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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to investigate the effect of creating individual and collective psychological ownership of the
brand for customers on the goals of buying from the brand and word-of-mouth advertising through partnership goals with a modifying
role of members' activities in Mahan Airlines as a case study.
Methodology: This research is applied and descriptive-survey in terms of purpose and method, respectively. The sampling method
of this study was available and its number was 384 people. The assessment tool in this study was a researcher-made questionnaire.
Statistical analyzes were performed using structural equation methods and SPSS and Smart-PLS2 software programs. To determine
the causal relationship between the variables using the structural equation model method and significance levels in order to test the
hypotheses, P-value less than 0.05 was considered.
Findings: The results showed that self-efficacy, responsibility, belonging, personal identity and collective psychological ownership
have a positive and significant effect on members' participation goals. Also, the goals of the partnership have a positive and significant
effect on the purpose and intention of buying the brand and word-of-mouth advertising.
Originality/Value: The results showed that self-efficacy, responsibility, belonging, personal identity and collective psychological
ownership have a positive and significant effect on the goals of participation and by modifying the type of activity of members.
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نوع مقاله :پژوهشی

اثر ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنالین برند بر رفتار
خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان (مورد مطالعه :شرکت هواپیمایی ماهان)
یزدان شیرمحمدی * ،جهانگیر رجبی
گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :هدف از این تحقیق بررسی اثر ایجاد مالکیت روانی فردی و جمعی برند برای مشتریان بر اهداف خرید از برند و تبلیغ دهان به دهان

روششناسی پژوهش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی میباشد .روش نمونهگیری این

پژوهش در دسترس و تعداد حجم نمونه  384نفر میباشد .ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه استخراج شده از پژوهش کومار)2019(،1

میباشد .تحلیلهای آماری نیز با استفاده روش معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Smart-PLS2انجام شدهاست .برای
تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادالت ساختاری و سطوح معناداری به منظور آزمودن فرضیهها  p_valueکوچکتر از 0/05
در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی ،مسئولیتپذیری ،تعلق خاطر ،هو یت شخصی و مالکیت روانی جمعی بر اهداف
مشارکت اعضا اثر مثبت و معنادار دارد .همچنین اهداف مشارکت بر هدف و قصد خرید برند و تبلیغ دهان به دهان اثر مثبت و معنادار دارد.

روانی جمعی بر اهداف مشارکت و با تعدیلگر نوع فعالیت اعضاء اثر مثبت و معنادار وجود دارد.
کلیدواژهها :تبلیغ دهان به دهان ،جوامع برند ،حمل و نقل هوایی ،مالکیت روانی.

 -1مقدمه
امروزه بنگاههایی در کسب سود موفق می گردند که در جلب رضایت مشتریان خود در بازارهای هدف بیشتر تالش نمایند (هدایتی،2
 .)2020در رقابتهای جهانی موجود در عصر حاضر باید محصوالت متنوع را با توجه به درخواست مشتری در دسترس وی قرارداد

(شیبانی و همکاران .)2021 ،3گسترش استفاده از اینترنت و پذیرش رسانههای اجتماعی منجر به استقرار جوامع برند آنالین توسط اکثر
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 ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

اصالت/ارزش افزوده علمی :نتایج پژوهش حاکی از آن بود که خودکارآمدی ،مسئولیتپذیری ،تعلق خاطر ،هو یت شخصی و مالکیت

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره

از طریق اهداف مشارکت با نقش تعدیلگر نوع فعالیت اعضا (مورد مطالعه :شرکت هواپیمایی ماهان) میباشد.

بنگاهها برای ارتباط مشتریان با سایر مشتریان ،برندها و شرکتها شدهاست ،که همین امر رضایت مشتریان و درخواست مشتری را دستخوش

تغییر اساسی کرده است (بالدوس و همکاران2015،1؛ مارتینز لوپز و همکاران .)2017،2شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد اعضای
جوامع برند آنالین" ،احساس مالکیت روانی" را در جوامع برند آنالین و شبکههای رسانههای اجتماعی تجربه میکنند (گئو و

همکاران2016،3؛ لی و سوه .)2015،4مالکیت روانشناختی یک وضعیت روانی است که در آن افراد هدف یا بخشی از آن را "مال خود"

میدانند (چنگ و همکاران .)2012،5ادبیات موجود در مورد چهار بعد یا مؤلفه در مورد وضعیت مالکیت روانی صحبت میکند-1 :

خودکارآمدی-2 ،مسئولیتپذیری-3 ،تعلق خاطر و -4هویت شخصی .تمام این ابعاد به دلیل اهمیت آنها در حس مالکیت روانشناختی
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در جوامع برند آنالین بهطور جمعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند (لی و سوه .)2015،نقش عوامل جمعی و گروهی در مشارکت اعضای
جوامع برند آنالین در ادبیات قابل مشاهده است (کومار)2019،؛ و تأثیر آن بر اهداف مشارکت اعضاء و اطالعات مفیدی که فرد برای
استفاده سایر اعضای جامعه خود به اشتراک میگذارد و به آنها در تصمیمگیریهای مربوط به خرید یاری میرساند ،قابل بررسی است

(کومار .)2019،افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها دارند(سعیدا اردکانی و جهانبازی .)2015،6همچنین افراد
با مشارکت آنالین از طریق فناوری مبتنی بر اینترنت ،به تبلیغات دهان به دهان در ارتباط با کاربرد یا ویژگیهای کاالها یا خدمات خاص و
یا فروشندگان آنها خواهند پرداخت (بو و همکاران .)2021،7اعضاء به عنوان اعضای فعال و اعضای غیرفعال طبقهبندی میشوند .در این
پژوهش اعضای فعال آن دسته از اعضایی هستند که در سه ماه گذشته در جامعه برند مشارکت کردهاند و اعضای غیرفعال آن دسته از
شیرمحمدی و رجبی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه401-419 :

اعضایی هستند که در سه ماه گذشته در جامعه برند مشارکت نکردهاند (کومار.)2019،
شرکت هواپیمایی ماهان یک شرکت هواپیمایی خصوصی ایرانی است که آشیانه اصلی این شرکت در شهر کرمان قرار دارد و دفتر مرکزی
آن در تهران واقع شده است .این شرکت هواپیمایی از لحاظ ناوگان هوایی و مسافر حمل شده به عنوان بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران
بهشمار میآید و در سال  1۳۷9به عضویت در انجمن بینالمللی حملونقل هوایی در آمده است .در صنعت هواپیمایی انتخاب
تأمینکنندگان مهم است ،در واقع انتخاب مجموعهای از تأمینکنندگان امری حیاتی برای موفقیت سازمانها است .در سالهای اخیر توجه
و تأکید زیادی بر اهمیت انتخاب تأمینکنندگان شده است (ولی زاده .)2020 ،8شرکت ماهان با مشکالت زیادی در انتخاب تأمینکنندگان
مواجه است ،در واقع با تحریم صنعت هوایی ایران به عنوان یک مسئله و چالش همه جانبه ،هواپیمایی ماهان با دور زدن تحریمها در سال
 201۵توانست ،بزرگترین خریدهای هوایی ایران را انجام دهد .ماهان توانست چند فروند هواپیمای ایرباس را وارد خطوط هواییاش کند.
به طور کلی ،ماهان یکی از شرکتهای ایرانی که با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران ،تحریمها علیه آن بازگشته است و یکی از
چالشهای مهم آن میباشد .با بازگشت تحریم های آمریکا ،صنعت هوایی ایران دوباره با مشکل روبرو است .ایران امیدوار بود که با توافق
هستهای و رفع تحریم ها ،ناوگان هوایی خود را نوسازی کند ،اما آمریکا مجوزهای فروش ایرباس و بویینگ را لغو کرد .از طرفی بیان شده
است که وضعیت شغلی مهمانداران هواپیمایی ماهان مناسب نیست .مشاهدات در زمینه خدمات هوایی ماهان میتواند ،زمینهای جدید
و نو برای توصیف کارآمدی یا ناکارآمدی این نوع خدمات بوده که تا کنون به آن توجه نشده است .در مجموع میتوان گفت مطالعات گذشته
نتوانستهاند در مورد مالکیت درون فردی که ممکن است در مشارکت اعضاء در مالکیت روانی فردی و جمعی برند اثر داشته باشد ،به خوبی
تحقیق نمایند .از طرفی دیگرایجاداحساس حس مالکیت به برند این شرکت بین مشتریان اهمیت زیادی دارد .همچنین ادبیات موجود در
مورد چهار بعد یا مؤلفه در مورد وضعیت مالکیت روانی در سازمانها به طور جداگانه صحبت میکند-1 :خودکارآمدی-2 ،
مسئولتپذیری-3 ،تعلق خاطر و -4هویت شخصی .در تحقیق حاضر تمام این ابعاد به دلیل اهمیت آن در حس مالکیت روانشناختی در
جوامع برند آنالین بهطور جمعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند و یکی از جنبه های نوآوری تحقیق حاضر راشکل میدهد .لذا در این پژوهش
به بررسی اثرات ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنالین برند بر رفتار خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان در
شرکت هواپیمایی ماهان پرداختیم .تاکنون پژوهشی در رابطه با این موضوع صورت نپذیرفته است ،از اینرو در این مطالعه سعی میشود،
ضمن توسعه ادبیات پیرامون موضوع پژوهش ،شواهد تجربی مناسبی جهت کاهش شکاف مطالعاتی در خصوص موضوع تحقیق ارائه شود.

