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چکیده

هدف اين مطالعه بررسي تاثير سرماية اجتماعي و ابعاد آن (سرماية ساختاري ،سرماية شناختي و سرماية ارتباطي) بر مديريت ارتباط با مشتري در سازمان
است .تحقيق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردي و بر اساس ماهيت و نحوه گردآوري دادهها از نوع توصيفي ـ همبستگي است .جامعه مورد مطالعه اين تحقيق
کليه کارکنان سازمان بنادر استان خوزستان ميباشد که يک نمونه  913نفري از آنها انتخاب و بررسي شد .ابزار تحقيق پرسشنامه بود .پايايي پرسشنامه به روش
آلفاي کرونباخ و با مقدار  0/306مورد تاييد قرا گرفت .دادههاي گردآوريشده با استفاده از رويکرد دو مرحلهاي مدل معادالت ساختاري به کمک نرم افزار
 AMOS16تجزيه و تحليل شد .يافتههاي مطالعه نشان داد مدل پيشنهادي تحقيق از برازش مطلوبي برخوردار است و مطابق نتايج سرماية اجتماعي و ابعاد ان
بر روي مديريت ارتباط با مشتري تاثير مثبت و معناداري دارد.
واژههای كلیدی :سرماية اجتماعي ،سرماية ساختاري ،سرماية شناختي ،سرماية ارتباطي ،مديريت ارتباط با مشتري ،مدل معادالت ساختاري.
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 -1مقدمه
بيشک ميتوان گفت مهمترين دارايي اغلب سازمانها مشتريان آنها
هستند .مشتريان به خاطر ارتباط مستقيمي که با اقدامات يک سازمان
دارند ،منبع ارزشمندي براي فرصتها ،تهديدات و سواالت عملياتي مرتبط
با صنعت مربوطه محسوب ميشوند .امروزه براي رشد و بقا در عرصه
رقابت اقتصادي ،شرکتها و سازمانها بايد به ارتباط با مشتري اهميت
ويژهاي داده و ارتباط خود با مشتريان را بيش از پيش ارتقا بخشند .در
کسب و کارهاي جديد ،بهدست آوردن رضايت مشتريان جايگاه حياتي و
مهمي را در اهداف شرکتها به خود اختصاص داده است ،و مديران ارشد
بهخوبي ميدانند موفقيت آنها در رسيدن به اهداف کالن و در گروي جلب
رضايت مشتريان است (دموري و همکاران .)1992 ،بنابراين ،شرکتها بايد
بياموزند که چه عواملي بر ارتباط با مشتري موثرند .سرماية اجتماعي عامل
مهم اثرگذار بر ارتباط با مشتري هستند (ژانگ 2و همکاران.)2011 ،
يکي از مفاهيم مهم و فرارشتهاي در بحث مديريت پديدههاي اجتماعي،
مفهوم سرماية اجتماعي است .پاتنام ،سرماية اجتماعي را مجموعهاي از
مفاهيمي مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها ميداند که موجب ايجاد ارتباط و
مشارکت بهينه اعضاي يک اجتماع شده و در نهايت منافع متقابل آنان را
تأمين خواهد کرد .از نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه ،به عنوان
منابعي هستند که در کنشهاي اعضاي جامعه موجود است (پاتنام .)2000 ،با
توجه به اينکه امروزه رضايت مشتري اساس موفقيت هر شرکت در رقابت
ميباشد و اين مسئله براي محقق پيش آمد که عوامل مؤثر بر رضايت
مشتريان چيست و چگونه ميتواند به رضايت مشتري دست يافت.

