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اعتماد  شکل گیری رسانه های اجتماعی بر  بازاریابی رعایت اخالق در تاثیر

 نسبت به برند  مشتری
 

 2گلویقره ب نی، دکتر حس*2خواجه نوبر ی قبودا نی، دکتر حس1یاحمد دیفرشاد ص

 حد عجب شیر، عجب شیر ، ایراندانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی، وا .1

 ، ایران می، واحد عجب شیر ، عجب شیراه آزاد اسالدانشگ گانی،بازر  گروه مدیریت  .2

 ( 1400/ 11/ 25، تاریخ پذیرش: 1400/ 09/ 25تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

ی طوردارد بهها وجود قابل توجهی در ایجاد برند قدرتمند در بانکفع  منا
عنوان راهی سریع برای شناساایی و مممایسساازی ها از برند به که بانک
مطلاو  در ههام مرامریان و وفاادار   اعممادری  گی  شکلات خود،  خدم 

 (. 1)کند ساخمم آنها اسمفاده می
 2ق رساانه هاای اجممااعیچه به شکل سنمی و چاه از طریا  1بازار یابی

 عیبا جهش و توسعه سراست.    برند  روشی نویم برای ایجاد و شناساندن
عی به اجمما  ه هایرسان  بازاریابی  و ایجاد شبکه های اجمماعی،    تنمرنیا

سایمها و   و(. 2) ری قدرتمند در اخمیار سازمان ها قرار گرفتعنوان ابسا
دیاده ای فراگیار تبادیل رهای دنیای مجازی به موضوعی جدیاد و  ابسا

ی ارتبااطی در اها ت شابکهوالور کاه مای دانایح ت اطشده اند. هماان
ه هاای اند. به گروهای از رساان سارها نقش اساسی داشمهگسمرش ایم اب

هاای  اناد عناوان رساانه که در ایم فضای جدیاد مموداد شاده  3میآنال
 (. 3) داده شده است اجمماعی
 
 

 
جهی داشامه اناد. شاد قابال تاوهای اخیار ردرسانه های اجمماعی در سا
 صودی کااربران اینمرنمای تبادیلعادیت های ااسمفاده از آنها به یکی از ف
ز ایم سایت ها، اضای مجازی  کاربران ف  لشده است. هح زمان با اسمقبا

اطباان آنهاا خی زیادی درباره ایم رسانه هاا باه خصاو  م اه ژوهش  
ادعااه طع م ملااا ایاام  دیااده جدیااد، موضااوخانجاااش شااده و زوایااای م 
، علاوش 4وش ارتباطاتملا از جمله فناوری، علخ ژوهرگران حوزه های م 

است که   رسانه اجمماعی حوزه ای(.  4)  بوده است  بازاریابی  و    5اجمماعی
رت یه های زندگی و تجاالدر درونی تریم و  سرعت زیادی رشد کردهبا 

ه، ن بتوا از قابلیت های رسانه های اجمماعی می.  مردش رخنه کرده است
ه طواساباط بای ارت اطب،خامکان برقراری ارتباط دوسویه بیم رسانه و م 

شاکل کاربران در تودید رسانه ای و  کت کردنکاربران با یکدیگر، مرار
اکناون وساعت و سارعت عمال (. 5)یم اشاره کردوه های آنالگیری گر

 راری ارتباطات تعاملی با مرمریان، مورد  ااااارسانه های اجمماعی در برق
 

 چکیده

رعایات  ثیرهدف اصلی ت قیق حاضر بررسی تا. برسانند هدف مخاطبان به را سازمانها تا هسمند قدرتمند اجمماعی ابساری رسانه هایزمینه: 
 است. گران اه کارنک رفدر با نسبت به برند مرمری اعممادشکل گیری ر اجمماعی ب ه هایرسان اریابیباز  اخالق در

جامعه آمااری ت قیاق حاضار  یمایری می باشد. -ایم ت قیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت روش یک ت قیق توصیفی:  روش
باه شایوه  بارای نموناهنفار  384مورگاان تعاداد باه جادول توجاه با که باشد ان در اسمان درسمان می شامل مرمریان شعب بانک رفاه کارگر

