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 چکيده
ارزش ویژه برند در شرکت ملي  بر اجتماعي مسئوليت تاثير بررسي به حاضر تحقيق

مدیران و کارکنان شرکت ملي  کليه را پژوهش این آماری جامعه پردازد. مي حفاری ایران

 تعيين نفر 483 مورگان _ کرجسي فرمول طبق نمونه حجم و دهد. مي حفاری تشكيل

 تعيين منظور به شد. استفاده ای طبقه تصادفي روش از گيری نمونه که برای گردید،

 اوليه پرسشنامه تحقيق، پایایي تعيين منظور و به گردید. استفاده قضاوتي روش از روائي

 آلفای ضریب طریق محاسبه از پایایي گردید. که توزیع دهندگان پاسخ از نفر 43 بين

 جزء روش نوع از و کاربردی هدف لحاظ از تحقيق آمد. دست به 34/19کرونباخ 

براساس  نهایت در تحقيق های یافته باشد. مي همبستگي نوع از توصيفي  تحقيقات،

که  دهد، مي نشان های تحليل مسير و تحليل معادالت ساختاری آزمون از حاصل نتایج

 در ریابعاد ارزش ویژه برند) آگاهي از برند، تداعي برند و وفادا اجتماعي بر مسئوليت

اجتماعي بر  و تنها تاثير مسئوليت تاثير معنادار و مثبتي دارد. شرکت ملي حفاری ایران

 کيفيت ادراک شده معنادار نبود.

 مسئوليت اجتماعي، ارزش ویژه برند و شرکت ملي حفاری ایران :يديکل واژگان 
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 2 عبدالصمد استاد،   1 نادره السادات نجفی زاده

 عضو هيئت علمي گروه مدیریت بازرگاني دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک 9
 دانشجوی کارشناسي ارشد مدیریت بازارگاني گرایش تجارت الكترونيک دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 عبدالصمد استاد

 

 بررسی تاثير مسئوليت اجتماعی بر ارزش ویژه برند

 )مورد مطالعه: شرکت ملی حفاري ایران( 
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 مقدمه
عمومي شفافيت شرکت ها را در افشای اطالعات افزایش مي دهد تا انتظارات ( تقاضای CSRدر دنيای امروز، مسئوليت اجتماعي شرکت ها )

 هسهامداران را تحقق بخشد. شرکت هایي که درگير تجارتي با منفعت عمومي باال هستند خود را متهد مي سازند تا فعاليت های تجاری خود را ب

معه به همراه داشته باشند. تحقيقات قبلي انجام شده نشان مي دهد که گونه ای ترویج دهند که مزایای محيطي، اجتماعي و اقتصادی را در جا

 مسئوليت های اجتماعي شرکت ها سبب اخالقي شدن رفتارهای کارکنان مي شود که در نتيجه باعث باال رفتن کارایي سازماني مي شود)الکزیاک و

و مسئوليت اجتماعي خود را برای بهبود دیدگاه شرکت و تقویت تاثيرات که شرکت ها وظایف  تاکيد کردند( 9423) 2بویل و ماتينز(. 4911 ،9مورفي

 فرایندهای بازاریابي انجام مي دهند که به شدت بر روی عملكرد شرکت تاثير مي گذارد. 

 

 ادبيات نظري

 از فراتر به اندکي را خود مشابه، دید های سازمان و جامعه فشار تحت کردند، مي را وزن خود زیان و سود فقط که ها و شرکت هایي سازمان

 زیان و سود توان و نمي داشت خواهد بسزایي تأثير بيروني محيط بر ها اعمال سازمان که است روشن وضوح به سازمان اندوختند. دیگر صرف منافع

بوده  این بر تالش لذا است. امتداد آن در اجتماع که فواید است سمتي به اجتماعي مسئوليت جهت گرفت. را نادیده جامعه بر ها سازمان از ناشي

 که است اجتماعي این مسئوليت از منظور(. 9119، 4) آکرنشوند متحمل اضافي را مردم هزینه که باشد ای گونه به ها سازمان زیان و سود که است

 نرسد، جامعه به آسيبي آن اثر در که باشد ای به گونه باید آنها های فعاليت چگونگي لذا و دارند سيستم اجتماعي بر ای عمده تأثير شرکت ها که

 شكل در اما جدید است، موضوعي ظاهر به اگرچه نيز اجتماعي باشند. مسئوليت جبران آن به ملزم مربوط های سازمان زیان، رسيدن در صورت و

 و ها شرکت از اجتماعي مسئوليت زمينه در متنوع تری های فعاليت تر مدرن جوامع در این، وجود با پيگيری است. قابل جوامع اکثر در سنتي،

