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چکیده

مطالعات پیشین توجه كافي به پيشايندهاي شناخت اجتماعي و وفاداری مشتري نداشتهاند و هنوز هم آنها را در جهت
برقراری چارچوبها مورد اس��تفاده قرار نمیدهند .اين پژوهش به توس��عه مطالعات قبلي در مورد چش��مانداز هويت اجتماعي
وفاداري مشتري با استفاده از اثرات ميانجي گري متغيرهاي تبادل اجتماعي میپردازد و نقش محوري ايجاد شناخت مشتري را
ثابت میکند و بر تأثير ميانجي گري شناخت مشتری از شرکت بر اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداري مشتري تأكيد
میکند .بنابراین اين پژوهش مدلي از تأثير مس��ئوليت اجتماعي ش��ركت ( )CSRبر وفاداري مشتري هتل ارائه مي كند كه به
طور همزمان در بردارنده اعتماد ،شناخت مشتري از شركت و رضايت به عنوان ميانجي است و اثرات مستقيم و غير مستقيم را
در میان ساختارها نشان مي دهد .جامعه آماری شامل مشتریانی است که از هتلهای کرمانشاه استفاده میکنند و با استفاده از
جدول مورگان تعداد  381نفر در این پژوهش انتخاب شدند .فرضیههای پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری و ضریب
ک شده از
همبستگی آزمون شد .یافتهها نشان میدهد وفاداري به طور غير مستقيم تحت تأثير مسئوليت اجتماعي شركت ادرا 
طريق ميانجي گري اعتماد ،شناخت و رضايت مي باشد .در نتیجه مسئوليت اجتماعي شركت بر رضایت مشتری تأثیر میگذارد.
کلید واژگان :اعتماد مشتری؛ رضایت مشتری؛ مسئولیت اجتماعی شرکت؛ وفاداری مشتری؛ هتل.
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مقدمه
تأثیر مسئوليت اجتماعي شركت ( )CSRبر وفاداری مصرف کننده زمانی آشکار میشود که شركتهاي
مهماننواز با يك محيط فوقالعاده رقابتي تجاري روبرو میش��وند كه حتي موجب رش��د انتظارات مشتريان
ن یک��ی از دالیل اصلی توجه به این موضوع اس��ت (Han & Kimb, 2011:1108-
میگ��ردد و ای 
 .)1109بس��یاری از ش��رکتهای مهمان نواز به دليل افزايش رقابت بينالمللي ،ميزان رشد کندتر ،كاهش
ش از حد ،در افزايش سهم بازار خود با مشكل مواجه مي شوند (So, et
رشد جمعيت و بازارهاي عرضه بی 
ن ح��ال از آنجاییکه تغيير دادن عرضه كننده مهمان نوازي میتواند همراه
 .)41-2013:31 ,.alب��ا ای 
با ريس��ك باش��د ،ايجاد وفاداري در ميان مشتريان چالش��ي براي تجارت مهمان نوازي ايجاد میكند چون
برآورده كردن كيفيت خدمات پيش از مصرف آنها بسيار دشوار است (.)Nemec, 2010:101-108
بنابراين ،جهت افزايش وفاداري مش��تريان ،ش��ركتها نهايت تالش خود براي ايج��اد ارتباط طوالنیمدت
با مش��تريان و برآورده کردن نيازها و خواس��تههاي متنوع آنها را انجام م��ي دهنـد (Han & Back,
 .)2008:467-490ه��ر روز بيش از پيش مش��خص ميش��ود كه نظريه و اقدام��ات مهمان نوازي بايد
دربردارنده وفاداري مش��تري به عنوان يك س��اختار مركزي در روابط باش��د و همچنين بايد از پيشايندهاي
آن اس��تفاده كند (.)Harris & Gooda, 2004:139-158 ; He, et al., 2012:648-657
وفاداری مش��تری موضوعی حیاتی برای شرکتهاس��ت و یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در کسب و کار
محس��وب میش��ود زیرا هزینههای بازاریابی را کاهش داده و باعث افزایش درآمد شرکتها و ایجاد کسب و
کارهای جدید میشود .وفاداری مشتری یکی از پر اهمیت ترین مسائل بازاریابی در حوزه خدمات است که
به رفتارهای انگیزش��ی مش��تری برای خرید محصول یا خدمات شرکت اشاره دارد و باعث منفعت فروشنده
و مش��تری میشود .از این رو مطالعات پيشين تمركز گسترده اي بر ارزيابي مفاهيم كليدي بازاريابي داشته
اند كه بهعنوان پيش��ايندهاي وفاداري مش��تري عمل مي كنند كه از آن جمله رضايت مشتري (Lee, et
 )al., 2009:305-328و اعتم��اد مش��تری ()Chaudhuri & Holbrook, 2001:81-93
ميباش��ند .هريس و گودي ( )2004بيان مي كنند كه خدماتي كه محققان به طور پيوس��ته ارائه مي كنند
توج��ه فوقالعادهاي به اين متغيره��اي مبادله اجتماعي دارند و از اين طريق تالش میكنند پويايي خدمات
را بهتر درك كنند .در س��الهاي اخير رويكردي يكپارچه ايجاد ش��ده اس��ت كه از اين ساختارها در مفهو م
س��ازیهای كل نگرانه اس��تفاده مي كنند ( .)He, et al., 2012:648-657تا به امروز آثار مربوطه
توجه كافي به پيشايندهاي شناخت اجتماعي (براي مثال شناخت) و وفاداری مشتري نداشته اند و هنوز هم
آنها را در جهت برقـراري سازي چـارچوبها مورد استفــاده قرار نمیدهند .مطـالعات اخير بيان مي كنند
كه يك چش��ـم انداز هويت اجتمـاعي مي تواند در جهـت كاوش رابطـه بين ش��ركتها و سهـام داران آنها
مفيد واقع ش��ود ( .)Bhattacharya & Sen, 2003:76-88آثار علمي ش��واهدي در مورد اثرات
ش��ناخت مشتري از ش��ركت بر وفاداري مش��تري فراهم مي كنند (He & Lee, 2011:673-688
 .);Perez, et al., 2012:218-238; Marin, et al., 2009:65-78ش��ناخت مش��تري از
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ش��ركت (شناخت 2) C-Cبهعنوان يك وضعيت شناختي از ارتباط مصرف كننده و نزديكي به يك شركت
تعريف مي ش��ود )Dutton, et al, 1994:239-263( .كه از طريق مقايس��ه ذهني نهـاد س��ازماني
و هويت ش��خصـي مصـ��رف كننده به وجود مي آيد .منـوط به اين حقيـق��ت كه يـك موضـوع مي تواند
نيازهاي خود تعريف را از طريق رابطه فرد با يك شركت مسئـول به لحاظ اجتماعي برآورده سازد ،تحليـل
در مورد شنـاخت ( )C-Cمي تواند جهت فراهم كردن توضيح سودمندي در مورد تأثير  CSRبر وفاداري
مص��رف كننده مفي��د باش��د ( .)Sen & Bhattacharya, 2001:225-243با این حال تحقيقات
محدودي در توضيح وفاداري مشتري ،متغيرهاي هويت اجتماعي (براي مثال شناخت) را با متغيرهاي مبادله
اجتماعي (براي مثال اعتماد و رضايت) را با هم يكپارچه مي سازند (.)He, et al., 2012:648-657
از آنجاییک��ه هر دو موارد پردازشهاي ش��ناخت اجتماع��ي (;Stes & Burke, 2000:224-237
 )Tajfel & Turner, 1979و تفس��ير پوياي��ي خدمات��ي (Harris & Gooda, 2004:139-
 )158به پردازشهاي روانش��نـاختی مصـرف كنندگان كمـك مي كنند ،گنجاندن هر دوی اين موارد در
يك مفهومی سازي گستردهتر از ايجاد وفاداري مشتري به نظر معقوالنه مي رسد .اين تحقيق يك چارچوب
منسجم جهت غلبه بر اين شكاف ارائه مي كند .در این پژوهش سعی بر این است تأثیر مسئولیت اجتماعی
شرکتها بر وفاداری مشتری در هتلهای شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد .در واقع سؤال اصلی تحقیق
این اس��ت که با توجه به اهمیت بس��یار زیاد وفاداری مشتری در ش��رایط رقابتی امروز و با توجه به این که
هدف نهایی تمام کس��ب و کارها دستیابی به مش��تریان وفادار است ،مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به
نقش میانجی اعتماد ،شناخت مشتری از شرکت و رضایت مشتری چه تأثیری بر وفاداری مشتریان دارد؟
ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعی شرکت
تعریف اولیه مسئولیت اجتماعی شرکت به دهه پنجاه میالدی باز میگردد .مسئولیت اجتماعی شرکت را به
عنوان فرایند ایجاد ثروت ،ارتقاء مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ثروت و منافع ایجاد شده برای
جامعه بیان کرده اند که به طورکلی تعهد و توجه به کسب و کار ،کیفیت زندگی کارکنان ،مشتریان ،جامعه
محلی و کل جامعه را در جهت توس��عه اقتصادی پایدار مدنظر دارد (Holme & Watts, 2000:1-
 .)32مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت عموم ًا به طریقه ای از تجارت و نیز خل��ق ارزشهای اجتماعی اطالق
میش��ود که ب��ر طبق و حتی فراتر از الزامات قانونی ،اخالقی ،خواس��تههای عموم��ی و اقدامات قانونی در
پاسخگویی به ارزشهای گروههای ذینفع است ( .)Luetkenhorst, 2004:157-168ایده اسـاسی
مس��ئولیت اجتمـاعی شرکتهـا این است که آن منعکس��کننده ضرورتها و پیامدهای اجتماعی موفقیت در
کسب و کار میباشد (.)Babalola, 2012:1450-2275

