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نقش مسئولیت اجتماعی شرکتها در تصمیم خرید مصرفکنندگان بازار
درحال اشباع شرکتهاي مواد غذایی
3

رضا اسماعيلپور ،1محمد دوستار ،2شيما سلطاني

چکیده :از تكنيکهای مؤثر در عصر حاضر و در بازارهای درحال اشباع ،با توجه به اهداف
بازاريابي ارزشمحور ،توسعة مفهوم مسئوليت اجتماعي شرکت در کالبد محصوالت و خدمات
است .هدف پژوهش حاضر ،بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر نحوۀ تصميمگيری
مصرفکنندگان در بازار درحال اشباع شرکتهای مواد غذايي است .اين پژوهش از نظر هدف
کاربردی ،از نظر روش ،توصيفي و از نوع پيمايشي است .جامعة آماری ،مصرفکنندگان
محصوالت مواد غذايي اعم از محصوالت لبني ،گوشتي و انجمادی در استان گيالن است.
حجم نمونه برابر با  199نفر است .جهت گردآوری دادهها ،از پرسشنامة استاندارد و روشهای
کتابخانهای و ميداني استفاده شد .برای تحليل دادهها از آزمونهای سنجش نرمالبودن دادهها
و تحليل عاملي تأييدی و مدل معادالت ساختاری ،در نرمافزارهای  LISRELو  SPSSاستفاده
شده است .نتايج بيانگر آن است که مسئوليت اجتماعي شرکت در بازارهای درحال اشباع مواد
غذايي ،هم مستقيم و هم با ميانجيگری عامل ترفيع ،بر تصميمگيری خريد مصرفکننده
تأثيرگذار است.
مصرفكنندگان،مسئولیتاجتماعیشركت.
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مقدمه
در سالهای اخير ،مسئوليت اجتماعي شرکت به موضوعي مهم برای شرکتها مبدل شده است.
 90درصد از  500شرکت موجود در مجلة فورچون از طرحها و ابتكارات مربوط به مسئوليت
اجتماعي استفاده ميکنند (کاتلر و لي .)2004 ،چنانچه فعاليتهای شرکت در زمينة مسئوليت
اجتماعي مرتبط با محصوالت و خدمات شرکت باشند ،نهتنها موجب بهبود توانمندیهای آن
شرکت خواهد شد ،بلكه در نوع ارزيابي شرکت بهدست مشتريان تأثير مثبت خواهد داشت
(درامرايت .)1996 ،امروزه شرکتها به اين مهم دست يافتند که مشارکت در رفتارهای مسئوالنة
اجتماعي صرفا اجرای تعهدات خارجي همچون پيروی از قوانين و مقررات و تقاضای ذینفعان
نيست ،بلكه اجرای اهداف و منافع خود ،همانند افزايش رقابتپذيری و بهبود عملكردهای
بازاريابيشان نيز است (کلين و داوار.)2004 ،

بیان مسئله
همگام با فرايند جهانيشدن در تمامي عرصهها ،درهای بازارهای جهاني بهروی شرکتها گشوده
شده است .رقبا از سراسر دنيا با فرهنگها و امكانات و تجهيزات مختلف باهم رقابت ميکنند.
بازارها ،رفتهرفته ،رقابتيتر و پر از کاالها و خدمات شرکتهای رقيب ميشود ،تا آنجاکه به حد
اشباع ميرسند (کاتلر .)2010 ،از مشخصههای اين نوع بازارها ،افزايش حجم توليد و تنوع
محصوالت رقبا ،افزايش سرعت تكامل فناوریها ،انعطافپذيری باالی صنايع و تنوعگراترشدن
مصرفکنندگان است (همبريک .)1983 ،از طرفي ديگر ،شرکتها امروزه با فعاليتهای تبليغاتي
گستردۀ رقبا برای جذب مصرفکنندگان روبهرو شدهاند ،بهطوریکه هر مصرفکننده روزانه با
حجم وسيعي از تبليغات مواجه است (استوری و فرنچ .)2004 ،تعداد اندکي از اين تبليغات مورد
توجه قرار گرفته و تعداد کمتری از آنها از سوی مصرفکنندگان تحليل شدهاند (هوچ و همكاران،
 .)1992پرواضح است که مصرفکنندگان پيش از آن که پيامي را درک کنند ،از نوعي فرايند
تصميمگيری عبور ميکنند (وانسينک و همكاران )1998 ،و درنتيجه ،ديگر راهبردهای پيشين
جوابگو نخواهد بود .شرکتها بايد در پي تكنيکهای جديد و خالقتری باشند تا بتوانند عالوهبر
حفظ سهم بازارشان ،سهم بازار رقبا را نيز از آن خود کنند .يكي از تكنيکهای مؤثر در عصر
حاضر ،نفوذ ويژۀ بنگاهها در رفتار مصرفکنندگان است که بهواسطة فعاليتهای مسئوالنة
تجاری ،اخالقي ،بشردوستانه و زيستمحيطي جهت اثرگذاری بر مصرفکنندگان و جامعه بهکار
گرفته ميشود ،مجموعة اين فعاليتها را ،فعاليتهای مسئوليت اجتماعي شرکت نام نهادهاند (گو
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و همكاران2013 ،؛ مارگوليس2007 ،؛ لي و همكاران2013 ،؛ کاسپرژيک2009 ،؛ ويالز و
همكاران2007 ،؛ پاييک و همكاران2013 ،؛ ونگ و وآنگ 2012؛ کارول.)1979 ،
نگاهي گذرا به پيشينة پژوهشي در اين حوزه نشان از اين دارد که مطالعات پيشين ،بهطور
عمده ،در پي توصيف مسئوليت اجتماعي شرکتها و کشف ابعاد آن بودند (گو و همکاران،
2013؛ مارگولیس 2007؛ ونگ و وآنگ .)2012
گروهي از پژوهشگران به بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر نوع ديدگاه و نگرش
مصرفکنندگان پرداختهاند (براون و دیسین1997 ،؛ مورای و وگل ،)1997 ،عدهای پيامد
رفتارهای اجتماعي مثبت و منفي شرکتها را بر مصرفکنندگان تحليل کردهاند (بارون1999 ،؛
پیتز )1991 ،و برخي از محققان نيز تأثير عوامل مسئوليت اجتماعي شرکت را بر نيت و قصد
خريداران کنكاش کردهاند (گوپتا و سن2013 ،؛ کن2010 ،؛ ايروين و نايلر2009 ،؛ ايوال و
همكاران2009 ،؛ ليبرمن و تروپ.)1998 ،
در راستای تحقيقات گستردهای که در زمينة مسئوليت اجتماعي شرکتها انجام گرفته است ،ما نيز
در پاسخ به توجه فزايندهای که به اين موضوع در بعد جهاني شده است ،به بررسي تأثير فعاليتهای
مسئوليت اجتماعي شرکتها بر تصميمگيری خريد مصرفکنندگان با ميانجيگری آميختة ترفيع در بازار
درحال اشباع شرکتهای مواد غذايي لبني ،گوشتي و انجمادی در استان گيالن ميپردازيم.
بیان مسئله
مسئوليت اجتماعي شرکتها تأثير بسزايي در کارکنان ،سهامداران ،جامعه ،مشتريان ،کيفيت
محصوالت و ...ميگذارد و با توجه به هريک از اين عوامل ،پيامدهای گوناگوني برای شرکت و
جامعه به همراه خواهد داشت (کاسپرژيک .)2009 ،در اين ميان ،عملكرد مسئوليت اجتماعي
شرکتها از منظر مشتريان ،يكي از مهمترين و جديدترين موضوعات مورد بحث است.
با توجه به اين امر که اکثر شرکتهای مواد غذايي داخلي ،در زمينة توليد ،قيمتگذاری و
توزيع محصوالتشان به پيشرفتهای اساسي و مهمي دست يافتهاند و روزبهروز به تعداد رقبا در
اين صنعت افزوده ميشود ،لذا برندی پيروز ميدان خواهد بود که محصولش در سبد خريد
مصرفکننده جای گيرد و اين عامل ،نقش کليدی ترفيع را بيش از پيش نمايان ميسازد.
از يک سو ،ضعف شرکتها در کميت و کيفيت فعاليتهای ترفيعي ارائهشده و از سوی ،ديگر
ظهور ارزشهای فرهنگي جديد در جامعه و در بين مصرفکنندگان که با نگاه ديگری به جامعه
و محيط زيست مينگرند و دغدغههای اجتماعي را مهم ميپندارند ،ما را برآن داشت که به
واسطة پژوهش حاضر ،اثرگذاری اقدامهای مسئوليت اجتماعي شرکتها را در تصميمگيری خريد
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مصرفکنندگان بررسي کنيم و از سوی ديگر ،ميزان اثرگذاری فعاليتهای ترفيعي شرکتها را در
رساندن پيام مسئوليت اجتماعي شرکت به مصرفکنندگان بسنجيم.
پیشینة نظري پژوهش
در ادامه به معرفي و توضيح پيشينة موضوعي پژوهش پرداخته شده است.
بازار اشباعشده

