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چکیده

. شودهامحسوبمیمشتریان امري حیـاتی بـراي ماندگاري سازمان يدر دنیاي رقابتی امروز خلق اعتماد برا 

- هادرراستایخلقاعتمادمیانمشتریانروزبهعی از سوي سازمانازاینروتوجهبهمسئولیتاجتما

 با میانجیگري رضایت مشتریان اجتماعی بر اعتماد مشتریان یتروزدرحاالفزایشاست،تحقیقحاضـربـاهـدفبررسیتأثیرمسئول

هش نمونۀآماریپژو. لحـاظروش،توصیفیـپیمایشیاستایـن پـژوهش از نظـر هـدف، کـاربردي و بـه . انجام شده اسـت

از  هـاهاازپرسشنامۀاستاندارداستفادهشدوتجزیـۀوتحلیـلدادهآوریدادهبراي جمع. بـوده است  لیاستان اردب هايمشتریان هتل

-تحقیـق بیـان مـینتایج . صورت گرفته استSAMART PLSو  SPSSيافزارهاطریـق نرم

کننـدکـهمسئولیتاجتماعیشرکتبـهصـورتغیرمستقیمبامیانجیگریعاملرضایتبراعتمادمشتریانتأثیرگذاراست؛امافرضیۀمبنـیبـرتأ

.بر اعتماد مشتریان، رد شده است ثیرمستقیممسئولیتاجتماعی

مسئولیت پذیري اجتماعی شرکترضایت مشتري، اعتماد مشتري، : کلمات کلیدي

  مقدمه .1

بنـابراین،  . تصادي، اجتماعی و فرهنگی برکسی پوشـیده نیسـت  هایمختلفاقکنندهدرصنایعوحوزهامروزه اهمیت رفتار مصرف

ــرف    ــاري مصـ ــات رفتـ ــم نیـ ــراي فهـ ـــتکهشدتتمایالنجامرفتارراتحتتأثیرقرارمیبـ ــدکنندهبهشناختعواملینیازاسـ . دهنـ

ـــورنمی ـــودآوریوکـردکـهروزیشـرکتهـاومؤسسـههـایشایدکسـیتص ـــار   تولیـدیوخـدماتیعـالوهبـرس ـــران رفت ـــروش، نگ ف

کننـدگان دربـارة   کننـدگان نیـز باشـند؛ امـا پویـایی و رقابـت شـدید و افـزایش نگرانـی نسـبت بـه رفتــار مصـرف  مصرف

بـازار رو بـه رشـد     ها امري حیـاتی براي بقـا و مانـدگاري آنـان در   ها و مؤسسهاعتماد یا بدبینی نسبت به محصوالت شرکت
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و خلق اعتماد به عنـوان یکـی    ]2[اعتماد به عنوان نوعی دارایی اساسی در کسبوکار اسـت . ]1[رقابتی در عصر حاضر اسـت

هـاي  ها ملزم بـه مـدیریت فعالیـت   اي که شرکتایده ].3[از پیامدهاي طرحهاي مسـئولیت اجتمـاعی پیشـنهاد شده است 

در حــال حاضــر کارفرمایــان بــا شـرکت در      . در پژوهشهاي بسیار قدیمی ریشـه دارد محیطی هستند،اجتماعی و زیست

هاي امدادي و سـاخت کلیسـا، سـاخت مدرسـه بــراي کودکـان نیازمنـد بـه دنبـال حفـظ،       کارهایی چون حمایت از کمک

کنندگان اعتبـار زیـادي   رفبراساس این فرض که مص.]4[کننـداي هستند که در آن فعالیـت مـیمراقبت و کمک به جامعه

هـا خــود را در  کننـد، سـازمانهاي اجتماعی حمایـت مـیهایی قائـل هسـتند کـه در فعالیتهاي خود از برنامهبراي شرکت

کنند که در راستاي منفعت جامعه است؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد کـه بعید اسـت  هـا و اقداماتی درگیر میفعالیـت

-ها و اقدامات صــادقانه و خیرخواهانــۀ شــرکتها را بهمنزلۀ فعالیتهاي اجتماعی شرکتکنندگان کورکورانه طرحمصرف

