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بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی با نقش میانجی اثربخشی درک شده و  

 اعتماد مصرف کننده )مورد مطالعه: فروشگاه های خرده فروشی آنلاین(

 
 

 2*، رضا مرادی1دکتر ناصر یزدانی

 

 چکیده

قتصادی ملکرد ادر سال های اخیر اهمیت برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی کسب و کارها افزایش یافته است. موفقیت کسب و کارها نه تنها با ع

بدیل ر ادبیات کسب و کارها تیا مالی بلکه با سنجش عملکرد اجتماعی آنها ارزیابی می شود. در نتیجه، مسئولیت اجتماعی شرکت به یکی از موضوعات مهم د

اه های خرده فروشی گهدف از اين پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی با نقش میانجی اثربخشی درک شده و اعتماد مصرف کننده در فروش .شده است

موضوعات اجتماعی و زیست محیطی با فشار مصرف کنندگان مواجه هستند. روی فروشگاه های خرده فروشی آنلاین معمولاً برای پرداختن به آنلاين می باشد. 

ورد رفتارهای م هم رفته، این یافته ها از فروشگاه های خرده فروشی آنلاین برای ایجاد مسئولیت اجتماعی شرکت پشتیبانی می شود که درک مصرف کنندگان در

 مسئولیت پذیر اجتماعی را یادآوری و تقویت می کند.

 
 کلمات کليدی: مسئوليت اجتماعی شرکت، رفتار شهروندی مصرف کننده، اعتماد مصرف کننده، اثربخشی درک شده مصرف کننده

 

 

 .مقدمه1

اهده می شدر گذشته فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت فقط به تعهداتی که در جهت بهبود افکار عمومی و شرکت مورد استفاده قرار می گرفت، م

اپذیر ن ا یک مبنای اساسی برای استراتژی کسب و کارها نبوده است، اما امروزه کسب و کارها دریافتند که مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بخش جداییشد ام

همی از گفتگو م از استراتژی های بازاریابی می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت در سال های اخیر به یک حوزه تحقیقاتی مرتبط تبدیل شده است و اکنون بخش

ن، کمبود تحقیقات ای بین شرکت ها و ذینفعان آنها است. نظریه پردازان نتایج بسیاری از مسئولیت پذیری اجتماعی را به نفع شرکت ها تشخیص داده اند. با وجود

ی دهد. دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر در در مورد مکانیسم های روانی وجود دارد که پاسخ های ذینفعان را به فعالیت مسئولیت پذیری اجتماعی سوق م

میلادی آغاز شده است، اما در اوایل قرن بیست و یکم  ۰۵۹۱استفاده شرکت ها از اصول مسئولیت پذیری اجتماعی بوده است. اگرچه اولین مطالعات از دهه 

 ایجاد مزیت رقابتی شده است. در این دوره، مفهوم مسئولیت پذیریمسئولیت پذیری اجتماعی در مدیریت کسب و کار به عنوان یک عنصر متمایز کننده قادر به 

 (. ۹۱۰۵، 3اجتماعی بطور مداوم تکامل یافته است )فرانسس و توماس
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به عنوان شتر لکه بیتا به امروز، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت به یک رویه ناخود آگاه تبدیل شده است و نه کاملا طبق مقررات یا قوانین ارگان های رسمی، ب

های  مشارکت در فعالیتعرفی است که یک سازمان باید آنرا عملی و از آن پیروی کند. با این حال، این مفهوم برای بسیاری از سازمان ها نا آشنا مانده است. با 

شناخته خواهند شد. دورنمای سنتی در مورد اجتماعی، شرکت ها از منظر سرمایه گذاری بین المللی و ملی به عنوان شهروندان سازمانی مسئول نسبت به جامعه 

ت ها مفهوم کتجارت أساسا برای به حداکثر رساندن سود است. با این حال، دیگر دیدگاه های سنتی در محیط تجارت امروزی پذیرفته نمی شود، در نتیجه شر

آنان است. امروزه، مصرف کنندگان از طریق عناصر مختلفی مانند  مسئولیت پذیری اجتماعی را پذیرفته اند که مربوط به عملکرد اقتصادی، محیطی و اجتماعی

ژی های ز استراتنفوذ رسانه ها، تبلیغات و ... از مسئولیت شرکت ها آگاه هستند. این ممکن است برای سازمان های تجاری اینگونه پذیرفته شود که نباید ا

دیگر تنها روی ایجاد ثروت متمرکز نیست، بلکه بر عملکرد مسئولانه نسبت به ذینفعان نیز  مسئولیت پذیری اجتماعی غفلت کنند. نقش کسب و کارها در جامعه

غالبا با افزایش رقابت و بازارهای بدون مرز،  متمرکز است. به گونه ای که شرکتهایی که خود را به استراتژی های مسئولیت پذیری اجتماعی مجهز نمی کنند،

المللی نیز با فعالیت های مناسب مسئولیت اجتماعی قوی تر می شوند. امروزه با بالارفتن سطح دانش مصرف کنندگان عقب می مانند و حتی شرکت های بین 

 (. ۹۱۰۰و همکاران، 4آگاهی بیشتری نسبت به فعالیت کسب و کارها در این حیطه پیدا کرده و رفتارهای شهروندی مطلوب تری از خود نشان می دهند )رحیم

ایده (. ۹۱۰2 و همکاران، ۹شرکت به عنوان رفتار اخلاقی یک سازمان و تعهدات اجتماعی فراتر از سود مالی تعریف شده است )مک ویلیامزمسئولیت اجتماعی 

ر تمی کند که شرکت نه تنها مسئولیت های اقتصادی و حقوقی دارد بلکه مسئولیت های خاصی را نیز در قبال جامعه دارد که فرا مسئولیت های اجتماعی فرض

تند. به تماعی هساز آن تعهدات است. شرکت ها از جمله فروشگاه ها به دلیل فشار سهامداران کلیدی، بطور فزاینده ای در گیر فعالیت های مسئولیت پذیری اج

خود  ه جوامع محلی پیرامونعنوان مثال، مصرف کنندگان خواستار محصولات سازگار با محیط زیست هستند، جامعه از خرده فروشان انتظار دارند که بیشتر ب

، 2مشاغل غیرقانونی خودداری کنند )یون و چانگ کمک مالی کنند و دولت نیز درخواست می کند که فروشگاه ها از آسیب رساندن به محیط زیست و شرکت در

۹۱۰2 .) 

اه ی داشته باشد که منجر به هزینه های زیادی برای فروشگبا این حال، مشارکت شرکت در مسئولیت اجتماعی ممکن است نیاز به سرمایه گذاری برای منابع اضاف

(. مدیران هها شود )به عنوان مثال سرمایه گذاری برای تأسیسات و تجهیزات سبز، کمک مالی و بشردوستانه و منابع برای فعالیت های زیست محیطی و غیر

(. ۹۱۰۵، 7عالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی سوء استفاده کنند )الگ و هولتمنفروشگاه ها همچنین می توانند به جای تمرکز بر اهداف تجاری، از منابع ف

ود مطمئن ارت خبنابراین، فروشگاه ها می توانند در تحقق این انتظارات دچار تردید شوند زیرا در مورد تأثیر فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی در تج

حقیقات قبلی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت را بررسی و نتایج متفاوتی را گزارش در حقیقت، ت(. ۹۱۰۵و همکاران،  2نیستند ) لوئیس

 (. ۹۱۰2و همکاران ، ۵است ) آنسر داده

گذارد. با  میشرکت از جمله بازده سرمایه گذاری، رشد فروش و رشد سهم بازار تاثیر مطالعات متعددی نشان داده اند که مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد 

ر مورد داین حال، مطالعات همچنین نشان داده اند که مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند به ارزش شرکت و عملکرد شرکت آسیب برساند. محققان مختلف 

متغیرهای واسطه  به دلیل برخیرابطه مستقیم بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت مطمئن نیستند و ادعا می کنند که یافته های متناقض ممکن است 

، در تلاش برای تبیین ارتباط پیچیده بین (۹۱۰۹گر یا تعدیل کننده باشد، که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. به عنوان مثال، سعیدی و همکاران )

 (. ۹۱۹۱و همکاران،  ۰۱ی است و نه مستقیم )دانگمسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت، از نظر تجربی تأیید کردند که چنین ارتباطی واسطه ا

عی شرکت امصرف کنندگان به طور فزاینده به برندهای مسئولیت پذیر اجتماعی اهمیت می دهند. این توجه روزافزون مصرف کننده به مسئولیت پذیری اجتم

های تجاری برای پاسخگویی به نگرانی های مصرف کننده با فشار روبرو  در نتیجه، شرکت(. ۹۱۰۵احتمالا بر رفتار خرید آنها تأثیر می گذارد )الگ و هولتمن، 

ه شامل رفتار ندهستند. از طرفی، رفتار شهروندی مصرف کننده نشان دهنده رفتار داوطلبانه و اختیاری مصرف کننده است. بازتاب رفتار فوق العاده مصرف کن
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رفتار شهروندی مصرف کننده برای فروشگاه ها بسیار مهم است زیرا (. ۹۱۰3و همکاران،  ۰۰ییمفید و سازنده نسبت به شرکت و سایر مصرف کنندگان است )

 (. ۹۱۹۱مصرف کننده در ادبیات کاملا ناشناخته است )دانگ و همکاران،  مشتریانی که درگیر رفتار شهروندی

ه و اعتماد شرکت بر رفتار شهروندی با نقش میانجی و اثربخشی درک شدبنابراین با توجه به مطالب بیان شده تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی 

 مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی آنلاین می پردازد.

 موفقیت کسب و کارها نه تنها با عملکرد اقتصادیدر سال های اخیر اهمیت برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی کسب و کارها افزایش یافته است. 

