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چکـیده
بازاریابي اجتماعي عبارت است از به کارگيري ابزار بازاریابي به منظور دسترسي به اهداف مطلوب اجتماعي به عبارتي
بازاریابي اجتماعي ،استفاده از فنون تجاري براي افزایش قابليت پذیرش یك عقيده یا عمل در یك گروه هدف است.
هدف این پژوهش بررسي تأثير ویژگيهاي اعتباري سازمان و ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر تغيير نگرش
مشتریان با تأکيد بر نقش واسط اعتبار محيطي (موردمطالعه :بانك مهر اقتصاد استان همدان) مي باشد که با استفاده از
روش تحقيق توصيفي و با روش گردآوري اطالعات کتابخانهاي و ميداني به بررسي ارتباط متغيرهاي مستقل (ویژگيهاي
اعتباري سازمان و ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان) با متغير وابسته (نگرش مشتریان) با توجه به نقش واسط اعتبار
محيطي پرداختهشده است .جامعه آماري این پژوهش مشتریان بانك مهر اقتصاد استان همدان ميباشد .با توجه به جدول
کرجسي و مورگان نمونهاي برابر  384نفر جهت بررسي انتخاب گردید که براي تجزیه و تحليل در نرم افزار پي ال اس
قرارگرفتند .بهمنظور سنجش متغيرهاي پژوهش از پرسشنامهاي با طيف  5گزینهاي ليکرت استفاده شده است .در نهایت
همبستگي متغيرها باهم مورد تأیيد قرار گرفت و نتایج بدست آمده از آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که فرضيات تحقي ق
پذیرفته شده است .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که عالوه بر اینکه ویژگيهاي اعتباري سازمان و ویژگيهاي بازاریابي
اجتماعي بر نگرش مشتریان تأثير مثبت و معناداري دارد ،اعتبار محيطي نيز در این اثر گذاري نقش مثبت و معناداري
دارند.

واژگـان کلـیدی :بازاریابي اجتماعي ،مسئوليت اجتماعي ،اعتبار محيطي ،نگرش مشتریان

 -1بانکدار ارشد ارزی بانک کشاورزی شعبه همدان
 -2بانکدار ارشدکنترل اسناد بانک کشاورزی شعبه همدان
 -3کارشناس ارشد حسابداری بانکدار بانک کشاورزی شعبه همدان
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 -1مقدمه
بازاریابي اجتماعي از جمله جدیدترین مفاهيم فلسفة بازاریابي است که براساس آن ،بازاریابان عالوه بر خواسته هاي
مشتریانشان ،خواسته هاي سایر افراد جامعه را نيز که رفاهشان به عمليات سازمان بستگي دارد ،مورد توجه قرار مي دهند .محققان
معتقدند به منظور تحقق چنين امري سازمان ها باید مسئوليت هاي اجتماعي خود را قبول کنند  .براي اولين بار در سال 1964
چهار عامل براي دستيابي به اهداف مطلوب بازاریابي به منظور تاثيرگذاري بر مخاطبان هدف ارائه شد .این عوامل عبارت از
محصول ،قيمت ،مکان و ترفيع بودند(کاتلر و ارمسترانگ .)2013 ،اکنون این سوال مطرح ميشود که مفاهيمي همچون محصول،
قيمت ،مکان و ترفيع در محيط اجتماعي چگونه تعریف ميشوند .در بحث بازاریابي اجتماعي ،محصول به رفتار جدید و مزایایي که
این رفتار نصيب گروه هدف مينماید ،اطالق مي شود .قيمت بيانگر هزینهاي است که مصرف کننده در مبادله براي رفتار جدید
متحمل ميشود و در بيشتر موارد بيانگر عدم رضایتي است که افراد در زمان سازگاري با رفتار جدید از خود بروز مي-دهند .مکان
نيز به محل و بازاري برميگردد که مبادله در آن رخ ميدهد .براي اینکه رفتار جدید شکل بگيرد ،عوامل محيطي به تسهيل این
سازگاري بسيار کمك ميکنند .و باالخره ترفيع به تالشهاي انجام شده براي برقراري ارتباط با گروه هدف در رابطه با مزایاي
محصول برمي گردد(خدادحسيني و مسيبي .)1393 ،ذکر این نکته با اهميت است که تبليغات بخش بزرگي از استراتژيهاي ترفيع
و نه همه آنها مي-باشد(قاسمي و بردبار.)1393 ،
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 -2فرضیههای تحقیق
 - 1ویژگيهاي اعتباري سازماني بر اعتبار محيطي در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 2ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر اعتبار محيطي در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 3ویژگيهاي اعتباري سازماني بر نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 4ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 5اعتبار محيطي بر نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 6در تأثيرگذاري ویژگيهاي اعتباري سازماني بر اعتبار محيطي ،نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان نقش
واسط ایفا مي -نماید.
 - 7در تأثيرگذاري ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان اعتبار محيطي در بانك مهر اقتصاد استان
همدان نقش واسط ایفا مينماید.

