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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر انتظارات مسئولیت اجتماعی اخالقی و اقتصادی بر رفتار شرکتها در شرکت ایرانس می باشد.
پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر جمع آوری اطالعات از نوع همبستگی است .جامعه آماری تحقیق حاضر را
 913نفر از کاربران شرکت ایرانسل تشکیل داده اند .در این پژوهش برای دستیابی به اطالعات الزم جهت تعیین صحتوسقم هر
یک از فرضیهها از گردآوری اطالعات بهوسیله پرسشنامه استفادهشده است .تجزیه و تحلیل اطالعات نیز با استفاده از  Spssو
 PLSانجام شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد انتظار  CSRاقتصادی با نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط
منفی دارد .انتظار  CSRاخالقی با نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط مثبت دارد .انتظار  CSRاقتصادی ،انتظار
 CSRاخالقی و نابرابری اخالقی درک شده با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد .انگیزه موقعیتی در حل مسئله با
احتمال مصرف کننده در انجام رفتارهای ارتباطی فعال جستجوی اطالعات ،انتقال اطالعات و پیشگیری اطالعات ارتباط مثبت
دارد.
واژگان کلیدی
انتظار  CSRاقتصادی ،نابرابری اخالقی درک شده ،انتظار  CSRاخالقی ،انگیزه موقعیتی در حل مسئله ،جستجوی اطالعات،
انتقال اطالعات ،پیشگیری اطالعات
 .9استادیار حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران)amiri.study@gmail.com( .
 .1دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران)a.erfanniya@gmail.com*( .

1

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،94زمستان  ،9944ص 49-991

 -1مقدمه
عموم مردم ،به ویژه مصرف کنندگان ،انتظارات اساسی در مورد اخالقی بودن رفتار شرکت ها دارند (کریر و
راس ،)9441،به ویژه در مورد شرکت ها ،حداقل انتظار قانونی ،اخالقی و مسئولیت اجتماعی در اقدامات خود را دارند
(پادنار و گلوب )1331،با این حال ،نقض چنین انتظاراتی ممکن است عواقب بسیار منفی برای شرکت به همراه داشته
باشد ،زیرا مصرف کنندگان به طور فزاینده ای نسبت به شرکت هایی که قادر به برآورده کردن این انتظارات نیستند و یا
عدم سازگاری بین انتظارات و اقدامات شرکت ،تحمل می کنند (داوکینز و لوئیس .)1339 ،اغلب ،نقض انتظارات بر
رفتار مصرف کننده در برابر شرکت های متخلف تأثیر می گذارد (کریر و راس .)9441،هنگامی که مصرف کنندگان
تخلفات اخالقی یا مرتبط با  CSRرا درک می کنند ،ممکن است تصمیم بگیرند که این شرکت ها را از طریق اقدامات
ارتباطی و رفتاری مورد مجازات قرار دهند (مارین و روئیز.)1331 ،
توضیحات منطقی نظری درباره چنین واکنشهای متنوع مصرف کننده در برابر سو رفتار شرکتها بسیار اندک است
(باچاریا و همکاران .)1334،سوهن و الریسری ( )1392اظهار داشتند که نظریه نقض انتظار ( EVدر اینجا) (برگوون و له
پویر )9449،قدرت پیش بینی در توضیح واکنش های منفی افراد در برابر بحران  CSRرا دارد ،به این معنی که مردم
وقتی یک شرکت ناقض هنجارها و انتظارات اجتماعی آنها است ،این رفتار منفی را درک می کنند؛ بنابراین ،چگونه می
توان انحراف از این پیش بینی را توضیح داد؟ یک توضیح برای این پدیده ممکن است استانداردهای مرجع مختلفی
باشد که افراد برای ارزیابی رفتارهای نادرست شرکت ها استفاده می کنند (لیندینمیر و همکاران .)1391،استانداردهای
مرجع شامل اهداف ،هنجارها و انتظارات افراد است (نیدریچ)1332،؛ به عبارت دیگر ،پیش بینی های نقض انتظار ممکن
است به انواع مختلف انتظارات مصرف کنندگان از شرکت ها بستگی داشته باشد ،به طوری که رفتارهای غیرمسئوالنه
منجر به رفتارهای مجازاتی مورد انتظار نمی شوند.
در این مطالعه این ادعا را با بررسی چگونگی انتظارات مصرف کنندگان از رفتار شرکت ها به عنوان مقدمه ای برای
درک آنها از نابرابری اخالقی ،انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی در مورد سازمان آزمایش می کنیم .اگرچه تئوری نقض
انتظار ،انتظارات افراد و رفتارهای بعدی پردازش اطالعات را توضیح می دهد (برگوون و له پویر ،)9449،اما انواع دیگر
رفتارهای اطالعاتی را توضیح نمی دهد؛ و با این وجود ،افراد اطالعات مربوط به بحران را در طی یک بحران جستجو
می کنند ،انتخاب می کنند و به شبکه های اجتماعی خود منتقل می کنند (کیم .)1392 ،نظریه موقعیتی (کیم و
گرانینگ )1399،در حل مسئله (از این پس  )STOPSدر این مطالعه به عنوان چارچوبی نظری برای توضیح انواع مختلف
رفتارهای اطالعاتی افراد در موارد سوء رفتار شرکت ها استفاده می شود.
بنابراین ،هدف از این مطالعه بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت (از این پس  )CSRانتظارات در تعیین ادراکات،
انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی مصرف کنندگان در مورد رفتارهای نادرست شرکت ها است .به طور خاص ،ما قصد
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داریم بررسی کنیم که چگونه انتظارات  CSRمصرف کنندگان می تواند به توضیح متغیرهای  STOPSو نظریه EV

کمک کند (برگوون و له پویر.)9449،
 -2مبانی نظری
 1-2نقض انتظارات در بحران مسئولیت اجتماعی ()CSR

