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 چکیده

 
انک مورد مطالعه: ب) انیمشترموبایل بانک بر کیفیت روابط  انهیگرالذتسودگرایانه و  ابعاد تأثیردر این تحقیق به 

فته است. ل میدانی صورت گرپرداخته شده است. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به شککوثر( 

فرمول کوکران  بر اساسنفر،  483 هانمونهشهر کرج تشکیل دادند. تعداد  جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک کوثر

برای  ی، از آمار توصیفهاداده لیوتحلهیتجزاطالعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.  یآورجمعتعیین گردید. برای 

ا و از آزمون تحلیل مسیر ب هادادهف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن توصی

بر  عتمادا دارد. تأثیر. اعتماد بر تعهد مشتریان نشان داد که هادادهایموس انجام پذیرفت. نتایج و تحلیل  افزارنرماستفاده از 

 تأثیران بانک کوثر بر اعتماد مشتری تیامن دارد. تأثیربر تعهد مشتریان بانک کوثر  تیامن دارد. رتأثیرضایت مشتریان بانک کوثر 

آسان بر  استفاده د.دار تأثیرآسان بر تعهد مشتریان بانک کوثر  استفاده دارد. تأثیربر رضایت مشتریان بانک کوثر  تیامن دارد.

هد مشتریان بانک بر تع یطراح دارد. تأثیرسان بر رضایت مشتریان بانک کوثر آ استفاده دارد. تأثیراعتماد مشتریان بانک کوثر 

دارد. اجتماعی  یرتأثبر رضایت مشتریان بانک کوثر  یطراح دارد. تأثیربر اعتماد مشتریان بانک کوثر  یطراح دارد. تأثیرکوثر 

بودن بر رضایت  یاجتماع دارد. تأثیریان بانک کوثر بودن بر اعتماد مشتر یاجتماع دارد. تأثیربودن بر تعهد مشتریان بانک کوثر 

تریان بانک بر اعتماد مش شدهدرک لذت دارد. تأثیربر تعهد مشتریان بانک کوثر  شدهدرک لذت دارد. تأثیرمشتریان بانک کوثر 

 دارد. تأثیربر رضایت مشتریان بانک کوثر  شدهدرکدارد. لذت  تأثیرکوثر 
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Abstract 
 

In this research, the impact of social marketing and pleasure on the quality of customer 

relations (Case study: Export Development Bank) has been studied. The method of this 

research is descriptive and has a field survey. The statistical population of this research 

consisted of clients of Tehran Export Development Bank. The sample size was 384, based on 

the Cochran formula. Yulia et al. (2018) questionnaire was used to collect information. The 

data were analyzed using descriptive statistics for describing the society. In inferential 

statistics, Kolmogrov statistical technique was used to determine the normality of the data and 

the path analysis was performed using the Imus software. Results and analysis of data showed 

that. Trust affects customer commitment. Trust affects customer satisfaction. Affects customer 

commitment. Trust affects. Customer satisfaction has an impact. Easy use has an impact on 

customer engagement. Easy use has an impact on trust. Usage It is easy to affect customer 

satisfaction. Design has an impact on customer commitment. Design builds on trust. Design 

has an impact on customer satisfaction. Social affects the commitment of customers. Social 

affects trust. Social affects customer satisfaction. Perceived perception affects customer 

commitment. Perceived perception affects trust. Perceived pleasure affects customer 

satisfaction. 
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