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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش عوامل مؤثر تبلیغاتشفاهی برقصد خریدمجدد در صندوقهای
سرمایهگذاری بانک ملت میباشد .پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی ،از حیث جمعآوری دادههـا از
نـوع توصـیفی  -همبـستگی و نوع دادههای جمعآوری شده از نوع پرسشنامهای است که به شکل
میدانی اجراشده است .جامعه آمـاری مشتریان صندوقهای سرمایهگذاری بانک ملت در شعب استان
تهران بودهاند .در این پژوهش از روش مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده نرمافزار  Smart Pls 3برای
تحلیل دادهها بهره گرفته شد .باتوجهبه نامحدود بودن جامعه آماری و با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 493نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 457.3
بوده است .روایی تحقیق نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شده است .نتایج حاصل از بررسی
فرضیهها نشان داد که متغیرهای رضایتمندی ،اعتماد ،مسئولیت اجتماعی و سادگی بر تبلیغات شفاهی
نقش ایفا کرده و متغیر تبلیغات شفاهی و رضایتمندی نیز بر قصد خرید مجدد تأثیر داشتهاند .متغیر
سهولت استفاده نیز بر تبلیغات شفاهی تأثیری ندارد.
کلمات کلیدی
تبلیغات شفاهی ،قصد خرید مجدد ،اعتماد ،رضایت ،مسئولیت اجتماعی شرکتها

