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Abstract
The main motivation of this study was to evaluate the
mediating effect of beneficial and hedonistic attitudes
on the effect of initial satisfaction of customers'
psychological needs on their loyalty behavior in using
Tejarat Bank Internet (Case study: Tejarat Bank
Internet). This study has been applied among customers
and consumers of Samsung products in Tehran.
Assuming that the research community is unlimited,
based on Cochran's formula, 384 customers of Tejarat
Bank branches located in the north of Tehran were
selected as the sample. The sampling method is
random. In this method, the chance of selecting each
component is the same. The results showed that initial
satisfaction will have a positive effect on the
psychological needs of customers among customers of
Tejarat Bank branches in North Tehran. Utilitarian
attitudes will have a significant positive effect on
customer loyalty behavior among customers of Tejarat
Bank North Tehran branches. Enjoyable attitudes will
have a significant positive effect on customer loyalty
behavior among customers of Tejarat Bank North
Tehran branches. Basic psychological needs will have a
significant positive effect on beneficial attitudes among
customers of Tejarat Bank North Tehran branches.
Basic psychological needs will have a significant
positive effect on the hedonistic attitude among
customers of Tejarat Bank North Tehran branches.
Psychological needs have a significant effect on
customer loyalty with the mediating role of utilitarian
attitude among customers of Tejarat Bank branches in
North Tehran. Psychological needs have a significant
effect on customer loyalty with the mediating role of
hedonistic attitude among customers of Tejarat Bank
branches in North Tehran. Also, all hypotheses were
confirmed.
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چکیده
انگیزه اصلی این مطالعه ارزیابی اثر میانجی نگرش ها سودمند و
لذت گرا در تأثیرگذاری رضایتمندی اولیه از نیازهای روانشناختی
مشتریان بر رفتار وفاداری آن ها در استفاده از اینترنت بانک
 این مطالعه به.) اینترنت بانک تجارت:تجارت ( مورد مطالعه
صورت کاربردی در میان مشتریان و مصرف کنندگان محصوالت
با فرض نامحدود.سامسونگ در شهر تهران صورت گرفته است
 نفر از483  بر اساس فرمول کوکران،بودن جامعه ی پژوهش
مشتریان شعب بانک تجارت واقع در شمال تهران به عنوان نمونه
 روش نمونهگیری تصادفی..ی مورد پژوهش انتخاب می شوند
 در این روش شانس انتخاب شدن هر یک از اجزا یکسان.است
 نتایج پژوهش نشان داد که رضایتمندی اولیه تأثیر مثبتی بر.میباشد
نیازهای روانشناختی مشتریان در بین مشتریان شعب بانک تجارت
 نگرشهای سودمندگرا تأثیر مثبت قابل.شمال تهران خواهد داشت
توجهی بر رفتار وفاداری مشتریان در بین مشتریان شعب بانک
 نگرشهای لذت جویانه تأثیر.تجارت شمال تهران خواهد داشت
مثبت قابل توجهی بر رفتار وفاداری مشتریان در بین مشتریان شعب
 نیازهای اساسی.بانک تجارت شمال تهران خواهد داشت
روانشناختی تأثیر مثبت قابل توجهی بر نگرش های سودمندانه در
.بین مشتریان شعب بانک تجارت شمال تهران خواهد داشت
نیازهای اساسی روانشناختی تأثیر مثبت قابل توجهی بر نگرش
لذت جویانه در بین مشتریان شعب بانک تجارت شمال تهران
 نیازهای روانشناختی بر وفاداری مشتریان با نقش.خواهد داشت
میانجی نگرش سودمندگرا در بین مشتریان شعب بانک تجارت
 نیازهای روانشناختی بر وفاداری. تاثیر معناداری دارد،شمال تهران
مشتریان با نقش میانجی نگرش لذتگرا در بین مشتریان شعب
 همچنین تمام فرضیه.تاثیر معناداری دارد،بانک تجارت شمال تهران
.ها مورد تایید قرار گرفتند
واژههاي کلیدي
 نیازهایی، رضایتمندی اولیه مشتریان، نگرش لذت گرا،نگرش سودمند گرا
 اینترنت بانک تجارت، وفاداری مشتریان،روانشناختی
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مقدمه
امروزه بانکداری الکترونیکی نقش بسیار مهمی در صنعت
بانکداری ایفا می کند و این مهم در گسترۀ ادبیات بانکداری،
بسیار مورد توجه قرارگرفته است .چالش های پیش روی
صنعت بانکداری باعث شد که بانکها به ارائه خدمات به
صورت الکترونیکی روی آورند و با ارائۀ خدمات و محصوالت
خود از طریق آن ،تالش می کنند نیازهای مشتریان خود را
دریافت کرده و هر روز بهتر و بیشتر به چگونگی خدمات خود
از طریق بانکداری الکترونیکی بیفزایند .در روش بانکداری
الکترونیکی مشتری به عنوان کاربر نهایی سیستم بانکی
تعریف می شود .بنابراین وفاداری مشتریان دارای اهمیت
فراوانی است (هوشمندی و همکاران .)0911 ،وفاداری
مشتریان ،کلید موفقیت تجاری محسوب می شود .با افزایش
وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سوددهی بنگاه اقتصادی
باال می رود .درك بازار با برنامهریزی و اتخاذ استراتژیهای
مناسب جهت وفادار کردن مشتریان و افزایش نرخ وفاداری
آنها ،منافع بلند مدت برای بنگاه های اقتصادی به وجود می
آورد .در واقع ،ایجاد وفاداری در مشتریان مفهومی است که در
کسبوکارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به
صورت مؤلفه اصلی موفقیت سازمانی درآمدهاند ،مورد توجه
بیش از پیش قرار گرفته است (لین 0و همکاران.)2121 ،
وفاداری به یک تعهد قوی برای خرید مجدد یک محصول یا
یک خدمت برتر در آینده اطالق میشود ،به صورتی که همان
برند یا محصول علیرغم تأثیرات و تالشهای بازاریابی بالقوه
رقبا ،خریداری گردد .میتوان گفت وفاداری مشتریان موقعیتی
است که نشان میدهد چقدر احتمال دارد یک مشتری به برند
دیگر روی آورد به خصوص هنگامی که آن برند تغییری در
قیمت یا سایر جنبه های کاال ایجاد میکند .صرفهنظر از
محدودیتهای شرکت ،وفاداری مشتریان افزایش سهم بازار را
در پی دارد و موانع رقابتی برای شرکت ایجاد میکند که منجر
به آسیبپذیری کمتر در برابر بحرانها و فعالیتهای رقابتی
بازاریابی میشود و سطح باالیی از فروش را برای شرکت
فراهم میآورد .عالوه بر این ،افزایش وفاداری برند به همراه
توسعه بازار ،فرصت تقلید رقبا را کاهش میدهد و راه ورود به
بازاری که مشتریان در آن به برندی خاص وفادارند را دشوار
میکند .در واقع ،وفاداری مشتریان ،وجود نوعی نگرش مثبت
به یک پدیده (مارك ،خدمت ،مغازه ،یا فروشنده) و رفتار
حمایتگرانه از آن است (نام اور.)0911 ،
Lin
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در کشور ایران به علّت افزایش تعداد بانکها و ارائه خدمات
مشابه ،بانک ها با معضل بزرگی برای جذب مشتری و در
نتیجه سپرده های آنها مواجه شده اند .بنابراین بانکها در این
فضای رقابتی برای حفظ سهم بازار و یا افزایش سهم خود از
بازار باید برنامه ریزی مناسبی برای ارائه تبلیغات خود داشته
باشند (امیدی و همکاران .)0911 ،تحوّل در نوع انجام معامله
مشتریان بانک از حضور فیزیکی مشتریان در شعبه و انجام
معامله با بانک تا استفاده از خدمات پستی برای جابجایی و
واریز پول و انجام سایر عملتات بانکی  ،انجام معامله از طریق
تلفن و مرکز ارتباط با مشتریان ،استفاده از کلیدهای تلفن
جهت تعامل با بانک و پاسخگویی صوتی و تصویری  ،انجام
امور بانکی از طریق رایانه شخصی ،استفاده از مودم و نرم
افزارهای ویژه و در نهایت استفاده از اینتر نت بیانگر مسیر
تاریخی تحوّالتی است که منجر به بهبود و افزایش تنوّع
خدمات بانکی به مشتریان شده است .تأکید بر تغییر مداوم و
همسویی ساختاری با تحوّالت محیطی ،استراتژی و فناوری
بانک ها حمایت از خلّاقیت و نو آوری در خدمات بانکی ،بهبود
مستمر کیفیت خدمات و تغییر نگرش در مدیریت و نیروی
انسانی در زمینه ارزش آفرینی برای مشتریان همواره مورد نظر
بانکهای برتر جهانی قرار گرفته است تجربه بانک های
موفّق در سطح بین المللی نشان داده است که بانک برای
حفظ و بهبود جایگاه خود در بازارهای موجود با ایجاد بازارهای
جدید ملزم به ارایه خدمات نوین و در عین حال بهبود خدمات
موجود خود است .برای تحقق این هدف ،بانک از راهبردهای
مختلفی از جمله راهبرد متنوّع سازی و راهبرد بهبود خدمات از
جمله اینترنت بانک بهره میگیرد (سرفرازی و همکاران،
.)0911
اما مساله مهم این است که بانکها با توجّه به ساختار رقابتی
شدید حاکم بر آنها در عرضه خدمات الکترونیکی به استفاده از
تبلیغات گسترده رسانه ای برای معرفی خدمات خود روی
آورده اند .از آنجائیکه میزان رضایت و وفاداری و همچنین
نگرشهای سودمندگرا در افرا د مختلف متفاوت است و اینکه
خدمات اینترنت بانک تجارت چه تأثیری در آگاهی ،ترغیب و
تشویق آنها در استفاده از اینترنت بانک تجارت دارد برای
بانکها از جمله بانک تجارت امری ضروری و الزم میباشد.
اما با بررسیهای انجام شده نشان داد علیرغم اهمیت
موضوع ،محققان داخلی و خارجی به بررسی رضایت اولیهی
مشتریان در استفاده از اینترنت بانکی ملت و همچنین نگرش-
های سودمندگرایانهی مشتریان بانک تجارت بر وفاداری
مشتریان را نسنجیدهاند و در این خصوص خلل تجربی و
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به مشتریان دائم تبدیل کنند .بیشتر شرکتها به دنبال راه-
هایی برای افزایش مزیت رقابتی خود هستند که یکی از این
راهها حرکت به سمت بهبود در ارائهی خدمات به مشتریان
است .بنابراین شرکتها معموالً سعی میکنند امکانات
بیشتری در اختیار مشتریان قرار دهند و نیازهای آنان را سریعاً
برطرف سازند .اما سازمانهای هوشمند و آیندهنگر قبل از هر
اقدامی ،در نحوۀ رفتار و ارتباط با کارکنان خود تجدیدنظر می-
کنند و در گام اول آنان را راضی نگه میدارند .کارکنان،
مهمترین دارائی و سرمایۀ یک سازماناند .نبود کارکنان
مناسب و خوب برای ارائۀ کاال و خدمات سازمان ،ها سازمان
را در محیط رقابتی امروز دچار مشکالت عدیده خواهد کرد.
این امر در سازمانهای خدماتی به صورت آشکارتری دیده
میشود .مطالعات نشان میدهد رضایت کارکنان یک شرکت،
رضایت مشتریان را درپیدارد (دانایی و هاشمی.)0911 ،
بازگشت مشتریان در موفقیت بانکها از اهمیت باالیی
برخوردار است ،زیرا مشتریان وفادار زمان بیشتری را در یک
بانک برای بهرهبرداری از خدمات و محصوالت صرف می-
کنند؛ به تعداد بیشتر خدمات دریافت میکنند؛انگیزه بیشتری
برای جستجوی اطالعات دارند ،در برابر تبلیغات رقبا مقاوم
ترند و احتمال ترویج و تبلیغ مثبت یک کاال با سرویس به
وسیله آنها بیشتر است .هزینه ارائه سرویس نیز به آنها کمتر
میباشد ،زیرا جایگزین کردن مشتریان موجود با مشتریان
جدید ،استراتژی گرانتر و خطرپذیری تری است.
رضایتمندي اولیه مشتري
به حالت خوشایندی که در اثر آگاهی و مطلع شدن از یک
حالت و وضعیت مناسب ایجاد میگردد و معموالً هم با مرتفع
شدن و ارضا یک سری خواستهها و تمایالت خاصی در هم
آمیخته است ،رضایت گفته میشود .در صورتی که افراد بتوانند
به نیازها و خواستهها و همچنین اهداف مورد نظرشان دست
پیدا نمایند و در نتیجه به این صورت ارضا شوند ،میتوان آن
حالت خوشایندی که به این روش به آنها دست داده است را
رضایت نامید(جی .)2120 ،
مشتریان ،مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نتایج
عملکرد را مصرف می کنند یا به آن نیاز دارند و از آن بهره
می برند .از آنجا که هر عملکردی در سازمان هدفمند است،
پس بدون شک مشتریانی نیز دارد .رضایت مشتریان به این
معناست که آنها از نحوۀ برخورد و ارائۀ خدمات سازمان راضی
هستند و سازمان در جذب و حفظ ایشان موفق بوده است.

