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کنندگانشرکتهایگردشگریمستقردرشهرتهراندرتابستان 1396است.حجمنمونه،با


مراجعه
روشنمونهگیریدردسترسوآسان،دویستنفردرنظرگرفتهشدهاست.اب ارجمعآوریاطالعات

نامةاستاندارداستکهسنجشرواییآنباروشهایرواییهمگراوروایی


متغیرهایپژوهشپرسش
واگرا انجام شده و می ان پایایی آن با دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شده است.
اساسو
گیریازنرماف ارهایاسپی 


سازیمعادالتساختاریوبابهره
دادههابااستفادهازروشمدل
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مقدمه
سازمانها ،همانگونه که بلوغ و آگاهی روزاف ون

در فضای پیچیده و دشوار تجاری و اجتماعی امروز 
ذینفعان اصلی
بهمن لة یکی از  
خواستههای وی  

یشود ،شناخت و تأمین 
مشتری م یت محسوب م 
مالحظهایشدهاست.

سازمانهایامروزیبرمسئولیتاجتماعیتأکید  
قابل

سازمانیضرورت دارد.در
بهطور روزاف ونی خود را درگیر اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی
سازمانهای ب رگ و سودآور  

سهامداران
کردهاند).(Ong et al., 2018تأثیرمسئولیتاجتماعیشرکتبرعملکردمالیبرای 
شرکت 
شرکتها ،مانند سرمایهگذاران و مدیران راهبردی ،اهمیت روزاف ونی یافته است .برخی از محققان

شدهاند که
گرفتهاند و یادآور  
اقدام شرکت در بهکارگیری مسئولیت اجتماعی را م یتی رقابتی درنظر  
ایناقداماتتأثیرمثبتوچشمگیریبرعملکردمالیوسودآوریشرکتدارد (Giannarakis et al.,
استهای خاص سازمانی» با توجه به انتظارات
) .2018مسئولیت اجتماعی شرکت «اقدامات و سی 
سهگانة عملکرد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی تعریف شده است .اقدامات
خطمشی  
ذینفعان و  

کمکهای بشردوستانه،
تهای متنوعی را دربر میگیرد ،ازجمله  
مسئولیت اجتماعی شرکت فعالی 
طزیست ( Rupp and
برنامههای حفظ محی 
برنامههای داوطلبانه و  
برنامههای توسعه و پیشبرد جامعه  ،

 .)Mallory. 2015اصطالح «مسئولیت اجتماعی شرکت» با سه واژة موجود در آن تعریف شده است:
شرکتهای

کسبوکار یا 
شرکت ،اجتما  ،مسئولیت.بنابراین ،مسئولیت اجتماعی شرکت به فعالیت  
یکنند) .(Muller, 2015
یشودکهدرمحیطفعالیتشانازجامعهمراقبتم 
تپذیریگفتهم 
مسئولی 
سازمانها

عالوهبر کمک به جامعه و محیط طبیعی ،برای کارکنان 
مسئولیت اجتماعی شرکت  ،
برنامههای مسئولیت اجتماعی شرکت است،
یکه سازمانی درگیر  
ارزشمند است .درواقع ،هنگام 
کارکنانتمایلبهنگرشمثبتبیشتریدربارةآنسازماندارند.بنابراین،یکیازاج ایاصلیبسیاری
تهای مسئولیت
برنامههای مسئولیت اجتماعی شرکت تالش برای برقراری ارتباط بین فعالی 
از  
اجتماعیشرکتبهکارمندانآناست( .)Ong et al., 2018
سازمانها در فضای

یپردازد که باید
روشهایی م 
شرکتها به ارا ة  

بهطورکلی مسئولیت اجتماعی 

پاسخگوی توقعات جامعه و انتظارات تجاری ،قانونی و اخالقی و
کسبوکار به آن عمل کنند تا  

سهامداران،
تهای ب رگی در قبال کارکنان  ،
سازمانها مسئولی 

چراکه 

ذینفعان باشند .
اجتماعی  
ت
برعهده دارند و این اشاره به ابعاد مسئولی 

ذینفعان خود 
أمینکنندگان و تمام  
مشتریان ،دولت ،ت 
اجتماعی :اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و بشردوستانه دارد .مسئولیت اجتماعی ازطریق متغیرهای
شرکتها تأثیر میگذارد ( .)Akbari et al., 2019برای مثال ،اعتماد ( Yu and Choi,

متعددی بر 
 ،)2014; El-Garaihy et al., 2014رضایت مشتری ( Martínez and Del Bosque, 2013لیو و
همکاران،)2006،شناساییمشتریشرکت
(،)Arıkan and Güner, 2013; Martínez and Del Bosque, 2013کیفیت خدمات ( Arıkan
)and Güner, 2013و ....
شرکتهاداشتنمشتریانوفاداراست.حفظوتقویتوفاداریمشتریان

یکیازمعیارهایعملکرد
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ی
به چالشی راهبرد 
شرکتهایی که دغدغة حفظ و توسعة جایگاه رقابتی خود را در بازار دارند  

ی
برا 
خصوصدر

تبدیلشدهاست(تقدیروهمکاران.)1396،وفاداریمشتریانازجملهمباحثیاستکه 
به
ران برخوردار است.
ت بس ایین د مدی 
آن ،از اهمی 
بودن فضای موجود در  
ی 
بهعلت رقابت 
حوزة خدماتی  ،

به خدمات ،کاالها و افراد
پیکن برجویو و همکاران ) (2016وفاداری مشتری را وابستگی یا عالقه  
نشاندهندة
که  
شرکت تعریف میکنند.اصوالً وفاداری مشتریان به خریدهای مجددشان مربوط است  
مییابد( Teng et
الترفتاریونگرشیظهور 
بهصورتتمای 
برند 
به 
آنانازبرنداست.وفاداری 
رضایت 
 .)al., 2018; Shi et al., 2014
ییناپذیر مسئولیت
شرکتها جایگاه برند است که بخش جدا 

یکی دیگر از معیارهای عملکرد 
اجتماعی شرکت است (.)Du et al., 2007جایگاه برند برای توسعة راهبرد بازاریابی مناسب است و
بهطورکلیجایگاهبرندبه
یکند( .)Liu and Choi, 2009
آنهارادربازارپشتیبانیوحمایتم 
جایگاه 
مصرفکنندگان دربارة یک نام تجاری خاص اشارهدارد .همچنینجایگاه برند برای

ادراکات و بینش 
قابلاعتماد برند ضروری است ( Sharma and Shah,
مرتبطکردن اصالت ،تمای و ارزش  

