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Abstract
This study is a descriptive survey approach to design and explain the model of the
organizational social networks in the branches of Saderat Bank of East Azarbaijan Province.
Research shows that one of the best ways for an organization to grow is to build and develop
internal communities in the digital world; however, recent studies show that the use of these
networks has not been as successful as expected. For this purpose, 14 main components of
the organizational social network were extracted from the literature and then the main
components in the banking contexts were extracted through the Delphi method with the
presence of 30 university professors and industry experts. Then, the conceptual model of the
organizational social networks in the banking industry was identified and drawn from the 7
main components. Then a questionnaire was prepared to test the hypotheses and the
reliability and validity of the questionnaire were evaluated through Cronbach's alpha tests
and confirmatory factor analysis. Finally, the hypothesis test for 7 hypotheses was performed
through path analysis and structural equations and then, the conceptual model was
confirmed. The results showed that the main components of organizational social networking
are teamwork atmosphere, advanced technology, flexible structure, specialized human
resources, and competitiveness, all of which have a significant relationship with
organizational social networking. There is also a significant relationship between the use of
organizational social networks and communication empowerment and customer relationship
management.
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Management, Flexible Structure, Competitiveness.
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چکیده
این مطالعه با رویکردی توصیفی -پیمایشی درصدد طراحی و تبیین مدل شبکه اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان
آذربایجان شرقی است .تحقیقات نشان میدهد که یکی از بهترین راهها برای رشد سازمان ،ساخت و پرورش مجامع داخلی در
دنیای دیجیتال است .اما پژوهشهای اخیر نشان میدهد که بهکارگیری این شبکهها آنطور که انتظار میرفته با موفقیت
روبهرو نبوده است .به همین منظور 1۴ ،مؤلفه اصلی شبکه اجتماعی سازمانی از روی ادبیات موضوع استخراج و سپس
مؤلفههای اصلی در محیط بانکداری از طریق اجرای روش دلفی و با حضور  ۰۳تن از استادان دانشگاهی و خبرگان صنعتی
استخراج گردید .سپس مدل مفهومی شبکه اجتماعی سازمانی در صنعت بانکداری از روی  7مؤلفه اصلی حاصل ،شناسایی و
ترسیم گردید .در ادامه پرسشنامه ای جهت آزمون فرضیه ها تهیه و پایایی و روایی پرسشنامه از طریق آزمونهای آلفای
کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد .درنهایت ،آزمون فرض برای  7فرضیه ،از طریق تحلیل مسیر و معادالت ساختاری
انج ام گردید و سپس ،مدل مفهومی مورد تأیید قرار گرفت .این پژوهش نشان داد که مؤلفههای اصلی یک شبکه اجتماعی
سازمانی شامل جو کار تیمی ،فناوری پیشرفته ،ساختار منعطف ،منابع انسانی متخصص و رقابتگرایی است که این مؤلفهها با
بهکارگیری شبکه اجتماعی سازمانی رابطه معنیداری دارند .همچنین بین بهکارگیری شبکه اجتماعی سازمانی با توانمندسازی
ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنیداری وجود دارد.
واژههای کلیدی :شبکه اجتماعی سازمانی ،فناوری پیشرفته ،توانمندسازی ارتباطی ،مدیریت ارتباط با مشتری ،ساختار منعطف ،رقابتگرایی.

استتتناد کمااالی ،ش ایدا ،ساارلک ،محماادعلی؛ احماادی ،سااید علیاکباار و اسااعدی ،محمااود (« .)1۴۳۳طراح ای و تبیااین ماادل شاابکه
اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان آذربایجانشرقی» .مدیریت سازمانهای دولتی.1۰1-121 ،)2(9 ،
(DOI): 10.30473/IPOM.2021.55309.4210
-------------------------تاریخ دریافت)1۰99/۳7/۳0( :
تاریخ پذیرش)1۰99/۳9/۳۴( :

211

سرلک و کمالی :طراحی و تبیین مدل شبکه اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی

مقدمه
امروزه شبکههای اجتماعی زمینهساز تعامالت اجتماعی و
تبادل اطالعات بین مشتریان و کسبوکارها شده است
(رضوانی و همکاران )1499 ،تجزیه و تحلیل شبکه با
تصویرسازی روابط بین افراد ،گروهها ،بخشها (و حتی روابط
برونمرزی ) در یک سازمان کمک میکند تا الگوهای
ارتباطی غیررسمی و مهم کشف شوند و با ساختار ارتباطات
رسمی مورد مقایسه قرار گیرند (آنیل راجاپوتا .)2424 ،1این
الگوهای نوظهور در توضیح بسیاری از پدیدههای سازمانی
استفاده میشوند  .برای مثال جایگاهی که کارکنان در یک
شبکه ارتباطی دارند تعیین میکند که آنان به چه میزان در
معرض چه نو ع اطالعاتی هستند یا میزان کنترلشان بر
اطالعات چقدر است (ویبرگ.)2413 ،2
از آنجا که الگوهای روابط ،کارکنان را در تماس با
نگرشها و رفتارهای دیگر اعضای سازمان قرار میدهد ،این
روابط ممکن است در توضیح اینکه چرا کارکنان نگرشهای
خاصی در مورد وقایع سازمانی یا مسائل مربوط به شغل را
اتخاذ میکنند و توسعه میدهند نیز مفید باشد (راجرز،4
.)1991
یکی از ملزومات اولیه و پیش نیازهای اصلی برای قـرار
گـرفتن در مسـیر توسـعه ،تأمین و تخصیص سرمایه و منابع
مالی به شکل مطلوب است (مارویک )2424 ،3که در این
میان نهادهـا و مؤسسات مالی با واسطهگریهای مالی در
تجهیز ،تأمین و گردآوری سـرمایه و منـابع مالی از یکطرف
و از طرف دیگر در تخص یص و توزیع مطلوب آن مؤثرند.
محیطی که بانکها امروزه در آن فعالیت میکنند محیطی در
حال رشد و بسیار رقابتی است و بانکها برای ادامه حیات
مجبور به رقابـت بـا عوامـل متعـددی در سطح ملی و
بینالمللی و بسط فعالیتهای خود از طریق ارائه خدمات
جدید و استفاده از روشهای جدید مشتری مداری هسـتند
(سایمون )2419 ،0و تبلیغات در این شبکهها به مهمترین و
اثرگذارترین فعالیتهای بازاریابی تبدیل شده است (شفیعی و
زارعی .)1491 ،در نظام بانکی مشتریان محور اصلی بوده و
درواقع همه کارها برای طلب رضایت ،توجه و جذب
آنهاست .لذا ،در فضای رقابتی بین بانکی ،بانکهایی

