
 

 
 مشترک برای رفاه جامعه و پیشرفت شرکت ها راهبردیبازاریابی اجتماعی،

 

 نی دکتر ناصر یزدا

                                                                                              و استادیار دانشگاه شاهد                                                                                                       عضو هیئت علمی

 یوسف مشتاقی 

 مدیریت بازرگانی دانشجوی کارشناسی ارشد 

                         

    چکیده
رسیدن  که برای   هاییاست.به مجموعه فعالیت تغییر در رفتار  افراد جامعهیست،ز،حفظ محیطرفاه جامعهازاریابی اجتماعی به دنبال افزایش ب

بازاریابی اجتماعی امروزه نقش به سزایی در کسب منافع، فراتر از فعالیت کسب گویند.می  اجتماعی  شود را بازاریابیمی اهداف انجام   به این
در جامعه  نقش بازاریابی اجتماعی   پیدا کرده است.ما در این مقاله سعی در تعریف و توضیح همزمان با افزایش رفاه جوامع هاوکار برای شرکت

نقش بازاریابی  چند پژوهش  در راستای نشان دادنی و همچنین ارائه هاآن در ملل مختلف و نقش آن در موفقیت شرکتهای تفاوت و علل 
                                                                                                                                                          داریم. الت اجتماعیاجتماعی در حل معض

 بازاریابی اجتماعی،مسئولیت اجتماعی شرکت هابازاریابی ، :واژه های کلیدی
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 مقدمه.1

است که بازاریابی اجتماعی با هدف نفع رساندن به جامعه از طریق استفاده از اصول بازاریابی سنتی با  بر آن امروز توافق عمومی
ست که در آن ه ابازاریابی اجتماعی به عنوان یک تالش انسان دوستان.( 2015جان مک کی و دیگران ) تغییر رفتار افراد وجود دارد

ت که شرکت ها باید ای آن مستقیم نباشد.بازاریابی اجتماعی بر آن اساست مزایمنافع ممکن است دیده نشود و حتی ممکن 
فاه شهروندان و محیط زیست اطالع دهند. به عبارت دیگر از نظر به منظور محافظت از ر را محصوالت خود اطالعات مربوط به

یابی اجتماعی برای بهبود جامعه تالش های بازار(2014انیک ابیمبال )به محیط زیست.حداقل رساندن اثرات جانبی محصوالت خود 
مبتنی برمحافظت از سالمتی و ایمنی افراد)ترک سیگار(،محیط زیست)حفاظت از آب( یا رفاه جامعه)سواد( رفتارهای  با تمرکز بر

در بازاریابی اجتماعی اغلب تالش برای ترویج رفتاری می شود که افراد نباید انجام دهند)مانند افزایش مصرف آب(.برای  است.
 (2015جان مک کی و دیگران )هد نیز الزم است.نیاز به تالش طوالنی مدت و سطحی از تعرسیدن به اهداف بازاریابی اجتماعی 

است که نه تنها برای سازمان ها و یا بازاریابان منفعت دارد بلکه برای جامعه نیز  بر مخاطبانتماعی در پی تاثیر گذاری بازاریابی اج
با این  بازاریابی اجتماعی در حال حاضر در مرحله رشد از چرخه زندگی خود است. (2015بنگ نجوین و چریس رولی )مفید است.

ی که ناشی از مشکالت در درک روشنی از آنچه در این زمینه موانع حال موانعی وجود دارد و با قدرت به جلو حرکت نمی کند.
 (.2002آلن اندرسون وجود دارد و رابطه ی آن با روش های دیگر در رابطه با تغییرات اجتماعی است.)

 تاریخچه بازاریابی اجتماعی. 2

دارد.اما برای اولین بار از یک 1فکر بازاریابی اجتماعی ریشه در زمینه ی بازاریابی یافت شده توسط کاتلر و لوی و کاتلر و زالتمن 
بعد از آن با شروع برنامه نوشته شد نشات می گیرد و  1950در سال  2بمقاله که توسط یک جامعه شناس به نام جی دی وی

ده توسعه بازاریابی اجتماعی را در سه مرحله شرح دا 3.لینگ و تنا(2002آلن اندرسون دامه یافت.)ا 1960واده در سال خانتنظیم 
 اند:

به طول می انجامد،بازاریابی اجتماعی بیشتر بر توسعه تئوری های اولیه تمرکز  1970تا  1960در این مرحله که از سال مرحله اول:
از آگاهی هایی می پرداختن که باعث می شد افراد از مرحله ی قصد به مرحله  کرد.در این مرحله،مگانیسم های اجرایی به حمایت