شناسایی و 
 .)2017
شرکتها بر

ی این رابطه (تأثیر مسئولیت اجتماعی 
یتواند میانج 
متغیرهایی وجود دارد که م 
وفاداری و جایگاه برند) باشد .در اینجا ارزش مشتری متغیر میانجی درنظر گرفته شده است .هر
بهنوعیبهمشتریانخودتوجهداشتهباشدومحصوالت
یخواهددربازارباقیبماند،باید 
سازمانیکهم 
یدهند .به گفتة برخی از پژوهشگران،
یا خدماتی را عرضه کند که ارزش مشتری خاصی را ارا ه م 
بهعنوان عامل ضروری راهبرد
مدتهاست که  
ارزش ایجادشده برای مشتریان و توانایی مدیریت آن  ،
شرکتهاشناختهشدهاست( .)Cepeda-Carrion et al., 2017

کسبوکار

شرکتهای گردشگرییکیازانوا شرکتهاییاستکهمسئولیتاجتماعیدرآنحا اهمیت

شرکتهادر صنعت گردشگریفوایدبسیاریدرجلوگیریازتخریبعوامل

است.مسئولیتاجتماعی
طبیعی و همچنین فرهنگ بومی منطقة گردشگرپذیر دارد .هرچه تالش مدیران در این زمینه بیشتر
باشد،تأثیرمثبتمسئولیتاجتماعیبرگردشگریبیشترخواهدبود .
اینکه موضو تأثیر مسئولیت
نوآوری این پژوهش از دو جهت دارای اهمیت است :نخست  
یدرشرکتهایگردشگری

اجتماعی بر وفاداری و جایگاه برند شرکت ازطریق میانجی ارزش مشتر
به تمامی این متغیرها
پژوهشهای پیشین  

مستقردرشهرتهران تاکنون مورد پژوهش قرار نگرفته و 
نکردهاند؛ درنتیجه این پژوهش برای اولینبار انجام میشود .دوم اینکه این
در کنار یکدیگر اشاره  
پژوهش  ،با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،به تحلیل روابط بین مسئولیت اجتماعی شرکت با
وفاداریمشتریوجایگاهبرندباسنجشنقشمیانجیارزشمشتریدرشرکتهایگردشگریتهران

میپردازد؛بنابرایندرپیپاسخبهاینسؤالاستکهآیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری و

یذکرشدهتأثیرداردیاخیر .
شرکتهاباتوجهبهمیانج 

جایگاهبرند
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ادبیات نظری پژوهش
مسئولیت اجتماعی شرکتها

یکندتابهطور
یکسبوکارهااشارهم 

مسئولیتاجتماعیشرکتبهاقداماتداوطلبانةاجتماعیومحیط
ذینفعان خود ارتباط برقرار کنند ( .)Agudo-Valiente et al., 2017اخالق،
صحیح با محیط طبیعی و  
یهای متداول و
ذینفعان برخی از ویژگ 
مراقبت از محیطزیست،انسجام اجتماعیوشفافیت و رضایت  
کسبوکار در سراسر جهان درحال
سالهای اخیر  ،
گاه معادل با مسئولیتاجتماعیشرکت است .در  
ستمحیطی است؛ زیرا اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتدر
گسترش اقدامات اقتصادی ،اجتماعی و زی 
دركشدهاست(.)Eweje, 2015مسئولیتاجتماعیشرکتچنینتعریفشده

مواجههبارقابتجهانی
کنندوباذینفعان


تلفیقمی
ستمحیطی
تهایتجاریخودرابامسا لاجتماعیوزی 
شرکتهافعالی 

که
شرکتها به این

خود وارد تعامل داوطلبانه میشوند ( .)Barbosa, 2017درواقع مسئولیت اجتماعی 
تهایی به بهبود رفاه اجتماعی
معناست که مؤسسات باید بتوانند ،مستقیم یا غیرمستقیم ،با انجام فعالی 
درهمتنیده
نشئتمیگیردکههرکسبوکاربامحیطاطرافشبسیار 

کمککنند.ایندیدگاهازاینباور
استوموفقیتآنبهسالمتیجامعهوابستهاست( .)Bosso and Michelon, 2010
ذینفعانوافراداجتماعی
بهرهوری 
فهایاستبرایمحافظت،اف ایش 
مسئولیتاجتماعیشرکتوظی 
شرکتهایی

تحتتأثیر عواملیهمچونمسئولیتپذیری ،شفافیت ورقابتپذیریقرارمیگیرد .
کهعمدتاً  
میکنندو این
که مسئولیتپذیری و شفافیت را اولویت خودقرارمیدهند ،رقابتپذیریخود را تقویت  
یشود ( .)Tai and Chuang, 2014مسئولیتاجتماعی
بهنوبة خود به مسئولیتاجتماعیشرکت منجرم 

مسئولیتهای اقتصادی ،و

مسـئولیتهـای کـارول اینچهاربعدرا

شرکتچهاربعددارد.هرم معروف 
مسئولیتهـای اخالقی و داوطلبانه

سازمانهاست ،و 

ئولیتهایی که بسیار مورد توجه 

قانونی ،مس
داند(راهچمنیوکاووسی .)1394،

میگیرندمی
(بشردوستانه)کهموردتوجـهتمامیجوامعقرار 

وفاداری مشتری

دوجانبهای برایش خواهـد داشـت؛ به این معنی که

مـسئولیتهـای اجتمـاعی هر سازمان م ایای 

انجام 
ذینفع نی نظـر و
طرفهای  
میبرند و جامعه و  
سازمانها از رویکرد اخالقـی و مـسئولیت خود نفع  

برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قـوت سـازمان خواهنـد داشت.این امر فـضا را بـرای رشـد و توسـعة
میکند.وفادارییکیازرفتارهاییاستکـهازطریقآنمشتریانرضایتخودراازعملکرد
سـازمانفراهم 
شرکتها دارد ( Garcia de los Salmones et al.,

شرکت بیان میکنند و ارتباط ن دیکی با سودآوری 
کسبوکار رخ داده ،فقط
محیطهای  

عمــدهای کــه در 

سـالهای اخیـر ،بــا تحـوالت 
 .)2005طـی  
فعالیتهایشان را باالبردن کیفیت

سـازمانهایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که محور اصلی 

رضایتمندیمحض

خدمات ،افـ ایش رضـایتوپایداریرضایتمشتریان قراردادهاند.باید ذکر کرد کـه 
آنها وفاداری ایجاد شود .ایجاد وفـاداری در مشتری،
مشتری کافی نیـست و بایـد تـالش شود تا در  
عالوهبر اینکه یک هدف در بازاریابی است ،مبنای مهمی برای دستیابی به م یت رقابتی نی هست .این
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دستآوردن یـک مـشتری جدیـد زیاداستوسودآوری با
مطلب موردپذیرش همگان است که ه ینة به 
مشتریان وفادار اف ایش مییابد (بیاتیصداقتوهمکاران .)1396،درحقیقتانجام مسئولیت اجتمـاعی
میسازد و وفاداری
درمیـان مـشتریان ،سرمایهگذاران و عرضهکنندگان تصویر ذهنی مطلوبی از شرکت  
صاحبنظران بیان میکنند که وفاداری

میدهد ( .)Torres et al., 2012برخی از 
مشتریان را اف ایش  
تعهدبهخریدیااستفادهازیکخدمت/
نگرشهایمساعدبهخدمات/محصوالتو 

