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 Social responsibility is recognized as one of the most important elements of 

organizations' existence, in such a way that the importance given to its observance 

by organizations strengthens the opinion of stakeholders outside the organization to 

legitimize it. The purpose of this study is to investigate the impact of social 

responsibility, company and business ethics on brand attitude (case study: 

customers of Asia Insurance Company). This research is applied in terms of 

purpose and descriptive-survey method. The statistical population of the study 

includes all customers, the number of which is unknown. The Cochran infinite 

community sampling formula will be used to determine the required sample size. 

Based on the unlimited Cochran's formula with an error of 3%, in this study, the 

number of samples is considered to be 4, which will be selected by the non-

probability method available. In the present study, the field method was used to 

collect the primary data and the tool for collecting the primary data was the five-

point Likert questionnaire, and the library method was used to collect the 

secondary data. Come. To test the research hypotheses, modeling, structural 

equations, and smartpls software were used. The results showed that the 

expectations of all corporate social responsibility have a significant effect on the 

response to corporate social responsibility behavior, the response to corporate 

ethics behavior and corporate social responsibility behavior. The expectations of all 

business ethics have a significant effect on the response to business ethics 

behavior, the response to corporate social responsibility behavior has a significant 

effect on brand attitude, and the response to business ethics behavior has a 

significant effect on brand attitude. 
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مسئوليت اجتماعي از جمله مهم ترين عناصر وجودى سازمان ها شناخته شده است، به گونه اى  
که اهميت دادن به رعايت آن توسط سازمان ها نظر ذى نفعان خارج از سازمان را براى 

هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي . مشروعيت بخشيدن تقويت مي کند
اين . مي باشد( مشتريان شرکت بيمه آسيا: مورد مطالعه)نگرش برند شرکت و اخالق تجارت بر 

جامعه آمارى پژوهش . پيمايشي است-پژوهش از لحاظ هدف کاربردى و از نظر روش توصيفي
شامل کليه ى مشتريان شرکت بيمه آسيا در استان مازندران هستند که تعداد آن نامشخص مي 

از فرمول نمونه گيرى جامعه نامحدود کوکران استفاده براى تعيين حجم نمونه مورد نياز . باشد
درصد، در اين تحقيق تعداد نمونه را  ٧بر اساس فرمول کوکران نامحدود با خطاى . خواهد شد

در . نفر در نظر گرفته که اين تعداد با روش غيراحتمالي در دسترس انتخاب خواهد شد 2٢٢
وش ميداني استفاده شد و ابزار جمع آورى داده پژوهش حاضر براى گردآورى داده هاى اوليه از ر

هاى اوليه پرسشنامه پنج گزينه اى ليكرت بوده و براى گرد آورى  دادههاى ثانويه از روش 
 ٨٩/٢کتابخانه اى استفاده شده است  پايايي پرسشنامه با  استفاده از آلفاى کرونباخ برابر با 

وش مدل سازى معادالت ساختارى و نرم براى آزمون فرضيات تحقيق از ر. بدست آمده است
نتايج تحقيق نشان داد که انتظارات کلي مسئوليت اجتماعي شرکت . استفاده شد smartplsافزار 

بر پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي، پاسخ به رفتار اخالق شرکت  و رفتار مسئوليت اجتماعي 
پاسخ به رفتار اخالق تجارت تاثير  انتظارات کلي اخالق تجارت بر. شرکت تاثير معنادارى دارد

معنادارى دارد، پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت بر نگرش برند تاثير معنادارى دارد و 
 . پاسخ به رفتار اخالق تجارت بر نگرش برند تاثير معنادارى دارد

 ولاطالعات نويسنده مسئ

 amir.245.a@gmail.com: ايميل
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  مقدمه