1

امروزه ،بازارهای توسعهيافته درحال تبديل به نوع کامال متفاوتي از بازارند .بازار درحال اشباع
(بلوغ) ،فقط نشانهای کوچک از تغييرات بزرگي است که درحال رخدادناند (گوستاو.)2009 ،
اگر از اواخر دهة  ،1990فقط يک روند آزاردهنده برای افراد درگير در کسبوکار اتفاق افتاده
باشد ،بيشک دوقطبيشدن 2بازار است؛ بازار بهشدت به دو قطب باال و پايين تقسيم شده است و
بازار مياني 3و سطح متوسط تقريبا ناپديد شده است .منظور از بازار سطح باال ،4درواقع ،بازار
اجناس لوکس و گرانقيمت است .اين بازار در مقابل قطب ديگر ،که بازار کاالهای حراج و قابل
چانهزني يا به عبارتي ديگر ،بازار ارزان 5نام دارد ،قرارميگيرد (کاندسن و همكاران .)2004 ،از
طرفي ديگر ،طي تحقيقات صورتگرفته ،مشخص شده است که تمايل مصرفکنندگان به بازار
سطح باال يا پايين بسيار بيشتر از بازار سطح مياني است .اين امر پيامدهای مهمي برای ساختار
بازار و چگونگي عملكرد رقبا دارد .از سوی ديگر ،برخي پژوهشگران ادعا ميکنند که بازار سطح
باال درحال اشباع و بلوغ است (کاتلر .)2010 ،مشخصههای ويژۀ بازارها و صنايع بالغ و اشباع،
طبق يافتههای همبريک 6در سال  ،1983برخورداری از عوامل زير است:
 .1ميزان پويايي محصول در اين صنعت نسبتا باالست.
 .2محصوالت در اين صنعت ،پيچيده و پيشرفتهاند.
 .3ورود رقبا به اين صنعت دشوار است.
 .4بهرهوری در اين صنعت بهطور مستمر بهبود و ارتقا مييابد.
 .5اين صنعت دارای انعطافپذيری بسيار است.
 .6ميزان استفاده از تكنولوژی در اين صنعت نسبتا باالست (همبريک.)1983 ،
1. Maturing Market
2. Polarization
3. Middle Market
4. Top-end Market
5. Low-end Market
6. Hambrick
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در شرايطي که بازارها درحال حرکت به سمت اشباعشدناند و راهبردهای پيشين ديگر
جوابگو نيستند ،شرکتها بايد در پي يافتن تكنيکهای خالقتری باشند تا بتوانند عالوه بر حفظ
سهم بازارشان ،سهم بازار رقبا را نيز از آن خود کنند .يكي از تكنيکهای مؤثر در عصر حاضر،
ايجاد تمايزی بسيار قوی است که با توجه به اهداف بازاريابي ارزشمحور صورت ميگيرد .اين
تمايز با توسعة مفهوم مسئوليت اجتماعي شرکت در کالبد محصوالت و خدمات تحقق مييابد
(کاتلر )2010 ،که در ادامه به تشريح بيشتر آن ميپردازيم.
مسئولیت اجتماعی شرکتها

