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مسئولیت  اخالق و بر اساس  شناسایی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان 

 اجتماعی سازمانی 

 
 3خیابانی  مدرس  ، فرزین2آذر فخیمی ، سیروس*2نوبر خواجه  بوداقی ، حسین1شاهعلی نسرین

 ن ایرا تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد مدیریت، دکتری دانشجوی .1

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد نشگاهاد تبریز، واحد مدیریت، گروه .2
 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد ریاضی، گروه .3

 ( 1401/ 06/02، تاریخ پذیرش:10/12/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

چالش اصلی بشر در قرن جدید، یافتن روشيی نصفينا و و يایيدار بيرا  
كتها  بزرگ تولييد توليد، نفرف و ز دگی كردن است. در این نيان شر

كصصده بو طور روز افزو ی تحت فشار نشتریان خود برا  طراحی و ایجاد 
ایين رو يذیر  در كسب كارشيان قيرار دار يد. از  ها  نسئوليت بر انو

شركتها دریافتصد كو برا  نا يدن در بيازار و ياسيه بيو  يياز سرسي تا و 
 ی بو خفوص اهش تاثيرات نصنيينشتریان خود باید تغييراتی در جهت ك

 
 
 

 
در زنيصو زیست نحيطی ا جام دهصد و برآن شد د تا تغييراتی در نراحي  

ا  بير  (.  1)توليد، توزیع، تأنين نواد اوليو و نفرف ا رژ  بوجيود آور يد
 اخالق نيدار  و بایستی اقداناتی را كو در جهت این نصظور شركتها نی

ا د  خود  موده خود در زنيصو توليد و عرضو نحفوالت  1يذیر   نسئوليت
نسيئوليت (.  2)  بو نشتریان خود اطالع دهصد و  ظرآ ها را جليب  مایصيد

  نفرف  رفتار بر ذاريييتاثيرگ اخالقی  عوان  از یکی شركت 2اجتماعی
 
 

 چکیده

هيدف اصيلی  .رسيا ی دهصيدگان از لحياخ خيدنت خدنت بو عملکرد، عبارت است از ادراك نشتریان  سبت نشتریان يات رفتار  زمینه: 
نسئوليت اجتمياعی سيازنا ی در صيصلت ليوازم آرایشيی و اخالق و بر اساس  يژوهش حاضر شصاسایی عوان  نؤثر بر  يات رفتار  نشتریان

 بهداشتی بوده است. 
خبرگيان و كارشصاسيان كلييو شيان   ،جانلو يژوهش نی در ب ش كي برا  ا جام يژوهش از رویکرد يژوهش آني تو استناده گردید.:  روش

بيو عصيوان   ظران نير از صياحب 15هدفمصد   ريگكو با استناده از  مو و داشتصدبهداشتی تجربو  و آرایشی لوازم بازاریابی بوده كو در صصلت
  نحتيوا  يياز روش تحل ،ینييده از نفياحبو كآندسيتبو  هاافتيوی  يينصظور تحلبوبود.  نفاحبو بدون ساختار مو و ا ت اب شد د. ابزار 

 ، دیيور بر د: نا صد بهداشتی و آرایشی لوازم بر دها  نشتریان ويجانلو آنار  كل. در ب ش كمی ، استناده شد   بر كدگذار  ینبتص   ییاستقرا
 نير  251 تفيادفی  ريگو بيا روش  مو يوود يد كيب تهران شهر در كليصيک بر د ،  كالریصز  بر د  ،  گوئرلين   بر د  ،  استيلودر  بر د  ،  چص   بر د
تيک  tو آزنيون  یاكتشياف یعيانل  يياز تحل یكمي  هياداده  ييتحل  برابود.  ساختو يرسشصانو نحقق  ابزارعصوان  مو و ا ت اب شد د.  بو

 استناده شد.   ا مو و
ب ش   تایجصد. گرفت قرار نقولو اصلی  5 تتح كو بود ننهوم 38شان   یافتو ها  حاص  از تحلي  نفاحبو ها ب ش كينی  در: یافته ها
 > p-value =0/00تناوت نلصادار  وجيود دارد ) 000/0در سطح نلصادار   ب ش كينی شان داد كو در ك  همو عوان  يصجگا و  كمی

a =%1 ی سازنا ی نورد توجو نسئوليت اجتماعاخالق و نؤثر هستصد و باید در  نشتریان رفتار  (. بصابراین همو عوان  يصجگا و برا   يات
  قرار گير د.

