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کننده: با رفتار مصرف اجتماعی های شبکه بازاریابی   مداری دراخالق رابطه

 ژه برندویارزش نقش میانجی 
 

 4وستهیاکبر پ یدکتر عل،  3یموتمن رضای، دکتر عل*2خواجه نوبر ی بوداق نی، دکتر حس1الله یکاف ونسی

 ، ایران زواحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبری، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی .1
 واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران ، گروه مدیریت بازرگانی .2

 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشکده مدیریت و حسابداریگروه مدیریت صنعتی و فناوری اطالعات،   .3

 رانیا ز،یاسوه، تبر یموسسه آموزش عال ت،یریگروه مد .4
 ( 19/12/99رش:ی، تاریخ پذ 10/99/ 20تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

 اماروه،  رو کاا کسب محیط  در  خود  بقای  ادامه  و  حفظ  برای  ها  شرکت
 مصار   بیشاتر  چه  هر  رضایت  جلب  و  رقابتی  های  مزیت  کسب  بر  باید

 ابزارهاای اه یکی. کنند  تمرکز  بیشتر  باهار  سهم  و  فروش  جهت  کنندگان
 برتار 1برناد ،ویا  ارهش و پایدار رقابتی مزیت به دستیابی جهت در  مهم
 .اسات  3باهاریاابی  هاای  روش  انجام  در  2اخالق  به  هتوج  رقبا   به  نسبت

 رفتارهای که کند می اشار، استانداردهایی و اصول به باهاریابی  اخالقیات
  (.1) کنند می  تعریف را باهار محیط در قبول قابل
 
 
 

 
 عیونا  باشاد   باهاریاابی  استرات ی  یک  اینکه  اه  بیشتر  4اخالقی  باهاریابی
 شایو، این  در.  گذاردمی  تأثیر  هاریابیاب  هایجنبه  تمام  بر  که  است  فلسفه
 خاود تبلیغاات در 7تعهاد و 6عدالت  5صداقت ترویج دنبال به  انکارفرمای
 باهاریاابی و کلای طاور باه اخالقی باهاریابی هایفعالیت اهمیت.  هستند
 دنیاای در مهمای نقا  خاا  شاکل به 8اجتماعی  هایرسانه  اخالقی

 باا خوب کار  اه  کس  هر  یفتعر  است  ممکن  (. چون2)  دارد  کار  و  بسک
 . باشد متفاوت کامال  دیگری نظر و تعریف
 
 

 چکیده
لیال نقا  و تحکنند، رفتاار مصار   بااهای اجتماعی باهاریابی شبکه مداری در استرات ی اخالق رابطهرسی این پ وه  با هد  برزمینه: 
 به انجام رسید.  درموکاهمتیکدر صنعت   ، برندویارهش  میانجی

نندگان محصوالت کمصر  جامعه آماری شامل . همبستگی بود ایه روشو بر پ پیمایشی-رویکرد توصیفی بارو  کاربردی تحقیق پی : روش
آنها    بودند  دهای اجتماعی آنالین عضویت داشتندر رسانهکه    در شهر تهران  صنعت درموکاهمتیک نمونه   400و اه میان  به روش  گیری  نفر 

نمونه آماری در تحقیق مشارکت داد، شدند. اب به عنوان   ای محقق های تحقیق  پرسشنامهآوری داد،زار جمع تصادفی در دسترس انتخاب و 
بود   داد،ساه  روشها.  اه  استفاد،  با  استنباطی   و  توصیفی  طریق  )معادالت ساختاری(  های  اه  و    LISRELو    SPSSافزارهای  نرم   و  تجزیه 

 تحلیل شدند. 

