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 چکيده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار و قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری و  

این تحقیق از نوع همبستگی و از نظر ماهیت و هدف کاربردی می  . عملکرد کسب و کار می باشد

مشهد در  جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی هستند که از خدمات بیمه عمر سامان در  .  باشد

  378با توجه به جدول مورگان نمونه مورد مطالعه نیز شامل  .  استفاده نموده اند  1399اسفندماه  

با توجه به نوع اطالعات الزم در  .  نفر است که به صورت در دسترس مورد ارزیابی قرار گرفته اند

آوری داده ها و    ی و بررسی میدانی و به منظور جمعاکتابخانه انجام این تحقیق از دو روش بررسی  

استفاده می شود از دو پرسشنامه  برای تجزیه و تحلیل  با  .  اطالعات  همچنین در تحقیق حاضر 

ها استفاده شده  از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده  SPSS  استفاده از نرم افزار

اینگونه نتیجه گرفت که بین عوامل موثر بر م.  است دیریت ارتباط با  از پژوهش حاضر می توان 

 .  مشتری و عملکرد کسب و کار رابطه مثبت و معناداری برقرار است

شاخصه    –مشتری محوری    –عملکرد کسب و کار    –مدیریت ارتباط با مشتری    :يديکل  واژگان

   CRMفرآیندهای    –فناوری اطالعات و ارتباطات    -های انسانی
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 2ی کمال نياسمی،  1مژدکانلوداوود 
 . مدرس دانشگاه علمی کاربردی، استاد عالی کسب و کار دانشگاه فردوسی مشهد  1

 .شابورین کیالکتر امیدانشگاه خ، کسب و کار تیریمد  یکارشناس رشته 2

 

 نام نویسنده مسئول:

 ی کمال  نیاسمی

بررسی رابطه عوامل تاثيرگذار و قابليت هاي مدیریت ارتباط با مشتري 

 و عملکرد کسب و کار 
 

 8/12/1399تاریخ دریافت:  

 19/2/1400تاریخ پذیرش:  

http://www.joas.ir/


 21 -32 ص ،  1400بهار ، 21شماره ، پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
ISSN: 2538-3663  

http://www. Joas. ir 

 

 مقدمه 

خود به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه می کنند    1خدماتی تعداد زیادی از موسسات به برندبا افزایش رقابت در بازارهای  

،  کریمی،  )الوندی  بخش عظیمی از اعتبار یک شرکت که در ذهن مشتریان نقش می بندد بستگی به نام برند آن شرکت دارد

ک مشتری می گذارند تصویر مناسبی  به همین دلیل بخش های خدماتی سعی می کنند از طریق تاثیری که بر ادرا.  (1388

این نام  .  (1385،  ردائی،  درذهن آنها ایجاد کنند زیرا این تصویر دارای اهمیت خاصی است و مشتریان سعی می کنند )آقاداوود 

یکی از راه های که باعث می شود  .  برند را با خدمتی که از شرکت می گیرند در ذهن خود همسان کنند و آن را تقویت کنند

پیاده سازی یک سیستم  .  (2008،  2)کیم و همکاران  ریان به برند وفادار باشند ارتباط مناسب و موفق با مشتریان استمشت

در صنعت بیمه باعث جلب اعتماد مشتریان همچنین احساس رضایت در مشتریان شده که    3مناسب مدیریت ارتباط با مشتری

مشتریان است و آنها احساس رضایت بیشتری نسبت برند پیدا می کنند در   این موضوع به منزله ارتقاء سطح کیفیت ارتباط با

 .  (1388، زاده  سلطان، )جوانمردنتیجه باعث وفاداری بیشتر مشتریان می شود

که باعث ایجاد ارتباط موثر با مشتری های کار نیاز است به مولفه با توجه به مهم بودن ارتباط با مشتری در حوزه کسب 

در زمانی که تمام مصرف کنندگان و مشتریان با استفاده از شبکه .  (1389،  نمین و همکاران زاده )تاج  شوند توجه نشان دادمی  

های مجازی و دسترسی آزاد به اطالعات به سادگی از خدمات و محصوالت کسب اطالع می کنند داشتن یک برند و حفظ آن 

برند سازی و شهرت نام تجاری می  .  (1386،  حیرتی،  )حسینی  استجهت یک خدمت یا محصول شرط خیلی مهم و حیاتی  

تواند چالش های عمده ای را به وجود آورد و به عنوان یک مزیت رقابتی با توجه به تعهد وادعای برند مطرح شود در واقع باید  

یا محصوال بنگاه های خدماتی  به نجات  تواند  نام تجاری عمال می  آیا شهرت  ،  کمک کند )شفیعا  تاینگونه مطرح شود که 

با  ، مشتریان منابع ارزشمند برای فرصتها و تهدیدها یک صنعت هستند، مهترین دارایی سازمانها مشتریان انها هستند. (1396

