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 اي در رفتار خريد مصرف کنندگاناخلاق حرفه نقش رعايت اصول

 در صنعت مد 
 

 ، فهيمه اليکی*باقر عسگرنژاد نوريدکتر 

 ، اردبيل، ايران، دانشگاه محقق اردبيلیعلوم اجتماعی، دانشکده بازرگانیگروه مديريت 

 (59/10/88،تاریخ پذیرش:52/10/89تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

ها به پویایی و از سوی مدیران شرکت 1اخلاق کسب و کاررعایت اصول 
-(. طی سال2و  1گردد )شکوفایی یک اقتصاد سالم در کشور منجر می

 در توجهی قابل بازارهای جهانی شاهد رشدهای اخیر روندهای حاکم بر 
برای مثال امرروز  . (3است ) اخلاق مدار محصولات اصطلاحا برای تقاضا

رو بره  2های مردم نسبت به محری  زیسرتگرانیشود که نمشاهد  می
افزایش اسرت و جریران اصرلی خریرد در جامهره بره سروی اسرت اد  از 

 4به عنوان نوعی مسروولیت اجتاراعی 3محصولات سبز و یا مصرف سبز
(. از سوی دیگر اگرچه بخشی از م هوم رعایت اخلاق در 6و  5، 4است )

 سازمان خصوصا بخش صنهت، توجه به مسایل زیست محیطی و ترغیب 
 
 
 
 

 
-ریزی و اتخاذ تصایاات با توجه به اصول سربز مریبازاریابی به برنامه

باشد، اما باید توجه داشت بیان اینکره رعایرت اخلراق در صرنهت صررفا  
گیرد، ساد  انگاری است؛ چرا که ایر  مسایل زیست محیطی را در برمی

در  جب تهدیل گسرترد تههد تأثیر بسزایی بر عالیات سازمانی دارد و مو
 (.7شود )های مختلف آن میبخش

گیرری و ح رر روابر  ها نقشی اساسی را در شکلرفتار اخلاقی سازمان
کند. تحقیقات نیرز نشران بازی می 5بلند مدت میان سازمان و مشتریان

هایی که در راستای رعایت مروازی  اخلراقی در حرکرت دهد سازمانمی
 زی مشتریان، رضایت آنها و در نهایت کسب باشند، موجب تواناندسامی
 
 
 

 چکيده
کنندگان شد  منجر به تغییر در انتخاب محصولات از سوی مصرف ای در صنهت مد،بینش جدید مبنی بر اهایت رعایت اخلاق حرفهزمينه: 

 باشد.مد میکنندگان در صنهت ای در رفتار خرید مصرفنقش رعایت اخلاق حرفهبررسی هدف از تحقیق حاضر  .است
هابستگی است. جامهه آماری -های توصی یها از نوع پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحو  گردآوری داد  روش:

 384باشد. با توجه به نامحدود بودن جامهه آماری، حجم ناونه بر اساس فرمول کوکران پژوهش شامل خریداران پوشاک در شهر اردبیل می
گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد است اد  نظر گرفته شد که با روش ناونهن ر در 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  Lisrelها با روش مدل سازی مهادلات ساختاری و نرم افزار شد  است. فرضیه
اجتااعی با  جوانب از مشتریان ، آگاهی85/0با ضریب استاندارد  اجتااعی جوانب از مشتریان دهد که نگرانیها نشان مییافته ها:يافته

با ضریب استاندارد  محیطی جوانب از مشتریان ؛ نگرانی6/0با ضریب استاندارد  اجتااعی جوانب از مشتریان ؛ باورهای88/0ضریب استاندارد 
، 86/0با ضریب استاندارد  محیطی جوانب از مشتریان ، در نهایت باورهای87/0ندارد با ضریب استا محیطی جوانب از مشتریان ؛  آگاهی81/0

 رابطه مثبت و مهناداری با رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. 

دهد که نگرانی، آگاهی و باورهای مشتریان از استثاار کارگران و هاچنی  نگر انی، آگاهی و باورهای نتایج نشان می نتيجه گيري:

داری دارند. مسوولیت پذیری اجتااعی ن از جوانب محیطی )مد دوستدار محی  زیست( با رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط مهنیمشتریا
 ای به توسهه بازارهای هدف کاک خواهد ناود.تولیدکنندگان صنهت پوشاک و مد با ارتقاء استانداردهای اخلاق حرفه

 

 کنند ، صنهت مد، مسوولیت اجتااعی شرکت ای، رفتار مصرفاخلاق حرفه کليد واژگان:

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 asgarnezhad.research@uma.ac.irنویسندۀ مسوول: نشانی الکترونیکی: 
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 7گرایی اخلاقیبرای سازمان در آیند  خواهند شد. مصرف 6مزیت رقابتی
شوند و به یهنی خرید کالاهایی که منبع اخلاقی دارند، اخلاقی ساخته می

شوند؛ هاچنی  است اد  از نیروی کار بردون بررد  طور اخلاقی توزیع می
از کودکان، یا فراوری غذایی که طبیهی باشد یا بره  داری و سوء است اد 

 (.8و  8باشد )صورت محلی عرضه شود، می
های کلیدی در حوز  فرهنگی، نقش به عنوان یکی از بخش 8صنهت مد

قابل توجهی در توسهه اقتصرادی، فرهنگری و اجتاراعی کشرورها دارد. 
بازار لباس و در  مصرف یالگو ات مداوم درتغییرو شرای  پیچید  رقابتی 

