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چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اعتماد و ریسک درکشده مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیکک سکاتا
بر وفاداری الکترونیکی آنان با در نظر گرفتن نقش میانجیگری رضایتمندی صورت گرفته است .این پکژوهش از
نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان دفاتر سکاتا در شک ر ت کران اسکت هکه
حداقل یک بار از خدمات بیمهای الکترونیک آن سازمان استفاده نمودهاند .حجم نمونه با استفاده از فرمول هکوهران
در جامعه نامحدود به تعداد  582نفر محاسبه شده و نمونهگیری به روش در دسکتر

اتفکاقی انجکاد شکده اسکت.

ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه  13سؤالی است هه روایی آن به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسشکنامه بکا
استفاده از روش آلفای هرونباخ ( )0/759تأیید گردیده است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نکردافکزار Amos
 22و به روش مدلسازی معادالت ساختاری انجاد شده است .نتایج فرضیههای پژوهش نشکان داد هکه اعتمکاد و
ریسک درکشده مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا بر رضکایت مشکتری و رضکایتمنکدی بکر وفکاداری
الکترونیکی آنان تأثیر مثبت و معناداری داشته است .سایر نتایج نشاندهنده نقکش میکانجی مثبکت و معنکادار مت یکر
رضایتمندی در رابطه بین اعتماد و ریسک درکشده مشتریان با وفاداری الکترونیکی آنان بوده است.
کليد واژهها :وفاداري الکترونيکي ،رضايتمندي ،اعتماد ،ريسک درکشده ،خددمات بيمدهاي الکترونيدک
ساتا.
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مقدمه
در ج ان امروزی باور و عقیده به این گفته هه نگ داری مشتریان بسیار سودمندتر از جکب
مشتریان جدید است مبنای ادبیات بازاریابی

را تشکیل میدهد (گراسکیا 3و همککاران

 .)5032بکهطکور

هلی حفظ و نگ داشت مشتری موجود چ ار تا شش برابر همهزینهتکر از ایجکاد مشکتری جدیکد
است (گلشاهی و زارعی5033 5؛ موونن و میلکر .)5007 1در همین راستا عکواملی از قبیکل؛ ج کانی شکدن
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زیاد شدن تعداد رقبا و نبرد همیشگی بین آنان ج ت ارائه خدماتی متفاوت بهمنظور ایجاد تمکایز
از دیگر رقبایشان سازمان ها را بر آن داشت هه بکا توجکه بکه اهمیکت ایجکاد و حفکظ وفکاداری
مشتری در محیط هکای مجکازی توجکه بیشکتری بکه تجکارت الکترونیککی و نقکش انکارناپکبیر
بانکداری اینترنتی در توسعهی راهبردهای مربوط به جب و حفظ مشتریان شکود

(سکایر و ولک

4

 .)5033نتیجه توسعه شیوههای نوین در تجکارت ت ییکر رویککرد سکازمانهکا از تولیدمکداری بکه
مشتریمداری بوده است (رجبی میان دره

 .)22 :3170از این رو با رشد سکریع تجکارت الکترونیکک و

خریدوفروش آنالین ایجاد و حفظ مشتریان در بازارهای الکترونیکی چه به لحاظ نظری و چکه
به لحاظ عملی از اهمیت بهسزایی برخوردار شده است

(گراسیا و همکاران

.)5032

امروزه بسیاری از سازمانها در سطح ج ان خکدمات خکود را از طریکی اینترنکت ارائکه
می دهند و با یکپارچه شدن اقتصاد ج انی هشور ما نیز تحت تأثیر این امر قرار گرفته و در
نتیجه چارهای جز استفاده از این نوع هانالهای توزیکع جکایگزین در خکدمات الکترونیککی
هشور وجود ندارد

(خکانلری الریمکی

 .)17 :3170ارائکه خکدمات از طریکی فنکاوریهکایی ماننکد

اینترنت رایانههای شخصی و تلفن گویا و  ...مزایای زیکادی را بکرای سکازمان و مشکتریان
آن ها به همراه دارد هه برخی از این مزایا عبارتانکد از :افکزایش سکرعت ارائکه و دریافکت
خدمات امکان ارائه خدمات همزمان به تعداد بیشماری از مشتریان حبف لکزود مراجعکه
حضوری به سازمان هاهش هزینه های سازمان و افزایش رضایتمنکدی مشکتریان
گوینالیو

2

 .)5003از سوی دیگر ارائه خدمات الکترونیکی دارای نقاط ضع

(فالویکان و

و معایبی بکوده هکه
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5. Flavian & Guinaliu.



مطالعات گراسیا و همکاران ( )5032و بشیری و همکاران ( )3187نشان داد هه عدد اعتمکاد و
ریسک درکشده همواره بهصورت مانعی در ج ت توسعه سریعتر مبادالت آنالین در روابط
تجاری در نظر گرفته میشود؛ بهگونهای هه همبود اعتماد و افزایش ریسک درکشده نسبت
به امنیت و محرمانه ماندن تراهنشهای بکانکی از طریکی اینترنکت یککی از موانکع م کم در
استفاده گسترده افراد از خدمات اینترنتی به شمار میآید .بکر ایکن اسکا
مف ود وفاداری الکترونیکی بکهعنکوان یککی از شکاخ

در سکالیان اخیکر

هکای اصکلی موفقیکت در تجکارت

الکترونیک در دامنه توج ات پژوهشگران قرار گرفته است

(آل-هواری

3

.)5034

وفاداری الکترونیک مف ود وفاداری سنتی به نکاد و نشکان تجکاری را بکه سکمت رفتکار
خرید آنالین یا وفاداری آنالین سوق مکی دهکد

(فینکدهال

5

 .)5008اگرچکه وفکاداری سکنتی و

وفاداری الکترونیک زیربنای تئوریک مشترهی دارند اما بازاریکابی اینترنکت محکور و خریکد
آنالین برخی جنبههای خاص خود را نیز دارا مکیباشکند

(گکامنز 1و همککاران

 .)5002وفکاداری

الکترونیکی تمایل مشتریان برای بازدید مجدد از یک هسک وهکار الکترونیککی بکر اسکا
تجربیات گبشته و انتظارات آینده تعری

شده است

وفاداری مشتریان عنصری اصلی و هلیدی در هس
است

(ریکسا نکسیمی

2

(آئودراین-پونتویکا

4

 .)5031ایجکاد و حفکظ

مزیت رقابتی پایکدار بکرای سکازمانهکا

 .)5033در عین حال ظ کور و گسکترش تجکارت الکترونیکک 3اهمیکت بکه

دست آوردن بازدیدهنندگان وفادار برای و سایت سازمان را افزایش داده اسکت (الرسکون.)5003 9
اغل

الگوهایی هه در زمینه تجارت الکترونیکی ارائه شده است بر هس

و آنگاه هس

سود مناس
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مربوط به ریسک قابل توج ی است هه در این فرایند به چشم مکیخکورد

(لنگکرودی

.)25 :3173

تعداد مشکتریان هکافی

از طریی وفادار نمودن این مشکتریان بکه خریکد محصکول خکاص در

سرتاسر طول عمر آن محصول تأهید هردهاند

(آل-هواری

.)5034
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در هشور ما نیز طی سالیان اخیر با رشد و توسعه زیرسکاختهکای فنکاوری ارتباطکات
نوین خدمات الکترونیک ارائهشده توسط سازمانهای مختل