در عرصه بازاریابی این دوره به شمار می رود.در این دوره  خانواده از مهمترین مسائل مطرح مل بروند.موضاعاتی از قبیل تنظیمی ع
 گمی های ذهنی بازاریابان اجتماعی به پایان رسید.با سردر

را به خود اختصاص می دهد.حرکت از تئوری سازی به سمت بحث و  1980تا  1970این مرحله نیز از سال های در مرحله دوم:
تبادل افکار و کسب تجارت علمی هدایت شد.موضاعاتی همچون فعالیت فیزیکی،بهبود تغذیه،ترک سیگار،پیشگیری از مصرف الکل 

در این دوره از نظر تئوریسین ها دور نماند،در این دوره بازاریابی اجتماعی مخدر و رانندگی سالم از مهمترین مسائلی بود که و مواد 
 از سوی دانشگاه ها مورد تایید واقع شد و مفاهیم تئوری آن توسعه یافت.
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آغاز و تا کنون ادامه یافته است.در این دوره پذیرش بازاریابی اجتماعی  1980مرحله بازاریابی اجتماعی از سال  مرحله سوم:در این
ی در عمل به کار از سوی متفکران و اندیشمندان فزونی یافت و به عنوان یک اصل علمی مورد تایید واقع شد.در این مرحله،تئور

سازی  ی اجتماعی،اثرات،پایداری،هزینه،اثربخشی و موضوعات اخالقی شفاف زمینه کاری بازاریابون رفت و مباحثی همچ
 (1393داریوش زارعی و مریم امانی )گردید.

در حال حاضر سه کنفرانس ساالنه بازاریابی وجود دارد.مراکز بازاریابی اجتماعی در اسکاتلند،کانادا و لهستان تاسیس شده است و 
 (2002آلن اندرسون مختلف جهان برگزار شده است.)عی در نقاط برنامه های آموزشی بازاریابی اجتما

 مفهوم و تعریف بازاریابی اجتماعی. 2-1

همچنین به این نکته ی رفتار تاثیر می گذارد.اجتماعی ایده ترویج نمی کند بلکه رو جتماعی ذکر کرده اند که بازاریابیبازاریابان ا
امال  بازاریابی اجتماعی می تواند در چالش های ک فرایند تغییرات رفتار هستند اما اشاره کرده اند که اگرچه محصوالت اغلب درگیر

کودکان ،اصالح پدر و مادر برای جلوگیری از سوءاستفاده در مدرسهرفتاری عمل کند مانند:حفظ دختران کشورهای در حال توسعه 
یه و تحلیل نیک های بازاریابی تجاری برای تجزاز تک به استفادهبه عبارت ساده بازاریابی اجتماعی  .(2002آلن اندرسون )دخو

جامعه  هدف به منظور بهبود رفاه شخصی و ،برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برنامه های طراحی شده برای نفوذ در رفتار مخاطبان
به عنوان یک کل  در همین راستا هدف اصلی از بازاریابی اجتماعی به حداکثر رساندن کیفیت زندگی افراد و جامعه .اشاره دارد

بازارایابی اجتماعی در تالش برای بهبود رفاه شخصی و اجتماعی، به حداکثر رساندن کیفیت زندگی ، پیشبرد بشریت و روشن .است
بازاریابی اجتماعی را به عنوان استفاده از اصول و تکنیک  ،ارانکاتلر و همک (2014امرو یولسوی )کردن آینده مبهم جامعه است.

ها و یا  های بازاریابی برای نفوذ در مخاطبان هدف برای پذیرفتن،رد،اصالح یا ترک رفتارشان به طور داوطلبانه به نفع افراد،گروه
ه طور موثر در رفتار افراد در جهت پایان یک رفتار اجتماعی راساس این تعریف بازاریابی اجتماعی  بجامعه تعریف کرده اند. ب

ژی های موثر ارتباطی اجتماعی و مدل های عالوه بر این استرات.ظاهر می شود ،برای نتیجه رفتار مطلوب مزایا ی ارائه ی بوسیله
) فنگ چنگ و هاوی یانگ هستندیرات اجتماعی مورد نیاز مفهومی به منظور برنامه ریزی و حفظ یک سطح مورد نیاز از تغی

 را بازاریابی اجتماعی برای توسعه یک تعریف اجماع از 2012یک ابتکار جهانی در سال رهبری  4پروفسور جف فرنچ (.2014
یندگان بدنه است.یک گروه کاری متشکل از نما 2012این تعریف بازتاب چگونگی درک بازاریابی اجتماعی در سال داشت. برعهده

