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چکيده
مسئئلو یت اجتمئئاعی شئئرکت ،یکئی از مهمتئئرین عوام ئ مئئؤ ر بئئر عملکئئرد اجتمئئاعی آن اسئئت و نقش ئی کلی ئدي در
واکنشهاي مصرفکننده نسبت به شرکت ایفا می کنئد هرهئه شئرکت نسئبت بئه ابسئاد مسئلو یت اجتمئاعی خئود توجئه
بیشتري داشته باشد ،مشتریان و جامسه ،واکنش بهتري نسبت به آن خواهند داشئت و در نتیجئه عملکئرد اجتمئاعی شئرکت
بهبود مییابد هدف اصلی پژوهش حاضر ،تئدوین مئدل تأ یرگئذاري مسئلو یتهئاي اجتمئاعی بئر عملکئرد اجتمئاعی و
واکنشهاي مصرفکننده است این پژوهش از نظر هدف،کاربردي و از نظر ماهیت ،توصیفی  -پیمایشی و از نوع میدانی
است مبانی نظري پژوهش ،به روش مطا سة کتابخانهاي و دادههاي آن ،به وسیلة نمونهگیري تصادفی و با پرسشنامة محقئ
ساخته ،تدوین شده است و پایایی کلی  371درصد بدست آمده است جامسة آمئاري هئدف ایئن پئژوهش ،در بردارنئدة
مدیران و مشتریان اصلی شرکت هاي منتخب صنایع غذایی استان خوزستان است .نمونة پژوهش شام  142نفئراز مئدیران
و مشتریان است که به طور تصادفی انتخاب شدهاند براي پاسخ بئه سئؤال پئژوهش ،بررسئی فرضئیههئا و تج یئه و تحلیئ
یافتههاي جمعآوري شده ،از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرماف ارهاي  SPSSو Amosاستفاده شده اسئت بئر اسئا
نتایج بدست آمده ،تمامی فرضیههاي پژوهش در سطح اطمینان  31درصد تأیید شد به عالوه ،نتایج پژوهش نشان داد کئه
مدل پژوهش با دادههاي جمعآوري شده از جامع آماري مورد نظر برازش دارد بدین ترتیب مسلو یت اجتماعی هم بطئور
مستقیم و هم با میانجیگري عملکرد اجتماعی و واکنشهاي مصرفکننده ،بر عملکرد ما ی تأ یر میگذارد
واژههاي کليدي :صنایع غذایی ،عملکرد اجتماعی ،مسلو یت اجتماعی شرکت ،واکنشهاي مصرفکننده

* نویسنده مسؤول

rezaei@ase.ui.ac.ir
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 -1-1مقدمه

ادامة حیئات سئازمانهئا در فائاي رقئابتی کنئونی دارد

در سالهاي اخیر ،تأکید ف ایندهاي بر اهمیت مفهئوم

کاستن ازمسال زیست محیطی ،بهبود ایمنی و بهداشئت

مسلو یت اجتماعی شرکتها در قبئال اقتصئاد مئیشئود

کارکنان ،بهرهوري را اف ایش داده و ه ینههاي عملیاتی

همچنین با فرض اینکئه خئدمات ایئن شئرکتهئا عامئ

را کاهش میدهد(هوي تساي و همکاران  )0251 ،ایئن

ایجاد منافع در محیط رقابتی باشئد ،شئده اسئت کئه در

امر ایجاد م یتهاي رقابتی را براي شرکتهئا بئه دنبئال

برگیرندة اهداف زیست محیطئی ،اقتصئادي و اجتمئاعی

دارد و به واسطه تأ یر بر رفتار مصرف کننده ،بر بازدهی

می باشد(وازک و هرناندز )0254 ،5امروزه جذابیت هئر

شرکت مؤ ر است(کانگ و ی )0252 ،1به همین د یئ

مئئردم از ارزشهئئاي اصئئلی

شرکتهئا بایئد فسا یئتهئاي مربئوط بئه مسئلو یتهئاي

شئئرکت بئئر اسئئا

در

شئئئئرکت و ویژگئئ ئیهئئئئاي اجتمئئئئاعی آن تسریئئ ئف

اجتماعی را در درون خود ،نهادینه کنند تا بتوانند پاسئخ

مئئیشئئود(هئئوي تسئئاي و همکئئاران )0251 ،0افئئ ایش

مناسئئبی بئئه تقاضئئاي مصئئرفکننئئده بدهنئئد(رومانی و

جمسیت ،کمیابی منابع ،آ ودگیهاي محیطئی و مبئاح ی

همکاران)0259 ،6

از این قبی  ،باعث شد ،مسلو یتهاي اجتماعی شئرکت-

اهمیئئت ایئئن مسئئأ ه بئئه قئئدري اسئئت کئئه تمرکئئ

هئئئئا از اهمیئئ ئت بئئئئاایی برخئئئئوردار باشد(صئئئئنوبرو

پئئژوهشهئئاي مسئئلو یت اجتمئئاعی شئئرکت ،از هئئرا بئئه

همکئئئاران )5932،مسئئئلو یت اجتمئئئاعی شئئئرکت ،بئئئه

هگونه تغییر کرده است تا مسئلو یت اجتمئاعی شئرکت

اقدامات مربوط بئه تسهئدات اجتمئاعی و مجموعئهاي از

بئئئااترین انطبئئئا را بئئئا اسئئئتراتژي تجئئئاري داشئئئته

خواسته هاي اجتمئاعی اطئال مئیشئود مسئلو یتهئاي

باشد(کمایی)5934 ،

اجتماعی ممکن اسئت بئا اکشئکال مختلفئی ،بئراي بهبئود

این پژوهش قصد دارد ،به بررسئی تئأ یر مسئلو یت-

وجهئئة شئئرکتهئئا در جامسئئه صئئورت گیرد(فونئئت و

هاي اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتمئاعی و واکئنش-

همکاران )0256 ،9مسئال زیسئت محیطئی و اجتمئاعی

هاي مصرفکننده بپردازد و از این بستر ،مئد ی را بئراي

پیش روي جامسه آن قدر گسترده شدهاند کئه دو ئتهئا

مسلو یتهاي اجتماعی در صنایع غذایی طراحی نماید

نمیتوانند به تنهایی به طور مئؤ ر بئا آنهئا روبئرو شئوند
اخذ ما یات و اعمال مقررات براي محئدود کئردن آ ئار

 -2-1سؤاالت پژوهش

منفی و سیاستهئاي تشئویقی بئراي فسا یئتهئاي داراي

با توجه به اینکه در حئوزة مسئلو یتهئاي اجتمئاعی

آ ار م بت ،از راهکارهایی است که حکومتهئا در ایئن

شرکتهاي صنایع غذایی مبئانی نظئري هنئدانی وجئود

رابطه اتخاذ کئردهانئد(زپاا )0229 ،4شئرکت هئا نقئش

نئئدارد و عئئدم بررس ئی جئئامع ا ئئرات آن بئئر متغیرهئئاي

مهمی را در برنامهری ي و پیاده سازي برنامههاي مئرتبط

عملکرد اجتماعی و واکنشهاي مصرفکننده ،امکئان-

با مسئال اجتمئاعی و مسئلو یت اجتمئاعی خئود دارنئد

پئئذیر نیسئئت ،سئئؤاات اصئئلی پئئژوهش را م ئیتئئوان بئئه

عم به اقدامات مسلو یتهاي اجتماعی ،نقش مهمی در

صورت زیر ذکر کرد:

1 Vázquez & Hernandez
2 Hui Tsai et al
3 Font et al
4 Zappala

5 Kang & Lee
6 Romani et al
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 مهمتئئرین ابسئئاد و مؤ فئئههئئاي مسئئلو یت اجتمئئاعیشرکت ،در صنایع غذایی کداماند؟

اخالقی و اختیاري است که جامسه از شئرکت نسئبت بئه
اجتماع و محیط زیست دارد(فونت و همکاران)0256 ،

 تأ یر این ابساد بر عملکرد اجتماعی و واکنشهئايمصرفکنندة صنایع غذایی هگونه است؟

تکلیف اجتمئاعی هئر بنگئاه را مئیتئوان از ههئار منظئر
مشئئاهده نمئئود کئئه پئئرداختن بئئه آنهئئا موجئئب ارتقئئاي
کیفیت شهروندي هر بنگاه مئیگئردد :منظئر اقتصئادي،

 .2مباني نظري و تجربي پژوهش

حقوقی ،اخالقی و نوع دوستی این ههار منظئر بئه م ابئة

1

یئک زنجیئرهانئئد کئئه در یئک طئئرف آن ،دغدغئئههئئاي

 -1-2مسئوليت اجتماعي شرکت

مسئلو یت اجتمئاعی شئرکت ،عنصئري ضئروري در
ایجئئاد و حفئئر شئئهرت شئئرکتهئئا اسئئت کئئه در منئئابع

اقتصادي و در سوي دیگر ،دغدغههئاي اجتمئاعی نهفتئه
است(وود)0252،1

استراتژیک ،به عنوان م یت رقئابتی یئک شئرکت از آن
یاد میشود(پار

و همکاران )0254 ،0در دنیاي امروز

که فشار برکسب و کارها بئراي رعایئت مسئال زیسئت

 -2-2واکنشهاي مصرفکننده
در

9

صحیح از مصرف کنندگان و فرایند مصرف،

محیطی اف ایش یافته ،شرکت ها باید به ایجاد رابطة بلند

م یت هئاي متسئددي را دربئردارد ،از جملئه کمئک بئه

مدت با مصرفکنندگان و جامسه اقدام نمایند(منچینی و

مدیران در جهت تصمیم گیري ،کمک به قانون گئذاران

روزایئئی )0254 ،9دیئئویس 4بئئه ارتبئئاط بئئین قئئدرت

بئئراي وضئئع قئئوانین مربئئوط بئئه خریئئد و فئئروش کئئاا و

سازمانها و مسلو یتهاي اجتماعی آنهئا اشئاره کئرد او

خدمات(موون و مینور )02: 5930،52از جمله مهمتئرین

تکلیف اجتماعی شرکت را تصمیمات و رفتارهاي بنگاه

ابساد واکنشهاي مصرف کننده که در پئژوهش حاضئر

که دای اتخاذ آن فراتر از مرزهاي سئازمان مئیباشئد،

مورد توجه قرار گرفته ،تبلیغات دهان به دهان رفتارهئاي

تسریف کئرد فردریئک 1تکلیئف اجتمئاعی شئرکت را

حمایتی و وفاداري مصرف کننده است کئه از پئژوهش

وسیله اي براي بهبئود رفئاه اجتمئاعی -اقتصئادي جامسئه

وازک و هرناندز( ،)0254رومانی و همکئاران ( )0259و

عنوان میکند اما تحقی جامعتر را در ایئن زمینئه مئک

ا هواري( ،)0226برگرفته شده است یکی از ابسئاد مهئم

گئئوییر 6انجئئام داد و مفهئئوم تسهئئد اجتمئئاعی را فراتئئر از

در رفتار مصرفکننده ،ارتباط دهان به دهئان اسئت کئه

تسهد اقتصادي و قانونی شرکتها دانست بئه زعئم وي،

نقش مهمی در شک دهی رفتار و نگرش مصرفکننئده

مسلو یت اجتماعی ،مجموعة وظئایف و تسهئداتی اسئت

ایفا میکند ارتباط دهان به دهان ،بئه عنئوان یئک منبئع

که سازمان باید در جهت حفر و کمک به جامسهاي که

اطالعئئئاتی ا ئئئر بخئئئش بئئئراي انتخئئئابهئئئاي تجئئئاري

در آن فسا یئئت مئئیکنئئد ،انجئئام دهئئد(واکر)0227 ،7

مصئئئئرفکننئئئئدگان محسئئئئوب مئئئئیشود(شئئئئالمی و

مسئلو یتهئئاي اجتمئئاعی ،انتظئئارات اقتصئئادي ،قئئانونی،

بئئراري )5932،ارتباطئئات دهئئان بئئه دهئئان تئئأ یر قابئئ
تئئوجهی در نیئئت خریئئد مصئئرف کننئئدگان دارد(ببئئر و

1 Corporate Social Responsibility
2 Park et al
3 Menichini& Rosati
4 Davis
5 Frederick
6 McGuire
7 Walker

8 Wood
9 Consumer Reactions
10 Mowen & Minor
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همکاران )0256،5واکنش رفتئاري در خریئد بئا توصئیه

ویژگیهاي کلیدي سازمان برمیگئردد (هئوي تسئاي و

نسئئبت بئئه یئئک نئئام تجئئاري ،باعئئث مئئیشئئود کئئه در

همکئئئاران )0251 ،بسئئئد دیگئئئر عملکئئئرد اجتمئئئاعی

فراینئئدهاي تصئئمیمگیئئري و ارزیئئابی ،از بئئین مجموع ئة

شرکتها ،رفتار شهروندي سازمانی اسئت کئه باتمئان و
1

نامهاي تجاري که فئرد در ذهئن دارد ،گئرایش خاصئی

ارگان ( )5319براي او ین بئار از ایئن اصئطالس اسئتفاده

نسئئبت بئئه آن نئئام تجئئاري پیئئدا کنئئد(پینو و همکئئاران،0

کردند و آن را به عنوان رفتارهاي سئودمند دانسئتند کئه

 )0251رضئئایت و وفئئاداري مشئئتري ،بئئه عنئئوان یک ئی

در شرس شغ قید نشده است ،اما کارکنان براي کمئک

دیگر از متغیرهاي مهم در واکنشهاي مصئرف کننئده،

به دیگران در انجام وظایفشان به نحوي مشئهود از خئود

بسیاري از پیامدهاي رفتاري ماننئد قصئد خریئد

بئئروز مئئیدهنئئد بئئهعبئئارتدیگئئر ،رفتئئاري فئئردي کئئه

محر

9

مجئدد و وفئئاداري مشئئتریان اسئئت(ا هواري  )0226 ،از

داوطلبانه است و به طور صریح یا ضمنی توسئط سیسئتم

جمله راههاي تقویت رفتارهاي حمایتی و ارتقئاي آن در

رسمی پاداش برانگیخته نشده است و کارایی سئازمان را

سازمان را می توان از طری مباحئث آمئوزش و توسئسه،

اف ایش خواهد داد(صنوبري )5917،عملکرد اجتمئاعی

ارزیابی عملکرد و جبران خدمت و در نهایت ،نقشهاي

شرکت شام ترکیب خواسته هاي اجتمئاعی  ،عملیئات

غیررسئئمی دنبئئال کئئرد( یم پنیئئت گئئ و همکئئاران،4

کسب و کار و منافع سازمان با تمئرین رفتئار شئهروندي

)0259

سازمانی است بخشی از توانایی شرکتها نتیجة اف ایش
جذابیت آنها در بکارگیري جویندگان کار اسئت( تسئو