)2. . Customer identification with the company (C-C identification
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وفاداری مشتری
وفاداری داشتن تعهدي عميق براي خريد مجدد يا حمايت از يك محصول يا خدمت مورد عالقه ،كه علي
رغ��م وجود تأثيرات موقعيت��ي و تالشهاي بازاريابي رقبا ،موجب تكرار خري��د يك نام تجاري يا مجموعه
محصوالت يك نام تجاري در آينده شود (.)Oliver, 1997
اعتماد مشتری
مورگان و هانت ( )1994اعتماد را ادراک از اطمینان در مبادله ،قابلیت اتکا بودن و درس��تی ش��ریک تعریف
میکنند و معتقدند که اعتماد اس��اس تعهد رابطه ای اس��ت .ريچ ِهلد و ِش��فتِر ( )2000بيان كردند كه براي
كس��ب وفاداري مش��تريان ،ش��ما بايد در ابتدا اعتماد آنها را به خود جلب كنيد» .اهميت اعتماد در توضيح
وفاداري مش��تري نيز از سوي نويسندگاني مانند چاودهوري و هولبروك ( ،)2001سيردشماخ ،جاپیگ ،بری
( )2002و بال ،کلهو ،ماچاز ( )2004حمايت میشود .ب ه عالوه اعتماد بهعنوان عنصر كليدی ايجاد روابط در
صنعت مهمان نوازي محسوب مي شود .تعدادي از محققان بهطور مستند نقش اعتماد در وفاداری به هتل
را ثابت كردند ( .)Hikkerova, 2011:150-164; So, et al., 2013:31-41در آن دس��ته از
مطالعات اعتماد بهعنوان يك عامل تعيين كننده قوي وفاداري نشان دادهشده است.
رضايت مشتري
رضایت وجود یک احساس مثبت است که در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد میشود .این احساس به
واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود میآید .آثار علمي نشان داده اند اگر
مشتريان از برندهاي انتخابي خود رضايت داشته باشند ،ب ه طور فزاینده ای مستعد خريد مجدد محصوالت و
خدمات آن برند خواهند بود و در نهایت به مشتريان وفاداري بدل میشوند كه ميل شديد مشتري را نشان
مي دهند .تحقيقات نش��ان داده اس��ت كه رضايت مشتري اثر مثبت و معناداري بر حفظ مشتري ،استفاده از
خدمات و س��هم خريدهاي مش��تري دارد به نحویکه رضايت مشتري به عنوان يكي از پيشايندهاي اصلي
وفاداري مش��تري محسوب مي ش��ود ( .)Verhoef, 2003:30-45مطالعات بسياري آثار مرتبط قبلي
درباره مهمان نوازي و گردش��گر به طرح و آزمايش رابط��ه بين رضايت و وفاداري پرداختهاند (Kim, et
 .)al., 2001:272-288; Evanschitzky & Wunderlich, 2006:330-345براي مثال
در صنعت هتل ،كيم ،هان ،لی ( )2001ثابت كردند كه رضايت يك عامل مهم پيش بيني تعهد و وفاداري
است.
تأثير تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت بر شناخت مشتري از شركت
(شناخت ( ،)C-Cاعتماد و رضايت)
تداعيهاي  CSRنمايانگر وضعيت و فعاليتهاي س��ازمان در رابطه با تعهدات ادراکشده اجتمـاعي
هس��تند ( .)Brown & Dacin, 1997:68-84ي��ك جريان فزاينـ��ده تحقيقـاتي ،مطالعات اثرات
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تداعيه��اي  CSRرا ب��ر نگرشها و رفتارهاي مص��رف كننده مطرح مي كند كه بر ش��ناخت اين مورد
جمعي از شركت تأكيد دارد .در واقع نويسندگان متعددي تأثير مثبت تداعيهاي CSRبر شناخت مصرف
كنن��ده از ش��ركت را شناس��ايي كردهان��د (He & Lee, 2011:673-688; Lichtenstein, et
 .)al., 2004:16-32; Marin, et al., 2009:65-78ب��هعالوه با وجود اینکه اطالعات CSR
بيش��تر در استفاده جهت ايجاد وضعيتهاي شناخت و ارتباط مصرف كننده نسبت به شركت كاربرد بهتري
دارن��د ،برخـ��ي محققان به رابـطه آن با اعتمـ��اد و رضـايت مصـرف كننده اش��ـاره مي كنند (& Luo
 .)Bhattacharya, 2006:1-18; Swaen & Chumpitaz, 2008:7-33در خصـ��وص
ارتباط بين  CSRو ش��نـاخت ( ،)C-Cآثار مربوط به ش��ناخت سازمـاني اين نكتـه را به ما مي آموزند كه
فعاليتهاي  CSRش��ركت ،شخصيت و هويت شركت را آش��كار مي سازند كه اين به سهام داران امكان
میدهد ش��ركت را بر اساس ارزيابي هم پوش��ي بين هويتهاي خود و هويت شركت شناسايي كنن د (�Li
& chtenstein, et al, 2004:16-32; Maigan & Ferrell, 2004:956-977; Sen
 .)Bhattacharya, 2001:225-243ابتكارات  CSRشركت را با تصوير از پاسخ دهي تداعي مي
كنند كه تداعی كننده نياز به جامعه اي مي باش��د كه براي تداوم حيات و بقاي خود به آن وابس��ته اس��ت
( .)Marin, et al., 2009:65-78اخي��راً مطالعات در مورد ش��ناخت (Bhattacharya( ،)C-C
 )& Sen, 2003:76-88; Marin, et al., 2009:65-78نش��ان مي دهند كه ابتكارات CSR
عنصر كليدي هويت ش��ركت هس��تند كه مي توانند موجب تش��خيص حس ارتباط با شركت و ايجاد آن از
س��وي مشتريان ش��وند .لیچتن اس��تين ،درامرایت ،بریگ ( )2004به طور دقيق تر بيان كردند :شيوه ايجاد
منافع براي شركتها از سوي ابتكارات  CSRاز طريق افزايش شناخت مشتريان از شركت صورت میگيرد.
همچنین شركتهايي كه داراي سطوح باالتري از  CSRرا بيشتر تشخيص مي دهند نشان داده شده است
كه اين بهمنظور نمايش يك تصوير ذهني اخالقي تر و اجتماعي و افزايش عزتنفس خود آنها مي باشد
(.)Aquino & Reed, 2002:1423-1440
تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت و اعتماد مشتري
مش��ابه ش��ناخت ( ،)C-Cاعتماد تأثیر مثبتي بر  CSRدارد (;Ball, et al., 2004:1272-1293