 صيصلت در سيازنا ی اجتماعی نسئوليتاخالق و  اساس بر نشتریان رفتار   يات بر نؤثر عوان يژوهش  شان داد كو   جی تا:  نتیجه گیری
 بيازار و تحلي  و زارشصاسیبا -4 يشتيبا ی سازنا ی -3 يویایی -2 نشتریان بااخالق  نيتصی بر روابط  -1عبارتصد از:    بهداشتی  و  آرایشی  لوازم
 .ندار  نشتر  .-5
 
 سازنا ی. اجتماعی يذیر ، نسئوليت نسئوليتاخالق، ، رفتار    يات: واژگانلیدک

 h_budaghi@yahoo.com ویسصدۀ نسئول:  شا ی الکترو يکی:  
 

mailto:h_budaghi@yahoo.com
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 3نسئوليت اجتماعی سازنا ی بيو عصيوان تلهيد اجتمياعی.  است كصصده
اقيدانات   سازنان بو نصظور تفميم گير  یا د بال كردن نجموعو ا  از

ارزشها  جانلو ننيد هستصد، در سياست ها  سيازنان د بيال  كو برا  
يژوهشگران زنا ی كو بو تلریي  نسيئوليت اجتمياعی   .(4و  3)  نی شود

ایجاد تيوازن )تليادل( نييان و    4اخالق سازنا یز د، بر  سازنا ی نی يردا
( 3برخيی )سود جانلو و اهداف سازنان تمركز نی كصصيد. بيرا  نليال،  

ليت اجتماعی سازنا ی را بو عصوان یک اصطالح تلری  نيی كصصيد ئونس
كو تلهد سازنان را جهت ارتقا نصافع جانلو بو گو و ا  كيو بيو اهيداف 

، ( 4برخيی دیگير )شان نی دهد. در حاليکيو سازنان دست یافتو شود،  
 اخالقيی در  ننهوم نسئوليت اجتماعی سازنا ی را بلصيوان یيک فلسينو

سياست ها، فرآیصيدها و فلالييت هيا  نی كصصد كو توسط  بازاریابی تلری 
بيو عصيوان یيک هيدف  5بيان نی گردد و بو  وبو خود بو رفاه اجتمياعی

، بر ایين تلریي  تکييو نيی (  5بسيار  نحققان )یابد.    بزرگ دست نی
كصصد و اضافو نی كصصد كو نسئوليت اجتماعی سازنا ی، تلهيد سراسير  

آوردن آ چو كو بر اساس ارزشها  بيو است كو توسط سازنان در فراهم 
اشتراك گذاشتو شده توسط نفرف كصصدگان بر عهده گرفتو شده اسيت، 

ر سيازنان و بی بو رفاه اجتمياعی و ادانيو بيو كياكو در  هایت بر دستيا
نطاللات اخير اذعان نی دارد .  ا د دستيابی بو بازده سودآور نتمركز شده

نسئوليت اجتماعی سازنان ها نيی نرتبط با  6اخالقیكو استراتژ  ها  
توا صد تلهد نشتریان در برابر سازنان را افزایش دهصد كو بيو  وبيو خيود 

نيی تيار  آ هيا و تاثير بر  يات رف  7سبب افزایش قفد رفتار  نشتریان
  ظم نبصا  بر كو نلصی بدین هستيم؛ نفرف كصصييده نا همو(. 6) گييردد
 را...  و ها  ایده ت،خيييدنا تحفيييي ، نسيييکن، لبييياس، غيييذا، خاصی
 برا   تقاضا  نفرف،  نورد  در  كو  تفميماتی.  نیكصيم   نفرف   یا  استناده
 نصابع ت فيص و استقرار یا و فصی خدنات  ق ، و حمييي  خيييام، نيييواد

 نوجب را دیگيييييييير برخی شکست و صصایع برخی نوفقيت نیگيریم،
 رو ييييق یييييا ركود در نهمی عان  نفرفكصصده رفتار نیشود. بصابراین
ها   استراتژ  نوفقيت در نهيم فياكتور. اسيت  بازرگيا ی  فلالييتهيا 