 -3-2عملکرد اجتماعي شرکت

5

وانگ)0259 ،

عملکئرد اجتمئاعی شئرکت ،مئئیتوانئد نتئایج بسئئیار
دقی تري را نسبت به عملکرد کلی شرکت ،بئا توجئه بئه

 -4-2اثر مسئوليتهاي اجتماعي شرکت بر

مسال اجتماعی و زیست محیطی فراهم نماید(گرافلند و

عملکرد اجتماعي

همکاران)0224،6

براسا

پژوهشهئاي صئورت گرفتئه ،ا ئر مسئتقیم

از جمله مهمترین ابسئاد عملکئرد اجتمئاعی شئرکت

مسلو یت اجتماعی شئرکت بئر شئهرت شئرکت ،مئورد

که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته ،تمایئ بئه

تأیید قرار گرفته است(کمایی )5934 ،از سئوي دیگئر،

اشتغال ،شهرت و محبوبیت و رفتار شئهروندي سئازمانی

رابطة بین شناسایی رفتار شهروندي با کیفیت خئدمات و

برگرفته از پژوهش هئوي تسئاي و همکئاران( )0251و

رضایتمندي و شناسایی رفتار شهروندي با وجهة شرکت

تسو وانگ ،)0259(7است یکی از ابسئاد مهئم عملکئرد

مئئورد تأییئئد قئئرار گرفتئئه اسئئت(رنجبریان و همکئئاران،

اجتماعی شرکتهئا ،شئهرت شئرکت اسئت ،شئهرت و

 )5913استخدام سازمانی یکی از عوام مهئم عملکئرد

از شئئهرت و خوشئئنامی و

اجتمئئاعی اسئئت کئئه باعئئث موفقیئئت در ایجئئاد م ایئئاي

محبوبیئئت شئئرکت بئئه در

رقئئابتی در یئئک شئئرکت مئئیشئئود انتظئئار جامسئئه از
1 Baber et al
2 Pino et al
3 Al-Hawari
4 Limpanitgul et al
5 Corporate Social Performance
6 Graafland et al
7 Tsu Wang

شرکت هاي ب رگ این است کئه بئه شناسئایی خئود بئه
مئئردم و بئئرآورده کئئردن نیئئاز آینئئدة کارجویئئان اقئئدام
8 Bateman & Organ
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نمایند ایئن موضئوع یئک رابطئة م بئت بئین شئرکت و
انتظئئارات شئئغلی جامسئئه ایجئئاد مئئیکند(تسئئو وانئئگ،

فرضئئیة اول :مسئئلو یتهئئاي اجتمئئاعی شئئرکت بئئر
عملکرد اجتماعی تأ یر م بت و مسناداري دارد

)0259
جدول ( )1پيشينة تجربي در زمينة فرضية اول پژوهش

عنوان پژوهش

پژوهشگر(ان) /سال

نقش شهروندي سازمانی بر وجهة

نتایج

رنجبریان و همکاران5913 ،

شرکت و وفاداري مشتري

بین رفتار شهروندي با کیفیت خدمات و
رضایت مندي رابطه وجود دارد
مسلو یت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژة

تأ یر مسلو یت اجتماعی شرکت بر

کمایی5934 ،

شهرت شرکت و عملکرد برند

برند ،شهرت شرکت و عملکرد برندتأ یر
دارد

تأ یر مسلو یت هاي اجتماعی بر

تسو وانگ0259 ،

عملکرد صنست

 -5-2اثر مسئوليتهاي اجتماعي شرکت بر
واکنشهاي مصرفکننده

رابطة م بت بین شرکت و انتظارات شغلی
جامسه وجود دارد
در رابطئئه بئئا مسئئلو یت اجتمئئاعی شئئرکتهئئا و رفتئئار
مصئئرفکننئئده ،رابطئئة بئئین ارزش در

مسلو یت مرسوم اجتماعی شرکت ها عبارت انئد از:
مسلو یت کسبوکار براي جامسئه و احسئا

مسئلو یت

نسبت به جامسه و پاسئخگویی بئه جامسئه رفتئار مسئلول
کسئئبوکئئار و مئئدیریت ارتبئئاط بئئین شئئرکت و جامسئئه
اسئئئت(هرزگ و مئئئون )0259 ،5بنئئئابراین مسئئئلو یت

شئئده توسئئط

مصرفکننده و ارزش بازار را م بت نشان میدهئد( ررو
و همکاران)0250،9
فرضئئیة دوم :مسئئلو یتهئئاي اجتمئئاعی شئئرکت بئئر
واکنشهاي مصرفکننده ،تأ یر م بت و مسناداري دارد

اجتماعی شئرکت هئا ،گفتمئانی اسئت کئه در آن یئک
رشته دیدگاههاي متااد و در عین حال سازنده و واقسئی
وجود دارد(کاستلو و ازان )0255 ،0به عبئارت دیگئر،
شرکت بئه افئ ایش تئالش مئؤ ر در انجئام فسا یئتهئاي
مربئئوط بئئه مسئئلو یتهئئاي اجتمئئاعی جهئئت ارتبئئاط بئئا
مصئئئئرفکننئئئئدگان و در نتیجئئئئه در

آنهئئئئا نیئئئئاز

دارد(منچینی و رزایی )0254 ،پژوهش هاي انجام شئده
1 Herzig & Moon
2 Castelló & Lozano

3 Loureiro et al
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جدول ( )2پيشينة تجربي در زمينة فرضية دوم پژوهش

عنوان پژوهش
تأ یر مسلو یت اجتماعی شرکتها بر
واکنشهاي خردهفروش و مصرف-

نتایج

پژوهشگر(ان) /سال

مسلو یت اجتماعی شرکت بر رضایت،

5

امبرت و ویس 0254 ،

اعتماد و وفاداري مصرفکننده تأ یر مستقیم

کنندگان
ا ر مسلو یت اجتماعی شرکت بر

و غیر مستقیم دارد
مارین و همکاران0223 ،0

رفتار مصرفکننده

بین مسلو یت اجتماعی و وفاداري و حمایت
مصرفکننده رابطة م بت و مسناداري وجود
دارد
پیامهاي مربوط به بازاریابی ارتباطی ،در

واکنشهاي مصرفکننده به طرس
نان و هیو0227 ،9

هاي مسلو یتهاي اجتماعی :بررسی
نقش برند در بازاریابی ارتباطی

مقایسه با پیام بدون پیامهاي مربوط به
بازاریابی ارتباطی باعث نگرش مطلوبتر
مصرفکننده نسبت به شرکت میباشد

321

 -6-2اثر عملکرد اجتماعي بر واکنشهاي
مصرفکننده
فسا یئئتهئئاي مربئئوط بئئه مسئئلو یتهئئاي اجتمئئاعی
شرکتها ،با ایجاد و پئرورش اعتمئاد مصئرفکننئدگان

اعتماد و ا ر قاب توجهی بر قصد خرید دارد(ایبئراهیم و
همکاران)0254 ،4
فرضئئیة سئئوم :عملکئئرد اجتمئئاعی بئئر واکئئنشهئئاي
مصرفکننده ،تأ یر م بت و مسناداري دارد

به نوبة خود ،باعث برداشت م بت یا بهبود واکئنشهئاي
مصئئرفکننئئدگان دربئئارة شئئرکت مئئیشئئوند(پار

