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  :چكیده
شور و شوق ،  لیمختلف از قب یخواننده و ....  ممکن است دچار حاالت ایو ینقاش ای ریتصو کی دنیهمانطور که انسان از د 

 یتطور برند ، زمان ریبه س یتواند متفاوت باشد.با نگاه ی، نفرت و .... شود ، در مورد برند هم رفتار مصرف کننده م یتفاوت یب

 لیزنده تبد یاست که  به موجود دهیخود رس یامروز گاهیو رفته رفته به جا شدیاحشام استفاده م یعالمت گذار یبرابرند 

 یادیز یهایدگیچیرفتار مصرف کننده با پ. در ضمن رود  یم زین یاز آن انتظارات رفتار شهروند یحت کهیشده است بطور

عوامل متعدد که مدلول  انی(  ازم1و جامع به آن است ) یندیهمراه است. درک درست رفتار و مصرف کننده مستلزم نگاه فرآ

است که عالوه بر حفظ و گسترش منافع  تیری)که( از تعهدات مد یاجتماع تیمسئول ریتاث باشدیآن رفتار مصرف کننده م

از سازمانها  یاریبس یاستراتژ csrزه و.  امرباشدیقابل انکار م ری( غ2شود ) یلحاظ م زیجامعه ن یسازمان، در آن رفاه عموم

در کنار اهتمام و مداقه در قلمرو  یتوازن و توجه توامان به کسب سود در بنگاه اقتصاد جادی. از نظر نگارندگان اشدبا یم

  . دینام یدیبریه یبازرگان ای یدیبری، تجارت ه تیریمد اتیتوان در ادب یرا م یاجتماع تیمسئول

 

 csr، رفتار مصرف کننده ، توسعه برند،  یاجتماع تیمسئولهاي کلیدي: واژه
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 :ه مقدم
سود هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری است . شرکت سعی می کند تا آنجا که می تواند سود را به حداکثر          

آنها و تعیین  یوفادار تیتقو ،یکنون انیمشتر یسازمان، به حفظ و نگهدار یاصل یاول در میان راهبردها تی( اولو3برساند)

به استفاده  بیو ترغ ینگه داشتن مشتر ی( راض10) ابدی یاختصاص م انیمشتر بابلند مدت تداوم رابطه  یمناسب برا یراهکارها

در جامعه  تیو مقبول تیاز محبوب یبرند به حد معقول کی یاست  و وقت یاز امورات دشوار در بازرگان یکیمجدد از محصوالت برند  

الزم  گرید نجاینام برند خود به بازار عرضه کند. ا هکند و ب دیتول یگریرا فراتر بگذارد و محصوالت د شیپا یکم تواندیم د،یرس

به نام همان برند  دیمحصول جد رایکند؛ ز یشاخص شدن برند اول را ط هیشب یخود راه دیمحصوالت جد یارائه دهنده برا ستین

، است  یتعهد انگریهمواره ب ( برند4. )شودیگفته م 1اتفاق توسعه برند نی. به اشودیبرند شناخته شده، عرضه م تیو تحت حما

(  5) .کند  یارائه م داریو منافع و خدمات را به صورت مستمر به خر هایژگیاز و یشرکت فروشنده مجموعه خاص نکهیبر ا یمبن

 ریز یمعان بهمشتمل  تواندیشود .  برند م یم یتلق دیخر اریقرار داده و به عنوان مع ریرا تحت تأث دارانیاست که خر یبرند نام

به  توانندینم گریشدن بازار محصوالتشان د ی(شرکتها به دلیل رقابت23و کاربر. ) تی، منافع ، ارزش ، فرهنگ، شخص یژگیباشد و

مصرف کنندگان  شناخت بهتر یتوجه باشند .الزم به ذکر است برا یب انیو در کل نیاز مشتر الت،یها و تما ق،خواستهیعال ق،یسال

مصرف کنندگان از  یشخصیت یهایژگیشناخت و ، بر عملکرد آنان یتاثیرگذار تیرفتار آنها و در نها یبیناد پیش یو به احتمال ز

به عنوان عوامل موثر  یرفتار ینقش متغیرها یابیاز جمله بازار ی( امروزه در مباحث علوم اجتماع6عوامل مهم وموثر است.)

به شدت تحت تاثیر خصوصیات  دیکننده نشان داده است که رفتارخر گوناگون در حوزه رفتار مصرف یاست. پژوهشها ریانکارناپذ

مرجع ، خانواده وعوامل  ی( مانند تاثیرات گروهها و گروههای)عوامل اجتماعیمانند تاثیرات خرده فرهنگ ، طبقه اجتماع یفرهنگ

(مانند  ی)عوامل روانیشخص تصورو شخصیت و  یسبک زندگ ،یشغل، وضعیت اقتصاد ،یمانند تاثیرات سن و مرحله زندگ یشخص

 (24. )گیردیقرار م دیو باورها و عقا یادگیریتاثیرات انگیزش، 

 
 : عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده1شکل

انسان بطور  نکهیگذارند. باتوجه به ا یم شیو نگرش خود را به نما ندینما یخود را روشن م یزندگ وهیش دیدر واقع افراد با خر

استفاد  یاجتماع تیعنوان مسئول لیصفت در جهت توسعه برند در ذ نیاتوانند از  یدارد ، شرکتها م ریو خ یکیبه ن لیتما یفطر

کنند البته این عقیده به طور گسترده پذیرفته شده است که مقامات و مسئوالن شرکت ، یک مسئولیت اجتماعی دارند که بسیار 

به  ریاخ یشرکتها در دهه ها یعاجتما تی(  مفهوم مسئول3فراتر از کسب سود و منافع برای سهامداران و اعضای شان است . )

 طیدر برابر اجتماع و مح تیمسئول یبزرگ و معتبر جهان یهاشده است و شرکت لیها تبداداره شرکتغالب و مسلط حوزه  میپاردا

 ییو کشورها افتهیتوسعه  یاست که هم اکنون در کشورها یمفهوم موضوع نی. انندیبیخود م یشرکت یاز استراتژ ییرا جز یاجتماع

 یو مراکز علم یالملل نیب یهاسازمان ،یها، جامعه مدنها، شرکتمتهمچون حکو گرانیباز یتمام یبا اقتصاد باز به شدت از سو

باشد واکنش  یم یو فرهنگ یاسیجزو عوامل س داریرفتار خر یدر الگو یاجتماع تیمسئول نکهی( با توجه به ا7. )شودیدنبال م