موفقترند که بتوانند وفاداری بیشتر مشتریان را به دست
آورند .از طرف دیگر نظر به حساستر شدن مشتریان نسبت
به ارائه خدمات از سوی بانکها ،آن ها همواره خواهان ارائه
خدمات مطلوبتر و بهتر میباشند (حسنقلیپور.)1494 ،
شبکههای اجتماعی ابزار جدیدی برای تجارت و بازاریابی
ایجاد کرده است و به وسیله آن میتوانیم فعالیتهای اعضا
را بهطور آنالین و در قالب دادهها تشریح کنیم .به عبارت
بهتر ،قلمرو دادهها برای تحلیل رفتارهای مشتریان گسترش
یافته و محیط بازاریابی یک به یک پیشرفت کرده است .در
حقیقت مشتریان از این عقیده که در وقت و پول آنها
صرفهجویی شده است ،اطالعات بهتری دریافت داشتهاند و با
آن ها بهطور خاصی برخورد شده است ،به سطح رضایت
مطلوبی میرسند (ادوارد و همکاران.)2411 ،1
مدیریت ارتباط با مشتری دیدگاهی است که بر همکاری
مشترك بین طرفین مبادله در جهت ایجاد ارزش تأکید
میکند .این دیدگاه که معلول پیشرفتهای اخیر فناوری
اطالعات 7است ،با جمعآوری و ساماندهی دادههای
مشتریان در پایگاههای اطالعاتی درصدد پاسخگویی بهتر و
سریعتر خواستهها و نیاز آنها درنتیجه تثبیت ارتباط با
مشتری و بقای سازمان است (دالوو .)2419 ،9در خصوص
تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعی در سازمانهای طی دهه
گذشته ،مطالعات چندی انجام گرفته که امروزه با تحول در
گونه های تکنولوژی های ارتباطات و اطالعات و تغییر در
مصادیق و توانمندیهای آنها ،تعمیمیافتههای این تحقیقات
کاهش یافت ه است .به همین لحاظ در این مطالعه سعی شده
است تا ضمن تبیین نتایج تحقیقات گذشته ،براساس مصادیق
نوین اثربخشی استفاده از شبکههای اجتماعی بر
توانمندیهای ارتباطی نیروی انسانی و مدیریت ارتباط با
مشتری در سازمان بررسی شود؛ هدف از این پژوهش طراحی
و تبیین مدل شبک ه اجتماعی سازمانی برای اجرا در شعب
بانک صادرات استان آذربایجان شرقی است .با توجه به جامعه
آماری مورد مطالعه ما (شعب بانک صادرات استان آذربایجان
شرقی) بر آن شدیم تا با شناسایی عوامل مؤثر بر شبکه
اجتماعی سازمانی ،مدلی را ارائه نماییم که بتواند تمام جوانب
مدل شبکه اجتماعی سازمانی را تحت پوشش قرار دهد.
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مبانی نظری
شبکه های اجتماعی سازمانی
شاید شبکه استعاره غالب و مهمی از زمان ما شده باشد که
برای توصیف ساختارها مورد استفاده قرار میگیرد،
ساختارهایی از مغز (شبکههای عصبی) ،گرههای منحوس
اجتماعی (شبکههای تروریستی) تا سیستمهای جهانی
ارتباط کامپیوتری ( تارنمای گسترده جهانی .)1در رویکرد
شبکهها سازمانها را به عنوان سیستم هایی از بخش های
وابسته به هم و با پیوندهای ضعیف دوتایی در نظر
میگیریم ،به طور ی که مواد ،انرژی و اطالعات بین آن ها در
جریان است .درست نظیر سیستم های زنده که از سطح
سلولی تا سطح سازمانی و یا سیستم ابرملی متغیر هستند،
شبکه ها نیز برای تشریح سیستم ها در تمامی سطوح
تحلیلی قابل استفاده اند (اسکات و دیویس.)2447 ،2
کاستلز 4ویژگیهای عمده شبکههای اجتماعی را در
انعطافپذیری (بازسازی و واکنشپذیری در برابر تغییرات
محیطی) ،مقیاسپذیری (کوچک و بزرگ شدن) و توانایی تداوم
حیات ،بدون وابستگی به مرکزیتی واحد ذکر میکند .قابلیت
مهم این شبکه ها ،امکان ورود کاربران جدید و وجود فضای
تعامل گسترده با دیگران ،تولید آزادانة محتوا ،اشتراكگذاری
دانش و اطالعات و استقالل آنها از مراکز قدرت رسمی است.
در شبکههای اجتماعی ،قدرت کنترل رسمی جریان اطالعات،
به نفع بازیگران جدید ،محدود شده و شبکه روابط بین کاربران،
سرمایة اجتماعی عظیمی را خلق کرده است .از یک سو ،با
گستردگی واسطههای انتشار اطالعات ،تمرکز قدرت در کنترل
اطالعات از میان رفته است؛ و از سوی دیگر ،کانونهای قدرتی
که در شبکههای اجتماعی ،پیرامون ارزشها ،ایدهها و عالیق
مشترك شکل گرفتهاند ،در عرصههای اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی در نقش بازیگران قدرتمند ،اظهار وجود
کردهاند (کاستلز.)2443 ،
کارکردهای شبکه های اجتماعی سازمانی
ابزار ارتباطی مؤثر  :شبکه اجتماعی سازمانی ابزاری مؤثر
برای برقراری ارتباط با کارکنان است.
تاثيرگذاری :شبکه اجتماعی سازمانی ،بر باورها و رفتار
افراد بسیار تأثیرگذار است.
مدیریت دانش :شبکه اجتماعی سازمانی بر مبادله دانش و
)1. World Wide Web (WWW
2. Scott & Davis
3. Castells

