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 چکیده

اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای سازمان را رقم می زنند.سازمان ها دیگر نمی توانند نسبت به انتظارات و خواسته های 

سرمایه  منبع برگشت مشتریان بی تفاوت باشند.آن ها باید همه فعالیت و توانمندی خود را متوجه مشتری کنند،چرا که تنها

مشتریان هستند.بنابراین اصل در دنیای کسب و کار امروزی ایجاد ارزش های مشتری پسند است و تنها از طریق فرایندهای 

تولیدی،بازاریابی ،مالی و منابع انسانی سازمان می توان ارزش های مشتری پسند ایجاد کرد و این امر بدون اطالع از خواست 

با  انیترمش یبر وفادار یاجتماع تیمسئول ری:  تاثبررسی در این پژوهش به هدف  ن مسیر نخواهد بود،و ترجیحات مشتریا

 توصیفی حاضر تحقیق شناسی، روش نظر از.داخته شده استپر سامان شهر تهران مهیب انیمشارکت و تعهد مشتر یانجینقش م

 استاندارد بوده است،  پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار و میدانی تحقیق این در گردآوری اطالعات روش .است همبستگی و

پرسشنامه  083پرسشنامه پخش شده 093مشتریان شرکت بیمه سامان شهر تهران می باشد که از بین  شامل یآمار یجامعه 

یج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتاSmartPls2معتبر و قابل سنجش جمع آوری و سپس از طریق معادالت ساختاری 

 بدست آمده از این تحلیل نشان می دهد که بین تمامی متغیرهای تحقیق تاثیرمثبت و معناداری وجود دارد.

 کلیدواژه:مسئولیت اجتماعی، مشارکت، تعهد، وفاداری رفتاری.

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

ود بر با تجمیع توان ختواند  بار انسان دریافت که می تاریخ حیات انسان تاریخ همکاری و مشارکت است. زمانی که نخستین

مشارکت بخش جوهری و اساسی رشد انسان و توسعة اعتماد به خود، ابتکار، سربلندی، . مشکالت فائق آید، مشارکت زاده شد

پذیری و تعاون اجتماعی است. بدون چنین توسعه و تحولی در درون مردم تالش و اقدام برای امحای فقر  فعالیت، مسئولیت

. همچنین روند کسب و کار اخیر ای مواجه خواهد بود عدیده کم با مشکالت ر غیرممکن نباشد، دستنیافتگی، اگ و توسعه

موید آن است، که از شرکت ها انتظار می رود فراتر از سودمحوری فعالیت کنند و افزایش رفاه جامعه را در اولویت قرار دهند. 

و رو به توجه ای بوده و عامل اساسی هر سازمان محسوب می بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمان، موضوع حساسیت برانگیز 

؛ ربیعی مندجین و غالمی، 4091شود. یکی از الزامات مسئولیت اجتماعی سازمان ها تعهد سازمانی می باشد )زارع و روهنده، 

ه ه قرار گیرد این است ک(. با توجه به مشارکت و مسئولیت پذیری افراد در سازمان ها مساله ای که امروزه باید مورد توج4091

سازمان ها باور داشته باشند که هرگونه اقدامی برای حفظ مشتریان کاری مفید و سودمند است چرا که هزینه جذب مشتری 

جدید در عمل بارها از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است، بنابراین وفاداری مشتری به عنوان عامل کلیدی در موفقیت و 

می باشد. از سوی دیگر در حوزه بازاریابی رابطه مند، تعهد به عنوان یکی از مولفه های اصلی در تعیین سودآوری سازمان ها 

پیامدهای بازاریابی رابطه مند مطرح می شود. همچنین حمایت شرکت از مشتری با تعهد مشتری به شرکت به وضوع مرتبط 

 (.2409؛ وظیفه دوست و امیدزاده، 4093است )برادران و همکاران، 

امروزه، با شدیدتر شدن رقابت در بخش های خدماتی، نقش وفاداری رفتاری مشتری برجسته تر از گذشته شده است، در 

