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 چکیده

موفق  تقر اواهنقد بقود کقا بدواننقد مشقدریان بیشقدر و دا خقی بقرای اقود فقراها کننقد  سق   ادرا  و               در دنیای کنونی شرکت هایی 

مهخدققری  وهققای اصداققادی،  ی اققدمام و دریافققت م اققول از بنگققاه  ی ارا ققا تجربیققام مشققدری و میققاان ردققایدخندی او از ن ققوه  

ی  مققی شققود  ایجققاد مد ققت اندیشققی نسقق ت بققا ارا ققا و زمینققا سققاز رشققد و  یشققرفت آنهققا در میققان رص ققاشققرکت هققا عامققم موفتیققت  

 دیق اربقر تکقرار    یتجربقا مشقدر   م اول در مشدری، باعث ترغیب وی بقا تکقرار اریقد او مقی شقود  در ایق  ت تیق  تقاییر مقدیریت         

 قهوهت را    یق ا یجامعقا آمقار   انقدازه گیقری  رسشقناما مقی باشقد        یخایشقی و ابقاار    _روش انجقا   قهوهت توفقی ی       بررسی شد

مققی باشققند  جهققت آزمققون فردققیام از مققدل معققاد م سققااداری  تهققران در شققهر   ققدر اققوب یرسققدوران هققا انین ققر از مشققدر 260

 ریققدا دهققد ب ققت و ی ققا ای ،ب ققت انسققانی ،ب ققت مکققانیکی بققر تکققرار  نشققان مققی ت تیقق لیققارل اسققد اده شققده اسققت  ندققای  

 مشدریان تاییر معناداری دارد 

  .خرید تکرار؛ بخش مکانیکی ؛ای ؛ بخش وظیفهبخش انسانی؛ تجربه مشتریمدیریت  ها: کلیدواژه
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 . مقدمه 1

 دیارت اطام و اطالعام، تشد یبر ادمام، توسعا ف  آور یکسب و کار از جخلا گذر با اصدااد م دن یایموجود در دن یروندها
با فورم  یابیبازار یها  دایآم ریبا سا سایبر راب ا در متا یوفادار تیو جذاب تیباعث شده تا اهخ    و یشدن رصابت جهان

 یهگیو افتیدر یرا برا انیروندها هخامان اندظارام مشدر  یاز ا یحال برا  ی  در عابدی تیشرکت ها افاا یبرا یریچشخگ
 تیبر راب ا افاا یدر م اد م م دن یریدر  شده، س   اعدخاد با تر و انع اف  ذ سکیکاهت ر میاز ص  یمن ار ب رد یها

 کند یم بیجاد راب ا در معامالم ترغیرا با ا و ها فروشندگان دارانیدر اغلب موارد ها ار طیشرا  یداده است  ا
 ارا ا و جذب هاینا از بار کخدر شت تا  ن  وفادار مشدری یک با ادمام ارا ا هاینا کا داده ها نشان  هوهت ( 1،2011)سلیا
 (  2،2003)ادوباشی است جدید مشدری یک با ادمام

امروزه با توجا با تغییرام سریع در س ک و شیوه زندگی افراد، اسد اده از ادمام رسدورانها و غذاهای آماده در بازار رسدوران 
را برای رسدوران داری ایجاد کند، از طرفی با ایجاد رسدورانهای  داری ایران رو با افاایت است کا ای  اود می تواند بازار اوبی

زنجیره ای جدید از جخلا سو ر اسدار، آواچی،  در اوب و هایدا و    و تالش آنها برای افاایت تعداد شعب اود در سال های اایر 
د اب مشدریان افاایت می یابد و در با افاایت رصابت در فنعت رسدوران داری ایران منجر شده است  با افاایت رصابت ح  ان

ندیجا یک مشدری با راحدی می تواند از بی  گاینا های م دلف ح  اند اب داشدا باشد  از سوی دیگر رسدورانها در تالش 
ای  رسدورانهایی کا ندوانند ردایت مشدریان را جلب نخایند با ل جذب مشدریان جدید هسدند، بنابرهای بازرایای اود با دن ا

ای  مسالا ردایدخندی مشدریان با عنوان یک عامم حیاتی ن با ن ع رص ا اواهند بود  بنابرچار شاهد از دست رفد  سها بازارشانا
نکدا  ی برده   یا از شرکدها با یاریبس داری م رح می شود برای موفتیت و ح ظ مشدریان و افاایت سود در فنعت رسدوران

