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مقدمه
بهدلیل سهولت انتقال اطالعات ،امروزه مصرفکنندگان بسیار سریعتر از گذشته از مسائل مربوط
به محیطزیست ،رفاه اجتماعی ،شرایط کاری درون شرکتها و رفتارهای اخالقی آنها اطالع پیدا
میکنند و این روند منجر به ایجاد بازاری شده که نسبت به مسائل اخالقی حساس است .در نتیجه،
شرکتها با تقاضای روزافزونی در خصوص تولید محصوالت دوستدار محیطزیست و رفتارهای
مسئوالنه در برابر اجتماع مواجه بوده (لوندترین و لوندمارک )2009،و این بدین معنی است که
آنها برای دستیابی به پایداری در بازار مجبورند تا انتظارات ذینفعان خود را ارجح از سودآوری قرار
دهند (بالمر .)2001،اورده ( )2003معتقد است شرکتها باید برندهای خود را آنگونه متمایز کنند
که ارزش افزوده متفاوتی را برای مصرفکننده ایجاد کرده و به آنها کمک کند تا در رقابت شدید
موجود در بازار باقی بمانند .این روند راهبرد شرکتها را نیز در بخشهای مختلف تحت تأثیر قرار
داده و تصمیمات مرتبط با برندسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
بسیاری از مصرفکنندگان معتقدند شرکتها کلیه فعالیتهای خود را برای دستیابی به حداکثر سود
برنامهریزی میکنند و در این راه از هر ابزاری بهره میبرند که برندسازی یکی از آنهاست .به
دنبال بدبینی به وجود آمده ،مصرفکنندگان امروزه به ابعاد اجتماعی این فعالیتها توجه بیشتری
کرده و خواستار شفافیت بیشتری برای برند شدهاند (باتاچاریا و سن2004،؛ کوجاال ،پنتیال و
تومینن2011،؛ تسای و همکاران.)2015،
در حقیقت مصرفکنندگان برندی را انتخاب میکنند که در کنار تأکید بر سودآوری ،سایر مسائل
اجتماعی نظیر مسائل زیستمحیطی ،اتحادیهها و انجمنها و زندگی کارمندان را نیز موردتوجه
قرار دهد (بالمر )2001 ،و بنابراین ارائه چنین تصویری از برند میتواند منجر به ایجاد یک مزیت
رقابتی متمایز برای شرکت گردد .مصرفکنندگان ،جامعه ،کارمندان و دیگر ذینفعان کلیدی از
شرکتها میخواهند که مسئوالنه عمل کرده و شرکتهایی موفق خواهند بود که فعالیتهای
برندسازی خود را بهگونهای توسعه دهند که انتظارات ذینفعان را تأمین کرده و در ذهن آنها برندی
مسئول را تداعی کند؛ بنابراین یکی از تغییرات صورت گرفته آن است که عالوه بر مصرفکنندگان،
ذینفعان دیگری نیز مطرحشدهاند که بازاریابان باید بهدقت آنها را موردتوجه قرار دهند (بالمر و
گریسر .)2006،تغییر دیگری که اتفاق افتاده است آن است که در گذشته ،شرکتها مسئولیت
اجتماعی را بهعنوان ابزاری برای مدیریت تصویر بیرونی شرکت بهحساب میآوردند ،اما اکنون باور
به تأثیرات مسئولیت اجتماعی از درون خود شرکت نشات میگیرد (کیتچین )2003،و به نحوی در
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استراتژیهای تجاری شرکت ترکیب میشوند که مزایای پایداری را برای برند ایجاد کنند؛ بنابراین
میتوان گفت که دو محرک اصلی برای ترغیب شرکتها به اجرای مسئولیت اجتماعی وجود دارد:
یکی پاسخ به نیاز مصرفکنندگان و دیگری تمایل شرکت برای دستیابی به پایداری در بازار.
عالوه بر تغییراتی که بدان اشاره شد ،آنچه شرکتها به مصرفکننده عرضه میکنند نیز بشدت به
یکدیگر شبیه شده و بنابراین ایجاد تفاوت نسبت به رقبا بسیار سختتر شده است .شرکتها
بهسختی میتوانند شرکت و برند خود را با استفاده از ابزارهای سنتی متقاعدسازی نظیر محصول،
قیمت و تبلیغات از سایرین جدا کنند (آکر )2004 ،و بنابراین به دنبال ابزارهای متمایزسازی
مؤثرتری برای جایگزینی آنها هستند که منجر به پایدار بودن مزیت رقابتی ایجادشده شود و
مسئولیت اجتماعی از جمله آنهاست .درحقیقت مسئولیت اجتماعی شرکتها از طریق طراحی عناصر
سازمانی نظیر راهبرد ،منابع و فرایندها ،قضایای تجاری و تعامالت با ذینفعان برای شرکت و جامعه
ایجاد ارزش کرده و میتواند به شرکت یک تصویر منحصر بفرد -چه در محیط داخلی آن و چه در
محیط خارجی -اعطا کند (غالمی .)2011 ،توروگسا و همکارانش ( )2013معتقدند که ترکیب
اصول توسعه پایدار با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی فعالیت شرکت با
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها منجر به ارائه مدل جدیدی برای کسبوکار میشود که توسعه
و حداکثر سازی سود را برای شرکتها تضمین میکند .در تحقیقاتی که توسط موسسه کن و اکو
بر روی  10000مصرفکننده در  10کشور که بیشترین تولید ناخالص داخلی را داشتند انجام شد،
مشخص گردید که در شرایط برابر قیمتی و کیفیتی %94 ،مصرفکنندگان برند مصرفی خود را به
برندی تغییر میدهند که فعالیت اجتماعی مؤثری دارد (موسسه کن.)2011 ،
اگرچه تأثیرات بهکارگیری مسئولیت اجتماعی در فعالیتهای بازاریابی شرکتها کامالً روشن است
اما متأسفانه رویکردهای موجود یا صرفاً به توضیح این امر بسنده میکنند که شرکتها باید به
موضوع مسئولیت اجتماعی توجه نمایند و یا توجه خود را به بررسی تأثیرات کوتاهمدت آن نظیر
بازگشت مالی و درآمدزایی آن از طریق ارتقای تصویر برند و ارزش ویژه برند معطوف کردهاند (هی،
ژو ،گوران و کولو2016،؛ پوپولی2011 ،؛ سینگ ،ایسالم و آریفین2014،؛ لیو و همکاران)2014،؛
بنابراین مسئولیت اجتماعی را بهعنوان یک ابزار بازاریابی در نظر میگیرند و در خصوص اینکه
