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چكيده
امروزه فناوری واقعیت مجازی بهعنوان ابزاری نوین ،توسططط سطططازمانهای مختلف بهکار گرفته شطططوه و تقایاار فراوانی نیز
درخصطو چگونگی تاثیر آن بر رفتار مصطر کننوگان انجام شوه است .اما علیرغم مطالعار گسترده ،در ایران و بهویژه در صنعت
مسطط،ن ،تاکنون وژوه ططی در این وزه م ططاهوه ن ططوه اسططت و شطط،ا تقایااتی و عیلی ودود دارد .از فرفی ،با توده به اویومی
دهانی کرونا که ت،رارشططونی هم بهنظر میرسططو ،نیاز به توسططعه بسططترهای آنلاین و ابزارهایی در این وزه ،بیی از ویی ا سططا
می شطود .لاا با توده به اهییت مووطو  ،وژوهی اوطر برای اولین بار به بررسطی تاثیر اسطتااده از فناوری واقعیت مجازی بر قصو
رفتاری مصططر کننوه ورداخته اسططت .هو وژوهی ،تعیین رابطه عواما اثرگاار بر س ضططور هنگام اسططتااده از فناوری واقعیت
مجازی با قصطو تللیاار و قصطو یایت مصطر کننوه ،با نای میانجی تجربه خریو و تاییر در ارزش درک شوه در صنعت مس،ن
اسطت .این وژوهی از نظر هو  ،کاربردی و به لقا روش ،توصطیای-وییای ی است .دامعه آماری وژوهی ،شاما تیامی خریواران
مسطط،ن در شططهر تهران اسططت که از سططایت و اولی،ی ططن مسطط،ن مجازی اسططتااده کردهانو .برای انتخاب نیونه از روش نیونهگیری
دردسططتر اسططتااده شططو و گردآوری دادهها توسطط ورسطط ططنامه انجام گرفت .دهت تجزیهوتقلیا دادهها ،از روش مول معادلار
سطاختاری با نرمافزار  Amosاسطتااده شطو .یافتهها ن طان داد بین ا سطاسار و س ضور با واقعیت مجازی و بین س ضور و
تجربه خریو ،رابطه مثلت و معنادار ودود دارد .تجربه خریو بر تاییر در ارزش درک شطططوه و هیچنین ارزش درک شطططوه با قصطططو
تللیاار شطااهی و قصو یایت ،تاثیر مثلت و معنادار دارد .نای میانجی ت جربه خریو ،در رابطه بین س ضور و تاییر در ارزش
درک شطوه و نیز نای میانجی تاییر در ارزش درک شطوه در رابطه بین تجربه خریو با قصطو تللیاار شااهی و قصو یایت تاییو
شططو .با توده به دویو بودن فناوری واقعیت مجازی در ایران و بهویژه در زمینه بازار مسطط،ن ،نتایح اصططا از این وژوهی میتوانو
راهگ ایی در زمینه استااده از این فناوری نوین در وزه بازاریابی باشو.
واژگان كليدی :فناوری واقعیت مجازی ،قصو رفتاری مصر کننوه ،س ضور ،تجربه خریو ،ارزش درک شوه.
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تاثیر استفاده از فناوري واقعیت مجازي بر قصد رفتاري مصرفکننده...

در دهان کنونی یک سطططازمان بایو بهفور کاما ،ام،انار و
تواناییهای خود را در راسططتای اروططای نیازهای م ططتریان بهکار
گیرد .تیایا به خریو ،ی،ی از مقرکهای اصططلی اسططت که قصططو
خریواران برای معامله و وایان دادن به خریو مقصولار یا خومار
را ن طططان میدهطو .تیایا به خریو ،م طططارکت مسطططتایم در
تصییمگیری خریو م تری دارد و از این رو ،شرکتها از ابزارهای
مختلف بازاریابی اسططتااده میکننو تا در م ططتری تیایا به خریو
ایجاد نیاینو .در واقع ،هو اساسی بازاریابان این است که تیایا
م تریان را به خریو مقصولار و خومار خود افزایی دهنو[.]8
مهطاررهای بازاریابان در بازاریابی ملتنی بر فناوری دیجیتال
برای مطویران شطططرکتها یا افرادی که میخواهنو تجارر خود را
رونق بلخ نو و م تریان زیادی را داب کسبوکار خود کننو ،از
اهییت خاصططی برخوردار اسططت .از مهمترین مهاررهای بازاریابان
دیجیتال ،مهاررهای کسبوکاری و ت،نی،ی است[.]1
سطازمانها نوآوریها را بهعنوان یک موتور اصلی برای افزایی
عیل،رد خود و تاویت موقعیت رقابتی خود در بازار میداننو[.]21
امروزه فنطاوری واقعیطت مجططازی ،2بطهعنوان یطک ابزار نوآورانطه و
کارآمو میتوانو توس سازمانها مورد استااده قرار گیرد و دهت
بازاریابی و تللیاار و هیچنین در بخی فروش ،بسططیار مایو واقع
شطططود .در اصطططا ،واقعیطت مجطازی میتوانطو دهت ارتلاط بهتر
سطططازمطانهطا و م طططتریان با ی،ویگر ،در مورد یک وروژه یا یک
مقصول مورد استااده قرار گیرد.
هنگطامی که یک فرد هوفون یا گوشطططی واقعیت مجازی را بر
روی سطططر خود نصطططب میکنو ،مقیطی را م طططاهوه میکنو که
براسطا تاییر موقعیت بونی تاییر میکنو و ذهن انسان وس از
مطوتی میوایرد که در یک مقی واقعی قرار گرفته اسطططت .یک
مقی واقعیت مجازی در ابزارهای واقعیت مجازی ماننو گوشی یا
هوفون توسط اولی،ی طنهای اختصاصی آن بودود میآیو .علاوه
بر این ،با اسططتااده از ابزارهای دیگر سططایر وا ونح گانه را نیز
میتوان تقت تاثیر قرارداد تا با ادغام ا سططاسططار مختلف تجربه
کاماتری برای کاربر بودود آورد[ .]14به موازار فناوری واقعیت
مجطازی ،فنطاوری واقعیططت افزوده 8ودود دارد .ترکیطب هیزمططان
دنیای واقعی و تصطططاویر مجازی ماهوم واقعیت افزوده را شططط،ا
میدهو .در واقعیت افزوده ،ارزش اولیه واقعیت مودود اظ شوه
و افلاعار سططا آن توسطط تولیوار کامریوتری ووشططی داده

میشطططونطو .بوین شططط،ا یک نیای فیزی،ی زنوه ،مسطططتایم یا
غیرمسطتایم به عناصطر دنیای واقعی افراد اوططافه میشود .عناصر
ویرامون بهفور عیوه توس ط سططنسططورها دریافت شططوه و توس ط
کامریوتر وردازش میگردد .سرس تولیوار کامریوتری با یک راب
تعاملی با عناصطر مقیطی آمیخته میشططود؛ بهفوریکه بهصورر
یک دنیای واقعی درک میشود .بنابراین ،هیانفور که اشاره شو،
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی ،هر دو ملتنی بر تصطططاویر ایجاد
شوه توس کامریوتر هستنو .با این ال ،وده تیایز در این است
که در واقعیت مجازی کلیه عناصر درک شوه توس کاربر ،توس
کامریوتر ساخته میشود ،اما در واقعیت افزوده بخ ی از افلاعاتی
کطه کطاربر درک میکنطو ،در دنیای واقعی ودود دارد و بخ طططی
توس کامریوتر ساخته شوهاست[.]14
علاوه بر دو فناوری بیان شططوه ،فناوری دیگری نیز ودود دارد
که با نام واقعیت ترکیلی 1شطناخته میشطود و به دو شط،ا ودود
دارد .در نو اول ،اشیای مجازی نه تنها به مقی افزوده میشود،
بل،ه کاربر میتوانو با آنها ارتلاط برقرار کنو .بهبیاندیگر ،کاربر در
فضططای واقعی میمانو ،اما مقتوای دیجیتالی به این فضططا اوططافه
شططوه و کاربر نیز میتوانو بر روی این اشططیای مجازی اثر بگاارد.
این نو از واقعیت ترکیلی را میتوان نسخه وی رفتهای از واقعیت
افزوده دانسطططت .در نو دوم ،یطک دنیطای مجازی ودود دارد که
دطایگزین دنیططای واقعی میشطططود .در واقع ،این نو فنطاوری بططه
واقعیت مجازی شطلاهت دارد ،اما اشطیای مجازی درون آن ،شلیه
نیونطههطای واقعی اسطططت؛ در الیکه در فناوری واقعیت مجازی،
بهفور عادی مقی مجازی به دنیای واقعی افرا کاربر متصطططا
نیست[.]24
واقعیت مجازی در ال اوططر به یک کلیه کلیوی در دهان
فناوری تلویا شطوه اسطت .رسطانون مجازی مقصطولار به دست
م ططتریان ،فرصططتهای دالب تودهی را برای بازاریابان و کاربران
در ارتلاط با نام تجاری ،خومار و مقصططولار ایجاد کرده اسططت.
اگر تا هیین چنو سططال ویی ،درخصططو نقوه اثرگااری و تی
ا تیال موفایت ابزارهای واقعیت مجازی شططک و ابهامی ودود
داشططت ،اکنون و با عروططه مقصططولار مختلف در وزه واقعیت
مجازی ،توسططط شطططرکتهای معروفی هیچون مای،روسطططافت،
سامسونگ ،سونی ،گوگا و اچوی ،وردههای تردیو کنار رفته است.
بهعلارردیگر ،ولتارمهای واقعیت مجازی بهعنوان یک رسطططانه
نوظهور ،فرصتهای زیادی را وییروی بازاریابها قرار داده است
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و آنها با اسطططتااده از این شطططرای نوین میتواننو کیرینهایی
خارقالعاده و به یاد مانونی ایجاد کننو[.]81
در طال طاوطططر ماهوم تجربطه ،بخی زیادی از تقایاار
بازاریابی را به خود اختصططا داده اسططت .در ایات ،راهلردهای
کسططبوکار ملتنی بر تجربه مصططر کننوه در بازار ،به یک منلع
متیایزکننوه رقابتی تلویا شططوه اسططت؛ زیرا آنها ام،ان ایجاد نام
تجاری منقصطربهفرد از فریق ارتاای م ارکت و ویونو عافای با
مصر کننوه را فراهم میکننو و بسیاری از بخیها با رشو سریع
در اقتصاد دهانی نیز با تجربه مصر کننوه ارتلاط دارنو[ .]8ال
آن که فناوری نوین واقعیت مجازی با ایجاد مقیطی چنو سططی
میتوانو فرصططت ویی تجربه را برای مصططر کننوه بالاوه فراهم
آورد.
گاته میشود که تجربه ویی از خریو با بهلود دانی و آگاهی
مصططر کننوه بالاوه از مقصططول ،بر تصططویر مقصططول در ذهن
مصطططر کننطوه ،نگرشها و تیایلار رفتاری وی اثر میگاارد.
مقااان ،س ضططور را عاما اصططلی ظهور این نتایح میداننو.
تجربطه واقعیت مجازی به کاربران ادازه میدهو تا خود را در
مقی مجازی بیابنو و به س ضططور برسططنو ،سططی ذهنی که
کلیو موثر در واقعیت مجازی اثربخی اسططت[ .]14اللته قابا ذکر
اسطت که ورود به این عرصه برای سازمانها ،چنوان هم بیچالی
نیسططت .نخسططتین سططرعتگیر این مسططیر ،قییت فناوریها و
تجهیزار مربوط به واقعیت مجازی اسططت و دومین چالی بر سططر
راه اسططتااده بازاریابها از واقعیت مجازی ،سططرعت تاییر و تقول
در این عرصطه اسطت .با این ال ،برخی شرکتها به دنلال ک ف
ظرفیتهای ابزار واقعیت مجازی برای بهلود اووطططا تجاری و
بازاریابی خود هستنو[.]2
در ک ور ما ،بازار مس،ن دزو بازارهایی است که داابیتهای
خا خودش را داشططته و بسططیاری از افراد به خریو و فروش و
سرمایهگااری در وزه مس،ن فعالیت دارنو .در نتیجه ،مراکز این
وزه برای مانون در فضای رقابتی ،ناگزیر به شناخت بی تر رفتار
مصر کننوگان و تلاش در دهت بهکارگیری این شیوهها در رفتار
خریو آنها هسططتنو .کارگزاران مسطط،ن برای بازاریابی موثر ،نیاز
دارنو با تووین راهلرد مناسب و با شناخت تیایلار و خواستههای
م طتریان و شطناخت رفتار مصطر کننوه تاثیرگااری بی تری بر
بازار مس،ن داشته باشنو.
از دیله فناوریهای نوینی که در بسطططتر اینترنت میتوانو در
این کسططبوکار مایو واقع شططود ،فناوری واقعیت مجازی اسططت.
واقعیت مجازی که در سططالهای اخیر رونق فراوانی در زمینههای
مختلف از دیله بازاریابی یافته اسطت ،در بازار مس،ن نیز میتوانو

