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اثرگذاری عاملهای حس اجتماعی و تست محصول جدید بر قصد توصیه و احتمال
خرید محصول جدید  :نقش نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید
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چکیده
هدف  :رسانه های اجتماعی در حال حاضر تعامل اجتماعی و دهان به دهان آنالین را تسهیل می کنند و دامنه دسترسی
،گسترش و انتشار اطالعات مربوط به محصول جدید را تسریع می کنند .تأثیر ارتباط دهان به دهان و تعامل اجتماعی آنالین بر
رفتار مصرف کننده در تحقیقات قبلی به طور گسترده تحلیل شده است .با این حال  ،تاکنون دانش کمی در مورد تأثیر کمپین
های رسانه های اجتماعی در معرفی محصوالت جدید وجود دارد .بنابراین  ،هدف این مطالعه اثرگذاری عاملهای حس
اجتماعی و تست محصول جدید بر قصد توصیه و احتمال خرید محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به نام و برند
محصول جدید بوده است .روش  :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی از لحاظ روش ،توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی
است .جامعه آماری ،کارکنان شرکتهای دانش بینان پارک علم و فناوری تربیت مدرس که کاربران عضو شبکه اینستاگرام
هستند با حجم نمونه  272نفر بوده است .ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تائید و برای تجزیه
و تحلیل دادهها از مُدل معادالت ساختاری بوسیله نرم افزار  SmartPLS2و آمارتوصیفی از طریق نرم افزار  SPSS24استفاده
شده است .یافته ها :فرضیه های ادعایی مبنی بر اینکه که حس تعلق به جامعه ،آزمونگر محصول محصول جدید بر قصد و
پیشنهاد خرید محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به محصول جدید تاثیر دارد مورد تائید واقع شد .نتایج  :نتایج
نشان میدهد که عوامل مرتبط با کمپین  ،یعنی توجه اعضای جامعه به این کمپین و همچنین احساس جامعه آنها  ،هر دو
تأثیر مثبت بر نگرش اعضای جامعه نسبت به محصول جدید در بازار دارند .این به بازاریابان این امکان را می دهد تا با تالش
برای افزایش توجه آنها به این کمپین و تقویت احساس جامعه  ،نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصول جدید را افزایش
دهند.
واژههای کلیدی :موفقیت معرفی یک محصول جدید  ،نگرش نسبت به محصول جدید ،قصد توصیه محصول جدید و قصد خرید محصول جدید
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مقدمه
دشبکه و رسانههای اجتماعی میتوانند ابزاری امیدوارکننده برای کارزارهای بازاریابی خرده فروشان به خصوص برای
معرفی محصوالت جدید باشند .شبکه اجتماعی ممکن است تعامل اجتماعی و گفتگو از طریق اینترنت را تسهیل کنند ،بنابراین
ممکن است باعث گسترش دسترسی و تسریع در انتشار اطالعات در مورد محصول جدید شود .تاثیر ارتباطات آنالین و گفتگو
از دهان و تعامل اجتماعی بر رفتار مصرف کننده در تحقیقات گذشته به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است .با این
حال ،تاکنون دانش کمی در مورد تأثیر فعالیتهای شبکههای اجتماعی بر معرفی محصوالت جدید وجود دارد .برای موفقیت
در بازار هدف انتشار سریع دقیق و به موقع اطالعات در مورد محصوالت جدید الزم است .بنابراین ،ضروری است که مصرف
کنندگان بالقوه از محصول جدید آگاه شوند .متعاقبا ،پذیرندگان اولیه محصوالت جدید ممکن است در مورد تجربیات خود
مطلوب صحبت کرده و محصول را به دیگران توصیه کنند .این یکی از دالیلی است که چرا تعداد فزایندهای از تولیدکنندگان و
خرده فروشان از رسانههای اجتماعی برای اهداف بازاریابی خود استفاده میکنند .با اجرای کمپینهای رسانهها و شبکههای
اجتماعی ،شرکتها غالبا از وب سایتهای شبکههای اجتماعی موجود (به عنوان مثال ،فیس بوک) برای انتشار سریع اطالعات
جدید محصوالت و بهره مندی از تعداد زیادی مشتری بالقوه که قادر به دستیابی به این راه هستند ،استفاده میکنند .یک
شکل ویژه از کمپینهای رسانهها و شبکههای اجتماعی ،کمپینهای تبلیغاتی است ( مارتینس ودیگران  .)2019 1،شرکتها بر
پایه ارتباطات گفتاری دهان ب ه دهان در ارتباط با محصول جدید با مشتریان شرکت تعامل ایجاد میکنند .آنها با ارائه
نمونههایی از محصول جدید به مشتریان منتخب ،انتشار اطالعات مربوط محصول جدید از طریق آزمون کنندگان منتشر پیدا
میکند (اوگلیو و دیگران  .)20182،شرکتها بر پایه ارتباطات گفتاری دهان به دهان در ارتباط با محصول جدید با مشتریان
شرکت تعامل ایجاد میکنند .آنها با ارائه نمونههایی از محصول جدید به مشتریان منتخب ،انتشار اطالعات مربوط محصول
جدید از طریق آزمون کنندگان منتشر پیدا میکند ( مارتینس و دیگران .)2019 3،
از دشواریهای خاص کمپینهای رسانهها و شبکههای اجتماعی که سعی در تقویت تأثیر حرف مثبت دهان به دهان
دارند .کمپینهای آزمایشی یک برنامه تبلیغاتی مبتنی بر تجربه است که در آن برخی از آزمایش کنندگان محصول جدید برای
به اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت خود از تجربه محصول جدید بصورت آنالین به اشتراک میگذارند (راموس 4و
دیگران .)2017،در این حالت ،بنگاهها تشخیص دادهاند که تجارب دست اول مصرف کنندگان که قبال محصول جدید را امتحان
کرده اند ،نشان داده شوند که تأثیر بیشتری در مصرف کنندگان بالقوه نسبت به اطالعات ناشی از شرکت ایجاد شود .در کنار
هم ،این مزایا برای معرفی محصول جدید موفق مفید است و تحقیقات گسترده قبلی که قبال تأثیر کلمه دهان آنالین در
موفقیت محصول را بررسی کرده است به نقش تاثیر گذار این روش اذعان شده است( .هنینگ ثروی5و دیگران .)2010،در
سالهای اخیر ،بر اساس مطالعه انجام گرفته از جمله منصوری موید و همکاران در حوزه نقش فناور یهای جدید در کمک به
معرفی محصوالت جدید با تاکید محصوالت نوآور در محیطهای رشد و پارکهای فناوری به این نتیجه رسیدهاند ،که بکارگیری
این فناوریهای جدید در قالب پلت فرمهایی مانند شبکه اجتماعی اینستاگرام هنوز آنچنان که انتظار میرود مورد بهره برداری
در تبلیغات بازاریابی قرار نمیگیرند و از پتانسیل فوق العاده آن بخصوص در تبلیغات دهان به دهان الکترونیک برای معرفی
محصول نواور به بازار هدف بهره نمیگیرند .بنابراین ،تمرکز این تحقیق ،بررسی چگونگی تأثیرگذاری فنارویهای جدید بطور
خاص شبکه اجتماعی اینستاگرام بر موفقیت در معرفی محصوالت جدید شرکتهای دانش بنیان پارک فناوری مدرس
است(باوم6و دیگران  .)2018 ،به طور خاص ،این تحقیق به سؤاالت تحقیق زیر میپردازد:
1Martins,

