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چکیده
امروزه وجود رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت در هر کسبوکار است .از اینرو ،مفهوم
مدیریت ارتباط با مشتری یا به اختصار  CRMکه به معنی تالش سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش به
مشتری است ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است .برای بسیاری از سازمانها راه اصلی برای اجرای
مدیریت ارتباط با مشتری استفاده از نرمافزاهای کاربردی در قالب مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری
( )e-CRMاست .تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر اجرای فنی و سازمانی مدیریت ارتباط الکترونیکی با
مشتری بر جذب مشتری در بیمه ایران شهر تهران انجام شده است .روش تحقیق در این پژوهش از نظر
هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش انجام تحقیق ،توصیفی پیمایشی است .جامعه آماری شامل
کارشناسان و مدیران ستادی بیمه ایران شهر تهران است و ابزار اندازهگیری این پژوهش ،پرسشنامه
محقق ساخته که شامل  5عامل از جمله اجرای فنی ،اجرای سازمانی ،حمایت کارکنان ،حمایت مدیریت
و جذب مشتری است .بر این اساس جهت آزمون مدل در جامعه آماری ،پرسشنامه مرتبط با این عوامل
تهیه شد .روایی پرسشنامه توسط  20نفر از صاحبنظران و خبرگان و اساتید و پایایی آن توسط آلفای
کرونباخ با اعتبار  0/964محاسبه شد .پرسشنامهها توزیع و جمعآوری و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند،
تجزیهوتحلیل به دو صورت آزمونهای توصیفی و استنباطی انجام پذیرفت و نتایج تحقیق نشان داد که
میان اجرای فنی و سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و جذب مشتری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری ،جذب مشتری ،بیمه.

تاریخ دریافت مقاله ،1393/07/03 :تاریخ پذیرش مقاله1393/10/20 :
 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
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 .1مقدمه
1

