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چکیده 
مسئولیت اجتماعی شرکتها یکی از موضوعهای حساس و عنصری مهم و حیاتی در ارتباطات
میان شرکتها و ذینفعان آنها در سالهای اخیر بوده است .مصرفکنندگان در سطح جامعه نسبت
به گذشته آگاهی بیشتری در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتها پیدا کردهاند و درخصوص فعالیتها و
برنامههای مرتبط با آن ،توجه و حساسیت بیشتری دارند .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت
اجتماعی شرکت بر ادراک و ترجیح برند توسط مصرفکنندگان در شهر شیراز انجام شد .گردآوری
دادهها از طریق توزیع  220پرسشنامه در میان مشتریان «بانک ملت» و با روش نمونهگیری خوشهای
صورت گرفت و دادههای مربوط به نوع ادراک مشتریان از برند و مسئولیت اجتماعی «بانک ملت»
جمعآوری شد .بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و با کمک نرمافزار
لیزرال صورت گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد ،مسئولیت اجتماعی «بانک ملت» بر کیفیت
ادراکشده ،ارزش برند ،اعتماد به برند و ترجیح برند «بانک ملت» تأثیرگذار است؛ همچنین کیفیت
ادراکشده و ارزش برند «بانک ملت» بهواسطه اعتماد به برند بر ترجیح برند «بانک ملت» تأثیر
میگذارد.
:ارزشبرند؛اعتمادبهبرند؛ترجیحبرند؛کیفیتادراکشدده؛مسدئولیت

کلیدواژهها
اجتماعی .

تاریخ دریافت مقاله ،1394/03/05 :تاریخ پذیرش مقاله.1394/10/19 :
* دانشیار ،دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول).
E-mail: aabbasi@shirazu.ac.ir

