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چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ادراک اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران
پرداخته شد .پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از جهت بررسی روابط بین متغیرها در میان تحقیقات
توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان انجمن ارگانیک ایران شهر تهران بودند که
با توجه به تعداد اعضای جامعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  384نفر به شیوه نمونه برداری خوشه ای برای
توزیع پرسشنامه انتخاب گردیدند .در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آن
مورد سنجش واقع گردید .نتایج به دست آمده از آزمون مدل تحقیق نشان داد که ادراک اخالق تجاری بر پاسخ مشتری به
رفتار اخالق تجاری تاثیر معناداری دارد .همچنین ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری و پاسخ
مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی تاثیر معناداری دارد .پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری و پاسخ مشتری به رفتار
مسئولیت اجتماعی نیز بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران تاثیر معناداری دارد .هر چند تاثیر ادراک اخالق تجاری بر پاسخ
مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت.
واژههای کلیدی :نگرش برند ،ادراک اخالق تجاری ،مسئولیت اجتماعی شرکت.
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مقدمه
امروزه اکثر شرکت ها و سازمان ها درک کرده اند که برند ،یکی از با اهمیت ترین دارائی ها است .در واقع برند چیزی بیشتر از
محصول است .آنچه که یک محصول دارای برند قوی را از یک محصول بدون برند متمایز میسازد و به آن ارزش می بخشد،
مجموع ادراکات و احساسات مشتری در مورد ویژگی ها و چگونگی عملکرد ،دلیل وجودی و ویژگی های درک شده از شرکت
مرتبط با برند است( .)Phua & Kim, 2018موضوع برند و نگرش مشتری به آن بحث بسیار مهمی است که می بایست به
آن توجه ویژه صورت پذیرد .برند از مسائل اصلی مطرح در راهبرد آمیخته محصول بنگاه اقتصادی است .امروزه فراوانی بسیار
انتخاب ها در بازار وجود دارد .از طرف دیگر گسترش محصوالت و خدمات مشابه ،جهانیسازی و رقابت فشرده ،بازارها را مجبور
می کند که محصوالت خود را از سایر شرکت ها متمایز کنند و برای خریداران خود ارزش ایجاد کنند .نوآوری در کاالها و
خدمات ،الزاماً موجب ایجاد مزیت رقابتی بادوام و بلند مدت نخواهد شد؛ زیرا این مزایای عملیاتی معموالً به سرعت تقلید و
نسخ ه برداری می شوند و بنابراین ،کوتاه مدت وکمیاب هستند .برتری فنی ،دیگر تنها عامل اساسی برای موفقیت نیست؛ در
بازارهایی که محصوالت و خدمات ،روز به روز بیشتر با هم تطابق و سازگاری پیدا میکنند ،برند قوی ممکن است تنها
مشخصهای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده را از رقبا متمایز میسازد .به طور کلی میتوان بیان داشت که ایجاد نگرش
مثبت به برند یکی از روشهای قدرتمند ایجاد تمایز برای سازمان ها محسوب می گردد و تمایز بخشی ،یکی از کلیدی ترین
استراتژی های کسب مزیت رقابتی است(.)Foroudi, 2019