, Oliveira, Gonçalves, Branco
and et al
3Martins, , Oliveira, Gonçalves, Branco
4Ramos
5
Hennig-Thurau
2Ogilvie
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بنابراین تمرکز اصلی این تحقیق ،بررسی تاثیر فعالیتهای شبکه اجتماعی بر موفقیت معرفی محصول جدید به واسطه
نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید جدید در شبکه اجتماعی اینستاگرام7است .در واقع ما میخواهیم به این سوال پاسخ
دهیم که رسانههای اجتماعی چگونه بر موفقیت یک محصول جدید تاثیر میگذارد؟
اهمیت وضروت تحقیق
رسانههای و شبکههای اجتماعی با بیش از  71درصد اینترنت نفوذ گستردهای دارند ،کاربران در سراسر جهان با
کمک شبکهها و رسانهای اجتماعی در ارتباط هستند.عالوه بر این ٪60 ،از کاربران شبکههای اجتماعی در سراسر جهان فقط از
طریق فیس بوک قابل دسترسی هستند (کیانی منش  .)1391بنابراین جای تعجب ندارد که تولید کنندگان و خرده فروشان به
طور فزایندهای از نوعی بازاریابی رسانهها و شبکههای اجتماعی برای تبلیغ خدمات یا محصوالت خود استفاده میکنند .طبق
گفتههای محققان برنامههای آنالین کاربران اینترنتی را قادر به ایجاد و تبادل محتوا میکنند ،به خصوص در مورد عرضه
محصوالت جدید در بازار ،اجرای کمپینهای رسانههای اجتماعی به دلیل مزایای متعددی که این کمپینها ارائه میدهد ممکن
است برای شرکتها سودمند باشد :اول اینکه ،در مدت زمان کوتاه تری میتوان به تعداد بیشتری از افراد رسید .در زمان
استفاده بیشتر از بازاریابی رسانههای اجتماعی ،این کمپینها رویکرد نمونه گیری محصول را با نقاط قوت شبکههای اجتماعی
ترکیب میکنند .با ایجاد شبکه اجتماعی آنالین موجود ،اخطارها و به روزرسانیهای وضعیت کاربران به دلیل فعالیت کاربر
بطور خودکار برای دوستان مستقیم شخص ارسال میشود( .باوم 8و دیگران )2018 ،شرکتها با استفاده از کمپینهای
تبلیغاتی نه تنها از طریق وب سایتهای شبکههای اجتماعی اطالعات خود را در مورد محصول جدید ارائه میدهند بلکه برخی
از مصرف کنندگان را انتخاب میکنند که محصول جدید به آنها داده میشود و باید تجربیات خود را به دیگران بگویند .در
زمان استفاده بیشتر از بازاریابی رسانههای اجتماعی ،این کمپینها رویکرد نمونه گیری محصول را با نقاط قوت شبکههای
اجتماعی ترکیب میکنند .با ایجاد شبکه اجتماعی آنالین موجود ،اخطارها و به روزرسانیهای وضعیت کاربران به دلیل فعالیت
کاربر بطور خودکار برای دوستان مستقیم شخص ارسال میشود .این اطالعیهها و به روزرسانیهای خودکار ممکن است منجر
به افزایش آگاهی از محصول جدید و در نهایت پذیرش محصول تازه وارد در بین دوستان و اشنایان در بستر شبکههای
اجتماعی شود .عالوه بر این ،بخش عمده اطالعات منتشر شده بصورت آنالین شامل نظرات و تجربیات دست اول مصرف
کنندگان است که قبال محصول جدید (به اصطالح "آزمایش کنندگان محصول") را امتحان کرده اند .بنابراین ،اطالعات مربوط
به محصول جدید به احتمال زیاد از اطالعاتی که مستقیما توسط شرکت منتشر شده است ،معتبرتر و قابل اعتمادتر است.با
اجرای یک برنامه تبلیغاتی درحال استفاده از رسانههای اجتماعی با استفاده از یک وب سایت شبکههای اجتماعی در حال
حاضر موجود ،جامعه آنالین در این شبکه اجتماعی پدیدار میشود .جوامع آنالین به عنوان گروهی از کاربران اینترنت (به
عنوان مثال ،اعضای جامعه) تعریف شدهاند که با یکدیگر تعامل دارند ،یک عالقه مشترک را به اشتراک میگذارند و دانش را در
مورد آن تبادل میکنند ( .ارین و دیگران  .)1397 ،در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر فعالیتهای تبلیغاتی رسانههای
اجتماعی که شامل توسعه یک جامعه آنالین است ،میپردازیم در دو جریان تحقیقاتی مربوط به رسانههای اجتماعی و جوامع
آنالین )1 :تعامل اجتماعی و تبادل اطالعات و  )2درگیری اولین جریان تحقیقاتی که برای این تحقیق مهم است ،تحقیق در
مورد تعامل اجتماعی و تبادل اطالعات است .همانطور که قبال ذکر شد ،اعضای انجمنهای آنالین قادر به تعامل با
همدیگرهستند ،با تکیه بر این انجمنهای آنالین و مشخصه میتوان با جوامع اجتماعی که جایگزین تعامل آفالین نیستند بلکه
یک مکمل مهم برای آن ارائه میدهند ،مقایسه کرد .مطابق گفته محققان اعضای انجمنهای آنالین به دیگران متصل میشوند
که همان عالیق را دارند (یعنی ،در اینجا کاالیی که تازه وارد بازار است(ارین و دیگران  .)1397 ،همواره معرفی یک محصول
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جدید یا نا آشنا به بازار با اضطراب و نگرانی در جهت پذیرش و شناخت از طرف مشتریان همراه بوده است .در واقع جنبههای