در حال حادر در   را با ارمغان آورد یرومندیرصابدی ن تیبرتر نس ت با رص ا می تواند ما تی یاند کا ارا ا مسدخر ادماتی با ک
باشند، وفادار نخودن می تواند  داشدا سازمان ها، ریسا دامیبا تول یبرجسدا ا یتوانند ت اوم ها کا کا  و ادمام، نخی یدوره ا

مدتها با  یاست و برا شدریب وفادار انیمشدر دیدهد، چرا کا حجا و دفعام ار تیسازماندان را افاا یحد سودآور  یتر  یی ا
 یتجربا مشدر تیریشود: مد می کا گ دا ستین بیها معرفی می کنند   س عج گرانیسازماندان می چس ند و شخا را با د

 یتجربا مشدر تیریمد برنامای اجرا(  1387)جان رسا،  با طرفداران  رو ا صرص شخا بدل شوند اندانیکخک می کند تا مشدر
با متدار تجربة  ابییدسد ،یمشدر و عخلکرد مدخرکا است  بر اساس شناات یاسدراته یاست کا رو لییاالصانا و ت ل یندیفرا
-سازمان با وجود می یبرا امکان  یو ح ظ اوج، ا یمشدر تیردا تیمار  م لوب، افاا فیتعر کی یریبکارگ  یاز طر  یمع
تعامالتشان با  تی یبا ک انیمشدر ان،یم  یدر ا  دیرا جذب کرده و ح ظ نخا انیشده و بدواند مشدر م وری کا کامال مشدر دیآ

بنابرای   است  دگاهید  یو سازمان مسئول شکم دادن با ا دهند می م او م و ادمام بها تی یسازمان با هخان اندازة ک
سؤال اساسی کا در ای  ت تی  م رح می شود ای  است کا: مدیریت تجربا مشدری چا تأییری بر تکرار ارید مشدری در 

 رسدوران های زنجیره ای  دراوب تهران دارد؟
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 . مبانی نظری2

 مدیریت تجربه مشتری

ارزش و با دست  جادیا یره ران بازار برا لایبا وس نایبه یاسدراته کیبا طور گسدرده با عنوان  یامروزه م هو  تجربا مشدر
  یاز تعامالم ب یدر واصع مجخوعا ا یتجربا مشدر ( 2004، 3شود )کاربون یدر  شده و از آن اسد اده م یرصابد تیآوردن ما

اندظارام   یب سایبا متا امیتجرب  یا یابی  ارزابدی یم تیافاا امیتجرب  یباشد کا در  اداما ا یم اول و شرکت م ،یمشدر
 وشت  را یو حس یشنااد ،یایرب ش ،یکیایف ،یارت اط یجن ا ها فیتعر  یدارد  ا یشده شرکت بسدگ ایو ادمام ارا یمشدر

 ( 2007، 4)جندم و هخکاران دهد یم
 ،5تی)اشخ شرکت است کی اب ایم اول  کیبا  یاداره کردن کم تجربا مشدر یکیاسدراته ندیفرا ،یتجربا مشدر مدیریّت
بری و هخکاران مدیریت تجربا  دهد  یعخلکرد شرکت را نشان م ییتوانا یبا نوع یمدیریّت تجربا مشدر  یبنابرا(  2003

تجربا مشدری کا با مشدریان اجازه می دهد ادراکام اود را بر م نای عخلکرد  -1مشدری را با سا صسخت تتسیا بندی کردند  
عوامم فیایکی و صابم لخس کا مرت ط با ادمام است کا آن  -2و ی ا ای گویند   فنی ادمام ارا ا شده شکم دهند را ب ت

رفدار و  اهر ارا ا دهندگان ادمام نشان دهنده ب ت انسانی مدیریت تجربا مشدری است  -3را ب ت مکانیکی گویند  و 
 ( 43: 2007، 6)بری و هخکاران

 تکرار خرید

ارید چند باره کا ها و ادمام از یک فروشگاه در بلندمدم کا عخده تری  دلیم آن تکرار ارید ع ارم است از فرآیند مراجعا و 

(  با طور ساده تر صاد تکرار ارید، تخایم مشدری با ارید بیشدر 2003، 7)هلیر و هخکاران   تجربیام مد ت  س از ارید است

ا مشدریان باعث افاایت اعد ار شرکت و جلب های مها ارت اط ب (  با طور کلی، مایت2010، 8می باشد )گوناریس و هخکاران

  )(  تکرار ارید با عنوان یک من ع افلی درآمد برای شرکت هاست2006، 9)با بانیس و هخکاران   شود توجا بیشدر مشدری می