ارها تبدیل ک یا مالی بلکه با سنجش عملکرد اجتماعی آنها ارزیابی می شود. در نتیجه، مسئولیت اجتماعی شرکت به یکی از موضوعات مهم در ادبیات کسب و

و در عین حال  د کنندشده است. مسئولیت پذیری اجتماعی به مشاغل کمک می کند تا مزیت رقابتی کسب کنند و روابط خوبی با گروه های ذینفعان اصلی ایجا

 (. ۹۱۰2 ،۰۹رضایت ذینفعان را نیز افزایش می دهد. از طرفی مهمترین ذینفع اصلی هر کسب و کار مشتریان آن هستند )سینگاز و آکدوگان

ذیری اجتماعی ولیت پعلیرغم تأثیر احتمالی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر رفتار مصرف کننده، مطالعات در مورد نحوه واکنش مصرف کنندگان به مسئ

رداشت آنان برای و ب اقتصادی مربوط به مصرف کنندگان به عنوان مثال، نگرش فروشگاه ها محدود است. بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر نتایج غیر

حفظ روابط طولانی مدت با  ر برقراری وتصمیمات بهتری در کسب و کار خود لحاظ کنند. این همچنین ممکن است فروشگاه ها را دفروشگاه ها مهم است تا 

فروشگاه ها غالبا با فشار ذینفعان برای رسیدگی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی روبرو هستند. (. ۹۱۰۵و همکاران،  ۰3مصرف کنندگان خود یاری کند )والکر

بتی برای جامعه، مصرف کنندگان و خودشان دست خواهند یافت. مطالعات نشان می دهد که فروشندگانی که رویه اخلاقی را توسعه می دهند به مزیت های مث

ا بهبود ر نکته مهم آنست که مسئولیت پذیری اجتماعی ممکن است به فروشگاه ها کمک کند تا مشتریان وفاداری را بدست آورند و روابط خود با مشتریان

و همکاران  ۰4قلب استراتژی های تجاری خرده فروشان قرار بگیرد ) ایگلسیاس ببخشند. در نتیجه، پیشنهاد شده است که مسئولیت پذیری اجتماعی باید در

۹۱۰2.) 

ارد و به بهره د از طرفی، بروز رفتارهای فردی و اختیاری از جانب مصرف کنندگان در قالب رفتارهای شهروندی بر عملکرد کارآمد و موثر شرکت تاثیر بسزایی

نقش و یا نقش های فوق مطرح می شوند و این مشارکت به عنوان رفتارهای درون  "کارمندان جزئی"وری کلی آن کمک می کند به گونه ای که اغلب با عنوان 

لما، این ست. مسالعاده طبقه بندی می شود. با وجود اهمیت ظاهری رفتارهای شهروندی ، ادبیات بازاریابی توجه کمی به رفتار شهروندی مصرف کننده داشته ا

با توجه به نقش و اهمیت (. ۰۹،۹۱۰3نگاه ها است )فولربی توجهی به دلیل درک نامناسب مفهومی محققان از ماهیت آن، دلایل بروز آن و تأثیرات احتمالی آن بر ب

کنندگان  مصرفمصرف کنندگان در بقای کسب و کارها، مدیران ضرورتا نیازمند درک اهمیت عواملی مانند مسئولیت پذیری اجتماعی و رفتار شهروندی در میان 

 پذیری اجتماعی شرکت بر رفتار شهروندی مصرف کننده با نقش میانجی اعتماد خود می باشند. لذا در این تحقیق تلاش می گردد تا به بررسی تاثیر مسئولیت

 .مصرف کننده و اثربخشی مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی آنلاین پرداخته شود

 .مبانی نظری2

 مسئولیت اجتماعی شرکت 1.2

ن شرکتها با آدر میان همه ی موسسات، کمیسیون اروپایی برگ سبزی را منتشر کرد که مسئولیت اجتماعی را این طور تعریف می کرد: مفهومی که به وسیله ی 

امع )کمیسیون جونگرانی های اجتماعی و زیست محیطی در فعالیتهای کسب و کارشان و برخوردشان با ذینفعانشان در کارهای داوطلبانه درگیر می شوند 

 (. ۹۱۱۰اروپایی، 

ی گمسئولیت اجتماعی در کسب و کار، تعهدی است مداوم و مستمر جهت اخلاقی رفتار کردن و کمک به پیشرفت اقتصادی شرکت در حالی که کیفیت زند

 (. ۰3۵2نیروی کار، خانواده ی آنها و به همان اندازه جوامع بزرگتر بالاتر رود )صنوبر و مهدی زاده، 
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دانشمند انگلیسی پس از بررسی سازمان های آمریکایی مطرح شد. برطبق نظرسنجی  ۰2توسط الیور شلدون ۰۵۹4مسئولیت اجتماعی شرکت ها در سال فهوم م

عداد کلی درصد از ت ۵۵میلیون موسسه کوچک و متوسط وجود داشته که  ۹۵، بیش از ۹۱۱2اداره ملی آمار و اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست در نوامبر 

درصد آلودگی کلی  2۱درصد موسسات کوچک و متوسط دارای مشکلات آلودگی محصولات صنعتی می باشند که  2۱موسسات را شامل می شده است. بیش از 

ملاقات و توافق رهبران تجاری شرکت های چند ملیتی از اروپا، ژاپن و شمال آمریکا در سوئیس همدیگر را  ۰۵22در کشور چین را شامل می شود. در سال 

تدوین  نامیدند،کردند که تابستان هر سال این جلسات برگزار شود تا استانداردهایی را برای مسئولیت اجتماعی سازمان ها که آن را اصولی برای تجارت می 

ه استانداردهای خود را برای مسئولیت شبکه همیاری های اجتماعی را آغاز کردند کآمریکا  صاحبان شرکت های کوچک در ایالات متحده ۰۵27کنند. در سال 

شرکت برتر فورچون و کمپانی های کوچک تر آمریکایی، گروه تجارت برای مسئولیت اجتماعی را تشکیل دادند.  ۹۱۱، ۰۵۵۹اجتماعی گسترش دهند. در سال 

 (. ۰3۵۹)نصر اصفهانی و فغانی، 

را به عنوان سال مسئولیت اجتماعی شرکتهای کشورهای اتحادیه اروپا نام گذاری کردند. علاوه بر این، اعضای  ۹۱۱۹همچنین در یک حرکت سیاسی مهم، سال 

ه )وزیر( ، نماینداتحادیه، خود، گام های بلندی در تاکید بر این موضوع و ترویج آن برداشتند. به طور مثال، دولت انگلیس در داخل دپارتمان تجارت و صنعت

 ی شرکتها را رسما معرفی کرد. همین طور فرانسه شرکت ها را ملزم کرد اثرات اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های خود را در برنامه سالانهمسئولیت اجتماع

انمارک دمقررات سازمان توسعه صنعتی ملل متحد است و یا دولت  مندرج کنند. هلند نیز با حمایت از طرحهای مالی برای شرکت های بزرگ، در حال تطابق با

 که مرکز مطالعاتی کپنهاگ را پایه گذاری کرده و بر روی مسئولیت اجتماعی متمرکز شده است. 

ازار ب در اهمیت این موضوع برای شرکتهای ایرانی گفته مرتضی بهشتی دبیر کنفدراسیون صنعت کشور، را نقل می کنیم: با توجه به رشد بخش خصوصی و

هادینه انی نسرمایه ی کشور، شرکت ها باید دارای مجموعه ای از ضوابط کاری اخلاقی و اجتماعی باشند. مسئولیت اجتماعی شرکتی باید در شرکت های ایر

تعهد  و شود. بخش خصوصی نسبت به این نقش خود آگاه شود تا ما شرکت های پایداری داشته باشیم. بدین شکل مسئولیت اجتماعی برای شرکتها یک وظیفه

 (. ۰3۵7است و نباید شرکت ها را به دلیل انجام وظیفه تشویق کرد )امیدوار، 

یستم اجتماعی دارند، بنابراین فعالیت آنها باید به گونه ای باشد که اثرات مثبت حاصل از آن را به حداکثر برسانند و چون سازمانها و شرکتها تاثیر عمده ای بر س

فع معضلات آنها اثرات منفی را به حداقل کاهش دهند و به عنوان تاثیرگذارترین عضو جامعه، نگران نیازها و خواسته های درازمدت جامعه باشند و در جهت ر

مسئولیت اجتماعی قبل از هر چیز، چارچوب حاکمیت اخلاقی را مطرح می کند که براساس آن، سازمانها به فعالیت (. ۰3۵2)کاووسی و چاوش باشی،  بکوشند

 (. ۰3۵2، ریهایی اقدام می کنند که شرایط جامعه را بهتر کرده و از انجام فعالیت هایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می شود، پرهیز می کنند )قاه

گفته ی  هبه رغم گسترش مسئولیت اجتماعی شرکتها هنوز هم تعریف آن به عنوان یک مفهوم گسترده به دلیل وسعت و تعداد مفاهیم مختلف، دشوار است. ب

سبت داده شود و فراتر از درجه ای از تعهد اخلاقی که ممکن است به شرکت ن»، مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند به عنوان (۹۱۰۰) ۰7کیلکولن و کوایسترا

 (. ۹۱۰۹، ۰2تعریف می شود )ویرسالو« اطاعت ساده از قوانین دولت است

، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: شیوه ای از مدیریت که طبق آن سازمانها فعالیت هایی را انجام می دهند که اثر مثبتی (۹۱۰7) ۰۵استوارتو سالمون 

عمومی داشته باشد. در واقع نگرش استوارت و سالمون بر این مبنا بود که خواهان حذف آثار منفی بر جامعه هستند و سعی بر آن بر جامعه و ترفیع کالاهای 

 (. ۰3۵2داشتند که بتوانند تغییر نگرش رفتار مصرف کنندگان را در پی داشته باشند )رویایی و مهردوست، 

ر فرد در داخل سازمان توجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی، روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان، سهامداران، معتقدند: اخلاق، روی نحوه رفتا ۹۱ایبرت و گریفین

 (. ۰3۵2سرمایه گذاران و ارباب رجوع و اعتباردهندگان و به طور کلی ذینفعان، سروکار دارد )مشبکی و خلیلی شجاعی، 

 را مدنظر قرار می -چه داخلی و چه خارجی  -ر است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، رویکردی متعالی به کسب و کا

موجب دهد. هدف اصلی مسئولیت اجتماعی سازمان، گردهم آوردن تمامی بخش ها )اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان( جهت همکاری با یکدیگر است، تا 

د و به توفیق، رشد و پایداری کسب و کار منتهی شوند. وابستگی کسب و کار به مسئولیت اجتماعی شونهمسو کردن مصلحتهای اقتصادی با محیط زیست 
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، بهره اد می کندسازمان، متناسب با نوع کار و اندازه واحد اقتصادی است، ولی به لحاظ منافع و ارزشی که مسئولیت اجتماعی برای کسب و کار و سازمان ایج

 (. ۰3۵7مختلف واحد اقتصادی ضروری می سازد )خلیلی، گیری از آن را در اندازه های 

یق ا، مسئولیت اجتماعی بنگاه را این طور تعریف کرده اند: تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و ارتقا دهنده رفاه جامعه و عل۹۰سرتو و گراف

منظر ذینفعان بنگاه تعریف کرده اند: بحث مسئولیت اجتماعی بنگاه ها هنگامی مطرح می ، مسئولیت اجتماعی بنگاه را از ۹۹بنگاه باشد. کنت هاتن و مارى هاتن

الای آن بنگاه شده کشود که در مدیریت ذینفعان بنگاه، خللی وارد شده باشد. بی توجهی بنگاه به ذینفع خارجی، سبب بروز پیامدهایی ناگوار برای مصرف کننده 

وانیم تعریف را با هم ترکیب کنیم، می ت به این ترتیب، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت مدیر آینده نگر است. اگر این دوو حریم و مرز جامعه شکسته می شود. 