** کارشناس ارشد ،دانشگاه شیراز.
*** دانشجوی دکتری ،دانشگاه شیراز.

32

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 24زمستان 1394

.1مقدمه 

امروزه بـا تغییـرات جهــانی ،جوامــع توجــه بیشـتری بـه رویکردهـای محیطـی نشـان
میدهند .بیشتر شرکتهـا بـهدلیـل فشـارهای محیطـی وارده از سوی جامعه ،مشتاق هسـتند
تا از نظر اجتمـاعی ،بیشـتر مسـئول بـوده و کمتـر بـرای محیط ،مضر باشند؛ بهعبـارتدیگـر
محیط به کانون توجه مصرفکنندگان مبدل شده است و بسیاری از شرکتها بهدنبال اسـتفاده
از این فرصت برای کسب مزیـت رقــابتی هســتند (رضـایی کلیـدبری و همکـاران)2013 ،؛
بنابراین سازمانها باید به مخاطبان گستردهای همچون ذینفعان خود پاسخگو باشـند .وظیفـه
سازمانها محدود به بیشینهسازی سود و بازده اقتصادی نیست؛ بلکه تمام جنبههای محیطـی و
خدمات اجتماعی را شامل میشود (آراس و کراوسر .)2008 ،مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی
در دهه اخیر به پـاردایم غالـب و مسلط حوزه اداره شرکتها تبدیل شده است و سـازمانهـا و
شرکتهای بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر محیط اجتماعی را جزئی از راهبرد شرکتی
خود میبینند .مسئولیت اجتماعی مجموعهای از فعالیتهای مربوط به اندازهگیـری و پـردازش
عملکرد سازمانهای تجاری و نقش آنها در نگهـداری و محافظـت از محـیطزیسـت و ارائـه
خدمات متفاوت به جوامع محلی خود بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و گزارش ایـن نتـایج بـه
جامعه است؛ بهگونهای که جامعه قادر به ارزیابی عملکرد اجتماعی آن سازمان باشـد (راهالـه و
شاریاری.)2008 ،
چومویالیلوک و باچر ( ،)2010مسئولیت اجتماعی شرکتی را مجموعهای از عوامل میدانند
که بر برندسازی تأثیرگذار است .برندسازی موفق نیازمند درگیری مشتری یا مصـرفکننـده بـا
عناصر ملموس و غیرملموس برند بهصورت یکسان است و فعالیتهـای مـرتبط بـا مسـئولیت
اجتماعی میتوانند منابع راهبردی مولد این عناصر ملموس و غیرملموس و همچنـین افـزایش
اعتبار و شهرت سازمانی باشند (باتاچاریا .)2010 ،امروزه تلفیق برنامههای مسئولیت اجتماعی با
ساختار ارزش برند به یکی از راهبردهای مهم بسیاری از کسبوکارها تبدیل شده است (سینگ
و همکاران .)2008 ،شرکتها بهصورت فزاینده برای ایجاد انسجام بین برنامههـای مسـئولیت
اجتماعی و راهبردهای کسبوکاری خود تالش میکنند تا بدین وسیله بتواننـد از مزیـتهـای
حاصل از برندسازی برخوردار شوند (هافلر و کلر.)2002 ،
اخیراً در مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و نتایج بازاریابی
پرداخته شده اما کمتر به ارتباط فعالیتهای مسئولیت اجتماعی و ساختار برند توجه شده اسـت؛
ازاینرو پژوهش حاضر میکوشد شکاف پژوهشی موجـود را تـا حـدودی پـر کنـد .بانـکهـا و
ارائهدهندههای خدمات مالی عمومی حساسترین سازمانهـا درخصـوص مسـئولیت اجتمـاعی
هستند؛ زیرا ویژگی برجسته صنعت بانکداری ،مشروطبودن این صنعت به بخشهای پیچیدهتر
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و متمایز دولتی و عمومی در مقایسه با سایر صنایع و بخشهای اقتصـادی اسـت .یـک بانـک
دارای الزام اجتماعی و حقوقی است تا بتواند پاسخگوی سایر بخشهای اقتصاد و اجتماع باشد؛
همچنین صنعت بانکداری نقطه اتکای توسعه اجتمـاعی و اقتصـادی هـر جامعـهای محسـو
میشود .این پژوهش بهدنبال بررسی این سؤال است که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت نقشـی
در ادراکها و ترجیح برند از سوی مصرفکنندگان دارد؟ بهعبارتدیگر ،این پژوهش بـهدنبـال
بررسی این موضوع است که برداشت مصرفکنندگان از میزان پایبندی و اجـرای برنامـههـای
مرتبط با مسئولیت اجتماعی توسط شرکتها و سازمانها بر ادراک آنهـا از کیفیـت کاالهـا و
خدمات دریافتی ،ارزش ویژه برند و نهایتاً اعتماد به برند و ترجیح آن نسبت به سایر برندها ،چه
تأثیری میگذارد .در این راستا حوزه خدمات و صنعت بانکداری (بـهدلیـل گسـترش روزافـزون
بخش خدمات و بهطور خاص خدمات مالی و بانکی و رقابت شدید میان کسبوکارهای مرتبط
با این حوزه) برای انجام پژوهش برگزیده شد.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

هاپکینز ( ،)2007مسئولیت اجتماعی شرکتی را از منظر ذینفعان« ،رفتار و تعامل با
ذینفعان بهصورت اخالقی و یا به شیوه مسئوالنه» تعریف میکند .از نظر او اخالقی و
مسئوالنهبودن رفتار ،شیوهای قابلقبول از رفتار با ذینفعان در جوامع متمدن تلقی میشود.
هاپکینز ( )2007مفهوم اجتماعی در این تعریف را مسئولیت اقتصادی و محیطی در نظر
میگیرد و ذینفعان را به دو بخش داخل سازمانی و خارج سازمانی طبقهبندی میکند .به
اعتقاد وی ،هدف گستردهتر و عمومیتر مسئولیت اجتماعی ،ایجاد استانداردهای باالتر برای
زندگی و درعینحال حفظ سودآوری شرکت برای افراد داخل و خارج از آن ،است؛
بهعبارتدیگر مسئولیت اجتماعی با متغیرهایی چون مسئولیتهای اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و
انساندوستانه سازمانی در ارتباط است (جزنی و همکاران.)2015 ،
پلونسکی و جونز ( ،)2006بیان میکنند مسئولیت اجتماعی شرکت بخشی از راهبـرد برنـد
شرکت است و برندسازی مسئولیت اجتماعی شرکتی صریحاً بهمعنای آن اسـت کـه مسـئولیت
اجتماعی شرکت بخش مرکزی برند است و فعالیتهای مربوطه برند را منتقـل مـیکنـد .لـو و
باتاچاریا ( )2006معتقدند که مسئولیت اجتماعی شرکت با رضایت مشتری و توفیق مالی ارتباط
تنگاتنگی دارد .چومویالیلوک و باچر ( )2010با مطالعه روی مشتریان صنعت بانکـداری کشـور
تایلند به این نتیجه رسیدند که برنامههای مرتبط با مسئولیت اجتماعی منجر به افزایش ترجیح
و انتخا برند نزد مشتریان و مصرفکنندگان میشود .ترجیح برند بـهطـور گسـتردهای بـرای
ارزیابی اثرات ارزش ویژه برند کاربرد دارد و نشاندهنده تمایل به انتخـا و خریـد یـک برنـد

