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چکيده
امروزه ،مفاهیمی مانند مسئولیت اجتماعی شرکت ،با رویکرد خلق ارزش مشتتر  ،متیتوانتد عتووه بتر ایجتاد ارزش
براي جامعه ،براي سازمان نیز ارزشآفرین باشد و تمایز و مزیت رقتابتی ایجتاد کنتد .از ایتن رو ستنج
مفاهیم در کنار مفاهیم دیگر ،مانند مشتريمداري و کیفیت در
هدف از این پژوه  ،ارائة الگوي سنج
راایت مشتري است .ایتن پتژوه

شده از ختدمات ،بتر راتایت مشتتري اتروري استت.

تتث یر مشتتريمتداري ،مستئولیت اجتمتاعی شترکت و کیفیتت در

شتده بتر

بته لحتا هتدف ،پژوهشتی کتاربردي و از نظتر ماهیتت و روش جتزء پتژوه هتاي

توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعة آماري این پژوه
تشکیل دادهاند .بان

میتزان تتث یر ایتن

را مشتریان شعب بانت

پاستارگاد در شتهر اصتفهان

پاسارگاد به این دلیل انتخاب شده است که در زمینة مسئولیت اجتماعی شترکت ،ماننتد ارائتة حتر

سپردة سبز فعال بوده است .شیوة نمونهگیري به منظور گردآوري دادههاي مورد نیاز در این پژوه

به صتورت خوشتهاي

و سپس تصادفی ساده است .به منظور گردآوري دادههاي پژوه  ،از پرسشنامهاي با  90سؤال به صورت حیف پتن تتایی
لیکرت استفاده شد که پایایی آن از حریق اریب آلفاي کرونباخ( )2/39مورد آزمون قرار گرفت .براي روایی ایتن ابتزار
از آزمون بارتلت و تحلیل عاملی تثییدي مرتبة اول استفاده شد کته مشتخص شتد پرسشتنامه از روایتی مناستب برختوردار
است .یافتههاي این پژوه

بیانگر این است که مشتريمداري بتر مستئولیت اجتمتاعی شترکت و همننتین کیفیتت در

شده از خدمات ،تث یري معنادار و مثبت دارد .همینحور یافتهها نشتان دادنتد کته مستئولیت اجتمتاعی شترکت بتر کیفیتت
در

شدة خدمات از سوي مشتري ،تث یر دارد ،اما بر راایت مشتري در سطح احمینان  31درصد ،بیتث یر است .در آخر

نتای نشان دادند که کیفیت در

شده از خدمات میتواند بر راایت مشتري تث یر مثبت و معنادار داشته باشد.

واژههاي کليدي :مسئولیت اجتماعی شرکت ،بازار محوري ،مشتري مداري ،کیفیت در
* نویسنده مسؤول

شده ،راایت مشتري.
mohamad_toot@yahoo.com
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-1-1مقدمه

 .)0250بنابراین ،مفاهیم یاد شتده را متیتتوان از عوامتل

اکنتتون کتته در دهتتة دوم از هتتزاره ستتوم هستتتیم،

کلیدي دستیابی به مزیت رقابتی براي سازمانها دانستت.

شرکتها نیازمند ابزارها و رویکردهاي دیگتري هستتند

تعداد قابتل تتوجهی از پژوهشتگران بیتان متیکننتد کته

تتتا بتواننتتد راتتایت و انتظتتارات مشتتتریان را بتترآورده

گرای

به سمت مسئولیت اجتمتاعی شترکت ،عنصتري

نمایند؛ چرا که امروزه مشتریان نسبت به رفتار شرکتها

کلیدي در ایجاد بات ،رشد و عملکترد پایتدار در یت

و عملکرد آنها در پاسخ به تقاااي مشتریان ،حساستیت

مح تیش پوی تا و در حتتال تغیی تر استتت(ماننتتد :با بتتانیس،

بیشتتتري دارنتتد و بتته حتتور کل تی نستتبت بتته حتتوزههتتاي

فیلیپس و لیال5332 ،4؛ لو و هتومبر 0227 ،1؛ گیتوز و

اجتماعی و زیستمحیطی نیز حساس شتدهانتد .در واقت

او هیگینز0222 ،6؛ پترادو -لتورنزو ،آلتوارز و ستاننز،7

فجای و رسواییهایی کته توستش شترکتهتاي بزرگتی

 .)0222از سوي دیگر ،مشتریان نیز از شرکتهتا انتظتار

مانند بریتی

پترولیم(5نشت نفت خام در خلی مکزی

دارنتتد کتته بتته مستتئولیت اجتمتتاعی ختتود هماننتتد ی ت

و آلتتتتودهستتتتازي آب دریتتتتا و محتتتتیش زیستتتتت)،

شهروند مسئول عمل کنند .پژوه هتاي مختلفتی نشتان

آیکیا(0استفاده از زندانیان سیاسی براي کتار اجبتاري در

دادهاند که ایفاي مسئولیت اجتماعی از سوي شرکتها،

کارخانة این شرکت در آلمتان شترقی در دوران جنت

میتواند بر روي راتایت مصترفکننتدگان و مشتتریان

مشتتریان و

تث یرگتتذار باشتتد(مانند :عزیتتزي .)5930 ،رابطتتة بتتین

سرد) و  ...به وجتود آمتده استت و واکتن

جامعه نسبت به آن ،نشتان متیدهتد کته امتروزه مستائل

مستتتتئولیتپتتتتذیري اجتمتتتتاعی شتتتترکت و راتتتتایت

دیگتتري غیتر از کیفیتت محصتتو ت و ختتدمات ،نحتتوة

مصتترفکننتتده و مشتتتري در ابعتتاد مختلتتف ،همنتتون

بستتتهبنتتدي ،تبلیغتتات و ...وجتتود دارد کتته بتتر تصتتمیم

عملکتترد کتتاري ،عملکتترد محیط تی ،توستتعة اجتمتتاعی،

مشتریان سازمانها و شرکتهتاي تجتاري در خصتو

قیمت در

نحوة تعامل با آنها از جمله وفاداري و خرید مجدد مؤ ر

مصرف کننتده ،ارتباحتات فتروش و انتظتارات بترآورده

هستند.

شده ،مورد ارزیابی قرار گرفته استت و نتتای حتاکی از

شتدة مصترفکننتده ،کیفیتت در

شتدة

تتتث یر ای تن ابعتتاد بتتر راتتایت مصتترفکننتتده و مشتتتري
-2مباني نظري و پيشينه پژوهش

است(عزیزي.)5930 ،

امتتروزه مفهتتوم مستتئولیت اجتمتتاعی شتترکت ،9از

عووه بر این ،اگتر ستازمانهتاي تجتاري بته بتازار و

اهمیت ویژهاي برخوردار استت و انتظتارات مشتتریان و

مشتري توجته نشتان ندهنتد و بته اصتطو بتازار محتور

جامعه ،شرکتهتا را ،در هتر نتوع و انتدازه ،بته داشتتن

نباشند ،نمتیتواننتد در بتازار بتاقی بماننتد .در دهتههتاي

توجه ویژه نسبت به این مفاهیم ،مجبور میکند .اهمیتت

گذشته ،ادبیات بازاریابی بر نق

بازار محوري به عنتوان

ایتن مفتتاهیم نتتزد ینفعتتان ستتازمان بتته حتتدي استتت کتته

منبعی عمده براي دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ،تثکید

کارکنان و متقاایان کار ،عملکرد شرکت را براي کتار

کتترده است(کاستتترو و همکتتاران ،)0221 ،2از ای تن رو،

و استخدام خود مد نظر قرار میدهنتد(نجاتی و قاستمی،
1 British Petroleum: BP
2 IKEA
3 Corporate Social Responsibility: CSR

4 Balabanis, Philips & Lyall
5 Luo and Homburg
6 Gyves and O’Higgins
7 Prado Lorenzo, Alvarez & sanchez
8 Castro et al.
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مقدمات و نتای این متغیر به حور گسترده متورد مطالعته

شدن نام تجاري شرکت یا بنگاه شده و براي آن مزیتت

قرار گرفتته استت .امتروزه مشتتري محتور بتودن کته از

رقابتی ایجاد کند(پاپو و همکاران.)0221 ،4

عوامتتل تشتتکیل دهنتتدة بتتازار محتتوري استتت(محمود و
هینستتتون ،)0250 ،5نقت ت

بست تیار مهمت تی در عملکتتترد

همانحور که موحظه متیشتود ادبیتات پتژوه
اهمیت نق

بتر

بازار محوري و مشتري مداري تثکید دارد.

شرکتها دارد .مطالعات انجام شده در حتوزة بازاریتابی

در واقتت در دنیتتاي امتتروز ،ایتتن مشتتتریان هستتتند کتته

و همننین استراتژي ،بر ظرفیتت ایجتاد و تحویتل ارزش

ستودآوري یتا عتدم ستودآوري یت

شترکت را تعیتین

برتر به مشتریان به عنوان منبعی براي دستتیابی بته مزیتت

میکنند .مشتتریان امتروز ،بته نقشتی کته شترکتهتا در

رقابتی تثکید کردهاند(کاستترو و همکتاران .)0221 ،در

جامعه ایفتا متیکننتد حستاس هستتند؛ بته حتور مثتال در

ایتن راستتا نترور و استلیتر )5332(0و نیتز لینگتز)0222(9

پژوهشی مشخص شد که  22درصتد از مشتتریان تمایتل

گفتهاند که ایجاد این ظرفیتت بتراي کستب و کارهتایی

داشتتتتند از شتتترکتی خریتتتد کننتتتد کتتته در جامعتتته

و رفتارهتتاي بتتازار محتتور را توستتعه

مسئولیتپذیر استت(کو .)0223 ،1بنتابراین بتا توجته بته

میدهند ،آسانتر است .تعدادي از پژوه ها رابطة بتین

ادبیات پژوه

مسئولیت اجتماعی و توجته

بازار محوري و ستاختهتاي آن را بتا عملکترد ستازمان

روز افزون مشتریان به مسائل آ ینتدگی یت

کتته ی ت

فرهن ت

در خصو

شترکت،

مورد بررسی قرار دادهاند .نتای این پژوه ها حاکی از

کم

این است که سازمانهایی کته ستطو بتا تري از بتازار

توجه بیشتري داشته باشد .امروزه رویههاي سازمانها در

محوري را داشتهاند ،عملکرد برتري بر حستب موفقیتت

ارائة محصو ت و خدمات دوستتدار محتیش زیستت و

محصتول جدیتد ،بازگشتتت ستترمایه ،رشتتد ستتهم بتتازار،

کمتر آ ینده ،تصدیقی است بر این ادعا.

