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 طریق از برند نگرش بر تجاری اخالق و شرکت اجتماعی مسئولیت از انتظارات تاثیر بررسی

برند تجاری اخالق به پاسخ و اجتماعی مسئولیت رفتار به پاسخ میانجی متغیرهای  
  دکتر احسان احد مطلقی

  نور پیام دانشگاه هیات علمیضو ع

  طالشی علی

  نور پیام دانشگاه ارشد کارشناس

 چکیده

 و اجتماعی مسئولیت رفتار به پاسخ میانجی متغیرهای طریق از برند نگرش بر تجاری اخالق و شرکت اجتماعی مسئولیت از انتظارات تاثیر بررسی: هدف

 .برند تجاری اخالق به پاسخ

 مطالعه مورد ساده تصادفی گیری نمونه روش به ها آن از( نفر 052)تعدادی که هستند( نامحدود)شهر بانک شعب تحقیق این آماری جامعه: تحقیق روش

 طریق از پژوهش های داده تحلیل و تجزیه گرفت، قرار بررسی مورد عاملی تحلیل طریق از سازه روایی و بوده پرسشنامه ها داده آوری جمع ابزار. گرفت قرار

  .شد انجام Pls 0 وSpss  02افزار نرم از استفاده با ساختاری معادالت مدلسازی

 مسئولیت رفتار به پاسخ طریق از اجتماعی مسئولیت از انتظارات که طوری به. شدند تایید محقق فرضیات تمامی که داد نشان تحقیق این های یافته: یافته

 به پاسخ طریق از تجاری اخالق از انتظارات برند، نگرش بر تجاری اخالق رفتار به پاسخ طریق از اجتماعی مسئولیت از انتظارات برند، نگرش بر اجتماعی

 بر اجتماعی مسئولیت رفتار به پاسخ برند، نگرش بر تجاری اخالق رفتار به پاسخ طریق از تجاری اخالق از انتظارات برند، نگرش بر اجتماعی مسئولیت رفتار

 .دارد تاثیر برند نگرش بر تجاری اخالق رفتار به پاسخ و برند نگرش

 در گردد می پیشنهاد آنان تقویت جهت و بوده قبول قابل تحقیق متغیرهای که رسید توان می نتیجه این به پژوهش های یافته به توجه با بنابراین: نتایج

 جذب خدمات، بهتر چه هر معرفی جهت در سعی رسانی اطالع پایگاه یک ایجاد با...  و تویتر و فیسبوك تلگرام، اینستاگرام، مثل مجازی و اینترنتی صفحات

  .نمایند مشتریان

  برند تجاری اخالق به پاسخ/ اجتماعی مسئولیت رفتار به پاسخ/ برند نگرش/ تجاری اخالق/ شرکت اجتماعی مسئولیت از انتظارات: کلیدی واژگان

 مقدمه. 1

انواع مختلف برند ها و  (.0212، 1)کومار و رینارتزبرند مهم است یو برند  در درك نگرش ها یمشتر نیدر روابط ب یاجتماع تیو مسئول اتیاخالق نیرابطه ب

مصرف کنندگان از  فیتعر یگدر مورد چگون نیشیپ قاتیتحق جیاغلب نتا (.0222، 0)هاتارچاریا و سنارتباط دارد مشتری –ت شرک تیهو نییروابط برند با تع

شرکت  یاجتماع تیو مرتبط با مسئول "خوب کارکرد و عمل"متناقض و ناقص است. اخالق اغلب به عنوان  شرکت یاجتماع تیکسب و کار و مسئول اتیاخالق

نگرش متفاوتی نسبت به اخالق مفهوم، این دو  ارزیابیها برای  (. عالوه بر این، پژوهشگران به خصوص در توسعه مقیاس022۲، و کارولوارتز شود )ش تعریف می

(، در 0210، برانککنند ) شرکت را با هم ترکیب می یاجتماع تیکننده، اخالق تجاری و مسئول شرکت دارند. اکثر تحقیقات مصرف یاجتماع تیتجاری و مسئول

شرکت  یاجتماع تیهای اخالقی شخصی را در مورد رفتار شرکت در رابطه با اخالق تجاری و مسئول کننده معموالً دیدگاه های اخالقی مصرف حالی که مقیاس

 (.0225، ویتل و مونسیکنند ) می ارزیابی

و ه مسولیت اجتماعی شرکت و اخالق تجاری و مدیریت سهام )شوارتز در رقابت برتری داشته باشند از جمل متعددی های تکمیلی چارچوبکه  رسد به نظر می

(. بنابراین، 1۱۱۱است )کارول،  اخالق تجاری تعریف شده نظریه(. مسئولیت اجتماعی به عنوان عملکرد اجتماعی شرکتی، نظریه سهام دار و حتی 022۲، کارول

های فلسفی مربوط به تصمیمات  کند. اخالق تجاری اغلب به نظریه ترکیب می با هم شرکت را یاجتماع تیجامعه دانشگاهی اغلب مفاهیم اخالق تجاری و مسئول

 (.1۱۲5اند)لوییس،  اغلب قوانین، استانداردها و اصول اخالقی برای اخالق تجاری ذکر شدهبررسی تعاریف نشان داد که  شود. صحیح یا نادرست محدود می