 سب زده اندم تتان و بازاریابان مشدریانی را کا ارید را تکرار می کنند با عنوان مشدریان وفادار برچ( 2015، 10حس وهخکاران

  (2015، 12)مارتی  وهخکاران؛ با رسخیت شنااد  رفدار ارید گذشدا اغلب با اداما رفدار منجر می شود (11،2013)لی وهخکاران

  (2009، 13هخکاران )می و تکرار ارید مخک  است توسط عوامم دیگر، مانند س   ردایت و راحدی مشدریان تتویت شده باشد

تکرار ارید برای بتای بسیاری از مار   ( 14،2012)اوانسچیداکی وهخکاران  ی رفدار ارید است کننده بینی  یتبرناما وفاداری 

وفاداری با عنوان تکرار رفدار ارید کا از نگرش م لوب و نیا با   (15،2014)چو وهخکاران ها و شرکت ها بسیار مها است

شود با ع ارم دیگر وفاداری ع ارم است از  شود تعریف می عنوان ی ام در رفدار ارید کا از یک تاخیا روانشناسانا ناشی می

                                                           
3 -carbon,2004 
4 -Gentle,2007 
5 -schmitt,2003 
6 -Berry etal,2007:43 
7 - Hellier etal 2003 
8 - Gounaris, etal 2010 
9 - Balabanis etal 2006 
10 - Hsu,  etal 2015 
11- Liu etal 2013 
12 - Martin  etal ,2015 
13 - Meyer etal ,2009 
14 - Evanschitzky et al,2012 
15 - Chiu etal ,2014 
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با عنوان تعهد عخی  با ارید (  اولیور، وفاداری مشدری را 2010، 16تعهد نگرشی و رفداری با نا  تجاری )ژانگ و هخکاران

و  هسدند سودآور رشد برای م رکا نیروی مشدریان(  17،2007وهخکارانکند )جامال  دوباره م اول / ادمت در آینده تعریف می

 ارید تکرار تعهد با مربوط مد ت و رفدار گرایت وفاداری، مشدری یک برای شود  منجر سودآوری با تواند می مشدری وفاداری

در حتیتت اهخیت وفاداری مشدری بدان جهت است کا باعث افاایت تعداد   (18،2009 )کواست آینده در یک برند با نس ت

مشدریان دا خی شرکت ها و سازمان ها می شود و از طری  تکرار اریدها و ت لیغام دهان با دهان درباره سازمان، با افاایت 

گردد  بنابرای ، برای مدیران بازاریابی و فروش، در  م اهیا و الگوهای فروش، سها بازار و در نهایت با سودآوری منجر می 

  (2007، 19وفاداری بسیار مها و ارزشخند می باشد )جونا و تیلور

 
 تحقیق پیشینه. 3

 ر م یط فیایکی بر ادرا  مشدریان از کی یت ادمام در فنعت هدلدارییایی با عنوان ت هوهشدر  ،(1388)ی ادیو ف یکروب
 ریاز تأی شدریاز کی یّت ادمام با مراتب ب انیبر ادرا  مشدر یکیایف طیم  رینشان داد کا تأی  یت ت  یا  ی  ندااست  رداادا

 ،ی یم  طیون، شرایو دکوراس یعوامم مرت ط با طراح ،یکیایف طیدهنده م  میابعاد تشک  یاز ب  یناملخوس بود  هخچن طیم 
  اند را بر ادرا  مشدری از کی یّت ادمام داشدا ریتای  یبا تر بترتی با ها، عال ا و نشانا ت،یو در نها

بررسی ایرام مدیریت تجربا مشدری بر کی یت ادمام در بانک بیخا های ی با عنوان در  هوهش ،(1392 ) انیو عخو یصفارو 
و ابعاد آن با کی یّت ادمام  یمدیریّت تجربا مشدر  یدار، ب نی هوهت حاکی از وجود ارت اط معندای  ای   رداادا و شهر سنندج
 شهرسنندج می باشد  های خایدر بانک ب

با وفاداری مشدریان  (CEM) با عنوان بررسی ارت اط میان مدیریّت تجربا مشدری هوهشی ، در (1393)دراشانی و م خودی 
ندای  ای  م العا نشان داد کا هخ سدگی مد ت بی  ب ت های سا گانا )و ی ا ای، مکانیکی   رداادا است  در فنعت هدلداری