راایت مشتري ،کیفیتت ختدمات و راتایت کارکنتان
تجربه میکنند(محمود و هینسون.)0250 ،
در واق  ،ادرا

به جامعه و مستائلی از ایتن دستت ،شترکت بایتد

این پژوه

سعی دارد نق

این عوامل و متغیرهتاي

راایت مشتري را شناسایی کند و بته ایتن ستؤال پاستخ

مشتري از بنگاه یا شرکت تجتاري

دهد که آیا مشتري محور یا مشتري مدار بودن میتوانتد

بسیار مهمتی

مستئولیت

و محصو ت یا خدمات آن ،میتواند نق

بر انگیتزه یتا تمایتل ستازمان در ایفتاي نقت

در موفقیتتت یتتا عتتدم موفقیتتت و ستتودآوري یتتا عتتدم

اجتماعی خود مؤ ر باشد؟ و اینکه آیا توجته ستازمان بته

سودآوري شرکت تجاري داشته باشد .دیگر آن نگترش

مفهوم مسئولیت اجتمتاعی ،متیتوانتد بتر کیفیتت در

ستنتی کیفیتت ،اعتتم از استتتحکام یتا قابتتل اعتمتتاد بتتودن

شدة محصول یا خدمت از سوي مشتري و راتایت وي

نمیتوانتد امتروزه کتاربردي باشتد ،بلکته میتزان تطتابق

مؤ ر باشد؟

انتظارات مشتري با مشخصات محصول یا ختدمت ارائته
شتتده ،بی تانگر کیفی تت استتت .از ای تن کیفی تت بتتا عنتتوان
کیفیت در

شده یاد میشود که میتواند باعث متمایز

1 Mahmoud and Hinson
2 Narver and Slater
3 Lings

4 Pappu et al.
5 Qu
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-1-2چارچوب مفهومي پژوهش و فرضيات
-1-1-2بازار محوري

محصول فرهن

1

کسب درجة بتا یی از بتازار محتوري ،متیکوشتد و در

توجتته بتته مواتتوع بتتازار محتتوري بتته تتتوشهتتاي
نرورواستتلیتر در ستتال 5332و کتتوهلی و جاورستتکی

0

درسال  5332باز میگردد .از آن زمتان بتود کته مفهتوم
بازار محوري به عنوان یت

سازمانی است کته در جهتت تتروی و

عین حال ،تولید کنندة عملکرد برتر نیز میباشد.
ديدگاههاي بازار محور

مواتوع علمتی در ادبیتات

از دهتة  5332پیشترفت قابتل موحظته اي در توستعة

بازاریابی مطر شد و مطالعات زیادي با هتدف تواتیح

مفهتتتوم بتازارمحتتتوري صتتورت گرفتتته و تتتوشهتتاي

ایتتتن مفهتتتتوم حراحتت تی و اجتتتترا گردیتتتد .تیلتتتتور و

تحلیلی بسیاري صرف تعریف ،مفهتوم ستازي وعملیتاتی

همکاران  )0222(9معتقدنتد کته بتازارمحوري عبتارت

کردن آن شده استت .از بتین ایتن مطالعتات ،دو مفهتوم

استتت از ایجتتاد آگتتاهی دربتتارة بتتازار بتتراي پ تی بین تی

اساستی ،یعنتی تفستیر مبتنتی بتر فرهن

که توسش نرور

نیازهاي جاري و آتی مشتریان با هدف انتشار این بیتن

و اسلیتر( )5332ارائه شده و نگرش مبتنتی بتر احوعتات

در تمام واحتدهاي ستازمانی و پاستخگویی گستترده بته

کتتته توستتش کتتوهلی و جاورستتکی( ،)5332شتتتاپیرو و

آن .ای تن مفهتتوم ،بیشتتتر بتتر کستتب احوعتتات ،انتشتتار و

گتتتلیزر )5322(1و روکتترت )5330(6بی تان شتتده استتت،

کاربرد آن و نیز رابطة احوعات با ختدمترستانی متؤ ر

حمایت بیشتري را کسب کردهاند.

در مورد نیازها و خواستههاي مصرفکننتدگان ،تمرکتز

کتوهلی وجاورسکی( ،)5332مفهتوم بتازارمحوري

دارد .شتترکتهتتاي بتتازارمحور ،احوعتتاتی دربتتارة همتته

را از بعتد متدیریتی ،بته عنتتوان هوشتمندي بتازار بتراي

خریداران مهم دارند که کارایی شرکتها را تحت تث یر

ایجاد آگتاهی دربتارة بتازار جهتت پتی بینتی نیازهتتاي

قرار میدهنتد.آنتان تصتمیمات تتاکتیکی واستتراتژیکی

جتاري و آتی مشتریان ،بتا هتدف انتشتار ایتن بیتن

در

میگیرند و همة بخ هایشان در تصمیمگیري و اجتراي

تمام واحدهاي ستازمانی و پاستخگتویی گسترده به آن،

عمتتل م تیکننتتد .همنن تین س تین 4و

تعریتتتف نمتتتودهانتتتد .شتتتاپیرو و گتتتتتوزر( )5322و

واحتتد

روکترت( )5330نیتتز ،مفهتوم عملیتات بتازارمحوري را

متعهدانتته هماهن ت

همکتتاران ( )0221بتتازار محتتوري را در یتت

بازرگتتانی ،درجتتهاي متتیداننتتد کتته واحتتد بازرگتتانی
احوعات را از مشتریان کسب نموده و بکار بنتدد ،یت

ی

فرایند تصمیمگیري سازمانی میدانند.
ازدیدگاه فرهنگی ،نرور و اسلیتر( )5332بیان کردند

استراتژي براي تحقق نیازهاي مشتریان تدوین کند و آن

که بازار محوري از سه جتزء رفتتاري :مشتتريمحتوري،

را به منظور پاسخگویی به نیازها و خواستههاي مشتتریان

رقیبمحوري و هماهنگی بین وظیفتهاي و همننتین دو

بکار بندد .آنها بیان کردند کته مفهتوم بتازارمحوري بته

معیار تصتمیمگیتري :تمرکتز بلنتد متدت و ستودآوري،

عنوان قلب نظریة بازاریابی است .چنین محرکتی جهتت

تشتتکیل شتتده استتت .مشتتتريمحتتوري بتته معنتتاي در

خلق ارزش براي مشتریان و کسب مزیت رقابتی پایتدار،

مداوم و پیوستة نیازهاي مشتریان ،هتدف فعلتی و بتالقوه
است و به استفاده از دان

1 Market orientation
2 Kohli and Jaworski
3 Taylor et al.
4 Sin et al.

شناخت نیازهاي مشتتریان در
5 Shapiro and Glazer
6 Rukert
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راستتتاي ایجتتاد ارزش مشتتتري گفتتته م تیشتتود .رقی تب-

نظارت و پیشتنهادات خریتدار توجته متیشتود ،ولتی در

متداوم قابلیتتهتا و راهبردهتاي رقبتاي

مشتريمحوري یا مشتريفرمانی ،مشتري کارفرمتا استت

شناخت

و تولیتد کننتتده و ارائتته دهنتدة ختتدمات ،موظتتف استتت

رقبا در راستاي ایجاد ارزش برتر مشتري گفته متیشتود.

نیازهاي مشتري را تثمین کند(آقازاده .)5921،بتر همتین

بتودن همتة

اساس ،خدمات باید دائم بتا نیتاز متردم و مشتتري تغییتر

وظایف ستازمان و بهترهبترداري از احوعتات مشتتري و

یابد ،نه اینکه کار براي مدتی حتو نی بته یت

صتورت

بازار استت کته بته منظتور ارزشآفرینتی بتراي مشتتري

انجام شود .بنابراین در اصو برنامهها و خدمات ،بایتد:

صورت میگیرد.

 -5برنامتهریتزي مقتتدماتی و یتا تعریتف مستثله صتتورت

محتوري ،در

عمدة بالقوه و بالفعل است و به استفاده از دان
هماهنگی بینوظیفهاي ،بته معنتاي هماهنت

گوتوند و ژان ماري )0226(5بیتان متیکننتد کته دو

گیرد -0 ،مشتري شناسایی و نیازهاي او بررستی شتود و

تعریتتف ارائتته شتتده از ستتوي نتترور و استتلیتر( )5332و

 -9بازار مورد تحلیل و بررسی قرار گیترد ،رقبتا بررستی

همننتتین کتتوهلی و جاورستتکی( ،)5332در واقتت بتتا

شوند و مناب و سیستمهاي حمایتی آنها مشخص گردد.

یکدیگر همپوشانی دارند و میتتوان ایتن دو را در یت
تعریف ،یکپارچه کرد .بر همین اساس ،پتژوه

به حور حبیعی ،در بازار ،فروشندهاي انتخاب میشود

حااتر

کتته روابتتش عمتتومی بهتتتري بتتا مشتتتریان داشتتته باشتتد و

با یکپارچتهستازي ایتن دو تعریتف ،مشتتريمحتوري یتا

تعاموت قبل ،حین و پس از فروش را به نحتو مطلتوب-

مشتري مداري را به عنوان عامل تث یرگتذار بتر راتایت

تري انجام دهد .این مطلب اهمیتت حفت مشتتري را بته

مشتري در نظر میگیترد و از حریتق متغیرهتاي میتانجی،

اندازة جذب مشتري نشان متیدهتد و همننتین استتمرار

شدة ختدمات،

برخورد مناسب در حول دورة ارائة خدمات به مشتري را

مانند مسئولیت اجتماعی و کیفیت در

بیان میکند(آقازاده.)5921 ،

مورد بررسی قرار میدهد.