 -1-1ادبیات تحقیق

 -1-1-1مفهوم سرمایة اجتماعی

2. Zheng

 -2-1-1مفهوم مدیریت ارتباط با مشتریان

مديريت ارتباط با مشتري ،يکي از تکنيکهايي است که در دهه 90
ميالدي همراه با توسعه فناوريهاي اطالعات و ارتباطات به عنوان
رويکردي مهم در کسب و کار و با هدف بازگشت به بازاريابي شخصي،
تعريف و تکامل يافت .امروزه تنها رضايتمندي مشتريان براي ماندگاري
آنها در سازمان کافي نميباشد ،بلکه بايد در عين رضايتمندي از وفاداري
آنها نيز اطمينان حاصل شود .در اين ارتباط هدف برقراري روابط بلندمدت
و متقابل با گروههاي ذينفع سازمان و باالخص مشتريان است ،بهنحوي
که مشتريان بيشتري حفظ شود و مشتريان کمتري سازمان را ترک کنند
که نتيجه آن کسب سهم بيشتر از بازار و سودآوري يبيشتر براي سازمان
است (الهي و همکاران .)1937 ،امروزه ،مديريت روابط مشتري ()CRM
بهعنوان يک راهبرد مشتريمحور برپاية  ITبهطور فزايندهاي توسط
شـرکتهاي مختلف بهکار گـرفته ميشـود و مؤسسـات گـوناگون
سرمايهگذاريهاي زيادي روي  CRMانجام ميدهند( .سوکيم 9و
همکاران .)2010 ،مديريت ارتباط با مشتري فرآيند سازماني کارکردي
متقابلي است که بر ايجاد ،حفظ و افزايش روابط طوالني مدت با مشتريان
مهم و جالبتوجه تمرکز دارد (پاين و فرو2001 ،4؛پارواتيار و شيت،1
 .)2001امروزه ،قابليتهاي  CRMو فعاليتهاي  CRMجزء فرآيندهاي
سازماني قرار گرفته است و مهارتها و دانش انباشته شرکتها بهمنظور
"شناخت مشتريان و چشماندازهاي جالبتوجه" ،بهکار گرفته ميشود و
حفظ روابط با مشتريان مهم را منعکس ميسازد( .مورگان و همکاران،
 .)2009پيادهسازي موفق پروژههاي  CRMبه مشتريمداري وابسته است
(جاياچاندران6و همکاران .)2001 ،مشتريمداري مفهومي مبتني بر فرهنگ
است و ارزشها ،هنجارهاي رفتاري و شيوههاي ذهني مشترکي را منعکس
ميکند که شرکت را قادر ميسازد تا نفع مشتريان را در اولويت نخست قرار
دهد (دش پاندي7و همکاران1999 ،؛ ديووندنبالت.)2002 ،
مشتـريمداري بهعنوان فرهنگ سازماني ،نوع خاصي از منابع
VRINمـوجود بـراي شـرکت ميبـاشد .هـرچنـد خـود فرهنگ نميتواند
3. Su Kim
4. Payne and Frow
5. Parvatiyar and Sheth
6. Jayachandran
7. Deshpande
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سرمايه ،يک منبع کلي است که اجتماع افراد و گروههاي اجتماعي و
نهايتا کل جامعه از آن استفاده ميکنند تا هدفهاي خود را تحقق بخشند.
يعني ابزارهايي که فرد ،گروه ،نهاد يا جامعهاي براي رسيدن به هدفهايش
از آنها استفاده ميکند ،سرمايه ناميده ميشود (موسوي .)1936 ،يکي از
مفاهيم فرارشتهاي مهم در بحث مديريت پديدههاي اجتماعي ،مفهوم
سرماية اجتماعي است .از سال  1990به اينسو ،مفهوم و نظريه سرماية
اجتماعي با اقبال قابل توجه انديشمندان و محققان رشتههاي مختلف علوم
اجتماعي مواجه شد (ترکماني .)1936 ،انديشمندان برحسب ديدگاههاي
خود تعاريف مختلفي از سرماية اجتماعي به عمل آوردهاند که فصل
مشترک آنها را ميتوان به اين صورت بيان کرد :سرماية اجتماعي ،پتانسيل
نهفته در روابط بين افراد و گروههاي يک جامعه است که باعث انجام
امـورات آنها ميشود (سعادت .)1936 ،پاتنـام ،سرماية اجتماعي را
مجموعهاي از مفاهيمي مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها ميداند که موجب
ايجاد ارتباط و مشارکت بهينه اعضاي يک اجتماع شده و در نهايت منافع
متقابل آنان را تأمين خواهد کرد .از نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضا

در شبکه ،به عنوان منابعي هستند که در کنشهاي اعضاي جامعه موجود
است (پاتنام.)2000 ،
اولين توضيح و تفسير يکپارچه اين اصطالح توسط بورديو در سال 1972
ارائه شد .دردهة  1930فصل مهمي از کتاب "بنيانهاي نظريه اجتماعي" به
بحث سرماية اجتماعي اختصاص يافت و در سرتاسر کتاب عناصر و اجزاي
سرماية اجتماعي توضيح داده شد .دردهه  1990مفهوم سرماية اجتماعي
توسط بانک جهاني و کتاب "بولينگ تک نفره" رابرت پاتنام شهرت به
مسئله اساسي پژوهشها تبديل شد و شهرت عام پيدا کرد (پيراهري.)1933 ،
انديشه اصلي سرماية اجتماعي اين است که خانواده ،دوستان و همکاران
دارايي بسيار مهمي را تشکيل ميدهند که يک فرد ميتواند در شرايط
بحراني از آنها بهره گيرد يا براي منافع مادي خود استفاده کند و البته اين
مساله براي گروه بيشتر نيز صدق ميکند (توسلي و موسوي.)1932 ،

بررسی تاثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردي :اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان بنادر آبادان و خرمشهر) /مسعود حميدياطهر
مستقيما بر عملکرد شرکت تاثير گذارد .اما مشتريمداري بين سازماني را به
سمت اجراي فعاليتهاي  CRMسوق ميدهد (دي ،)2000 ،که با تاکيد
بيشتر به آغاز و حفظ روابط طوالنيمدت با مشتري ميانجامد .بنابراين
مشتريمداري ميتواند قابليتهاي  CRMيک شرکت را تقويت کند و در
نتيجه عملکرد شرکت را بهبود بخشد .به عبارت ديگر يک شرکت
مشتريمدار واقعي به احتمال زياد از قابليتهاي  CRMبيشتري برخوردار
است و مزيتهاي رقابتي با دوامي را ايجاد ميکند.

 -3-1-1پیشینه تحقیق

وليخاني و همکاران ( ،)1991در مطالعه خود با عنوان «بررسي ميزان
هوش اخالقي مديران و تاثير آن بر سرماية اجتماعي سازمان (مطالعه
موردي :مديران بانکهاي دولتي شهر اصفهان)» ،به بررسي ميزان هوش
اخالقي مديران و تاثير آن بر سرماية اجتماعي سازمان پرداختند .نمونه مورد
مطالعه در پژوهش ايشان  203نفر از مديران بانکهاي دولتي شهر
اصفهان بود .يافتههاي مطالعه نشان داد که هوش اخالقي و ابعاد آن بر
سرماية اجتماعي تاثير دارد و از بين مولفهها ،مسئوليتپذيري باالترين
قدرت تببين سرماية اجتماعي را کسب کرد.
دموري و همکاران ( ،)1992در مطالعه خود باعنوان «نوآوري در
مديريت ارتباط با مشتري با تأکيد بر بازاريابي ارتباطات انساني» ،به بررسي
تاثير بازاريابي ارتباطات انساني بر مديريت ارتباط با مشتري پرداختند .نمونه
مورد مطالعه ايشان  90نفر از کارکنان بيمه در سطح شهرستان يزد بود.
آنها به کمک مدل معادالتساختاري و تحليل دادههاي تحقيق نتيجه
گرفتند که بين بازاريابي ارتباطات انساني و مشتريمداري رابطه معنادار و
مثبتي وجود دارد .همچنين رضايت شغلي در ارتباط بين بازاريابي ارتباطات
انساني ،مشتريمداري نقش ميانجي دارد.
ژنگ3و همکاران ( ،)2011مطالعهاي با عنوان «بازانديشي رهبري اخالقي،
سرماية اجتماعي و ارتباط با مشتري» ،بهمنظور کشف تاثير رهبري اخالقي و
سرماية اجتماعي بر روي ارتباط با مشتري انجام دادند .نمونه مورد مطالعـه
ايشان  211نفر از مديران ارشد شرکتهاي چيني بود .نتايج تجزيه و تحليل
دادهها به کمک مدل معادالت ساختاري مشخص کرد که رهبري اخالقي و
سرماية اجتماعي تاثير مثبت و معناداري بر ارتباط با مشتري دارند.
مسئله اصلي اين تحقيق اين است که آيا سرماية اجتماعي بر ارتباط با
مشتري در سازمان تاثير دارد؟