-1گروه مدیریت بازرگانی ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرانgh.asvadi@gmail.com .
-2گروه مدیریت بازرگانی ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)alirezarousta@yahoo.com
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مقدمه
امروزه سبکهای رفتاری و ارزشهای خرید مصرفکنندگان تغییرات زیادی کرده و جنبههای مربوط
به ارزشهای خرید مطلوبیت گرایانه و لذت گرایانه برای مشتریان هنگام خرید اهمیت ویژه ای پیدا کرده
است که خود مبین تأثیر شگرف بر ایجاد قصد خرید مجدد در مشتریان است (.آتالکر و کساری.)24171 ،
مشتریان اطلاعات موجود در وب سایت و ارتباطات را در طول فرایند تصمیم گیری بررسی
کرده و از آن استفاده می کنند.به همین دلیل قصد خرید مجدد مستقیما تحت تأثیر کیفیت
اطلاعات دریافت شده میباشد( .تاندان و همکاران .)2424 , 2تبلیغات خط مستقیم ارتباط با مشتریان
موجود و آینده یک شرکت در مورد محصول و یا خدمات است و مشتریان را متقاعد میکند که کالا یا
خدمات یک شرکت برای نیازهای آنها مناسب است و باعث افزایش نگرش مطلوب از برند میشود .
تبلیغات شفاهی از تبلیغات متفاوت است زیرا این یک ارتباط کنترل نشده است که توسط مصرفکنندگان
ایجاد شده است .تبلیغات شفاهی دسترسی به تجربیات واقعی مصرفکننده را فراهم میکند و به طور
مرتب تصمیمات خرید سایر مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد (کیم و همکاران. ( 24194،
تبلیغات شفاهی شامل تجربیات شخصی مشتریان  ،تبادل اطلاعات مربوط به ایجاد همدلی و وفاداری
بیشتر میان مصرفکنندگان میشود  .اشتراک تجربه شخصی توسط مصرفکنندگان ،مصرفکنندگان
دیگر را به همدلی با احساسات و تجارب یکدیگر جذب میکند (کاوورا  . )2412,3اگرچه در دنیای امروز،
سیستمهایی مالی بسیار بزرگ و پیچیده هستند ،اما متمرکز بر حداکثرسازی سود کوتاهمدت بدون توجه
کافی به ریسکهای اجتماعی هستند (.یونپ.)2417, .در بازار رقابتی مالی کنونی  ،ایجاد رضایت و
اعتماد در مشتریان و حفظ آنها موضوع مهمی برای شرکت ها میباشد و با افزایش رقابت در بین صندوق
های سرمایه گذاری ،بازاریابی برای جذب و حفظ سرمایه گذاران امری ضروری است .این صندوق ها از
سویی امکان تجمیع منابع را میسر می کنند و از طرف دیگر نقش مهمی در مدیریت ریسک ،تامین منابع
پایدار و رشد و توسعه بنگاه ها و نهادهای مالی دارند (هرجانتو. )2424 , 6همچنین با تبدیل
سرمایهگذاری و تلاش در جهت مدیریت دارایی مناسب ،مزایای متعددی را برای بازار و مشتریان ایجاد
کرده اند.یک اقتصاد واقعی که به جامعه خدمت میکند  ،نیازمند موسسات مالی و شرکتهایی است که
ارزش اجتماعی را بر اهداف حداکثرسازی سود خود اولویتبندی میکنند  .سرمایهگذاریهای آنها باید
به فعالیتهایی هدایت شود که نه تنها خاصیت ارتجاعی اقتصادی را تولید میکنند بلکه به بازسازی
محیطی و توانمندسازی اجتماعی برای جوامع و خدمات اجتماعی کمک میکنند)اتحادیه جهانی
بانکداری .)7از سوی دیگر ،نگرانیهای فزایندهای در مورد جنبههای مسئولیت اجتماعی بین سرمایه
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گذاران و شرکتها وجود دارد  .شرکتهای بزرگ با فشار برای حرکت در یک مسیر مسئولانه به سمت
مجموعهای از سهامداران مواجه هستند و مصرفکنندگان خواستار افزایش شفافیت در فعالیتهای تجاری
هستند که سرمایه گذاران و مصرفکنندگان را به یک سو هدایت میکنند ( نیکیولسکو.)2417 , 8در
نتیجه باتوجهبه موضوعات مطرح شده  ،بررسی عوامل تأثیر گذار بر خرید و سرمایهگذاری مجدد در این
صندوق ها ضروری است .بنابراین ،این مطالعه بر شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید مجدد با در نظر
گرفتن نقش تبلیغات شفاهی و اعتماد و رضایت تاکید دارد .که نتایج نهایی آن منجر به درک عمیق
تری در مورد مفاهیم اعتماد و رضایت و مسئولیت اجتماعی و تبلیغات شفاهی برای تصمیمات مشتریان
به خرید مجدد میشود .در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که اعتماد ،رضایتمندی،
مسئولیت اجتماعی ،سهولت استفاده ،سادگی و تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد در صندوقهای
سرمایهگذاری چه تأثیری دارد؟
چارچوب نظری
تبلیغات شفاهی
تبلیغات شفاهی یک شیوه مهم برای به اشتراکگذاری اطلاعات در مورد محصول یا خدمات است که
بر تصمیمگیری مصرفکننده تأثیر میگذارد.تبلیغات شفاهی میتواند با باعث ایجاد رضایتمندی در
مشتریان شود چون تأثیر بیشتری بر قصد خرید دارد( .جرینگ و هاردستن .)2417, 9تبلیغات شفاهی
تجربه در مورد محصول یا خدمات را به اشتراک میگذارد که که در آن افراد دیگران را از خریدن یک
محصول یا خدمت دلسرد میکنند و یا نظرات مثبتی در حمایت از محصول در مقابل آن ارائه میدهند
(چن .)241., 14به صورت کلی پایداری مالی هر شرکت بستگی به تکرار کسب وکار دارد ( ایستت و
همکاران . ) 2417, 11علاوه بر اینها تبلیغات شفاهی با ایجاد اعتماد بیشتر نسبت به سایر روشها باعث
کاهش ریسکهای خرید از جانب مشتریان می گردد( .ژانگ و همکاران .)2414, 12در نتیجه ،تبلیغات
شفاهی مثبت به شرکتها کمک میکند تا برتری رقابتی خود را نسبت به رقبا برای بهبود عملکرد تجاری
کسب کنند (کیم و همکاران)241913،
:2-2رضایتمندی
رضایتمندی  ،یک رفتار پس از استفاده است که پاسخ عاطفی یک کاربر را باتوجهبه تجربه استفاده
از یک محصول یا خدمات خاص ،نشان میدهد (لی و همکاران .)241., 14بسیاری از محققان استدلال
کردهاند که رضایت کاربر موقعیتی مهم در طراحی تجربه کاربر دارد (چوئی لیو همکاران .)2412, 15به
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این ترتیب ،توسعه دهندگان محصول اغلب برای تضمین این که کاربران قادر به تجربه بسیار زیادی از
استفاده از محصولات خود هستند ،پیشرفت میکنند زیرا کاربران راضی به استفاده از این محصول ادامه
میدهند (هسیائو و همکاران  .)2412 ،16همچنین ،کاربران راضی به طور کلی نگرش مثبتی نسبت به
ارائه خدمات دارند ،که بر آنها تأثیر میگذارد تا مرتب ًا از آن استفاده کنند و همچنین تبلیغات شفاهی
مثبت در رابطه با ارائه خدمات دهند .در حقیقت ،تبلیغات شفاهی مثبت را میتوان بهعنوان روش کاربر
برای رفت و برگشتی دانست که رضایت از تعامل با محصول بدست می آورد .رضایت بهعنوان یک عامل
ضروری برای افزایش قصد خرید مجدد و مشارکت در رابطه بلند مدت بین مشتریان و شرکتها شناخته
میشود( .چانگ)2413 ,17
اعتماد
مفهوم اعتماد همیشه در جنبههای زندگی انسان تأثیرگذار بوده است .بی شک اعتماد بخشی مثبت
و حیاتی است و باعث ایجاد روابط عمیقتر میگردد (هان و هیون . )241. , 18وفاداری در مشتریان به
وسیله اعتمادی که در افراد شکل میگیرد میتواند ارتباط افراد با برند را تحت تأثیر قرار دهد (آگاگ و
ال ماسری .)241219 ،در بررسی تأثیر اعتماد بر تکرار خرید ،میتوان بیان کرد کـه سـطح اعتمـاد
مـشتریان به طور زیادی قصد تکرار خرید را در مشتریان افزایش میدهد و به طـورکلی اعتمـاد ایجاد
شده از تجربـه خریـد مطلوب ،اثر قابل توجهی بر تکرار خرید از جانب مشتری خواهد گذاشت (هان و
هیون .)241., 20اعتماد در مشتری باعث ایجاد روابط بلند مدت پایدار میگردد .اعتماد معمولا از ایجاد
رضایت ،کیفیت مستمر و رفتار صادقانه شکل می گیرد (چوئی.)2414, 21محققان بر این باورند که
اعتماد مؤلفه مهمی در تعیین نگرش فرد در یک رابطه تجاری است ،بنابراین مدیران باید آن را بهعنوان
یک عامل اصلی موفقیت در معاملات تجاری بشناسند (کیم و همکاران.)2419 ،22
مسئولیت اجتماعی شرکتها
مسئولیت اجتماعی از جمله موضوعاتی است که امروزه اکثر موردتوجه ویژه سازمانها قرارگرفته است
و استراتژی است که بستگی به این دارد که شرکت چگونه منافع ذینفعان اصلی خود را به طور انتخابی
شناسایی و رعایت میکند .مسئولیت اجتماعی تعهدات و وظایفی است که در واقع سازمانها امروزه
دریافته اند که باید در کمک و حفظ محیط مشتریان و در قبال تمام جامعه و زیست محیطی که در آن
فعالیت میکنند مسئول هستند .در نتیجه مسئولیت اجتماعی شرکتی یک مساله حیاتی در عملیات
کسب وکار است)واسن هو. )2417, 23مطالعات نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی برای تقویت اعتبار
شرکت ،جلب رضایت سهامداران و بهبود وجهه اجتماعی به کار گرفته شده است ( .کاپاتو 24و
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همکاران .)2417،برخی شرکتها از اهمیت مسئولیت اجتماعی به نفع رشد کسب وکار بلندمدت آگاهند،
در حالی که دیگران آن را بهعنوان یک مزیت رقابتی در بازار درک میکنند .شرکتی که دارای فعالیتهای
مسئولیت اجتماعی است می تواند شهرت تجاری مثبتی را برای عموم ایجاد کند و امیدوارانه میتواند
عملکرد مالی بهتری داشته باشد (ویلنا.)241925،
سهولت استفاده
سهولت استفاده از محصولها ،بخش حیاتی و مهم ارزش غیر مادی خدمت به مشتریان است .سهولت
استفاده عموماً تا حدی دیده میشود که فرد معتقد است استفاده از یک سیستم عاری از تلاش است .یک
طراحی آسان برای استفاده نیز شامل جنبههایی از معماری است که نوعی سهولت را توصیف میکند که
کاربر میتواند اولین بار با آن مواجه شود (آگگ و ال ماسری  . )241226,هنگامی که استفاده از یک
سیستم داده شده آسان است ،کاربران احتمالاً رضایت بیشتری از سیستم را تجربه می کنند .این نظر
توسط مطالعات متعددی که نشان دادهاند مورد حمایت قرار گرفته است (امین و همکاران.)2412, 27
به همین ترتیب ،کاربران به احتمال زیاد درمورد سیستمی که برای استفاده آسان است ،مثبت صحبت
میکنند تا سیستمی که برای استفاده از آن تلاش میکنند .به طور کلی ،سیستمهایی که مفید و آسان
هستند ،احتمالاً نظرات خوبی را به خود جلب میکنند که نتیجه آن تبلیغات شفاهی مثبت است
(استوجمنویک.)2418, 28
سادگی
سادگی یک مفهوم مهم در تعامل انسان با سیستم است و بر جنبههای مختلف رضایت کاربر و تجربه
وی تاپیر دارد (ایتام و همکاران.)241729،کاربران از سیستمهایی که اصل کاهش سادگی را اعمال
نمیکنند ناامید میشوند زیرا استفاده از آنها دشوار است .این امر احتمالاً تأثیر قابلتوجهی بر درک آنها
از سهولت استفاده و همچنین رضایت کلی آنها از استفاده از سیستم خواهد داشت (چوئی و همکاران30 ،

