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چکیده
بهترین امتیاز برای سازمانها در چارچوب مزیّت رقابتی ،مشتریان وفادار هستتند؛ بنتابراین ستازمانهتا همتواره خواهتان
راهکارهایی هستند که با آن بتوانند مشتریان خود را حفت و وفتادار ستازند .استتراتژی بتازیکتاری روشتی استت کته بتا
بهرهگیری از تکنیکها و عناصر بازی برای اهداف غیر بازی ،باعث افزایش انگیزش مشتریان برای مشارکت داوطلبانته در
فعالیتهای مطلوب سازمان و همچنین وفادارسازی آنهتا متیشتود .نقتش ابعتاد روانشتناختی استتراتژی بتازیکتاری بترای
رسیدن به این مهم جایگاه ویژهای دارد؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر تأثیر ابعتاد روانشتناختی استتراتژی بتازیکتاری بتر
وفاداری مشتریان بانک ملت شهر اصفهان است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیّت ،توصتیفی -پیمایشتی
است؛ در این روش برای جمعآوری اطالعات دربارة پیشینة موضوع از روش کتابخانهای برای جمتعآوری دادههتای الزم
باهدف آزمون فرضیههای پژوهش از پرسشنامة محققساخته با روایتی و پایتایی پتذیرفتنی و مناست
باتوجهبه هدف پژوهش ،جامعة آماری این پژوهش را مشتریان شعبههای منتخ

استتفاده شتده استت.

بانک ملّت شهر اصفهان تشکیل میدهنتد

و در آن از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی استفاده شده است .برای آزمون فرضیهها نیز از روش معتادالت ستاختاری
استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که تمام ابعاد روانشناختی استراتژی بازیکاری بر وفاداری مشتتریان شتعبه-
های منتخ

بانک ملّت تأثیر معنادار و مثبتی دارد.

واژگان كلیدي :استراتژی بازیکاری ،کارایی ادراکشده ،سهولت ادراکشده ،نگرش دربارة استفاده ،تأثیر اجتماعی،
تمایل به استفاده ،وفاداری مشتری

* نویسنده مسؤول

S.aghdaie@ase.ui.ac.ir
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مقدمه
امتتروزه بتتا اوجگتترفتن فضتتای رقابتتت ،بستتیاری از

خود را براساس مشتری ،دوباره مهندسی و طراحی کنند

سازمانها خواهتان راهکارهتای نوآورانته بترای افتزایش

و از فناوری اطالعتات بترای بتهدستتآوردن مشتتریان،

فروش و جذب مشتریان خود هستتند .رشتد فنتاوری در

برقراری ارتبتا بتا آنهتا ،متمایزستازی ختدمات و ارائته

عرصة صنعت بانکداری موج تولید محصوالت جدید

فرصتهای جدید استفاده کنند .اینگونته ستازمانهتا بتا

و تغییر روند ارائة خدمات شتده استت .مفتاهیم کیفیّتت

بررسی روشهای مختلف جذب و حف مشتتریان متی-

خدمات ،رنگ و بوی جدیتدی بته ختود گرفتته و ارائتة

تواننتتد بهتتترین راه ارتبتتا بتتا آنهتتا را انتختتاب کننتتد و

خدمات بانکداری الکترونیک بر تمام نظام بتانکی تتأثیر

همچنین براساس دانشی که دربارة مشتریان خود کست

بسیاری گذاشته است .تبدیل پولهتای کاغتذی بته پتول

میکنند ،خدمات ویتژهای را بته هتر یتک از آنهتا ارائته

بته ختدمات

دهنتتد و بتتهایتتنشتتکل بتتا افتتزایش رضتتایت و درنتیجتته

غیرملموس از طریتق ارتباطتات از راه دور و اینترنتت از

وفاداری مشتریان ،مزیت رقابتی پایدار را به دستت متی-

مهمتترین تغییترات در ایتن عرصته بته شتمار متی رونتد

آورند (دهقان و همکاران.)9310 ،

الکترونیکی و تبتدیل ختدمات قابتل لمت

«بازیکاری» فناوری نوظهوری است کته بتا استتفاده

(رشیدی و حبیپ پور.)9311 ،
توستتعة ستتامانههتتای الکترونیتتک ماننتتد اینترنتتت ،بتتر

از عناصتتر طراحتتی بتتازی در افتتراد بتترای بتتروز رفتتتاری

مؤسسههای مالی و بانکها تأثیر فتراوان گذاشتته استت.

خاص در محیطهایی با هتدف غیربتازی انگیتزهآفرینتی

برای رقابت در این محیط پیچیتده ،کست وکارهتا بایتد

میکنتد (کونهتو .)5092 ، 5بتا ایتن هتدف ،در طراحتی

ارائهدهندة جدیدترین و جذّابترین خدماتی باشتند کته

بازیهتا معمتوالا از عناصتر کمّتی بتازی ماننتد امتیازهتا،

مشتتریان خواستتتار آن هستتتند .بتترای بقتتای بانتتکهتتا در

نشانها ،جدول ردهبندی و غیره که به استتفادهکننتدگان

میدان رقابتت ،شتعبههتای بتانکی بایتد روش بانکتداری

اطالعاتی دربارة دستاوردها ،پیشرفتها و امتیازات زیتاد

سنتی را تغییر دهند .تمایل و سلیقههای مشتری بر مبنتای

آنها میدهد استفاده میشود (بیتنر و شیپر .)5092 ، 3این

شکل جدیدی از اینترنت ،رقابت بر کاهش هزینه ،حف

استتتفادهکننتتدگان متتیتوان تد ذینفعتتان درون ستتازمان،

مشتتتری ،ترغی ت

مشتتتری ،پتتذیرش مشتتتری ،امنیتتت و

آسانی استفاده ،بخش وسیعی از محصتوالت و ختدمات
هستند (چانگ.)5002 ،9

مصرفکنندگان محصوالت و خدمات ،افراد یا گروهها
باشند (سینگ.)5093 ، 2
بازیکتاری روش نوآورانتهای استت کته نتهتنهتا بته

باتوجهبه اهمیّتت مشتتری در دنیتای رقتابتی امتروز و

سازمانها در جل

مشتریان کمک میکند ،باعث بهبود

براساس پژوهشهای پیشین ،هزینة جذب مشتری جدید

وفاداری و مشارکت فعّتال مشتتریان بتالقوة ستازمان نیتز

بیش از هزینة الزم برای حف وفاداری مشتتری

متتیشتتود .هتتدف پتتژوهش حاضتتر تحلیتتل تتتأثیر ابعتتاد

و حف وفاداری مشتتری

روانشناختی استراتژی بازیکاری بتر وفتاداری مشتتریان

بهمرات

است .بررسی روشهای کس

در کستتت وکارهتتتای گونتتتاگون از اولویتتتت مهمتتتی
برخوردار است .امروزه سازمانها میکوشند فراینتدهای
Chang
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مرور پیشینة پژوهش

