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متغیر  بر  تأکیدبا  صنعت بانکداریدر   هاشرکت مسئولیت اجتماعی  الگوی

 ابستگی به برند و اخالق شهروندی سازمانی و
 

 2ی، دکترهرمز مهران1، دکترشادان وهاب زاده1*ایندیرضا سعدی، دکترحم1فرهنگ نیآر

 . رانیتهران، ا واحد تهران شمال، ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشکده مد ،یبازرگان ت یریگروه مد .1
 . رانیا نیقزو ن،یقزو یغزال یموسسه آموزش عال ،یبازرگان ت یریمد گروه .2

 ( 99/ 17/2، تاریخ پذیرش:98/ 12/ 15تاریخ دریافت: )

 

 

 

 غازسرآ 

 و اجتماع با تعامل طريق از  را  دخو  نيازهاي  و  ،  اجتماعي  موجودي  انسان
 کندنمي تفعالي بسته  محيط  يک  در  يعني  سازدمي  برطرف   آن  در  زندگي

 يک ،ترساده عبارت به و باشندمي متنوعي هايسيستم زير با تعامل در  و
 آن در فعاليذت لذاا ،(1) دهندمي تشکيل را اجتماعي نظام  از  فرعي  نظام
 آن درسذت فراگيذري  کذه  است  ييهامهارت  سري  يک  يادگيري  نيازمند
در   .(2)گذردد    اجتمذاعي  مسئوليت  گيري  شکل  به  منجر  تواندمي  ،قواعد
با سرعت زيذادي در  هاشرکتاخير، مفهوم مسئوليت اجتماعي   هايسال
 ،اقتصادي از جمله بخش بانکداري گسترش يافته اسذت  هايبخشکليه  
  ،ني شدنسرعت جها ،جديد هايتکنولوژي گسترش رشد،اين  لتع و
 
 
 
 
 

 

 
 ،الملليبين  مقياس  در  ،هاشرکتافزايش اندازه    ،کشورهااجتماعي    توسعه
را  نقش مسئوليت اجتماعي خذود را مجبور کرده تا  هاشرکتکه    دباشيم 

توجه بيش از بهبود عملکرد اجتماعي و زيست محيطي به    و  مهم دانسته
فرهنگذي،  و آموزشي  هايطرح، از  هابانک  امروزه،  (.3)شندداشته بابيش  
آسيب پذاير  هايگروهاقداماتي حمايتي براي و    جامعهسالمت    هايطرح
بسذياري از تحقيقذات، اعتبذار و مقذام   سذوي ديگذر  از  .کننديم   حمايت

 امذا ،انددادهمورد بررسي قرار  هابانکرا در    هاشرکتمسئوليت اجتماعي  
مسذئوليت اجتمذاعي   هايمذدلو يذا    هاشذرکتجتمذاعي  مسئوليت ابه  
 اشاره نشده است خوبيبهو عوامل موفقيت در بخش بانکداري   هارکتش
(4.)   
 

 

 

 چکیده

و  ياخالقذ تيمسذئول يارائذه الگذوهذدف پذهوهش حا ذر اسذت  شده واقع تأکيدمورد   يدر صنعت بانکدار  ياجتماع  تيمسئولامروزه  زمینه:  
 .باشدميي سازمان يبرند و اخالق شهروند به يابستگو ريمتغبر  تأکيدبا  يدر صنعت بانکدار هاشرکت ياجتماع
ه مي باشد، جامعه آماري آن  را در بخش کيفي، مديران ارشد نظام بذانکي  و در بخذش کمذي ، مشذتريان روش پهوهش حا ر، آميخت  روش:

فاده از روش نمونه گيذري نفر  و در بخش کمي با است 20گيري هدفمند تعداد دهند. در بخش کيفي با استفاده از روش نمونه بانک تشکيل مي
ک خصوصي و دولتي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابذزار گذردآوري اطالعذات در بخذش بان  4نفر از مشتريان    320تصادفي ساده تعداد  

و در  MAXQDAها در بخش کيفي با اسذتفاده از نذرم افذزار کيفي مصاحبه نيمه ساختارمند و در بخش کمي پرسشنامه بود. کدگااري داده  
 اده گرديد.استف PLSبخش کمي از معادالت ساختاري ،  ريب مسير و نرم افزار 

و  يمحذور ياقذدام بذه کدگذاار ينظر اتيکد باز استخراج و بر اساس ادب 152 تيو در نها يمصاحبه به اشباع نظر  20  محقق با انجام  :یافته
 عي اراده کرده است.ربعد ف  سي و سهو نتايج را در قالب بعد اصلي و   کرده يانتخاب

 ايذن در مشذتريان انتظارات و نيازها و گرفته قرار کشور مالي و پولي اقتصادي، نهاد رينتمهم جايگاه در بانکداري بخش امروزه  نتیجه گیری:
 اسذتفاده و تريانمشذ و شهروندان رفتارهاي ترجيحات و يکسو از پولي بازار در تغييرات اين  کهشدن هستند    ترپيچيده  حال  در  سرعتبه  صنعت
 .است کرده دوچندان اجراي مسئوليت اجتماعي را استفاده به نياز ديگر، سوي از جديد، هايفناوري  از روزافزون

 
 .شهروندي سازماني اخالق ،اخالق به برند، يوابستگ ،هاشرکتمسئوليت اجتماعي : واژگانلیدک
 

 drsaeednia1@gmail.comنويسندۀ مسئول: نشاني الکترونيکي:  
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 آن توجذه لذزوم به نظر و کرده  رشد  سرعتبه  اجتماعي  مسئوليت  ممفهو
 مفهذومي کشذورها بذراي حيذاتي و مهذم هايشذاخ  از  يکي  عنوانبه

 تجذارت،  شناسذي،  جامعذه  گااري،  مشي  خط  چون  هاييرشته  از  آميخته
 حذوزه  در  کتذابي  کمتذر  امذروزه  و  هاسذتشرکت  اريحسذابد  و  مديريت
 مو ذوع تلذويحي يذا  و  آشذکار  ينحذو  بذه  کذه  يافذت  توانمي  مديريت
 يعنذي خذا  حوزه در و جامعه  يعني  عام  حوزه  در  را  اجتماعي  مسئوليت
 هاشرکت  يبرا  اجتماعي  مسئوليت  طرفي  از.  باشد  ننموده  بيان  هاشرکت
 و اقذذدامات از کذذه دارنذد دوجذذو نيذذز هذاييگروه و شذذودمي تلقذذي مهذم
. اندسازمان  از  عيرومش  منافع  داراي  و  پايرندمي  تأثير  سازمان  هايکنش
 اوليذه، مذواد کننذدگانتأمين مشذتريان، بذه توانمي هاگروه اين  جمله  از