1

امروزه جامعه از شرکتها انتظار دارد که پاسخگوی مسئوليتهای خود در قبال ذینفعانشان و
جامعه باشند (کرستفر .)2010 ،درواقع ،مسئوليت شرکتها صرفا شامل مسائل تجاری ،کسبوکار
و ابعاد اقتصادی نميشود ،بلكه امور اجتماعي و زيستمحيطي را ،بهقصد بهحداقلرساندن يا
حذف هرگونه آثار مضر بر جامعه و بهحداکثررساندن سودرساني به مردم و گروههای مختلف و
درنهايت ،کل جامعه را نيز در برميگيرد (کاستاو منيچيني2013 ،؛ موهر و همكاران.)2001 ،
مسئوليت اجتماعي شرکت ،بهمثابة مفهومي گسترده ،تعاريف مختلفي را به خود اختصاص
داده است (کاسپرژيک2009 ،؛ ويالز و همكاران2007 ،؛ کاستا و منيچيني2013 ،؛ گو و
همكاران2013 ،؛ مارويک .)2003 ،در رويكردی يكپارچه ،شرکتها و جامعه ميتوانند در هم
ادغام شوند و همديگر را در راهبرد برد-برد حمايت کنند (پورتر و کرامر .)2006 ،در رويكردی
ديگر ،شرکت ،ذینفعان داخلي و خارجياش -اعم از جامعه ،سازمانهای دولتي و غير دولتي،
مشتريان ،تأمينکنندگان و کارکنانش -را از طريق ايجاد رابطهای ساختاری با آنها و نيز دستيابي
به شهرتي مناسب و ساير شايستگيهای بالقوۀ خود ،ارضا ميکند (پورتر و کرامر2006 ،؛ وگل،
 .)2005رويكرد غالب ديگر ،رويكرد اخالقي است ،که بيان ميکند مسئوليت اجتماعي شرکت،
براساس نگرشها و تعهدات اخالقي شرکت استوار است (کرول .)1997 ،طبق طبقهبندی
 ،2KLDمسئوليت اجتماعي شرکت به هفت بعد کلي تقسيم ميشود (مارگوليس و والش)2003 ،
که عبارتند از روابط کارکنان ،3کيفيت محصول ،4روابط اجتماعي ،5موضوعات زيستمحيطي،6

)1. Corporate Social Responsibility (CSR
2. KLD STATS for CSR data (KLD STATS dataset has been widely used to represent the
)CSR construct in many studies
3. Employee relations
4. Product quality
5. Community relations
6. Environmental issues
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مسائل مربوط به تنوع ،1مسائل مربوط به انسانيت ،2و سياستهای شرکت( 3ليا و همكاران،
.)2013
با توجه به رويكردهای ذکرشده و از آنجاکه مصرفکننده ،در جايگاه عضوی از جامعه،
مستقيم و غير مستقيم متأثر از عملكرد سازمانهاست ،کوشيديم با آزمون فرضيات زير ،تأثير نوع
ارتباط و شدت رابطة فعاليتهای مسئوليت اجتماعي شرکتها را در تصميمگيری خريد
مصرفکننده ،بهطور مستقيم و غير مستقيم ،ارزيابي کنيم:
 [H1] .1بين مسئوليت اجتماعي شرکت و ترفيع ارتباط معنيدار وجود دارد.
 [H3] .2بين مسئوليت اجتماعي شرکت و تصميمگيری خريد مصرفکننده ارتباط معنيدار وجود
دارد.
تصمیمگیري مصرفکننده

4

از اواخر قرن هجدهم تا بخش عمدهای از دهة ،1970محققان مردم را درحال حرکت از ميان
فرايند عام تصميمگيری بهصورت خطي ميديدند (اولشاويسكي و گرنبويس .)1979 ،درواقع ،اين
ديدگاه سنتي تصميمگيری است که بر رويكرد خردگرا و اطالعاتپردازانه درمورد رفتار خريد
مصرفکننده تأکيد دارد (ژنگ و ژانگ .)2007 ،اما از اواخر دهة  ،1970ديدگاههای متفاوتي ارائه
شد (اولشاويسكي و گرنبويس .)1979 ،برخالف ديدگاه سنتي ،تصميمگيری ديدگاه تجربي،
مصرفکننده را عالوه بر اينكه انديشمند ،احساسمند درنظر ميگيرد و اين شناخت را ايجاد
ميکند که محصوالت دارای معاني نمادين ذهني برای مصرفکنندهاند (آپ .)2001 ،اما آنچه
ديدگاه تأثير رفتاری را از دو ديدگاه فوق متمايز ميسازد ،تأکيدش بر رفتارهای مصرفکنندگان و
رخدادهای محيطي است که بر آنان اثر ميگذارند .درواقع در تمامي ديدگاههای ذکرشده ،مرحلة
انتخاب نهايي مصرفکننده ،گاه فرايندی پيچيده و گاهي ساده است (ژنگ و ژانگ )2007 ،گاه
اين انتخاب براساس مقايسة عاطفي (آجن و فيشبن )2005 ،و گاه ناشي از برخي
تقويتکنندههاست .بهطور خالصه ،ميتوان گفت که اکثر اين مدلها بهدنبال يافتن اين امرند که
چه عواملي در درون و بيرون از مصرفکننده بر تصميمات وی تأثيرگذار است (دن و همكاران،
 .)2007درواقع ،شرکتها ميتوانند با استفاده از ابزاری قدرتمند ،با عنوان مسئوليت اجتماعي
شرکتها -که ريشه در مسئوليتهای معنوی يا اخالقي شرکتها دارد -از طريق افزايش شهرت
1. Diversity issues
2. Humanity issues
3. Corporate governance
4. Customer Decision Making

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
693
                                        ...
م
هادرتصمی 
شركت     
ی   
اجتماع 
ت   
نقشمسئولی 
     