بارای تجسیاه و  باود. در ایم ت قیق  رسرنامه های اسماندارد در زمیناه ممییرهاای ت قیاق  بسار گردآوری اطالعاتشدند. اانمخا     مرسدردس
 .ل اسمفاده شدردیس افساراده از نرش عادالت ساخماری با اسمفت لیل داده ها و بررسی فرضیه های ت قیق از تکنیک م

برند بانکی در باناک نسبت به مرمریان  عمماداشکل گیری  اشبکه های اجمماعی ب بازاریابی دریت اخالق عار نمایج نران دادند که،   یافته ها:
آنالیام و اجمماعاات  تتباطاآنالیم، ار ارزش ادراک شدهآنالیم، تبلییات رعایت اخالق در مثبت و معناداری دارد. همچنیم    رابطهرفاه کارگران  
 د.نمثبت و معناداری دار رابطهگران بانک رفاه کار بانکی درند بر اعممادشکل گیری  اآنالیم نیس ب

ند سانی و اخالقی نا سنه تنها از د اظ ان در بازاریابی از طریق رسانه های اجمماعیبه کارگیری روشهای نادرست و غیر اخالقی :  نتیجه گیری
 .شدهد خواباری سازمان جر به سلب اعمماد مرمریان و بی اعمک منبی ش ی باشد بلکهم
 
 .مرمری اعمماد رسانه اجمماعی، اخالق، بازاریابی، : واژگانیدلک

 h_budaghi@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نرانی ادکمرونیکی:  

 
 

mailto:h_budaghi@yahoo.com
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 ایام رو سازمان ها و شرکت های تجااری قارار گرفماه اسات. ازتوجه 
ه هاای اجممااعی و بهاره ش هسمند با حضور در رساندر تالن ها  سازما
(. 6)ود بپردازنادنان به معرفی قابلیت هاای خاآای  مندی هتوان  ری ازگی

رسانه های جدید نسل ما مانند شبکه های اجمماعی، با داشامم قابلیات 
اشمراک گذاری، فرصت مناسبی برای ارائه شایوه ی چند رسانه ای و به  

تصااویر، فایلح، هسمند. به اشمراک گاذاری    ریابیبازا  عرصه    جدیدی در
دوسامان و ... از امکانااتی اسات کاه ای دایاره هاتا،،  وش،  گفمگو، آدبا

در حال حاضر مردش باه صاف ه خاود در (.  7)مخاطبان را جذ  می کند
دفعاتی که غذا می خورند، سار مای شبکه های اجمماعی بیرمر از تعداد  

انه هاای جدیاد و قادرت آنهاا در با اهمیت رسزنند و ایم نرانگر نقش  
ت کاه زمانی می توان یافمر ساوزه کم(. امر2)ذ  تعداد مخاطبان استج

بانکها نیس باا توجاه باه (. 8)در شبکه های اجمماعی فعادیت نداشمه باشد
چار به اسامفاده از تکنوداو ی اینکه در یک م یط رقابمی حضور دارند، نا

تکنوداو ی جمماعی نیس از جمله رسانه های اهای جدید و به روز هسمند. 
اههاای خادماتی در یباا هماه بنگسو  می شوند که تقرای جدید م ه

 خدمات خود از آنها بهره می گیرند. بازاریابی بخش 
روشانی دربااره خصوصایات   اعمماد  می بایدکنندگان  مرمریان و مصرف 

از یاک کنناده یاا مرامری تصور مصرف  د.ند در ههم خود داشمه باشنبر
خدمت کمک کند یاا باه عناوان تواند هح به فروش م صول یا میبرند  
فاه هاای یکای از اصالی تاریم مود  فروش قلمداد شاود.  عی در برابرمان

 6اخالق  رعایتبرندها  مرمری نسبت به    اعممادشکل گیری  تاثیرگذار بر  
چادری تریم حوزه ماورد ب اد در اخاالق   .(9)است  بییادر فرایند بازار
ایام اسات کاه است، بازاریاابی مامهح باه   8زاریابی، اخالق با7حرفه ای

