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چکیده 
امروزه بانکها باید برای حفظ و نگهداری و ایجاد یک رابطه بلند مدت با مشتریان خود همت
بیشتری نمایند .زیرا شواهد نشان میدهند که مشتریان راضی نیز ممکن است کسبوکار را رها نموده
و به کسبوکار رقیب بپیوندند .علت این امر میتواند عدم توجه کسبوکارها به خواستههای
ارزشمحور و برگرفته شده از ویژگیهای شخصیتی آنها باشد .لذا ،پژوهش دارای دو هدف میباشد:
یکی ،بررسی رابطه شخصیتبرند و رابطه مشتری-برند و خلق تعهدعاطفی در مشتریان؛ دومی ،بررسی
نقش ،شدت و نوع متغیر تعدیلگری صفات اخالقی روی رابطه بین شخصیت ومتغیر رابطه مشتری-
برند .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانکملت در محدوده شهر گرگان میباشد .در
نمونهگیری ،موفق به جمعآوری  183پرسشنامه شده و دادههای آنها مبنای کار قرارگرفتند .به منظور
تحلیل دادههای پرسشنامه و آزمون فرضیهها ،از آزمونهای توصیفی ،آزمون تغییر ضریب تعیین () R2
با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و نیز معادالت ساختاری استفاده گردید .نتایج نشان میدهند که
عالوه بر وجود رابطه بین متغیرهای شخصیتبرند و رابطه مشتری-برند و تعهد عاطفی؛ صفاتاخالقی
نقش تعدیلگر داشته و از شدتمعناداری برخوردار میباشد؛ و نوع متغیر تعدیلگر ،شبه تعدیلگر است.
کلیدواژهها:تعهدعاطفی؛رابطهمشتری-برند؛شخصیتبرند؛صفاتاخالقی.
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.1مقدمه 
امروزه کسبوکارها برای تقویت توان رقابتی خود در بازار ،شرایط پیچیدهای را تجربه
میکنند .ادبیات پژوهش نشان میدهد راهبردهایی (برای مثال :آمیخته بازاریابی) که در
گذشته پایهی رقابت بودند ،دیگر نمیتوانند به عنوان یک راهبرد کلیدی به شمار روند .حتی
شواهد در بازار نشان میدهند مشتریانی که از محصول و برندها راضی هستند ،ممکن است
برای خرید به کسبوکار باز نگردند و به کسبوکارهای رقیب رو آورند (جونز و رِینولدس،7
 .)1225زیرا نظریهپردازان بازاریابی معتقدند که حلقه مفقوده ،بازاریابی رابطهای و دستیابی به
یک ارزش ویژه در رابطه کسبوکار و مشتریان میباشد (یون .)1272 ،1همچنین ،کاتلر و
همکاران )381 :7333( 1این موضوع را تایید نموده و معتقدند راهبردهای بازاریابی به شدت در
حال دور شدن از معامالت فردی و حرکت به سمت ایجاد رابطه با مشتریان و شبکههای
بازاریابی است .آنها بیان میکنند بازاریابی رابطهای رویکردی بلندمدت دارد که ،هدف اصلی
آن ارائه ارزش در بلندمدت برای مشتری است (همان منبع .)383 :بنابراین ،از آنجایی که
مشتریان ،به عنوان مهمترین دارایی کسبوکار شناخته شده و منافع زیادی را برای کسبوکار
ایجاد مینمایند؛ لذا در بازار رقابتی امروز ،کسبوکارها میبایستی بر حفظ و نگهداری مشتریان
فعلی و ایجاد رابطه بلندمدت و سودآور با آنها تاکید نمایند (امیرشاهی و سفیانیان.)7187 ،
اما نظریه پردازان بازاریابی معتقدند بدون توجه به روح انسانی برند ،ایجاد یک رابطه بلند مدت
بین مشتریان و کسبوکار امکانپذیر نمیباشد .کاتلر ،ایوان وهرماوان )1272( 3در کتاب خود
تحت عنوان "بازاریابی :1حرکت از مشتری محوری به سوی روح انسانی" به معرفی رویکرد
جدید بازاریابی که در حال شکلگیری است ،میپردازند .آنها کسبوکارهای تجاری را نیازمند
تالش زیاد در جهت شناسایی ارزشهای ذینفعان و همچنین ،تطبیق با این ارزشها و تامین
آنها در فرآیند کسبوکار میدانند؛ و معتقدند که میبایستی مشتریان را به شکل یک انسان
کامل – دارای ذهن ،قلب و روح انسانی -مورد توجه قرار دهند .روح انسانی برند اشاره به
ارزشهای مشتریان در جامعه و بازار دارد؛ ارزشهایی که ارتباط مستقیم با فرآیند تصمیمگیری
و خرید مشتریان بالفعل و بالقوه کسبوکار خواهند داشت .در این راستا ،حمیدیزاده ،کریمی
علویجه و رضایی ( )7137در پژوهش خود دو مفهوم ویژگیهای شخصیتی برند و ارزشهای
اخالقی کسبوکارها را برای تقویت روح انسانی برند و تامین ارزشهای مشتریان اثرگذار
معرفی مینمایند .آنها معتقدند در دوران بحران توجه به دو مفهوم شخصیت برند و ارزشهای
اخالقی -که به تقویت روح انسانی برند کمک مینمایند -توسط مشتریان از اهمیت زیادی
1. Jones & Reynolds
2. Yoon
3. Kotler et al
4. Kotler, Setiawan & Kartajaya
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برخوردار بوده و برندها میتوانند خود را با استفاده از این دو مفهوم که به ارزشهای مشتریان
می پردازد ،متمایز نمایند .لذا ،دو راهبرد کاربردی در شرایط بحران برای تقویت رابطه مشتری-
برند ،بهبود شخصیت برند و رعایت صفات اخالقی میباشد.
این مطالعه قصد داردصنعت بانکداری در ایران را به عنوان یکی از تاثیرگذارترین پایههای
اقتصادی کشور ،که از یک سو ،شکاف عمیقی با بانکداری روز دنیا داشته و از سوی دیگر،
امروزه ،با چالشهای فراوانی ،از جمله گسترش دامنه رقابت ،سطح دانش و آگاهی مشتریان
میباشد ،مورد مطالعه قرار دهد (دهدشتیشاهرخ و همکاران .)7183 ،زیرا رشد این بخش
میتواند موجب توسعه پایدار بخش اقتصاد و تولید کشور گردد .از این رو ،با توجه به
محدودیتهایی که بانکها با آنها روبرو میباشند ،باید برای رسیدن به یک بهرهوری مورد
قبول ،در روابط میان خود و مشتریان ،با رعایت ارزشهای درونی (ابعاد شخصیت بانک) و
ارزشهای بیرونی (ارزشهای اخالقی جامعه) ،بازنگری صورت دهند .ادبیات پژوهش نشان
میدهد که با توجه به نقش مهم شخصیت و اخالق در تقویت رابطه مشتری-برند بانک ،در
ایران چندان موردتوجه قرار نگرفته است .همچنین ،در مقاالت خارجی پژوهشهای محدودی
وجود دارد که به رابطه آنها پرداخته است .این پژوهش چهار مزیت نسبت به پژوهشهای
گذشته دارد؛ اول ،متغیر صفات اخالقی به عنوان یک متغیر تعدیلگر روی رابطه شخصیت برند
و رابطه مشتری-برند بررسی گردیده است؛ دوم اینکه ،تعهدعاطفی را که یکی از ابعاد متغیر
رابطه مشتری -برند است را با توجه به نظر چند پژوهشگر به عنوان پیامد در نظر گرفته شده
است؛ و سوم اینکه ،در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گرفته است؛ و چهارم" ،نقش ،شدت
و نوع"متغیر تعدیل گر مشخص گردیده است .لذا ،این پژوهش چهار هدف را بررسی میکند:
 .7بررسی رابطه شخصیت برند ،رابطه مشتری-برند و خلق تعهدعاطفی در صنعت بانکداری؛
 .1بررسی "نقش" تعدیلگری متغیر "ادراک مشتری از رعایت صفات اخالقی توسط
بانک"روی رابطه شخصیت برند و رابطه مشتری-برند؛  .1بررسی "شدت" اثر معنادار متغیر
تعدیلگر؛ و  -3مشخص کردن "نوع" متغیر تعدیلگر .
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.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

