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Abstract

Today, accuracy in corporate purchases procurement especially for public
organization due to the numerous sensitivities and legal oversights that exist is very
important. Knowing about these types of sensitivities, the production units try to
establish a positive position in the minds of these special customers by recognizing
the real needs of organizational buyers and their attitudinal and behavioral
preferences.In this regard, the present study was conducted to investigate the impact
of corporate social responsibility as an appropriate approach to corporate positioning
on the behavior of organizational buyers in government organizations in Kurdistan
province. To achieve this goal, 100 procurement experts of government organizations
in Kurdistan province were selected as a In a judgmental way. The present research is
a correlational descriptive study according to its practical purpose and based on the
method of data collection. Both library and field methods have been used to collect
information. In the field method, data collection was done by a questionnaire and 100
questionnaires were analyzed. SPSS and Smartpls software were used to analyze the
data. The results of this study show that corporate social responsibility has a positive
effect on the behavior of organizational buyers in government organizations in
Kurdistan province by influencing brand preferences and Perceived Brand Quality.
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امروزه دقت در خریدهای سازمانی بهویژه برای سازمانهای دولتی با توجه به حساسیتها و نظارتهای قانونی
متعددی که وجود دارد ،از اهمیت خاصی برخوردار است .واحدهای تولیدی هم با اطالع از این نوع حساسیتها ،تالش
میکنند تا با تشخیص نیازهای واقعی خریداران سازمانی و ارجحیتهای نگرشی و رفتاری آنان ،جایگاه مثبتی از خود
در ذهن این نوع از مشتریان خاص ایجاد نمایند .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئولیتپذیری
اجتماعی شرکتی بهعنوان رویکردی مناسب در جهت موضعیابی شرکتی ،بر رفتار خریداران سازمانی در سازمانهای
دولتی استان کردستان انجام شده است .برای تحقق این هدف ،تعداد  100نفر از کارشناسان خرید و تدارکات
سازمانهای دولتی در استان کردستان بهشیوه قضاوتی بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .پژوهش حاضر ،برحسب
هدف ،کاربردی و براساس شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی است .از دو روش کتابخانهای و میدانی
برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .در روش میدانی ،جمعآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه انجام شد و 100
پرسشنامه موردتجزیهوتحلیل قرار گرفت .بهمنظور تحلیل دادهها ،از نرمافزارهای  SPSSو  Smartplsاستفاده شده
است .نتایج حاصل از این مطالعه ،نشانمیدهد که مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها با تأثیر بر ترجیحات و کیفیت
ادراکی برند ،بر رفتار خریداران سازمانی در سازمانهای دولتی استان کردستان تأثیر مثبتی گذاشته است.
واژگان کلیدی :خریداران سازمانی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،ترجیحات برند ،کیفت ادراکی برند
استناد :احمدی ،فریدون و توره ،ناصر ( .)1401تحلیلی بر تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر رفتار خریداران سازمانی (مطالعه موردی:
سازمانهای دولتی استان کردستان) .مطالعات رفتار مصرفکننده.19-33 ،)3( 9 ،
مطالعات رفتار مصرفکننده ،1401 ،دوره  ،9شماره  ،3صص .19-33
دریافت 1400/01/26 :پذیرش1400/09/07 :
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 .1مقدمه
اهمیت فرآیندهای خرید و تدارکات ،از آنجا ناشی میشود که خرید و تدارکات در رابطه مستمر و دائمی با تمامی
بخشهای سازمان از جمله خرید ،مالی ،انبارداری ،پرسنلی ،تولید ،تعمیر و نگهداری ،طراحی و تحقیقوتوسعه ،مهندسی
و  ...بوده ،رابطه کاری کموبیش فعالی با تمامی ارکان سازمان دارد .چنین ارتباطهایی هنگامی اهمیت خود را بیشتر
نمایان خواهد کرد که بدانیم بخش خرید و تدارکات نقش رابط و واسطه معتبری بین ارکان داخلی یک سازمان با
بسیاری از مراکز خارج از سازمانی را نیز ایفا میکند .عالوهبر بخشها ،فرآیندهای بسیاری نیز در سازمانها و بهویژه
در سازمانهای مجری پروژهها بهوسیله فرآیند خرید و تدارکات به یکدیگر پیوند میخورند.
مروری گذرا بر فعالیتهای سازمانهای مختلف ،نشان میدهد که اکثر این سازمانها ،خرید با قیمت و شرایط
مناسب به عنوان ابزار اصلی برای کسب کیفیت خدمات خود ،تأکید ویژه دارند ،حال آنکه خیلی از شرکتها و
سازمانهای موفق در کنار اهداف و مأموریتهای خود ،نگاه دقیق و تیزبینانهای به بازارهای خرید مواد و تجهیزات
موردنیاز خود دارند تا جایی که بعضاً دیده میشود یکی از مهمترین عامل برتری و مزیت نسبی برخی سازمانها،
برنامهریزی و سیستمهای مناسب خرید آنها است.
نیازهای خرید متناسب با شرایط و اوضاع سازمان ،ممکن است بهصورت متمرکز توسط واحد خرید سازمان و یا
غیرمتمرکز توسط واحدهای متقاضی تعیین شده و سپس اقدام عملی برای خرید آنها از فروشنده موردنظر صورت
میپذیرد .فروشندگان موردنظر شرکت ،براساس فاکتورهایی از قبیل کیفیت ،قیمت و زمان مناسب ،تحویل بهموقع و
شرایط فنی و تکنولوژیکی و  ...موردارزیابی قرار گرفته و مناسبترین عرضهکننده از بین آنها انتخاب میگردد .الزم
به ذکر است که خرید در سازمانهای دولتی با اندکی تفاوت و تحت قوانین و آئیننامههای حاکم بر معامالت دولتی
همانند خرید در سایر سازمانها انجام میپذیرند .در این سازمانها؛ کنترل هزینهها ،خرید موفقیتآمیز ،منابع مالی
سازمان و کسب رضایت مشتریان ،همگی مستلزم بهکارگیری یک سیستم خرید و تدارکات کارآمد است .لذا مسئولیت
مدیران خرید از حالت فرعی و از نوع واحدی که عمده وظایف آن اجرای سفارشها و درخواستهای سازمان باشد،
به شبکه گستردهای از فعالیتها و ارتباطات در سیستم مدیریت استراتژیک سازمان تبدیل شده است .در این راستا،
یکی از مهمترین فاکتورهای ارزیابی سازمانهای دولتی برای انتخاب فروشندگان کاال و خدمات ،توجه به میزان
مسئولیتپذیری اجتماعی این شرکتها است .به عبارت دیگر ،سازمانهای دولتی در انتخاب فروشندگان کاال و
خدمات در شرایط برابر ،فروشنده کاال یا خدمتی را برای عقد قرارداد انتخاب میکنند که از اعتبار بیشتری در عمل به
تعهدات اجتماعی خود در قبال جامعه برخوردار باشد؛ اما اینکه چرا عمل به تعهدات اجتماعی از قبیل پایبندی
مسئولیتهای اجتماعی شرکتها به جامعه بر رفتار خریداران سازمانی تأثیرگذار است ،نیازمند مطالعهای علمی است
که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است .در این راستا ،تعداد  100نفر از کارشناسان خرید و تدارکات  17سازمان
دولتی ،انتخاب و رفتار آنها در چگونگی خریدهای سازمانی موردمطالعه و بررسی قرار گرفته است .با آگاهی از نقش
مسئولیتپذیری اجتماعی بر رفتار خریداران سازمانی ،اطالعات مناسبی در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد که
براساس آن میتوانند رفتار خریداران سازمانی را پیشبینی کرده و متناسب با آن کاالهای تولیدی و یا خدماتی که
موردنیاز این نوع از مشتریان هستند ،رضایتخاطر آنها را جلب نمایند .لذا از این حیث ،انجام پژوهش حاضر از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار است.
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 .2مبانینظری و پیشینه پژوهش
 .2-1خرید سازمانی
طبق فرهنگ وبستر ،خرید سازمانی فرآیند تصمیمگیری است که سازمان رسمی بهوسیله آن ،نیاز به خرید کاال و
خدمات را بهوجود آورده و آنگاه به تشخیص ،ارزیابی و انتخاب بین نامهای تجاری و فروشنده اقدام میکنند )Kotler,
 .(2002خریداران سازمانی شامل تولیدکنندگان ،عمدهفروشان ،خردهفروشان و همچنین سازمانهای دولتی هستند
که کاالها و خدمات را برای استفاده خود یا فروش مجدد خریداری مینمایند )& Kerin., Berkowitz, Hartley
 .(Rudelius, 2004چندین مشخصه خریدهای سازمانی را از خریدهای مصرفکنندگان نهایی متمایز میکند که این
عوامل عبارتنداز(Rusta, Venus & Ebrahimi, 2007) :
مشخصات تقاضا :تقاضا در خریدهای سازمانی ،تقاضایی مشتق است ،یعنی تقاضای اقالم صنعتی و سازمانی از
تقاضا برای محصوالت و خدمات مصرفی ناشی میشود.
تعداد خریداران بالقوه :تعداد خریداران سازمانی در مقایسه با خریداران کاالهای مصرفی بسیار محدود است.
اهداف خرید :هدف خریداران سازمانی خرید محصوالتی است که آنها را در دستیابی به اهدافشان کمک کند.
معیارهای خرید :مهمترین معیارهای خرید سازمانی؛ ویژگیهای محصول یا خدمات و قابلیت و صالحیت
عرضهکنندگان است .هفت معیار اصلی که در خرید سازمانی بیشتر موردتوجه قرار میگیرند عبارتنداز :قیمت ،مطابقت
با مشخصات کیفی موردنظر ،حمل کاال در مدتزمان توافقشده ،قابلیتهای فنی ،تضمین و ضمانتنامه ،عملکرد
گذشته ،تسهیالت و ظرفیت تولید.
میزان سفارش :میزان سفارش خریداران سازمانی بیشتر از سایر خریداران است.
عملیات خریدوفروش :گاهی در مورد خریدهای سازمانی ،ماهها مذاکره و مالقات صورت میگیرد تا دو طرف در
همه زمینهها به توافق برسند.
ابعاد چهارگانه وظیفه خرید سازمانی:
بعد فنی :در ارتباط با مشخصات محصوالت خریداریشده است.
بعد تجاری :در ارتباط با شرایط و ضوابطی است که باید با تأمینکننده مذاکره شود.
بعد لجستیک :در ارتباط با زمانبندی سفارش یا تحویل مواد موردنیاز است.
بعد اجرایی :در ارتباط با فعالیتهای اجرایی است کـه خریـد باید انجام دهد.
اهداف خریداران سازمانی :خریداران سازمانی دارای اهداف مجزایی در خرید کاالها و خدمات هستند که بهطور
کلی اهداف خریدهای صنعتی مانند :دردسترسبودن کاالها و خدمات ،قابلیت اعتماد فروشنده ،کیفیت ،ثبات ،تحویل
و قیمت همگی برای انواع شرکتها دارای اهمیت هستند .مدیریت هزینه خرید خدمات و کاالها ،یکی از داغترین
بحثها در مدیریت زنجیره تأمین در دنیای امروز است .درواقع هزینههای خرید (بهای تمامشده خرید) ،از بزرگترین
عناصر تشکیلدهنده عملیات بسیاری از سازمانها است .بنابراین تصمیماتی که توسط خریداران سازمانی اتخاذ
میشود ،بهطور مستقیم بر هزینهها و بنابراین سودآوری شرکت مؤثر است.
در مطالعه حاضر ،تالش شده است تا رفتار کارشناسان خرید و تدارکات سازمانهای دولتی موردمطالعه قرار گیرد.
بر این اساس ،تقسیمبندیهای وزارتی و سازمانهای مرتبط با آنها در سطح استانی 100 ،نفر از کارشناسان خرید از
 17سازمان دولتی بهعنوان نمونه انتخاب شدند و متغیرهای پژوهش ،براساس پاسخ آنها به سؤاالت پرسشنامه تحلیل
گردید.

