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تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر جنبههای عملکرد سازمانی (مورد مطالعه:
هتلهای  ٣تا  5ستاره مشهد)
حسیننیکو،6علیمروتیشریفآبادی 6
(دریافت-39/62/66پذیرش )39/66/69

چکیده:
امروزهجذبمشتریجدیدبسیارگرانترازنگهداریمشتریموجزوداسزت.بزهمنظزورکزارآترومزؤثرتربزودن
عملکرد،سازمانهادرجستجویپرورشوایجادروابطقوی،سودمند،عمیقوطوالنیمزدتبزامشزتریانخزود
هایعملکردسازمانیدرهتلهای9تزا9


برجنبه
هستند.هدفازانجامپژوهشحاضربررسیتمثیرابعادCRM

ستارهسطحشهرمشهدمیباشد.دراینراستااثرچهاربعدCRMشامل تمرکززبزرمشزتریانکلیزدی،سزازمان

،CRMمدیریتدانشوCRMمبتنیبرتکنولو یبرهریکازجنبههزایعملکزرد(شزامل مزالی،مشزتری،
فرایندهایداخلیویادگیریورشد)موردبررسیقرارمیگیرد.اینتحقیقبهلحا هدفکاربردیوبهلحزا 
روشپیمایشیتحلیلیمیباشد.جامعهآماریاینتحقیقرامدیرانهتلهای9تا9ستارهدرشهرمشزهدتشزکیل
میدهندونمونهاینتحقیقبراساسجزدول«کرجسزیومورگزان»و«کزوهن»19هتزلبزرآوردگردیزد.جهزت
نامهبینمدیرانهتلهای9تزا9سزتارهدرسزطح


پرسش
آوریاطالعاتازپرسشنامهاستفادهشد.تعداد79

جمو
نامهقابلاستفادهبود.بهمنظورتجزیهوتحلیلاطالعاتجموآوریشزده
شهرمشهدتوزیوگردیدکه19پرسش 

ازروشمدلیابیمعادالتساختاریونرمافزارهایSPSSو،Smart PLSاسزتفادهشزد.نتزای بیزانگرتمییزد

تمامیفرضیههایتحقیقمیباشدومدیریتارتباطبامشتری،بیشترینتمثیررابهترتیبجنبهمزالیویزادگیریو
رشد،فرآیندهایداخلیومشتریعملکردگذاشتهاست .

واژگان کلیدی:مدیریتارتباطبامشتری-عملکردسازمانی-کارتامتیازیمتوازن .

 .1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی -مالی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)
h.nikoo@stu.yazd.ac.ir
 .2دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
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مقدمه
بخشگردشگریبهعنوانیکیاززیرساختهایاقتصادهرجامعهبهحسابمیآیدوهتزلهزا
نیزبهعنوانسازمانهاییدرعواملروساختیگردشگرینقشمهمزیدرمحزیطپزرتالطمایزن
صنعتبزرگایفامیکنند(کوانتانو.)6223،6صنعتهتلداریازصزنایوبسزیاررقزابتیاسزتو
مدیریتهتل هاناگزیرازشناسزاییعوامزلتشزکیلدهنزدهمزیزترقزابتیخزودوتقویزتآنهزا
هسزتند(.مزوغلی،باونزدپور .)6933،بنزابراینامززروزهبزرایبهبزودرضزایتمشزتریوافزززایش

سودآوری،هتلهابایدبراجرایاستراتژیCRMتمرکزکننزد.بزهروشزنیCRM ،درمیزان

بهتریناستراتژیهاوروشهایتستبرایهتلهزا،جهزتبهبزودعملکردشزانونهایتزاتضزمین
دوامبلندمدتتجارتآنهادرنظرگرفتهمیشود(ووولی.)6266،6مدیریتارتباطبامشزتری
سازدتاباشناختمشتریان،نیازها،خواستههاوترجیحاتآنهاروابطبلنزد

سازمانهاراقادر 
می
مدتیرابامشتریانسودآور،بهعنوانکلیدیبرایسودآوریدربزازارپویزایامزروزیایجزاد
کنند(لیندگرین.)6224،9
درایراننیزصنعتهتلداریدرمحیطتجاریکارمیکندکههمراهبارقابزتشزدیدمزیباشزد،

لذامدیرانهموارهبهدنبالبهبودعملکرددراینمحیطرقابتیمیباشند.بهطورطبیعیدرچنین
شرایطیاستراتژیهایسنتیبرایدستیابیبهمزیتهزایرقزابتیوحفزظآنهزاکزافینیسزتندو
استراتژیهاوروشهاینوینموردنیازهسزتند.درارزیزابیعملکزردصزنایوکشزورمزابزهنظزر
میرسدمشکالتعمدهایوجودداردازجملهجزامونبزودنمعیارهزایارزیزابی،عزدمتوانزایی
معیارهایانتخابیدرانعکاسکاملهدفهزایراهبزردی،ضزروریندانسزتنارزیزابیعملکزرد
توسطشرکتهایفاقدمشکلمالیو...کهبااستفادهازکارتامتیزازیمتزوازن4مزیتزوانایزن
مشکالتراحلنمود(آذروموتمنی.)6939،بنابراینامزروزهبزرایبهبزودرضزایتمشزتریو

افزایشسودآوری،هتلهابایدبراجرایاستراتژیCRMتمرکزکنند.بهروشزنیCRM ،در

میانبهتریناستراتژیهزاوروشهزایتسزتبزرایهتزلهزا،جهزتبهبزودعملکردشزانونهایتزا

1- Quintano
2- Wu and Li
3- Lindgreen
4- balanced Scorecard
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تضمیندوامبلندمدتتجارتآنهادرنظرگرفتهمیشود(.ووولی.)6266،باتوجهبهعملکزرد
ضعیفهتلهای9و9ستارهمشهدوتوجهکمبهنیازهایمشتریانومدیریتارتباطبامشتری،
باکشفرابطهعملکردسازمانومدیریتارتباطبامشتری،هتلهایمختلفمیتوانندبهنقاط
ضعفخودپیبردهودرنتیجهنیازهایمشتریانرابهنحوهبهتریدركکردهوبرایرفزوآنهزا
بکوشند .
اینتحقیقبهدنبالبررسیاثرمدیریتارتباطبامشتری(شاملابعاد تمرکزبرمشتریانکلیدی،

سازمان،CRMمدیریتدانشوCRMمبتنیبرتکنولو ی)برهریکازجنبههزایعملکزرد
شامل:جبنهمالی،جنبهمشتری،جنبهفرآیندهایداخلزیوجنبزهیزادگیریورشزدمزیباشزد.بزا
توجهبهاینکهتحقیقاتزیادیدرزمینزهمزدیریتارتبزاطبزامشزتریویزاعملکزردسزازمانبزه
صورتمجزاانجامگرفتهاستاماکمتربهبررسیرابطهایندوبایکدیگرپرداختهشزدهاسزت.