در دنیای به شدت رقابتی امروز ،مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMمیتواند بهعنوان راهحل
نهایی ،برای مشتری و سازمان مطرح شود .مدیریت ارتباط با مشتری مجموعههای از روشههایی
است که یک دیدگاه محکم ،منسجم و یکپارچه از مشتریان در گسهتره کهل کسهبوکهار فهراهم
می کند تا اطمینان حاصل کند کهه ههر مشهتری بهانترین سهطا خهدمات را دریافهت مهیکنهد
( .)Karakostas, 2005مدیریت ارتباط با مشتری یک اسهتراتژی تجهاری بهرای کسهب مزیهت
رقابتی بلندمدت از طریق بهینهسازی زمان و کیفیت ،تحویهل بهه مشهتری و اسهت راز همزمهان
ارزش تجاری است ( .)Kellen, 2002به عبارت دیگر ،نوعی راهبرد بهرد-بهرد کهه مشهتریان و
شرکتها آنچه را که از یکدیگر میخواهند از طریق پیوندی قویتر بهدست مهیآورنهد .مهدیریت
ارتباط با مشتری بهعنوان دیدگاهی یکپارچه از ترکیب سه مولفه افراد ،فرآیند و فنآوری تشهریا
میشود ( .)Chen & Popovich, 2003در مهدیریت ارتبهاط بها مشهتری ،مشهتریان را اجهزای
خارجی در نظر نمیگیرند؛ بلکه آنها را عضو داخلی تجارت در نظر گرفته و ههدف ،ایجهاد یهک
رابطه بلندمدت با آنها است .با توجه به اینکه سازمانها تش ص دادهاند که مشتریان مهمترین
دارایی آنها محسوب میشوند؛ بنابراین بر روابط با مشتریان بهعنوان تعامالتی سودمند مینگرند
که نیازمند مدیریت صحیا است ( .)Plakoyiannaki, 2005مدیریت ارتباط با مشهتری تهالش
مستمری است که نیازمند بازمهندسی فرآیندهای اصلی از نگاه مشتری ،با مشارکت او و دریافهت
بازخورد اوست .در رویکرد محصول محور ،هدف یافتن مشتری بهرای محصهونت بها اسهتفاده از
تالشهای بازاریابی انبوه است؛ اما در رویکرد مشتریمحور ،هدف توسعه محصهونت و خهدمات
برای تطبیق با نیازهای مشتری اسهت ( .)Chen&Karen, 2003مهدیریت ارتبهاط بها مشهتری
فرآیندی است مستمر و مشتمل برای ایجاد و بهکارگیری دانش و هوشمندی بازار جهت ایجهاد و
حفظ سبدی از روابط مشتریان که بیشترین بازده را داشته باشند ( .)Zablah et al, 2004اجرای
موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند توجه به ابعاد مدیریت و کارکنهان سهازمان اسهت،
تعهد مدیریت عالی از عوامل اساسی برای موفقیت پروژههای مدیریت ارتباط با مشتری یک مدل
مشتریمدار مستلزم به اشتراکگذاری داده در سطا سازمان است و ایهن نیازمنهد تیییهر بنیهادین
پارادایم در فرهنگ به اشتراکگذاری دانش و اطالعهات اسهت ( .)Chen&Karen, 2003طبهق
نظر بسیاری از اقتصاددانان ،مت صصان و آیندهنگرها ،در سالهای اخیر انقالبهی مشهابه انقهالب
صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد عصر اطالعات کرده و بسیاری از جنبهههای اقتصهادی،
اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دست وش تحولی عظیم نموده است .یکی از ابعاد ایهن تحهول،
تیییرات عمیقی است که در فنآوری اطالعات بهوجود آمده است .کاربرد فهنآوری اطالعهات بها
)1. Customer Relation Management (CRM