شده   تر از قبل  ها بسيار پر رنگ شرکت  اجتماعي  امروزه نقش

  اجتمـاعي  ذيريپـ  مسـئوليت  و مشتريان بـه  است

  اجتماعي  مسئوليت. دهند مي  زيادي  تهـا اهميـ شـرکت

  سر و کار دارد، و به  و جامعهها  شرکت  بين  با روابط  شرکتي

  هاي  تاثيرات فعاليت  بررسـي  مفهوم به  اين  طور مشخص

انجام   سازمانها براي. پردازد مي  افراد جامعه  ها روي  شرکت

  تحقق  و در نتيجـه  و اثربخشـي  کـارايي  با بيشترين  وظايف

د استانداردها و قواع  ها، عالوه بر رعايت اهداف و ماموريت

  از رهنمودهاي  اي  مجموعه  ، نياز به و قانوني  سازماني

کرده، با ايجاد   امر ياري  آنها را در اين  دارنـد که  اخالقـي

  وضـعيت  سـمت  آنها را به  ، حرکت و ثبات رويه  هماهنگي

و کار و   اخالق کسب  رعايـت. سـازد  مطلـوب تسـهيل

اقـدامات   شـروعيتم  از راه افزايش  اجتماعي  مسئوليت

  ، موفقيـت رقـابتي  و بهبـود مزيـت  سـازمان، سـودآوري

از   رو بسياري  از اين. دهد تاثير قرار مي  سازمان را تحت

  سـمت  بـه  تجـاري  منـافع  رسـيدن بـه  ها جهت شرکت

  مشخص  غير انتفاعي  بـا سازمان هاي  تجـاري  همكـاري

  اي  نمونه  يا عام المنفعه  خيرخواهانه  بيبازاريا. شده اند  متمايل

  خاص از همكاري  نوعي  و بـه  هاسـت  همكـاري  دست  از اين

. گردد اطالق مي  عام المنفعه  هاي  برنامه  ها به شرکت  و کمک

  که  است  بازاريـ ابي  شيوه نـوين  يک  خيرخواهانه  بازاريابي

از فروش   ود درصديش متعهد مي  براساس آن بنگاه اقتصادي

يـا   خود را بصورت مسـتقيم( خدمات)محصوالت 

شيوه   اين. امر خير اختصاص دهد  يک  به  غيرمسـتقيم

  و اروپاي  شمالي  در آمريكاي  ميالدي ٩٢  از دهه  بازاريابي

  در ايـران مورد استفاده بنگاههاي 19٩0و از سـال   غربـي

 .(19٨١و همكاران،   عباسي)  است  قرار گرفته  اقتصادي

و نام   مشتري  در روابط  اجتماعي  اخالق و مسئوليت  بين

کومـار و )  اسـت  برنـد مهـم  در درك نگرشهـاي  تجاري

  نام تجاري  از انواع برند ها و روابط  بسياري. (2٢1٢، 1رينـارتز

  تحقيقـات انـدکي.  است  مرتبط  و شرکت  مشتري  با شناسايي

مصرف کنندگان از اخالق   تعريـف  گـونگيدر مـورد چ

انجام شده  (CSR)  شرکتي  اجتماعي  تجارت و مسئوليت

  و با مسئوليت ”عملكـرد خـوب”عنوان   به  اخالق اغلب.  است

، محققان  عالوه بر اين.  در ارتباط است  شرکتي  اجتماعي

اخـالق تجـارت و   بـه  نسـبت  متفـاوتي  نگرش هـاي

