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 -5استادیار مدیریت بازاریابی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران
 -0دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران

چکيده
امروزه مسئولیت اجتماعی شررکت برراي اکثرر سرازمانهرا و مدیرانشران موضروعی مهرم بره شرمار مریرود .مسرئولیت
اجتماعی شرکتها مسألهاي حیاتی است و پیامدهایی استراتژیک را براي شرکتها در تمام صنایع به همراه دارد .یکری از
ارزشمندترین داراییهاي هر شرکت ،نام و نشان تجاري آن شرکت است .ارزش ویژة نام و نشان تجاري ،سرمایهاي اسرت
که شرکت در سایة آن میتواند منافع زیادي را کسب کند و هرم ارزش شررکت را ح ر مریکنرد .هردا ایرن پرژوه
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویرژة برنرد آنهرا اسرت .پرژوه
پژوه

حاضرر از حیرث هردا یرک

کاربردي است و در گرداوري دادهها از روش توصی ی -پیمایشی است اده شده است .جامعرة آمراري پرژوه

را

کلیة مصراکنندگان صنایع غذایی محصوالت دشت مرغاب(یکویک) شهر بوشهر تشکیل میدهند .حجم نمونره984 ،
ن ر تخمین زده شده است که بر اساس روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدهاند .نتایج این پژوه

نشان میدهرد کره

مسئولیت اجتماعی شرکتها بر تصویر شرکت و بر ارزش ویژة برند آن تأثیر مثبت و معناداري دارد .عالوه بر این ،تصویر
شرکت بر ارزش ویژة برند تأثیر مثبت و معناداري دارد.
واژههاي کليدي :مسئولیت اجتماعی شرکتها ،مسئولیت اخالقی ،تصویر شرکت ،وفاداري به برند ،ارزش ویژة برند.

* نویسنده مسؤول

Majidesmailpour@yahoo.com
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-1-1مقدمه

تمایل به سرمایهگذاري در مسئولیت اجتماعی شرکت ها

در گذشته هدا شرکت ها این بروده کره تولیردات

یک هاینه یا محدودیت نیست ،بلکه یرک منبرع مایرت

آنها حداکثر ارزش و فایده را براي مشتریان داشته باشد.

رقررابتی اسررت(یو .)0251 ،2اسررت ادة مررؤثر از مسررئولیت

م هوم مسئولیت اجتمراعی ،تعریرف سرنتی

اجتماعی شرکت با مدیریت برند میتواند یک شررکت

شرکت کمی تغییر پیدا کرده و بُعد اقتصادي -اجتمراعی

را از رقبرراي خررود متمررایا سررازد و مایرت رقررابتی ایجرراد

به آن اضافه شده است(سن 5و همکاران .)0222 ،امروزه

کند(گریج .)0299 ،2مسئولیت اجتمراعی شررکت مری-

اما با پیدای

روابط متقابرل کسربوکرار و جامعره بری

از هرر زمران

تواند ویژگیهاي اجتماعی را برا برنرد آن ،برراي افتررا

دیگري آشکار شدهاسرت .موفقیرت در کسرب و کرار و

یک محصول یا خدمت ،ترکیب کند(راجان وارادرجان

رفاه اجتماعی به یکدیگر وابستهانرد .در نتیجره کسرب و

و منون .)5338 ،8بره عبرارت دیگرر ،اقردامات مسرئولیت

رو در دنیاي مدرن امروز

اجتماعی شرکت به طور استراتژیک با تمایا محصرول و

مواجه شده است کره بره آن مسروولیت اجتمراعی بنگراه

بیشتر با تمایا برند مرتبط است .ایرن ارتبرا

بسریار مهرم

مرریگوینررد(نعامی و همکرراران .)5932 ،یکرری از بررا

است و به خصوص در بازارهاي رقابتی کره محصروالت

ارزش ترین دارایی هاي هر شررکت نرام و نشران تجراري

متمایا هستند مشکلتر میشود(هسو.)0250 ،3

کار با یکی از چال هاي پی

آن شرکت است .هرچره ارزش نرام و نشران تجراري در

اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت برا ایجراد تمرایا

ذهن مصراکنندگان بیشتر باشد ،شرکت مری توانرد در

محصرروالت و خرردمات آن شرررکت یررک تصررویر نررام

سایة آن منافع بیشتري را از مصرراکننردگان بره دسرت

تجاري مثبت به وجرود مریآورد و از ایرن راه بره ح ر

آورد(کرباسی ور و یاردل .)5932 ،در شرایط پر رقابرت

شرهرت شرررکت کمرک مریکنررد .ایرن رویکرررد باعررث

بازارهرراي کنررونی ،کسررب جایگرراه مناسررب در ذهررن

میشود مسئولیت اجتماعی شرکت یرک عنصرر جردایی

مصررراکننررده برره گونررهاي کرره مصررراکننررده وفررادار

ناپذیر در استراتژيهاي تمایا یک شرکت و یک شکل

شرکت باشرد ،از اهمیرت بسراایی برخروردار اسرت و از

از سرررمایهگررذاري اسررتراتژیک در مقایسرره بررا تحقی ر و

جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهرن

توسعه و تبلیغات باشد(گردبرگ و فومبورن.)0222 ،52

مشررتریان مررؤثر اسررت ،ارزش ویررژة نررام و نشرران تجرراري

رقابت و مطرر شردن پدیردههرایی ماننرد

شرکت میباشد(اکر.)5335 ،0

با افاای

بازارهاي جهانی ،صنایع داخلی هر کشور به منظور براقی

هدا کلیدي شرکت براي بقاي سازمان ،رسیدن بره

ماندن در ایرن عرصره بایرد مایرتهراي رقرابتی خرود را

مایررت رقررابتی در بررازار اقتصررادي اسررت(آگیولیرا 9و

دهند .یکری از اباارهراي راهبرردي کره موجرب

همکاران .)0222 ،مکانیسم مسئولیت اجتماعی شررکت
براي ح

4

افاای

تعهد و تکررار مصررا ،افراای

ارزش اقتصرادي برراي

بقا و بهرره وري شررکتهرا و همچنرین برراي

سهامداران و گسرترش دامنرة فعالیرتهراي اقتصرادي بره

موفقیت رقابتی ضروري است(پورتر و کرامرر.)0222 ،1

فراسوي مرزهاي جغرافیایی میشود ،ارزش برنرد اسرت.
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با توجه به اهمیت ارزش ویژة برند و مسئولیت اجتمراعی