22

تحلیلی بر تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر رفتار خریداران سازمانی ...

 .2-2مسئولیت اجتماعی شرکتها
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها ،در دهه  1950میالدی شکل گرفت و در دهههای گذشته با توسعه انواع
کسبوکارها برای ایجاد آگاهی اجتماعی بهتر توسعه یافت ) .(Dimmler, 2017مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت،
با این ایده که شرکتها مسئولیتی بیش از تعهدات قانونیشان دارند ،شکل گرفت .مسئولیت اجتماعی شرکت به این
معناست که شرکتها باید بتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق انجام فعالیتهایی به بهبود رفاه اجتماعی
کمک کنند ) .(ravshan&hassanzade, 2014از دیدگاه ) ،jamali (2008مسئولیت اجتماعی شرکت به تعهد
شرکتها در کمک به ایجاد توسعه پایدار ،منافع ذینفعان و بهبود شرایط جامعه مرتبط میشود .در یک تعریف کلیتر،
مسئولیت اجتماعی شرکت ،آن دسته از روشهایی تعریف میشود که در آن یک کسبوکار بهدنبال همسوکردن
ارزشها و رفتار خود با ارزش و رفتار ذینفعان مختلف خود است ).(Chatterji, Levine & Toffel, 2009
بهدلیل نبود تعریف یکسان و جامعی که همه مدیران و محققان آن را پذیرفته باشند ،امروزه بسیاری از تحقیقات
به تعریف کمیسیون اتحادیه اروپا روی آوردهاند ) .(esmailpour & barjoee, 2016کمیسیون اتحادیه اروپا،
مسئولیت اجتماعی شرکت را مفهومی تعریف میکند که به موجب آن شرکتها مالحظات اجتماعی و محیطی را در
عملیات تجاری خود و در تعامالت خود با ذینفعان خود بهصورت داوطلبانه رعایت میکنند ) .(Lai, 2015گرچه
تعاریف «مسئولیت اجتماعی شرکت» متنوعاند ،ولی این موضوع که مسئولیت شرکت در کنار سودآوری ،شامل تعهدات
اجتماعی و زیستمحیطی به ذینفعان مختلف میشود ،به شکل گستردهای پذیرفته شده است .برای مثال ،شاید
شرکت محصوالتی تولید کند که از مواد سازگار با محیطزیست تولید شده است یا با سازمانهای اجتماعی همکاری
نزدیک داشته باشد یا به خیریهها کمک مالی کند؛ این به این معنی است که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت
میتواند شرکت و جامعۀ بزرگتر را تحتتأثیر قرار دهد ).(McCarthy, Oliver & Song, 2016
دیدگاهها و نظرات مختلفی درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها مطرح است .با بررسی منابع تحقیق مشخص
میشود که مهمترین و جامعترین دیدگاه در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ،مربوط به کارول است .کارول،
مسئولیت اجتماعی شرکت را طبقهبندی و رتبهبندی کرده و آنها را با استفاده از یک هرم چهارسطحی به تصویر
کشیده است .هرم مسئولیت اجتماعی شرکت کارول ،سلسلهمراتب مسئولیت را نشان میدهد که از مسئولیتهای
اقتصادی و قانونی آغاز و بهصورت صعودی به مسئولیتهای اجتماعی محورتر ،مانند مسئولیتهای اخالقی و
بشردوستانه ختم میشود ) .(Tuan & Ngoc, 2014کارول ،چهار بعد برای مسئولیت اجتماعی شرکت ارائه میدهد
و بیان میکند که آنها در چهار سطح اولویتبندی میشوند .این ابعاد به ترتیب اولویت عبارتنداز )1 :مسئولیت
اقتصادی )2 ،مسئولیت قانونی )3 ،مسئولیت اخالقی و  )4مسئولیت خیرخواهانه.
مسئولیت اقتصادی :شرکتها ،نهادهای اقتصادی برای ارائه کاال و خدمات به جامعه هستند .هدف اصلی آنها،
کسب سود است و مدیران این سازمانها ملزم به حداکثرکردن سود سهامداران خود هستند .مسئولیت اقتصادی
شرکت که کارول ارائه میدهد ،بر این بنیان است که سازمانها باید به شیوهای عمل کنند که سود هر سهم به
حداکثر برسد ،میزان بسیاری از بهرهوری عوامل تولید حفظ شود و سازمان موقعیت رقابتی قوی نیز بهدست آورد
) .(Solomon Olajide, 2014با توجه به اینکه تولید سود ،شرط الزم برای کارآیی کسبوکار است ،مسئولیتهای
اقتصادی در قاعده و پایۀ هرم درنظر گرفته شده است که از نظر اهمیت سطح اصلی است )Gomez-Carrasco
.(& Osma, 2016
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مسئولیت قانونی :در جوامع امروزی ،شرکتهای موفق ،شرکتهایی هستند که الزامات قانونی خود را بهدرستی
اجرا کنند .بنابراین مسئولیت قانونی شرکتها شامل رعایت قوانین محصول و مصرفکنندگان ،قوانین محیطزیست و
قوانین مربوط به کارکنان است .قوانین مهم هستند ،ولی گاهی کافی نیستند .اوالً که آنها نمیتوانند به تمام مسائلی
که شرکت با آن روبهرو میشود ،پاسخ دهند .دوم اینکه بعضی مواقع ،قوانین قابل تفسیر و دارای ابهام هستند .سوم
اینکه قوانین ممکن است حاصل انگیزههای سیاسی قانونگذار برای منافع شخصی شخص یا گروهی باشد.
مسئولیتهای قانونی در سطح دوم ظاهر میشوند .منطقی به نظر میرسد که انطباق دقیق با نهادهای نظارتی ،گامی
ضروری پیش از پرداختن به تعهدات داوطلبانۀ اضافی است ).(Gomez-Carrasco & Osma, 2016
مسئولیت اخالقی :از سازمانها انتظار میرود که مانند سایر اعضای جامعه به ارزشها ،هنجارها و اعتقادات سایر
افراد احترام بگذارند و شئون اخالقی را در فعالیتهای خود مدنظر قرار دهند .این بعد ،پاسخگویی اجتماعی نیز نامیده
میشود .اگرچه مسئولیت اقتصادی و حقوقی نشاندهنده استانداردهای اخالقی مربوط به انصاف و عدالت است ،ولی
مسئولیت اخالقی شامل همه فعالیتها و شیوههای موردانتظار یا ممنوعشده افراد جامعه است که فراتر از
محدودیتهای قانونی هستند .این مورد نشاندهنده نگرانیهای مصرفکنندگان ،سهامداران و جامعه در ارتباط با
رعایت عدالت است ) .(Abd Rahim, Waheeda, Jalaludin & Tajuddin, 2011مسئولیتهای اخالقی ،سطح