است.  10، و بی توجهی به رفاه اجمماعی9دمیقلب، بی عدامسلمسش دروغ، ت

دیگر بازاریابی برای کمک به اقمصاد تماش کرورهایی که باه   اما ازطرف 
ه اند مفید است. دذا حذف بازاریابی  اسخ رسیدسط ی از توسعه یافمگی  

م و ق آن نیست. بلکاه بایاد باه دنباال تادویمرکالت اخال  مناسبی به
. نظااش اخاالق بازاریاابی باودزاریابی  قی برای بااجرای یک تئوری اخال

زمینه هایی را فراهح می کند که براساس بازاریابان، کساانی کاه هادف 
کال ایجااد میکناد ازنظار اخالقای و  تاربازاریابی هسمند و به طور عاش 

 .(10)نندها قضاوت ک  ارزیابی و درباره آن
ساانه وارد حوزه رتر می شود که زا  چادشی  موضوع اخالق بازاریابی زمان
در برخورد با چادش های اخالقی فضاای مجاازی های اجمماعی شود و  

های اجمماعی یاک بازاریابی رسانه.  (11)موضوعی غامض تبدیل شودبه  
 گاذاری م ماوال تودید و به اشمراک وع بازاریابی اینمرنمی است که شام ن

و شارکت رکت به اهداف بازاریاابی باشد تا شهای اجمماعی میدر رسانه

 هاااییهای اجمماااعی شااامل فعادیتبازاریااابی رسااانه .دساامیابدخااود 

اسات کاه   ست ممم، آ لود عکس، ویادیو و م موایاات دیگار همچون

های اجمماعی، باعد افسایش مخاطب و در رسانه داخمیتبلییات  ر همراه
 . (12)گرددی میمرمر

فرایناد  رن، شدن اهمیات اخاالق دررو  با توجه به مسائل مطرح شده 
 رعایات اخاالق در  بررسای تااثیر ژوهش حاضار بار آن شاد  اریابی  باز

نسابت باه  مرمری اعممادشکل گیری رسانه های اجمماعی بر   بازاریابی
بر ایام میناا فارص اصالی ت قیاق بپردازد.    اه کارگراننک رفدر با  برند

 عبارتست از:
 اداعمماشاکل گیاری  ا ممااعی بارساانه اج بازاریاابیرعایت اخالق در  
 .معناداری دارد رابطه برند بانکیبت به مرمری نس

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق : 1 نگاره

 

  روش

ات کااربردی و بار اسااس ت قیق حاضر بر اساس هادف جاست ت قیقا 
کاه مبمنای بار ی باشاد ری مایمای -ک ت قیق توصیفیماهیت روش ی
ان مرمریحاضر شامل  امعه آماری ت قیق  انجاش شده است. ج  همبسمگی

اینکه می باشد که با توجه به  اسمان درسمان رفاه کارگران در ب بانکشع
ر نظار گرفماه آمار دقیقی از آنها در دست نبوده دذا تعداد آنها نام ادود د

باه نفار  384د مورگان تعداوجه به جدول  شده و برای انمخا  نمونه با ت

ت قیاق  ابسار گردآوری اطالعات در ایم  .ندانمخا  شدشیوه در دسمرس  
اباسار یاق مای باشاد. نامه های اسماندارد در زمینه ممییرهاای ت ق رسر
شد تا م قاق ی الزش برخوردار باآوری اطالعات باید از روایی و  ایایجمع
ز طریاق ایام ی نمایاد و اهای ممناسب با ت قیاق را گاردآوردادهبمواند  
 یازمایاد. باههای مورد نظر خود را بنها، فرضیهها و تجسیه و ت لیل آداده

هایی است معرف ویژگیعلت اینکه سؤاالت  رسرنامه اسماندارد است و 
دارای اعمباار ارد در واقاع آزماون گیاری آنهاا را دکه م قق قصد اندازه

 یابی رسانه اجتماعی بازاررعایت اخالق در 

 تبلییات آنالیم 

 ارزش ادراک شده آنالیم 

 طات آنالیم ارتبا 

 نالیم مماعات آاج

 د نبراعمماد مرمری به 
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-أییاد شادهصص و خبره تاست که ایم اعمبار توسط اساتید ممخ  م موا
ا ست. باشده ااز روایی سازه نیس اسمفاده    است. عالوه بر روایی م موایی