باهاریابی شبکهاخالق  تحلیل داد، ها نشان داد  :یافته ها در  بمداری  اجتماعی  برند و رفتار مصر  کنند، رابطه مهای  و  ثبا ارهش وی ،  ت 

 معنادار دارد.  ارهش وی ، برند خود به تنهایی با رفتار مصر  کنند، رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین 

های اجتماعی  اه رویکردهای اخالقی در باهاریابی شبکه  های شرکتپیرونتایج تحقیق نشان داد که در صنعت درموکاهمتیک     نتیجه گیری:

تحت  ان را  کنندگرفتار مصر    بدین طریق  و  را باال برد، به صورت مثبت ارهش وی ، برندو   ای آنها رقم هندرا بر  تواند تبعات مثبت فراوانیمی
 دهد.تأثیر قرار می 

 

 کنند، هش وی ، برند  رفتار مصر اراجتماعی  های شبکهی اخالقی  بباهاریا :لیدواژگانک

 

 
 
 

 
 

 
 

 hoseinb.kh.n@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  
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 هاایروش و قاوانین اه فهرساتی با اخالقی باهاریابی  در  دلیل   همین  به
 و کلای هایدساتورالعمل ایمجموعاه هرچناد نیساتیم  روروباه مادون
 کاه  دارد  وجاود  وکارکساب  صاحبان  و  هاشرکت  به  کمک  برای  عمومی
(. 3ند )کن  ارهیابی  آن  اساس  بر  را  باهاریابی  جدید  هاییاسترات   توانندمی

ه ب اغلب 9غیراخالقی  تبلیغ.  دارد  بسیاری  معایب  و  مزایا  اخالقی  باهاریابی
 کاه هماانی تاا. هسات نیز تأثیرگذارتر است  غیراخالقی که انداه،  همان
 اه  هیاادی  هایشارکت  نشاود   محساوب  قانون  خال    غیراخالقیر  رفتا
کنناد یم   اساتفاد،  رقابت  باهار  در  پیروهی  برای  راخالقییغغ  تبلی  یشیو،
 خودشاان اه خاوبی تصاویر یارائاه دنباال به  که  هاییشرکت  (. البته4)

 باا  خاود  رواباط  یتوساعه  و  معرفای  بارای  بلندمدتی  یبرنامهو    هستند
 اه اساتفاد، کاه دشانبا داشاته  توجاه  نکتاه  ایانه  با  باید  دارند   مشتری
 اه  را  مشاتری  اعتماد  هود  خیلی  مشتری ب  جل  یبرا  اغواکنند،  هایروش
 اینکاه اه  خاا   برناد  یاکن  طرفدارا.  خورندمی  شکست  و  برندمی  بین
 هاایروش اه تواننادمیا هشارکت. هستند  متنفر  گیرند   قرار  فریب  مورد

 اساتفاد، مشاترید اعتماا جلاب بارای روشی  عنوانبه  اخالقی  باهاریابی
 محصوالته ا یکی  مورد  در  غات لیتب  در  خاصی  ادعای  شرکت  اگر.  کنند
 نیاز شارکت آن محصاوالت یهماه باه  مثبات  یدگا،د  این  کند   مطرح
 مشاتری  اعتماد  جلب  باعث  مسئله  همین  و  کند  پیدا  تسریت  اس  ممکن
(. باهاریاابی در 5شاود )می آن ساوی اه شاد،ه ارائا خدمات  و  شرکت  به

  رشد ای اخیردر ساله اعی نیز اه این امر مستثنی نیست.  شبکه های اجتم
د، اه آنها توساط مشاتریان  باعاث های  اجتماعی و افزای  استفاشبکه

 ها به یک ابزار استثنایی برای ارتباط شرکت با مصر    شد، تا این رسانه
سات کاه بناابراین اینجا (.6) کنندگان و انجاام باهاریاابی تبادیل شاوند

های  بی شبکهاجتماعی مطرح میشود. باهاریا  هایبی شبکهاصطالح باهاریا
 ها باهبرای اساتفاد، اه ایان رساانه  عنوان تالشی  ان بهاجتماعی را میتو

