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Investigating the Impact of Social Media Marketing Activities as Growth Hacking Strategy on Behavioral
intention and Oral Promotion of Customers
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Abstract
Growth Hacking is a marketing strategy that uses analytical thinking and social metrics to develop startups
technology. The purpose of this paper is to measure the impact of social media marketing activities as a growth
hacking marketing strategy on customer response within the growth hacking marketing funnel framework. This
research is applied and descriptive in method. The statistical population of the study consisted of the top 10
Iranian startup users who used social media as a marketing strategy for their growth. With regard to the
unrestricted statistical population, with the help of Morgan's table, the sample size was 384, and finally, 401
questionnaires were collected by available sampling. The reliability of the research instrument was assessed and
verified by internal consistency and its validity through convergent and divergent validity. The research
hypotheses were carried out in the form of structural equation modeling with the help of SmartPlus software. At
a confidence level of 0.05, the results showed that customers’ behavioral intention and their word of mouth
advertising positively affects social media marketing activities as a growth hacking marketing strategy. This
study also shows that customers’ behavioral intentions also positively affect their oral advertising.
Keywords: Social Media Marketing, Behavioral Intention, Oral Advertising (Word of Mouth), Growth
Hacking.
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چکیده
، هدف این مقاله. نوعی استراتژی بازاریابی است که برای گسترش فناوری استارتآپها از تفکر تحلیلی و سنجههای اجتماعی استفاده میکند،هک رشد
 این پژوهش.سنجش تأثیر اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی (از استراتژی بازاریابی هک رشد) بر پاسخ مشتری در چارچوب قیف بازاریابی هک رشد است
 استارتآپ برتر ایران است که رسانههای اجتماعی را برای استراتژی31  کاربران، جامعة آماری پژوهش.کاربردی است و از حیث روش نیز توصیفی است
 به دست آمد و درنهایت با نمونهگیری184  به کمک جدول مورگان حجم نمونه، با توجه به جامعة آماری نامحدود.بازاریابی هک رشد خود به کار می برند
. پایایی ابزار پژوهش با بررسی سازگاری درونی و روایی آن با روایی همگرا و واگرا سنجش و تأیید شده است. پرسشنامه جمع آوری شد413 ،در دسترس
1/10  نتایج در سطح اطمینان.بررسی فرضیههای پژوهش نیز در قالب مدل معادالت ساختاری و به کمک نرمافزار اسمارت پیالاس انجام شده است
مشخص می کند تمایالت رفتاری مشتریان و تبلیغات شفاهی آنان به شکل مثبتی وابسته است به اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی که نوعی استراتژی بازاریابی
. این مطالعه همچنین نشان میدهد تمایالت رفتاری مشتریان به شکل مثبتی بر تبلیغات شفاهی آنان نیز تأثیر میگذارد.هک رشد است
 هک رشد،) تبلیغات شفاهی (دهانبهدهان، تمایالت رفتاری، بازاریابی رسانة اجتماعی:کلیدواژهها

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

بهسرعت تغییر کرد و وارد حوزههكای دیگكر شكدز بنكابر

یکی از مشكکالت اصكلی بازاریكابی مكدرن ناکارآمكدی

چنین علم و حرفهای هر چیزی تا زمانی که موجب رشد

روشهای قكدیمی تبلیغكات اسكتز از ایكن رو بازاریابكان

کسب وکار شود ،نوعی بازاریابی در نظر گرفته میشكود

جدیككد در تككالش بككرای یككافتن راههككای جدیككد معرفككی

(ولسن.)6130 ،

محصككوالت و خككدمات در بازارنككد .امككروزه در دنیككای
مجككازی ،یکككی از اثككربخشتككرین ابزارهككا ،هككک رشككد

3

هیچ توافق جهانی دربارة ماهیت واقعكی هكک رشكد
وجود ندارد .بعضی از متخصصان فکكر مكیکننكد هكک

است .هک رشد ،یکی از رایجترین اصطالحات مكرتبط

رشد تقاطع بین بازاریابی و فناوری اسكتز بعضكی دیگكر

با کسب و کار است .هک رشد با بازاریابكان و مهندسكان

معتقدنككد هككک رشككد یككک روش یككا تکنیككک بازاریككابی

بككه دنبككال دسككتیابی بككه نتككایج بیشككتر ،در زمككان کمتككر بككا

اسككت .از دیككدگاهی دیگككر ،هکككر رشككد یككک بازاریككاب

پككیشدسككتی بككر رقیبككان اسككت و بككا تأکیككد بككر تجربككة

اسككت ،امككا بككا چككالشهككا ،منككابع ،ابككزار و روش تفکككری

مصرف کننده ،خلق محتوا و توزیكع ویروسكی ،کكاربران

متفاوت .مهم نیست که هک رشد چیست ،آنچه اهمیت

بیشككتری را بككه سككمت وبسككایت اسككتارتآپ جككذب

دارد این است که این پدیده به شرکتهكای کوچكک و

می کند .هک رشد روشی عالی برای کار هوشمندانه بكه

اسككككتارتآپهككككا کمككككک مككككیکنككككد تككككا بككككدون

جای کار سخت است تكا پیكامهكای درسكت را بكه افكراد

سككرمایهگككذاریهككای بككزرگ بككه موفقیككت دسككت یابنككد.

درسككت برسككاند (ولسككن .)6130 ،6شككون الككی  ،1مككدیر

اینستاگرام ،توییتر ،ایربیانبكی ،یوتیكوپ و  ...در بخشكی

اجرایی سكایت  Growthhacker.comدر سكال 6131

از مسككیر توسككعة خككود از هككک رشككد اسككتفاده کردنككد

نخستینبار مفهوم هک رشد را مطرح کكرد .هكک رشكد

(هالیدی .)6136 ،0هک رشكد تکامكل منطقكی بازاریكابی

یک تکنیكک بازاریكابی اسكت کكه بكا اسكتارتآپهكای

است که استفاده از رسانههای اجتمكاعی را از اسكتراتژیهكای

فناوریمحوری توسعه یافتكه اسكت و از تفکكر خالقانكه و

اساسككی مككیدانككدز زیككرا امككروزه بككه کككار نبككردن شككبکههككای

تحلیلككی بككهمنظككور جككذب مشككتری اسككتفاده مككیکننككد.

اجتماعی برای ترفیع ایدههای نكو بكه نظكر نكاممکن مكیرسكد.

هکرهای رشكد بكه جكای اسكتفاده از رادیكو ،تلویزیكون و

رسانههای اجتماعی زندگی ما و نحوة تعامل ما بكا یکكدیگر و

روزنامه برای کانالهای ترفیع ،از رسانههای اجتمكاعی و

دنیككای اطرافمككان را عمیق كار تغییككر دادهانككد (کككولمن6113 ،2ز

بازاریابی ویروسی استفاده مكیکننكد .ایكدة اصكلی هكک

سافکو و برک .)6113 ،1پژوهشهكای اخیكر نشكان مكیدهكد

رشد کاهش هزینكة هكر مشكتری جكذاب تكا سكطح صكفر

هكرروزه افككراد بیشككتری از برنامككههكای کككاربردی رسككانههككای

اسككت (بیككانی .)6131 ،4آمارهككا نشككان مككیدهككد امككروزه

اجتماعی مانند فی بوک و توییتر به دالیل مختلف همچكون

بودجة بازاریابی بسكیار نكاچیز اسكتز امكا تفکكر خالقانكه

یافتن دوستان جدیكد ،برقكراری روابكط اجتمكاعی بكا دوسكتان

جایگزین مناسبی است .درگذشته هک رشد یک روش

قدیمی ،دریافكت اطالعكات و سكرگرمکكردن خكود اسكتفاده

بازاریابی در نظر گرفته نمیشدز اما امروزه علم بازاریابی

میکنند (کاپلن و هینلین6131 ،8ز ککلكی و هكافمن6131 ،3ز
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پارک ،کی و والنزوال6113 ،6ز پكک و بونكدز راک6118 ،ز

بازاریابی هک رشد ،بر رفتار مشتریان تأثیر مكیگذارنكد.

شین6113 ،1ز هی ،4ژا 0و لی .)6131 ،2درنتیجه شكرکتهكای

درواقع مسئلة اصلی پژوهش حاضر پاسكخگویی بكه ایكن

زیادی نیكز از رسكانة اجتمكاعی بكرای تطبیكق بكا ایكن رونكد رو

سؤال است که آیا اسكتفاده از رسكانههكای اجتمكاعی کكه

به رشد برای کسب ارزشهای کسكبوکكار همچكون ارزش

نوعی استراتژی هک رشد اسكت ،بكر تمكایالت رفتكاری

ویژة مشتری (برون ،شكانمولر و شكافر6136 ،1ز کكیم و کكو،8

مصرفکنندگان و تبلیغات شكفاهی تأثیرگكذار اسكت یكا

 )6136تحریک جریان ورودی مشتری ،افكزایش وفكاداری و

خیككر .هككدف ایككن پككژوهش سككنجش تككأثیر اقككدامات

حفككم مشككتری ،افككزایش فككروش و درآمككد ،بهبككود رضككایت

رسانه های اجتماعی بكه مثابكه اسكتراتژی بازاریكابی هكک

مشتری ،خلق آگاهی برند و شهرتسازی اسكتفاده مكیکننكد

رشد بر پاسخ مشتری در چارچوب قیف بازاریابی هكک

(کولنان ،مک هاگ و زوبیالگا6131 ،3ز کیتكزمن ،هرمکنكز،

رشد در یک جامعة آماری جدید و بكا شكرایط فرهنگكی

مككک کككارتی و سیلوسككتر6133 ،31ز سككیندرن و آلمككدیا،33

اجتمككاعی متفككاوت از مطالعككات قبلككی اسككت .در ایككن

6133ز وبر.)6113 ،

پژوهش با مطالعة پیشینة پكژوهش ،از طریكق ارتبكای بكین

تاکنون پژوهشهای زیادی رسانة اجتماعی را نكوعی

متغیرهای اصلی پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش طراحی

اسككتراتژی بازاریككابی و نقككش آن بككر ارزش ویككژة برنككد،

و سك

بككا جمككعآوری دادههككای اولیككه ،مككدل مفهككومی

وفككاداری مشككتری و سككایر برونككدادهای اسككتراتژیهككای

آزمون و سنجش شده است.

