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 مقدمه
. است شده مبدل ها تشرک برای مهم موضوعي به شرکت اجتماعي مسئوليت اخير، هایسال در
 مسئوليت به مربوط ابتكارات و هاطرح از فورچون ةمجل در موجود شرکت 500 از درصد 90

 مسئوليت زمينة در شرکت یها تفعالي چنانچه(. 2004 لي، و کاتلر) ندکن مي استفاده اجتماعي
 آن هایتوانمندی بهبود موجب نهاتنه باشند، شرکت خدمات و محصوالت با مرتبط اجتماعي
 داشت خواهد مثبت تأثير مشتريان دست به شرکت ارزيابي نوع در بلكه ،شد خواهد شرکت

 ةمسئوالن رفتارهای در مشارکت که يافتند دست مهم اين به ها تشرک امروزه(. 1996 درامرايت،)
 اننفع ذی تقاضای و مقررات و قوانين از پيروی همچون خارجي تتعهدا اجرای      صرفا  اجتماعي
 هایعملكرد ودبهب و یپذير رقابت افزايش همانند ،خود منافع و اهداف اجرای بلكه نيست،

 (.2004 داوار، و کلين) ستا نيز شانبازاريابي

 

 مسئله بیان
 گشوده ها تشرک یروبه يجهان یبازارها یهادر ،ها  هعرص يتمام در شدن يجهان نديفرا با همگام
. کنند يم رقابت باهم مختلف زاتيتجه و امكانات و هافرهنگ با ايدن سراسر از رقبا. است شده

 حد به کهآنجا تا د،شو يم بيرق یها تشرک خدمات و کاالها از پر و تريرقابت ،رفتهرفته ،بازارها
و تنوع  ديحجم تول شياين نوع بازارها، افزا یها  ه(. از مشخص2010 کاتلر،) دنرسيم اشباع

 شدنگراتر تنوع و عيصنا یالبا یريپذ انعطاف ها،یفناور تكامل سرعت شيافزا رقبا،محصوالت 
 تبليغاتي یها تيامروزه با فعال ها تشرک گر،يد يطرف از. (1983 ک،يهمبر) است گانکنند مصرف
روزانه با  هکنند مصرفهر  کهیطوربه ،اند هشد روبهرو گانکنند مصرفجذب  یرقبا برا ۀگسترد

 مورد غاتيتبل نيا از ياندک تعداد. (2004و فرنچ،  ی)استور استمواجه  غاتياز تبل يعيحجم وس
 ،و همكاران هوچ) اند شده ليتحل گانکنند مصرف یسو از هاآن از یکمتر تعداد و گرفته قرار توجه
 نديفرا ينوع از ند،کنرا درک  يامياز آن که پ شيپ کنندگان مصرفاست که  واضحپر (.1992
 نيشيپ یهاراهبرد گريد ،نتيجهدر و (1998 همكاران، و نکيوانس) ندکن يمعبور  یريگميتصم

بر باشند تا بتوانند عالوه یترو خالق ديجد یاه کيتكن يدر پ ديبا ها تشرک .جوابگو نخواهد بود
در عصر  مؤثری ها ک. يكي از تكنيندکناز آن خود  زيحفظ سهم بازارشان، سهم بازار رقبا را ن

 ةمسئوالن یها تيفعال واسطةبه که است گانکنند مصرفدر رفتار  ها  هبنگا ژۀيو نفوذ ،حاضر
 کاربه جامعه و گانکنند مصرفبر  یجهت اثرگذار يطيمحستيبشردوستانه و ز ،ياخالق ،یتجار

 گو) اند هنهادشرکت نام  ياجتماع تيمسئول یها تيرا، فعال ها تيفعال نيا ةمجموع د،شو يمگرفته 
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و  الزيو ؛2009 ک،يکاسپرژ ؛2013 و همكاران، يل ؛2007 س،يمارگول؛ 2013و همكاران، 
 (.1979کارول،  ؛2012ونگ و وآنگ  ؛2013و همكاران،  کييپا ؛2007 همكاران،
 طوربه ،نيشيکه مطالعات پ دارد نياز ا نشان حوزه نيدر ا يپژوهش نةيشيپگذرا به  ينگاه

 ،و همکاران گو) و کشف ابعاد آن بودند ها تشرک ياجتماع تيمسئول فيتوص يدر پ ،عمده

 .(2012 ونگ و وآنگ ؛2007 سیمارگول؛ 2013

و نگرش  دگاهيشرکت بر نوع د ياجتماع تيمسئول ريتأث يرسبه بر ژوهشگرانپ از يگروه

 امديپ ایعده ،(1997و وگل،  یمورا ؛1997 ن،یسید و براون) ندا هپرداخت کنندگان مصرف

 ؛1999 رون،با) ندا کرده ليحلت گانکنند مصرفبر  را ها تشرک يمنف و مثبت ياجتماع یتارهارف

و قصد  تيشرکت را بر ن ياجتماع تيمسئولعوامل  ريتأث زين قاناز محق يو برخ (1991 تز،یپ

و  واليا ؛2009 لر،يو نا نيرويا ؛2010کن،  ؛2013 سن، و)گوپتا  اند هدکرکنكاش  دارانيخر
 (.1998 تروپ، و برمنيل ؛2009همكاران، 

 زين ماانجام گرفته است،  ها تشرک ياجتماع تيمسئول ةنيزم در که یاگسترده قاتيتحق یراستا در
 یها تيفعال ريتأث يبررس بهشده است،  يبعد جهان در موضوع نياکه به  یاندهيفزا توجه به پاسخ در

در بازار  عيترف ةختيآم یگريانجيم با گانکنند مصرف خريد یريگ ميتصمبر  ها تشرک ياجتماع تيمسئول
 .ميپرداز يم در استان گيالن انجمادی و گوشتي لبني، ييغذا مواد یها تشرکاشباع  درحال
 

 مسئله انیب
 کيفيتمشتريان،  کارکنان، سهامداران، جامعه، در ييسزاب ريتأث ها تشرک ياجتماع تيمسئول

 و شرکت برایگوناگوني  پيامدهای ،عوامل اين از هريک به توجه با و گذاردمي... و محصوالت
 ياجتماع تيمسئولاين ميان، عملكرد  در .(2009 ک،يپرژکاس) داشت خواهد همراه به جامعه
 .استو جديدترين موضوعات مورد بحث  تريناز منظر مشتريان، يكي از مهم ها تشرک
 و گذاریتوليد، قيمت ةزمين در داخلي، غذايي مواد یها تشرک اکثر که امر اين به توجه با
 در رقبا تعداد به روزو روزبه اند هيافت دست مهمي و اساسي یها تپيشرف به محصوالتشان توزيع
 خريد سبد در محصولش که بود خواهد ميدان پيروز برندی لذا د،شو مي افزوده صنعت اين