ابعاد مختلف آنچه هستند و هر یک از بخشها چگونه باید با راهبردهای برندسازی شرکتها تلفیق
شوند سخنی به میان نیاوردهاند .در این پژوهش ،مسئولیت اجتماعی نهتنها بهعنوان یک ابزار
بازاریابی بلکه بهعنوان یک نگرش اولیه برای برندسازی شرکتها در نظر گرفتهشده و بهعنوان
هدف اولیه برندسازی جایگزین مفهوم سودآوری میشود .چنین نگرشی به این دلیل است که در
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گذشته ،اغلب شرکتها کسبوکار خود را با هدف رسیدن به سودآوری کوتاهمدت آغاز میکردند
اما امروزه آنها مطلع هستند که سودآوری صرفاً بهتنهایی نمیتواند تضمین بقای آنها در بازار
باشد و آنچه اهمیت بیشتری دارد آن است که این سودآوری تا چه حد پایدار است (شولتز و
بلوک2015،؛ سوانسون و ژانگ2012،؛ ویالگرا و لوپز.)2013،
نکته دیگری باید بدان اشاره نمود آن است که میان دستیابی به سود که هدف اصلی شرکتهاست
(بخصوص برای شرکتهای تولیدکننده محصوالت تند مصرف) و مسئول بودن در اجتماع در نگاه
اول برای این کاالها تعارض وجود دارد .کاالهای تند مصرف آن دسته از کاالهای مصرفی هستند
که بهطور مداوم توسط مصرفکننده خریداری شده و فاصله زمانی از تولید تا مصرف آنها کوتاه
است .این کاالها ویژگیهای خاص خود را از منظر بازاریابی دارند که این خود جذابیت پژوهش در
این ارتباط را بیشتر میکند .بهعنوانمثال وفاداری به برند این کاالها باال نیست و مصرفکنندگان
بهآسانی میتوانند آنها را با کاالهای مشابه برندهای دیگر جایگزین کنند؛ بنابراین مدیران برند
که اغلب عالقهمند به ایجاد تمایز برندها هستند سعی میکنند که از روشهای نوآورانهتری برای
ایجاد تمایز برند این کاالها استفاده کنند و در این میان سیاستهای مسئولیت اجتماعی توجه
زیادی را به خود جلب کرده است (رفاعی شیرپاک و همکاران.)2010 ،
اگرچه رویکردها و مدلهای موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی ،سهم عمدهای در کارکرد آن در
حوزه برندسازی داشتهاند ،نویسندگان این مقاله معتقدند که دو انتقاد عمده به آنها وجود دارد .اول
اینکه این تحقیقات اجزای مسئولیت اجتماعی را در برندسازی شناسایی نکرده و هیچ ساختاری از
نحوه تعامل آنها برای ساخت یک برند اجتماعی ارائه نکردهاند .دوم اینکه در ادبیات موجود ،کلیه
ذینفعان دارای ارزش و اهمیت یکسان در نظر گرفته میشوند و این بهطور تجربی اجرای
سیاستهای مسئولیت اجتماعی را به چالش میکشد؛ بنابراین با خأل تجربی و مفهومی که در این
حوزه وجود دارد ،پژوهش حاضر بر آن است تا با بهکارگیری رویکرد ترکیبی اجزای مسئولیت
اجتماعی را از ادبیات مربوطه و فعالیت شرکتهای فعال در این حوزه شناسایی کرده و سپس
چهارچوبی از این فعالیتها را بهگونهای ارائه کند تا شرکتهای مربوطه بتوانند با شناسایی ابعاد و
تأثیرات مرتبط با آن ،راهبردهای برندسازی خود را تعدیل نموده و به خلق مزیت رقابتی پایدار
بپردازند .ازآنجاییکه ادراک مثبت مصرفکنندگان از فعالیتهای مسئولیت اجتماعی عامل
تعیینکننده در موفقیت شرکتها است ،بنابراین معناداری مدل بهدستآمده از دیدگاه این گروه نیز
موردبررسی قرار میگیرد.
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مباني نظری و پیشینه پژوهش
شولتز و بالک ( )2015بر این باورند که شاخصهای آگاهی از برند ،ارزش ویژه برند و وفاداری به
برند تا حد زیادی به آنچه در بیرون از شرکت رخ میدهد وابسته هستند و برای سنجش ارزش
برند بهتنهایی کافی نیستند و بهجای این شاخصها پایداری برند را بهعنوان ابزاری که ارزش برند
را از درون شرکت و از طریق فعالیتها و راهبردهای شرکت ایجاد میکند پیشنهاد میدهند .با
سرمایهگذاری راهبردی در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ،شرکتها نهتنها از مزیت رقابتی پایدار
(ال بداوی و شاکی2013،؛ مک ویلیام و سیگل ،)2010 ،منافع مالی (تورکسانی و سیسایا2013،؛
واورونتو ،وانتاه و روسمانتو ،)2014،شناخت بیشتر از برند (ماتارا ،بائینا و سروینو )2012 ،و افزایش
ارزش ویژه برند (توان2012،؛ وستبرگ و پوپه )2012،بهرهمند شده و توانستهاند معنای جدیدی از
برند را توسعه دهند ،بلکه روابط خود را با ذینفعان شرکت ارتقا داده و پایداری خود را تضمین
میکنند (هوفلر و کلر.)2002،
برای ساخت یک برند قوی ،شرکتها باید برند خود را با آن چیزی که برای ذینفعان اهمیت
بیشتری دارد گره بزنند .واضح است که سیاستهای مسئولیت اجتماعی ابزاری هستند که شرکتها
را در دستیابی به ارزش پایدار برند حمایت میکنند؛ بنابراین ،تأکید در اینجا تنها بر برند محصول
نیست ،بلکه برند شرکت که بهخوبی با راهبردهای مسئولیت اجتماعی همخوانی دارد بهطورکلی در
نظر گرفته میشود (مایو .)2003،یک برند موفق همانند نگرش مسئولیت اجتماعی ،منعکسکننده
رابطه مستحکمی میان ذینفعان مختلف شامل کارمندان ،سهامداران و تأمینکنندگان بوده و ارزش
منحصربهفرد شرکت را منتقل میکند (کناکس و بیکرتون .)2003 ،کارول ( )1999معتقد است
مسئولیت اجتماعی گامی اخالقی در جهت تأمین انتظارات اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و نوعدوستانه
از شرکتهاست و به بهترین نحو با برند شرکت همخوانی دارد.