تعريفذي  تجه  شماربي هايتالشعليرغم  .(5)کرد اشاره  جامعه  و  دولت

، هنذوز هذذم هاشذرکت مسذذئوليت اجتمذاعي روشذن از مفهذومو وا ذ  
 يتمسذئول»  اصذطالح  .وجذود دارد  آندر مذورد تعريذ     هاييسردرگمي
اجتمذذاعي  هايمسذذئوليت»اولذذين بذذار در کتذذاب  «هاشذذرکتي اجتمذذاع
ها شذرکتاين مفهوم    .(6)شد  صورت رسمي ارائه  به  ونوشته    «بازرگانان

م آن رگانان براي پيذروي از آن تذدابير، انجذاعهدات بازوظاي  و ت»به    را
يا پيروي از آن از لحاظ اهذداف و ارزش جامعذه مطلذوب هسذتند   تدابير،
عنوان تعهذد دائمذي ها را بذهمسئوليت اجتمذاعي شذرکت  کند.يم   اشاره

در توسذعه اقتصذادي و جامعه پسند  تجارت براي داشتن رفتار اخالقي و  
مذي هذا و جامعذه توصذي  و خانواده آن افرادي در عين حال بهبود زندگ

 انجذامها بذا  کننذد کذه شذرکتبرخي از محققان استدالل مي(.  7)  شود
هاي بلند مدت را بذه دسذت توانند سودها ميکتشرمسئوليت اجتماعي  
ها معتقدند که مسئوليت اجتماعي شرکتبرخي ديگر  آورند، در حالي که  

برخذي شود. با اين حذال، ها ميموجب انحراف از نقش اقتصادي تجارت
هاي تجاري براي بذه کذار بذردن مسذئوليت که بنگاه  تأکيد کردند  ديگر

از فشارهاي داخلي، خارجي و جانبي ي  ها، سطوح مختلفاجتماعي شرکت
يذک ها شذرکت»معتقذد هسذتند کذه  محققان(. 8)را تجربه خواهند کرد

فذزايش منابع براي ااستفاده از    دارند و آنمسئوليت اجتماعي در تجارت  
که مسئوليت اجتماعي مذديران   معتقدند  ي ديگربرخ(.  9)  استسودآوري  

اجتمذذاعي نينفعذذان ه فراتذذر از سذذودآوري شذذرکت و شذذامل بهبذذود رفذذا
اسذتانداردهاي دهذد کذه ادامذه مياظهذارات کذارول  توجه بهبا  .باشدمي

 و  باشنداخالقي داراي نقش مهمي در موفقيت طوالني مدت شرکت مي
بت ميان شرکت و تمامي توانند موجب ايجاد رابطه مثاستانداردها مي اين

ي اعهاي مسذذئوليت اجتمذذشذذيوه ،ديگذذر محققذذي(. 10)نينفعذذان شذذوند
بخش بانکداري در هند، مورد تجزيه تحليل قذرار تأکيد بر ها را با شرکت
مند به و نتيجه گيري کرد که بخش بانکداري در کشور هند عالقه  ه  داد
 (.11)باشد هاي تجارت ميپايداري با مدل ادغام
درک  ،صذذورتبانکذذداري به صذذنعتها در سذذئوليت اجتمذذاعي شذذرکتم 

ت ريسذک، تقويذت اصذول اخالقذي در ريپيچيدگي خدمات مذالي، مذدي
جارت بانکذداري، اجذراي اسذتراتهي بحذران مذالي، حمايذت از حقذوق ت

ه شذدتعري     تريانهايي براي شکايات مشمشتري و فراهم کردن کانال
ها و ر ذايت ئوليت اجتماعي شرکترابطه ميان مسبرخي محققين  است.

ر ذايت د کذه تنذداده و نتيجه گرفمشتري را در بانک مورد بررسي قرار 
تأثير رويذدادهاي طرفذداري از مشذتري قذرار تحت مشتري بيشتر تحت  

ها هاي مسذئوليت اجتمذاعي شذرکتفعاليت به انجام بايد هاو بانک  دارد
اجتمذاعي و مذالي همبسذتگي ميذان عملکذرد    هم چنذين(.  12)بپردازند
مشخ  کرد که   هااين تجزيه تحليل  و  گرفتهها مورد بررسي قرار  بانک
از   (13)داردوجذود  عملکرد اجتمذاعي و مذالي    بينداري    استگي معنمبه

دهنذد کذه سذرمايه سوي ديگر، نتايج اين مطالعه شذواهدي را ارائذه مي
نذافع ها منجر بذه ايجذاد م ها در مسئوليت اجتماعي شرکتگااري بانک

 (.14)شود مي اقتصادي براي بانک
واکنش به   ي است که درتگي از وابسحالت وابستگي به برند،در اين ميان  

کنذد و بذا احساسذات مي  عنوان محرک به نهن خطور پيذدايک برند به
کذه اگذر   هذددنشذان مي  قذاتيتحق  مثبت نسبت به برنذد، ارتبذاد دارد.

مصذرف کننذدگان داشذته باشذند ها نتوانند پيوندهاي احساسي با شرکت
 حالت ،فيي عاطوابستگ .احتماالً در ايجاد وفاداري شکست خواهند خورد

دهد که پيونذد قذوي احساسذي و روانشناختي از نهن انسان را نشان مي
 عنواندهذد کذه برنذد بذهمي  طوري ارتبذاد شناختي، برند را بذا فذرد بذه

ن زمينذه بيذانگر آن نتايج پهوهش ها در اي (.15) شودشخصيت تلقي مي
 رابطه وجذود داردبرند     يو ترج  يوابستگعواط  و احساسات    است که  

ابستگي، پيوند احساسي و عذاطفي قذوي بذا وطبق اين تو يحات (.  16)
صذورت روابذط عذاطفي و روانذي توانذد بهکند که ميبرند را منعکس مي

مايذانگر و پايدار بين مصرف کننده و برند تعري  شود که نقوي، متقابل  
. زماني که يک مصرف کننده به يک (17)است  تعلق، دوستي و آشنايي  

ت دارد احتمال زياد از آن ر ذايشود بهحساسي وابسته ميا  برند از لحاظ 
هاي بيشذتر فذراهم وابسذتگي  نوبه خذود مبنذايي بذرايو اين ر ايت به

وابسذتگي عذاطفي بذه برنذد، ي تحقيقذنتذايج  اسذاس    بذر(.  18)  آوردمي
ها مطابق نظر آن ساتي هيجاني يک فرد نسبت به يک برند است واحسا

 ،نتايجساير بر اساس   (.19)باشداطفي ميع  ر ايت پيش زمينه وابستگي
رود تعهد به برند وابستگي پيدا کرده و انتظار مي  ،مصرف کنندگان را ي