 یها یژگیو یعنی دارانیخر اهیو انتخاب محصول به جعبه س دیزمان و مقدار خر یدر خصوص انتخاب نام و نشان تجار دارانیخر

                                                        
1 Brand Development 
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است که به موجب آن شرکت ها دغدغه  یتیریمفهوم مد کی یاجتماع تیمسئول (25دارد. ) یبستگ یریگ میتصم ندی, فرا یشخص

به عنوان  یبه طور کل CSRکنند.  یخود ادغام م نفعانیو تعامالت خود با ذ یتجار اتیرا در عمل یطیمح ستیو ز یاجتماع یها

 ی( دست منییسه گانه پا کردیرو) یو اجتماع یطیمح ستیز ،یشرکت به تعادل الزامات اقتصاد کیآن  قیاست که از طر یراه

 پردازد. یم نفعانیحال به انتظارات سهامداران و ذ نیکه در ع یدر حال ابد،ی

 اعیتعادل الزامات اقتصادي ، زیست محیطی و اجتم: 2شكل

 

 ای یمال تیحما که هیریکسب و کار باشد و خ تیریمد کیمفهوم استراتژ کیتواند  یکه م CSR نینظر مهم است که ب نیاز ا

شهرت  میدر کاهش فقر داشته باشد، به طور مستق یتواند سهم ارزشمند یم ی. اگر چه  دوممیقائل شو زیتما است بشردوستانه

 CSR یدیبه وضوح فراتر از آن است. موضوعات کل CSRمفهوم اما  کند یم تیدهد و برند آن را تقو یم شیشرکت را افزا کی

 ،یکار طیکار و شرا یاستانداردها نفعان،یمسئوالنه، مشارکت ذ یابیمنبع  ،یطیمح ستیز ییکارا ،یطیمح ستیز تیریشامل مد

مفهوم  کی. اگر باشدیخوب، و اقدامات ضد فساد م یحقوق بشر، حکمران ،یتیتعادل جنس ،یاجتماع یروابط کارکنان و جامعه، برابر

CSR فروش و  شیو بازار، افزا هیبه سرما یدسترس شیرا مانند افزا یمختلف یرقابت یایتواند مزا یاجرا شده باشد م یکه به درست

و شهرت برند،  ریتصو بهبودکارآمد،  یمنابع انسان گاهیپا ت،یفیو ک یبهبود بهره ور ،یاتیعمل یها نهیدر هز ییسود، صرفه جو

 (26) به همراه داشته باشد،  سکیر تیریمد یندهایبهتر و فرآ یریگ میتصم ،ی،وفاداریمشتر شیافزا

 یاجتماع تیمباحث مربوط به رفتار مصرف کننده  ، مسئول نهیشیبا استفاده از پ یمقاله مرور نیحضور در کارزار رقابت بازار ا یبرا

 پردازد؟ یتوسعه برند موثر م تیبررفتار مصرف کنندگان و در نها یاجتماع تیمسئول ریتاث یبه بررس ییو توسعه برند  در منابع انتها

 

 :ينظر یمبان

  :  1 مسئولیت اجتماعی

درباره  ایمشاوره موسسات و دولتمردان شرکت ها ، رانی، مد نیدانشگاه ها ، متخصص دیاز سود اسات یمتعدد فیتعار          

کسب  تیمسئول -1باشد  یم ریز یدیدربردارنده عوامل کل فیتعار نیشرکت ها مطرح شده است . در مجموع ا یاجتماع تیمسئول

                                                        
1 corporate social responsibility 
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و کمک  یبه مفهوم جبران آثار منف)کسب و کار در در مورد جامعه  تیمسئول -2  ( ییبه مفهوم پاسخگو)و کار نسبت به جامعه 

خود متعهدانه ، اخالق مدارانه  تیبه فعال دیکسب و کار با نکهیمفهوم ا یبه معن یاجتماع تیبه مسئول یبندیپا-3 ی(به رفاه اجتماع

 طیتوجه داشتن به مح یبه معن)آن  ینسبت به جامعه و برا لتریو س یدر ابعاد یاجتماع تیمسئول -4(  دیو باثبات عمل نما

 (21د. )که ارتباط آن با جامعه در نظر گرفته شو یبنگاه ها به نحو تیریمد  -5( ستیز

 

  رفتار مصرف کننده :

، جامعه  یاز علوم روانشناس یرشته ا نیب میها و مفاه هیاست که از نظر یو کاربرد یعلم اجتماع کیرفتار مصرف کننده           

هاست  ندیمصرف کننده علم مطالعه فرا رفتار(30)اقتصاد و علم آمار برگرفته شده است. رگولیو یشناسانسان رگولیو یشناس

 ینگهدار رگولیو دیخود به انتخاب ، خر التیو تما ازهاین یارضا یاست که افراد و گروه ها برا یکه نشان دهنده زمان ییها ندیبرا

 (31) پردازند . یم اتیتجرب ایها  دهیا رگولیاستفاده و کنار گذاشتن محصوالت ، خدمات و رگولیو

 

 برند :توسعه 

را فراتر بگذارد و محصوالت  شیپا یکم تواندیم د،یدر جامعه رس تیو مقبول تیاز محبوب یبرند به حد معقول کی یوقت           

 هیشب یخود راه دیمحصوالت جد یارائه دهنده برا ستیالزم ن گرید نجایکند و به نام برند خود به بازار عرضه کند. ا دیتول یگرید

 نی. به اشودیبرند شناخته شده، عرضه م تیبه نام همان برند و تحت حما دیمحصول جد رایکند؛ ز یول را طشاخص شدن برند ا

 (4. )شودیاتفاق توسعه برند گفته م

 

 :قیتحق نهیشیپ
است وجه سازمان به مسئولیت های اجتماعی، نمایان کننده رویکرد اخالقی آن و در نظر داشتن منافع و مصالح اجتماعی ت          

. شناخت ماهیت مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات، گامی مهم، در راستای حرکت به سوی عملکرد اخالق مدارانه 

آورد که نمى می شمار  از یک پیکر به یمسلمانان را عضواز   هر یک . اسالم و دینی سازمان ها در جامعه اسالمی به شمار می رود

 از اجتماع به خوبى ایفا خواهد کرد که از یفرد نقش خود را به عنوان عضو زمانى.  باشند جامعه اوضاع عمومتوانند بى توجه به 