 -2روش تحقیق
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در اين مطالعه ،روش تحقيق بر اساس هدف کاربردي و بر اساس
نحوه گردآوري دادهها توصيفي و از نوع همبستگي است که با تحليل
ماتريس همبستگي يا کوواريانس انجام ميشود .چون در پژوهش انجامشده
ردیف

نام متغیر

1

سرماية اجتماعي

2
9

ارتباط با مشتري
مجموع متغيرها

ابعاد
سرماية ساختاري
سرماية شناختي
سرماية ارتباطي
-

رابطه بين متغيرها بر اساس تحليل عاملي ،استخراج و بررسي ميشود
(سرمد و همکاران .)1991 ،جامعه مورد نظر اين پژوهش ،کليه کارکنان
بنادر آبادان و خرمشهر در سال  1999ميباشد .حجم جامعه آماري اين
تحقيق  900نفر بود که براي بهدست آوردن حجم نمونه ،از فرمول کوکران
مربوط به جامعه محدود ،استفاده شد ،که براي نمونه مورد مطالعه تعداد
 269نفـر بهدست آمد .روش نمونهگيري مورداستفاده در اين مطالعه
نمـونهگيري غيرتصادفي و بهطور خاص در دسترس بود .به دليل احتمال
بازگشت پرسشنامهها و يا عدم پاسخگويي صحيح و غيرقابل استفاده بودن
پرسشنامهها %20 ،به تعداد نمونه مورد طالعه اضافه شد و تعداد نمونه برابر
با  990نفر تعيين ،و پرسشنامهها توزيع گرديد .در نهايت  913پرسشنامه
جمعآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
فرضيات تحقيق به اين شرحاند:
فرضيه اصلي :سرماية اجتماعي بر ارتباط با مشتري در سازمان بنادر
تاثير مثبت و معناداري دارد.
فرضيه فرعي اول :سرماية ساختاري بر ارتباط با مشتري در سازمان
بنادر تاثير مثبت و معناداري دارد.
فرضيه فرعي دوم :سرماية شناختي بر ارتباط با مشتري در سازمان
بنادر تاثير مثبت و معناداري دارد.
فرضيه فرعي سوم :سرماية ارتباطي بر ارتباط با مشتري در سازمان
بنادر تاثير مثبت و معناداري دارد.
بر اساس فرضيات تحقيق مدل مفهومي اين تحقيق به صورت زير
طراحي شد و مورد سنجش نهايي قرار گرفت.

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق (ژانگ و همکاران)2111 ،

پرسشنامه اين تحقيق يک پرسشنامه محققساخته بود و در طيف پنج
گزينهاي ليکرت (از شديداً موافق تا شديداً مخالف) سنجيده شد .روايي
محتوايي (صوري و منطقي) توسط افراد متخصص مرتبط با موضوع
پژوهش تاييد ،و نظرات مشورتي آنها گردآوري شد و جهت اصالح و
تکميل پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .پايايي آن به روش آلفاي
کـرونبـاخ که در بيـن روشهـاي تعييـن پـايـايي بيشتـر استفـاده
ميشود ،صورت پذيرفت (سرمد و همکاران .)1991 ،نتايج آزمون الفاي
کرونباخ و تعداد سواالت در هر بخش و متغير به تفکيک در جدول ( )1ارائه
شده است.

جدول ( :)1ضرایب آلفای كرونباخ
آلفای كرونباخ ابعاد
تعداد سواالت
0/791
1
0/372
6
0/391
1
6
22

8. Zheng

-

آلفای كرونباخ كلی

تعداد نمونه

0/397

913

0/719
0/306

913
913
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 -3تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-3آمار توصیفی

مجموعه کارکنان مورد مطالعه در اداره کل بنادر خوزستان  913نفر
بودند که تحليل جمعيتشناختي آن در جدول ( )2ارائه شده است.

 -2-3آمار استنباطی

در اين مرحله ،براي تجزيه و تحليل دادهها و بررسي فرضي ههاي
تحقيق از مدل معادالت ساختاري استفاده شد .مدلسازي معادالت
ساختاري به منزلة يک روش کمي است که به محقق کمک ميکند تا کل
پژوهش خود را ،از مطالعات نظري و تدوين آنها گرفته تا تحليل دادههاي
تجربي ،در يک قالب چندمتغيره ساماندهي کند .اين روش به پژوهشگر
کمک ميکند تا الگويي نظري را که از اجزاي مختلف و متنوعي تشکيل
يافته است ،هم بهطور کلي و هم به گونهاي جزئي آزمون و بررسي کند.
يعني مشخص ميشود که آيا دادههاي گردآوريشده از يک نمونه ،کليت
الگوي نظري تدوينشده را مورد حمايت قرار ميدهد يا خير ،و کداميک از
اجزاي الگوي نظري تدوينشده با توجه به دادههاي گردآوريشده تأييد
ميشوند و کداميک نياز به تغيير ،اصالح و يا حذف دارند (مومني.)1990 ،
يک مدل معادله ساختاري در شکل عمومياش از دو نوع مدل و
انواعي از متغيرها تشکيل شده است .دو نوع مدل تشکيلدهنده مدل معادله
ساختاري عبارتند از )1( :مدل اندازهگيري که جزئي از مدل معادله ساختاري
است و نحـوه سنجش يک متغير پنهان را با استفاده از دو يا تعداد بيشتـري