Bu et al.

7

Baldus et al.

1

Valizadeh

8

Martínez-López et al.

2

Guo et al.

3

Lee and Suh.

4

Chang et al.

5

Saeida Ardekani and Jahanbazi

6

 -1-1مبانی و چارچوب نظری تحقیق

از جمله موضوعاتی که در دانش مدیریت ،روانشناسی و در قلمرو رفتار سازمانی راه پیدا کرده است ،مالکیت روانشناختی میباشد که
به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی دارای اهمیت روز افزونی بوده و یکی از مباحث اصلی

مدیریت را تشکیل داده است (آلوک .)2014،1مالکیت روانشناختی مفهومی نو در ادبیات سازمان و مدیریت محسوب میگردد .منشأ
مالکیت بهعنوان رویکردی روانشناختی در علم روانشناسی پدیدار گردید و پس از آن مفهوم مالکیت روانشناختی توجه فزایندهای را در
تحقیقات مدیریت و سازمان به خود جلب نمود (مان و فارکوهارسون .)2015،2وجود احساس مالکیت و انگیزهی حفظ و بهبود چنین

احساسی در انسان بهعنوان یک ویژگی انسانی ،پژوهشگران رفتار سازمانی را به درك بهتر ساختار مثبت مالکیت روانشناختی ،شناسایی
عوامل مؤثر و پیامدهای احتمالی آن برانگیخته است (آذرنوش و همکاران .)2012،3مالکیت روانشناختی ،بازنمای تعلق عاطفی و

403

شناختی بین فرد و اموال است که بر رفتار و ادراك فرد از خود اثر میگذارد؛ بنابراین ،مالکیت روانشناختی را میتوان دارای ابعاد عاطفی،
شناختی و رفتاری دانست که میتواند در سطح فردی یا گروهی بروز کند (آتاالی و اوزلر .)2013،4همچنین مشتریان از طریق تسهیم
اطالعات با شرکت و کارکنان آن میتوانند ،اطمینان پیدا نمایند که شرکت محصوالتی را هدف قرار میدهد که به منظور رفع نیازهای

خاصی تعریف شدهاست (یی و گانگ .)2013،5در این مطالعه سعی شده چارچوبی برای بررسی اثر ایجاد مالکیت روانی فردی و جمعی

الزم به ذکر است ،مطالعات گذشته نتوانستهاند در مورد مالکیت درون فردی که ممکن است در مشارکت اعضا در مالکیت روانی فردی و
جمعی برند اثر داشته باشد ،پژوهش نمایند و این مورد می تواند یکی دیگر از جنبه های نوآوری پژوهش حاضر باشد .در ادامه به توضیح
مفاهیم به کار رفته میپردازیم:
 -1-1-1مالکیت روانشناختی فردی در اجتماعات آنالین برند
مالکیت روانشناختی یکی از موضوعهای جدیدی میباشد که به ادبیات رفتار سازمانی مثبتگرا افزوده شدهاست (آلوک .)2014،انسان
به مراقبت و تالش برای حفظ و پرورش اموال خود نیازمند است .این حس مالکیت و این انگیزهی حفظ و بهبود هدف مالکیت،

پژوهشگران رفتار سازمانی را جهت درک بهتر ساختار مثبت مالکیت روانشناختی برانگیخته است (روحالهی .)2015،6هستهی مفهومی
مالکیت روانشناختی احساس تملک نسبت به یک هدف میباشد(پیرس و همکاران .)2003،7اصطالح هدف در ادبیات مالکیت

روانشناختی اشاره به مفهومی بسیار گسترده دارد و به هر نوع دلبستگی به شیء ،پدیده یا هدفی مرتبط است که متعلق به یک فرد یا گروه

میباشد (یزدانشناس .)2017 ،8مالکیت روانشناختی نوعی آگاهی یا نگرش است که از طریق آن شخص چیزی را بخشی از خود در
نظر میگیرد(ارشدی و همکاران )2017، 9و به این پرسش پاسخ میدهد که چقدر من احساس میکنم این سازمان متعلق به خود من

است (ونداین و پیرس )2004،10و میتواند مجموعهای از احساسات و رفتارهای روانشناختی مثبت را در افراد تقویت نماید
(یزدانشناس.)2017،
 -1-1-2خودکارآمدی در اجتماعات آنالین برند
در اختیار داشتن اشیاء و اعمال کنترل بر روی این اشیاء ،خودکارآمدی را نتیجه میدهد و نشانگر اعتقاد فرد نسبت به اجرای موفقیتآمیز
یک عمل در یک کار است (کومار .)2019،خودکارآمدی بخشی از سیستم خودکنترلی میباشد که میتواند بهعنوان محرک در خلق و
ایجاد یک رفتار عمل نماید (زرین و منتظر )2018 ،11و به قدرت شناخت و بهکارگیری تواناییها ،استعدادها و تجربیاتی اشاره دارد که در

طول زندگی خواه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم شکل گرفتهاند (رحیمی و آقابابایی .)2019،12باورهای خودکارآمدی ادراک افراد را

از درجهی تسلطی که بر زندگی خو یش دارند نشان میدهد (زارعی و فرضی .)2018،13این بعد از مالکیت روانشناختی بدین ترتیب
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اثر ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنالین برند بر رفتار خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان (مورد مطالعه :شرکت هواپیمایی ماهان)

برند برای مشتریان بر اهداف خرید از برند و تبلیغ دهان به دهان از طریق اهداف مشارکت با نقش تعدیلگر نوع فعالیت اعضاء ارائه شود.

تشریح میگردد :من باید این کار را انجام دهم ،من میتوانم آن را انجام دهم ،لذا من خودم بر موفقیت خودم تأثیرگذار میباشم (رحیمنیا
و خراسانی طرقی .)2016،1خودکارآمدی نقشی کلیدی در جهت تغییر رفتار ایفا مینماید ،زیرا میتواند بر انتخاب افراد در تصمیمگیری

در مراحل مختلف رفتار اثر بگذارد (کریمی و همکاران .)2018،2اعضاء به جوامع برند آنالین میروند تا از خودکارآمدی خود استفاده
کنند ،در آنجا آزادی و کنترل بر موضوع (اجتماع) مانند مشاهده پستها ،پیگیری اطالعات ،تعامالت اجتماعی و غیره را پیشبینی میکنند.
استدالل میشود که با روحیه ناکارآمدی و اثرگذاری در محیطهای مجازی ،این حس خودکارآمدی میتواند ،اهداف مشارکت اعضاء را
تحریک کند .میزان درک اعضاء از یک جامعه ،به مشارکت آنها منجر میگردد (کومار.)2019،
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 -1-1-3مسئولیتپذیری در اجتماعات آنالین برند
تعامالت اجتماعی و خصایص مرتبط با آن از جمله حس مسئولیتپذیری بهعنوان اولین الگوی رفتاری ،با سالمت روانی افراد رابطه دارد.
مسئولیتپذیری افراد در هر جامعهای ،یکی از ارزشهای آن جامعه محسوب میگردد و از شاخصهای مهم سالمت روان

میباشد(حصیرچمن و همکاران  .)2018، 3مسئولیتپذیری را میتوان به عنوان "انتظار ضمنی یا صریح که ممکن است برای توجیه باورها،
احساسات و اعمال شخص به دیگران فراخوانده شود" توصیف کرد (مورونگیلو و همکاران .)2017،4انتظار مسئولیتپذیری دیگران و

شیرمحمدی و رجبی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه401-419 :

همچنین انتظار افراد از اینکه دیگران آنها را مسئولیتپذیر بدانند ،از مکانیسمهای اصلی مرتبط شدن مسئولیتپذیری به مالکیت
روانشناختی محسوب میگردند(یزدانشناس .)2017،حس مالکیت ناشی از احساس مسئولیتپذیری باعث میشود ،اعضاء فکر کنند
الزم است که به سؤاالت مربوط به برند (محصوالت و خدمات) یا جامعه پاسخ دهند ،پستهای و نظرات خود را ارسال
کنند(کومار.)2019،
 -1-1-4تعلق خاطر در اجتماعات آنالین برند
تعلق خاطر را میتوان نوعی وابستگی و دلبستگی تعریف نمود که در آن عوامل متعددی دخیل میباشند (آستینفشان و همکاران .)201۵،5
در تعلق خاطر ،افراد تمام ابعاد فیزیکی ،شناختی و عاطفی خو یش را در ایفای نقش به کار گرفته یا ابراز میکنند(فقیهیپور و همکاران