تأثیر اقدامات یک سازمان« ،ذین عان» نامیده می شروند و

بررراي شرررکتهررا ،بررسرری اینکرره مسررئولیت اجتمرراعی

ذین عانِ یرک کسرب وکرار شرامل کارکنران ،مشرتریان،

شرررکتهررا چگونرره و برره چرره نحرروي بررراي برنررد ارزش

تررأمینکننرردگان ،دولررتهررا ،گررروههرراي ذین ررع(نظیر

آفرینی میکند ،امري ضروري است(ایران زاده ،رنجبرر

گروه هاي زیست محیطی) ،رقبا ،شرکا ،جوامع ،مالکران،

و پورصاد  .)5935 ،با توجه به اهمیت مسئلة مورد نظر،

سرمایهگذاران و گروههاي اجتماعی گسرتردهترر هسرتند

هدا اصلی این پرژوه  ،بررسری مسرئولیت اجتمراعی

که عملیات کسب و کار می تواند برر آن هرا ترأثیر داشرته

شرررکتهررا و تصررویر آنهررا بررر ارزش ویررژة برنررد در

باشررد(چاترجی 9و همکرراران .)0223 ،کررارول)5335(4

محصوالت صرنایع غرذایی دشرت مرغاب(یرک ویرک)

یک مدل هرمی را کره شرامل چهرار دسرته از تعهردات

است .با توجه بره ایرن هردا ،در ادامره پرا از تشرریح

اجتماعی است و یک شرکت مسئول خواستار آن است،

ادبیرات موضررود در ای رن زمینرره ،روششناس ری پررژوه

مشرررخص کررررده اسرررت .ایرررن خررردمات عبارتنرررد از

بررسی میشود و برر اسراس یافترههراي بدسرت آمرده از

مسئولیتهاي اقتصادي ،حقوقی ،اخالقی و بشردوستانه.

نترررایج ایرررن پرررژوه  ،پیشرررنهادهایی کررراربردي ارائرره

از دیدگاه کارول( ،)5335مسئولیت اقتصادي شرامل
وظی ررة جلرررب رضررایت مصرررراکننرردگان از طریرر

میگردد.

محصوالت با ارزش براال و همچنرین ایجراد سرود کرافی
 -2ادبيات نظري پژوهش

براي سرمایهگذاران است .این بخ

 -1-2مسئوليت اجتماعي شرکتها

کسب وکار و کار آفرینی است که براي جامعره کراال و

شامل هدا اصلی

کمیسریون اروپررا مسررئولیت اجتمرراعی شرررکت را برره

خدمات تولید کرده و سود آوري دارد .براي سود آوري

عنرروان م هررومی تعری رف م ریکنررد کرره برره موجررب آن

هرچه بیشتر ،بنگاهها باید ارزش سهام را بیشتر کنند و در

شرکت ها مالحظات اجتماعی و محیطی را در تعرامالت

بازار جایگاه رقابتی قوي داشته باشند .مسئولیت حقروقی

و عملیات تجاري خود در ارتبرا برا ذین عران خرود ،بره

یرا قررانونی نیازمنرد ایرن اسرت کرره شررکتهررا قرروانین و

صورت داوطلبانه ،رعایت مری کننرد(الي .)0251 ،5ایرن

مقررررات را رعایررت کننررد در حررالی کرره برره تعهرردات

م هوم دربارة سازمان هایی است که تصرمیم دارنرد ترا از

اقتصادي خود عمل می کنند .این بخ

شرامل قروانین و

حداقل الاامات قانونی و مسئولیت هاي ناشی از توافقرات

مقررات دولتی است که کسرب و کرار ملرام بره رعایرت

جمعی عبور کنند ترا نیازهراي اجتمراعی را مرورد توجره

آنها می باشد .شررکتهرا برراي سرودآوري بایرد از ایرن

قرررار دهنررد(فیلیاوز و فیررنا .)0255 ،0در یرک تعریرف

الاامات قانونی پیروي کنند.

کلی تر ،مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان روش هرایی

مسئولیت هاي اخالقی به انواد رفتارهرا و هنجارهراي

تعریف می شود که در آن یرک کسرب وکرار بره دنبرال

اخالقی که از کسرب و کرار انتظرار مری رود آنرا دنبرال

همسررو کررردن ارزشهررا و رفتررارش بررا ارزش و رفتررار

کند ،اشاره دارد ،حتری اگرر ایرن هنجارهرا در قرانون بره

ذین عان مختلف خود است .گرروه هراي مختلرف تحرت

از هرم ،انتظرار

1 Lai
2 Filizöz & Fisne

طور مدون وجود نداشته باشد .این بخ

3 Chatterji
4 Carroll
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ذین عان از شرکتها را مشخص مریکنرد .از شررکتهرا

شررده توسررط شرررکت ،نشررأت م ریگی ررد .ایرن ای ردههررا،

انتظار می رود تا با روشهاي اخالقی عمل کنند .امروزه،

احساسات و تجربیات ،از حافظه بازیابی می شوند و یک

از آنچه در قوانین

تصررویر ذهنرری دربررارة شرررکت مررورد نظررر را تشررکیل

و مقررات نوشته شده ،به مباحث اخالقری عمرل و رفترار

مررریدهند(آیررردین و اوزر .)0221 ،تصرررویر شررررکت،

نمایند .بنابراین احتیاجات اخالقی که از شرکتها انتظار

تصویري از مجمود عقاید ،افکار و برداشرت هرا از یرک

میرود ،باعث میشود که در هرم ،باالتر از الیرة قرانونی

موقعیرررت اسرررت(بالوگال و برینبررررگ.)5332 ،4کلرررر

1

قرار گیرد.

( )5339اشاره دارد که تصویر شرکت به عنوان ادراکری

ذین عان انتظار دارند تا شرکتها بی

مسئولیت بشردوستانه شامل کمکهراي مرالی و غیرر
مررالی بررراي بهبررود جامعرره اسررت .ایررن بخرر

شررامل

از سازمان است که منعکا کننردة نروعی ترداعی اسرت
که در حافظة مشتري نق

بسته است.

فعالیتهایی از شرکت است که نشان مری دهرد شررکت
مانند یک شهروند خروب اسرت .از جملره مرواردي کره

 -3-2ارزش ويژة برند

شرکت ها می توانند در آن سهمی داشرته باشرند شررکت

مهمترررین و ارزشررمندترین تعرراریف در زمینررة ارزش

در حمایرت از هنررر ،آمرروزش و دیگررر آرمانهاسررت کرره

ویژة برند را آکر( )5935و کلرر( )5339ارائره کرردهانرد

باعث باال بردن سطح کی یت زندگی در جامعه میشود.