و بهبود تصوير برند شرکت بر قصد خريد مصرفکنندگان ،قصد تكرار خريد و توصيه به خريد
آنها تأثير بگذارند (والچز و همكاران )2009 ،و با افزايش وفاداری ،رضايت (لو و باتاچاريا)2006 ،
و اعتماد آنان (والچزو همكاران ،)2009 ،تصميمگيری مصرفکننده را تحتالشعاع قرار دهند (ليا
و همكاران.)2013 ،
فرايند تصميمگيری خريد تحت تأثير عوامل گوناگوني است که مهمترين آنها عبارتند از
عوامل فرهنگي -اجتماعي و گروهي ،عوامل رواني و فردی ،عوامل موقعيتي و عوامل مربوط به
آميختة بازاريابي .پژوهش حاضر به پژوهش پيرامون اثرگذاری مسئوليت اجتماعي شرکتها بر
تصميمگيری خريد مصرفکنندگان با ميانجيگری متغير ترفيع -که از مؤلفههای آميختة
بازاريابي است -ميپردازد .از سوی ديگر بايد گفت مسئوليت اجتماعي صرفا مسائل محيطي را
دربرنميگيرد ،چراکه اين تعهد و مسئوليت ،تأثير بسزايي بر آميختههای بازاريابي دارد و موجب
جرحوتعديل آنها ميشود .باوی و سيل ابزارهای الزم قابل استفاده در مسئوليت اجتماعي را
بستهبندی ،تبليغات ،فروش شخصي و خدمات ميدانند (رمضانيان و همكاران ،)1389 ،لذا برای
آزمون فرضية دوم پژوهش (] :[H2بين ترفيع و تصميمگيری خريد مصرفکننده ارتباط معنيدار
وجود دارد) در ادامه به تشريح آميختة ترفيع بهمثابة عامل مؤثر در فرايند تصميمگيری خواهيم
پرداخت (روستا و همكاران.)1375 ،
ترفیع

1

جامعهشناسان رسانه و پژوهشگران تبليغات تأکيد ميورزند که انبوهي از پيامهای تبليغاتي از آغاز
صبح تا پايان شب ،مصرفکنندگان را مخاطب قرار ميدهند .از طرفي ديگر آنان ميکوشند
بهسرعت پيامي را بشنوند و ساير پيامها را حذف کنند ،برندی را بپذيرند ،و ساير برندها را طرد
کنند (فيسک .)2006 ،درواقع ،شرکتها از طريق وسيلهای ارتباطي با مصرفکنندگان خود ارتباط
برقرار ميکنند (فرنچ و سيمون .)2004 ،اين وسيلة ارتباطي ميتواند به صورت رودررو ،چاپي،
راديويي ،تلفني ،تابلوی تبليغاتي ،تلويزيوني يا در شبكة جهاني اينترنت باشد (شولتز و بالک،
 .)2011مسائل مربوط به مسئوليت اجتماعي شرکت در بخش تجاری -مانند وفاداری مشتری و
اعتبار شرکت -بهصورت پيام تبليغاتي مؤثر عميقا به اين امر بستگي دارد که مصرفکنندگان و
ذینفعان شرکت ،چگونه و از چه طريق رفتار اجتماعي شرکت را درک ميکنند (کاستاو منيچيني،
.)2013

1. Promotion
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پیشینة پژوهش
با توجه به جديدبودن مبحث مسئوليت اجتماعي شرکتها و نيز بازارهای درحال اشباع در ايران،
مرتبطترين پژوهشهای انجامگرفته درزمينة متغيرهای اين پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
تفاوت اصلي مقالة حاضر با تحقيقات پيشين در اين است که متغير مسئوليت اجتماعي در اين
پژوهش هم بهطور مستقيم و هم با ميانجيگری عامل ترفيع بر تصميمگيری خريد مصرفکننده
بررسي شد .وجه تمايز ديگر اين پژوهش ،بررسي فرضيههای تحقيق در شرايط بازار درحال اشباع
است ،که در هيچيک از پژوهشهای پيشين داخلي و خارجي به آن پرداخته نشده است.
ازپژوهشهايموردمطالعه 

دستآمده


ایجبه
جدول.1خالصةنت
عنوانپژوهش 

هدفپژوهش 

تحليل تأثير مسئوليت اجتماعي بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي
شرکتي بر تصوير نمادين ،تصوير شرکتي بر وفاداری برند از طريق
عملكردی و وفاداری برند (دولت نقش ميانجيگری تصوير برند
آبادی و همكاران)1392 ،

یافتههايمهم 
نتیجةپژوهش:ارتباط وفاداری با تصوير نمادين
ادراکشدۀ مشتريان ،مستحكمتر از تصوير
عملكردی تشخيص داده شد.
آزمونفرضیهها:مدلسازی معادالت ساختاری 

تبيين عوامل تأثيرگذار در تصوير بررسي رابطة ميان تصوير شرکت نتیجة پژوهش :تصوير بانکها تحت تأثير
بانکهای شهر تهران (عسگری و با متغيرهای مسئوليت اجتماعي ،متغيرهای عوامل محيطي و ايفای مسئوليت
محمدی زنجيراني)1392 ،
واکنش به بحرانها ،کنش ذی اجتماعي قرار دارد .ادراک ذینفعان و مديريت
نفعان و عوامل محيطي
بحرانها تأثيری در تصوير بانکها ندارند .
آزمون فرضیهها :آزمون نرمال و رگرسيون
چندگانه 
تأثير آميختة بازاريابي سبز بر تشريح پايههای نظری و
نتیجة پژوهش :آميختة بازاريابي سبز بر فرايند
سبز
پژوهشي مربوط به بازاريابي
فرآيند تصميمگيری خريد
تصميمگيری مصرفکننده اثری مثبت و معنيدار
د
ي
خر
ی
ر
ي
گ
م
ي
تصم
ند
ي
ا
فر
و
و
مصرفکنندگان (رمضانيان
دارد.
همكاران)1389 ،
مصرفکننده ،بهمنظور بررسي آزمونفرضیهها :مدلسازی معادالت ساختاری 
اين رابطه با استفاده از چهار
عنصر آميختة بازاريابي سبز
رابطة ميان عوامل رواني ،اجتماعي اولويتبندی و بررسي رابطة ميان نتیجة پژوهش :رابطة نگرشهای زيست
و رفتار مصرفکنندۀ سبز (حامي عوامل رواني ،اجتماعي با رفتار محيطي ،هنجارهای فردی ،اثربخشي ادراکشدۀ
محيط زيست) (محمديان و ختائي ،مصرفکنندۀ سبز (حامي محيط مصرفکنندۀ سبز و هنجارهای اجتماعي (بازدارنده)
زيست)
.)1390
با ابعاد رفتاری مصرفکنندۀ سبز تأييد شد.
آزمونفرضیهها :آزمون کولموگروف-اسميرنوف
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ازپژوهشهايموردمطالعه 