 .)2016،6احساس مالکیت روانشناختی نسبت به یک شی (سازمان) ریشه در داشتن مکانی در هدف مورد نظر دارد ،جایی که نیازهای

تعلق را برآورده میکند(نامبیسان و بارون .)2009،7بدیهی است که مشتریان به سیستم عاملهای رسانههای اجتماعی یا جوامع برند آنالینی

که در آنها شرکت میکنند ،میزان تعلقخاطر باالتری نشان میدهند (فوا و همکاران .)2020،8مشارکت در یک جامعه برند به معنای تعلق
خاطر نسبت به جامعه عمیقا جا افتاده است .مشتریان تمایل دارند ،با پیوستن به جوامع برند آنالین ،مزایای مشارکت اجتماعی را بهدست

آورند .آنها با جامعه برند و سایرین ارتباط برقرار مینمایند و از اینرو حس تعلق را احساس میکنند .لذا استدالل میگردد که تعلقخاطر
اعضاء به جامعه میتواند اهداف مشارکت آنها در جامعه را تحریک نماید (کومار.)2019،
 -1-1-5هویت شخصی در اجتماعات آنالین برند
هویت شخصی یک بعد مهم در مالکیت روانی است .داراییها به محض اینکه بخشی از مشتریان در نظر گرفته شوند ،هویت افراد را شکل

میدهند (ویرتز و همکاران .) 2013،9افراد از احساس مالکیت برای تعریف خود ،معرفی خود به سایرین و اطمینان از استمرار هویت
خودشان استفاده میکنند (یزدانشناس .)2017،کاالها و خدمات مورد استفاده به مشتری حس قوی خودانگاره و منحصربهفرد بودن
میدهند .تصمیمات و رفتار خرید یک مصرفکننده تحت تأثیر خصوصیات فردی وی قرار میگیرد (زارعپور نصیرآبادی و

همکاران10

 .)2018،هو یت انگیزهای قوی در رفتار ایجاد مینماید و میتواند جهت افزایش خرید مصرفکنندگان و دخالت عاطفی با برند استفاده
گردد (کریمی و بیرامی.)2019،11
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 -1-1-6مالکیت روانشناختی جمعی ( )CPOدر اجتماعات آنالین برند
بر اساس مالکیت روانشناختی جمعی احساس مالکیت روانشناختی میتواند فراتر از حالت فردی برود و شکل جمعی به خود بگیرد
(یزدانشناس .)2017،در جایی که موضوعات هدف به صورت جمعی در اختیار و مالکیت قرار میگیرند ،الگوی نوظهور مالکیت

روانشناختی جمعی از اهمیت ویژهای در جوامع آنالین برندها برخوردار خواهد بود (پک و الونگراث .)2018،1مالکیت روانشناختی
جمعی بهمعنای احساس جمعی که یک هدف از مالکیت را دارا باشند است(پیرس و همکاران )2018،2و به حالتی روانشناختی اطالق

میگردد که فرد و اعضای جامعه جمیعا قبول دارند که اجتماع و برند متعلق به آنها میباشد و همچنین معتقدند که آن اجتماع همیشه
متعلق به آنها میباشد و نسبت به آن برند احساس تعلق جمعی مینمایند (کومار .)2019،این پدیده به احتمال زیاد در گروهها و
سازمانهایی وجود دارد که مجموعهای از افراد در آن نقش دارند .گروه از اهمیت روانشناختی باالیی برای اعضای خود برخوردار است و
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تحت شرایط خاصی گروه میتواند ،ذهنیت شخصی را ایجاد کرده و پرورش دهد (کوک.)2015،3
 -1-1-7اهداف مشارکت در اجتماعات آنالین برند

تعریف میگردد .از حیث مفهومی واژه مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاری ،امری یا فعالیتی و حضور در جمع ،گروه و سازمان
جهت بحث و تصمیمگیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیرفعال میباشد (بیرامی ایگدر و همکاران  .)2015،4مشارکت مشتری
مفهومی رفتاری میباشد که به اعمال و منابع عرضه شده مورد نیاز توسط مشتریان برای تولید کاال و ارائه خدمات اطالق میگردد (موسوی
و همکاران .)2014،5ماهیت خدمات بهگونهای میباشد که نیازمند حضور مشتری در فرآیند ارائه آن میباشد و گاهی نیز مستلزم همکاری

فعاالنه از سوی مشتری است (میرفخرالدینی و شعبانی .)2015،6اهداف مشارکت عبارت است از اطالعات مفیدی که فرد برای استفاده
سایر اعضای جامعه خود به اشتراک میگذارد و به آنها در تصمیمگیریهای مربوط به خرید یاری میرساند (کومار .)2019،مشارکت
در اجتماعات مجازی برند می تواند به تغییر دیدگاه مشتریان نسبت به برند ،اجتماع برند و سایر اعضای اجتماع و در نتیجه تغییر رفتار او
منجر گردد .بهطور مثال افراد نسبت به سایر اعضا و برند احساس مثبت پیدا میکنند ،آداب و رسوم اجتماع برند را یاد میگیرند و نسبت
به سایر اعضا و برند احساس مسئولیت پیدا مینمایند(مدوپا.)2006،7

 -1-1-8هدف و قصد خرید برند در اجتماعات آنالین برند
قصد خرید نوعی رفتار مبتنی بر شناخت بوده و همانطور که اکثر محققان بیان داشته اند ،قصد خرید مجدد ،شاخص رفتاری و وفاداری
مشتریان است .قصد خرید صرف کننده ،رفتار قابل پیش بینی افراد در تصمیمات خرید آتی را منعکس مینماید که نشان دهنده طرز تلقی
های مصرف کننده است (شهری مجارشین و همکاران .)2021 ،8در دنیای امروز ،پیشبینی و درک رفتار مصرفکنندگان بهمنظور
تأثیرگذاری بر رفتار آنها مورد توجه بازاریابان قرار گرفته است .بازاریابان جهت کسب موفقیت ،باید از عوامل گوناگون تأثیرگذار بر
خریداران پیشی گرفته و درصدد شناخت چگونگی قصد خرید مصرفکنندگان باشند (رحیمنیا و همکاران .)2018 ،اهداف رفتاری
منعکس کننده ارزیابی از محصوالت و خدمات و ارزیابی احتمال رفتار واقعی است .قصد رفتاری ،یک احتمال بیان شده جهت انجام

یک رفتار خاص در رابطه با خرید توصیف میگردد (منگ و هان .)2018،9رابطهی قصد رفتاری با رفتار نشان میدهد که افراد تمایل دارند
در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آن را دارند (سعیدا اردکانی و جهانبازی .)2014 ،قصد خرید را میتوان بهعنوان برنامهای از پیش
تعیین شده جهت خرید قطعی یا دریافت خدمات در آینده تعریف نمود .شاید قصد خرید همیشه منجر به خرید نگردد ،چرا که از توانایی
برای انجام آن تأثیر میپذیرد (نادری بنی و همکاران .)2015،10
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اثر ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنالین برند بر رفتار خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان (مورد مطالعه :شرکت هواپیمایی ماهان)

مشارکت نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی میان کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت رسیدن به اهداف معین و از پیش تعیین شده

 -1-1-9تبلیغ دهان به دهان در اجتماعات آنالین برند
تبلیغات دهان به دهان به عنوان هرگونه ارتباط بین فردی بدون پرداخت هز ینه توصیف میگردد که نوعا تأثیرگذار میباشد .تعریف گسترده
تبلیغات دهان به دهان شامل هر دو نوع تبلیغات دهان به دهان است ،زیرا مصرفکنندگان غالبا بهصورت چهره به چهره و آنالین ارتباط
برقرار میکنند (لئون و ناکایاما .)2020،1تحوالت تکنولوژیکی طی سالهای گذشته ،محیط ارتباطات را تغییر داده و منجر به ظهور تبلیغات

دهان به دهان الکترونیکی شدهاست (سان و همکاران .)2021،2تبلیغات دهان به دهان آنالین اشاره به نظرات ،توصیهها و دیدگاههای آنالین
دارد و با ظهور ابزارهای فناوری بسیار اهمیت یافته است (محمدیان محمود جیغ و سلطانی هوراند .)2018،3در عصر دیجیتال برای
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مصرفکنندگان نقاط قوت بسیاری وجود دارد و برخی از آنها ،مانند تبلیغات دهان به دهان ،حتی اگر توسط شرکت در نظر گرفته نشوند،
رخ میدهند .مکالمه میان مشتریان یکی از تأثیرگذارترین منابع اطالعاتی در خصوص تصمیمات خرید تبدیل شدهاست (آئوکی و

همکاران .)2019،4پژوهشها نشان میدهند که بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی میتواند ،نیروی قدرتمندی باشد که بر وفاداری