 سذايريني که  مطالعات  آن برند داشته باشد.بيشتري براي خريد مجدد از  
مو ذوع حاکي از ايذن  ،ويدسون انجام دادندد موتورهاي هارلي ديدر مور
بايد به مذدت طذوالني ادامذه يابذد تذا  ،ندکه احساس ر ايت از بر  است

 (.20)گردد مندي به برند ايجاد وابستگي عاطفي و عالقه
بذراي   اسذت کذه  ي، يک اصطالح روانشناسذيسازمان  ياخالق شهروند

 يذذنا مطذذرح شذذده اسذذت. تعريذذ  رفتارهذذاي فذذردي در غالذذب گذذروه
ها پاداشذي بذراي عني رفتار فردي که در سيستم رسمي سذازمانمفهوم،ي
ر بذه شود، اما ترکيذب آن رفتارهذا در گذروه، منجذدر نظر گرفته نمي  آن

اخالق شهروندي، اثربخشي کارکنذان را در (.  21)شوداثربخشي گروه مي
رنذد و ايذن رفتذار ااکار تذأثير بگ  و  مدت بر روي کسبمدت و بلندکوتاه

 صورتشوند تا بهافتد که کارکنان در يک گروه جمع ميزماني اتفاق مي
نظم و دائم و يا موقتي و براي فعاليتي مشخ ، باهم همکاري داشذته م 

براي مثال، کارکنان واحد بازاريذابي دائمذاً رفتذار شذهروندي   (.22)باشند
ر يذک واحذد کذار گاارند، چراکه همگي دزماني خود را به نمايش ميسا
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ز بنابراين، به تحقيقات بيشتري در اين مورد وجذود دارد. ا  .(23)کنند  مي
تذوان موجذود، مي مطالعذاتي و خذأ فوق تو يحات به توجه اين رو و با

در کسب سهم بيشتر از مشتريان  رقابت افزايش علت به امروزه که  گفت
ت بانکداري با ها در صنعمسئوليت اجتماعي شرکت  تأثير  بانکداريحوزه  
واقذع  بر وابستگي به برند و اخالق شهروندي سازماني مورد غفلت  تأکيد
تأثير  ،  است سؤال  اين به  پاسخ پهوهش اين اصلي  مسئلهلاا    است، هشد

 چذه باشذد وها بر صنعت بانکداري چگونه ميمسئوليت اجتماعي شرکت
ن داشذته اخالق شذهروندي مشذتريا مشتريان از  ادراک  بر  واندتمي  اثري
 و علمذي الگذويي بتذوان پذهوهش  ايذن انجذام  بذا  رودمي  انتظار  باشند؟
 .داد ارائه مطالعه  مورد جامعه يبرا کاربردي

 

 روش
 مي باشد،  کيفي(  -)کميآميخته  روش پهوهش حا ر،

جامعذه کذه  ، ري اسذتفاده گرديذدروش داده گراندد تئذو  در بخش کيفي
بذا اسذتفاده از  ودهنذد. شکيل ميآماري  را  مديران ارشد نظام بانکي  ت

خذاب ماري انتآ نفر  به عنوان نمونه 20روش نمونه گيري هدفمند تعداد 
براي محقق مصاحبه نيمه ساختارمند بود. شدند. ابزار گردآوري اطالعات،

ن )شذاخ  هاي صورت گرفته از پايذايي بذازآزموبررسي پايايي مصاحبه
 ( اسذتفادهکرارپذايريثبات( و روش توافق درون مو ذوعي )شذاخ  ت
 و شذاخ درصذد  84کرده است که نتايج نشان داد که پايايي بازآزمون 

درصد بوده که با توجذه بذه ايذن کذه ميذزان   77درون مو وعي    افقتو
گفذت کذه پايذايي يذا قابليذت  تذوانمي درصد است،  60پايايي بيشتر از  
يفي با پهوهش ک  ها تائيد شده است. همچنين، روايي دررياعتماد کدگاا

هاي پهوهشذگر گرايي، به تواناييگرايانه و کثرتتوجه به رويکرد طبيعت
ويهه بسذتگي دارد. روايذي يذا اعتبذار در مرحلذه کيفذي بذه  آني  در اجرا
ي ايذن برا مو وع واقعيت و دانش است.هاي کيفي، ناظر بر دو مصاحبه

پهوهش کيفي کذه شذامل، تعيذين ل هفتگانه پيشنهادي  منظور در مراح
ها، برداري مصاحبهمو وع، طراحي، موقعيت و شرايط مصاحبه، يادداشت

صذورت يذن روايذي بها دهي اعتبار است،د و گزارشئيتجزيه و تحليل، تا
کدگااري داده ها در بخش کيفي بذا .استگام بررسي و تائيد شده  بهگام

 .انجام گرفت MAXQDAاستفاده از نرم افزار 
پيمايشذي بذوده اسذت.   –توصيفي  نوع  روش پهوهش از  در بخش کمي،
 امعذهج  صذورت تصذادفي اسذت.گيري در اين بخش، بهاستراتهي نمونه

 نذوين، اقتصذاد  هاي آينذده،بر مشتريان بانک  مشتمل  اين بخش،  آماري
از است. با توجه به اينکه طبق شرايط تحقيق، مد نظذر   و ملي بوده  ملت

انذدازه نمونذه از رابطذه شود. براي دسذتيابي بهنوع نامحدود محسوب مي
 کوکران در جامعه آماري نامحدود استفاده شده که بر اين اسذاس حجذم

پرسذش نامذه مبنذاي  300 نفر به دست آمد که از اين نمونه  320مونه  ن
مذدل قذرار  و آزمذونهاي پهوهش در بخش کمذي  تجزيه و تحليل داده

و با نرم افزار مرتب  SPSSافزارهاي ر نرمها ابتدا داين داده گرفته است.
PLS    ،از آلفاي کرونبذا  تحليل شده است. براي بررسي پاياي پهوهش
به دسذت   886/0  با  پرسشنامهده است که ميزان آلفاي کرونش  استفاده

با توجه به اينکه  ريب آلفاي کرونبا  محاسبه شذده، بيشذتر از   آمد که

يذايي و گفذت کذه از پا  تذوانمي  ( اسذت،قريذب  )با ت  667/0
ين روايي يذا اعتبذار سذاختاري همچن  اعتماد، قابل قبولي برخوردار است.

