تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرفکنندگان شرکت دلند
الکتریک با تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی مصرف کننده در استان گلستان
دکترهرمز مهرانی و منصوره صادقی
چکیده
هدف از مطالعه حاضر تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرفکنندگان شرکت دلند الکتریک با
تاکید بر نقش میانجی رضایتمندی مصرف کننده در استان گلستان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-
پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعة آماری آن،کلیه مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک در استان گلستان
می باشند و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،
 483نفر بوده است .ابزار گرداوری دادهها در ا ین پژوهش پرسشنامه است که ضریب آلفای کرونباخ همه سواالت
پرسشنامه باالی  0/7بوده است .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری مبتنی بر نرمافزار لیزرل
استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که بین مسائل زیست محیطی بر رضایت مصرف کنندگان ،بین توسعه
جامعه بر رضایت مصرف کنندگان ،بین شرایط فیزیکی محیط کار بررضایت مصرف کنندگان ،بین قیمت مناسب
محصوالت بر رضایت مصرف کنندگان ،بین کیفیت محصوالت بر رضایت مصرف کنندگان  ،بین برآورده شدن
انتظارات بر رضایت مصرف کنندگان ،بین فروش رابطه مند بر رضایت مصرف کنندگان و بین رضایت مصرف
کنندگان بر روی ارزش درک شده مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد.
واژههای کلیدی :مسئولیت اجتماعی ،رضایت مصرف کننده ،ارزش ادراک شده ،شرکت دلند الکتریک.
The Effect of Social Responsibility on Perceived Value of Dellende Electric's
Customers Using Emphasis on the Mediating Role of Consumer Satisfaction in
Golestan Province
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of social responsibility on the
perceived value of Dandel Electric's consumers, with an emphasis on the role of
consumer satisfaction mediator in Golestan province. The research method is
descriptive-survey of correlation type and its statistical society, all consumers of
Deland Company Electricity in Golestan province, and the number of samples was
483 according to simple random sampling method using Krejsi & Morgan table. The
data gathering tool in this research was a questionnaire. The Cronbach's alpha
coefficient was all questionnaire questionnaire above 7.0. Structural equations are
based on the LISREL software to analyze the data. The results indicate that between
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environmental issues on consumer satisfaction, between community development
and consumer satisfaction, between the physical environment of the work
environment and consumer satisfaction, between the appropriate price of products on
consumer satisfaction, between product quality and consumer satisfaction, between
The satisfaction of expectations of consumer satisfaction has a positive and
significant effect between the relationship between customer satisfaction and
consumer satisfaction on the perceived value of Dell's consumers.
Keywords: Social Responsibility, Consumer Satisfaction, Perceived Value, Dolder
Electric Co.
تاریخ اکسپت99/9/72 :
تاریخ دریافت99/4/ 9:

