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چکيده

تاریخ دریافت1399/4/15 :
تاریخ پذیرش1399/6/29 :

بازی وارسازی نوعی فعالیت واقعی است که از راه یک سیستم بازی مهارت  -محور تعیین
میشود که موجب یادگیری مزایای رفتار صحیح کاری ،حتی در نبود واسطههای بیرونی برای
ادامه به مشارکت با تمایل شخصی میگردد .عالوه بر این ،بازی وارسازی برای بازاریابی میتواند
تکرار پیام نام تجاری را در طی فرایند انجام دهد .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بازی
وارسازی بر هدف تعامل و نگرش نام تجاری درزمینه بازاریابی است .تحقیق از نوع هدف
کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد .جامعة آماری آن  400نفر از
مشتریان فروشگاههای شهروند که از باشگاه مشتریان شهروند در شهر تهران خریداری کرده
اند و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  197نفر است .روش نمونه گیری تصادفی ساده و
ابزار گرداوری دادهها پرسشنامه است .پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه ،با استفاده از
تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری در قالب نرم افزار  AMOSبه تجزیه وتحلیل داده و
آزمون فرضیه پرداخته شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سودآوری درک شده ،تأثیرات
اجتماعی درک شده ،درک سهولت ،لذت درک شده بر هدف تعامل و نگرش نام تجاری تأثیر
مثبت و معناداری دارد.

واژگان کليدي :بازی وارسازی ،مدل پذیرش فناوری ،نگرش نام تجاری ،هدف تعامل
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(موردمطالعه :مشتریان فروشگاههاي شهروند شهر تهران)
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بررسی تأثير بازي وارسازي بر هدف تعامل و نگرش نام تجاري
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مقدمه
افزایش رقابت ،جهانیشدن حرکت از منطق کاال به منطق خدمات و همچنین افزایش هزینههای معرفی محصوالت جدید
و یا نام تجاریهای جدید به بازار باعث شده است تا بازاریابان در مدیریت نام تجاریهایشان و استراتژی نام تجاریشان تأمل
بیشتری نمایند( .رضایی دولتآبادی و همکاران .)1392 ،برای هماهنگی با این تغییرات محیطی ،بازاریابان نهتنها مجبورند در
استراتژیهای ارتباطی و استراتژیهای نام تجاری شرکت تحول و تکامل ایجاد کنند بلکه آنها باید راههای ابداعی و جدیدی
را برای حفظ مشتریان فعلی خودشان انجام دهند( .حسین زاده شهری و خسروی .)1392 ،به عقیده محققان برگ برنده در
بازارهای پیچیده رقابتی کنونی داشتن نام تجاری است؛ که بتواند روابط پایداری را با مشتریان و مصرفکنندگان خود شکل
دهد( .فکور ثقیه و همکاران .)1394 ،از طرفی بازی وارسازی ،تالش برای بهبود تعامل ،انگیزه و عملکرد کاربر هنگام انجام یک
کار خاص است که این کار را با ترکیب مکانیک و عناصر بازی انجام میدهد ،بنابراین آن را جذابتر میکند (گرکیا و همکاران،1
 .)2017بهطوریکه قرار گرفتن در معرض نام تجاریهای قرار دادهشده دربازیهای ویدئویی بر حافظه بازیکنندگان برای نام
تجاری تأثیر میگذارد (گروگوروویسی و کانستنتین .)2014 ،2بازی وارسازی بهعنوان یک سیستم مبتنی بر فناوری جدید است
کنند .اما فناوریهای مرتب با رایانه عالوه بر این اینکه فناوریهای جدیدی هستند ،به دلیل ماهیت تغییرپذیری سریع آن،
هنگامیکه وارد اینگونه فرهنگها می شود ،باعث افزایش ترس و اضطراب افراد نسبت به آن و ایجاد این باور که آنها در
یادگیری این فناوری ناتواناند میشود (اسریت .)2008 ،3طبق مدل پذیرش فناوری ،افرادی که احساس مثبت بیشتری نسبت
به ر ایانه دارند ,تمایل بیشتری به پذیرش و استفاده از فناوریهای مرتبط با رایانه مانند وبسایتهای خرید اینترنتی دارند
(ساویتسکی و همکاران .)2007 ،4یک وبسایت که تأثیرات اجتماعی ،کارایی و لذت را به کاربران منتقل میکند بهاحتمالزیاد
مفیدتر ،آموزندهتر و لذتبخشتر در مقایسه با یک وبسایت بدون مکانیک بازی و ویژگیهای اجتماعی است .در واقع هدف
اصلی مدل پذیرش فناوری ،ارائه مبنایی برای پیگیری اثر عوامل بیرونی بر باورهای درونی ،نگرش و قصد استفاده است .این
مدل عالوه بر جنبه پیشبینی ،رویکرد توصیفی هم دارد؛ بنابراین مدیران میتوانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص
ممکن است موردپذیرش واقع نشود و بر اساس شناخت حاصلشده ،گامهای اصالحی مناسب را دنبال کنند (دیویس.)2011 ،5
بازیهای ویدئویی رسانه های فعال هستند ،زیرا بازیکنان قادرند و حتی الزم است که توانایی تعامالت ،پاسخدهی و
اقداماتی را بهصورت ناخودآگاه داشته باشند( .لیی و فابر .)2007 ،6بازی وارسازی میتواند ویژگیهای خاصی از تعامل را در
میان کاربران ایجاد کند .این ویژگی باعث شده است که بازی وارسازی نسبت به سایر رسانهها زندهتر و نزدیکتر به مخاطبان
باشد.در مقایسه با ابزارهای بازاریابی سنتی ،بازی وارسازی میتواند یک سکوی ابتکاری برای ترکیب پیامهای مارک دار باشد.
بنابراین بازی وارسازی یک روش لذتبخش است تا مصرفکنندگان بتوانند پیامهای آن نام تجاری را قبول کنند (ژو.)2010 ،7
سرانجام ،افراد از رقابت ،بازی کردن و برنده شدن لذت میبردند .درزمینة بازی وارسازی ،آنها همچنین میتوانند به رقابت
بپردازند و برنده جایزه شوند و همچنین به تماشای سایر افرادی که به رقابت میپردازند بنشینند .افراد از فرآیند شرکت در
یک فعالیت رقابتی با پاداش لذت میبرند ،حتی اگر جوایز کوچک ،نمادین یا مجازی باشند .بازی وارسازی مزایای ویژگیهای
بازی را در برمیگیرد و آنها را در استفاده از بازاریابی قرار میدهد .تمایل مردم برای رقابت و به دست آوردن پاداش در طول
این فرایند می تواند بهبود وفاداری به یک نام تجاری ،محصول یا خدمات سرعت ببخشد (فلتچر و توبیاس .)2016 ،8بازی
وارسازی بهطور فزایندهای نقش مهمی در جذب مشتریان دارد .شرکتهای بیشتری در حال اتخاذ استراتژی عملکرد بهتر
کسب وکار هستند .بازی وارسازی همچنین احتماالً بر رفتار و نگرش افراد تأثیر میگذارد .بازیها اثرات قابلتوجهی بر رفتار و
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اندیشه بازیکنان دارند .بهطو ر مشابه ،بازی وارسازی ،که درزمینة های مختلف مورداستفاده قرارگرفته ،تأثیر مثبتی بر رفتار و
نگرش در عمل دارند (دومیگز و همکاران2013 ،9؛ روقینیس )2013 ،10بازیها و بازی وارسازی دو سیستم هدایت هدف به
همراه پاداشها هستند مثل امتیاز ،مدالها و جدول امتیازات (یا جدول ردهبندی و بهطور مخفف این سه را پی بی ال
11میگویند) که می توانند منجر به تغییر باورها یا تالش برای دستیابی به پاداش یا جایزه شود؛ که در تئوری ارزش انتظارات
نشان دادهشده است .بنابراین ،کاربران بهاحتمالزیاد رفتار و افکار خود را با توجه به سیستم پاداش در فرآیند تولید ،تغییر
خواهند داد (شپرد و همکاران .)2012 ،12بنابراین این پژوهش به بررسی تأثیر بازی وارسازی بر هدف تعامل و نگرش نام تجاری
درزمینه بازاریابی موردمطالعه( :مشتریان فروشگاههای شهروند تهران) انجام میپردازد.

چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
بازيوارسازي
بازیها به عنوان یک محیط بالقوه مفید و مؤثر برای یادگیری و رشد شناختی در نظر گرفتهشدهاند ،چراکه ویژگیهای
بازی را می توان برای انگیزه دادن به بازیکنان طراحی کرد و دامنه وسیعی از کارها را در سطوح مختلف پیچیدگی تسهیل نمود
(پالس و همکاران .)2019 ،13اصطالح «بازی وارسازی» 14اولین بار در سال  2002توسط نیک پلینگ ،15برنامهنویس کامپیوتر
و مخترع بریتانیایی ،ابداع شد (شهبازی نیا و همکاران2013 ،16؛ مارکزویسکی .)2013 ،17اما تا سال  2010محبوبیتی برای
کاربرد آن به دست نیامد (زیچرمن و کانینگهام.)2011 ،18
هرگر 19بازی وارسازی را «استفاده از مکانیکها ،دینامیکها ،زیبایی و تفکر مبتنی بر بازی ،تشویق افراد ،ایجاد انگیزه
در افزایش سطح یادگیری و حل مسئله» تعریف میکند (هرگر .)2014 ،بهطورکلی ،بازی وارسازی مجموعهای از اصول طراحی،
فرایندها و سیستمها را توصیف میکند ،که برای نفوذ ،درگیری ،و انگیزش افراد ،گروهها و جوامع استفاده میشود (هوتاری و
هاماری .) 2012 ،20گنجاندن عناصر بازی وارسازی در یک زمینه تجاری ،داللت بر مکانیک بازی مانند پاداش ،رقابت و همکاری
دارد .در این روش امتیازها و مدالها با پاداشها مرتبط هستند ،زیرا بهعنوان سود و دستاورد در نظر گرفته میشوند درحالیکه
جدول امتیازات مربوط به رقابت هستند (بانچ بال.)2010،21
گیب زیچرمن 22از سرشناسترین محققین این حوزه ،بازی وارسازی را «فرآیند استفاده از تفکر بازیگون و مکانیسمهای
ترغیب مخاطبان برای حل مسائل» و بهصورت خالصه «بازی کردن جدی» تعریف میکند (زیچرمن .)2011 ،بازی وارسازی
یک فناوری متقاعدکننده است که تالش میکند تا با فعالسازی انگیزههای فردی از طریق عناصر طراحی بازی ،رفتار کاربر را
تحت تأثیر قرار دهد (پتکو و همکاران .)2011 ،23انجمن بازاریابی آمریکایی ،بازی وارسازی را بهعنوان «فرآیند بهکارگیری
فاکتورهای روانشناختی و جامعهشناختی» معرفی میکند که بازی را با سنجش مصرفکنندگان هدایت میکند (دوناتو و
لینک  )2013،24بازی وارسازی ،که بهعنوان یک فرآیند افزایش خدمات با تواناییهای مالی برای تجربیات بازی گون برای
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حمایت از ایجاد ارزش کلی کاربران تعریف میشود ،اخیراً به یک ابزار مؤثر در حمایت از فعالیتهای بازاریابی تبدیلشده است.
(دتردینگ و همکاران2011 ،؛ هوتاری و هاماری .)2017 ،فرآیند بازی وارسازی از برنامههای تبلیغاتی فروش در بازاریابی
متفاوت است که برای ایجاد وفاداری به نام تجاری با مشتریان طراحیشدهاند .هدف این برنامهها بر تداوم رفتار مشتری تمرکز
دارند ،در عوض ،بازی وارسازی شامل تجربه کلی مشتری ازجمله تجربیات درونی و انگیزههایی است که در فرآیند بازاریابی
خدمات ادغام میشوند (گارای و کناوای .)2014،25بازی وارسازی وفاداری ،تعامل مشتری و انگیزش را افزایش میدهد (هوفاکر
و همکاران .)2016،بازی وارسازی پتانسیل قابل توجهی در تبدیل مشتریان به طرفداران ،کار برای سرگرمی ،و یادگیری برای
لذت بردن دارد (برک.)2011،26
تعامل مشتري
در مارس  2006مبنای تحقیق تبلیغات ،اولین تعریف تعامل مشتری را منتشر کرد .تعامل مشتری در ابتدا میتواند
فرآیندی روانی از مشتری که منجر به تشکیل وفاداری میشود ،تعریف شود .دوم ،تظاهرات رفتاری یک مشتری به سمت یک
نام تجاری یا یک شرکت ،ورای خرید او ،که از ایجادکنندگان انگیزش به وجود میآید و سوم ،بخشی روانی است که بهوسیله
میزان قدرت ،تخصیص ،جذب ،توجه و فعل وانفعاالت مشخص میشود( .گرو ) 2014 ،27بازی وارسازی از اصول انگیزش برای
درگیر کردن رفتار انسان استفاده میکند (فالتال 28و همکاران  )2011 ،طراحی بازی وارسازی میتواند هم انگیزه درونی و هم
بیرونی را هدف قرار دهد .طرحی از بازی وارسازی که انگیزه درونی را هدف قرار میدهد میتواند انگیزه و تعامل را عمیقتر کند.
انگیزه بیرونی از طریق بازی وارسازی بهمنظور انگیزه دادن به کاربران تنها ممکن است نتایج مثبت کوتاهمدت داشته باشد
(الزارو )2011 ،29بااینحال پیشنهاد میشود که نهتنها انگیزه بیرونی حذف نشود ،بلکه بهاندازه انگیزه درونی به آن اهمیت داده
شود (ریس 2012 ،30؛ رایان و دسی ) 2000 ،31بدین دلیل این پیشنهاد داده میشود زیرا همه دارای انگیزه نیستند و حضور
انگیزه بیرونی میتواند این افراد را ترغیب کند که بیشتر درگیر بازی شوند .بازی وارسازی ،استفاده از تفکر طراحی بازی و
مکانیک بازی برای تعامل با مشتریان ،افزایش وفاداری و حل مشکالت اقتصادی ،رفتاری است .طراحی خوب بازی وارسازی به
دنبال بررسی و همسو کردن اهداف یک سازمان تجاری باانگیزه درونی مشتریان است و بنابراین با استفاده از پاداشهای بیرونی
و طراحی ارضاکننده درونی ،مشتریان را از طریق مدیریت پورتفولیوی مالی خود به حرکت درمیآورد .برای انجام این کار ،این
برنامه باید عناصر طراحی را بهگونه ای ترکیب کند که اشتیاق مشتری را برانگیزد و انگیزه ،چالش ،پاداش و بازخورد را فراهم
کند تا تعامل با نرمافزار تجاری جدید را ایجاد کند .اصطالح «تعامل» ،بهمعنای تجاری ،ارتباط بین یک مصرفکننده و یک
محصول یا خدمات را توصیف میکند ،که شامل یک دوره زمانی با ارتباط مناسب یک فرد ،مکان ،چیز یا ایده است( .زیچرمن
و کانینگهام)2011 ،
با توجه به نظریه خودمختاری ،زمانی که فرد دارای آزادی برای دنبال کردن یک پیامد مطلوب در یک فعالیت بدون
کنترل خارجی است ،احساس شخص باال میرود و درنتیجه انگیزه درونی فرد افزایش میابد (پنگ .)2012،32استفاده از انگیزهها،
مانند پاداش های مالی ،معموالً بر مبنای نیاز به محرک انگیزه بیرونی (یعنی انباشت سود مادی) است .بااینحال ،بهطور
گستردهای ثابتشده است که ،در طول زمان ،اثر انگیزهها کاهش مییابد و حتی انگیزه درونی تضعیف میشود ..بلوهم و
لیمستر )2013( 33استدالل می کنند که این اثر ممکن است با جوایز نمادین خاص بازی (بهعنوانمثال ،امتیاز یا مدال) رخ
25