دهند) کاووسي  قرار در اولویت را آن کار، در موفقيت و جامعه در خود بقای حفظ جایگاه، برای سازمان است ضروری رود. مي انتظار صاحبان سرمایه

 یادگيری به آنرا مستقيماً و داند مي اخالقي توسعه و فردی رقابت حقوق دیگران، به احترام و مراعات را اجتماعي مسئوليت (. ونتزل9481و دیگران، 

 رفتار و اطاعت مقابل نقطه که داند مي مستقل و تفكر خالقيت گيری، تصميم احساس داشتن در را مسئوليت اجتماعي وی است. دانسته مرتبط

 افراد و زندگي کيفيت بهبود با و اخالقي شيوه به رفتار مداوم برای تعهد را اجتماعي مسئوليت 5بالزارووا و (. کاستكا9119، 3است)ونتزل سلطه پذیر

 شرکت اجتماعي مسئوليت نيز گراف و (. سوتر2332بالزارووا،  و دانند)کاستكا مي وسيعتر مقياس در جامعه و اجتماع بهبود عالوه به هایشان خانواده

(. 2334گراف،  و باشد)سوتر بنگاه عالیق  و جامعه رفاه دهنده ارتقاء و حافظ که انجام کارهائي به مدیریت تكليف تعهد، اند: کرده تعریف این طور را

 مسئوليت جایگاه در خصوص بحث ، 21 قرن اوایل در غيره، و اندرسن ارتور انرون، از جمله شرکتها از برخي مالي رسوایيهای و فروپاشي به توجه با

 جهاني، تجارت توسعه (. با2393است)قاسم زاده و زوار،  یافته افزایش اجتماعي، و محيطي شرایط بهبود جهاني، برای اقتصاد در شرکتها اجتماعي

 محصول، مورد در سازمان توسط اطالعات افشای اجتماعي با گزارش مي شود. بيشتر بين المللي سطح در این مسئوليتها بيشتر افشای برای حرکت

 چالش و وظيفه پویا با شرکتها مدیران امروزه دارد. کار و سر محيطي تاثيرات زیست و اجتماعي فعاليتهای کارمندان، منافع کننده، منافع مصرف

 کسب بر باید خود بقای ادامه و حفظ برای اند. شرکتها مواجه خود تجاری فعاليتهای در اجتماعي -اخالقي استانداردهای کارگيری به برای برانگيزی

 که موجب ی راهبرد ابزارهای از یكي کنند. تمرکز بيشتر بازار سهم و فروش جهت کنندگان مصرف هرچه بيشتر رضایت جلب و رقابتي های مزیت

 فعاليت طریق از ها است. شرکت برند ویژه ارزش مي شود، مصرف تكرار و تعهد و بازار رقابتي های فعاليت مقابل در شرکت کمتر پذیری آسيب

 ارتقای در جهت و بپردازند آنها ذهن در برند از مطلوبي تصویر به ارائه گرهایي تداعي ایجاد با و ساخته آگاه برند از را مصرف کنندگان بازاریابي، های

 اگر مثال عنوان دارد، به کنندگان توليد و ها شرکت برای بسياری مزایای ویژه برند (. ارزش2335، 6بردارند)ون ریل و همكاران گام برند ویژه ارزش

 است حاضر نتيجه در که داشت خواهد برند نسبت به مثبتي رفتار هدف کننده مصرف صورت این در برخوردار باشد باالیي ویژه ارزش از برندی

( که 2399، 2)کيم و هيوم دهد انجام محصول برای دهان به دهان نماید، تبليغات تكرار را خود خرید کند، پرداخت محصول باالیي برای قيمت

 تبليغات های هزینه جدید به محصوالت موجود برند توسعه با ببرند. بهره خود مجموعه محصوالت توسعه ای بر مزیت این از توانند مي ها شرکت

 ارتباطات بهتر و اثربخشي ها شرکت سایر به ليسانس و امتياز حق برند، واگذاری ویژه ارزش دیگر مزایای از. یافت خواهد جدید کاهش محصول برای

                                                           
1 - Laczniak, G., & Murphy 

2 - Buil and Martı´nez 
3 - Aaker 
4 - wentzel 

5 - castka & balzzarova 
6 - Van Riel,Pahud de Mortanges & Streukens 
7 - Kim and Hyum 
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( دریافتند که مسئوليت اجتماعي شرکت در برابر همه 2392) 8لویس و لمبرتتورس، بيج مالت،  (.9481همكاران، باشد)خورشيدی و  مي بازاریابي

شرکت با نام های تجاری معتبر ده کشور  52( از اطالعات خام که حاوی 3239) 1لين سهامداران به شدت بر روی ارزش نام تجاری تاثير گذار است.

