بررسی رابطه بین روشهای تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی و عملکرد تجاری با توجه
به نقش میانجی مشارکت مشتری
یوسف

رمضانی*1

استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،مجتمع آموزش عالی گناباد ،گناباد ،ایران.

جابر نبوی

فرد 2

کارشناس ارشد ،مدیریت بازرگانی ،مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر ،مشهد ،ایران.

چکیده
امروزه شبکههای اجتماعی جایگاه ویژهای در محیط کسبوکار پیداکردهاند و به ابزاری نوین در عرصه تجارت تبدیلشدهاند .از اینرو
سازمانها در تالشاند که از طریق جذابیت در شبکههای اجتماعی خود و ارائه محتواهای مناسب و نیز توسعه فضای تبادل اطالعات
بین سازمان و مشتریان و تشویق مشتریان به ارائه نظرات و توسعه همکاری و تعامل میان مشتریان عملکرد تجاری خود را در بین
رقبا بهبود بخشند .پژوهش پیش رو باهدف بررسی رابطه بین روشهای تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی و عملکرد تجاری با توجه
به نقش میانجی مشارکت مشتری در بانک شهر در شهر مشهد ،انجام پذیرفته است .پژوهش از نظر ماهیت و روش ،از نوع پژوهشهای
توصیفی-پیمایشی بوده و باهدف کاربردی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک شهر در شهر مشهد به
تعداد  200نفر تشکیل میدهند .نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 127 ،نفر تعیین شد و روش نمونهگیری بهصورت
نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس انجام شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است که برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه
گارج و همکاران ( )2020استفاده شده است .روایی محتوایی -صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی) ابزار پژوهش و پایایی آن
نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و مورد تائید قرار گرفت .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها
از روش آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادالت ساختاری بهوسیله نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد .نتایج کسبشده از
این پژوهش نشان داد که تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بر عملکرد تجاری و مشارکت مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد و نیز
مشارکت مشتری بر عملکرد تجاری بانک شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین مشارکت مشتری رابطه میان تجزیهوتحلیل
شبکههای اجتماعی و عملکرد تجاری بانک شهر را میانجیگری میکند.
واژگان کلیدی :روشهای تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی ،عملکرد تجاری ،مشارکت مشتری.
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 -1مقدمه

رسانههای اجتماعی ،بهعنوان رسانه قدرتمند ارتباطی در قرن بیستویک ،پویایی فضای کسبوکار را تغییر داده و
نحوه ارتباط و تعامل سازمانها با یکدیگر و سهامدارانشان را بازتعریف کرده است .در عینحال ،این فرصت را برای مشتریان
فراهم کرده تا تجربیات خود را درباره یک محصول یا برند به اشتراک بگذارند .در نتیجه ،برای کسبوکارها بسیار مهم است
که از درک مشتری از محصوالت و یا هویت تجاری خودآگاه باشند (آنجانیتا .)2017 ،1از دیدگاه مصرفکنندگان ،رسانههای
اجتماعی و شبکههای اجتماعی به بخشی اساسی از زندگی روزمره آنها تبدیلشدهاند (شیائو و همکاران )2018 ،2و این،
بهنوبه خود ،شیوه کسب اطالعات فردی و برقراری ارتباط با یکدیگر را تغییر داده است (دویودی و همکاران .)2015 ،3از
دادههای بهدستآمده از رسانههای اجتماعی ،سازمانهای خردهفروشی و فناوری اطالعات عالقه زیادی به تجزیهوتحلیل،
اندازهگیری و پیشبینی آینده کسبوکار مشتری بهمنظور تصمیمگیری مناسب در مورد تجارت خود نشان دادهاند (رفیق،4
 .)2017تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی به خردهفروشان کمک میکند تا اطالعات را بهگونهای جمعآوری و تجزیهو-
تحلیل کنند که به آنها امکان میدهد رفتار مشتری را بهتر درک کنند ،چرخه زندگی مشتری را افزایش دهند ،بازارهای
جدیدی را درگیر کنند ،پاسخگویی را بهبود بخشند و وفاداری را القا کنند .کاپور و همکاران )2018( 5مروری بر مطالعات
رسانههای اجتماعی و شبکههای اجتماعی از سال  1997تا  2017انجام دادهاند .مطالعه آنها عمده پیشرفتهای انجامشده
در تحقیقات رسانههای اجتماعی را در این دوره شناسایی کرده و اهمیت آنها را برجسته میکند .مطالعهای مشابه توسط
اشتیگلیتز و همکاران )2018( 6چالشها و مراحل اصلی در روند تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی و استراتژیهای آنها
را بیان میکند .تعدادی از داستانهای موفقیتآمیز از مشاورهها و شرکتهای تحقیقاتی تجاری در قالب «مقاالت سفید»7
گزارش شده است که استفاده از تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی را در افزایش مشارکت مشتری و عملکرد تجاری نشان
میدهد .چراکه تجزیهوتحلیل دادههای مرتبط با مشارکت مشتریان در شبکههای اجتماعی ،اطالعات ارزشمندی در خصوص
برنامهریزی برای تأمین رضایت مشتریان فراهم میآورد و این امر بهنوبه خود میتواند عملکرد تجاری شرکت را بهبود
بخشیده و تحقق اهداف سازمانی آن را به دنبال داشته باشد .همچنین ادبیات این موضوع از این دیدگاه پشتیبانی میکند
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که مشارکت مشتری از جنبههای مختلف مانند اعتماد ،وفاداری و ارزش ویژه برند بر عملکرد شرکت یا برند تأثیر دارد.
مطالعات در این حوزه بر کاربرد اثربخشی رسانههای اجتماعی در نقش ابزار مهم بازاریابی با همکاری مشتریان تأکید
کردهاند (خدامی و همکاران.)1398 ،
تحقیقات نشان میدهد که در زمینه کاربرد تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی در بخش خردهفروشی بهویژه کاوش
در رابطه بین شیوههای تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی ،مشارکت مشتری و عملکرد تجاری کمبود مطالعاتی وجود دارد؛
بنابراین این مطالعه سعی دارد تا این خأل را در بخش تحقیقات پر کند؛ بنابراین ،هدف این تحقیق بررسی تجربی و تولید