اخالق .مجموعه معیارها (هنجارها) ،سنتها و قواعد موجود در جامعه و بازار که هدایت
کسبوکارها را بر عهده دارند را اخالق کسبوکار گویند (دادگر .)7185 ،پژوهش در حوزه
بازاریابی اخالقی ،برای اولین بار در دههی  7372با پیشگامی بارتل )7371( 7مطرح شد ،که
مفهوم ابتدایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیمگیری اخالقی بازاریابی را تهیه کرد (رضایی.)7137 ،
به هرحال ،تا اوایل دهه ی  7382به اخالقیات توجه چندانی نمیشد ،اما از اوایل این دهه
سازمانها توجه گستردهای را با توجه به اهمیت آن نموده و برای فعالیتهای خود شروع به
تبیین کدهای اخالقی نمودند .میتوان این مطالعات را به پنج دوره اصلی تقسیم نمود
(جدول.)7
جدول  .7حوزههای مطالعاتی پژوهشگران در زمینه اخالق بازریابی
دوره 

اول

حوزهوابعادمطالعه 

آمیخته بازاریابی

تمرکزمطالعه 

محصول

محصوالت خطرناک و معیوب ،کاهش و کوچککردن بسته ،برند جعلی
و نقص در اطالعات محصول

قیمت

گرانفروشی ،صورتحساب نادرست ،تثبیت قیمت و تبعیض قیمت

توزیع

فروش محصوالت با حاشیه سود باال و تقلب در معامله

ترفیع

فریب و عدم انصاف در ترفیع فروش ،تبلیغ تهاجمی و تبلیغ محصوالت
مضر
با تمرکز خاص بر :جنبههای اخالقی تحصیل بازاریابی ،اثر نگرانیهای
ذینفعان بر مسئولیت اجتماعی و روی عملکرد کسبوکار؛ توسعه
کدهای اخالقی و استانداردهای راهنمای بازاریابی و فعالیت تبلیغات؛
جنبههای اخالقی تعامالت کسبوکار بین المللی؛ و بحثهای اخالقی
در زمینه استفاده بازاریابی اینترنتی بوسیله سازمانها

دوم

ابعاد اخالقی بازاریابی

سوم

روشهای تصمیمگیری بر اساس
اهمیتهای اخالقی

این رویکرد به چگونگی تصمیمگیری اخالقی افراد اشاره می نماید

چهارم

ادراک و پاسخهای
مصرفکنندگان با توجه به
فعالیتهای بازاریابی غیراخالقی
کسبوکار

اجرا و بکارگیری مفاهیم اخالقی در شرایط محیطی و اجتماعی مختلف؛
اثرات رفتار فروش اخالقی بر رضایت مشتری ،اعتماد و تعهد؛ ادراک
مصرفکننده از موضوعات اخالقی در خریدهای آنالین؛ تنبیه کردن یا
پاداش دادن کسبوکارها توسط مصرفکنندگان از آنچه آنها به صورت
رفتار غیراخالقی یا اخالقی دریافت داشتهاند؛ اثر تعهد مصرفکنندگان
به قضاوت اخالقیشان از رفتار بازاریابی شرکت و نتایج این قضاوت؛
شکلگیری ادراک مصرفکنندگان درباره فعالیتهای اخالقی شرکت یا
برند؛ و ادراک مصرفکنندگان از رفتار اخالقی و اثرش روی ارزش
دریافت شده و وفاداری.

1. Bartels
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مجموعه 7

اشاره به دانش گسترده درباره رفتار غیراخالقی مصرفکنندگان
میکنند ،بعضی از موضوعاتی که در این بعد بررسی میشوند :سرقت
اجناس ،خرید کاالهای دزدی و یا جعلی ،خرید کاالهای قاچاق

مجموعه 1

بر نقش ابعاد فرهنگی هافستد ( )7382در تحت تاثیر قراردادن
فعالیتهای اخالقی مصرفکنندگان تاکید میکند.

مجموعه 1

متمرکز روی چگونگی شکلگیری ادراک اخالقی مصرفکنندگان به
وسیله عوامل جمعیت شناختی همچون جنسیت ،سن ،سطح تحصیلی،
وضعیت ازدواج و میزان درآمد است.