اند. مطالعات نشان  ی مانند پایداری, تجارت منصفانه, یا کمک به بهبود رفاه مشتری مورد بررسی قرار گرفتهبرندهای اخالقی از دیدگاه مسئولیت اجتماع

مطالعات به طور خاص  ،(. عالوه بر این0210 مک دونل و االرد،وایت,  ;0212 وایت و شنگ،, پلوزاکنند ) های اخالقی استفاده می است که برندها از ویژگی داده

اند. با این حال, تحقیقات به روشنی تفاوت بین اخالق  قرار داده مورد توجه( 0210 سو،برند )ارزش ویژه شرکت را بر شهرت شرکت و  یاجتماع تیاثرات مسئول

 .اند شرکت را مشخص نکرده یاجتماع تیتجاری و مسئول

های توصیفی و یا  ارزیابی کرد. دیدگاهتوصیفی و  هنجاریدیدگاه از   ( و مسئولیت اجتماعی را میتوان0212، فرل و کریتیدن، کریتیدن، فرلاخالق تجاری )

دهند که چه چیزی  توضیح می اصولی یا هنجاریهای  (. دیدگاه1۱۱1کنند )هانت،  بینی می و / یا پیش کنند تشریح میدهند،  توضیح می یک پدیده را مثبت
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گیری  ها و هنجارهای تصمیم وکار از دیدگاه هنجاری به اصول، ارزش (. اخالق کسب0211، کندیلکزنیاك و باید در ارزیابی و بهبود اخالق وجود داشته باشد )

اشاره دارد و به طور  یهای انطباق و سیستم یاستانداردهای رفتار مقررات ووکار در یک سازمان به  سازمانی مرتبط است. از دیدگاه توصیفی، اصول اخالقی کسب

گیری اخالقی معموالً با تصمیمات سازمانی داخلی افراد یا  توانند توسط مشتریان قضاوت شوند. بنابراین تصمیم می شود که معمول به تصمیماتی مربوط می

 تاثیر قرار دهند. توانند سهامداران داخلی و سهامداران خارجی را تحت واحدهای اجتماعی در رابطه با رفتار مناسب مرتبط است. این تصمیمات می

های اقتصادی, قانونی, اخالقی و بشردوستانه متمرکز است )کارول,  انجام مسئولیت مربوط بهها و اصول  از دیدگاه هنجاری روی ارزش شرکت یاجتماع تیمسئول

یت کننده, حاکم از قبیل مسایل اجتماعی, پایداری, حفاظت از مصرف مختلفی های مفاهیم شرکت مرتبط با ارزیابی یاجتماع تی(. بنابراین, مسایل مسئول1۱۱1

توانند از طریق قوانین و مقررات به رسمیت  (. از دیدگاه توصیفی, مسایل مسئولیت اجتماعی می0212, فردریش و فرل فرل،هستند)مقررات و  شرکتی, قانون

تاثیر مثبت یا منفی بر کرد. بنابراین, مسئولیت اجتماعی با  ارزیابیاز دیدگاه توصیفی   توان شرکت را می یاجتماع تیهای مسئول شناخته شوند. فعالیت

شرکت و هم نتایج  یاجتماع تیتوانند تصمیماتی در مورد نحوه برخورد با سهامداران اتخاذ کنند که هم مسئول سهامداران مرتبط است. رهبران سازمانی می

شرکت  یاجتماع تیچگونه اخالق تجاری و مسئول کنیم که . در این تحقیق ما تفاوت بین این دو مفهوم را براساس این تعریف میدر پی داشته باشداخالقی را 

ساختار و تصمیمات برای توسعه  ،شرکت یاجتماع تی. ما از آثار اخالق تجاری و مشاهدات مسئولشود می های برند مربوط )درك شده توسط مشتریان( به نگرش

 بنابراین. کارکنان بانک شهر و در محدوده استان تهران بسنجیم در را مساله این تا هستیم این بدنبال پژوهش این در کنیم. خود استفاده می یرویکرد تحقیق

انتظارات از مسئولیت اجتماعی شرکت و اخالق حرفه ای بر نگرش برند از طریق متغیرهای میانجی  :از عبارتست شود؛ می مطرح پژوهش این در که سوالی

 دارد؟ تاثیری چه پاسخ به رفتار مسئولیت اجتماعی و پاسخ به اخالق حرفه ای برند

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 ،زیست محیط احساس مسئولیت در قبال از قبیل مفاهیمی ،کنند. برای مثال های مسئولیت اجتماعی ارزیابی می تصویر برند اخالقی را با استفاده از شاخص

د. این ناهماهنگی در بسیاری از مطالعات معمول هستند که اخالق گیرن برند و ایجاد مشاغل جدید مورد استفاده قرار می مسئولیت اجتماعی ،برای رفاه جامعه

است که بین اخالق  شرایطیدهنده تالش اولیه برای ارزیابی  . این تحقیق نشانگیرند در نظر میها  را به عنوان یکی از آنمسئولیت اجتماعی شرکت تجاری و 

مسئولیت اجتماعی تحقیقات کمی بر روی رفتار سازمانی، اخالق تجاری و  وجود دارد. های برند تفاوت طبق نگرشمسئولیت اجتماعی شرکت کار و  و  کسب

، مارك تجاری و رفتار مسئولیت اجتماعی شرکتوکار،  به بررسی رابطه بین اخالق کسب مبرمی بنابراین، نیاز. است از دیدگاه مشتری متمرکز بوده شرکت