دانش در مورد ماهیت رابطهای است که بین مشارکت مشتری و عملکرد تجاری سازمان وجود دارد .در این تحقیق از
روشهای مربوط به تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بهعنوان ابزاری برای بررسی نیز استفاده میشود .بانک شهر با
برخورداری از شبکهای گسترده از مشتریان و بهمنظور تأمین و دستیابی به اهداف سازمانی خود میتواند با اقدامات الزم
زمینه را برای تجزیهوتحلیل رفتار مشتریان خود در حسابهای کاربری موجود مربوط به حضور این بانک در شبکههای
اجتماعی ،فراهم نموده و میزان مشارکت آنان را در فعالیتهای این بانک رصد کند .با توجه به آنچه گفته شد ،به دلیل
افزایش رقابت در عرصه بانکداری و لزوم اجرای برنامهها و تدابیر مؤثر جهت جذب و حفظ مشتریان در چنین شرایطی،
بانک شهر بهعنوان جامعه آماری موردمطالعه تحقیق به دنبال بررسی شبکههای اجتماعی و تجزیهوتحلیل دادههای
بهدستآمده از آن بهمنظور استفاده در تدوین و تنظیم سیاستهایی است که مدخل دستیابی به مشتریانی وفادار و افزایش
بازار خدمات خود در حوزه بانکداری میباشد .از اینرو ،با بهرهمندی از این ابزار میتواند از مشارکت مشتری در شبکههای
اجتماعی استفاده کرده و از این رهگذر تحقق اهداف سازمانی خود را مؤثرتر از گذشته دنبال کند و اهداف سازمانی و
عملکرد تجاری خود را بهبود بخشد .در این تحقیق ،رابطه بین شیوههای تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی ،مشارکت
مشتری و عملکرد تجاری در بانک شهر موردبررسی و مطالعه قرار میگیرد.
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی و عملکرد تجاری

اهمیت استفادهی مشاغل و کسبوکارها از رسانههای اجتماعی در سالهای آتی پررنگتر شده است؛ بهخصوص
استفاده از تواناییها و قابلیتهای تحلیلی برای آنالیز حجم وسیعی از اطالعات آنالین برای جذب مشتری و اسناد کسبوکار
اهمیت خاصی پیدا میکند .تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی به محرکی مهم برای دستیابی و انتشار اطالعات در دامنههای
مختلف تبدیل شده است .تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی ،اطالعات جمعآوریشده از وبالگها ،انجمنها ،فیسبوک،
توییتر ،یوتیوب و غیره را کنترل و تجزیهوتحلیل میکند که همه حاوی اطالعات بسیار قابلتوجه و ارزشمندی در مورد
درک مصرفکننده ،رقبا ،محصوالت ،مارکها و خدمات الزم در تصمیمگیریهای تجاری است (سیواراجاه 1و همکاران،
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 .)2019تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی این امکان را دارد که به بازخورد در زمان واقعی و بینش عملی برای کمک به
سازمانها در فرایندهای تصمیمگیری خود کمک کند (عمر .)2014 ،1تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی همچنین بهعنوان
مجموعهای از ابزارها ،سیستمها و/یا چارچوبهایی تعریف شده است که فعالیتهای فوق را تسهیل میکند (گروبمولر و
همکاران .)2013 ،2یانگ و همکاران )2011( 3بیان میکنند تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی در مورد توسعه و ارزیابی
ابزارها و چارچوبهای انفورماتیک برای اندازهگیری فعالیتهای شبکههای رسانههای اجتماعی از سراسر وب است .بر اساس
نظر زنگ و همکاران )2010( 4تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی «مربوط به توسعه و ارزیابی ابزارها و چارچوبهای
انفورماتیک برای جمعآوری ،نظارت ،تجزیهوتحلیل ،جمعبندی و تصویرسازی دادههای رسانههای اجتماعی بهمنظور تسهیل

گفتگوها و تعامالت  ...برای استخراج الگوها و هوش مفید است» .موتورهای «کیا» و «رویال بانک کانادا» از طریق تحلیل
رسانههای اجتماعی ( )SMAبه سطح نوآوری در تولید ،پیشرفت در خدمات مشتریان و تشخیص و ایجاد فرصتهای شغلی
جدید رسیدهاند .تحلیل رسانههای اجتماعی ( )SMAعالوه بر این دادههای جمعی را باهم ادغام میکند و آنها را به
اطالعات معنیدار تبدیل میکند که بعدها میتواند برای مطرح کردن و دیده شدن نامهای تجاری سازمانها برای باال رفتن
سطح فروش استفاده شود .بر اساس گفتهی شایواآل...« ،)2018( 5مؤسسات عصر جدید باید توجه مضاعفی به کاربران
شبکههای اجتماعی داشته باشند و از شبکههای اجتماعی بهطور مؤثر و کارآمد برای پیشرفت مؤسسهشان استفاده کنند»...
(گارج و همکاران.)2020 ،
تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی و مشارکت مشتری

مشارکت مشتری سازمانها را قادر میسازد تا در تعامل ،مشارکت و تأثیرگذاری بر گفتوگو پیرامون نام تجاری
خود شرکت کنند .عالوه بر این ،مشارکت مشتری مؤثر باعث تقویت وفاداری به برند میشود و بر رفتار مشتری تأثیر
میگذارد (کار .)2017 ،6کاربرانی که از برندهای بزرگ استقبال زیادی میکنند از طریق «پسندیدن»« ،اشتراکگذاری»
و اظهارنظر درباره آنها در شبکههای اجتماعی با این برندها درگیر میشوند (روییز مافی و همکاران .)2014 ،7مشارکت
مشتری با هر تعاملی با برند ایجاد میشود و با ادامه این تعامالت بازسازی میشود ،خواه مربوط به خرید ،خواندن پست در
شبکههای اجتماعی یا هرگونه تماس با برند باشد (ژاکوب و بیندال .)2018 ،8درک ماهیت ارتباط مشتری و نام تجاری با
معرفی سیستم عاملهای به اشتراکگذاری اجتماعی و ویدئو مانند فیس بوک ،توییتر ،وبالگها ،یوتیوب و ویمئو بسیار
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پیچیدهتر شده است .مشارکت مشتری بهطور عمده بر تعامل و مشارکت مشتریان متمرکز است (واگنر و ماچشرزاک،1
 .)2006کامبرا فیرو و همکاران )2013( 2مشارکت مشتری را مجموعهای از «رفتارهای مشتری در مقابل شرکت  -هم
معاملهای (وفاداری ،قصد خرید مجدد) و هم غیر معاملهای (تعهد ،تبلیغات دهانبهدهان ،مراجعه ،وبالگ نویسی و غیره)
تعریف میکند که حجم فروش آینده را تضمین میکند ،تبلیغات مثبتی ایجاد میکند و شهرت برند را تقویت میکند».
با استفاده از روشهای تحلیلی دادههای جمعی فروشنده میتواند به مشارکت مشتری در خرید و میزان مفید بودن
ارتباط با مشتری پی ببرد .این موضوع را میتوانند از طریق بررسی و محاسبهی میزان عالقهی مشتری به محصول و تبادل
و نظر دادن راجع به آنها متوجه شد .از این طریق فروشندهها اطالعات کاملتری از مشتریهای فعلی و آینده به دست
میآورند و وارد مرحلهی جدیدی از ارتباط با مشتری میشوند .تأثیر رسانههای جمعی در تمام صنایع ،بخصوص صنعت
فروش گسترش پیدا کرده ،جایی که بهطور کامل ارتباط مشتری و نام تجاری به مشتری مداری تبدیل شده است .پیشرفتها
در زمینهی تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی نشان میدهد که مواردی از قبیل گفتوگو با مشتری ،بهبود تسهیالت آنها،
توجه به رضایت مشتری و درک و سرمایهگذاری روی مشارکتها برای فروشندگان از اهمیت باالیی برخوردار است .تجزیه-
وتحلیل رسانههای اجتماعی با استفاده از گرفتن الگو ،علم جمعیتشناسی ،رفتار کاربران اینترنتی ،رسانههای اجتماعی و