 -3روش تحقیق
روش این تحقيق به دليل استفاده از پرسشنامه در جامعه موردمطالعه و عدم دخالت محقق در نتایج آن از نوع توصيفي است و
ازنظر هدف با عنایت به اینکه نتایج آتي این تحقيق در جهت استفاده به مدیران بانك مهر اقتصاد ارائه ميگردد ،از نوع روش
تحقيق کاربردي است .این تحقيق همچنين در گروه تحقيقات موردي است که تأثير ویژکيهاي اعتباري سازمان و ویژگيهاي
بازاریابي اجتماعي را با تأکيد بر نقش واسط اعتبار محيطي بانك مهر اقتصاد استان همدان بررسي ميکند .ازنظر جمعآوري
اطالعات نيز در گروه تحقيقات ميداني قرار ميگيرد.

 -1-3جامعه آماری و نمونه آماری
با توجه به اینکه هدف این پایاننامه بررسي تأثيرگذاري ویژگيهاي اعتباري سازماني و ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان
بر نگرش مشتریان با تأکيد پرنقش واسط اعتبار محيطي در بين مشتریان بانك مهر اقتصاد استان همدان است ،مشتریان آن،
جامعه آماري پژوهش را تشکيل ميدهند .در این پژوهش جهت برآورد حجم نمونه از روش نمونهگيري در دسترس استفادهشده
است .برحسب هدف ،این تحقيق در زمره تحقيقات کاربردي و از حيث روش توصيفي است .مدل مفهومي تحقيق در چارچوب
معادالت ساختاري است و ابزار سنجش که پرسشنامه است چنين روشي را ایجاب ميکند .در این پژوهش براي جمعآوري
اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.

 -2-3شیوه کار
نحوه گردآوري دادههاي موردنياز براي انجام این تحقيق به این صورت بود که بعد از مطالعه و مرور منابع علمي مرتبط با
موضوع تحقيق (مطالعه کتابخانهاي و اسنادي) ،پرسشنامههاي استاندارد در بين نمونهها توزیع گردید (مرحله ميداني) سپس ،با
جمعآوري پرسشنامههاي تکميلشده ،عمالً مرحله گردآوري دادهها انجام شد.
تجزیه و تحليل دادهها:با توجه به کمي بودن دادههاي مطالعه و مدل مفهومي تحقيق و تأکيد بر بررسي نقش واسط در این
پژوهش از مدل یابي معادالت ساختاري و نرمافزار پي ال اس جهت آزمون فرضيات و برازندگي مدل و تحليل مسير استفاده شد.از
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آلفاي کرونباخ جهت بررسي پایایي ،روایي صوري و محتوایي و سازه جهت بررسي روایي پرسشنامه ،و روش چهار مرحله اي بارون
و کني براي تحليل نقش متغير ميانجي استفاده شد.

 -3-3قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعي :قلمرو موضوعي این تحقيق شامل بررسي تأثيرگذاري ویژگيهاي اعتباري سازماني و ویژگيهاي بازاریابي
اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان است.
قلمرو مکاني وزماني :قلمرو مکاني این تحقيق بانك مهر اقتصاد استان همدان وقلمرو زماني این تحقيق سال  1395و 1396
است.