( و همچنین از آگاهی فراوان و اطالعات  1388،  کاردگر،  توجه به اینکه امروزه مشتریان نقش بسیار با اهمیت دارند)خورشیدی

ر هستند می توا نند خدمات متنوع و محصوالت زیادی را خریداری کنند لذا مساله ارتباط با مشتریان و تالش  زیادی برخوردا 

به همین منظور یک برنامه .  برای حفظ آنها در دراز مدت می تواند به سود آوری و ثبات شرکتها در عرصه رقابت کمک کند

.  ( 2002،  4د تاثیر فراوانی در وفاداری مشتریان داشته باشد )بوسرریزی صحیح و دقیق در مدیریت ارتباط با مشتری می توان

در صنعت هتل داری  ،  امروزه بال شک یکی از راه های ارتباطی با برندها از طریق رسانه های اجتماعی و آنالین اتفاق می افتد

، عنوان یک استراتژی در نظر گرفته شودو گردش گری ایجاد ارتباط با مشتریان و برانگیختن حس تعلق مشتریان می تواند به  

لذا رسانه های اجتماعی به عنوان یک ابزار مناسب می توانند در مدیریت ارتباط با مشتری و آشنا سازی مشتریان با برند و  

 .  (2017، 5مشارکت مشتریان در ارتقاء وفاداری و اعتماد به برند موثر باشند )هاریان و همکاران

گی ها درصنعت بیمه ارتباط داشتن مستقیم با مشتریان است که باعث تاثیر گذاری در ذهن مشتریان  یکی از مهمترین ویژ

با  می شود و ذهنیت مشتری را نسبت به خدمات و فعالیت های انجام شده توسط شرکت شکل می دهد امروزه تنها ارتباط  

دیگرکافی   بلکهمشتری  من  نیست  سازی  برند  و  کیفیت  با  موثرو  وفادار ارتباط  مشتریان  آوردن  به دست  در  تواند  می  اسب 

توان یک رابطه با کیفیت با مشتری تاثیرگذار باشد درواقع یکی از استراتژی های بازاریابی رابطه مند این است که چگونه می 

افزایش اعتماد مشتری به   برند بیشترکندایجاد نمود که باعث  او را به  .  (1385،  ردائی  ، )آقاداوود برند شود و سطح وفاداری 

امکان افزایش آن را فراهم می کند و به عنوان ابزاری  ،  مدیریت ارتباط با مشتری ساختاری است که با ترسیم ارزش مشتری

استان خراسان با توجه به اینکه  .  (2000،  6است که مشتریان ارزشمند را تشویق به وفادار ماندن و خرید دوباره می کند )دایچه

از مسافرین و گردشگران داخلی و خارجی  رضوی و شهر مشهد دومین شهر بزرگ ایران به شمار می آید و ساالنه تعداد زیادی  
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بدیهی است فراهم آوردن خدمات مناسب بیمه ای باعث  .  کنند نیاز به خدمات بیمه ای مناسب دارنداین شهرمسافرت می به  

بهتر کسب و کار می شود)رنجبریان   انال فروشیافتن مدل صحیح فعالیت و ک  (  1385،  کرین غالمی،  و همچنین عملکرد 

به همین منظور مسئله اصلی این تحقیق این است که عوامل تاثیر گذار بر مدیریت ارتباط با  .  (1390،  )حیدرزاده و همکاران

 .  (1386، حیرتی، مشتری بر عملکرد کسب و کار چه رابطه ای دارند)حسینی

 

 مبانی نظري تحقيق 
پژوهش به اختصار مورد   نیدر ا  یمورد بررس  یها  ریموجود تالش شده است تا متغ   یها   هیبه کمک نظر،  بخش  نیا  در

  تیریمد  یها  یاستراتژ،  کسب و کارعملکرد    یمطالعات   یو حوزه ها  فیتعار  , اساس پس از تعریف أبعاد  نیبر ا.  ردیتوجه قرار گ

  اتی ادب  یپژوهش بر مبنا  ی مدل مفهوم،  پیشینه پژوهش انیپس از ب  ی ان یمورد توجه قرار گرفته و در بخش پا   یارتباط با مشتر

 .  شده است نگارشپژوهش  یها  هیفرضترسیم و سپس ، قیتحق

 ي ارتباط با مشتر  تیریمد يها   يالف( استراتژ

در    ی ها و اشکال سازمان  یفناور  یها  ده ی با ا  یابیبازار  یها  ده ی ادغام اتکامل و  نده  ریدر بر گ،  یارتباط با مشتر  مدیریت

)ارنست و منتخب تمرکز دارد    انیبلندمدت با مشتر  زیآم  تیتوسعه و حفظ روابط موفق،  جادیبر ا  زیاست و ن  دیدسترس جد

علی و گل از ابعاد متنوع  مفهوم چظ ی  کی  یبا مشتر  ارتباط  تیریصورت گرفته مد  یبا توجه به پژوهش ها.  (2011،  همکاران