موضوعی وجود دارد .بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی تاثیر رضایت اولیه مشتری بر وفاداری با نقش میانجی
نگرش سودمند گرا در استفاده از خدمات اینترنت بانک
تجارت در میان مشتریان شعب بانک تجارت اهواز است .با
توجه به مطالب بیان شده سؤال اصلی پژوهش حاضر به
صورت زیر بیان میشود:
رضایتمندی اولیه از نیازهای روانشناختی مشتریان بر رفتار
وفاداری آنها در استفاده از اینترنت بانک تجارت با نقش
میانجی نگرش سودمند و نگرش لذت گرا در بین مشتریان
شعب بانک تجارت شمال تهران ،تاثیر معناداری دارد؟
مبانی نظري و ادبیات تحقیق
امروزه با توجّه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر بانکها در
عرضه خدمات الکترونیکی ،استفاده از خدمات اینترنتی از جمله
اینترنت بانک در ارائه خدمات نقش مهمی در ترغیب و تشویق
مشتریان در استفاده از محصول و خدمات و در نهایت جذب
آنها به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی بانکها دارد .به
عبارت دیگر اگر بانکها بتوانند اثر بخشی خدمات اینترنتی
خود را بر مشتریان ارزیابی نمایند ،می توانند در آینده عملکرد
بهتری داشته باشند که این خود میتواند به عنوان یک مزیت
رقابتی برای بانکها محسوب شود.
ظهور و گسترش خدمات الکترونیکی ،اهمیت به دست آوردن
مشتریان وفادار برای وبسایت شرکتها و سازمانها را
افزایش داده است .مشتری وفادار الکترونیک سبب افزایش
سودهی برای سازمانها از راه تعهد درازمدت مشتری و کاهش
هزینههای به دست آوردن مشتریان جدید میشود .آن چیزی
که باعث میشود مشتریان دوباره به وبسایت یک سازمان یا
به طور خاص ،استفاده از خدمات اینترنت بانک مراجعه کنند
ناشی از احساس وفاداری آنهاست که این احساس نیز ناشی از
خدمات خوبی است که از اینترنت بانک دریافت کردند .این
عامل باعث افزایش ارزش درك شده مشتری شده میشود که
نقش مهمی در کسب مزیت رقابتی دارد .حتی مشتریانی که از
وبسایت رضایت داشته باشند نیز ممکن است برای استفاده از
خدمات مشابه و نیز دریافت ارزش بهتر به وبسایتهای رقبا
مراجعه کنند چراکه مشتریان پیوسته برای کسب بهترین
ارزش در تالش هستند موفقیت به مشتریانی که تنها یکبار به
آن مراجعه میکنند بستگی ندارد .بانکها در تالشند با ارائه
خدمات الکترونیکی باکیفیتتر از سایر رقبا هرچه بیشتر
رضایت مشتریان را حاصل نمایند تا آنها را از مشتریان موقت
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مشتریان به هر اندازه که زمان و مبلغ بیشتر ی را برا ی
سازمان صرف نمایند ،انتظار کیفیت باالتری از خدمات را
خواهند داشت .مشتری ،رمز موفقیت هر سازمان و هرگونه
فعالیت تجاری-اقتصادی است .اعتبار یک سازمان موفق ،بر
پایۀ روابط بلندمدت آن سازمان با مشتریان بنا شده است.
کلیدیترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان ،ارائۀ
خدمات مناسب است .سازمانی که ارائه ی خدمات مناسب بر
اساس انتظارات و نیازهای مشتری را یکی از اهداف عملی
خود بداند ،می توانند با تکیه بر سایر اصول تجارت ،سازمان
موفقی باشد .رضایتمندی عبارت است از احساسات خوشایند یا
ناخوشایند شخص که از مقایسۀ عملکر ذهنی وی با انتظارات
او ناشی می شود .چنانکه به صراحت از این تعریف بر می آید،
رضایتمندی تابع عملکرد ذهنی وانتظارات است .اگر عملکرد
کا ال و خدمت کمتر از انتظارات ظاهر شو  ،مشتری ناخشنود
می شود؛ اگر عملکرد کاال و خدمت در حد انتظارات ظاهر
شود ،مشتری راضی و خشنود است و در صورتی که عملکرد
کاال از انتظارات پیشی بگیرد ،مشتری بسیار خشنود یا به
عبارت دیگر مسرور می شود(لی وهمکاران.)2120 ،
تالش ها برای افزایش رضایت مشتریان در بخش خدمات به
طور چشمگیری در حال افزایش است .مفهوم رضایت مشتری
در سال های اخیر توجه ویژه ای را در تحقیقات به خود جلب
کرده است .یکی از چالش های تجارت در دنیای رقابتی امروز،
راضی نگه داشتن مشتریان می باشد .رضایت ،احساس
مطلوبیت یا عدم مطلوبیت فرد است که از مقایسه عملکرد
دریافت شدهی محصول یا خدمت (ادراکات) ،با عملکرد مورد
انتظار وی از محصول یا خدمت (انتظارات) تعیین می شود .بر
اساس یک تعریف رضایت مصرف کننده از یک برند ،پیامد
جمعی ادراکات ،ارزیابی ها و واکنش های روانشناختی مصرف
کننده هنگام تجربه ی مصرف یک محصول یا خدمت می
باشد .از منافع رضایت مشتری از یک برند میتوان به افزایش
معامالت ،تمایل برای افزایش خریدها ،کاهش حساسیت به
قیمت ها و هزینه ی مبادالت اشاره کرد(رنجبریان و همکاران،
.)0911
مفهوم نگرش سودمند
مصرف کنندگان به طور کلی در هنگام خرید یک محصول
تحلیل هزینه و منفعت انجام می دهند ،نگرش سودمند در
بانکداری مبتنی بر تلفن همراه عبارت است از ارزیابی شناختی
و عاطفی از فواید و مزایای مربوط به خدمت .نگرش
سودمندارزیابی مصرف کنندگان از ارزش محصوالت می باشد؛
که این ارزش از مقایسه میان سودی که محصول برای