( و ISMA) ( انجمن بین المللی بازاریابی اجتماعیAASM) انجمن بازاریابی اجتماعی استرالیای بازاریابی اجتماعی،که شامل: 
منتشر  2013به منظور توسعه و تعریف جامع تشکیل شد. تعریف جامع در سال  ،بود (ESMA) انجمن اروپایی بازاریابی اجتماعی

 ی بدنه ی بازاریابی اجتماعی قرار گرفت.تعریف به شکل زیر است:شد و مورد تأیید همه 
اد و جوامع در رفتار که به نفع افر بازاریابی اجتماعی به دنبال توسعه و یکپارچه سازی مفاهیم بازاریابی با سایر روش ها برای نفوذ

می شود.آن به دنبال یکپارچه سازی  یابی اجتماعی توسط اصول اخالقی هدایتعمل بازار.برای اجتماعی بهتر است می باشد
پژوهش ها، بهترین عمل ها، نظریه، مخاطبان و بینش مشارکت است تا از ارائه یک برنامه ی حساس،رقابتی و گام به گام برای 

 (2015شرین رندل )تغییرات اجتماعی که موثر ،کارامد و منصفانه و پایدار هستند آگاهی دهد.
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 یانواع بازاریابی اجتماع. 2-2

 ه صورت زیر ارائه داده اند:ازاریابی اجتماعی یک تقسیم بندی ببرای برنامه های ب5(1979مورفی و همکاران)
بازاریابی اجتماعی فایده رسان:در این نوع برنامه ها به بخش های مشخصی از جامعه در دستیابی به کیفیت باالتر زندگی کمک -1

 له غربال گری فشار خون،اهدای خون.....می شود مانند برنامه های سالمت عمومی از جم
بازاریابی اجتماعی اعتراضی:در این نوع برنامه ها کوشش می شود تا اولویت ها و منابع اجتماعی را به موقعیت جدید مورد -2

 حمایت معترضین سوق دهد.مانند برنامه های حفاظت از محیط زیست
سیستم اجتماعی موجود پیشنهاد می دهد.مانند آزاد گذاشتن اتانازی یا مبارزه با بازاریابی اجتماعی انقالبی : تغییر اساسی را در -3

 (1393پروانه چارستاد و اعظم کاوه )بازاریابی شهوانی.

 رفتار اجتماعی . 2-3

ایند دلیل آوردن که در طراحی استراتژی های موثر در تغییرات اجتماعی،بازاریابان اجتماعی از طریق یک فر 6کاتلر و آرمسترانگ
وجود قصد به تماعی باید رفتار اجتماعی به طور موثر تغییر کند.دیگر برای دستیابی به هدف های اج نرمال حرکت کنند به عبارت

برای رسیدن به رفتار اجتماعی اولین گام برای بازاریابی . انجام رفتار اجتماعی شرط اساسی برای ترویج رفتار اجتماعی است
اجتماعی استفاده می کنند تا بر افراد برای شرکت در رفتار اجتماعی  ازاریابان اجتماعی از بازاریابیب .اجتماعی تحریک حضور است

درخواست ، عوامل مرتبط باید در نظر گرفته شود و با ارائه اطالعات )از جمله منابع،  به جز انواع روش های مختلفتاثیر بگذارند.
اعتماد به نفس و تمایل به شرکت در فعالیت ها ایجاد  ا ساخت های عمومیفرصت ها و شرایط (به عموم اجازه داده شود ت

 (2014فنگ چنگ و هاوی یانگ )تماعی با رفتار جامعه پسند و رفتار مساعد مرتبط است.رفتار اجشود.
 (CSRمسئولیت اجتماعی شرکت ها ). 2-4

(.تغییرات 2015روساریو و دیگران به طور فزاینده در شرکت ها و دولت و جامعه برجسته شده است.) CSRگفتمان  1990از سال 
تدریجی در اقتصاد جهانی )فعالیت های اجتماعی،جهانی شدن،شفافیت....(نیاز شرکت ها را به مسائلی فراتر از جنبه های کسب و 

(سرمایه 2015ببتریزگوادرادو و دیگران یست محیطی افزایش داده است.)کار ، مانند اهمیت دادن به مسائل اقتصادی ، اجتماعی و ز
سرمایه گذار در سراسر جهان  1250نگران هستند.به عنوان مثال،بیش از CSRبه طور فزاینده در مورد عملکرد گذاران و مدیران 

مایه گذاری توسط سرمایه گذاران را سازمان ملل حمایت کنند که سر در توافق کردند که از پروژه ی اصول سرمایه گذاری مسئول
بر اساس عوامل زیست محیطی و عوامل اجتماعی را تشویق می کند.نظر سنجی از افکار عمومی به طور مداوم نشان می دهد که 