به شکل فزاینکدهای افکزایش

یافته است و تالشهای قابل توج ی برای ارائه خدمات نوین الکترونیکی بهمنظکور ارتقکای
رضایتمندی و ایجاد وفاداری در مشتریان انجاد شده است .این تالشهکا تکا جکایی ادامکه
دارد هه هر یک از سازمانها سعی میهنند مشتریان خود را بکه اسکتفاده هکر چکه بیشکتر از
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خدمات الکترونیک تشویی هنند و در این راستا حتی مشوقهایی را برای هکاربران خکدمات
الکترونیک نیز تعیین می هنند .با این حال وفاداری مشتریان به خدمات الکترونیکک در گکرو
عوامل متعددی است .بررسی پیشینههای نظری موجود مشخ

مینماید هه عوامل زیکادی

ازجمله رضایت مندی اعتماد خدمات متمایز دسترسی آسان به امکانات هکاهش خطکرات
ناشی از استفاده از خدمات و  ...بر میکزان وفکاداری مشکتریان تکأثیر داشکته اسکت
همکاران 5032؛ آل-هواری 5034؛ فیندهال 5008؛ فالویان و گوینالیو

(گراسکیا و

 .)5003در این بین به نظر مکیرسکد

هه اعتماد و رضایتمندی مشتری و میکزان ریسکک درکشکده آن از خکدمات الکترونیکک
ازجمله عوامل تأثیرگبار بسیار م م بر وفاداری الکترونیکی مشتریان میباشند.
با این حال نگاهی به پیشینههای نظری انجادشده در حکوزه قلمکرو موضکوعی پکژوهش
نشان میدهد هه اگرچه در تحقیقات گبشته به شکل موردی به این عوامکل پرداختکه شکده
است با این حال در همتر پژوهشی به شکل توأمان اثر علّی بین عوامل یادشده همانند مدل
مف ومی این پژوهش مورد ارزیابی قرار داده است .در عین حکال بررسکی عوامکل مکؤثر بکر
وفاداری الکترونیکی مشتریان از خدمات بیمکهای الکترونیکک در سکازمان تکأمین اجتمکاعی
نیروهای مسلح (ساتا) در سالیان گبشته مورد توجه قرار نگرفته است هه این خأل تحقیقاتی
نوآوری در قلمرو موضوعی و مکانی پژوهش را توجیه مکینمایکد .از ایکن رو در پکژوهش
حاضر تالش شده است تا به بررسی تأثیر اعتماد و ریسک درکشکده مشکتریان از خکدمات
بیمهای الکترونیک بر وفاداری الکترونیکی مشتریان ساتا با تأهیکد بکر نقکش رضکایتمنکدی
مشتریان در این رابطه پرداخته شود؛ بنابراین پژوهش با این سؤال آغاز مکیشکود هکه« :آیکا
اعتماد و ریسک درکشده مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا بکر میکزان وفکاداری
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چیست؟».
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
پيشينهشناسي تحقيق
در سالیان گبشته مطالعاتی بر روی وفاداری الکترونیکی و عوامل مؤثر بر آن انجاد شده
است هه در ادامه به برخی از پژوهشها اشاره میشود:
قلی )5053( 3در پژوهشی به بررسی انگیزههای وفاداری مشکتریان نسکبت بکه خکدمات
بانکداری الکترونیکی در طی مطالعهای در عربسکتان سکعودی پرداختکه اسکت .هکدف ایکن
مطالعه آزمایش انگیزه های رضایت الکترونیکی و اعتمکاد الکترونیککی اسکت هکه وفکاداری
الکترونیکی مشتریان را نسبت به خدمات بانکداری الکترونیککی پکیش بینکی مکیهنکد .ایکن
مطالعه عمدتاً بر انگیزههایی مانند امنیت /حریم خصوصی پاسخگویی طراحکی و سکایت
و راحتی متمرهز بوده است .یافتهها نشان داد هه هر دو مقوله رضایت الکترونیکی و اعتمکاد
الکترونیکی وفاداری الکترونیکی را تحریک می هنند .این دو مت یر بر اسکا

امنیکت/حریم

خصوصی و راحتی پیشبینی میشوند .با این حال پاسخدهی و طراحی و سایت تن کا بکر
رضایت الکترونیکی تأثیر بهسزایی داشتهاند.
ساسونو و همکاران )5053( 5در پژوهشی به بررسی تأثیر هیفیکت و رضکایت خکدمات
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الکترونیکی آنان تأثیر دارد؟ و نقکش رضکایت منکدی الکترونیککی مشکتریان در ایکن رابطکه

الکترونیکی بر وفاداری مشتری در بین هاربران بانکداری اینترنتی در اندونزی پرداختکهانکد.
هدف این تحقیی هش

نقش میکانجی گکری رضکایت الکترونیککی در رابطکه بکین هیفیکت

خدمات الکترونیکی و وفاداری الکترونیکی مشتری یک بانک خصوصی در انکدونزی بکوده
است .نتایج نشان داد هه هیفیت خدمات الکترونیکی تکأثیر مثبکت و معنکاداری بکر رضکایت
الکترونیکی دارد .رضایت الکترونیکی تأثیر مثبت معناداری بکر وفکاداری الکترونیککی دارد
خککدمات الکترونیکککی تککأثیر مثبککت معنککاداری بککر وفککاداری الکترونیکککی دارد و رضککایت
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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الکترونیکککی نقککش میککانجیگککر در رابطککه بککین هیفیککت خککدمات الکترونیکککی و وفککاداری
الکترونیکی داشته است.
نگوین-فووک و همکاران )5053( 3در پژوهشی به این سؤال پاسخ دادهاند هکه ریسکک
درکشده چگونه بر رضایت و وفاداری مسافران از خدمات سواری تکأثیر مکیگکبارد؟ ایکن
مطالعه با رویکردی به بررسی تکأثیر خطکر مربکوط بکه رزرو الکترونیککی و خطکر مربکوط
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به وسیله نقلیه و راننده را بر اعتماد رضایت و وفاداری الکترونیکی مسکافران بررسکی شکده
است .یافته های این پژوهش نشان داد هه ریسک درکشده از رزرو الکترونیکی بر رضکایت
وفاداری الکترونیکی مسافران از طریی نقش میانجی اعتماد تأثیرگبار بوده است.
تزاولوپولو

و همکاران )5037( 5در پژوهشی به بررسی هیفیت در تجارت الکترونیک

و روابط ایجادشده بین ابعاد فردی آن با رضکایت ارزش درک شکده ریسکک درکشکده و
وفاداری مشتری پرداختهاند .یافتههای این مطالعه نشان داد هیفیکت بکهطکور هلکی بکا ارزش
درکشده رضایت و وفاداری رابطه مثبت و معنکادار و بکا ریسکک درکشکده رابطکه منفکی
شده است هه س ولت استفاده از و سایتهکا

داشته است .از ابعاد فردی هیفیت مشخ

طراحی پاسخگویی و امنیت منجر به افزایش سطوح ارزش درکشده میشود در حالی هه
س ولت استفاده پاسخگویی و شخصیسازی منجر به افزایش رضایت هلی مصرفهننکدگان
شده است .نتایج هلی این پژوهش روشن ساخت هه سطوح باالی هیفیت منجر به رضکایت
و ارزش درکشده بکاالتر هکاهش ریسکک درکشکده و تکأثیر مثبکت بکر اتخکاا رفتارهکای
مصرفهننده مطلو

هه در وفاداری مشتری منعکس میشود گردیده است.

