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 .1مقدمه :طرح مسأله

دولتی ،بازاریابی مستقیم و اسپانسرها میباشد .و همه اینها

امروزه تمام شرکتها و سازمانهایی که فقط سود و زیان خود

با اهداف و آرمان شرکتهای تجاری در ارتباط هستند.

را وزن میکردند ،تحت فشار مردم و سازمانهای مشابه ،دید

اهداف و آرمانها کاالهای مؤسسات خیریه ،سالمتی،

خود را اندکی فراتر از منافع صرف سازمان دوختهاند .دیگر

مسائل محیطی ،بیخانمانی ،رفاه و زیستگاه جانوران ،هنر

بهوضوح مشخص است که اعمال شرکتها بر محیط

و آموزش برای هر نوع کاال را در بر میگیرد [.]6

بیرونی تأثیر بهسزایی خواهد داشت و نمیتوان سود و

تمرکز بر این مسأله که چگونه فعالیتهای بازاریابی

زیان ناشی از سازمانها بر جامعه را نادیده گرفت .جهت

میتواند ارزش ویژه برند [ ]7را افزایش یا کاهش دهد ،حائز

مسئولیت اجتماعی به سمتی است که فواید اجتماعی

اهمیت است .ارزش ویژه برند ،ارزشی است که به یک

امتداد آن است [ .]1مسئولیت اجتماعی شرکتها به بخش

محصول در هنگام اضافه شدن برند به آن اضافه میگردد

مهمی از فعالیتهای روابط عمومی شرکتها و همچنین

یا کم میشود [ .]8اکاس و گریس [ ،]9استدالل میکنند

به یک پارامتر رقابتی برای سازمانها تبدیل شده است؛ زیرا

که برند برای بخش خدمات نسبت به محصوالت فیزیکی

کیفیت و قیمت همیشه برای ساخت محصوالت دلخواه

مهمتر است و دلیل اصلی آن پیچیدگی است که مشتریان

مصرفکنندگان کافی نیستند؛ ازاین رو سازمانها اغلب

در خرید خدمات با آن روبرو هستند .بهدلیل خصوصیات

در تالش برای یافتن راههای جدید برای تمایز محصوالت و

منحصربه فرد خدمات ،مشتریان قبل ،حین و بعد از

خدمات خود بودهاند [ .]2مشتریان فقط با دریافت محصول

استفاده از خدمات بهسختی میتوانند محتوا و کیفیت

یا خدمات قانع نمیشوند .آنها انتظار ارزشی را دارند که فراتر

خدمات را ارزیابی کنند .درنتیجه یک برند با ارزش ویژه

از کیفیت و در محدوده مسئولیت اجتماعی باشد .در حال

باال ریسک خرید و استفاده از بسیاری از خدمات را

حاضر مصرفکنندگان به سمت آن دسته از شرکتهایی

کاهش میدهد [ .]10این در حالی است که بخش مهمی از

تمایل دارند که مسئولیتهای بهعهده گرفته را به اثبات

استراتژی بازاریابی خیرخواهانه در حیطه ارتباطات بازاریابی

برسانند .زمانی که کیفیت ،قیمت محصوالت یا خدمات

قرار میگیرد و هدف اصلی استراتژی ارتباطات بازاریابی

مشابه است ،بیشتر مصرفکنندگان ترجیح میدهند از آن

بهبود نگرش خریدار نسبت به برند و ارزش آن و متقاعد

دسته شرکتهایی خرید کنند که از یک پدیده اجتماعی،

نمودن به خرید است .در واقع آنچه بنگاههای اقتصادی

همچون همکاری و کمک شرکتها به برنامههای عام

مفروض دانستهاند ،این است که بازاریابی خیرخواهانه،

المنفعه حمایت میکنند [ .]3همچنین کاتلر [ ،]4بازاریابی

با همکاری یک سازمان خیریه خوشنام ،موجب بهبود

خیرخواهانه را تعهد بنگاههای اقتصادی مانند شرکتها،

نگرش بازار هدف این بنگاهها نسبت به برند و ارزش آنها

سازمانها ،نهادها و  ...به مشارکت یا تخصیص بخشی از

شده است و تمایل به خرید برند را در بین بازار هدف

درآمد حاصل از فروش به یک امر خیر تعریف نموده است.
ً
در این شیوه بازاریابی معموال بنگاه اقتصادی با یک سازمان

افزایش خواهد داد .گرچه این فرض (هم بهصورت تئوری
در محافل آ کادمیک و هم بهصورت عملی توسط بنگاهها

خیریه مشارکت نموده که هدف از آن افزایش فروش برای یک

اقتصادی) در کشورهای غربی به اثبات رسیده و در این

محصول خاص و همچنین تأمین مالی یک امر خیر است

جوامع بازاریابی خیرخواهانه یک استراتژی موفق تلقی

[ .]5بازاریابی خیرخواهانه کاملترین نوع بازاریابی است و

میشود و میتواند اثرگذار بر برند شرکت و سازمانها باشد،

بیشتر مشمول تبلیغات ،افزایش و ارتقای سطح فروش ،روابط

لیکن متأسفانه بهدلیل اینکه تا کنون پژوهشهای علمی
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جامعی در خصوص بازاریابی خیرخواهانه در ایران انجام

تشویق نموده و در سالهای اخیر شاهد طرحهای موفقی

نگرفته است ،میزان استقبال مصرفکنندگان ایرانی از این

مانند همکاری مؤسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان

روش و اثربخشی آن در هالهای از ابهام قرار دارد [ .]11بهعالوه

(محک) با مؤسسه آموزشی پارسه و شرکت سینره ،پروژه

در کشور ما با توجه به حساسیت بسیار زیاد مردم به بحث

مشترک بنیاد رفاه کودک با بانک ملی و همکاری مؤسسه

خیریه و کمکهای نیکوکارانه ،استفاده صحیح و اصولی

خیریه بهنام دهشپور با بانک اقتصاد نوین بودهایم [.]11

بنگاههای اقتصادی از بازاریابی خیرخواهانه ضرورت تام

همچنین میتوان به نمونههای دیگری مانند وقف عام کانون

دارد و استفاده ناصحیح از این شیوه بازاریابی و بیتوجهی

فرهنگی آموزش (قلمچی) نیز اشاره کرد .لذا پیش از اجرای

به مالحظات و نگرانیهای مردم میتواند به شکست

عملیاتی بازاریابی خیرخواهانه توسط شرکتها و سازمانها

این راهبرد و بدبینی مردم نسبت به عملکرد بنگاههای

در ایران ،شناسایی نقطهنظرات مصرفکنندگان ایرانی

اقتصادی و حتی فعالیتهای خیریهها در آینده منجر شود

درخصوص مواردی چون نقش و ماهیت این شرکتها و

[ .]12در واقع موفقیت بازاریابی خیرخواهانه در کشورهایی

سازمانها و برداشت آنها از فعالیتهای خیرخواهانه آنها،

چون ایران ،بیشتر دالیل غیراقتصادی داشته و بستگی تام

نگرش مردم نسبت به برند و عکسالعمل مصرفکنندگان

به برداشت و نگرش مردم آن جوامع از مفاهیمی چون بنگاه

و مشتریان محصوالت و خدمات آنها هنگام مواجهه با

اقتصادی ،سازمانهای خیریه ،وظایف و رابطه متقابل آنها

کمپین بازاریابی خیرخواهانه ،ضروری است.
درواقع دغدغه پژوهشگر از طرح چنین موضوعی ،از آنجا

با دولت ،جامعه و با یکدیگر دارد.
در کشور ما نیز با وجودیکه تنها  28سال از پیادهسازی