درصد از مصرف کنندگان فکر می کنند شرکت  88نشان داد که  7(2010مسئله ،رفتار شرکت ها است.به عنوان مثال،اپستین ریوز)
درصد از آنها  83د در حالی برای رسیدن به اهداف کسب وکار خود تالش کند که بهبود جامعه و محیط زیست را توسعه دهد و بای

استوِن اف کاهان و دیگران باید از سازمان های خیریه و غیرانتفاعی با کمک های مالی حمایت کنند.)ها فکر می کنند که شرکت 
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( مورد توجه بیشتری توسط موسسات و دانشگاه ها قرار گرفته است.در سال های CSR(.مسئولیت اجتماعی شرکت ها)2015
کرده اند.شرکت ها می توانند توانایی بهتری برای بدست آوردن مصرف  CSRشروع به بررسی شیوه های اخیر،بسیاری از محققان 

کمیسیون  2001(در سال 2015و دیگران  کینگ هو زوخود در طول بحران مالی داشته باشند.) CSRکنندگان به دلیل تالش های 
به عنوان یک مفهوم که به واسطه ی آن شرکت به طور داوطلبانه نگرانی های اجتماعی و  CSRاتحادیه اروپا یک تعریف روشن از 

زی یان فنگ و دیگران زیست محیطی را در عملیات کسب وکارش و در تعامل با سهامداران ترکیب می کند، ارائه کرده است.)
(.مسئولیت اجتماعی وظیفه دارد که منجر به رهبری شیوه های مدیریت شرکت ها برای بهبود افکار عمومی از نام تجاری و 2015

اشاره به فعالیت  CSRنشان دادند که  8واراداراجان و منون.نصر اساسی از هویت خود ظاهر گرددتصویر خود شود و به عنوان یک ع
با مسائلی چون مسائل اصولی و  CSRنشان داد که  9جتماعی و ذینفعان آن دارد.دهلسردهای یک شرکت مرتبط با تعهدات ا

بحث کرده  10مولد منفعت و مزایا تکامل یافته است.همینگوی و مک الگان فلسفی در مورد نقش شرکت در جامعه به عنوان یک
(.شرکت ها ممکن است به طور 2015دیگران  روساریو واند که مسئولیت اجتماعی شرکت ها داوطلبانه و فراتر از قانون است)

بهبود را پیاده سازی کنند زیرا ،ارزش شرکت را افزایش می دهد،نشان از کیفیت بهتر است،شهرت را  CSRداوطلبانه استراتژی های 
باعث بدست آوردن  CSRاستراتژی های (.استفاده موثر از 2015اندرسون چریتو می دهد و انگیزه کارکنان را افزایش می دهد.)

زی یان فنگ و حمایت مردم،دست یابی به تبلیغات ناخودآگاه و کمک به رقابت در بازارهای رقابتی در سطح جهانی می شود.)
استدالل می کنند که در زمینه مرتبط با محیط زیست شرکت هایی که کسب و کار خود را به 11(2010( بائر و هان )2015دیگران 

گیرند که ممکن است در ،بدنامی و ریسک های نظارتی قرار می ه انجام می دهند،بیشتر در معرض قانونشیوه ای غیر مسئوالن
متعاقبا جریان های نقدی بیشتری را از دست بدهند.عالوه بر این اجرای موفقیت آمیز  نتیجه مورد مجازات و جریمه قرار بگیرند و

CSR ایستگی و تعهد مدیریت در نظر گرفته شود که ریسک ها را کاهش در یک سازمان ممکن است به عنوان یک سیگنال از ش
مجزا نیستند بلکه  و جامعه نهاد هاییاین مفهوم وجود دارد که کسب و کار  CSR(در 2015چرستیف استلیز و دیگران می دهد.)

دارد.در واقع،تفاوت ها در  در شرکت هادر هم آمیخته شده اند.بنابراین جامعه انتظارات خاصی برای رفتار مناسب و خروجی ها 
روساریو و دیگران وجود دارد.) مختلف جهان اجتماعی و اخالقی در سراسر کشورهای ادراک و نگرش نسبت به مسائل

با موضوع بررسی اجرای شیوه های مربوط به شرکت ها در کشورهای توسعه یافته انجام شده است.  CSRبیشتر مطالعات (2015
در کشورهای در CSRای منتج شده از شرایط جغرافیایی،سیاسی و اقتصادی که باعث تغییرات در درک از تفاوت هاین مطالعات 

به تامین کنندگان خود  CSRحال توسعه می شود بسیار دور است.شرکت های پیش رو در کشور های توسعه یافته تحمیل الزامات 
 (2015کینگ هو زو و دیگران و ایجاد همکاری درون بخشی در میان شرکای زنجیره تامین بین المللی خود را آغاز کرده اند.)