کاربرد بسطیار زیادی داشطته باشو؛ چراکه این امر کیک شایانی با
قرار دادن شططخد در آن مقی بهصططورر مجازی برای انتخاب
بهتر مسططط،ن مینیایو .هیچنین سطططلب دلوگیری از اتلا وقت
خریطواران و کططارگزاران نیز میشطططود .علیرغم آنکطه تقایاططار
متعطودی در مورد بطهکطارگیری فناوری واقعیت مجازی در وزه
بازاریابی در ک ورهای وی گام در این صنعت صورر گرفته است،
در ایران تقایای در این زمینه م طاهوه ن طوه است .از فرفی ،با
توده به اویومی دهانی کرونا در دو سال اخیر که ت،رارشونی هم
به نظر می رسو ،نیاز به توسعه بسترهای آنلاین و ابزارهایی در این
وزه ،بیی از ویی ا سطططا میشطططود .لطاا با توده به اهییت
مووطو و گسطترش کاربرد فناوری واقعیت مجازی در بسیاری از
کسطططبوکارها و خلاء تقایااتی که در این زمینه ودود داشطططته
اسطت ،این وژوهی ش،ا مودود را برآو رده ساخته و برای اولین
بار این مووو را مورد بررسی قرار داده است.
داشططتن درک صططقی از مصططر کننوگان و فراینو مصططر ،
مزیتهای متعودی را دربردارد .این مزیتها شطططاما کیک به
مویران در دهت تصییمگیری ،تهیه یک ملنای شناختی از فریق
تقلیا مصططر کننوگان ،کیک به قانونگااران و تنظیمکننوگان
برای ووططع قوانین مربوط به خریو و فروش کالا و خومار بهویژه
برای م ططاوران املاک و مویریت اوقی املاک و مویران تجاری
این وزه فراهم نیوده و در نهایت ،کیک به مصططر کننوگان در
دهت تصطییمگیری بهتر خواهو بود .بوین منظور ،وژوهی اور
به بررسی تاثیر استااده از فناوری واقعیت مجازی بر قصو رفتاری
مصر کننوه از دو دنله قصو یایت و قصو تللیاار شااهی ،در
صنعت مس،ن در شهر تهران ورداخته است.
این مطالعه بر روی افرادی صطورر گرفته است که از سایت و
اولی،ی طن تور مجازی متعلق به شرکت دانی بنیان VR-House
استااده کرده انو .در این سایت و اولی،ی ن که به تازگی در ایران
مورد بهرهبرداری قرار گرفتططه اسطططت ،بططا بهرهگیری از تجهیزار
واقعیطت مجطازی ،ولطان کطاما و سطططه بعوی از املاک به نیایی
گااشطته می شود تا خریواران مس،ن بتواننو بوون نیاز به مرادعه
ضططوری ،موارد مونظر خود را م ططاهوه کننو .با توده به دویو
بودن فنطاوری واقعیطت مجطازی در ایران و بطهویژه در زمینه بازار
مسط،ن ،نتایح اصا از این وژوهی میتوانو راهگ ایی در زمینه
استااده از این فناوری نوین در وزه بازاریابی باشو.

 -2مبانی نظری
 -1-2واقعيت مجازی
واقعیطت مجازی ،ترکیلی از دیو واقعی با مقتوای مجازی در
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زمان آنی است که رابطی دهت بهلود درک کاربر با دنیای واقعی
و تعاما با آن اسططت و از نرمافزارها و سططختافزارهایی اسططتااده
میکنو تا تصاویر ،صواها و در بعضی از مواقع ،بو و س لامسه را
ترکیطب کنطو و مقیطی مجطازی از واقعیطت ایجطاد نیطایو تا فرد
ا سطططا کنو که در یک مقی فیزی،ی و واقعی ضطططور دارد.
در ایات ،واقعیت مجازی روشی برای تعاما با کامریوتر است که
در آن دادههای ویچیوه ،به تصویر ،صور و عواما تقریک وا
شطخد ،دهت الاای ضطور در مقی دویو و واقعی دلوه دادن
آن تلویا میشود .واقعیت مجازی هیان شلیهسازی است ،با این
تااور که مقاورهای شططوه اسططت و کاربر میتوانو با اشططیا و افراد
درون مقی تعاما داشططته باشططو .فناوری واقعیت مجازی تجربه
قرارگیری کاما در یک مقی مجازی و دیجیتال اسططت و دنیای
فیزی،ی را کاملا نادیوه میگیرد یا به اصطططلا  ،دهانی مجازی به
موازار دهان واقعی اسططت .در این فناوری ،کاربران میتواننو در
یططک مقی مجططازی قرار بگیرنططو و از قططابلیططت تاییر در مقی
ویرامون خود بهره برنو[.]11
 -2-2احساسات
ا ساسار ،التهایی است که ن اندهنوه واکنی نسلت به
یک تجربه اسطططت .درخصطططو واقعیت مجازی ،ارزیابی عافای
مقی شلیهسازی شوه با ارزیابی ویژگیهای خا و ویژگیهای
رسطیی در یک سناریوی مجازی هیراه است .این ماهوم در وزه
دان طططگطاهی واقعیطت مجطازی ،معیولا از فریق مایا مقیطی
معنایی سنجیوه میشود[.]88
 -3-2عدم راحتی
منظور از عوم را تی در این وژوهی ،ا سطططا ناخوشطططاینو
ایجاد شوه در کاربر ،هنگام استااده از تجهیزار مخصو واقعیت
مجازی(ماننو دسطتگاهها ،عینکها و سایر وسایا) ،در بهکارگیری
این فناوری است[.]88
 -0-2حس حضور در محيط واقعيت مجازی

واقعی بودن ،به توانایی فناوری در تولیو مقیطهای مجازی
سططا  8و نزدیک به واقعیت اشططاره دارد و تقت تاثیر عواما
زیادی قرار میگیرد که مهمترین آنها وسططعت سطططی 9و عیق
سی 11است .وسعت سی به تعواد سهایی اشاره میکنو که
بهفور همزمان توسططط مقی ارائه میشطططود( سهای بینایی،
شططنیواری ،لامسططه ،چ ططایی و بویایی) .برای مثال ،تلویزیون از
سطیستمهای صوتی و تصویری و رادیو تنها از سیستم صوتی بهره
میبرد .بنابراین ،تلویزیون وسططعت سططی بی ططتری دارد .عیق
سططی بهعنوان تا،یکوایری و ووططو هر یک از این کانالهای
ادراکی تعریف میشططود .یک تصططویر با عیق بی ططتر بهفور کلی
بهعنوان تصویری با کیایت بالاتر درک میشود.
تعاما ،دردهای اسططت که کاربران میتواننو بر فرم و مقتوای
مقی مجازی تاثیر بگاارنو .سط تعاما توس سه دزء ،سرعت،
مقووده و نا ططهبرداری 11مورد ارزیابی قرار میگیرد .سططرعت به
نرخ داب و هیسطططانسطططازی دادهها در مقی مجازی مربوط
میشططود .مقووده به تعواد اقوامار می،ن در زمان معین اشططاره
دارد و نا ططهبرداری بهعنوان توانایی مقی در واکنی به اعیال
کاربر با یک روش قابا وییبینی تعریف میگردد[.]82
 -5-2تجربه خرید
تجربه را بهعنوان یک واسط فردی ناشی از مقرکهای خا
تعریف کردهانو .در این راسططتا ،تجربه یک ووططعیت ا سططاسططی یا
عافای را توصطیف نییکنو؛ بل،ه ارزیابیهایی است که در ضور
یک مقرک معین ایجاد میشود .در وزه بازاریابی خرده فروشی،
به تجربه م طتری بهعنوان "واس های شناختی ،عافای ،رفتاری،
سطی و ادتیاعی م ططتری به وی ططنهادار یک شططرکت در فول
سطار خریو م طتری" گاته میشود .بهعلارردیگر ،ماهوم تجربه
م ططتری میتوانو بهعنوان تعاما بین مصططر کننوه و ارائهدهنوه
تجربه(بهعنوان مثال ،خرده فروش) عنوان شطططود که کلیه مرا ا
فرآینو تصییمگیری م تری را دربرمیگیرد[.]84
 -6-2تغيير در ارزش درک شده

ضطططور را س بودن در مقلی دور از مقی واقعی خود
تعریف میکننو .سططط ضططور در یک مقی مجازی دردهای
است که ا سا کاربر از بودن در مقی فیزی،ی فعلی به مقی
مجازی منتاا شود .بنابر نظر استویر ،)1992(4سط ضور برای
فردی که در معرض مقی واقعیت مجازی قرار میگیرد ،توس ط
دو عاما اصلی ،واقعی بودن 3و تعاما 4تعیین میشود[.]12

ارزش درک شطططوه علطارتسطططت از ارزیابی کلی م طططتری از
مطلوبیت یک مقصطول ،براسا ادراک وی از چیزی که دریافت
میکنو و چیزی که در ماابا از دسطططت میدهو .هیچنین ارزش
درکشطططوه بطهعنوان "ارزیابی خریواران از مناعت کلی ملادله با
یک خرده فروش براسطططا ادراک از آنچه دریافت شطططوه و آنچه