مبانی نظری تحقیق

برند به طور فزاینده ای برای شرکتها ،تقریباً در هر صنعتی از فوالد تا نرم افزار اهمیت پیدا کرده است .استراتژی برندینگ از
استراتژی های مهم برند در محیط تجاری میباشد .برندهای شرکتی در بازار تجاری میتوانند دوام و ثبات را برای شرکت ها
فراهم سازد  .یک توافق نظر در میان دانشمندان در حال بوجود آمدن است که برندهای شرکتی را باید با هویت سازمانی در یک
تراز قرار داد( .)Phung, Ly, & Nguyen, 2019در روابط مشتری با برند ،توجه به ارتباط نگرش برند با ادراک اخالق
تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت مهم است( .)Kumar & Reinartz, 2018نگرش به انواع برند ،به شناسایی روابط
تجاری مشتری  -شرکت مرتبط بودهاند( .)Bhattacharya & Sen, 2003تحقیقات در مورد اینکه چگونه اخالق تجاری و
مسئولیت اجتماعی شرکت نگرش به برند را متاثر میسازند ناکامل هستند .در بسیاری موارد اخالقیات به عنوان انجام خوب و
مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت تعریف شده است) . (Schwartz & Carroll, 2008عالوه بر این ،محققان نگرشهای
متفاوتی نسبت به اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت دارند ،به ویژه در توسعه مقیاسها برای اندازهگیری این دو سازه .
بیشتر تحقیقات مصرفکننده ،اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت را با هم ترکیب میکنند( .)Brunk, 2012در حالی
که مقیاسهای اخالق تجاری معموال دیدگاههای اخالقی شرکت مربوط به رفتار تجاری با مشتریان را اندازهگیری
میکنند( .)Vitell & Muncy, 2005تحقیقات آکادمیک معموال اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان
یک مفهوم مشابه در نظر می گیرند ،ولر )2017(1عنوان کرد که در عمل این مفاهیم از نظر اجتماعی با هم متفاوت هستند.
در حالیکه تحقیقات ولر ( )2017شامل مدیران ارشد بودند ،هیچ مطالعهای برای تعیین اینکه آیا مسئولیت اجتماعی شرکت و
اخالقیات کسب و کار به عنوان سازههای مختلف توسط مشتریان در نظر گرفته میشوند ،وجود ندارد .این تحقیق به بررسی
این شکاف در دانش با بررسی نگرش مشتری به برند با در نظر گرفتن اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت میپردازد .به
نظر میرسد که مسئولیت اجتماعی شرکت و اخالق تجاری موجب مزیت رقابتی و برتری برند شرکت می شوند( Schwartz
 .)& Carroll, 2008مسئولیت اجتماعی به عنوان عملکرد اجتماعی شرکت ،تئوری های سهام دار و حتی تئوری اخالق
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تجاری تعریف شدهاست ) . (Carroll, 1999بنابراین ،جامعه دانشگاهی اغلب سازههای اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی
شرکت را ترکیب میکند .اخالق کسب و کار اغلب به تئوریهای فلسفی مربوط به تصمیمات درست یا نادرست محدود
میشود .می توان یک چارچوب از تعاریف ،قوانین ،استانداردها و اصول اخالقی را برای اخالق تجاری ذکر کرد( & Lewis
 .)Weigert, 1985از دیدگاه مسئولیت اجتماعی ،برندهای اخالقی بوسیله شاخصه های تجارت منصفانه ،یا کمک به بهبود
رفاه مشتری مورد بررسی قرار گرفتهاند .مطالعات نشان دادهاند که موفقیت برندها با توجه به ویژگیهای اخالقی مرتبط
هستند( )Peloza, White, & Shang, 2013; White, MacDonnell, & Ellard, 2012مطالعات به طور خاص
تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند را مورد بررسی قرار دادهاند( & Alhouti, Johnson,
 .)Holloway, 2016با اینحال ،تحقیقات به روشنی تفاوت بین اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت را مشخص نکرده
اند .برای مثال :وایت2و همکاران ( )2012برند های اخالقی را به عنوان تجارت منصفانه تعریف میکنند در حالی که سیرا3و
همکاران ( )2017تصویر ذهنی از برندهای اخالقی را با استفاده از شاخصهای مسئولیت اجتماعی ارزیابی میکنند .در تعریف
برند اخالقی اظهاراتی از قبیل برای رفاه جامعه ،برند مسئول اجتماعی ،و ایجاد مشاغل جدید مورد استفاده قرار میگیرند .این
تناقضات ،نمونه بسیاری از مطالعات هستند که اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت را به صورت یکی میدانند .این
تحقیق نشان دهنده یک تالش اولیه برای ارزیابی این است که آیا بین اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با