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استفاده از ابزارهای م تلفی چون پست الکترونیک ،سیستمهای پیام کوتاه و غیره این امکهان را
میدهد تا با یک سیاست مدون بهصورت پیوسته با مشتریان در ارتباط بود کهه بهه آن مهدیریت
ارتباط الکترونیکی با مشتریان گفته میشود .پیشرفتهای فنآورانه که طی سهالههای اخیهر رخ
داده است ،تاثیر قابلتوجهی بر فرآیندهای تجاری و خروجیهای سازمانی داشهته اسهت .در بهین
پیشرفتهای فنآورانه مذکور ،شاید بتوان ظهور اینترنت را مهمترین قلمرویی دانست که دنیهای
مدیریت ارتباط با مشتری را تحت تاثیر قرار داده است .این دستاورد با ماهیت تعاملی خود ،بسهتر
مناسبی را برای مدیران ایجاد کرده است تا از طریق آن به ارتباط مستمر و با کیفیت به مشتریان
دست یابند ( .)Bauer et al, 2002در دهه اخیر ،اینترنت بهترین مکان برای تبلییات و بازاریابی
اینترنتی م صوصا تبلیغ کان و خدمات است؛ چراکه اینترنت یک محیط فراگیهر و جههانی اسهت
(مهرداد حسنزاده .)1392 ،با توجه به رشد تجارت الکترونیک 1و گسترش خدمات مبتنی بهر وب،
مدیریت روابط مشتری روی وب هم به همین منوال گسترش یافته است و مفهوم جدیدی به نام
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان (2)e-CRMرا پدید آورده است .مدیریت ارتباط با مشتری
عمدتا بر تراکنشهای مبتنی بر اینترنت که بین شرکتها و مشتریان صهورت مهیپهذیرد متکهی
است ( .)Kundisch et al, 2001طبق گفته رومانو ،مهدیریت ارتبهاط الکترونیکهی بها مشهتری،
جذب و نگهداری اقتصادی مشتریان و ایجاد ارزش برای آنها اسهت .باتوجهه بهه اهمیهت نقهش
مشتریمداری در امر بازاریابی ،مهمترین ضعف ممکن میتواند برقهرار نسهاختن ارتبهاط مهوثر و
استمرار این ارتباط با مشتریان باشد .با این وجود ،فنآوریهای نهوین اطالعهاتی امکهان اجهرای
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری درکلیه مراحل فعالیتهای فروش ،بازاریابی ،خدمتدههی و
غیره را فراهم میکند که این امر در نتیجه حداکثرسازی سهودآوری در ارتبهاط را از طریهق درک
بهتر نیاز مشتریان در پی دارد .برقراری ارتباط نزدیکتر و عمیقتر با مشهتریان و ایجهاد انعطهاف
نزم برای تیییر رفتار شرکتها نسبت به عالیق و نیازمندیهای فردی هر مشتری میتواند امهر
طراحی و اجرای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری و درنتیجه سودآوری راتسههیل نمایهد .در
بیانی ساده ،هدف اصلی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشهتری ،درک ارزشهها و رفتهار بهتهر بها
مشتریان برای افزایش وفاداری آنها و بالطبع سودآوری شرکت است .به عبارت دیگر ،شرکتهها
باید بهجای اتکا بر مدل سنتی «تالش برای فروش بیشتر» به «بازسازی ارتباط بین شرکتهها و
مشتریان» تکیه نمایند ( .)Rudolph, 1999کین پیشبینی میکند که سهم بازارهای بنگهاه بهه
بنگاه که از راهحلهای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری استفاده میکنند در سال  1995از 3
درصد به بیش از  50درصد در سال  2004رسیده است.

