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  چکیده

دکاالهاوخیانجاممعاملهباسازمانخاصوخریبرایجادتعهددرمشتریانوفاداردرچارچوبکسبوکاربهصورتایجادمشتریوایدرمشتریمفهوموفادار

هدف از تحقیق حاضر . یمتاثر باشداخالقیابیبازار تواند از متغیرکه می دماتبهطورمکرراست

از لحاظ روش  ،از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردي .باشدمیلیاستاناردبیانبانکملیمشتریرانبروفاداریمدیاخالقیابیربازاریمطالعهتأث

. دنباش یمهمبستگی  - توصیفی انجام تحقیق

رو.ربودنبهصورتنامحدوددرنظرگرفتهشدهاستیباشندکهتعدادآنهابهعلتمتغ یلمیاستاناردبیبانکملانیهمشترینپژوهشکلیایجامعهآمار

. بودایسهمیهیتصادفغیر یریگنمونهیشمورداستفادهبرا

حاضر در تحقیق .باشدینفرم 384 جامعهنامحدودینفرمولنمونهبرایزازفرمولکوکراناستفادهشدهاستکهطبقاینحجمنمونهنییتعیبرا

اي و اسنادي بدست آمد و در بخش نظري، اطالعات الزم با استفاده از روش کتابخانه. عملی انجام شده استدو بخش نظري و 

آزمونهاي روایی و پایایی . آوري اطالعات از روش میدانی و از پرسشنامه آماده استفاده گردیده استدر بخش عملی، براي جمع

با آزمونهاي معادالت  lisrelو و SPSSها با استفاده از نرم افزارهاي دادهتجزیه و تحلیل . اندها انجام گرفتهاین پرسشنامه

 يوفادار ی براخالق یابیبازارحاکی از آن است که تحقیق انجام گرفته است و نتایج چندگانه ساده و ساختاري، رگرسیون

  .داري داردتاثیر معنی انیمشتر

  .لیاستاناردبیبانکمل،انیمشتریوفاداری،اخالقیابیبازار :واژگان کلیدي

  

  

  

  

                                                            
، ١١ .B Nazaninpt(نویسنده اول  ، مقطع تحصیلی و رشتھ تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیلدرجھ علمي: نویسنده مسئول-*و  ١

  )راست چین
  )، راست چین١١ .B Nazaninpt(نویسنده دوم  ، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل)یا سمت كاري(و رشتھ تخصصي  درجھ علمي-٢
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  مقدمه

- ازدغدغهیکیانیمشتریزوفادارین لیاستان اردب ملیبانک یها،براهستندوهمانندهمهبانکیطرقابتیهاامروزهدرشرابانک

. نهباشدینزمیدرا لیاستان اردب ملیبانک یتواندراهگشایمی اخالقیابینلحاظتوجهبهمسائلمهمبازاریبد. دیآیمهمبهشمارمیها

. ردیگیانموردسنجشقرارمیمشتریوفاداریرآنبررویقتأثینتحقیاستکهدرایاخالقیابی،بازاریابیمهمبازارازابعادیکی

، توجه به هدفیبازارهایهاازهاوخواستهیفنینوتعرییتامداردبهتعیبستگیلبهاهدافسازمانیناستکهنی،اعتقادبرایابیدرمفهومبازار

، امروزه جذب و حفظ مشتریان در صنعت بانکی تروموثرترازرقبامطلوبیانبهنحویتمشترینرضایوتامرویکردهاي اخالقی و ارزشها

المللی و تر شدن بازارها، توسعۀ اطالعات و ارتباطات در سطح بینهاي خصوصی و تکه تکهکشور با توجه به فعال شدن بانک

قابت از موقعیت مناسبی هایی در عرصۀ رتر شده است و تنها سازمانآگاه تر و خبره تر شدن مشتریان به مراتب مشکل

 قیتعهد عم کیرا  يوفادار وریاول. هاي خود را جذب و حفظ مشتریان قرار دهندبرخوردار خواهند بود که محور اصلی فعالیت

مند بر اساس نظر رابطه یابیکند، بازاریف میمحصوالت و خدمات تعر دیخر يبرا گریافراد د قیتشو ایمجدد و  دیخر يبرا

  ).2014 ،1وریال(اعتماد، تعهد، ارتباطات، کنترل تعارض . باشدمی ریابعاد ز يدارا وریاول

 جهییابدودر نتشود و رضایت مشتري افزایش میتر میهر چه رابطه مشتري با شرکت نزدیکتر شود اعتماد متقابل بیش

