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Abstract
Today, competitive organizations offer innovative products to achieve a competitive
advantage in the market. Consumer innovativeness creates a desire in a person to look for
different products. Innovative behavior of these consumers motivates others to imitate them
and buy new products. Therefore, innovative consumers and their innovative behavior play a
key role in the success of new products and services. The present study, in accordance with
the hierarchical view of consumer innovativeness, examines the effect of innate
innovativeness on innovative consumer behavior with the role of the interface of domain
specific innovativeness. The research method of the present study is analytical-survey and in
this research, available sampling has been used. Because the size of the community is not
known and no information is available on the variance of the community, according to the
Cochran's formula with a 95% confidence interval and a tolerable error value of 0.07, the
sample size is 390 consumers of smart wearable products in Mashhad. A questionnaire was
used to collect preliminary data. After collecting the data, the research hypotheses were
analyzed using structural equation modeling and through Amos software. The results of the
present study confirm the hierarchical view of consumer innovativess, especially that
cognitive innovatiness and Product possessing innovativeness in domain specific as well as
Sensory innovativeness and Information possessing innovativeness in domain specific are
the best combinations to predict innovative consumer behavior.
Keywords: Innovative consumer behavior, Domain specific innovativeness, Innate
innovativeness
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چکيده
امروزه سازمان های رقابتی برای رسیدن به مزیت رقابتی در بازار ،محصوالت نوآور را ارائه می دهند .نوجوویی مصور کننوده
تمایلی را در فرد بوجود می آورد تا به دنبال محصوالت متفاوت باشد .رفتار نوآورانه این مصر کنندگان باعث تحریک دیگران
می شود که از آنها تقلید کنند و محصوالت جدید را بخرند .لذا مصر کنندگان نوجو و رفتوار نوآورانوه آنهوا نقو کلیودی در
موفقیت محصوالت و خدمات جدید دارد .پژوه حاضر مطابق با دیدگاه سلسلهمراتبی نوجویی مصر کننده بوه بررسوی اثور
نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصر کننده با نق واسط نوجویی به دامنه خاص پرداختوه اسوت .پوژوه حاضور تحلیلوی-
پیمایشی و از نمونهگیری دردسترس استفاده شده است .چون حجم جامعوه مشوخ نیسوت و اطالعوی از واریوان جامعوه
دردسترس نیست ،براساس فرمول کوکران با ضریب اطمینان  %95و مقدار خطای قابل تحمل  0.07حجم نمونه  390نفور از
مصر کنندگان محصوالت هوشمند پوشیدنی در شهر مشهد میباشد .بورای جمو آوری دادههوای اولیوه از ابوزار پرسشونامه
استفاده شده است .پ از جم آوری دادهها ،فرضیههای پژوه با اسوتفاده از مودلسوازی معوادالت سواختاری و از طریوق
نرمافزار آموس تجزیهوتحلیل شدند .نتایج پژوه حاضر ،دیدگاه سلسلهمراتبی نوجویی مصر کننوده را موردتاییود قورار داده
است ،بهویژه اینكه نوجویی شناختی و نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینوه خواص و همچنوین نوجوویی احساسوی و
نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص ،بهترین ترکیبها برای پی بینی رفتار نوآورانه مصر کننده میباشند.
واژگان کليدي :رفتار نوآورانه مصر کننده ،نوجویی در زمینه خاص ،نوجویی ذاتی
استناد :کاردانی ملكینژاد ،مونا؛ خوراکیان ،علیرضا و رحیمنیا ،فریبرز ( .)1400بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصر کننده با
نق واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه :مصر کنندگان محصوالت هوشمند پوشیدنی) .مطالعات رفتار مصر کننده،)1( 8 ،
.85-104
مطالعات رفتار مصر کننده ،1400 ،دوره  ،8شماره  ،1ص
دریافت 1398/11/26 :پذیرش1399/10/08 :
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 .1مقدمه
نوآوری ،یكی از دالیل اصلی موفقیت سازمانی است .با وجود تحوالت بسیار در تنوع محصول و تحوالت بازاریابی،
بسیاری از محصوالت جدید با شكست مواجه شدهاند .زیرا اکثر مطالعات بر نوآوریهای سازمانی و ویژگیهای
محصول تمرکز میکنند .لذا شكست نوآوریها ،اغلب به دلیل فقدان درک نیازهای مصر کننده است ( & Bartels
 .)Reinders, 2011از طرفی پژوهشات زیادی ،پذیرش و اتخاذ محصوالت جدید را براساس خصوصیات شخصی
مصر کنندگان میدانند ( .)Kaushik & Rahman,2014نوجویی مصر کننده ،یک ویژگی شخصی است که
باعث تحریک تمایل فرد به محصوالت جدید می شود و در اوایل دهه  1970ظهور کرد .همچنین در حال حاضر بر
اهمیت نق نوجویی مصر کننده در پذیرش محصوالت جدید در ادبیات بازاریابی بسیار تاکید شده است
(.)Goldsmith & Hofacker, 1991; Hirschman, 1980; Im, Bayus & Mason; 2003; Hauser ,2006
لذا شكی نیست که پاسخ به محصوالت جدید مربوط به نوجویی مصر کننده است و این بدانمعناست که نوجویی
افراد از اهمیت باالیی برخوردار است ( .)Zhang, Suna, Liu & Chang; 2020اما در پژوهشات پیشین نه تنها
نوجویی را به عنوان یک متغیر منفرد بدون مفهومسازی ابعاد آن درنظر گرفتهاند بلكه نوجویی در زمینه خاص هم
خیلی محدود درنظرگرفته شده است ،درحالیکه نسبت به سایر نوجوییها بهتر میتواند رفتار نوآورانه را پی بینی
نماید .ارتقا و پیشرفت در نوآوریهای فناوری اطالعات باعث ظهور نوآوری از جمله محصوالت هوشمند پوشیدنی
شد که اخیرا در بین مردم کل دنیا محبوبیت زیادی یافته است) .Kim (& Choi, 2016این تكنولوژی بهتازگی
توجه بازار بزرگی از نوآوریها را با محصوالت متنوع از جمله ساعت هوشمند ،عینک مجازی ،دستبند هوشمند،
جواهرات هوشمند و غیره را جذب کرده است اما پذیرش واقعی این محصوالت نوآور مطابق با انتظارات نیست.
بررسیها گویای آن است که بازار هد و میزان تمایل افراد از محصوالت هوشمند پوشیدنی نسبت به تكنولوژی
تقریباً قدیمی به نام "گوشی هوشمند" غیر قابل مقایسه است ( .)Jeong, Kim, Park & Choi; 2016با وجود
اینكه محققان در رشتههای مختلف به بررسی مصر کنندگان محصوالت هوشمند پوشیدنی با استفاده از نظریهها
و متدولوژیهای مختلف پرداختهاند ) .(Jeong et al., 2016; Hong, 2017از این رو پژوه حاضر از این جهت
اهیت دارد که بازاریابان برای کم کردن ریسک شكست و عدم موفقیت خود در محصوالت یا خدمات جدید از جمله
محصوالت هوشمند پوشیدنی در بازار ،نیازمند یافتن مصر کنندگان نوجو و جذب آنها میباشند .لذا افراد دارای
ویژگی نوجویی بهتر از دیگران از مزایای فنآوری جدید قدردانی میکنند و معتقدند که محصوالت نوآور با
مزیتهایی که به همراه دارد ،آنها را ترغیب به پذیرش و استفاده از این نوع فناوریها برای تحقق اهدا شخصی
آنها میکند ( .)Cheung, Chau, Lam, Tse, Ho, Flint, Broom, Tso & Lee; 2020بنابراین هد این
مقاله ،بررسی نق مصر کنندگان نوجوی محصوالت هوشمند پوشیدنی است ،مصر کنندگانی که نه تنها نق
حائز اهمیتی در اتخاذ محصوالت و خدمات نوآور دارند ،بلكه سرعت انتشار نوآوری را در میان افراد افزای می
دهند .با وجود مشارکت محققان قبلی در درک نوجویی مصر کننده ،اما خالیی وجود دارد که در آن سواالت بدون
پاسخ مطرح میشوند .زیرا اکثر مطالعات ،نوجویی مصر کننده را به عنوان یک ویژگی منفرد در توضیح رفتار
نوآورانه مصر کننده درنظر گرفتهاند .ازآنجاکه شخصیت بهصورت ترکیب خاصی از صفات نشان داده شده است،
تنها سنجیدن ویژگیهای شخصیتی به عنوان پی بینیکننده رفتار ،احتماال غیرقابل اعتماد است
).(Hirunyawipada & Paswan, 2006لذا با درنظرگرفتن ابعاد چندسطحی صفات شخصیت ،این اطمینان را
برای شرکتها فراهم میکند تا اینكه چگونی تاثیر جنبههای مختلف ویژگیهای شخصیت بر رفتار را درک کنند.
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لذا در مطالعه حاضر با درنظرگرفتن ابعاد مختلف نوجویی مصر کننده (نوجویی شناختی 1و نوجویی احساسی) 2و
همچنین به منظور اندازهگیری درست ماهیت و خصوصیات نوجویی در زمینه خاص ،نوجویی در زمینه خاص3به دو
بعد نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص 4و نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص  5،به
عنوان یک نوآوری در پژوه حاضر تعریف شده است .عالوهبراین ،به منظور پرکردن شكا روابط بین ابعاد
متغیرها در سلسلهمراتب نوجویی مصر کننده ،سه دیدگاه متفاوت در مفهومسازی مدل نوجویی مصر کننده
پیشنهاد میشود .اول ،جریان عمومی که به عنوان یک ویژگی شخصیتی (نوجویی ذاتی ،)6مصر کنندگان را
تحریک به مصر محصوالت جدید میکند .دوم ،جریان انحصاری (نوجویی در زمینه خاص) که مصر کننده را
بر آن می دارد به سمت انتخاب کردن محصول در یک دامنه خاص متمایل شود .سوم ،دید ادغامکننده (رفتار
نوآورانه ،)7دو جریان قبل را با نق تسهیل کننده ی نوجویی در زمینه خاص به عنوان عامل واسط در رابطه بین
نوجویی ذاتی و انتخاب محصول جدید ،تكمیل می کند .در نتیجه در مطالعه حاضر به بررسی اثر نوجویی ذاتی بر
رفتار نوآورانه با نق میانجی نوجویی در زمینه خاص در میان مصر کنندگان محصوالت هوشمند پوشیدنی
پرداخته میشود.
 .2مبانی نظري و توسعه فرضيهها
 .2-1دیدگاه سلسلهمراتبی نوجویی مصرفکننده
پژوه ها نشان میدهند ،مفهوم نوجویی مصر کننده یک چارچوب زنجیرهای  -سلسلهمراتبی است که انتخاب و
پذیرش نهایی محصول جدید میتواند به واسطه تاکید بر صفت نوجویی در چارچوب این سلسلهمراتب روشن گوردد
تا درک بهتری از رفتار افراد در پذیرش و خرید محصوول جدیود ایجواد گوردد ( .)Bartels & Reinders, 2011در
پژوه ) Nasution & Astut (2012سه دیدگاه مختلف در مدل نوجویی مصر کننده ارائه شده است .نخسوتین
دیدگاه عاملی است که نوجویی مصر کننوده را بوه عنووان یوک ویژگوی شخصویتی عموومی تشوریح مویکنود و
مصر کنندگانی را شامل میشود که محصوالت جدید را از بوین دسوتهبنودیهوای مختلوف محصووالت انتخواب
میکنند .دومین مورد ،دیدگاه مصر کننده را به یک موقعیت خاص طبقهبندی میکند کوه قابول انتقوال بوه سوایر
دستهها نیست .سومین ،دو دیدگاه پیشین را با درنظرگرفتن خصوصیات عمومی فورد در پوذیرش نووآوری و عوامول
خاص طبقهبندی میکند .لذا این دیدگاه سلسلهمراتبی در ارتباط با نوجویی مصر کننده ،شامل سه سطح اسوت)1:
نوجویی ذاتی  )2نوجویی در زمینه خاص و  )3رفتار نوآورانه ،در این ساختار سلسلهمراتبی بدین گونه است که هرچه
از سطح باالتر به سطح پایین تر پی می رود ،انتزاع و ذهنیت کم رنگتر و رفتوار و عینیوت پررنو تور موی شوود
( .)Zarandi & Lotfizadeh, 2016لذا مطالعه حاضر به بررسی سه سطح نوجویی و ابعاد آنها پرداخته است.

