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Introduction: The success of organizations depends on customer satisfaction.
Customer satisfaction is one of the most important marketing structures, so
examining the factors affecting customer satisfaction is a key concern for marketers,
especially at a time when consumers think of seemingly different brands as similar.
Managers of organizations take various measures to achieve this goal. One of the
most important steps forward for managers in this field is the use of corporate social
responsibility. The main purpose of this study is to investigate the effect of the role
of corporate social responsibility on customer satisfaction through the mediation of
brand awareness, brand reputation, and brand trust.
Methodology: In terms of purpose, the present study is an applied type, from the
point of view of data collection, it is a descriptive and survey type, and, in terms of
nature, it is correlational. The statistical population of the study consists of the
recipients of insurance services from Iran Insurance Company in Bushehr. The
sampling method is a common one, and the data collection tool is a questionnaire.
As many as 389 questionnaires were distributed and collected among the customers
of Iran Insurance Company in person, and the data analysis was done through
structural equation modeling and PLS and SPSS software programs. After the
collection of the data and the implementation of the structural equation model, the
research hypotheses were tested.
Findings: The research findings showed that playing the role of corporate social
responsibility has a positive and significant effect on brand awareness, brand
reputation, and brand trust which, in turn, have a positive and significant effect on
customer satisfaction. Finally, corporate social responsibility has a positive and
significant effect on customer satisfaction by mediating the brand awareness, brand
reputation, and brand trust.
Results and Discussion: The findings showed that playing the role of corporate
social responsibility has a positive and significant effect on brand awareness. In fact,
this hypothesis states that the more Iran Insurance Company and other companies
get involved in social responsibility activities, the more they become known in the
society and the more people become aware of them. Thus, they can reap the benefits
of being recognized in the society. Therefore, brand awareness is a determining
factor when choosing a product or service; it plays an important role in the
consumer’s purchasing decision-making. Therefore, every company should try to
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create awareness about its activities related to social responsibility in order to
establish itself in the minds of customers.
Corporate social responsibility has a positive and significant effect on brand trust.
In fact, brand trust is an asset and a tool for survival that has the ability to create
superior value for the organization. It should be given special attention because
development and maintaining brand trust is one of the ways to achieve long-term
relationships with customers and plays an important role in creating long-term
benefits for the company. In fact, customers as potential beneficiaries of the
company do not only pay attention to the economic value of consumption but also
consider the social performance of the company. Therefore customers can have
more confidence in the products and services provided by the company that takes
responsibility in its activities and has responsible behavior towards the society.
Corporate social responsibility has a positive and significant effect on brand
reputation. In fact, it serves as a tool to strengthen brand reputation. In other words,
both consumers and companies pay close attention to the reputation of what they
buy and sell.
Brand awareness has a positive and significant effect on customer satisfaction.
Therefore, according to the findings of this study, as the customers’ knowledge of
the brand is raised, their satisfaction increases. Brand trust has a positive and
significant effect on customer satisfaction. Therefore, this hypothesis states that trust
is important and undeniable in gaining customer satisfaction.
Brand reputation has a positive and significant effect on customer satisfaction.
Therefore, it is hypothesized that, when managers of organizations take the
necessary steps in the field of brand reputation and do this continuously, it leads to
increased satisfaction. Brand reputation is an achievement that the company
achieves over time. Customers also think that a brand can meet their expectations
through its reputation. So their satisfaction increases. The importance of brand
reputation is that consumers rely on the brand reputation and decide to buy if they do
not have enough information about the products. Finally, corporate social
responsibility has a positive and significant effect on customer satisfaction by
mediating brand awareness, brand reputation, and brand trust.
Keywords: Trust in brand, Brand awareness, Customer satisfaction, Brand
reputation, corporate social responsibility.
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چکیده
موفقیت سازمانها در گرو جلب رضایت مشتریان میباشد .مدیران سازمانها اقدامات
گوناگونی به منظور دستیابی به این هدف انجام میدهند .یکی از مهمترین اقدامات پیشِ روی
مدیران سازمانها در این زمینه ،استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتی میباشد .هدف اصلی
این پژوهش بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با
میانجیگری متغیرهای آگاهی از برند ،شهرت برند و اعتماد به برند میباشد .پژوهش حاضر
از نظر هدف در زمره پژوهشهای کاربردی ،از دیدگاه جمعآوری دادهها ،توصیفی و از نوع
پیمایشی و از نظر ماهیت ،از نوع همبستگی است .جامعهآماری پژوهش دریافتکنندگان
خدمات بیمهای از شرکت بیمه ایران در شهر بوشهر میباشد .روش نمونهگیری ،نمونهگیری
در دسترس و ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه میباشد .تعداد  321پرسشنامه بین
مشتریان شرکت بیمه ایران به صورت حضوری توزیع و گردآوری گردید و روش تجزیه و
تحلیل دادهها ،استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به کمک نرمافزارهای پی ال اس و اس
پی اس اس بود .یافتههای پژوهش نشان دادند که ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر
آگاهی از برند ،شهرت برند و اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین ،آگاهی از
برند ،شهرت برند و اعتماد به برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد .در
نهایت ،مسئولیت اجتماعی شرکت با میانجیگری متغیرهای آگاهی از برند ،شهرت برند و
اعتماد به برند بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی :اعتماد به برند ،آگاهی از برند ،رضایت مشتری ،شهرت برند ،مسئولیت
اجتماعی شرکت.
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مقدمه
امروزه رضایت مشتریان یکی از اساسیترین سازههای بازاریابی است ،از اینرو،
بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان ،یک نگرانی کلیدی برای بازاریابان است ،به
ویژه در دورانی که مصرفکنندگان برندهای ظاهراً متفاوت را مشابه میپندارند .به
طوری که ایجاد مشتریانِ راضی به یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت تبدیل شده
است (ولوتسو .)8100 ،0از آنجاییکه اعتماد یک پیوند مهم بین برند و مشتریان ایجاد
میکند ،یکی از عوامل تعیینکننده در رضایت مشتری است .کسب رضایت مشتریان
قبل از بهدست آوردن اعتماد آنها بسیار دشوار است .در این زمینه ،اعتماد نیز بر
رضایت مشتری تاثیر میگذارد (ارسیز .)8108 ،8موضوعات دیگری مانند آگاهی از
برند و شهرت برند در کنار اعتماد به برند وجود دارند .شهرت به طور فزایندهای
تبدیل به یکی از موثرترین ابزارها در فضای رقابتی شدید شده است .معموالًهنگامی
که مصرفکنندگان با انتخاب بین دو محصول با ویژگیهای مشابه ،مواجه میشوند،
 21درصد از آنها در نهایت بر اساس محبوبیت برند و شهرت آن تصمیم میگیرند
(پوالک .)8100 ،3به عالوه ،برندها با قدرت و ارزشی که در بازار دارند ،دچار تغییر
میشوند .در یک طرف برندهایی وجود دارند که برای مصرفکنندگان معروف
نیستند و در سوی دیگر برندهایی وجود دارند که میزان باالیی از آگاهی برند را به
همراه دارند (آتیلگان .)8110 ،0از طرفی ،مطالعات اولیه نشان میدهد که مصرف-
کنندگان در هنگام ارزیابی شرکتها و محصوالتشان ،تعهد شرکت را به مسئولیت-
اجتماعی در نظر میگیرند (اوبرسدر و همکاران .)8103 ،0وردر و چاندلر )8110( 6یک
مطالعه درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی انجام دادهاند که نشان میدهد «حداقل دو
سوم از نمونه  80111مصرف کننده در آمریکا ،کانادا و اروپایغربی ،تحت تاثیر
اخالق شرکت ،تاثیرات زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی قرار دارند» .به این معنا
که مصرفکنندگان تا حدودی به عوامل وابسته به اجتماع که به طور مستقیم بر
زندگی آنها تاثیر میگذارند ،تکیه میکنند و تنها بر عوامل وابسته به کیفیت مانند نام،
کیفیت ،قیمت و بستهبندی تمرکز ندارند.
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یکی از شرکتهای فعال در زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران،
شرکت بیمه ایران میباشد .هم اکنون بیمه ایران با بیش از  810شعبه و 3۷۷1
نمایندگی در داخل کشور و  08شعبه و نمایندگی در خارج از کشور ،بزرگترین
شرکت بیمه در کشور میباشد .با توجه به شرایط رقابتی امروز و اهمیت باالی
رضایت مشتریان ،الزم است این شرکت فعالیتهای مربوط به مسئولیتاجتماعی
شرکتی خود را به صورت هدفمندانه دنبال کند تا رضایت مشتریان به نحو احسن
تحقق یابد .بنابراین یکی از مسائل پیش روی این شرکت ،توجه به مسئولیت اجتماعی
شرکت در جهت تحقق رضایت مشتریان میباشد .از طرفی با بررسی مطالعات
مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مشاهده میشود که پژوهشهای مختلفی به بررسی تاثیر
مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر برند ،وفاداری مشتری ،و عملکرد برند پرداخته-
اند ولی هیچ پژوهشی تاکنون به تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر
رضایت مشتری از طریق میانجیگری متغیرهای آگاهی ،شهرت و اعتماد به برند
نپرداخته است و یک شکاف تحقیقاتی در این زمینه وجود دارد .همچنین ،دیگر برای
مدیران امروز کافی نیست که تنها بر مسائلی همچون برنامهریزی ،سازماندهی و
کنترل تمرکز کرده و خود را اثربخش بنامند ،بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و
خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از جمله وظایف
مهمتر آنها محسوب میشود .حال با توجه به اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی
شرکتی ،پژوهش حاضر به دنبال تعیین ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه
ایران بر رضایت مشتریان از طریق میانجیگری متغیرهای آگاهی از برند ،شهرت
برند و اعتماد به برند میباشد تا بدینوسیله بتوان هم در جهت بسط و گسترش مبانی
علمی و نظری این موضوع و هم در جهت بهبود رضایت مشتریان شرکت بیمه ایران
گامی برداشت .مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا ایفای نقش مسئولیت
اجتماعی شرکت بیمه ایران بر آگاهی از برند ،شهرت برند و اعتماد به برند آن تاثیر
میگذارد؟ آیا آگاهی از برند ،شهرت برند و اعتماد به برند شرکت بیمه ایران بر
رضایت مشتریان تاثیر میگذارد؟ این پژوهش به دنبال آن است که تأثیر مسئولیت -
اجتماعی شرکت بیمه ایران را بر آگاهی از برند ،شهرت برند و اعتماد به برند بیمه
ایران بسنجند و همچنین تاثیرات حاصل از آنها را بر رضایت مشتری مورد ارزیابی
قراردهد.
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ادبیات نظری و تجربی پژوهش
رضايت مشتری
رضایتمندی مشتری ،احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت،
پس از استفاده از آن میباشد .رضایتمندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب
است که عامل ارتباطی میان مراحل مختلف رفتار خرید مصرفکننده شناخته میشود
(استیری و همکاران .)0310،فاروق و همکاران )8102( 0بیان میکنند که رضایت
اشاره به «احساس لذت یا ناامیدی فرد در نتیجه مقایسه عملکرد محصول با
انتظاراتش» دارد .لیو و بهاتاچاریا )8116( 8نیز بیان میکنند که فقط تجربههای
مصرفکنندگان از مصرف محصوالت و استفاده از خدمات در راستای شکلگیری
رضایت مشتریان که ذینفعان شرکت محسوب میشوند ،مؤثر نیست و عوامل
متعددی تأثیرگذار است که شرکت ملزم به شناسایی این عوامل است ،بر اساس این
دیدگاه ،مشتریان نسبت به خدمات و محصوالت شرکتهایی رضایت دارند که خود را
در قبال جامعه مسئول میدانند (عباسی و همکاران .)0310 ،درواقع ،مشتریان به
عنوان ذینفعان بالقوه شرکت فقط به ارزش اقتصادی مصرف دقت نمیکنند بلکه
عملکردهای اجتماعی شرکت را نیز در نظر میگیرند و به همین دلیل مشتریان احتماال
رضای ت بیشتری نسبت به محصوالت و خدمات شرکتی دارند که طرحهای مسئولیت
اجتماعی را در فعالیتهای خود توسعه دهند و نیز رفتارهای مسئولیتپذیر نسبت به
جامعه ارائه دهند (هی و لی.)8100 ،3
آگاهی از برند
آکر ( )0116بیان میکند که آگاهی از برند اشاره به قدرت حضور برند در ذهن
مصرفکننده دارد .ایجاد آگاهی از برند معموالً اولین گام در ساخت یک برند است.
آگاهی از برند به عنوان «توانایی تصمیمگیرندگان و مصرفکنندگان جهت شناخت یا
به یاد آوردن برند» تعریف میشود (وانگ و همکاران .)8106 ،0بنابر گفته هو و
همکاران )8100( 0آگاهی از برند بدین معنی است که چطور مصرفکنندگان میتوانند
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از ویژگیهای خاص یک محصول آشنا آگاه باشند .این ویژگیها اطالعات مربوط به
محصول و تصمیمات خرید را ساده میکند .هنگامی که مصرفکنندگان قصد انتخاب
یک محصول از بین چندین محصول را دارند احتماال محصوالت با آگاهی از برند باال
انتخاب خواهند شد .آگاهی از برند نقش مهمی در تصمیمگیریهای مصرفکننده ایفا
میکند .مصرفکنندگان تمایل دارند که برندهای آشنا با آگاهی از برند باال را هنگام
تصمیمگیری خرید انتخاب کنند.
اعتماد به برند
طبق تعریف چادهوری و هولبروک )8110( 0اعتماد به برند به معنای تمایل به استفاده
و مصرف برند بر اساس توانمندی برند میباشد که از عملکردهای قبلی و تعیین شده
به وجود آمده است (بلوچی و همکاران .)0310،لی و جی )8106( 8بیان میکنند که
اعتماد به برند براساس باورهای مثبت در مورد انتظارات مصرفکننده از رفتار
سازمان و عملکرد برند محصوالت شکل گرفته است .اعتماد به برند ،تاثیر زیادی بر
موفقیت سازمان های خدماتی دارد ،چرا که برعکس محصول ،قبل از انجام خرید ،قابل
دیدن و لمس کردن نیست و خریداران خدمات ،همواره این محصوالت را محصوالتی
با خطرپذیری باال میپندارند (جو.)8101،3
شهرت برند
طبق تعریف انجمن بازاریابی امریکا ،شهرت برند به جایگاهی اطالق میشود که برند
شرکت آن را اشغال کرده است .این جایگاه میتواند در مقام رهبری در بازار خود را
از نظر کیفی ،قیمتی ،نوآوری ،اصالت و مصنوعی نبودن و غیره نشان دهد (راین و
کاسیدی .)8102 ،0در تعریف دیگری از شهرت برند ،فرودی )8101( 0بیان میکند که
شهرت برند تصویر فوری از یک برند است که بر اساس تصاویر متعدد که توسط
سهامداران داخلی و خارجی در طول سالها جمعآوری شده است ،شکل گرفته است
و از آنجا که شهرت برند به عنوان تصاویر در طول زمان ،در ذهن مشتریان انباشته
1.