گیری و رفتار سازمان تمرکز خواهیم کرد. با بررسی این  مربوط به تصمیم مسئولیت اجتماعی شرکتالقی و سازمانی وجود دارد. به طور خاص، ما بر مسائل اخ

درك  منجر به ، رفتار اخالقی(،مسئولیت اجتماعی شرکت)چگونه باشدیک شرکت  عملکرد رویکرد توصیفی به انتظارات عمومی مشتری نسبت به اینکه

 (.0222لمان، کلر و )شود میشود،  می که شرکت درگیر رفتار مثبت یا منفی میتری از نگرش نسبت به برند، هنگا عمیق

های برند است. چهار سناریو رفتارهای شرکت مختلف را  در تعیین نگرش مسئولیت اجتماعی شرکتهدف این تحقیق تعیین اهمیت نسبی اخالق تجاری و 

مسئولیت اجتماعی  (2، )کار منفی و مسئولیت اجتماعی مثبت و  اخالق کسب (0، )منفیتماعی کار منفی و مسئولیت اج و  ( اخالق کسب1کنند که ) می ارزیابی

منحصر به فرد به طور جمعی هم  روشکنند. این  گیری می ( اخالق تجاری مثبت و مسئولیت اجتماعی منفی را اندازه۴وکار مثبت، و ) مثبت و اخالق کسب

 ارزیابی شود. ساختارتواند نسبت به هر دو  های برند می کند که در آن نگرش را بررسی می و هم اخالقیات تجاری مسئولیت اجتماعی شرکت

 پیشینه تحقیق

 خارجی

 (در تحقیقی با عنوان 0202جی اون و همکاران )به این نتیجه رسیدند  انداز پس خدمات صنعت در انیمشتر یرفتارها و شرکت یاجتماع تیمسئول درك

 از یمیمستق ریتأث چیه وجود، نیا با. دارد خود یتجار مارك با ارتباط و برند نگرش بر یدار یمعن ریتأث شرکت یاجتماع تیلمسئو که داد نشان جینتاکه 

 با برند حیترج و شرکت یاجتماع تیمسئول نیب یگر واسطه اثرات که یحال در است، نشده مشخص یمشتر برند حیترج بر شرکت یاجتماع تیمسئول

 . شد داده صیتشخ مارك خود اطارتب و برند به نگرش

 برند بر کیفیت خدمات مورد انتظار در صنعت توریسم پرداختند. آنها در پژوهش خود به این  به مشتریان نگرشبه تأثیر مثبت (021۲)2برچ و آسترمن

بنابراین میتوان  .از برند شناختی نداشتند یورو بیشتر از کسانی بود که ۴2هایی که از برندها آگاهی داشتند  نتیجه رسیدند که میانگین مخارج توریست

 . است تأثیرگذار خرید برای سه تصمیم گیرینتیجه گرفت که شناخت برند در پرو

  بُعدی به رفتار  دیدگاه چند :ت خریدالکننده و تمای شده، کشش مصرف نگرش برند جهانی، ارزش ادراك"(در تحقیقی با عنوان 0212)نسیم و همکاران

میزان تأثیر نگرش جهانی به برند را بر تمایل  (کارکردی، اجتماعی و احساسی)شده  رزش ادراكبه این نتیجه رسیدند که ا "برند جهانیکننده و  مصرف

 .کند به خرید تعدیل می

 بررسی خود را روی نمونه (محتوای اطالعاتی ارزش گذاری های مطرح شده برای برند شرکت ها را مورد آزمون قرار داده اند. آنها 0212)۴آکر و جاکوبسان

انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که تغییر ارزش مطرح شده توسط شرکت ها برای برند شرکت  0212تا  0210ای از شرکتهای مطرح در سال های 

 وای اطالعاتی است.ها با بازده سهام آنها ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، استنباط نموده اند که ارزیابی برند شرکت ها دارای محت
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 مؤسسات به نسبت مشتری ییشناسا بر شرکت یاجتماع تیمسئول محور مشتری های تیفعال که دادند نشان(0215) ویدلباسک کوئزیرودر و پرز 

 ابعاد. گذارد یم ریتأث مداوم و مثبت طور به انداز پس و تجاری های بانک نمونه در مجدد دیخر رفتارهای و گرانید به هیتوص مشتری، تیرضا بانکداری،

 طور به انداز پس های بانک نمونه در مشتری های پاسخ بر و هستند کارمندگرا و گرا یاجتماع تهای یفعال به مربوط شرکت یاجتماع تیمسئول ریتصو

  .گذارند یم ریتأث مثبت

 آنها بیان میکنند که ارزش بازار سهام یک شرکت بیانگر کل  ( رابطه میان ارزش برند و ارزش شرکت را مورد آزمون قرار داده اند.0215)5کریک و همکاران

ی هر کل ارزشی است که سهامداران آن شرکت برای درآمد حال و آتی شرکت قائل هستند و این ارزش در برگیرنده دارایی های مشهود و نامشهود، یعن

م با ارزش بازار سهام است. بررسی های انجام شده در پژوهش آنها دو دارایی است. بنابراین، آنها فرض نموده اند که برند شرکت داری ارتباط مستقی

 فرضیه مطرح شده را تأیید نموده است.

