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تبضید زضیبفت ٔمبِ :ٝث1391 ٕٟٗ
تبضید پصیطـ ٔمبِ :ٝذطزاز 1392

ٚاغ CRM ٜفطایٙسی اؾت و ٝتٕبْ خٙجٞ ٝبی ٔٛضز ٘یبظ قطوت خٟت تؼبُٔ ثب ٔكتطیبٖ اظ خّٕٝ
ثطآٚضزٞبی فطٚـ ٚذسٔبت ضا قبُٔ ٔی قٛز ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ٔسیطیت اضتجبط ثبٔكتطی زض
تالقٙس قطوتٟب ضا زض خٟت اضتجبط ثب ٔكتطی تٛؾؼ ٝزٙٞس ایٗ پطٚغ ٜثب ٞسف ثطضؾی  ٚاؾتمطاض
ؾیؿتٓ ٔسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی ( )CRMزض ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثطای قطوتٟبی  ITزض
قٟط ظ٘دبٖ ا٘دبْ پصیطفت .ضٚـ اخطای تحمیك تٛنیفی پیٕبیكی ٔی ثبقس خبٔؼ ٝآٔبضی قبُٔ
وّیٔ ٝسیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ فطٚـ  ٚذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔی ثبقس و ٝثب تٛخ ٝثٔ ٝؼّ ْٛثٛزٖ
حدٓ خبٔؼ ٝآٔبضی (٘ 110فط) ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربثی ثهٛضت تهبزفی  ٚثب اؾتفتس ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ 78
٘فط ٔحبؾج ٝقس و ٝخٟت خٕغ آٚضی زازٞ ٜب اظ ضٚـ وتبثرب٘ ٝای  ٚپطؾكٙبٔ ٝث ٝنٛضت
ٔیسا٘ی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.خٟت تحّیُ زازٞ ٜب ٘یع اظ ٘طْ افعاض  SPSSاؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح
وّی حبنُ اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ قطوتٟب ثب اؾتفبز ٜاظ
آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی اؾپیطٔٗ تٕبْ ضٚاثظ زض ؾغح ذغبی ٔ %5ؼٙبزاض اؾت  ٚضؾیسٌی ث ٝقىبیبت
ٔكتطیبٖ ثیكتطیٗ تبثیط ضضبیتٕٙسی ٚ ٚفبزاضی ٔكتطیبٖ وٕتطیٗ تبثیط ضا زض ٔتغیط ٚاثؿت ٝزاضز،
ٕٞچٙیٗ ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ٚضؼیت ٔغّٛثیت ٔتغیطٞب زض قطوت اظ زیسٌبٔ ٜسیطاٖ ثٝ
ایٗ تطتیت ٔی ثبقس و ٝایدبز ضضبیت ٚ ٚفبزاضی زض ٔكتطیبٖ ،ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ،اضائٝ
ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔٙبؾت ،اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٔ ٝكتطی.
واژهای کلیدیٔ :سیطیت اضتجبط ثب ٔكتطیٔ ،عیت ضلبثتی ،ضؾیسٌی ث ٝقىبیبتٚ ،فبزاضی،
ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ.

ٛ٘یؿٙسٔ ٜؿئ .َٛاؾتبزیبض ٌطٔ ٜٚسیطیت ثبظضٌب٘ی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ظ٘دبٖEmail: mehrdadalipour@yahoo.com
زا٘كدٛی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ظ٘دبٖ
زا٘ف آٔٛذت ٝی ضقت ٝی ٔسیطیت ثبظضٌب٘ی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ظ٘دبٖEmail: mosaojaghlo@yahoo.com
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وطز ٜاؾت أب ٛٙٞظ ث ٝػٛٙاٖ یه ثرف

مقدمه
زض قطایغی و ٝالتهبز ٔطاحُ تىبّٔی،

اؾبؾی اظ تدبضت اؾت ٔرهٛنبً

خٟب٘ی قسٖ ذٛز ضا ٔی ٌصضا٘س ٍ٘طـ

ؾٛزؾطٔبی ٝقطوتٟبی وٛچه ٔ ٚتٛؾظ زض

حٛظٞ ٜبی ٔرتّف وؿت  ٚوبض ثرهٛل

وٙبض قطوتٟبی ثعضي زض حبَ افعایف اؾت.

زض ظٔی ٝٙاضائ ٝذسٔبت ثٔ ٝكتطیبٖ تحِٛی

( )Green berg,2010:12زض حبَ

فّؿفی  ٚاؾبؾی پیسا وطز ٜاؾت .تحَٛ

حبضط ضلبثت پصیطی یه ٔٛضٛع ٔحٛضی

نٛضت ٌطفت ٝزض خبیٍب ٜاؾتطاتػیه

زض ؾغح ز٘یبؾت  ٚاظ آٖ ثؼٛٙاٖ ٚؾیّٝای

ٔكتطیبٖ زض ثبظاضٞبی ضلبثتی أطٚظ ،قیٚ ٜٛ

خٟت زؾتیبثی ث ٝضقس التهبزی ٔغّٛة ٚ

٘ح ٜٛی ثطلطاضی  ٚحفظ اضتجبط ثب ٔكتطیبٖ

تٛؾؼٝ

ٔیقٛز

)29

ضا زٌطٌ ٖٛؾبذت ٝاؾت .ثٍٙبٟٞبی

(Recheld,2004:

زض ٕٞیٗ

ضاؾتب

التهبزی أطٚظ زض پی ثطلطاضی اضتجبط یه

ثطضؾی اؾتمطاض ؾبٔب٘ٔ ٝسیطیت اضتجبط ثب

ث ٝیه ثب ٔكتطیبٖ اضظقٕٙس ذٛز ٞؿتٙس ثٝ

ٔكتطی زض ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض زض

٘حٛی و ٝثركی اظ ٘یطٚی ضلبثتی قطوتٟبی

قطوتٟبی  ITزض ظ٘دبٖ ضطٚضی ثٙظط ٔی

تِٛیسی  ٚذسٔبتی نطف خصةٍٟ٘ ،ساضی

ضؾس .ثغٛضیى ٝؾبظٔبٖ ظٔب٘ی ٔعیت ضلبثتی

 ٚپبیساض ٕ٘ٛزٖ ضٚاثظ ثب ٔكتطیبٖ ٔی ٌطزز.

زاضز و ٝثتٛا٘س ػّٕىطزی ثٟتط اظ ضلجب زاقتٝ

(  )Turban 2002 :57زض ؾبِٟبی اذیط

ثبقس ٘ ٚیبظ ٔكتطی ضا ثب ؾٛز ٔ ٚعایبی غیط

ثب تٛخ ٝث ٝتحٛالت نٛضت ٌطفت ٝزض

لبثُ ضلبثت ثب ٕٞبٖ ٞعی ٝٙتبٔیٗ وٙسٔ .عیت

فٙبٚضیٟبی اعالػبت  ٚاضتجبعبت قبٞس

ضلبثتی پبیساض اٚالً اظ ٘ظط ظٔب٘ی عٛال٘ی

عّٛع ٔفٔ ْٟٛسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی (یب

ٔست ثٛز ٚ ٜظٚزٌصض ٘یؿت  ٚثب٘یبً ثطاحتی

ث ٝاذتهبض )CRMث ٝػٛٙاٖ یه ضٚیىطز

تٛؾظ ضلجب لبثُ زؾتطؾی ٘یؿتٔ .ثبَ ثبضظ

ٔ ٟٓزضوؿت وبض ثٛز ٜایٓ وٞ ٝسف آٖ

آٖ ٘بْ تدبضی لٛی  ٚقٟطت وٛوبوٛال

ثبظٌكت ث ٝزٚض ٜی ثبظاضیبثی قرهی

اؾت و ٝثیف اظ یه لطٖ اؾت ازأ ٝزاقتٝ

اؾتٔ.سیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی زض

 ٚثبػث غجغ ٕٝٞ ٝضلجب ٔی قٛز.

ؾبظٔبٟ٘بی

ٔٛخت

ضؾیسٖ

ثٝ

اٚج

اؾتطاتػیٟبی ؾبظٔبٖ اؾت ثب ایٙى ٝزض
ٌصقت CRM ٝؾٙتی قىؿتٟبیی ضا تدطثٝ
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ث ٝعٛض ذالن ٝقٛاٞس ظیط زض ضطٚضت ٚ

عی ؾبِٟبی اذیط ٔعیت ضلبثتی زض

إٞیت ثىبضٌیطی ٔ CRMیتٛاٖ زض

ٔطوع ثحث اؾتطاتػیٟبی ضلبثتی لطاض ٌطفتٝ

٘ظطٌطفت.

 ٚثركٟبی ظیبزی زضثبضٔ ٜعیت ضلبثتی

لب٘ ٖٛپبضت ٛثیبٖ ٔیزاضز ؤ %20 ٝكتطیبٖ

ٔغطح قس ٜاؾت ثب ایٗ ٚخٛز اضائ ٝیه

قطوتٟب  ٚؾبظٔبٟ٘ب  %80ؾٛزآٚضی ضا ایدبز

تؼطیف زلیك اظ ٔعیت ضلبثتی ٔكىُ اؾت

ٔیوٙس.

