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بررسی تأثیرات بازاریابی اخالقی بر ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک
ملت و اثر این انتخاب بر سهم بازار بانک ملت
*1

میر مهران تقوی خانقاه

چکیده
هدف این پژوهش ،بررسي تأثیرات بازاریابي اخالقي بر ترجیحات مشتریان بانک ملّت و اثر این
انتخاب بر سهم بازار این بانک است .پژوهشگر در این مقاله با تبیین مباني نظري پژوهش ،مفهوم
بازاریابي اخالقي را در چارچوب نظري مورد نظر ،تحلیل و بررسي کرده است .محقق در ابتدا با در نظر
گرفتن اهداف پژوهش ،به معرفي نظریههاي موجود در این حوزه پرداخته است؛ سپس مهمترین نظریهها
را که عبارتاند از :نظریه اسمیت و مدل ناواچوکاوا ،انتخاب کرده است و با مبنا قرار دادن آنها به تحلیل
اطالعات بهدستآمده پرداخته است .در ادامه ،با توضیح و تبیین چگونگي سنجش متغیرهاي پژوهش و
نیز با توجه به فرضیههایي که بر اساس اهداف تحقیق فراهم شده است ،رابطه هر یک از این متغیرها را
بازاریابي اخالقي مورد بررسي قرار داده است .بر اساس نتایج ،فرضیههاي مربوط به جنسیت ،توانمندي
مصرفکننده ،توانایي انتخاب آزادانه ،استقالل فردي ،حاکمیت مصرفکننده ،زیانبار نبودن محصول و
اخالق در بازاریابي تأیید و فرضیه مربوط به متغیر تحصیالت رد شد.
واژگان کلیدی :بازاریابي اخالقي ،توانمندي مصرفکننده ،توانایي انتخاب آزادانه ،استقالل فردي،
حاکمیت مصرفکننده.

تاریخ دریافت مقاله ،1393/03/16 :تاریخ پذیرش مقاله1393/06/30 :
 .1دانشآموخته کارشناسي ارشد مدیریت بازرگاني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي.
E-mail: seyedmehrantaghavi@yahoo.com
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 .1مقدمه

