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چکیده
 مطالعات پيشين توجه کافي به پيشایندهاي شناخت اجتماعي و وفاداری مشتري نداشته  اند و هنوز هم آن  ها را در جهت 
برقراری چارچوب ها مورد اس��تفاده قرار نمی دهند. این پژوهش به توس��عه مطالعات قبلي در مورد چش��م  انداز هویت اجتماعي 
وفاداري مشتري با استفاده از اثرات ميانجي گري متغيرهاي تبادل اجتماعي می پردازد و نقش محوري ایجاد شناخت مشتري را 
ثابت می کند و بر تأثير ميانجي گري شناخت مشتری از شرکت بر اثرات مسئوليت اجتماعی شرکت بر وفاداري مشتري تأکيد 
می کند. بنابراین این پژوهش مدلي از تأثير مس��ئوليت اجتماعي ش��رکت (CSR) بر وفاداري مشتري هتل ارائه مي کند که به 
 طور همزمان در بردارنده اعتماد، شناخت مشتري از شرکت و رضایت به  عنوان ميانجي است و اثرات مستقيم و غير مستقيم را 
در ميان ساختارها نشان مي دهد. جامعه آماری شامل مشتریانی است که از هتل های کرمانشاه استفاده می کنند و با استفاده از 
جدول مورگان تعداد 381 نفر در این پژوهش انتخاب شدند. فرضيه های پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری و ضریب 
همبستگی آزمون شد. یافته ها نشان می دهد وفاداري به  طور غير مستقيم تحت تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت ادراک  شده از 
طریق ميانجي گري اعتماد، شناخت و رضایت مي باشد. در نتيجه مسئوليت اجتماعي شرکت بر رضایت مشتری تأثير می گذارد.

کلید واژگان: اعتماد مشتری؛ رضایت مشتری؛ مسئولیت اجتماعی شرکت؛ وفاداری مشتری؛ هتل.

Journal  of  Khatam  Novel  Management  Studies تحقیقات مدرییت نوین خاتم 

دانشگاه خاتم
دورة 1، شمارة 3
ص. 110 - 92



تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتها بر وفاداري مشتري ... ���������������������������������������������  93

مقدمه
تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت 1(CSR) بر وفاداری مصرف کننده زمانی آشكار می شود که شرکتهاي 
مهمان نواز با یك محيط فوق العاده رقابتي تجاري روبرو می ش��وند که حتي موجب رش��د انتظارات مشتریان 
Han & Kimb, 2011:1108-) می گ��ردد و این  یك��ی از دالیل اصلی توجه به این موضوع اس��ت
1109). بس��ياری از ش��رکتهای مهمان نواز به دليل افزایش رقابت بين المللي، ميزان رشد کندتر، کاهش 
 So, et( رشد جمعيت و بازارهاي عرضه بيش  از حد، در افزایش سهم بازار خود با مشكل مواجه مي شوند
al., 2013:31-41(. ب��ا این  ح��ال از آنجایی  که تغيير دادن عرضه کننده مهمان نوازي می تواند همراه 
با ریس��ك باش��د، ایجاد وفاداري در ميان مشتریان چالش��ي براي تجارت مهمان نوازي ایجاد می کند چون 
 .(Nemec, 2010:101-108) برآورده کردن کيفيت خدمات پيش از مصرف آن ها بسيار دشوار است
بنابراین، جهت افزایش وفاداري مش��تریان، ش��رکتها نهایت تالش خود براي ایج��اد ارتباط طوالنی  مدت 
 Han & Back,) با مش��تریان و برآورده کردن نيازها و خواس��ته هاي متنوع آن ها را انجام م��ي دهن�د
490-2008:467). ه��ر روز بيش از پيش مش��خص ميش��ود که نظریه و اقدام��ات مهمان نوازي باید 
دربردارنده وفاداري مش��تري به  عنوان یك س��اختار مرکزي در روابط باش��د و همچنين باید از پيشایندهاي 
 .(Harris & Gooda, 2004:139-158 ; He, et al., 2012:648-657) آن اس��تفاده کند
وفاداری مش��تری موضوعی حياتی برای شرکتهاس��ت و یكی از مهم ترین عوامل موفقيت در کسب و کار 
محس��وب می ش��ود زیرا هزینه های بازاریابی را کاهش داده و باعث افزایش درآمد شرکتها و ایجاد کسب و 
کارهای جدید می شود. وفاداری مشتری یكی از پر اهميت ترین مسائل بازاریابی در حوزه خدمات است که 
به رفتارهای انگيزش��ی مش��تری برای خرید محصول یا خدمات شرکت اشاره دارد و باعث منفعت فروشنده 
و مش��تری می شود. از این رو مطالعات پيشين تمرکز گسترده اي بر ارزیابي مفاهيم کليدي بازاریابي داشته 
 Lee, et) اند که به  عنوان پيش��ایندهاي وفاداري مش��تري عمل مي کنند که از آن جمله رضایت مشتري
 (Chaudhuri & Holbrook, 2001:81-93) و اعتم��اد مش��تری )al., 2009:305-328
مي باش��ند. هریس و گودي )2004( بيان مي کنند که خدماتي که محققان به  طور پيوس��ته ارائه مي کنند 
توج��ه فوق العادهاي به این متغيره��اي مبادله اجتماعي دارند و از این طریق تالش می کنند پویایي خدمات 
را بهتر درک کنند. در س��ال هاي اخير رویكردي یكپارچه ایجاد ش��ده اس��ت که از این ساختارها در مفهوم  
س��ازی  های کل نگرانه اس��تفاده مي کنند (He, et al., 2012:648-657). تا به امروز آثار مربوطه 
توجه کافي به پيشایندهاي شناخت اجتماعي )براي مثال شناخت( و وفاداری مشتري نداشته اند و هنوز هم 
آن ها را در جهت برق�راري سازي چ�ارچوب ها مورد استف��اده قرار نمی دهند. مط�العات اخير بيان مي کنند 
که یك چش���م انداز هویت اجتم�اعي مي تواند در جه�ت کاوش رابط�ه بين ش��رکتها و سه�ام داران آن ها 
مفيد واقع ش��ود (Bhattacharya & Sen, 2003:76-88). آثار علمي ش��واهدي در مورد اثرات 
  He & Lee, 2011:673-688) ش��ناخت مشتري از ش��رکت بر وفاداري مش��تري فراهم مي کنند
Perez, et al., 2012:218-238; Marin, et al., 2009:65-78;). ش��ناخت مش��تري از 