 -4مدلهای تحقیق

 -5يافتههای توصیفی
 -1-5تجزيه و تحلیل دادههای جمعیت شناختی
سن پاسخگویان :با توجه به جدول  1مشاهده
ميشود که سن 200نفر از پاسخگویان ( 52درصد)
بين  18تا  30سال ،سن 133نفر ( 35درصد) بين 31
تا  40سال و سن  31نفر ( 8درصد) بين  41تا 50
سال و همچنين سن  20نفر ( 5درصد) از
پاسخگویان  51سال و بيشتر مي باشد.
وضعيت تاهل پاسخگویان :با توجه به جدول زیر
مي بينيم که  262نفر از پاسخگویان متاهل و 122
نفر از پاسخگویان مجرد مي باشد.
با توجه به جدول زیر مي بينيم که تعداد 229
نفر از پاسخگویان ( 60درصد) مرد و تعداد  155نفر
از پاسخگویان ( 40درصد) زن مي باشد.
با توجه به جدول زیر مي بينيم که تعداد  52نفر
از پاسخگویان ( 12درصد)زیر دیپلم ،تعداد  102نفر
( 23درصد) دیپلم ،تعداد  95نفر فوق دیپلم (22
درصد) ،تعداد  126نفر ( 29درصد) ليسانس ،تعداد 55
نفر ( 13درصد) فوق ليسانس ،تعداد  6نفر ( 1درصد)
دکتري مي باشند.

شکل  -1نمودار فراواني تحصیالت پاسخگویان

جدول  -1فراواني سن پاسخگویان
درصد فراواني
فراواني مطلق
سن
52
200
 18تا  30سال
35
133
 31تا  40سال
8
31
 41تا 50
5
20
 51به باال
%100
384
جمع
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تجزیه و تحليل اطالعات به عنوان بخشي از فرآیند پژوهش علمي ،یکي از پایههاي اصلي مطالعه و بررسي است .به عبارتي
دیگر در این بخش پژوهشگر براي پاسخدهي به مسألهي تدوین شده و تصميمگيري در مورد تأیيد یا رد فرضيههایي که براي
پژوهش در نظر گرفته از روشهاي مختلف تجزیه و تحليل استفاده ميکند .البته ذکر این نکته مهم است که تجزیه و تحليل داده
هاي بدست آمده به تنهایي براي یافتن پاسخ پرسشهاي پژوهش کافي نيست ،تفسير و تعبير این دادهها نيز الزم است .ابتدا باید
دادهها را تجزیه و تحليل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحليل را مورد تعبير و تفسير قرار داد..در این فصل تجزیه و تحليل داده
ها در سه بخش انجام ميشود :یافتههاي توصيفي؛ بررسي مدل و آزمون فرضيات

جدول  -2فراواني تاهل پاسخگویان
درصد فراواني
فراواني مطلق
وضع تاهل
32
122
مجرد
68
262
متاهل
%100
384
جمع
جدول  -3فراواني سن پاسخگویان
درصد فراواني
فراواني مطلق
جنسيت
60
229
مرد
40
155
زن
%100
384
جمع
جدول  -4فراواني تحصیالت پاسخگویان
درصد فراواني
فراواني مطلق
تحصيالت
12
52
زیر دیپلم
23
102
دیپلم
22
95
فوق دیپلم
29
126
ليسانس
13
55
فوق ليسانس
1
6
دکتري
%100
384
جمع
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 -2-5بررسی مدل
وقتي دادهها تنظيم شد و مناسب بودن ابزار سنجش تأیيد گردید ،محقق براي اجراي آزمونها آماده ميشود ،در هر پژوهشي
هدف محقق گردآوري دادهها و اطالعات به روش صحيح و علمي و نيز تجزیه و تحليل آنها ميباشد تا از این طریق بتواند پاسخ
سؤاالت پژوهش را یافته و فرضيهها را مورد ارزیابي قرار دهد ،از اینرو پس از پایان عمليات تجزیه و تحليل ،محقق با تکيه بر
نتایج کار ،درمورد فرضيههاي خود اظهار نظر کرده و با توجه به نتایج بدست آمده آنها را تأیيد یا رد ميکند .به منظور تجزیه و
تحليل دادههاي تحقيق ،از روش دو مرحلهاي هاالند ( )1999براي مدلیابي به روش حداقل مربعات جزیي استفاده شده است.
مرحلهي اول شامل تعيين مدل اندازهگيري با تحليل عاملي تأیيدي است و مرحلهي دوم شامل تعيين مدل ساختاري از طریق
تحليل معادالت ساختاري ،ضرایب تعيين و تحليل مسير است .در هرکدام این مراحل از نرم افزار ”اسمارت پيالاس“ استفاده شده
است .در گام اول ،از تحليل عاملي تأیيدي به منظور بررسي مدل اندازهگيري استفاده ميشود .روشهاي تأیيدي تعيين ميکنند که
آیا دادهها با یك ساختار عاملي معين هماهنگ هستند یا خير .در واقع تحليل عاملي تأیيدي شایستگي نشانگرهایي که براي معرفي
سازه یا متغير مکنون برگزیده شدهاند را بررسي ميکند .در مرحلهي دوم ،ازتحليل مسير ،شاخصهاي برازش مدل و ضرایب تعيين
جهت بررسي مدل ساختاري ،استفاده ميشود.
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گام اول :نتایج تحلیل عاملي تأییدی :بر اساس پيشنهاد فورنل و الکر ( )1981مقدار بارهاي عاملي براي متغيرهاي
مشاهده شده باید بزرگتر از  0/5باشد .نتایج حاصل از تحليل عاملي تأیيدي در جدول ( )5- 4نشان داده شده است.
جدول  -5تحلیل عاملي تأیید
عوامل و گویه ها
ویژگيهای اعتباری سازمان
 -1مشتریان به این بانك اعتماد کافي دارند.
 -2این بانك همواره به مشتریانش اهميت ميدهد
 -3این بانك همواره به ارزشهاي اخالقي نظير ربا اهميت ميدهد
 -4مشتریان نحوه عملکرد کارکنان بانك را مبتني بر اصول اخالقي ميدانند.
 -5این بانك متعهد به استفاده از بخشي از سود خود براي کمك به سازمانهاي خيریه ميباشد
 -6سازمان خيریه محلي نظير مساجد از مشارکت این بانك بهره مند مي شوند.