مصرفکننده و تصمیمهای خرید تأثیرگذار میباشد (غفوریان شاگردی و همکاران .)2016،5ارتباطات دهان به دهان مثبت یا منفی ارتباط
زیادی با اهداف رفتاری مصرفکنندگان دارد؛ در نتیجه ،این امر بر فروش و سود شرکتها تأثیر میگذارد (جانگ و سئوک.)2017 ،6
شیرمحمدی و رجبی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه401-419 :

 -1-1-10نوع فعالیت اعضاء در اجتماعات آنالین برند
اطالعات در مورد نوع اعضا برای پژوهشگران و همچنین مدیران از اهمیت ویژهای برخوردار است تا درک عمیقی از جوامع آنالین برند

داشته باشند .اعضای جوامع آنالین برند به طور گسترده به عنوان اعضای فعال و غیرفعال طبقهبندی میگردند (مدوپا و کولی .)2010،7این

دو گروه از طریق معیارهای مختلف از یکدیگر تفکیک شدهاند (سان و همکاران .)2014،8برای نشان دادن تفاوتهای دو گروه فعال و
غیرفعال میتوان اینگونه بیان داشت که غیرفعالها نسبت به اعضای دیگر احساس در یک اجتماع بودن مینمایند ،اما در مقایسه با حس
جامعه بودنی که اعضای فعال احساس میکنند ،ضعیف میباشد (ناننک و پریس2001 ،9؛ ناننک و همکاران2006 ،10؛ لیائو و چو،11

 .)2012به همین ترتیب ،نقشها و مسئولیتهای مبتنی بر عضویت در جامعه نیز توسط اعضای غیرفعال نسبت به اعضای فعال ضعیف
است (ناننک و همکاران .) 2006،اعضای غیرفعال به صورت منفعل در جامعه حضور دارند و ترجیح میدهند با یادگیری از طریق
مشاهده ،مطالب را استفاده نمایند(ناننک و همکاران.)2004 ،12

 -2پیشینه تحقیق
محمدیان و سلطانی هوراند ( ) 2018در پژوهشی با عنوان "تأثیر تبلیغات دهان به دهان آنالین بر روی اعتماد گردشگران به مقصد و قصد
سفر به آن" به این نتایج دست یافتند که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی یک ابزار اعتماد ساز برای ایران به عنوان یک مقصد گردشگری
است و اعتماد قصد سفر را به دنبال دارد  .از سوی دیگر یکی از شروط سفر گردشگران اروپایی به ایران آن است که از طریق تبلیغات دهان
به دهان الکترونیکی به آن کشور اعتماد پیدا نمایند .حسینی و همکاران )2017( 13در پژوهشی با عنوان "تأثیر تبلیغات دهان به دهان

الکترونیکی بر قصد خرید مجدد با نقش میانجی تعهد و اعتماد الکترونیکی (مطالعه موردی تلفن همراه سامسونگ در تهران)" به این نتایج
دست یافتند که متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بهطور مثبت و معنیداری بر اعتماد الکترونیکی به قصد خرید مجدد تأثیر دارد.
نتایج پژوهش آنان همچنین نشان داد که تعهد الکترونیکی بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معنیداری دارد و اعتماد الکترونیکی تأثیر
مثبت و معنیداری بر قصد خرید مجدد مشتریان دارد .فرجام فرد و شاهطهماسبی )2016( 14در مقالهای با عنوان "بررسی پیشایندها و
پیامدهای مؤثر بر مشارکت اعضاء در اجتماعات مجازی برند در ایران (مورد مطالعه :اجتماع مجازی برند الیت)" به این نتایج دست یافتند
که منافع اجتماعی بر مشارکت فعاالنه اعضاء تأثیرگذار بوده است .مشارکت اعضاء منجر به ایجاد حس آگاهی از همنوع و آداب و رسوم

Nonnecke et al.
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Liao and Chou
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Sun et al.
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Mohammadian Mahmoud Jiq and Soltani Horand

3
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Ghafourian Shagardi er al.
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Jung and Seock
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Madupu and Cooley
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Sun et al.

8

Nonnecke and Preece
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مشترک شدهاست .منافع درک شده و آداب و رسوم مشترک بر حس وفاداری پایدار برند تأثیر مثبت داشته است در حالی که حس آگاهی از

همنوع ،تأثیری منفی بر وفاداری پایدار برند داشته است .رنجبریان و همکاران )2011( 1در مقالهای با عنوان "تأثیر تبلیغات شفاهی بر
جذب گردشگران خارجی :مورد مطالعه شهر اصفهان" به این نتایج دست یافتند که گردشگران سفر کرده به اصفهان از تبلیغات شفاهی به
عنوان منبع اصلی اطالعات سفر استفاده نمودهاند .کومار ( )2019در پژوهشی با عنوان "چگونه مالکیت روانی فردی و جمعی ،مشارکت
در اجتماعات برندهای آنالین را تحریک میکند؟ به این نتایج دست یافت که مالکیت روانی فردی و مالکیت روانی جمعی که توسط
اعضاء در جوامع برند حس میشوند ،بر اهداف خرید اعضاء اجتماعات برند و تبلیغ مثبت دهان به دهان آنالین اثر مثبت و معناداری
دارد .کومار و نایاک )2019( 2در پژوهشی با عنوان "کاوش در مورد مالکیت روانی مقصد در بین گردشگران " به این نتایج دست یافتند که

شناسایی و تعلق گردشگران با مقصد منجر به احساس مالکیت روانی نسبت به مقصد میشود .احساس مالکیت روانشناختی به مقصد
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نیز تأثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان مثبت بر خط دارد .پیرس و همکاران ( )2018در مقالهای با عنوان "توسعه و اعتبارسنجی ابزاری
برای ارزیابی مالکیت روانی جمعی در محیطهای سازمانی" با یک روش کیفی با کمک هیئت خبرگان و سه مطالعه میدانی پی در پی به
اعتبار سنجی ابزار سنجش مالکیت روانی جمعی در محیط های سازمانی پرداختند .نتایج اعتبار صوری و محتوایی و همچنین اعتبار
ساختاری برای ابزاری مالکیت روانی جمعی ارائه داده است.

تبلیغات دهان به دهان آنالین اثر مثبتی بر اعتماد و قصد سفر دارد؛ اعتماد مقصد نیز بر قصد سفر اثر مثبت و معناداری میگذارد؛ افزایش
درآمد رابطه بین تبلیغات دهان به دهان آنالین و قصد سفر را تقو یت میکند؛ و افزایش درآمد رابطه میان اعتماد مقصد و قصد سفر را
تضعیف میکند .لی و سوه ( ) 2015نیز در پژوهشی با عنوان "اعضای اجتماعات مجازی برند چگونه مالکیت روانی فردی و جمعی را
توسعه می دهند و تأثیرات مالکیت روانی در اجتماعات مجازی برند چیست؟" به این نتایج دست یافتند که حفظ استقالل و ایجاد خود
کارآمدی در محیط ناشناس یک اجتماعات مجازی به توسعه مالکیت روانی یک جامعه مجازی کمک میکند .همچنین مالکیت روانی،
رضایت ،عزت نفس و کیفیت مشارکت را افزایش میدهد .چانگ و همکاران ( )2012در مقالهای با عنوان "بررسی چند سطحی از روابط
بین مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند ،مالکیت روانشناختی برند ،رفتارهای شهروندی برند و رضایت مشتری" از سه ساختار ،مدیریت
منابع انسانی مبتنی بر برند ،مالکیت روانشناختی برند و رفتارهای شهروندی برند ،برای بررسی روند مدیریت برند داخلی استفاده نمودند.
نتایج در سطح مالکیت فردی نشان میدهد که مالکیت روانشناختی برند کارکنان بر رفتارهای شهروندی برند اثرات مثبتی دارد و کلیه
عوامل این دو ساختار نیز با هم همبستگی مثبت دارند .نتایج در سطح متقابل نشان میدهد که مدیریت منابع انسانی با محوریت برند
اثرات مثبتی بر مالکیت روانی برند و رفتارهای شهروندی برند دارد .مالکیت روانشناختی برند تا حدی واسطهای بین روابط مدیریت منابع
انسانی مبتنی بر برند و رفتارهای شهروندی برند است .زمیل )2011( 4در پژوهشی به این نتیجه رسید که رابطه معناداری بین رفتار خرید
مشتری نهایی و تبلیغات دهان به دهان (منفی بیشتر از مثبت) و همچنین بین تصمیم خرید مصرفکننده نهایی و منبع تبلیغات دهان به
دهان وجود دارد .با توجه به مدلهای ارائه شده در پیشینه تحقیق ،به نظر میرسد مدل پژوهش حاضر که از پژوهش کومار()2019
استخراج شده است از جوانب بیشتری به مسئله اصلی پرداخته زیرا دارای متغیر میانجی و تعدیلگر نیز میباشد که در هیچ پژوهشی تمام
مولفه های موجود در یک مدل مفهومی به طور همزمان مورد بررسی و اعتبار سنجی قرار نگرفته است .لذا جهت پر کردن این شکاف
تحقیقاتی ،مدل پژوهش حاضر مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفته است.
 -2-1مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی برگرفته از مدل کومار ( )2019است .در این مدل اثر مالکیت روانی فردی به همراه ابعاد آن (خودکارآمدی ،مسئولیتپذیری،
تعلق خاطر و هویت شخصی) و اثر مالکیت روانی جمعی بر قصد خرید برند و تبلیغ شفاهی برند از طریق اهداف مشارکت مورد سنجش
قرار گرفته است .در این مدل میزان فعالیت اعضا میتواند شدت و ضعف این اثر را میتوانند تعدیل کنند.