استفاده از رويکرد تحليل عاملي تأييذدي نيذز وهشگر با  پهمفهومي    مدل
به منظور تجزيذه و تحليذل يافتذه هذاي پذهوهش در    بررسي شده است
 ،PLSنذرم افذزار  و  سذيوناختاري و رگراز معذادالت سذبخذش کمذي 

آزمذون  از هذا به منظور تعيذين نرمذاليتي بذودن داده  ه است.شداستفاده  
در   ايذن آزمذون  نتايج اجذراي  ي که  ردکولموگراف اسميرنوف استفاده گ

 آورده شده است. 1جدول 

 کولموگراف و بارتلت نتایج آزمون   : 1 جدول
 مقادیر آزمون پارامترهای آزمون

KMO 887/0 گيريبراي کفايت نمونه 

هذذذذاي خروجي
 ون بارتلتآزم

 780/2381 مقدار

 136 درجه آزادي

 0/0 سط   معناداري

 
شذود، نتيجذه آزمذون مقذدار ل يذک مشذاهده ميکه در جدور  همان طو
شاخ ، شذاخ  کفايذت   ينا  باشد.مي  88/0را حدود    KMOشاخ   
ودن همبسذتگي جزئذي بذين متغيرهذا را گيري است که کوچک بذنمونه

کنذذد کذه آيذا واريذذانس و از ايذذن طريذق مشذخ  ميکنذد بررسذي مي
هاي پنهاني ملعامتغيرهاي تحقيق، تحت تأثير واريانس مشترک برخي  

توان از در نهايت مشخ  شود که آيا مي  و اساسي قرار دارد و يا خير تا
  خير؟هاي موجود براي تحليل استفاده کرد و يا داده
اي اين تحقيذق برابذر بذا اين پهوهش، مقدار شاخ  محاسبه شده بر  در

بيشتر اسذت. در   است که از حداقل قابل قبول    88/0
هذاي مذد نظذر بذراي باشذد، داده 1چه مقدار شاخ  نزديذک   هرواقع،  

عالوه، کذذل واريذانس تجمعذي تبيذين شذذده تحليذل مناسذب اسذت. بذه

(TCVE)   است که توان باالي   84/0پهوهش و ابعاد مدل براي عوامل
دهد. در بخذش هاي پهوهش را نشان ميبراي تبيين تغييرات يافتهمدل  

کنذذد کذذه چذه هنگذذام مذذاتريس يدوم جذدول، نتذذايج آزمذذون بررسذي م 
همبستگي شناخته شده )از نظر ريا ي ماتريس واحد يا همذاني(، بذراي 

کذه بذراي ايذن منظذور   يي ساختار )مدل عاملي( نامناسذب اسذتشناسا
 Sigمراجعه کرد. چنانچه مقذدار  Sigآزمون توان به ميزان معناداري مي

ي شناسذايي راباشد، تحليذل عذاملي بذ  05/0تر از  آزمون بارتلت کوچک
شذناخته شذده بذودن ساختار يا مدل عاملي مناسب اسذت  زيذرا فذر   

ان شذود، ميذزشود. همان طور که مشاهده ميماتريس همبستگي رد مي
Sig    در اين آزمون صفر است(Sig=0.000) ،شذود. ين تائيذد ميرا و

همچنين کليه بارهاي عاملي مربود به متغيرها و ابعاد پهوهش، بذيش از 

 .( بودنديا  وريک )نظري( قابل قبول )تئميزان 
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 یافته ها
مشذخ  در ايذن  طوربنيذاد کذه بذهاستراتهي نظريه داده کارگيريبا به

هاي به و کوربين متکي بود، دادهي استراوس  پهوهش بر الگوي پيشنهاد
بنيذاد، هادبا اتکا به استراتهي نظريذه د دست آمده تجزيه و تحليل شدند. 

احبه فرايند کدگااري باز شروع شد. با اين روش بالفاصله پس از هر مص
فذذاهيم و ها، م در هذذر مرحلذذه بذذه کذذدهاي اسذذتخراج شذذده از مصذذاحبه

هاي کليذدي سذي و مقولذههاي مناسب داده شد تا مفذاهيم اسابرچسب
اندازه کافي انتزاعي باشند تذا ها بايد بهپهوهش مشخ  شود. اين مقوله

هذا را بذراي قابليذت ان مفاهيم و کذدهاي متناسذب زيرمجموعذه آنتوب
 شيب رو  نياز ا  خوبي تجميع کرد.تر، بهبررسي و شمول تئوريک گسترده

 بذه دسذت  يفذيک  يهااز مصذاحبه  ياساسذ  ايذنکته قابل اعتنذا    152ز  ا
 .(2)جدولآمد

 

 نتایج کدکذاری محوری  : 2جدول
 مقوله فرعی  مقوله کلی  

  علي با شرايط فاهيم مرتبط م  ها ومقوله 
 
 علي  شرايط 
 
 

 

 دوستيانسان 

 اياخالق حرفه 

 تأمين مالي سرمايه گااري در راستاي محيط زيست 

 شناسي نسبت به جامعه وظيفه 

 هدات در بال افراد پايبندي به تع

 مبارزه با پولشويي 

ها و مفاهيم مرتبط با شرايط  مقوله 
 مداخله گر 

 دي وناخالق شهر
 
 

 رساني به شهروندان در مورد تصميمات کالن بانک اطالع 

 ارائه سريع خدمات به شهروندان 

 فضيلت شهروندي 

 يافته ي تعميم ريپاعت اطاافزايش 

 سياسي توسط مديران ارشد بانک  هاي از مجادله  دور شدن 

 رساني به شهروندان در مورد تصميمات کالن بانک اطالع 

ط با شرايط  مفاهيم مرتب و  ها مقوله 
 اي ه نزمي 

شرايط اقتصادي و  
 اجتماعي و سياسي کشور 

 رعايت قوانين جهت اجراي مسئوليت اجتماعي 

 انک هاي ب در تمامي واحد  وليت پايري اجتماعي فکر مسئداشتن ت

 هاي خارجي متناسب با فرهنگ مسئوليت اجتماعي روابط کارگزاري با بانک 

 براي بهبود محيط زيست  داوطلبانه  ريپايميزان مسئوليت 

پديده   با مرتبط مفاهيم   و هامقوله 
 محوري 

مسئوليت اجتماعي  
 هاشرکت 

 انک ي براي ب سودآور افزايش 

 ارائه خدمات متنوع و متفاوت به شهروندان 

 داشتن نقدينگي مناسب منابع براي شهروندان 

 ، ليزينگ فيدر روابط کارگزاري، بورس، بيمه، صرا  داشتن تنوع 

 مسئوليت اجتماعي   بودن ي اثربخشاعتقاد مديران ارشد به 

 ارائه خدمات متنوع و متفاوت به شهروندان 

 ش براي مشتريان ايجاد ارزتمايل به 

 قيمت الت ارزان هيالزام مديران و کارکنان بانک به رعايت حقوق شهروندان در ارائه تس استراتهي بانک  راهبردها   با تبطمر مفاهيم   و هامقوله 

