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 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی . مشتری به برند داردنگرش  نقش اساسی در یاجتماع تیو مسئول یاخالق تجار

یکی  کاالجیدیبوده است.  کاالدیجیدر نگرش مشتری به برند  هاشرکتو مسئولیت اجتماعی  وکارکسباخالق  تأثیر

 یربردکا هایپژوهشروش پژوهش از لحاظ نوع پژوهش از . باشدمیاینترنتی در ایران  وکارکسباز برترین برندهای 

در  این پژوهشاست.  یهمبستگ از نوع رهایمتغ نیاست و به لحاظ روابط ب یشیمایها پداده یو از نظر نحوه گردآور

نفر  483در این پژوهش حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود پرداخته شده است.  کاالدیجیمیان مشتریان شرکت 

استفاده شده است. تحلیل  معادالت ساختاری سازیمدلپژوهش از  هایفرضیهجهت آزمون انتخاب گردیده است. 

و مسئولیت  وکارکسبه اخالق نتایج آن حاکی از آن است ک ؛ کهاست انجام شده AMOS افزارنرمها با استفاده از داده

 دارد. تأثیربر نگرش مشتری به برند  کاالدیجیاجتماعی شرکت 

 

 کاالدیجی ،نگرش مشتری به برند ،مسئولیت اجتماعی ،وکارکسباخالق  واژه: دیکل

Abstract 

Business ethics and social responsibility play a key role in customer attitudes toward the 

brand. The purpose of this study was to investigate the impact of business ethics and corporate 

social responsibility on customer attitudes toward the Digi Kala brand. Digi Kala is one of the 

top internet business brands in Iran. The research method is applied research in terms of the 

type of research and survey in terms of data collection and is correlational in terms of 

relationships between variables. This research has been conducted among the customers of Digi 

Kala Company. In this study, the sample size has been selected according to the unlimited 

population of 384 people. Structural equation modeling has been used to test the research 

hypotheses. Data analysis was performed using AMOS software. The results indicate that the 

business ethics and social responsibility of Digi Kala Company affect the customer's attitude 

towards the brand. 

Keywords: Business Ethics, Social Responsibility, Customer Attitude Towards Brand, 

Digikala. 
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