Abubakar and Ilkan

3

Ranjbarian et al.

1

Zamil

4

Kumar and Nayak

2
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ابوبکر و ایلکان )2016( 3در پژوهشی با عنوان "تأثیر تبلیغات دهان به دهان آنالین بر اعتماد و قصد سفر به این نتایج دست یافتند که
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شکل  -1مفهومی پژوهش (کومار.)2019،
Figure 1- Research concept (Kumar, 2019).
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بر اساس مدل مفهومی پژوهش فرضیههای تحقیق حاضر به شرح ذیل میباشد:
 -1خودکارآمدی بر اهداف مشارکت اثر مثبت و معنادار دارد.
 -2مسئولیتپذیری بر اهداف مشارکت اثر مثبت و معنادار دارد.
 -3تعلق خاطر بر اهداف مشارکت اثر مثبت و معنادار دارد.
 -4هو یت شخصی بر اهداف مشارکت اثر مثبت و معنادار دارد.
 -5مالکیت روانی جمعی بر اهداف مشارکت اثر مثبت و معنادار دارد.
 -6اهداف مشارکت بر هدف و قصد خرید برند اثر مثبت و معنادار دارد.
 -7اهداف مشارکت بر تبلیغ دهان به دهان اثر مثبت و معنادار دارد.
-8بین خودکارآمدی و اهداف مشارکت در حضور تعدیلگر نوع فعالیت اعضا اثر مثبت و معنادار وجود دارد.
 -9بین مسئولیت پذیری و اهداف مشارکت در حضور تعدیلگر نوع فعالیت اعضا اثر مثبت و معنادار وجود دارد.
 -10بین تعلق خاطر و اهداف مشارکت در حضور تعدیلگر نوع فعالیت اعضا اثر مثبت و معنادار وجود دارد.
 -11بین هو یت شخصی و اهداف مشارکت در حضور تعدیلگر نوع فعالیت اعضا اثر مثبت و معنادار وجود دارد.
 -12بین مالکیت روانی جمعی و اهداف مشارکت در حضور تعدیلگر نوع فعالیت اعضا اثر مثبت و معنادار وجود دارد.
 -13بین اهداف مشارکت و هدف وقصد خرید برند در حضور تعدیلگر نوع فعالیت اعضا اثر مثبت و معنادار وجود دارد.
 -14بین اهداف مشارکت و تبلیغ دهان به دهان در حضور تعدیلگر نوع فعالیت اعضا اثر مثبت و معنادار وجود دارد.

جهت بررسی فرضیههای پژوهش ،پرسشنامه به شرح جدول ذیل میباشد .الزم به ذکر است که پرسشنامه از پژوهش کومار ()2019
استخراج شده است.

 -3روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی میباشد .اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و
روش میدانی حاصل از توزیع پرسشنامه استخراج شده از پژوهش کومار )2019(،جمعآوری شده که در قالب مقیاس لیکرت (=1کامال
مخالفم تا =5کامال موافقم) ،میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان خطوط داخلی و خارجی شرکت هواپیمایی ماهان بوده
که در قلمرو زمانی تابستان الی پاییز سال  1399و در قلمرو مکانی آژانسهای هواپیمایی ماهان در سطح استان تهران میباشد .در تعیین
تعداد نمونه پژوهش از جدول مورگان استفاده شد .نمونه آماری این پژوهش  384نفر و روش نمونهگیری در دسترس میباشد .برای بررسی
روایی پرسشنامه در بخش کمی نیز ،ابتدا ازنظر روایی ظاهری و مفهومی توسط  30خبرگان مورد بررسی و تائید قرار گرفت .متغیر مستقل
پژوهش شامل مالکیت روانی جمعی و مالکیت روانی فردی است .خود مالکیت روانی فردی دارای ابعاد خودکارآمدی ،مسئولیتپذیری،
تعلقخاطر و هویت شخصی میباشد ،هدف و قصد خرید برند ،تبلیغ دهان به دهان متغیر وابسته میباشند.اهداف مشارکت متغیر میانجی

و نوع فعالیت اعضاء متغیر تعدیلگر است .از ضریب آلفای کرونباخ ،برای تعیین ثبات درونی ابزار و تست پایایی و در تحلیل استنباطی
دادهها از روش مدل سازی معادالت ساختاری برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها استفاده شد .کلیه محاسبات آماری این پژوهش با
استفاده از نرمافزارهای آماری  SPSS23و تحلیلهای مربوط به مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  SmartPLS2انجام
گرفت .همانگونه که در جدول  2مالحظه میشود ،همه مؤلفهها دارای ضریب آلفای کرونباخ باالی  0.7بوده و پایا بوده که حاکی از
همگونی مؤلفههای پرسشنامه میباشند.
جدول  -1ابعاد و گویههای پرسشنامه.
Table 1- Dimensions and items of the questionnaire.

مؤلفهها
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من حاضرم اطالعاتی در جامعه ارائه دهم که برای سایر اعضا مفید باشد.
به طور کلی ،من میخواهم پیامها و پاسخها را در صفحه  OBCبا اشتیاق و تعداد زیاد ارسال کنم.
شروع گفتگوها و پاسخ دادن به پیامهای اعضای دیگر ،مرا بسیار جلب میکند.
ارسال ،اشتراکگذاری ،مکالمه و کمک به اعضای دیگر همیشه در ذهنم مرور میکند.
من حاضرم به اعضای دیگر در تصمیمگیریهای مربوط به خرید برند کمک کنم.
همیشه احساس میکنم باید در این جامعه به طور فعال اطالعات ،نظرات ،تجربیات را مبادله کنم.
من انتظار دارم که در آینده نزدیک ،نام تجاری کنونی این سازمان خریداری شود.
قصد دارم از برند کنونی این سازمان استفاده کنم.
ً
اگر به یک برند [محصول] نیاز داشتم ،احتماال از محصوالت و خدمات آنالین کنونی این سازمان استفاده میکنم.
من حاضرم این برند را به دیگران توصیه کنم.
ً
من معموال چیزهای مثبتی در مورد این جامعه برای دیگران میگویم.
من دوستان و نزدیکانم را ترغیب میکنم تا از این برند استفاده کنند.
فعال :در سه ماه گذشته در  OBCمشارکت کردهاید.
غیرفعال :در سه ماه گذشته در  OBCمشارکت نکردهاید.
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ردیف

سؤاالت
من به توانایی خودم برای کمک به موفقیت جامعه خود اطمینان دارم.
من میتوانم در این جامعه تغییرات مثبتی ایجاد کنم.
من در تعیین اهداف با عملکرد باال در این جامعه اطمینان دارم.
اگر فکر میکردم اشتباهی صورت گرفته است ،همه اعضا جامعه خود را مطلع میکنم.
اگر چیزی را ببینم که اشتباه انجام شده ،دریغ نخواهم کرد که به جامعه خود بگویم.
جهت جامعه را به سمتی که درست است ،هدایت میکنم.
احساس میکنم به این جامعه تعلق دارم.
این اجتماع برای من مثل خانه است.
در این جامعه احساس خوشایندی دارم.
من بسیار راحت هستم که در این جامعه هستم.
موفقیت این جامعه موجب احساس موفقیت در من است.
عضویت در این انجمن به من کمک میکند تا تعریف کنم که چه کسی هستم.
وقتی از این سازمان انتقاد میشود ،من الزم میبینم از جامعه خود دفاع کنم.
ً
ما (اعضای جامعه من و من) جمعا قبول داریم که این جامعه مارک تجاری ما است.
ما (من و اعضای جامعه من) به طور جمعی احساس میکنیم که این اجتماع متعلق به "ما" هستند.
ما (اعضای جامعه من و من) میزان بسیار باالیی از مالکیت جمعی (جامعه) را برای این جامعه احساس میکنیم.
ما (اعضای جامعه من و من) معتقدیم که این اجتماع همیشه متعلق به ما است.
همه اعضای جامعه من احساس میکنند که ما به جامعه مارک به صورت جمعی تعلق داریم.
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جدول  -2آزمون پایایی.
Table 2 - Reliability test.
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متغیر

تعداد پاسخگویان

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

کل پرسشنامه
خودکارآمدی
مسئولیتپذیری
تعلق خاطر
هویت شخصی
مالکیت روانی فردی
مالکیت روانی جمعی
اهداف مشارکت
هدف و قصد خرید برند
تبلیغ دهان به دهان

384

32

0.927

384

3

0.859

384

3

0.705

384

4

0.817

384

3

0.713

384

13

0.856

384

5

0.878

384

6

0.827

384

3

0.723

384

3

0.873
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 -4یافته های پژوهش
برای آزمون فرضیههای پژوهش در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته میشود؛ بنابراین در ابتدا این شرط برای متغیرهای تحقیق
مورد بررسی قرار میگیرد (جدول .)3
جدول  -3خالصه نتایج حاصل از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف.
Table 3 - Summary of the results of the Kolmogorov-Smirnov test.