مطالعاتاندکیوجودداردکهدقیقااجرایCRMرادرصزنعتهتزلواثزرآنبزرجنبزههزای
مختلفعملکردرابررسیکردهباشد.بنابرایناینتحقیقازایننظرباتحقیقزاتپیشزینمتمزایز
گردیدهاست.عالوهبراینکارهاینزدیکبهاینموضوعدرسایرکشورهاانجزامشزدهاسزت
اندوجواموآماریتحقیقاتپیشینتفاوتهایفرهنگیبزاجامعزهمزورد


اوتیداشته
کهنتای متف
مطالعهتحقیقحاضردارند،ازاینروانجاماینتحقیقدرهتلهایشزهرمشزهدمزیتوانزدنتزای 

کاربردیراجهتراهنمزاییمزدیراندربزارهچگزونگیتمرکززبزرفعالیزتهزایCRMبزرای

ارتقایعملکردهتلهادرپیداشتهباشد.


مبانی نظری
مدیریت ارتباط با مشتری( :)CRMیکاسزتراتژیکلیزدیکسزبوکزاراسزتکزهازایزن
طریقبهنیازهایمشتریانمتمرکزشدهودرسرتاسزرسزازمان،یزکرویکزردمشزتریمحزوررا
انسجاممیبخشد(لیو.)6223،6مدیریتارتباطبامشزترییزکرویکزردسزازمانیبزرایدرك
رفتارمشتریواثرگذاریبرمشتریبهوسیلهیکرابطهمناسبوپیوسزتهمزیباشزدوهمچنزین
1- Liou
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توسعهروابطبلندمدتبهمنظورتقویتوفاداری،جزذب،حفزظمشزتریوسزودآوریاسزت
کهبایکنرمافزارخا

میشودتاوفاداریمشزتریانودرنهایزتسزوداوریهتزلرا
پشتیبانی 

افزایشدهد(وینر.)6226،6سینوهمکاران)6229(6دریکبررسیجامودررابطزهبزاعناصزر
نتیجهمیگیرندکهموفقیت CRMبستگیبزهچهزارعامزل،توجزهبزه

مؤثربراستقرارCRM
مشتریاناصلیوکلیزدی،سزازماندهیفرآینزدهایکسزبوکزار،توجزهبزهمزدیریتدانزشو
بهروزدارد .
برخورداریازفناوریهایمدرنو 
الف) تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیددی :تمرکززبزرمشزتریانکلیزدیشزاملتوجزهشزدید
سازمانبهمشزتریان،ارائزهخزدماتبرتزروایجزادارزشافززودهبزرایمشزتریانازطریزقارائزه
خدماتسفارشیمیباشدکهخودازبخشهاییازجملهبازاریابیمشتریمزدار،ارزشچرخزه
تری،سفارشیسازیوبازاریابیتعاملیتشکیلشدهاست(لیوهمکاران .)6222،9

عمرمش

ب) سازمان : CRMاجرایفرایند CRMمستلزمایجادتغییردرنحوهسازماندهی،ساختارو
فرایندهایکسبوکارمیباشد.بزدینمنظزورمزیبایسزتسزاختارسزازمانی،تعهزدسزازمانیو
مدیریتمنابوانسانیموردتوجهقرارگیرند(آگاروالوهمکاران .)6224،4

ساختارسازمانCRM:نیازمندسازماندهیبیعیبونقزصکزاملیاسزتتزابتوانزداهزدافشرکترادرایجادرابطهقویبامشتریانبرآوردسازد.ازجملهبایدنزوعیسزاختارسزازمانیرا
طراحیکردکهبتوانروابطبامشتریانرابهطورمؤثروکارآمزدبهینزهکرد(آکزرومزودامبی،9

.)6229موفقیتCRMنیازمندآناستکهکلسازمانبهسویهدفیمشزتركگزامبزردارد.
بدینمنظوریکساختارسازمانیمناسبنیازمندایجادتیمهایکاری،تیمهایتمرکززمشزتری،
تیمهایهماهنگکنندهوتیمهایچندوظیفهایمزیباشزدکزهنیازمنزدهمزاهنگیویکپزارچگی
بخشهایمختلفسازماناست(سینوهمکاران .)6229،
1- Winer
2- Sin et al.
3- Lee et al.
4- Agarwal et al.
5- Ocker and Mudambi
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تعهدمنابوسازمان:تعهدمنابوسازماندرادامهطراحزیسزاختارمناسزبوهمزاهنگیصزحیحاجزایآناست.بهخصو

منابوبازاریابیوفروشومهارتتکنیکیبایزدهمزهبزاهزمجمزو

شوند.موفقیتشرکتدرجذب،ارتقاونگهداریمشزتریبزهتعهزدزمزانومنزابوشزرکتدر
شناساییوارضاینیازهایمشتریانکلیدیبستگیدارد(سینوهمکاران.)6229،

مدیریتمنابوانسانی:هرچندکهدراجرایموفزقCRMعوامزلمختلزفاسزتراتژی،افزراد،فناوریوفرایندهابسیارحائزهاهمیتمیباشند،اماکارکنزاننقزشاساسزیدرایجزادروابزطبزا
مشتریاندارند.دشوارترینبخشبرایتبدیلشدنبهسازمانیمشتریمدار،فنزاوریهزایمزدرن