هـایی کـه بـه    کننـدگان در مواجهـه بـا شـرکت    در حقیقــت تحقیقــات نشــان داده اســت مصـرف . هــا پــذیرا باشــند

ها فقـط جنبـۀ ریاکارانـه دارد و صـادقانه     پندارند که این نوع مشارکتهـا اعتمـادي ندارنـد و میهاي اجتماعی آنمشارکت

هاي مختلفی نشـاندهندة  نظرسنجی ].5[شوندها بدگمان میگونـه اعتبـاري قائل نیستند و نسبت به آن شرکتنیست، هیچ

در ) 1999(س شـــرکت تحقیقـــات بـــازار ایپســـو    . کننــدگان اســـت  تأثیرات مختلف مسئولیت اجتماعی بر مصــرف 

کننـدگان کشـورهاي اروپـایی انجـام داد، بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت          نفـــر از مصـرف  4000تحقیقــی کــه در میــان  

از . ]4[دهنــد ها در راستاي مسئولیت اجتمــاعی اهمیــت مــی   ها و اقدامات آندرصد از این افراد به تعهدات شرکت86که

کنـد کـه موجـب ارزیـابی و     اجتمـاعی تصـویر مطلـوبی در ذهـن مشتریان خلق میرو، توجـه و اهمیـت بـه مسـئولیت این

شوراي کسبوکار جهانی بهمنظور توسعۀ پایدار بر این بـاور اســت   ].2[شـود نگرش مثبت مشتریان نسـبت بـه شـرکت مـی

هـاي  ت بـه تصویر و توانـایی کننـده نسـبهاي مسئولیت اجتماعی، مزایایی همچون بهبود و توسعۀ ارزیابی مصـرفکـه طرح

-و مدیریت تصویر برند شرکت بهعنـوان یکـی از فعالیـت   ]6[آوردشرکت و تقویت در شناسایی نـام تجـاري بـه ارمغـان مـی

رو، مدیریت رفتارهاي مسئولیت اجتماعی براي از این. شودهاي امروزي محسوب میهـاي کلیـدي اسـتراتژیک براي شرکت

با توجه به ضرورت و . ]7[کننده نسبت به برند شرکت تأثیرگـذار اسـت شود زیرا بر ادراکات مصرفمی ها مهم تلقیسازمان

امـروز پژوهش حاضر بر آن است پس از مرور ادبیـات مسـئولیت اجتمـاعی     جامعههـا در اهمیت اقدامات اجتمـاعی شـرکت

  .میـانجیگري رضـایت مشـتریان بررسـی کندهـا و اعتمـادرمشتریان ، این ارتباط را از طریق تأثیر شـرکت

هامسئولیت پذیري اجتماعی شرکت

ها مالحظات  کند که به موجب آن شرکتیم فیتعر هارابهعنوانمفهومیشرکت یاجتماع تیاروپا مسئول ونیسیکم

کنند یم تیخود به صورت داوطلبانه رعا نفعانیخود در ارتباط با ذ يتجار اتیرا در تعامالت و عمل یطیو مح یاجتماع

از توافقات  یناش يها تیو مسئول یدارند تا از حداقل الزامات قانون میتصماست که  ییمفهوم درباره سازمان ها نیا ].8[

شرکت به  یاجتماع تیتر مسئولیکل فیتعر کیدر  ].9[را مورد توجه قرار دهند یاجتماع يازهایعبور کنند تا ن یجمع

کسب و کار به دنبال همسو کردن ارزش ها و رفتارش با ارزش و رفتار  کیشود که در آن  یم فیتعر يها عنوان روش

کسب  کینفعانیشوند و ذیم دهینام نفعانیسازمان، ذ کیاقدامات  ریمختلف تحت تاث يهاگروه. مختلف خود است نفعانیذ

در شیرقبا ،یطیمح ستیز يگروه ها رینظ نفعیذ يها، گروه ها ان، دولتکنندگ نیتام ان،یو کار شامل کارکنان، مشتر

داشته  ریتواند بر آنها تأثیکسب و کار م اتیتر هستند که عملگسترده یاجتماع يها و گروه گذاران هیجوامع، سرما
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شرکت مسئول خواستار آن  کیکه  یرا که شامل چهار دسته از تعهدات اجتماع یمدل هرم کی] 11[کارول.  ]10[باشد