مد سبب شد  است تا مدیران ای  حوز  از رویکردهای جدید و ابزارهای 
نوظهور بازاریابی هاچون مسوولیت پذیری اجتااعی و توجه بره اخلراق 

ها پژوهشخود است اد  ناایند.  8کسب و کار برای توسهه بازارهای هدف
ی نشان داد  است کره آگراهی مصررف کننرد  از اسرتانداردهای تولیرد

هرا، های اجتااعی و زیست محیطی شرکتپوشاک در راستای مسوولیت
گذارد. تولید کنندگان پوشاک اغلب در رفتار خرید مصرف کنند  تأثیر می

متهم به است اد  از مواد شیایایی سای مانند مونوکسید کرب  و ترکیبات 
د  باشند و به علت افزایش تقاضا، نرخ است افرار در محی  زیست میآلی 

(. 10از مواد اولیه غیر استاندارد در تولید پوشاک در حال افزایش اسرت )
از سوی دیگر از آنجایی که پوشراک مرد یرک قالرب شخصریتی بررای 

کند و راهی برای به ناایش گذاشرت  هویرت او مصرف کنند  ایجاد می
توانرد تراثیر قابرل است، بنابرای  عالکرد تولید کنندگان پوشاک مد می

(. 12و  11روندهای اجتااعی و فرهنگی جامهه داشته باشرد ) توجهی بر
در حوز  مصرف اخلاقی پوشراک ی اعل بنابرای  در ارتباط با رویکردهای

مد به عنوان نوعی آگاهی جدید اجتااعی، احساس نیراز اساسری وجرود 
در ای  پژوهش نیز تلاش بر ای  است تا نقش رعایت اصول اخلاق  دارد.
ر مصرف کنندگان با تاکید بر صنهت مد در کشور ایران بر رفتا 10ایحرفه

 مورد بررسی قرار بگیرد.
چرارچوب نظرری  اسراس برر مطالهره ایر  در بررسری مورد متغیرهای
مشرتریان از  13و براور 12، آگراهی11( شامل نگرانری14( و )13محققان )

جوانب اجتااعی )استثاار کارگران( و نیز جوانب محیطی )مرد دوسرتدار 
 یست( در صنهت مد در نظر گرفته شد  است. ادراکرات مصررفمحی  ز
در  محیطری شررای  )حاایت از کارگران( و 14بشر حقوق مورد کنند  در

  هنجارهای که از کارهایی و کسب از هاآن حاایت بر تواندمد می صنهت

 بری  که اند. محققان دریافته(15) بگذارد تأثیر کنند،می پیروی اجتااعی
 مثبت رابطه غذایی مواد کنندگانمصرف خرید رفتار و 15لاقیاخ بازاریابی

که آگاهی مصرف پژوهشی دیگر نشان داد (. 16دارد ) وجود مهناداری و
(. 17گذارد )کنندگان از اخلاق در صنهت مد بر تصایاات خرید تأثیر می

آگاهی و دانش مصرف  افزایش که مهتقد استیکی دیگر از پژوهشگران 
 حاایرت منجر به تاایل به مد اخلاق در صنهت مورد ار درباز کنندگان از

(. 18شد  اسرت ) خود خرید طریق از اخلاقی تجاری هایروش پاداش و
را  16مشتریان وفاداری با اخلاقی فروش رفتار محققان در پژوهشی رابطه

 مهنرادار رابطره وجود تایید کنند  حاصل مورد بررسی قرار دادند و نتایج
نتایج مطالهره  (.20و18بود ) مشتری وفاداری و اخلاقی فروش رفتار بی 

گیری خرید سبز مصررف در زمینه فراتحلیل عوامل مؤثر بر رفتار تصایم
ترأثیرات اجتاراعی،  کنندگان نشران داد کره نگرانری زیسرت محیطری،

شد ، میزان مسوولیت پذیری اجتااعی، نگرانی از تصویر  کاثربخشی در
محیطی، درک اهایت مسائل زیست و برداشت شخصی، نگرش زیست 

محیطی و قصد خرید محصرولات سربز بیشرتری  تراثیر را در مطالهرات 
در نهایت در انجام یرک پرژوهش . (21اند )مختلف بر رفتار خرید داشته

 نگران زیست محی  مورد در کنندگان مصرف که حالی در گردید مهلوم
 و داشرت وجرود محیطری زیست مسائل به نسبت کاتری آگاهی بودند،
 (.22ارتباط بسایر محدودی داشت ) اخلاقی اقدامات با هانگرش

بررسری  -1با توجه به توضیحات ارائه شد ، اهداف اصلی ای  پرژوهش 
رابطه نگرانی، آگاهی و باورهای مشتریان از جوانب اجتاراعی )اسرتثاار 

بررسری رابطره نگرانری،  -2کارگران( با رفتار خرید آنها از لباس مرد و 
هی و باورهای مشرتریان از جوانرب محیطری )مرد دوسرتدار محری  آگا

ای  تحقیق یکی از اندک  باشد.زیست( با رفتار خرید آنها از لباس مد می
مطالهاتی است که قصد دارد با اتخاذ رویکردی مبتنی بر اخلاق حرفه ای 
در کسب و کار به بررسی رفتار مصرفی خریداران در صنهت مد و لباس 

در  17اکنون مطالهرات مختل ری از دیردگا  بازاریرابی اجتاراعیبپردازد. ت
صنایع گوناگون از جاله مد و لباس در ایران انجام یافته اسرت، ولریک  
تارکز اصلی ای  مطالهات بر رفتارهای مصررفی اخلراق مدارانره مبتنری 