بعدها در سال  5090با تلفیق حوزههای اجتماعی و نظام

مفهوم بازي

پاداش بازی در طراحی نرمافزارها رواج یافت (زیچرمن

تعریف مفهوم بازی دشتوار استت و از منظتر علتوم

و کانینگهام .) 5099 ،6ایدة اصلی بازیکاری برگرفته از

مختلف مانند فلسفه ،جامعهشناسی ،هنر و روان شناستی

عناصتتر بتتازی استتت .ایتتن اصتتطالح بستتیار نتتو استتت و

بررسی شده است .از دیدگاه مک گانیگال)5099:59( 9

تعتتتاریف متعتتتددی از آن وجتتتود دارد (زیچتتترمن و

بتازیهتا چهتار ویژگتتی دارنتد :هتدف ،قتوانین ،سیستتتم

کانینگهتتام)5099 ،؛ ازای تنرو در ای تنجتتا چنتتد تعری تف

بتتازخورد و عضتتویت اختیتتاری .درواقتتع ،بتتازی فعتتالیتی

متداول در مورد بازیکاری ارائه میشود:

خودخواستتته و داوطلبانتته استتت کتته قواعتتدی دارد و

درتردینتتگ و همکتتاران ( ،)5099بتتازیکتتاری را

بتتازیگران بتترای رستتیدن بتته یتتک هتتدف مشتتخص ،در

«استفاده از عناصر طراحی بازی در زمینههای غیر بتازی»

چتتارچوب ایتتن قواعتتد تتتالش متتیکننتتد .در ایتتن زمینتته

تعریف کردهاند .از دیدگاه آنها این روش ،طراحی یک

سیستم بازخورد به بازیکنتان نشتان متیدهتد کته تتا چته

بتتازی کامتتل را شتتامل نمتتیشتتود ،بلکتته از بتتین عوامتتل

میزان در دستیابی به هدف خود موفق شدهاند.

طراحی بازی تنها آنهایی استفاده میشوند کته در زمینتة
مدنظر مؤثر به نظر میآیند.

مفهوم بازيكاري
در سالهای اخیر ،گسترش سریع نرمافزارهای متعدد
با ویژگی بازیهای ویدئویی ،باعتث تتوجهی ختاص بته
اصطالحی به نتام «بتازیکتاری» شتده استت و آن را بته
یکی از جال ترین و چالشبرانگیزتترین موضتوعات در
مدیریت کس وکار تبدیل کرده است .بتازیکتاری بته
معنای استفاده از عناصر طراحی بازی در یک زمینة غیتر
بازی است .درواقع ،بازیکاری طراحی یک بازی کامل
نیست و تنها شامل تعدادی از عناصر طراحی بازی استت
که در زمینة مدنظر مؤثر به نظتر متیآینتد (دتردینتگ و
همکاران .)5099 ،5هدف از اجرای بازیکاری افتزایش
انگیزه ،تعامل ،آگاهی از برند و وفاداری است (ویتت و
3

همکاران .)5099 ،

اصطالح بازیکاری را نخستینبار نیک پلینتگ 2در
سال 5005مطرح کرده است (مارکزوستکی ) 5093 ،2و

زیچرمن و کانینگهتام ( ،)5099پتژوهشهتای اخیتر
دربتارة روانشناستی رفتتاری و بتازیهتای اجتمتاعی را
مدنظر قرار داده و بتازیکتاری را «فراینتد تفکتر بتازی-
محور و مکانیزمهای بازی برای درگیرکتردن کتاربران
در حل مسائل» تعریف کردهاند.
سوان ،)5095( 2بازیکاری را «افزودن مکانیزمهتای
بازی به فرایندها ،برنامهها و سیستمهای عاملی که بهطور
عادی نمیتوانند از ایتن مفتاهیم استتفاده کننتد» تعریتف
کرده است.
بته زعتم ویتچ و همکتاران ،)5093( 1بتازیکتاری
«طراحی مؤلّفههتای بتازی استت کته در شترایط دنیتای
واقعی به کار گرفته شده است تا برای کتاربران تجربتة
دنیای بازی را خلق کند».
بازیکاری تنها شامل تعامالت مفرّح نمیشود ،بلکه
راهی برای استفاده از عوامل طراحتی بتازی در کارهتای
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چتتالشهتتا ،شتتان  ،رقابتتت ،همکتتاری ،بتتازخورد،

روزمره و مشکالت برای بهدستآوردن راهحلی مناس
است (سینگ.)5093 ،

کس

منتابع ،پتاداشهتا ،معتامالت ،نوبتتهتا و شترایط

کس

پیروزی.
زیچترمن دربتارة تفتتاوت مکتانیزم و دینامیتک متی-

عناصر بازيكاري
عناصر بازیکاری جعبهابزاری بته حستاب متیآینتد

گوید« :محترّکهتا ابزارهتای ستاخت بتازیهتا هستتند؛

که میتوان آنها را برای ساخت هر نوع بتازی بته روش-

درحالیکه دینامیکها چگونگی تعامل کاربر بتا تجربتة

های مختلف ترکی

کرد .پروفسور ورباخ چتارچوبی را

بازی محسوب میشوند.

پیشنهاد می دهد که در آن مؤلّفههای بازیکاری به سه
گروه دستهبندی میشوند.9 :دینامیکها.5 ،9مکانیکها

5

 .3اجزا( 3ورباخ و هانتر.)5095 ،2

اجزا
اجتزا کتته در پتتایینتتترین ستتط هتترم قراردارنتتد ،بتته
معنای قسم های تشکیلدهنده بازی نیستند؛ بلکه عناصر

دينامیکها

محسوس یا نیمهمحسوس بازی هستند که بازیکردن را

دینامیتکهتتا یتا بنیتانهتتای بتتازی کتته در ر س هتترم
قراردارند ،از انتزاعیترین عناصر هستند و جهتگیتری

تسهیل میبخشند (ورباخ و هانتر .)5095 ،براستاس نظتر
ورباخ این اجزا عبارتاند از:

کلی بازیکاری را نمایش میدهند .درواقع ،ورباخ آن-

آواتارها ،مجموعههتا ،مبتارزه ،بتازکردن قفتل یتک

ها را به دستور زبان یا قوانین پنهان تشبیه میکند (ورباخ

محتوای بتازی ،هدیتهدادن ،جتدول ردهبنتدی ،مراحتل،

و هانتر.)5095 ،براساس این مدل دینامیکها عبارتانتد

امتیازات ،مأموریت ،نموداراجتماعی ،تتیمهتا ،کاالهتای

از:

مجازی.
فشارها ،احساسات ،روایت ،پیشرفت و روابط.

انواع مدلهاي پذيرش فناوري اطالعات
مکانیزمها

از بتین متدلهتای مطترح پتذیرش فنتاوری ،متدل

مکانیزمها یا محرکهتای بتازی ،ستط بعتدی هترم

پذیرش فناوری ، 2تئوری عمل مستدل( 6کنش عقالیی)

هستند که باعث تحریک رفتارهتای ختاص متیشتوند و

و تئوری رفتار برنامهریزیشده ،2بیشترین کتاربرد را در

بازیکنان را به انجام فعالیت مطلوب مورد نظر هتدایت و

زمینة مطالعات مربو به پذیرش فناوری های اطالعتاتی

تشویق متیکنتد (وربتاخ و هتانتر .)5095 ،براستاس نظتر

داشتهانتد ( لیکتر و ستیندی9112 ،1؛ چتن و همکتاران،1

ورباخ این مکانیزمها عبارتاند از:

.)5005

5

1

Dynamics
Mechanics
3
Components
4
Werbach & Hunter
2

)Technology Acceptance Model (TAM
)Theory of Reasoned Action (TRA
7
)Theory of Planned Behavior (TPB
8
Liker and Sindi
9
Chen et al
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تئوري كنش عقاليي (عمل مستدل)
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پذیرش نشود تا براساس شناخت حاصلشده ،گام های

این تئوری را فیش باین 9و آجزن ( ،)9122در کتاب

اصالحی مناس

را دنبال کنند.