در این خصوص پژوهشهای جرراد 1و همکاران ( )5009و برتون 4و همکاران ()5002
نشان دادند هه عواملی چون حمالت مخر

اینترنتی و هکک شکدن سکایت سکازمان عکدد

جوابگویی در دنیای اینترنت عدد توانایی هاربران در ردیابی تراهنش دانش و م ارتهکای
هم افراد عدد اعتماد و استناد به مطال

و اطالعات موجود در فضای مجکازی وجکود دارد
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را برای آنها به وجود میآورد .هسیم و عبداهلل )5009( 3انواع ریسککهکای درکشکده در
حوزه خدمات الکترونیکی را شامل؛ ریسک امنیت( 5بهعنوان یک ت دیکد هکه باعکث ایجکاد
شرایط امنیتی موقعیت یا حتی حادثهای هه بهصورت بالقوه باعث صدمه اقتصکادی بکه داده
یا منابع شبکه به شکل خرابی فاش ساختن اصالح و تعدیل داده به عدد پبیرش خکدمت
یا تقل

هرز دادن و سوءاستفاده است تعریک

مکیشکود) و ریسکک حکریم خصوصکی و

محرمانگی( 1مشتریان الزد است مطمئن شوند هه هنگاد استفاده یا ایجاد ت ییر در اطالعات
دادههای حسا

نباید در معرض طرفهای ثالث واقع شوند یا بدون هس

اجازه آنهکا را

به طرفهای ثالث بدهند) دستهبندی هردهاند و نقش هر یک از آنان بکر هکاهش رضکایت و
وفاداری مشتریان را بررسی نمودهاند .در عین حال پژوهشهای فالویان و گوینالیو ()5003
و لویس و سورلی )5003( 4نشان دادند هه یک ارتباط تعاملی الکترونیکی نمیتوانکد بکدون
اعتماد الکترونیککی ایجکاد شکود .آنکان هم نکین دریافتنکد هکه اهمیکت سکرعت ارتباطکات
الکترونیکی راهنمایی آسان برای رسیدن صفحه و

استفاده از ابزار جسکتجوی هارآمکد و

ایجاد امنیت در خدمات اینترنتی جزء عوامل ایجاد اعتمکاد الکترونیککی مکیباشکند و اینککه
سازمانها باید بر این عوامل تمرهز هنند تا اعتماد ایجاد شود.
وفاداري الکترونيکي
باید در نظر داشت هه در ابتدا سکازمانهکا سکودآوری را در گکرو جکب
مشتریان میدانستند در حالی هه پژوهشها نشان میدهد هه هزینه جب

مقاله پژوهشی :بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمهای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ن.د (ساتا)ت ران

هه باعث دغدغه و نگرانی مشتریان میشود و موقعیتهای متناس

با خطر و عدد اطمینکان

هکر چکه بیشکتر
یک مشتری جدیکد

چ ار تا شش برابر حفظ یک مشتری قدیمی و وفادار است و رفتن یک مشتری چیکزی بکیش
از از دست دادن یک قلم جنس بلکه به معنی از دست دادن هل جریانهای خریدی است هه
میتوانسته در طول مدتی هه مشتری سازمان بوده است انجکاد

دهکد(مکوونن و میلکر

 .)5007نکتکه
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حائز اهمیت این است هه برقراری اینگونه روابط برای مشتریان نیز سودآور است و مشتریان
از ایجاد ارتباط بلندمدت منافع خاص خود را دنبال میهنند (سایر و ول

 .)5033با دگرگکون شکدن

تجارت و گسترش خریدوفروشهای مبتنی بکر اینترنکت ماهیکت پرمخکاطره اینترنکت از ج کت
ربوده شدن مشتریان توسط رقبا و هزینکه بکاالی جکب مشکتریان جدیکد توجکه بکه وفکاداری
الکترونیکی به یک الزاد برای بقای سازمانها بدل شده است

(سریو استارا و همکاران

.)5008

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال یازدهم شماره  44پاییز 3400

وفاداری به یک تع د قوی برای خرید مجدد یک محصول یا خکدمت در آینکده اطکالق
میشود؛ به نحوی هه همان برند یا محصول بهرغم تالشهای بازاریابی سایر رقبا خریداری
شود

(اولیور

 .)5000با همین نگرش وفاداری الکترونیکی تمایل مشتریان برای بازدیکد مجکدد

از یک هس وهار الکترونیکی بر اسا
است

(سریو استارا و همکاران

تجربیات گبشکته و انتظکارات آینکده تعریک

شکده

 .)5008اولیور ( )5000تعریفی از وفاداری ارائکه نمکوده اسکت هکه

دربرگیرنده چ ار جزء؛ شناخت احسا

و تمایل رفتاری و عمل است (بیرلی و همککاران

 .)5004چامیتاز ( 3)5000مشتری وفادار را به این صکورت تعریک

مکیهنکد« :مشکتری هکه

بهطور همیشه و تمکاد وقکت بکرای بکرآورده نمکودن تمکاد یکا بخشکی از نیازهکای خکود از
محصوالت و خدمات یک شرهت اسکتفاده مکیهنکد» .هم نکین وفکاداری ایجکاد تع کد در
مشتری برای انجاد معامله بکا سکازمان خکاص و خریکد هاالهکا و خکدمات بکهطکور مککرر
است(الرسون

 .)5003وفاداری مشتری پاسخ رفتاری (خرید) غیرتصادفی اسکت هکه در طکول

زمان از سوی واحد تصمیم گیرنده اعم از فرد خانواده یا سازمان به نفع یک ناد تجکاری در
مقابل تعدادی از برندها بروز مییابد

(موون و مینر

.)5007

با توجه به روند استفاده از اینترنت مطالعات نشان میدهد هه سازمانهای اینترنتی بیشتر
به سمت انجاد مبادالت آنالیکن نظیکر تجکارت الکترونیکک و تسک یم اطالعکات در جوامکع
حرهت خواهند هرد

(فیندهال

 .)5008وفاداری الکترونیک مف ود وفاداری سنتی به ناد و نشان

تجاری را به سمت رفتار خرید آنالین یا وفاداری آنالین سوق مکیدهکد .اگرچکه وفکاداری
سنتی و وفاداری الکترونیک زیربنای تئوریک مشترهی دارند اما بازاریابی اینترنت محکور و
خرید آنالین برخی جنبههای خکاص خکود را نیکز دارا مکیباشکند
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تجربیات گبشته و انتظارات آینده تعریک

اسا

شکده اسکت

(سکریو اسکتارا و همککاران

ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصری اصلی و هلیدی در هس

.)5008

مزیت رقابتی پایدار برای

سککازمانهککا اسککت .ظ ککور و گسککترش تجککارت الکترونیککک 3اهمیککت بککه دسککت آوردن
بازدیدهنندگان وفادار برای و سایت سازمان را افکزایش داده اسکت
الگوهایی هه در زمینه تجارت الکترونیکی ارائه شده است بر هس
سود مناس