34

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 24زمستان 1394

است (یو و همکاران .)2000 ،سن و باتاچاریا ( )2001معتقدند ،به مثابه اثرات احتمالی مسئولیت
اجتماعی بر ارزیابی محصول و تمایالت خرید مشتری ،میان فعالیتهای مـرتبط بـا مسـئولیت
اجتماعی و ارزیابیهای مصرفکنندگان در مورد شرکت نیز رابطهای مثبت وجود دارد .یکـی از
مزایایی که مصرفکننده از طریق فرایندهای مبادله با شرکتها میتواند بـهدسـت آورد نـوعی
احساس خوشایندی در مورد خویش برای مشارکت در فعالیتهای انساندوستانه است .احساس
خوشایند مفیدبودن برای دیگران ،نوعی مزیت احساسی برای مصرفکننده است کـه از طریـق
عمل خرید بهوجود میآید .در متون ارتباطات مصـرفی ،یکـی از دالیـل اصـلی توجیـهپـذیری
اهمیت دادن به مشارکت در مسئولیت اجتماعی از احساس خوشـایند سـودمندی و مفیـدبـودن
برای دیگران ،در نزد مصرفکنندگان ،نشأت میگیرد (باتاچاریا و سن.)2004 ،
.توسعهفرضیههاوالگویمفهومی 

3

دو نوع دستهبندی رایج در خصوص مسئولیت اجتماعی وجود دارد .در دستهبندی نـوع اول
مسئولیت اجتماعی شرکت را دربرگیرنده انتظارات اقتصـادی ،قـانونی ،اخالقـی و نـوع دوسـتی
جامعه از شرکت و یا سازمان میدانند و در دستهبندی نوع دوم سه بُعـد محیطـی ،اجتمـاعی و
ذینفعان مدنظر پژوهشگران است (پدرسـن .)2010 ،در ایـن پـژوهش دسـتهبنـدی نـوع دوم
بررسی شده است؛ ازاینرو فرضیه اول پژوهش به شرح زیر تدوین میشود:
فرضیه اول :از نگاه استفادهکنندگان خدمات «بانـک ملـت» ،مسـئولیت اجتمـاعی شـرکتی در
«بانک ملت» مشتمل بر سه بُعد اجتماعی ،محیطی و ذینفعان است.
مطالعات برخی از پژوهشگران نشان میدهد که مشتریان محصوالت شرکتهایی را که بر
روی مسئولیت اجتماعی سرمایهگذاری میکنند .برای خریـد تـرجیح مـیدهنـد (بـرای مثـال:
باتاچاریا و سن )2004 ،و زمانی که شرکتها به مسائل اجتماعی موردعالقه مصـرفکننـدگان
پایبندی و توجه بیشتری نشان میدهند ترجیحات خرید مشتریان آنها شدت و قدرت بیشتری
پیدا میکند (موهر و ویب .)2005 ،آگاهی ذینفعان از فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی
شرکت بهطور مثبت بـهواسـطه خریـد محصـوالت شـرکت ،پاسـخ داده مـیشـود؛ همچنـین
فعالیتهای استخدامی و رفتارهای سرمایهگذاری شرکت نیز مطلو تلقـی مـیشـوند (سـن و
همکاران .)2006 ،با توجه به نقش مسئولیت اجتماعی در ترجیح برند شـرکتهـا ،فرضـیه دوم
پژوهش بهصورت زیر ارائه میشود:
فرضیه دوم :مسئولیت اجتماعی «بانک ملت» بر ترجیح برند «بانک ملت» اثر مثبت میگذارد.
اعتماد به برند تأثیر مستقیم و مثبت بر وفاداری خرید و وفـاداری ارتبـاطی (نگرشـی) دارد.
اعتماد بهعنوان یک عامل میانجی بین ارزش و وفاداری قرار میگیرد .این رابطه به این دلیـل

تأثیر مسئولیت اجتماعي شرکت بر اعتماد به برند ...