از سایر تعاریف در ادبیات برنرد مرورد اسرت اده

که بی

بر اساس پیشینة ادبیات ، ،منطقی به نظر می رسرد کره

قرار گرفتهاست .آکر( ،)5335ارزش ویژة برنرد را ایرن-

این چند نود مسئولیت ،براي اغلب شرکت ها از اولویت

گونه تعریف می کند :مجموعه اي از پنج گروه دارائیها

و اهمیت بیشتري نسبت به سرایر مسرئولیتهرا برخروردار

و تعهدات برند که به اسم یا سمبل برند متصل میشود و

از مررردل شررروارتا و

به ارزش یک محصول یا خدمت براي یک شرکت و یا

کارول )0229(5که شامل سه مجموعه مسئولیت قرانونی،

بررراي مصررراکننرردگان آن شرررکت ،افرراوده یررا از آن

اخالقی و اقتصادي است ،است اده شده است.

میکاهد .آکر ارزش ویژة برند را مجموعهاي از عناصرر

باشرررند .لرررذا در ایرررن پرررژوه

میداند که براي محصول ،شررکت و مصررا کننردگان
ارزش آفرینی میکند .از این عناصر می توان به نام برنرد،

 -2-2تصوير شرکت
تصویر شرکت ،ارزیرابی کلری اسرت کره در اذهران

لوگو و  ...اشراره نمرود .از دیردگاه کلرر( ،)5339ارزش

مردم نسبت به آن شرکت وجرود دارد(آیردین و اوزر،0

ویژة برند عبارت است از عکا العمل هاي مت اوتی کره

 .)0221تصویر شرکت ،عبرارت اسرت از تصرویر ذهنری

مصرا کنندگان نسبت به برند دارند.

کرره مخاطبرران دربررارة یررک شرررکت در ذهررن خررود

طبقه بنردي و پیشرنهادهاي زیرادي برراي ابعراد ارزش

دارند(سررویدین 9و همکرراران .)0222 ،تصررویر شرررکت،

ویژة برنرد وجرود دارد کره اولرین و معررواتررین آنهرا

نتیجة یک فرایند است .این فرایند از ایده ها ،احساسرات

توسط آکر(  )5335ارائه شرده اسرت .از دیردگاه آکرر،

و تجربیات مصرا کنندگان نسبت به خردمات دریافرت

ارزش ویژه از دید مصرا کننده ،شامل پنج بعد آگاهی

1 Schwartz & Carroll
2 Aydin & Ozer
3 Souiden

4 Baloglu & Brinberg
5 Keller
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از برند ،تداعی برنرد ،کی یرت درک شرده ،وفراداري بره

 -3-3-2آگاهي از برند :آکر( )5335میگوید

برند و سایر دارایی هاي مالکانة برند که مرتبط با شرکت

که آگاهی از برند را می توان توانایی مصررا کننرده در

است ،میباشد .معموالً چهار بعد اول در تجایه و تحلیل

شناسایی یا به خاطر آوردن یک برند در طبقة محصرولی

مریشرود و

مشخص تعریف کررد .مرثالً بره یراد آوردن نرام و نشران

پنجمین عامل به عنروان کانرال ارتبراطی میران شررکت و

خاصی مانند کوکاکوال .آگاهی از برند عبارت اسرت از

دیگررر عوامررل ،برره عنرروان ی رک رابطررة غیررر مسررتقیم بررا

توانایی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خراطرآوردن

مصرا کننده ،مطر میشود .کلر( )5339یکی از اولین

اینکه یرک برنرد عضروي از یرک طبقرة کراالیی خراص

کسررانی اسررت کرره دربررارة ارزش ویررژة برنررد از دیررد

است .آگاهی از برنرد ،همرراه برا ترداعی زیراد برنرد ،بره

مصرا کننده و با تأکید بر ابعاد ادراکی آن فرضیههرایی

ایجرراد یررک تصررویر مشررخص از برنررد مرریانجامد(سررید

ارزش ویژة برند ،نظر مصرراکننرده فرر

ارائه کرده است.کلر فر
به دان

میکند که ارزش ویژة برنرد

برند و برر مبنراي مقایسرة آن برا یرک محصرول

مشابه بستگی دارد.

جوادین و شما.)5982 ،
 -4-3-2تههداعي برنههد :تررداعی برنررد ،هررر چیررا
مرتبط با برنرد در ذهرن اسرت(آکر )5335 ،و مری توانرد

 -1-3-2وفاداري بهه برنهد :وفراداري بره برنرد

شررامل ذهنیررت مصررراکننررده ،ویژگرریهرراي محصررول،

موقعیتی است که نشان می دهد چقدر احتمال دارد یرک

موارد مصرا ،تداعی هاي مربو به سازمان ،شخصریت

مشتري به برند دیگر روي آورد ،بره خصروص هنگرامی

برند و سرمبل هرا باشرد(کلر .)5339 ،بره عقیردة گیرل 0و

که آن برند تغییرري در قیمرت یرا سرایر جنبرههراي کراال

همکرراران ( ،)0222تررداعی ،ی رک ارزش و احسرراس در

ایجاد می کند(سید جوادین و شرما .)5982 ،وفراداري

مورد برندها ایجاد مریکنرد کره آنهرا را از سرایر برنردها

به برند را میتوان به عنوان میاانی که مشرتري نسربت بره

متمایا میکند .مصراکننده از محصولی که خریرداري

یک برند نگرش مثبت دارد ،میراان پایبنردي او بره برنرد

کرده یا در خرانوادة خرود مصررا مری کنرد ،نشرانی در

مابور و قصد ادامة خرید در آینده تعریف کررد(کیم 5و

حافظه ذخیره می نماید که الااماً اسم آن محصول نیسرت

همکاران.)0229 ،

و شامل شکل بسته بندي ،طراحی یا عکاهاي خراص و

-2-3-2کيفيههت درک شههده :آکررر()5335

یا هر چیا دیگر که میتواند در ذهن انسان تداعی شرود،

کی یررت درک شررده را برره صررورت درک مشررتري از

میباشد .آگاهی مصرراکننرده نسربت بره یرک برنرد و

کی یت کلی محصول و یرا خردمت ،برا توجره بره هردا

ارتبا با یک تداعی گرر قروي مثبرت ،برراي برنرد یرک

مورد نظررش در مقایسره برا گاینره هراي دیگرر ،تعریرف

مایت محسوب میشود.