1. Cognitive innovativenss
2. Sensory innovativeness
3. Domain specific innovativeness
4. Product possessing innovativeness
5. Information possessing innovativeness
6. Innate innovativeness
7. Innovative behavior
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 .2-2نوجویی ذاتی
مطالعه ) Midgley & Dowling (1978یكی از نخستین پژوه ها است که نوجویی را به عنوان یک ویژگی
شخصیتی تعمیمیافته به نام " نوجویی ذاتی" نامیده است .آنها معتقدند نوجویی یكی از ابعاد شخصیت انسان است
و همه اعضای جامعه دارای درجه کمتر یا بیشتر از آن هستند .طبق مطالعه ) ،Hirschman (1980نوجویی به
عنوان یک ویژگی شخصیتی ،منعك کننده تمایل ذاتی به جستجوی اطالعات جدید ،محرکها یا تجربیات جدید
است .ازآنجاکه نوجویی ذاتی به عنوان یک ویژگی شخصیتی -انتزاعی در نظر گرفته می شود ،خیلی وابسته به
دامنه خاصی از محصول موردعالقه مصر کننده نمیباشد .این سطح از نوجویی ،اساس و بنیان نوجویی
مصر کننده میباشد و از هر متغیر دیگری تاثیر بیشتری بر مصر کننده برای پذیرش محصول جدید دارد
( .)Zarandi & Lotfizadeh; 2016در بسیاری از تحقیقات نوجویی ذاتی به عنوان یک ساختار واحد در نظر گرفته
شده است اما در برخی از مطالعات تاکید بر چندبعدی بودن آن دارند که شامل ویژگیهای شناختی و احساسی است
( .)Wood & Swait, 2006نوجویی شناختی تمایل به شرکتکردن و لذتبردن در تجارب جدیدی که موجب
تحریک ذهن میشود ،تعریف شده است ) .(Pearson, 1970طبق مطالعه ) ،Pearson (1970نوجویان شناختی از
تفكرکردن لذت میبرند و تمایل دارند تا انرژی زیادی را برای حل مسائل که در زندگی روزمره بهوجود میآید،
اختصاص دهند .مصر کنندگان نوجوی شناختی دائما به دنبال کسب اطالعات ،آموزش و یادگیری از عملكرد یک
محصول و چگونگی استفاده از آن هستند و خرید واقعی فرصتی ایدهآل را برای آنان فراهم میکند ( & Zarandi
 .)Lotfizadeh; 2016آنها دوست دارند نحوه مونتاژ کاالها و خروج آنها از چرخه تولید را مشاهده کنند
( .) Opeda, 2013مصر کنندگان شناختی عمدتا دارای سن و تحصیالت باالتری هستند .آنها به اطالعاتی که
در میان رسانههای مختلف توزی شده ،توجه میکنند؛ به خواندن اطالعات روی بستهبندیها ،تبلیغات مجله و
روزنامه و به شناسایی و ارزیابی آنها در هنگام خرید تمایل زیادی دارند؛ به عنوان مثال ،برای پیداکردن محصول
دلخواه خود ،در ویترین فروشگاهها جستجو میکنند و سپ به بررسی و تفكر در مورد آن میپردازند ( Zhou, Yu
 .)& Park; 2010نوجویی احساسی تمایل به شرکتکردن و لذتبردن در تجارب داخلی ،از جمله خیالپردازی و
خیالبافی و تجربیات خارجی ،از جمله فعالیتهای هیجانانگیز و پرماجرا را دارد .(Venkatraman & Price,
) 1990مصر کنندگان دارای نوجویی احساسی غالبا افراد جوان هستند ( .)Park, Yu & Zhou, 2010یادگیری و
کسب اطالعات ،هد اصلی مصر کننده دارای نوجویی حسی است و لزوما خرید واقعی محصول اتفاق نمی افتد.
برای نوجویان حسی ،تبلیغات ،تست محصول ،نمای محصوالت و طرق دیگر که آنها بتوانند اطالعاتی در رابطه
با محصول کسب کنند بدون اینكه هیچ تعهدی به خرید محصول داشته باشد ،خوشایند است & Zarandi
 .Lotfizadeh, ) (2016لذا با توجه به نق دیدگاه نوجویی مصر کننده به عنوان یک ویژگی واحد در تبیین
رفتار نوآورانه مصر کننده ،پژوه حاضر ابعاد گوناگون نوجویی مصر کننده (نوجویی شناختی و احساسی) را
درنظرگرفته است.
 .2-3نوجویی در زمينه خاص
نوجویی در زمینه خاص مصر کننده به عنوان تمایل به یادگیری و انتخاب محصوالت نو در یک دامنه خواص کوه
موردعالقه مصر کننده میباشد ،تعریف شوده اسوت ( .)Goldsmith & Hofacker, 1991هود از نوجوویی در
زمینه خاص این است که جنبوههوای رفتواری انسوان را در قلمورو عالقوه خواص فورد بیوان کنود ( & Midgley
 .)Dowling, 1993همچنین عالوهبر اینكه نوجویی در زمینه خاص تمایل به یوادگیری نووآوریهوا در حووزههوای
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خاص موردعالقه را نشان میدهد ،به درستی رفتار خرید را هم بازتاب می دهد ).(Midgley & Dowling, 1978
رابطه ی بین نوجویی ذاتی مصر کننده و پذیرش نوآوری محصوالت در مطالعات انجام شده متناقض میباشوند و
توافق نظری بر روی آن وجود ندارد .لذا گویای آن است که برای تعیوین تويثیر واقعوی نوجوویی مصور کننوده بور
پذیرش محصول جدید ،بررسی بیشتری موردنیاز است .از سویی نوجویی در زمینه خاص نق مهمی در رابطه بوین
نوجویی ذاتی مصر کننده و رفتار نوآورانوه دارد ( .)Chao, Reid & Mavondo; 2012ازایونرو مطالعوه کنوونی،
نوجویی در زمینه خاص را به دو بعد )1 :نوجویی به محصول دارای نووگرایی در زمینوه خواص کوه بعود انتخواب و
مالكیت در نوجویی در زمینه خاص را توصیف میکند؛ و  )2نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص کوه
بر اندازهگیری بعد جستجو و کسب اطالعات از نوجویی در زمینه خاص متمرکز است ،در نظر میگیرد.
نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص :نوجویی به محصوول دارای نووگرایی در زمینوه خواص بوه
مصر کنندگانی اشاره دارد که تمایل به خرید محصوالت جدید زودتر از دیگران در یک طبقه محصوول خواص در
آنها اتفاق می افتد .این دسته از مصر کنندگان تفكر مادی گرایی دارند که باعث تمایل آنهوا بوه خریود واقعوی از
محصوالت جدید می شود .مادیگرایی نشان از تمایل و گرای مصور کننوده بوه امووال دنیووی اسوت .(Belk,
)1984درجه مادیگرایی هر فرد متفاوت است .افرادی که درجه مادیگرایی در آنها زیاد است ،تمایل بیشوتری بوه
خرید واقعی محصوالت دارند؛ و نه تنها مخالفتی در هنگام خرید کاالها ندارند بلكه ممكن است به صورت افراطوی
هم خریداری کنند .ازطرفی پژوهشات گذشته نشان میدهد مصر کنندگان نوجو بیشتر قشر جوان جامعه ،ثروتمنود
و عموماً فعال و کنجكاو هستند .این مصر کنندگان پذیرای ایده ها و عقاید جدیود هسوتند ،بوه راحتوی دسوت بوه
انتخاب نوآوری ها می زنند و حتی در انتظار محصوالت جدید میمانند .از این رو مصر کنندگان با گرای بواالی
نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص به دنبال مالكیت هستند که این مالكیت ،شادی را در آنها فراهم
می نماید(.)Jeong et al., 2016
نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص :نوجویی به اطالعات دارای نووگرایی در زمینوه خواص بوه
مصر کنندگانی که تمایل باالیی به یادگیری و کسب اطالعات در مورد محصوالت جدید زودتر از دیگران در یوک
رده خاص از محصول دارند ،اشاره می کند ،اما این لزوماً باعث مالكیت محصوالت جدید نمی شوود (Hirschman,
) .1980مطابق با پژوه ) ،Cacioppo & Petty (1982بعضی از افراد از تفكر کردن لذت موی برنود از ایون رو
مصر کنندگانی که تمایل باال به این ویژگی دارند ،از مشارکت در تفكر درباره محصوالت جدید لذت می برند و بوا
دقت زیاد و فعاالنه وقت زیای را به پردازش اطالعات شناختی می پردازند .در نتیجه مصر کننودهای کوه گورای
باالیی به نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص دارد ،احتماال به دنبال کسب اطالعات خارج از پایگواه
اطالعاتی خودشان میباشند تا دان و تجربه خود را در خصوص محصوالت جدید افزای دهند تا در هنگام خرید
از آنها بهره ببرند ).(Belch, 2012
 .2-4رفتار نوآورانه مصرفکننده
مفهوم رفتار نوآورانه یک مقیاس از پذیرش زودهنگام ،یعنی میزان خرید یا استفاده فرد از یک نوآوری پی از
مصر کنندگان دیگر را توصیف میکند ( .)Midgley & Dowling, 1978مطالعات اولیه در مورد اتخاذ نوآوری
بهطور عمده بر رفتار نوآورانه مصر کنندگان متمرکز بودند ( .)Summers,1971تعریف عملیاتی رفتار نوآورانه
مصر کننده بسیار متنوع است که شامل تعاریفی از جمله مالكیت محصوالت جدید ) ،)Im et al.; 2003استفاده از
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محصوالت جدید ) ،Cotte & Wood; 2004خرید محصوالت جدید
 ،)1995; Robertson & Myers, 1969تست و آزمون محصوالت جدید )،)Steenkamp & Gielens; 2003
جستجوی نوآوریها ( )Hirschman, 1980و رفتار جستجوی متنوع )(Baumgartner, & Steenkamp, 1996
میباشد .عالوهبراین Steenkamp & Baumgartner (1992) ،رفتار نوآورانه را دستیابی به محصوالت جدید و
جستجوی اطالعات تجزیه کردند .همچنین (2014) Christiaبیان نمود که منظور از پذیرش محصول جدید ،اتخاذ
محصول به عنوان تصمیم یک فرد برای اینكه بهطور منظم و مرتب خریدار آن محصول باشد است .بنابراین
براساس انواع مفهومسازی رفتار نوآورانه مصر کننده ،مطالعه حاضر مطابق با مطالعه )،Hirschman (1980
 (2006) Hirunyawipada & Paswanو ) ،Lee & Mano (2014رفتار نوآورانه مصر کننده را با دو بعد،
نوجویی نیابتی و نوجویی انتخابی متمایز میکند .نوجویی نیابتی به دنبال کسب اطالعات جدید و بروز رسانی آنها
در باره ی محصول جدید است .به عبارتی رفتار مصر کننده نوجو ،دائما در پی بروز رسانی اطالعات از محصول
جدید است .به گونه ای که در این رفتار مصر کننده نوجو ،اطالعات جدید از محصوالت ،بدون اینكه فرد هد
خرید واقعی داشته باشد یا نداشته باشد ،جست و جو می کند .نوجویی انتخابی ،پذیرش واقعی محصوالت جدید
است به عبارتی مصر کننده نوجو اقدام به خریداری محصول می کند (.)Zarandi & Lotfizadeh, 2016
( ;Goldsmith, Freiden & Eastman