ناشی میشود که شرکتهای فعال در صنعت بیمه ،با وجود

بازاریابی خیرخواهانه در دنیا میگذرد و بهرغم نوپا بودن

فضای رقابتی حاکم بر این صنعت و همچنین نزدیک شدن

فعالیتهای بازاریابی علمی در ایران ،این استراتژی توسط

و شباهت محصوالت و خدمات بیمهای ،میبایست برای

شرکتها و سازمانهای داخلی مورد استفاده قرار گرفته

بهدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان ،بهگونهای

است .بازاریابی خیرخواهانه برای اولین بار در سال 1384

که وفادار به این شرکتها باقی بمانند ،به فعالیتهای

توسط سازمان یونیسف به بنگاههای اقتصادی کشورمان

مؤثری چون بازاریابی خیرخواهانه و ارتباط آن با برند خود

معرفی شد .مطابق طرح پیشنهادی یونیسف ،بنگاههای

توجه ویژه کند .چراکه حجم گسترده مشتریان سازمانهای

اقتصادی با پرداخت مبلغی (در حدود یک میلیارد ریال)

بیمهای و عدم رضایت کامل آنها ،تغییر و تحولی بنیادین

در یکی از پروژههای یونیسف (مانند آی با کاله یا تغذیه

در دیدگاهها و رویکردهای مدیران و کارکنان این سازمانها

کودکان مناطق محروم ایران) مشارکت نموده و در قبال

را میطلبد .فلسفه بازاریابی خیرخواهانه یکی از پاسخهای

آن حق استفاده از لوگوی یونیسف را در تبلیغات خود

موجود به این نیاز است .با توجه به تأ کید بازاریابی

پیدا میکردند .از مهمترین طرحهای مشترک میتوان به

خیرخواهانه بر توجه به خواستههای مصرفکنندگان و منافع

همکاری یونیسف با شرکتهای :آبهای معدنی دماوند،

کوتاهمدت و بلندمدت جامعه ،این امر در حقیقت رعایت

شرکت سامسونگ ،گلرنگ ،گلستان و تک ماکارون

حقوق مصرفکنندگان را فراهم کرده و به افزایش آ گاهی و

اشاره نمود .استقبال شرکتها و سازمانهای فوقالذکر

انتظارات مشتریان ،بهبود تصویر ،آ گاهی برند [ ،]13تداعی

از طرح پیشنهادی یونیسف ،سایر بنگاههای اقتصادی و

برند [ ]14و در نهایت ایجاد ارزش ویژه برند آن شرکت یا

سازمانهای خیریه داخلی را نیز به الگوبرداری از این مدل

سازمان در ذهن مشتریان و مصرفکنندگان میشود .لذا
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ارائه مدلی در زمینه تأثیر مؤلفههای ...

توسعه مفهوم و کاربرد این بازاریابی در سازمانهای بیمهای،

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بستر مناسبی برای ارزش ویژه برند ،توجه پایدار به حقوق

الف :مبانی نظری

مشتریان و حفظ مصالح جامعه و در بلندمدت یکی از

بازاریابی خیرخواهانه

عوامل اصلی رشد و بقای این سازمانها خواهد بود []15

تمرکز اهداف برنامههای بازاریابی خیرخواهانه بر روی بهوجود

[.]16

آوردن تصویر مثبت از نشان تجاری و در نهایت اثرگذاری بر

در حال حاضر سازمانهای بیمهای با توجه به الزامات و

رفتار خرید مشتریان و افزایش فروش است .بهعالوه اجرای

پشتیبانیهای قانونی ،بدون حضور رقبای خارجی و در یک

برنامه بازاریابی خیرخواهانه همراه با فرایند ارتباطی است.

فضای نیمه انحصاری فعالیت مینمایند ،ولی با توجه به

شرکت جزییات حمایت خود از یک برنامه عامالمنفعه را از

فرصت پسابرجام ،همزمان با ارتباط شرکتهای بیمه ایرانی

راه یک مسیر ارتباطی مانند رسانههای عمومی یا بستهبندی

با صنعت بیمه جهانی ،با امکان حضور سرمایهگذاران

کاال به اطالع مشتریان میرساند و سپس بازخورد آن را از

خارجی در ایران ،شرکت بزرگ بیمه دنیا تمایل به آغاز

طریق ایجاد تصویر مثبت و افزایش فروش دریافت میکند.

همکاری و تعامالت با ایران نمودند .بهعنوان نمونه

کاتلر و اندرسون [ ]25بازاریابی خیرخواهانه را کلیه تالشهای

شرکتهای معتبر اروپایی نظیر بیمه اتکایی اسکور فرانسه

بنگاه اقتصادی برای افزایش فروش ،مشارکت کردن در تحقق

[ ،]17شرکت کارگزاری یو.آی.بی [ ،]18مونیخ ری آلمان

اهداف یک یا چند سازمان خیریه تعریف کردند.

و ارگو [ ،]19لویدرز [ ]20انگلستان و سه شرکت بزرگ ژاپنی

برنامههای بازاریابی خیرخواهانه میتواند اشکال

شامل توکیو مرین [ ،]21سامپو [ ]22و میتسوی [ ،]23پوشش

د برگلیند و نا کاتا [ ،]26سه رویه رایج
مختلفی داشته باش 

ریسکی بالغ بر  200میلیون دالر به ایران پیشنهاد دادهاند

در این زمینه را شامل مواردی چون؛ برنامههای تبادلی ،که

[ .]24شرایط روز دنیا و اقتصاد جهانی و ضرورتهای

برای هر واحد جنسی فروخته میشود ،قسمتی از آن به یک

اقتصاد ملی ،در کنار چالشهایی مانند فیشهای حقوقی

علت خاص اجتماعی اهدا شود؛ برنامههای ترویج پیام

هیأت عامل بیمه مرکزی ،حوادث پالسکو ،پتروشیمی

 -علت ترویج داده میشود و یک همکاری ایجاد میشود

بوعلی در مجتمع ماهشهر ،ریزش معدن و ...شرکتهای

ولی همکاری به مبادله ربطی ندارد و لزوما پولی نمیباشد

بیمهای بیش از پیش نیازمند توسعه خدمات و فعالیتهای

و در نهایت برنامههای صدور مجوز -کسبوکار غیرانتفاعی

خیرخواهانه خود در راستای تقویت نگرش مشتریان به برند

مجوز استفاده از آرم و لوگوی خود را به شرکت در ازای

شرکت خود و کسب مزیت رقابتی خواهند بود.

درصدی از فروش هر محصول به کسب و کار غیر انتفاعی

در این تحقیق ،سعی شده است به شناسایی و سنجش

عنوان میکند .این برنامهها میتوانند هم استراتژیک باشند

شاخصهای بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند در

و هم تاکتیکی .فعالیتهای تا کتیکی بهطور کلی در طول

صنعت بیمه پرداخته شود؛ از این رو جهت شناسایی

یک دوره زمانی کوتاه استفاده میشوند و یک هدف خاص

این مؤلفهها ،با استفاده از مرور ادبیات و روش دلفی،

مدنظر گرفته میشود [.]27

اولویتبندی عوامل شناساییشده از روش  FANPو جهت
بررسی تأثیرات و برازش مدل مفهومی از معادالت ساختاری

ارزش ویژه برند []28

و نرمافزار  SmartPLSاستفاده شدهاست.