بارعاملي
0/649
0/739
0/616
0/623
0/662
0/705

ویژگيهای بازاریابي اجتماعي سازمان
 -7این بانك همواره تالش زیادي را براي پياده سازي ایدههاي ارزشمند اخالقي و اجتماعي(نظير اثرات ربا  ،بسيج و اقتصاد
مقاومتي) صرف مي کند.
 -8این بانك وقت زیادي را براي پياده سازي ایدههاي ارزشمند اخالقي و اجتماعي(نظير اثرات ربا  ،بسيج و اقتصاد مقاومتي)
صرف مي کند.
 -9مشتریان اهميت عدم توجه به امور اقتصاد اسالمي نظير ربا را در زندگي خود از طریق تبليغات بانك مهر اقتصاد درک
کردهاند.
 -10این بانك تعامل مناسبي با سایر سازمانها نظير بسيج براي ارائه خدمات اقتصاد مقاومتي دارد.
 -11تبليغات بانك مهر اقتصاد همواره در مکانهاي مناسبي قرار دارد.
 -12مشتریان باور دارند سياست و خط مشي این بانك صرفا کسب سود نيست.
 -13این بانك از ابزار ارتباطي مناسبي به منظور ارائه پيامهاي ارزشي خود بهره ميبرد.

0/668
0/564
0/833
0/764

اعتبار محیطي
 -14این بانك داراي تجربه زیادي در حمایت از حفاظت از ارزشهاي اخالقي است.
 -15این بانك در تالش هاي برنامه هاي اخالقي به ویژه اقتصاد اسالمي صادق است
 -16این بانك در اجراي برنامه هاي اخالقي به ویژه اقتصاد اسالمي مهارت باالیي دارد.

0/756
0/773
0/842

نگرش مشتریان
 -17تبليغات داخل بانك مهر اقتصاد در مورد اقتصاد اسالمي مثل ربا موجب اعتماد مشتریان ميشود.
 -18تبليغات داخل بانك مهر اقتصاد موجب آگاهي مشتریان از حفاظت از محيط زیست ميشود.

