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 مشتری وفاداری مدل شناسایی عوامل اخلاقی موثر بر

 با محوریت شخصیت برند 

 
 1زاده حسین ، دکتر علی*2نامقی قاسمی ، دکتر محمد1احقاقی حمیدرضا

    رانیه،ایدری،تربت ح ی، دانشگاه آزاد اسلام هیدری، واحد تربت ح تیریگروه مد .1

 رانینور ، تهران ،ا امیپ،دانشگاه  یو حسابدار تیریاقتصاد ، دانشکده مد گروه .2

 (5/01/88،تاریخ پذیرش:8/01/88)تاریخ دریافت:
 

 

 سرآغاز

بخش مالی بخش مهمی از بخش خدماتی را تشکیل می دهدد  در اند  
، به منظور بهبود عملکددد اسدتداتکنک خدود، 1راستا، بانک ها از بازارنابی

انیدد ه ، اند  رهندد، مدورد ت1891استفاده کددده اندد  بده هندکه از دهده 
انتقادهانی قدار گدفته است  محققان ه کارشناسدان بازارندابی، بده  دور 
نکسان، به تحقیق در مورد جنبه های مختلد  بازارندابی در بانکدداری، 
علاقه مند، هستند  مشتدنانی که از خدمات بانکی استفاده می کنندد، بده 

ق ه کیفیت خدمات، اهمیت فوق العاده ای می دهند ه ارائه خدمات دقید
 با کیفیت خوب، سبب ماندگاری بانک ها در بازار رقابتی می گددد  

 
 

 
بهبود کیفیت خدمات، سبب افزانش دستدسی ه پاسخگونی بده خواسدته 
های مشتدنان بانک می گددد که ان  امد سبب انجاد تمانز بانک نسبت 

 ( 1به ساند رقبا، می گددد)
رک رسیده اند که بدای بد  بق دندگاه بدخی محققان بانک ها به ان  د

نشان تاکید کنند ه به رابطده  رقابت در بازار باند به نکات متمانز کنندها
توسعه دهنده ارتباط مشتدی ه بانک تحت حمانت بدند پی ببدندد  ندک 
نام خوب بدند در صنعت خدمات مالی بسیار اهمیت دارد  در بخش مالی 

 ه مشتدنان بتوانند به زنادی دارد ه باعث می شود ک اهمیت 2تصوند بدند
 

 چکیده
موضوع هفاداری مشتدی به نک محصول نا علامت تجاری خاص ،اهمیت بسیاری در حیطه اقتصاد ه تجارت دارد  هفاداری بدای زمینه: 

مشتدنان  بسیاری از شدکت ها ،نوعی ابزار رقابتی شناخته شده ه رشد بقای سازمان ها نیز به چگونگی هفاداری مشتدنان آنها هابسته است 
نجاد اغلب با دادن شخصیت به بدند ها بدای آنها جنبه انسانی قائل می شوند ه بازارنابان اکثد اهقات به کمک جانگاه نابی ،ان  ادراکات را ا

   تاس شده پدداخته بدند شخصیت محورنت با مشتدی هفادرای بد اخلاقی موثد عوامل شناسانی به تحقیق ان  کدده نا تقونت می کنند  در

مدندان ارشد ه رهسای شعب بانک ملت اصفهان پکههش حاضد پکههشی کیفی ه مبتنی بد رهنکدد داده بنیاد بود   جامعه تحقیق روش: 
به عنوان نمونه انتخاب شدند  ابزار جمع آهری به رهش اشباع  یدیاز نمونه گنفد از ان  خبدگان به صورت هدفمند با استفاده  11بودند که 

  Maxqdaنا انتخابی در ندم افزار  ه کدگذاری گزننشی حبه بود  در نهانت داده ها با  رهش کدگذاری باز، کدگذاری محوریمصاا لاعات 
 مورد تحلیل قدار گدفتند  

 در اهلیه کد 37در بخش کدگذاری محوری،   شد شناسانی مفهوم 111 میان از باز کد 37 بد اساس نتانج به دست آمده تعداد  یافته ها:
 دسته بندی شد   مقوله 11 البق

تصوند شدکت، عوامل  بدند )شدانط علی(، مشتدی، اعتماد بد اساس نتانج تحقیق مشخص شد: هنکگی خدمات، ارزشنتیجه گیری: 
وامل سازمانی )شدانط زمینه ای(، رعانت قوانی  ه مقدرات، مسئولیت پذندی، امانت داری، توجه به فعالیت های عام المنفعه )راهبددها( ع

 محیطی ه رعانت موازن  اسلامی )مداخله گد( ، حفاظت ا لاعات، رفتار اخلاقی کارکنان ه اعتبار بدند )پیامدها( در نک مدل پارادانمی از
 می باشند  بد هفاداری مشتدی اخلاقی موثد عوامل

 

 عوامل اخلاقی، هفاداری مشتدی، شخصیت بدند  کلیدواژگان: 

 
 

 
 

 e.hamid5797@gmail.comالکتدهنیکی: نونسندۀ مسئول: نشانی 
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بانک ها تاکیدد شددندی بدد شدهدت  .سازماندهی ه درک آن نائل شوند
خودشان دارند ه بانک ها تنها زمانی کار می کنند که مشتدنان بخواهند 
به بانک اعتماد داشته باشند ه بتوانند پول خودشان را در آن هارنز کنندد  

