چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت برند لوکس در آشکار شدن بر نگرش از مسئولیتپذیری برند بوده
استت .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصتییی – پیمایشتی میباشتد .جامعه آماری ،مشتریان
محصوالت آرایشی و بهداشتی لوکس در استان گیالن است .با توجه به حجم جامعه آماری ،نمونه به کمک
جدول کرجستی و مورگان  483نیر به دستت آمد .اباار گردآوری داده پرسشاامه است که در مراکا شاناده
شهرستان استان گیالن به روش غیر احتمالی دردسترس توزیع شد .در نهایت  324پرسشاامه سالم بازگشت
داده شد و مورد تجایه و تحلیل قرار گرفت  .بدین ترتیب که پس از تأیید روایی و پایایی پرسشاامه ،آزمون
کولموگراف استمیرن

به ماظور بررسی نرمال بودن دادهها انجام شد و پس از تأیید غیرنرمال بودن دادهها،

نرمافاار  Smart PLS3جهت بررسی مدل و آزمون فرضیهها مورد استیاده قرارگرفت .تجایه و تحلیل در دو
بخش آمار توصتییی و آمار استتاطا ی انجام گشتت .ابتدا در قالب یافتههای توصتییی به توصی

مت یرهای

جمعیتشتااتتی شامل مت یرهایی مان اد جاسیت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت ،سن ،برند درنظر گرفته شده و
درآمد تانواده پرداتته شتتتد و ستتتتس به توصتتتی

مت یرهای پژوهش اشتتتاره شتتتد .پس از آن در بخش

تجایهوتحلیل دادهها به بررسی روابط موجود در مدل پرداتته شد که در بررسی اولیه مدل مشخص شد که
هیچ یک از بارهای عاملی پایینتر از  4/3نیستتتاد و از این حیم مدل نیازی به اصتتتال  1ندارد .ستتتتس به
ارزیابی مدل اندازهگیری و ستاتتاری پرداتته شتد و در نهایت فرضتیهها بررسی گشت .نتایج نشان داد که
مستئولیت برند لوکس در آشتکار شتدن بر باور مستئولیت اجتماعی مصرفکااده تأثیر مثطت دارد .همچاین
تأثیر باور مسئولیّت اجتماعی مصرفکااده و همخوانی تود ادراک شده با برند بر نگرش از مسئولیتپذیری
برند مورد تأیید میباشد.

کلمات کلیدی :مستئولیت برند لوکس در آشتکار شتدن ،همخوانی تود ادراک شده با برند ،باور مسئولیت
اجتماعی مصرفکااده ،هویت فردی ،نگرش از مسئولیت پذیری برند