 Corporate Social Responsibility . .1
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ش��رکت )شناختC-C (2 به  عنوان یك وضعيت شناختي از ارتباط مصرف کننده و نزدیكي به یك شرکت 
تعریف مي ش��ود. (Dutton, et al, 1994:239-263) که از طریق مقایس��ه ذهني نه�اد س��ازماني 
و هویت ش��خص�ي مص���رف کننده به وجود مي آید. من�وط به این حقي�ق��ت که ی�ك موض�وع مي تواند 
نيازهاي خود تعریف را از طریق رابطه فرد با یك شرکت مسئ�ول به لحاظ اجتماعي برآورده سازد، تحلي�ل 
در مورد شن�اخت )C-C( مي تواند جهت فراهم کردن توضيح سودمندي در مورد تأثير CSR  بر وفاداري 
مص��رف کننده مفي��د باش��د (Sen & Bhattacharya, 2001:225-243). با این  حال تحقيقات 
محدودي در توضيح وفاداري مشتري، متغيرهاي هویت اجتماعي )براي مثال شناخت( را با متغيرهاي مبادله 
 .(He, et al., 2012:648-657) اجتماعي )براي مثال اعتماد و رضایت( را با هم یكپارچه مي سازند
 Stes & Burke, 2000:224-237;) از آنجایی ک��ه هر دو موارد پردازش هاي ش��ناخت اجتماع��ي
Harris & Gooda, 2004:139-) و تفس��ير پویای��ي خدمات��ي (Tajfel & Turner, 1979
158) به پردازش هاي روان  ش��ن�اختی مص�رف کنندگان کم�ك مي کنند، گنجاندن هر دوی این موارد در 
یك مفهومی سازي گسترده تر از ایجاد وفاداري مشتري به نظر معقوالنه مي رسد. این تحقيق یك چارچوب 
منسجم جهت غلبه بر این شكاف ارائه مي کند. در این پژوهش سعی بر این است تأثير مسئوليت اجتماعی 
شرکتها بر وفاداری مشتری در هتل های شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گيرد. در واقع سؤال اصلی تحقيق 
این اس��ت که با توجه به اهميت بس��يار زیاد وفاداری مشتری در ش��رایط رقابتی امروز و با توجه به این که 
هدف نهایی تمام کس��ب و کارها دستيابی به مش��تریان وفادار است، مسئوليت اجتماعی شرکت با توجه به 

نقش ميانجی اعتماد، شناخت مشتری از شرکت و رضایت مشتری چه تأثيری بر وفاداری مشتریان دارد؟

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعی شرکت

تعریف اوليه مسئوليت اجتماعی شرکت به دهه پنجاه ميالدی باز می گردد. مسئوليت اجتماعی شرکت را به 
 عنوان فرایند ایجاد ثروت، ارتقاء مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ثروت و منافع ایجاد شده برای 
جامعه بيان کرده اند که به  طورکلی تعهد و توجه به کسب  و کار، کيفيت زندگی کارکنان، مشتریان، جامعه 
Holme & Watts, 2000:1-) محلی و کل جامعه را در جهت توس��عه اقتصادی پایدار مدنظر دارد

32). مس��ئوليت اجتماعی ش��رکت عمومًا به طریقه ای از تجارت و نيز خل��ق ارزش های اجتماعی اطالق 
می ش��ود که ب��ر طبق و حتی فراتر از الزامات قانونی، اخالقی، خواس��ته های عموم��ی و اقدامات قانونی در 
پاسخگویی به ارزش های گروه های ذینفع است (Luetkenhorst, 2004:157-168). ایده اس�اسی 
مس��ئوليت اجتم�اعی شرکته�ا این است که آن منعكس��كننده ضرورت ها و پيامدهای اجتماعی موفقيت در 

.(Babalola, 2012:1450-2275) کسب  و کار می باشد

2. . Customer  identification with the company (C-C identification)
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وفاداری مشتری
وفاداری داشتن تعهدي عميق براي خرید مجدد یا حمایت از یك محصول یا خدمت مورد عالقه، که علي 
رغ��م وجود تأثيرات موقعيت��ي و تالش هاي بازاریابي رقبا، موجب تكرار خری��د یك نام تجاري یا مجموعه 

 .(Oliver, 1997) محصوالت یك نام تجاري در آینده شود

اعتماد مشتری
مورگان و هانت )1994( اعتماد را ادراک از اطمينان در مبادله، قابليت اتكا بودن و درس��تی ش��ریك تعریف 
می کنند و معتقدند که اعتماد اس��اس تعهد رابطه ای اس��ت. ریچِهلد و ِش��فتِر )2000( بيان کردند که براي 
کس��ب وفاداري مش��تریان، ش��ما باید در ابتدا اعتماد آن  ها را به خود جلب کنيد«. اهميت اعتماد در توضيح 
وفاداري مش��تري نيز از سوي نویسندگاني مانند چاودهوري و هولبروک )2001(، سيردشماخ، جاپيگ، بری 
)2002( و بال، کلهو، ماچاز )2004( حمایت می شود. به  عالوه اعتماد به  عنوان عنصر کليدی ایجاد روابط در 
صنعت مهمان نوازي محسوب مي شود. تعدادي از محققان به  طور مستند نقش اعتماد در وفاداری به هتل 
را ثابت کردند (Hikkerova, 2011:150-164; So, et al., 2013:31-41). در آن دس��ته از 

مطالعات اعتماد به  عنوان یك عامل تعيين کننده قوي وفاداري نشان داده  شده است.

رضایت مشتري
رضایت وجود یك احساس مثبت است که در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد می شود. این احساس به 
واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملكرد عرضه کننده به وجود می آید. آثار علمي نشان داده اند اگر 
مشتریان از برندهاي انتخابي خود رضایت داشته باشند، به  طور فزاینده  ای مستعد خرید مجدد محصوالت و 
خدمات آن برند خواهند بود و در نهایت به مشتریان وفاداري بدل می شوند که ميل شدید مشتري را نشان 
مي دهند. تحقيقات نش��ان داده اس��ت که رضایت مشتري اثر مثبت و معناداري بر حفظ مشتري، استفاده از 
خدمات و س��هم خریدهاي مش��تري دارد به  نحوی  که رضایت مشتري به  عنوان یكي از پيشایندهاي اصلي 
وفاداري مش��تري محسوب مي ش��ود (Verhoef, 2003:30-45). مطالعات بسياري آثار مرتبط قبلي 
 Kim, et) درباره مهمان نوازي و گردش��گر به طرح و آزمایش رابط��ه بين رضایت و وفاداري پرداخته اند
al., 2001:272-288; Evanschitzky & Wunderlich, 2006:330-345). براي مثال 
در صنعت هتل، کيم، هان، لی )2001( ثابت کردند که رضایت یك عامل مهم پيش بيني تعهد و وفاداري 

است.