اظ یه عطف ٔعیت ضلبثتی ثٔ ٝؼٙبی ثبظزٜ

خصة ٔكتطیبٖ خسیس  5تب  10ثطاثط ٌطا٘تط

ثیف اظ حس ٔؼٕ َٛتّمی قس ٚ ٜاظ عطف

اظ حفظ ٔكتطیبٖ فؼّی اؾت.

زیٍط ٔعیت ضلبثتی ث ٝػّٕىطز ثبظاض ؾطٔبیٝ

ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثطای ؾبظٔبٟ٘ب

 ٚا٘تظبضات ٔطتجظ قس ٜاؾت أب ضایح تطیٗ

 %5افعایف زض ٞعیٞ ٝٙب  %25ؾٛزآٚضی

تؼطیف ٔعیت ضلبثتی زض حٛظ ٜاؾتطاتػی

زاضزٔ( .حٕسی)57:1388،

ضلبثت  ٚزض چبضچٛة ذّك اضظـ ٞط آ٘چٝ

یه ؾبظٔبٖ زض چكٓ ٔكتطیبٖ ذٛز ضلبثت

ٔٛخت قٛز زضآٔس ثیف اظ ٞعی ٝٙافعایف

پصیط اؾت ،چٙب٘چ ٝلبزض ث ٝاضائ ٝاضظقی

یبثس تدّی پیسا ٔی وٙسRumelt ( .

ثٟتط اظ ضلجب ثبقس ٘مغ ٝتٕطوع ثؿیبضی اظ

)2003:35

تؼبضیف ٔرتّفی و ٝزض ظٔی ٝٙضلبثت پصیط

ثطای زضن ثٟتط ٔفٔ ْٟٛعیت ضلبثتی

ٔغطح قس ٜا٘س ثط ایدبز ٔعیت ضلبثتی ثٝ

چٙس تؼطیف اضائٔ ٝی ٌطزز  ٚثسیٟی اؾت

ػٛٙاٖ ٔٙكبء ضلبثت پصیطی  ٚپبیساض ٕ٘ٛزٖ

ٞط چ ٝتؼطیف اضائ ٝقس ٜاظ خبٔؼیت

آٖ زض ثبظاض ٘ؿجت ث ٝضلجب ثٕٞ ٝطا ٜایدبز

ثیكتطی ثطذٛضزاض ثبقس زضن ٔٙبؾت تطی

اضظـ ثطای ٔكتطیبٖ ٔی ثبقس .ثٙبثطایٗ زض

اظ ٔٛضٛع حبنُ ٔی ٌطزز ٔ«.عیت ضلبثتی

پطٚغ ٜحبضط زض پی پبؾرٍٛیی ثٝ

ػجبضت اؾت اظ ٔیعاٖ فع٘ٚی خصاثیت

چٍٍ٘ٛی ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثب

پیكٟٙبزٞبی قطوت زض ٔمبیؿ ٝثب ضلجب اظ

اؾتمطاض ؾبٔب٘ٔ ٝسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی

٘ظط ٔكتطیبٖ اؾت( ».ویٍبٖ)88:1380،

ٞؿتیٓ.

پٛضتط ٔعیت ضلبثتی ضا زض چبضچٛة

مبانی نظزی و پیشینه پژوهش

اؾتطاتػی ضلبثتی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔی زٞس

مزیت رقابتی

ٚی اؾتطاتػی ضلبثتی ضا ثؼٛٙاٖ تؼییٗ
ٔٛلؼیت ثٍٙب ٜزض ٔحیظ ضلبثتی لّٕساز ٔی
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وٙس ٞسف اظ اؾتطاتػی ضلبثتی تسثیط ثبظاض اظ

ؾٛززٞی ،ضقس اضظـ افعٚزٔ ٚ ٜب٘سٖ زض

عطیك زضن  ٚپیف ثیٙی ػٛأُ التهبزی

نح ٝٙضلبثت ػبزال٘ ٝثطای یه زٚض ٜی

ثٛیػ ٜضفتبض ؾبیط ضلجبؾت اؾتطاتػی ضلبثتی

عٛال٘ی اؾت (تبضخ)36:1381 ،

ٔٛخت ٔی قٛز ثٍٙبٔ ٜحهِٛی ضا تِٛیس

زض ثطضؾی ضلبثت پصیطی ٔی تٛاٖ اظ

وٙس و ٝاظ ؾٛی ضلجب لبثُ تِٛیس ٘یؿت ثسیٗ

ظاٚی ٝزیٍطی ٘یع ثٔ ٝؿئٍّ٘ ٝطیؿت  ٚآٖ

تطتیت اؾتطاتػی ضلبثتی اؾتطاتػی اؾت

ایدبز ٔٙبثغ ضلبثت پصیطی اؾت ٔٙبثغ ایدبز

ثطای ذّك ثبظاض ضلبثت ٘بلم ،ث ٝػمیسٜ

ضلبثت پصیطی ضا ٔی تٛاٖ زض ؾ ٝزؾتٝ

پٛضتط ٔعیت ضلبثتی زض ٔطوعیت ػّٕىطز

فٙبٚضی ،ؾبظٔبٖ ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی تمؿیٓ

ثٍٙب ٜضلبثتی لطاض زاضز ٚی ٔغطح ٔی وٙس

ثٙسی وطز ٔعیت ضلبثتی حبنُ اظ ٘یطٚی

ؤ ٝعیت ضلبثتی اضظقٟبی لبثُ اضائ ٝثٍٙبٜ

ا٘ؿب٘ی زٚاْ  ٚپبیساضی ثیكتطی ٘ؿجت ثٝ

ثطای ٔكتطیبٖ اؾت ثٙحٛی و ٝاضظقٟبی

ؾبیط ٔعیت ٞبی ضلبثتی زاض٘س ٔ ٚست ظٔبٖ

ایدبز قس ٜاظ ٞعیٞ ٝٙبی ٔكتطی ثبالتط

ثیكتطی الظْ اؾت تب ضلجب ثتٛا٘ٙس ایٗ

ثبقس)Swit,2001:58( .

ٔعیتٟبی

مفهوم رقابت پذیزی:

()Payne,2003:125

ٔغبِؼ٘ ٝظطیبت نبحت ٘ظطاٖ ٚ

ضلبثتی

ضا

تمّیس

وٙٙس.

اصول و قواػد رقابت:

پػٞٚكٍطاٖ ٔرتّف ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاظ

ثطای زؾتیبثی ث ٝیه خبیٍبٔ ٜكرم

ضلبثت پصیطی تؼطیف  ٚتؼجیط ٚاحسی

زض ثبظاض  ٚزض ٔیبٖ ضلجب ثبیس ث ٝؾ ٝؾئٛاَ

ٚخٛز ٘ساضز أب ثغٛض وّی ٔی تٛاٖ ضلبثت

اؾبؾی پبؾد زاز ٜقٛز:

پصیطی ضا لبثّیتٟب  ٚتٛإ٘ٙسی ٞبیی زاقت

اِف) چ ٝوؿب٘ی ٔكتطیبٖ ٔٛضز ٘ظط ؾبظٔبٖ

و ٝیه وؿت  ٚوبض ،نٙؼتٙٔ ،غمٚ ٝ

ٞؿتٙس؟ (چ ٝوؿی)

وكٛض زاضاؾت ٔ ٚی تٛاٖ آٟ٘ب ضا حفظ وٙس

ة) ؾبظٔبٖ ثطای ٔكتطیبٖ ٔٛضز ٘ظط چٝ

تب زض ػطن ٝضلبثت ثیٗ إُِّ ٘طخ ثبظٌكت

وبال  ٚذسٔبتی ضا ػطضٔ ٝی وٙس؟ (چٝ

ثبالیی ضا زض فبوتٛضٞبی تِٛیسی ایدبز وطزٜ

چیعی)

٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی ذٛز ضا زض ٚضؼیت ٘ؿجتبً

ج) ؾبظٔبٖ چٍ ٝ٘ٛایٗ وبال  ٚذسٔبت ضا

ثبالیی لطاض زٙٞس ثؼجبضت زیٍط ضلبثت

ػطضٔ ٝی وٙس؟ (چٍ)ٝ٘ٛ

پصیطی تٛا٘بیی افعایف ؾ ٟٓثبظاض،
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زض یه ثبظاض ضلبثتی قطوتی ٔب٘سٌبض ذٛاٞس

فؼبِیتٟبی وؿت  ٚوبض ذٛز ضا وبضاتط ٚ

ثٛز و٘ ٝیبظٞبی ٔكتطی ضا ثٟتط اظ ضلیت

اثطثرف تط ضلجب ا٘دبْ زٙٞس ؤ ٝؼٕٛالً ثط

تأٔیٗ وٙس ایٗ ٚالؼیت ٔ ٟٓاؾبؼ

ٔجٙبی زا٘ف  ٚلبثّیتٟبی ؾبظٔبٖ اؾتٛاض

اؾتطاتػی ضلبثتی اؾت  ٚتحمك آٖ ٔؿتّعْ

اؾت( .تبضخ)65:1383،

پبؾرٍٛیی زلیك  ٚنحیح ث ٝؾئٛاالت

ٔ-2عیت ٔتدب٘ؽ زض ٔمبثُ ٔعیت

فٛق اؾت ث ٝثیبٖ زیٍط یه ؾبظٔبٖ ثطای

٘بٔتدب٘ؽ

ٔٛفمیت ٔی ثبیؿتی اظ ٔیبٖ ٔكتطیبٖ ٚ

ٔعیتٟبی ٔٛلؼیتی ٔ ٚعیتٟبی پٛیب ٔی

ٔحهٛالت ثبِم ٜٛثی قٕبض ٔٙبؾجتطیٗ آ٘بٖ

تٛا٘ٙس ٔتدب٘ؽ یب غیطٔتدب٘ؽ ثبقٙس ٚلتی

ضا ثطٌعیٙٙس  ٚؾپؽ ٔحهٛالت ذٛز ضا ثٝ

قطوت  ٚضلجبیف اؾبؼ اؾتفبز ٜاظ ٟٔبضتٟب

٘ح ٛثطتطی ٘ؿجت ث ٝضلیت ػطض ٝوٙس.