 50/0رهای عااملی ممییرهاای ت قیاق بسرگمار از به اینکه همه با  توجه
گمار از ه ممییرهای نیس بسربرای هم  AVEشده اند و از طرفی نیس مقدار  

 ت.  ار گرفمه اسد دذا روایی سازه نیس مورد تائید قرشده ان  50/0

( C.Rدفای کرونباخ و  ایایی ترکیبی )برای بررسی  ایایی نیس از ضریب آ
ا توجه به اینکه ضریب آدفاای کرونبااخ  و ضاریب شده است. باسمفاده  

یایی شده است دذا  ا  70/0 ایایی ترکیبی برای همه ممییرهای بسرگمر از  
روایای و مایج بررسی یق نیس مورد تائید قرار گرفمه است. ن رسرنامه ت ق

 گسارش شده است. 1در جدول  شماره  ابسار  ایایی

 

 ه تحقیق ی و پایایی پرسشنامروایبررسی  : نتایج1جدول 
بارهای   سواالت متغیر

 عاملی 

AVE  ضریب آلفای کرونباخ C.R 

ی  
الق در بازاریابی رسانه ها

اخ
اجمماعی 
 

 
 11تبلییات آنالیم

  85/0 1سوال  
70/0 

 
87/0 

 
 86/0 2  سوال 93/0

 81/0 3سوال  

 84/0 4سوال  

 
 12ارزش ادراک شده آنالیم

  84/0 1سوال  
71/0 

 
88/0 

 
 88/0 2سوال   94/0

 80/0 3سوال  

 86/0 4سوال  

 
 13ارتباطات آنالیم

  80/0 1سوال  
68/0 

 
87/0 

 
 82/0 2سوال   90/0

 86/0 3ل  سوا

 85 4سوال  

 
 14اجمماعات آنالیم

  82/0 1سوال  
68/0 

 
86/0 

 
 85/0 2سوال   91/0

 80/0 3سوال  

 81/0 4سوال  

 
 
 
 15مرمریاعمماد  

  82/0 1سوال  
 
 
 
70/0 

 
 
 
 
89/0 

 
 
 
 
93/0 

 88/0 2سوال  

 80/0 3سوال  

 78/0 4سوال  

 80/0 5سوال  

 85/0 6سوال  

 82/0 7ال  وس

 84/0 8سوال  

 

 یافته ها
های ت قیاق از تکنیاک ررسی فرضیه  برای تجسیه و ت لیل داده ها و ب

 فاده از نرش افسار دیسل اسمفاده شده است. که در معادالت ساخماری با اسم

 
نمایج فرضایه رش شده است.ی فرضیه های ت قیق گساادامه نمایج بررس

 گسارش شده است. 2ه ر جدول شماراصلی د

 یقفرضیه اصلی تحق: نتایج بررسی 2جدول 
 نتیجه عدد معناداری تاثیر یبضر بستهر وا متغی متغیر مستقل فرضیه

 
 اصلی

 بازاریاااابی اخاااالق در 
 رسانه های اجمماعی

 اعمماد مرامری باه برناد
 بانکی

 تائید 94/9 76/0

 
 اریاابیبازرعایات اخاالق در   فرضیه اصلی ت قیق مدعی ایم است که  

برناد باانکی در مرامری باه  اعمماد شکل گیری ارسانه های اجمماعی ب
ضاریب   3. بر اساس جادول شاماره  در ارتباط است  اه کارگرانبانک رف

ی اجممااعی و رساانه هاا بازاریابیرعایت اخالق در   تاثیر بیم دو ممییر  
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است، و با توجه   76/0برابر با    برند بانکیمرمری به    اداعممشکل گیری  

باشد، دذا فرضیه اصالی می 1.96(  که بسرگمر از 94/9بدست آمده ) t به

   ردد.گید میقیق تأیت 
  گسارش شده است. 3یج فرضیه های فرعی در جدول شماره نما

 

 ی تحقیق: نتایج بررسی فرضیه های فرع3جدول 
 نتیجه اری عدد معناد ضریب تاثیر  متغیر وابسته متغیر مستقل  فرضیه