یک برند ،ابزاری است برای شناساندن و تفکیک محصوالت
و یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان از سایرین

شماره  ،106فر وردین و اردیبهشت 1400

130

و ترکیبی است از ویژگیهای ملموس مانند نام ،عالمت و

وفاداری به برند [ :]37وفاداری ،اهمیت شایستهای

ویژگیهای ناملموس مانند هویت و تصویر برند .ارزش ویژه

است که دیگران اندازه میگیرند ،نظیر کیفیت دریافت شده

برند ،نیز ارزشی است که به یک محصول در هنگام اضافه

و تداعیها ،که اغلب با توانایی آنها برای تحت تأثیر قراردادن

شدن برند به آن اضافه میگردد یا کم میشود [ .]29همچنین

آن ،ارزیابی میشود .نشانه اصلی وفاداری ،مقداری است که

بنا بر تعریف دیوید آ کر ،ارزش ویژه برند ،مجموعهای از

مشتری برای برند در مقایسه با سایر برندها که پیشنهادهای

داراییها و تعهدات است که با نام و سمبل (عالمت) برند

مشابهی ارائه میدهند ،میپردازد [.]36

مرتبط است و به ارزشی که توسط یک محصول یا خدمت
برای شرکت یا مشتریان شرکت ایجاد میشود اضافه شده

ب :پیشینه تحقیق

یا کم میشود .این داراییها و تعهداتی که ارزش ویژه برند

مرلو و مونتانر [ ،]38در بررسی تأثیر نوع محصول و

بر اساس آنها شکل میگیرد ،از یک زمینه به زمینه دیگر

درکپذیری بر پاسخ مصرفکننده ،نشان دادند که ماهیت

متفاوت است [ .]30داراییهای اصلی عبارتند از:

محصول تبلیغ شده مورد استفاده در مبارزات بازاریابی
خیرخواهانه و درک مناسب بین محصول و فعالیت

-1برند آ گاهی [ -2 ،]31وفاداری به برند [،]32

خیرخواهانه نگرش نام تجاری و قصد خرید را تحتتأثیر

 -3کیفیت ادراک شده [ -4 ،]33تداعی برند [.]34
آ گاهی برند [ :]31میزان و قدرت حضوری است که برند

قرار میدهد .الفرتی و همکاران [ ،]39در پژوهشی با

در ذهن مصرفکننده دارد و بهصورت توانایی مصرفکننده

موضوع؛ یک مدل فرایند تکاملی از بازاریابی خیرخواهانه؛

در شناسایی عناصر مختلف برند مانند نام برند ،لوگو،

بررسی سیستماتیک ادبیات تجربی؛ استراتژ یهای آمیخته

سمبل ،کاراکتر ،بستهبندی و شعار تحت شرایط مختلف

بازاریابی خیرخواهانه را حول نتایج اجتماعی برای شرکت،

ظاهر میشود [.]32[ ]30

مصرفکنندکان ،نتایج مالی برای شرکت و عوامل شرکتی

کیفیت ادراک شده برند [ :]33ادراک مشتری از کیفیت

طی مدلی مفهومی ارائه دادند .ویراونه و رابانه [ ،]40در

کلی یا برتری یک محصول یا خدمت با توجه به مقصود آن

پژوهشی اثرات استراتژ یهای بازاریابی خیرخواهانه بر

محصول یا خدمت در مقایسه با دیگر جایگزینها [.]32

قضاوت اخالقی مصرفکننده و رفتار خرید در شرایط ایجاد

تداعی برند [ :]34تداعی برند که هویت برند را شکل

وجهه و تبلیغات منفی شرکت بررسی کردند .یافتهها نشان

میدهد ،به هر چیزی اطالق میشود که بهصورت مستقیم

داد فعالیتهای خیرخواهانه بر قضاوت اخالقی مشتریان

یا غیرمستقیم در ذهن مشتری با برند مرتبط است .مانند

نسبت به کمپینهای بازاریابی خیرخواهانه و در نهایت

خصوصیات محصول [.]35

قصد خرید آنها تأثیر میگذارد و حاضر هستند مبالغ پول

خانواده :خانواده بهعنوان کوچکترین و اولین بنیادی
ً
که هر فرد حتما در آن عضویت دارد ،بهعنوان یکی از

اضافی برای محصوالت این شرکتها پرداخت کنند.
مولر و همکاران [ ،]41در پژوهش خود نشان دادند اندازه

موثرترین عوامل تأثیرگذار بر رفتار مشتریان یا مصرفکننده

کمک مالی بر انتخاب برند (موفقیت تاکتیکی بازاریابی

در نظر گرفته میشود .خانواده شامل همسر و فرزندان خریدار

خیرخواهانه) و تصویر برند (موفقیت استراتژیکی بازاریابی

است و تأثیر مستقیم بیشتری بر رفتار و خرید دارد .خانواده

خیرخواهانه) توسط فرم کمک ،تعدیل میشود .فرم کمک

مهمترین سازمان خرید مشتریان یا مصرفکننده در جامعه

غیرپولی باعث بهبود تصویر برند و فرم کمک پولی بر بهبود

بهشمار میرود [.]36

تصویر برند منفی و فرم کمک ترکیبی ،تأثیر اندازه کمک مالی
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را بر تصویر برند حالت  Uمعکوس میکند .قمر [ ،]42نشان

 .3روش پژوهش

دادند که کمپینهای بازاریابی خیرخواهانه در قصد خرید

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و یک رویکرد ترکیبی

مصرفکنندگان نقش دارند و سایر عوامل واسطه نیز ارتباط

تحلیلی بر اساس روش دلفی و فرایند تحلیل شبکهای برای

بین بازاریابی خیرخواهانه و خرید را بهعهده میگیرند .به

شناسایی و رتبهبندی شاخصهای بازاریابی خیرخواهانه

این دلیل کمپینهای بازاریابی خیرخواهانه به بهبود تصویر

و همچنین معادالت ساختاری و نرمافزار  SmartPLSبرای

شرکت ،افزایش جذابیت نام تجاری و نیز تغییر مثبت در

بررسی تأثیر این شاخصها بر ازش ویژه برند در صنعت

نگرش مصرفکنندگان کمک میکند که در نهایت بر قصد

بیمه میباشد .جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل

خرید نهایی مصرفکننده تأثیر میگذارد .هونجرا و همکاران

خبرگان دانشگاهی ،مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه

[ ،]43در پژوهشی با موضوع؛ تأثیر بازاریابی خیرخواهانه بر

آسیا ،ایران و البرز و بهصورت هدفمند و در بخش کمی

روی فروش همراه با اثر تعدیلکنندگی وفاداری نام تجاری

شامل؛ مشتریان شعب شرکتهای بیمه آسیا ،ایران و البرز

و قصد خرید مصرفکننده ،در جامعه آماری دانشجویان

بیمه در شهر یاسوج بودند.
روش انجام پژوهش حاضر بهصورت خالصه در گامهای

و کارمندان سازمانها ،نشان دادند بازاریابی خیرخواهانه
ابزار فوقالعادهای است که باعث افزایش وفاداری

زیر آورده شده است؛

مصرفکنندگان میشود و افزایش در وفاداری به نام تجاری

گام اول :مطالعه و بازنگری ادبیات و پژوهشهای مرتبط

باعث میشود مصرفکنندگان از طریق خرید انبوه ،خرید

و مشابه چون پژوهشهای؛ الفرتی و همکاران(،)2016

مجدد و همچنین با تبلیغات کالمی در مورد نام تجاری به

مولر و همکاران ( ،)2014قمر ( ،)2013هونجرا و همکاران

افزایش فروش شرکتها کمککنند .حمیدیزاده و همکاران

( ،)2012بیگن و آلکانیز و همکاران (،]44[ )2009

( ،)1396در بررسی تأثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قضاوت

چاتانانون و همکاران ( ،]45[ )2008بارون و همکاران

اخالقی و افزایش قصد خرید مصرفکننده در چارچوب

( 2000و  ،]46[ )2007بهرامی و همکاران ( )1394و ،...