  یاستراتژ  ک یارتباط با متن    ت یریمد.  (2011،  )ابحمید و همکاراننت    ندها یو فرآ  یافراد قادر،  یچون استرات  یو گسترده ا

اساس همه   ن یبر ا  دیدار  ی و محقق کردن آن تالت  انیمشتر  ت یکالن کب و کار است که با هدف بهه کان سوده در آمد و رضا

  ی ازهایپر ن  قیطر  نیاز ا.  مورد انتظار خواهد بود  ی و  تیمختلف سامان داده و رضا  انیسازمان حول مشتر  یها  ت یفعال  یک

از    کیهر    یبخشد و قادر است که برا  یمحور را انجام م  یمشتر  کرد یرو  کی،  متمرکر شده و در سرتاسر سازمان  انیمشتر  

احساس را به آنها دهد که مورد توجه واقع شدة انال طبق نظر    نیکرده و ا  د یمحصوالت با خدمات منحصر به فرد تول  انیمشتر

دانش و    تیریمد  یها  یستگیشا  یشامل دو استراتژ  یارتباط با مشتر  تیریمد   یها  ی( استراتژ2005ان )یناریآرنت و باردر

 رابطه است  ی ابیبازار  یگرهایشا

  21هوشمند قرن    یمنده سازمان ها  نیتر  یبه عنوان اساس،  دانش   تیریمد  یها  یستگیشا  یعنیحوزه    نیاول ا  یاستران

 جاد یا  یاز دانش برا  یجهت استفاده و بهره بردار،  ی دانش سازمان  کیانیم  تیریمد  شودیمحسوب م  ی ابزار قدرتمل سازمان  کیو  

تفکر در   برای  ۔ایجد  وهی دالتی ش  تیریمد.  (1392،  )محمودزاده و صداقتاست    ی رقابت  یایارزش در کسب و کار و بهبود مزا

و قابل    یسازمانده   ندیفرآ،  دانش  تیریمد.  (1396،  )نیکو و همکارانمنابع فکری و خالقانه سازمان است    میمورد سازمان و تسه

  ردیگ  یم  دانش در سازمان صورت  میمستمر و تسه  یریادگ یفرهنگ    تیسازمان و تقو  یفکر   یها  هیدسترس نمودن سرما

که    یابیبازار  یها  تیفعال  یشامل تمام  یرابطه ا  یابیبازار  ی ها  یستگیشا  یاستراتژ   گرید  یاز سو .  (2010،  )ژنگ و همکاران

،  یی رابطه مند شناسا  یاب یهدف بازار.  است،  ردیگ  یانجام م   انیبلند مدت و موفق با مشتر  یتوسعه و حفظ رام ها ،  جادیا  یبرا

  نیا، برآورده شود ریدر گ ی سود آور است که اهداف تمام طرقها یقیبه طر  نفعانیذ گری و د ان یحفظ و بهبود روابط باش، جادیا

 یتنها منبع سودآور  یمنظر مشتر  نیاز ا.  (2005،  )ارنت و همکارانافتند    ی تبادل دو طرفه و تحقق تعهدات اتفاق م  قیامر از طر

ارتباط    جادیو مهارت ا  ودکلبادی أسودآور( موج  انیرابطه مند هنر حفظ مشتر  یابیاست بازار  ندهیشرکت ها در زمان حال و آ

  دیاز بازار با  یشتریب  به دست آوردان هم  یشرکت ها برا  نیخود را دارد و ا  ژهیارزش و  یهر مشتر .  است  یبا مشتر  حیصح

وانگ معتقد است سه .  (1391،  )ساالر و همکاراننهاده است    ش یرو به افزا  د یجد  انیجالب تر  یها  نهیهز  نیمبارزه کند بنابرا

پ  برا  ی ابیبازار  یو ساختار  ی اجتماع   ی مال  وندینوع  را  م  انیپرورش مشتر  یرابط هند  و  دهد  ی در شرکت ها شکل  )صمدی 

 .  (1393، همکاران

 عملکرد کسب و کار   (ب

در دهه  .  گیری اینکه چگونه سازمان به خوبی اهداف خود را انجام دهد  عملکرد کسب و کار شاخصی است برای اندازه

به این معنی که عملکرد مطلوب هنگامی به دست  ، سازمان بود  این دیدگاه نسبتا ساده و عمدتاً مربوط به اثربخشی یک  1950
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همانطور که پیچیدگی  .  (2015،  )ولمحمدی و روشن ضمیرمیآیدکه نتیجه واقعی دقیقا با نتیجه هدف مطابقت داشته باشد

)پراکاش و  ح عملکرد گنجانده میشودالدر نتیجه معیارهای بیشتری در اصط،  محیط کسب و کار در هر دهه افزایش مییابد 

