کل

ریشا ای )9991 ،هنجارهای اخالقی هر کسااا

و کار

ساااازمان اسااات .اخالق تجاری شااااخهای از اخالق

بازتاب هنجارهای هر دوره تاریخی اساات .با گذشاات

کاربردی (عملی) اساات که اصااول اخالقی و معتیری با

زماان هنجاارهاا کاملتر شاااده و باعث شاااکلگیری

مسااائل اخالقی ناشاای از آن را در محیط تجاری مورد

رفتارهای قابل قیولی میشود و بنابراین اخالق کس

و

بررسی قرار میدهد (علمی .)99۳0 ،تعری ی که معموال

کار نی تکامل یافتهتر میشاود .آن رفتاری است که یک

از آن ارائه میشود بدین صورت است که اخالق کس

کسا ا

و کار س ایسااتمیاز قوانین و دسااتورالعملهای حرفهای

از آن تیعیت میکند و شااامل نحوه تعامل کس ا

یک کسا

و کار در ارتیاطات روزانه با جهان اطراف خود
و کار

و کار و یا یک سازمان در یک متد عادالنه،

در یک به یک معامالت با مشتری میشود( .سیاه ریش،

قانونی و اخالقی اساات .آن یک موضااوع گسااتردهای

و کاری خوب باید بخشااای از

 )9990اخالق کسااا

اساات که همهی مساائولیتهای یک شاارکت در قیال

برنامه هر کس ا

عموم مردم مساائولیت اجتماعی شاارکتها و همچنین

دارد که باید آنها را رعایت کرد .اخیرا براساس تحقیقات

منع کاارهاای غیرقانونی در محل کار را

صورت گرفته از  7177ن ر ،از  70کشور دنیا حدود 17

و کار

درصااد از افراد گ تهاند که به رفتار اجتماعی شاارکتها

دارای ابعاد توصاای ی و هنجاری اساات .شاارکتها و

بسایار توجه میکنند و در صورت عملکرد ضعیف آنها

تخصاااصهاای حرفاهای آن را هنجااری می دانند ،اما

از خریاد محصاااوالت آنهاا امتنااع میکنناد ،تعاااریف

و کار را با

گوناگونی برای بازاریابی بیان شاده است ،مانند گروهی

روشهای توص ای ی درک کنند .برای اولین بار این واژه

از فعاالیاتهاای تجااری وابساااته پدیدهای بازرگانی،

در اوایل ساال  9907در ایالت متحده مور شد سپس

فراینادی اقتصاااادی فرایناد میاادلاه با انتقال مالکیت

و کار در طول سالهای  99۳7تا

محصااوالت فرایند تعدیل عرضااه و تقاضااا و بس ایاری

 9997باه طور چشااامگیری در شااارکتهای ب رگ و

معااانی دیگر ،هر کاادام از این تعاااریف بی اان کننااده

دانشاااگاهها شاااتاب گرفت .به طور کلی میتوان گ ت

گوشاااهای از فعاالیت های بازاریابی اسااات .از دیدگاه

عمل به اصول اخالقی به معنی تمای قرار دادن بین حق

اساامیت اخالقی بودن فعالیتهای بازاریابی از چند بعد

قوانین خاا

شااامل میشااود (علمی )99۳0 ،اخالق کساا

دانشاگاهیان در تالش هستند تا رفتار کس

عالقه به اخالق کس

و کار باشااد و عوامل بساایاری وجود
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مورد توجاه قرار گیرد کاه این عیااارتنااد از :توانمناادی

کاهش سهم بازار و پیگرد قانونی نخواهد داشت .هدف

مصاارف کننده ،توانایی دسااترس ای به اطالعات ،کی یت

از این پژوهش ،بررسی رابوه بازاریابی اخالقی با می ان

اطالعاات در دساااترس ،توانایی انتخاب کردن از میان

فروش شرکتهای شیر پگاه اص هان و بازارگستر پگاه

گ یناههاا ،نظاام اخالقی باازاریایی زمینههایی را فراهم

منوقه ،چهار است .روش پژوهش ،از نوع پیمایشی و

میکند که بازار پایان ،کساانی که هدف بازاریابی مستند

میدانی میباشد که از جامعه آماری  017ن ری ،نمونه

و به طور عامتر همه را از نظر اخالقی ،ارزیابی و درباره

 797ن ره با است اده از فرمول کوکران انتخاب شده است.

آنها قضاوت کنند (ابراهیمی .)9999 ،بر این اساس مدل

نرماف ار مورد است اده  Amos 20 ،Spss 20بوده است.

یابی براساااس الگوی اخالقی در صاانعت گردشااگری

نتایج پژوهش نشان داد ،ابعاد بازاریابی اخالقی که شامل

و کارآمد در این زمینه ارائه

صداقت ،انصاف ،مسئولیتپذیری ،پایبندی به تعهدات

کناد که در برنامهری ی حیوهای در این بخش مثمر مر

وح ظ اسرار تجاری میباشد بر می ان فروش تا یرگذار

و ا رگذار باشد

بوده است.