متغيـر مشاهـدهشده تعريف ميکند و ( )2مدل سـاختاري که جزئي از مدل
معادله ساختاري است و نشان ميدهد متغيرهاي پنهان چگونه بر يکديگر
اثر ميگذارند (قاسمي.)1939 ،
در ارزيابي مدل پيشنهادي تحقيق با روش مدل معادالت ساختاري ،از
رويکرد دو مرحلهاي ارائهشده توسط اندرسون و گربينگ )1933(9پيروي
شد .در اين رويکرد ،در مرحله اول از روش تحليل عاملي تأييدي (،)CFA
براي ارزيابي مدلهاي اندازهگيري استفاده ميشود .در تحليل عاملي
10
تأييدي ،قابليت اطمينان و اعتبار مدل اندازهگيري تحت اصول SEM
بررسي ميشود .در مرحله دوم ،با استفاده از  ،SEMاعتبار و برازش مناسب
مدل با توجه به ساختار دادهها ارزيابي ميشود .لذا در اين مطالعه با استفاده
از رويکرد دو مرحلهاي ابتدا صحت مدلهاي اندازهگيري بررسي ،و سپس با
استفاده از تحليل معادالت ساختاري ،مدل پيشنهادي ارزيابي شد و
دستآخر فرضيههاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند.
تحليل عاملي تاييدي يکي از مهمترين ابزارهايي است که امکان بررسي
صحت و سقم ساختار عاملي از پيش تعيينشده براي متغيرهاي مشاهدهشده
پژوهش را به پژوهشگر ميدهد .به عبارت ديگر ،اين تکنيک به پژوهشگر
اجازه ميدهد تا به آزمون اين فرضيه که بين متغيرهاي مشاهدهشده و
سازههاي نهفته رابطه وجود دارد ،بپردازد (کالنتري .)1990،در مدلسازي
معادالت ساختاري به گويه يا هر متغيري که بتوان آن را مستقيماً سنجيد،
متغير آشکار گفته ميشود و به متغيري که از طريق گويهها مقدار آن سنجيده
ميشود ،متغير پنهان گفته ميشود .متغيرهاي پنهان به دو دسته متغيرهاي
بيروني يعني متغيرهايي که هيچ پيکان يک سويهاي به سمت آن نشانه نرفته

جدول ( :)2درصد و تعداد توزیع نمونه آماری در بخش جمعیتشناختی

آمار توصیفی N= 313

 2تا  0سال
%17/9
17
باالی  16سال
%42/3
196

 6تا11سال
%21/3
91

9. Anderson and Gerbing
10. Structural equation modeling
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جنسیت
درصد
تعداد (نفر)
تاهل
درصد
تعداد (نفر)
توزیع سنی
درصد
تعداد (نفر)
توزیع سنی
درصد
تعداد (نفر)
مدرک تحصیلی
درصد
تعداد (نفر)
مدرک تحصیلی
درصد
تعداد (نفر)
سایقه كار
درصد
تعداد (نفر)
سایقه كار
درصد
تعداد (نفر)

مرد
%74/2
296
متاهل
%76/1
242
كمتر از 21سال
%6
2
 01تا 01سال
%20/3
66
دیپلم و زیر آن
%1/7
13
فوق لیسانس و باالتر
%21/3
32
زیر یک سال
%2/1
3
 11تا 16سال
%11
42

زن
%24/1
73
مجرد
%29/9
74
 21تا  31سال
%20/1
64
باالی  01سال
%20/1
64
فوق دیپلم
%17/9
17

بدون جواب
%1/9
4
بدون جواب
%0/6
2
 31تا 01سال
%97/4
119
بدون جواب
%9
9
لیسانس
%49/4
117

بررسی تاثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردي :اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان بنادر آبادان و خرمشهر) /مسعود حميدياطهر
مدلهاي عاملي مرتبه اول کاربرديترند اما ضعف شناسايي مدل در آنها
وجود دارد (قاسمي.)1939 ،
اولين گام براي بررسي صحت يک مدل اندازهگيري ،بررسي برازش آن
است .به اين منظور از شاخصهاي برازش استفاده شد .شاخصهاي کلي
برازش براي مدل اندازه گيري متغير کارکردهاي سرماية اجتماعي (در اين
مطالعه براي اندازهگيري متغير سرماية اجتماعي از يک مدل عاملي مرتبه دوم
متشکل از سه متغير پنهان شامل سرماية شناختي ،سرماية ارتباطي و سرماية
ساختاري که با  16متغير مشاهدهشده سنجيده ميشوند ،استفاده گرديد .شکل
زير نماي اين مدل را در فرم اوليه و در حالت استاندارد نشان ميدهد.
نتايج تحليل عاملي تاييدي) با استفاده از نرم افزار ايموس 11نسخه 16
در جدول ( )9نشان داده شده است.
همانگونه که اطالعات جدول ( )9نشان ميدهد عموم شاخصهاي
برازش وضعيت مطلوبي را نشان نميدهند .بههمين منظور الزم است
اصالحاتي در مدل اندازهگيري متغيرهاي بيروني انجام شود .پژوهشگران
براي اصالح مدل خود از شاخصهاي اصالح 12استفاده ميکنند .اين
شاخصها برآورد ميکنند که در صـورت آزادگذاتشن پارامتـر يا پارامتـرهـايي

است و متغير دروني يعني عنصري از مدل ساختاري که حـداقل يک پيکان
يک سـويه به سمت آن نشانه رفته است ،تقسيم ميشود (قاسمي.)1939 ،