یکي از حوزههاي نسبتاً جدیدي که در شمار مباحث نوین بازاریابي بهشمار ميرود ،بازاریابي
اخالقي است .از زمانيکه فلسفه منفعتطلبي سبب بروز مشکالت جدي در جوامع مختلف شده
است ،موضوع اخالقي کردن بازاریابي به بحثي بسیار جدّي در عرصه بازاریابي تبدیل و همین
مسئله سبب شکلگیري شاخهاي با عنوان «بازاریابي اخالقي» شده است .این شاخه از بازاریابي
که با هدف اخالقي کردن فعالیتهاي بازاریابي شکل گرفته است ،سعي دارد با مد نظر قرار دادن
منافع مشتریان و نیز با بهکارگیري اصول و روشهایي ،آسیبهاي وارد شده به مردم و بهتبع آن
به جامعه را ،به حداقل برساند .همین موضوع باعث شده است که دانشمندان و محققاني که اصل
اساسي فعالیتهاي بازاریابي را توجه به منافع مشتري و دور کردن آسیبهاي بازاریابي از آنها
ميدانند ،دست به مطالعاتي جدّي در این زمینه بزنند .این مطالعات منجر به شکلگیري
نظریههاي جدیدي در بازاریابي شده است که بهطور اساسي ریشه در اخالقیات دارد .بهرغم اینکه
در دهههاي اخیر مسائل اخالقي در بازاریابي تا حد زیادي توانستهاند به ادبیات بازاریابي ورود پیدا
کنند ،به دلیل مشکالت عمدهاي که در تعامالت میان بنگاهها و مؤسسهها با مشتریان و
مصرفکنندگان وجود دارد ،بسیاري از مباحث و موضوعات مربوط به این حوزه ،در هالهاي از
ابهام است .هرچند با طرح نظریههاي بازاریابي اخالقي ،برخي از مشکالت موجود در این عرصه
مرتفع شده است؛ اما معضالت اساسي همچنان به قوت خود باقي است .آنچه ميتواند منجر به
رفع این مشکالت و معضالت شود ،انجام تحقیقات تازه و کاربردي در این حوزه است که
پژوهش حاضر نیز تالشي در راستاي تحقق همین هدف است .از آنجاکه بسیاري از پژوهشهاي
انجامشده در این عرصه ،پژوهشهایي است که در خارج از کشور انجام شده است ،نمونههاي
مورد بررسي نیز متعلق به محیط اجتماعي و فرهنگي همان کشورها است؛ بنابراین در این
پژوهش سعي شده است با انتخاب یکي از مهمترین ارکان اقتصادي کشور؛ یعني بانک و بررسي
بازاریابي اخالقي در این سازمان ،نمونهاي از تحقیقات داخلي در این حوزه ارائه شود .با توجه به
محدود بودن نظریههاي موجود در زمینه بازاریابي اخالقي ،در این پژوهش سعي شد با تکیه بر
دو نظریه اصلي؛ یعني نظریه اسمیت و ناواچوکاوا ،چارچوب نظري پژوهش تعیین شود و در ادامه
با تکیه بر همین مفاهیم نظري اطالعات جمعآوري شد و مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت.
با توجه به اینکه بازاریابي و تجارت از جمله ارکان اساسي اقتصاد است ،لزوم توجه به
بازاریابي خاصه آنجا که هدف آن جذب مشتریان جدید با تکیه بر اصول اخالقي متناسب با
جوامع است ،اهمیتي ویژه ميیابد؛ بنابراین مسئله اصلي این پژوهش ،بررسي ،شناخت و تبیین
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بازاریابي اخالقي 1است تا با ارائه الگوهاي نظري مبتني بر اصول علمي بازاریابي ،به افزایش
سهم بازار بانک ملت بهعنوان یک بنگاه اقتصادي منجر شود.
در واقع بازاریابي وظیفهاي مدیریتي است که به ایجاد رابطهاي پایدار میان سازمان و
مشتریان کمک ميکند .بازاریابي مانند حلقهاي ارتباطي بین سازمان و مشتري است و مهمترین
نتیجه آن ،رضایت توأم سازمان و مشتریان از طریق رفع نیازهاي طرفین است .در حقیقت
بازاریابي به اصول اخالقي خاصي نیاز دارد تا سالم و پابرجا بماند و از آنجاکه هدف اصلي
کسبوکار و تجارت ،تعالي انسان در کنار کسب سود است ،رعایت مالحظات اخالقي در بازاریابي
امري ضروري به شمار ميرود.
هرچند بازاریابي با هدف کمک به اقتصاد کشورها و تأمین نیاز مصرفکنندگان شکل گرفته
است ،به دلیل غفلت بسیاري از کشورها از ابعاد اجتماعي و اخالقي بازاریابي ،گاه به استفاده از
دروغ ،تقلب ،تجاوز به حریم خصوصي افراد ترویج مصرفگرایي و بيتوجهي به اقشار ضعیف و
کم درآمد جامعه متهم شده ایت و با انتقادات بسیار شدیدي مواجه است .غفلت از ابعاد اجتماعي و
اخالقي بازاریابي که موجب انجام تخلفات عمده و انحراف از آرمانهاي بازاریابي در راه افزایش
سودآوري گردیده ،سبب شده است که بسیاري از مردم به ماهیت مثبت این جریان اقصادي به
دیده تردید بنگرند .شرکتهاي مختلف اینگونه اندیشیدهاند که رعایت اصول اخالقي در بازاریابي
از میزان دسترسي آنها به اهداف اقتصادي ميکاهد؛ از اینرو عملکرد آنها در گذشته به
گونهاي بوده است که عامل ایجاد دیدگاهي منفي نسبت به بازاریابي شده است؛ اما آنچه ميتواند
اعتماد و اطمینان میان دو طرف را بازگرداند و سازمانها را به انباشت سرمایه و سوددهي هدایت
کند ،فضایي آکنده از اعتماد در کسبوکار است؛ بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که بر خالف
دیدگاههاي سنتي ،وظیفه شرکتها و سازمانها فقط کسب سود نیست؛ بلکه در قبال محیط و
فضاي کسبوکار خود داراي مسئولیتهایي هستند که از آنها با عنوان «مسئولیت اخالقي و
اجتماعي» یاد ميشود.
فلسفه منفعتطلبي در بازاریابي ،مشکالتي را براي جوامع امروزي بهوجود آورده است و این
مشکالت سبب پیدایش نظریههاي انتقادي در حوزه بازاریابي شده است .نظریه اخالق بازاریابي
از جمله این نظریهها است که سعي ميکند منفعتطلبي بازاریابي و مشکالت ناشي از آن را
کاهش دهد.
مقایسه تعاریف قدیم و جدید بازاریابي از سوي افراد و مؤسسههاي مختلف نشاندهنده توجه
روزافزون به مفهوم بازاریابي اخالقي است .در حاليکه در تعریف قدیم بازاریابي ،تأکید عمده بر
فرایند برنامهریزي و مدیریت بازار شامل :تولید ،قیمتگذاري ،ترویج و توزیع کاالها ،ایدهها و
1. Ethical marketing
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خدمات به منظور مبادله رضایت فردي و سازماني است ،طبق تعریف جدید ،بازاریابي فرایند
ایجاد ،اطالعرساني و ارائه ارزش به مشتریان و مدیریت رابطه با مشتري است؛ بهگونهايکه براي
مشتریان و سایر ذينفعان سازمان فایده ایجاد کند.
بازاریابي بخش مهمي از اقتصاد است که در حاليکه موجب رشد اقتصادي و افزایش رفاه
عمومي است ،در مواردي به علت نادیده گرفتن حقوق مصرفکننده ،نابسامانيهایي نیز به بار
ميآورد .همین مسئله سبب شده است که در عصر حاضر بهخصوص از دهههاي  80و  90به بعد
نظریههاي منتقدانهاي در این خصوص مطرح شود که از مهمترین آنها ميتوان به نظریه
«بازاریابي اخالقي» اشاره کرد .این مسئله به ارائه نظریههاي منتقدانه محدود نیست و
جنبشهایي نیز در پي داشته است که جنبش حمایت از مصرفکننده از جمله مهمترین آنها
است.
با وجود اینکه در دهههاي اخیر مفاهیمي چون «بازاریابي اخالقي» جایگاه ویژهاي در ادبیات
بازاریابي بهدست آوردهاند ،بازاریابي در به نظم درآوردن تعامالت بنگاه و مشتریان و ایجاد
ارتباطي عادالنه بین این دو همچنان با مشکالت جدي مواجه است.
گاهي مشتریان تصور ميکنند از کاال و خدماتي که دریافت کردهاند ،فایده زیادي نبردهاند و
یا اینکه گمان ميکنند فایدهاي که دریافت کردهاند ،بسیار کمتر از آن چیزي است که انتظارش را
داشتهاند .در چنین شرایطي است که بازاریابي فریبکارانه تلقي ميشود .فریب اشکال مختلفي
دارد .گاهي مصرفکنندگان به این دلیل که با انبوهي از اطالعات درباره کاال و شرکت روبهرو
ميشوند ،نسبت به ادعاهاي بازاریابي و پیامهاي فروش تردید ميکنند .در این شرایط ،رفتاري
براي دفاع از خود و جلوگیري از زیان دیدن و فریب خوردن در پیش ميگیرند .براي مثال ،هرگاه
کاال یا خدمتي در حد انتظار آنها نباشد ،به دنبال منبع تأمین دیگري ميروند .همین موضوع
است که بازاریابان را واداشته است در فعالیتهاي بازاریابي خود به نیازها و منافع مشتریان توجه
بیشتري داشته باشند.
تا به امروز در محیطهاي بازاریابي ،مشتريمحوري تا به این حد داراي اهمیت نبوده است .در
عصر حاضر که تقاضاي مشتریان روز به روز در حال افزایش است ،در کنار مشتريمحوري،
برخوردار بودن از اخالق بازاریابي نیز از اهمیت ویژهاي برخوردار است .از جمله مهمترین
محیطهاي بازاریابي که رعایت اصول اخالقي در آنها داراي اهمیت ویژهاي است ،بانکها
هستند .بهکار بردن اصول اخالقي در صنعت بانکداري ميتواند به باال رفتن استانداردهاي رفتاري
و بهتبع آن کیفیت زندگي بانکداران و مشتریان بیانجامد و در ادامه با جذب مشتریان جدید ،منجر
به افزایش سهم بازار بانک شود.
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بازاریابي از ابزارهایي است که ميتواند رشد درآمد بانکها را افزایش دهد .بنا به گفته مدیران
بزرگ بانکهاي معروف دنیا فقط  5درصد از مشتریان بیش از  85درصد سودآوري بانکها را
تشکیل ميدهند .همچنین تحقیقات امور اقتصادي نشان داده است که بانکها با افزایش
مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت مؤثر در مشتریان بهطور بيسابقهاي به
سودآوري خود ميافزایند .حضور مشتري در بانکها عالوه بر اینکه بر سود مالي بانک ميافزاید،
با افزایش سهم بازار بانک ،این واحد اقتصادي را به یکي از عرصههاي بزرگ رقابتي با سایر
بانکها تبدیل ميکند .در این میان ،وجود ویژگيها و پارامترهایي که امر مشتريمداري را
محقق کند ،از اهمیت بسزایي برخوردار است .بازاریابي اخالقي یکي از حوزههایي است که در
صورت تحقق در بانکها با رعایت اصول اساسي مشتريمداري ،امر سودآوري را نیز تحقق
ميبخشد .بازاریابي اخالقي با مدنظر قرار دادن خواستههاي مشتریان ،شرایطي را فراهم ميآورد
که آنها از کاالي خریداريشده احساس رضایت کنند و خود را فریفته تبلیغات و اطالعات
نادرست نپندارند.
در هر کشوري از بانکها انتظار ميرود تا با ارائه محصوالت مختلف به ارزشهاي اخالقي
توجه بیشتري نشان دهند .زمانيکه یک بانک از رویههاي اخالقي پیروي ميکند ،مشتریان نیز
نسبت به آن بانک و محصوالتش نظر مساعدتري پیدا ميکنند و وقتي بانک از معیارهاي
پذیرفتهشده جامعه فاصله ميگیرد ،فرایند بازاریابي او کارایي خود را از دست ميدهد و گاهي
حتي با مشکالت جدّي مواجه ميشود .پایبند نبودن به اصول و رویههاي اخالقي ،چیزي جز
افزایش مشتریان ناراضي ،بدنامي ،بياعتمادي و در نهایت کاهش سهم بازار در پي نخواهد
داشت .از اینرو ،بانکها باید به نیازها ،منافع و باورهاي مشتریان خود توجه نشان دهند و به
دنبال راهکارهایي باشند که تأمین منافع بلندمدت مشتریان را سرلوحه کار خود قرار دهد؛ بنابراین
توجه به مقوله بازاریابي اخالقي در بانکها که به قصد تحقق اهداف مذکور شکل گرفته است،
در حوزه پژوهشهاي بازاریابي از اهمیتي منحصربهفرد برخوردار بوده است و حساسیت داشتن به
این مقوله ضمن حمایت از حقوق مشتریان ،به ارائه راهکارهایي درست و عملي در راستاي
سودآوري بیشتر و افزایش سهم بازار بانک خواهد انجامید.
اهداف تحقیق :با توجه به اینکه تاکنون تالشهاي کمي پیرامون بازاریابي اخالقي در سیستم
بانکي ایران انجام گرفته است ،تالشهاي بیشتر در این زمینه ضروري و اجتنابناپذیر است .به
نظر ميرسد با انجام این پژوهش بتوان به شناخت بهتري از بازاریابي اخالقي دست یافت؛
بنابراین اهداف اصلي این تحقیق عبارتاند از:
ـ تعیین مؤلفههاي بازاریابي اخالقي؛
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ـ تعیین تأثیر بازاریابي اخالقي بر ترجیح مشتریان بانک ملت؛
ـ تعیین سهم بازار بانک ملّت در صورت ترجیح مشتریان در انتخاب این بانک.
 .2پیشینه تحقیق