میتواند سااختاری مناس

شیخی و پازکی ( )9991در پژوهشی تحت عنوان

هدف کلی
طراحی مدل بازاریابی اخالقی در صنعت گردشگری

"ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤ ر بر بازاریابی
گردشگری روستایی با است اده از مدل آمیختۀ بازاریابی

اهداف ویژه
شناسایی ابعاد مدل بازاریابی اخالقی در صنعت

(( )p0مورد موالعه :دهستان جوزان ،شهرستان مالیر)"
بیان نمودند که گردشگری روستایی یکی از فعالیتهای

گردشگری
شناسایی مول ههای مدل بازاریابی اخالقی در صنعت

اقتصادی پربازده و کارآفرین در دهستان جوزان

گردشگری

شهرستان مالیر است .رونق این بخش از فعالیت

پیشینه پژوهش

اقتصادی میتواند منابع درآمدی را متحول کند و به

نصر اص هانی و جهانگیر مقدم ( )9990در پژوهشی

پایداری درآمد روستاییان منجر شود .به منظور توسعه و

تحت عنوان "بررسی رابوه بازاریابی اخالقی با می ان

گسترش این فعالیت اقتصادی به تمهیدات ویژهای

فروش (مورد موالعه :شرکتهای شیر پگاه اص هان و

ازجمله بازاریابی نیاز است که موابق با اصول علم

بازار گستر پگاه منوقه چهار)" بیان نمودند که از آنجایی

بازاریابی باشد .هدف این مقاله ارزیابی و اولویتبندی

که گسترش بازارها ،تنوع محصوالت و اف ایش

عوامل مؤ ر بر بازاریابی گردشگری روستایی است.

محصوالت و اف ایش تعداد شرکتهای تولیدی ،فضایی

روش انجام پژوهش توصی ی تحلیلی و میتنی بر

و کار به ارمغان آورده ،لذا توجه

روشهای کمی و مدل آمیختۀ بازاریابی  p7است .در

به اصول بازاریابی اخالقی تا یر بس ایی در موفقیت و

این پژوهش ،آمیختۀ بازاریابی شامل ه ت مؤل ۀ مکان،

سودآوری و ماندگاری شرکتها را در بازار به دنیال

برنامهری ی و مدیریت ،شواهد و امکانات فی یکی،

خواهد داشت .در این میان ،توجه بیش از اندازه به بقای

ترویج ،مردم ،قیمت و محصول است .جامعۀ آماری،

انحراف توجه مدیران از

کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان

یک اصل اساسی ،یعنی اخالق در مدیریت فعالیتهای

مالیر ،گردشگران و دهیاران روستاهای دهستان بودند

بازاریابی میگردد .پاییند نیودن به اصول اخالقی،

که از بین آنها  99ن ر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند

نتیجهای ج مشتریان ناراضی ،بدنامی ،بیاعتمادی،

که چهار ن ر کارشناس ،ه ت ن ر دهیار و  ۳7ن ر

رقابتی را در بازار کس

شرکت وسودآوری آن ،موج
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پرسشنامۀ

فروشگاههای اینترنتی توسط یک موسسه الث دارای

گردشگر

آزموده

شدند.

براساس

محققساخت به گردآوری دادهها پرداخته شد و تج یه

اهمیت میباشد زیرا که تا یر زیادی در جل

اعتماد

و تحلیل دادهها با نرماف ار  SPSSو روش تحلیل عاملی

مراجعه کنندگان خواهد داشت.

و آزمونهای رتیهبندی فریدمن و  tصورت گرفت .نتایج

مصلح و اله یاری بوزنجانی ( )9990در پژوهشی

به دست آمده از بررسی و اولویتبندی عاملهای

تحت عنوان "اخالق در بازاریابی :ارزشهای اخالقی

بازاریابی گردشگری دهستان حاکی از اهمیت زیاد دو

مورد تأکید اسالم در مدیریت فعالیتهای بازاریابی" بیان

عامل مردم و مکان است .نتایج مدل تحلیل عاملی نشان

نمودند که امروزه ،گسترش بازارها ،تنوع محصوالت و

داد که از بین این ه ت عامل ،دو عامل مکان و

اف ایش تعداد شرکتهای تولیدی ،فضایی رقابتی را در

برنامهری ی بیشترین درصد از واریانس مجموعه گویهها

بازار پدید آورده و در نتیجه شرکتها ناچار به است اده

را دارند.