5 Steuer

9 Sensory breadth

6 Vividness

10 Sensory depth

7 Interactivity

11 Speed, Range & Mapping

8 Sensory- rich
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ورداخت شطططوه اسطططت" تعریف میشطططود .بر این اسطططا  ،ارزش
درکشططوه دربرگیرنوه تیام مزایای وولی و غیروولی و م ططهود و
نام هود است که مصر کننوگان می،ن است در ین یک خریو
تجربه کننو .بر این اسطا  ،مصر کننوگان بسته به ارزیابی خود
از مقی خریطو و بطا گسطططترش تجربه خریو ،تاییراتی در ارزش
درکشططططوه خود در مورد یططک خردهفروش خططا ن ططططان
میدهنو[.]84
 -7-2قصد تبليغات شفاهی
تللیاار شااهی شاما ارتلافار شااهی و غیررسیی است که
به نظرها ،انوی هها و یا عاایوی اشاره دارد که بین دو یا چنو نار
از افراد ملادله میشطود که هیچ یک خود منلع بازاریابی نیسطتنو.
این ارتلافار ،تاثیر بسیار شویوی بر رفتار خریو مصر کننوگان
دارد[.]18
 -8-2قصد حمایت
قصو یایت ،ماومه رفتار یایتی است و مایا انوازهگیری
اسطت که ن طان میدهو آیا خریواران در آینوه دوباره از فروشگاه
دیون خواهنو کرد ،باقی خواهنو مانو یا فروشگاه را ترک خواهنو
کرد .یطایطت در عیا این گونه تعریف میشطططود :رفتار واقعی و
قصطططو رفتطاری با در نظر گرفتن اینکه بین این دو ،رابطه مثلت
ودود دارد .افزایی در قصطططو یطایت ،به معنای افزایی ا تیال
خریو است .قصو یایت ،به عنوان شاخد رفتار مصر کننوه در
نظر گرفته میشطططود .قصطططو یایت م طططتری از یک ارائهدهنوه
خطومطت ،برابر بطا مجیو ارزیطابیهای او از تک تک ابعاد خومت
است .ابعاد مختلف خومت ،به فور متااور بر ارزیابی از خومت و
به هیین ترتیب ارزیابی از قصو یایت اثر میگاارنو ].[84

 -3پيشينه پژوهش و توسعه فرضيهها
فناوریهای نوآورانه ،انالابی در دنیای تجارر و دامعه انسانی
بروا کرده اسططت .تولیو زمینههایی برای دانی و فناوری ،میتوانو
ارزشهای اقتصطادی قابا ملا ظهای را برای سازمانها ایجاد کنو
و هیچنین ،منجر به رشو اقتصادی و فناورانه دامعه شود[.]88
با توده به اهییت اسططتااده از اینترنت و فناوریهای مرتل با
آن دهت بازاریابی در فضطای کسططبوکار امروزی ،رقابت شویوی
در بین نهادها و سططازمانهای مختلف بودود آموه اسططت و سططلب
اسطتااده از شطیوههای مختلف توس سازمانها برای دستیابی به
موفایت شطططوه اسطططت[ .]8در این میان ،واقعیت مجازی ی،ی از
نوآوریها در زمینه فناوریهای افلاعاتی و ارتلافاتی اسططت که از

وتطانسطططیطا تاییر در عادار زنوگی مردم ،گونههای تجارر و
راهلردها برخوردار اسطططت .واقعیت مجازی از اواخر دهه 1931
مطر شططو؛ اما اخیرا بهواسطططه توسططعه و وی ططرفت در ابزارهای
ادرایی آن ،به مقووده تجارب روزانه افراد وارد شطططوه اسطططت.
وییبینی میشود که ارزش نیای گرهای واقعیت مجازی فروخته
شططوه از  1.4بیلیون دلار در سططال  2114به  9.1بیلیون دلار در
سال  2122خواهو رسیو[.]18
خطیلی و شطططوال وور( )1893بطا مطالعه میزان تاثیر فناوری
واقعیطت مجازی بر عیل،رد بازاریابی ،به بررسطططی فناوری واقعیت
مجازی در مقی م طططترک ملتنی بر اینترنت و واقعیت مجازی
ورداختهانو .نتایح این مطالعه ،در معرفی و توسطططعه مقصطططول و
خومار با استااده از فناوریهای واقعیت مجازی ،میزان اثرگااری
آن را مناسب معرفی کرده که اسا آن تاکیو بر سودآوری است؛
با این ال مواردی درخصطططو هزینهبردار بودن آن نسطططلت به
شطیوههای معیول مطر اسطت .این مطالعه عنوان کرده است که
دوامع با استااده بی تر از فناوریهایی هیچون واقعیت مجازی و
اثرار آن بر روی تصطططییمگیری مخططافططب بططهعنوان یططک مططول
کسططبوکار بخصططو در شططل،ههای فروش اینترنتی ،به میزان
زیادی در ال رشو هستنو[.]3
واقعیت مجازی ثابت کرده است که میتوانو بهعنوان یک ابزار
ارزشینو استااده شود و هر روز وتانسیاها و قابلیتهای دویوی
به آن اوططافه گردد .این فناوری فراتر از بازی و سططرگرمی رفته و
چ طمانواز وسیعی در بسیاری از صنایع ،از دیله آموزش ،سلامت
و سطاختوسطاز دارد .اما آنچه سطلب شوه است تا واقعیت مجازی
مورد توده کارشططناسططان بازاریابی قرار گیرد ،ورود این فناوری به
عرصه بازاریابی و تللیاار است.
فلطاویطان و هی،اران )2121(12عنوان کردهانو که فناوریهای
واقعیت مجازی ادغام بین دسططتگاهها و وا انسططان را افزایی
داده اسطططت .این مطالعه با تجزیهوتقلیا تاثیر تجسطططم فناوری بر
واکنیهای عافای و م ططارکت افراد در زمینه یک تجربه واقعیت
مجطازی ،ن طططان میدهو که در ماایسطططه با رایانههای رومیزی و
تلانهطای هیراه ،دسطططتگططاههطای واقعیطت مجطازی واکنیهططای
ا سططاس طی مثلتتر و م ططارکت روان ططناختی و رفتاری بالاتری را
ایجاد میکننو .علاوهبراین ،ا سطاسار و م ارکت روان ناختی در
تاثیر دسططتگاههای واقعیت مجازی بر تعاما رفتاری ،نای میانجی
دارد[ .]14این فنطاوری به کاربران ادازه میدهو تا در یک مقی
سطه بعوی غوفهور شونو که ن انههای مودود در مقی واقعی را

12 Flavian et al
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ن طططان میدهطو .مقااطان ،این غوفطهوری را با تجربه ذهنی در
زمینههای مختلف ،ماننو گردشگری[ ،]22ارتلافار تللیااتی[]13
و ورزشطططی[ ]23م طططاهوه کردهانو .بهفورکلی ،غوفهوری باعث
ضططور کننو و
میشططود که افراد در یک مقی مجازی ا سططا
تودطه خود را بطه اشطططیا و وقایع آن معطو نیاینو[ .]89بر این
اسا  ،در وژوهی اور فرض شوه است:

دهنو و به نیازها ،خواستهها و تر های م تریان ا ترام بگاارنو.
در ایاططت ،ترویح امتقططان قلططا از خریططو ،ی،ی از راهلردهططای
بازاریابی برای داب م ططتری اسططت .واقعیت افزوده ،هیچنین با
ارائه تعاملار دویو و قالبهای تللیااتی برای بردسططته شططون در
صطاقار فرود شطلو  ،تاییر چ یگیری در تللیاار آنلاین ایجاد
کرده اسطططت .بطه دطای تصطططاویر یطا فیلمهای دوبعوی ،برنوها و
بازاریابها میتواننو کیرینهای نیایی و تللیاار سطططه بعوی را
ادرا کننو .م تریان علاقهمنو میتواننو مقصولار را بهصورر سه
بعوی و در مایا م ططاهوه کرده و مقصططول را در دنیای واقعی
بهفور مسططتایم از صططاقههای ماصططو تجسططم کننو .علاوهبراین،
واقعیت افزوده فرصططتهای دویو فروش را بهصططورر رویوادهای
مجطازی ایجاد میکنو؛ دایی که فروشطططگاههای خردهفروشطططی و
برنوها میتواننو تللیاار مجازی و ارائه مقصولار مجازی را برای
افزایی هیجان ایجاد کننو و م ططتریان را به رویوادهای منقصططر
بهفرد و ملتنی بر هولوگرافی دعور کننو[.]18
ووشططنه و واسطط،وئز )2114(14در مطالعهای تاثیر اسططتااده از
واقعیت افزوده بر تجربه کاربر و نای آن در روطططایت و تیایا به
خریطو را مورد بررسطططی قرار دادنطو .تجربه کاربر از چهار ویژگی
م ططتق میشططود که علارتسططت از :کیایت عیلی ،کیایت زیلایی،
کیایت لاردویانه هیجانی و کیایت لاردویانه شططناختی .نتایح
مطالعه ن طططان میدهو که واقعیت افزوده با تقت تاثیر قرار دادن
ویژگیهای مختلف کیایت مقصطططول ،بهفور قابا تودهی تجربه
کطاربری را شططط،ا میدهو و تجربه کاربر بهصطططورر متعاقب بر
روایت و تیایا کاربر به خریو تاثیر میگاارد[.]84
شطططین )2118(13نیز در مططالعطه خود ،تجربطه کاربر را مورد
بررسطی قرار داده اسطت تا روشن کنو که تجربه داستانسرایی در
واقعیططت مجططازی چگونططه اسطططت و چطور غوفططهوری بر تجربططه
داسطططتانسطططرایی تاثیرگاار اسطططت .نتایح اکی از آن اسطططت که
ویژگیهای فردی کاربران با غوفهوری در واقعیت مجازی ارتلاط
دارد .تجربه کاربر در واقعیت مجازی به ویژگیهای فردی بستگی
دارد ،کطه بطه نوبه خود ،بر شطططور غوفهوری کاربران در واقعیت
مجطازی تطاثیر میگطاارد .نقوه م طططاهطوه و وطایرش کاربران از
داسططتانهای واقعیت مجازی از روشططی که آنها درنظرگرفتهانو و
قصططو تجربه آنها را دارنو ،ناشطی میشططود .کاربران به دای اینکه
صططرفا تقت تاثیر ویژگیهای فناوری قرار بگیرنو ،کنترل عیوی و
هطوفینوی بر داسطططتانهای واقعیت مجازی دارنو .یافتههای این