تأثیر تداعی های مسئولیت اجتماعی شرکت بر شناخت مشتري از شرکت
)شناخت )C-C(، اعتماد و رضایت(

تداعي هاي CSR نمایانگر وضعيت و فعاليت هاي س��ازمان در رابطه با تعهدات ادراک  شده اجتم�اعي 
هس��تند (Brown & Dacin, 1997:68-84). ی��ك جریان فزاین���ده تحقيق�اتي، مطالعات اثرات 
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تداعي ه��اي  CSR  را ب��ر نگرش ها و رفتارهاي مص��رف کننده مطرح مي کند که بر ش��ناخت این مورد 
جمعي از شرکت تأکيد دارد. در واقع نویسندگان متعددي تأثير مثبت تداعي هايCSR  بر شناخت مصرف 
 He & Lee, 2011:673-688; Lichtenstein, et) کنن��ده از ش��رکت را شناس��ایي کرده ان��د
  CSR ب��ه  عالوه با وجود اینكه اطالعات .(al., 2004:16-32; Marin, et al., 2009:65-78
بيش��تر در استفاده جهت ایجاد وضعيت هاي شناخت و ارتباط مصرف کننده نسبت به شرکت کاربرد بهتري 
 Luo &) دارن��د، برخ���ي محققان به راب�طه آن با اعتم���اد و رض�ایت مص�رف کننده اش���اره مي کنند
Bhattacharya, 2006:1-18; Swaen & Chumpitaz, 2008:7-33). در خص���وص 
ارتباط بين CSR و ش��ن�اخت )C-C(، آثار مربوط به ش��ناخت سازم�اني این نكت�ه را به ما مي آموزند که 
فعاليت هاي CSR ش��رکت، شخصيت و هویت شرکت را آش��كار مي سازند که این به سهام داران امكان 
Li-)  یی دهد ش��رکت را بر اساس ارزیابي هم پوش��ي بين هویت هاي خود و هویت شرکت شناسایي کنند

 chtenstein, et al, 2004:16-32; Maigan & Ferrell, 2004:956-977; Sen &
Bhattacharya, 2001:225-243). ابتكارات CSR شرکت را با تصویر از پاسخ دهي تداعي مي 
کنند که تداعی کننده نياز به جامعه اي مي باش��د که براي تداوم حيات و بقاي خود به آن وابس��ته اس��ت 
 Bhattacharya) ،)C-C( اخي��راً مطالعات در مورد ش��ناخت .(Marin, et al., 2009:65-78)
 CSR نش��ان مي دهند که ابتكارات (& Sen, 2003:76-88; Marin, et al., 2009:65-78
عنصر کليدي هویت ش��رکت هس��تند که مي توانند موجب تش��خيص حس ارتباط با شرکت و ایجاد آن از 
س��وي مشتریان ش��وند. ليچتن اس��تين، درامرایت، بریگ )2004( به  طور دقيق تر بيان کردند: شيوه ایجاد 
منافع براي شرکتها از سوي ابتكارات CSR از طریق افزایش شناخت مشتریان از شرکت صورت می گيرد. 
همچنين شرکتهایي که داراي سطوح باالتري از CSR را بيشتر تشخيص مي دهند نشان داده شده است 
که این به  منظور نمایش یك تصویر ذهني اخالقي تر و اجتماعي و افزایش عزت  نفس خود آن ها مي باشد 

.(Aquino & Reed, 2002:1423-1440)

تداعی های مسئولیت اجتماعی شرکت و اعتماد  مشتري
 Ball, et al., 2004:1272-1293;) دارد CSR اعتماد تأثير مثبتي بر ،)C-C( مش��ابه ش��ناخت
اعتم��اد   .(Kennedy, et al., 2001:73-86; Swaen & Chumpitaz, 2008:7-33
 Morgan) مشتري تحت تأثير وجود ارزش هایي است که شرکت و مصرف  کننده در آن سهي�م هستن�د
Hunt, 1994:20-38 &). در خص�وص ابت�كارات CSR مي توان گفت این رفتار اطالعاتي در مورد 
شخصيت و ارزش هاي شرکت فراهم مي کند (Brown & Dacin, 1997:68-84) و براي افزایش 
اعتماد کلي نسبت به سازمان مفيد است (Aaker, 1996:102-120). همان  طور که هوسِمر )1994( 
بيان کرد، با تزریق اصول اخ�القي و مس��ئ�وليت به داخل فرایندهاي تصميم  گي�ری اس��تراتژیك شرکتها، 
آن ه��ا م��ي توانند اعتماد همه س��هام داران را افزایش دهند که در ميان آن ها مش��تریان نيز قرار دارند. این 
ادراک که شرکتي وابسته به اخالقيات و مسئوليت پذیر است، روابط مبتني بر اعتمادي را بر این باور ایجاد 
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مي کند که همه اقدامات ش��رکا در رابطه با مبادله در فراس��وي هر گونه ساختار یا محدودیت قانوني، معتبر 
.(Swaen & Chumpitaz, 2008:7-33) هستند

تداعي هاي مسئولیت اجتماعی شرکت و رضایت مشتري
 He) مي توانند بر رضایت مش��تري تأثيرگذار باش��ند CSR آثار علمي نش��ان م��ي دهند که تداعي هاي
  CSR تداعي ه��اي .(& Lee, 2011:673-688; Luo & Bhattacharya, 2006:1-18
یك زمينه مطلوب در مورد ش��رکت هایي ایجاد مي کنند که موجب برانگيختن انتش��ار قضاوت هاي مطلوب 
در م��ورد تجربه خدماتي م��ي ش��وند  (Brown & Dacin, 1997:68-84). به  این  ترتيب رضایت 
مش��تري در آن دس��ته از مشتریاني که بيش��تر عيب و نق�ص موجود در تح�ویل خ�دمات را درک مي کنند 
بيش��تر مي شود. ليو و بهاتاچاریا )2006( س��ه دليل براي چيزي ارائه کردن که آن را  اثر رضایت مشت�ري 
فعاليت  های CSR مي خوانند. در ابتدا ميگنان، فرل )2005( بيان مي کنند که مش��تریان ش��رکت ميتوانند 
س��هام داران بالقوهاي باش��ند که نه  تنها به عملكرد اقتصادي سازمان ها توجه دارند بلكه به  طورکلی حامي 
)در بردارنده عملكرد اجتماعي( شرکت هستند. از این  رو احتمااًل مشتریان در صورتي رضایت بيشتري دارند 
که فراهمكننده خدمات و کاال، ابتكارات  CSR ایجاد کند و یك رفتار مس��ئول اجتماعي نس��بت به جامعه 
داشته باشد (He & Lee, 2011:673-688). دوم اینكه یك مورد قوي از ثبت موارد CSR  تصویر 
ذهن��ي مطلوبي ایجاد ميكند که به نحوي مثبت موجب باال رفتن ارزیابي هاي مصرف کنندگان از ش��رکت 
و بهبود نگرش آن ها نس��بت به آن مي ش��ود (Sen & Bhattacharya, 2001:225-243). به  
عالوه ابتكارات CSR عنصري کليدي از هویت شرکت است که مي تواند مشتریان را در جهت شناسایي 
Bhat-)  ررکت هدایت کند و به  احتمال  زیاد این مشتریان از محصوالت عرضه  شده شرکت راضي هستند