لی اهمیدت دارد، چددا کده بدندننگ به هنکه در بخش مالی در اقتصاد فع
سدمانه گذاران ه سپدده گذاران در مدورد تبادلدات مدالی بدزرت محتداط 

 ( 2) عمل می کنند
به نک محصدول ندا علامدت تجداری خداص  7موضوع هفاداری مشتدی

،اهمیت بسیاری دارد  هفاداری بدای بسیاری از شدکت هدا ،ندوعی ابدزار 
ز بده چگدونگی هفداداری رقابتی شناخته شده ه رشد بقای سازمان ها نی

( با افزانش رقابت ،نیاز به هفاداری مشتدی 7مشتدنان آنها هابسته است )
( هفاداری مشدتدنان ،مهدت تددن  1ه حفظ آن اهمیت هنکه ای می نابد )

( در هاقدع هفداداری 1خدهجی ارائه دهندگان محصول ه خدمات اسدت )
بدنددی تعهدی است که از نگدش مطلوب نسدبت بده خدندد سدازگار از 

( مشتدنان هفادار نسبت بده قیمدت حساسدیت 6خاص نشات می گیدد )
کمتدی دارند،زندا بدای آنها بنگاه ه کسب ه کدار جدذابیت دارد ه بددای 

( نکی از عوامل مهت 3بدقداری ارتباط با آنها به تلاش کمتدی نیاز است )
در شکل گیدی هفاداری مشتدنان به محصولات ،خدمات ه در حالت کلی 

بدند تصوندی است که از شخصیت آن بدند در ذه  مشدتدنان نقدش به 
در درک انتخاب بدند نیز اهمیدت بسدیاری  1می بندد تاثید شخصیت بدند

( هد مشتدی در ذه  خود نک ندا چندد هنکگدی از هنکگدی هدای 9دارد)
شخصیت انسانی را به هد بدند اختصاص می دهد شخصیت بدند هنکگی 

کننده درک شده ه اصطلاح منحصد بده خاصی است که از سوی مصدف 
فدد ه معتبدی از تلاش بدای معنا بخشی به انجاد هونت در بازار بدند ها 
،تعدن  می شود  هنکگی های شخصیتی بدندد معدانی نمدادن  ندا ارزش 
های احساسی فداهت می کنند که می تواند به تدجیحدات بدندد مصددف 

استفاده از بدند هدانی  کمک کند،اما مصدف کنندگان اغلب به 1کنندگان
با شخصیت قوی تماندل دارندد تدا بتواندد بدا آن رابطده بدقددار کنندد ه 

(  مشددتدنان اغلددب بددا دادن 8شخصدیت خددود را بدده نمددانش بگذارندد )
شخصیت به بدند ها بدای آنها جنبه انسانی قائل می شدوند ه بازارنابدان 

کدده ندا تقوندت اکثد اهقات به کمک جانگاه نابی ،ان  ادراکات را انجاد 
( خصوصیات شخصیت بدند نک مفهدوم نمدادن  ندا ارزش 11می کنند )

عا فی فداهت می آهرد که می تواند به استنباط مشدتدی از بدندد منجدد 
شود ه ماندگار تد از هنکگدی هدای هظیفده ای عمدل کندد جانگاه ندابی 
موفقیت آمیز شخصیت بدند در نک  بقه کالا نیازمند مدل هدانی اسدت 

در باشد خصوصیات شخصیتی منحصد به فددد را از هنکگدی هدانی که قا
(  به 11که در  بقه کالا بدای همه بدند ها مشتدک هستند ،متمانز کند )

 ور کلی ،ان  منظد بیان می کند که نک هونت بدند قدرتمندد ،چیدزی 
بسیار فداتد از هنکگی های محصول است  بدند همانند نک شدخص نیدز 

وندا ،مسدئولیت پدذند ه   بده نظدد بدسدد تحقیقات می تواند به صورت پ
مختل  نشان داده اند که شخصیت بدند بده چنددن   دندق مدی تواندد 
سبب انجاد نک بدند قدرتمند گددد شخصدیت مدی تواندد سدبب انجداد 
مزنت های نمادن  بددای مشدتدنان شدده ه بده صدورت ابدزاری بددای 

همچنی  شخصیت خودنمانی مشتدنان هبیان شخصیت آنها استفاده شود 

بدند می تواند به انتقال هنکگی های محصول به مشتدنان کمک کندد ه 
سبب انجاد مزنت های کارکددی بدای مشتدنان شود بیشدتد تحقیقداتی 
که رهی موضوع شخصیت بدند انجام گدفته است،مدبوط به تحقیقدات ه 
مطالعات آکد است  آکد شخصیت بدند را به ان  صورت تعدن  می کند : 

موعه ای از مشخصات ه صفات ممیزه مدتبط با بدند  شخصیت بدندد مج
(  12،قسمت عمده ای از مفهومی با نام هونت بدند را تشکیل می دهدد)

در هاقع می توان گفت که شخصیت بدند از عوامل تاثید گذار بد هفاداری 
است ه در موفقیت کسب ه کار ها ،افدزانش ارزش ادراک شدده ،انجداد 

مشتدنان ،هفاداری ه قصد خدند مجدد آنان نقدش مهمدی  ارتباط قوی با
(  بد ان  اساس بدخی محققان در مطالعات خود نیز تاثید مثبدت 17دارد )

ه معنا داری را از  دنق شخصیت بدند بد هفاداری بده بدندد نشدان داده 
 (  11است )