13 Kim et al

16 Shin

 :H1بين احسااسات و حس حضور با واقعيت مجازی ،رابهه
معنادار وجود دارد.
از سطططوی دیگر ،علطاوه بر ایجطاد وطاسططط های عافای مثلت،
مقیطهطای مجططازی می،ن اسطططت بطه دلیططا برخی ویژگیهططای
نامناسب دستگاههای واقعیت مجازی باعث نارا تی دسیی کاربر
میشطططود[ .]18بهعنوان مثال ،کیم و هی،اران )2111(18ن طططان
میدهنطو هنگطامیکه افراد وظایف اسطططتر زا را انجام میدهنو،
واقعیت مجازی تاثیر ناخوشطططاینوتری نسطططلت به نیای طططگرهای
رایططانططهای ایطجططاد میکنططو[ .]24اگرچططه مطططالعططه مططارتینز و
هی،اران( )2119رابطه معنادار میان عوم را تی هنگام اسططتااده
از واقعیططت مجططازی و س ضطططور را مورد تططاییططو قرار نططواده
اسططت[ ]88اما بونتی و هی،اران )2118(11اسططتولال میکننو که
برای موفایت واقعیت مجازی ،دسططتگاهها بایو برای مصططر کننوه
را ت باشطنو؛ زیرا دسطتگاهها بخ ی اساسی از تجربه است[.]11
بر این اسا  ،در وژوهی اور فرض شوه است:
 :H2بين عدم راحتی و حس حضور با واقعيت مجازی ،رابهه
معنادار وجود دارد.
با آغاز هیهگیری بییاری کرونا در سططال  ،2121اسططتااده از
خومار آنلاین توس کاربران به ش،ا چ مگیری افزایی یافت و
در مور زمان کوتاهی ،سطلک زنوگی افراد تاییرار بسیاری ویوا
نیود .اکنون نگرش م تریان نسلت به تعاما با م،انهای فیزی،ی
برای خریو مقصطولار از فروشطگاههای خرده فروشی تاییر یافته
است .انطلاق با الت دویو نیاز به ارائه یک تجربه و راه ا خوب
در سطار م طتری دارد ،زیرا ویرو کرونا رفتار م تریان را تی
در خریطوهای آنلاین نیز تاییر داده اسطططت .در این زمان ،بهترین
راه طا برای برنوهای بزرگ و رهلران بازار فروشطططگاهی آنلاین و
آفلاین ،استااده از فناوریهای غیر ضوری برای ایجاد راهی نو در
تعاما با م طتریان است .واقعیت افزوده راه لی است که به خرده
فروشطان آنلاین و آفلاین کیک میکنو تا خومار مناسلی را ارائه

14 Bonetti et al
15 Poushneh & Vasquez
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و چهار ،تابستان 0011

8

علیرضا مهپور و مهسا اکبري

مطالعه ن ان میدهو که فراینوهای شناختی که کاربران از فریق
آن کیایت ،ضور و دریان را تجربه میکننو ،تعیین میکننو که
چگونه با داستانهای واقعیت مجازی هیولی کرده و آنها را تجسم
میکننو[.]11
لی و هی،اران )2121(14با بررسططی تجربه واقعیت مجازی در
موزهها ،بیان داشطططته اسطططت که واقعیت مجازی بهعنوان فناوری
بس طیار موثر ،به افراد این ام،ان را میدهو تا افلاعار لاربخی و
هیطه دطانلطهای رادع بطه مجیوعههای موزه بوسطططت آورنو .این
مطالعه با اسطتااده از چهار قلیرو اقتصاد تجربه ،ن ان میدهو که
تجربیطار دطااب بر تجربیار هیه دانله ،تجربه کلی تور واقعیت
مجازی موزه و قصطططو بازدیو از موزه تاثیر میگاارد[ .]29بر این
اسا  ،در وژوهی اور فرض شوه است:

بودود میآورد[.]11
ارزش ادراک شطوه م تریان ،وفاداری آنها را به ارماان خواهو
آورد .از سوی دیگر ،وفاداری م تریان میتوانو منجر به هزینههای
بازاریابی وایینی شطود و م تریان بی تری را داب کنو و بر روی
ضططور مجود آنان موثر باشططو .م ططتریانی که روططایت بالایی از
خومار یک سططازمان دارنو ،تجربیار خود را با دیگران در میان
میگاارنو و به این ترتیب ،به یک ابزار تللیای برای سطططازمان
تلویا میشطططونو .در نتیجه ،آغازگر نوعی تللیاار شطططااهی21
مثلطت( )WOMبرای سطططازمطان خواهنو بود .وژوهیها ن طططان
میدهنو تللیاار شططااهی نیروی قابا تودهی دارد که میتوانو
وفاداری م طططتری و تصطططییمهای خریو وی را تقت تاثیر قرار
دهو[ .]81بر این اسا  ،در وژوهی اور فرض شوه است:

 :H3بين حس حضور با واقعيت مجازی و تجربه خرید ،رابهه

 :H5بين تغيير در ارزش درکشده و قصد تبليغات شفاهی،

معنادار وجود دارد.

رابهه معنادار وجود دارد.

بازاریابان در سططراسططر دنیا بهمنظور وایرش و هیاهنگی با
تقولار ،مسطیر توسطعه بازاریابی را بر ا ساسار انسانها متیرکز
کردهانو .بسطیاری از مصطر کننوگان ،انوا مقصولار را براسا
ا سطاسطار ،تصططورار ذهنی و هیجاناتی که مقصطولار برای آنها
ایجاد میکننو ،خریواری و مصططر مینیاینو .ی،ی از مااهییی
که در روی،ردهای دویو بازاریابی به آن توده بسططیاری میشططود،
ماهوم ارزش ادراک شوه م تری است .ارزش ادراک شوه ،ارزیابی
کلی مصطر کننوه از مطلوبیت یک مقصول بنا بر ادراکاتی است
که از دریافتی و ورداختیها دارد .لاا میتوان گات ارزش درک
شوه شاما تیام مزایای وولی و غیر وولی[ ]9و مزایای مقسو و
نامقسططو اسططت که تجربه خریو میتوانو به مصططر کننوگان
منتاا کنو .بر این اسا  ،در وژوهی اور فرض شوه است:

 :H6بين تغيير در ارزش درکشااده و قصااد حمایت ،رابهه

 :H4بين تجربه خرید و تغيير در ارزش درک شااده ،رابهه
معنادار وجود دارد.
ادبیار وژوهی بهفور گسططتردهای بیان کرده اسططت که ارزش
درک شططوه ،وییبینیکننوه اسططاسططی در اهوا رفتاری اسططت.
بهعنوان مثال ،وونسین و مییون )2111(18اظهار داشتنو که قصو
یطایت میتوانو بهعنوان تابعی از درک ارزش مصطططر کننوگان
نسططلت به فروشططنوه بیان شططود[ .]83بهفور م ططابه ،کرونین و
هی،اران )2111(19دریافتنو که سططو بالاتر از ارزش درکشوه،
اهطوا بی طططتری برای یایت و تللیاار دهان به دهان مثلت

معنادار وجود دارد.
هی،طاران)2119(21

با مطالعه تاثیر واقعیت مجازی
مطارتینز و
در تجارر ال،ترونی،ی ،به بررسطططی کارآیی انوا و دسطططتگاههای
مختلف فنطاوری واقعیطت مجطازی در مقی فروشطططگطاه مجازی،
ورداختهانو .یافتههای این مطالعه ،بسطته به نو فناوری و دستگاه
بهکار رفته ،تااورهایی را در قصطو خریو ن ان داده است ،اگرچه
هیچ تااوتی از نظر س ضطور و اثرگااری توس نو و دستگاه
واقعیت مجازی مورد تاییو قرار نگرفته است[.]88
چاکرروططا و هی،اران( )1898مطالعهای را درخصططو نای
واقعیت مجازی در ایجاد س ضور ،تیایلار رفتاری و بازاریابی
مااصطططو گردشطططگری به انجام رسطططانوهانو .در این وژوهی ،نای
نیای ططگر واقعیت مجازی در شطط،اگیری س ضططور فضططایی و
تیطایلطار رفتطاری وس از تجربه مقی مجازی مونظر قرار گرفته
اسطت .نتایح مطالعه ن طان داده است که نیای گر واقعیت مجازی
بر هر دو بُعطوح س خودیططابی و عیل،رد می،ن از س ضطططور
فضطططایی تاثیر مثلت دارد .نیای طططگر واقعیت مجازی بهصطططورر
مستایم بر تیایلار رفتاری تاثیر نواشته و از فریق س خودیابی
بر تیطایلطار رفتطاری وس از تجربطه مقی مجطازی اثر میگاارد.
قورر تجسطم فردی بر س ضور فضایی تاثیر معناداری دارد و
لاا  ،هر چه کاربر مقی مجازی از قورر تجسم بالاتری برخوردار

17 Lee et al

20 Word of Mouth

18 Poncin & Mimoun

21 Martínez et al

19 Cronin et al
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تاثیر استفاده از فناوري واقعیت مجازي بر قصد رفتاري مصرفکننده...

باشو ،بهتر میتوانو خود را در مقی مجازی س کنو .هیچنین،
میطان دو متایر س ضطططور فضطططایی و تیططایلطار رفتطاری نیز
هیلستگی مثلت ودود دارد[.]1
لین و هی،اران )2121(22با بررسططی اثربخ ططی اسططتااده از
واقعیت مجازی در بازاریابی مااصطو گردشطگری ،ن ان دادهانو که
واقعیت مجازی ابزاری بسیار مایو برای ترغیب واس دهنوگان به
مسطافرر بوده اسطت که بهفور قابا تودهی ا سطا نوستالژیک
آنها را برانگیخته و منجر به یک هو دوی برای مسطافرر شططوه
است[.]81
هنگطام تجربطه س ضطططور در مقی مجطازی ،افراد ماننو
زنطوگی واقعی عیطا میکننطو ،رفتطار میکننو و تعاما میکننو.
علطاوهبراین ،میتوان رفتطارهطا ،نگرشها و اعتاادار را بهصطططورر
خوددوش ،نطاخودآگاه و ناآگاهانه از واقعیت به مجازی و بالع،س
منتاا کرد[ .]11در وزه واقعیت مجازی ،رواب بین ا سطاسار
ضططور به خوبی
تجربه شططوه در مقی های مجازی و ا سططا
شطناخته شطوه[ ]12و عنوان شوه است که ا ساسار تجربه شوه
کاربران هنگام اسطططتااده از واقعیت مجازی ،تاثیر مثلتی بر س
ضور آنها دارد[ .]19بر این اسا  ،در وژوهی اور فرض شوه
است:
 :H7بين احساااسااات و تجربه خرید با نقش ميانجی حس
حضور با واقعيت مجازی ،رابهه معنادار وجود دارد.
 :H8بين عادم راحتی و تجرباه خرید با نقش ميانجی حس
حضور با واقعيت مجازی ،رابهه معنادار وجود دارد.