 .سازدمي نمايان پيش از بيش را ترفيع کليدی نقش عامل، اين و گيرد جای کننده مصرف
ديگر  ،سوی از و شدهارائه ترفيعي یها تدر کميت و کيفيت فعالي ها تشرک ضعف ،سو يک از

که با نگاه ديگری به جامعه  کنندگانمصرف بين در و جامعه درجديد  يفرهنگ یهاظهور ارزش
ما را برآن داشت که به  ،پندارندمي مهم را اجتماعي یها  هدغدغ و نگرندمي زيست طيمح و
 خريد گيریرا در تصميم ها تشرک ياجتماع تيمسئول یها اقدامپژوهش حاضر، اثرگذاری  ةسطوا
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را در  ها تشرک ترفيعي یها تميزان اثرگذاری فعالي ،از سوی ديگر و ميکنبررسي  کنندگانمصرف
 .ميبسنج کنندگانمصرف به شرکت يجتماعا تيمسئولرساندن پيام 

 

 پژوهش ينظر نةیشیپ

 .است پرداخته شده پژوهش يموضوع نةيشيپ توضيح و معرفي به ادامه در
 

 1شده عاشبا بازار

 اشباع درحال بازار. ندبازار از يمتفاوت      کامال  نوع به ليدتب درحال افتهيتوسعه یبازارها ،امروزه
 (.2009 گوستاو،) اند دادنخر درحال که است يبزرگ راتييتغ از کوچک یانشانه فقط ،(بلوغ)

 افتاده تفاقا وکارکسب در ريدرگ افراد یبرا دهندهآزار روند کي فقط ،1990 دهة اواخر از اگر
 و است شده ميتقس نييپا و باال قطب دو به شدتبه بازار ؛است بازار 2شدنيدوقطب شکيب باشد،
بازار  درواقع، ،4. منظور از بازار سطح باالاست شده ديناپد    با يتقر متوسط سطح و 3يانيم بازار

حراج و قابل  یکه بازار کاالها ،گريقطب دبازار در مقابل  نيا .است متيقاجناس لوکس و گران
 از (.2004 و همكاران، )کاندسن رديگينام دارد، قرارم 5ارزان بازار گر،يد يعبارت به اي يزنچانه
به بازار  گانکنند مصرف ليمشخص شده است که تما گرفته،صورت قاتيتحق يط گر،يد يطرف

 ساختار یبرا يمهم یامدهايپ امر نيا. است يانياز بازار سطح م شتريب اريسب نييپا ايسطح باال 
که بازار سطح  ندکن يمادعا  پژوهشگران يبرخ ،گريد یسو از. دارد رقبا عملكرد يچگونگ و بازار
 ،اشباع و بالغ عيصنا و ابازاره ژۀيو یها  همشخص(. 2010 کاتلر،) است بلوغ و اشباع درحالباال 
 است: رياز عوامل ز ی، برخوردار1983در سال  6کيهمبر یها  هافتيطبق 

 .ستباال       نسبتا صنعت  نيمحصول در ا ييايپو زانيم .1

 .اند شرفتهيپ و دهيچيپ صنعت، نيا در محصوالت .2

 .است دشوار صنعت نيا به رقبا ورود .3

 .ابدييمستمر بهبود و ارتقا م طور بهصنعت  نيا در یور بهره .4

 است. اريبس یريپذ انعطاف یصنعت دارا نيا .5

 (.1983 ک،يهمبر) ستباال       نسبتا  صنعت نيا در یتكنولوژ از استفاده زانيم .6

                                                 
1. Maturing Market 

2. Polarization 

3. Middle Market 

4. Top-end Market 
5. Low-end Market 

6. Hambrick 
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 گريد نيشيپ یها راهبرد و ندا شدن حرکت به سمت اشباع درحالکه بازارها  يطيشرا در
 حفظ بر عالوه بتوانند تا باشند یترخالق یها کيتكن افتني يپ در ديبا ها تشرک ،ستندين جوابگو
در عصر حاضر،  مؤثر یها کتكني از يكي. کنند خود آن از زين را رقبا بازار سهم بازارشان، سهم

 نيا .رديگ يم صورت محور ارزش يابيبازار اهداف به توجه با که است یقو اريبس یزيتما جاديا
 ابدييم تحقق خدمات و محصوالت کالبد در شرکت ياجتماع  تيمسئول مفهوم ةتوسع با زيتما
 .پردازيم مي آن بيشتر تشريح به ادامه در که( 2010 کاتلر،)

 

 1ها تشرک یاجتماع تیمسئول

 و انشاننفع یذ قبال درخود  یها تيمسئول یپاسخگو که دارد انتظار ها تشرک از جامعه امروزه
 وکارکسب ،یتجار مسائل شامل      صرفا  ها تشرک تيمسئول ،(. درواقع2010 کرستفر،) باشند جامعه

 اي رساندنحداقلبه قصدبه ،را يطيمح ستيز و ياجتماع امور بلكه د،شو يمن یاقتصاد ابعاد و
 و مختلف یها  هگرو و مردم به يسودرسان دنرسانحداکثر بهو  جامعه بر مضر آثار هرگونه حذف

 .(2001 ،و همكاران موهر؛ 2013 ،ينيچيمن)کاستاو  رديگيبرم در زين را جامعه کل ،تينهادر
 اختصاص خود به را يمختلف فيتعار گسترده، يمفهوم مثابة به شرکت، ياجتماع تيمسئول

و  گو ؛2013 ،ينيچيمن و کاستا ؛2007 ،و همكاران الزيو ؛2009 ک،ي)کاسپرژ است داده
 هم در انندتو يم جامعه و ها تشرک كپارچه،ي یكرديرو در. (2003 ک،يمارو ؛2013 ،همكاران

 یكرديرو در(. 2006 کرامر، و پورتر) ندکن تيحما برد-برد راهبرد در را گريهمد و شوند ادغام
 ،يدولت ريغ و يدولت یهاسازمان جامعه، از اعم -اشيخارج و يداخل اننفع یذ شرکت، گر،يد

 يابيدست زين و هاآن با یساختار یا رابطه جاديا قيطر از را -شکارکنان و کنندگاننيتأم ان،يمشتر
 وگل،؛ 2006 کرامر، و پورتر) کند يم ارضا خود، ۀبالقو یها يستگيشا ريسا و مناسب يشهرت به