35

ایجاد میشود تا وقتی مصرفکنندگان خدمت یا محصول مناسبی را دریافت مـیکننـد ،ادراک
آنها به این صورت است که یک خدمت یا محصول با ارزش باال را دریافت کردهاند .این مهم
منجر به شروع یک اعتماد به خدمت یا محصول میشود؛ بنابراین ارزش ادراکشده منجـر بـه
اعتماد باالتر و سپس وفاداری مشتری میشود .بهطورکلی سـه عامـل اعتمـاد ،رضـایتمندی و
ارزش برند از عناصر اصلی وفاداری به برند معرفـی مـیشـوند (ابراهیمـی و همکـاران2013 ،؛
محمدی و خلیفه .)2015 ،بنابراین اعتماد بهعنوان یک عامل ضروری در سـاخت روابـط قـوی
برند -مصرفکننده مورد مالحظه قرار میگیرد و تـأثیرات جمعـی طـی زمـان بـر وفـاداری را
منعکس مـیکنـد (چیـو و شـن .) 2006 ،بـا توجـه بـه نقـش اعتمـاد برنـد در سـاختار ذهنـی
مصرفکننده ،فرضیههای سوم و چهارم درباره رابطه میان مسئولیت اجتماعی ،اعتماد به برند و
ترجیح برند در این پژوهش بهصورت زیر تدوین شده است:
فرضیه سوم :مسئولیت اجتماعی «بانک ملت» بر اعتماد به برند «بانک ملت» اثر مثبت
میگذارد.
فرضیه چهارم :اعتماد به برند «بانک ملت» بر ترجیح برند «بانک ملت» اثر مثبت میگذارد.
موضوع ارزش ویژه برند طی سالهای دهه  1990به یکی از موضوعهای مهم و اساسی
در مدیریت بازاریابی تبدیل شد (ابراهیمی و همکاران .)2013 ،ارزش ویژه برند را مجموعهای
از داراییها و متعلقات مرتبط با برند مانند نام و نشان که ارزش بهوجودآمده از محصول یا
خدمت را برای یک بنگاه اقتصادی و یا مشتریان بنگاه اقتصادی افزایش و یا کاهش میدهد،
تعریف میکنند (سیدجوادین و همکاران .)2010 ،طبق نظر پژوهشگران ارزش ادراکشده و
اعتماد با یکدیگر ارتباط مستقیم و مثبت دارند (هریس و گود .)2004 ،مطالعات تورس و
همکاران ( ،)2012نشان داد که مسئولیت اجتماعی در قبال ذینفعان مختلف اثر مثبتی بر
ارزش برندهای جهانی دارد و برندهای جهانی که به تعهدهای اجتماعی جوامع محلی خود
اهمیت بیشتری میدهند ،مزایای مثبتی بهواسطه ایجاد ارزش در برند خود بهدست میآورند.
برای تبیین نقش ارزش برند در رابطه میان مسئولیت اجتماعی و اعتماد به برند فرضیه پنجم
بهصورت زیر در نظر گرفته شده است:
فرضیه پنجم :ارزش برند «بانک ملت» در رابطه میان مسئولیت اجتماعی و اعتماد به برند
«بانک ملت» نقش میانجی دارد.
کیفیت ادراکشده برند یکی از عوامل تأثیرگذار مقدماتی در ارزیابی برند مبتنی بـر نگـرش
مصرفکننده است و به نظر میرسد که ترجیح برند با ادراک مصـرفکننـده از کیفیـت درهـم
تنیده شده است (لیو و سمسترز .)2010 ،فولکز و کامینز ( ،)1999معتقدنـد زمـانی کـه کیفیـت
محصول شرکت نامرغو انگاشته شود ،ارزیابی نسبت به اثربخشی مسئولیت اجتماعی شرکت
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نیز تضعیف میشود .پژوهشگران مختلف نیز نقش میـانجی ادراکـات کیفیتـی در رابطـه بـین
مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد برند را تأیید کردهاند (الی و همکاران .)2010 ،با توجه به
مباحث مطرحشده ،فرضیههای ششم و هفتم بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه ششم :کیفیت ادراکشده برند «بانک ملت» در رابطه میان مسئولیت اجتماعی و
اعتماد به برند «بانک ملت» نقش میانجی دارد.
فرضیه هفتم :کیفیت ادراکشده برند «بانک ملت» بر ارزش برند «بانک ملت» اثر مثبت
میگذارد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه و همچنین فرضیههـای تـدوینشـده ،الگـوی مفهـومی
پژوهش که اقتباسی از چارچو پیشنهادی تینگچیلیو و همکـاران ( )2014اسـت در شـکل 1
مشاهده میشود .پژوهشهای پیشین نشان میدهد که ارزش برند و اعتماد به برنـد از عوامـل
اثرگذار بر ترجیح برند هستند و نقش و جایگاه آنها در ذهن مصرفکننده بـرای تـرجیح برنـد
بسیار مهم است .ازآنجاکه رابطه میان مسئولیت اجتماعی و ارزش برنـد و اعتمـاد بـه برنـد در
الگوی تینگچیلیو و همکاران ( ،)2014بررسی نشد است؛ بنابراین عناصـر یادشـده در الگـوی
مفهومی این پژوهش اضافه شدند و بهعنوان میانجی در رابطه میان مسئولیت اجتماعی شرکت
و ترجیح برند موردبررسی قرار گرفتند.