 ٚلبثّیتٟبی ٔتدب٘ؽ ٔ ٚكبث ٝث ٝضٚـ

(پٛضتط)37:1383،

یىؿبٖ ضلبثت ٔی وٙٙس زض ایٗ نٛضت

انواع مزیت رقابتی:

ٔعیت ضلبثتی اظ ا٘دبْ فؼبِیتٟبی ٔكبث ٝثٝ

ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظطی ٔٛضٛع ٚ

نٛضت ثٟتط حبنُ ٔی قٛز .زض ٘مغٝ

پٛیبیی ٞبی ٚالؼی  ٚػیٙی ضلبثت ٔی تٛاٖ

ٔمبثُ ٔعیت ٔتدب٘ؽ ٔعیت ٘بٔتدب٘ؽ لطاض

ٔعیت ضلبثتی ضا ث ٝپٙح ٘ٛع وّی ظیط تمؿیٓ

زاضز و ٝاؾبؾبً ایفبی ٘مف ٔتٕبیع زض ثبظی

ثٙسی ٕ٘ٛز.

یب ثغٛض وّی ایفبی ٘مف زض ثبظی ٔتفبٚت

ٔ-1عیت ٔٛلؼیتی زض ٔمبثُ ٔعیت خٙجكی

اؾت زض ایٗ ٘ٛع ٔعیت «ٔتفبٚت ثٛزٖ»

پٛیب

٘مف تؼییٗ وٙٙس ٚ ٜاؾبؾی زاضز ثٙحٛی وٝ
ٚیػٌیٟبٚ

ثٛؾیّٟٔ ٝبضتٟب ،تطویجبت ٔتفبٚت ٔٙبثغ  ٚیب

ٔعیت

ٔٛلؼیتی

اظ

ٔٛخٛزیتٟبی قطوت ایدبز ٔی قٛز وٝ

ٔحهٛالت ٔتفبٚت ذسٔبت ثٟتط  ٚثب

ػبُٔ ایدبز وٙٙس ٜایٗ ٘ٛع ٔعیتٟب ٔؼٕٛالً

اضظـ ثیكتطی ثطای ٔكتطی فطأ ٓٞی

ایؿتب ثٛز ٚ ٜثط اؾبؼ ٔبِىیت ٔٙبثغ ٚ

ؾبظز)Appelbuam 2000:17) .

زاضائیٟب  ٚیب ثط اؾبؼ زؾتطؾی ٞؿتٙس.

ٔ-3عیت ٔكٟٛز زض ٔمبثُ ٔعیت ٘بٔكٟٛز

ٔعیت ضلبثی خٙجكی (پٛیب) اؾبؼ وبضایی ٚ

ٔعیت ضلبثتی ٔكٟٛز آٖ ٘ٛع ٔعیتی

اثطثركی قطوتٟب زض ثبظاض اؾت ظیطا ایٗ

اؾت وٙٔ ٝكبء آٖ ٔٙبثغ ٔكٟٛز ثٛز ٜو ٝثٝ

٘ٛع ٔعایب ثبػث ٔی ق٘ٛس و ٝقطوتٟب

نٛضت زاز ٜفیعیىی ٔب٘ٙس ٔبقیٗ آالت،
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تدٟیعات ٔ ... ٚی تٛاٖ آ٘طا ٔكبٞس ٜوطز.

ٔی تٛاٖ ٌفت ٞطچٚ ٝیػٌیٟبی ٔكٟٛز ٚ

زض ٔمبثُ ٔعیت ٘بٔكٟٛز آٖ ٘ٛع ٔعیتی

ؾبز ٜثٛزٖ ٔعیت ضلبثتی ثیكتط ثبقس ثغٛض

اؾت و ٝأىبٖ ٔكبٞس ٜآٖ زض قىُ

ثبِم ٜٛلبثّیت آٖ ثیكتط اؾت .ثب ایٗ ٚخٛز

فیعیىی ثطاحتی ٔمسٚض ٘یؿت ایٗ ٘ٛع

اٌط قطوت زاضای فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ٘ٛآٚض

ٔعیتٟب ٔؼٕٛالً پكت ػٛأُ ٔكرهی پٟٙبٖ

ٔحٛض  ٚلبثّیت ٘ٛآٚضی ثبظاض ٔحٛضی ثبال

اؾت ایٗ ٘ٛع ٔعیتٟب ٔی تٛا٘س ٘بقی اظ

زاقت ٝثبقس ٔی تٛا٘س اٚالً ثهٛضت

ضاظٞبی تدبضی قٟطت ،یبزٌیطی  ٚقیٜٛ

ٛٞقٕٙسا٘ ٝاظ ٚیػٌیٟبی پیف زؾتی ذٛز

ٞبی یبزٌیطی  ٚزا٘ؿتٗ وبضوٙبٖ فطًٙٞ

ثٟط ٜثطزٔ ٚ ٜعیت ٔٛلؼیتی ذٛز ضا اضتمب

ؾبظٔب٘ی  ... ٚثبقسSadri,Golnaz, .

زٞس ،ثب٘یبً لجُ اظ ایٙى ٝضلجب ثٔ ٝعیت ٔٛلتی

))Lee Brain 2002:17

آٖ زؾت یبثٙس ٔعیت خسیسی ضا ذّك وطزٜ

ٔ-4عیت ؾبز ٜزض ٔمبثُ ٔعیت ٔطوت

 ٚضلجب ضا ٕٛٞاض ٜپكت ؾط ذٛز زاقت ٝثبقس

ٔعیت ضلبثتی اظ حیث ػّٕىطز ٔی

زض ٔمبثُ ٔعیت ضلبثتی ٔٛلت ٔعیت ضلبثتی

تٛا٘س ث ٝتٟٙبیی ػُٕ وطز ٜیب ثهٛضت

پبیساض لطاض زاضز و ٝاٚالً اظ ٘ظط ظٔب٘ی

تطویجی اظ ٔعیتٟبی چٙسٌب٘ ٝث ٝػٛٙاٖ یه

عٛال٘ی ثٛز ٚ ٜظٚزٌصض ٘یؿت  ٚثب٘یبً تٛؾظ

وّیت ازغبٔی  ٚزض تؼبُٔ ثب یىسیٍط وبض

ضلجب لبثُ زؾتطؾی ٘یؿت ٔثبَ ثبضظ آٖ ٘بْ

وٙس و ٝزض حبِت أ َٚعیت ضلبثتی اظ ٘ٛع

تدبضی لٛی  ٚقٟطت وٛوبوٛالؾت وٝ

ؾبز ٚ ٜزض حبِت ز ْٚاظ ٘ٛع تطویجی یب

ثیف اظ یه لطٖ اؾت ازأ ٝزاقت ٚ ٝثبػث

ٔطوت اؾت .ثسیٟی اؾت ؤ ٝعیت تطویجی

غجغ ٕٝٞ ٝضلجب ٔی ثبقسٌ( .بتع)59:1378،

اظ حیث ضتج٘ ٝؿجت ثٔ ٝعیت ؾبز ٜخبیٍبٜ

ثغٛض وّی ٔی تٛاٖ ٌفت ٔعیت

تطی

ضلبثتی پبیساض اظ ٚیػٌیٟبیی ٘ظیط ثب زٚاْ

ثبالتط

ٚ

تؼییٗ

وٙٙسٜ

زاضز))Klein,2001:64

ثٛزٖ ،لبثّیت پسافٙسی ثبال ،تحُٕ پصیطی

ٔ-5عیت ٔٛلتی زض ٔمبثُ ٔعیت پبیساض

ٔٙبؾت زاضای لبثّیت ٔساضا ،لبثّیت ظیؿتی

ٔعیت ضلبثتی اظ ٞط ٘ٛع و ٝثبقس ٔی

ثبال ،لبثّیت حٕبیتی  ٚپكتیجب٘ی ظیبز،

تٛا٘س اظ حیث ػّٕىطز ضلبثتی ثهٛضت

لبثّیت پصیطـ ثبال ،لسضت تٛخی ٝپصیطی ٚ

پبیساض یب ٔٛلتی ثبقسٔ .عیت ٔٛلتی اقبض ٜثٝ

الٙبع ؾبظی ٔٙبؾت  ٚتٛاٖ ٔصاوط ٜای لبثُ

ٔعیتی زاضز و ٝوٛتبٔ ٜست  ٚا٘تمبِی اؾت

ٔالحظ ٝای ثطذٛضزاض اؾت و ٝاِجتٝ
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ٔتٙبؾت ثب قٟطت  ٚلسضت پبیساضی ٔعیت

زض وؿت  ٚحفظ ٔعیت ضلبثتی افعایف

ضلبثتی  ٕٝٞیب ثؼضی ٚیػٌیٟبی فٛق زض آٖ

زٞس(Appelbaum,2000:6) .