مجهول :این پژوهش این بوده که تاثیر فعالیتهای رسانههای اجتماعی در کاهش اضطراب و نگرانی در جهت پذیرش و شناخت
محصول جدید شرکتهای دانش بینان از طرف مشتریان چگونه باید باشد که با معرفی محصول نوارو با موفیت همراه باشد.
ادبیات تحقیق و بیشینه
در حال حاضر شبکههای اجتماعی بخش اعظمی ار فعالیتها و تجارب زندگی روزمره ما را به خود اختصاص دادهاند
و به لحاظ عمومیت یافتن در میان کاربران و با گسترده وسیع جغرافیایی در درون مرزهای ملی به وسیلهای بی بدیل در عرصه
ارتباطات تبدیل شدهاند(.ارین و دیگران  .)1397 ،این شبکهها که خود به بخشی از فعالیتهای روزانه افراد مبدل شدهاند به
کاربرانان اجازه می دهند که پس از ایجاد یک پروفایل شخصی عکس و سایر اطالعاتی را که تمایل دارند ،با دیگران به اشتراک
بگذارند .در حال حاضر شبکههای اجتماعی مجازی به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در سطح جامعه و مخصوصا جوانان
تبدیل شده و از شهرت فراوانی برخوردار میباشند(خبیری و دیگران  .)1397 ،در سالهای اخیر این شبکهها به دلیل قابلیت-
ها ،پتانسیلها و نیز به سبب نوآوریهای موجود در آنها از یک سو و از سوی دیگر به دلیل فرصتهای بالقوهای که در
اختیارکسب و کارها و به ویژه کسب کار های نو پا واساتارت اپی قرار میدهند مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند .هدف کلی از
انجام پژوهش حاضر تعیین بررسی تاثیر فعالیت های رسانه های اجتماعی بر موفقیت معرفی محصول جدید به واسطه نگرش
نسبت به محصول جدید در شبکه اجتماعی اینستاگرام است .در واقع ما می خواهیم به این سوال پاسخ داده شده است که
رسانه های اجتماعی چگونه بر موفقیت یک محصول جدید تاثیر می گذارد؟ .انتشار محصول جدید ریسک است زیرا بسیاری از
محصوالت جدید در بازار شکست می خورند .بنابراین برای موفقیت در بازار ،انتشار سریع ضروری است .بنابریان الزم است که
مصرفکن ندگان بالقوه از محصول جدید مطلع شوند .نهایتا پیشگامان محصوالت جدید ممکن است تجربیات خود را برای
دیگران بیان کنند .این یکی از دالیلی است که چرا تعداد روز افزون تولیدکنندگان و خرده فروشان از اهداف بازاریابی رسانه
اجتماعی استفاده میکنند .با اجرای کمپینهای رسانه اجتماعی ،شرکتها اغلب از وبسایتهای موجود در شبکههای اجتماعی
استفاده می کنند تا سریعا اطالعات محصول جدید را منتشر کنند و تعداد زیادی از مشتریانی که میتوانند به این طریق دست
یابند ،بهرهمند شوند  .امروزه شبکههای اجتماعی حرف اول را در محیط وب میزنند .شبکههای که حتی میزان بازدید و جذب
کاربران جهانی از آنها به قدری زیاده بوده است که رتبهشان از نظر سایتی همچون آلسکا بعد از دو سایت معروف گوگل و یاهو
قرارگرفته است .استفاده از این وبسایتها در امور تجاری دارای مزایای بیشماری است که میتوانند در دو گروه مجزا مشتری
و کسب و کار قرار گیرند .بدین منظور در این بخش سعی شد تا تحقیقات صورت پذیرفته توسط محققین دیگر مورد بررسی و
مطالعه قرار گیرد تا نتایج حاصل از این تحقیقات با نتایجی که در تحقیق حاضر به دست می آید مورد مطابقت ،بحث و بررسی
قرار گیرد .تحقیقاتی که تشابه زیاد با موضوع مورد بررسی در این تحقیق داشته باشند بسیار نادر و انگشت شمارند .
لذا سعی شده است تا جای ممکن تحقیقاتی که قرابت مفهومی و نظری با تحقیق حاضر دارند انتخاب و بررسی
شوند -.خبیری و دیگران ( )1397در مقاله خود تحت عنوان تاثیر صحهگذاری ورزشکاران ایرانی بر نگرش و قصد مشتریان و
ارائه مدل ،بیان کردند که روش تحقیق پژوهش ،از نوع همبستگی بود که به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام
شد .جامعه آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسری بود که نمونهگیری به روش خوشهای-
تصادفی انجام گرفت و در نهایت  823پرسشنامه تجریه و تحلیل شد .ابزار تحقیق شامل پرسشنامهی شناسایی ورزش و
ورزشکار ،ارزش درک شده ،قدرت ستاره ،تناسب محصول و ورزشکار و قصد خرید بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از
ضریب الفای کرونباخ ،تحیل عاملی تاییدی ،م عادالت ساختاری و همچنین همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با بهره-
گیری از  spss19و Lisersl18انحام شد .مدل با استفاده از معادالت ساختاری برازش شد .در نهایت ،در فرایند انتخاب
صحه گذار ورزشکاران بایستی ابعاد قدرت ستاره را مد نطر داد .همچنین بهتر است ورزشکار صحهگذار با نوع محصولی که برای