در بين تمام ذینفعان به طور مثبت بر روی ارزش نام تجاری تاثير مي  CSRفاده کردند و متوجه شدند که است 2332-2332متفاوت طي دوره 

( نشان دادند که مصرف کنندگاني که با نام های تجاری شرکت های مسئوليت ناپذیر در زمينه های اجتماعي سرو 2239)93هوینگ و سارغلوگذارد. 

سه روش اصالح رفتار مي  باشند،  بيشتر مایلند تا این نام های تجاری را تنبيه نموده و مایل نيستند که آن کار دارند نسبت به مصرف کنندگاني در 

،  ارزش نام تجاری و عملكرد شرکت وجود دارد. بر طبق CSRدر کل بررسي مقاالت نشان مي دهد که یک ارتباط مثبت ميان  ها را تشویق نمایند.

، ارزش CSRپژوهش، این پژوهش یک فرضيه آزمون پذیر ارائه مي کند که باینگر یک ارتباط علي و معلولي ميان یافته های بدست آمده از پيشنه 

  نام تجاری و عملكرد شرکت است.

 

 روش تحقيق، مدل و فرضيات تحقيق:

زمره پژوهش های توصيفي تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي بوده و با توجه به موضوع، ماهيت و فرضيه های پژوهش، این تحقيق در 

يفي، ص)غير آزمایشي( طبقه بندی مي شود. زیرا در رابطه بين متغيرهای تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و از ميان روش های گوناگون پژوهش های تو

اطالعات این تحقيق ست. روش انجام این تحقيق، از نوع پژوهش های تحليل ماتریس کوواریانس )شامل تحليل عاملي و مدل معادالت ساختاری( ا

ن یاز طریق پرسشنامه پخش شده در بين مدیران، معاونان و کارمندان شرکت ملي حفاری ایران جمع آوری شد. روش نمونه گيری مورد استفاده در ا

خص حقيقات قبلي مشتحقيق نمونه گيری تصادفي خوشه ای است. برای تعيين حجم نمونه چنانچه واریانس جامعه و پارامتر مورد اندازه گيری در ت

 آن استفادهباشد، محقق مي تواند از آنها استفاده کند در غير این صورت محقق باید با انجام مطالعه مقدماتي واریانس جامعه را برآورد نموده و از 

 ده مي شود.استفا AMOSدر این تحقيق برای بررسي رابطه متغييرها از رگرسيون و از نرم افزار (. 9486)سرمد و دیگران،نماید 

 

 فرضيات و مدل تحقيق:
 فرضيه های این تحقيق عبارت است از:

 مسئوليت اجتماعي بر ابعاد ارزش ویژه برند تاثير مثبت و معناداری دارد.

 مسئوليت اجتماعي بر آگاهي از برند تاثير مثبت و معناداری دارد.

 دارد.مسئوليت اجتماعي بر کيفيت ادراک شده تاثير مثبت و معناداری 

 مسئوليت اجتماعي بر تداعي برند تاثير مثبت و معناداری دارد.

 مسئوليت اجتماعي بر وفاداری برند تاثير مثبت و معناداری دارد.

 

 رابطه متغيرهای بصورت مدل زیر ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 - Louis    &  Lombert 
9 - Lin 
10 - Huang and Sarigöllü 

 هوش هيجاني

 کيفيت ادراک شده

 تداعي برند

 وفاداری برند

 آگاهي از برند

 اجتماعيمسئوليت 
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 توزیع فراوانی متغير جنسيت در نمونه
 ( توزیع فراوانی متغير جنسيت در نمونه1جدول )

 درصد تجمعي های معتبر هر طبقهدرصد فراواني داده درصد فراواني داده های هر طبقه فراواني هر طبقه جنسيت

 83 83 83 429 مرد

 933 96 96 64 زن

  933 933 483 کل

 

نفری مرد  465نفر از نمونه   429، توزیع فراواني متغير جنسيت را نشان مي دهد. بر اساس نتایج به دست آمده از این جدول ، 9 جدول

گيرند. درصد از کل نمونه را در بر مي96باشند که نفر باقيمانده زن مي 64دهند. بقيه نمونه، یعني درصد از کل نمونه را تشكيل مي  83باشند که مي

 ر ادامه نمودار ستوني توزیع فراواني این متغير جمعيت شناسي را نيز مي توان مشاهده نمود. د

 

 نتایج
مقدار بحراني مقداری  است. استفاده شده Pو  99ها  از دو شاخص جزئي مقدار بحرانيپس از بررسي و تایيد الگو برای آزمون معناداری فرضيه

مقدار بحراني باید بيشتر  35/3آید. بر اساس سطح معناداری بدست مي "خطای استاندارد"بر  "رگرسيونيتخمين وزن "است که از حاصل تقسيم 

حاکي  Pبرای مقدار  35/3( و همچنين مقادیر کوچكتر از 9112شود)چائو، تر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نميباشد. کم 16/9از 