نگرش نام تجاری تفاوت وجود دارد یا خیر .تحقیقات قبلی پاسخهای مصرفکننده به مصرف غیراخالقی و رفتار سازمانی
غیراخالقی را شناسایی کردهاند( .)Bian, Wang, Smith, & Yannopoulou, 2016به عنوان مثال ،تحقیقات ارزشهای
فردی و نگرشهای تجاری را مورد بررسی قرار دادهاند ،اما تمرکز اصلی بر فلسفه اخالقی یا ارزشهایی است که رفتار فردی را
هدایت میکند) (Brunk, 2010تحقیقات اندکی بر روی رفتار سازمانی ،اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه
مشتری متمرکز شدهاست( .)Keller & Lehmann, 2006بنابراین ،نیاز به کشف رابطه بین اخالق تجاری ،مسئولیت
اجتماعی شرکت و برندسازی وجود دارد .به طور خاص ،ما بر مسائل اخالق تجاری و مسائل مسئولیت اجتماعی شرکت مرتبط
با نگرش به برند تمرکز خواهیم کرد .با توجه به اهمیت ادراک اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی در تعیین نگرش به نام
تجاری( )Ferrell, Harrison, Ferrell, & Hair, 2019در این پژوهش به این موضوع میپردازیم.
نگرش به برند :نگرش به نام و نشان تجاری به ادراک مصرف کننده بر می گردد .افزایش سطح آگاهی و تصویر نام و نشان
تجاری کاربردهای ویژه ای در قیمت گذاری ،توزیع و یا فعالیت های ترفیعی مربوط به نام و نشان تجاری دارد.هر چه ادراک
مشتری باالتر باشد و نگرش او نیز در حالت گسترده به جنبه های مختلف نام و نشان تجاری قرار گیرد واکنش مصرف کننده
به افزایش قیمت را غیر حساس می کند .برند های اخالقی معموال به عنوان انجام کاری خوب برای جامعه و یا مصرفکننده از
جمله ،مواد اولیه عالی ،تجارت منصفانه ،یا به طریقی که نیازها و خواستههای سهامداران را برطرف میکند ،شناسایی
میشوند ).(Keller & Lehmann, 2006
اخالق تجاری :یکی از چالش های بازاریابان حرفه ای ،بهبود اعتماد و اطمینان عموم جامعه در ارتباطات بازاریابی است .هر
فعالیت پیشبردی ،هر آگهی تبلیغاتی ،هر روش قیمتگذاری و هرگونه استفاده از اطالعات مشتری باید منطبق بر استانداردهای
اخالقی باشد .اخالق تجاری به استانداردهای رفتاری اشاره میکند که گروهها و سازمانهای تجاری را کنترل میکند .بازاریابی
بیش از دیگر وظایف کسب و کار ،یک منبع بالقوه از مشکالت اخالقی است .برای جلوگیری از مشکالت بازاریابی ارزش های
اخالق تجاری راهگشا هستند ( .)Jan & Wan,2018ا خالق تجاری در یک سازمان به کدها ،استانداردهای رفتار ،و
2-White
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سیستمهای انطباق اشاره دارد و به طور معمول مربوط به تصمیماتی است که میتوانند درست یا نادرست توسط مشتریان مورد
قضاوت قرار گیرند .بنابراین ،تصمیمگیری اخالقی معموال با تصمیمات سازمانی داخلی توسط افراد و یا واحدهای اجتماعی در
مورد رفتار مناسب مرتبط است .این تصمیمات میتوانند ذینفعان داخلی و سهامداران خارجی را تحتتاثیر قرار دهند .همچنین
اصول اخالقی کسبوکار از دیدگاه اصولی به اصول ،ارزشها و هنجارهای تصمیمگیری سازمانی مربوط میشودSharma, ( .
.)2018
مسئولیت اجتماعی شرکت :مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه اصولی بر ارزشها و اصول برای انجام مسئولیتهای
اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشردوستانه تمرکز میکند ) Carroll,1991(.بنابراین ،مسائل مسئولیت اجتماعی شرکت با
ارزیابی مفاهیمی چون مسایل اجتماعی ،پایداری ،حفاظت از مصرفکننده ،حاکمیت شرکتی ،قانونی و نظارتی مرتبط هستند(.
 )Ferrell, Fraedrich, & Ferrell, 2017از دیدگاه توصیفی ،مسایل مسئ ولیت اجتماعی را می توان از طریق قوانین و
مقررات قانونی کرد .فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را می توان از یک دیدگاه توصیفی مشاهده کرد .بنابراین،
مسئولیت اجتماعی با تاثیر مثبت یا منفی بر سهامداران مرتبط است .رهبران سازمانی میتوانند در مورد چگونگی برخورد با
ذینفعان که پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکت و هم پیامدهای اخالقی دارند تصمیمگیری کنند .بنابراین ادراک اخالق
تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت ،پاسخ مشتریان را موجب می گردد(.)Ferrell et al., 2019
پاسخ مشتریان :پاسخ مشتریان و نگرشهای منفی و مثبت تجاری میتوانند براساس مشاهدات مربوط به اخالق تجاری یا