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صحه گذاری انتخاب شده تناسب داشته باشد که این عوامل در نهایت منجر به ایجاد عالقه در مصرف کننده و قصد خرید می-
شود - .منصوری موید و دیگران ( ،)1396با تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر تجانس تصویر از خود با تصویر فروشگاه بر قصد
خرید از فروشگاه :نقش ارزش ویژه برند فروشگاه ،بیان کردند که چگونه میتوانند تصویر برندی ایجاد نمایند که با شخصیت
افراد بازارهدف آن ها سازگار باشد .بنابراین برای دستیابی به این هدف ،با استفاده از دادههای جمعآوری شده از طریق
پرسشنامه به تعداد  267نفر از مشتریان فروشگاه شهروند به صورت در دسترس توزع گردید و به دلیل نرمال نبودن توزیع
برخی متغیرها ،به کمک مدل معادالت ساختاری و ضریب همبستگی اسپبرمن مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج تاثیر مثبت
تجانس تصویر ازخود با تصویر برند فروشگاه را بر آگاهی از برند ،کییفت ادراک شده برند ،وفاداری به برند و تداعی برند نشان
میدهند .از طرفی دیگر تمام ابعاد ارزش ویژه برند بر قصد خرید مورد تایید قرار گرفتند.
مارتینز 9و دیگران ( ،)2019در تحقیق خود تحت عنوان چگونگه تبلیغات گوشیهای هوشمند بر قصد خرید
مشتریان تاثیر میگذارد ،بیان کردند که در دهه اخی استفاده از گوشیهای هوشمند به طور یکنواخت رشد کرده است .نحوه
تعامل مصرفکنندگان با برندها به خاطر دسترسی به اتصال اینترنت بر روی گوشیهای هوشمند و سیار ،تغییر کرده است.
درک عواملی که به مصرفکنندگان انگیزه میدهد تا با تبلیغات تلفن هوشمند تعامل داشته باشند و تصمیم انها برای خرید
چیست ،بسیار ضروری است .برای رسیدن به این هدف ،ما یک مدل مفهومی پیشنهاد کردیم که مدل تبلیغات وب دکاف و
نظریه تجربه شیفتگی را ترکیب میکند .بر اساس داده های جمعآوری شده از  303شرکت پرتغالی ،ما به طور تجربی مدل
مفهومی را با استفاده از تخمین حداقل مربعات جزیی ( )pls2آزمایش کردیم .نتایج نشان داد که ارزش تبلیغاتی ،تجربه
شیفتگی ،کیفیت طراحی وب و آگاهی از برند ،قصد خرید رامعنی دار میکنند .این مطالعه نتایجی را فراهم میکند که به
بازاریابان و تبلیغکنندگان اجازه میدهد تا بفهمند که تبلیغات گوشیهای هوشمند چگونه به قصد خرید مصرفکننده کمک
میکند-.الوان ( ،)201810در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تاثیر ویژگیهای تبلیغاتی رسانههای اجتماعی بر قصد خرید
مشتری ،بیان کردند که :وب سایتهای ارتباط جمعی به طور فزایندهای به عنوان یک سکو برای هدایت فعالیتهای بازاریابی به
کار میرود .سازمانها زمان ،پول و منابع بسیاری را صرف تبلیغات رسانههای اجتماعی کردهاند .با این حال ،همیشه یک چالش
در نحوه طراحی تبلیغات رسانههای اجتماعی برای جذب موفقیت آمیز مشتریان و انگیزه بخشیدن به آنها برای خرید برند
وجود دارد .بنابراین ،هدف این مطالعه شناسایی و آزمایش عوامل اصلی مرتبط با تبلیغات رسانههای اجتماعی است که میتواند
قصد خرید را پیشبینی کند .مدل مفهومی براساس سه عامل از گسترش نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فنآوری ،همراه
با فعل و انفعال متقابل ،مفید و درک شده پیشنهاد شد .دادهها با استفاده از پرسشنامه  140شرکتکننده جمعآوری شدند.
نتایج کلیدی مدلسازی معادالت ساختاری ()SEMعمدتا از اعتبار مدل فعلی و تاثیر قابلتوجه امید به عملکرد ،انگیزه دوگانه،
تعاملپذیری ،و ارتباط درک شده روی مقاصد خرید پشتیبانی میکند.-باوم11و دیگران ( ،)2018در تحقیقی تحت عنوان
تاثیر کمپینهای رسانه های اجتماعی بر موفقیت معرفی محصوالت جدید ،در جامعه آماری کاربران جامعه آنالین در خرید یک
محصول جدید ،نمونه بالغ بر  171فرد انالین در این جامعه انالین ،تاثیر حس تعلق فرد به جامعه ،ازمونگر محصول جدی،
نگرش نسبت به محصول جدید بر قصد پیشنهاد دادن محصول به دیگران و قصد خرید محصول جدید ،را مورد بررسی قرار
دادند که نتایج حاصل از تجزیه و تحیلیل دادها نشان داد که حس تعلق به جامعه و آزمونگر محصول بر نگرش نسبت به
محصول تاثیر مثبت دارد ؛ همچنین نگر ش نسبت به محصول بر قصد پیشنهاد دادن محصول و قصد خرید تاثیر دارد.حس تعلق
به جامعه :احساس هر فرد جامعه به بخشی از جامعه بودن و باهم بودن ،تماس و تعامل برقرار کردن با سایر اعضای جامعه و
اهمیت جامعه نسبت به فرد و اهمیت فرد به جامعه را شامل میشود (باوم و دیگران .)2018 ،
9
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11
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50