.)2412کاهش پیچیدگی می تواند برای سهولت درک شده از یک سیستم بسیار مهم باشد چون به طور
کلی یادگیری نحوه استفاده از یک سیستم قابلپیشبینی آسانتر است .در نهایت بدیهی است که
جنبههای سادگی نقش مهمی در شکلگیری ادراکات در مورد سهولت استفاده و تأثیرگذاری بر رضایت
کاربران با سیستم ایفا میکنند (میشرا)2412, 31
قصد خرید مجدد
قصد خرید مجدد به تصمیم مصرفکننده برای خرید یک محصول یا خرید دوباره از همان شرکت،
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علیرغم وجود گزینههای جایگزین اطلاق می گردد (یانگجینگ و همکاران .) 2411 5 32این تصمیم
واکنش عاطفی و رفتاری مصرفکننده در رابطه با محصول  /خدمات است و اغلب براساس تجربیات خرید
قبلی است ( کو و همکاران  .) 2449 533بازاریابان قصد خرید مجدد را بهعنوان یک نتیجه عملکرد مهم
در نظر میگیرند ،زیرا بیشتر قصد دوام دارد ،نه یک تصمیم خرید جدید .به همین دلیل بر روی افرادی
تمرکز میکند که قبلا ًً مشتریان شرکت هستند ،اما هنوز این فرصت را دارند تا حمایت خود را به
شرکتهای رقیب تغییر دهند (خان و همکاران .)241. 534لذا نگرش فردی و رضایت از خرید های
پیشین نقش حیاتی در ایجاد قصد خرید مجدد در مشتریان ایجاد می نماید (هسیائو و همکاران35