محرک -ارگانیسم -پاسخ ( )SORنشان دادند که راهبردهای

در زمینه شاخصهای بازاریابی خیرخواهانه و استخراج

بازاریابی خیرخواهانه (تناسب برند -علت ،انس با علت و

اولیه شاخصها در قالب پنج معیار اصلی؛ مشتریان،

اهمیت علت) بر قضاوت اخالقی مصرفکننده اثر مثبت و

آمیخته بازاریابی خدمات ( ،)7pفرم کمک سازمانی،

معنیداری دارند و قضاوت اخالقی نیز بر قصد مصرفکننده

نتایج اجتماعی برای شرکت ،نتایج مالی برای شرکت؛

اثر مثبت و معنیداری دارد .بهرامی و همکاران ( ،)1394در

بههمراه  30زیرمؤلفه) و همچنین جهت ارزش ویژه برند از

پژوهشی با استفاده از روش تحلیل توأمان نشان دادند که در

ابعاد مدل آ کر [ ]30در پژوهش گیل و همکاران (،)2010

بین عوامل مؤثر بر موفقیت کمپینهای بازاریابی خیرخواهانه

بهعنوان مهمترین و شناختهشدهترین مدل ارزش ویژه برند

از دید مصرفکنندگان بهترتیب  .1عوامل مرتبط با محل

شامل آ گاهی از برند ،وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده

هزینهکرد  .2عوامل مرتبط با اندازه کمک مالی  .3عوامل

و تداعی برند بههمراه بعد خانواده استفاده خواهد شد.

مرتبط با همکاری با سازمان خیریه و در آخر  .4عوامل مرتبط

گام دوم :بهکارگیری تکنیک دلفی [ ،]47در انتخاب نهایی
شاخصها و زیرشاخصهای استخراج شده؛

با فرم کمک اهمیت دارد .در آخر در رابطه با عوامل مرتبط

گام سوم :تشکیل مدل شبکهای پژوهش در تکنیک فرایند

با فرم کمک ،مصرفکنندگان شکل غیرپولی را نسبت به
شکلپولی ترجیح میدهند.
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اعتبار ،پرسشنامه دلفی محقق ساخته مبتنی بر ابعاد و

گام چهارم :مقایسات زوجی شاخصها و راهبردها در قالب

مؤلفههای استخراجی از دیدگاه صاحبنظران گونا گون

مقایسات زوجی؛

است که روایی صوری و محتوایی آن پس از مطالعه توسط

گام پنجم :محاسبه ارجحیت نسبی شاخصها و

متخصصان دانشگاهی تأیید شده و در جامعه آماری

زیرشاخصهای بازاریابی خیرخواهانه ؛

ابهامات آن رفع شد .شاخصهایی که بر حسب محاسبات

گام ششم :اولویت بندی نهایی شاخصها و زیرشاخصهای

آماری دارای ضریب توافقی باالتر از  70درصد بودند و هم

بازاریابی خیرخواهانه.

چنین در آزمون تی در سطح اطمینان  95درصدی معنیدار

گام هفتم :بررسی تأثیرات و برازش مدل مفهومی از معادالت

شدهاند ،پذیرفته میشوند .با توجه به تعداد  15ارزیاب،

ساختاری و نرمافزار .SmartPLS

حداقل مقدار قابل قبول نسبت اعتبار محتوا (،]48[ )CVR

 .4یافتهها و نتاج

 0/49میباشد.

یکی از روشهای کسب دانش گروهی ،تکنیک دلفی

در جدول ( )1پرسشها و پاسخهای مختصر شده دور

است که فرایندی دارای ساختار برای پیشبینی و کمک

اول دلفی جهت استخراج مؤلفههای بازاریابی خیرخواهانه

به تصمیمگیری در طی راندهای پیمایشی ،جمعآوری

آورده شده است؛

اطالعات و در نهایت ،اجماع گروهی است .برای بررسی

جدول  -1نتایج آزمون تی یک نمونهای دور اول نمونه دلفی
ابعاد

ویژگیهای مشتریان

فاصله اطمینان

CVR

شاخص
تناسب

نتیجه

سطح
داری
معنی
کران پایین
0.95

1.72

%73

%87

قابل قبول

1.51

%67

%83

قابل قبول

%80

%90

قابل قبول

%90

قابل قبول
حذف

مؤلفهها

t

عوامل نگرشی

7.102

0.000

عوامل ارزشی

7

0.000

0.83

هنجارهای ذهنی اجتماعی

10.785

0.000

1.16

1.71

عوامل دموگرافیک

10.592

0.000

1.13

1.67

%80

فرهنگ

-7.616

0.000

-1.69

-0.98

-%33

%33

انگیزش

5.298

0.000

0.59

1.34

%60

%80

قابل قبول

دخالت و تجربه

-6.911

0.000

-1.21

-0.66

-%33

%33

حذف

اهمیت و فوریت

-4.878

0.000

-1.23

-0.5

-%33

%33

حذف

مهارت

7.429

0

0.81

1.42

%77

%88

قابل قبول
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ابعاد

آمیخته بازاریابی
خدمات()7p

فرم کمک سازمانی

نتایج اجتماعی برای
شرکت

نتایج مالی برای شرکت

فاصله اطمینان

CVR

شاخص
تناسب

نتیجه

سطح
داری
معنی
کران پایین
0.66

1.41

%60

%80

قابل قبول

1.48

%60

%80

قابل قبول

%80

%90

قابل قبول

%90

قابل قبول
قابل قبول

مؤلفهها

t

محصول/خدمت

5.663

0.000

ترفیعات

5.856

0.000

0.72

قیمت

12.639

0.000

1.31

1.82

عامل توزیع

10.77

0.000

1.3

1.9

%80

کارکنان

7.761

0.000

0.88

1.52

%73

%87

شواهد و داراییهای فیزیکی

12.99

0.000

1.35

1.85

%80

%90

قابل قبول

فرایندها

8.963

0.000

1

1.6

%80

%90

قابل قبول

شیوه کمک یا فعالیت خیرخواهانه

4.942

0.000

0.47

1.13

%53

%77

قابل قبول

اندازه کمک یا فعالیت خیرخواهانه

10.785

0.000

1.16

1.71

%80

%90

قابل قبول

محل کمک یا فعالیت خیرخواهانه

16.276

0.000

1.52

1.95

%80

%90

قابل قبول

همکاری یا عدم همکاری با یک سازمان خیریه

4.36

0.000

0.5

1.37

%53

%77

قابل قبول

مزایای پس نگرشی

10.81

0.000

1.35

1.92

%82

%90

قابل قبول

مزایای اعتباری

10.327

0.000

1.41

1.87

%84

%90

قابل قبول

پس انگیزه

-7.374

0.000

-1.28

-0.72

-%33

%33

حذف

تبلیغات کالمی(دهان به دهان)

5.135

0.000

0.4

0.93

%60

%80

قابل قبول

تعهد و مسیئولیت اجتماعی

9.633

0.000

1.05

1.62

%80

%90

قابل قبول

افزایش فروش نام تجاری

10.117

0.000

0.85

1.27

%97

%90

قابل قبول

کمکهای مالی

6.547

0.000

0.89

1.71

%67

%83

قابل قبول

قصد خرید

3.617

0.004

0.64

1.13

%50

%71

قابل قبول

انتخاب شدن

6.15

0.000

0.59

1.19

%85

%83

قابل قبول

تمایل برای پرداخت

6.595

0.000

0.83

1.57

%67

%83

قابل قبول

کران باال

نتایج دور اول دلفی شامل ،شاخص تناسب ،معیار

دوم وارد نمیشوند ،شاخصهایی که دارای مقدار میانگین

 CVRو نتایج آزمون تی تی-تکنمونهای در جدول ( )1نشان

 5و سطح معنیداری کمتر از  0/05بودهاند ،باقی ماندهاند.