تحقیقات داخلی :از آنجاکه بازاریابي اخالقي جزء مفاهیم نسبتآً جدید مطرح در حوزه بازاریابي
است ،تحقیقات کمي در این زمینه در داخل کشور انجام گرفته است که عمده این پژوهشها
مربوط به پژوهشهاي دانشگاهي است .در جدول  ،1به معرفي مهمترین این پژوهشها پرداخته
شده است:
جدول  :1تحقیقات داخلی انجامشده در زمینه پژوهش
پژوهشگران
تسلیمي
علیزاده زوارم
ابراهیمي و روداني
رضایي و محمدشفیعي
فروزنده
اخوان صراف
الواني

سال
1382
بيتا
1388
1388
بيتا
1388
بيتا

عنوان تحقیق
نقدي بر فلسفههاي بازاریابي
نقش اخالقیات در بازاریابي نوین
نقش بازاریابي اخالقي در رفتار خرید مصرفکنندکان مواد غذایي
بررسي اعصار بازاریابي با رویکردي نوین به اخالقیات بازاریابي
اخالق در بازاریابي
جایگاه مسئولیت اجتماعي در عملکرد بازاریابي بانک ملّت
مطالعه اخالق سازماني کارکنان شعب بانک ملّت با استفاده از مدل دایره اخالق