ٚخٛز ذٛاٞس زاقت .یىی اظ نبحجٙظطاٖ
ثٙبْ ٌط٘ت 1لبثّیت پبیساضی ٔعیت ضلبثتی ضا
ثب اثؼبز عٛال٘ی ثٛزٖ ،تحطن  ٚا٘ؼىبؾی
ثٛزٖ ،عٛال٘ی ثٛزٖ ثط حؿت تٛا٘بیی ضلجب
زض تمّیس یب ثسؾت آٚضزٖ ٔٙبثغ ایدبز وٙٙسٜ
ٔعیت ضلبثتی ثیبٖ ٔی قٛز ٌٛ ٚیبی ایٗ
ٔغّت اؾت ؤ ٝعیت ضلبثتی پبیساض اؾبؾبً
ثب تؼساز ظیبزی ٔدٕٛػ ٝفطػی ٔطتجظ ثٛزٜ
 ٚزاضای ٔبٞیت پٛیبؾت ( (Sadri.G
,Lee,B .2001 :69
ابؼاد مزیت رقابتی
ٔفٔ ْٟٛعیت ضلبثتی ثیبٍ٘ط ثطتطی
٘بقی اظ تٛا٘بییٟبی ٔؼیٗ یب تطویت
تٛا٘بییٟبیی اؾت و ٝضلیت ثطتط ٔٙحهطاً یب
ثٔ ٝمساض ظیبزی ٘ؿجت ث ٝضلجب زاضاؾت
ٕٟٔتطیٗ ٚیػٌی ٔعیت ضلبثتی زٚاْ،
آؾیت٘بپصیطی  ٚاضظـ آٖ ٔیثبقس ،ثیكتط
ثط ٔبٞیت ،قىُٔ ،حُ ،اثط ،ػّت  ٚحیغٝ
ظٔب٘ی ٔعیت ضلبثتی تبویس زاضز .تطویت ایٗ
ز ٚزیسٌب ٜتحت ػٛٙاٖ اثؼبز ٔعیت ضلبثتی
زض قىُ ظیط ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت تطویت
ایٗ ز ٚزیسٌبٔ ٜیتٛا٘س قب٘ؽ ؾبظٔبٖ ضا

1

Garent
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ماهیت

ارزش

محل
مسیت
رقابتی

علت

دوام

آسیب
پذیری

شکل

اثر

)(Appelbaum,2000:6

(تؼبُٔ) اضتجبط ٔتمبثُ ٚاضائ ٝاضظـ ٔكتطی:

ضضبیت ٚخٛز یه احؿبؼ ٔثجت

تؼبُٔ یه خع حیبتی اثتىبض ػُٕ

اؾت .و ٝزض ٟ٘بیت زض ٔهطف وٙٙس ٜیب

 CRMاؾت .تؼبُٔ زلیمبً زض وُ ثبظاض ٚ

زضیبفت وٙٙس ٜایدبز ٔی قٛز زض انُ ایٗ

وب٘بِٟبی فطٚـ ضخ ٕ٘ی زٞس ٔكتطی ثب

احؿبؼ ثٛاؾغ ٝثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تظبضات

ضٚقٟبی ٔتفبٚت ثب ثركٟبی ٔرتّف

ٔكتطی  ٚػّٕىطز ػطض ٝوٙٙس ٜثٛخٛز ٔی

ؾبظٔبٖ اظ لجیُ ٚاحسٞبی تٛظیغ ،ذسٔبت

آیس ثطحؿت ایٙى ٝا٘تظبضات ٔكتطی ٚوبال

ٔكتطی  ٚضٚی ذظ اضتجبط ثطلطاضٔی وٙس

یب ذسٔت زضیبفت قس ٜثب یىسیٍط ٓٞ

ثطای تمٛیت ضٚاثظ ؾبظٔبٟ٘ب ثبیؿتی

ؾغح ثبقٙس یب وبال ثبالتط یب پبییٗ تط اظ

تضٕیٗ وٙٙس و ٕٝٞ -1 :ٝثركٟبی ؾبظٔبٖ

ؾغح ا٘تظبضات ٔكتطی ثبقس زض ا ٚاحؿبؼ

زؾتطؾی آؾبٖ ث ٝاعالػبت لبثُ پیٍیطی

ضضبیت یب شٚق ظزٌی  ٚیب ٘بضضبیتی پسیس

ٔكتطی زاقت ٝثبقٙس ٕٝٞ-2 .ثركٟب

ٔی آیس ضضبیت ٔكتطی اظ ٘بضضبیتی اٚ

آٔٛظـ الظْ ضا فطا ٌیط٘س و ٝچٍٝ٘ٛ

ثطای ؾبظٔبٖ ثٟتط اؾت ثٙبثطایٗ ثبیس وبضی

اعالػبت ٔكتطی ضا ثطای ؾبظٌبضی

وطز و ٝ٘ ٝتٟٙب ٔكتطی اظ ٔحه َٛضاضی

اضتجبعبت ثط پبی ٝی ٘یبظٞبی ٔكتطی ٚ

ثبقس ثّى ٝثبیس اظ آٖ ِصت ثجطزٔ .كتطی

ثط٘س.

ٚضضبیت اٚضبٔٗ تسا ْٚفؼبِیت ؾبظٔبٖ زض

اضظـ

ٔكتطی

ثبِمٜٛ

ثىبض

()Douglus,2010:28

ثبظاض پط ضلبثت أطٚظی اؾت ثٙبثطایٗ خّت

ضضبیت ٔكتطی:

ضضبیت ٔكتطی ضٔع ثمبی ؾبظٔبٖ اؾت
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ثطای ٘كبٖ زازٖ إٞیت ٔكتطی  ٚضضبیت

تٛخیٙٔ ٝغمی زاض٘س قىبیت ٕ٘ی وٙٙس ِصا

ا ٚ ٚحفظ ٔكتطی تٛخ ٝث٘ ٝىبت ظیط

اػتطاو آ٘بٖ ضا ثبیس ضٚظ٘ٞ ٝبی خسیسی

ضطٚضی اؾت:

ثطای ثطلطاضی اضتجبط ثب ا ٚ ٚفطنت ثؿیبض

ٞ-1عی ٝٙخّت یه ٔكتطی خسی ٚخسیس

ٔٙبؾجی ثطای وٕه ث ٝثٟتط قسٖ وبضٔبٖ

ثیٗ  5تب  10ثطاثط ٍٟ٘ساضی ٔكتطی لسیٕی

تّمی وٙیٓ اٌط ثٔ ٝحجتٟبی ٔكتطیبٖ ٘بضاضی

اؾت.

ٌٛـ زٞیٓ اظ آ٘بٖ ٘ىتٞ ٝبیی ٔی آٔٛظیٓ

-2ثطای افعایف  2زضنسی ٔكتطی ثبیس 10

و ٝث٘ ٝمبط ضؼف ذٛز پی ٔی ثطیٓ ٔكتطی

زضنس ٞعی ٝٙوطز.

ٚلتی قىبیت ٔی وٙس ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝثٝ

ٔ-3ؼبزَ ٔ %98كتطیبٖ ٘بضاضی ثسٖٚ

ازأ ٝوبض ثب ٔب ػاللٙٔ ٝس اؾت زض غیط

قىبیت ث ٝؾٕت ضلجب ٔی ض٘ٚس.

ایٙهٛضت ظحٕت قىبیت ضا ث ٝذٛز ٕ٘ی

ٌٛ-4ـ زازٖ ثٔ ٝكتطی  %90وبض %7 ٚ

زاز ث ٝػجبضت زیٍط قىبیت ٔكتطیبٖ ثیبٍ٘ط

آ٘حُ ٔكىُ  ٚپیٍیطی  ٚاعٕیٙبٖ اظ

إٞیتی اؾت و ٝآٟ٘ب ثطای ٔب لبئُ ٞؿتٙس ٚ

ضضبیت ٔكتطی  %3زیٍط اؾت( .زازذٛا،ٜ

ثّؼىؽ فمساٖ قىبیت ٔكتطیبٖ زِیُ زٚض

)75:1388

قسٖ آٟ٘ب اظ ٔب ٔی ثبقس( .وبضت

ٕٟٔتطیٗ  ٚانّی تطیٗ ٔطحّ ٝزض
فطایٙس خّت ضضبیت ٔكتطی قٙبؾبیی

ضایت)53:1388،

ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ:

تٛلؼبت ،ا٘تظبضات ٚاحیب٘بً اِعأبت ٔغطٚحٝ

زض فضبی ضلبثتی أطٚظ آ٘چ ٝضٚیىطز

اظ عطف ٔهطف وٙٙس ٜاؾت  ٚایٗ ٔ ٟٓاظ

اؾتمجبَ اظ وبال ضا افعایف ٔی زٞس اضتمبی

ضٚی حسؼ ٌٕ ٚبٖ تحمك ٕ٘ی یبثس ثّىٝ

ویفیت ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ آٖ اؾت ٚ

فمظ ثب ٔطاخؼ ٝثٔ ٝكتطی  ٚزضیبفت ٘مغٝ

تٟٙب ضا ٜزؾتیبثی ث ٝیه التهبز آظاز ٚ

(Donio,J

حطوت ؾطیؼتط ث ٝؾٕت خٟب٘ی قسٖ ثطای

٘ظط اؾت أ ٚؿیط اؾت.
)2003:54

ضلبثت ثب وبالٞبی ٔكبث ٝذبضخی اضتمبی

ٔسیطیت قىبیبت ٔكتطیبٖ:
قىبیت

ٔكتطیبٖ

ویفیت ٔحهٛالت  ٚایدبز ٘ٛػی اعٕیٙبٖ
اضظا٘تطیٗ

ضاٜ

قٙبذت آ٘بٖ اؾت ا٘تمبزات  ٚقىبیبت
ٔكتطیبٖ ضا ثبیؿتی خسی تّمی وٙیٓ ظیطا

زض ٔهطف وٙٙسٌبٖ اؾت زض حبَ حبضط
ثؿیبضی اظ قطوتٟبی تِٛیسی اظ ػٛٙاٖ
ٌبضا٘تی  ٚذسٔبت پؽ اظ فطٚـ تٟٙب ثٝ