-9-5-0مدیریت روابش با مشتري ،1استراتژي کسب
-2-1-2مشتري محوري

آگاهی در مورد نیازها و رفتار مشتریان و ارتباط بیشتر با

در مبحث مشتري و تعاموت مربوط به آن ،سته واژه
مطر میشود:

نگهداشتن مشتتریان و تبتدیل آنهتا بته مشتتریان دائمتی.

 )5مشتريگرایی
 )0مشتريمداري

0

روابش خوب با مشتري ،رمتز موفقیتت در کستب و کتار

9

)9مشتريمحوري

است.

4

در مشتريگرایی ،بازار به سمت مشتري گرای
میکند که این گرای

آنتتان استتت و روشتتی استتت بتتراي شناستتایی و رااتتی

پیدا

-3-1-2مسئوليت اجتماعي شرکت

بر اساس حدس و گمتان از نیتاز

مفهتتتوم مستتتئولیت اجتمتتتاعی شتتترکت ،6شتتتامل

افکتتار،

مواوعات مختلفی در رابطه با رفتار شترکت در محتیش

مشتتتري استتت .در مشتتتريمتتداري بتته ستتنج

اجتماعی است و فراتر از مفاهیم اقتصادي رایجتی استت
1 Gotteland and jean Marie
2 Customer Focused
3 Customer Centered
4 Customer Oriented

5 CRM: Customer Relationship Management
6 corporate social responsibility
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که شرکتها به حور سنتی بتا آنهتا مترتبش هستتند(پارادا

جامعه ،وظایفی دارند و بایتد فراتتر از آن چیتزي کته از

دازا .)0223 ،5تعتتاریف مختلف تی از مستتئولیت اجتمتتاعی

حریتتق قتتانون و قتترارداد اتحادیتته توصتیف شتتده استتت،

شرکت ارائه شده است .رابینز )0222(0بیان میکنتد کته

مسئولیت اجتماعی خود را به عنوان تعهتد مستتمر واحتد

مفهوم کلی از عتواملی

تجاري ،بتا رعایتت متوازین اخوقتی ،انجتام دهنتد و در

است که رفتار خوب یا مطلوب کسب و کار را تشتکیل

جهتتت پیشتترفت اقتصتتادي جامعتته عمتتل کنند(استتکات،

میدهد .وي بیان میکند این مفهوم با قضاوت در متورد

.)0227

مسئولیت اجتماعی شرکت ،ی

اینکه چه چیزي اخوقی است و چه چیزي غیر اخوقتی،

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا یتا  ،4EFQMکته بنیتادي

متترتبش استتت .استتکات )0227(9متتیگویتتد مستتئولیت

وابسته به اتحادیة اروپاست ،در مدل الگوي تعتالی ختود

و متتدیریت روابتتش

براي ستازمان هتا ،مستئولیت اجتمتاعی شترکتهتا را بته

عملیات تجاري و اقتصتادي ،محتیش زیستت و جتوامعی

عنوان یکی از ارزشهاي هشتگانة خود معرفتی کترده

است که شرکت در آنها فعالیت میکند.

است .همننین ،یکی از معیارهاي نهگانتة ختود را بتراي

اجتمتتاعی شتترکت در متتورد در

مسئولیت اجتماعی شرکت بته مستئولیت شترکت در

ارزیابی شرکتها ،به ایتن امتر اختصتا

داده و هشتت

قبال جامعه ،افراد انسانی ،و محیطی احوق متیشتود کته

درصد از امتیاز کل ارزیتابی یت

سازمان در آن فعال است و این مستئولیت از موحظتات

معیار قائل شده است .توجه متدل  EFQMبته مستئولیت

اقتصادي فراتر میرود .در تعریفی ملموستتر :مستئولیت

1

اجتماعی ستازمان ،فعالیتتهتایی استت کته پتی

برنتدة

ستازمان را بتراي ایتن

اجتماعی شرکت ها و عدم توجه مدل متالکوم بالتدری
اروپتتتا و متتتدل دمینت ت

ژاپتتتن بتتته ایت تن امتتتر ،نشتتتانة

منفعتتت اجتمتتاعی بتتوده و فراتتتر از منتتاف ستتازمان و آن

حساستتیتهتتاي جامعتتة اروپتتایی نستتبت بتته مستتئولیت

چیزي است کته قتانون شترکت را ملتزم بته رعایتت آن

اجتمتتاعی شتترکتهاستتت .مفهتتوم «مستتئولیت اجتمتتاعی

میکند.

شرکتها» ،در زمرة مفاهیم اخوق کسب و کار به شمار

شرکتها همانند اعضا و شتهروندان جامعته ،بته ایتن
در

رسیدهاند که آنها توسش جامعه به وجود میآیند

میآید و به نقشی که شترکتهتا درحتوزة اجتمتاعی بتر
عهده دارند مربوط میشود.

و قوانین خود را از جامعهاي میگیرند که در آن فعالیت
میکنند .آنهتا بایتد نقت

و هدفشتان را در کنتار در

کامتتل از تتتث یرات و مستتئولیتهتتاي زیستتتمحیطتتی و

-2-2چارچوبهاي مسئوليت اجتماعي شرکت
-1-2-2چارچوب سهسطحي وود
6

وود در ستتال  ،5335ستته ستتطح آنتتالیز و بررستتی را

اجتماعی شکل دهند.

گروهی از نویسندگان مسئولیت اجتماعی شرکت را

شر داده است که بتر استاس آن ،تعریتف  CSRرا بته

بتتدین صتتورت تعریتتف متیکننتتد :مستتئولیت اجتمتتاعی

سه سطح تقسیم کرده و با این روش تحلیلتی ،مفهتوم را

شرکت بدین مفهوم است که شرکت ها نه تنها نسبت بته

ملموستر شر داده است .در اینجا مسئولیت شرکتهتا

ستتهامداران کتته نستتبت بتته همتتة گتتروههتتاي ستتازنده در
1 Parada Daza
2 Robins
3 Scott

4 EFQM: European Foundation for Quality
Management
5 Malcom Baldriech
6 Wood
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بتتا CSRبیتتان متتیشتتود .در ستتطح اول تعریتتف وود،

اقتصتتادي شتتامل تعهتتداتی استتت بتتراي کستتب و کتتار،

مؤسسهها ،به حور کلی ،و روابش آنهتا بتا جامعته ،متورد

نگهداري تروت اقتصتادي و بترآورده کتردن نیازهتاي

بحث قرار میگیرد .در این سطح قستمتی ازتئتوريهتاي

مصرفی .مسئولیت قتانونی بته ایتن نکتته اشتاره دارد کته

 CSRمورد توجه قرار میگیرد که به قانونمنتدي CSR

کستتب و کارهتتا بای تد مثموری تت اقتصتتادي ختتود را در

مفهتوم یتا روش تجتاري،

چتتارچوب الزامتتات قتتانونی بتترآورده ستتازند .مستتئولیت

مربتتوط استتت و ازیتن رو بتتراي همتته نتتوع شتترکت و بتتا

اخوقی ،کسب و کارها را به رعایت قوانین اخوقی کته

هرگونتته ابعتتاد و انتتدازهاي متتیتتتوان آن را بکتتار بتترد.

رفتارهتاي مناستتب در اجتمتاع آن را تعریتف متیکننتتد،

تصویري که برخی از شرکتها از  CSRدارنتد ،منطبتق

ملزم میسازد .مسئولیت احتیاحی ،معادل مستئولیتهتاي

بر این سطح از تعریف است .سطح دوم ،سطح ستازمانی

بشردوستانه و بازتتاب دهنتدة تمایتل متردم بتراي دیتدن

است .در این سطح روشن میشود بنگتاه دقیقتا در برابتر

مشارکت کسب و کارها در توسعة جامعه است(کارول،

چه کسانی مسئولیت پذیر است و ینفعتان عمتدة بنگتاه

.)5331

از حریق جامعه به عنوان یت

در بخ ت

شناسایی میشوند(گوتوند و ژان ماري.)0226،

ختتدمات و بتته وی تژه صتتنعت بانکتتداري،

میتوان چهار مستئولیت مطتر شتده در بتا را در نظتر
-2-2-2چارچوب کارول
بتتتدون شتتت

گرفت .بان

ها به عنوان بنگاههاي اقتصادي ارائه دهندة

در ادبیتتتات مواتتتوع ،چتتتارچوب

ختتدمات بتته مشتتتریان ،در پای تداري اقتصتتادي جامعتته و

کتتارول )5331(5بتته عنتتوان پراستتتفادهتتترین چتتارچوب

همننین برقراري تعادل در بتازار سترمایه ،تتثمین امنیتت

شتتناخته شتتده استتت .کتتارول عنتتوان کتترده استتت کتته

روت و ایجاد رونق اقتصادي ،مسئولیتهتایی دارنتد .از

مسئولیتهاي اجتماعی هتر بنگتاه را متیتتوان بته چهتار

حرفی سازمانها و بنگاههاي خدماتی ،به عنتوان عضتوي

دسته تقسیم نمود که پترداختن بته آنهتا موجتب ارتقتاي

از جامعه ،باید در چتارچوب قتانون و در راستتاي تتثمین

کیفیت شهروندي-سازمانی 0هر بنگاه میشود .این چهار

اهداف تعیین شده به فعالیت بپردازنتد .بانت

هتا هتم بته

مستتئولیت عبارتنتتد از :مستتئولیت اقتصتتادي ،9مستتئولیت

عنتتوان شتتهروند مستتئول در جامعتته و عضتتوي مهتتم و

قتتتانونی یتتاحقوقی ،4مستتتئولیت اخوقتتتی 1و مستتتئولیت

تث یرگتتذار ،بایتد قتتوانین اخوقتی را رعایتت کننتتد و بتته

احتی تاحی .6وي در ادامتته بیتتان متتیکنتتد کتته ایتتن چهتتار

چارچوبهاي اخوقی در جامعه پایبند باشتند .از حرفتی

بته

هتتا متتیتواننتتد بتتا مشتتارکت در فعالیتتتهتتاي

مسئولیت کامو از یکتدیگر جتدا نیستتند و هتر یت
مثابتتتة یتت

زنجیتتتره استتتت کتتته در یتت

بانتت

حتتترف آن

بشردوستانه ،نقشی مهم در توسعة اجتمتاع ایفتا کننتد .از

دغدغتتههتتاي اقتصتتادي و در ستتوي دیگتتر دغدغتتههتتاي

آنجتتایی کتته پتتژوه هتتاي گذشتتته بتتر تتتث یر مستتئولیت

اجتمتتاعی نهفتتته استتت(کتتارول .)5331 ،مستتئولیتهتتاي

اجتماعی شرکت بر عملکرد آن تثکید کردهانتد ،ایفتاي
این مسئولیتها ،می تواند عملکرد بنگتاههتاي ختدماتی،