 اسيت. ایيين  نفيرفكصصيده  رفتيار  از  صحيح  درك  8تبليغاتی و بازاریابی
 نی باشد اهميت حائز 9ها  ا تناعی و غيرا تناعی سازنان بيرا   نسيئلو

  دبتوا  كو  ادانييو دهد  خييود  بقيا   بو  توا د  نی  یک سازنان  وقتی  تصها.
 از جييييييييانع و صحيح دركی با را كصصده نفرف  ها  خواستو و  يازها

 را كصصده نفرف   نطاللو  اهميت  این  و  ؛  كصد  بييرآورده  خييود   نشيتریان
 تفميمات كليو  كو  داشت   ظير  در  بایيد  چصيين  هيم(.  7)  دهد  نی   شان
 باشييد، و  نييی  كصصييده  نفييرف   رفتيار  يایيو  بر  بازاریابی  فرآیصدها   و

 رفتار بو توجو و درك بازاریابی بييدون كليد  تفميمات ات ييياذ تفيييور
  (. 8)اسيت غيرنمکن كصصده  نفرف 

بيان نی كصصد كو نشتریان براساس تجربياتی كيو از خریيد (  9نحققان )
نحفوالت سازنان بو دست نی آور د، رفتار نی كصصد. در صورتيکو آ هيا 

راضی باشصد، خواهان نسئوليت اجتماعی سازنان  و  10تلهدات اخالقیاز  
نجدد نحفوالت یا خدنات سازنان هستصد. این نوضوع همچصين خرید  

كصد كيو نحفيوالت و خيدنات سيازنان را بيو نشتریان را تشویق نی  
دیگران توصيو كصصد كو تاثير نلبتی بر عملکرد غيرنالی سيازنان خواهيد 

و  11رفتيار اخالقيیبيان نی كصصد كو نشتریان  سبت بو نحققان  داشت.  
فلاليت ها  اجتماعی سازنان حساس هستصد، این نشتریان بو  وبو خود 

ا  سبت بو سيازنان  شيان نيی دهصيد. تلهد نلبت و رفتار وفادارا و ا  ر
عالوه بر این بيان نی كصصد كو نسيئوليت اجتمياعی سيازنان بيو طيور 
نستقيم  می توا صد بير دسيتاوردها  عملکيرد  تياثير بگيذارد انيا بير 

بيا توجيو بيو (. 10)تاثير داشتو باشصد د  روا ی جانلو نی توا دستاوردها
شصاسيایی ضر با هيدف آ چو گنتو شد و ضرئرت توجو بو آن يژوهش حا

بير اسياس اخيالق و نسيئوليت  عوان  نؤثر بر  يات رفتيار  نشيتریان
  ا جام شد.  اجتماعی سازنا ی

 

 روش
در  .شافی استاین يژوهش از لحاخ رویکرد يژوهشی، آني تو از  وع اكت

 ها و همچصيين سيصجو از روش كينی جهت است راج نولنواین يژوهش 
نسيئوليت اخيالق و  بير اسياس    رفتيار  نشيتریانها  نؤثر بر  ييات  

و تفيدیق   دیييتااجتماعی سازنا ی استناده شد و از روش كميی بيرا   
از نرحلو كينيی اسيتناده شيد. بصيابراین رویکيرد   آندهدستبو   هاافتوی

 استقرایی است -قياسی  يژوهش
خبرگيان و كارشصاسيان كلييو  شيان     ،جانلو ييژوهش  در ب ش كينی  

كو با بهداشتی تجربو داشتصد  و آرایشی لوازم وده كو در صصلتبازاریابی ب
 نير از  15 و تا رسيدن بيو اشيباع  ظير  هدفمصد   ريگاستناده از  مو و

در  گروه  مو يو . ویژگی ها بو عصوان  مو و ا ت اب شد د   ظرانصاحب
 بود نفاحبو بدون ساختار. ابزار  ارایو شده است  1ب ش كينی در جدول  
. اسيتناده شيد  كصصدهنشياركتاز روش بازخورد  و برا  اعتبار سصجی آن  

  ياز روش تحل  ،ینيآنده از نفاحبو كدستبو   هاافتوی   ينصظور تحلبو
 . ، استناده شد   بر كدگذار ینبتص  ییاستقرا   نحتوا