اجرای سیاستهای مسئولیت اجتماعی توجه شرکت را به ذینفعان درونی و بیرونی نشان داده و
تصویر خوبی از شرکت را ارائه میکند (شریف .)2012،آگاهی مصرفکنندگان از فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی سازمان نیز میتواند به ارزشگذاری بیشتر شرکت و محصول توسط
مصرفکننده منجر شود .باور بر این است که یک برند خوب بازتابی از کیفیت ،قیمت ،خدمت و
ویژگیهای محصول بوده و یک محصول را از محصول دیگر متمایز میکند (سینگ ،ایسالم و
آریفین.)2014 ،
مسئولیت اجتماعی شرکتها مفهوم گستردهای است و تعاریف متفاوتی تاکنون از آن ارائهشده است
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که هر یک به بیان جنبههایی از آن پرداختهاند .این واژه برای اولین بار در دهه  1960و 1970
میالدی مطرح گردید .مفهوم اولیه مسئولیت اجتماعی شرکتها ،مسئولیت شرکت در برابر
محیطزیست ،سالمت ،امنیت ،کارمندان ،مصرفکنندگان ،جامعه و  ...را شامل میشد .در سالهای
بعد تئوری ذینفعان (فریمن ،ویکس و پارمر )2004 ،توسعه این مفهوم را سرعت بخشید و اساس
اولیه سرمایهگذاری در این فعالیت ها را شکل داد .منظور از ذینفع در این تئوری گروه و یا فردی
است که بر فعالیتهای شرکت تأثیرگذار است و یا از آنها تأثیر میپذیرد (فریمن ،هریسون،
ویکس ،پارمر و دی کله.)2010،
مسئولیت اجتماعی به معنای مدیریت اخالقی کسبوکار ،کمک به توسعه اقتصادی ،بهبود کیفیت
زندگی نیروی کار و خانوادههای آنها ،ارتقای رفاه اجتماعی ،مشارکت در رویدادهای اجتماعی و
پیروی از قوانین دولتی است (شریف .)2012،کمیسیون اقتصادی اروپا ،مسئولیت اجتماعی را با
تمرکز بر کارکرد این مفهوم در حوزه بازاریابی بدین شکل تعریف میکند:
«مسئولیت اجتماعی شرکت ،مسئولیت آن نهاد برای تأثیرگذاری بر جامعه است .برای اجرای کامل
این الزام ،شرکت باید فرایندی را برای یکپارچهسازی مالحظات اجتماعی ،زیستمحیطی ،اخالقی،
حقوق بشری و مسائل مصرفکنندگان با عملیات تجاری و راهبرد کلیدی خود بکار گرفته و ارتباط
تنگاتنگی را با ذینفعان خود برقرار نمایند با هدف:
 حداکثر کردن ارزش تسهیم شده برای صاحبان/سهامداران و سایر ذینفعان و جامعه در
کل؛
 شناسایی تأثیرات مخالف و جلوگیری یا کاهش این تأثیرات » (کمیسیون اروپا.)2011،
در کل ،حوزههای متعددی برای مسئولیت اجتماعی پیشنهاد شده است .اوگریزک ( )2002حوزههای
مسئولیت اجتماعی را نهتنها شامل فعالیتهای خیرخواهانه ،نوعدوستانه و اجتماعی بلکه دربرگیرنده
روشهای کسبوکار شامل سیستمهای مدیریت محیطزیست ،سیاستهای منابع انسانی و
سرمایهگذاری راهبردی برای دستیابی به آیندهای پایدار تعریف میکند .در یک دستهبندی کلی که
از دامنههای مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است ،این ابعاد را میتوان در حوزههای مرتبط با
سهامداران ،مشتریان ،کارکنان ،تأمینکنندگان ،محیطزیست ،جامعه و اتحادیهها خالصه کرد
(اوبرسدر و همکاران.)2013 ،
از مزایای بهکارگیری فلسفه مسئولیت اجتماعی در شرکتها میتوان به جذب مشتری ،افزایش
سودآوری بلندمدت ،توانایی جذب ظرفیتهای بهتر مدیریتی ،بقای شرکت ،رضایت شغلی باالتر
میان کارمندان و مدیران اجرایی ،تقویت سیستم اقتصادی و اجتماعی که شرکت در آن فعالیت
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میکند ،ارتقای شهرت و داراییهای نامشهود شرکت ،ایجاد ارزش برای ذینفعان ،پایین آوردن
سطح ریسک فعالیت و باالبردن استانداردهای اخالقی اشاره کرد (مرمود و ایدوو.)2013 ،
مسئولیت اجتماعی شرکتها طی دهههای گذشته تغییرات سریعی را داشته و محققان بر این باورند
که وارد فصلی تازه شده است .زمان آن است که نگرش مسئولیت اجتماعی با مأموریت اولیه و
ارزشهای اولیه شرکتها ترکیب شود .همچنین باید کلیه فعالیتهای سازمانی مرتبط با
تصمیمگیری ،برندسازی ،توسعه بازار ،توسعه محصول ،تبلیغات و  ...را در برگیرد .نباید به مسئولیت
اجتماعی به چشم یک اجبار اجتماعی و یا ابزاری برای دستیابی به منافع شخصی نگاه کرد .این
راهبرد باید بتواند انتظارت ذینفعان را با بقای شرکت همراستا کرده و تنها از این طریق است که
شرکتها میتوانند در طوالنیمدت دوام آورند .مسئولیت اجتماعی شرکتها نشاندهنده تعهد
شرکت برای توسعه برندی مسئول و انتقال آن به کلیه ذینفعان از طریق انتخاب مناسب ابزارهای
ارتباطی است (بالمر ،فوکوکاوا و گری2007 ،؛ مونفورت و ویالگرا .)2016 ،از برندی که بدین شکل
ایجاد میشود در ادبیات با اسامی متعددی یاد میشود نظیر برند مسئول( 1ایند و هورلینگ2016 ،؛
کوجاال ،پنتیال و تومینن ،)2011،مسئولیت اجتماعی برند( 2گروهمان و بودور2015 ،؛ هی ،ژو،
گوران و کولو ،)2016،برند مسئول اجتماع ی( 3پولونسکی و ژونس )2006،و برند اخالقی
(برانک2016،؛ سینگ ،ایگلسیاس و باتیستا2012،؛ استوری و هس.)2010 ،
با واژه برند مسئول منظور ما برندی است که در برابر ذینفعان مختلف شرکت (کارمندان ،مشتریان
و جامعه) از نظر اخالقی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و  ...مسئول باشد .یک برند مسئول منعکسکننده
رعایت الزامات اخالقی توسط شرکت بهعنوان بخشی از تعهداتش به ذینفعان است (کوجاال و
همکاران )2011،و مسئولیت اجتماعی را بهعنوان ویژگی منحصربهفرد شرکت که آن را از رقبا
متفاوت میکند پررنگ میکند .در عمل ،برند مسئول پایهای برای تقویت رابطه با ذینفعان از طریق
ارتقای کیفیت ارزشهای اخالقی و اجتماعی است (ویالگرا و لوپز.)2013 ،
هنگامیکه مسئولیت اجتماعی بهعنوان بخش اصلی برند در نظر گرفته میشود ،فعالیت شرکت و
تعهد برند میتوانند بهصورت مؤثری با یکدیگر همراستا شوند تا اعتبار و اعتماد را به وجود آورند
(واالستر ،لیندگرین و مائون .)2012 ،لیو و همکاران ( )2014بر این باورند که انتخاب برند توسط
مشتری میتواند تحت تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی قرار گیرد .آنها عملکرد مسئولیت اجتماعی
را در شرکتهای چی نی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که توجه به مسائل زیستمحیطی،
اجتماعی و ذینفعان با درجات متفاوت بر ترجیح برند میگذارد.