تئوری  EVدر ابتدا برای توضیح ارتباطات بین فردی طراحی شده است ،با این فرض که افراد از رفتار ارتباطی دیگران
انتظار دارند (برگوون و له پویر)9449،؛ به عبارت دیگر ،مردم برخی اعمال یا رفتارها را مناسب یا مورد نظر می دانند
(برگوون و هابارد )1332،و انتظار دارند دیگران مطابق انتظارات آنها باشند .این انتظارات "معیارهای ایده آل رفتار به
جای عمل ارتباطی واقعی" هستند (برگوون و هابارد )1332،و نقض این انتظارات به عنوان "محرک انگیزشی برای
پردازش شناختی" عمل می کند (سوهن و الریسری.)1392،
فرضیه های نظریه  EVهمچنین می تواند در تعامالت بین مردم و سازمان ها (به عنوان مثال ،کیم )1399 ،اعمال شود زیرا
عموم مردم سازمان ها را به عنوان تعاملی یا "بازیگران اجتماعی" می بینند (سوهن و الریسری .)1392،به این معنا که
افراد از شرکت ها انتظار دارند که به طرق خاصی رفتار کنند و تخلفات سطح شرکت ها از این انتظارات ممکن است
واکنش های این افراد را در پی داشته باشد .تخلفات اخالقی شرکت ها ممکن است نقض انتظارات و ضوابط ذینفعان
باشد (به عنوان مثال ،گراپی و همکاران1399 ،؛ لیندن مایر و همکاران )1391 ،و ممکن است منجر به عواقب منفی برای
شرکت شود .هنگامی که افراد اخالق رفتار شرکت را ارزیابی می کنند ،آن را با هنجارهای خود (اخالقی) مقایسه می
کنند (لیندن مایر و همکاران )1391 ،و نشان داده شده است که درجه باالیی از انحراف از ماهیت رفتار شرکت
(نادرست) از هنجارها به منجر به خشم مصرف کننده شود (لیندینمیر .)1391،چنین برداشت های مصرف کننده از
غیراخالقی ،ناعادالنه بودن یا اشتباه اخالقی بودن یک شرکت ،به عنوان نابرابری اخالقی ادراک شده از رفتار شرکت ها
یاد می شود (کریشنا ،کیم و شین1391 ،؛ لیندن مایر و همکاران.)1391 ،
بیشتر تحقیقات با استفاده از فرضیه های نظریه نقض انتظار در توضیح واکنش مصرف کنندگان در برابر بحران ها تمرکز
بر تخطی از انتظار یا هنجار مربوط به اخالق است (به عنوان مثال ،لیندن مایر و همکاران .)1391 ،با این حال ،پیروی از
هنجارهای اجتماعی و اخالقی تنها انتظار افراد از شرکت ها نیست .افراد ممکن است انتظار داشته باشند که شرکتها
مسئولیتهای گوناگونی را انجام دهند (مایگنان1339 ،؛ پادنار و گولوب)1331 ،؛ بنابراین تأثیر انواع دیگر انتظارات از
رفتار شرکت ها توسط افراد مختلف در ارزیابی آنها از رفتار (سو) شرکت ها ،راهی برای تحقیق است که شایسته توجه
محققان است .در موارد بحران ها یا تخلفات مرتبط با  ،CSRانتظارات مربوط به  CSRافراد در درک واکنش متفاوت
مردم نسبت به بحران ها ممکن است مهم باشد .در این مطالعه ما به این شکاف در ادبیات خود می پردازیم .در بخش
زیر ،ما ادبیات مربوط به انتظارات  CSRرا مرور می کنیم و سپس فرضیه های خود را در مورد چگونگی ارتباط دو
انتظار برجسته  CSRبا نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکت ارائه می دهیم.