داده شده است .مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای دور اول

برای باقی ماندن در دور دوم ،عالوه بر آزمون تی از شاخص

 0/812شده است .در این مرحله شاخصهایی که دارای

 CVRنیز استفاده شده است .شاخصهایی که دارای

میانگین کمتر از  5اختیار کردهاند و یا اینکه مقدار آماره تی

 CVRکمتر از  0/49هستند نیز الزم است از دور اول حذف

برای آنها درون بازه بحرانی شده بود (مقدار سطح معنیداری

شوند و در دور دوم وارد نشوند .همچنین برای متناسب

بیشتر از  0/05شده است) از دور اول حذف شدهاند و در دور

بودن شاخص نیز از نرخ تناسب استفاده شده است .در

شماره  ،106فر وردین و اردیبهشت 1400

134

صورتی که شاخص دارای نرخ کمتر از  70درصد باشد،

باقی ماندهاند برای دور دوم دلفی مجددا آماده و در اختیار

باید از روند تحلیل حذف و در دور دوم وارد نشود .به این

خبرگان قرار گذاشته میشود.
در جدول ( )2پرسشها و پاسخهای مختصر شده دور

ترتیب از  30مؤلفه شناسایی شده ،چهار مؤلفه؛ فرهنگ،

دوم دلفی آورده شده است.

دخالت و تجربه ،اهمیت و فوریت و پس انگیزه حذف و در
دور دوم دلفی وارد نشوند 26 .شاخصی که در این مرحله

جدول  -2نتایج آزمون تی یک نمونهای دور دوم دلفی
ابعاد

ویژگیهای مشتریان

آمیخته بازاریابی
خدمات()7p

فرم کمک سازمانی

نتایج اجتماعی
برای شرکت

فاصله اطمینان

سطح
معنیداری

کران پایین

کران باال

عوامل نگرشی

12.227

0.000

0.71

1

%100

عوامل ارزشی

11.764

0.000

0.89

1.26

%93

%87

هنجارهای ذهنی اجتماعی

16.48

0.000

1

1.29

%100

%90

قابل قبول

عوامل دموگرافیک

6.15

0.000

0.59

1.19

%85

%83

قابل قبول

انگیزش

11.177

0.000

0.94

1.36

%100

%90

قابل قبول

مهارت

-7.374

0.000

-1.28

-0.72

-%20

%40

حذف

محصول/خدمت

16.48

0.000

1

1.29

%93

%87

قابل قبول

ترفیعات

10.156

0.000

0.86

1.29

%100

%90

قابل قبول

قیمت

12.447

0.000

1.05

1.47

%78

%80

قابل قبول

عامل توزیع

18.025

0.000

0.98

1.24

%100

%90

قابل قبول

کارکنان

-5.048

0.000

-0.778

-1.09

%26

%62

حذف

شواهد و داراییهای فیزیکی

-12.227

0.000

-1

-0.71

%4

%47

حذف

فرایندها

-18.028

0.000

-1.03

-0.82

%11

%50

حذف

شیوه کمک یا فعالیت خیرخواهانه

12.227

0.000

0.71

1

%100

%90

قابل قبول

اندازه کمک یا فعالیت خیرخواهانه

10.723

0.000

1.14

1.73

%82

%90

قابل قبول

محل کمک یا فعالیت خیرخواهانه

16.672

0.000

1.53

1.95

%80

%90

قابل قبول

همکاری یا عدم همکاری با یک سازمان خیریه

-4.63

0.000

-0.66

-1.00

%19

%59

حذف

مزایای پس نگرشی

18.028

0.000

0.82

1.03

%100

%90

قابل قبول

مزایای اعتباری

14.475

0.000

1.11

1.48

%100

%90

قابل قبول

تبلیغات کالمی(دهان به دهان)

18.028

0.000

0.98

1.24

%100

%90

قابل قبول

تعهد و مسیئولیت اجتماعی

15.558

0.000

1.03

1.34

%100

%90

قابل قبول

مؤلفهها

t
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شاخص
تناسب

نتیجه

%90

قابل قبول
قابل قبول
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ابعاد

نتایج مالی برای شرکت

فاصله اطمینان

سطح
معنیداری

کران پایین

کران باال

افزایش فروش نام تجاری

11.998

0.000

1.17

1.42

%81

کمکهای مالی

15.962

0.000

0.9

1.17

%100

%90

قصد خرید

12.936

0.000

1.13

1.85

%80

%90

قابل قبول

انتخاب شدن

8.755

0.000

0.71

1.14

%100

%90

قابل قبول

تمایل برای پرداخت

18.028

0.000

0.98

1.24

%100

%90

قابل قبول

مؤلفهها

t

مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای دور دوم  0/836شده

CVR

شاخص
تناسب

نتیجه

%84

قابل قبول
قابل قبول

خبرگان قرار گذاشته میشود .در جدول ( )3پرسشها و
پاسخهای مختصر شده دور سوم دلفی آورده شده است؛

است .در این مرحله چند مؤلفه حذف و  21مؤلفه باقی
ماندهاند و برای دور سوم دلفی مجددا آماده و در اختیار

جدول  -3نتایج آزمون تی یک نمونهای دور سوم دلفی(معتبر بودن تمامیشاخصها)
ابعاد

ویژگیهای مشتریان

آمیخته بازاریابی خدمات()7p

فرم کمک سازمانی

مؤلفهها

t

سطح
معنیداری

فاصله اطمینان

CVR

شاخص
تناسب
%92

کران پایین

کران باال

عوامل نگرشی

7.429

0.000

0.81

1.42

%85

عوامل ارزشی

5.892

0.000

0.58

1.19

%85

%92

هنجارهای ذهنی اجتماعی

5.952

0.000

0.63

1.29

%92

%96

عوامل دموگرافیک

4.9

0.000

0.49

1.2

%100

%100

انگیزش

6.845

0.000

0.73

1.35

%92

%96

محصول/خدمت

6.338

0.000

0.65

1.27

%92

%96

ترفیعات

6.374

0.000

0.68

1.32

%100

%100

قیمت

5.222

0.000

0.54

1.23

%92

%96

عامل توزیع

5.571

0.000

0.58

1.26

%85

%92

شیوه کمک یا فعالیت خیرخواهانه

7.429

0.000

0.81

1.42

%77

%88

اندازه کمک یا فعالیت خیرخواهانه

6.009

0.000

0.66

1.34

%92

%96

محل کمک یا فعالیت خیرخواهانه

8.323

0.000

0.96

1.58

%85

%92
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ابعاد

نتایج اجتماعی
برای شرکت

نتایج مالی برای شرکت

مؤلفهها

t

سطح
معنیداری

فاصله اطمینان

CVR

شاخص
تناسب
%85

کران پایین

کران باال

مزایای پس نگرشی

4.6

0.000

0.45

1.17

%69

مزایای اعتباری

7.994

0.000

0.83

1.4

%92

%96

تبلیغات کالمی(دهان به دهان)

5.912

0.000

0.6

1.24

%85

%92

تعهد و مسیئولیت اجتماعی

6.325

0.000

0.62

1.22

%77

%88

افزایش فروش نام تجاری

5.436

0.000

0.62

1.38

%85

%92

کمکهای مالی

11.177

0.000

0.94

1.36

%100

%90

قصد خرید

15.281

0.000

0.97

1.31

%91

%87

انتخاب شدن

11.009

0.000

0.85

1.27

%95

%90

تمایل برای پرداخت

17.444

0.000

0.93

1.22

%95

%90

مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای دور سوم 0/886

هماهنگی کندال نیز استفاده شده است .هرچه ضریب

شده و نتایج نشان از معنیدار بودن و معتبر بودن

توافقی کندال به یک نزدیکتر باشد ،اتفاقنظر بین خبرگان

تمامیشاخصهای باقیمانده میباشد و درنتیجه میتوان

بیشتر میباشد .ویژگیهای ضریب کندال یکی از مهمترین

به دورهای سهگانه دلفی پایان داد .همچنین از ضریب

کاربردهای این آزمون را در مدیریت فراهم کرده است.