.)2412,
پیشینه پژوهش
جدول -0پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی
محقق

سال
تحقیق

نتایج

فقیهی

1499

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر رضایت و وفاداری مشتریان  -بازیابی خدمات بر
رضایت مشتریان و رضایت بر وفاداری مشتریان تأثیر داشته و بازیابی خدمات بر وفاداری
مشتریان و رضایت مشتریان بر تبلیغات دهان به دهان تأثیر معناداری وجود ندارد.

هنرمند

1498

تجربه خرید آنلاین تأثیر خودکارآمدی ،انتظارات عملکرد ،اعتماد بر رضایت و رضایت را
تعدیل می سازد .همچنین تجربه خرید آنلاین بر رابطه بین انتظار تلاش بر رضایت تأثیری
معنادار نداشته است.

نوروزی و
همکاران،

1497

تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی تأثیر مثبت بر قصد خرید مشتری دارند و باعث تبدیل
قصد خرید به رفتار واقعی خرید می شوند.

حسینی و
همکاران

1497

متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و تعهد الکترونیکی و اعتماد الکترونیکی به طور
مثبت و معنی بر قصد خرید مجدد مشتریان تأثیر دارد.

درزیان عزیزی و
همکاران

149.

تبلیغات دهان به دهان بر تصویر ذهنی مقصد ،اعتماد به مقصد ،رضایت و درنتیجه وفاداری
گردشگران به مقصد تـأثیر معنـی داری دارد.

دهشتی و عقیلی

1493

تأثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد مشتریان با
استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری را بیان داشتند  .در این پژوهش رابطه بین راحتی
استفاده از خدمات با رضایت ،قصد خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان تایید شده است.

خبیری و
همکاران

1492

بـه بررسـی تأثیر چهار متغیر اعتماد ،تعهد ،ارتباطات و تخصص بر کیفیت رابطه و تأثیر
کیفیت رابطه بر ارتباط دهان به دهان در میـان مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی
پرداخته اند و درنهایت بیان نموده اند که این چهار متغیر تأثیر معناداری بر کیفیت رابطه
و کیفیت رابطه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ارتبـاط دهـان بـه دهـان در میـان مشتریان
باشگاه ها داشته است.
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حسنقلی پور و
همکاران

1492

رضـایت ،اعتماد ،کیفیت خدمات ،ارزش ادراک شده و وفاداری از عوامـل مـؤثر بـر شـکل
گیـری تبلیغـات شـفاهی مثبـت در مـورد شرکتهای هواپیمایی می باشند.

لیائو و چانگ36

2419

قصد خرید و تبلیغات توصیه ای به طور غیرمستقیم تحت تأثیر تعامل از طریق واسطه
اعتماد است .علاوه بر این ،تأثیر غیرمستقیم تعامل بر قصد خرید و تعامل بر تبلیغات توصیه
ای از طریق اعتماد با وفاداری به برند بالاتر ،از کسانی که وفاداری کمتری به برند دارند،
قوی تر خواهد بود.

ماهادین و
آکروش37

2419

کیفیت خدمات اثر معنادار مثبتی بر ارزش ادراک شده و تبلیغات توصیهای در بانکداری
اسلامی دارد .آن ها دریافتند که ارزش ادراک شده یک اثر مثبت و معنادار بر تبلیغات
توصیهای در بانکداری اسلامی دارد .و در نهایت کیفیت خدمات بیشترین تأثیر را بر ارزش
ادراک شده و تبلیغات توصیهای وارد میکند.

