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 چکیده
باشد که رشد قابل توجهی در حوزه  هاي بازاریابی مبتنی بر فناوري می پردازي یکی از جدیدترین روش بازي

 انیمشتر و درگیري يتمندیبر رضا يپرداز يباز ریپژوهش با هدف سنجش تأث نیاتجارت الکترونیک داشته است. 
 ایسام آس یدر شرکت بازرگان ي است کهکاربرد صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک پژوهش

 .مقطعی است-ها یک پژوهش پیمایشی همچنین از منظر روش و بازه زمانی گردآوري دادهصورت گرفته است. 
روش  با سهپرسشنامه  این باشد. اي با طیف لیکرت پنج درجه می هاي پژوهش پرسشنامه لی گردآوري دادهابزار اص

کرونباخ و  يآلفا بیضر زین ییایسنجش پا يبرا .اعتبارسنجی گردیدهمگرا  ییسازه و روا ییمحتوا، روا ییروا
 هیپژوهش شامل کل نیاجامعه آماري  بدست آمد. 7/0که براي همه ابعاد بزرگتر از  دیمرکب محاسبه گرد ییایپا

برآورد گردید.  نفر 400 اي به حجم نمونه است. با استفاده از فرمول کوکران ایسام آس یشرکت بازرگان انیمشتر
پژوهش از  يها هیآزمون فرض يبرا قرار گرفت. انیاز مشتر گیري از روش تصادفی ساده استفاده گردید. براي نمونه

پردازي  نشان داده است بازي نتایج این مطالعه .شداستفاده  LISRELافزار  و نرم يمعادالت ساختار یابی مدل روش
پردازي از طریق افزایش انگیزه بیرونی نیز موجب  به صورت مستقیم بر رضایت مشتریان تاثیر دارد. همچنین بازي

شود با استفاده از  توصیه می ایسام آس یبازرگانبراین اساس به شرکت  شود. افزایش رضایت مشتریان می
پردازي در ارائه خدمات خود موجب افزایش رضایت و به تبع آن بهبود عملکرد مالی شرکت را  سازوکارهاي بازي

 فراهم آورند.
 

 هاي درونی، رضایت مشتریان پردازي، انگیزه بازيواژگان کلیدي: 
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 مقدمه -1
 و ها محرك، ساختارها از استفاده و ها بازي طراحی نگرش از استفاده با آن در که است دانشی پردازي بازي

 غیر مسائلی حل به مخاطب رفتاري تغییرات و فرآیندها بهبود، کاربران مشارکت افزایش هدف با بازي، عناصر
 براي امروزه جهان سراسر در بزرگي ها شرکت از ). برخی2017(یانسن و همکاران،  پردازد می بازي از

 تعداد این میان از استعدادیابیکنند.  می استفاده بازیکاري از مختلفهاي  پست در مستعد افراد استخدام
 که صورت این به. کرد استفاده پردازي بازي از شرکت این دلیل همین است. به دشواري بسیار کار متقاضی،

 کارمند یک وظیفه که دهد انجام را کارهایی همان دقیقا بایست می فرد هر آن در که کرد طراحی اي بازي
بود (بنایی و امینی،  مثبت بسیار نتیجه و شدند استخدام کارمندان بازي، این برندگان بین از بعد. است

هاي جدید آن براي موفقیت در عرصه  همگامی با فناوري و پدیدهاز سوي دیگر باید اذعان داشت . )1395
ها و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات  سرشار از رقابت امروزي الزامی است. تجربه نشان داده است فروشگاه

هاي علمی  سایت اند. براي نمونه حتی تجربه وب روي آورده پردازي بازيهاي  مختلف به سوي استفاده از رویه
سایت قدیمی و  گیت نشان داده است که این سامانه چگونه پژوهشگران را از وب بکه علمی ریسرچمانند ش

 ). 2017باسابقه لینکدین به سوي خود جلب کرده است (دبرا و کاندوس، 
 از یکی. شود می انجام سازي اجتماعی و دوستی نوع رقابت، تسلط، آموزش، نظیر اهدافی با پردازي بازي
 امتیاز، شامل تواند می پاداش. است پاداش سیستم از استفاده آفرینی بازي اجراي هاي یکتکن ترین قدیمی
 جدول از رقابت به کاربران تقویت براي. باشد مجازي مالی واحدهاي و موفقیت هاي نشان بندي، سطح