مشتری به ارمغان می آورد در مقابل هزینه ای که مشتری
صرف می کند ،می باشد (آکتوران و تزکان.)2102 ،
همچنین می توان گفت نگرش سودمند به عنوان درجه ای که
شخص معتقد است استفاده از یک سیستم خاص عملکرد
شغلی وی را در سازمان ارتقا می بخشد ،تعریف می شود
(رامایا و لو .)2102 ،نگرش سودمند مزیت نسبی درك شده
ای که نسبت به گذشته ایجاد شده است ،می باشد که ارتباط
مستقیم با نگرش مشتریان دارد (مونوز لیوا و همکاران،
 .)2102همچنین ونکاتش و همکاران ( )2109بیان می کند
که استفاده و تمایل به ادامه استفاده ممکن است به اعتقادات
شناختی درباره نگرش سودمندوابسته باشد .همچنین گفن و
همکاران ( )2101نشان می دهند که نگرش سودمندتمایل
خریدار اینترنتی برای ادامه استفاده از یک وب سایت را تقویت
می کند.
نگرش سودمند تا حدی است که مشتری احساس می کند
استفاده از این برند خاص ،عملکرد را افزایش می دهد یا خیر
(دیویس و همکاران .)0111 ،به گفته دیویس و همکاران
( )0111در یک سازمان مبتنی بر پروژه ،اگر یک فناوری به
افزایش عملکرد کمک کند ،استفاده ها راضی خواهد بود و
نگرش مثبت نسبت به استفاده از یک فناوری توسعه می یابد.
سودمندی به دو طبقه بندی تقسیم می شود :اندازه گیری
عملکرد عینی و اندازه گیری عملکرد ذهنی .عملکرد عینی
یعنی آیا کاربر توانایی تعامل با سیستم را دارد؟ چقدر کاربر
مهارت تعامل یا استفاده از سیستم خاص را دارد؟ در حالی که
معیار عملکرد ذهنی شامل اولویت داده شده توسط کاربر برای
استفاده از یک سیستم است ،به سادگی به معنای کاربر مانند
یک سیستم است یا نه (لوی و نیلسن.)2101 ،
نگرش لذت گرا
امروزه شاهد تغییرات بسیاری در نگرش ها و فرهنگ مصرف
کنندگان هستیم .در گذشته مصرف کنندگان اغلب به
محصوالت و یا نام و نشانهای تجاری خاصی وفادار بودند و از
آنها برای ارضای نیازهای زیستی خود استفاده میکردند و فقط
در صورت ایجاد نارضایتی از آن محصوالت دست به تعویض
آنها میزدند .همچنین جنبه های مربوط به ارزشهای لذت
جویانه  ،سرگرمی ،هیجان و غیره هنگام استفاده از محصوالت
اهمیت چندانی نداشت .اما در دنیای رقابتی امروز ،این ارزشها
و انتظارات تغییر یافته است .از نظر محقق ،نگرش لذت گرا در
خرید محصوالت برای مصرف کنندگان اهمیت ویژه ای پیدا
کرده است .این نگرش ها بر رفتار مصرف کنندگان و انتخاب
محصوالت و نام و نشانهای تجاری توسط آنها تاثیر بسزایی
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نهایت این که سیستمهای تحویل خدمات میتواند هم شامل
کانالهای الکترونیکی و هم کانالهای فیزیکی باشند  .به عبارت
دیگر خدمت عبارت است از انجام دادن اموری که مجموعهای
از مزایا را یه مشتریان عرضه میکند .در نظام بانکداری،
خدمات ممکن است به وسیله دستگاه (بانکداری الکترونیک)،
فرد یا ترکیبی از این دو عرضه شود (بهنام و همکاران،
.)0910
وفاداري
یکی از موضوعاتی که امروزه از دیدگاه مدیران اهمیت بسیار
زیادی دارد وفاداری مشتریان است .یک مشتری وفادار عالوه
بر آنکه بارها و بارها جهت خرید محصوالت و یا استفاده از
خدمات به سازمان مورد عالقه خویش رجوع میکند ،به عنوان
یک عامل مضاعف در زمینه تبلیغ محصوالت و خدمات
سازمان ،از طریق توصیه و سفارش به خویشاوندان ،دوستان و
یا سایر مردم ،نقشی حائز اهمیت در ارتقای میزان سودآوری و
بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا
مینماید(کریمی .)0911 ،
عوامل و منابع مختلفی در کسب مزیت رقابتی در بخش
خدمات ،دخیل بوده که میتو ان گفت ،مهمترین آن نیروی
انسانی است ،چرا که کارکنان بخش خدمات برای ارائه خدمت
با مشتریان خود در تعامل بوده و کیفیت این تعامل است که به
کسب مزیت رقابتی و ایجاد تمایز میان سازمانهای مختلف
منجر میگردد(عرب .)0911 ،
امروزه چالش بزرگ خدمات ،کیفیت عالی خدمات و جلب
رضایت مشتری است .در سازمانهای خدماتی نقش نیروی
انسانی مخصوصاً کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان
هستند ،برای ارائه خدمت با کیفیت در مقایسه با شرکتهای
تولیدی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که ،کارکنان
جهت ارائه خدمات با مشتریان در تعامل بوده و کیفیت این
تعامل متمایز کننده سازمانهای برتر از سایر سازمانهاست
(نوری )0911 ،در سال  2111محققانی چون؛ بروك و اسمیت،
نشان دادند که وقتی یک مشتری ،خدمات خاصی را میخرد،
کارکنان مستقیماً بر درك مشتری از کیفیت تعامل اثر
میگذارند .به گونه ای که یک مشتری ناراضی نه تنها ممکن
است برای دریافت خدمت به سازمانهای دیگری مراجعه کند،
بلکه تجربه ناخوشایندش را نیز با دیگران به اشتراك
میگذارد؛ از سویی دیگر ،ممکن است در نتیجه یک تعامل با
کیفیت میان کارکنان و مشتری ،مشتری وفادار شده و تجربه