9

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،94زمستان  ،9944ص 49-991

 2-2انتظارات  CSRاز رفتار شرکت ها و نابرابری اخالقی

اگرچه تعاریف  CSRمتفاوت است ،اما به طور کلی به عنوان تالش شرکتها برای تحقق مسئولیتهای اقتصادی ،قانونی،
اخالقی و اختیارات مورد انتظار ذینفعان تعریف می شود (کارول .)9449 ،9414 ،چهار بعد گسترده  CSRدر ادبیات
مورد بحث قرار گرفته است (به عنوان مثال ،کارول9449 ،9414 ،؛ مایگن .)1339 ،اول ،بعد اقتصادی  CSRبه مسئولیت
سودآوری یک کسب و کار اشاره دارد .دوم ،بعد قانونی حاکی از آن است که مشاغل باید در چارچوب قوانین سرزمین
کار کنند .سوم ،بعد اخالقی به مسئولیت تجارت در رعایت استانداردهای اخالقی و اخالقی تعیین شده توسط جامعه
اشاره دارد .سرانجام ،بعد اجتماعی نشان دهنده مسئولیت شرکت برای کمک به اهداف اجتماعی و جامعه بیش از
مسئولیت های اساسی اقتصادی ،قانونی و اخالقی است.
موازی با مفهوم سازی ابعاد  CSRمفهوم انتظارات  CSRاست .انتظارات  CSRممکن است به عنوان اعتقادات ذینفعان در
مورد چگونگی رفتار مشاغل ،به ویژه با توجه به مسئولیت های اجتماعی آنها تعریف شود (پادنار و گولوب.)1331،
سهامداران انتظاراتی در مورد اخالقی بودن رفتار شرکت ها دارند (کرایر و راس )9441،و درباره عملکردهای مطلوب
شرکتی (میگنان و همکاران .)1332،این انتظارات غالباً در رفتار ذینفعان نسبت به شرکت ها منعکس می شود (کرایر و
راس .)9441،کرایر و راس ( )9441دریافتند انتظارات  CSRدر میزان پاداش یا مجازات رفتارهای شرکت توسط مصرف
کنندگان تأثیر دارد .تأثیر انتظارات مصرف کنندگان بر رفتار آنها ممکن است در هنگام بحران ها ،به ویژه در نوع بحران
از نوع تخلف ،افزایش یابد ،در آنجا اقدامات عمدی انجام شده توسط یک سازمان ،آگاهانه مردم را در معرض خطر یا
آسیب قرار می دهد (کوومبز .)9442،به عنوان مثال ،انتظارات کلی  CSRباال می تواند منجر به زوال قابل توجهی در
نگرش نسبت به یک شرکت شود (کیم و لی ،)1392 ،به ویژه در مواردی که اخالق یا یکپارچگی سازمان به چالش
کشیده شود (سوهن و الریسری .)1392،با این حال ،کرایر و راس ( )9441استدالل کردند که قصد مصرف کنندگان
برای مجازات یا بخشش رفتار یک کسب و کار به اهمیت نسبی مصرف کنندگان در بعد اخالقی ابعاد  CSRبستگی
دارد .سهامداران از نظر میزان اهمیت آنها در ابعاد مختلف  CSRمتفاوت هستند (پرز و دل بوسکه.)1399 ،
با گسترش این منطق ،در این مطالعه بررسی می کنیم که چگونه انتظارات  CSRمصرف کنندگان بر ارزیابی آنها از
سازمان ها در موارد سوء رفتار شرکت ها و رفتارهای ارتباطی بعدی آنها تأثیر می گذارد .به طور خاص ،ما تصورات
پادنار و گولوب ( )1331از انتظارات  CSRرا بر اساس چهار بعد  ،CSRیعنی اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و اختیاری اتخاذ
می کنیم .یادآوری این نکته مهم است که این چهار بعد از یکدیگر جدا نیستند .بلکه افراد هنگام ارزیابی رفتار شرکتی
تمایل دارند وزن بیشتری را بر یک یا چند انتظار نسبت به دیگران بگذارند .در حالی که برخی از افراد ممکن است انجام
مسئولیتهای اقتصادی را به عنوان اجرای کافی  CSRدر نظر بگیرند ،برخی دیگر ممکن است از مشاغل انتظار داشته باشند
که در تصمیم گیری خود تعهدات اجتماعی گسترده تری را در نظر بگیرند .مصرف کنندگان با انتظارات متفاوت از
مشاغل در مورد مسئولیت اجتماعی خود ،ممکن است سطوح مختلفی از نابرابری اخالقی رفتار شرکت ها را درک کنند،
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این بستگی به نوع رفتار شرکت و انتظارات  CSRدارد که نقض می کند؛ به عبارت دیگر ،انتظارات  CSRافراد ممکن
است سطوح مختلفی از نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکت ها را ایجاد کند .به طور خاص ،مشخص شده است
که ابعاد  CSRاقتصادی با سه بعد دیگر ارتباط منفی دارد (به عنوان مثال ،مایگنن ،)1339،نشان می دهد که اولویت بندی
افراد از انتظارات  CSRاقتصادی ممکن است ارزیابی آنها از رفتار شرکت ها متفاوت از وزن آنها در سه بعد دیگر باشد.
در این مطالعه ،ما بر روی دو انتظار  CSRمتمرکز هستیم که ممکن است بیشترین مخالف با یکدیگر تلقی شود ،یعنی بعد
اقتصادی و بعد اخالقی .تعاریف مختلف  ،CSRآن را در پیوستگی دو رشته متضاد ،اخالق و اقتصاد قرار می دهد (کیم
و همکاران .)1392،اگرچه این دو به طور متقابل از یکدیگر جدا نیستند ،اما بعد اقتصادی منعکس کننده یک رویکرد
سهامداران است (فریدمن ،)1331 ،در حالی که بعد اخالقی حاکی از یک رویکرد اجتماعی است (مارویک .)1339 ،در
حالی که رویکرد سهامداران بر مسئولیت شرکتها در قبال سهامداران و صاحبان سهام متمرکز است ،رویکرد اجتماعی بر
مسئولیت شرکتها در قبال کل جامعه تأکید دارد (کیم و همکاران)1392 ،؛ بنابراین استدالل می کنیم کسانی که انتظارات
اقتصادی برای آنها بیش از انتظارات اخالقی است ممکن است یک اقدام شرکتی را اشتباه بدانند مادامی که به تولید
منافع اقتصادی برای تجارت کمک کند ،در حالی که کسانی که انتظارات اخالقی را در اولویت قرار می دهند ممکن
است به دنبال پیامدهای اجتماعی و  /یا اخالقی عمل شرکت ها زمانی که برای نابرابری آن ارزیابی شوند.
در این مرحله ،تعریف مفهومی اصطالح سوء رفتار شرکت مهم است که در این مطالعه استفاده می شود .چندین سال
است که اصطالح سوء رفتار شرکت ها در ادبیات حقوقی ،بازاریابی ،بازرگانی و مالی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته
است و دانشمندان تعاریف مختلفی از این اصطالح به کار می برند .به عنوان مثال ،کنلی و اوبر ( )9441با تأکید بر یک
دیدگاه مردم شناختی در مورد تجارت ،اظهار داشتند که "گفتن این شرکت رفتار نادرستی داشته است ،این است که
گفته می شود برخی از افراد رفتارهای نادرستی دارند که قانون برای انتساب به شرکت انتخاب می کند ” .مورفی ،شریوز
و تیبس ( )1334جنبه های قانونی این تعریف را تکرار کردند و تأکید کردند که اصطالح "رفتار ناشایست" به معنای
نقض قانون توسط یک شرکت است.
با این حال ،دیویس و اولمدو-سیفونتس ( ،)1392برای تصویب تعریف وسیع تری از سوء رفتار شرکت ها" ،رفتارهای
غیر قابل قبول یا نادرست" توسط یک شرکت ،استدالل کردند و اقدام ناعادالنه به عنوان یکی از انواع سوء رفتار شرکت
ها برای اهداف این مطالعه ،ما این تعاریف را تلفیق می کنیم و سوء رفتار شرکت را به عنوان یک رفتار غیرقابل قبول یا
نادرست که توسط چند کارمند یک شرکت ،یا در سطح مدیریت عالی یک شرکت ،یا از طریق آن انجام شده است،
تعریف می کنیم .سیاست یا فرهنگ رسمی یا غیررسمی در یک شرکت.
 3-2واکنش های مصرف کنندگان :انگیزش موقعیتی و رفتارهای ارتباطی