از . و بشردوستانه ی، اخالق)یقانون(یحقوق ،ياقتصاد يها تیمسئول:  از  تندخدمات  عبار نیاست مشخص کرده است ا

محصوالت با ارزش باال و  قیکنندگان از طرمصرف تیجلب رضا فهیشامل وظ ياقتصاد تیمسئول] 11[ کارول دگاهید

 ياست که برا ینیآفرکسب و کار و کار یبخش شامل هدف اصل نیا. گذاران استهیسرما يبرا یسود کاف جادیا نیهمچن

کنند و  شتریارزش سهام را ب دیبنگاه ها با شتر،یهر چه ب يسودآور يبرا. دارد يآورکرده و سود دیجامعه کاال و خدمات تول

و مقررات را  نیها قواناست که شرکت نیا ازمندین یقانون اییحقوق تیمسئول. داشته باشند يقو یرقابت گاهیدر بازار جا

است که کسب  یو مقررات دولت نیبخش شامل قوان نیا. کنند یخود عمل م يکه به تعهدات اقتصاد یحالکنند در  تیرعا

به  یاخالق يهاتیمسئول. کنند يرویپ یالزامات قانون نیاز ا دیبا يسودآور هابرايشرکت. باشدیآنها م تیو کار ملزم به رعا

هنجارها در  نیاگر ا یآن را دنبال کند، اشاره دارد، حت رودیم ظارکه از کسب و کار انت یاخالق يانواع رفتارها و هنجارها

-هاانتظارمیاز شرکت. کندهارامشخصمیاز شرکت نفعانیبخش از هرم، انتظار ذ نیا. قانون به طورمدون وجود نداشته باشد

و مقررات نوشته  نیاز آنچه در قوان شهابیانتظار دارند که شرکت نفعانیامروزه، ذ. کنندعمل  یاخالق هايتا با روش رود

شود که یباعث م رود، یها و انتظار م که از شرکت یاخالق اجاتیاحت نیبنابرا. ندیعمل و رفتار نما یشده، به مباحث اخالق

. ستبهبود جامعه ا يبرا یرمالیو غ یمال يبشردوستانه شامل کمک ها تیمسئول. ردیقرار گ یقانون هیدر هرم ، باالتر از ال

 نهیشیبر اساس پ. شهروند خوب است کیشرکت مانند  دهدیاز شرکت است که نشان م هاییتیبخش شامل فعال نیا

نسبت به  يشتریب تیو اهم تیها از اولو اغلب شرکت يبرا ت،یچند نوع مسئول  نیکه ا رسدیبه نظر م یمنطق اتیادب

.برخوردار باشند هاتیصورت مسئول

  مشترياعتماد 

اعتماد حالتی روانشناختی است که طرفین معامله نسبت به تـداوم رابطـۀ تجـاري خـود و یـا در رسیدن به هدفی 

هایی را کنند، بدان معناست که وعدهوقتی افراد در یک معامله به یکدیگر اعتمـاد می. دارند که از پیش تعیین شده است

اعتماد بهصورت منطقی و تجربی بهعنـوان متغیـر مهم و . ]12[اند، در طول رابطۀ تجاري خود حفظ خواهند کرد که داده

نیاز براي خلق و حفظ روابط بلندمدت و بهعنوان نوعی پیش] 13[حیاتی ارتباطات در ادبیات بازاریابی فرض شده اسـت 

کننـده است که همچنین بهعنوان نوعی باور و اعتمادبهنفس مصـرف].2[است  کنندگان و شرکت شناسایی شدهبین مصرف

هاي اعتماد مشتریان تحت تأثیر ارزش. ]14[شـود ها و عالیقش به او خدمترسانی مـیمدت بهمنظور خواستهدر طوالنی

منظـور منـافع جامعـه، هاي مسئولیت اجتمـاعی و اقـداماتی بـهواسطۀ طرحگیـرد و بهموجود در شرکت قرار می

شود که براي افزایش اعتماد نسبت به سازمان مفید است و هاي شرکت و ارزش شرکت فراهم میاطالعـاتی دربـارة ویژگی