شکل  .1چارچو مفهومی پژوهش (طرح از پژوهشگران با اقتباس از چارچو تینگچیلیو و همکاران)2014 ،

روششناسی 

.4

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع پژوهشهای توصیفی-
همبستگی است .برای بررسی روابط میان متغیرهای پژوهش از مدلسازی معادالت سـاختاری
و نرمافزار لیزرل استفاده شد .برای گردآوری دادههای میدانی پژوهش ،ابزار پرسشنامه (بسـته)
به کار رفت .قلمرو زمانی پژوهش و گردآوری دادههـای میـدانی ،نمونـه آمـاری دی و بهمـن
 1393است .جامعه آماری را مشتریان «بانک ملت» در سطح شهر شـیراز تشـکیل مـیدهنـد.
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برای انجام نمونهگیری و بهمنظور انتخا نمونهای که معرف جامعه باشـد ،روش نمونـهگیـری
خوشهای برگزیده شد؛ بدین منظور شهر شیراز به چهار خوشه (مناطق شمالی ،جنوبی و غربـی،
شرقی و حاشیه شهر تقسیمبندی شده و نمونه آماری از هر خوشه به تعداد مساوی و بهصـورت
نمونهگیری دردسترس انتخا شد .تعداد کل نمونه با لحاظ تعداد  30عدد پرسشنامه توزیعشده
ابتدایی که برای استخراج واریانس صورت گرفت در سطح اطمینان  )Z0.05( 0/95و بـا فرمـول
محاسباتی تعیین حجم نمونه از جامعه نامحدود 220 ،1نفـر بـرآورد شـد .بـهمنظـور جمـعآوری
دادههای میدانی پژوهش 75 ،پرسشنامه (مجموعاً  300پرسشـنامه) در هـر یـک از خوشـههـا
(مناطق مختلف شـهر شـیراز) توزیـع و در انتهـا  243پرسشـنامه جمـعآوری شـد .از مجمـوع
پرسشنامههای جمعآوریشده 220 ،پرسشنامه قابل اسـتفاده بـود کـه در نهایت،تحلیـلهـا بـا
استفاده از همین تعداد پرسشنامه انجام شد .پرسشنامه پژوهش بـا کمـک معیارهـای سـنجش
علمی مورداستفاده برای هر متغیر در سایر پژوهشها بهصورت اولیه و بهصـورت سـؤالهـای
بسته و طیف لیکرت هفتتایی طراحی شد؛ سپس برای بررسی روایـی بیشـتر و بـومیکـردن،
سؤالها در اختیار خبرگان قرار گرفت تا اصالح و تأیید شوند .برای محاسـبه ضـریب پایـایی از
روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برای  220پرسشنامه برابر  0/86بـهدسـت آمـد.
مقدار بهدستآمده نشان میدهد که پرسشنامه پژوهش دارای پایایی مطلوبی است .مقدار آلفای
کرونباخ و منبع معیارهای سنجش متغیرهای پژوهش و طراحی سؤالهای پرسشنامه بـه شـرح
جدول  1است.
جدول  .1آلفای کرونباخ و منبع معیارهای سنجش متغیرهای پژوهش
تعداد