تحقیقات خارجی :اولین پژوهشها در حوزه بازاریابي اخالقي ،در سال  1960انجام شده است.
این تحقیقات در آغاز بیشتر مفاهیم فلسفي این موضوع را مورد توجه قرار ميدادند (رك .مورفي
و همکاران .)1981 ،در دهه  70میالدي ،تحقیقات بسیار کمي در این حوزه انجام گرفت و
پژوهشهاي اساسي انجامشده در این حوزه مربوط به دهه  80است .در سال  ،1980تحقیقات
جامعي در خصوص مباحث نظري بازریابي اخالقي انجام گرفت که بسیار مورد توجه واقع شد
(رك .لیت و مورفي .)1999 ،1به عقیده الکزیاك ،)1993( 2تئوریک و آکادمیک شدن علم
بازاریابي اخالقي نیز مربوط به سال  1980است .با توجه به این پیشینه در دهه اخیر ،تحقیق و
آزمایش در زمینه بازاریابي اخالقي با دقت و تمرکز بیشتري انجام ميگیرد.
از آنجاکه بازاریابي اخالقي ،زیرمجموعه بازاریابي تجاري است ،این علم درباره اینکه چگونه
استانداردهاي اخالقي بر تصمیمات تجاري مؤسسهها و سازمانها تأثیر ميگذارد ،بحث ميکند.
در دوره زماني که ذکر شد 4 ،کتاب اصلي و مهم در زمینه بازاریابي اخالقي به چاپ رسیده است.
اولین کتاب مربوط به الکزیاك و مورفي ( )1993است .این کتاب شامل  10بخش است که
1. Leigh and Murphy
2. Laczniak
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درباره جوانب اخالقي تصمیمات بازاریابي بحث ميکند .در کتابي دیگر ،اسمیت و همکاران
( ،)1993به گردآوري مقاالتي راجع به باراریابي اخالقي و نیز  20مطالعه موردي در دانشگاه
هاروارد راجع به بازاریابي اخالقي همت گماشتهاند .کتاب سوم متعلق به چونکو )1995( 2است .او
در این کتاب ،تصمیمگیري در زمینه بازاریابي اخالقي را مورد مطالعه قرار داده است .و کتاب
دیگر متعلق به شلگلمیش )1998(3است .این کتاب با کتابهاي دیگري که در حوزه بازاریابي
اخالقي نوشته شده است متفاوت است و موضوع آن به بازاریابي اخالقي بینالمللي اختصاص
دارد.
مبانی و چارچوب نظری تحقیق :تاکنون تعاریف گوناگوني براي بازاریابي ارائه شده است که
هر یک از آنها نشاندهنده گوشهاي از فعالیتهاي بازاریابي است .بر اساس تعاریف قدیم،
بازاریابي فرایند برنامهریزي و مدیریت بازار ،شامل قیمتگذاري ،ترویج و توزیع کاالها ،ایدهها و
خدمات ،به منظور رضایت فردي و سازماني است؛ اما با توجه به تعریف جدید ،بازاریابي فرایند
ایجاد ،اطالعرساني و ارائه ارزش به مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتري است؛ بهگونهاي که
براي مشتریان و سایر ذينفعان بازار فایده ایجاد کند .طبق این تعریف «بازاریابي فرایندي
اجتماعي و مدیریتي است که با آن ،هر فرد نیازها و خواستههاي خود را از طریق تبادل ارزش با
دیگران برآورده ميسازد .به زباني سادهتر ،بازاریابي شامل ایجاد رابطهاي تبادلي و پرارزش با
مشتري است؛ بنابراین بازاریابي فرایندي است که در آن شرکت براي مشتري ارزش ایجاد کرده
است و رابطه مستحکمي با او برقرار ميکند تا در مقابل بتواند از مشتري ارزش دریافت کند».
(کاتلر و آرمسترانگ.)1389 ،
مقایسه تعاریف قدیم و جدید بازاریابي نشان ميدهد که امروزه بازاریابي بیش از گذشته به
منافع مشتریان توجه دارد .به اعتقاد کاتلر و آرمسترانگ 4امروزه شرکتها فقط درپي بهدست
آوردن مشتریان سودآور نیستند؛ بلکه ميخواهند رابطه را حفظ کنند و آن را رشد و بهطورکلي
سهم از مشتري را افزایش دهند .هدف بازاریابان ،ایجاد رابطه درست با مشتریان است .شرکت در
مقابل خلق ارزش براي مشتریان هدف ،از آنها ارزشي به شکل سود و دارایي بهدست ميآورد
(کاتلر و آرمسترانگ)1389 ،؛ اما آنچه سبب حفظ مشتریان و افزایش سهم از مشتریان ميشود،
کسب رضایت مشتري است .زمانيکه مشتري اطمینان حاصل کند که فعالیتهاي بازاریابي
همسوي منافع اوست ،اعتماد او به این فعالیتها بیشتر ميشود و درصدد حفظ رابطه با بازاریابان
برميآید .یکي از مهمترین موضوعاتي که اعتماد مشتریان را به فعالیتهاي بازاریابي جلب