tacharya & Sen, 2003:76-88). س��وم اینك��ه ميتهاس، کریش��نان و فورن��ل )2005( به لحاظ 
تجربي ثابت کردند ارزش ادراک  شده یك پيشایند کليدي جهت ارتقاء رضایت مشتري است.

شناخت مشتري از شرکت و رضایت و اعتماد مشتری
شناخت مشتري از شرکت زمينه مساعدتر براي مشتریان جهت پاسخ دهي به تجربه عملكرد شرکت فراهم 
مي کند که در مقابل انتظارات قبلي هس��تند )He & Lee, 2011:673-688(. از این  رو زماني که 
انتظارات از عملكرد ش��رکت تأیيد ش��ود )یا بيش از موارد قبلی باش��د(، آن دس��ته از مشتریان داراي سطح 
باالتري از ش��ناخت نس��بت به شرکت رضایت بيشتري خواهند داشت چرا که مشتریاني با دل  بستگی روان 
 ش��ناختی به ش��رکت اطمينان مجدد مي دهند و این به  نوبه خود به مش��تریان در جهت حفظ عزت نفس 
کمك مي کند (Aquino & Reed, 2002:1423-1440). با این  حال وقتي انتظارات عملكردي 
ش��رکت تأیيد نمی ش��وند، مشتریان داراي سط�ح ش��ناخت باالتري نسبت به ش���رکت، به دليل وابستگي 
عاطفي به شرکت نارضایتي کمتري دارند (Chaudhuri & Holbrook, 2001:81-93). بنابراین 
 Bhattacharya & Sen,) مش��تریان داراي شناخت قوي تر بيش��تر تمایل به رضایت از شرکت دارند
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He & Lee, 2011:673-688 ;88-2003:76). اعتم��اد متقابل یك خصوصيت کليدي تبادالت 
موفق اجتماعي اس��ت. بنابراین ش��رکتها ایجاد یك هویت قابل  اعتماد در ميان س��هام داران، مش��ت�ریان، 
کارکن�ان، سرمایه  گذاران و سایر پي�كره ها خود را به عن�وان یك م�أموریت حي�اتي تلق�ي مي کنند. احتمال 
 Keh) دارد مشت�ریان جهت افزایش عزت نف�س، خود را با سازمان هاي قابل  اعتمادی همانندسازي کنند
Xie, 2009:732-742 &). بهاتاچاریا و سن )2003( بيان مي کنند هر اندازه مصرف کنندگان هویت 
ش��رکت را قابل  اعتماد بدانند، تعيين کننده واکنش آن ها نس��بت به آن شرکت مي باشد. به  عالوه اعتماد به  
عنوان یك عامل کليدي در ایجاد روابط نزدیك و طوالني مدت باید به  عنوان پيشایند روابط شناسایی  شده 
در نظر گرفته ش��ود. همچنين مطالع�ات قبلي با اتكا بر اس��ن�اد نش�ان می  دهند که اعتماد و رضایت ارتباط 
نزدیك��ي ب��ا یكدیگر دارند. آثار موجود در زمينه مهمان  نوازی رابطه نزدیك  بين رضایت و اعتماد را حمایت 

.(Christou, 2010:1-10) می کنند

پیشینه پژوهش
جدول 1، پيشينه تحقيقات انجام گرفته در حوزه پژوهش حاضر را نشان می دهد.

جدول1. پیشینه پژوهش

نتيجه روش موضوع پژوهشگران ردیف
مسئوليت اجتماعی شرکت بر رضایت تأثير 

مثبت و مستقيمی دارد. همچنين نتایج 
حاکی از وجود رابطه مثبت بين رضایت 
و وفاداری رفتاری و نگرش مشتریان 

بانك بود.

توصيفی-
همبستگی

بررسی تأثير مسئوليت پذیری 
اجتماعی سازمان بر وفاداری 
مشتریان بانك پاسارگاد اهواز

موجودی و همكاران
)1393( 1

مسئوليت اجتماعی بر وفاداری مشتری، 
متغير ميانجی اعتماد و متغيرهای ميانجی 

هویت پذیری و رضایت اثر مثبت دارد.
توصيفی-
همبستگی

مسئوليت پذیری اجتماعی بر 
وفاداری و نقش متغيرهای 
ميانجی رضایت، اعتماد و 

هویت پذیری مشتری

نعامی و عسگری
)1395( 2

مسئوليت اجتماعی شرکت یك اثر مثبت و 
معنادار بر رضایت مشتری از شرکت دارد.

توصيفی-
همبستگی

تأثير مسئوليت اجتماعی شرکتی 
و منصفانه بودن قيمت بر رفتار 
مشتری: شواهدی از بخش مالی 

soc شرکت

ماتيوت- والجو و 
همكاران1
)2011(

3
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کيفيت خدمات از طریق رضایت مشتری 
تأثير مثبتی بر وفاداری دارد.

توصيفی-
همبستگی

کيفيت، رضایت مشتری و 
وفاداری: شواهد تجربی از یك 

بازار در حال ظهور

دميرسی و کارا2
)2014( 4

مسئوليت اجتم�اعی شرکت بر شناسایی 
مشتری نسبت به مؤسسات بانك�داری، 

رض�ایت مشتری، به طور مثب�ت و مداوم 
تأثي�ر می گذارد.