گیري استراتژیک شـرکت،اعتماد همۀ ذینفعان از جمله پذیري در فرایندهاي تصمیمبا ورود اصول اخالقی و مسئولیت

.]2[یابد مشتریان افزایش می

  رضایت مشتري

 یاز شرکت خواهند داشت و شاخص ،در طول زمان انیاست که مشتر یاز تجارب یتجمع یابیارز کی،يمشتر تیرضا

 یکیبه  ،يمشتر تیاز رضا ییبه سطح باال یابیدست ،بیترت نیبه ا .ها شرکت ندهیحال و آ ،است از عملکرد گذشته یاساس

-یراهبرد شرکت ها محسوب م نییمهم جهت تع یشده است و به عنوان منبع لیاهداف شرکت ها تبد نیتر ياز ضرور

 سهیدر فرد دانست که حاصل از مقا يو ناخرسند ياحساس خرسند جادیتوان برابر با ا یم نیرا همچن تیرضا. ]15[گردد
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اگرچه تا اواخر قرن  . ]16[دانست يبا انتظارات و ،خدمت کیایمحصول  کیعملکرد درك شده حاصل از مصرف  انیم يو

 نیب يدر استانداردها یاز عناصر اصل یکی،يمشتر تیرضا شیاما امروزه پا ،داشت يجنبه شعار يمشتر تیضار ستمیب

از مسائل  یکی،و سنجش مداوم آن شیو ضرورت پا انیمشتر تیگردد رضایمحسوب م ،9001 زویا تیفیک تیریمد یالملل

  .]17[رودیبه شمار م ياقتصاد يقابل توجه و سازمانها و بنگاهها

  پیشینه تجربی

مسـئولیت اجتماعی سازمانی موجب ترویج ایـن فکــر مــی گــردد کــه      ) 2001(طبق نظـر مـک ویلیـامز و سـیگل 

به بررسی ارتباط بـین افشـاي مسـئولیت اجتمـاعی و     2012بایونـد و همکـارانش در سال  . شرکت منطقی و درستکار است

شـرکت لیبــی و   40با بررسی گزارشات سـاالنه  . ]18[نی در کشـــورهاي درحـــال توســـعه پرداختندشـــهرت ســـازما

آوري شـده از مـدیران و کارکنـان بـدین نتیجـه دسـت یافتنـد کــه ســطح بــاالي افشــاي مســئولیت      پرسشنامه جمع

 400لنگـــوین بـــا بررســـی      2011در ســال .]19[اجتماعی با شهرت شـرکت از دیـدگاه سـهامداران ارتبـاط قوي دارد

ســهامدار شرکت در تایلند بیان داشـته کـه برنامـه هـاي مسـئو لیـت اجتماعی سازمانی یک تاثیر متوسـط رو بـه پـایین    

با بررسی رابطه بین شهرت شرکتی و مسـئولیت ) 2011(نـدا ویتزیـک . ]20[بـر تصـور ذهنی و شهرت شرکت داشته است

ـاعی سازمان هاي بزرگ کروواسی بیـان نمـود کـه مسـئو لیـت اجتمـاعی سـازمانی اگرچـه از دیـد مـدیران اجرایـی       اجتم

هلــن بــراند، مــانی و پاولیــن در     . ]21[شرکت کم اهمیت اسـت ولـی در نـزد مشـتریان بیشـترین اهمیـت را داراســت 

وستانه تایید کردند و نشان دادند که یک شرکت بـراي رسـیدن   دیدگاه گادفري  را در مورد فعالیت هاي بشرد 2012سـال ،

به عنوان مثال، براي پایدار بودن فعالیـت  (به شهرت به عنوان یک شرکت مسئول، بایـد درکـی از رفتـار خـوب داشته باشد 

ضــروري  )معــه ماننـد صداقت، قابل اعتماد بودن، و حمایـت از جا (هـاي کسب و کار، شفاف بودن و داشـتن نیـات خـوب 

بـه بررسی رابطـه مســئولیت اجتمــاعی ســازمانی وشــهرت بــه       1391فاطمه فغانی و علـی نصراصـفهانی در سـال. است

اصــغر  . صورت موردي در شرکت ایران خودرو پرداختند که نتیجه حاصله نشان دهنـده ارتبــاط معنــادار بــین آنهاســت     