 شرکت، ياجتماع تيمسئول کند يم انيب که است، ياخالق كرديرو گر،يد غالب كرديرو(. 2005
 یبندطبقه(. طبق 1997 کرول،) است استوار شرکت ياخالق تعهدات و هانگرش براساس

KLD
( 2003 والش، و سيمارگول) دشويم ميتقس يکل بعد هفت به شرکت ياجتماع تيمسئول ،2

 ،6يطيمحستيزموضوعات  ،5ياجتماع روابط ،4محصول تيفيک ،3کارکنان روابط از عبارتند که

                                                 
1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

2. KLD STATS for CSR data (KLD STATS dataset has been widely used to represent the 

CSR construct in many studies) 

3. Employee relations  

4. Product quality 

5. Community relations 

6. Environmental issues 
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 ،و همكاران ايل) 3شرکت یها تاسيو س ،2تيانسان به مربوط مسائل ،1تنوع به مربوط مسائل
2013 .) 
 ،هعضوی از جامع گاهيجا در ،کننده مصرف کهو از آنجا شدهذکر رويكردهای به توجه با

 نوع ريتأث ،با آزمون فرضيات زير ميديکوش ست،ها سازمان عملكرداز  متأثر مستقيم غير و مستقيم
 ديخر یريگ ميتصم دررا  ها شرکت اجتماعي  مسئوليت های فعاليت طةراب شدت و ارتباط
 ارزيابي کنيم: ،مستقيم مستقيم و غير طور به ،هکنند مصرف

1. [H1] دارد وجود دارمعني ارتباط عيترف و شرکت ياجتماع تيمسئول نبي. 

2. [H3] وجود  دار يمعنارتباط  هکنند مصرف ديخر یريگ ميتصم و شرکت ياجتماع تيمسئول نبي
 دارد.

 

 4کنندهصرفم يریگمیتصم

 انيحرکت از م درحال، محققان مردم را 1970دهة از یا عمدهاواخر قرن هجدهم تا بخش  از
 نيا ،واقعدر (.1979 س،يگرنبو و يسكياولشاو) دنديد يم يخط صورتبه یريگ ميعام تصم نديفرا
 ديرفتار خر درمورد ردازانهپعاتاطال و خردگرا كرديرو براست که  یريگ ميتصم يسنت دگاهيد

 ارائه يتفاوتم یها  هدگايد، 1970 ةده اواخر از اما. (2007 ژانگ، و ژنگ) دارد ديتأک هکنند مصرف
 ،يتجرب دگاهيد یريگ ميتصم ،يسنت دگاهيد برخالف(. 1979 س،يگرنبو و يسكياولشاو) شد

 جاديا را شناخت نيا و رديگيم نظردر منداحساس شمند،ياند نكهيارا عالوه بر  هکنند مصرف
. اما آنچه (2001 آپ،) ندا هکنند مصرف یبرا يذهن نينماد يمعان یرادا محصوالت که کند يم
 و گانکنند مصرف یبر رفتارها شديتأک سازد،يم زيمتما فوق دگاهيد دو از را یرفتار ريتأث دگاهيد

 ةمرحل شده،کرذ یها  هدگايد يدر تمام درواقع. رنداگذ يمآنان اثر  است که بر يطيمح یرخدادها
گاه  (2007 ژانگ، و ژنگ) است ساده يگاه و دهيچيپ ینديفرا گاه ه،کنند مصرف ييانتخاب نها

 ياز برخ ي( و گاه ناش2005 شبن،يف و آجن) يعاطف سةيمقا اساسانتخاب بر نيا
که  امرند نيا افتني دنبالبه ها مدل نيگفت که اکثر ا انتو يم ،خالصه طور به. ستها  هکنند تيتقو

 و همكاران، دن) ستا گذارريتأث یو ماتيبر تصم هکنند مصرف زا رونيدر درون و ب يچه عوامل
 ياجتماع تيمسئول انعنو با ،قدرتمند یبزارا از استفاده با تواننديم ها تشرک درواقع،. (2007
 شهرت شيافزا قيطر از -دارد ها تشرک ياخالق اي یمعنو یها تيمسئول در شهيرکه  -ها تشرک

                                                 
1. Diversity issues 

2. Humanity issues 

3. Corporate governance 

4. Customer Decision Making 
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 ديخر به هيتوص و ديخر تكرارقصد  ،گانکنند مصرف ديخر قصد بر شرکت برند ريتصو بهبود و
 (2006 ا،يباتاچار و لو) تيرضا ،یوفادار شيو با افزا (2009 ،و همكاران والچز) بگذارند ريتأث هاآن

 ايل) دهند قرار الشعاع تحت را هکنند مصرف یريگ ميتصم ،(2009همكاران،  ووالچز) و اعتماد آنان
  (.2013 ،مكارانو ه

 از عبارتند هاآن نيتراست که مهم يعوامل گوناگون ريتأثتحت  ديخر یريگ ميتصم نديفرا
 به مربوط عوامل و يتيموقع عوامل ،یفرد و يروان عوامل ،يگروه و ياجتماع -يعوامل فرهنگ

بر  ها تشرک ياجتماع تيمسئول یاثرگذار رامونيپ پژوهش بهحاضر  پژوهش. يابيبازار ةختيآم
 ختةيآم یها  هلفؤم از که -عيترف ريمتغ یگريانجيمبا  گانکنند مصرف ديخر یريگ ميتصم
را  يطيمسائل مح      صرفا  ياجتماع تيمسئول گفت ديبا گريد یوس از .پردازد يم -است يابيبازار
و موجب  رددا يابيبازار یها  هختيآم بر ييبسزا ريتأث ت،يتعهد و مسئول نيا چراکه ،رديگينمبردر

را  ياجتماع تيمسئولستفاده در الزم قابل ا یابزارها ليسو  یباو. دشو يم هاآن ليتعدوجرح
 یبرالذا  ،(1389 همكاران، و)رمضانيان  داننديم خدمات و يشخص فروش غات،يتبل ،یبند بسته
 دار يمعنارتباط  هکنند مصرف ديخر یريگ ميتصمو  عيترف بين: [H2]) پژوهشدوم  ةفرضي آزمون

 ميخواه یريگ ميتصم نديفرا رد مؤثرعامل  مثابةبه عيترف ختةيآم حيادامه به تشر در( وجود دارد
 (.1375 همكاران، و)روستا  پرداخت
 