مشتریبهنشاندادن
نکهدر
وفادارسرمایةاصلیهرسازماناست.باتوجهبهای 
محصولاشارهدارد(.)Kim et al., 2016مشتری 
دارد ،نقش وفاداری
گستردهتری بین ارا ههندة خدمات و مشتریان وجود  

بخش خدمات روابط بین فردی
 
میشودکه
تویژهایدارد.وفاداریمشتریانبهخدمتارا هشدهباعثاف ایشسهمبازار 
دراینبخشاهمی 
بة خود با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شرکت ارتباطی ن دیک دارد (شیری و همکاران.)1396 ،
بهنو 

وفاداری شامل ابعاد رفتاری و نگرشی است و بنا به نظر بیشتر پژوهشگران برای درك کامل وفاداری
یاز
اسهاینگرشیاستفادهشود،زیرادوبُعدجدانشدن 
اسهایرفتاریوهمازمقی 
مشتریانبایدهمازمقی 
یتکرار خرید و توصیه به دیگران سنجیده
یبر مبنا 
یاند (.)Jeon and Choi, 2012وفاداریرفتار 
وفادار 
یمشتریان و تأیید
).وفاداری نگرشی نشاندهندة رجحانده 
میشود (علوی و نجفی سیاهرودی 1393 ،
که وفاداری
پژوهشگراندریافتند  

است (.)Hariharan et al., 2018همچنین 
یمنحصربهفرد برند  
ارزشها 

یباشد(.)Poujol et al., 2013ازآنجاکههردونو وفاداری
یورفتار 
ممکناستترکیبیازوفادارینگرش 

شرکتهای گردشگریاهمیتبسیاری دارد ،این نو شرکتها از دونو وفاداری توأماناستفاده

برای
کنندودرحقیقتوفاداریترکیبیمناسبآنهاست .

می

جایگاه برند

یهایی است که محصول را از رقبا متفاوت میکند و برای افراد
بهمعنی تأکید بر ویژگ 
جایگاه برند  
جذابیت دارد .جوهرة جایگاه برند این است که برند دارای م یت رقابتی پایدار یا «پیشنهاد فروش
کنندهای بهمشتریانبرای خرید این برند خاص میدهد ( Dawes,
قانع 
منحصربهفرد» است که دلیل  
منحصربهفرد ،معتبر ،پایدار و ارزشمندی برای

 .)2017جایگاه برند بدان معنی است که برند جایگاه 
یکند ،اب ار
نهتنها عامل مهمی است که به شناسایی آن کمک م 
مشتریان دارد .موقعیت نام تجاری  
قدرتمندیبرایتمای نی هست(.)Martey and Frempong, 2014ازنظرکاتلر(،)2003جایگاهبرنددر
م یت رقابتی محصوالتشرکت نسبتبهمحصوالترقیب خالصهمیشود.این جایگاه ازطریق اج ای
ییابد .بنابراین ،رویکرد کاتلر بیشتر به نقش محصول در
آمیختة بازاریابی به ذهن مشتری انتقال م 
تهای ایجاد برند
بهعنوان محور اساسی فعالی 
جایگاهیابی برندتوجهدارد .از جایگاهسازی برند شرکت  
شرکت ( ،)Ries and Trout, 2008قلب راهبرد بازاریابی ( )Keller, 2008و یکی از اب ارهای کلیدی
اجرای مدیریت برند در بازار رقابتی ( ;Aaker and Joachimsthaler, 2000; Hooley et al., 2012
گاهسازی برند شرکت
صورتگرفته در حیطة جای 

پژوهشهای 

.بهطورکلی ،
)Cutler, 2003یاد شده است 
میشود .رویکرد غالب در
بندی  
دسته 
تمحور  
کنندهمحور و سازمان /مدیری 
در قالب دو رویکرد مصرف 
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کنندهمحوربودهکهبهبررسیادراكمصرفکنندگانازبرندیبهنسبترقبا


مصرف
پژوهشهایپیشین

یهای
براساسشاخصهایمشخصپرداختهاست.دراینرویکرد،ارزیابیجایگاهبرندگاهدرقالبویژگ 

ملموس محصول ( ،)Vriens and Hofstede, 2000گاه براساس صفات خاص و اصلی محصول نظیر
کیفیت و نوآورانهبودن ( ،)Snelders and Schoormans, 2004برخی اوقات براساس کارکرد یا فواید
محصولنظیر دواموکاربرد آسان ()Tybout and Sternthal, 2005یا براساس فواید نمادین محصول
لذتبخش حاصلازاستفادة محصول (کلر)1993،
احتراممصرفکنندهیا تجربة  

مانندارضایاحساس 
وروشهای

.غالبپژوهشهایگذشتهدربارةجایگاهبرندکمّیومبتنیبرالگوهایریاضی

یشود
انجامم 
یپردازند یا جایگاهیابی برندرامتأثراز
گاهیابی محصولم 
پژوهشها غالباً بهجای 

آماریاست.اکثر این 
یتهای سازمانی
یدانند و ادراك مشتریان از جایگاه برند را بر قابل 
وضعیت و مشخصههای محصول م 
ترجیح میدهد .بنابراین ،رویکرد غالب در پژوهشهای جایگاهیابی برند ،رویکرد مشتریمحوری و
جایگاهیابی طراحی

یکند«:
گاهیابی برندرا اینگونهتعریف م 
منفعالنهو متأثرازنظرکاتلراستکهجای 
یکهاز
بهطور 
شرکتبرایاشغالکردنمکانمتمای ی درذهنبازارهدفاست  ،

کاالوتصویر ذهنی 
جایگاهرقابتیبرجستهونمایانینسبتبهرقبابرخوردارشود»( .)Cutler, 2003

ارزش مشتری
آنها
رابرایسازمانهاتسهیلمیکندو 

ارزشمشتری یکیازنقاطکانونیاستکهحفظ فشاررقابت
را از دیگر رقبا متمای میسازد ( .)Magotra et al., 2018ارزش مشتری ارزیابی جامع مشتریان از
اثربخشیومطلوبیتمحصولاست،باتوجهبهادراكکسبشدهازآنچهدریافتکردهاست( Tsou and

شکلگیری ارزش مشتری فرایندی تجاری است که مشتری م ایای
 .)Huang, 2018بنابراین  ،
افتشده و ه ینةپرداختشدهبرایاستفاده از یک محصول/خدمت راارزیابیمیکند( Xu et al.,
دری 
دستآمدهازتوانایییکبدیل
.)2015ارزشمشتریپنجبعددارد:ارزشکارکردی(سودمندیادراکیبه 
دستآمدهازارتباطیکبدیل
برایعملکردفی یکییاسودمندی)،ارزشاجتماعی(سودمندیادراکیبه 
دستآمدهازتوانایییکبدیل
به 
بایکیاچندگروهاجتماعیخاص)،ارزشاحساسی(مطلوبیتادراکی 
دستآمده از توانایی
در برانگیختن احساسات یا حاالت عاطفی)،ارزششناختی (سودمندی ادراکی به 
یک بدیل برای تحریک حس کنجکاوی ،ایجاد تازگی و برآوردهکردن تمایل به دانش)وارزشوضعیتی
بهوسیلةیکبدیلبهعنواننتیجهایازموقعیتیخاص یامجموعهای
دستآمده 
(مطلوبیتادراكشدةبه 
کنندهباآنروبهروست)(منصوریوهمکاران .)1395،