ی ارتبـاط فرهنگ سازمانی و مسـئولیت اجتمـاعی سـازمانی بـه صــورت      بـه بررسـ1388مشبکی و وهاب خلیلی در سـال 

از یافتـه هـاي ایـن تحقیق می توان به این نتیجه رسـید کــه بــین مولفــه هــاي     . موردي در وزارت نیـرو پرداختـه انـد

کــه مــدل ذهنــی    فرهنـگ سـازمان و مسـئولیت پـذیري اجتمـاعی سـازمان همبستگی مثبت و بـاالیی وجـود دارد و این  

با توجـه بـه پیشـینۀ تجربـی و     .]22[کارکنان، اصـلی تـرین مولفـه مـوثر بـر مسـئولیت پـذیري اجتماعی سازمان می باشد

هاي پژوهش شود و فرضیهعنـوان مدل مفهومی پژوهش ترسیم میبه1ساخته در شکل نظري پژوهش، مدل مفهومی محقق

  :شوندصورت زیر مطرح میبه

  .مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان تأثیر مثبت و معنادار دارد-1 فرضیۀ

  .مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت و معنادار دارد-2فرضیۀ

.رضایت مشتریان بر اعتماد تأثیر مثبت و معنادار دارد-3فرضیۀ 

با میانجیگري  کنندهدر این تحقیق تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی بـر اعتمـاد مصرف

  .موردبررسیقرارگرفتهاست1مطابقشکلرضایت
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مدل مفهومی پژوهش -1شکل

  روششناسیتحقیق

-روشهایگردآوریداده. میدانیاستپژوهشحاضرازنوعهدف،کاربردیوازلحاظروش،پیمایشیازشاخۀ

برایتجزیهوتحلیلداده. ایبرایبررسیادبیاتومبانینظریپژوهشاستآوریدادهوروشکتابخانههاواطالعاتشاملروشمیدانیجمع

. ستفادهشدهاسـتا SMART-PLSوSPSSهـاازابـزار

. معناداریآناستفادهشدهاستازآزمـونمعـادالتسـاختاریبـرایسـنجشارتبـاطبـینمتغیرهـا،مناسببودنمدلمفهومیو

. اسـتفادهشـدهاسـتTکردنسطحمعناداریوروابطبینمتغیرهاازآزمونهـاومشخصبرایپاسخگـوییبـهفرضـیه

  و2-   متغیراصلیپژوهشدربازهدومشخصشدکـهچـولگیوکشـیدگیSPSSافزارهاازطریقنرمهمچنـینبرایسنجشنرمالبودنداده

 مسئولیتاجتماعی(بخشدواستانداردپژوهشحاضرشاملهپرسشنام.هـایپژوهشاستهقرارگرفتندکهبیـانکننـدةتوزیـعنرمـالداد2+

. بـهصـورتخالصـهبیـانشـدهاسـت1 استکهدرجدول)اعتمادمشتریانو 

-واردکردنکلسؤال. سؤاالستکهنمرهگذاریآنبراساسمقیاسلیکرتانجامشدهاست22ایـنپرسشنامهشامل

- هایپرسشنمـرةکـلهرمقیاسبرابربامیانگینمجموعنمره. انجامگرفتهاستSPSSهاوامتیازدهیهریک،درنرمافزار

) تحلیلعاملی(منظـوربررسـیرواییپرسشنامه،ازدونوعرواییمحتواوسازهبـه. هایآنمقیـاساسـت

. ها،رواییمحتواتأییدشداستفادهشدکهبهوسیلۀمشـورتبااساتیدمجربوبررسیسؤاالتوابعادبهوسیلۀآن

. سیشدهاستبررSPSSهمچنـینروایـیسازهنیزازطریقنرمافزار

هـاازطریـقنرمبرایسـنجشنرمـالبـودنداده). 1 جدول(محاسبهشدهاستSPSSرسنجشپایاییپرسشـنامهبـاروشآلفـایکرونباخد

-توزیعنرمالدادههکنندقرارگرفتندکهبیان 2+ و2-   متغیراصلیپژوهشدربـازهدومشخصشدکهچولگیوکشیدگیSPSSفزارا