 به این نتیجه رسیدند که تناسب خود، نگرش به برند و وفاداری به برند: مطالعه درباره برندهای لوکس( در تحقیقی با عنوان 0210) 2فنگ لیو و همکاران 

 .زیادی بر نگرش به برند و وفاداری به برند دارد تناسب شخصیت برند، تأثیر

 داخلی

 یها یاستراتژ ریتاث یهدف از پژوهش حاضر بررس پرداخته است. برند بر عملکرد برند یدوسوتوان یها یاستراتژ ریتاث یبررس( به 12۱۲خلیلیان ) ●

 بر عملکرد یو بهره بردار یاکتشاف یاستراتژ ریتاث یعنیمطرح شده  هیدو فرض دهد که از یپژوهش نشان م جیبرند بر عملکرد برند است. نتا یدوسوتوان

 قرار گرفتند. دییبرند هر دو مورد تا

 نشان پژوهش نیا جینتا. دادند انجام  ها شرکت یمال عملکرد با یاجتماع رییپذ تیمسئول نیب رابطه یبررس عنوان با یقیتحق ،(12۱2)همکاران و صنوبر ●

 سکیر و اندازه نیب ن،یهمچن. ندارد وجود ای رابطه ،یمال عملکرد ریمتغ با آن پنجگانه ابعاد از کی هر و یاجتماع رییپذ تیمسئول ریمتغ نیب که داد

 .دارد وجود داری یمعن و مثبت رابطه یمال عملکرد با سازمان

ر داده اند. در این تحقیق عالوه بر نقد و ارزیابی مدل را مورد بررسی قرا« برند به دیگران معرفی»(، عوامل تاثیرگذار بر روی 12۱2نیکوکار و همکاران ) ●

ارائه شده است و در آخر با ارائه یک ترازنامه و فرمول عددی، مدلی ریاضی معرفی شده، جهت تعیین ارزش  برندهای پیشین، مدل جدیدی برای محاسبه 

 تقریبی برند در یک شرکت نمونه، پیاده سازی شده است.

 کننده از برند و نیات رفتاری پس از خرید پذیری مصرف کننده با برند، هویت همخوانی شخصیت مصرف( در تحقیقی با عنوان 12۱۴)آقازاده و همکاران  ●

 .یابد با افزایش میزان تناسب خودپنداره، احساس هویت مشترك با برند افزایش میبه این نتیجه رسیدند که 

شناخت رده محصول و تمایز میان برندهای موجود در یک رده محصول و تعامل آنها در پذیرش  (، به بررسی تاثیر میزان12۱۴امیرشاهی و همکاران ) ●

که دو عامل  تعمیم برند پرداخته اند. شیوه تجزیه و تحلیل های آماری این پژوهش، طرح های تکراری، آنوا و آنکوا است. نتایج این تحقیق نشان می دهد

 م برند محصوالت کاالیی )با درگیری کم( و خدماتی )با درگیری زیاد( ساخت خارج ایران اثرگذار بوده است.مذکور و تعامل آنها تنها در پذیرش تعمی

همخوانی  به این نتیجه رسیدند که همخوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیرهای( در تحقیقی با عنوان 12۱1)عزیزی و جمالی کاپک  ●

 .ت معنادار داردشخصیت بر حس تعلق به برند اثر مثب

( به بررسی تاثیر آشنایی با برند و نوع محصول بر پاسخ های مشتری در بازاریابی خیرخواهانه پرداخته اند. نتایج به دست 12۱2حدادی نیا و همکاران ) ●

ریابی خیرخواهانه تاثیر بگذارد. در این آمده نشان داد که چگونه اثر متقابل آشنایی با برند و نوع محصول می تواند بر پاسخ های مشتری به تبلیغات بازا

 پژوهش ثابت شده که نوع محصول و آشنایی با برند بر پاسخ مصرف کننده تاثیرگذار است. 

 فرضیات تحقیق 

H1: مسئولیت اجتماعی بر نگرش برند تاثیر مثبت دارد.  رفتارپاسخ به  مسئولیت اجتماعی از طریق از اتانتظار 

H0: اخالق تجاری بر نگرش برند تاثیر مثبت دارد. رفتارپاسخ به  اجتماعی از طریق مسئولیت از اتانتظار 

H2: مسئولیت اجتماعی بر نگرش برند تاثیر مثبت دارد. رفتارپاسخ به  اخالق تجاری از طریق از اتانتظار 

H۴: ارد.اخالق تجاری بر نگرش برند تاثیر مثبت د رفتارپاسخ به  اخالق تجاری از طریق از اتانتظار 

H5:  مسئولیت اجتماعی بر نگرش برند تاثیر مثبت دارد. رفتارپاسخ به 

H2:  اخالق تجاری بر نگرش برند تاثیر مثبت دارد. رفتارپاسخ به 
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 (021۲و همکاران ،  2مدل مفهومی)فیریل :1-1شکل

 روش تحقیق -1
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که . گردآوری اطالعات، تحقیقی توصیفی استپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه 

پژوهشگران غالباً توانایی اجرای  هستند. (052) تهران استان شهر بانک کارکنان جامعه آماری این تحقیق ..محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد

 بانک کارکناننمونه آماری این پژوهش، تعدادی از امعه را ندارند. به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود می کنند. پژوهش به کل اعضای ج

نفر تخمین  151است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران جامعه محدود،  تهران استان شهر

