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  چكيده

ابزار و ، آن چنان كه محققان مختلف به آن اشاره كرده اند، نداشتن  يت ارتباط با مشتريريمد يل شكست اجراياز دال يكي
ده يم سنجير مفاهيز اگرهم چون ساين ين مفهوم سازمانياست. ا يارتباط با مشتر يابيسنجش و ارز يمناسب برا يارهايمع

، يستميدگاه سيان ، از ديارتباط با مشتر يابيارز يجامع برا يت كرد ؛ لذا داشتن ابزاريريمد يتوان آنرا به درست ينشود نم
هدف از پژوهش حاضر بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي بهينه مديريت ارتباط با مشتري در  .باشد يم يضرور

 5 كارشناسان و مشتريان كارمندان، و معاونين و مديران آماري باشد.جامعهمي هاي آماريبانك پاسارگاد با استفاده از روش
با توجه به اين كه پژوهش حاضر به دنبال .باشد مي نفر 384 تعداد به تهرانشهر  در تحقيق اين با مرتبط پاسارگاد بانك شعبه

است و از نتايج آن  MADMبا روش هاي  مشتري با ارتباط مديريت بهينه سازي پياده بر موثر بررسي و اولويت بندي عوامل
ن پژوهش حاضر از لحاظ گرد آوري همچني. باشدهاي كاربردي ميتوان استفاده نمود، از نوع پژوهشدر جامعه مورد نظر مي

آمارهاي توصيفي محاسبه گرديد.  0/925پيمايشي قرار ميگيرد و پايايي پرسشنامه  -داده در زمره پژوهش هاي توصيفي
روش تاپسيس به رتبه  . در اصلي ترين بخش با استفاده ازاندمحاسبه و بررسي شده SPSS با استفاده از نرم افزار متغيرها 

 دهي شاخصها مي باشد، وزن هرها مي پردازيم .الزم به بيان است كه با توجه به اينكه در اين مدل نياز به وزنبندي شاخص 
استفاده شده  TOPSISمحاسبه و سپس براي رتبه بندي گزينه ها از نرم افزار  AHPبا استفاده از روش  كدام از شاخص ها 

است. در نهايت عامل سازماني داراي بيشترين وزن و سپس عوامل فرهنگي و تكنولوژي به ترتيب در الويت هاي بعدي قرار 
 و داد اختصاص خود به مشتري با ارتباط مديريت بر موثر عوامل گيري بكار در را اول رتبه ونك شعبه پاسارگاد گرفتند. بانك

  دادند. اختصاص خود به را 5 تا 2 هاي رتبه گاندي و توانير ، صدرامال ، شيراز خيابان شعبات

  
 AHP،TOPSIS،مديريت ارتباط با مشتري،بهينه،بانك پاسارگاد،تاپسيس،CRM كليد واژه :



 

  
  

  مقدمه -1
سازمان  يت هايو محور تمام فعال يبه عنوان ركن اصل ين , مشترينو يافتن رقابت در ابعاديو شدت  يبا گذر از اقتصاد سنت

ز يد و نيان جديو جذب مشتر ييات سازمان ها در گرو شناسايبقا و تداوم ح يدگاه رقابتيكه از د يها در آمده است به گونه ا
ن،هنوز يف شده است با وجود ايش تعريسال پ 100شود. مشتري واژه اي است كه حدود  يان ميان موجود بيحفظ مشتر
شترصاحب نظران، مشتري به چهار دسته مصرف كننده، يف بيارائه كنند. طبق تعر دي از آنيف جديكنند تعريم يشركتها سع

نسخه حفظ  يابيت و بازاريريشمندان مديان اندين مي.در ا1م شده استي، تقسي، بخش درونيع كننده، سازمان اقتصاديتوز
 كنند. يم زيتجو يت ارتباط با مشتريريح ارتباط با آن ها را تحت عنوان مديصح يوه هايو ش يمشتر

  
و  اشتن ابزارند، ند، آن چنان كه محققان مختلف به آن اشاره كرده ا يت ارتباط با مشتريريمد يل شكست اجراياز دال يكي

ده يم سنجيمفاه ريز اگرهم چون ساين ين مفهوم سازمانياست. ا يارتباط با مشتر يابيسنجش و ارز يمناسب برا يارهايمع
، يستميدگاه سيد ن ، ازايارتباط با مشتر يابيارز يجامع برا يت كرد ؛ لذا داشتن ابزاريريمد يتوان آنرا به درست ينشود نم

  باشد. يم يضرور
 يواسته هات و خش انتظارايبه علت افزا يخصوص يدر بانك ها يت ارتباط با مشتريريمد يت اجرايش اهميبا توجه به افزا

كه  ن مفهوميا يب شناسيشناخت و آس يالزام به استفاده به ابزارهاي جامع و كامل برا – ين بانكيش رقابت بيان و افزايمشتر
ن را آاز  يناش يسك هايرشود تا بتواند  ين و طراحيد تدويبا ياست ؛ لذا مدل مناسب ياتيباشد ح يم يرقابت ياز ابزارها يكي

  ل كند.يت آن را تسهيريكاهش دهد و مد
و  ييان، شناسايا مشترت اثربخش ارتباطات بيريت روزافزون مديان در بانك و بالتبع اهميمشترت روز افزون يبا توجه به اهم

اده يدر پ كه يياهشود. سازمان  يم يار مهم تلقيت ارتباط با مشتري در بانك بسيريق مديدي توفيت بندي عوامل كلياولو
دي را تصادي متعدراقيغ اي اقتصادي ويق بوده اند، مزاان موفيت ارتباط با مشتريريستم هاي مديسازي و اجراي برنامه ها و س

ا بت ارتباط يريمد نه توسعهيه گذاري ها و مخارج انجام گرفته در زميسرما يا و منافع به راحتين مزايكسب نموده اند. ا
ش يان، افزايمشترت ي، بهبود رضاCRMك برنامه موثر ياي يرود. مزا يان را پوشش داده و در بلند مدت فراتر از آن ميمشتر