 .3تبيين روابط بين متغيرها
 .3-1نوجویی ذاتی و نوجویی در زمينه خاص
) Goldsmith et al., (1995بیان نمودند که نوجویی ذاتی ارتباط تنگاتنگی با نوجویی در زمینه خاص از محصوول
دارد تا رفتار نوآورانه پذیرش و خرید محصول نوآور ،همچنین رابطه بوین نوجوویی ذاتوی و رفتوار پوذیرش و خریود
محصول نوآور به واسطه نق میانجی نوجویی در زمینه خواص از محصووالت تسوهیل موی گوردد ( & Zarandi
 .)Lotfizadeh, 2016همچنین (2014) Lee & Manoنشان دادند که این دو نوع از نوجویی با یكدیگر پی بینی
کننده قوی برای رفتار مصر کننده نوجو در پذیرش و خرید محصول نوآور می باشند .ازاین رو با توجوه بوه اینكوه
نوجویی مصر کننده تمایل به سمت چیزهای جدید است ،اگر فرد عالقمند به یوک زمینوهای خواص از محصوول
باشد ،احتمال زیادی وجود خواهد داشت که به کسب اطالعات یا پذیرش و مالكیت آن تحریک شود .در این راسوتا
فرضیههای زیر مطرح میشود:
فرضیه  :1نوجویی احساسی بر نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :2نوجویی احساسی بر نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :3نوجویی شناختی بر نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :4نوجویی شناختی بر نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص تاثیر معناداری دارد.
 .3-2نوجویی در زمينه خاص و رفتار نوآورانه مصرفکننده
) Midgley & Dowling (1978بیان نمودند افرادی که ،مصر باالیی در چند دسته از کاال داشته باشند ،احتماال
رفتار نوآورانه پذیرش و خرید محصول را خواهنود داشوتGoldsmith et al., (2005) .دریافتنود کوه همبسوتگی
بیشتری بین نوجویی در زمینه خاص و تعداد انتخاب محصوالت جدید و نوآور نسبت به نوجویی ذاتی وجود دارد .به
عبارت دیگر ،نوجویی در زمینه خاص پی بینیکننده خوبی بورای معیارهوای رفتوار نوآورانوه مصور کننوده اسوت
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( .)Kaushik & Rahman, 2014همچنین  )2012( Chao et al.,نشان دادند که رابطوه مثبوت و معنواداری بوین
نوجویی در زمینه خاص و رفتار نوآورانه پذیرش و خرید محصول جدید وجود دارد که گویای آن است که افرادی که
تمایل به با دسته های معینی از محصوالت دارند ،زودتر از دیگران محصول جدید را پذیرفته و خریداری می کننود.
در این راستا فرضیههای زیر مطرح میشود:
فرضیه  :5نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص بر رفتار نوآورانه مصر کننده تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :6نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص بر رفتار نوآورانه مصر کننده تاثیر معناداری دارد.
 .3-3نقش ميانجی نوجویی در زمينه خاص در نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرفکننده
مطالعات گذشته نشان میدهد که نوجویی ذاتی مصر کننده رابطه ی ضعیفی با پوذیرش محصوول جدیود دارد .از
سویی اشاره شده است نوجویی در زمینه خاص نق مهمتری در ارتباط بین نوجویی ذاتی مصر کننوده و پوذیرش
محصول جدید دارد ( . (Goldsmith et al.,1995مطابق نتایج پژوه ) ،Lee & Mano (2014نوجویی در زمینه
خاص به عنوان واسط میان نوجویی ذاتی و رفتار نوآورانه تسهیلگری می کند ،به عبارتی این دو نوع از نوجوویی بوا
هم قدرت پی بینی کننده قوی از رفتار مصر کننده نوجو در پذیرش و خرید محصوول جدیود را خواهنود داشوت.
همچنین بسیاری از مطالعات ،نوجویی در زمینه خاص را به عنوان نق واسط و تسهیلکننده بین نوجوویی ذاتوی و
رفتار نوآورانه دریافتند & ) Foxall, 1995; Goldsmith et al., 2005; Kaushik & Rahman, 2014; Wang
.)Shih, 2015; Citrin, Sprott, Silverman & Stem; 2000
در این راستا فرضیههای زیر مطرح میشود:
فرضیه  :7نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص به عنوان نق میانجی بین نوجوویی احساسوی و
رفتار نوآورانه مصر کننده عمل میکند.
فرضیه  :8نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص به عنوان نق میانجی بین نوجویی احساسوی و
رفتار نوآورانه مصر کننده عمل میکند.
فرضیه  :9نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص به عنوان نق میانجی بین نوجوویی شوناختی و
رفتار نوآورانه مصر کننده عمل میکند.
فرضیه  :10نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص به عنوان نق میانجی بین نوجویی شناختی و
رفتار نوآورانه مصر کننده عمل میکند.
 .4مدل مفهومی پژوهش
با توجه به نتایج مطالعات قبلی و فرضیههای طرحشده ،الگوی مفهومی پژوه حاضر متشكل از  10فرضیه ،به
صورت زیر (شكل  )1ارائه شده است .مدل مفهومی جهت بررسی اثر نوجویی ذاتی بر روی رفتار نوآورانه
مصر کننده با نق میانجی نوجویی در زمینه خاص با اقتباس از مدل ) Lee & Man (2014و مدل )(2016
 Jeong et al.,ارائه میگردد .لی و مانو در مطالعه خود ،نوجویی ذاتی با بعد احساسی را به عنوان متغیر مستقل،
رفتار نوآورانه با دو بعد نوجویی نیابتی و نوجویی انتخابی به عنوان متغیر وابسته و نوجویی در زمینه خاص را به
عنوان متغیر میانجی درنظرداشته اند .جون و همكاران در مطالعه خود ،نوجویی در زمینه خاص با دو بعد نوجویی
به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص و نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص را به عنوان متغیر
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مستقل درنظرداشته اند.