213

دانشافزایی سازمانی مؤثر است.
رویکرد رابطه محور :در مطالعه شبکه اجتماعی سازمانی،
واقعیت ویژگیهای روابط بین و میان عناصر ،درك شده و
مورد بررسی قرار گیرد و شخصیت عناصر موردنظر نیست.
قابليت بسط :شبکه اجتماعی سازمانی قابلیت بسط به
محیط بیرون از مرزهای سازمانی را دارد .این امر امکان
انتقا ل دانش و اطالعات را از داخل سازمان به خارج از آن و
بالعکس فراهم میسازد.
تسهيم ارزشها :شبکه های اجتماعی ،هنجارها و ارزش ها
را بین اعضا تسهیم مینماید ،این هنجارها و ارزشها
میتوانند آینده سازمان را رقم بزنند.
ادغامهای بدون شکست :استفاده از شبکههای اجتماعی
که روابط افراد را به خوبی شناسایی و بهینه نماید میتواند
افراد را به کار با یکدیگر تشویق کرده و یک روش مناسب
برای تسریع در ادغام های موفقیت آمیز باشند.
آسانسازی تغييرات سازمانی :ایجاد و حفظ یک مدل
شبکه سازمانی مطلوب و هدفمند در زمان اجرای تغییر،
موفقیت کوشش های تغییر را رقم میزند .بهترین راه ایجاد
تعامالت سازنده با اعضای سازمان ،کانال های ارتباطی
شبکه اجتماعی سازمانی است.
رویکرد سيستمی :در مطالعه شبکه اجتماعی سازمانی،
عناصر مورد مطالعه شامل افراد ،گروهها و سازمان ها و
جوامع در تعامل و ارتباط با یکدیگ ر و به صورت یک کل
واحد مطالعه می شوند.
شناسایی الگوهای ارتباطی در مطالعه شبکه اجتماعی
سازمانی ،الگوهای ارتباطی غیررسمی و مهم کشف شوند و
با ساختار ارتباطات رسمی مورد مقایسه قرار گیرند
(پیسوك.)2414 ،3
پیشینه های پژوهش
لونید و اسکارلت ) 2417( 0به بررسی عوامل مؤثر بر استفاده
از شبکه های اجتماعی برای کسب وکار از طریق تجزیه و
تحلیل نقش توییتر و یوتیوب در کسب وکارها پرداخته اند .در
این مطالعه به تعیین عوامل مؤثر از دیدگاه کارآفرینان و
مدیران شرکت های رومانی در استفاده از شبکه های
اجتماعی پرداخته اند و نتایج نشان داد که این شبکه های
اجتماعی دارای کارکردهایی چون بهبود مکالمات و
ارتباطات ،تسهیم اطالعات ،شناسایی مشتریان ،شهرت و
4. Peacock
5. Ioanid & Scarlat
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معرفی محصوالت و خدمات میباشند .ثابت کرده اند که
به کارگیری شبکه های اجتماعی توییتر و یوتیوب ،عملکرد
بخش های مختلف شامل ارتباطات ،خدماترسانی به
مشتریان ،کسب مشت ریان جدید ،خالقیت در ارائه خدمات،
بازاریابی ،شبکه سازی و درنهایت افزایش درآمد را با حداقل
 44درصد تحتتأثیر قرار می دهند.
یوکویاما ) 2411( 1نشان دادند که کارکنان در انجام
کسب وکار به طور فزای نده ای از سایتهای شبکه های
اجتماعی از طریق سیستم عاملهای شرکت ها یا
وب سایت های باز مانند توییتر ،ﻟﻳﻧﮑﺩﻳ� یا فیس بوك استفاده
می کنند ولی از آنجایی که شبکه های اجتماعی پدیدهای
نوین هستند ،توانا ییها  ،مزایا و خطرات چنین ابزارهایی
هنوز به طور منظم در داخل سازمانها مورد توجه قرار
نگرفته است.
اولیورا و فیگوریا )2410( 3در مطالعهای به تجزیه و
تحلیل معیارهای استفاده استراتژیک از رسانههای اجتماعی
در بخش آموزش عالی پرداخته اند و نشان می دهد که
معیارهای استفاده ،عمدتاً بر شبکهسازی ،حفظ تصویر و
شهرت سازمان و تبلیغ خدمات آموزشی متمرکز است ،اما از
ابعاد مربوط به محیط سازمانی غفلت می شود .براساس نتایج
مطالعه کامارول و همکاران )2413( 0منابع انسانی (سطح
تجربه کاربران نهایی در استفاده از شبکه های اجتماعی زیرا
کاربر نهایی نفوذ زیادی در روند تطبیق فناوری در میان
 SMEها دارد) ،ساختار سازمانی (مدیریت ،تبادل اطالعات
را با توجه به سطح پیچیدگی و رسمیت ساختار جدید،
سازماندهی خواهد کرد) ،سیستم های اطالعاتی ،محیط
سازمانی و ایجاد جو مناسب جهت تصمیمگیریهای جمعی
و کارهای تیمی و مشارکتی بر استفاده از تکنولوژی نوین
تأثیرگذار است.
رضایی ( )1490در پژوهشی نشان داده است که
مدیریت ارتباط با مشتری در شبکههای اجتماعی تأثیر مثبت
و معنی داری بر متغیرهای وفاداری و رضایت مشتریان دارد.
فراهانی و همکاران ( )1490در مطالعهای درزمینة تأثیر
فناوری اطالعات در توسعه مدیریت ارتباط با مشتری نتیجه
گرفته اند که  CRMبا ترکیب کردن فناوری اطالعات
بازاریابی و خدمات به راحتی قادر است نیازهای اطالعاتی و
1.Yokoyama
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4. Oliveira & Figueira
5. Kamarul & et al.

ارتباطی سازمان را پوشش دهد .سلطانی ( )1492در
مطالعهای درزمینة تأثیر فنّاوریهای نوین در مدیریت ارتباط
با مشتری نشان داده است که  0عنصر استراتژی ،تعریف
بخش ،فناوری ،فرآیند و سازمان برای پیادهسازی مدیریت
ارتباط با مشتری موردنیاز است.
نتایج پژوهش ساالری جائینی ( )1492نشان داد که از
بین ابعاد ساختار سازمانی بعد تمرکز و از بین ابعاد فناوری
اطالعات و ارتباطات بعد آشنایی با نرم افزار قدرت پیشبینی
بیشتری را برای استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی در
سازمان نشان دادند .نتایج تحلیل تجربی فرهنگی و ترزمی
نژاد نشان دادند که دادهها بر روی تکنولوژیهای ارتباطی و
اطالعاتی موجود در این سازمان میتوانند به ترتیب از
طریق کاهش رسمیت ،عدم وابستگی فعالیتها به زمان و
مکان و کاهش پیچیدگی در سلسله مراتب سازمانی بر
توانمندسازی ارتباطی کارکنان مؤثر واقع شوند و کارآیی
ارتباطات سازمانی را افزایش دهند.
روش شناسی پژوهش
در این پژوهش در مرحلة اول به شکل اسنادی و کتابخانه-
ای به گردآوری شاخص ها ،ابعاد و معیارهای در نظر گرفته
شدة مدل شبکه اجتماعی سازمانی با استفاده از روش دلفی
پرداخته شد ه است .پس از اجرای مرحله مرحله دلفی،
اطالعات به دست آمده از دور اول روش دلفی مورد بررسی
قرار گرفت و معیارهای در نظر گرفته شدة مدل شبکه
اجتماعی سازمانی مشخص گردید .پس از جمع آوری
پرسشنامه مرحله اول ،پاسخ ها دستهبندی شد و مبنای
تنظیم پرسشنامه دوم قرار گرفت  .سپس میزان موافقت هر
یک از متخصصان با مقوله موردنظر بررسی گردید .سپس به
اولویتبندی این شاخص ها پرداخته شد و در مرحله آخر به
اعتبارسنجی مدل با استفاده از توزیع پرسشنامه بین نمونه
منتخب با استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری
پرداخته شده است .با توجه به نتایج به دست آمده در دور
سوم دلفی و همچنین ضریب توافق نسبتاً باال که در جدول
 1آمده است .درنهایت  9مؤلفه یا سازه اصلی و  32مؤلفه
فرعی به عنوان عوامل مؤثر بر مدل شبکه اجتماعی سازمانی
به شرح زیر جهت تدوین مدل مفهومی انتخاب شدند:
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جدول  .2شاخصههای شناسایی شده بهعنوان عوامل مؤثر بر مدل شبکه اجتماعی سازمان