 غیراخالقی رفتارهاي از تا بود مراقب حال هر در باید حال این با. شود می استفاده بازخورد ارائه و بندي رده
پردازي  دهد استفاده از سازوکارهاي بازي مطالعات اخیر نشان می. )2017شود (شاینر و همکاران،  جلوگیري

تواند  می يو استفاده از عناصر باز پردازي بازيتواند تاثیر زیادي در افزایش رضایت مشتریان ایفا نماید.  می
 ديکریرو پردازي بازيآنکه  گریرا فراهم آورد. دو د بازرگانیسامانه  کیاز  دیو خر دیبازد يبرا انیمشتر زهیانگ

 رامونیپ انیمشتر دگاهید توان یم يفناور رشیبا استفاده از مدل پذ نیابرااست. بن يبر استفاده از فناور یمبتن
در تمایل  پردازي بازيبکارگیري مدل پذیرش فناوري براي بررسی نقش قرار داد.  شیرا مورد پا پردازي بازي

؛ اولیویرا و 2014مشتریان به خرید در مطالعات متعددي مورد تاکید قرار گرفته است (ارداس و کالوس، 
 ). 2017؛ یانگ و همکاران، 2017 س،یو گر میک؛ 2017؛ رودریگوئز و همکاران، 2016همکاران، 

سام  یبازرگانشرکت در  پردازي بازي يریگربکا يکاربرد يکردیمطالعه کوشش خواهد شد با رو نیدر ا
 نینو يها ياز فناور يریدر بکارگ شرویپ شرکت کی ایسام آس یبازرگانشرکت . ردیقرار گ یمورد بررس ایآس

بر  یمبتن يها يو فناور نیمشارکت آنال يسازمان، استفاده از ابزارها يفلسلفه وجود هیانیاست و براساس ب
هاي  در راستاي نیل به اهداف مطالعه حاضر، ابتدا ویژگی سازمان قرار دارد. نیدر دستور کار ا نترنتیا

و اقتضائات خاص آن تعدیل خواهد  ایسام آس یبازرگاندر یک شرکت شناسایی و براساس شرکت  پردازي بازي
از  انیمشتر يتمندیبر رضا درگیري مشتریانها چه تاثیري بر  شد. سپس مشخص خواهد شد این ویژگی

خواهند داشت. نکته حائز اهمیت آن است که در طراحی یک مدل مبتنی  ایسام آس یبازرگانخدمات شرکت 
در شرکت  پردازي بازينباید از سهولت استفاده غافل شد. در مدل ارائه شده براي بکارگیري  پردازي بازيبر 

اسخ داده هم سادگی درك و استفاده از عناصر بازي لحاظ خواهد شد و هم به این پرسش پ ایسام آس یبازرگان
ها سودمندي نیز براي مخاطب به همراه خواهد داشت. اگر از مقوله سودمندي  خواهد شد که آیا این ویژگی
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خیلی زود اهمیت خود را نزد مشتریان از دست بدهد.  پردازي بازيهاي مبتنی بر  غفلت شود ممکن است رویه
مورد بررسی  ایسام آس یبازرگانز شرکت در نهایت نیز برهمکنش متغیرهاي مدل در ایجاد رضایت مشتریان ا

پردازي چه  بازيقرار خواهد گرفت. بنابراین در این پژوهش به این مساله اساسی پاسخ داده خواهد شد که 
 دارد؟ ایسام آس یبازرگانشرکت تاثیري بر رضایت مشتریان 

 ادبیات پژوهش -2
 کار به پلینگ نیک نام به بریتانیایی نویس برنامه یک توسط 2002 سال در بار اولین پردازي بازي عبارت

 عناصر از استفاده که داشت توجه باید البته. نگرفت قرار توجه مورد چندان 2010 سال تا اما شد گرفته
 با و 2010 سال در مفهوم این از استفاده. دارد پردازي بازي عبارت از تر طوالنی قدمتی کامپیوتري هاي بازي