 در قسمت کیفی پژوهشویژگیهای نمونه  :1ول دج 
 فعالیت               

 تحصیالت

مددددددیران  کارشناس  

 ارشد 

جمددددد  

 ردیف
 7 5 2 كارشصاسی ارشد

 5 2 3 دا شجو  دكتر 

 3 2 1 دكتر  ت ففی

 15 9 6 جمع ستون

 
روش اجرا  این يژوهش توصينی )غيرآزنایشی( و طرح   در ب ش كمی

جانليو آنيار   اسيت. عانلی اكتشافی وع تحلي   يژوهش همبستگی از  
 بر يد  ،  دیور  بر د:  نا صد  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  بر دها   نشتریان  ويكل

 در كليصييک بر يد ، كالریصيز بر يد ، گوئرلين  بر د ، استيلودر بر د ،  چص 
عصوان  نير بيو  251  تفيادفی   ريگود د كو با روش  مو يوب  تهران  شهر

ها  آن  كو گویو بود ساختو يرسشصانو نحقق ،ابزار   مو و ا ت اب شد د.
از روایيی   .  كينيی در نرحليو اول بيودهيادادهبرگرفتو از  تایج تحلي   

صور  برا  سصجش روایی يرسشصانو و از ضریب آلنا  كرو باخ بيرا  
تميام  2بود. با توجيو بيو جيدول   %89تناده شد كو  يایایی يرسشصانو اس

  ييتحل  بيرا. بوده و نورد تأیيد است 7/0  ضرایب آلنا  كرو باخ باال
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  اتيک  مو يو tو آزنيون  یاكتشياف یعيانل   يياز تحل  یكمي   هاداده
 استناده شد. 

 : مقادیر آلفای کرونباخ2جدول 
 آلفای کرونباخ متغیر

 749/0 نشتریان با نبتصی بر اخالق روابط

 826/0 يویایی

 869/0 يشتيبا ی سازنا ی

 752/0 بازار تحلي  و بازارشصاسی

 814/0 ندار  نشتر 

 891/0 ك  يرسشصانو

 

 هاه  یافت
   ب ش كينی ها یافتو
 نير از خبرگيان و  15نفياحبو بيا  از حاص  ب ش كينی اطالعات در

 38شيان   كيو بهداشيتی و آرایشيی حيوزه ليوازمندیران نت فص در 
 بيو 3جدول  ا د، در گرفتو قرار نقولو اصلی  5 تحت كو است ننهوم

 .شو دنی ارائو ککيتن

 

 ی فیبدست آمده از بخش ک یها مقوله  :3جدول 
 شماره مصاحبه مقوالت فرعی مقوالت اصلی

 (14و  12، 11، 9، 7، 6، 4، 1)  12صداقت نشتریان با روابط نبتصی بر اخالق 

 (15و  11، 10، 7، 6، 5، 3، 2) توجو و ندیریت ا تقادات و شکایات

 (15، 13، 12، 8، 5، 1) ب اعتمادایجاد دا ش نشتر  و جل

 (15، 13، 12، 8) 13توجو بو نشکالت، رضایت و وفادار  نشتریان

 يویایی
 

 (15و  11، 10، 7، 6، 3)  يویایی نشتریان

 (14و  11، 10، 7، 4، 2)  يویایی فصآور 

 (13و  12، 9، 8، 5، 1)  يویایی بيصش و آگاهی

 (15و  12، 9، 7، 5، 2)  يویایی زیرساختی

 (14و  11، 10، 8، 1)  يویایی تغيير

 (15، 13، 12، 6) رصد كردن ندام تحوالت

 يشتيبا ی سازنا ی
 

 (15، 13، 8، 5، 1) توسلو و غصيساز  نحفوالت و خدنات

 (11، 10، 9، 6، 5)  14ندیریت دا ش نشتریان

 (15 ،14، 12، 8، 1) یکپارچگی فصاور  ندیریت ارتباط الکترو يک با نشتریان

 (15، 13، 9، 7، 3، 1)  وآور  در خدنات الکترو يک يس از فروش

 (14، 13، 11، 8، 4، 2) اتوناسيون ادار 

 
 بازارشصاسی و تحلي  بازار

 