دیدگاه امروزی بازاریابی شامل رشد دادن و توجه به رضایت مندی، کیفیت از دیدگاه مشتری، وفاداری و ارتباط موثر با مشتری 

تالش می کنند تا مشتریانی وفادار داشته باشند، با توجه به این که نقش وفاداری در  می باشد. در نتیجه سازمان های امروزی

این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وفاداری مشتریان منجر به افزایش سهم بازار، نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری 

 (.4094باالتر برای سازمان های خدماتی خواهد شد )رحیم نیا و همکاران،

وفاداری مشتری یکی از بهترین دارایی های نامشهود در یک سازمان به شمار می رود که دو ابعاد نگرشی و رفتاری را در خود 

دارند وفاداری مشتری به عنوان یک پتانسیل عظیم و یک مزیت رقابتی به شمار می رود. وفاداری مشتری به عنوان یک فعل و 

به یک نام تجاری و رفتار خریدار نسبت به نام تجاری و یا یک فروشگاه تعریف می  انفعال بین رفتار نسبی مشتریان نسبت

( می توان چنین گفت که وفاداری مشتری نوعی تعهد Noyan & Şimşek, 6102 ؛Cossío-Silva & et al, 6102شود )

با وجود این اثرات  عمیق و درونی است که منجر به خرید مجدد یا استفاده مجدد از محصول یا خدمت خاص می شود،

موقعیتی و پیشنهادهای بازاریابی به صورت بالقوه بر روی تغییر رفتار مشتری در حال تاثیرگذاری می باشند)تاج زاده نمین و 

 (. Inoue & et al, 2343، 4088همکاران، 

مدت تر و سودآورتری را ایجاد مدیران همواره در تالش هستند تا مشتریان را به سازمان هایشان نزدیک کنند و روابط طوالنی 

نمایند. مشارکت مشتری در ایجاد خدمات بر مزایای سهیم شدن مشتری در فرایند تولید و تحویل خدمات متمرکز شده اند و 

در اغلب موارد، فرصت هایی فزاینده ای موجوددر مشارکت مشتری در تولید را به عنوان ابزاری برای کسب مزیت رقابتی مورد 

 مشتریان که آنچه به دادن گوش برای راه یک جدیدو ارائه خدمات محصول توسعه ر داده اند. مشارکت مشتری درتاکید قرا

است، مشارکت مشتری در توسعه محصول و خدمات جدید منجر به ایده هایی برای  آنها نیازهای به پاسخگویی و می خواهند

 حیاتی اطالعات ارائه با جدید محصول میزان موفقیت افزایش در مشتریان فرصت های کسب و کار بالقوه می شود، همچنین



می باشند  کسب و کار و برای محصوالت جدید ایده های و اطالعات منبع ارزش ترین با مشتریان می کنند. ایفا مهمی نقش

 (.Antikainen, 6100؛ 4094)حسینی، 

 می کنند استدالل شرکت ها باشد. پژوهشگران در اثربخشی بهبود مشتری می تواند مشارکت اجرای برای استدالل ترین بزرگ

 روند سرعت همچنین و شد خواهد روند توسعه در تسریع موجب سازمان، در مشتریان مشارکت از اطالعات آوری که جمع

 . (Sun & et al, 6101شوند ) تولید تری کوتاه زمان در باال رود موفقیت برای الزم

تعهد یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است. در این 

بین تمایل، به معنی عالقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این معنی است که فرد به خاطر 

 (. 4089داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است )باقری و توالیی؛ سرمایه گذاری هایی که در سازمان انجام 

تعهد بدون شک برای همه سازمان ها بسیار مهم است، زیرا کارمندان منابع اصلی برای موفقیت و عملکرد مداوم هستند. افراد 

توانند از توانایی هایشان استفاده و با نیازها، مهارت ها و انتظاراتی وارد سازمان می شوند و مایلند در محیطی کار کنند که ب

نیازهایشان را ارضاء کنند. چنانچه سازمان ها این فرصت ها را برای کارکنانشان ایجاد کنند، سطح تعهد سازمانی افزایش می 