داشته است .با توجه به این که نگرش های مصرفی شامل هر
دو نگرش لذت جویانه و سودمند می باشد ،تفاوت افراد در
انتخاب این نگرش ها و اهمیت آن ها هنگام خرید محصوالت
قابل توجه میباشد .نگرش های مصرفی به عنوان پیش بینی
کننده های مهم در رفتار مصرف کننده مورد توجه قرار
میگیرند( .بابامیری و همکاران.)0916 ،
خدمات لذت گرا
لذت عبارتست از احساسی مثبت و خوشایند که زمانی به
مشتری دست می دهد که خدمات دریافتی از خدمات مورد
انتظار وی بیشتر باشد(هواری .)2100،0لذت مشتری مستلزم
فراتر رفتن از رضایت به نسبت به خدمات ارائه شده میباشد در
واقع رضایت مشتری حاصل ارائه خدمات مطابق با انتظارات
مشتری است در حالی که لذت مشتری ماحصل ارائه خدمات
فراتر از انتظارات مشتریان(کلین )2106،2میباشد.
مروری بر ادبیات تحقیق خدمات به دلیل تنوع خدمات ،تعریف
آنها همواره کاری دشوار بوده است .آن چه این امر را
پیچیدهتر میکند این واقعیت است که به دلیل نامحسوس
بودن اکثر دادهها و ستادهها ،غالبا درك و تشخیص راههای
انجام و عرضه خدمات آسان نیست .کلمه خدمت وسعت و
تنوع معانی وسیعی دارد و این ویژگی به ابهام زیادی در مفهوم
آن در متون مدیریتی منتهی شده است .خدمت ،فرآیندی است
که در تعامالت بین مشتریان و کارکنان ،منابع فیزیکی ،کاالها
و یا سیستمهای ارائه کننده خدمت ،روی میدهد تا راه حلی
برای مسائل مشتریان باشد (جعفری کالش و همکاران،
 .)0911خدمات شامل آن دسته از فعالیتهای اقتصادی است
که در زمان و مکان معین برای مشتریان تولید ارزش میکند و
در نتیجه تعبیری مثبت و مطلوب را به گیرندهی خدمات
انتقال میدهد  .خدمت ،فعالیت یا منفعتی است که یک طرف
به طرف دیگر عرضه میکند که اساسا نامحسوس است و
مالکیت چیزی را در بر ندارد و نتیجه آن ممکن است محصول
فیزیکی یا غیرمادی باشد  .مشتریان مالکیت خدمات را به
دست نمیآورند؛ محصوالت خدماتی نامحسوس و ناملموسند؛
مشتریان در فرایند تولید خدمات مشارکت دارند؛ خدمات قابل
ذخیره سازی نیستند و فهرست و صورت موجودی اموال وجود
ندارد .در ارائه ی خدمات عامل زمان نقشی اساسی دارد و در
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خوشایندش را با دیگران به اشتراك بگذارد (رحمانی )0912 ،
نیازهاي روانشناختی
موضوع نیازهای بنیادین انسان ،تاکنون در نظریات و رشته
های مختلف علم به ویژه روانشناسی ،مورد بحث قرار گرفته
است .در اواخر دهه  0161و اوایل دهه  0121روانشناسان در
مورد انگیزش در چهارچوب عمل صحبت کردند .در این
مفهوم سازی ،انگیزه ها و نیازها محور اصلی محسوب می شد
اما نیاز ها بسیار متفاوت از دهه های  0191و  0101به حساب
می آمد (گونزالز 0و همکاران.)2101 ،
یکی از نظریه های مطرح در زمینه ی نیازها نظریه خود تعیین
گری است که در سال های اخیر توسط دسی و رایان مطرح
شد .اساس نظریه خود تعیین گری را نیازهای بنیادین
روانشناختی تشکیل می دهند (کانتاررو 2و همکاران.)2120 ،
بر اساس نظریه خود تعیین گری ،بافت اجتماعی بر میزان
ارضای نیازهای بنیادین روان شناختی که شامل شایستگی،
ارتباط و استقالل است ،تأثیر می گذارد .مفهوم استقالل در
خردساالن و خانواده شان توجه بیشتری را به خود جلب کرده
است ،مهارت و توانایی استقالل در سال های اولیه حیات
شکل می گیرند و به محض تمرکز فرزندان بر روی اختیار در
تصمیم گیری و توانایی خود تعیین گری ،می بایست به نقش
اساسی خانواده و محیط خانه در این سال ها و فراتر از آن
توجه نماییم .فرگوسن ( )0111این مفهوم را این گونه توصیف
می کند :خودمختاری و استقالل یک مفهوم مشترك است.
توانایی استقالل درون فرزندان نیست بلکه از روابطی که آنها
با والدین ،پرستار ،دوستان و همسایگان خود داشته اند به
وجود می آید (ریو و لی.)2101 ،9
توانایی استقالل ،ریشه در نظام ارزشی انگلو-اروپایی 0دارد و
اغلب با سایر دیدگاه های فرهنگی در تضاد است (آنتونس 1و
همکاران  .)2121،کالیانپور و هاری ( )0110پیشنهاد می کنند
که استقالل و خود مختاری نمایانگر ارزش های جوامع غربی
است که در آن کودکان و افراد می توانند برای به حداکثر
رساندن توانایی های خود از فرصت ها استفاده کنند .از سوی
دیگر ارزش مرتبط با استقالل و خودمختاری در یک نظام
فرهنگی ممکن است با ارزش های سایر گروه های فرهنگی
نظیر همونگ در تضاد باشد که عمیقا به هویت گروه بها می
0 González
2 Cantarero
9 Reeve & Lee
0 Anglo European
1 Antunes