0/834
0/863

0/864
0/898
0/871

با استناد به نتایج جدول تحليل عاملي براي بارهاي عاملي بزرگتر از 0/5ميتوان بيان کرد که آن گویهها نشان دهندهي
عاملها هستند و به عبارتي در اندازهگيري سازههاي مورد نظر ،توانمند ميباشند.
گام دوم :تحلیل مسیر :گام دوم در رویهي هاالند ،بهرهگيري از تحليل مسير ،ضرایب تعيين و شاخصهاي برازندگي مدل
ميباشد .در تحليل مسير روابط بين متغيرها در یك جهت جریان ميیابن د و به عنوان مسيرهاي متمایز در نظر گرفته ميشوند.
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مفاهيم تحليل مسير در بهترین صورت از طریق ویژگي عمدهي آن ،یعني نمودار مسير که پيوندهاي علّي احتمالي بين متغيرها را
آشکار ميسازد تبيين ميشوند .شکل ( )1-4مدل معادالت ساختاري و مسير تحقيق را نشان ميدهد.

شکل  -2مدل معادالت ساختاری تحقیق

همانطور که مالحظه ميشود ضرایب تعيين سازههاي مطرح شده در مدلهاي
تحقيق در جداول ( )6آمده است .با توجه به ضرایب بدست آمده ميتوان بيان کرد
متغيرهاي وابسته ي مدل ،به ویژه حمایت سازماني درک شده ،تا حدودي به خوبي
توسط متغيرهاي مستقل پيشبيني ميشوند.

جدول  -6ضرایب تعیین مدل کلي تحقیق
ضریب تعيين
متغير مستقل
0/773
رفتار مشتریان
0/595
اعتبار محيطي

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

ضرایب تعيين :ضریب تعيين نسبت به ضریب همبستگي معيار گویاتري است .این عنوان با "آردو " 1نمایش داده ميشود و
مهمترین معياري است که با آن ميتوان رابطه ي بين دو متغير مستقل را توضيح داد .این ضریب بيان کننده درصد تغييرات تابع،
بهوسيلهي متغير مستقل مي باشد .ضریب تشخيص (تعيين) بين صفر و یك در نوسان است و به صورت زیر توجيه ميگردد.
اگر آردو برابر صفر باشد یعني خط رگرسيون هرگز نتوانسته است تغييرات تابع را به تغييرات مستقل نسبت دهد .به عبارت
دیگر چنانچه هيچگونه تغييري در متغير وابسته توسط رابطهي رگرسيون توضيح داده نشود ،مقدار آردو برابر صفر است.
اگر ضریب تعيين برابر  1باشد یعني خط رگرسيون دقيقاً توانسته است تغييرات متغير وابسته را به تغييرات مستقل نسبت دهد.
به عبارتي اگر تمام تغييرات در متغير وابسته توسط رابطه ي رگرسيون توضيح داده شود مقدار ضریب تعيين برابر یك است و مقادیر
دیگر بين این دو حد قرار ميگيرند .با کمك نرم افزار اسمارت پيالاس ضرایب تعيين مدل مفهومي تحقيق بدست آمد.

 -3-5شاخصهای برازندگی
با آنکه انواع گوناگون آزمونها که بهطور کلي شاخصهاي برازندگي ناميده ميشوند پيوسته در حال مقایسه ،توسعه و تکامل
ميباشند ،اما هنوز در مورد حتي یك آزمون بهينه ،توافق همگاني وجود ندارد .نتيجه آن است که مقالههاي مختلف ،شاخصهاي
مختلفي را ارائه کردهاند و حتي نگارشهاي مشهور برنامههاي معادالت ساختاري مانند نرم افزارهاي آموس و ليزرل تعداد زیادي
از شاخصهاي برازندگي به دست ميدهند (هومن .)235: 1387 ،این شاخصها به شيوههاي مختلفي طبقه بندي شدهاند که یکي
از عمدهترین آنها طبقهبندي به صورت مطلق ،نسبي و برازش مدل بيروني و دروني ميباشد .هر کدام از این شاخصها در بازهي
بين عدد  0و  1قرار ميگيرند و هرچه به یك نزدیكتر و از ( )0/5بيشتر باشند ،حکایت از برازش خوب و کامل مدل دارند.
به طور کلي این  4شاخص کيفيت مدل را برازش ميکنند .شاخص جدول  -7شاخصهای برازندگي مدل کلي
مطلق از قدر مطلق خطاها و شاخص نسبي از نسبت خطاها بهره ميبرد
مقدار شاخص
نوع شاخص
(ژانگ.) 2009 ،شاخص مدل بيروني ،ارتباط متغيرهاي آشکار با متغيرهاي
0/504
شاخص مطلق
با
پنهان را بررسي ميکند و شاخص مدل دروني ،ارتباط متغيرهاي آشکار
0/919
شاخص نسبي
متغيرهاي آشکار دیگر را برازش مينماید (ماتزلر و دنزي .)2006 ،جدول ()7
0/999
شاخص مدل بيروني
شاخصهاي برازش مدل مفهومي تحقيق را نشان ميدهند.
0/920
شاخص مدل دروني
با استناد بر نظر ژانگ ( )2009در مورد شاخصهاي توصيفي و بزرگتر بودن سه شاخص معيار جياُاف از عدد  9ميتوان
اذعان نمود مدل نظري تحقيق ،مدلي قوي ميباشد .لذا با توجه به جداول ( )7- 4ميتوان به این نتيجه رسيد که مدل تحقيق به
خوبي برازش شدهاند .لذا بر اساس شاخصهاي برازندگي مدلهاي جزئي و کلي ،مدلهاي آزمون شده مورد تأئيد قرار ميگيرند .در