مقياس ها   ، مخصوصا در توسعه شرکتي  اجتماعي  مسـئوليت

بيشتر تحقيقات . دو ساختار، ندارند  اين  اندازه گيري  براي

  اجتماعي  مصرف کننـده، اخالق تجارت و مسئوليت  مربوط به

  مقيـاسهـاي  کـه  کنند، در حـالي مي  ترکيب  را با هم  شرکتي

  اخالقي  اخـالق مصـرف کننـده، معمـوال ديدگاه هاي

ها در ارتباط با اخالق تجارت  را در مورد رفتار شرکت  شخصي

، 2 و مانسي  ويتـل)سنجند  مي  شرکتي  اجتماعي  و مسئوليت

اخالق تجارت و   اغلب علمي  پژوهش  که  در حالي. (2٢1٧

مفهـوم   عنـوان يـک  را به  شرکتي  اجتماعي  مسئوليت

در تحقيقات خود ( 2٢1٧) 9کند، ولر مي  ترکيب  همپوشـاني

بـا   متنـي  طور اجتمـاعي  به  مفاهيم  در عمل  نشان داد که

  که  در حالي. شوند مذاکره مي  مختلـف  و روابـط  معـاني

  در اين  مديران ارشد بود، مطالعاتي  شامل( 2٢1٧)ولر   پژوهش

  شود آيا مسئوليت  تـا مشـخص  انجام نشـده اسـت  زمينه

  عنوان ساختارهاي  به  و اخالق تجاري  کتيشر  اجتماعي

  اين. شـوند يـا خيـر مي  مشتريان در نظر گرفته  توسط  مختلف

  نگرش هاي  با بررسي  شكاف در دانش  اين  بررسي  به  تحقيق

  و مسـئوليت  اخالق تجـاري  مربوط به  مشتري  نام تجاري

  چارچوب هاياز   ظاهرا تعدادي. پردازد مي  شرکتي  اجتمـاعي

و اخالق   شرکت  اجتماعي  مسئوليت  برتري  براي  مكمل

  اجتماعي  مسئوليت. کنند مي  ذينفعان رقابت  تجارت و مديريت

  ذينفعان و حتي  ، نظريه شرکت  عنوان عملكرد اجتماعي  به

  ، جامعه بنابراين.  شـده است  اخـالق تجـارت تعريـف  نظريـه

  و مسئوليت  اخالق تجاري  رهايساختا  اغلب  دانشگاهي

  اخـالق تجـارت اغلب. کرده انـد  را ترکيب  شرکتي  اجتماعي

  يا غلط  تصميمات درست  مربوط به  فلسفي  هاي  نظريه  به

،  ، قـوانين از تعـاريف  نظرسـنجي  يـک. شود محدود مي

  اخالق تجاري  براي  را اغلب  اسـتانداردها و اصول اخالقي
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  از ديدگاه مسائل  اخالقي  برندهاي. قرار داد  وجهمورد ت

  يا کمک  ، تجارت عادالنه مانند پايـداري  اجتماعي  مسئوليت

مطالعات، . اند  قرار گرفته  مورد بررسي  بهبود رفاه مشتري  به

  مورد بررسي  اخالقـي  هـاي را با استفاده از ويژگـي  برندهايي

 ١و همكاران  وايت. (2٢19، 0انپلوزا و همكار)قرار داده اند 

و   عنـوان تجـارت منصـفانه  را بـه  اخالقـي  برندهاي( 2٢12)