 از استفاده دانش بازي آفرینی. )2015(سیبورن و فلس،  شدت گرفت پاداش و اجتماعی هاي جنبه بر تمرکز
 از غیر(دیگر  بسترهاي در بازيهاي  الگو و ها تکنیک ها، مکانیزم از استفاده و بازي طراحی بر مبتنی تفکر
 و برانگیختن و فرآیندها بهبود مسائل، حل بسترها، آن در کاربران اشتیاق افزایش و شادي ایجاد براي) بازي

 در بازیسازي تفکر و بازيهاي  الگو کارگیري به توانایی پردازي بازي درواقع تر ساده زبان به. مخاطب جذب
 زندگی برخالف زیرا دارد توجه بازي به پردازي بازي. )2013بازي است (زیکرمن و همکاران،  جز بسترهایی

 وارد را احساس این بتوان اگر حال. شود می انسان بردن لذت و شادي باعث و است جذاب بازي روزمره،
 . )1393حاصل شده است (یاوري و جعفریان،  پردازي بازي هدف کرد، زندگی کننده کسل و سخت کارهاي
کند  می توصیف را جهانی پردازي بازيکند.  بخش فرح را سخت کارهاي تا دهد می قول ما به پردازي بازي

 آفرینی بازي بسترهاي سازي پیاده با و شود می گنجانده سرگرمی عنصر آن، جدي سائلم تمام کنار در که
 رفتاري همسویی براي. شوند می وفادارتر شما به عالقه با شما مشتریان. نیست کننده خسته کارکردن دیگر

 ي مقوله پردازي بازي) 2013بعقیده زیکرمن (. دارد برمی را مثبتیهاي  گام شما اهداف راستاي در کاربران
 باتواند  می کار بازي یک. است قدرتمندي بسیار ابزار منظر این از و آورد می ما روزمره زندگی به را سرگرمی

 یک آن از نتیجه در و کند سازي پیاده و را شناسایی گونه بازي عوامل مختلفهاي  روش ازگیري  بهره
 با، پردازي بازي. شود ) می … و سازمان، وبسایت، مدرسه( چیز آن بهتر عملکرد نتیجه، و بسازد سرگرمی

 تشویق یا کاربران براي انگیزه ایجاد مثل بازي جز به اهدافی براي ها، بازي عناصر و ها تکنیک ازگیري  بهره
 در رفتاري دادن انجام براي کاربر کردن وادار معنی به( کاربران رفتاري تغییر یا بیشتر مشارکت براي کاربران
 درگیر براي آنالین بازاریابی موثري ها تکنیک از یکی عنوان به مواردي در. شود می استفاده) ما اهداف راستاي
 وفاداريهاي  برنامه اهداف با انطباقش، هم گاهی و شده برده نام محصول یا و خدمت یک با کاربران کردن

 چون است جذاب پردازي بازي. کنند استفاده حوزه این در کارا ابزار یک عنوان به آن از شده مشتریان باعث
 . )2015(سیبورن و فلس،  کند می شاد و جذاب را زندگی در سخت کارهاي

معنا  نیبد میکننده هست مصرف یاست که همگ نیهمه ما ا نیهاي مشترك ب از جنبه یکیاز سوي دیگر 
خدمات و  ،ها یمرخص ،خانه لیوسا ،لیتحص ،حمل و نقل ،مسکن ،لباس ،غذا ینظم خاص يکه ما بر مبنا

ی، در سالمت اقتصاد (داخل یکنندگان نقش اساس به عنوان مصرف ما .میکن یمصرف م ایها را استفاده  دهیا
 ،دیتول ،حمل و نقل ،مواد خام يکه در مورد مصرف تقاضا برا یماتیتصم میینما یم فای) ایالملل نیب ی وعمل

و  عیصنا یبرخ تیموفق میگیر منابع می صیاستخدام کارکنان و استقرار و تخص نیو همچن یفن يکارها
فاکتور جامع در رکود  کیکننده  مصرفو رضایت رفتار  نینابراب دهد. قرار می ریرا تحت تأث گرید یشکست برخ