توصيفی-
همبستگی

مسئوليت اجتماعی شرکت و 
وفاداری مشتری: بررسی نقش 
شناسایی، رضایت و نوع شرکت

پرز ورودریكونز 
دلباسكو3
)2015( 5

مدل مفهومی پژوهش 
با توجه به مبانی نظری، مطالعات پيش��ين و همچنين با توجه به مدل ارائه  ش��ده توسط پاتریشيا و ایگناسيو 

)2013(، مدل مفهومی این پژوهش در شكل 1 نشان داده  شده است.

  

  )Patrica & Ignacio, 2013( پژوهش مفهومی مدل. 1 شکل 

  ي پژوهشهافرضیه

 :شوندمی بیان زیر صورت به نظري مبانی و مفهومی مدل به توجه با پژوهش يهافرضیه

 دارد. مشتري وفاداري برمثبت  تأثیر مشتري اعتماد: 1 فرضیه

 .دارد مشتري وفاداري برمثبت  تأثیرخت مشتري از شرکت شنا: 2 فرضیه

 دارد. مشتري يوفادار بر مثبت تأثیر مشتري رضایت: 3 فرضیه

 بر شناخت مشتري از شرکت دارد.ماعی شرکت تأثیر مثبت مسئولیت اجت يهاتداعی: 4 فرضیه

 شرکت تأثیر مثبت و معناداري بر اعتماد مشتري دارد.ي مسئولیت اجتماعی هاتداعی: 5 فرضیه

   بر رضایت مشتري دارد. مثبت  تأثیرمسئولیت اجتماعی شرکت  يهاتداعی: 6 فرضیه

 .دارد مشتري رضایت بر ري از شرکت تأثیر مثبتمشت شناخت: 7 فرضیه

  شناخت مشتري از شرکت دارد. بر مثبت تأثیر مشتري اعتماد: 8 فرضیه

 .دارد مشتري رضایت بر مثبت تأثیر مشتري اعتماد: 9 فرضیه

 پژوهش شناسی روش

 مسئولیت اجتماعی
 شرکت

 رضایت

ز شناخت مشتري ا
 شرکت

 وفاداري

 اعتماد

)Patrica & Ignacio, 2013( شکل 1. مدل مفهومی پژوهش 

فرضیه های پژوهش
فرضيه های پژوهش با توجه به مدل مفهومی و مبانی نظری به  صورت زیر بيان می شوند:

فرضيه 1: اعتماد مشتري تأثير مثبت بر وفاداري مشتري دارد.
فرضيه 2: شناخت مشتری از شرکت تأثير مثبت بر وفاداري مشتري دارد.

فرضيه 3: رضایت مشتري تأثير مثبت بر وفاداری مشتري دارد.
فرضيه 4: تداعی های مسئوليت اجتماعی شرکت تأثير مثبت بر شناخت مشتری از شرکت دارد.

1. Matute- Vallejo et al
2 . Demirci Orel & Kara
3 . Perez & Rodriguez del Bosque
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فرضيه 5: تداعی های مسئوليت اجتماعی شرکت تأثير مثبت و معناداری بر اعتماد مشتری دارد.
فرضيه 6: تداعی های مسئوليت اجتماعی شرکت تأثير مثبت  بر رضایت مشتری دارد. 

فرضيه 7: شناخت مشتری از شرکت تأثير مثبت بر رضایت مشتري دارد.
فرضيه 8: اعتماد مشتري تأثير مثبت بر شناخت مشتری از شرکت دارد.

فرضيه 9: اعتماد مشتري تأثير مثبت بر رضایت مشتري دارد.

روش شناسی پژوهش
مطالعه حاضر از نوع توصيفی-کاربردی اس��ت که به روش پيمایش��ی صورت گرفته است. روش کمي مورد 
استفاده جهت آزمون فرضيه هاي پژوهش پرسشنامه مربوط به بررسي سنجش ادراک مشتریان از هتل های 
کرمانش��اه است. در این پژوهش جامعه آماری کليه مش��تریان هتل های شهرستان کرمانشاه )از جمله هتل 
پارسيان، جمشيد، کوروش، آزادگان، بيستون، رسالت و...( در بازه زمانی یك ساله می باشد که برآورد جامعه 
آماری تقریبا در حدود پنجاه هزار نفر در طول این مدت می باش��د. حجم نمونه با اس��تفاده از جدول مورگان 
تعداد 381 نفر می باش��د. برای گردآوری داده ها از پرسش��نامه بر مبنای س��نجش از مقياس هاي موجود و 7 
امتيازي ليكرت که از موارد چندگانه و به  خوبی ثابت  ش��ده  ای اس��تفاده مي کنند گنج�انده  ش��ده است که 
مح�دوده آن ها از شدیداً مخ�الف )1( تا ش�دیداً مواف�ق )7( مي باشد. تداعي هاي   CSR با پيروي از مدل 
تهيه  ش��ده به  وس��يله براون و داسين )1997( مورد سنجش قرار مي گيرند. تداعي هاي CSR با استفاده از 
یك مقياس چهار موردي از َميل و اشفورت )1992( سنجيده مي شوند. همچنين رضایت مشتري با پيروي 
از مقياس ش��ش موردي تهيه  ش��ده از سوي کرونين، برادی و هالت )2000( مورد سنجش قرار می گيرد. در 
این پژوهش یك چش��م  انداز چند بعدی را اتخاذ و اعتماد مش��تري به  طور چند بعدی، عملياتي شده است. 
س��نجش هاي اعتماد برگرفته از تحقيقات باقيمانده )مورگان و هانت 1994؛ سيردش��ماخ و جاپيگ و بری 
2002( هس��تند و جهت س��نجش مؤلفه های عملكرد و خيرخواهي در اعتماد از موارد سنجشي پنج موردي 
Sird-)  سستفاده  شده است. در نهایت سنجش وفاداري مشتري از آثار مربوط به خدمات باقيمانده گرفته شد
eshmukh, et al., 2002:15-37; Zeithaml, et al., 1996:31-46) و براي سنجش هر 
دو مؤلفه های رفتاري و نگرش��ي وفاداري از سنجش هاي چهار موردي استفاده شد. در این پژوهش مقياس 
تداعی ه��ای CSR با ضریب آلفای کرونباخ 793%، مقياس ش��ناخت با ضریب آلف��ای کرونباخ %741، 
مقياس رضایت مش��تری با ضریب آلفای کرونباخ 711%، مقياس اعتماد با ضریب آلفای کرونباخ 825% و 

مقياس وفاداری با ضریب آلفای کرونباخ 720% به کار گرفته شده است. 