  هاي را با استفاده از شاخص  اخالقي  تصوير برند تجاري

بيان شده در   مطالب  به  توجه با .کنند مي  ارزيابي  اجتماعي

قصد خريد   به  اعتماد و توجه  امروز خلق  رقابتي  دنياي

سازمانها محسوب   ماندگاري  براي  حياتي  تريان امريمش

  از سوي  اجتماعي  مسئوليت  به  رو توجه  از اين. شود مي

روز در  اعتماد ميان مشتريان روزبه  خلق  سازمانها در راستاي

  اقدامات مسئوليت  به  توجه  و همچنين  است  حال افزايش

از   امروزي  يو کارها  کسب  بقاي  براي  شرکت  اجتماعي

  رو درك مناسب  از اين.  برخوردار است  ويژهاي  اهميت

از نقاط   و آگاهي  اجتماعي  مسئوليت  هاي مديران از فعاليت

و   شرکت  حوزه بر بهبود جايگاه رقابتي  خود در اين  ضعف

مشتريان   رفتاري  هاي اخالق تجارت بر نگرش برند پاسخ

سوال   اين  به  دنبال پاسخ  به  پژوهش  در اين. باشد مؤثر مي

و اخالق تجارت بر   شرکت  اجتماعي  آيا مسئوليت  باشد که مي

 دارند؟  نگرش برند تاثير معناداري

 مباني نظرى 

تاثير   بررسي  به  در پژوهشي( 19٨٧) و شبگو منصف  عباسي -

در   صنعتي  هاي بر عملكرد شرکت  اجتماعي  پذيري  مسئوليت

کنندگان   رشد تامين  ميانجي  نقش  به  توجه استان گيالن با

شده از   حاصل  نتايج  به  با توجه. پرداختند  محيطي  زيست

  اجتماعي  پذيري  ، مسئوليت معادالت ساختاري  مدلسازي

کنندگان   تامين  محيطي  زيست  بر رشد فاکتورهاي  شرکت

  محيطي  زيست  حال، رشد فاکتورهاي  در عين. تاثير دارد

  همچنين. تاثير دارد  شرکت  کنندگان بر عملكرد مالي  تامين

  کنندگان بر رقابت  تامين  محيطي  زيست  رشد فاکتورهاي

  پذيري  شاهد تاثير مسوليت  تاثيردارد در نهايت  شرکت  پذيري

  محيطي  کنندگان زيست  رشد تامين  از طريق  شرکت  اجتماعي

 . هستيم  بر عملكرد شرکت

  بررسي  بررسي  به  در پژوهشي( 19٨٧)و همكاران   طالقاني -

و نگرش   مشتري  بر رضايت  شرکت  اجتماعي  تاثير مسئوليت

  فروشگاههاي)شهروند   کاالي  خدماتي  برند شرکت  به  نسبت

  تاثير مسئوليت  نشان داد که  نتايج. پرداختند(  زنجيرهاي

برند در   به  و نگرش بت  مشتري  بر رضايت  شرکت  اجتماعي

شهروند مورد تاييد   کاالي  خدماتي  ميان مشتريان پرند شرکت

 . است

  با عنوان بررسي  پژوهشي( 19٨٢)پور و همكاران   اسماعيل -

  برنـد بـه  به  بر وفاداري  شرکت  اجتماعي  تأثير مسئوليت

دهد  نشان مي  پژوهش  اين  نتايج.  اعتبـار برند است  واسـطه

  مسـئوليت)  شـرکت  اجتمـاعي  ابعاد مسـئوليت  تمامي  که

  و مسئوليت  اخالقي  ، مسئوليت قـانوني  ، مسـئوليت اقتصـادي

و   صادرات، تأثير مثبت  بر اعتبار برند بانک(  بشردوستانه

صادرات بر   ، اعتبار برند بانک عالوه بر اين. دارد  معناداري

 .دارد  معناداري و  برند آن نيز تأثير مثبت  به  وفاداري

تأثير   بررسي  به  در پژوهشي( 19٨١)و همكاران   عباسي -

بر اعتماد مشتريان و قصد خريد با   شرکت  اجتماعي  مسئوليت

  نتايج. مشتريان پرداختند  رضايت  ميانجي  تأکيد بر نقش

بر قصد   شرکت  اجتماعي  مسئوليت  کنند که بيان مي  تحقيق

صورت  به  همچنين. گذارد مي  قيمخريد مشتريان تأثير مست

بر اعتماد مشتريان   رضايت  عامل  با ميانجيگري  غيرمستقيم

  مسئوليت  بر تأثير مستقيم  مبني  ؛ اما فرضيه تأثيرگذار است

 . بر اعتماد مشتريان، رد شده است  اجتماعي

تأثير   بررسي  به  در پژوهشي( 19٨0) و کاله کج  اويصيد -

  بر قصد خريد مشتريان با نقش  شرکت  اجتماعي  مسئوليت

  برند و تبليغات شفاهي  به  برند، نگرش کلي  اعتماد به  ميانجي

و   تأثير مثبت  داراي  شرکت  اجتماعي  مسئوليت. پرداختند

. باشد برند مي  به  برند و نگرش کلي  بهبر اعتماد  معناداري

برند بر   هب  برند و نگرش کلي  دو متغير اعتماد به  همچنين
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و قصد خريد مؤثر هستند و در   تبليغات شفاهي  به  تمايل