اوثط ٔطزْ تب ظٔب٘یى ٝاحؿبؼ ٘ىٙس یه
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ػٛٙاٖ یه حطث ٚ ٝاثعاض تجّیغبتی ثطای

ػٛأُ  CRMو ٝزض حبَ ثطضؾی اؾت

خصة ٔكتطیبٖ  ٚفطٚـ ثیكتط وبالی ذٛز

ػجبضتٙس اظ:

ثٟط ٜثطزاضی ث٘ ٝفغ ذٛز ٔی ٕ٘بیسٛٔ .ضٛع

"اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٔ ٝكتطی،

ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ یه ضؾبِت ّٔی

ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ،ضضبیتٕٙسی ٚ

ثطای قطوتٟبی تِٛیسی زاذُ اؾت ،تب ثب

ٚفبزاضی ٔكتطیبٖ ،ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت"

ػُٕ ثٚ ٝظبیفكبٖ زض أط ذطیس  ٚفطٚـ

ٔسیطیت ضٚاثظ ثب ٔكتطی  ٚوؿت ٔعیت

زض ٔمبثُ ٔهطف وٙٙسٌبٖ یه ٘ٛع فطًٙٞ

ضلبثتی پبیساض:

ؾبظی  ٕٝٞخب٘ج ٝزض فطایٙس تٛظیغ ذسٔبت

ٔٙبثغ  ٚلبثّیتٟبی ؾبظٔبٖ خٟت

آغبظ ٕ٘بیٙس(Hampe,2002:45) .

وؿت ٔعیت  ٚؾٛز التهبزی ثبیسوٕیبة،

زالیُ ٔ ٟٓاضائ ٝذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ثٝ

ثبزٚاْ  ٚث ٝؾرتی لبثُ تمّیس ثبقس

ٔكتطیبٖ:

 )Ryals,2005:46(.ثؼس اظ اضظـ آفطیٗ

زالیُ ظیبزی خٟت اضائ ٝذسٔبت ثٝ

ٔسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی ضا اظ ز ٚزیسٌبٜ

ٔكتطیبٖ ٚخٛز زاضز و ٝشیالً ث ٝا ٓٞآٟ٘ب

ٔی تٛاٖ تكریم زاز زض ثؼس ذبضخی

اقبضٔ ٜی وٙیٓ.

اضتجبط ٔؿتٕط ثب ٔكتطیبٖ ٔٙدط ث ٝوؿت

-1ازأ ٝحیبت  ٚثمب ؾبظٔبٖ

اعالػبت ٌؿتطز ٜتط اظ ثبظاض  ٚایدبز

-2فبیس ٜضؾب٘ی ثٔ ٝكتطیبٖ

ٚفبزاضی ثیكتط ٔی قٛز وٞ ٝط ز ٚایٟٙب

-3ایدبز تدطث ٝثطای ٔكتطیبٖ  ٚایدبز

فطٚـ  ٚحبقی ٝؾٛز ضا ثطای قطوتٟبی IT

ٚفبزاضی زض آٟ٘ب

ثس٘جبَ ذٛاٞس زاقت ثؼس زض٘ٚی ٘یع حبوی

-4ضلبثت

پصیط

ٕ٘ٛزٖ

وبال

(ٔحٕسی)144:1388،

اظ ثٟجٛز ثٟطٚ ٜضی اظ عطیك ثىبضٌیطی ٚ
زضٌیط وطزٖ وبضوٙبٖ  ٚایدبز اٍ٘یع ٚ ٜتؼٟس

ٔتغیط ٞبی تحمیك حبضط ثهٛضت ظیط

زض آٟ٘ب اؾت)Chahal, 2010:97( .

تؼطیف ٔی ق٘ٛس و ٝتٛضیحبت ٔرتهطی

ثطای آ٘ىٔ ٝسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی ثؼٛٙاٖ

زض ایٗ ظٔی ٝٙاضائٌ ٝطزیس:

یه ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثطای ؾبظٔبٖ تّمی

ٔتغیط ٚاثؿت :ٝایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض

قٛز خسا اظ اضظـ آفطیٗ ثٛزٖ ثبیس وٕیبة

ٔتغیط ٔؿتمُٔ :سیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی وٝ

ثبقس ثسیٟی اؾت وٕیبة ثٛزٖ زض ٌطٚ

زض حبَ ثطضؾی اؾت.

تمّیس٘بپصیط ثٛزٖ اؾت ٔسیطیت ضٚاثظ ثب
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ٔكتطی فطایٙسی تمّیس٘بپصیط اؾت زض

ایٗ تحمیك تؼییٗ اضتجبط ثیٗ وبضثطز

نٛضتیىٔ ٝسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی زض

ٔسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی ث ٝػٛٙاٖ تغییط

ؾبظٔبٖ ثب ٔٛفمیت اخطا ٌطزز لبثُ تمّیس ٚ

قىُ ٚاثؿت ٝتحمیك  ٚاضائ ٝپیكٟٙبزاتی

٘ؿر ٝثطزاضی تٛؾظ ؾبظٔبٟ٘بی زیٍط

خٟت اضتمب ظ٘دیط ٜاضظـ ؾبظٔبٖ ثب اؾتفبزٜ

٘یؿت ٔسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی ثب تٛخ ٝثٝ

اظ ٔسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی ثٛز ٜاؾت ثب

ثؿتط فطٍٙٞی  ٚظٔی ٝٙؾبظٔب٘ی و ٝثطای ٞط

تٛخ ٝث ٝثطضؾیٟبی ا٘دبْ قس ٚ ٜتحّیُ

ؾبظٔبٖ ذبل ٙٔ ٚحهط ث ٝفطز اؾت پیبزٜ

اعالػبت ثسؾت آٔس ٜاظ پطؾكٙبٔ ٝزض

ٔی قٛز ٔ ٚتٙبؾت ثب ٕٞیٗ ظٔی ٝٙؾبظٔب٘ی

ٟ٘بیت اضتجبط ثیٗ ٔسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی

عطح ضیعی ٔی قٛز ِصا ضٚیىطز ٔسیطیت

ٔ 4 ٚؤِف ٝشوط قس ٜاضتجبعی وبٔال ٔؼٙبزاض

اضتجبط ثب ٔكتطی زض ٞط ؾبظٔب٘ی ذبل ٚ

تٛنیف ٔی ٌطزز زا٘كٍب ٜپیبْ ٘ٛض تٟطاٖ

ٔٙحهط ثفطز ذٛاٞس ثٛز( .نٙبیؼی ،ػّٛی

اؾتبز ضإٙٞبٔ :حٕس ٟٔسی پطٞیعوبض
&

Johanson

قبز)12 :1385 ،

Fredrik

تحمیمبت ٔرتّفی تٛؾظ ٔحممبٖ زض ایٗ

پػٞٚكی ضا زض ذهٛل چٍٍ٘ٛی تأثیط

ظٔی ٝٙنٛضت ٌطفت ٝاؾت و ٝزض ایٙدب ثٝ

 CRMزض ػّٕىطز قطوت اؾىب٘یب ا٘دبْ

زٛٔ ٚضز اظ آٟ٘ب اقبضٔ ٜی وٙیٓ.

زاز٘س اؾىب٘یب چٟبضٔیٗ تِٛیس وٙٙس ٜثعضي

()2002

ذب٘ٓ ظٞطا ذّیّیبٖ ( ،)1388زض پبیبٖ

وبٔیٟ٘ٛبی ؾٍٙیٗ خٟبٖ ثٛز ٚ ٜزض اضٚپب ٚ

٘بٔ ٝتحت ػٛٙاٖ ثطضؾی وبضثطز ٔسیطیت

آٔطیىبی التیٗ ث ٝتطتیت ٔمبْ ز ٚ ْٚا َٚضا

اضتجبط ثب ٔكتطی  ٚتأثیط آٖ ثط ظ٘دیطٜ

زاضاؾت .حسٚز  %97تِٛیسات آٖ زض ذبضج

اضظـ ؾبظٔبٖ  ٚزض ثب٘ه ؾبٔبٖ ثیبٖ ٔی

اظ ؾٛئس ث ٝفطٚـ ٔی ضؾس  ٚزفتط ٔطوعی

وٙس ؤ ٝسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی یه

آٖ زض اؾت ّٟٓاؾت ٞسف  ٚچكٓ ا٘ساظ

ضاٞجطز تدبضی ثطای ایدبز اضظـ ز ٚؾٛء

اؾىب٘یب اظ اؾتفبز ٜاظ  CRMػجبضت ثٛز اظ

اؾت و ٝتٕبْ خٛا٘ت ٔ ٚكرهبت ٔكتطی

«ٔب ثب ایدبز اضظـ پبیساض ثطای ٔكتطیبٖ،

ضا قٙبؾبیی ٔی وٙس زا٘ف ٔكتطی ضا ثٛخٛز

وبضوٙبٖ ،شی ٘فؼبٖ ذٛز  ٚؾبیط شی ٘فؼبٖ

ٔی آٚضز  ٚضٚاثظ ثب ٔكتطی ضا قىُ ٔی

یه قطوت پیكط ٚزض نٙؼت ذٛز ذٛاٞیٓ

زٞس  ٚثطزاقت آٟ٘ب ضا زض ٔٛضز ٔحهٛالت

ثٛز».