 (14و  12، 10، 5، 4، 2، 1) يایش نشتریان و رقبا  بازار

 (15و  13، 9، 7، 6، 3، 1) تحلي  و دستهبصد  نشتریان

 (14و  13، 11، 10، 8، 7، 5، 2، 1) ت بو نشتریانرائو خدنانلرفی و ا

 (14، 12، 10، 8، 4، 1) اطالعات بازخورد قابليت

 (15، 12، 10، 8، 7، 1) ها  جدید برا  تبليغات و بازاریابیآور استناده از ظرفيت رسا و ها و توسلو فن

 (15،  11، 10، 7، 6، 5، 3) تدوین راهبرد نصاسب ندیریت دا ش نشتر  15نشتر  ندار 

 (14، 11، 9، 8، 6، 4، 2) نشتر استقرار و بهيصو ساز  ندیریت دا ش 

 (15، 13، 12، 10، 7، 5، 3) كاركصان در ندار نشتر  فرهصگ ساز  هادیصو و توسلو

 17 ،15 ،13 و 12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،4 ،3 ،1 نشتریان با كاركصان رفتار اصالح و كصترل بر انو

 (15، 12، 10، 8، 3، 2، 1) خدنات و نحفوالت دا ش نستمر آنوزش

 (14، 13، 11، 9، 4، 3، 1) ندارنشتر  خدنات جبران سيستم  طراحی

 
 رفتار   يات بر  نؤثر  شود، عوان نشاهده نی  3گو و كو در جدول  همان

 لوازم صصلت در سازنا ی اجتماعی  نسئوليتاخالق و    اساس  بر  نشتریان
بصد  كرد كو هر توان در يصج نقولو اصلی دستوبهداشتی را نی  و  آرایشی

 كدام از این نقوالت اصلی  يز دربردار ده خرده نقوالت دیگر  هستصد. 
 یافتو ها  ب ش كمی

 ،ینيييك ب ييش در آندهدسييتبو  هيياداده ترقيييدق سييصجش نصظوربييو
 ييژوهش يرسشيصانو نیيا بيو  توجيو  با.  شد   گردآور  زي   یكم   هاداده

 ،یكمي ب يش در  بود يد،   رنيال  زيي   يژوهش   هاداده  و  ساختو  نحقق

 تيک t آزنيون و یاكتشياف یعيانل   ييتحل   آنيار   هاآزنون  با  هاداده
  .شد د   يوتحلویتجز رهينتغ
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 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف :  4جدول 
کولمددددددوگروف  متغیرها

 اسمیرنوف

 سطح معناداری

 بييا نبتصيی بيير اخيالق روابيط
 ننشتریا

832/0 565/0 

 656/0 820/0 يویایی

 636/0 745/0 سازنا ی يشتيبا ی

 634/0 743/0 بازار تحلي  و بازارشصاسی

 514/0 817/0 نشتریمدار 

 
اسيمير وف نلصيادار -ها با توجو بو آزنيون كلموگيورف   كجی توزیع داده

هيا  ها  نيورد  ظير از آزنون  ارتباط  بوده است، بصابراین برا  بررسی  
 نؤثر عوان ها   برا  تليين نؤلنو ر  يارانتریک استناده شده است.آنا
 سازنا ی اجتماعی نسئوليتاخالق و   اساس  بر  نشتریان  رفتار    يات  بر

 از تحلي  عانلی اكتشافی با چرخش واریماكس استناده شد. 

 و بارتلت  KMOنتایج آزمون    :5جدول 
KMO 881/0 

 4/839 مجذور کای بارتلت

 001/0 معناداری

 
  شا گر كنایت داده 881/0با نقدار  KMOشاخص   5با توجو بو جدول  

، P<0/001دار     ها و  مو و، و  تایج آزنون بارتلت با سيطح نلصيی

 شا گر نتصاسب بودن تلداد  مو و آنيار  جهيت ا جيام تحليي  عيانلی 
 یا باشصد داشتو 4/0  از  كمتر  یعانل  بار  كو  هایی  گویوباشد.    اكتشافی نی

 حيذف  تحليي  از داشيتصد زیياد  عيانلی بيار عاني  یيک از بيش  رو 
 بيا مبتصيی بير اخيالق، عاني  اول )روابط6. با توجو بو جيدول  شو دین 

را تبيين نيکصيد. عاني  دوم  از این تغييرات 58/37نشتریان( نيباشد كو 
درصد از تغييرات را تبيين نيکصد. عان  سوم   04/14)يویایی( نيباشد كو  