وقعات ارضای ت مسئولیت اجتماعی بنگاهها یا مدیران آنها را چنین تعریف نماییم: مسئولیت اجتماعی مدیران بنگاه ها عبارت است از الزام به پاسخگویی و

 عنفع خارجی اعم از مشتریان، تامین کنندگان، توزیع کنندگان، پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی خدماتی، با حفظ منافگروههای ذی

 (. ۰3۵7خلیلی و ساسانی، ) گروههای ذینفع داخلی، اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان سازمان

، ۹3و اقدامات سازمانها توصیف می شود که به دلایلی فراسوی منافع مستقیم اقتصادی یا فنی اتخاذ می شود )دیویس مسئولیت اجتماعی به عنوان آن نوع تصمیمات

۹۱۱۱ .) 

اعی در میانه سیر تماگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را با مفاهیم تعهد اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی مقایسه کنیم، بهتر می توانیم آن را درک کنیم. مسئولیت اج

 (. ۰3۵2کامل مشارکت اجتماعی از تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی قرار دارد )چاوش باشی، ت

مردم  زمانمسئولیت پذیری اجتماعی یعنی اینکه سازمانها برای حل مسائل اجتماعی مساعدت نموده و خود را مسئول بدانند. مفهوم پاسخگویی اجتماعی سا

و مثبت تر از مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد و آن شرکت هایی که نگران نقش شان در اجتماع هستند بر حسب  صحیح تر ۹4پسندتر شده و به گفته مورفی

رد با مسائل ومسئولیت های خود، پاسخگویی اجتماعی مناسبی را انجام می دهند. تفاوت پاسخگویی اجتماعی با مسئولیت اجتماعی در نحوه پاسخ و طریقه برخ

خیر، پاسخگویی سازمان ها به شهروندان موضوع حساسی شده و سازمانها بر اثر فشارهای مردمی می خواهند که کاراتر و اجتماعی تر عمومی است. در دهه ا

گمارند و  همتباشند. سازمان ها باید این مسئولیت را حس کنند که مشکلات جامعه بخشی از مشکلات آنان به شمار می آید و باید نسبت به حل و فصل آنها 

 (. ۰3۵۹امکانات مالی و انسانی خود را در این راه به کار بگیرند )احمدی و همکاران،  خشی ازب

در کتاب فرهنگ مدیریت در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، ( ۹۱۰2) ۹۹فرنچ و ساورد

ی که در آن کار می کنند، نگذارند. میزان این وظیفه به طور روشن تعریف نشده است. ولی عموما مشتمل است بر به این معنی که تاثیری سو بر زندگی اجتماع

رائه شده. ا وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات

 (. ۰3۵2اجتماعی وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه )نیکومرام و فیض آبادی، همچنین مسئولیت های 

رم نی و محتمسئولیت پذیری اجتماعی عبارت است از ارتباط یک سازمان با ارزش های اخلاقی، شفافیت اقدامات، روابط کارمندان، پیروی از ملزومات قانو

الیت دارند. مسئولیت پذیری اجتماعی، چیزی فراتر از اقدامات خدمات رسانی گاه به گاه به جامعه است. در واقع، مسئولیت شمردن جامعه ای که در آن فع

جاری توسعه نام ت پذیری اجتماعی نوعی فلسفه سازمانی است که موجب تصمیمات استراتژیک، انتخاب شریک تجاری، اتخاذ شیوه های خاص و در نهایت

 (. ۰3۵2اوش باشی، سازمان می شود )چ

 باور دارد که بی توجهی به مسئولیت های اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و در نتیجه کاهش کارایی می شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی ۹2کارول

 (. ۰3۵2مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، می تواند به سود مورد نظر خود دست یابد )رحمان سرشت و همکاران، 
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و همکاران ، مسئولیت اجتماعی باید توسط سهامداران مختلف قابل دسترسی باشد. سازمان به نیازهای سهامدارانی که بخشی از روابط  ۹7طبق نظر لیندگرین

 (. ۹۱۰۹، ۹2سازمانی را تشکیل می دهند، شبکه ها و تعاملات، توجه کرده و پاسخ می دهد )گیگایوری

ش تجاری و نقمسئولیت اجتماعی را همچنین می توان اینگونه تعریف کرد: مجموعه ای از فعالیت های مربوط به اندازه گیری و پردازش عملکرد سازمان های 

معه گونه ای که جا آنها در نگهداری و محافظت از محیط زیست و ارائه ی خدمات متفاوت به جوامع محلی خود، مستقیم و غیرمستقیم و گزارش این نتایج به

های محیطی و  جنبه قادر به ارزیابی عملکرد اجتماعی آن سازمان باشد. وظیفه ی سازمانها محدود به بیشینه سازی سود و بازده اقتصادی نیست، بلکه شامل تمام

 (. ۰3۵4خدمات اجتماعی می شود )رحیمیان و همکاران، 

ا بدین صورت تعریف می کنند: مسئولیت اجتماعی شرکت بدین مفهوم است که شرکت ها نسبت به گروه دیگری از نویسندگان مسئولیت اجتماعی شرکت ر

صالحی و همکاران، گروههای سازنده در جامعه غیر از سهامداران و فراتر از آن چیزی که از طریق قانون و قرارداد و اتحادیه توصیف شده، وظیفه دارند )عرب 

۰3۵۹ .) 

مشتریان در کشورهای در حال توسعه، قیمت و کیفیت محصولات از مهم ترین فاکتورها برای تصمیم گیری خرید هستند، مسئولیت  علیرغم این حقیقت که برای

کارایی مالی منجر خواهد شد، مسئولیت اجتماعی شرکت در کشورهای در حال توسعه همچنان اجتماعی شرکت نیز به افزایش نگرش مثبت، وفاداری و بهبود 

 (. ۹۱۰۹مفهوم در انتظار اجرا می باشد. چرا که مشتریان اغلب از آن آگاهی نداشته و از آن حمایت نمی کنند )گیگابوری،  به عنوان یک

ت هسته ای ادر بهترین شکل، مسئولیت اجتماعی به عنوان مسئولیت یک شرکت در برابر مجموع اثرات آن با نیاز به در برگرفتن ارزشهای اجتماعی در عملی

یر ثمچنین در رفتار با اجتماع و محیط فیزیکی است. مسئولیت پذیری شامل یک طیفی از کسب و کارهای سود بخش تا سلامتی و ایمنی کارکنان و تأشرکت و ه

 (. ۹۱۰2، ۹۵عملیات یک شرکت بر اجتماع می باشد )داهلسرود

ی سود می برند چرا که آنها تصویر خود را بین مشتریان افزایش داده و هم مطالعات اخیر نشان داده است که سازمان های تجاری از فعالیتهای مسئولیت اجتماع

 ان بازار ووع سازمچنین جذابیت خود را برای کارکنان بالقوه و موجود افزایش می دهند. به عنوان یک نتیجه، اقدامات مسئولیت اجتماعی بدون در نظر گرفتن ن

در زمینه ی خدمات اجتماعی می نامند، تبدیل به بخش « سرمایه گذاری»در جهت ایجاد آنچه که آنها آن را مبالغ هنگفت تخصیص داده شده به بودجه ی سالانه 

 (. ۹۱۰۹و همکاران،  3۱جدایی ناپذیر از موضوع کسب و کار شده است )بشیر

 ا قرار دارند که معتقدند نباید هیچ محدودیتی برایدر تعیین حد و مرز مسئولیت بنگاه ها، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد، در یک سر این طیف، کلاسیک ه

این  ت. از شخصیت های بارزبنگاه ایجاد کرد. بنا به اعتقاد آنها، دست نامرئی بازار، بنگاه را وادار می کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن اس

به مسئولیتهای قانونی، معتقد است که مسئولیت اجتماعی کسب و کار، یکسره افزایش سود  است. فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه ها 3۰دسته، میلتون فریدمن

ای بنگاه نمی ه است. در واقع او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می داند و مسئولیت های دیگر از جمله تعهدات بشردوستانه را در زمره مسئولیت

دارند که به طور خلاصه معتقدند: از آنجا که حیات بنگاه بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد و بنگاه درون دادهای  داند. در سر دیگر این طیف، کسانی قرار

است و باید در حل و خود را از جامعه می گیرد و برون دادهای خود را به درون جامعه وارد می کند؛ بنابراین مسئولیت اجتماعی بنگاه ها همه جانبه و فراگیر 

صادی تضلات اجتماعی با جامعه همکاری و مشارکت کنند. کارول این مسئولیت ها را به یک هرم تشبیه کرده است که هر چه از قاعده مسئولیت های اقرفع مع

 (. ۰3۵7به سمت نوک هرم مسئولیت های بشر دوستانه پیش برویم، از شدت و وسعت مسئولیت ها کاسته می شود )خواجه پور خویی، 

ت اجتماعی، شرکت وجهه ی خوبی در بین سهامداران پیدا کرده و این کار به افزایش اعتبار شرکت کمک می کند. مفهوم مسئولیت اجتماعی اجرای مسئولی

ست ن، ممکن ااشرکت بر پایه ی رضایت سهامداران می باشد و برای بازاریابی شرکت بسیار مهم است. وجود یک شبکه بین سازمان و ذینفعان و اقدامات ذینفع

 (. ۹۱۰3، 3۹سازمان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین رفاه ذینفعان توسط شرکت تأمین می شود )گارانگ
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قانون از ی که یتیک سازمان، زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیت های قانونی و اقتصادی خود عمل کند و نه بیشتر؛ یعنی به حداقل مسئول

ی ایی اقدام ماو خواسته عمل می کند. مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کند که براساس آن، سازمانها به فعالیت ه

ت خگویی اجتماعی به توان و ظرفیکنند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که باعث بدتر وضعیت جامعه می شود، پرهیز می کنند. نهایتا، پاس

 (. ۰3۵2سازمان در جهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه اشاره دارد )چاوش باشی، 

 

 رفتار شهروندی مصرف کننده 2.2

 تاریخچه ی رفتار شهروندی 2.1.1

سازمان به یکدیگر کمک می کنند یا اینکه چگونه کارکنان و مشتریان با میل و  علاقه به رفتار شهروندی در ادبیات سازمانی قابل توجه است. اینکه چرا افراد در

در  ۰۵32در اوایل  33رغبت برانگیخته می شوند تا به یکدیگر کمک کنند پرسش جدیدی نیست. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی ریشه در نوشته های بارنارد

در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش و فراتر از انتظار، دارد. با این وجود واژه ی رفتار ( ۵۵۵۰، ۰۵24) 34مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز و کان

آن را با این نام )رفتار شهروندی سازمانی( معرفی کردند، آغاز ( ۰۵23) 3۹شهروندی سازمانی و تحقیقات اصلی بر روی این مفهوم، از زمانی که ارگان و باتمان

تحقیقات قبلی پیشنهاد داده اند که سازمان های خدماتی باید حداقل در برخی جهات مشتریان را به عنوان اعضا یا کارکنان (. ۰3۵۹ان، گردید )دانایی فرد و همکار

که همچنین د بلده انسازمانی در نظر بگیرند. بنابراین با توجه به اینکه مشتریان ممکن است رفتار شهروندی را نه تنها نسبت به سازمانی که در آن استخدام ش

، 32یحا)روزنبام و مسنسبت به موسساتی که از آنها محصولات و خدمات خریداری می کنند، ابراز نمایند، لذا مفهوم ارگان در ادبیات خدمات نیز، توسعه داده شد 

۹۱۰7.) 