Chaudhuri & Holbrook
Lee & Jee
3. Joo
4. Ryan & Casidy
5. Foroudi
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میشود و به ارزیابی جامع از شرکت میپردازد ،پس میتوان فرض کرد که ارتباط
عاطفی افراد ذینفع جهانی با یک سازمان بر تصویری که از آن شکل میگیرد ،تاثیر
میگذارد.
مسئولیت اجتماعی شرکت
تعریفی که مؤسسه کسبوکار 0برای مسئولیت اجتماعی شرکت از مسئولیتپذیری
اجتماعی ارائه میکند ،به این نحو است «تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به
ارزشهای اخالقی ،مردم ،جامعه و محیطزیست» (گاالنت و گادز .)810۷ ،8از نظر
ماترا و همکاران )8108( 3مسئولیت اجتماعی به معنی مسئولیت یا تعهد یک شخص یا
سازمان در قبال مفاهیم اجتماعی از قبیل افراد یا محیط فیزیکی پیرامونش است
(اسماعیل پور و همکاران .)0316 ،مسئولیت اجتماعی شرکت میتواند به طور گسترده
ای به عنوان «مسئولیت» یا نگرش مثبت یک شرکت نسبت به تمام ذینفعانش تعریف
شود .این تعریف به طور ذاتی با این ایده مرتبط است که شرکتها یا سازمانها
میتوانند با ذینفعان مختلف خود ،هم داخلی و هم خارجی مانند کارکنان ،اعضای
هیئت مدیره ،جوامع ،خانههای کارگری و غیره و همچنین مراقبت از محیط مشارکت
مثبتی داشته باشند (بالسی و همکاران.)8102 ،0
با بررسی پیشینه تحقیق مشخص میشود که مهمترین و جامعترین دیدگاه در مورد
مسئولیت اجتماعی شرکت مربوط به کارول ( )0110است (تان و نوگ.)8100 ،0
کارول ( ،)0110مسئولیت اجتماعی شرکت را طبقهبندی و رتبهبندی کرده و آنها را با
استفاده از یک هرم چهار سطحی به تصویر کشیده است .هرم مسئولیت اجتماعی
شرکت کارول ( ،)0112 ،0110سلسله مراتب مسئولیت را نشان میدهد که از
مسئولیتهای اقتصادی و قانونی آغاز و به صورت صعودی به مسئولیتهای
اجتماعی محورتر ،مانند مسئولیتهای اخالقی و بشردوستانه ،ختم میشود .در مدل
کارول ،مسئولیتهای اقتصادی در پایه هرم قرار گرفته و از لحاظ اهمیت سطح اصلی