بر   و معناداري  تأثير مثبت  تبليغات شفاهي  به  تمايل  نهايت

 .قصد خريد دارد

تاثير   بررسي  به  در پژوهشي( 19٨9)  رنگريز و نجفي -

بر نگرش و  (CSR)ها  شرکت  اجتماعي  پذيري  مسئوليت

مصرف کنندگان شهر   توسط  مصرفي  قصد خريد کاالهاي

  واقعيت  مويد اين  از تحقيق  حاصل  نتايج. زنجان پرداختند

بهبود نگرش   براي  ابزار مناسبي  خيرخواهانه  بازاريابي  است

. باشد  برند و ايجاد قصد خريد در آنها مي  به  بازار هدف نسبت

در را   اقتصادي  خريداران شهر زنجان، بنگاههاي  همچنين

و   مسئول دانسته  محيطي  و زيست  اجتماعي  با مسائل  رابطه

، آماده اند با  مسائل  گونه  اين  آنها به  در قبال پاسخگويي

 .نمايند  استفاده از قدرت خريد خود، آنها را تشويق

  با عنوان اثر مسئوليت  در پژوهشي( 2٢10)  و لي  هي -

  واسـطه  نقـش:  جـارينـام ت  ها بر وفـاداري شرکت  اجتماعي

  قانوني  هاي  مسئوليت. پرداختند  از تصـوير نـام تجاري

  از طريق  نام تجاري  به  وفاداري  بزرگ بر افزايش  هاي  شرکت

مصرف کنندگان   درك توسط  تصـاوير کـاربردي  افزايش

در   که  کند، در حالي مي  کمک  تصوير نمادين  به  نسبت

  از يک  بـيش  تصوير نمـادين  ثرات يکا  اخالقي  مسئوليت

ها بايد   دهد شرکت نشان مي  نتايج  اين.  است  تصويرعملكردي

بـر اسـاس انتظـارات   اجتمـاعي  مسئوليت  در ابعاد کليدي

 .خود تمرکز کنند  بازاريابي  هاي مصـرف کنندگان در برنامه

 تحقيقروش 

-وش توصيفياين پژوهش از لحاظ هدف کاربردى و از نظر ر

جامعه آمارى پژوهش شامل کليه ى مشتريان . پيمايشي است

شرکت بيمه آسيا در استان مازندران هستند که تعداد آن 

براى تعيين حجم نمونه مورد نياز از . نامشخص مي باشد

فرمول نمونه گيرى جامعه نامحدود کوکران استفاده خواهد 

درصد، در  ٧بر اساس فرمول کوکران نامحدود با خطاى . شد

نفر در نظر گرفته که اين  2٢٢اين تحقيق تعداد نمونه را 

در . تعداد با روش غيراحتمالي در دسترس انتخاب خواهد شد

 پژوهش حاضر براى گردآورى داده هاى اوليه از روش ميداني

استفاده شد و ابزار جمع آورى دادههاى اوليه پرسشنامه پنج 

گزينه اى ليكرت بوده و براى گرد آورى داده هاى ثانويه از 

روش کتابخانه اى استفاده شده است  پايايي پرسشنامه با 

. بدست آمده است ٨٩/٢استفاده از آلفاى کرونباخ برابر با 

معادالت  براى آزمون فرضيات تحقيق از روش مدل سازى

 . استفاده شد smartplsساختارى و نرم افزار 

 

 (3١91)1فرل و همکاران  پژوهش مدل مفهومي -9شکل 

 



 تاثير مسئوليت اجتماعي شركت و اخالق تجارت بر نگرش برند 32/ الر و همکاراسپه

 

 

 هاى پژوهش يافته

 ضرايب آلفاى كرونباخ و پايايي تركيبي فرضيه هاى تحقيق -9جدول 

 متغير آلفاى كرونباخ پايايي تركيبي

 شرکتانتظارات کلي مسئوليت اجتماعي  ٢5٨01 ٢5٨١٧

 انتظارات کلي اخالق تجارت ٢5٨11 ٢5٨00

 پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت ٢5٨10 ٢5٨9٨

 پاسخ به رفتار اخالق تجارت ٢5٨91 ٢5٨١٢

 نگرش برند ٢5٨9١ ٢5٨٢٢

 

 فرضيه هاى تحقيق( AVE)روايي همگرا  -3جدول 

AVE متغير 

 انتظارات کلي مسئوليت اجتماعي شرکت ٢5٩0٨

 نتظارات کلي اخالق تجارتا ٢5٢٩١

 پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت ٢5٧٨١

 پاسخ به رفتار اخالق تجارت ٢5٩٧٩

 نگرش برند ٢5٩٢٧

 

 نتايج آزمون فرضيات -9جدول 

 نتيجه

 فرضيات

معني 

 دارى

 ضريب

 مسير
  فرضيه

 ٢5١١٢ ٢59٢9 تأييد
سئوليت اجتماعي انتظارات کلي مسئوليت اجتماعي شرکت بر پاسخ به رفتار م

 .شرکت تاثير معنادارى دارد
 فرضيه اول

 ٢5٧١1 ٢5٨9٢ تأييد
انتظارات کلي مسئوليت اجتماعي شرکت بر پاسخ به رفتار اخالق شرکت تاثير 

 .معنادارى دارد
 فرضيه دوم

 ٢5٩٢9 050٢2 تأييد
انتظارات کلي اخالق تجارت بر پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت تاثير 

 .ارى داردمعناد
 فرضيه سوم

 فرضيه چهارم .انتظارات کلي اخالق تجارت بر پاسخ به رفتار اخالق تجارت تاثير معنادارى دارد ٢5٩٨٢ ١501٨ تأييد

 فرضيه پنجم .پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت بر نگرش برند تاثير معنادارى دارد ٢5٨٢٩ 25201 تأييد

 فرضيه ششم .ر اخالق تجارت بر نگرش برند تاثير معنادارى داردپاسخ به رفتا ٢5٧٧٩ ٨5٢٢٧ تأييد
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انتظارات کلي مسئوليت اجتماعي شرکت بر پاسخ : فرضيه اول