1 Carrol
2 Organizational Citizenship
3 Economic responsibilities
4 Legal responsibilities
5 Ethical responsibilities
6 Discretionary responsibilirties

مانند بان

ها را تحت تث یر قرار دهد.
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دورنماي اجتماعي عمل به مسئوليت اجتماعي

بسیار قوي با دولت دارنتد .امتروزه مؤسستات خیریته بتا

شرکتها

توجه به توان مالی این شرکتها ،براي تثمین هزینههتاي
ختتدمات ،بتته ویتتژه صتتنعت بانکتتداري،

خود معمو به سراغ آنها متیرونتد .یکتی از کارهتایی

در بختت

محصو ت ناملموسی ارائه میشوند که در آنها کیفیت

که مسئولیت اجتماعی شرکتها متیتوانتد انجتام دهتد،

ختتتتدمات و مشتتتتتري محتتتتوري عناصتتتتري حیتت تاتی

هدفمند کردن این درخواستها است .یعنتی بتا حراحتی

هستند(کاظمی.)5935،

راهکارهایی ،سود شرکت نیز در این امتور لحتا شتود.
هتا ،بته

از حرف دیگر ،امروزه ،شترکتهتاي ایرانتی هتر کتدام

امروزه ،بنگاههاي ختدماتی ،همنتون بانت

سختی میتواننتد ختود را تنهتا بتر استاس محصتو ت و

فضتتاي ختتا

ختتود را پیتدا کتردهانتتد و در حتتال رشتتد

خدمات خود ،متمایز سازند .از این روست کته دستتیابی

هستند و میخواهند مستقل از دولت ،فضاي کسبوکار

بتته مزی تت رقتتابتی بس تیار دشتتوار استتت(کاظمی.)5935،

جدیدي را به وجود آورند.

بنتتتابراین زم استتتت تتتتا ایت تن بنگتتتاههتتتاي ختتتدماتی،

با توجه به روند خصوصیسازي شرکتهاي دولتتی

راهکارهاي دیگري را براي ایجاد تمایز در بین رقبا پیتدا

و همننین توجته بته مستائل اجتمتاعی و مستئولیتهتاي

و اجرا کنند .یکی از راهکارهایی که امروز مورد توجته

اجتماعی ،بنگاههایی که اشتخا

آنهتا

شرکتها و ستازمانهتاي برتتر دنیتا قترار گرفتته استت،

هستند ،در برنامهریتزيهتاي ختود بته دنبتال برنامتههتاي

دستیابی به مزیتت رقتابتی از حریتق مستئولیت اجتمتاعی

بلندمدت و افقهتاي  12،02،52،1و  522ستاله هستتند و

شرکتی است .همانطور که پیشتتر نیتز بتدان اشتاره شتد،

برنامتهاي متتدون بتتراي گستتترش شتترکت ختتود تعریتف

پژوه هاي مختلفی(مانند کتاظمی ،)5935،بته اهمیتت

میکنند و با ترسیم ی

افق بلنتد متدت ،ختود بته ختود

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در موفقیت و عملکرد

مسئولیت اجتمتاعی شترکتهتا بتراي آنهتا معنتی پیتدا

شرکتها اشاره کرده اند .براي مثال ،نتای ی

پژوه

حقیقتی مالت

میکند .به این ترتیتب شترکتهتا در

متیکننتد کته

نشان داده است که  22درصد مصرفکنندگان ،تمتایلی

موفقیتت آنهتتا ،در گتترو موفقیتت ینفعتتان استتت .وقتتی

بیشتري دارند تا از شرکتی خریتد کننتد کته در اجتمتاع

شتترکتی در قبتتال مستتئولیت اجتمتتاعی متعهتتد باشتتد ،در

دیگري بیان کرده استت

جذب دانشتجویان ممتتاز دانشتگاههتا و نیروهتاي بهتتر،

بته

موفقتر خواهد بود و بتا عملکترد بهتتر ،سترمایهگتذاران

شرکتها براي جذب کارکنان ماهرتر و متعهدتر داشتته

خارجی نیز مشارکت بیشتري در سرمایه گذاري خواهتد

است(مشبکی .)5935 ،بنابراین میتتوان گفتت عمتل بته

داشت؛ در نتیجته ،قیمتت ستهام شترکت در بتورس بتا

مستتئولیتهتتاي اجتمتتاعی ،متتیتوانتتد فتتراهم کننتتدة

میرود و از این حریق مناف بیشتماري را نصتیب ختود

مزیتهاي رقابتی در دنیاي به شدت رقتابتی امتروز و بته

خواهد کرد(بولنت.)0227،5

مسئولیتپذیرتر است .پژوه

که مسئولیت اجتماعی شرکت ،تث یر مثبتی در کم

ویژه در بخ

خدمات باشد.

شرکت هاي بزر

در ایران عمدتا شرکتهاي نیمه

دولتی یتا خصوصتی وابستته بته دولتت هستتند و روابتش

1 Bulent et al.
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بان

پاسارگاد نیز ،بته عنتوان یت

تث یر مشتري محوري ،مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت در

بنگتاه اقتصتادي

ارائه دهندة ختدمات متالی بته مشتتریان ،حتی ستالهتاي
گذشتتته ،اهمیتت مستتئولیت اجتمتتاعی شتترکت را در

با حداقل هزینته و بتا افتزای
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قابلیتت رقابتت ،کتل ایتن

مجموعه را با مشخصات مورد نظر مشتري مطابقت دهد.
انتظار مشتري در قبال دریافت خدمت از ی

بنگاه،

کرده و در این راستا اقداماتی را همنتون حتر «ستپردة

ایتتن استتت کتته آن بنگتتاه بتتراي او ارزشآفرین تی کنتتد.

سبز» ،انجام داده است .هدف این حر حف و حراست

بنابراین کیفیت خدمات ،به عنتوان عتاملی حیتاتی بتراي

بته عنتوان

ایجاد مزیت رقتابتی ،در شترایطی حاصتل متیشتود کته

حااتر در حتوزة مستئولیت اجتمتاعی

خدمات به مشتري این احساس را القا کند که در معاملتة

از محیش زیست است .از این رو ،ایتن بانت
مواوع پتژوه

انجام شده ارزشی را دریافت داشته است(آلن و هلمتز،5

انتخاب شده است.

.)0226
-3-2کيفيت خدمات
شتتاید ارائتتة یت

تعریتتف جتتام و دقیتتق از کیفیتتت

-4-2رضايت مشتري

0

خدمات ،در مقایسه با کیفیت کا  ،کتار مشتکلی باشتد.

مشتریان ،مردم یا عملیاتی هستند که محصتتتتتول یتا

علت این دشواري آن است کته ارائتة ختدمات ،عوامتل

نتای ی

عملکرد را مصرف میکننتتتتد یتا بته آن نیتاز

رفتاري فراوانی را شتامل متی شتود .در تعریتف کیفیتت

دارند و از آن بهره میبرند .از آنجا که هر عملکردي در

ختتدمات ،عتتدهاي بتته بتترآورده ستتاختن احتیاجتتات و

سازمان هدفمند است ،پتس بتدون شت

مشتتریانی نیتز

نیازهاي مشتریان تثکید دارند .برختی دیگتر ،کیفیتت را

دارد(مون و مینور.)5926 ،

شاخصی میدانند که هماهنگی بین ختدمات ارائته شتده

راایت مشتریان به ایتن معناستت کته آنهتا از نحتوة

قتترار متتیدهتتد.

برخورد و ارائة خدمات سازمان راای هستند و ستازمان

و نظتترات مشتتتریان در

در جذب و حف ایشان موفق بوده است .مشتریان به هتر

متورد کیفیتت اشتاره دارنتد کته ایتن ادرا هتا حاصتتل

اندازه که زمان و مبلغ بیشتتري را بتراي ستازمان صترف

مقایسهاي است که مشتریان میان ختدمات ارائته شتده و

نماینتتد ،انتظتتار کیفیتت بتتا تري از ختتدمات را خواهنتتد

انتظارات خود از آن خدمات ،انجتام متیدهنتد .کیفیتت

داشتتت .مشتتتري ،رمتتز موفقیتت هتتر ستتازمان و هرگونتته

پایین خدمات ارائه شده ،به اختوف انتظارات مشتري بتا

ستتازمان

بتتا انتظتارات مشتتتریان را متتورد ستتنج
تعتتدادي هتتم بتته اهمیتتت ادرا

خدمتی که دریافت و ادرا

نموده است ،اشاره دارد.