اینکه انتظارات متنوع افراد از رفتار شرکتی چگونه بر انگیزه های آنها با توجه به سوء رفتار شرکت ها تأثیر می گذارد،
سوالی است که از نظر ما هنوز پاسخ داده نشده است .با این حال ،تحقیقات قبلی برخی از سرنخ ها را در مورد ارتباط
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احتمالی بین انتظارات  CSRعمومی و انگیزه خاص موضوع ارائه می دهد .به عنوان مثال ،تحقیقات قبلی نشان داده است
که انتظارات اخالقی مصرف کنندگان با حمایت از شرکتهای دارای مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت دارد (پادنار و
گولوب )1331،عالوه بر این ،داوکینز و لوئیس ( )1339بحث کردند که چگونه رفتار با کارمندان عاملی است که به نظر
می رسد هنگام فکر کردن در مورد مسئولیت های اجتماعی شرکت ها ،بیشترین اهمیت را برای مشتریان دارد .گسترش
واضح این منطق این خواهد بود که مصرف کنندگانی که سطح باالیی از انتظارات  CSRاخالقی را دارند از ادعای سوء
رفتار شرکت انگیزه می گیرند و مایلند در مورد آن ارتباط برقرار کنند .عالوه بر این ،برداشت آنها از نابرابری اخالقی،
ناشی از انتظارات اخالقی  ،CSRنیز باعث انگیزه این افراد برای انجام کاری درمورد مشکل می شود .با این وجود،
چگونه سایر انتظارات  CSRبر ادراک ،انگیزه ها و رفتار ارتباطی افراد تأثیر می گذارد ،هنوز کشف نشده است.
این مطالعه نشان دهنده تالشی برای رفع این شکاف در ادبیات است .برای باز کردن واکنش های مصرف کنندگان در
برابر بحران ،ما از تئوری موقعیتی حل مسئله ( )STOPSبه عنوان چارچوب نظری استفاده می کنیم STOPS .نظریه ای از
ارتباطات است که رفتارهای ارتباطی عموم مردم را در مواجهه با شرایط زندگی مشکل ساز توضیح می دهد (کیم و
کریشنا .)1399 ،کیم و گرانینگ ( )1399طبق تعریف گرانینگ ( )9441نظریه موقعیتی عمومی ( )STPرا به عنوان
تئوری موقعیتی حل مسئله ( )STOPSاصالح کردند تا اقدامات ارتباطی عمومی نه تنها در رابطه با کسب اطالعات ،بلکه
انتخاب و انتقال اطالعات را نیز بهتر توضیح دهد .طبق  ،STOPSافرادی که انگیزه یک مسئله را دارند سه نوع رفتار
ارتباطی دارند :کسب اطالعات ،انتخاب اطالعات و انتقال اطالعات ،هر کدام دارای اشکال فعال و منفعل هستند (کیم و
همکاران .)1393 ،پیش فرض اصلی  STOPSاین است که افرادی که شرایط را مشکل ساز می دانند (شناخت مسئله)،
درگیری در موقعیت را درک می کنند (تشخیص مشارکت) و موانع کمی را در مسیر خود برای رسیدگی یا حل و فصل
وضعیت (تشخیص محدودیت) می بینند ،ممکن است انگیزه ای برای انجام کاری در مورد شرایط داشته باشد که
 STOPSبه انگیزه موقعیتی در حل مسئله اشاره دارد .طبق انگیزه  ،STOPSاین انگیزه موقعیتی است که اقدام ارتباطی
مردم در حل مسئله ،یعنی کسب اطالعات ،انتقال و انتخاب آنها را پیش بینی می کند (به کیم و کریشنا.)1399 ،
یک نکته کلیدی در توسعه در  STOPSبیش از  STPمعرفی انگیزه موقعیتی در حل مسئله است ،مفهوم جدیدی در
 STOPSاست که کیم و گرونیگ ( )1399به عنوان "وضعیت آمادگی شناختی و معرفتی خاص موقعیت برای ایجاد
مشکل" تعریف می کنند حل تالشها  -یعنی کاهش اختالف درک شده بین حالتهای مورد انتظار و تجربی " .این
تعریف مفهومی به این صورت عملی می شود که" :تا چه حد فرد متوقف می شود تا درباره آن فکر کند ،کنجکاو است
یا می خواهد درک بیشتری از یک مسئله داشته باشد" (کیم و گرانینگ .)1399،انگیزه موقعیتی در حل مسئله ،تأثیر
ادراک مسئله افراد (به عنوان مثال ،شناخت مسئله ،تشخیص محدودیت و شناخت مشارکت) است و رابطه آنها را با
اقدامات ارتباطی در حل مسئله واسطه می کند (کیم و گرانینگ .)1399،عالوه بر این ،به دلیل نقش انگیزه موقعیتی در
حل مسئله به عنوان واسطه بین ادراکات موقعیتی و اقدامات ارتباطی در حل مسئله ،دانشمندان انگیزه موقعیتی را در حل
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مسئله به عنوان معیار وکالت برای ادراک موقعیتی مطرح کرده اند (کریشنا .)1391 ،اقدام ارتباطی در حل مسئله
(CAPS؛ کیم و همکاران )1393 ،بیان انواع رفتارهای ارتباطی است که افراد هنگام تالش برای حل یک مسئله انجام می
دهند .همانطور که قبالً اشاره شد CAPS ،شامل سه دسته رفتارهای ارتباطی ،کسب اطالعات ،انتقال و انتخاب است .هر
یک از این سه نوع مفهوم یافته و دارای ابعادی فعال و منفعل هستند ،به گونه ای که  CAPSاز شش رفتار ارتباطی
تشکیل شده است .جستجوی اطالعات که به جستجوی فعال اطالعات مربوط به موضوع و مراجعه به اطالعات اشاره می
کند ،یعنی توجه منفعالنه به اطالعاتی که به طور اتفاقی پیدا می شود ،به ترتیب ابعاد فعال و منفعل کسب اطالعات
هستند .انتقال اطالعات شامل ارسال اطالعات فعال یا داوطلبانه بدون دردسر اطالعات مربوط به موضوع و اشتراک
اطالعات غیرفعال است که به ارائه اطالعات به دیگران در صورت درخواست برای این کار اشاره دارد .منظور از انتخاب
اطالعات ،میزان انتخاب اطالعات یا منابعی است که به نظر آنها مربوط به موضوع مورد بحث است .پیشگیری فعال
اطالعات شامل پذیرش یا رد منابع یا اطالعات خاصی است در حالی که اجازه اطالعات شامل پذیرش هرگونه اطالعاتی
است که به مشکل موجود مربوط می شود .نکته مهم ،کیم و کریشنا ( )1399اشاره کردند که ابعاد فعال و منفعل
رفتارهای ارتباطی از یکدیگر جدا نیستند .در واقع ،یک فرد فعال هم رفتارهای فعال و هم ارتباطات منفعالنه را انجام می
دهد ،اما برعکس؛ بنابراین دانشمندان فقط از سه بعد فعال کنش ارتباطی در حل مسئله برای بیان مدل های فعال ارتباطات
خاص و مشکل خاص افراد استفاده کرده اند (به عنوان مثال ،کریشنا.)1391 ،1391 ،
در حالی که تحقیقات در مورد  STOPSهمچنان در حال شکوفایی است ،دانشمندان به طور فزاینده ای بر توضیح انگیزه
های خاص موضوع مردم و رفتارهای ارتباطی نه تنها از طریق متغیرهای موقعیتی ،بلکه همچنین متغیرهای موقعیتی متقابل
تمرکز کرده اند (به عنوان مثال ،کیم و همکاران .)1391 ،نظریه پردازان وضعیت بر اهمیت در نظر گرفتن اثرات مشترک
متغیرهای موقعیتی (به عنوان مثال ،شناخت مسئله ،دانش خاص مسئله) و موقعیتی متقابل (به عنوان مثال ،سن ،جنسیت،
دینداری) هنگام پیش بینی انگیزه ها و رفتارهای خاص افراد تأکید کرده اند .در این مطالعه ،انتظارات  CSRاقتصادی و
اخالقی متغیرهای میان موقعیتی را تشکیل می دهند که کاربرد آنها در مدل  STOPSمورد آزمایش قرار می گیرد و
تحقیقات بیشتر را در زمینه نظریه های موقعیتی پیش می برد.
در اینجا توجه به این نکته مهم است که اگرچه  STOPSانواع اقدامات ارتباطی را که فرد می تواند هنگام حل یک
مشکل انجام دهد ،تصور می کند ،اما طبیعت یا ظرفیت انگیزش موقعیتی و اقدامات ارتباطی ،به ویژه انتقال اطالعات و
پیشگیری از اطالعات را در نظر نمی گیرد .به این معنی که  STOPSتصور می کند که تحت برخی شرایط افراد
رفتارهای ارتباطی در مورد یک مسئله را نشان می دهند ،اما اینکه چه نوع اطالعاتی پذیرفته یا رد می شود و ماهیت
اطالعاتی که فرد برای انتقال به دیگران انتخاب می کند در مفهوم سازی یا عملیاتی شدن ثبت نمی شود .از رفتارهای
اطالعاتی به عنوان مثال ،عملیاتی کردن پیشگویی اطالعات این موضوع را در بر می گیرد که آیا فرد دارای برخی منابع
اطالعاتی ترجیحی در مورد موضوع مورد بحث است یا نه ،نه اینکه کدام منبع را ترجیح می دهد .به همین ترتیب،
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جستجوی اطالعات میزان جستجوی فعال شخص را به دنبال اطالعات می گویند ،نه نوع اطالعاتی را که به دنبال آن
است .توجه به این نکته مهم است زیرا فقط افراد با انتظارات اخالقی  CSRنیستند که ممکن است انگیزه ادعای سوء
رفتار شرکت ها را داشته باشند ،بلکه افرادی که انتظارات  CSRاقتصادی دارند نیز انگیزه دارند .اگرچه ممکن است
تصور شود که افرادی که انتظارات  CSRاقتصادی دارند تبعیض جنسیتی را مشکلی نمی دانند و بنابراین انگیزه ای برای
گفتن یا انجام هر کاری درمورد موضوع یا شرکت ندارند ،ما استدالل می کنیم که این افراد همچنین ممکن است انگیزه
موقعیتی این ادعاها را داشته باشند ممکن است چنین ادعاهایی را حواس پرتی از هدف اصلی شرکت ،یعنی کسب
درآمد تلقی کند .این انگیزه موقعیتی ،طبق مدل  STOPSاصلی ،با رفتارهای ارتباطی فعال افراد همراه خواهد بود (کیم
وگرانینگ.)1399،
 -3فرضیات
انتظار  CSRاقتصادی با نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط منفی دارد.
انتظار  CSRاخالقی با نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط مثبت دارد.
انتظار  CSRاقتصادی با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد.
انتظار  CSRاخالقی با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد.
نابرابری اخالقی درک شده با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد.
انگیزه موقعیتی در حل مسئله با احتمال مصرف کننده در انجام رفتارهای ارتباطی فعال جستجوی اطالعات ارتباط مثبت
دارد.
انگیزه موقعیتی در حل مسئله با احتمال مصرف کننده در انجام رفتارهای ارتباطی فعال انتقال اطالعات ارتباط مثبت دارد.
انگیزه موقعیتی در حل مسئله با احتمال مصرف کننده در انجام رفتارهای ارتباطی فعال پیشگیری اطالعات ارتباط مثبت
دارد.
لذا با توجه به فرضیات مذکور و همچنین بر اساس چهارچوب نظری تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق به شکل ذیل ارائه
میشود:
جستجوی اطالعات