ادبیات بازاریابی نشان میدهد که آگاهی کسبوکارها از ادراک مشتریان نسبت به
فعالیتهای اخالقی آنها از پنج بعد دارای اهمیت است(رضایی :)7137 ،اول ،به کسبوکار در
طراحی برنامهها و راهبردهای مناسب کمک میکند .زیرا مشتریان مهمترین عضو از ذینفعان
هستند؛ دوم ،اخالق یکی از الزمههای کسبوکارها برای ایجاد رابطه بلندمدت با مشتریان
است؛ سوم ،نتیجه بیاخالقیهای کسبوکارها این است که مشتریان آنها را تنبیه میکنند
(همانند تحریم فروشگاه)؛ چهارم ،فعالیتهای اخالقی بر فرآیند تصمیمگیری مشتریان اثرگذار
است؛ و پنجم ،بر اساس تئوری هویت اجتماعی ،یکی از خواستههای مشتریان ،تامین نیاز
احترام به نفس است ،یعنی مصرفکنندگان ترجیح میدهند ،خود را با شرکتهایی که دارای
شهرتاخالقی هستند ،طبقهبندی کرده و شناخته شوند و از شرکتهای با فعالیتهای
غیراخالقی اجتناب میکنند .لذا ،منجر به بهبود عملکرد کسبوکارهای با اخالق میشود ،از
سوی دیگر ،مشتریان فاصله خود را با شرکتهایی که فعالیتهای آنها از نظر اخالقی زیر
سوال میباشد ،را حفظ مینمایند (جوینر و پاین1221 ،7؛ هوانگ.)1228 ،1
جوینر و پاین ( )1221و دنیس )1221( 1اظهار دارند بیشتر پژوهشهای گذشته به افزایش
اهمیت اخالق کسب وکار برای مشتریان اذعان دارند .جین-روئل ( )1228بیان داشته
پژوهشهای بسیار کمی هستند که به بررسی اثر صفات اخالقی ادراکشده توسط مشتریان بر
برندسازی را توجه داشتند.
شخصیتبرند.شخصیت برند یکی از مهمترین علل انتخاب برند دلخـواه و سـازگار توسـط
مشــتریان اســت (عزیــزی و همکــاران .)7137 ،عزیــزی و همکــاران ( )7137معتقدنــد
کسبوکارهایی که از شخصیت برند به عنوان یک راهبرد جایگاهیابی در بازار بـرای اثرگـذاری
1. Joyner & Payne
2. Huang
3. Dennis
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روی ادراک و رفتار مشتریانشان استفاده میکنند ،موفقتر از کسـبوکارهـایی بـا راهبـردهـای
ارتباطی دیگر هستند .
آکر )7331( 7شخصیت برند را اینگونه معرفی مینماید" :مجموعه ویژگیهای انسانی
مرتبط با برند" .آکر ( )7331برای شخصیت برند پنج بعد شامل "بیریایی (صداقت) ،هیجان،
شایستگی ،کمال و زمختی" 1معرفی میکند و برای این پنج بُعد  31گویه ،منطبق با فرهنگ
آمریکای شمالی ،ارائه میدهد .مهمترین انتقادی که به الگوی آکر وارد شد ،عدم تکرارپذیری
پنج بُعد فوق در کشورهای با فرهنگهای مختلف است (رضایی .)7137 ،به عنوان مثال ،آکر و
همکاران ( )1227به این نتیجه رسیدند که از پنج بُعد الگوی آکر تنها سه عامل (صمیمیت،
هیجان و دلفریبی) در کشور اسپانیا صدق میکند؛ و در ژاپن چهار عامل صمیمیت ،هیجان،
شایستگی و دلفریبی ،عوامل تعیینکننده شخصیت برند را تشکیل میدهند .پس نیاز به یک
بازنگری در ساختار الگوی آکر احساس شد.
جونز ،ویترز و دِولف )1223( 1با بررسی  731برند در میان  71183مصرفکننده در بلژیک،
شاخصهای جدیدی برای سنجش شخصیت برند معرفی نمودند .شاخصهای شخصیت برند
جونز و همکاران ( )1223بدین قرارند :مسئولیتپذیری ،عاطفیبودن ،جسارت ،ساده و
بیآالیشی ،و فعال و پویا بودن ،که مشابه ابعاد بزرگ پنجگانه 3شخصیت انسانند .الگوی جونز
دو مزیت نسبت به الگوی آکر دارد ،پایایی بسیار باال؛ و اینکه ،در مقایسههای بین فرهنگی نیز
اعتبار دارد.
رابطه مصرفکننده-برند .امروزه ،بازاریابی را راهبرد جذب ،نگهداری و ارتقای روابط با
مشتریان تعریف میکنند (رنجبریان و براری .)7188 ،این راهبرد به دنبال تامین منافع
ذینفعان بوده و اهداف همه گروهها را در نظر میگیرد .اهمیت نگهداری مشتریان آنجایی
مضاعف میشود که پژوهشها و تجربیات گذشته نشان میدهند که هزینه بهدست آوردن
مشتری جدید چندین برابر هزینه نگهداری مشتریان قدیمی است .هم پژوهشهای علمی و
هم تجربیات کسب وکار نشان میدهند که نگهداری مشتریان ،کلید موفقیت در بازارهای
امروزی است .برای مثال ریچ هلد و ساسر )7332( 5بیان میکنند که نگهداری  5درصد
مشتریان بیشتر 722 ،درصد سود شرکت را افزایش میدهد.