 .)Kennedy, et al., 2001:73-86; Swaen & Chumpitaz, 2008:7-33اعتم��اد
مشتري تحت تأثير وجود ارزشهايي است كه شركت و مصرف کننده در آن سهيـم هستنـد (Morgan
 .)& Hunt, 1994:20-38در خصـوص ابتـكارات  CSRمي توان گفت اين رفتار اطالعاتي در مورد
شخصيت و ارزشهاي شركت فراهم مي كند ( )Brown & Dacin, 1997:68-84و براي افزايش
اعتماد كلي نسبت به سازمان مفيد است ( .)Aaker, 1996:102-120همان طور كه هوس ِمر ()1994
بيان كرد ،با تزريق اصول اخـالقي و مس��ئـوليت به داخل فرايندهاي تصمیم گیـری اس��تراتژيك شرکتها،
آنه��ا م��ي توانند اعتماد همه س��هام داران را افزايش دهند كه در ميان آنها مش��تريان نيز قرار دارند .اين
ادراك كه شركتي وابسته به اخالقيات و مسئوليت پذير است ،روابط مبتني بر اعتمادي را بر اين باور ايجاد
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مي كند كه همه اقدامات ش��ركا در رابطه با مبادله در فراس��وي هر گونه ساختار يا محدوديت قانوني ،معتبر
هستند (.)Swaen & Chumpitaz, 2008:7-33
تداعيهاي مسئولیت اجتماعی شرکت و رضايت مشتري
آثار علمي نش��ان م��ي دهند كه تداعيهاي  CSRمي توانند بر رضايت مش��تري تأثیرگذار باش��ند (He
 .)& Lee, 2011:673-688; Luo & Bhattacharya, 2006:1-18تداعيه��اي CSR
يك زمينه مطلوب در مورد ش��ركتهايي ايجاد مي كنند كه موجب برانگيختن انتش��ار قضاوتهاي مطلوب
در م��ورد تجربه خدماتي م��ي ش��ون د ( .)Brown & Dacin, 1997:68-84بهاینترتیب رضايت
مش��تري در آن دس��ته از مشترياني كه بيش��تر عيب و نقـص موجود در تحـويل خـدمات را درك مي كنند
بيش��تر مي شود .ليو و بهاتاچاريا ( )2006س��ه دليل براي چيزي ارائه كردن كه آن را اثر رضايت مشتـري
فعالیتهای  CSRمي خوانند .در ابتدا ميگنان ،فرل ( )2005بيان مي كنند كه مش��تريان ش��ركت ميتوانند
س��هام داران بالقوهاي باش��ند كه نهتنها به عملكرد اقتصادي سازمانها توجه دارند بلكه بهطورکلی حامي
ن رو احتما ًال مشتريان در صورتي رضايت بيشتري دارند
(در بردارنده عملكرد اجتماعي) شركت هستند .از ای 
كه فراهمكننده خدمات و كاال ،ابتكارات  CSRايجاد كند و يك رفتار مس��ئول اجتماعي نس��بت به جامعه
داشته باشد ( .)He & Lee, 2011:673-688دوم اينكه يك مورد قوي از ثبت موارد  CSRتصوير
ذهن��ي مطلوبي ايجاد ميكند كه به نحوي مثبت موجب باال رفتن ارزيابيهاي مصرف كنندگان از ش��ركت
و بهبود نگرش آنها نس��بت به آن مي ش��ود ( .)Sen & Bhattacharya, 2001:225-243ب ه
عالوه ابتكارات  CSRعنصري كليدي از هويت شركت است كه مي تواند مشتريان را در جهت شناسايي
ل زیاد اين مشتريان از محصوالت عرض ه شده شركت راضي هستن د (�Bhat
شركت هدايت كند و بهاحتما 
 .)tacharya & Sen, 2003:76-88س��وم اينك��ه ميتهاس ،کریش��نان و فورن��ل ( )2005به لحاظ
تجربي ثابت كردند ارزش ادراکشده يك پيشايند كليدي جهت ارتقاء رضايت مشتري است.
شناخت مشتري از شركت و رضایت و اعتماد مشتری
شناخت مشتري از شركت زمينه مساعدتر براي مشتريان جهت پاسخ دهي به تجربه عملكرد شركت فراهم
مي كند كه در مقابل انتظارات قبلي هس��تند ( .)688-2011:673 ,He & Leeاز این رو زماني كه
انتظارات از عملكرد ش��ركت تأييد ش��ود (يا بيش از موارد قبلی باش��د) ،آن دس��ته از مشتريان داراي سطح
باالتري از ش��ناخت نس��بت به شركت رضايت بيشتري خواهند داشت چرا که مشترياني با دلبستگی روان
ش��ناختی به ش��ركت اطمينان مجدد مي دهند و اين به نوبه خود به مش��تريان در جهت حفظ عزت نفس
كمك مي كند ( .)Aquino & Reed, 2002:1423-1440با این حال وقتي انتظارات عملكردي
ش��ركت تأييد نمیش��وند ،مشتريان داراي سطـح ش��ناخت باالتري نسبت به ش��ـركت ،به دليل وابستگي
عاطفي به شركت نارضايتي كمتري دارند ( .)Chaudhuri & Holbrook, 2001:81-93بنابراین
مش��تريان داراي شناخت قوي تر بيش��تر تمايل به رضايت از شركت دارند (Bhattacharya & Sen,
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 .)2003:76-88; He & Lee, 2011:673-688اعتم��اد متقابل يك خصوصيت كليدي تبادالت
موفق اجتماعي اس��ت .بنابراين ش��رکتها ايجاد يك هويت قابل اعتماد در ميان س��هام داران ،مش��تـريان،
كاركنـان ،سرمایه گذاران و ساير پيـكرهها خود را به عنـوان يك مـأموريت حيـاتي تلقـي مي كنند .احتمال
دارد مشتـريان جهت افزايش عزت نفـس ،خود را با سازمانهاي قابل اعتمادی همانندسازي كنند (Keh
 .)& Xie, 2009:732-742بهاتاچاريا و سن ( )2003بيان مي كنند هر اندازه مصرف كنندگان هويت
ش��ركت را قابلاعتماد بدانند ،تعیین کننده واكنش آنها نس��بت به آن شركت مي باشد .بهعالوه اعتماد ب ه
عنوان يك عامل كليدي در ايجاد روابط نزديك و طوالني مدت بايد بهعنوان پيشايند روابط شناساییشده
در نظر گرفته ش��ود .همچنین مطالعـات قبلي با اتكا بر اس��نـاد نشـان میدهند كه اعتماد و رضايت ارتباط
نزديك��ي ب��ا يكديگر دارند .آثار موجود در زمینه مهماننوازی رابطه نزدیک بین رضايت و اعتماد را حمايت
میکنند (.)Christou, 2010:1-10
پیشینه پژوهش
جدول  ،1پیشینه تحقیقات انجام گرفته در حوزه پژوهش حاضر را نشان میدهد.
جدول .1پیشینه پژوهش
ردیف