Garay&Conaway
Burke
27
.Greve
28
. Flatla et al
29
.Lazzaro
30
. Reiss
31
.Ryan & Deci
32
Peng
33
Blohm & Leimeister
26
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ندهد .بنابراین ،انگیزهها از قبیل امتیازها و مدالها بهعنوان هر دو عامل درونی و بیرونی عمل میکنند .بااینحال ،تحقیقات
دیگر حاکی از آن است که پاداش باید بهطور مستمر برای حفظ منافع ارائه شود؛ حذف این پاداشها ،منجر به ترک
مصرفکنندگان میشود (نوسکایا و البو کوئرکو.)2015،34
اریک پیترسون ( )2012برای مثال تعامل مشتری را بهعنوان یک اندازه استاندارد بیان میکند و نیز "تعامل را یک
تخمین درجه و عمق فعلوانفعال بازدیدکننده در مقابل یک تعریف شفاف از مجموعهای از هدفها بیان میدارد ".در زمینه
بازاریابی ،بازی وارسازی به کاربر میگردد ،زیرا بهطور مثبت بر تعامل مشتری تأثیر میگذارد .تعامل مشتری بهعنوان "شدت
مشارکت مشتری با سازمان و با سایر مشتریان در فرآیند تبادل دانش مشترک" تعریفشده است (واگنر و ماژرزاگ .)2007 ،35
تعامل مشتری در مشارکت یک فرد و ارتباط با پیشنهادها و فعالیتهای یک سازمان ،نشان داده میشود (ویوک و همکاران
 .)2012 ،36بودن ( )2009تعامل مشتری را بهعنوان یک فرآیند روانشناختی شامل جنبههای شناختی و احساسی مشاهده
کرد .عالوه بر این ،بودن پیشنهاد کرد که تعامل مشتری با فرآیند تکرارشونده با رضایت مشتری شروع میشود و در وفاداری
مشتری به اوج میرسد (پول و همکاران.)2014،37هنگامیکه مشتریان با یک فروشگاه آنالین تعامل دارند ،ترجیح میدهند آن
را از طریق یک رابط فنی انجام دهند و نه از طریق هر کارمند ،بهطوریکه طراحی وبسایت ،بهعنوان رابط عمل میکند ،که
نقش مهمی را بر رفتار مشتری ایفا میکند (ولفین برگر و جیلی .)2003،38طراحی وبسایت بر رضایت کلی مشتری و کیفیت
خدمات درک شده تأثیر میگذارد .همچنین قصد خرید را بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میدهد (رودریگوز و همکاران.)2016،39
نگرش به نام تجاري
نگرش به نام تجاری به عنوان یک قضاوت کلی و یا ارزیابی مصرف کنندگان از یک نام تجاری تعریف شده است (آگروال
و ملهوترا  ) 2005 ،نگرش به برند ارزیابی عمومی برند است که بر اساس باورها یا واکنشهای عاطفی خودکار صورت می گیرد
(واال و همکاران ) 2011 ،این نشان می دهد که باورها درتعیین شکل اساسی نگرش ،که به نوبه خود باعث ایجاد نیات رفتاری
هستند ،نقش تعیین کننده ای دارند( .دیویس ) 1993 ،40محققان ،نگرش مصرف کنندگان را به قصد رفتاری مرتبط دانسته
اند .با توجه به تئوری عمل منطقی ،نگرش افراد تاثیر مستقیمی بر قصد رفتاری ایشان دارد (آجزن و فیشباین )1980( 41طبق
تئوری عمل منطقی ،42اعالم کردن د که نگرش فرد نسبت به نام تجاری و یا محصول و یا خدمات می تواند به قصد خریدن یا
نخریدن آن منجر شود( .ایگلی و چایکن)1993 ،43
جدول ( )1خالصه تحقيقات مشابه داخلی و خارجی