1 - R2
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واقع این شاخص ها ،کيفيت مدل مفهومي را مطلوب ارزیابي مينمایند .از اینرو بعد از تأیيد مدل ميتوان نتایج تحليل مسير را در
آزمون فرضيات به کار برد و به تفسير آن پرداخت.

 -6نتیجهگیری

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو
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این مدل نشان ميدهد که متغيرهاي پنهان (مکنون) که به عبارتي ،مفهومي تصویري از فرضيات مدل ميباشند در عمل و در
واقعيت و با توجه به مشاهدات و اطالعات حاصله از پرسشنامه چه ميزان همبستگي دارند و با توجه به این ميزان همبستگي که
همان ضرایب موجود در مدل ميباشند ،فرضيات پژوهش چگونه اثبات یا رد ميشوند .در ادامه ،بررسي فرضيات پژوهش صورت
ميگيرد.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه اول :تأثير ویژگيهاي اعتبار سازماني بر اعتبار محيطي تأئيد شد .بنابراین تأثير اعتبار
سازما ني و اقدامات مسئوليت اجتماعي بر اعتبار محيطي معنادار بود .مقدار ضریب اثر استاندار شده بين ویژگيهاي اعتبار سازماني
بر اعتبار محيطي برابر با مقدار (= 0/360ضریب مسير) است و به لحاظ آماري معنادار ( )1/96>4/00ميباشد .یعني با اطمينان 95
درصد ميتوان ابراز داشت ویژگيهاي اعتبار سازماني بر اعتبار محيطي تأثير دارد..
 تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه دوم :مقدار ضریب اثر استاندار شده بين ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان براعتبار محيطي برابر با مقدار (ضریب مسير= ) 0/296است و به لحاظ آماري معنادار( )1/96>2/516ميباشد .با توجه به مقدار
ضریب مسير (ضریب مسير= )0/199ميتوان گفت ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر اعتبار محيطي با ضریب اطمينان 95
درصد تأثير دارد..
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه سوم :با استناد بر تحليل دادهها اعتبار محيطي بر رفتار مشتریان تاثير معناداري دارد.
مقدار ضریب مسير بين اعتبار محيطي بر رفتار مشتریان برابر با مقدار باالي (ضریب مسير= )0/499است و از لحاظ آماري معنادار
( )1/96>7/591مي باشد .بنابراین این فرضيه قویاً تأئيد ميگردد.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه چهارم :با استناد بر تحليل دادهها تحقيق ،ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي بر نگرش
مشتریان تاثير معناداري دارد .مقدار ضریب مسير (ضریب مسير= )0/327و ( )1/96>2/692نشان دهندهي تأیيد فرضيه مزبور
است .بنابراین با اطمينان  95درصد ميتوان گفت ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي بر رفتار مشتریان تأثيرگذار است.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه پنجم :با استناد بر تحليل دادهها تحقيق ،ویژگيهاي سازماني بر رفتار مشتریان تاثير
معناداري دارد .مقدار ضریب مسير (ضریب مسير= )0/213و ( )1/96>3/579نشان دهندهي تأیيد فرضيه مزبور است .بنابراین با
اطمينان  95درصد ميتوان گفت ویژگيهاي سازماني بر رفتار مشتریان تأثيرگذار است.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه ششم :این فرضيه با هدف بررسي نقش واسط اعتبار محيطي در تأثيرگذاري
ویژگيهاي سازمان بر نگرش مشتریان شکل گرفت .دراین فرضيه جهت تحليل ميانجي گري از روش چهار مرحله اي بارون و