پژوهشگران

موضوع

روش

نتیجه

1

موجودی و همکاران
()1393

بررسی تأثیر مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمان بر وفاداری
مشتریان بانک پاسارگاد اهواز

توصیفی-
همبستگی

مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت تأثیر
مثبت و مستقیمی دارد .همچنین نتایج
حاکی از وجود رابطه مثبت بین رضایت
و وفاداری رفتاری و نگرش مشتریان
بانک بود.

2

نعامی و عسگری
()1395

مسئولیتپذیری اجتماعی بر
وفاداری و نقش متغیرهای
میانجی رضایت ،اعتماد و
هویتپذیری مشتری

توصیفی-
همبستگی

مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتری،
متغیر میانجی اعتماد و متغیرهای میانجی
هویتپذیری و رضایت اثر مثبت دارد.

3

ماتیوت -والجو و
1
همکاران
()2011

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی
و منصفانه بودن قیمت بر رفتار
مشتری :شواهدی از بخش مالی
شرکت soc

توصیفی-
همبستگی

مسئولیت اجتماعی شرکت یک اثر مثبت و
معنادار بر رضایت مشتری از شرکت دارد.
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4

5

دمیرسی و کارا
()2014

2

پرز ورودریکونز
3
دلباسکو
()2015

کیفیت ،رضایت مشتری و
وفاداری :شواهد تجربی از یک
بازار در حال ظهور

توصیفی-
همبستگی

کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتری
تأثیر مثبتی بر وفاداری دارد.

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

توصیفی-
همبستگی

مسئولیت اجتمـاعی شرکت بر شناسایی
مشتری نسبت به مؤسسات بانکـداری،
رضـایت مشتری ،به طور مثبـت و مداوم
تأثیـر میگذارد.