نمیباشد،بلکهافرادسازمانمیباشند.بازاریابیداخلیبزهکارکنزانالقزامزیکنزدکزهبیشزترین
اهمیترابرایمشتریقائلباشند(مکگورنوپانارو .)6224،6
ج) مدیریت دانش:مدیریتدانششیوهجدیدبزرایتفکزردرمزوردسزازمانوتسزهیممنزابو
فکریوخالقانهسازماناست.مدیریتدانشبهتالشهاییاشارهداردکهبهطورسیسزتماتیک
براییافتن،سازماندهیوقابلدسترسنمزودنسزرمایههزایفکزریسزازمانوتقویزتفرهنزگ
یادگیریمستمروتسهیمدانشدرسازمانصورتمیگیرد.بهعبزارتیدیگزرمزدیریتدانزش،
شاملهمهروشهاییاستکهسزازمان،دارایزیهزایدانزشخزودراادارهمزیکنزدکزهشزامل
چگونگیجموآوری،ذخیزرهسزازی،انتقزال،بکزارگیری،بزهروزرسزانیوایجزاددانزشاسزت
زاده،ی،وحسینزاده،و.)6932،دلیلاصلیوجزودیزکشزرکتازدیزدگاهمزدیریت

(حسین
دانش،خلزق،انتقزالوکزاربرددانزشمزیباشزد.دانزشرامزیتزوانازطریزقدركتجزاربو
اطالعاتمشتریکسبنمود.جنبههایاصلیمدیریتدانزششزاملخلزقدانزش،بزهاشزتراك
گذاردندانشوپاسخگوبودنمیباشد(استفانووهمکاران .)6229،6

هایرایانهایدرایجادارتباطاتوهمسوسزاختن

د)  CRMمبتنی بر تکنولوژی:ازتکنولو ی
شود.استفادهازنرمافزارهایCRMشزرکتهزا


هابااهدافکسبوکاربهرهگرفتهمی
فناوری
چنزین
راقادرمی سازدتاخدماتسفارشزیرابزاکیفیزتبزاالتروهزینزهکمتزرارائزهنماینزد.هم 

موجبمیشودتاکارکناندرنقاطتماسبامشتریانبهترعملکنند(سینوهمکاران.)6229،

1- McGovern and Panaro
2- Stefanou et al.
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عملکرد سازمانی:عملکردسازمانینشانمیدهدکهیکسازمانچگونهبهرسزالتواهزداف
مربوطبهخودمیرسد،عملکردسازمانیداللتبرشروعازیزکوضزعیتمعزینورسزیدنبزه
یکهدفدقیقداردکهاینممکناستشاملچندیننقطههزدفازقبیزلسزهمبزازار،حجزم
فروش،انگیزشکارکنان،رضایتمشتری،سطحکیفیزتوغیزرهباشزد(بزویسورت.)6229،6
برایاندازهگیریعملکردسازمانهاالگوهزایمختلفزیوجزوددارد.الگوهزایینظیزر:سزینکو
تاتل،کارتامتیازیمتوازن،هرمعملکرد،منشزورعملکزرد،مزاتریسانزدازهگیزریعملکزرد،
هایتعالیسازمانو...نمونههاییازاینالگوهاهستند(اعرابیورفعت.)6937،


مدل
کارت امتیازی متوازن:درگذشزته،بزرایارزیزابیسزازمانهزا،ازمقیزاسهزایمزالیاسزتفاده
میشد امادرسالهایاخیرمدلهاینوینیکهعالوهبرسنجههزایمزالیسزنتی،شزاخصهزای
غیرمالیراهمارزیابیمیکنند،موردتوجهقرارگرفتند(مالتزوهمکاران .)6229،6

الف) معیار مالی:ارزیابیمتوازنوجهمالیوحداکثرکردنسودرابهعنوانهدفنهایییزک
بنگاهاقتصادیدرنظرمیگیرد.منظورازمعیارهزایمزالیآندسزتهازمعیارهزاییهسزتندکزهاز
دیدیسهامدارانوبهطورکلیذینفعزانسزازمانبزهعنزوانمعیزارتعیزینعملکزردمزدنظرقزرار
میگیرند(کاپالنونورتون .)6331،9

ب) معیار مشتری:دراستراتژیکسبوکار،چگونگیایجزادتمزایزیزکسزازمانازرقبزایش
جهتجذب،حفظوتعمیقروابطبامشتریانموردنظراهمیتباالییدارد(کزاپالنونورتزون،
 .)6224
ج) معیار فرآیند داخلی:منظورآندستهازمعیارهاییهستندکهبرایایجادرضزایتذینفعزان
ومشتریان،درفرایندداخلیشرکتوجودداشتهباشند(کاپالنونورتون..)6331،ایندیدگاه
برنتای داخلیکسبوکارکهمنجربهموفقیتمالیوتممینانتظاراتمشتریانمیشود،تمکیزد
زاده،ی،وحسینزاده،و .)6932،

دارد(حسین

د) معیار یادگیری و رشد:منظورآندستهازاقزداماتیاسزتکزهبایزددررشزدویزادگیریو
آموزشکارکنانبهکارگرفتهشودتاازاینراه،وضزعیتمطلزوبازنظزرذینفعزانومشزتریان
1- Boisvert
2- Maltz et al.
3- Kaplan and Norton
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تحققپیداکند(کاپالنونورتون.)6331،درایندیدگاه،سازماننهتنهابایددانزشفنزیمزورد
نیازبرایشناختوتممیننیازهایمشتریراحفظنمزودهوتوسزعهدهزد،بلکزهبایزدچگزونگی
حفظوکاراییوبهزرهوریالزمبزرایفراینزدهاییراکزهدرحزالحاضزربزرایمشزتریارائزه
زاده،ی،وحسینزاده،و .)6932،

بداند(حسین

میشود



پیشینه تحقیق

تحقیقیتوسطمیرآقاییوهمکاران()6939باعنوان"بررسیتمثیرمزدیریتارتبزاطبزامشزتری

()CRMبرعملکردکلیمؤسساتمالیاستانتهران"انجامشدهاسزت.نتیجزهکلزیپزژوهش
حاکیازآناستکهمدیریتارتباطبامشتری()CRMبرعملکردکلیدردوجنبهعملکزرد
بازاریابی(وفاداری،اعتمادورضایت)وعملکردمزالی(بزازدهسزرمایهگزذاریورشزدفزروش)