شماره

نام محقق و سال

عنوان تحقیق

یافتههای تحقیق

1

فتوحی ()1394

آشنایی با بازی وارسازی (بازی
وارسازی)

بازی وارسازی باعث میشود بتوان کارهای روزمره زندگی
راحتتر و لذتبخشتر انجام داد ،به این صورت که کارها
طوری انجام شوند که بازیهای دوران کودکی انجام
میشوند .بنابراین جوامع میتوانند ضمن بهکارگیری
تکنیکهای آن ازنظر اقتصادی نیز پیشرفت کنند
34

Nevskaya & Albuquerque
Wagner, & Majchrzak
36
Vivek et al
37
Poole et al
38
Wolfinbarger &Gilly
39
Rudrigues et al
35

3. Davis
4

. Ajzen and Fishbein
). Theory of reasond action (TRA
6
. Eagley and Chaiken
5
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زیانی و همکاران
()1394

بازی وارسازی :ابزاری نوظهور
در سیستمهای مدیریت دانش

بازی وارسازی به تحقق اهداف اصلی کمک مینماید،
تعامل مشارکت کارکنان با سیستمهای مدیریت دانش را
افزایش میدهد که به مشارکت در مطالب ارزشمند
سازماندهی و بهبود آن یا کاربرد آن به شیوهای معنیدار
منجر میگردد.