مسئولیت اجتماعی شرکت توسعه یابند) .(Becker-Olsen, Cudmore, & Hill, 2006عالوه بر این ،مشخص شدهاست
که نگرشها میتوانند منفی یا مثبت باشند .رفتار منفی میتواند برای مشتریان مهمتر از رفتار مثبت باشد( & Rivers
)Sanford, 2018مشتریان می توانند درگیری عاطفی عمیقی با برندها داشته باشند و به صورت متجانس و یا به عنوان بخشی
از رابطه با خودشان دیده شوند .بنابراین انتظارات مشتریان از این که یک شرکت باید به اصول اخالق تجاری و مسئولیت
اجتماعی شرکت عمل کند ،و درک یک رفتار مثبت و یا منفی میتواند بر پاسخ مشتریان و نگرش نسبت به برند تاثیر
بگذارد(MacInnis & Folkes, 2017).
پیشینه تحقیق
با بررسی های انجام شده در اسناد ،مدارک ،پایان نامه های موجود مشخص گردید که در داخل ایران کار چندانی در زمینه
اخالق تجاری صورت نگرفته است با این حال پژوهش هایی که تا حدودی در ارتباط با موضوع و متغیرهای پژوهش بوده اند،
در ادامه بیان میشود:
موسوی ()1398؛ در تحقیقی با عنوان بررسی "رابطه بین اخالق بازاریابی اسالمی و اعتبار برند (مورد مطالعه :بانک صادرات
استان اردبیل)" به این نتیجه رسید که بین ابعاد اخالق بازاریابی اسالمی (خدمت ،قیمت ،مکان (توزیع) ،ترفیع و مشتری) و
اعتبار برند بانک صادرات استان اردبیل رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
میروانی ()1398؛ در تحقیقی با عنوان "نقش نگرش برند در ارزیابی رابطه اخالق کسب و کار ،آگاهی از برند و عملکرد
برند(مطالعه موردی :بیمارستان تخصص خانواده اصفهان)" به این نتیجه رسید که اخالق کسب و کار و آگاهی از برند بر
عملکرد برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین نگرش برند نقش میانجی بر تاثیر اخالق کسب و کار و آگاهی از برند بر
عملکرد برند دارد.
محمدی ()1398؛ در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه اخالق حرفه ای اساتید آموزش عالی با وفاداری دانشجو و ارزش ویژه
برند دانشگاه (مورد مطالعه  :موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان) "به این نتیجه رسید که اخالق حرفهای استاد بر
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وفاداری دانشجو اعم از وفاداری شناختی ،احساسی ،ارادی و عملی و ارزش ویژه برند دانشگاه و تمام مولفههای آن اعم از آگاهی
از برند و کیفیت درک شده برند و تداعی برند و وفاداری به برند تاثیرگذار است.
محمدعلی زاده ()1397؛ در تحقیقی با عنوان "بررسی تأثیر پایبندی به اخالق بازاریابی اسالمی بر ارزش ویژه برند با نقش
میانجی متغیرهای تبلیغات دهان به دهان و اعتماد برند (مشتریان بانکهای قرضالحسنه) "به این نتیجه رسید که شرکتها به
منظور کسب ارزش بیشتر ،به دنبال آن هستند که خود را جزء شرکتهای پایبند به اخالق معرفی نمایند .عدم توجه به این
موضوع باعث کاهش ارزش ویژه برند و متعاقبا از دست رفتن مزیت رقابتی شده و چالشهای زیادی را برای شرکتها به دنبال
خواهد داشت .ادراک از پای بندی به اخالق اسالمی (که کاملترین سیستم اخالقی است) در حوزه بازاریابی ،باعث ایجاد اعتماد
و ترغیب به تبلیغات دهان به دهان و از آن طریق باعث ارتقای ارزش ویژه برند میشود.
کیذوری و خجسته ()1397؛پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین اخالق حرفه ای با تعهد سازمانی با نقش میانجیگری
مسئولیت پذیری اجتماعی" انجام دادند .یافته ها نشان می دهد که )1 :بین اخالق حرفه ای و تعهد سازمانی رابطه مثبت
معناداری وجود دارد )2 .بین اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود دارد )3 .بین مسئولیت
پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد )4 .مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین اخالق حرفه
ای و تعهد سازمانی نقش میانجیگری دارد.
بودالیی و همکاران ()1396؛پژوهشی با عنوان " تاثیر مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی سازمان بر تمایل به ترک خدمت
کارکنان با نقش واسطه ای تعهد سازمانی"انجام دادند .نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی
بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند و تعهد سازمانی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد.