و انسانی( مدیریّت تجربا مشدری و وفاداری مشدریان هدم های چهار سداره وجود داشت  هخچنی  در رت ا بندی مدغیرهای 
 تأییر را بر وفاداری مشدریان داشدا است  مدیریّت تجربا مشدری از نظر مسافران، مش ص شد کا ب ت و ی ا ای بیشدری 

در فنعت رسدوران  انیمشدر یدخندیعوامم مؤیر بر ردا ریتأی یابیارزبا عنوان  یدر  هوهش، 1393هخکاران در سال و  یتیحت
بر  ختیرسدوران و ادرا  عاد نا بودن ص طیمد ت کی یّت غذا، کی یّت ادمام، م  ریتأی انگریب ندای  ت تی  ی  رداادا است دار
  یکی یّت غذا با عنوان مهخدر ، یواصع نشد  هخچن ولمورد ص  یمشدر تیرسدوران بر ردا تیّموصع ری  اما تأیی بودمشدر تیردا

  مش ص گردیددر مجخوعا بووف  انیمشدر تیعامم مؤیر بر ردا

ت تیتقی را با عنقوان تخایم مشدریان با  رداات و ترغیب بر اساس ویهگی های م رح رسدوران انجقا  داد   ، (2010)20 روتکووا 
 و ایق  و سقا یمتا نقد یبقا اسقد اده از فرا   ،رسدوران هنگا  اند اب مشدری در یریگ ایعوامم مها روند تاخ یم العا با بررس  یا

: کی یّقت مقواد   شقامم  عخقده رسقدوران   یهگیاز سا و کی هری برا انیمارف کنندگان با  رداات ها میتخا یبررس هخچنی  با

                                                           
16 - zhang etal ,2010 
17 -jamal etal ،2007 
18 - Kuo,2009 
19 - Jones,Taylor2007 
20 - Perutkova,2010 
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 مجلقم  یدر رسدوران هقا  طیتر از ادمام و م  مهایی کا کی یّت مواد غذاداد نشان   یندامی  ردازد   طیادمام، و م  ،ییغذا
 اسقت  مهخدقر  و م قیط   در رسدوران های با سرعت با ی ارا ا ی ادمام از کی یّت غذا کا سرعت ارا ا ادمام ی، در حالاست
 در)با ادرا  کی یّت، اقدمام و م قیط مناسقب(     با کی یّت با  ییمواد غذا یبرا شدریب ول حادر با  رداات  مشدریان  ،یبنابرا

   هسدندادمام  یارا ا  یبا سرعت با  یرسدوران ها نس ت بامجلم  یها رسدوران
( بقا  گوتالنقد ی: م العقا مقورد  ) در مورد کی یّت اقدمام  تیادراکام و ردااندظارام، با عنوان  در  هوهشی( ،2010) 21کارلسون

بررسی نتت کی یّت ادمام در ایجاد ردایت مشدری و فافلا بی  اندظارام و ادراکام مشدریان با توجا با نت ا نظقر مشقدریان   
تتویت بعقد فیایکقی و انسقانی در    در ندیجا ای  ت تی  مش ص شد با منظور با بردن س   ردایت مشدریان، نیاز با   رداادند

 گوتالند می باشد 
کی یّقت اقدمام بقا اسقد اده از مقدل       نسق ت بقا   یمشدر تیردا ی میاانریاندازه گرا با عنوان در  هوهشی  (،2011 )22انگلووا 

انجا  دادند  هدف از ای  ت تی  بررسی چگونگی در  و ردایت مشقدریان ، نسق ت    ،(ACSI )مدل یمشدر تیردا ییکایآمر

کی یّقت اقدمام در  شقده    نشقان داد   انجا  شقده  یها میو ت ل ایاز تجاندای  حافم بوده با ادمام فنعت موبایم متدونیا 
ادمام ا راتورهای تل   هخراه، می مدیریّت ب ت و ستیب ت ن تیردا% در میان  اسخ دهندگان 95با میاان  انیتوسط مشدر

 تواند در به ود ردایت مشدری فنعت موبایم متدونیا کخک کند 
بقا هقدف    (امقدها یو   سواب ): یدر ب ر میدر فنعت م ابرام موبا یمشدر تیردارا با عنوان در  هوهشی  (،2012) 23الخوسوی

 م العقا   یق ا  یندا بررسی راهکارهای ردایت، ح ظ و وفاداری مشدریان نس ت با ا راتورهای صدیخی م ابراتی ب ری  انجا  داد
 اریبسق مشدریان ا راتورهای م ابراتی ب قری    تیردا  ییدر تع ی )مکانیکی و و ی ا ای(ارت اط ی ومالعوامم  دهد کا یم نشان