تمثیرمثبتومعناداریدارد.تحقیقیتوسزطمحمزودزادهوصزداقت(،)6936بزاعنزوان"رابطزه
مدیریتدانشوعملکردسازمانیدرصنعتهتلداری"انجامشد.یافتزههزایتحقیزقنشزانداد

کهبیشترینهمبستگیمیانرابطهمدیریتدانشونتای کارکنانوبکارگیریدانشوعملکرد
سازمانیمیباشدومتغیرمدیریتدانشبرنتای مشتریان،نتای کارکنان،نتزای جامعزهونتزای 
کلیدیعملکردتمثیرمستقیمومعناداریداردوهمچنینمتغیرهایخلزقدانزش،ذخیزرهدانزش،
تسهیمدانشوبکارگیریدانشبرعملکردسازمانیتمثیرمستقیمومعنزاداردارد.درمجمزوعاز
تجزیهوتحلیلدادههایپژوهشمی تواننتیجهگرفزتمزدیریتدانزشبزاتزمثیرخزودبزرروی
هتلهامنجربهبهبودعملکردسازمانیآنهامیشزود.مطالعزهایتوسزطوالمحمزدیوهمکزاران
(،)6936باعنوان"ارزیابیتمثیراجرایمدیریتدانشبرعملکردسزازمانیبزارویکزردکزارت

امتیازیمتوازن" صورتگرفتزهاسزت.نتزای حزاکیازاثزرمثبزتومعنزادار(اگرچزهضزعیف)
مجموعهاقداماتمدیریتدانشبرعملکردکلزیسزازمانبزودهاسزت.ایزنتزمثیرتنهزابزربعزد
یادگیریورشدمعناداربودهودرخصو

سایرابعادمعنادارنبودهاسزت.همچنزینازآنجزایی

هایمشتریومالیبرروییکعاملبارشدندباعنایتبهماهیتشاخصهایایزندو

کهسازه
سازهدیدگاهذینفعاندرنظرگرفتهشدهونامگزذاریشزدند.تحقیقزیتوسزطتقزویشزوازیو
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همکاران،)6269(6باعنوان"مدیریتارتباطبامشتریوعملکزردسزازمانی:چزارچوبنظزری
مبتنیبرکارتامتیازیمتوازن(موردمطالعهبانکهایایرانزی)"صزورتپدیرفتزهاسزت.نتزای 


تحقیقبیانگراینبودکهفرآیندهایCRMباعملکردبانکدرارتباطاسزت.تحقیقزیتوسزط

گیالنینیاوهمکاران)6269(6تحتعنوان"بررسیرابطهمدیریتارتباطبامشتریوبازاریزابی

رابطهبرعملکرد(موردمطالعهشرکتتوزیوبرقدرکرمانشاه)"انجامپذیرفتهاست.نتای ایزن
تحقیقبیانگرایزناسزتکزهاجزرایخزدماتاینترنزت،اجزرایوظزایفپشزتیبانیازمشزتریو
وظایفپشتیبانیازبازاریابیدرسیستممدیریتارتباطبامشزتریاثزراتمثبزتومعنزاداریبزر
بازاریابیرابطهدارد.همچنینبازاریابیرابطهاثزراتمثبزتومعنزاداریبزرجنبزههزایعملکزرد
توزیوبرقدرکرمانشاه(مالی،مشتری،فرآیندهایداخلزی،ویزادگیریورشزد)دارد.تحقیقزی

توسطاحمدیوحسنزاده()6932تحتعنوان"رفتارشهروندیسزازمان،مزدیریتارتبزاطبزا
مشتریوعملکردسازمانیشرکتهایتولیدوپخشموادغذایی"صورتگرفتهاسزت.نتزای 
تحقیززقبیززانگرایززناسززتکززهرفتززارشززهروندیسززازمانی،تززمثیرمسززتقیمبززرعملکززردسززازمانی
شرکتهایتولیدوپخشموادغذاییدراستانکردستانندارد،بلکهبابهرهگیریازروشهای
جدیدبازاریابی،مانندمدیریتارتباطبامشتریاستکهرفتارشزهروندیسزازمانیبزارضزایت
وری،بهعنواندوفاکتورمهمعملکردسازمانی،ارتباطپیدامزیکنزد.بزهعبزارت


مشتریانوبهره
دیگرمدیریتارتباطبامشتری،رابطهرفتارشهروندیسزازمانیوعملکزردسزازمانیراتعزدیل

میکند.تحقیقیتوسطمزوغلیوباونزدپور(،)6933تحزتعنزوان"شناسزاییعوامزلمزؤثربزر
مدیریتارتباطبامشتریوبررسیسهمهریکازعواملدراثربخشی"انجامشدهاست.نتیجزه

تحقیقدستیابیبههشتعنصرکلیزدیمزدیریتارتبزاطبزامشزتریدرادارهپسزتشزیرازبزود.
وجودرابطهبینعناصرکلیدیوفاکتورهایاثربخشزیتمییزدشزدوبزینویژگزیهزایجمعیزت
شناختیواثربخشیمدیریتارتباطبامشتریرابطهمعنیداریوجودندارد .