مقدمه
اهمیت مسئولیت اجتماعی شررکتهرا در حرال افرزایش اسرت و نترایج اسرتراتژیکی بررای
شرکتها در بر دارد .شرکتهای بزرگ به طور قابرل تروجهی در اقردامات مسرئولیت اجتمراعی
سرمایه گذاری میکنند .تمایل به سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکتها نشان میدهد
که این یک هزینه یا محدودیت نیست ،بلکه منبعی برای کسب مزیرت رقرابتی اسرت (تاهسرو ،
 .) 0مسئولیت اجتماعی شرکت مفهومی است که هیچ تعریر پذیرفتره شرده واحردی کره
مورد قبول همگان باشد ،ندارد (فرریمن و حسرنایی .) 0 ،4بره نظرر اندیشرمندان مردیریت،
مسئولیت اجتماعی تنها مختص سازمان های اقتصادی نیست ،بلکه کلیه سطوح جامعه را در برر
میگیرد .بر این اساس سه سطح جامعه یعنی حکومت (به منزله قلب جامعره و مرکرز سیاسرت
گذاریهای کالن) ،گروههای ذی نفوذ (شامل احزاب و تشکلهای مختل سیاسری ،اجتمراعی و
اقتصادی) و افراد به عنوان اعضای جامعه هر یک به نوبه خود از مسرئولیت اجتمراعی برخروردار
هستند (استونر و همکاران .) 471 ،3همچنین ارزش و اهمیت مشتری در نگاه سیسرتمی و بره
صورت یک «نظام ارزشی» در دو مبحث مورد بررسی قرار میگیرد :یکری ارزشری کره مشرتری
برای فروشنده دارد و دیگری ارزش از دیدگاه مشتری (محمدی .) 483،هر مشتری منفرد یرک
ارتباط با فروشنده شکل میدهد که شرکت باید آن را حفظ نموده و توسعه دهد .چرا که روابرط
با مشتری وجود ندارد ،بلکه باید به دست آید (گرون روس  .) 00 ،شرکتها تالش کردهاند از
طریق بازاریابی رابطهمند ضمن شناخت نیازهای مصرف کنندگان  ،خدمات با ارزشی را به آنران
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ارائه کنند تا با جلب رضایت مندی آنان ،در آن ها ایجراد وفراداری کررده و کراری کننرد کره برا
مصرف کنندگان و دیگر افراد و گروههای ذینفع مرتبط با سازمان روابط بلند مدتی برقررار شرود
(ونوس و صفاییان  .) 48 ،در دنیای بازاریابی امروز ،مشتری حرف اول را میزنرد .ایرن مفهروم
بارها و بارهرا توسرط صراحبنظران ایرن رشرته بیران گردیرده و در یافترههرای علمری مختلر
پژوهشگران ،به صورت مقاالت مختل منتشر شده است .شاید چندین دفعه در ذهن خود معنی
جدید کیفیت را مرور کردهایم ".کیفیت یعنی همان چیزی که مشتری میخواهد ".رسریدن بره
معنای واقعی کیفیت در تئوری و عمل ،منتج به رضایت مصرف کننده میشود .به همین دلیرل،
رضایت مصرف کننده تبدیل به عنوان محبوبی در خیلی از شرکتها و تحقیقات دانشگاهی شده
است .اگر از یک زاویه منطقیتر به دلیل این عالقه نظر کنیم ،به این نتیجه میرسیم که رضایت
مصرف کننده به علت عایدی بسیار مفیدی که به وسیله آن در رفتار مصرف کنندگان به وجرود
میآید از دیدگاه شرکتها محبوب است (سودرلوند .) 118،از طرفی دیگرردر سرالهرای اخیرر
مشخص شده است که عالوه بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری ،با تحلیرل ارزش ادراک شرده
بهتر میتوان رفتار مشتری را تحلیرل کررد (کررونین وهمکراران  .) 11 ،در مفهروم بازاریرابی
اعتقاد بر این اسرت کره نیرل بره اهرداف سرازمانی بسرتگی ترام بره تعریر و تعیرین نیازهرا و
خواستههای بازار هدف و تأمین رضایت مصرف کننده به نحوی مطلوبتر و موثرتر از رقبرا دارد.
در دنیای رقابتهای فزاینده امروز ،شرکتهایی موفق هستند که رضایت مصرف کنندگان خرود
را بیشتر تأمین نمایند .شرکتهایی که صرفاً به دنبال فروش کوتاه مدت نبوده و کسب رضرایت
بلند مدت مشتری را از طریق ارائه کاالها و خدمات همرراه برا ارزش برترر و متمرایز ،وجهره ی
همت خود قرار دهند .در این بازار فوق العاده پویا ،مشتری از سازمان انتظار دارد کره بیشرترین
ارزشها را با مناسبترین قیمت عرضه کند و سازمانها نیز مدام بره دنبرال روشهرای جدیرد و
ایجاد نوآوری در خلق و ارائه ارزش هستند و حتی از ارزش مشتری تحرت عنروان "منبرع آتری
مزیت رقابتی" خویش نام میبرند (کاندامپولی و منگک .) 000 ،4
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بیان مساله
در عصری که بنگاههای اقتصادی روز به روز حجیمتر و بزرگتر مریشروند و برر تعدادشران
افزوده می شود ،به طبع آن تاثیرشان نیز بر ساختار و نظام اجتماعی افزایش مییابد .بره عبرارت
دیگر ،شرکتها و بنگاههای اقتصادی در درون ساختار و نظرام اجتمراعی بره مثابره یرک خررده
سیستم عمل می کنند و در یک دور نمای گسترده ،نوعی وابستگی متقابل به یکدیگر را نمرایش
میگذارند (ساندرا و همکاران  .) 0 ،بره طرور کلری موضروع و مفهروم مسرئولیت اجتمراعی
شرکتها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمانهای غیردولتی ،جنبشهای اعتراضری علیره
شرکتها ،افزایش آگاهی اجتماعی ،توسعه بازارهای سرمایه ،گسترش شرکتهای سهامی عرام و
رسواییهای مالی و اخالقی شرکتهای بزرگ تبدیل به پارادایم مسرلط و غالرب در فضرای اداره
شرکتها شده است (کرونین و همکاران .) 11 ،مک لنا پیشنهاد میکند شرکتها به منظرور
دستیابی به مصرف کنندگان راضی ،باید بررسیها بازار ،تبلیغات و ترویجها را فراموش کرده و بر
توسعه زیربناهای مناسب تاکید نمایند تا بتوانند با ارائه محصوالت و خدمات مناسرب ،نیازهرای
مصرف کنندگان را تأمین کنند .مصرف کنندگان از طریق کیفیت و ارزش استنباط شده کراال و
خدمات به رضایت حقیقی دست پیدا میکنند .در حقیقت ،رضایتمندی ،حاصل قضاوت مصرف
کننده در خصوص این مساله است که تا چه حد ویژگی یک محصول یا خدمت ،قادر بره ترأمین
انتظارات مصرف کننده در سطح مطلوب مریباشرد (سراندرا و همکراران .) 0 ،در واقرع ایرن
تعری  ،ماهیت ارزیابانهی رضایتمندی را برجسرته مری سرازد کره از طریرق آن مصررف کننرده
مشخص می سازد که آیا یک محصول توانسته نیازها و حد رضرایتهرای او را مشرخص کنرد .از
طرفی در سالهای اخیر ،کسب و کارها با بحرانهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی در بازار رو به
رو شدهاند و کاهش اعتماد مصرف کنندگان به کسب و کارهرا از نترایج بحررانهاسرت (کراتلر و
آرمسترانگ  .) 0 0،4در این دوره بیشتر از بقیه ،این شرکتهای مرالی و صرنعتی هسرتند کره
اعتماد مصرف کننده را از دست داده میبینند .در پاسخ به این مساله مصرف کننده این واحدها
توجه بیشتری به مسئولیت اجتمراعی شررکتهرا نشران مریدهنرد (گارسریا دلرس سرالمونز و
همکاران .) 001،3در واقع این اعتقاد وجود دارد که اجرا و پیگیرری مسرئولیتهرای اجتمراعی
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شرکتها مانع درک اطالعات منفی توسط ذینفعان میشرود  .بررای شررکتهرایی برا تجرارب و
شهرت باالتر ،کمتر پیش میآید که در معرض واکنشهای منفی بازار و یا درآمد ناامیرد کننرده
قرار بگیرند (پفارر و همکاران  .) 0 0،اعتبار و شرهرت مؤسسرات مرالی و صرنعتی بره وسریله
خصوصیاتی از قبیل ادراک خریداران ،معروفیت ،خوبی و بدی ،قابلیت اتکاء ،درسرتکاری ،معتبرر
بودن و  ....تعری میشود (الووکراتز  .) 001،عامل تعیین کننده در زمینه مسئولیت اجتمراعی
واحدهای صنعتی و مالی ادراکات مصرف کننده میباشد که مسئولیت اجتماعی شرکتها نقرش
بسیار مهمی را اجرا میکند .عواملی نظیر فعالیتهای اجتمراعی ،محریط زیسرتی ،ترالش بررای
آسایش کل جامعه و از این قبیل رفتارها بر ادراکات مصررف کننردگان در مرورد ارزش سرازمان
بسیار مؤثر است .با توجه به این روند ،شرکتها شروع به بررسی این نکته کردهاند که آیا اعتبرار
اجتماعی را میتوان یک ارزش اضافه شده و یا متمایز کننرده آنهرا در نظرر گرفرت .مؤسسرات
تولیدی توجه بیشتری به برقراری ارتباط شیوههای اخالقی با مصرف کننده و ذینفعشران دارنرد
(گارسیا دلس سالمونز و همکاران  .) 001،اهمیت ارزش درک شده در آثار متعرددی در طرول
سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .ارائه بهترین ارزش ممکن به مصرف کننده بریشرک
امری مهم برای واحدهای صنعتی و تولیدی موجود در بازار رقابتی کنونی مریباشرد .موسسراتی
که توانایی فراهم آوردن خدماتی ارزشمند از نظر مصرف کنندگان را دارا مریباشرند بره مزیرت
رقابتی مهمی دست خواهند یافت .بنابراین ،همه مدیران و همره محققرین بایرد در مرورد نحروه
ارزیابی و تاکید مصرف کنندگان بر یک خدمت ارائه شده اهمیت قائل شوند (رمان و همکاران،4
 .) 00بنابراین ارزش درک شده مصرف کننده امری ضروری برای سازمانهرا بروده و بنرابراین
در سالهای اخیر تبدیل به کانون توجه استراتژیهای بازاریابی شده است  .بنابر نظرر ویلیرامز و
سوتر ) 000(3یافته های به دست آمده از تحقیقات حول محور ارزش ادراک شده مریتوانرد بره
صورت بهتری استراتژی بازاریابی ،برای باال بردن ادراکات مصرف کننرده از خردمات ارائره شرده
شود که این امر به خودی خود باعث به وجود آوردن رضایت مصرف کننرده و وفراداری مصررف
کننده میشود .در واقع درک ارزش یک ارزیابی شناختی گرا است کره قبرل از رضرایت مصررف
کننده رخ میدهد .در نتیجه درک ارزش برای شرکت اهمیت حیاتی دارد .یافتههای فراتحلیلری
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اخیر نشان میدهد که رضایت مصرف کننده تأثیر قابل توجهی بر نیات نگرشی وفراداری خریرد
دارد (کرونین و همکاران .) 11 ،با بهرهگیری از معیارهای توسعه یافته و تعدیل شده مفهروم
ارزش ادراک شده ،خدمات دهندگان این فرصت را خواهند داشت تا ارزش برنامهها و محصوالت
مختل خود را مورد مقایسه قرار دهند .بعالوه این امر ظرفیّت و توانایی خدمات دهندگان را در
شناسایی ابعاد ارزش ادراک شده به عنوان ویژگی های مثبت یا منفری محصروالت خرود بهبرود
میبخشد .در واقع ارزش ادراک شده باید در مرکرز ثقرل ترالشهرای بازاریابران در درک رفترار
مصرف کننده باشد .شرکت دلند الکتریک به عنوان یکی از واحدهای صرنعتی برزرگ روزانره برا
مصرف کنندگان زیادی روبرو میباشد .در این شرکت نیز مشکالتی وجود دارد که عدم توجه به
آنها ضربه بزرگی به پیکر این واحد صنعتی وارد میکند .عدم درک ارزشهای اجتماعی منجرر
به انزوا رفتن برند دلند الکتریک میشود .عدم درک مصرف کنندگان از مسئولیتهای اجتماعی
باعث کاهش سطح تولید و در نهایت سودآوری میشود .عدم توجه به مسئولیت اجتماعی منجر
به پدید آمدن مسائل متعدد زیستی میشود .لذا در آخر سوالی که مطرح می شود این است که
آیا در شرکت دلند الکتریک ،مسئولیت اجتماعی از طریق رضایتمندی مصرف کننرده برر ارزش
ادراک شده مصرف کنندگان تأثیر دارد؟
پیشینه پژوهش
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکت ها عموماً به شیوهای از تجارت و نیز خلرق ارزشهرای اجتمراعی
اطالق میشود که مطابق و حتی فراتر از الزامات قانونی و اخالقی عمل میکنرد و خواسرتههرای
عمومی و اقدامات قانونی در پاسخگویی به ارزشهرای گرروههرای ذینفرع را در نظرر مریگیررد
(امیدوار .) 481 ،اسمیت ( ،) 004مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان فرآیند ایجاد ثرروت،
ارتقای مزیت رقابتی شرکت و حداکثر کردن ارزش ،از ثروت ایجاد شده برای جامعه میبیند؛کره
به طور کلی تعهد و توجه کسب و کار به کیفیرت زنردگی کارکنران ،مصررف کننردگان ،جامعره
محلی و کل جامعه را در جهت توسعه اقتصادی پایدار مد نظر قرار میدهرد (لروتکن هورسرت،4