از راهیردهایی هستند که سودآوری و ماندگاریِ بیشتر

ص ری و همکاران ( )9991در پژوهشی تحت عنوان

آنها را در بازار به ارمغان آورد .در این میان ،توجه بیش

"الگوی م هومیتییین بازاریابی اخالقی در تمایل به

از اندازه به بقای شرکت و سودآوری آن ،موج

انحراف

خرید مصرفکننده اینترنتی با توجه به نماد اعتماد

توجه مدیران از یک اصل اساسی ،یعنی اخالق در

الکترونیکی" بیان نمودند که پژوهش حاضر با هدف

مدیریت فعالیتهای بازاریابی میگردد .اهمیت این امر

بررسی تا یر بازاریابی اخالقی در تمایل به خرید

به طور خا

در جوامع اسالمی بسیار چشمگیر است

مصرفکننده اینترنتی با توجه به متغیر نماد اعتماد

بنابراین شناختِ معیارهای اخالقی اسالم در فعالیتهای

الکترونیکی صورت گرفته است .این تحقیق با است اده از

بازاریابی و عمل به آنها ،راهکاری است که نه تنها در

روش توصی ی -پیمایشی اجرا شده و جامعۀ آماری

چنین جوامعی به دلیل جل

مشتریان بیشتر ،سودآوری

پژوهش شامل کاربران یکی از شیکههای اجتماعی در

شرکتها را اف ایش میدهد ،ماندگاری آنها را نی در

سال  9991میباشد که با است اده از روش نمونهگیری

بازار رقم میزند .بر این اساس ،در این پژوهش با هدف

تصادفی ساده 917 ،پرسشنامه توزیع ،دریافت و مورد

شناسایی ارزشهای اخالقی اسالم در مدیریت

ارزیابی قرارگرفت .جهت جمعآوری اطالعات ،از اب ار

فعالیتهای بازاریابی ،با بررسی متون دست اول اسالم

پرسشنامه بهره گرفته شده است .به منظور تحلیل دادهها

(قرآن و روایات) ،مجموعهای از ارزشهای اخالقیِ

از نرماف ارهای  Amos ،SPSSو همچنین از روشهای

مورد تأکید این دین الهی ،بررسی و ارائه شدهاند.

آماری تحلیل رگرسیون و معادالت ساختاری است اده

ص ری و همکاران ( )9990در پژوهشی تحت عنوان

شد .نتایج تحقیق الگوی م هومیارائه شده را تایید نمود

"شناسایی عوامل مؤ ر بر عملکرد بازاریابی شرکتهای

و نشان داد که بازاریابی اخالقی بر تمایل به خرید

داروسازی :نقش میانجیگری بازاریابی اخالقی" بیان

تا یر7/97

نمودهاند که پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل

تا یر مثیت و معناداری دارد ( )p>7071نتایج مدل

مؤ ر بر بازاریابی اخالقی و نقش آنان بر بهیود عملکرد

معادالت ساختاری نی نشان داد که مول ه صداقت و

بازاریابی از طریق ا ر میانجیگری بازاریابی اخالقی و بر

تا یر را بر تمایل

مینای موالعهای کی ی-کمی صورت گرفته است .بر این

به خرید مصرف کننده دارد .نتایج تحقیق به

اساس در ابتدا با اجرای مصاحیه ساختاریافته به روش

فروشگاههای مجازی پیشنهاد میکند که تایید

دل ی سه مرحلهای با تعدادی از مدیران بازاریابی

مصرفکنندگان اینترنتی باتوجه به ضری

پایبندی به تعهدات بیشترین ضری
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مهرنوش خبیری و همکاران

شرکتهای داروسازی ،عوامل مؤ ر بر بازاریابی اخالقی

مثیت) و جلوگیری از اعمال ضد اخالقی در حرفه

مشخص گردید و در مرحله بعدی به سنجش آن عوامل

بازاریابی و فروشندگی کمک کند .به این منظور از روش

و عملکرد بازاریابی شرکت با است اده از پرسشنامه 01

پژوهش کی ی با رویکرد استقرایی است اده شده است.

سوالی محققساخته و همچنین ارزیابی می ان پایبندی

پژوهشگر با به کارگیری راهیرد نظریهپردازی داده بنیاد،

شرکت به اصول بازاریابی اخالقی با بهرهگیری از

مصاحیههایی نیمه ساختاریافته با خیرگان حوزه اخالق

پرسشنامه  97سوالی محققساخته پرداخته شد .جامعه

اسالمی و بازاریابی انجام داده است .با کدگذاری باز در

آماری پژوهش شامل دو جامعه کارکنان شرکت

نرماف ار اطلس تی و لحاظ نمودن ارزش اخالقی عمل

داروسازی مهیان دارو به تعداد  9۳1ن ر و داروخانههای

فروشندگان به عنوان مقوله محوری ،الگوی عمل اخالقی

شهر اص هان به عنوان مشتریان شرکت به تعداد 909

به دست آمده است .نتایج پژوهش ،اهمیت رابوه ادای

مورد میباشد .روایی پرسشنامهها به دو روش محتوایی

حقوق الهی (حقاهلل ،حقالناس ،حقالن س) و وظی ه

و سازه و پایایی آنان با است اده از روش آل ای کرونیاخ

افراد را نی در جهت قرب به پروردگار ،نشان میدهد.

تأیید گردیده است .تج یه و تحلیل دادهها با نرماف ار

الک نیک و مورفی )7799( 7در پژوهشی تحت

 Amos 21و به روش الگوسازی معادالت ساختاری

عنوان "نقش اخالق بازاریابی هنجاری" بیان نمودند که

انجام شده است .نتایج پژوهش نشان داد که عوامل

این مقاله اهمیت ت کر هنجاری در اخالق بازاریابی را

و محیوی عام بر

برجسته میکند و راههایی را برای تحقیقات آینده

بازاریابی اخالقی و بازاریابی اخالقی بر عملکرد

پیشنهاد میکند .این کار با تضاد اخالق مثیت و هنجاری

بازاریابی شرکت تأ یر مستقیم و مثیتی داشتهاند .سایر

آغاز میشود .سپس ،بحث مختصری از ادبیات در این

نتایج بیانگر نقش میانجیگری بازاریابی اخالقی در

زمینه گنجانده شده است .استداللهای ارائه شده توسط

ارتیاط با عؤامل مؤ ر بر عملکرد بازارایابی شرکتهای

کسانی که تمایل به جلوگیری از تحلیل هنجاری دارند،

داروسازی میباشد.