فعالیتت تجتتاري-اقتصتتادي استتت .اعتبتتار یت

موفق ،بر پایة روابش بلندمدت آن سازمان با مشتتریان بنتا

کیفیت ،به عنوان یکی از مهمترین معیارهاي ارزیابی

شده است .کلیديترین عامل کسب راایت و وفاداري

خدمات ،عبارت است از مفهومی وسی کته بخت هتاي

مشتریان ،ارائة خدمات مناسب است .سازمانی کته ارائتة

گوناگون سازمان نسبت به آن متعهد هستتند و هتدف از

خدمات مناسب بر اساس انتظارات و نیازهاي مشتتري را

کارایی کل مجموعه است ،به گونتهاي کته

یکی از اهداف عملی خود بداند ،متیتوانتد بتا تکیته بتر

آن ،افزای

از ایجاد عوامل مخل کیفیت جلوگیري کند و در نهایت

1 Allen and Helms
2 Customer Satisfaction
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ستتتتتتایر اصتتتتتتول تجتتتتتتارت ،ستتتتتتازمان متتتتتتوفقی

مطالعتتات گونتتاگون در زمینتتة بازاری تابی ،بتته عتتووة

باشتتد(بتتودت .)0226،5راتتایتمندي عبتتارت استتت از

متتدیریت استتتراتژی

 ،ظرفی تت ایجتتاد و تحوی تل ارزش

احساسات خوشایند یا ناخوشایند شخص کته از مقایستة

برتر به مشتتري را بته عنتوان منبت مزیتت رقتابتی ،متورد

عملکرد هنی وي با انتظارات او ناشی میشود .چنانکته

توجه قرار دادهاند .عووه بر این ،کسب و کارهتایی کته
فرهنت

بتتازار محتتور را توستتعه متیدهنتتد ،بستیار

به صراحت از این تعریف بر میآیتد ،راتایتمندي تتاب

یت

عملکرد هنتی وانتظتارات استت .اگتر عملکترد کتا و

سادهتر میتواننتد ایتن ظرفیتت را ایجتاد نمایند(کاستترو

خدمت کمتر از انتظارات ظاهر شتود ،مشتتري ناخشتنود

همکاران .)0221 ،نکته مهم این است که ی

کستب و

میشود؛ اگر عملکرد کا و ختدمت در حتد انتظتارات

کار هنگامی میتوانتد بته مزیتتهتاي استتراتژی

بهتتر

مشتتتتریان از ستتتطح

ظاهر شود ،مشتري راای و خشنود استت و در صتورتی

دستتتت پیتتتدا کنتتتد کتتته ادرا

که عملکرد کا از انتظارات پیشی بگیرد ،مشتري بستیار

بازارمحوري یا مشتريمحوري بنگاه را ارزیابی کنتد .در

خشنود یا به عبتارت دیگتر مسترور متیشتود(رینهلتد،0

حقیقت بازار محوري و بازاریابی رابطة محکمتی بتا هتم

.)5336

دارند ،چراکه هر دو بر بدستت آوردن مزیتت رقتابتی از
حریق کسب و نگهداشتت مشتتریان ،بته وستیلة اراتاي

-5-2ارزش

براي

مشتري:

بازارمحوري،

مسئوليت اجتماعي و کيفيت خدمات

پیوستتتته نیازهتتتاي آنتتتان ،تثکیتتد متتیکنند(کاستتتترو و
همکاران.)0221 ،

حتتی دهتتة گذشتتته ،ادبیتتات بازاریتتابی بتتر نقتت

در بختت

ختتدمات و بنگتتاههتتاي ختتدماتی ،ماننتتد

بازارمحوري بته عنتوان منبت اصتلی دستتیابی بته مزیتت

بان

رقابتی پایدار تثکید کرده است .بیشتر پژوه هاي انجام

ناملموس شرکت رابطه دارد(کاپون و نتورتن،)0225 ،4

گرفته در ایتن رابطته ،بتر روي رابطتة بتازار محتوري بتا

بنابراین هنگامی کته مشتتري بته حتور زیتادي بته فراینتد

عملکترد کستتب و کتتار تمرکتز کتتردهاند(ماننتتد نتترور و

تحویل خدمت متعهد است ،توسعة روابتش نزدیت

بتین

استتلیتر5332 ،؛ جاورستتکی و کتتوهلی5339 ،؛ استتلیتر و

شرکت و مشتري اروري است .این رابطه ارزش در

ها ،مزیت رقتابتی بته حتور بنیتادین بتا دارایتیهتاي

نرور5334 ،؛ پلهام .)0222 ،9ستطح مشتتريمحتوري در

شدة مشتري را افزای

پژوه ها کمتر مورد توجه گرفته است .به نظر میرسد

با بازار محوري بنگاه ترغیب شود(ابیلی و حاتم.)5927 ،

کتته نگتترش و رفتارهتتاي کارکنتتان و همننتین راتتایت

همانحور که عنوان شتد ،مطالعتات و پتژوه هتاي

مشتریان دو مفهومِ محوري در مفهومسازي بازارمحوري

مختلف تی ب ته بررستتی رابطتتة بتتازار محتتوري و عملکتترد

باشند.

شرکت و همننین راایت مشتتري پرداختنتد ،امتا مهتم

داده و متعاقبا چنین رابطهاي بایتد

این است که گاه بتازار محتوري ممکتن استت بته حتور
مستقیم بر راایت مشتري تث یر نداشته باشد و زم است
1 Bodet
2 Reichheld
3 Pelham

4 Kaplan and Norton

سنج

که نق

تث یر مشتري محوري ،مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت در

متغیرهتاي میتانجی دیگتر در ایتن رابطته متورد

بررسی قرار گیرد .این پتژوه

بته دنبتال بررستی نقت

متغیرهاي میانجی ،مانند کیفیتت در

شتدة ختدمات و
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خدمات غیر اتروري و بنتابراین افتزای
عین حال کاه

درآمتد و در

هزینهها متیانجامتد .بته حتور مختصتر،

توسعة ارائة ا تربخ

و کتاراي ختدمت ،موجتب بهبتود

مسئولیت اجتماعی شرکت در رابطه بین مشتريمحتوري

عملکرد شرکت میشود .به حور کلی ،به نظتر متیرستد

به بررستی

کسب و کار خدماتی ،ارائة سطح مناستبی

و راایت مشتري است .در واق این پژوه
دیدگاههاي درون و بیرون سازمان میپردازد.

از کیفیت خدمات ،بدون توجه به سلیقه و نیتاز مشتتري،

در ارتباط بتین بتازارمحوري و عملکترد شترکت یتا
راایت مشتري ،بر نق

که براي ی

واستطهاي مستئولیت اجتمتاعی

بسیار دشوار باشد .بنابراین ،کیفیت ختدمات ،بتا در نظتر
گرفتن محیش خارجی شرکت ،ی

شتترکت تثکی تد شتتده استتت .بتتر استتاس نتتتای پتتژوه

متغیر معتبر است .

در واق  ،موفقیت تث یر بازارمحوري بر کیفیت در

مایگنتتتان و همکتتتاران ( ،)5333درجتتتة بتتتازارمحوري

شده از خدمات ،به راحتی و تنها بر حسب ویژگتیهتاي

شرکت می تواند بر روي سطح مستئولیت اجتمتاعی کته

خدمت حاصل نمیشود ،بلکه تجربة مشتري از مواجهتة

شرکت نشتان متیدهتد ،تتث یر مثبتت داشتته باشتد .آنهتا

وي بتتتا تتتتثمین کننتتتدة ختتتدمت هتتتم اهمیتتت زیتتادي

همننین بیان میکنند که بازار محوري ،مقدمة مسئولیت

دارد(گوناریس و همکتاران .)0229 9ممکتن استت ایتن

اجتمتتاعی شتترکت استتت .نتترور و استتلیتر( )5332بیتتان

حور به نظر برسد که کیفیت خدمات و راایت مشتري،

کردند که چون فرهن

بتازار محتوري بتر روي ختار

دو مفهوم یکسان است ،اما ادبیات مواوع نشان میدهد

محور بتودن تمرکتز دارد ،شترکتهتا نته تنهتا در متورد

کتته کیفیتتت ختتدمات و راتتایت مشتتتري ،دو متغیتتر

فضاي عمومی خار از خود حساس هستند بلکته ستعی

متفاوت ،اما بسیار مرتبش بته هتم هستتند(گوتونتد و ژان

میکنند که دغدغتههتاي ختود را نیتز پتی بینتی کننتد.

ماري.)0226 ،
تفاوت بین این دو ،این استت کته کیفیتت ختدمات،

بنابراین ،اتخا رویکردي پیشگیرانه و احتیاحی براي حل

ارزیابی کلی است ،در حالی که راایت ،بته یت

مسائلی که مشتریان را نگران میکند ،میتوانتد شترکت

ی

یا بنگاه را از سایر رقبا متمایز سازد.

خرید خا

مرتبش است .این یعنی راایت ،شامل ی

ادبیات مواوعی ،در مورد بازاریابی ختدمات ،بیتان

رابطة منفرد و غیر مداوم با کسب و کار استت در حتالی

میکند که کیفیت خدمات یکی از متغیرهایی است کته

که کیفیت خدمات باید از منظر بلند مدت مورد تحلیتل

تتتث یر معنتتاداري بتتر عملکتترد شتترکت دارد(راستتت و

قرار بگیرد.

همکاران ،5331 ،5زیتامال و همکتاران .)5336 ،0در ایتن
رابطه ،تقویتت کیفیتت ختدمات ،باعتث افتزای

ستطح

راایت مشتري میشتود .بهبتود کیفیتت ختدمات بتراي
مشتري ،به خرید مجدد ،جذب مشتریان جدید ،کتاه
1 Rust et al.
2 Zeithaml et al.

-6-2پيشينة پژوهش
امیدوار( ،)5930در پتژوه

ختود بتا استتفاده از دو

نظری تة «یتتادگیري اجتمتتاعی» بنتتدورا و نظریتتة «هویتتت

3 Gounaris et al.
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اجتمتتاعی» ،بتته بررس تی رابط تة ب تین ستترمایة اجتمتتاعی و

معنادار و مستقیمی بر مسئولیت اجتماعی شترکت دارد و

مسئولیت اجتماعی پرداختته استت .نتتای ایتن پتژوه

این متغیر در رابطه بین بازارمحوري و عملکرد کستب و

نشتتان داد کتته ش ت

متغیر(هوی تت اجتمتتاعی ،احستتاس

خودکارآمدي ،دینداري ،تعهد شغلی ،سرمایة اجتمتاعی

کار ،نق

واسطه را ایفا میکند.

کو )0223(5به بررسی ا رات مشتتر

بتازارمحوري

و در نهایت متغیر زمینهاي جنستیت) ،در مجمتوع40/4 ،

و مستتئولیت اجتمتتاعی شتترکت بتتر روي عملکتترد بنگتتاه

درصد از تغییترات متغیتر وابستتة مستئولیت اجتمتاعی را

وي نشتتان داد کتته گرچتته

تبیین کردند .همننین نتتای پتژوه

پرداختتت .نتتتای پتتژوه

وي نشتان داد کته

بازارمحوري و مسئولیت اجتماعی شترکت متیتوانستتند

متغیر هویت اجتماعی ،نسبت به دیگر متغیرهتا ،بیشتترین

عملکتترد را ارتقتتا بخشتتند ،امتتا بتته محت

اینکتته ا تترات

تتتث یر مستتتقیم را بتتر متغی تر مستتئولیت اجتمتتاعی داشتتت.