 .  به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت تاثير معنادارى دارد

و همچنين ضريب معنادارى  ٢١١/٢با توجه به ضريب مسير 

 ٢٨/1ز بازه مي  توان گفت، ضريب معنادارى خارج ا ٢/9٢9

مي باشد؛ بنابراين فرضيه اول پژوهش تأييد مي  -٨٢/1و + 

 .شود

انتظارات کلي مسئوليت اجتماعي شرکت بر : فرضيه دوم 

 . پاسخ به رفتار اخالق شرکت تاثير معنادارى دارد

 ٨9٨/٢و همچنين ضريب  1١٧/٢با توجه به ضريب مسير 

و +  ٢٨/1مي  توان گفت، ضريب معنادارى خارج از  بازه 

مي باشد؛ بنابراين فرضيه دوم پژوهش با تاثير مثبت  -1/٨٢

 . تأييد مي شود

انتظارات کلي اخالق تجارت بر پاسخ به رفتار : فرضيه سوم 

 . مسئوليت اجتماعي شرکت تاثير معنادارى دارد

و همچنين ضريب معنادارى  9٢٩/٢با توجه به ضريب مسير 

 ٢٨/1ى خارج از بازه مي  توان گفت، ضريب معنادار 0/02٢

مي باشد؛ بنابراين فرضيه سوم پژوهش تأييد مي  -٨٢/1و + 

 . شود

انتظارات کلي اخالق تجارت بر پاسخ به رفتار : فرضيه چهارم 

 . اخالق تجارت تاثير معنادارى دارد

و همچنين ضريب معنادارى  ٢٨٩/٢با توجه به ضريب مسير 

 ٢٨/1ج از  بازه مي  توان گفت، ضريب معنادارى خار 01٨/١

مي باشد؛ بنابراين فرضيه چهارم پژوهش تأييد  -٨٢/1و + 

 . مي شود

پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت بر : فرضيه پنجم

 . نگرش برند تاثير معنادارى دارد

و همچنين ضريب معنادارى ٩٢٨/٢با توجه به ضريب مسير 

 ٢٨/1مي  توان گفت، ضريب معنادارى خارج از  بازه  201/2

مي باشد؛ بنابراين فرضيه پنجم پژوهش تأييد مي  -٨٢/1و + 

 . شود

پاسخ به رفتار اخالق تجارت بر نگرش برند : فرضيه ششم 

 . تاثير معنادارى دارد

و همچنين ضريب معنادارى  ٩٧٧/٢با توجه به ضريب مسير 

 ٢٨/1مي  توان گفت، ضريب معنادارى خارج از  بازه  ٢٢٧/٨

شد؛ بنابراين فرضيه ششم پژوهش تأييد مي مي با -٨٢/1و + 

 . شود

 نتيجه گيری

بررسي آزمون فرضيه اول تحقيق نشان داد، انتظارات کلي 

مسئوليت اجتماعي شرکت بر پاسخ به رفتار مسئوليت 

اقدامات مسئوليت . اجتماعي شرکت تاثير معنادارى دارد

 اجتماعي شرکت مي تواند باورها و ادراکات مشتريان را نسبت

به يک برند تغيير دهد و سبب تقويت تصوير برند در اذهان 

مشتريان گردد همچنين توجه بيشتر بنگاه ها اقتصادى به 

ايفاى نقش مسئوليت اجتماعي سبب درك قوى تر و بيشتر 

اين . مشترى از اسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي مي شود

 و هي و( 19٨9)نتيجه با يافته هاى پژوهش رنگريز و نجفي 

 و رساني اطالعپيشنهاد ميشود که . همخواني دارد( 2٢10)لي 

 اطالع بانک مسئوليت اجتماعي اقدامات مورد در دادن آگاهي

بهره  منظم، و دورهاى گزارشات طريق از اقدامات رساني اين

 ميادين در بنرها شبكه هاى اجتماعي، رسانه ها، از گيرى

 .صورت گيرد

شان داد، انتظارات کلي بررسي آزمون فرضيه دوم تحقيق ن

مسئوليت اجتماعي شرکت بر پاسخ به رفتار اخالق شرکت 

بنابراين هنگامي که مشترى احساس کند . تاثير معنادارى دارد

شرکت به مسائل جامعه حساس است و منافع خود و جامعه را 

در گرو هم مي داند اين موضوع بر ارزش گذارى مشترى 

است از اين رو پاسخ به نسبت به شرکت و محصوالتش مؤثر 

رفتار اخالق شرکت باال از طريق ايجاد ارزش موجب تمايز 

برند نسبت به رقبا مي باشد و بر باور مشتريان به برند مؤثر 
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است لذا براى خلق و مديريت برند قدرتمند بايد انتظارات کلي 