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کوجاال ،پنتیال و تومینن ( )2011فرایندی را برای ساخت برند مسئول معرفی میکنند .این فرایند
از  6مرحله بههمپیوسته تشکیل شده است که با شناسایی آرمان برند آغاز شده و با تجزیهوتحلیل
ذینفعان کلیدی ،ایجاد هویت برند ،تعریف اهداف برند ،اجرا و ارزیابی مستمر ادامه مییابد .تحقیقات
نشان میدهد  5شکل برای بهکارگیری مسئولیت اجتماعی شرکتها در بازار وجود دارد که
عبارتاند از :بخششهای مادی ، 4حمایت مالی از رویدادهای اجتماعی ،بازاریابی با اهداف
اجتماعی ،5ائتالفهای بازاریابی 6و زنجیره ارزش مسئولیت اجتماعی( 7چن.)2012،
دو دیدگاه متفاوت نسبت به مسئولیت شرکتها در حوزه بازاریابی وجود دارد؛ برخی از شرکتها
مسئولیت را بهعنوان چاشنی به فعالیتهای اصلی خود اضافه کرده و از آن بهعنوان ابزاری برای
متمایزسازی استفاده میکنند ،درحالیکه برندهای دیگر اساساً بر اساس دیدگاه مسئوالنه ساخته
میشوند و در اینجا مسئولت اجتماعی یک ارزش کلیدی است نه یک شگرد بازاریابی .بهمنظور
توسعه استراتژی موفق ،ضروری است که هر یک از فعالیتهای اجتماعی شرکت باارزشهای
کلیدی برند و سایر استراتژیهای شرکت همخوانی داشته باشد (لو و باتاچاریا.)2006،
مفاهیم مرتبط با مسئولیت اجتماعی همواره انتقاداتی را در پی داشته است .برخی معتقدند که درگیر
شدن شرکت در مسائل پیچیده اجتماعی ممکن است شرایط را برای شرکت بدتر کند .همچنین
انتقاد میشود که مسئولیت اجتماعی شرکتها کامالً یک ابزار بازاریابی زیرکانه برای کسب شهرت
است و شرکتهای اندکی از فرایند ساخت برند بهوسیله سیاستهای مسئولیت اجتماعی بهطور
کامل بهرهبرداری میکنند (بلومنتال و برگستورم.)2003،
برای رفع این انتقادات ،در این پژوهش موضع متفاوتی نسبت به این مفهوم انتخاب شده و مسئولیت
اجتماعی بهعنوان یک پارادایم غالب بر فعالیتهای شرکت در نظر گرفته شده است .بدین منظور
که در کلیه حوزههای سیاستگذاری ،مدیران باید مسئولیت اجتماعی را بهعنوان یک فلسفه فکری
در نظر داشته باشند .بهعبارتدیگر ،مسئولیت اجتماعی یک ابزار نیست ،بلکه یک روش تفکر است.
این مفهوم همانند اختاپوس عمل میکند و همه شرکت را در برمیگیرد .سینگ و همکارانش
( ،)2014معتقدند که ساخت برند بهوسیله مسئولیت اجتماعی فراتر از یک ادعا است .این امر مستلزم
داشتن یک فلسفه فکری منطبق با این سیاستها بهعنوان سنگ بنایی برای برند سازی است.
ممکن این سؤال پیش آید که چرا یک شرکت باید سیاستهای مسئولیت اجتماعی را در فرایند
برندسازی بهکار ببرد .در جواب این سؤال باید گفت که هدف نهایی همه شرکتها از برندسازی،
ایجاد تمایز و دستیابی به موقعیت پایدار و متفاوت در بازار است و مسئولیت اجتماعی راهبرد مناسبی
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برای دستیابی به این امر است .فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی به شرکت کمک میکند
تا حضور خود را در ذهن مصرفکننده و سایر ذینفعان تقویت کند .بعالوه ،این سیاستها ،یک هاله
مسئوالنه را حول فعالیتهای شرکت ایجاد کرده و به اعتمادسازی کمک میکند؛ چیزی که امروزه
برای هر برندی از اهمیت زیادی برخوردار است .این راهبردها ،شهرت شرکت را در ذهن مشتری
و کارمندان ارتقا داده و منجر به حفظ مشتریان کنونی و جذب مشتریان جدید میشود .مسئولیت
اجتماعی مفهوم پیچیدهای است و شرکتهایی که به دنبال ساخت برندی مسئول هستند باید کلیه
ابعاد اجتماعی را که میخواهند در آن سرمایهگذاری کنند را بهخوبی درک کرده و بشناسند .این
نوع از برندسازی از روح سازمان نشات میگیرد و فراتر از موضع یابی بازار است .در حقیقت بیانی
از ماهیت ضروری شرکت است (پیترز.)2003،
مسئولیت اجتماعی شرکتها هنگامیکه با فعالیتهای برندسازی ترکیب میشود ،نقش بسزایی را
در تأثیرگذاری بر ادراک مصرفکنندگان نسبت به شرکت ،محصول یا خدمت موردنظر ایفا میکند.
بسیاری از محققان که رابطه میان مسئولیت اجتماعی و برندسازی را بررسی کردهاند به منافع
احتمالی آن برای کسبوکار اشارهکردهاند .بر اساس تحقیقات ماکاسی ،گوندر و مونیورو (،)2014
برنامههای مسئولیت اجتماعی در راستای کارمندان ،جامعه و محیطزیست نقش مهمی در
موضعسازی مجدد برند شرکت ایفا میکنند .ساگر و همکارانش ( ،)2011باور دارند که اخالق در
برندسازی میتواند بهعنوان یک عامل متمایزکننده و ابزار راهبردی عمل کند.
تحقیقاتی وجود دارد که سعی کردهاند تا فعالیتهای برندسازی و مسئولیت اجتماعی را با یکدیگر
پیوند دهند ،اما تعداد اندکی توانستهاند بهطور کامل توضیح دهند که چگونه میتوان از آن برای
ساخت برند اجتماعی استفاده کرد .همچنین همگی آنها بهاتفاق این مفهوم را ازنقطهنظر شرکت
موردبررسی قرار دادهاند و از بررسی نقش مصرفکننده بهعنوان مهمترین تصمیمگیر غفلت کردهاند.
این تحقیق درصدد است تا اجزای مسئولیت اجتماعی را که در توسعه برند اجتماعی نقش دارند
شناسایی کند .دوباره تأکید میشود که ما مسئولیت اجتماعی را بهعنوان بخش کلیدی تصمیمهای
مرتبط با برند در نظر میگیریم و نه یک ابزار روابط عمومی و بازاریابی.

روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف؛ توصیفی و به لحاظ روششناسی در زمره پژوهشهای آمیخته قرار

فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال یازدهم ،شماره  ،43پاییز 1395

میگیرد .برای دستیابی به اهداف پژوهش ،فرایند تحقیق با شناسایی اجزای  CSR 8با روش
فراترکیب 9با رویکرد هفت مرحلهای سندولسکی و باروسو از ادبیات مرتبط آغاز میشود .فراترکیب
روشی است که در آن پژوهشهای کیفی در هم تلفیق ،شباهتها و تفاوتهای آنها با هم مقایسه،
یافتههای آنها به زبان یکدیگر ترجمه شده و تفسیری نو از مجموعه آنها حاصل میشود (رفاعی
شیرپاک و همکاران .)2010 ،بهمنظور ارزیابی کیفیت مطالعاتی که وارد مرحله تجزیهوتحلیل
اطالعات در فرایند فراترکیب شدند ،از برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی (کسپ )10استفاده شده
است .این ابزار دارای  10سؤال بوده که مقاالت را از منظر اهداف پژوهش ،منطق روش ،طرح
پژوهش ،استراتژی نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها ،توجه به رابطه بین پژوهشگر و شرکتکنندگان
(انعکاسپذیری) ،مالحظات اخالقی ،دقت تجزیهوتحلیل دادهها ،بیان واضح و روشن یافتهها و
ارزش پژوهش امتیازبندی میکند .مجموع امتیازات این ابزار  50است و بر اساس سیستم
امتیازبندی این ابزار تنها مقاالتی در این پژوهش وارد مرحله بررسی شدند که در گروههای خیلی
خوب و عالی (باالتر از  )30قرار گرفتند.
در دومین مرحله از تحقیق کیفی و بهمنظور استخراج شاخصهای تکمیلی مرتبط با صنعت
موردمطالعه  ،از مصاحبه نیمه ساختاریافته با رویکرد اکتشافی استفاده شد .بدین منظور مصاحبه با
مسئولین بازاریابی شرکتهای تولیدکننده کاالهای تند مصرف دارای نشان سیب سبز (مجوز ایمنی
و بهداشت وزارت بهداشت) و دارای دفتر مرکزی در شهر تهران که مشتمل بر  17شرکت بودند
انجام شد .این شرکتها بر مبنای نمونهگیری قضاوتی و بدین علت انتخاب شدند که
میتوانستند اطالعاتی را در خصوص فرایندهای اجتماعی و سالمت در اختیار محققین بگذارند.
برای تحلیل دادههای مستخرج از مصاحبهها از روش تحلیل مضمون و شبکه مضمون از رویکرد
اترید استرلینگ (- )2001مضامین پایه ،11سازمان دهنده 12و فراگیر -13و نرمافزار NVIVO11
استفاده شد .دادهها در مصاحبه سیزدهم به اشباع رسید و بنابراین فرایند مصاحبه متوقف شد .برای
بررسی پایایی پژوهش در مرحله تحلیل مضمون نیز ،از دو کدگذار مختلف استفاده شد تا با توجه
به کدهای اختصاص داده شده ،مضامین سازمانیافته را تشکیل دهند .همچنین توافق کدگذاری با
استفاده از شاخص هولستی 14که به عقیده صاحبنظران این حوزه بهترین روش برای سنجش
توافق میان دو کدگذار مستقل است صورت گرفت (وانگ .)2011،با توجه به فرمول محاسبه ضریب
پایایی ،مقدار آن معادل  0/919شد که با توجه به باالتر بودن از میزان (0/9در همه شرایط قابل
قبول) نشان میدهد نتایج تحقیق از قابلیت اعتماد زیادی برخوردار است.
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بخش کمی تحقیق به دنبال تحقیق کیفی و با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری با هدف توسعه
مدل ساخت برند اجتماعی دنبال شد .مدلسازی ساختاری تفسیری بهوسیله وارفیلد ()1974
بهعنوان یک ابزار مدلسازی برای سادهسازی مسائل پیچیده ارائه شده است (وانگ ،وانگ و
ژائو .)2008،ایده اصلی مدلسازی ساختاری تفسیری تجزیه یک سیستم پیچیده به چند زیرسیستم
عناصر با استفاده از تجربه عملی و دانش خبرگان بهمنظور ساخت یک مدل ساختاری چند سطحی
میباشد (کومار ،لوترا و هلیم.)2013،
برای تعیین روابط میان هر جفت از متغیرها ،از مدیران بازاریابی برندهای برتر ایران خواسته شد تا
پرسشنامه مربوط به  ISMرا پر کنند .بر اساس هدف محقق از انجام تحقیق ،انواع مختلفی از رابطه
در این تکنیک معرفی شده است (پیالی و روی )2014 ،که ما از رابطه «تأثیری» بهره بردهایم.
در ادامه مراحل ساخت مدل بهوسیله این روش نشان دادهشده است:
مرحله اول :شناسایی عناصر مرتبط با مسئله تحقیق؛
مرحله دوم :فرم دهی رابطه مفهومی میان متغیرهای شناساییشده در مرحله اول؛
مرحله سوم :تشکیل ماتریس ساختاری خود تعاملی  SSIMاز روابط زوجی میان متغیرها؛
مرحله چهارم :توسعه ماتریس دسترسی اولیه با استفاده از ماتریس ساختاری خود تعاملی و بررسی
رابطه تسری 15در این ماتریس .تسری یعنی اگر متغیر الف با متغیر ب مرتبط باشد و متغیر ب با
متغیر ج نیز مرتبط باشد درنتیجه متغیر الف با متغیر ج نیز در ارتباط است؛
مرحله پنجم :بخشبندی ماتریس دسترسی اولیه به سطوح مختلف؛
مرحله ششم :ترسیم یک گراف جهتدار بر اساس روابطی که در ماتریس دسترسی تعیین شدهاند و
حذف روابط تسری؛
مرحله هفتم :تبدیل دیاگرام نهایی به یک مدل ساختاری تفسیری با استفاده از جایگزین کردن
گرهها با معیارها؛
مرحله هشتم :مرور و بازنگری مدل توسعهیافته بهمنظور شناسایی و تعدیل هرگونه ناسازگاری
محتوایی احتمالی.
در آخرین مرحله تحقیق کمی نیز برای سنجش مدل بهدستآمده از پرسشنامهای جهت بررسی
روابطی که یکسوی آنها شرکت و یکسوی آنها مصرفکننده است استفاده شد .دادههای
موردنیاز از مصرفکنندگان فروشگاههای زنجیرهای تهران انتخابشده بودند و خرید کاالهای
تندمصرف از جمله خریدهای عمده در سبد خرید آنها بشمار میرفت .اطالعات بهدستآمده از
این پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  SPSS21و با آزمون دوجملهای مورد تحلیل قرار گرفت.
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تحلیل دادهها و یافتهها
در مرحله فراترکیب ،کلیه مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در  6پایگاه اطالعاتی معتبر
بینالمللی شامل  Jstor، Sage، Proquest، Springer، Emerald،Sciencedirectدر
بازه زمانی سالهای  2010تا  2014هستند که در مجموع منجر به شناسایی  245180مقاله شدند.
بهمنظور دستیابی به بهترین مقالهها جهت ورود به فرایند فراترکیب ،معیارهایی برای شمول و یا
عدم شمول مقاالت انتخاب و بکار گرفته شدند که خروجی آن نمونه مورد بررسی پژوهش را در
این قسمت تشکیل دادند .این معیارها به شرح ذیل میباشند:
 .تخصیص کلیدواژه :انتخاب سه کلیدواژه مسئولیت اجتماعی شرکتها ،مسئولیت اجتماعی و
بازاریابی اخالقی 16و اتمام جستجو تا جایی که تنها یک کلمه از هر کلیدواژه در عنوان پژوهش
باقی ماند.