 تعریف رفتار شهروندی مشتری 1.1.1

تار کار ساده گونه رفپیش از تعریف رفتار شهروندی، بهتر است ابتدا رفتارهای درون نقش و فرا نقش را مورد بررسی قرار دهیم. اگر چه تعیین مرز میان این دو 

رون نقش و رفتارهای داوطلبانه نشان می دهد که کارکنان و مدیران در ارزیابی خود از عملکرد کارکنان به وضوح میان رفتارهای دای نیست، مدارک و شواهد 

مشابه با کارکنان، مشتریان که در ارائه ی خدمت مشارکت می کنند درگیر برخی رفتارها می  (.۹۱۰۱، 37ی فرا نقش تمایز قایل هستند )پودساکف و مک کینز

 برای مثال هنگام پیوستن به یک باشگاه ورزشی، نیاز شوند که معمولا توسط خود کارکنان و مشتریان به عنوان رفتارهای درون نقش در نظر گرفته می شوند.

عالانه ی آنها در ف هست که مشتریان به طور فیزیکی حضور داشته باشند و به منظور موفق بودن در فرایند ارائه ی خدمت، فعالانه ورزش کنند. بنابراین مشارکت

ت )به عنوان مثال افزایش سلامت جسمی یا کاهش وزن(. همچنین در حوزه ی ارائه هم مولدی خدمات، تا حد زیادی تعیین کننده ی موفقیت پیامد خدمات اس

ه با توجه به این ک ی خدمات آنلاین، در طول خرید آنلاین، ارائه ی اطلاعات کارت اعتباری می تواند مشابه رفتارهای هم مولدى، مورد نیاز در نظر گرفته شود

ارها عمل کنند و بدون این رفتارها، مبادله ی خدمات نمی تواند با موفقیت انجام شود. در همان زمان رفتارهای به وضوح انتظار می رود مشتریان به این رفت

سب و ک توصیه ی یکدیگر، رفتارهای داوطلبانه ی فرانقشی هستند که فراتر از انتظارات سازمان از مشتریان در حوزه ی ویژه ای از خدمات است. برای مثال 

رفتارهای داوطلبانه ای هستند که برای انجام موفقیت آمیز یک معامله ی خدماتی مورد نیاز  انواده یا دوستان با پر کردن فرم بازخورد مشتری،کار خدماتی به خ

 .(۹۱۰۹، 32نیستند، در عین حال این رفتارها به طور کلی برای سازمان ارزشمند هستند )گروث

 دو گونه ی متمایز از رفتارهای مصزف کننده پیشنهاد شده است که همراستا با رفتارهای کارکنان نسبت به سازمان است: 

رائه ی موفق خدمات الف( رفتارهای هم مولدی مصرف کننده )رفتارهای درون نقش( که در این جا به عنوان رفتارهای مورد انتظار و مورد نیاز، برای تولید یا ا

ان بی« رفتار هم آفرینی ارزش مشتری: توسعه ی مقیاس و اعتبارسنجی»نیز در مقاله ای تحت عنوان ( ۹۱۰۹) 3۵یای و گنگ(. ۹۱۰۹شده است )گروث،  تعریف
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ر در بر درون نقش( هستند که برای هم آفرینی موفق ارزش ضروری هستند. این نوع رفتا۱می کند که رفتارهای مشارکتی مصرف کننده رفتارهای مورد نیاز 

 گیرنده ی چهار بعد است که عبارتند از:

ی ظار م. جستجوی اطلاعات: مشتریان به منظور روشن کردن الزامات خدمات و ارضای نیازهای شناختی خود در جستجوی اطلاعات هستند. از مشتریان انت۰

عمل کنند. فراهم شدن این اطلاعات، عدم اطمینان مشتری را درباره ی رود که بدانند چه کاری را باید انجام دهند و در طول رویارویی با خدمت باید چگونه 

 برای مشارکتهم آفرینی ارزش با کارکنان کاهش می دهد. درست همان طور که کارکنان، دانش مربوط به نقش و وظیفه ی خود و همچنین رفتارهای مورد نیاز 

خدمات و نقش های خود در فرآیند هم آفرینی ارزش هستند  مشتریان نیز به دنبال درک ماهیترا به عنوان اعضای سازمان به دست می آورند )کسب می کنند(، 

 (.۹۱۰۹)یای و گنگ، 

راهم کنند ارزش ف تسهیم اطلاعات: برای موفقیت آمیز بودن هم آفرینی ارزش، مشتریان باید منابعی مانند اطلاعات را برای استفاده در فرآیندهای هم آفرینی. ۹

اگر مشتریان اطلاعات ضروری را فراهم نکنند )ارائه ندهند.(، کارکنان حتی نمی توانند وظایفشان را آغاز کرده یا انجام دهند. از طریق (. ۹۱۰2، 4۱هل -)لنگنیک 

، 4۰کسبرآورده می سازد )انیو و بینتسهیم اطلاعات با کارکنان، مشتریان می توانند اطمینان یابند که کارکنان خدماتی را ارائه می دهند که نیازهای ویژه ی آنها را 

و بدهد. ابرای مثال بیماران باید اطلاعات مناسب در مورد شرایط خود به پزشک ارائه دهند به طوری که پزشک بتواند تشخیص دقیقی درباره ی بیماری (. ۹۱۰۵

یدی اید. بنابراین تسهیم اطلاعات برای موفقیت هم آفرینی ارزش کلاطلاعات دقیقی ارائه دهند، ممکن است کیفیت هم آفرینی ارزش پایین بی اگر مشتران نتوانند

 (.۹۱۰۹است )یای و گنگ، 

اسند )انیو و بنکس، نرفتار مسئولانه: زمانی رفتار مسئولانه اتفاق می افتد که مشتریان وظایف و مسئولیت های خود را به عنوان بخشی از کارکنان به رسمیت بش. 3

رالعمل های کارکنان را دنبال کنند و به طور فیزیکی برای موفقیت هم آفرینی ارزش حضور داشته باشند. بدون رفتار مسئولانه ی مشتریان باید دستو(. ۹۱۰۵

 (.۹۱۰۹مشتری، هم آفرینی ارزش، اندک خواهد بود )یای و گنگ، 

کس، ضروری هستند )انیو و بن ای موفقیت هم آفرینی ارزش. تعامل شخصی: تعامل شخصی به روابط بین فردی میان مشتریان و کارکنان اشاره دارد که بر4

رد اهم آفرینی ارزش در حوزه ی خدمات در یک محیط اجتماعی لذت بخش تر، خوشایندتر و مثبت تر اتفاق می افتد و در این محیط احتمال بیشتری د(. ۹۱۰۵

 (.۹۱۰۹که مشتریان درگیر هم آفرینی ارزش شوند )یای و گنگ، 

مستقیم یا  طور ب. رفتارهای شهروندی مصرف کننده )رفتارهای فراتر از نقش( به رفتارهای داوطلبانه و اختیاری، به صلاحدید شخص مشتری اشاره دارد که به

ارکرد ت و ارتقاء اثربخشی کپاداش قرار نمی گیرند، اما با گذشت زمان، تجمع این رفتارها به بالاتر رفتن کیفیت خدمابه صراحت مورد انتظار نبوده و مورد 

عملکرد داوطلبانه ی مشتری به عنوان رفتارهای اختیاری و مفید مشتریان تعریف می شود که از توانایی (. ۹۱۰۹سازمان های خدماتی کمک می کند )گروث، 

یک انگیزه )محرک( خود خدمتی باشد که هست:  بنگاه در ارائه ی کیفیت خدمات حمایت می کند. در واقع رفتار شهروندی مصرف کننده ممکن است پیامدی از

و به نظر می رسد ( ۹۱۰۵و همکاران،  4۹)باو« من می خواهم این رابطه را ادامه دهم به گونه ای که من برای ارائه دهنده ی خدمت و یا بنگاه شما مفید باشم»

د بهره وری قابل توجهی را از طریق جایگزینی سرمایه به دست آورند ) الیوا رفتارهای شهروندی به طور ویژه مربوط به بنگاه های خدماتی هستند که نمی توانن

در همه ی توصیفات ارائه شده برای رفتار شهروندی مصرف کننده، زمینه های )صریح و ضمنی( مشترکی وجود دارد: ماهیت آن داوطلبانه (. ۹۱۰۰، 43و استرمن

روش های متنوعی، تولید و توسعه ی خدمات یا عرضه ی یک بنگاه را افزایش می دهد و بر عملکرد  است، فاقد هر گونه پاداش های مستقیم است، و در قالب

 . آن تاثیر مثبت می گذارد

 

 اعتماد مصرف کننده 2.2

مصرف کننده در سازمان  است. امروزه اهمیت اعتماد مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده ای محور مطالعه سازمان ها گردیده

 هاراد و گروهها به خوبی آشکار گردیده است چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط بین اف
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وری ه ها، شخصیت و باطن دیگران است، موضوع محانگیز منتشر شده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد که عمدتا مبتنی بر استنتاج ها و تفاسیر در مورد