 برای جمع آوری اطالعات، عالوه اینکه از منابع متعددی می توان استفاده نمود، روش های مختلفی نیز وجود دارد که با توجه به نوع و هدفه شده است. زد

عات کتابخانه تحقیق، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه آماری انتخاب می شوند. بطور کلی در این پژوهش روش های جمع آوری اطالعات شامل: مطال

مقاالت، کتاب  ای و تحقیقات میدانی می باشد. در این پژوهش جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای،

عات برای تجزیه وتحلیل از پرسشنامه های مورد نیاز و شبکه جهانی اطالعات)اینترنت( استفاده شده است. در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطال

ر کارآمدتری به دست استفاده گردیده است. پرسشنامه ابزار کارآمدتری برای گردآوری اطالعات به شمار می رود، زیرا اطالعات از نظر وقت، نیرو و هزینه به طو

انتظارات کلی مسئولیت استفاده گردید. این پرسشنامه به سنجش ( 021۲فریل و همکاران)گویه ای و استاندارد  00برای این تحقیق از پرسشنامه می آید. 

 به پاسخ (،15-12سوال) 2با  ها شرکت یاجتماع تیمسئول رفتار به پاسخ (،10-2سوال) 2با انتظارات کلی اخالق تجاری  (،2-1سوال) 2با اجتماعی شرکت ها 

 پرداخته است.  (00-1۱سوال) ۴با  برند نگرش، و (1۲-12سوال) 2با ی تجار اخالق رفتار

 تحلیل استنباطی

اینگونه یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیر است، زیرا ماهیت 

تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل علی یا معادالت ساختاری، یکی از موضوعات چند متغیره بوده و نمیتوان آنها را با شیوه دو متغیری حل نمود. تجزیه و 

بر تئوری  اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختارهای دادهای پیچیده است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی

ریاضی و آماری پیچیده ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که  تأثیرات همزمان متغیرها را بر هم نشان می دهد. این روش ترکیب

ملی تأییدی و در یک سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پدیده های پیچیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مدل معادالت ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عا

ه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سؤاالت پرسشنامه با سازه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت ساختاری تحلیل مسیر تقسیم می شود. در قسمت انداز

 ارتباط عامل های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند.  

سپس ارتباط سازه ها یا به عبارتی ارتباط بین متغیرهای در روش تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری ابتدا ارتباط هر شاخص با سازه خود مشخص می گردد 

 مکنون بررسی می شود. 

( و روایی واگرا )روش فورنر الرکر( استفاده می  AVEبرای سنجش روایی از دو آزمون روایی همگرا )متوسط واریانس استخراج شده Smart PLS 0افزار نرم

افزار پس بررسی مدل در سطح اندازه گیری آن  کند. این نرم ی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده میکند و نیز برای سنجش پایایی از سه آزمون بار عامل
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Rرا در سطح ساختار مورد بررسی قرار می دهد از آزمون های این سطح میتوان به 
برده در ادامه مورد استفاده  اشاره کرد. هر کدام از آزمون های نام GOFو   0

 ت.قرار خواهد گرف

 پایایی پژوهش -2

( بخش مدل 2( بخش معادالت ساختاری0( بخش معادالت اندازه گیری1، برای برازش مدل های معادالت ساختاری سه قسمت بررسی می شود:PLSدر روش 

اخص نیز توسط سه معیار مورد پایایی ششود: پایایی شاخص، روایی همگرا، روایی واگرا. گیری سه مورد استفاده میبرای بررسی برازش معادالت اندازه کلی.

برای محاسبه ضرایب بارهای عاملی، مدل کلی حاوی تمامی سازه ها و سواالت  .۲سنجش واقع می گردد: ضرایب بارهای عاملی؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

بنابراین با حذف این سوال مدل مجددا اجرا شد.  .اشدبکمتر می 2/2از  سواالتتعدادی ضرایب بارهای عاملی اجرا شد که مشخص شد  plsنرم افزار درپژوهش 

 دیگر نیازی به حذف سواالت نیست. سازند کهشدند و تایید می 2/2با اجرای دوباره مدل تمامی سواالت دارای ضرایب باالی 

 
 ضرایب کلی بارهای عاملی قبل از حذف سواالت: 1-۴نمودار 
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 بار عاملی ردیف متغیر

 2۴2/2 1 کلی مسئولیت اجتماعی شرکت ها انتظارات

0 5۲۴/2 

2 2۲1/2 

۴ 01۲/2 

5 2۲0/2 

2 255/2 

 5۲2/2 1 انتظارات کلی اخالق تجاری

0 2۱0/2 

2 15۱/2 

۴ 222/2 

5 2۲2/2 

2 22۱/2 

 222/2 1 پاسخ به رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت ها

0 2۴2/2 

2 252/2 

 552/2 1 ق تجاریپاسخ به رفتار اخال

0 ۲۲۲/2 

2 2۱۴/2- 

 ۲22/2 1 برند نگرش

0 255/2 

2 ۴22/2 

۴ 02۲/2 
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 ضرایب کلی بارهای عاملی بعد از حذف سواالت: 0-۴نمودار 

AVE: مقدار مالك برای سطح قبولی معیار روایی همگرا
. مقادیر مربوط به (Magner et al.,1۱۱2)می باشد  ۴/2)میانگین واریانس استخراج شده(،  ۱