با برقرار کردن روابط با مشتري، باید وفاداري او را نسبت به  ارسپس در دنیاي کسب و ک. شودیم يمشتر دیسبب تکرار خر

  ). 2013، 2بابربارا(شرکت تقویت کرد

در حالی که بازاریابی با هدف کمک به اقتصاد به سازمانها و تامین خواسته هاي مشتریان شکل گرفته است، غفلت اکثر 

هاي بازاریابی در راه افزایش تخلفات عمده و انحراف از آرمان سازمانها از ابعاد اجتماعی و اخالقی بازاریابی، موجب انجام

اندیشند که رعایت اصول اخالقی در بازاریابی از میزان دسترسی آنها ها این گونه میبرخی از سازمان. سودآوري گردیده است

که عامل ایجاد دیدگاه منفی نسبت از این رو، عملکرد آنها در گذشته همواره داراي تخلفاتی بوده . کاهدبه اهداف اقتصادي می

- تواند به سود سازمانها باشد که یکی از آنها وفاداري مشتریان میاما کاربرد اخالقیات در بازاریابی می. به بازاریابی شده است

  ).1395ابراهیمی، (تعاریف گوناگونی براي بازاریابی بیان شده است). همان منبع(تواند باشد

  :سه متغیر مهم را براي قضاوت در مورد ماهیت اخالقی عنوان می کنند) 2014( 3رانچهد و گازنت

  .استقالل فردي، عبارت است از توانایی مصرف کننده براي تشخیص قدرت اثر گذاري تبلیغات -1

  .حاکمیت مصرف کننده، به میزان دانش مشتري در مورد محصوالت و خدمات می شود -2

- هاي مضري براي مصرف کننده و جامعه نداشته باشدشود، ویژگیمحصولی که تبلیغ میزیانبار نبودن محصول، یعنی  -3

  ).2014رانچهد و گازنت، (

اي منظم و قابل اتکا به گونه ،وفاداري مشتریانبر بازاریابی اخالقی شود نقش بنابر آنچه بیان شد، در این پژوهش تالش می

در سازمان مورد پژوهش . تاثیر داشته باشند انیمشتر يبر وفادارتواند میزانمی تا چه یاخالق یابیبازارتشریح و بررسی شود که 

 نیاز مسائل ا یلیخ ییتواند راهگشایمسئله م نیباشد و پرداختن به ایبرخوردار م ياژهیو تیاز اهم انیمشتر يوفادار زانیم

به عنوان یکی از اثرگذارترین سازمان ها، تالش دارد با بهره برداري مؤثر از منابع  ل،یاردببانک ملی استان . سازمان گردد

و سازمانی خود در جهت تعالی بیشتر گام بردارد و با تبدیل شدن به سازمانی دانش محور، از دانش موجود در ساختار،  یانسان

شود  یکه مطرح م ورد نظر خود بهره ببرد حال سوالیی منابع انسانی خود، براي دست یابی به چشم انداز مفرایندها و ذخیره

  دارد؟ يریچه تاث لیاستان اردب یبانک مل انیمشتر يبر وفادار یاخالق یابیاست کهبازار نیا

                                                            
1-Oliver
2- Bobbera 
3-Ranchhad& Gauzente
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  وش تحقیق ر

  .همبستگیازنوعپیمایشیمی باشد -اینپژوهشبهلحاظهدفکاربردیوبهلحاظروشانجامپژوهش،توصیفی :روش پژوهش)الف

 :جامعه آماري) ب

باشندکهتعدادآنهابهعلتمتغیربودنبهصورتنامحدوددرنظرگرفتهشدهاستولیاز جامعهآماریاینپژوهشکلیهمشتریانبانکملیاستاناردبیلمی

  .نظرتحصیالت،تجربهوشغلهمگنبودند

. روشمورداستفادهبراینمونهگیریروشغیرتصادفیسهمیهایبود: حجم نمونه و روش نمونه گیري)  ج

  .نفرمیباشد 384 کوکراناستفادهشدهاستکهطبقاینفرمولنمونهبرایجامعهنامحدودبرایتعیینحجمنمونهنیزازفرمول

به محل  محققو با مراجعه  یدانیبه صورت م ق،یتحق ازیاطالعات مورد ن يجمع آور:روشگردآوریاطالعاتوابزارسنجش) د

  . انجام گرفت) بانک ملی استان اردبیل(کار افراد مورد مطالعه 

به منظور ) نترنتیا( یاطالعات يها گاهیو جستجو در پا یو خارج یداخل اتیاز جمله مطالعه کتب و نشر يا کتابخانه مطالعات