1.

(Business For Social Responsibility (BSR
Galant & Gadez
3. Mattera
4. Blasi
5. Tuan & Ngoc
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به شمار میرود (گومز و همکاران .)8106 ،0به عبارت دیگر ،مسئولیت اولیه هر بنگاه
اقتصادی کسب سود است (فوردهام و همکاران .)8102 ،8وقتی سازمان سود الزم را
به دست آورد و حیات خود را تضمین کند ،میتواند به مسئولیتهای دیگرش بپردازد.
در این سطح ،سازمانها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورده کنند و کاالها و
خدمات مورد نیاز آن را تأمین کنند و انواع گروههای مردم را از فرآیند کار بهرهمند
سازند (کارول .)0110 ،مسئولیتهای قانونی در سطح دوم ظاهر میشود و به نظر
منطقی است که انطباق دقیق با سازمانهای نظارتی قبل از درگیری در تعهدات
داوطلبانه اضافی ،گامی اساسی باشد (گومز و همکاران .)8106 ،سازمانها باید به
بهداشت و ایمنی کارکنان خود توجه کنند ،محیط زیست را آلوده نکنند ،از معامالت
درون سازمانی و غیرقانونی اجتناب کنند ،از انحصار پرهیز کرده و مرتکب تبعیض
(تبعیض قومی و جنسی) نشوند .بعد قانونی مسئولیت اجتماعی را التزام اجتماعی
میگویند (کارول .)0110 ،مسئولیتهای اخالقی سطح سوم را تشکیل میدهند و
شامل آن دسته از تعهدات اجتماعی است که به منظور حمایت از منافع سهامدارانی
است که در چارچوب قانونی (سطح پیشین) گنجانیده نشدهاند .کارول نقش مهم این
سطح را یادآوری میکند ،همانطور که از نظر اجتماعی مطلوب است ،بعدها نیز بدنه
نظارتی را تشکیل میدهند (گومز و همکاران .)8106 ،در واقع ،مسئولیت سازمان،
اخالق کسب و کار است که در این قلمرو اصولی همچون صداقت ،انصاف و احترام
مدنظر میباشد (کارول .)0110 ،همچنین ،بعد اخالقی مسئولیتاجتماعی به طور
داوطلبانه به نیازهای ذینفعان از جمله دولت و جامعه میپردازد (بایس.)8103 ،3
هرچند بعد مسئولیت بشردوستانه در باالی هرم است ،اما به عنوان پایینترین سطح
از لحاظ اهمیت محسوب میشود و کارول آنها را «تزیین بر روی کیک» توصیف
میکند (گومز و همکاران .)8106،تعبیر دیگر کارول از این مؤلفه« ،شهروند خوب
بودن» است ،یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیتهایی که معضالت جامعه را
فروکاهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد (میرمحمدی و رجایی.)0313 ،
پیشینه تجربی
1.