در   فرعی اول  اخالق  تبلییات  رعایت 
 آنالیم 

مرمری به    اعمماد   گیری شکل  
 برند بانکی 

 تائید  78/10 84/0

در   وش ی دفرع اخالق  ارزش  رعایت 
 دراک شده آنالیم ا

مرمری به    اعمماد شکل گیری  
 برند بانکی 

 تائید  12/10 80/0

اخال فرعی سوش  در  رعایت  ارتباطات  ق 
 آنالیم 

مرمری به    ماد اعمشکل گیری  
 برند بانکی 

 تائید  98/9 73/0

فرعی  
 چهارش 

اجمماعات  ت اخالق در  رعای
 آنالیم 

  مرمری به   اد اعممشکل گیری  
 برند بانکی 

 تائید  68/9 78/0

 
هار بدست آمده که  اعداد معناداری با توجه به 3شماره  بر اساس جدول

یق تأییاد باشند، دذا فرضیه های فرعی ت قمی  1.96چهار عدد بسرگمر از  
تبلییاات الق در رعایات اخاتوان نمیجاه گرفات کاه گردند.  س میمی
( 73/0)ارتباطات آنالیم(،  80/0)آنالیم  ارزش ادراک شده(،  84/0)آنالیم

برند باانکی مرمری به    اعممادشکل گیری    ا( ب78/0)اجمماعات آنالیمو  
یام رو از ا دارد.مسمقیح، مثبت و معنااداری  رابطه بانک رفاه کارگران  در

 فرضیه های فرعی  ژوهش مورد تأیید می باشند.

 
 معناداری تحقیق در حالت : مدل ساختاری 2 نگاره

 

   بحث

 بر همیم اسااس شده است. 21قرن  مماعی به عنوان روش کاره اجرسان
زه امارو وران مادرن داشامه اناد.انسان در دسابقه ای درتعامل  رشد بی

بسارهای در اخمیار برار م ساو  مای رسانه ها از جمله قدرتمند تریم ا
است که جهان در حال حاضر وارد عصر تازه ای شده شوند. واقعیت ایم  

سانه های ادکمرونیک حاکمیات بالمناازعی در تماامی که در آن ر  است
ر قابال بااوری باا به طاور غیا برر ایجاد کرده اند و عرصه های زندگی

در تماامی شائونات ال ایجاد تیییرات بسایار گسامرده تاری شما  در ح
 .فرهنگای جامعاه اماروز هسامندزندگی سیاسی، اجمماعی، اقمصاادی و 

ربران بیش از  ایش شناخت ص یح از ایم رسانه ها باعد می شود تا کا



 نسبت به برند  مشتریعتماد اشکل گیری   رسانه های اجتماعی بر  بازاریابی  رعایت اخالق در  تاثیر  : نو همکارا  خواجه نوبر  یق حسین بودادکتر 
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ا کاه در ند. از آنجاند از ایم ایسارها اسمفاده مفید و موثر داشامه باشابموان
امال در راسامای یکای از ماوثرتریم عو بازاریابی ات و دنیای امروز تبلیی

ان ی باشد که از طریق آن مای تاوتاثیرگذاری بر روی افراد و ملت ها م 
رساانه  بازاریاابی . به خواسمه هاا و بارآوردن نیازهاای افاراد  اساخ داد

مصارف دسمرسای باه مهح برای  بازاریابی اجمماعی به عنوان یک ابسار  
قاش دهدکه دنیاای ساایبری ن مچنیم نران میباشد، و ه  کنندگان می
اریابان را قادر می ساازد مدرن ایفا می کند و باز  بازاریابی  بسیارمهمی در

 هادف   به مصرف کنندگان ساریع تارو ماوثرتر دسمرسای  یداکنناد.  که
نمایج ت قیق حاضر نراان .  استبرند    نسبت به  اعمماد، آفریدن  بازاریابی
شاکل گیاری   باارسانه هاای اجممااعی    بازاریابیرعایت اخالق در    داد
 .ری داردمثبات و معناادا  رابطاهباانکی  مرمری نسبت باه برناد    ماداعم
رسانه هاای اجممااعی   بازاریابی  ق در ابعاد مخملارعایت اخالچنیم  هم