ازشرایطکهانتخاب

پیشینة پژوهش
آرامبورووپسکادور،)2017( 1درتحقیقخودباعنوان«تأثیرمسئولیتاجتماعیشرکتبروفاداری
مشتریان(نقشمیانجیشهرتشرکت)» ،دریافتندکهمسئولیتاجتماعیشرکترویشهرتشرکت
1. Aramburuand Pescador
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تأثیرچشمگیریداردکهموجبوفاداریمشتریانبهشرکتمیشود .ر یسیوهمکاران()1392در
بیانمیکنند که

پژوهشیباعنوان«شناسایی رابطة مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان»
1
بین مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان رابطةمعناداری وجود دارد.همچنیناستانلد و
همکاران ( )2011در پژوهش خود نشان دادند که مسئولیت اجتماعی شرکت تعیینکنندة وفاداری
مشتری به شرکت (به قصد توصیه به دیگران و خرید مجدد) است .مارتین و باسـکو ( ،)2013در
تحقیقـی بـا عنـوان «مسـئولیت اجتمـاعی و وفـاداری :بـا اثـر میانجیگری اعتماد و شناسایی و
تحتتأثیر غیرمسـتقیم مسئولیت اجتماعی شرکت قرار
رضایت مشتریان» ،نتیجه گرفتند که وفاداری  
دارد .کریمی و همکاران ( ،)1393در تحقیقی ،تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت را بر جایگاه برند
سنجیدند.نتایجپژوهشآنانحاکیازتأثیرمثبتومعنادارایندومتغیرذکرشدهاست.همچنین
ندکهرویکردشرکتبهتعهدنسبتبهمسئولیتاجتماعیبهایجاد

ماکاسیوهمکاران()2014دریافت
تصویر مثبت در ذهن مشتریان منجر میشود که بهدنبال جایگاه برند نی تثبیت میشود .زِنگ و
همکاران ( )2009در تحقیق خود رابطة مثبت و معناداری بین ارزش مشتری و وفاداری مشتری
شناسایی کردند .چن ( ،)2015در تحقیق خود با عنوان «ارزش مشتری و وفاداری مشتری :با
درنظرگرفتنعاملرقابت»،اذعانمیکندکهارزشمشتریدروفاداریمشتریتأثیربس اییدارد.
همچنین صادقی و جنانی ( )1396در پژوهش خود مشخص میکنند که بین مسئولیت اجتماعی
شرکتباارزشمشتریان رابطةمثبتومعناداریوجود دارد .اِسوینو کاسپر ()2008نشان دادندکه
تهای مسئولیت اجتماعی شرکت در ارزش مشتریان تأثیر مثبتی دارد که بهتبع آن ارزش
فعالی 
یگذارد .کیموهمکاران()2008درتحقیقخودبیان
مشتری در اطمینان و رضایت مشتریان تأثیر م 
یگاهبرندتثبیتشدهدرسازماناستکهبهوفاداریمشتری

میکنندکهارزشمشتریناشیازجا

شمارمیرودوبهکاهشه ینههای

برایسازمانها 
به

منجرمیشودواینوفاداریداراییراهبردی
همچنینرحیمنیاوفاطمی()1391درتحقیقخوددریافتندکه

جذبمشتریجدیدمنجرمیشود.
سازمانهادرجهتارتقایارزشمشتریاستو

ساختجایگاهبرندقدرتمنددربازارهدفبسیاریاز
درواقع برند تجاری ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد میکند .آنان بیان میکنند برند دیگر فقط
اب اری کارآمد در دست مدیران نیست؛ ال امی راهبردی است که سازمانها را درجهت خلق ارزش
میکند .
بیشتربرایمشتریانسوقمیدهدوبهایجادم یتهایرقابتیپایدارکمک 
توسعة فرضیهها و چارچوب نظری پژوهش
مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری
قرارمیدهد( Chander and Markham,

هاوفاداریمشتریانراتحتتأثیر


مسئولیتاجتماعیشرکت

 .)2003; Maignan et al., 2011آنسلمسون و جوهانسون )2007( 2و استانلند و همکاران ()2011
نشاندادندکهمسئولیتاجتماعیشرکتتعیینکنندةوفاداریمشتریبهشرکت(به قصد توصیهبه
1. Stanaland
2. Anselmsson and Johansson
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دیگران و خرید مجدد) است .بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اعتماد ،تصویر سازمان و
مسئولیت اجتماعی سازمان از عوامل مهم در ایجاد وفاداری مشتریان است .درواقع وفاداری در
آیدکهشرکتدرمسئولیتهایاجتماعیمشارکتمداومداشتهباشندتاازاین


دستمی

شرایطیبه
طریق بتواند تصویر مناسبی از شرکت ارا ه دهد و رضایت بیشتری نسبت به رقبا ایجاد کند
فرضیةزیرمطرحمیشود :

).بدینترتیب

(خلیلاللهیوجاللیان1395،

فرضیة  :1مسئولیتاجتماعیشرکتدروفاداریمشتریتأثیرمثبتومعناداریدارد.
مسئولیت اجتماعی شرکت و جایگاه برند

زیستهدایتمیشوند

هایمسئولیتاجتماعیشرکتهابهسمتمحیط


دهدکهبرنامه

نتایجنشانمی
هاباسرمایهگذاری


).شرکت
کهنقشمهمیدرجایگاهبرندشرکتهاایفامیکند(Makasi et al., 2014

در مسئولیت اجتماعی میتوانند به م ایای رقابتی امن ،م ایای رقابتی  (Bhattacharya,  Luo and
 ،)2006ایجاد آگاهی از برند تجاری ( )Hoeffler and Keller, 2002و ایجاد مشروعیت برند تجاری
برندشرکتها

ةخودباعثتقویترابطةسهامدارانبا نام 

بهنوب
()Vaaland et al., 2008دستیابندکه 
میشود .برندهای متفاوت در فعالیتهای مسئولیت اجتماعیشان به جایگاه خود تکیه میکنند و در

ذهن مصرفکنندگانازرقبای خودمتفاوتاند ( .)Du et al., 2007شرکتهایمعتبروب رگجهان
متوجه این امر شدهاند که اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر جایگاه برند آنها تأثیر مستقیم
میگذارد ( .)Lim, and Phillips, 2008هان و همکاران ( )2015دریافتند که مسئولیت اجتماعی
ترتیبفرضیةزیرمطرحمیشود :