ه د ب(.تعهد می تواند به عنوان یک ارتباط بین کارمندان و سازمان باشد، تعه4091؛ قنبری و همکاران، Hanaysha, 2342یابد)

عنوان مقداری از وابستگی هویت فرد به سازمان و تمایل به مشارکت در امور نیر تعریف کرده اند، تعهد، مستلزم ایجاد رابطه 

 تعهد همچون انسانی عوامل بین (. در برخی از  موارد ارتباط4091یاسینی و همکاران،  ؛Hofmann,2343ای فعال می باشد )

شده است، تعهد نشان دهنده تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک سازمان است.   پرداخته مدیریت دانش با سازمانی

 . (4091افشانی و همکاران، )

 ذی کلیه منافع که است گونه ای سازمان به ارزش های و فعالیت ها میان اتحاد و پیوستگی شرکت ها، اجتماعی مسئولیت

 به گردد. منعکس سازمان عملکرد و سیاست ها در جامعه، و عموم سرمایه گذاران کنان،کار مشتریان، سهامداران، شامل نفعان

 جهت در و باشد داشته مسئولیت احساس جامعه به نسبت و بداند اجتماع از جزیی را همواره خود باید سازمان دیگر عبارت

(. مسئولیت اجتماعی 4090)حاجیها و سرافراز، کند  تالش شرکت، مستقیم منافع از مستقل گونه ای به عمومی بهبود رفاه

(CSR) ( مفهومی است که موج جدیدی را در اقتصاد جهانی به وجود آورده استCheung, 6102 مسئولیت اجتماعی در.)

کار است. در محیطی که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش می رود، این مفهوم  وحال تبدیل شدن به یک مفهوم مهم کسب 

مسئولیت اجتماعی صورت گرفته است. اما  کشورهای جهان به چشم می آید، در گذشته تالش های اندکی در حوزه در اکثر

ها و مؤسسات مختلف قرار دارند تا در این حوزه ها عالوه بر فشارهای ملی، تحت فشارهای جهانی توسط بازارامروزه سازمان

های مختلف خواسته شده است تا به ها و بخشنی شدن، از مدیران در زمینهفعالیت نمایند. همراه با این فشارها و گسترش جها

 (.4092سمت مسئولیت اجتماعی شرکت گام بردارند )علوی و همکاران، 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طور کلی و برای سهامداران حامل ارزش 

ة مربوط به روش یا رویه کسب و کار دربرگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوع هایی های پایدار باشد. حوز

 (. Antoni & Sacconi, 6100است که امروز رهبران شرکت ها با آن رو به رو هستند.  )

ود دارد این مسأله وجبا توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت موضوع در مشتریان بیمه سامان شهر تهران برای رشد و پیشرفت، 

که تا چه اندازه مسئولیت اجتماعی و مشارکت و وفاداری مشتریان در جذب بهتر وفعالیت موثر است. در تحقیقی با عنوان پیش 

بینی وفاداری رفتاری از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی با نفش واسطه ای مشارکت و تعهد انجام شده است، نتایج نشان می 

واسطه درگیر شدن در رابطه بین درک مسئولیت اجتماعی و وفاداری رفتاری وجود دارد، تاثیر غیرمستقیم  بر دهد تاثیر مثبت 



(.سوال اصلی تحقیق: تاثیرمسئولیت اجتماعی بر Inoue & et al, 2343روی درک مسئولیت اجتماعی با تعهد وجود دارد )

 بیمه سامان شهر تهران چگونه است؟ وفاداری مشتریان با نقش میانجی مشارکت و تعهد در مشتریان

 

 

در تحقیقی با عنوان پیش بینی وفاداری رفتاری از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت ها با نقش واسطه  (2343)4اینو و همکاران

مشتری از استرالیا انجام گرفته است.یافته های این مطالعه  201ای مشارکت و تعهد انجام شده است، این مطالعه به بررسی 

ی تاثیر غیر مستقیم دارد،مشارکت ورابطه درک شده تاثیر نشان می دهد که مشاکرت در مسولیت اجتماعی در وفاداری رفتار

 مستقیم دارد، تاثیر مشارکت در وفاداری رفتاری با تعهد تاثیر غیر مستقیم دارد.