 .حیطه موضوعي :مقاالت منتشرشده در حوزههای پژوهشهایی کسبوکار ،علوم اجتماعی
بهطور عام و موضوعات مرتبط با بازاریابی بهطور خاص.
 .سطح دسترسي :امکان دسترسی قانونی به آنها از طریق پایگاه دادههای دانشگاه وجود
داشته و یا در برهه زمانی پژوهش ،امکان دسترسی آزاد آنها فراهم بوده است.
 .غربالگری :مقاالت بهدستآمده ازنظر همخوانی عنوان پژوهش ،چکیده پژوهش ،محتوای
پژوهش و درنهایت کیفیت روششناختی موردبررسی قرار گرفتند.
از کل مقالههای بهدستآمده ،تنها  79مقاله که در جدول ارزیابی از سطح کیفی خیلی خوب و عالی
برخوردار بودند بهعنوان نمونه موردبررسی و بهمنظور استخراج اطالعات موردبررسی قرار گرفتند.
خروجی فرایند فراترکیب منجر به شناسایی  13مقوله در حوزه بازاریابی بخصوص در ارتباط مستقیم
با برندسازی شد.
تحلیل مضمون اکتشافی مصاحبههای صورت پذیرفته با متخصصان بازاریابی شرکتهای
تولیدکننده کاالهای تند مصرف در مرحله بعد نیز در مجموع منجر به تشکیل  269کدگذاری شد
که پس از ترکیب ،در نهایت  12مضمون فراگیر را تشکیل دادند .از مقایسه و ترکیب شاخصهای
بهدستآمده در مرحله کیفی تحقیق ،درمجموع  18شاخص برای مسئولیت اجتماعی شرکتها
شناسایی شد که در جدول زیر نشان داده است.
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این شاخصها الزامات بهکارگیری سیاستهای مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها و گروههای
ذینفع این سیاستها را نشان میدهند و مدل ساختاری تفسیری از این متغیرها ساخته میشود .در
بخشهای بعدی ،روابط میان هر جفت از این متغیرها از دیدگاه شرکتها تشکیل میشود .بعالوه،
میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل بهوسیله مدل بهدستآمده تبیین میگردد.
جدول  .1ابعاد مسئولیت اجتماعي شرکتها(متغیرهای تحقیق)

توجه به مسائل زیستمحیطی
توسعه پایدار
شهروندی اجتماعی
استراتژی سازمانی
محیط رقابتی
منابع انسانی

زنجیره تأمین
گرایشها و تمایالت مشتریان
محصول متمایز
الزامات بازار
بهبود ارزش برند
الزامات قانونی

انتظارات ذینفعان
الزامات اخالقی
الزامات فرهنگی
بهبود سازمانی و نوآوری
مسئولیت شرکت در برابر جامعه
شرکت در خیریهها و رویدادها

 ماتریس ساختاری خود تعاملي )(SSIMبرای شناسایی روابط میان متغیرها ،پرسشنامهای شامل متغیرهای تحقیق در سطر و ستون یک
جدول به برندهای برتر ایران ارسال شد و از آنها درخواست گردید که پس از مقایسه دوبهدو
متغیرها هر یک از خانههای جدول را با یکی از عالئم زیر تکمیل کنند.
 :Vچنانچه متغیر ( iسطر) به تحقق متغیر ( jستون) کمک میکند (تأثیر دارد)
 :Aچنانچه متغیر ( jستون) به تحقق متغیر ( iسطر) کمک میکند (تأثیر دارد)
 :Xچنانچه متغیر ( iسطر) و متغیر ( jستون) هر دو به تحقق هم کمک میکنند (تأثیر متقابل دارند)
 :Oچنانچه متغیر ( iسطر) و متغیر ( jستون) باهم ارتباطی ندارند.
کلیه اطالعات جمعآوری شده از شرکتکنندگان در قالب یک ماتریس در میآید که در شکل زیر
نشان داده شده است:
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 ماتریس دسترسي اولیهدر این مرحله ،ماتریس خودتعاملی ساختاری با جایگذاری یکی از حروف انگلیسی با اعداد صفر و
یک طبق قوانین زیر به ماتریسی تبدیل میشود که ماتریس دسترسی اولیه نام دارد.
اگر تقاطع معیارهای )(i,jدر  SSIMبرابر  Vباشد ،در ماتریس دسترسی سلول ) (i,jبرابر  1بوده و
سلول ) (j,iصفر میشود.
اگر تقاطع معیارهای ) (i,jدر SSIMبرابر Aباشد ،در ماتریس دسترسی همسلول ) (i,jبرابر صفر
و سلول ) (j,iبرابر  1میشوند.
اگر تقاطع معیارهای )(i,jدر SSIMبرابر Xباشد ،در ماتریس دسترسی همسلول ) (i,jو همسلول
)(j,iبرابر  1میشوند.
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اگر تقاطع ) (i,jدر SSIMبرابر  Oباشد ،در ماتریس دسترسی همسلول ) (i,jو همسلول)(j,i

برابر صفر میشوند .بعالوه در تمامی خانههایی که در آن  ،i=jعدد  1قرار میگیرد.
 سازگار کردن ماتریس دستیابيپسازاینکه ماتریس اولیه دستیابی به دست آمد ،باید سازگاری درونی آن برقرار شود .سازگاری
یعنی آنکه اگر متغیر  1منجر به متغیر  2شود و متغیر  2منجر به متغیر  3شود ،باید متغیر  1نیز
منجر به متغیر  3شود .برای این منظور از هر دو روش استفاده از نظرات خبرگان و روش دستی
سازگار سازی استفاده شد و این کار تا جایی تکرار گردید که حالت پایدار زیر برقرار شود.

𝐾 ≫ 1؛) (𝑀𝑘 = 𝑀𝑘+1
ماتریس دسترسی نهایی در جدول  2نشان داده شده است .عناصر صفری که در فرایند سازگار
سازی به  1تبدیلشدهاند بهصورت * 1در جدول نشان دادهشدهاند:
جدول .2ماتریس دسترسي نهایي
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در این جدول ،قدرت وابستگی و نفوذ هر متغیر نیز نمایش داده شده است .قدرت نفوذ هر متغیر
نشان میدهد که آن متغیر به چه تعداد متغیر دیگر (شامل خود متغیر اصلی) منجر میشود و قدرت
وابستگی هر متغیر نیز نشان میدهد که از چه تعداد متغیر (شامل خود متغیر) تأثیر میپذیرد .این
دو مفهوم در تحلیلهای بعدی مورداستفاده واقع میشوند.