شرکتهااثرمثبتبرارزشجایگاهبرنددارد .
بدین

فرضیة  :2مسئولیتاجتماعیشرکتدرجایگاهبرندتأثیرمثبتومعناداریدارد .
مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش مشتری

تصویرمثبتازشرکتم ایارااف ایشمیدهدوسببکاهشه ینهوکمکبهاف ایشارزشبرای
شود.فرایندآگاهیازمشتریاننهتنهااقتصادیاست،بلکهدرمسا لاجتماعینی درحال


مشتریمی
اف ایش است ( .)Czarniewski, 2014تحقیقات محدودی دربارة توضیح رابطة تالشهای مسئولیت
اجتماعی با ارزش مشتری وجود دارد (.)Piercy and Lane, 2009; Peloza and Shang, 2011
ریهایراهبردیدارد.
هادرتصمیمگی 


هانشانازاهمیتمسئولیتاجتماعیشرکت

باوجوداین،یافته
هایمسئولیتاجتماعیشرکتهاپتانسیلیبرایاف ایش


)اظهارداشتندکهتالش
پلوزاوشانگ(2011
ترتیبفرضیةزیرمطرحمیشود :

ارزشمشتریدارند .
بدین
فرضیة  :3مسئولیتاجتماعیشرکتدرارزشمشتریتأثیرمثبتومعناداریدارد .
ارزش مشتری و وفاداری مشتری
تحقیقاتنشانمی دهدکهارزشمشتریبارضایتووفاداریاوارتباطمثبتدارد ( Lam et al.,
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).ارزیابیمشتریازآیندةکسبوکاربایکتأمینکنندهبهسطح

2004; Spiteri and Dion, 2004
تارپیشبینی

وفاداریبهشدتگرهخوردهوروبهگسترشاست(.)Cannon and Perreault, 1999رف

کنندگانممکناستنقشمهمیدراینارزیابیهاایفاکند.کرونینوهمکاران

ارزشمشتریتأمین
() 2000شواهدیراازنقشمیانجیرضایتمشتری در رابطةتأثیرارزشمشتریبروفاداریارا ه
ردهاند( Chen and
تحقیقاتپیشینارزشمشتریراپیشنیازاصلیوفاداریشناساییک 

میکنند.

ترتیبفرضیةزیرمطرحمیشود :

 .)Dubinsky, 2003
بدین
فرضیة :4ارزشمشتریدروفاداریمشتریتأثیرمثبتومعناداریدارد .
ارزش مشتری و جایگاه برند

برندها با جایگاه موفق  باعث اف ایش اعتماد به محصوالت و خدمات ناملموس میشوند و مشتریان
میکنند .سطح باالیی از ارزش دركشده ازسوی مشتری
خدمات آنها را بهتر تجسم و شناسایی  
جایگاهبرند،می انرضایتمشتری،قصدخریدمجددوسطحوفاداریرااف ایشمیدهد( Kim et al.,
.)2008توجهوتأکیدبرموضو برندو مدیریتآندربخشخدماتیاهمیتچشمگیریدارد.برند
اینبین میتوان به مواردی چون
قدرتمند منافع بسیاری برای سازمانهای خدماتی در پی دارد .در 
ارزشدركشدةبیشترازسویمشتری ،اف ایشتوانسازماندرشرایطبحرانی،حاشیة سودبیشتر،

واکنش مثبت بیشتر  مشتریان به تغییرات قیمت ،م ایای فروش لیسانس استفاده از نام و نشان و
ترتصویرروشنتروپایدارتریدر


ارزشبرندقوی
فرصتهایتوسعة برنداشارهکرد( .)Keller, 2001

دستآوردهاز
شودمشتریارزیابیبهتریازارزشبه 


اینامرباعثمی
ذهنمشتریایجادمیکند که
خدمات یا محصوالت داشته باشد و بهتبع آن شرکت سودآوری بیشتری خواهد داشت (رحیمنیا و
فاطمی .)1391 ،برند  تجاری بر تعهد مشتری ،کـه تمایـل مشـتری بـه ادامـة رابطـة ارزشمند با
شود،تأثیرگذاراست.بـدینترتیـب،برنـد تجاریدر ایجادرابطة بینمشتریو


فروشندهتعریفمی
اندهندة
فروشندهتأثیرمیگذارد.برندتجاریشاملدركوشناختازیکشرکتخاصاستکهنش 

اعتبار شرکت است و بر رفتار مصرفکننده در بازگشت به شرکت و وفادارماندن به آن و ارزش
(راهچمنیوسلیمی .)1393،
ادراكشدةمشتریتأثیردارد 

فرضیة  :5ارزشمشتریتأثیرمثبتومعناداریدرجایگاهبرنددارد .
مسئولیتاجتماعیشرکت،بانقشواسطهایارزشمشتری ،در وفاداری مشتریان تأثیر

فرضیة :6
میگذارد .
مسئولیتاجتماعیشرکت،بانقشواسطهایارزشمشتری،درجایگاهبرندتأثیرمیگذارد .

فرضیة :7

9
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فرضیة 5

جایگاه

فرضیة 2

برند
ارزش

فرضیة 3

مشتری

فرضیة 4

مسئولیت
اجتماعی شرکت

وفاداری
مشتری

فرضیة 1

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش


روش شناسی
همبستگی است .جامعة آماری شامل
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و برحسب روش توصیفی ـ 
نمونهگیری بهروشدردسترسوآسان
مشتریانشرکتهای گردشگریمستقردرشهرتهراناست  .

نامهمیاندویستنفرازمراجعهکنندگانتوزیعشدهاست.اطالعاتپژوهش


ضورتگرفتهوپرسش
نامههای استاندارد گردآوری شده که شامل پرسشنامة مسئولیت اجتماعی شرکت،
ازطریق پرسش 
ارزش مشتری ،وفاداری مشتری و جایگاه برند است .این پژوهش سه نو متغیر دارد :مسئولیت
اجتماعیشرکت هامتغیرمستقل،وفاداریمشتریوجایگاهبرندمتغیروابستهوارزشمشتریمتغیر

پژوهشهای پیشین (مطابق جدول )2

تعداد  37گویه از 
نامه  ،
پرسش 

م
میانجی است .برای تنظی 
ی سنجش
ده شده است.سپس اقدامات الزم برا 
شده و براساسآن فرضیات پژوهش آزمو 
استخراج  
یاز
استاندارد ،با نظرخواه 

نامة 
پرسش 

استفاده از 

به 
گرفته است .با توجه  
انجام  
ییو روایی آزمون  
پایا 
یکرونباخ و
برازش آلفا 

شاخصها 
ی

شدهاست .سپس ،از 
یو تأیید  
پرسشنامه بررس 

یی 
خبرگان ،روا 
یی
ی سنجش و ارزیابی پایا 
توسعهیافته ( )AVEو پایایی ترکیبی ( )CRبرا 

ن واریانس 
میانگی 
 1951می ان

کرونباخ در سال 

شده است .
استفاده  

نرماف ار  Smart-PLS
نامه ،با استفاده از  
پرسش 

یپایایی
در 1988مقدار باالی 0/6را برا 
یی 
یکرونباخ ،باگازی و  
یآلفا 
استاندارد باالی 0/7را برا 
بهمنظور
توسعهیافته  

رابرای میانگین واریانس 
استاندارد باالی   0/5

 1981

الکر در
فورنل و  
یو  
ترکیب 
درجدول،1اطالعاتمربوطبهمنابع،تعدادسؤاالت،آلفایکرونباخ،بار
کردهاند .
سنجشپایاییبیان 
هایپژوهشارا هشدهاست .
سنجه 

ییوروایی
عاملیوپایا 
بیشتروپایاییترکیبیسازههایپژوهشاز 0/7بیشتراست.