همچنین تعهد سازمانی تاثیر منفی مسئولیت اجتماعی و بازاریابی داخلی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان را به صورت کامل
میانجیگری میکند.
عباس نژاد و همکاران ( )1395پژوهشی با عنوان "رابطه رفتار فروش اخالقی و وفاداری مشتریان بیمه عمر یک شرکت بیمه"
انجام دادند .نتایج تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین رفتار فروش اخالقی و وفاداری مشتریان وجود دارد.
هدینگ و همکاران( )2020در تحقیقی با عنوان "رابطه نگرش مصرفکنندگان به توسعه برند با نگرش آنان به برند مادر" به
این نتیجه رسیدند که آگاهی از برند ،تصویر برند و وفاداری به برند به صورت سلسله مراتبی (به ترتیبی که ذکر شد) ،بر روی
هم تأثیر دارند .هر سه متغیر فوق الذکر (آگاهی از برند ،تصویر برند و وفاداری به برند) ،بر روی نگرش به توسعه برند تأثیر دارند
که تأثیر تمام روابط (با توجه به مجموع ضریب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم) مثبت میباشد.
میونگی مایندی جون و همکاران ()2020؛پژوهشی با عنوان "مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و رفتارهای مشتریان در
صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو" انجام دادند .نتایج نشان داد که مسئولیت درک شده شرکت بر نگرش برند و ارتباط
شخصی با برند ،تأثیر معناداری دارد .با این وجود  ،مسئولیت درک شده شرکت هیچگونه تأثیر مستقیمی بر ترجیح برند
مشتریان نداشت  ،در حالی که نگرش به برند و ارتباط شخصی با برند اثر میانجی در رابطه بین مسئولیت درک شده شرکت و
ترجیح برند داشتند .
نشمی و الممری( )2019در تحقیقی با عنوان " ارتباط اخالق بازاریابی با اعتبار برند در صنعت دارویی" به این نتیجه رسیدند
که بین ابعاد اخالق بازاریابی شامل نصیحت ،استقامت ،اعتدال ،احسان ،صدق و تقوا و امانت با اعتبار برند رابطه معناداری وجود
دارد هر چند ارتباط بین تسامح با اعتبار برند مورد تایید قرار نگرفت.
دیوید مارتین و همکاران()2018؛پژوهشی با عنوان " بررسی نگرش های رفتاری مربوط به برند لوکس مصرف کننده در زمینه
رسانه های اجتماعی" انجام دادند .شواهد این پژوهش نشان می دهد که بین مشارکت برند ،تعامل برند با مصرف کننده و
انگیزه های رفتاری رابطه مثبت وجود دارد.
توآن ( )2015پژوهشی با عنوان "تأثیر رفتار اخالقی فروشنده بر وفاداری مشتری در ویتنام " انجام داد .نتایج این تحقیق
نشان میدهد که رفتار اخالقی فروشنده از طریق متغیرهای میانجی اعتماد و تعهد بر وفاداری مشتریان تأثیر غیرمستقیم دارد .
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تعهد مشتری به طور مستقیم بر وفاداری مشتری تأثیر میگذارد؛ اما اعتماد مشتری فقط از طریق تعهد مشتری بر وفاداری
مشتری تأثیر دارد .همچنین در تأثر رفتار اخالقی فروشندگان بر وفاداری مشتری جنسیت و یا قدرت خرید مشتری بر این
رابطه تأثیر ندارد.
نیتین و تریپتی ( )2014پژوهشی با عنوان" تأثیر تبلیغات اخالقی بر وفاداری مشتریان " انجام دادند .این تحقیق تأثیر درک
مشتریان از تبلیغات اخالقی را با نقش متغیرهای تعدیلگر قیمت گذاری و تأیید افراد مشهور بر وفاداری مشتریان می سنجد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد ،وفاداری مشتریان به طور مثبت از تبلیغات اخالقی ،قیمت گذاری اخالقی ،تأیید افراد مشهور و
رفتار اخالقی بازاریابان تأثیر میپذیرد.
آلروبایی ( )2012پژوهشی با عنوان" بررسی رابطه بین رفتار اخالقی فروشندگان ،کیفیت روابط و وفاداری مشتریان" انجام داد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که رفتار اخالقی فروشندگان باعث افزایش وفاداری مشتریان بانکها میشود؛ این تأثیر مستقیم
نیست و به واسطه اعتماد و تعهد مشتری به بانک میباشد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که رفتار اخالقی فروشندگان به طور
مستقیم بر وفاداری مشتریان تأثیر نمی گذارد.
واچکو و همکاران ( )1997پژوهشی با هدف "بررسی قضاوتهای اخالقی تبلیغات و بازاریابی با طرح آزمایشی" که سه متغیر
اساسی شامل :استقالل فردی ،حاکمیت مصرف کننده و ماهیت محصول را دستکاری میکند به انجام رساند .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که رعایت اخالق برای تبلیغات محصوالت مضر کمتر از مصوالت غیرمضر بوده است.
مدل مفهومی تحقیق