 (.۰3۵4تضمین می نماید )زارعی متین و همکاران،  سازمان ها است که رشد و حیات آنها را

 تعریف و مفهوم اعتماد مصرف کننده 2.3.1

زوایا و رویکردهای مختلف مورد مطالعه قرار  گذشته از شروع شد و در طول چند دهه ۰۵۵۱و  ۰۵2۱توجه به مفهوم اعتماد مصرف کننده در مدیریت از دهه 

 عمدتا در حوزه های روانشناسی و جامعه شناسی انجام گرفته است. اما در تحقیقات مدیریتی از اواسط دهه گرفته است. پژوهش های اولیه مربوط به اعتماد

ه مفاهیم مرتبط با آن، یک تعریف رسمی در این زمین راوان در مورد اعتماد وبا تاکید بر روابط فردی بین خریدار و فروشنده آغاز شد. علیرغم نوشته های ف ۰۵2۱

 مطرح است. در واقع اعتماد یک مفهوم پیچیده با ابعاد مختلف است. با وجود این وضعیت آشفته و وجود ندارد و یک سردرگمی مفهومی در ادبیات اعتماد

، اعتماد را به عنوان 44مطرح شده است. فرهنگ آکسفورد د قابل فهم هستند. تعاریف متعددی از اعتمادمشکل ساز، برخی معتقدند که هنوز مباحث مربوط به اعتما

ارائه شده است که می گوید اعتماد عبارت است از این باور که ما  4۹تعریف می نماد. تعریف دیگر توسط شاو یک باور که یک فرد ممکن است به آن تکیه کند،

دیگران برای برآوردن نیازهایمان وابسته است نتظارات ما را برآورده خواهند ساخت. این انتظارات به ارزیابی ما از مسئولیت به آنهایی که متکی هستیم، ا

 (.۰3۵3)میرزایی،

نتی در معاملات اینترایفا می کند. از عدم اطمینانی که  اعتماد نقش مهمی را در بسیاری از تعاملات اقتصادی و اجتماعی درگیر با عدم اطمینان و عدم استقلال

موفقیت محصولات ارگانیک می باشد. مفهوم اعتماد بسیار مهم و حیاتی  اعتماد یک عامل مهم مؤثر در افزایش وجود دارد، بسیاری از محققان بیان کرده اند که

صی بودن. هر چند محصولات ارگانیک مزایایی را و خصومی باشد زیرا آن روی یک تعداد عوامل ضروری برای معاملات آنلاین اثر می گذارد، از قبیل امنیت 

ارد. به د ولی آن محدودیتهایی از قبیل جدایی فیزیکی مابین خریداران و فروشندگان و مابین خریداران و کالا، برای هر دو خریدار و فروشنده فراهم می کند.

توسعه دهند. اعتماد مصرف کننده جنبه ای مهم از محصولات  فاداری مشتریمنظور کاهش موانع، فروشندگان باید یک رابطه قابل اعتمادی را برای پرورش و

عوامل  نسبی پیامدهای آن یک کمک مقدماتی برای دلایل ذیل می باشد. ابتدا، سوابق اعتماد ما را برای شناخت اهمیتارگانیک می باشد و شناخت سوابق و 

مناسب جهت تسهیل اعتماد، ایفا می کند. ثانیة نتایج اعتماد ما را به درک  ا در تدبیر کردن معیارهایمهمی ر مؤثر در اعتماد قادر می سازد. درک این عوامل نقش

 (.۹۱۰۹و همکاران،  42رفتار خریدار آنلاین قادر خواهد ساخت )لی بهتر اهمیت اعتماد و اثر آن روی

 فرآیند اعتماد مصرف کننده 1.3.1

اعتماد به عنوان یک عقیده، اعتماد به عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان فرآیند اعتماد مصرف کننده را در سه مرحله بیان می کنند: ( ۹۱۰2) 47دایتز وهارتوگ

 یک عمل تعریف شده است.

به طوری که  ره شریک دیگر می باشد،اولین مرحله از اعتماد، مجموعه ای از عقیده ها و باورهای ذهنی و یکپارچه دربا مرحله اول: اعتماد به عنوان یک عقیده:

 فرد می تواند تصور کند که عمل شریک او نتایج مثبتی برای او به دنبال خواهد داشت.

گری به دی عتمادمرحله دوم: اعتماد به عنوان یک تصمیم: دومین مرحله، تصمیم به اعتماد کردن به دیگری می باشد. این مرحله ای است که باور به قابلیت ا

 قابل اعتماد و دیگری تمایل به عمل کردن. آشکار می گردد. در شرایط واقعی اعتماد در انتظار وجود دارد، یکی انتظار وجود رفتارخوبی 

ماد تاساس اع در مرحله سوم نیز اعتماد به عنوان یک عمل بروز می کند، یعنی فرد قصد به انجام اعمالی می کند که بر مرحله سوم: اعتماد به عنوان یک عمل:

 شکل گرفته است.

 ابعاد اعتماد مصرف کننده 3.3.1

های مختلف اعتماد شونده اظهار می دارد. صداقت،  اعتماد مصرف کننده به عنوان مجموعه ای پیچیده از قضاوت هایی است که اعتماد کننده نسبت به ویژگی

شود. محققان معتقدند عوامل مؤثر بر میزان اعتمادی که مشتری به اعتماد شونده کلیدی اعتماد بیان می صلاحیت، ثبات، وفاداری و صراحت به عنوان عناصر 

رده انگیزه را به عنوان عوامل اصلی اعتماد معرفی ک شامل: توانایی، خیر اندیشی و صداقت اعتماد شونده می باشد. محققان دیگر نیت و توانایی، صلاحیت و دارد،
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، 42شاخص خیراندیشی، صلاحیت، صداقت و قابلیت پیش بینی مهم ترین عناصر تشکیل دهنده اعتماد باشند )کاسالو اند. به طور کلی به نظر می رسد که چهار

۹۱۰۹.) 

 توجه صادقانه به رفاه دیگران است. خیراندیشی: خیر اندیشی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و

 دهند )بر اساس مهارت ها و دانش(.های دیگران برمی گردد که براساس آن می توانند وظایف خود را انجام صلاحیت: صلاحیت به قابلیت 

 و رفتار منصفانه و اجتناب از ریاکاری می شود.صداقت: صداقت شامل تبعیت از یکسری اصول است که مورد قبول گروه مقابل است و شامل امانتداری 

س اعتماد اعتماد یک مفهوم چند بعدی است. پ بینی هم به طور خاص مربوط به ثبات و نظم در رفتار می شود. بر این اساسقابلیت پیش بینی: قابلیت پیش 

 (.۹۱۰2زیرحوزه های مجزای اعتماد ظاهر شوند )دایتز و هارتو،  وقتی ایجاد می شود که محتوای مؤلفه های آن بعنوان

 اثربخشی درک شده مصرف کننده 2.2

اثربخشی (. ۹۱۰۹، 4۵ف کننده توسط دانش و تجربیات مستقیم و غیرمستقیم تعیین می شود و از فردی به فرد دیگر تفاوت می کند )کیم یوشیناثربخشی مصر

 اثربخشی مصرف کننده با مفهوم کنترل رفتاری ادراک شده. مصرف کننده، اطمینان مصرف کنندگان از توانایی ایشان در بهبود محیط زیست تعریف می شود

به عنوان یک معیار سنجش نگرش به حساب می آمد . اما مطالعات آلن ( ۰۵2۱و همکاران ) ۹۱این مفهوم در ابتدا در مطالعات افرادی چون آلن. ارتباط دارد

 نشان داد که نگرشها و اثربخشی ادراک شده می توانند در دو سازه جداگانه مدل سازی شوند.( ۰۵2۹)

و  صدر کنار مسؤلیت شرکتها در مورد مشکلات زیست محیطی، مطالعات اخیر توجه پژوهشگران را به سمت مهمی در این زمینه جلب می کند. نقش اشخا

ی عمده ی از مشکلات زیست محیطی اخیر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به الگوها و روشها ٪4۱-3۱مصرفشان این مفهوم نمی تواند نادیده گرفته شود زیرا 

از پاسخ دهنگان احساس می کنند با خرید محصولات دوستدار  ٪24در آمریکا صورت گرفت،  ۹۱۱3مصرف مربوط می شود. مطابق با مطالعه ای که در سال 

هایشان اعتماد ندارند. از آنها به هیچ وجه به اثربخشی رفتار ۱1۰7محیط زیست و بازیافت مواد قادرند کمکی در راستای محیط زیست کرده باشند؛ هر چند 

یرگذاری ثمطالعات گوناگون نشان می دهند که نگرش های مصرف کننده و عکس العملش به پیامهای محیط پیرامونش، تابعی است از اعتقادش به توانایی تا

ته مطالعات مورد آزمون قرار گرف یاری ازمثبت او در حل مشکلات در میان متغیرهای روانشناختی که به عنوان متغیرهای مقدماتی رفتار زیست محیطی در بس

 است، اثربخشی مصرف کننده بالاترین قدرت توضیحی را دارد.

دریافت، زمانی که مشتریان درک می کنند می توانند بر  ۰۵47و همکاران مورد آزمون قرار گرفت. کینیر در سال  ۹۰اثربخشی مصرف کننده اولین بار توسط کینیر

عه اثربخشی مصرف کننده به مفهوم کنترل ادراک شده مورد مطال اشند؛ در این صورت توجه بیشتری به محیط زیست نشان خواهند داد.کاهش آلودگی تاثیرگذار ب

 جارهای اجتماعینقرار گرفته است. مطالعات گوناگون نشان داده اند اگر شخص کنترل رفتاری کمی بر نتیجه یک رفتار داشته باشد، حتی در شرایط نگرش و یا ه

رد رفتارش است، کنسبت به رفتار بسیار مطلوب باشد، قصد انجام رفتار کاهش می یابد. به بیان دیگر اگر کسی احساس کند که فقط قادر به کنترل نتایج و عمل

 (.۰3۵2قصد رفتار با وجود تمایل اجتماعی آن ضعیف تر خواهد شد )میرچی، 

یم افراد تعیین می شود که بدلیل متفاوت بودن دانش و تجربیات شخصی آنها، در اشخاص مختلف اثربخشی مصرف کننده توسط دانش و نیز تجربیات مستق

وانایی شان در ه تمتفاوت است. برخی از مردم معتقدند که اعمالشان نتایج خاصی دارد و از این رو سبب ایجاد تغییرات می شود، در حالیکه برخی دیگر نسبت ب

به نقش اصلی اثربخشی مصرف کننده در شکل دهی قصد خرید محصولات با اطلاعات محیطی و اجتماعی )به اصطلاح  د.ایجاد تغییرات اطمینان کمی دارن

مصرف کنندگان با اثربخشی مصرف کننده بالاتر به طور کلی از نظر محیطی آگاهتر و از نظر اخلاقی دغدغه بیشتری دارند. . پایدار( اذعان شده است محصولات

در مورد مسائل زیست محیطی ممکن است به رفتارهای زیست محیطی تبدیل نشود؛ اگرچه به احتمال زیاد اشخاصی که به نتیجه  کنندگاننگرانی های مصرف 

ن باشد. از ای ستمثبت رفتارآگاهانه زیست محیطی اعتقاد راسخ دارند به گونه ای عمل می کنند که در راستای حمایتشان از نگرانی های خود نسبت به محیط زی

 (.۹۱۰۹ ،۹۹رو اعتقاد به اثربخشی شخصی امکان دارد بر رفتار مصرف کننده تاثیر گذارد )کیم وچوی
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قضاوت شخص در مورد میزان اثربخشی مصرف کننده تاثیرات زیست محیطی رفتارش است و به عنوان ارزیابی شخص از خودش در مورد  ۹3از نقطه نظر آنتیل

ران نشان دادند که اثربخشی مصرف کننده در مورد مسائل زیست محیطی از نگرانی ها با نگرشهای زیست محیطی الن و همکا مسائل مهم تعریف شده است.