نوجویی ذاتی

نوجویی احساسی

نوجویی در زمینه خاص

رفتار نوآورانه مصر کننده

نوجویی به محصول
دارای نوگرایی در زمینه

نوجویی نیابتی

خاص
نوجویی شناختی

نوجویی به اطالعات
دارای نوگرایی در زمینه

نوجویی انتخابی

خاص

شکل ( .)1مدل مفهومی

 .5روششناسی پژوهش
پژوه حاضر از حیث هد  ،کاربردی و از حیث روش ،پیمایشی -تحلیلی و مبتنی بر تحلیل ماتری کوواریان با
استفاده از الگوی مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری این پژوه مصر کنندگان محصوالت هوشمند
پوشیدنی در نواحی که تقاضای بیشتری برای این دسته از محصوالت می باشد ،درنظرگرفته شود کوه ایون نوواحی
شامل خیابانهای احمد آباد ،سجاد و امامت در شهرستان مشهد میباشد (قبل از توزی پرسشونامه در میوان جامعوه
موردمطالعه ،از آنها پرسیده شده است که آیا از این نوع از محصوالت استفاده کردهاند ،درصورتیکوه پاسوخ آنهوا
بلی بود ،پرسشنامه در اختیار افراد قرار گرفت) .نمونه آماری این مطالعه شامل  390نفر است که با استفاده از فرمول
کوکران انتخاب شدهاند .برای سنج نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص ( 5گویوه) و نوجوویی بوه
اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص ( 6گویه) از مطالعوات )Hartman, Gehrt ،Goldsmith et al., (1995
) & Watchravesringkan (2004استفاده شده است و جهت اندازهگیری نوجویی احساسی ( 6گویوه) و نوجوویی
شناختی ( 8گویه) ،مطالعات (1990) Venkatraman & Priceمورداستفاده قورار گرفتوه اسوت و همچنوین بورای
سنج نوجویی نیابتی ( 10گویه) و نوجویی انتخابی ( 3گویوه) مطالعوات ) Hartman et al., (2004درنظرگرفتوه
شده است .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نهایی از طریق نظرات صاحبنظران موردتایید قرار گرفت .همچنین
روایی سازههای پرسشنامه با استفاده از تكنیک تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار آموس موردارزیوابی قورار
گرفت و معناداری گویه های مربوط به سازههای موردنظر ،موردتایید قرار گرفت .نتوایج تحلیول عواملی تاییودی در
جدول  2آورده شده است .انسجام درونی ابزارهای مورداستفاده نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیوابی شود
که در جدول  1گزارش شده است .همانطورکه مشاهده میگردد تمامی مقادیر باالی  0.7میباشود کوه مویتووان
نتیجه گرفت ابزار از پایایی الزم برخوردار است .تحلیلهای موردنظر با استفاده از نرمافزارهای تحلیول سواختارهای