ادامه دادن تعهد کسب و کار به رفتار اخالقی و کمک به  تعریفی ارائه داده است: CSRشورای بانک جهانی برای توسعه پایدار 
اشاره به   CSRبه طور کلی ادی در حالی که کیفیت زندگی نیروی کاری و خانوارهای آنان را در جامعه توسعه می دهد.توسعه اقتص

اقداماتی دارد که جامعه ای بهتر می سازد،فراتر از منافع شرکت و نیازمند قانون است. تعداد فزاینده ای از شرکت های بین المللی 
ب و کار خود تالش های قابل توجهی را برعهده گرفته اند.عالوه براین،شرکت ها بخش قابل در کس CSRبرای ترکیب فعالیت های 
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توجهی از گزارش ها و وب سایت های خود را برای نشان دادن تاکید آنها در استفاده از این شیوه ها اختصاص داده اند.به این 
را در سرمایه گذاران افزایش می  اداره امور شرکت ترتیب، شرکت آگاهی اجتماعی،زیست محیطی، اخالقی و مسائل مربوط به

خود را گزارش می کنند.این اطالعات ممکن  CSRشرکت ها معموال اطالعات مربوط به شیوه های  (2015اندرسون چریتو دهد.)
ضوعات و است برای سهامداران مختلف مفید باشد،از آن انتظار می رود که شامل اطالعات در مورد یک طیف گسترده ای از مو

... .  و امنیت عمومی، سالمتی در محل کار شیوه های مربوط به تامین کنندگان،مشتریان،کارکنان،کمک های اجتماعی و
را تحت تاثیر قرار می CSRدر قبول یا رد شیوه های  فشار ذی نفعان تصمیم شرکت (2015بیترگوادرادو و دیگران باشد.)

می دهند تا خسارات منفی خارجی مانند آلودگی محیط زیست را کاهش و انواع مثبت دهد.سهامداران شرکت را تحت فشار قرار 
 CSRافزایش دهند.سهامداران بخش مهمی از انگیزه برای شرکت به اتخاذ شیوه های  ،آن را مانند ایجاد موسسه خیریه

ف تولید منافع برای سهامداران خود یک راه مناسب برای شرکت در هدایت منابع سازمانی با هد می تواند CSRهستند.شیوه های 
 -5محیط زیست  -4شیوه کار  -3حقوق بشر  -2قوانین سازمانی -1باشد.هفت بعد اصلی نگرانی های ذی نفعان به شرح زیر است: 

 (2015کینگ هو زو و دیگران مشارکت و توسعه جامعه) -7مسائل مصرف کننده  -6شیوه های عادالنه عملیاتی 

 تامین مالی. 2-5

اتوجه به افزایش نیازهای اجتماعی،همراه با کاهش توانایی دولت برای فراهم کردن بودجه برای سازمان هایی که با این مشکالت ب
روش های نوآورانه برای تامین  که در مبارزه هستند همراه با افزایش رقابت در میان سازمان ها برای کسب بودجه انتظار می رود

جو بازاریابی اجتماعی می شود.) از از اهداف میان سهامداران باعث حمایت یمالی در اهمیت قرار بگیرد.اشتراک گذاری قابل توجه
برای افرایش اعتبار خود و به ضرر  CSR(مدیریت ارشد ممکن است شخصا از سرمایه گذاری در فعالیت های 2014دیس ما دیل 

را در تصمیمات سرمایه CSRمداران بهره مند شود.سرمایه گذاران شرکت کنندگان اصلی در بازار هستند آنها به احتمال زیاد سها
آن ضعیف تر از رقبای آن در بازار  CSRکنند.سرمایه گذاران ممکن است نسبت به یک شرکت که سیاست  می گذاری خود لحاظ

می پردازند  CSRها به مسائل  شرکتی را که بیشتر از دیگر شرکتان ، سرمایه گذار است دید منفی داشته باشند و یا ممکن است
)عملکرد اجتماعی شرکت( پایین تر از CSPکه سرمایه گذاری در یک شرکت با میزان را اتالف منابع تلقی کنند.اسپایسر نشان داد 

مرتبط با مسئولیت های  CSRسئوال اصلی این است که آیا هزینه های حد نرمال ممکن است از دیدگاه سرمایه گذار ناکارامد باشد.
 پیچیدگی را ینه های بیش از حد برای نگه داشتن رابطه های مختلف با تعداد زیادی ذی نفعهزیک شرکت اتالف منابع هستند.

