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 نگرش  برند   با ت اجتماعی شرکت يمسئول و کسب و کار   ياتاخالق رابطه
 

 2، حسن افشاري  1، دكتر ابراهيم آلبونعيمي  1*دكتر ليال آندرواژ

 ، ايران  ، خرمشهردانشگاه آزاد اسالمي  ،خرمشهرواحد بين المللي گروه مديريت بازرگاني ،   .1
 ، ايران  رودهن ،  رودهن ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد   شكده مديريت و حسابداريي ، دانبازرگان گروه مديريت  .2

 ( 12/03/1399، تاریخ پذیرش:1399/ 01/ 11تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

 با مرتبط و"خوب عمل و کار"عنوان به اخالق پیشین تحقیقاتدر   اغلب
ات قیاخالدرصورتی که (.1)شده استتعریف    1شرکت  اجتماعی  مسئولیت
شرکت ها و منعکس کننده ی میزانی   یک ویژگی عمومی  2کارکسب و  
اینن معننی کنه به . (2د)ادراک می شو  یک شرکت خوب یا بد  است که
و   ابزار تبلیغات به صورت صادقانه استفاده می کننند  از  که  یشرکت های

ادراک و ،همیشنه در(3)عمل منی کننند  مشتریانبه تعهداتشان در قبال  
کنار  اخالقینات کسنب وبننابراین ر هسنتند. محبوب تان  نظر مشتریانش

همچننین  .سنت.شرکت هاکسب مزیت رقابتی  در    یشرکت عاملی مهم
شرکت اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها شهرت باالیی برای  انجام
کنه بنرای مسنئولیت اجتمناعی شنرکت درصنورتی    .می کنند  ایجاد  ها
ه برنند و مثبنت بن رشنگنملموس و قابل درک باشد منجر به   3نفعاذین

  .(4)وفاداری به برند می شود
 
 
 

 
 ممتاز قلمندادد که مشتریان غالبآ شرکت هایی را مطالعات نشان می ده

و اخالقینات خدمات و هنم بنه  کیفیت محصوالت وکه هم به  ،ی کنندم 
منی تنوان  بننابراین (.5)توجه دارنند جدیصورت اعی به مسئولیت اجتم

ان در این زمیننه بیشنتر بنردورده ت مشتریانتظارااظهار داشت که هرچه  
تحقیقنات   تاکنون.(4)دنگرش مثبت مشتریان به برند می شو  باعثشود،
مسنئولیت اجتمناعی اخنالق تجناری و    ،4رفتار سنازمانیبر روی    اندکی
نیاز مبرمنی بنه ،  . بنابراین(6)استاز دیدگاه مشتری متمرکز بودهشرکت  

برنند و ت اجتماعی شنرکت ولیمسئوکار، اخالق کسب  بررسی رابطه بین
تجزینه و منورد  مشنتریاندیدگاه  ازاین پژوهش این روابط در  ؛وجوددارد

به عنوان قضاوت ذهنی  هم را 5ک شدهادراکیفیت  .تحلیل قرار می گیرد
این  براعتقاد  و دندانی عملکرد یک محصول میمشتری نسبت به نحوه

 ال نننناحتم تر باشد،از کیفیت باال انننننننک مشتریکه هر چه در است
 
 

 چكيده

مشنتریان بنه مثبت نگرش موفقیت سازمان ها و  در مهمیبسیار نقش  ،شرکت هاجتماعی ائولیت مس و کارت کسب و اخالقیا امروزهزمینه: 
نقش تعدیل گنر و  با نگرش برند، ،شرکت کار و مسئولیت اجتماعیو اخالقیات کسبرابطه  تحلیلبا هدف پژوهش حاضر از این رو  برند دارد.