تشابه در خرید کاالها هر روز بیشتر از دیروز برای گسترش بینش مشتریان موردتوجه قرار میگیرد .طبق یافتههای TCS3

این امر پیگیری مشارکتهای تغییرپذیر و مکالمات درون شبکههای اجتماعی را فراهم میسازد که در واقع برای حفظ
مشتری و افزایش قابلیت تغییرپذیری بینش است ،همچنین صحت وجود تقاضا و نیازهای بدیهی را اثبات میکند .در نتیجه
به درک هرچه بهتر نیازهای مشتریان کمک میکند .امروزه بهترین فرصت برای انجام چنین مشارکتهایی است .مشتریان
حجم زیادی از اطالعات را جمعآوری کردهاند تا مؤسسات بتوانند درک کامل و جامعی نسبت به نیازها و رفتارهای مشتریان
داشته باشند .سرانجام میزان اطالعات باعث اتصال و نزدیکی بیشتری بین مشتری و مؤسسه میشود که منتهی به ارتباط
قابلاطمینان تری خواهد شد .اگرچه در حال حاضر هیچ مدرک عملی و تجربی در مطبوعات نیست که نشان دهد تجزیه-
وتحلیل رسانههای اجتماعی بهطورقطع باعث پیشرفت مشارکت مشتری میشود (گارج و همکاران.)2020 ،
مشارکت مشتری و عملکرد تجاری

عملکرد تجاری در درجه اول از نظر چگونگی تحقق اهداف سازمان و از نظر چگونگی ایجاد ارزش و انتقال این
ارزش به مشتریان به روش بهینه موردتوجه قرارگرفته است (گارج و همکاران .)2020 ،در تعدادی از مطالعات سعی شده
است عملکرد تجاری با استفاده از بازده مالی (بهعنوانمثال بازده سرمایهگذاری) یا معیارهای مرتبط با بازار مانند افزایش
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سهم بازار ،موقعیت رقابتی کلی سازمان در بازار و غیره اندازهگیری شود (فلین و همکاران .)2020 ،1مشارکت مشتری
تصدیق میکند که خریدهای سازمانی از مصرفکنندهها تا حدی اهمیت دارد که روی عملکرد تجاری تأثیر میگذارد.
مشارکت کارمندان به مشارکت مشتری منتهی میشود که در عوض مشارکت مشتری باعث بهبود عملکرد تا سقف 240%
میشود .در سال  2008مطالعهای بر اساس معیارهای مردمی روی  10000مشتری انجام گرفت و نشان داد مؤسساتی
که مشتریانی با سطوح مشارکت باال دارند  8%سود بیشتری نسبت به میانگین شاخص صنعت در سرمایهگذاری داشتهاند؛
از سوی دیگر مؤسساتی که مشتریانی با سطح مشارکت کمی دارند کاهش درصد سود از فروش خالص را با میزان 23%
پایینتر از میانگین شاخص صنعت تجربه میکنند .مشتریان با مشارکت باال شرکت را به رشد  13%باالتر از میانگین شاخص
صنعت میرسانند و مشتریان با مشارکت کم با پایین آوردن  36درصدی نسبت به میانگین شاخص صنعت رشد شرکت را
نزولی می کنند .عالوه بر این نتایج حاکی از آن بود که مؤسسات فروشی که با مشتریان مشارکت داشتهاند نتایج مالی بهتری
نسبت به شرکتهای فاقد این مشارکت داشتهاند .مشارکت اشکال مختلفی دارد که شامل این موارد میشود :تولید و
استفاده از محتوا و دادهها ،بازدید از وبسایتها ،باز کردن ایمیلها ،جستجو در سایتهای آزاد و سازمانی ،ارتباط با مراکز
پشتیبانی ،پسندیدنها (الیک) و دنبال کردنها (فالو) ،توییت کردن و فرستادن توییت برای افراد دیگر و همچنین
مرجوعیها .مشارکت مشتری یک مفهوم تکبعدی است ،از اینرو تمرکزش یا روی بُعد احساسی است ،یا شناختی و یا
جنبههای رفتاری .طبق نظر و گفتهی برادی 2و همکاران ( )2011در مفاهیم تکبعدی ،جنبهی رفتاری بیشتر خود را
نشان میدهد و بُعد غالب است .از نظر رفتاری مشارکت در اثر بازاریابی و فروش و ارتباطات در قلب و ذهن مصرفکننده
خالصه میشود تا حد ی که به سود بیشتر در فروش ،سهم بازار ،ارزش بازار و جریان نقدی میرسد .بر اساس واحد هوش
اقتصادی ( ،)2007مشارکت بیشتر مشتری یعنی وفاداری اعالی مشتری ( ،)80%افزایش درآمد ( )76%و افزایش سود
بیشتر (( )75%گارج و همکاران.)2020 ،
پیشینه تجربی

