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 چکیده

 

تریان را مشو واکنش  کندیحاضر اثر تجربیات مشتریان را بر روی وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی مطالعه م طالعهم

است که آیا تجربه مشتری بر وفاداری مشتریان شرکت گلوبال  سؤالهدف از این تحقیق پاسخگویی به این  .کندیبررسی م

صیفی از تحقیق به شیوه تو روازاینتواند این رابطه را تعدیل کند؟ یمدارد؟ و آیا پرداخت مشتری  داریمعنیبرند تویز تأثیر 

 0011 حدوداً که پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت گلوبال برند تویز )لگو( بودند آماریجامعه ست. نوع همبستگی اجرا شده ا

تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش  صورتبه آمارینمونه  عنوانبهنفر  483نفر تخمین زده شدند و با استفاده از فرمول کوکران 

( مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در پژوهش 6102ا و کوال )سیرواستوتوسط  سابقاًکه  اتبودهپرسشنامه استاندارد 

گزارش شد و اعتبار آن مورد  7/1حاضر پایایی و روایی این پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده و باالتر از 

ریب میانگین( و استنباطی )ضی توصیفی )فراوانی، درصد، هاآمارهاطالعات با استفاده از  وتحلیلتجزیهتأیید قرار گرفت. 

انجام شد. نتایج نشان داد  SEMو روش معادالت ساختاری  SPSS افزارنرمهمبستگی پیرسون و رگرسیون خطی( و به کمک 

شنهاد گردید تا پی روازاینبر وفاداری مشتریان با در نظر گرفتن میزان پرداخت مشتری دارد.  داریمعنیتجربه مشتری تأثیر که 

نسبت به ایجاد شرایط الزم برای داشتن یک تجربه خوب از برند از سوی مشتری  ی تولیدی، خدماتی و فروشهاکتشرتمامی 

 اقدامات الزم را فراهم آورند.

 

 تجربه مشتری، وفاداری عاطفی، وفاداری نگرشی، پرداخت مشتری، شرکت گلوبال برند تویز کلمات کلیدی:

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

Present research aims to study the customers' experience on behavioral and attitude 

loyalty and their reactions. The goal of this research is to answer these questions: is the 

customer's experience significantly effective on the Global Brand Toys customers' loyalty? Can 

the customer's payment moderate this relationship? Hence, this research is a descriptive-

correlative research. The population of this research includes all customers of Global Brand 

Toys (LEGO) which was estimated to be 1500 subjects and 384 subjects were selected based 

on the Cochran's formula as the sample size in a random procedure. The research instrument 

was standard questionnaire which was used previously by Srivastava and Kaul (2016). In 

addition, in present research, the reliability and validity of the questionnaire was calculated 

based on the Cranach's Alpha coefficient which was reported to be above 0.7 and the 

questionnaire was confirmed. The data analysis was conducted using the descriptive (mean, 

frequency and SD) and inferential (Pearson's correlation coefficient and linear regression) in 

SPSS and the structural equations modeling (SEM). The results implied that customers' 

experience is significantly effective on their loyalty considering their payment level. Hence, 

this is suggested that all manufacturing, service and sales firms provide the necessary 

conditions for a good experience with the brand by the customers. 
 

Keywords: customers' experience, emotional loyalty, attitude loyalty, customers' 

payment, Global Brand Toys Company. 
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