ه يمان را از سرماك سازياغلب تمركز  CRMباشد.  يان ميجه حفظ مشتريبه عنوان نت يت رقابتيبه مز يابيرشد درآمد و دست
  دهد. ير مييان موجود تغيد به حفظ مشتريان جدياد بر مشتريگذاري ز

ان بران ، امكط كارستم توسيلت استفاده از سگردد كه شامل سهو يكارمندان م يبرا ييايباعث مزا يت ارتباط با مشتريريمد
د.با ن اشاره كرر بودو رهب يتيريشتر، احساس خود مديب يايافت حقوق و مزايشتر در زمان مشابه ، دريت بيانجام كار و فعال

 يرقابتت يزمقابت، ر يايافته و در دنيو توسعه سازمان (بانك) تحقق  ي، حفظ ، سودآوريت ارتباط با مشتريريمد يريبكارگ
  آورد. يرا بدست م يار مهميبس

س كرده وسپ ييناسارا ش يت ارتباط با مشتريريمد ياده سازيپ يبرا يديدراين پژوهش، در پي آن هستيم كه ابتدا عوامل كل
ن سوال يه و به اارائه نمود  AHPوTOPSISك هاي   يبا تكن يت ارتباط با مشتريرينظام مد يت بنديرا در جهت اولو يمدل

  نظام كدامند؟ ين عوامل در اجرايم كه مهم تريبده پاسخ
  
  
  
  

                                                            
 )2001(دلير و شافر،كنستان . 1



 

  
  هامواد و روش -2

 نظران صاحب و دانشمندان توسط كه مشتري با ارتباط تيريمد تيموفق دييكل عواملي بررس با شدهي سع قيتحق نيا در
 مدل ويي شناسا مشتري با ارتباط تيريمد قيتوف عوامل پاسارگاد بانك رانيمد و خبرگان با مصاحبه و دهيگرد انيب رشته نيا

  نشان داده شده است. 1كه در شكل  گرفت شكل قيتحقي مفهوم
  

  قيتحقي مفهوم مدل :1شكل
نظر به اين كه پژوهش حاضر به توسعه دانش كاربردي مي پردازد بر حسب هدف ، كاربردي است و قصد دارد به توسعه دانش 

 .در زمينه استفاده مديران بانك از اين مدل منجر شود فني

با تحقيقات انجام شده توسط محققان در خصوص عوامل اثر گذار بر مديريت ارتباط با مشتري كه نمايانگر ابعاد حياتي توفيق 
سيستم مديريت دانش است در مدل زير نشان داده شده است: در اين تحقيق سعي شده با بررسي عوامل كليدي موفقيت 

صاحب نظران اين رشته بيان گرديده و مصاحبه با خبرگان عوامل موفقيت و مديريت ارتباط با مشتري كه توسط دانشمندان و 
 .ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري شناسايي و در مدل مفهومي شكل گرفت

در اين مدل همان طور كه مالحظه مي شود از چند عامل متغير مستقل تشكيل گرديده است كه شامل عوامل سازماني ، 
د كه اين عوامل برروي متغيرهاي وابسته اين مدل يعني افزايش درآمد، بهره وري ،خدمات و فرهنگي و تكنولوژي مي شو

  .گرددي م ارائه 2شكل در قيتحق مدل كاهش هزينه تأثير گذار مي باشد.
  
  
  
  

 با ارتباط تيريمد
 يمشتر

مديريت پروژه 
CRM حمايت و پشتيباني 

مديران

استراتژي ها و 
اهداف روشن

فناوري اطالعات

افراد سازمان

فرهنگ سازمان

مديريت دانش

سازماندهي

مديريت ارتباطات

مديريت تغيير



 

  
  : گرددي م ارائه 2شكل در قيتحق مدل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قيتحق مدل: 2شكل
  
ي م نظران صاحب و پاسارگاد بانك كاركنان و رانيمد ، پاسارگاد بانك انيمشتر:  گروه 2 شاملي آمار جامعه پژوهش نيدرا

   . باشند
افراد از نظر تعداد ، اجناس و غيره ، از طريق تصادفي مي باشد و روش پژوهش از طريق روش ميداني است.   روش نمونه گيري

  ابزار اندازه گيري در اين تحقيق از طريق بررسي ، تجزيه و تحليل اسناد و مدارك موجود، مشاهده ومصاحبه انجام خواهد شد.
ي ها و مطالعات كتابخانه اي ، مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري مي شود  در اين تحقيق اطالعات مورد نياز به واسطه ي بررس

به اين صورت كه پس از مطالعه كتب و مقاالت مرتبط ، مصاحبه اي با صاحب نظران و مديران بانك ، عوامل مؤثر جهت پياده 
ا ، عواملي اصلي استخراج و در سازي و ارزيابي مديريت ارتباط با مشتري  شناسايي مي شوند و سپس بعد از اتمام مصاحبه ه

ليستي گردآوري مي گردند. در نهايت اين ليست با بهره گيري با تحقيقات پيشين انجام شده و مرور ادبيات موضوع تكميل 
مي گردد و منجر به پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات مي شود كه اين پرسشنامه ها در شعبات بانك مورد نظر توزيع مي 

   ،موفقيت فرآيند بازاريابي را تضمين مي كند.CRM اسب سيستم من .شود
مديريت ارتباط با مشتري نه يك استراتژي بلكه ابزاري جهت كمك به استراتژيهاي سازمان و اصالح آنهاست.سازمانها قبل از 

 و استراتژيهاي صحيحي نسبت به ارزش مشتريان دارند و استفاده از نياز به داشتن فرضها CRM تحقق سيستم پايدار
CRM مستلزم تعهد بيشتر سازمان نسبت به مشتريان است اين امر بدون ارائه محصوالت و خدمات رقابتي رخ نمي دهد.  