  .هایپژوهشاست

منبعووضعیتپایاییمتغیروابعادپژوهشو  -1جدول 

  

جامعه حمایت از

حمایت از محیط

مشتري محور

کارکنان محور

مسئولیت 

اجتماعی

اعتماد

رضایت
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  آلفاي کرونباخ  هامتغیر

ی
جتماع

ت ا
سئولی

م
    77/0  اقدامات حمایت از جامعه  

  

79/0  

  87/0  اقدامات حمایت از محیط زیست

  75/0  مشتري محور

  78/0  کارکنان محور

  84/0  اعتماد

  80/0  رضایت

هاي استان اردبیل جامعه آماري پژوهش مشتریان هتل

گیریبراساسجامعۀنامحدود،ازروشمحاسبۀحجمنمونهدرحالتنامحدودبودنجامعهاستفادهشدودرنهایتتعدادنمونۀانجامنمونه.است

. نفـرپیشنهادشد 384 موردنیاز

-برایتوزیعپرسشنامهبهتعدادنمونـۀمـدنظـر،بـااسـتفادهازروشنمونـهگیـریتصادفیبهافرادیکهدردسترسبوده

  .اند،پرسشنامهدادهشـد

  پژوهشیهایافته

و متغیراصلیپژوهش،یعنیمسـئولیتاجتماعیشرکت،دو آزمونمدلمفهومیضروریاستبهوضعیتقبالز

) one-sample-T-test(بدینمنظورازآزمونمیانگینیـکجامعـۀآمـاري. اعتمادمشتریانپرداختهشود

. بـرایبررسیمناسببودنیانبودنوضعیتمتغیرهایموجوددرمدلتحقیقاستفادهشـدهاسـت

  بـهعنـوانمیـانگینوکلیـۀاعـدادکوچکتریامساوي3 گزینـهایاسـت،عـددبـاتوجهبهاینکهمقیاسسؤاالتپـنج

) sig(مقدارمعناداريTبااستفادهازآزمون. شوندبـهعنـوانوضـعیتنامناسـبانتخـابمی3  مناسبوکلیۀاعدادبزرگتـراز3

 >Sigچنانچه 05/0محاسبهشدهاستکهپـسازمقایسـهبـامقدار

. شودمتوسـطنیسـتوفرضیۀپژوهشپذیرفتهمیباشد،آنگاهوضعیتمتغیـرمربوطـهدرحـد0/05

 - 96/1 کوچکتـرازTاگرمقدارآمارة. توجهمیشودTبرایتعیینمطلوبیانامطلوببودنوضعیتمتغیرنیزبهآمارة

.وضعیتمتغیرهابررسـیشـدهاست2درجدول. باشد،وضعیتمتغیرمناسباست+ 96/1باشـد،وضـعیتمتغیـرنامناسـبواگـربزرگتراز

  ژوهشوضعیتمتغیرهایاصلیپ -2جدول 

مقدار میانگین   متغیر

  محاسبه شده

  نتیجهTمقدار آماره   مقدار معناداري

و مطلوب+ 96/1بزرگتر از   244/68  000/0  698/1  مسئولیت اجتماعی

  ومطلوب+ 96/1 بزرگتراز  477/55  000/0  345/2  اعتماد
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  و مطلوب+ 96/1بزرگتر از   461/49  000/0  146/2  رضایت

. هایپژوهشیبهبررسیبرازشکلیمـدلمفهومیپرداختهشدهاستآزمونفرضیهپیشازبرازشجزئیمدلیاهمان

- وسیلۀدادهدهندتاحدیمدلمفهومیادعاشدهبهشوندکهنشانمیهایبرازشیارائهمیبااجرایآزمونمدلدرنرمافزار،شاخص

- شاخصایازشوند،درمدلسازي،دستههایمرسومآماریکهبایکآمارهتأییدویاردمیبـرخالفآزمون. شـودهایتجربیبرازشمـی