  .است انجام شدهمشتری ی  کیفیت ادراک شده
 .باشند منی کاربردی -ای توسعه هدف، نظر از و شده انجام پیمایشی روش به که است همبستگی -توصیفی عنو از روش تحقیق :روش
 نفنر 385تعنداد  تصادفی ساده گیری نمونه  باروش که بوده تهرانخودروهای سواری شرکت ایران خودرو در شهر  مشتریان، دماری جامعه

معنادالت  الگوسنازیو PLS Smartو  SPSSاز نرم افزار هنای  استفاده باها  دادهدوری داده ها پرسشنامه بوده و ابزارگرد ند.اه انتخاب شد
  .انده گرفت قرار تحلیل مورد ساختاری

 هرابط نگرش برند،با شرکت  مسئولیت اجتماعی و کارو کسب اخالقیاتکه بین  دادن  نشاالگوی پیشنهادی  ضمن تایید هایافته  :ها يافته
و  وجنود دارد و مثبنت ارد یرابطه معنهم با توجه به نقش تعدیلگر کیفیت ادراک شده  این متغیرهاهمچنین بین . دارد وجود دارمعنی  و مثبت
 .شدتعدیلگر تایید متغیر نقش 

 را زیادی ها هزینه هایدنوعدم توجه به  .ستامهم  ها سازمان برای ،مسئولیت اجتماعی  اخالقیات و که می دهد نشان  نتایج :گیري نتیجه
 .و برنامه استراتژیک خود اعمال کنندو در ساختار  شناسایی را رفتارها اینمی بایست  سازمان ها بنابراین دارد. سازمان هابرای 
 
 .، کیفیت ادراک شدهشرکتاجتماعی  مسئولیت اخالقیات کسب و کار، نگرش برند،: واژگانلیدک
 

 Leila.andervazh@srbiau.ac.irی: نویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیک 
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بیشنتر خواهند   برنندهاانتخاب دن برند توسط مشتریان نسبت به سنایر  
متغینر هنم بنه عننوان ک شنده ادراکیفینت ه در این پژوهش ک  .(7)بود

اخالقینات کسنب و کنار و سرمایه گنااری درمی شود.    تحلیل  6تعدیلگر
 نگرش مثبت بنه برنند کمنک منیایجاد    بهمسئولیت اجتماعی شرکت  

شنرکت و شنکل   7اخالقنیشنهرت  به این ترتیب که با تقویت  .  (8)کند
 ،به رقباتمایز محصوالت و خدمات را نسبت   ،گیری تصویر مثبتی از برند

خنودرو بسنیار و تحوینل  در حوزه تولیند مسئلهاین .(9)تقویت می نماید
ت مهم است چرا که صنعت خودروسنازی در برابنر حجنم وسنیل عملینا

طینف وسنیعی از سواسنتفاده هنای توزینل در معنر  تامین و تولیند و 
دراینن پنژوهش بننابراین .داردقرار عواقب دن  و اخالقی و قانونی، فساد

زینرا ،  ی داخلنی انتخناب شندهسنازجامعه مورد مطالعنه صننعت خودرو
بسنیاری بنر نمنود  موضنوعاتاین  به ،پرداختن شرکت های خودروساز

به عنوان صنایل منادر ازان  خودروس  8تصویر برندو    نگرش نسبت به برند
ادراک عات هم تاثیر مخربی بنر ذهنینت وو عدم رعایت این موضو.  دارد

هندف اینن پنژوهش بررسنی از این رو .دارد  و حتی همه مردممشتریان  
و مسنئولیت اجتمناعی شنرکت   اخالقیات کسب و کار،روابط متغیرهای  

انتخاب  ی داخلیسازصنعت خودرودر   کیفیت ادراک شده با نگرش برند،
از مورد بررسی در این پنژوهش مسئله اصلی . بر همین اساس شده است

 اخالقیات کسب و کنار،  که دیااین است    ،9صنعت خودرو  نظر مشتریانم 
 نگرش با این صنعت،و کیفیت ادراک شده درمسئولیت اجتماعی شرکت  