میکند .کی یت ادراک شده به معنی داوري و قضراوتی
است که مصراکننده با توجه به انتظارات خود ،نسربت
به ارجحیت و مایت یک محصول دارد(سید جروادین و
شما.)5982 ،

1 Kim

2 Gil et al
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 -4-2پيشينة تجربي پژوهش

باشد .به نظر میرسد کره مصررا کننردگان امرروزي برا

 -1-4-2مسئوليت اجتماعي شرکتها و تصوير

توجه به افراای

شرکت

زیست محیطی و اخالقی ،به دنبال شررکتهرایی هسرتند

نگرانریهراي جامعره نسربت بره مسرائل

تصویر مسئولیت اجتماعی شررکت در جامعره ،مری-

که اقدامات مسرئولیت اجتمراعی شررکت را در سرازمان

تواند اثر مثبتی بر تصویر شررکت و تصرویر برنرد داشرته

خود پیاده میکنند(بلوباک و اسرکاندلیوس .)0259 ،9برا

باشد .یک شرکت متعهرد بره توسرعة اقتصرادي ،رعایرت

توجه به پیشینة ذکر شده ،فرضیة اول پژوه

بدین نحرو

اصررول اخالقرری در سررازمان ،حمایررت از کارمنرردان و

نگاشته میشود:

خانوادههاي آنان ،حمایرت از گرروه هراي غیرانت راعی و
تأمین نیازهاي جامعه ،تصویري به مراتب بهتر نسربت بره

فرضيه :1مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مستقیم و
مثبتی برتصویر شرکت دارد.

سررایر شرررکتهررا در اذهرران جامعرره دارد(پومیرنررو و
جانسررون .)0223 ،5یکرری از ابعرراد مسررئولیت اجتمرراعی
شرکت ،پیادهسازي اصول اخالقری اسرت .سرازمانی کره

 -2-4-2تصوير شرکت و ارزش ويژة برند
نق

تصویر شرکت در ایجاد ارزش ویرژة برنرد ،در

در قبال مشتریان و کارکنان تعهد اخالقری داشرته باشرد،

بازاریابی صنعتی بی

تصررویر مثبررتتررري از خررود در جامعرره ایجرراد مریکنررد.

قرررار گرفترره اسررت .مررودامبی و دیگررران )5332( 4نشرران

مسئولیت اجتماعی شرکت ،میتوانرد جرذابیت تصرویر،

دادند که تصویر شرکت در بازارهاي صنعتی ،یک پی

عملکرد را بهبود بخشد و بر همرة فعالیرتهراي شررکت

نیاز مهرم برراي ایجراد ارزش ویرژة برنرد اسرت .تصرویر

از بازاریابی مصررفی مرورد توجره

مررؤثر باشررد(آرندت و بریتیررل .)0252 ،0متعهررد بررودن

خوب شرکت ،به مصراکنندگان یا خریداران صرنعتی

شرکت نسبت به مسئولیت اجتماعی ،بر ارزیابی مشتریان

قابلیت اعتماد و اعتبار میدهرد کره بره دنبرال آن ادراک

از تصررویر شرررکت ،اثررر خواهررد گذاشررت(پومیرنو و

مشتري از کی یت برند افاای

مییابد .تصرویر شررکت،

جانسون .)0223 ،وظی هدوست و همکاران ( )5939در

عاملی کلیدي در ایجاد ترداعی ذهنری مناسرب در ذهرن

پژوهشرری برره بررس ری تررأثیر مسررئولیتپررذیري اجتمرراعی

خریداران صنعتی است(مک کیوستون .)0224 ،1مطالعة

سازمان بر تصویر شرکت و رضایت و وفاداري مشتریان

کیم و هیون )0255(2با عنوان مدلی برراي بررسری ترأثیر

در صررنعت بانکررداري پرداختنررد .آنهررا نشرران دادنررد کرره

آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت برر ارزش ویرژة برنرد

مسئولیت اجتماعی شرکت برر کی یرت خردمات ادراک

در بخ

نررم افرااري فنراوري اطالعرات نشران داد کره

شده و رضایت ،ترأثیر مثبرت و مسرتقیمی دارد .همچنرین

تصویر شرکت با تأثیر مثبت و معنادار بر کی یرت ادراک

نتایج حاکی از وجود تأثیر مثبرت رضرایت برر وفراداري

شده ،نقشی کلیدي در فرایند ایجاد ارزش ویژة برند ای ا

آنها

میکند .مطالعهاي که توسط رفیعری و همکراران()5935

نشرران داد کرره انجررام فعالی رتهرراي مسررئولیت اجتمرراعی

با هدا بررسی تأثیر عوامل آمیختة بازاریرابی و تصرویر

رفتاري و نگرشی مشتریان بانک بود .نتایج پژوه

شرکت میتواند اثري مثبرت برر تصرویر شررکت داشرته

1 Pomering & Johnson
2 Arendt & Brettel

3 Blomback & Scandelius
4 Mudambi
5 McQuiston
6 Kim & Hyun
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نرررم افررااري

ارزش ویژة برند نیا شناسایی شده اسرت .مطالعرهاي کره

شرررکت ،بررر ارزش ویررژة برنررد در بخ ر

صنعت فناوري اطالعات صورت گرفرت ،نشران داد کره

توسط سعیدنیا و سوهانی( )5930با هردا بررسری ترأثیر

تصویر شرکت ،به عنوان متغیر میرانجی ،مهمتررین نقر

تبلیغات بر مسئولیت اجتماعی شهرت و ارزش ویژة برند

را در فراینررد ایجرراد ارزش ویررژة برنررد ای ررا مرریکنررد و

شرکت در بانک صادرات ایران صورت گرفرت ،نشران

خدمات پا از فرروش ،قیمرت و ترفیرع بره واسرطة ایرن

داد کرره ادراک مشررتریان در خصررروص فعالیررتهررراي

متغیر بر ابعاد ارزش ویژة برند ترأثیر دارد و از برین ابعراد

مسئولیت اجتمراعی در بانرک صرادرات ترأثیر مثبتری برر

ارزش ویژة برند ،کی یت ادراک شده و وفاداري به برند

رضایت مشتري داشته و رضایت مشتري نیا ترأثیر مثبتری

بر ارزش ویژة برند تأثیر معنادار و مثبت اعمال مری کنرد.

بر شهرت بانک و ارزش ویژة برند بانک صادرات دارد.