نارایش داد  شرد   1نبود  است. مدل م هومی پرژوهش نیرز در نگرار  
 است:

 
 

 مدل مفهومی :1نگاره 
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 روش

ها از ای  پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحو  گردآوری داد 
 شرهردر  پوشاک خریداران آماری هابستگی است. جامهه-نوع توصی ی

سال تاام و سطح تحصیلات دیپلم داشته  18اردبیل می باشد که حداقل 
کره -هرای روی کالاهرای خواندن برچسبباشند تا بدی  ترتیب از توانای

مهاولا در برگیرند  اطلاعات محی  زیستی و سرایر اطلاعرات مررتب  برا 
به  تحقیق ای  در. برخوردار باشند -اصول اخلاقی در مورد محصول است

 کروکران حجرم فرمرول به توجه با جامهه آماری و دلیل نامحدود بودن
 ناونه بر اساس روش افراد ای  که شد گرفته نظر در 384 برابر با ناونه
دسترس و از  طریق مراجهه حضوری بره مراکرز  در غیر تصادفی گیری

نتایج حاصل از تجزیه  .شدند انتخاب مهم فروش پوشاک در سطح شهر
و تحلیل ویژگی های جاهیت شناختی پاسخ دهندگان نشان می دهد که 

صرو  زن هسرتند. در خ % 41از پاسخگویان مررد و  % 51در مجاوع 
 % 40دارای مدرک کراردانی،  % 25دارای مدرک دیپلم،  % 4تحصیلات 

دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.   % 31دارای مدرک کارشناسی و 
 % 52سرال،  30پاسخ دهندگان سر  کاترر از  % 32در مورد رد  سنی 

سال دارند. نهایترا  50تا  41سنی بی   % 16سال و  40تا  31سنی بی  
بی  یرک ترا  % 51کاتر از یک میلیون،  % 16یت درآمد بر اساس وضه
بیشرتر از پرنج میلیرون  % 3بی  سه تا پنج میلیون و  % 30سه میلیون، 

 درآمد ماهیانه داشته اند.
از پرسشنامه اسرت اد  شرد   هاداد  یجاع آوربه منظور در ای  پژوهش 

پرسشنامه در سه بخش اصلی تنظیم گردید؛ در بخش اول ضرا  است. 
بیان اهداف اصلی از پاسخ دهندگان درخواست شد تا با اختصا  زمران 

ای، در تکایل پرسشنامه اطلاعات مناسب و با رعایت اصول اخلاق حرفه
دقیق و صحیح را در اختیار تریم پژوهشرگران قررار دهنرد. بخرش دوم 
مربوط به اطلاعات جاهیت شناختی پاسرخ دهنردگان اسرت کره شرامل 

یت، س ، سطح تحصیلات و میرزان درآمرد اسرت. سوالاتی از قبیل جنس
از های اصلی پرسشرنامه اختصرا  دارد کره نهایتا بخش سوم به سوال

( اقتبرراس شررد  اسررت. پررل از مرحلرره طراحرری 14مطالهرره محققرران )
پرسشنامه، در گام بهد با اخذ مجوزهای لازم، به شکل حضوری به مهرم 

ردبیل مراجهه گردید و تری  مراکز خرید و فروش پوشاک در سطح بازار ا
ای از پاسخ دهندگان درخواست گردید ترا مطرابق برا طیرف پرنج درجره

نظرم، مخال م و کاملا های کاملا موافقم، موافقم، بیلیکرت شامل گزینه
 مخال م نسبت به تکایل پرسشنامه اقدام ناایند. 

سازی مهادلات سراختاری ها از روش مدلبه منظور تجزیه و تحلیل داد 
از  ترا ، ابتدا لازم اسرتاست اد  از مدل ساختاری قبل ازت اد  می شود. اس

رابطره بری  گرردد کره در آن گیری اطاینان حاصرل صحت مدل انداز 
در ایر   شرود. روشری کرهمتغیرهای مکنون و مشاهد  شد  بررسی می

شرامل  مورد نظر اسرت،بررسی برازش مدل انداز  گیری پژوهش برای 
 در مقیاس صحت میزان از عبارت ساز  است. رواییی پایای و روایی ساز 

برای بررسی روایی است.  نظر مورد ویژگی یا نظری ساخت گیری انداز 

پایایی نیرز برا  شود.است اد  می ساز  پرسشنامه، از تحلیل عاملی تأییدی
پرل از اطاینران از بررازش ضریب آل ای کرونباخ سنجش مری گرردد. 

گام بهد از مردل سراختاری بررای آزمرون  مناسب مدل انداز  گیری، در
گیرری در رواب  بی  متغیرها بر اساس مدل پژوهش و در نهایت نتیجره

(. در نهایت لازم به ذکرر 23ها است اد  می شود )مورد تایید یا رد فرضیه
های آماری با بکارگیری نرم افزارهرای تخصصری است که اجرای روش

SPSS  وLisrel انجام می گردد. 
 