آلفای

سؤالها 


کرونباخ 

بُعد محیطی

6

0/76

هولکام و همکاران)2007( ،

بُعد اجتماعی
بُعد ذینفعان

4
8

0/79
0/75

کالرکسون)1995( ،؛ هولکام و همکاران)2007( ،
کالرکسون)1995( ،؛ تورکر)2009( ،

کیفیت ادراکشده
ارزش برند

4
3

0/74
0/72

اردن و همکاران)2006( ،
هریس و گوده)2004( ،

اعتماد به برند
ترجیح برند

4
5

0/77
0/82

هریس و گوده)2004( ،
یو و همکاران)2000( ،

کل پرسشنامه

34

0/86

متغیر 
مسئولیت
اجتماعی

منبع 


(t 2 )  ( 2 ) (1 / 96) 2  (0 / 378) 2

 220
) (d 2
(0 / 05) 2

n

1.
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افتهها
دادههاوي 
.5تحلیل 

اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی برای هر خوشه بهطور خالصه در جدول 2
نشان داده شده است.
جدول  .2نتایج تجزیهوتحلیل اطالعات جمعیتشناختی بر اساس هر خوشه
متغیر 
جنسیت

سن

وضعیت تأهل

تحصیالت

مرد
زن
کمتر از  30سال
 30تا  40سال
 41تا  50سال
بیشتر از  50سال
مجرد
متأهل
زیر دیپلم
دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر

خوشه 
1

2

3

4

%24
%18
%25
%15
%38
%18
%27
%17
%7
%33
%18
%35

%28
%22
%26
%28
%12
%36
%15
%36
%31
%35
%21
%31

%22
%29
%32
%18
%19
%10
%25
%24
%31
%15
%28
%15

%26
%31
%17
%39
%31
%36
%33
%23
%31
%17
%33
%19

تعدادکل  درصدکل 
152
68
101
82
26
11
110
110
16
46
132
26

%69
%31
%46
%37
%12
%5
%50
%50
%7
%21
%60
%12

قبل از آزمون فرضیهها و الگوی پژوهش ،روایی سؤالهای پرسشنامه برای هـر متغیـر بـه
کمک آزمون تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد .با توجه به نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییـدی،
چنانچه بار عاملی به دست آمده برای هر یک از شاخصها بزرگتـر از  0/3باشـد نشـاندهنـده
روایی مناسب آنها برای سنجش متغیرهای متناظرشان است .با توجه بـه خروجـی نـرمافـزار،
بهجز سه مورد از شاخصهای مربوط بـه بُعـد ذینفعـان (اهمیـت بسـیار زیـاد بـرای رضـایت
مشتریان ،رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه اسـتخدام و جبـران خـدمات بهینـه کارمنـدان و
ممانعت از استعمال دخانیات ،شرطبندی و انجام کارهای غیراخالقی در محیط کار) و یک مورد
از شاخصهای مربوط به بُعد محیطزیست (طراحی مناسب و دوستدار محیطزیست برای مکان
و موقعیت شعب و صدمهنزدن به طبیعت و آثار تاریخی و فرهنگی) ،بار عاملی سایر شاخصهـا
بیشتر از  0/3است و روایی آنها تأیید میشـود؛ بنـابراین چهـار شـاخص یادشـده کـه روایـی
نامناسبی داشتند در آزمون نهایی الگو حذف شدند؛ همچنین نتایج مربوط به ضرایب اسـتاندارد
(ضریب مسیر) و مقدار آماره تی ( )t-valueمتغیرهای الگوی پژوهش که بـا نـرمافـزار لیـزرل
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تحلیل شد در جدول  3گردآوری شده است .با توجه به اینکه مقدار تی بهدسـتآمـده بیشـتر از
 1/96است ،معناداری مسیر احراز میشود.
جدول  .3نتایج مربوط به ضرایب استاندارد و آزمون تی متغیرهای الگوی پژوهش در محیط نرمافزار لیزرل
مسیر  متغیرمستقل 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11