Gomez
Fordham
3. Bice
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کردی و همکاران ( )0310در مطالعهای به بررسی تأثیر تصویر ذهنی ،آگاهی و
ارزش درک شده از برند بر افزایش رضایتمندی مشتریان خدمات بانکداری
الکترونیکی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که آگاهی از برند بر افزایش رضایتمندی
مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کاندا و داتا )8100( 0در بررسی نقش اعتماد با کارکرد متغیر واسطه بین کیفیت
خدمات الکترونیکی و رضایت مشتری پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که
کیفیت خدمات الکترونیکی ،اعتماد برند و رضایت مشتری به طور قابل توجهی با
یکدیگر ارتباط دارند و اعتماد برند بر رضایت مشتری تاثیر دارد.
سیردحار و گانسان )8106( 8در بررسی تجربی اثر ترکیبی مسئولیت اجتماعی و
شهرت برند بر رضایت مشتری ،همچنین شناسایی نقش شهرت برند بین مسئولیت
اجتماعی و رضایت مشتری پرداخته و نشان دادند که مسئولیت اجتماعی بر شهرت
برند تأثیر مثبت دارد .عالوه بر این ،آنها به این نتیجه رسیدند که هم مسئولیت
اجتماعی و هم شهرت برند تأثیر قابل توجهی بر رضایت مشتری میگذارد که در
نهایت منجر به گفتار مثبت مشتری در مورد خدمات ارائه شده میشود.
احدی آزاد و راه چمنی ( )0310با بررسی اثر تبلیغی مسئولیت اجتماعی بر شهرت
برند و ارزش ویژه برند در شرکتهای بیمهای نوین ،البرز و ملت در استان البرز
نشان دادند که تاثیر متغیر ادراک مثبت بیمهگذاران از مسئولیت اجتماعی شرکتهای
بیمهای بر شهرت برند ،ارزش ویژه برند و قابلیت اعتماد به برند مثبت ولی تاثیر آن
بر رضایت مشتری ،معنادار نبوده است.
حافظ )8102( 3نیز نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مستقیمی بر
تصویر شرکت و آگاهی از برند دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که تصویر برند و
آگاهی از برند تا حدی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش ویژه برند را
میانجیگری میکنند.
همچنین ،جلیلوند و همکاران )810۷( 0در بررسی و سنجش روابط بین مسئولیت
اجتماعی شرکت ،شهرت برند ،تبلیغات دهانی و اعتماد مشتری در زمینه هتل پرداخته

1.
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Sridhar & Ganesan
3. Hafez
4. Jalilvand
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و نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مستقیم و مثبت
بر روی اعتماد مشتری به برند ،شهرت برند و تبلیغات دهانی دارد؛ مسئولیت
اجتماعی شرکت تاثیر غیرمستقیم و مثبتی را در اعتماد مشتری به برند از طریق
شهرت برند و تبلیغات دهانی به عنوان متغیرهای میانجی دارد.
ماترا و همکاران ( )8108به یافتههایی مبنی بر تاثیر مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت
بر اگاهی از برند تاکید دارند .همچنین ،لی )8101( 0در پژوهشی به بررسی تأثیر
مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و بررسی نقش تصویر شرکت و
رضایت مشتریان میپردازد که نتایج پژوهش وی نشان میدهد که مسئولیت
اجتماعی شرکت بر تصویر شرکت و رضایت مشتری تأثیر مثبتی دارد.

روش شناسی پژوهش
فرضیه اول :مسئولیت اجتماعی شرکت بر آگاهی از برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
فرضیه سوم :مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه چهارم :آگاهی از برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه پنجم :اعتماد به برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه ششم :شهرت برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مدل مفهومی پژوهش مدل مفهومی این پژوهش به شکل شماره  0است .در این مدل،
چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکت از مدل کارول ( )0110برگرفته شده است .در
مدل مسئولیت اجتماعی کارول ،مسئولیت اجتماعی دارای ابعاد چهارگانه شامل
مسئولیت اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشردوستانه است .چارچوب مفهومی این
پژوهش در شکل  0ارائه شده است.

Le
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H2

H6
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شکل -1مدل مفهومی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا ،توصیفی-پیمایشی
و از نوع همبستگی است .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیهی مشتریان انواع
مختلف خدمات بیمهای ،شرکت بیمه ایران در شهر بوشهر میباشد .با توجه به بزرگ
بودن جامعه آماری و عدم توانایی محقق در تدوین چارچوب جامعه آماری ،در این
پژوهش ،روش نمونهگیری در دسترس مورد استفاده قرار گرفت .تعداد نمونه آماری
بر اساس فرمول جامعه آماری نامحدود کوکران در سطح اطمینان  %10و نسبت
موافقت  %01و درصد خطای  %0برابر با  320نفر مشخص شد .تعداد  001پرسشنامه
بین اعضای جامعه آماری توزیع شد که نهایتا  321پرسشنامه کامل تکمیل شده
جمعآوری گردید .ابزار گردآوری دادههای این پژوهش ،پرسشنامه از نوع پاسخ
بسته است .برای سنجش متغیرهای اصلی پژوهش ،تعداد  01سوال از طریق تلفیق
پرسشنامههای چند محقق طراحی شد .برای سنجش متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت
تعداد  81گویه از پرسشنامه کارول ( ،)0110برای سنجش رضایت مشتری تعداد 2
گویه از پژوهش فاروق و همکاران ( )8102و ولتسو ( ،)8100برای سنجش آگاهی از
برند تعداد  2گویه از از پژوهش لنگارو و همکاران ( )8102و الی و همکاران (،)8101
برای سنجش شهرت برند تعداد  ۷گویه از پژوهش هسو ( )8108و جلیلوند و همکاران
( )810۷و برای سنجش اعتماد به برند تعداد  6گویه از پژوهش مورگان توماس و
ولتسو ( )8103و الروچ و همکاران ( )8108استفاده شد .مقیاس سنجش متغیرها در
این پژوهش طیف پنج گزینهای ( ازکامال موافقم تا کامال مخالفم) است .با توجه به این
که پرسشنامه این پژوهش از روی پرسشنامههای محققان دیگر طراحی شده و روایی
متغیرهای آن قبالً سنجیده شده است ،میتوان گفت که پرسشنامه پژوهش از روایی
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الزم برخوردار است؛ ولی با وجود این ،روایی پرسشنامه مجددا از دو روش روایی
محتوا و روایی سازه بررسی گردید .برای سنجش روایی محتوای صوری،
پرسشنامه طراحی شده در اختیار تعدادی از استادان دانشگاه و صاحبنظران حوزه
مدیریت قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا در خصوص روایی پرسشنامه اظهار
نظر کنند .پس از جمعآوری نظرات و دیدگاههای آنها ،تغییرات الزم در پرسشنامه
انجام شد .همچنین برای سنجش روایی سازه ،از میانگین واریانس استخراج شده
) )AVEاستفاده شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی
ترکیبی ) (CRاستفاده گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای تمام متغیرهای پژهش باالی
 1/۷و برای کل پرسشنامه نیز  1/160بوده است که ضریب مناسبی است و حاکی از
آن است که پایایی این پژوهش در سطح مناسبی قرار دارد .جدول شماره  0نتایج
شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه را نشان میدهد.
جدول -1متغیرهای پژوهش و نتايج پايايی ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه)
متغیر
مسئولیت
اجتماعی شرکت
آگاهی از برند
اعتماد به برند
شهرت برند
رضایت مشتری
کل پرسشنامه