 در تحقیقی با عنوان کیفیت خدمات ،مشارکت مشتری و ساختار بازاریابی بر روی وفاداری مشتریان(2343)2هپساری و همکاران

مشارکت مشتری بر وفاداری مسافران   مسافر هواپیمایی اندونزی انجام گرفته است، 213حقیق بر روی انجام شده است،این ت

به دنبال رضایت مشتری تاثیر گذار است،رضایت مشتری بیشتر ین تاثیر را بر روی مشارکت مشتری و کیفیت خدمات دارد، 

 مشتری تاثیر گذار هستند. ارزش درک شده و رضایت مشتری به طور غیر مستقیم از طریق وفاداری

 مدل مفهومی تحقیق

 

) Inoue & et al, 2343(شکل 0-مدل مفهومی تحقیق 

فرضیه ویژه برای مطالعه ی پژوهش حاضر طراحی  ششبر اساس مطالب عنوان شده در مقدمه و اهمیت موضوع تحقیق، این 

 می شوند که به قرار زیر هستند:

 مشتریان بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار است.. مسئولیت اجتماعی بر مشارکت در 4

 . مشارکت بر تعهد مشتریان بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار است.2

 . تعهد بر وفاداری رفتاری مشتریان بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار است.0

 . مشارکت بر وفاداری رفتاری بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار است.1

 جتماعی بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی مشارکت در مشتریان بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار است.. مسئولیت ا1

 . مشارکت بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی تعهد در مشتریان بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار است.2

                                                           
1 Inoue et al 
2 Hapsari et al 



 روش تحقیق 

 نیست. در اا یهمبستگ -یفیاست و به لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، توص یپژوهش حاضر کاربرد ق،یاز لحاظ هدف تحق

استفاده شده است که شامل  یاز روش کتابخانه ا قیتحق نهیشیموضوع و پ اتیاطالعات در مورد ادب یپژوهش جهت گردآور

استفاده از  نیرسی مرتبط و همچنو فا نیموجود و مرتبط با موضوع، مطالعه مقاالت و کتب الت قاتینامه ها و تحق انیبررسی پا

پرسشنامه  رو نی. از ادیاستفاده گرد یدانیپژوهش و آزمون آنها از روش م اتیفرض یتجرب یمی باشد. به منظور بررس نترنتیا

شرکت بیمه سامان در تحقیق حاضر جامعه ی آماری  مشتریان  داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یگردآور یو برا یطراح یا

 093پرسشنامه  مشخص شده است تعداد021. در تحقیق حاضر جامعه ی آماری  که جامعه نامعلوم تهران می باشدشهر 

پرسشنامه معتبر در یک مقطع زمانی دو ماه بین مشتریان به صورت افراد دردسترس پخش شد، از تعداد پرسشنامه های پخش 

 پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوری گردید083شده 

 کرونباخ ی: آلفا4 جدول

 روش سنجش سواالت متغیر ردیف

 خیلی کم تا خیلی زیاد 0 مسئولیت اجتماعی 4

 خیلی کم تا خیلی زیاد 9 مشارکت 2

 خیلی کم تا خیلی زیاد 0 تعهد 0

 خیلی کم تا خیلی زیاد 0 وفاداری 1

  يافته ها
در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. در        

ست. نرم افزارهای               شده ا ستفاده  سیر ا شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل م ساختاری  ستنباطی نیز از مدل معادالت  سطح ا

 می باشد. PLS2و  SPSS22م افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نر

 آزمون نرماليته

 قیتحق یر هایمتغ یبرا اسمیرنف -كولموگروف آزمون :6 جدول

 وضعیت SIG تعداد متغیر

 غیرنرمال 333/3 083 مسئولیت اجتماعی 

 غیرنرمال 333/3 083 مشارکت

 غیرنرمال 333/3 083 تعهد

 غیرنرمال 333/3 083 وفاداری رفتاری

های  متغیر رنفیاسم -کولموگروفشود که مقدار سطح معنی داری به دست آمده برای آزمون مشاهده می 2جدول با توجه به 