سوم را تشکیل میدهند که شامل آن دسته از تعهدات اجتماعی بهمنظور حمایت از منافع سهامدارانی است که در
چارچوب قانونی (سطح پیشین) گنجانیده نشدهاند ).(Gomez-Carrasco & Osma, 2016
مسئولیت خیرخواهانه :انساندوستی ،نیازمند اقدامات سازمانها برای ترویج رفاه انسان در پاسخ به انتظارات
جامعه است .بدینمعنی که کسبوکارها باید از شهروندان خوب یک جامعه باشند .مسئولیت خیرخواهانه عملی است
که سازمان داوطلبانه انجام میدهد؛ مواردی چون روابط عمومی ،شهروند خوببودن و کمک به آموزشوپرورش و
جامعه .مهمترین تفاوت بین مسئولیت خیرخواهانه با مسئولیت اخالقی در این است که مسئولیت اخالقی برای
سازمانها از لحاظ اخالقی الزامآور بوده ،درحالیکه مسئولیت خیرخواهانه کامالً اختیاری است )Solomon Olajide,
 .(2014کارول ،مسئولیتهای بشردوستانه را در رأس هرم که از نظر اهمیت در پایینترین سطح قرار دارد ،گنجانده
و از آنها بهعنوان تزئین روی کیک یاد میکند ).(Gomez-Carrasco & Osma, 2016
کارول استدالل میکند که مسئولیت اجتماعی یک کسبوکار ،باید هر چهار مسئولیت را بهطور همزمان انجام
دهد .به عبارت دیگر ،شرکت دارای مسئولیت اجتماعی ،باید برای سودآوری تالش کند ،قانونمند باشد ،اخالقگرا بوده
و شهروند خوبی باشد ).(Jain & Moya, 2013
لذا براساس آنچه در مورد خریداران سازمانی و مسئولیت اجتماعی شرکتها گفته شد ،میتوان فرضیه اول را
بهصورت زیر بیان نمود:
فرضیه اول :میزان مسئولیت اجتماعی شرکتها ،بر رفتار خریداران سازمانی در سازمانهای دولتی استان
کردستان تأثیر معنیداری دارد.
 .2-3ترجیح برند
) Shapiro, Hitsch & Tuchman (2020ترجیحات برند را به تمایل مشتریان برای دنبالکردن یک برند خاص
از بین برندهای موجود بدون توجه به قیمت و کیفیتهای مشابه تعریف کردهاند .آنها ترجیح برند را نوعی نگرش
مثبت میدانند که متشکل از مجموعهای از ادراکات مثبت نسبت به ویژگیهای آن برند و محصوالت تحت پوشش
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آن است .در مبانینظری مربوط به علم بازاریابی ،ترجیح برند به تمایل و گرایش باطنی یک مصرفکننده /مشتری
به داشتن یک برند خاص اطالق میشود .لویز و رائو به این نکته اشاره میکنند که ترجیح برند با یکی از جنبههای
وفاداری که همانا وفاداری نگرشی است ،تشابه داشته و معتقد هستند که ترجیح برند یکی از نشانههای وفاداری به
برند محسوب میشود .از نظر این اندیشمندان ،ترجیح برند گرایشی مثبت نسبت به داشتن و مصرف یک برند است
که مشتری در فرایند خرید از خود نشانمیدهد ).(Lewis & Rao, 2015
) Lun Li (2020نیز ترجیح برند را تمایل قبلی مصرفکننده نسبت به برند میداند که در زمانهای مشخصی
این تمایل خود را نشان میدهد .از نظر این پژوهشگر ،ترجیح برند به آن میزان مطلوبیتی اطالق میشود که
مصرفکننده برای داشتن یک برند نسبت به دیگری آن را احساس میکند.
مطالعات متعددی به بررسی اثر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها بر ترجیحات برند و رفتار خریداران پرداخته
است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
) Tri Cuong (2020در مطالعهای به بررسی تأثیر اعتماد به برند ،ارزش ادراکشده برند و ترجیح برند بر قصد
به خرید مشتریان پرداختهاند .یافتههای حاصل از مطالعه وی نشان میدهد که اعتماد به برند ،تأثیر مثبت و معناداری
بر ترجیح برند دارد .به همین ترتیب ،ترجیح برند هم تأثیر مثبتی بر قصد خرید داشته است .همچنین نتایج مطالعه
وی نشان داد که ارزش درکشده برند هم تأثیر مثبت و معناداری بر ترجیح برند دارد .نهایتاً نتایج این مطالعه بیانگر
تأثیر مثبت و معنادار ارزش درکشده برند بر قصد خرید مشتریان بوده است.
) Ebrahimi & alavi (2017در مطالعهای به بررسی اثر ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده
از طرح چهارگروهی سالومون پرداختهاند .یافتههای حاصل از مطالعه آنها ،نشان داد که مسئولیتپذیری اجتماعی
برند (ترکیب ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی) بر ترجیح برند پگاه اثرگذار بوده و از میان ابعاد مسئولیتپذیری
اجتماعی ،بعد اقتصادی در مقایسه با دو بعد دیگر تأثیر کمتری بر ترجیح برند پگاه داشته است.
) Abasi (2015در مطالعهای به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش
میانجی کیفیت ادراکشده و ارزش برند در بانک ملت پرداخته است .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که مسئولیت
اجتماعی بانک ملت بر کیفیت ادراکشده ،ارزش برند ،اعتماد به برند و ترجیح برند بانک ملت تأثیرگذار است.
) Rajabifard (2013در مطالعهای به بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی و کیفیت ادراکشده برند بر ترجیح
برند در شعب بانک صادرات شهر آمل پرداختهاند .یافتههای بهدستآمده نشان میدهد که مسئولیتپذیری اجتماعی
بانک بر کیفیت ادراکشده و ترجیح برند تأثیرگذار است.
) Liu & Smeesters (2014در پژوهشی به بررسی نقش کیفیت ادراکشده برند در رابطه بین مسئولیت
اجتماعی شرکت و ترجیحات برند پرداختهاند .یافتههای حاصل از پژوهش نشان داده است که نهتنها مسئولیت
اجتماعی شرکت بر ترجیحات برند اثرگذار است بلکه میزان تأثیر آن از طریق کیفیت ادراکشده نیز تعدیلپذیر است.
با توجه به پژوهشهای انجامشده فوق ،در مطالعه حاضر فرضیه دوم و سوم پژوهش بهصورت زیر تعریف میشود:
فرضیه دوم :مسئولیت اجتماعی شرکتها بر ترجیحات برند توسط خریداران سازمانی تأثیرگذار است.