کني استفاده مي ش ود .تحليل ميانجي گري در واقع انجام مرحله به مرحله تحليل رگرسيون به منظور تأیيد نقش متغير ميانجي گر
در رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته است( بارون و کني .) 1986،گذراندن چهار گام براي تأیيد نقش یك متغير به عنوان
ميانجي گر ،ضروري است.گام اول این است که متغير مستقل با متغير وابسته رابطه معنادار داشته باشد .در گام دوم معناداري رابطه
بين متغيرهاي مستقل و ميانجي گر ،و درگام سوم معناداري رابطه بين متغيرهاي ميانجي گر و وابسته بررسي مي شود .گام چهارم
این است که وقتي متغير ميانجي گر وارد معادله رگرسيوني مي شود ،رابطه بين متغير مستقل و وابسته غيرمعنادار شود که در این
حالت متغير موردنظر ،ميانجي گر کامل است و یا اینکه این رابطه در حضور متغير ميانجي گر کاهش یابد (حداقل  )%10ولي
همچنان معنادار باقي بماند ،که در این حالت نقش متغير ميانجي گر جزئي خواهد بود .جدول زیر نتایج تحليل ميانجي گري براي
متغير سکوت سازماني را نشان مي دهد.با توجه به مدل معادالت ساختاري نتایج نشان مي دهد که در آن شرط اول و دوم و سوم
تحليل ميانجي گري که در باال به آن اشاره شد مورد تأیيد است .در گام چهارم نيز در حضور متغير ميانجي گر اعتبار محيطي،
ضریب بتاي استاندارد براي تاثير ویژگيهاي اعتباري سازمان بر نگرش مشتریان از  0.213به 0.120کاهش یافته ،ولي این رابطه
ها کماکان معنادار است .بنابراین نقش متغير اعتبار محيطي در رابطه بين ویژگيهاي سازمان بر رفتار مشتریان ،ميانجي گري جزئي
است و مورد تأیيد قرار ميگيرد.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه هفتم :این فرضيه با هدف بررسي نقش واسط اعتبار محيطي در تأثيرگذاري ویژگي-
هاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان شکل گرفت .دراین فرضيه هم جهت تحليل ميانجي گري از روش چهار مرحله
اي بارون و کني استفاده مي شود .تحليل ميانجي گري در واقع انجام مرحله به مرحله تحليل رگرسيون به منظور تأیيد نقش متغير
ميانجي گر در رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته است( بارون و کني .) 1986،گذراندن چهار گام براي تأیيد نقش یك متغير به
عنوان ميانجي گر ،ضروري است.
گام اول این است که متغير مستقل با متغير وابس ته رابطه معنادار داشته باشد .در گام دوم معناداري رابطه بين متغيرهاي
مستقل و ميانجي گر ،و درگام سوم معناداري رابطه بين متغيرهاي ميانجي گر و وابسته بررسي مي شود .گام چهارم این است که
وقتي متغير ميانجي گر وارد معادله رگرسيوني مي شود ،رابطه بين متغير مستقل و وابسته غيرمعنادار شود که در این حالت متغير

موردنظر ،ميانجي گر کامل است و یا اینکه این رابطه در حضور متغير ميانجي گر کاهش یابد (حداقل  )%10ولي همچنان معنادار
باقي بماند ،که در این حالت نقش متغير ميانجي گر جزئي خواهد بود .جدول زیر نتایج تحليل ميانجي گري براي متغير سکوت
سازماني را نشان مي دهد.
با توجه به مدل معادالت ساختاري نتایج نشان مي دهد که در آن شرط اول و دوم و سوم تحليل ميانجي گري که در باال به
آن اشاره شد مورد تأیيد است .در گام چهارم نيز در حضور متغير ميانجي گر اعتبار محيطي ،ضریب بتاي استاندارد براي تاثير
ویژگيهاي اعتباري سازمان بر نگرش مشتریان از  0.327به  0.254کاهش یافته ،ولي این رابطه ها کماکان معنادار است .بنابراین
نقش متغير اعتبار محيطي در رابطه بين ویژگي هاي سازمان بر رفتار مشتریان ،ميانجي گري جزئي است و مورد تأیيد قرار ميگيرد.