93

دوره هشتم ،شماره اول1400 ،

مطالعات رفتار مصرفکننده

گشتاوری )AMOS v.18(1و بسته آماری برای علوم اجتماعی )SPSS v.19(2صورت گرفت.
 .6یافتهها و تحليل دادهها
 .6-1یافتههاي توصيفی
براساس اطالعات گردآوریشده  60درصد از افراد موردمطالعه را مردان و  40درصد را زنان تشكیل میدادند .گروه
سنی کمتر از  20سال ،بیشترین میزان فراوانی را با 47/2درصد و گروه سنی  41سال به باال با  4/1درصد کمترین
میزان فراوانی را دراین نمونهگیری به خود اختصاص دادند .از نظر وضعیت تاهل ،افراد مجرد با  64/4درصد
بیشترین فراوانی و افراد متاهل دارای فراوانی  35/6درصد میباشند.
 .6-2یافتههاي استنباطی
ازآنجاکه یكی از پی شرطهای بهکارگیری رویكرد متغیرهای مكنون در الگوی مدلیابی معادلوۀ سواختاری ،وجوود
همبستگی میان متغیرهای پژوه است ،تحلیل همبستگی پیرسون انجام شد .در جدول  ،1میزان همبسوتگی هور
متغیر با سایر متغیرها ،آلفای کرونباخ هر متغیر و نیز آمارههای توصیفی آنها شامل میانگین و انحرا معیوار ،ارائوه
شده است.
جدول ( .)1ميانگين ،انحراف معيار ،پایایی و همبستگی متغيرها
متغيرها
 .1نوجویی احساسی
 .2نوجویی شناختی
 .3نوجویی به محصول
دارای نوگرایی در زمینه
خاص
 .4نوجویی به اطالعات
دارای نوگرایی در زمینه
خاص
 .5رفتار نوآورانه

2

3

ميانگين
3/59
3/78
3/49

انحراف معيار
0/80
0/69
0/88

1
()0/765
**0/170
**0/202

()0/823
**0/312

()0/791

3/63

0/86

*0/116

**0/362

**0/657

()0/862

3/71

0/69

**0/160

**0/552

**0/672

**0/600

5

4

()0/730

** همبستگی در سطح معناداری  *، <p0/01همبستگی در سطح معناداری  ، <p0/05مقادیر درون پرانتز
نشاندهندۀ ضریب آلفای کرونباخ هستند.
ضرایب این جدول نشان میدهد که رابطۀ بین نوجویی احساسی و نوجویی شناختی با نوجویی به محصول
دارای نوگرایی در زمینه خاص به ترتیب برابر با  0/202و  0/312میباشد .رابطه بین این دو متغیر با نوجویی به
اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص نیز بهترتیب برابر  0/116و  0/362است که هر دو مثبت و معنادارند .رابطه
بین نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص و نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص با
رفتار نوآورانه به ترتیب برابر با  0/672و  600میباشد که این دو رابطه نیز معنادار میباشند .میانگین متغیرها نشان
1. Analysis of Moment Structures - AMOS
2. Statistical Package for Social Sciences-SPSS
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از آن دارد که میانگین همۀ متغیرها بی از حد متوسط پرسشنامه یعنی عدد  3است و در این بین بیشترین مقدار
مربوط به نوجویی شناختی و کمترین مقدار نیز به نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص تعلق دارد.
همچنین پی از ارزیابی مدل ساختاری ارائهشده ،الزم است معناداری بار عاملی سازههای مختلف پرسشنامه
در پی بینی گویههای مربوطه بررسی شود .این مهم ،با استفاده از تكنیک تحلیل عاملی تيییدی و نرمافزار آموس
انجام شد .با توجه به اینكه در مدل تحلیل عاملی تيییدی برازشیافته ،بار عاملی تمامی گویهها معنادار بودند،
هیچیک از گویهها از فرایند تجزیهوتحلیل کنار گذاشته نشدند .نتایج تحلیل عاملی تيییدی برای گویههای معنادار
بههمراه شاخ های برازش مدل تحلیل عاملی تيییدی در جدول شمارۀ  2ارائه شده است.
جدول ( .)2نتایج تحليل عاملی تأیيدي براي گویههاي پرسشنامه
نام متغيرها
نوجویی احساسی

ابعاد
-

نوجویی به محصول
دارای نوگرایی در زمینه
خاص

-

نوجویی به اطالعات
دارای نوگرایی در زمینه
خاص

-

رفتار نوآورانه

نوجویی نیابتی

گویه
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27

نوجویی انتخابی

Q28
Q29
Q30

بار عاملی
0/568
0/652
0/414
0/758
0/663
0/524
0/735
0/917
0/517
0/597
0/567
0/688
0/667
0/675
0/722
0/786
0/745
0/666
0/664
0/612
0/407
0/743
0/504
0/722
0/656
0/549
0/693
0/719
0/825
0/551

سطح معناداري
0/000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000

نتيجه
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
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ابعاد
-

نام متغيرها
نوجویی شناختی

گویه
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38

بار عاملی
0/646
0/732
0/367
0/482
0/746
0/792
0/546
0/577

سطح معناداري
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
./000
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نتيجه
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

شكل  2نشاندهندۀ مدل معادالت ساختاری برازشیافته است و شدت روابط بین متغیرها را مشخ میکند .برای
تحلیل فرضیهها ،ابتدا باید مدل نظری تدوینشده برای هر فرضیه مورد پردازش قرار گیرد تا مشخ شود که
دادههای جم آوریشده تا چه اندازه مدل نظری را موردحمایت قرار میدهند که برای پاسخ به این سؤال از
شاخ های کمی برازش مدل استفاده میشود .درصورتیکه شاخ های کلی قابل قبول بودند یا به عبارتی مدل
نظری موردتيیید قرار گرفت ،در آن صورت همانگونهکه جدول  3نشان می دهد ،از برازش کامالً رضایتبخ مدل
حكایت دارد.

نام شاخ

جدول ( .)3شاخصهاي برازش مدل اندازهگيري و مدل ساختاري
مقدار ایدهآل
مقدار قابل قبول
نماد

درجه آزادی
کای اسكوئر
کای اسكوئر بهینهشده
نیكوئی برازش
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
شاخ برازش تطبیقی
ریشهی میانگین مربعات خطای
برآورد
شاخ

نیكویی برازش ایجازی

شاخ برازش ایجازی
هنجارشده

()df
()χ2
()χ2/ df
()GFI
))RMR
()CFI

-

-

2df ≤ χ2 ≤ 3df

0 ≤ χ2 ≤ 2df

2 <χ2/df ≤ 3

0 ≤ χ2/df ≤ 2

.80 ≤ GFI<.95

.95 ≤ GFI ≤ 1.00

مدل
اندازهگیری
650
1540/982
2/370
0/809
0/051
0/951
0/051

مدل
ساختاری
318
902/529
2/838
0/894
0/053
0/919
0/051
0/583
0/533

0 <RMR ≤.10

0 ≤ RMR ≤.05

.90 ≤ CFI<.97

.97 ≤ CFI ≤ 1.00

()RMSEA

.05 <RMSEA
≤.08

0 ≤ RMSEA ≤.05

()PGFI

.50 ≤ PGFI<.60

.60 ≤ PGFI ≤ 1.00

0/534

()PNFI

.50 ≤ PNFI<.60

.60 ≤ PNFI ≤ 1.00

0/579
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شکل ( .)2الگوي معادلۀ ساختاري