و

همکاران )0254 ،به منظور ایجاد یک رابطة بلند مئدت
با مصرفکنندگان ،شرکتها باید به تفسئیر و مئدیریت
از جمله اف ایش آگاهی مصرفکنندگان اقدام نماینئد و
به ارزیابی مناسب رابطة بین مسلو یت اجتماعی شرکت-
ها و تسهئد مصئرفکننئدگان و برداشئت آنهئا در مئورد
عملکرداجتمئئاعی و زیسئئتمحئئیط بپردازنئئد(منچینی و
روزایی )0254 ،یافتههاي حاص از برخئی پئژوهشهئا
نشان میدهد که تئأ یر قابئ تئوجهی از در

عملکئرد

اجتماعی شرکت در تسهد مصرفکنندگان ،شناسئایی و
1 Lombart & Louis
2 Marin et al
3 Nan & Heo

4 Ibrahimet al
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جدول ( )3پيشينة تجربي در زمينة فرضية سوم پژوهش
عنوان پژوهش

پژوهشگر/سال

اعتماد بین مصرفکنندگان و شرکت ها:
نقش ادار

نتایج

کانگ و هاستوت،

مصرف کننده از شفافیت و

0259

عملکرد اجتماعی

مصرفکنندگان از تالش شرکت براي

ادرا

شفافیت در تو ید به طور مستقیم تحت تأ یر
اعتماد و نگرش مصرفکنندگان است
بین طرس هاي مسلو یت اجتماعی شرکتها و

شناسایی نقش برجستة هویت مسلو یت
اجتماعی شرکت ها و تأ یر آن بر رفتار

مارین و همکاران،

وفاداري به د ی حمایت مصرفکننده و

0223

ارزیابی شرکت ،رابطة م بت و مسناداري وجود

مصرفکننده

دارد

تأ یر مسلو یت اجتماعی شرکت و تصویر

امبرت و ویس0254 ،

قیمت در واکنش مصرفکنندگان

بین در

مسلو یت اجتماعی شرکت و تصویر

قیمت ،رابطة م بت و مسنا داري وجود دارد

در نهایت ،با توجه به ارتباط میان متغیرها و پیشینة تجربی بیان شده ،مدل مفهومی پژوهش در قا ب شک  5نمایش داده
میشود:

عملکرد

H3

اجتماعی
شرکت

واکنش هاي

H2

H1

مسلو یتهاي
اجتماعی شرکت

مصرف
کننده

شکل ( : )1مدل مفهومي پژوهش

 .3روششناسي پژوهش

نظر گرفته شده است جامسة آماري اول ،مدیران صئنایع

پژوهش حاضر ،توصیفی -پیمایشی ،از شاخة میدانی

غذایی استان خوزسئتان و جامسئة آمئاري دوم ،مشئتریان

است از آنجایی کئه پئژوهش بئه طئور ویئژه بئر صئنایع

عمدة ایئن صئنایع هسئتند جامسئة آمئاري شئرکتهئاي

غذایی تمرک میکند ،نئوعی مطا سئة مئوردي در سئطح

صنایع غذایی استان خوزستان شئام  550شئرکت فسئال

صنست به حساب میآیئد بئا توجئه بئه اینکئه متغیرهئاي

است تسداد نیروي انسانی شاغ در این شرکتها مسئین

پژوهش حاضر ،مستل م پاسئخگویی از سئوي مئدیران و

شئد و شئئرکتهئئایی کئئه از میانئة مشئئخص شئئده بئئااتر

مشتریان است ،براي هر یک ،جامسة آمئاري ویئژهاي در

بودند ،به عنوان شئرکتهئاي منتخئب تسیئین شئدند در
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مورد تسئداد اعائاي جامسئة آمئاري مشئتریان ،بئه د یئ

 -سئئازة واکئئنشهئئاي مصئئرفکننئئده و مؤ فئئههئئاي

تسداد زیاد مشتریان و عدم دسترسی بئه تمئام آنهئا ،ایئن

آن(تبلیغات دهان به دهئان ،رفتارهئاي حمئایتی مصئرف

مقدار به مشتریان عمده محدود شد با توجه بئه اسئتفاده

کننده و وفاداري مصرف کننئده) ،از ا گئوي رومئانی و

از فرمول  5q≥n≥15qدر تسیئین حجئم نمونئه بئا روش

همکاران( )0259با  7سوال و مارین و همکئاران()0223

مسئئئادات سئئئاختاري(بارکالي و همکئئئاران،)5331 ،5

با  9سوال

تسداد پاسخگویان  142نفر از مئدیران شئرکتهئا و نیئ

 -سئئازة عملکئئرد اجتمئئاعی شئئرکت و مؤ فئئههئئاي

مشئئتریان هسئئتند کئئه بئئا اسئئتفاده از روش نمونئئهگی ئري

آن(شئئهرت و محبوبی ئت ،رفتئئار شئئهروندي سئئازمانی و

تصئئادفی طبقئئهاي متناسئئب ،بئئه طبقئئات مختلئئف صئئنایع

تمایئئئ بئئئئه اشئئئئتغال) ،از ا گئئئئوي هئئئئوي تسئئئئاي و

غذایی اختصاص یافت و سپس با نمونئهگیئري تصئادفی

همکاران( )0251با  55سوال

ساده به مئدیران و مشئتریان عمده(کئه فهرسئت آنهئا در
اختیار بود) تخصیص یافت بئراي گئردآوري دادههئاي

 .4يافتههاي پژوهش

مربئئوط بئئه ادبیئئات پئئژوهش ،تئئدوین فرضئئیههئئا و مئئدل

 -1-4يافتههاي توصيفي

پئئئژوهش و شناسئئئایی عوامئئئ و مؤ فئئئههئئئا ،از روش

تحلیئ توصئئیفی متغیئئرهئئاي پئئژوهش ،در جئئدول 4

کتابخانهاي و براي تأییئد ابسئاد و مؤ فئههئا ،جمئعآوري

اراله شده است بر اسا

این جدول ،بیشئترین میئانگین،

دادههاي مربوط به سؤاات پژوهش و آزمون فرضیههئا،

مربئوط بئئه متغیئئر ابسئاد اجتمئئاعی مسئئلو یت اجتمئئاعی و

از روشهاي پیمایشی نظیر مصئاحبه و پرسشئنامة محقئ

کمترین آن مربوط به وفاداري مشتري است

ساخته استفاده شد به منظئور تج یئه و تحلیئ دادههئا از
روشها و آزمون هاي آماري مختلئف ،از جملئه روش-
هاي آمئار توصئیفی اسئتفاده شئده اسئت از روشهئاي
استنباطی براي تج یه و تحلی آماري اطالعات به دست
آمده استفاده شد براي پردازش ،تج یئه و تحلیئ داده-
هاي جمعآوري شئده ،از نئرماف ارهئاي  Excel ،Spssو
 Amosاسئئتفاده شئئده اسئئت بئئه منظئئور بررسئئی روایئئی
سؤاات ،شناسایی عام ها و تأیید آنها ،از تحلی عئاملی
تأییئدي اسئتفاده شئده اسئت گفتنئی اسئت سئازههئاي
پرسشنامه به شرس زیر اندازهگیري شده است:
 سئئازة مسئئلو یت اجتمئئاعی شئئرکت و مؤ فئئههئئايآن(اقتصادي ،محیطی و اجتماعی) ،از ا گئوي وازکئ و
هرناندز( ،)0254به تسداد  00سوال