با توجه به رقابت سخت در صدنعت بانکدداری، بدقدداری ارتبداط خدوب 
دنان ان  صدنعت، از اهمیدت هندکه ای بدخدوردار اسدت  از کاری با مشت

مهمی بدای کسب ه کارهدای مختلد   بسیارزمانی که مشتدنان دارانی 
م  جمله بانک ها گشتند، ارائه خدمات بدتد به آنهدا اهمیدت بیشدماری 

  ان  رهزها بانکهای دنیا میلیون هدا دلدار در راسدتای بهبدود ه استنافت
ابطده ی مسدتحکت تدد بدا مشتدنانشدان ه بددای خلدق رشخصیت بدند 

همچنی  افزانش شهدت ه اعتبار خود در نزد جامعه، خدج می کنند  ان  
بخدا د افدزانش فشدار از  ددف مشدتدنان، ه افدزانش  تغییدات احتمالداً

بانکها .انتظارات مشتدنان بدای داشت  رابطه ای خوب با بانکها می باشد
چون بده افدزانش سدودآهری،  ،داستقبال می کننبهبود شخصیت بدند از 

جلب اعتماد آنان ه انجاد نگدش مثبدت  نیز افزانش هفاداری مشتدنان ه

با توجه به رهند عملکدد بانک هدا  .آنان نسبت به بدند بانکها می انجامد
در سال های اخید، در حوزه زنان های عملیاتی، عمکددهای غید شدفاف 

ظام بانکی در کشور از نک سو مالی ه از بی  رفت  بستد اعتماد ملی به ن
ه نیز تعدد بانک ها، ارانه خدمات مشابه مالی به مشتدنان ه رقابت بسیار 
شدند در حوزه بازارنابی ه جذب منابع مالی، باعث شده است تا بانک ها 
به عنوان نک بدنامه بلندمدت استداتکنک، بدندسازی را دستور کار خدود 

رقابتی بانک ها بدای انجاد تصوند  قدار دهند  در ان  فضا اهمیت مزنت
سازی مطلوب در ذه  مخا بان ه کسب بدتددی در سدهت بدازار بسدیار 
مهت می باشد  با توجه به هنکگی صنعت بانکداری در حوزه ارانه خدمات 
مالی، فدانند بدندسازی بیشتد متکی بد نوع خدمت، کیفیت خدمات ارانده 

ز سدوی دنگدد، در فضدای شده ه نحوه تعامل با مشدتدنان مدی باشدد  ا
رقابتی حال حاضد صنعت بانکداری اندان، عوامل مذکور نقش موثدی در 
فدانند بدندسازی ندارند  به  وری که بانک ها بیشتد بده دنبدال احیدای 
اعتماد از دسدت رفتده مشتدنانشدان مدی باشدند  در اند  میدان مفهدوم 

کننده اعتمداد شخصیت بدند ، به عنوان نک مزنت رقابتی پاندار ه انجاد 
 در میان مشتدنان صنعت بانکداری اهمیت پیدا کدده است  

به عندوان نکدی از مهدت تددن  عوامدل در  6در ان  راستا عوامل اخلاقی
سازمان ها بد شدکل  زدتمدکشکل گیدی شخصیت بدند مطدح هستند   
 بهتدن  ئهه ارا نمشتدنا داریفاهگیدددی شخصددیت بدنددد ه بالددا بددددن 

اهمیدددددت  نمازسا تبلندمد یبقا ایبد که ستا صلیا ن،ناآ به تخدما
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فداهان دارد  سازمان ها درنافته اند که نکی از مهت تدن  عوامل موثد در 
شکل گیدی شخصیت بدند که بی شک دندگاه مشتدنان آنهدا را تحدت 
تاثید قدار می دهد میزان توجه سازمان ها بده مولفده هدا ه ارزش هدای 

 هدانی راه دنبدال بده ای فزاننده  ور به ا سازمان ه(   11اخلاقی است )
دنگد، سازمان  هستند، از بُعدی اصلی های ارزش ارتباط با بدقداری بدای

 هدای سیسدتت بدا را گدذاری ارزش هدای سیسدتت ها، ها به هسیله بدند
دهند، که ان  ارزش ها می توانند اخلاقیات، اعتقادات  می ارتباط ارزشی،

(  ه  سازمان ها، نمی 16ه باهرها، باشند )ه ارزش های مذهبی، هنجارها 
توانند اهمیت هنکگی ها ه ارزش ها ی اخلداقی را در شخصدیت بدندد ه 

 ( 13نگدش مشتدی نسبت به آن نادنده بگیدند ) 
علیدغت اهمیت بالای نقش عوامل اخلداقی در بحدث هفداداری مشدتدی 
ال بدای سازمان جهت کمک به مدندنت ارتباط با مشدتدنان ،تدا بده حد

تحقیقات کمی در ان  حیطده صدورت گدفتده اسدت ه مددلی در حدوزه 
بازارنابی در ان  ارتباط ارائه نشده است   لذا در ان  تحقیق سعی شد بدا 
ارائه مدل هفاداری مشتدنان بدای سازمان ،ان  مفهوم در بستد ارتبدا ی 
سازمان ها ه مشتدنان مورد بدرسی قدار گیدد   در هاقع مسئله اصلی ان  
تحقیق ، داحی مدل اخلاقی هفاداری مشتدنان بدا محورندت شخصدیت 
بدند بدای بانک ملت اندان است   لذا  تحقیق حاضد به دنبال شناسدانی 
عوامل اخلاقی موثد بد هفاداری مشتدنان بانک ملت است ه در نظدد دارد 
نقش عوامل اخلاقی را در شکل گیدی شخصیت بدندد ه تداثید آن را بدد 