 -3-3مدل اندازهگیری متغیر سرمایة اجتماعی

بر اساس مدل مفهومي ،براي اندازهگيري متغير سرماية اجتماعي از
يک مدل عاملي مرتبه دوم استفاده شد .قبل از بيان و بررسي مدل عاملي
اين متغير ،الزم است تفاوت مدل عاملي مرتبه اول و مرتبه دوم روشن
شود .در مدلهاي عاملي مرتبه اول فرض بر اين است که امتياز هر مورد
مطالعه در يک متغير ،در واقع منعکسکننده وضعيت آن مورد در يک عامل
زيربناييتر است که به دليل پنهان بودنش امکان اندازهگيري مستقيم آن
وجود ندارد .اما اين عامل زيربنايي و پنهان خود از ابعاد عامل پنهان
ديگري محسوب نميشود و در واقع تنها يک اليه از متغير يا متغيرهاي
پنهان در مدل وجود دارد .مدل عاملي مرتبه دوم نوعي از مدل عاملي است
که در آن ،عاملهاي پنهاني که با استفاده از متغيرهاي مشاهده شده
اندازهگيري ميشوند ،خود تحت تاثير يک متغير زيربناييتر و بهعبارتي
متغير پنهان ديگر اما در يک سطح باالتر قـرار دارند .اين مـدلها نسبت به
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گروهبندی شاخصها

صنعت حمل و نقل دریایی

شاخصهاي برازش مطلق

شاخصهاي برازش تطبيقي

شاخصهاي برازش مقتصد

نام شاخص

سطح تحت پوشش کاي اسکوئر
شاخص نيکويي برازش
شاخص نيکويي برازش اصالح شده
شاخص برازش توکر-لويس
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبيقي
شاخص برازش افزايشي
شاخص برازش مقتصد هنجار شده
ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
شاخص برازش کاي اسکوئر بر درجه آزادي

اختصار
2

χ

GFI
AGFI
TLI
NFI
CFI
IFI
PNFI
RMSEA

χ2/df

مدل اولیه
0/000
0/716
0/672
0/649
0/671
0/700
0/702
0/164
0/141
7/231

برازش قابلقبول
بيشتر از %1
نزديک به 1
نزديک به 1
TLI>%90
NFI>%90
CFI>%90
IFI>%90
باالتر از %10
کمتر از %3
بين  1تا 1

11. AMOS
12. Modification Index
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قابلقبول بودن برازش مدل اندازهگيري است .شاخص ريشه دوم
ميانگين مربعات خطاي برآورد يا  RMSEAنيز در الگوهاي قابلقبول
داراي مقدار 0/03يا کمتر است (ميدسکرو همکاران .)1994 ،همانطور که
در جدول ( )4مشاهده ميشود مقدار اين شاخص براي الگوهاي اندازهگيري
کمتر از  0/03است که خبر از برازش خوب الگوها توسط دادهها ميدهد.
با توجه به مطالب باال ميتوان نتيجه گرفت که مدل اندازهگيري از برازش
خوبي برخوردار است ،يعني متغيرهاي آشکار به خوبي ميتوانند متغير پنهان
سرماية اجتماعي را اندازهگيري کنند .جدول ( )1مدل عاملي را در حالت
تخمين استاندارد و سطح معناداري نشان ميدهد.
با توجه به ادبيات مدل معادالت ساختاري ،براي اينکه متغير
مشاهدهشده ،بهعنوان معرف مناسب يک متغير پنهان در نظر گرفته شود
بايد داراي حد قابلقبولي بار عاملي (بيش از  )0/4باشد و نيز با توجه به
ضرايب معناداري يا نسبت بحراني ،معنادار باشد.
با توجه به جدول ( )1که مدل عاملي مرتبه دوم متغير سرماية اجتماعي
را نشـان ميدهـد و از آنجـا که عـامـلهـاي داراي مقـدار وزن رگرسيوني

که در حال حاضر ثابت يا مقيد تعريف شدهاند ،چقدر از مقدار کاي اسکوئر
( )K2مدل کاسته ميشود (قاسمي .)1939 ،در اين مطالعه ،بعد از بررسي
اصالحات پيشنهادي گزارششده ،مشخص شد که با همبسته کردن چند
متغير خطا ،مقدار کاي اسکوئر به مقدار قابل توجهي کاهش مييابد و ساير
شاخصهاي برازش نيز بهبود مييابند ،مندرجات جدول ( )4وضعيت برازش
مدل را پس از انجام اصالحات نشان ميدهد.
چندين شاخص براي تعيين برازش مناسب مدلهاي تحقيق بهکار
ميرود که ميتوان به شاخص نيکويي برازش ( ،)GFIشاخص برازش
تطبيقي ( ،)CFAشاخصهاي برازش هنجارنشده يا توکر ـ لويس ()TLI
و شاخص ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد ( )RMSEAاشاره
کرد .هرچه  GFIبه يک نزديکتر باشد ،الگوي دادهها برازش بهتري دارد.
شاخصهاي برازش هنجارنشده يا توکر ـ لويس ( )TLIو شاخص برازش
تطبيقي ( )CFAنيز در دامنههاي بزرگتر از  0/90قابلقبول بيانگر برازش
مناسب مدل ميباشند (ميدسکر19و همکاران .)1994 ،مطابق جدول ()4
مقـادير اين دو شاخص ( TLIو  )CFAبـزرگتر از  0/90است که بيانگـر

جدول ( :)0نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایة اجتماعی در حالت اصالحشده
گروهبندی شاخصها
شاخصهاي برازش مطلق

شاخصهاي برازش تطبيقي

شاخصهاي برازش مقتصد

نام شاخص
سطح تحت پوشش کاي اسکوئر
شاخص نيکويي برازش
شاخص نيکويي برازش اصالح شده
شاخص برازش توکر ـ لويس
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبيقي
شاخص برازش افزايشي
شاخص برازش مقتصد هنجار شده
ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
شاخص برازش کاي اسکوئر بر درجه آزادي