«بتاور ،نگترش ،قصتد و رفتتار :مقدمتهای بتر تئتوری و

بهایندلیل که بازیکاری یک فناوری محسوب می-

پژوهش» مطرح کردهاند و مبتنی بر این فرض است که

شتتود؛ بنتتابراین استتتفاده از ابعتتاد روانشتتناختی متتدلهتتای

افراد بهطور منطقی عمل میکنند .آنهتا تمتام اطالعتات

پذیرش فناوری برای بررسی نحوة تأثیر استراتژی بازی-

دردسترس دربارة رفتار هدف را جمعآوری کرده و به-

کاری بر وفاداری مشتریان امکانپذیر است .بااینهدف،

طور منظم ارزیابی میکنند؛ همچنین نتیجة اعمال را در

برای انجام پژوهش حاضر ابعتاد روانشتناختی استترات ژی

براساس استدالل خود تصمیم می-

بتتازیکتتاری کتته بیشتتترین کتتاربرد و تتتأثیر را در ایجتتاد

گیرند که عملی را انجتام دهنتد یتا ندهنتد (پیکتارانین و

وفاداری دارد ،در نظر گرفته شده استت کته عبتارتانتد

همکاران.)556 :5002 ،5

از:

نظر میگیرند ،سپ

 -کارایی ادراکشده (سودمندی ادراکشده)

تئوري رفتار برنامهريزيشده
آجزن ( )9112بتا واردکتردن ستازة کنتترل رفتتاری
درکشده در نقش عامل تعیین کننتدة قصتد رفتتاری و
رفتار ،تئوری عمل مستدل را توسعه داده است .تئتوری
رفتار برنامهریزیشتده بتا وجتود ستازة کنتترل رفتتاری
درکشده ،تالش میکنتد رفتارهتای غیترارادی را نیتز
پیشبینی کند (مادن و همکاران.)9115،3

 سهولت ادراکشده نگرش دربارة استفاده تأثیر اجتماعی (هنجار ذهنی) تمایل به استفاده (قصد رفتاری)مفهوم وفاداري
مفهوم وفاداری در مشتری و ایجتاد مشتتریان وفتادار
در چارچوب کست وکتار بتهصتورت «ایجتاد تعهتد در

مدل پذيرش فناوري

مشتری بترای انجتام معاملته بتا ستازمان ختاص و خریتد

این مدل ،تعدیل شدة تئوری عمل مستدل است که

کاالهتتا و ختتدمات ب تهطتتور مکتترر» توص تیف م تیشتتود

دیوی ( )9111آن را در رستالة دکتترای ختود مطترح

(سوسانا و الرسن .)5002 ،2اگر قترار باشتد وفتاداری را

کرده است .هدف اصتلی متدل پتذیرش فنتاوری ،ارائتة

یکی از شاخصهای کنترل و مدیریت به حستاب آورد،

مبنایی بترای پیگیتری اثتر عوامتل بیرونتی بتر باورهتای

تعریف و دستهبندی انواع ممکن تعامل با مشتتریانی کته

و

به آنها وفادار گفته متیشتود ،حیتاتی استت و مبنتایی را

درونتی ،نگترش و قصتد استتفاده استت (دیتوی

همکاران .)9111 ،2این مدل افزونبتر جنبتة پتیشبینتی،

برای تأمین نیازهای مشتریان فتراهم متیآورد .برختی از

رویکرد توصیفی هم دارد؛ بنتابراین متدیران متیتواننتد

تعاریف موجود عبارتاند از:

تشخیص دهندکه چرا یک سیستم خاص ممکتن استت

 وفاداری زمانی اتفتا متیافتتد کته مشتتریان قویت اااحساس کنند که سازمان مدنظر به بهتترین وجته ممکتن

1

Fishbein
Pikkarainen et al
3
Madden et al
4
Davis et al
2

میتوانتد نیازهتای آنهتا را برطترف کنتد؛ بتهطتوریکته
5

. Susanna and Larsson
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ستتازمانهتتای رقی ت

از مجموعتته مالحظتتات مشتتتریان،

مجتتازاا ختتارج شتتوند و منحصتتراا از ستتازمان خریدکننتتد
(شومیکر و لیویز.)9111 ،9

عملی را برای ایجاد وفتاداری مشتتری بته یتک کتاال یتا
خدمت را تعریف کرده است.
 -3نهایتاا نظریة اقتدام منطقتی 1متیگویتد کته رفتتار

 -تمایل مشتری برای انتخاب یک محصول یتا یتک

مصرفکننده ممکن استت از فشتارهای اجتمتاعی تتأثیر

برند از بین محصوالت دیگر بترای تتأمین نیتازی ختاص

بپذیرد .در این دیدگاه توضی داده میشود کته چگونته

(نووو.)5002 ،5

مصتترفکننتتدگان خریتد از ی تک برنتتد ختتاص را حت تی

 -وفتتاداری ،تعهتتدی عمیتق بتته خریتد دوبتتارة ی تک

زمانی که نگرش مصرفکنندهای دربرابتر برنتد خاصتی

محصول یا خدمت برتریدادهشتده در آینتده استت کته

نتتامطلوب باشتتد تکتترار متیکننتتد (فتیش بتین و آجتتزن،

بتهمعنتای خریتد دوبتاره از یتک برنتتد بتاوجود تتتأثیرات
محیطی و اقدامات بازاریابی رقبا برای تغییر رفتتار استت
(تیلور.)5002 ،3

9122؛ گوناری

و استاساکوپل .)5002 ،

در ایتتتتن پتتتتژوهش طبقتتتتهبنتتتتدی گونتتتتاری

و

استاستتاکوپل ( )5002بتترای انتتدازهگیتتری وفتتاداری

باتوجتتهبتته گفتتتههتتای گونتتاری

و استاستتاکوپل

2

مشتریان استفاده شده است.

( ،)5002مفهتتوم وفتتاداری تابتتهحتتال از ستته چشتتمانتتداز
متفاوت یعنتی رفتتاری ،نگرشتی و نظریتة اقتدام منطقتی

پژوهشهاي انجامشدة مرتبط
ی تاوری و جعفری تان ( )9313در پژوهش تی بتتا عنتتوان

بررسی شده است:
 -9در دیتتدگاه رفتتتتاری ،دیتتک و باستتتو)9112( 2

«ارائتة روشتی مبتنتی بتر بتازیکتاری بته منظتور ارتقتای

وفاداری را رابطة بین «نگرش نسبی» به یتک موجودیتت

فرهنتتگ کتتارآفرینی ستتازمانی» پ ت

از متترور مختصتتر

و «رفتار پشتیبانیکننده» از آن نگرش تعریتف کتردهانتد

پیشینة پتژوهش بتازیکتاری و کتارآفرینی ستازمانی ،بتا

که درواقع همتان تکترار عمتل خریتد استت .کشتیف و
همکاران )5096(6گفتهانتد عتالوهبتر جنبتههتای دیگتر،

تلفیق مدل عناصر بازی از ورباخ و هانتر در زمینة بتازی-
کاری و متدل متوری

و همکتارانش بترای مؤلّفتههتای

وفاداری ،یتک رفتتار ختاص نیتز هستت و نشتان دهنتدة

فرهنگ کتارآفرینی ستازمانی ،روشتی مبتنتی بتر بتازی-

پاستخ مثبتت مشتتتریان بته خریتد از یتک محصتول و یتا

کاری را برای ارتقای فرهنگ کارآفرینی در ستازمانهتا

خدمت است (کشیف و همکاران.)5096،

بهدست دادهاند.