جدول  -4جمعبندی نهایی دلفی
دور اول دلفی

دور دوم دلفی

دور سوم دلفی

Kendall’s W=0.324
Chi-square=17.221
Sig=0.001

Kendall’s W=0.443
Chi-square=34.887
Sig=0.001

Kendall’s W=0.669
Chi-square=82.503
Sig=0.001

اولویت بندی مؤلفههای بازاریابی خیرخواهانه

نتایج دلفی نشان میدهد که اتفاقنظر اعضای پانل
حاصل شده است و میتوان به تکرار دورها پایان داد .با توجه

شاخصها و زیرشاخصهای نهایی شده بهوسیله تکنیک

به کمتر بودن مقدار سطح معنیداری از  0/05میتوان گفت

دلفی و نظرات خبرگان ،بهصورت دو به دو (زوجی) با

که ضریب توافقی کندال معنیدار بوده است و درسطح

تکنیک  ANPفازی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این دستهبندی و درخت سلسله مراتبی در نمودار ()1

اطمینان  95درصد اتفاقنظر بین خبرگان در هر سه مرحله

نشان داده شده است.

وجود داشته است.
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ارائه مدلی در زمینه تأثیر مؤلفههای ...

ارائه مدلی در زمینه تاثیر مولفه های بازاريابی خیرخواهانه بر ارزش ويژه برند در صنعت بیمه

:

)(p7

:
/

:

)
(

ک

صصهای بازاریابی خیرخواهانه
:1نمودار -1فمدل مفهومی پژوهش بهصورت درخت سلسله مراتبی شاخ

بر مبناي محاسبات انجام شده ميتوان مولفه هاي بازاریاابي یرریواهاناه ر عانبی بر اه را باه

انجامبندي
محاسباتزیر رتبه
شرح جداول
شدهن موی .توان مؤلفههای
بر مبنای

و ( )6رتبهبندی نمود.

بازاریابی خیرخواهانه در صنعت بیمه را به شرح جداول ()5

ف

:5

خیرخواهانه
بازاریابی
وزن معیار
مولفه جدول  - 5ماتریس اوزان نهایی
قطبي نهایي
نسبت به مؤلفههای وزن
فازيهانهایي

مؤلفههاي مشتریان
ویژگي

مشتریانیدمات)(7p
بازاریابي
آمرختهیهای
ویژگ
فرم ک ک سازماني

آمیخته بازاریابی خدمات()7p

نتایج اجت اعي براي شرکی
فرم کمک سازمانی

نتایج مالي براي شرکی

نتایج اجتماعی برای شرکت
نتایج مالی برای شرکت

رتبه

)(0.025,0.031,0.047
وزن فازی نهایی

0.032
قطعی نهایی
وزن

)(0.218,0.292,0.393
()0.025,0.031,0.047

0.297
0.032

2

0.297

3

)(0.056,0.088,0.12

()0.218,0.292,0.393

0.088

)(0.042,0.061,0.097

0.064

)(0.371,0.528,0.626

0.518

()0.056,0.088,0.12

()0.042,0.061,0.097

()0.371,0.528,0.626

همچنین در جدول ( ،)6ماتریس اوزان نهایی و رتبه

0.064

0.518

5
2

4
1

3
4
1

نشان داده شده و بر مبنای آن میتوان زیرشاخصها را

زیرشاخصهای پنج مؤلفه اصلی بازاریابی خیرخواهانه
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رتبه

رتبهبندی نمود.
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جدول  -6ماتریس اوزان نهایی و رتبه زیرشاخصهای بازاریابی خیرخواهانه
مؤلفه

وزن فازی نهایی

وزن قطعی نهایی مؤلفهها

رتبه

عوامل نگرشی

()0.008,0.016,0.03

0.017

10

عوامل ارزشی

()0.003,0.005,0.013

0.006

18

هنجارهای ذهنی اجتماعی

()0.001,0.002,0.004

0.002

20

عوامل دموگرافیک

()0.001,0.001,0.002

0.001

21

انگیزش

()0.004,0.007,0.015

0.008

16

محصول/خدمت

()0.063,0.124,0.226

0.131

3

ترفیعات

()0.017,0.028,0.049

0.03

8

قیمت

()0.067,0.129,0.233

0.136

2

عامل توزیع

()0.007,0.011,0.019

0.012

14

شیوه کمک یا فعالیت خیرخواهانه

()0.006,0.012,0.023

0.013

13

اندازه کمک خیرخواهانه

()0.025,0.06,0.106

0.062

6

محل کمک یا فعالیت خیرخواهانه

()0.007,0.015,0.031

0.016

11

مزایای پس نگرشی

()0.002,0.003,0.008

0.004

19

مزایای اعتباری

()0.024,0.042,0.077

0.045

7

تبلیغات کالمی

()0.004,0.008,0.018

0.009

15

تعهد و مسیئولیت اجتماعی

()0.003,0.007,0.016

0.008

17

افزایش فروش نام تجاری

()0.174,0.316,0.407

0.308

1

کمکهای مالی

()0.009,0.015,0.027

0.016

12

قصد خرید

()0.034,0.063,0.098

0.064

5

انتخاب شدن

()0.013,0.025,0.04

0.026

9

تمایل برای پرداخت

()0.054,0.109,0.171

0.11

4

مفهومی و نهایی پژوهش را در حالت تخمین ضرایب

در ادامه نیز تأثیر شاخصهای بازاریابی خیرخواهانه بر

استاندارد سازهها نشان میدهد.

ازش ویژه برند در صنعت بیمه بهوسیله معادالت ساختاری

نمودار ( ،)3نیز مدل پژوهش را در حالت معنیداری

و نرمافزار  SmartPLSبررسی شده است .نمودار ( ،)2مدل

ضرایب ( )t-valueنشان میدهد؛
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ارائه مدلی در زمینه تأثیر مؤلفههای ...

نمودار  -2مدل مفهومی و نهایی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

نمودار  -3مدل مفهومی و نهایی پژوهش در حالت معنیداری ضرایب
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طبق نتایج به دست آمده ،بیشترین میزان تأثیرگذاری

ارشد ،مدیران بازاریابی و برند تشریح میکند .خصوصا

مؤلفههای بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند در صنعت

هنگام تصمیمگیری روی استراتژ یهای متفاوت تبلیغاتی

بیمه؛ از جانب فرم کمک یا فعالیتهای سازمانی بوده

برای برند ،نتایج مشاهده شده میتواند مفید باشد .نتایج

است ،زیرا باالترین ضریب مسیر را داشته است(.)0.504

پژوهش حاضر برای این مدیران نشان میدهد که حتی در

بعد از فرم کمک سازمانی بهترتیب ،نتایج مالی ،آمیخته

محیطی که بازاریابی خیرخواهانه پیشتر بهندرت استفاده

بازاریابی خدمات ،نتایج اجتماعی برای شرکت و در

شده و مصرفکنندگان یا مشتریان با آن آشنایی زیادی

نهایت ویژگیهای مشتریان بوده است .همچنین تأثیر

ندارند ،بازاریابی خیرخواهانه میتواند تأثیر مثبتی بر گرایش

تمامی مؤلفههای بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند

نسبت به برند و قصد خرید داشته باشد .اگر چه همراه
ً
لزوما بر پاسخ مشتریان تأثیر مثبتی نخواهد داشت .پیش

شد ه و دراندازهگیری سازههای خود سهم معنیداری را ایفا

از اجرای چنین تبلیغاتی ،نوع محصول و میزان آشنایی با

کردهاند .بهعالوه از آنجاییکه مقادیر آماره ی  Tبرای هریک

برند و ترکیب آنها باید به دقت بررسی شده باشد .خصوصا

از مسیرها و بارهای عاملی معنیدار شده و شاخص GOFنیز

توجه بسیاری بر میزان مشارکت در نوع محصول یا خدمت و

در صنعت بیمه در سطح اطمینان  99درصد معنیدار

ارائه مدلی در زمینه تاثیر مولفه های بازاريابی خیرخواهانه بر ارزش ويژه برند در صنعت بیمه
مناسب مدل مفهومی
مقدار مناسبی داشت ،نشان از برازش

شرایط تبلیغ شود.
مطابق نتایج بهدست آمده ،اولویتبندی پنج مؤلفه

دارد .یهک از قسهی ها و باهههای عهاق ی قعنهاراه ده ه و
پژوهشبه ای ه
نهاییآقهاهه ی T
بعالوه از آنجاییکهو قاهاری

داخص GOFنیز قا اه قناسبی رادت ،نشان از ب ازش قناسب ق ل قفهوقی و نهایی پژوهش راهر.