تبلییات آنالیم، ارزش ادراک شاده آنالیام، ارتباطاات آنالیام و یعنی؛  
مثبات و  رابطهبرند بانکی ه ب اعممادشکل گیری  انیس ب اجمماعات آنالیم

و یاا   دارند. نمایج کسب شده از ت قیق حاضر بصورت مسمقیح  معناداری
  . (18تا  13)سایر ت قیقات همسو است نمایجغیر مسمقیح با 

در ادامه با توجه به نمایج کسب شده  یرنهاداتی برای مدیران بانک رفاه 
 .کارگران ارائه شده است

کمرونیااک شااود در زمیناه بانکااداری اد باه ماادیران باناک توصاایه مای
دکمرونیکای و اسامفاده از بسامرهای اسمرهای خاود را تقویات نمایناد. ب

نمی جهت ارائه خادمات مناساب و باا کیفیات: مرامریان بانکداری اینمر
-خواهان دریافت خدمات با کیفیت در اسرع وقت و حاداقل زماان مای

م قاق ساازد. اماروزه تواناد ایام امار را  رنمی مایباشند. بانکداری اینم
دمت مهح روی آورده و کممر برای انجاش امور باانکی به ایم خ  مرمریان

  نمایند.یها مراجعه م ود به شعب بانکخ
، درسایت جامعاه هاا و کمپینا، هاایی بانک یرنهاد می شود مدیران  

ت گیارد و ایجاد کنند تا از طریق آنها تبلییات برای خدمات سایت صاور
درساایت  دی خادماتدسامه بنا د مجدد ترویق کنند.مرمریان رابه خری

ا با دارند دسمرسی  یدا کنند. صورت گیرد تا مرمریان راحممر به آنچه نیاز
توجه به شبکه های اجمماعی نقش بسیار مهح و موثری ایفا می کند دذا 

 به ایم مهح توجاه نماوده و تمایال باه خریاد  شعب بانکالزش است تا  
 تخدماصو  از طریق افسایش آگاهی در خ  را  خدمات  اسمفاده کنندگان
 و برند باال ببرند.

در هاا کادهای اخالقای ماورد توجاه  یرنهاد می شود مادیران باناک  
بازاریابی رسانه های اجمماعی را مرخص کرده و نسابت باه آن  ایبناد 

باانکی  از ایم طریق بموانند اعمماد مرمریان را نسابت باه برناد باشند تا
 خویش حفظ کنند. 

 

 گیرینتیجه
ماعی معموالً بار تاالش بارای ایجااد م ماوایی های اجمبازاریابی رسانه
جلاب و توجاه مخااطبیم را    سمند که باه واساطه آن بمواننادمممرکس ه

های در بایم رساانه  مطادب آنهااگذاری  خوانندگان را ترویق به اشمراک
ابی در بازاریست و غیر اخالقی  به کارگیری روشهای نادر.  اجمماعی کنند

نها از د اظ انسانی و اخالقی نا ساند نه ت  از طریق رسانه های اجمماعی
بااری مریان و بای اعمبی شک منجر به سلب اعمماد مرامی باشد بلکه  
 .خواهد شدسازمان 

 

                 خالقیا  یمالحظهها
موضوعات اخالقای همچاون؛ سارقت ادبای، رضاایت آگاهاناه؛ انمراار 

 .اندقرارگرفمه  موردتوجه.. در  ژوهش حاضر چندگانه و .
 

 هنام واژه
 Marketing .1 بی بازاریا

 Social media .2 اجمماعی رسانه های  

 Online media .3 رسانه های آنالیم 

 Communication sciences .4 لوش ارتباطات ع

 Social sciences .5 علوش اجمماعی 

 Ethics .6 اخالق

 Professional ethics .7 اخالق حرفه ای 

 Marketing ethics .8 ق بازاریابی اخال

 Injustice .9 بی عدادمی 

 Social welfare .10 مماعی رفاه اج

 Online ads .11 تبلییات آنالیم 

 Online perceived value .12 یم ه آنالک شدارزش ادرا 

 Online communication .13 ارتباطات آنالیم 

 Online societies .14 اجمماعات آنالیم 

 Customer trust .15 عمماد مرمری ا
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