 سطحبندی معیارهادر این مرحله مجموعه دریافتی و نیز مجموعه مقدم برای هر یک از متغیرها از روی ماتریس
دریافتی نهایی استخراج میشود .مجموعه دریافتی برای یک متغیر خاص عبارت است از خود آن
متغیر به انضمام سایر متغیرهایی که در به وجود آمدن آن نقش داشتهاند .مجموعه مقدم برای هر
متغیر شامل خود آن متغیر است به انضمام سایر متغیرهایی که در ایجاد آنها نقش داشته است .به
دنبال آن میتوان اشتراک این دو مجموعه را برای هر یک از متغیرها به دست آورد .متغیرهایی
که مجموعه مشترک آن با مجموعه دریافتی یکی است ،در سلسلهمراتب  ISMبهعنوان متغیر
سطح باال محسوب میشوند ،بطوریکه این متغیرها در ایجاد هیچ متغیر دیگری مؤثر نمیباشند.
پس از شناسایی متغیر باالترین سطح ،آن متغیر از فهرست سایر متغیرها کنار گذاشته میشود .این
تکرارها تا زمانی که سطح همه متغیرها مشخص شود ،ادامه پیدا میکند .نتیجه نهایی این
سطحبندیها شامل تکرارهای  1تا  5در جدول  3ارائه شده است.
 ترسیم مدل ساختاری تفسیریبا توجه به سطحبندیهای صورت گرفته ،مدل اولیه ساخت برند اجتماعی بر اساس نظر خبرگان و
متخصصین بهصورت زیر ترسیمشده است .روابط میان متغیرها در هر سطح نشاندهنده آن است
که این متغیرها با یکدیگر به تحقق متغیرهای بعدی مدل کمک میکنند .همانطور که از مدل
نیز مشخص است متغیرهای بهبود سازمان و نوآوری ،بهبود ارزش برند و توسعه پایدار در اولین
سطح مدل قرار میگیرند و بهعنوان نتایج حاصل از برندسازی اجتماعی بهحساب میآیند .سایر
متغیرها در سطوح میانی مدل ،تحقق این اهداف را تسهیل کرده و  5متغیر شامل محیط رقابتی،
الزامات قانونی ،انتظارات ذینفعان ،الزامات اخالقی و الزامات فرهنگی در سطح آخر بهعنوان اولین
الزامات ،اغلب از خارج از شرکت واردشده و شرکت را به اجرای سیاستهای مسئولیت اجتماعی
تحریک میکنند.
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جدول .3سطح بندی متغیرها

شکل .3مدل ساختاری تفسیری ساخت برند اجتماعي
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 تجزیهوتحلیلMICMACدر تجزیهوتحلیل  MICMACمتغیرها برحسب قدرت هدایت 17و وابستگی 18به چهار دسته تقسیم
میشوند (شکل  .)4دسته اول شامل متغیرهای «خودمختار »19است که دارای قدرت هدایت و
وابستگی ضعیف میباشند .متغیرهایی که در این دسته قرار میگیرند ،تقریباً بهصورت جدا از کل
سیستم عمل میکنند .این متغیرها اثر چندانی روی سایر متغیرها ندارند .در تحقیق حاضر هیچیک
از متغیرها در این دسته قرار نگرفتهاند و این بیانگر ارتباط قوی متغیرها با همدیگر در مدل
بهدستآمده میباشد .متغیرهای «وابسته »20دومین دسته هستند که دارای قدرت هدایت کم ولی
وابستگی شدید میباشند .عمدتاً عوامل دیگری در ایجاد این متغیرها دخالت دارند و خود آنها
کمتر میتوانند زمینهساز متغیرهای دیگر شوند.
دسته سوم شامل آن دسته از «متغیرهای پیوندی »21است که از نیروی محرک قوی و همچنین
نیروی وابسته قدرتمندی برخوردارند .این متغیرها در حقیقت عواملی هستند که بیثبات میباشند.
به این معنا که انجام هرگونه اقدامی در مورد این عوامل عالوه بر اینکه مستقیماً بر سایر موانع اثر
میگذارد ،میتواند در قالب بازخورد از سایر عوامل بر خود عامل نیز اثرگذار باشد .دسته چهارم
متغیرهای «نفوذ »22هستند که نیروی محرک قوی دارند اما نیروی وابسته آنها ضعیف است.
این شاخصها بر شاخصهای دیگر نفوذ قابلتوجهی دارند.

شکل .4خوشه بندی متغیرها با استفاده از روش MICMAC
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بررسي دیدگاه مصرفکنندگان
ازآنجاییکه موفقیت اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتها مستلزم آگاهی ،درک و پذیرش آن توسط
مصرفکنندگان است بنابراین الزم بود تا این ابعاد از دید مصرفکنندگان نیز مورد تائید قرار بگیرد
و روابط درون مدل آنجایی که به آنها مربوط میشد تائید یا رد شود.
بر این اساس با استفاده از پرسشنامه تهیهشده ،روابط میان متغیرها در بخشهایی که حاوی
تعامالتی میان شرکتها بهعنوان مجری مسئولیت اجتماعی و مصرفکننده بهعنوان پذیرنده آن
بود مورد سؤال قرار گرفت .در این پرسشنامه پاسخدهندگان میبایستی میزان تأثیرگذاری عوامل
را با استفاده از طیف لیکرت در قالب یکی از گزینهها از کامالً مخالف تا کامالً موافق تعیین
میکردند .برای ورود این طیف به نرمافزار  SPSSکامالً مخالف با ارزش  1و کامالً موافق با ارزش
 5ارزشگذاری شدند و سپس با استفاده از آزمون دوجملهای ،سؤاالت موردبررسی قرار گرفتند .با
توجه به نتایج تحلیلهای آماری صورت گرفته بر سؤالهای پرسشنامه که درصدد بررسی تأثیر یا
عدم تأثیر متغیرهایی بودند که بهنوعی با مصرفکننده ارتباط داشتند ،مشخص گردید که تنها در
 2مورد ارتباط میان متغیرهایی که در مدل اولیه بهدستآمده بود میبایستی تعدیل گردند و در سایر
موارد مدل دستنخورده باقی خواهد ماند .با این توضیحات مدل تعدیلشده و نهایی تحقیق به
شکل زیر ارائه میشود:

شکل .5مدل نهایي تحقیق

فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال یازدهم ،شماره  ،43پاییز 1395

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،بر آن بودیم تا از مسئولیت اجتماعی در جهت ساخت برند متفاوتی برای شرکتها
بهره گیریم که نام آن را برند اجتماعی گذاشتیم .بدین منظور ،اجزای اصلی مسئولیت اجتماعی
شرکتها را در صنعت کاالهای تند مصرف شناسایی کردیم .نتایج تحقیق نشان میدهد که عالوه
بر ذینفعانی نظیر محیطزیست ،کارمندان ،دولت ،سازمانهای غیرانتفاعی ،سهامداران که در
پژوهشهای کارول ( ،)1999اوگریزک ( )2002و توروگسا ( )2013به آنها اشاره شده بود الزامهای
دیگری نظیر محیط رقابتی ،الزامات بازار ،تالش برای ایجاد تمایز در محصول ،دستیابی به توسعه
پایدار ،بهبود ارزش برند رقبا ،اعضای کانال بازاریابی ،بازار و شرکای تجاری نیز هستند که شرکت
در قبال آنها مسئول بوده و باید در تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی خود آنها را مدنظر قرار
دهد .در حقیقت ،موفقیت فعالیتهای بازاریابی شرکتها در این امر مستلزم برقراری توازن در
تأمین خواسته این گروههاست .همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد شرکتها با ساخت برند مسئول
نهتنها میتوانند به افزایش ارزش برند دست پیدا کنند بلکه از منافعی نظیر بهبود سازمانی ،افزایش
نوآوری و توسعه پایدار نیز بهرهمند میشوند .در پژوهش جزئی ،براتی و پارسامهر ( )1393نیز تأثیر
مسئولیت اجتماعی بر طنین برند سازمان مورد تائید قرارگرفته است که در این میان مسئولیتهای
اخالقی ،قانونی و اقتصادی به ترتیب بیشترین تأثیر را داشتهاند.