اصلی بازاریابی خیرخواهانه عبارت است از؛  -1نتایج

=0.657

مالی برای شرکت (با وزن  -2 ،)0.518آمیخته بازاریابی

ره این بخش بع از تح یل راره ها ره پژوهش حاض و نتایجی حاصل گشت ک ره این قسمت
سعی ره تفسی

تحلیل دادهها در پژوهش حاضر و
بخش
رهست ودررقیقاین
بعد هاز است.
سازه ها د
نتایج و

خدمات (( )7pبا وزن  -3 ،)0.297فرم کمک سازمانی

نتایجی که حاصل گشت ،در این قسمت سعی در تفسیر

(با وزن  -4 ،)0.088نتایج اجتماعی برای شرکت (با وزن

درست و دقیق نتایج و سازهها شده است.

 )0.064و در نهایت  -4ویژگیهای مشتریان (با وزن .)0.032

بحث و نتیجه گیری

بازاهیابی خی خواهان یکی از است اتژی های نوین بازاهیابی بنگاه های اقتصاری ره جهت خ هق

این رتبه و اهمیت به این معنی است که نتایج مالی مورد

اهزش ویژه ب ای قشت ی است ک ب اساس آن هابط قستایمی بین ف وش قحصول و کمهک بنگهاه

قسئولیت اجتمهاعی ده کت هها
جهت ایفای
ه ره
توصیج
ف و ت وی
نتیجهخی تع
.5ی یا اق
اقتصاری ب یک خی
سیاستی
های
گیریی و

انتظار برای شرکت و آمیختههای بازاریابی خدمات()7p

قی دور .لذا قنج ب هوی آوهرن بنگاه های ب بازاهیابی خی خواهان د ه است .ره ایهن هاسهتا نیهز

بازاریابی خیرخواهانه یکی از استراتژیهای نوین بازاریابی

بیشترین تأثیر و مؤلفه ویژگیهای مشتریان تأثیر کمتری را

مشتری
ویژهی بابرای
ارزش
خلق
اقتصادی در
بنگاه
توج ب نتهایج
بازاهیاب
ت های
جهتن فعالی
استفاره از ای
هایصنعت بیم ره
قوفایت
هودنی و هاه کاههای

در این زمینه دارا است .همچنین مؤلفههای؛ افزایش فروش

ه ف پژوهش حاض  ،دناخت و اهمیت سنجی قولف های بازاهیابی خی خواهان و اهای چشم ان از

پژوهش اهائ

فروشی ان
بیناهد  ،قه
مستقیمیی ان
قهمی ها ب ای ق
آنی ی
نااط ک
پژوهشبرحاض
قی کن .
بازاهیهابیو
محصول
رابطه
اساس
است که

نام تجاری ،قیمت و محصوالت یا خدمات ارائه شده از

ترویج
کمک بنگاه اقتصادی به یک خیریه یا امر خیر تعریف و
ه د ه قی توان قفی باد  .نتایج پژوهش حاض ب ای این ق ی ان نشان قهی رهه

سوی صنعت بیمه و اندازه کمک خیرخواهانه بیشترین

و ب ن تش یح قی کن  .خصوصا هنگام تصمیم گی ی هوی است اتژی ههای قتفهاو تب یاهاتی به ای

ب ن  ،نتایج قشاه
ک

وزن و رتبههای نخست را در میان زیرشاخصهای پنج

گان یها
یکنن
ها مف
تقص
شرک ه و
استفاره د
مسئولیت ب ن ه
خواهان پیش ت
بازاهیابی خی
لذا
شود.
اجتماعی
ایفای
حتی ره قحیطیدرکجهت

قشت یان با آن آدنایی زیاری ن اهن  ،بازاهیابی خی خواهان قی توان تاثی قثبتی ب گ ایش نسبت ب
شده
منجر به روی آوردن بنگاهها به بازاریابی خیرخواهانه

مؤلفه اصلی بازاریابی خیرخواهانه از نظر خبرگان این حوزه

شناخت
پژوهش
یااتی،درنوعاین
است.
حاضر،بایه به رقهت
کیب آن هها
هدف ب ن و ت
نیز آدنایی با
راستاقیزان
قحصول و
پیش از اج ای چنین تب

بهدست آوردند.

ب ن و قص خ ی رادت باد  .اگ چ هم اه لزوقاً ب پاسخ قشهت یان تهاثی قثبتهی نخواهه رادهت.

ب هسی د ه باد

تب یغ دور.

خیرخواهانهووده ای
قحصول یها خه قت
کت ره نوع
قیزانهقشاه
توج بسیاهی ب
.وخصوصا
ارائه
بازاریابی
های
سنجی مؤلف
اهمیت

در بررسی میزان تأثیر این مؤلفهها بر ارزش ویژه برند نیز

چشمانداز روشن و راهکارهای موفقیت صنعت بیمه در

میزان تأثیرگذاری فرم کمک یا فعالیتهای سازمانی بر ارزش

پژوهش
بازاریابی با
وزنت
این (بافعالی
نتایج( )pبها وزن
توجهخهبهقا (7
بازاهیهابی
های -2آقیخت
،)81510
استفاده داز کت
است از؛  -1نتایج قالی ب ای

ویژه برند در صنعت بیمه به میزان  ،0.504نتایج مالی برای

قطابق نتایج ب ست آق ه ،اولویت بن ی پنج قولف های اصه ی بازاهیهابی خی خواهانه عبهاه

وزن )818.4
کت (با
کلیدیب ای د
یج اجتماعی
حاضر -4نتا
پژوهش،)81800
باشد.ی (با وزن
کمک سازقان
مدیران
برای
مهمی را
نقاط
 -3 ،)812.7ف م می

شرکت به میزان  ،0.489آمیخته بازاریابی خدمات به میزان
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 ،0.467نتایج اجتماعی برای شرکت به میزان  ،0.420و در

شرکتها در فعالیتهای خیرخواهانه خود اغراقآمیز

نهایت تأثیر ویژگیهای مشتریان به میزان  0.351بوده است.

عمل نکنند .اگر مشتریان به این درک برسند که شرکت

لذا ،بر اساس نتایج بهدست آمده جهت ایجاد بستر

در فعالیتهای بازاریابی خیرخواهانه خود بیش از حد

مناسب برای موفقیت فعالیتهای بازاریابی خیرخواهانه

اغراق نموده است ،در این حالت مشتریان گمراه میشوند
ً
و از شرکتهایی خرید میکنند که قبال از آنها خریدی

شرکتهای بیمهای پیشنهادات ذیل ارائه میشود:

نداشتهاند ،از کمکها و حمایتهای خود از علتهای

و گرایش مشتریان از طریق بهبود ارزش ویژه برند ،به مدیران

اجتماعی میکاهند یا کمکهای خود را بهسمت علتهای
ّ
دیگری پیش میبرند و به برنامههای بازاریابی علی شک

به شرکتهای بیمهای پیشنهاد میشود قالب اندازه
کمک مالی را بهگونهای در نظر بگیرند که برای مشتری قابل

میکنند.