 1عیترف

 آغاز از يغاتيتبل یهااميپ از يانبوه که ورزنديم ديتأک غاتيرسانه و پژوهشگران تبل شناسانجامعه
 کوشند يم آنان گريد يطرف از. دهند يم قرار بطاخم را گانکنند مصرف شب، انيپا تا صبح
 طرد را برندها ريسا و رند،يبپذ را یبرند ند،کن حذف را هااميپ ريسا و بشنوند را ياميپ سرعت به

خود ارتباط  گانکنند مصرفبا  يارتباط یا لهيوس قياز طر ها تشرک درواقع،(. 2006 سک،يف) کنند
 ،يچاپ رودررو، صورت به توانديم يارتباط ةليوس نيا(. 2004 مون،يس و فرنچ) ندکن يمبرقرار 

 بالک، و شولتز) باشد نترنتيا يجهان ةشبك در اي يونيزيتلو ،يغاتيتبل یتابلو ،يتلفن ،ييويراد
 و یمشتر یوفادار مانند -یتجار بخش در شرکت ياجتماع تيمسئول به مربوط مسائل(. 2011
و  گانکنند مصرف که دارد يبستگ امر نيا به    قا يعم مؤثر يغاتيتبل اميپ صورت به -شرکت اعتبار

 ،ينيچيمن کاستاو) کنند يم درک را شرکت ياجتماع رفتار قياز چه طر و چگونه شرکت، اننفع یذ
2013 .) 

 

                                                 
1. Promotion 
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 پژوهش پیشینة
اشباع در ايران،  درحالو نيز بازارهای  ها تشرک اجتماعي مسئوليت مبحث بودنجديد به توجه با

. است هارائه شد 1در جدول  پژوهشمتغيرهای اين  ةزميندر گرفتهانجام هایپژوهش ترينمرتبط
 نيدر ا ياجتماع تيمسئول رياست که متغ نيدر ا نيشيپ قاتيبا تحق حاضر مقالة يت اصلتفاو

 هکنند مصرف ديخر یريگ ميتصمبر  عيترف عامل یگريانجيمو هم با  ميمستق طور بهپژوهش هم 
اشباع  درحالبازار  طيدر شرا قيتحق یها  هيفرض يبررس پژوهش، نيا گريد زيتما وجه. شد يبررس
 .است نشده پرداخته آن به يخارج و يداخل نيشيپ یهاپژوهشاز  کي چيه در که ،است
 

هايموردمطالعهازپژوهشآمدهدستایجبه.خالصةنت1جدول

مهميهاهیافتپژوهشهدفپژوهشعنوان

 اجتماعي مسئوليت تأثير تحليل

 تصوير نمادين، تصوير بر شرکتي
)دولت برند وفاداری و عملكردی

 (1392 همكاران، و آبادی

 اجتماعي مسئوليت تأثير بررسي

 طريق از برند وفاداری بر شرکتي

 برند تصوير گریميانجي نقش

 نمادين تصوير با وفاداری ارتباط:پژوهشنتیجة

 تصوير از ترمستحكم مشتريان، شدۀکرااد

 .شد داده تشخيص عملكردی
ساختاری معادالت سازیمدل:هاهفرضیآزمون

 تصوير رد تأثيرگذار عوامل تبيين

و  عسگری) تهران شهر هایبانک
 (1392 ،زنجيراني حمدیم

 شرکت تصوير ميان رابطة يبررس

 اجتماعي، مسئوليت متغيرهای با

ذی کنش ها،بحران به واکنش
 محيطي عوامل و نفعان

ةنتیج  تأثير تحت ها کبان تصويرپژوهش:
 مسئوليت ايفای و محيطي عوامل متغيرهای
 مديريت و نفعانذی ادراک. دارد قرار اجتماعي

.ندارند هابانک تصوير رد تأثيری هارانبح
 رگرسيون و نرمال آزمون: هاهفرضیآزمون
چندگانه

 بر سبز يابيبازار ختةيآم ريتأث

 ديخر یريگميتصم نديفرآ

 و)رمضانيان  کنندگان مصرف
 (1389 همكاران،

 و ینظر یهاهيپا حيتشر

 سبز يابيبازار به بوطمر يپژوهش

 ديخر یريگميتصم نديافر و

 يبررس منظوربه ه،کنند مصرف

 چهار از استفاده با رابطه نيا

 سبز يابيبازار ختةيآم عنصر

 نديافر بر سبز يابيبازار ختةيآم :پژوهشنتیجة
 دار يمعناثری مثبت و  هکنند مصرف یريگميتصم
 دارد.

ساختاری معادالت سازیمدل: هاهفرضیآزمون

 اجتماعي رواني، عوامل ميان رابطة

 حامي) سبز ۀکنندمصرف رفتار و

 ختائي، و)محمديان ( زيست محيط
1390). 

 ميان رابطةبررسي  و بندیاولويت
 رفتار با اجتماعي رواني، عوامل
 محيط حامي) سبز ۀکنندمصرف

 (زيست

 زيست هاینگرش رابطة :پژوهشنتیجة
 ۀشدادراک اثربخشي فردی، هنجارهای محيطي،
 )بازدارنده( اجتماعي هنجارهای و زسب ۀکنندمصرف

 .شد ييدأسبز ت ۀکنندمصرف رفتاری ابعاد با
 اسميرنوف-کولموگروف آزمون: هاهفرضیآزمون
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هايموردمطالعهازپژوهشآمدهدستایجبه.خالصةنت1جدول ادامة

مهميهاهیافتپژوهشهدفپژوهشعنوان

 ،ها تشرک ياجتماع تيمسئول
 و لو) بازار ارزش و یمشتر تيرضا

 (2009 ا،يباتاچار

 ياجتماع تيمسئول ثيرأت بررسي
و در نتيجه  بر مشتريان ها تشرک

 عامل گریميانجي با ارزش بازار
 تبليغات

مهمي بر  ثيرأت غاتيتبل عامل :پژوهشنتیجة
 ۀژيو سکيشرکت و ر ياجتماع تيمسئول نيب رابطة

 که ييها تشرک که معنا نيبد گذارد،شرکت مي
 ييها تدارند نسبت به شرک ييباال غاتيتبل ةنيهز
 انندتو يمبهتر  ند،شو يمن متحمل را نهيهز نيا که
.خود را کاهش دهند ۀژيو کسير

 :ها تشرک ياجتماع تيمسئول
همراه با نقش  ،یانتساب و وفادار

 ،و همكاران )والچز اعتماد واسطة
2009) 