 يدینکته کلباشند.  یکننده م مصرف شیکه گرا يدر جامعه ا یهاي بازرگان فعالیت یافتادن تمام انیجر ایو 
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و  درك رفتار یاز جنبه جهان یهم از جنبه محل یهم از جنبه علم نکداري و اقتصادبا ياستراتژ تیموفق

 ).1384(هاوکینز و همکاران، ترجمه روستا و بطحایی،  کننده است مصرف رضایت
 نیکه قوان یدولت يسازمانها نطوریو هم یانتفاع ریهاي غ و هم سازمان يهاي تجار شرکت يامر هم برا نیا

عملکرد  یابیکننده و ارز مصرفو رضایت  نند کاربرد دارد البته درك رفتارک می نیرا تدو اقتصادمربوط به 
 برخوردار است. يا ژهیو تیاز اهم زین یفرهنگ يها کنندگان در جوامع مختلف با توجه به تفاوت مصرف
عصر  ی،عصر فرا صنعت ،مختلف از جمله عصر دانش نیاز زمان که تحت عناو يا ها در برهه و شرکت ها سازمان

و مطالعه  ییبا شناسا دیشدن مطرح شده است. همواره با ی، عصرجوامع موقّت و عصرجهانیجامعه اطالعات
 شرکت ها و سازمان هااز  ياریبس امروزه بپردازند. یرقابت تیکنندگان به کسب مز مصرفو رضایت رفتار 

اند که تمرکز  کنند. آنها متوجه شده اند و طبق آن عمل می رفتهیرا پذ قتصادتجارت خارجی و ا دیجد میمفاه
 نیاست. بد تجارت بین المللی و اقتصاد شیگرا یکنندگان از ملزومات اساس مصرف يازهاین رضایت و بر

 تیکننده و الو مصرف و رضایت تاررف ندیفرآ لیو تحل هیکنندگان و تجز مصرف يازهایمطالعه و کشف ن بیترت
بازار هدف که از  قهیآن سل جهیدر نت کهاست. ابانیبازار فیاز عمده وظا ندیفرآ نیگزار بر ا ریعوامل تأث يبند

(موون  شود. خدمت مناسب آن بازار عرضه می ایکاال  ییمتفاوت اند شناسا گریکدیبا  ي مختلفلحاظ پارامترها
 .)1394و ماینر، ترجمه حیدرزاده، 

داللت  يباز ریغ نهیزم کیدر  يباز یاستفاده از عناصر طراح بر پردازي بازيتوان گفت  بطور خالصه می
از مظاهر بکارگیري فناوري نوین است بنابراین  پردازي بازياز آنجا که  ادبیات پژوهش نشان داده است .دارد
رسد  به نظر می نیز استفاده کرد. ردازيپ بازيتوان از مدل پذیرش فناوري و انگیزه بیرونی براي بکارگیري  می

با  تواند باعث افزایش رضایت مشتریان شود. پردازي بر درگیري مشتریان تاثیرگذار است و همچنین می بازي
 جمع بندي از وضعیت متغیر هاي مستقل و وابسته مدل توجه به موارد مطروحه در بخش چارچوب نظري و

 است.ترسیم شده  1به صورت شکل  پژوهشکلی 

 

 و درگیري مشتریان  مندي رضایت پردازي بر مدل مفهومی تاثیر بازي -1شکل 
 

 درگیري مشتریان

مندي رضایت
 مشتریان

 پردازيبازي



 5 1398 زمستان، 17مدیر، شماره  فصلنامه بازاریابی پارس
 
 

 روش پژوهش -3
. ها از نوع توصیفی و پیمایشی است آوري دادهگردکاربردي و از نظر روش  پژوهش حاضر از نظر هدف،

. در خصوص شود یم میتقس یدانیو م يا پژوهش به دو دسته کتابخانه نیاطالعات در ا يگردآوري ها روش
 يآورگردو جهت  يا کتابخانه يها پژوهش از روش نهیشیموضوع و پ اتیاطالعات مربوط به ادب يگردآور

 هیاول هاي داده يآورگرد يبرا استفاده شده است. یدانیپژوهش از روش م يها هیرد فرض ای دییتا ياطالعات برا
که با  باشد یم محقق ساختهبراساس پرسشنامه  پرسشنامه پژوهش است. دهیاز ابزار پرسشنامه استفاده گرد