مسئولیت اجتماعی شرکت بته حستاب آورده متیشتود،

ختتتتود ،تتتتتث یر

ا رات مستقیم بتازارمحوري بتر روي عملکترد ،بته حتور

مستتئولیتپتتذیري اجتمتتاعی شتترکت را بتتر راتتایت

پیدا متیکنتد .از حرفتی نتتای ایتن

عزیتتتتزي( )5930نیتتتتز ،در پتتتتژوه
مصرفکننده در بخت

صتنعت اتومبیتل متورد بررستی

قابل توجهی کاه
پتتژوه

حکایتت از ایتن دارد کتته مستتئولیت اجتمتتاعی

قتترار داد کتته در آن مفهتتوم مستتئولیتپتتذیري اجتمتتاعی

شرکت در تث یر بازارمحوري بر عملکرد سازمانی نقت

شرکت در هفت بعتد ،شتامل :عملکردکتاري ،عملکترد

میانجی را بازي میکند.

محیطتتتی ،توستتتتعة اجتمتتتتاعی ،قیمتتتتت در
مصتترفکننتتده ،کیفیتتت در

شتتتتدة

همننین ،کاستترو و همکتاران( ،)0221در پتژوه

شتتدة مصتترفکننتتده،

خود ،به بررسی تث یر بازارمحوري بر روي محیش درونی

ارتباحتتات فتتروش و انتظتتارات بتترآورده شتتده ،متتورد

تتتث یر

ارزیابی قرار گرفته است .نتتای ایتن پتژوه

و بیرونتتی ستتازمان پرداختنتتد .در ایتتن پتتژوه

نشتان داد

بازارمحوري بر روي کارکنان اعتم از تعهتد ستازمانی و

کتته مستتئولیتپتتذیري اجتمتتاعی شتترکت ،بتتر راتتایت

رفتار شتهروندي ستازمانی و همننتین بتر روي مشتتریان

مصرفکننده تتث یر مثبتت دارد .نتتای  ،همننتین ،نشتان

اعم از راایت مشتري و کیفیتت در

شتدة ختدمات،

دهندة تا یر مثبتت همتة ابعتاد هفتگانتة مستئولیتپتذیري

مورد بررسی قرار گرفت .نتتای ایتن پتژوه

اجتماعی شرکت ،بر راایت مصرفکننده است.

کارکنتتان در روابتتش بتتازار محتتوري و ستتطو عملی تاتی

محمود و هینسون( )0250به آزمون چگتونگی تتث یر

بتر نقت

کسب و کار تثکید کردند.

بازارمحوري ،نوآوري و مسئولیت اجتماعی شترکت بتر
عملکرد کستب و کتار پرداختنتد .نتتای پتژوه

آنتان

نشان داد که درجة بازار محتوري و مستئولیت اجتمتاعی
بنگتتاه تتتث یر معنتتاداري بتتر نتتوآوري دارد و نتتوآوري بتتر

-7-2فرضيههاي پژوهش
بر اساس ادبیات مواوع و پیشتینة پتژوه  ،متدل و
فرایههاي زیر پیشنهاد میشود:

عملکتترد کستتب و کتتار بنگتتاه تتتث یر متتیگتتذارد .ایتتن
پتتژوه  ،همننتتین نشتتان داد کتته بتتازارمحوري تتتث یر
1 Qu

سنج
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تث یر مشتري محوري ،مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت در

مسئوليت اجتماعي
شرکت

H4

H1
H3

رضايت مشتري

مشتري محوري

H5

H2
کيفيت درک
شده

 :H1مشتري مداري ،بر مسئولیت اجتمتاعی شترکت
تث یر معنادار دارد.

کاربردي و بر اساس ماهیت و روش ،توصیفی-پیمایشی
و میدانی از نوع همبستگی است.

 :H2مشتري مداري شرکت ،بر کیفیتت در

شتدة

محصول یا خدمت از سوي مشتري تث یر معنادار دارد.

-1-3جامعة آماري و نمونهگيري

 :H3مسئولیت اجتماعی شترکت ،بتر کیفیتت در

جامعة آمتاري پتژوه

شدة محصول یا خدمت از ستوي مشتتري تتث یر معنتادار

پاسارگاد هستند که در آن بان
با بان

دارد.
 :H4مسئولیت اجتماعی شرکت ،بر راایت مشتتري

حساب بانکی دارنتد و

پاسارگاد در تعامل مداوم هستند .ایتن نمونته بته

روش خوشتتهاي و ستتپس تصتتادفی ستتاده انتختتاب شتتده
است .براي نمونهگیري ،در روزهتاي مختلتف هفتته ،بته

تث یر معنادار دارد.
 :H5کیفیت در

 901نفتر از مشتتریان بانت

شدة محصول یا خدمت از ستوي

هفت شعبه از بان

پاسارگاد در شهر اصفهان(خوشهها)
 ،به صورت تصتادفی

مشتري ،بر راایت وي از محصول یا خدمت ارائه شتده

مراجعه شد و از بین مشتریان بان

تث یر معنادار دارد.

ساده ،نمونهگیري شد .زم به تواتیح استت کته بانت
پاستتارگاد از آنجتتا کتته در زمینتتة مستتئولیت اجتمتتاعی
شرکت ،فعالیتهتایی ماننتد حتر ستپردة ستبز را انجتام

-3روش پژوهش
با در نظر گرفتن هدف این پژوه
سنج

که ارائة الگتوي

داده ،براي این پژوه

در نظر گرفته شده است.

تث یر مشتري مداري ،مسئولیت اجتماعی شرکت

و کیفیت در

شده بر راتایت مشتتري(مورد مطالعته:

-2-3گردآوري دادهها

بان ت

پاستتارگاد) استتت و بتتا توجتته بتته اینکتته در ای تن

پژوهشگر باید با استفاده از ابزراهایی دادههتاي زم

پژوه

از روشهاي کتابخانهاي و بررستی متتون و نیتز

را از جامعة(نمونه) آماري گردآوري کنتد و بتا تحلیتل،

روش هاي میدانی ،نظیر پرسشتنامه استتفاده شتده استت،

پردازش و تبدیل آنها به احوعات ،به آزمتون فراتیههتا

از نظتر هتدف از نتوع

براي گردآوري

میتوان بیان کرد که این پژوه

بپردازد(خاکی .)5932 ،در این پژوه
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متغیرهاي پژوه

از حریق

احوعات ،از روش کتابخانهاي(بررسی اسناد و متدار

شده است .به منظور سنج

براي تتدوین مباحتث نظتري شتامل مطالعته کتتابهتاي

این پرسشنامه ،از پرسشنامههتاي پژوهشتگران دیگتر نیتز

تخصصت تی ،مقتتتا ت ،مجتتتوت و نشتتتریات مشتتتابه) و

استفاده شده است که در جدول زیر به آنها اشتاره متی-

پرسشنامة محقق ستاخته(به صتورت حیتف لیکترت پتن

شود.

گزینهاي) جهت بهرهگیري از نظترات مشتتریان استتفاده
جدول ( -)1تقسيم بندي سؤاالت پرسشنامه با توجه به متغيرها
تعداد سؤال

متغیر

پژوهشگر

آلفاي کرونباخ

 2سؤال

مسئولیت اجتماعی شرکت

محمود و هینسون()0250

2/736

 1سؤال

مشتري مداري
کیفیت در

 51سؤال
 4سؤال

ساکس و ویتز)5320(5

شده از خدمات

راایت مشتري

2/703

پرسشنامه SERVQUAL

2/233

ملولز)5337(0

2/720

21

پایایی پرسشنامة پژوه  ،با استفاده از نمونة اولیهاي
شامل  92پرسشنامه که بین افرادي با ویژگیهتاي مشتابه

نرم افزار  AMOSو با روش برآورد پارامترهتا و خطتاي
4

معیار آنها بر اساس حداکثر درستت نمتایی  ،بایتد پتی

جامعتتة آمتتاري پتتژوه  ،توزی ت گردی تد ،و بتتا اتتریب

فرض آن یعنی نرمال بودن تت

آلفاي کرونباخ  2/39مورد تثیید قرار گرفتت .همننتین

مورد آزمون قرار گیرد .با توجه به نتای بدست آمتده از

روایی پرسشنامه ،به صورت صوري ،توسش کارشناستان

جدول ( )0مشتخص متیشتود کته متغیرهتاي پتژوه ،

و اساتید مرتبش بتا مواتوع و نیتز بتا استتفاده از آزمتون

نرمال ت

متغیره هستند ،زیرا قدر مطلق اریب بحرانی

تحلیل عتاملی اکتشتافی(مقدار شتاخص  KMOبرابتر بتا

( )c.rبراي آنها کوچکتر از  0/12استت .بنتابراین نرمتال

 2/396و آزمون بارتلت درستطح  %31معنتادار استت) و

بودن ت

متغیره تثییتد متیشتود .همتانطور کته در ایتن

آزمون تحلیل عاملی تثییدي مرتبة اول ،مورد تثیید قترار

جدول مشاهده میشود اریب مردیتا مقتدار مطلتوبی را
نمای

گرفت.