مورد بررسی قرار میگیرند .چهار نوع تئوری اخالقی

فردی ،سازمانی ،محیوی خا

قلی مولق و همکاران ( )9997در پژوهشی تحت

هنجاری ارائه شده است :پیامدگرایی ،اخالق وظی ه

عنوان "طراحی الگوی عمل اخالقی در نظام بازاریابی

محور ،اخالق میتنی بر قرارداد و اخالق فضیلت .مقاله

(موالعه موردی :فروش شخصی)" بیان نمودند که

حاضر با ه ت جهت پژوهشی آینده برای اخالق

فعالیتهای بازاریابی بنگاههای اقتصادی تحت تعالیم و

بازاریابی هنجاری و روابط تجاری با برند به پایان

ارزشهای نظام سرمایهداری قرار دارد و این در حالی

میرسد.

است که جوامع اسالمی نیازمند همسانسازی این اب ار

لوتی الیوا ،کلی )779۳( 9در پژوهشی تحت عنوان

با نوع جهانبینی خود میباشند .این امر خصوصاً در

"شکاف اخالقی شیوههای بازاریابی بنگاهها" بیان

کشور جمهوری اسالمی ایران از اهمیت بسیاری

نمودند که رفتار اخالقی شرکتها موضوعی است که به

برخوردار است و اخیراً نی تحت عنوان تحول در علوم

طور کلی بازتاب و عمل پژوهشگران و مدیران را

انسانی مور شده است .لذا پژوهش حاضر با هدف

منعکس میکند .شرکتها برای ارائه چی های ارزشمند

تعیین الگوی عمل اخالقی در نظام بازاریابی براساس

برای جامعه ،سودآوری و معموالً انجام آن موابق با

اخالقی اسالم ،در صدد است با ارتقاء آگاهی

سیستم حقوقی کنونی ،تالش میکنند .به ویژه در

افراد ،به اجرای اعمال اخالقی (دارای ارزش اخالقی

فعالیتهای بازاریابی ،پتانسیل باالتری برای درگیری بین

مکت
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رفتارهای تجاری و انتظارات جامعه وجود دارد .هدف

مصرف پایدار در ترکیه ارزشمند باشد.

این مقاله تحلیل شکاف اخالقی فعالیتهای بازاریابی

النشیمی و الممری )7790( 1در پژوهشی تحت

شرکتها در بازارهای برزیل و فرانسه است .در تحلیل

عنوان "رابوه اخالق بازاریابی اسالمیو اعتیار برند" بیان

نتایج این موالعه ،نویسندگان اصلیترین رفتارهای

نمودند که این پژوهش با هدف ایجاد یک چارچوب

بازاریابی را در ادراک اخالق تجاری در بازارهای برزیل

م هومی م یدی که باعث تقویت درک و است اده عملی

و فرانسه ارائه میدهند .عالوه بر این ،به عنوان نتیجه

از اخالق میشود ،با هدف درک رابوه و تأ یر اخالق

اصلی موالعات تحقیق ،نویسندگان مدلی را برای تحلیل

بازاریابی اسالمی بر اعتیار برند انجام شده است .امروزه

شکافهای اخالقی در بازاریابی پیشنهاد کردهاند.

شناخت معضالت اخالقی مرتیط با تجارت ،جنیه مهمی

دویدوک )779۳( 0در پژوهشی تحت عنوان "اخالق

از استراتژی بازاریابی است (مورفی و همکاران.)7797 ،

تجاری ،اخالق بازاریابی ،اخالق مصرف کننده ،مصرف

همانطور که مشخص است ،صنعت داروسازی به منابع

پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت در ترکیه" بیان نمود

گستردهای با پتانسیل ح ظ شهرت محترم برای ارائه

که در طول تاریخ ،اعمال انسانها براساس اخالق مورد

محصوالتی نوآورانه که باعث بهیود سالمت و رفاه

تج یه و تحلیل قرار گرفته است .در هر جنیه از زندگی

عمومی میشوند ،دسترسی دارد (کیم و بال .)7799 ،با

بشر ،اخالق یک عنصر اساسی است و زندگی تجاری

این حال ،سالهای اخیر چندین مسئله ایمنی با

نی از این قاعده مستثنی نیست .اخالق تجارت و به ویژه

مشخصات باال همراه با داروهای خا

به همراه داشته

اخالق بازاریابی ،هم در دنیای دانشگاهی و هم در

است و این مسلئه ادراکی که شرکتهای داروسازی

تجارت ،مورد توجه بوده است .جدا از انجام کارهایی

غیراخالقی هستند و با اولویتبندی سود بر نیاز مصرف

که به عنوان درک صحیح تلقی میشود ،انجام یک عمل

کننده ،ه ینههای مراقیتهای بهداشتی را اف ایش

با مسئولیت اجتماعی و پایدار اجیاری میشود ،زیرا تغییر

میدهند در حال رشد است .بنابراین ،اعتیار صنعت

در محیط زیست محیوی و اجتماعی این امر را ضرورت

داروسازی آسی

دیده است و تنها  99درصد افراد

میدهد .عالئم هشدار دهندهای از طییعت مانند بالیای

معتقدند که شرکتهای داروسازی قابل اعتماد هستند.