 تالش براي ايجاد وابستگي شهروندان به خدمات بانک   

 تالش براي وفاداري شهروندان به خدمات بانک 

 ه جديد مشتريان سودآور خواستپايش 

 ران بانک در مقابل حقوق شهروندي افراد مدي  پاسخگو بودن

 قيمت ارائه تسهيالت ارزان ر الزام مديران و کارکنان بانک به رعايت حقوق شهروندان د

 اطمينان به برند  وابستگس به برند  پيامدهاي  با مرتبط مفاهيم   و هامقوله 

 صداقت برند 

 ي برند ارزياب

 نگرش اجتماعي نسبت به برند 

 از برند ر ايت  

 وفاداري به برند 
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ينذد رابنياد، بعد از ايذن مرحلذه فهمچنين بر مبناي استراتهي نظريه داده
ليذدي هاي ککدگااري محوري و انتخابي براي دستيابي به ابعاد و مقوله
شد. از ترکيب و اساسي پهوهش و استخراج مدل مفهومي پهوهش انجام 

مفهوم اساسي يا   152مجموع    در  نکات کليدي و کدهاي استخراج شده،

ها، شش مقوله اصلي کليدي به دست آمد و از اين طريق و بر مبناي آن

  .هوهش استخراج شدپ مدل

 

 
 مدل پارادایمی پژوهشگر  :  1 نگاره

 
، بنيذادارگيري اسذتراتهي نظريذه دادهکبراساس نتايج به دست آمده از به

در مجموع شذش بععذد محقق  هاي کليدي،  رسي ابعاد و مؤلفهمنظور بربه
 شناسايي شد. هاهاي متناسب هر يک از آناصلي همراه با مؤلفه

کذه بذر اسذاس  نام دارد  «هابععد نخست که »مسئوليت اجتماعي شرکت
رفتذه قوله محذوري در نظذر گعنوان پديده يا م به  بنياد،الگوي نظريه داده

بعاد مختل  اين مقولذه اصذلي، بذر طبذق نتذايج شده است. براي تبيين ا
 نايذ هاي مختلفي شناسايي و معرفي شذده اسذت. بذرايپهوهش، مؤلفه

 در کذه اسذت شده  معرفي  و  شناسايي  کليدي  مقوله  هفت  محوري  مقوله
بذه تذوان  هذا ميشذود و از جملذه آنمي  مشاهده  پهوهش  مفهومي  مدل

بذه  متفذاوتوع و خذدمات متنذ  ارائذه  افزايش سذود آوري بذراي بانذک،
تنذوع   داشتن  نقدينگي مناسب منابع براي شهروندان،  داشتن  شهروندان،

 يزينذگ بذراي شذهروندان،ل ي،صذراف يمذه ب ،بورس  ،در روابط کارگزاري
خذدمات  ارائه مديران ارشد به اثر بخش بودن مسئوليت اجتماعي،  اعتقاد

 ه کرد.ايجاد ارزش براي مشتريان اشارهروندان تمايل به متنوع به ش

 افرایش سودآوری بانک 

 ارائه خدمات متنوع به شهروندان 

 نگی مناسب برای شهروندان یداشتن نقد

 داشتن تنوع در ارائه خدمات 

 اعتقاد مدیران ارشد به اثربخشی عملکرد 

 ارائه خدمات متنوع به شهروندان 

 ارزش برای شهروندان  تمایل به ایجاد

الق شهروند 
اخ

ط مداخله گر  ي 
شراي

 

 
 

وفادار
 ی

به برند 
 

رضا
ت

ی
 

از برن
ش اجتماع  د

نگر
ت به برند  ی 

نسب
 

 

ارز
یاب
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برن

ت برند  د 
صداق

 

اطم
ینان
 

از برند 
 

 

 راهبرد

  

ي کشور 
ي/ اجتماع

صاد
ط اقت

شراي
 

ه
ن
ی
م
ز
 
ط
ی
ا
ر
ش

ی
ا

 

مح
ط 
ي

 
اجتماع
ط علي  ي 

شراي
 

مسئول 
ت 
ي

 
اجتماع
 ي 

ت 
شرک

ها 
 

مقوله 
ي 
محور

 

وابستگ 
 ي

به برند 
پيامد 

 

مبارزه با  
ی وپولش
 ی 

به   یبندیپا
تعهدات به 
 شهروندان

 شناسییفهوط
نسبت به  

 جامعه 

 یمال نیتأم
  یگذار  یهسرما

  ید راستا
 یست ز یطمح

اخالق 
 ی احرفه

انسان  
 دوستی 

 رسانی به شهروندان اطالع 

 شهروندی  فضیلت

پايري  افزايش اطاعت 
 ته ياف تعميم 

دور بودن مدیران بانک از  
 مجادله سیاسی 

 های مشتریان پایش خواسته

تالش به ایجاد وابستگی  
 بانک  شهروندان به خدمات

وفاداری شهروندان  ه تالش ب
 بانک  به خدمات

پاسخگو بودن مدیران در  
 مقابل شهروندان 

 یجهت اجرا ینقوان یترعا
 ی اجتماع  یتمسئول 

داشتن تفکر 
 یاجتماع  یریپذیت مسئول 

 بانک  یواحدها یدر تمان

  یهابانک  با یروابط کارگزار
  با فرهنگ یخارج
 یریپذیت مسئول   یزانم ی اجتماع یتمسئول 

 بهبود  یراب داوطلبانه
 یستز یط مح

الزام رعایت حقوق  
شهروندی در ارائه خدمات  

 قیمت  تسهیالت ارزان

ارائه سریع خدمات بانک به  
 شهروندان 
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هاي ايذن اسذاس، شذرايط و زمينذه  بذر  راهبرد« نذام دارد،»دوم که    بععد
در  آورد.ترهاي الزم در اين زمينه فراهم ميبسسازماني بايد مهيا شود تا  

الذزام تذوان بذه مؤلفه کليدي شناسايي شذده اسذت کذه مي  پنج  مجموع
 يشپذا ،مذتيارزان ق التيدر ارائه خدمات تسه   يحقوق شهروند  تيرعا

شهروندان بذه خذدمات   يوابستگ  جاديتالش به ا  ،انيهاي مشترخواسته
پاسذخگو بذودن  ،ات بانذکدم شهروندان به خذ  يوفادار  هبتالش    ،بانک
 اشاره داشت.در مقابل شهروندان   رانيمد

ر اسذاس الگذوي بذ  شناخته شذده کذه  «بععد سوم با عنوان »شرايط علي
هذا را تذرين آنکه از مهم ستبنياد، شامل پنج مؤلفه کليدي انظريه داده

ر د  يگاار  هيسرما  يتأمين مال  ،اياخالق حرفه  ي،دوستسانناتوان به  مي
 ييمبارزه با پولشو  ،نسبت به جامعه  يشناسفهيوط  ،ستيز  طيمح  يراستا

  اشاره داشت.
اي ناميده بنياد شرايط زمينهي دادهکه از نظر مفهومي در الگو  چهارم  بعد