  .آوردهشدهاست3هایبرازشبرایمدلمفهومیپژوهشدرجدولوضعیتشاخص. شوندهامعرفیمی

  وضعیتشاخصهایبرازشمدلمفهومیپژوهش -3جدول

  برازش قابل قبول  مدل  نام شاخص

R Square
75/0V1=  

  30/0بیشتر از 
36/0V2=

AVE  

63/0V1=  

  =70/0V2  50/0بیشتر از 

50/0V3=  

Composite Reliability  

87/0V1=  

  =90/0V2  70/0بیشتر از 

79/0V3=  

V1 :اعتماد مشتريV2 :رضایت مشتريV3 :مسئولیت اجتماعی  

. هایبرازشمـدلوضـعیتمناسـبیدارندشاخصهمشخصاست،هم 3 همانطورکهدرجدول

. استفادهشدهاستSPSSنرمافزارومحاسـبۀپایـاییوروایـیسازهاز)میانگینسؤاالتمـرتبط(برایامتیازدهیسؤالهاوایجادابعاد

-نمیSPSSشود،متغیربررسیمیدوبهدلیالینکهدرپژوهشحاضرروابطبین

-SMARTتواندابزارکاملیبـرایسـنجشمـدلباشـد،بنـابراینازنـرمافـزار PLSاستفادهشدهاست.  

. دهدنشانمی) T-value(مدلتحقیقرادرحالتمعنـاداریضرایبPLSافزارنرمخروجی

- آزمونمیTومعادالتساختاریرابااستفادهازآمارة)بارهایعاملی(معادالتاندازهگیرياینمدلدرواقعتمام

-درصدمی95 درحالتمعناداریدرسطحاطمینان. دهدکندومعنـاداریمسـیرهارادرمـدلنشـانمی

+ 96/1بـزرگتـرازTدرصـورتیکـهمقـدار. گیریکرددرخصـوصمعناداریضرایبمسیرهاتصمیمTتوانبراسـاسمقـدار

  .صورتمعنادارنیستباشد،آنمسیرمعناداراستودرغیراین -96/1ویـاکوچکتراز

ــدو ــانمی 2لهمچنانکهاطالعاتجـــــــــــ ــد،باتوجهبهمقادیرآمارةنیزنشـــــــــــ ــیTدهـــــــــــ -مـــــــــــ

ـــینبیانکردکهمیانمسئولیتاجتماعیواعتمادمشتریانرابطۀمعناداریوجودنداردزیرامقدار ـــبهTتـوانچنـ ـــینمحاسـ  -96/1شـدهبـ
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ــراردارد+ 96/1و ــطحمعناداريبنابراین،رابطۀمیانآنهادر. قــ ــت95  ســ ـــاداریفرضیهمدلدرجدول. درصدمعنادارنیســ  4معنــ

  .نشاندادهشدهاست

  معناداریفرضیهمدل -4جدول

  

ها ادعا شده بود که مسئولیت در یکـی از فرضیه، ضرایب مسیرها در مدل پژوهش در حالت استاندارد با توجه به نتایج 

شود، زیرا ضریب تأثیرگذاري مسئولیت اجتماعی این فرضیه تأیید می. اجتماعی شرکت بر رضایت مشتریان اثر مثبت دارد

فرضـیۀ دیگـر پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار . است+ 96/1و بزرگتر از   74/3درصد و معناداري این رابطه  4/60بر رضایت 

پذیرفته  78/0و معناداري  6/12 دلیـل ضریب تأثیرگذاريمسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد است که این فرضیه بـه

پژوهش که به اثر مثبت و معناداري رضایت مشتري بـر در نهایت، آخرین فرضیۀ . است+ 96/1و  - 96/1بین شود که نمی

پذیرفتـه شـده است  18/7و معنـاداري   7/78دلیل مقدار ضریب تأثیرگـذاري  این فرضیه به. اعتمـاد آن اشـاره شده است

.است+96/1که بیشتر از  

تغییرات متغیر وابسته تحت  دهد که چه مقدار ازییا ضریب تعیین نشان مR2. را نیز نشان می دهدR2، مدلهمچنین 

 36 دهدنشان میR2=36/0. تتأثیر متغیر مستقل مربوطه بوده و باقی تغییرات متغیر وابسته مربوط به سایر عوامل اس