یافته های پژوهش
در جدول 2 درصد تحصيالت پاسخ  دهندگان ارائه  شده است. 24/24 درصد از افراد نمونه )92 نفر( زیر دیپلم 
و دیپلم، 15/15 درصد از افراد نمونه )58 نفر( فوق دیپلم، 44/69 درصد از افراد نمونه )170 نفر( ليس��انس 

و 15/92 درصد افراد نمونه )61 نفر( فوق  ليسانس و باالتر مي باشند.
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با توجه به نتایج به  دس��ت  آمده از تحليل داده ها مش��اهده می گردد که از 381 نفری که در این پژوهش 
شرکت کرده اند، 18/64 درصد )71 نفر( دارای سن بين 18 تا 24 سال، 24/45 درصد )93 نفر( دارای سن 
بين 25 تا 34 سال، 17/85 درصد )68 نفر( دارای سن بين 35 تا 44 سال، 22/06 درص�د )84 نفر( دارای 
س��ن بي�ن 45 تا 54 س��ال و 17 درص�د )65 نفر( دارای س��ن بي�ن 55 تا 64 سال، می باشند. این نتایج در 

قالب جدول 3 نشان داده  شده اند.

جدول 2.  فراواني نمونه ها برحسب تحصیالت

مجموعفوق لیسانس و باالترلیسانسفوق دیپلمزیر دیپلم و دیپلمتحصيالت

925817061381تعداد

24/2415/1544/6915/92100درصد

جدول 3.  فراواني نمونه ها برحسب سن

بین 18 تا 24 سن
سال

بین 25 تا 34 
سال

بین 35 تا 44 
سال

بین 45 تا 54 
سال

بین 55 تا 64 
مجموعسال

7193688465381تعداد
18/6424/4517/8522/0617100درصد

با توجه به جدول ش��ماره 4 ستون مقادیر ویژه اوليه نشان دهنده تعداد عوامل پنه�ان تحقي�ق می باشد 
و تعداد مقادیر ویژه کل باالتر از 1 نش��ان دهنده عوامل پنهان اس��ت. بنابراین، س��تون مقادیر ویژه متغير 
تداعي هاي CSR، یك عامل را با مقدار ویژه باالتر از 1 معرفي مي کند، بنابراین ساختار عاملي پيشنهادي 

داراي یك عامل خواهد بود.

CSR جدول 4. کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر تداعی  های

مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج  شدهمقادیر ویژه اولیهعامل

1
درصد تجمعیدرصد واریانسکلدرصد تجمعیدرصد واریانسکل

3/98155/31355/3133/98155/31355/313
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شاخص های برازش مدل
با توجه به نتایج به  دست  آمده می توان اذعان کرد که تمامي شاخص هاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل  
قبول قرار گرفته اس��ت. بنابراین تناس��ب داده  هاي گردآوری  ش��ده با مدل مطلوب است. لذا برازندگی مدل 

نهایی تداعی های CSR مورد تأیيد می باشد.
CSR جدول 5. شاخص هاي برازش مدل اندازه  گیری متغیر تداعی  های

عنوان شاخصمقدارنتیجه
2/557تأیيد مدلمجذور کای

0/036RMSEAتأیيد مدلریشه خطای ميانگين مجذورات تقریب

1/613RMRتأیيد مدلریشه ميانگين مربعات باقيمانده

0/942GFIتأیيد مدلنيكویی برازش

0/892AGFIتأیيد مدلشاخص نيكویی برازش اصالح  شده

0/911NFIتأیيد مدلشاخص برازش هنجار شده )بنتلر بونت(

0/903CFIتأیيد مدلشاخص برازش تطبيقی

0/925IFIتأیيد مدلشاخص برازش افزایشی

جدول 6. بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری

نتیجه فرضیهسطح معنی داریمیزان تأثیرفرضيه

تأیيد0/790/000اعتماد مشتري تأثير مثبت و معناداری بر وفاداري مشتري دارد.
شناخت مشتری از شرکت )C-C( تأثير مثبت و معناداری بر وفاداري 

مشتري دارد.
تأیيد0/620/000

تأیيد0/800/000رضایت مشتري تأثير مثبت و معناداری بر وفاداری مشتري دارد.
تداعی  های مسئوليت اجتماعی شرکت تأثير مثبت و معناداری بر شناخت 

مشتری از شرکت دارد.
تأیيد0/830/000

تداعی های مسئوليت اجتماعی شرکت تأثير مثبت و معناداری بر اعتماد 
مشتري دارد.

تأیيد0/710/000

تداعی های مسئوليت اجتماعی شرکت تأثير مثبت و معناداری بر رضایت 
مشتري دارد.

تأیيد0/700/000

تأیيد0/770/000شناخت مشتری از شرکت تأثير مثبت و معناداری بر رضایت مشتري دارد.
رد0/390/477اعتماد مشتري تأثير مثبت و معناداری بر شناخت مشتری از شرکت دارد.

تأیيد0/740/000اعتماد مشتري تأثير مثبت و معناداری بر رضایت مشتري دارد.

x2

df
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  مدل معادالت ساختاري ( روابط بین متغیرها) .2 شکل

و رضایت مشتري به صورتی پیوندي فرض  C-Cگري اعتماد مشتري، شناخت  آزمایش اثرات میانجی براي
ون و دیوید ي آزمایشی مطرح شده از سوي بارهاچهار مدل ساختاري دیگر نیز با پیروي از رویه .می شوند

پیش از . با هم مرتبط می سازندرا ) و متغیر وابسته (وفاداري) CSRکه متغیر مستقل ( شدند) برآورد 1986(
گري را می توان حمایت نمود،  وجود میانجی هاگري، تحلیل چهار شرایط که تحت آن ارزیابی اثرات میانجی

 های بر میانجی) تأثیر مستقیمCSRورده می شود که متغیر مستقل (آحیاتی است. اولین شرط در صورتی بر
تأثیر  هامی گذارد (اعتماد مشتري، شناخت و رضایت). شرط دوم نیز زمانی حاصل می شود که میانجی

) باید CSRنشان می دهد که متغیر مستقل ( 1مستقیمی بر متغیر وابسته (وفاداري) داشته باشند. نتایج مدل 
 که کلی چارچوب یک آزمایش و ایجاد با پژوهش نایتأثیر معناداري بر متغیر وابسته (وفاداري) داشته باشد. 