آنگاه هس

(فینکدهال

 .)5008اغلک

تعداد مشتریان هکافی و

از طریی وفادار نمودن این مشتریان به خرید محصکول خکاص در

سرتاسر طول عمر آن محصول تأهید هردهاند

(گامنز همککاران

 .)5002در جکدول ( )3برخکی از

الگوهای ارائهشده در زمینه وفاداری مشتری آورده شده است.
جدول  .0الگوهاي وفاداري الکترونيکي مشتري
نام مدل

سال

اندرسون

5001

گامرو

5004

ریبینککک و
همکاران
مدل سمین
مکککککککدل
رودگر

5004
5002
5003

عوامل تعيينکننده
عوامل سطح هس وهار (اعتماد و ارزش دریافتی) /عوامل سطح انفرادی (اندازه خریکد اجبکار
و انگیزه راحتی) /رضایت الکترونیکی /وفاداری الکترونیکی
رابط هاربری /پاسخگویی /تکمیل نیاز /امنیت /اعتماد /رضایت /وفاداری
اطمینان /آسانی استفاده /سابقه الکترونیکی /پاسخگویی /سفارشیسکازی /اعتمکاد الکترونیککی/
رضایت الکترونیکی /وفاداری الکترونیکی
ارزیابی هیفیت الکترونیکی (اطمینان راهبری سابقه الکترونیکی پاسخگویی سفارشیسکازی)/
تکمیل (لبت و ارزش آفالین و آنالین) /پاسخ مشتری (رضایت هلی وفاداری)
هیفیت اطالعات /هیفیت سیستم /هیفیت خدمت /رضایت آنالین /وفاداری آنالین

در این پژوهش از الگوی رودگر

مقاله پژوهشی :بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمهای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ن.د (ساتا)ت ران

وفاداری الکترونیکی تمایل مشتریان برای بازدید مجدد از یک هس وهکار الکترونیککی بکر

( )5003به دلیل جکامع بکودن بکهمنظکور ارزیکابی و

سنجش میزان وفاداری الکترونیکی مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا استفاده شده
است .بر اسا

الگوی رودگر

هیفیت اطالعات (آگکاهیدهنکدگی و سکرگرمی) هیفیکت

سیستم (تعاملی و دستیابی) منجر به وفاداری آنالین شده و از سوی دیگکر هیفیکت خکدمت
(ملمو

بودن قابلیت اعتماد پاسخگویی اطمینان و همدلی) رضایت آنالین را بکه دنبکال

داشته و از آن طریی منجر به ایجاد وفاداری آنالین میشود.
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رضايتمندي مشتري
هنگاد مطالعه در مورد وفاداری یکی از ارهکان اساسکی هکه اغلک
میشود رضایت مشتری است

(ریبینک و همککاران

در مکورد آن بحکث

 .)5004سکایمون ( )3772نظریکهپکرداز علکم

مدیریت در این رابطه میگوید :هنگامی هه یک سازمان موفی به جل

یک مشکتری جدیکد

میشود رضایت مشتری نقطه آغاز برقراری یکک ارتبکاط طکوالنیمکدت مکابین مشکتری و
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال یازدهم شماره  44پاییز 3400

سازمان خواهد شد

(سایمون

 .)3772رضایت مشتری ارزیکابی هلکی بکر اسکا

خریکد هکل و

تجربهی مصرف محصول دریافتی و مقایسه عملکرد آن با انتظارات قبل از خرید هکر دفعکه
است

(بیرلی و همکاران

 .)5004ریبینک و همکاران ( )5004اهمیت رضایت مشکتری را هنگکاد

انجاد هس وهار آنالین بیان هردند و اظ ار داشتند هه رضایت چکهبسکا م کمتکر از آنالیکن
بودن است چراهه وفادار نگه داشتن مشتریان آنالین دشوار است.
بیرلی و همکاران ( )5004حتی از این مف ود نیز فراتر رفته و اهمیت رضایت مشتری را
به شکلی گسترده تشریح هردند .آنان به این نکته هه برای رقبا جب

یک مشکتری راضکی

ن سبت به یک مشتری ناراضی دشوارتر است پرداختند .هدف آنان از بیان چنین مطلبی ایکن
است هه سازمانها باید دانش چگونگی حفظ مشتریان راضی را هس

هننکد و در خکدمات

الکترونیکی این مسئله باید در اولویت قرار گیرد .بهعالوه آنان توضیح دادند هه سکازمانهکا
باید با برقراری ارتباط به نیازهای مشتریان خود گوش هنند مشتریان باید فرصت گفتوگو
در مورد پشتیبانی سازمان و ارائه پیشن ادات برای ت ییرات مورد نیاز را داشته باشند
سکورلی

(لکویس و

 .)5003اولیور ( )5000عقیده دارد رضایتمندی مشتری یا عدد رضایت او از تفکاوت

مابین انتظارات مشتری و هیفیتی هه او دریافت هرده است حاصل میشود .در این پکژوهش
از شاخ

های ارزیابی رضایتمنکدی لکویس و سکورلی ( )5003بکرای سکنجش رضکایت

مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا استفاده شده است.
لکویس و سکورلی ( )5003در تحقیکی خککود نشکان دادنکد هککه سکرعت ارائکه خککدمات
صالحیت و م رورزی هارهنان قابلیت اعتماد پاسخگویی و اطمینان م متکرین جنبکههکای
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ناراضی هرگز آن ه را هه موج

نارضایتی آنها شده اسکت اظ کار نمکیهننکد آنهکا فقکط

همراهیشان را قطع میهنند .با توجه به مبانی نظری بیانشده به نظر میرسکد هکه رضکایت
مشتری نقطه آغاز برقراری یک ارتباط طوالنیمدت مابین مشتری و سکازمان اسکت هکه بکه
دنبال آن وفاداری مشتری حاصل خواهد شد .بر ایکن اسکا

فرضکیه اول پکژوهش تکدوین

شده است:
فرضیه  :3رضایتمنکدی مشکتریان از خکدمات بیمکهای الکترونیکک سکاتا بکر وفکاداری
الکترونیکی آنان تأثیر دارد.
ريسک درکشده مشتريان
مشتریان هنگامی نگران هستند هه آنها نمیتوانند مطمئن باشند هه بکه اهکداف خکود از
خرید هردن دست یابند .ریسک درکشده میتواند بهعنوان نتیجه و هکارهرد عکدد اطمینکان
ایشان درباره این نتایج ناخوشایند در نظر گرفته شود

(فورسیته و شی

 .)5009ریسک درکشکده

در ابتدا به صورت گسترده در روانشناسی به هار گرفته شد اما در سالهای اخیکر بیشکتر در
ارزیابی تصمیمگیری و رفتار مشتری بکه هکار بکرده مکیشکود

(بکااولین

 .)5030ل کت ریسکک

ادراکشده به معنی عقاید اهنی فرد درباره نتایج منفی بالقوه تصمیمگیکری اوسکت .ریسکک
درکشده منبع م می از فشار فیزیکی است هه نتایج آن باعث صدمه زدن به تصکمیمگیکری