 تيمسذئول  زانيذم   شذود. شذامل،ج، مشذاهده ميدر مدل مستخر  شده و

 بذذا يروابذط کذارگزار ،سذذتيز طيبهبذود محذ يداوطلبانذه بذذر ا يريپذا
 تيداشتن تفکر مسذئول ي،اجتماع تيبا فرهنگ مسئول  يخارج  يهاکبان
 يجهت اجذرا  نيقوان  تيرعا  ،واحدهاي بانک  ميدر تما  ياجتماع  يريپا

 نام برد. ياجتماع تيمسئول
عنوان بخذش به نام دارد «پهوهش که »وابستگي به برندبععد پنجم مدل  

مؤلفذه  شذشل بنياد، در نظر گرفتذه شذده و شذام پيامدها در الگوي داده
نگذرش   ،برنذد  يابيذارز  ،صذداقت برنذد  ،از برنذد  نانياطم  شامل  کليدي،
 محقق شود.مي به برند يوفادار ،رنداز ب  تير ا  ،نسبت به برند  ياجتماع

شناسايي نمود که  هاشوندهمصاحبه  ام مصاحبه بادر اين پهوهش به هنگ
بذه  يسذانر اطذالع عنوان متغير مداخله گر ياد کرده و شذاملها بهاز آن

ي، شذهروند لتيفضذ ،خدمات بانک به شهروندان عياراده سر  ،شهروندان
بانذک از مجادلذه   رانيور بودن مدد،  افتهي  ميتعم  يرياطاعت پا  شيافزا
 .شودمي ياسيس

 

 
 مدل اندازه گیری متغیرهای مدل  : 2 نگاره

 
 ی مدل نهایی تحقیق اختارس مدل  :3نگاره



 ابستگی به برند و اخالق شهروندی سازمانی وغیر متبر  تأکید با  صنعت بانکداریدر   ها شرکت مسئولیت اجتماعی   الگوی  : و همکاران ا سعیدنیا حمیدرض دکتر
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 ل پژوهش در بخش کمیسنجش مد

بوور اسووال موودل  معنوواداری آزمووون فرضوویه و ضوورای -

 ختاریسا

 وابسذته و مسذتقل متغيرهذاي ارتبذاد  عدم يا ارتباد  داري  معنا  حالت  در
 96/1 مطلق  قدر  از  باالتر  متغير  دو  بين  ارتباد   اگر.  شوندمي  بررسي  باهم
 دارد  وجود  داري  معنا  ارتباد   متغير  دو  بين  که  تمعني اس  بدين  اينباشد  

 مستقل يرهايمتغ که تأثيري ميزان نيز عاملي بارهاي با مدل حالت در و
 شذکل بذه توجذه بذا. يذردگمي قذرار  تحليل  مورد  گاارندمي  وابسته  روي

 به دست 96/1 از بيشتر مسيرها همه براي t  رايب چون  ،4و    3  شماره
 مذدل  و  بذوده  دار  معنذا  مسذير  اين  که  گرفت  جهيتن  توانمي  لاا  اند،آمده
 .گيردمي قرار  تائيد  مورد %95 اطمينان سط  در نظر  مورد

 .نتایج ضرای  مسیر متغیرها3ل جدو
 ضرای  مسیر مسیر

 825/14 محيط اجتماعي                  هامسئوليت پايري شرکت 

 372/7  هاشرکت يريپا تيمسئولوابستگي به برند                 

 56/152  هاشرکت يريپا تيمسئول             شرايط اقتصادي/ اجتماعي

 193/3 هاشرکت يريپا تيمسئولراهبرد                     

 793/2 راهبرد  اخالق شهروندي                   

 
 مدل زايدرون  نونمک  متغيرهاي  ارزيابي  براي  اصلي  معيار  تعيين   ريب
 يذک و صذفر  بين  عددي  هميشه  تعيين   ريب  مقدار.  باشدمي  ساختاري
 هايمذدل در 19/0 و 33/0 ،67/0 بذا برابذر تعيذين  ريب مقادير.  است

 توصذي    ذعي   و  متوسذط  توجذه،  قابذل  ترتيذب  به  اس،الپي  مسيري
 .  شوندمي
 مکنذون متغيذر يذک  معذين،  داخلذي  مسذيري  مدل  يک  ساختارهاي  گرا

 شذرح  زابذرون  مکنون  متغيرهاي(  دو  يا  يک)  معدودي  دتعدا  با  را  زادرون
 مکنذون  متغيذر  اگذر  امذا   است  پايرش  قابل  متوسط  تعيين   ريب  دهد،
 تعيذين  ذريب مقذدار باشذد، زابرون مکنون متغير چند  به  متکي  زادرون
 از بيشذتر اينکذه يعنذي  باشد داشته قرار توجه قابل سط   در  بايد  حداقل
 شذبهاتي  مدل  تئوريکي  زيربناي  مورد  در  ورتاين ص   غير  در.  باشد  67/0

 متغيرهذاي مکنذون  شذرح  در  مذدل  که  دهد-مي  نشان  و  شودمي  مطرح
 شرح به نتايج اس،الپي  نرم افزار  در  اجرا  ازپس    است که  ناتوان  زادرون
 :باشدمي  زير

 یرهای مکنون متغ:  4جدول 
 ضری  تعیین زا متغیرهای مکنون درون

 635/0 جتماعيمحيط ا

 780/0 هاشرکت يريپا تيئولمس

 823/0 وابستگي به برند

 816/0 راهبرد

 863/0 اخالق شهروندي

 
گونه که در جدول فوق  ريب تعيين براي تمامي متغيرها بيشتر از همان
درستي اين پهوهش متغيرها بهباشد و اين بدين معناست که در مي  67/0

 مذورد  را  مذدل  کلذي  بينذي  پذيش  توانايي  اين شاخ   اند.شناسايي شده
 متغيرهاي  بينيپيش  در  آزمون شده  مدل  آيا  اينکه  و  دهدمي  قرار  بررسي
آمذده در بذازه  به دستمقدار      کهنه  يا  است  بوده  موفق  زا  درون  مکنون

 ترنزديکمده به عدد يک آ به دستصفر و يک قرار دارد و هر چه مقدار 

 مجذاور  شاخ ،  يناختاري هستند.ناسب مدل ساباشد نشانگر کيفيت م 
. اسذت تعيذين  رايب متوسط  و  اشتراکي  مقادير  متوسط  مقدار  دو   رب
 توصذي   ذعي  و متوسذط قوي، ترتيب به 36/0و  25/0،  01/0  مقادير
 است. در واقع اين شاخ  بين صذفر تذا يذک قذرار دارد و مقذادير  شده

 نزديک به يک نشانگر کيفيت مناسب مدل هستند. 
 :گرددمي محاسبه  يرز فرمول طريق از معيار اين

2RiescommunalitGOF = 
اشتراکي  ربدر ميانگين  ذرايب   هايشاخ که با جايگااري ميانگين  