فرضیه سوم :ترجیحات برند بر رفتار خریداران سازمانی در سازمانهای دولتی استان کردستان تأثیرگذار است.
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 .2-4کیفیت ادراکشده
ادراک ،فرآیندی است که بهوسیله آن افراد پنداشتهها و برداشتهایی را که از محیط خود دارند ،تنظیم و تفسیر
میکنند و به آن معنا میدهند .ادراک یک نفر میتواند با واقعیت عینی بسیار متفاوت باشد و افراد نیز میتوانند از یک
چیز واحد ،برداشتهای متفاوتی داشته باشند .به ادراک مشتری از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت ،با
توجه به مقصود آن محصول یا خدمت در مقایسه با دیگر محصوالت ،کیفیت ادراکشده اطالق میگردد )Gomez,
.(Carrasco & Osma, 2016
در ارتباط با تأثیر مسئولیت اجتماعی بر کیفیت ادراکشده کاال و خدمات ،مطالعات متعددی انجام شده است که
در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میشود:
) Lai, Chiu, Yang & Pai (2015در مطالعهای به بررسی تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی بر کیفیت
ادراکشده محصوالت شوینده در کشور نیوزیلند پرداختهاند .نتایج حاصل از مطالعه آنها ،نشان میدهد که عالمت
زیستمحیطی درجشده روی محصوالت شوینده ،میتواند نگرانیهایی را نسبت به کیفیت محصول ایجاد کند .البته
این نگرانی در مورد محصوالتی که برند آنها از مسئولیتپذیری اجتماعی باالیی برخوردارند ،از شدت کمتری برخوردار
است.
) Jain & Moya (2013در مطالعهای به بررسی تأثیر کیفیت ادراکشده بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد
پرداختهاند .نتایج حاصل از مطالعه آنها ،نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری بین درک مشتری از کیفیت و
عملکرد شرکت و قصد خرید مجدد آنها وجود دارد .همچنین روابط مثبتی بین ادراک عملکردی ،ارزش عاطفی،
ارزش احساسی و رضایت مشتری وجود دارد.
با توجه به پژوهشهای انجامشده فوق ،در مطالعه حاضر فرضیههای چهارم و پنجم پژوهش بهصورت زیر
تعریف میشود:
فرضیه چهارم :مسئولیت اجتماعی شرکتها بر کیفیت ادراکشده برند توسط خریداران سازمانی تأثیرگذار
است.
فرضیه پنجم :کیفیت ادراکشده منفی برند بر رفتار خریداران سازمانی در سازمانهای دولتی استان کردستان
تأثیرگذار است.
 .2-5مدل مفهومی پژوهش
با مشخصشدن متغیرهای اساسی موضوع پژوهش و برقراری ارتباط بین آنها از طریق پشتوانه پیشینه تجربی ،مدل
مفهومی این پژوهش تدوین شده است .در مدل مفهومی این پژوهش ،ابعاد مسئولیت اجتماعی از مدل کارول استخراج
شده است که ابعاد آن مسئولیت اقتصادی ،مسئولیت حقوقی ،مسئولیت اخالقی و مسئولیت بشردوستانه را شامل
میشود .این مدل ،تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار خریداران سازمانی بهواسطۀ ترجیحات و کیفیت
درکشده برند را نشان میدهد .چارچوب مفهومی این پژوهش ،در شکل ( )1ارائه شده است.
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شکل ( .)1چارچوب مفهومی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا ،توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است.
جامعه آماری این پژوهش ،شامل تمامی کارشناسان خرید و تدارکات در سازمانهای دولتی استان کردستان است.
تعداد  100نفر از این کارشناسان ،به روش قضاوتی انتخاب شده و پرسشنامههای پژوهش بین آنها توزیع گردید.
همانطورکه بیان گردید ،ابزار گردآوری دادههای این پژوهش ،پرسشنامه و از نوع بستهپاسخ بوده است .برای سنجش
متغیرهای ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت ،تعداد  21گویه از پرسشنامه ) ،carroll (1998برای سنجش متغیر
ترجیحات برند ،تعداد  8گویه از پرسشنامه ) ،Afsar (2014جهت سنجش متغیر کیفیت ادراکشده (مثبت و منفی)
برند ،تعداد  8گویه از پرسشنامه ) Baek & King (2014و نهایتاً برای سنجش رفتار خرید ،تعداد  4گویه از
پرسشنامه ) Choi, Beet-Na, Hyen-Ho Lee & Hoe-Chang Yang (2014بهره گرفته شده است .مقیاس
سنجش متغیرها در این پژوهش ،طیف پنجگزینهای لیکرت (از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) است .برای سنجش
روایی محتوایی پرسشنامه ،از نظرات خبرگان و برای سنجش روایی سازه ،از شاخص میانگین واریانس استخراجشده
( )AVEاستفاده شده است .برای سنجش پایایی (اعتماد) پرسشنامه پژوهش ،دو روش ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی ترکیبی ( )CRبهکار رفته است .ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای پژوهش ،از  0/7باالتر و برای کل
پرسشنامه نیز برابر با 81درصد بوده است که ضریب مناسبی است و حاکی از آن است که پایایی ابزار پژوهش در
سطح مناسبی قرار دارد .جدول شمار ( ،)1نتایج شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه را نشان میدهد.
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جدول ( .)1متغیرهای پژوهش و منابع استخراج گویهها و نتایج پایایی ابزار گردآوری دادهها (پرسشنامه)
ضریب پایایی آمارة کولموگروف-
میانگین واریانس
ضریب آلفای
تعداد گویهها (سؤالها)
متغیر
اسمیرنوف
استخراجشده ( )AVEترکیبی ()CR
کرونباخ
1/97
0/77
0/65
0/74
6
مسئولیت اقتصادی
1/96
0/76
0/62
0/77
5
مسئولیت قانونی
1/91
0/82
0/67
0/79
5
مسئولیت اخالقی
1/94
0/81
0/66
0/76
5
مسئولیت خیرخواهانه
2/05
0/84
0/60
0/79
8
ترجیحات برند
1/95
0/83
0/61
0/77
4
کیفیت ادراکشده برند
2/01
0/81
0/63
0/77
4
قصد به خرید
81%
37
کل پرسشنامه