دستآمده


ایجبه
ادامةجدول.1خالصةنت
عنوانپژوهش 

هدفپژوهش 

یافتههايمهم 

مسئوليت اجتماعي شرکتها ،بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي نتیجة پژوهش :عامل تبليغات تأثير مهمي بر
رضايت مشتری و ارزش بازار (لو و شرکتها بر مشتريان و در نتيجه رابطة بين مسئوليت اجتماعي شرکت و ريسک ويژۀ
باتاچاريا)2009 ،
ارزش بازار با ميانجيگری عامل شرکت ميگذارد ،بدين معنا که شرکتهايي که
تبليغات
هزينة تبليغات بااليي دارند نسبت به شرکتهايي
که اين هزينه را متحمل نميشوند ،بهتر ميتوانند
ريسک ويژۀ خود را کاهش دهند .
مسئوليت اجتماعي شرکتها :بررسي اثر مسئوليت اجتماعي
انتساب و وفاداری ،همراه با نقش شرکتها با ميانجيگری عامل
واسطة اعتماد (والچز و همكاران ،اعتماد بر خريد مشتريان
)2009
بررسي توانايي شرکتها و انجمن بررسي نقش رضايتمندی مشتری
های مسئوليت اجتماعي بهمثابة بهعنوان متغير ميانجي در ارتباط
درآمدی بر رضايتمندی مشتريان بين توانمندی شرکت و مسئوليت
اجتماعي و مقايسه اين عوامل در
(واش و بارتيكوسكي)2012 ،
دو کشور آلمان و امريكا
آيا درک صحيح مصرفکننده از بررسي تأثير ديدگاه مصرفکننده
مسائل مسئوليت اجتماعي شرکت و فعاليتهای مسئوليت اجتماعي
دارای اهميت است؟ (لي و شرکت در وفاداری مشتری
همكاران)2012 ،

نتیجةپژوهش :قصد خريد ،حمايت از قصد خريد
مجدد و توصيه به خريد از جمله پيامدهای مثبت
تأثير عملكرد مسئوليت اجتماعي شرکتها بر
مصرفکنندگان است.
نتیجة پژوهش :تأثير مسئوليت اجتماعي در
رضايت مشتری و رفتار مشتری در آلمان بيش از
امريكا بود .

نتیجة پژوهش:درک مناسب مشتری بر ادراک
وی از فعاليتهای مسئوالنة اجتماعي شرکت،
هويت مشترک مصرفکننده و شرکت و درنهايت
بر وفاداری مشتری اثر خواهد گذاشت .



فرضیههاي پژوهش
 [H1] .3بين مسئوليت اجتماعي شرکت و ترفيع ارتباط معنيدار وجود دارد.
 [H2] .4بين ترفيع و تصميمگيری خريد مصرفکننده ارتباط معنيدار وجود دارد.
 [H3] .5بين مسئوليت اجتماعي شرکت و تصميمگيری خريد مصرفکننده ارتباط معنيدار وجود
دارد.
مدل مفهومی پژوهش
طبق شكل  ،1مدل پژوهش حاضر از سه متغير اصلي تشكيل شده است؛ مفهوم مسئوليت
اجتماعي شرکت ،متغير مستقل پژوهش است؛ تصميمگيری خريد مصرفکننده متغير وابستة
پژوهش و ترفيع متغير ميانجي پژوهش بهشمار ميآيد.
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H2

تصمیمگیری خرید مصرفکننده
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H1

ترفیع

مسئولیت اجتماعی شرکت

H3

نمودار .1مدلمفهومیپژوهش 

روششناسی پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و برحسب روش گردآوری دادهها از نوع توصيفي -پيمايشي
است و ماهيت پژوهشي از نوع همبستگي دارد .جهت گردآوری دادهها ،از پرسشنامه استاندارد و
روشهای کتابخانهای و ميدانيدر ميان مصرفکنندگان مواد غذايي در استان گيالن استفاده شد
و برای تحليل دادهها از آزمونهای سنجش نرمالبودن دادهها و تحليل عاملي تأييدی و مدل
معادالت ساختاری ،در نرمافزارهای  LISRELو  SPSSاستفاده شد .در راستای اين پژوهش
مرزهای زير مشخص شده است:
الف) قلمرو موضوعي :بهطور عام ،مباحث مربوط به مديريت بازاريابي و بهطور خاص ،مفاهيم
بازار درحال اشباع ،تصميمگيری خريد مصرفکنندگان ،ترفيع و مسئوليت اجتماعي شرکتها را
شامل ميشود.
ب) قلمرو زماني :اطالعات و دادههای اين پژوهش مربوط به پاييز  92است.
ج) قلمرو مكاني :قلمرو مكاني پژوهش ،مصرفکنندگان محصوالت مواد غذايي در استان
گيالن است.
جامعة آماری پژوهش حاضر ،مصرفکنندگان محصوالت مواد غذايي اعم از محصوالت لبني،
گوشتي و انجمادی در استان گيالن است .هدف از انتخاب اين جامعة آماری ،بررسي
تصميمگيری مصرفکنندگان در بازار درحال اشباع بوده است .لذا صنعتي را بررسي کرديم که با
توجه به نظر خبرگان -که همگي از مديران ارشد و اجرايي شرکتهای لبني ،گوشتي و
انجمادی 1استان گيالن بودند -با اکتساب نمرهای باالتر از ميانگين در بين مشخصههای بازار
اشباعشده همبريک ،واجد شرايط مورد نظر بود .درواقع ،علت انتخاب استان گيالن برای جامعة
 .1از جمله شرکتهای مورد بررسي :شرکت فراوردههای گوشتي و انجمادی کاله ،شرکت فراوردههای لبني کاله ،شرکت
فراوردههای لبني سارا ،شرکت فراوردههای گوشتي و انجمادی مارين ،شرکت فراوردههای گوشتي و انجمادی ب.آ ،شرکت
فراوردههای گوشتي و انجمادی گوشتين ،شرکت فراوردههای گوشتي و انجمادی گوشت ايران ،شرکت فراوردههای لبني پگاه،
شرکت فراوردههای لبني خزر و. ...
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آماری ،برخورداری اين استان از بازار وسيع و متنوع مواد غذايي است .سپس ،فرضيات پژوهش را
در اين صنعت آزمودهايم.
در اين پژوهش از روش نمونهگيری تصادفي ساده استفاده شد .متغيرها (سؤاالت) از نوع
ارزشي با مقياس ترتيبي و حجم جامعه نامحدود است .تعداد  199پرسشنامه در بين اعضای
جامعة آماری توزيع شد و در زمان پاسخگويي به پرسشنامهها ،پژوهشگر از طريق مصاحبه،
ابهامات پاسخدهندگان را رفع کرد و بههمين سبب ،تمامي پرسشنامهها کاربرد داشتند .نتيجة
آزمون  KMOو کرويت بارتلت برای سنجش کفايت حجم نمونه باالتر از  0/7است .با توجه به
اينكه اين عدد هرچه به يک نزديکتر باشد نشاندهندۀ کفايت حجم نمونه است ،درنتيجه ،حجم
نمونة مورد نظر جهت تبيين از کفايت الزم برخوردار است .همچنين معنيداربودن آزمون بارتلت
( > 0/05سطح معنيداری) نشانگر اين است که تحليل عاملي جهت بررسي و شناسايي اين
دادهها مناسب است .با توجه به اين که در روش تحليل عاملي حجم نمونه حداقل بين  5تا 10
برابر تعداد متغيرهای مدل ،توصيه شده است (خاکي ،)1390 ،با داشتن  9متغير مشاهدهشونده،
درنظر گرفتن تعداد  199پرسشنامه مقبول است.
روش گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه بود که در مجموع شامل  38پرسش
است که به تفكيک تمامي متغيرهای تحقيق را ارزيابي کرده است .برای طراحي اين پرسشها از
طيف پنج گزينهای ليكرت استفاده شده است.