تحقیقیتوسطعالممحمزدوهمکزاران)6269(9تحزتعنزوان"ارزیزابیتزمثیرابعزادمزدیریت

ارتباطبامشتری()CRMبرعملکردسازمان"صورتگرفتهاسزت.نتزای تحقیزقبیزانگرایزن
1- Taghavi Shavazi et al.
2- Gilaninia et al.
3- Alem Mohammad et al.
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استکههمزهابعزاد(CRMتمرکززبزرمشزتریکلیزدی،سزازمان،CRMمزدیریتدانزشو

CRMمبتنیبرتکنولو ی)اثرمثبتمثبتوقابلتزوجهیبزرجنبزههزایمتنزوععملکزردهتزل
دارندوتنهارابطهبینتکنولو یCRMوجنبهیادگیریورشدعملکردمعنادارنبود.تحقیقزی

توسطووولو،)6266(6باعنوان"رابطزهبزین،RM،CRMوعملکزردکسزبوکزار:مزورد
مطالعهصنعتهتلدرتایوان"صورتگرفتزهاسزت.بزامقایسزهبزینهتزلهزاوهتزلهزایدارای

تختخوابوصبحانهمشخصشدکهدرهتلها،خدماتاینترنتیوحمایزتمشزتریبزهعنزوان
توابعیازاستراتژی،CRMمنبواصلیمؤثربر،6RMوعملکردکسزبوکزارمزیباشزند.در

حالیکهبرایهتل هایدارایتختخوابوصزبحانهتنهزاحمایزتبازاریزابیبزهعنزوانتزابعیاز
استراتژی،CRMبر RMوعملکردکسبوکارتمثیرگذاراست.تحقیقزیتوسزطسزادكو

همکاران،)6266(9باعنوان"اندازهگیریاثرابعادمدیریتارتباطبامشتریرویعملکزردغیزر
مالیبانکهایتجاری:موردمطالعهمصر"صورتگرفتهاست.نتای اینتحقیزقنشزاندادکزه

رابطهمثبتمعنیداربینCRMورضایتمشتریدربانکهایتجاریمصرهنگزاماسزتفادهاز
آنهاباهمونهبهطورجداگانهوجود دارد.عالوهبراین،یزکاثزرمثبزتوقزویبزینرضزایت
مشتریووفاداریکهبررویعملکردمالیبانکهایتجاریمنعکسشزدهاسزتوجزوددارد.

یافتههااهمیتمطالعهواجرایCRMبرایرسیدنبزهوفزاداریمشزتریوبهبزودعملکزرد
این 

میکند.تحقیقزیتوسزطآکزروشوهمکزاران)6266(4بزا
مالیبانکهایتجاریمصرراتمیید 

عنوان" پیادهسازیمدیریتارتباطبامشزتری،بررسزیتعمزیمپزذیریمقیزاسوارتبزاطآنبزا
عملکردکسبوکاردریککشوردرحالتوسعه"انجامشدهاست.یافتههانشانمیدهزدکزه

رابطهمثبتومعنیداریبیناجزایاجزراCRMوعملکزردکسزبوکزارمتشزکلازاجززای
مالیوبازاریابیوجوددارد.سازمانCRMوCRMمبتنیبرتکنولزو یقزویترینپزیشبینزی

کنندهتغییراتدرعملکردکسبوکارهستند.تحقیقیتوسطکاظمومینایی)6223(9باعنزوان
1- Wu and Lu
2- Relationship Marketing
3- Sadek et al.
4- Akroush et al.
5- Kasim and Minai
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"ارتباطاستراتژی،CRMاندازهگیریعملکردمشتریوعملکرددرصنعتهتزل " صزورت
گرفنهاست.نتای بدینصورتاسزتکزهتنهزاCRM2یزابعزدفنزاوریاطالعزاتاسزتراتژی

CRMبهطورمعناداریباعملکردارتباطدارد.عالوهبزرایزن،اسزتفادهازمعیارهزایعملکزرد
مشتریتاحدیرابطهبینCRM2وعملکردراواسطهگریمیکند.تحقیقزیتوسزطریمزنو

همکاران،)6262(6بزاعنزوان" مزدیریتارتبزاطبزامشزتریوعملکزردشزرکت:نقزشمیزانجی
استراتژیبازرگانی"انجامشدهاست.نتای نشانمیدهدکزهCRMبزهطزورمسزتقیمعملکزرد

شرکتراتحتتمثرقرارنمیدهد.درعوضCRMازطریزقتمزایزورهبزریهزینزهاثزرغیزر

مستقیمیبرعملکرددارد.تحقیقیتوسطمیشرا،آ،ومیشرا،د)6223(6،باعنزوان"چشزمانزداز

فرآینداجراییCRMبااستفادهازمدلکارتامتیازیمتوازن(")BSCمهمترینفاکتورهزای
موفقیتومؤثربرپیادهسازی CRMراشناساییومعرفینمودهاسزت.ایزنفاکتورهزاعبارتنزد


از:پرو ههایمقدماتیواولیه،فرآیندهایسزازمانی،فرآینزدهایمشزتری معمزاریسیسزتمهزا،
کاراییسازمانوفرهنگسازمانی .
مقاالتمتعددی،تمثیرمثبتفعالیتهایمرتبطبامدیریتارتباطبزامشزتری(بهویزژهجنبزههزای
سازمانی،استراتژیکوتکنولو یک)برعملکردازجنبهارتباطباشرکت(اینسزایتز)6221،9یزا
ارتباطبامشتری(کولگیتوداناهر)6222،4رانشاندادهاند.باتوجهبزهمطالعزاتانجزامشزده،
بهکارگیریدرستمدیریتارتباطبامشتریمنجربهبهکارگیریدادههاواطالعاتمشتركبه
برتریدرمدیریتدانششدهاست(رایگبایوهمکاران.)6226،9مدیریتارتباطبزامشزتری

باع توسعهوبهکارگیرییکچارچوب(مدیریتدانش)مناسبویکسیستممدیریتمؤثر
برایبهدستآوردنسرمایهفکریبرایسازمانواعمزالنفزوذبزرآنگردیزدهاسزت.اجزرای
صحیحمدیریتارتباطبامشتریباع افزایشکارتیمی،کاهشبارکاریوبهبزوداثربخشزی،
بزهطززرزچشزمگیزر،درسززازمانهززاگردیززدهاسزت(بولززدینگوهمکززاران.)6229،1ازایززنرو
1- Reimann et al.
2- Mishra, A. and Mishra, D.
3- Insights
4- Colgate and Danaher
5- Rigby et al.
6- Boulding et al.
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فرضیههایتحقیقتدوینگردیدهودرذیلبهآنهااشارهشدهاست :

:H1ابعادمدیریتارتباطبامشتریCRMبرجنبهمالیعملکرد،اثرمثبتمعناداریدارد .

:H2ابعادمدیریتارتباطبامشتریCRMبرجنبهمشتریعملکرد،اثرمثبتمعناداریدارد.

:H3ابعادمدیریتارتباطبزامشزتریCRMبزرجنبزهفرآینزدهایداخلزیعملکزرد،اثزرمثبزت
معناداریدارد .