 -5در دیدگاه نگرشی ،الیور )9111( 2چهار مرحلتة

جمشیدی و یاوری( )9315در پژوهشی توستعهای بتا

متمایز یعنی شناختی ،عاطفی ،تالش بدون هدف و اقدام

عنوان «بازیکاری ،راهکاری نوین برای پیشیگترفتن از
رقبا» ادبیات ،تاریخچه و مفاهیم بتازیکتاری را بررستی
کردهاند .همچنین در ایتن مقالته بتا مثتالهتایی ،کتاربرد

1

. Shomaker and Lewis
. Novo
3
Taylor
4
. Gounaris and Stathakopoulos
5
. Dick and Basu
6
Kashif et al
7
. Oliver
2

بازیکاری در عرصههایی چون آموزش ،محیط زیست،
بهداشت و درمان و غیره اشاره شتده استت؛ درآختر نیتز

8

. Theory of reasoned action

منتخ بانک ملت شهر اصفهان 929 /

تأثیر ابعاد روانشناختی استراتژی بازیکاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی :مشتریان شع

ضرورت سرمایهگذاری در این زمینه و فواید پیادهسازی

دسترسی بر وفاداری مشتریان بانتک اقتصتاد نتوین تتأثیر

آن را در سازمانهای مختلف ایرانی تشری کردهاند.

دارند.

جوکار ( )9315در پژوهشی با عنتوان «تعیتین تتأثیر

تتتاجزادهنمتتین و اعتمتتادی( )9310در پژوهشتتی بتتا

کیفیّت خدمات الکترونیکتی ارائتهشتده از طریتق وب-

عنوان «عوامل متؤثر بتر وفتاداری الکترونیکتی کتاربران

ستایت بانتک ملتت بتر وفتاداری الکترونیکتی و ایجتاد

اینترنتتتی داختتل کشتتور بتته وبستتایت دفتتتر ختتدمات

تبلیغات دهانبهدهان مثبت؛ با مطالعتة متوردی مشتتریان

مسافرتی» با توزیع پرسشنامة الکترونیکی بین 652نفتر از

مختلف بانک ملت شیراز» تأثیر کیفیّت ختدمات

100نفر جامعةآماری که خریدار آنالین تورهای داخلی

الکترونیکی وبسایت بانک ملت شیراز را بر وفتاداری

و ختتارجی شتترکت توستتعة گرشتتگری متتارکوپولو در

الکترونیکی بررسی کترده استت .ایتن پتژوهش از نتوع

سراسر ایران هستند و تجزیته و تحلیتل نتتایج حاصتل از

توصتیفیپیمایشتی استت و حجتم نمونته  355نفتر بتوده

آن ،به ایتن مهتم دستت یافتتهانتد کته کیفیّتت ختدمات

استت .در ایتن پتژوهش کیفیّتت ختدمات الکترونیتک

الکترونیتک بیشتتترین تتأثیر را بتتر وفتاداری الکترونیکتی

دارای ابعاد کارایی ،دسترسی ،تکمیل ختدمت و امنیتت

رفتاری مشتریان ایتن شترکت دارد .از نتتایج دیگتر ایتن

است .نتتایج ایتن پتژوهش نشتان متیدهتد کته کیفیّتت

پتتژوهش ،تأثیرگتتذاری نگتترش بتته خری تد اینترنت تی بتتر

افتزایش ارزش

وفتتتاداری الکترونیکتتتی رفتتتتاری مشتتتتریان شتتترکت

شع

ختدمات الکترونیتک گفتتهشتده ستب

درکشده در بین مشتریان متیشتود؛ همچنتین کیفیّتت

مارکوپولو است.

ختدمات الکترونیتک تتأثیر معنتاداری بتر رضتایت

طباطبایینس ( )9311در پژوهشی با عنوان «طراحی

الکترونیتک داشتته استتت .بنتتابراین افتتزایش کیفیّتت

و تبیین متدل وفتاداری مشتتریان در صتنعت بانکتداری؛

خدمات الکترونیکی ارائهشده از طریق وبسایت بانک

قلمرو مطالعه :بانکهای ایران» مسالة افزایش رقابت بته-

ملت به مشتریان باعتث افتزایش وفتاداری آنهتا در قبتال

خصوص در بخش خدمات ،لزوم توجه بیشتتر بته حفت

استفاده از این خدمات و تبلیغات مثبتت دهتانبتهدهتان

مشتریان فعلی و تتالش بترای جتذب مشتتریان جدیتد را

مثبت میشود.

بیان کرده است .هدف این پتژوهش ایجتاد وفتاداری در

وظیفهدوست و اسدی( )9315در پژوهشی بتا عنتوان

مشتری و تشخیص عوامل تأثیرگذار بر آن است .در این

«تأثیر ابعاد وبسایت بانک اقتصاد نوین بر وفتاداری بته

زمینه ،نخستت عوامتل تأثیرگتذار بتر وفتاداری مشتتریان

برند» ابعاد تأثیرگذار وبسایت بانک اقتصاد نوین را بتر

شناسایی شده و سپ

چگونگی تعامالت بین متغیرهتای

وفاداری مشتریان آن بانک شناستایی کتردهانتد .در ایتن

وابسته و مستقل در قالت

زمینتته ،بتتا توزی تع پرسشتتنامه می تان 566نفتتر از استتتفاده-

نتتتایج پتتژوهش عتتواملی ماننتتد هنجارهتتای اجتمتتاعی،

کننتدگان ایتن وبستایت و تجزیته و تحلیتل یافتتههتای

نگرش ،ذهنیت از برند و حتریم خصوصتی از شتاخص-

جمعآوریشده ،به این نتیجه دست یافتهاند که باتوجهبته

های تأثیرگذار بر وفاداری تعیین شدهاند.

ترتی

متدل آزمتون شتده استت .در

اثرگذاری امنّیت ،سهولت استفاده از وبستایت،

رابستون و همکتاران ( )5096در پژوهشتی بتا عنتوان

قابلیّت پاسخگویی ،طراحی ،زیبایی وبسایت و امکتان

«پیش به سوی بازی :متعهتدکردن مشتتریان و کارمنتدان
از طریق بازیکاری » با تشری انواع مختلتف بازیکنتان،
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روش متعهتتدکردن مشتتتریان و کارمنتتدان را در جایگتتاه

بررسی کردهاند .بتااین هتدف ،بترای پتیشبینتی عوامتل

بازیکنان فعالیتهای بازیکاریشده بررستی کتردهانتد.

تأثیرگذار بر قصد خرید محصوالت بازیکاری نشده از

آنهتتا ضتترورت ایجتتاد ترکیب تی مناس ت از مکتتانیزمهتتا،

نظریة رفتار برنامهریزیشده و بترای محصتوالت بتازی-

دینامیکها و احساسات بترای هتر دستته از بازیکنتان را

کاریشده از مدل پذیرش فنتاوری توستعهیافتته استتفاده

برای ایجاد فرایند بازیکاری موفق و مؤثر بیان کردهاند.