شکل:2مدل تحقیق

فرضیات تحقیق
با توجه به مدل تحقیق فرضیه های تحقیق بصورت زیر بیان میگردند:
 )1ادراک اخالق تجاری بر پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛
 )2ادراک اخالق تجاری بر پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛
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)3
)4
)5
)6

ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛
ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛
پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛
پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه به اینکه برای سنجش فرضیات اطالعات یک بار جمع آوری شده
پژوهش حاضر از لحاظ افق زمانی مقطعی بوده که بدان بررسیهای مقطعی گویند .از نظر نوع داده ها کمی میباشد و از جهت
بررسی روابط بین متغیرها در میان تحقیقات پیمایشی-توصیفی است همچنین از جهت تعیین روابط بین متغیرها و کاربرد آن
در حوزه اجرایی است.روش نمونه گیری در تحقیق حاضر نمونه گیری خوشه ای بوده است.زمان اجرای تحقیق حاضر بهمن ماه
سال  1398بوده و جامعه ی آماری تحقیق حاضر مشتریان و یا مصرف کنندگان محصوالت برند ارگانیک ایران در شهر تهران
بودند که با توجه به جدول مورگان  384نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند و به وسیله ی پرسشنامه اطالعات الزم برای
آزمون فرضیات از آنها جمع آوری گردید و در پرسشنامه از مقیاس لیکرت پنج نقطه ای برای سنجش هر یک از مولفه ها
استفاده شده است.برای تست روابط بین متغیرهای مدل بدلیل درنظر گرفتن همزمان تاثیرات کلیه متغیرها از روش مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شده و جهت آزمون های آماری از نرم افزارهای  Lisrel8.8و  Spss20استفاده شده است.
جدول-1متغیرهای اصلی تحقیق و روایی و پایایی
متغیر