درصدازتغییراترضـایتمشـتریانتحـتتـأثیرطـرحهـایمسئولیتاجتماعیشرکت

درصـد از تغییـرات اعتمـاد مشـتري 75دهدنشان میR2=75/0.تهااستوباقیآنیامربوطبهسایرعواملیادرنتیجهخطـایمـدالس

ها و رضایت مشتریان است و باقی آن یا مربوط به سایر عوامـل یـا در تحـت تـأثیر طـرحهـاي مسئولیت اجتماعی شرکت

  .نتیجه خطاي مدل است

  هانتیجه گیري و پیشنهاد

مسـئولیت اجتمـاعی بـر نگـرش مشتریان نسبت به ها در طـرحهـاي هتلکند که فعالیت نتایج پژوهش بیان می

ها اثـرگـذار گیري رضایت و اعتماد آنو تقویت نام تجاري اثـر دارد کـه در نهایـت بـر شکل هتلهاي تصویر و توانایی

در ایـن پـژوهش انتظـار میرفت که مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتریان بهصورت مستقیم اثر مثبت و . اسـت

نتایج این پژوهش . اسـت] 2[معناداري داشته باشد که نتایج مبنی بر رد این فرضیه و برخالف مطالعات مارتینز و باسـکو

بنابراین، رضایت . مبنی بر تأثیر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی بر اعتماد مشتریان با میانجیگري عامل رضایت است

شـود بـا رعایـت ها پیشنهاد مـیهتلبنابراین، به مدیران این . تمشتریان پیششرط الزم براي شکلگیري اعتمـاد اسـ

هـاي مسـئولیت اجتمـاعی بـهصـورت مشارکت در دستگیري از موازین اخالقی و اهمیت قائل شـدن در راسـتاي فعالیـت

  نتیجهT  ضریب مسیر  رابطه مدل مفهومی  فرضیه

  رد  78/0  12/0  مسئولیت اجتماعی      اعتماد  1

  تایید  74/3  /.60  مسئولیت اجتماعی      رضایت  

  تایید  18/7  78/0  رضایت      اعتماد  
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نگاه اقتصادي شوند و مسـبب افـزایش اعتمـاد مشتریان و سودآوري بیشتر ب... مستمندان، تأسـیس پرورشـگاه، درمانگـاه و

عنـوان یکـی از محور بـهمنظور اقدامات مشتريبه. چون مشارکت و همدردي در اعتقادات دینـی و سنت ما ریشه دارد

هـایی در راستاي حقوق مشتریان و شود کـه بـا تـدوین سیاسـتپیشنهاد می هاهتلابعـاد مسئولیت اجتماعی، به مدیران 

آورد و در راستاي ، مشـتریان را جزء ذینفعان سازمان بهشمار میهتلا در نظر آنها ایجاد کنند که اشاعۀ آن، این دیدگاه ر

کند که مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتریان نیز اثر مثبت و در نهایت، نتایح بیان می.داردمنافع آنها گام بـرمـی

منظور اقدامات ها بهبنـابراین، مـدیران شرکت. مطابقـت دارد]23[ معناداري، دارد که با نتایج مطالعات لو و بهارتاچاریا

عنوان یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی که در این پژوهش بررسی شد، باید با رعایت حقوق محور خود که بهکارکنان

ه فقط در پـی ها، کارکنان خود را از این اهداف مطلع سازند ککارمندان و سالمت و ایمنی کار و توانمنـدسـاختن آن

نگرند، که همین امر افزایش عنوان مشتریان داخلی سازمان میتوسـعه و بهبـود منـافع سـازمان نیستند بلکه به آنها به

در نهایت، به مدیران . کنندرضایتشـان را به همراه دارد و بدون شک کارکنان راضی، مشتري راضی را نیز تضمین می

- خـش بازاریـابی، میـدان را در اختیـار مدیران بازاریابی قرار دهند تا ضمن سـرمایهشود که با گسـترش بپیشنهاد می

ها، مخاطبان را از گذاري صحیح براي تبلیغات اینگونه فعالیتهـاي مسـئولیت اجتمـاعی، بـا سرمایهگـذاري روي فعالیـت

  .پذیرندمنزلۀ اقدامات صادقانه نمیها را بهفعالیتاهداف خیرخواهانۀ سازمان آگاه سازند، زیرا مشتریان کورکورانه این 
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