و سیاسى بخشى از جریان تربیت رسمى و عمومى ناظر به کسب  اجتماعى خود آگاه باشد.ساحت تربیت اجتماعى یها مسئولیت

مشارکت  اجتماعى سیاسى و یندانى فعال و آگاه باشند و در فعالیتهاسازد تا شهروی که متربیان را قادر م هایى است شایستگى

 (20()8) کنند

 ان،یم نی. در ااست وکارها گذاشته بر اکثر کسب یشگرف ریآن تأث یو اقتصاد یاجتماع ،یستیکرونا و اثرات ز روسیبحران و          

 در شبکه یو انتشار اخبار منف )کرونا( آمده شیپ خود نسبت به بحران یاجتماع یتهایوکارها در قبال مسئول کسب تیریمد ءسو

 به دهان غاتیتا تبل دهندیمرا امکان این به کاربران  یاجتماع یها شبکه بر آنها وارد سازد. ینیتبعات سنگ تواندیم یاجتماع یها

 یو اخبار منف گذاردیاثر م یطیمح یمثبت بر آگاه یبه شکل یاجتماعآگاهی کنند.  جادیا شرکتها راجع به یمنف یکیدهان الکترون

 (12)برند موثر است ریو بر تصو شودیم یمجاز یباعث انتشار اخبار دهان به دهان در فضا یاجتماع تیدر حوزه مسئول

مخاطبان  جییو ته کیتحر یبرا یبه عنوان عامل روان غاتیبرند است تبل تیبر توسعه برند و شخص اثر بیضر یدارا غاتیتبل         

عامل  کیبه عنوان  غاتیتبل.  دهدیفکر کردن درمورد برند را در ذهن هواداران شکل م یچگونگ غاتیتبل نیا هیو در سا کندیعمل م

 تیشخص. گذار است  ریتاثنیز برند  تیبر شخص غاتتبلی ضمن در ، گذار باشد ریبازار هدف تاث یکرف یارهایتواند بر مع یم رفیعیت

 یم نیهمچن ، کند لیتبد یمشتر تیابراز هو یبرا یا لهیتر کند و آن را به وس یماندن ادیبرند را جذاب تر و به  کیتواند  یبرند م

 برند تیشخص ، به محصوالت برند استفاده کرد انیمصرف کنندگان و مشتر یپاسخ ها لیو تحل هیتجز یبرند برا تیاز شخص توان

 کیو نزد یبرند هسته مرکز تیبه نظر برسد شخصو ....  باهوش  ، ی، رسم طبعی وخش صورت به می تواند شخص کیهمانند 
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استفاده مجدد  ای دیجهت خر انیمشتر یرفتارها در تواند یهنگام انتخاب محصول است و م یمشتر یریگ میدر تصم ریمتغ نیتر

 (17.)محصول است یظاهر یهایژگیفراتر از و یبرند مفهوم تشخصیگذار باشد  ریمحصول تاث کیاز 

را  یگاهیکند و جا لیصفت منحصر به فرد تبد و یا موضوع کیحال خود را به  نیدر ع دیبا یقو یتیبرند با شخص کی -

 .کرد  جادیبرند ا کیشخص و  کی نیب ایدو نفر  نیتوان ب یاست که م یاحساس نیتر یخود فتح کند.عشق، قو انیدر قلب مشتر

 یهابرندها و مصرف کنندگان باشد. تالش نیروابط ب تیتقو یبرا یمانند عشق به برند ممکن است راه درست یاحساسات جادیا

 همذاتتکیه کند ،مثل ها دارند، کنندگان با آنکه مصرف یارابطه تیبر ماه دیبا ،یکیزیخود محصول ف جیاز ترو شیب یابیازارب

 ینام تجار کیهستند که با  یمنزو انیادغام مشتر یهااز راه یکی نیآنالفضای مجازی و یا ایجاد باشگاههای مشتریان . ی پندار

 ت،ینها در وبرند  یبرا یانجام کار یآنها برا لیتما ،ینام تجار کیمشترک خود از  دگاهیهم در مورد د باد و می توانند مرتبط هستن

ته که دوست داش ییبرندها توسعه یبرا ن،یبنابراگفتگو داشته باشند.  خود یاز خود و زندگ یدر نظر گرفتن آن به عنوان بخش

برند  یها تیفعال قیکنند و به طور مداوم از طر یگذار هیمصرف کنندگان سرما یانتظارات و خواسته ها یرو دیبا رانی، مدشوند 

 (27)به آنها پاسخ دهند.

بودن و  ی،معاشرتییبرون گرا یشخصیت یژگیو،  دیطبقه بر نوع خر 5تست نئو به  لهیافراد بوس تیشخصتاثیر  یبررس با          

 یشخصیت یهایژگیو گریگذارد و از طرف د یطور مستقیم تاثیر م به یوسواس دیو خر یآن دیبر سبک خر دیتجارب جد یرایپذ

بر سبک  یآن دیسبک خر تیدارد و در نها یتاثیر منف یو وسواس یآن دیبودن بر سبک خر ریو مسئولیت پذ یروان رنجورخواه

 (6)به طورمثبت تاثیر گذار است. یوسواس دیخر

 نیشرکت ها با ا ت،یجمع بیو ترک طیدر مح وستهیپ راتییاز بازارها و تغ یاریو اشباع شدن بس امروزه با گسترش رقابت          

. امروزه ستندیدر حال رشد روبرو ن یبازارها روبه رشد و ینظام اقتصاد کیمانند گذشته با  گریروبرو شده اند که امروزه د تیواقع

شرکت  نیکند. و ا یم یرا باز یرینقش چشم گ لیتحل نیشرکت در ا شهرت و کندیم لیخود تحل دیشرکت را از د یهر مشتر

آن را هر چه  و دهد شیمبارزه کند و شهرت شرکت را روز به روز افزا دیاز بازار با یشتریآوردن سهم ب دست به یاست که برا

 یبا اجرا می توانندشرکت ها  .نامند یکسب و کار م کی ایشرکت  یاصل ییشهرت شرکت را دارا .اندازدیبر سر زبان ها ب شتریب

جلب اعتماد مصرف  زیآن ن یاد و در راستنگذار باش ریکننده و شهرت شرکت تاث مصرف بر اعتماد یاجتماع تیمسئول حیصح