  مها است
 باای  ت تی   رداادا کا صاد ارید مجدد مارف کنندگان نس ت با رسدوران میانخار  ( با بررسی عوامم مویر بر2014)  24اوی

ندقای   کقا   تخرکقا دارد میانخار  بررسی ت اوم های میان عوامم مویر بر صاد ارید مجدد مشدریان در یانگون با سخت رسدوران
 بپردازد م العا عوامم از نظر کی یت مواد غذایی، کی یت ادمام و ردایت مشدری را  با بازاریاب باید ت تی  نشان میدهد

 ، ردققایت و وفققاداری در  ققار  مققالای مشققدریانتجربققا لققذم:  در  هوهشققی بققا بررسققی   (2016هخکققاران ) و25فیضققان 
 بقر روی صابقم تقوجهی   تقاییر  کارکنقان و تعامقم بقا مشقدریان     کا م قیط فیایکقی، تعامقم بقا     می دهدنشان   رداادا کا ندای 

ت قت تقاییر ردقایت مشقدری و وفقاداری مشقدری       را  عقالوه بقر ایق ، مشقدری لقذم      و لذم و ردایت مشدری داشقدا اسقت  

 .داندمی 

ب ت و ی ا ای   1فردیا های افلی ای  ت تی  با شرح زیر شکم گرفدند:  باتوجا با م الب اشاره شده در ب ت های  یشی ،
ب ت انسانی   3تاییر معنی داری دارد  تکرار ارید مشدریان  برب ت مکانیکی   2 تاییر معنی داری دارد تکرار ارید مشدریان  بر
 تاییر معنی داری دارد تکرار ارید مشدریان  بر

 

                                                           
21 - Carlsson,2010 
22 - Angelova,2011 
23 - Almossawi,2012 
24

 - Awi,2014 
25

 -  Faizan, et al,2016 
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 ترسیا شد  1چارچوب م هومی  هوهت در صالب شکم  با در نظر گرفد  فردیا های اشاره شده،

 

 

                                               H1 

                                                                                    H2 

                                                                                 H3  

 

  یشینا ت تی ( )من ع نگارندگان براساس م انی نظری و  مدل م هومی ت تی 1شکم

 
 . روش شناسی تحقیق4

داده ت تیتام کاربردی است و از حیث گقرد آوری  ای  ت تی  از نظر ماهیت از نوع ت تیتام کخی و با توجا با نوع هدف از نوع 

مشدریان حضوری رسدوران های زنجیقره ای  قدر اقوب  در شقهر      یخایشی است  جامعا آماری ای  ت تی   -ها از نوع توفی ی

 بقا  بنابرای   گردیده است اسد اده نام دود ی جامعا برای نخونا حجا ی م اس ا برای لذامی باشد کا با توجا با وسعت تهران 

 م ت  ساادا   اباار گردآوری داده ها در ای  ت تی   رست ناما باشد می ن ر260تعداد  اند ابی نخونا آمده بدست متدار با توجا

 (گویقا  7ب ت مکانیکی )( گویا9  )(ب ت انسانی گویا 6 ی ا ای)ب ت و بود کا  رست ناما مرت ط با سنجت شااص های 

بود  بقرای تعیقی     5تا ایلی زیاد =1متیاس سنجت  رست ناما از طیف لیکرم  ن  س  ی از ایلی کا = (گویا 8تکرار ارید )

روایی  رست ناما در مرحلا  یت آزمون از روایی فوری و در مرحلقا دو  ت لیقم داده هقا از روش هخگقرا )براسقاس شقااص       

س متایسقا ریشقا دو  شقااص میقانگی  واریقانس      میانگی  واریانس اسد راج شده صضاوم می شود( و روایی تش یای )بر اسا

اسد راج شده با هخ سدگی بی  سازه های ت تی  متایسا می شود( اسد اده شد با منظور تعیی   ایایی اباار ت تی  نیقا از روش  

نقر  افقاار     ایایی )آل ای کرون اخ( بهره جسدا ایا  روش آماری غالب مدل سازی معاد م سااداری بود کا برای داده  ردازی از

 لیارل اسد اده شده است 

 یافته های پژوهش .5

 6/43سقال ،  40تا  30درفد  بی  6/40سال ،  30درفدکخدر از 16/0ندای  آماری جخعیت شناادی  اسخ دهندگان در زمینا س  

درفقد کقاردانی ،   3/12درفقد د قیلا ،   34درفقد زیقر د قیلا ،    7/5سال  س  داشدا اند  در زمینقا ت اقیالم   40درفد بیت از