بازاریابی بررسی کردهاند (گودی 36و همکكاران6132 ،ز
کیم و کو6136 ،ز سكانو6134 ،31ز یارینك

 ،34بلكک،30

پیشینة پژوهش

کامسكككككی 32و کكككككاکی6130 ،31ز سكككككاراوانکومار و

رسانة اجتماعی :نوعی استراتژی بازاریابی هک

سوگانتاالکاشككمی .)6136 ،38ایككن پككژوهش بككا بررسككی

رشد
درگكام نخسكت ،بازاریكابی رسكانة اجتمككاعی)SMM( 33

مطالعات قبلی چهارچوب جامعی ارائه می دهد تكا نشكان
دهككد چگونككه رسككانههككای اجتمككاعی ،نككوعی اسككتراتژی
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بازاریككابی الکترونیکككی نامیككده مككیشككد .کرژسككکی و
همکكككارانش در سككككال  ،3332چكككارچوب بازاریككككابی
الکترونیکكی را بنككا نهادنكد .آنهككا در پكژوهش خككود پككنج
عنصرِ ارتبای با مشتری ،جذب مشتری ،تعامل با مشتری،
حفككم مشككتری و آگككاهی از ترجیحككات و عالیككق او را
عوامل حیاتی موفقیت بازاریابی دیجیتال معرفی کردنكد.
اگرچككه چككارچوب کرژسككکی و همکككارانش ()3332
کامل نیست ،مبنای مطالعات سایر پژوهشگران همچكون
تئو )6110( 63و چان و گولت )6133( 66قرار گرفت .در
19
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Kierzkowski
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22
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مطالعكككة تئككككو ( )6110میكككزان اسككككتفاده و اثربخشككككی

درک ضرورت بازاریابی رسانة اجتماعی بهتنهایی کافی

ادراک شده از ابزارهای مختلكف بازاریكابی آنالیكن بكین

نیسككت .سككاخت یككک چككارچوب اثككربخش اقككدامات

مشكككتری و کسكككبوکكككار )B2C( 3در شكككرکتهكككای

بازاریككابی رسككانة اجتمككاعی بككه شككفافسككازی چگككونگی

سنگاپوری بررسی شده است .این مطالعكه از چكارچوب

ارزیابی آن نیاز دارد .در این زمینه ،این مطالعكه از چهكار

کرژسككکی و همکككارانش ( )3332در پژوهشككی اسككتفاده

بعككد مطالعككة کككیم و کككو ()6136ز سككرگرمی ،تعامككل،

کرد و دریافت کكه تفكاوتهكای چشكمگیری هسكت در

بهروزبكودن و سفارشكیسكازی بكرای سكنجش اثربخشكی

محككدودهای کككه وبسككایتهككا از ابزارهككای مختلككف

اقككدامات بازاریككابی رسككانة اجتمككاعی اسككتفاده مككیکنككد.

بازاریابی آنالین استفاده میکنند .به هر حال ،این مطالعه

تبلیغات شفاهی که در مطالعة کیم و کو ( )6136مطكرح

پنج عامل (ارتبای ،جذب ،تعامل ،حفم و آگكاهی) را از

شككده اسككت ،در ایككن مقالككه ،یككک عامككل نتیجككه (عامككل

دیككدگاه مككدیران بررسككی کككرد و بككه دیككدگاه مشككتریان

درونداد) به جای یک عامل دلیل (عامكل بكرونداد) در

توجهی نشان نداد (سانو .)6134 ،چان و گولت ()6133

نظر گرفته شد .همچنكین ایكن مطالعكه یكک بعكد جدیكد،

نیككز از چككارچوب کرژسككکی و همکككارانش ( )3332در

ریسكككک ادراکشكككده را برگرفتكككه از مطالعكككات سكككانو

مطالعاتشكككان اسكككتفاده کردنكككد .در مقابكككل چكككارچوب

( ،)6134بككرای ارزیككابی اثربخشككی اقككدامات بازاریككابی

کرژسككکی و همکككارانش ( ،)3332کككیم و کككو ()6136

رسانة اجتماعی اضافه کكردز زیكرا انتظكار مكیرود رسكانة

یک چارچوب جدید ساختند تا بررسكی کننكد اقكدامات

اجتمككاعی بككه اسككتارتآپهككا کمككک کنككد تككا ریسككک

بازاریابی رسانة اجتماعی چگونه ارزش ویكژة مشكتری را

ادراکی کاربرانشان را دربارة ناملموسبكودن خكدمات و

در فضای برندهای لوک

افزایش میدهكد .کكیم و کكو

کاالها کاهش دهند.

( )6136پیشنهاد دادند برندها و مشتریان بدون توجكه بكه
زمان ،مکكان و رسكانه بكا یکكدیگر در تعامكل باشكندز بكه

سرگرمی
سرگرمی نتیجكة احسكاس خوشكی و لكذتی اسكت کكه از

مسككتقیم ،دوطرفكككه و تعككاملی (مثكككل بازاریككابی رسكككانه

تجربة حضور در رسانه های اجتماعی به دسكت مكیآیكد

طوری که روش قدیمی ارتباطات یکطرفه به ارتباطات

6

4

1

0

اجتمككاعی) تغییككر یابككد .آنهككا همچنككین پیشككنهاد دادنككد

(اگیچتكین  ،کاسككتیلو  ،دونككاتو و جیككونی

اقككدامات بازاریككابی رسككانة اجتمككاعی بككا پككنج عامككلِ

دیدگاه لكذتجویانكة کكاربران رسكانة اجتمكاعی افكرادی

سرگرمی ،تعامل ،بهروزبودن ،سفارشیسازی و تبلیغكات

هستند که در جستجوی لذت و تجربة سكرگرمی هسكتند
(منتیككو ،چیانكك

شفاهی سنجیده شود.

و تنكك

 .)6118 ،از

2

 )6131 ،مطالعككات مختلفككی،

در این پژوهش برگرفته از مطالعكات چكان و گولكت

سككرگرمی را انگیككزهای قككوی بككرای اسككتفاده از رسككانة

( )6133اقكككدامات بازاریكككابی رسكككانة اجتمكككاعی نكككوعی

اجتمككاعی معرفككی کككردهانككد (کككای6111 ،1ز مونتینگككا،

اسككتراتژی بازاریككابی هككک رشككد تعریككف مككیشككود کككه
میتواند به استارتآپها کمک کند تا عملکرد کنكونی
خككود را بهبككود بخشككند و از همتایانشككان پیشككی بگیرنككد.
Business to consumer

1

2

Agichtein
3
Castillo
4
Donato
5
Gionis
6
Manthiou, Chiang & Tang
7
Kaye
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مورمككان و اسككمیت6133 ،3ز پككارک ،کككی و والنككزوال،

گروه مبتنی بر مشخصات 1و مبتنی بكر محتكوا ،8بسكته بكه

)6113ز برای مثال شاو )6113( 6سكرگرمی را انگیكزهای

ماهیت ارتبای و تعامل تقسیم کردند .به طكور مشكخص،

قوی برای ایجاد محتوا به کمكک مصكرفکننكدگان نكام

رسككانة اجتمككاعی مشخصككاتمحككور بككر تككکتككک اعضككا

برده است .پارک و همکارانش ( )6113نیز سرگرمی را

تمرکز میکند .موضوعات مرتبط با اعضاسكت و هكدف

محككرک حضككور در شككبکههككای اجتمككاعی دانسككتهانككد.

اصلی تشویق کاربران رسانة اجتماعی بكه ارتبكای بكا ایكن

مونتینگكككا و همکكككارانش ( )6133ضكككمن مطالعاتشكككان

موضككككوعات مشككككخص اسككككت .رسككككانة اجتمككككاعی

دریافتند که کاربران رسانة اجتماعی از محتكوای مكرتبط

مشخصات محور (مثل فی بوک ،تكوییتر و واتك

آپ)

با برند برای سرگرمی ،تمدد اعصكاب (تفكریح ههنكی) و

ارتبككای را تشككویق مككیکنككدز زیككرا آنهككا بككه کككاربران در

وقكتگككذرانی اسككتفاده مككیکننككد .کورتیككوس ،مچانككت،

چككارچوب مشخصاتشككان عالقككهمندنككد .از سككوی دیگككر،

دمارز و ورلی )6113( 1گفتهاند تمدد اعصاب و فكرار از

رسكانة اجتمكاعی محتوامحكور (مثكل فلیکكر ،اینسكتاگرام،

واقعیت از عوامل اصلی جستجوی سكرگرمی و محكرک
تولید محتوا در رسانة اجتماعی است .این مطالعه از یک
پیمایش برای ارزیابی دیدگاه کكاربران رسكانة اجتمكاعی
استارتآپها در این حوزه استفاده میکند.

پینترست و یوتیوپ) بر محتویات ،بحثهكا و نظكرات در
محتوای ارسال شده تمرکز می کند .هكدف اصكلی بكرای
کاربران ارتبای با محتكوایی اسكت کكه بكا یكک پروفایكل
خاص و منطبق با عالیق آنها تهیه شده اسكت .گكالوگر و
راسككككبوتاب ( )6131دریافتنككككد تعامككككل مشككككتریان در

تعامل
رسانة اجتماعی اساسكار تعامكل بكین برنكدها و مشكتریان را
تغییر میدهكد (گكاالفر و رانسكبوتام 6131 ،4و کكاپالن و
هینلككین .)6131 ،دوگرتككی ،اسككتین و برایككت)6118( 0
دریافتند تعامكل اجتمكاعی انگیزاننكده مهمكی بكرای خلكق
محتوا به کمک کاربران است .رسانة اجتماعی میتوانكد
به مصرف کنندگان کمک کند تا فضایی بكرای بحكث و
تبادل ایدههایشان داشته باشند .با توجه بكه پكژوهشهكای
مونتینگككا و همکككارانش ( ،)6133تعامككل اجتمككاعی بككه
توصیف کاربرانی می پردازد که در پلتفرم رسكانههكای
اجتماعی مرتبط با برند به منظكور همفکكری بكا دیگكران،
تعامل و صحبت دربكارة محصكوالت یكا برنكدها حضكور
مییابنكد .زو و چكن )6130( 2رسكانة اجتمكاعی را بكه دو
1

Muntinga, Moorman, & Smit
Shao
3
Courtois, Mechant, De Marez & Verleye
4
Gallaugher & Ransbotham
5
Daugherty, Eastin & Bright
6
Zhu& Chen
2

رسانه های اجتماعی از هر زمكان دیگكری بیشكتر اسكت و
آنها این تعامل را در یكک چهكارچوب سكهبعكدی نشكان
می دهند .تعامل شرکت  -مشتری ،مشكتری  -شكرکت و
مشتری – مشتریز بنابراین اسكتارت آپهكا بایكد مفكاهیم
منحصربه فردی را ارسال کنند که نشاندهندة مشخصات
اعضایشان باشد و با بحثهای فعكال و بكاز و برنامكههكای
عملی به ارتقای تعامل کمک کند .خلق چنكین رابطكهای
اعتبككار برنككد و وابسككتگی مشككتریان را افككزایش مككیدهككد
(مانتیو و همکاران .)6131 ،این مطالعه تعامكل را تسكهیم
اطالعات و تبادلنظر با دیگران تعریف میکند.
بهروزبودن
رسانههای اجتماعی آخرین اخبار و بحكثهكای دا روز
را ارائككه مككیکننككد (نامككان ،بکككر و گراوانككو )6133 ،3و
همچنین کانالهكای جسكتجوی محصكول اصكلی هسكتند.
7