.Social Responsibility
.Smith
4
.Luetkenhorst
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.) 003گریفین و بارنی مسئولیت اجتماعی را مجموعه وظای و تعهداتی می دانند که سازمان
بایستی در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای کره در آن فعالیرت مریکنرد ،انجرام دهرد
(فلمینگ  .) 00 ،از ابعاد مسئولیت اجتماعی می توان به بعرد اقتصرادی ،حقروقی ،اخالقری و
ملی نام برد .مهمترین بعد مسئولیت اجتمراعی  ،بعرد اقتصرادی اسرت کره در آن فعالیرتهرا و
اقدامات اقتصادی مد نظر قرار میگیرد .به عبارت دیگرر ،مسرئولیت اولیره هرر بنگراه اقتصرادی
کسب سود است .وقتی سازمان سود الزم را به دست آورد و حیات خود را تضمین کرد ،میتواند
به مسئولیتهای دیگرش بپردازد .در حقیقت اهداف اولیه سازمانی در این بعد مورد توجره قررار
میگیرد .دومین بعد مسئولیت اجتماعی ،بعد قانونی (حقوقی) است و سرازمانهرا و شررکت هرا
ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند .جامعه این قروانین را تعیرین
میکند و کلیه شهروندان و سازمانها و شرکت ها ،موظ هستند به این مقررات به عنوان یرک
ارزش اجتماعی احترام بگذارند .بعد قانونی مسرئولیت اجتمراعی را "راه الترزام اجتمراعی" نیرز
میگویند .سومین بعد مسئولیت اجتماعی  ،بعد اخالقی است .از سازمانها یا شرکت هرا انتظرار
می رود که همچون سایر اعضای جامعه به ارزشها ،هنجارها و اعتقادات و باورهای مردم احتررام
گذاشته و شئونات اخالقی را در کارها و فعالیتهای خود مورد توجه قررار دهنرد .بعرد اخالقری
مسئولیت اجتماعی را "پاسخگویی اخالقی" میگویند .چهارمین بعد مسرئولیت اجتمراعی بعرد
ملی است که شامل انتظارات ،خواستهها و سیاستهای مدیران عالی در سطح کرالن اسرت کره
انتظار می رود مدیران و کارگزاران با نگرش همه جانبه و رعایت حفظ وحدت و مصرالح عمرومی
کشور ،تصمیمات و استراتژیهای کلی را سرلوحه امور خود قرار داده و با دید بلندمدت تصرمیم
گیری کنند .بعد ملی مسرئولیت اجتمراعی را "پاسرخگویی اجتمراعی" مرینامنرد .پاسرخگویی
اجتماعی ،تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است .از این رو پاسخگو برودن ،داللرت برر نروعی
رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف به طرف دیگر محول شرده اسرت (فلمینرگ،
 .) 00همچنین (ریچارد هیکس )4در یک تقسیم بنردی ،پاسرخگویی را در شرش بعرد مرورد
بررسی قرار میدهد:
 پاسخگویی مدیریتی :این پاسخگویی در برابر مدیریت ارشد یا مردیر دسرت براال صرورتمیگیرد.
.Griffin & Barney
.Fleming
4
.Richard Hicks
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 پاسخگویی سیاسی :ایرن پاسرخگویی در برابرر نهرادی اسرت کره مشرروعیت سیاسری آنسازمان است.
 پاسخگویی مالی :مدیران در مقابل وجوهی که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت میکننردپاسخگو هستند.
 پاسخگویی عمومی :مدیران سازمان دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخرب آنرانپاسخگو هستند.
 پاسخگویی حرفه ای :در مقابل همکاران متخصص و حرفهای خود پاسخگو هستند. پاسخگویی قانونی :این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت میگیرد.در بین پاسخگوییهای ذکر شده ،مبنای فلسفی مسرئولیت اجتمراعی ،پاسرخگویی و تعهرد
اخالقی است که این تعهدات را میتوانیم به سه دسته تقسریم بنردی کنریم (جعفرری.) 48 ،
تعهدات اخالقی فردی ،تعهدات اخالقی سازمانی و تعهدات اخالقی عمومی .الزم به ذکرر اسرت
که بین اخالق مدیریت ،پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتمراعی برا مسرئولیت اجتمراعی تفراوت
وجود دارد .در این خصوص اندرسون در کتاب خود چنین مینویسد" :هر دو اصرطالح اخرالق
مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصرول اخالقری جامعره و
تأمین هدفها ی سازمان از سوی مدیران هستند با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در رابطره
مسائل کالن سازمان و اخالق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان اسرت ".یرک سرازمان،
زمانی به تعهد اجتماعیاش عمل میکند که به مسئولیتهرای قرانونی و اقتصرادی خرود عمرل
نماید و نه بیشتر .به عبارت دیگر ،او به حداقل مسئولیتی کره قرانون از او خواسرته اسرت عمرل
میکند .چنانچه شرکتی ،هدف اجتماعی را ترغیب کند ،تنها به منظور رسریدن بره هردفهرای
اقتصادیاش میباشد و نه چیز دیگر .مسئولیت اجتماعی با ورود خود ،یک چرارچوب حاکمیرت
اخالقی را اضافه میکند که بر اساس آن شرکت ها به فعالیتی اقدام میکنند که وضع جامعره را
بهتر کرده ،از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه مریگردنرد پرهیرز مریکننرد و
نهایتاً ،پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان در جهت عمرل و اقردام نسربت بره
خواستهها و انتظارات جامعه دارد (طوسی.) 48 ،