:H4ابعادمزدیریتارتبزاطبزامشزتریCRMبزرجنبزهیزادگیریورشزدعملکزرد،اثزرمثبزت
معناداریدارد.
مدل مفهومی در این تحقیق (شکل)6از مدل پیشنهادیعالممحمدوهمکاران()6269اقتباس

شده است.رابطهبیناینمتغیرهادرایزنمزدلبراسزاستئزوریدیزدگاهمنبزومحزو ر(6)RBV
استکهپیشنهادمیکندسزازمانهزایدارایمنزابوارزشزمندمزیتواننزدبزاموفقیزت،اسزتراتژی
تجاریرابرایایجادمزیترقابتیودرنتیجهبهبودعملکردسازمانی،اجراکنند .

ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری

ابعاد عملکرد

CRM

مالی

مشتری

تمرکز بر مشتریان کلیدی

H1
H2
H3

فرآیندهای داخلی

یادگیری و رشد

 CRMسازمان

مبتنی بر تکنولوژیCRM

H4
مدیریت دانش

شکل :1مدل مفهومی تحقیق اقتباس از عالم محمد و همکاران ()2113

1- Resource Based View
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روش شناسی تحقیق
اینتحقیقبهلحا هدفکاربردیوبهلحا روشپیمایشیتحلیلیمیباشزد.جامعزهآمزاری
اینتحقیقرامدیرانهتلهای9تا9ستارهدرشهرمشهدتشکیلمزیدهنزد.ازآنجزاکزهتعزداد
هتلهای9تا9ستارهشزهرمشزهدمشزخصو79هتزلمزیباشزد براسزاسجزدول«کرجسزیو
مورگان»و«کوهن»تعدادهتلهاییکهبهعنواننمونهانتخابمیشود19هتلمیباشزد.عزالوه
برایندراینمطالعهازروشنمونهگیزریاحتمزالیسزادهاسزتفادهشزد.جمزوآوریدادههزابزا
نامهمیانمدیراناینهتلهزا


ستارهدرسطحشهرمشهدوتوزیوپرسش
مراجعهبههتلهای9تا9
درفاصلهزمانیاردیبهشتماهوخردادماهسال6934انجامشد .
تمرکزبرمشتریانکلیدیبزااسزتفادهازسزنجه هزایارائزهشزدهتوسزطمورنزووملنزدزسزنجیده


میشود،کهنارووساتر،وسینوهمکاران
نیزآنرابکارگرفتهاند.سزازمان،CRMمزدیریت
دانشوCRMمبتنیبرتکنولو یبااستفادهازابزارتهیهشدهتوسطسینوهمکاران،ویزیمو
همکارانموردسنجشقرارگرفتهشد.بهمنظورسنجشعملکزردهتزلنیزز،ازابززارپیشزنهادی
توسطووولواستفادهگردیدکهدراصلبوسیلهکاپالنونورتزونطراحزیشزدهاسزت.نتزای 
گیرینشانمیدهدکهمقادیرهزر


هایکفایتنمونه

بهعنوانشاخص
آزمونبارتلتو KMO
دوشاخصدرسطحمطلوبیمیباشند.مقدارمعیارKMOبرایتمامیمتغیرهزابیشزتراز،./9و

میباشد .
مقدارمعناداریآزمونبارتلتنیزکمتراز ./29
جهتبررسیپایاییپرسشنامهازضریبآلفزایکرونبزاخوشزاخصپایزاییترکیبزیوبزرای
بررسیرواییپرسش نامهازرواییهمگزراوروایزیافتراقزیاسزتفادهگردیزد.همزانطورکزهدر
جدول6مشخصشدهاستضزریبآلفزایکرونبزاخوشزاخصپایزاییترکیبزیبزرایتمزامی
متغیرهاباالی2/7وهمچنینتمزامیمقزادیرمیزانگینواریزانساسزتخراجشزده()AVEاز2/9

بیشترمیباشد.بنابراینمدلاندازهگیریازپایاییورواییهمگرایمناسببرخورداراست .
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جدول :1نتایج آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی همگرا
متغیرها

ابعاد متغیرها

آلفددددای

پایدددایی

کرونباخ

ترکیبی

AVE

تعددددداد
سواالت

سازمان CRM









مددددیریت

مدیریتدانش 









ارتبدداط بددا

تمرکزبرمشتری 

مشتری 

تکنولو ی 

عملکرد

 2/771

 2/399

 64

 2/937

عملکردمالی 

 2/336

 2/364

 2/326

9

عملکردمشتری 

 2/793

 2/391

 2/916

4

فرآیندهایداخلی 

 2/776

 2/313

 2/137

9

یادگیریورشد 

 2/363

 2/333

 2/741

9


برایارزیابیرواییافتراقیبایدبررسیشودکزهآیزاریشزهیدومAVEازمقزدارهمبسزتگی
سززایرسززازههززابیشززتراسززتیززاخیر(فورنززلوالکززر.)6336،6مقززادیرقطززراصززلیدرجززدول6

یهمبستگیبینسازههااست.


دهنده
یریشهیدومAVEوسایرمقادیرنیز 
نشان


دهنده

نشان

جدول  :2نتایج روایی افتراقی
مدیریت ارتبداط

عملکدددرد

عملکدددرد

فرآیندهای

یادگیری

سازهها
سازهها

با مشتری

مالی

مشتری

داخلی

و رشد

مدیریتارتباطبامشتری 

 2/779

عملکردمالی 

 2/999

 2/339

عملکردمشتری 

 2/931

 2/969

 2/792

فرآیندهایداخلی 

 2/442

 2/961

 2/933

 2/363

یادگیریورشد 

 2/922

 2/463

 2/917

 2/137



















 2/314



ازمقدارهمبستگیسایرسازههابیشتراست،مزیتزوانبیزان

باتوجهبهاینکهریشهیدومAVE
کردکهسازههاازرواییافتراقیبرخوردارند .