زیانی و همکاران
()1394

بازی وارسازی :فناوری نوظهور
در خدمت بهبود عملکرد
کارکنان

گیمیفیگیشن میتواند ایجاد انگیزه ،برای کارکنان را
تقویت کند که نتیجتاً منجر به تغییر رفتار و پیامدهای
رفتاری میشود و این در صورتی اتفاق میافتد که بتوان
بازی وارسازی را هدفمند طراحی کرد .عالوه بر این
سیستمها بازی وارسازی باید متناسب با محیط کسبوکار
و سازمان ،ایجاد و بازنگری شوند تا بتوانند آن را در رفتار
کارکنان منعکس کنند.

4

شیر خدایی و
بهراد ()1394

تأثیر تعامل مشتری بر
وفاداری مشتریان به نام
تجاری مطالعه موردی شرکت
کاله آمل

انگیزههای تعاملی بر فعالیت تعاملی مشتریان تأثیر مثبت
و معناداری دارد .تصویر نام تجاری بر فعالیت تعاملی
مشتریان و وفاداری به نام تجاری مشتریان تأثیر مثبت و
معناداری دارد .فعالیت تعاملی نیز بر وفاداری به نام تجاری
مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد

5

زیانی و همکاران
()1394

بازی وارسازی سازمانی ،تالشی
در جهت ارتقاء کنترل
پیامدهای رفتاری کارکنان

سازمانها به نتایجی عالقه دارد که بازی وارسازی میتواند
به آنها برسد اغلب بهعنوان عملکرد و پیامدهای رفتاری
سنجیده میشوند.

6

نیک پیام ()1393

درآمدی بر بازی وارسازی

تالشی است برای بررسی تعاریف متعدد بازی وارسازی و
ارائه تعریفی دقیق از بازی وارسازی.

7

مارینا نور و
همکاران ()2018

بررسی دیدگاه جوانان در
مورداستفاده از بازی وارسازی
و رسانههای اجتماعی در یک
پلت فرم گوشی هوشمند

نتایج نشان داد که استفاده پیشنهادی از رسانههای
اجتماعی و بازی موبایل بهعنوان یک رویکرد قابلقبول
برای بهبود مصرف سبزیجات دیده میشود

8

میشل و همکاران
)2017(44

درک چگونگی بازی وارسازی
در بازاریابی اجتماعی تأثیر
میگذارد

بازی وارسازی تغییر رفتار و نگهداری را پشتیبانی میکند،
درنتیجه استفاده از برنامه ،تغییری در انگیزه ذاتی ایجاد
نمیشود .این یافته نشان میدهد ممکن است یک
مکانیسم جایگزین وجود داشته باشد که در آن چگونگی
دستیابی به نتایج رفتاری نتیجه میگیرد.

نقش بازی وارسازی در افزایش
انگیزش درونی در استفاده از
یک برنامه وفاداری

پاداش برجسته ارائهشده در فرم بازی وارسازی با استفاده
از بازخورد گرافیکی ،انگیزه ذاتی که شکل یافته را افزایش
میدهد.

2

3

9

آهن45

کیم و
()2017

Mitchell
Kim &Ahn

44
45
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10

لین هسو و
همکاران ()2017

آیا ویژگیهای وبسایت
درزمینه بازی وارسازی آنالین
اهمیت دارند؟

یافتههای این مطالعه میتواند به مدیران وبسایت کمک
کند تا از نظرات کاربران نسبت به ارزش و نگرش بیشتر،
بهطور مؤثرتری بهکارگیرند و بهعنوان یک راهنمای تحقیق
و توسعه بازی پردازی برای به دست آوردن مزیت رقابتی
عمل کنند و بیشتر به اهداف رفتار مطلوب دست یابند

11

هوفاکر و
همکاران)2016(46

بازی وارسازی و اثربخشی
بازاریابی موبایل

نتایج این مقاله کمک میکند تا به یک دیدگاه منسجم در
مورد چگونگی تأثیر بر نتایج فروش تلفن همراه برسد

مدلی برای معرفی بازی
پردازی به آموزش الکترونیکی
در آموزش عالی

نتایج نشان داد که امکان استفاده عملی از بازی پردازی
عملی است.

بازی پردازی در بازاریابی
مصرفکننده

نرخ پذیرش بازی پردازی در آینده نزدیک با سرعتباال
افزایش مییابد.

همکاران47

12

یوره و
()2015

13

لوکاسن و
جانسن)2014(48
مدل مفهومی

براساس چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی ذیل پیشنهاد می گردد
سودآوری درک شده

هدف تعامل

تاثیرات اجتماعی درک شده
سهولت استفاده درک شده
نگرش نام تجاری
لذت درک شده

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

فرضيههاي پژوهش
 سودآوری درک شده بر هدف تعامل (هدف مشتریان برای شرکت در بازی وارسازی) تأثیر دارد.