Profile
Content
9
Naaman, Becker, & Gravano
8
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بیشتر مصرف کنندگان بكرای جكذب اطالعكات از انكوا

شخصككیسككازی سككایت اسككتارتآپشككان ،مككیتواننككد

مختلف رسكانة اجتمكاعی اسكتفاده مكی کننكدز زیكرا آنهكا

پاسخهای قویتری از کاربرانشان دریافت کنند .با توجه

رسانههای اجتماعی را منبع قابلاعتمكادتری از اطالعكات

بككا پككژوهشهككای زو و چككن ( )6130بككا توجككه بككه سككطح

میدانند نسبت به آنچه از طریق شرکتها و فعالیتهكای

سفارشی سازی پیام هكا ،دو نكو پسكت/پیام وجكود دارد:

ترفیعی سنتی منتشر مكیشكود (منگلكد و فولكدز6113 ،3ز

سفارشی و گسترده .یک پست سفارشی (مثل پستهای

والمككر و پرکككرت .)6118 ،6بككا توجككه بككه پككژوهشه كای

فككی بككوک) ،یككک شككخص خككاص یككا یككک جمعیككت

مانتینگككككا و همکككككارانش ( ،)6133اطالعككككات بككككهروز

کوچک از مخاطبان را هدف قرار میدهكد .یكک پسكت

رسككانههككای اجتمككاعی چهككار انگیككزة فرعككی را پوشككش

گسترده (برای مثال توئیتهای توییتر) شكامل پیكامهكایی

مككیدهككد :نظككارت ،دانككش ،اطالعككات قبككل از خریككد و

است که هكر شكخص عالقكهمنكد مكیتوانكد مخاطكب آن

الهامبخشی .نظارت به معنكی مشكاهده و بكهروزمانكدن در

باشد .برای نمونه زود فود با استفاده از ارسكال پیكامهكای

محیط اجتماعی است .دانش به اطالعات مرتبط با برنكد/

شخصی به مشتریان خاصش این امکان را برایشان فراهم

محصكول گفتككه مكیشككود کكه مصكرفکننكدگان کسككب

میسازد تا محصكوالتی را بكهصكورت سفارشكی تحویكل

میکنند تا از دانش و تجربة سایر مصرفکنندگان بكرای

بگیرند .این مطالعكه سفارشكیسكازی را زمینكهای معرفكی

آگككاهی بیشككتر از یككک محصككول یككا برنككد سككود ببرنككد.

میکند که استارتآپها از طریق کانال رسانة اجتماعی

اطالعكات پككیش از خریككد بككه مطالعكة نظككرات ارائككهشككده

امکكككان جسكككتجوی سفارشكككی اطالعكككات و خكككدمات

دربارة محصول در جوامع مجازی بهمنظكور اتخكاه یكک

سفارشیشده را برای مشتریانشان فراهم میکنند.

تصمیم خرید خوب و همهجانبه اطكال مكیشكود .نهایتكار
الهامبخشی دربارة کسب ایكدههكای جدیكد از اطالعكات

ریسک ادراکی
در مطالعات گذشته ،ریسكک ادراکشكده ،نكوعی عكدم

با برند همچون منبعی از الهامبخشی عمل میکنكد .بكرای

قطعیت و پیامدهای مرتبط با اقدامات یک مصرفکننده

مصرف کنندگان دیگر است .درواقكع اطالعكات مكرتبط

4

لباس افراد دیگر

تعریكفشكده بكود (بككور  )3321 ،و از چنكد جنبكه شككامل

به ایدهسازی دربارة لباس دلخكواه خكود مكیپردازنكد .بكا

ریسككک فیزیکككی ،ریسككک مككالی ،ریسككک اجتمككاعی،

توجه بكه مطالكب هکرشكده ،ایكن مطالعكه بكهروزبكودن را

ریسككک زمككانی ،ریسككک هزینككة فرصككت و ریسككک

نمونه ،مصرف کنندگان با دیدن عک

0

2

انتشككار آخككرین و بككهروزتككرین اطالعككات دربككارة برنككد/

اطالعاتی بدان توجه میشد (لو  ،هسكو و هسكو)6110 ،

محصول یا استارتآپ تعریف میکند.

اگرچه ریسک روانشناسی در مطالعات لو و همکكارانش
( )6110مطرح نشده است ،همچنان تا زمانی که ریسک
ادراکی به ریسک ناشی از عدم اطمینان اطال میشكود،

سفارشیسازی
سطح سفارشیسازی درجكهای را توضكیح مكیدهكد کكه

ریسک روانشناسی عامل مهمكی در ارزیكابی آن شكناخته

یک خدمت برای برآوردن رضایت یک فكرد سفارشكی

مككیشككود .ایككن مطالعككه ریسككک اجتمككاعی ،مككالی و

میشود (مارتین و تكودورو .)6131 ،1هکرهكای رشكد بكا

روانشناسكی را بككرای ارزیككابی اقككدامات بازاریككابی رسككانة

1

4

2

5

Mangold & Faulds
Vollmer & Precourt
3
Martin & Todorov

Bauer
Lu
6
Hsu
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مصرفکنندگان اطالعات مرتبط با محصوالت /برنكد را

اجتماعی در نظر میگیرد.
ریسک اجتمكاعی بكه احتمكال کكاهش جایگكاه یكک

تولید و بدون هیچ گونه محدودیتی با دوستان ،همسكاالن

شخص بین دوستان ،خانواده و همسایگان با خرید یكک

و آشنایانشان به اشتراک میگذارند (کیم و کكو6136 ،ز

محصول یكا اسكتفاده از یكک خكدمت اطكال مكیشكود.

والمككر و پرکككرت .)6118 ،جانسككون ،ژانكك

 ،سككوبل و

ریسک مالی به ترس از ضكرر مكالی گفتكه مكیشكود کكه

چودری )6113( 0به بررسی فعالیت های تبلیغكی شكفاهی

خرید یک محصول /خدمت میتواند در حال حاضر یكا

دربككارة برنككدهككا در تككوییتر پرداختنككد .آنهككا دریافتنككد

در آینده به همراه داشته باشد .ریسک مالی به دو شكکل

مصرف کننكدگان از طریكق تكوییتر بكه توزیكع اطالعكاتی

ههنی و عینی وجكود دارد .شخصكی بكا درآمكد پكایین یكا

دربككارة نككامهككای تجككاری ،احساسككات و دیككدگاههایشككان

متغیككر حتككی در هنگككام خریككد محصككوالت ارزانقیمككت،

می پردازند .یارینك

 ،بكک ،کاسكمی و کكاکی ()6130

ریسک ههنی زیادی را تجربه می کند .در مقابكل خریكد

نقكش تكوییتر را در نقككش یكک رسككانة اجتمكاعی و یككک

یک خانه ،حتی برای افرادی با وضعیت مالی پایكدار ،بكا

تکنیكككک جدیكككد بازاریكككابی بكككه نكككام هكككک رشكككد ،در

ریسككک عینككی زیككادی همككراه خواهككد بككود .ریسككک

سككرعتبخشككیدن بككه بازاریككابی محصككوالت و خككدمات

روانشناسككی بككه پتانسككیل ادراکككی یككک خریككد بككرای

جدید مطالعه کردند .بكا توجكه بكه پكژوهش چكو و کكیم

آسیب رساندن یا اظهار عالقه به شخصكی خكاص اطكال

( ،)6133پژوهشككگران مككیتواننككد اسككتفاده از تبلیغككات

میشودز برای مثال خرید یک سكالح گكرم باعكث بكروز

شككفاهی الکترونیکككی در رسككانههككای اجتمككاعی را از سككه

سككطح زیككادی از ریسككک روانشناسككی در ههككن تعككداد

دیككدگاه بررسككی کننككد :جسككتجوی دیككدگاههككا ،ارائككة

زیادی از مشتریان میشود .در مقابل یک کتاب یا مجله

دیدگاههكا و انتقكال دیكدگاههكا .مصكرفکننكدگانی کكه

ریسک ادراکی کمی ایجاد میکند (کونینگام ،گرالچ،

سطح باالیی از رفتارهای جسكتجوی دیكدگاه را از خكود

هارپر و یان

.)6110 ،3

بروز مكیدهنكد ،بكه دنبكال اطالعكات و پیشكنهادهكا سكایر
مصرف کنندگان در هنگكام اتخكاه تصكمیم خریكد خكود

اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی و پاسخ مشتری

هسككتند .مصكككرفکننكككدگانی بكككا سكككطح بكككاالی رفتكككار

تبلیغات شفاهی یا دهانبهدهان)WOM( 2

رسانة اجتماعی تبلیغكات شكفاهی الکترونیکكی 1را بكا
تعامل آنالین مشتریان دربارة محصوالت /برنكدها پیونكد
می زند (مونتینگا و همکكاران )6133 ،پكژوهشهكا نشكان
مككیدهككد تبلیغككات شككفاهی الکترونیکككی بككرای مشككتریان
نسبت به منابع اطالعاتی که شرکتها فكراهم مكیکننكد،
اعتبار و ح

همدردی بیشتری دارد (گرون ،اسكمونبکو
4

و سزاپلوسکی  )6112 ،رسانة اجتماعی ابكزاری ایكدهآل
بكككرای تبلیغكككات شكككفاهی الکترونیکكككی اسكككتز زیكككرا
1

Cunningham, Gerlach, Harper & Young
Word of mouth
3
eWOM
4
Gruen, Osmonbekov, & Czaplewski
2

ایده سازی ،رهبران ایده ،نفوه زیادی بكر عالیكق و رفتكار
مصرف کنندگان خواهنكد داشكت .نهایتكار انتقكال آنالیكن
یک ویژگی خاص تبلیغكات شكفاهی الکترونیکكی اسكت
که جریان اطالعات را تسهیل میکند.
یکی از موفقترین شرکتها که با اسكتفاده از رسكانة
اجتماعی و استراتژی بازاریابی هک رشكد مشكهور شكد،
دراپ باک

است .ایكن مؤسسكه در سكال  ،6111بكا نكام

یككک اسككتارتآپ تأسككی
سروی

شككد .دراپ بككاک

یككک

بک آپ آنالیكن اسكت و ابكزاری بكرای هخیكرة

فایككل و هماهنكك

بككا انككوا دسككتگاههاسككت .امككروزه
Jansen, Zhang, Sobel& Chowdury

5
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شككرکتهككای مشككابه زیككادی همچككون وان درایككو ،3آی

خدمات شكرکت درگیكر شكوند و بكرای بهبكود آن تكالش

کلود ،6گوگل درایو 1و  ...وجود دارنكد کكه عملکكردی

کنند (هوستون .)6131 ،2دراپباک

مشككابه دراپ بككاک

بكیش از  01میلیكون

دارنككد ،امككا آنهككا را شككرکتهككای

کككاربر دارد و بككا پیشككنهاد فضككای خككالی نامحككدود بككرای

بزرگی چون مایکروسافت و گوگل بنانهادند و همچنان

ویدئوها و عک ها به مزیكت رقكابتی دسكت یافتكه اسكت.