اختصار
χ2
GFI
AGFI
TLI
NFI
CFI
IFI
PNFI
RMSEA

χ2/df

برازش قابلقبول
بيشتر از %1
نزديک به 1
نزديک به 1
>٪90TLI
>٪90NFI
>٪90CFI
>٪90IFI
باالتر از %10
کمتر از %3
بين  1تا 1

مدل اولیه
0/000
0/923
0/392
0/999
0/912
0/910
0/910
0/691
0/061
2/172

جدول ( :)0نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایة اجتماعی
سازه

متغیرهای
مشاهدهشده

سرماية اجتماعي

سرماية ارتباطيCOMM

سرماية شناختيCOGN
سرماية ساختاريStruc
COGN1

سرماية شناختي

COGN2
COGN3
COGN4
COGN5
COMM1

سرماية ارتباطي

COMM3
COMM4
COMM5
COMM6
Struc1

سرماية ساختاري

Struc2
Struc3
Struc4
Struc5

13. Medsker

1
0/114
0/920
0/419
0/491
0/671
0/714
0/797
0/400
0/979
0/940
0/310
0/367
0/309
0/719
0/731
0/149
-0/060
0/491

P

4/937

***

9/193

0/001

6/622
6/714
7/021
7/190

***

3/440
6/919
7/011
7/099
6/929
9/791
9/307
2/634
-1/034

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
0.007
0.278
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COMM2

وزنهای استاندارد
رگرسیون

نسبت بحرانی
()c. r.

بررسی تاثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردي :اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان بنادر آبادان و خرمشهر) /مسعود حميدياطهر
استاندارد يا بار عاملي بيشتر از  0/4معنادار و قابلقبول تلقي ميباشند
(کلمپر ،)1991 ،و با توجه اينکه همه وزنهاي رگرسيوني در مدل
موردبررسي به جز  Struc3و  Struc4مقاديري بزرگتر از  0/40دارند ،پس
از نظر بار عاملي در حد قابلقبولي قرار دارند .همچنين با توجه به ضرايب
معناداري (نسبت بحراني) اشارهشده در جدول ( )1و بر اساس سطح
معناداري  0/01که براي معناداربودن هر متغير مشاهدهشده ،مقدار نسبت
بحراني بايد بيشتر از 1/96يا کمتر از  -1/96باشد ،به عبارت ديگر ،مقدار
پارامتر بين دو دامنه در الگو مهم شمرده نميشود ،همچنين مقادير بين اين
دو مقدار حاکي از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده براي
وزنهاي رگرسيوني با مقدار صفر در سطح  %91دارد .مشاهده ميشود که
ميزان براي تمام متغيرهاي مشاهدهشده به جز  Struc4معنادار است.
بنابراين بهطور کلي ميتوان گفت تمام عوامل در نظر گرفتهشده به جز
 Struc3و  Struc4تاييد ميشوند و برازش کلي حاکي از برازش خوب
مدل اندازهگيري مورد مطالعه با دادههاي مشاهدهشده ميباشد.

 -0-3مدل اندازهگیری متغیر ارتباط با مشتری

ارتباط با مشتري سومين متغيري است که مدل اندازهگيري آن بررسي
شد .براي اينکه مدل اندازهگيري يا همان تحليل عاملي تاييدي ،تاييد شود،
اوالً بايد شاخصهاي آن برازش مناسبي داشته باشند ،ثانيا بايد ضرايب
استاندارد و مقادير آماره  Tمعنادار باشند .لذا در ادامه برازش و معناداري
ضرايب استاندارد و آماره  Tبررسي شد .بر اساس مدل مفهومي ،در اين
پژوهش براي اندازهگيري متغير ارتباط با مشتري از  6متغير مشاهدهشده
استفاده شد .شکل ( )9نماي اين مدل را در فرم اوليه و در حالت استاندارد
نشان ميدهد.
.58

e1
e2
e3
e4
e5
e6

.42

.64

.60

.45

.43

CR1
.76

CR2

.65

CR3
CR4
CR5

.80
.77

CR

.67
.66

CR6

شکل ( :)3مدل اندازهگیری متغیر ارتباط با مشتری

براي تأييد صحت مدل اندازهگيري ،برازش مدل اندازهگيري متغير
بررسي شد .به اين منظور از شاخصهاي برازش استفاده شد .شاخصهاي
کلي برازش براي الگوهاي اندازهگيري (تحليل عاملي تاييدي) با استفاده از
نرم افزار ايموس نسخه  16در جدول ( )6نشان داده شده است.
طبق نتايج مندرج در جدول ( ،)6شاخصهاي برازش در دامنه قابل
قبول قرار دارند که نشانگر برازش مناسب و مطلوب مدل اندازهگيري
تحقيق ميباشد .به عبارت ديگر ،ميتوان گفت که مدل اندازهگيري
(متغيرهاي مشاهدهشده) از برازش خوبي برخوردار است که به معناي اين
است که متغيرهاي آشکار به خوبي ميتوانند متغير ارتباط با مشتري را
اندازهگيري کنند .براي درک مناسب ارتباط بين متغيرهاي پنهان و
معرفهاي تحقيق ،توجه به بارهاي عاملي (وزنهاي رگرسيوني استاندارد)،
اهميت زيادي دارد .از اينرو ،نتايج تحليل عاملي تاييدي به همراه شاخص
جزئي  Pبراي آزمون قابلقبول بودن بار عاملي مربوط به هر سوال بررسي
شد .نتايج اين بررسي به صورت بارهاي عاملي همه سواالت ،مقدار نسبت
بحراني و مقدار  Pدر جدول ( )7ارائه شده است.
جدول ( :)7نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارتباط با مشتری
ضریب
نسبت
ضریب رگرسیونی
متغیر
متغیر
بحرانی معناداری
استاندارد
پنهان مشاهدهشده
0/762
CR1
11
/
209
0
/
643
***
CR2
ارتباط
14
0/301
***
CR3
با
19/1
0/772
***
CR4
مشتري
11/601
0/669
***
CR5
11/999
0/613
***
CR6