عوامل مؤثر بر مدل شبکه اجتماعی سازمانی

سطح دو
سطح یک
سطح صفر
برگزاری مراسم فرهنگی مانند جشن تولد کارکنان در سازمان
اعتقاد به تصمیمگیریهای جمعی در سازمان
ایجاد حس اعتماد در بین کارکنان نسبت به یکدیگر
محيط کار تيمی
برگزاری بازی وارسازی در سازمان
قرار گرفتن کارهای تیمی و مشارکتی در اولویت مدیران ارشد
تقاضای ارائه پیشنهاد توسط کارکنان از طرف مدیران ارشد
وجود فضای باز رفتاری در سازمان
توانایی برقراری ارتباط و شبکهسازی باالی کارکنان
کفایت تجربه کارکنان درزمینة استفاده از فناوریهای پیشرفته شبکههای اجتماعی
فناوری پيشرفته
حمایت مدیریت ارشد برای استفاده از فناوریهای پیشرفته ازجمله شبکههای اجتماعی
آموزش کارکنان برای استفاده از فناوریهای پیشرفته ازجمله شبکههای اجتماعی
وجود سختافزار و نرمافزارهای موردنیاز برای استفاده از شبکههای اجتماعی
استقالل زمانی و مکانی فعالیتها
ساختار سازمانی
پیچیدگی کم
منعطف
رسمیت کم
آموزش صحیح پرسنل در راستای ایجاد ارتباط و شبکهسازی
جلسات هماندیشی بین واحدهای مختلف سازمانی
منابع انسانی
ذهنیت شفاف از تصمیم کالن سازمان ،ضمانت اجرای تصمیمات
متخصص
برنامههای کمک اقتصادی و پاداش مالی به کارکنان متخصص
ایجاد عوامل انگیزشی مانند ارتقاء شغلی کارکنان متخصص
ارزیابی تیمی و فردی براساس درصد مشارکت افراد متخصص
افزایش سرعت پاسخگویی به مشتری
افزایش سرعت جریان اطالعات
رقابت گرایی
افزایش مزیت رقابتی در بازار
افزایش خدمترسانی به مشتریان
پشتیبانی به اشتراكگذاری
شبکههای
پشتیبانی مکالمات
اجتماعی سازمانی
پشتیبانی ارتباطات
پشتیبانی گروهها  /جامعه
افزایش مشارکت کارکنان در تصمیمهای ویدیوئی
رشد و ارتقای همکاریهای گروهی
افزایش رضایت کارکنان از ارتباط سازمانی
توزیع صحیح اطالعات
توانمندسازی ارتباطی دسترسی به موقع به اطالعات
نيروی انسانی
افزایش کیفیت تصمیمات متخذه
برقراری ارتباط بدون مراجعه به سایر بخشها
تسریع زمان برقراری ارتباط
انجام وظایف فارغ از محدودیتهای زمانی
جلوگیری از اتالف ساعات انجام کار
در شبکههای  CRMتولید اطالعات
انتشار اطالعات
اجتماعی
پاسخگویی
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برای جمعآوری ادبیات موضوعی پژوهش به روش کتابخانهای
از کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها ،مجالت و پژوهشهای
مختلف استفاده شده است .برای گردآوری دادههای مربوط به
متغیرهای پژوهش به روش پیمایشی از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده است.
مدل مفهومی پژوهش
با استفاده از نتایج دورهای اول تا سوم دلفی و استخراج نهایی
عوامل مؤثر بر شبکه اجتماعی سازمانی و اثربخشی استفاده از
آن در سازمان ،مدل مفهومی پژوهش به شرح نمودار  1ارائه
میشود .در این مدل ،سازهها یا مؤلفههای اصلی و اثرگذار بر
شبکه اجتماعی سازمانی و نوع رابطه میان این مؤلفهها نشان
داده شده است .همانگونه که در نمودار  1آمده است ،متغیر

استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی در حکم یک متغیر میانجی
بوده و نقشی دوگانه دارد ،یعنی هم متغیر مستقل است و هم
وابسته .چهار مؤلفه محیط ،سیستمهای اطالعاتی ،ساختار
سازمانی و منابع انسانی بهعنوان متغیرهای مستقل و دو مؤلفه
توانمندیهای ارتباطی نیروی انسانی و مدیریت ارتباط با
مشتری به همراه مؤلفه استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی سه
متغیر وابسته میباشند .مدل مفهومی پژوهش ترکیبی از مدل
مطالعات کامارول و همکاران ( )2413درزمینة عوامل مؤثر بر
شبکههای اجتماعی سازمانی ،مطالعه ( )2411و کوکر ()2411
درزمینة تأثیر شبکه اجتماعی سازمانی بر توانمندسازی ارتباطی
نیروی انسانی و مطالعه لونید و اسکارلت ( )2417درزمینة
مدیریت ارتباط با مشتری در شبکههای اجتماعی است.

نمودار  .2مدل مفهومی پژوهش

گزارههای پژوهش
با عنایت به سؤالهای پژوهش و همچنین با تمرکز بر مدل
مفهومی پژوهش 7 ،فرضیه به شرح زیر تدوین شده است.
 :H1بین محیط کار تیمی و بهکارگیری شبکههای اجتماعی
رابطه معنیداری وجود دارد.
 :H2بین فناوری پیشرفته و بهکارگیری شبکههای اجتماعی
رابطه معنیداری وجود دارد.
 :H3بین ساختار منعطف و بهکارگیری شبکههای اجتماعی
رابطه معنیداری وجود دارد.
 :H4بین منابع انسانی متخصص و بهکارگیری شبکههای
اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد.
 :H5بین رقابتگرایی و بهکارگیری شبکههای اجتماعی رابطه
معنیداری وجود دارد.
 :H6بین بهکارگیری شبکههای اجتماعی و توانمندیهای
ارتباطی نیروی انسانی رابطه معنیداری وجود دارد.

 :H7بین بهکارگیری شبکههای اجتماعی و مدیریت ارتباط با
مشتری رابطه معنیداری وجود دارد.
جامعه آماری پژوهش حاضر به دودسته تقسیم میشود )1 :در
روش دلفی از نخبگان دانشگاهی جهت شناسایی ابعاد و
شاخصهای شبکه اجتماعی سازمانی استفاده شده است )2.در
روش پیمایشی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان
بانک صادرات در سطح استان آذربایجان شرقی میباشند که
براساس آمار 1491 ،نفر کارکن در شعب بانک صادرات استان
آذربایجان شرقی وجود دارد .نمونهگیری نیز برای هر مرحله
جداگانه انجام گرفته شده است :برای انجام بخش اول پژوهش
یعنی روش دلفی پس از تصمیمگیری ،باید خبرگان انتخاب
شده و در خصوص مسئله توجیه شوند .برخی ویژگیهای اصلی
برای انتخاب خبرگان بدین شرح است :با مسئله مورد بحث
درگیر باشند ،دارای اطالعات کافی از مسئله باشند دارای انگیزه
برای شرکت در فرآیند دلفی باشند و احساس کنند اطالعات
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حاصل از یک توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند
خواهد بود .هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و
تعداد متخصصین وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به
فاکتورهای :هموژن یا هتروژن بودن نمونه ،هدف دلفی یا
وسعت مشکل ،کیفیت تصمیم ،توانایی تیم پژوهش در اداره
مطالعه ،اعتبار داخلی و خارجی ،زمان جمعآوری دادهها و منابع
در دسترس ،دامنه مسئله و پذیرش پاسخ است .در پژوهش
حاضر نیز برای روش دلفی تعداد متخصصان انتخاب شده 40
نفر در نظر گرفته میشود و از روش نمونهگیری مبتنی بر هدف
استفاده شده است .برای انجام بخش دوم پژوهش یعنی بخش
میدانی با استفاده از فرمول کوکران ،با سطح اطمینان 90
درصد ،احتمال خطای  4/40درصد و با این فرض که  04درصد
از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند ،حجم نمونه  293نفر برآورد
میشود .در روش پیمایشی برای نمونهگیری از روش تصادفی
ساده استفاده شده است.