تمامیمقادیربارهایعاملیاز 0/5
رگتراز CRاست؛اینمطلبمؤیدآن
مقدار AVEنی برایسازههاب رگتراز 0/5وهمچنینب 
گرایمدلپژوهشدرحدقابلقبولاست .

استکهپایاییورواییهم
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جدول  :1نتایج روایی و پایایی متغیرها و گویههای پژوهش
متغیرها

مسئولیت
اجتماعیشرکت 



سؤاالت

X1

 0/517

 X2
 X3
 X4
 X5
 X6
 X7

 0/537
 0/562
 0/593
 0/606
 0/777
 0/614
 0/529
 0/519
 0/639
 0/622
 0/585

X12

 0/567

X13

 0/619
 0/556
 0/596
 0/622
 0/822  0/517
 0/610
 0/597
 0/548
 0/542
 0/696
 0/544
 0/700
 0/789  0/677
 0/760
 0/705
 0/653
 0/610
 0/665
 0/557
 0/762
 0/830
 0/687
 0/742
 0/784
 0/641
 0/548

X8
X9
X10
X11

وفاداریمشتری 

X14
X15
X16
X17



X18
X19
X20
X21
X22
X23

ارزشمشتری 

X24
X25



X26
X27

جایگاهبرند 

X28
X29
X30
X31
X32



بارهای
عاملی

آلفای
کرونباخ

X33
X34
X35
X36
X37

پایایی
ترکیبی
()CR

میانگین واریانس
استخراجشده
()AVE

 0/519

منبع استخراج گویهها
Brownand
Dacin,1997; Carroll
and Shabana, 2010

 0/825


 0/538



Sirdeshmukh et al.,
;2002; Ishaq, 2012
 Mols, 1998

 0/851


 0/505
 0/803


 0/565

 0/864
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Levesque and Mc
 Dougall, 1996


توسعهیافتهتوسطمحققان 
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مرتضی اکبری و همکاران


دستآمدهرا با مقدار
به 
سازهها جذر گرفته و اعداد  
برای تحلیل روایی واگرا نی از مقادیر مشترك  
سازههابیشترباشد(بارکالی
همبستگی 
سازههامقایسهمیکنیمکهاینمقداربایدازمقدار 
همبستگی 

وهمکاران.)1995،
جدول  :2روایی واگرای پژوهش
وفاداری مشتری

سازهها

جایگاه برند

ارزش مشتری

وفاداریمشتری 

0/740

جایگاهبرند 

 0/464

0/764

ارزشمشتری 

 0/371

 0/658

0/845

مسئولیتاجتماعیشرکت 

 0/631

 0/377

 0/286

مسئولیت اجتماعی
شرکت






0/752


نتایججدول2بیانگرآناستکهرواییواگراازمی انقابلقبولیبرخورداربودهاست .
تحلیل دادهها
تحصیالتو سنتحلیل شدهاست.

جنسیتو 

شدهاز منظر 
جمعآوری 
های 
داده 
آمارتوصیفی  ،
قسمت 

در
خوداختصاص
نمونه را به  
بیشترینحجم  


درصد
مردانبا تعداد 125نفرو 62/5


پژوهش،
بنابرنتایج 
دهندگانبراساس

اند.پراکندگیپاسخ


درصدازنمونهراتشکیلداده
دادهاندوزنانباتعداد 75نفر 37/5،

ایاستکه33/5درصدازپاسخگویانکمتراز30سالو7/5درصدازپاسخگویان30تا35
گونه 
سنبه 
 
سال 33،درصدازپاسخگویان  36تا 40سال و 26درصدازپاسخگویان بیشتر از 41سال سندارند.
همچنینپراکندگیازلحاظتحصیالتبهاینصورتاستکه 40/5درصدازپاسخگویان کمترازدیپلم،
یارشدوباالتردارند .
22درصددیپلم26/5،درصدکارشناسیو11درصدکارشناس 
سنجش مدل کلی
آنهااشارهشد،
برمعیارهایمذکوربرایسنجشمدلاندازهگیریومدلساختاریکهدرباالبه 


عالوه
برایسنجشکلیمدلازشاخصنیکوییبرازشاستفادهشدهکهتنهاوسوهمکاراندر2004آنرا
معرفیکردهاند.اینمعیارهردومدلاندازهگیریوساختاریرامدنظر قرارمیدهد.محققبااین

معیار میتواند ،پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود،
برازشبخشکلیرانی کنترلکند.فورنلوالرکرسهمقدار 0/25،0/01و 0/36رامقادیرضعیف،
متوسطوقویبرایآنمعرفیکردهاند .


رابطة)1

× ̅𝑅̅̅2̅ =√0.383 × 0.0339 = 0.360
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دستآمده()0/36نشانازبرازشکلی
باتوجهبهمقادیرمعیاربرایسنجشمدلکلی،عددبه 

قویبرایمدلپژوهشدارد .

0/575

0/427
0/181

وفاداریمشتری
0/093

0.00

0/592
ارزشمشتری

مسئولیتاجتماعیشرکت

0/241

0.495

جایگاهبرند



شکل  :2ضرایب مسیر مدل

آزمون فرضیههای پژوهش
هاو
پرسش 

پسازحذف

شدهاست.
یاستفاده 
یمعادالتساختار 
مدلساز 
هااز 
برایآزمونفرضیه 
ضریبمسیر


شاخص
هااز 
دو
فرضیه 

داری
معنی 
آزمون 

پاییندارند ،
برای

گویههاییکهرواییوپایایی
رسطح
میکند.د 
ارزیابی 

مسیر 
را


ضرایب
است.شاخص t-valueمعناداری

شده 
استفاده 

وt-value
غیراین
در 
و 
تأیید 


فرضیه

باشد،
مقادیرآمارهبین+1/96و =1/96/1


چنانچه
اطمینان  95درصد ،


شدهاست) .
مشخص 

نتایج
جدول 

میشود(در
فرضیهرد 

صورت

7/803
2/069
وفاداریمشتری

306
30//199

8/773





ارزشمشتری
3/170

جایگاهبرند

شکل  :3ضرایب آماری t-value
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درجدول
نرماف ار Smart PLS
ساختاری 


معادالت
خروجینمو 
دار

حاصلاز 

فرضیات 

نتایجآزمون


شدهاست .
4ارا ه 
جدول :4خروجی نمودار مسیر فرضیات فرعی پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری
مسیر ساختاری