از آنجا که از نظر آماري عاملهاي داراي مقدار وزن رگرسيوني
استاندارد (بار عاملي) بيش از  0/4معنادار و قابلقبول تلقي ميشوند (کلمپر،
 ،)1991با توجه به جدول ( )7ميتوان نتيجه گرفت که همه وزنهاي
رگرسيوني مدل موردبررسي که مقادير بزرگتر از  0/40دارند از نظر بار
عاملي در حد قابلقبولي قرار ميگيرند .همچنين با توجه به نسبت بحراني
( )T-Valueاشارهشده در جدول ( )7و سطح معناداري  0/01براي معنادار
بودن هر متغير ،مقدار  Tبايد بيشتر از  1/96يا کمتر از  -1/96باشد .به
عبارت ديگر ،مقدار پارامتر بين دو دامنه در الگو مهم شمرده نمي شود،
همچنين مقادير بين اين دو مقدار حاکي از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار
محاسبهشده براي وزنهاي رگرسيوني با مقدار صفر در سطح  %91دارد.

جدول ( :)6نتایج تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارتباط با مشتری
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شاخصها
شاخصهاي
برازش مطلق
شاخصهاي
برازش
تطبيقي

نام شاخص
شاخص نيکويي برازش
شاخص نيکويي برازش اصالحشده

شاخص برازش توکر ـ لويس
شاخص برازش هنجارشده
شاخص برازش تطبيقي
شاخص برازش افزايشي
ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
شاخص برازش کاي اسکوئر بر درجه آزادي

اختصار
GFI
AGFI
TLI
NFI
CFI
IFI
RMSEA

χ2/df

مدل

برازش

اولیه

قابل قبول

0/943
0/373

نزديک به 1
نزديک به 1

0/912
0/997
0/947
0/947
0/029
9/767

TLI> %90

NFI> ٪90
CFI> ٪90
IFI> ٪90

کمتر از %3
بين  1تا 1

صنعت حمل و نقل دریایی /سال سوم /شماره  /1بهار 96
مشاهده ميشود که ميزان بهدست آمده ،براي تمام متغيرهاي
مشاهدهشده معنادار است .پس بهطور کلي ميتوان گفت که تمام عوامل
در نظر گرفتهشده مورد تاييد قرار گرفته است و برازش کلي حاکي از
برازش خوب مدل اندازهگيري موردمطالعه با دادههاي مشاهدهشده ميباشد.

 -0-3بررسی برازش مدل تحقیق

پس از تاييد مرحله اول ،در ارزيابي مدل پيشنهادي تحقيق با روش
مدل معادالت ساختاري ،از رويکرد دو مرحلهاي ارائهشده توسط اندرسون و
گربينگ ،)1933( 14در مرحله دوم با استفاده از  ،SEMاعتبار و برازش
مناسب مدل با توجه به ساختار دادهها ارزيابي ميشود .به عبارت ديگر ،پس
از اطمينان از صحت مدل اندازهگيري (با استفاده از تحليل عامل تأييدي)
به بررسي مدل ساختاري پرداخته شد .شکل ( ،)4نماي اين مدل با ضرايب
استاندارد را در فرم اوليه نشان ميدهد.
شاخصهاي کلي برازش مدل اوليه تحقيق با استفاده از نرمافزار
ايموس 11نسخه  16در جدول ( )3نشان داده شده است.
همانگونه که اطالعات نشان ميدهد ،عموم شاخصهاي برازش،
وضعيت مطلوبي را نشان نميدهند ،بنابراين الزم است اصالحاتي در مدل
پيشنهادي تحقيق انجام پذيرد .در اين پژوهش ،بعد از بررسي اصالحات
پيشنهادي گزارششده ،مشخص شد که با همبستهکردن چند متغير خطا
مقدار کاي اسکوئر به مقدار قابلتوجهي کاهش مييابد و ساير شاخصهاي
برازش نيز بهبود ميبابند .در مدل اصالحشده کاي اسکوئر بر درجه آزادي
برابر با  9/262است که در سطح مطلوب و دامنة قابلقبولي قرار دارد.

شکل ( :)0مدل ساختاری اولیه با تخمین استاندارد

اين نتيجه و همچنين نتايج ساير شاخصهاي برازش مدل و مقايسه آنها
با حد قابلقبول ،وضعيت مناسبي را نشان ميدهند ،که اين امر بيانگر
برازش مناسب مدل است و به عبارت ديگر دادههاي گردآوري شده
مربوط به متغيرها ،برازش مناسبي از مدل پيشنهادي تحقيق را نشان
ميدهد.

 -6-3بررسی فرضیههای تحقیق

پس از بررسي و تاييد الگوي پيشنهادي تحقيق براي آزمون معناداري
فرضيهها از دو شاخص جزئي مقدار آماره  Tيا ( )T-valueو  Pاستفاده
شـد .براساس سطح معناداري  0/01مقدار نسبت بحراني بايد بيشتر از 1/96

جدول ( :)3شاخصهای برازش برای مدل اولیه تحقیق
گروهبندی شاخصها
شاخصهاي برازش
مطلق
شاخصهاي برازش
تطبيقي

شاخصهاي برازش
مقتصد

نام شاخص

شاخص نيکويي برازش
شاخص نيکويي برازش اصالح شده

شاخص برازش توکر-لويس
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبيقي
شاخص برازش افزايشي