ماصطو بازدیو شطوه و بازدیوه ن طوه ،توس اعضای دامعه آماری
م اهوه شوه و سرس تجربه افراد مورد سنجی قرار گرفته است.
یافتههای وژوهی اکی از آن است که تاییر نگرش بر قصو سار
تاثیرگاار اسطت که این تاییر نگرش ،اصا از ایجاد س ضور
با تاثیروایری از عناصر توده و توانایی فضایی افراد است[.]4
دان طینوان دریافتهانو که ارزیابی از مقی فروشگاه بر ارزش
درک شطططوه م طططتری تاثیر میگاارد[ .]13بنابراین ،میتوان ادعا
کرد که مصططر کننوگان بسططته به ارزیابی خود از مقی خریو و
بهفور گسططترده تجربه خریو ،تاییراتی را در ارزش درک شططوه از
یک فروشطططگاه م طططخد ن طططان میدهو .این ماهوم در دانی
بطازاریابی تا به آن و اهییت یافته که هماکنون بسطططیاری از
شططرکتهای معتلر دهان ،از آن برای توسططعه کیایت مقصططولار
خود و بی ینهسازی روایت م تری استااده میکننو[.]14
ویزی و هی،اران )2121(28در مطالعهای بررسططی کردهانو که
آیططا مصطططر کننططوگططان در مقیطهطای فیزی،ی و مجططازی ،درک
م طابهی نسطلت به برنو ن ان میدهنو .نتایح اصا از مطالعه با
اسطتااده از مقی فروشطگاه(مجازی در ماایسطه با فیزی،ی) ن ان
میدهطو کطه افراد در مقی یطک فروشطططگطاه ملتنی بر واقعیت
مجازی ،سط ضور بی تری نسلت به افرادی درک میکننو که
در مقی یک فروشططگاه سططنتی و فیزی،ی قرار دارنو .بهعلاوه ،این
اثر مثلطت بطه درک خودکطارآموی فناورانه افراد بسطططتگی نوارد.
سطو بالاتر ضور بر تجربه خریو تاثیر مثلت میگاارد و سرس،
تاییر مثلتی در درک ارزشهطا ایجاد میکنو که در نهایت ،منجر
به افزایی یایت بی ططتر و تللیاار شططااهی میشططود .علیرغم
ودود بیتودهی در مقی مجازی ،نتایح ن ان میدهو که چنین
انتاال تصویری از مقی فروشگاه به قصو یایت ،تی اگر افراد
نتواننطو برنطو فروشطططگاه را به درسطططتی به یاد بیاورنو ،نیز ودود
دارد[ .]84بر این اسا  ،در وژوهی اور فرض شوه است:

سطططروربخی( )1894در مطالعه خود بیان میکنو که فناوری
واقعیت مجازی در آینوهای نزدیک ،سیر ت،اما خود را فی کرده
و در تیططامی زمینططههططا از دیلططه صطططنعططت ،تولیططو و در وزه
مصطر کننوه به کار گیاشته خواهو شو .او عنوان کرده است که
واقعیت مجازی یک فناوری چنو روزه نیسطت که مصر کننوگان
با اسططتااده از آن ،اشططلا شططوه و بعو از موتی از خافرهها ا
شطططود؛ بل،طه یک فناوری رو به رشطططو و وایوار اسطططت و توانایی
اصطلی آن ،در ارائه مزایای عیل،ردی است .فلق نظر متخصصان،
توسطططعطه واقعیطت مجطازی به تاثیر آن بر روی مصطططر کننوه و
هیچنین عروطططه مقصطططولار مودود واقعیت مجازی و بازاریابی
مناسب و اختصا یافته به آن بستگی دارد[.]4
خانی( )1894در مطالعهای به بررسطططی تاثیر س ضطططور و
لار واقعیت مجازی بر قصطو سطار ورداخته است .در این مطالعه،
با اسطططتااده از برنامه  street viewو عینک واقعیت مجازی ،یک

اسططلامی ه ططجین( )1893در مطالعهای به بررسططی چگونگی
تاثیر واقعیت مجازی بر هرم ارزش ویژه برنو در صططنعت هتلواری
ورداختططه اسططططت .یططافتططههططای وژوهی ن ططططان دادهانططو کططه
واقعیت مجازی به خوبی توانسطططته اسطططت واقعیتهای مودود را
منتاا کنو .در نتیجه ،استااده از ابزار واقعیت مجازی میتوانو در
راستای افزایی و انتاال ارزش ویژه برنو مورد استااده قرار گیرد.

22 Lin et al

23 Pizzi et al
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 :H9بين حس حضااور باا واقعيت مجازی و تغيير در ارزش
درک شااده باا نقش مياانجی تجربه خرید ،رابهه معنادار
وجود دارد.

علیرضا مهپور و مهسا اکبري

در واقطع ،نطظطر غططالططب افطراد مطورد بطررسطططی بططر ایططن بوده
که واقعیت مجازی ،تاثیر قابا تودهی در توسططعه و نیایی موفق
برنو و ایجاد موفایت و ایجاد موانعی برای ورود رقلا به این صنعت
شوه است[.]2
لیونگ و هی،اران )2121(21با بررسططی اثربخ ططی تللیاار با
اسطططتااده از واقعیت مجازی در صطططنعت هتلواری بیان میدارنو
فناوری واقعیت مجازی ،هتاها را با بازاریابی گسططترده ،آموزش و
فرصتهای خومار به م تریان ارائه میدهو .این مطالعه ،تاثیرار
آنی و تطاخیری در تللیاطار واقعیطت مجازی نسطططلت به تللیاار
ویویویی سطططنتی را بررسطططی کرده و ن طططان میدهو که تللیاار
واقعیت مجازی ،اثرار آنی بهتری نسطلت به تللیاار سنتی ایجاد
میکنطو ،به ویژه برای شطططرکت کننوگانی که سطططط ویچیوگی
بالاتری دارنو[.]81
هینچ و هی،ططاران )2121(24مطططالعططهای را در مورد اثرار
الهطامبخی و هیجطانی تللیاطار شطططاطاهی و ارتلاط در بازاریابی
واقعیت مجازی به انجام رسانوهانو .این وژوهی ن ان میدهو که
چگونه الهامبخ ططی روان ططناختی به الهامبخ ططی رفتاری تردیه
میشططود .در الیکه نتایح ن ططان میدهو دلتنگی بهفور کاما در
ارتلاط بین الهامبخ ی روان ناختی و رفتاری نای میانجی دارد،
امطا اثر تللیاطار شطططاطاهی نای معنطاداری در این رابطه نوارد.
ارتلطافطار معنیدار ایجادشطططوه از فریق دلتنگی ،الهامبخ طططی
روان ططناختی را به عیا مصططر کننوه تلویا میکنو و این درک
می،ن اسطططت به برنوهای قوییی ادازه دهو تا دلتنگیهای نهاته
در برنطامطههای دویو واقعیت مجازی را تقت تاثیر قرار دهو تا بر
رفتار مصر کننوه تاثیر بگاارد[.]21
ایتطانی و هاللیک )2121(23در مطالعه خود مولی را توسطططعه

میدهنو که عواما کلیوی رفتار فاصطلهگااری ادتیاعی ناش طی از
بییاری کرونا و تأثیر آن بر قصطو کاربران برای استااده از تورهای
ملتنی بر واقعیت مجازی(در ماابا ضططوری) را بررس طی میکنو.
نتایح ن ان میدهو فاصلهگااری ادتیاعی قصو بازدیوکننوگان را
برای اسططتااده از تورهای واقعیت مجازی(نسططلت به ضططوری) در
فول هیهگیری بییاری افزایی داده است[.]28
لطی و هی،ططاران( )2119مطططالعططه ای را در مورد وططایرش
دسططتگاههای واقعیت مجازی با ادغام مول وایرش فناوری ،تعاما
ادتیطاعی و قورر ویونوهای ادتیاعی به انجام رسطططانوهانو .این
مطالعه بهفور تجربی تقلیا میکنو که چگونه معرفی خصوصیار
شطل،ههای ادتیاعی بهعنوان یک راهلرد انت ار برای دستگاههای
واقعیت مجازی بر قصطططو مصطططر کننوگان تاثیر میگاارد .نتایح
مطالعه اکی از آن است که تعاملار ادتیاعی و قورر ویونوهای
ادتیاعی ،لار درک شططوه را افزایی میدهو و لار درک شططوه،
تاثیر معناداری در قصطو استااده از سودمنوی درک شوه دارد که
اصططلیترین عنصطططر در مول وایرش فناوری اسطططت[ .]28بر این
اسا  ،در وژوهی اور فرض شوه است:
 :H10بين تجربه خرید و قصااد تبليغات شاافاهی ،با نقش
مياانجی تغيير در ارزش درک شااده ،رابهه معنادار وجود
دارد.
 :H11بين تجرباه خریاد و قصااد حمایت ،با نقش ميانجی
تغيير در ارزش درک شده ،رابهه معنادار وجود دارد.
بطا تودطه به موارد مطرو ه ،مول ماهومی وژوهی به شطططر
شط،ا  1تووین شطوه اسطت .خلاصهای از تقایاار انجام شوه در
دوول شیاره  1ارائه شوه است.

شكل  :1مدل مفهومی پژوهش

26 Itani & Hollebeek

24 Leung et al
25 Hinsch et al
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تاثیر استفاده از فناوري واقعیت مجازي بر قصد رفتاري مصرفکننده...
جدول  :1خلاصهای از پژوهشهای انجام شده
منبع
][ 1
][ 2
][81
][29
][84
][28
][88
][11
][ 4
][ 4
][3
][81
][21

یافتهها
واقعیطت مجطازی بر هر دو بعطوح س خودیطابی و عیل،رد از س ضطططور تاثیر مثلت دارد .واقعیت مجازی ،از فریق س خودیابی بر تیایلار
رفتاری وس از تجربه مقی مجازی اثر میگاارد .قورر تجسطم فردی بر س ضور تاثیر معناداری دارد .میان دو متایر س ضور و تیایلار
رفتاری هیلستگی مثلت ودود دارد.
اسطتااده از واقعیت مجازی میتوانو در راسطتای افزایی و انتاال ارزش ویژه برنو مورد استااده قرار گیرد و تاثیر قابا تودهی در توسعه و نیایی
موفق برنو و ایجاد موفایت و ایجاد موانعی برای ورود رقلا به صنعت داشته است.
تللیاار واقعیت مجازی ،اثرار آنی بهتری نسلت به تللیاار سنتی ایجاد میکنو ،بهویژه برای شرکتکننوگانی که سط ویچیوگی بالایی دارنو.
واقعیطت مجطازی بطه افراد ام،طان میدهطو تطا افلطاعار لاربخی و هیه دانلهای رادع به مجیوعههای موزه بوسطططت آورنو .تجربیار دااب بر
تجربیار هیه دانله ،تجربه کلی تور واقعیت مجازی موزه و قصو بازدیو از موزه تاثیر میگاارنو.
افراد در مقی یک فروشطگاه ملتنی بر واقعیت مجازی ،سطط ضور بی تری نسلت به افرادی درک میکننو که در مقی یک فروشگاه سنتی
قرار دارنو .سطططو بالاتر ضططور بر تجربه خریو تاثیر مثلت میگاارد و تاییر مثلتی در درک ارزشها ایجاد میکنو که منجر به افزایی یایت
بی تر و تلیلاار شااهی میشود.
تعاملار ادتیاعی و قورر ویونوهای ادتیاعی در استااده از واقعیت مجازی ،لار درک شوه را افزایی میدهو و لار درک شوه تاثیر معناداری
در قصو استااده از سودمنوی درک شوه دارد که اصلیترین عنصر مول وایرش فناوری است.
یافتهها ،بسطته به نو فناوری واقعیت مجازی و دستگاه بهکار رفته ،تااورهایی را در قصو خریو ن ان داده است ،اگرچه هیچ تااوتی از نظر س
ضور و اثرگااری توس نو و دستگاه واقعیت مجازی مورد تاییو قرار نگرفته است.
ویژگیهای فردی کاربران با غوفهوری در واقعیت مجازی ارتلاط دارد .تجربه کاربر در واقعیت مجازی به ویژگیهای فردی بسطططتگی دارد که به
نوبه خود بر شور غرق شون کاربران تاثیر میگاارد.
تاییر نگرش با اسطتااده از واقعیت مجازی بر قصطو سطار تاثیرگاار است که این تاییر نگرش اصا از ایجاد س ضور با تاثیروایری از عناصر
توده و توانایی فضایی افراد است.
توانایی اصططلی واقعیت مجازی در ارائه مزایای عیل،ردی اسططت و توسططعه واقعیت مجازی به تاثیر آن بر روی مصططر کننوه و عروططه مقصططولار
مودود واقعیت مجازی و بازاریابی مناسب و اختصا یافته به آن بستگی دارد.
دوامع با اسطتااده بی تر از فناوریهایی هیچون واقعیت مجازی و اثرار آن بر روی تصییمگیری مخافب بهعنوان یک مول کسبوکار بخصو
در شل،ههای فروش اینترنتی ،به میزان زیادی در ال رشو هستنو.
واقعیت مجازی ابزاری بسطیار مایو برای ترغیب واسط دهنوگان به مسطافرر بوده که به فور قابا تودهی ا سا نوستالژیک آنها را برانگیخته و
منجر به یک هو دوی برای مسافرر شوه است.
دلتنگی در ارتلاط بین الهامبخ ططی روان ططناختی و رفتاری نای میانجی دارد .اثر تللیاار شططااهی نای معناداری در این رابطه نوارد .ارتلافار
ایجاد شطوه از فریق دلتنگی ،الهامبخ ططی روان ططناختی را به عیا مصططر کننوه تلویا میکننو و این درک به برنوهای قوییی ادازه میدهو تا
دلتنگیهای نهاته در برنامههای دویو واقعیت مجازی را تقت تاثیر قرار دهو تا بر رفتار مصر کننوه تاثیر بگاارد.