T-Vlue

ضریب مسیر

نتیجه



تأثیرات مستقیم

مسئولیتاجتماعیشرکتی←وفاداریمشتری 

 7/803

 0/575

تأیید 

مسئولیتاجتماعیشرکتی←جایگاهبرند 

 3/170

 0/241

تأیید 

مسئولیتاجتماعیشرکتی← ارزشمشتری 

 3/199

 0/306

تأیید 

ارزشمشتری←وفاداریمشتری 

 2/059

 0/181

تأیید 

ارزشمشتری←جایگاهبرند 

 8/773

 0/592

تأیید 



تأثیرات غیرمستقیم

مسئولیتاجتماعیشرکتی←ارزش
مشتری←وفاداریمشتری 

0.575 × 0.181 = 0.104

تأیید
میانجی 

مسئولیتاجتماعیشرکتی← ارزشمشتری←
جایگاهبرند 

0.241 × 0.592 = 0.142

تأیید
میانجی 



تأثیرات کل
مسئولیتاجتماعیشرکتی← وفاداریمشتری 

0.575 + 0.104 = 0.679

مسئولیتاجتماعیشرکتی← جایگاهبرند 

0.241 + 0.142 = 0.383

_


جهبهخروجیهایمدل،ضریبمعناداریمربوطبهمسیرمتغیرهایپژوهشهمگیبیشتراز

باتو
  1/96است(حداستاندارد)؛درنتیجهمدلپژوهشدارایسطحمناسبیازمعناداریاستوبرازش
مدلساختاریتأییدمیشود .

دربررسیفرضیةاولمشخصشدهکهمسئولیتاجتماعیشرکتدروفاداریمشتریتأثیرمستقیمی
بهمی ان57/5درصددارد.درخصوصفرضیةدومنی بایدخاطرنشانکردکهمسئولیتاجتماعیشرکت
 24/1درصد از تغییرات جایگاه برند را مستقیم تبیین میکند .نتایج فرضیة سوم نشان میدهد که
مسئولیتاجتماعیشرکتبهمی ان 30/6درصددرارزشمشتریتأثیرمستقیمدارد.همچنینارزش
مشتری18/1درصددروفاداریمشتریو59/2درصددرجایگاهبرندتأثیرمستقیمدارد .
ب معناداری اثر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی شرکت در وفاداری مشتری،
عالوهبراین ضری 

ق متغیر میانجی ارزشمشتری،برابربا 10/4درصداست.بنابراینمسئولیتاجتماعیشرکت
ازطری 
ب معناداری اثر غیرمستقیم مسئولیت
تأثیر معناداری در وفاداری مشتری میگذارد .همچنین ضری 
ق متغیر میانجی ارزش مشتری ،برابر با  14/2درصد است.
اجتماعی شرکت در جایگاه برند ،ازطری 
تأثیر
ارزشمشتریدر 

مسئولیتاجتماعیشرکتتأثیرمعناداریدرجایگاهبرنددارد.درنتیجه،متغیر
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یراایفامیکند.

دومتغیرفوقنقشمتغیرمیانج

 2
با توجه به شکل  R  ،2یا ضریب تعیین نشان میدهد که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته
تحتتأثیرمتغیرمستقلمربوطاستوباقیتغییراتمتغیروابستهمربوطبهسایرعواملاست.ضریب

درصدازتغییراتارزشمشتریانتحتتأثیراقداماتمسئولیت

نشانمیدهدکه 9

تعیینبرابربا 0/9
اجتماعیشرکت هایگردشگریاستوباقیآنیامربوطبهسایرعواملاستیادرنتیجةخطای

درصدازتغییراتوفاداریمشتریتحتتأثیر

نشانمیدهدکه 42

مدلاست.ضریبتعیین 0/42
مسئولیتاجتماعیشرکتهایگردشگریوارزشمشتریاناستوباقیآنیامربوطبهسایر

اقدامات
نشانمیدهدکه49درصـدازتغییـرات

عوامـلیـادرنتیجةخطایمدلاست.ضریبتعیین0/49
مسئولیتاجتماعیشرکتهایگردشگری استوباقیآن یامربوط

تحـتتـأثیراقدامات

جایگاهبرند 
بهسایرعوامـلیـادرنتیجةخطایمدلاست .

بحث و نتیجهگیری
اینپژوهشباهدفمطالعهوبررسیتأثیرمسئولیتاجتماعیشرکتدروفاداریمشتریوجایگاه
برندباتبییننقشمیانجیارزشمشتریدرشرکتهایگردشگریشهرتهرانانجامشدهاست.نتایج

فرضیةاولپژوهشنشانمیدهدکهمسئولیت اجتماعی شرکت در وفاداری مشتری تأثیر مثبت و
نتایجاینفرضیههمسوباتحقیقاتآرامبورووپسکادور

معناداریداردومی انآن57/5درصداست.
نکنندة
()2017واستانلندوهمکاران()2011استکه نشان دادند مسئولیت اجتماعی شرکت تعیی 
وفاداری مشتری به شرکت (به قصد توصیه به دیگران و خرید مجدد) است .با توجه به یافتههای
مـیتـوانگفـتاقداماتمسئولیتاجتماعیشرکت درزمینة اقتصادی/بشردوستانهوقانونی
پژوهش  
و اخالقی همچون رعایت حقوق مصرفکنندگان ،صـداقت در قراردادها و ...بر وفاداری مشتریان
شرکتهای گردشگری به فعالیتهای مرتبط با مسئولیت

اثرگذار است .درنتیجه پیشنهاد میشود 
آنها
اجتماعی بپردازند .این امر باعــث وفــاداری مشــتری بــه شــرکت و مراجعة مجــدد  
وبهتبعآنتأثیرات مثبـتدرجهت کاهشه ینه وسایرم ایـادرجهترشدو شکوفایی
میشـود  

شرکت دارد .همچنین شرکتهای گردشگری در طی مراجعة مشتریان باید ارتباطات ن دیکتر و
تریباآن هاداشتهباشندوبعدازسفرازمشتریانبخواهندکهنظرهاوپیشنهادهایشانرابه


صمیمانه
شرکتارا هدهند .
درآزمونفرضیةدوممشخصشدکه مسئولیت اجتماعی شرکت در جایگاه برند بامی ان24/1
درصدتأثیرمثبتومعناداریدارد.اینفرضیهمطابقبایافتةماکاسیوهمکاران()2014وکریمیو
همکاران ( )1393است که نشان دادند مسئولیت اجتماعی شرکت به ارتقای جایگاه برند شرکتها
منجر میشود .درواقع مسئولیت اجتماعی سازمان به نام تجاری روح میبخشد و آشکارا به اف ایش
هویتاجتماعینامتجاریمنجرمیشود .درنتیجهمسئولیتاجتماعی

آگاهیمصرفکنندگاندربارة 

سازماندرجایگاهیابیبرند همچونعواملیمانندکیفیتیاقیمتمؤثر است؛ حتی ممکناست در
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ارزشادراكشدهازسویمشتریانمؤثرترباشد.