شده است .جمعآوری دادهها با توزیع پرسشنامة آنالیتن

شارما و لیجوان )5092( 9در پژوهشی با عنوان «تأثیر

میان  909نفر از شهروندان زن و مرد در کشورهای هلند

کیفیتت ختتدمات آنالیتن وبستتایتهتتای تجتتارت

و مکزیک که بهطور منظّم فعالیتت ورزشتی داشتتهانتد،

الکترونیک بر روی رضایت مشتریان» ،تأثیر ابعاد مرتبط

انجام شده است که نتایج نشان متیدهتد از بتین عوامتل،

با کیفیت وبسایت (کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات

نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل ادراکشده بر قصد

الکترونیک و مفیدبودن) را با استفادة مشتریان از سایت

خرید محصوالت بازیکارینشده و نگرشها و کتارایی

و ایجاد رضایت در مشتریان و درنهایت اعتماد به سایت

ادراکشده بر قصد خرید محصوالت بتازیکتاریشتده

را بررستی کتردهانتد .پرسشتنامة تهیتهشتده بترای ایتن

تأثیرگذارنتتد .همچنتتین تفتتاوت ستتنی پاستتخدهنتتدگان

پژوهش روی پورتالی که شرکت مخابرات نپال ایجتاد

گویای این است که مصترفکننتدگان جتوان نستبتبته

کرده بود قترار گرفتت تتا عالقتهمنتدان بته ایتن ستایت

مسنترها به خرید محصوالت بتازی کتاریشتده تمایتل

مراجعه و آن را پرکننتد و برنتدة کتارت هدیته از ایتن

بیشتری دارند و آنها را کاراتر و لذتبخشتر میدانند.

شترکت شتوند .از  955پرسشتنامة تکمیتلشتده تعتداد

ریبینک و همکتاران )5006(5در پژوهشتی بتا عنتوان

955مورد پذیرفته شدند .نتایج تحلیل دادهها نشتان متی-

«آرامش مشتریان خود را فراهم کنید :کیفیت ،اعتمتاد و

دهتد کته رضتایت کتاربر بترای حفت مشتتری بستیار

وفاداری در سط اینترنت» با جمعآوری 320پرسشتنامه

تأثیرگتذار استت؛ بنتابراین ،تترویج اعتمتاد مشتتری در

از میتتان دانشتتجویان ،تتتازهفتتار التحصتتیالن و استتتادان

تجتارت الکترونیتک مهتم استت .دوم اینکته کیفیتت

دانشگاهی کته تجربتة خریتد از وبستایتهتای فتروش

اطالعات عامل مهمی در ارتقای تعهد مشتتری استت و

کت

و سیدیهای آنالیتن را داشتتهانتد ،بته ایتن نتیجته

درنتیجه ،باید به آن توجه کافی شود .سوم اینکته ارائتة

رسیدهاند کته رضتایت الکترونیتک بتهصتورت مثبتت و

خدمات باکیفیت بسیار و مفیتدبودن ،راه متؤثری بترای

مستقیم بر وفاداری الکترونیک تاثیرگذار است .همچنین

بتا مشتتریان استت و بتر

آنهتتا دریافتتتهانتتد کتته میتتان ابعتتاد کیفیتتت ختتدمات

حف روابتط باکیفیتت مناست

الکترونیتتک ،اطمینتتان از طریتتق اعتمتتاد الکترونیتتک و

رضایت مشتریان تأثیرگذار است.
بیتنر و شیپر ( )5092در پژوهشتی بتا عنتوان «تفتاوت

رضایت الکترونیک بتر وفتاداری تأثیرگتذار استت ،امتا

ستتتنی و تتتتأثیرات انگیزشتتتی بتتتازیکتتتاری در تبلیتتت

استتتفادة آستتان ،طراحتتی وبستتایت ،پاستتخگتتویی و

محصتتتوالت» ،عوامتتتل تأثیرگتتتذار بتتتر قصتتتد خریت تد

سفارشتیستازی تنهتتا از طریتق رضتتایت الکترونیتک بتتر

محصوالت ورزشی بازیکاری شده و بازیکتارینشتده

وفاداری تأثیرگذار هستند.

و همچنین اثرگذاری این استراتژی را بر ستنین مختلتف
Sharma and lijuan

1

Ribbink et al

2
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روش پژوهش
این پژوهش کاربردی استت ،چتون نتتایج آن بترای

منتخ بانک ملت شهر اصفهان 923 /

است .پ

از استخراج دادهها از پاسخهای گروه مزبور،

واریتتان

نمونتته بتترآورد شتتد .باتوجتتهبتته اینکتته جامع تة

بهبود و بازسازی نظام بانکی و افزایش وفادرای مشتریان

مطالعهشده نامحدود بوده ،از رابطة زیر برای تعیین حجم

استفاده میشود و از نظتر ماهیتت نیتز از نتوع توصتیفی-

نمونه استفاده شده است:

پیمایشتتی استتت .در ایتتن پتتژوهش ،بتترای گتتردآوری
اطالعتتتات بختتتش پیشتتتینه و منتتتابع موضتتتوع ،از روش
کتابخانهای مانند کتتابهتا و مجلتههتای علمتی و بترای
جمتتعآوری دادههتتای الزم بتترای آزمتتون فرضتتیههتتای
پژوهش ،از پرسشنامة محققساخته استتفاده شتده استت.
برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صتوری استتفاده

 = nحجم نمونه الزم
 = αسط معناداری ()%2
 = dمیتتزان خطاستتت کتته معتتادل  %1میتتانگین نمونتة
اولیه در نظر گرفته شده است.

شده است که بدین منظتور از چنتد استتاد خبتره در ایتن

 = Sانحراف معیار نمونة مقدماتی

زمینه نظرخواهی شده است که روایی ایتن پرسشتنامه بتا

با نمونهگیری اولیه 20 ،عدد بتین مشتتریان ،انحتراف

آلفتتای

معیار  0/229به دست آمد که با جایگتذاری در رابطته،

کرونباخ برای تعیین پایایی کل پرسشنامه  0/12به دست

تعداد نمونة الزم با اطمینان  ،0/12حتداقل  352عتدد بته

آمد و چونکه مقدار آلفای بتهدستتآمتده بیشتتر از0/2

دست آمد.

انجتتام اصتتالحات جزئتتی تأییتتد شتتد .ضتتری

بود ،پایایی پرسشنامه تأیید شد که نتایج ضترای

آلفتای

کرونبتتاخ و هریتتک از متغیرهتتای پتتژوهش در جتتدول
شماره  9نشان داده شده است.
جامعة آماری این پتژوهش مشتتریان شتع

منتخت

بانک ملت شهر اصفهان است و روش نمونتهگیتری بته-
صورت نمونهگیری تصادفیخوشهای استفاده شد که در
آن شع

بانک ملت در نتواحی مختلتف شتهر اصتفهان

(شمال ،جنوب ،شر  ،غرب و مرکز) در قالت

خوشته-

های پژوهش در نظر گرفتته شتدند .چتونکته واریتان
جامعه نامعلوم بود ،برای بهدستآوردن واریان

نمونته،

مطالعهای مقدماتی انجتام گرفتت .در ایتن زمینته ،نمونتة
تصادفی انتخاب ،سپ

پرسشنامه میان آنها توزیتع شتده

همچنین ،براساس رابطة زیتر کته بترای تعیتین نمونتة
انجام معادالت ساختاری از آن استفاده متیشتود ،حجتم
نمونه الزم براساس تعتداد گویتههتای ایتن پتژوهش کته
39عدد است ،بین  922تتا  262نفتر بترآورد شتده استت
(هومن:)9312 ،
 =5q≤ n≤ 15q qتعداد گویه ها
درمجموع ،تعتداد 352عتدد پرسشتنامه توزیتع شتده
استتت و درنهایتتت 390 ،پرسشتتنامه صتتحی و پتتذیرفتنی
مبنای انجام پژوهش قرار گرفت.
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جدول ( :)1متغیرها و ضرايب آلفاي كرونباخ مربوطه
متغیر