نگرانی های مصرف کنندگان در مورد مسائل مهم زیست محیطی ممکن . متمایز است و سهمی منحصربفرد در پیش بینی رفتارهای آگاهانه زیست محیطی دارد

تبدیل نشود: اگرچه، به احتمال زیاد اشخاصی که به نتیجه ی مثبت رفتارآگاهانه زیست محیطی شان اعتقاد راسخ دارند به گونه است به رفتارهای زیست محیطی 

تار مصرف ر رفای عمل می کنند که در راستای حمایتشان از نگرانی های خود نسبت به محیط زیست باشد. از این رو، اعتقاد به اثربخشی شخصی امکان دارد ب

 (. ۰3۵2ه تاثیر گذارد )میرچی، کنند

 .بررسی پیشینه ی تحقیق2

د و يافته های نبررسی پیشینه ی تحقیق معمولا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهشی است. اين بررسی اگر بدرستی صورت گیرد به بیان مسئله کمک می ک

اب از به تعريف و تحديد مسئله، قرار دادن يافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی، اجتنتحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد. بررسی پیشینه ی تحقیق 

 .دوباره کاری و انتخاب روش ها و ابزار اندازه گیری دقیق تر کمک می کند

 پيشينه داخلی

ات ت. با طرح فرضیات گوناگون و با آزمون فرضیپرداخ "بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت و برند شرکت"در تحقیق خود به  ۰3۵2جمشیدیان در سال  -

بر برند شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد و شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی شرکت این نتیجه رسید که مسئولیت اجتماعی درصد به  ۹در سطح خطای 

 در بلندمدت برند شرکت و بازده آن چندین برابر خواهد بود.شرکت را به خوبی اجرا می کنند در کوتاه مدت اگرچه هزینه هایی را متحمل می گردند ولی 

پرداخت. به این نتیجه رسید که شرکت ها با مسئولیت  "بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت بر خرید کالای شرکت"در پژوهش خود به  ۰3۵2عطایی در سال  -

 رند ولی در ادامه کار سودآوری آنها به صورت صعودی افزایش می یابد.اجتماعی بالا در اوایل کار با سود کمتری نسبت به دیگر سازمان ها برخوردا

بیان می کند که سازمان ها می  "رفتار شهروندی مصرف کنندگان و کارمندان و تاثیر آن بر ساخت سرمایه اجتماعی"در پژوهشی با عنوان ( ۰3۵2شریف فر ) -

ه منجر به رضایت کارکنان و تعهد بیشتر آنها به سازمان شود که در نتیجه آن به صورتی با مصرف توانند شرایط محیط کار را به نحوی طراحی و مدیریت کنند ک

 .کننده برخورد می کنند که به رضایت مصرف کننده می انجامد

جام دادند. ان "به جایی کارمندانتأثیر رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مصرف کننده روی رضایت، تعهد و جا  "تحقیقی با عنوان ( ۰3۵7بردبار و همکاران ) -

امور اجتماعی  و این تحقیق که با هدف بررسی تأثیر رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مصرف کننده روی رضایت، تعهد و جابه جایی کارمندان اداره تعاون کار

 وندی مصرف کننده و رضایت، تعهد و جابه جایی کارمندان دارد.شهرستان یزد انجام گرفت، حکایت از رابطه مثبت و معناداری بین رفتار مشارکتی و رفتار شهر

پرداختند. هدف از این تحقیق بررسی  "بررسی رابطه اطمینان و اعتماد مصرف کننده بر پذیرش برندهای خرده فروشی"به  ۰3۵7باجلان و همکاران در سال  -

بوده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مراجعان فروشگاه هاکوپیان سطح شهر تهران در رابطه اطمینان و اعتماد مصرف کننده با پذیرش برندهای خرده فروشی 

عدد مورد تجزیه و  3۵۱نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه بین این تعداد توزیع شده و از این تعداد پرسشنامه،  4۹۱بوده است که تعداد  ۰3۵2سال 

 3۱بوده که با پخش  ۱1۵۹سوال می باشد و ضریب پایایی این پرسشنامه ۰7ت پرسشنامه استاندارد بوده که شامل تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعا

استفاده شده است. با  SPSS پرسشنامه و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از نرم افزار

سی های به عمل آمده در آزمون فرضیه ها در این تحقیق مشخص شد که نگرش مصرف کننده نسبت به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با قصد توجه به برر

یای ارد. مزادخرید آنها دارد. تحلیل ما نشان می دهد که بین نگرش مصرف کننده نسبت به برندهای خرده فروشی و قصد خرید وی رابطه خطی و مستقیم وجود 

دراک شده یای اادراک شده از برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با نگرش مصرف کننده دارد. اعتماد مصرف کننده به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با مزا

 آنها دارد. اطمینان مصرف کننده به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با مزایای ادراک شده آنها دارد. 

بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات سبز "پژوهشی تحت عنوان ( ۰3۵7ن )زفرقندی و همکارا -

انجام دادند. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر متغیرهای رفتار آگاهانه، ارزش درک شده و همچنین اثربخشی درک شده از  "در بین مصرف کنندگان جوان
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 کننده بر روی قصد خرید سبز مورد تایید قرار گرفت و نیز ریسک درک شده و نگرانی زیست محیطی متغیرهایی هستند که تاثیرشان بر قصد خریدسوی مصرف 

 سبز در نمونه مورد تبیین به تایید نرسید.

 پيشينه خارجی

رداختند. پ "فتار شهروند مصرف کننده با نقش میانجی شهرت شرکتبررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و ر"در مقاله خود به  ۹۱۹۱و همکاران در سال  ۹4دومو -

لیت اجتماعی شرکت وآنها در تحقیق خود با طرح سوالات گوناگون در رابطه با طرح تحقیق به بررسی پرداختند و در پایان چنین نتیجه گیری کردند که رابطه مسئ

 ، رابطه کمتری دارند و با نقش میانجی شهرت این رابطه پررنگ تر می شود.و رفتار شهروندی مصرف کننده در صورت نبود نقش میانجی شهرت

بررسی اثرات مشارکت مشتری و رفتار شهروندی مصرف کننده بر روی عملکرد، رضایت ، تعهد و تمایل به "در پژوهشی به ( ۹۱۹۱و همکاران ) ۹۹یوجایی -

پرداخته اند. نتایج نشان داد که رفتار مشارکتی و رفتار شهروندی مصرف کننده تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی عملکرد،  "گردش یا میزان جابجایی کارمندان

 رضایت، تعهد و تمایل به گردش یا میزان جابجایی کارمندان دارد.

داختند و عنوان کردند که ادراک مصرف کنندگان از اعتبار پر "ارزیابی نقش کارکنان در تشویق رفتار شهروندی مصرف کنندگان"، به (۹۱۰۵باو و همکاران ) -

 کارکنان و خیراندیشی آنها تأثیر مستقیمی بر بروز رفتارهای شهروندی مصرف کنندگان دارد.

استفاده از  در روابط آگاهی های اخلاقی و محیطی مصرف کنندگان و بررسی نقش ادراک اثربخشی مصرف کننده"به ( ۹۱۰2و همکاران ) ۹2صوفی غوامیدز -

پرداختند. تحلیل تجربی از طریق یک نظر سنجی آنلاین مصرف کنندگان مواد غذایی انجام شده در سه بازار )ایالات متحده، بریتانیاو  "اطلاعات محصولات غذایی

ی آگاه و از نظر اخلاقی دغدغه دارند، اطلاعات که از نظر محیط اثربخشی مصرف کننده آلمان( اجرا شد. یافته ها نشان می دهند که برای افرادی با سطوح بالاتر

ب در برچس موجود در برچسب های موادغذایی مرتبط با امور محیطی و اجتماعی خود به تنهایی ارزشمند بود. حال آنکه اطلاعات مربوط به سلامت و تغذیه

 شود.بالا خیلی ارزشمند تلقی نمی  اثربخشی مصرف کننده های مواد غذایی برای مشتریان با

 
 (0202و همکاران،  57 مدل مفهومی تحقيق )تاک دنگ - 1شکل 

                                                           
54 Domo 
55 Youjae 
56 Sufi Ghuamidz 
57 Thac Dang 

مسئولیت اجتماعی 

 شرکت

اعتماد مصرف 

 کننده

اثربخشی درک 

 شده مصرف کننده

رفتار شهروندی 

 مصرف کننده

http://www.mmea.ir/


 

13 
www.mmea.ir   

 

 .نقد ، بررسی و نتیجه گیری2

دوره متفاوت به تصویر کشید و  ۹تاریخچه ای از خرده فروشی در جهان ارائه داد. به این شکل که تکامل خرده فروشی را در قالب  ۹۱۰3در سال  ۹2لیبوویتز

می شد، مردم مایحتاج اولیه خود را از این فروشگاه ها تهیه می  "فروشگاه های گوشه ای -فرهنگ محلی " ۰۵۱۱بیان داشت در دوره اول که مربوط به دهه 

شکل گرفت. با اختراع اتومبیل امکان خرید از  "فروشگاه بزرگ -فرهنگ نوسازی جمعی" ۰۵4۱-۰۵۱۱دند و انتخاب محدود بود. دوره دوم در سالهای دهه کر