سازماندهي  تنها بايد بر اساس بخش بندي مشتري و نه بخش بندي محصوالت عمل كنند. CRM سازمانها با استفاده از
مجدد ساختار؛هزينه زا و زمان بر بوده و براي سازمان و كاركنانش رنج آور مي باشد و اين كار بدون هماهنگي با ساير واحدها 
 و كاركردهاي سازماني آنطور كه بايد موثر واقع نمي شود. براي مثال استراتژيهاي توزيع بايد به نحو موثري با توانمنديهاي

CRM موضوع در رابطه با تمامي واحدها در سازمان صادق است تركيب شود.اين.  
متدولوژي هاي نوين بازاريابي با رويكرد بازار  سيد حامد خسرواني شريعتي در اولين همايش ملي مديريت روابط مشتري و

 CRM سازي دهپيا Cross Selling و Up Selling اساسي در امر بازاريابي نوين با عناوين ايران با مطرح كردن دو مفهوم

و افزايش حجم سود آوري از رضايتمندي مشتري  در سازمان ها را راهكاري سودآور حتي به صورت مستقل از رضايت مشتري
عاملي براي  خود CRM گردد معرفي كرده است، ايشان بر اين عقيده هستند كه پياده سازي كه به صورت ثانويه ايجاد مي

همانا فروش نسخ جديدتر محصول، افزودني Up Selling محسوب مي گردد.كه Cross Selling و UP Selling تحقق
 فروش كاالها يا خدمات مكمل محصول خريداري شده به مشتري Cross Selling است و ها، الحاقيات و ... به مشتري قبلي

   . قبلي مي باشد
  

 IT رساختيز
 CRMمناسب

ي مشتر فرهنگ يساختارسازمان
 يمدار

  

 عوامل
 يسازمان

  

 عوامل
 يتكنولوژ

  

 عوامل
 يفرهنگ

 نرم بسته
 CRMيافزار

 رانيمد تيحما
 ارشد

 ميتسه فرهنگ
 دانش

 مشاركت
 كاركنان

 يريادگي فرهنگ
 دانش تيريمد

 CRM موفقي اجرا
 شيافزا

 درآمد
 فروش

 كاهش
 نهيهز

 خدمات

 شيافزا
 خدمات
 كاربرپسند

 شيافزا
ي ور بهره

 يي)كارا(   AHPو TOPSIS  تعيين اولويت بندي عوامل با رويكرد  



 

  
ي هاي فعلريي با مشتاستفاده از روابط جار: يداليل حركت سازمانها به سوي سرمايه گذاري بر مديريت ارتباط  با مشتراز 

مشخص  و معرفي، ها مشخص كردن، جذب نمودن و حفظ بهترين مشتري، ميزان رشد درآمدها براي به حداكثر رساندن
و اجراي  يجاد، اتريانپاسخگويي به نيازها و رفع تقاضاي مش، ها و فرآيندهاي فروشي كه بيشتر تكرار مي شوند. كردن روال

  باشد.د، ميها و شناخت عميق تر مشتري منجر مي شوبازارياب كه به كاهش هزينه راهبرد فعال يك
با ورود به  1980در طول چند دهه گذشته تغييرات در كانال هاي تحويل، صنعت بانكداري را متحول نموده است. از سال 

  2آن تغييراتي حاصل و صنعت بانكداري نيز از آن متاثر شد. كسب و كار رابطه اي و كاربردهاي چندگانه
به جاي تحويل داري، مراكز تماس  (ATM) ظهور كانال هاي تحويل و سيستم هاي پرداخت شامل دستگاه هاي خودپرداز

زارا هاي در عوض شعب بانك، بانكداري اينترنتي و كارت هاي اعتباري جايگزين تراكنش هاي مالي سنتي، بانك ها را به با
    3الكترونيكي نو ظهور مهاجرت داد.

بانك ها موسسات مالي و خدماتي اند كه در ارتباط مستقيم با مشتريان اقدام به ارائه ي محصوالت و خدمات خود مي كنند. 
عات رفتاري لذا در بازار رقابتي امروز، براي اتخاذ استراتژي هايي متفاوت از استراتژي هاي رقبا، ناگزير از جمع آوري اطال

مشتريان، حتي مشتريان راضي و وفادار، هستند زيرا در نهايت در بزرگراه تغيير، چنانچه ما بايستيم، ديگران از روي ما رد 
خواهند شد (پيتر دراكر). مثال بارز اين امر، رقابت بانك ها در جهت تعديل نرخ سود سپرده هاي خود است. تغيير رفتار 

ديلي ماهيت پولي فعاليت هاي آن ها حساسيت بيشتري داشته و نيازمند برنامه ريزي دقيق و به موقع مشتريان در بانك ها به 
توسط مديران شبكه بانكي است. مديريت ارتباط با مشتريان در بانك ها مي تواند با ايجاد وحفظ ارتباط شخصي با مشتريان 

فناوري اطالعات و ارتباطات، فرآيند نظارت بر مشتري،  سود آور بانك از طريق حساب هاي مشتري، با استفاده مناسب از
  4مديريت و ارزشيابي داده حاصل شود.