 ياجتماع تيمسئول اثر بررسي
 عامل گریميانجيبا  ها تشرک

 مشتريان خريد بر اعتماد

 دياز قصد خر تيحما د،يخر قصد :پژوهشنتیجة
مثبت  یامدهاياز جمله پ ديبه خر هيمجدد و توص

بر  ها تشرک ياجتماع تيمسئولعملكرد  ريتأث
 .است گانکنند مصرف

انجمنو  ها تشرک ييتوانا يبررس
 مثابة به ياجتماع تيمسئول یها

 نايمشتر یتمنديبر رضا یدرآمد
 (2012 ،يكوسكيبارت و)واش 

 یمشتر یتمنديرضا نقش يبررس
در ارتباط  يانجيم ريمتغ عنوانبه
 تيمسئولشرکت و  یتوانمند نيب

 در عوامل نيا سهيمقا و ياجتماع
 كايامر و آلمان کشور دو

پژوهشنتیجة  در ياجتماع تيمسئول ريتأث:
 از شيب آلمان در یمشتر رفتار و یمشتر تيرضا
.بود كايامر

از  هکنند مصرف حيدرک صح ايآ
شرکت  يجتماعا تيمسئولمسائل 

و  ي)ل است؟ تياهم یدارا
 (2012 ،همكاران

 هکنند مصرف دگاهيد ريتأث يبررس
 ياجتماع تيمسئول یها تيفعال و

 یمشتر یوفادار درشرکت 

پژوهشنتیجة  ادراک بر یمشتر مناسب درک:
شرکت،  ياجتماع مسئوالنة یها تيفعال از یو
 تينها درو شرکت و  هکنند مصرفمشترک  تيهو
.گذاشت خواهد اثر یمشتر یوفادار بر



 پژوهش هايفرضیه
3.  [H1] وجود دارد دار يمعن ارتباط عيرفت و شرکت ياجتماع تيمسئول بين. 

4.   [H2]وجود دارد دار يمعن ارتباط هکنند مصرف ديخر یريگ ميتصم و عيترف بين. 

5.  [H3] وجود  ردا يمعن ارتباط هکنند مصرف ديخر یريگ ميتصم و شرکت ياجتماع تيمسئول نبي
 .دارد

 

 پژوهش مفهومی مدل
 تيمسئول مفهوم ؛است شده ليتشك ياصل ريمتغ سه از پژوهش حاضر مدل، 1 شكل طبق

 ةوابست ريمتغ کننده مصرف خريد یريگ ميتصم است؛ پژوهش مستقل ريمتغ ،شرکت ياجتماع
 .ديآ يم شمار به پژوهش يانجيم ريمتغ عيترف و پژوهش
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یپژوهشمفهوممدل.1 نمودار

 

 پژوهش شناسی روش
 پيمايشي -يفيتوص نوع از ها  هداد گردآوری روش برحسب و کاربردی هدف، نظر از پژوهش اين
 و استاندارد پرسشنامه از ،ها  هداد گردآوری جهت. دارد همبستگي نوع از يپژوهش ماهيت و است
 شد استفاده گيالن استان در غذايي مواد کنندگانمصرف ميان درميداني و ایکتابخانه هایروش

 مدل و يدیيتأ عاملي تحليل و ها  هداد بودننرمال سنجش هایآزمون از ها  هداد تحليل برای و
 پژوهش اين راستای در. شد استفاده SPSS و LISREL افزارهاینرم در ساختاری، معادالت
 :است شده مشخص زير مرزهای
 مفاهيم ،خاص طور به و بازاريابي مديريت به مربوط مباحث ،عام طور به: موضوعي قلمرو( الف

 را ها تشرک اجتماعي مسئوليت و ترفيع ،کنندگان مصرف خريد گيری تصميم اشباع، درحال بازار
 .دشويم شامل
 .است 92 پاييز به طمربو پژوهش اين هایداده و اطالعات: زماني قلمرو( ب
 استان در غذايي مواد محصوالت کنندگانمصرف ش،پژوه مكاني قلمرو: مكاني قلمرو( ج
 .است گيالن

 لبني، محصوالت از اعم غذايي مواد محصوالت کنندگانمصرف حاضر، پژوهش آماری جامعة
 بررسي آماری، ةعجام اين انتخاب از هدف. است گيالن استان در انجمادی و گوشتي
 با که کرديم بررسي را صنعتي لذا. است بوده اشباع درحال بازار در کنندگانمصرف گيری تصميم
 و گوشتي لبني، یها تشرک اجرايي و ارشد مديران از همگي که -خبرگان نظر به توجه

 بازار یها  همشخص بين در ميانگين از باالتر اینمره ساباکت با -بودند گيالن استان 1انجمادی
 ةجامع برای گيالن استان انتخاب علت درواقع، .بود نظر مورد شرايط واجد همبريک، شدهاشباع

                                                 
های لبني کاله، شرکت  های گوشتي و انجمادی کاله، شرکت فراورده شرکت فراورده :مورد بررسيهای  شرکتز جمله ا .1

های گوشتي و انجمادی ب.آ، شرکت  های گوشتي و انجمادی مارين، شرکت فراورده های لبني سارا، شرکت فراورده فراورده
های لبني پگاه،  های گوشتي و انجمادی گوشت ايران، شرکت فراورده ، شرکت فراوردههای گوشتي و انجمادی گوشتين فراورده

 . های لبني خزر و... شرکت فراورده

 عیترف کنندهمصرف دیخر یریگمیتصم شرکت یاجتماع تیمسئول

H1 H2 

H3 
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 را پژوهش فرضيات ،سپس .است غذايي مواد متنوع و وسيع بازار از استان اين برخورداری ،آماری
 .يما  دهآزمو صنعت اين در

 نوع از( سؤاالت) رهايمتغ .شد استفادهساده  يتصادف یريگ نمونه روش از پژوهش نيا در
 یاعضا نيب در پرسشنامه 199 تعداد. است محدودنا جامعه حجم و يبيترت اسيمق با يارزش
 مصاحبه، قيطر از پژوهشگر ،ها  هپرسشنام به ييپاسخگو زمان درو  دش عيتوز یآمار جامعة

 ةجي. نتداشتند کاربرد ها  هپرسشنام يتمام سبب، نيهم به و دکر رفع را دهندگانپاسخ ابهامات
 به توجه با. است 7/0 از باالتر نمونه حجم تيکفانجش س یبرا بارتلت تيکرو و KMO آزمون

 حجم ،جهينتدر است، نمونه حجم تيکفا ۀدهندنشان باشد ترکينزد کي به چههر عدد نيا نكهيا
 بارتلت آزمون بودنداريمعن نيهمچن. است ربرخوردا الزم تيکفا از نييتب جهت نظر مورد نمونة