پرسشهاي پرسشنامة پژوهش

جدول  .2منابع
متغیر 

پرسشها 

پژوهشگر 

مسئوليت اجتماعي

 1تا 18

(سينگ و همكاران)2008 ،

ترفيع

 19تا 26

(هوچز)2013 ،

تصميمگيری خريد

 27تا 38

(دن و همكاران2007 ،؛ کانير و همكاران)2009 ،

پرسشنامه ،بهعلت استفاده از پرسشنامههايي که محققان پيشين استفاده کردهاند و نيز تأييد
چند تن از استادان مديريت که بهطور عمده در اين زمينه صاحبنظرند و نيز چند تن از مديران
ارشد فروش و محصول که در حوزۀ صنعت موادغذايي مجرب بودهاند از روايي محتوا برخوردار
است .از سوی ديگر ،کل پرسشنامه دارای پايايي يا آلفای کرونباخ  0/923است.

 698ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورۀ،6شمارۀ،4زمستان1393

یافتههاي پژوهش
در اين قسمت با انجام تحليل مناسب ،به آزمون فرضيههای پژوهش خواهيم پرداخت .برای آزمون
فرضيهها مدل معادالت ساختاری با بهرهگيری از نرمافزار  LISRELاستفاده شده است .همانطور
که در نمودار  2مشاهده ميشود ،برای آزمون فرضيههای اصلي پژوهش از مدل مفهومي پژوهش
و در حالت ضرايب معناداری استفاده شده است .در اين حالت درصورتي که مقدار  T-Valueاز
 1/96بيشتر يا از  -1/96کمتر باشد ،فرضية صفر رد و فرضية يک تأييد ميشود.
جهت تحليل دادهها و انتخاب نوع آزمونهای مربوط ،ابتدا بايد به بررسي وضعيت نرمالبودن
متغيرها بپردازيم .چرا که اگر متغيرها نرمال باشند ،مجاز خواهيم بود هم از آزمون پارامتريک و
هم از آزمونهای ناپارامتريک استفاده کنيم .جهت سنجش نرمالبودن توزيع جامعه با کمک
نرمافزار  SPSSبه بررسي چولگي و کشيدگي دادههای بهدستآمده پرداخته شد .نتايج آزمونهای
سنجش نرمالبودن دادهها در جدول  2ارائه شده است.

جدول  .3نتایج نرمال بودن عاملها
متغیرها 

مسئوليت اجتماعي
ترفيع
تصميمگيری خريد

چولگی  خطاياستانداردچولگی  كشیدگی  خطاياستانداردكشیدگی 

0/353
-0/029
-0/092

0/172
0/172
0/172

0/343
0/174
1/498

0/343
0/343
0/343



در نمودار  2اطالعات آماری رابطة متغيرها نمايش داده شده است .نمادهايي که در شكل مذکور به
کار رفتهاند ،معرف متغيرها به شرح زيرند:
 :CSR مسئوليت اجتماعي شرکت
 :PRO ترفيع
 :CDM تصميمگيری مصرفکننده
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نمودار.2اندازهگیريمدلبااستفادهازتحلیلعاملیتأییديدرحالتضرایب معنادار 

جدول.4شاخصهاينیکوییبرازشبرايمقادیرسمتراستوچپمدل 
ردیف  معیارهايارزشبرازشمدل 

1
2
3

شاخص برازش هنجارشده
شاخص برازش نسبي
شاخص برازش اضافي

4
5
6

شاخص تطبيقي توکر -لوييس
شاخص برازش تطبيقي
ريشة ميانگين مجذورات تقريب

 تصمیمگیری خرید مصرفکننده




شاخص 

بعد 

حدمطلوب 

نتیجه 

NFI

0/951
0/901
0/896

TLI

0/831
0/897
0/093

< 0/90
< 0/90
< 0/90
< 0/90
< 0/90
> 0/1

بسيار خوب
بسيار خوب
خوب

RFI
IFI
CFI
RMSEA

0/49

ترفیع

0/52

مقبول
مقبول
خوب

مسئولیت اجتماعی
شرکت

0/62


نمودار.3مدلپژوهشبامتغیرهايمستخرجازتحلیلعاملیوضرایبهمبستگیبینآنها
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آزمون فرضیة اول

درمورد فرضية اول که در آن به بررسي وجود رابطه بين عناصر مسئوليت اجتماعي و ترفيع
پرداخته شده است ،نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشاندهندۀ تأييد اين فرضيه است .ضريب
مسير متغير مسئوليت اجتماعي بر ترفيع ( ،)0/52با ارزش  tبرابر با  6/68در سطح خطای 0/01
آمارۀ مورد نظر معنادار است .اين نتايج وجود رابطة مستقيم بين اين دو متغير را نشان ميدهد و
در نتيجه ،فرضية پژوهش تأييد ميشود.
آزمون فرضیة دوم