AVE  آمده است. همانطور که از این جدول مشخص می باشد، تمامی مقادیر  0-۴جدولهر سازه درAVE  بیشتر می باشند که این موضوع روایی  ۴/2از

 رای مناسب مدل را تایید می سازد.همگ

 : نتایج میانگین واریانس استخراج شده متغیرها جهت بررسی روایی همگرا۴-۴جدول

 AVE متغیر

 58/0 انتظارات کلی مسئولیت اجتماعی شرکت ها

 58/0 انتظارات کلی اخالق تجاری

 55/0 پاسخ به رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت ها

 39/0 پاسخ به رفتار اخالق تجاری

 38/0 نگرش به برند
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برای هر سازه  AVEوقتی در سطح قابل قبول است که میزان جذر  ، میزان همبستگی یک سازه با شاخص هایش را نشان می دهد. روایی واگراروایی واگرا

  زه و سازه های دیگر در مدل باشد.بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سا

 ها و ضرایب همبستگی سازه AVE: ماتریس مقایسه جذر 5-۴جدول

 1 2 9 4 8 

     ۲5/2 (انتظارات کلی مسئولیت اجتماعی شرکت ها1

    ۲2/2 ۲۴/2 خالق تجاری(انتظارات کلی ا2

   ۲۲/2 21/2 5۱/2 (پاسخ به رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت ها9

  ۱2/2 ۲۴/2 ۲2/2 ۲۴/2 (پاسخ به رفتار اخالق تجاری4

 ۱۴/2 ۲۴/2 ۲۲/2 21/2 5۱/2 (نگرش به برند8

 

صلی( از ضرایب همبستگی آن سازه با سازه های دیگر )مقادیر هر سازه )مقادیر قطر ا AVEباشد، مقادیر  ( مشخص می۴همانگونه که از ماتریس باال )جدول

 باشد. هم سطر و هم ستون( بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابل قبول بودن روایی واگرای سازه ها می

Rو روش  tبرای بررسی برازش بخش مدل ساختاری از دو روش مشخص کردن ضرایب معناداری 
 استفاده می شود. 0

است. در صورتی که مقدار این اعداد از  tابتدایی ترین معیار برای سنجش رابطه بین سازه ها در مدل )بخش ساختاری(، اعداد معناداری : t داریضریب معنا

 نیهمچن. شدند دییتا تحقیق فرضیات تمام پژوهش، مدل دربیشتر شود، نشان از صحت رابطه بین سازه ها و در نتیجه تایید فرضیه های پژوهش است.  ۱2/1

 .شد دییتا یساختار مدل برازش
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 : آزمون تی فرضیات2-۴نمودار

Rمعیار 
R: دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش، معیار  2

است. این معیار نشان از تاثیری دارد که یک متغیر مستقل )برونزا( بر یک متغیر  0

را به عنوان مقدار  22/2و  22/2، 1۱/2( سه مقدار 1۱۱۲یشتر باشد نشان از برازش بهتر مدل است. چین )وابسته )درونزا( می گذارد. هرچه مقدار این معیار ب

R مالك برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی
Rمعرفی می کند. مقدار  0

شده است که این امر نشان از  2۴/2و  0۱/2برای متغیر درونزای اصلی مدل، به میزان  0

 پژوهش دارد.برازش مناسب مدل ساختاری 

( 022۴) 12رود که توسط تننهاوس و همکاران ( برای ارزیابی مدل کلی به کار میGOFمعیار نیکویی برازش )( GOF) معیار نیکویی برازش

 شود: پیشنهاد شده است. این معیار به صورت زیر محاسبه می
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برای  GOFقوی برای نیکویی برازش مدل کلی پیشنهاد شده است. مقدار به ترتیب به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و  22/2و  05/2، 21/2مقادیر 

 به دست آمد که حاکی از برازش کلی قوی مدل است. ۴1/2و  22/2مدل پژوهش برابر با 

  نتایج و تحلیل فرضیات -9

 مورد در قیتحق. دارند شرکت یاجتماع تیئولمس و وکار کسب اخالق رابطه درباره یمتفاوت یها دگاهید مختلف پژوهشگران و محققان که دارد وجود یشواهد

. کند یم فراهم را شرکت یاجتماع تیمسئول و یتجار اخالق از یفیتوص درك و مهم نشیب عمل در کنند، یم اجرا را ساختارها نیا یا حرفه افراد چگونه که نیا

 کی بافت در شرکت یاجتماع تیمسئول یها تیفعال و یتجار اخالق ركد یبرا که دهد یم هیارا را ییها نشیب ،یعمل ینظر یها دگاهید مجموعه از استفاده

 ریغ روابط فقط عمل در شرکت یاجتماع تیمسئول و یتجار اخالق که شد مشخص ارشد رانیمد با ییها مصاحبه از استفاده با. هستند مهم یتجار سازمان

 دانند، یم مرتبط و مشابه را شرکت یاجتماع تیمسئول و یتجار اخالق که ژوهشگرانپ از یاریبس مطالعات با سهیمقا در نیا. دارند یمتفاوت یمعنا و یرسم

 :شود یم پرداخته اتیفرض یبررس به ادامه در. ندارد مطابقت

 .دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یاجتماع تیمسئول رفتار به پاسخ قیطر از یاجتماع تیمسئول از انتظارات: 1هیفرض