1. E.Business
)2. Electronic Customer Relation Management (e-CRM
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در دهه  1980برای ن ستین بار مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری که مبنای آن جذب ،حفظ
و نگهداری و افزایش رضایتمندی مشتریان بود مطرح شد؛ سپس در دهه  1990شکل نوین
سی آر ام با مضمون «راهبردی کاری برای انت اب و مدیریت ارزشمندترین نوع ارتباط با
مشتری» مجددا مطرح و از آن زمان بهطور جدی مطالعات و تحقیقات وسیعی پیرامون سی آر ام
آغاز شد و در سالهای اخیر نیز شرکتهای نرمافزاری بزرگ دنیا ،نرمافزارهای متعددی در این
زمینه طراحی و به بازار عرضه نمودهاند ( .)Witt & Sarah, 2000با توجه به اینکه امروزه
مدیریت ارتباط با مشتریان یکی از دغدغههای مدیران میباشد و مطالعات زیادی صورت گرفته
است و شرکتها سرمایهگذاریهای کالنی را در این زمینه متقبل میشوند؛ ولی بررسیها نشان
میدهد که هنوز مشکالتی در این زمینه وجود دارد و چه بسا شرکتهایی که در زمینه اجرای
مدیریت ارتباط با مشتری با شکست مواجه میشوند .در کشور ایران نیز در چند سال اخیر بحث
مشتریمداری و مدیریت ارتباط با مشتری به تدریج پررنگ شده است و در سازمانهای م تلف
بر استفاده از این ابزار استراتژیک اقدامات و برنامهریزیهایی صورت گرفته است و سازمانها
لزوم حرکت از محصول محوری به سوی مشتری محوری و قراردادن مشتری در مرکز تمام
فعالیتهای سازمان را احساس نمودهاند .شرکتهایی که فرآیند کسبوکار خود را مجددا
«برنامهریزی و طراحی نمیکنند تا مشتریمدارتر شوند ،در معرض خطر از دست دادن تعداد
زیادی از مشتریان خود و همچنین درآمد حاصل از آن قرار میگیرند؛ بنابراین مدیریت ارتباط با
مشتریان دیگر یک متمایزکننده رقابتی نیست؛ بلکه ضرورت و نزمه کسبوکار در قرن بیست و
یک به شمار میآید .گذار از اقتصاد صنعتی و از میان رفتن مرزهای جیرافیایی کسبوکارها و
شدت یافتن رقابت موجب شده است تا مشتری بهعنوان رکن اصلی و محور اساسی فعالیتهای
سازمان مطرح شود (الوندی و کریمی.)1388 ،
محصونت و خدمات در راستای نیازمندی و خواستههای مشتریان ارائه شود .کارکنان باید
ضمن رعایت کرامت هر ارباب رجوع او را سربار سازمان تلقی نکند (مقیمی .)1385 ،برخی
سازمانها دریافتهاند که میتوان از طریق ارتباط بهتر با مشتری از هزینههایی که رقابت مستقیم
برایشان دارد اجتناب کنند (صلواتی .)1390 ،مدیریت ارتباط با مشتریان به سازمانها کمک
میکند تا به این سوال پاسخ دهند ،چه کانها یا خدماتی برای مشتریان مهم است؟ چگونه باید
با مشتری خود ارتباط برقرار کرد؟ مدیریت ارتباط با مشتریان ،امروزه فراتر از مدیریت یک
فرآیند ،خود را به یک پیشبینیکننده مهم در فعالیتهای کسبوکار و در حال گسترش تبدیل
کرده است .کسانی که مدیریت ارتباط با مشتری را در سازمانهای خود بهکار میبرند؛ در واقع
یک ثروت را در سازمانهایشان راهاندازی میکنند ،ثروتی که دارای ویژگیهایی همچون
انعطافپذیری زیاد ،هزینههای اثرب ش و ارزشهای تجاری هستند .سازمانهایی که مدیریت
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ارتباط با مشتری را اجرا میکنند ،دارای این قابلیت هستند که سازمانهای خود را با نیازها و
اهداف استراتژیک و بودجههای خریداران خود هماهنگ نمایند .اکثر سازمانهای بزرگ آمریکایی
و اروپایی که اخیرا دریاره مدیریت ارتباط با مشتری از آنها نظرخواهی شده است ،مدیریت
ارتباط با مشتری را یک راهحل در زمینههای بازاریابی ،فروش و خدمات مورد تقاضای مشتریان
اعالم کردهاند و تعداد زیادی از آنها سرمایهگذاریهایی برای ارتقای ابزار مدیریت ارتباط با
مشتری را در پیش گرفتهاند ( .)Band, 2011مدیریت ارتباط با مشتری در نهایت باید روابط
بلندمدت را با اش اص و گروهها برقرار نماید ( .)Reinartz& Kumar, 2009شرکتها در
دنیای رقابتی که مهیا شده است ،برای بقا تنها با راضی نگاه داشتن مشتریان میتوانند حضور
مطمئن همراه با عملکرد خوب داشته باشند؛ زیرا به خاطر حضور شرکتهای رقیب که به دنبال
فرصت برای بهدست آوردن مشتریان بیشتر هستند ،نیاز است تا عالوه بر راضی نگاه داشتن
مشتریان ،میزان رضایت آنها را به حدی افزایش داد تا مشتری راضی تبدیل به مشتری وفادار
شود تا بتواند به حضور در صحنه رقابت امیدوار باشد .از طرفی در اقتصاد نوین که عالوه بر
رقابتی بودن به سمت اقتصاد دیجیتالی پیش رفته است در دهه  1990وقوع دو انقالب مشاهده
شد که نتیجهای اساسی و بنیادی به دنبال داشت .انقالب اول انقالب جهانی شدن بود و دیگری
انقالب ارتباطات و فنآوری اطالعات که نتیجه این دو انقالب شکلگیری پدیدهای به نام
«اقتصاد جدید» بود .انقالب فنآوری اطالعات این امکان را فراهم کرد که بنگاهها و صنایع از
کارایی بانتری برخوردار شوند .صنایع و خدمات جدید در سطا بهتری امکان ظهور پیدا کند و
متناسب با آن بهرهوری در عرصه اقتصاد (چه بهرهوری کل و چه بهرهوری عوامل) از یک روند
فزاینده برخوردار شود و در نهایت استاندارهای زندگی بهبود پیدا کند .مدیریت ارتباط الکترونیکی
با مشتریان یکی از ابزارهای قوی و محکمی در این اقتصاد است تا به وسیله آن بتوان آینده
شرکت را تضمین نمود .مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان در سازمانها میتواند با ایجاد و
حفظ ارتباط ش صی با مشتریان سودآور سازمان و با استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات،
فرآیند نظارت بر مشتری ،مدیریت و ارزشیابی دادهها حاصل شود؛ بنابراین با توجه به تمام
مواردی که بیان شد ،مشتری عامل بقا و رشد یک سازمان در محیط رقابتی است و در این بین
موسسههای مالی با توجه به مهم بودن خدمات ارائهشده از سوی آنها نقش حساستری در
جذب مشتریان ایفا میکنند.
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 .2مبانی نظری و مدل تحقیق

