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 بٍ تًجٍ با مطتری بر مبتىی برود ارزش مدیریت ابعاد با برود تجربٍ بیه ارتباط

اسالمی باوکداری در مطتری درگیری میاوجی متغیر وقص  

 (تُران استان کًثر اعتباری مًسسٍ ضعب: مًردی مطالعٍ)
 

 محمدی آزادٌ

 ، رٍدّي، ایزاىرٍدّي ٍاحد سالهی،ا آساد داًطگاُ باساریابی، گزایص اجزائی هدیزیت ارضد  كارضٌاسی داًطجَی

 

 چکیدٌ

ّدف اس اًجام ایي تحقیق، بزرسی ارتباط بیي تجزبِ بزًد با ابعاد هدیزیت ارسش بزًد هبتٌی بز هطتزی با تَجِ بِ ًقص هتغیز 

 -هیاًجی درگیزی هطتزی در باًکداری اسالهی ضعب هَسسِ اعتباری كَثز استاى تْزاى، اًجام ضدُ است. اس رٍش تَصیفی

ّوبستگی بزای اًجام ایي تحقیق استفادُ ضدُ است. جاهعِ آهاری تحقیق حاضز ضاهل كلیة هطتزیاى ضعب هَسسِ اعتباری 

ًفز تعییي ضدًد. بزای بزرسی  315كَثز استاى تْزاى بِ تعداد ًاهحدٍد بَدًد كِ بز اساس فزهَل كَكزاى، حجن ًوًَِ السم 

سَال است. پایایی پزسص ًاهِ ّا بِ ٍسیلِ ضزیب آلفای  33ادُ ضد كِ دارای هتغیز ّای تحقیق اس ابشار پزسطٌاهِ استف

كزًٍباخ تایید ضد، رٍایی هحتَایی پزسص ًاهِ ّا تَسط جوعی اس اساتید داًطگاُ ٍ رٍایی ساسُ آًْا تَسط تحلیل عاهلی 

آسهَى كَلوَگزٍف اسویزًَف بزای  تاییدی هَرد تایید قزار گزفت. اس رٍش ّای آهار استٌباطی اس ًَع پاراهتزیک، اس قبیل

اطویٌاى اس ًزهال بَدى دادُ ّا ٍ هدل هعادالت ساختاری ٍ تحلیل هسیز بِ كوک ًزم افشار لیشرل جْت آسهَى فزضیِ ّا 

استفادُ ضد. هْوتزیي یافتِ ّای تحقیق ًطاى داد كِ، بیي تجزبِ بزًد با ابعاد هدیزیت ارسش بزًد هبتٌی بز هطتزی با تَجِ بِ 

ص هتغیز هیاًجی درگیزی هطتزی در باًکداری اسالهی ضعب هَسسِ اعتباری كَثز استاى تْزاى ارتباط هعٌاداری ٍجَد دارد ًق

 ٍ ًَع ارتباطی كِ بیي تجزبِ با ابعاد هدیزیت ارسش بزًد هبتٌی بز هطتزی ٍجَد دارد رابطِ هثبت ٍ هستقین هی باضد.
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