 باشد در نتیجه متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد. می 31/3تحقیق ،  کمتر از 

طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه محاسبه می         پایایی شاخص نیز با سنجش بارهای عاملی از  

شود و موید این مطلب است که پایایی در مورد آن مدل اندازه گیری قابل   3/3شود که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار 

س       شان می دهد که همه  شته   3/3واالت بار عاملی باالی قبول است، در تحقیق حاضر نتایج مربوط به پایایی شاخص ها ن را دا

 اند.

 

 

 



 : ضرایب پایایی پرسشنامه0جدول 

 آلفای کرونباخ متغیر

𝜶 > 𝟎. 𝟕 

 پایایی ترکیبی

𝐂𝐑 > 𝟎. 𝟕 

 پایایی اشتراکی

COMMUNALITY>3،1 

 811282/3 912328/3 941333/3 مسئولیت اجتماعی

 111433/3 948321/3 899091/3 مشارکت

 332232/3 943112/3 812043/3 مرکزیت

 302210/3 894141/3 843019/3 لذت

 331091/3 833314/3 394438/3 نشانه

 328241/3 889001/3 840228/3 تعهد

 313234/3 898822/3 804192/3 وفاداری رفتاری

 روايی همگرا
 AVEهای مدل بر اساس : روایی همگرای سازه1 جدول

 AVE متغیر

811283/3 مسئولیت اجتماعی  

111399/3 مشارکت  

332232/3 مرکزیت  

302211/3 لذت  

331092/3 نشانه  

328241/3 تعهد  

313234/3 وفاداری رفتاری  

بدست آمده  3.1های مدل مقدار مالک حداقل برابر برای تمامی سازه AVEهمانطور که در جدول قابل مشاهده است، مقدار 

 شود.گیری تأیید میهای اندازهاست، در نتیجه روایی همگرای مدل و برازش مدل

 روايی واگرا

دومین روایی مورد بررسی برای تایید و اعتبار مدل اندازه گیری روایی واگرا بوده که معیار تکمیل کننده است. در مدل سازی 

. در می شودمسیری پی ال اس از دو معیار شامل معیار فورنل الرکر و آزمون بارهای عرضی برای بررسی روایی واگر استفاده 

پژوهش حاضر از آزمون فورنل الرکر که روایی را در سطح معرف بررسی می کند استفاده می گردد. به عبارت دیگر بررسی 

می کند که معرف هر سازه همبستگی باالتری به خود سازه نسبت به سایر سازه ها داشته باشد. نتایج مربوط به بارهای عاملی 

( ارائه شده است، همانطور که مشاهده 1، نتایج مربوط به بارهای عاملی فورنل الرکر در جدول )فورنل و الرکر ارائه شده است

می شود بار هر معرف انعکاسی برای هر سازه بیشتر از بار آن معرف برای سایر سازه ها است )بارهای عاملی روی قطر اصلی 

 بیش از سایر است( بنابراین واگرایی مدل تایید می گردد.

 

 

 

 

 



 : نتایج بررسی روایی واگرای مدل بر اساس ماتریس فورنل و الرکر1دولج

 متغیرهای اصلی                0 6 3 2 5 2 7

 مسئولیت اجتماعی 921300/3      

 تعهد 120921/3 810011/3     

 مرکزیت 320110/3 191188/3 838312/3    

 مشارکت 338311/3 282882/3 832122/3 311319/3   

 لذت 111390/3 13100/3 229232/3 288231/3 81191/3  

 نشانه 122138/3 233038/3 130821/3 212848/3 213222/3 809838/3 

 وفاداری رفتاری 113319/3 218108/3 121892/3 230802/3 142914/3 129822/3 72227/1

 بررسی مدل درونی تحقیق

پس از آزمون مدل بیرونی و به عبارتی تایید روایی و پایایی )مدل اندازه گیری تحقیق( مدل درونی یا همان ساختاری تحقیق 