  .گرید نیو استفاده از تجارب محقق ينظر یبه مبان یابیدست

  . گردد یاستفاده م استاندارد به شرح زیر پرسشنامه چهارمنظور گرد آوري داده هاي مورد نیاز، از  به

ي مشتریان از پرسشنامه ایی که داراي سه مولفه وفاداري وفاداربراي عملیاتی کردن متغیر  :ي مشتریانوفادار پرسشنامه

  ).1396، نیکر یو غالم انیرنجبر(استفاده شده است 19تا  15ت سواالرفتاري، وفاداري نگرشی، وفاداري سرمایه گذاري از 

با سه  10تا  1ت سواال ایی که دارايی از پرسشنامهاخالق یابیبازاربراي عملیاتی کردن متغیر  :بازاریابی اخالقی پرسشنامه

علیزاده و رجب زاده، (، استفاده شده است یتحلیلی اخالقابیبازار یهنجاري اخالق وابیبازار، یتوصیفی اخالقابیبازارمولفه 

1394.(  

 .نظررااندازهبگیردمقصودازروائیآناستکهوسیلهاندازهگیري،بتواندخصیصهوویژگیمورد :رواییوپایایی) ز

برایتعییناعتبارمحتوائی،پرسشنامهبهتعدادیازصاحبنظرانواساتیدمدیریتوعلومرفتاریدادهشدهوازآنهادرموردسواالتوارزیابیفرضیههانظ

رخواهیگردیدوروائیپرسشنامهموردتاییدقرار گرفت و پایایی پرسشنامه  با 

  .بدست آمد 83/0یرهایمستقل،محاسبهشد، و آلفایهمهآنهاباالتراز ضریبآلفایکرونباخدراینپژوهشبرایمتغیروابستهوبرایهریکازمتغ

  .استفادهشده استSPSSدراینپژوهشبرایاستخراجاطالعاتوتجزیهوتحلیآلنهاازبرنامه :روش تجزیهوتحلیلدادهها) ر

  

  

  یافته هاي تحقیق 

  

  يبر وفادار یاخالق یابیبازارخالصه مدل رگرسیون)  1(جدول 

  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

68/046/046/0

است و  46/0است و ضریب تعیین نیز برابر  68/0برابر یبر وفادار یاخالق یابیبازارضریب همبستگی بین ) 1(طبق نتایج جدول  

  . را تعیین می کند و بقیه مربوط به متغیرهاي دیگر می باشدیوفادارضریب تعیین نشان می دهد که متغیر وابسته  46/0

  

  يبر وفادار یاخالق یابیبازارنیبنتایج تحلیل رگرسیون ) 2(جدول

.tSigضریب ضرایب غیر استانداردهالفهؤم
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Bانحراف معیار
استاندارد 

Beta  

606/1120/0413/13000/0مقدار ثابت

579/0033/068/0695/17000/0  یاخالق یابیبازار

به عنوان متغیر مالك، با تحلیل رگرسیون ساده به یوفاداربه عنوان متغیر پیش بین و یاخالق یابیبازاربراي تعیین تاثیر متغیر

دار مشاهده شده در این متغیر معنی pمشاهده می شود میزان ) 2(همانطور که در جدول شماره. روش ورود تحلیل شدند

  . را پیش بینی می کنندیوفادارمتغیر  )=68/0BETA(یاخالق یابیبازاردهد که متغیر نشان می است و نتایج

  

  يبروفاداریاخالقیابیبازارابعاد  خالصه مدل رگرسیون) 3(جدول 

  ضریب تعیین تعدیل شده  ضریب تعیین  ضریب همبستگی

69/048/048/0

 48/0است و ضریب تعیـین نیـز برابـر     69/0برابر یبر وفادار یاخالق یابیبازارابعادضریب همبستگی بین ) 3(طبق نتایج جدول  

  . را تعیین می کند و بقیه مربوط به متغیرهاي دیگرمی باشدیوفاداردهد که متغیر با ضریب تعیین نشان می 48/0. است

  يبروفاداریاخالقیابیبازارابعاد نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه تاثیر ) 4(جدول

هالفهؤم

ضریب ضرایب غیر استاندارد

استاندارد 

Beta  

tSig.
Bانحراف معیار

059/1156/0805/6000/0مقدار ثابت

095/0020/019/0488/4000/0یتوصیفی اخالقابیبازار

398/0044/045/0005/9000/0  یهنجاري اخالقابیبازار

206/0049/020/0168/4000/0  یتحلیلی اخالقابیبازار

به ) یتحلیلی اخالقابیبازارو   یهنجاري اخالقابیبازار ،یتوصیفی اخالقابیبازار(یاخالق یابیبازارابعاد براي تعیین تاثیر هر یک از 