مسئوليت اجتماعي شرکت بر پاسخ به رفتار اخالق شرکت نيز 

نتيجه با يافته هاى پژوهش عباسي و شبگو اين . تأکيد شود

 بر تاکيدپيشنهاد ميشود که . همخواني دارد( 19٨٧)منصف

 به سود از مبلغي و اختصاص شرکت اجتماعي مسئوليت ابعاد

 در موضوع اين اعالم و اجتماعي و خيرخواهانه فعاليت هاى

 زيست محيط از کمپين هاى حمايت ايجاد بازاريابي پيام هاى

محيط  حفظ کمپين هاى از حمايت اجتماعي، هاىشبكه  در

 .يبازارياب پيام هاى در حمايت ها اين بر تاکيد و زيست

بررسي آزمون فرضيه سوم تحقيق نشان داد، انتظارات کلي 

اخالق تجارت بر پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت 

انتظارات کلي اخالق تجارت بر پاسخ به . تاثير معنادارى دارد

مسئوليت اجتماعي شرکت مي تواند بر ارزيابي مشتريان  رفتار

مؤثر باشد بدين صورت که هرچه نتظارات کلي اخالق تجارت 

از   پاسخ به رفتار مسئوليت اجتماعي شرکت ارائه شده باالتر 

باشد بر پاسخ هاى مشترى مؤثرتر است از طرفي تصوير برند 

ش احتمال تمايز برند از رقبا و در نتيجه افزاي موفق سبب

خريد برند از سوى مشترى مي گردد و يكي از مهم ترين 

اين . عوامل تأثيرگذار بر پاسخ هاى مشترى محسوب مي شود

و  (19٨٧)نتيجه با يافته هاى پژوهش طالقاني و همكاران 

نهادينه پيشنهاد ميشود که . همخواني دارد( 2٢10)هي و لي 

 تماد مشترياناع جلب براى بيمه در اجتماعي مسئوليت سازى

 نگرش در تغير ايجاد طريق از آن اجراى براى بهبود شرايط و

 .مشتريان بيمه و مديران

بررسي آزمون فرضيه چهارم تحقيق نشان داد، انتظارات کلي 

اخالق تجارت بر پاسخ به رفتار اخالق تجارت تاثير معنادارى 

از آنجا که شرکت هاى بيمه ملزم به افزايش انتظارات . دارد

لي اخالق تجارت بر پاسخ به رفتار اخالق تجارت و داشتن ک

رفتارى به عنوان شهروندان خوب سازماني هستند، مهم است 

که منابعي را که به فعاليت هاى اخالق تجارت بر پاسخ به 

رفتار اخالق تجارت اختصاص يافته به روشي خرج کنند که 

کت به مزاياى بهينه را براى جامعه و همچنين سهامداران شر

اين نتيجه با يافته هاى پژوهش اسماعيل . همراه داشته باشد

 درپيشنهاد ميشود که . همخواني دارد( 19٨٢)پور و همكاران 

 به مدت بلند و جامع ديدگاهي داشتن و کار و کسب زمينه

 زمينه در آموزشي کارگاه هاى سازمان برگزارى عملكرد

 جهت الزم کارگيرى مشوق هاى به و اجتماعي فعاليت هاى

  .اجتماعي و اخالقي اصول به پايبندى و دورها اين در شرکت

بررسي آزمون فرضيه پنجم تحقيق نشان داد، پاسخ به رفتار 

. مسئوليت اجتماعي شرکت بر نگرش برند تاثير معنادارى دارد

فعاليت شرکت ها در طرح هاى مسئوليت اجتماعي بر نگرش 

شرکت و تقويت نام برند نسبت به تصوير و توانايي هاى 

تجارى اثر دارد که در نهايت بر شكل گيرى مسئوليت 

اين نتيجه با يافته هاى پژوهش . اجتماعي آنها اثر گذار است

پيشنهاد ميشود که . همخواني دارد( 19٨١)عباسي و همكاران 

 تقويت طريق از بيمه اى خدمات به دسترسي ميزان افزايش

 الكترونيكي خدمات ودبهب و ، توسعهIT عمومي روابط بخش

  .نمايندگي ها تعداد افزايش آنالين، و

بررسي آزمون فرضيه ششم تحقيق نشان داد، پاسخ به رفتار 

پاسخ به . اخالق تجارت بر نگرش برند تاثير معنادارى دارد

رفتار اخالق تجارت نسبت به ابتكارات نگرش برند باعث 

اين بيمه ها بنابر. ارزيابي هاى قوى تر کيفيت خدمت  ميشود