بردین

امررا اثررر تبلیغررات مسررئولیت اجتمرراعی بررر شررهرت بانررک

با توجه به پیشینة ذکر شرده ،فرضریة دوم پرژوه

صادرات و ارزش ویژة برند تأیید نشد .با توجه به پیشرینة

نحو نگاشته میشود.
فرضيه  :2یک تصویر ذهنی خروب از شررکت ،برر

ذکررر شررده ،فرض ریة سرروم پررژوه

برردین نحررو نگاشررته

میشود.

ارزش ویژة برند اثر مثبت میگذارد.

فرضيه  :3مسئولیت اجتماعی شررکتهرا برر ارزش
 -3-4-2مسئوليت اجتماعي شرکت و ارزش

ویژة برند تأثیري مستقیم و معنادار دارد.

ويژة برند
5

مطالعررهاي کرره توسررط الیرری و همکرراران ()0251

-5-2مدل مفهومي پژوهش

انجام شد ،نشان داد که فعالیتهرا و شرهرت شررکت بره

با مشخص شدن متغیرهاي اساسی موضرود پرژوه

طور مؤثري بر ارزش ویژة برند صنعتی و عملکررد برنرد

و برقراري ارتبا بین آنها از طری پشتوانة پیشینة نظرري

تأثیر میگرذارد .در مطالعرة الیری و همکراران  ،ارزش

و تجربی ،مدل و چارچوب م هومی این پژوه

تدوین

ویژة برند شامل وفاداري به برند ،کی یرت ادارک شرده،

شد .در مدل م هرومی ایرن پرژوه  ،ابعراد ارزش ویرژة

آگاهی از برند ،ترداعی برنرد و رضرایت از برنرد اسرت.

برند از مدل آکر( )5335استخراج شده اسرت کره ابعراد

مطالعهاي کره توسرط تران )0254( 0برا هردا تجایره و

آن ،کی یت ادارک شده ،آگاهی از برند ،ترداعی ذهنری

تحلیل ارتبا میان مسئولیت اجتماعی شرکت ،رهبري و

و وفاداري به برنرد را شرامل مریشرود و مردل مسرئولیت

ارزش ویررژة برنررد در بیمارسررتانی در ویتنررام صررورت

اجتماعی شرکتهرا از مردل شروارتا وکرارول)0229( 9

گرفت ،نشان داد که رهبري تعاملی با مسئولیت قانونی و

استخراج شده است که شامل ابعاد اخالقری ،اقتصرادي و

اقتصررادي شرررکت در ارتبررا اسررت و از سرروي دیگررر،

قانونی مسئولیت اجتماعی شرکتها میباشد .چارچوب

رهبري تحولگرا مسرئولیت اخالقری شررکت را تقویرت

م هومی این پژوه

در شکل ( )5ارائه شده است.

می کند ،که به طور مثبت ارزش ویژة برند را تحت تأثیر
قرار میدهد .ارتبرا مسرتقیم برین رهبرري تحرولگررا و

1 Lai
2 Tuan

3 Schwartz & Carroll
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شکل :1مدل و چارچوب مفهومي پژوهش

 -3روششناسي پژوهش
پررژوه

اباار گرداوري دادهها در این پژوه  ،پرسشرنامه از

حاضررر ،از نظررر هرردا،کاربردي و از نظررر

نود پاسخ بسته است .با است اده از بررسی ادبیرات نظرري

نحوة گرردآوري داده هرا ،توصری ی-پیمایشری و از نرود

و تجربی پژوه  ،پرسشنامهاي مشرتمل برر  02سروال از

همبستگی است .جامعة آماري این پژوه  ،دربردارنردة

نرررود مقیررراس  1گاینرررهاي درجرررهبنررردي لیکررررت(از

کلیررة مصررراکننرردگان محصرروالت غررذایی دشررت

کررامالًموافقم تررا کررامالً مخررال م) طراحرری شررد .روایرری

مرغاب(برنررد یررکویررک) در شررهر بوشررهر اسررت .از

پرسشنامة پژوه

به دو طری روایی محتواي صروري و

آنجررایی کرره اطالعررات کرراملی در مررورد تعررداد دقیرر

روایی سازه مرورد بررسری قررار گرفرت .برراي سرنج

مصرا کنندگان در دسترس نیست و همرة افرراد جامعره

روایرری محتررواي صرروري ،پرسشررنامة طراح ری شررده ،در

مرریتواننررد مصررراکننرردگان ایررن محصررول باشررند،

اختیار تعدادي از اساتید و صاحبنظران حوزة مردیریت

نامحدود در نظر گرفته شده است.

و همچنین تعدادي از مصراکنندگان شهر بوشهر قررار

حجم نمونةآماري مناسب براي پژوه  ،براساس فرمول

گرفررت و از آنهررا خواسررته شررد تررا در خصرروص روایرری

نمونررهگی رري کرروکران از جامعررة نامحرردود و در سررطح

پرسشنامه اظهار نظر کنند .پا از جمرعآوري نظررات و

اطمینان  ،%31نسبت تواف  %12و خطاي نمونهگیري ،%1

دیدگاههاي آنهرا ،تغییراتری در پرسشرنامة طراحری شرده

تعررداد  984ن ررر محاسرربه شررد .برره علررت بررارگ بررودن

انجررام شررد .برره منظررورگرداوري دادههررا ،پرسشررنامة

جامعرررةآمررراري و عررردم امکررران تررردوین چرررارچوب

پژوه  ،بین 422ن ر از مصراکنندگان شهر بوشهر در

از روش نمونهگیرري غیرر

فروشگاههراي رفراه ،اتکرا و افر کروروش کره خریردار

جامعةآماري پژوه

جامعةآماري ،در این پژوه

تصادفی و نمونهگیري در دسترس است اده شدهاست.

محصررروالت شررررکت غرررذایی دشرررت مرغاب(برنرررد
یکویک) بودند ،توزیرع و جمرعآوري شرد .تعرداد 51

تأثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژة برند 82 /

پرسشنامه ناقص تکمیلشده بود که کنار گذاشرته شرد و

آل ررايکرونبرراا بررراي کررل پرسشررنامه  2/824اسررت.