مدیریت  ،  بازاریابی ،  ای است که شامل مدیریت عملیات  عملکرد کسب و کار یک زمینه چند رشته،  بنابراین.  (2017،  انهمکار

عملکرد کسب و کار به طور کلی به میزان دستیابی به  .  روانشناسی و جامعه شناسی است،  اقتصاد ،  حسابداری،  منابع انسانی

مشتری و بازار و سایر عوامل ،  عملکرد تامین کنندگان،  کیفیت محصول و خدمات،  انسانی اثربخشی منابع  ،  رشد ،  اهداف سازمانی

های مرتبط نشان میدهد که متغیرهای یادگیری و    نتیجه پژوهش.  (2017،  )الحکیمارزیابی میشود،  کلیدی مانند سودآوری

 . (2017،  )ام سی جیدارد  کارآفرینی و خودکارآمدی اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی

 

   پيشينه پژوهش

 در پژوهشی با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی.  (1397)رجبی محمدرضا ،  عزیزی صابر ،  محمدی نبی اله

(E-CRM)   مطالعه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکآن: چالش ها و راهکارها بیان داشت که  و عملکرد (E-CRM)   و

در این پژوهش سعی شده است با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین در موضوع فوق الذکر و اطالعات  .  عملکرد آن می باشد 

،  تحلیلی-تا به روش مروری،  نیاز تحقیق جمع آوری گردیدهبه روش کتابخانه ای اطالعات مورد  ،  موجود در بانک های اطالعاتی

گردد تحلیل  الکترونیک  مشتری  با  ارتباط  مشتری .  مدیریت  با  ارتباط  مدیریت  که  است  آن  گویای  حاضر  پژوهش  نتایج 

شرکت الکترونیکی یکی از الزامات دنیای امروز سازمان هاست و یکی از ستون های جذب و نگهداشت مشتری و سودآوری برای  

 .  و سازمان محسوب می گردد

( در پژوهشی با عنوان تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر جنبه های عملکرد سازمانی )مورد مطالعه:  1396نیکو و مروتی)

به .  امروزه جذب مشتری جدید بسیار گرانتر از نگهداری مشتری موجود استبیان داشت که  ،  ستاره مشهد(  5تا    3هتل های  

عمیق و طوالنی مدت با  ،  سودمند ،  سازمان ها در جستجوی پرورش و ایجاد روابط قوی،  ر و موثرتر بودن عملکردمنظور کارآت

  3بر جنبه های عملکرد سازمانی در هتل های   CRM هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد.  مشتریان خود هستند

،  CRM سازمان،  تمرکز بر مشتریان کلیدی،  شامل CRM ر بعددر این راستا اثر چها.  ستاره سطح شهر مشهد می باشد  5تا  

دانش   )شامل CRM ومدیریت  عملکرد  های  جنبه  از  یک  هر  بر  تکنولوژی  بر  و  ،  مشتری،  مالی،  مبتنی  داخلی  فرایندهای 

.  تحلیلی می باشد این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی . یادگیری و رشد( مورد بررسی قرار می گیرد

ستاره در شهر مشهد تشکیل می دهند و نمونه این تحقیق براساس جدول    5تا    3جامعه آماری این تحقیق را مدیران هتل های  

  75تعداد  .  جهت جمع آوری اطالعات از پرسش نامه استفاده شد.  هتل برآورد گردید   63»کرجسی و مورگان« و »کوهن«  

به  .  قابل استفاده بود  پرسش نامه  65ستاره در سطح شهر مشهد توزیع گردید که    5تا    3پرسش نامه بین مدیران هتل های  

افزارهای نرم  از روش مدل یابی معادالت ساختاری و   Smart و SPSS منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده 

PLS  ، بیشترین تاثیر را به  ،  تباط با مشترینتایج بیانگر تایید تمامی فرضیه های تحقیق می باشد و مدیریت ار.  استفاده شد

 . تفرآیندهای داخلی و مشتری عملکرد گذاشته اس،  ترتیب جنبه مالی و یادگیری و رشد

علی  نائینی  ندا ،  امیرقدسی سیروس ،  بنیادی  با مشتری.  (1395)خیبری  ارتباط  عملکرد   (CRM) رابطه مدیریت  با 

سازمان ها نیاز به  .  مدیریت کارآمد روابط مشتری یک چالش مهم در رقابت کسب و کار شده استبازاریابی بیان داشت که  

آنها چیست و چگونه باید نیازهای آنها را بر طرف  انتظارات و نیازهای  ،  اطالعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند

روش های  .  این مقاله در پی بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صنعت بانکداری است.  دارند ،  کرد

بانک های    تمامی،  جامعه آماری پژوهش.  کاربردی و همبستگی در پژوهش انجام شده به کار گرفته شده است،  تحقیق توصیفی