1. Aaker
2. Ruggedness
3. Jones, Wites & Dewelf
4. Big five
5. Reichheld & Sasser
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بسیاری از پژوهشگران همانند رنجبریان و براری ( )7188معتقدند که بازاریابی رابطهمند
نخستین بار توسط "بری "7در سال  7381میالدی برای کسبوکارهای خدماتی مطرح
گردیده است .آنها در پژوهشهای خود به این موضوع اذعان نمودهاند که بازاریابی به شدت
در حال حرکت به سمت ساخت رابطه بلندمدت با مشتریان و شبکههای بازاریابی میباشند.
خلق یک تعامل احساسی در روابط بین مشتریان و کسبوکار حیاتی است ،زیرا رقبای
کسبوکار کمتر توانایی تقلید و رقابت با این روابط را دارند (بارنز و هاولت .)17 :7388 ،1از
سوی دیگر ،هزینههایی که با از دست دادن مشتریان فعلی عاید کسبوکار میگردد برابر است
با خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد (امینی و همکاران.)7183 ،
همچنین ،امینی و همکاران ( )7183اذعان مینمایند که با افزودن پنج درصد در هزینههای
مربوط به حفظ مشتریان فعلی توسط کسبوکار ،آن کسبوکار میتواند تا بیستوپنج درصد
یعنی پنج برابر هزینه به میزان سودآوری خود بیافزاید .امیرشاهی و همکاران ( )7187بیان
نمودند که  3بعد کلیدی در بازاریابی رابطهمند وجود دارد؛ که این  3بعد عبارتند از :اعتماد،
پیوند اجتماعی ،ارتباطات ،همدلی ،بازاریابی رابطهمند داخلی ،تعهد ،وفای به عهد ،تجربیات
پژوهش و رضایت مشتری .البته ،در این پژوهش از چهار بعد که برگرفته از پژوهش جین-
روئل ) 1223( 1است ،استفاده خواهد شد؛ که شامل تعهدعاطفی ،خود ارتباطی ،صمیمیت و
کیفیت شرکاء است .همچنین ،در این پژوهش تعهد عاطفی به عنوان یکی از پیامدهای متغیر
رابطه مصرف کننده-برند در نظر گرفته شده است (فولرتون.)1221 ،3
تعهدعاطفی.تعهد به عنوان یک اعتقاد و ایمان قوی نسبت به اهداف و ارزشهای کسب-
وکار ،یک اشتیاق گسترده نسبت به کسبوکار و یا به عنوان تمایل زیاد برای عضویت در یک
کسبوکار ،تعریف میشود (یون1272 ،؛ آرونکومار .)1273 ،5همچنین ،یون ( ،)1272تعهد را
به عنوان "تمایل به ادامه یک رابطه ارزشی یا با ارزش" معرفی مینماید .پورتر)723 :7313( 7
معتقد است که تعهد یک حس تعلق فردی و درگیری شدید ذهنی مشتری به کسبوکار است.
لذا ،تعهد به تمایل پایدار مشتریان به حفظ رابطه ارزشمند با کسبوکار اشاره میکند (رنجبریان
و براری .)7188 ،آنها همچنین بیان میکنند ،هنگامی یک تعهد عاطفی شکل میگیرد که

1. Berry
2. Barnes & Howlett
3. Jean-Ruel
4. Fullerton
5. Arunkumar
6. Porter
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طرفین یعنی مشتریان و کسبوکارها به رابطه بین خود اهمیت داده و برای حفظ این رابطه
حداکثر تالش خود را انجام دهند.
اکثر پژوهشگران معتقدند که تعهد یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در بازاریابی رابطهای
میباشند (سانگ و کمپبل .)1223 ،7آنها همچنین بیان میکنند که تعهد متمایز از وفاداری
بوده و در مفهوم رابطه مشتری-برند ،تعهد به عنوان یک پیوستگی احساسی و روانی به یک
برند درون یک طبقه از محصول است .آلن و مِییر )7332( 1در یک الگوی جامع تعهد را
تشریح و طبقه بندی نمودهاند .آنها تعهد را شامل سه بعد معرفی میکنند :عاطفی (عاطفی)،
پایدار 1و هنجاری .3که "تعهد عاطفی" به پیوستگی احساسی مشتریان به ارزشهای برند؛
"تعهد پایدار" به قصد مشتریان برای ادامه خرید از برند موردنظر؛ و "تعهد هنجاری" به حس
تعلق مشتریان به برند/کسبوکار اشاره میکند .ادبیات نشان میدهد که همخوانی بین
مشتریان و ارزشهای کسبوکار ،موجب افزایش میزان تعهد عاطفی مشتریان میگردد
(اسالک ،اریف و اندرسون.)1272،5


شخصیتبرندورابطهمصرفکننده-برند.شخصیت برند پایه و اساس رابطه بین مشتری
و برند است (عزیزی ،جمالی و رضایی .)7137 ،نوبرِ ،بِکِر و بریتو )1272( 7رابطه بین متغیرهای
"رابطه برند و مشتری و شخصیت" را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتند که
شخصیت برند بر روابط بین برند و مصرفکننده اثر مثبت و معنادار دارد .همچنین ،طی
مطالعهای که آکر ،فورنیر و براسل ( )1223انجام دادند ،اثر دو بعد شخصیت برند را بر روابط
بین مصرف کننده–برند مورد بررسی قرار دادند؛ و به این نتیجه دست یافتند که "رابطه
مصرف کننده-برند" در برندهای صمیمی همیشه قویتر است و بنابراین" ،صمیمیت" ،به
طور مثبت با میزان "رابطه مصرفکننده-برند" ،مرتبط میباشد .در مقابل ،آنها به این نتیجه
دست یافتند که "روابط بین مصرفکننده-برند " با برندهای هیجان آور مستحکم نمیشود ،از
آنجایی که ویژگیهای جوانی ،غرور و استقالل که مشخص کردهاند که خصیصه هیجانآور،
جذاب و جالبتوجه هستند؛ اما با "میزان روابط بین مصرفکننده-برند " به طور منفی رابطه
دارد .همچنین طی مطالعه ای که لی و کانگ )1272( 1انجام دادند ،در مطالعه خود رابطه دو
بعد صمیمت و هیجانآوری شخصیت برند را با متغیر رابطه مشتری-برند مورد بررسی قرار
1. Sung & Campbell
2. Allen & Meyer
3. Continuance
4. Normative
5. Slack, Orife & Anderson
6. Nobre, Becker & Brito
7. Lee & Kang

بررسي نقش ،شدت و نوع تعديلگری صفات ...