 ه هايافت
 -هررا از آزمررون کولارروگروف برررای بررسرری نرمررال بررودن توزیررع داد 

 –کولاروگروف نترایج حاصرل از آزمرون  اسایرنوف است اد  شد  است.
 ارائه شد  است. 1اسایرنوف در جدول 

 

 اسميرونوف –کلموگروف  نتايج آزمون :1جدول 

 متغير
سطططططططط   

 معناداري
 نتيجه

سرتثاار ا) اجتاراعی جوانرب از مشرتریان نگرانی
 (کارکنان

 نرمال 100/0

اسررتثاار ) اجتارراعی جوانررب از مشررتریان آگرراهی
 (کارکنان

 نرمال 135/0

 اجتارراعی جوانررب دربررار  مشررتریان باورهررای
 (استثاار کارکنان)

 نرمال 120/0

 دوسرتدار مد) محیطی جوانب از مشتریان نگرانی
 (زیست محی 

 نرمال 107/0

 دوسرتدار دمر) محیطی جوانب از مشتریان آگاهی
 (زیست محی 

 نرمال 808/0

 مرد) محیطری جوانرب دربرار  مشتریان باورهای
 (زیست محی  دوستدار

 نرمال 230/0

 نرمال 240/0 رفتار خرید مصرف کنندگان

 

دهد که سطح مهناداری در مورد تاامی متغیرها نشان می 1نتایج جدول 
ه گرفرت کره تروان نتیجربدست آمد  است. بنابرای  مری 05/0بیشتر از 

 .تاامی متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند
 و روایی ساز های روایی محتوا، روشروایی و پایایی پرسشنامه از طریق 

ها در اختیرار بر اساس روایی محتوا، پرسشنامه. ارزیابی شد  استپایایی 
ای و بازاریابی قرار گرفرت و نظررات صاحب نظران در حوز  اخلاق حرفه

ها طی چنردی  مرحلره دریافرت مورد کی یت سوالات پرسشنامهها در آن
های لازم در نهایت مورد تایید قرار گرفت. گردید و پل از انجام ویرایش

 شرود.برای بررسی روایی ساز  ، از تحلیل عاملی تأییردی اسرت اد  مری
 هاآن در بی  دارد که وجود مت اوتی هایپایایی نیز روش محاسبه جهت

نترایج تحلیرل . اسرت برخروردار بیشرتری دقت از کرونباخ آل ای ضریب
 ارائه شد  است. 2عاملی تاییدی و ضریب آل ای کرونباخ در جدول 
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 تحليل عاملی تاييدي و ضريب آلفاي کرونباخ نتايج: 2جدول 

 بار عاملی شاخص متغير
ضريب آلفاي 

 کرونباخ

 
 مشتریان خرید رفتار

ک اردبیل، چند ن ر از بستگانم را که ساک  شهر با توجه به عالکرد خوب صنهت پوشا
 .امدیگر هستند به خرید از ای  شهر ترغیب کرد 

87/0 

86% 

کنم تا از بازار با توجه به پایی  بودن قیات پوشاک در اردبیل، به دوستانم پیشنهاد می
 پوشاک اردبیل خرید کنند.

72/0 

 87/0 .امبه بازار پوشاک اردبیل برد  چند ن ر از دوستانم را به صورت حضوری با خود

 81/0 .کنمخرید می دفهه بهد نیز از بازار پوشاک اردبیل

تری  دوستم پیشنهاد خرید از شهر دیگری را بدهد، باز از بازار پوشاک حتی اگر نزدیک
 .کنماردبیل خرید می

76/0 

خرید  از بازار پوشاک اردبیلشد ، در دفهات بهدی نیز با توجه به مزایا و خدمات داد 
 .کنممی

83/0 

حتی اگر مطاو  شوم که قیات بازار پوشاک اردبیل بیشتر از بازارهای دیگر شهرها 
 .کنمخرید می است، باز هم از بازار پوشاک اردبیل

43/0 

 جوانب از مشتریان نگرانی
 (استثاار کارکنان) اجتااعی

های تولید پوشاک و مد ارگران در کارگا گذاری موضوع استثاار کنسبت به تاثیر
 .حساسیت وجود دارد

73/0 

85% 

های کاری قبل از تولید پوشاک به عنوان یک مصرف کنند ، نسبت به فرایند فهالیت
 .مند هستمکه قصد خرید آن را دارم علاقه

73/0 

بررسی ها باید به صورت فهال بحث و در جامهه موضوع استثاار کارگران در کارگا 
 .شود

78/0 

 38/0 دربار  مسائل استثاار کارگران در تولید تجاری پوشاک و مد آگاهی وجود دارد.

 40/0 موضوع استثاار کارگران در تولید تجاری پوشاک و مد قابل درک است.

 61/0 های ضد استثاار کارگران در تولید تجاری پوشاک و مد قابل پذیرش است.حرکت

 جوانب از یانمشتر آگاهی
 (استثاار کارکنان) اجتااعی

 73/0 ساعت در ه ته را تقاضا دارند.  40کنندگان پوشاک و مد از کارگران، کار کاتر از تولید

82% 

-های کاری ایانی برای کارگران فراهم میکنندگان پوشاک و مد، محی عاوما تولید

 کنند.
67/0 

 66/0 .کنندد پوشاک و مد است اد  نایعاوما تولیدکنندگان از کودکان در تولی

نسبت به اهداف تولید پوشاک بر اساس مسوولیت اجتااعی تجاری باور عایق وجود 
 .دارد

40/0 

نسبت به تشویق درست تولید پوشاک بر اساس مسوولیت اجتااعی تجاری باور عایق 
 .وجود دارد

40/0 

سوولیت اجتااعی تولید شد  است، نسبت به درست بودن خرید پوشاکی که بر اساس م
 باور عایق وجود دارد.