تخمین و محاسبه باشد ،مانند درصدی از قیمت محصول.
در درجه دوم بر اساس نتایج این پژوهش مصرفکنندگان

باید در خصوص جلب اعتماد مردم به سازمانهای

اندازه کمک مالی خیلی باال را ترجیح نمیدهند و این

خیریه ،فرهنگسازی صورت بگیرد و سازمانهای خیریه،

شرکتها باید بهگونهای این اندازه را تنظیم کنند ،که نه

در این امر نقش مهمی میتوانند داشته باشند .سازمانهای

خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد .بر اساس پژوهشهای

خیریه میتوانند با الگوبرداری از سازمانهای خیریه پیشرو

گذشته اندازه کمک مالی بسیار باال یا کم مصرفکنندگان را

در سطح بینالمللی و با ارائه گزارشهای آماری شفاف در

دچار شک و تردید میکند.

کاهش این بیاعتمادی بکوشند.

مدیران بازاریابی شرکتهای بیمهای باید به تصویر

با توجه به این واقعیت که در بازاریابی خیرخواهانه،

و ارزش برند خود نزد مشتریان حساس باشند و مدام خود

اعتبار ،آبرو و برند سازمان خیریه با شرکت گره میخورد،

را مورد پیمایش قرار دهند .در بازاریابی خیرخواهانه ،اگر

استفاده ناصحیح از آن میتواند این بیاعتمادی را گسترش

مردم از برند شرکت ،تصویر تیرهای در ذهن داشته باشند،

دهد .لذا به سازمانهای خیریه و شرکتهای دارای

ممکن است احساس کنند که شریک تجاری و یا علت

فعالیتهای خیرخوهانه پیشنهاد میشود ،هنگام مشارکت

گمراهکننده میباشند (افزایش شکگرایی مصرفکننده)

و بهویژه در زمان اجرای برنامه بازاریابی خیرخواهانه

که این باعث تیرگی تصویر شرکت و عواقبی نظیر کاهش
ّ
در کمکهای کوتاهمدت برای برنامههای بازاریابی علی،

از کانالهای ارتباطی گونا گون بهخصوص شبکههای
اجتماعی (بهغیر از پیامرسانهای داخلی!!) که در

کاهش در کمکهای مصرفکننده (زمان و سایر منابع)

دسترس دارند عالقهمندان خود را از ماهیت برنامه بازاریابی

و ایجاد بیاعتمادی به همراه خواهد داشت که بر توانایی

خیرخواهانه آ گاه کنند.
شرکتهای بیمهای میتوانند در اجرای بازاریابی

بلندمدت برای کسب وجوه بیشتر تأثیرگذار خواهد بود.
شرکتها در پیاده سازی استراتژی بازاریابی خیرخواهانه

خیرخواهانه بیشتر از فرم غیرپولی استفاده کنند ،مانند

با سازمانهای خیریهای همکاری کنند که از لحاظ

خدمات آموزشی ،بهداشتی ،درمانی و ...که مورد ترجیح

معروفیت و قابلیت اعتماد در رتبه باالیی قرار داشته باشند.

مصرفکنندگان میباشد .این برنامه به نوعی باعث بهبود

این کار باعث کاهش سوءظن و درک مثبت نسبت به انگیزه

تصویر مثبت ،تداعی و ارزش برند شرکتها میشود.
شرکتهای بیمهای که از استراتژی بازاریابی خیر خواهانه

شرکت میشود.

استفاده میکنند ،باید بهمنظور پیشبرد فروش محصول خود،

شماره  ،106فر وردین و اردیبهشت 1400
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سایر عوامل مؤثر بر خرید خدمات و محصوالت) کیفیت،

دریافت تعهد زمانی طوالنیتر شرکت به موضوع خیریه

قیمت ،دسترسی آسان و غیره) را نیز در طراحی خود لحاظ

باعث موفقیت بیشتر برنامه بازاریابی خیرخواهانه در مورد

کرده و آنها را بهبود بخشند.

فروش محصول و نگرشهای مصرفکننده نسبت به برند و

مدیران شرکتها میتوانند در محوطه داخلی و

شرکت میشود .این موضوع بیانکننده این واقعیت است

بیرونی شرکت پیامهایی قرار دهند که تداعیکننده
ً
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها باشد؛ از آنجاکه عمدتا

که تعهد طوالنیتر شک و تردید مصرفکننده را راجع به
انگیزههای شرکت کاهش میدهد.

مشتریان ذهنیت مثبتی نسبت به شرکتها و مؤسسههای

مدیران بهدلیل پیامدهای مثبتی که احساس هویت

بیمهای در انجام تعهدات خود ندارند ،پیشنهاد میشود در

مشتریان میتواند با شرکت ایجاد میکند باید بر افزایش

پیامهای تبلیغاتی (بیلبورد ،کاتالوگ ،تبلیغات رسانهای

هویت مشتریان تمرکز کنند؛ بنابراین بهمنظور تأثیر مطلوب

و غیره) بهطور صریح اشاره شود که درآمد حاصل از

بر هویت ،پیشزمینههای مهم هویت نام تجاری مثل وجهه

فعالیتهای خیرخواهانه به چه مؤسسهها یا سازمانهایی

اجتماعی ،رضایت و ارتباطات را تقویت کنند .ارتباطات

تخصیص داده میشود؛ همچنین از مشاهیر و چهرههای

شرکت مشتری درباره نام تجاری تأثیر زیادی بر هویت

شاخص (گروههای مرجع ،سلبریتیها!) برای معرفی و

نام تجاری میگذارد .برای انجام مؤثر این مورد (ارتباط با

نوع فعالیتهایی که شرکتها در زمینه امور خیریه انجام

مشتریان) ،مدیران باید تحقیق کنند که مشتریان کدامیک

میدهند ،استفاده شود تا مشتریان اطمینانخاطر پیدا

از ابزارهای ارتباطی مثل پست ،تلفن ،پست الکترونیک

کنند .مجموع این فعالیتها باعث ایجاد تصویر مثبت

و شبکههای مجازی را ترجیح میدهند و در این زمینه

ایجاد و ارزش برند شرکتها میشود.

مؤسسه را تقویت کنند.

باید اقداماتی جهت آموزش مفاهیم مرتبط با

در خصوص بحث قیمتگذاری محصوالت و خدمات

مسئولیتپذیری و فعالیتهای دگرخواهانه و خیرخواهانه

شرکتهایی با فعالیتهای خیرخواهانه ،متأسفانه افزایش

ویژه تمامی مصرفکنندگان و مشتریان صورت گیرد.

قیمت این خدمات و محصوالت به نفع خیریهها در کشور ما

برگزاری کالسهای آموزشی برای شهروندان در خانههای

کمتر جا افتاده است و فروش اینگونه خدمات و محصوالت

سالمت جهت افزایش دانش زیستمحیطی آنها و ترغیب

کمتر بهصورت مستقیم یا مویرگی و بیشتر با واسطه

آنها به خرید کاالهای دوستدار محیط زیست ،کاال و

شرکتهای دیگر انجام میشود شاید مکانیزم شفاف و

خدماتی که با هدف جمعآوری مبالغ فروش آنها برای

ساختارمندی برای آ گاهی از میزان سود وجود نداشته باشد.

کارهای عامالمنفعه میباشد ،گنجاندن مفاهیم مرتبط با

مگر آنکه در نمایشگاهها و بازارچههای خیریه یا جاهایی که

مسئولیتپذیری و فعالیتهای دگرخواهانه و خیرخواهانه

خود شرکت بهصورت مستقیم به فروش میپردازد ،از این

در کتب درسی دانشآموزان ،نصب پارچه با شعارهای

روش قیمتگذاری استفاده شود.

مناسب در مورد این مفاهیم در معابر عمومی ،ساخت
برنامههای تلویزیونی مستند برای آشنایی با این مفاهیم،
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