 می نکته این اثبات به ند،ک می ادغام مشتري وفاداري بر را اجتماعی تبادل و اجتماعی هویت اندازهاي چشم
 از مشتري شناخت گري میانجی تأثیر بر و کندمی ثابت را مشتري شناخت ایجاد محوري نقش و پردازد
این شرط در مدلی با  .کند می تأکید مشتري وفاداري مسیر بر شرکت اجتماعی مسئولیت اثرات بر شرکت

مورد ارزیابی  ها) تا متغیر وابسته (وفاداري) و بدون حضور میانجیCSRمسیر مستقیم از متغیرهاي مستقل (
شرط چهارم نیز در صورتی برآورده می شود که بعد از گنجاندن مسیرها از متغیر مستقل  .)2قرار گرفت (مدل 

)CSR(اعتماد و رضایت)، مسیرهاي مستقیم از متغیر وابسته ( ها) تا میانجیCSR (وفاداري) تا متغیر وابسته (
با استفاده از نتایج  ند.گري جزئی) کاهش پیدا ک (میانجی هاگري کامل) یا قدرت آن غیر معنادار شود (میانجی
(اعتماد، شناخت و رضایت)،  هانشان می دهد که بعد از گنجاندن میانجی 4و مدل  2ارائه شده، مقایسه مدل 

شکل 2. مدل معادالت ساختاری ) روابط بین متغیرها(

براي آزمایش اثرات ميانجي گري اعتماد مشتري، شناخت C-C و رضایت مشتري به صورتي پيوندي 
فرض مي ش��وند. چهار مدل س��اختاري دیگر نيز با پيروي از رویه هاي آزمایشي مطرح شده از سوي بارون 
و دیوید )1986( برآورد ش��دند که متغير مس��تقل )CSR( و متغير وابس��ته )وفاداري( را با هم مرتبط مي 
س��ازند. پيش از ارزیابي اثرات ميانجي گري، تحليل چهار ش��رایط که تحت آن ها وجود ميانجي گري را مي 
توان حمایت نمود، حياتي اس��ت. اولين ش��رط در صورتي برآورده مي شود که متغير مستقل )CSR( تأثير 
مستقيمي بر ميانجي ها مي گذارد )اعتماد مشتري، شناخت و رضایت(. شرط دوم نيز زماني حاصل مي شود 
که ميانجي ها تأثير مستقيمي بر متغير وابسته )وفاداري( داشته باشند. نتایج مدل 1 نشان مي دهد که متغير 
مستقل )CSR( باید تأثير معناداري بر متغير وابسته )وفاداري( داشته باشد. این پژوهش با ایجاد و آزمایش 
یك چارچوب کلي که چش��م اندازهاي هویت اجتماعي و تبادل اجتماعي را بر وفاداري مش��تري ادغام مي 
کند، به اثبات این نكته مي پردازد و نقش محوري ایجاد ش��ناخت مشتري را ثابت ميكند و بر تأثير ميانجي 
گري ش��ناخت مشتری از شرکت بر اثرات مس��ئوليت اجتماعی شرکت بر مسير وفاداري مشتري تأکيد مي 
کند. این ش��رط در مدلي با مس��ير مستقيم از متغيرهاي مستقل )CSR( تا متغير وابسته )وفاداري( و بدون 
حضور ميانجي ها مورد ارزیابي قرار گرفت )مدل 2(. ش��رط چهارم نيز در صورتي برآورده مي ش��ود که بعد 
از گنجاندن مس��يرها از متغير مستقل )CSR( تا ميانجي ها )اعتماد و رضایت(، مسيرهاي مستقيم از متغير 
وابس��ته )CSR( تا متغير وابس��ته )وفاداري( غير معنادار شود )ميانجي گري کامل( یا قدرت آن ها )ميانجي 
گري جزئي( کاهش پيدا کند. با استفاده از نتایج ارائه شده، مقایسه مدل 2 و مدل 4 نشان مي دهد که بعد 
از گنجاندن ميانجي ها )اعتماد، ش��ناخت و رضایت(، مسير مس��تقيم از متغير غيرمستقيم )CSR( به متغير 

وابسته )وفاداري( غير معنادار مي شود. از این رو شرط چهارم نيز برقرار مي گردد.
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جدول 7. نتایج تحلیل میانجي گري