 بهي ريگ ميصمتي ها حوزه در آنها ازي برخ و.آنهاست نيب روابط نييتب رهاويمتغ انيم رابطه ي علمي،بررس پژوهش اساس
  .   پردازدي م ها دهيپد بر موثر عواملي بند رتبه
 ق،يتحقي اهروش انواع از مشخص فيتعر خصوص در محققان معموالً و شودمي بكاربرده قيتحقي براي متعددي روشها پس
 به را قيتحق روش وانتمي  هدف نظر از. است آمده عمل به آن از متفاوتيي هاي بند ميتقس اساس نيا بر و نداشته نظر اتفاق
 ،ياديبن كلي دسته سه به روش و تيماه لحاظ از را قيتحق نيهمچن. كردي بند ميتقس تجربي و فييتوص خي،يتاري روشها
  )1382 ا،ينحافظ. (ميكنندي بند ميتقسي كاربرد وي نظر
 نكهيا به توجه با. رود يم بكار نيمحقق توسط شده دنبال اهداف به توجه با و مختلفي ها حوزه در قهايتحق نيا از كدام هر كه

 از و است  MADMي ها روش باي مشتر با ارتباط تيريمد بر موثر عواملي بند تياولو ويي شناسا دنبال به حاضر  پژوهش
 گرد لحاظ از اضرح پژوهش نيهمچن. باشديم كاربردي قاتيتحق نوع از نمود، استفاده توانيم پاسارگاد بانك در آن جينتا

 .رديگيم قراري شيمايپ -يفيتوص قاتيتحق زمره در داده آوري
 از نظر مورد هايهداد گردآوري كه جهت اين از پيمايشي و دهدمي ارائه را موجود وضع از تصويري كه جهت اين از توصيفي
  .گيردمي انجام ميداني تحقيق يك در و جامعه از گيرينمونه طريق

 صاحب و پاسارگاد نكبا كاركنان و رانيمد ، پاسارگاد بانك انيمشتر:  گروه 2 شامل حاضر پژوهشي آمار جامعه اساس نيا بر
 نمونه از پژوهشي اجرا يبرا و ميريگيم نظر در نامحدود جامعه كي و بزرگي كاف اندازه به آنهاي اعضا تعداد باشندي م نظران
  . ميكني م استفادهي آمار

                                                            
2. Gilbert, C. D., & Karen, C. C. (2003). Relationship Marketing Practice in rexation to different bank  xwnership: A study of 
banks in Hong Kong, 4-11. 

3. Ijaz? D. R. (2005) How Bank Manage CRM? Ab2b perspective? masters thesis? lulea university of technology? 1-40. 

4. Gilbert, C. D., & Karen, C. C. (2003). Relationship Marketing Practice in rexation to different bank  xwnership: A study of 
banks in Hong Kong, 4-11. 



 

  
ي مومن و آذر(. شودي م دهينامي آمار باشندنمونهمي جامعه اصليي هاي ژگيو كننده انيب كهي آمار جامعه ازي بخش هر

ي م استفاده حدودنامي ها جامعه در كوكران نمونه حجم فرمول از جامعه بودن نامحدود به توجه با پژوهش نيا در). 1393
  .  است شده نيتع 384 نمونه حجم اساس نيا بر كه ميكن

 نوع از قيتحقي ها دادهي گردآور نحوه به توجه با و بودهي كاربرد قيتحق نوع از هدف به توجه با پژوهش نيا قيتحق روش
 و شده استفادهي مشتر با ارتباط تيريمدي ها كتاب و مقاالت ها،آمارنامه ازي اكتابخانه مطالعهي برا. استي شيمايپ -يفيتوص
  .شوديم استفاده قيتحقي آماري ها هيفرض آزمون وي ها دادهي گردآور جهت پرسشنامه ازي دانيم مطالعهي برا
 و مشاهده پرسشنامه، مصاحبه،: از است عبارت كه دارد وجود اطالعاتي بند دستهي برا روش چهاري كلي بند دسته كي در

 از هاداده گردآوري براي پژوهش اين در. كنديم انتخاب را ابزار نوع نهيهز و زمان قيتحق تيماه به توجه با محققي. اكتابخانه
  .شودمي استفاده پرسشنامه ابزار

 در. باشديم دهنده پاسخ التيتحص سطح و تيجنس سن، مورد در سوال چهاري دارا قيتحق نيا در استفاده مورد نامهپرسش
 با ارتباط تيريمد بر شده انيب عوامل ريتاث به نسبت كرتيليي تا 5 فيط اساس بر را خود نظر نمونهي اعضا پرسشنامه نيا

 با نامهپرسش نيا)  . 5= موافقمي ليخ ،4= موافقم ،3=ندارمي نظر ؛2= مخالفم ؛ 1=مخالفمي ليخ.(  كنندي م انيبي مشتر
 فيط سه باي ا پرسشنامه از گريد بخش در نهيگزي بند رتبهي برا و. است شده نيتدو پژوهشگر توسط راهنما استاديي راهنما

  . شودي م استفادهي ساعت فيط اساس بر اديز و متوسط كم
 شودمي گرفته كمك نيز نظران صاحب از ايعده و راهنما استاد هايمشاوره از و شودمي استفاده پرسشنامه از پژوهش نيا در
 بهي پرسشنامه.  بگيرد بر در را ماي ها فرضيه  كه شود طراحي ايپرسشنامه و افتهي شيافزاي ريگاندازه ابزاريي) روا( اعتبار تا

  . باشديمي قبول قابلي صور ويي محتوايي رواي دارا دياسات ريسا و راهنما دياسات نظر از پژوهش نيا در شده برده كار
 ليتكم باشندي م پروژه كارشناسان و رانيمد توسط پرسشنامه. گرديد آزمون پيش پرسشنامه 30 شامل اوليه نمونه يك منظور بدين
 روش با اعتماد ضريب ميزان Spss آماري افزارنرم كمك به و هاپرسشنامه اين از آمده دست به هايداده از استفاده با سپس. ديگرد

  .   شد محاسبه كرونباخ آلفاي
 كرونباخ آلفاي روش با اعتماد ضريب ميزان Spss آماري افزارنرم كمك به و هاپرسشنامه اين از آمده دست به هايداده از استفاده با
 نشان اعداد اين ، است شده داده نشان 1 جدول در و باشدي م 0/925 با برابر كه  شده محاسبه پرسشنامه كل و رهايمتغي برا

  . باشدمي برخوردار الزم پايايي از ديگر عبارت به يا و اعتماد قابليت از استفاده، مورد پرسشنامه كه است آن دهندة
 .دارد كاربرد پرسشنامه جمله ازي ريگ اندازه ابزاري دروني هماهنگي برا روش نيا