در نهایت تعداد  981پرسشنامه مورد است اده و تجایره و

همچنین ضرریب آل رايکرونبراا برهدسرت آمرده برراي

تحلیل قرار گرفت.
بررراي سررنج

تمامی متغیرهاي پرژوه

بیشرتر از  2/2اسرت کره نشران

روایرری سرازه نیررا ،از آزمررون تحلیررل

میدهد گویههاي پرسشنامه توانستهاند متغیر مورد نظر را

عاملی تأییدي است اده شده است .نتایج حاصرل از تأییرد

به خوبی تبیین کنند .دادههاي جدول( )5نشان میدهنرد

عاملی گویههاي هر متغیر نشان داد که بار عاملی تمرامی

که اباار گرداوري دادهها(پرسشنامه) از پایرایی مطلروبی

گویههاي پرسشنامه از  2/2بارگتر است و لذا پرسشرنامة

برخوردار است .جدول شرمارة( )5مقردار محاسربه شردة

پژوه

از روایی الزم برخروردار اسرت .برراي سرنج

پایررایی ابررراار گررررداوري دادههرررا یعنرری پرسشرررنامه از

ضریب آل اي کرونباا را براي متغیرهاي پژوه

نشران

میدهد.

ضررریبآل ررايکرونبرراا اسررت اده شرردهاسررت .ضررریب

جدول :1ضريب آلفايکرونباخ محاسبه شده براي متغيرهاي پژوهش
متغير پژوهش

تعداد
سئواالت

ضريب

منبع استخراج گويههاي متغير پژوهش

آلفايکرونباخ

مسئولیت اخالقی

9

ساالمون اوالجید)0254( 5

29234

مسئولیت قانونی

9

ساالمون اوالجید ()0254

29822

مسئولیت اقتصادي

9

ساالمون اوالجید ()0254

29842

تصویر شرکت

9

آیدین و اوذر)0221( 0

29839

کی یت ادراک شده

9

9

آکر( ،)5335یو و همکاران ( ،)0222پاپو و
همکاران)0222( 4

29202

آگاهی از برند

9

آکر( ،)5335سید جوادین و شما()5982

29814

تداعی ذهنی

9

آکر( ،)5335پاپو و همکاران ()0222

29822

وفاداري به برند

1

پاپو و همکاران ( ،)0222یاسین و همکاران
()0222

1

29812

1 Solomon Olajide
2 Aydin & Ozer
3 Yoo et al
4 Pappu et al
5 Yasin et al
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همانطور که در جدول شرمارة ( )5دیرده مریشرود،

 -4يافتههاي پژوهش

ضررریب آل ررايکرونبرراا محاسرربه شررده بررراي تمررامی

بررراي تحلیررل دادههرراي متغیرهرراي جمعیررتشررناختی

بی

از  2/2است .بنرابراین پرسشرنامة

پژوه  ،از آمار توصی ی است اده شد .جدول شمارة()0

طراحی شردة پرژوه

از پایرایی الزم برخروردار اسرت.

مری باشرد

متغیرهاي پژوه

مدل م هومی و فرضیههراي پرژوه

نیرا از روش مردل

معادالت ساختاري ،به کمک نررم افراار آمروس ،مرورد

مربو به متغیرهاي جمعیت شناختی پرژوه

که از طریر گررداوري  981پرسشرنامه مرورد تجایره و
تحلیل قرار گرفته است.

آزمون قرار گرفتند.
جدول .2ويژگيهاي جمعيتشناختي پاسخگويان
نام متغير جمعيتشناختي
جنسيت

تحصيالت

سطوح

درصد فراواني

مرد

%94/8

زن

%24/0

دیپلم و پایینتر

%95/2

فو دیپلم

%00/8

کارشناسی

%99/4

کارشناسی ارشد و باالتر

سن

 58تا  01سال

%02

 02تا  91سال

%02/0

 91تا  41سال

%42

باالتر از  41سال

مدل م هومی و فرضریههراي پرژوه

%55/5

%2/8

از روش مردل

جائی مورد آزمون و بررسی قرار دهد .اجرراي آزمرون

معادالت ساختاري به کمرک نررم افراار آمروس ،مرورد

مدل معادالت ساختاري ،نشان میدهرد کره برین عناصرر

آزمون قرار گرفتند .مدلسازي معرادالت سراختاري بره

الیههاي مختلف مدل م هومی پرژوه  ،رابطرة مثبرت و

پژوهشگر کمک مریکنرد ترا الگروي نظرري را کره از

معنرراداري وجررود دارد .شررکل ( )0نتررایج نهررایی اجررراي

اجااي مختلف و متنوعی تشکیل شده ،بره طرور کلری و

آزمون مدل معادالت ساختاري را نشان میدهد.

تأثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژة برند 83 /

./242
)(4.688

./968
)(8.938
./853
)(5.994

شکل  .2اجراي مدل معادالت ساختاري به همراه مقادير ضرايب استاندارد شده(ضريب مسير) و ضرايب
معناداري ()t-value

بازنمایی شده توسط دادههرا ،مردل م هرومی پرژوه

این مدل در واقع تمامی معادالت ساختاري(ضررایب

را

مسریر اسررتاندارد و ضرررایب معنرراداري) را بررا اسررت اده از

تأیید میکند؟ برا اجرراي آزمرون مردلسرازي معرادالت

آماره  ،tمورد آزمون قرار میدهد .طب ایرن مردل ،اگرر

ساختاري در نرم افاار آموس ،این نرم افاار شاخصهاي

مقرردار آمررارة  tبررراي مسرریرها ،بارگتررر از  5/32شررود،

برازشی را ارائه میکند تا نشان دهد مدل م هومی مرورد

ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان  %31معنرادار

ادعا به وسیلة دادههاي تجربی برازش میشود .بر خالا

میباشرد و اگرر مقردار آمرارة  tبرراي مسریرها ،کمترر از

آزمون هاي مرسوم آماري که با یک آماره تأیید و یا رد

مقدار  5/32باشد ،در نتیجه بار عاملی یرا ضرریب مسریر،

م ریشرروند ،در مرردلسررازي معررادالت سرراختاري ،بررراي

معنادار نیست .همچنین اگر مقدار آمارة  tبیشرتر از 0/18

بررسرری برررازش مرردل ،دسررتهاي از شرراخصهررا معرفرری

شود در این صورت ضریب مسیر و بار عراملی در سرطح

مرریشرروند .هرچنررد در عمررل اسررت اده از چهررار یررا پررنج

اطمینان  %33معنادار است.

شرراخص کررافی اسررت .نتررایج ارزیررابی شرراخصهرراي
ک ایت(مناسرب برودن) مردل در جردول ( )9نشران داده

شاخص هاي برازش مدل ،یکی از مهمتررین مراحرل
در تحلیرل مرردلسررازي معررادالت سرراختاري اسررت .ایرن
شاخصها براي پاسخ به این پرس

شده است.