1. Smite
2. Chonko
3. Schlegelmilch
4. Kotler and Armstrong
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ميکند ،اطمینان آنها نسبت به اخالقي بودن این قبیل فعالیتها است .از اینرو ،امروزه موضوع
بازاریابي اخالقي اهمیت زیادي دارد .در حقیقت ،بازاریابي اخالقي نوعي انتقاد به روشهاي سنتي
بازاریابي است .نظریههاي انتقادي بازاریابي که از دهههاي  80و  90شکل گرفته است ،عموماً
بازاریابي را به افزایش قیمتها متهم ميکند .کاتلر و آرمسترانگ با اشاره به سه عامل هزینههاي
توزیع بیش از حد ،هزینههاي تبلیغاتي و پیشبردي نسبتاً زیاد و سود بیش از حد ،انتقاد از بازاریابي
را اساس نظریههاي خود قرار ميدهند.
در میان نظریههاي انتقادي بازاریابي ،بازاریابي اخالقي ،از این نظر که بازاریابي را در
چارچوب اصول اخالقي مورد نقد و بررسي قرار ميدهد ،از اهمیتي ویژه برخوردار است .هرچند
بازاریابي اخالقي ،رویه و جریاني نسبتاً نوین در علم بازاریابي است ،به دلیل اینکه به بازاریابي از
منظر توجه به مشتري مينگرد ،در میان سایر نظریهها در معرض توجه بیشتري است.
از زمانيکه مفهوم بازاریابي اخالقي مطرح شده است ،پژوهشگران به تدوین نظریههاي
اخالقي در بازاریابي توجه ویژه نشان دادهاند و تاکنون چندین نظریه در این خصوص ارائه
کردهاند .در این پژوهش ،با اساس قرار دادن نظریه انتقادي بازاریابي ،به تعیین و تبیین مؤلفههاي
بازاریابي اخالقي پرداخته ميشود.
نظریه انتقادی اخالقی :نظریه انتقادي اخالقي ،که ذیل دو نظریه چارچوب اخالقي بازاریابي و
مدل ناواچوکاوا1قابل بررسي است ،بازاریابي را در چهارچوب اصول اخالقي مورد بررسي قرار
ميدهد .صاحبنظراني که به تبیین این نظریه مبادرت ورزیدهاند ،سعي کردهاند به مالكهایي
دست یابند تا از آن طریق بتوان در مورد اخالقي یا غیراخالقي بودن فعالیتهاي بازاریابي
قضاوت کرد (تسلیمي و همکاران.)1382 ،
چارچوب اخالق بازاریابی :این مدل در سال  1993توسط اسمیت ارائه شده است .از دیدگاه
اسمیت ،اخالقي بودن فعالیتهاي بازاریابي باید از سه بعد باید بررسي شوند که عبارتاند از:
ـ توانمندي مصرفکننده؛
ـ توانایي دسترسي به اطالعات و کیفیت اطالعات در دسترس (حاکمیت مصرفکننده)؛
ـ توانایي انتخاب آزادانه از میان گزینهها.
از دیدگاه اسمیت ،بازاریابي باید در ارائه محصوالت خود به توانمنديهاي مصرفکننده توجه
کند و اطالعات مورد نیاز مصرفکننده را در اختیار او قرار دهد تا مصرفکننده در مورد اینکه آیا
خرید انتظارات او را برآورده ميسازد یا نه ،قضاوت کند و گزینههاي در دسترس او زیاد باشد و
1. Nwachukwu Model
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بتواند از میان گزینههاي مختلف ،آزادانه انتخاب کند؛ بهطورکلي در این مدل مالك اخالقي
بودن فعالیتهاي بازاریابي ،حاکمیت مصرفکننده است و اینکه بازاریاب تا چه میزان به
مصرفکننده اجازه ميدهد تا به کاالهاي مصرفي خود سلطه داشته باشد .از اینرو ،حاکمیت
مشتري مورد توجه خاص است (کانیه و همکاران.)2002 ،1
مدل ناواچوکاوا :ناواچوکاوا سه متغیر مهم را براي ماهیت اخالقي تبلیغات ارائه کرده است
(رانچهود و گازانت)2001 ،؛ این سه متغیر عبارتند از:
ـ استقالل فردي :عبارت از توانایي مصرفکننده براي تشخیص قدرت اثرگذاري تبلیغات است.
ـ حاکمیت مصرف کننده :این متغیر که در مدل اسمیت نیز مورد توجه قرار گرفته است ،به میزان
دانش مشتري در مورد محصوالت و خدمات مربوط ميشود.
ـ زیانبار نبودن محصول :یعني محصولي که تبلیغ ميشود ویژگيهاي مضر براي مصرفکننده و
جامعه نداشته باشد.
بر اساس این نظریه ،ميتوان تعامل اخالقي بین تولیدکننده و مصرفکننده را بررسي کرد .از
دیدگاه رانچهود و گازانت ،)2001( 2بر اساس هفت عامل بازاریابي (توجه ،انتخاب ،تماس ،ایمني،
دسترسي ،افق و مداخله) و متغیرهاي سهگانه مطرحشده در مدل ناواچوکاوا ،ميتوان جنبههاي
اخالقي فعالیتهاي بازاریابي را تحلیل کرد.
از آنجاکه موضوع پژوهش حاضر بررسي تأثیر بازاریابي اخالقي بر ترجیحات مشتریان بانک
ملّت ،به مثابه یکي از مهمترین بنگاههاي تجاري است ،پژوهشگر سعي دارد با تعیین مالكهایي
که بتواند راجع به اخالقي بودن فعالیتهاي بازاریابي قضاوت کند ،به مؤلفههاي بازاریابي اخالقي
دست یابد و تأثیر آنها را بر ترجیح و رضایت مشتریان ،به مثابه اصليترین مصرفکنندگان
خدمات بانکي ،بررسي کند؛ بنابراین در تحقیق حاضر مبناي پژوهش باید بر نظریههایي قرار گیرد
که مالكهاي درست و ثابتي براي تعیین اخالقي بودن فعالیتهاي بازاریابي بهدست دهد .در
میان نظریههایي که در قسمت پیشین مطرح شد ،نظریه اسمیت و ناواچوکاوا ،دو نظریهاي هستند
که بر این اساس شکل گرفتهاند؛ بنابراین با مبنا قرار دادن آنها ميتوان چگونگي و میزان تأثیر
بازاریابي اخالقي بر ترجیحات مشتریان را بررسي کرد.
از آنجاکه گزینه دوم مدل اسمیت یعني؛ توانایي دسترسي به اطالعات و کیفیت اطالعات در
دسترس ،با مؤلفه حاکمیت مصرفکننده در مدل ناواچوکاوا یکي است ،رويهمرفته پنج متغیر
توانمندي مصرفکننده ،توانایي انتخاب آزادانه ،استقالل فردي ،حاکمیت مصرفکننده ،زیانبار