نابرابری اخالقی درک شده
انتظار  CSRاقتصادی

انتقال اطالعات
پیشگیری اطالعات

انتظار  CSRاخالقی
انگیزه موقعیتی در حل مسئله

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از تحقیق کیم و همکاران)2112،
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 -4روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .جامعه آماری تحقیق کاربران
شرکت ایرانسل می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه  913نفر می باشد .به منظور جمع آوری داده ها از
پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه تحقیق برگرفته از تحقیق کیم و همکاران ( )1394شامل  11سئوال می باشد .از
سئوال  9تا  9مربوط به انتظار  CSRاقتصادی و از سئوال  9تا  1مربوط به انتظار  CSRاخالقی و سوال  1تا  93مربوط به
نابرابری اخالقی درک شده و سوال  99تا  99مربوط به انگیزه موقعیتی در حل مسئله و سوال  99تا  92مربوط به
جستجوی اطالعات و سوال  91تا  94انتقال اطالعات و سوال  13تا  11مربوط به پیشگیری اطالعات است .پایایی
سؤاالت پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ تعیینشده است که میزان پایایی سؤاالت پرسشنامه به ترتیب برای متغیر
مربوط به انتظار  CSRاقتصادی  3814و انتظار  CSRاخالقی  3811و نابرابری اخالقی درک شده انگیزه موقعیتی در حل
مسئله  3811و جستجوی اطالعات  3849و انتقال اطالعات  3814و پیشگیری اطالعات  3841است .همچنین جهت آزمون
روایی سؤاالت هم از اعتبار محتوا و هم از اعتبار عاملی استفاده شد .برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه از نظرات
متخصصان ،اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شد .در این مرحله با انجام مصاحبههای مختلف و کسب
نظرات افراد یادشده ،اصالحات الزم بهعملآمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه
موردنظر محققان را میسنجد .به طور کلی به منظور طبقه بندی داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی در نرم
افزار SPSSو از تکنیک معادالت ساختاری در نرم افزار PLSکه یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت اجرای این
گونه مدل ها است ،به منظور آزمون فرضیه ها با هدف سنجش روابط همزمان میان متغیرها استفاده شده است.
 -5یافته ها
در تجزیه و تحلیل آمار توصیفی در خصوص تحصیالت نمونه های آماری تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط
به مقطع تحصیلی لیسانس با  3822بود .کمترین فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی فوق لیسانس با  3899می باشد .
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میزان پاسخ دهندگان مربوط به سن مربوط به محدودۀ  13الی  12سال با
 3894درصد می باشد و کمترین میزان مربوط به محدودۀ  92الی  23سال با  3819درصد می باشد.
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نتایج آن در جدول  9خالصهشده است:
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جدول  :1توصیف متغیرهای پژوهش