 نيا ييشناسا و يبررس جهت يعامل ليتحل که است نيا نشانگر( یداريمعن سطح < 05/0)
 10 تا 5 نيب حداقل نمونه حجم يعامل ليتحل روش درکه  نيا به توجه با. است مناسب ها  هداد
 شونده،مشاهده ريمتغ 9 داشتن با ،(1390 خاکي،) است شده هيتوص مدل، یرهايمتغ تعداد برابر
 .است قبولم پرسشنامه 199 تعداد گرفتن نظردر

 پرسش 38 شامل مجموع در کهاطالعات در پژوهش حاضر پرسشنامه بود  یگردآور روش
 از ها پرسش نيا يطراح ی. برااست دهکر يابيارزرا  قيحقت یرهايمتغ يتمام کيکه به تفك است
 .است دهش استفاده كرتيل یانهيگز پنج فيط


 پژوهش پرسشنامة هايپرسش منابع .2 جدول

پژوهشگرهاپرسشمتغیر

 (2008 ،و همكاران نگيس) 18 تا 1 اجتماعي مسئوليت

 (2013 هوچز،) 26 ات 19 عيترف

 (2009 ،و همكاران ريکان ؛2007 ،و همكاران )دن 38 تا 27 ديخر یريگ ميتصم

 دييتأ زين و اند کردهده استفا نيشيپ محققانکه  ييها  هپرسشنام از استفاده علتبه ،پرسشنامه
 رانيمد از تن چند زين و ندنظرصاحب نهيزم نيعمده در ا طور بهکه  تيريمد تادانچند تن از اس

 برخوردارمحتوا  ييروا از اندمجرب بوده ييصنعت موادغذا ۀحوز در که محصول و فروش ارشد
 .است 923/0 کرونباخ آلفای يا پايايي رایدا پرسشنامه کل ،ديگر سوی از. است
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 پژوهش يها افتهی
 آزمون برای .پرداخت خواهيم پژوهش یها  هفرضي آزمون به مناسب، تحليل انجام با قسمت اين در

 طورهمان. است شده استفاده LISREL افزارنرم از گيریبهره با ساختاری معادالت مدل هافرضيه

 پژوهش مفهومي مدل از پژوهش اصلي هایفرضيه آزمون برای ود،ش مي مشاهده 2 نمودار در که

 از T-Valueمقدار  که درصورتي حالت اين در .است شده استفاده معناداری ضرايب حالت در و
 . شودمي تأييد يک ةفرضي و رد صفر ةکمتر باشد، فرضي -96/1يا از  بيشتر 96/1

 بودننرمال تيوضع يبه بررس ديمربوط، ابتدا با یها و انتخاب نوع آزمون ها  هداد ليتحل جهت
و  کيبود هم از آزمون پارامتر مينرمال باشند، مجاز خواه رهاي. چرا که اگر متغميبپرداز رهايمتغ

 کمک با جامعه عيتوز بودننرمال سنجش جهت. ميکناستفاده  کيناپارامتر یها هم از آزمون
 یها آزمون جينتا. شد پرداخته آمدهدستبه یها  هداد يدگيو کش يچولگ يبه بررس  SPSSافزار نرم

 ارائه شده است.  2در جدول  ها  هداد بودننرمال سنجش


 هاعامل بودن نرمال نتایج .3 جدول
یدگیكشاستاندارديخطایدگیكشیچولگاستاندارديخطایچولگرهایتغم

 343/0 343/0 172/0 353/0 ياجتماع تيمسئول

 343/0 174/0 172/0 -029/0 عيترف

 343/0 498/1 172/0 -092/0 ديخر یريگ ميتصم



به مذکور شكل در که نمادهايينمايش داده شده است.  متغيرها بطةرااطالعات آماری  2نمودار  در
 :ندزير شرح به متغيرها معرف اند،رفته کار
 CSR :شرکت اجتماعي مسئوليت 

 PRO :ترفيع 

 CDM :کنندهمصرف گيریتصميم  
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معنادار ضرایبلتحادرییديأتعاملیتحلیلازاستفادهبامدلگیرياندازه.2نمودار



مدلچپوراستسمتمقادیربرايبرازشنیکوییهايشاخص.4جدول

نتیجه مطلوبحد بعد شاخص مدلبرازشارزشمعیارهاي ردیف

 1 شدههنجار برازش شاخص NFI 951/0 90/0 > خوب بسيار
 2 نسبي برازش شاخص RFI 901/0 90/0 > خوب بسيار

 3 اضافي برازش شاخص IFI 896/0 90/0 > خوب

 4 سييلو -تطبيقي توکر شاخص TLI 831/0 90/0 > بولمق

 5 تطبيقي برازش شاخص CFI 897/0 90/0 > قبولم
 6 تقريب مجذورات ميانگين ريشة RMSEA 093/0 1/0 < خوب

 
 

 










 هاآنبینهمبستگیضرایبوعاملیازتحلیلجستخرم.مدلپژوهشبامتغیرهاي3نمودار

 

 

 یاجتماع تیمسئول 52/0

 شرکت

 عیترف کنندهمصرف دیخر یریگمیتصم

62/0 

49/0 
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 اول ةفرضی آزمون

 عيو ترف ياجتماع تيمسئولعناصر  نيوجود رابطه ب ياول که در آن به بررس ةيفرض مورددر
 بياست. ضر هيفرض نيا دييتأ ۀدهندنشان يستگهمب ليتحل از حاصل جينتا ،است پرداخته شده

 01/0 یدر سطح خطا 68/6برابر با  t(، با ارزش 52/0) عيبر ترف ياجتماع تيمسئول ريمتغ ريمس
 و دهديم نشان را ريمتغ دو نيا نيب ميمستق رابطةوجود  جينتا نينظر معنادار است. ا مورد آمارۀ
 .شود يم دييتأ پژوهش ةيفرض ،جهيتن در
 

 دوم فرضیة آزمون

 ديخر یريگ ميتصمو  عيعناصر ترف نيوجود رابطه ب يکه در آن به بررس دوم ةيفرض مورددر
 بياست. ضر هيفرض نيا دييتأ ۀدهندنشان يهمبستگ ليتحل از حاصل جينتا ،است پرداخته شده