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره  ،7تابستان 1400

آزمونگر محصول:کسی هست که عالوه بر انگیزه داشتن به صحبت کردن در مورد محصول  ،بیشترین فعالیت را در
بین اعضای جامعه برای بدست آوردن محصول را دارد (باوم و دیگران  )2018 ،نگرش نسبت به محصول :موقعیت نسبی آن
محصول را از نظر ویژگ ها،کیفیت و ارزش خرید آن) نسبت منافع محصول به قیمت) به محصوالت مشابه داخلی و خارجی
تعیین میکند (باوم و دیگران )2018 ،قصد پیشنهاد دادن محصول :قصد شخص برای توصیه محصول به دیگر خریداران،
دوستان ،اشنایان ( اردکانی و جهانبازی )1394،قصد خرید محصول :بیانکننده تمایل مصرفکننده به خرید یک محصول و یا
دریافت خدمتی ویژه درآینده است( امامی و دیگران )1394،همانطور که مشخص است با توجه به چارچوب نظری تحقیق می
توان ارتباط میان متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی زیر مشاهده نمود .با تجزیه و تحلیل و بررسی انواع مدلهای ارائه
شده در حوزه مبنانی نظری تحقیق  ،مدل بام و دیگران ( )2018بدلیل جامعیت و در برداشتن کلیه متغیرهای تحقیق و
نزدیکی به اهداف اصلی تحقیق " تعیین اثر حس تعلق به جامعه و آزمونگری بر قصد پیشنهاد و خرید محصول جدید با نقش
میانجی نگرش به در شبکه اجتماعی اینستاگرام " از مقاله نامبردگان اقتباس گردید است.
شکل:1مدلمفهومی پیشنهادی

فرضیه های تحقیق:

فرضيه اصلي  :1حس اجتماعی
محصول جديد بر احتمال خريد
محصول جديد با نقش میانجی
نگرش نسبت به نام و برند محصول
جديد تاثیر مثبت و معنی داری
میگذارد.

فرضيه هاي فرعي :1-1:حس اجتماعی محصول جديد بر نگرش نسبت به نام و برند محصول جديد تاثیر مثبت و معنی
داری میگذارد :2-1.نگرش نسبت به نام و برند محصول جديد بر احتمال خريد محصول جديد تاثیر مثبت و معنی داری
میگذارد.
فرضيه اصلي :2حس اجتماعی محصول جديد بر قصد توصیه خريد محصول با نقش میانجی نگرش نسبت به نام و برند
محصول جديد تاثیر مثبت و معنی داری میگذارد.
فرضيه هاي فرعي :1-2:حس اجتماعی محصول بر نگرش نسبت به نام و برند محصول جديد تاثیر میگذارد :2-2.نگرش
نسبت به نام و برند محصول جديد بر قصد توصیه خريد محصول تاثیر میگذارد.
فرضيه اصلي :3تست محصول جديد بر احتمال خريد محصول جديد با نقش میانجی نگرش نسبت به نام و برند محصول
جديد تاثیر میگذارد.
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فرضيه هاي فرعي :3-1تست محصول جديد بر نگرش نسبت به نام و برند محصول جديدتاثیر میگذارد :2-3.نگرش
نسبت به نام و برند محصول جديد بر احتمال خريد محصول جديدتاثیر میگذارد.
فرضيه اصلي :4تست محصول جديد بر قصد توصیه خريد محصول با نقش میانجی نگرش نسبت به نام و برند محصول
جديد تاثیر میگذارد.فرضيه هاي فرعي:

 :1-4تست محصول بر نگرش نسبت به نام و برند محصول جديد تاثیر میگذارد :2-4.نگرش نسبت به نام و برند محصول
جديد بر قصد توصیه خريد محصول تاثیر میگذارد.
فرضيه اصلي  :5حس اجتماعی بر احتمال خريد محصول جديد تاثیر میگذارد.فرضيه اصلي :4حس اجتماعی بر قصد
توصیه خريد محصول جديد تاثیر میگذارد.فرضيه اصلي  :6تست محصول بر احتمال خريد محصول جديد تاثیر
میگذارد .فرضيه اصلي :7تست محصول بر قصد توصیه خريد محصول جديد تاثیر میگذارد.
روش تحقیق
تحقیق از نظر هدف کاربردی ،نوع کمی و روش توصیفی -پیمایشی  ،جامعه آماری :جامعه آماری تحقیق شامل
کارکنان شرکتهای دانش بینان پارک علم و فناوری تربیت مدرس به تعداد  945نفر کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام
هستند ،حجم نمونه از طریق محاسبه فرمول کوکران  273نفر بدست آمده است .روش نمونه گیری تصادفی طبقهای در
دسترس بوده که پرسشنامه بین دو سطوح کارکنان و مدیریت توزیع شده است .ابزار جمع اوری اطالعات پرسشنامه اقتباسی از
مطالعه باوم و دیگران ( )2018بوده .روایی پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران و محققان در زمینه تحقیق ،از جمله 4
نفر از خبر گان حوزه تحقیق ارائه و پس از انجام اصالحات الزم به روش محتوایی مورد تائید خواهد گرفت  .البته این
پرسشنامه در بیشتر مقاالت مرتبط ،از این پرسشنامه یا پرسشنامههای مشابه استفاده شده است ،مورد تائید قرار گرفت  .مقدار
ضریب آلفای بدست آمده برای پرسشنامه  0/77بود که نشان از سازگاری مناسب پرسشنامه بوده است .تجزیه و تحلیل
دادههای :برای توصیف داده های جمعیت شناختی از امار توصیفی و نرم افزار  SPSS 24و برای ازمون فرضیات و برازش مدل
معادالت ساختاری از نرم افزار  Smart SPLSبهره گرفته شده است.

یافته های
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری در جدول  1آمده است .مشخصات شامل وضعیت جنسیت ،سن، ،
تحصیالت و تاهل میباشند که چگونگی توزیع آنها در بین پاسخگویان به پرسشنامه برحسب فراوانی ،درصد فراوانی طبقهبندی
و ارائه شدهاند .آمار توصیفی ،شاخصهای
مرکزی و پراکندگی از جمله میانگین،
انحراف معیار و واریانس مربوط به هر
متغیر از طرف پاسخدهندگان مورد
بررسی قرار گرفته است .که نتایج حاصل
از آن در جدول ( )1گزارش گردیده است.
یکی از پیش فرضهای اصلی استفاده از
آمار پارامتری و رگرسیون نرمال بودن
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توزیع است .جهت بررسی نرمال بودن داده ها از روش آزمون کولموگروف اسمیرنوف ( )KSاستفاده گردید که نتایج حاصل از
آنها که با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه و در جدول ( پیوست )2گزارش گردیده است .در نتیجه تمامی متغیرهای
پژوهش دارای توزیع نرمال هستند.
لذا می توان از روش معادالت ساختاری با رویکردحداقل مربعات جزئی ،استفاده کرد.

آزمودن فرضیهها
برای بررسی فرضیه های تحقیق ابتدا باید ضرایب مسیر مربوط به هریک از فرضیات محاسبه گردد .ازاینرو در شکل2
و 3خروجی ضرایب مسیر مدل معادالت ساختاری جه ت آزمون فرضیات پژوهش که در مراحل قبل برازش آن نیز مورد تأیید
قرار گرفته ،ارائه گردیده است.

شکل :2مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب بارهای عامل

شکل : 3مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری
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تحلیل یافته
جدول  :2نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
ضريب مسیر

مسیر

استاندارد

مقدار آماره

سطح
معناداری

نتیجه آزمون

تاثیر حس اجتماعی بر احتمال خريد محصول جديد

0/314

3/374

0.00

تايید

تاثیر حس اجتماعی بر قصد توصیه خريد محصول جديد

0/263

9/196

0.00

تايید

تاثیر تست محصول جديد بر احتمال خريد محصول جديد

0/437

11/296

0.00

تايید

تاثیر تست محصول جديد  -قصد توصیه خريد محصول جديد

0/241

4/827

0.00

تايید

0/19

2/41

0.00

تايید

0/23

2/46

0.00

تايید

0/21

5/00

0.00

تايید

0/22

6/72

0.00

تايید

تاثیر حس اجتماعی بر احتمال خريد محصول جديد با میاجی نگرش
نسبت به نام و برند محصول جديد
تاثیر حس اجتماعی بر قصد توصیه خريد محصول با میاجی نگرش
نسبت به نام و برند محصول جديد
تاثیر تست محصول جديد بر احتمال خريد محصول جديد با میاجی
نگرش نسبت به نام و برند محصول جديد
تاثیر تست محصول جديد بر قصد توصیه خريد محصول با میاجی
نگرش نسبت به نام و برند محصول جديد