مشهورترین آنهاسكت .توضكیحات زیكادی

کردنكد و

دراپ باک

آنها شعبههایی از استارتآپهای جوان تأسی

بككرای آن وجككود دارد ،امككا یکككی از دالیككل موفقیككت

با شرکتهای بزرگی همچون فی بوک و مایکروسكافت

اسككتراتژی بازاریككابی آن اسككت .نخسككتین

قرارداد همکاری امضا کردند تا بتوانند سریعتر رشد کنند

دراپبككاک

وظیفه برای تیم دراپبكاک

1

در آاكاز فعالیتشكان انتشكار

(تم  .)6131 ،این موضو مهم اسكت کكه درک کنكیم بكا

اطالعات دربارة برنامه کاربردیشان بكود .بنیكانگكذاران

گسترش جهانی رسانة اجتماعی بخش کسبوکار به طور

شرکت ،یک ویدئو کمدی تهیه کردند که روش کار با

نشكان

دراپ باک

چشكمگیری تغییكر کكرده اسكت .مثكال دراپبكاک

و دلیل نیاز مردم بكه آن را توضكیح مكیداد.

میدهد واقعار خیلی مهم نیست که پكول و شكهرت زیكادی

ایككن ویككدئو رواف یافككت و متقاضككیان بككالقوه بایككد بككرای

داشته باشیم ،مهمترین عامل ،خالقیكت و مهكارت درسكت

ثبتنام در یک لیست انتظار قرار میگرفتند کكه پك

از

دریافت دعوتنامه عضو میشدند .آنهكا بكا ایكن روش

در استفاده از رسانة اجتماعی است.
8

هک رشكد تنهكا در یكکشكب  10111کكاربر بكه دسكت

تمایالت رفتاری
تمككایالت رفتككاری یككک مفهككوم گسككترده اسككت کككه از

بدون بودجهای بزرگ کاربران خكود را بكه

دیدگاههای متعددی میتوان آن را بررسی مكیکنكد .در

آوردند .بكا اسكتفاده از اسكتراتژی رسكانة اجتمكاعی ،تكیم
دراپ باک

چهكككارمیلیون نفكككر رسككككاند .همچنكككین دراپبككككاک

اولین تعریف وفاداری مشتری ،تنها به جنبكة رفتكاری آن

اثككربخشتككرین برنامككة ارجككا را بنككا نهككادز بككا ایككن شككعار

توجه شده بود ،در حالی که امروزه وفكاداری مشكتری از

«کاربری که کكاربر جدیكد جكذب مكیکنكد( »4بكارت،0

جنبة رفتكاری و نگرشكی مطالعكه مكیشكود (دی3323 ،3ز

 )6131به کاربرانش اجازه داد تا برای هر ثبتنامی کكه بكا

جاکوبی و کینر .)3311 ،31زیتمال ،بری و پاراسكورمن

دعوت آنان از دوستانشان صورت گرفتكه 011 ،مگابایكت

( )3332مدلی برای توضیح تمكایالت رفتكاری مشكتریان

فضای بیشتر داشته باشند .این تکنیک بكه مشكتریان انگیكزه

ارائه دادند .طبق نظر ایشان تمایالت رفتاری میتواند بكه

مككیدهككد تككا بككدون اینکككه هزینككهای را بككرای دپارتمككان

مثابه تمكایالت خریكد ،وفكاداری ،رفتكار شكکایتآمیكز و

بازاریابی ایجاد کنند ،در ترفیع یک محصول نقكش داشكته

حساسیت قیمتی مطرح شود .در حالی کكه یكک سكنجش

همچنین برای افرادی که نظراتشكان را

نگرشی مثل رضایت مشتری الزامار اطمینكانبخكش نیسكت،

بكه شكرکت بكازخورد مكیدادنكد ،پكاداشهكایی را در نظككر

سنجش رفتاری تکكرار یكا تكأخیر خریكد نیكز نشكاندهنكدة

باشند .دراپباک

36

33

3

گرفككت .چنككین سیسككتم بككازخوردی باعككث مككیشككود کككه

وجككود رابطككهای نیسككت (مینككامی  .)6118 ،برتككون و

کاربران خود را جزئكی از مجموعكه بداننكد و درنتیجكه در

6

1

OneDrive
iCloud
3
Google Drive
4
Member Get Member
5
Barret
2

Houston
7
Tam
8
Behavior intention
9
Day
10
Jacoby & Kyner
11
Zeithaml, Berry & Parasuraman
12
Minami
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همکارانش ( )6111به تمایالت رفتاری با دیكدی متفكاوت

بككا الهككام از معیارهككای اسككتارتآپ دیومككک کلككور 1و
4

نگریسته اند .آنها به این نتیجه رسیدند هرچه تجربه مشتری

پست وبالگ مربوی به ماتان گریفلز به  0مرحلكه مجكزا

مثبتتر باشد ،احتمال اینکه تمایل بیشتری بكرای اسكتفاده

تقسیم میشود:

از محصول یا خدمت داشته باشد ،بیشتر است .چكارچوب

جذب کاربر :0فرایندی است که هکرهكای رشكد در

ارائهشدة دیک و باسو )3334( 6نشكان مكیدهكد تمكایالت

طكككول آن کكككاربران اینترنتكككی را بكككه سكككمت سكككایت

خرید یا (رفتار خرید مجدد) و وفكاداری مفكاهیم مشكابهی

اسككتارتآپهككا مككیکشككانند و آنهككا را بككه کككاربران

نیستند .این مطالعه نیز با پیروی از چارچوب دیک و باسكو

وبسایتشان تبدیل میکنند.
2

( )3334و مطالعككات سككانو ( )6134تمككایالت رفتككاری و

فعالسازی کكاربر  :فراینكد تبكدیل کكاربرانی کكه در

وفاداری را متفاوت معنا میکند .تمایالت رفتاری در ایكن

سایت استارت آپ عضو شده انكد بكه بازدیدکننكدههكایی

مطالعه بكه تمكایالت مشكتریان بكرای حفكم رابطكه بكا یكک

پكیگیككر ،فعككالسكازی کككاربر نككام دارد .بكرای ایككن کككار،

ارائهدهندة خاص خدمات یا فروشنده محصوالت بكر پایكه

هکرهای رشد بایكد در کكاربران انگیكزه ایجكاد کننكد تكا

تجربككة قبلككی آنهككا در اسككتفاده از آن محصككول /خككدمت

تمایل داشته باشند مدام به سایت سر بزنند .آنهكا بایكد از

اطال میشود .به هر حال تمایالت رفتاری در این مطالعه

کسككانی کككه تجربككة خككوبی در سككایت شككرکت دارنككد،

بككه وفككاداری ایرواقعككی گفتككه نمككیشككودز زیككرا مقالككه بككر

درخواست کنند برای دریافكت خكدمات بیشكتر ثبكتنكام

چگونگی شکلگیری تمكایالت رفتكاری از یكک نگكرش

کنند یا آدرس ایمیكل خكود را بكرای دریافكت اطالعكات

مثبت تأکید میکند.

بیشتر ارائه دهند.

تمایالت رفتاری با «مصرف پایدار»« ،افزایش میكزان

حفم کاربر :1وقتی افكراد ،کكاربرِ فعكال محصكوالت

مصرف» و «افزایش هزینكة مصكرف» سكنجیده مكیشكود.

شدند ،برای استفاده بعدی مرتبار بازمی گردنكد و حضكور

عامل «مصكرف پایكدار» بكه تمایكل مشكتریان بكه مصكرف

فعال آنها بكرای موفقیكت بلندمكدت خكدمات شكرکت و

مككداوم خككدمات/کاالهای مشككابهی در کوتككاهمككدت و

افزایش درآمد حیاتی است.
8

بلندمدت اشاره دارد« .افزایش میزان مصرف» بكه تمایكل

ارجا  :هدف دستیابی به ضریب ویروسكی بیشكتر از

مشككككتریان بكككه مصككككرف بیشككككتر بككككا تکككككرار بككككاالتر

یک اسكت ،یعنكی مشكتریان خكدمات را ارجكا دهنكد و

خدمات/کاالهای مشابه نسبت به قبل گفته مكیشكودز در

دوستانشان را دعكوت کننكدز بكهگونكهای کكه نتیجكة ایكن

حالی که «افزایش هزینة مصرف» به تمایكل مشكتریان بكه

ارجاعات حداقل ثبتنام مجدد در سایت باشد.

صككرف هزینككة بیشككتر بككرای خككدمات/کاالهای مشككابه یككا
کاالها/خدمات بهروزشده اطال میشود.

کسب درآمد :3رشد درآمد شرکت از طریق فكروش
محصككوالت و خككدمات ،بككه اشككتراکگككذاری آنهككا و

در ایككن مطالعككه تمككایالت رفتككاری مصككرفکننككده و

همچنین از طریق تبلیغات انجام میگیرد.

تبلیغككات شككفاهی بككا عنككوان رانككدمان اجككرای اقككدامات

بدینترتیب مصرف پایدار و افزایش میزان مصكرف،

بازاریابی رسانة اجتماعی در چكارچوب قیكف بازاریكابی

3

هک رشد جاسازیشده است .قیف بازاریابی هک رشد

Burton
Dick& Basu
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2

Dave Mcclure
4
Mattan Griffel
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8
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9
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معادل مرحلكة حفكم کكاربر ،صكرف هزینكة بیشكتر بكرای

مصرفکنندگان تأثیر دارد.

مصرف معادل مرحلة کسب درآمكد و تبلیغكات شكفاهی

 -6اقدامات بازاریابی رسانههكای اجتمكاعی نكوعی از

معادل مرحلة ارجا قیف بازاریكابی هكک رشكد در نظكر

اسككتراتژی هككک رشككد اسككت کككه بككر تبلیغككات شككفاهی

گرفته شدند.

مصرفکنندگان تأثیر دارد.
 -1تمایالت رفتكاری مصكرفکننكدگان بكر تبلیغكات

فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش

شفاهی آنان تأثیر دارد.

این پژوهش ،تأثیر استفاده از بازاریابی رسكانة اجتمكاعی،

بككا تبیككین متغیرهككای اساسككی موضككو پككژوهش و

نككوعی از اسككتراتژی هككک رشككد را بككر پاسككخ مشككتریان

برقككراری ارتبككای بككین آنهككا بككر اسككاس پیشككینة نظككری و

بررسی کرده است .با مطالعكه و بررسكی پیشكینة نظكری و

تجربی ،مدل و چارچوب مفهومی ایكن پكژوهش تكدوین

تجربككی موضككو پككژوهش و بككا در نظككر گككرفتن نتككایج

شده است .چكارچوب مفهكومی ایكن پكژوهش در شكکل

پكككژوهشهكككای سكككانو ()6134ز گكككودی و همکكككارانش

شمارة ( )3ارائه شده است .در این مدل ،هكدف بررسكی

( )6132و کیم و کو ( )6136فرضیههای زیكر بكرای ایكن

تأثیر اقدامات رسانههكای اجتمكاعی ،نكوعی از اسكتراتژی

پژوهش تدوین شدند:

هک رشد ،بر پاسخ مشتریان بوده است.

