
 

 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تاکستان

 

مدیریتبازرگانینامهبرایدریافتدرجهکارشناسیارشدرشتهپایان

گرایش:کارآفرینی

 :عنوان

آفرینی و  تأثیر مشارکت بر وفاداری مشتری با نقش میانجی ارزش

 رضایت سیستم

 
 استاد راهنما:

 دکتر محمود صمدی

 

 استاد مشاور:

 دکتر رسول لطفی

 

 نگارش:

 محمد امجدیان

 7931پاییز 

 



 

 چکیده:

آفرینی و رضایت  این تحقیق تالشی است برای بررسی تأثیر مشارکت بر وفاداری مشتری با نقش میانجی ارزش

جامعه آماری، کلیه مشتریان بانک شهر در شهر تهران  باشد.سیستم، پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی می

ها از منابع  آوری اطالعات و داده نفر از مشتریان تعیین گردید. برای جمع 483باشد. از این میان حجم نمونه برابر  می

بین نمونه باشد که در  سؤال می 43ای و پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه مزبور برای بررسی فرضیات حاوی  کتابخانه

آماری توزیع گردید. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در 

 افزار ایموس استفاده شده است. سازی معادالت ساختاری با کمک نرم این پژوهش برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل

گرایانه تأثیر معناداری دارد. مشارکت  نشان داد که مشارکت مشتری بر ارزش لذت ها نتایج حاصل از تحلیل داده

گرایانه بر  مشتری بر ارزش اقتصادی تأثیر معناداری دارد. مشارکت مشتری بر ارزش منطقی تأثیر معناداری دارد. ارزش لذت

ر معناداری دارد. ارزش منطقی بر رضایت از رضایت از سیستم تأثیر معناداری دارد. ارزش اقتصادی بر رضایت از سیستم تأثی

سیستم تأثیر معناداری دارد. رضایت از سیستم بر رضایت از شرکت تأثیر معناداری دارد. رضایت از سیستم بر وفاداری 

گرایانه تأثیر معناداری دارد.  مشتری تأثیر معناداری دارد. مشارکت مشتری بر رضایت از سیستم با نقش میانجی ارزش لذت

مشارکت مشتری بر رضایت از سیستم با نقش میانجی ارزش اقتصادی تأثیر معناداری دارد. مشارکت مشتری بر رضایت از 

سیستم با نقش میانجی ارزش منطقی تأثیر معناداری دارد. ارزش منطقی بر رضایت از شرکت با نقش میانجی رضایت سیستم 

 مشتری با نقش میانجی رضایت از شرکت تأثیر معناداری دارد. تأثیر معناداری دارد. رضایت از سیستم بر وفاداری

 

 گرایانه، مشارکت مشتری رضایت از سیستم، رضایت از شرکت، ارزش اقتصادی، ارزش منطقی، ارزش لذتواژگانکلیدی:

 

 

 
 



ABSTRACT: 

This research is an attempt to investigate the effect of customer participation on 

customer results by creating value, the present research is descriptive and survey-oriented. 

The statistical population is all customers of four  shahr bank in Tehran. The sample size was 

determined by 384 customers. Library data and questionnaire were used to collect 

information and data. The questionnaire has 21 questions to examine the assumptions that 

were distributed among the statistical sample. Validity of the questionnaire was confirmed by 

the opinion of professors and experts on the reliability of Cronbach's alpha. In this research, 

structural equation modeling using Imus software has been used to test the hypotheses of the 

research. 

The results of data analysis showed that customer participation has a significant effect 

on the value of the pleasure. Customer participation has a significant effect on economic 

value. Customer participation has a significant effect on the logical value. Pleasant value has 

a significant effect on satisfaction of the system. Economic value has a significant effect on 

satisfaction of the system. Logical value has a significant effect on the satisfaction of the 

system. Satisfaction of the system has a significant effect on the satisfaction of the company. 

Satisfaction of the system has a significant effect on customer loyalty. Customer satisfaction 

has a significant effect on customer satisfaction. Customer participation has a significant 

effect on the satisfaction of the system with the mediating role of joyful value. The customer 

participation has a significant effect on the system's satisfaction with the mediating role of 

economic value. The customer participation has a significant effect on the satisfaction of the 

system with the mediating role of logical value. Pleasant value has a significant effect on 

satisfaction of the company with the mediating role of system satisfaction. Economic value 

has a significant effect on the satisfaction of the company with the mediating role of system 

satisfaction. Logical value has a significant effect on satisfaction of the company with the 

mediating role of system satisfaction. Satisfaction of the system has a significant effect on 

customer loyalty by mediating the role of satisfaction from the company. 
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