 تحقیق مفهومی چارچوب ؟داردرابطه خودروسازان  تصویر برندو  10برند

 .است شده ارائه 1 نگاره درقالب
 

 
 

 پژوهش  مدل مفهومی :1 نگاره 
 

 روش
 پیمایشی روش به که است همبستگی -توصیفی عنو از روش تحقیق

 جامعنه .باشند منی کناربردی -ای توسنعه هدف، نظر از و شده انجام

در شنهر شرکت ایران خودرو  مشتریان خودروهای سواری داخلی    دماری
 نفنر  385  نمونه گیری تصادفی ساده  روش  با  دنها  ازمیان  که  بوده  تهران
های  یگویژ .انتخاب شدند پژوهش پرسشنامه های به پاسخگویی برای
درصند  82ن زن، درصند پاسنخگویا18 دهد نشان می شناختی جمعیت
دصند  28درصد لیسانس،  50درصد فوق دیپلم،  10، درصد دیپلم  8مرد،  

 ها کتابخانه دهدوری داروش گرد  درصد دکترا بوده اند.  4  فوق لیسانس و
دلفنای کرونبنا   منی باشند.  ابزارگرددوری پرسشنامهو  ای و میدانی بوده

. همچنین مقادیر پایایی باالتر است  بوده  7/0ها باالی  سازهی  برای همه
هنا از پاینایی ترکیبنی دهد سنازهگزارش شده که نشان می  7/0از مقدار  

داده ها از روش دمنار  حلیلبه منظور تجزیه و ت .مناسبی برخوردار هستند

تک نموننه ای   tودزمون    توصیفی و استنباطی)دزمون معادالت ساختاری
افنزار  و تحلیل عاملی تاییدی(استفاده شده است و داده ها از طریق نرم

SPSS  وPLS Smart مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
 

 يافته ها
نتنایج نشنان   1فنر در:  1جندول شنمارهدر    شده  ارائه  نتایج  باتوجه به

اخالقینات کسنب و   رفتار  از  اندهنده اثرمثبت و معنادار انتظارات مشتری
می باشد  (756/3)و برابر است  ها نسبت به برندنگرش دن  کار شرکت و
( %95در سنط  اطمیننان) که می هد و نشاناست  (  96/1)که بزرگتر از  
دار اسنت. همچننین ضنریب مسنیر منابین اینن دو متغینر   معنیروابط  
  دهد. است که میزان تاثیر مثبت را نشان می (248/0برابر)
از  اننتایج نشان دهنده اثرمثبنت و معننادار انتظنارات مشنتری  2فر در

و اسنت    ها نسبت بنه برنندنگرش دن  رفتارمسئولیت اجتماعی شرکت و
در  که می هد و نشاناست ( 96/1)که بزرگتر از می باشد   (397/2)برابر  

دار است. همچنین ضریب مسیر مابین   معنیروابط  (  %95سط  اطمینان)
  دهد. است که میزان تاثیر مثبت را نشان می (176/0برابر)این دو متغیر 

تعندیلگرکیفیت ادراک نتایج نشان دهنده اثرمثبنت و معننادار    3فر در
ها نسبت به نگرش دن  در ارتباط بین رفتار اخالقیات کسب و کار و  شده
 و نشناناست  (  96/1)که بزرگتر از  می باشد    (039/2)و برابر  است    برند
دار اسنت. همچننین  معننیروابنط ( %95ط  اطمیننان)در س  که  می هد

اسنت کنه مینزان تناثیر  (139/0ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابنر)
مثبت متغیر تعدیلگر کیفیت ادراک شده در ارتباط بین اخالقیات کسب و 

  دهد. کار و نگرش برند را نشان می
تعندیلگرکیفیت ادراک نتایج نشان دهنده اثرمثبنت و معننادار    4فر در
ها نسبت نگرش دن در ارتباط بین رفتارمسئولیت اجتماعی شرکت و  شده
 و نشاناست ( 96/1)که بزرگتر از می باشد (236/2)و برابر است   به برند
دار اسنت. همچننین  معننیروابنط ( %95در سط  اطمیننان)  که  می هد