فرهنگ حومه " ۰۵7۱-۰۵۹۱مکان های دورتر فراهم گردید، به علاوه یخچال های خانگی نیز امکان خرید و انبار بیشتر را برای مشتریان فراهم کردند. در دهه 

ادغام " ۰۵۵۱-۰۵7۱، رونق جمعیت و افزایش ساکنین حومه به همراه شروع تبلیغات تلویزیونی منجر به ایجاد بازار فضای باز گردید. دوره چهارم در دهه "بازار

فرهنگ " ۹۱۰3-۰۵۵۱رفت و در نهایت سالهای ، با ایجاد فروشگاه هایی که حجم بالای خرید و فروش را با قیمت پایین تر انجام می دادند، شکل گ"فرهنگ

 (. ۹۱۰3همراه بود )لیبویتز،  ۹۵، که با ایجاد خرده فروشی هایی مانند آمازون"تجارت الکترونیک -دیجیتال 

ی بوده است. خدمات در یکی از تحقیقات تاریخ خرده فروشی در تهران چنین اعلام شد که در دوره اول، مرکزیت بازار تهران و تسلط آن عمده و خرده فروش

ن خیابان های اساسا دارای مرکزیت فضایی همراه با بازارچه ها و بازار فرعی محله های تهران بوده است. دوره دوم ورود اتومبیل به فضای شهر و باز شد

 سازمان خرده فروشی را به سوی یکسوم گرایشات به طرف الگوی شهر ما بعد صنعتی،  سراسری موجب پراکنش نظام متمرکز خرده فروشی شد و در دوره

 (. ۰3۵3نظام سلسله مراتبی سوق داد )نورانی، 

درصد از صنعت خرده  ۰2مدرن در اقتصاد دنیا، این صنعت نبض اقتصادی هر کشور است. با توجه به این که کمتر از  با توجه به جایگاه صنعت خرده فروشی

درصد مدرن شده، این موضوع  2۱ت می کند و در کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خرده فروشی بیش از فروشی در ایران با سازوکار و زیرساخت مدرن فعالی

ابرجام پسبیان می کند این صنعت در ایران چه برای شرکت های خارجی و چه برای شرکت های داخلی پتانسیل پذیرش ورود بازیگران جدید را دارد. فضای 

رکت های خارجی به بازار ایران شود و اشتیاق خارجی ها برای همکاری با طرف ایرانی بیشتر شده است. توسعه باعث شده که نگاه های جدی تری توسط ش

اد مقاومتی ل اقتصصنعت خرده فروشی مدرن یکی از زیر ساخت های ارتقای تولید ملی و رونق تولید در ایران بوده و به نظر می رسد یکی از مصادیق اقدام و عم

 (. ۰3۵۹نی، است )گلزاده کرما

ه جایگاهی یابی ببرند از زمره با ارزش ترین دارایی های یک بنگاه محسوب می شود. توجه به مفاهیمی چون برند، مدیریت آن و ارزش ویژه نام تجاری سبب دست

 (. ۰3۵3مناسب در ذهن مشتریان و در نتیجه ایجاد قصد خرید در آن ها می گردد )خراسانی، 

مصرف  راستای بهبود زندگی مصرف کننده و قصد خرید برند است. امروزه برندها نقش های زیادی را ایفا می کنند که در مؤثر بر رفتار یکی از مهم ترین عوامل

 تر و شلوغ کنندگان و افزایش ارزش برای شرکت ها می باشد. برندها اساس و سازنده اصلی یک محصول را می شناسانند. هر چه که زندگی مردم پیچیده تر،

 (. ۰3۵3با کمبود زمان مواجه می شود، ارزش برند به علت ساده تر کردن تصمیم خرید و کاهش ریسک خرید، بالا می رود )شکوری، 

 کیاز لحاظ فیزی با توجه به اینکه نام تجاری می تواند قلب و روح مخاطب خود را تسخیر نماید و در دنیای امروزی که بازارها مملو از محصولاتی هستند که

سیار مهمی قش بتفاوت چندانی با هم ندارند، خلق یک نام تجاری می تواند تمایز چشمگیری ایجاد کند، امروزه پذیرفته شده که نام تجاری برای یک محصول ن

 (. ۰3۵۹را در ایجاد، حفظ و توسعه عملکردی کسب و کارها ایجاد می کند )درویش پور و نجفی زاده، 

خرید محصولات برده است. در این فرآیند تصمیم خرید، توسط عوامل مختلف مرتبط با محصول  ان را به سمت افزایش الگویپدیده جهانی شدن مصرف کنندگ

نب مشتریان، اتحت تأثیر قرار می گیرد، بعلاوه تصمیم خرید محصول به برند نیز مرتبط می شود. علت انتخاب محصول مشابه تحت عنوان برندهای مختلف از ج

 (. ۹۱۰۱، 2۱ت )کرایالسنخود برند اس

ون ساخته همگ افزایش مسافرت و آموزش، بهبود در ارتباطات از طریق تلویزیون و اینترنت، خواسته ها و ترجیحات را در یکسری از محصولات در سراسر دنیا

د فزاینده با محصولات خارجی زیادی روبرو می است. مصرف کنندگان در کشورهای در حال توسعه، ثروتمندتر و آگاه تر شده اند. این مصرف کنندگان با درآم

 (. ۰3۵2شوند و بنابراین قدرت انتخاب بیشتری در بازارشان دارند )دربین، 

                                                           
58 Leibowitz 
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بیشتری برای  یتمصرف کنندگانی که از سطح هوشیاری بالاتری نسبت به برند برخوردارند، نسبت به افرادی که تمایل به خرید از برندهای معروف ندارند، اهم

در کل این گونه پنداشته می شود که کالاهایی که در خارج از کشور (. ۹۱۰۰، 2۰هایی از قبیل نام تجاری و کشور تولید کننده قائل هستند )جمال و گود ویژگی

 (. ۰3۵2فلاح، ساخته می شوند خصوصا آنهایی که متعلق به اروپا و ایالات متحده آمریکا هستند دارای کیفیت بالاتر از کالاهای ساخت داخل هستند )

د، جای برند نتحقیقات مختلف، علل مختلفی را جهت خرید برند معرفی نموده اند از جمله می توان به: خصوصیات فیزیکی برند، تجربیات پیشین مشتری از بر

اشاره نمود  های مرجع، تخفیفات و ... بسته بندی، قیمت، ضمانت همراه با برند، عادات مشتری، توصیه دوستان، تبلیغات، در دسترس بودن، پرستیژ، گروه بر

 (. ۰3۵۱)سمیعی نصر و همکاران، 

نحصربه فرد م در سال های اخیر، خرده فروشان برای دستیابی به مزایای استراتژیک متمایز کننده نسبت به رقبا به طراحی و تولید برندهای خصوصی و عرضه

دریافته اند که وفاداری مشتریان به برندهای خصوصی، وفاداری آنها به خرده فروشان را به همراه برخی از محصولات و برندها روی آورده اند. خرده فروشان 

 تدارد. امروزه صنعت خرده فروشی به یک صنعت جهانی بدل شده است. مطالعه اصول مدیریت و مباحث استراتژیک صنعت خرده فروشی با افزایش قدر

 (.۰3۵3، 2۹لوی و ویتز) عنوان حلقه نهایی انتقال کالا و خدمات به مشتریان نهایی الزامی شده است نقش آنها به خرده فروشان در زنجیره عرضه و

منتشر کرد، اینطور عنوان شد که با توجه به اهمیت  ۰3۵2در گزارشی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی در سال 

 3۱که هر ساله  24مؤسسه کرنی( GRDI) 23د و نقش بسزای آن در تعیین قیمت، با استفاده از گزارش شاخص توسعه خرده فروشیبخش خرده فروشی در اقتصا

روشی رده فکشور در حال توسعه را از حیث موقعیت آنها برای سرمایه گذاری در زمینه خرده فروشی رتبه بندی می کند، به بررسی موفق ترین بازارهای خ

متغیر مورد بررسی در گزارش  4درصدی هستند، اندازه گیری می شود.  ۹۹متغیر که هر کدام دارای وزن  4اخص توسعه خرده فروشی بر اساس پرداخته شد. ش

 شامل: جذابیت بازار، ریسک کشوری و تجاری، اشباع بودن بازار و فشار زمان می باشد.

قرار گرفته است. امتیاز ایران در زیر شاخص ها بدین  ۹۵در رتبه  3۵13برای ایران محاسبه شده است که ایران با امتیاز  ۹۱۰۰آخرین بار در سال  GRDIشاخص 

امتیاز پایین ایران از نظر ریسک کشوری قابل تأمل است. با توجه  .3۰و فشار زمان  2۵1۹اشباع بازار  314، ریسک کشوری 331۹ترتیب بوده است: جذابیت بازار 

ار از طریق زشرایط موجود، انتظار می رود ریسک شکست کسب و کار، کاهش و امتیاز مربوط به این معیار افزایش یابد. بنابراین چنانچه معیار جذابیت با به

ه خرده متیاز شاخص توسعورود سرمایه گذاران خارجی به حوزه خرده فروشی بهبود یابد و اقداماتی در زمینه بهبود کارایی کسب و کار صورت گیرد، می توان ا

ستقیم و وه اثرات مفروشی جهانی را در ایران افزایش داد. در شروع گزارش به این نکته اشاره شد که اثرات صنعت خرده فروشی بر اقتصاد را می توان به دو گر

فروشی  کالا تغیییرات قابل توجهی را در ماهیت خرده غیر مستقیم طبقه بندی نمود. امروزه ظهور اینترنت و تغییرات لجستیک از جمله سیستم مدیریت موجودی

گونگی چ ایجاد کرده است. درک میزان تأثیر این تغییرات بر روی بهره وری شرکت های خرده فروشی برای شناخت ساختار بازار خرده فروشی و پیش بینی

 .(۰3۵4تکامل این بازار دارای اهمیت است )عابدی، 

طه فروش است که مبادلات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان را آسان می سازد. در دنیای فیزیکی خرده فروشی در فروشگاه خرده فروشی در واقع همان واس

ه ونیکی بها با خروجی کارخانه ها انجام می گیرد، امروزه اصطلاحی که از خرده فروشی رایج شده است خرده فروشی الکترونیکی است. خرده فروش الکتر

 یند که در عمل به خرده فروشی اینترنتی اشتغال داشته باشند، هدف خرده فروشان اینترنتی فروش محصولات و خدمات به افراد است.کسانی می گو

ان می نش در جهان خرده فروشی امروز، خرید آنلاین تبدیل به یکی از اصلی ترین روندهای روبه رشد بخصوص در کشورهای توسعه یافته شده است. آمارها