تعداد

منابع

آلفای

میانگین

گويهها

پرسشنامه

کرونباخ

استخراج شده ()AVE

مرکب ()CR

استخراج

گويههای

81

کارول ()0110

1/۷11

1/068

1/206

2

لنگارو و همکاران ( )8102و

1/223

1/00۷

1/111

1/232

1/000

1/228

1/202

1/0۷0

1/110

1/202

1/022

1/223

1/160

---

---

الی وهمکاران ()8101
6

مورگان و همکاران ( )8103و
الروچ و همکاران ()8108

۷

هسو ( )8108و جلیلوند و
همکاران ()810۷

2

فاروق و همکاران ( )8102و
ولتسو ()8100

01

واريانس

پايايی

به منظور محاسبه روایی همگرا ،از معیار  AVEاستفاده شده است .اگر  AVEحداقل
برابر  1/0باشد بیانگر آن است که متغیرها از روایی همگرای مناسبی برخوردارند .به
این معنی که یک متغیر پنهان قادر است بیش از نیمی از واریانس شاخصهای
متغیرهای آشکار خود را به طور متوسط توضیح دهد .با توجه به اینکه در این تحقیق
شاخص میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی متغیرهای تحقیق باالی 1/0
است بنابراین روایی همگرای متغیرهای مدل تایید میشود .ضریب پایایی ترکیبی و
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ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ابزار اندازهگیری را میسنجد .همانگونه که جدول
شماره  0نشان میدهد ،با توجه به اینکه مقدار ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ
برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از  1/۷است ،بنابراین پایایی سواالت متغیرهای
موجود در پرسشنامه در حد قابل پذیرش هستند.
قبل از هر گونه آزمونی که با فرض نرمال بودن دادهها صورت میگیرد باید آزمون
نرمال بودن صورت گیرد .برای این که بدانیم دادههای جمعآوری شده نرمال است،
ضریب چولگی و ضریب کشیدگی ،دو شاخص اساسی توزیع داده هستند که با
داشتن این شاخصها تا حدودی میتوان به نرمال بودن یا نبودن توزیع دادهها پی
برد .اگر مقدار کشیدگی و چولگی بین مثبت  8و منفی  8و مقدار معناداری آزمون
کولموگروف-اسمیرینوف باالتر از  %0باشد ،میتوان گفت که دادهها از توزیع نرمال
برخوردار هستند و میتوان آزمونهایی را که باید در شرایط نرمال انجام شود ،روی
آنها انجام داد .در این پژوهش اعداد به دست آمده از آزمون  K-Sنشان میدهد که
توزیع دادههای نمونه ما غیرنرمال است .در جدول  8چولگی و کشیدگی و سطح
معناداری شاخص  K-Sمورد نظر در مورد متغیرها آورده شده است.
جدول  -8بررسی نرمال بودن دادهها
بیشینه چولگی

بیشینه کشیدگی

Sig.
آماره آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف

./1۷0

-./8۷3

1/1۷۷

مسئولیت قانونی

-1/183

-1/313

1/180

مسئولیت اخالقی

-./000

-1/320

1/0۷8

مسئولیت بشردوستانه

1/182

-1/300

1/180

آگاهی از برند

-1/020

1/321

1/10۷

اعتماد به برند

1/330

-1/101

1/180

شهرت برند

1/1831

-1/82۷

1/300

رضايت مشتری

-./13۷

1/008

1/000

متغیر
مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اقتصادی

يافتههای پژوهش
برای تحلیل دادههای پژوهش از توصیف آماری جهت تحلیل متغیرهای جمعیت
شناختی مطابق جدول  3استفاده شده که از طریق گردآوری  321پرسشنامه مورد
تجزیه و تحلیل گرفته است.
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جدول -3ويژگیهای جمعیت شناختی پاسخگويان
متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

سابقه استفاده از خدمات بیمهای شرکت بیمه ايران

سطوح

درصد فراونی

مرد

08/۷

زن

0۷/3

 80-02سال

00/1

 31-80سال

88/0

 01-30سال

02/0

باالتر از  01سال

00/1

زیردیپلم و دیپلم

01/2

فوق دیپلم

00/0

لیسانس

00/8

فوق لیسانس و باالتر

81/6

کمتر از  8سال

01/۷

بین  8تا  0سال

36/3

بین  6تا  01سال

86/6

بیشتر از  01سال

0۷/0

مطابق جدول  ، 3بیشترین تعداد پاسخ دهندگان ( 03درصد) مرد هستند لذا بیشتر
دریافتکنندگان خدمات بیمهای از شرکت بیمه ایران مرد میباشند .همچنین 00
درصد پاسخگویان دارای مدرک زیر دیپلم و دیپلم 00 ،درصد داری مدرک فوق دیپلم،
 00درصد لیسانس و  31درصد نیز فوق لیسانس و باالتر بودهاند.
نتایج این تحلیلهای سازههای مدل تحقیق به صورت مختصر در جدول  0نشان داده
شده است.
جدول  -4اندازههای آماری متغیرهای پژوهش
سازهها

میانگین

انحراف معیار

واريانس

مسئولیت اجتماعی شرکت

8/20۷

1/266

1/۷00

آگاهی از برند

8/2۷1

1/۷02

1/0۷6

اعتماد به برند

8/۷03

1/210

1/603

شهرت برند

8/623

1/211

1/۷10

رضایت مشتری

8/۷0۷

1/۷31

1/030

همانگونه که دادههای جدول  0نشان میدهد ،بیشترین میانگین مربوط به متغیر
آگاهی از برند شرکت بیمه ایران و کمترین آن مربوط به متغیر شهرت برند این
شرکت میباشد .همچنین بیشترین انحراف معیار مربوط به متغیر شهرت برند بیمه
ایران و کمترین انحراف معیار مربوط به متغیر رضایت از برند بیمه ایران میباشد .از
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نظر یافتههای توصیفی این پژوهش نیز مشخص گردید که از نظر میانگین دادهها،
کلیه متغیرهای پژوهش دارای وضعیت مناسبی نمیباشند ،زیرا میانگین همه آنها
کمتر از ( 3نسبت به  )0بوده است .به عبارت دیگر میتوان بیان کرد که از نظر
مشتریان شرکت بیمه ایران ،این شرکت نقش مسئولیت اجتماعی خود را بهخوبی ایفا
نکرده است ،همچنین آگاهی از برند ،شهرت برند و رضایت از برند شرکت بیمه ایران
در سطح نسبتاً ضعیفی قرار دارد.
آزمون مدل مفهومی پژوهش
شکل  8مدل پژوهش را در حالت تخمین ضرایب مسیر استاندارد نشان میدهد.