مقاله پژوهشی :بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمهای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ن.د (ساتا)ت ران

میدهد مشتریان راضی نیز خدمتدهندگان خود را ترک میهنند و تعداد زیادی از مشتریان

میشود؛ بنابراین آگاهی از ساختار ریسک درکشده و فراهم نمودن عوامل هاهنکده ریسکک
باعث به وجود آمدن محیطی برای مشتریان خواهد شد تا ب تر نسبت به تصمیمگیری خکود
درباره خرید بپردازند

(صمدی و نجادی

 .)5007مشتریان ریسکک گریکز احسکا

مکیهننکد هکه

بهوسیله موقعیتهای مب م و جدید و محصوالت یا خکدمات جدیکد هکه تمایکل بکه امتحکان
هردن آنها هستند ت دید میشوند .آنها این موقعیتها و این محصوالت و خدمات جدیکد را
پرمخاطره ارزیکابی مکی هننکد؛ زیکرا عملککرد محصکوالت یکا خکدمات جدیکد در مقایسکه بکا
محصوالت و برندهایی هه قبالً وجود داشتهاند نامطمئن و ناشناخته است

(هسکیم و عبکداهلل

.)5009

بااولین ( )5030صمدی و نجادی ( )5007و هسیم و عبداهلل ( )5009ثابت هردهاند هه یکی
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از موارد ادراکشده م م و شایان توجه مشتریان ریسک و عدد اطمینانی است هه آنهکا در
موقعیتهای خرید درک میهنند.
پژوهشهای جرراد و همکاران ( )5009برتون و همککاران ( )5002و سکیتلر ( )5003در
زمینه استفاده از شیوه اینترنتی برای دریافت خدمات الکترونیک توسط مشتریان نشکان داد هکه
عواملی وجود دارد هه باعث دغدغه و نگرانی مشتریان میشکود و موقعیکتهکای متناسک

بکا
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ریسک و عدد اطمینان را برای آنها به وجود میآورد .برخکی از ایکن عوامکل عبکارتانکد از؛
حمالت مخر

اینترنتی و هک شدن سایت سازمان عدد جوابگویی در دنیای اینترنت عکدد

توانایی هاربران در ردیابی تراهنش دانش و م ارتهای هم افکراد عکدد اعتمکاد و اسکتناد بکه
مطال

و اطالعات موجکود در فضکای مجکازی و  . ...بکر اسکا

مطالعکات هسکیم و عبکداهلل

( )5009انواع ریسکهای درکشده در حکوزه خکدمات الکترونیککی شکامل ریسکک امنیکت

3

(بهعنوان یک ت دید هه باعث ایجاد شرایط امنیتی موقعیت یا حتی حادثکهای هکه بکهصکورت
بالقوه باعث صدمه اقتصادی به داده یا منابع شبکه به شکل خرابی فکاش سکاختن اصکالح و
هرز دادن و سوءاستفاده است تعری

تعدیل داده به عدد پبیرش خدمت یا تقل

مکیشکود)

و ریسک حریم خصوصی و محرمانگی( 5مشتریان الزد است مطمئن شوند هه هنگاد اسکتفاده
و یا ایجاد ت ییر در اطالعات دادههای حسا
یا بدون هس

نباید در معرض طرفهای ثالث واقع شکوند و

اجازه آنها را به طرفهای ثالث بدهند) میباشند.

با توجه به مبانی نظری بیانشده در باال به نظر میرسد هه رابطه مثبت و معنکاداری بکین
رضایت مشتری و طول رابطه مشتری با ادراک و پنداشتی هکه آنکان از میکزان قابکل اعتمکاد
بودن خدمات ارائه شده دارند وجود داشته است؛ بهنحوی هه میتوان با شکناخت عکواملی
هه منجر به عدد اطمینان درکشده مشتری نسبت به خدمات ارائهشده گردیده و مدیریت بر
آن عوامل در ج ت هاهش ریسک و جل

اطمینان هر چه بیشتر مشتریان اقداد نموده و به

دنبال آن رضایت و وفاداری الکترونیکی حاصل شود؛ بنابراین فرضیه دود و سکود پکژوهش
بهصورت زیر تدوین شده است:
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الکترونیکی آنان تأثیر دارد.
فرضیه  :1ریسک درکشده مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا از طریکی نقکش
میانجی رضایتمندی بر وفاداری الکترونیکی آنان تأثیر دارد.
اعتماد مشتري
امروزه امنیت و عدد اعتماد م مترین نگرانکی هکاربران اینترنتکی در اسکتفاده از خکدمات
الکترونیکی است .برای هاربران سازمان هه برای استفاده از خدمات الکترونیککی بکه شکبکه
اینترنتی وصل میشوند یا از دستگاههای الکترونیکی برای امور خود استفاده میهنند اعتماد
از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است
هه شخ

(لویس و سورلی

 .)5003اعتماد در صورتی ایجاد میگردد

باور هند هه طرف مقابل عالوه بر سودمندی شاخ

همراه دارد (فالویان و گونالیو

 .)5003اعتماد عبارت است از احسا

های مفیکد دیگکری را نیکز بکه
امنیتی هه در ابتدا مبتنی بکر ایکن

عقیده است هه رفتار از طریی هدف مورد عالقه یکسو به سمت دیگر هدایت مکیشکود و دود
مبتنی بر شایستگی یک هس

وهار برای حفظ وعدههکایش اسکت (لکویس و سکورلی

 .)5003اعتمکاد

مشتری به سازمان باعث اعتماد وی نسبت به خدمات الکترونیککی آن مکیگکردد؛ بنکابراین
اعتماد به سازمان میتواند بهعنوان یک مزیت رقابتی نامحسو

تلقی شود

(گامسون

.)5005

فالویان و گونالیو ( )5003اعتماد بکه خکدمات الکترونیککی را بکه سکه بعکد «صکداقت»

مقاله پژوهشی :بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمهای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ن.د (ساتا)ت ران

فرضیه  :5ریسک درکشده مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا بر رضایتمندی

درکشده توسط مشتری از عملکرد سازمان «نیکاندیشی خیرخواهی و نیت خیر سکازمان»
و «شایستگیهای سازمان» تقسیمبندی نمودنکد .ریبینکک و همککاران ( )5004سکه نکوع از
اع تماد را توصی

هردند هه شکامل؛ اعتمکاد وضکعی (اعتمکادی هکه یکک مشکتری بکه یکک

عرضههننده نامعلود دارد) اعتماد مبتنی بر سیستم «اعتماد الکترونیکی» (اعتمادی اسکت هکه
مشتری در خرید یا جستجوی محصوالت آنالین دارد) و اعتماد بین فردی (اثر متقابل بکین
مشتری و عرضههننده و اعتمادی هه مشتری در عرضههنندگانش ایجکاد مکیهنکد) .بکه نظکر
میرسد در ارتباط با موضوع پژوهش اعتماد وضعی آنالین و اعتمکاد مبتنکی بکر سیسکتم از
سایر گونههای اعتماد م متر است.
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پژوهشهای فالویان و گوینالیو ( )5003لویس و سورلی ( )5003و ریبینکک و همککاران
( )5004نشان داد هه یک ارتباط تعاملی الکترونیکی نمیتواند بدون اعتماد الکترونیککی ایجکاد
شود .آنها هم نین دریافتند هه اهمیت سرعت ارتباطات الکترونیکی راهنمکایی آسکان بکرای
رسیدن صفحه و