 (11)دهد. شیتواند شهرت شرکت را افزا یم کننده

 کمک کارمندان به زیرا دهد، انجام را اقدامات الزم برای حفظ محیط زیست مربوط به خود که است ضروری سازمان برای -

 سازمانشان به را کارمندان این تعهد تنها نه امر این. کنند غرور احساس زیستمحیط از حفاظت در خود شرکت نقش از تا کندمی

 هایی شیوه از استفاده با تواند می امر این. یابند دست موفقی محیطی زیست نتایج به تا دهد می اجازه آنها به بلکه کند، می تقویت

. آید دست زیستی بهمحیط  موضوعات به مند عالقه نامزدهای انتخاب و جذب مانند ها، فرصت و ها انگیزه روابط، توسعه هدف با

. کنند تمرکز کارکنان دانش و ها مهارت بهبود و توسعه حفظ، بر سبز آموزشی های برنامه ارائه با باید ها سازمان این، بر عالوه

 است های مثبتیشاخص شامل که شوند مرتبط و تعریف مشخصی ارزیابی و پاداش سیستم با باید محیط زیستی  مقاصد و اهداف

محیط  مسائل در را هاآن مشارکت و تعهد عالقه، نتیجه در و دهدمی قرار کارکنان اختیار در را غیرمالی و مالی هایپاداش که

 (28).دهدمی افزایش زیستی 

 یبه وحدت سازمان یابیو دست یسازمان تیهو گریدارد به عبارت د یدار یمعن ریتاث بر هویت سازمانی یاجتماع تیمسئول 

 جادیدر افراد سازمان ا تیمسئول جادیبا ا توانیسازمان را م ییکتایوحدت و  دارد. قرار  یاجتماع تیمسئول ریدر سازمان تحت تاث

 شده باشد. جادینسبت به سازمان ا تیکنند که درون آنها کشش و اهم یم دایدست پ دتوح نیکارکنان به اکه یدر صورت، کرد 

ارزش شغل و به که کارکنان  شودیباعث م یشغل زهیسازمان و انگ یارزش قائل بودن برا ی ،تعهد به سازمان و به تبع آن تعهد شغل

سازمان گام برداشته شود و اهداف سازمان  تیموفق یدر واقع موجب خواهد شد که در راستا. آورند  یرو شتریب، عالقه به شغل 
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حساس تعهد و به ااو دارد  یکنون تینشان از شخصدر واقع  یکه شغل و ابدیدست  یجهنت نیکه شخص به ا یشود . زمان ینمات

 (15. )خواهد کرد دایسازمان دست پشغل و نسبت به  یشتریب یدلسوز

 دیخر یرا برا انیمشتر التیشهرت تما نیتوانند به شهرت برسند و ا یم یاجتماع تیمسئول تیرعا قیشرکت ها از طر  -

حس نوع  یبلکه به با القا دارد در جلب اعتماد کارکنانش یمثبت رینه تنها تاث سازمان توسط یاصول اخالق تیرعا.  دینما یم شتریب

 یوشنام شدن سازمان مخبه نوبه خود سبب  نیا در جلب اعتماد افراد جامعه خواهد داشت که زین یمثبت در جامعه اثر یدوست

سبب بهبود عملکرد  یخوشنام شود و یسازمان م یبرا یوجب خلق خوشنامم هاسازمان تیدر اکثر یاجتماع تیمسئول .شود

 یتهایدر پاسخ به مسئول سازمانی ها تیدر موفق شهیر زین یخوشنام. گردد یمحصول م شتریب دیخر در انیمشتر ایکارکنان و 

 که در یمولفه اخالق ژهیتوجه به نقش و خصوصاًی اجتماع تیمسئول یها بدان معناست که توجه به مولفه نیدارد ا یاجتماع

 تیهدا مقصد تا منیا یریتواند سکان سازمان ها را در مس یم باشد،یم ریتاث نیشتریب یدارا یبر عملکرد و خوشنام یگذارریتاث

 یهدف یرا از خود نشان ندهد در واقع به سمت ب ینشود و آن سازمان عملکرد مناسب دهیدم تیروح موفق ی. اگر در سازماندینما

 (13) کرده است. دایسوق پ

در  و یا ایجاد دغدغه  دهندیقرار م ریتحت تأث CSRمشارکت در  یرا برا نانیکه کارآفر ییهاک ما از ارزشتقویت در  -

عمدتاً به طور مثبت   یاجتماعبا  محوریت موضوعات  CSR زیست  داشته باشند مهم میباشد. طیمح یداریو پا گرانیمورد رفاه د

 شتریب CSR یهاتیها در فعالSMEمشارکت . نکته قابل ذکر این می باشد که است انسانیتعالی دهنده  یارزش ها ریتحت تأث

 خ،یتار قیاز طر نانیکه کارآفر ییها تیاولو ایارزش  ییهمسو .مقرراتنه از  شودیم یناش نانیکارآفر یشخص یهااز ارزش

 یارزش ها نهیزم نیا در نانیکارآفر یعنیگذارد.  یم ریتأثآنها  CSR یآموخته اند، بر انتخاب ها یاسیو س یاجتماع یساختارها

ها به طور ارزش میباشد. یبه مسائل اجتماع ییه پاسخگومی دهند و انجام مسئولیت اجتماعی آنها در واقع را توسعه  یاجتماع

را به مشارکت  نانیکارآفر یشخص یهاکدام ارزش نکهیدرک ا .گذارندیم ریتأث ستیزطیبر مح یمبتن CSRمثبت بر مشارکت در 

 (25یی برای فعالیتهای خیر خواهانه دارند.)باال تیزنان اولو. مهم است اریبس دهدیسوق م CSRدر 

 

 :تجزیه و تحلیل

 مسئولیت اجتماعی از دیدگاه قانون و دین :   -الف( 
 ریخ ایوارد محاورات روز مره شده است  یاست که به تازگ  یمفهوم یاجتماع تیکه مسئول نستیا شودیکه مطرح م یسوال          

 نهیشیپ یشود ول یریگیاست که توسط سازمانها و شرکتها و دولتها پ یمقوله ا یاجتماع تیگفت که مسئول ستیبا ی؟ در پاسخ م

 شده است. دیتاک یاجتماع تیبر مسئول زیمختلف ن ریبا تعاب میات متعدد در قرآن کریو آ یاسالم میدارد. در تعال یطوالن یا

شناخت ماهیت مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه آیات و روایات، گامی مهم، در راستای حرکت به سوی عملکرد اخالق مدارانه "