یک پرسشنامه برای سازمان بانک ها و دو  ،  به منظور جمع آوری اطالعات.  مرکزی بخش دولتی و خصوصی شهر تهران است

بر   CRM که  دهد   می   نشان  متعدد   تحقیقات.  شد   تدوین  و   طراحی   ها   بانک  مشتریان  برای  دیگر پرسشنامه بسزایی  تاثیر 

 .  در پژوهش انجام شده بین متغیرهای مورد مطالعه ارتباط ضعیفی وجود دارد، لیکن. عملکرد بازاریابی سازمان ها می گذارد
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 مدل تحقيق 
 

 

 

 

 

 

 

 فرضيات پژوهش 
 فرضیه اصلی

 . ارتباط با مشتری و عملکرد کسب و کار رابطه مثبت و معناداری برقرار استبین مدیریت 

 فرضیات فرعی 

 .  بین مشتری محوری و عملکرد کسب و کار رابطه مثبت و معناداری برقرار است

 . بین شاخصه های انسانی و عملکرد کسب و کار رابطه مثبت و معناداری برقرار است

 . عملکرد کسب و کار رابطه مثبت و معناداری برقرار است بین فناوری اطالعات و ارتباط و 

 . و عملکرد کسب و کار رابطه مثبت و معناداری برقرار است CRMبین فرآیندهای 

 

 روش تحقيق 
و باتوجه به اینکه نتایج تحقیق  ،  این تحقیق به دنبال بررسی و تعیین روابط میان متغیرها است که از نوع همبستگی است

تواند در شناسایی عوامل اثر گذار به عملکرد کسب و کار کمک کند و مورد استفاده مدیران قرار گیرد تحقیق از نظر ماهیت  می  

جامعه  .  همچنین این پژوهش بر اساس نحوه گرد آوری اطالعات توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.  و هدف کاربردی است

با توجه  .  استفاده نموده اند  1399خدمات بیمه عمر سامان در مشهد در اسفندماه  آماری این تحقیق کلیه افرادی هستند که از  

با توجه .  نفر است که به صورت در دسترس مورد ارزیابی قرار گرفته اند  378به جدول مورگان نمونه مورد مطالعه نیز شامل  

سی میدانی و به منظور جمع آوری داده ها و  ی و برراکتابخانهبه نوع اطالعات الزم در انجام این تحقیق از دو روش بررسی  

از دو  spssهمچنین در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار  .  اطالعات برای تجزیه و تحلیل از دو پرسشنامه استفاده می شود

اعم  ،  توصیفی  های آماردر این پژوهش با استفاده از روش.  ها استفاده شده استنوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده

شناختی تحقیق و در سطح استنباطی متناسب  رسم نمودارها به بررسی متغیرهای جمعیتو    درصدها ،  از جداول توزیع فراوانی

 .  استفاده شده است پیرسون و رگرسیون با سطح سنجش داده ها و مفروضه های اساسی آزمون های آماری از آزمون های 
 

 پرسشنامه عملکرد کسب و کار پاترسون 
  4آیتم دارد و هر ماده روی یک مقیاس  15( ساخته شده است این آزمون 1970آزمون عملکرد شغلی توسط پاترسون )

= همیشه( این مقیاس دارای دو فرم می باشد که یکی از آنها جهت سنجش  4  = گاهی 3  = اغلب 2= به ندرت  1درجه ای )

ارزیابی عملکرد شغلی مدیران ساخته شده است این آزمون توسط ارشیدی و  عملکرد شغلی کارکنان   مدیر و دیگری برای 

( ضریب پایایی این پرسشنامه را در نمونه دبیران مدارس پسرانه 1375منظری و شکرکن ).  ( ترجمه شده است1375شکرکن )

 .  گزارش داده اند ٪84فرد معادل  -براون و روش تصنیف زوج –شهرستان اهواز با استفاده از فرمول اسپیرمن 

( با بکارگیری آزمون مذکور در نمونه کارکنان سازمان آب و برق اهواز ضریب پایایی و  1386نیس و شکرکن )،  خوشکام

گزارش داده اند و ضریب روایی را نیز از طریق همبسته    ٪80و  82/0روایی این پرسشنامه را از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف  

 مشتري محوري 

 شاخصه هاي انسانی 

 فناوري اطالعات 

 CRMفرآیند 

 مدیریت ارتباط  

 با مشتري 
 عملکرد کسب و کار 
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گزارش کرده اند در پژوهش    P  >  0001/0در سطح  43/0درجه ای محاسبه و    15سوالی کلی و    1آزمون با نمره    کردن با 

 .  می باشد 86/0حاضر ضرایب پایایی با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد شغلی 

 

 پرسشنامه عوامل تاثيرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتري 
بررسی   مورد  تحقیق  متغیرهای  این  مداریشامل  در  انسانی،  مشتری  های  و  ،  شاخصه  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 