، ضریب tارزیابی می گردد. با استفاده از مدل درونی می توان به بررسی  فرضیه های پژوهش پرداخت. از معیارهای آماری 

و  PLSتعیین و ضریب مسیر برای ارزیابی مدل استفاده می شود. مدل مفهومی آزمون شده در حالت استاندارد یا الگوریتم 

 ( ارائه شده است.2( و ضرایب معناداری در شکل )4ضریب مسیرها در شکل )

 

 : مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر4شکل 

 

 بیضرا یدر حالت معنادار یمدل ساختار :2شکل 



 

و کیفیت ساختاری مدل که میزان تاثیرگذاری متغیرهای برون زا را بر روی متغیرهای درون زا می  2R( میزان اثر2در جدول )

میزان قوی را نشان می دهد که متغیرهای  2Rگذارد، که با توجه به میزان ساختاری مدل این میزان و تاثیرگذاری می تواند در 

توانسته در حد قوی متغیر وابسته را پیش بینی نماید و در کیفیت مدل ساختاری در نیز متغیرهای مستقل در حد متوسط مستقل 

 متغیر وابسته می باشد.

 : میزان اثرگذاری متغیرهای برون زا بر درون زا2جدول 

 2R Q2 متغیر

   مسئولیت اجتماعی

134014/3 مشارکت  222114/3  

324291/3 مرکزیت  230489/3  

388939/3 لذت  183019/3  

343010/3 نشانه  142893/3  

122023/3 تعهد  002928/3  

138481/3 وفاداری رفتاری  012449/3  

 نتايج فرضیات

 نتایج T-value مسیرمستقیم فرضیات ردیف

مسئولیت اجتماعی بر مشارکت در مشتریان بیمه سامان شهر تهران  4

 تاثیر گذار است.

 عدم رد 342/21 338/3

 عدم رد 294/20 280/3 مشارکت بر تعهد مشتریان بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار است. 2

تعهد بر وفاداری رفتاری مشتریان بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار  0

 است.

 عدم رد 932/8 124/3

یر بیمه سامان شهر تهران تاثمشتریان مشارکت بر وفاداری رفتاری  1

 گذار است.

 عدم رد 282/1 289/3

مسئولیت اجتماعی بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی مشارکت  1

 در مشتریان بیمه سامان شهر تهران تاثیر گذار است.

 عدم رد 901/401 2312/3

مشارکت بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی تعهد در مشتریان بیمه  2

 سامان شهر تهران تاثیر گذار است.

 عدم رد 893/243 0418/3

  گیریبحث و نتیجه
 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی مشارکت و تعهد مشتریان بیمه سامان شهر تهراندر این پژوهش به 

 پرداخته شده است و اطالعات و نتایجی را در اختیار ما قرار داده است که براساس فرضیه ها به شرح آن می پردازیم:

اری وجود تاثیر مستقیم و معناد مسئولیت اجتماعی بر مشارکت در مشتریان بیمه سامان شهر تهرانفرضیه اول بیان می دارد که 

این ضریب مقدار تبیین واریانس است، و نرخ 338/3دارد که در بررسی معادالت ساختاری ضریب رگرسیون 

( باشد ،این ضرایب نشان دهنده -92/4، 92/4میزان معناداری و قابل قبول بودن نرخ بحرانی بایدخارج از بازه )342/21بحرانی

اران می باشد. در پژوهشی مشابه اینیو و همک مسئولیت اجتماعی بر مشارکت در مشتریان بیمه سامان شهر تهرانتاثیر مثبت 

 رهای تحقیق تایید شده است.نیز وجود تاثیر مثبت و معنادار بین متغی (2343)



سی تاثیر مستقیم و معناداری وجود دارد که در بررمشارکت بر تعهد مشتریان بیمه سامان شهر تهران فرضیه دوم بیان می دارد که 

میزان معناداری و  294/20این ضریب مقدار تبیین واریانس است، و نرخ بحرانی 280/3معادالت ساختاری ضریب رگرسیون