1. Connie
2. Ranchhad and Gauzente
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نبودن محصول تعیین شدند تا تأثیر آنها بر متغیرهاي وابسته (انتخاب بانک ،افزایش سهم بازار)
بررسي شود.
در تبیین علّت انتخاب این دو نظریه باید گفت که بانک بهعنوان یک بنگاه اقتصادي ،باید در
ارائه محصوالت خود به توانمندي مصرفکننده توجه کند و اطالعات مورد نیاز مصرفکننده را
در اختیار او قرار دهد تا مصرفکننده در مورد اینکه آیا خرید انتظارات او را برآورده ميسازد یا نه
قضاوت کند و گزینههاي در دسترس او زیاد باشد و بتواند از میان آنها آزادانه انتخاب کند .در
این نظریهها ،مالك اخالقي بودن فعالیتهاي بازاریابي ،حاکمیت مصرفکننده است و اینکه
بازاریاب تا چه میزان به مصرفکننده اجازه ميدهد تا به کاالي مصرفي خود سلطه داشته باشد.
از اینرو ،حاکمیت با مشتري است.
مدل مفهومی تحقیق :مدل زیر با تلفیق دو مدل اسمیت و ناواچوکاوا ،که در بخش نظریهها به
تفصیل معرفي شد ،شکل گرفته است ( )Ranchhad , Ashok and Gauzente, clair (2001
“Ethical Marketing forCompetitive Adventage”, Akademy of Marketing
)Science Review, No. 10.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق

 .1به نظر ميرسد بین زنان و مردان در انتخاب بانک ملّت ،تفاوت معنادار وجود دارد.
 .2به نظر ميرسد بین تحصیالت مشتریان و انتخاب بانک ملّت رابطه معنادار وجود دارد.
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 .3به نظر ميرسد بین توانمندي مشتریان و ترجیح آنها در انتخاب بانک ملّت رابطه معنادار
وجود دارد.
 .4به نظر ميرسد بین حاکمیت مشتریان بهعنوان مصرفکنندگان محصوالت و خدمات بانکي و
ترجیح آنها در انتخاب بانک ملّت رابطه معنادار وجود دارد.
 .5به نظر ميرسد بین توانایي مشتریان در انتخاب آزادانه محصوالت و خدمات بانکي و ترجیح
آنها در انتخاب بانک ملّت رابطه معنادار وجود دارد.
 .6هرچه استقالل فردي مشتریان (توانایي مشتري براي تشخیص قدرت اثرگذاري تبلیغات)
بیشتر باشد ،اعتماد آنها به محصوالت و خدمات ارائهشده از طرف بانک بیشتر و ترجیح او به
انتخاب بانک ملّت بیشتر خواهد بود.
 .7هرچه زیان محصوالت و خدمات مورد تبلیغ بانک کمتر باشد ،ترجیح مشتریان به انتخاب
بانک ملّت بیشتر خواهد بود.
 .3روششناسی تحقیق

باتوجه به ماهیت پژوهش ،روش تحقیق در آن توصیفي و از نظر گردآوري دادهها از نوع
پیمایشي است .در این پژوهش ،براي جمعآوري اطالعات مورد نیاز ضمن استفاده از مطالعات
کتابخانهاي در بخش پیشینه نظري ،از پرسشنامه استفاده شده است و نمونهگیري به روش
تصادفي احتمالي و به صورت طبقهاي متناسب انجام گرفته است .بدان معناکه متناسب با
جمعیت آماري هر طبقه و نسبتي که به کل دارد ،میزان جمعیت نمونه محاسبه و به صورت
کامالً تصادفي با آنها مصاحبه شده است .براي پاسخ به سؤاالت مطرحشده  240نفر از
مشتریان بانک ملّت و  100نفر از مشتریان بانک صادرات بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند.
جامعه آماري مشتریان حقیقي (داراي حساب) بانک ملّت و صادرات هستند .جمعیت کل بانک
ملّت و صادرات تقریباً  4000نفر بوده است .با قرار دادن این عدد در فرمول کوکران حجم نمونه
 340بهدست آمد .تعداد شعب کل  40است که از میان آنها  5شعبه انتخاب شده است .باتوجه
به اینکه جمعیت بانک ملّت بیشتر از صادرات بود 240 ،پرسشنامه براي بانک ملّت و 100
پرسشنامه براي بانک صادرات تعیین شد.
نحوه سنجش متغیرها :در این تحقیق پایایي پرسشنامه با استفاده از روش اندازهگیري آلفاي
کرونباخ محاسبه شد که در جدول  ،3مقادیر آن مشخص شده است .مقدار آلفاي باالي  70بر
پایایي باال ،مقدار  70-45پایایي متوسط و پایینتر از  45بر پایاي کم داللت دارد (منصورفر،
.)1376
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تحلیل عامل ازجمله روشهایي است که در تعیین ابعاد سنجشي و مفاهیم زیربنایي
مقیاسهاي این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .اولین آزمون در بخش تحلیل عاملي
باعنوان  KMOآمده است که کفایت اندازه نمونه براي انجام تحلیل عاملي را ارزیابي ميکند.
در تحلیل عاملي ،آزمون بارتلت است .براساس این آزمون ،دادههایي براي تحلیل عاملي مناسب
هستند که مقدارمحاسبه آن دادهها در سطح معناداري قابل قبول (کمتراز  )0/5باشد .هیچیک از
عناصر شاخص خارج از عوامل قرار نگرفته و  KMO=0/80بوده است.