افزایش  جه گیری کردن کهنتی 13(2008و فرومن و همکاران ) 12(1978افزایش و سوددهی را کاهش می دهد.الکساندر و بوشهلز)
چریستف استلنر و دیگران نوسانات درامد و ریسک را افزایش می دهد.) CSRدر هزینه های ثابت مربوط به سرمایه گذاری پایدار در 

2015) 

  موانع بازاریابی اجتماعی. 2-6
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این زمینه نگران آن هستند که رشد آن اگرچه تحوالت و رشد های قبلی بازاریابی اجتماعی سریع و پرقدرت بوده است اما رهبران 
در بازاریابی اجتماعی (2002آلن اندرسون ه این یک احتمال واقعی است.)کند یا حتی متوقف شود.تاریخ نشان می دهد ک

محصوالت پیچیده تر و تقاضا ناهمگون و گروه های هدف و منابع از نظر دسترسی چالشی تر هستند و دخالت مصرف کننده 
وجود دارد وبدست آوردن  ابت در بازاریابی اجتماعی ظریف تر است.داده های ثانویه کمتری در مورد مصرف کنندگانشدیدتر و رق

امرو یولسوی تر است.) آنها از طریق مسیری معتبر و مرتب سازی و شناسایی عوامل رفتاری موثر بر مصرف کنندگان مشکل
دان نظارت بر جریان تحقیقات به عنوان ناقوص مرگ مطالعات در مورد در اوایل دهه های بازاریابی و سیاست عمومی،فق(2014

که در نشستی بود مشکالت مهم اجتماعی مصرف کنندگان مشخص شده است.این مهمترین نگرانی رهبران بازاریابی اجتماعی 
برگذار شد که استقرار  1998در سال  15در بنیاد رابرت وود جانسون و کنفرانس بعد ار شدبرگز 1996در سال  14توسط پورتر نویل

عه منجر به تاسیس موسسه بازاریابی اجتماعی در سال بی اجتماعی را توجیه کرد.هردو واقازاریاای یکپارچه سازی بیک مرکز بر
 بازاریابی اجتماعی را به شرح  زیر شناسایی نموده است: موانع چهار حوزه عمده که شد 1999

رهبران بیشتر سازمان های غیر انتفاعی و سازمان های عمده دولتی ی اجتماعی در سطوح مدیریت ارشد.یابعدم قدردانی از بازار-1
از بازاریابی اجتماعی بی اطالع هستند و از پتانسیل خود برای سازماندهی و اجرای برنامه های اصلی تغییر اجتماعی استفاده نمی 

 ابی اجتماعی یا کمبود بودجه کافی یا رسیدن نتایج غیر قابل اجرا می شود.د که این فقدان باعث عدم استفاده از روش بازارینکن
بازاریابی اجتماعی به عنوان یک رویکرد تغییر اجتماعی که فاقد وضوح و درک الزم برای افراد با نفوذ کلیدی همچنین چندین -2

بسیاری برای بازاریابی اجتماعی وجود دارد و صفات نامطلوب شناسایی شده است:اول،زمینه ای با تصویر مبهم است زیرا تعاریف 
از نظر رقابت متمایز نیست به خصوص  متضاد هستند.دوم:بازاریابی اجتماعی به اندازه کافیفرعی این تعاریف در روش های اصلی و 

ا از نظر هدف در روشی که می تواند منفعت ایجاد کند.سوم:بازاریابی اجتماعی متصور است که ویژگی های هدف جذاب هستند ام
 .مخاطبان غیر جذاب است.بسیاری از سازمان ها درگیر توسعه بین المللی هستند

در بازاریابی اجتماعی باید به اندازه کافی بر سند و مدارک موفقیت تبلیغات ،برای هر موفقیتی سند و مدرکی موجود است -3
 ناشناخته و به اندازه کافی قدردانی وجود ندارد.صورت بگیرد اما با این حال موفقیت های آن به طور گسترده 

به طور منظم در  : که می توان نام برد این است که بازاریابی اجتماعی فاقد ساختار اجتماعی است.اقدامات مشروعیت بخشی-4
منجر دریس می شود.انشگاه های بزرگ آن را آموزش داد، بازاریابی اجتماعی به ندرت به عنوان یک دوره دانشگاهی به طورکامل تد

به گزینه های شغلی خاص)یادگیری تا شایستگی رسمی(شود،دارای پشتوانه ی قابل توجه مفهومی و نظری و مطالعات پذیرفته 
 (2002آلن اندرسون )شده که این زمینه را گسترش می دهد گردد.