بهمنظور محاسبه روایی همگرا ،از معیار  AVEاستفاده شده است .اگر  AVEحداقل برابر با  0/5باشد ،بیانگر آن است
که متغیرها از روایی همگرای مناسبی برخوردارند ،به این معنی که یک متغیر پنهان ،قادر است بیش از نیمی از
واریانس شاخصهای (متغیرهای آشکار) خود را بهطور متوسط توضیح دهد .با توجه به اینکه در این پژوهش ،شاخص
میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEبرای تمامی متغیرهای پژوهش باالی  0/5است ،بنابراین روایی همگرای
متغیرهای مدل تأیید میشود .ضریب پایایی ترکیبی ( )CRو ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ابزار اندازهگیری را
میسنجند .همانگونه که جدول شمارة ( )1نشان میدهد ،با توجه به اینکه مقدار ضریب پایایی ترکیبی ( )CRو
ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای پژوهش ،بیشتر از  0 /7است ،بنابراین پایایی سؤاالت متغیرهای موجود
در پرسشنامه در حد قابلپذیرش هستند .برای آزمون فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش ،از روش مدلسازی معادالت
ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی) به کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.
 .4یافتههای پژوهش
 .4-1نتایج توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی پژوهش
نتایج توصیفی دادههای پژوهش ،نشان داد که بیشتر پاسخدهندگان مرد و در دامنه سنی  35تا  45سال قرار گرفتهاند.
عمدتاً کارکنان رسمی و باالی  10سال سابقه خدمت داشتهاند .از نظر وضعیت تأهل ،اکثراً متأهل و حداقل  5سال
سابقه کار در بخش خرید و تدارکات را دارا هستند.
 .4-2نتایج توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
براساس اطالعات جمعآوریشده از پرسشنامههای پژوهش ،شاخصهای مرکزی ،پراکندگی ،قرینگی و کشیدگی
دادههای پژوهش محاسبه شده و در جدول شماره ( )2نشان داده شده است.
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جدول ( .)2اطالعات توصیفی مرتبط با متغیرهای اصلی پژوهش