بايد اطمينان حاصل نمايند که فعاالنه بودجه هاى مربوط به 

بيمه . پاسخ به رفتار اخالق تجارت خود را افزايش مي دهند

ها بايد در برخي از فعاليتهاى ابتكارى نگرش برند نظير 

انجمن و حفاظت محيط زيست و روابط کارمندى حضور 

مداوم توسط اما جهت تحريک حس طرفدارى . داشته باشند

جهت . بيمه ها عملكرد خدمت نيز بايد داراى کيفيت باال باشد

افزايش احساس مشترى جهت تكرار تجارت، حضور بيمه ها 

در فعاليت هاى نگرش هاى برند مثبت مشتريانش را افزايش  

بعالوه . ميدهد که در نتيجه موجب تمايل رفتارى مي شود

بودجه هاى اختصاصي بيمه ها نبايد انتظار داشته باشند که 

خود را در فعاليت هاى بيمه ها هزينه نمايند و منتظر 

اين نتيجه با يافتههاى . طرفدارى مداوم مشترى باشند
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پيشنهاد ميشود که (. 19٨0)پژوهش صيداوى و کاله کج 

 با ديگر مقايسه در مشتريان براى را هزينه هاى بيمه سطح

 بهداشت ايجاد با و نمايد شفاف کمي و کيفي نظر از بيمه ها

ذهن  در مشتريان با کارمندان ارتباط نحوه  دل نواز و لوکس

 . نمايد ايجاد را مثبتي تصوير آنها

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقي

داري در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نيز امانت

 . رعايت گرديد

قد هرگونه تعارض تدوين اين مقاله، فا :تعارض منافع

 .منافعي بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نويسندگان  :سهم نويسندگان

 .بصورت مشترك و برابر انجام گرفته است

از تمام کساني که ما را در تهيه اين : تشکر و قدرداني

 .اند، سپاسگزاريم مقاله ياري رسانده

ن تأمين اعتبار واين پژوهش بد: تأمين اعتبار پژوهش

 .ي سامان يافته استمال

 منابع و مآخذ

 منابع فارسي. الف

بررسي تاثير (. 19٨9. )رنگريز، حسن و نجفي، جواد -

بر نگرش و ( CSR)مسئوليت پذيرى اجتماعي شرکت ها 

قصد خريد کاالهاى مصرفي توسط مصرف کنندگان شهر 

وزارت علوم، تحقيقات، و فناورى  -زنجان، پايان نامه دولتي 

 .  دانشكده مديريت -وم اقتصادى دانشكده عل -

، بررسي تأثير 19٨0رضا و کبرى کاله کج، 5 صيداوى -

مسئوليت اجتماعي شرکت بر قصد خريد مشتريان با نقش 

ميانجي اعتماد به برند، نگرش کلي به برند و تبليغات شفاهي، 

ششمين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و علوم 

 . لمللي ارتباطات دانشگاهيمهندسي، بلژيک، مرکز بين ا

(. 19٨٧. )طالقاني، محمد، احمدى، مژگان، عبادى، بهروز -

بررسي بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر رضايت 

مشترى و نگرش نسبت به برند شرکت خدماتي کاالى 

العات مديريت و مط(. فروشگاه هاى زنجيره اى)شهروند 

 . 1٨١-1٩٩، صص 1، شماره 0کارآفريني دوره 

(. 19٨٧. )عباسي، سيمين و شبگو منصف، سيدمحمود -

بررسي تاثير مسئوليت پذيرى اجتماعي بر عملكرد شرکت 

هاى صنعتي در استان گيالن با توجه به نقش ميانجي رشد 

تامين کنندگان زيست محيطي، پايان نامه دانشكده مديريت و 

 . حسابدارى

. ي، شهرزادعباسي، عباس، منصورآبادى، زهرا، محمودشاه -

بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر اعتماد (. 19٨١)

مشتريان و قصد خريد با تأکيد بر نقش ميانجي رضايت 

-٩١١. ، صص0، شماره ٩مشتريان، مديريت بازرگاني، دوره 

٨٢2. 
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