  بازاریابی اجتماعی در جهانعلل تفاوت های . 2-7

تنوع در زمینه های مختلف  برفرهنگ های مختلف، مراحل توسعه اقتصادی،منابع،سیاست و رفتار مصرف کننده و نیازها تاکیدی 
در مورد مطالعات میان فرهنگی گسترده تر بر روی بازاریابی اجتماعی،تقریبا از یافته  (2015بنگ نجوین و چریس رولی .)است بازار

ی حمایت کرده اند که بازاریابی اجتماعی بسیار تحت تاثیر فرهنگ است. مداخالت بازاریابی اجتماعی های مرتبط با بازاریابی عموم
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تاکید در اهمیت و انتخاب موارد ارایه شده به شدت به کشور و عوامل خارجی بستگی دارد.برای مثال،کشورهای در حال توسعه 
امن تر،مقابله با سیگار،پیشگیری از مصرف الکل و مواد مخدر،در حالی  بیشتر بر مسایلی مانند مصرف انرژی قرار می گیرد، رانندگی

که در کشورهای توسعه یافته تمرکز بسیاری از مراکز های بازاریابی اجتماعی به سالمت عمومی ،مسایلی مثل بهداشت،تنظیم 
به عبارت دیگر به  است متفاوت باشدبه طور مشابه واکنش به مسائل ممکن .است HIV،پیشگیری از بهداشت مادر و کودکخانواده،

طور قابل توجهی بسته به فرهنگ و عوامل جامعه شناختی دارد.به عنوان مثال رفتار پایدار مانند خرید مواد غذایی آلی،استفاده 
با .استر رایج ت لماننسبت به ایاالت متحده امریکا و آقه دادن به طور قابل توجهی در کره جنوبی مسئوالنه از حمل و نقل و صد

گزارش  بیشتر آلمان نسبت به چنین رفتارهایی به عنوان رفتاری بسیار متفاوت در کره جنوبی انجام دادناین حال انگیزه برای 
(استدالل می 2012)ایاالت متحده که پاسخ به مسائل به همان اندازه وابسته به عوامل گسترده تر که مینتن و همکاران در شده و

یک جنبه مهم از فعالیت های بازاریابی اجتماعی است که می تواند بسته به زمینه های گ است.اعتبار منبع،کنند مرتبط با فرهن
کشورهای فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی متفاوت باشد و در آن پیام منتقل شود.پژوهش های بازاریابی تجاری نشان می دهد که در 

اسب و نمادگرایی بسیار مهم است.با این حال بسیاری از فعالیت های ،وضعیت متخصص و اطالعات منبا فاصله قدرت نسبتا زیاد
بازاریابی اجتماعی در غرب توسعه یافته در نتیجه بیشتر کشورهای بافاصله قدرت پایین تر بر کارشناسان تکیه نمی کنند بلکه تنها 

مناسب نباشد که در آن اصله قدرت باال سخنگویان ممکن است در کشورهای با ف انتخابسخنگویان برای انتقال پیام کافی است.
مشاوره تخصصی ممکن است قانع کننده تر در نظر گرفته شود.در نتیجه ،شناسایی اعتبار منبع و پیام مسائل استراتژی نیاز به 

و  مطبوعات نقش مهمی به عنوان واسطه اطالعات دارندبه خوبی اثبات شده است .(2015استفان دهل )آزمایش های گسترده دارد
ذکر گردیده است که انتخاب  (2015استون اف کاهان و دیگران رسانه ها محیط اطالعاتی یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.)

پس از بررسی کمپین  (2012رسانه ها برای فعالیت های بازاریابی اجتماعی در سراسر فرهنگ ها متفاوت است.ساینی و موکول )
آسیا، اشاره می کنند که بسیاری از کمپین ها به طور قابل توجهی از بازاریابی اجتماعی در ایاالت  های بازاریابی اجتماعی در جنوب

. به لحاظ انتخاب رسانه ، بیشتر کمپین های بازاریابی اجتماعی امریکا به شدت به تبلیغات معمولی به عنوان عمده متمایزاند متحده
بسیاری از کمپین یا کمپین ها به شدت در غیر متعارف بودن رسانه ها متمرکزند..در حالی که در جنوب آسوابسته اند رسانه کمپین

های بازاریابی اجتماعی با نیازهای خالقانه تر و کشف راه های تخیلی تر از آوردن پیام ها در کمپین های مطالعاتیشان در سراسر 
انه های خاص و جمعیت هدف وجود دارد.به عنوان مثال .تفاوت بزرگ بین مناطق در دسترس و استفاده از رسمواجه شده اند امریکا

ه شدت روستایی و در حالی که رسانه های محلی در دسترس است.تفاوت بیشتر در طراحی برنامه های بزرگی از چین ب،بخش های 
  (2015استفان دهل )بازاریابی اجتماعی ممکن است مربوط به تاثیر کانال های رسانه باشد.