مدل مفهومی پژوهش

با توجه به مبانی نظری ،مطالعات پیش��ین و همچنین با توجه به مدل ارائه ش��ده توسط پاتریشیا و ایگناسیو
( ،)2013مدل مفهومی این پژوهش در شکل  1نشان دادهشده است.
اﻋﺘﻤﺎد

وﻓﺎداري

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮي از
ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺮﮐﺖ

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

پژوهش
فرضی
هایﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺮﺿﯿﻪهﻫﺎي
فرضیههای پژوهش با توجه به مدل مفهومی و مبانی نظری به صورت زیر بیان میشوند:
دارد .ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻧﻈﺮي ﺑﻪ
وفاداريﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و
تأثير ﻣﺪل
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
ﻓﺮﺿﯿﻪ
مشتري
مثبت بر
مشتري
فرضيهﻫﺎ:1ياعتماد
فرضيه  :2شناخت مشتری از شرکت تأثير مثبت بر وفاداري مشتري دارد.
ﻣﺸﺘﺮي دارد.
مشتريﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻓﺮﺿﯿﻪ :1
مشتري دارد.
وﻓﺎداريوفاداری
تأثيرﺑﺮمثبت بر
اﻋﺘﻤﺎدرضايت
فرضيه :3
فرضيه  :4تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبت بر شناخت مشتری از شرکت دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ  :2ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮي از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي دارد.

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

1. Matute- Vallejo et al
2 . Demirci Orel & Kara
3 . Perez & Rodriguez del Bosque

ﻓﺮﺿﯿﻪ  :4ﺗﺪاﻋﯽﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮي از ﺷﺮﮐﺖ دارد.

ﻓﺮﺿﯿﻪ  :5ﺗﺪاﻋﯽﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ  :6ﺗﺪاﻋﯽﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي دارد.
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فرضيه  :5تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مشتری دارد.
فرضيه  :6تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثير مثبت بر رضایت مشتری دارد.
فرضيه  :7شناخت مشتری از شرکت تأثیر مثبت بر رضايت مشتري دارد.
فرضيه  :8اعتماد مشتري تأثیر مثبت بر شناخت مشتری از شرکت دارد.
فرضيه  :9اعتماد مشتري تأثير مثبت بر رضايت مشتري دارد.

روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر از نوع توصیفی-کاربردی اس��ت که به روش پیمایش��ی صورت گرفته است .روش كمي مورد
استفاده جهت آزمون فرضيههاي پژوهش پرسشنامه مربوط به بررسي سنجش ادراك مشتريان از هتلهای
کرمانش��اه است .در این پژوهش جامعه آماری کلیه مش��تریان هتلهای شهرستان کرمانشاه (از جمله هتل
پارسیان ،جمشید ،کوروش ،آزادگان ،بیستون ،رسالت و )...در بازه زمانی یک ساله میباشد که برآورد جامعه
آماری تقریبا در حدود پنجاه هزار نفر در طول این مدت میباش��د .حجم نمونه با اس��تفاده از جدول مورگان
تعداد  381نفر میباش��د .برای گردآوری دادهها از پرسش��نامه بر مبنای س��نجش از مقياسهاي موجود و 7
امتيازي ليكرت كه از موارد چندگانه و به خوبی ثابتش��دهای اس��تفاده مي كنند گنجـاندهش��ده است كه
محـدوده آنها از شديداً مخـالف ( )1تا شـديداً موافـق ( )7مي باشد .تداعيهاي  CSRبا پيروي از مدل
تهیهش��ده به وس��یله براون و داسين ( )1997مورد سنجش قرار مي گيرند .تداعيهاي  CSRبا استفاده از
يك مقياس چهار موردي از َميل و اشفورت ( )1992سنجيده مي شوند .همچنین رضايت مشتري با پيروي
از مقياس ش��ش موردي تهیهش��ده از سوي کرونین ،برادی و هالت ( )2000مورد سنجش قرار میگیرد .در
اين پژوهش يك چش��مانداز چند بعدی را اتخاذ و اعتماد مش��تري به طور چند بعدی ،عملياتي شده است.
س��نجشهاي اعتماد برگرفته از تحقيقات باقيمانده (مورگان و هانت 1994؛ سيردش��ماخ و جاپیگ و بری
 )2002هس��تند و جهت س��نجش مؤلفههای عملكرد و خيرخواهي در اعتماد از موارد سنجشي پنج موردي
استفادهشده است .در نهایت سنجش وفاداري مشتري از آثار مربوط به خدمات باقيمانده گرفته ش د (�Sird
 )eshmukh, et al., 2002:15-37; Zeithaml, et al., 1996:31-46و براي سنجش هر
دو مؤلفههای رفتاري و نگرش��ي وفاداري از سنجشهاي چهار موردي استفاده شد .در این پژوهش مقیاس
تداعیه��ای  CSRبا ضریب آلفای کرونباخ  ،%793مقیاس ش��ناخت با ضریب آلف��ای کرونباخ ،%741
مقیاس رضایت مش��تری با ضریب آلفای کرونباخ  ،%711مقیاس اعتماد با ضریب آلفای کرونباخ  %825و
مقیاس وفاداری با ضریب آلفای کرونباخ  %720به کار گرفته شده است.
یافتههای پژوهش
در جدول  2درصد تحصيالت پاسخ دهندگان ارائهشده است 24/24 .درصد از افراد نمونه ( 92نفر) زیر ديپلم
و دیپلم 15/15 ،درصد از افراد نمونه ( 58نفر) فوق دیپلم 44/69 ،درصد از افراد نمونه ( 170نفر) لیس��انس
و  15/92درصد افراد نمونه ( 61نفر) فوقلیسانس و باالتر مي باشند.
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با توجه به نتایج بهدس��تآمده از تحلیل دادهها مش��اهده میگردد که از  381نفری که در این پژوهش
شرکت کرده اند 18/64 ،درصد ( 71نفر) دارای سن بین  18تا  24سال 24/45 ،درصد ( 93نفر) دارای سن
بین  25تا  34سال 17/85 ،درصد ( 68نفر) دارای سن بین  35تا  44سال 22/06 ،درصـد ( 84نفر) دارای
س��ن بیـن  45تا  54س��ال و  17درصـد ( 65نفر) دارای س��ن بیـن  55تا  64سال ،میباشند .این نتایج در
قالب جدول  3نشان داده شدهاند.
جدول  .2فراواني نمونهها برحسب تحصیالت
تحصیالت