مسئولیت اجتماعی بر ( باشد ،این ضرایب نشان دهنده تاثیر مثبت -92/4، 92/4قابل قبول بودن نرخ بحرانی بایدخارج از بازه )

نیز وجود تاثیر مثبت  (2343)می باشد. در پژوهشی مشابه اینیو و همکاران مشارکت بر تعهد مشتریان بیمه سامان شهر تهران 

 متغیرهای تحقیق تایید شده است. و معنادار بین

رد که تاثیر مستقیم و معناداری وجود داتعهد بر وفاداری رفتاری مشتریان بیمه سامان شهر تهران فرضیه سوم بیان می دارد که 

میزان  932/8این ضریب مقدار تبیین واریانس است، و نرخ بحرانی 124/3در بررسی معادالت ساختاری ضریب رگرسیون

تعهد بر ( باشد ،این ضرایب نشان دهنده تاثیر مثبت -92/4، 92/4و قابل قبول بودن نرخ بحرانی بایدخارج از بازه )معناداری 

نیز وجود تاثیر منفی بین  (2343)می باشد. در پژوهشی مشابه اینیو و همکاران وفاداری رفتاری مشتریان بیمه سامان شهر تهران 

 متغیرهای تحقیق نشان داده شده است.

ود دارد تاثیر مستقیم و معناداری وجبیمه سامان شهر تهران مشتریان مشارکت بر وفاداری رفتاری رضیه چهارم بیان می دارد که ف

میزان 282/1این ضریب مقدار تبیین واریانس است، و نرخ بحرانی289/3که در بررسی معادالت ساختاری ضریب رگرسیون 

مشارکت ( باشد ،این ضرایب نشان دهنده تاثیر مثبت -92/4، 92/4معناداری و قابل قبول بودن نرخ بحرانی بایدخارج از بازه )

نیز وجود تاثیر مثبت و معنادار  (2343)می باشد. در پژوهشی مشابه اینیو و همکاران بر وفاداری رفتاری بیمه سامان شهر تهران 

 ایید شده است.بین متغیرهای تحقیق ت

مسئولیت اجتماعی بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی مشارکت در مشتریان بیمه سامان شهر فرضیه پنجم بیان می دارد که 

این ضریب مقدار تبیین  2312/3تاثیر مستقیم و معناداری وجود دارد که در بررسی معادالت ساختاری ضریب رگرسیونتهران 

( باشد -92/4، 92/4میزان معناداری و قابل قبول بودن نرخ بحرانی بایدخارج از بازه )901/401واریانس است، و نرخ بحرانی 

مسئولیت اجتماعی بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی مشارکت در مشتریان بیمه سامان شهر ،این ضرایب نشان دهنده تاثیر 

د تاثیر مثبت و معنادار  به طور غیر مستقیم بین متغیرهای نیز وجو (2343)می باشد. در پژوهشی مشابه اینیو و همکاران تهران 

 تحقیق تایید شده است.

اثیر مستقیم تمشارکت بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی تعهد در مشتریان بیمه سامان شهر تهران فرضیه ششم بیان می دارد که 

این ضریب مقدار تبیین واریانس است، و 0418/3و معناداری وجود دارد که در بررسی معادالت ساختاری ضریب رگرسیون

( باشد ،این ضرایب نشان -92/4، 92/4میزان معناداری و قابل قبول بودن نرخ بحرانی بایدخارج از بازه ) 893/243نرخ بحرانی

وهشی مشابه ژمی باشد. در پمشارکت بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی تعهد در مشتریان بیمه سامان شهر تهران دهنده تاثیر 

 نیز وجود تاثیر مثبت و معنادار  به طور غیر مستقیم بین متغیرهای تحقیق تایید شده است. (2343)اینیو و همکاران 

 پیشنهادات بر اساس نتايج تحقیق 

وجود  اریتاثیر مستقیم و معناد مسئولیت اجتماعی بر مشارکت در مشتریان بیمه سامان شهر تهرانفرضیه اول بیان می دارد که 

 دارد

پیشنهاد فرضیه اول با توجه مسئولیت پذیری کارکنان  میزان مشارکت و ارائه پیشنهادات مشتریان برای ارائه بیشتر مسئولیت 

 پذیری و داشتن تعهد و اعتماد جز الزمه شرکت می باشد.