کنندگان به استفاد، اه کاالها و خدمات یک   منظور متقاعدکردن مصر  
های  اجتماعی  ایجااد شرکت  تعریف نمود. هد  اصلی باهاریابی شبکه

منظاور  و اعتبار یک شرکت به  10مداری  ریپایه مشتوکار بر    یک کسب
های  اجتمااعی  ریابی شابکهدر باها  (.7)  توسعه و مدیریت کاری میباشد

شرکت تمرکاز اصالی خاود را بیشاتر روی دیاد، شادن باا اساتفاد، اه 
تکنیکهای متفاوت قرار میدهد؛ هیرا در باهاریابی باه شایو، سانتی  پیاام 

کننادگان باه علال مختلاف  نادیاد،   ریافتباهاریابی توسط بسیاری اه د
وجهی را باه تا های  اجتماعی فرصاتهای قابالشبکه(.  8)ه میشود  گرفت

باهاریابان برای دسترسی به مشتریان در صفحات اجتماعی و ایجاد روابط 
های  اجتماعی نق  مهمای شبکه  (.9)  شخصی هیاد با آنها ارائه میکنند
 فعالیتهای باهاریاابی اه طریاق برناماه(.  10)در موفقیت برند ایفا میکنند  

ردد و باا تغییار ین موجب تولید اطالعات در میان کاربران میگآنالهای  
وکاار خاود   محتوای تولیدشد،  کاربر را قادر میساهد تا برای آیند، کسب

 هایی انجام دهد و رفتار خرید مشتریان خاود را دقیقتار تحاتبینیپی 
دید بود، های  اجتماعی رویکردی جر شبکهنظر بگیرد. باهاریابی برندها د

-ینه رواباط برنادهد  آن بهبود ادراکات و نگرشهای مشتریان در هم   و
مشتری و ارتقاء آگااهی اه برناد در میاان مشاتریان میباشاد. باهاریاابی 

سایت یا کساب توجاه باه یاک های  اجتماعی ایجاد ترافیک وبشبکه

ایان روش تالشای اسات های  اجتماعی اسات. موضوع اه طریق شبکه
ن برای کساب ساود بیشاتر کاه در مقیاساهای برای جلب انبو، مخاطبا

 میشود.  کوچک عاید
هد  باهاریابی چه به شکل سنتی و چه در قالب شبکه هاای اجتمااعی 

برند یکی اه ابزارهای ارتباطی مهم در خلق ارهشی وی ، برای برند است.  
ردد و باه دو دلیال ب میگمحسو  11مجماوعه مدیریت ارتبااط با مشتری

کنند، را کااه  مند است: اول اینکه ریسک مصر  برای مشتریان ارهش
(. 11)نمایاد جویی میگیری صارفهدهد و دوم در فرآینادهای تصامیممی

ای با اهمیت فزایند، در مدیریت باهاریاابی باه امروه، مدیریت برند حوه،
را باه سامت مخاابر،   وی ، وقتی سااهمانها تالشهایشانآید  بهشمار می

دهناد. برناد باه عناوان یکای اه ید، ساوق میموس و پیچپیامهای نامل
هاا ی قدیمی بشر در ایجاد تماایز و ساهولت در شناساایی داراییابزارها

در قلاب و  12حالیکاه برندسااهی  در(.  12)  مورد استفاد، قرار گرفته است
دگا، تجااری عقل مخاطبان باید شکل بگیرد؛ برندساهی در بااهار  اه دیا

رعه است. طراحی یک برنامه برندساهی گذاری در مزبسیار شبیه عالمت
را اه همه محصوالت مشاابه مورد نظر  ای باشد که محصول  هگونباید به

متمایز ساهد  حتی اگر همه محصوالت آن دامناه بسایار شابیه باه هام 
یادگا، ارهش برناد اه ددر صنایع لواهم بهداشتی و آرایشی      (.  13)  باشند
بااهار  (.14)وفقیات فاروش دارددگان نق  بسیار هیاادی در م کننمصر  