دهد و آزادی انتخاب و مشارکت کودکان در سرنوشت خود را
رد می کند همچنین اورین و براون )2119( 6اظهار کرد از
آنجاکه اختیار امری شخصی و وابسته به فرهنگ است ،میزان
اهمیت و توجه خانواده را به خودمختاری و استقالل از اهمیت
ویژه ای برخوردار خواهد بود (ریو و لی ..)2101 ،باید نیازهای
افرادی که در راه رشد و عملکرد سالم یا بهینه هستند ارضا
شوند .زمانی که فرد تجربه ارضای این نیازها را با احساس
کارآمدی موثر ،ارتباط با دیگران و استقالل را دارد .در نتیجه
به انطباق سالم رسیده است( .آرپاکی 2و همکارن.)2101 ،
فرضیههاي پژوهش
رضایتمندی اولیه تأثیر مثبتی بر نیازهای روانشناختی
مشتریان در بین مشتریان شعب بانک تجارت شمال تهران
خواهد داشت.
نگرشهای سودمندگرا تأثیر مثبت قابل توجهی بر
.0
رفتار وفاداری مشتریان در بین مشتریان شعب بانک
تجارت شمال تهران خواهد داشت.
نگرشهای لذت جویانه تأثیر مثبت قابل توجهی بر
.2
رفتار وفاداری مشتریان در بین مشتریان شعب بانک
تجارت شمال تهران خواهد داشت
نیازهای اساسی روانشناختی تأثیر مثبت قابل توجهی
.9
بر نگرش های سودمندانه در بین مشتریان شعب
بانک تجارت شمال تهران خواهد داشت.
نیازهای اساسی روانشناختی تأثیر مثبت قابل توجهی
.0
بر نگرش لذت جویانه در بین مشتریان شعب بانک
تجارت شمال تهران خواهد داشت.
نیازهای روانشناختی بر وفاداری مشتریان با نقش
.1
میانجی نگرش سودمندگرا در بین مشتریان شعب
بانک تجارت شمال تهران ،تاثیر معناداری دارد.
نیازهای روانشناختی بر وفاداری مشتریان با نقش
.6
میانجی نگرش لذتگرا در بین مشتریان شعب بانک
تجارت شمال تهران،تاثیر معناداری دارد.
مدل مفهومی پژوهش
بـا توجه به فرضیههای پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش قـابل
ترسیم است:

6 Orrin & Brown
2 Arpaci

832

محتوا ،0مدل بیرونی و روایی همگرا 2استفاده شده است.
قابلیت اعتماد (پایائی )9با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه-
گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را به دست
میدهد .به عبارت دیگر همبستگی میان یک مجموعه از
نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که
به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است.
(سرمد و همکاران )0911 ،یکی از روشهای محاسبه پایائی،
ضریب آلفای کرونباخ است .چنانچه ضریب آلفای کرونباخ
برای یک مقیاس بیش از  1/2محاسبه گردد ،پایائی آن
مقیاس مطلوب ارزیابی میشود.
رابطه ()9-9

شکل  .8مدل مفهومی پژوهش (منبع ،وایت و
تانگ())2182

2
k   si 

1 2
k  1 
s x 

نوع پژوهش
روشهای تحقیق در مدیریت و علوم اجتماعی براساس هدف
و نحوه گردآوری دادهها تقسیمبندی میشوند (حافظنیا0910 ،
 .)26 :هدف این تحقیق بررسی نقش میانجی رضایت مشتری
در تأثیرگذاری مشارکت مشتری ،تعهد مشتری و اعتماد
مشتری بر وفاداری مشتریان محصوالت سامسونگ است .این
مطالعه به صورت کاربردی در میان مشتریان و مصرف
کنندگان محصوالت سامسونگ در شهر تهران صورت گرفته
است .براساس نحوه گردآوری دادهها نیز یک تحقیق توصیفی
از نوع پیمایشی محسوب میشود .تحقیق حاضر از نوع
کاربردی میباشد و با توجه به اینکه در تحقیقات توصیفی
محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند
پدیده ،متغیر ،شیء ،یا مطلب چگونه است تحقیق حاضر از نوع
توصیفی و نیز پیمایشی میباشد .به عبارت دیگر ،این تحقیق
وضع موجود را بررسی میکند و به توصیف منظم و نظامدار
وضعیت فعلی آن میپردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه
می کند .همچنین از آنجایی که ارتباط بین متغیرها بررسی
میشود ،این تحقیق از نوع همبستگی می باشد.
جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیهی مشتریان شعب بانک
تجارت واقع در شمال تهران می باشد ..با فرض نامحدود
بودن جامعه ی پژوهش ،بر اساس فرمول کوکران  910نفر از
مشتریان شعب بانک تجارت واقع در شمال تهران به عنوان
نمونه ی مورد پژوهش انتخاب می شوند ..روش نمونهگیری
تصادفی است.
در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار

در این فرمول
 = αضریب آلفای کرونباخ
 = Kتعداد سوال های پرسشنامه
 = Si²واریانس مربوط به سوال iام
 = Sx²واریانس کل آزمون

جدول  .3خروجی آلفاي کرونباخ سازههاي مطالعه
پرسشنامه
نگرش سودمند
نگرش لذت گرا

تعداد گویه ها
0
9

رضایتمندی اولیه
نیازهای روانشناختی
وفاداری

0
1
0

آمار استنباطی
در تحلیل استنباطی ،همواره محقق با جریان نمونهگیری و
انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه سروکار دارد .هدف
از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در
نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی میباشد و محقق بر
مبنای ارزشهای حاصله در نمونه انتخابی به آزمون فرضیه
متوسل میشود .در انجام این قسمت از مدلسازی معادالت
ساختاری برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شد.
1

Content validity
Convergent validity
3
Reliability
2

092

شماره

1
2
0
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شکل.2خروجی مدل بیرونی (ضرایب استاندارد) مدل پژوهش
در نرم افزار .smart pls

آزمون فرضیات پژوهش
با توجه به اینکه مدل پژوهش حاضر ،روابط بین چندین متغیر
پنهان(متغیرهای اصلی پژوهش) را بهطور همزمان اندازهگیری
بهمنظور بررسی شاخصهای نامبرده شده در (جدول،)1-0
میکند ،بنابراین بهمنظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از
تابع  PLS-Algorithmدر نرمافزار SmartPLS
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .در این پژوهش
اجراشده است و نتایج حاصل از آن در (جدول  )0آمده است.
برای کسب نتایج دقیقتر ،برای آزمون مدل مفهومی پژوهش،
شاخصهاي روایی و پایایی مدل تحقیق
از روش پی ال اس 0که یک تکنیک مدلسازی مسیر
واریانس محور است و امکان بررسی نظریه و سنجهها را
جدول  .۴شاخصهاي برازندگی (روایی و پایایی)
بهطور همزمان فراهم میسازد(فورنل و الرکر،)0110 ،2
تحقیق
استفاده شد .در این روش دو مدل موردبررسی قرار میگیرد:
پایایی ترکیبی
AVE
آلفای کرونباخ
)1/6>(Outer Loading
 -0مدل بیرونی 9که برای بررسی روابط میان شاخصها
(>)1/1
(>)1/2
استفاده
(سؤاالت پژوهش) با متغیرهای اصلی مربوط به خود 10/212
Q1
1/202
1/111
1/190
01/119
Q2
در
میشود .که درواقع معادل همان مدل اندازهگیری
02
/
606
Q3
روشهای کوواریانس محور است -2 .مدل درونی 0که بخش
91/122
Q4
میان
ساختاری مدل را میسنجد و برای بررسی روابط
00/619
Q5
1/622
1/160
1/212
متغیرهای پنهان (متغیرهای اصلی) که فرضیات تحقیق از
91/912
Q6
روابط میان آنها شکل میگیرد ،بکار میرود.
091
/111
Q7
مدل بیرونی (اندازهگیري) فرضیات پژوهش 00/661
Q8
در مرحله اول فاز تجزیهوتحلیل دادهها ،باید با90/122
Q9
مدل
1/216
1/116
1/160
اندازهگیری سنجیده شود تا مشخص گردد که مدل66/169
Q10
دارای
21/160
Q11
سطح قابل قبولی از روایی و پایایی میباشد .با بررسی این
20/201
Q12
معین
مدل ارتباط بین متغیرها و نشانگرهای مشاهدهشده را
06/291
Q13
PLS-Algorithm
میشود .این مرحله با استفاده از تابع
01/161
Q14
در
انجام می شود .بدین منظور شاخصهای برازندگی که
1/112
1/101
1/111
21/062
Q15
(جدول  )2-0آمده است باید موردبررسی قرار گیرد21/026 .
Q16
92/001
01/006

Q17
Q18

پس از سنجش پایایی و روایی همگرا ،روایی واگرا یا آزمون
فورنل -الکر باید گرفته شود .معیار فورنل الرکرادعا میکند
که یک متغیر باید در مقایسـه با معرفهای سایر متغیرهای
مکنون ،پراکندگی بیشتری را در بین معرفهای خودش داشته
باشد .بنابراین ازنظـر آماریAVE ،هر متغیر مکنـون بایـد
بیشـتر از بـاالترین توان دوم همبستگی آن متغیر با سـایر
متغیرهـای مکنـون باشد .بـرای کـاهش محاسـبات میتوان
از روش معـادل یعنـی مقایسـه جـذر  AVEبـا همبستگیها
بهره برد .نتایج معیار فورنل الرکر در (جدول )1آمده است.
0 Pls
2 Fornell & Larker
9 Outer model
0 Inner model

نام متغیر
نگرش لذت گرا
نگرش سودمند

رضایتمندی اولیه

نیازهای
روانشناختی

83۴

این پژوهش  910میباشد و تعداد  111بهعنوان نمونههای
آزمون  Bootstrapدر نظر گرفتهشده است ( .شکل)0
خروجی مدل ساختاری را نشان میدهد.
مقدار عددی در رابطهها نشاندهنده آماره تی ()t-value
میباشد که درواقع مالك اصلی تأیید یا رد فرضیات است.اگر
این مقدار آمار به ترتیب از  0616 ،0660و  2612بیشتر باشد
نتیجه میگیریم که آن فرضیه در سطوح  11 ،11و  11درصد
تأیید میشود.