ارتباط دوبهدوی متغیرها در پیشینه نظری بررسی شد .در زمینه ارتباط بین متغیرهای تحقیق ،پژوهشهای صورت
گرفته است که به چند مورد اشاره میشود.
هاشمی صومعه و همکاران ( )1399پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر فناوری رسانههای اجتماعی بر عملکرد سازمانی
با در نظر گرفتن قابلیت دانش فنی و متغیر میانجی قابلیت نوآوری در شرکت اینترنتی چیلیوری» انجام دادند .محققان در
این بررسی مدلی ساختاری برای تأثیر متغیرهای فناوری رسانههای اجتماعی و قابلیت دانش فنی بر عملکرد سازمانی را با
در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت نوآوری را ارائه دادهاند .نتایج حاصله بر اساس پرسشنامه استاندارد که در اختیار ۱۱۰
کارمند شرکت اینترنتی چلیوری قرار گرفت ،تحلیل شده و تفسیر بر روی این دادهها انجام گرفت .نتایج بررسی مدل
ارائهشده را تائید نموده و تمام فرضیههای تحقیق تائید شدند .وشکائینژاد و همکاران ( )1398نیز مقالهای با عنوان «بررسی
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نقش تعدیلکنندگی بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت مشتری و عملکرد واحدهای خدماتی» انجام
دادند .مدیران  ۶۰واحد خدماتی (بانک ،بیمه ،مراکز آموزشی و مراکز درمانی) شهرستان رشت ،دادههای این پژوهش را از
طریق پرسشنامه جمعآوری کردند و تجزیهوتحلیل دادهها به کمک روش مدلسازی معادلههای ساختاری انجام شده است.
نتایج پژوهش نشان داد ،قابلیت مشارکت مشتری بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق نوآوری بر عملکرد واحدهای
خدماتی تأثیر معناداری دارد .همچنین نقش تعدیل کننده بسیج منابع دانش مشتری در رابطه بین قابلیت مشارکت و
نوآوری در فرایند و نوآوری در خدمت نیز تائید شد .همچنین ،دهقانی سلطانی و همکاران ( )1397پژوهشی با عنوان
«نقش رسانه های اجتماعی ،شفافیت و مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکتهای خدمات مسافرتی و
گردشگری» انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری شهر تهران بود .برای
تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .نتایج بهدستآمده
از پژوهش نشان میدهد که رسانههای اجتماعی ،شفافیت و مسئولیت اجتماعی از طریق برند پایدار بر عملکرد تجاری تأثیر
معناداری دارند .همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر میانجی برند پایدار نیز معنادار میباشد .نعمتی ( )1396نیز
پژوهشی با عنوان «استفاده از دانش مشتری در نوآوری :تأثیر مشارکت مشتری بر عملکرد محصول جدید در شرکت صنعتی
و بازرگانی صحت» انجام داد .پژوهش باهدف نقش واسطهای استفاده از دانش مشتری در نوآوری در میزان تأثیرگذاری
مشارکت مشتری بر عملکرد محصول جدید در شرکت صنعتی و بازرگانی صحت ،به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام
شد .جامعه آماری شامل کلیه مشتریان محصوالت شرکت صنعتی و بازرگانی صحت در شهر تهران در سال  ۱۳۹۵بود که
طبق جدول گرجسی و مورگان تعداد  ۳۸۴نفر به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،انتخاب شد .یافتهها نشان داد
که بین نیاز مشتری به ناهمسانی ،نیاز به دانش ضمنی مشتری ،بهرهمندی از بازار ،کاوش بازار ،هماهنگی بین بخشی و
انعطافپذیری استراتژیک با مشارکت مشتری بهعنوان منبع اطالعات ،مشارکت مشتری بهعنوان همکار تولیدکننده و
مشارکت مشتری بهعنوان نوآورنده رابطه وجود دارد .از سویی ،مشارکت مشتری بهعنوان منبع اطالعات ،مشارکت مشتری
بهعنوان همکار تولیدکننده و مشارکت مشتری بهعنوان نوآورنده با قابلیتهای تکنولوژیکی و عملکرد محصول جدید رابطه
وجود دارد .همچنین ،بین قابلیتهای تکنولوژیکی و عملکرد محصول جدید رابطه وجود دارد .معادالت ساختاری نیز نشان
داد که قابلیتهای تکنولوژیکی نقش واسطه ای در میزان تأثیرگذاری مشارکت مشتری بر عملکرد محصول جدید دارد و
مدل برازش داده شده مورد تائید دادهها است .طبسی و ناصری ( )1396نیز مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر قابلیتهای
ارتباط با مشتری و استفاده از رسانههای اجتماعی بر عملکرد شرکت» در شرکت ایرانسل به رشته تحریر درآوردند .تحقیق
به بررسی تأثیر قابلیتهای ارتباط با مشتری و استفاده از رسانههای اجتماعی بر عملکرد شرکت در شرکت ایرانسل میباشد
که با توجه به اطالعات سال  1396آزمون فرضیات مورد ارزیابی قرارگرفتهاند .نتایج آزمون فرضیات تحقیق به ترتیب بیانگر
این بود که قابلیت های ارتباط با مشتری با کاهش هزینه جذب مشتری ارتباط مثبت و معناداری دارد ،قابلیتهای ارتباط
با مشتری با سطح مشارکت مشتریان ارتباط مثبت و معناداری دارد ،استفاده از رسانههای اجتماعی موجب افزایش معنادار
میزان تأثیرگذاری قابلیت ارتباط با مشتری بر مشارکت مشتری میگردد ،استفاده از رسانههای اجتماعی با افزایش وفاداری
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و حفظ مشتری ارتباط مثبت و معناداری دارد ،کاهش هزینه مشتری با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد،
مشارکت مشتری با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد و همچنین افزایش وفاداری و حفظ مشتری با عملکرد
شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد .در بین پژوهشهای خارجی گارج و همکاران )2020( 1نیز مقالهای با عنوان «بررسی
رابطه بین شیوههای تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی و عملکرد تجاری در صنایع خردهفروشی و فناوری اطالعات هند:
نقش میانجیگری تعامل مشتری» به رشته نگارش درآوردند .بهمنظور درک بهتر رابطه بین اقدامات مربوط به تجزیهوتحلیل
رسانههای اجتماعی و عملکرد تجاری و نقش میانجیگری تعامل مشتری در آن فرآیند ،یک نظرسنجی در مقیاس بزرگ
در بین مدیران ارشد و متوسط و همچنین مشاوران در صنایع خردهفروشی و فناوری اطالعات در کشور هند انجام شد.
بهطور خاص ،یک پرسشنامه با ساختار بسته میان مدیران و مشاوران مدیریت در سراسر کشور توزیع شد و پاسخهای
قابلاستفاده از  281پاسخدهنده را که دارای موقعیتهایی مانند بازاریابی دیجیتال/متخصص بازاریابی دیجیتال ،مشاور
مدیریت ،مدیر تجزیهوتحلیل ،مدیر روابط مشتری ،مدیر بازاریابی ،مدیر مشارکت 2و غیره که مسئول استراتژیهای بازاریابی
دیجیتال در خردهفروشی و سازمانهای فناوری اطالعات بودند .این پرسشنامه به موضوعات مربوط به نحوه مشارکت در
اقدامات مربوط به تجزیه و تحلیل رسانههای اجتماعی در بهبود عملکرد تجاری از طریق نقش میانجیگری تعامل مشتری
پرداخت .برای تجزیه و تحلیل دادههای تجربی دریافت شده ،از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .بر اساس
یافتههای تحقیق ،نتیجه گرفته شد که بین اقدامات مربوط به تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی و عملکرد تجاری با نقش
میانجی تعامل مشتری در صنایع خردهفروشی و فناوری اطالعات هند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین،
سیواراجاه و همکاران ( )2019مقالهای با عنوان «نقش دادههای کالن و تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی برای تجارت و
پایداری تجارت :یک زمینه وب مشارکتی» به رشته نگارش درآوردند .تحول دیجیتال انباشتهای از پیشرفتهای مختلف
دیجیتال مانند تحول در پدیده وب است .وب مشارکتی که امکان تعامل کاربر فعال و جمعآوری اطالعات را فراهم میکند،
بهطور گستردهای بهعنوان ابزاری برای افزودن ارزش توسط سازمانها در هر شکل و اندازهای برای بهبود بهرهوری و کارایی
کسبوکار شناخته شده است .بااینوجود ،توانایی آن در تسهیل فعالیتهای پایدار کسبوکارهای  B2Bتاکنون در ادبیات
مدیریت و تجارت متمرکز نبوده است .این تحقیق کیفی ماهیتی اکتشافی دارد و این خأل را از طریق یافتههای حاصل از
مصاحبه با مدیران و با توسعه طبقهبندیهایی که قابلیت وب مشارکتی از طریق وب غیرفعال را برای شرکتهای مختلف
توانمند به انجام فعالیتهای تجاری دارد ،پر میکند .برای این منظور ،دو عملکرد مهم مرتبط با کار و تجارت یعنی عملیات
و بازاریابی در برابر سه بعد پایداری ترسیم شده است .در نتیجه ،این تحقیق توانایی تجزیهوتحلیل دادههای کالن و رسانههای
اجتماعی را در یک فضای وب مشارکتی نشان میدهد تا کسبوکارهای  B2Bرا از طریق عملیات استراتژیک و فعالیتهای
تجاری مربوط به بازاریابی به سودآوری برساند و پایدار بمانند .میشائیلیدو و مایسوسکی )2019( 3نیز تحقیقی با عنوان
«درک اخالقی مصرفکنندگان از شیوههای تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی :خطرات ،مزایا و نتایج بالقوه» به رشته
1
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نگارش درآوردند .در این مطالعه ،با استفاده از دادههای جمعآوریشده از  316کاربر شبکههای اجتماعی ،نتایج ادراک
اخالقی از اقدامات  SMAو قابلیت اطمینانسازمانی شناسایی و مدلسازی شد .همچنین نقش ریسک و مزایای درک شده
را در تسهیل یا عدم موفقیت در این نتایج بررسی شد .نتایج نشان داد که درک اخالقی نامطلوب از اقدامات  SMAو قابلیت
اطمینان پایین منجر به خطر درک اطالعات و درنتیجه عدم تمایل به فاش شدن و جعل اطالعات و همچنین اقداماتی علیه
سازمانها میشود .یافتههای این تحقیق همچنین نشان داد که مزایای درک شده ،رابطه بین خطر ادراکشده به
اشتراکگذاری اطالعات و نتایج را تعدیل میکند؛ فولتین 1و همکاران ( )2019مقالهای با عنوان «قابلیتهای مدیریت
ارتباط با مشتری و استفاده از فناوری رسانههای اجتماعی :پیامدهای عملکرد شرکت» به رشته نگارش درآوردند .علیرغم
اهمیت عوامل نهادی در پذیرش فناوریهای جدید ،هنوز نقش این محرکها در استفاده از فناوری رسانههای اجتماعی
برای تقویت قابلیتهای مدیریت ارتباط با مشتری و بهبود عملکرد شرکت بررسی نشده است .در این تحقیق ابتدا ،با
استفاده از تئوری نهادی و تئوری تواناییها ،تأثیر فشار قهری مشتری و فشار تقلیدی رقبا در استفاده از فناوری رسانههای
اجتماعی را تحلیل میشود .دوم ،نقش میانجی قابلیتهای مدیریت ارتباط با مشتری را در رابطه بین استفاده از فناوری
رسانههای اجتماعی و عملکرد شرکت بررسی میشود .نتایج این مطالعه نشان میدهد که هر دو عامل سازمانی باعث
استفاده از فناوری رسانههای اجتماعی میشوند ،تأثیرات آنها بسته بهاندازه شرکت ،نوآوری ،بخش و بازاری که در آن
فعالیت میکند متفاوت است .قابلیتهای مدیریت ارتباط با مشتری فقط بهطور غیرمستقیم رابطه بین استفاده از فناوری
رسانههای اجتماعی و عملکرد شرکت را میانجیگری میکند.
مدل مفهومی و فرضیات پژوهش