 نان بدای بانک ملت مورد بدرسی قدار دهد  هفاداری مشتد
 

 روش
پکههش حاضد پکههشی کیفی ه مبتنی بد رهنکدد داده بنیاد بود  جامعده 

مدندان ارشد ه رهسای شعب بانک ملت اصفهان با هنکگی هدای تحقیق 
 زند بودند:

 ،مورد بدرسی باشنددارای مدرک دکتدا ه نا تخصص در حوزه ی   1
 ا با مسائل ،تجدبه کافی ه آشن  2 
      اشداف علمی ه تخصصی بدای شناسانی ه تحلیل موضوع7

نفد از خبدگان به صورت هدفمند با اسدتفاده  11از میان جامعه مورد نظد 
به عنوان نمونه انتخاب شدند  ابدزار جمدع به رهش اشباع  یدیاز نمونه گ

 مصاحبه نیمه ساختار نافته عمیق بود  آهری ا لاعات 
به شد  به رهش اشباع استفاده  یدیاز نمونه گابتدا  کههشجهت اجدای پ

 نافتدهسداختار  یمهمصاحبه ن ،از خبدگان نککه به حد اشباع تئور ی ور
مصاحبه ها ه نمونه گیدی ها تا زمانیکه که  یبه عمل آمد به  ور یقعم
که دادندرا  یهمان پاسخ ندیه افداد جد نشد نافتدر ندیپاسخ جد یچه

 یاشباع نظدنعنی تا زمان دستیابی به ، بودند ادامه نافته داد یافداد قبل
 ادامه داشت ا لاعات از خبدگان  یه گددآهر یدینمونه گ یاتعمل

هدای دادهدر فدانندد تحلیدل در نهانت داده ها مورد تحلیل قدار گدفتند  
ای ه متنی کدبندی شدند  کدبندی ا لاعات شدامل سده مدحلده مصاحبه

 نا انتخدابی کدگذاری محوری ه کدگذاری گزننشیاست: کدگذاری باز، 

کدبندی باز در ده مدحله کدبندی اهلیه ه کدبندی ثانونه صورت گدفدت  

تواند با کدگذاری سطد به سطد، عبارت بده عبدارت ندا کدبندی اهلیه می
ها نک مفهدوم ها انجام شود  به هدکدام از آنپاراگداف به پاراگداف داده

در کدگذاری ثانونه با مقانسه مفاهیت، موارد مشابه شود  نا کد الصاق می
هدا بندابدان  انبدوه داده؛ گیدددای هاحد قدار میه مشتدک در قالب مقوله

های عمدده مفاهیت( به تعدداد مشدخص ه محددهدی از مقولده -)کدها 
ها در کنار نکدنگد قدار گدفته ه به هدت نابد  سپس ان  مقولهکاهش می

جهت تجزنده ه   Maxqda ندم افزاران  رهش از  نابند  درارتباط می
 استفاده شده است تحلیل داده های کیفی ه نظدنه پددازی 

 

 یافته ها
بنیاد، رهش تحلیل ان  گدونه اسدت که هدد قسددمت از  داده در ندظدنه
 دور مدوازی مدورد  بعد از گددآهری آن قسدمت بده ، بلافاصدلهداده هدا
تحلیدل داده  از پس ، محقددق رهنمودهدانی رامیگیددد  سدد قدار تحلیل

 های اهلیه ، بدای دستدسی به داده هدای بعددی درنافددت میکندد  اند 
ا لاعدداتی ه  ، خلأهدای نیافته مدیتوانند از مدقوله های توسعه رهنمودها
دارنددد، حاصددل شددود   کددافی نسبت به پدنده بصیدت که ندا افدادی

رهنمودها، پکههشدگد بددای گدددآهری داده هدای  پدس از کسدب اند 
 ه تحلیل داده گددآهری محیط پکههش میشود  اند  فدآنند در هارد دنگد
پکههشدگد بده اشدباع  بقات دست نابد  زمدانی پیش میدهد کدده تدا ها
سه نوع کدگذاری تشدکیل  از (  در نظدنه داده بنیاد، تجزنه ه تحلیل19)

 :از اند عبارت که شدده است

 کدگذاری باز-1
 است سطدبه سطد تحلیل رهش حاضد، پکههش در باز کدگذاری رهش

 تحلیل مصاحبه هد از آمده دست به رهش، دادههای ان  انجام بدای .