متغیتره و چنتد متغیتره

1

می دهد(کوچکتر از  .)0/12بنابراین نرمال بتودن

چند متغیره نیز مورد تثئید قرار میگیرد.
-4تحليل دادهها
در این پژوه

براي آزمون فرایههتاي پتژوه

و

تعیین رابطة بین متغیرها ،از تحلیتل مستیر 9استتفاده شتده
است .براي تجزیه و تحلیل مدل پتژوه  ،بتا استتفاده از
1 Saxe and Weitz
2 Maloles
3 Path Analysis

4 Maximum likelihood
5 Multivariate normality

سنج
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جدول (-)2بررسي نرمال بودن چند متغيره
متغير

حداقل

حداکثر

کجي
()Skew

c.r

()Kurtosis

مشتري مداري

5/622

1

-2/290

-2/099

-2/922

-5/233

مسئولیت اجتماعی شرکت

5/971

1

-2/269

-2/412

-2/019

-2/304

5/467

1

-2/062

-5/364

2/972

5/920

5/667

1

2/267

2/430

2/296

2/590

5/227

1/303

کیفیت در

شده از خدمات

راایت مشتري
چند متغيره (ضريب مرديا)

پس از بررسی پی
پژوه

کشيدگي

c.r

فترض ،نوبتت بته آزمتون متدل

میرسد .شکل ( )0مدل را به همراه پارامترهتاي

آزاد آن نشان می دهد.

شکل  -2مدل پژوهش (مدل تحليل مسير)
ارایب مسیر مدل پس از آزمون آن در شکل ( )9نشان داده شده است.

 / 534تحقیقات بازاریابی نوین ،سال ششم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )02بهار 5931

شکل -3ضرايب مسير مدل پژوهش
معناداري روابش بین اجزاي مدل و همننین ارایب مسیر آن در جدول ( )9نشان داده شده است.
جدول -3ضرايب مسير مدل پژوهش
فرضيه

مسئولیت اجتماعی شرکت<---مشتري مداري
کیفیت در
کیفیت در

شده از خدمات<---مشتري مداري
شده از خدمات <---مسئولیت
اجتماعی شرکت

راایت مشتري <---مسئولیت اجتماعی شرکت
راایت مشتري <---کیفیت در
خدمات

شده از

ضريب
استاندارد

خطاي

نسبت

استاندارد

بحراني

S.E.

C.R.

معناداري
P

نتيجه

H1

2/729

2/297

57/625

***

تثیید

H2

2/031

2/242

6/122

***

تثیید

H3

2/129

2/249

50/262

***

تثیید

H4

2/524

2/212

5/722

2/223

رد

H5

2/612

2/260

52/772

***

تثیید

***بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/225کمتر است.

سنج
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نتای جدول فوق نشان میدهد که تمامی مسیرها در
مدل ،بته جتز مستیر بتین متغیرهتاي مستئولیت اجتمتاعی
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شتترکت و راتتایت مشتتتري پتتژوه

معنتتادار هستتتند.

جدول ( )4شاخصهاي برازش مدل را نشان میدهد.

جدول -4شاخصهاي برازش مدل
نوع شاخص برازش

مطلق

شاخص

مدل

NPAR

3

DF

5

( Pبزرگتر از )2/21

2/334

)CMIN (Chi Square

2

( AGFIبزرگتر از )2/3

5

( GFIبزرگتر از )2/3

5

(بزرگتر از TLI)2/3

5/227

(بزرگتر از NFI)2/3

5

( CFIبزرگتر از )2/3

5

( PNFIبزرگتر از )2/1

2/567

( PCFIبزرگتر از )2/1

2/567

( RMSEAکوچکتر از )2/22

2/222

( CMIN/DFکوچکتر از )1

2

تطبیقی یا نسبی

مقتصد

اکثر شاخصهتاي نشتان داده شتده در جتدول فتوق
حاکی از برازش مناسب مدل پژوه

هستند.

ستتوم متتورد تثیی تد قرارم تیگی ترد .همنن تین ،مستتئولیت
اجتماعی شترکت تتث یر مثبتت و معنتاداري بتر راتایت

نتای جدول ( )9نشان متیدهتد کته مشتتريمتداري

مشتري ندارد .بنابراین فراتیة چهتارم متورد تثییتد قترار

تث یر مثبت و معناداري بتا اتریب استتاندارد  2/729بتر

نمیگیرد.کیفیت در

شده از خدمات نیز تتث یر مثبتت

مستتئولیت اجتمتتاعی شتترکت دارد .بنتتابراین فرا تیة اول

و معنادار با اریب استاندارد  2/612بر راایت مشتتري

مورد تثیید قرار میگیرد .همننین ،نتای نشتان متیدهتد

دارد .بنابراین فرایة پنجم هم مورد تثیید قرار گرفت.

که مشتريمتداري تتث یري مثبتت و معنتادار ،بتا اتریب
استتتاندارد  ،2/031برکیفی تت در

شتتده دارد .بنتتابراین

فرایة دوم نیز مورد تثیید قرار میگیرد.
نتای جتدول ( )9نشتان داد کته مستئولیت اجتمتاعی
شرکت تث یر مثبت و معنادار با اریب استاندارد ،2/129
بر کیفیت در

شده از ختدمات دارد .بنتابراین فراتیة

-1-5نتيجهگيري و پيشنهادهاي کاربردي
بتتا توجتته بتته تثییتد فراتیة اول ،مشتتتري متتداري بتتر
مستتئولیت اجتمتتاعی شتترکت در بانت

پاستتارگاد تتتث یر

دارد .این تث یر مثبت است ،بدین معنی کته میتزان بیشتتر
مشتريمداري در سازمان یا بنگاه اقتصادي ،مانند بانت
پاسارگاد ،به رعایت بیشتر مسئولیت اجتمتاعی از جانتب
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این بنگاه اقتصادي منجر میشتود .یافتته هتاي حاصتل از

نتترور( ،)5331بتتازار محتتوري ی تا مشتتتري متتداري نقطتتة

آزمتتون ایتتن فراتتیه بتتا یافتتتههتتاي بدستتت آمتتده از

شروع پیادهسازي برنامهها و استراتژيهاي ستازمان و در

پژوه هتاي محمتود و هینستون( ،)0250کتو( )0223و

نتیجه کسب مزیت رقابتی و راایت مشتري است.

عزیزي( ،)5930به نتوعی همختوانی دارد .ایتن افتراد در

یافتههاي بدست آمده از فرایة دوم نشتان متیدهتد

پتتتتتژوه هتتتتتاي ختتتتتود تثییتتتتتد کردنتتتتتد کتتتتته

که مشتريمداري تث یر مثبتی بر روي کیفیت در

شده

بازارمحوري(همننین مشتريمداري یا مشتريمحتوري)

از ختتدمات دارد .در واقتت هرچتته میتتزان توجتته بنگتتاه

بر مسئولیت اجتماعی شرکت تث یر مثبت دارد .بتا توجته

اقتصادي به امر مشتريمداري یتا مشتتريمحتوري بیشتتر

به اهمیت مشتري براي سازمانهتاي امتروز ،بته متدیران

باشد ،کیفیت در

شده از خدمت آن بیشتر است .ایتن

سازمانهتا بته ویتژه ستازمانهتاي ختدماتی ماننتد بانت

نتتتای بتتا یافتتتههتتاي بدستتت آمتتده توستتش کاستتترو و

پاستتارگاد کتته قصتتد دارنتتد بتتا ایفتتاي نق ت

مستتئولیت

همکاران( )0221همخوانی دارد.

اجتماعی ختود عتووه بتر ایجتاد ارزش بتراي مشتتریان،

کیفیت معمو اولتین معیتاري استت کته مشتتریان و

براي خود نیز ارزش ایجاد کنند ،توصیه میشتود کته بته

مصتترفکننتتدگان ،مطتتابق بتتا آن ،بتته ارزی تابی نتتامهتتاي

مشتري بیشتر پرداخته و دیدگاههتاي آنتان را در تتدوین

تجاري میپردازند .تجربة مستقیم مرتبش بتا محصتول یتا

استتراتژيهتا ،برنامتههتتا و اقتدامات ختود بیشتتر در نظتتر

خدمت بطور معمول ،اولتین مرجت قضتاوت مشتتري یتا

بگیرند.

مصرف کننده در مورد کیفیت آن است .بر اساس آننه

در دیتتدگاههتتاي مختلتتف مطتتر شتتده در حتتوزة

که در فصل دوم عنوان شد ،موفقیت تث یر مشتريمداري

مشتريمداري و مشتريمحوري ،توصیه شتده استت کته

بتتر کیفیتتت در

شتتده از ختتدمات توستتش مشتتتري،

به شناخت ادراکات مشتري پبیشتر توجه شود ،یعنی باید

نمیتواند به راحتی و تنها بر حسب ویژگیهاي ختدمت

دید که او کدام مناف از دیدگاه مشتري جتذاب استت

حاصتتل شتتود ،بلکتته تجربتتة مشتتتري از مواجهتتة وي بتتا

و انیا هزینههتا و متوانعی کته مشتتري بتا آن روبروستت

تثمینکنندة خدمت هم اهمیت زیادي دارد(گونتاریس و

کدامنتد .از حرفتی ،ختدمات بایتد دائتم بتا نیتاز متتردم و

همکاران .)0229 ،نتیجة بدست آمتده از آزمتون فراتیة

مشتري تغییر یابد ،نه اینکه کار بتراي متدتی حتو نی بته

نشان داد که هرچقدر میزان مشتريمتداري

صورت ادامه یابد .از این رو ،توصیه میشود بانت

ی

دوم پژوه
بانتت

پاستتارگاد بیشتتتر باشتتد ،کیفیتتت در

شتتده از

پاسارگاد و بته ویتژه متدیران آن ،ابتتدا بتا رویکردهتاي

خدمات با تر خواهد بتود .بنتابراین ،شناستایی نیازهتا و

مشتتتريمتتداري و مشتتتريمحتتوري نستتبت بتته نیازهتتاي

انتظارات مشتري ،به حور مداوم و مستمر ،میتواند براي

ینفعان از جمله مشتریان ،در حوزة مستئولیت اجتمتاعی

حراحی و ارائة بهتر خدمات به مشتري و در نتیجه بهبتود

ختتود ،آگتتاهی کستتب کننتتد و ستتپس استتتراتژيهتتا و

ادرا

وي از کیفیت خدمات ،کم

نماید.