است کره آیرا مردل
جدول :3شاخصهاي برازش مدل

نام شاخص برازش

سطح تحت

برازش

کاي

مقتصد

پوش

ریشه میانگین

نیکویی

برازش

برازش

هنجار شده
NFI

RMSEA

>295

<293

29299

29332

دو

هنجار شده

اختصار شاخص

X2/DF

PNFI

CFI

مقدار قابل قبول

بین  5تا 9

<2921

<293

<293

مقدار برآورد شده

59404

29593

29332

29335

مربعات خطاي
برآورد

برازش

برازش

افاایشی

نسبی

IFI

RFI

<293
29385
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دادههرراي جرردول( )9نشرران مریدهررد کرره مرردل ایررن

پا از برازش کلی مدل ،بایرد روابرط مردل نیرا مرورد

از لحرراخ شرراخصهرراي نررامبرده ،از وضررعیت

آزمون قرار گیرند که آیا روابط تعریرف شرده در مردل

مناسبی برخوردار بوده و ایرن امرر بیرانگر برازنرده برودن

تأیید میشوند یا خیر؟ حال پرا از اسرتخراج دادههراي

دادههاست .بنابراین ،بر اساس نترایج دادههراي اسرتخراج

مرردل معررادالت سرراختاري ،مررا مرریترروانیم برره آزمررون

شده حاصل از اجراي مدل معادالت ساختاري ،سراختار

بپردازیم .نتایج آزمرون فرضریههراي

پررژوه

مدل م هومی پژوه

مورد تأیید قرار گرفت.

فرضیههاي پژوه
اصلی پژوه

در جدول شمارة ( )4آمدهاست.

تأییررد کلرری مرردل م هررومی پررژوه  ،برره آن م هرروم
نیست که همة روابط موجود در مدل نیا تأیید شردهانرد.
جدول :4نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش
ضريب

مقدار t

فرضيه

مسير

محاسبه

استاندارد

شده

معنادراري

مسئولیت اجتماعی شرکت  >----تصویر شرکت

2/328

89398

***

تأیید

تصویر شرکت  >----ارزش ویژة برند

2/040

49288

***

تأیید

مسئولیت اجتماعی شرکت  >----ارزش ویژة برند

./819

19334

***

تأیید

P-value

نتيجه
آزمون

پا از استخراج دادههاي تحلیل عاملی تأییدي ،می-

ضریب استاندارد  2/542از سایر عوامل و متغیرها تأثیر

بپردازیم.

در نظر گرفته نشدهاند.

توانیم به آزمون فرضیههاي اصلی پژوه

میپذیرد که در این پژوه

طب نتایج به دست آمده از ضرایب مسیر استاندارد و

متغیر تصویر شرکت که بین دو متغیر مسئولیت اجتماعی

ضرایب معناداري یا آمارة ( tشکل  ،)0میتوان گ ت

شرکت و ارزش ویژة برند نق

میانجی دارد نیا با

که متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت با ضریب استاندارد

ضریب استاندارد  2/040و ضریب معناداري  ،49288در

 2/328و ضریب معناداري  ،89398در سطح اطمینان

سطح اطمینان  %33بر ارزش ویژة برند تأثیر مثبت و

 %33بر تصویر شرکت تأثیر مثبت و معناداري دارد .این

معنادار دارد .جدول ( )4خالصة نتایج آزمون

بدان معنا است که متغیر تصویر شرکت به میاان ضریب

فرضیههاي اصلی پژوه

را نشان میدهد .همانگونه

استاندارد  2/290از سایر عوامل و متغیرها تأثیر میپذیرد

که دادههاي جدول ( )1نشان میدهند ،هر سه فرضیة

که در این پژوه

در نظر گرفته نشدهاند .همچنین

پژوه

مورد تأیید قرار گرفته است.

متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت با ضریب استاندارد
 2/819و ضریب معناداري  ،19334در سطح اطمینان

 -5نتيجهگيري و پيشنهادها

 %33بر ارزش ویژة برند تأثیري مثبت و معنادار دارد.

با توجه به یافتههاي این پژوه

این بدان معنا است که متغیر ارزش ویژة برند به میاان

از پژوه هاي گذشته ،در این بخ

و بر مبناي نتایج حاصل
متغیرهاي کلیدي

تأثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژة برند 35 /

پژوه

مورد بحث قرار میگیرد و با توجه به نتایج

یافتهها ،پیشنهادات کاربردي ارائه میشود.
در فرضیة اول پژوه

در فرضیة دوم مطر شده بود که یک تصویر ذهنی
خوب از شرکت بر ارزش ویژة برند اثر مثبت

مطر شده بود که مسئولیت

میگذارد .با توجه به تجایه و تحلیل آماري صورت

اجتماعی شرکت ،تأثیر مستقیم و مثبتی بر تصویر

گرفته ،معناداري این رابطه مورد تأیید قرار گرفت.

شرکت دارد .نتایج نشان داد که ضریب تأثیر این دو

نتایج نشان میدهد که ضریب تأثیر این دو متغیر برابر با

متغیر برابر با  2/328است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت

 2/040است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در این

که اجراي مسئولیتهاي اجتماعی شرکت موجب

پژوه

تصویر ذهنی خوب از شرکت بر ارزش ویژة

تصویرذهنی مثبت در ذهن مصراکنندگان خواهد شد

برند تأثیر مثبتی دارد و از نظر آماري معنادار است .نتایج

ریسک نگرش و

با یافتههاي پژوهشگرانی همچون کیم و

و تصویر ذهنی مثبت ،باعث کاه
افاای

این پژوه

باور مصراکننده نسبت به آن برند میشود.

هون( )0255و رفیعی و همکاران( )5935همسو است.

این نتیجه با یافتههاي پژوه هاي محققانی همچون

پیشنهاد میشود که شرکت صنایع غذایی محصوالت

وظی ه دوست و همکاران( )5939و پومرینو و

دشت مرغاب(یکویک) براي اینکه ارزش ویژة برند

جانسون( )0223نیا مطاب است .این بدان معنا است که

خود را از نقطه نظر مصراکننده تقویت کند ،تصویري

شرکتهایی که به مسائل زیست محیطی توجه بیشتري

مطلوب از خود در ذهن مصراکننده ایجاد نماید .با

دارند و این مسائل را سر لوحة کار خود قرار میدهند

این هدا ،فعالیتهاي شرکت باید در زمینة تقویت

تصویر مثبتتري را در ذهن مصراکننده ایجاد

تصویر خود در ذهن مصراکننده متمرکا شده باشد.