با توجه به مطالب باال و شاخ های کمی برازش ،میتوان نتیجه گرفت که مدل نظری مربووط بوه مودل نظوری
پژوه مدلی قابل قبول است ،پ حال میتوان به روابط درون مدل پرداخت .بورای آزموون فرضویه از شواخ
جزئی (  ) p-valueو عدد معناداری استفاده شده است و شرط معناداربودن یک رابطه این است که مقودار شواخ
اول (  ) p-valueبرای رابطه موردنظر کمتر از  ./.5و یا مقدار شاخ دوم ( ±1/96 )t-valueبیشتر باشد.
شرط معناداربودن یک رابطه این است که مقدار شاخ اول ( )p-valueبرای رابطه مورد در مدل برازشیافته تمام
اثرهای مستقیم بین متغیرها در سطح اطمینان  0/95مثبت و معنادارند ( .)p<0/05, t >1/96برای آزمون فرضیه از
دو شاخ  p-valueو  t-valueاستفاده شده .همانگونه که در جدول  4و همچنین شكل  2مشاهده میشود
فرضیه  1تا  6که به تيثیرات مستقیم بین متغیرها مربوط میشود همگی تيیید میشود .همچنین ،فرضیههای هفتم
تا دهم این پژوه به بررسی اثر غیرمستقیم نوجویی احساسی و شناختی بر رفتار نوآورنه از طریق نوجویی به
محصول و اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص پرداخته است ،میزان اثر غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته
با فرمول زیر محاسبه میشود که در این فرمول  aاثر متغیر مستقل بر میانجی و  bاثر متغیر میانجی بر وابسته
است.
𝑏 × 𝑎 = 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝐵

رابطۀ )1

عالوه بر محاسبۀ میزان اثر غیرمستقیم میتوان با استفاده از آزمون سوبل ،معناداری اثر غیرمستقیم را نیز محاسبه
کرد که روش آن بهصورت رابطه  2است:
رابطۀ )2

𝑏∗𝑎
∗ 𝑠𝑎2 + 𝑎2 ∗ 𝑠𝑏 2

√𝑏 2

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑡 −

در این فرمول  aمیزان اثر متغیر مستقل بر میانجی sa ،میزان خطای استاندارد اثر مستقل بر میانجی b ،میزان
اثر میانجی بر وابسته و  sbمیزان خطای استاندارد اثر میانجی بر وابسته است .با توجه به توضیحات ارائهشده
نوجویی احساسی هم از طریق افزای نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص و هم ار طریق بهبود

دوره هشتم ،شماره اول1400 ،

مطالعات رفتار مصرفکننده

97

نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص میتواند رفتار نوآورانه را بهبود بخشد .البته همانگونهکه
مشخ است اثر نوجویی احساسی از طریق نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص قویتر از اثر آن از
طریق نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص بر رفتار نوآورانه است.
محاسبات گفتهشده در باال برای اثر غیرمستقیم نوجویی شناختی بر رفتار نوآورانه از طریق دو متغیر نوجویی به
محصول و اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص نیز نشان میدهد که اثر غیرمستقیم نوجویی شناختی بر رفتار
نوآورانه هم از طریق نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص و هم نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی
در زمینه خاص مثبت و معنادار میباشد .به عبارت دیگر نوجویی شناختی میتواند از طریق بهبود نوجویی به
محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص و نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص رفتار نوآورانه را
افزای دهد .البته همانگونهکه مشخ است اثر نوجویی شناختی از طریق نوجویی به محصول دارای نوگرایی در
زمینه خاص قویتر از اثر آن از طریق نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص بر رفتار نوآورانه است.
نتیجۀ آزمون فرضیههای  1تا  10پژوه  ،بهطور خالصه در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  .4خالصۀ نتایج آزمون فرضيههاي پژوهش
نتایج فرضيه
 .1نوجویی احساسی ← نوجویی به محصول دارای
نوگرایی در زمینه خاص
 .2نوجویی احساسی ← نوجویی به اطالعات دارای
نوگرایی در زمینه خاص
 .3نوجویی شناختی ← نوجویی به محصول دارای
نوگرایی در زمینه خاص
 .4نوجویی شناختی ← نوجویی به اطالعات دارای
نوگرایی در زمینه خاص
 .5نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص
← رفتار نوآورانه
 .6نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص
← رفتار نوآورانه
 .7نوجویی احساسی ← نوجویی به محصول دارای
نوگرایی در زمینه خاص ← رفتار نوآورانه
 .8نوجویی احساسی ← نوجویی به اطالعات دارای
نوگرایی در زمینه خاص ← رفتار نوآورانه
 .9نوجویی شناختی ← نوجویی به محصول دارای
نوگرایی در زمینه خاص ← رفتار نوآورانه
 .10نوجویی شناختی ← نوجویی به اطالعات دارای
نوگرایی در زمینه خاص ← رفتار نوآورانه