استفاده از ابزار جستجوی هارآمکد و ایجکاد امنیکت در خکدمات اینترنتکی

جزء عوامل ایجاد اعتماد الکترونیکی میباشند و اینکه سازمانها بایکد بکر ایکن عوامکل تمرهکز
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال یازدهم شماره  44پاییز 3400
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هنند تا اعتماد ایجاد شود .با توجه به مبانی نظری بیانشکده بکه نظکر مکیرسکد هکه اعتمکاد در
تبادالت الکترونیکی موضوعی م م است و نیز ارائه خدمات با هیفیت باال احتراد به مشکتریان
و  ...هه منجر به جل

اعتماد مشتری شود رضکایتمنکدی و وفکاداری مشکتریان را بکه دنبکال

خواهد داشت .بر این اسا

فرضیه چ ارد و چنجم پژوهش به صورت زیر تدوین میگردد.

فرضیه  :4اعتماد مشتریان نسبت به خدمات بیمهای الکترونیک سکاتا بکر رضکایتمنکدی
الکترونیکی آنان تأثیر دارد.
فرضیه  :2اعتماد مشتریان نسبت به خکدمات بیمکهای الکترونیکک سکاتا از طریکی نقکش
میانجی رضایتمندی بر وفاداری الکترونیکی آنان تأثیر دارد.

شکل  .0مدل مفهومي پژوهش



است .بر اسا

مدل مف ومی پژوهش رضایتمندی الکترونیکی (بر اسکا

شکاخ

هکای

ارزیابی لویس و سورلی ( )5003شامل رضایت از تصمیم برای استفاده از خدمات رضایت
از استفاده از خدمات رضایت از مدیریت تراهنشها داشتن احسا

خو

ریسک درکشده (شامل ریسک امنیت و ریسک محرمانگی بر اسا

مدل هیسم و عبکداهلل

( )) 5009و اعتماد (شامل ابعاد صداقت خیرخواهی و شایستگی بر اسا

بکه خکدمات)
مکدل فالویکان و

گونالیو ( ))5003بهعنوان مت یرهای مستقل پژوهش در نظر گرفتکه شکده اسکت و وفکاداری
الکترونیکی (شامل ابعاد هیفیت اطالعات هیفیت سیستم و هیفیت خدمت بکر اسکا
رودگر

مکدل

( ))5003به عنوان مت یر وابسته پژوهش است .هم نین رضایتمندی الکترونیکی

بهعنوان مت یر میانجیگری پژوهش در رابطه بین مت یرهای مستقل اعتمکاد و ریسکک درک-
شده با مت یر وابسته وفاداری الکترونیکی در مدل ارائه شده است.
روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر از حیث هکدف هکاربردی و از نظکر روش توصکیفی از نکوع پیمایشکی
است .جامعه آماری پژوهش یک جامعه نامحدود شامل تمامی مشتریان دفاتر ساتا در شک ر
ت ران است هه حداقل یک بار از خدمات بیمهای الکترونیک آن سازمان استفاده نمکودهانکد.
حجم نمونه با استفاده از فرمول هوهران در جامعه نامحدود به تعداد  582نفر محاسبه شکده
و نمونه گیری به روش در دستر

مقاله پژوهشی :بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمهای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ن.د (ساتا)ت ران

با توجه به مبانی نظری بیان شده باال الگوی مف ومی پژوهش در شکل ( )3ارائه گردیده

اتفاقی بوده است .در این راستا محققان با اخب مجکوز از

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و با حضور در  35شعبه ساتا در سطح ش ر ت کران
تعداد  582پرسشنامه را به شکل اتفاقی در بین مشتریانی هه در لحظه حضکور محققکان بکه
دفاتر ساتا در حال دریافت خدمات بیمهای بودنکد (بکا شکرط اسکتفاده از خکدمات بیمکهای
الکترونیک از ساتا) توزیع و دادههای مورد نیکاز را جمکعآوری نمودنکد .ابکزار جمکعآوری
دادهها پرسشنامه  13سؤالی بوده است هه بهمنظکور ارزیکابی و سکنجش ریسکک درکشکده
هشت گویه (شامل ریسک امنیت چ ار گویکه و ریسکک محرمکانگی چ کار گویکه) بکرای
سنجش اعتماد الکترونیکی نُه گویه (شامل؛ صکداقت سکه گویکه خیرخکواهی سکه گویکه و
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شایستگی سه گویکه) و بکرای سکنجش و ارزیکابی رضکایتمنکدی الکترونیککی پکنج گویکه
اختصاص داده شده است .هم نین بهمنظور ارزیابی وفاداری الکترونیکی نُکه گویکه (شکامل
هیفیت اطالعات سه گویه هیفیت سیستم سه گویه و هیفیت خدمات سکه گویکه) اسکتفاده
گردید .روایی پرسشنامه به دو روش صوری با تأیید متخصصکان و روش سکازه بکا الگکوی
معادالت ساختاری مورد تأیید قرار گرفت.
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شاخ

های هلی برازش مدل برای الگوهکای انکدازهگیکری (تحلیکل عکاملی تأییکدی و

روایی سازه) در جدول ( )5ارائه شده است هه بیانگر آن است هه الگوهای انکدازهگیکری از
ها این مورد را تأیید میهنند هه دادههکا

برازش خوبی برخوردار هستند و به عبارتی شاخ
بهخوبی از الگوها حمایت میهنند.

جدول  .2شاخصهاي کلي برازش الگوهاي اندازهگيري
سازه  /شاخص

X2/df

P

RMSEA

CFI

CMIN

RMR

GFI

ریسک ادراکشده

5/115

0/321

0/05

3/00

53/3

0/001

0/77

اعتماد الکترونیکی

5/333

0/354

0/07

0/74

37/92

0/02

0/71

رضایتمندی الکترونیکی

3/253

0/033

0/09

0/79

33/85

0/05

0/72

وفاداری الکترونیکی

3/019

0/081

0/022

0/79

34/1

0/009

0/73

هم نین پایایی پرسشنامه به روش آلفای هرونباخ تعیین گردید .برای ایکن منظکور یکک
ساتا توزیع شد .میکزان پایکایی بکرای

نمونه اولیه شامل  10پرسشنامه در بین مشتریان شع

هر یک از مت یرهای پژوهش در جدول ( )1آورده شده است هه بیانگر پایکایی قابکل قبکول
ابزار گردآوری دادهها است.
جدول  .3ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه
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نام متغير