 -3اقدامات بازاریابی رسانههكای اجتمكاعی نكوعی از
اسككتراتژی هككک رشككد اسككت کككه بككر تمككایالت رفتككاری
مصرف پایدار

سرگرمی
افزایش نرخ مصرف

تمایالت رفتاری
تعامل

افزایش هزینه مصرف

اقدامات بازاریابی
رسانه اجتماعی

به روز بودن
سفارشی سازی

تبلیغات شفاهی

ریسک ادراکی

شکل  :3مدل مفهومی پژوهش

(دیجككیکككاال ،دیككوار ،کافككهبككازار ،آپككارات ،نككتبككرگ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،پژوهشی کاربردی است و

شی ور ،زودفكود ،زریكنپكال ،زنبیكل و تخفیفكان) تشكکیل

از نظر روش جمعآوری دادهها ،توصكیفی  -پیمایشكی از

میدهند که از رسانههای اجتماعی بكه منظكور اسكتراتژی

نو همبستگی است .جامعة آماری پكژوهش را کكاربران

بازاریابی هک رشد خود استفاده کردهانكد .اسكتارتآپ

3

یک رویداد یا همایش ،یكک وبسكایت یكا اپ موبایكل

 31اسككتارتآپ برتككر ایككران بككر اسككاس رتبككة الکسككا
Alexa

1

نیستز استارتآپ یک شرکت کوچک نیسكت کكه در
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حال درآمكدزایی و رشكد اسكتز اسكتارت آپ سكازمانی

به اطالعكات جمعیكتشكناختی پاسكخگویان و در بخكش

است که باهدف یافتن یک مدل کسبوکار تکرارپكذیر

پایانی نیز سؤاالت مربكوی بكه سكنجش متغیرهكای اصكلی

و مقیككاسپككذیر بككه وجككود آمككده اسككت .اسككتارتآپهككا

پژوهش قرار گرفته است .گویههای سكنجش متغیرهكای

معموالر حول ایدههای نوآورانه و خالقانه بنكا مكیشكوند.

ایككن پككژوهش بككا تلفیككق پرسشككنامههككای تعككدادی از

درواقع فرد یكا افكرادی خكوشفکكر بكا ایكدههكایی نكو در

پژوهشككگران کككه در مطالعككة خككود ابعككاد و حككوزههككای

جستجوی روشهایی برای کسكب درآمكد از آن ایكده و

موضو پژوهش را بررسی و مطالعكه کكردهانكد (جكدول

تولید انبكوه محصكوالت یكا خكدمات مبتنكی بكر آن ایكده

 ،)3طراحی شكده اسكت 62 .گویكة پرسشكنامه بكر اسكاس

هستند .نوآوری در استارتآپها ،به شکل نكوآوری در

طیف پنجگزینهای لیکكرت ،از کكامالر مخكالفم تكا کكامالر

بازار یا نوآوری در محصوالت و خدمات خود را نشكان

موافقم ،مقیاسبندی شده است.

میدهد و االب ایكن ایكدههكا و بازاریكابیهكا در راسكتای

جدول  :1اطالعات پرسشنامة پژوهش

فنككاوریهككای نككوین و رسككانه هسككتند (کككاتیال ،3چككن 6و

متغیرها

پیزونکا .)6136 ،1به دلیل آنکه جامعة آماری نامشخص
است ،برای تعیكین حجكم نمونكه از جكدول نمونكهگیكری
مورگان استفاده شده است .بر اسكاس جكدول مورگكان،

سرگرمی

تعداد
گویه
6

اقككككككدامات تعامل

1

بازاریككككككابی بهروزبودن

6

حجم نمونة الزم بكرای ایكن پكژوهش  184نفكر اسكت .از

رسككككككككككانة سفارشیسازی 6

آنجككایی کككه در ایككن پككژوهش از مككدلسككازی معككادالت

اجتماعی

ریسكككككككككک

سككاختاری اسككتفاده شككده اسككت و بككه ازای هككر گویككة

ادراکی

پرسشنامه باید بین پنج تا ده نمونة داده جمعآوری شكود

مصرف پایدار
افزایش میكزان

(حبیبی و عدنور ،)3132 ،بنابراین با توجه بكه  62گویكة
پرسشنامه این پكژوهش ،ایكن تعكداد نمونكه کكافی اسكت.
روش نمونه گیری نیز نمونهگیری تصكادفی سكاده اسكت.

مصرف

ابزار گكردآوری دادههكای اولیكة پكژوهش ،پرسشكنامهای

1
1

4

کیم و هاین ()6133

1

سانو ()6134
نتمیككككر ،0کریشككككنان،2

افزایش هزینكة
مصرف

است که به صكورت حضكوری بكین مشكارکتکننكدگان

است .در این قسمت از مشارکتکننده خواسته شد اگكر
از کاربران یکكی از ده اسكتارتآپ مكدنظر ایكن مطالعكه
اسكت و بكا رسككانههكای اجتمكاعی آن کككار کكرده اسككت،
پرسشنامه را تکمیل کند .در بخش دوم سؤاالت مربكوی
1

Katila
Chen
3
Piezunka
2

 ،1وانكككك

پولیكككك
4

،8

یاگسكككككی ،3دیكككككن،31
ریکك ك  33و ویكككر

36

()6114

توزیع شد .پرسشنامة پژوهش از سه بخش تشكکیل شكده
است .بخكش اول مقدمكه و راهنمكای تکمیكل پرسشكنامه

کیم و کو ()6136

سانو ()6134

تمككككككایالت
رفتاری

منبع

تبلیغات شفاهی

4

کككیم و کككو ( )6136و
سانو ()6134

4

Hyun
5
Netemeyer
6
Krishnan
7
Pullig
8
Wang
9
Yagci
10
Dean
11
Ricks
12
Wirth
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روایی و پایایی ابزار اندازهگیری

سنجش پدیدة مدنظر است .یكک روش قدرتمنكد بكرای

در روش شناسی مدل معادالت سكاختاری ،نخسكت الزم

این کار بررسكی روایكی سكازه از طریكق ارزیكابی روایكی

اسككت روایككی سككازة مطالعككه شككود تككا مشككخص شككود

واگرا و همگرای مدلهای انكدازهگیكری اسكت .حكداقل

نشانگرهای انتخابشكده بكرای انكدازهگیكری سكازههكای

متوسط واریكان

اسكتخراف شكده ( 1)AVEمعكادل 1/0

مدنظر خود از دقكت الزم برخكوردار هسكتند .بكرای ایكن

گویای اعتبار همگرای کافی استز به این معنی که یک

منظور از تحلیكل عكاملی تأییكدی 3اسكتفاده شكد .بكه ایكن

متغیر مکنون میتواند به طكور میكانگین بكیش از نیمكی از

شکل کكه بكار عكاملی موردقبكول بكرای هكر متغیكر  1/1و

پراکندگی معرفهایش را تبیین کند (آهر ،اكالمزاده و

سطح معنیداری  1/3اسكت .در پكژوهش حاضكر بعكد از

قنواتی .)3133 ،همكان گونكه کكه در جكدول  6مشكخص

محاسبة ضرایب بارهای عاملی ،گویههكایی کكه ضكرایب

است ،تمكامی مقكادیر متوسكط واریكان

اسكتخرافشكده

زیر  1/1داشكتند ،حكذف شكد و تعكداد  62گویكه (متغیكر

مربوی بكه سكازههكا از مقكدار  1/0بیشكتر اسكتز بنكابراین

مشاهدهگر) برای انجام تحلیلهای بعدی استفاده شد .در

میتوان گفت روایی همگكرای مكدلهكای انكدازهگیكری

مرحلكة بعككد بكرای ارزیككابی پایكایی پرسشككنامه از بررسككی

مطلوب است.

سازگاری درونی و برای بررسی روایی از روایی همگكرا
و واگرا استفاده شد.

روایی واگرا نسبتار یک مفهكوم تکمیكلکننكده اسكت.
در این تحقیق برای بررسكی آن از معیكار فورنكل-الرکكر

برای ارزیابی پایایی مدلهای انكدازه گیكری یکكی از

اسككتفاده شككده اسككت .در ایككن معیككار میككزان تفككاوت بككین

روشهكای پرکككاربرد بررسكی سككازگاری درونكی اسككت.

شاخصهای یک سازه با شاخصهای سكازههكای دیگكر

تجزیككهوتحلیككل سككازگاری درونككی از روش پیشككنهادی

در مدل مقایسه میشود .این کار با مقایسة جذر متوسكط

مقایسة دو شاخص سكازگاری (پایكایی مرکكب ،6آلفكای

واریككان

اسككتخرافشككده هككر سككازه بككا مقككادیر ضككرایب

کرونباخ) با یک مقدار بحرانی پیروی میکند .نتایج این

همبستگی بین سازهها محاسبه میشود .همانگونه کكه از

بررسیها در جدول  6نشان داده شده است .در جدول 6

جككدول  1مشككخص اسككت ،جككذر متوسككط واریككان

ضرایب آلفای کرونبكاخ و پایكایی مرکكب بیشكتر از 1/1

استخرافشده هر سازه از ضرایب همبستگی آن سكازه بكا

بككرای هككر سككه متغیككر ،نشككاندهنككدة سككازگاری درونككی

سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از

پرسشهاست.

قابلقبول بودن روایی واگرای سازههاست.

گام بعد ،بررسی مدلهای اندازهگیری از نظر روایی
و پرداخت به سنجش توانایی مدلهای انكدازهگیكری در
Component factor analysis
)Composite reliability (C.R

1
2

)Average Variance Extracted (AVE

3
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جدول  :2معیارهای ارزیابی پایایی مدلهای اندازهگیری
ابعاد

متغیرها

سرگرمی

CFA
1/11

تعامل

1/14

بهروز بودن

1/11

سفارشیسازی

1/83

ریسک ادراکی

1/13

مصرف پایدار

1/81

افزایش نرخ مصرف

1/83

افزایش هزینه مصرف

1/18

اقدامات بازاریابی
رسانه اجتماعی

تمایالت رفتاری

تبلیغات شفاهی

C.R

AVE

1/834

1/221

1/104

1/11

1/340
1/834

1/232

آلفاکرونباخ

1/840

1/161
1/341

جدول  :3ماتریس مقایسة جذر متوسط واریانس استخراجشده و ضرایب همبستگی
متغیرها

SMM

اقدامات بازاریابی رسانه اجتماعی

1/83

تمایالت رفتاری

1/211082

1/82

تبلیغات شفاهی

1/432814

1/180318

با توجه به برخورداربودن پرسشنامة پكژوهش حاضكر

BI

WOM

-

در پككژوهش حاضككر ،تعككداد  413پرسشككنامه از پاسككخگویان

از پایایی و روایی مناسب ،در بخش بعدی از طریق مدل

(کاربران اسكتارتآپهكا) جمكعآوری شكده اسكتز سك

معككادالت سككاختاری بككه بررسككی فرضككیههككای پككژوهش

دادههای بكهدسكتآمكده بكا اسكتفاده از شكاخصهكای آمكار

پرداخته میشود.