زیر ديپلم و دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و باالتر

مجموع

تعداد

92

58

170

61

381

درصد

24/24

15/15

44/69

15/92

100

جدول  .3فراواني نمونهها برحسب سن
سن

بین  18تا 24
سال

بین  25تا 34
سال

بین  35تا 44
سال

بین  45تا 54
سال

بین  55تا 64
سال

مجموع

تعداد

71

93

68

84

65

381

درصد

18/64

24/45

17/85

22/06

17

100

با توجه به جدول ش��ماره  4ستون مقادیر ویژه اولیه نشان دهنده تعداد عوامل پنهـان تحقیـق میباشد
و تعداد مقادیر ویژه کل باالتر از  1نش��ان دهنده عوامل پنهان اس��ت .بنابراین ،س��تون مقادير ويژه متغیر
تداعيهاي  ،CSRیک عامل را با مقدار ويژه باالتر از  1معرفي مي كند ،بنابراين ساختار عاملي پيشنهادي
داراي یک عامل خواهد بود.
جدول  .4کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر تداعیهای CSR
عامل
1

مجموع مجذور بارهای عاملی استخراجشده

مقادیر ویژه اولیه
کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

3/981

55/313

55/313

3/981

55/313

55/313

تح
 102ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیقات مدرییت نوین خاتم ،دورة  ،1شمارة 3

شاخصهای برازش مدل
با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان اذعان کرد که تمامي شاخصهاي برازندگي مدل فوق در دامنه قابل
قبول قرار گرفته اس��ت .بنابراين تناس��ب دادههاي گردآوریش��ده با مدل مطلوب است .لذا برازندگی مدل
نهایی تداعیهای  CSRمورد تأیید میباشد.
جدول  .5شاخصهاي برازش مدل اندازه گیری متغیر تداعیهای CSR
مقدار

نتیجه

مجذور کای

تأیید مدل

2/557

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب

تأیید مدل

0/036

عنوان شاخص
x2
RMSEA
df
RMR

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

تأیید مدل

1/613

نیکویی برازش

تأیید مدل

0/942

GFI

شاخص نیکویی برازش اصالح شده

تأیید مدل

0/892

AGFI

شاخص برازش هنجار شده (بنتلر بونت)

تأیید مدل

0/911

NFI

شاخص برازش تطبیقی

تأیید مدل

0/903

CFI

شاخص برازش افزایشی

تأیید مدل

0/925

IFI

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

میزان تأثیر

سطح معنیداری

نتیجه فرضیه

اعتماد مشتري تأثير مثبت و معناداری بر وفاداري مشتري دارد.

0/79

0/000

تأیید

شناخت مشتری از شرکت ( )C-Cتأثير مثبت و معناداری بر وفاداري
مشتري دارد.

0/62

0/000

تأیید

رضايت مشتري تأثير مثبت و معناداری بر وفاداری مشتري دارد.

0/80

0/000

تأیید

تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر شناخت
مشتری از شرکت دارد.

0/83

0/000

تأیید

تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثير مثبت و معناداری بر اعتماد
مشتري دارد.

0/71

0/000

تأیید

تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثير مثبت و معناداری بر رضايت
مشتري دارد.

0/70

0/000

تأیید

شناخت مشتری از شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر رضايت مشتري دارد.

0/77

0/000

تأیید

اعتماد مشتري تأثیر مثبت و معناداری بر شناخت مشتری از شرکت دارد.

0/39

0/477

رد

اعتماد مشتري تأثير مثبت و معناداری بر رضايت مشتري دارد.

0/74

0/000

تأیید
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری ( روابط بین متغیرها)
ﺷﮑﻞ  .2ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ) رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ(