برگرفته شده استبوده که    CRM  فرآیندهای  نامه    یی ای پا.  از تحقیقات سین و همکاران    876/0کرونباخ    یآلفا  با پرسش 

دوم و آلفای  روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی مرتبه. گرفته شدبهره   ییمحتوا ییپرسش نامه از روا یی روا یبرا. محاسبه شد

.  گزینه ای جهت نمره گزاری پرسشنامه استفاده شده است  5محاسبه شده است و طیف لیکرت    7/0گرونباخ تمامی ابعاد باالی  

به مولفه مشتری محوری  1-8همچنین سواالت   : فناوری   13-16سواالت  ،  : شاخصه های انسانی  9-12سواالت  ،  : مربوط 

 . می باشد CRM: فرایندهای  17- 21سواالت ، اطالعات و ارتباطات 

 

 تحليل داده ها
 گیرد که عبارتند از:در این بخش تحلیل داده ها در دو بخش مبسوط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می 

 تحلیل توصیفی اطالعات مربوط به متغیرهای عینی نمونه آماری -1

 های تحقیقتحلیل استنباطی فرضیه -2

 

 آماري نمونه عينی  متغيرهاي به مربوط اطالعات توصيفی تحليل
 آزمودنیها سن-1

 ها   آزمودنی   سنی  هاي-گروه  فراوانی   درصد  توزیع  نمودار

 
 

سال و حدود    30ردة سنی باالی  درصد آزمودنی ها در    32.  42دهد که  نتایج نشان می،  در زمینه سن آزمودنی ها مورد مطالعه

 .  درصد از آنها زیر این رده سنی قرار دارند 67. 57

 جنسیت ازمودنی ها -2
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 نمودار توزیع در فراوانی جنسيت ازمودنی ها 

 
 

.  44درصد از آنها مرد و  82. 55اند ها را تکمیل نمودهدهد که از میان آزمودنی هایی که پرسشنامهنمودار فوق نشان می

 .  باشنددرصد زن می 17

 

 هاي تحقيق تحليل استنباطی فرضيه
 ها آزمون کالموگراف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده

 ارتباط با مشتري آزمون کالموگراف اسميرنف براي مولفه  

 
مشتری  

 محوری 

شاخصه های  

 انسانی 

فناوری  

 اطالعات
فرآیند  
CRM 

مدیریت ارتباط با  

 مشتری 

 378 378 378 378 378 تعداد 

نرمال بودن  

 ها داده

 05. 54 00. 9 02. 10 02. 10 00. 9 مجموع 

 00. 21 08. 6 00. 5 00. 5 00. 5 انحراف استاندارد

حداکثر 

 اختالفات

 00. 0 00. 0 00. 0 00. 0 00. 0 مطلق

 00. 0 00. 0 00. 0 00. 0 00. 0 مثبت

 - 072. 0 00. 0 00. 0 00. 0 00. 0 منفی

 00. 0 00. 0 00. 0 00. 0 00. 0 آماره آزمون

P-Value 0 .144 0 .076 0 .084 0 .213 0 .334 

 

بیشتر    05/0نرمال می باشد زیرا سطح معنی داری از  ،  الزم به توضیح است که توزیع متغیرهای مدیریت ارتباط با مشتری

 .  می باشد

 

  بررسی فرضيه هاي تحقيق 

 . مشتری و عملکرد کسب و کار رابطه مثبت و معناداری برقرار استبین مدیریت ارتباط با  
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 تحقيقجدول بررسی فرضيه هاي  

 ضرایب همبستگی

های مدیریت ارتباط با  مولفه

 مشتری 
 عملکرد کسب و کار 

 سطح معنی داری همبستگی پیرسون  

 000. 0 214. 0 مشتری محوری 

 000. 0 084. 0 شاخصه های انسانی 

 027. 0 001. 0 اطالعات و ارتباطات فناوری 

 CRM 0 .163 0 .007فرآیندهای  

 000. 0 194. 0 مدیریت ارتباط با مشتری

 

داریسطح معنی  (p< 0 .01 ) 

N=340 

از مولفهنتایج نشان می  ارتباط با مشتری یعنی مشتری محوریدهد که هر کدام  ،  شاخصه های انسانی،  های مدیریت 

و    163. 0و 001. 0و  084. 0و  214. 0به ترتیب دارای ضرایب همبستگی  CRMفناوری اطالعات و ارتباطات و فرآیندهای 

توان گفت که  به این ترتیب می.  محاسبه گردیده است  01.  0داری  با عملکرد کسب و کار هستند که در سطح معنی   194.  0

 .  داری وجود داردد کسب و کار رابطه مثبت و معنیهای مدیریت ارتباط با مشتری و عملکربین مولفه

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات

قابلیت آنها در حفظ مشتریان فعلی و وفادار ساختن آنها به نام و نشان و  ،  یک عامل مهم در موفقیت مستمر سازمان ها 