 تأثیرات اجتماعی درک شده بر هدف تعامل (هدف مشتریان برای شرکت در بازی وارسازی) تأثیر دارد.
 سهولت استفاده درک شده بر هدف تعامل (هدف مشتریان برای شرکت در بازی وارسازی) تأثیر دارد.
 لذت درک شده بر هدف تعامل (هدف مشتریان برای شرکت در بازی وارسازی) تأثیر دارد.
 سودآوری درک شده بر نگرش نام تجاری تأثیر دارد.

 تأثیرات اجتماعی درک شده بر نگرش نام تجاری تأثیر دارد.
 درک سهولت استفاده بر نگرش نام تجاری تأثیر دارد.
46

Hofacker
Urh et al
48
Lucassen & Jansen
47
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 لذت درک شده بر نگرش نام تجاری تأثیر وجود دارد.
 هدف تعامل بر نگرش نام تجاری تأثیر دارد.

روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری؛ شامل
مشتریان فروشگاه های شهروند تهران بودند با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برای این تحقیق  200نفر است و از روش
نمونهگیری تصادفی دسترس استفاده شده است 210 .پرسشنامه توزیع شد که با پیگیریهای بهعملآمده تعداد  197پرسشنامه
جمعآوری شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه  26سؤالی با مقیاس  5گزینهای لیکرت (محدوده خیلی کم تا خیلی زیاد)
برای اندازهگیری استفاده شد که در آن  15سوال برای بازیوارسازی (دو بعد سودمندی و سهولت درک شده هرکدام  3سوال
و بعد لذت درک شده  4و تاثیرات اجتماعی 5سوال) 3 ،سوال برای اندازه گیری هدف تعامل و  8سوال برای اندازه گیری نگرش
نام تجاری اقتباس از یانگ و همکاران ( )2018در نظر گرفته شد .بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه از دو روش استفاده گردید
 -1روایی محتوایی و  -2روایی سازه با تحلیل عاملی تائیدی بررسی شد .پایایی پرسشنامه بهوسیلهی آلفایکرونباخ اندازهگیری
شد .بهمنظور توصیف متغیرها از نرمافزار  SPSSو برای اندازهگیری مدل و آزمون فرضیات از معادالت ساختاری در قالب
نرمافزار  Amosاستفاده شد.

یافتههاي پژوهش
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه از قبیل سن ،جنسیت و میزان تحصیالت در جدول ( )2نشان دادهشده
است.
جدول ( )2نتایج بهدستآمده از آمار جمعيت شناختی

متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت

سن

درصد فراوانی

درصد فراوانی

متغیرهای جمعیت شناختی

زن

%37

دیپلم یا پایینتر

%20

مرد

%63

کاردانی

%22

25-18

%7

کارشناسی

%26

35-25

%30

45-35

%39

 45به باال

%24

میزان تحصیالت

%32

کارشناسی و باالتر

بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش ،ابتدا نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف موردبررسی
قرار گرفت و ازآنجاکه مقدار معناداری برای متغیرها در این آزمون بزرگتر از  0/05بود ،بنابراین توزیع دادهها نرمال بود( .نتایج
در جدول )3
جدول ( )3نتایج آزمون کولموگروف اسميرینوف

متغیر

آماره آزمون ks

مقدار معناداری

نتیجه آزمون ks

سودآوری درک شده

0/071

0/04

نرمال

تاثیراجتماعی درکشده

0/119

0/000

نرمال

سهولت درک شده

0/138

0/000

نرمال

لذت درک شده

0/103

0/000

نرمال
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هدف تعامل

0/138

0/000

نرمال

نگرش نام تجاری

0/157

0/000

نرمال

در مرحله بعد؛ روایی سازه با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی موردبررسی قرار گرفت .و از آنجا که بار عاملی هیچ
یک از سواالت از  0/4کمتر نبود بنابراین همگی در مدل باقی ماندند .به منظور بهبود برازش مدل از موارد پیشنهادی مجاز
نرمافزار استفاده شد .مقادیر بار عاملی در جدول ( ) 4گزارش گردید .همچنین پایایی هریک از متغیرها و ابعاد آنها با استفاده از
آلفای کرونباخ اندازه گیری و گزارش گردید .شایان ذکر است آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/76است که نشاندهنده پایایی
قابل قبول ابزار پژوهش میباشد.
جدول ( )4نتایج تحليل عاملی تائيدي شاخصهاي پژوهش

متغیر

شاخص
سوداوری درک شده

درک سهولت استفاده

بازیوارسازی

تاثیرات اجتماعی درک
شده

لذت درک شده

هدف تعامل

-

نگرش نام
تجاری

-

بار عاملی

تائید /رد رابطه

شماره گویه
1

0/49

تائید

2

0/42

تائید

3
4

0/52

تائید

0/56

تائید

5

0/5

تائید

6
7

0/82

تائید

0/53

تائید

8

0/58

تائید

9

0/91

تائید

10
11

0/69

تائید

0/78

تائید

12

0/63

رد

13

0/64

تائید

14

0/66

تائید

15

0/67

تائید

16

0/63

تائید

17

0/42

تائید

18
19

0/55

تائید

0/64

تائید

20

0/67

تائید

21

0/59

تائید

22

0/66

تائید

23

0/66

تائید

24

0/92

تائید

25

0/51

تائید

26

0/61

تائید

آلفای کرونباخ
0/757

0/729

0/795

0/748

0/721

0/71
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جدول ( )5شامل شاخصهای برازش هستند که نشاندهندهی برازش مطلوب مدل میباشند.
جدول ( )5شاخصهاي نيکویی برازش مدل مفهومی پژوهش