درمورد فرضية دوم که در آن به بررسي وجود رابطه بين عناصر ترفيع و تصميمگيری خريد
پرداخته شده است ،نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشاندهندۀ تأييد اين فرضيه است .ضريب
مسير متغير ترفيع بر تصميمگيری خريد ( ،)0/49با ارزش  tبرابر با  6/41در سطح خطای 0/01
آمارۀ مورد نظر معنادار است .اين نتايج وجود رابطة مستقيم بين اين دو متغير را نشان ميدهد و
درنتيجه ،فرضية پژوهش تأييد ميشود.
آزمون فرضیة سوم

درمورد فرضية سوم که در آن به بررسي وجود رابطه بين عناصر مسئوليت اجتماعي و
تصميمگيری خريد پرداخته شده است ،نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشاندهندۀ تأييد اين
فرضيه است .ضريب مسير متغير مسئوليت اجتماعي بر تصميمگيری خريد ( ،)0/62با ارزش t
برابر با  10/31در سطح خطای  0/01آمارۀ مورد نظر معنادار است .اين نتايج وجود رابطة مستقيم
بين اين دو متغير را نشان ميدهد و درنتيجه فرضية پژوهش تأييد ميشود.
نتیجهگیري و پیشنهادها
نتايج بهدستآمده از اين پژوهش نشان ميدهد ،مسئوليت اجتماعي شرکت در بازارهای درحال
اشباع موادغذايي ،هم بهطور مستقيم و هم با ميانجيگری عامل ترفيع بر تصميمگيری
مصرفکننده تأثيرگذار است .اين درحالي است که تأثير مستقيم مسئوليت اجتماعي شرکت نسبت
به تأثير غيرمستقيم آن بر تصميمگيری مصرفکننده بيشتر بوده است .با توجه به تحليلهای
مربوط به فرضيههای اين پژوهش که با استفاده از نرمافزار  LISRELانجام شده است ،ميتوان
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اين نتايج را به جامعه تعميم داد و از آن بهمنزلة راهبردی متمايز و خالق جهت نفوذ در ساير
بازارهای درحال اشباع نيز استفاده کرد.
طي پژوهش حاضر اثبات کرديم در شرايطي که بازارها درحال حرکت به سمت
اشباعشدناند ،ديگر راهبردهای پيشين جوابگو نخواهد بود و شرکتها بايد در پي يافتن
تكنيکهای خالقتری باشند تا بتوانند عالوه بر حفظ سهم بازارشان ،سهم بازار رقبا را نيز از آن
خود کنند .يكي از تكنيکهای مؤثر در عصر حاضر ،ايجاد تمايزی بسيار قوی است ،که با توجه
به اهداف بازاريابي ارزشمحور صورت ميگيرد ،اين تمايز با توسعة مفهوم مسئوليت اجتماعي
شرکت در کالبد محصوالت و خدمات تحقق مييابد.
درواقع ،اين پژوهش برای نخستينبار در ايران مبحث نقش مسئوليت اجتماعي شرکتها را
در بازارهای درحال اشباع -که موضوعي جديد و مورد توجه پژوهشگران بازاريابي در دنيا است-
را بررسي کرده و به اثرگذاری مسئوليت اجتماعي شرکت بر تصميمگيری مصرفکننده ،با درنظر
گرفتن متغير ميانجي ترفيع ،در اين بستر پرداخته است.
وجه تمايز اين تحقيق از ساير پژوهشها با موضوع مسئوليت اجتماعي شرکتها ،اين است
که مطالعات پيشين تأثير اين عامل را فقط در صنايع عادی و شرايط معمولي بررسي کرده بودند،
حال آنكه ما در اين پژوهش ،نقش اين عامل را در بازار روبهرشد و درحال اشباع برخي
شرکتهای موادغذايي تحليل کردهايم .وجه تمايز ديگر اين پژوهش اين است که تحقيقات ديگر
اثر مسئوليت اجتماعي را به صورت مستقيم بر قصد خريد سنجيدهاند ،درحاليکه ما اثر آن را از
طريق آميختة ترفيع نيز ارزيابي کردهايم.
در ادامه با توجه به هر فرضيه ،تحليلهای انجامشده ارائه ميشود.

فرضیةاول:مسئولیتاجتماعیشركتبرترفیعاثرمثبتمعنیداريدارد 

لو و باتاچاريا ( )2009طي تحقيقاتشان عامل تبليغات را بر رابطة بين مسئوليت اجتماعي شرکت و
ريسک ويژۀ شرکت مؤثر يافتند ،بدين معنا که شرکتهايي که هزينة تبليغات بااليي دارند ،نسبت
به شرکتهايي که اين هزينه را متحمل نميشوند ،بهتر ميتوانند ريسک ويژۀ خود را کاهش
دهند .در مدل مورد بررسي آنان ،تبليغات بهمنزلة متغير ميانجي ،نقش تعديلکننده را در رابطة
مسئوليت اجتماعي شرکت و ريسک ويژۀ شرکت ايفا ميکند .ما نيز در پژوهش حاضر معنيدار
بودن رابطة بين مسئوليت اجتماعي شرکت و ترفيع را اثبات کرديم و همچون لو و همكارش
معتقديم که شرکتها بهواسطة تبليغاتي که از خود و فعاليتهايشان به مصرفکنندگان ارائه
ميدهند ،آنان را از عملكردهای مسئوالنة اجتماعي خويش آگاه ميسازند .عمده تفاوت پژوهش
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لو و باتاچاريا با پژوهش ما در نوع ابزار تبليغاتي مورد بررسي است .بدينصورت که ما فعاليتهای
تبليغاتي را محدود به يک ابزار نكرديم و تبليغات را از نظر بار محتوايي و معنيداری و از نگاه
گستردگي و جامعيت ارزيابي کرديم.
مصرفكنندگاناثرمثبتمعنیداريدارد 

