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 چکیده:

این تحقیق تالشی است برای شناسایی و تأثیر مزایای مدیریت ارتباط با مشتری بر ارزش ویژه مشتری 

جامعه آماری  باشد.رکت مدوی طب پویان(، پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی می)موردمطالعه: ش

نفر از مشتریان  483باشد. از این میان حجم نمونه برابر در مرحله کم، کلیه مشتریان شرکت مدوی طب پویان می

ای و پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه مزبور منابع کتابخانهها از آوری اطالعات و دادهتعیین گردید. برای جمع

باشد که در بین نمونه آماری توزیع گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از سؤال می 43برای بررسی فرضیات حاوی 

وهش برای پژنظران و پایایی با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در این نظر اساتید و صاحب

ظور منافزار لیزرل استفاده شده است. بهسازی معادالت ساختاری با کمک نرمآزمون فرضیات تحقیق از روش مدل

ا نشان هافزار لیزرل انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل دادهها از معادالت ساختاری با کمک نرموتحلیل دادهتجزیه

 یژه برند تأثیر دارد.داد که دانش مشتری، خلق ارزش بر ارزش و

 

 دانش مشتری، خلق ارزش، مدیریت ارتباط با مشتریواژگان کلیدی: 
  



 Abstract: 

This research is an attempt to identify and influence the benefits of customer relationship 

management on customer equity (Case study: Medavi Teb Pouyan Company). The present 

study is a descriptive and survey application. The statistical population in the low stage is all 

the customers of Medavi Teb Pouyan Company. Of these, the sample size was 384 customers. 

Library resources and questionnaires were used to collect information and data. The 

questionnaire contains 30 questions to test the hypotheses that were distributed among the 

statistical sample. The validity of the questionnaire was confirmed using the opinions of 

professors and experts and the reliability was confirmed according to Cronbach's alpha values. 

In this research, structural equation modeling method with the help of LISREL software has 

been used to test the research hypotheses. In order to analyze the data, structural equations were 

performed with the help of LISREL software. The results of data analysis showed that customer 

knowledge, value creation has an effect on brand equity. 
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