 که در اين تحقيق برابر است با: شودميتعيين حاصل 

 
 زشبذرا ،72/0 ميذزان بذه GOF بذراي آمده  به دست  مقدار  به  توجه  با

 .شودمي تائيد کلي مدل مناسب بسيار
 

 بحث
هذا پايري شذرکتاجتماعي بر مسئوليتکرد محيط  يان ميفر يه اول ب

تاثير مثبت و معناداري دارد. همان طور که مالحظه شد با توجه به مقدار 
اي به گونه  ،بود  825/14برابر با    بدست آمده براي اين مسير که  Tآماره  

بذود و  96/1از مقذدار سذط  بحرانذي يعنذي عذدد که اين مقدار بزرگتر  
هذاي رفت. نتايج اين فر ذيه بذا يافتذهورد تاييد قرار گفر يه پهوهش م 

تذوان گفذت کذه از ايذن رو مذي(. 15،17)هاي پيشين همسو بودپهوهش
بذه   ييو پاسخگو  يتشفاف  يپاسخگو، برا  هايبه عنوان سازمان  هابانک
 يتبه تعهذدات خذود بذه مسذئول  ديخود در قبال عملکردشان با  ينفعانن

حاصذل  ينذاننذد و اطمابذراز دار  يشخو  يهاارزش  يقرا از طر  ياجتماع
 يذبترت يذنو با ا شونديم  يتعهدات در سراسر سازمان جار ينکنند که ا

خواهد داشت. به   يدوجانبه ا يايآنان مزا يبرا  ياجتماع  پايريئوليتمس
بذرد  يم تر خود نفع م و منسج  ياخالق  يکردکه هم سازمان از رو  يطور



 ابستگی به برند و اخالق شهروندی سازمانیومتغیر بر  تأکیدبا  صنعت بانکداریدر  ها شرکتمسئولیت اجتماعی  الگوی : و همکاران ا سعیدنیا حمیدرض دکتر
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از عملکذرد و  ير و برداشت بهتذرنظ يزن ينفعد هايو هم جامعه و طرف 
 .نقاد قوت سازمان خواهند داشت

داشت مسئوليت نتايج حاصل از بررسي فر يه دوم پهوهش که بيان مي
ها بر وابستگي به برند تاثير مثبت و معناداري دارد. همذان پايري شرکت

بدسذت امذده بذراي ايذن  Tعنايت به مقدار آماره   گونه که عنوان شد با
مقذدار بزرگتذر از مقذدار سذط   يذنکه ا يا به گونهبود  372/7مسير که
 قذرار گرفذت. ييذدپهوهش مورد تا  يهبود و فر    96/1عدد    يعني  يبحران
هاي پيشين همسذو هاي پهوهشهاي حاصل از اين فر يه با يافتهيافته
تذوان عنذوان يج حاصل از اين فر يه ميدر تبيين نتا  (11،6،  16،15)بود

باعث قدرتمندي اعتبار برنذد آن   ليت پايري شرکتنمود که بهبود مسئو
مسئوليت پايري شرکت تالشي است بذراي تحقذق انتظذارات، شود.  مي

هاي اقتصادي، اجتماعي که تحقق يکي پس از ديگري، نيازها و خواسته
-تبار کسب و کار حمايت مذيدهد و از اعاعتماد اجتماعي را افزايش مي

خود با استفاده از  يتماعاج يتبهبود مسئول يبراها بانک يرانمد. لاا  کند
 يهذا  يذتفعال  ياداره بعضذ  ي،اجتماع  يتبر مسئول  يمبتن  يروابط عموم 

بگاارنذد.  ياز خود بر جا  يترمطلوب  يرتا تصو  يرندرا بر عهده گ  يعموم 
 يع،صذاحبان صذنا يبذرا  يسذخنران  يخود را بذرا  يراناست، مد  يستهشا

 يو بذرا  دارنذد  يلگسذ  يتمذاعاج  يمعادن و تجارت استان و گذروه هذا
 ي،فذذرد يگذاار يهو سذذرما يخانوادهذذا بذه مسذذائل مذال يشذترب ييآشذنا
و   يچذاپ  يرسانه هذا  يقاز طر  ينبرگزار کند. همچن  يعموم   ينارهايسم
 يهذا  يذتارزشذمند دربذاره فعال  يبذه انتشذار اطالعذات خبذر  يريتصو
 بپردازند ي خودبانک تماعياج تيمسئول

شذرايط   ها بري شرکتکرد مسئوليت پايرفر يه سوم پهوهش بيان مي
همان گونه که عنذوان  اجتماعي و اقتصادي تاثير مثبت و معناداري دارد.

 56/152کذه يرمسذ ينا يمده براآبدست   Tبه مقدار آماره    يتشد با عنا
عذدد  يعنذي يار سط  بحرانذمقدار بزرگتر از مقد ينکه ا يبود به گونه ا

تايج ايذن بخذش از ن  قرار گرفت.  ييدپهوهش مورد تا  يهبود و فر    96/1
در تبيذين (.  20،21،3)هاي گاشته همسو اسذتپهوهش با نتايج پهوهش
هذا بذه انجذام زماني که شذرکتتوان بيان نمود که نتايج اين فر يه مي

تانه تمايذل هاي بشذر دوسذمسئوليت اجتماعي و همچنين انجام فعاليت
اعتمذاد تواننذد تماال مذيکنندف احدهند و خود را درگير آن مينشان مي

 تشويق را ها سازمان اجتماعي، هاي مسئوليت. مشتريان را جلب کنند

 خود هاي فعاليت اثرات مسئوليتِ با پايرش را جامعه منافع تا کند مي

 و اجتماع ، سهامداران ،کنندگانف بر مصر عملياتي هايجنبه تمامي در
 .بگيرند نظر در محيط

بود کذه مسذئوليت پذايري م پهوهش بيان شده در ارتباد با فر يه چهار
همان گونه کذه ها بر راهبرد شرکتي تاثير مثبت و معناداري دارد. شرکت

 يرمسذ يذنا يبدسذت آمذده بذرا Tبه مقذدار آمذاره  يتعنوان شد با عنا
 يتر از مقدار سط  بحرانذمقدار بزرگ  ينکه ا  يبود به گونه ا  193/13که
 يذنا يجگرفت. نتا قرار  ييدش مورد تاپهوه  يهبود و فر    96/1عدد    يعني

در  (3،4،5)گاشذته همسذو اسذت هايپهوهش يجبخش از پهوهش با نتا
 ياجتمذاع  يريپذا  يتسذئولم   توان بيان نمودتببين نتايج اين فر يه مي

همذه  يذراز انجامذد.ياست که به تداوم شرکتها م  يعامل  رور  يشرکت
در آنهذا را  يکذان بقذابذا جامعذه دارنذد و جامعذه ام   يها ارتباطاتشرکت