ضریب

خطاي

عدد

سطح

نتيجۀ

استاندارد
0/12

استاندارد
0/055

معناداري
2/108

معناداري
0/035

آزمون
تيیید

0/28

0/076

4/557

0/000

تيیید

0/54

0/087

7/769

0/000

تيیید

0/38

0/094

6/253

0/000

تيیید

0/71
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 .7نتيجه گيري
مصر کنندگان به دالیل مختلفی خرید می کنند که این دالیل ممكن است شوامل نیواز بوه یوک محصوول و یوا
خدمت خاص نباشد به عنوان مثال ممكن است برای نیاز به سرگرمی ،تفریح ،عك العمل اجتمواعی یوا تحریوک
ذهنی خرید نمایند ( .)Torabi, Rahiminik, Esmaeilpour & Vedadi, 2019از ایون رو بوا توجوه بوه مطالوب
مطرحشده ،شناخت ویژگیهای شناختی و احساسی مصر کنندگان نوجو و آگاهی از محرکها و رفتار نوآورانه آنها
به منظور پذیرش محصوالت نوآور همچون محصوالت هوشومند پوشویدنی ،بورای مودیران بازاریوابی ،در راسوتای
افزای فروش محصوالت یا خدمات جدید دارای اهمیت است و اطالعات مربوط به رفتار نوآورانه مصر کنندگان،
میتواند در تصمیمات مدیران بازاریابی در رابطه با تقاضای محصوالت نو ،تقسیم بازار ،استراتژیهای پیشوبردی و
غیره تيثیرگذار باشد .لذا مطالعه حاضر با درنظرگورفتن نوجوویی مصور کننوده در سوطوح سلسولهمراتوب نوجوویی
مصر کننده ،به ارائه الگوی مشخصی از اثرات ابعاد نوجویی ذاتی مصر کننده بر رفتار نوآورانه آن بهواسطه نقو
میانجی ابعاد نوجویی در زمینه خاص پرداخته است .نتایج آزمون فرضیهها و الگوی مفهومی ،در زیر موورد بحوث و
بررسی قرار گرفته است.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که نوجویی احساسی و شناختی هر دو بر نوجویی در زمینه خاص (نوجویی به
محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص و نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص) اثر مثبت و معناداری
دارند .لذا نتایج این فرضیههوا بوا پژوهشوات  )1991( Venkatraman & Priceو Hirunyawipada & Paswan
( )2006همراستا است .مطابق پژوهشات پیشین ،مصر کننودگان نوجووی شوناختی کسوب و پوردازش اطالعوات
برایشان خوشایند است ،از آموزش و یادگیری از عملكرد محصول و چگونگی استفاده از آن لذت می برنود و خریود
واقعی ،فرصتی ایدهآل را برای آنان فراهم میکند .کسب اطالعات در نوجویی احساسی هد اصلی است اما لزوموا
همیشه منجر به خریداری محصول نمی شود .برای نوجویان حسی ،تبلیغات ،تست محصول ،نمای محصووالت و
موارد دیگر که از طریق آنها اطالعاتی از محصول بدون اینكه تعهدی به خرید داشته باشند خوشایند است.
همچنین طبق نتایج بهدستآمده ،دو بعد نوجویی در زمینه خاص ،نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینوه
خاص و نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص بر رفتار نوآورانه مصر کننده اثر مثبوت و معنواداری را
دارد .ایون نتوایج بوا پژوهشوات Citrin et al., (2000) ،(2013) Lim & Parkو ) Chao et al., (2012همراسوتا
میباشد .زیرا آنها نشان دادند که نوجویی در زمینه خاص در پی بینی رفتار نوآورانه مصر کننده تاثیر بوهسوزایی
دارد و عالوهبر ارتباط مثبت و مناسبی که بین نوجویی در زمینه خاص و رفتار نوآورانه وجود دارد ،نشوان دادنود کوه
مصر کنندگانی که تمایل باالیی به دسته ای خاص از محصوالت دارند ،زودتر از دیگران محصول جدید را پذیرفته
و خریداری می کنند.
طبق نتایج بهدستآمده ،اثر غیرمستقیم نوجویی شناختی و احساسی بر رفتار نوآورانه هم از طریق نوجوویی بوه
محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص و هم نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص مثبوت و معنوادار
میباشد .عالوه براین ،نتایج نشان دادند که اثر نوجویی شناختی از طریق نوجوویی بوه محصوول دارای نووگرایی در
زمینه خاص قوی تر از اثر آن از طریق نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص بر رفتار نوآورانه اسوت و
همچنین اثر نوجویی احساسی از طریق نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینوه خواص قوویتور از اثور آن از
طریق نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص بر رفتار نوآورانه است .نتایج این فرضیههوا بوا پژوهشوات
پیشین همراستا میباشد ،زیرا نوجویان شناختی مصر کنندگانی هستند که خرید واقعی محصوول مورتبط ،فرصوتی
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ایدهآل را برای آنان فراهم می آورد  .از طرفی مصر کنندگان با گرای بواالی بعود نوجوویی بوه محصوول دارای
نوگرایی در زمینه خاص به مالكیت محصول جدید تمایل زودتری نسبت به دیگران دارنود ).(Jeong et al., 2016
) Goldsmith et al., (1995نشان دادند که ارتباط نوجویی شناختی و رفتار نوآورانه از طریق نق واسط نوجوویی
در زمینه خاص فراهم می گردد .بنابراین طبق مطالعات ذکرشده ،احتمال قوی وجود دارد که مصر کننودگان دارای
نوجویی شناختی از طریق نوجویی به محصول دارای نووگرایی در زمینوه خواص ،رفتوار نوآورانوه پوذیرش و خریود
محصول جدید را نشان دهند .درحالیکه برای نوجویان احساسی دستیابی به اطالعات هد اصلی است و پذیرش و
خرید واقعی لزوما اتفاق نمیافتد ( .)Hirunyawipada & Paswan, 2006نوجویان احساسوی بور مبنوای ارزیوابی
جام تفاوتهای بین محصوالت تصمیم میگیرند ( .)Park et al., 2010ازطرفی مصر کنندگان با تمایول بواالی
بعد نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص تمایل به جست و جو و یافتن اطالعات در زمینه محصوالت
جدید زودتر از دیگران در یک دسته ای خاص از محصول دارنود ،اموا ایون تمایول و گورای لزوموا آنهوا را مالوک
محصوالت جدید نمی کند ( .)Jeong et al., 2016از این رو این گویای آن است که مصر کننده نوجوی احساسی
که تمایل باالیی به نوجویی به اطالعات دارای نوگرایی در زمینه خاص دارد ،احتماال به دنبوال اطالعواتی خوارج از
پایگاه اطالعاتی خود است تا اطالعات خود را در مورد محصوالت جدید افزای داده و بروزرسانی کند تا در هنگوام
خرید از آنها استفاده نماید .زیرا جستجوی خارجی باعث میشود مصر کنندگان بتوانند اطالعات دقیوق و بوروز را
برای خرید داشته باشند (.)Belch, 2012
 .8پيشنهادها
امروزه تحلیل رفتار مصر کننده به عنوان عامل مرکزی برای موفقیت بازاریابی محسوب مویشوود ( Khodadad
 .)Hosseini, Samiei & Ahmadi, 2018برای بهدستآوردن موفقیت معرفی محصوالت جدیود ،بازاریابوان بایود
خصوصیات هر دو گروه مصر کننده نوجو ،نوجویان شناختی و احساسی و عالقه آنها نسبت به دامنهای خواص از
محصول به منظور پذیرش و خرید محصوالت نوآور را درنظر بگیرند .لذا به منظور شناسایی نیازهای آنها و آشنایی
با خواستگاه و ابعاد فكریشان و همچنین استراتژیهایی که بازاریابان و کسبوکارها بایود متناسوب بوا بوازار هود
نوجویان بهکار گیرند ،در ادامه پژوه در قالب پیشنهادهایی ارائه میشود.
یافتههای اطالعات جمعیتشوناختی در ایون مطالعوه نشوان مویدهود کوه جمو کثیوری از مصور کننودگان
دستگاههای پوشیدنی را نوجوانان و جوانان در میانگین سنی زیر  21سال تشكیل میدهند .از ایون رو بوا توجوه بوه
اینكه قشر جوان مصر کنندگان این نوع از محصوالت هستند ،پیشنهاد میشود که در تبلیغات در زمینه بازاریابی و
تبلیغات شفاهی روی این گروه از مصر کنندگان که معموال در شبكههای مجازی بیشتر فعال هستند ،توجه شوود
و حتی در تبلیغات در زمینه بازاریابی خود میتوانند متناسب با رده سنی این افراد تبلیغات فرح بخ و شادیبخشی
را جهت نفوذ بر این افراد برای خرید محصوالت جدید در نظر داشته باشند و عالوه بر این با توجه به اینكه درصود
زیادی از این افراد را دانشجویان یا دان آموزان تشكیل میدهند ،از این رو پیشنهاد میشوود کوه صونای مووردنظر
