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 چکیده

اری مشتریان با های بازی بر پاسخ رفتبازاریابی مبتنی بر اپلیکیشنهای تأثیر تجربه فعالیتاین پژوهش باهدف بررسی 

. شده استای لیکرت استفادهنامه پنج گزینهها، از پرسشآوری دادهانجام شده است. جهت جمعشده نقش میانجی ارزش درک

بود و برای سنجش  94/0ده باالی های بدست آمبرای سنجش اعتبار محتوا، از نسبت اعتبار محتوا استفاده گردید و تمامی نسبت

بود  7/0استفاده گردید و ضرایب بدست آمده باالتر از  SPSSافزار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و اسپیلت با کمک نرم

ا از هگیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. سپس دادهمقادیر بدست آمده، حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازه

وتحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه AMOSافزار مراتب با استفاده از نرمق تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و رگرسیون سلسلهطری

گرایانه تأثیر دارد. تجربه فعالیت بازاریابی های بازی بر ارزش لذتنتایج نشان داد که تجربه فعالیت بازاریابی مبتنی بر اپلیکیشن

گرایانه بر رضایت تأثیر دارد. ارزش سودگرایانه بر ی بر ارزش سودگرایانه تأثیر دارد. ارزش لذتهای بازمبتنی بر اپلیکیشن

گرایانه بر عشق برند تأثیر دارد. ارزش سودگرایانه بر عشق برند تأثیر دارد. عشق برند بر وفاداری رضایت تأثیر دارد. ارزش لذت

 .دهان تأثیر داردبهان تأثیر دارد. مقاومت در برابر اطالعات منفی بر تبلیغات دهاندهبهبرند تأثیر دارد. عشق برند بر تبلیغات دهان

گرایانه، ارزش سودگرایانه، عشق برند، مقاومت در برابر اطالعات منفی، وفاداری برند، تبلیغات ارزش لذت کلمات کلیدی: 

 دهان، تجربه فعالیت بازاریابی مبتنی بر اپلیکیشنبهدهان

ABSTRACT: 

The purpose of this study was to investigate the effect of marketing app-based marketing 

experience on customer behavioral response with perceived value mediator role. A five-point 

Likert questionnaire was used to collect the data. Content validity was used for content validity 

and all ratios above 0.49 were used. Cronbach's alpha coefficient and Split coefficient were 

used to assess reliability using SPSS software and coefficients were higher than 0.7. The 

obtained results indicate that the measuring instruments have good validity and reliability. The 

data were then analyzed through factor analysis, path analysis and hierarchical regression using 

AMOS software. The results showed that the experience of game-based marketing activity 

influenced the enjoyment value. The experience of the game-based marketing activity 

influenced the profit-making value. The pleasure-giving value influenced the satisfaction. The 

profit-making value influenced the satisfaction. Happiness influences brand love. Utility value 

influences brand love. Brand love affects brand loyalty. Brand love affects word-of-mouth 

advertising. Resistance to negative information affects word-of-mouth advertising. 
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