 شده است. لیو کارشناسان مربوط تعد دیاسات ینظرات کارشناس

 هاي سنجش آنها متغیرهاي پژوهش و توزیع گویه -1جدول 
 (CR)پایایی ترکیبی  (α)آلفاي کرونباخ  (AVE)روایی همگرا  ها تعداد گویه ابعاد

539/0 7 پردازي بازي  780/0  794/0  

568/0 6 درگیري مشتریان  836/0  897/0  

551/0 6 رضایت مشتریان  792/0  811/0  

 
سازه (تحلیل عاملی) و  ییروا(نظرخواهی از خبرگان)،  محتوا ییپرسشنامه از روش روا ییروا یبررس يبرا 

براي محاسبه پایایی نیز ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه شده استفاده شده است.  روایی همگرا
 یابیپرسشنامه مطلوب ارز یائیپا نی. بنابرادیمحاسبه گرد 893/0کرونباخ پرسشنامه  يآلفا بیضراست. 

 است. دهیگرد
گیري از  . جهت نمونهباشد یم ایسام آس یبازرگانشرکت  انیمشتر هیجامعه آماري این پژوهش شامل کل

مقداري بین  Nفرمول کوکران استفاده شده است. ماهیت فرمول کوکران به صورتی است که براي حجم باالي 
میلیون نفر تغییر کند  3هزار نفر به  30دهد. براي مثال اگر حجم جامعه از  نفر بدست می 384تا نهایتاً  380

 نفر تغییر خواهد کرد. 384نفر به  380حجم نمونه مورد نیاز از 
lim

N→∞
(n) = 384 

 چون اطالع دقیقی از حجم جامعه وجود ندارد (جامعه نامحدود) از فرمول زیر استفاده شده است:
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فر به عنوان ن 400بطور کلی وقتی حجم جامعه بسیار بزرگ است و همچنین براي جوامع نامحدود تا 
گیري به صورت تصادفی ساده در میان افرادي که  ). نمونه1396ور،  نمونه توصیه شده است (حبیبی و عدن

اند، صورت گرفته است. از آنجا که براي انجام خدمات تجاري بین المللی در  تجربه انجام امور تجاري را داشته
ثبت نام کنند پایگاه بزرگی از  ایسام آس یبازرگانشرکت ، مشتریان باید در سایت ایسام آس یبازرگانشرکت 

آدرس پست الکترونیک، آدرس فیزیکی مشتریان و شماره تماس ضروري آنها موجود است. بدلیل محرمانه 
هاي ارتباطی موجود، از آدرس پست الکترونیک استفاده شد و با  بودن اطالعات خریداران از میان کانال

 پرسشنامه صحیح و قابل استفاده استخراج خواهد گردید. 400مرکز، در نهایت  سیستم ارسال ایمیل انبوه این



  
 6 پردازي بر رضایت مشتریان تاثیر بازي

 
 

 هاي پژوهش یافته -4
شرکت ها در  انیمشتر يتمندیبر رضا درگیري مشتریانو  پردازي بازي ریتاث یجهت بررس پژوهش نیا

براي بررسی مدل، نخست از تحلیل عاملی  گرفته است.صورت  ایسام آس یبازرگاندر شرکت  یتجارت خارج
گیري  هاي سنجش آنها استفاده شده است. مدل اندازه  تائیدي براي سنجش روابط متغیرهاي پنهان با گویه

دهد.  ها مورد بررسی قرار می هاي پرسشنامه را با سازه ها یا همان پرسش (تحلیل عاملی تائیدي) ارتباط گویه
هاي پرسشنامه، متغیرهاي پنهان را به خوبی اندازه گیري کرده  گرها یا همان پرسشدر واقع تا ثابت نشود نشان

اند، نمی توان روابط را مورد آزمون قرار داد. لذا براي اثبات اینکه مفاهیم به خوبی اندازه گیري شده اند از 
یر پنهان) و متغیر قابل قدرت رابطه بین عامل (متغ شود. مدل اندازه گیري یا تحلیل عاملی تائیدي استفاده می