مدیریت ارتباط با مشتری :1مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد کسبوکار مبتنی بر
بازاریابی رابطهمدار است و بهعنوان ابزاری در خدمت آن قرار میگیرد .مدیریت ارتباط با مشتری
را میتوان تالش یکپارچه برای تعریف ،نگهداری و ایجاد یک شبکه ارتباط با مشتری و تقویت
مستمر این شبکه برای کسب مزیت دوجانبه برای طرفین از طریق تماسهای تعاملی ،2ش صی
شده و همراه با ارزش افزوده در طول یک دوره زمانی طوننی دانست ( Sheth & Parvatiyar,
 .)2000برای بعضی مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچهسازی ب شهای بازاریابی و فروش و
خدمات از طریق مستقل ساختن فرآیندهای کسبوکار مبتنی بر فنآوری اطالعات است که
ارزش تعامل با هر مشتری را به حداکثر میرساند .برای نظریهپردازان دیگر ،مدیریت ارتباط با
مشتری صرفا نتیجهای از بازاریابی رابطهای است که به دستیابی سودهای بانتر از طریق
مشتریان سودآور تاکید دارد ( .)Pan et al, 2004همانگونه که صاحبنظران عنوان کردهاند باید
چهار اصل مهم برای مدیریت ارتباط با مشتری قائل شد (.)Khalifu & Lin, 2002
ه به مشتریان باید به عنوان داراییهای بسیار مهم نگریسته شود.
ه سودآوری مشتریان متفاوت است و همه مشتریان مطلوب نیستند.
ه مشتریان دارای نیازها ،ترجیحات ،رفتار خرید و حساسیتهای قیمتی متفاوت هستند.
ه شرکتها میتوانند از طریق آگاهی از نیازها و عالئق مشتری محصونت خود را با آنها
سازگار و منطبق با آنها سازند.
ذیال دیدگاههای اصلی صاحبنظران مدیریت ارتباط با مشتری در تبیین ابعاد م تلف این
رابطه با مشتری ارائه میشود:
ه ابزار بهینهسازی در آمد و سود از طریق ترکیب ب شهای م تلف (.)Fluss, 2000
ه گردآوری ،ذخیره و تجزیهوتحلیل اطالعات رفتاری برای جذب و حفظ مشتریان ( Butler,
.)2000
ه فرآیند دستیابی و حفظ مشتریان منت ب و مشارکت با آنها (.)Galimi, 2000
ه بهکارگیری فنآوری اطالعات در یکپارچهسازی فعالیتها و مستقل ساختن فرآیندهای
کسبوکار (.)Pan et al, 2004
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری :3با ظهور و غلبه فضای الکترونیک ،فرصتهای
بسیاری برای برقراری ارتباط مناسبتر و صمیمیتر با مشتری فراهم شده است ( George,
)1. Customer Relation Management (CRM
1. Interactive Contacts
)2. Electronic Customer Relation Management (e-CRM
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 )2000و شیوه جدیدی از ارتباط با مشتری با عنوان «مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری»
شکل گرفته است .مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری با ترکیبی از نرمافزار ،س تافزار،
فرآیندها ،کاربردها و تعهدات مدیریت در جهت برقراری ارتباط مطلوب با مشتری است .در واقع
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری را باید چیزی بین مدیریت ارتباط با مشتری و کسبوکار
الکترونیک دانست؛ برعکس مدیریت ارتباط با مشتری که در پی خدمت به مشتریان اصلی است،
مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری از یک ساختار مبتنی بر جستوجو در اینترنت برخوردار
است که کاربرد واحدی را برای مدیریت همه بازارها ،طرحهای جامع تبلییاتی ،فروش و
عملیاتهای خدمات و پشتیبانی در اینترنت در نظر میگیرد .مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری
از لحاظ کارکردی برای مدیریت تعامالت اینترنتی در کسبوکارهای الکترونیک ایجاد شده است
و از اینرو به تماسهای وب محور و تعاملی میپردازد ( .)Fluss, 2000ابزارهای مدیریت ارتباط
الکترونیک با مشتری میتوانند به نمایندگیهای فروش و مدیران بازاریابی در شناخت خواستهها
و نیازهای مشتری کمک کنند .اکنون برخی شرکتها فنآوریهایی را ار گرفتهاند که میتواند
اطالعات مشتری را به نمایندگیهای فروش منتقل کند .این اطالعات برای کمک به آمادگی
نمایندگیهای فروش پیش از تماس مشتری با آنها در دسترسشان قرار میگیرد .نرمافزارهای
متعددی دادههای مربوط به محصونت ،فروش و اطالعات مشتری را از یک یا چند منبع و
سازمان گردآوری میکنند .از سوی دیگر ،اطالعاتی راجع به محصول از طریق وب ،پست
الکترونیکی و یا تلفن همراه به مشتری ارسال میشود .به این ترتیب با ارائه اطالعات پیش از
درخواست مشتری ،مشتری در فرآیند معامله از یک خریدار با درگیری زیاد به خریداری با
درگیری اندک تبدیل میشود ( .)Scullin & Fjermested, 2004مدیریت ارتباط الکترونیکی
با مشتری عالوه بر اثرگذاری بر درگیری در خرید ،میتواند به تهیه شرححالهای م تصر از
مشتریان و مش ص کردن محصونت مورد نیاز آنها کمک کند .ابزارهای مدیریت ارتباط
الکترونیکی با مشتری در صرفهجویی در هزینهها نیز به شرکت کمک میکند .مدیریت ارتباط
الکترونیکی با مشتری در راهاندازی خطوط مدیریت محصونت و خدمات نیز میتواند موثر واقع
شود .افزودن محصونت جدید برای رقابت با رقبا و تامین خواستههای پنهان یا جدید مشتریان
ضروری است .با مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری میتوان مش ص کرد که مشتریان
خواهان چه محصونت و خدماتی هستند و کدام یک از محصونت جدید موفق خواهند شد.
مدل تحقیق :این پژوهش به تعیین تاثیر اجرای فنی و سازمانی مدیریت الکترونیک ارتباط با
مشتری بر جذب مشتری میپردازد .برای اینکه بتوان اطالعات جامعی در مورد اینکه چرا
بعضی از اجراها در خصوص مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری موفقاند و بعضی دیگر
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نمیباشند کسب کرد باید اهداف وابستهای که بر جنبههای م تلف از فرآیند ارتباط با مشتری
وابستهاند را در نظر گرفت .در همین راستا ،با الهام از مدل جان بکر و همکاران ( )2008از مدلی
که تاثیراجرای فنی و سازمانی مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری را با در نظر گرفتن حمایت
کارکنان و مدیران بر جذب مشتری تعیین مینماید استفاده میشود.