محیط زیست و تغییرات آب و هوایی وجود داشته است

بنابراین ،صنعت داروسازی یمن هدف این مقاله است و

و دیگر ممکن نیست که بنگاهها یا افراد با رفتارهای قیلی

رابوه بین اعتیار برندهای آن و اخالق بازاریابی اسالمی

ادامه دهند .اینگونه عمل میکند که گویی منابع جهانی

برجسته شده است .در یک موالعه از  971پاسخ

رسانده

دهندگان ،تج یه و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای

است .یک روش جدید برای ت کر و رفتار الزم است.

درک رابوه ،بین اعتیار برند و اخالق بازاریابی اسالمی

سوح آگاهی و درگیری در مورد پایداری و مسئولیت

انجام شد .تج یه و تحلیل همیستگی و رگرسیون برای

اجتماعی در همه جای دنیا یکسان نیست .فرهنگ تأ یر

ارزیابی روابط فرضیه بین متغیرها انجام شد .بین اعتیار

قابل توجهی در درک مسائل اجتماعی مانند مسئولیت

برند و اخالق بازاریابی اسالمی ،یعنی آناسیا ،االستیقته،

اجتماعی و پایداری دارد .ترکیه به عنوان یک کشور در

ال-الیتتال ،آل احسان ،الصدیق ،آتاکوا و آل امانه ،رابوه

بیحد و حصر هستند و به محیط زیست آسی

حال توسعه با پویایی فرهنگی خا

خود با کشورهای

معنادار و مثیت وجود دارد.

غربی توسعه یافته مت اوت است که باعث میشود تحلیل

کومار و سانی سانوری ( )7791در پژوهشی تحت

اخالق مصرف کننده ،مسئولیت اجتماعی شرکتها و

عنوان "روشهای بازاریابی اخالقی از منظر مصرف
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کننده" بیان نمودند که هدف از این پژوهش ،توصیف

 -9است اده از اطالعات و مدارک موجود

عملکرد مکانی م عرضه و تقاضا در یک طر اخالقی در

 -7مشاهده

موقعیت بازار لوازم آرایشی است .نمونه این جامعه،

 -9مصااااحیاه (روائی و پایایی براسااااس ارزیابی

تعدادی از بانوان شهری از کشور مال ی مییاشند .نتایج

مجدد ،بررسی سایرین و)...

نشان داد ،که ابعاد انصاف در محصول و انصاف در

 -0پرسشنامه

قیمت ،رابوه مثیتی با نگرش خریداران و کنترل رفتاری

برای سانجش روایی پژوهش ،پرساشنامه در اختیار

تحلیلیشان ،روی اهداف آنها برای توجه به اصول

 97ن ر از خیرگاان که شاااامل  97ن ر اعضاااای هیئت

اخالقی شرکت در حین پیشبینی خرید ،تأ یر میگذارند.

علمی 97 ،ن ر از کااارکنااان متخصاااص در صااانعاات

ابعاد سیک زندگی ،اعتماد به ن س و آگاهی

گردشاگری و  97ن ر اساتید حقالتدریس دانشگاه قرار

مصرف کنندگان از سالمت ،رابوه بین نگرش و اهداف

گرفت ،که خیرگان روائی صااوری پرسااشاانامه را مورد

را ،تعدیل نمیکند.

تااییاد قرار دادند .همچنین برای تعیین پایایی از روش

روش تحقیق

آل ای کرونیاخ اسات اده شاد .برای این منظور پرسشنامه

بر حس

این تحقیق از نوع آمیخته اکتشااافی است که هر دو

در اختیااار  97ن ر از جااامعااه آماااری بخش کمی قرار

روش کی ی و کمی را در بررسااای مادنظر دارد اماا به

آل ای کرونیاخ به دساات

سی

ماهیت اکتشافی و تاکید ویژه بر مقوله شناسی ،در

گرفت که با توجه به ضااری

آمده پایایی پرسااشاانامه  7/907بدساات آمد که چون از

درجااه اول میتنی بر روش اکتشااااافی و پس از آن

می ان  7/0بیشتر است ،مورد تایید است.

کمیاسااات ،از همین رو تحقیق حاضااار از نوع آمیخته

یافتههای تحقیق

اکتشافی است.

در این بخش ،ابتادا باا مرور منابع تحقیق (مقاالت،

جامعه آماری

پایان نامه ،گ ارشات سازمانهای دولتی و  )...مؤل ههای

در این پژوهش ،از روش تصاااادفی سااااده جهت
نمونهگیری اساات اده میشااود .در جامعه آماری اول به

کلی تحقیق در مرحلاه اول جهات ارزیابی ن د خیرگان
ارسال گردید.