یاداو و
پاساک38

2412

نگرش بر قصد رفتاری تأثیر معنادار و مثبتی دارد و قصد رفتاری بر رفتار تأثیر مثبت و
معناداری دارد.

یاداف و
رحمان39

2412

سنجش درک مصرفکننده از فعالیت های بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی در صنعت
الکترونیک ،توسعه مقیاس واعتبار سنجی سنجش درک مصرفکننده از فعالیت های
بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معنادار داشته
که اعتبار اساسی مقیاس توسعه یافته را تأیید می نماید و مقیاس جدید ،مفاهیم نظری و
راهبردهای مدیریتی را همراه با راه هایی برای تحقیقات پیش رو ارائه دهد.

مدل پژوهش
مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل مفهومی (ورکیجیکا و همکاران 2419, 34و تاندان و

همکاران31

 )2424 ,میباشد.

شکل  -0مدل مفهومی تحقیق

باتوجهبه مدل فوق فرضیه های پژوهش به شرح ذیل است:
فرضیه  :1رضایتمندی بر تبلیغات شفاهی تأثیر دارد.
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فرضیه  :2اعتماد بر تبلیغات شفاهی تأثیر دارد.
فرضیه  :4مسئولیت اجتماعی بر تبلیغات شفاهی تأثیر دارد.
فرضیه  :3سهولت استفاده بر تبلیغات شفاهی تأثیر دارد.
فرضیه  :.سادگی بر تبلیغات شفاهی تأثیر دارد.
فرضیه  :2رضایتمندی بر قصد خرید مجدد تأثیر دارد.
فرضیه  :7تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد تأثیر دارد.
روش شناسی پژوهش
باتوجهبه اینکه اطلاعات مشتریان بانکها محرمانه میباشد و امکان دسترسی به این دسته از اطلاعات
محدود میباشد بنابراین در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری غیر احتمالی (دردسترس) استفاده گردید.
به همین جهت محقق شهر تهران را به  .منطقه جغرافیایی (شمال ،جنوب ،مرکز و شرق و غرب )تقسیم
نمود و پرسشنامه را در این مناطق به صورت نمونهگیری در دسترس توزیع نمود.باتوجهبه نامحدود بودن
جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد  493نمونه انتخاب شدند.همچنین از روش مدلیابی
معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار  Smart Pls 3برای تحلیل دادهها بهره گرفته شد.
جدول شماره -2تعداد و منابع سوالات پرسشنامه
ابعاد

تعداد سؤال

منبع

ردیف
0

رضایتمندی

.

یون و همکاران241442 ،

2

اعتماد

4

زو و چن2412 43،

3

مسئولیت اجتماعی

3

لوجون سوا2419, 44

0

سهولت استفاده

4

شیانگ لی2419, 45

0

سادگی

4

ریبینک و همکاران2414, 46

6

تبلیغات شفاهی

4

والش و بارتیکوفسکی241447،

7

قصد خرید مجدد

4

روز و همکاران2412, 48

جمع

24
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یافتههای تحقیق
جدول -3ضریب آلفای کرونباخ و پایایی سازههای تحقیق
ابعاد

ضریب آلفای کرونباخ ()Alpha ≥ 0/7

پایایی ترکیبی

رضایتمندی

45733

45829

اعتماد

45774

45829

مسئولیت اجتماعی

45721

45798

سهولت استفاده

45728

4582.

سادگی

457.1

45834

تبلیغات شفاهی

45724

45792

قصد خرید مجدد

45724

45832

جمع

457.3

45843

در این پـژوهش جهت انـدازه گیـری پایایی پرسشنامه ،از ضـریب آلفـای کرونباخ استفاده شد
و باتوجهبه اینکـه میـزان آلفـای تمامی متغیرها بـالای  457بدسـت آمده است ،در نتیجه پرسشنامه از
پایـایی مطلوب و قابـل قبـولی برخـوردار میباشد.
جدول  -0بارهای عاملی و متوسط واریانس استخراجی متغیر های تحقیق
متغیر/گویه ها

رضایتمندی
()Satisfaction

اعتماد
()Trust
مسئولیت اجتماعی
) Corporate Social
(Responsibility
سهولت استفاده
()Ease Of Use

بارهای عاملی
Sat1

45729

Sat2

45712

Sat3

45724

Sat4

45.23

Sat5

45772

Tru1

45814

Tru2

45813

Tru3

45821

Csr1

45742

Csr2

45..1

Csr3

45783

Csr4

45772

Eou1

457.4

Eou2

45884

Eou3

45842

CR

45829

45829

45798

4582.

AVE

45.92

45288

45.42

45282
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سادگی
()Simpilicity

تبلیغات شفاهی
()Word Of Mouth
قصد خرید مجدد
()Repurchase Intention

Sim1

45271

Sim2

45799

Sim3

457.4

Sim4

45843

Wom1

45212

Wom2

45842

Wom3

45792

Rpi1

45239

Rpi2

4584.