توصیفی خالصه و طبقهبندی شدهانكد .نتكایج حاصكل از آن

تجزیهوتحلیل دادهها
یافتههای توصیفی
جدول  :4یافتههای توصیفی دربارة متغیرهای جمعیتشناسی

برای متغیرهای جمعیتشناسی در جدول  4آمده است.

متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

نو

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

زن

304

18

مرد

641

26

کمتر از  11سال

388

41

 11تا  41سال

301

11

باالی  41سال

21

32

دی لم تا کارشناس

616

01

کارشناسی ارشد

306

18

دکتری و باالتر

41

36

خانهدار/بیکار

313

60

شاال دولتی

633

11

شاال آزاد

3

6
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آزمون مدل و فرضیههای پژوهش
در این پژوهش ،برای تجزیكه وتحلیكل دادههكا و آزمكون

مقكككادیر  tدر بكككازة بیشكككتر از  +3/32و کمتكككر از -3/32

فرضككیههككای پككژوهش از روش مككدلسككازی معككادالت

باشند ،نشان دهنكدة معنكاداری پكارامتر مربوطكه در سكطح

ساختاری استفاده شده است .برای آزمون مدل مفهكومی

اطمینان  1/10و متعاقبار تأیید فرضیههای پكژوهش اسكت.

و فرضكیههككای پككژوهش نیكز از نككرمافككزار Smart PLS

ضرایب  tبین سكازههكای پكژوهش ،همگكی بكاالی 3/32

استفاده شد .آزمون فرضیهها با توجه به مقدار ضرایب β

هسككتند .بككدین ترتیككب  1فرضككیة مطككرحشككده ،در مسككیر

و اهمیككت  t-valueدر هكككر رابطككه انجكككام مككیگیكككرد.

پیشنهادی تأیید میشوند.

سازههای اصلی پژوهش معنیدار است .هكمچنكین وقتكی

همككانطككور کككه در شككکل  6نمایككان اسككت ،رابطككة بككین
تمایالت رفتاری

1/11

1/421
()2/63

اقدامات بازاریابی

1/14

رسانة اجتماعی

1/11

1/334
()1/38
تبلیغات شفاهی

سرگرمی
تعامل
بهروزبودن

1/83

1/634
()0/13

1/13

سفارشیسازی
ریسک ادراکی

شکل  : 2ضرایب استاندارد و t

جدول  5نتایج مدل ساختاری
فرضیات

ضریب β

اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی  تمایالت رفتاری

1/421

t-value
2/63

تأیید

اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی  تبلیغات شفاهی

1/634

0/13

تأیید

تمایالت رفتاری تبلیغات شفاهی

1/334

1/38

تأیید

بككرای بررسككی میككزان تككأثیر مسككتقیم و ایرمسككتقیم

جدددول  :6اثددر مسددتقییر سیرمسددتقیی و کددل

متغیككرهككای مسككتقل بككر وابسككته الزم اسككت اثككرات کككل،

روابط میان متغیرها

مستقیم و ایرمستقیم برای متغیرهای درونزای مدل ارائه

فرضیات

شود .همانگونه که جكدول  2نشكان مكیدهكد ،اقكدامات
بازاریابی رسانة اجتماعی بر تمایالت رفتكاری و تبلیغكات
شفاهی تأثیر مثبت و معنیداری دارد و تمایالت رفتكاری

اقككككدامات بازاریككككابی رسككككانة

اجتماعی  تمایالت رفتاری

اقككككدامات بازاریككككابی رسككككانة

بر تبلیغات شفاهی تأثیر مثبت و معنكیدار داردز درنتیجكه

اجتماعی  تبلیغات شفاهی

عالوه بر تأیید فرضیههای پژوهش ،نقكش میكانجیگكری

تمكایالت رفتكاری تبلیغكات

تمككایالت رفتككاری در زمینككة اقككدامات بازاریككابی رسككانة

شفاهی

اجتماعی و تبلیغات شفاهی حمایت می شود .باید گفكت
تأثیرات یادشده بیش از اثر مستقیم است.

نتایج

اقككككدامات بازاریككككابی رسككككانة
اجتماعی  تبلیغات شفاهی

اثككككككر اثككككككككككر اثككككككر
مستقیم ایرمستقیم کل
1/421

-

1/421

1/634

-

1/634

1/334

-

1/334

-

1/163

1/163
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بككر اسككاس سككاختار مككدلسككازی مسككیری  ،PLSالزم

اشتراک محاسبه میشود .حدود این شاخص بین صفر و

اسككت هككر قسككمت از مككدل (مككدل انككدازهگیككری ،مككدل

یک است .البته شاخصی توصیفی استز یعنی آسكتانهای

ساختاری و تمام مدل) بهینه شود .ازاین رو سكه شكاخص

برای قضاوت دربارة معناداری آماری آن وجكود نكدارد.

متفاوت بكرای تناسكب مكدل ارائكه شكده اسكت :شكاخص

با این حال ،برخی از پژوهشكگران مقكدار  1/60 ،1/13و

میككانگین اشككتراک ،3افزونگككی 6و نیکككویی بككرازش.1

 1/12را بككه ترتیككب قككوی ،متوسككط و ضككعیف توصككیف

شاخص اشتراک معیار کیفیكت مكدلهكای انكدازهگیكری

کرده اند .همان طور که در جدول  1مشكاهده مكیشكود،

انعکاسی را برای هر متغیر درونزا میسنجد .اینکه چكه

شاخصهای مذکور در محدودة قابلقبكول قكرار دارنكد.

مقدار از تغییرپكذیری متغیرهكای مشكاهدهشكده بكهوسكیلة

بنابراین مدل پژوهش بهینه است.

مقادیر متغیر مکنون متناظر تبیین میشكود ،بكا ایكن معیكار

جدول  :7سنجش برازندگی مدل و معادلدة

سككنجیده مككیشككود (آهر و همکككاران .)3133 ،محققككان

ساختاری

سطح قابلقبكول بكرای اشكتراک آمكاری را بیشكتر از 1/0

شاخص

هکر کردهاند (لی و همکكاران .)6118 ،هرچنكد کیفیكت

حد مجاز
بزرگتر از

هككر مككدل سككاختاری بككا یككک ارزیككابی سككاده از شككاخص

میانگین اشتراک

تناسب ضریب تعیین ( )R2انجكام مكیگیكرد ،ایكن معیكار

شاخص

بزرگتر از

برای ارزیابی تمام مدل ساختاری کافی نیسكت .بنكابراین

افزونگی

صفر

از شككاخص دیگككری بككا عنككوان شككاخص افزونگككی بككرای

ضریب تعیین

-

سككنجش کیفیككت مككدل سككاختاری ِهككر متغیككر درونزا ،بككا

نیکویی برازش

توصیفی

1/0

تمایالت

تبلیغات

رفتاری

شفاهی
1/043

1/208
1/102

1/314

1/418

1/601
1/42

توجه به مدل اندازهگیری آن استفاده میشكود .شكاخص
افزونگی از ضرب شاخص اشتراک در ضریب تعیین بكه

نتیجهگیری و پیشنهادها

دسككت م كیآیككد .مقككادیر بیشككتر از صككفر نشككاندهنككدة

این پژوهش مطالعهای مقدماتی در حوزة استراتژیهكای

توانایی زیاد مكدل سكاختاری در پكیشبینكیکكردن اسكت

بازاریابی هک رشد و دربردارندة یافتههای مهمی است.

(هنسلر 4و همکكاران .)6113 ،شكاخص نیکكویی بكرازش

همانطور کكه در مقدمكه مطكرح شكد ،اسكتفاده از رسكانة

یک معیار کلی است که تننهاوس و همکكاران (،)6110

اجتمككاعی در نقككش اسككتراتژی هككک رشككد در جهككان

برای نیکویی برازش تمام مدل ساختاری در مكدلسكازی

کسككبوکككار یككک چككالش نسككبتار جدیككد اسككت کككه

مسیری  PLSپیشنهاد کردند .این شاخص هكر دو مكدل

استارتآپها با حرکت ورای اقدامات بازاریكابی سكنتی

اندازهگیری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد و معیاری

میتوانند از مزایای آن بهرهمند شوند.

برای پیش بینی عملکرد کلی مدل بكه کكار مكیرود .ایكن

بازاریككابی رسككانة اجتمككاعی بككا توسككعة رسككانههككای

معیار بهصورت میانگین هندسی ضریب تعیین و متوسكط

اجتمككاعی گسككترش یافككت و یككک شككاخه از بازاریككابی

1

الکترونیکی در نظر گرفته شد .از آنجایی که هک رشكد

Communality
Redundancy
3
)Goodness of fit (GOF
2

Henseler

4

و بازاریابی رسانة اجتماعی همچنكان در گكامهكای اولیكة
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توسعة خود هستند ،پژوهشهای محدودی در این زمینكه

خوشایندی را فراهم کننكد تكا خریكداران لكذت بیشكتری

شکل گرفته است .از این رو هدف اصلی این پكژوهش،

بككرده ،بككرای جسككتجو و خریككد ترایككب شككوند .در زمینككة

بررسی تأثیر اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی ،نوعی از

تعامككل ( ،)CFA=1/14خریككداران اجتمككاعی بككر ایككن

استراتژی هک رشد ،بر پاسخ مشتریان اسكت .منظكور از

باورنككد کككه جسككتجو در شككبکههككای اجتمككاعی موج كب

بازاریككابی رسككانة اجتمككاعی بككه دسككت آوردن ترافیككک

گسترش روابط اجتمكاعیشكان مكی شكود و بكا گفتگكو و

وبسایت یكا کسكب توجكه بكه یكک موضكو از طریكق

تبادلنظر و برقراری ارتبای به گسترش روابط دوستی بكا

رسانههای اجتماعی اسكت و پاسكخ مشكتریان در دو بعكد

یکككدیگر مكیپردازنككد و ایككن ابككزار کانككال جدیككد تبككادل

تمایالت رفتاری و تبلیغات شكفاهی تعریكف شكده اسكت

اطالعات برای خرید است که این موضو را بكه عكاملی

کككه در چككارچوب قیككف بازاریككابی هككک رشككد (حفككم

مهم برای طراحی برنامههای بازاریكابی رسكانة اجتمكاعی

مشتریان ،کسب درآمد و ارجا ) جاگذاری شدهانكد .بكا

استارتآپها تبدیل میکند.