شکل  -8تحلیل عاملی تأيیدی ،مدل اندازه گیری و ساختاری به همراه مقادير ضرايب استاندارد شده

اعداد داخل بیضی شاخصهای ضریب تعیین هستند .ضریب تعیین ( )R2بررسی می-
کند که چند درصد از واریانس یک متغییر وابسته توسط متغیر(های) مستقل تبیین
می شود .بنابراین طبیعی است که این مقدار برای متغیر مستقل ،مقداری برابر صفر و
برای متغیر وابسته مقدار بیشتر از صفر باشد .هرچه این میزان بیشتر باشد ،ضریب
تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته بیشتر است .بنابراین میتوان گفت که متغیر
مسئولیت اجتماعی شرکت توانسته حدود  03درصد از تغییرات متغیر آگاهی از برند،
 01درصد از تغییرات متغیر اعتماد به برند و  06درصد از تغییرات شهرت برند را
پیشبینی کند .همچنین متغیرهای آگاهی از برند ،اعتماد به برند و شهرت برند روی
هم توانستهاند  ۷0درصد از تغییرات رضایت مشتری را پیشبینی کنند .درصد
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باقیمانده مربوط به خطای پیشبینی است و میتواند شامل دیگر عوامل تاثیرگذار بر
این متغیرها باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشدهاند.

شکل -3تحلیل عاملی تأيیدی ،مدل اندازه گیری و ساختاری به همراه مقادير ضرايب معناداری ()t-value

شکل  3مدل پژوهش را در حالت قدرمطلق ضرایب معناداری نشان میدهد .این مدل
در واقع ،تمامی معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) و معادالت ساختاری (ضرایب
مسیر) را با استفاده از آماره  ،tمورد آزمون قرار میدهد .طبق این مدل ،اگر مقدار
آماره  tبرای مسیرها بزرگتر از  8/02شود ،ضریب مسیر و بارعاملی در سطح
اطمینان  11درصد معنادار است و اگر مقدار آماره  tبیشتر از  0/16شود ،درسطح
اطمینان  10درصد و اگر بیشتر از  0/62باشد در سطح اطمینان  11درصد معنادار
میباشد.
شاخصهای برازش مدل یکی از مهمترین مراحل در تحلیل مدلسازی معادالت
ساختاری است .این شاخصها برای پاسخ بدین پرسش است که آیا مدل بازنمایی
شده توسط دادهها ،مدل مفهومی پژوهش را تأیید میکند؟ به منظور بررسی برازش
مدل اندازهگیری ،ساختاری و مدل کلی ،باید به ضرایبی چون ضریب آلفای کرونباخ،
پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده توجه کرد که دادههای مربوطه در
جدول شماره  0ارائه شده است .شاخصی که برای ارزیابی کلی مدل ساختاری در
نرمافزار پی ال اس از آن استفاده میشود ،شاخص  GOFاست .این شاخص با
گرفتن ریشه مجذور از متوسط اشتراک برای همه سازهها و متوسط  R2مربوط به
سازههای درونزا محاسبه میشود .بر مبنای اندازه مشخص شده از  R2و با استفاده
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از ارزش حداقلی  1/0برای میزان اشتراک ،معیار  GOFبرای نمونه ،مقدار  1/80قابل
قبول است و مقادیر باالی  1/36بیانگر برازش قوی مدل است (وتزیلر و
همکاران .)8111،مقدار محاسبه شده  GOFبرای مدل این پژوهش  1/060است که بر
برازش قوی داللت دارد.
تأیید کلی مدل مفهومی پژوهش به این معنی نیست که همه روابط موجود در مدل نیز
تأیید شدهاند .پس از برازش کلی مدل ،باید روابط مدل نیز سنجش شوند که آیا
روابط تعریف شده در مدل تأیید میشوند یا خیر .حال پس از استخراج دادههای مدل
معادالت ساختاری ،میتوانیم به آزمون فرضیههای پژوهش بپردازیم .براساس نتایج
به دست آمده از ضرایب مسیر استاندارد و ضرایب معناداری (نمودارهای 8و،)3
خالصهای از نتایج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول شماره  0آمده است.
همانطور که مالحظه میشود ،هر  1فرضیه این پژوهش تأیید شده است.
جدول -2خالصه نتايج آزمون فرضیههای پژوهش
ضريب
روابط مدل مفهومی
فرضیه :0مسئولیت اجتماعی شرکت بر آگاهی از برند
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه :8مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه :3مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت برند
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه :0آگاهی از برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت
و معناداری دارد.
فرضیه :0اعتماد به برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت
و معناداری دارد
فرضیه :6شهرت برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و
معناداری دارد