Rpi3
*تمامی ضرایب در سطح اطمینان  9.درصد معنادار هستند.

45.7.

45834

45.29

45792

45.77

45232

45.49

باتوجهبه جدول  3بارهای عاملی مربوط به متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  9.درصد معنادار
بوده و هر یک از بارهای عاملی بیشتر از حد قابل قبول که  4/.است ،میباشند .می توان نتیجه گرفت
که متغیرهای تحقیق از حیث روایی دارای اعتبار مناسب و مطلوب بوده و تحلیل عاملی تایید میگردد.
طبق جدول 3تمامی سؤالات تحقیق متغیرهای مربوط به خود را به درستی سنجش کرده و در سطح
اطمینان  9.درصد مورد قبول بودهاند .
جدول  - 0بررسی ضریب تعیین مدل
متغیر

ضریب تعیین ()R2

ضریب استون-گیزر ()Q2

تبلیغات شفاهی

45234

45384

قصد خرید مجدد

457.2

45.22

باتوجهبه جدول  .ضرایب در سطح مطلوب واقع هستند ومدل از برازش مطلوبی برخوردار است
جدول -6آزمون روایی واگرایی با ماتریس فورنل-لارکر
Rpi

Wom

Eou

Sim

45841

45824

Csr

Sat

Tru
45717

Tru

457.3

45.14

Sat

45784

45248

45.41

Csr

45743

45721

45.23

Sim

45842

45292

45281

4522.

45212

Eou

45814

45741

45298

45242

45229

45.17

Wom

45229

45243

45719

452.3

45724

45243

Rpi

طبق جدول  2مقادیر موجود بر روی قطر اصلی ماتریس ،از تمامی مقادیر موجود در ستون مربوط
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به آن بزرگتر بوده و نشان دهنده آن است که مدل پژوهش دارای اعتبار تشخیص مناسبی است.
جدول -7بررسی معنی دار بودن سوالات هر متغیر
آماره t

متغیر/گویه ها

رضایتمندی
Satisfaction

اعتماد
Trust

مسئولیت اجتماعی
Corporate Social Responsibility

سهولت استفاده
Ease Of Use

سادگی
Simpilicity

تبلیغات شفاهی
Word Of Mouse
قصد خرید مجدد
Repurchase Intention

Sat1

2.5.

Sat2

245.

Sat3

44517

Sat4

145.92

Sat5

445981

Tru1

4458.4

Tru2

41524.

Tru3

2.5241

Csr1

1852.2

Csr2

115.82

Csr3

485824

Csr4

245488

Eou1

23572.

Eou2

235292

Eou3

4.5494

Sim1

22544.

Sim2

475811

Sim3

445941

Sim4

435.11

Wom1

145844

Wom2

..5441

Wom3

285478

Rpi1

125143

Rpi2

.25721

Rpi3

.543.

باتوجهبه جدول  7مقادیر آماره  tدر گویه های تحقیق از  1592بیشتر بوده است لذا حاکی از معنیدار
بودن سوالات تحقیق میباشد.
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شکل -2خروجی نرمافزار در ضرایب معنی داری

شکل-3خروجی نرمافزار در ضرایب تأثیر پذیری
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جدول -8آماره آزمون و ضرایب تأثیر و نتایج فرضیه ها
فرضیه ها