فرضیه اول :حس اجتماعی بر احتمال خرید محصول جدید تاثیر میگذارد تاثیر میگذارد.مطابق جدول  2میتوان
گفت ضریب مسیر حس اجتماعی – احتمال خرید محصول جدید تاثیر  0/314است .آماره  tبرای این ضریب نیز  3/37است که
باالتر از آستانه معناداری یعنی  1/96بهدستآمده است لذا فرض ما تایید میشود.
فرضیه دوم :حس اجتماعی بر قصد توصیه خرید محصول جدید تاثیر میگذارد.مطابق جدول  2می توان گفت
ضریب مسیر تست محصول جدید  -قصد توصیه خرید محصول جدید  0/263است .آماره  tبرای این ضریب نیز  9/196است که
باالتر از آستانه معناداری یعنی  1/96به دست آمده است لذا فرض ما تایید میشود.
فرضیه سوم :تست محصول جدید براحتمال خرید محصول جدید تاثیر میگذارد.مطابق جدول  2میتوان گفت
ضریب تست محصول جدید به محصول جدید -احتمال خرید محصول جدید  0/437است .آماره  tبرای این ضریب نیز
11/296است که باالتر از آستانه معناداری یعنی  1/96به دست آمده است لذا فرض ما تأیید میشود.
فرضیه چهارم :تست محصول جدید بر قصد توصیه خرید محصول تاثیر میگذارد.مطابق جدول  2میتوان گفت
ضریب تست محصول جدید  -قصد توصیه خرید محصول  0/241است .آماره  tبرای این ضریب نیز  4/827است که باالتر از آستانه
معناداری یعنی  1/96به دست آمده است لذا فرض ما تایید میشود.
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یافتههای جانبی:
برای آزمودن تأثیر یک متغیر میانجی ،یک آزمون پرکاربرد به نام آزمون سوبل12وجود دارد که برای معناداری تأثیر
میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار میرود و از فرمول زیر محاسبه میشود:

که در آن  aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 Saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته میباشد.
فرضيه پنجم :حس اجتماعي بر احتمال خرید محصول جدید محصول جدید از طریق نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید
تاثير ميگذارد.

با توجه به مقدار  z-valueحاصل از آزمون سوبل که برابر با  2/41شد و به دلیل بیشتر بودن از  1/96میتوان اظهار
داشت که در سطح اطمینان  ، %95تأثیر متغیر میانجی نگرش به محصول در رابطه بین حس اجتماعی بر احتمال خرید
محصول جدید محصول جدید معنادار است.
فرضيه ششم :حس اجتماعي بر قصد توصيه خرید محصول جدید جدید از طریق نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید تاثير
ميگذارد.

با توجه به مقدار  z-valueحاصل از آزمون سوبل که برابر با  2/46شد و به دلیل بیشتر بودن از  1/96میتوان اظهار داشت
که در سطح اطمینان  ، %95تأثیر متغیر میانجی نگرش به محصول در رابطه بین حس اجتماعی بر قصد توصیه خرید محصول
جدید معنادار است.
فرضيه هفتم :تست محصول جد ید بر احتمال خرید محصول جدید محصول جدید از طریق نگرش نسبت به نام و برند محصول

جدید تاثير ميگذارد.

با توجه به مقدار  z-valueحاصل از آزمون سوبل که برابر با  5/00شد و به دلیل بیشتر بودن از  1/96میتوان اظهار
داشت که در سطح اطمینان  ،%95تأثیر متغیر میانجی نگرش به محصول جدید در رابطه بین تست محصول جدید بر قصد
توصیه خرید محصول جدید جدید معنادار است.
فرضیه هشتم :تست محصول جدید بر قصد توصیه خرید محصول جدید محصول جدید از طریق نگرش نسبت به نام و برند
محصول جدید تاثیر میگذارد.

12

Sobel Test
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با توجه به مقدار  z-valueحاصل از آزمون سوبل که برابر با  6/72شد و به دلیل بیشتر بودن از  1/96میتوان اظهار
داشت که در سطح اطمینان  ،%95تأثیر متغیر میانجی نگرش به محصول در رابطه بین تست محصول جدید بر قصد توصیه
خرید محصول جدید جدید معنادار است.