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

متغیرها
انتظار  CSRاقتصادی

913

9823

3824

981

9

انتظار  CSRاخالقی

913

9891

3811

9

9

نابرابری اخالقی درک شده

913

9891

3813

9

9

انگیزه موقعیتی در حل مسئله

913

9812

3822

981

9

جستجوی اطالعات

913

9824

3813

982

9

انتقال اطالعات

913

9892

3819

982

181

پیشگیری اطالعات

913

9891

3812

9821

9

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر (انتظار  CSRاقتصادی)  9823و
انحراف معیار آن  3824میباشد به گونه ایکه کرانه پایین (کمینه) نمرات  981و کرانه باال (بیشینه) نمرات  9است.
میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر (انتظار  CSRاخالقی)  9891و انحراف معیار آن  3811میباشد به گونه ایکه کرانه
پایین (کمینه) نمرات  9و کرانه باال (بیشینه) نمرات  9است .میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر (نابرابری اخالقی درک
شده)  9891و انحراف معیار آن  3813میباشد به گونه ایکه کرانه پایین (کمینه) نمرات  9و کرانه باال (بیشینه) نمرات 9
است .میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر (انگیزه موقعیتی در حل مسئله)  9812و انحراف معیار آن  3822میباشد به
گونه ایکه کرانه پایین (کمینه) نمرات  981و کرانه باال (بیشینه) نمرات  9است .میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر
(جستجوی اطالعات)  9824و انحراف معیار آن  3813میباشد به گونه ایکه کرانه پایین (کمینه) نمرات  982و کرانه باال
(بیشینه) نمرات  9است .میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر (انتقال اطالعات)  9892و انحراف معیار آن  3819میباشد به
گونه ایکه کرانه پایین (کمینه) نمرات  982و کرانه باال (بیشینه) نمرات  181است .میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر
(پیشگیری اطالعات)  9891و انحراف معیار آن  3812میباشد به گونه ایکه کرانه پایین (کمینه) نمرات  9821و کرانه باال
(بیشینه) نمرات  9است.
تحلیل مسیر .برای بررسی فرضیات پژوهش ،از فن تحلیل ساختارهای عاملی و تحلیل مسیر استفادهشده است .در ادامه
مدل ساختاری در حالت استانداردشده و استاندارد نشده بدون متغیر تعدیلگر نشان داده میشود.
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 1-5آزمون کفایت حجم نمونه برای تحلیل عاملی ()KMO
این تست نشان می دهد که آیا حجم نمونه ما برای انجام تحلیل عاملی تاییدی کفایت دارد یا ندارد .اگر مقدار KMO

باالی  3/1باشد ،یعنی نمونه ما از نظر حجم کافی است .در کنار  KMOتستی به نام تقارن یا کرویت روابط بین سواالت
و متغییر ها زده می شود که این تست را آزمون  Bartlettsمیگویند .بارتلت خودش مقداری ندارد اما با توجه به
معناداری  Chi-Squareآن مورد تایید قرار می گیرد و کرویت روابط تایید می شود.
جدول  :2آزمون  KMOو Bartletts

شاخصها

مقادیر

مقدار آماره kmo

38219

آزمون کرویت

مقدار کای اسکوئر

92218331

بارتلت

درجه آزادی

9293

سطح معناداری

3833

در جدول فوق چون مقدار آماره  KMOبرابر  38219و با کمی اغماض نزدیک به  3/1میباشد و آزمون Bartletts

معنادار می باشد ،اینگونه استنباط می شود که کفایت حجم نمونه ما مورد تأیید قرار میگیرد.

شکل  :2ضریب بار عاملی
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شکل  :3ضریب معناداری تی
جدول  :3آزمون فرضیات

فرضیه اصلی

ضریب

مقدار تی

مسیر

()t-value

همبستگی پیرسون
r

نتیجه

sig

()B
انتظار  CSRاقتصادی (نابرابری اخالقی درک شده)

-38199

998339

38199

333

تایید

انتظار  CSRاخالقی (نابرابری اخالقی درک شده)

38111

918413

38299

3833

تایید

انتظار  CSRاقتصادی (انگیزه موقعیتی در حل مسئله)

38913

28191

38219

3833

تایید

انتظار  CSRاخالقی (انگیزه موقعیتی در حل مسئله)

38114

28224

38211

3833

تایید

38911

28291

38199

3833

تایید

انگیزه موقعیتی در حل مسئلهجستجوی اطالعات

38113

998119

38112

3833

تایید

انگیزه موقعیتی در حل مسئلهانتقال اطالعات

38439

998992

38921

3833

رد

انگیزه موقعیتی در حل مسئلهپیشگیری اطالعات

38191

998912

38232

3833

تایید

نابرابری اخالقی درک شده (انگیزه موقعیتی در حل مسئله)