پرداخت قیمت  ،  کاالها یا خدمات جدیدخرید  ،  خرید بیشتر،  مشتریان وفادار از طریق خرید مجدد.  یا خدمات سازمان است

همچنین امروزه به طور گسترده ای این امر  .  موجب موفقیت سازمان ها می شوند. . .  تبلیغ دهانی به دیگران و،  های باال تر

پذیری بسیاری از صنایع و    ترقاب.  پذیرفته شده است که حفظ مشتریان فعلی بسیار ارزان تر از جذب مشتریان جدید است

  استقرار  که می دهد نشان گرفته پژوهش های صورت.  بر می گردد   خدمات به توانایی سازمان ها در ایجاد مشتریان وفادار

  هزینه های  کاهش و درآمد افزایش،  رقابتی توان افزایش موجب هااز سازمان بسیاری در مشتری  با ارتباط مدیریت فرایند

  می گردد  مشتریان وفاداری و رضایت افزایش به منجر مشتری با ارتباط مؤثر و کارا از طرفی مدیریت  .است شده عملیاتی

در این تحقیق سعی شد تا رابطه عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد   بنابراین.  (1390،  ساالرزهی و همکارش)

 .  کسب و کار مورد آزمون قرار گیرد 
بیان می نماید که : بین عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد کسب و کار رابطه مثبت  فرضیه این تحقیق  

، های مدیریت ارتباط با مشتری یعنی مشتری محوریهمچنین این تحقیق نشان می دهد که مولفه.  و معناداری برقرار است

ترتیب بیشترین رابطه را با عملکرد کسب و کار دارا   فناوری اطالعات و ارتباطات به،  شاخصه های انسانی  CRMفرآیندهای  

 برای ارزش افزوده و ایجاد برتر خدمات ارائه،  مشتریان به سازمان شدید توجه شامل کلیدی مشتریان  بر تمرکز.  می باشند 

 عمر چرخه ارزش،  بازاریابی مشتری مدار جمله از از بخش هایی  خود که می باشد سفارشی خدمات ارائه طریق از مشتریان

  (Lee et al, 2000است) شده تشکیل تعاملی بازاریابی و سفارشی سازی، مشتری

مدیریت ارتباط  .  می باشد از مشتریان خاصی گروه هایخواسته تأمین و درک برای تالش معنای به مشتری مدار بازاریابی

 استراتژیک لحاظ از که هستند  کلیدی مشتریانی مشتریان.  دارد سازمان کلیدی مشتریان بر انتخاب  زیادی با مشتری تاکید

  (Ryals & Knox, 2001پی دارند) در را بیشتری سودآوری و برخوردار بوده بیشتری اهمیت از سازمان برای
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 به خدمات و ارائه فروش،  جذب هزینه منهای مشتری از  حاصل  خالص درآمد از  است عبارت  مشتری عمر چرخه  ارزش 

 ارتباط  نظر مورد مشتری با آیا که می گیرند اساس تصمیم این بر سازمانها.  زمان آن در پول ارزش  گرفتن نظر در با،  مشتری

  می  اجازه مشتریان به شخصی سازی.  (Jain & Singh, 2002خیر) یا نمایند آن ارائه به شخصی خدمات و باشند داشته

 ,´Dycheکنند) دریافت خود تنوع خواسته های به توجه  با فردی به منحصر  خدمات خود خاص نیازهای تأمین در که دهد

2002) 

  این و  دارند خدمات نقش و محصول ارائه و  تولید، طراحی مختلف جنبه های در و مشتریان شرکتها تعاملی  بازاریابی  در

 Sin, Tseگردد) بیشتر وفاداری مشتریان و شود  ایجاد مشتری  و  شرکت بین  مستحکمی روابط  که  شود می موجب  مساله

& Yim, 2005) 

  در موفقیت مدیریت  مدیریت مشتریان و مشتریان به توجه کرده اند اشاره نیز  ( 1389 )ترکمنی و عباسی که همانگونه

  مشتری  تحلیل و تجزیه و زندگی مشتری چرخه،  رفتارها،  نیازها شناخت شامل کار این.  دارد اساسی ارتباط با مشتری نقش

  پژوهش  در نیز (2001الیگوی). می باشد برای مشتری ارزش ایجاد جهت در این اطالعات از استفاده مستلزم همچنین و بوده

 .  می باشد استقرار موثر  موفقیت بر مشتریان بر  تمرکز که داده است نشان خود

 منظور بدین. می باشد کار و فرایندهای کسب و ساختار، سازماندهی نحوه در تغییر ایجاد مستلزم CRMفرایند  اجرای

 ( Agarwal et al. , 2004گیرند) قرار توجه مورد انسانی مدیریت منابع و سازمانی تعهد ، سازمانی  ساختار می بایست

  یک ساختار سازمانی  منظور  بدین.  بردارد گام مشترک هدفی سوی  به  سازمان کل که است آن نیازمند  CRMموفقیت  