تعداد سواالت

منبع

پایایی کل 0/875

ادراک اخالق تجاری

 4سوال

فرل و همکاران ()2019

0/901

ادراک مسئولیت اجتماعی شرکت

 4سوال

فرل و همکاران ()2019

0/868

پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری

 3سوال

فرل و همکاران ()2019

0/842

پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی

 3سوال

فرل و همکاران ()2019

0/921

نگرش به برند

 3سوال

فرل و همکاران ()2019

0/892

تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که این ضریب  0/875بدست آمده که با توجه به این که
حداقل ضریب پایایی الزم در پرسشنامه های پژوهشی  0/7می باشد لذا می توان چنین نتیجه گیری کرد که پرسشنامه مورد
استفاده در این تحقیق از پایایی باالیی برخوردار می باشد؛ همچنین برای تک تک متغیرها نیز آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
محاسبه شده است که مقدار همگی باالتر از 0/7می باشند (جدول  )1و نشان از پایایی سواالت هر عامل دارد .جهت تخمین
اعتبار؛ پرسشنامه تحقیق در میان جمعی از خبرگان توزیع و سپس با استفاده از سنجش شاخص روایی محتوا و نسبت روایی
محتوا مورد بررسی و تایید قرار گرفت .در مطالعه حاضر برای سنجش اعتبار محتوا از  15ارزیاب استفاده شد؛ حداقل مقدار
قابل قبول سی وی آر با این تعداد ارزیاب بر اساس جدول الوشه  0/49و سی وی آی  0/79می باشد که مقدار  CVRبرای
تمام متغیرها باالی  0/49و مقدار  CVIباالی  0/79بوده است .پس از تحلیل پاسخ های خبرگان ،پرسشنامه نهایی تنظیم و
تایید گردید .همچنین برای سنجش روایی همگرا و روایی تشخصی از تحلیل عاملی در لیزرل استفاده گردید .مقدار کلیه
بارهای عاملی سواالت و همینطور میانگین واریانس استخراج شده هر مفهوم همانطور که در جدول  1آمده است بزرگتر از 0/5
بوده که نشان از وجود روایی همگرا است و هینطور میزان جذر AVEهر سازه در حالت تخمین استاندارد لیزرل (شکل )1
بیشتر از همبستگی میان سازه ها بوده که نشان از وجود روایی تشخصی دارد .همچنین میزان ارتباط هر متغیر با سازه مربوطه
بیش از ارتباط آن متغیر با دیگر سازه ها در تحلیل عاملی اکتشافی بوسیله نرم افزار اس پی اس اس بوده است که نشان از
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وجود روایی واگرا دارد .همچنین ضریب شاخص  0/900 KMOبدست آمده که نشان از کافی بودن تعداد نمونه برای تحلیل
عاملیست .به منظور بررسی پاسخ سواالت تحقیق از نظر معناداری آماری ،نخست توزیع نمرات به لحاظ نرمال بودن مورد
آزمون قرار گرفت  .برای بررسی نرمال بودن توزیع ها از آزمون اسمیرنف  -کولموگروف استفاده شد که با توجه به باالی0/05
بودن سطح معناداری خروجی کلیه متغیرهای پژوهش مشخص گردید که کلیه متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند(حبیب
پور،صفری.) 1388،در این پژوهش از روش مدل یابی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل برای تعیین برازندگی مدل
ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده ا ست که شاخص های برازش و نتایج مقایسه آن با مقادیر مجاز در جدول
زیر آمده است.
جدول:2شاخص های برازش مدل
نام شاخص

مقدار بدست آمده

حد مجاز

Χ2/df

2/77

کمتر از 3

GFI

0/91

باالتر از 0/9

AGFI

0/94

باالتر از 0/9

CFI

0/94

باالتر از 0/9

NFI

0/93

باالتر از 0/9

NNFI

0/90

باالتر از 0/9

RMSEA

0/041

کمتر از 0/1

با توجه به شاخص های ارائه شده در جدول باال می توان گفت که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.مدل نهایی
معادالت ساختاری تیز در دو حالت تخمین ضرایب و معناداری ضرایب در شکل های زیر ارائه شده است.