 کلدی های در دسته ه شده مشخص پکههش با مدتبط مفاهیت ه شدند

 به مقوله های پدهراندن بدای سپس .گدفتند قدار مقولهها عنوان با تدی

 بده رسدیدن ه مقولههدا هنکگدی ابعداد، کشد  شدامل آمده کده دست

 نتدانج.شددند بعددی انتخداب نمونه هدای پاسخهاست، میان نکنواختی
 ابدزار از استفاده با شده گدداهری کیفی های داده باز کدگذاری از حاصل

 مفهدوم 111 میدان از بداز کدد 37 مشاهده گددندد کده تعدداد مصاحبه،
  است شده شناسانی

 محوری کدگذاری-2

 در معندادار چهدارچوبی در هدت از جددا هایمقوله محوری، کدگذاری در
 مقولده رابطده هندکه بده ها،آن میان رهابط ه گیدندمی قدار نکدنگد کنار

 بددای تحقیدق اند  در  شدودمی مشدخص ها،مقولده سداند بدا محوری
 اند   شدد هاسدتفاد کدوربی  ه اسدتدهاس پدارادانت از محوری کدگذاری
 احتمالی رهابط توانمی آن کمک به که است منسجت چهارچوبی پارادانت
 نسبتاً فهت امکان دنگد  دفی از ه داد قدار سنجش مورد را هامقوله میان
 ه علّدی عوامدل آن در زنددا کندد؛می فدداهت را نظدد مدورد پدنده جامع
 مدانه کده خداص، فعدالیتی به کنشگد، آهردن رهی موجب که ایزمینه
 هضدعیت مدندنت بدای که هانی استداتکی شود،می است محوری مقوله
 عوامدل شدود،می اتخداذ محدوری مقوله به بخشیدن تحقق ه آمدهپیش
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 بدد ایزمینه ه علّی عوامل تأثیدگذاری مانع نا گد تسهیل که گدیمداخله
 اتخداذی هدای اسدتداتکی از ناشدی پیامدهانی ه شود،می محوری مقوله
 بدی  رابطه بدقداری کدگذاری، از مدحله ان  از هدف  شودمی هداد نشان
 اسداس بد عمل ان  است، باز کدگذاری مدحله در شده تولید های  بقه
 فدآنندد کده کند می کمک پدداز نظدنه به ه شود می انجام پارادانت مدل
 انجداد بده منجد محوری، کدگذاری  دهد انجام آسانی به را نظدنه انجاد
 خدود خاص گدهه در مشابه کدهای تمامی  شود می ها مقوله ه ها گدهه
 بدازبینی دهبداره شدده انجاد کدهای تمامی راستا، ان  در  گیدند می قدار
در بخدش    نیفتدد قلدت از مطلبدی تدا شدود مدی مقانسه متون با ه شده

به شددح ذندل دسدته  مقوله 11 قالب در اهلیه کد 37کدگذاری محوری، 
 مدی اهل رتبده در کدد تکدار 111 تعداد خدمات باهنکگی  بندی شده اند 

 بدا بدندد اعتبار ه باشد می دهم رتبه در 11 کد تعداد با بدند اعتماد باشد،
 دارد: قدار سوم رتبه در کد 19

 مشتدی ارزش 1

 3بدند اعتبار 2

 9بدند اعتماد 7

 رعانت قوانی  ه مقدرات 1

 8امانت داری 1

 11مسئولیت پذندی 6

 11ت های عام المنفعهتوجه به فعالی 3

 سازمانی عوامل 9

 محیطی عوامل 8

 12حفاظت ا لاعات مشتدنان 11

 رعانت موازن  اسلامی 11

 رفتار اخلاقی کارکنان 12

 17تصوند شدکت 17

 مشتدی هفاداری 11

 خدمات  هنکگی 11
 

 انتخابی کدگذاری-3 

 ارانده نعنی پکههش ان  نظد مورد اصلی پدنده ،  همانمقوله محوری

 محورندت بدا مشدتدی هفداداری مددل بدد مدوثد عوامل اخلداقی ویالگ
 مقولده تمدام کده اسدت فدانندی محور ه اساس که است بدند شخصیت

 تحقیق های نافته به توجه با ه اند شده داده ربط آن به دنگد اصلی های
 ه آن از آمدده بد راهبددهانی ه پدنده ان  بد تاثیدگذار عوامل از توان می
 اند  گفدت  در راهبددهاسدخ  ان  از حاصل نتانج ه دهایپیام ادامه در

  دهد می تشکیل را محوری بعد مشتدی هفاداری بعد به تحقیق

 

 مقوله محوری: 1جدول

 
 پدندده بدد مسدتقیما کده اسدت مقولدات از مواردی شدانط علی،  شامل

 اند  دهندده توسعه ه کننده انجاد ای گونه به نا است تاثیدگذار محوری
 بدازبینی ه هدا داده بده منظت نگاهی با توان می اغلب که هستند پدنده

 خددمات، کگدیهن بعدد رهی بدد تحقیدق ان  در  کدد پیدا را آنها حوادث
 است  شده تاکید بدند، ه اعتماد ارزش مشتدی

 

 مقوله علی :2جدول

 

 کدباز مقوله نوع مقوله

 مقوله محوري
 رندهايب سراغ و بیایند شما سمت به( عام یا خاص) زمان، افرادي طی در برند، وفاداري به وفاداري مشتري وفاداري

 نروند دیگر

 کدباز مقوله نوع مقوله

 شرایط علی

مشتریان،  نیاز، مشارکت مورد خدمات بودن دسترس کارکنان، در هاي مهارت سطح خدمات ویژگی
شتریان، م حقوق رعایت مشتریان، میزان به خدمات ارائه در ها بازي پارتی از جلوگیري

 خدمات خدمات، توسعه ارائه تسهیلات، فرآیند سود افراد، نرخ به خدمات یکسان ارائه

 راهنمایی براي کارکنان مشتري، دانش نیاز خدمات، رفع خدمات، تمایز ارائه مالی، نوع

 پذیري، خدمات مسولیت و بانک، پاسخگویی کارکنان برخورد نحوه و مشتریان، رفتار
 خدمات، جذابیت خدمات، کیفیت در بانکی، نوآوري خدمات ئهارا اینترنتی، سرعت