اشتی یکی اه بزرگتارین  بکرتارین  پرشاتابترین  محصوالت آرایشی بهد
ترین باهارهای کاالهای مصرفی است که البتاه باه جذابترین و ناشناخته

رغم ابعاد بزرگ و رشد شتابناک آن  این باهار اه نظر تجاری باه دالیال 
گذاران کننادگان و سارمایهمختلف گا، کمتر مورد توجه مسائولین  تولید

های اجتمااعی نیاز بساتر مناسابی در . شابکهایرانی قرار گرفتاه اسات
شناساندن و صحبت بین مشتریان راجب محصاوالت مختلاف و متناوع 

ها منجار باه نتاایج ایجاد کرد، است و باهاریابی شرکتها در ایان شابکه
اماا مسائله موجاود و باه ناوعی یکای اه اسات. شگفت انگیازی شاد، 

اثرگاذاری  نعت  چگاونگیهای مطالعاتی حاال حاضار در ایان صاالءخ
های اجتماااعی باار ارهش برنااد و رفتااار باهاریااابی اخالقاای در شاابکه

باشد. اه اینرو  تحقیاق حاضار باه دنباال پاسا  باه کنندگان میمصر  
  13کدرموکاهمتیاادر صاانعت پرساا  اصاالی هیاار بااود، اساات کااه 

ارهش  باا رابطاه ایچاه اجتماعی    هایباهاریابی شبکه  مداری در  اخالق
در ایان راساتا  براسااس مباحاث کنند، دارد؟  ر مصار  و رفتا ، برند  وی

 .طراحی شد 1 نگار،مطرح شد،  مدل مطالعه به صورت 

 
 مدل مفهومی تحقیق  . 1 نگاره
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 روش

پیمایشای -توصیفیاین تحقیق  اه لحاظ هد  کاربردی  اه لحاظ رویکر 
جامعاه آمااری ایان تحقیااق  باشااد. همبساتگی می و اه ناوع مطالعاات

کنندگان محصوالت صنعت درموکاهمتیک در شهر تهاران بودناد مصر  
های اجتماعی آنالین عضویت داشاتند. تعاداد ایان جامعاه در رسانهکه  

ای با ایان نامحدود بود. بر اساس جدول کرجسی و مورگان  برای جامعه
بود. الهم باه ککار اسات در ایان نمونه آماری نیاه  384به حداقل    حجم

گیری تصااادفی در آماااری بار اساااس روش نمونااههای تحقیاق  نمونااه
نموناه آمااری انتخااب و در  400در این فرایناد دسترس انتخاب شدند.  

نموناه وی گی های جمعیت شناختی    فرایند تحقیق مشارکت داد، شدند.
 :ه شد، استارای 1در جدول   آماری
 

 

 اسخ دهندگانمعیت شناختی پویژگی های ج  :1جدول 
 متغیر فراوانی درصد

 جنسیت هن 242 5/60

  مرد 158 5/39

 سن سال 25کمتر اه  49 25/12

  سال 40تا  25 215 75/53

  سال 55تا  40 75 75/18

  سال 55بیشتر اه  61 25/15

 میزان تحصیالت فوق دیپلم یا کمتر 37 25/9

  کارشناسی 246 5/61

  ارشد  ناسیکارش 94 5/23

  دکتری 23 75/5

 ار پرسشنامه ساخت :2جدول 
 افزارلیبل متغیر در نرم های مربوطهگویه ابعاد متغیر

 های اجتماعیمداری در باهاریابی شبکهاخالق

 3تا  1 صداقت

Ethic-SNM 6تا  4 عدالت 

 9تا  7 تعهد

 BE 22تا  10 --- ارهش وی ، برند

 رفتار مصر  کنند،
 25تا  23 رفتار عملی خرید

CB 
 28تا  26 وفاداری

 
ای محقق ساه بود که  استفاد، در این تحقیق  پرسشنامهابزار اصلی مورد  

این پرسشنامه  پاس  گویه را در خود جای می   28مجموعاً   ها بر  داد. در 
نقطه پنج  طیف  مخالفم  اساس  کامالً  )اه  لیکرت  موافقم( ای  کامالً  تا 