شود. بار عاملی مقداري بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از  مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می
) بارعاملی 82:  2006شود. (فوستر و همکاران،  نظر می باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف 3/0

) حداقل 1998باشد خیلی مطلوب است. (کالین،  6/0زرگتر از قابل قبول است و اگر ب 6/0تا  3/0بین 
 tنیز ذکر شده است اما معیار اصلی براي قضاوت آماره  2/0بارعاملی قابل قبول در برخی منابع و مراجع 

باشد در اینصورت بارعاملی  96/1یعنی  t0.05بزرگتر از مقدار بحرانی  tباشد. چنانچه آماره آزمون یعنی آماره  می
 پژوهشهاي سنجش هر یک از ابعاد  دهد گویه نتایج تحلیل عامل تائیدي نشان می. اهده شده معنادار استمش

بدست آمده است که نشان  3/0بدرستی انتخاب شده است. در تمامی موارد بارعاملی استاندارد بزرگتر از 
تاندارد مشاهده شده، دهد همبستگی مشاهده شده مطلوب است. جهت سنجش معناداري بارهاي عاملی اس می

دهد  بدست آمده است که نشان می 96/1بزرگتر از  tمحاسبه شده است. در تمامی موارد مقدار آماره  tآماره 
  % قابل قبول است.95هاي مشاهده شده در سطح اطمینان  همبستگی

 یابی معادالت ساختاري هاي پژوهش با استفاده از مدل آزمون فرضیه
 ایسام آس یبازرگاندر شرکت  انیمشتر يتمندیرضا و درگیري مشتریان بر پردازي بازي تاثیربراي سنجش 

افزار لیزرل قابل  از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است. نتایج حاصل به صورت خالصه در خروجی نرم
 به نمایش درآمده است. 2جدول مشاهده شده است. این نتایج در 

 یابی معادالت ساختاري خالصه نتایج مدل - 2جدول 
 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل ها فرضیه

 تایید 85/7 61/0 انیمشتر مندي رضایت پردازي بازي 1فرضیه شماره 
 تایید 29/2 30/0  انیمشتر مندي رضایت  درگیري مشتریان 2فرضیه شماره 
 تایید 37/5 53/0 درگیري مشتریان پردازي بازي 3فرضیه شماره 

 
 زین tبدست آمده است. آماره  61/0 انیمشتر مندي رضایتو  يپرداز يباز ریمتغ تاثیراستاندارد  یبارعامل

% 95 نانیبا اطم نیمشاهده شده معنادار است. بنابرا یهمبستگ دهد یبدست آمده است که نشان م 85/7
 دارد. ریتاث انیمشتر مندي رضایتبر  یوابستگ

 tبدست آمده است. آماره  30/0 انیمشتر مندي رضایت بر درگیري مشتریان ریمتغ تاثیراستاندارد  یبارعامل
مشاهده شده معنادار است.  یهمبستگ دهد یبزرگتر بوده و نشان م 96/1بدست آمده است که از  29/2 زین

 دارد. ریتاث انیمشتر مندي رضایتبر  درگیري مشتریان% 95 نانیبا اطم نیبنابرا
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قابل  يبدست آمده است که مقدار 43/0 درگیري مشتریانبر  يپرداز يباز ریمتغ تاثیراستاندارد  یبارعامل
درگیري بر  یدست رهیچ نیبزرگتر است. بنابرا 96/1بدست آمده است که از  37/5 زین tقبول است. آماره 

 دارد. ریتاث مشتریان

 

 پژوهشنتایج تائید مدل نهائی  -1شکل 
 

گام بعدي ارزیابی برازش مدل است دهد.  ارزیابی برازش متغیرهاي پژوهش نیز نتایج مطلوبی را نشان می
 آورده شده است. 9-4که در جدول 

𝑥2
𝑑𝑓� =

480.47
260

= 1.84; 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0.036; 𝑆𝑅𝑀𝑅 = 0.033;  𝐺𝐹𝐼 = 0.96; 𝑁𝐹𝐼 = 0.94;  𝑇𝐿𝐼 = 0.96  