شناسایینامتجاریازرقباوایجادوفاداریواف ایش
پیشنهاد میشود شرکت های گردشگری ،با تأکید بر رعایت مسا ل اخالقی مرتبط با مشتریان و
کارکنان،مسا لاجتماعیومسا لزیستمحیطیولحاظکردنمحسوساینموارددربرندونماد
خود،برندیمعتبر برای شرکت ایجادکنند و ازطریقتبلیغاتوبازاریابیموجبارتقایجایگاهبرند
دراذهانعمومیشوند .
همچنین،بنابریافتههایاینپژوهش،مسئولیت اجتماعی شرکت در ارزش مشتری تأثیر مثبت و

شرکتها

افتههای موجود نشان از اهمیت مسئولیت اجتماعی 
معناداری بهمی ان 30/6درصددارد.ی 
یهای راهبردی دارد.دراینرابطهپلوزا و شانگ ( )2011وسوین و کاسپر ()2008در
در تصمیمگیر 
شرکتهاپتانسیلیبرایاف ایشارزش

تالشهایمسئولیتاجتماعی
تحقیقاتخوداظهارداشتندکه 
مشتری دارند .درحقیقت ،هنگامیکه شرکتهای گردشگری تصمیم به انجام اقدامات در حوزة
اظاخالقیبامشتریانخودرفتاریمحترمانهترازقبلدارندیا

مسئولیتاجتماعیمیگیرند،مثالًازلح

برنامه هایحمایتازکارکنانشرکتاتخاذکنند،ایناقداماتدرنظرمشتریمثبتجلوهخواهدکرد

دستآمده خواهد داشت .برای
و مشتری ارزیابی خوبی از نسبت ه ینة پرداختکرده و مطلوبیت به 
شودکهشرکتهایگردشگری،ازابتدایورودمشتریانبه


پیشنهادمی
ارتقایادراك ارزش مشتریان 
شرکتتابعدازآخرینمرحلةسفربهمقصدموردنظر،تاحدممکنخدماتباکیفیتیبهمشتریان
ارا ه کنند و به وعدههایی که به آنان دادهاند در موعد مقرر عمل کنند و درجهت رفع مشکالت
مشتریان صادقانه بکوشند .ارا ة صحیح و بدون اشتباه خدمات نی به ایجاد اطمینان و ارزش در
پذیریاجتماعیتوصیهمیشودکهحقوقمشتریان


.همچنین،ازبعدمسئولیت
میکند
مشتریکمک 
رسانیحفظشودودرکمالاحترامباآنانبرخوردشود.چهبساشرکتهایگردشگری


درطیخدمت
بوطبهخیریهمیشوندومشتریانرانی دراینراهمشارکتمیدهند .

کهواردمسا لمر
درفرضیةچهارمبهایننتیجهدستیافتیمکه ارزشمشتریبهمی ان18/1درصدتأثیرمثبتو
معناداری در وفاداری مشتری دارد .تحقیقات نشان میدهد که اقدامات مختلف درخصوص ارزش
مشتری با رضایت و وفاداری مشتری ارتباطی مثبت دارد ( .)Lam et al., 2004همچنین زنگ و
درتحقیقخودایننتیجهراتأییدکردهاندورابطةمثبتومعناداری

همکاران()2009وچن()2015
کردهاند .درواقع هرچه شرکتهای گردشگری
را بین ارزش مشتری و وفاداری مشتری شناسایی  
ارزشآفرینی بیشتری برای مشتریان داشته باشد ،مشتریان وفادارتری را برای شرکت خود جذب و

یافتدومانند
حفظمیکنند .البتهباید یادآور شدکهبحثوفاداری مشتریان درطولزماناتفاقم 

بخشهای
رضایت مشتری مقطعی نیست که در یک لحظه اتفاق بیفتد .ازاینرو پیشنهاد میشود  
شرکتهای گردشگری ،برای ایجاد وفاداری مشتریان ،به خواستههای مشتریان خود توجه

خدماتی 
.همچنینمیتوانند،با طرحم ایایویژهبرای

کنند ومتناسببانیازهرفرددررفعنیازویبکوشند
کنندکهبهتبع

مشتریانوفادار و ارا ة هدیهو  تشکرازمشتریانباوفا،اعتمادووفاداریآنانراجلب
عالوهبراین ،ازطریقبرقراریروابطبامشتریوروابط
آنمشتریارزشبیشتریرادركخواهدکرد .
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هدفهای نو دوستانة خودرابهمشتریاناثباتکنندوباایجاداطمینان،وفاداریراتسهیل
عمومی  ،
نمایند .
درنهایت ،در فرضیة پنجم مشخص شد که ارزش مشتری به می ان  59/2درصد تأثیر مثبت و
)ورحیمنیاو

معناداری در جایگاه برند دارد .اینفرضیهموردتأییدمطالعاتکیموهمکاران(2008
)استکهرابطةمثبتیمیانارزشمشتریووفاداریآنانباجایگاهبرندیافتهاند.با

فاطمی(1391
شهایفراوانیبایددرجهت
توجهبهاینفرضیه،واضحاستکهبرایایجاد و حفظ جایگاهبرند،تال 
بهبود ارزش دركشدة مشتری در شرکتهای گردشگری انجام شود .تأثیرات مثبت قابلیت نوآوری
یشود و ازطریق اف ایش ارزش مشتری بهبود
ارزش جایگاه برند ازطریق اف ایش همکاری تسهیل م 
درشرکتهایگردشگری،ازطریقایجادارزش همکاری

روپیشنهادمیشودجایگاهبرند 

ییابد .
ازاین
م
هایثبتنام،


توجهمدیریتبهمشتریانوفاداردرسیستم
واف ایشارزشمشتری،ارتقایابد.همچنین
تخفیفدهی ،بازاریابی ویروسی ،طراحی سایت ویژة شرکت گردشگری و ...سبب ارتقای ارزش

دركشدهازسویمشتریانمیشودوتقویتجایگاهبرندشرکترابهدنبالدارد.

تهایی روبهرو است و این پژوهش از این اصل مستثنا نبوده است .در ذیل
هر پژوهشیبا محدودی 
یشود :
اینمحدودیتهااشارهم 

به
خصیهمکارینکردهاند.

شرکتهایگردشگریبهعللش

 برخیازمشتریان
 ادبیاتوپیشینهومنابعدربارةموضو موردمطالعهمحدودبودهاست.
بهدفعات تکرار شود .لذا در
 این پژوهش در مقطع زمانی خاصی صورت گرفته و باید  
بهکارگیرینتایجبایدمحتاطبود .

 مشکالت ناشی از هماهنگی نمونة آماری موردبررسی در انجام مصاحبه و تکمیل
نامههاکهباتوجهبهطیفگستردةافرادموجبطوالنیشدناینفرایندشدهاست .
پرسش 
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