نام متغیر
مسئولیت اقتصادی
مسئولیت قانونی
مسئولیت اخالقی
مسئولیت خیرخواهانه
ترجیحات برند
کیفیت ادراکشده برند
قصد به خرید

شاخص مرکزی

شاخص پراکندگی

شاخص قرینگی

شاخص کشیدگی

میانگین
3/37
3/53
3/65
3/46
3/52
3/56
3/44

انحراف معیار
0/35
0/33
0/41
0/23
0/29
0/37
0/41

ضریب چولگی
0/079
0/053
0/067
0/033
0/048
0/077
0/069

ضریب کشیدگی
0/009
0/011
0/004
0/015
0/031
0/002
0/017

همانگونه که دادههای جدول شمارة ( )2نشان میدهد ،درخصوص ابعاد مسئولیت اجتماعی ،بیشترین میانگین مربوط
به متغیر مسئولیت اخالقی و کمترین آن مربوط به متغیر مسئولیت اقتصادی است .همچنین ترجیحات برند و کیفیت
ادراکشده برند ،میانگینی نزدیک به هم دارند .نهایتاً قصد به خرید خریداران سازمانی در سازمانهای دولتی ،باالتر
از حد متوسط است.
 .4-3آزمون مدل مفهومی و نتایج حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش
مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری (روش حداقل مربعات جزئی)
به کمک نرمافزار اسمارت پی ال اس ،آزمون شده است .معموالً خروجی نرمافزار شامل مدل اندازهگیری متغیرهای
بیرونی (متغیرهای آشکار) و مدل ساختاری متغیرهای درونی (متغیرهای مکنون) است .در این بخش ،به دلیل اهمیت
ارتباط بین متغیرهای مکنون ،صرفاً میزان همبستگی و ارتباط درونی متغیرهای مکنون و اصلی پژوهش محاسبه شده
و در قالب شکل شماره ( ،)2خروجی نرمافزار نشان داده شده است.