.Anderson
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رضایتمندی مصرف کننده
رضایتمندی مصرف کننده ،احساس یا نگرش یک مصرف کننده نسبت به یرک محصرول یرا
خدمت ،پس از استفاده از آن میباشد .رضایتمندی مصرف کننده یکی از موارد با میزان اهمیت
بسیار زیاد هم از منظر تئوریک و هم از لحاظ کاربردی برای اغلب بازاریابران و محققرین حروزه
رفتار مصرف کننده به شمار میرود (دبهولکار و همکاران  111 ،؛ میوتر و همکراران.) 000 ،4
رضایت مصرف کننده امروزه به عنوان اساس موفقیت در فضای به شردت رقرابتی کسرب و کرار
فعلی به شمار میرود .بر این اساس اهمیت رضایت و حفظ مشرتری در توسرعه اسرتراتژیهرای
بازارگرا و مشتری محور را به هیچ عنوان نمیتوان نادیده گرفت (کوهلی و جاورسرکی.) 110 ،3
چرا که به دنبال افزایش کیفیت کاالها و خردمات ،رضرایت مصررف کننرده بره عنروان یکری از
مهمترین اهداف سازمانها بدل گردیده است (بیتز و هرابرت  .) 113 ،رضرایت مصررف کننرده
ارزیابی و پاسخ عاطفی مصرفکننده به تجربه کلی استفاده از یک محصول یا خردمت مریباشرد
که اقدام به خرید را تقویت میکند (الیور .) 11 ،1به طور کلی رضایت مصرف کننده به تحقق
کامل انتظارات فردی تعبیر میشود (اولیور .) 180 ،و نگرش و یا احسراس مشرتری در ارتبراط
یک محصول و یا خدمت پس از استفاده از آن میباشد و اصلیترین نتیجه فعالیتهای بازاریرابی
در راستای تحقق ارتباط مراحل مختل رفتار خرید مصرف کننده به شمار میآید .به طور کلری
رضایت مصرف کننده به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر شرکل دهری نیرات خریرد آتری
مصرف کنننده به شمار میرود (تیلور و بکر .) 113 ،7رضایت مصرف کننردگان اغلرب بره طرور
نزدیکی با اندازه گیری کیفیت خدمات مرتبط میگردد (اندرسون و سولیوان 114 ،8؛ کرونین و
همکاران 11 ،؛ بیتنر و هابرت .) 113 ،و احساس یا نگرشی است که مشتری پس از دریافرت
خدمت با آن مواجه میشود (داناهر و هرادرل .) 111 ،1رضرایت یرک ارزیرابی قضراوتی قبرل از
تصمیم در مبادله ای خاص است که به طور مستقیم میتوان آن را به صورت یک احساس کلی،
.Consumer Satisfaction
. Dabholkar & et al
4
. Meuter & et al
3
. Kohli & Jaworski
. Bitner & Hubbert
.Oliver
0
.Taylor & Baker
8
.Anderson & Sullivan
.Danaher & Haddrell
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کامالً مشخص شده بهعنوان عملکررد کیفیرت ادراک شرده دانسرت (پاراسرورامان و همکراران ،
 .) 113همچنین مصرفکنندگان از نظر میزان رضایتمندی را میتوان بهصرورت زیرر تقسریم
کرد:
ال  -مشتری راضی :کسی است که در حال حاضر راضی میباشد ،ولی هنروز جرزء مصررف
کنندگان ارزشی و وفادار و دائمی ما نیست.
ب -مشتری شاد :این مشتری نسبت به مشتری راضی بیشتر اقدام به خرید میکند و کمری
وفادارتر است.
پ -مصرف کنندگان به وجد آمده (شیفته) :با ارزشترین نوع مشتری محسوب میشوند که
بایستی با استفاده از شیوههای رهبری برای جذب و ایجاد وفاداری در آنها اقدام نمود.
ت -مشتری ناراضی :این دسته مصرف کنندگان بجای اینکه راضی باشند ،در گروه مخالفران
و ناراضیان قرار میگیرند.
ث -مشتری خشمگین :این دسته مصرف کنندگان ناراحت هسرتند و آن را برا خشرم خرود
نشان میدهند (محمدی.) 483،
ارزش ادراک شده
اگر چه مطالعات زیادی در مورد ارزش ادراک شده انجام شده است ،اما یک تعری واحرد از
مفهوم آن در ادبیات بازاریابی وجود ندارد (یانرگ و پیترسرون .) 003 ،4ارزش ادراک شرده بره
عنوان ارزیابی مشتری از هزینه ای که پرداخت میکند تا یک کاال یا خدمت خاص را بره دسرت
آورد و منافعی که از آن کاال یا خدمت خاص دریافت میکند ،تعری میشود .ارزش ادراک شده
توسط زیتهامل3چنین تعری شده است" ارزیابی کلی مشتری از میزان مطلوبیت یرک کراال یرا
خدمات برر مبنرای ادراک وی از منرافع دریافرت شرده در مقابرل هزینرههرای پرداخرت شرده"
(زیتهامل .) 188 ،ریشره مفهروم ارزش خردمات بره تئروری انصراف برمری گرردد کره نسربت
ستاده/دادههای مشتری به ستاده /دادههای ارائه دهنده خدمات را مورد مالحظه قرار میدهد .به
عبارت دیگر ارزش ادراک شده ،یک بده بستان بین منافع به دست آمده و هزینههرای پرداخرت
شده از سوی مصرف کنندگان است (الی و همکاران  .) 0 ،ارزش درک شده در بازاریابی بره
. Parasuraman & etal
.Perceived Value
4
.Yang & Peterson
3
.Zeithaml
. Lai & etal
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صورت ارزیابی مشتری از هزینهها و منافع کسب شده از خرید یک محصول یرا خردمت تعریر
شده است (یانگ و پیترسون 003 ،و زیتهامل .) 118 ،و عاملی است که پس از کیفیرت درک
شده میآید و کیفیت درک شده را میتوان به عنوان یک متغیر پیش شرط برای ارزش در نظرر
گرفرت (زیررنس  .) 00 ،دو رهیافررت مکمررل در زمینرره سررنجش وارزیررابی ارزش وجررود دارد.
رهیافت اول درجستجوی ارزش دریافت شده بره وسریله مصررف کننردگان کاالهرا و خردمات
سازمان است .وقتی این ارزش بهتر و باالتر از ارزش پیشرنهادی رقبرای سرازمان باشرد فرصرت
موفقیت و حفظ موقعیت رقابتی سازمان در بازار فراهم میشود .رهیافت دوم به سنجش ارزشری
میپردازد که یک مشتری یا یک گروهی از مصرف کنندگان بره سرازمان مریرسرانند .در اینجرا
سازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مصرف کنندگان با ارزش خرود مریپرردازد ترا
انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تالش میکنرد مصررف کننردگان برا ارزش
کمتر یعنی مصرف کنندگانی با منافع کمتر برای سازمان  -یا به عبارتی مصررف کننردگانی کره
میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله برا ایشران اسرت  -را نیرز بره
گروههای باالتری از ارزش سوق دهد (ایوانس .) 00 ،4اخیراً در بین محققان مردیریت گررایش
عمدهای به سمت ارزش از دید مشتری به چشم میخورد و این مسراله از جنبرههرای متعرددی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسرت .مفهروم ارزش یکری از پرکراربردترین مفراهیم در علروم
اجتماعی به طور عام و در ادبیات مدیریت به طور خاص است .این مفهوم در متون حسابداری و
مالی ،اقتصاد ،مدیریت ،سیستمهای اطالعاتی ،علم اخالق و ...هم مورد استفاده قرار گرفته اسرت
(فرانک و همکاران .) 00 ،3ولی در متون بازاریابی در مباحثی تحرت عنراوین بازاریرابی رابطره
ای ،سیاستهای قیمت گذاری و رفتار مصرف کننده بیش از بقیه مطرح شده است .مساله مهرم
این است که ارزش از دید مشتری در بازار و به وسیله ادراک مشتری از آنچه میپردازد و آنچره
دریافت میکند ،تعیین میشود و نه در شرکت و از طریق تمایالت و مفروضرات عرضره کننرده.
ارزش آنچه تولید میشود نیست بلکه آن چیزی است که مشتری بره دسرت مریآورد .ارزش از
دیدگاه مشتری عبارتست از مجموعه فایدههایی که از یک محصول (کاال یرا خردمات) نصریب او
میشود منهای کلیه هزینههایی که از این بابت متوجه او میشود .خلق ارزش برتر برای مصررف
. Zins
.Pereceived value
4
. Evans
3
. Frank & etal
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کننده اساس مزیت رقابتی یک شرکت میباشد .شرکت ،ارزش برترر بررای مصررف کننردگان
خود را با ارائه منافعی به مصرف کنندگان خود ایجاد میکند که این منافع بیشرتر هزینرههرایی
است که مصرف کنندگان مجبورند برای محصول و یا چرخه عمر خدمات متحمل شروند .عرالوه
بر این ،اگر شرکت قادر باشد رابطه بلند مدت با مصرف کنندگان خود داشته باشد و نسربت بره
رقبای خود در خلق ارزش کارآمدتر و موثرتر باشد ،ارزش برتر برای مشتری یک مزیرت رقرابتی
ایجاد میکند .در دنیای رقابتی امروز ،شرکتهایی موفق هستند که بتوانند ارزشهای بیشرتری
برای مصرف کنندگان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمرن 4دالیرل بیشرتری بره مصررف
کنندگان ارائه کنند تا آنها را به خرید و ایجاد روابط بلند مدت با شرکت ترغیب نمایند .رقابرت
کسب و کارها برای تأم ین بهتر نیازها از طریق تولید و عرضه محصوالت سازگارتر همواره وجرود
داشته و خود محرکی برای پیشرفت و تکامل در محصوالت و خدمات و خلرق ارزش برترر بررای
مشتری بوده است .شرکتها میتوانند از استراتژیهای مختلفری بررای خلرق ارزش برترر بررای
مشتری استفاده کنند .و داشتن فرهنگ سازمانی قوی بازارگرا ابزاری مؤثر برای دستیابی به این
هدفها میباشد (دشپانده و همکاران.) 114 ،3
یافته ها
جدول  :6خالصه نتایج تحقیق انجام شده در ایران و جهان
ردیف

موضوع پژوهش

نام پژوهشگر

نتایج پژوهش

(ان)
تحلیل تأثیر
مسئولیت اجتماعی
شرکت بر نیات
رفتاری مصرف
کنندگان دیدگاه
مشتریان شرکت

رضایی دولت
آبادی و عسگری
خشونی( ) 41

مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری و ارزش ویژه
برند اثر مثبت دارد و رضایت مشتری و ارزش ویژه برند نیز
بر نیات رفتاری مصرف کننرده تأثیرگرذار مری باشرند .امرا
مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیات رفتاری مصررف کننرده
تأثیری ندارد.

.Creation of superior customervalue
.Competitive Advantage
4
.SergioZiman
3
. Deshpande & etal

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرفکنندگان شرکت دلند الکتریک ...

33

گیتی پسند در شهر
اصفهان
نقش مسئولیت
اجتماعی شرکت ها
در تصمیم خرید
مصرف کنندگان
بازار در حال اشباع
شرکت های
موادغذایی

اسماعیل پور و
همکاران() 414

نتایج بیانگر آن است کره مسرئولیت اجتمراعی شررکت در
بازارهای درحال اشباع مواد غذایی ،هم مسرتقیم و هرم برا
میررانجیگررری عامررل ترفیررع ،بررر تصررمیمگیررری خریررد
مصرفکننده تأثیرگذار است.