متغیر وابسته تعیین شده است و درنهایت با استفاده از معادالت
ساختاری و نرمافزار  Smart PLSبه مدل یابی و بررسی آثار
عوامل مؤثر پرداخته شده است .در پژوهش حاضر برای بررسی
اعتبار ابزار سنجش از اعتبار صوری و اعتبار سازه استفاده شده
است ،جهت اعتبار صوری پس از طراحی گویههای طیفهای
مربوطه (براساس پرسشنامههای استاندارد استفاده شده در
تحقیقات انجام شده و دیدگاههای نظری) آنها را در اختیار
استادان دانشگاه و مدیران و مسئوالن بانک قرار دادهایم.
اظهارنظر این افراد در راستای سنجش گویههای هر طیف،
درنهایت به گزینش گویههای هر طیف منجر شده است .جهت
ارزیابی اعتبار سازهای طیف ،ضمن استناد به مبانی نظری
تحقیق از تحلیل عامل نیز استفاده شده است .همچنین در این
تحقیق برای شناخت انسجام درونی (پایایی) گویههای مفاهیم
پژوهش از سه معیار میانگین واریانس استخراج شده ،آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش برای توصیف دادهها در نرمافزار  spssاز
روشهای آمار توصیفی در قالب نمودارها و جداول فراوانی و
شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شده است .با استفاده
از رگرسیون چندگانه سهم هر یک از متغیرها در پیشبینی

یافتههای پژوهش
جدول  2توزیع افراد نمونه را برحسب میزان تحصیالت ،سن،
سابقه کار ،جنسیت و سمت شغلی نشان میدهد.

جدول  .1توزیع پاسخگویان برحسب متغیرهای زمینهای
نام متغير
سطح تحصيالت

سابقه کار

سن

جنسيت
سمت شغلی

گروهها
زیر لیسانس
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
زیر  0سال
 0تا  14سال
 14تا  10سال
 10سال و باالتر
زیر  44سال
 44تا  34سال
 34سال و باالتر
مرد
زن
صف
ستاد

براساس نتایج جدول  2بیشترین درصد سطح تحصیالت 37
درصد لیسانس است .بیشترین درصد سابقه کار 34/0 ،درصد
باالتر از  10سال است  .بیشترین درصد سن پاسخگویان01/2 ،

فراوانی
142
144
39
4
11
92
14
124
12
121
130
241
39
234
31

درصد
40/9
31/9
17/2
4
0/0
29
22
34/0
3/4
33/0
01/2
94
17
90
10

درصد
40/9
تجمعی
92/9
144
144
0/0
43/0
01/0
144
3/4
39/9
144
94
144
90
144

درصد پاسخگویان  34سال و باالتر 94 ،درصد پاسخگویان مرد
و  17درصد زن هستند .بیشترین درصد سمت شغلی 90 ،درصد
در رده شغلی صف است.
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دوی آمارهها به ما اطمینان میدهند که میتوانیم تحلیل را
ادامه بدهیم.

برای اطمینان یافتن از تعداد نمونه از دو آزمون  K.M.Oو
بارتلت استفاده کردیم .در جدول  4مقادیر مرتبط با هر دو
آزمون نشان داده است .همانطور که مالحظه میشود ،هر

جدول  .3مقادیر آزمون  K.M.Oو بارتلت برای اطمینان از شمار نمونه برای متغیرهای پژوهش
نام آزمون

محیط کار تیمی
فناوری پیشرفته
ساختار منعطف
منابع انسانی متخصص
رقابت گرایی
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
توانمندسازی ارتباطی
مدیریت ارتباط با مشتری

Kmo

بارتلت

4/924
4/793
4/900
4/924
4/799
4/720
4/949
4/910

4/444 329/33
4/444 392/14
4/444 014/43
4/444 993/99
4/444 724/21
4/444 124/41
4/444 932/49
4/444 914/24

بهمنظور شناخت بیشتر عاملها و اینکه هر عامل متشکل از چه
متغیرهایی است ،به ماتریس چرخیده عاملها (جدول  )3مراجعه
میکنیم .برای اینکه مشخص کنیم هر متغیر درون چه عاملی
جای گرفته است ،باید به بارهای عاملی نظر کنیم .درنهایت

سطح معنیداری

عوامل به دست آمده با توجه به ماهیت متغیرها نامگذاری شد.
با توجه به تحلیل حاصل از خروجی نرمافزار  PLSدر جدول 3
میتوان ادعا کرد بارهای عاملی مربوط به همه پرسشهای
پژوهش باالتر از  4/34بوده و بنابراین ،مورد تأیید قرار میگیرد.

جدول  .1بار عاملی مربوط به گویههای مربوط به متغیرهای پژوهش
گویهها
محیط 1
محیط 2
محیط 4
محیط 3
محیط 0
محیط 1
محیط 7
منابع انسانی 1
فناوری 1
فناوری 2
فناوری 4
فناوری 3
فناوری 0

بار
عاملی
4/774
4/719
4/799
4/910
4/777
4/744
4/929
4/903
4/943
4/994
4/909
4/919
4/931

گویه ها
ساختار 1
ساختار 2
ساختار 4
منابع انسانی 1
منابع انسانی 2
منابع انسانی 4
منابع انسانی 3
منابع انسانی 0
توانمندسازی ارتباطی 1
توانمندسازی ارتباطی 2
توانمندسازی ارتباطی 4
شبکههای سازمانی 1
شبکههای سازمانی 2

بار عاملی
4/701
4/931
4/923
4/943
4/311
4/912
4/930
4/791
4/934
4/700
4/909
4/934
4/970

گویهها
توانمندسازی ارتباطی 3
توانمندسازی ارتباطی 0
توانمندسازی ارتباطی 1
توانمندسازی ارتباطی 7
توانمندسازی ارتباطی 9
توانمندسازی ارتباطی 9
توانمندسازی ارتباطی 14
مدیریت ارتباط با مشتری 1
مدیریت ارتباط با مشتری 2
مدیریت ارتباط با مشتری 4
مدیریت ارتباط با مشتری 3
مدیریت ارتباط با مشتری 0
شبکههای سازمانی 4

بار عاملی
4/919
4/947
4/713
4/944
4/944
4/703
4/923
4/933
4/934
4/974
4/779
4/799
4/949

گویهها
مدیریت ارتباط با مشتری
1
مدیریت ارتباط با مشتری
7
مدیریت ارتباط با مشتری
9
مدیریت ارتباط با مشتری
9
مدیریت ارتباط با مشتری
14
مدیریت ارتباط با مشتری
11
مدیریت ارتباط با مشتری
12
مدیریت ارتباط با مشتری
14
اهداف سازمانی 1
اهداف سازمانی2
اهداف سازمانی 4
اهداف سازمانی 3
شبکههای سازمانی 3

بار عاملی
4/099
4/791
4/114
4/111
4/904
4/949
4/924
4/744
4/941
4/949
4/949
4/731
4/944
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در این بررسی برای شناخت انسجام درونی (پایایی) گویههای
مفاهیم پژوهش از آلفای کرونباخ پایایی مرکب و میانگین
واریانس استخراج شده  AVEاستفاده شده است .نتایج در
جدول  0ارائه شده است.
براساس نتایج جدول  0آلفای کرونباخ در کل باالتر از 4/7
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بود که این نشانگر باال بودن میزان انسجام درونی گویهها
است .برای بررسی پایایی مرکب هریک از سازهها از ضریب
دیلون-گلداشتاین و میانگین واریانس استخراج شده AVE
استفاده میشود.