شکل( .)2محاسبه میزان شدت ارتباط بین متغیرهای اصلی پژوهش

شاخصهای برازش مدل ،یکی از مهمترین مراحل در تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری است .این شاخصها
برای پاسخ بدین پرسش است که آیا مدل بازنماییشده توسط دادهها ،مدل مفهومی پژوهش را تأیید میکند؟ بهمنظور
بررسی برازش مدل اندازهگیری ،ساختاری و مدل کلی ،باید به ضرایبی چون ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب و

دوره نهم ،شماره سوم1401 ،

مطالعات رفتار مصرفکننده

29

میانگین واریانس استخراجشده توجه کرد که دادههای مربوطه در جدول شمارة ( )1ارائه شده است .شاخصی که برای
ارزیابی کلی مدل ساختاری در نرمافزار پی ال اس از آن استفاده میشود ،شاخص  GOFاست .این شاخص با گرفتن
ریشه مجذور از متوسط اشتراک برای همه سازهها و متوسط  2Rمربوط به سازههای درونزا محاسبه میشود .بر
مبنای اندازه مشخصشده از  2Rو با استفاده از ارزش حداقلی  0/5برای میزان اشتراک ،معیار  GOFبا توجه به
نمونه ،مقدار  0/25قابلقبول است و مقادیر باالتر از  0/36بیانگر برازش قوی مدل است )Martin, Wetzels, Gaby
 (Odekerken-Schröder, & Claudia Van Oppen, 2009مقدار محاسبهشده  GOFبرای مدل پژوهش0/39 ،
است که بر برازش قوی مدل داللت دارد.
پس از استخراج دادههای مدل معادالت ساختاری ،فرضیات پژوهش موردآزمون قرار گرفته است .براساس نتایج
بهدستآمده از ضرایب مسیر استاندارد و ضرایب معناداری یا آمارة  ،tخالصهای از نتایج آزمون فرضیههای اصلی
پژوهش در جدول شمارة ( )3آمده است .همانطورکه مالحظه میشود ،هر پنج فرضیه این پژوهش تأیید شده است.
جدول ( .)3نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
ضریب مسیر

مقدار t

مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر ترجیحات برند دارد.

استاندارد
0/669

فرضیههای پژوهش

 P-valueنتیجه آزمون

محاسبهشده
2/95

>0/05

تأیید فرضیه

مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراکی برند دارد.

0/717

3/15

>0/05

تأیید فرضیه

مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار خریداران سازمانی
دارد.

0/371

2/11

>0/05

تأیید فرضیه

ترجیحات برند تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار خریداران سازمانی دارد.

0/614

2/86

>0/01

تأیید فرضیه

کیفیت ناصحیح ادراکی از برند تأثیر منفی و معناداری بر رفتار خریداران
سازمانی دارد.