 هاي برازندگی مدل خالصه دامنه پذیرش شاخص -3جدول 

𝛘𝟐 شاخص برازندگی

𝐝𝐟
 SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI 

 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.05> 0.05> 5-1 دامنه پذیرش
 96/0 94/0 97/0 96/0 036/0 033/0 84/1 حاضر پژوهش

 

 کوچکتر است.  2بدست آمده است که از مقدار  84/1دو بهنجار -خی میزان

 کوچکتر است. 05/0بدست آمده که از مقدار  033/0برابر  SRMRو  034/0برابر  RMSEAشاخص 

هر  (TLI)لوئیس -و شاخص توکر (NFI)و شاخص برازش هنجارشده  (GFI)هاي نیکویی برازش  شاخص

  دهد برازش مدل مطلوب است. نشان می بزرگتر بدست آمده است و 9/0سه از 

 گیري نتیجه -5
به هنر جذب مشتریان جدید و حفظ دارد که  یبستگ يادیبه عوامل ز تجارت خارجی و اقتصاددر  تیموفق

رسد دیدگاه مشتریان به تجارت خارجی و ابعاد موثر بر آن تحت تاثیر  به نظر می .گردد مشتریان پیشین بر می
 يروزافزون کسب و کارها شیاطالعات و ارتباطات و افزا يگسترش روزافزون تکنولوژارد. قرار د پردازي بازي

 رشیمدل پذشده است که در  پردازي بازيي به نام دیجد دهیدر دو دهه گذشته، موجب ظهور پد بین المللی

 درگیري مشتریان

مندي رضایت
 مشتریان

 پردازيبازي
 *)85/7 (61/0 

 *)37/5 (53/0 

 *)29/2 (30/0 
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با پدیده  فناوري رشیمدل پذ قی. تلفاقدامات تجارت خارجی نیز وارد شده استتجربه  و يتکنولوژ
از عوامل متاثر از تجربه  یکیبه عنوان  میان سهولت خرید و نگرش مشتریانروابط  نیو همچن پردازي بازي

در  پردازي بازينقش  شتریتواند موجبات شناخت هرچه ب یم شده پردازي بازياقدامات تجارت بین المللی 
نقش متغیرهاي  یضر در تالش است به بررساساس مطالعه حا نیرا فراهم آورد. بر ا تجارت بین المللی پذیرش

بر رضایت مندي مشتریان تجارت بین المللی  درگیري مشتریانو  پردازي بازيمدل پذیرش فناوري مبتنی بر 
مورد رضایت مندي مشتریان را بر  درگیري مشتریان ریتاث نیو همچن پرداخته ایسام آس یبازرگانشرکت 

 پژوهش قرار دهد.
هاي جدید و جذاب تجارت  از ویژگی »پردازي بازي«دهد  بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

کند. جلب توجه و رضایت  ایفا می ایسام آس یبازرگانبین المللی است تاثیر زیادي در جلب مشتریان شرکت 
اعتماد در طول . شود یحاصل مخدمات تجارت خارجی  ندیفرا در انیمشارکت فعال مشتر قیاز طر مشتریان

 اقدامات تجارت خارجیتجربه کردن  قیکسب دانش مرتبط با اعتماد از طر حالدر  انیکه مشتر یزمان
باشد، سطح اعتماد  شتریب اقدامات تجارت خارجیهرچه تجربه مشتري در  نیشود. بنابرا یم جادیباشند، ا یم

هاي تخفیف در این راستا  و بن زیباالتر خواهد بود. استفاده از جوا اقدامات تجارت خارجی بهوي نسبت 
توان مشتریان را به  می ایسام آس یبازرگانشرکت با  هرابطه دوستان يبرقرار شود. همچنین با پیشنهاد می

ردار برخو ییتعامل باال تیقابلباید از انعطاف و  ایسام آس یبازرگانشرکت وفادار کرد. براي این منظور شرکت 
 يو جستجو يحس کنجکاو کرده و ییاحساس ماجراجو کاربر باید ایسام آس یبازرگانشرکت با مشاهده  باشد.