 -0روششناسی
این وژوهی از یث هو  ،کاربردی و از لقا ماهیت و روش،
توصططیای-وییای ططی اسططت .در این وژوهی ،از روش کتابخانهای برای
اسططتخرا وی ططینه و ادبیار مووططو و از روش میوانی برای گردآوری
دادهها اسططتااده شططوه اسططت .دامعه آماری وژوهی ،شططاما تیامی
خریواران مسطط،ن در شططهر تهران اسططت که از سططایت و اولی،ی ططن تور
مجازی  VR-Houseاسططتااده کردهانو .این شططرکت دانی بنیان که به
تطازگی در ایران مورد بهرهبرداری قرار گرفتطه اسطططت ،بطا اسطططتااده از
تجهیزار واقعیت مجازی ،ولان کاما و سطه بعوی از املاک را در سایت
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و اولی،ی طن خود به نیایی گااشطته شطوه تا خریواران مس،ن بتواننو
بوون نیاز به مرادعه ضطططوری ،موارد مونظر خود را م طططاهوه نیاینو.
جم نیونه وژوهی ،با استااده از دوول مورگان مقاسله شو و از آندا
کطه تعطواد خریطواران مسططط،ن در شطططهر تهران که از فناوری واقعیت
مجازی  VR-Houseاسطتااده کردهانو ،نامقوود است ،جم نیونه ،به
تعواد  881نار تعیین شو .انتخاب عناصر نیونه با روش نیونهگیری در
دستر و با هی،اری وا و فروش و بازاریابی و وا و ارتلاط با م تریان
شطططرکت  VR-Houseصطططورر گرفت .چگونگی توزیع نیونه آماری با
درنظرگرفتن دنسیت ،سن و میزان تقصیلار در
دوول  2ارائه شوه است.

علیرضا مهپور و مهسا اکبري
جدول  :2اطلاعات پاسخدهندگان
متغير
دنسیت

میزان تقصیلار

طبقات

 %فراوانی

متغير

مرد
زن
دیرلم و وایینتر
کارشناسی
کارشناسی ارشو
دکتری

41.14
29.94
24.23
12.14
21.31
11.38

سن

ابزار دیعآوری دادهها در این وژوهی ،ورسط نامه بوده است.
سطوالار بهصطورر ساختارمنو و با فیف ونحگزینهای لی،رر و به
تعواد  89سطوال تنظیم شطو .دهت بررسططی وایایی ورس نامه ،از
روش آلاای کرونلاخ ،براسا یک نیونه ماوماتی با جم  81نار
اسطتااده شطو که در کلیه موارد ،وططریب آلاا بالاتر از  1.4اصا
شو(
دوول  .)8دهت افیینان از سنجی صقی مقتوای آزمون،
از نظر اسططاتیو و کارشططناسططان خلره این وزه بهره گرفته شططو.
بهمنظور انوازهگیری و سطنجی سطازههای وژوهی ،از سنجههای
وژوهیهای وی ین استااده شو که در
دوول  1ارائه شطوه است .دهت بررسی نرمال بودن دادهها از
آزمون چولگی و ک یوگی استااده شو که نتایح آن در
دوول  8قابا م طططاهوه اسطططت .با توده به این که وطططریب
چولگی تیامی متایرها در بازه ( +8و  )-8و وطریب ک یوگی در
بازه ( +4و  )-4قرار داشطت ،لاا توزیع دادهها بهصورر نرمال بوده
است.
روایی سازههای ورس نامه با استااده از ت،نیک تقلیا عاملی

طبقات

 %فراوانی

کیتر از  81سال
 81تا  11سال
 11تا  41سال

18.11
28.18
18.81

بالاتر از  41سال

9.31

تطاییوی ،ارزیابی شطططو .دهت تاییو کاایت جم نیونه به منظور
انجطام تقلیا عاملی تاییوی ،از شطططاخد کاایت نیونه( )KMOو
آزمون بارتلت اسطتااده شو و از آنداییکه ماوار شاخد KMO
برابر  1.431اصا شو ،تعواد نیونه برای تقلیا عاملی و تقلیا
مسطیر با مول معادلار سطاختاری مناسططب است .هیچنین ماوار
 sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از  1.14اصا شو که ن ان میدهو
فرض شطناخته شطوه بودن ماتریس همبسطتگی رد شوه و تقلیا
عاملی برای شناسایی ساختار مول عاملی مناسب است .در نهایت،
برای تقلیا عاملی تاییوی عواما و شاخدها در راستای ارزیابی
مقتوای آزمون از منظر روایی سازهای و نیز برازش مول وژوهی،
از مولسطازی معادلار سطاختاری و نرمافزار  Amosاسطتااده شو.
تیطام متایرها بهفور هیزمان و در یک مر له وارد مول معادلار
سطاختاری شطونو و با توده به وطرایب اسطتانوارد شطوه و سطو
معناداری در خرودی نرمافزار ،نسططلت به تاییو یا رد فروططیههای
مطر شطوه ،در مورد رواب رگرسطیونی بین متایرهای مستاا و
وابسططته ،اقوام شططو .تقلیا فروططیههای میانجی نیز با اسططتااده از
آزمون سوبا صورر گرفت.

جدول  :3آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
متغير
ا ساسار
عوم را تی
س ضور با واقعیت مجازی
تجربه خریو
تاییر در ارزش درک شوه
قصو تللیاار شااهی
قصو یایت

آلفای كرونباخ

ميانگين

انحراف معيار

واریانس

چولگی

كشيدگی

1.488
1.881
1.911
1.921
1.941
1.891
1.411

8.1892
2.1111
8.2428
8.1441
8.1828
8.2118
8.1123

1.81218
1.91324
1.91811
1.44131
1.84129
1.99439
1.91831

1.419
1.811
1.984
1.438
1.431
1.914
1.924

-1.149
1.319
-1.818
1.118
-1.234
-1.828
1.111

-1.211
-1.341
-1.439
-1.219
1.149
-1.418
-1.884

 -5تجزیهوتحليل یافتهها
 -1-5مدل اندازهگيری پژوهش
در این بخی ،بهمنظور آزمون روایی سطططازه ،وایایی ترکیلی و
برازش مططول ،مططول انططوازهگیری وژوهی از فریق ادرای تقلیططا
عاملی تاییوی برآورد شو که در

شط،ا  2ارائه شوه است .برای مانون هر سوال در مول ،بایو
دو شرط ودود داشته باشو .اول اینکه بار عاملی سوال ،بی تر از
 1.4باشططو و دوم معنادار باشططو؛ یعنی ماوار  t-valueبزرگتر از
قورمطلق  1.93باشطططو[ .]21در این وژوهی و براسطططا نتایح
اصطططا از نرمافزار  ،Amosبرای هیه سطططوالار ماوار بار عاملی
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تاثیر استفاده از فناوري واقعیت مجازي بر قصد رفتاري مصرفکننده...

بزرگتر از  1.4و ماوار  t-valueبی تر از  1.93بود که در
دوول  1ارائه شطوه است .هیچنین ،ماادیر میانگین واریانس
اسطتخرا شطوه( )AVEو وایایی ترکیلی( )CRمقاسله شوه برای
هیطه متایرها در مول انوازهگیری ،به ترتیب بزرگتر از 1.4و 1.4
بود .بنطابراین ،روایی هیگرا و وطایطایی ترکیلی ابزار وژوهی تاییو

شطططو .بطا تودطه بطه اینکه ماوار  AVEبرای هر متایر از ماادیر
میطانگین مجطاور واریطانس م طططترک( )ASVو طواکثر مجاور
واریانس م ططترک( )MSVبین هیه متایرها در مول انوازهگیری
بزرگتر بود ،روایی واگرای ابزار وژوهی نیز تاییو شو(
دوول .)1

شكل  :2مدل اندازهگيری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
جدول  :0شاخصهای اندازهگيری ،روایی و پایایی ابزار پژوهش
متغيرها

شاخصهای عملياتی

ا ساسار

Emotions

(عنوان)

كد سوال

از کار با فناوری واقعیت مجازی در این سططایت و اولی،ی ططن،
ا سا لار داشتم.
از کار با فناوری واقعیت مجازی در این سططایت و اولی،ی ططن،
ا سا تسل داشتم.
برای کار با فناوری واقعیت مجازی در این سایت و اولی،ی ن،
ا سا تقریک و برانگیختگی داشتم.