مدل ساختاری تفسیری ارائهشده در این تحقیق نشان میدهد که چنانچه شرکتهای تولیدکننده
کاالهای تند مصرف بخواهند فعالیتهای برندسازی خود را با استفاده از  CSRانجام دهند چه
اجزایی را باید در نظر بگیرند و اهمیت و اولویت هر یک از این اجزا چگونه است .همانطور که در
مدل نیز مشخصشده است ،ذینفعان شرکت از میزان اثرگذاری یکسانی در فرایند برندسازی
مسئوالنه برخوردار نیستند .منابع انسانی فعال در شرکت و زنجیره تأمین نخستین ذینفعانی هستند
که مطرح میشوند و شرکتها میتوانند از طریق تأمین نیازهای این گروه از ذینفعان بر سایر
ذینفعان در سطوح بعدی تأثیر گذاشته و فرایند ساخت برند اجتماعی را تسهیل نمایند .بعالوه قرار
گرفتن ابعاد محیط رقابتی ،الزامات قانونی ،انتظارات ذینفعان ،الزامات اخالقی و الزامات فرهنگی
در منطقه نفوذ تحلیل  MICMACنشان میدهد که این ابعاد همانند سنگ بنای سیستم عمل
میکنند و منشأ تغییرات بنیادین در سیستم هستند .لذا برای دستیابی به اهداف نهایی برندسازی
اجتماعی ،ابتدا این ابعاد باید مورد بررسی قرار گیرد .ازآنجاییکه این ابعاد دارای قدرت هدایت زیاد
و میزان وابستگی کم هستند؛ بنابراین همانند موتور محرکه سیستم بوده و میتوانند آغازگر تحوالت
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با اهمیت باشند .این عوامل بیشتر خارج از اختیار سازمان بوده و بهصورت متغیر خارجی بر سیستم
تأثیرگذارند .این ابعاد پس از تأثیرگذاری بر نیروی انسانی و زنجیره تأمین وارد سازمان شده و آن
را تحت تأثیر قرار میدهد.
ازآنجاییکه موفقیت شرکتها در بهرهبرداری از منافع مسئولیت اجتماعی کامالً به ادراک مشتریان
از این فعالیتها وابسته است ،بنابراین پیشنهاد میشود که شرکتها قبل از سرمایهگذاری در این
موضوع ،پس از پژوهش و توسعه و طراحی فرایندهای بهکارگیری آن ،بازخورد آن را از بازار و
مشتریان واقعی دریافت کرده و راهبردهای خود را بر اساس عواملی طراحی کنند که در نظر
مصرفکنندگان با اهمیت بوده و بر رفتار خرید آنها و وفاداری به برند تأثیرگذار است .نتایج تحقیق
نشان میدهد که مشارکت شرکت در خیریهها و رویدادها و انجام رفتارهای اجتماعی مهمترین
عواملی هستند که مصرفکنندگان را ترغیب میکنند تا در این مسیر شرکت را یاری رسانند .نتایج
تست مدل از منظر مصرفکنندگان نشان داد که توجه شرکت به مسائل زیستمحیطی تأثیر
مستقیمی بر شکلگیری و یا تعدیل تمایالت آنها ندارد و بنابراین به شرکتها پیشنهاد میشود از
این سیاستها در جهت متمایز نمودن محصول خود استفاده کنند و با کمک رفتارهای شهروندی
سازمانی و تغییر در سیاستهای خود بهطور غیرمستقیم بر نگرش مصرفکنندگان تأثیر بگذارند.
بهعنوانمثال سرمایهگذاری شرکت در تولید محصوالت دوستدار محیطزیست ،استفاده از
بستهبندیهای منطبق با استانداردهای زیستمحیطی تالش برای فرهنگسازی از طریق
رسانههای عمومی ،مدیریت ضایعات و  ...ازجمله فعالیتهایی است که میتواند در ایجاد اهمیت
در نگاه مصرفکنندگان مؤثر واقع شود.
همچنین ازنظر مصرفکنندگان حضور شرکت در خیریهها و رویدادهای اجتماعی نمیتواند شرکت
را ترغیب کند تا به تولید محصول متمایزی دست بزند .در مقابل ،متغیر مسئولیت در برابر جامعه
شرکتها را برای تولید محصول جدید ترغیب میکند .الزامات بازار نیز آنها را به تمایز محصول
هدایت کرده و درنهایت توجه به مسائل زیستمحیطی سبب میشود تا شرکت موردنظر تغییراتی
را در محصول تولیدی خود بدهد.
به محققین آتی پیشنهاد میشود تا عالوه بر تالش در جهت شناسایی ابعاد بیشتر مسئولیت اجتماعی
شرکتها در حوزه بازاریابی ،با استفاده از سایر روشهای کیفی مدلی برای تأثیرگذاری مسئولیت
اجتماعی در برندسازی ارائه کنند که با مقایسه و تعدیل مدل ارائه شده در این تحقیق بتوان به یک
مدل جامعتر دست پیدا کرد .همچنین پیشنهاد میگردد که در تحقیقات آتی روابط میان متغیرهای
مدل از دید سایر ذینفعان نظیر نیروی کار ،اعضای زنجیره تأمین و  ...نیز بررسی شود.
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ازآنجاییکه موفقیت اجرای مسئولیت اجتماعی مستلزم ارزیابی مستمر این فعالیتها است ،بنابراین
پیشنهاد میشود تا چارچوبی برای ارزیابی اجرای سیاستهای مسئولیت اجتماعی در برندسازی
شرکتها ارائه گردد.
حجم گسترده مقاالت برای بررسی در مرحله فراترکیب و اتخاذ معیارهای شمول مناسب برای
انتخاب بهترین مقاالت و هدایت مصاحبه با متخصصان شرکتهای تولیدکننده کاالهای تند
مصرف بهمنظور استخراج رویهها و سیاستهای بکار گرفته در این راستا با توجه به اینکه اغلب
سیاستهای مسئولیت اجتماعی بهعنوان فعالیتی جانبی و بدون راهبردهای مشخص صورت گرفته
بود ،ازجمله مهمترین محدودیتهای پژوهش هستند که به سایر محققین پیشنهاد میشود با اتخاذ
روشهای پژوهش متفاوت در پژوهشهای آتی این تأثیرها را کمرنگتر کرده و نتایج پژوهشهای
آینده را بهبود بخشند.
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