  )كرونباخي آلفاي (دروني همسانيي ايپا :1 جدول
  تميآ تعداد  كرونباخي آلفا  ها مؤلفه
  9  0/901  يسازمان عوامل
  10             0/849  يفرهنگ عوامل
  7   0/924  يتكنولوژ عوامل

   0/925   رهايمتغ كل
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 آلفا زانيم شودي م مشاهده كه طور همان. است آني ها مؤلفه همراه به پرسشنامه كل) كرونباخي آلفاي(درونيي روا، 1 جدول

 متوسط سطح در زين فناورانهي  مؤلفه در نيچن هم و است مطلوب سطح دري فرهنگ عوامل وي سازمان عواملي  مؤلفه دو در
  .دارد قرار

 بخش دو شامل ها داده يليتحل و هيتجز پژوهش نيا در. است اطالعات ليتحل و هيتجزي قيتحق هري اساسي هاهيپا ازي كي
ي شناخت تيجمعي شاخصهاي بررس به 20 نسخه  spss افزار نرم از استفاده باي آمار بخش در استي ريگ ميتصم وي آمار

ي م پرداخته پاسارگاد بانك دري مشتر با ارتباط تيريمد بر شدهيي شناسا عوامل بودن موثر فرض آزمون نيهمچن و پژوهش
  : كرد ميخواه استفاده تست  Tو  رنوفياسم – كولموگرف يآزمونها ازي بررسي برا كه.  شود
 :شوديم ميتنظ ريز صورت بهي آماري هافرض تهينرمال رنوفياسم – كولموگرف آزموني برا

H0 : است نرمال رهايمتغ از كي هر به مربوطي هاداده عيتوز 

H1 : ستين نرمال رهايمتغ از كي هر به مربوطي هاداده عيتوز 

 از شتريب شودي م داده شينما .sig باي  خروج جدول در كه رنوفياسم-كولموگروف آزمون آزمون دري معنادار سطح چنانچه
 شانعيتوز ها داده كه گفت توانينم صورت نيا ريغ در. كرد فرض نرماليي باال نانياطم با را هاداده تواني م باشد 0.05
  .است نرمال
 نرمال فرض بري مبتن كه ميكني م استفادهي مشتر بر ارتباط تيريمد بر شاخصها بودن موثر فرضي برا تستي ت آزمونبراي 
 sig  چه چنان ميكني م آزمون) ريتاثي ب اي نظري ب( 3 عدد با ها پاسخ نيانگيمي برابر صفر فرض  و هاست داده بودن

  .  است شاخص آن اثر بودن داري معن اي بودن موثري معن به و شودي م رد صفر فرض باشد درصد 5 از  از كوچكتر
 5ي بند رتبه به است ارهيمع چندي هايريگ ميتصمي روشها ازي كي كه) TOPSIS( سيتاپس روش از استفاده با بعد گام در

   شد خواهد پرداختهي مشتر با ارتباط تيريمد بر شده دييتاي شاخصها اساس بر پاسارگاد بانك شعبه
 رتبه نيهمچن و انها وزن محاسبهي برا كه ميدار شاخصها وزن به ازين، )MCDM( معياره چند گيري تصميم هاي روشدر 
  .كرد ميخواه استفاده AHP روش از شاخصهاي بند
 كه سازديم قيتلف گريكدي با راي زوج ساتيمقا از حاصلي سهايماتري اگونه بهي مراتب سلسله ليتحل نديفرآ منطق تينها در

 ام j يهاشاخص اي هانهيگز به نسبت ام iيهاشاخص با هانهيگز سهيمقا از معموال كار نيا انجامي برا. ديآ حاصل نهيبه ميتصم
 به نسبت iسهيمقا تيوضعي حيترج ارزش هم به نسبت هاشاخصي گذار ارزش. شوديم استفاده j برابر تياهم 1 حيتوض 

 به نسبت i شاخص اي نهيگز مهمتر نسبتاً  3. ندارند هم به نسبتي تيارجح اي و دارند برابر تياهم j به نسبت i شاخص اي نهيگز
j شاخص اي نهيگز مهمتر 5. است مهمتري كم i به نسبت j شاخص اي نهيگز مهمتري ليخ 7. است مهمتر i تيارجحي دارا 
ي انيمي ارزشها 8و6و4و2. ستين j با سهيمقا قابل و مهمتر j از i مطلقاً شاخص اي نهيگز مهم كامالً 9. است j ازي شتريبي ليخ
 رتبه به اي ينسبي وزنها محاسبه پژوهش نيا در روش نيا از استفاده در ما هدف.  دهديم نشان راي حيترجي ارزشها نيب

 رتبه در هم و شود مشخص شاخصهاي نسب ارزش هم كه استي مشتر بر ارتباط تيريمد بر شدهيي شناساي شاخصهاي بند
  . ميكن استفاده انها از سيتاپس روش با شعباتي بند

 كرده، محاسبه راي زوج ساتيمقا سيماتر از ستون هر اعداد مجموع. است ريز صورت به مرحله نيا دري اضير اتيعمل خالصه
 د،يآيم بدست صورت نيبد كهي ديجد سيماتر. ميكنيم ميتقس ستون آن اعداد مجموع بر را ستون عنصر هر سپس

. ميكنيم محاسبه را شده نرمال ساتيمقا سيماتر از سطر هر اعداد نيانگيم. شوديم دهينام» شده نرمال ساتيمقا سيماتر«
  .كنديم ارائه را سيماتري سطرها با ميتصم عناصري نسب وزن نيانگيم نيا