متغیر
توانمندي مصرفکننده
حاکمیت مصرفکننده
توانایي انتخاب آزادانه
استقالل فردي
زیانبار نبودن محصول

آلفا
0/81
0/88
0/88
0/70
0/81

جدول  :2نحوه سنجش متغیرها
Bartlett’s TestofSphericity
kmo
0/80
0/83
0/81
0/69
0/77

422/692
884/929
782/834
244/915
488/038

df

sig

6
10
6
6
6

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

 .4تحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل پژوهش حاضر در دو سطح آمار توصیفي و آمار استنباطي انجام گرفته است.
در آمار توصیفي از گرایش مرکزي (میانگین) و گرایش پراکندگي (انحراف معیار) و جدول یک
بعدي و در آمار استنباطي (تجزیهوتحلیل دادهها) از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شده
است.
توصیف یک متغیری

جنسیت :در مجموع  34/2درصد پاسخگویان زن و  65/8درصد مرد هستند.
تحصیالت :تحصیالت پاسخگویان بدین شرح است 27/1 :درصد دیپلم 13/6 ،درصد کارداني،
 41/9درصد کارشناسي 17/4 ،درصد کارشناسي ارشد.
بانک منتخب :در مجموع  70/6درصد افراد ،بانک ملّت و  29/4درصد افراد ،بانک صادرات را
انتخاب کردهاند.
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جدول  :3توزیع درصد فراوانی متغیرها

روابط دو متغیری:

فرضیه  :1به نظر ميرسد بین زنان و مردان در انتخاب بانک ملّت ،تفاوت معنادار وجود دارد.
میزان ضریب همبستگي رابطه بین جنسیت و انتخاب بانک ملّت از ( ) phi  0/17با سطح
معناداري ( ) sig  0/001را در سطح بسیار زیاد ميتوان براي تمام افراد مورد مطالعه پذیرفت،
در نتیجه فرضیه مورد نظر تأیید ميشود.
جدول  :4رابطه جنسیت و انتخاب بانک ملّت
طبقات پاسخ
جنسیت و انتخاب بانک ملت

همبستگی
phi=0/17

سطح معناداری
sig=0/001

فرضیه  :2به نظر ميرسد بین تحصیالت مشتریان و انتخاب بانک ملت رابطه معنادار وجود دارد.
میزان ضریب همبستگي رابطه بین تحصیالت و انتخاب بانک ملّت از ( ) v  0/75با سطح
معناداري ( ) sig  0/059این رابطه معنادار نیست و نميتوان براي تمام افراد مورد مطالعه
پذیرفت ،در نتیجه فرضیه مورد نظر نیز رد ميشود.
جدول  :5رابطه تحصیالت و انتخاب بانک ملّت
طبقات پاسخ
تحصیالت و انتخاب بانک ملت

همبستگی
v=0/75

سطح معناداری
sig=0/059

فرضیه  :3به نظر ميرسد بین توانمندي مشتریان و ترجیح آنها در انتخاب بانک ملّت رابطه
معنادار وجود دارد.
ارزیابي افراد از توانمندي مشتریان در بانک ملّت بیشتر از بانک صادرات بوده است .مقایسه
میانگین توانمندي مشتریان در این دو گروه حاکي از آن است که بانک ملّت (با مقدار )15/35
بیشتر از بانک صادرات (با مقدار  )12/20بوده است .عالمت مثبت مقدار  )t=9/74( Tنیز
نشاندهنده این تفاوت است.
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همچنین وقتي ضریب همبستگي رابطه بین توانمندي مشتریان و انتخاب بانک ملّت0/50 ،
بهدست آمد؛ با توجه به سطح معناداري بهدستآمده ( ) sig  0/000فرضیه مطرحشده تأیید
ميشود.
جدول  :6رابطه توانمندی مشتریان با انتخاب بانک ملّت
بانک ملت
بانک صادرات

میانگین توانمندی مشتریان
15/35
12/20

انحراف معیار
2/78
2/44

تعداد
214
100

T=9/74
Sig=0/000

e=0/50
sig=0/000

ضریب همبستگي

فرضیه  :4به نظر ميرسد بین حاکمیت مشتریان بهعنوان مصرفکنندگان محصوالت و خدمات
بانکي و ترجیح آنها در انتخاب بانک ملّت رابطه معنادار وجود دارد.
ارزیابي افراد از حاکمیت مشتریان در بانک ملّت بیشتر از بانک صادرات بوده است .مقایسه
میانگین حاکمیت مشتریان در این دو گروه حاکي از آن است که بانک ملّت (با مقدار )20/29
بیشتر از بانک صادرات (با مقدار  )15/92است .عالمت مثبت مقدار  )t=11/23( Tنیز نشاندهنده
این تفاوت است.
همچنین وقتي ضریب همبستگي رابطه بین حاکمیت مشتریان و انتخاب بانک ملّت0/55 ،
بهدست آمد؛ با توجه به سطح معناداري بهدستآمده ( ) sig  0/000فرضیه مطرحشده تأیید
ميشود.
جدول  :7رابطهحاکمیت مشتریان با انتخاب بانک ملّت
بانک ملت

میانگین حاکمیت مشتریان
20/29

انحراف معیار
3/88

تعداد
220

بانک صادرات

15/92

2/88

100

ضریب همبستگي

T=11/23
Sig=0/000

e=0/55
sig=0/000

فرضیه  :5به نظر ميرسد بین انتخاب آزادانه محصوالت و خدمات بانکي و ترجیح آنها در
انتخاب بانک ملّت رابطه معنادار وجود دارد.
ارزیابي افراد در این زمینه نشان ميدهد که توانایي مشتریان در انتخاب آزادانه محصوالت و
خدمات بانکي در بانک ملّت بیشتر از بانک صادرات بوده است .مقایسه میانگین توانایي مشتریان
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در انتخاب آزادانه محصوالت و خدمات بانکي در این دو گروه حاکي از آن است که بانک ملّت (با
مقدار  )15/26بیشتر از بانک صادرات (با مقدار  )11/90است .عالمت مثبت مقدار )t=9/02( T
نیز نشاندهنده این تفاوت است.
همچنین وقتي ضریب همبستگي رابطه بین توانایي مشتریان در انتخاب آزادانه محصوالت و
انتخاب بانک ملّت 0/49 ،بهدست آمد؛ با توجه به سطح معناداري بهدستآمده (،) sig  0/000
فرضیه مطرحشده تأیید ميشود.
جدول  :8رابطهانتخاب آزادانه محصوالت و خدمات بانکی با انتخاب بانک ملّت
میانگین انتخاب آزادانه
بانک ملت