شاخصهای تطبیقی برازش
NFI
CFI
مقادیر مجاز

شاخصهای مطلق برازش
CMIN/DF
RMSEA

شاخصهای مقتصد برازش
PCFI
PNFI

>0/08

>5

<0/09

<0/09

<0/05

<0/05

0/025

2/985

0/941

0/964

0/76

0/778

شکل ( )2مدل معادالت ساختاري پژوهش در حالت تخمين استاندارد

مدل ساختاری پژوهش در شکل ( )2نشان داده شده است .با توجه به مدل ،هرگاه ضریب بحرانی بین دو متغیر از 1/96
بیشتر باشد یعنی بین آن دو متغیر با دقت  %95رابطهی معناداری وجود دارد .در این حالت مقدار معناداری کمتر از 0/05
میباشد .در جدول ( )6فرضیههای پژوهش پاسخدادهشدهاند.
جدول ( )6نتایج فرضيههاي پژوهش

فرضیه

ضریب مسیر

سطح معناداری

نسبت بحرانی

نتیجه فرضیه

تأثیر سودآوری درک شده بر هدف تعامل

0,71

0,00

2,962

تأیید

تاثیرتاثیرات اجتماعی درک شده بر هدف تعامل

0,62

0,002

2,451

تأیید

تأثیر سهولت درک شده بر هدف تعامل

0,81

0,000

2,356

تأیید

تأثیر لذت درک شده بر هدف بر هدف تعامل

0,65

0,003

2,687

تأیید

تأثیر سودآوری درک شده برنگرش نام تجاری

0,74

0,000

3,362

تأیید

تاثیرتاثیرات اجتماعی درک شده برنگرش نام تجاری

0,63

0,000

2,125

تأیید

تأثیر سهولت درک شده برنگرش نام تجاری

0,67

0,010

2,023

تأیید

تأثیر لذت درک شده برنگرش نام تجاری

0,82

0,000

4,087

تأیید

تأثیر هدف تعامل بر نگرش نام تجاری

0,54

0,000

3,077

تأیید
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نتيجه گيري و پيشنهادها
نتیجه فرضیه اول نش ان داد که سودآوری درک شده بر هدف تعامل (هدف مشتریان برای شرکت در بازی وارسازی) به
میزان ( )0,71تأثیر میگذارد .این نتیجه با یافتههای کیم و آهن ( )2017و هسو و چن ( )2018ودیویس و همکاران ()1989
و همچنین با نتایج پژوهش زیانی و همکاران ( )1394همخوانی دارد .بنابراین پیشنهاد میشود طراحان بازی و بازاریابان
فعالیتهای بازاریابی مانند تبلیغات که مشتریان را درگیر فعالیتهای بازی وارسازی میکند و عواملی که میتوانند بر هدف
مشتری برای خرید اثر بگذارند ،را موردتوجه بیشتری قرار دهند .در مدل پذیرش فناوری اعتقاد بر این است که باورهای
سودمندی یکی از تعیینکننده های اصلی تصمیم استفاده از فناوری هستند؛ اما این سازه اصلی خود بهوسیله متغیرهای بیرونی
تقویت می شود ،بنابراین با توجه به اینکه دنیای بازی وارسازی و مزایای آن برای بسیاری ملموس نیست ،پیشنهاد میشود با
معرفی بهینهتر ویژگی های نوآوری و با تقویت عوامل کنترل درونی و بیرونی و در نظر گرفتن اثر افراد و گروهای مؤثر ،به
افزایش سودمندی افزوده شود.
نتیجه فرضیه دوم نشان داد که تأثیرات اجتماعی درک شده بر هدف تعامل (هدف مشتریان برای شرکت در بازی
وارسازی) به میزان ( )0,62تأثیر میگذارد ،این نتیجه با یافتههای میشل و همکاران ( )2017و رودریگوز و همکاران ()2016
هم خوانی دارد .لذا پیشنهاد می شود ،با استفاده از منافعی که برای افراد مشهود باشد نگرش افراد را در جهت استفاده از بازی
وارسازی بهبود دهند .باشگاه مشتریان شهروند میتواند در باالترین سطح ،این امکان را به مشتریان خود بدهد تا با به اشتراک
گذاشتن روند پیشرفت خود و یا دعوت کردن دیگر دوستانشان احساس تمایز وبرتری نسبت به کسانی که دارای عضویت در
باشگاه نیستند را داشته باشند
نتیجه فرضیه سوم نشان داد که سهولت استفاده درک شده بر هدف تعامل (هدف مشتریان برای شرکت در بازی وارسازی)
به میزان ( )0,81تأثیر میگذارد ،این نتیجه با یافتههای هوفاکر و همکاران ( )2016و یوره و همکاران ( )2015همخوانی دارد.
نتایج این پژوهش با نتایج زیانی و همکاران ( )1394همخوانی دارد .افراد معتقدند که بازیهای رفتاری موجب بهبود عملکرد
می شود و این در حالی است که سهولت استفاده و پیچیده نبودن این فناوری کمک شایانی به نظر مساعد افراد دارد .بنابراین
به طراحان بازی پیشنهاد می شود تا به عناصری که سبب سهولت استفاده از این فناوری میشود توجه بیشتری شود .ایجاد
لینکهای کمکی برای استفاده از بخشهای سایت ،استفاده از کلمات واضح در پیامها برای استفاده اعضا باشگاه و سهولت