 پذیري دریافتی، انعطاف خدمات مشتري، هزینه با خدمات، تعامل

مشتري،  شخصیت اجتماعی و فرهنگی هاي مشتري، ویژگی براي مطلوب ارزش خلق ارزش مشتري

 خوب حس مشتریان، ایجاد هاي ارزش به احترام و شناسایی

 مشتري رضایت

 بانکی خدمات به بانک، اعتماد به اعتماد مشتري، میزان اعتماد جلب برند عتمادا
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 نمدی سدازمانها که هستند خاصی عوامل کلی  ور شدانط زمینه ای،  به

 در  هسدتند متداثد بستد آن از ما راهبددهای اما کنند کنتدل را آنها توانند
 اتفاق به قدنب تاکثدن شده انجام های مصاحبه  ی عوامل ان  با رابطه

 دهدد مدی نشدان کده کددندد اشاره سازمانی، عوامل ه شدکت تصوند به
 کنند  می تسهیل را مار شده اتخاذ راهبددهای عوامل ان  چگونه

 

 مقوله محوری :3جدول

 
 محدوری پدنده نا مقوله به پاسخ در که هستند یاقدامات همان راهبددها،

 مدی آنها از استفاده با ه شده انتخاب هدفمندی شکل به شوند، می ارائه
 نظدد مدد باندد را راهبددهانی  پوشاند عمل جامه محوری پدنده به توان

رعانت  به پکههش ان  شوندگان مصاحبه که است مهت بسیار دهند، قدار
ت پذندی، امانت داری ه توجه به فعالیت هدای قوانی  ه مقدرات، مسئولی

   نمودند اشاره ساندن  از بیش عام المنفعه،

 مقوله راهبردها :4جدول

 
 راهبددهدا بدد ه پددازد می علی شدانط تعدنل به شدانط مداخله گد،  که

 ه محیطدی عوامدل بدد  شده، انجام  های مصاحبه  ی  گذارد، می تاثید
 است  شده تاکید رعانت موازن  اسلامی،

 مقوله مداخله گر :5جدول

 
 حالدت در کده گیددد مدی نشدات راهبددهانی اتخاذ پیامدها ه نتانج،  از

 بده  شدود مدی محدوری مقولده تحقق موجب آنها تحقق  آمیز، موفقیت
حفاظت ا لاعات ، رفتدار  بد پکههش ان  شوندگان مصاحبه نتیجه عنوان

 .اند کدده اشاره بدند، اعتبار اخلاقی کارکنان،

 امدهامقوله پی :6جدول

 
 انتخدابی، بدندد: کدگدذاری شخصدیت محورنت با مشتدی اریهفاد مدل

)اسدتدهس ه  اسددت تئددوری ی تصددفیه ه سددازی نکپارچدده فدانندد
 تدوجدده  بددا انتخدابی کدگذاری ی مدحله در انتها در ( 1889کوربی ،ر 

 بده ه شده انتخاب اصلی ی مقوله کدگذاری، قبلی گدامهدای نتدانج بده

 کدهای باز مقوله نوع مقوله

 شرایط زمینه اي

 بانکی برند بانکی، تصویرسازي متمایز تصویر شرکت تصویر

 روز شفاف، به و منعطف اداري بانک، امور هاي برنامه و بانکی، استراتژیها قوانین سطح ازمانیس عوامل

بانک،  اداري هاي اداري، فعالیت بورکراسی و نگاري نامه بانکی، سطح تجهیزات بودن

 بانک تجاري فعالیت و نام با بانکی هاي فعالیت سازمانی، همراستایی ارزش

 کدباز مقوله نوع مقوله

 راهبردها

 رعایت قوانین و مقرارات، اجتناب از رشوه گیري، برخورد عادلانه رعایت قوانین و مقرارات

 مسئولیت پذیري اجتماعی، مسئولیت پذیري سازمانی مسئولیت پذیري

 راستی و درستی در حفظ اموال مردم و بیت المال امانت داري

 مردم هاي زیست، فعالیت محیط حفظ به اجتماعی، کمک و فرهنگی هاي فعالیت توجه به فعالیت ها عام المنفعه
 اقتصادي مشکلات و اشتغال مشکلات کاهش به اي، کمک خیریه هاي دوستانه، کمک

 مردم

 کدباز مقوله نوع مقوله

 شرایط مداخله گر

ها،  بانک شعب و بانک استقرار ها، محل بانک داخلی بانک، فضاي ظاهري هاي ویژگی طیمحی عوامل

 و فرهنگی عوامل به گسترده، توجه و جانبه همه شکل به شعبه، فعالیت به دسترسی

 بانک هاي قعالیت توسعه اجتماعی در هنجارهاي

 قرض الحسنهمبارزه با ربا، مشارکت مدنی، فروش اقساطی،  رعایت موازین اسلامی 

  مقوله نوع مقوله

 پیامد ها

 محرمانه بودن اطلاعات مشتریان، عدم سوئ استفاده از اطلاعات حفاظت اطلاعات 

 احترام به مشتري، صبور بودن در برابر مشتري  رفتار اخلاقی کارکنان

 برند بانک، برجستگی برند، اعتبار بانک، توسعه بانک، ارزش شهرت برند اعتبار
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 اعتبدار ارتبا ات ،شد مدتبط هدا مدقولده سدداند ددهب نظداممندد شدکلی
 بددیشتد ی توسددعه ه تصدفیه بده نیداز کده هانی مقوله ه شده بخشیده
 فداننددی در فدوق گدامهدای که است ذکد به لازم  نافتند بهبود داشتند،
 کددگدددذاری گددامهددای بندابدان   میشددوند انجدام بدددگشتی ه رفددت
 ندک  دندق از ه نیستند مجزا نکدنگد از هاضدحی کلشد بده انتخدابی
 خبدگان  میشود انجام محدوری ه بداز کدگدذاری با همداه تعاملی، فدانند