مقدار

t

ضريب

مسیر

محاسبه

معناداریP-

استاندارد

شده

value

1/۷32

81/811

>1/10

تایید فرضیه

1/۷11

83/383

>1/10

تایید فرضیه

1/620

81/001

>1/10

نتیجه آزمون

تایید فرضیه

1/800

0/310

>1/10

تایید فرضیه

1/80۷

3/6۷8

>1/10

تایید فرضیه

1/002

1/01۷

>1/10

تایید فرضیه

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه ایران بر رضایت مشتری با
میانجیگری آگاهی ،شهرت و اعتماد به برند مورد بررسی قرار گرفت .پس از
گردآوری دادهها و اجرای مدل معادالت ساختاری ،فرضیههای پژوهش مورد آزمون
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قرار گرفتند و مشخص شد که ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه ایران بر
آگاهی از برند ،شهرت برند و اعتماد به برند آن تاثیر میگذارد .همچنین آگاهی از
برند ،شهرت برند و اعتماد به برند شرکت بیمه ایران بر رضایت مشتریانش تاثیر
میگذارند و درنهایت ،ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه ایران با میانجیگری
آگاهی از برند ،شهرت برند و اعتماد به برند بر رضایت مشتری تاثیر میگذارند.
 -0یافتههای حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش نشان میدهد که ایفای نقش
مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه ایران بر آگاهی از برند بیمه ایران تاثیر مثبت و
معناداری دارد .نتایج حاصل از این فرضیه همراستا با نتایج پژوهشهای حافظ
( ،)8102عفیفه و اسنان ( )8100و ماترا و همکاران ( )8108میباشد .آنان در پژوهش-
های خود به این نتیجه رسیده بودند که مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر قابل توجهی
بر آگاهی مشتریان از شرکت و برند دارد .در واقع این فرضیه بیان میکند که شرکت
بیمه ایران و سایر شرکتها هرچه بیشتر در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی درگیر
شوند منجر به این میشود که در جامعه شناختهتر شوند و آگاهی مردم در خصوص
آنها افزایش مییابد و میتوانند از منافع حاصل از شناخته شدن در جامعه بهرهمند
شوند .بنابراین ،از آنجا که آگاهی از برند عامل تعیین کنندهای در مجموعهای از
برندهایی که مشتریان هنگام انتخاب یک محصول یا خدمات مورد توجه قرار میدهند،
محسوب میشود و همچنین نقش مهمی که در روند تصمیمگیری خرید مصرفکننده
دارد پس هر شرکتی میبایست تالش نماید تا نسبت به فعالیتهای مرتبط با مسئولیت
اجتماعی خود ایجاد آگاهی نمایند تا با قدرت خود را در ذهن مشتریان تثبیت کند.
 -8یافتههای حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش نشان میدهد که ایفای نقش
مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه ایران بر اعتماد به برندش تاثیر مثبت و معناداری
دارد .نتایج حاصل از این فرضیه همراستا با نتایج پژوهشهای احدی آزاد و راه
چمنی ( )0310و پارک و همکاران ( )810۷میباشد .آنان در پژوهشهای خود به این
نتیجه رسیده بودند که مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر
اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد .در واقع این فرضیه بیان میکند که به
موازات مشارکت در طرحهای مسئولیت اجتماعی ،اعتماد مشتریان به برند افزایش
مییابد .در واقع ،اعتماد به برند ،به صورت یک دارایی و ابزاری جهت بقا که توانایی
ایجاد ارزش برتر برای سازمان را دارد ،میباشد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد
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چرا که توسعه و حفظ اعتماد به برند یکی از راههای دستیابی به ایجاد روابط بلند
مدت با مشتریان میباشد و نقش مهمی را در ایجاد منافع بلند مدت برای شرکت ایفا
میکند .در واقع ،مشتریان به عنوان ذینفعان بالقوه شرکت فقط به ارزش اقتصادی
مصرف دقت نمیکنند بلکه عملکردهای اجتماعی شرکت را نیز در نظر میگیرند و به
همین دلیل مشتریان اعتماد بیشتری نسبت به محصوالت و خدمات ارائه شده شرکتی
دارند که طرحهای مسئولیت اجتماعی را در فعالیتهای خود توسعه دهند و نیز
رفتارهای مسئولیتپذیر نسبت به جامعه ارائه دهند.
 -3یافتههای حاصل از تحلیل دادههای این پژوهش نشان میدهد ایفای نقش مسئولیت
اجتماعی شرکت بیمه ایران بر شهرت برند آن تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج
حاصل از این فرضیه همراستا با نتایج پژوهشهای احدی آزاد و راه چمنی ( )0310و
جلیلوند و همکاران ( )810۷است .آنان در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیده
بودند که مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت برند تاثیر مثبت دارد .در واقع این
فرضیه بیان می کند که مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان ابزاری جهت تقویت
شهرت برند عمل میکند .به عبارتی ،هم مصرفکنندگان و هم شرکتها توجه زیادی
به شهرت آنچه که خرید و فروش میکنند ،دارند .به عالوه ،شهرت خوب شرکت
دارای پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد ارزش است و تقلید آن دشوار است و یک
مزیت رقابتی کلیدی برای سازمانها تلقی میشود .شهرت خوب منجر به فروش
بیشتر در میان مشتریانی است که به چنین مسائلی حساس هستند و بنابراین سود
شرکت را افزایش میدهند و زمانی که شهرت برندی که مصرفکنندگان به آن اعتماد
دارند در حال کاهش است ،آنها به شدت از این برند حمایت میکنند و به ترویج آن
میپردازند .بنابراین ،شهرت به طور فزایندهای تبدیل به یکی از موثرترین ابزارها در
رقابت شدید شده است و طبق یافتههای این پژوهش شرکت بیمه ایران و شرکتهای
بیمه دیگر میتوانند از مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان ابزاری جهت دستیابی به
شهرت خود بهره بگیرند.
 -0مطابق یافتههای پژوهش آگاهی از برند بیمه ایران بر رضایت مشتری تاثیر مثبت
و معناداری دارد .نتایج حاصل از این فرضیه همراستا با نتایج پژوهش کردی و
همکاران ( )0310میباشد .آنها نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آگاهی
مشتریان از برند منجر به رضایتمندی آنان میشود .از اینرو ،طبق یافتههای این

تاثیر عوامل سطح شرکتی و سطح نیروی کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک ايران 822