-يها بهره م ها و رفتار شرکتيتآورد. جامعه از فعال  يدرازمدت فراهم م 

فراهم کردن "آنها از    يفهوظ  اهشرکت  يريپايت. با گسترش مسئوليردگ

برابذر   در  يسذتيهذا بافراتر رفته اسذت. شذرکت  "سهامداران    يپول برا
ا، دگان کاال، بانک هکارکنان، عر ه کنن  يان،)سهامداران، مشتر  ينفعانن

آنها عذالوه   يبترت  ينو جامعه پاسخگو باشند. به ا  يطقانون گااران، مح
احسذاس   يذزن  ياجتمذاع  ائلدر برابذر مسذ  يذدبا  ي،اقتصذاد  يتبر مسئول
 يبذرا  يابذزار  ي،و اجتمذاع  يطذيمح  يستز  يکنند. گزارشگر  يتمسئول
اسذت.  يششرکت ها در قبذال عملکذرد خذو  يو حساب ده  ييخگوپاس
اجازه   ينفعانفراهم کنند که به ن  يطرفانها  يت باطالعا  يدرش ها باگزا

 يو اجتمذاع  يطذيمح  يسذتاز عملکذرد ز  ينذانيدهد تا برآورد قابل اطم
 .داشته باشند سازمان

ها بذر حقذوق شذهروندي راهبرد شرکت  نشان دادفر يه پنجم پهوهش  
به مقدار  يتهمان گونه که عنوان شد با عنامثبت و معناداري دارد.    تاثير
 يذنکذه ا يبود به گونه ا  793/2که  يرمس  ينا  يبدست آمده برا  Tآماره  

 يهبذود و فر ذ 96/1عذدد  يعنذي يمقدار بزرگتر از مقذدار سذط  بحرانذ
 يجبخذش از پذهوهش بذا نتذا يذنا  يجقرار گرفت. نتا  ييدپهوهش مورد تا

 در هذا شذرکتبراين اساس  (6،9،10)شته همسو استگا هايپهوهش

خذود را بايد   مرتبط، نينفعانِ خود بر هاي فعاليت از ناشي تاثرا برابر
 مسذئوليت و رفتارهذاي منصذفانه به هستند متعهد آنها مسئول بدانند

 کار زندگي نيروي کيفيت بهبود ، اقتصادي توسعه در مشارکت پايري،

و  محلذي هذاي انجمذن کيفيت بهبود ينهمچن و ها آن هايخانواه و

 صذورت بذهانذک هذا بايذد لاا ب. دهند ادامه بزرگ مقياس در اجتماع

 تذر، پذاک زيسذتي محذيط و بهتذر اي جامعذه ايجذاد داوطلبانه براي

 .باشند داشته مشارکت
مواجذه   ييهذا  يتپهوهش ها با محذدود  يرهمانند سا  يزپهوهش حا ر ن

 يويسنار  يکپهوهش از    رهاييسنجش متغ  يپهوهش برا  يناست. در ا
است که اسذتفاده از هوهش استفاده شده پ يجبه نتا  يابيدست  يبرا  يفر  
تذرين محذدوديت ايذن مهذمسازد.  يرا محدود م   يخارج  ييابزار روا  ينا

باشد بدين گونه کذه هاي تحقيق کيفي ميپهوهش مربود به نات روش
است، لاا نتذايج دستيابي به يک جامعه آماري مناسب با دشواري مواجه  

-يافتهاست، تعميم پايري پهوهش بسيار وابسته به مشاهدات پهوهشگر 
ها محدود گرديد و اعتبار نتيجه گيري پهوهشذگر را نمذي تذوان کنتذرل 

 يناتذ يهذا يتمحذدود يدارا سشذنامهاستفاده از ابزار پر  ينهمچنکرد.  
متفاوت اصطالحات و واژگذان توسذط پاسذخ دهنذدگان در   يرمانند تفس
 .پرسشنامه است يبه سؤال ها ييپاسخگو

 

 گیرینتیجه
در صذنعت   هاشذرکت  ياجتمذاع  تيمسذئولبين    يفزاينده  ارتباد   هامروز
 مورد ،يسازمان يبه برند و اخالق شهروند يبر وابستگ  تأکيدبا    يبانکدار
تبديل شذده  معاصر بازاريابي  هايپايه  ازبه يکي    واست    شده  واقع  تأکيد
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 هاييگروه  و  شودمي  تلقي  مهم  هاشرکت  براي  تماعياج  مسئوليت  است.
 و  پايرنذدمي  تذأثير  سذازمان  هذايکنش  و  اماتاقد  از  که  دارند  ودوج  نيز

 بذه  تذوانمي  هذاگروه  ايذن  جمله  از.  اندسازمان  از  مشروعي  منافع  داراي
 مسئوليت کرد اشاره جامعه و دولت اوليه، مواد کنندگانتأمين مشتريان،

 بذراي سود کسب کنار مديران در که است تعهدي احساس اجتماعي

همذين امذر  .کننذد مي تالش نيز جامعه رفاه بهبود تجه  در موسسه،
 نيازهذاي از فراتذر مسذائلي بذه باعث شده است که موسسات مذالي، 

 صذداقت، اطمينذان، يذتقابل. کننذد توجه به آن پاسخگويي و اقتصادي
نقش مسئوليت  از هاييجنبه  ارائه خدمت به جامعه و نينفعانتداوم رويه  
 اثذر  بانذکبا    تريمش  روابط  يشدهراکاد  کيفيت  بر  که  هستند  اجتماعي

 .يردقرار گکه بايد مد نظر مديران   گااردمي
 

                 خالقیا  یالحظههام
در اين پهوهش با معرفي منابع مورد استفاده اخالق امانذت داري علمذي 

 .استشمرده شده محترم آثار  ينمؤلفرعايت و حق معنوي 
 

 سپاسگزاری

شذهروندان محتذرم کذه  ليذهکذه از ک داندميگروه پهوهش بر خود الزم 
 يذتنها صميمانه گروه پهوهش را در انجام ايذن پذهوهش يذاري دادنذد،

 . سپاس و قدرداني را به عمل آورد
 

 هنام واژه
 Brand attachment.1 وابستگی به برند 

 Percived service quality.2 شده ادراک تیفیک

 Banking industry .3 ی نکدارصنعت با

   Citizenship ethic .4 اخالق شهروندی 

5.Corporate social responsibility 
  مسئولیت اجتماعی شرکت ها   

   Social enviroment.6 محیط اجتماعی  

     Humanization .7 وستی        انسان د

     Brand satisfaction.8 رضایت از برند    

       Service diversification.9 خدمات متنوع                   

   Brand loyalty.10 وفاداری از برند      

   Grounded theory.11                                  داده بنیاد 

        Profitibility .12 سود آوری  

      Techkology.13 فناوری              

             Investment .14 ایه گذاری                            سرم

  Brand satisfaction .15 برند                             رضایت از
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