 -1-6پیشنهادات پژوهش
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به منظور تغيير در نگرش مشتریان از طریق بهبود اعتبار محيطي سازمان پيشنهاداتي در دو بخش ارائه ميگردد .این
پيشنهادات با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش و آزمون فرضيات ،در قالب پيشنهادهاي کاربردي و پيشنهادهاي پژوهشي
تقسيم بندي شدهاند.
پیشنهادات کاربردی :پيشنهادهایي که در این بخش آورده ميشود ،ميتواند براي مدیران سازمانها بهخصوص مدیران
بانکي کاربرد داشته باشد ،به طوري که این پيشنهادها ميتوانند از محورهاي عمدهي برنامهریزي مدیران در جهت توسعهي ابعاد
برند سازمان باشند .مهمترین این پيشنهادات عبارتند از:
 - 1پيرو یافته ي مطالعه و تأیيد تأثيرگذاري اعتبار عمومي سازمان و مسئوليت اجتماعي درک شده بر اعتبار محيطي سازمان ،
مدیران سازمانها باید به مجموعه فعاليت هاي مسئوليت اجتماعي به طور جدي توجه داشته باشند و به یاد داشته باشند این فعاليت -
ها با تأثير گذاري بر اعتبار محيطي سازمان ،بر نگرش مشتریان تأثيري انکار ناپذیر دارند.
 - 2با توجه به تأیيد فرضيهي تأثير ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر اعتبار محيطي سازمان ،این نکته مطرح ميشود
که مدیران بانك ها بایستي به مجموعه آميخته بازاریابي اجتماعي به طور سيستمي و یکپارچه بنگرند.
 - 3ارائهي جزواتي که به زبان ساده که برنامه هاي مسئوليت اجتماعي سازمان را تشریح نمایند .با تشریح برنامههاي مسئوليت
اجتماعي سازمان ،در این جزوات به طور دقيق ،برنامهها براي مشتریان تشریح گردد.
 - 4با تأیيد تأثير اعتبار محيطي سازمان بر نگرش مشتریان ،پيشنهاد ميشود ميزان اعتبار محيطي سازمان ،با توجه به
معيارهاي مشخص و از پيش تعيين شده ارزیابي نماید.
 - 5با تأیيد تأثير ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان  ،پيشنهاد ميشود مدیریت بانك ،کارکنان را به
افزودن رفتار اجتما عي تشویق کند ،امکانات آموزشي مناسبي براي کارکنان جهت افزودن بر یادگيريهاي اجتماعي فراهم آورد و
ساعات دورههاي فعاليت هاي اجتماعي کارکنان را به منظور تشویق به عنوان ساعات کاري کارکنان محسوب نماید.
پیشنهادات پژوهشي:
 - 1با توجه به تأیيد تاثير مفاهيم تحقيق بر نگرش مشتریان ،بررسي تأثير آميخته بازاریابي اجتماعي بر نگرش مشتریان بانك
پيشنهاد ميشود.
 - 2با توجه به اینکه نتایج این تحقيق را تنها ميتوان به بانك مهر اقتصاد تعميم داد ،بررسي تأثير ویژگيهاي سازماني و
ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان از دیدگاه سازمانهاي دیگر استانها و مقایسهي آن با نتایج این پژوهش
پيشنهاد ميشود.
 - 3با توجه به متفاوت بودن هدف اجراي فعاليتهاي مسئوليت اجتماعي در سازمانهاي دولتي و خصوصي ،مقایسهي تاثيرات
این فعاليتها در این سازمانها پيشنهاد ميشود.

 -7محدوديتهای پژوهشی
 - 1دادههاي پژوهش تنها از یك بانك در شهر همدان جمعآوري شده است ،لذا در استفاده از نتایج این پژوهش در دیگر
سازمانها و شهرهاي کشور باید محتاط بود  .در واقع نتایج فقط به بانك مهراقتصاد قابل تعميم است و به سایر سازمانها قابل
تعميم نميباشد.
 - 2با توجه به افق زماني تحقيق که مقطعي تا تداومي بوده است ،از یافتهها نميتوان به استنتاج علّي دست یافت .لذا این امر
مستلزم آن است تحقيق به دفعات و زمانهاي مختلف صورتگيرد.
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