جدول  .1بررسی ضریب آلفا ،مقادیر  AVEو پایایی مرکب
ابعاد
جو کار تیمی
فناوری پیشرفته
ساختار منعطف
منابع انسانی متخصص
رقابت گرایی
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
توانمندسازی ارتباطی
مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد گویهها
7
0
4
1
3
3
14
14

در روششناسی مدل معادالت ساختاری ضریب پایایی ترکیبی
باالتر از  4/7برای هر سازه نشاندهنده پایایی مناسب آن دارد.
مقادیر این ضریب که بیشتر از  4/7است ،در جدول  0بیان شده
است .بنابراین سازهها از پایایی ترکیبی مناسبی برخودارند.
مقادیر میانگین واریانس استخراج شده  AVEمربوط به سازه-
ها نیز در جدول  0گزارش شدهاند که با آن میتوان مالك
سوم همسانی درونی سازهها را بررسی کرد .در جدول  0این
مقادیر از  4/0بیشتر است که نشانگر پایایی مناسب ابزار
اندازهگیری است.

ضریب آلفا
4/929
4/900
4/974
4/903
4/924
4/999
4/911
4/904

پایایی مرکب
4/934
4/922
4/921
4/914
4/942
4/924
4/927
4/909

AVE

4/742
4/744
4/790
4/910
4/792
4/701
4/019
4/133

براساس نتایج جدول  1مالحظه میشود که سطح معنیداری
دست آمده در آزمون کولموگروف اسمیرنوف تمامی متغیرهای
پژوهش کمتر از سطح معنیداری قابلقبول ( )4/40است.
بنابراین ،نتیجه گرفته میشود که نمرات کلیه متغیرها در این
بررسی از ویژگیهای توزیع نرمال پیروی نمیکند و از آنجایی
که مقیاس متغیرها نیز کیفی است ،آزمون ناپارامتری اسپیرمن
بهمنظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش انتخاب شده
است.

جدول  .1نتایج حاصل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
آزمون کولموگروف اسميرنوف
متغيرها
جو کار تیمی
فناوری پیشرفته
ساختار منعطف
منابع انسانی متخصص
رقابتگرایی
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
توانمندسازی ارتباطی
مدیریت ارتباط با مشتری

حجم نمونه

مقدار z

سطح معنیداری

293
293
293
293
293
293
293
293

4/119
4/149
4/100
4/131
4/141
4/123
4/479
4/112

4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444
4/444

دومین معیار ضروری برای بررسی برازش مدل ساختاری،
بررسی ضرایب تعیین مربوط به متغیرهای مکنون درونزای
مدل است .رضازاده و داوری ( ) 1494به نقل از چین (،)19999

سه مقدار  4/44 ،4/19و  4/17را بهعنوان مالکی برای ضعیف،
متوسط و قوی ضریب تعیین ارائه دادهاند و زیاد بودن مقدار آن
را نشان از برازش بهتر مدل معرفی میکنند (رضازاده و
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داوری .)1494،مقادیر ضرایب تعیین در جدول  7مشخص شده
است که با در نظر گرفتن سه مقدار مالك ،مناسب بودن

برازش مدل ساختاری تأیید میشود.

جدول  .1ضرایب تعیین مربوط به متغیرهای مکنون درونزای مدل
متغير
مدیریت ارتباط با مشتری
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
توانمندسازی ارتباطی

ضریب تعيين
4/947
4/914
4/794

کيفيت برازش
مناسب
مناسب
مناسب

نمودار  .1خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرهای پژوهش در حالت استاندارد

نمودار  .3خروجی آزمون رابطه علی میان متغیرهای پژوهش در حالت معنیداری

در جدول  9به ارائه نتایج مربوط به آزمون فرضـیههـا پرداختـه
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،بـا توجـه بـه مقـدار
آماره آزمون  tکه در خارج از بازه [ ]-1/91 ،1/91است ،تمامی

فرضیات (هفت فرضیه مدل اولیه) با احتمال  99درصد پذیرفته
میشود.
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جدول  .1نتایج اجرای مدل ساختاری میان متغیرهای پژوهش
فرضيهها
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
جو کار تیمی
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
فناوری پیشرفته
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
ساختار منعطف
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
منابع انسانی متخصص
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
رقابت گرایی
توانمندسازی ارتباطی
بهکارگیری شبکههای اجتماعی
مدیریت ارتباط با مشتری
بهکارگیری شبکههای اجتماعی

بحث و نتيجهگيری
همانطور که بیان شد ،با توجه به مقدار آماره آزمون  ،tتمامی
فرضیات (هفت فرضیه مدل اولیه) با احتمال  99درصد پذیرفته
میشود .جدول  9مؤلفههای پژوهش را براساس آزمون ناپارامتری
اسپیرمن و براساس شدت رابطه ،رتبهبندی نمودهاند .بهعبارتدیگر،

tآماره آزمون
1/439
43/447
34/991
29/10
3/499
47/112
49/193

ميزان تأثير
4/047
4/399
4/719
4/191
4/410
4/991
4/999

نتيجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

این جدول نشان میدهد که میان کدام دو مؤلفه بیشترین رابطه
وجود دارد .همانگونه که مشاهده میشود رابطه میان مؤلفه
«بهکارگیری شبکههای اجتماعی» و «مدیریت ارتباط با مشتری»
باالترین همبستگی و رابطه میان مؤلفه «منابع انسانی متخصص» و
«بهکارگیری شبکههای اجتماعی» پایینترین همبستگی است.

جدول  .1رتبهبندی رابطهها براساس ضریب همبستگی اسپیرمن
رتبه

نام مؤلفهها

2

بهکارگیری شبکههای اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری

ضریب اسپيرمن
4/741

1

بهکارگیری شبکههای اجتماعی و توانمندسازی ارتباطی

4/101

3

ساختار منعطف و بهکارگیری شبکههای اجتماعی

4/131

1

محیط کار تیمی و بهکارگیری شبکههای اجتماعی

4/091

1

فناوری پیشرفته و بهکارگیری شبکههای اجتماعی

4/091

1

منابع انسانی متخصص بهکارگیری شبکههای اجتماعی

4/039

1

رقابت گرایی سازمانی و بهکارگیری شبکههای اجتماعی

4/324

جدول  9نیز نشاندهنده رتبهبندی میان مؤلفههای اصلی در
مدل معادالت ساختاری براساس رابطه علی و شدت رابطه
براساس ضریب استاندارد  tدر تحلیل مسیر است.
بهعبارتدیگر ،جدول  9همان جدول  9است ولی رتبهبندی

براساس رابطه علی در شرایط استاندارد است .تفاوتی میان
رتبههای جدول  9و  9نیست .نکته مهم در این جدول این
است که رابطه میان دو مؤلفه بدون در نظر گرفتن و وارد کردن
اثر دیگر مؤلفهها در مدل معادالت ساختاری است.