می   تیم های چندوظیفه ای و تیم های هماهنگ کننده،  مشتری بر تمرکز تیم های،  کاری تیم های ایجاد نیازمند مناسب

از   پس که مساله ای (Sin, Tse & Yim, 2005 است ) سازمان مختلف یکپارچگی بخشهای و هماهنگی نیازمند  که باشد

  در  نیاز مورد ابزار  که است الزم  منظوربدین  .  سازمان میباشد  کل در تعهد می گیرد قرار توجه مورد سازمانی ساختار  طراحی

 بستگی مشتری حفظ و جذب در موفقیت.  باشد داشته وجود منابع در سازمان سایر مانند فنی تخصص های و بازاریابی،  فروش

 دارد سازمان کلیدی مشتریان نیازهای تأمین و در شناسایی سازمان منابع مختلف تعهد به

  اما ، می باشند حائز اهمیت بسیار و فرایندها فناوری، افراد، استراتژی مختلف  عوامل CRM موفق اجرای  در  که چند هر

 فناوری ، مشتری مدار سازمانی به شدن تبدیل برای بخش دشوارترین. مشتریان دارند با  روابط ایجاد در اساسی نقش  کارکنان

باشد  مدرن های  برای را بیشترین اهمیت که می کند القا کارکنان به داخلی بازاریابی .  می باشند سازمان افراد بلکه،  نمی 

 ( McGovern & Panaro, 2004باشند) قائل مشتری

 افزایش به منظور اساسی  نقش و تکنولوژی است ضروریCRM موفق استقرار برای مشتریان از صحیح اطالعات داشتن

  و تجزیه،  ذخیره،  قابلیت جمع آوری با اطالعات فناوری در شگرف واقع پیشرفت های در.  می کند ایفا شرکت  هوشمندی

فناوری   با.  می برد مشتریان باال تک تک نیازهای به نسبت واکنش در را سازمان توانایی،  اطالعات گذاشتن به اشتراک و تحلیل

،  مشتریان اطالعات سیستم های یکپارچه سازی،  ارزش  -مشتری  تحلیل ،  یک به یک ارتباطات برقراری  امکان پیشرفته های

 ( Ghodeswar, 2001می شود) فراهم خدمات سفارشی سازی و فرایندها خودکارسازی

 .  گرفته می شود بهره کار و کسب اهداف با فناوری ها همسوساختن و ارتباطات ایجاد در رایانه ای تکنولوژی های از

 ارائه هزینه کمتر و باالتر کیفیت با را سفارشی خدمات تا می سازد قادر را  شرکتها  CRMنرم افزارهای   از  استفاده

 (Sin, Tse & Yim, 2005کنند) عمل بهتر با مشتریان تماس نقاط در کارکنان تا می شود موجب همچنین. نمایند

 .  با توجه به تاثیرگذار بودن مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد کسب و کار پیشنهادات زیر ارائه می گردد

مشتریان کلیدی سازمان مورد شناسایی قرار گرفته و بانک اطالعاتی مناسبی برای ذخیره اطالعات آنان طراحی  -1

 . شود

 .  با مشتریان کلیدی سازمان در خصوص خدمات مورد نیاز آنها تبادل نظر شده و نیاز آنها شناسایی شود  -2

  .خدمات خاصی بر اساس نیازهای مشتریان کلیدی به آنان ارائه شود -3
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ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر در بین اجزاء مختلف سازمان به منظور پاسخگویی سریع به نیازهای در حال تغییر   -4

 . مشتریان

 .  از فن آوری های مدرن و مبتنی بر وب به منظور ارائه خدمات الکترونیک استفاده شود -5

 وظیفه ساختار سازمانی شعبات براساس نوع مشتری طراحی شود نه بر اساس  -6

 .  اهداف سازمان و شعب در خصوص نوع خدماتی که می توانند ارائه نمایند مشخص باشد -7

 . تجارب و دانش افراد مستند سازی شده و در اختیار سایر کارکنان قرار گیرد -8

جلساتی به صورت هفتگی یا ماهانه و بطور منظم در بین کارکنان شعب برگزار تا موجبات انتقال دانش و تجربه  -9

 .  نان به یکدیگر فراهم شودکارک

 .  کارکنان شایسته به نحو احسن مورد تقدیر قرار گیرند -10

 .  نحوه برخورد با مشتریان و ارائه سریع خدمات به مشتریان جزء شاخص های ارزیابی عملکرد آنان قرار گیرند -11

برقراری ارتباط قوی با مشتری توانمند های آموزشی مناسب برای کارکنان طراحی شده تا کارکنان در زمینه  برنامه -12

 .  شوند

های کامپیوتری مورد استفاده در مدیریت  های فنی از فناوریکارکنان فنی مناسبی را جهت فراهم کردن پشتیبانی -13

 .  ارتباط با مشتری به کار گرفته شوند
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