 اسالم با توجه به سازه گاهمسئولیت اجتماعی سازمان از دیدو مدل نهایی   و دینی سازمان ها در جامعه اسالمی به شمار می رود

اجتماعی، _بندی می شود. مقوله های استخراج شده شامل مقوله های مسئولیت قانونی،مسئولیت مدنی طبقه در شش مقوله

که بصورت مدل زیر قابل  سیاسی هستند آموزشی و مسئولیت_مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت فرهنگی

 (8) "استخراج میباشد.
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 اسالم مدل مسئولیت اجتماعی سازمان از دیدگاه: 3شكل

 
تعامل مردم و نظام ،  نوعانتعامل انسان با هم،  تعامل انسان با خوددارد که شامل  ی پنج بخش کل اةیالحَ حُیکتاب مَفات یاصل متن

فصول مشهود است بر  نیهمانطور که در عناو کهی می باشد طیمحستیتعامل انسان با خلقت ز،  وانیتعامل انسان با حی ،اسالم

توجه سازمان به مسئولیت های اجتماعی، نمایان کننده رویکرد اخالقی آن و در نظر ( 9) شده است. دیتاک یاجتماع تیمسئول

ی بیان می طبق اصل پنجاهم قانون اساس یاجتماع تیاز شئون مسئول یکی یراستا در( 8ت. )داشتن منافع و مصالح اجتماعی اس

داشته  یرو به رشد یاجتماع اتیدر آن ح دیبعد با یکه نسل امروز و نسلها ستیز طیحفاظت مح ،یاسالم یدر جمهور"دارد 

جبران  رقابلیغ بیتخر ایست یز طیمح یآن که با آلودگ ریو غ یاقتصاد یتهایرو فعال نی. از اگرددیم یتلق یعموم فهیباشند، وظ

 "کند، ممنوع است. دایآن مالزمه پ

 اعتماد مشتري به برند در گرو شهرت :   -( ب

 یآنها و تعیین راهکارها یوفادار تیتقو ،یکنون انیمشتر یسازمان، حفظ و نگهدار یاصل یاول در میان راهبردها تیاولو          

 هیاهداف اولاز  کییبه دست آوردن اعتماد مشتری همواره  (10).  ابدیاختصاص  انیتداوم رابطه بلند مدت با مشتر یمناسب برا

به محصوالت و خدمات روز به روز کمتر  انیوفاداری مشتر زانیکه م ییایاست. در دن انیرابطه بلند مدت با مشتر جادیدر راه ا

تواند  یکاال و محصول م کیبه  اعتماداست. انیرقابتی، داشتن روابط مبتنی بر اعتماد با مشتر تیتنها راه حفاظت از موقع شود،یم

مبارزه کند و شهرت شرکت را روز به روز  دیاز بازار با یشتریبه دست آوردن سهم ب یشرکتها برا دهد. شیبه آن را افزا یوفادار
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مصرف  توانند بر اعتماد یم یاجتماع تیمسئول حیصح یها با اجرا شرکت .اندازدیبر سر زبان ها ب شتریدهد و آن را هر چه ب شیافزا

( با توجه به رشد 11) دهد. شیتواند شهرت شرکت را افزا ید و جلب اعتماد مصرف کننده منباشگذار  ریکننده و شهرت شرکت تاث

فضای مجازی و تبلیغات دهان به دهان که یکی از موثرترین  روشهای تبلیغ میباشد) بصورت کامنت( امروزه انجام مسئولیت 

که زبان  ییاز آنجااجتماعی میتواند بر رفتار مشتریان کاال و خدمات  و همچنین  شهرت و تبلیغ برند نتیجه مثبت داشته باشد 

 یتعامل شود ضرور جادیکه باعث ا یزبانی درک جنبه ها ،یاجتماع یدر رسانه ها ارتباطات است یابیبازار ین جزء اصلبر مت یمبتن

 یهستند ، احتمال تعامل مصرف کنندگان با پست ها تیو قطع نیقیکننده  انیکه ب یتوانند با استفاده از کلمات یبرند ها م. است

 یشتریهستند، تعامل ب تیقاطع انگریآنها ب یها امیکه پ ییهند .مصرف کنندگان با برندهاد شیرا افزا یاجتماع یخود در شبکه ها

قدرتمندتر  یخواهند با برند ها یشود برند ها قدرتمندتر به نظر برسند و مصرف کنندگان م یم ثباع تیصراحت و قاطع رایدارند ز

که اگر شرکت  یمعن نیبرند شرکت است. به ا ریتصو تیریمد ان،یاذهان مشتر تیریمد یراهها از یک( ی8)تعامل داشته باشند

در ابتدا  تواندیم رشرکتیاز جانب کاربران شود. تصو یدهان به دهان منف غاتیمنجر به کاهش تبل تواندیداشته باشد، م یرخوبیتصو

 یر در به اشتراک گذاربا محدود کردن کارب را یبحران احتمال ههرگون تواندیبه عنوان ضمانت عمل کند و بسته به مشکل، م

 یسازمان ها موجب خلق خوشنام تیدر اکثر یاجتماع تیمسئول( 12)ببرد. نیاز ب ینیمدت مع یو برا یاطالعات، حداقل تا حدود

 صرف( م12. )گردد یمحصول م شتریب دیدر خر انیمشتر ایسبب بهبود عملکرد کارکنان و  یشود و خوشنام یسازمان م یبرا

 یدر رابطه با مسائل یاخبار منف نیحال اگر ا ( 12) دهندیم واکنش نشان CSR ینسبت به اطالعات منفسرعت  کنندگان به

 کنندگان نسبت به مصرف قت،یدوچندان خواهد بود. در حق تیحساس نیآنها باشد، ا یو سالمت کرونا روسیحساس هم چون و

از خطرات  دیبا رانیمد نروی. ازادهندینشان م یشتریب تیمسئوالنه حساس یبا رفتارها سهیشرکت در مقا رمسئوالنهیغ یرفتارها

سازمان و  نیصلح طلبانه ب وندیپل پ یاجتماع تیمسئول( 13. )بودن اقدامات شرکت توسط مردم آگاه باشند رمسئوالنهیادراک غ

 زیرا و تحقق اهداف خود صالح جامعه را ندهند که در اج ینشان م یاجتماع تیمسئول ی. در واقع سازمان ها با اجراباشدیجامعه م