جدول  .21رتبهبندی رابطهها براساس ضریب استاندارد در رابطه خطی
نام مؤلفهها
بهکارگیری شبکههای اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری
بهکارگیری شبکههای اجتماعی و توانمندسازی ارتباطی
ساختار منعطف و بهکارگیری شبکههای اجتماعی
محیط کار تیمی و بهکارگیری شبکههای اجتماعی
فناوری پیشرفته و بهکارگیری شبکههای اجتماعی
منابع انسانی متخصص و بهکارگیری شبکههای اجتماعی
رقابتگرایی و بهکارگیری شبکههای اجتماعی

زمانی که اثرات همه مؤلفهها زمانی که اثرات فقط دو متغير موردنظر بدون
تأثير دیگر مؤلفهها در نظر گرفته شود
در مدل در نظر گرفته شود
ضریب استاندارد
4/999
4/991
4/719
4/047
4/399
4/191
4/410

رتبه
1
2
4
3
0
1
7

ضریب استاندارد
4/902
4/924
4/717
4/904
4/791
4/941
4/774

رتبه
2
4
7
1
0
3
1
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همانگونه در جدول  14آمده ،زمانی که آثار فقط دو متغیر
موردنظر بدون تأثیر دیگر مؤلفهها در نظر گرفته شود ،قوی-
ترین رابطه علی میان مؤلفههای محیط کار تیمی و
بهکارگیری شبکههای اجتماعی با ضریب استاندارد ()4/904
برقرار شده است .پس می توان نتیجه گرفت که داشتن محیط
کار تیمی ،بیش از سایر مؤلفهها به بهکارگیری شبکههای
اجتماعی می انجامد .مطابق با نتیجه حاصل شده ،کامارول و
همکاران ( )2413در مطالعهای نشان دادهاند که ایجاد جو
مناسب جهت تصمیمگیریهای جمعی و کارهای تیمی و
مشارکتی بر استفاده از تکنولوژی نوین ازجمله شبکههای
اجتماعی در سازمان تأثیرگذار است.
ضعیفترین رابطه علی میان ساختار منعطف و بهکارگیری
شبکه های اجتماعی برقرار شده است ولی به علت باال بودن
ضریب استاندارد به دست آمده ( ،)4/717نمیتوان گفت که
تأثیر این متغیر بر بهکارگیری شبکههای اجتماعی پایین است.
همه ضرایب استاندارد به دست آمده ،مؤید تأیید مدل مفهومی
است ولی به هر حال شدت رابطه برابر نیست .مطابق با
نتیجه حاصل شده ،نتایج مطالعه ساالری جائینی ( )1492نیز
نشانگر این است که بین ابعاد ساختار سازمانی و نوع ارتباطات
سازمانی و استفاده از تکنولوژی نوین رابطه معنیداری وجود
دارد .همچنین فرهنگی و ترزمی نژاد ( )1497در مطالعهای
نشان دادند که متغیرهای ساختار اجتماعی (شامل پیچیدگی،
رسمیت) و ساختار فیزیکی (شامل استقالل فعالیتها از مکان
و زمان) میزان کارآیی ارتباطاات و استفاده از تکنولوژی نوین
در سازمان را تحتتأثیر قرار میدهد.
همچنین جدول  14رابطه علی میان مؤلفهها در تحلیل
مسیر را زمانی که اثرات همه مؤلفهها در مدل در نظر گرفته
شود ،رتبهبندی کرده است .قویترین رابطه علی میان
مؤلفههای بهکارگیری شبکههای اجتماعی و مدیریت ارتباط با
مشتری و ضعیفترین رابطه علی میان رقابتگرایی و
بهکارگیری شبکه های اجتماعی برقرار شده است .مطابق با
نتیجه حاصل شده درزمینة ارتباط میان بهکارگیری شبکههای
اجتماعی و مدیریت ارتباط با مشتری ،کاهار )2410( 1در
مطالعهای با عنوان شبکههای اجتماعی ،استراتژی برای
توسعه مدیریت ارتباط با مشتری نشان داده است که استفاده
از بازاریابی رسانههای اجتماعی ،عامل مهمی در توسعه یک
استراتژی  CRMاست و به این نتیجه رسیده است که
سازمانها برای موفقیت باید با ظهور این روند جدید ،یعنی
. Kahar