51

داده و به این نتیجه رسیدند که میزان رابطه مصرفکننده با برند هیجانآور ضعیفتر از میزان
ارتباط با برند صمیمی در شرایط ضعف اقتصادی میباشد .همچنین ،در شرایط ضعف اجتماعی،
میزان رابطه مصرفکننده با برند صمیمی ضعیفتر از میزان رابطه مصرفکننده با برند هیجانی
میباشد.
رابطه مصرفکننده-برند و تعهد عاطفی .ادبیات پژوهش نشان میدهد که پژوهشگران
محدودی وجود دارد که ،تعهد را یکی از پیامدهای بازاریابی رابطهای معرفی مینمایند (برای
مثال :فولِرتون)1221 ،7؛ و بیشتر یک مولفه بازاریابی رابطهمند در نظر گرفته شده است .برای
مثال ،پورتر ،استیرس ،مودی و بولیان ،)7313( 1تعهد را یک مولفه و ضمانت قوی ایجاد روابط
بین مصرفکننده-برند در آینده میدانند .اما ،پژوهشی دیگری نیز وجود دارد که بیان میکنند
1
"تعهد عاطفی" پیامد "روابط بین مصرفکننده-برند" است .برای مثال؛ جاکوبی و کینر
()7311؛ هِنینگ-تِراو ،وینر و گرملر )1221( ،3؛ گروئن ،سامرس و اکیتو )1222( 5و یون
( )1272طبق پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که عالوه بر وجود رابطه بین رابطه
مصرفکننده-برند و تعهد اثربخش ،اثر مثبت و معنادار نیز وجود دارد.

1. Fullerton
2. Porter, Steers, Mowday & Boulian
3. Jacoby& Kyner
4. Henning-Thurau, Gwinner & Gremler
5. Gruen, Summers & Acito
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جدول .1خالصه پیشینه پژوهش
پژوهشگران 
جاکوبی و کینر ()7311
گروئن و همکاران
()1222
هِنینگ-تِراو و همکاران
()1221
آکر ،فورنیر و براسل
()1223
نوبرِ ،بِکِر و بریتو ()1272

لی و کانگ ()1272

یون ()1272

پژوهش حاضر

رابطهموردبررسی 
رابطه مصرفکننده-برند و تعهد
عاطفی
رابطه مصرفکننده-برند و تعهد
عاطفی
رابطه مصرفکننده-برند و تعهد
عاطفی
دو بعد (صمیمیت و هیجانآور)
شخصیت برند و روابط بین
مصرفکننده–برند
شخصیت برند و رابطه مصرفکننده-برند
دو بعد (صمیمیت و هیجانآور)
شخصیت برند و روابط بین
مصرفکننده–برند
رابطه مصرف کننده-برند و تعهد
عاطفی
بررسی نقش تعدیلگری صفات
اخالقی روی رابطه شخصیت برند و
رابطه مشتری-برند به منظور خلق
تعهد عاطفی

نتايج 
رابطه مثبت و معنادار دارد.
رابطه مثبت و معنادار دارد.
رابطه مثبت و معنادار دارد.
صمیمیت رابطه مثبت و هیجان رابطه منفی با
متغیر رابطه مصرفکننده-برند دارند.
رابطه مثبت و معنادار دارد.
میزان رابطه مصرفکننده با برند هیجانآور
ضعیفتر از میزان ارتباط با برند صمیمی در
شرایط ضعف اقتصادی میباشد .همچنین ،در
شرایط ضعف اجتماعی ،میزان رابطه
مصرفکننده با برند صمیمی ضعیفتر از میزان
رابطه مصرفکننده با برند هیجانی میباشد.
رابطه مثبت و معنادار دارد.
شخصیت برند و رابطه مشتری و برند؛ رابطه
مشتری-برند و تعهد عاطفی و همچنین ،صفات
اخالقی به عنوان متغیر تعدیلگر روی الگو
رابطه مثبت و معنادار دارد.

.3الگویمفهومیوفرضیههایپژوهش

الگوی مفهومی پژوهش .شکل  7الگوی مفهومی پژوهش را نشان میدهد .در الگوی
مفهومی ،متغیر شخصیت برند نقش متغیر برونزا یا مستقل ،صفات اخالقی نقش متغیر
تعدیلگر ،متغیرهای رابطه مصرف کننده-برند و تعهد عاطفی نقش متغیر درون زا یا وابسته را
بازی میکنند.
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شکل  .7الگوی مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش .با توجه به الگوی مفهومی ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر
میباشد.
 :H1شخصیت برند با متغیر رابطه مصرفکننده-برند رابطه مثبت و معنادار دارد.
 :H2متغیر رابطه مصرفکننده-برند با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنادار دارد.
 :H3صفات اخالقی نقش تعدیلگری روی رابطه شخصیت و رابطه مصرفکننده-برند دارد.
.روششناسی 

4

مقیاسهایسنجش.پژوهش دارای چهار متغیر میباشد و برای سنجش آنها از پرسشنامه
استاندارد با طیف پنجتایی لیکرت از کامال موافقم تا کامالً مخالفم و به وسیله مصاحبه رو در
رو جمعآوری شده است .برای اندازهگیری صفات اخالقی کسبوکار از شاخص های لئونیداز،
کواسوا ،لئونیدو و چاری ()1271با  1سوال استفاده شده است .برای سنجش پنج بعد شخصیت
برند از  71سوال استفاده گردید که متعلق به جونز و همکاران ( )1223است؛ و از  77سوال که
سه بعد "کیفیت شرکاء ،خود ارتباطی و صمیمیت" متغیر رابطه مصرفکننده-برند مورد
سنجش قرار گرفت که متعلق به جین-روئل ( )1223است .در نهایت ،برای سنجش تعهد
عاطفی از  5سوال که متعلق به جین-روئل ( )1223است ،استفاده گردید .روش جمعآوری
دادهها روش غیراحتمالی آسان بوده است.
روايی و پايايی .برای سنجش روایی پرسشنامه استاندارد ،با نظرخواهی از خبرگان ،روایی
پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفت .به منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه از شاخصهای
برازش آلفایکرونباخ ،میانگینواریانستوسعهیافته ( )AVEو پایایی ترکیبی ( )CRاستفاده شد.
که این شاخصها خروجیهای نرمافزار  Smart-PLSاست .میزان استاندارد آلفای کرونباخ باید
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باالی ( 2/1کرونباخ)7357 ،7؛ پایایی ترکیبی باید باالی ( 2/7باگازی و یی )7388 ،1و
میانگینواریانس توسعهیافته باید باالی ( 2/5فورنل و الکر )7387 ،1باشد .جدول 1پایایی
متغیرهای الگوی پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .1پایایی متغیرهای الگوی پژوهش
آنها 
متغیروابعاد 