جدول  ۵معیار Fornell-Larcker
وفادا
ری

222
1/

نگر
ش
لذت
گرا

نگرش
سودمند

نیازهای
روانشناختی

رضایتمند
ی اولیه

1/101

رضایتمندی
اولیه

1/221

1/112

نیازهای
روانشناختی

1/211

1/661

1/019

نگرش
سودمند

16
1/0

1/116

1/211

1/691

نگرش لذت
گرا

62
1/1

1/600

1/221

1/016

وفاداری

همانطور که در (جدول )1مشاهده میکنید ،در بررسی معیار
 Fornell-Larckerنشان دادهشده است که مقادیر موجود
درروی قطر اصلی ماتریس (ریشه دوم مقادیر واریانس شرح
دادهشده ) ،) (AVEاز کلیه مقادیر موجود در سطر و ستون
مربوطه بزرگتر میباشند .این امر نیز نشاندهنده همبستگی
شاخصها با سازه وابسته به آنهاست.
با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل اندازهگیری در نرمافزار
اسمارت پی.ال.اس که در بررسی روایی و پیایی مدل نشان
داده شد و با توجه به توضیحات مربوط به آستانه قبولی برای
شاخصهای مذکور در (جدول  ،)1تمامی نتایج بهدستآمده در
مدل اندازهگیری مورد تأیید قرار میدهند .لذا نتیجه میگیریم
که مدل از برازش مناسبی برخوردار است .بنابراین مدل نهایی
توانسته است به گونه مناسبی روابط بین سؤاالت
توصیفکننده متغیر را بیان کنند .در مرحله بعد که تحلیل
مسیر (یا همان مدل ساختاری) موردبررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین (شکل  )9اجرای مدل اندازهگیری را در نرمافزار
نشان میدهد که در آن ضرایب مسیر نشان دادهشدهاند.
اعدادی که بر روی مسیر بین سازهها با یکدیگر نمایش داده
میشود ،ضریب مسیر نامیده میشود .این اعداد بیانگر بتای
استانداردشده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو سازه است
مدل درونی (برازش مدل ساختاري تحقیق(
در مرحله بعد مدل ساختاری و روابط بین سازهها باید
موردبررسی قرار گیرد .برای این منظور از تابع
 Bootstrappingاستفاده میشود .تعداد نمونه آماری در

شکل  ۴خروجی مدل درونی (معادالت ساختاري) مدل
پژوهش در نرم افزار smart pls

معیار ضریب تعیین
متداولترین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک
پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای
(وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک
متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا را دارد ،و سه مقدار ،1601
 1699و  1662بهعنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف،
متوسط ،و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با جدول
زیر ،مقدار  R2برای سازههای درونزای پژوهش محاسبهشده
است که با توجه به سه مقدار مالك مناسب بودن برازش مدل
ساختاری را تأیید میسازد( .جدول.)1،
جدول R Square .۶
نتیجه

090

متوسط

R Square
1/900

نیاز روانشناختی

متوسط

1/002

نگرش سودمند

متوسط
متوسط به
قوی

1/001

نگرش لذت گرا

1/602

وفاداری
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در جدول  .6این مقادیر را مشاهده میکنیم که اعداد در بازه
مناسب قرار دارند.
معیار استون گیسر8
معیار دیگر قدرت پیشبینی مدل را نشان میدهد و
درصورتیکه مقدار استون گیسر در مورد یک متغیر وابسته
(درونزا) سه مقدار  1/01 ،1/12و  1/91را کسب نماید ،به
ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی متغیر
یا متغیرهای مستقل (برونزا) مربوط به آن متغیر وابسته است.
درواقع کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوك درونزا
اندازهگیری میکند.
جدول .۷شاخص حشو ()Q2
نتیجه

Q²

متغیر

متوسط

1/011

نیاز روانشناختی

1/220

متوسط
به قوی
قوی

1/962

نگرش لذت گرا

قوی

./921

وفاداری

نگرش سودمند

در جدول  .2مقادیر مربوط به  Q2را مشاهده میکنیم که با
توجه به مقدار مالك نشان از قدرت مدل برای پیشبینی
مناسب است و برازش مدل ساختاری بار دیگر مورد تأیید
است.
نتایج آزمون فرضیات
جدول  .1نتایج رد و تأیید فرضیات تحقیق در یک نگاه
شماره
فرضیه

0

2
9

0

مسیر فرضیه

آماره تی

رضایتمندی اولیه
← نیازهای
روانشناختی
نگرشهای
سودمندگرا ←
وفاداری
نگرشهای لذت گرا
← وفاداری
نیازهای
روانشناختی←
نگرش های
سودمندانه

00/191

سطح
معناداری
مطلوب

سطح
معناداری
تحقیق

نتیجه

P<0.05

1/111

تأیید

9/220

P<0.05

1/111

تأیید

9/122

P<0.05

1/111

تأیید

02/120

P<0.05

1/111

تأیید

)0 Q2 (Stone-Geisser Criterion

1

6

2

نیازهای روانشناختی
← نگرش لذت
جویانه
نیازهای روانشناختی
← نگرش
سودمندگرا ←
وفاداری
نیازهای روانشناختی
← نگرش لذتگرا
← وفاداری

20/221

P<0.05

1/111

تأیید

9/601
P<0.05

1/111

تأیید

P<0.05

1/111

تأیید

9/029

نتیجهگیري کلی
انگیزه اصلی این مطالعه ارزیابی اثر میانجی نگرش ها سودمند
و لذت گرا در تأثیرگذاری رضایتمندی اولیه از نیازهای
روانشناختی مشتریان بر رفتار وفاداری آن ها در استفاده از
اینترنت بانک تجارت (مورد مطالعه :مشتریان
شعب بانک تجارت شمال تهران) .یک مدل برای توصیف
روابط تحت مطالعه طراحی شد .درواقع هدف از این مطالعه،
گسترش درك ما از عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بود.
هدف از این مطالعه توضیح روابط بین رضایتمندی اولیه و
وفاداری مشتریان بود .این مطالعه بینش منحصر به فردی را
در مورد فرآیندهای روانشناختی ارائه داد که زمینه اقتصادی-
اجتماعی آن ها را به رفتار وفاداری پیوند می دهد .در این
مطالعه برای اولین بار نشان داده شد نوسانات رضایت مربوط
به نیاز های روانشناختی است .نتایج ما تأیید می کند که
رضایت نقش غیرمستقیم قابل توجهی را تحت تأثیر قرار دادن
نگرش های سودمندانه و لذت جویانه و وفاداری مصرف کننده
ایفا می کند و هنگامی که در کنار ساختارهای روانشناختی
استفاده می شود  ،یک منبع ارزشمند برای صنعت بانداری
است .نیازهای اساسی روانشناختی نقشی اساسی در این
مطالعه ایفا کرده اند و می توانند بالقوه وسیله ای برای ارتباط
طیف وسیعی از عوامل خارجی با سایر متغیرهای پیامد و زمینه
ها باشند .به عنوان مثال  ،رضایت از نیاز می تواند بینشی در
مورد چگونگی انتقال اثرات تجربه مصرف کننده در محیط
های دیجیتال به فرایندهای تصمیم گیری فراهم کند
(روساریو 2و همکاران .)2106 ،و از آنجا که نیازهای
روانشناختی در فرهنگ ها ثابت نیست (چن 9و همکاران ،
 )2101آنها می توانند در توضیح تفاوت های مصرف کننده
فردی در مطالعات بین فرهنگی نقش داشته باشند .یکی از