ي رهايمتغي برا و. است شدهي بررس و محاسبه SPSS   افزار نرم از استفاده با رهايمتغ توصيفي آمارهاي قيتحق نيا انجامي برا
 رتبه به سيتاپس روش از استفاده با بخش ترين اصلي در. است شده محاسبه رهايمتغي نسب و مطلقي فراواني ا رتبه وي اسم
 استفاده و AHP روش استفاده با را آنها وزن باشدي م شاخها  وزن به ازين مدل نيا در چون كه ميپردازي م ها شاخصي بند
  . است شده استفاده  TOPSIS افزار نرم از ها نهيگزي  بند رتبهي برا و ميا كرده محاسبه Expert choise افزار نرم از
  



 

  
  هايافته -3

 مشاركت« و» ارشد رانيمد تيحما« ،» يسازمان ساختار«ارهاييمع باي (سازمان عوامل شامل قيتحق مستقل رهاييمتغ
 و» )  دانش ميتسه فرهنگ«  و» جيريادگي فرهنگ«  ،» يمداري مشتر فرهنگ«ي ارهايمع باي (فرهنگ عوامل» ) كاركنان
  .است» ) دانش تيريمد«  و» يافزار نرم جبسته« ،»  IT ساخت ريز« ي ارهايمع باي ( تكنولوژ عوامل

  بررسي ها نشان مي دهد  رضايت مشتري حداقل از سه طريق منجر به افزايش درآمد  و سود  عرضه كننده مي شود  : 
  مشتري راضي در مورد كاالي روزمرهتكرار خريد 

  خريد كاالي جديد از جانب مشتري راضي با صرف كمترين هزينه تبليغات 

  .خريد كاال توسط مشتريان جديدي كه توسط مشتريان راضي به كاال تمايل پيدا كرده اند  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چرخه تاثير رضايت مشتري: 3شكل
  

اين است كه مشتريان داراي انتخاب فراواني بوده و هر مشتري  CRM كي از اصوليهدف گذاري براي تك تك مشتريان: 
  .خدمات و محصوالت خاص خود را طلب مي كند

  باشد.مي جذب و حفظ وفاداري مشتري از طريق ارتباط شخصيCRMاز اصول ديگر 
اين اصل به شدت مورد توجه است كه مشتريان  CRM مشتري بر اساس مفهوم ارزش طول حيات مشتري: درانتخاب 

   .مختلف،ارزش متفاوتي براي سازمان دارند و بنابراين بايد سودآورترين آنها حفظ و جذب شوند
  داده ها نشاندهنده ي اين است كه:

نفر  214اند و تعداد درصد) از آنان را زنان تشكيل داده41/2نفر ( 150نفر نمونه پژوهش؛ تعداد  364از مجموع 
  اند.درصد) ديگر را مردان تشكيل داده58/8(

-20درصد) از آنان در گروه سني بين 23/4نفر ( 85دهد تعداد باشد كه نشان ميمتغير سن افراد حاضر در نمونه تحقيق مي

 22/6نفر( 82سال قرار دارند و نيز تعداد  40تا  30روه سني درصد) از آنان در گ 54نفر ( 196سال هستند. و تعداد   30
پرسشنامه فاقد جواب بوده اند.  داده هاي اين جدول نشان  4و همچنين ,سال قرار دارند. 50-40درصد) از آنان در گروه سني 

 50-40به افراد بين سال و نيز كمترين  گروه سني مربوط  40تا  30مي دهد كه بيشترين گروه سني مربوط به افراد بين 
  سال مي باشد.

  كاال ديخر تكرار

 درآمد شيافزا

 ديخري برا گرانيد به هيتوص   ديجد كاال ديخر

 يمشتر تيرضا



 

  
نفر  116يپلم، تعدادفوق د درصد) داراي مدرك  7/22نفر ( 82ديپلم وزيرديپلم، تعداد  درصد) داراي مدرك 1/1نفر ( 4تعداد

درصد) 6/6( نفر 24فوق ليسانس و همچنين تعداد  نفر داراي مدرك  136درصد) داراي مدرك ليسانس و نيز تعداد  32(
  پرسشنامه فاقد جواب  بودند. 5داراي مدرك دكترا و 

رض درصد ف 5ي ني داربا توجه به آزمون نرماليتي به عمل آمده فوق از داده هاي حاصل از پرسشنامه، و با توجه به سطح مع
  .يم استفاده كنيم  نتست مي توا   tنرمال بودن متغرها پذيرفته مي شود و بنا براين از آزمونهاي پارامتريك  از جمله  

  فرضيه اول : عوامل سازماني بر مديريت ارتباط با مشتري تاثير معنا داري دارد.

  فرضيه اول : عوامل فرهنگي بر مديريت ارتباط با مشتري تاثير معنا داري دارد.
 فرضيه اول : عوامل تكنولوژي  بر مديريت ارتباط با مشتري تاثير معنا داري دارد.

ر صد باشد فرض د 5كمتر از  sigن فرضيه ها از آزمون تي تست تك نمونه اي استفاده مي كنيم و چنانچه براي آزمون اي 
  صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم عامل مورد نظر بر مديريت ارتباط با مشتري اثر معنا دار دارد. 

 از هيفرض نيا زمونآي برا پس بودند نرمال عيتوزي دارا ها داده چون موجود،ي رهايمتغي تينرمال آزمون جينتا به توجه با
  . ميكني م استفادهي  ا نمونه تك تست T آزمون

 رد صفر فرض اشدبي م 05/0 از كمتر و  باشد،يم) sig= 0.00(  آزموني داريمعن سطح چونكه جدول نيا جينتا به توجه با
 باشدكهي م عنادارم  زين درصد 1ي سطحخطا دري  حت و است معناداري مشتر با ارتباط تيريمد بر عوامل نيا ريتاث و شودي م
  . باشد اثر نيا بودن معنادار بر دال تواندي م

  
 پاسخ به فرضيات

  نتايج آزمون فرضيه  براي متغيرهاي  اصلي تحقيق :2جدول 
 از استفاده با است شده انجام خبرگان از نفر 10 توسط كه راي زوج ساتيمقاي ها پرسشنامه  ها شاخص وزني بند رتبهي برا

AHP افزار نرم توسطي گروه EXPERT CHOISE   است ريز صورت به افزار نرمي خروج و زيآنال .  