شکل:1مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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شکل:2مدل تحقیق در حالت معناداری

یافته های تحقیق
در این پژوهش به بررسی تاثیر ادراک اخالق تجاری و ادراک مسئولیت اجتماعی بر نگرش به برند ارگانیک ایران پرداخته
شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش در جدول زیر ارائه میگردد:
جدول:3ضرایت مسیر اثرات متغیرها و معنی داری پارامترهای برآورد شده
فرضیه

اثر متغیر

بر متغیر

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه آزمون

1

ادراک اخالق تجاری شرکت

پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری

0/96

7/51

تائید فرضیه

2

ادراک اخالق تجاری شرکت

پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی

0/01

0/08

عدم
فرضیه

3

ادراک
شرکت

مسئولیت

اجتماعی پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری

0/32

2/20

تائید فرضیه

4

ادراک
شرکت

مسئولیت

اجتماعی پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی

0/66

5/45

تائید فرضیه

5

پاسخ مشتری به رفتار اخالق نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران
تجاری

0/45

2/86

تائید فرضیه

6

پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران
اجتماعی شرکت

0/72

5/29

تائید فرضیه

تائید

 .1ادراک اخالق تجاری بر پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛
با توجه به مقدار  tمحاسبه شده که  7/51بدست آمده که از  1/96بزرگتر است میتوان فرضیه فوق را تایید کرد.با این تفاسیر
میتوان بیان نمود که ادراک اخالق تجاری میتواند بر رفتار اخالق تجاری انجمن تاثیر مثبت بگذارد.نتیجه حاصل با نتایجی که
فرل و همکاران بدست آوردند مطابقت دارد به عقیده ی آنها شرکتی که هم اخالق تجاری مثبت و هم مسئولت اجتماعی مثبت
داشته باشد روی روابط بلندمدت با مشتریان و ارتباط صادقانه و شفاف متمرکز خواهند بود.
 .2ادراک اخالق تجاری بر پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد ؛
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با توجه به مقدار  tمحاسبه شده که  0/08بدست آمده که از  1/96کوچکتر است نمیتوان فرضیه فوق را تایید کرد.با این
تفاسیر میتوان بیان نمود که ادراک اخالق تجاری بر پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی انجمن تاثیری ندارد.نتیجه ی
حاصل با نتایج فرل همکاران مطابقت دارد آنها اظهار داشتند مسیر بین انتظارات و رفتار مشتریل از مسئولیت اجتماعی شرکت
و درک رفتار تجاری پشتیبانی نمیشود و تاثیر معناداری ندارد.
 .3ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد ؛
با توجه به مقدار  tمحاسبه شده که 2/20بدست آمده که از  1/96بزرگتر است میتوان فرضیه فوق را تایید کرد.با این تفاسیر
میتوان بیان نمود که ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری انجمن تاثیر مثبت دارد.نتیجه حاصل با
نتایج فرل و همکاران مطابقت دارد به عقده ی آنها شرکتی که با سناریوی مثبتی از اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت
وجود دارد پس مسیر تاثیر ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری را پشتیبانی میکند و تاثیر
معناداری را به دنبال خواهد داشت .زمانی که انتظارات یا ادراک مشتری این است که یک شرکت اخالقیات تجاری باالیی را
حفظ کند پس درنتیجه در برداشت خود از آن شرکت پاسخ و رفتار مثبت نشان می دهند.
 .4ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد ؛
با توجه به مقدار  tمحاسبه شده که  5/45بدست آمده که از  1/96بزرگتر است میتوان فرضیه فوق را تایید کرد.با این تفاسیر
میتوان بیان نمود که ادراک مسئولیت اجتماعی بر پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی انجمن تاثیر مثبت دارد.نتیجه
حاصل با نتایج فرل و همکاران مطابقت دارد به عقده ی آنها انتظارات یا ادراکات مسئولیت اجتماعی مشتری تاثیر مثبت و
بیشتری روی رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت دارند هنگامی که رفتار کلی یک شرکت کامال مثبت باشد روی ادرک مسئولیت
اجتماعی آن شرکت تاثیر مثبتی دارد.
 .5پاسخ مشتری به رفتار اخالق تجاری بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛
با توجه به مقدار  tمحاسبه شده که  2/86بدست آمده که از  1/96بزرگتر است میتوان فرضیه فوق را تایید کرد.به نظر میرسد
که پاسخ مشتری بر رفتار اخالق تجاری بر نگرش به برند انجمن تاثیر مثبت دارد.نتیجه حاصل نتیجه حاصل با نتایج فرل و
همکاران مطابقت دارد به عقده ی آنها اگر مشتریان،اخالق تجاری یا اخالق کسب و کار یک شرکت را در هر سناریویی
استثنایی و خاص تصور کنند  ،به نوبه خود رفتار مطلوبی نسبت به نام تجاری از خود نشان می دهند ،به طور کلی پاسخ
مشتریان به رفتار اخالق کسب وکار تاثیر بیشتری بر نگرش به برند دارد.
 .6پاسخ مشتری به رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش به برند انجمن ارگانیک ایران تاثیر مثبت دارد؛
با توجه به مقدار  tمحاسبه شده که  5/29بدست آمده که از  1/96بزرگتر است میتوان فرضیه فوق را تایید کرد.با این تفاسیر
میتوان بیان نمود که پاسخ مشتری بر رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش به برند انجمن تاثیر مثبت دارد.نتیجه حاصل
با نتایج فرل و همکاران مطابقت دارد به عقده ی آنها اگر مشتریان،مسئولیت اجتماعی شرکت یک شرکت را در هر سناریویی
استثنایی و خاص تصور کنند  ،به نوبه خود رفتار مطلوبی نسبت به نام تجاری از خود نشان می دهند.
نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به تحقیق صورت گرفته نتیجه گیری میشود که برای انجمن ارگانیک ایران ارزنده است که عوامل موثر بر نگرش برند
را مورد تحلیل قرار دهد .هر یک از عوامل ادراک مسئولیت اجتماعی و ادراک اخالق تجاری اثر مثبتی بر پاسخ مشتری دارند
که پاسخ مشتری نیز میتوانند در نگرش برند انجمن ارگانیک ایران موثر باشند .انجمن ارگانیک ایران باید بتوانند حیطه
وسیعی از تصمیم هایی را که باعث نگرش مثبت به برند می شود را با توجه به اهمیت آن شناسایی و اتخاذ تصمیم نماید که در
این تحقیق به اخالق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت پرداخته شد .
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بر اساس این پژوهش مشخص شد ادراک مسئولیت اجتماعی و ادراک اخالق تجاری اثر مثبتی بر پاسخ مشتری دارند که پاسخ
مشتری نیز میتوانند در نگرش برند انجمن ارگانیک ایران موثر باشند .مسئولیت اجتماعی شرکتها واژهای وسیع و گسترده
است و به طور کلی به تالشهای یک شرکت برای افزایش موقعیت و جایگاه خود در جامعه اطالق میشود .همان طور که
تقریبا تمامی بازاریابان و صاحبان کسب و کار میدانند ،ممکن است سالها طول بکشد تا یک برند یا شرکت بتواند به شهرت و
محبوبیت میان مردم دست یابد ،اما تنها چند دقیقه و چند حرکت نابجا کافیست تا پیشینه و محبوبیتش را از دست بدهد.
تالشهایی که شرکتها در حوزه مسئولیت اجتماعی خود انجام میدهند ،طیف و گستره وسیعی دارد و از سرمایه گذاریهای
مادی بر روی یک برند تا سیاستها و تاکتیکهای ارتباط دوستانه با مشتری را دربر میگیرد .نکته قابل تامل اینست که
مسئولیت اجتماعی شرکتها تنها مختص وظایف شرکتها در قبال سهامداران خود نمیباشد و وظایف شرکت در قبال
کارمندان و مشتریان وحتی محیط زیست را شامل میشود .همچنین در دنیای امروز توجه به مسائل اخالقی در تجارت و به
طورکلی در اقتصاد بین المللی ،اهمیت خارق العاده ای کسب کرده است  .تحقیقات آتی باید روی تعدیلکنندههایی متمرکز
شوند که می توانند قدرت رابطه بین انتظارات اخالق کسبوکار و مسئولیت اجتماعی مرتبط با نگرش برند را توضیح دهن.
وفاداری ،اعتماد ،و تجربه از یک برند چگونه بر پاسخ مشتریان به رفتار اخالقی تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر
میگذارد؟ مطالعه ی این دو حوزه در ارتباط با نگرش مشتریان به برندهای مختلف میتواند جهت گیری تحقیقات دانشگاهی و
تمرکز مدیریتی را گسترش داده و تغییر دهند .فرصت برای گسترش بینشها و دانش در این موضوع مهم و ضروری است .
همچنین پیشنهادات کاربردی برای انجمن ارگانیک ایران به شرح زیر ارائه میگردد:
 با رعایت اخالق تجاری میتواند تمایل به خرید محصوالت را در مشتریان افزایش دهد؛
 با عملکردی شفاف،مشارکت در حل مسائل اجتماعی و در نظرگرفتن منافع کلیه ذینفعان میتواند مشتریان را به
خرید مجدد تشویق نماید.
 با ارائه ی کمک ه ای خیرخواهانه،ایجاد تمهیدات مناسب و ارائه ی اطالعات صحیح به مشتریان،احساسات آنها نسبت
به انجمن مطلوب تر میگردد و نگرش مثبتی نسبت به انجمن در آنها پدید می آید.
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