با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 :H1تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H2تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی بر مشارکت مشتری بانک شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H3مشارکت مشتری بر عملکرد تجاری بانک شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H4مشارکت مشتری رابطه میان تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی و عملکرد تجاری بانک شهر را میانجیگری
میکند.
عملکرد تجاری

تجزیهوتحلیل

شبکههای
مشارکت مشتری

Foltean
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1

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق به اقتباس از مدل گارج و همکاران ()2020
 -3روششناسی تحقیق
پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع پژوهشهای توصیفی  -پیمایشی است.
جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک شهر در شهر مشهد تشکیل میدهند .تعداد کل جامعه آماری این
پژوهش  200نفر بوده است .تعیین حجم نمونه نقش مهمی در قابلیت تعمیم نتایج به جامعه دارد .لذا در تعیین حجم
نمونه از فرمول نمونهگیری کوکران از جامعه محدود و در سطح خطای  ۵٪استفاده گردید .حال با توجه به تعداد جامعه
آماری  200نفر ،حجم نمونه بر مبنای فرمول مذکور  127نفر محاسبه گردید که تعداد  127پرسشنامه در بین شعب
بانک به شیوه نمونهگیری غیر احتمالی در دسترس توزیع گردید .در این پژوهش برای گردآوری اطالعات در زمینه مبانی
نظری و ادبیات موضوع ،از مطالعات کتابخانهای و مقاالت و بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات برای تجزیهوتحلیل ،از
پرسشنامه استانداردشده گارج و همکاران ( )2020برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق استفاده شد .بخش نخست
پرسشنامه مربوط به سنجش متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،سابقه کار و بخش دوم
پرسشنامه شامل پرسشهایی بود که از طریق آن به آزمون فرضیات پرداخته میشد و همه گویهها با مقیاس پنج گزینهای
طیف لیکرت طراحی شدند .برای تجزیهوتحلیل اطالعات برای آزمون فرضیات و اولویتبندی عوامل نیز از معادالت ساختاری
و نرمافزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شد.
 -4مدلسازی ،بررسی و تجزیه تحلیل دادهها (یافتهها)
در این پژوهش ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته شده است که با توجه به نتایج حاصل از
تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده مشخص شد از بین پاسخدهندگان به پرسشها 85/04درصد مرد و 14/96درصد زن
و از بین آنها  7/87افراد کمتر از  30سال سن 81/10 ،بین  30تا  40سال 11/02 ،بین  41تا  50سال سن داشتند و هیج
یک از افراد پاسخدهنده سنی بیشتر از  50سال سن نداشتند و از بین افراد پاسخدهنده  32/28درصد بین  ۱تا  ۵سال
 43/31درصد بین  ۶تا  ۱۰سال 23/62،درصد بین  ۱۱تا  ۱۵سال و  0/79درصد باالی  ۱۶سال سابقه کار در شرکت را
داشتند .همچنین اطالعات بهدستآمده از میزان تحصیالت پاسخدهندگان نشان میدهد که از بین پاسخدهندگان به
پرسشها 73/23درصد دارای مدرک کارشناسی و  26/77درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و هیچیک دارای
مدارک باالتر و پایینتر نبودند.
برآورد الگوی اندازهگیری

در پژوهش حاضر جهت بررسی مدل ،نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویههای سنجش آنها از
مدل بیرونی استفاده شده است .مدل بیرونی ارتباط گویهها یا همان سؤاالت پرسشنامه را با سازهها موردبررسی قرار میدهد.
در واقع تا ثابت نشود سؤاالت پرسشنامه ،متغیرهای پنهان را بهخوبی اندازهگیری کردهاند ،نمیتوان روابط را مورد آزمون
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قرار داد .برای آنکه نشان داده شود متغیرهای پنهان بهدرستی اندازهگیری شدهاند از مدل بیرونی استفاده شده است.
بهمنظور بررسی این امر اعتبار سازه 1مدل موردبررسی قرار میگیرد که برای سنجش آن از دو اعتبار همگرایی 2و اعتبار
افتراقی 3استفاده میشود .در اعتبار همگرا هر یک از بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی) میباید معنادار و از  0/4بزرگتر یا
مساوی باشد .در غیر این صورت باید حد مطلوب و قابلقبول روایی مرکب )CR( 4و میانگین واریانس استخراجشده ()AVE
موردبررسی قرار بگیرد و در اعتبار افتراقی بهمنظور بررسی عدم همپوشانی بین سازههای پرسشنامه در ارتباط با گویههای
موردسنجش آن ،کواریانس بین هر دو سازه نبایستی بیشتر از  0/9باشد .جدول  1نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای
گویههای پرسشنامه را به تفکیک حوزههای پژوهش را نشان میدهد.