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ،در هر هشت فرضیه موجود در تحقیق ،تاثیرگذاری متغیر مسقل بر بر وابسته
تایید شده است .لذا میتوان نتیجه گرفت که تمامی فرضیات تایید شده است .در حقیقت میتوان نتیجه گرفت که انتظار
 CSRاقتصادی با نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط منفی دارد .انتظار  CSRاخالقی با نابرابری اخالقی
درک شده از رفتار شرکتها ارتباط مثبت دارد .انتظار  CSRاقتصادی ،انتظار  CSRاخالقی و نابرابری اخالقی درک شده
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با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد .انگیزه موقعیتی در حل مسئله با احتمال مصرف کننده در انجام
رفتارهای ارتباطی فعال جستجوی اطالعات ،انتقال اطالعات و پیشگیری اطالعات ارتباط مثبت دارد.
بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه ،ما تالش کردیم تا بررسی کنیم که چگونه نقض انتظارات  CSRمصرف کنندگان احتمال اقدام ارتباطی
آنها در مورد سوء رفتار شرکت ها را پیش بینی می کند .نتایج تحقیق در جامعه آماری کاربران شرکت ایرانسل نشان می
دهد انتظار  CSRاقتصادی با نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط منفی دارد .انتظار  CSRاخالقی با
نابرابری اخالقی درک شده از رفتار شرکتها ارتباط مثبت دارد .انتظار  CSRاقتصادی ،انتظار  CSRاخالقی و نابرابری
اخالقی درک شده با انگیزه موقعیتی در حل مسئله ارتباط مثبت دارد .انگیزه موقعیتی در حل مسئله با احتمال مصرف
کننده در انجام رفتارهای ارتباطی فعال جستجوی اطالعات ،انتقال اطالعات و پیشگیری اطالعات ارتباط مثبت دارد.
نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات کیم و همکاران ( )1394همسو می باشد .کیم و همکاران ( )1394نتیجه گرفتند که
افرادی که سطح باالیی از انتظارات  CSRاقتصادی دارند ،سطح پایین تصور رفتار ناشایست شرکت ها را غیراخالقی
گزارش می کنند ،در حالی که افرادی که سطح باالیی از انتظارات  CSRاخالقی دارند ،سطح باالیی از نابرابری اخالقی
را درک می کنند .مهمتر از همه ،مشخص شد که انتظارات  CSRو نابرابری اخالقی ادراک شده با انگیزه موقعیتی در
حل مسئله مرتبط است که به نوبه خود با رفتارهای ارتباطی مصرف کنندگان ارتباط دارد .این یافته ها نشان می دهد که
الف) مصرف کنندگان مختلف رفتارهای شرکتی را به دلیل استانداردهای مرجع خود برای مسئولیت شرکت متفاوت
درک می کنند و ب) به دالیل مختلف ممکن است انگیزه خود را برای انجام رفتارهای ارتباطی داشته باشند.
ادبیات موجود نشان داده است که ادراک مصرف کننده از انگیزه های سود محور از ابتکارات  CSRمنجر به افکار
کمتر مطلوبی می شود (بکر-اولسن و همکاران )1332 ،و برداشت از انگیزه های خودخواهانه منجر به پاسخ منفی می
شود (الن و همکاران .)1332 ،با این حال ،یافته های این مطالعه با اثبات اینکه مصرف کنندگان مختلف به دلیل انتظارات
خود از  CSRمتفاوت می توانند رفتارهای شرکتی را درک کنند ،بعد دیگری را به ادبیات موجود اضافه می کند .این
یافته می تواند توضیحی در مورد واکنشهای مختلف به بحران اوبر ارائه دهد .شاید مشتریانی که سطح باالیی از انتظارات
 CSRاقتصادی را در اختیار داشتند کسانی بودند که در برابر اتهامات سوء رفتار شرکت ها واکنش منفی نشان نمی
دادند.
یافته های این مطالعه بینش مفیدی برای هدف گیری استراتژی ها در مدیریت و بهبودی از سوء رفتارهای شرکتی مانند
آنچه در این مطالعه بحث شد ،ارائه می دهد .اول ،برای سازمان ها مهم است که انتظارات  CSRرا که توسط حوزه های
انتخابیه اصلی خود ،به ویژه مصرف کنندگان برگزار می شود ،درک کنند تا بتوانند واکنش خود را در برابر چنین
ادعاهایی پیش بینی کنند .نتایج این مطالعه حاضر نشان می دهد که مشتریانی که انواع مختلفی از انتظارات  CSRرا
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دارند ،پاسخ های متفاوتی به ادعاهای سوء رفتار شرکت ها دارند .برای پاسخگویی سازمانها به ادعاهای مربوط به سوء
رفتار شرکتها ،آنها باید انتظارات  CSRرا که توسط مصرف کنندگان آنها انجام می شود درک کنند.
ثانیاً ،سازمانها نه تنها مصرف کنندگانی را که دارای سطح باالیی از انتظارات اخالقی  CSRهستند ،بلکه آنها را نیز با
انتظارات  CSRاقتصادی در اولویت قرار دهند .در این مطالعه ،ما پیش بینی کردیم که انتظارات  CSRاقتصادی و
اخالقی نیز با انگیزه موقعیتی در مورد رفتار ناشایست شرکت ها مرتبط خواهد بود .این پیش بینی توسط تجزیه و تحلیل
داده های ما پشتیبانی می شود .این یافته نه تنها مطابق با تحقیقات قبلی در مورد انتظارات  CSRاست که مصرف
کنندگان بین مسئولیت های اقتصادی سازمان از سایر مسئولیت های اجتماعی تمایز قائل می شوند ،بلکه همچنین نشان
می دهد که چگونه انتظارات به ظاهر متضاد هنوز هم می توانند افراد را به طور مشابه در مورد یک موضوع انگیزه دهند.
ماهیت مفهوم سازی انگیزه موقعیتی ،در واقع ،بیشتر متغیرهای موجود در  ،STOPSبه گونه ای است که از نظر اولیه،
ظرفیت به حساب نمی آید .در عوض ،موارد به جای جهت انگیزه و اقدام مورد نظر ،وجود و شدت انگیزه و اقدام مورد
نظر را اندازه گیری می کنند.
یکی از مفاهیم کلیدی نظری و عملی این مطالعه که از بحث فوق برمی آید این است که انتظار می رود به دلیل نقض
انتظار ،از کسانی که انتظارات اخالقی دارند با سازمان مخالفت کنند .با این حال ،مشخص شد کسانی که انتظارات CSR