متغیر

آماره کولوموگروف

سطح معناداری ()sig

آلفا (مقدار خطا)

نتیجه آزمون

خودکارآمدی
مسئولیتپذیری
تعلق خاطر
هویت شخصی
مالکیت روانی فردی
مالکیت روانی جمعی
اهداف مشارکت
هدف و قصد خرید برند
تبلیغ دهان به دهان
نوع فعالیت اعضاء

0.195

0.000

0.05

0.190

0.000

0.05

0.111

0.000

0.05

0.161

0.000

0.05

0.086

0.000

0.05

0.180

0.000

0.05

0.096

0.000

0.05

0.130

0.000

0.05

0.170

0.000

0.05

0.332

0.000

0.05

دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست
دادهها نرمال نیست

همانطور که در جدول  2آمده است ،سطح معنیداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای تمام متغیرهای پژوهش ،کمتر از  0/05است،
نتیجه میشود که توزیع متغیرهای فوقالذکر تفاوت معناداری با توزیع نرمال داشته است؛ بنابراین تمام متغیرها دارای توزیع غیر نرمال بوده
و جهت آزمون فرضیات از آزمونهای ناپارامتریک استفاده میشود .شکل  3سطح معناداری گوی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .الزم
به ذکر است سطح معناداری بیشتر از  1.96و کمتر از  -1.96قابل قبول میباشد.
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همانطور که در شکل  3مالحظه میشود ضرایب از سطح معناداری خوبی برخوردار هستند .در این حالت روایی سازه و ساختار گویهها
و همچنین ضرایب مسیر همگی تأیید میگردد.

شکل -3تحلیل عاملی بر اساس عدد معناداری.
Figure 3- Factor analysis based on significance number.

اثر ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنالین برند بر رفتار خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان (مورد مطالعه :شرکت هواپیمایی ماهان)

شکل  -2تحلیل عاملی بر اساس ضرایب استاندارد.
Figure 2 - Factor analysis based on standard coefficients.

جدول  -4خالصه نتایج.
Table 4 - Summary of results.

فرضیه

متغیر مستقل

متغیر
تعدیلگر

متغیر وابسته

ضریب

معناداری

نتیجه

1

خودکارآمدی
مسئولیتپذیری
تعلق خاطر

-------

اهداف مشارکت
اهداف مشارکت
اهداف مشارکت

0.653

1.980

0.529

1.974

0.672

2.836

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

4

هویت شخصی
مالکیت روانی جمعی
اهداف مشارکت

-------

0.629

1.976

0.672

2.058

7

اهداف مشارکت

---

0.624

2.703

تأیید فرضیه

8

خودکارآمدی

0.653*0.363

1.982*2.279

تأیید فرضیه

9

مسئولیتپذیری

اهداف مشارکت

0.529*0.533

1.974*2.104

تأیید فرضیه

10

تعلق خاطر

اهداف مشارکت

0.672*0.537

2.826*2.982

تأیید فرضیه

11

هویت شخصی

اهداف مشارکت

0.721*0.386

2.136*2.027

تأیید فرضیه

12

مالکیت روانی جمعی

اهداف مشارکت

0.629*0.475

1.976*1.981

تأیید فرضیه

13

اهداف مشارکت

14

هدف و قصد خرید
برند
تبلیغ دهان به
دهان

0.672*0.682

2.058*2.023

تأیید فرضیه

اهداف مشارکت

نوع فعالیت
اعضاء
نوع فعالیت
اعضاء
نوع فعالیت
اعضاء
نوع فعالیت
اعضاء
نوع فعالیت
اعضاء
نوع فعالیت
اعضاء
نوع فعالیت
اعضاء

اهداف مشارکت
اهداف مشارکت
هدف و قصد خرید
برند
تبلیغ دهان به
دهان
اهداف مشارکت

0.721

2.136

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

0.624*0.520

2.073*2.804

تأیید فرضیه

2
3
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5
6

شیرمحمدی و رجبی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه401-419 :

با توجه به جدول  4در باال مشاهده میگردد فرضیههای پژوهش ،همگی مورد تایید قرار گرفتهاند زیرا عدد معناداری همگی باالتراز مقدار
 1.96میباشد.
مدل در حالت ضرایب استاندارد بدون متغیر تعدیلگر به شرح شکل  4میباشد.
مطابق با شکل  4مشاهده میگردد که میزان تاثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر بدون در نظر گرفتن اثرات متغیر تعدیلگر متفاوت میباشد.
میزان اثر خودکارآمدی بر اهداف مشارکت از مقدار  0.653به  0.624کاهش یافته است .همچنین تاثیر مولفههای دیگر بر اهداف
مشارکت نیز کاهش یافته است .همچنین بررسی مدل نشان داد تاثیر اهداف مشارکت بر هدف از خرید و تبلیغات دهان به دهان کاهش
یافته و در نهایت مدل نشان داد ضریب تعیین که نشان دهنده میزان تبیین متغیر وابسته (اهداف مشارکت ،هدف خرید و تبلیغات دهان به
دهان) توسط متغیرهای مستقل می باشد ،نیز کاهش یافته است .همچنین مدل در حالت سطح معناداری بدون متغیر تعدیلگر به شرح
شکل  5میباشد.
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Figure 4- Model in the form of standard coefficients without moderator variable.

شکل  -5مدل در حالت سطح معناداری بدون متغیر تعدیلگر.
Figure 5 - Model in the level of significance without moderator variable.

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ضرایب همگی از سطح معناداری خوبی برخوردار هستند .در این حالت روایی سازه و ساختار
گویهها و همچنین ضرایب مسیر همگی تأیید میگردد .الزم به ذکراست جهت بررسی تاثر متغیر میانجی اهداف مشارکت از آزمون سوبل
استفاده می گردد که محاسبه مقدار نهایی سطح معناداری با استفاده از آزمون سوبل( بررسی اثر میانجی) به شرح ذیل می باشد:
()1

.

𝑏×𝑎
+ 𝑎2 𝑠𝑏2

√𝑏 2 𝑠𝑎2

=𝑍

اثر ایجاد حس مالکیت روانی فردی و جمعی برند در اجتماعات آنالین برند بر رفتار خرید و تبلیغات برخط دهان به دهان (مورد مطالعه :شرکت هواپیمایی ماهان)

شکل  -4مدل در حالت ضرایب استاندارد بدون متغیر تعدیلگر.

که در فرمول باال  :aضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی :b ،ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته  :Sa ،خطای استاندارد مسیر
متغیر مستقل و میانجی و همچنین  :Sbخطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته می باشد .مقدار سطح معناداری با استفاده از آزمون
سوبل جهت بررسی نقش متغیر میانجی اهداف مشارکت ،در تاثیر خودکارآمدی بر هدف و تبلیغات دهان به دهان برابر با  7.22و ،5.61
همچنین در تاثیر مسئولیتپذیری بر هدف و تبلیغات دهان به دهان برابر با  8.91و  ،7.22در تاثیر تعلق خاطر بر هدف و تبلیغات دهان
به دهان برابر با 6.01و  ،5.11در تاثیر هویت شخصی بر هدف و تبلیغات دهان به دهان برابر با 5.71و  5.22و همچنین اثر متغیر
میانجی در تاثیر مالکیت روانی بر هدف و تبلیغات دهان به دهان برابر  7.27و  9.31میباشد که همگی از مقدار باالتر از  1.96برخوردار
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بوده و معناداری اثر متغیر میانجی اهداف مشارکت را نشان میدهد .همچنین ماتریس همبستگی بین متغیرهای مدل به شرح جدول 5
میباشد:
جدول  -5ماتریس همبستگی بین متغیر های مدل پژوهش.
Table 5 - Correlation matrix between research model variables.