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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بار
عاملی

t-value

Emo1

1.324

9.929

Emo2

1.391

11.144

Emo3

1.493

-

شاخصهای
روایی و پایایی
AVE=1.412
CR=1.441
MSV=1.112
ASV=1.141

منبع
][88

عوم را تی

Discomfort

س ضور

Presence

تجربه خریو

Shopping Experience

علیرضا مهپور و مهسا اکبري
در ین کطار بطا فنطاوری واقعیطت مجطازی در این سطططایت و
اولی،ی ن ،ا سا نارا تی میکردم.
بعو از کار با فناوری واقعیت مجازی در این سایت و اولی،ی ن،
ا سا نارا تی کردم.
ا سطا میکردم که واقعا "آنجا هستم" ،در ساختیانی که با
فناوری واقعیت مجازی نیایی داده میشو.
در فول این تجربطه ،زمطانهطایی ودود داشطططت که فضطططای
سططاختیان نیایی داده شططوه با فناوری واقعیت مجازی ،برای
من عین واقعیت بود.
ف،ر کردن در مورد سطططاختیان نیایی داده شطططوه با فناوری
واقعیطت مجطازی ،تصطططویری را کطه دیطوهام ،به من یادآوری
میکنو.
ف،ر کردن در مورد سطططاختیان نیایی داده شطططوه با فناوری
واقعیت مجازی ،م،انی را به یاد من میآورد که در آن بودهام.
س کلی من این اسطت که در ساختیان نیایی داده شوه با
فناوری واقعیت مجازی ضور دارم.
س کلی من این اسطططت کطه من در م،طان دیگری در ال
تیاشططای یک تصططویر از سططاختیان با فناوری واقعیت مجازی
بودهام.
این تجربه ،مرا به یاد م،انی میانوازد که در آن بودهام.
در فول این تجربططه ،من اغلططب ف،ر میکردم کططه واقعططا در
سطاختیان نیایی داده شطوه با فناوری واقعیت مجازی ضور
دارم.
مقی این سطایت و اولی،ی طن ،نیایی مقصولار آن و  ...مرا
به ف،ر و تأما وا میدارد.
مقی این سایت و اولی،ی ن ،نیایی مقصولار آن و  ...س
کنج،اوی مرا بیوار میکنو.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
ایوههای داللی را به ذهن من آورد.
مقی این سایت و اولی،ی ن ،نیایی مقصولار آن و  ...برای
من الهام بخی است.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
ا سا شوق و ذوق در من ایجاد کرده است.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
باعث شو ا سا هیجان داشته باشم.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
باعث شو ا سا تعجب کنم.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
باعث شو متقیر شوم.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
باعث شو ا سا انرژی کنم.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
باعث شو ا سا را تی کنم.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
باعث شو ا سا ن اط کنم.
مقی این سططایت و اولی،ی ططن ،نیایی مقصططولار آن و ...
باعث شو ا سا رفاه و خوشلختی کنم.

Dis1

1.894

9.811

Dis2

1.884

-

Pre1

1.848

28.884

Pre2

1.899

24.442

Pre3

1.883

-

Pre4

1.838

28.348

Pre5

1.384

11.284

Pre6

1.413

13.934

Pre7

1.331

14.181

Pre8

1.489

14.842

SE1

1.318

18.411

SE2

1.494

21.241

SE3

1.891

-

SE4

1.324

18.934

SE5

1.481

14.412

SE6

1.341

14.818

SE7

1.311

18.442

SE8

1.418

11.442

SE9

1.414

13.434

SE10

1.429

14.143

SE11

1.823

21.414

SE12

1.388

14.991

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

AVE=1.491
CR=1.884
MSV=1.114
ASV=1.184
AVE=1.322
CR=1.928
MSV=1.148
ASV=1.184

AVE=1.418
CR=1.928
MSV=1.141
ASV=1.111
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تاییر در ارزش درک شوه

Perceived Value

قصو تللیاار شااهی

WOM Intention

قصو یایت

Patronage
Intention

تاثیر استفاده از فناوري واقعیت مجازي بر قصد رفتاري مصرفکننده...
اسطتااده از مقصولار و خومار این سایت و اولی،ی ن باعث
میشود ،ا سا کنم در بین دوستانم دایگاه خاصی دارم.
اسطتااده از مقصطولار و خومار این سایت و اولی،ی ن باعث
میشططود ،ا سططا کنم که دوسططتان ،آشططنایان ،هی،اران و ...
دیو خوبی نسلت به من دارنو.
اسطتااده از مقصولار و خومار این سایت و اولی،ی ن توس
دوسطتان ،آشنایان ،هی،اران و  ...باعث میشود ا سا خوبی
داشته باشم.
مقصططولار و خومار این سططایت و اولی،ی ططن ،خوب و مایو
است.
کیایت مقصطططولار و خومار این سطططایت و اولی،ی طططن ،به
هزینهای که برای آن ورداخت میشود ،میارزد.
مقصطولار و خومار این سایت و اولی،ی ن آناور ارزش دارد
که انسان وقت خود را برای خریو آنها صر نیایو.
خریو از این سطایت و اولی،ی ن ،راه مناسلی برای خر کردن
وول است.
برخورد کارکنان این سطایت و اولی،ی طن ،به گونهای است که
س آرامی و را تی را در من افزایی میدهو.
از این که م طتری این سطایت و اولی،ی طن هسطتم ،ا سططا
خوبی دارم.
از نقوه ارائه مقصطولار و خومار این سایت و اولی،ی ن لار
میبرم.
تیطایا من به توصطططیه این سطططایت و اولی،ی طططن به اقوام و
دوستانم ،در نتیجه ادرای این فناوری دویو خواهو بود.
ا تیالا مطالب و چیزهای خوبی درباره این سایت و اولی،ی ن
به اقوام و دوستانم ،در نتیجه ادرای این فناوری دویو خواهم
گات.
من برای خریو از این سایت و اولی،ی ن ،در نتیجه ادرای این
فناوری دویو ،تیایا دارم.
من در آینوه برای بازدیو از این سطایت و اولی،ی ن ،در نتیجه
ادرای این فناوری دویو ،تیایا دارم.

برای تططاییططو برازش مططول از بین شططططاخدهططای ،X2/df
 PNFI ،RMSEAو  PCFIکه شطاخدهای ماتصو نام دارد ،بایو
دو شططاخد در مقووده مجاز قرار گیرد .از شططاخدهای  GFIو
 AGFIکه به شططاخدهای مطلق معرو هسططتنو ،واقا ی،ی
بایو در مقووده مجاز قرار گیرد و در بایه شاخدهای ،IFI ،CFI
 TLI ،RFIو  NFIکه شططاخدهای ماایسططهای نام دارنو ،واقا
دو مورد بایو در مقووده مجاز باشططو .نتایح سططنجی برازش مول
انطوازهگیری در دوول  4ارائه شطططوه و هیان فور که م طططاهوه
میشود مول انوازهگیری از برازش مناسلی برخوردار است.
 -2-5مدل ساختاری پژوهش
نتایح ب وسطت آموه از برآورد مول ساختاری کلی وژوهی ،در

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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PV1

1.384

18.382

PV2

1.822

13.314

PV3

1.481

-

PV4

1.411

11.818

PV5

1.411

11.139

PV6

1.918

18.818

PV7

1.918

18.344

PV8

1.811

13.119

PV9

1.922

18.881

PV10

1.923

18.941

WOM1

1.811

12.441

WOM2

1.941

-

PI1

1.444

3.488

PI2

1.414

-

AVE=1.343
CR=1.941
MSV=1.114
ASV=1.128

AVE=1.814
CR=1.898
MSV=1.112
ASV=1.148
AVE=1.411
CR=1.412
MSV=1.141
ASV=1.111

][11
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شط،ا  8ارائه شطوه است .نتایح سنجی برازش مول در دوول 4
ارائه شططوه و هیان فور که م ططاهوه میشططود مول سططاختاری
وژوهی از برازش مناسلی برخوردار است.
معیار این وژوهی ،دهت تاییو یا رد هر فروطططیه ،ماوار  pیا
آماره  tاسطت .چنانچه ماوار  pکیتر از  1.14و یا قور مطلق آماره
 tبزرگتر از  1.93اصطا شطود ،ن طان میدهو فروططیه ،معنادار و
مورد تاییو اسطت .مطابق دوول  ،3ماوار آماره  ،tبه غیر از فرویه
 ،2برای سایر فرویهها ،بزرگتر از ماوار بقرانی  1.93اصا شوه
است ،لاا چنین نتیجه گرفته میشود که این فرویهها مورد تاییو
است.

علیرضا مهپور و مهسا اکبري

شكل  :3مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
جدول  :5نتایج برازش مدل پژوهش
شاخصهای برازش
ماوار مجاز
نتایح مول انوازهگیری
نتایح مول ساختاری

X2/df

RMSEA

GFI

CFI

TLI

IFI

کیتر از 8
2.418
2.488

کیتر از 1.1
1.134
1.131

بی تر از 1.8
1.818
1.814

بی تر از 1.9
1.929
1.981

بی تر از 1.9
1.921
1.928

بی تر از 1.9
1.929
1984

جدول  :6نتایج رگرسيون برای اثرات مستقيم(فرضيههای  1تا )6
توضيح فرضيه
شماره
ا ساسار ← س ضور با واقعیت مجازی
H1
عوم را تی ← س ضور با واقعیت مجازی
H2
س ضور با واقعیت مجازی ← تجربه خریو
H3
تجربه خریو ← تاییر در ارزش درک شوه
H4
تاییر در ارزش درک شوه ← قصو تللیاار شااهی
H5
تاییر در ارزش درک شوه ← قصو یایت
H6
*** به معنای  p < 1.11است.

دهت بررسی فرویههای میانجی از آزمون سوبا استااده شو.
ماوار آماره  Zدر آزمون سطوبا از رابطه ( )1بوست میآیو که در
این رابطه tA ،آماره  tدر رابطه میان متایر مسططتاا و میانجی و tB
آماره  tدر رابطه میان متایر میانجی و وابسته است.
()1

𝐵𝑡 𝑡𝐴 .
√𝑡𝐴2 + 𝑡𝐵2

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣𝑍

معناداری p
***
1.149
1.112
***
1.112
1.111

آماره t
1.143
-1.418
8.134
8.991
8.119
8.288

ضریب مسير
1.234
-1.111
1.141
1.214
1.118
1.221

نتيجه
تاییو
رد
تاییو
تاییو
تاییو
تاییو

اگر ماوار آماره آزمون ،از  1.93بی ططتر باشططو ،ن ططان میدهو
فرض صططار(ملنی بر اینکه متایر میانجی نا ططی در رابطه متایر
مسطتاا و وابسطته نوارد) ،در سط خطای  1.14رد شوه و تاثیر
میطانجی در رابطه معنادار اسطططت .میزان اثر غیرمسطططتایم متایر
مستاا بر وابسته نیز از رابطه ( )2بوست میآیو که در این رابطه،
 Aوطریب مسطیر میان متایر مسطتاا و میانجی B ،وریب مسیر
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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تاثیر استفاده از فناوري واقعیت مجازي بر قصد رفتاري مصرفکننده...

میان متایر میانجی و وابسته است.
𝐵 ∗ 𝐴 = 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝐵
()2
نتایح آزمون فروطیهها و میزان اثر غیرمستایم متایرهای مستاا
بر وابسطته ،در دوول  4قابا م اهوه است .هیانفور که ملا ظه

میشطود ،ماوار  Z-valueدر آزمون سوبا ،برای تیام فرویهها به
غیر از فرویه  ،8بزرگتر از ماوار بقرانی  1.93اصا شوه است،
لطاا چنین نتیجه گرفته میشطططود که این فروطططیهها مورد تاییو
هستنو.