ای بخش وظیفه  

 بخش انسانی

 بخش مکانیکی

 مدیریت تجربه مشتری تکرار خرید
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 57/0، زن ها 43/0رفد دارای مدر  بودند  هخچنی  ،در زمینا جنسیت د8/3درفد کارشناسی ارشد و 4/9درفد لیسانس ،9/34

 درفد مردها بوده اند 

مدل سازی آماری ارا ا می شود  از اینرو، در مرحلا اول مدل اندازه گیری کا روابط مدغیرهای مشاهده شقده   در ای  ب ت ،ندای 

ت لیم تاییدی آزمون شد  ای  آزمون در شرای ی فورم گرفت کا را با سازه های مربوط تعیی  می کند و با اسد اده از تجایا و 

تخا  سازه ها اجازه داشدند آزادانا با یکدیگر هخ سدگی برصرار کنند   یت آزمون کم مدل انقدازه گیقری هقر سقازه مقدل ب قور       

مدل اندازه گیقری کلقی بقا    جداگانا ت لیم شد  برازش شااص های سازه و  ایایی و روایی سازه نیا آزمون شدند  ص م از آزمون 

وسیلا ت لیم عاملی تاییدی، تک بعدی هر یک سازه ها ارزیابی شد  ای  رویا تضخی  می کند هقر مجخوعقا از شقااص هقای     

 جایگای ، با طورکلی فتط یک بر ساات یا ویهگی مها دارد 

 روایی و  ایایی ت تی  1جدول 

 AVE AVE آل ای کرون اخ tمتدار بار عاملی گویا سازه
 Q1 0.65 ----- 0/827 57.83 7.60 و ی ا ایب ت 

Q2 0.59 9.93 
Q3 0.50 8.87 
Q4 0.58 8.86 
Q5 0.58 9.31 
Q6 0.57 8.97 

 Q7 0.45 ---- 0/835 63.77 7.98 ب ت انسانی
Q8 0.45 6.22 
Q9 0.68 7.43 

Q10 0.61 7.07 
Q11 0.86 8.02 
Q12 0.79 7.90 
Q13 0.72 7.67 
Q14 0.57 6.27 
Q15 0.61 6.98 

 Q16 0.67 ----- 0/884 ب ت مکانیکی
 
 

70.28 
 
 
 

8.38 
Q17 0.65 10.52 
Q18 0.77 11.68 
Q19 0.66 10.33 
Q20 0.72 10.66 
Q21 0.82 10.85 
Q22 0.63 10.33 

 Q23 0.66 ----- 0/915 64.87 8.05 تکرار ارید
Q24 0.61 9.50 
Q25 0.64 10.15 
Q26 0.61 9.38 
Q27 0.62 9.68 
Q28 0.69 9.93 

Q29 0.73 10.69 
Q30 0.63 9.77 
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با توجا کسب اطخینان از تک بعدی بودن، مقی تقوان ندقای  را از ل قای  ایقایی سقازه هقا معد قر دانسقت  در مرحلقا دو  نیقا            

ّ بقرای هقر یقک از بارهقای     tروابط بی  سازه های ت تی  واکاوی شد  بقر اسقاس ندقای  کسقب شقده، متقادیر م اسق ا شقده         

اسقت  بنقایران، مقی تقوان هخسقویی  رسقت نامقا را         96/1اقود بقا ی    عاملی هر نشانگر باصیخانده با سازه یقا مدغیقر  نهقان   

بققرای انققدازه گیققری م ققاهیا در ایقق  مرحلققا معد ققر دانسققت   ققس از بررسققی مققدل انققدازه گیققری، بایققد روایققی تش یاققی   

مدغیرهای مقدل بررسقی شقود  از یقک مقاتریس ص قری اسقد اده شقد کقا در ص قر آن مجقذور میقانگی  واریقانس اسقد راج               

(  بقا تری  بقودن متقدار    2 رار داده شقده و هخ سقدگی بقی  تخقا  مدغیرهقای مکنقون در زیقر ص قر آورده شقد )جدول         شقده صق  

مجذور میانگی  واریانس اسقد راج شقده از تخقا  هخ سقدگی هقای موجقود در ردیقف اقود نشقانا مناسقب روایقی تش یاقی             