اسنت کنه مینزان تناثیر  (169/0ن دو متغیر برابنر)مابین ایضریب مسیر 
مثبنت متغیننر تعندیلگر کیفیننت ادراک شننده در ارتبناط بننین مسننئولیت 

 .دهد اجتماعی شرکت و نگرش برند را نشان می
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  ضرايب مسیر و مقادير معناداري:1جدول 
  فرضیات

ضررررريب 

 مسیر

 يا تأيیدرد  tآماره 

ها نسبت به برنند رابطنه دناز رفتاراخالقیات کسب و کار شرکت ونگرش  مشتری انتظارات بین.1فرضیه 
 .وجود دارد

 تأیید 756/3 248/0

ها نسبت به برندرابطه وجود بین انتظارات مشتری از رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش دن.  2فرضیه  
 دارد.

 تأیید 397/2 176/0

 تأیید 039/2 139/0 تعدیل می کند.خالقیات کسب کارو نگرش برند را کیفیت ادراک شده رابطه ی بین رفتار ا. 3فرضیه 

 تأیید 236/2 169/0 کیفیت ادراک شده رابطه ی بین رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش برندرا تعدیل می کند. .  4فرضیه  

 

 بحث
پنژوهش رابطنه رفتنار اخالقینات کسنب و کنار و مسنئولیت   نتایج این

را   با نقش تعدیلگر کیفیت ادراک شنده  ،رش برنداجتماعی شرکت بر نگ
انتظنارات مشنتری از ،  2و    1  مطابق نتایج فرضنیه هنای.  تایید می کند

اخالقیات کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت با نگرش برند رابطه 
این نتنایج در پنژوهش  شوند. کهتایید می این فرضیه ها مستقیم دارد و
نتایج حاصل  (.12و ،  11،  10ر گرفته اند )م مورد تایید قراهای گاشته ه

مسنئولیت کنه هرچنند نگنرش هنای نشنان داد  و پنژوهش مطالعنه از
، با این حال مشتریان، اخالقینات است  همچنان مهم    شرکت    اجتماعی

در درک خود از نگرش تر را به عنوان یک رفتار مهم شرکتکسب و کار 
ل اخالقنی ماننند اصو  وقتی یکی ازمثآل    های برند به حساب می دورند.

از طریق رسانه ها اعالم می شود چقندر باعنث تخرینب  12رشوه خواری
 4و 3مطابق نتایج فرضنیه هنای  .(13)دمی شوتصویر شرکت و سازمان 

بدین معنا که کیفینت . تایید می شود"کیفیت ادراک شده"اثر تعدیلگری 
بنه  ادراک شده می تواند رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش

اخالقیات کسب و کار ونگرش به برنند را برند و همین طور رابطه رفتار  
 هنای پنژوهش و پژوهش این در که ای نتیجه تحت تاثیر قرار دهد.

از یافته هنای تحقینق بنه  استفادهبا حال .(15 و 14)شد نیز تأیید  قبلی
منی   ارائهمدیران ارشد برندهای خودروسازی پیشنهادات و توصیه هایی  

 رشوه خنواری،عدم  اصول اخالقی از جمله:رعایت  ارتباط با  در  -1  شود:
بلیغنات عندم ت  ،تحوینل بنه موقنل  صداقت در شرایط فنروش یکسنان،

در و  نماینند اقندام،کارکننان خود بهگااری منصفانه قیمت  و 13فریبنده
به پایبندی ارتباط با  در -2 ارتباطات با مشتریان خود شفاف سازی کنند.