محصوالت و خدمات بانکی
15/26

انحراف معیار

تعداد

3/26

239

بانک صادرات

11/90

2/77

100

T=9/02
Sig=0/000

e=0/49
sig=0/000

ضریب همبستگي

فرضیه  : 6هرچه استقالل فردي مشتریان (توانایي مشتري براي تشخیص قدرت اثرگذاري
تبلیغات) بیشتر باشد ،اعتماد آنها به محصوالت و خدمات ارائهشده از طرف بانک بیشتر و ترجیح
آنها به انتخاب بانک ملّت بیشتر خواهد بود.
ارزیابي افراد از استقالل فردي مشتریان در بانک ملّت بیشتر از بانک صادرات بوده است.
مقایسه میانگین استقالل فردي مشتریان در این دو گروه حاکي از آن است که بانک ملّت
(بامقدار  )14/69بیشتر از بانک صادرات (با مقدار  )12/30است .عالمت مثبت مقدار )t=7/42( T
نیز نشاندهنده این تفاوت است.
همچنین وقتي ضریب همبستگي رابطه بین استقالل فردي مشتریان و انتخاب بانک ملّت،
 0/42بهدست آمد؛ با توجه به سطح معناداري بهدستآمده ( ) sig  0/000فرضیه مطرح شده
تایید ميشود.
جدول  :9رابطهاستقالل فردی مشتریان با انتخاب بانک ملت
بانک ملت

میانگین استقالل فردی مشتریان
14/69

انحراف معیار
2/78

تعداد
226

بانک صادرات

12/30

2/42

100

ضریب همبستگي

e=0/42
sig=0/000

T=7/42
Sig=0/000
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فرضیه  :7هرچه زیان محصوالت و خدمات مورد تبلیغ بانک کمتر باشد ،ترجیح مشتریان به
انتخاب بانک ملّت بیشتر خواهد بود.
ارزیابي افراد در این زمینه ،نشاندهنده کم زیانبار بودن محصوالت بانک ملّت نسبت به
بانک صادرات است .مقایسه میانگین کم زیانبار بودن محصوالت در این دو گروه حاکي از آن
است که بانک ملّت (با مقدار  )12/43بیشتر از بانک صادرات (با مقدار  )10/76است .عالمت
مثبت مقدار  )t=4/08( Tنیز نشاندهنده این تفاوت است.
همچنین وقتي ضریب همبستگي رابطه بین کم زیانبار بودن محصوالت و انتخاب بانک
ملّت 0/27 ،بهدست آمد؛ با توجه به سطح معناداري بهدستآمده ( ،) sig  0/000فرضیه
مطرحشده تأیید ميشود.
جدول  :10رابطه کم زیانبار بودن محصوالت با انتخاب بانک ملّت
بانک ملت

میانگین کمزیانبار بودن محصوالت
12/43

انحراف معیار
3/48

تعداد
226

بانک صادرات

10/76

3/25

100

ضریب
همبستگي

T=4/08
Sig=0/000

e=0/27
sig=0/000

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

بازاریابي اخالقي ،بهعنوان یکي از جدیدترین شاخههاي دانش بازاریابي ،در شمار مهمترین
مؤلفههاي جذب و جلب مشتري در عصر نوین است .در عصر حاضر ،بهدلیل وجود رقابتهاي
شدید در حوزه بازاریابي و تجارت ،مؤسسهها و سازمانهاي تجاري سعي دارند با بهکارگیري
کارآمدترین روشهاي جذب مشتري ،از رقباي خویش پیش بیفتند که بازاریابي اخالقي از جمله
این روشها است که مي تواند با افزایش اعتماد مشتري ،او را به انتخاب کاالها تشویق کند.
بانکها نیز از این مقوله مستثني نیستند و هر بانکي با توجه به سازوکارهاي متعارف خود سعي
در جلب نظر مشتریان دارد .در این پژوهش نیز که با هدف بررسي تأثیرات بازاریابي اخالقي بر
ترجیحات مشتریان بانک ملّت و اثر این انتخاب بر سهم بازار بانک ملّت ،فراهم آمده است ،با
مبنا قرار دادن دو نظریه اسمیت و ناواچوکاوا ،مهمترین مؤلفههاي بازاریابي اخالقي استخراج شده
است و تأثیر این مؤلفهها در تصمیمگیري مشتریان براي انتخاب بانک ملت مورد بررسي قرار
گرفته است .بررسي فرضیههاي پژوهش حاکي از آن است که بین جنسیت ،توانمندي
مصرفکننده ،حاکمیت مصرفکننده ،استقالل فردي ،توانایي انتخاب آزادانه و زیانبار نبودن
محصوالت و انتخاب بانک ملبت رابطه معنادار وجود دراد؛ بدین معنا که تحقق این مؤلفهها در
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انتخاب بانک از جانب مشتري اثرگذار است؛ بنابراین بانک ميتواند با تحقق و رعایت هرچه
بیشتر این مؤلفهها قدمهاي مثبتي در زمینه حفظ مشتریان گذشته و جذب مشتریان جدید بردارد.
همچنین با توجه به محدود بودن تحقیقات انجامشده در این زمینه پیشنهاد ميشود در تحقیقات
دیگري با بهرهگیري از جدیدترین نظریههاي موجود در عرصه بازاریابي اخالقي ،این مقوله با
دقّت نظر بیشتري مورد مطالعه قرار گیرد.
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