شکل  :1مدل تحقیق برگرفته از مدل ارائه شده توسط جان بکر و همکاران ()2008

پیشینه تحقیق :از آنجاکه مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری از روشهای جدید مورد
استفاده در بازاریابی است ،در این زمینه به خصوص در ایران تحقیقات گستردهای صورت نگرفته
است و بیشتر تحقیقات در حوزه بازاریابی رابطهمدار و مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMخالصه
شده است .با این حال ،به علّت قابلیت تعمیم مفاهیم و مدلهای مدیریت رابطه با مشتری ،به
حوزه مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری ،میتوان به نتایج برخی از تحقیقات قبلی استناد کرد.
نتایج تحقیقات نشان میدهد که بهکارگیری ابزار مدیریت ارتباط با مشتری میتواند بر رضایت
مشتریان کلیدی بانکها اثر بگذارد (عباسی .)1381 ،سالین و همکاران تاکید کردهاند که مدیریت
ارتباط با مشتری نه تنها پارادایم سنتی بازاریابی را تیییر داده است؛ بلکه به افزایش اثرب شی و
کارایی ارتباطات نیز منجر شده است ( .)Scullin et al, 2004در تحقیق دیگری عوامل کلیدی
موفقیت نظام رابطه با مشتری در قالب دولت الکترونیک بررسی شده است که مجموعهای از
عوامل در سه قالب کلی ابزار رابطه مشوقهای رابطه و ارزشآفرینی رابطه برای مشتری
شناسایی شده است ( .)Pan et al, 2004در تحقیقی جان بکر ،گوتز گریو و سونک البرز نشان
دادهاند که چگونه اجرای مدیریت ارتباط با مشتری میتواند بر جذب ،حفظ و نگهداری مشتریان
تاثیر بگذارد و این مسئله را بهطور همزمان هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ سازمانی مورد بحث و
بررسی قرار دادهاند که البته در این پژوهش با توجه به مدل تحقیق جان بکر و همکاران ()2008
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و با نظرخواهی از برخی مت صصان و کارشناسان ارشد این حوزه مدل فوق ارائه شده است.
 .3روششناسی تحقیق
فرضیههای تحقیق
فرضیههای اصلی

ه اجرای فنی مدیریت الکتر ونیکی ارتباط با مشهتری بهر جهذب مشهتریان در بیمهه ایهران تهاثیر
معناداری دارد.
ه اجرای سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشهتریان در بیمهه ایهران تهاثیر
معناداری دارد.
فرضیههای فرعی

ه حمایت کارکنان از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر معناداری دارد.
ه حمایت مدیران از مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر جذب مشتریان تاثیر معناداری دارد.
قلمرو زمانی :این تحقیق در بازه زمانی تیر ماه  93تا انتهای خرداد ماه  94صورت گرفته است.
قلمرو مکانی :قلمرو مکانی این تحقیق شامل ادارات ستادی بیمه ایران در شهر تهران است.
قلمرو موضوعی :موضوع این تحقیق بررسی اجرای فنی و سازمانی مدیریت ارتباط الکترونیکهی
با مشتری بر جذب مشتریان و در حیطه بازاریابی خدمات است.
 .4تجزیهوتحلیل دادهها

این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است؛ زیرا هدف آن توصیف شرایط مورد نظهر بودههو
بدون دخالت و استنتاز ذهنی تنها تاثیر اجرای فنی و سازمانی مدیریت الکترونیکی با مشتری بهر
جذب مشتری را در صنعت بیمهه مهورد بررسهی قهرار مهیدههد .تحقیهق از نظهر مکهان از نهوع
کتاب انه ای و میدانی است .همچنین پرسشنامه یکی از مهمترین ابزارهای گهردآوری دادهههای
این تحقیق را تشکیل میدهد که در قالب  22سوال فرضیههای تحقیهق را مهیسهنجد .سهاختار
گزینههای سوانت پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  5گزینهای اسهت .جامعهه آمهاری تحقیهق
عبارت اند از مدیران و کارشناسان ستادی بیمه ایران شههر تههران و حجهم نمونهه بها اسهتفاده از
فرمول برآورد حجم نمونه با درنظر گرفتن دقت  0/1و سطا اطمینهان  0/95حهدود  50نفهر بهه
صورت نمونهگیری در دسترس انت اب شده است .روایی پرسشنامه توسط صهاحبنظهران مهورد
تایید قرار گرفته است و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ برابر  0/964به تایید رسیده است .برای
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تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون کولموگروف – اسهمیرنوف جههت بررسهی نرمهال بهودن ،آزمهون
پیرسون و آزمون دوربین واتسون جهت آزمهون فرضهیات و آزمهون فریهدمن جههت رتبههبنهدی
متییرهای تحقیق استفاده شده است.
یافتههای پژوهش :در این تحقیق چهار فرضیه شهامل دو فرضهیه اصهلی و دو فرضهیه فرعهی
مطرح شده است که روابط میان پارامترهای مربوط را در سطا جامعه آماری بیان میکند .پس از
گردآوری دادههای حاصل از پرسشنامه ،دو روش برای تحلیل آنها بهکار گرفته شده است.
یافتههای توصیفی :در این روش ،توصیفی کلی از نحوه توزیع ویژگیهای کیفی جامعه یعنی
سن ،جنسیت و تحصیالت ارائه میشود .براساس اطالعات گردآوری شده از پرسشنامهها48 ،
درصد از افراد مورد مطالعه را گروه زنان به خود اختصاص دادهاند وگروه مردان  52درصد از
نمونه آماری را تشکیل دادهاند .همین طور بیشترین افراد در رده سنی  25تا  34سال قرار دارند.
کمترین فراوانی از نظر سنی مربوط به افراد بانی  55سال است .در نهایت در بین افراد
پاسخ دهنده بیشترین فراوانی از نظر تحصیالت متعلق به افراد با سطا تحصیالت فوق لیسانس و
یا لیسانس هریک جداگانه  36درصد از نمونه است و کمترین تعداد از نظر تحصیالت را افراد با
سطا تحصیالت دکترا معادل  4درصد از نمونه تشکیل میدهند.
یافتههای تحلیلی استنباطی :پس از نمرهگذاری پرسشنامهها و محاسبه شاخصهای توصیفی
برای آزمون فرضیهها و تعمیم نتایج به جامعه تحقیق از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف،
پیرسون و فریدمن استفاده خواهد شد.
نرمال بودن متغیرها :برای انجام آزمون نرمالیتی از روش کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده
است .جدول  1نشان میدهد که در سطا معناداری  %1توزیع تمام متییرها نرمال است.
جدول  :1نرمال بودن متغیرها
نام متغیر
اجرای فنآوری
عوامل سازمانی
حمایت کارکنان
حمایت مدیران
جذب مشتریان