ابعاد

آلفاكرونباخ

کارایی ادراکشده

%13

)(Pu

شاخص ها (تعاريف عملیاتي)

منابع

افزایش میزان دستیابی به اهداف سرمایهای

ابراهیم نژاد()9311

ارائة اطالعات مناس

دربارةوضعیت حسابها

افزایش یادگیری دربارة مسائل مالی و روشهای مختلف
سرمایهگذاری

کارش)5090(5

بهبود کیفیت ارائه خدمات بانکداری

هلدن و کارش()5090

ملت
سهولت ادراک-
شده

%12

تعامالت ساده و فهمیدنی با سایت باشگاه مشتریان بانک ملت
وجود بخش آموزش و راهنمایی استفاده از سایت باشگاه

PEU

مشتریان بانک ملت برای انجام فعالیتهای الزم
سهولت استفاده از سایت باشگاه مشتریان بانک ملت
خوببودن ایده استفاده از خدمات موجود در باشگاه مشتریان
بانک ملت
هوشیارانهبودن ایده استفاده از خدمات موجود در باشگاه

نگرش دربارة
استفاده
بازیکاری

%10

ATU

مشتریان بانک ملت

مفیدبودن استفاده از سایت باشگاه مشتریان ملت از دیدگاه

مشتریان بانک ملت
تمایل کاربران به استفاده از خدمات ارائهشده درسایت باشگاه
مشتریان بانک ملت

BI

نیبوی و آدو()5092
شیخ شعاعی()9312

ملت

توصیة متخصصان حوزة بانکداری به استفاده از سایت باشگاه

تمایل به استفاده

هلدن و کارش()5090

یوتات ()5092

افرادی که برای من مهم هستند

استفادة منظم کاربران از سایت باشگاه مشتریان بانک ملت

1-2

ابراهیم نژاد()9311

دوستداشتنیبودن استفاده از سایت باشگاه مشتریان بانک

کارشناسان متخصص بانکداری

%11

سالجقه()9310

سالجقه()9310

مفیدبودن استفاده از سایت باشگاه مشتریان ملت از دیدگاه
تأثیر اجتماعیSE

نیبوی و آدو()5092

لذتبخشبودن استفاده از سایت باشگاه مشتریان بانک ملت

افرادی که بر رفتار من تأثیرگذارند

2-9

دیوی ()9111

شیخ شعاعی()9312

مفیدبودن استفاده از سایت باشگاه مشتریان ملت از دیدگاه

%12

نیبوی و آدو)5092( 9
هلدن و

یادگیری آسان روش کارکردن با سایت باشگاه مشتریان بانک

سواالت

95-1

یوتات()5092
هلدن و کارش()5090
96-93
هلدن و کارش()5090

ابراهیم نژاد ()9311
شیخ شعاعی()9312
نیبوی و آدو()5092
شیخشعاعی ()9312

توصیة کاربران به دیگران در استفاده از سایت باشگاه مشتریان

نیبوی و آدو ()5092

بانک ملت

سالجقه ()9310

91-92

Niiboi and Addo
Holden and Karsh

1
2
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از برتری خدمات این بانک در مقایسه با سایر بانک ها اطمینان
دارم.
برایم دشوار است که به طرفداری خود از خدمات این بانک

شاهین و تیموری

پایان دهم.

()9313

از اینکه مردم خدمات این بانک را از خدمات مشابه (سایر

شاهین و تیموری

بانکها) برتر بدانند ،خوشحال میشوم.

()9313

سرعت عمل این بانک در ارایة خدمات پ

از فروش را

تحسین کرده و آن را به اطرافیانم توصیه میکنم.
دوستان خود را به استفاده از تکنولوژیهای نوین این بانک
ترغی

میکنم.

این بانک را اولین انتخاب هنگام استفاده از خدمات بانکی به

وفاداری

%12

مشتری

اطرافیان خود توصیه میکنم.

نصیرزاده ()9310
جوکار ()9315
جوکار ()9315

من به این بانک در مقابل سایر بانکها عالقهمندتر هستم.

نصیرزاده ()9310

در زمان نیاز به خدمات بانکداری الکترونیک ،سعی میکنم از

شاهین و تیموری

این بانک استفادهکنم.

()9313

در مقایسه با سایر بانکها با این بانک پیوند بیشتری خوردهام.

جوکار ()9315

در آینده نیز از خدمات این بانک استفاده خواهم کرد.

نصیرزاده ()9315

محصوالت همگام با تکنولوژی روز این بانک مرا از مراجعه
به بانکهای دیگر بی نیاز میسازد.
اگرچه بانک های دیگری نیز برای ارائه خدمات الکترونیک
وجود دارند ،من از خدمات الکترونیک این بانک استفاده می-
کنم.

فرضیه هاي پژوهش
فرضیة اصلي

39-50

نصیرزاده ()9315
شاهین و تیموری
()9313

سهولت استفادة ادراکشده بر وفاداری مشتریان تتأثیر
دارد.

ابعاد روانشناختی استرات ژی بازی کتاری بتر وفتاداری
مشتریان شع

نصیرزاده ()9310

منتخ

بانتک ملتت شتهر اصتفهان تتأثیر

نگرش در مورد استفاده بتر وفتاداری مشتتریان تتأثیر
دارد.

دارد.

تأثیر اجتماعی بر وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

فرضیه هاي فرعي

تمایل به استفاده بر وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

کارایی ادراکشده بر وفاداری مشتریان تأثیر دارد.

مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومی پژوهش در شکل  9به شرح زیر است:

 / 926تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )52تابستان 9316

شکل ( :)1مدل مفهومي پژوهش

يافتههاي پژوهش
در این بخش بترای تحلیتل تتأثیر پتذیرش استتراتژی

قبل از تأیید روابط ساختاری ،برای بررسی اینکته تتا

بازیکاری بر وفاداری مشتریان ،از مدلسازی معتادالت

چه حد دادههای گردآوریشده پشتیبان الگوی تتدوین-

ستتتاختاری از نتتترمافزارهتتتای  AMOS20و SPSS20

شتتده هستتتند ،از مهتتمتتترین شتتاخصهتای بتترازش الگتتو

استفاده شده است.

استفاده شده استت کته نتتایج آن در جتدول  5گتزارش
شده است:
جدول ( :)2شاخصهاي كلي برازش الگوهاي اندازهگیري

سازة

بازة پذیرفتنی

بازی کاری

وفاداری مشتریان

نتیجه

CMIN/df

بین 3-9

5/19

5/91

قبول

AGFI

>0/10

0/10

0/10

قبول

GFI

>0/10

0/19

0/12

قبول

RMR

نزدیک به صفر

0/025

0/032

قبول

CFI

>0/10

0/13

0/161

قبول

RMSEA

نزدیک به صفر

0/06

0/02

قبول

شاخص
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پ

باتوجهبه مقادیر بهدستآمتده در جتدول  ،5بترازش

منتخ بانک ملت شهر اصفهان 922 /

از تأیید برازش مناس

متدل و بارهتای عتاملی،

مدل پژوهش حاضر تأیید میشود .همچنین ،چونکه بار

نتتتایج تحلی تل متتدل انتتدازهگی تری بررس تی شتتده استتت.