4

تأثیر ارزش ادراک
شده مشتری بر
وفاداری

اسکندری( ) 41

وفاداری مشتریان تحرت تراثیر ارزش ادراک شرده آنران از
کاالها و خدمات است و مشرتریان برا مقایسره کیفیرت بره
دست آمده از کاال و هزینره صررف شرده بررای بره دسرت
آوردن آن میزان وفاداری خود را تعیین می کنند.

3

بررسی رابطه
فرهنگ سازمانی و
مسئولیت اجتماعی
سازمان ها

مشبکی و خلیلی
شجاعی () 481

نتایج حاکی از آن است که بین مولفههای فرهنگ سرازمان
و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها همبستگی مثبرت و
باالیی وجود دارد و اینکه مدل ذهنی کارکنان ،اصلی تررین
مؤلفه مؤثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان میباشد.

تأثیر مسئولیت
اجتماعی شرکتها
بر رضایت مصرف
کننده و ارزش درک
شده

لوریرو ( ) 0

نترایج تحقیررق نشران داد کرره مصررف کننرردگان در مررورد
عملکرد محیطی به نسبت شیوه های کار و توسعه اجتماعی
ارزیابی باالتری داشتند .عوامل خارج از محدوده مسرئولیت
اجتماعی شرکت ها مانند محصول درک شرده ،خردمات برا
کیفیت براال و برقرراری ارتبراط برا برنرد محصرول اهمیرت
بیشررتری نسرربت برره مسررئولیت اجتمرراعی برررای مشررتری
داشتند .مسئولیت اجتماعی شرکت ها نره تنهرا بره صرورت
مستقیم به کاهش هزینره هرا و افرزایش بهرره وری کمرک
می کند بلکه به صورت غیرر مسرتقیم بره افرزایش رضرایت
مصرف کنندگان میانجامد.

.Loureiro
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مدل مفهومی پژوهش
مسائل زیست محیطی
توسعه جامعه
ارزش ادراک
شده

شرایط فیزیکی محیط کار
رضایت مصرف
کننده

قیمت مناسب محصوالت
فروش رابطه مند
کیفیت محصوالت
برآوردن انتظارات

مدل مفهومی پژوهش (لوریرو)699 :9969،
با توجه به مفهوم و مدل پژوهش ،متغیر های مسائل زیست محیطی ،توسعه جامعه  ،شرایط
فیزیکی محیط کار ،قیمت مناسب محصوالت ،کیفیت محصوالت ،فروش رابطره منرد ،بررآوردن
انتظارات متغیرهای مستقل پژوهش محسوب می شوند .متغیر ارزش ادراک شده متغیر مکنرون
وابسته پژوهش محسوب می شود؛ و متغیرهایی کره در مردل مفهرومی دارای دو نقرش علرت و
معلول هستند ،یعنی نسبت به بعضی از متغیرها نقش علت و نسبت به بعضی دیگر نقش معلول
را دارند ،به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده انرد ،کره در ایرن پرژوهش متغیرر رضرایت
مصرف کننده به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :توجه شرکت دلند الکتریرک بره مسرائل زیسرت محیطری برر رضرایت مصررف
کنندگان آن تأثیر دارد.
فرضیه دوم :توجه شرکت دلند الکتریک به توسعه جامعه برر رضرایت مصررف کننردگان آن
تأثیر دارد.
فرضیه سوم :توجه شرکت دلندالکتریک به شرایط فیزیکی محریط کرار برر رضرایت مصررف
کنندگان آن تاثیردارد.

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرفکنندگان شرکت دلند الکتریک ...
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فرضیه چهارم :قیمت مناسب محصوالت شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصررف کننردگان
آن تأثیر دارد.
فرضیه پنجم :کیفیت محصوالت شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصرف کنندگان آن ترأثیر
دارد.
فرضیه ششم :برآورده شدن انتظارات مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک بر رضایت آنها
تأثیر دارد.
فرضیه هفتم :فروش رابطهمند شرکت دلند الکتریک بر رضرایت مصررفکننردگان آن ترأثیر
دارد.
فرضیه هشتم :رضایت مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک بر روی ارزش درک شده آنها
تأثیر دارد.

روش شناسی
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعرات کتابخانره ای و
میدانی می باشد .جامعه ی آماری این پژوهش ،کلیه مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریرک در
استان گلستان می باشند که با توجه به نامحدود بودن جامعه مورد نظر ،از این میان  483نفرر
براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسری و مورگران بره عنروان
نمونه انتخاب شدند .در این تحقیق برای دست یابی به هدف تحقیرق و بررای بررسری و تحلیرل
فرضیات تحقیق از روش معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار  Lisrel8.8اسرتفاده شرده
است .برای به کارگیری ابزار مناسب تحقیق ،پس از مطالعه ی کتب و مقاالت متعدد مربوط بره
ادبیات تحقیق ،مهم ترین عوامل و شاخص های ارایه شده در زمینه ی مسرئولیت اجتمراعی در
میان مصرف کنندگان استخراج شد و سپس پرسشنامه ای با  47سوال که ( 3سوال آن مربروط
به شرایط فیزیکی محیط کار 4 ،سوال آن مربوط به مسائل زیست محیطی ،سوال آن مربروط
به توسعه جامعه ،سوال آن مربوط به قیمت مصرف کننرده 3 ،سروال آن مربروط بره کیفیرت
محصوالت 4 ،سوال آن مربوط به برآورده شدن انتظارات 3 ،سوال آن مربوط بره فرروش رابطره
مند  ،سوال آن مربوط به رضایت مصرف کننده و  3سوال آن مربوط به ارزش ادراک شده می
گزینه ای لیکرت در اختیار جمعیت نمونه ی تحقیرق قررار
باشد ).توزیع و با استفاده از طی
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داده شد .به منظور بررسی پایایی گزاره های ایرن تحقیرق از ضرریب سرازگاری درونری ،آلفرای
کرونباخ ،استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ تمامی این گزاره ها ،مقادیری بیشتر از  0/7داشرته
اند که بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق می باشد.
آزمون فرضیات تحقیق
برای برقراری روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ،مدل پیشنهادی برا اسرتفاده از
نرم افزار Lisrel8.8آزمایش شد .این روش تجزیه و تحلیرل چنرد متغیرره یکری از قرویتررین
روشها ی تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی اسرت ،زیررا ماهیرت ایرن گونره
موضوعات چند متغیره است و نمیتوان آنها را با شیوه دو متغیری حل کررد .تجزیره و تحلیرل
چند متغیره به یکسری روشهای تجزیه و تحلیل اطالق مریشرود کره ویژگریهرای اصرلی آن،
تجزیه و تحلیل هم زمان  Kمتغیر مستقل و  Nمتغیر وابسرته اسرت همرانطرور کره در شرکل
شماره( ) مشاهده می شود ،برای آزمون فرضیات اصرلی تحقیرق از مردل مفهرومی پرژوهش در
حالت ضرایب معناداری استفاده شده اسرت .در ایرن حالرت در صرورتیکه مقردار  T-Valueاز
 /11بیشتر و یا از  - /11کمتر باشد ،فرضیه صفر رد و فرضیه یک تأیید میگردد .عالوه برراین
مقدار بارهای عاملی برای مدل نهایی نیز در شکل شماره( ) نشان داده شده است.

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ادراک شده مصرفکنندگان شرکت دلند الکتریک ...
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شکل  :9آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت بارهای عاملی
جدول  :9شاخصهای نیکویی برازش برای مدل نهایی

بعد

حد مطلوب

نتیجه

ردی

شاخص

معیارهای برازش مدل

/71

>4

قابل قبول

> 0/

برازش خوب

4

ریشه مجذور ماندهها

PMR

0/030

حدود صفر

قابل قبول

3

شاخص برازش هنجار شده

NFI

0/1

< 0/10

بسیارخوب

شاخص نرم برازندگی

NNFI

0/1

حدود یک

بسیارخوب

1

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/14

< 0/10

بسیارخوب

7

شاخص برازش نسبی

RFI

0/10

< 0/10

بسیارخوب

8

شاخص برازش اضافی

IFI

0/14

< 0/10

بسیارخوب

1

شاخص برازندگی

GFI

0/1

< 0/10

بسیارخوب

0

برازندگی تعدیلیافته

AGFI

0/1

< 0/10

بسیارخوب

کای دو نسبی
ریشه میانگین مجذورات تقریب

0/081 RMSEA

جدول  :9نتیجه مربوط به بررسی فرضیههای تحقیق

ضریب استاندارد

سطح
معناداری

رابطه موجود در مدل

نتیجه

.