38/0 

 دربار  مشتریان باورهای
استثاار ) جوانب اجتااعی
 (کارکنان

نسبت به خرید پوشاکی که برچسب استاندارد دارند و در شرای  ایا  و سالم تولید 
 .اند، تاایل دارمشد 

85/0 

82% 

 88/0 کنم.به دوستان و بستگانم توصیه می خرید از فروشندگان پوشاک بدون تهریق را

شوند و تاثیر مثبت بر جامهه از پوشاکی که طبق مسوولیت اجتااعی تجارت تولید می
 .کنمدارند، حاایت می

76/0 

نسبت به پرداخت پاداش برای پوشاکی که طبق فهالیت کاری استاندارد و سالم تولید 
 .است، تاایل وجود داردشد 

84/0 

از تولید پوشاک بدون تهریق حتی در صورت چشم پوشی از بهضی مزایای ارزشاند آن 
 .کنمحاایت می

86/0 

دهند، برای خرید پوشاک از فروشندگانی که مسولیت اجتااعی مد را مد نظر قرار می
 .کنممی برنامه ریزی

43/0 

 جوانب از مشتریان نگرانی
 محی  دوستدار مد) محیطی

 (زیست

 58/0 .ه تاثیرگذاری مثبت مسائل زیستی پوشاک و مد بر محی  حساسیت وجود داردنسبت ب

88% 

به عنوان یک مصرف کنند ، به محتویات مواد موجود در تولید پوشاک که قصد خرید 
 .مند هستیمآن را دارم، علاقه

84/0 

ی هاهای بحث و تبادل نظر دربار  ح اظتمسائل زیستی مد باید یکی از کانون
 محیطی در جامهه مطرح باشد.

88/0 

 41/0 .دربار  مسائل زیست محیطی در تولید پوشاک و مد آگاهی وجود دارد
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 46/0 .مسائل زیست محیطی در تولید پوشاک و مد قابل درک است

 46/0 .فروشند، قابل درک و پذیرش هستندفروشندگانی که محصولات زیست محیطی می

 جوانب از مشتریان آگاهی
 محی  دوستدار مد) محیطی

 (زیست

 41/0 .کنندگان پوشاک و مد تقاضای اقدامات تولیدی زیستی مناسب را دارندعاوما تولید

85% 

کنند که مواد است اد  شد  کنندگان پوشاک و مد به صورت واضح بیان میعاوما تولید
 .باشدروی برچسب لباس اصل می

81/0 

در تولید توس  تولید کنندگان پوشاک و مد مورد است اد   عاوما مواد سای شیایایی
 .گیرندقرار نای

83/0 

نسبت به اهداف تولید پوشاک بر اساس مسولیت محیطی تجاری باور عایق وجود 
 .دارد

41/0 

سبت به تشویق مناسب تولید پوشاک بر اساس مسولیت محیطی تجاری باور عایق ن
 .وجود دارد

40/0 

رست بودن عال خرید پوشاکی که بر اساس مسولیت محیطی تولید شد  نسبت به د
 .است، باور عایق وجود دارد

40/0 

 دربار  مشتریان باورهای
 دوستدار مد) محیطی جوانب

 (زیست محی 

نسبت به خرید پوشاکی که بر چسب اطاینان دارند و با مواد مناسب زیستی تولید 
 .اند، تاایل وجود داردشد 

62/0 

83% 

 88/0 .کنمخرید از فروشندگان پوشاک بدون تهریق را به دوستان و بستگانم توصیه می

از تولید پوشاک بر اساس مسولیت محیطی تجارت به خاطر اینکه تاثیر مثبت بر جامهه 
 .کنمدارد، حاایت می

68/0 

 61/0 .نسبت به پرداخت پاداش برای مسولیت محیطی تجارت تاایل وجود دارد

نسبت به پرداخت پاداش برای پوشاکی که براساس استاندارد تولید پوشاک مناسب 
 .تولید شد  است، تاایل وجود دارد

77/0 

از تولید پوشاک زیستی مناسب حتی در صورت چشم پوشی از برخی مزایای ارزشاند 
 .کنمحاایت می آن

83/0 

 
مد نظر قرار  4/0بر با در ای  پژوهش مقدار استاندارد برای بار عاملی برا

ها مقادیر بارهای عاملی از سطح گرفته است. در مورد تاامی گویه
بزرگتر و مقادیر آمار  تی استیودنت نیز در سطح اطاینان  4/0استاندارد 

به دست آمد  است. بنابرای  با توجه به مقادیر  86/1درصد بزرگتر از  85
نها در انداز  گیری متغیرها گزارش شد ، مناسب بودن سؤالات و توانایی آ

توان ادعا ناود که سوالات در پرسشنامه از روایی شود و میتایید می
نظران مقدار استاندارد برای ضریب . نهایتا صاحبندساز  برخوردار

و در ای  پژوهش در  (24در نظر گرفته اند ) 7/0کرونباخ را برابر با آل ای
بدست آمد  است که  7/0ر از تاامی متغیرها مقدار ای  ضریب بزرگت

 نشان دهند  سطح مطلوب پایایی پرسشنامه است.
پل از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، جهت بررسی رواب  میان متغیرها 

مهادلات ساختاری است اد  شد  است. نتایج حاصل از تخای   از مدل
 . نشان داد  شد  است 3ها در جدول مدل و آزمون فرضیه

 ساختاري معادلات مدل ها با روشتايج آزمون فرضيهن :3جدول 
 نتيجه T-Valueمقدار  ضريب مسير متغير وابسته متغير مستقل فرضيه