توجككه بككه تأییكد اولككین فرضككیه ( β = 1/421و )t = 2/63

در زمینككككة بككككهروزبككككودن و آگككككاهی از رونككككدها

همگككام بككا نتككایج پككژوهشهككای گككودی و همکككارانش

( ،)CFA=1/11مصككرفکننككدگان ایككن حك

( ،)6132کككیم و کككو ( )6136و سككانو ( )6134مككیتككوان

که آشنایی با محصول و خدمات بكرای خریكد از طریكق

گفت به طور کلی از نظر پاسخگویان اقدامات بازاریابی

کانالهای مختلف رسانة اجتماعی میتواند خواستة آنهكا

رسانههای اجتماعی ،نكوعی از اسكتراتژی هكک رشكد بكر

را دربارة آگاهییافتن از تكازههكا و آخكرین محصكوالت

تمایالت مشتریان تأثیر مثبتی دارد و این تمایالت مثبكت

معرفكیشككده تككأمین کنككد و ایككن تصككور وجككود دارد کككه

به حفم مشتریان و کسب درآمد از آنها کمک میکند.

کاالها و خدمات شناختهشكده و رایكج در ایكن شكبکههكا

بررسكككی دادههكككا نشكككان مك كیدهكككد در زمینكككة بعكككد

را دارنككد

معرفی میشوند.

سرگرمکنندگی رسانههای اجتماعی ( ،)CFA=1/11بكا

مهككمتككرین بعككد در ارزیككابی اقككدامات رسككانههككای

اینکه اقدام به خرید افراد از طریق شبکههكای اجتمكاعی

اجتماعی سفارشیسازی است ()CFA=1/83ز در حالی

همچون خرید فیزیکی سرگرمکننده نیست ،تجربكههكای

کككه در مطالعككات کككیم و کككو ( )6136مهككمتككرین بعككد

خرید اینترنتی می تواند به جستجو و کاوش در صفحات

سرگرمی بود .هماهن

با پكژوهش سكانو ( )6134نتكایج

مجازی منجر شود و به طور ایرمسكتقیم بكه قصكد خریكد

این مطالعه نشان میدهد سفارشیسازی مهمتكرین عامكل

برنامهریزی نشده بینجامد .به عبكارتی ،لكذت و سكرگرمی

در ارزیابی اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی است .ایكن

موجود در خرید باعث ایجاد قصد جستجو میشكود کكه

نتایج با بیان تفاوت در اهداف پژوهشهكا قابكل توضكیح

به دنبال آن قصد خرید ایجاد میشود .بنابراین ،میتكوان

است .در مطالعكات کكیم و کكو ( )6136هكدف بررسكی

ادعككا کككرد سككرگرمی مكیتوانككد مرجعككی بككرای طراحككی

برنكككدهای لكككوک

بكككود ،نكككه خكككدمات و محصكككوالت

صفحات رسانههای اجتماعی به منظور معرفكی کاالهكا و

استارتآپها .در مقایسه با مشكتریان برنكدهای لكوک ،

خدمات اسكتارت آپهكا در نظكر گرفتكه شكود .درواقكع،

استارتآپهكا بایكد آفریننكدة ارزش مناسكبی باشكند کكه

هکرهككای رشككد بككا ایجككاد محیطككی سككرگرمکننككده در

نیازی از مشتری یا مسئلهای از او حل کنكدز در ایكر ایكن

شككبکههككای اجتمكككاعی مككیتواننكككد شككرایط جالكككب و

صورت نمیتوانند مشتریان را جذب و تشویق به استفاده

بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانههای اجتماعیز نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایالت رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان 31 /

از محصككول یككا خككدمات خككود کننككد .درواقككع ارزش

توضیح میداد.

پیشنهادی دلیكل تكرجیح یكک محصكول نسكبت بكه سكایر

رسانة اجتماعی نوعی استراتژی هک رشد است کكه

محصكككوالت مشكككابه موجكككود در بكككازار اسكككت .ارزش

بككر حفككم مشككتریان و کسككب درآمككد از آنهككا تأثیرگككذار

پیشنهادی هم می تواند کمّكی (قابلیكت دسترسكی آسكان،

است .در توضیح این یافته باید گفت رویکرد هکرهكای

سككرعت خككدماترسككانی) و یككا کیفككی (سفارشكیسككازی

رشكككد دو بعكككد دارد :اول ،داشكككتن خالقیكككت در یكككافتن

محصوالت) باشدز برای مثال پورتال  Payment24کكه

روش های جدیكد بكرای جكذب مشكتری ،و دوم ،داشكتن

فرصت پرداخت الکترونیکی ارزی و صدور کارتهای

دیكككدگاه بسكككیار علمكككی در بررسكككی دقیكككق معیارهكككا.

اعتباری ارزی را برای دههكاهكزار نفكر از ایرانیكان فكراهم

استارت آپها ممکن است بتوانند میلیونها کاربر جدید

کكرده ،نمونكهای از شكرکتهككایی اسكت کكه بكا پیشككنهاد

جذب کنند ،اما اگر هیچکدام در کنارشكان نماننكد ،چكه

خدماتی بكاارزش توانسكته اسكت جایگكاه خكوبی در بكین

شككرکت ادمككی 6و

مشتریان به دست آورد.

فایكدهای دارد؟ گایككان بیككانی3مؤسك
کنفران

هکرهای رشد مكیگویكد« :راه برطكرفکكردن

در مقایسككه بكككا مطالعكككات قبككل ،ریسكككک ادراکكككی

مشکل حفم کاربر ،مصاحبه با کاربران کنكونی (اعكم از

( )CFA=1/13یک بعد جدید است که بكرای ارزیكابی

فعال و ایرفعال) است .درواقع این وظیفة بازاریاب است

اقدامات بازاریابی رسانة اجتماعی در این مطالعه بكه کكار

که عالوه بر تبلیغ بیشتر ،بازخورد بازار را دریافت کكرده

گرفته شده است .بر اساس نتایج تجزیهوتحلیكل دادههكا،

پروژه را بهینهسازی کند .برای مثكال دراپبكاک

بكرای

نقككش رسككانة اجتمككاعی در کككاهش ریسككک ادراکككی

افرادی که نظراتشان را بكه شكرکت بكازخورد مكیدهنكد،

مشككتریان همچنككان یككک بعككد حیككاتی اسككت .متفككاوت از

پاداش هایی را در نظر گرفت .چنین سیسكتم بكازخوردی

ابزارهككای ارتبككاطی سككنتی ،رسككانة اجتمككاعی یككک ابككزار

باعث میشود کكه کكاربران خكود را جزئكی از مجموعكه

ارتباطی دوسویه است .این ویژگكی بكه مشكتریان امکكان

بداننكد و درنتیجككه در خكدمات شككرکت درگیكر شككوند و

برقراری ارتبای با فروشندگان محصكوالت و خكدمات و

برای بهبود آن تالش کنند .البته تنها چیكزی کكه اهمیكت

ارائككة بككازخورد فككوری بككه آنككان را بككیش از قبككل میسّككر

دارد ،حفم کاربران نیست ،بلکه بایكد بكه بهینكهسكازی و

می سازد .بكه دلیكل نكاملموسبكودن خریكدهای اینترنتكی،

بككیشفروشككی( 1یکككی از اسككتراتژیهككای معككروف بككرای

ریسک ادراکی مشتریان بكیش از خریكد فیزیکكی اسكت.

فروش بیشتر کكه طكی آن فروشكنده ،مشكتری را متقاعكد

بككرای فككائقآمككدن بككر ایككن مسككئله ،اسككتارتآپهككا از

می کند برای تصاحب کاالیی ارزشمندتر ،مبلغكی بیشكتر

روشهكای متعككددی اسكتفاده مكیکننكد .ارائككة اطالعككات

از چیزی پرداخت کند که در ابتدا به آن اختصاص داده

مفصّككل دربككارة شككرکت و محصككوالت آن و تبلیغككات

بود) ،به مشتریان کنونی هم فکر کرد .ایكن فلسكفة رشكد

شفاهی مشتریان نمونه ای از این روشهاست .برای مثكال

پایككدار اسككت کككه ارزش بلندمككدت مشككتریان را افككزایش

در آاكاز فعالیتشكان

مككیدهككد« :بهتككر اسككت بككه جككای  31میلیككون کككاربر کككه

اولین وظیفه بكرای تكیم دراپبكاک

انتشككار اطالعككات دربككارة برنامككة کككاربردیشككان بككود.
بنیان گذاران شرکت ،یک ویدئو کمدی تهیه کردند که
روش کكار بكا دراپبككاک

و دلیكل نیككاز مكردم بككه آن را

1

Gagan Biyani
Udemy
3
upselling
2
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هرکككدام  1/10دالر خككرف مككیکننككد 011.111 ،کككاربر

از قبل عمل کنند.

داشككته باشككید کككه هرکككدام  61دالر خككرف مككیکننككد».

دربارة دومین فرضیة پكژوهش ،نتیجكة ( β = 1/634و

شككرکتهككای موفككق ،کانككالی مثككل ایمیككل ،تبلیغككات

 )t = 0/13نشككان مككیدهككد اقككدامات بازاریككابی رسككانة

فی بوک یا پیامهای فوری دارند که میتوانند به شكکل

اجتماعی بكا عنكوان اسكتراتژی بازاریكابی هكک رشكد بكر

پایككداری کككاربران را دوبككاره بككه سككمت محصككول خككود

تبلیغات شفاهی تأثیر مثبت و معناداری دارد که این یافته

بکشانند .به گفتة جانسون المان« ،3به جای اینکه برویكد

با پژوهش سعیدنیا و قربانزاده ( ،)3132حسینی و امینیان

و با روش پرهزینهای به دنبال مشتریان جدید بگردید ،بر

( )3134و سانو ( )6134همخوانی دارد .به محض آنکه

درک کككاربران خككود تمرکككز کنیككد و ببینیككد چگونككه

اولین کاربران جذب شدند ،هکرهای رشد باید به دنبكال

محصوالت شما را کشف میکنند و به کكار مكیگیرنكد.

جذب کاربران بیشتری باشند .قدرتمندترین رویکرد این

بهتر است به جای اینکه مبالغ کالنی را صرف بازاریابی

است که کاری کنند کاربران اولیه ایكن کكار را برایشكان

کنید ،ویژگی هایی را در محصول خود ایجاد کنیكد کكه

انجككام دهنككد .شككاید بهتككرین و اولككین نمونككة بازاریككابی

به شما کمک کنند کاربران بیشكتری را جكذب و حفكم

ویروسی متعلكق بكه هكاتمیكل 6باشكد .تكیم درپكر 1اولكین

کنید ».به همین دلیل است که این آخرین قكدم در هكک

سرمایه گذار هكات میكل ،مؤسسكان ایكن شكرکت را وادار

رشد محسوب میشود .در هكک رشكد ،بكه جكای هزینكة

کرد تا جملكة «دوسكتت دارم .ایمیكل رایگكان خكودت را

بیشتر ،تالش میشود از هزینهها ،منابع و زمكانی کكه قكبالر

دریافت کن »4را به انتهای تکتک ایمیلها اضافه کنند.