شیرمحمدی و رجبی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه401-419 :

دهان

تبلیغ دهان به

قصد خرید

اهداف مشارکت

جمعی

مالکیت روانی

مالکیت روانی
فردی

هویت شخصی

تعلق خاطر

مسئولیتپذیری

خودکارآمدی
1
**0.512

1

0.000
**0.453

1

0.000

0.000

**0.502

**0.396

**0.158

0.000

0.000

0.002

**0.662

**0.830

**

**

0.000

0.000

0.000

0.000

**0.601

**0.700

**0.453

**0.172

1

1

1

1

0.774

0.682

0.000

0.000

0.000

0.000

0.001

**0.543

**0.622

**0.475

**0.439

**0.602

**0.365

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

**0.475

**0.416

**

**

**

**

0.195

1

1

**0.663

**0.358

0.399

0.439

0.349

0.320

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.043

**0.680

**0.529

**0.462

**0.566

**0.394

**0.518

**0.485

**0.261

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

ضریب
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
معناداری

با توجه به جدول  5در باال مشاهده میگردد همبستگی بین متغیرها در مدل ،همگی مورد تایید قرار گرفتهاند زیرا عدد معناداری همگی
کمتر از مقدار  0.05میباشد.

 -5بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی اثر ایجاد مالکیت روانی فردی و جمعی برند برای مشتریان بر اهداف خرید از برند و تبلیغ دهان به دهان از طریق
اهداف مشارکت با نقش تعدیلگر نوع فعالیت اعضا در شرکت هواپیمایی ماهان پرداخته شدهاست .نتایج این پژوهش نشان داد که
خودکارآمدی ،مسئولیت پذیری ،تعلق خاطر ،هویت شخصی و مالکیت روانی جمعی بر اهداف مشارکت اثر مثبت و معنادار دارد .اهداف
مشارکت جوامع برند آنالین نیز بر هدف و قصد خرید برند و تبلیغ دهان به دهان اثر مثبت و معنادار دارد ،اهداف مشارکت نیز اثر مالکیت
روانی فردی و جمعی برند را تعدیل مینماید .کومار ( )2019در راستای نتایج این نیز در پژوهشی به این نتایج دست یافت که مالکیت
روانی فردی و مالکیت روانی جمعی که توسط اعضا جوامع برند احساس میشوند ،بر اهداف مشارکت آنها اثر مثبت و معناداری دارد،
ابوبکر و ایلکان ( )2016در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که تبلیغات دهان به دهان آنالین اثر مثبتی بر اعتماد و قصد سفر دارد؛ نتایج
این پژوهش حاکی از آن بود که اعتماد به مقصد گردشگری نیز به طور مثبت بر قصد سفر تأثیر میگذارد؛ افزایش درآمد رابطه بین تبلیغات

دهان به دهان آنالین و قصد سفر را تقویت میکند .لی و سوه ( )2015در راستای نتایج این پژوهش به این نتیجه رسیدند که حفظ استقالل
و ایجاد خود کارآمدی در محیط ناشناس یک جامعه مجازی به توسعه مالکیت روانی یک جامعه مجازی کمک میکند .همچنین مالکیت
روانی ،رضایت ،عزت نفس و کیفیت مشارکت را افزایش میدهد .زمیل ( )2011در راستای یافتههای این پژوهش به این نتیجه رسید که
رابطه معناداری بین رفتار خرید مشتری نهایی و تبلیغات دهان به دهان (منفی بیشتر از مثبت) و همچنین بین تصمیم خرید مصرفکننده
نهایی و منبع تبلیغات دهان به دهان وجود دارد .محمدیان و سلطانی هوراند ( )2018نیز در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که تبلیغات
دهان به دهان الکترونیکی یک ابزار اعتمادساز برای ایران به عنوان یک مقصد گردشگری است و اعتماد قصد سفر را به دنبال دارد .از سوی
دیگر یکی از شروط سفر گردشگران اروپایی به ایران آن است که از طریق تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به آن کشور اعتماد پیدا نمایند
که نتایج پژوهش آنان با نتایج این پژوهش قابل مقایسه است .حسینی و همکاران ( )2017به ابن نتیجه رسیدند که تبلیغات دهان به دهان
الکترونیکی بهطور مثبت و معنی داری بر اعتماد الکترونیکی به قصد خرید مجدد تأثیر دارد .ابراهیمی و همکاران )2017( 1بیان داشتند
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که شاخص اعتماد ،تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مشتریان و تبلیغات دهان به دهان دارد و تبلیغات دهان به دهان ،اثری تعدیلکننده
بر قصد خرید مشتریان میگذارد.
همواره احساس مالکیت نسبت به اشیاء در طبیعت و یا با پرورش در افراد به وجود میآید؛ بنابراین ،احساس مالکیت در مالکیت روانی
انجام این تحقیق را افزایش داده است .تئوری مالکیت روانی میتواند در درک مشارکت اعضای در جوامع برند آنالین کمک کند .هدف از
این تحقیق بررسی اثر ایجاد مالکیت روانی فردی و جمعی برند برای مشتریان بر اهداف خرید از برند و تبلیغ دهان به دهان از طریق
اهداف مشارکت با نقش تعدیلگر نوع فعالیت اعضا (مورد مطالعه :شرکت هواپیمایی ماهان) بوده است .نتایج این پژوهش نشان داد که
احساس خودکارآمدی جوامع برند بر اهداف مشارکت باضریب 0.653اثر مثبت و معنادار دارد .افراد با اطمینان به تواناییهای خود برای
کمک به موفقیت جامعه برند خود ،به اعضای دیگر در تصمیمگیریهای مربوط به خرید برند کمک میکنند و با مشارکت بیشتر در جوامع
آنالین برند ،سعی در ایجاد تغییرات مثبت در این جوامع نمود و به تواناییهای خود در تعیین اهداف با عملکرد باال در جوامع برند اطمینان
نموده و فعاالنه نظرات خود را به اشتراک میگذارند .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که مسئولیتپذیری بر اهداف مشارکت نیز با
ضریب 0.529اثر مثبت و معنادار دارد ،در این راستا میتوان اعضای جامعه برند را تشویق کرد که مسئولیتپذیری خودشان را افزایش
دهند .نتایج این پژوهش نشان داد که تعلق خاطر بر اهداف مشارکت با ضریب 0.672اثر مثبت و معنادار دارد .در راستای این نتیجه
میتوان با ایجاد احساس خوشایند نسبت به برند موجب گردید تا اعضاء به شروع گفتوگو و پاسخ دادن در جوامع برند ترغیب شده و در
گفتوگو مشارکت نمایند ،در این راستا شرایط را برای ایجاد راحتی کاربران در جامعه برند طوری مهیا نمود که با اشتیاق و تعداد زیاد به
ارسال پیام و پاسخ در صفحه آنالین برند بپردازند و با به وجود آوردن حس تعلق خاطر به برند و جامعه برند ،مصرفکنندگان را ترغیب
نمایند تا به اعضای دیگر در تصمیمات خرید کمک کنند .نتایج این پژوهش نشان داد که هویت شخصی نیز با ضریب  0.721بر اهداف
مشارکت اثر مثبت و معنادار دارد .در این راستا میتوان ،با ایجاد این حس در مشتریان که موفقیت این جامعه برند موجب موفقیت
آنهاست ،موجب شد تا آنان با به اشتراکگذاری اطالعات مفید به اعضای دیگر در تصمیمگیریهای مربوط به خرید کمک کنند ،در این
راستا توصیه میشود ،با مشارکت بیشتر در جوامع آنالین برند و به اشتراکگذاری نظرات ،سعی در تعریف کیستی خود نمود و با دفاع از
جامعه برند در مواقع انتقاد از سازمان ،به سایرین در جهت تصمیمگیری در مورد نظرات یاری رساند .نتایج این پژوهش نشان داد که
مالکیت روانی جمعی با ضریب  0.629بر اهداف مشارکت اثر مثبت و معنادار دارد ،در این راستا میتوان با به وجود آوردن احساس
تعلق جمعی در مشتریان ،آنان را به مبادلهی فعاالنه اطالعات ،نظرات و تجربیات ترغیب نمود و با ایجاد این حس در مشتریان که اجتماع
آنالین برند همیشه متعلق به آنهاست ،موجب گردید تا آنها تصمیم به مشارکت مشتاقانه و ارسال پیامهای زیاد در صفحات آنالین برند
اقدام نمایند؛ و مدیران بازاریابی باید توجه نمایند که ایجاد حس اجتماع بودن و به عبارتی "ما" بودن مشتریان را ترغیب به یاری رساندن به
یکدیگر در تصمیمگیریهای مربوط به خرید میکند .نتایج این پژوهش نشان داد که اهداف مشارکت اعضاء بر هدف و قصد خرید برند
با ضریب 0.672اثر مثبت و معنادار دارد ،از اینرو میتوان با فراهمسازی زمینهی تبادل نظرات و تجربیات و مرور مکالمات با سایر
اعضای جامعه برند ،مشتریان را ترغیب نمود تا زمانی که نیاز به تهیه خدمات دارند ،از خدمات آنالین این برند استفاده نمایند تا با به وجود
آوردن فضای صمیمی و مطمئن برای مکالمه و تبادل اطالعات اعضاء ،آنها را به استفاده از برند کنونی سازمان ترغیب کرد و با مشارکت
دادن مشتریان در پاسخگویی به سایر مشتریان ،موجب گردید تا اطالعات آنها افزایش یافته و محصوالت بیشتری با تعداد دفعات بیشتر
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فردی و جمعی برند و استفاده از آن برای تحریک اهداف مشارکت ،زمینهای مطلوب برای انجام این تحقیق ایجاد کرده و اهمیت و ضرورت