 کددند درنافت را آن تدهن  فدانند ه پارادانمی مدل انمیل  دنق از اعت

 نهدانی مدل ه مدل تدهن  فدانند مورد در که شد خواسته خبدگان از .

 بعضی ه کددند تأنید را مدل ها آن بیشتد که دهند رائهرا ا خود نظدات

 بدگشدتی ه رفدت فداننددی در که نیز داشتند اصلاحی نظدات ها آن از

بدای نکپارچه سازی  .گدفته شد خبده نهانی نظد ه شد اعمال اصلاحات
بدندد ، پدس از  شخصدیت محورندت بدا مشتدی هفاداری ه ارائه  داحی

دادن ساند مقولده هدا در قالدب پدارادانت شناسانی مقوله محوری ه ربط 
نظام مند نظدنه سازی داده بنیاد،  بده پالدانش الگدوی  داحدی شدده ه 
پدهراندن عوامل اصلی اقدام ه مدل نهانی پکههش بده شدکل ذندل بده 

 ( 1نگاره دست آمد )

 

 
 ند )مدل پارادایمی(بر شخصیت محوریت با مشتری اخلاقی وفاداری .مدل1 نگاره

 

 بحث
نتانج پکههش حاضد بی شک بد ان  امد صحه گدذارد کده بددای باندک 
های امدهز، قدرت ه توان بازارنابی نک بدند سازمانی سددنعا تبددنل بده 
نکی از اهدم های مهت بدای متمانز شدن ه موفقیت شده است  بانک ها 

ان از رفدت  بده باند تجدبه بدند همسانی را به منظدور جلدوگیدی مشدتدن
بانک های رقیب فدداهت کنندد  باندک هدا باندد در انجداد راهبددهدای 
بازارنابی تلاش کنند که موجب ارتقای تصوند بدند در بی  مشتدنان بدای 
افزانش رضانت ه هفاداری مشتدنان ه ارتقای عملکدد بیشتد مدی شدود  

  ( 18)چنی  دندگاهی در مطالعات مختل  مورد تاکید قدار گدفته است  
در ان  تحقیق به شناسانی عوامل اخلاقی موثد بد هفداداری مشدتدی بدا 

 :محورنت شخصیت بدند پدداخته شد  نتانج تحقیق نشان داد
تصدوند  بدندد )شددانط علدی(، مشدتدی، اعتمداد هنکگی خددمات، ارزش

شدکت، عوامل سازمانی )شدانط زمینه ای(، رعاندت قدوانی  ه مقددرات، 

ندت داری، توجده بده فعالیدت هدای عدام المنفعده مسئولیت پذندی، اما
)راهبددها( عوامل محیطدی ه رعاندت مدوازن  اسدلامی )مداخلده گدد( ، 
حفاظت ا لاعات، رفتار اخلاقی کارکنان ه اعتبار بدند )پیامددها( در ندک 

می باشند  ان   بد هفاداری مشتدی اخلاقی موثد عوامل مدل پارادانمی از
  (27-21 ه 11ها همسو است ) نتیجه با نتیجه بدخی پکههش

 با توجه به نتانج بدست آمده پیشنهادات زند ارائه می گددد:

پیشنهاد می شود که به منظور ارائه خدمات جدند به مشتدنان، نظدات ه 
پیشنهادات کسب شده از سوی مشتدنان اسدتفاده شدود ه داندش انجداد 

بدانکی  مشتدنان، بدای توسدعه ه ارائده ی خددمات ندون  شده از سوی
 استفاده شود 
در سداسدد با انجام کارهای عام المنفعه  تلاش نماندبانک لازم است که 

 یا ندکهتلاش ه کند  ننیارزش آفد نانمشتد یکشور منشأ اثد باشد ه بدا
 ی، در حوزه بانکدارباشدداشته  یداخل یاثدبخش در بانکدار یتفعال یبدا

 :پیامد ها
 حفاظت اطلاعات
 رفتار اخلاقی کارکنان

 برند اعتبار

 

 

 

 :راهبرد ها
 رعایت قوانین و مقررات

 مسئولیت پذیري

 امانت داري
توجه به فعالیت هاي عام 

 عهفالمن

 

 

 :علّی شرایط

 خدمات ویژگی

 مشتري ارزش

 برند اعتماد

 :مقوله محوری

 مشتري وفاداري

 

 ای: زمینه شرایط
 شرکت تصویر

 سازمانی عوامل

 

 :گر مداخله شرایط

 محیطی عوامل

 رعایت موازین اسلامی
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حدوزه  ند بگذارد ه در ا یارا از خود بدج یعملکدد مطلوب یزالملل ن ی ب
 نماند ارائه  نانرا به مشتد یخدمات متنوع