  
 و دوم رتبه 0/268 وزن باي فرهنگ عوامل و رتبه نيباالتر 0/612 وزن باي سازمان عوامل داستيپي خروج از كه همانگونه  

  . باشدي م سوم رتبهي دار وزن0/117 باي تكنولوژ عوامل
 قابلي سازگار ازي زوج ساتيمقا سيماتر دهدي م نشان كه باشدي م  0/07 زيني زوج ساتيمقا سيماتري سازگار نا نرخ
  .است برخورداري قبول

 نتيجه فرضيه

  ارد.داري دفرضيه اول : عوامل سازماني بر مديريت ارتباط با مشتري تاثير معنا  
 

 تاييد

  ارد.اري دتاثير معنا دفرضيه اول : عوامل سازماني بر مديريت ارتباط با مشتري 
 

 تاييد

  ارد.داري فرضيه اول : عوامل سازماني بر مديريت ارتباط با مشتري تاثير معنا د
 

 تاييد



 

  
 آني برا و.  است ريز صورت به افزار نرمي خروج كه. شد  استفاده شعباتي بند رتبهي برا سيتاپس افزار نرم از قسمت نيا در

 شاخص هري ريگ بكار زانيم كه شد خواسته آنها از و مينمود ارسال خبرگان ازيي تا 10 نمونه كي يبرا راي ابيارز پرسشنامه
 كنندي ابيارز اديز و متوسط -كم صورت بهي  قطب دو اسيمق از اسيمق با را نظر مورد شعبه دري مشتر با ارتباط تيريمد در
 5=    متوسط و  3=  كم  . مينمود ليتبد ريز صورت بهي كمي ها داده به را آنها ميتصمي ها سيماتر در كردن واردي برا كه

 شده استفادهي هندس نيانگيم روش از دهندگان پاسخ نظر ادغامي برا و.   است ريز صورت به افزار نرمي خروج 7=  اديز و    
 رازيش شعبات وي مشتر با ارتباط تيريمد در رتبه نياولي رارا ونك شعبه دهدي م نشان افزار نرمي خروج كه همانگونه.است
  .رنديگي م قراري بعدي ها رتبه در بيترت بهي كاند و ريتوان و مالصدرا وي شمال

  
  مربوط به خروجي نرم افزار تاپسيس :3جدول 

  
    

  بحث -4
 به پرسشنامه ارائه با قيتحق مورد موضوع خصوص دري دانيم روش در وي ا كتابخانه روش از قيتحق نيدرا ازيموردن اطالعات

 نيا با مرتبط گاد پاسار بانك شعب كارشناسان و كارمندان و نيمعاون و رانيمدي آمار جامعه. ديگردي آور جمع نمونهي اعضا
ي آور جمع معتبر پرسشنامه 367تعداد ها پرسشنامه كردن پخش از پس كه. باشدي م نفر 384 تعداد به تهران در قيتحق
  . ديگرد
  ، بود پاسارگاد بانك شعب دري مشتر با ارتباط تيريمد بر موثري شاخصهايي شناسا رندهيگ دربر قيتحقي ها هيفرض
ي بنددسته نظر از كرد، محسوبي كاربرد تحقيق يك را تحقيق اين توانمي هدف، حسب بر تحقيقات بنديدسته نظر از

 با و شده تيفعال دانيم وارد محقق كه دليل نيا به رود،يم شماربهي شيمايپ –ي فيتوص نوع از پژوهش نيا ،يفيتوص قاتيتحق
 اطالعاتي آور جمع به گاد پاسار بانك شعب كارشناسان و كارمندان و نيمعاون و رانيمد ؛ انيمشتر نيب در پرسشنامه عيتوز

  .  است پرداخته
 به پرسشنامه ارائه با قيتحق مورد موضوع خصوص دري دانيم روش در وي ا كتابخانه روش از قيتحق نيدرا ازيموردن اطالعات 

 نيا با مرتبط گاد پاسار بانك شعب كارشناسان و كارمندان و نيمعاون و رانيمدي آمار جامعه. ديگردي آور جمع نمونهي اعضا
ي آور جمع معتبر پرسشنامه 367تعداد ها پرسشنامه كردن پخش از پس كه. باشدي م نفر 384 تعداد به تهران در قيتحق
  . ديگرد
 پژوهش، اين در.. است شده استفاده  نامحدودي ها جامعه در كوكران روش از نمونهي ها واحد انتخابي برا پژوهش نيا در

ي بخشها در و.شدي آور جمع افراد نظر كرت،يل فيط از استفاده با آن در كه بود پرسشنامه بخش كي در گيري،اندازه ابزار
   از  شعبي بند رتبهي برا و شاخصهاي بند رتبه دري گروهي ريگ ميتصمي برا كه    AHP  پرسشنامه از شاخصهاي ده وزن



 

  
 حاصل نانياطمي ريگ اندازه ابزار اعتماد تيقابل از كرونباخ،ي آلفا از استفاده با.  ديگرد استفادهي قطب دو اسيمق پرسشنامه

 جينتاي بررس به ادامه در است شده استفاده محتوايي روا روش ازي ريگ اندازه ابزاريي روا از نانياطمي برا نيهمچن و شد
  نتايج به صورت زير است:.شودي م پرداخته پژوهشي ها هيفرض از آمده بدست

 نفر 214 تعداد و اندداده ليتشك زنان را آنان از) درصد41/2( نفر 150 تعداد پژوهش؛ نمونه نفر 364 مجموع از 
  )بودند جواب فاقد پرسشنامه 3.(اندداده ليتشك مردان را گريد) درصد58/8(
 نفر 214 تعداد و اندداده ليتشك زنان را آنان از) درصد41/2( نفر 150 تعداد پژوهش؛ نمونه نفر 364 مجموع از 
  .اندداده ليتشك مردان را گريد) درصد58/8(
 آنان از) درصد 54( نفر 196 تعداد و. هستند سال  30‐20 نيبي سن گروه در آنان از) درصد23/4( نفر 85 تعداد 
 و,.دارند قرار سال 50‐40ي سن گروه در آنان از) درصد 22/6(نفر 82 تعداد زين و دارند قرار سال 40 تا 30ي سن گروه در