ٚذسٔبت ؾبظٔبٖ ایدبز ٔی وٙس ٞسف اظ

ٞسف اؾىب٘یب اظ :CRM
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ٞسف اظ  CRMزض قطوت اؾىب٘یب

ذبضخی اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٕٞ ،چٙیٗ زضایٗ

تمٛیت اضتجبط ثب ٔكتطیبٖ ،تضٕیٗ ٚفبزاض

ذهٛل پطؾكٙبٔٞ ٝبی ٔٙبؾجی ثهٛضت

ٔكتطیبٖ ،افعایف ؾٛز ٘بذبِم ثب ثبال ثطزٖ

عیف ِیىطت عطاحی ٌطزیس ٜاؾت( .حبفظ

٘طخ ٔٛفمیت  ٚثٟجٛز ٔیعاٖ ضضبیت

٘یب)96 :1381 ،

ٔكتطیبٖ ث ٝخٟت زضن ٔكتطیبٖ اظ

زض ایٗ پػٞٚف ثطای ثطضؾی تأثیط اؾتمطاض

ٕٞطاؾتب ثٛزٖ ٔحهٛالت ثب ٘یبظٞبی ذبل

ؾبٔب٘ CRM ٝزض ایدبز ٔعیت ضلبثتی

آ٘بٖ ٔی زا٘ٙس.

پبیساض زض قطوتٟبی  ITخبٔؼ ٝآٔبضی ضا

متدولوژی تحقیق:

ٔسیطاٖ اضقس ،وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚسیطاٖ فطٚـ
تٛنیفی

ٔ ٚسیطاٖ ثرف ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ

ٕٞجؿتٍی ٔیثبقس ٕٞ ٚچٙیٗ اظ حیث ٘ٛع

تكىیُ ٔی زٙٞس.ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی

تحمیك وبضثطزی اؾت  ٚثطای خٕغ آٚضی

تهبزفی ؾبز ٜثٛز ٚ ٜحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب تٛخٝ

اعالػبت اظ ضٚـ وتبثرب٘ ٝای ٔ ٚیسا٘ی

ث ٝا٘ساظٔ ٜؼّ ْٛخبٔؼ ٝیؼٙی ٘ 110فط ٚ

اؾتفبزٔ ٜی قٛز.

ؾغح ذغبی  %5ثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛظیط

خٟت خٕغ آٚضی اعالػبت اظ وتبثٟب،

٘78فط ٔحبؾج ٝقس.

ضٚـ

تحمیك

حبضط

ٔمبالت ،پبیبٖ ٘بٔٞ ٝب ٔ ٚدالت زاذّی ٚ
ز

)

ةة

(

حدٓ خبٔؼN ٝ

حدٓ ٕ٘nٝ٘ٛ

ذغبی ٘ؿجیd

ؾغح اعٕیٙبٖ

110

78

%5

%95

ٕٞچٙیٗ فطضیبت پطٚغ ٜحبضط ٘یع ث ٝلطاض
ظیط ٔی ثبقس:
* اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٝ
ٔكتطی ثط وؿت ٔعیت ضلبثتی پبیساض تأثیط
زاضز.

1-

Z
1/65

*ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ ثؼٛٙاٖ
ػبّٔی ٔعیت ؾبظ ٔحؿٛة ٔی قٛز.
*اضائ ٝذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔٙبؾت
ثط ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض ٔؤثط اؾت.
* چٟبض ٔتغیط ٔؿتمُ فٛق زاضای

*ایدبز ضضبیت ٚ ٚفبزاضی زض

اضظـ یىؿب٘ی زض ایدبز  ٚوؿت ٔعیت

ٔكتطیبٖ زض ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض ٔؤثط

ضلبثتی پبیساض زض قطوتٟبی ٔٛضز ٘ظط ٔی

اؾت.

ثبقٙس.
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زض ایٗ پػٞٚف ثطای ؾٙدف پبیبیی اظ

اِٚیت ٔ ٚیعاٖ إٞیت ٞط یه اظ فطضیٝ

ضٚـ آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس٘ ٜظط ثٝ

ٞبی آظٔ ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

ایٙى ٝپطؾكٙبٕٔٞ ٝب٘غٛض وٌ ٝفت ٝقس اظ

یافته های پژوهش

عیف ِیىطت اؾتفبز ٜقس ٜثٕٞ ٝیٗ خٟت

اظ ٘ظط خٕؼیت قٙبؾی تٛظیغ فطاٚا٘ی

ٔٙبؾجتطیٗ ضٚـ ثطای ٔحبؾج ٝاػتجبض آِفبی

خٙؿیت پبؾدزٙٞسٌبٖ ث ٝپطؾكٙبٕٔٝ٘ٛ٘( ٝ

وط٘ٚجبخ ٔی ثبقس ٘تبیح حبنُ اظ ثطضؾی

ٔٛضز ٔغبِؼ )ٝثط اؾبؼ خس َٚشیُ ٔیثبقس

پبیبیی پطؾكٙبٔ٘ ،ٝكبٖ زاز و ٝضطیت

ٕٞب٘غٛض ؤ ٝالحظٔ ٝیقٛز اظ ثیٗ ٘ 78فط

آِفبی ٔحبؾج ٝقس ٜثطای وُ پطؾكٙبٔٝ

پبؾدزٙٞسٌبٖ٘ 18 ،فط یؼٙی  23/1زضنس

ثطاثط ٔ 0/859ی ثبقس و ٝحىبیت اظ اػتجبض

ظٖ ٘ 60 ٚفط یؼٙی  76/9زضنس ٔطز ثٛز٘س.

پطؾكٙبٔ ٝزاضزٕٞ .چٙیٗ تدعی ٚ ٝتحّیُ ٚ

آظٔ ٖٛفطضیبت پػٞٚف:

پطزاظـ زازٞ ٜب تٛؾظ ٘طْ افعاض SPSS

ثغٛض وّی فطو نفط  ٚیه ظیط ثطای تٕبْ

ا٘دبْ قس ٚ ٜخٟت تدعی ٚ ٝتحّیُ آٔبضی

فطضیبت خس َٚنبزق اؾت و ٝفطو

ٞط یه اظ ؾئٛاالت پطؾكٙبٔ ٝزض ثرف

نفط ٘كبٖ اظ ػسْ تبثیط  ٚفطو یه ٘كبٖ

تٛنیفی اظ ٔكرهبت ػٕٔٛی اظ خساَٚ

زٙٞسٛٔ ٜثط ثٛزٖ ٔتغیط ٔٛضز ٘ظط ٔی ثبقس.

فطاٚا٘ی  ٚثطای ؾئٛاالت ٔطثٛط ث ٝفطضیٝ

ٔ :H0یبٍ٘یٗ ثطاثط یب وٛچىتط اظ ػسز  3اؾت.

ٞب اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔس  ٚا٘حطاف ٔؼیبض اؾتفبزٜ

(ٔتغیط تبثیط ٘ساضز)

قس ٜاؾت  ٚثطای آظٔ ٖٛفطضیبت اظ آظٖٔٛ

ٔ :H1یبٍ٘یٗ ثعضٌتط اظ ػسز  3اؾتٔ( .تغیط

 Tضطیت ٕٞجؿتٍی  ٚضٌطؾی ٖٛچٙس

ٔٛثط اؾت)

ٔتغیط ٚ ٜاظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ ثطای تؼییٗ
خس :)1( َٚتّفیمی آظٔ T ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای
آٔبضٜ
فطضیبت
فطضیٝ

تؼساز

ٔیبٍ٘یٗ

اذتالف

ٔمساض آٔبضٜ

ٕ٘(n)ٝ٘ٛ

ٕ٘ٝ٘ٛ

ٔیبٍ٘یٗ

آظٔ)t( ٖٛ

d.f

P-value

ا: َٚاضتجبط

ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٝ
ٔكتطی زض ایدبز وؿت

٘تیدٝ
آظٖٔٛ
فطضیٝ

78

3.76

./76

11.41

77

0.000

تبییس
ٔیكٛز

ٔعیت ضلبثتی پبیساض
ٔٛثط اؾت.
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فطضی ٝز:ْٚذسٔبت پؽ
اظ فطٚـ ٔٙبؾت زض

فطضیٝ
78

3.83

./83

77

10.92

0.000

تبییس

وؿت ٔعیت ضلبثتی

ٔیكٛز

فطضیٔ ٝؤثط اؾت.
پبیساض
ؾ:ْٛضؾیسٌی

فطضیٝ

ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ زض

78

3.88

./88

77

13.18

0.000

تبییس

وؿت ٔعیت ضلبثتی

ٔیكٛز

فطضیٛٔٝثط اؾت.
پبیساض
چٟبضْ:خصة ٚ

فطضیٝ

حفظ

78

3.803

./803

77

13.77

0.000

ٔكتطیبٖ(ایدبزٚفبزاضی)

تبییس
ٔیكٛز

زضوؿت ٔعیت ضلبثتی
پبیساض ٔٛثط اؾت.