 است 

 دریب هخ سدگی  یرسون )روایی من ک(-2جدول 

 تکرار ارید ب ت مکانیکی ب ت انسانی ت  و ی ا ایب  مدغیرهای مکنون

    1 ب ت  و ی ا ای

   1 **707. ب ت انسانی

  1 **755. **680. ب ت مکانیکی

 1 **675. **619. 623. تکرار ارید
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ای  ت تی  برای ارزیابی ت لیم عاملی تاییدی  رد دمناس ی برای مدل وجود دارنشان می دهد برازش  شااص های برازش مدل
شااص . است  0.8کا با تر از  (AGFI(، شااص تعدیم برازندگی )GFIشااص برازندگی ) و (X2شااص های کای دو) از

اص برازندگی ت  یتی (،شاIFI(،شااص برازندگی فااینده )NNFIشااص نر  نشده برازندگی ) (،NFIنر  شده برازندگی )
(CFI)  ومی باشد   0.9 کا با تر از ( شااص بسیار مها ریشا دو  برآورد واریانس ا ای تتریبRMSEA )  کا کخدر از

 می باشد کا تخامی شااص بکار گرفدا در دامنا مورد ص ول می باشند  0.1
 

 شااص برازش مدل ت تی   3جدول

IFI CFI NNFI NFI AGFI GFI RMSEA P-
Value 

DF chi-square Model 
fit 

indices 
 

0.96 0.96 0.95 0.93  0.82 0.80  0.76 0.000 416 1019.2 Score 
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 بخش وظیفه ای بر تکرار خرید تاثیر معنی داری دارد. فرضیه اول:

بقر تکقرار اریقد    ب قت و ی قا ای   گیقریا   باشقد ندیجقا مقی   1/96متقدار   ازبارگدقر  و 5.29برابقر  T متدار صدر م ل  آمقاره 

  می شود تایید فرض ت تی   س  می باشد   0.33برابر متدار تاییر  و تاییر معنی داری دارد

 بخش انسانی بر تکرار خرید تاثیر معنی داری دارد. فرضیه دوم :

اریقد  ب قت انسقانی بقر تکقرار      گیقریا  مقی باشقد ندیجقا مقی    1.96متقدار   از بارگدر و 4.26برابر T متدار صدر م ل  آماره

  شود  می  تاییدفرض ت تی   س  می باشد   .270برابر متدار تاییر  و تاییر معنی داری دارد

 

 بخش  مکانیکی بر تکرار خرید تاثیر معنی داری دارد. فرضیه سوم :

ب قت مکقانیکی بقر تکقرار      گیقریا  ندیجقا مقی  مقی باشقد   1/96 متقدار   ازبارگدقر  و 6.29برابقر  T متدار صقدر م لق  آمقاره   

  می شود تایید فرض ت تی   س  می باشد   0.43برابر متدار تاییر  و ارید تاییر معنی داری دارد

 بحث و نتیجه گیری  .6

مدیریت تجربا مشدری بر تکرار ارید در رسدوران های زنجیره ای  دراوب تهران  رداادا است  بررسی تاییر   هوهت حادر با
مدغیرهای مدیریت تجربا مشدری از جخلا )ب ت و ی ا ای، ب ت مکانیکی و ب ت انسانی( دارای تأییر ندای  نشان داد کا 

 یت تجربا مشدری بر تکرار ارید مشدری  یشنهاد می شود کا :با توجا با تأییر مدیرمعناداری بر رفدار تکرار ارید می باشد  
در بی  ب ت های مورد بررسی در ای   هوهت، ب ت مکانیکی دارای بیشدری  تاییر بر رفدار تکرار ارید مشدریان دارا بوده *

 ت مکانیکی داشدا است  بنابرای  مدیران ارشد رسدوران باید بیشدری  توجا را نس ت با سایر ب ت های مدل  هوهت بر ب
 باشند  

ه است  را دارا بود تاییردر بی  شااص های ب ت مکانیکی، شااص مناسب بودن نخای داالی و بیرونی رسدوران بیشدری  *
سازی مسدخر نخای درونی رسدوران، می توان تخایم مشدریان با مراجعا مجدد با رسدوران را بیت از  یت بنابرای  با به ود و زی ا

 اد  افاایت د
گذاری بر شااص مکانیکی در رت ا دو  صرار ط رسدوران از نظر تاییرشااص عد  وجود بوهای بد داالی و اارجی در م ی*

داشدا است  بنابرای  مشاهده می شود، کا مجددا یکی دیگر از شااص های م ی ی کا مناسب بودن فضای درونی رسدوران 
 می باشد، از نظر مشدریان حا ا اهخیت می باشد  