ها به همراه ضرایب رگرسيوني و دارد. فرضيه 15/3های رگرسيوني با مقدار صفر در سطح اطمينان به شده برای وزناز تفاوت معنادار مقدار محاس

 آورده شده است.  2های جزئي مربوط به هر فرضيه در جدول شماره مقادیر شاخص
 

 (: ضرایب رگرسيونی2جدول)
 

 فرضيه شماره   فرضيه ضریب رگرسيوني P نتيجه

  متغير مستقل    وابستهمتغير    

 9 مسئوليت اجتماعي ←  ← آگاهي از یرند 39/3 334/3 تائيد

 2 مسئوليت اجتماعي ←  ← کيفيت ادراک شده 43/3 389/3 رد

 4 مسئوليت اجتماعي ←  ← تداعي برند 52/3 392/3 تائيد

 3 مسئوليت اجتماعي ←  ← وفاداری به برند 38/3 332/3 تائيد

 

 نتایج تحقيق
ج بدست با توجه به نتای مسئوليت اجتماعي بر آگاهي از برند مدیران تاثير مثبت و معناداری دارد.فرضيه اول به این صورت بيان شده است که 

مسئوليت اجتماعي بر آگاهي از برند مدیران تاثير مثبت و درصد مورد تایيد قرار گرفت. بر این اساس  5آمده این فرضيه در سطح معني داری 

مربوط به این ضریب رگرسيوني که کوچكتر از  Pاست که با توجه به مقدار  39/3. ضریب رگرسيوني استاندارد شده برای این فرضيه ناداری داردمع

ئوليت مس 15/3توان عنوان نمود که با اطمينان شود و به عبارتي ميپذیرفته مي 15/3توان نتيجه گرفت که این فرضيه با اطمينان باشد، ميمي 35/3

مسئوليت اجتماعي بر روی کيفيت ادراک شده از برند مدیران تاثير مثبت و  در فرضيه دوم:اجتماعي بر آگاهي از برند مدیران تاثير مثبت دارد. 

جتماعي بر روی مسئوليت ادرصد مورد تایيد قرار نگرفت. بر این اساس  5با توجه به نتایج بدست آمده، این فرضيه در سطح معني داری  معنادار دارد.

مسئوليت اجتماعي بر روی تداعي برند مدیران تاثير مثبت و معناداری ندارد. در فرضيه سوم آزمون نشان داد که  کيفيت ادراک شده از برند مدیران

مسئوليت . بر این اساس درصد مورد تایيد قرار گرفت 5با توجه به نتایج بدست آمده، این فرضيه در سطح معني داری  تاثير مثبت و معناداری دارد.

برای این فرضيه  Pباشد، مقدار مي 52/3تاثير مثبت و معناداری دارد. ضریب تاثير برای این فرضيه دارای مقدار  اجتماعي بر روی تداعي برند مدیران

این فرضيه  15/3نابراین با اطمينان توان گفت که ضریب رگرسيوني مربوط به این فرضيه با مقدار صفر تفاوت معناداری دارد، بباشد که ميصفر مي

 آزمون فرضيه چهارم به این نتيجه منتج تاثير مثبت و معناداری دارد. مسئوليت اجتماعي بر روی تداعي برند مدیرانتوان ابراز داشت که تایيد و مي

با توجه به نتایج بدست آمده، این فرضيه در شرکت ملي حفاری تاثير مثبت و معناداری دارد.  مسئوليت اجتماعي بر روی وفاداری مدیرانشد که 

                                                           
11 - Critical Value (C.R.) 
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تاثير مثبت و معناداری دارد. ضریب  مسئوليت اجتماعي بر روی تداعي برند مدیراندرصد مورد تایيد قرار گرفت. بر این اساس  5سطح معني داری 

کنند پس در نتيجه با اطمينان این فرضيه ارائه مي معياری برای تایيد Pاست. مقدار صفر برای  38/3رگرسيوني استاندارد شده مربوط به این فرضيه 

 این فرضيه تایيد مي شود.  15/3
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 نتيجه گيري و پيشنهادات
ین ميان ا نتایج تحقيق نشان داد که پرداختن به مسئوليت اجتماعي بيشترین تاثير را بر روی تداعي برند مدیران شرکت ملي حفاری دارد. در

 های یافته اساس کمترین تاثير را بر روی آگاهي از برند دارد. و این در حالي است که در بيشتر تحقيقات انجام شده این امر نيز تائيد شده است. بر

انجام وظایف و  که در جهت حفظ برند خود نسبت به شود مي پيشنهاد شرکت ملي حفاری و سایر سازمان های تابعه وزارت نفت مدیران به تحقيق

 بيشتری داشته باشند. مسئوليت های اجتماعي توجه
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