1- Fornel & Lacker
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تجزیه و تحلیل
درجدول9آمارتوصیفیمربوطبهمشخصاتفزردیوجمعیزتشزناختیپاسز دهنزدگانبزه
تفکیکجنسیت،سن،تحصیالتوسابقهخدمتموردبررسیقرارگرفتهاست .
جدول  :3آمار توصیفی پاسخ دهندگان
پارامتر

گروه

فراوانی

درصد

پارامتر

جنسیت 

زن 

 92

 73/4

تحصیالت 

مرد 

 69

 62/1

فوقدیپلم 

62تا 92

3

 64/9

لیسانس 

 96

96تا 42

 63

 63/1

فوقلیسانس 

4

 1/9

46تا 92

 96

 43/6

سزززززززززابقه 6تا 9

1

 3/9

96وباالتر 

9

 7/3

خدمت 

1تا 62

 46

 19/6

باالتراز 62

 61

 69/4

سن 

فراوانی

درصد

گروه
دیپلم 

 66

 63/6

 61

 69/4
 43/6


برایآزموننرمالبودندادهها،ازآزمونچولگی(6انحرافازقرینگزی)وکشزیدگی6اسزتفاده
گردیدکهبهوسیلهنرمافزارSPSSاجراشدهاستونتای آندرجدول4بهنمایشدرآمزده

میگرددباتوجهبهاینکهبازهاعزدادچزولگیوکشزیدگیبزین6و
است.همانگونهکهمشاهده 
باشدمیتواننتیجهگرفتچولگیوکشیدگیاندكاسزتومتغیرهزاازنظزرقرینگزیو

 -6
می
پراکندگیتقریبانرمالمیباشند.درنتیجهفرضنرمالبودندادههاموردتمییداسزت(گئزورگ
ومالری .)6229،9
جدول :4نتایج آزمون نرمال بودن دادهها
نام متغیر

چولگی

کشیدگی

مدیریتارتباطبامشتری

 -./772

 ./377

مالی 

 ./263

 ./324

مشتری 

 ./997

 ./361

فرآیندهایداخلی 

 -./993

 -./633

یادگیریورشد 

 ./696

 -./339
1- Skewness
2- Kurtios
3- George and Mallery
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میتوانآزمونهزایآمزاریدرنظزر
پسازآنکهنرمالبودندادههاموردبررسیقرارگرفت ،

گرفتهشدهبرایتحلیزلدادههزارااجزرانمزود.بزهمنظزوربررسزیفرضزیههزایتحقیزقازروش

مدلیابیمعادالتساختاریونرمافزار،Smart PLSاستفادهشد.همانگونزهکزهدرشزکل6

مشاهدهمیشوددرارتباطبافرضیهاولتحقیق،مقدارضریبمسیربرایرابطهبینابعادCRM

وجنبهمالیعملکرد2/999برآوردگردید.باتوجهبهمقداراحتمالی()p-valueکهازسزطح
معناداری2/29کمترمیباشدودرواقزوعزددمعنزاداریبزرگتزراز6/31مزیباشزد(شزکل،)9
میتواننتیجهگرفتکهاینضریبمسیردرسطحخطای2/29معناداراسزت بنزابراینفرضزیه
،تمییدمیگردد .

شماره6

درارتباطبافرضیهدومتحقیق،مقدارضریبمسیربرایرابطهبینابعادCRMوجنبزهمشزتری

عملکرد2/931محاسبهگردید.باتوجهبهمقداراحتمزالی()p-valueکزهازسزطحمعنزاداری
2/29کمترمیباشدودرواقوعددمعناداریبزرگتراز6/31میباشد(شکل،)9میتواننتیجزه
گرفتکهاینضریبمسیردرسطحخطای2/29معنزاداراسزت یعنزیابعزادCRMبزرجنبزه

،تمییدمیگردد .

مشتریعملکرد،اثرمثبتمعناداریدارد.بنابراینفرضیهشماره6

درارتباطبافرضزیهسزومتحقیزق،مقزدارضزریبمسزیربزرایرابطزهبزینابعزادCRMوجنبزه

فرآیندهایداخلیعملکرد2/44محاسبهگردید.باتوجهبهمقداراحتمزالی()p-valueکزهاز
سطحمعناداری2/29کمترمیباشدودرواقوعددمعناداریبزرگتزراز6/31مزیباشزد(شزکل
،)9میتواننتیجهگرفتکهاینضریبمسیردرسطحخطای2/29معنزاداراسزت یعنزیابعزاد

CRMبرجنبهفرآیندهایداخلیعملکرد،اثرمثبتمعناداریدارد.بنزابراینفرضزیهشزماره،9
تمییدمیگردد .


درارتباطبافرضیهچهارمتحقیق ،مقزدارضزریبمسزیربزرایرابطزهبزینابعزادCRMوجنبزه
یادگیریورشدعملکرد2/9برآوردگردیزد.بزاتوجزهبزهمقزداراحتمزالی()p-valueکزهاز

سطحمعناداری2/29کمترمیباشدودرواقوعددمعناداریبزرگتزراز6/31مزیباشزد(شزکل
،)9میتواننتیجهگرفتکهاینضریبمسیردرسطحخطای2/29معنزاداراسزت یعنزیابعزاد

CRMبرجنبهیادگیریورشدعملکرد،اثزرمثبزتمعنزاداریدارد.بنزابراینفرضزیهشزماره،4
تمییدمیگردد .
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شکل :2مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد

*راهنمایشکل(مدیریتارتباطبامشتری،CRM:عملکردمالی،FP:عملکردمشتری،CP:عملکردفرآیندهایداخلی:

،IIPعملکردیادگیریورشد )LGP:


شکل :3مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداري پارامترها
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برایبررسیکیفیتیااعتبارمدلازبررسیاعتبارکزهشزاملشزاخصبررسزیاعتبزاراشزتراك

()CV-Comوشاخصبررسیاعتبارحشویاافزونگی()CV-Redمزیباشزد،اسزتفادهشزده
میسنجد.شاخصحشونیزکهبه
است.شاخصاشتراك،کیفیتمدلاندازهگیریهربلوكرا 
آنQ2استون-گیسرنیزمیگویند،بادرنظرگرفتنمدلاندازهگیری،کیفیتمدلساختاریرا
کند.مقادیرمثبتاینشاخصهانشانگرکیفیزتمناسزب

برایهربلوكدرونزااندازهگیریمی
گیریوساختاریمیباشد .