همانطور که . رگرسیون چند گانه به روش ورود تحلیل شدندبه عنوان متغیر مالك، با تحلیلیوفادارعنوان متغیر پیش بین و 

که متغیر  دهددار است نتایج نشان میمشاهده شده در همه ابعاد معنی pشود میزان مشاهده می) 4(در جدول شماره

، ) =45/0BETA( یهنجاري اخالق با بیشترین میزانابیبازار، ) =19/0BETA( یتوصیفی اخالق با کمترین میزانابیبازار

  .کنندرا پیش بینی مییوفادارمتغیر )  =20/0BETA( یتحلیلی اخالقابیبازار

  

گیرينتیجه

شود در شایسته ساالري، که به مفهوم به کارگماري مناسبترین افراد در متناسبترین جایگاهها در سازمان بیان می

دستیابی به چنین امر مهمی . سازمانهاي رشد یافته و یا در حال رشد بسیار با اهمیت و در میان مدیران این اهمیت بیشتر است

در این میان بخش سیاستگذار . ها و توجه عمیق به تغییرات داخلی و محیطی نیاز دارددي در سازمانریزي راهبربه برنامه

براي تحقق شایسته ساالري، آن را طی فرآیندهاي فرعی شایسته خواهی در سطح جامعه و . جامعه یعنی دولت الزم است

ایسته داري توسط مدیران و متولیان بخش نیروي ها و در عمل شایسته شناسی، شایسته پروري، شایسته گماري و شسازمان

ها در در سطح نزدیک به سه دهه است که بر اهمیت و ارزش نیروي انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه. انسانی اجرا کند

. مشتري،رمزموفقیتهرسازمانوهرگونهفعالیتتجاریاقتصادیمیباشد).1393خورشیدي و اکرامی، (شود سازمانها تأکید می

اعتباریکسازمانموفق،برپایهروابطبلندمدتآن 
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سازمانیکهیکی از . تکلیدیترینعاملکسبرضایتووفاداریمشتریان،ارایهخدماتمناسباس.سازمانبامشتریانبناگردیدهاست

تواندباتکیهبرسایراصول اهدافعملیخودراارایهخدماتمناسببرپایهانتظاراتونیازهایمشتریطرحریزینمودهباشد،می

ها براي به دست آوردن سهم بیشتري از بازار ثابت امروزه هر مشتري ارزش ویژه خود را دارد و شرکت. باشدتجارت،سازمانموفقی

اي قرار دارد که بازاریابان تنها در اندیشه یافتن بازاریابی در سیر تکامل خود در مرحله. یا رو به کاهش باید مبارزه کنند

ی مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتري تا حد بلوغ در نردبان مشتریان جدید نیستند؛ امروزه هدف از بازاریاب

چالشی ترین حوزه مورد بحث در اخالق حرفه اي، اخالق بازاریابی است، ).  1394صفاییان، ( وفاداري به سازمان ها است

اما ازطرف دیگر بازاریابی . جتماعی استعدالتی، و بی توجهی به رفاه ابازاریابی متهم به این است که مسلتزم دروغ، تقلب، بی

لذا حذف بازاریابی پاسخ مناسبی . براي کمک به اقتصاد تمام کشورهایی که به سطحی از توسعه یافتگی رسیده اند مفید است

آن پیدر  پژوهشاین . بلکه باید به دنبال تدوین و اجراي یک تئوري اخالقی براي بازاریابی باشیم. به مشکالت اخالق آن نیست

است که هم دید کلی از جریانات اصلی اخالق بازاریابی به خوانندگان دهد و هم به ارائه چارچوبی براي تدوین نظام اخالقی 

توانند با استفاده از نتایج این پژوهش راهکارهایی را براي می لیاستان اردب ملیبانک در کل مدیران . براي بازاریابی بپردازد

).1394همان، (اخالقی و در نتیجه وفادارساختن مشتریان و اعتمادآفرینی به کار ببرندایجاد بازاریابی 

-طبقنتایجیکهازتحلیلفرضییاتاینتحقیقبدستآمدبازاریابیاخالقیبروفاداریمشتریانتاثیرمعنی

. همسومیباشد) 2013( وسانچز) 2013(،بارترام)1395( ،ابراهیمی)1396( نتایجاینفرضیهبانتایجتحقیقاتاحمدینژاد؛داریدارد