آماره
2/761
2/450
2/230
2/683
1/333

عدد معناداری
0/231
0/154
0/172
0/155
0/185
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آزمون فرضیههای تحقیق
ـ آزمون پیرسون

فرضیه اصلی اول :اجرای فنی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری بر جذب مشتریان در بیمه
ایران تاثیرمعناداری دارد.
برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول  :2آزمون همبستگی بین اجرای فنی  e-CRMو جذب مشتریان
اجرای فنی e-CRM

جذب مشتریان

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

** 0/762
0/000
50

نتیجه آزمون طبق جدول  2نشان میدهد همبستگی مثبت و معناداری میان متییر اجرای
فن ی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و جذب مشتریان وجود دارد .مقدار همبستگی پیرسون
برابر  0/762بوده و در سطا  0/01معنادار است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت اجرای فنی
مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر دارد .نتیجه این آزمون فرض اصلی
اول این پژوهش را تایید میکند.
برای بررسی سایر فرضیههای تحقیق از روش مشابه استفاده شده است .نتایج این کار در
ادامه آورده شده است.
فرضیه اصلی دوم :عوامل سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان در
بیمه ایران تاثیر معناداری دارد.
جدول  :3آزمون همبستگی بین متغیرهای عوامل سازمانی  e-CRMو جذب مشتریان
عوامل سازمانی e-CRM

جذب مشتریان

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

** 0/726
0/000
50

نتیجه آزمون طبق جدول  3نشان میدهد همبستگی مثبت و معناداری میان متییرهای
عوامل سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و جذب مشتریان وجود دارد .مقدار
همبستگی پیرسون برابر  0/726بوده و در سطا  0/01معنادار است؛ بنابراین میتوان نتیجه
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گرفت متییرهای عوامل سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر
دارد.
فرضیه فرعی اول :حمایت کارکنان از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان
تاثیر معناداری دارد.
جدول  :4آزمون همبستگی بین متغیرهای حمایت کارکنان از  e-CRMو جذب مشتریان
حمایت کارکنان از e-CRM

جذب مشتریان

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

** 0/786
0/000
50

نتیجه آزمون طبق جدول  4نشان میدهد همبستگی مثبت و معناداری میان متییرهای
حمایت کارکنان از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و جذب مشتریان وجود دارد .مقدار
همبستگی پیرسون برابر  0/786بوده و در سطا  0/01معنادار است؛ بنابراین میتوان نتیجه
گرفت متییرحمایت کارکنان از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم :حمایت مدیران از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان
تاثیر معناداری دارد.
جدول  :5آزمون همبستگی بین متغیرهای حمایت مدیران از  e-CRMو جذب مشتریان
حمایت مدیران از e-CRM

جذب مشتری

همبستگی پیرسون
معناداری
تعداد

** 0/732
0/000
50

نتیجه آزمون طبق جدول  5نشان میدهد همبستگی مثبت و معناداری میان متییرهای
حمایت مدیران از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان وجود دارد .مقدار
همبستگی پیرسون برابر  0/732بوده و در سطا  0/01معنادار است؛ بنابراین میتوان نتیجه
گرفت حمایت مدیران از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر دارد.
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ـ آزمون دوربین واتسون
فرضیههای اصلی

 .1فرضیه :اجرای فنی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر مثبت دارد.
فرض (:)H0اج رای فنی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر مثبت دارد.
فرض ( .:)H1اجرای فنی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر مثبت
ندارد.
مقدار آمارة دوربین -واتسون جهت بررسی استقالل خطاها در جدول  6برابر مقهدار ()2/039
گزارش شده است و از آنجاکه این مقدار در بازة ( 1/5تا  )2/5قرار دارد فهرض اسهتقالل خطاهها
برقرار است ،همچنین با مقایسة نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمهال ارائههشهده در
نمودار  1مشاهده میشود که توزیع خطاها تقریباً نرمال بوده و میانگین ارائهشده در سمت راسهت
نمودار برابر  )3/01(-15است که عددی بسیار کوچک و نزدیک به صفر میباشهد؛ لهذا باتوجهه بهه
حاکمبودن مفروضات رگرسیون ،میتوان از آزمون رگرسیون جهت بررسی اجرای فنهی مهدیریت
الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتری استفاده کرد .نتایج رگرسیون در جدول  6گهزارش
شدهاست.