تعدادسوالها 

صفات اخالقی

1

شخصیت برند

رابطه
مصرفکننده-
برند

مسئولیتپذیری
پویایی و فعال
بودن
عاطفی بودن
سادگی و
بیآالیشی
جسارت
صمیمیت
خودارتباطی
کیفیت شرکاء

آلفایکرونباخ   CR  AVE
2/13

2/3

2/81

منبع 
لئونیداز و همکاران
()1271

1
1
1

2/11

2/38

2/81

جونز و همکاران
()1223

1
1
5
5
7

2/8

2/11

2/88

جین-روئل ()1223

تعهد عاطفی

5

2/81

2/77

2/3

جین-روئل ()1223

BP*EA

-

2/33

2/13

2/3

-


قبل از بررسی شاخصهای پایایی ،اقدام به بررسی بارهای عاملی شد؛ شاخصها از بارهای
عاملی بیشتر از متوسط ( )2/5برخوردار بودند (جدول  .)3لذا از میزان بار عاملی مناسبی
برخوردار هستند.

1. Cronbach
2. Bagozzi & Yi
3. Fornell & Larcker
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جدول .3بارهای عاملی نهایی متغیرهای پژوهش
متغیرها 

شخصیتبرند
) (Brand Personality

ابعاد 
مسئولیتپذیری )(BP1

2/13

پویایی و فعال بودن )(BP2

2/171

عاطفی بودن )(BP3

2/783

سادگی و بیآالیشی )(BP4

2/583
2/788
2/8
2/871
2/88
2/831
2/813
2/118
2/83
2/813
2/718
2/558
2/55
2/873
2/51
2/521
2/731

جسارت )(BP5

رابطهمصرفکننده-برند 
(Consumer-Brand
)Relationship

صمیمت ()INT
کیفیت شرکاء ()PQ
خود ارتباطی ()SC
ACOM1

تعهدعاطفی
(Affective
) Commitment

ACOM2
ACOM3
ACOM4
ACOM5
E1
E2
E3

صفاتاخالقی
) (Ethics Attributes

بارهایعاملی 

E4
E5
E6
E7



جامعه و نمونه .جامعه پژوهش شامل کلیه مشتریان بانکهای ملت در سطح شهر گرگان
است .با توجه به ناشناخته بودن حجم جامعه ،پژوهشگران در این پژوهش نمونهای حداقل
 185نمونه را در نظر گرفتهاند؛ در این راستا ،پژوهشگران موفق به جمعآوری نمونهای معادل
 183نمونه شدند؛ که برای تعیین آن از فرمول کوکران استفاده شده است .همچنین ،نمونه
مورد نظر به روش تصادفی ساده و آسان جمعآوری گردید.
.5تحلیلدادهويافتهها 

تجزيهوتحلیل دادهها .بیشتر جمعیت ( )% 57/5را مردان تشکیل میدهند 13/3 .درصد

پاسخدهندگان کمتر از 15سال % 18/5 ،پاسخدهندگان به گروه سنی  11/8 ،15-15درصد
پاسخدهندگان مربوط به گروه  17-35سال و  8/1درصد متعلق به گروه سنی باالی  35سال
میباشد .نتایج نشان میدهند که تقریبا نیمی از پاسخدهندگان ( )% 33/5دارای سطح
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تحصیالت لیسانس میباشند 17 ،درصد زیر لیسانس و  73/5درصد باالی لیسانس میباشند.
 2/5درصد پاسخدهندگان درآمدی پایین تر از  122هزار تومان 7 ،درصد پاسخدهندگان
درآمدی بین  127-522هزارتومان 11/1 ،درصد پاسخدهندگان درآمدی معادل بین 527-122
هزار تومان 17/1 ،درصد پاسخدهندگان درآمدی بین  127-322هزار تومان 73/1 ،درصد
پاسخدهندگان درآمدی بین  327-7722هزار تومان 7/1 ،درصد پاسخدهندگان درآمدی بین
 7722-7122هزار تومان 7/1 ،درصد پاسخدهندگان درآمدی بین  7122-7522هزارتومان و
 7/8درصد پاسخدهندگان درآمدی باالتر از  7522هزارتومان در ماه میباشند .بیش از 52
درصد پاسخ دهندگان حداقل یک الی دو مرتبه در ماه به بانک ملت مراجعه مینمایند.

2

آزمون فرضیهها .آزمون فرضیهها سه مرحله دارد :ابتدا به وسیله آزمون تغییر  Rکه از
خروجیهای آزمون رگرسیون سلسله مراتبی است ،به بررسی نقش تعدیلگری متغیر صفات
اخالقی برای رابطه شخصیت برند و رابطه مصرف کننده-برند میپردازد؛ و سپس ،در صورتی
که نقش تعدیلگر ی متغیر صفات اخالقی مورد تایید واقع شد ،در گام بعدی ،الگوی پژوهش و
شدت متغیر تعدیل گر مورد سنجش قرار خواهد گرفت؛ و در گام آخر ،نوع متغیر تعدیلگر
مشخص خواهد گشت.
بررسینقشمتغیرتعديلگرصفاتاخالقی .پیش از آزمون الگوی پژوهش ،با استفاده از
آزمون تغییر  R2به بررسی وضعیت متغیر صفات اخالقی بهعنوان متغیر تعدیلگر خواهیم
پرداخت ،یعنی میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا صفات اخالقی متغیر تعدیلگر است
یا خیر؟ .جدول  5نشان میدهد ،صفات اخالقی برای رابطه شخصیت برند و رابطه
مصرفکننده-برند نقش تعدیلگر را بازی مینماید .یعنی F)7،183( = 78/ 538 ،و2/222
= Sig. ∆Fبیانگر تعدیلگر بودن صفات اخالقی است .بنابراین ،نتیجه میگیریم که صفات
اخالقی برای رابطه شخصیت برند و رابطه مصرفکننده-برند نقش تعدیلگری دارد .البته ،قبل
از این که بخواهیم نقش تعدیلگری متغیر تعدیلگر را بررسی کنیم ،باید متمرکزسازی روی
متغیرهای مستقل و تعدیلگر صورت گیرد (عزیزی .)7131 ،متمرکزسازی یکی از مهمترین
مراحل در بررسی الگوهای دارای متغیر تعدیلگر است (همان منبع) .همانگونه که در جدول 3
مشاهده میشود برای تاثیر متغیر تعدیلگر ( =Zصفات اخالقی) بر متغیر وابسته (= Yرابطه
مصرفکننده-برند) باید اثر متغیر ( X*Zصفات اخالقی*شخصیت برند) را محاسبه نمود .اگر
مقادیر آنها به صورت ساده در یکدیگر ضرب شوند ،هنگام بهکارگیری رگرسیون با مشکل
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چندخطی بودن 7مواجهه میشود .برای رفع این مشکل الزم است متغیرهای تعدیلگر و
مستقل متمرکزسازی شوند .برای محاسبه متغیر ترکیبی از معادله زیر استفاده میشود (عزیزی،
:)7131
)متغیر تعدیلگر-میانگین متغیر تعدیلگر( × )متغیر مستقل -میانگین متغیر مستقل( =X*Z
جدول  .5خالصه آزمون رگرسیون سلسله مراتبی
ضريب