دلیال کم بودن تعاداد آن باا حجم جاامعه آماری برابر

در این مرحلاه از آنها درخواسااات شاااد که می ان

اساات لذا تعداد نمونه آماری در جامعه آماری اول برابر

موافقات خود با مؤل ههای موجود را با انتخاب نمرهای

با  91ن ر میباشاااد و در جامعه آماری دوم بنابر فرمول

بین " "9تاا " "1کاه بیاانگر "کامال مخالف" تا "کامال

کوکران حجم نمونه آماری برابر اسااات با  711ن ر .در

موافق" میباشاد ،نشاان دهند .همچنین از آنها خواسته

این پژوهش ،در بخش کی ی از روش نمونهگیری گلوله

شاااد که چنانچه مؤل های میتوانند ،پیشااانهاد کنند .لذا

برفی است اده شد و تعداد نمونه  91ن ر بود و در بخش

مؤل اههاایی کاه نمره آنها کمتر از  9میباشاااد از مدل

کمیاز روش تصاادفی سااده جهت نمونهگیری است اده

تحقیق حذف میشااوند .براساااس نتایج جدول بخش

شااد .در جامعه آماری کمی بنا بر فرمول کوکران حجم

اول جادول  7دو مؤل ه عوامل فردی و شاااخصااای و

نمونه آماری برابر است با  711ن ر.

عوامل محیوی و نهادی در دور اول بررساای نخیگان از

ابزار گردآوری اطالعات

مجموع مؤل ههای تحقیق حذف گردیدند.
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طراحی مدل بازاریابی اخالقی متناسب با فرهنگ ملی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه :شهر شیراز)
جدول  -1مؤلفههای کلی تحقیق
دور دوم

دور اول
مؤلفه

میانگین نمره

وضعیت

مؤلفه

میانگین نمره

وضعیت

9

عدالت

0/97

پذیرش

عدالت

0/99

پذیرش

7

صداقت

0/07

پذیرش

صداقت

0/07

پذیرش

9

رفاه

0/99

پذیرش

رفاه

0/99

پذیرش

0

آزادی

0/71

پذیرش

آزادی

0/97

پذیرش

1

عامل قانون

0/79

پذیرش

عامل قانون

0/71

پذیرش

1

حقوق گردشگران

0/79

پذیرش

حقوق گردشگران

0/97

پذیرش

0

تعهدات اخالقی

0/10

پذیرش

تعهدات اخالقی

0/17

پذیرش

۳

تعهدات اجتماعی

9/9۳

پذیرش

تعهدات اجتماعی

0/79

پذیرش

0/71

پذیرش

مسئولیتپذیری اجتماعی

0/71

پذیرش

97

پاسخگویی اجتماعی

0/79

پذیرش

پاسخگویی اجتماعی

0/97

پذیرش

99

نیت و انگی ه

0/99

پذیرش

نیت و انگی ه

0/91

پذیرش

97

محدودیتهای مذهیی

0/00

پذیرش

محدودیتهای مذهیی

0/00

پذیرش

7/1۳

رد

7/99

رد

9

99
90

مسئولیتپذیری
اجتماعی

عوامل فردی و
شخصی
عوامل محیوی و
نهادی

در بررسی دور دوم ،در این مرحله ،مجددأ مؤل ههای

یاافتاههای کمی :در این بخش مقولههای میتنی بر

مرحله قیل مورد سؤال قرار گرفتند .بنابراین مؤل ههای

شااناسااایی کی ی براساااس مدل کمی کورد بررساای و

نهایی تحقیق مشخص گردیدند.

تحلیل قرار گرفت که مدل به شر زیر بدست آمد

:
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شكل  -1برازش مدل تحقیق (ضرایب مسیر)
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طراحی مدل بازاریابی اخالقی متناسب با فرهنگ ملی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه :شهر شیراز)

شكل  -2برازش مدل تحقیق (آزمون  tضرایب مسیر)

مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات
ج ئی ( )PLS-SEMبرخالف روش کوواریانس محور فاقد

تمامی روابط معنادار و منویق بر مدل است.
بررسی روابط متغیرهای تحقیق

شاخصهای برازش مدل میتنی بر کای دو جهت بررسی

براساس نتایج جدول  7ضری

تعیین و ضری

تعیین

می ان موابقت مدل نظری با دادههای گردآوری شده میباشد.

تعدیل شده برای متغیرهای تحقیق در سوح باالیی بوده که

براساس بررسی در این زمینه بار عاملی در تمامی مقولههای

بیانگر قدرت توضیح دهندگی باالی مدل تحقیق میباشد.