1 Barclay et al
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جدول ( :)4آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
تسداد

متغیرهاي سنجه

نمونه

میانگین

انحراف
استاندارد

واریانس

ابساد اقتصادي مسلو یت اجتماعی ()ECO

142

0/17

2/79

2/19

ابساد محیطی مسلو یت اجتماعی ()ENV

142

0/31

2/34

2/11

ابساد اجتماعی مسلو یت اجتماعی ()SOC

142

0/37

5/50

5/01

تبلیغات شفاهی ()WOM

142

0/39

5/54

5/92

رفتار حمایتی ()SUP

142

0/34

2/17

2/76

وفاداري مشتري ()LOY

142

0/17

2/76

2/11

تمای به اشتغال ()EMP

142

0/16

2/61

2/46

شهرت و محبوبیت ()FAM

142

0/35

2/13

2/91

رفتار شهروندي سازمانی ()OCB

142

0/74

2/39

2/16

 -2-4يافتههاي استنباطي

این مسیار ،می ان همبستگی هر بسد با سؤال خود را نشئان

براي بررسی فرضیههئاي پئژوهش و آزمئون آنهئا از

می دهد هرهه این همبستگی بیشتر باشد ،بئرازش مئدل

روش مدل سئازي مسئادات سئاختاري (SEM) 5در دو

انئئدازهگیئئري نیئئ بیشئئتر اسئئت(بارکالي و همکئئاران،

بخئئش تحلی ئ عئئاملی تأییئدي(0مئئدل انئئدازهگی ئري) 9و

 )5331نونئئا ی و برسئئتین )5334(4مستقدنئئد بای ئد بئئراي

بررسی فرضیهها(مدل ساختاري) 4استفاده شد ،امئا پئیش

 ،AVEمقدار بحرانی  2/4را در نظر گرفت همچنین بار

از این دو مرحله ،ب برازش مدل به منظور حذف سئؤال

عئئاملی ،شئئدت رابطئة میئان متغیئر پنهان(سئئازه) و متغیئر

هاي مبهم و پاایش دادهها ،بررسی شد

آشکار(شئاخص) را طئی فراینئد تحلیئ مسئیر مشئئخص
میکند به طوري کئه اگئر از  2/4بیشئتر باشئد (ها نئد،1

 -1-2-4شاخصهاي برازش مدل(اندازه-

 ،)5333کفایئت مناسئئب سئئواات مشئئخص مئیشئئود و

گيري ،ساختاري)

بئئرازش مئئدل انئئدازهگیئري را تأییئد مئیکنئئد همچنئین

براي سنجش مدل مفهومی پژوهش ،از شاخصهئاي
پایایی ترکیبی) 0(CRو میئانگین واریئانس اسئتخراجی

9

) (AVEبارهاي عاملی ،روایی واگرا استفاده شده است
1. Structural Equation Modeling
)2. Comfirmatory Factor Analysis (CFA
3. Measurement Model
4. Structural Model
2 Composite Reliability
3 Average Variance Extracted

پایایی ترکیبی نشان میدهد سئؤالهئاي هئر سئازه بئراي
تبیین متغیرهاي مختص به خود هه مقدار کفایت دارنئد
فورن و ارکئر )5315(6مقئدار  2/7را بئراي ایئن مسیئار
مال

میدانند
4 Nollet & Mitrokostas
5 Holland
6 Fornell & Larcker
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در نهای ت بئا توجئه بئه آنچئه گفتئه شئد و اطالعئات

مدلهاي خوب ،برابر  2/21یا کمتر است مدلهایی کئه

جدول  ،6مشخص میشود که مسیارهاي پژوهش حاضر

 RMSEAآنها بیش از  2/5باشد ،برازش ضسیفی دارنئد

برازش مدل را به خوبی تأیید میکننئد پایئایی ترکیبئی

آزمون مجذور کاي (آزمون  ،)χ2آزمئون خئی دو ،ایئن

تمامی سازهها فراتر از نقطة برش  2/62است بئه عئالوه،

فرضیه را که مئدل مئورد نظئر بئا ا گئوي همپراشئی بئین

تمامی سازهها(با کمی اغماض) از حداق ازم واریانس

متغیرهاي مشاهده شده هماهنگ اسئت ،مئیآزمایئد در

اسئئئتخراجی( )2/12برخوردارنئئئد در بررسئئئی روایئئئی

مورد مقدار مناسب نسبت آمئارة خئی دو )(CMIN/df

سازهها نی از روایی همگرا و تمای اسئتفاده شئده اسئت

میتوان طب متئون مختلئف ،از حئداق ( 0تاباهنیئک و

در جدول  1تمامی مؤ فههئا ،داراي بئار عئاملی فراتئر از

فیئئدل )0259 ،6تئئا حئئداک ر ( 1ویئئاتون )5377 ،7متغیئئر

 2/12با مسناداري  p<%5می باشد این نتئایج حکایئت از

دانست شاخص برازش نرم (NFI) 1و شئاخص بئرازش

آن دارد کئئه مؤ فئئههئئا سئئازهاي را کئئه انتظئئار مئئیرود

مقایسئئهاي :(CFI) 3شئئاخص  NFIبئئراي مقئئادیر بئئااي

بسنجند ،میسنجند ذا روایی همگرا تأیید میشود

 2/32قاب قبول و نشانة برازندگی مئدل اسئت شئاخص

با بئرآورده شئدن روایئی و پایئایی ،در مرحلئة بسئد،
نوبت به آزمون برازنئدگی مئدل انئدازهگیئري پئژوهش

 CFIب رگتر از  2/32قاب قبول و نشانة برازندگی مدل
است

میرسد انئواع گونئاگون آزمئونهئا کئه بئه طئور کلئی
شاخص هاي برازندگی 5نامیده میشوند ،پیوسته در حال
توسسه و تکام اند برخی از این شاخصهئا عبارتنئد از:
شاخص نیکویی بئرازش (GFI) 0و شئاخص برازنئدگی

9

) (AGFIیا همان مقدار تسئدی شئده  GFIمقئدار نسئبی
واریانسها و کوواریانسها را به گونة مشتر

از طری

مدل ارزیابی میکنئد دامنئة تغییئرات  GFIبئین صئفر و
یک میباشد مقدار  GFIباید برابر یا ب رگتئر از 2/32
باشد  AGFIیا همان مقدار تسئدی یافتئه شئاخص GFI

براي درجة آزادي اسئت مقئدار ایئن شئاخص نیئ بئین
صفر و یئک اسئت شئاخصهئاي  GFIو  AGFIرا کئه
جورزکوگ و سئوربوم )5339(4پیشئنهاد کئردهانئد ،بئه
حجم نمونه بستگی نئدارد شئاخص  RMSEAشئاخص
ریشئئة میئئانگین مجئئذورات تقریئئب 1اسئئت کئئه بئئراي
1 Fitting indexes
2 Goodness of Fit Index
3 Adjusted Goodness of Fit Index
4 Joreskog & Sorbom
5 Root Mean Square Error of Approximation

6 Tabachnick & Fidell
7 Wheaton
8 Normed Fit Index
9 Comparative Fit Index
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جدول ( :)5بررسي روايي و پايايي مدل اندازهگيري پژوهش
ميانگين
متغيرهاي پنهان