درصد از تغييرات را تبيين نيکصد.   07/10ا ی( نيباشد كو  زن سا  )يشتيبا ی
از درصيد    34/6بيازار( نيباشيد كيو    تحليي   و  عان  چهارم )بازارشصاسی

 98/4ندار ( است كيو   تغييرات را تبيين نيکصد. و عان  يصجم )نشتر 
درصد  03/68درصد از تغييرات را تبيين نيکصد این يصج عان  در نجموع 

 .است توجهی قاب   نقدار كو تبيين نيکصصداز تغييرات را 
 ا د. شاخفها  توصينی نتغيرها  يژوهش ارائو شده 7در جدول 

ا  جهيت نقایسيو بيين نييا گين حاصي  از تيک  مو يو t تایج آزنون 
 انده است. 8ها و نيا گين فرضی  مو و، در جدول نؤلنو

 القبر اخ نبتصی   تایج  شان داده كو در ك  همو عوان  يصجگا و )روابط
بيازار،   تحليي   و  سيازنا ی، بازارشصاسيی  نشتریان، يویيایی، يشيتيبا ی  با

 000/0ندار ( با نييا گين فرضيی  مو يو در سيطح نلصيادار    نشتر 
(. بصابراین  p-value =0/00 < a =%1نلصادار  وجود دارد )تناوت 

نؤثر هستصد و بایيد در   نشتریان  رفتار   همو عوان  يصجگا و برا   يات
 .اجتماعی سازنا ی نورد توجو قرار گير داخالقی و سئوليت ن 

 

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  :6جدول 
 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول شماره گویه

1 81/0     

2 51/0     

3 73/0     

4 85/0     

5  82/0    

6  51/0    

7  72/0    

8  78/0    

9  75/0    

10  78/0    

11   56/0   

12   79/0   

13   81/0   

14   73/0   

15   66/0   

16    85/0  

17    62/0  

18    55/0  

19    58/0  



 مسئولیت اجتماعی سازمانی اخالق و بر اساس  شناسایی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان  : و همکاران ی خواجه نوبر ق بوداحسین دکتر 
 

 111 

اخ
ه 

ام
صلن

ف
ق د

ال
عر  

لو
ي، 

ور
فنّا

و 
م 

ل 
سا

هم
فد

ه
ه 

مار
 ش

،
05 ،

14
01

 
 

 
ه 

قال
م

شی
وه

پژ
  
 

 

20    69/0  

21    63/0  

22     64/0 

23     59/0 

24     77/0 

25     69/0 

26     58/0 

27     58/0 

 88/10 01/1 61/1 24/2 02/6 نقدار ویژه

 03/68 34/6 07/10 04/14 58/37 واریا س تبيين شده

 

 شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش  :7جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر

 76/0 28/3 نشتریان با نبتصی بر اخالق روابط

 82/0 29/3 يویایی

 97/0 17/3 سازنا ی يشتيبا ی

 79/0 21/3 بازار تحلي  و بازارشصاسی

 86/0 07/3 نشتریمدار 

 

 سازمانی  اجتماعی  مسئولیتاخالق و  اساس بر  مشتریان رفتاری نیاتعوامل مؤثر بر بررسی توصیفی   :8جدول 

 

 بحث
 ریانهدف اصلی این يژوهش شصاسایی عوان  نؤثر بر  يات رفتار  نشت

نسئوليت اجتماعی سازنا ی در صصلت لوازم آرایشی  اخالق و  بر اساس

 نبتصی بر اخيالق روابط "ها   و بهداشتی بود.  تایج  شان داد كو نقولو
بيازار و  تحليي  و سيازنا ی، بازارشصاسيی  نشتریان، يویایی، يشيتيبا ی  با

رح نطي  بو عصوان عوان  نوثر بر  يات رفتار  نشتریان  "ندار   نشتر 
نوجيود در حيوزه هيا    يژوهشبرخی  تایج تا حد  با  تایج  است. این  

 (.  16 -11بازاریابی همسو و هم وان نی باشد. )

 زیر ارایو نی شود: ييشصهادها  كاربرد بر اساس  تایج بو دست آنده 
 تکصولوژ  بهترین از استناده و رقبا از  گرفتن ييشی-