اصلی و زیرشاخصهای آن باالی  7/0بود که نشان داد
جدول  -2ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده
متغیر

ضری

تعیین

ضری

تعیین تعدیل شده

بازاریابی اخالقی

7/990

7/990

گردشگری

7/909

7/909
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برازش اثرات مستقیم
جدول  -3آزمون تی ضرایب رگرسیونی اثرات مستقیم
انحراف

مقدار آماره

استاندارد

t
7/000

7/09۳
7/777

متغیر

مقدار نمونه

میانگین نمونه

آزادی ← بازاریابی اخالقی

7/90۳

7/9۳۳

7/997

بازاریابی اخالقی ← گردشگری

7/9۳9

7/997

7/771

771/970

تعهدات اجتماعی ← بازاریابی اخالقی

7/701

7/707

7/71۳

7/110

7/170

تعهدات اخالقی ← بازاریابی اخالقی

7/919

7/990

7/7۳9

9/999

7/711

حقوق گردشگران ← بازاریابی اخالقی

7/79۳

7/799

7/717

7/099

7/011

رفاه ← بازاریابی اخالقی

7/999

7/970

7/791

9/799

7/791

صداقت ← بازاریابی اخالقی

7/701

7/790

7/771

9/۳7۳

7/71۳

عدالت ← بازاریابی اخالقی

7/791

7/777

7/797

7/107

7/1۳9

قانون ← بازاریابی اخالقی

7/997

7/971

7/7۳7

9/909

7/91۳

محدودیتهای مذهیی ← بازاریابی اخالقی

7/790

7/790

7/919

9/990

7/910

7/7۳0

7/701

7/711

9/190

7/997

نیت و انگی ه ← بازاریابی اخالقی

7/771

7/770

7/719

7/7۳0

7/999

پاسخگویی اجتماعی ← بازاریابی اخالقی

7/771

7/770

7/770

7/979

7/910

مسئولیتپذیری اجتماعی ← بازاریابی
اخالقی

براساس نتایج جدول  9آزادی به طور مستقیم بر

مثیت و معنادار دارد .ضری

سطح معنیداری

برآورد شده برابر با 7/9۳9

بازاریابی اخالقی ا ری مثیت و غیرمعنادار دارد .ضری

میباشد که در سوح  99درصد معنادار میباشد.

برآورد شده برابر با  7/90۳میباشد که معنادار نمیباشد.

برازش اثرات غیرمستقیم

بازاریابی اخالقی به طور مستقیم بر گردشگری ا ری
جدول  -4آزمون تی ضرایب رگرسیونی اثرات غیرمستقیم
میانگین

انحراف

مقدار آماره

نمونه

استاندارد

t

7/9۳۳

7/000

7/09۳

7/119

7/17۳
7/710

متغیر

مقدار نمونه

آزادی ← بازاریابی اخالقی ← گردشگری

7/901

7/9۳1

7/700

7/709

7/710

7/910

7/991

/7۳7

7/997

7/79۳

7/799

7/719

7/099

7/011

7/99۳

7/971

7/791

9/799

7/791

7/701

7/799

7/771

9/۳70

7/71۳

7/791

7/799

7/779

7/107

7/1۳9

تعهدات اجتماعی ← بازاریابی اخالقی ←
گردشگری
تعهدات اخالقی ← بازاریابی اخالقی ←
گردشگری
حقوق گردشگران ← بازاریابی اخالقی ←
گردشگری
رفاه ← بازاریابی اخالقی ← گردشگری
صداقت ← بازاریابی اخالقی ←
گردشگری
عدالت ← بازاریابی اخالقی ← گردشگری
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طراحی مدل بازاریابی اخالقی متناسب با فرهنگ ملی در صنعت گردشگری (مورد مطالعه :شهر شیراز)
قانون ← بازاریابی اخالقی ← گردشگری
محدودیتهای مذهیی ← بازاریابی اخالقی
← گردشگری
مسئولیت پذیری اجتماعی ← بازاریابی
اخالقی ← گردشگری
نیت و انگی ه ← بازاریابی اخالقی ←
گردشگری
پاسخگویی اجتماعی ← بازاریابی اخالقی
← گردشگری

7/979

7/970

7/709

9/909

7/919

7/797

7/791

7/917

9/999

7/910

7/7۳9

7/701

7/711

9/177

7/979

7/771

7/770

7/717

7/7۳0

7/999

7/770

7/770

7/770

7/977

7/910

از الگوی معناداری و برای ارزیابی برازش مدل از

در الگوی معادالت ساختاری برای مشخص شدن

شاخصهای برازندگی است اده میشود.

چگونگی و می ان تأ یر متغیرهای مکنون بر یکدیگر از
الگوی استاندارد و برای نشان دادن معناداری این تأ یرات

جدول شماره  -5شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری
مقادیر

شاخصهای
آماری
مقدار برازش

2

AGFI

GFI

CFI

RMSEA

9۳9/9۳

7/91

7/99

7/99

7/799

با توجه به اینکه 7/97،GFI= 7/99، AGFI= 7/99

مسئله سی شکلگیری شاخهای با عنوان بازاریابی اخالقی

= CFIمیباشند و در این شاخصهای برازش هر چه می ان

شده است .این شاخه از بازاریابی که با هدف اخالقی کردن

بدست آمده ن دیکتر به  9باشد نشان دهنده برازش مناس تر

فعالیتهای بازاریابی شکل گرفته است ،سعی دارد با مد

است و با توجه به اینکه می ان  RMSEAبرابر با

نظر قرار دادن منافع مشتریان و نی به کارگیری اصول و

7/799میباشد که هر چه به ص ر ن دیکتر باشد نشان دهنده

روشهایی ،آسی های وارد شده به مردم و به تیع آن به

برازش مناس تر است .این مدل دارای برازش بسیار مناسیی

جامعه را به حداقل برساند .همین موضوع سی

گردیده

میباشد و تمام ساختارها معنادار و منویق بر مدل است.