جدول  .1تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پنهان
متغیرها

گویهها

بار عاملی

انحراف استاندارد

آماره t

تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی

q1

0/799

0/048

16/692

q2

0/765

0/048

16/031

q3

0/812

0/036

22/822

q4

0/676

0/06

11/24

q5

0/771

0/047

16/398

q6

0/659

0/066

10/026

q7

0/6

0/079

7/575

q8

0/638

0/076

8/436

q9

0/249

0/099

2/511

q10

0/813

0/033

24/895

q11

0/747

0/046

16/182

q12

0/693

0/059

11/724

q13

0/757

0/054

13/913

q14

0/845

0/033

25/746

AVE

0/495

CR

0/937

آلفای کرونباخ

0/923

1

Construct Validity
Convergent Validity
3 Discriminant Validity
4 Composite Reliability
2

حد مطلوب برای روایی مرکب  CR< 0/7و حد قابلقبول  CR< 0/6میباشد (.)Byrne,2010
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متغیرها
مشارکت مشتری

عملکرد تجاری

گویهها

بار عاملی

انحراف استاندارد

آماره t

q15

0/496

0/063

7/886

q16

0/87

0/027

32/311

q17

0/847

0/034

25/235

q18

0/701

0/067

10/472

q19

0/854

0/028

30/375

q20

0/846

0/029

29/313

q21

0/823

0/035

23/522

q22

0/82

0/026

31/699

q23

0/726

0/05

14/375

q24

0/836

0/027

30/431

q25

0/724

0/055

13/179

q26

0/661

0/049

13/546

q27

0/872

0/033

26/331

q28

0/738

0/04

18/595

AVE

0/680

0/582

CR

0/937

0/892

آلفای کرونباخ

0/923

0/859

بنابراین با توجه به جدول  1که نتایج تحلیل عاملی گویههای پرسشنامه را نشان میدهد ،از آنجا که بار عاملی
همه گویهها بهجز گویه  ،9بیشتر از  0/4و همچنین مقدار آماره  tبیشتر از  1/96است بنابراین باید گویه  9حذف شود و
مجدد روایی بررسی شود.

جدول  .2تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پنهان پس از اصالح
متغیرها

گویهها

بار عاملی

انحراف استاندارد

آماره t

تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی

q1

0/798

0/043

18/484

q2

0/765

0/047

16/392

q3

0/813

0/035

22/948

q4

0/675

0/063

10/77

q5

0/772

0/046

16/612

q6

0/658

0/069

9/508

q7

0/599

0/083

7/238

q8

0/637

0/069

9/217

q10

0/813

0/033

24/449

q11

0/748

0/05

15/045
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AVE

0/526

CR

0/939

آلفای کرونباخ

0/929

متغیرها

مشارکت مشتری

عملکرد تجاری

گویهها

بار عاملی

انحراف استاندارد

آماره t

q12

0/693

0/058

12/044

q13

0/758

0/05

15/01

q14

0/846

0/032

26/457

q15

0/496

0/059

8/435

q16

0/87

0/026

33/867

q17

0/847

0/031

27/307

q18

0/701

0/067

10/426

q19

0/854

0/027

31/28

q20

0/846

0/027

31/485

q21

0/823

0/032

25/595

q22

0/82

0/026

31/051

q23

0/726

0/051

14/36

q24

0/836

0/029

29/161

q25

0/724

0/054

13/352

q26

0/661

0/05

13/27

q27

0/872

0/039

22/236

q28

0/738

0/043

17/339

AVE

0/680

0/582

CR

0/937

0/892

آلفای کرونباخ

0/923

0/859

بنابراین با توجه به جدول  2که نتایج تحلیل عاملی گویههای پرسشنامه را نشان میدهد ،از آنجا که بار عاملی
همه گویهها بیشتر از  0/4و همچنین مقدار آماره  tبیشتر از  1/96است و دو شاخص  AVEو  CRهمه سازههای
موردبررسی مطلوب است ،بنابراین میتوان گفت پرسشنامه از روایی مناسب برخوردار است.
برای تائید روایی ابزار اندازهگیری عالوه بر روایی سازه از دو شاخص روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد .روایی
همگرا به این اصل برمیگردد که شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی زیادی داشته باشند .برای اعتبار همگرایی از
معیار  AVEاستفاده میشود .مقدار این ضریب از  ۰تا  ۱متغیر است که مقادیر باالتر از  ./۵پذیرفته میشود.
جدول  .3نتایج متوسط واریانس استخراجشده متغیرهای پنهان پژوهش
متغیر پنهان

AVE

تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی

0/526

عملکرد تجاری

0/582

مشارکت مشتری

0/680
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با کمک شاخص میانگین واریانس استخراجشده مشخص شد که تمام سازههای موردمطالعه دارای میانگین واریانس
استخراجشده باالتر از  0/5هستند و اعتبار همگرای مدل اندازهگیری تأیید میگردد .با توجه به نتایج جدول  3میتوان
نتیجه گرفت که شاخصهای هر سازه با یکدیگر همبستگی زیادی دارند .روایی واگرا ،بیانگر وجود همبستگیهای جزئی
بین شاخصهای یک سازه و شاخصهای سازههای دیگر است که میبایست ریشه دوم مقادیر  AVEهر سازه ،بزرگتر از
مقادیر همبستگی آن سازه با سازههای دیگر باشد .همانطور که در جدول زیر مشخص است از آنجا که جذر  AVEهمه
سازهها بیشتر از همبستگی سازهها با سایر سازههای موجود در الگو است ،ابزار اندازهگیری از روایی مناسبی برخوردار است.
جدول  .4همبستگی سازهها و جذر AVE

تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی

پایایی ترکیبی

عملکرد تجاری

تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی

0/725

عملکرد تجاری

0/664

0/763

مشارکت مشتری

0/495

0/558

مشارکت مشتری

0/825

1

پس از ارزیابی مدل اندازهگیری تحقیق و تبیین مؤلفهها ،الزم است تا سازگاری درونی و نیز اعتبار مدل موردسنجش
قرار گیرد .برای این منظور در الگوسازی معادالت ساختاری از پایایی سازه و واریانس استخراجشده استفاده میشود .در
ادامه سازگاری درونی مدل و اعتبار مدل بر این اساس سنجیده شده است.
سازگاری درونی یا پایایی سازه این امکان را فراهم میسازد تا سازگاری درونی شاخصهایی که یک مفهوم را میسنجند
بررسی شود .بهعبارتدیگر پایایی سازه نشان میدهد متغیرهای مشاهدهشده (شاخصها) با چه دقتی متغیر پنهان (مکنون)
را میسنجند .برای اندازهگیری پایایی مدل در  PLSاز شاخص پایایی ترکیبی 2استفاده میشود .پایایی ترکیبی هم بنا به
گفته فورنر و الرکر )1981( 3بایستی  0/7یا باالتر باشد که نشان از کافی بودن سازگاری درونی میباشد که نشان از کافی
بودن سازگاری درونی میباشد.
جدول  .5نتایج پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان پژوهش