جدول  :7نتایج رگرسيون برای اثرات ميانجی (فرضيههای  7تا )11
شماره
H7
H8
H9
H10
H11

توضيح فرضيه
ا ساسار ← س ضور با واقعیت مجازی ← تجربه خریو
عوم را تی ← س ضور با واقعیت مجازی ← تجربه خریو
س ضور با واقعیت مجازی ← تجربه خریو ← تاییر در ارزش درک شوه
تجربه خریو ← تاییر در ارزش درک شوه ← قصو تللیاار شااهی
تجربه خریو ← تاییر در ارزش درک شوه ← قصو یایت

مقدار p

Z-Value

A.B

نتيجه

1.112
1.189
1.118
1.111
1.111

2.428
-1.391
2.181
2.148
2.142

1.111
-1.114
1.183
1.82
1.113

تاییو
رد
تاییو
تاییو
تاییو

با توده به توسعه روزافزون ابزارهای واقعیت مجازی در دنیای
امروز ،مطالعه چگونگی تاثیر این ابزار بر رفتار مصططر کننوگان،
امری وروری و مهم است .از سوی دیگر ،نیاز به توسعه بسترهای
آنلاین و ابزارهایی در این وزه برای کسبوکارها ،به دلیا اویومی
دهانی کرونا ،بیی از گاشطته اهییت ویوا کرده است .با توده به
شططط،ا وژوه طططی مودود در زمینه کاربردهای فناوری واقعیت
افزوده در صطططنعت ،این وژوهی برای اولین بار ،به بررسطططی تاثیر
استااده از فناوری واقعیت مجازی بر قصو رفتاری مصر کننوه از
دو دنله قصو یایت و قصو تللیاار شااهی ورداخته است.
یافتهها ن ان می دهو که ا ساسار بر س ضور با واقعیت
مجازی ،تاثیر مثلت و معنادار دارد .این نتیجه که با نتایح آل،انیز
و هطیط،ططاران( ،)2118بوچططارد و هی،ططاران( ،)2118گورینی و
هی،اران( )2111و مارتینز و هی،اران( )2119هیسططو و سططازگار
اسطططت ،بیانگر این اسطططت که هنگام اسطططتااده از فناوری واقعیت
مجازی ،هر چاور ا ساسار افراد بی تر درگیر شود ،س ضور
بی تری در آنها ایجاد خواهو شو[ 19 ،12 ،11و .]88
فلق نتایح اصططا از وژوهی ،رابطه بین عوم را تی و س
ضططور با واقعیت مجازی مورد تاییو قرار نگرفت .نتایح اصططا از
این فروططیه با نتایح مارتینز و هی،اران( )2119سططازگار و هیسططو
اسطططت[]88؛ امططا بططا نتططایح ییم و هی،ططاران ،)2114(24بونتی و
هی،طاران( )2118و کیم و هی،طاران( )2111مططابات نوارد[،11
 24و  .]18در هر ططال این ام،ططان ودود دارد کططه مقیطهططای
ایجادشطططوه توسططط فناوری واقعیت مجازی ،به دلیا ویژگیهای
تجهیزار بهکار رفته ،سلب نارا تی دسیی کاربران شونو .بر این

اسطططا  ،برای موفایطت فنطاوری واقعیت مجازی ،تجهیزار مورد
اسطتااده بایو برای مصطر کننوه بهعنوان بخی اساسی از تجربه
را ت و در ددستر باشو.
براسطططا یافتهها ،س ضطططور با واقعیت مجازی بر تجربه
خریو ،تاثیر مثلت و معنادار دارد .این نتیجه هیسططو با نتایح لی و
هی،طاران( ،)2121چاکرروطططا و هی،اران( ،)1898ون کربروک و
هی،طاران ،)2114(28و ویزی و هی،طاران( )2121بیان میکنو که
هنگطام اسطططتااده از فناوری واقعیت مجازی ،هر چاور ا سطططا
ضور در افراد بی تر باشو ،تجربه خریو برای آنها بهتر و مثلتتر
خواهو بود[ 84 ،29 ،1و .]13
مطابق با نتایح ،بین تجربه خریو و تاییر در ارزش درک شوه،
رابطه مثلت و معنادار ودود دارد .بوین معنا که هنگام استااده از
فنطاوری واقعیت مجازی ،هر چاور تجربه خریو بهتری برای افراد
ایجاد شطود ،ارزش درک شطوه آنها بی ططتر و مثلتتر خواهو شو.
ایطن نطتطیطجططه بططا نتططایح دیویس و راولی ،)2111(29وططارک و
کیم( ،)2114ویزی و هی،اران( )2121و اسلامی ه جین()1893
نیز هم راستاست[ 81 ،14 ،2و .]84
یافتهها اکی از آن اسططت بین تاییر در ارزش درک شططوه با
قصو تللیاار شااهی و قصو یایت ،رابطه مثلت و معنادار ودود
دارد .به بیان دیگر ،هر چاور ارزش درک شطططوه در افراد بی طططتر
باشطو ،تیایا و قصطو آنها برای تللیاار شطااهی و یایت بی تر
خواهو شطططو .این نتیجه با نتایح وونسطططین و مییون( ،)2111ون
کطربطروک و هی،ططاران( ،)2114وططارک و کیم( ،)2118هینچ و
هی،اران( )2121و ویزی و هی،اران( )2121هیسطططو و سطططازگار
است[ 83 ،84 ،81 ،21و .]13

27 Yim et al
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به علاوه ،بین ا سطاسار و تجربه خریو با نای میانجی س
ضطططور با واقعیت مجازی ،رابطه مثلت و معنادار ودود دارد .این
نتیجطه هیسطططو بطا نتطایح گورینی و هی،طاران( ،)2111مارتینز و
هی،طاران( )2119و ویزی و هی،طاران( ،)2121بر این امر تطاکیو
دارد که ا سطاسطار هنگام استااده از فناوری واقعیت مجازی در
صططورتی میتوانو بر تجربه خریو افراد تاثیرگاار باشططو که ابتوا در
فرد ،س ضور ایجاد شوه باشو[ 88 ،19و .]84
هیچنین ،نای میطانجی س ضطططور با واقعیت مجازی در
رابطه بین عوم را تی و تجربه خریو مورد تاییو قرار نگرفت .این
نتیجطه اگرچطه بطا ویزی و هی،اران( )2121هیسطططو و سطططازگار
اسططططت[]84؛ امططا بططا نتططایح ییم و هی،ططاران( ،)2114بونتی و
هی،اران( ،)2118کیم و هی،اران( )2111مطابات نوارد[24 ،11
و  .]18میتوان گات نارا تی ا سا شوه در یک تجربه استااده
از فناوری واقعیت مجازی می،ن اسطططت هم بر ا سطططا و هم بر
تا،ر افراد ،تطاثیر منای بگطاارد .در واقع ،تعطاملی که در فضطططای
دیجیتال فروشططگاه نهاته اسططت ،باعث میشططود مصططر کننوگان
فوری رفتار کننو که گویی در مقی فیزی،ی هستنو.
هیانطور که نتای فروططیهها ن ططان داد ،بین س ضططور با
واقعیطت مجطازی و تاییر در ارزش درک شطططوه بطا نای میانجی
تجربطه خریطو ،رابططه مثلطت و معنادار ودود دارد .بوین معنا که
س ضطور هنگام استااده از فناوری واقعیت مجازی در صورتی
میتوانو بر ارزش درک شططوه افراد تاثیرگاار باشططو که ابتوا برای
فرد ،تجربه خریو خوبی ایجاد شططوه باشططو که این نتیجه با نتایح
علوی و هی،ططاران ،)2113(81ال-ادلی و ایططو( )2113و ویزی و
هی،اران( )2121مطابات دارد[ 13 ،9و .]84
نتیجطه وایانی ن طططان میدهو که بین تجربه خریو با قصطططو
تللیاار شططااهی و قصططو یایت ،با نای میانجی تاییر در ارزش
درک شطوه ،رابطه مثلت و معنادار ودود دارد .این یافته هیسو با
نتطایح ال-ادلی و ایطو( )2113و ویزی و هی،طاران( ،)2121بیانگر
این اسطططت کطه تجربطه خریو هنگام اسطططتااده از فناوری واقعیت
مجازی در صطططورتی میتوانو منجر به تللیاار شطططااهی و قصطططو
یایت در افراد شود که ابتوا بر ارزش درک شوه آنها تاثیر مثلت
گااشته باشو[ 13و .]84

 -7پيشنهادات كاربردی

صطنعت مس،ن و سازمانهای م ابه با توده به نتایح بوست آموه
ارائه داده است.
با توده به نتیجه فروطططیه اول و هاتم وی طططنهاد میشطططود
شططرکتها با ثلت و وردازش دادههای فیزیولوژی،ی و اسططتااده از
آنها به هیراه تجهیزار واقعیت مجازی ،کارایی مقی را دهت
تاویت ا سططاسططار افراد بهلود بخ ططنو .برای تاییو عیل،رد این
مقی مجازی در ارزیابی رفتار کاربران و تاثیر آن بر ا سططاسططار
آنها ،میتوان از تسطتهای روان طناسی و ورس نامههایی در فول
دوره اسططتااده نیز بهره گرفت و به روشهای آماری به ارزیابی و
تقلیا نتایح ورداخت .لازم اسطت سطازمانها از تجهیزار مناسلی
دهت ایجاد ا ساسار مناسب و را تی کاربران استااده کننو که
این تیهیوار با نتایح فروططیه های دوم و ه ططتم هیخوانی دارد.
هیچنین ،وی طططنهططاد میگردد برای فرا ی وبسططططایططت و در
قسططیتهایی از آن ،از سططیسططتم ردیابی چ ططیی و یا گرمای ططی
چ طیی استااده شود که گیرایی بی تر را به خود معطو داشته
است.
به علاوه ،با توده به یافتههای فروطیههای ونجم ،شط م ،دهم
و یازدهم وی ططنهاد میگردد ،با بهرهگیری از ت،نیکهای بازاریابی
عصلی ،قییتی را شناسایی کننو که افراد اورنو برای مقصولار
و خومار برردازنو و بر اسطططا آن و مطابق با آن ،قییتها را
تعویا کننو تا تجربه خریو بهتری برای افراد ایجاد شططود و ارزش
ادراک شوه در نظر مصر کننوگان افزایی یابو.
-8پيشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
وژوهی اوطر بر روی خریواران مس،ن در شهر تهران انجام
شطوه است .وی نهاد میشود چنین وژوه ی در بین دیگر افراد و
گروههای دامعه نیز انجام شطود .هیچنین وی طنهاد میشود برای
انجطام وژوهیهای م طططابه از روشهای ترکیلی ماننو روشهای
کیای نظیر مصططا له و م ططاهوه نیز بهره گرفته شططود .هیچنین
میتوان از روشهای تصییمگیری چنو معیاره ،از قلیا TOPSIS
و  DEMATELبهمنظور شططناسططایی و اولویتبنوی فاکتورهای
تطاثیرگاار بر رفتار مصطططر کننوه هنگام کاربرد فناوری واقعیت
مجازی اسططتااده نیود .وژوهیهای آتی میتواننو عواما دیعیت
شطططناختی ماننو دنسطططیت ،سطططن و تقصطططیلار را نیز بهعنوان
متایرهای تعویلگر در رفتار مصر کننوه مونظر قرار دهنو.

این وژوهی وی طططنهاداتی را برای شطططرکتها و افراد فعال در
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