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

شاخص برازش تطبيقي مقتصد

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد

شاخص برازش کاي اسکوئر بر درجه آزادي

اختصار
GFI
AGFI
TLI
NFI
CFI
IFI
PNFI
PCFI
RMSEA

χ2/df

مدل اولیه
0/749
0/691
0/639
0/666
0/712
0/714
0/606
0/647
0/119
1/043

برازش قابلقبول
نزديک به 1
نزديک به 1

TLI> ٪90

NFI> ٪90
CFI> ٪90
IFI> ٪90

باالتر از %10
باالتر از %10
کمتر از %3
بين  1تا 1

جدول ( :)9شاخصهای برازش برای مدل اولیه تحقیق
گروهبندی شاخصها

شاخصهاي برازش تطبيقي

شاخصهاي برازش مقتصد

شاخص نيکويي برازش
شاخص نيکويي برازش اصالح شده

شاخص برازش توکر ـ لويس
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبيقي
شاخص برازش افزايشي

شاخص برازش مقتصد هنجار شده
شاخص برازش تطبيقي مقتصد
ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
شاخص برازش کاي اسکوئر بر درجه آزادي

14. Anderson and Gerbing
15. AMOS

GFI
AGFI
TLI
NFI
CFI
IFI
PNFI
PCFI
RMSEA

χ2/df

0/310
0/319
0/339
0/349
0/901
0/906
0/799
0/731
0/067
2/410

نزديک به 1
نزديک به 1

TLI> ٪90

NFI> ٪90
CFI> ٪90

IFI> ٪90
باالتر از %10
باالتر از %10
کمتر از %3
بين  1تا 1
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شاخصهاي برازش مطلق

نام شاخص

اختصار

مدل اولیه

برازش قابلقبول

بررسی تاثیر سرمایة اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردي :اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان بنادر آبادان و خرمشهر) /مسعود حميدياطهر
جدول ( :)11نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه

تأثیر

جهت

برآورد استاندارد

1
2
9
4

سرماية اجتماعي بر ارتباط با مشتري
سرماية ساختاري بر ارتباط با مشتري
سرماية شناختي بر ارتباط با مشتري
سرماية ارتباطي بر ارتباط با مشتري

مستقيم
مستقيم
مستقيم
مستقيم

0/294
0/271
0/131
0/260

يا کمتر از  -1/96باشد ،مقدار پارامتر بين دو دامنه در الگو مهم شمرده
نميشود ،همچنين مقادير بين اين دو مقدار حاکي از عدم وجود تفاوت
معنادار مقدار محاسبهشده براي وزنهاي رگرسيوني با مقدار صفر در سطح
 %91دارد .فرضيههاي تحقيق به همراه ضريب رگرسيوني و مقادير
شاخصهاي جزئي مربوط به هر فرضيه در جدول ( )10ارائه شده است.

 -0نتیجهگیری
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طبق جدول ( ،)10نتايج بررسي فرضيههاي تحقيق نشان داد که:
( )1از آنجا که ضريب رگرسيوني استاندارد مربوط به تأثير سرماية
اجتماعي بر ارتباط با مشتري 0/294 ،ميباشد ،و مقدار P=0/001 >0/01
است ،فرضيه اول تاييد مي شود .يعني سرماية اجتماعي تاثير مثبت و
معناداري بر ارتباط با مشتري دارد .بنابراين ،هرچه سرماية اجتماعي بيشتر
(کمتر) باشد ،ارتباط با مشتري نيز بهتر (بدتر) خواهد شد يافتههاي اين
تحقيق با نتايج مطالعات رستگار مقدم ( ،)1939وليخاني و همکاران (،)1991
دموري و همکاران ( )1992و ژنگ و همکاران ( )2011منطبق ميباشد،
( )2از آنجا که ضريب رگرسيوني استاندارد مربوط به تأثير سرماية
ساختاري بر ارتباط با مشتري 0/271 ،ميباشد و مقدار P=0/000 >0/01
است ،فرضيه دوم تاييد مي شود ،يعني سرماية ساختاري تاثير مثبت و
معناداري بر ارتباط با مشتري دارد،
( )9از آنجا که ضريب رگرسيوني استاندارد مربوط به تأثير سرماية
شناختي بر ارتباط با مشتري 0/131 ،ميباشد و مقدار P=0/000 >0/01
است ،فرضيه سوم تاييد مي شود ،يعني سرماية شناختي تاثير مثبت و
معناداري بر ارتباط با مشتري دارد و
( )4از آنجا که ضريب رگرسيوني استاندارد مربوط به تأثير سرماية
ارتباطي بر ارتباط با مشتري 0/269 ،ميباشد و مقدار P=0/001 >0/01
است ،فرضيه چهارم تاييد مي شود يعني سرماية ارتباطي تاثير مثبت و
معناداري بر ارتباط با مشتري دارد.
پيشنهادات کاربردي تحقيق به اين شرح ارائه ميشود:
( )1دروههاي آموزشي مناسب براي کارکنان طراحي شود )2( ،در مورد
راههاي ارتباطي مديران و کارکنان و نحوة ارتقاي انگيزة آنها بازنگري شود
و ( )9نسبت به برقراري سيستم مشتريمحوي در سازمان اقدامات مناسبي
انجام پذيرد.
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Abstract:

T

he aim of this study was to evaluate the impact of social capital (capital structure, capital of cognitive and
relational capital) to customer relationship management in the organization. On the basis of the purpose of applied

based on the nature and method of data collection is descriptive correlation. The study population of this study was to
all the employees of the ports of the province a sample of 318 people were selected. The survey instrument was a
questionnaire. Reliability using Cronbach's alpha value was placed 806/0 approved. Data collected using a two-stage
approach to structural equation modeling software AMOS16 were analyzed. The results of the study showed that the
proposed model is a good fit and according to the results of social capital and its dimensions and significant positive
impact on customer relationship management.

Keywords: Social Capital, Capital Structure, Capital of Knowledge, Capital, Communication, Customer Relationship
Management, Structural Equation Modeling.
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