خرید کنند .نتایج این پژوهش نشان داد که اهداف مشارکت با ضریب  0.624بر تبلیغ دهان به دهان اثر مثبت و معنادار دارد ،بنابراین
میتوان با جلب مخاطبان به شروع گفت وگو و پرسش و پاسخ با اعضای دیگر جامعه برند و کسب اطالعات مفید ،آنان را ترغیب به توصیه
این برند به دوستان و نزدیکان خود نمود و با فراهم آوردن امکان تبادل نظر در محیطی آرام و مطمئن ،حتی مشتریانی که تاکنون موفق به
استفاده از خدمات برند نشدند را ترغیب به توصیه آن به دوستان و آشنایان نمود و همچنین با قرار دادن ابزار سرگرمی و جذب مخاطب به
وبسایت و آگاهی بخشی حین آن ،احساس خوشایندی در آنها به وجود آورد و آنها را از خدمات شرکت آگاه ساخت تا بدین واسطه
تبلیغات دهان به داهان مثبتی در مورد جامعه برند برای سایرین بازگو کنند.
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نتایج این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی با کسب میانگین  4.21از پرسشنامه بر اهداف مشارکت با کسب میانگین 3.96از پرسشنامه
اثر مثبت و معنادار وجود دارد که میزان این تاثیر 65درصد می باشد .در راستای این یافته توصیه میگردد که با برانگیختن احساسات کاربرانی
که کمتر فعالیت دارند و اطمینانبخشی به تواناییهایشان ،آنها را به سمت کمک به موفقیت جامعه خود هدایت نمود؛ تا بدین طریق افراد
بیشتری بتوانند به سایر اعضاء در تصمیمگیریهای خرید برند کمک کنند و با تحریک مشارکت بیشتر و حفظ تداوم در این مشارکتها،
تغییرات مثبت بیشتری در جوامع برند حاصل نمود و اقداماتی انجام داد تا کاربرانی که در فواصل زمانی طوالنیتری به وبسایت شرکت
مراجعه میکنند و یا صرفا بدون مشارکت به گاهی به خواندن نظرات میپردازند ،متقاعد گردند که آنها توانایی ارائه نظرات مفید برای شرکت

شیرمحمدی و رجبی /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،2شماره  ،4زمستان  ،1400صفحه401-419 :

را داشته و شرکت نیز پذیرای نظرات مفید برای ارتقاء عملکرد خود میباشد .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که مسئولیتپذیری با میانگین
 4.05بر اهداف مشارکت جوامع برند با تعدیلگری نوع فعالیت اعضاء اثر مثبت و معنادار دارد ،بنابراین توصیه میشود با به اشتراکگذاری
مطالب چالشبرانگیز ذهن مشتریان را درگیر ساخته و آنها را ترغیب به مشارکت بیشتر و ایفای حس مسئولیتشان در مقابل سایر اعضای
جامعه برند نمود و همچنین با آگاهیبخشی به کاربران و فرهنگسازی آن که مشارکت میتواند موجب هدایت جامعه به سمت درست
گردد ،حس مسئولیتپذیری افراد جوامع برند را ترغیب به مشارکت بیشتر و مداوم در فعالیتها نمود و محیطی فراهم ساخت تا کاربران
بدانند شرکت از انتقادات سازنده استقبال میکند .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که تعلق خاطر با میانگین  3.45بر اهداف مشارکت
جوامع برند با تعدیلگری نوع فعالیت اعضاء اثر مثبت و معنادار دارد ،بنابراین هرچه بتوان زمینه و انگیزه مشارکت کاربران در جوامع برند را
پررنگتر ساخت ،تعلق خاطر آنها به مرور نسبت به برند بیشتر شده و بیشتر به سایر اعضا در تصمیمات مربوط به خرید کمک خواهند
کرد و جامعه برند را به سمتی هدایت نمود که اعضاء خود را یک "ما" بزرگ دیده و مشارکت بیشتری در پاسخگویی به پیامهای سایر اعضای
جامعه خود کنند ،در این راستا توصیه میشود ،همچنین وبسایت شرکت را بهگونهای طراحی کرد که اعضاء احساس راحتی کرده و آن را
خانه خود و متعلق به خود بدانند و مشتاقانه به فعالیت مداوم و ارسال پیام و پاسخهای بیشتر و مفیدتری بپردازند .نتایج این پژوهش حاکی
از آن بود که هویت شخصی با میانگین  3.82بر اهداف مشارکت جوامع برند با تعدیلگری نوع فعالیت اعضاء اثر مثبت و معنادار دارد ،در
این راستا پیشنهاد میشود ،مشتریان را ترغیب نمود تا مشارکت بیشتری در جوامع آنالین برند داشته و هویت شخصی خود را به واسطهی
نظرات خود با سایر اعضای جامعه برند به اشتراک بگذارند و با خواندن و مشارکت در پرسش و پاسخها از سوی مدیر سایت ،اعضاء را
تشو یق کرد که جامعه برند را مثل خانه خود دانسته و در مواقع انتقادات نابجا ،برای یاری رساندن به برند و تصمیمات اعضای برند ،مشارکت
بیشتری داشته باشند ،در واقع زمانی که مشتریان موفقیت برند را موفقیت خود بدانند بهصورت مداوم و فعاالنهتری به مشارکت در جوامع
برند پرداخته و به سایر اعضای جامعه یاری میرسانند .نتایج این پژوهش نشان داد که مالکیت روانشناختی با کسب میانگین  3.88از
پرسشنامه بر اهداف مشارکت جوامع برند با تعدیلگری نوع فعالیت اعضاء اثر مثبت و معنادار دارد ،در این راستا پیشنهاد میشود ،شرکت
باید بتواند محیطی در وبسایت شرکت فراهم سازد که حس ما بودن و اجتماع را به کاربران القاء کند ،اعضاء زمان بیشتری از اوقات فراغت
خود در اینترنت را در وبسایت شرکت بگذراند و به سایر اعضاء در تصمیمات خریدشان کمک کنند ،در واقع اگر محیط تبادل نظر در
وبسایت بهگونهای باشد که کاربران راحتتر به پرسش و پاسخ جمعی بپردازند ،احساس تعلق جمعی در آنها بیشتر میشود و زمان
بیشتری را به اشتراک نظرات خود و ارتباط با سایرین خواهند پرداخت و حسی در اعضای جامعه برند به وجود آورد که این اجتماع همیشه
متعلق به آنها است و بدین واسطه دفعات بیشتری به صفحات اجتماع برند مراجعه میکنند و همچنین تعداد پیامهای بیشتری را مشتاقانه
ارسال خواهند کرد .نتایج این پژوهش نشان داد که هویت شخصی بر اهداف مشارکت برند با تعدیلگری نوع فعالیت اعضاء با ضریب
 0.721جوامع اثر مثبت و معنادار دارد،از اینرو توصیه میگردد مدیران برندها گردشگری با فراهمسازی زمینه مشارکت بیشتر اعضاء به
پاسخگویی به سؤاالت سایر اعضای جامعه برند ،اطالعات جامعه برند را افزایش داده و موجب گردند تا افراد بیشتری به قصد خرید مجدد
به این وبسایت مراجعه نمایند ،همچنین وبسایت شرکت را بهگونهای طراحی نمود که مرور مکالمات اعضای جامعه به سادگی انجام
پذیرفته و اعضاء بیشتر به مرور نظرات پرداخته و اطمینان بیشتری جهت خرید از این برند پیدا کنند و فضای تبادل اطالعات بهگونهای باشد
که افراد به مشارکت مداوم در آن ترغیب شوند و زمانی که نیاز به خرید خدمات دارند ،این برند در ذهن آنها بیاید .نتایج این پژوهش نشان

 با تعدیلگری نوع فعالیت اعضاء با ضریب3.86  بر تبلیغ دهان به دهان شفاهی با میانگین3.96 داد که اهداف مشارکت با میانگین
 جذاب، محیط وبسایت را طوری طراحی کرد که عالوه بر آگاهیبخشی، در این راستا پیشنهاد میشود، اثر مثبت و معنادار دارد0.624
نیز باشد تا مخاطبین بیشتری به آن جذب شوند و در تعامل فعال و مداوم با سایر اعضاء اطالعات کسب نموده و احساس خوشایند خود
.از برند را برای سایرین تعریف نمایند

تشکر و قدردانی
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.از شرکت هواپیمایی ماهان به منظور تسهیل و کمک در انجام این پژوهش نهایت تشکر را داریم

منابع مالی
.نویسندگان از هیچ منبع مالی جهت تدوین پژوهش استفاده ننموده اند
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تعارض با منافع
.نویسندگان در پژوهش خاضر هیچ تعارض با منافعی ندارند
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