1H (استثاار کارکنان) اجتااعی جوانب از مشتریان نگرانی  
 

 مصرف خرید رفتار
 کنندگان

 تایید 80/13 85/0

2H تایید 88/13 88/0 (استثاار کارکنان) اجتااعی جوانب از مشتریان آگاهی 

3H تایید 40/12 60/0 (استثاار کارکنان) اجتااعی جوانب دربار  مشتریان باورهای 

4H تایید 62/6 81/0 (زیست محی  دوستدار مد) محیطی جوانب از مشتریان نگرانی 

5H تایید 01/7 87/0 (زیست محی  دوستدار مد) محیطی جوانب از مشتریان آگاهی 

6H تایید 51/6 86/0 (زیست محی  دوستدار مد) محیطی جوانب دربار  مشتریان باورهای 

 
 جوانرب از مشرتریان دهرد کره نگرانرینتایج به دست آمد  نشران مری

ارتباط مثبت و مهنادار برا ضرریب اسرتاندارد  (استثاار کارکنان) اجتااعی
بر رفتار خرید مصرف کننردگان دارد. بنرابرای  فرضریه اول مرورد  85/0

 (استثاار کارکنران) اجتااعی جوانب از مشتریان أیید قرار گرفت. آگاهیت
بر رفتار خریرد مصررف  88/0ارتباط مثبت و مهنادار با ضریب استاندارد 

 کنندگان دارد. بنابرای  فرضیه دوم مرورد تأییرد قررار گرفرت. باورهرای
برا  مثبت و مهنادار ارتباط (استثاار کارکنان) اجتااعی جوانب از مشتریان

بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. بنابرای  فرضیه 6/0ضریب استاندارد 
 مرد) محیطری جوانب از مشتریان گیرد. نگرانیسوم مورد تأیید قرار می

 81/0ارتباط مثبت و مهنادار با ضریب اسرتاندارد  (زیست محی  دوستدار
ضیه چهارم مرورد تأییرد بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. بنابرای  فر

 محری  دوسرتدار مرد) محیطی جوانب از مشتریان قرار می گیرد. آگاهی
برر رفترار خریرد  87/0ارتباط مثبت و مهنادار با ضریب استاندارد  (زیست

گیرد. در مصرف کنندگان دارد. بنابرای  فرضیه پنجم مورد تأیید قرار می
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 (زیسرت محی  ستداردو مد) محیطی جوانب از مشتریان نهایت باورهای
بر رفتار خریرد مصررف  86/0ارتباط مثبت و مهنادار با ضریب استاندارد 

 گیرد. کنندگان دارد. بنابرای  فرضیه ششم نیز مورد تأیید قرار می
بایست پرل از تخاری  مردل پرژوهش بره در نهایت در آخری  گام می

ارزیررابی برررازش آن پرداخررت. برررای تهیرری  برررازش مرردل تخاینرری از 

هرای مقرادیر شراخص شرود.ی برازندگی مختل ی است اد  میهاشاخص
 نشان داد  شد  است. 4برازش مدل در جدول 

های برازش مدل در دامنه قابل قبول ، تاامی شاخص4بر اساس جدول 
-های برازش میقرار دارند. بنابرای  با توجه به مجاوعه تاامی شاخص

رازش مناسب و قابل قبرولی توان نتیجه گرفت که مدل تدوی  شد  از ب
 برخوردار است.

 هاي برازشمقادير شاخص :8جدول 
 

 

 

 

 
 

 

 بحث
بر اساس نتایج آزمون فرضیه اول، ارتبراط نگرانری مشرتریان از جوانرب 
اجتااعی )استثاار کارکنان( با رفتار خرید مصرف کننردگان مرورد تأییرد 

 هرایقدنرد ارزشهای محققرانی کره مهتای  نتیجه با یافته. قرار گرفت
 مصررف رفترار برر مستقیم و مثبت رابطه تولیدکنندگان سوی از اخلاقی

مطابق با نتایج آزمون فرضیه . (18و  16، 1دارد، سازگار است ) کنندگان
دوم، آگاهی مشتریان از جوانب اجتااعی )استثاار کارکنان( با رفتار خرید 

هرای ای با یافتهمصرف کنندگان ارتباط مثبت داشته است. چنی  نتیجه
 بازار در کنندگان ازآگاهی و دانش مصرف افزایش محققانی که مهتقدند

 هرایروش پاداش و حاایت منجر به تاایل به مد اخلاق در صنهت مورد
(. برر 18و  12، 4شود، سازگار اسرت )می خرید طریق از اخلاقی تجاری

اجتااعی  اساس آزمون فرضیه سوم نیز باورهای مشتریان دربار  جوانب
)استثاار کارکنان( با رفتار خرید مصرف کنندگان ارتبراط مثبتری داشرته 

ها های بشر دوستانه بنگا های محققان که به مسوولیتاست که با یافته
نگرانری (. در آزمرون فرضریه چهرارم 16و  3اشار  دارد، سازگار اسرت )

ریرد مشتریان از جوانب محیطی )مد دوستدار محی  زیست( برا رفترار خ
 محققان های قبلینتیجه با یافتهمصرف کنندگان ارتباط مثبت دارد. ای  

 سربز خریرد رفترار و سربز کالاهرای شرد  درک کی یت بی  که مهتقدند
(. برر اسراس 21و  20، 14، 5دارد، سازگار است ) وجود مثبت هابستگی

آگاهی مشتریان از جوانب محیطری )مرد دوسرتدار آزمون فرضیه پنجم، 
 ت( با رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط مثبتی داشته اسرت.محی  زیس
و  20، 14، 1مطابقرت دارد )ای با نترایج مطالهرات محققران چنی  یافته