پژوهش با افزایش شناخت و آگاهی مشتریان از برند ،رضایتمندی آنان رو به افزایش
میشود .بنابراین ،برندها با قدرت و ارزشی که در بازار دارند ،دچار تغییر میشوند.
در یک طرف برندهایی وجود دارند که برای مصرفکنندگان معروف نیستند و در
سوی دیگر برندهایی وجود دارند که میزان باالیی از آگاهی برند را به همراه دارند که
این آگاهی از برند تاثیر قابلتوجهی در انتخابهای مصرفکننده دارد و در نهایت
منجر به رضایت مشتریان میشود .درواقع ،این فرضیه بیان میکند که سازمانها با
تعیین سیاست های مناسب که منجر به افزایش آگاهی مشتریان میشود میتوانند
رضایت مشتریان را جلب کرده و روابط بلندمدتی با آنان داشته باشند چون آگاهی از
برند تصمیمات خرید را برای مشتریان ساده میکند و آنان متمایل هستند به جای
برندهای ناشناخته از برندهایی که از آنها آگاهی دارند ،خرید نمایند.
 -0اعتماد به برند بیمه ایران بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج
این فرضیه همراستا با نتایج پژوهش کاندا و داتا ( )8100میباشد .آنها نیز در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اعتماد مشتریان به برند بر رضایت مشتریان
تاثیر مثبتی دارد .بنابراین این فرضیه بیان میکند که اعتماد اصلی مهم و غیرقابل
انکار در کسب رضایت مشتریان میباشد ،یعنی با افزایش اعتماد مشتریان به برند،
رضایت آنها نیز افزایش مییابد .بنابراین ،اعتماد به برند به عنوان یک اصل کلیدی
ارتباطی در روابط خریدار و فروشنده است و در حفظ رابطه بلندمدت بین مشتریان و
سازمانها و رضایت مشتریان بسیار مهم است بطوری که میتوان بیان کرد هدف
نهایی بازاریابی ایجاد ارتباط بلندمدت بین مشتریان و سازمان و کسب رضایت
مشتریان میباشد و عنصر اصلی در این رابطه ،اعتماد مشتریان به سازمان میباشد.
در واقع ،مشتریان بر این باورند که شرکتهای قابل اعتماد ،اقداماتی را انجام میدهند
که نتایج مثبت را برای آنان به ارمغان میآورد و رضایت آنان از اینگونه شرکتها
افزایش مییابد.
 -6شهرت برند بیمه ایران بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج
حاصل از این فرضیه همراستا با نتایج پژوهش سنگوپتا و همکاران ( )8100میباشد.
آن ها نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شهرت برند منجر به افزایش
رضایت مشتریان از برند میشود .بنابراین ،این فرضیه بیان میکند که زمانی که
مدیران سازمانها اقدامات ضروری در زمینه شهرت برند انجام میدهند و این مهم را
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به صورت مستمر انجام میدهند منجر به افزایش رضایت مشتریان میشود ،چون
شهرت برند دستاوردی است که شرکت در طول زمان به دست میآورد .همچنین
مشتریان تصور میکنند که یک برند از طریق شهرتی که دارد میتواند انتظارات آنها
را برآورده کند ،بنابراین رضایت آنها افزایش مییابد .اهمیت شهرت برند به آن است
که مصرفکنندگان در صورت نداشتن اطالعات کافی نسبت به محصوالت ،به شهرت
برند آن تکیه میکنند و تصمیم به خرید میگیرند .بسیاری از کسب و کارها در عصر
حاضر ،از شهرت میتوانند برای ایجاد رضایت در مشتریان بالقوه و بالفعل خود
استفاده کنند .شهرت میتواند ذهن مشتریان را نسبت به محصول یا کسب و کار
مثبت نموده و باعث بهبود رضایت مشتریان گردد ،از اینرو ،بسیاری از مشتریان
دوست دارند که به وسیله خرید از یک برند مشهور ،در خود یک حس مثبت ایجاد
نمایند ،یعنی میخواهند به وسیله آن خود را به دیگران معرفی کنند.
پیشنهادهای اجرايی و کاربردی
از آنجا که یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی بر آگاهی از
برند تاثیر مثبت و معناداری دارند ،لذا توصیه میگردد که مدیران سازمانها
بهخصوص مدیران شرکت های بیمه تالش نمایند تا نسبت به فعالیتهای مرتبط با
مسئولیت اجتماعی خود ایجاد آگاهی نمایند تا با قدرت خود را در ذهن مشتریان
تثبیت کند .همچنین ،از طریق رسانههای چاپی و تصویری به انتشار اطالعات خبری
ارزشمند درباره فعالیتهای مسئولیت اجتماعی خود بپردازند .لذا مسئولیت اجتماعی
شرکت بر شهرت برند و اعتماد به برند تاثیر مثبتی دارند ،لذا توصیه میگردد که
مدیرانسازمانها بهخصوص مدیران شرکت های بیمه با اتخاذ رویکردهای ترفیع و
تبلیغات موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ،شهرت برند را در بین جامعه
افزایش دهند .به عالوه میتوانند با ارائه امکانات ویژه به مشتریان خود و جامعه ،نه
تنها رضایت آنها را تامین نمایند بلکه تبلیغ موثری نیز در افزایش شهرت برند خود
انجام دهند.
از آنجایی که یافتههای این پژوهش نشان میدهد مسئولیت اجتماعی شرکت بر
اعتماد به برند تاثیر مثبتی دارد ،لذا توصیه میگردد که مدیران سازمانها بهخصوص
مدیران شرکتهای بیمه از فعالیتهایی که اعتماد برند را کاهش میدهند مانند دادن

تاثیر عوامل سطح شرکتی و سطح نیروی کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک ايران 822

وعدههای بدون پشتوانه پرهیز کنند ،چون مستقیما بر رضایت مشتریان فعلی و آتی
تاثیر منفی داشته و در دراز مدت منافع آنها را تحت تاثیر منفی قرار میدهد.
نظر به اینکه آگاهی از برند ،اعتماد به برند و شهرت برند تاثیر مثبتی بر رضایت
مشتریان دارند ،لذا توصیه میگردد که مدیران سازمانها بهخصوص مدیران شرکت-
های بیمه از برنامههای مسئولیتاجتماعی شرکت در فرایند طراحی ،تولید ،بسته بندی
و توزیع محصوالت و خدماتشان استفاده نمایند ،چراکه این قبیل برنامهها اگر همراه
با فعالیت های تبلیغاتی و رسانهای قوی قرار بگیرند ،نقش زیادی در ایجاد اعتماد و
شهرت برند داشته و رضایت مشتریان را افزایش میدهد همچنین ،با جمعآوری
نظرات مشتریان عواملی را که به طور مستقیم بر رضایتشان تاثیر میگذارد را
شناسایی کرده ،سپس بر اساس آن ،فعالیتهای مسئولیت اجتماعی خود را تعیین
نموده و بتوانند به طور موثری بر روی نیازهای مشتریان تمرکز کنند تا رضایتشان
افزایش یابد.
محدوديت های پژوهش و پیشنهاد به پژوهشگران آتی
فعالیتهای پژوهشی در اجرا همواره با محدودیتهایی مواجه هستند که میتواند بر
نتایج پژوهش تأثیر داشته باشد و از قابلیت تعمیم و اتکای آن بکاهد .این پژوهش نیز
مستثنی از آن نبودهاست .به طور نمونه ،ابزار گرداوری دادههای این پژوهش
پرسشنامه است .پرسشنامه به عنوان یک ابزار گرداوری داده معایبی نیز دارد که
میتواند در نتایج پژوهش تأثیر بگذارد .این پژوهش در شرکت خدمات بیمه ایران
انجام گرفته است و ممکن است نتایج آن برای سایر شرکتها متفاوت باشد .جامعه
مورد بررسی در این تحقیق ،مشتریان بیمه ایران در شهر بوشهر میباشد که بخش
کوچکی از صنعت بیمهای کشور را تشکیل میدهد .یافتههای این پژوهش نشان می-
دهد که ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه ایران ،آگاهی از برند ،شهرت برند
و اعتماد به برند روی هم رفته توانستهاند تنها  ۷0درصد از واریانس متغیر رضایت
مشتری را تبیین کنند .درصد باقیمانده مربوط به دیگر عوامل اثرگذار بر این متغیر
می باشند که در این پژوهش آنها در نظر گرفته نشدند .با توجه به محدویتهای
اشاره شده ،در تعمیم یافتههای پژوهش باید قدری تامل کرد .در نهایت ،بر اساس
محدودیتهایی که در خالل کار مشاهده گردید ،پیشنهاداتی به شرح به پژوهشگران
آتی توصیه میشود.
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 از آنجا که. این پژوهش در زمینهی صنعت خدمات بیمه انجام شده است-0
 در، مصرفگرایی اخالقی و توجه به سالمت رو به افزایش است،انتظارات اجتماعی
سنجش اجرای قوانین حمایت از حقوق مصرفکننده و تامین کیفیت مورد نظر
. بهتر است برندهای مصرفی نیز مورد پژوهش قرار گیرند،مصرفکننده
 پیشنهاد میشود تاثیر ایفای مسئولیت اجتماعی بر این اجزای برند نیز مورد-3
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