 بازاریابی اجتماعیاستفاده از حل مشکالت اجتماعی با . 2-8

ی از بازاریابی ی با کاهش مصرف خانگی انرژی با استفادهدر رابطه 2013توسط مارتین آندا و جاستین تمن در سال  پژوهشی
فتار جدید بسیار موثر اجتماعی برای تغییر رفتار و الگوی مصرف انجام گرفته است.در این پژوهش بازاریابی اجتماعی در القای ر

نشان داده شده است.همچنین مشخص گردیده که تغییر رفتار افراد توسط رفتارهای فشرده مانند آموزش و پرورش و منافع 
 .استموفق نبوده  ،شخصی و اقتصادی
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ر کشور ، پژوهشی را در راستای کاهش رانندگی تهاجمی مردان جوان در مناطق محروم د2013آلن تپ و همکاران در سال 
های مستقل آموزشی و اقدامات تنبیهی را کنار گذاشته و در مقابل از ها روش های سنتی مانند شیوهانگلستان انجام داده اند.آن

 بازاریابی اجتماعی با تمرکز بر انگیزه و تعامل استفاده کرده اند.

فاده از بازاریابی اجتماعی محدودیت سرعت را به انجام گرفت که در آن با است 2014پژوهشی توسط سارا توی و همکاران در سال 
های بازاریابی اجتماعی را پیشنهاد دادند که می تواند مانند یک پل شکاف بین ها تکنیکند.آناهصورت هنجاری اجتماعی ایجاد کرد

سرعت باال تحریم های ها برای آنعمل و تئوری را پر کرده و به عنوان هنجاری جدید برای مناطق شهری در نظر گرفته شود.
ها تصمیم به استفاده از های اجتماعی در نظر گرفتند که به دلیل کوتاه مدت بودن تاثیرات آناجتماعی و برای سرعت مجاز ستایش

  هنجارهای اجتماعی برای تاثیر بر رفتار گرفتند.

 گیری نتیجه. 3

این نیازها .استنیازهایی که فراتر از سودهای مالی  .نشأت می گیردجایگاه بازاریابی اجتماعی در عصر حاضر از نیاز بشریت به آن 
بازاریابی اجتماعی در تمام جوامع در تمام جهان معنا پیدا کرده است. حفاظت از محیط زیستبرای مثال در تمام جهان وجود دارد.

کندی در حال گسترش و پیشرفت در حال حرکت رو به جلو است اما ممکن است در جوامعی به سرعت و در دیگر جوامع به 
منافع فردی است به عبارت دیگر هم منافع جمع را تامین می کند و هم منافع فردی را.در نتیجه  فراتر از.بازاریابی اجتماعی باشد

و هم منافع  را تامین می کند هم منافع فردی که همان منافع سازمان است استاگر یک سازمان به دنبال بازاریابی اجتماعی 
در نتیجه مدیران شرکت ها باید برای بازاریابی اجتماعی نیز جایگاهی را در حوزه  .جمعی که با توجه به اهداف آن تعریف می شود

مدیران موفق باید بتوانند با اجرای بازاریابی اجتماعی جایگاهی برای سازمان خود ی سیاست گذاری های سازمانشان در نظر بگیرند.
دید مصرف کننده ایجاد کنند.سازمان ها با مشارکت در ایجاد یا تغییر یک رفتار اجتماعی می توانند به  در مشروعیت اجتماعی از

د.بازاریابی اجتماعی راهی موثر برای تغییرات نور به سازمان در محیطش را ادا کنموثر حق جامعه به دلیل اجازه ی حضطور 
از این رو می توان گفت گسترش استفاده از بازاریابی اجتماعی حل نمود. بسیاری از مشکالت اجتماعی را می توان بااجتماعی است.

پیشنهاد ما به و پیشرفت بازاریابی اجتماعی منجر به رفاه اجتماعی می شود که نهایتا منجر به پیشرفت شرکت ها می گردد.
در ایران و  شرفت بازاریابی اجتماعیبررسی که میزان پیمحققان دیگر بررسی بازاریابی اجتماعی از جهات مختلف در ایران است.

 آن را بازگو کند. میزان عمل شرکت ها به

 منابع
از  -بازاریابی اجتماعی و تاثیر آن در صنعت بانکداریمفهوم ، (1393)مریم امانی  ، داریوشزارعی 
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http://marketingarticles.ir/marketing/1004.html 
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