مربعضريب

مربعضريب

تغییرات 

تغییرات 

تغییرات

( )R

( )R Square

تعديلشده 

7

2/323a

2/817

2/815

1

2/371b

2/813

2/811

الگو 

تغییرآماری 
 ∆R2

تغییر
F

/515
 0/817
37
/538
2/228
78

درجه

درجه

تغییرسطح

آزادی

آزادی

معناداری

1

2

آزمونF

1

185

2/222

7

183

2/222

 .aصفات اخالقی ،شخصیت برند؛
 .bصفات اخالقی ،شخصیت برند ،صفات اخالقی×شخصیت برند؛

بررسیشدتمتغیرتعديلگرصفاتاخالقی.پس از اینکه مشخص شد متغیر مورد نظر
تعدیلگر است ،به بررسی شدت و میزان آن میپردازیم (عزیزی .)7131 ،در نگاره  ،1میزان و
شدت متغیر صفات اخالقی به عنوان متغیر تعدیلگر روی رابطه شخصیت برند و رابطه
مصرفکننده-برند مورد بررسی قرار گرفته است .میزان  tنشان میدهد میزان و شدت متغیر
تعدیلگر ( )BP*ETHICمعنادار است ،زیرا از مقدار قدر مطلق  7/37بیشتر است .همچنین،
رابطهی متغیرهای صفات اخالقی و رابطه مصرفکننده-برند نیز مورد تایید قرار گرفته است .از
این رو ،نگاره 1الگوی نهایی پژوهش است.

1. Multicolinierity

16

چشمانداز مديريت بازرگاني-شماره  - 71بهار 7131

شکل  .1مقادیر تی

تعیین نوع متغیر تعديلگر .متغیرهای تعدیلگر را میتوان بر اساس دو مولفه اساسی
طبقهبندی نمود:
 .7معناداربودن و یا نبودن اثر تعاملی معنادار با متغیر پیشبین ()X*Z؛
 .1داشتن و یا نداشتن ارتباط متغیر تعدیلگر ( )Xبا متغیر وابسته و یا مستقل؛ ( عزیزی)7131 ،
با توجه به این دو مولفه ،چهار حالت یا نوع برای متغیر تعدیلگر پیش میآید که در شکل
 1آمده است.
عدمارتباطمتغیرتعديلگر()Zبا

ارتباطمتغیرتعديلگر()Zبا

متغیرهایمستقلووابسته

متغیرهایمستقلوياوابسته

عدم تعامل متغیر تعدیلگر
( )Zبا متغیر مستقل ()X

تعاملمتغیرتعدیگر

()Zبامتغیرمستقل( )X

شکل  .1انواع متغیرهای تعدیلگر (عزیزی)7131 ،
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در این پژوهش ،با توجه به شکل  1میتوان گفت از آنجایی که متغیر تعدیلگر یعنی
صفات اخالقی با متغیر وابسته یعنی متغیر رابطه مصرفکننده-برند ارتباط مثبت و معنادار دارد
و از سوی دیگر ،متغیر صفات اخالقی ( )Zبا متغیر پیشبین شخصیت برند ( )Xدارای تعامل
معنادار میباشد یعنی جمله تعاملی  BP*ETHICمعنادار است (بیشتر از قدر مطلق )7/37؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که متغیر صفات اخالقی تعدیلگر بوده و از نوع "شبه تعدیلگر"
میباشد.
بررسیمیانگینمتغیرهایپژوهشحولمیانگین.هدف آزمون تی تک نمونهای ،بررسی
میانگین متغیرهای پژوهش حول میانگین است .جدول  7نشان میدهد میزان سطح معناداری
تمامی متغیرها کمتر از  % 5است ،که بیانگر رد فرض  H0میباشد .لذا ،میتوان گفت متغیرها
از میزانی باالتر از میانگین قرار دارند ،که نشان میدهد کسبوکار از شرایط اخالقی،
ویژگیهای شخصیتی مناسب و رابطه مناسب با مشتریان برخوردار است؛ همچنین ،نتایج
آزمون نشان میدهند مشتریان نسبت به کسبوکار متعهد هستند.
جدول .7نتایج آزمون تی تک نمونهای
ارزشآزمون= 3
متغیرها 

فاصلهاطمینان

Sig.