د  نوع ارائه خدمات برای ایجاپیشنهاد فرضیه دوم با توجه به وجود رقبای داخلی این شرکت باید طراحی مناسبی براساس 

 .وفاداری ،تعهد و مشارکت بیشتر به این شرکت ارائه دهد



پیشنهاد فرضیه سوم میزان ارائه مسئولیت پذیری با توجه به تعهد کارکنان میتواند برمیزان وفاداری مشتریان تاثیر بیشتری داشته 

 باشد و عملکرد سازمان و خدمات بیمه ای بهتر ارائه شود.

تصویر مناسبی برای ایجاد رضایت و یک تجربه خوب از افرادی که از خدمات  این شرکت استفاده  فرضیه چهارم هاد پیشن

 کردند به وجود آورد و باعث ایجاد وفاداری رفتاری به شرکت شدند ارائه نمایند.

رکت می تواند میزان مشا یابد هر چقدر میزان مسئولیت اجتماعی و وفاداری رفتاری کارکنان افزایشپیشنهاد فرضیه پنجم 

 مشتریان در ارائه خدمات بهتر و کیفیت خدمات بهبود یابد.

افرادی که احساس خوبی از استفاده مشارکت و تعهد کارکنان بدست آوردند را به شرکت نقطه نظرات   پیشنهاد فرضیه ششم

 به شرکت شود. منتقل نمود تا بتوانند باعث به وجود آمدن مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان

 قیتحق یها تيحدوم

تحقیق مورد نظر در شعب بیمه سامان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و فقط در تعداد محدودی شعب بوده است بهتر 

 است با شعب شهرهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

شعب کم بوده می توان این تحقیق را در مشتریان در شعب شهرهای دیگر مورد  نتعدادمشتریان با توجه به محدود بود

 برررسی قرار داد تا بتوان تحلیل بهتری در حالت مقایسه ای صورت گیرد.

 عدم نبود پذیریش ایده های جدید از کارکنان شرکت برای پیشبرد هر چه بهتر فعالیت های شرکت بیمه سامان شهر تهران.

 تماد پذیری با توجه به عوامل رضایت در بیمه سامان شهر تهران.کمبود میزان اع

 عدم وجود نوآوری ها جدید و بروز کردن اطالعات نسبت به دیگر شرکت ها مشابه.

 منابع

(بررسی رابطه شغلی و تعهد سازمانی 4091افشانی،سیدعلیرضا؛توکلی زاده راوری،محمد؛سهیلی،فرامرز؛جنتی فر،اکرم) 4

کتابخانه های عمومی استان یزد،مجله مطالعات کتابداری و علم اطالعات،دانشگاه شهید چمران در بین کتابداران 

 .424.411، ص48اهواز، شماره

 .3رهس؛شمایبر عملکرد سازمان؛دوماهنامه توسعه پل یتعهد سازمان ریتأث ی( بررس4089؛روح اهلل ) یی،مسلم ؛توال یباقر 2

(. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری )مطالعه مورد بانک 4093حسن )برادران، مهدی؛ عباسی، عباس؛ صفرنیا،  0

پژوهشی دانشگاه شاهد )دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت(، سال هجدهم، شماره  -تجارت شیراز(، دوماهنامه علمی

 .123 -182، ص 13 -2

داری مشتریان مطالعه موردی :بانک ( بررسی وفا4088تاج زاده نمین، ابولفضل؛اله یاری، سمیرا؛تاج زاده نمین،آیدین) 1

 .43-4، ص49،شماره3تجارت شه.ر تهران، پژوهشگر مدیریت،دوره 

( پایان نامه بررسی اثر مشارکت مشتری در تولید بر وفاداری مشتریان، مطالعه موردی 4094حسینی،وحیده السادات) 1

 بانک سامان؛دانشکده مدیریت تهران.
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