اقتصادی دارند نیز با انگیزه و احتماالً در مورد این موضوع ارتباط برقرار می کنند .ما فقط می توانیم در مورد چرایی
انگیزه آنها برای انجام این کار حدس بزنیم .یک توضیح ممکن است این باشد که آنها ممکن است بخواهند از سازمان
برای رفتارهای منطبق با انتظارات اقتصادی آنها حمایت کنند ،یعنی برای دستیابی به دستاوردهای اقتصادی .در نشان ما
مشخص شده است که زنان کارمند در تصمیم گیری های استخدامی و همچنین حقوق و دستمزد برای صرفه جویی در
پول و حداکثر رساندن سود مورد تبعیض قرار گرفته اند .تحقیقات آینده ممکن است به دنبال بررسی انگیزه چنین افرادی
در این ادعاها باشد و حدس و گمان ما درباره رفتارهای حمایتی آنها را آزمایش کند .از نقطه نظر عملی ،شرکتی که با
چنین ادعاهایی روبرو است ممکن است بخواهد استراتژی های پاسخ خود را براساس کسانی که سطح باالتری از
انتظارات  CSRاخالقی دارند ،ابداع کند و سعی کند از طریق تلقیح و تقویت (رشد مثبت اقتصادی) حمایت از افرادی را
که انتظارات  CSRاقتصادی دارند ،جلب کند.
این مطالعه همچنین کاربرد  STOPSکیم و گرونیگ ( )1399را در زمینه ادعاهای سوء رفتار شرکت ها گسترش داد .با
پیوند دادن انتظار  CSRبه نقش های شناخت و ادراک (نابرابری اخالقی) ،انگیزه (انگیزش موقعیتی در حل مسئله) و
اقدامات ارتباطی ،این مطالعه به منظور تغییر تمرکز از متغیرهای ادراکی موقعیتی کیم و گرونیگ (( )1399به عنوان مثال،
شناخت مسئله ،شناخت مشارکت و شناخت محدودیت) به نقش صفات و انتساب بحران افراد.
ما معتقدیم که این مطالعه یک چارچوب عملی برای توضیح واکنش مصرف کنندگان به یک بحران ،ارائه داده است.
این مطالعه به اهمیت درک انتظارات مصرف کنندگان به ویژه در کمک به دانشکده و سازمان ها برای درک بهتر
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واکنش مصرف کنندگان در برابر رفتارهای نادرست شرکت ها اشاره دارد .انتظارات  CSRبیانگر نحوه مشاهده و تفسیر
سوء رفتار شرکت ها توسط عموم مصرف کنندگان است .در حالی که ادبیات قبلی تصدیق کرده است که انتظارات
 CSRمصرف کنندگان افزایش یافته و متنوع می شود ،مطالعه ما اهمیت تمایز انتظارات  CSRو واکنش آنها در برابر
بحران را برجسته کرد .همانطور که کومبس ( )1393متذکر شد ،شرایط تهدید کننده شهرت سازمانی ،مانند رفتار
ناشایست شرکت" ،عمدتاً ادراکی است" (ص  )44و بخشهای مختلفی از مصرف کنندگان ،به دلیل قضاوت متفاوت
اخالق ،در برابر ادعاهای سوء رفتار شرکتها متفاوت عمل می کنند .با تمرکز بر دیدگاه عموم ،مطالعه ما بینش هایی در
مورد چگونگی تأثیر انتظارات مصرف کنندگان بر واکنش و استراتژی های بازیابی سازمان ها ارائه می دهد.
یکی از محدودیت های تحقیق این است که فقط یک نوع سوء رفتار در این مطالعه مورد آزمایش قرار گرفت و آن هم
نوع دیگری که باعث سوء رفتار در سطح شرکت ها شد .اتهامات سو رفتار عمومی ممکن است پاسخ های مختلف
مصرف کننده را به دنبال داشته باشد .عالوه بر این ،ممکن است مطالعه آینده بخواهد تفاوت بین سوء رفتار شرکت ها و
سوء رفتارهای فردی را در یک محیط شرکت تجزیه کند تا ببیند واکنش متفاوت مصرف کنندگان به این شرایط
چیست .اگرچه ما در این تحقیق یک سازمان را مورد بررسی قرار دایدم .مطالعات آینده ممکن است تالش کند تا
تفاوت ها و تفاوت های ظریف بین این اصطالحات را روشن کند و با تجزیه و تحلیل چگونگی تفاوت پاسخ به هر نوع
موسسه در حوزه های مختلف انتخاباتی ،به تحقیقات کمک کند .سرانجام ،چون یافته های ما همبستگی دارند ،باید
تفسیر دقیقی از یافته های ما انجام شود تا علیت بین متغیرها برقرار نشود .ما  SEMرا برای آزمایش فرضیه های خود
انتخاب کردیم ،زیرا به دلیل شایستگی آن در آزمایش نقش متغیرهای نهفته است .تمرکز این مطالعه پیشنهاد یک مدل
نظری جدید بود که انگیزه و رفتارهای ارتباطی مصرف کنندگان را توضیح می دهد که به بررسی روابط مستقیم و
غیرمستقیم بین متغیرها نیاز دارد .با این وجود ،برای بررسی بیشتر علیت ضمنی متغیرها ،روشهای دیگر مانند مطالعات
تجربی می توانند مفید باشند .علی رغم این محدودیت ها ،ما کامالً معتقدیم که نتایج این مطالعه هم در تئوری و هم در
روابط عمومی تأثیرات مهمی دارد و تحقیقات آینده را در مورد واکنش عموم به رفتارهای نادرست شرکت تحریک
خواهد کرد.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of moral and economic social
responsibility expectations on the behavior of companies in Irans.
The research is applied in terms of purpose and correlational in terms of data collection.
The statistical population of the present study consists of 120 users of Irancell.
In this study, in order to obtain the necessary information to determine the accuracy and
correctness of each hypothesis, data collection using a questionnaire has been used.
Data analysis was also performed using Spss and PLS.
The results show that the expectation of economic CSR is negatively related to the perceived
moral inequality of corporate behavior. Expecting an ethical CSR is positively related to the
perceived ethical inequality of corporate behavior. Economic CSR expectation, moral CSR
expectation, and perceived moral inequality are positively correlated with situational
motivation in problem solving. Situational motivation in problem solving is positively related
to the consumer's likelihood of engaging in active communication behaviors of information
retrieval, information transfer, and information prevention.
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