ر رت ا سو  می باشد  بنابرای  وجود های بهداشدی تخیا و مناسب در رسدوران برای ای  شااص د شااص وجود سرویس*
م ی ی زی ا و تخیا و عاری از هرگونا بوی نامناسب و وجود سرویس های بهداشدی تخیا از دید مشدریان مها تری  شااص 
ه هایی هسدند کا برای اسد اده مجدد از ادمام رسدوران تاییر با ساایی دارد و باید از سوی مدیران رسدوران مورد توجا صرار داد

 شود  
صرار دارد  بنابرای   بیشدری  تاییربرای مدغیر ب ت و ی ا ای، شااص مناسب بودن صیخت ادمام ارا ا شده رسدوران در *

مدیران رسدوران باید صیخت های ارا ا شده را کامال با فورم رصابدی تنظیا کرده و با فورم مسدخر سایر رسدوران های رصیب 
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حدی اصدا  با کاهت صیخت ها با فورم مت عی و مدناسب با اعیاد های م دلف کرده تا اصدا  را  ایت کرده و در فورم نیاز 
 با وفادار سازی مشدریان کنند  

شااص دو ، کی یت مناسب ادمام ارا ا شده با مشدریان می باشد  بنابرای  عالوه بر صیخت ادمام ارا ا شده، از نظر *
اهخیت می باشد  کی یت م او م را با نوعی می توان مکخم صیخت ادمام  مشدریان کی یت م او م دریافدی نیا حا ا

دانست  چرا کا در فورم مناسب بودن صیخت م او م، کی یت م او م مناسب ن اشد، اود با اود باعث ریاش مشدری 
 توجهی صرار گیرد ز سوی مدیران مورد کا شده و عد  رفدار تکرار ارید مجدد را در  ی اواهد داشت  بنابرای  ن اید ا

شااص ارا ا ادمام م اب  با وعده و ت لیغام آنها می باشد  در فورتی کا آنچا در ت لیغام با مشدریان ارا ا می شود و *
کی یت ادمام ارا ا شده م ابتت نداشدا باشد، اود نوعی سو ت لیغ شده و باعث عد  اعدخاد مشدریان با رسدوران می شود  

م الب و وعده و وعیدهایی کا می دهند را م اب  با بسدرهای موجود طراحی کرده و با مشدریان ارا ا  بنابرای  باید مدیران
 دهند 
داشدا است  صوی تری  شااص در ای  مدغیر شامم دانت و مهارم کافی را  کخدری  تاییردر نهایت مدغیر ب ت انسانی *

یران رسدوران باید با فورم مسدخر با برگااری دوره های آموزشی  رسنم برای  اسخ با نیازهای مشدری بوده است  بنابرای  مد
 م دلف کارکنان را مجها با علو  روز در ای  حوزه کرده تا با فورم کارا و مویر با مشدریان ارت اط برصرار کنند  

ار داشدا است  شااص تالش کارکنان برای ایجاد تجربا لذم ب شی از ای  رسدوران در ااطر مشدریان در رت ا بعدی صر*
مشدری کا با ااطره اوب از رسدوران اارج شود، اود با عنوان من ع ت لیغاتی با شخار می رود و در بلند مدم بازاریابی بسیار 
مناس ی برای رسدوران اواهد داشت  بنابرای  با ارا ا نکام کوچک و با  اهر بی اهخیت روانشناسی برای  رسنم، می توان از 

 هر کا اهخیت با تری  میاان بهره برداری را کرد  ای  مودوع با  ا
مشدری در هر زمانی از ش انا روز از  رسنم  و هخچنی کارکنان باید با فورم مسدخر توانایی ارا ا ادمام را داشدا باشند  *

رسدوران اندظار با تری  ادمام رسانی را دارند و در فورم مشاهده هر گونا دعف ادمت رسانی، تاویری من ی از رسدوران 
  اواهند داشت  کا ای  اود هاینا ای مضاعف برای رسدوران با هخراه دارد 
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 شخاره دو   سال دو ، مجلا گردشگری، "هدلداری
 اولی  "سنندج شهر های بیخا بانک در ادمام کی یت بر مشدری تجربا مدیریت ایرام بررسی"(1392عخویان) فاروصی هیوا، -4

  فرهنگ و اصدااد کار، و کسب نوی  دنیای در حسابداری و مدیریت جایگاه ملی کن رانس
 م العا"درفنعت هدلداری ادمام کی یت از مشدریان ادرا  بر م یط فیایکی تأییر  (1392فیادی مرتضی ) کروبی مهدی، -5
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