بُعد محیطزیست
بُعد اجتماعی
بُعد ذینفعان
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
کیفیت ادراکشده
کیفیت ادراکشده
ارزش برند
اعتماد به برند

متغیروابسته  ضريباستاندارد 
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی
کیفیت ادراکشده
ارزش برند
اعتماد به برند
ترجیح برند
ارزش برند
اعتماد به برند
اعتماد به برند
ترجیح برند

0/68
0/77
0/54
0/38
0/43
0/29
0/69
0/80
0/65
0/29
0/81

T-value

3/63
13/81
5/59
4/84
4/50
4/12
9/80
6/08
5/83
2/97
10/42

نتیجه 
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر
معناداری مسیر

با توجه به مقدار آماره تی بهدستآمده ،مشخص میشود که تمـامی مقـادیر تـی از مقـدار
بحرانی ( )1/96بزرگتر هستند؛ بنابراین معناداری تمامی مسیرهای الگو تأیید میشود .مقـادیر
بهدستآمده برای شاخص نیکویی برازش ( ،)0/92نیکویی برازش تعدیلشده ( )0/91و بـرآورد
واریانس خطای تقریب ( )0/096و فاصله آنها با سطوح پیشـنهادی (جـدول  )4نشـاندهنـده
برازش مطلو الگو نهایی پژوهش است.
جدول  .4آمارههای نیکویی برازش الگو
شاخصها 

سطوح پیشنهادی 
ارزش واقعی 

نیکويیبرازش
)(GFI

<0/9
0/92

نیکويیبرازش
تعديلشده


)(AGFI

<0/9
0/91

برآوردواريانسخطای
تقريب)(RMSEA

>0/1
0/096

با توجه به معناداری مسیرهای اول تا سـوم الگـو ،فرضـیه اول پـژوهش تأییـد مـیشـود؛
همچنین با توجه به معناداری مسیرهای ششم و هفتم الگو ،فرضیههای دوم و سوم پـژوهش و
با توجه به معناداری مسیرهای هشتم و یازدهم الگو ،فرضیههای ششم و هفتم پـژوهش تأییـد
میشوند .معناداری مسیرهای چهارم ،پنجم ،نهم و دهم الگو نیز تأییـد فرضـیههـای چهـارم و
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پنجم پژوهش را به دنبال دارد .الگوی نهایی و تأییدشده پژوهش بـه همـراه اثرهـای مسـتقیم
متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ،در شکل  2مشاهده میشود