درک جانگاه هدمشتدی بدای بانک، بدخورداری کارکنان از اختیارات لازم 
بدای پاسخگونی به درخواست های مشتدنان، درک مشکلات مشدتدنان 
توسط کارکنان ه تلاش آنها بدای جلب رضانت همه مشتدنان بدا لحدا  

ن بدای بانک مدی تواندد نقدش مهمدی را در ارتقدای تصدوند جانگاه آنا
 مثبت در مشتدنان انفا کند  11ذهنی
 بده حدکت حال در مختل  صنانع در بدتد عملکدد با هانیشدکت امدهزه
 بازارهدا اغلب زندا باشند،می هاآن هفاداری جلب ه مشتدنان حفظ سمت
 جذب هایهزننه ه شافزان حال در رقابت دارند، قدار خود بلوغ مدحله در

 جلدب ه مشدتدی حفدظ  است نافته افزانش شدت به نیز جدند مشتدنان
در اند    شدودمی تلقدی حیاتی امدی هکارکسب ادامه بدای آن، هفاداری

 مسدتمد ارزندابی ه مشدتدنان بدا نظدد تبادل شبکه راستا لازم است نک
 شود ارائه خدمات کیفیت از آنها رضانت میزان خصوص در مددم نظدات

  شود استفاده بانک، مشتدنان سازنده ه انتقادی نطدات از شود سعی ه
 ه  مطلدوب بدند اعتبار انجاد  شهدت، دستیابی بدای بانک ملت، مدندان
 مسئولیت ابعاد تمامی در که است لازم سدازمان، نفعانذند رضانت کسب

 اند  خصدوصبه دهدند؛ اندجام گذاریسدمانه مطلوبی نحو به اجتماعی
 سطح در ندعنی اجدتماعی مدسئولیت بالاتد سطوح در باند گذاریسدمانه

 داه ددبانه ه غددیدالزامی که مسئولیت خیدخواهانه ه 11اخلاقی مسئولیت
  باشد بیشتد ،است
 

 گیرینتیجه
 رهی پیش که است بازارنابی مباحث مهمتدن  از نکی تجاری نام ه بدند

 تا اهمیت دارد  ان  قدار تجاری های شدکت جمله م  ها، شدکت تمامی
 تبددنل علمدی محافل در مستقلی رشته به بدند مدندنت که است حدی

 بدا های دارانی جزه استداتکنک ه اقتصادی لحا  از ها است  بدند شده

 آنهدا های دارانی تدن  ارزش با از اغداق بدهن حتی ه ها شدکت ارزش

 اند رسیده نتیجه ان  هب محققان اخید های سال شوند  در می محسوب

 درهن در هدا شددکت بددای خددمات ه محصدولات هاقعدی ارزش کده

 ه هاقعی مشتدنان ذه  در ارزش ان  بلکه نیست، خدمات ه محصولات
 مشتدنان، ذه  در را هاقعی ارزش که است بدند ان  ه دارد هجود بالقوه

 یردر ندخ هفدادا شنافزاپکههش ها نشان می دهند که    آهرد می پدند
نتانج پکههش  در ان  راستادهد  شنتواند سود شدکت را افزا یم یمشتد

حاضد نشان داد که توجه به بدخی مولفده هدا ه ارزش هدای اخلداقی از 
سوی بانک ها می تواند بد شخصیت بدند ه هفاداری مشتدنان اثدد گدذار 

 تندرعا، اعتمداد بدندد، اعتبار بدنددی، ارزش مشتدباشد  مواردی چون : 
 یهدا تیدتوجه به فعالی، دنپذ تیمسئولی، امانت دار، ه مقدرات  یقوان

حفاظددت ا لاعددات ی، طددیعوامددل محی، عوامددل سددازمان، عددام المنفعدده
، شددکت دنتصو، کارکنان یرفتار اخلاقی، اسلام  نمواز تنرعا، اننمشتد
هنگامی کده مشدتدنان ندک تجدبده   خدمات یکگنهی ه مشتد یهفادار

نک داشته باشند ه آن را بده عندوان سدازمانی دلپذند را نسبت به نک با

ی رفتداری را از خدود نشدان هاهاکنشاخلاق مدار درک کنند، به راحتی، 
ی رفتاری دهان به دهان، رجدوع هاتبلیغ بدکه به  ور مستقیت  دهندیم

مجدد، تمانل به سپدده گذاری ه سددمانه گدذاری ه اسدتفاده از خددمات 
 بانک مورد نظد، می انجامد  

 

 های اخلاقیملاحظه
موضوعات اخلاقی همچون؛ سدقت ادبی، رضانت آگاهانه؛ انتشار چندگانه 

 اند ه     در پکههش حاضد مورد توجه قدار گدفته
 

 هنام واژه
 Marketing .1 بازارنابی

 Brand image .2 تصوند بدند

 Customer loyalty .3 هفاداری مشتدی

 Brand character .4 شخصیت بدند

 Consumers .5 مصدف کنندگان

 Ethical factors .6 عوامل اخلاقی

 Brand credit .7 اعتبار بدند

 Brand trust .8 اعتماد بدند

 Trusteeship .9 امانت داری

 Responsibility .10 مسئولیت پذندی

11. Pay attention to public benefit activities 

 توجه به فعالیت های عام المنفعه

12. Customer information protection 

 ظت ا لاعات مشتدنانحفا

 Company image .13 تصوند شدکت

 Mental image .14 تصوند ذهنی

 Ethical responsibility .15 مسئولیت اخلاقی 
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