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 چکیده

مشتری  یترضا میانجی نقش با مشتریان مجدد بازگشت بر موبایل هایاپلیکیشن تأثیراین پژوهش با هدف بررسی 

استاندارد استفاده شده است. برای سنجش اعتبار محتوا،  ایگزینهپنج  نامهپرسش، از هاداده آوریجمعانجام شده است. جهت 

 آلفایبود و برای سنجش پایایی از ضریب  94/0باالی  آمدهدستبه یهانسبتاز نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی 

، حاکی آمدهدستبهبود مقادیر  7/0باالتر از  آمدهدستبهو ضرایب  استفاده گردید SPSS افزارنرمکرونباخ و اسپیلت با کمک 

از طریق تحلیل عاملی، تحلیل  هادادهسپس  از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. یریگاندازهاز آن هستند که ابزارهای 

 ارزش داد کهقرار گرفتند. نتایج نشان  لیوتحلهیتجزمورد  AMOSافزار نرمبا استفاده از  مراتبسلسلهمسیر و رگرسیون 

کارکردی، ارزش  ارزش بین رابطه تناسب، .دارد تأثیر مشتری رضایت بر کارکردی، ارزش سودگرایانه، ارزش اجتماعی

 تعدیل مشتری رضایت و اجتماعی ارزش بین رابطه تناسب .کندمی تعدیل مشتری رضایت و سودگرایانه و ارزش اجتماعی

 .کندمی

 کارکردی، ارزش سودگرایانه، ارزش اجتماعی، رضایت مشتری، تناسب، ارزش ارزش کلمات کلیدی:

 

ABSTRACT: 

The purpose of this study was to investigate the effect of mobile apps on customer return 

with the role of customer satisfaction mediator. A standard five-item questionnaire was used 

to collect data. For content validity, the content validity ratio was used and all ratios were above 

0.49. For reliability, Cronbach's and Spillet's alpha coefficients were used with SPSS software 

and the coefficients were higher than 0.7. Values The obtained results indicate that the 

measuring instruments have a good validity and reliability. Data were analyzed using factor 

analysis, path analysis and hierarchical regression using AMOS software. The results showed 

that functional value, utility value, social value affects customer satisfaction. Proportionality 

modifies the relationship between functional value, profitability value and social value and 

customer satisfaction. The relationship between social value and customer satisfaction is 

moderated. 

Keywords: functional value, utility value, social value, customer satisfaction, proportionality, 

social value 
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