آلفاي

ضرايب

کرونباخ

تخميني

اجتماعی

%314

2/63

2/47

زیست محیطی

%305

2/76

2/17

2/49

اقتصادي

%366

2/19

2/63

2/95

تبلیغات دهان به دهان

%749

2/10

2/67

2/96

حمایت مصرف کننده

%131

2/71

2/16

2/44

وفاداري مشتري

%167

2/17

2/99

2/67

%349

2/15

2/61

2/91

شهرت و محبوبیت

%367

2/10

2/64

2/96

تمای به اشتغال

%303

2/76

2/10

2/41

ابعاد متغيرها

واريانس

λ2

e

2/19

استخراجي
()AVE

مسئوليت هاي
اجتماعي
واکنش هاي
مصرف کننده

رفتار شهروندي
عملکرد اجتماعي

سازمانی

2/17

2/10

2/62

اعتبار
سازه
)(CR

2/12

2/71

2/10

جدول ( :)6مهمترين شاخصهاي برازندگي مدل اندازهگيري پژوهش
شاخص

CMIN/DF

P

RMR

GFI

AGFI

PGFI

NFI

CFI

RMSEA

می ان برآورد شده

9/135

2/222

2/243

2/316

2/304

2/110

2/397

2/365

2/267

رفتارشهروندي سازمانی

0/81

تمای به اشتغال

شهرت و محبوبیت

0/76

0/82
عملکرداجتماعی

0/51

شرکت

0/52

تبلیغات دهان به دهان

0/83

0/82
رفتارهاي حمایتی

واکنش هاي

0/75

فسا یتهاي اقتصادي

مصرف کننده

0/74

مسلو یتهاي

0/76
فسا یت هاي محیطی

اجتماعی شرکت

0/69

0/57

فسا یتهاي اجتماعی

شکل ( :)2مدل اندازهگيري استاندارد پژوهش

همان طور که در جئدول  ،6دیئده مئیشئود تمئامی

اسئئتاندارد و حئئاکی از تأییئد بئئرازش مئئدل بئئا دادههئئاي

شئئاخصهئئاي بئئرازش بئئهدسئئتآمئئده ،منطبئ بئئا میئ ان

جمعآوري شده هستند به عالوه ،شئک  0نشئان دهنئدة
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مدل انئدازه گیئري اسئتاندارد اسئت بئار عئاملی تمئامی

شک  ،9نتایج آزمون مدل ساختاري پژوهش را در

سؤاات مربوط بئه متغیئر مسئلو یت اجتمئاعی شئرکت،

حا ت استاندارد ،به همراه تسدی هاي پئیش انجئام شئده

عملکرد اجتماعی و واکنشهاي مصئرفکننئده مناسئب

در مدل اندازهگیري ،نمایان میسازد

بوده و بیشتر از  2/4و مناسب و مسنیدار است
رفتارشهروندي سازمانی

تمای به اشتغال

شهرت و محبوبیت

0/71

0/75

0/81
عملکرداجتماعی

7/65

شرکت

9/34

تبلیغات دهان به دهان

0/76

0/75
13/08

واکنش هاي

0/68

رفتارهاي حمایتی

فسا یتهاي اقتصادي

مسلو یتهاي

0/76
فسا یت هاي محیطی

اجتماعی شرکت

مصرف کننده

0/72

0/78
فسا یتهاي اجتماعی

شکل ( :)3مدل ساختاري پژوهش با تخمين ضرايب استاندارد و مقادير t

جدول ( :)7مهمترين شاخصهاي برازش مدل ساختاري پژوهش

شاخص
می ان برآورد
شده

CMIN/DF

9/234

P

RMR

GFI

AGFI

PGFI

NFI

CFI

2/391 2/350 2/157 2/355 2/352 2/266 2/222

RMSEA

2/215

جئئدول  7نشئئان مئئیدهئئد کئئه تمئئامی شئئاخصهئئاي

برابر با  2/355است که بیانگر بئرازش قابئ قبئول مئدل

برازش در دامنة قاب قبو ی قئرار دارنئد ازیئن رو ،مئدل

اسئئت مقئئدار شئئاخص  RMSEAنی ئ بئئا مقئئدار 2/215

ساختاري تسدی شدة پژوهش را میتوان مئد ی مناسئب

کمتر از مقئدار پیشئنهادي  2/52مئیباشئد ،نشئاندهنئده

دانست

برازندگی قاب قبول مدل است مقدار شاخص نرم شئده

آزمون نسبت مجذور کاي به درجة آزادي ،برابئر بئا

برازندگی برابر  2/350که نشان میدهد مئدل بئا دادههئا

 9/234و کوهکتر از  1است ،پس برازش مطلوب مئدل

بئئرازش خئئوبی دارد شئئاخص برازنئئدگی تطبیقئئی نیئئ

بئئا دادههئئاي مشئئاهده شئئده را تأیی ئد مئئیکنئئد شئئاخص

 2/391است کئه نشئان مئی دهئد مئدل مئذکور بئرازش

 RMRبرابر با  2/266است که بیانگر برازش قابئ قبئول

خوبی دارد در مرحله بسئد بئه بررسئی روایئی و پایئایی

مدل است شاخص  GFIبرابر با  2/352اسئت کئه نشئان

مدل ساختاري پژوهش پرداخته می شود

مئیدهئد مئدل بئا دادههئا بئرازش خئوبی دارد شئاخص
 AGFIیا همئان مقئدار تسئدی یافتئه شئاخص  GFIنیئ

بررسی جدول  1نشان میدهد روایی و پایئایی مئدل
ساختاري تا حد بسیار زیادي ،قاب قبول است

تأ یر مسلو یتهاي اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش¬هاي مصرف کننده در صنایع غذایی 579 /

جدول ( )8بررسي روايي و پايايي مدل ساختاري پژوهش
متغیر هاي آشکار

ضرایب تخمینی

AVE

CR

محیطی

2/76

2/659

2/111

اقتصادي

2/76

2/655

2/306

اجتماعی

2/71

2/177

2/304

تبلیغات دهان به دهان

2/71

2/139

2/154

وفاداري مشتري

2/70

2/199

2/151

رفتارهاي حمایت مشتري

2/61

2/433

2/733

رفتار شهروندي سازمانی

2/75

2/411

2/106

شهرت و محبوبیت

2/15

2/61

2/166

تمای به اشتغال

2/71

2/155

2/714

 -2-2-4آزمون فرضيههاي پژوهش
در این قسمت ،با توجه به نتایج بهدست آمده به بررسی فرضیههاي پژوهش میپردازیم
جدول ( )9وزنهاي رگرسيوني براي روابط ميان متغيرهاي پژوهش
ضرایب

خطاي

تخمینی

استاندارد

مسلو یت هاي اجتماعی  عملکرد اجتماعی

2/16

2/210

3/94

مسلو یت هاي اجتماعی  واکنش هاي مصرف کننده

5/91

2/234

59/21

عملکرد اجتماعی  واکنش هاي مصرف کننده

2/13

2/214

7/61

مسیر ساختاري

مقدار بحرانی

نتایج
تأیید فرضیه
پژوهش
تأیید فرضیه
پژوهش
تأیید فرضیه
پژوهش

جدول  ،3نشاندهندة تخمینهئاي رگرسئیونی بئراي

نتایج تحلی هاي فو حاکی از آن اسئت کئه مقئدار

روابط میان متغیرهاي پژوهش(که در قا ب فرضیههئا در

ضئئریب رگرسئئیونی بئئین مسئئلو یتهئئاي اجتمئئاعی و

آمده است) ،خطاهاي اسئتاندارد ،مقئادیر بحرانئی()CR

عملکرد اجتمئاعی ،برابئر بئا مقئدار  β=2/16اسئت کئه

آماره  tو مسناداري آنها است میتوان گفت که با توجه

مقدار  pآن به حاظ آمئاري مسنئادار مئیباشئد پئس بئا

به مقدار مسناداري آزمون  ،tتمامی مسئیرهاي فرضئیهاي

اطمینان  2/31میتوان گفت این فرضیه تأیید میشود به

در این مدل مسنادار بوده اند ،پس تمامی فرضیههاي ایئن

عالوه ،فرضیههئاي فرعئی متنئاظر بئا فرضئیة اصئلی اول

پژوهش مورد تأیید قرار میگیرند

همگی تأییئد مئیشئود مقئدار ضئریب رگرسئیونی بئین
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مسلو یتهاي اجتمئاعی و واکئنشهئاي مصئرفکننئده