 (.۹۱۰4و همکاران،  2۹ه تعداد خریداران آنلاین و همین طور کمیت خرید آنها به طور چشم گیری در حال افزایش است )مونسوودهد ک

میلادی و هم زمان با معرفی تجارت الکترونیک آغاز شده است و چشم انداز محیط خرده فروشی را دگرگون ساخته است  ۵۱روند این تغییرات چشمگیر از دهه 

 (.۹۱۰3، 22گ)چن و چن
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تمالی ی احمصرف کنندگان از اینترنت نه تنها به منظور خرید محصولات و خدمات، بلکه برای جستجو در فروشگاههای آنلاین و کسب دانش در مورد خریدها

 (.۹۱۰7، 27خود استفاده می کنند )دمانگئوت و برودریک

 (.۹۱۰4و همکاران،  22شود )رضاییشواهد حاکی از آن است که خرده فروشی آنلاین می تواند به عنوان مکمل یا جایگزین خرده فروشی محسوب 

(. ۹۱۰۹، 2۵پارک خرده فروشی های آنلاین نوعی از خرده فروشی چند کانالی هستند که می توان از آنها برای دسترسی به بازار وسیع تری استفاده کرد )کیم و

روشی آنلاین کرد. خرده فخیلی از مشتریان روی به خرید آنلاین آورده اند و با راه اندازی خرده فروشی آنلاین می توان از مزیت دسترسی به این مشتریان استفاده 

 (.۹۱۰2، 7۱چادویک-روشهای انعطاف پذیر و متنوعی را برای فروش خدمات و محصولات مهیا می کند )دورتی و الیس

خدمتی را که  و روزه مصرف کنندگان خرید آنلاین را نسبت به بیرون رفتن و خرید فیزیکی، آسان تر و راحت تر ارزیابی می کنند. آنها می توانند هر محصولام

 (.۹۱۰3و همکاران،  7۰می خواهند، تنها با چند کلیک در کامپیوتر با تلفن همراه خود خریداری کنند )کایو

این جنبه های منفی هم دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. بعلاوه، همانند خرده فروشی آنلاین، خرید در فروشگاه های آنلاین نیز هم اگرچه خرده فروشی آنل

 خرید آنلاین متفاوت است. جنبه کاربردی و هم جنبه لذت گرایی داشته و درک شخصی مصرف کنندگان از

در برآورده کردن نیازها و خواسته های مصرف کنندگان اثربخش تر است. خرید آنلاین به مصرف کنندگان این  ، خرید آنلاین(۹۱۰۹و همکاران ) 7۹از نظر گروال

گر یفرصت را می دهد تا به راحتی به کسب دانش در مورد کیفیت، قیمت، موجودی و خصوصیات محصول یک برند پرداخته و آن را با محصول یک برند د

ه اکنون امکان اتخاذ تصمیمات بهتر و هوشمند تری در مورد خرید وجود دارد، چیزی که از طریق خرید سنتی ممکن نبود مقایسه کنند. این بدان معناست ک

 (.۹۱۰3و همکاران،  73)براون

ت که خرید سبعلاوه، در خرید آنلاین افراد می توانند به صورت ناشناس و غیر حضوری خرید کرده، بخصوص زمانی که فرد به دنبال خرید محصولات شخصی ا

 (.۹۱۰4آن از فروشگاه های سنتی ممکن است برایش معذب کننده باشد )مونسوو و همکاران، 

دریافتند که خرید مایحتاج و مواد غذایی به صورت آنلاین بسیار راحت تر از آن است تا اینکه در ازدحام یک فروشگاه اقدام به خرید ( ۹۱۰7) 74براون و رید

 شود.

این ( ۹۱۰۰) 7۹خریدارانی که اقدام به خرید آنلاین می کنند، باید عوامل موقعیتی منجر به خرید آنلاین را نیز در نظر گرفت. ولفینبارگر و گیلیبرای درک دلایل 

لاین افراد را از نطور نتیجه گیری کردند که دلیلی که بیشتر خریداران تمایل دارند تا به صورت آنلاین خرید کنند، سهولت و دسترسی بالا می باشد. خرید آ

 زحمت صرف زمان و طی کردن مسافت تا فروشگاه بی نیاز می کند، زیرا می توانند به راحتی در منزل اقدام به خرید کنند.

اعت می س ۹4این مورد بخصوص برای افرادی که ساعات طولانی کار می کنند و وقت آزاد زیادی ندارند مزیت بشمار می رود، از آنجایی که در هر زمان از 

عامل بعدی محدودیت حرکتی می باشد ( ۹۱۰2) 72توانند اقدام به خرید آنلاین کنند؛ بنابراین یکی از عوامل موقعیتی، محدودیت زمان می باشد. مطابق با اوری

 (.۹۱۰4)مونسوو و همکاران،  که در مصرف کنندگانی که به علت بیماری یا ناتوانی فیزیکی، قادر به بیرون رفتن و خرید فیزیکی نمی باشند، صادق است
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صرف کنندگان م عامل موقعیتی سوم، محدودیت جغرافیایی مربوط به مسافتی است که مصرف کنندگان باید برای خرید فیزیکی طی کنند. متعاقبا خرید آنلاین به

می کنند ممکن است برای دسترسی به فروشگاه مورد  اجازه می دهد تا بر این محدودیت فائق آیند. برای مثال خیلی از افرادی که در شهرهای شلوغ زندگی

 (.۹۱۰7و همکاران،  77نظرشان با مشکل روبرو باشند )دنیس

(. بیشتر ادبیات موضوعی که ۹۱۰4، 72به طور کلی، راحتی و سهولت عامل مهمی است که مصرف کنندگان را برای خرید آنلاین ترغیب می کند )اوزن و انجیزک

اند بر روی خرید از فروشگاههای خرده فروشی سنتی تمرکز کرده اند. تحقیقات کمی در مورد سهولت خرید آنلاین انجام شده است. به سهولت خرید پرداخته 

 (.۹۱۰۹، 7۵خرید آنلاین مزایایی دارد که مربوط به حذف محدودیت های مکانی و زمانی می باشد )گرت

ین امکان ند. همچنخریداران می توانند وقتی را که باید برای خرید در فروشگاه های سنتی پر ازدحام صرف می کنند را ذخیره کرده و به صورت آنلاین خرید کن

 ینترنتی می توانند از ایننیز بر سهولت این نوع خرید دلالت دارد. خرده فروشان ادسترسی خریداران آنلاین به اطلاعات وسیع در مورد محصولات و خدمات 

 (.۹۱۰3و همکاران،  2۱مشتریانشان استفاده کنند )جیانگ مزیت برای ایجاد وفاداری در میان

سهولت مهم ترین جنبه برای خریداران آنلاین می باشد و برای اینکه قبل خرید نمی توانند محصول را به صورت فیزیکی لمس کنند، چندان ( ۹۱۱۵) 2۰از نظر لی

 (.۹۱۰۹، 2۹باشد )لی و ژانگمهم نمی 

، یکی از مزیت های خرده فروشی آنلاین توانایی دسترسی به مصرف کنندگان در موقعیت های جغرافیایی مختلف و در (۹۱۱۵) 23مطابق با استروس و فراست

 فروش خود را افزایش دهند. آنها همچنین می توانندگوناگون سعی کنند  زمان کوتاه می باشد. بازاریابان باید از این مزیت استفاده کرده و با روش های ترفیعی

 (. ۹۱۰2آلکانیز، -با استفاده از بازاریابی دهان به دهان اقدام به ایجاد رویکرد مثبت در میان کاربران اینترنت نسبت به برندشان کنند )باین

ن استفاده کرد؛ نه تنها از طریق وب سایت بلکه از طریق رسانه های اجتماعی. از اینترنت می توان برای ایجاد کمپین های ترفیعی و ایجاد وفاداری در میان کاربرا

اشند تا ترغیب به شته بدر آخر، بازاریابان باید سیستمی را تدارک ببینند تا کاربران به آسانی بتوانند به اطلاعات موجود در مورد محصولات و خدمات دسترسی دا

 (.۹۱۰3، 24خرید آنلاین شوند ) چن و چانگ
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 پیشنهاد می شود تا ابتدا ارزش هایی را که برای مشتریان هدف، اهمیت دارد، شناسایی کنند.
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، مجله مدیریت ۰3۵7، بررسی رابطه اطمینان و اعتماد مصرف کننده بر پذیرش برندهای خرده فروشی )مطالعه موردی هاکوپیان(، (۰3۵7باجلان مهدی ) -

 .۹3بازاریابی، شماره 

ایت، تعهد و ضبردبار، غلامرضا فروتن، محمدرضا؛ امین پور، محمد کاظم و نوری، ابوالفضل، تأثیر رفتار شهروندی مصرف کننده و رفتار مشارکتی بر روی ر -

 .۰3۵7جابه جایی کارمندان، اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار، کرمان، 

 .۰۵۹-۰73، ۹۰مسئولیت اجتماعی سازمان ها،  ج مسئولیت پذیری اجتماعی در یک اقتصاد غیردولتیراهکارهای تروی(. ۰3۵7خواجه پور خویی، ب. )-

در پرتو رفتار شهروندی مصرف کننده )مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و  تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش(. ۰3۵۹دانایی فرد، ح، خائف الهی، ا.، حسینی، س. م. ) -

 .۵3 -22پژوهشهای مدیریت عمومی سال چهارم، شماره چهاردهم،  ۔ترابری(شهرسازی و وزارتخانه راه و 

سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی  ، نقش مؤلفه های فرهنگ(۰3۵4زارعی، متین، حسن، طهماسبی، رضا، موسوی، سید محمد مهدی، ) -

 .۰4۹-۰72، صص ۰۹و اعتماد، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره  (GLOBE)گلوب 

 .۰3۵2، ۹۹-23، ۰۹7شریف فر، ا، رفتار شهروندی کارکنان و مصرف کنندگان و تأثیر آن بر ساخت سرمایه اجتماعی. ماهنامه تدبیر، شماره  -

شرکت های صادر کننده نمونه صنایع غذایی. مطالعات  اجتماعی و عملکرد بازاریابی رابطه توجه به مسئولیت(. ۰3۵2صنوبر، ن، و مهدی زاده اصل، ن. )-

 .22-7۰، (۹۵) ۰۵مدیریت، 

 .بررسی عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی مصرف کننده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(. ۰3۵2میرچی، و، ) -

 .3۵-۹2تماد سازمانی و توسعه آن بین کارکنان و مدیریت، ماهنامه راهبرد، سال اول، شماره دوم، صص ، اع(۰3۵3میرزایی، م، ) -
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