شکل  .2الگوی نهایی پژوهش

جهگیریوپیشنهادها 
.6نتی 

نتایج تحلیل دادههای جمعآوریشده حاکی از تأثیر مثبـت مسـئولیت اجتمـاعی بـر ادراک
مصرفکنندگان از کیفیت محصوالت و خدمات است؛ بنـابراین مصـرفکننـدهای کـه نگـرش
مثبتی درخصوص تعهدهای یک برند به محیطزیست ،جامعه و ذینفعـان داشـته باشـد ،ادراک
بیشتری از کیفیت محصوالت و خـدمات آن برنـد دارد .نتیجـه بـاال در پـژوهشهـایی ماننـد
تینگچیلیو و همکاران ( )2014نیز بهدست آمده است؛ از سوی دیگر ،مسئولیت اجتماعی برنـد
بر ارزش برند از دیدگاه مصرفکننده تأثیر مثبت دارد .رعایت تعهدهای اجتمـاعی توسـط یـک
برند باعث افزایش تأیید اجتماعی و تصویر اجتماعی برند میشود .طبـق نظـر بیـردن و نتمیـر
( )1999افزایش تأیید اجتماعی و توانایی ارائه تصویر اجتماعی مطلو بهمنزله ارزش اجتمـاعی
خو برند تلقی میشود .افزایش ارزش اجتماعی برند موجـب افـزایش ارزش کلـی برنـد نـزد
مصرفکننده میشود (سوئینی و سوتار .)2001 ،تحلیل دادههای پژوهش نشان میدهد کیفیت
ادراکشده بر ارزش برند و اعتماد به برنـد ،تـأثیر مثبـت دارد .افـزایش کیفیـت محصـوالت و
خدمات یک برند موجب افـزایش منـافع مصـرفی نـزد مصـرفکننـده مـیشـود .زمـانی کـه
مصرفکننده اقدام به خرید میکند؛ درصورتیکه منافع حاصل از کاربرد محصوالت یک برند را
بیش از بهای پرداختی آن بداند ،آن برند را باارزش میداند و درک این ارزش منجر به احساس
رضایت درونی در وی میشود؛ درنهایت این احساس رضایت درونی زمینـه اعتمـاد را بـرای او
فراهم میآورد؛ نتیجهای که در این پژوهش و پژوهشهای قبلی (هـریس و گـود )2004 ،نیـز
تأیید شد .نتایج پژوهش همچنین نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر اعتماد به برنـد تأثیرگـذار
است .مصرفکنندگانی که از فعالیتها و برنامههای مرتبط بـا مسـئولیت اجتمـاعی یـک برنـد
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آگاهی بیشتری داشته باشند ،دغدغه و نگرانی کمتری نسبت بـه مناسـببـودن محصـوالت و
خدمات دریافتشده از نظر ارزش و کیفیت احساس خواهند کرد .ایـن مهـم منجـر بـه شـروع
اعتماد به یک خدمت یا محصول میشود .یکی دیگر از نتایج این پژوهش ،تأثیر اعتماد برند بر
ترجیح برند است .اعتماد ایجادشـده عامـل منحصـربهفـردی اسـت کـه احسـاس وفـاداری در
مصرفکننده را تقویت میکند و باعث میشود مشتری ،برند خاصی را نسبت به سـایر برنـدها
ترجیج دهد .روابط باال در مطالعات بسیاری بررسی شده اسـت (ماننـد هـریس و گـود.)2004 ،
درنهایـت نتــایج پــژوهش نشـان داد کــه مســئولیت اجتمـاعی برنـد بــر تـرجیح برنــد توســط
مصرفکنندگان تأثیرگذار است .آگاهی و نگرش مثبت مصرفکننـدگان در مـورد تـالشهـا و
فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی برند بر ارزیابی آنها درخصوص برنـد و انتخـا یـک
برند خاص برای دریافت خدمات و خرید محصـوالت اثـر مـیگـذارد .نتیجـه یادشـده در ایـن
پژوهش ،مشابه با نتایج سایر پژوهشها است (مانند تینگچیلیو و همکاران.)2014 ،
نتایج این پژوهش زمینههای کاربردی بسیاری برای مدیران سازمانها فراهم مـیآورد؛ در
این راستا مدیران باید ضمن تأکید بر افزایش عواید مـالی بـرای سـهامداران  ،روابـط تجـاری
منصفانهای با تأمینکنندگان خود برقرار کرده و شرایط و محیط کاری مطلوبی بـرای کارکنـان
فراهم آورند و همواره بر بهبود آن در سطح جامعه محلی بکوشند؛ همچنـین افـزایش رضـایت
عمومی جامعه و شهروندان و ایجاد تصویری قانونمدار از شرکت در نزد عموم مصرفکنندگان
میتواند بر وجهه و اعتبار عمومی برند و شرکت بیفزاید.
مهمترین محدودیتهای این پژوهش عبارتاند از:
 .1شناسایی و تشخیص افراد استفادهکننده از خدمات «بانک ملت»؛
 .2محدودیت مکانی و صنعتی جمعآوری دادهها در میان مشتریان «بانک ملت».
پژوهشهای آتی ارائه میشود:

همچنین پیشنهادهای زیر برای
 .1لحاظکردن کلیه استفادهکنندگان خدمات بانکی بهعنوان جامعه آماری پژوهش؛
 .2بررسی میزان تمایالت و ادراکات مصرفی افراد در رابطه بـا انتظارهـا و پیامـدهای رفتـاری
آنها درخصوص مسئولیت و تعهدهای اجتماعی سازمانها؛
 .3انجام پژوهشهایی مشابه در سایر حوزههای خدماتی و صنعتی و با درنظرگرفتن تفاوتهای
جغرافیایی و فرهنگی مصرفکنندگان.
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