ﭘﯿﻮﻧﺪيپيوندي
ﺻﻮرﺗﯽصورتي
مشتري به
رﺿﺎﯾﺖرضايت
 C-Cو
شناخت
مشتري،
اﻋﺘﻤﺎداعتماد
ﮔﺮيگري
ميانجي
اﺛﺮاتاثرات
آزمايش
ﺑﺮايبراي
ﻓﺮض
ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ
 C-Cو
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻣﺸﺘﺮي،
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
آزﻣﺎﯾﺶ
فرض مي ش��وند .چهار مدل س��اختاري ديگر نيز با پيروي از رويههاي آزمايشي مطرح شده از سوي بارون
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوي از روﯾﻪﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺑﺎرون و دﯾﻮﯾﺪ
و ديويد ( )1986برآورد ش��دند كه متغير مس��تقل ( )CSRو متغير وابس��ته (وفاداري) را با هم مرتبط مي
) (1986ﺑﺮآورد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ) (CSRو ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ )وﻓﺎداري( را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از
س��ازند .پيش از ارزيابي اثرات ميانجي گري ،تحليل چهار ش��رايط كه تحت آنها وجود ميانجي گري را مي
ﻧﻤﻮد،
متغيررا ﻣﯽ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽكهﮔﺮي
صورتيآنﻫﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ درﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ تأثير
ﺗﻮان()CSR
مستقل
وﺟﻮدمي شود
برآورده
ﭼﻬﺎرش��رط
ﺗﺤﻠﯿﻞاولين
ﮔﺮي،اس��ت.
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽحياتي
اﺛﺮات نمود،
ارزﯾﺎﺑﯽحمايت
توان
شودﻫﺎ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﺑﺮ
ﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ
ﺗﺄﺛﯿﺮ
(
CSR
)
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﮐﻪ
ﺷﻮد
ﻣﯽ
ورده
آ
ﺑﺮ
ﺻﻮرﺗﯽ
در
ﺷﺮط
اوﻟﯿﻦ
اﺳﺖ.
ﺣﯿﺎﺗﯽ
مستقيمي بر ميانجيها مي گذارد (اعتماد مشتري ،شناخت و رضايت) .شرط دوم نيز زماني حاصل مي
ﺗﺄﺛﯿﺮ
(وفاداري)دوم
رﺿﺎﯾﺖ( .ﺷﺮط
ﺷﻨﺎﺧﺖ
تأثير ﻣﺸﺘﺮي،
)اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽ
نشان ﮐﻪ
مدلﻣﯽ 1ﺷﻮد
ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽكهﻫﺎمتغير
مي دهد
زﻣﺎﻧﯽنتايج
داشتهﻧﯿﺰباشند.
متغيرو وابسته
مستقيمي بر
ﮔﺬارديها
كه ميانج
آزمايش
پژوهش با
باشد.
وابسته
متغير
معناداري بر
ﻣﺘﻐﯿﺮبايد
()CSR
مستقل
ﺑﺎﯾﺪ
ايجاد) و(CSR
ﻣﺴﺘﻘﻞ
دﻫﺪاينﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
داشتهﻣﯽ
(وفاداري) ﻧﺸﺎن
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل 1
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
داﺷﺘﻪ
تأثير)وﻓﺎداري(
واﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ
ﮐﻠﯽمي
ﭼﺎرﭼﻮبادغام
مش��تري
اجتماعي
اجتماعيﻦو تبادل
)وﻓﺎداري(هويت
واﺑﺴﺘﻪ اندازهاي
ﻣﺘﻐﯿﺮچش��م
كلي كه
يك چارچوب
ﮐﻪ
وفاداريﯾﮏ
اﯾﺠﺎدراوبرآزﻣﺎﯾﺶ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾ
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ
ﺗﺄﺛﯿﺮ
ميانجي
تأثير
بر
و
ميكند
ثابت
را
مشتري
ش��ناخت
ايجاد
محوري
نقش
و
پردازد
مي
نكته
اين
اثبات
به
کند،
ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ
گري ش��ناخت مشتری از شرکت بر اثرات مس��ئولیت اجتماعی شرکت بر مسير وفاداري مشتري تأكيد مي
ﭘﺮدازد و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮي را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮي از
كند .اين ش��رط در مدلي با مس��ير مستقيم از متغيرهاي مستقل ( )CSRتا متغير وابسته (وفاداري) و بدون
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮي ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮط در ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ
حضور ميانجيها مورد ارزيابي قرار گرفت (مدل  .)2ش��رط چهارم نيز در صورتي برآورده مي ش��ود كه بعد
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎ
رضايت)،ﺣﻀﻮر
)وﻓﺎداري(وو ﺑﺪون
مستقل (CSRﺗﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻞ )
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻮرداز متغير
مستقيم
مسيرهاي
واﺑﺴﺘﻪها (اعتماد
ﻣﺘﻐﯿﺮميانجي
( )CSRتا
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيمتغير
مس��يرها از
گنجاندن
از
ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ياﻣﺴﯿﺮﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از
معنادارﻣﯽشودﺷﻮد ﮐﻪ
ﺻﻮرﺗﯽغيرﺑﺮآورده
وابس��تهﻧﯿﺰ در
متغير ﭼﻬﺎرم
(.(2)CSRتا ﺷﺮط
ﮔﺮﻓﺖ )ﻣﺪل
ﻗﺮار
ﻣﺘﻐﯿﺮ(ميانجي
قدرت آازنها
گري كامل)
(ميانجي
(وفاداري)
وابس��ته
)وﻓﺎداري(
واﺑﺴﺘﻪ
مدل( 4ﺗﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ
واﺑﺴﺘﻪ )2وCSR
شده،از ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
كند.و بارﺿﺎﯾﺖ(،
)اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎ
 (CSRﺗﺎ
دهد كه بعد
نشان مي
مقايسه مدل
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎيارائه
استفاده از نتايج
كاهش پيدا
جزئي)
)گري
اﺳﺘﻔﺎدهبهازمتغير
()CSR
ﺟﺰﺋﯽ(متغير
مس��تقيم از
رضايت) ،مسير
ش��ناخت و
ميانجيها
از
ﻧﺘﺎﯾﺞ
غيرمستقيمﻨﺪ .ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐ
)ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي
ﻗﺪرت آنﻫﺎ
(اعتماد ،ﮐﺎﻣﻞ( ﯾﺎ
)ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮي
گنجاندنﺷﻮد
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار
برقرار مي
چهارم نيز
اين رو
مي4شود.
(وفاداري) غير
وابسته
گردد).اﻋﺘﻤﺎد ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﺿﺎﯾﺖ(،
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن
شرطﺑﻌﺪ از
دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎناز ﻣﯽ
معنادارﻣﺪل
ﻣﺪل  2و
ﺷﺪه ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اراﺋﻪ

تح
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جدول  .7نتايج تحليل ميانجي گري