استفاده از سایت.
نتیجه فرضیه چهارم نشان داد که لذت درک شده بر هدف تعامل (هدف مشتریان برای شرکت در بازی وارسازی) به
میزان ( )0,65تأثیر میگذارد .این نتیجه با یافتههای نیک پیام و همکاران ( )1395و فتوحی ( ،)1394کیم و همکاران ()2017
و هوفاکر و همکاران ( )2016همخوانی دارد پیشنهاد می شود تا طراحان بازی توجه بیشتری به عناصری که سبب درک لذت
بیشتری در بازی وارسازی میشود ،داشته باشند .این عناصر شامل گرفتن امتیازات ویژه ،مدالها ،گرفتن عضویت ویژه و ایجاد
انواع سرگرمی از قبیل دانلود آهنگ و فیلم ،انواع بازیهای رایگان ،ارائه کتابهای آموزشی در زمینههای مختلف.
نتیجه فرضیه پنجم نشان داد که سودآوری درک شده بر نگرش نام تجاری به میزان ( )0,74تأثیر میگذارد .این نتیجه
با پژوهشهای کیم و آهن ( ) 2017که در مورد میزان مشارکت و نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری انجامشده ،همخوانی
دارد .یکی از مطمئنترین روش های کسب موفقیت ،باقی ماندن در ذهن مشتریان است و این مهم تنها در سایه تولیدات و
خدمات باکیفیت به دست میآید .بنابراین پیشنهاد میشود باشگاه مشتریان شهروند با مدنظر قرار دادن کیفیت باالی
محصوالت ،سودآوری درک شده را برای کاربران به ارمغان آورد.
نتیجه فرضیه ششم نشان داد که تأثیرات اجتماعی درک شده بر نگرش نام تجاری به میزان ( )0,63تأثیر میگذارد .این
نتیجه با یافتههای هماری و کاویستو ( )2013همخوانی دارد .برای کسب اطالع در خصوص خواستههای اجتماع و تأثیرات
اجتماعی درک شده با توجه به نام تجاری ،توسط مشتریان انجام تحقیقات اجتنابناپذیر است .تشویق مشتریان برای به
اشتراکگذاری محتوای مرتبط به نام تجاری که میتوان از طریق جدول رتبهبندی یا جدول برندگان استفاده کرد .جدول
برندگان جز رقابتی باشگاه مشتریان را ایجاد کرده و مشوقان نام تجاری فروشگاه را ترغیب به نوشتن پستهای خالقانه و
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باکیفیت میکند .بهترین محتوای نوشتهشده توسط کاربر به طور طبیعی بیشترین میزان تصدیق اجتماعی را دریافت خواهد
کرد که باشگاه مشتریان میتواند از طریق کانال های اجتماعی فروشگاه برای بیشتر درگیر شدن مخاطبان آن را به اشتراک
بگذارد .البته با توجه به تفاوتهای فرهنگی ،اقتصادی اجتماعی ،در هر یک از افراد تحقیق باید بهطور مستقل انجام پذیرد.
نتیجه فرضیه هفتم نشان داد که درک سهولت استفاده بر نگرش نام تجاری به میزان ( )0,67تأثیر میگذارد .نتایج این
پژوهش با یافتههای لوییس فلیپ رودریگوز و همکاران ( )2016و میشل و همکاران ( )2017همخوانی دارد .برگزاری دورههای
آموزشی می توانند سودمندی استفاده از نام تجاری را در بین مشتریان افزایش دهند .همچنین با ابزارهای تبلیغاتی و تشویقی
نیز می توانند به یادآوری درک سهولت در افراد کمک کنند .لذا ارائه راهنمای ساده برای استفاده کاربران در وبسایت بهصورت
متنی و نیز در قالب تصاویر متحرک (پویانمایی) ،موجب افزایش سهولت استفاده میشود.
نتیجه فرضیه هشتم نشان داد که لذت درک شده بر نگرش نام تجاری به میزان ( )0,82تأثیر میگذارد .این نتیجه با
یافتههای شیر خدایی و بهراد ( )1394همخوانی دارد .پیشنهاد می شود با استفاده از ابزارهای تبلیغی و تشویقی در نام تجاری
به مشتریان ،لذت درک شده را بهصورت مکرر یادآوری کنند.
نتیجه فرضیه ن هم نشان داد که هدف تعامل بر نگرش نام تجاری به میزان ( )0,54تأثیر میگذارد .نتایج این پژوهش با
یافتههای لوکاسن و جانسون ( ،)2014دسارت و همکاران ( )2015و یانگ و همکاران ( )2018همخوانی دارد نگرش و احساس
مثبت افراد درباره یک نام تجاری باعث گرایش وایجاد تعامل و وفاداری نسبت یه نام تجاری می شود .عواملی که باعث تقویت
نگرش نام تجاری و تمایل رفتاری افراد نسبت به نام تجاری می شود شامل پایین آوردن هزینه ،توجه کردن به انتقادات و
پیشنهادات مشتریان نسبت به کیفیت نام تجاری و آگاهی بیشتر از امتیازات نام تجاری می باشد.
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