 01/0 یدر سطح خطا 41/6برابر با  t(، با ارزش 49/0) ديخر یريگ ميتصمبر  عيترف ريمتغ ريمس
 و دهد يمرا نشان  ريدو متغ نيا نيب ميمستق رابطةوجود  جينتا نينظر معنادار است. ا مورد آمارۀ
 .شود يم دييتأ پژوهش ةيفرض ،جهينتدر
 

 سوم فرضیة آزمون

و  ياجتماع تيمسئولعناصر  نيوجود رابطه ب يسبرر به آن در که سوم ةيفرض مورددر
 نيا دييتأ ۀدهندنشان يهمبستگ ليتحل از حاصل جينتا ،است پرداخته شده ديخر یريگ ميتصم
 t(، با ارزش 62/0) ديخر یريگ ميتصمبر  ياجتماع تيمسئول ريمتغ ريمس بياست. ضر هيفرض

 ميمستق ةرابط وجود جينتا نيا. است معنادار نظر مورد آمارۀ 01/0 یدر سطح خطا 31/10برابر با 
 .شود يم دييأت پژوهش ةيفرض جهينتدر و دهد يمرا نشان  ريدو متغ نيا نيب

 

 هاپیشنهاد و گیرينتیجه
 درحال هایرشرکت در بازا ياجتماع تيمسئول دهد،مي نشان پژوهش اين از آمده تدسبه نتايج

 یريگ ميتصمترفيع بر  عامل گریميانجيهم با  ومستقيم  طور بهاشباع موادغذايي، هم 
 تشرکت نسب ياجتماع تيمسئول مستقيمگذار است. اين درحالي است که تأثير ريتأثه کنند مصرف

 هایتحليل به توجه با. ه بيشتر بوده استکنند مصرف یريگ ميتصم بر آن غيرمستقيم ثيرأتبه 

 توانمي است، شده انجام LISREL افزارنرم از استفاده با که پژوهش اين یها  هفرضي به مربوط
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 ساير در نفوذ جهت خالق و متمايز یراهبرد ةمنزلبه آن از و داد تعميم جامعه به را جينتا نيا
 .کرد استفاده نيز اشباع درحال بازارهای
حرکت به سمت  درحالکه بازارها  يطير شراد ميکردپژوهش حاضر اثبات  يط
 افتني يپ در ديبا ها تشرک و بود نخواهد جوابگو نيشيپ یهاراهبرد گريد ،اند شدن اشباع
 آن از زين را رقبا بازار سهم بازارشان، سهم حفظ بر عالوه بتوانند تا باشند یترخالق یها کيتكن
 توجه با که است، یقو اريبس یزيتما جاديادر عصر حاضر،  مؤثر یها کتكني از يكي. ندکن خود
 ياجتماع تيمسئول مفهوم ةتوسع با زيتما نيا رد،يگيم صورت محور ارزش يابيبازار اهداف به

 .ابدييم تحقق خدمات و محصوالت کالبد در شرکت

را  ها تشرک ياجتماع تيمسئول نقش مبحث ايران در باراين پژوهش برای نخستين درواقع،
 -استکه موضوعي جديد و مورد توجه پژوهشگران بازاريابي در دنيا  -در بازارهای درحال اشباع

درنظر  با ،هکنند مصرف یريگ ميتصمشرکت بر  ياجتماع تيمسئول اثرگذاری بهو  کرده يبررسرا 
 .است پرداختهگرفتن متغير ميانجي ترفيع، در اين بستر 

است  نيا ،ها تشرک ياجتماع تيمسئول با موضوع هاپژوهش ريسا از قيتحق نيا زيتما وجه
کرده بودند،  يبررس يمعمول طيو شرا یعاد عيدر صنا فقطعامل را  نيا ريأثت نيشيکه مطالعات پ

اشباع برخي  درحالو  رشدبهعامل را در بازار رو نيپژوهش، نقش ا نيحال آنكه ما در ا
 گريد قاتياست که تحق نيا پژوهش نيا گريد زي. وجه تماميا کرده ليتحل ييموادغذا یها تشرک
 از را آن اثر ما کهيدرحال ،اند هديسنج ديبر قصد خر ميرا به صورت مستق ياجتماع تيمسئولاثر 
 .يما کرده ارزيابينيز  عيترف ةختيآم قيطر

 .دشو مي ارائه شدهانجام های تحليل فرضيه، هر به توجه با ادامه در


دارديداریاثرمثبتمعنعیشركتبرترفیاجتماعتیمسئول:اولةیفرض

شرکت و  ياجتماع تيمسئول نيب رابطةرا بر  غاتيعامل تبل قاتشانيتحق ي( ط2009) ايو باتاچار لو
نسبت  ،دارند ييباال غاتيتبل نةيهزکه  ييها تمعنا که شرک نيبد افتند،ي مؤثر شرکت ژۀيو سکير

را کاهش  خود ژۀيو سکير انندتو يمبهتر  ند،شو يمن متحمل را نهيهز نيا که ييها تبه شرک
 رابطة در را کنندهمتغير ميانجي، نقش تعديل منزلة بهدهند. در مدل مورد بررسي آنان، تبليغات 

 دار يمعنحاضر  پژوهش. ما نيز در دکن شرکت ايفا مي ۀژيو سکيشرکت و ر ياجتماع تيمسئول
 همكارش و لو همچون و ميکردشرکت و ترفيع را اثبات  ياجتماع تيمسئول بين رابطةبودن 

 ارائه کنندگانمصرفبه  يشانها تتبليغاتي که از خود و فعالي ةواسط هب ها تشرک که معتقديم
 پژوهش. عمده تفاوت سازندميخويش آگاه  اجتماعي مسئوالنةآنان را از عملكردهای  ،دهند مي
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 یها تفعالي ما که صورتبدين. تاسبا پژوهش ما در نوع ابزار تبليغاتي مورد بررسي  ايو باتاچار لو
و از نگاه  یدار يمعنبار محتوايي و  نظرو تبليغات را از  يمكردن ابزار يک به محدود را تبليغاتي

 .يمکرد ارزيابيگستردگي و جامعيت 
 

دارديداریمعنمثبتاثرگاننندكمصرفدیخريریگمیتصمبرعی:ترفدومةیفرض

صنعت مواد غذايي  ۀکنندمصرف 315طي تحقيقاتشان بر  2005و همكارانش در سال  آيناوال
آن بود  انگريب. نتايج پرداختند کنندگانمصرفبه بررسي نقش تبليغات بر رفتار خريد اين  ،نيجريه