 . اند بوده جواب فاقد پرسشنامه 4 نيهمچن

 سال 50‐40 نيب افراد به مربوطي سن گروه  نيكمتر زين و سال 40 تا 30 نيب افراد به مربوطي سن گروه نيشتريب 
  .باشدي م
 يدارا) درصد 7/22( نفر 82 تعداد پلم،يرديوز پلميد مدركي دارا) درصد 1/1( نفر 4تعداد 

 و سانسيل فوق  مدركي دارا نفر 136 تعداد زين و سانسيل مدركي دارا) درصد 32( نفر 116تعداد پلم،يد فوق  مدرك
  . بودند  جواب فاقد پرسشنامه 5 و دكترا مدركي دارا) درصد6/6( نفر 24 تعداد نيهمچن

 عاملي برا و) 0/092ي(فرهنگ عاملي برا) 0/068ي(سازمان عواملي برا مقدارآزمون رنوف،ياسم – كولموگروف آزمون براساس
ي مي رويپ نرمال عيتوز از مدلي رهايمتغي ها داده دهدي م نشان درصد 95 نانياطم با زانيم نيا كه شد برابر) 0/14ي (تكنولوژ
  .  كنند

و فرهنگي و تكنولوژي  از ديدگاه مشتريان در اجراي   , عوامل سازماني) sig=0/000ي (ا نمونه كي يت آزمون براساس
  نشان داد كه :  EXOERT CHOISE افزار نرمي خروج مديريت ارتباط با مشتري در بانك پاسارگاد تأثيرگذار است.

) و 0/268و رتبه اول را به خود اختصاص داد و عامل فرهنگي با وزن ( ) داراي بيشترين وزن0/612عامل سازماني با وزن  (
  .) در اولويت هاي بعدي قرار گرفتند0/117تكنولوژي با وزن (

  نشان داد كه: TOPSISخروجي نرم افزار 

شعبه ونك رتبه اول را در بكار گيري عوامل موثر بر مديريت ارتباط با مشتري به خود اختصاص داد و شعبات  بانك پاسارگاد
  را به خود اختصاص دادند . 5تا  2خيابان شيراز ، مالصدرا ، توانير و گاندي رتبه هاي 

  
  گيرينتيجه -5

 به. داردي بستگ آن تيفيك بهي سازمان اهداف تحقق و است تيريمد فيوظا نيترياساس و نيترمهم ازي كيي ريگ ميتصم
 واقع در. است تيريمدي اصل جوهري ريگ ميتصم مون،يسا هربرتي ريگ ميتصم حوزه نظران صاحب ازي كي نگاه از كهي طور

 و سود بيشترين بتواند منتخب گزينه كه طوري به پردازد مي ممكن هاي گزينه بهترين انتخاب چگونگي به گيري تصميم
  .باشد داشته همراه به را تيموفق

اهميت اين امر . براي عرضه كننده تبديل مي شوندمشتريان راضي ناخودآگاه به يك رسانه بدون هزينه جهت انجام تبليغات 
وقتي بيشتر خود را نشان مي دهد كه بدانيم در اغلب موارد تاثير اينگونه پيام ها بسيار بيشتر از تبليغات پرهزينه رسمي 

 :كه است نيا انگريب پژوهش از حاصل جينتاشركت است .
 ديآ عمل بهي مستمر وي جد مطالعات كه شودي م شنهاديپ دارد؛ي مشتر با ارتباط تيريمد دري كم وزني تكنولوژ عوامل -

 .داد شيافزا  پاسارگاد بانك شعب دري مشتر با ارتباط تيريمد بر را عامل نيا اثر تواني م چگونه كه
 كاركنان هيكلي برا  بانك شعب دري  مشتر با ارتباط تيريمد تياهم شدن شناخته   -



 

  
ي ها تيمأمور و اهداف انداز، چشم با  متناسبي مشتر با ارتباط تيريمد توسعه وي ريادگيي ها طرح  گذاشتن اجرا به   -

  بانك
  يميت صورت به كارها انجام به كاركنان قيتشو وي ميت صورت بهي ريادگي به ديتأك و توجه -
  ي  رقابت تيمز كي عنوان بهي مشتر با ارتباط تيريمد ريتاثي راستا در  كاركناني ها مهارت توسعه  -
  .رنديگي م ادي و دهندي م ادي  راي مشتر با ارتباط تيريمد كهي افرادي برا پاداش و ايمزا گرفتن نظر در -
  .كندي م نيتأم را شاني ريادگي و رشدي ازهاين كهيي ها تيفعال انجام به كاركنان قيتشو -
  .كند نيتأم را كاركناني  مشتر با ارتباط تيريمد شناختي ازهاين كهي آموزشي ها دورهي برگزار 

  قيتحقي ها تيمحدود
 حيتوضي برا محقق ازي اديز وقت ديگرد باعثي مشتر با ارتباط تيريمد نديفرآ به انيپاسخگويي شناسا وي آگاه عدم 

يي پاسخگو واز نبود كننده قانع ها آني برا حاتيتوض اوقاتي گاه و شود گرفته آناني برا ديمف و خالصه صورت به آن دادن
 .كردندي م امتناع
 كرد روبرو مشكل با را اطالعاتي آور جمع سؤاالت، بهيي پاسخگو دري همكاري برا بانك انيمشتر ازي اريبس ليتما عدم. 
 برد نام ها تيمحدود   ازي كي عنوان به تواني م را موضوع شتريبي ايزوا ارائهي برا محققي براي كاف  زمان  نبود. 
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