مگیريخرید
فرضیةدوم:ترفیعبرتصمی 

آيناوال و همكارانش در سال  2005طي تحقيقاتشان بر  315مصرفکنندۀ صنعت مواد غذايي
نيجريه ،به بررسي نقش تبليغات بر رفتار خريد اين مصرفکنندگان پرداختند .نتايج بيانگر آن بود
که اگر پيامهای تبليغاتي بهگونهای فراموشنشدني و دهانبهدهان در ميان مصرفکنندگان
منتشر شود ،تأثير عميقي بر آنان ميگذارد و با ايجاد حس جذابيت محصول در آنها ،بر انتخاب
مصرفکننده مؤثر است .عامل تمايز تحقيق ما با پژوهش آيناوال و همكارانش در اين است که
ما در اين پژوهش ،متغير ترفيع را با سازههای تبليغات کمي و کيفي سنجيدهايم .بدين معنا که
تبليغات را هم از نظر بار محتوايي و معنيداری و هم از نگاه گستردگي و جامعيت ارزيابي
کردهايم ،حال آنكه آنان از تبليغات رسانهای ،دهان به دهان و تخفيفات فروش بهمثابة ابزارهای
آگاهکنندۀ مصرفکننده استفاده کردند .مشابه با نتايج پژوهش آيناوال و همكارانش ،با تأييد
فرضية دوم پژوهش حاضر ،به اين مهم دست يافتيم که رابطة مستقيم بين عناصر ترفيع و
تصميمگيری خريد مصرفکننده وجود دارد.
مصرفكنندگان اثرمثبتو

مگیري خرید 
فرضیة سوم:مسئولیت اجتماعی شركتبرتصمی 
معنیداريدارد

محمديان و ختائي در پژوهش خود به بررسي رابطة ميان عوامل رواني ،اجتماعي و رفتار
مصرفکنندۀ سبز (حامي محيط زيست) در شهر تهران پرداختند .نتايج پژوهش آنان ،رابطة
نگرشهای زيستمحيطي ،هنجارهای فردی ،اثربخشي ادراکشدۀ مصرفکنندۀ سبز و هنجارهای
اجتماعي (بازدارنده) با ابعاد رفتاری مصرفکنندۀ سبز (رفتار خريد مصرفکنندۀ سبز ،رفتار حفاظتي
نسبت به محيط زيست و پشتيباني از اقدامهای زيستمحيطي) را تأييد کرد .آنان بعد از آزمون
فرضيهها ،اين عوامل و ابعاد رفتاری را از نظر اهميت اولويتبندی کردند .برای عوامل رواني و
اجتماعي اولويتها عبارتند از نگرشهای زيستمحيطي ،هنجارهای اجتماعي (بازدارنده)،
هنجارهای فردی ،اثربخشي ادراکشدۀ مصرفکننده و اولويت ابعاد رفتاری مصرفکنندۀ سبز
عبارتند از رفتار خريد مصرفکنندۀ سبز ،پشتيباني از اقدامهای زيستمحيطي ،رفتارهای حفاظتي
نسبت به محيط زيست .نقطة اتصال پژوهش حاضر با آن پژوهش اين است که در هر دو
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پژوهش آثار عوامل زيستمحيطي بر مصرفکنندگان بررسي شده است ،با اين تفاوت که ما در
پژوهش خود ،اثر عامل محيط زيست را بهمثابه سازهای از متغير مسئوليت اجتماعي شرکت بر
تصميم خريد مصرفکنندگان بدون تفكيک آنها به گروههای حامي محيط زيست بررسي کرديم.
عالوه بر آن اثرگذاری دو بعد ديگر ( ،CSRمسئوليت اخالقي و مسئوليت تجاری) را نيز بر
تصميم خريد مصرفکنندگان ارزيابي کرديم .که با تأييد فرضية سوم مشخص شد مسئوليت
اجتماعي با ضريب مسير  0/62بر تصميم خريد مصرفکنندگان اثر ميگذارد.
با توجه به اينكه مدل پژوهش ،بيانگر متغيرهايي است که مستقيم و غير مستقيم بر
تصميمگيری خريد مصرفکنندگان تأثير ميگذارند ،راهكارهای مهمي به مديران شرکتها ارائه
ميکند:
 .1مديران شرکتها با ايجاد دپارتمان بازاريابي ويژۀ اقدامهای مرتبط با مسئوليت اجتماعي
شرکت و طراحي ساختار و بسيج منابع و امكانات مناسب برای آن ،مصرفکنندگان را از
جزئيات فعاليتهای اجتماعي شرکت آگاه سازند و بدينترتيب ،با افزايش رضايت
مصرفکنندگان ،موجب افزايش فروش و سودآوری خود شوند.
 .2مديران شرکتها اقدامهای بشردوستانه -همچون حمايت از بيماران خاص ،کمک به اقشار
ضعيف جامعه ،حمايت از کودکان بيسرپرست ،ارائة خدمات ويژه به مدارس ،بيمارستانها
و -...را درکنار فعاليتهای خويش انجام دهند يا تقويت کنند.
 .3مديران ميتوانند با ساخت تصفيهخانههايي برای تصفية پسماند کارخانهها ،اقدامهای حمايتي
خود از محيط زيست را به جامعه نشان دهند .آنان همچنين ،ميتوانند با مشارکت در برگزاری
نمايشگاهها و همايشهای حفاظت از محيطزيست ،خود را درزمرۀ شرکتهای حامي محيط
زيست قرار دهند.
 .4مديران شرکتها ميتوانند با درگيرکردن مستقيم و غير مستقيم مصرفکنندگان در اقدامهای
بشردوستانه يا زيستمحيطي و اخالقي که شرکت در آن فعاليت دارد ،عالوه بر آگاهسازی
مصرفکنندگان از اقدامهای شرکت ،نوعي حس همكاری و اعتماد را در آنها ايجاد کنند و با
اثرگذاری بر تصميم خريد آنان ،موجب افزايش فروش خود شوند.
 .5مديران شرکتها با استفاده بيشتر از نمادهای حمايت از محيط زيست و جامعه در تبليغات
تلويزيوني جهت ترفيع و معرفي محصوالت ،ميتوانند حضور گستردهتری در بازار داشته باشند.
 .6انتخاب نوع ابزارهای تبليغاتي شرکتها بايد بهگونهای باشد که حس نوعدوستي مصرفکننده
را برانگيزاند تا با خريد از محصوالت شرکت ،خود را فردی حامي جامعه احساس کند.
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 مانند برگزاری پيادهرویهای، شرکتها ميتوانند با پشتيباني از فعاليتهای عمومي جامعه.7
 پيوند خود را با مصرفکنندگان، کوهنوردیهای جمعي يا ساير فعاليتهای گروهي،خانوادگي
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