 از یاجتماع تیمسئول از انتظاراتمی باشد. بنابراین  ۱2/1تر از  بیششد چرا که ضریب آن  تاییدشد،  21۱/15آن برابر با  tنکه آماره به دلیل ایدر این فرضیه 

 یج قاتیتحق با هیفرض نیا پژوهش جینتامی گردد.  تایید، و در نتیجه فرضیه پژوهشگر دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یاجتماع تیمسئول رفتار به پاسخ قیطر

 .دارد ییهمراستا (12۱2)همکاران و صنوبرو ( 0202)همکاران و اون

 .دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یتجار اخالق رفتار به پاسخ قیطر از یاجتماع تیمسئول از انتظارات: 2 هیفرض

 از یاجتماع تیمسئول از انتظاراتمی باشد. بنابراین  ۱2/1از  تر بیششد چرا که ضریب آن  تاییدشد،  22۴/۱آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

برچ و  قاتیتحق با هیفرض نیا پژوهش جینتامی گردد.  تایید، و در نتیجه فرضیه پژوهشگر دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یتجار اخالق رفتار به پاسخ قیطر

 .دارد ییهمراستا( 12۱۲خلیلیان )و ( 021۲) آسترمن

 .دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یاجتماع تیمسئول رفتار به پاسخ قیطر از یتجار اخالق از تظاراتان: 9 هیفرض

 قیطر از یتجار اخالق از انتظاراتمی باشد. بنابراین  ۱2/1تر از  بیششد چرا که ضریب آن  تاییدشد،  552/2آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

نسیم و نتایج پژوهش این فرضیه با تحقیقات می گردد.  تایید، و در نتیجه فرضیه پژوهشگر دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یاجتماع تیمسئول رفتار به پاسخ

 همراستایی دارد. (0212آکر و جاکوبسان )و ( 0212)همکاران 

 .دارد مثبت ریثتا برند نگرش بر یتجار اخالق رفتار به پاسخ قیطر از یتجار اخالق از انتظارات: 4هیفرض

 قیطر از یتجار اخالق از انتظاراتمی باشد. بنابراین  ۱2/1شد، تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  252/2آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

کریک و  قاتیتحق با هیفرض نیا پژوهش جینتا ، و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می گردد.دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یتجار اخالق رفتار به پاسخ

 .دارد ییهمراستا (12۱2نیکوکار و همکاران )و  (0215همکاران )

 .دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یاجتماع تیمسئول رفتار به پاسخ: 8 هیفرض

 بر یاجتماع تیمسئول رفتار به پاسخمی باشد. بنابراین  ۱2/1از شد، تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر  020/2آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

 و صنوبرو ( 0202)همکاران و اون یج قاتیتحق با هیفرض نیا پژوهش جینتا، و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می گردد. دارد مثبت ریتاث برند نگرش

 .دارد ییهمراستا (12۱2)همکاران

 .دارد مثبت ریتاث برند نگرش بر یتجار اخالق رفتار به پاسخ :6هیفرض

 بر یتجار اخالق رفتار به پاسخمی باشد. بنابراین  ۱2/1شد، تایید شد چرا که ضریب آن بیش تر از  ۴۱۴/0آن برابر با  tبه دلیل اینکه آماره در این فرضیه 

آکر و جاکوبسان ( و 0212)نسیم و همکاران فرضیه با تحقیقات نتایج پژوهش این ، و در نتیجه فرضیه پژوهشگر تایید می گردد. دارد مثبت ریتاث برند نگرش

 همراستایی دارد. (0212)
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 قیتحق یها افتهی بر یمبتن یشنهادهایپ -4

  1پیشنهاد مبتنی بر فرضیه  

، اینستاگرام مثل مجازی تی واینترن صفحاتدر  می شودپیشنهاد  شهر بانکن البه مدیران و مسئوو جهت تقویت این فرضیه؛  اول با توجه به یافته های فرضیه

و جذب مشتریان نمایند. همچین مدیران بازاریابی با  بهتر خدمات چه ی سعی در جهت معرفی هررسان عالتر و ... با ایجاد یک پایگاه اطییفیسبوك و توتلگرام، 

 عاتی خود درالقه مند به مطالعه محتوای اطموده و آنها را عالتانداردهای روز جهانی سعی در آگاه نمودن مشتریان خود ناس اارائه مطالب علمی مفید متناسب ب

 د.نباید مزایای کافی به کارمندان ارائه دهنسبت به نیازهای کارکنان خود بی تفاوت نباشند و  شهر بانک همچین مدیران .این شبکه ها نمایند

 2پیشنهاد مبتنی بر فرضیه 

و  کنند تیحما خودمشتری  جوامع از دیبا که می شودپیشنهاد  شهر بانکن البه مدیران و مسئوین فرضیه؛ و جهت تقویت ا دومبا توجه به یافته های فرضیه 

 های خیریه شرکت کند. در مشارکت شهر بایستی بانکهمچنین  .ندبرای حل مسائل اجتماعی سهیم باش نیز

  9پیشنهاد مبتنی بر فرضیه 

 و تجارت دنیای در سریع تغییرات به توجه باکه  می شودپیشنهاد  شهر بانکن البه مدیران و مسئون فرضیه؛ و جهت تقویت ای سومبا توجه به یافته های فرضیه 