عاملی تمام سنجهها بیشتر از  0.3به دستت آمتده استت،

براساس فرضتیههتای مطترحشتده ،الگتوی متوردنظر در

مطلوببودن مدل تأیید میشود.

شکل  5آمده است:

شکل ( :)2مدل هاي اندازهگیري

باتوجهبه ضرای

رگرسیونی ،مقدار بحرانی و مقتدار

 ،Pفرضیههای پژوهش آزمون شده استت کته نتتایج آن
در جدول  3ارائه شده است:
جدول ( : )3نتیجة آزمون فرضیهها
شمارة

ضری

فرضیه

فرضیه

مقدار

P

نتیجه
تأیید

رگرسیونی

بحرانی

9

بازیکاری

←

وفاداری مشتریان

0/61

1/22

0/000

9-9

کارایی ادراکشده

←

وفاداری مشتریان

0/69

1/09

0/000

تأیید

9-5

سهولت ادراکشده

←

وفاداری مشتریان

0/60

2/22

0/000

تأیید

9-3

نگرش دربارة استفاده

←

وفاداری مشتریان

0/62

1/51

0/000

تأیید

9-2

تأثیر اجتماعی

←

وفاداری مشتریان

0/62

1/16

0/000

تأیید

9-2

تمایل به استفاده

←

وفاداری مشتریان

0/62

1/099

0/000

تأیید
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نتیجهگیري و پیشنهادها
باتوجتتهبتته نتتتایج بتتهدستتتآمتتده از پتتژوهش ،تمتتام

شتع

بانتک ملتت شتهر اصتفهان ،تولیتد نتترم-

منتخت

فرضیهها تأیید میشوند .نتایج فرضیة فرعی اول بتا نتتایج

افزارهای بازیکاریشده و کاربر پستند ،ارائتة آمتوزش

شتتارما و لیجتتوان ( )5092و جوکتتار ( )9315مطابقتتت

روش کتتار بتتا آن برنامتته از طریتتق تبلیغتتات و یتتا ارائتتة

دارد؛ نتایج بهدستآمده از فرضیة فرعی دوم با مطالعات

دستتورالعملهتای واضت و فهمیتدنی در ختود برنامتته و

ریبینک و همکتاران ( )5006و وظیفتهدوستت و استدی

همچنین ایجاد سیستم پاسخگویی بته ستؤاالت کتاربران

( )9315همخوان است؛ نتایج فرضیة فرعی سوم با نتتایج

هنگتتام استتتفاده از برنامتته ،از اهمیتتت شتتایان تتتوجهی

بیتنر و شیپر ( )5092و تاجزاده نمین و اعتمتادی ()9310

برخوردار است .براساس تأییتد فرضتیة فرعتی ستوم کته

و نتایج بهدستآمده از فرضیة فرعی چهارم بتا پتژوهش

نشان میدهد نگرش دربارة استفاده بر وفاداری مشتتریان

( )9311مطابقتتت دارد .براستتاس نتتتایج

بانک ملت شهر اصفهان تأثیرگذار استت،

طباطبتتایینس ت

جدول  ،3نتایج زیر را میتوان برداشت کرد:

شع

منتخ

برای افزایش وفاداری مشتریان باید نگترش کتاربران در

یافتتههتای پتژوهش حاضتر ،اهمیتت تأثیرگتذاری

برابر این خدمات را تقویت کرد .یکتی از عوامتل متؤثر

پذیرش استراتژی بازیکتاری بتر وفتاداری مشتتریان را

بر نگرش افراد زور و اجبار است؛ بنابراین میتوان نتیجه

نشان میدهد .بنابراین ،باتوجهبه تأیید فرضتیة فرعتی اول

گرفت که استفاده از بتازیکتاری بایتد اختیتاری باشتد،

مبنیبر اینکه کارایی ادراکشتده بتر وفتاداری مشتتریان

زیرا مشتریان واکنشهای متفاوتی در مقابل یتک بتازی

بانک ملتت شتهر اصتفهان تتأثیر دارد ،در

دارند و همة افراد به یک نتوع انگیختته نمتیشتوند .بتا-

این زمینه طراحان و برنامهریزان بانکداری بایتد کتارایی

توجهبه تأیید فرضیة فرعی چهتارم مبنتیبتر تأثیرگتذاری

ادراکشده را عامل مهمی در وفاداری کاربران در نظتر

تأثیر اجتماعی بر وفاداری مشتریان شع

بانتک

بگیرند و فوایتد از استتفاده از وبستایت ،ماننتد صترفه-

ملت شهر اصفهان ،برای افتزایش میتزان اثربخشتی تتأثیر

جویی در وقت را در تبلیغات و معرفی برنامههای بازی-

اجتماعی استفاده از شبکههای اجتمتاعی باهتدف جلت

کاری شدة خود برجستتهتتر کننتد .همچنتین استتفاده از

اقشار مختلف مردم و برای اشتراکگذاری نظرات افراد

عناصر بازی برای آموزش مسائل مالی و سرمایهگتذاری

و آگاهیرسانی به آنها در زمینة بهروزتترین اطالعتات و

از اقتتداماتی استتت کتته متتیتوانتتد کتتارایی درکشتتدة

بهرهبردن از شخصیتهای محبوب و اثرگذار بر دیدگاه

مشتتتریان را افتتزایش دهتتد .آمتتوزش مستتائل متتالی بتته-

مردم ،در تبلیغات پیشنهاد متیشتود .همچنتین باتوجتهبته

خصوص بترای نوجوانتان و جوانتان از اهمیّتت ویتژهای

تأیید فرضیة فرعی پنجم مبتنیبر تأثیرگتذاری تمایتل بته

برختتوردار استتت؛ زیترا عتتالوهبتتر آنکتته ایشتتان خواهتتان

استفاده بر وفاداری مشتریان شتع

بانتک ملتت

شناخت راهکارهایی برای تضتمین آینتدة ختود هستتند،

شهر اصفهان ،برای افزایش تمایل کاربران به استتفاده از

این کار میتواند به جذب سرمایههتای آنهتا در بانتک و

خدمات بازیکاریشده ،باید وابسته بته نیازهتا و عوامتل

وفتتاداری گتتروه زی تادی از ایشتتان در بلندمتتدت

انگیزشی مناس

برای هر دستة از کتاربران ،بته طراحتی

بینجامتتد .باتوجتتهبتته تأیی تد فرضتتیة فرع تی دوم مبن تیبتتر

برنامههای مناس

برای آنها اقدام کرد .برای مثال ممکن

تأثیرگذاری سهولت ادراکشتده بتر وفتاداری مشتتریان

است افراد ستالخورده بته استتفاده از برنامتههتای بتازی-

شع

کس ت

منتخ

منتخت

منتخت
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کاریشدهای که بیشتر جوانها از آن استفاده متیکننتد،

این زمینه موجود است ،میتوان اثترات آنهتا را نیتز بتر

تمایل نداشته باشند.

وفاداری مشتری بررسی کرد.

بدون شک پژوهشگران در مسیر انجام پژوهشهتای
خود با محدودیتهایی مواجه میشوند که ممکن استت

منابع

بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارند .شناخت این محدودیت-

 -9ابراهیم نژاد ،روح اهلل (« .)9310تحلیل عوامل

ها ،قابلیت تفسیر بهتر نتایج پتژوهش و همچنتین ارتقتای

مؤثر بر استفاده از فناوري اطالعات

سط کیفی پژوهشهای بعدی را امکانپذیر متیستازد.