ثب تٛخ ٝثٔ ٝمبزیط خس َٚفٛق

ٔكبٞسات ثغٛض ٔؼٙبزاضی اظ ٔمساض  3ثیكتط

ثرهٛل ٔمساض  ،P-Value=0/000فطو

اؾت ث ٝػجبضت زیٍط زض ؾغح ذغبی 5

نفط زض ؾغح ذغبی  5زضنس ضز ٔیقٛز.

زضنس فطضیٔ ٝحمك پصیطفتٔ ٝیقٛز.

یؼٙی ٔیبٍ٘یٗ ٔكبٞسات ثطاثط ػسز ٘ 3یؿت

زض خس َٚظیط ضطایت ٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ

 ٚاظ آٖخبیی ؤ ٝیبٍ٘یٗ ػّٕی ()3/76

ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝآٔسٜ

ثیكتط اظ  3یؼٙی ٔیبٍ٘یٗ ٘ظطی اؾت

اؾت:

ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ؤ ٝیبٍ٘یٗ
خس :)2( َٚضطایت ٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ ػٛأُ ٔؤثط زض ا٘تربة ثط٘س  ٚضفتبض ٔهطفوٙٙسٜ
ثٝ

اضائ ٝذسٔبت پؽ اظ

ضؾیسٌی

فطٚـ

قىبیبت

r ; 0/642

r ; 0/718

r ; 0/581

p ; 0/000

p ; 0/000

p ; 0/000

p ; 0/000

n ; 78

n ; 78

n ; 78

n ; 78

ضضبیت ٚ ٚفبزاضی ٔكتطی

اضتجبط ٔتمبثُ
r ; 0/610
ٔعیت ضلبثتی

ٕٞب٘غٛضی ؤ ٝالحظٔ ٝیقٛز تٕبْ

ٔتغیط ٔؿتمُ ؾ( ْٛضؾیسٌی ث ٝقىبیبت)

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ضاثغ ٝذغی ٔؿتمیٓ ثب

ثیكتطیٗ ٔ ٚتغیط ٔؿتمُ ز( ْٚضضبیت ٚ

ٔتغیط ٚاثؿت ٝزاض٘س (یؼٙی ایٗو ٝثب افعایف

ٚفبزاضی ٔكتطی) وٕتطیٗ تأثیط ضا ثط ٔتغیط

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔمساض ٔتغیط ٚاثؿت٘ ٝیع

ٚاثؿت ٝزاض٘س.

افعایف ٔییبثس) ٕٞچٙیٗ تٕبْ ضٚاثظ زض

حبَ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٌطؾی ٖٛذغی

ؾغح ذغبی  5زضنس ٔؼٙبزاض ٔیثبقٙس ٚ

چٙس ٌب٘ ٝثٟتطیٗ ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی ضا ثطای
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ایٗ ٔتغیط ٞب پیكٟٙبز ٔی زٞیٓ .ضٌطؾیٖٛ

وطزٖ ثٟتطیٗ ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی اظ ضٚـ

چٙسٔتغیط ٜیىی اظ پبیٞ ٝب  ٚاؾبؼ تحّیُ

 STEPWISEاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

زازٞ ٜب اؾت  ٚضٚاثظ ثیٗ زازٞ ٜبی آٔبضی

زض خس َٚظیط قبذمٞبی تٛنیفی

ضا ث ٝعٛض آقىبض ٕ٘بیبٖ ٔی وٙس .ثطای پیسا

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚتغیط ٚاثؿت ٝلیس قسٜ
اؾت:

خس :)3( َٚقبذمٞبی تٛنیفی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔ ٚتغیط ٚاثؿتٝ
قبذمٞبی تٛنیفی

ٔتغیطٞبی تحمیك

1/05

4/09

78

ٔتغیط ٚاثؿتٔ( ٝعیت ضلبثتی پبیساض)

0/59

3/76

78

اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٔ ٝكتطی

0/67

3/83

78

ایدبز ضضبیت ٚ ٚفبزاضی زض ٔكتطی

0/59

3/88

78

ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطی

0/51

3/803

78

اضائ ٝذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔٙبؾت

ثب اخطای ایٗ ضٚـ ٔتغیطٞبی x3

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ

ا٘حطاف ٔؼیبض

ٔیبٍ٘یٗ

حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛ

(ایدبز ضضبیت ٚ ٚفبزاضی زض ٔكتطیبٖ) ثٝ

(ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ)( x4 ،اضائٝ

تطتیت ٚاضز ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی قسٜا٘س.

ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔٙبؾت)( x1 ،اضتجبط

خس َٚآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ٔسِی و ٝقبُٔ ٔتغیط

ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٔ ٝكتطی) x2 ٚ

ٞبی ٔؿتمّی و ٝتبثیط ٔؼٙبزاض ثط ضٚی ٔتغیط
ٚاثؿت ٝزاض٘س ث ٝنٛضت ظیط ٔی ثبقس:

خس :)4( َٚخس َٚآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ
ٔٙجغ تغییطات
ضٌطؾیٖٛ
ٔب٘سٜٞب
وُ

ٔدٕٛع
ٔطثؼبت

زضخ ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ
ٔطثؼبت

13/43

4

3/36

5/82

73

0/08

19/25

77

ٕٞبٖ عٛضی ؤ ٝالحظٔ ٝیقٛز ثب

F

42/13

P-value

0/000

ٔؤثط اؾت پؽ ثبیس ته ته ٔتغیطٞبی

تٛخ ٝثٔ ٝمساض ٔ P-valueیتٛاٖ ٌفت وٝ

ٔؿتمُ ضا ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ T ٖٛآظٔٛز:

 Fثسؾت آٔس ٜوبٔالً ٔؼٙبزاض اؾت .ایٗ

خس 5 َٚخس َٚضطایت ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ

ٔغّت ٌٛیبی آٖ اؾت و ٝحسالُ یىی اظ

اؾت .ایٗ خس َٚضطیت ٞ xبی اؾتب٘ساضز

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض پیفثیٙی ٔتغیط ٚاثؿتٝ

٘كس ٚ ٜاؾتب٘ساضز قس ٜضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
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خس :)5( َٚضطایت ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ
ضطایت

ضطایت ذبْ
ٔتغیط ٔؿتمُ
B

اؾتب٘ساضزقسٜ
ذغبی

آٔبضt ٜ

ثتب

اؾتب٘ساضز

ؾغح
ٔؼٙیزاضی

ٔمساض ثبثت

0/539

0/261

ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ ()x3

0/192

0/083

0/228

اضائ ٝذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔٙبؾت ()x4

0/326

0/081

0/335

4/002

0/26

0/087

0/309

3

0/004

0/084

0/070

0/113

1/198

0/235

اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٔ ٝكتطی ( x
)1
ایدبز ضضبیت ٚ ٚفبزاضی زض ٔكتطیبٖ ( x
)2

2/062

0/043

2/322

0/023
0/000

( x3ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ)x4 ،

ٔسَ زض ؾغح ٔؼٙیزاضی  5زضنس ٔؼٙبزاض

(اضائ ٝذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔٙبؾت)x1 ،

ٔیثبقس.

(اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٔ ٝكتطی) ٚ

الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝاظ ضطایت ٞ Bب

( x2ایدبز ضضبیت ٚ ٚفبزاضی زض ٔكتطیبٖ)

ثطای پیفثیٙی تغییطات اؾتفبزٔ ٜی وٙٙس،

ث ٝتطتیت ٚاضز ٔسَ ضٌطؾی٘ٛی قسٜا٘س.

زض نٛضتی و ٝاظ ضطایت  Betaثطای

ثب تٛخ ٝث ٝؾتٔ ٖٛؼٙیزاضی (P-

تؼییٗ ٔیعاٖ اثط تغییط یه ٚاحس ٔتغیطٞبی

ٕٞ )valueب٘غٛضی ؤ ٝالحظٔ ٝیقٛز

ٔؿتمُ ثط ضٚی ٔتغیط ٚاثؿت ٝاؾتفبزٜ

ضطایت اضائ ٝذسٔبت پؽ اظ فطٚـ

ٔیقٛز.

ٔٙبؾت ،اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٝ

ثٙبثطایٗ اٍِٛی ضٌطؾی٘ٛی ا٘تربة قسٜ

ٔكتطی  ٚضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ زض

ثهٛضت ظیط ٔیثبقس.

y  0.53  0.19 x3  0.32 x4  0.26 x1  0.084 x2
(ایدبز ضضبیت)( + 0.08xاضتجبط ٔتمبثُ)( + 0.26xذسٔبت پؽ اظ فطٚـ)( + 0.32xضؾیسٌی ث ٝقىبیبت) y = 0.53
ٔؼبزِ ٝضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٜذغی

+ 0.19x
ثٙٔ ٝظٛض اِٛٚیت ثٙسی  ٚتؼییٗ ٔیعاٖ

ٔٙبؾت ثطای ٘كبٖ زازٖ ضٚاثظ ثیٗ

إٞیت ٞطیه اظ فطضیٞٝب اظ٘ظط ٚضؼیت

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿتٔ ٝیثبقس.