میکنند که این تصویر مثبت منجر به رضایت و

در فرضیة سوم مطر شده بود که مسئولیت اجتماعی

وفاداري مصراکننده به محصوالت شرکت میشود.

شرکتها بر ارزش ویژة برند تأثیر مستقیم و معناداري

از این رو به شرکت صنایع غذایی محصوالت دشت

دارد .نتایج نشان میدهد که ضریب تأثیر این دو متغیر

مرغاب(یکویک) توصیه میشود که در برنامههاي

برابر با  2/819است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

مسئولیت اجتماعی مشارکت بیشتري کنند ،چرا که

اجراي مسئولیتهاي اجتماعی شرکت موجب افاای

تصویر شرکت مهمترین منبع اثرگذار بر ادراک

ارزش ویژة برند خواهد شد .یافتة این پژوه  ،با

مشتریان از محصوالت شرکت میباشد .همچنین

یافتههاي پژوهشگرانی همچون الیی و همکاران()0252

شرکت میتواند با تعهد به اصول اخالقی و قانونی و

و تان( )0254مطاب است .با توجه به یافتههاي این

زیست محیطی ،مانند تشکیل مرکا توسعة پایدار در

پژوه

به این نتیجه میرسیم که فعالیتهاي مسئولیت

داخل شرکت به عنوان مرکاي که به مسائل مسئولیت

اجتماعی شرکت ،منبع مایت رقابتی براي شرکتها

اجتماعی رسیدگی میکند و یا با حمایت از مسائل

هستند ،از این دیدگاه که میتواند بر ادراک مشتریان

زیستمحیطی در فعالیتهاي ترویجی و تبلیغاتی،

در خصوص ارزش ویژة برند تأثیرگذار باشند .بنابراین

تصویر بهتري از محصوالت خود در ذهن مصراکننده

توصیه میشود که شرکتها براي تقویت ارزش ویژة

ایجاد کند.

برند خود فعالیت در زمینة مسئولیتهاي اجتماعی خود
را ارتقا دهند .شرکت صنایع غذایی محصوالت دشت
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مرغاب(یکویک) نیا میتواند با شرکت در فعالیت-

الت شرکت بر روي ارزش ویژة برند مورد سنج

هاي اخالقی ،اجتماعی و زیست محیطی مانند سالمت و

قرار گیرد.

ایمنی در محیط کار ،رفتار مناسب با کارکنان در محیط
کار ،ایجاد محیطی به دور از استرس براي کارکنان و
تولید محصوالتی با کی یت مناسب و دوستدار محیط
زیست ،ارزش ویژة برند خود را ارتقا دهد.

محدودیتهاي پژوه

و پیشنهادهاي پژوهشی به

محققان آتی :فعالیتهاي پژوهشی در اجرا همواره با
محدودیتهایی مواجه است که میتواند بر نتایج
پژوه

تأثیر داشته باشد و از قابلیت تعمیم و اتکاي آن

بکاهد .این پژوه

نیا مستثنی نیست .به طور نمونه،

اباار گرداوري دادههاي این پژوه

پرسشنامه بوده

است .پرسشنامه به عنوان یک اباار گرداوري داده
معایبی نیا دارد که میتواند در نتایج این پژوه
بگذارد .همچنین در این پژوه
شرکت

صنایع

غذایی

تأثیر

در متن پرسشنامه از
محصوالت

دشت

مرغاب(یکویک) نام برده شده است .اما مصرا-
کنندگان اغلب در به یادآوري فعالیتهاي مسئولیت
اجتماعی این شرکت با شرکتهاي دیگر ممکن است
دچار خطا شوند و لذا این میتواند در تکمیل پرسشنامه

فهرست منابع
 -5ایران زاده ،سلیمان؛ رنجبر ،آیدا و پورصاد  ،ناصر.
( .)5935بررسرری تررأثیر آمیرراة بازاریررابی بررر روي
ارزش ویررژة برنررد .در فصررلنامة علمرری -پژوهشرری
تحقیقات بازاریابی نوین.520-511 :)2(9 ،
 -0رفیعرری ،سرراغر؛ حقیقرری نسررب ،منیررژه و یادانرری،
حمیدرضا .)5935( .تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی و
تصویر شرکت برر ارزش ویرژة برنرد دربخر

نررم

افااري صنعت فناوري اطالعات .در فصلنامة علمری
 پژوهشی تحقیقرات بازاریرابی نروین-531 :)4(0 ،.580
 -9سرررعیدنیا ،حمیدرضرررا و زهررررا سررروهانی.)5930( .
بررسی تأثیر تبلیغات مبتنری برر مسرئولیت اجتمراعی
بر شهرت و ارزش ویژة برند شرکت( مورد مطالعه:
بانک صادرات ایران) .در مرجع مقاالت بازاریرابی،
 .02-5برگرفترررررررررررررررررره شررررررررررررررررررده از:
.www.marketingarticles.ir

مؤثر باشد .همچنین باید متذکر شد که تمامی تأثیر

 -4سید جوادین ،سید رضرا و راحیرل شرما.)5982( .

مسئولیت اجتماعی و تصویر ،بر ارزش ویژة برند در

ورزشری

شرکت

صنایع

غذایی

محصوالت

دشت

مرغاب(یکویک) ،ناشی از عملکرد خود شرکت
نبوده و این بدان معنا است که وضعیت رقابت در این

عوامل تعیین کنندة ارزش ویژة برند ک

در میان گرروه سرنی جوانران .در پژوهشرنامة علروم
انسانی و اجتماعی.31-24 :)4(01 ،
 -1کرباسرری ور ،علیرضررا ،و سررعیده یرراردل.)5932( .

صنعت از لحاخ کمّی و کی ی میتواند بر روي یافته-

ارزیابی ارزش ویرژة نرام و نشران تجراري و عوامرل

مؤثر باشد .لذا به پژوهشگران توصیه

مؤثر بر آن از دیدگاه مصررا کننده(ارائرة الگروي

میشود که پژوه هاي دیگري در این زمینه انجام

تحلیلرری)( .پژوهشررگر) فصررلنامة مرردیریت:)05(8 ،

دهند تا تأثیر سایر متغیرها نظیر ابعاد آمیخته بازاریابی

.03-54

هاي این پژوه

شرکت ،تبلیغات و رضایت مصراکنندگان از محصو

 -2نعامی ،عبداهلل؛ امین زاده ،شهرام و جاللی ،احسران.
( .)5932بررسی مسئولیت اجتماعی با توجه به نق
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