 کنندگانمصرف ميان در دهانبهدهانو  نشدنيفراموش ای گونهبه تبليغاتي هایيامپکه اگر 
 انتخاب بر ها،و با ايجاد حس جذابيت محصول در آن ردگذا يمبر آنان  عميقي ثيرأت شود، منتشر
و همكارانش در اين است که  آيناوال پژوهش با ما تحقيق تمايز عاملاست.  مؤثر کنندهمصرف

. بدين معنا که ميا دهيسنج کيفي و کمي تبليغات یها  هساز با را ترفيع متغير ،پژوهشما در اين 
 ارزيابيو جامعيت و هم از نگاه گستردگي  یدار يمعنبار محتوايي و  نظر از همرا  تبليغات
ابزارهای  مثابةبه فروش تخفيفات و دهان به دهان ای،حال آنكه آنان از تبليغات رسانه ،يما کرده
 ييدأت با همكارانش، و آيناوال پژوهش نتايج با مشابه. دندکراستفاده  کنندهمصرف ۀکنندآگاه
و  عيعناصر ترف نيب ميمستق ةن مهم دست يافتيم که رابطحاضر، به اي پژوهشدوم  ةفرضي
 .دارد وجود کنندهمصرف ديخر یريگ ميتصم
 

اثرمثبتوگانكنندمصرفدیخريریگمیتصمشركتبریاجتماعتیمسئول:سومةیفرض

 دارديداریمعن

 رفتار و اجتماعي رواني، عوامل ميان ةرابط بررسي به خود پژوهش در ختائي و محمديان

 ةآنان، رابط پژوهش جينتا .پرداختند تهران شهر در( زيست محيط )حامي سبز ۀکنند مصرف
 هنجارهای و سبز ۀکنندمصرف ۀشدادراک بخشيراث فردی، هنجارهای محيطي،زيست های نگرش

 حفاظتي رفتار سبز، ۀکنندمصرف خريد رفتار) سبز ۀکنندمصرف رفتاری ابعاد با (بازدارنده) عياجتما

 آزمون از آنان بعد .دکر تأييد را (محيطيزيست یها اقدام از پشتيباني و زيست محيط به نسبت

 و رواني عوامل برای .کردند بندیاولويت اهميت نظر از را رفتاری ابعاد و عوامل اين ،ها  هفرضي
 )بازدارنده(، اجتماعي هنجارهای محيطي،زيست هاینگرش از عبارتند ها تاولوي اجتماعي

 سبز ۀکنندمصرف رفتاری ابعاد اولويت و کنندهمصرف ۀشدادراک اثربخشي فردی، هنجارهای

 حفاظتي رفتارهای محيطي،زيست یها اقدام زا پشتيباني سبز، ۀکنندمصرف خريد رفتار از عبارتند

اين است که در هر دو  پژوهش آناتصال پژوهش حاضر با  ةنقط .زيست محيط به نسبت
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با اين تفاوت که ما در  ،ستا شده بررسي کنندگانمصرف بر محيطيعوامل زيست آثار پژوهش
 بر شرکت اجتماعي مسئوليت متغير از ایسازه مثابه به را زيست محيط پژوهش خود، اثر عامل

. ديمکربررسي  زيست محيط حامي یها  هگرو به هاآن تفكيک بدون کنندگانمصرف خريد تصميم
 بر نيز را( تجاری مسئوليت و اخالقي)مسئوليت  ،CSRعالوه بر آن اثرگذاری دو بعد ديگر 

 سوم مشخص شد مسئوليت ةفرضي ييدأت با که. کرديم ارزيابي کنندگان مصرف خريد تصميم
 .گذاردمي اثر کنندگانبر تصميم خريد مصرف 62/0 ريمس بيبا ضر اجتماعي
 بر مستقيم غير و مستقيمتوجه به اينكه مدل پژوهش، بيانگر متغيرهايي است که  با
ارائه  ها تمديران شرک بهراهكارهای مهمي  ،ندگذار يم ثيرأت کنندگانمصرف ريدخ گيری تصميم

 :کند مي
 اجتماعي مرتبط با مسئوليت یها اقدام ۀويژ يابيبازار دپارتمان جاديابا  ها تشرک مديران .1

 از را کنندگانمصرف ،نآ یبرا مناسب امكانات و منابع جيبس و ساختار يطراح و شرکت
با افزايش رضايت  ،بيترت بدين و سازند آگاه شرکت اجتماعي یها تفعالي ياتئجز

 .دشونافزايش فروش و سودآوری خود  موجب کنندگان، مصرف

 اقشار به کمک ،خاص بيماران از حمايت همچون -بشردوستانه یها ماقدا ها تشرک مديران .2
 هابيمارستان ،دارسم به ويژه خدمات ارائة سرپرست،بي کودکان از حمايت جامعه، ضعيف

 . ندکنتقويت  يا هندد انجام خويش یها تفعالي کناررا در -...و

حمايتي  یها اقدام ،ها  هسماند کارخانپ ةتصفي یبرا ييها  هخانتصفيه ساخت با توانندمي مديران .3
 برگزاری در مشارکت با توانندمي ،همچنين آنان. دهند نشان جامعه به را زيست خود از محيط

 محيط حامي یها تشرک ۀزمردر را خود زيست،حفاظت از محيط یها و همايش ها  هنمايشگا
 .دهند قرار زيست

 یها اقدام در گانکنند مصرف مستقيم غير و مستقيم دنکرريدرگ با توانندمي ها تشرک مديران .4
 یساز آگاه بر عالوه ،دارد تيفعال آن در شرکت که اخالقي و يطيمحستيز ايبشردوستانه 

و با  کنندايجاد  هارا در آنشرکت، نوعي حس همكاری و اعتماد  یها اقدام از گانکنند مصرف
 .ندشوآنان، موجب افزايش فروش خود  خريد اثرگذاری بر تصميم

 غاتيتبل در جامعه و زيست محيط از حمايت نمادهای از شتريب استفادهبا  ها تشرک مديران .5

 . باشند شتهدا بازار در تریگسترده حضور توانندمي ت،محصوال معرفي و عيترف جهت يونيزيتلو

 هکنند مصرف يدوستنوع حس که باشد یاگونهبه ديبا ها تشرک يغاتيتبل ینوع ابزارها انتخاب .6
 .دکنجامعه احساس  يحام یاز محصوالت شرکت، خود را فرد ديخر باتا  زانديرا برانگ
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 یهایروادهيپ یبرگزار مانند جامعه، يعموم یها تيفعال از يبانيپشت با انندتو يم ها تشرک .7
 گانکنند مصرفرا با  خود ونديپ ،يگروه یها تيفعال ريسا اي يجمع یهایکوهنورد ،يخانوادگ
 بخشند.  تداوم
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