برنامههاي ختود را در ایتن حتوزه پیتاده کننتد .بنتابراین،

تثیی تد فرا تیه ستتوم نشتتان م تیدهتتد کتته مستتئولیت

نیازهاي مشتري از حریق نظرسنجیهتاي متداوم

شده از خدمات ،تث یر

سنج

اجتماعی شرکت بر کیفیت در

حضوري یا آنوین ،متیتوانتد در ایتن امتر یتاريدهنتده

مثبت دارد .بدین صورت که توجه بیشتر بنگاه اقتصتادي

باشتتتد .در حقیقتتتت ،بتتتر استتتاس دیتتتدگاه استتتلیتر و

بیشتتر

به ایفاي نق

مسئولیت اجتماعی ،منجر بته در

سنج

تث یر مشتري محوري ،مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت در
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مشتري از کیفیت خدمات خواهد شد و مشتري کیفیتت

شتترکت بتتر روي مشتتتري تتتث یر نتتدارد .یافتتتههتتاي ای تن

خدمات را مثبتتر ارزیابی خواهتد کترد .نتتای آزمتون

پژوه

حاصل از آزمون فرایة چهارم با نتتای بدستت

ایتتن فراتتیه ،یافتتتههتتاي بدستتت آمتتده در پتتژوه

آمتتده از پتتژوه هتتاي عزیتتزي( ،)5930حیتتدرزاده و

عزیزي( )5930را مورد تثییتد قترار متیدهتد .وي تتث یر

صتتتتادقی( )0254و والتتتت

مسئولیت اجتماعی شرکت بر راایت مصترف کننتده و

همخوانی ندارد .این افراد در پژوه هاي ختود بته ایتن

شتتتده را متتتورد ارزیتتتابی قتتترار داد.

نتیجه رسیدند که مسئولیت اجتماعی شرکت بر راتایت

بازارمحوري و مشتريمداري ممکتن استت بته راتایت

مصتترف کننتتده تتتث یر دارد .از آنجتتایی کتته در آزمتتون

بهتر آنها از کیفیت محصول یا ختدمت

فراتیة ستتوم ،نشتتان داده شتتد کتته اقتتدامات ستتازمان در

منجر گردد ،اما امروزه ،متغیرها و عوامل دیگري وجتود

بتا تر مشتتریان از

کیفیتتتت در
مشتري یا در

دارد که میتوانند نق

واسش را میان این رابطهها بتازي

و بارتیکوستتتتکی()0259

راستاي مسئولیت اجتمتاعی بته در

کیفیتت ختتدمات منجتتر متیشتتود .انتظتتار متیرفتتت کتته

کنند و به کسب عملکرد بهتر و راتایت بیشتتر مشتتري

مسئولیت اجتماعی شرکت بر راایت مشتري در بانت

منجر گردند.

پاسارگاد نیز تث یر داشته باشد ،امتا نتتای فراتیة چهتارم

با توجه به حساسیت بیشتر مشتریان و حتی کارکنتان

نشان داد کته ایتن تتث یر معنتادار نیستت .از آنجتایی کته

به مسائل اجتماعی و نقشی کته ستازمانهتا و بنگتاههتاي

راهکارها و استانداردهاي مختلفی به منظور احوعرسانی

اقتصادي در جامعه ایفا میکنند ،سازمانها متیتواننتد از

اقتتتتدامات در حتتتتوزة مستتتتئولیت اجتمتتتتاعی معرفتتتی

این امر براي کسب مزیت رقابتی امن کستب راتایت

شتتدهاند(ماننتتد ایتتزو  GRI0 ،AA51000 ،06222و ،)...

مشتري استفاده نمایند .نتای آزمتون فراتیة ستوم نشتان

ستتازمانهتتا م تیتواننتتد اقتتدامات و برنامتتههتتاي ختتود و

داد که اقتدامات ستازمان در حتوزة مستئولیت اجتمتاعی

همننین ا رات خود(چه مثبت و چه منفی) را بتر جامعته

شده از خدمات با تري منجتر

و محیش احراف ،به حتور جتام  ،بته مشتتریان و بته حتور

گردد .بنابراین ستازمانهتا و متدیران آنهتا متیتواننتد بتا

کل ،ینفعان ختود احتوعرستانی نماینتد .ایتن رویکترد

میتواند به کیفیت در

مثبتتتتر از ستازمان بته عنتوان یت

بهتترهگی تري از مفهتتوم خل تق ارزش مشتتتر  ،بتتا ارائتتة

میتوانتد بته در

برنامههاي مناسب در حتوزة مستئولیت اجتمتاعی ،ماننتد

شهروند مسئول منجر گردد.

حمایت از برنامهها و رویدادهاي اجتمتاعی ،شترکت در

یافتههاي بدست آمده از فرایة پنجم بیتان کترد کته

فعالیت هتاي خیرخواهانته ،ارائتة راهکارهتایی در حتوزة

شتتده از ختتدمت از ستتوي مشتتتریان ،در

کیفی تت در

حفاظت از محیش زیست ،پایدار نمودن زنجیرة تثمین بته

بان

منظور حف مناب براي نسلهاي آینده و همننین احوع

فرایه مورد تثییتد قترار گرفتت .کیفیتت در

رسانی این برنامهها از حریق گزارشات دورهاي منظم ،به

خدمت هرچه مثبتتر باشتد ،میتزان راتایت مشتتري از

شتتتده از ختتتدمات از دیتتدگاه

بیشتر است .نتای آزمون این فرایه بتا

ارتقتتتاي کیفیتتت در
مشتریان کم

کنند.

پاسارگاد ،بر راایت آنان مؤ ر است .بنابراین این

خدمات و بان

یافتتتتتتة بدستتتتتت آمتتتتتده از پتتتتتژوه

شتده از

کاستتتتتترو و

نتیجة آزمتون فراتیه چهتارم ،ایتن فراتیه را متورد
تثییتد قتترار نتتداد .بتتدین معنتی کتته مستتئولیت اجتمتتاعی

1AcountAbility
2Global Reporting
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همکتتتتتتاران( )0221همختتتتتتوانی دارد .کاستتتتتتترو و

مستتئولیت اجتمتتاعی شتترکت را از کارکنتتان و متتدیران

همکتتاران ( )0221در مطالعتتة ختتود نشتتان دادنتتد کتته

شتده و راتایت

کیفیت در

پرس و جو نمود و میزان کیفیت در

شتده از ختدمت تتث یر مثبتتی بتر راتایت

را از مشتریان جویا شد .البته بتا واحتد نمونتة ستازمان(یا

مشتتتري دارد .ممکتتن استتت اینطتتور بتته نظتتر برستتد کتته

) و سپس نمرات ایتن واحتدهاي نمونته

کیفی تت در

شتتده از ختتدمات و راتتایت مشتتتري دو

مفهوم یکسان هستند ،اما ادبیات مواوع نشتان متیدهتد

همان شعبة بان

را با هم مقایسه کرد.
یا پژوه هاي مشتابهی در ستازمانهتایی

 -پژوه

که کیفیت خدمات و راایت مشتري دو متغیر متفاوت،

غیر از سازمانهاي خدماتی(مانند ستازمانهتاي تولیتدي

امتتا بستتیار متترتبش هستند(کاستتترو همکتتاران.)0221 ،

و )...انجام شود و نتای آن با نتای این پتژوه

مقایسته

تفاوت بین این دو در این حقیقت خوصه متیشتود کته

گردد.

کیفیت خدمات ی
راایت به ی

ارزیابی کلتی استت در حتالی کته

خرید یا تجربه خا

یعنی راایت شامل یت

مرتبش استت .ایتن

رابطتة منفترد و غیتر متداوم بتا

کسب و کار است ،در حالی که کیفیت خدمات بایتد از
منظر بلند مدت مورد تحلیل قرار گیرد.
با توجه به نتای بدست آمده از آزمون فرایة پتنجم
میتوان گفت که چناننه سازمانها از رویکردهتاي یتاد
شده به منظتور افتزای

کیفیتت در

شتده از ختدمات

استفاده کنند ،میتوانند راتایت مشتتري را در مواجهتة
مستقیم با وي بدست آورند.

،

قابل تعمیم به جامعة بزرگتري باشد.

 پژوه هاي آتتی متیتواننتد دیتدگاه کارکنتان ومدیران بان

ویژگیها ،ابعتاد متغیرهتاي پتی

شترط و پیامتدها.

ارائه شده در اولین کنفترانس ملتی متدیریت رفتتار
شهروندي سازمانی ،تهران.
 -0امیتتدوار ،ا .)5930( .مطالعتتة رابطتتة بتتین ستترمایة
اجتماعی و مسئولیت اجتماعی معلمان شهر یاستو .
پایتتان نامتتة کارشناستتی ارشتتد .دانشتتکدة علتتوم

سازي شرکت ها و مؤسسات ارائته کننتدة ختدمات

سازمان یا بنگتاه اقتصتادي دیگتر انجتام گیترد تتا نتتای
پژوه

ستترخی .)5927( . ،رفتتتار شتتهروندي ستتازمانی:

 -9آقتتازاده ،ه .)5921( .بررستتی چگتتونگی توانمنتتد

براي پژوه هاي آینده پیشنهاد میشود که:
 -ایتن پتتژوه

 -5ابیلی ،خ.؛ شاحري،

.؛ یوزباشی ،ع .و فرجتی ده

اجتماعی .دانشگاه شیراز.

-2-5پيشنهادها براي پژوهشهاي آتي
در تعتتداد شتتعب بیشتتتري از بانت

فهرست منابع

را نیز مورد بررسی قرار دهند و از آن بهره

گیرند تا از این حریتق ،متغیرهتا و متدل ،هتم از دیتدگاه
درون تی و هتتم از دی تدگاه بیرون تی ،متتورد بررس تی قتترار
گرفته باشتد .بتدین منظتور متیتتوان واتعیت مشتتري-
مداري(مشتتتريمحتتوري ،بتتازارمحوري و )...و همننتین

بازاریابی .تهران :مؤسسة مطالعتات و پتژوه هتاي
بازرگانی.
 -4ختتتاکی ،غومراتتتا .)5932( .روش تحقیتتتق بتتتا
رویکردي به پایاننامهنویسی(چاپ هشتتم) .تهتران:
بازتاب.
 -1عزیزي ،ا .)5930( .تث یر مسئولیتپذیري اجتمتاعی
شرکت بر راایت مصترف کننده(مطالعته متوردي:
بختت

صتتتنعت اتومبیتتل در شتتیراز) .پایتتاننامتتتة
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