باورهای مشتریان نهایتا نتیجه آزمون فرضیه ششم بر ارتباط مثبت . (22
دربار  جوانب محیطی )مد دوستدار محی  زیست( بر رفتار خرید مصرف 

ای دسرت دارد. برخی از محققان نیرز بره چنری  نتیجره کنندگان دلالت
دهد که که امرروز  (. نتایج بدست آمد  نشان می20و  18، 14اند )یافته

های خرید خود گیریمشتریان محصولاتی هاچون لباس و مد در تصایم

صرفا بر اصول سنتی هاچون کی یت، قیات، خدمات پرل از فرروش و 
رف کنندگان نقش اساسی در سوق دادن غیر  متکی نیستند. امروز  مص

کننرد. های اقتصادی و تجاری به رویکردهای اخلاق مدارانه ای ا مینظام
کنندگان کاملرا آگراهی در نظرر توان مصرفمشتریان عصر جدید را می

گرفت کره در مواجهره برا رویکردهرای مسروولیت پذیرانره اجتاراعی و 
پایبندی به اصول اخلاق  های تجاری و نیز التزم آنان درمحیطی شرکت

ها، باورهرا و نگرشکنند. حرفه ای در کسب و کار من هالانه برخورد نای
ادراکات مشتریان صنهت مد و لبراس در مرورد رعایرت جوانرب انسران 
دوستانه در زمینه مدیریت منابع انسانی و نیز تلاش در راستای بکارگیری 

های فهرال در شرکت فرایندهای تولیدی سازگار با محی  زیست در بی 
هرا ها از ای  شرکتتواند بر  رفتارهای حاایتی آنبخش پوشاک مد می

دهرد کره تاثیرگذار باشد. روندهای حاکم برر جامهره ایرانری نشران مری
هرای کنندگان به دلیل تحولات گوناگون به ویرژ  ظهرور شربکهمصرف

هرای اجتااعی، به تدریج در ارتباط با وضهیت تههد و پایبنردی شررکت
گوناگون ایرانی نسبت به اصول و مبانی اخلاق در تجارت آگراهی هرای 

هرای شود ترا حساسریتآورند که به نوبه خود سبب میخوبی بدست می
جاهی نسبت به قصور عامدانه مدیران از ای  اصرول رونردی روزافرزون 

های و توجهات مشتریان نسبت به داشته باشد. در چنی  شرایطی نگرانی
دگان محصولی هاچون لباس و مد به مراتب بیشتر نیز خواهد تولید کنن

های گوناگون ای  طبقره از توان به ویژگیبود که از دلایل اصلی آن می
محصولات هاچون قابلیت تصویر سرازی ذهنری، شخصریت پرردازی و 
هویت بخشی محصولات مد، ارتباط نزدیک با سلامتی جساانی و حتری 

ر قابل توجه نوع مواد اولیه مورد اسرت اد  روحی و روانی شهروندان، تاثی
 بر محی  زیست و غیر  اشار  داشت. 

ترا برا اتخراذ  شرودپیشنهاد میبه مدیران صنهت مد  هاتوجه به یافته با
 مدیریت هایاولویت سیاست تری ، مهم کنندمصرف رویکرد متارکز بر

جهت ی آگاهی بخشی و تغییر روحیه مصرف جامهه را در راستای فرهنگی

 نتيجه مقدار محاسبه شده دامنه قابل قبول علامت اختصاري نام شاخص

 ببرازش مناس df>3 df>3 17/1 نسبت کای دو به درجه آزادی

 برازش مناسب 08/0 08/0کاتر از  RMSEA مجذورات  یانگیم شهیر

 برازش مناسب 84/0 8/0بالاتر از  GFI بارزش شاخص

 برازش مناسب 86/0 8/0بالاتر از  AGFI افتهیلیتهد بارزش شاخص

 برازش مناسب 85/0 8/0بالاتر از  CFI یقیتطب برازش شاخص

 برازش مناسب 83/0 8/0 بالاتر از NFI شد  هنجار برازش شاخص

 برازش مناسب 84/0 8/0بالاتر از  NNFI ی نرمبرازندگ شاخص
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. ش افیت در کسرب و قرار دهند اخلاق محور  مد توسهه بازار محصولات
هرا و بهبرود تواند به مشتریان در افزایش آگاهی، کاهش نگرانیکار می

های لرازم بره تصورات و باورهای آنها کاک کند. ضرورت ارائه آموزش
مصرف کنند  در مورد مد اخلاقی و تلاش خررد  فروشران بررای ابتکرار 

در پیشبرد بازاریابی مد اخلاقی با تاکید بر تههدات نسبت به دو بهد  عال
های اجتااعی و  زیسرت محیطری یکری دیگرر از پیشرنهادات مسوولیت

یکری از ناشی از نتایج ای  تحقیق برای فهالان صنهت لباس و مد است. 
اند در توانستهلباس  ای که تولید کنندگان و طرّاحان خارجیدلایل عاد 

و مرد آفرینری داشرته  بازارهای هدف خود را توسهه دهنردهانی سطح ج
 بر مشتریان است؛ باشند، آشنایی آنها با مبانی روان شناختی تأثیرگذاری

ها در حالی که تولید کنندگان داخلی، مهاولا  به الگوبرداری و تقلید از آن
ن ند و فقداکنپردازند و به نحوی مدهای غربی را در جامهه ترویج میمی