 تکصولوژ  و علمی ها  سياست دا ستن-

 تکصولوژیک تغيير و توسلو و تحقيق ساخت  زیر از گاهیآ-

 نشيتریان از  ياز  نورد  و  روز  بو  كان ،  اطالعات  اطالعات،  ها سيستم-
 بيا نيرتبط ها گير تفيميم در و كصيد گيزارش  و  تحلي   آور ،جمع  را

 .دهد قرار  ندیران اختيار در بازاریابی
  ظير زیر را بازار رقبا  و نشتریان  بازار،  تحقيقات  و  بازاریابی  واحدها -

 و آور جميع نسيتمر  و  نصظم  طور  بو  را  آ ها  با  نرتبط  اطالعات  و  گرفتو

 .كصصد  تحلي  سازنا ی تفميمات جهت در
 فرایصدها   و  نشتریان   يازها   با  نصطبق  شركت  خدنات  و  نحفوالت-

، سيازنان از صيداقت الزم  شيود سياز نتصاسب آ هيا خيدنات دریافيت
 نيت خدنات با آ چو ندعی آن است نصطبق باشد .كيبرخوردار باشد و 

  يز و تبليغات  و  ارتباطات  طریق  از  نصاسبی   حو  بو  یافتو  توسلو  خدنات-
 بيو  سبت آ ها نزایا  و شود رسا ده  نشتریان  اطالع  بو  حضور   فروش

 .گيرد قرار  تأكيد نورد دیگر شركت ها 

 آ ان.  يازها  و ها خواستو رفع جهت  در نشتریان بو خدناتدهی ارتقاء-

  تبليغات.  درب ش گذار   سرنایو-

انحدددراف  میانگین هاگویه

 معیار

خطدددددددای 

 استاندارد

t  سدددددددطح

 داریمعنی

 درجه آزادی

 250 00/0 47/23 359/0 96/5 14/17 نشتریان با روابط نبتصی بر اخالق

 250 00/0. 25/17 473/0 70/2 24/14 يویایی

 250 00/0 14/14 460/0 63/4 75/9 سازنا ی يشتيبا ی

 250 00/0 70/16 294/0 80/4 39/13 بازار تحلي  و بازارشصاسی

 250 00/0 56/15 320/0 28/3 33/12 ندار  نشتر 
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حاضر نی توان بو نوارد زیر اشياره   نحدودیتها  يژوهشاز اصلی ترین  
 كرد:

دادن ييشنرضها و تلفيبات   در يژوهشها  كينی انکان بروز و دخالت-
دار  مایيد كيو  ها و  تایج تحقيق را خدشيو  يژوهشگر نمکن است یافتو

ق تالش  موده تا حد انکان بدون سوگير  يژوهش حاضر نحقالبتو در  
كصصدگان  عم   موده و صرفاً اقدام بو رصد تجارب و نشاهدات نشاركت

  ماید. 
ا  ایين اسيت  ها  كينی و يرسشيصانو از دیگر نحدودیتها  يژوهش-

كو انکان تناسير ن تل  از يدیده نورد بررسی وجود دارد بو همين دلي  
يذیر  رسا و در يژوهش حاضر تصها   قابتتو از يدیده رتنسير صورت گرف

یکی از تناسير نمکين و ييذیرفتصی در نيورد آن اسيت و انکيان وجيود 
 تناسير  دیگر از آن  يز وجود دارد.

تلميم يذیر  بو این نلصاست كو آیا نی توان یافتو ها  یيک جانليو -
 تيایج آنار  را در سایر جوانع بکار گرفيت یيا خييرد. در ایين ييژوهش 

در جانلو آنار  نذكور )صصلت لوازم آرایشی و بهداشتی( قابي  يژوهش  
 تلميم بو صصایع دیگر دیگر كشور  می باشد.

ات ياذ ابييزار نفيياحبو و يرسشييصانو در هيير دو ب ييش طراحييی نييدل، -
ها  بيشمار  در جمع آور  اطالعيات ایجياد كيرده اسيت.   نحدودیت

صيت الزم جهيت یاد كيار  فربسيار  از این افراد بللت نشغلو بسيار ز
همکار  با نحقق را  داشتصد. تکمي  يرسشصانو، بسييار سي ت و  نيس 
 گير بود و نحدودیتها  زیاد  در دریافت  ظرات از آ ان داشتو است.