وقابلقبولمدلاندازه
درجدولمقادیرهریکازشاخصهایمربوطبزهمتغیرهزایآوردهشزدهاسزت.همزانطورکزه
هامثبتوبزرگترازصفرمیباشد .

مشاهدهمیشودشاخص

جدول :3شاخصهاي اشتراک ( )CV-Comو شاخصاي حشو ()CV-Red
متغیر

CV-Com

CV-Red

مدیریتارتباطبامشتری 

 2/963

 2/963

عملکردمالی 

 2/932

 2/629

عملکردمشتری 

 2/619

 2/279

فرآیندهایداخلی 

 2/974

 2/666

یادگیریورشد 

 2/436

 2/672

شکل :4شاخصهاي برازش مدل تحقیق
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نتیجهگیری
درحالحاضربهخاطررشدکمیوکیفزیدرصزنعتهتلزداری،تقریبزاّمزایزایرقزابتیاولیزه
شامل(خدماترفاهی،خدماتتفریحی،وجانبی)قابلارائهتوسطهتلهادرسطوحمختلف
(براساسدرجهبندیمرسومدرصنعتهتلداری)یکساناستوآنچهدرایزنفضزامزیتوانزد
برایهتلدارانیکمزیترقابتیباشدایجادوپیادهسازییکسیستمارتباطبامشتریاست.بزا
میتوانبهمزیترقابتیدستیافت .
استفادهازاینسیستم 

دراینتحقیقمشخصگردیدابعادCRMبرجنبهمزالیعملکزرداثزرمثبزتمعنزاداریداردو
ضریبتاثیراینرابطهازدیگرروابطتحقیقبیشتراست.نتیجهحاصلازبررسیایزنفرضزیهبزا
مطالعاتینظیر میرآقاییوهمکاران(،)6939عالممحمدوهمکاران(،)6269تقزویشزوازیو

همکززاران(،)6269گیالنززینیززاوهمکززاران(،)6269ووولززو()6266وآکززروشوهمکززاران
(،)6266مطابقتدارد.سینوهمکارانمعتقدندCRMمبتنزیبزراصزولبازاریزابیرابطزهمنزد
است،بنابراینبابهبودعملکردبازاریابیمثلرضایتووفاداریمشتری،عملکردمزالیبزرایزن
میتوانبزهصزورت
اساسبهبودخواهدیافت وهمچنینازطریق،CRMروابطبامشتریانرا 
مؤثرمدیریتکردودرنتیجهتالشبرایحفظمشتریوبنابراینسودآوریسزازمان،پزرورش

داد.همچنیننتای نشاندادابعادCRMبرجنبهمشتریعملکرداثرمثبتمعنزاداریدارد،ایزن
رابطهشایدبهبهترینشکلازطریقاستداللووولیتوضیحدادهشزود درزمزانیکزهمشزتری

واکنشمثبتتریبهاقداماتCRMپیشنهادیهتلدارد،پسکیفیترابطهبهتزرخواهزدشزد.
درنتیجه،وفاداریمشتریوسودآوریافزایشخواهدیافت.نتیجهحاصلازبررسیاینفرضیه
بامطالعاتینظیر عالممحمدوهمکاران(،)6269تقویشوازیوهمکاران(،)6269گیالنینیزا
وهمکززاران(،)6269ووولززو(،)6266کززاظمومینززایی()6223وسززینوهمکززاران()6229
مطابقتدارد.درزمینهتمثیرابعاد،CRMبرجنبهفرآیندهایداخلیعملکردهتل،درمزییزابیم

کهابعادCRMتمثیرمثبتوقابلتوجهیبرفرآیندهایداخلیدارد.نتیجزهحاصزلازبررسزی
اینفرضیهمطابقبامطالعاتیمانند عالممحمدوهمکاران(،)6269تقزویشزوازیوهمکزاران
)میباشد.ایننتای همچنزینهمسزوبزا
(،)6269گیالنینیاوهمکاران()6269وووولو( 6266
استداللهایکیموهمکاراندرتشخیصیزکبهبزوداسزت،هنگزامیکزهیزکسزازمانتمزام
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اطالعاتمربوطبههریکازمشتریاندرسراسرشزرکترابزهمنظزورتسزهیلدربرنامزهریززی
بهعالوه،وقتیشرکتهزابزامشزتریانتعامزلدارنزد،

مؤثرتر،بازاریابیوخدماتادغاممیکند.
درنتیجهوفاداریمشتریایجادمیشزود.

میتوانندنیازهاودرخواستهایآنهارادركکنند،

جموآوریودركنیازمشزتریبزرایاجزرایفعالیزتهزایارزشافززامهزماسزت،زیزراارزش
مشتریمیتواندباسفارشیکردنمحصولیاسزرویس،تزدارکاتاطالعزاتاضزافیوارتقزای
کیفیت،اضافه شود.بنابراین،بامدیریتوحفزظمزدیریتارتبزاطبزامشزتریبزهطزورمزؤثرتر،
هتلهامیتوانندمشتریانخودراراضیکردهوبهتعزالیعملیزاتیدسزتیابنزد.نهایتزامشزخص
گردید،ابعادCRMبرجنبهیادگیریورشدعملکرداثرمثبتمعناداریدارد.نتیجهحاصزلاز
بررسیاینفرضیهبامطالعاتینظیر عالممحمدوهمکاران(،)6269تقویشزوازیوهمکزاران

(،)6269گیالنینیاوهمکاران(،)6269ووولو()6266مطابقتدارد.اجزرایCRMپیچیزده
استودربرگیرندهاجزایینیزهست.بهبیاندیگر،تکیهفقطبزرCRMمبتنزیبزرتکنولزو ی
بهترینروشبرایبهبودعملکردیادگیریورشددربخشهتلنیسزت.بنزابراین،هتزلهزابایزد

CRMمبتنیبرتکنولو یراباسایرابعاد(CRMتمرکزبرمشتریانکلیدی،سزازمانCRM
ومدیریتدانش)ترکیبکنندتاعملکردیادگیریورشدرابهبودبخشند.
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