 )اسنتخدام زننان،14تننوع کارکننان  :ملنهمسئولیت اجتماعی شرکت از ج
 ،کمک های خیرخواهانه15طیزیست محیرعایت مسائل  (،...و هااقلیت 

مندیران -3 .اقندام کننندو عام المنفعه و بازگشت عادالنه به سهامداران 
رقابت پایری :از جملهارتقاء کیفیت محصوالت    شرکت ها می بایست به

دوام و طنول عمنر و   ،16پنس از فنروشخدمات    ،والتمحص  در کیفیت
از مشنتریان ت توجه ویژه ای داشته باشند و دراین زمینه ایمنی محصوال

هنایی  محندودیتدر این پنژوهش اخا کنند.  خود بازخورد های الزم را
 و عندم متغیرهنای پنژوهش  با  دهندگان  دشنایی پاسخهم از جمله عدم  
در پنژوهش  .مشاهده شند  هرهای دیگرمشتریان در شدسترسی به همه  

و   "تجربه برند  "پژوهشگران می توانند متغیرهای تعدیلگر  هم  های دتی

 .کنند  تحلیلرا  "وفاداری برند"
 

 گيرينتيجه
ینات اخالق  در صننعت خودروسنازی  دهد کهنشان می  نتایج این تحقیق
بنرای  یکلیندی مهمنامل وع، مسئولیت اجتماعی شرکت  و  کسب و کار
که غالبا مورد غفلت قنرار گرفتنه و اینن است  ای خودروسازی  شرکت ه

توجه به  ضمن توجه به کیفیت محصول و خدمات ،تحقیق نشان داد که 
ایجاد مزیت رقابتی بنرای شنرکت هنای می تواند باعث    این موضوعات
برای اجنرای و  ؛شودبو ایجاد نگرش مثبت و وفاداری به برند خودروساز  
در ساختار سنازمانی و در این فعالیتها الزم است  و اهداف   ها  این فعالیت

 .برنامه ریزی استراتژیک سازمان گنجانده شود
 

                 خالقيا  يالحظههام
، اصل اخالقی اماننت داری مورد استفادهوهش با معرفی منابل این پژ در

علمی و حق معنوی مولفین دثار محترم شنمرده شنده و تمنامی شنرکت 
یت کامل به پرسشنامه ها پاسخ داده اند و سنایر اصنول کنندگان با رضا

 اخالقی همچون رازداری رعایت شده است . 
 

 سپاسگزاري
، کنه در اجنرای اینن ران و مسئوالن مرتبط و کارشناسنانمدی  تمامی  از

 پاسخ دهندگان عزیزیاری نمودند و همچنین از، پژوهشگران را  پژوهش  
 تکمینل  را  پنژوهش  هنای  هپرسشننام   نظنر،  حسن  و  فراوان  دقت  با  که
 تمنامی  از  چننینهم  .دیند  منی  عمنل  بهو سپاس فراوان    تشکر  ند،نمود

رایند پژوهش و خود برای بهبود ف ی که با اظهار نظراساتید کارشناسان و
 بنه  قدردانی  و  تشکردند  انجام مناسب پژوهش، پژوهشگران را یاری نمو

 .دید می عمل
 

 هنام واژه
1. Corporate social responsibility  مسئولیت اجتماعی شرکت 

2. Business ethics  اخالقیات کسب و کار 

3. Stakeholders  ن ذینفعا 



 نگرش  برند    با  ت اجتماعی شرکتی مسئول و کسب و کار  یات اخالق رابطه  : و همکاران دکتر لیال آندرواژ  
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4. Organizational behavior  رفتار سازمانی 

5. Perceived quality  کیفیت ادراک شده 

6. Moderator variable متغیر تعدیل کننده 

7. Moral fame  شهرت اخالقی 

8. Brand image تصویر برند 

9. Automobile industry  صنعت خودرو 

10. Brand attitudes  نگرش برند 

11. Bribery  رشوه خواری 

12. Deceptive propaganda تبلیغات فریبنده 

13. Diversity of staff  تنوع کارکنان 

14. Environmental  محیط زیست 

15. After sales service  خدمات پس از فروش 
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