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

ریسک ادراکشده

8

0/832

اعتماد الکترونیکی

7

0/893

رضایتمندی الکترونیکی

2

0/845

وفاداری الکترونیکی

7

0/818

پایایی هل پرسشنامه

13

0/704



الف :يافتههاي تحقيق
یافتههای جمعيتشناختي

نمونه آماری  582نفره پژوهش شامل  328نفر مرد ( 22/4درصد) و  359نفر زن (44/3
درصد) است .هم نین بیشتر مشتریان در بازه سنی  53تا  12سکال ( 21/3درصکد) و دارای
مقطع تحصیلی لیسانس ( 41/5درصد) بودهاند .از طرفی آمکار توصکیفی مربکوط بکه میکزان
رضایتمندی و وفاداری مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا نشان میدهد هه 17/2
درصد مشتریان دارای رضایتمندی در سطح خیلکی زیکاد و  15/9درصکد دارای رضکایت-
مندی در سطح زیاد میباشکند .هم نکین  12/2درصکد مشکتریان دارای وفکاداری در سکطح
خیلی زیاد و  43/4درصد دارای وفاداری در سطح زیاد بودهاند.
آزمون نرمال بودن توزیع دادهها

نتایج آزمون هولموگوروف-اسمیرنوف بهمنظور بررسی نرمکال بکودن توزیکع دادههکا در
جدول ( )4بیانگر آن است هه با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون باالتر از  0/02اسکت
ادعای نرمال بودن سؤاالت پرسشنامه پبیرفته شده و میتوان از روش حداهثر درستنمایی
در مدلسازی معادالت ساختاری استفاده هرد.
جدول  .4نتايج آزمون کولموگوروف– اسميرنوف
انحراف

سطح معناداری

معيار

()sig

ریسک ادراک شده

550

1/497

0/543

0/093

توزیع نرمال است

اعتماد الکترونیکی

550

5/921

0/412

0/352

توزیع نرمال است

رضایتمندی الکترونیکی

550

5/989

0/417

0/073

توزیع نرمال است

وفاداری الکترونیکی

550

1/042

0/117

0/227

توزیع نرمال است

سازه

تعداد
دادهها

ميانگين

مقاله پژوهشی :بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمهای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ن.د (ساتا)ت ران

یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها

نتيجه آزمون

آزمون فرضيههای پژوهش

ج ت آزمون فرضیههکای پکژوهش از روش مکدلسکازی معکادالت سکاختاری اسکتفاده
گردید .به این منظور پس از تدوین مدل برای هر یک از فرضیههای پژوهش با اسکتفاده از
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نردافزار  Amos 22مدل طراحیشده مورد آزمون قرار گرفت هه مدل معادالت سکاختاری در
شکل ( )5ارائه گردیده است.
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شکل  .2نمودار ضرايب مسير حاصل از محاسبه معادالت ساختاري

هم نین شاخ

های هلی حاصل از مدل معادالت ساختاری فرضکیههکای پکژوهش در
میباشند.

جدول ( )2آورده شده است هه همگی دارای برازش مناس

جدول  .1شاخصهاي برازش مدل معادالت ساختاري فرضيههاي پژوهش
مدل ساختاری

X2/df

P

RMSEA

CFI

CMIN

RMR

GFI

مدل ن ایی

5/12

0/03

0/07

0/78

35/59

0/01

0/79

در ادامه با توجه به اینکه مدل معادالت ساختاری هر یک از فرضیههای پکژوهش مکورد
تأیید قرار گرفته است به بررسی فرضیهها با استفاده از ضرای
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سطح معناداری در جدول ( )3پرداخته میشود.

استاندارد مقادیر بحرانکی و



ضریب

سطح

مقدار

استاندارد

معناداری

بحراني

رضایت الکترونیکی <---وفاداری الکترونیکی

0/48

0/017

5/039

فرضیه تأیید شد

ریسک درک شده  <---رضایتمندی الکترونیکی

0/27

0/001

1/038

فرضیه تأیید شد

ریسک درک شده  <---رضایتمندی <---وفاداری

0/39

0/003

1/557

فرضیه تأیید شد

اعتماد الکترونیکی  <---رضایتمندی الکترونیکی

0/31

0/000

4/835

فرضیه تأیید شد

اعتماد  <---رضایتمندی  <---وفاداری الکترونیکی

0/22

0/008

5/393

فرضیه تأیید شد

فرضيهها

نتيجه

ب :تجزيهوتحليل يافتهها
نتایج آزمون فرضیه اول نشکان مکیدهکد رضکایتمنکدی مشکتریان از خکدمات بیمکهای
الکترونیک ساتا بر وفاداری الکترونیکی آنان تأثیر معنادار مثبتی دارد .یافتههای این بخش بکا
نتایج پژوهشهای هاسالو و همکاران ( )5035لویس و سکورلی ( )5003ری لکد و چفتکر
( )5001بیرلی و همکاران ( )5004و ریبتیک و همکاران ( )5004همسکو اسکت .هم نکین
نتایج آزمون فرضیه دود نشان مکیدهکد ریسکک درکشکده مشکتریان از خکدمات بیمکهای
الکترونیک ساتا بر رضایتمندی الکترونیکی آنان تأثیر معنادار مثبتکی دارد .یافتکههکای ایکن
بخش با نتایج پژوهشهای هسیم و عبداهلل ( )5009جکرراد و همککاران ( )5009برتکون و
همکاران ( )5002و سیتلر ( )5003همسو است.
بررسی نتایج آزمون فرضیه سود نشان میدهکد ریسکک درکشکده از خکدمات بیمکهای

مقاله پژوهشی :بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمهای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ن.د (ساتا)ت ران

جدول  .0نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش

الکترونیک ساتا از طریی نقش میانجی رضایتمندی مشتریان بر وفاداری الکترونیککی آنکان
تأثیر معنادار مثبتی دارد .یافتههای این بخش با نتایج پژوهشهای بکااولین ( )5030صکمدی
و نجادی ( )5007و هسیم و عبداهلل ( )5009سازگار است .هم نکین نتکایج آزمکون فرضکیه
چ ارد نشان می دهکد اعتمکاد مشکتریان نسکبت بکه خکدمات بیمکهای الکترونیکک سکاتا بکر
رضایتمندی الکترونیکی آنان تأثیر معنادار مثبتی دارد .یافتههای ایکن بخکش نیکز بکا نتکایج
پژوهشهای فالویان و گونالیو ( )5003لکویس و سکورلی ( )5003و ریبینکک و همککاران
( )5004سازگار است .در ن ایت نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان میدهد اعتماد نسبت بکه
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خدمات بیمهای الکترونیک ساتا از طریی نقش میانجی رضایتمندی مشکتریان بکر وفکاداری
الکترونیکی آنان تأثیر معنادار مثبتی دارد .یافتههای این بخش نیز با نتایج تحقیکی فالویکان و
گونالیو ( )5003همسو است.
نتيجهگيری و پيشنهاد
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این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشکتریان بکه خکدمات
بیمهای الکترونیک ساتا انجاد پبیرفت .بهطور هلی نتایج بخش قبلی نشان داد هکه اعتمکاد و
ریسک درکشده مشتریان استفادههننده از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا بر رضایتمنکدی
الکترونیکی آنان تأثیر مثبکت معنکاداری داشکته اسکت و رضکایت الکترونیککی بکر وفکاداری
الکترونیکی آنان تأثیر مثبت معناداری دارد .هم نین نتایج فرضیههای دیگر نشان میدهد هه
رضایتمندی الکترونیکی مشتریان از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا در رابطه بکین اعتمکاد
و ریسک درکشده آنان از خدمات ارائهشده با وفاداری الکترونیکی اثر میانجیگکری مثبتکی
داشته است.
بنابراین مبتنی بر نتایج فرضیه اول به نظر میرسد هه سرعت ارائکه خکدمات آنالیکن بکه
مشتریان دسترسکی مطلکو