عالوه بر ارائه محصوالت جدید متناسب با سطح نیازهای این افراد ،استراتژی قیمت کمتر و فروش بیشتر را مودنظر
قرار داده تا این دسته از افراد در خرید محصوالت جدید با مشكل قیمت های باال رو به رو نباشند .ازطرفوی اموروزه
شرکتهای پیشرو برای مقابله با این مسئله ،استراتژی قیمتگذاری پویا را بهکار گرفتهاند .شرکتهایی که از ابتدای
پیدای خود پایه و اساس محكمی برای خود ایجاد کردهاند ،در زمینه قیمتگذاری مبتنوی بور تجزیوهوتحلیول نیوز
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موفقتر ظاهر شدهاند و در توسعه محصوالت خود نیروهای فروش خبره را بهکار گرفتهاند .بهکارگیری قیمتگذاری
پویا میتواند به شرکتها کمک کند تا منطبق بر نیاز مشتری و شرایط روز بازار ،قیمت محصوالت خود را کاه و
افزای داده و از این طریق حاشیه سود و وفاداری مشتریان خود را بیشتر کنند .لذا هر کسبوکار متناسب بوا حووزه
کاری خود میبایست به دنبال تدوین الگوهوای مناسوب و طراحوی سوامانه مخصووص قیموتگوذاری پویوا بورای
محصوالت یا خدمات خود باشد.
شرکتها باید در زمینه قیمتگذاری پویا رویكرد تقسیمی داشته باشند .این نكته به اینمعناست که سیاستهای
شرکت در قبال قیمتها باید با توجه به گروهبندی محصوالت و خدمات و همچنین رفتار مشتریان باشد .برای مثال
شرکت میتواند با توجه به دادههای ارائهشده در مورد میزان فروش اخیر ،چرخه عمر محصوالت ،سوطح رقابوت بوا
دیگر شرکتها و … به قیمتگذاری پویا و شناور بپردازد.
) ،Heidenreich & Spieth (2013در پژوه خود بیان کردند که نوجویوان احساسوی از توازگی و چیزهوای
جدید لذت میبرند ،خوشدل و امیدوارند ،در زندگی بیقید ،آسانگیور و خطرپذیرنود و بودون تيمول و اندیشوه زیواد،
کارهایی را انجام میدهند که به آنها ح لذت میدهد .از سرگرمی لذت میبرند و رؤیایی و خیالپردازند و از انجام
فعالیتهایی که موجب لذتبردنشان میشود ،استقبال میکنند .آنها برای پردازش اطالعات راهكارهای بصری را به
راهكارهای گفتاری ترجیح میدهنود .همچنوین مطوابق پوژوه هوای (2006) Hirunyawipada & Paswanو
یافتههای پژوه حاضر نشان میدهد که مصر کنندگان دارای نوجویی احساسی گرای بیشتری بوه یوادگیری و
فراگیری اطالعات محصوالت نوآور نسبت به مالكیت و اتخاذ آنهوا دارنود .از ایون رو بوا توجوه بوه اینكوه کسوب
اطالعات در نوجویی حسی هد اصلی است و خرید واقعی کاال لزوماً اتفاق نموی افتود .در زمینوه اسوتراتژیهوای
بازاریابی برای کاالهای با ایده هوای جدیود و نووآوری همچوون محصووالت هوشومند پوشویدنی ،در بوازار هود
مصر کنندگان دارای نوجویی احساسی پیشنهاد میشود :فروشگاهها می بایست از پیامهای تبلیغاتی برای نفووذ بور
مشتری و باال بردن فروش استفاده کنند .لذا برای فروشگاههای محصووالت نووآور هوشومند از جملوه محصووالت
هوشمند پوشیدنی پیشنهاد میشود که در تبلیغات از محرکهای هیجانانگیز و احساسی استفاده نمایند ،زیورا حو
مصر کننده دارای نوجویی احساسی بیشتر برانگیخته خواهد کرد .به عنوان مثال تبلیغواتی کوه هموراه بوا آهنو ،
تصاویر گرافیكی و جذاب از محصوالت با مدلها و طرحهای متفاوت میباشد ،استفاده شوود .از طرفوی چوون ایون
دسته از مصر کنندگان درگیری باالیی با رسانه دارند ،پیشنهاد میشود از اینترنت بوا هود تسوری دسترسوی بوه
اطالعات بیشتر مصر کنندگان به محصوالت جدید و نوآوریها و همچنین تسهیل ارتباط با مشتری برای شناخت
نیازها و تمایالت و رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات آنان استفاده کرد.
نوجویی در زمینه خاص نق مهمی در ارتباط بین نوجویی ذاتی مصر کننده و پذیرش محصول جدید ایفا می
کند ( .(Citrin et al., 2000; Im et al., 2007همچنین پژوه حاضر ،تيثیر زیواد نوجوویی در زمینوه خواص بور
پی بینی رفتار نوآورانه و اهمیت نق واسط آن بین نوجویی ذاتی و رفتار نوآورانه مصر کننده را نشان میدهود.
بنابراین در زمینه استراتژیهای بازاریابی برای کاالی نوآور همچون محصوالت هوشمند پوشیدنی ،در بوازار هود
مصر کنندگان دارای نوجویی در زمینه خاص پیشنهاد میشود که با ارائه تسهیالتی پو از خریود اولیوه آنهوا و
همچنین فراهم آوردن دسترسی آنها به اطالعات در مورد نوآوریها ،چگونگی استفاده از محصوول و ویژگوی هوای
محصول ،ح اعتماد و تعهد را نسبت به محصوالت خود باال ببرند تا آنها مصر کننده دائمی در آن دسته خاص
از محصول باشند و نه تنها مراجعه مجدد برای خرید داشته باشند ،بلكه با تبلیغات دهان به دهان دیگران را تحیرک
به خرید و استفاده از محصوالت شما کنند.
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در این پژوه به صورت سلسلهمراتبی به نوجویی مصر کننده با متغیرهای نوجویی ذاتی ،نوجوویی در زمینوه
خاص و رفتار نوآورانه پرداخته شد ،درحالیکه چارچوب مفهومی بهکارگرفتهشوده را مویتووان بوا افوزودن برخوی از
عوامل مداخلهگر از قبیل؛ ویژگیهای جمعیتشناختی ،محصول جدید و  ...توسعه داد .از این رو پیشونهاد مویشوود
محققان آتی با درنظرگرفتن عوامل مذکور بین نظری در این زمینه را گسترش دهند.
 .9محدودیتها
در انجام هر پژوهشی ،محدودیتهایی بوجود می آید که بعضی مواق مواجهه با آنها غیرقابول اجتنواب اسوت .اموا
برخی از آنها ،محدودیتهای زمانی و مكانی است که رف آنها در توان پژوهشگر نخواهد بود .این پژوه نیز با
محدودیتهایی رو به رو بوده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود .محدودیت اول پژوه در رابطه با
چهارچوب نمونه می باشد ،پژوه حاضر در بین مصر کنندگان محصوالت هوشمند پوشیدنی مورد ارزیوابی قورار
گرفته است ،از این رو الزم است در پژوه های آتی ،نمونههای مختلف و متعددی مورد بررسی قرار گیورد توا بوه
جامعیت و تعمیمپذیری بیشتری دست یافت .محدودیت دوم در ارتباط با زمینه پژوه موی باشود کوه محصووالت
هوشمند پوشیدنی از جمله ساعت هوشمند ،دستبند هوشمند ،عینک مجازی و ...فقط یكی از دسته محصوالت جدید
و نوآور در زمینه تكنولوژی پوشیدنی است ،درحالیکه دامنه محصوالت تكنولوژی پوشیدنی در زمینههوای مختلفوی
همچون پزشكی ،کشاورزی و سایر صنای هم کاربرد دارند ،بنابراین پژوه های دیگر بهتر است کوه زمینوههوای
دیگر را در پژوه های آتی بهکار گیرند.
منابع
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محصوالت لذتبخ با رویكرد آمیخته (مورد مطالعه :فروشگاههای زنجیرهای همواره تخفیف) .مطالعات رفتار
مصر کننده.81-103 ،)1( 6 ،
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نویسندگان این مقاله
مونا کاردانی ملکی نژاد؛ دان آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بوینالملول و دانشوجوی
دکتری مدیریت مناب انسانی دانشگاه فردوسی مشهد میباشد .بازاریوابی دیجیتوال ،مدیریووت منابوو
انسوانی الكترونیوک ،مدیریووت فنوواوری اطالعووات ،علووم داده و تحلیوول دادههووا ،سیاسووتگذاری
نووآوری در حووزۀ مدیریوت منابو انسوانی و آیندهپژوهوی و آیندهنوگاری از جملوه عالیق پژوهشووی
وی اسوت.
عليرضا خوراکيان؛ دانشیار گروه مدیریت دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
میباشد .وی دارای مقاالت متعدد در زمینههای مختلف مدیریتی در سطح ملی و بینالمللی و همچنین
دارای چندین کتاب مرتبط با رشته مدیریت میباشد .حوزههای آموزشی و پژوهشی وی در زمینه
مدیریت نوآوری و تكنولوژی ،مدیریت تغییر و تحول سازمانی ،تفكر سیستمی و آیندهپژوهی است.
دکتر فریبرز رحيم نيا؛ استاد گروه مدیریت دانشكده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
میباشد .وی دارای مقاالت متعدد در زمینههای مختلف مدیریتی در سطح ملی و بینالمللی و همچنین
دارای چندین کتاب مرتبط با رشته مدیریت میباشد .حوزههای آموزشی و پژوهشی وی در زمینه
مدیریت استراتژیک ،بازاریابی و مدیریت تحول و نوآوری سازمانی است.