و رزایئ ئی( ،)0254ئئئررو و همکئئئاران( )0250و نئئئان و

برابر با مقدار  β=5/91است کئه مقئدار  pآن بئه حئاظ

هیو( )0227مطابقت دارد

آماري مسنادار است پس با اطمینان  2/31میتوان گفت

نتئئایج حاص ئ از فرض ئیة سئئوم نشئئان مئئیدهنئئد کئئه

این فرضیه تأیید میشئود بئه عئالوه فرضئیههئاي فرعئی

عملکئئرد اجتمئئاعی ،پئئیشبینئئیکننئئدة مناسئئبی بئئراي

متناظر با فرضیة اصلی اول همگی تأیید میگردد مقئدار

واکئئنشهئئاي مصئئرفکننئئده اسئئت نتیج ئة پئئژوهش بئئا

ضریب رگرسیونی بین عملکرد اجتماعی و واکنشهئاي

مطا سئئئئات پئئئئار

و همکئئئئاران( ،)0254منچینئئ ئی و

مصرفکننده برابر با مقدار  β=2/13است کئه مقئدار p

روزایی( ،)0254اي براهیم و همکاران( ،)0254امبئرت

آن به حاظ آمئاري مسنئادار مئیباشئد پئس بئا اطمینئان

و ویس(  ،)0254مارین و همکاران( )0223و کانئگ و

 2/31میتوان گفت این فرضیه تأیید مئیشئود فرضئیه-

هاستوت( )0259مطابقئت دارد مهمتئرین بسئتر تقویئت

هاي فرعی متناظر با فرضیة اصلی اول همگی تأیید مئی-

جایگاه ،مطاب با نتایج پژوهش فسلی ،اقئدامات شئرکت

شود

در زمینئة ابسئئاد مختلئئف مسئئلو یت اجتمئئاعی ،کئئه خئئود
شرکت در آن نقش مستقیم دارد ،و نی تأ یر غیر مستقیم

 .5نتيجهگيري و پيشنهادها

آن از طری واکنشهاي مصرفکننده است

ایئئن پئئژوهش بئئا هئئدف تئئدوین ا گئئوي مسئئلو یت

در مجموع ،این پئژوهش بسئتري را بئراي شناسئایی

اجتمئئاعی شئئرکت و تئئأ یر آن بئئر عملکئئرد اجتمئئاعی و

مهمتئئرین ابسئئاد مسئئلو یت اجتمئئاعی در صئئنایع غئئذایی

واکنشهاي مصرفکننده انجام شئد و در ایئن میئان بئر

فرا هم نمئود تئا بئا کمئک آن کارشناسئان امئر قئادر بئه

ابسئئاد اقتصئئادي ،اجتمئئاعی و زیسئئتمحیط ئی مسئئلو یت

تدوین مناسبترین استراتژيهاي شرکت در ایئن زمینئه

اجتماعی تأکید گردید نتایج به دست آمده ،فرضیة اول

باشئئند از آنجئئایی کئئه یافتئئههئئاي ایئئن پئئژوهش ارتبئئاط

را مورد تأیید قرار داده است به طور کلئی نتئایج عنئوان

واکنشهئاي مصئرفکننئده و ابسئاد مختلئف مسئلو یت

میکنند که ابساد مسلو یتهاي اجتماعی شئرکت پئیش-

اجتمئئاعی شئئرکت را نشئئان مئئیدهئئد ،بنئئابراین پیشئئنهاد

بینیکنندة مناسبی براي عملکرد اجتماعی شرکت است

میشود با پیادهسازي برنامههایی براي مدیریت مسلو یت

نتیجة پژوهش حاضئر ،بئا مطا سئاتی از جملئه گرافلنئد و

اجتمئئاعی شئئرکت ،بئئه پیئئادهسئئازي ایئئن برنامئئههئئا در

همکئئئاران( ،)0224تسئئئاي و همکئئئاران( ،)0251تسئئئو

سازمانها کمک شود و برنامهها در حد نظئري و برنامئة

وانئئئئگ( ،)0254هئئئئوي سئئئئاي و همکئئئئاران(،)0251

صرف ،به حال خود رهئا نشئود مئدیران ،بایئد بئه تمئام

صنوبري( ،)5917رنجبریان و همکاران( )5913مطابقئت

ابساد ،به طور هم مئان توجئه داشئته باشئند و بداننئد ،بئه

دارد

د ی خاصیت هم اف ایی موجود در سازه ،غفلت از یک

نتایج فرضیة دوم ،عنوان میکنند کئه مسئلو یتهئاي

بسد بر ک مسئلو یت اجتمئاعی تأ یرگئذار خواهئد بئود

اجتماعی شرکت ،پیشبینیکنندة مناسبی براي واکئنش-

براي شرکتهاي مشتري مدار که وفاداري مشتري براي

هاي مصئرفکننئده اسئت نتیجئة پئژوهش بئا مطا سئات

آنها بااترین او ویت است ،داشتن یک مئدل مسئلو یت

هرزگ و مون( ،)0259کاستلو و ازان( ،)0255منچینئی

اجتماعی شرکت و رابطة آن با واکئنش مصئرفکننئده،
فئئو ا سئئاده ضئئروري اسئئت اتخئئاذ تئئدابیري در جهئئت

تأ یر مسلو یتهاي اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش¬هاي مصرف کننده در صنایع غذایی 571 /