بدون میانجیگری
مدل 3

میانجیگری جزئی مدل 4

میانجیگری کامل
مدل 1
 - CSRاعتماد

./52

./27

./51

 - CSRشناخت C-C

./35

./39

./35

 - CSRرضایت

./75

./45

./74

 - CSRوفاداری

-

./53

./12

اعتماد  -وفاداری

./65

-

./55

شناخت  -C-Cوفاداری

./47

-

./37

رضایت -وفاداری

./40

-

./36

اعتماد به رضایت

./50

-

./49

شناخت  -C-Cرضایت

./49

-

./43

اعتماد  -شناخت C-C

./15

-

./14

اعتماد

./25

./26

./24

شناخت C-C

./45

./48

./45

رضایت

./69

./65

./69

وفاداری

./73

./24

./73

مدل 2

./40

./17

بحث و نتیجهگیری
یافتههای حاصل از فرضیه اول نش��ان داد که اعتماد مش��تری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مش��تری
داش��ته است .این نتیجه با یافتههای پژوهش (پاتریش��ا و ایگناسیو )2013 ،و (هيكيروا2011 ،؛ سو ،کینگ،
اس��پارک و وانگ )2013 ،همس��و میباشد .یافتههای حاصل از فرضیه دوم نشان داد که شناخت مشتری از
ش��رکت ( )C-Cتأثیر مثبت و معناداری بر وفاداري مش��تری داشته است .این نتیجه با یافتههای پژوهش
(اس��تِتس و بوركي2000 ،؛ تاج ِفل و تورنِر( ،)1970 ،پاتریش��ا و ایگناسیو )2013 ،همسو میباشد .یافتههای
حاصل از فرضیه سوم نشان داد که رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری داشته است.
این نتیجه با یافتههای پژوهش كيم ،هان ،لی ( )2001همس��و میباش��د كه نشان دادند رضايت يك عامل
مهم پیشبینی تعهد و وفاداري است .یعنی هر چه میزان رضایت مشتریان از برندهای انتخابی خود بیشتر
باش��د تأثیر مثبت و معناداری بر ماندگاری مش��تریان و استفاده بیش��تر از خدمات دارد .یافتههای حاصل از
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فرضیه چهارم نشان داد که تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر شناخت مشتری
از ش��رکت داشته است .این نتیجه با یافتههای پژوهش (هي و لي2011 ،؛ لیچتن استين ،درامرایت ،بریگ،
2004؛ مارين ،ریوز ،رابیو )2009 ،همس��و میباش��د كه تأثير مثبت تداعیهای  CSRرا بر شناخت مصرف
کننده از ش��ركت شناس��ايي کردهاند .یافتههای حاصل از فرضیه پنجم نشان داد که تداعیهای مسئولیت
اجتماعی ش��رکت تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد مش��تری داشته اس��ت .این نتیجه با یافتههای پژوهش
(بال ،کلهو و ماچاز2004 ،؛ ِكنِدي ،فرل ،دبیه و لی کلیر2001 ،؛ سواين و چامپيتاز )2008 ،همسو میباشد.
یافتههای حاصل از فرضیه ششم نشان داد که تداعیهای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبت و معناداری
بر رضایت مشتری داشته است .این نتیجه با یافتههای پژوهش (هي و لي2011 ،؛ ليو و بهاتاچاريا)2006 ،
همس��و میباش��د .یافتههای حاصل از فرضیه هفتم نشان داد که شناخت مش��تری از شرکت تأثیر مثبت و
معناداری بر رضایت مش��تری داش��ته اس��ت .این نتیجه با یافتههای پژوهش (الیور ،1997 ،آكوينو و رييد
كوچك )2002 ،همس��و میباش��د كه نشان میدهد شناخت مشتـری از شرکت میتواند بر رضايت مشتري
تأثیرگذار باشد .یافتههای حاصل از فرضیه هشتم با یافتههای پژوهش ( ِكه و اكسي )2009 ،همسو میباشد
كه نش��ان میدهد اعتماد مشتري اثر مثبتي بر شناخت مش��تری از شرکت دارد .با توجه به میزان تأثیـر به
دستآمده که برابر  %39میباشد این تأثیـر از نوع مثبـت میباشد و فرضیه تأیید نمیشود .از این رو نتايج
تأييد میکنند كه اعتماد مش��تري رابطه بين  CSRو ش��ناخت مشتری از شرکت را ميانجي گري نمیکند.
در نهایت اعتماد مشتري به رضايت مشتري مرتبط است .از این رو میتوان نتیجه گرفت هر اندازه مصرف
کنندگان هويت ش��ركت را قابلاعتماد بدانند ،تعیین کننده واكنش آنها نس��بت به آن شركت میباشد .به
ع�لاوه اعتماد ب��هعنوان يك عامل كليدي در ايجاد روابط نزديك و طوالنیمدت بايد به عنوان پيش��ايند
روابط شناسایی شده در نظر گرفته شود .یافتههای حاصل از فرضیه نهم نشان داد که اعتماد مشتری تأثیر
مثبت و معناداری بر رضـایت مش��تری داش��ته اس��ت .این نتیجـه با یافتههای پژوهـش (كريستـو)2010 ،
همسـو میباشد كه نشان میدهد اعتماد مشتري اثر مثبتي بر رضایت مشتری دارد.
اين پژوهش با ايجاد و آزمايش يك چارچوب كلي كه چشم اندازهاي هويت اجتماعي و تبادل اجتماعي
را بر وفاداري مش��تري ادغام مي كند ،به اثبات اين نكته مي پردازد .بنابراين به توس��عه پژوهشهای قبلي
در مورد چش��م انداز هويت اجتماعي وفاداري مش��تري با اس��تفاده از اثرات ميانجي گري متغيرهاي تبادل
اجتماعي پرداخته اس��ت .به عالوه نقش محوري ايجاد ش��ناخت مش��تري را ثابت ميكند و بر تأثير ميانجي
گري ش��ناخت مش��تری از شرکت بر اثرات مسئولیت اجتماعی ش��رکت بر مسير وفاداري مشتري نیز تأكيد
مي كند .از ديدگاه عملي ،اين تحقيق موجب توس��عه ديدگاه س��نتي به اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت در
مورد مش��تريان میش��ود و بيان میکند كه اثر تداعیهای مس��ئولیت اجتماعی شرکت تنها بر روي ارزيابي
ل
محصول نيست بلكه شناخت مشتري از شركت ،رضايت و اعتماد مشتري را نيز در بر مي گيرد .به احتما 
زیاد مش��تريان اعتقاد دارند كه ش��رکتهای مسئول با صداقت در زمینه فعالیتهای خود عمـل میکنند و در
اخذ تصميمات منافـعي هر دو طرف موجود در رابـطه را نشـان میدهند كه اين به قابليت اعتماد و صداقت
اين شرکتها و رضايت مشتريان كمك میکند .ب ه عالوه مشتريان بيشتر تمايل دارند بهعنوان بخشي از خود
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افزايي و عزتنفس با شرکتهایی مرتبط باشند كه ابتكاراتي در زمینه مسئوليت اجتماعي را انجام میدهند.

پیشنهادات
با توجه به تأثیر تمام متغیرها بر وفاداری مشتری پیشنهاداتی به صورت ذیل ارائه میگردد:
برای افزایش اعتماد مش��تری ،به مدیران اجرایی هتلها توصیه میشود :با بهبود فرآیند انتخاب نیروی
جدید در واحد منابع انس��انی ،دقت در رفتار و روحیات کارکنان در زمان انتخاب نیرو ،وضع قوانین س��خت
گیرانه در خصوص احترام به مش��تری و رعایت آن برای کارکنان ،آموزشهای مداوم به کارکنان ،تش��کیل
واحد مدیریت ارتباط با مش��تری از ارائه خدمات مناسب به مشتریان مطمئن شوند .همچنین برای افزایش
رضایت مش��تری ،به مدیران اجـرایی هتلها توصیه میش��ود که نظرات و پیش��نهادهای مشتریان و میزان
رضای��ت آنه��ا را به ص��ورت دوره ای در خصوص نحوه ارائ��ه خدمات دریافت کنن��د و آن را با دورههای
قبلی مقایس��ه کنند تا نقاط قوت و ضعف هتل آش��کار گردد .جهت افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت نیز،
مدیران باید میزان تعهدش��ان نس��بت به انجام فعالیتهای حمایتی در حفظ محیط زیست را افزایش دهند.
در فعالیتهای اجتماعی نظیر کمک به آس��یب دیدگان بالیای طبیعی و مؤسس��ات خیریه مش��ارکت کنند.
محیط 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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