:گرددباتوجهبهنتایجفرضیاتپیشنهادهایزیرارائهمی

  :مدیریتبانکملیاستاناردبیلتالشکندتامواردزیررادراولویتکارهایخودقراردهد

-بانکملیاستاناردبیلدربرنامه. 2. را مد نظر قرار دهدبانکملیاستاناردبیلپاسخگوییتلفنی،اینترنتیوپیگیریشکایاتمشتریان. 1

 بانکبانکملیاستاناردبیلباتمامکارکنانومشتریانمنصفانهوبهحقرفتار. 3.کودکانبیسرپرستوبیمارانخاصحضورداشتهباشدهایویژهحمایتاز

. کند 

  تشکر و قدردانی

  .از تمامی کسانی که به نوعی در فرایند کار از جمله تکمیل پرسشنامه کمک رسان محققین بوده اند تشکر و قدردانی می شود

  منابع و مراجع

  :فارسیمنابع 

، 2سال چهارم، شماره ،يدر رفتار مصرف کنندگان، فصلنامه اخالق در علوم و فناور یاخالق یابینقش بازار). 1395(،ابوالقاسمیمیابراه

  .33- 29صص

وابسته به موسسه  یانتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگان: تهران ،يارتباط با مشتر تیریمد). 1394(بهمن ،يدریشعبان و ح ،یاله

.یبازرگان يمطالعات و پژوهش ها

در بخش خدمات، کنفرانس  يبه نام تجار انیمشتر شیو نگر يرفتار يعوامل موثر بر وفادار یبررس). 1396(ی مصطف ،نژاد ياحمد

  .تهرانبرند،  یالملل نیب

.ناصرالدینغراب،نمایهپژوهش،سالپنجمترجمه.بررسیمفهوماعتماددرمیانجامعهشناسانکالسیک).2013(بابربارا،میزنال 

 تیریفصلنامه مد ،یبانک دولت کیدر انتخاب  انیمشتر يعوامل مؤثر بر وفادار یبررس). 1396.(بهمن ن،یکر یاحمد و غالم ان،یرنجبر

.177-142، صص 17سالمت، سال نهم، شماره 

جامعه  ، فصلنامه)استان مازندران: مطالعه موردي( هاي انتظامی بررسیرابطۀانواعاعتمادبااعتماداجتماعیبه نیرو ).1394(.ریمم ،شارع پور

.110-80، صص 15، سال چهارم، شماره شناسی کاربردي
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وري نیروي انسانی در شرکت گواه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  بررسی رابطه بین اعتماد سازمان و بهره). 1393(شفیعی، علی 

  .تهران

شعب بانک تجارت شهر : مطالعه موردي(بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداري به برند مشتریان ). 1394(صفائیان، میترا 

  . 100-63، صص 54شماره سوم، سال مجله مدیریت بازاریابی، ، )زنجان

، 14ششم، شماره نقش اخالقیات در بازاریابی نوین، مجله دانشگاه فردوسی مشهد، سال ). 1394.(علیزاده، علی و رجب زاده، محسن 

.52-23صص 

بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداري مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند ). 1394.(قاضی زاده، ودود 

)ERM) (55-89، صص 5شماره ، سال ششممجله مدیریت بازاریابی، ، )شرکت بیمه ملت: مورد مطالعه .  

-،تأثیرمدلکسبشایستگیمدیریتیمبتنیبرانتظاراتدرپرستاري،برتوانمندیکارکنانپرستاریواثربخشیسبک)1393( نیراد،غالمحسیمحمود

  .135 - 127 ،صص17 ،شمارهسال دومرجند،یبیدانشگاهعلومپزشکیرهبریمدیرانپرستاري،مجلهعلم

، ادراك مشتري از شرکت انجیگريیمتی باابعاد فرهنگ هافستد بر اعتماد مشتري در خرید اینترن ریتأث). 1393. (نژادشکوهی، فاطمه

  . 150-120، صص 2 ،شمارة 21 دورةی تفرهنگسازمانیریمد

بررسی ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداري مشتري به برند گوشی هاي تلفن ).1395( ترایم، انیداوروصفائ، ونوس

  .59ـ58 صص، 1سال چهارم، شماره نگاهدانش،مجله،همراه

 علیرضا؛ پورمیري،منصوره وصفاریانارکی،عفتیوسفی،

هایدانشگاهعلومپزشکیاصفهان، سال سوم، شماره   بررسیرابطهمیاناطمینانسازمانیکارکنانپرستاریبامیزانرضایتشغلیایشاندربیمارستان.)1394(

  .90-40، صص 14
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