مطالهات دقیق علای باعث شد  است تا در مورد ساز و کار تاثیرگرذاری 
ها، باورها و رفتارهای مصرف کنندگان مد اخلراقی از شرناخت بر نگرش

بایسرت برا فهالران صرنهت پوشراک و مرد مری کافی برخوردار نباشرند.
مسوولیت پذیری اجتااعی قابل توجه، از طریق رعایت قوانی  و مقررات 

جه به بهداشت و ایانی کارکنان، ح ر پایداری محی  زیست عاومی، تو
و به طور کلی رعایت اخلاق در کسب و کار در حیطه اصرولی هاچرون 

ها و هنجارهای جامهه تههرد داشرته صداقت، انصاف و احترام، به ارزش
 مصررف یرک عنروان . از سوی دیگر مشتریان پوشاک مد نیز برهباشند

گیرری خریرد ایر  نروع از ینرد تصرایمبایسرت در فرامری کنند  آگرا ،
 در مورد اسرت اد  مواد اولیه محتویات محصولات به موضوعاتی هاچون

های مدیریت منابع انسانی شرکت، رویکررد زیسرت لباس، سیاست تولید
 توجه کافی نشان دهند.  محیطی مدیران شرکت و غیر 

ی به دلیل گستردگی موضوع، امکان مطالهه نقش تهردیل کننرد  عروامل
های جاهیت شناختی مشتریان مورد بررسی قرار نگرفت هاچون ویژگی
ای و رفترار شود چنی  نقشی در ارتباط بی  اخلاق حرفرهکه پیشنهاد می

تواننرد مردل ایر  پژوهشگران آتری مری .مصرف کنندگان مطالهه شود
مطالهه را در برخی از صنایع دیگر هاچون خودروسازی، غذا و نوشیدنی، 

کترونیکی و غیر  آزمون ناایند و نتایج بدست آمد  را مورد محصولات ال
پیشنهاد دیگر به محققان آتی مطالهه اثررات زنجیرر   مقایسه قرار دهند.

محافظره کراری پاسرخ تأمی  مد اخلاقی بر رفتار مصرف کننرد  اسرت. 
های مناسب و صحیح به سوالات و هاچنری  در دهندگان در ارایه پاسخ

اصرلی  حوصلگی آنها در تکایل پرسشنامه محدودیتبرخی از موارد کم 
تحقیق بود که سهی گردید با ارائه توضیحات لازم و ایجاد انگیرز  لرازم 

 . پاسخدهی، ای  محدودیت تا حد امکان برطرف گردد

 

 گيرينتيجه
ارتباط اخلاق و رفتار مصرف کنند  از ماحصل ت کر مبتنی بر مسروولیت 

ها و باورهای مشتریان دربار  ها، آگاهیرانیپذیری اجتااعی و بر پایه نگ
تحقیرق  های عاومی و زیست محیطی نشأت گرفته است. در ای ارزش

رعایت اخلاق در صنهت مد با رفتار خریرد مصررف  رابطهتلاش گردید تا 
کنندگان بررسی شود. نتایج نشان دارد که نگرانری، آگراهی و باورهرای 

رانی، آگاهی و باورهای مشتریان از مشتریان از جوانب اجتااعی مد و نگ
جوانب محیطی )مد دوسرتدار محری  زیسرت( برا رفترار خریرد مصررف 

است. به عبارت دیگر هازمان برا افرزایش  کنندگان ارتباط مثبتی داشته
دانش مشتریان و نیز بهبود نگرش و باورهای آنان در ارتباط برا شررای  

هرای متهرالی بره ارزشرعایت اصول اخلاق حرفه ای مبنی بر پایبنردی 
انسانی در مدیریت نیروی کار و نیز سرمایه گذاری در راسرتای ح رر و 

توانرد های تولیدی لباس میتوسهه منابع زیست محیطی در بی  شرکت
رفتارهای مصرفی مد اخلاقی را توسهه دهد. بنابرای  به صورت کلی می 

ای و توان نتیجه گرفت که تاکید شررکت هرا برر اصرول اخلراق حرفره 
پایبندی به مسوولیت های اجتااعی مبنی بر توجه بره پایرداری محری  
زیست و نیز احترام به اصول انسانی در بکارگیری نیروی کار می تواند با 
تاثیرگذاری مثبت بر رفتار خرید مصرف کننردگان بره توسرهه بازارهرای 

 تجاری ای  شرکت ها کاک نااید.
 

 هاي اخلاقیملاحظه

صول اخلاقی امانرت داری و رضرایت آگاهانره مرورد در پژوهش حاضر ا
 توجه قرار گرفته است.

 

 سپاسگزاري
نویسندگان مقاله از تاامی پاسخ دهندگانی که با تکایل پرسشرنامه بره 

 ناایند.انجام دقیق ای  تحقیق کاک ناودند، نهایت قدردانی را می
 

 هنام واژه
1. Business ethics  اخلاق کسب وکار                  

2. Environment                       ستیز  یمح  

3. Green consume  مصرف سبز                  

4. Social responsibility  یاجتااع تیمسوول        

5. Customers                       انیمشتر                          

6. Competitive advantage  یرقابت تیمز    

7. Ethical consume  یاخلاق ییمصرف گرا              

8. Fashion industry  صنهت مد                

9. Target markets  هدف یبازارها                   

10. Professional ethics  یاخلاق حرفه ا          

11. Concern                            ینگران  

12. Awareness                         یآگاه  

13. Belief                                 باور  

14. Human rights                    حقوق بشر  

15. Ethical marketing            یاخلاق یابیبازار  
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