درآید. فرایند  به صورت مفرحباید  اقدامات تجارت بین المللی يریادگی در وي ترغیب و تحریک شود. شتریب
اي باشد که کاربر به اقدامات  گونه پاسخگویی اقدامات تجارت بین المللی و سیستم پشتیبانی پایگاه باید به

اي که پس از هر بار اقدامات تجارت بین المللی در ذهن کاربر  تجارت بین المللی مجدد ترغیب شود و تجربه
 .یغات تجاري بدست آوردگیرد چیزي نیست که بتوان با آموزش و تبل شکل می

 فهرست منابع
 يفناور رشیمدل پذ يو لذت ادراك شده از آن بر سازه ها انهیرا يخودکارآمد ریتأث)، 1390. (محمد ،یمحمد؛ مشکان ي،احمد

 .75تا  58 صص ،57شماره  ،سیوید
نوبت چاپ: اول، سال نشر:  ،یفر و سجاد خزائ یفروغ بهیمترجمان: ط یابیدر بازار يپرداز يآگرمن باز نیو کو سیهر اسکات

1395 
 تیلذت و مطلوب یانجینقش م ی: بررستیو رضا تیفیارائه مدل ک )،1395ی. (فعل هی؛ راضیمی؛ عباس ابراهسیبلق ،باورصاد

 64-45، صفحه 4، شماره 20، دوره 3 مقاله، هوشمند سامسونگ يها یادراك شده در گوش
تهران: انتشارات آگاه، چاپ  ،يدر علوم رفتار پژوهش يها )، روش1394الهه. ( ،يحجاز زهره؛ بازرگان، عباس؛ سرمد،
 چهاردهم.

  رانیاطالعات ا يفناور یالملل نی. کنفرانس ب اءیاش نترنتیدر ا يوار ساز ي. کاربرد باز1395. يمهد ،یسهندجام
 .ها : فرصتها و چالشيانهایرا يهایباز یکنفرانس مل نیاولپردازي)،  (بازي پردازي بازيبا  ییآشنا)، 1395فتوحی، سبا. (

بر  یمبتن شنهاددهندهیپ ستمیهوشمند: س ینترنتی. فروشگاه ا1394. روانیپرسته س وا،یش يمحمدرضا,عسکر جه،یعلو یمیکر
 .406تا صفحه  385صفحه  ; 2, شماره   7اطالعات؛ دوره   يفناور تیریرفتار کاربران. مد لیتحل

 رشیبر پذ یو ادراك اجتماع يوارساز يباز ریتاث ی. بررس1395. ینیام یمحمد تق مند،یم يمحمدرضا؛ محمد محمود ،یمیکر
 به روز  تیریمد یی. کنفرانس اروپا يفناور رشیتلفن همراه با استفاده از مدل پذ يبانکدار

 49شماره 1395د و تیر خردا» بازار  ی)، بازي پردازي در بازاریابی، توسعه مهندس1395. (محسنی،احمد
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یازدهمین  ،يساز يکارکنان با استفاده از باز يکار یمشارکت و دلبستگ شی)، افزا1392مراد. ( ،يصادق؛ مسعود ،يمراد
 1392 -کنفرانس بین المللی مدیریت 

 . رفتار مصرف کننده. انتشارات کتاب مهربان نشر 1394. درزادهیح زیکامب نر،یما کلیجان؛ ما موون،
 یالملل نیکنفرانس ب نیتحت وب، سوم يدر آموزش ها يپرداز يباز ي)، کاربردها1396. (یمنتظر، غالمعل رضا؛یعل ان،یمهان
 تهران، دانشگاه علم و فرهنگ. ،یوب پژوه
مناسب  نیجهت انتخاب فروشگاه آنال ELECTRE کیتکن يری، بکارگ1392 ،یدهقان لوفریو ن یبیاحمد؛ محمد حب ی،نادعل

تجارت و اقتصاد  یالملل نیب شیهما نیو اول یمل شیهما نیهفتم ت،یوب سا يشاخص ها يبر مبنا ینترنتیا دیخر يبرا
 یکیالکترون
ها و فروشگاه  تیوب سا ییو کارا تیفیک شیگر در افزا هیتوص يها ستمی، نقش س)1392( .بهزاد ،یشهراب ؛رمحمودیام ي،نور
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