﴿بانکداري الکترونیکي﴾ توسط مشتريان

پژوهش حاضر نیز با محدودیتهایی مواجه بتوده استت

بانک سپه شهر اصفهان براساس مدل

که بدانها اشاراه میشود .اولین محدودیت ،تمرکز ایتن

پذيرش

مطالعه در سط شتهر اصتفهان استت کته تعمتیمپتذیری

کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد،

نتایج را باتوجهبه فرهنگ و شرایط اجتماعی این شهر بتا

دانشگاه اصفهان.

محدودیت روبهرو میسازد ،درحالیکه گسترة مشتریان

فناوري

اطالعات»،

پایاننامة

 -5تاجزاده نمین ،ابوالفضل و اعتمادی ،گلنوشا

بانک ملت در سراستر کشتور ایتران استت .محتدودیت

(« .)9310عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی

دیگر این پژوهش ،استفادة تنها از ابتزار پرسشتنامه بترای

کاربران اینترنتی داخل کشور نسبت به و سایت

جمعآوری دادههاست ،درحتالیکته بترای بررستیهتای

دفاتر خدمات مسافرتی» ،فصلنامة علمي-

عمیقتر و درک بهتر متغیرها و روابط آنها ،شایسته است

پژوهشي مطالعات جهانگردي ،سال هفتم،

از روشهای مختلف مصاحبه همچون مصاحبة کتانون و

شمارة  ،96صص .992-19

یا متمرکز نیز استفاده شود.
باتوجتهبته چنتین محتدودیتهتایی ،تعمتیم نتتایج

 -3جمشیدی ،کورش و یاوری ،الهام (.)9315
«بازيكاري ،راهکاري نوين براي پیشي-

پژوهش محدود میشود .بنابراین پیشتنهاد متیشتود کته

گرفتن از رقبا» ،یازدهمین کنفران

پژوهشگران این حوزه موارد زیر را تحقیق کنند:

مدیریت ،تهران.

پیشتنهاد متیشتود کته موضتوع ایتن پتژوهش در

بینالمللی

 -2جوکار ،افسانه (« .)9315تعیین تأثیر كیفیت

ستازمانهتای ختدماتی دیگتر کته از فراینتدهای بتازی-

خدمات الکترونیکي ارائهشده از طريق

کاریشده استفاده میکنند ،نیتز انجتام گیترد .همچنتین

وبسايت

وفاداري

پیشنهاد میشود این پژوهش در چند وبسایت از یتک

الکترونیکي و ايجاد تبلیغات دهانبهدهان

صنعت انجام شتود و وضتعیت در هتر صتنعت جداگانته

مثبت با مطالعه موردي مشتريان شعب

بررسی و تحلیل شود.
چون در این پژوهش تأثیر پنج بعد کتارایی ادراک-

بانک

ملت

بر

مختلف بانک ملت شیراز» ،پایاننامة کارشناسی
ارشد ،رشتة مدیریت بازرگانی ،دانشگاه اصفهان.

شده ،سهولت ادراکشده ،نگرش دربارة استفاده ،تتأثیر

 -2دهقان ،علیرضا؛ خرمایی ،فرهاد و غنیمت ،الناز

اجتماعی و تمایل به استفاده بر وفاداری مشتریان بررسی

(« .)9310بررسي نقش مديريت دانش

شده است و باتوجهبه اینکه عوامل مهم دیگتری نیتز در

مشتري ( )CKMدر توسعة بانکداري
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الکترونیک» ،نهمین کنفران

بینالمللی مدیریت،

کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد،
دانشگاه اصفهان.

تهران.
 -6رشیدی ،داریوش و حبی پور ،مریم (.)9312

 -95وظیفهدوست ،حسین و بنی اسدی ،مهدی

«مدیریت کانالهای تحویل در بانکداری متمرکز

( .)9315تأثیر ابعاد وبسایت بانک اقتصاد نوین بر

برای ارائه خدمت در نظام بانکی»،

وفاداری به برند  ،فصلنامة توسعه مديريت

فصلنامة تازههاي اقتصاد ،سال پنجم ،شمارة

پولي و بانکي ،سال اول ،شمارة  ،9صص -99

 ،959صص .22-23

.32

راهبردی مناس

 -2سالجقه ،مسلم (« .)9311تحلیل عوامل مؤثر بر

 -93هومن ،حیدر علی (« .)9312مد يابي ساختاري

پذيرش بانکداري اينترنتي :مطالعه موردي

با كاربرد نرمافزار لیزرل» ،تهران :انتشارات

مشتريان بانک ملت شهر اصفهان» ،پایاننامة

سمت.

کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم اداری و اقتصاد،
دانشگاه اصفهان.

روشی مبتنیبر بازیکاری بهمنظور ارتقای فرهنگ

 -1شاهین ،آرش و تیموری ،هادی (.)9313
«وفاداري مشتري (مفاهیم و الگوها)» ،چاپ
سوم ،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
 -1شیخشعاعی ،فاطمه (« .)9312بررسي عوامل
مؤثر بر پذيرش فناوري اظالعات توسط
كتابداران كتابخانههاي دانشکدههاي فني
دانشگاههاي دولتي شهر تهران» ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکدة روانشناسی و علوم
تربیتی ،دانشگاه تهران.
 -90طباطبایینس  ،محمد (« ،)9311طراحي و
تبیین مدل وفاداري مشتريان در صنعت
بانکداري ( قلمرو مطالعه :بانکهاي
ايران)»  ،اولین کنفران

 -92یاوری ،الهام و جعفریان ،حمیدرضا ( ،)9313ارائة

بینالمللی بازاریابی

خدمات بانکی ،صص.32-52 :
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Analyzing the Effect of Gamification Strategy on Customers’ Loyalty
(Case Study: Customers of Selected Branches of Isfahan Mellat Bank)
Fatollah Amiri Aghdaie1
Hadi Teimouri2
Zahra Torkan3

Abstract
In competitive advantage framework, loyal consumers have the best advantage for
organizations; therefore, organizations are looking for a way to retain and keep their
customers more loyal than ever before. Gamification is a tool which uses techniques and
game elements in non-gaming contexts and it leads to customers’ motivation for voluntary
participation in organization desirable activities and ultimately builds loyalty in them. Thus
the aim of this research is to investigate the impact of psychological dimension of
gamification strategy on customer loyalty. This research is an applied one in terms of
objective and descriptive-survey in terms of data collection. Also data collection was carried
out using library research and applying a researcher-made questionnaire to confirm the
research hypotheses. Statistical population of this research is comprised of the customers of
Mellat Bank selected branches in Isfahan city. 325 customers were selected as the sample
using random-cluster sampling method. Furthermore, the questionnaire validity and
reliability were confirmed using face validity and Cronbach's alpha coefficient, respectively.
Moreover, structural equation modeling was used to test the research hypotheses. The results
showed that gamification strategy has an impact on customers’ loyalty. Also, all the
dimensions of gamification strategy model including perceived usefulness, perceived ease of
use, attitude towards using, social influence and behavioral intention have a significant and
positive impact on customer’s loyalty. Finally, the mean difference of each constructs has
been examined with respect to various demographic variables.
Keywords: Gamification, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Attitude towards
Using, Social Influence, Behavioral Intention, Customer Loyalty.
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