 یبر اعتبار و خوشنام یرمثبتیتواند تاث یم یاجتماع تیمسئول تیداند رعا یاز جامعه م ییمدنظر دارند و چون فرد خود را جز

 هیسرماشرکت ، بیشتر باشد  شرکت یاجتماع تیسئولهر چه انجام م (27.)نهد یافراد جامعه بر جا گریو د انیسازمان نزد مشتر

 ،ی کرونا(دمیاز اپ پستر )باال یاجتماع تیبا مسئول ییشرکت ها ن،یآورد. عالوه بر ا یرا به دست م یشتریب یاعتماد اجتماع

 (22) ی دارندبهتر و بازدهعملکرد

 بهبود کیفیت محصول : و مسئولیت اجتماعی -( ج

کنندگان در جهت مثبت شود ارزش ویژه برند میباشد انجام هر عاملی که باعث تغییر نگرش ، احساس و عمل مصرف           

 دیبر خر رگذاریتأث ینگرش، عامل اصلمسئولیت اجتماعی باعث ایجاد ارزش ویژه برند نزد مصرف کنندگان و ترجیح برند میشود .

نگرش بر  یذاراست، هرچه نگرش مصرف کننده مثبت تر باشد ، اثرگ یاجتماع یمصرف کنندگان محصوالت و خدمات شرکت ها

( البته مصرف کنندگان به کیفیت کاال نیز توجه دارند و کیفیت مناسب کاال و خدمات 15)مصرف کننده مثبت تر است دیقصد خر

منابع  یو تمام دیآیبه شمار م تیمز کی یسازمانخوب و باال در هر اریداشتن عملکرد بسبه احساس تعهد کارکنان بستگی دارد 

نشود و آن سازمان  دهیدم تیروح موفق یاگر در سازمان باشدیو مطلوب م نهیبهعملکرد کیبه  دنیدر سازمان در جهت رس امکاناتو

سازمان در  کیاهداف در  یچرا که تمام است، کرده دایسوق پ یهدف یندهد در واقع به سمت ب نشان را از خود یعملکرد مناسب

 نقش موثر بر عملکرد، ریمتغ کیبه عنوان  یراستا خوشنام نیا . درباشدیت مکه همان عملکرد اس ییبه هدف غا دنیرس جهت

سبب بهبود  یخوشنام (27).دینما یعمل م نیدرنالآ  کیکرده و مانند  تیتقو عملکرد شیافزا یرا در راستا یاجتماع تیمسئول

 عملکرد بهبود جهیکارکنان و در نتی نیو خوشب یخوشنام ( 12گردد. ) یمحصول م شتریب دیدر خر انیمشتر ایعملکرد کارکنان و 

و عملکردشان بهبود  بوده نیکه سازمان خوشنام باشد کارکنان خوشب ی. ماداماست گره خورده گریکدیبه  یسمانیآنان هم چون ر

ی اثرگذار است. چرا که سازمان خوشنام، سازمان سازمان شتریب یبر خوشنام زین نیباشند ا نیخوشب کارکنان که یزمان زیو ن ابدی یم

 نانهیسازمان خوشب کارمندان که افتدیاتفاق م یامر زمان نیو ا دیبرآ مشکالت از عهده مسائل و زیسخت ن طیکه بتواند در شرا است
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 بپردازند که بر تیبه فعال نانهیبکنند تا خوش تیترب را یتا بتوانند کارمندان ردیقرار بگ رانیمدنظر مد دیبا امر نیوارد عرصه شوند. ا

تعهد  ( الزام و27)باشد،یم یرهبر ینوع سبکها نیاز بهتر رانیمد استفادهی امور در راستا نیا تیو تقو ندیو مشکالت فائق آ مسائل

 یرفتار ها و نگرش ها جیموجب ترو تواندیخود در مورد اقدامات و عملکردش م نفعانیسازمان به پاسخگو بودن در برابر همه ذ

شود کارکنان شغل خود  یخود باعث م یاجتماع یها تیتالش فعاالنه سازمان در عمل به مسئول ،شودمیکارکنان  انیمثبت در م

ند. کن ییکتایافتخار به سازمان خود احساس  با) معنی دار بودن شغل که نشان دهنده شخصیت است(را مهم و ارزشمند پندارند 

 . رساند  یاریاحساس و نگرش سازنده در سازمان  نیچن تیو تقو جیبه ترو تواندیم زین یاخالق یرهبر

 
 اثیر مسئولیت اجتماعی بر هویت سازمانیاز ت : مدل مفهومی4شكل

 

انجام مسئولیت از نقش شرکت خود در  و (15) خواهد کرد  دایو سازمان دست پ غلنسبت به ش یشتریب یاحساس تعهد و دلسوز

به ارمغان آورد و در  یشماریب جیسازمان نتا یتواند برا یشرکت م یاجتماع تیتمرکز بر مسئول(20) احساس غرور کنند اجتماعی

از حضور در  تیرضا تیبرند و نها یهستند و از انجام آن لذت م ریدرگ شیکار خو باکه به شدت به طور مثبت  یپرورش کارکنان

 یابیدر دست ی رساندناریشرکت و  یها تیدر بهبود فعال یرموث یت فعال خود گام هابا مشارک کنندیم یسازمان را دارند و سع

 یو همگان یشرکت در بهبود رشد و توسعه عموم یهاتیعموم افراد جامعه از فعال یآگاه شافزای . بابردارند  یبه اهداف سازمان

 احساستوسط شرکت  یاجتماع تیمرتبط با مسئول یها تیفعال شیافزا، کارکنان  دگاهیموضوع از د نیجامعه و مهم بودن ا

 یشغل یریدرگ،  ردیگ یبهبود انجام م ندیفرا نیکه توسط کارکنان در ا یاز نقش شرکت و عملکرد مثبت آن و شغل یتمندیرضا

 یریرد درگکه ف ییاز آنجا.کند  یشغل خود م رامونیپ یفرع یو حت یمسائل اصل ریدرگ شتریداده و کارکنان را ب شیفرد را افزا

بهبود و  ریمس پردازدینقش م یفایکه فرد در آن به ا می باشد تا شرکتی شنهادهایبه دنبال ابراز نظر و ارائه پ  ،دارند  ییباال یشغل

 (28شرکت حتمی است) و عملکرد CSR نیو مثبت ب میوجود رابطه مستق( 16. )دیمایبپ یشتریرشد را با سرعت ب