آماره t

ضرایب تأثیر

نتایج فرضیه ها

تأثیر رضایتمندی بر تبلیغات شفاهی

25978

45.21

تایید

تأثیر اعتماد بر تبلیغات شفاهی

45413

45444

تایید

تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تبلیغات شفاهی

75437

45314

تایید

تأثیر سهولت استفاده بر تبلیغات شفاهی

45287

45213

عدم تایید

تأثیر سادگی بر تبلیغات شفاهی

.5133

45474

تایید

تأثیر رضایتمندی بر قصد خرید مجدد

75437

45237

تایید

تأثیر تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد

.5822

45..2

تایید

باتوجهبه جدول ، 8مقادیر آماره  tفقط در فرضیه چهارم مبنی بر تأثیر سهولت استفاده بر تبلیغات
شفاهی تایید نشد و در سایر فرضیهها با اطمینان  9.درصد میتوان گفت که رابطه بین متغیرهای پژوهش
معنیدار است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از این مطالعه بررسی نقش عواملی همچون رضایتمندی  ،اعتماد  ،مسئولیت اجتماعی ،سهولت
استفاده و سادگی بر تبلیغات شفاهی و در نهایت بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد بود
که براین اساس  7فرضیه بررسی شد که تأثیر تمامی عوامل به جز سهولت استفاده بر تبلیغات شفاهی
تایید شد .در فرضیه اول مشاهده گردید که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با  25978است و از آنجا
که این مقدار از مقدار  1/92بیشتر است ،میتوان با حداقل  9.درصد اعتماد پذیرفت که رضایتمندی بر
تبلیغات شفاهی تأثیر معنیداری دارد.لذا باتوجهبه اینکه سرمایهگذاری در بازارهای مالی امری دارای
ریسک است پیشنهاد می گردد مدیران صندوقها با تشکیل سبد داراییها با حداقل ریسک ممکن و
بالاترین بازده به افزایش رضایت در سرمایه گذاران همت ورزیده و در نهایت تبلیغات شفاهی را افزایش
دهند( .مولینر و همکاران( ، )2419 49کریشنا و همکاران  )2418،50هر یک در تحقیقات خود بر تأثیر
رضایت مشتریان بر تبلیغات دهان به دهان تایید کردهاند و از این رو با پژوهش حاضر هم راستا هستند.
در فرضیه دوم ،مشاهده شد که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با 45413است و با احتمال 9.
درصد می توان پذیرفت که اعتماد بر تبلیغات شفاهی تأثیر معنیداری دارد.در این راستا پیشنهاد میگردد
مدیران صندوقهای سرمایهگذاری شرکت بیشترین تلاش خود را در زمینه امنیت سرمایهگذاری آنلاین و
حفظ اطلاعات خصوصی مشتریان از طریق سیستمهای امنیتی در سایت انجام دهند تا ایجاد و افزایش
اعتماد در مشتریان به افزایش تبلیغات شفاهی منجر شود .نتـایج ایـن تحقیق با تحقیقات (مظلومی
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سوینی و همکـاران، 1492 ،خبیـری و همکـاران 1492،و حیـدرزاده و همکـاران ( 1492،همسو بوده و
نتایج نشان داد که اعتماد مشتریان بر تبلیغات شفاهی تـأثیر مثبتـی دارد.

همچنین نتایج فرضیه سوم بدین صورت بود که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با  75437بوده
و از آنجا که این مقدار از مقدار مرزی  1/92بیشتر است ،میتوان این گونه نتیجه گرفت که با حداقل 9.
درصد اعتماد مسئولیت اجتماعی بر تبلیغات شفاهی تأثیر معنی داری دارد.از آنجا که مسئولیت اجتماعی
در امروزه اهمیت دوچندانی در کسب و کارها ایفا میکند لذا پیشنهاد میگردد که صندوقهای
سرمایهگذاری با همکاری با موسسات خیریه و حمایتهای مادی و معنوی از شرکتهای حامی کودکان
و تولید محتوا در این خصوص در رسانهها و همایشها در راستای بالابردن مسئولیت اجتماعی فعالیت
نموده تا این امر به افزایش تبلیغات شفاهی منجر شود.نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق ( احمدی،
1493و معظم و همکاران )241851 ،همسو است.
همچنین در فرضیه چهارم مشاهده گردید که مقدار آماره تی بین دو متغیر برابر با  45287است و
چون این مقدار از مقدار مرزی  1/92کمتر است ،فرضیه تأثیر سهولت استفاده بر تبلیغات شفاهی دارای
تأثیر نیست .پیشنهاد میگردد باتوجهبه عدم تأثیر متغیر سهولت استفاده بر تبلیغات شفاهی ،در راستای
متوازن کردن خدمات اینترنتی در بستر سایت صندوقها و ارائه مطلوبیت و متمرکز کردن خدمات به
گونه ای عمل کنند تا مشتریان به سهولت استفاده پی ببرند.ارائه اطلاعات در بستر سایت صندوقها باید
به گونه ای باشد که یادگیری و استفاده آسان و پنل کاربری آسان برای استفاده از خدمات ارائه شده برای
مشتریان فراهم باشد .نتایج این تحقیق با تحقیقات (منصوری لگورج و همکاران 1492 ،و فاطیما و
موتمانی )241., 52هم راستا نیست.
همچنین در فرضیه پنجم نیز مشاهدات بدین صورت بود که مقادیرآماره تی بین دو متغیر برابر با
 .5133بوده و به دلیل اینکه این مقدار از مقدار مرزی  1/92بیشتر است ،میتوان با حداقل  9.درصد
اعتماد پذیرفت که سادگی بر تبلیغات شفاهی تأثیر معنیداری دارد .باتوجهبه تایید تأثیر سادگی بر
تبلیغات شفاهی پیشنهاد میگردد مدیران این صندوقها با استفاده از بسترهای گرافیکی مناسب ،شفاف
و ساده نمودن فرایند سرمایهگذاری در سایت صندوقها بستر لازم را برای افزایش سادگی و درنهایت
تبلیغات شفاهی را فراهم سازند.در نهایت نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق (بائوس و همکاران53 ،