 . باشدقابل مشاهد، مین پرسشنامه   ساختار ای2د. در جدول طراحی شدن
صوری   روایی  اه  پرسشنامه  روایی  بررسی  جهت  حاضر   پ وه   در 
اختیار   استفاد، شد؛ به این ترتیب که ابتدا سؤاالت پرسشنامه تهیه و در 

ار گرفت  نظران و اساتید رشته مدیریت قرچند نفر اه متخصص و صاحب
اه بررسی و اظهار متخصصان و اساتید و ویرای  سؤاالت  نظ  و پس  ر 

اه پرسشنامه   پرسشنامه تحقیق  روایی  این   بر  نهایی تدوین شد. عالو، 
-همچنین  بهطریق تحلیل عاملی تأییدی نیز مورد بررسی قرار گرفت.  

د، منظور بررسی اعتبار )پایایی( پرسشنامه  اه روش آلفای کرونباخ استفا
شد. با توجه به اینکه آلفای کرونباخ همه متغیرها و کل پرسشنامه باالتر 

ر بدست آمد  اه اینرو  پایایی ابعاد و کل پرسشنامه مورد تأیید قرا  7/0اه  
 گرفت.

متغ نوع  نوع تحقیق و  به  ها  یرهابا توجه  داد،  وتحلیل  و    جهت تجزیه 
معادالت ساختاری  بررسی سئواالت پ وه  آهمون  اه  ا  ب  اه  بهر، گیری 

 .استفاد، گردید  LISRELو  SPSSماری نرم افزارهای آ
 

 یافته ها 
این تحقیق  مدل  هافرضیه  در  اه  استفاد،  در   معادالت ساختاری  ساهیبا 

  3و    2  نگار، هایها در  تایج آهمون فرضیهآهمون شدند. ن  افزار لیزرلنرم
 .اندمنعکس شد،

 
 ستاندارد در حالت ا  تحقیقمدل کلی : 2 نگاره
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 داردر حالت معنی تحقیق  مدل کلی  : 3 نگاره

 
 آهماون ضریب معناداری و نتاایج  3جدول     3و    2های  با توجه به شکل

 د:هدا به طور خالصه نشان میتحقیق ر  هایفرضیه
 

 هافرضیهآزمون  نتیجه  :3جدول 
 نتیجه معناداری استاندارد  ها فرضیه

H1 67/0 02/12  تأیید 

H2 14/0 95/10  تأیید 

H3 10/0 54/4  تأیید 

 
بیشتر اه    هابا توجه به نتایج حاصله  اه آنجاییکه ضریب معناداری فرضیه

 . انده تحقیق مورد تأیید قرار گرفتهی+( بود،  هر سه فرض 96/1)
 

 بحث
ماداری در فرضیه اول تحقیق نشان داد که اخالقنتایج حاصل اه آهمون 

، برنااد  صااورت مثباات ارهش ویاا های اجتماااعی بااهباهاریااابی شاابکه
دهد. این نتیجاه باا نتاایج محصوالت درموکاهمتیک تحت تأثیر قرار می

و  3   2 برخی محققاان همخاوانی دارد )  تحقیقات صورت گرفته توسط
نتایج حاصل اه آهمون فرضیه دوم تحقیق نشاان داد بر این     عالو،.  (15
رفتاار به صورت مثبت های اجتماعی مداری در باهاریابی شبکهاخالقکه  