- 0/282

1.98

>0/01

تأیید فرضیه

براساس نتایج بهدستآمده از ضرایب مسیر استاندارد و ضرایب معناداری یا آمارة  ،tمیتوان گفت که مسئولیت
اجتماعی شرکتها در سطحاطمینان 95درصد ،هم بر ترجیحات و کیفیت ادراکی برند و هم بر رفتار خریداران سازمانی
تأثیرگذار بوده است .همچنین ترجیحات برند ،تأثیر مثبتی بر رفتار خریداران سازمانی بر جای گذاشته است .از یافتههای
مهم دیگر مطالعه حاضر ،این است که اگر کیفیت ادراکی خریداران سازمانی از مسئولیت اجتماعی شرکتها منفی
باشد ،این امر باعث نگرش منفی و کاهش خرید آنها از این شرکتها میشود.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر رفتار خریداران سازمانهای دولتی در استان کردستان بررسی
شد .نتایج حاصل از این مطالعه ،نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی شرکتها تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار
خریداران سازمانی دارد .به عبارت دیگر ،کارشناسان تدارکات سازمانهای دولتی در انتخاب فروشندگان کاال و خدمات
در کنار سایر فاکتورهای خرید از قبیل قیمت کاالها و خدمات عرضهشده ،شرایط تحویل کاال ،شرایط پرداخت وجه و
زمان پرداخت ،کیفیت کاال و خدمات و  ،...به مسئولیت اجتماعی شرکتهای طرف قرارداد توجه ویژهای دارند .برای
سازمانهای دولتی ،بسیار مهم است که شرکتهایی را برای عقد قرارداد انتخاب کنند که کاالهای تولیدی آنها
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ضمن اینکه الزم است از کیفیت الزم برخوردار باشد و مواد اولیه بهکاررفته در آنها از جنس مرغوب باشد ،قابلیت
بازیافت در محیط را داشته باشد و باعث آلودگی محیطزیست نشود .شرکتهای انتخابی ازجمله شرکتهای خوشنامی
باشند که در انجام امور عامالمنفعه مشارکت فعالی دارند .این کامالً پذیرفتنی است که شرکتهای عرضهکننده،
مسئولیتهای اقتصادی و قانونی خود را الزم است داشته باشند اما در کنار این عوامل ،مسئولیتهای اخالقی و
داوطلبانه بهعنوان مزیت رقابتی مهمی بهحساب میآید که باعث جذب سازمانهای دولتی برای دریافت کاال و خدمات
از این سازمانها میشود.
نتایج مطالعه حاضر ،نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتها بر ترجیحات برند تأثیر معنیداری دارد .به عبارت
دیگر ،شرکتهایی که در عمل به مسئولیتهای اخالقی و داوطلبانه در جایگاه باالتری قرار دارند ،برند آنها از اعتبار
باالیی برخوردار بوده بهگونهای خریداران سازمانی در شرایط برابر و یا حتی اندکی پایینتر ،خرید از اینگونه شرکتها
را بر دیگر شرکتهای رقیب ترجیح میدهند .یافتههای این بخش با مطالعات انجامشده توسط )Tri Cuong (2020
و ) Liu & Smeesters (2014که تأثیر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها را بر ترجیحات برند مثبت ارزیابی
کردهاند ،همراستا است.
نتایج حاصل از این مطالعه ،نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکتها تأثیر مثبتی بر کیفیت ادراکی برند آنها
توسط خریداران سازمانی میگذارد .به عبارت دیگر ،شرکتهایی که بهزعم خریداران سازمانی درگیر فعالیتهای
اخالقی و خیرخواهانه هستند ،کیفیت کاالهای تولیدی و یا خدمات ارائهشده توسط آنها مناسب ارزیابی میشود.
خریداران سازمانی بهویژه در سازمانهای دولتی ،بر این باورند شرکتهایی که در اذهان عمومی مسئولیت اجتماعی
خود را خوب انجام میدهند و منافع عامه را بر منافع خود ارجحیت مینهند ،احتمال کمی دارد به تولید کاالهایی
بپردازند که از کیفیت مناسب برخوردار نباشند و یا از مواد اولیه نامرغوب در تولید کاالهای خود استفاده نمایند .نتایج
حاصل از این یافته هم با تحقیقات انجامشده توسط Choi, Beet-Na, Hyen-Ho Lee & Hoe-Chang Yang
) (2014که مسئولیت اجتماعی را مؤثر بر کیفیت ادراکی ارزیابی نمودهاند ،سازگاری کامل دارد.
 -6پیشنهادهای پژوهش
ازآنجاکه یافتههای مطالعه حاضر نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی شرکتها نقش عمدهای در رفتار خریداران
سازمانی دارد ،لذا شرکتها و واحدهای تولیدی الزم است نسبت به ارتقای سطح مسئولیتپذیری اجتماعی خود با
توجه به مهمبودن سطح خرید خریداران سازمانی که در مقیاس گستردهای نسبت به خرید اقدام میکنند ،اهتمام
جدیتری داشته باشند .برای این مهم ،الزم است که  -1کاالهای تولیدی خود را با مواد اولیه مناسب ساخته و کاالی
باکیفیتی که باعث آلودگی محیطزیست نمیشود و در مدتزمان کوتاهی قابلیت بازیافت و یا تجزیه در فضای باز را
دارد ،تحویل مشتریان سازمانی بدهند -2 .در قیمتگذاری کاالهای خود دقت نمایند که قیمت عادالنهای که سود
معقولی برای آنها دربرداشته باشد ،برای کاالهای تولیدی خود درنظر بگیرند -3 .شرکتها بایستی در عمل به
تعهدات خود و تحویل بهموقع کاال کوشا باشند و اعتماد مشتریان سازمانی را بهدست آورند -4 .شرکتها الزم است
مقداری از سود انباشته خود را در امور عامالمنفعه صرف نمایند و با اطالعرسانی دقیق جایگاه مناسبی از خود در ذهن
مشتریان ایجاد نمایند -5 .شرکتها با ارائه آمارهای واقعی از صورتهای مالی خود و حسابرسیهای قابلاعتماد،
وظایف قانونی خود را در قبال دولت با پرداخت بهموقع مالیات و سهامداران درصورتیکه در بورس اوراق بهادر پذیرفته
شده باشد ،انجام دهند.

31

1401 ، شماره سوم،دوره نهم

مطالعات رفتار مصرفکننده

پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی ازجمله کمبود مطالعات انجامشده درخصوص خریداران سازمانی در داخل
کشور و در مواردی حساسیت کارشناسان خرید سازمانی در پاسخ به سؤاالت پژوهش که در مواردی آن را محرمانه
میدانستند و نیز پراکندگی و گستردگی نمونه آماری از حیث جغرافیایی بوده که تالش شد با بهرهگیری از تیم
. اطالعات مناسبی جمعآوری گردد،پژوهشگری مناسب

منابع
. اثر ابعاد مسئولیتپذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون.)1396(  سیدمسلم، ابوالقاسم و علوی،ابراهیمی
.13-31 ،)30( 16 ،چشمانداز مدیریت بازرگانی
 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری.)1396(  سولماز، مرضیه و موسوی شورگلی، داورای احمدپور، امراهلل، مجید؛ صیادی،اسماعیلپور
.57-76 ،)4( 7 ، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین.( شهر بوشهر، بانک صادرات ایران:به برند به واسطۀ اعتبار برند (مورد مطالعه
 تاثیر مسئولیتپذیری اجتماعی و کیفیت ادراکشده برند بر ترجیح برند در شعب بانک.)1392(  ایمان، حاجیه و قاسمیهمدانی،رجبیفرجاد
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. انتشارات سمت، مدیریت بازاریابی.)1386(  عبدالحمید، داور و ابراهیمی، احمد؛ ونوس،روستا
. مطالعات رفتار سازمانی. تأثیر مسئولیت اجتماعی بر کیفیت و پیامدهای رابطه سازمانی.)1393(  ژاله، سید علیقلی و فرزانهحسنزاده،روشن
.109-136 ،)3( 2
 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی.) 1394(  مجتبی، مسعود و خلیفه، عباس؛ زندیلک،عباسی
.31-44 ،)25( 14 ، چشمانداز مدیریت بازرگانی.کیفیت ادراکشده و ارزش برند
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نویسندگان این مقاله:
دکتر فریدون احمدی؛ ایشان دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تهران هستند و در حال
حاضر دانشیار گروه مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج میباشند .وی 60
مقاله علمی پژوهشی 55 ،طرح پژوهشی و یک کتاب تالیفی را در کارنامه خود دارد که در مقطع
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور جزو منابع درسی است.

دکتر ناصر توره؛ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مهاباد هستند .ایشان مقطع
کارشناسی را در دانشگاه پیام نور بوکان ،مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران و
مقطع دکتری را در دانشگاه پیام نور تهران به اتمام رساندهاند .از ایشان  2کتاب تاکنون
به چاپ رسیده است .همچنین وی مقاالت متعددی را در نشریههای معتبر منتشر نمودهاند.