 مسئولیت اجتماعی و توسعه برند :  -( د

 و نه یهر سازمانتوسعه برند عرضه کاال و خدمات با نام تجاری اصلی شرکت می باشد که نشان از نو آوری شرکت میباشد           

است بلکه  یرشد اقتصاد شرانیتنها پ نه یاست. نوآور یدارد که همان نوآور ازین یمحور یستگیشا که یب ،یفقط سازمان تجار

ی م ممکن قیاز دو طر یرقابت یو برتر یدر رشد اقتصاد ینوآور ری. تأثدیآی حساب م به یرقابت یبرتر یها مؤلفه نیمهمتراز یکی

 ییتهایمنابع در فعال نیموجب استفاده از ا اًیشود و ثان ابیاز منابع کم یبردار راندمان بهره شیموجب افزا تواندی می . اوالً نوآورشود

 یدر روشها زین یاریبس ییکاراداشته و یمطلوب یبرند، اثربخش ۀتوسع یها رنامه(ب18. ) شودیثروت م شتریب دیگردد که منجر به تول

عوامل  ۀو مطالع ییسبب شناسا نیهم به دهند،یبرند را کاهش م کیاز  دیحصوالت جدم یمعرفی ها نهیدارند و هز یابیبازار

 تیبر شخص یو معنادار میمستق ریتأث غاتیتبلو  دارد ریتأث برند ۀبر توسع غاتیتبل. رسدینظر م به یضرور برند،ۀ بر توسع رگذاریتأث

ی ادماندنی برند را جذابتر و به کی تواندیم برند تیشخصدارد .  برند ۀبر توسع یمیمستق ریتأث زیبرند ن تیکه خود شخصو  برند دارد

طبع،  صورت شوخ به تواندیم شخص، کیبرند همانند  تیشخص . کند لیتبد یمشتر تیابراز هو یبرا یا لهیوس به کند و آن را تر

هنگام انتخاب محصول  یمشتر یریگ میدر تصم ریمتغ نیکتریو نزد یمرکز ۀبرند هست تیشخص.  نظر برسد باهوش و... به ،یرسم

 نیمفهوم نماد کیبرند  تیباشد. شخص رگذاریمحصول تأث کیاز  مجددة استفاد ای دیجهت خر انیشترم یبر رفتارها تواندیم و است
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فراتر از  یمفهوم برند کی تیاز برند منجر شود. در واقع شخص یمشتر به استنباط تواندیکه م آوردی فراهم م یارزش عاطف ای

 یداشته باشد. استراتژ میمستق ریبرند تأث ۀبر توسع تواندیبرند م کیقدرتمند  تیشخص محصول است و احتماالً یظاهر یهایژگیو

در زمان  ییجو وفادار، صرفه انیمشتر شیافزا نسبت به محصوالت گوناگون با هدف انیمشتر انتخاب برند با گسترش حق ۀتوسع

تحت  برندۀ و توسع تیشخص. برندها بگذاردبر  یمثبت راتیتأث تواندیافزوده، م درآمد و ارزش دیتول تیو در نها غاتیتبلۀ نیو هز

و در  کندیعمل م مخاطبان جییو ته کیتحر یبرا یعنوان عامل روان به غاتیتبل . ردیگیقرار م یغاتیتبل یو روشها غاتیبلت ریتأث

 یبرند اصل ةژیارزش و تیبا تقو کهیطور به دهدیم شکل در مورد برند را در ذهن هواداران کردن فکر یچگونگ غاتیتبل نیا یۀسا

 دیبا رانیکه دوست داشته شوند، مد ییتوسعه برندها یبرا( 17.)کمک کند آن عیو گسترش سر دیورود محصول جد به تواندیم

 بیترک ایو ارتباطات  غاتیتبل قیبه طور مداوم از طر را مصرف کنندگان یانتظارات و خواسته هاو   کنند یگذار هیآن سرما یرو

 برند و مصرف کنندگان نیب یشتریب یکیحال نزد نیو در ع دنتمرکز کن اقیو اشت تیبر جذاب برآورده سازند و می بایستی  یغاتیتبل

آنها  نیب اطفیرابطه ع کیبرند، نه تنها  تیشخص توسعه.  انسان در آنها یتیشخص یها یژگی، مانند برجسته کردن و نمایند جادیا

)تشویق  یبه ارائه اطالعات شخص یشتریب لیتمامی کند و  مقاومت یدر برابر اطالعات منف بلکه مصرف کننده کند یم تیرا تقو

( و مقوله ای که می تواند 27)بر عشق به برند دارد. یمیو مستق یقو ریبرند تأث تی.شخصمصرف کنندگان به انتخاب برند ( دارد

وسط یکی از روشهای تبلیغ شخصیت برند و توسعه برند ویا حتی تمام برندهای ساخت یک کشور  باشد انجام مسئولیت اجتماعی ت

دولتها در قبال کشورهای دیگر در شرایط خاص و حساس در قالب کمک های بشر دوستانه میباشد و معرفی شخصیت محصوالت 

کشور به عنوان حامی و .... که البته نیازمند وجود یک تیم اقتصادی قوی با رویکردهای فرهنگی و ... میباشد . در این کار می 

نگی کشور مورد نظر دقت نمود . بعد از رفع بحران با توجه به تبلیغاتی که در قالب کمک بایستی به ویژگیهای شخصیتی و فره

 رند،یگ یقرار م  CSRنوع دوستانه  تیدر معرض جذاب یافراد وقتهای بشردوستانه شده  موقع انجام  توسعه برند میباشد. زیرا 

می بهتر  دیبرند و قصد خر/یغاتیتبل ینجر به نگرش هاگرما م نیکنند. سپس ا یم جادیای ها نسبت به آگه یاحساسات گرم تر

 ( رفتار مصرف کننده در این حالت از نوع تجربی و احساسی میباشد.29. ) دوش

 

  نتیجه گیري و پیشنهاد: 
 شود؟یدر مصرف کننده م زهیارزش و انگ جادیباعث ا یاجتماع تیانجام مسئول ایآاین است که  پاسخ داد  دیکه با یسوال          

و از کاالها و  میمصرف کننده ا یهمگ میکنیم تیکه فعال یو در هر شغل میکه دار یتیهر سن و جنس میکنیم یهر جا که زندگ

 تیکه فعال میکنیم یزندگ ییایما متفاوت است همه ما  در دن نیآن ب لیاما دال میکنیاستفاده م یو خارج یرانیخدمات مختلف ا