برای کاری صرف شده اسكت ،نهایكت اسكتفاده را کكرد.

نتیجه ،یکمیلیون کاربر در عرض شش ماه و ده میلیكون

هکرهای رشكد مكیتواننكد موفقیكتهكای چشكمگیری را

کاربر در عرض یک سال بود .پاول گراهام 0مكیگویكد:

برای استارت آپهكا رقكم بزنكد .آنهكا بكه جكای پیگیكری

وقتی کسی بتواند فرد دیگری را نسبت به ایدهای متقاعد

مفاهیم مبهمی مانند برندسازی یا اطال رسانی ،کكاربران

کند ،قطعار میتواند افراد دیگر را هم متقاعكد کنكد .همكة

و مشتریان را تشویق میکنند و بكه جكای صكرف پكول و

محصككوالت را نمككیتككوان ماننككد کلی ك هككای ویككدیویی

هزینه ،به دنبال رشكد گسكترش پكذیر از طریكق بازاریكابی

یوتیككوب بككه شككکل ویروسككی تبلیككغ کككرد ،امككا موفقیككت

ویروسككی و بككه اشكككتراکگككذاری اجتمككاعی هسكككتند.

همواره به تبلیغ شفاهی بستگی دارد .وظیفكة هکكر رشكد،

آنکه امیدوار باشكند ایكن اتفاقكات

توسعة محصكولی اسكت کكه مكردم خواسكتار آن هسكتند.

مثل معجكزه رخ دهنكد و مشكتریان بكه شكکلی ارگانیكک

وظیفة دیگر او ،فراهمکردن زمینه برای وقو این فراینكد

جككذب شككوند ،سرسككختانه فعالیككتهایشككان را بككر اسككاس

بككه شككکلی سككریع و مسككتقل اسككت .طبككق سككخنان جككین

2

دادهها بهینهسازی میکنند و ارتقا مكیبخشكند .همكة ایكن

«محصككول ،بككا اسككتفاده از سككازوکككار رشككد ،آزمككودن و

وقكایع ،نكه یكکبكار ،بلکكه بكهدفعكات بكیشكماری اتفككا

خالقیت مبتنی بر داده رشد میکند ،نه به طور تصادفی».

درنهایت ،به جای

میافتند و این یک حلقة مداوم اسكت و باعكث مكیشكود
استارتآپ و فعالیتهای تبلیغاتیاش هر بار اثربخشتكر

Josh Elman

1

2

Hot Mail
Tim Draper
4
PS I Love You. Get Free Email
5
Paul Graham
6
Ginn
3
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به بیان دیگر ،هکرهای رشد میتوانند محصكول خكود را

شما بهتر خواهد شد» .در چنین وضعیتی ،کاربران نهتنهكا

بارهكككا و بارهكككا اصكككالح کننككد تكككا وقتكككی کكككه میكككزان

دوستان و نزدیکانشان را به دلیكل خكوب و جالكب بكودن

اشككتراکگككذاری آن افككزایش پیككدا کنككد .قككرار نیسككت

دراپباک

به استفاده از آن دعوت میکننكد ،هرکسكی

محصكولی را تولیكد کننكد و بككه امیكد تبلیكغ ویروسككی آن

را که میشناسند دعوت خواهند کرد تا فضكای بیشكتری

منتظر بنشینند .نمی توانند فقط به ویژگكی هكای ویروسكی

به دست آورند .درواقع این یک رابطكة دوسكویه اسكت.

محصول تکیه کنند .محصولی که از فردی به فرد دیگكر

خرید و درآمكد بیشكتر بكرای شكرکت در کنكار تبلیغكات

معرفككی مككیشككود ،فقككط نتیج كة چنككد «الیككک» و دکم كة

شفاهی مشتریان مساوی است با صرفهجكویی و خكدمات

«توییت» نیست .این وظیفة هکر رشد است که بازاریكابی

بیشتر برای آنها.

ویروسی را مهندسی کند .رسانة اجتماعی ابكزاری بكرای

ایجاد انگیزه برای یک کاربر برای دعكوت دیگكران

این کار است که هکرهكای رشكد بكا توجكه بكه ابعكاد آن

به پلتفرم او راه خكوبی بكرای شكرو کم كین بازاریكابی

میتوانند به رشد سریع استارتآپها کمک کنند.

ویروسی استز اما اینکه محصولِ خكودش را بازاریكابی

سومین فرضیة پكژوهش مكدعی اسكت کكه تمكایالت

کند ،از این هم بهتر است .اپل چنین کاری را انجكام داد

رفتاری مشتری بر تبلیغات شفاهی آنها تأثیرگكذار اسكت.

و البته در تبلیغاتش هم بكهخكوبی از آن بهكره بكرد .تبلیكغ

با وجود اینکه رابطة پیشنهادی به قكدرت دو فكرض اول

رایج آیپدهای اپل یكک سكایهنمكای مشكکی بكه همكراه

نیست ،نتایج تجزیهوتحلیكل دادههكا ( β = 1/331و 1/38

هدفونهای سفید بود .اپل با سكفیدکردن هكدفونهكایش

=  )tهككمراسككتا بككا مطالعككات والمككر ( )6118و زو و چككن

مطمئن بود که این هدفونها را همه در همهجا به خكوبی

( )6130و در مخالفت بكا پكژوهش سكانو ( )6134وجكود

تشخیص میدهند .همة هدفونها در آن دوران به شكکل

چنكین رابطكهای را تأییككد مكیکنككد .سكانو ( )6134معتقككد

معمول سیاه بودند ،اما اپل با سفیدکردن رنك

هكدفون،

است مشتریان راضی بیش از آنکه تمایلی برای تبلیغات

مشتریانش را به تبلیغكات سكیار تبكدیل کكرده بكود .مثكال

شفاهی مثبت داشته باشكند ،عالقكهمنكد بكه خریكد مجكدد

بومی پرشینبالگ است .پرشینبالگ به کاربرانش ایكن

محصوالت و خدمات مشكابهانكد .شكاید یکكی از دالیكل

امکان را می دهد به شکل کكامالر رایگكان یكک وبكالگ

ظهور بازاریابی هک رشد نیز رفع چنین کاستیهكایی در

داشته باشد .اگرچه نسكخة رایگكان نکتكهای دارد .دامكین

بازاریككابی الکترونیکككی و رسككانة اجتمككاعی اسككت .طبككق

وبسككككككككككایت در ایككككككككككن حالككككككككككت بككككككككككه

گفتكككههكككای قبلكككی ،هکرهكككای رشكككد از روشهكككا و

شككکل  yourdomain.persianblog.irخواهككد بككود.

اسككتراتژیهككای مختلفككی بككرای تشككویق کاربرانشككان بككه

هرکسی از این وبالگ بازدید کند ،بدون درن

متوجه

بازاریابی ویروسی استفاده می کنند .آنها تالش میکننكد

خواهد شد که این یک وبالگ پرشینبالگی است.

با روشهای مختلف کاربرانشان را در کنار خرید بیشتر،

یکی دیگكر از اسكتراتژیهكای قدرتمنكد هكک رشكد

بككه تبلیغككات شككفاهی هككم تشككویق کننككد .مثككال بككارز ایككن

استفاده از جاسازی است .فی بوک از روش هک رشد

اسككت کككه از

برای جاسازیها استفاده کرد تا مطمكئن شكود بكه هكدف

مکانیسم فضای رایگكان اسكتفاده کكرد« .هرچكه دوسكتان

تعیین شدهاش کكه جكذب 611میلیكون کكاربر جدیكد در

شما بیشتر از این محصول استفاده کنند ،محصكول بكرای

یككک سككال بككود خواهككد رسككید .آنهككا ایككن امکككان را بككه

اسككتراتژی هکرهككای رشككد دراپبككاک
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کاربران دادنكد کكه بتواننكد همكهجكا اعكالم کننكد عضكو
فی بوک هستند .کكاربر مكیتوانسكت در جاهكایی مثكل

چاپ اول.
 .1حسینی ،میرزاحسن و امینیان ،مقكداد« .)3134( .نقكش

وبالگ یا وبسایتش یكا انجمكنهكای گفتگكو از نشكان

فنككاوری شككبکة اجتمككاعی آنالیككن بككر مشككارکت

فی بوک استفاده کند .یوتیوب و آپكارات از جاسكازی

مشتری» .پكژوهش فنكاوری ،شكمارة  ،3صكص -21

ویدئو در صكفحات وب اسكتفاده کردنكد .نکتكة مهكم در

.84

جاسازی این است که وقتی هکر رشدی تصمیم گرفكت

 .4سكككعیدنیا ،حمیدرضكككا و قربكككانزاده ،داود.)3132( .

از جاسازها استفاده کند ،باید مطمئن باشد کكه کكاربران

«بررسی عوامل مؤثر بر نگكرش و تبلیغكات شكفاهی

دلیلی برای به اشتراکگذاری و جاسازی دارند.

مثبت در بین کاربران تلگكرام» .فصكلنامة تحقیقكات

روش قدرتمنكككدتری کكككه مكككیتوانكككد بكككه کمكككک
استارتآپها بكه کكار گرفتكه شكود ،یک كارچگی اسكت.
این که افراد بتوانند با اکانتهای فعلكیشكان در گوگكل،
فی بوک یا توییتر در سكروی

یكک اسكتارتآپ هكم

ثبتنام کننكد ،میكزان ثبكتنكام را تكا  01درصكد افكزایش
خواهكككد داشكككت .یک ارچكككه کكككردن سكككروی

یكككک

استارت آپ با دیگر سروی های مشهور میتواند آن را
بهراحتی در دسترس میلیونها مشتری دیگكر قكرار دهكد.
پككیپككال در تككالش زیككادی بككرای شككرو کككار و جككذب
مخاطبككان بككود .تككا آن زمككان ،برخككی خككردهفككروشهككای
آنالیككن ،سیسككتم پرداخككت آنهككا را یككک نككو گزینككة
پرداخت معرفی کرده بودندز اما زمكانی کكه توانسكتند بكا
ایبككی بككه توافككق برسككند و نامشككان در کنككار  Visaو
Mastercardبا عنكوان یكک گزینكة پرداخكت مطكرح
شد ،سیل کاربران به سمت آنها سرازیر شد.
منابع
.3آهر ،عككادلز اككالمزاده ،رسككول و قنككواتی ،مهككدی.

( .)3133مكككدلسكككازی مسكككیری-سكككاختاری در
مكككدیریتز کكككاربرد نكككرمافكككزار ،Smart PLS
انتشارات نگاه دانش ،چاپ اول.

 .6حبیبككی ،آرشز عككدنور ،مككریم .)3132( .مككدلیككابی
معكادالت سكاختاری ،انتشكارات جهكاد دانشكگاهی،
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