ٔغّٛة زض قطوت اظ آظٔ ٖٛفطیسٔٗ
اؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت.
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ٕٞب٘غٛضی ؤ ٝالحظٔ ٝی قٛز زض ؾغح

چٟبض ٔتغیط زاضای إٞیت یىؿب٘ی ٕ٘ی

ٔؼٙبزاضی  5زضنس فطو  ٓٞضتج ٝثٛزٖ

ثبقٙس .زض خس َٚظیط ضتجٔ ٝتغیط ٞب ثجت

فطضیٞ ٝب پصیطفت ٝضز ٔی قٛز ثٙبثطیٗ ایٗ

قس ٜاؾت:

خس :)6( َٚضتجٝثٙسی فطیسٔٗ (ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ)
ػٛٙاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ

ٔیبٍ٘یٗ ضتجٞٝب

اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٔ ٝكتطی

2/26

ایدبز ضضبیت ٚ ٚفبزاضی زض ٔكتطیبٖ

2/73

ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ

2/69

اضائ ٝذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ٔٙبؾت

2/33

نتیجه گیزی

٘تبیح آظٔ ٖٛفطضیبت ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝاظ

 CRMتٟٙب یه ٘طْ افعاض ٘یؿت وٝ

آظٔ T ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت ٔ ٚیبٍ٘یٗ

ثبػث قٛز وبضتبٖ ضا ثٟتط ا٘دبْ زٞیس

ٔكبٞس ٜقس ٜثیكتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ٘ظطی یؼٙی

 CRMفّؿف ٝی اؾت و ٝؾؼی زاضز

ػسز ٔ 3ی ثبقس ثٙبثطایٗ ٘كبٖ زٙٞس ٜتبئیس

ضاٞجطزی ذّك وٙس و ٝتٕبْ اخعای یه

فطضیٞ ٝبی ٔحمك اؾت و ٝاظ زیسٌبٜ

ؾبظٔبٖ ضا یىپبضچ ٝوطز ٚ ٜاعالػبت ضا ثیٗ

ٔسیطاٖ ثطضؾی ٌطزیس ،پؽ ٔی تٛاٖ ٌفت

تٕبْ وبضثطاٖ ث ٝاقتطان ثٍصاضز ٔ ٚب٘غ اظ

چٟبض ػبُٔ :اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ

تىطاض ثیٟٛز ٜوبضٞب قٛز تب ثتٛا٘س ثؼٛٙاٖ

ٔكتطی،ضضبیتٕٙسی ٚ ٚفبزاضی ،ضؾیسٌی

یه ٔعیت ضلبثتی پبیساض ثطای ؾبظٔبٖ تّمی

ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ  ٚذسٔبت پؽ اظ

ٌطزز .تحمیك حبضط ثب ٞسف ثطضؾی

فطٚـ ٔٙبؾت زض ایدبز ٔعیت ضلبثتی

اؾتمطاض ٔسیطیت اضتجبط ثب ٔكتطی زض ایدبز

پبیساضزض قطوتٟبی  ITزض اؾتبٖ ظ٘دبٖ

ٔعیت ضلبثتی پبیساض زض قطوتٟبی IT

ٔٛثط اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝآظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی

ظ٘دبٖ ا٘دبْ پصیطفت.

اؾپیطٔٗ ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ

٘تبیح حبنُ اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜ

ثیكتطیٗ  ٚضضبیت ٚ ٚفبزاضی ٔكتطی

٘كبٍ٘ط ایٗ ٔ ٟٓاؾت  ٚثیبٍ٘ط ٔٛاضز ظیط

وٕتطیٗ تبثیط ضا ثط ٔتغیط ٚاثؿت( ٝایدبز

ٔیثبقس:

ٔعیت ضلبثتی) زاض٘سٕٞ .چٙیٗ آظٖٔٛ
فطیسٔٗ ٚضؼیت ٔغّٛة ٞط یه اظ ٔتغیط
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ٞب ثهٛضت ظیط ضتج ٝثٙسی ٔی وٙس :ایدبز

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتید ٝفطو ؾ ْٛضؾیسٌی

ضضبیت ٚ ٚفبزاضی زض ٔكتطیبٖ ،ضؾیسٌی

ث ٝقىبیت ٔكتطیبٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی زیٍط اظ

ث ٝقىبیبت ٔكتطیبٖ ،اضائ ٝذسٔبت پؽ اظ

ػٛأُ ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض اؾت .زض

فطٚـ ٔٙبؾت ،اضتجبط ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ

ایٗ ضاثغ ٝپیكٟٙبز ٔی ٌطزز ؾیؿتٕٟبی

ثٔ ٝكتطی.

اِىتط٘ٚیىی ضؾیسٌی ث ٝقىبیبت ضا ٜا٘ساظی

ثطاؾبؼ ٘تید ٝفطو یه اضتجبط

قسٔ ،ٜكتطیبٖ قبوی ضا قٙبؾبیی وطزٚ ٜ

ٔتمبثُ  ٚاضائ ٝاضظـ ثٔ ٝكتطی زض ایدبز

آٟ٘ب ضا تجسیُ ثٔ ٝكتطیبٖ ضاضی وٙٙس ،ثٝ

ٔعیت ضلبثتی پبیساضزض قطوتٟبی ٛٔ ITثط

نحجتٟبی ٔكتطیبٖ قبوی ثب نجٛضی ٌٛـ

اؾت .زض ایٗ ضاؾتب پیكٟٙبز ٔی ٌطزز زض

وطز ٚ ٜآٟ٘ب ضا ث ٝثٟتطیٗ ٘ح ٛضإٙٞبیی

قطوت ٔصوٛض ثب زؾتطؾی آؾبٖ ثٝ

ٕ٘بیٙس ٔ ٚكتطیبٖ قبوی ضا اثعاضی خٟت

اعالػبت ٔكتطیبٌٖ ،ؿتطـ ضٚقٟبی

پیكطفت ؾبظٔبٖ زض ٘ظط ثٍیط٘س.

ثطلطاضی اضتجبط ثب ٔكتطیبٖ  ٚثطلطاضی

زض ٟ٘بیت ٘تید ٝفطو چٟبضْ ٘كبٖ

اضتجبط ٔتمبثُ ظٔیٞ ٝٙبی ایدبز ٔعیت

ٔی زٞس و ٝاضائ ٝذسٔبت پؽ فطٚـ

ضلبثتی پبیساض فطاٌ ٓٞطزز.

ٔٙبؾت اضتجبط ٔؿتمیٓ زض ایدبز ٔعیت

ثطاؾبؼ ٘تید ٝفطو ز ْٚو ٝضضبیت

ضلبثتی پبیساض قطوتٞبی  ITزاضز زض ایٗ

ٔٙسی ٚ ٚفبزاضی ٔكتطیبٖ یىی زیٍط اظ

ضاثغ ٝپیكٟٙبز ٔی ٌطزز زض قطوتٟبی  ITثب

ػٛأُ ایدبز ٔعیت ضلبثتی پبیساض اؾت .اظ

افعایف

ؾِٟٛت

ایٙط ٚپیكٟٙبز ٔی قٛز عطحٟبی ٔكبضوتی

زؾتطؾی ث ٝذسٔبت اظ عطیك ایٙتط٘ت،

زض قطوت تمٛیت قس ،ٜتؿٟیالت ثیكتطی

ٔحؿٛؼ ثٛزٖ ویفیت ذسٔبت اضائ ٝقسٚ ٜ

زض اذتیبض ٔكتطیبٖ لطاض زاز ،ٜقٙبؾبیی

ایدبز اػتٕبز زض ٔكتطیبٖ ظٔیٞ ٝٙب پیكطفت

ٔكتطیبٖ ثبِم ٚ ٜٛؾیؿتٕٟبی اثط ثرف

قطوت ضا فطا ٓٞؾبظ٘س.

وبضایی ثطای تؼبُٔ ثب ٔكتطیبٖ ایدبز ٌطزز.
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ٔیعاٖ

پبؾرٍٛیی،
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Examination and establishment of CRM system in
creating sustainable competition advantage for IT
companies (case study: IT center in Zanjan)
Dr. M. Alipour M. Hallaj Mohammadi M. ojaghlou

ABSTRACT

-

The term CRM refers to a process that includes all the aspects
required for the company to interact with the customers such as
sale and services estimations. Applied programs of
communication management with the customers try to develops
the companies to communicate with the customers and show all
these sectors as a unit picture. This project has been carried out to
examine and establish customer relation management (CRM).
In creating sustainable competing advantage for IT companies in
Zanjan the methodology is survey- descriptive and to collect
data, questionnaire has been used in field form. General results
abtained from data analysis shows that the companies managers'
perspective using Spearman correlation test of all the relations in
the error level of 0.5 is significant and examine the complains of
the customers has the most influence and the customer's
satisfaction and loyalty has the least influence an dependent
variable. Also, using freedman test optimal position of the
variables in the company from the managers' perspective is as
follows:
Creating satisfaction and loyalty in customers
Examine complains of the customers
Proving proper after sale services
Reciprocal communication and develop value
Key words: customer's relation management, competing
advantage, examine the complains, loyalty, after- sale, services.
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