بر انتخاب  یاسیس یآموخته اند و ساختارها  نانیکه کارآفر ییارزشها (14) 0ما اثر گذار است یبر زندگ یبه طور جد ابانیبازار

کشورها  ری( و صد البته رفتار دولت ها در موضوعات مختلف بر رفتار مصرف کنندگان سا25گذارد) یم ریتأث نانیکارآفر CSR یها

از آن را در کشور خودمان  یفراوان یداردکه نمونه ها ریتاث یاجتماع تیکنند  در قالب مسئول یکه از محصوالت آن کشور استفاده م

به صورت مقابله با  یکه در برهه ا نیجهت جنگ با فلسط هب یلی. مثل عدم استفاده از محصوالت اسرائ میا دهیکشورها د ریو سا

 یم دی)) افراد با خرسدینوی.کاتلر م باشدیم یل بازرگانموضوع طبق فصل پنجم کتاب اصو نیشرکتها صورت گرفت که ا یبرخ

شرکتها در فراسوی مسئولیت اجتماعی  بگذارد(( شینگرش و خود را به نما ای دگاهیو د ندینما ریخود را تفس یزندگ وهیش ندخواه

 یاجتماع تیمسئول یبستر ساز (25)کنند لیمتما یطیو مح یاجتماع  یخود را به سمت مراقبت ها یساختار ارزش یستیبایم

از  یاجتماع تیمسئول باشد یاسالم یرانیا یمتناسب با فرهنگ غالب جامعه باشد و در داخل کشور متناسب با الگوها یستیبایم

که از دیدگاه اسالم، مسئولیت پذیری به عنوان یکی از موضوعات جامعه شناسی از جایگاه خاصی  شودیحادث م یریپذ تیمسئول

 قرآن (. اهمیت مسئولیت پذیری در 19رداراست، زیرا نظام حقوقی اسالم نظامی حق گرا و تکلیف گرا است )در قرآن کریم برخو

کریم از این اصل مهم نشئت می گیرد که اسالم به اجتماعی شدن افراد، پرورش گرایش های اجتماعى و در نتیجه،گسترش فرهنگ 

 یملمسئولیت اجتماعی میتواند به اشکال مختلف متولد گردد مثل وقف ،  ( 20) .مسئولیت پذیری اجتماعى توجه خاصى دارد
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 افزوده بر ارزش اتیقانون مال 38ماده  2تبصره ی ،خرید کاالهای ایرانی  و یا استفاده از مشوق های دولت، مثل وطن دوست ، ییگرا

از  ایکند  سیتأس ای زیتجه یو ورزش یموزشسالمت و مهارت کارکنان خود، مرکز آ یبرا یدیاگر واحد تول "که اذعان میدارد

از عوارض  %10کند، معادل  نهیهز یمرب سیالتدرحق نی( و همچنگرید یهااستفاده کند ) مثالً باشگاه یمراکز آموزش ریامکانات سا

کتها و سازمانها و مسئولیت پذیری یعنی باال بردن  انتظارات جامعه از شر".شودیتهاتر م ایمسترد  یفروش کاال و خدمات به مؤد

افراد جامعه ، مثال با آمدن  اولین دستگاههای  پوز سیار و استفاده از آن توسط پیکها ، این انتظار از صاحبان این قبیل کسب و 

 درست،ی پرورش مسئولیت پذیرکارها بود که همگی پوز سیار داشته باشند و این موضوع  هم اکنون یک مطالبه عمومی میباشد. 

طور رسمى و غیررسمى در  هایى را به آموزش و پرورش باید برنامه ( که در این راستا20) در پى خواهد داشترا سالم  یجامعه ا

همچنین نقش  (20)است آموزان در برابر امور جامعه آن پرورش حس مسئولیت دانش ۀسطح مدرسه آموزش دهد که نتیج

و  یاجتماع  یمراقبت هاوظایف  کوچک و متوسط یهاشرکتشرکتهای بزرگ در موضوع حائز اهمیت میباشد. بطوریکه اگر 

ی مثل پرداخت به موقع حقوق پرسنل ، رعایت ایمنی در کار و ...را انجام ندهند آنها را از زنجیره تامین و تولید خارج نمایند طیمح

 یکوچک و متوسط را به سمت قراردادها یهاشرکت تواندیم CSR تیتقو، ا این خصیصه را در آنها رشد دهندو یا با حمایت از انه

( انجام مسئولیت اجتماعی پس از باال بردن انتظارات جامعه نیاز 25)دارند، سوق دهد ازیبزرگ که به آنها ن یهابا شرکت یشتریب

 نیشکل گرفت. در ا یاقتصاد یدگاههایبا توجه به د 1961سال  لیاز اواکه مشتری شود که نسخه بروز شده مدل کشش بازار است

کرد. در  جادیا یشرکت یتوسعه فناور یرا برا یدیجد ازین ماًیبازار مستق یبازار بود و تقاضا یازهایو ن تقاضا جهینت هایمدل، نوآور

وخواسته  ازهایواحدها ن نیا رایدر ارتباط هستند ز یبا مشتر میاست که به طور مستق ییکار واحدها جهینت هاینوآور شتریمدل ب نیا

 یدر کدام پروژهها کندکهیم نییمدل، بازار تع نی. در اشناسندیرا بهتر م هایگذار هیرماو مکان س شناسندیرا بهتر م یمشتر یها

مسئولیت اجتماعی و رفع برخی از  انجام( 18)است یمشتر یازهایبر بازار و ن دیو تأک دیکن یگذار هیسرما دیو توسعه با قیتحق

می توان  بازرگانی یا تجارت هیبریدی نامید که ود واحد صنعتی را از نظر نگارندگان مشکالت و ناهنجاری های جامعه  در کنار س

 دینی  می باشد .  از دیدگاهاجتماعی و هم فردی و سازمانی و هم از منظربرد هم به لحاظ  –یک تجارت برد 
و مجموعه های شرکت شهرکهای  بزرگ  یشرکتها گرددیم شنهادیپ رفتار مصرف کننده ،توجه به پیچیدگی های بازار و با در انتها 

 .ندینما یمعرف یاجتماع تیواحد مسئول مدیربا عنوان  یفردصنعتی 
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 منابع:
 : انتشارات دانشگاه تهران ( . رفتار مصرف کننده . تهران1399.)می،محمدرحیدانیو اسف درضاین،سیدجوادیس-1
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