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 چکیده

برای تثبیت خود در زندگی و ذهن مشتریان در رقابت شدیدی قرار  ایزنجیره هایفروشگاه ٬امروزه

با  توانندمی ایزنجیره هایفروشگاهجدید و نوظهوری است که  هایروشدارند. بازاریابی حسی یکی از 

خود را حک کنند و به میزان تمایل مشتریان جهت قصد خرید مجدد  ٬مشتریان  ذهندر  آناز  گیریبهره

بازاریابی حسی برقصد خرید مجدد مشتریان با  تأثیربررسی  ٬. لذا هدف پژوهش حاضر رگذارندیتأث

و میدانی استفاده  یاکتابخانهدآوری اطالعات از روش . بدین منظور جهت گرباشدیمحافظه  یگریانجیم

توجه به نامحدود بودن جامعه آماری از روش  که با باشدیمشده است. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه 

 ۲۰۴در نهایت تعداد  ٬الکترونیکی پخش گردید صورتبهکوکران استفاده شد و در بین مشتریان فروشگاه 

پرسشنامه انتخاب گردید و مورد آزمون  ۴۸۲تصادفی ساده  یریگنمونهکه با روش  شد یآورجمعپرسشنامه 

از  ٬پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای سنجش متغیرهای تحقیق  –توصیفی  ٬. روش تحقیق قرار گرفت

عمومی استفاده شد که  سؤال ۲تخصصی و  سؤال ۴۴با محتوای  (ایگزینه ۵)با طیف لیکرت  ایپرسشنامه

 آنایی پای تأییداین حوزه و برای  نظرانصاحباز روش روایی محتوا از نظر خبرگان و  آنروایی  تأییدبرای 

معادالت  هایروشاز  هاداده وتحلیلتجزیهاستفاده شده است. برای  SPSS افزارنرماز روش آلفای کرونباخ با 

حاکی از  آمدهدستبهاستفاده گردید. نتایج  SPSSو  AMOSهای افزارنرمساختاری و رگرسیون خطی و از 

تایج ن نیهمچن معناداری دارد. تأثیرحافظه برقصد خرید مجدد  گریمیانجیاست که بازاریابی حسی با  آن

 معناداری دارند. تأثیرحافظه برقصد خرید مجدد  گریمیانجینشان داد که ابعاد بازاریابی حسی با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

today, supply stores are competing for their stabilization in the life and mind of 

customers. Sensory marketing is one of the new and new methods that chain stores can use to 

carve out their customers and affect customers ' willingness to repurchase intention. so, the aim 

of this study is to investigate the effect of sensory marketing on repurchase of customers by 

mediating memory. for this purpose, we used library and field method to collect information. 

the questionnaire was used in order to collect data from the cochran s method and distributed 

among the customers of the shop. finally, there were 402 questionnaires collected using simple 

random sampling, 384 questionnaires were selected and tested. the research method is 

descriptive - survey and applied. to measure research variables, a questionnaire was used with 

a Likert scale (5 option ) with content of 32 expert questions and four public questions that 

were used to confirm its validity from the content validity method in terms of experts and 

experts in this field and to confirm its reliability by cronbach 's alpha method with spss 

software to analyze the data, we used structural equation modeling and linear regression and 

spss and spss softwares. the results show that sensory marketing has a significant impact with 

mediation of memory mediation. also, the results showed that the dimensions of sensory 

marketing have a significant impact with mediating the memory. 
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