0. 8

.1

مسائل زیست محیطی – رضایت
مصرف کننده

تأیید

.

0.

4. 1

توسعه جامعه  -رضایت مصرف کننده

تأیید

.4

0. 4

.3

0.

4. 1

.

0.

. 3

فرضیه

.41

شرایط فیزیکی محیط کار  -رضایت
مصرف کننده
قیمت مناسب کاال  -رضایت مصرف
کننده
کیفیت محصوالت -رضایت مصرف

تأیید
تأیید
تأیید
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کننده
.1

0. 1

4.3

.7

0.41

.1

.8

0.41

. 0

برآورده شدن انتظارات  -رضایت
مصرف کننده
فروش رابطهمند  -رضایت مصرف
کننده
رضایت مصرف کنندگان  -ارزش
درک شده

تأیید
تأیید
تأیید

نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی تحقیق با استفاده از تحلیل مدل معادالت ساختاری
آزمون فرضیه اول :توجه شرکت دلند الکتریک به مسائل زیست محیطی بر رضرایت مصررف
کنندگان آن تأثیر دارد.
H0: βi = 0
H : βi ≠ 0
 :H0توجه شرکت دلند الکتریک به مسائل زیست محیطی بر رضرایت مصررف کننردگان آن
تأثیر ندارد.
 :Hتوجه شرکت دلند الکتریک به مسائل زیست محیطی بر رضرایت مصررف کننردگان آن
تأثیر دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مردل معرادالت سراختاری ،اوالً خروجری نررمافرزار
نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه اول اسرت .همچنرین
شکل شماره( )  ،معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل سراختاری مسرائل زیسرت
محیطی و رضایت مصرف کننده را نشان میدهد .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشرند
که مقدار آزمرون معنراداری آنهرا از عردد  /11برزرگترر و از عردد  - /11کوچرکترر باشرد.
همانطور که مشاهده میشود ضریب معناداری میان مسائل زیست محیطری و رضرایت مصررف
کننده برابر با  .1میباشد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،توجه شرکت دلند الکتریک
به مسائل زیست محیطی بر رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
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آزمون فرضیه دوم :توجه شرکت دلند الکتریک به توسعه جامعه بر رضایت مصرف کننردگان
آن تأثیر دارد.
H0: βi = 0
H : βi ≠ 0
 :H0توجه شرکت دلند الکتریک به توسعه جامعره برر رضرایت مصررف کننردگان آن ترأثیر
ندارند.
 :Hتوجه شرکت دلند الکتریک به توسعه جامعه بر رضایت مصرف کنندگان آن تأثیردارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرمافزار نشان
دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه دوم است .همچنین شرکل
شماره( )  ،معناداری ضرایب و پارامترهای به دسرت آمرده مردل سراختاری توسرعه جامعره و
رضایت مصرف کننده را نشان میدهد .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقردار
آزمون معناداری آنها از عدد  /11بزرگتر و از عدد  - /11کوچرکترر باشرد .همرانطرور کره
مشاهده می شود ضریب معناداری میان توسعه جامعه و رضرایت مصررف کننرده برابرر برا 4. 1
میباشد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،توجه شرکت دلند الکتریک به توسعه جامعه برر
رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
آزمون فرضیه سوم :توجه شرکت دلند الکتریک به شرایط فیزیکی محریط کرار برر رضرایت
مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
H0: βi = 0
H : βi ≠ 0
 :H0توجه شرکت دلند الکتریک به شرایط فیزیکی محیط کار بر رضایت مصررف کننردگان
آن تأثیر ندارد.
 :Hتوجه شرکت دلند الکتریک به شرایط فیزیکی محیط کار بر رضایت مصررف کننردگان
آن تأثیر دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرمافزار نشان
دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه سوم است .همچنین شرکل
شماره( )  ،معناداری ضرایب و پارامترها ی بره دسرت آمرده مردل سراختاری شررایط فیزیکری
محیط کار و رضایت مصرف کننده را نشان مریدهرد .ضررایب بره دسرت آمرده زمرانی معنرادار
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می باشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  /11بزرگتر و از عدد  - /11کوچکتر باشد.
همانطور که مشاهده می شود ضریب معناداری میران شررایط فیزیکری محریط کرار و رضرایت
مصرف کننده برابر با  .41میباشد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،توجه شرکت دلنرد
الکتریک به شرایط فیزیکی محیط کار بر رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
آزمون فرضیه چهارم :قیمت مناسب محصوالت شرکت دلنرد الکتریرک برر رضرایت مصررف
کنندگان آن تأثیر دارد.
H0: βi = 0
H : βi ≠ 0
 :H0قیمت مناسب محصوالت شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصررف کننردگان آن ترأثیر
ندارد.
 :Hقیمت مناسب محصوالت شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصررف کننردگان آن ترأثیر
دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرمافزار نشان
دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمرون فرضریه چهرارم اسرت .همچنرین
شکل شماره( )  ،معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل ساختاری قیمرت مناسرب
محصوالت و رضایت مصرف کننده را نشان مریدهرد .ضررایب بره دسرت آمرده زمرانی معنرادار
می باشند که مقدار آزمون معناداری آنها از عدد  /11بزرگتر و از عدد  - /11کوچکتر باشد.
همانطور که مشاهده میشود ضریب معنراداری قیمرت مناسرب محصروالت و رضرایت مصررف
کننده برابر با  4. 1میباشد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،قیمرت مناسرب محصروالت
شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
آزمون فرضیه پنجم :کیفیت محصوالت شرکت دلند الکتریک بر رضرایت مصررف کننردگان
آن تأثیر دارد.
H0: βi = 0
H : βi ≠ 0
 :H0کیفیت محصوالت شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر ندارد.
 :Hکیفیت محصوالت شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
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در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرمافزار نشان
دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه پنجم است .همچنین شکل
شماره( )  ،معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل ساختاری کیفیرت محصروالت و
رضایت مصرف کننده را نشان میدهد .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقردار
آزمون معناداری آنها از عدد  /11بزرگتر و از عدد  - /11کوچرکترر باشرد .همرانطرور کره
مشاهده میشود ضریب معناداری میان کیفیت محصوالت و رضایت مصرف کننده برابر برا . 3
میباشد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،کیفیت محصروالت شررکت دلنرد الکتریرک برر
رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
آزمون فرضیه ششم :برآورده شدن انتظارات مصررف کننردگان شررکت دلنرد الکتریرک برر
رضایت آنها تأثیر دارد.
H0: βi = 0
H : βi ≠ 0
 :H0برآورده شدن انتظارات مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک بر رضرایت آنهرا ترأثیر
ندارد.
 :Hبرآورده شدن انتظارات مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک بر رضرایت آنهرا ترأثیر
دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرمافزار نشان
دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه ششم است .همچنین شکل
 ،معناداری ضرایب و پارامترهای به دسرت آمرده مردل سراختاری بررآورده شردن انتظرارات و
رضایت مصرف کننده را نشان میدهد .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقردار
آزمون معناداری آنها از عدد  /11بزرگتر و از عردد  - /11کوچرکترر باشرد .همرانطرور کره
مشاهده می شود ضریب معناداری میان برآورده شدن انتظارات و رضایت مصرف کننده برابرر برا
 4.3میباشد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،برآورده شدن انتظارات مصررف کننردگان
شرکت دلند الکتریک بر رضایت آنها تأثیر دارد.
آزمون فرضیه هفتم :فروش رابطهمند شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصررف کننردگان آن
تأثیر دارد.
H0: βi = 0
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H : βi ≠ 0
 :H0فروش رابطهمند شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر ندارد.
 :Hفروش رابطهمند شرکت دلند الکتریک بر رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرمافزار نشان
دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیه هفتم است .همچنین شکل
شماره( )  ،معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل سراختاری فرروش رابطرهمنرد و
رضایت مصرف کننده را نشان میدهد .ضرایب به دست آمده زمانی معنادار میباشند که مقردار
آزمون معناداری آنها از عدد  /11بزرگتر و از عدد  - /11کوچرکترر باشرد .همرانطرور کره
مشاهده میشود ضریب معناداری میان فروش رابطهمند و رضایت مصرف کننرده برابرر برا .1
میباشد .بنابراین مدل ساختاری نشان میدهد ،فرروش رابطرهمنرد شررکت دلنرد الکتریرک برر
رضایت مصرف کنندگان آن تأثیر دارد.
آزمون فرضیه هشتم :رضایت مصرف کنندگان شرکت دلنرد الکتریرک بررارزش درک شرده
آنها تأثیر دارد.
H0: βi = 0
H : βi ≠ 0
 :H0رضایت مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک برارزش درک شده آنها تأثیر ندارد.
 :Hرضایت مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک برارزش درک شده آنها تأثیر دارد.
در آزمون فرضیه مورد نظر با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوالً خروجی نرمافزار نشان
دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمرون فرضریه هشرتم اسرت .همچنرین
شکل  ،معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آمده مدل ساختاری رضایت مصررف کننرده و
ارزش درک شده را نشان میدهد .ضرایب به دست آمده زمرانی معنرادار مریباشرند کره مقردار
آزمون معناداری آنها از عدد  /11بزرگتر و از عدد  - /11کوچرکترر باشرد .همرانطرور کره
مشاهده می شود ضریب معناداری میان رضایت مصرف کننده و ارزش درک شده برابرر برا . 0
میباشد .بنابراین مدل ساختاری نشان می دهد ،رضایت مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریرک
برارزش درک شده آنها تأثیر دارد.
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نتیجه گیری
نتایج حاصل از آمار توصیفی
با توجه به پژوهش حاضر که ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان بر اساس جنسیت ،
سن و سطح تحصیالت بررسی شد؛ نتایج آمار توصیفی جمعیت شناختی مصرف کنندگان
شرکت دلند الکتریک به صورت جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  :9ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان

ویژگی
جنسیت
سن

سطح تحصیالت

ابعاد
زن
مرد
کمتر از  40سال
 4تا  30سال
 3سال به باال
دیپلم و فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد به باال

فراوانی
38
38
1
14
38
4
7

درصد
47
14
47
41.8
4.
47
44.8
1.

نتایج حاصل از آمار استنباطی
فرضیه اول :از دیدگاه کلیه پاسخ دهندگان که مشتمل بر کلیهی مصرف کنندگان شررکت
دلند الکتریک در استان گلستان هستند ،در فاصله اطمینان  %11/مسائل زیسرت محیطری برر
رضایت مصرف کنندگان تأثیر مستقیم و مثبت دارد .فرضریه حاضرر برا تحقیقرات انجرام شرده
رضایی دولت آبادی و عسگری خشونی(  ) 41و لوریرو (  ) 0دارای همسویی میباشد.
فرضیه دوم :از دیدگاه کلیه پاسخ دهندگان که مشتمل بر کلیهی مصرف کنندگان شررکت
دلند الکتریک در استان گلستان هستند ،در فاصله اطمینان  %11/توسرعه جامعره برر رضرایت
مصرف کنندگان تأثیر مستقیم و مثبت دارد .فرضیه حاضر با تحقیقات انجام شده توسط رضایی
دولت آبادی و عسگری خشونی(  ) 41و لوریرو (  ) 0دارای همسویی میباشد.
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فرضیه سوم :از دیدگاه کلیه پاسخ دهندگان که مشتمل بر کلیهی مصرف کنندگان شرکت
دلند الکتریک استان گلستان هستند ،در فاصله اطمینان  %11/شرایط فیزیکی محیط کرار برر
رضایت مصرف کنندگان تأثیر مستقیم و مثبت دارد .فرضیه حاضر با تحقیقات انجام شده توسط
لوریرو (  ) 0دارای همسویی میباشد.
فرضیه چهارم:از دیدگاه کلیه پاسخ دهندگان کره مشرتمل برر کلیرهی مصررف کننردگان
شرکت دلند الکتریک در استان گلسرتان هسرتند ،در فاصرله اطمینران  %11/قیمرت مناسرب
محصوالت بر رضایت مصرف کنندگان تأثیر مستقیم و مثبت دارد .فرضریه حاضرر برا تحقیقرات
انجام شده توسط لوریرو (  ) 0دارای همسویی میباشد.
فرضیه پنجم :از دیدگاه کلیه پاسخ دهندگان کره مشرتمل برر کلیرهی مصررف کننردگان
شرکت دلند الکتریک در استان گلستان هستند ،در فاصله اطمینان  %11/کیفیرت محصروالت
بر رضایت مصرف کنندگان تأثیر مستقیم و مثبت دارد .فرضیه حاضر برا تحقیقرات انجرام شرده
توسط اسکندری(  ) 41و لوریرو (  ) 0دارای همسویی میباشد.
فرضیه ششم :از دیدگاه کلیه پاسخ دهندگان کره مشرتمل برر کلیرهی مصررف کننردگان
شرکت دلند الکتریک در اسرتان گلسرتان هسرتند ،در فاصرله اطمینران  %11/بررآورده شردن
انتظارات بر رضایت مصرف کنندگان تأثیر مستقیم و مثبت دارد .فرضیه حاضر با تحقیقات انجام
شده توسط لوریرو (  ) 0دارای همسویی میباشد.
فرضیه هفتم :از دیدگاه کلیه پاسخ دهندگان که مشتمل بر کلیة مصرف کنندگان شررکت
دلند الکتریک در استان گلستان هستند ،در فاصله اطمینان  %11/فروش رابطهمند بر رضرایت
مصرف کنندگان تأثیر مستقیم و مثبت دارد .فرضیه حاضر با تحقیقات انجام شده توسط لروریرو
(  ) 0دارای همسویی میباشد.
فرضیه هشتم :از دیدگاه کلیه پاسخ دهندگان که مشرتمل برر کلیرهی مصررف کننردگان
شرکت دلند الکتریک در استان گلستان هسرتند ،در فاصرله اطمینران  %11/رضرایت مصررف
کنندگان بر ارزش درک شده مصرف کنندگان تأثیر مسرتقیم و مثبرت دارد .فرضریه حاضرر برا
تحقیقات انجام شده توسط اسکندری (  ،) 41و لوریرو (  ) 0دارای همسویی میباشد.
پیشنهادها
پیشنهاد بر مبنای فرضیه اول:
توجه به قوانین  isoدر ساخت محصوالت مطابق با استانداردهای جهانی پیشنهاد میشود.
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بازتاب گسترده حضور شرکت دلند الکتریک در فعالیتهای اجتماعی از طریرق رسرانههرای
جمعی پیشنهاد میگردد.
اگر شرکت دلند الکتریک نسبت به انجام مسئولیتهای اجتماعی(مسرائل زیسرت محیطری)
متعهد شود ،کارکنان ممکن است از اینکه عضو چنین شرکتی هستند ،به خود ببالند  ،حتی اگر
این حساسیت و تصمیمات مرتبط با آن برای شرکت دلند الکتریک سودآور نباشرد .افررادی کره
برای یک چنین شرکتهایی کار میکنند تعهد بیشتری نسبت به آنها دارند.
کارکنان به خاطر عضویت در شرکتی که به مسئولیتهای اجتماعی( مسائل زیست محیطی
) اهمیت میدهد ،احساس غرور می کنند وگرایشات کاری آنها به گونهای مثبت میتواند تحت
تأثیر قرار گیرد.
هنگامی که موضوع مسئولیت در زندگی اجتماعی از جملره مسرائل زیسرت محیطری مرورد
تحلیل قرار میگیرد ،نباید صرفاً حقوق صاحبان سهام و مؤسسین یا حتی قوانین کره بره اجبرار
باید رعایت کرد ،مالک عمل شرکت دلند الکتریک قلمداد شرود .بلکره مسرئول برودن بایرد بره
عنوان امری داوطلبانه و نوعی تعهد و وظیفه از سوی شرکت دلند الکتریرک بره شرمار آیرد .در
اینصورت است که مشرروعیت شررکت از ناحیره ذینفعران اجتمراعی و غیراجتمراعی (دولرت و
مصرف کنندگان) به پایداری میانجامد و منافع پایدار ،ارتقاء تعهد و مشارکت فعرال ذینفعران از
قابلیت پیشبینی برخوردار میشود.
پیشنهاد بر مبنای فرضیه دوم
مدیران شرکت دلند الکتریک دیگر نباید وقت خود را صرفاً مشغول وظرای سرنتی نماینرد،
بلکه باید ابعاد اجتماعی و عمرومی حرفره خرود را شرناخته و از آثرار شررکت خرود برر محریط
اجتماعی ،آگاه باشند .چرا که کامالً آشکار است که هر تصمیم یک مدیر میتواند طی یک رونرد
سلسله وار ،در سرنوشت دیگر نهادهای جامعه اثر گذارد.
امروزه الزم است مدیران شرکت دلند الکتریک از جزء نگری نسبت به اهداف سازمان دست
بردارند و اهداف جامعه را به عنوان راهنمای خود در تالشهایشان قرار دهند.
شرکت ها از جمله شرکت دلند الکتریک موظ اند نیازهای اقتصادی جامعه را مد نظر قررار
دهند و کاال و خدمات مورد نیاز آن را تأمین کننرد و انرواع گرروههرای مرردم را از فرآینرد کرار
بهرهمند سازند.
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ضروری است که نحوه ارتباط مسؤلیتهای اجتماعی شرکت دلند الکتریک در قبال ذینفعان
مختل با تعهد کارکنان در قبرال وظرای کراری ،ارزیرابی گرردد ترا برا توجره بیشرتر بره ایرن
مسؤلیتها ،هم موجبات رضایت جامعه را فراهم ساخت و هم برا داشرتن کارکنرانی متعهرد بره
اهداف واالی سازمانی نائل شد.
شرکت دلند الکتریک با ادغام مسئولیت اجتماعی به منزله سرمایه گذاری با راهبررد اصرلی
کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود ،میتواند تأثیر مثبتی بر جامعه و محریط خرود داشرته
باشد و در ضمن شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کند .با پیرروی از ایرن روش ،نره تنهرا بررای
امروز خود سود تولید میکنند بلکه موفقیت آینده خود را تقویت میکند.
پیشنهاد بر مبنای فرضیه سوم:
فراهم کردن محیط کاری ایمن و راحت  ،هم به لحاظ سخت افرزاری و هرم بره لحراظ نررم
افزاری .منظور از سخت افزاری (لوازم سرمایشی ،گرمایشی ،اداری و  .)...نرم افزاری شامل فراهم
کردن آرامشی ذهنی برای کارمندان است تا به دور از دغدغه خاطر و به دور از تنش و اسرترس،
توان انجام کارها را داشته باشند.
فراهم کردن محیط شرکت دلند الکتریک به نحوی مطلوب که رضایتمندی را برای کارکنان
فراهم آورد.
شرکت دلند الکتریک وظیفه دارد به بهداشت و ایمنری کارکنران و مصررف کننردگان خرود
توجه کند.
مدیران شرکت دلند الکتریک باید دارای بینشی باشند فراتر از متابعت از آنچه کره قرانونی و
مجاز شمرده میشود ،بینشی مبتنی بر معیارهای انسانی و وجدان سازمانی تا برا ایجراد محریط
کار سالم و بهداشتی برای کارکنان  ،توانمندی کارکنران را افرزایش داده بره رشرد تولیردات برا
کیفیت کمک نمایند.
پیشنهاد بر مبنای فرضیه چهارم:
به مدیران شرکت دلند الکتریک پیشنهاد میشود با استفاده از برنامه بلند مدت و متناسرب
با سطح تولیدات و کیفیت آنها  ،قیمت مناسبی برای محصوالت خود در نظر بگیرند.
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استفاده از استراتژیهای مناسب قیمت گذاری با توجه به چرخره حیرات محصرول شررکت
دلند الکتریک پیشنهاد میشود.
قیمت مناسب و رقابتی با توجه به قیمت رقبا یکی از موارد اساسی در کسب مزیرت رقرابتی
است که به شرکت دلند الکتریک پیشنهاد میشود.
استفاده از تخفیفات در مناسبتهای مختل نیز جزء مواردی است که مورد توجره و قبرول
بسیاری از مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک قرار میگیرد.
پیشنهاد بر مبنای فرضیه پنجم:
برای جلب پشتیبانی مشرتری از محصرول و خردمت ،بایرد ترالش کررد تصرویر برنرد دلنرد
الکتریک از نگاه مشتری سودمند به نظر آید و این تأیید باید با انتظار و ادراک مشتری هماهنگ
باشد.
باید برنامههای وفاداری برند دلند الکتریک برای تبدیل خریداران دورهای به خریداران مکرر
محصوالت دلند الکتریک طراحی شود.
ارائه خدمات پس از فروش با مزایای باال نیز به شرکت دلند الکتریرک پیشرنهاد مریشرود و
الزم است نمایندگان شرکت ،خدماتی که مورد انتظار مصرف کنندگان است را فراهم آورند.
شرکت دلند الکتریک نیازمند درک کامل عقاید ،رفتارها و نگررشهرای مصررف کننردگان و
رقبا درباره محصوالت و خدمات شرکت می باشد.
مدیران شرکت دلند الکتریک باید کیفیت محصوالت خود را در برازههرای زمرانی تولیرد برا
کیفیت محصوالت رقبا مقایسه کنند تا بتوانند به نقاط ضع و قوت محصوالت خود پی ببرند.
پیشنهاد بر مبنای فرضیه ششم:
افراد با نیازها ،مهارتها و انتظاراتی وارد شرکت دلند الکتریک میشوند و مایلند در محیطی
کار کنند که بتوانند از تواناییهایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء کنند .چنانچه شررکت ایرن
فرصتها را برای کارکنانش ایجاد کند ،سطح تعهد سازمانی کارکنان افزایش مییابد.
منافع در شرکت دلند الکتریک بهگونهای بهبود یابد که افراد جامعه ،بیش از هزینهای که
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پرداخت کردهاند از شرکت سود ببرند و به تعبیری شرکت عالوه بر سود آفرینری ،ارزشآفرینری
هم داشته باشند .در حقیقت شرکت دلند الکتریک به منظور حفظ مشروعیت کامل و بقای خود
باید قبول کنند که نقش و وظیفهای عمومی و اجتماعی دارند.
مدیران شرکت دلند الکتریک باید به مولفه هایی از مسئولیت اجتماعی(برآوردن انتظرارات)
که سبب تقویت وفاداری مصرف کنندگان میشود بپردازد و از پذیرش مسئولیتهرای خرارج از
اختیار که سبب تضعی آن میشود ،بپرهیزند.
شرکت دلند الکتریک عالوه بر انجام وظای سنتی خود به انجام فعالیرتهرای دیگرری نیرز
مکل شدهاند ،که هدف این فعالیتها ،پاسخگویی به انتظارات جامعره اسرت و از آن بره عنروان
مسؤلیت اجتماعی سازمان یاد میشرود .در ایرن دوران ،مردیریت مرؤثر ،مردیریتی اسرت کره از
محدوده اندیشه شرکت خود را رها ساخته و به جامعه و محیطهای وسیعتری میاندیشد.
پیشنهاد بر مبنای فرضیه هفتم:
استفاده از نیروی فروش ماهر و آموزش دیده در شرکت دلند الکتریرک در جرذب مشرتری،
نقش اساسی دارد.
بازاریابان خالق باید در شناسایی هویت شرکت دلند الکتریک  ،آن را بر اسراس واقعیرت بره
تصویر بکشند.
برگذاری کالسهای آموزشی در زمینه  CRMدر شرکت دلند الکتریک بسیار مفید میباشد.
تاکید شرکت دلند الکتریک بر مشتری مداری و تمرکز بیشتر بر مشتری به جای تاکیرد برر
فروش مداری و قرار دادن این اصل در سر لوحه فرهنگ سازمانی باعث جرذب بیشرتر مشرتری
می گردد.
تشویق افراد و کارکنان و پرسنل شرکت دلند الکتریک به مطالعه کتب و مقاالت مناسب در
زمینه ارتباط مناسب با مشتری.
پیشنهاد بر مبنای فرضیه هشتم:
حمایت کامل مادی و معنوی از کارکنان و خانوادههای آنها توسرط مردیران شررکت دلنرد
الکتریک پیشنهاد میشود.
استقرار سیستمهای سنجش رضایت مصرف کننده و تکریم ارباب رجوع در نمایندگی های
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شرکت دلند الکتریک.
انجام تحقیق پیرامون وضعیت رضایت مصرف کنندگان شرکت دلند الکتریک.
اگر کارکنان ،شرکت دلند الکتریک را متعهد به اجرای مولفره هرای مسرؤلیت اجتمراعی در
قبال جامعه بدانند ،احساس تعلق به این شرکت معتبر ،میتواند به خودی خود هویت فرردی یرا
ادراک آنها از خود را ارتقاء دهد.
شرکت دلند الکتریک با اجرای برنامه مسرئولیت اجتمراعی ،مریتوانرد نظرر مثبرت مصررف
کنندگان را نسبت به ارزیابی مارک تجاری ،انتخاب آن و پیشنهاد آن به دیگران به دست آورد و
نگرشی و تصویر خوب نسبت به شرکت و حتی خشنودی و رضایت از پرداخت اضافی را نیرز بره
دست آورد.
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