 )2418مبنی بر تأثیر متغیر سادگی بر تبلیغات شفاهی هم راستا میباشد.
در فرضیه ششم نیز میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با  75437مشاهده گردید و از آنجا که این
مقدار از مقدار مرزی  1/92بیشتر بوده ،در نتیجه با حداقل  9.درصد اعتماد میتوان پذیرفت که
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رضایتمندی بر قصد خرید مجدد تأثیر معنی داری دارد.افزایش وفاداری و سوق دادن مشتریان به تکرار
خرید یک هدف اساسی برای بیشتر شرکتها است و امروزه تلاش اصلی بسیاری از شرکتها در کسب
هرچه بیشتر سهم از مشتریان وفادار است.لذا باتوجهبه تایید تأثیر رضایتمندی بر افزایش قصد خرید در
صندوق های سرمایهگذاری پیشنهاد میگردد که این صندوقها اقدامات لازم جهت بالابردن مراجعه به
سایت خود( از جمله باشگاه مشتریان ،امکان مقایسه سایر صندوق های سرمایهگذاری در بستر سایت )
را انجام دهند  ،زیرا با افزایش مراجعات و دسترسی مشتریان به سایت و ایجاد رضایت در آنها تمایل به
سرمایهگذاری و خرید مجدد در مشتریان افزایش می یابد .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق (تاندان و
همکاران 2424 ،و آریجیت وهمکاران )2418, 54مبنی بر تأثیر متغیر رضایتمندی بر قصد خرید مجدد
هم راستا میباشد.
در نهایت در فرضیه هفتم نیز مشاهدات حاکی از این است که میزان آماره تی بین دو متغیر برابر با
 .5822است در نتیجه میتوان پذیرفت که تبلیغات شفاهی بر قصد خرید مجدد تأثیر معنی داری دارد.
ایجاد درک مثبت در مورد خدمات میتواند مفید باشد زیرا مثبت اندیشی در نتیجه تصمیمات خرید را
تحتتاثیر قرار میدهد .پیشنهاد می گردد که صندوقهای سرمایهگذاری بر فعالیتهای مشارکت دهنده
متمرکز شوند .میتوانند استراتژیهای بازاریابی خود را برای غنیسازی این فرآیند در میان مشتریان
بهبود بخشند .عملکرد مثبت تولید شده توسط صندوقها نقش مهمی در تاثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذ
شده توسط مشتریان در خرید و سرمایهگذاری مجدد دارد .در نهایت نتایج تحقیقات (سامباشیوا و
همکاران 2417 55،و رییکیا و هودراسایا 241., 56و والنی و مولر )241457،هم راستا است.
در نهایت برای انجام تحقیقهای آتی پیشنهاد میشود که نتایج مورد مطالعه در این پژوهش ،در
صندوقهای سرمایهگذاری سایر بانکها مورد آزمون قرار بگیرد .همچنین متغیرهای این پژوهش
رضایتمندی ،اعتماد ،مسئولیت اجتماعی و سهولت استفاده و سادگی است .برای پژوهش های آینده در
ارتباط با این مساله پیشنهاد میگردد بررسی اثر متغیرهای میزان درگیری مشتریان ،اگاهی از برند و
شخصیت برند نیز در نظر گرفته شود .همچنین میتوان از آزمون های مقایسهای هم در ارزیابی روابط
متغیرها و هم در مقایسه صندوقهای سرمایهگذاری سایر بانکها استفاده کرد .لازم به ذکر است تحقیق
حاضر در مقطع زمانی زمستان  1499و در بین شعب استان تهران گردآوری شده است و در صورت جمع
آوری داده در طی سالهای مختلف و در سایر استانهای کشور احتمالا به نتایج متفاوتی دست پیدا
خواهیم کرد.
از جمله محدودیتهای این تحقیق ،میتوان به انتخاب نمونة آماری اشاره نمود .نمونة آماری تحقیق
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محدود به مشتریان و همکاران شعب دارای حساب در صندوقهای سرمایهگذاری است و سایر مشتریان
در جامعه آماری نبودهاند .به همین دلیل ،در تعمیم نتایج به تمامی مشتریان صندوقهای سرمایهگذاری
در بانکهای ایران باید تمامی جوانب احتیاط بررسی گردد وپیشنهاد میشود بررسی های مشابه با جامعة
آماری گسترده تر شامل مشتریان صندوقهای سرمایهگذاری تمامی بانکها انجام گیرد تا نتایج حاصله را
بتوان با اطمینان بیشتری به تمامی مشتریان بانکها در ایران تعمیم داد .در پایان ،به مدیران صندوقهای
سرمایهگذاری توصیه میشود جهت افزایش مشارکت و تمایل به قصد خرید مجدد و سرمایهگذاری در
این صندوق ها ،ضمن عمل به تعهدات و وظایف خود برای جلب رضایت و تداوم فعالیت مشتریان جدید
با صندوق بیشترین تمرکز خود را معطوف نمایند.
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