بللت  و بودن يژوهش حاضر، ادبيات تحقيق نيرتبط بيا ایين نوضيوع -
 شد شصاسایی نت ففين این حوزه كار  بسييار سي ت  كمتر یافت نی

افت  ظرات ت ففی از ایشان بللت تجار  بودن این رویکرد، بود و دری
 چصدان با استقبال ایشان روبرو  شد.

ها  ها، یافتيو  برخاستو از دادههما صد اغلب نطاللات نبتصی بر  ظریو-
ها و تجربيات افراد  سبتاً نحيدود  حاصي  این نطاللو با اتکا بو دیدگاه
ها  تحقيق را با يذیر   ظر  یافتو د تلميمتواشده كو این  ارسایی نی

 هایی همراه كصد. نحدودیت

 

 نتیجه گیری
 يات رفتار  نشتریان كو ارزیابی نصافع نشتریان  سبت بو نحفيول یيا 
خدنات است و احتمال خرید نشتر  را  شان نيی دهيد ، یيک ننهيوم 
ت نهم است و درك عوان  تاثير گذار بر آن یک عان  اساسی در نوفقي

ان و شركت نی باشد.  یکی از عوان  اثر گذار بر  يات نشتر  هر سازن 
نسئوليت اجتمياعی وليت اجتماعی است.  ئتوجو سازنان بو اخالق و نس

ها نسييئلح حييياتی اسييت و دارا  ييانييدها  اسييتراتژیک بييرا  شييركت
 وجيود نؤلنيو نهميی تحيت عصيوان. ها در تميام صيصایع اسيتشركت

ها ثمرات زیاد  را برا  ا  در سازنانو اخالق حرفو نسئوليت اجتماعی
ا دركاران و ر بير خواهيد داشيت؛ و توجيو ویيژه نيدیران، دسيتها دآن

ها  روزنره، ياتی در فلاليتها  ن تل  بو این نقولو حكاركصان سازنان
ن كمک شایان بو تقویت و بهبود ارتباطيات درون سيازنا ی و بياال ضم

ا  رفتارها، گنتارهيا و تطيابق رفتن ا گيزه يرسص  در جهت تصظيم حرفو
نصيد  از ندار  و با هدف بهرهنصش سازنا ی خود با اصول نبين اخالق

صيين تيالش الزم بيو يذیر  اجتمياعی و همچتلهد سازنا ی و نسئوليت
رسا ی بو ذیصنلان سيازنان، تيأثير و تسریع فرایصد خدناتنصظور تسهي   
 يات رفتار  نشتریان و وفيادار  آ هيا بيو توجهی  يز در  شگرف و قاب 

 عوان  شان داد كو    حاضر  يژوهش   تایجبر د خواهد داشت. بر این نبصا  
 اجتمياعی  ليتاخيالق و نسيئو  اساس  بر  نشتریان  رفتار    يات  بر  نؤثر

روابط نيتصيی  -1عبارتصد از:  بهداشتی و آرایشی وازمل صصلت در  سازنا ی
 و بازارشصاسی -4 يشتيبا ی سازنا ی -3 يویایی -2  نشتریان  اخالق با  بر

 نشتر  ندار .   .-5 بازار و  تحلي 
 

 مالحظه های اخالقی

نوضوعات اخالقيی همچيون؛ سيرقت ادبيی، رضيایت آگاها يو؛ ا تشيار 
 .ا دقرارگرفتو  ونوردتوجچصدگا و و ... در يژوهش حاضر 

 

 هنام واژه
 Responsibility .1 وليت يذیر  ئنس

 Social responsibility .2 وليت اجتماعی ئنس

 Social commitment .3 تلهد اجتماعی 

 Organizational ethics .4 اخالق سازنا ی 

 Social welfare .5 رفاه اجتماعی 

 Ethical strategies .6 استراتژیها  اخالقی 

 Behavioral intent of customers .7 قفد رفتار  نشتریان 

 Marketing .8 بازاریابی 

 Non-profit organizations .9 سازنا ها  غير ا تناعی 

 Moral obligations .10 تلهدات اخالقی 

 Ethical behavior .11 اخالقی رفتار 

 Honesty .12 صداقت 

 Customer commitment .13 وفادار  نشتریان 

14. Customer knowledge management 

  نشتریان   ندیریت دا ش

 Customer orientation .15 نشتر  ندار  
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