1

)Composite Reliability (CR
Composite reliability
3 Fornell & Larcker
2
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متغیر پنهان

پایایی ترکیبی

تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی

0/939

عملکرد تجاری

0/892

مشارکت مشتری

0/937

بر اساس نتایج جدول  5مالحظه میشود که ضرایب پایایی ترکیبی همگی باالتر از  0/7بوده و نشان از پایا بودن
ابزار اندازهگیری میباشند.
الگوی ساختاری

در الگوی ساختاری ،روابط بین سازههای پنهان با یکدیگر که بر اساس نظریه استخراج شدهاند ،با توجه به دادههای
گردآوریشده از نمونه تبیین میشوند .در الگوی ساختاری با استفاده از تحلیل مسیر ،فرضیههای پژوهش آزمون میشوند.
در بررسی هر یک از الگوها ،قبل از آزمون فرضیهها باید از مناسب بودن و برازش مطلوب الگوی ساختاری اطمینان حاصل
کرد .بهمنظور سنجش مدل و برازندگی آن به بررسی شاخصهای برازندگی مدل پرداخته میشود .معیار کلی که برای
روش حداقل مربعات جزئی در نظر گرفته شده است )Gof( ،نام دارد .چنانچه این شاخص بزرگتر یا مساوی با  0/5باشند،
مدل مناسب است .میزان شاخصهای نکویی برازش در جدول  6به تصویر کشیده شده که بیانگر مناسب بودن مدل است.
جدول  .6میزان شاخص نیکویی برازش مدل معادالت ساختاری
میزان شاخص نیکویی برازش ()GOF
0/477

همچنین در جدول  7معنی داری مسیرهای بین متغیرهای پنهان از نظر آماری توسط مقادیر  tبهعنوان آماره
آزمون بررسی شده است.

جدول  .7نتایج مدل ساختاری تحقیق
مسیرهای مستقیم

ضریب مسیر استانداردشده

انحراف معیار

آماره t

نتیجه

تجزیهوتحلیل شبکه-های اجتماعی  >-عملکرد تجاری

0/514

0/079

6/517

معنادار

تجزیهوتحلیل شبکه-های اجتماعی  >-مشارکت مشتری

0/495

0/063

7/854

معنادار

مشارکت مشتری  >-عملکرد تجاری

0/304

0/092

3/308

معنادار

مسیر غیرمستقیم از طریق مشارکت مشتری

ضریب مسیر استانداردشده

انحراف معیار

آماره t

نتیجه
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مسیرهای مستقیم

ضریب مسیر استانداردشده

انحراف معیار

آماره t

نتیجه

برند سازی داخلی  >-رفتار شهروندی سازمانی

0/495*0/304=0/150

0/044

3/387

معنادار

قاعده کلی تصمیمگیری مدلهای ساختاری بر اساس مقادیر  tچنین است که اگر مقدار قدر مطلق مقادیر  tبرای
ضریبی بیش از  1/96باشد ،آن ضریب در سطح اطمینان  95درصد معنیدار است.
همچنین برای بررسی نقش میانجی تناسب ارزشهای شخص با فرهنگ سازمان بر رابطه بین برند سازی داخلی
بر رفتار شهروندی سازمانی ،از روش بوت استرپ استفاده میشود( .چون حجم نمونه کم است ،برای بررسی نقش میانجی
نمیتوان آزمون سوبل استفاده نمود).

شکل  .2مدل معادالت ساختاری به همراه آمارههای t
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شکل  .3مدل معادالت ساختاری به همراه ضرایب استانداردشده

نتایج آزمون فرضیهها با توجه به شکل  ۲و  ۳نشان میدهد که تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بر مشارکت
مشتری بانک شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد( .مقدار آماره  tبرابر با  6/517و از  1/96بیشتر است و مقدار ضریب مسیر
مثبت است) .از اینرو فرضیه نخست تائید میشود.
تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بر مشارکت مشتری بانک شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد (مقدار آماره  tبرابر
با  7/854و از  1/96بیشتر است و مقدار ضریب مسیر مثبت است) .از اینرو فرضیه دوم تائید میشود .مشارکت مشتری
بر عملکرد تجاری بانک شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد( .مقدار آماره  tبرابر با  3/308و از  1/96بیشتر است و مقدار
ضریب مسیر مثبت است) .از اینرو فرضیه سوم تائید میشود .مشارکت مشتری رابطه میان تجزیهوتحلیل شبکههای
اجتماعی و عملکرد تجاری بانک شهر را میانجیگری میکند( .مقدار آماره  tبر اساس روش بوت استرپ برابر با  3/387و
از  1/96بیشتر است) .از اینرو فرضیه چهارم تائید میشود.
 -5نتیجهگیری و پیشنهاد
در این پژوهش به بررسی رابطه بین روشهای تجزیهوتحلیل رسانههای اجتماعی و عملکرد تجاری با توجه به نقش
میانجی مشارکت مشتری در بانک شهر در شهر مشهد پرداخته شد .فرضیه نخست پژوهش به این صورت بود که
تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بر عملکرد تجاری بانک شهر تأثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج پژوهش نشاندهنده
تائید این فرضیه است .نتایج بهدستآمده از این فرضیه گویای این است که تجزیهوتحلیل صحیح و علمی شبکههای
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اجتماعی منجر به استخراج محتوای مناسب و مفید برای ادامه فعالیتها و عملکرد تجاری بانک شهر میشود .چنانچه
واحدی بهعنوان مدیریت فرایند مشتری بهمنظور تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی در بانکها ایجاد شود ،میتواند با توجه