ميانجی گری کامل 
بدون ميانجی گری مدل 2مدل 1

ميانجی گری جزئی مدل 4مدل 3

CSR./52./27./51 - اعتماد

C-C شناخت - CSR./35./39./35

CSR./75./45./74 - رضایت

CSR-./40./53./12 - وفاداری

55/.-65/.اعتماد - وفاداری

37/.-47/.شناخت C-C- وفاداری

36/.-40/.رضایت- وفاداری

49/.-50/.اعتماد به رضایت

43/.-49/.شناخت C-C- رضایت

C-C 14/.-15/.اعتماد - شناخت
24/.26/.25/.اعتماد

C-C 45/.48/.45/.شناخت
69/.65/.69/.رضایت
73/.24/.17/.73/.وفاداری

 
بحث و نتیجه گیری

یافته های حاصل از فرضيه اول نش��ان داد که اعتماد مش��تری تأثير مثبت و معناداری بر وفاداری مش��تری 
داش��ته است. این نتيجه با یافته های پژوهش )پاتریش��ا و ایگناسيو، 2013( و )هيكيروا، 2011؛ سو، کينگ، 
اس��پارک و وانگ، 2013( همس��و می باشد. یافته های حاصل از فرضيه دوم نشان داد که شناخت مشتری از 
ش��رکت (C-C) تأثير مثبت و معناداری بر وفاداري مش��تری داشته است. این نتيجه با یافته های پژوهش 
)اس��تِتس و بورکي، 2000؛ تاجِفل و تورنِر، 1970(، )پاتریش��ا و ایگناسيو، 2013( همسو می  باشد. یافته های 
حاصل از فرضيه سوم نشان داد که رضایت مشتری تأثير مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری داشته است. 
این نتيجه با یافته های پژوهش کيم، هان، لی )2001( همس��و می  باش��د که نشان دادند رضایت یك عامل 
مهم پيش  بينی تعهد و وفاداري است. یعنی هر چه ميزان رضایت مشتریان از برندهای انتخابی خود بيشتر 
باش��د تأثير مثبت و معناداری بر ماندگاری مش��تریان و استفاده بيش��تر از خدمات دارد. یافته های حاصل از 
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فرضيه چهارم نشان داد که تداعی های مسئوليت اجتماعی شرکت تأثير مثبت و معناداری بر شناخت مشتری 
از ش��رکت داشته است. این نتيجه با یافته های پژوهش )هي و لي، 2011؛ ليچتن استين، درامرایت، بریگ، 
2004؛ مارین، ریوز، رابيو، 2009( همس��و می باش��د که تأثير مثبت تداعی های CSR را بر شناخت مصرف  
کننده از ش��رکت شناس��ایي کرده  اند. یافته های حاصل از فرضيه پنجم نشان داد که تداعی های مسئوليت 
اجتماعی ش��رکت تأثير مثبت و معناداری بر اعتماد مش��تری داشته اس��ت. این نتيجه با یافته های پژوهش 
)بال، کلهو و ماچاز، 2004؛ ِکنِدي، فرل، دبيه و لی کلير، 2001؛ سواین و چامپيتاز، 2008( همسو می  باشد. 
یافته های حاصل از فرضيه ششم نشان داد که تداعی های مسئوليت اجتماعی شرکت تأثير مثبت و معناداری 
بر رضایت مشتری داشته است. این نتيجه با یافته های پژوهش )هي و لي، 2011؛ ليو و بهاتاچاریا، 2006( 
همس��و می  باش��د. یافته های حاصل از فرضيه هفتم نشان داد که شناخت مش��تری از شرکت تأثير مثبت و 
معناداری بر رضایت مش��تری داش��ته اس��ت. این نتيجه با یافته های پژوهش )اليور، 1997، آکوینو و ریيد 
کوچك، 2002( همس��و می  باش��د که نشان می  دهد شناخت مشت�ری از شرکت می  تواند بر رضایت مشتري 
تأثيرگذار باشد. یافته های حاصل از فرضيه هشتم با یافته  های پژوهش )ِکه و اکسي، 2009( همسو می  باشد 
که نش��ان می دهد اعتماد مشتري اثر مثبتي بر شناخت مش��تری از شرکت دارد. با توجه به ميزان تأثي�ر به 
 دست  آمده که برابر 39% می باشد این تأثي�ر از نوع مثب�ت می باشد و فرضيه تأیيد نمی  شود. از این  رو نتایج 
تأیيد می کنند که اعتماد مش��تري رابطه بين CSR و ش��ناخت مشتری از شرکت را ميانجي گري نمی کند. 
در نهایت اعتماد مشتري به رضایت مشتري مرتبط است. از این رو می  توان نتيجه گرفت هر اندازه مصرف  
کنندگان هویت ش��رکت را قابل  اعتماد بدانند، تعيين  کننده واکنش آن ها نس��بت به آن شرکت می  باشد. به 
 ع��الوه اعتماد ب��ه  عنوان یك عامل کليدي در ایجاد روابط نزدیك و طوالنی  مدت باید به  عنوان پيش��ایند 
روابط شناسایی  شده در نظر گرفته شود. یافته های حاصل از فرضيه نهم نشان داد که اعتماد مشتری تأثير 
مثبت و معناداری بر رض�ایت مش��تری داش��ته اس��ت. این نتيج�ه با یافته های پژوه�ش )کریست�و، 2010( 

همس�و می  باشد که نشان می دهد اعتماد مشتري اثر مثبتي بر رضایت مشتری دارد. 
این پژوهش با ایجاد و آزمایش یك چارچوب کلي که چشم اندازهاي هویت اجتماعي و تبادل اجتماعي 
را بر وفاداري مش��تري ادغام مي کند، به اثبات این نكته مي پردازد. بنابراین به توس��عه پژوهش های قبلي 
در مورد چش��م انداز هویت اجتماعي وفاداري مش��تري با اس��تفاده از اثرات ميانجي گري متغيرهاي تبادل 
اجتماعي پرداخته اس��ت. به عالوه نقش محوري ایجاد ش��ناخت مش��تري را ثابت ميكند و بر تأثير ميانجي 
گري ش��ناخت مش��تری از شرکت بر اثرات مسئوليت اجتماعی ش��رکت بر مسير وفاداري مشتري نيز تأکيد 
مي کند. از دیدگاه عملي، این تحقيق موجب توس��عه دیدگاه س��نتي به اثرات مسئوليت اجتماعی شرکت در 
مورد مش��تریان می  ش��ود و بيان می کند که اثر تداعی های مس��ئوليت اجتماعی شرکت تنها بر روي ارزیابي 
محصول نيست بلكه شناخت مشتري از شرکت، رضایت و اعتماد مشتري را نيز در بر مي گيرد. به  احتمال  
زیاد مش��تریان اعتقاد دارند که ش��رکتهای مسئول با صداقت در زمينه فعاليت های خود عم�ل می کنند و در 
اخذ تصميمات مناف�عي هر دو طرف موجود در راب�طه را نش�ان می  دهند که این به قابليت اعتماد و صداقت 
این شرکتها و رضایت مشتریان کمك می کند. به  عالوه مشتریان بيشتر تمایل دارند به  عنوان بخشي از خود 
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افزایي و عزت  نفس با شرکتهایی مرتبط باشند که ابتكاراتي در زمينه مسئوليت اجتماعي را انجام می  دهند. 

پیشنهاد ات
با توجه به تأثير تمام متغيرها بر وفاداری مشتری پيشنهاداتی به صورت ذیل ارائه می گردد:

برای افزایش اعتماد مش��تری، به مدیران اجرایی هتل ها توصيه می شود: با بهبود فرآیند انتخاب نيروی 
جدید در واحد منابع انس��انی، دقت در رفتار و روحيات کارکنان در زمان انتخاب نيرو، وضع قوانين س��خت 
گيرانه در خصوص احترام به مش��تری و رعایت آن برای کارکنان، آموزش های مداوم به کارکنان، تش��كيل 
واحد مدیریت ارتباط با مش��تری از ارائه خدمات مناسب به مشتریان مطمئن شوند.  همچنين برای افزایش 
رضایت مش��تری، به مدیران اج�رایی هتل ها توصيه می ش��ود که نظرات و پيش��نهادهای مشتریان و ميزان 
رضای��ت آن ه��ا را به ص��ورت دوره ای در خصوص نحوه ارائ��ه خدمات دریافت کنن��د و آن را با دوره های 
قبلی مقایس��ه کنند تا نقاط قوت و ضعف هتل آش��كار گردد. جهت افزایش مسئوليت اجتماعی شرکت نيز، 
مدیران باید ميزان تعهدش��ان نس��بت به انجام فعاليت های حمایتی در حفظ محيط زیست را افزایش دهند. 
در فعاليت های اجتماعی نظير کمك به آس��يب دیدگان بالیای طبيعی و مؤسس��ات خيریه مش��ارکت کنند. 
محيط هتل به نحوی باش��د که راحتی، رضایت و در نهایت اعتماد را برای مش��تری در مدت زمانی که در 

هتل اقامت دارد، فراهم آورد.
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