کاربرد شبکههای اجتماعی در توسعه مدیریت ارتباط با
مشتری سازگار شود .لونید و اسکارلت ( )2417به بررسی
عوامل مؤثر بر استفاده از شبکههای اجتماعی برای کسبوکار
از طریق تجزیه و تحلیل نقش توییتر و یوتیوب در
کسبوکارها پرداختهاند و ثابت کردهاند که بهکارگیری شبکه-
های اجتماعی توییتر و یوتیوب ،عملکرد بخشهای مختلف
شامل ارتباطات ،خدماترسانی به مشتریان ،کسب مشتریان
جدید ،خالقیت در ارائه خدمات ،بازاریابی ،شبکهسازی تحت
تأثیر قرار میدهند .ادوارد و همکاران ( )2411در مطالعهای به
بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در دوران رسانههای
اجتماعی پرداختهاند و نشان دادهاند که همگرایی رسانههای
اجتماعی و  CRMباعث ایجاد فرصتهایی برای سازمان
میشود ،زیرا بر کسب ،حفظ و ایجاد وفاداری در مشتریان
تأثیر حمایتکننده میگذارد .محمدعلی و یونس )2414( 2و
دهدشتی شاهرخ ( )1493نیز در این زمینه بیان کرده است که
امروزه با ظهور تکنولوژی رسانههای اجتماعی و ادغام آن با
سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری ،مفهوم جدیدی از
 CRMیعنی  SCRMایجاد شده است .با ورود شبکههای
اجتماعی ،مشتریان دیگر نمیتوانند نقش غیرفعالی در روابط
خود با شرکت ایفا کنند .شبکههای مجازی انتقال قدرت را به
نفع مشتریان ایجاد کرده است و شکل مدیریت ارتباط با
مشتری را تغییر دادهاند .تکنولوژیهای رسانههای اجتماعی
شرکتها را قادر میسازد تا بهتر نیازهای مشتریان را برآورده
سازند .سلطانی ( )1492در مطالعهای درزمینة تأثیر
تکنولوژیهای نوین در مدیریت ارتباط با مشتری بیان کرده-
اند :امروزه استفاده از کامپیوتر ،شبکههای اینترنتی و
اجتماعی ،مرکز ارتباط چندرسانهای ،انبارهای داده ،ابزارهای
داده کاری باعث تأثیر زیادی در مدیریت ارتباط با مشتری
درنتیجه سرمایهگذاری فراوان شرکتها در آن شده است.
کامارول و همکاران ( )2413و اسکاس )2414( 4در مطالعهای
نشان دادهاند که سطح استفاده از تکنولوژیهای نوین ازجمله
شبکههای اجتماعی در شرکتهای کوچک و متوسط بهعنوان
یک ابزار برای رقابت و توانمندسازی کارکنان محسوب
میشود.
پیشنهادها
با توجه به فرضیه اول که رابطه بین محیط کار تیمی و
. Mohamed Ali & Younes
. Skuse
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بهکارگیری شبکههای اجتماعی را میسنجد و نتایج حاصل از
این فرضیه ،پیشنهادهایی کاربردی جهت تقویت محیط کار
تیمی ارائه میگردد:
برگزاری مراسم فرهنگـی ماننـد جشـن تولـد کارکنـان در
سازمان؛
افـــزایش اعتقـــاد بـــه تصـــمیمگیریهای جمعـــی در
سازمان؛
ایجاد حس اعتمـاد در بـین کارکنـان نسـبت بـه یکـدیگر
برگزاری بازی وارسازی در سازمان؛
قرار گرفتن کارهای تیمی و مشارکتی در اولویـت مـدیران
ارشد؛
تقاضای ارائه پیشنهاد توسط کارکنان از طرف مدیران ارشد
افزایش فضای باز رفتاری در سازمان.
با توجه بـه فرضـیه دوم کـه رابطـه بـین فنـاوری پیشـرفته و
بهکارگیری شبکههای اجتماعی را میسنجد و نتـایج حاصـل از
این فرضـیه ،پیشـنهادهایی کـاربردی جهـت تقویـت فنـاوری
پیشرفته ارائه میگردد:
افــزایش توانــایی برقــراری ارتبــاط و شبکهســازی بــاالی
کارکنان؛
افــزایش کفایــت تجربــه کارکنــان درزمینــة اســتفاده از
فناوریهای پیشرفته شبکههای اجتماعی؛
افزایش حمایت مدیریت ارشد برای استفاده از فناوریهای
پیشرفته ازجمله شبکههای اجتماعی؛
افزایش آموزش کارکنـان بـرای اسـتفاده از فنـاوریهـای
پیشرفته ازجمله شبکههای اجتماعی؛
افزایش سختافزار و نرمافزارهای موردنیاز برای استفاده از
فناوریهای پیشرفته ازجمله شبکههای اجتماعی.
با توجه به فرضیه سوم که رابطه بین ساختار سازمانی منعطف و
بهکارگیری شبکههای اجتماعی را میسنجد و نتـایج حاصـل از
این فرضیهها ،پیشنهادهایی کـاربردی جهـت تقویـت سـاختار
سازمانی منعطف ارائه میگردد:
افزایش توانایی مدیریت در انطبـاق بخشـی میـان سـاختار
سازمانی و نحوه تصمیمگیری در سازمان و فرایندهای ارتبـاطی
و پاسخگویی با تحوالت محیطی با رویکرد اثرپذیری از محیط؛
توجه بیشتر به تغییرات تکنولوژیک ،سبد جدید محصوالت
و خدمات در بازار یا قـوانین جدیـد کسـبوکار در محـیط کـه
میتواند مدل رقابت در آن را به صورت معنـیداری دسـتخوش
تغییر کند؛
افزایش انعطافپذیری عملیاتی ،قابلیتهای تجدیـد سـریع
ساختار و تغییر فرایندهای تصمیمگیری و ارتباطی؛
افــزایش تکنولــوژیهــای موجــود در ســازمان ،امکانــات
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نرمافــزاری ،ســختافزاری ،دانشــی و مهــارتی و ارتباطــات و
یکپارچگی میان آنها؛
افزایش برنامهریزی ،هماهنگی و جریـان اطالعـات بـرای
تصمیمگیری؛
افزایش فرهنگسازمانی نوآورانه؛
افزایش قابلیت واکنش سازمان یعنی انـدازهای کـه بانـک
میتواند با سرعت و کیفیت مـورد انتظـار خـود را بـا تحـوالت
محیطی هماهنگ نماید.
با توجه به فرضیه چهارم که رابطه بین منابع انسانی متخصـص
و بهکارگیری شبکههای اجتماعی را میسنجد و نتایج حاصل از
این فرضیهها ،پیشنهادهایی کاربردی جهت تقویت منابع انسانی
متخصص ارائه میگردد:
افزایش آموزش صحیح پرسنل در راستای ایجـاد ارتبـاط و
شبکهسازیغ
افزایش جلسات هماندیشی بین واحدهای مختلف سازمانی
تقویت ذهنیت شفاف از تصـمیم کـالن سـازمان ،ضـمانت
اجرای تصمیمات؛
افزایش برنامـههای کمـک اقتصـادی و پـاداش مـالی بـه
کارکنان متخصص؛
ایجــاد عوامــل انگیزشــی ماننــد ارتقــای شــغلی کارکنــان
متخصص؛
ارزیابی تیمـی و فـردی براسـاس درصـد مشـارکت افـراد
متخصص.
با توجـه بـه فرضـیه پـنجم کـه رابطـه بـین رقابـت گرایـی و
بهکارگیری شبکههای اجتماعی را میسنجد و نتـایج حاصـل از
این فرضیهها ،پیشـنهادهایی کـاربردی جهـت تقویـت رقابـت
گرایی ارائه میگردد:
افزایش سرعت پاسخگویی به مشتری؛
افزایش مزیت رقابتی در بازار؛
افزایش خدمترسانی به مشتریان؛
افزایش تعامل مشتریان با بانک از طریق افـزایش آگـاهی
مشتری با ارائه مطالب جدید و غیرتکراری ،اسـتفاده از تصـاویر
همراه مطالب؛
افزایش دلبستگی مشتری به بانک و تجربه هیجـانانگیز
مشتری در استفاده از شبکههای اجتماعی بـرای ارائـه خـدمات
بــانکی بــا اســتفاده از موســیقی و وی ـدئوها در ارائــه مطالــب و
تبلیغات؛
ارائه مزیتهای اقتصادی؛ یکپارچهسازی ،افـزایش اهـداف
مشترك بین بانک و گروههای مشتریان و ذینفعان؛
اقدامات فعاالنـه در جهـت افـزایش مشـارکت در سراسـر
خطوط بخشها ،رهبری فعال تعامل با مشتری؛

 طراحی و تبیین مدل شبکه اجتماعی سازمانی در شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی:سرلک و کمالی

 برای کاربرانی کـه از،در شبکههای اجتماعی و وبسایت بانک
 امکان انتشار نظر خود درباره محصول،خدماتی استفاده کردهاند
را فراهم آورند که این اقدام تأثیر بسـرایی در قصـد اسـتفاده از
.خدمات بانک مربوطه و مخاطبان وبسایت میگذارد
همچنین مدیران و برنامه ریزان میتواند با ایجاد زیرساخت
-مناسب به اشتراكگذاری هرچه بیشتر تجربـه مثبـت و لـذت
.بخش استفاده از خدمات در شبکههای اجتماعی کمک کند
برگزاری کمپینهایی که منجر بـه اشـتراكگذاری تجربـه
مشتریان در شبکههای اجتماعی مـیشـود نیـز تـأثیر بسـرایی
برافزایش حس مشابهت و دوستداشتنی بودن سایر کاربران در
.فضای تعامالت شبه اجتماعی خواهد گذاشت
به مدیران ارشد بانکها پیشنهاد میشود شرایط الزم برای
برقراری مکالمات رودررو بین مشتریان راضی که از خصوصـیات
 تعریف میکنند با سایر مشتریان را،مثبت خدمات استفاده شده
.فراهم آورند
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،با بررسی تئـوریهـای مختلـف پیرامـون رفتـار مشـتری
مدیران بانکها و بازاریابها به انتخاب مناسب اسـتراتژیهـای
 بخشبندی بهتر بازار و انتخـاب درسـت بـازار هـدف،بازاریابی
.بپردازند
با توجه به فرضیه ششم و هفـتم کـه رابطـه بـین بـهکارگیری
شبکههای اجتماعی و توانمندیهای ارتباطی نیـروی انسـانی و
مدیریت ارتباط با مشتری را میسنجد و نتـایج حاصـل از ایـن
 پیشنهادهایی کـاربردی جهـت تقویـت بـهکارگیری،فرضیهها
:شبکههای اجتماعی ارائه میشود
ایجاد رابطه هوشمندانهای با مشتری و ایجاد بخش مشاوره
آنالین برای راهنمایی کاربران و ارائـه خـدمات در شـبکههای
.اجتماعی
به مدیران و برنامه ریزان بازاریابی پیشنهاد میشود کـه بـا
توجه و تقویت ویژگیهای مـرتبط اجتمـاعی در بسـتر تجـارت
ً مـثال.اجتماعی بر شکلگیری تعامل شبه اجتماعی اقدام نمایند
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