است که محققانی که اصل اساسی فعالیتهای بازاریابی را

نتیجهگیری و پیشنهادات

توجه به منافع مشتری و دوره کردن آسی های بازاریابی از

این تحقیق با هدف طراحی مدل بازاریابی اخالقی در

آنها میدانند ،دست به موالعاتی جدی در این زمنیه ب نند.

صنعت گردشگری صورت پذیرفت ،در تییین نتایج بدست

به رغم اینکه در دهههای اخیر مسائل اخالقی در بازاریابی

آمده در میان میاحثی که در حوزه بازاریابی مور است،

تا حد زیادی توانسته اند به ادبیات بازاریابی ورود پیدا کنند،

همواره با موضوعات مختل ی روبه رو میشویم .یکی از

به دلیل مشکالت عمده ای که در تعامالت میان بنگاهها و

حوزههای نسیتأ جدیدی که تقرییأ در شمار میاحث نوین

مؤسسات با مشتریان و مصرف کنندگان وجود دارد،

بازاریابی به شمار میرود ،بازاریابی اخالقی است .از زمانی

بسیاری از میاحث و موضوعات به این حوزه ،در هالهای از

بروز مشکالت جدی در

ابهام است .در عصر بازاریابی امروز ،حوزهای که پاییند به

جوامع مختلف شده است ،موضوع اخالقی کردن بازاریابی

اصول اخالقی بازاریابی نیاشد یا حتی فروشندگان آن ،رفتار

که فلس ه من عت طلیی سی

به بحثی بسیار جدی در عرصه بازاریابی تیدیل شده و همین

فروش اخالقی را رعایت نکنند ،میتواند موج
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سل

مهرنوش خبیری و همکاران

اعتماد مشتری از فروشنده و سازمان متیوعش گردد و در

ص ری علی ،عیاسی فاطمه ،گلشاهی بهنام (.)9990

پی آن وفاداری مشتریان را تحت تا یر قرار دهد .به طور

شناسایی عوامل مؤ ر بر عملکرد بازاریابی شرکتهای

و کار است اده از

اخالقی .

کلی میتوان گ ت مینای اخالق کس

اصول اخالقی در تجارت است .بنابراین سازمان و

داروسازی :نقش میانجیگری بازاریابی
پژوهشهای مدیریت در ایران.

شرکتهایی که در فرآیند تجاری و برنامه بازاریابی خود از

کاظمی ،عالیه امیررضا کنجکاو من رد سعید سعید

اصول و هنجارهای اخالقی پیروی میکند میتوانند

اردکانی و علیرضا ،مییدی ( .)9990نقش بازاریابی اخالقی

رضایت و وفاداری مشتریان خود را به دست بیاورند که

در قصد خرید کاربران از شیکههای اجتماعی مجازی،

این امر نی باعث سودآوری سازمانها و شرکتها میشود.

دومین کن رانس بینالمللی تحوالت نوین در مدیریت،

پیشنهادات

اقتصاد و حسابداری ،تهران ،موسسه آموزش عالی عالمه

براساس نتایج به دست امده در این موالعه ،پیشنهاداتی

خویی (ره) -شرکت بینالمللی کوش.
مصلح عیدالمجید ،الهیاری بوزنجانی احمد (.)9990

به شر زیر ارائه گردیده است.

اخالق در بازاریابی :ارزشهای اخالقی مورد تأکید اسالم

پیشنهادات کاربردی
 -9در نظر گرفتن صااداقت در فعالیتها و برنامههای
باازاریابی منجر به اعتماد گردشاااگران و به نوعی وفاداری

در مدیریت فعالیتهای بازاریابی .پژوهش نامه اخالق.
نصر اص هانی 0مهدی و غ اله جهانگیرمقدم (.)9990
بررسی رابوه بازاریابی اخالقی با می ان فروش (مورد

آنان به منوقه مورد نظر میباشد.
 -7توجه به آزادی گردشااگران الیته در چارچوبهای

موالعه :شرکتهای شیر پگاه اص هان و بازار گستر پگاه

مشاااخص شاااده عرف جامعه و همچنین در نظر گرفتن

منوقه چهار ،فصلنامه موالعات نوین کاربردی در مدیریت،

محدودیتهای مذهیی در مناطق مختلف کشور.

اقتصاد و حسابداری . (3)9

 -9توجااه بااه تعهاادات اخالقی در حوزه بااازاریاابی
اخالقی جهاات رعااایات خووط قرم اخالقی و همچنین
اجرای این تعهدات در حوزه گردشگری.
 -0اغراق آمی نیودن تیلیغات گردشاااگری و رفع ابهام
از تیلیغات جهت ح ظ اسااتقالل گردشااگران در انتخاب
مقصد گردشگری.
پیشنهادات آتی
 -9انجاام مواالعاهای با همین موضاااوع و برای چند
استان دیگر کشور.
 -7انجام موالعهای با همین موضااوع و تأکید بر نقش
مسائل دینی در حوزه گردشگری.
 -9ارائه مدلهای بازاریابی اخالقی در حوزههای
مختلف گردشگری براساس چارچوب اقتصاد مقاومتی.
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