به مطالب و محتواهای ارائهشده و تجزیهوتحلیل آنها در راستای استفاده از نقاط قوت و فرصتهای ایجادشده و سپس
عملیاتی کردن آن ،عملکرد تجاری بانک را بهبود بخشد .بر همین اساس به مدیران بانک پیشنهاد میشود که در این راستا
اقدامات مفید و الزم را مبذول فرمایند .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج حاصل از هاشمی صومعه و همکاران
( ،)1399دهقانی سلطانی و همکاران ( ،)1397طبسی و ناصری ( ،)1396گارج و همکاران ( )2020و فولتین و همکاران
( )2019همسویی دارد .فرضیه دوم تحقیق که به بررسی تأثیر تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بر مشارکت مشتری
پرداخته است ،با اطمینان  95درصد تائید میشود .تحقیقات گارج و همکاران ( )2020و سیواراجاه و همکاران ()2019
نتیجه بهدستآمده از فرضیه دوم را تائید میکنند .با توجه به نتایج حاصل از این فرضیه میتوان بدین گونه نتیجه گرفت
که شبکههای اجتماعی در سازمانها باعث ایجاد یک درک و احساس مشترک نسبت به سازمان و فعالیتهای آن میشود
و در واقع یک بستر مدرن برای انجام تعامالت و ارتباطات بین کارکنان باهم ،مشتریان باهم و همچنین کارکنان با مشتریان
به شمار میآید .این شبکههای اجتماعی میتواند ارتباطات و تعامالت درون و برونسازمانی را ایجاد کرده و با
صرفهجوییهای از قبیل کم کردن زمان و هزینه ،عدم استفاده از کاغذبازیهای اداری و ...سرعت ارتباطات را افزایش دهند.
این عوامل باعث میشود که مشتریان بتوانند با سرعت بیشتری پاسخ سؤاالت خود را دریافت کرده و همچنین تجربیات،
نظرات و پیشنهادهای خود را به اشتراک بگذارند و همچنین نیازها و خواستههای خود را به دور از تشریفات اداری ابراز
کنند .چنانچه تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بهدرستی صورت گیرد و دانش و بینش افراد نسبت به محتوای درجشده
در شبکههای اجتماعی افزونتر شود ،می توان احتمال داد که مشتریان نیز تجارت و نیازهای خود را ارائه داده و از همین
طریق مشارکت مشتریان افزایشیافته و محتواهای بهینه و مفیدی از سوی آنان ارائه شود .از اینرو بهمنظور مشارکت
مشتریان در شبکههای اجتماعی ،به رؤسا و مدیران ارتباط با مشتریان بانک پیشنهاد میشود که مطالبی را در راستای
فعالیتها و عملکرد تجاری بانک در شبکههای اجتماعی ارائه دهند و از مشتریان و دنبال کنندگان صفحات اجتماعی خود
بخواهند نظرات و پیشنهادات و یا انتقادهای خود را نسبت به مطالب ارائهشده و همچنین کلیت عملکرد تجاری بانک ارائه
دهند .این امر باعث میشود حین نظرسنجی ،نیازها و خواستههای مشتریان شناساییشده و بانک در راستای برآوردن و
تأمین نیازها و خواسته های مشتریان فعالیت نماید و در نهایت عملکرد تجاری بانک بهبود یابد .فرضیه سوم تحقیق نیز به
بررسی تأثیر مشارکت مشتری بر عملکرد تجاری بانک شهر پرداخته است؛ که نتایج کسبشده از آزمون این فرضیه حاکی
از تائید این فرضیه است .با توجه به نتایج کسبشده از این فرضیه میتوان بدین گونه نتیجه گرفت چنانچه دانش و محتوای
ارائهشده در شبکههای اجتماعی مفید و مناسب باشد و در راستای نیازها و خواستههای مشتریان ارائه شود ،مشتریان را
برانگیخته میکند تا در زمینه مطالب ارائهشده ،نظرات ،پیشنهادها و انتقادهایی را ارائه دهند ،مطالب ارائهشده را به اشتراک
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بگذار ند و یا آن مطالب را پسندیده و ذخیره نمایند .این اعمال مشارکت مشتریان را نشان میدهد و باعث میشود
تجزیهوتحلیلها بهتر و مناسبتر صورت گرفته و عملکرد تجاری بانک بهبود یابد .بر همین اساس به رؤسا و مدیران ارتباط
با مشتری پیشنهاد میشود همواره در پست کردن مطالب در صفحات مجازی دقت نظر کافی را داشته و همواره بهروزترین
و مفیدترین مطالب را با مشتریان خود به اشتراک بگذارند .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج حاصل از پژوهش
وشکائینژاد و همکاران ( ،)1398نعمتی ( )1396و گارج و همکاران ( )2020سازگار است .فرضیه چهارم به بررسی تأثیر
نقش میانجی مشارکت مشتری در رابطه میان تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی و عملکرد تجاری پرداخته است .طبق
نتایج بهدستآمده ،مشارکت مشتری تأثیر تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بر عملکرد تجاری میانجیگری میکند.
همانطور که بررسی شد ،بهواسطه تأثیر مستقیم تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی بر مشارکت مشتری و نیز تأثیر مشارکت
مشتری بر عملکرد تجاری تائید فرضیه چهارم نیز دور از انتظار نبود .از اینرو ،میتوان بدین گونه نتیجه گرفت که دانش و
محتوای مفید و مناسب ،نقش مهم و مؤثری در تولید ایدههای خالقانه ،بهبود بهرهوری و بهبود عملکرد تجاری بانکها و
سایر سازمانها دارد .ازآنجاییکه ارتباطات از طریق رسانههای اجتماعی در دهههایی بهطور تصاعدی افزایشیافته است ،لذا
تولید دانش و محتوای مفید و کاربردی و تجزیهوتحلیل صحیح آن ،عالوه بر بهبود عملکرد تجاری بانکها ،میتواند تبادل
اطالعات و تعاملی بودن روابط و ارتباطات در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را بدون محدودیتهای حاکم بر دیگر
رسانه ها ایجاد نماید و باعث تبادل افکار و آرای مشتریان و مشارکت آنان شود که همین امر باعث میشود نیازها و
خواستههای دائماً در حال تغییر مشتریان شناساییشده و بانکها بتوانند فعالیتهای تجاری خود را در راستای همین
نیازها و خواستهها و همچنین جدیدترین روشهای بانکداری ارائه دهند .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج حاصل
از پژوهش گارج و همکاران ( )2020همسویی دارد.
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Abstract
Today, social networks have found a special place in the business environment and they have become a
new tool in the field of business. Therefore, organizations are trying to improve their business performance
among the competitors through attractiveness in their social networks and providing appropriate content,
as well as developing an information exchange environment between the organization and customers and
encouraging customers to provide feedback and develop cooperation and interaction among the customers.
The present research was conducted in order to investigate the relationship between the social media
analysis methods and the business performance with respect to the mediating role of the customer
participation in Bank Shahr in Mashhad.In terms of nature and method, this study was descriptive-survey
and was conducted with an applied purpose.The statistical population of the study includes all of the
employees of Bank Shahr branches in Mashhad, which consists of 200 individuals.The statistical sample
was determined as 127 people using Morgan Table and the sampling method was convenience nonprobability sampling. The data collection tool is a questionnaire and for measuring the Research variables,
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the Garg et al standard questionnaire (2020) was used. Content-face validity and construct validity
(confirmatory factor analysis) were the research tools and its reliability were measured using Cronbach's
alpha coefficient test and composite reliability. In order to analyze the data, the descriptive and inferential
statistics, as well as structural equation modeling in Smart PLS software were used. The results of the
present study demonstrated that the social network analysis has positive and significant impacts on the
business performance and customer participation and also customer participation has positive and
significant impacts on the business performance of Bank Shahr. Furthermore, customer participation
mediates the relationship between the social network analysis and the business performance of Bank Shahr.
Key words: Social Media Analysis Practices, Business Performance, Customer Engagement.
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