2 Rosario
9 Chen

83۶

گرفتند.مانند سایر مطالعات  ،مطالعه حاضر نیز دارای
محدودیت هایی است و جهت تحقیق در آینده را ارائه می
دهد .اول  ،ارتباط مدل تجربه نام تجاری محدود به نمونه در
نظر گرفته شده در مطالعه و هدف تحقیق خاص انتخاب شده
است .مدل تجربه برند پیشنهادی باید با نمونه های دیگر و در
زمینه های مختلف برای تعمیم و اعتبار سنجی نتایج تکرار
شود .با این کار  ،تدابیری که برای متغیرهای پیشین در این
مطالعه برای شعب بانک تجارت تهیه شده است  ،ممکن
است متناسب با گروه محصول/خدمات مورد نظر تغییر یابد.
دوم  ،اگرچه مدل رضایت مشتری پس از بررسی ادبیات
موجود در مورد وفاداری برند توسعه یافته است  ،اما احتمال
وجود پیشینه های دیگر به طور کامل قابل چشم پوشی
نیست .از این رو  ،پیشینه ها و عواقب احتمالی دیگر می تواند
در مدل پیشنهادی گنجانده شود تا رابطه آنها با وفاداری برند
در زمینه های مختلف بررسی شود.پیشنهادات پژوهشی
مستخرج از این تحقیق به قرار ذیل میباشد:تحقیق ازنظر
مکانی در سطح و حوزه وسیعتری مورد ارزیابی قرار
میگیرد.به محققان پیشنهاد میشود که مدل مفهومی مطالعه
حاضر در جوامع دیگر همچون دانشگاهها ،دیگر شرکت ها و
غیره موردبررسی قرار دهند.به محققان پیشنهاد میشود با در
نظر گرفتن تاثیر متغییر های جدید بر روابط مدل مفهومی
تحقیق حاضر میتواند دیدگاههای جدیدی در مورد تفکر افراد
در مورد عوامل موثر بر رضایت و وفاداری هویدا نماید .در
نهایت به مدیران بانک تجارت توصیه میشود از طریق ایجاد
یک شبکه مجازی ارتباطی برای مشتریان  ،محیطی برای
ارتباطات و تبادل اطالعات بیشتر در زمینه خدمات شرکت
برای مشتریان فراهم آورند تا بدینوسیله زمینه ساز وفاداری
مشتری گردند.به مدیران بانک تجارت توصیه میشود نظرات
مشتریان را در ارائه خدمات خود اعمال نمایند و خدمات
مختلف را با توجه به سلیقههای گوناگون مشتریان ارائه دهند.
به مدیران بانک تجارت توصیه میشود که برای داشتن
مشتریان وفادار از خدمات ارائه شده ،در درجه اول باید
احساس رضایت درونی مشتریان نسبت به بانک را بهبود
بخشید ،در واقع این حس درونی از بانک است که بیشترین
تأثیر را بر روی وفاداری مشتریان دارد لذا بکارگیری و رعایت
جنبههای شایستگی کارکنان میتواند این حس درونی مثبت
را در مشتری تقویت کند.پیشنهاد میشود کلیهی مجریان و
کارکنان عملیاتی در جهت بهبود رضایت و از تکنیکهای

ویژگی های جذاب نیازهای روانشناختی نیاز به مفهوم این
است که محققان مجموعه ای از الزامات محدود و در عین
حال جهانی را برای برآورده ساختن آن دارند .همانطور که
نشان دادیم  ،ما به دو نوع نگرش می پردازند،که به طور
غیرمستقیم بر وفاداری تأثیر می گذارند و یک بستر قوی ارائه
می دهند که تمام مرزهای جمعیتی را دربرمی گیرد  ،تا فعالیت
های بازاریابی را تنظیم کند .همانطور که فرضیه می رود ،
سطح باالتری از رضایت از نیازهای روانشناختی با سطوح
باالتر نگرش سودگرایانه و لذت جویی همراه است زیرا برای
هر افزایش نیازهای روانشناختی  ،نگرش های سودگرایی و
لذت جویی افزایش می یافت .ارتباط بین نیازهای روانشناختی
و انگیزه های ذاتی و خارجی به خوبی نشان داده شده است
(دایسویک 0و همکاران  ، )2109 ،و ما اولین بار رابطه معنادار
بین نیازهای روانشناختی و یک چارچوب نگرشی را که به طور
گسترده در زمینه های مصرف کننده استفاده می شود ،
کردیم .این یافته محققان را ترغیب می کنند تا نیازهای
روانشناختی را هنگام تعمیق یا گسترش نظریه در نظر بگیرند.
همچنین بیان شد که سطوح باالتر رضایت اولیه با سطوح
باالتری از رضایت از نیازهای روانشناختی مرتبط است و برای
تشویق به حمایت مکرر یا جذب مشتریان جدید  ،تالش های
تبلیغاتی و ایجاد روابط بازاریابی باید به سمت مصرف کنندگان
با ویژگی های رضایت اولیه باال باشد .به طور خاص  ،فعالیت
های بازاریابی باید بر تسهیل رضایت از نیازهای روانشناختی
متمرکز باشد .مرتبط بودن یک نیاز به تعلق داشتن و اتصال به
دیگران است و روشهای مجازی و فیزیکی برای تسهیل این
امر وجود دارد .به عنوان مثال  ،شخصی سازی ارتباطات برای
تقدیر از سالگرد تولد یا تولد و ایجاد فرصت برای مالقات و
تعامل با مصرف کنندگان و مجریان با مصرف کنندگان  ،می
تواند به ایجاد حس ارتباط کمک کند(هال و همکاران ،
.)2106محدودیتهای تحقیق شامل:عدم همکاری بخشی از
افراد جهت پاسخ به سؤاالت پرسشنامه؛محدودیت ذاتی
پرسشنامه ،با توجه به اینکه پرسشنامه ،ادراك افراد را از
واقعیت میسنجد ،این احتمال را نباید نادیده گرفت که این
ادراك ،کامالً با واقعیت ،تطبیق پیدا نکند .در این پژوهش با
توجه به هدف تحقیق ،تنها بخشی از متغیرهایی که میتوانند
در ارتباط با رضایت و وفاداری مشتریان ،موردبررسی قرار
0 Dysvik
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بازاریابی استفاده کنند و در جهت بهبود کیفیت خدمات و
بهبود ساختارها و زیرساختارهای مورد نیاز جهت افزایش
وفاداری برند اقدامات الزم را به عمل آورند .کارکنان فروشگاه
در جهت افزایش نگرش سودمندگرا خدمات ارائه شده ،باید به
تعهداتی که از طریق تبلیغات و فعالیتهای تثبیت نام و نشان
تجاری به ذهن مشتریان منتقل کردهاند عمل کنند ،در غیر
این صورت اعتبار پیامهای تبلیغ شده و همچنین اعتماد
مصرف کنندگان به آن محصوالت و آن برند کاهش پیدا
خواهد کرد و در نتیجه باعث کاهش وفاداری میشود.
اپلیکیشن های موبایلی و سایت بانکملت بایستی به گونه ای
طراحی شود که مشتریان از استفاده آن خسته نشده و همیشه
مشتاق استفاده از آن باشند.
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موردی :هلدینگ بانک پارسیان) ،پنجمین کنفرانس بین
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