اجرایی نمئودن ایئن مئدل در صئنایع کشئور ،گئامهئاي

شرکت را کاهش دهد متغیئر مئورد شناسئایی دیگئر در

بلنئئدي را در جهئئت ارتقئئاي سئئازمان و متساقب ئاز اف ئ ایش

این زمینه شهرت و محبوبیئت شئرکت اسئت شئهرت و

رضایت مشتري ،به دنبال دارد از طرفی پیشنهاد میشود

محبوبیئت در واقئئع حاصئ سئئرمایهگئئذاري بلنئئد مئئدت

شئئرکتهئئا همچئئون سئئایر عوامئ مهمئی کئئه بئئراي آن

سئئازمان اسئئت و بئئراي کسئئب آن ،بایئئد راهئئی طئئوانی

استراتژي در نظر مئیگیرنئد ،بئراي مسئلو یت اجتمئاعی

پیموده شئود ئذا پیشئنهاد مئی شئود ،سئازمان هئا بئراي

شرکت خود هم استراتژي داشته باشئند اسئتراتژيهئایی

کسب شهرت و محبوبیت که بخش قاب تئوجهی از آن

م ئ خئئدمات بئئه جامسئئه و سئئازمانهئئاي مئئردم نهئئاد و

از بستر مسلو یت اجتماعی ،قابئ دسئتیابی اسئت ،اقئدام

اقدامات حمایتی و مشارکت داوطلبانئه در فسا یئتهئاي

نمایند

اجتماعی ،تنها نمونهاي از برنامههایی است کئه از سئوي

از دیگرمتغیرهاي مهمی کئه در ایئن پئژوهش بئه آن

شرکتها میتواند در بلندمدت اجرایی شده و در ذهئن

توجئئه شئئده اسئئت ،رفتئئار شئئهروندي سئئازمانی اسئئت

مشتریان نقش بنئدد و بئر عملکئرد شئرکت مئؤ ر باشئد

رفتارکارکنان سازمان که فراتر از مسلو یتها و وظئایف

مدیران باید بر شک دهئی فسئال بئه مسئلو یت اجتمئاعی

تسریئف شئئدة آنئئان اسئئت اگئئر ایئن رفتارهئئا در کلیئت

شئئرکت ،تمرک ئ بیشئئتري داشئئته باشئئند و آن را بخئئش

سازمان یافت شود ،و سازمان بهعنوان یک نهاد شئهروند

اینفکی از استراتژي بلند مدت شرکت قرار دهند

مئئدار ،شناسئئایی شئئود ،مئیتوانئئد نقئئش هشئئمگیري در

بئئه منظئئور بهئئرهگیئئري هرهئئه بیشئئتر از منئئافع مئئدل

موفقیت و بقئاي آن ،طبئ نظریئة نهادینئه شئدن ،داشئته

پئئژوهش و روابئئط آن ،پیشئئنهادهایی ج لئئیتئئر بیئئان

باشد ذا پیشنهاد خاص ،این است که سازمانهئا عئالوه

می گردد :واکنش مصرفکننده از جملئه شئاخصهئاي

بئئر آشئئنا نمئئودن کارکنئئان خئئود بئئا مؤ فئئههئئاي رفتئئار

مهم پژوهش حاضر است کئه بئا توجئه بئه اهمیئت ایئن

شهروندي ،سسی نمایند این مؤ فهها را به عنوان ج لی از

شاخص در وفاداري و مراجسئة مجئدد یئک مشئتري بئه

فرهنگ خود درآورده و تالش کننئد فرهنئگ شئهروند

سازمان ،پیشنهاد مئیشئود کئه قبئ از هئر هیئ  ،تمرکئ

مداري را درون خود نهادینه سئازند مسئأ ة قابئ توجئه

شرکت بر ابساد مسئلو یت اجتمئاعی مئرتبط بئا مشئتریان

دیگر که از گویئههئاي پئژوهش قابئ اسئتخراس اسئت،

باشد و این امر از طر مختلف قاب انجام است یکی از

اینکئئئه اگئئئر شئئئرکت حساسئ ئیت بیشئئئتري در تو یئ ئد

متغیرهایی که رابطئة مسنئیداري بئا مسئلو یت اجتمئاعی

محصوات خود داشته باشد ،بئه عنئوان یکئی از مؤ فئه-

شرکت دارد ،عملکرد اجتمئاعی آن اسئت ،بئه ویئژه در

هاي اصلی در ابساد اقتصادي ،میتوانئد بئر تمئام ارکئان

حوزة فراتر از مشتریان و در امور مرتبط بئا کلیئت افئراد

واکنشهاي مصرفکننده ،از جملئه رفتارهئاي حمئایتی

جامسه به خاطر عواملی که در این پئژوهش از آنهئا یئاد

مؤ ر واقع شود در این راستا پیشنهاد میشود شئرکت بئا

شد از جمله تمای افراد به اشئتغال در شئرکت ،افئ ایش

بهبود و بهروزرسئانی فنئاوري تو یئد خئود و اسئتاندارد-

تئوان شئئرکت در ایئن زمینئئه مئیتوانئئد نقئئش مهمئی در

سازي فرایندهاي تو ید و ارالة خدمات ،حساسیت خئود

جذب نیروي متخصئص بئه سئمت خئود داشئته باشئد و

را در تو ی ئد کااهئئا و ارال ئة خئئدمات ،بئئراي مشئئتري و

خئدمت

سازد در این زمینه ،استفاده از نظئامهئاي

دغدغة شرکت در خصوص عواملی م تئر

نیروهئئاي متسهئئد و متخصئئص فسلئئی و فئئرار مغ هئئا از

جامسه ملمو

کیفیت توصیه میشود
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با توجه به نتایجی که از پژوهش فسلی حاص شئد و

گونئئاگون از آن ،و نیئئ وجئئود مئئدلهئئا و روشهئئاي

اهمی ئت بئئاایی کئئه پاسئئخگویان بئئه توجئئه شئئرکت بئئه

سئنجش مختلئف ،کئار پژوهشئگر را بئا پیچیئدگیهئاي

آایندههاي محیطی نشان دادند ،پیشنهاد میشود مدیران

خاص خود مواجه ساخت

تئئالش خئئود را بئئر شناسئئایی و بکئئارگیري انئئر يهئئاي
جایگ ین و صرفهجویی در مصرف انر ي صئرف کننئد
و از مواد او یهاي براي تو ید محصول استفاده کننئد کئه
حداق ا رات زیست محیطئی را دارنئد اهمیئت محئیط
زیست بئا توجئه بئه فسا یئتهئاي شئرکت و ا راتئی کئه
شرکت ها بر محئیط بالفصئ خئود مئیگذارنئد ،اقتائا
میکند که در مقابئ  ،از محئیط پیرامئون خئود حمایئت
کنند تا آ ار احتمااز نامطلوب آنها را بئه نئوعی جبرانئت
کند حمایت از مدار

محلی ،ایجاد فااي سب  ،ایجئاد

فرصئئتهئئاي شئئغلی و تحص ئیلی محل ئی و منطقئئهاي ،از
جمله مصادی این پیشنهاد است
پژوهش حاضر نی همچون هر پژوهشی محدودیت-
هاي خاص خود را داشته است یکی از محدودیتهئاي
ایئئن پئئژوهش ،عئئدم همکئئاري برخئئی از شئئرکتهئئا در
مراح او یة پژوهش بئه دایلئی هئون عئدم آشئنایی بئا
موضوع پژوهش ،محافظه کئاري ،بوروکراسئی اداري و
غیره بود این امر ،مستل م صرف وقئت و انئر ي زیئادي
براي پر کردن پرسشنامهها و جلب همکاري پاسخگویان
بود از سوي دیگر با توجئه بئه اینکئه پاسئخگویان ،هئم
مدیران و هم مشتریان عمدة شئرکت هئا بودنئد ،مشئک
دسئئئتیابی بئئئه آنهئئئا دو هنئئئدان شئئئد یکئئئی دیگئئئر از
محدودیت هئاي ایئن پئژوهش ،اسئتان مئورد نظئر بئراي
بررسی توسط پژوهشئگر بئود عئدم دسترسئی بئه سئایر
استانها به د ی محدودیت زمانی و مکئانی را مئیتئوان
یکی از محدودیتهاي اصلی ایئن پئژوهش برشئمرد از
طرفی نظرات مختلئف نویسئندگان در حئوزة مسئلو یت
اجتمئئاعی شئئرکت ،عملکئئرد اجتمئئاعی و واکئئنشهئئاي
مصئئرفکننئئده ،ابسئئاد مختلئئف ایئن متغیرهئئا و تسئئاریف
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