اختالف

) (2-tailed

میانگین 
2/751

2/278
2/123

 %55

میانگین

T

 Df

صفات اخالقی

1/751

1/511

181

2/222

شخصیت برند

1/181

1/211

181

2/222

2/181

رابطه مصرف کننده-
برند

1/118

1/315

181

2/222

2/118

2/771

تعهد عاطفی

1/711

1/135

181

2/227

2/711

2/217

پايین 

باال 
/115
2
/171
2
/188
2
/111
2


.نتیجهگیریوپیشنهادها 

6

رویکرد بازاریابی در عصر جدید ،رویکرد رابطهمحور یعنی خلق یک رابطه ارزشی بین
مصرفکننده و کسبوکار/برند میباشد .زیرا شواهد نشان میدهند ،که مشتریان راضی نیز
ممکن است کسبوکار را رها نموده و به کسبوکار رقبا بپیوندند .در این پژوهش ،به منظور
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خلق و مدیریت یک رابطه ارزشی بین مصرفکنندگان و برند ،شخصیت برند و اخالق به
عنوان دو مفهوم بسیار مهم مطرح میگردند .زیرا ادبیات پژوهش نشان میدهند که
کسبوکارها میتوانند با بهبود ابعاد شخصیتی خود و همچنین رعایت اصول و ارزشهای
اخالقی به مهمترین هدف کسبوکار که ایجاد رابطهی بلندمدت با مشتریان است ،دست یابند.
لذا ،این پژوهش چهار هدف را دنبال مینماید .یکی بررسی رابطه شخصیت برند و رابطه
مشتری-برند و خلق تعهد عاطفی در مشتریان است؛ دومی ،بررسی نقش تعدیلگری صفات
اخالقی روی رابطه بین شخصیت و متغیر رابطه مشتری-برند؛ و سوم ،در صورتی که صفات
اخالقی نقش تعدیل گر را دارد ،شدت و میزان معناداری آن چگونه است؛ و چهارم اینکه ،نوع
متغیر تعدیلگر چیست؟
پژوهش دارای سه فرضیه است .پیش از بررسی فرضیههای پژوهش و پاسخ به سوالهای
پژوهش ،با استفاده از آزمون تغییر  R2به نقش تعدیلگری متغیر صفات اخالقی پرداخته شده
است .نتایج نشان میدهد که متغیر صفات اخالقی برای رابطهی شخصیت برند و متغیر رابطه
مشتری-برند نقش تعدیلگری بازی میکند .بنابراین ،در مرحلهی دوم به بررسی فرضیههای
پژوهش پرداخته شد .نتایج الگوی ساختاری پژوهش نشان میدهد که تمامی فرضیهها مورد
تایید قرار گرفتند .فرضیه اول با نتایج پژوهشهای آکر و همکاران ( ،)1223نوبرِ و همکاران
( ،)1272جین-روئل ( )1223و لی و همکاران ( )1272و فرضیه دوم با نتایج پژوهشهای
جاکوبی و همکاران ( ،)7311گروئن و همکاران ( ،)1222هِنینگ-تِراو و همکاران ( )1221و
یون ( )1272مطابقت دارد .فرضیه سوم نیز از آنجایی که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته
است ،لذا توان مقایسه یافتههای این پژوهش با پژوهشهای گذشته وجود ندارد .همچنین
نتایج نشان میدهند که عالوه بر تایید متغیر تعدیلگر یعنی صفات اخالقی ،نوع آن ،شبه
تعدیلگر میباشد .لذا ،الگوی نهایی پژوهش نشان میدهد که شخصیت برند و صفات اخالقی
روی متغیر رابطه مشتری-برند اثرگذار میباشد و موجب تقویت تعهد عاطفی میگردد.
با توجه به نتایج بهدست آمده در پژوهش ،پیشنهادهایی برای مدیران بانکها قابل ارائه
است:
 بررسی ابعاد شخصیت برند بانک از دید مشتری و اعمال تغییرات الزم جهت بهبودشخصیت برند بانک ،زیرا مشتریان برندهایی را برمیگزینند که بیشترین سازگاری را با ویژگی
و ارزشهایشان دارند؛
 تجزیهو تحلیل ادراک مشتریان نسبت به ابعاد اخالقی کسبوکار و همچنین شناسایی ابعادجدید اخالق از منظر مشتریان با توجه به فرهنگ ،مذهب و شرایط اجتماعی کشور ،زیرا آن
میتواند به بانکها در مدیریت راهبردی بانک کمک نماید؛
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 همچنین ،مدیران بانک میتوانند با برجستهنمودن فعالیتهای اخالقی خود در تبلیغات وتاکید بر ویژگیهای شخصیتی مطلوب ،ذهن ،قلب و روح مشتریان خود را تقویت و بهبود
بخشند؛ و از این رو ،آنها با توجه بیشتر به متغیرهای شخصیت و اخالق زمینه را برای بهبود و
ایجاد یک رابطه ارزشی با مشتری به منظور خلق تعهد عاطفی در مشتریان فراهم آورند.
 یافتههای پژوهش نشان میدهد که برای متغیر صفات اخالقی" ،رویکرد مودبانه ،مهربانه وصادقانه در ارائه خدمات" از نگاه مشتریان دارای اهمیت زیادی است .از این رو ،مدیران بانک
باید نسبت به این بعد اخالق اهتمام نموده و با برنامهریزی بهتر ،از طریق کالسهای آموزشی
و توجیهی (اهمیت دادن به فرآیند اجتماعیسازی در فرآیند استخدام و ارزیابی آن) ،این بعد
اخالقی را تقویت کنند.
 و همچنین ،نتایج نشان میدهند که مشتریان نسبت به مسئولیتپذیری بانک دارایحساسیت می باشند .لذا ،بانک ها باید خود را در انجام تعهدات و وظایف خود در قبال مشتریان
کوتاهی نکنند؛ و در فرآیند استخدامی ،جذب نیروهای مسئولیت پذیر را در اولویت قرار دهند.
سرانجام ،برخی از مهمترین محدودیتهای این پژوهش عبارتند از :بررسی ادبیات پژوهش
نشان میدهد که نقش تعدیلگری صفات اخالقی روی رابطه متغیرهای "شخصیت و رابطه
مشتری-برند" تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .از این رو ،امکان مقایسه یافتههای این
پژوهش با پژوهشهای گذشته وجود ندارد؛ و نوآوری پژوهش محسوب میگردد .از این رو،
محدود بودن پژوهشهای تجربی مرتبط پیشین ،پژوهشگران را با دشواری و محدودیتهایی
برای توسعه الگو مواجه ساخت .همچنین ،پیچیدگی نسبی مفاهیم و عدم آشنایی کامل پاسخ
دهندگان با چنین مفاهیمی ،پاسخگویی را با ابهاماتی مواجه ساخته بود.
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