را اه لحااظ رفتااری عملای محصاوالت درموکاهمتیاک  کنندگان  مصر  
ایان نتیجاه نیاز باا نتاایج  دهاد.تحت تأثیر قارار می  14خرید و وفاداری

در (. 4و   3برخی محققان همخوانی دارد )توسط  تحقیقات صورت گرفته  
که اگر نتایج حاصل اه آهمون فرضیه سوم تحقیق نشان داد همین راستا   

در حااوه، باهاریااابی  15ارهش ویاا ، برنااد توسااط رویکردهااای اخالقاای
کنندگان های اجتماعی تقویت شود  به صورت مثبت رفتار مصار  شبکه

تااری عملای خریاد و وفااداری محصوالت درموکاهمتیک را اه لحاظ رف
دهد. این نتیجه نیز با نتایج تحقیقات صاورت گرفتاه تحت تأثیر قرار می

  .(16و  14-12)همخوانی داردمحققان  برخیتوسط 
های فعاال در صانعت درموکاهمتیاک بر این اساس  به مدیران شارکت

شود با هد  تقویت قصد خرید و وفاداری مشتریان باالقو، و پیشنهاد می
هااای باهاریااابی ها و تاکتیکاسااترات یالفعاال خااود  سااعی کننااد در ب

صاداقت  تعهاد و های اجتماعی حتما مباحاث اخالقای همچاون  شبکه
عدالت را مد نظر قرار دهند تا اه این طریق بتوانند ضامن تقویات ارهش 

ویز، برند خود نزد مشتریان  رفتاار عملای خریاد و وفااداری را در انهاا 
 تقویت کنند.

شاود تاا باا وارد نین  به پ وهشگران آتی این حوه، نیز پیشنهاد میهمچ
ه مادل تحقیاق حاضار  در کردن متغیرهای مستقل  وابسته و میانجی ب

جهت تقویت و توسعه آن گام بردارند. یکی اه متغیرهاایی کاه باه نظار 
هاای دینای در باشاد  آموه،قابلیت ورود به مدل این تحقیاق را دارا می

 .کسب و کار استحوه، اخالق 
 

 گیرینتیجه
پیاروی  بای شاک نتایج تحقیق نشان داد که در صنعت درموکاهمتیاک 

های اجتماااعی ردهااای اخالقاای در باهاریااابی شاابکهها اه رویکشاارکت
. بر این اساس چنانچه تواند تبعات مثبت فراوانی را برای آنها رقم هندمی

را ماورد یابی اخالقای ارخود بتوانند رویکرد باه  برنامه هایشرکت ها در  
توجه قرار دهند و جنبه های اخالقی چون صاداقت  عادالت و تعهاد را 

باه صاورت مثبات ارهش   باهاریابی خود قرار دهندسرلوحه فعالیت های  
کنندگان را تحت تاأثیر وی ، برند را باال برد، و بدین طریق رفتار مصر  

  .خواهند دادقرار 
 

 های اخالقیمالحظه
اخال انتشار  موضوعات  آگاهانه؛  رضایت  ادبی   سرقت  همچون؛  قی 

 . اندقرارگرفته موردتوجهچندگانه و ... در پ وه  حاضر 
 

 ه نام ژهوا
 Brand equity .1 ارهش وی ، برند 

 Ethics .2 اخالق

 Marketing .3 باهاریابی 

 Ethical marketing .4 باهاریابی اخالقی 

 Trust .5 صداقت 

 Justice .6 عدالت 

 Commitment .7 تعهد

 Social media .8 های اجتماعی  رسانه 

 Immoral propaganda .9 تبلیغ غیر اخالقی 

 Customer oriented .10 مشتری مداری 

11. Customer relation management 
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  مدیریت ارتباط با مشتری 

 Branding .12 برندساهی 

 Dermatocosmetic industry .13 صنعت درموکاهمتیک 

 Loyalty .14 وفاداری 

 Ethical approach .15 رویکرد اخالقی 
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