بکه و سکایت در همکه سکاعات شکبانهروز قابلیکت اعتمکاد

پاسخگویی و اطمینان به خدمات اینترنتی منجر به ایجاد رضایت در مشتریان میشکود و در
ادامه رضایت مشتری نقطه آغاز برقراری یک ارتباط طوالنیمدت مابین مشکتری و سکازمان
است هه به دنبال آن وفاداری مشتری حاصل خواهد شد .با توجه بکه نتکایج بکهدسکتآمکده
پیشن اد می گردد هه مدیران سکازمان تکأمین اجتمکاعی نیروهکای مسکلح بکا افکزایش سکطح
رضایتمندی مشتریان خود از خدمات بیمهای الکترونیک ساتا از طریی توجه به جنبههکای
رضایتمندی شامل سرعت باال در ارائه خدمات آنالین دسترسی مطلکو

بکه و سکایت

افزایش قابلیت اعتماد پاسخگویی و اطمینان مشتریان نسبت بکه خکدمات اینترنتکی و  ...در
ج ت افزایش سطح وفاداری الکترونیکی آنان اقداد نمایند.
هم نین بر اسا
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نتایج فرضیه دود به نظر میرسد هه عکواملی وجکود دارد هکه باعکث

دغدغه و نگرانی مشتریان شده و موقعیت های متناس

با ریسک و عکدد اطمینکان را بکرای



شدن سایت سازمان عدد جوابگویی در دنیای اینترنت عکدد توانکایی هکاربران در ردیکابی
تراهنش دانش و م ارتهای هم افراد عدد اعتماد و استناد به مطال

و اطالعکات موجکود

در فضای مجازی و  . ...با توجه به نتایج بهدستآمده پیشن اد میگردد هه مکدیران سکازمان
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با رفع مشکالت و موانع بیانشده هه منجر به افزایش سکطح
ناامنی و هاهش ریسکپکبیری مشکتریان در اسکتفاده از خکدمات بیمکهای الکترونیکک سکاتا
میشود در ج ت افزایش سطح رضایتمندی الکترونیکی مشتریان قدد بردارند.
بر اسا

نتایج فرضیه سود به نظر میرسد هه با هاهش عواملی از قبیل حمالت مخر

اینترنتی و هک شدن سکایت سکازمان عکدد جوابگکویی در دنیکای اینترنکت عکدد توانکایی
هاربران در ردیابی تراهنش دانش و م ارتهای هم افراد عدد اعتماد و استناد به مطالک

و

اطالعات موجود در فضای مجازی و  ...باعث هاهش دغدغکه و نگرانکی مشکتریان شکده و
سطح رضایتمندی آنها از خدمات الکترونیکی را باال میبرد و بکه دنبکال آن یکک ارتبکاط
طوالنیمدت مابین مشتری و سازمان به وجود مکیآیکد و در ن ایکت وفکاداری الکترونیککی
حاصل خواهد شد .با توجه به نتایج بهدستآمده پیشن اد میگردد هه مدیران سازمان تکأمین
اجتماعی نیروهای مسلح با رفع مشکالت و موانع بیانشده سطح ریسککپکبیری مشکتریان
در استفاده از خدمات بیمکهای الکترونیکک سکاتا را بکاال بکرده و در ج کت افکزایش سکطح
رضایتمندی و در ن ایت وفاداری الکترونیکی مشتریان اقداد نمایند.

مقاله پژوهشی :بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان به خدمات بیمهای الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی ن.د (ساتا)ت ران

آنها به وجود میآورد .برخی از این عوامل عبارتاند از :حمالت مخر

اینترنتکی و هکک

در عین حال با توجه به نتایج فرضیه چ ارد به نظر مکیرسکد هکه یکک ارتبکاط تعکاملی
الکترونیکی نمیتواند بدون اعتماد الکترونیکی ایجاد شود؛ بنابراین میتوان با ارائه خکدمات
با هیفیت باال احتراد به مشتریان ایجاد اطمینان برای آنهکا و  ...اعتمکاد مشکتری را جلک
نموده و به دنبال آن رضایتمندی الکترونیکی حاصل شود .با توجه به نتایج بکهدسکتآمکده
پیشن اد میگردد هه مدیران سازمان تأمین اجتمکاعی نیروهکای مسکلح بکا افکزایش سکرعت
ارتباطات الکترونیکی راهنمایی آسان برای رسیدن صفحه و

استفاده از ابکزار جسکتجوی

هارآمد و ایجاد امنیکت در خکدمات اینترنتکی هکه جکزء عوامکل ایجکاد اعتمکاد الکترونیککی
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می باشند بر این عوامل تمرهز هرده تا اعتماد مشتریان را حاصل نموده و در ادامه در ج ت
افزایش سطح رضایتمندی الکترونیکی مشتریان قدد بردارند.
در ن ایت با تکیه بر نتایج فرضیه پنجم به نظر میرسد هه با افکزایش سکرعت ارتباطکات
الکترونیکی راهنمایی آسان برای رسیدن صفحه و

استفاده از ابزار جسکتجوی هارآمکد و

ایجاد امنیت در خدمات اینترنتی هه جزء عوامل ایجاد اعتماد الکترونیکی میباشکند اعتمکاد
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی سال یازدهم شماره  44پاییز 3400

مشتری را جل

نموده و از آن طریی رضایتمندی مشتریان را فکراهم و بکه دنبکال آن یکک

ارتباط طوالنی مدت مابین مشتری و سازمان به وجود آمده و وفاداری الکترونیککی حاصکل
شود .با توجه به نتایج بهدستآمده پیشن اد میگردد هکه مکدیران سکازمان تکأمین اجتمکاعی
نیروهای مسلح با تمرهز بر اقدامات بیانشده نسبت به ایجاد اعتماد در مشتریان نسکبت بکه
خدمات بیمهای الکترونیک ساتا اقداد نموده تا از آن طریی سطح رضایتمندی و بکه دنبکال
آن وفاداری الکترونیکی مشتریان را افزایش دهند.
اگرچه در این پژوهش تالش شد با مرور پیشینههای پژوهش تعدادی از عوامل مؤثر بکر
وفاداری الکترونیکی مشتریان از خدمات الکترونیک شناسایی شکده و در ادامکه بکا رویککرد
مدل سازی معادالت سکاختاری بکه تبیکین اثکر علّکی هکر یکک از ایکن عوامکل بکر وفکاداری
الکترونیکی مشتریان پرداخته شود با این حال الزد است با رویککردی جکامع و مبتنکی بکر
پژوهشی هیفی به ارائه الگوی وفاداری الکترونیکی مشتریان از خدمات بیمکهای الکترونیکک
ساتا پرداخته شود .در این راستا به دلیل محدودیتهای موجکود در ایکن پکژوهش از جنبکه
قلمرو زمانی و موضوعی به سایر پژوهشگران پیشن اد میگردد در مطالعات آتکی خکود بکه
این مقوله ورود نمایند.
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