 مثبت نگرش بر ها تیوبسا تیفیک مثل گذار اثر عوامل به بیشتر توجه و گذاری سرمایه با ،و بازاریابی الکترونیکی الکترونیک تجارت به ها شرکت بیشتر گرایش

مدیران و رود که همچنین انتظار می .بگیرند پیشی خود رقیبان از و کنند استفاده خود برند نفع به شده ایجاد های فرصت از مشتریانیک الکترون اعتماد و

  د.مبذول دارناصول اخالقی کسب و کار و ... کنندگان، جلب رضایت بیشتر آنها، تمرکز بیشتری بر عواملی مانند احساس امنیت مصرف شهر بانک نالمسئو

 4پیشنهاد مبتنی بر فرضیه 

را رعایت کرده و وکار  اصول اخالقی کسبکه  می شودپیشنهاد  شهر بانکن البه مدیران و مسئوو جهت تقویت این فرضیه؛  چهارمبا توجه به یافته های فرضیه 

بیشتری را برای بررسی اهمیت نسبی و نقش اخالق تجاری و  های تواند فرصت به نوبه خود می امر این مشتریان آسیب نرسانند.شیوه هایی را برگزینند که به 

CSR های برند فراهم کند. در نگرش  

  8پیشنهاد مبتنی بر فرضیه 

 انیمشتر از خوردزبا و خدمات ارائه در ینوآور که می شودپیشنهاد  شهر بانکن البه مدیران و مسئوو جهت تقویت این فرضیه؛  5با توجه به یافته های فرضیه 

بر نگرش برند آنان بهتر است تمرکز خود را بر روی خدماتی بگذارند که  شهر بانکن المدیران و مسئوبنابراین را اهمیت بدهند.  الکترونیکی خدمات نحوه در

 مسائل امونریپ بحث بهاتخاذ کنند. در این خصوص می توانند به  یاجتماع تیمسئول خصوص در یخاص یاستراتژ و استیسهمچنین . تاثیر گذار باشد

 .دنپردازب یستیز طیمح و یاجتماع ،یاقتصاد

 6پیشنهاد مبتنی بر فرضیه 

 انیز راتیتاث کاهش جهت یاتیعمل یها برنامه که می شودپیشنهاد  شهر بانکن البه مدیران و مسئوو جهت تقویت این فرضیه؛  2با توجه به یافته های فرضیه 

  عملی کنند. را خود یها وعده تغییر داده وبانک  یتجار نام هبرا  یمشتر نگرشهمچنین  باشد. داشته ستیز طیمح بر شیها تیفعال بار

 فهرست منابع

 ،المللی بین کنفرانس اولین اجتماعی، های شبکه در برند به مشتری وفاداری میزان بر آنالین جوامع تأثیر ارزیابی( 12۱۲) فاطمه طاهری، اکرم؛ اسماعیلی 

 و فرهنگ ادارة فارابی هنری و فرهنگی مجتمع سرا، صومعه شهرداری و نو های اندیشه پویندگان مؤسسة گیالن، کار، و کسب در آورینو و مدیریت حسابداری،

 .ارشاد

 (12۱1امیرشاهی،میر احمد؛یزدانی،حمیدرضا و پارسا،سمانه،،)"ندیشه ،ا"تاثیر میزان شناخت رده محصول و تمایز میان برندهای موجود در پذیرش تعمیم برند

 122-120،ص ص.11مدیریت راهبردی،سال ششم،شماره اول،شماره پیاپی 

 (12۱2آکر، دیوید ، )"  تهران ، پویش ،.علی اکبر و خادمی، مهدی، چاپ سوم، مترجمان صفرزاده ،حسین؛ فرهنگی ، "مدیریت استراتژیک بازار . 

 ،یر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد خرید مصرف کنندگان از طریق ارزش ویژه تاث"،(12۱۲)امید و محمودیان، عبدالحمید حسین، ابراهیمی، جلیلیان

 .12۱1، ۴1-2۴،صص ۴مدیریت بازرگانی شماره ، "برند مبتنی بر مشتری در میان مشتریان )مطالعه موردی: محصوالت لپ تاپ شرکت

 (ایجاد آگاه12۱۴خسروی، ابوالفض؛ فروزنده، مهرداد ؛ صفاهانی، نوشا ،) ی از برند در شبکه های اجتماعی آنالین. کنفرانس بین المللی دست اوردهای نوین

 .پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد، تهران، مؤسسة آموزش عالی نیکان

 (تحلیل تأثیر رسانه های اجتماعی بر نگر12۱2فرهنگی، علی اکبر؛ عباس پور، عباس؛ بورقانی فراهانی، سهیال؛ عباچیان قاسمی، رضا ،) ش مشتریان نسبت به نام

 .121-112(، 0)۱مطالعة موردی شرکت ایران خودرو. مجلة جهانی رسانه، تجاری و قصد خرید از شرکت:

 (،12۱1نخعی، آرزو و خیری، بهرم ، )"15شماره مجله مدیریت بازاریابی، "بررسی تاثیر عوامل منتخب بر قصد خرید محصوالت سبز 

 (،12۱1وظیفه دوست،حسین و حریری،مه سا،)"مجله مدیریت "بررسی تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویرآن در حوزه محصوالت تند مصرف و خدمات،

 .15بازاریابی،شماره 
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