بحث و نتیجه گیری:
بسیاری از خرده فروشان و تولیدکنندگان کمپین های رسانه های اجتماعی را برای حمایت از معرفی محصوالت
جدید اجرا می کنند .این تحقیق با بررسی تجربی تأثیر یک کمپین تالش جهت تغییر شبکه های اجتماعی بر موفقیت در
معرفی یک محصول جدید  ،دانش در مورد تأثیر کمپین های رسانه های اجتماعی را گسترش می دهد .نتایج نشان می دهد
که عوامل مرتبط با کمپین  ،یعنی توجه اعضای جامعه به این کمپین و همچنین احساس جامعه آنها  ،هر دو تأثیر مثبت بر
نگرش اعضای جامعه نسبت به محصول جدید در بازار دارند .این به بازاریابان این امکان را می دهد تا با تالش برای افزایش
توجه آنها به این کمپین و تقویت احساس جامعه  ،نگرش مصرف کنندگان نسبت به محصول جدید را افزایش دهند .از آنجا که
احساس جامعه نسبت به جامعه نیز به طور مثبت بر هدف اعضای جامعه برای توصیه محصول جدید تأثیر می گذارد  ،بازاریابان
باید توجه ویژه ای به طراحی خاص کمپین رسانه های اجتماعی خود داشته باشند تا از مزایایی که ارائه می دهند به طور کامل
استفاده کنند تا معرفی محصول جدید خود را به موفقیت تبدیل کنند. .یک امکان برای شرکت ها برای فعال نگه داشتن
اعضای جامعه می تواند استفاده از عناصر گیمیفیکیشن در محدوده مبارزات به طور کم و بیش منظم باشد .افزایش فعالیت
اعضای جامعه برای جلب توجه آنها به این کمپین و آنچه در جامعه می گذرد است .عالوه بر این  ،افزایش فعالیت در سیستم
عامل باعث تعامل با سایر افراد جامعه می شود که ممکن است منجر به افزایش بیشتر احساس آنها در جامعه شود .هم احساس
اجتماع و هم توجه به کمپین از عوامل قابل توجه در موفقیت معرفی محصول جدید است .به ویژه در مورد کمپین های رسانه
های اجتماعی که با استفاده از شبکه های اجتماعی آنالین موجود اجرا می شوند  ،فعالیت اعضای جامعه باعث افزایش دامنه
تبلیغات و تسریع در انتشار اطالعات محصول جدید می شود .در این مطالعه  ،ما یک شکل خاص از کمپین های رسانه های
اجتماعی  ،یعنی کمپین های تالش مجدد را بررسی کردیم .ویژگی خاص این نوع کمپین های رسانه های اجتماعی این
واقعیت است که برخی از اعضای جامعه آنالین مرتبط انتخاب شده و محصول جدید به آنها داده می شود تا بتوانند آن را
امتحان کنند و از طریق اینترنت به دیگران در مورد تجربیاتی که می دهند بگویند .در حالی که این روش مطمئناً مزایای
مختلفی دارد (به عنوان مثال  ،تجارب دست اول سایر مشتریان ممکن است بسیار معتبرتر از انتشار آنالین شرکت باشد)  ،اما
متوجه می شویم که فقط یک تست کننده محصول قصد اعضای جامعه برای توصیه یا برای خرید محصول .با این وجود ،
انتخاب اعضای مختلف جامعه برای تبدیل شدن به آزمایشگر محصوالت  -در ترکیب با انگیزه انتخاب امتیاز برای هر فعالیت در
سیستم عامل  -فعالیت در سیستم عامل را افزایش می دهد .این امر به نوبه خود ممکن است بر تعامل اعضای جامعه و از این
رو احساس آنها در جامعه تأثیر مثبت بگذارد و همچنین باعث افزایش دامنه تبلیغات و انتشار اطالعات جدید محصول شود.
نتیجه می گیریم که کمپین های رسانه های اجتماعی به طور کلی و مبارزات تبلیغاتی به طور خاص ممکن است یک وسیله
موثر برای حمایت از راه اندازی محصوالت و تأثیر مثبت بر موفقیت معرفی محصول جدید باشد .عالوه بر این  ،با توجه به ابعاد
و اقدامات فراوان برای ارزیابی موفقیت در معرفی یک محصول جدید  ،تجزیه و تحلیل تأثیر کمپین های رسانه های اجتماعی
در موفقیت مالی معرفی محصوالت جدید با استفاده از داده های تحقیق از اهمیت زیادی بر خوردار است.
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پيوستها

پيوست 1 : 1مقدار ضرایب آلفاي کرونباخ اوليه براي متغيرهاي تحقيق

متغیرها

تعدادتوزيع پرسشنامه

ضريب آلفای کرون باخ(پری
تست)
()Alpha > 0.7

حس تعلق به جامعه

0/72

30

آزمونگر محصول

0/73

30

نگرش نسبت به محصول

0/81

30

قصد پیشنهاد دادن محصول

0/82

30

قصد خريد

0/79

30

پيوست 2جدول  : 2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع داده ها

متغیرها

سطح معناداری

حس تعلق

0/00

تست محصول جديد

0/00

نگرش نسبت به نام و برند محصول جديد

0/00

قصد توصیه خريد محصول جديد

0/00

احتمال خريد محصول جديد

0/02

پيوست 3جدول ( )3نتایج معيار آلفاي کرونباخ و پایایي ترکيبي متغيرهاي پنهان پژوهش
نتایج معيار آلفاي کرونباخ و پایایي ترکيبي متغيرهاي پنهان پژوهش

متغیرهای مکنون

ضريب آلفای کرون باخ ضريب پايايی ترکیبی
()Alpha > 0.7

()CR > 0.7

تست محصول جديد

0/70

0/80

احتمال خريد محصول جديد

0/72

0/84

حس اجتماعی

0/83

0/90

نگرش نسب به محصول

0/88

0/929

قصد توصیه خريد محصول جديد

0/89

0/920

پيوست :4نتایج برازش مدل کلي
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متغیرهای مکنون

Communality

R2

احتمال خريد محصول جديد

0/64

0/21

نگرش نسب به محصول

0/81

0/22

قصد توصیه خريد محصول جديد

0/69

0/35

جدول  . :6نتایج برازش مدل کلي

مدل

Communality

R2

GOF

مدل تحقیق

0/71

0.26

0/42

جدول  .7-4مقادیر بارهاي عاملي به همراه معناداري آن
متغيرها

حس اجتماعی

تست محصول جديد

نگرش نسبت به نام و برند محصول جديد

احتمال خريد محصول جديد

قصد توصیه خريد محصول جديد

گویه ها

مقدار بار عاملي

مقدار آماره T

سطح معناداري

Q1

0/857

49/88

0/00

Q2

0/869

53/42

0/00

Q3

0/812

33/08

0/00

Q4

0/850

50/20

0/00

Q5

0/704

19/60

0/00

Q6

0/852

45/79

0/00

Q7

0/847

42/71

0/00

Q8

0/815

30/66

0/00

Q9

0/814

32/13

0/00

Q10

0/740

19/29

0/00

Q11

0/834

40/28

0/00

Q12

0/873

55/22

0/00

Q13

0/820

30/04

0/00

Q14

0/767

24/58

0/00

Q15

0/820

36/39

0/00

Q16

0/857

49/44

0/00

Q17

0/730

24/07

0/00

Q18

0/818

35/75

0/00
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