نمودار  :1توزیع فراوانی خطاها و توزیع نرمال رگرسیون دو متغیر اجرای فنی  e-CRMبر جذب مشتری
منبع :دادههای پژوهش
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جدول  :6مدل رگرسیون بین اجرای فنی  e-CRMبر جذب مشتری

منبع :دادههای پژوهش

با توجه به جدول  6چنین نتیجه میشود که چون مقدار سطا معناداری  Fفیشر برابر 0/000
است و این مقدار از سطا معناداری آزمون یعنی  0/05کوچکتر است؛ بنابراین خطی بودن مهدل
مورد تایید میباشد .با توجه به جدول سطا معناداری متییر مستقل اجهرای فنهی  e-CRMبرابهر
( )0/00است که کمتراز مقدار ( )0/05است؛ بنابراین متییر مذکور بر جذب مشتری اثرگذار اسهت.
ضریب تعیین تعدیلشده برابر ( )0/197است که نشان مهیدههد متییهر اجهرای فنهی e-CRM
( )%19/7از تیییرات جذب مشتری را تبیین میکند .میزان اثرگذاری متییر اجرای فنهی e-CRM
بر جذب مشتری نیز ،باتوجه به ضریب بتای استاندارد برآورد شده برابر ( )0/446است کهه نشهان
میدهد بهازای یک واحد افزایش در اجرای فنی  ،e-CRMجذب مشتری ،همجههت بها آن و بهه
اندازة ( )0/446واحد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین فرضیة اول پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 .2فرضیه :اجرای سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تهاثیر مثبهت
دارد.
فرض (:)H0اجرای سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر مثبت
دارد.
فرض ( :)H1اجرای سازمانی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر مثبت
ندارد.
مقدار آمارة دوربین -واتسون جهت بررسی استقالل خطاها در جدول  7برابر مقهدار ()2/039
گزارش شده است و از آنجاکه این مقدار در بازة ( 1/5تا  )2/5قرار دارد ،فهرض اسهتقالل خطاهها
برقرار است؛ همچنین با مقایسة نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمهال ارائههشهده در
نمودار  2مشاهده میشود که توزیع خطاها تقریباً نرمال بوده و میانگین ارائهشده در سمت راسهت
نمودار برابر  )3/01(-15است که عددی بسیار کوچک و نزدیک به صفر میباشهد؛ لهذا باتوجهه بهه
حاکمبودن مفروضات رگرسیون ،میتوان از آزمون رگرسیون جهت بررسی میزان اثرگذاری متییر
اجرای فنی  e-CRMبر جذب مشتری استفاده نمود .نتایج رگرسیون در جدول  7آمده است.
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نمودار  :2توزیع فراوانی خطاها و توزیع نرمال رگرسیون دو متغیر اجرای سازمانی  e-CRMبر جذب
مشتری (منبع :دادههای پژوهش)
جدول  :7مدل رگرسیون بین اجرای سازمانی  e-CRMبر جذب مشتری (منبع :دادههای پژوهش)

با توجه به جدول  7چنین نتیجه میشود که چون مقدار سطا معناداری  Fفیشر برابر 0/000
است و این مقدار از سطا معناداری آزمون یعنی  0/05کوچکتر میباشد؛ بنهابراین خطهی بهودن
مدل مورد تایید است .با توجه به جدول سطا معناداری متییر مستقل اجرای سهازمانی e-CRM
برابر ( )0/000میباشد ،که کمتراز مقدار ( )0/05است؛ بنابراین متییر مهذکور بهر جهذب مشهتری
اثرگذار است .ضریب تعیین تعدیلشده برابر ( )0/161میباشد که نشهان مهیدههد متییهر اجهرای
سازمانی  )%16/1( e-CRMاز تیییرات جذب مشتری را تبیین میکنهد .میهزان اثرگهذاری متییهر
اجرای سازمانی  e-CRMبر جذب مشتری نیز ،باتوجه به ضریب بتای استاندارد برآورد شده برابر
( )0/410است که نشان میدهد بهازای یک واحد افزایش در اجهرای سهازمانی  ،e-CRMجهذب
مشتری؛ همجهت با آن و بهاندازة ( )0/410واحد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین فرضیة اصلی دوم
پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
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فرضیههای فرعی

 .1فرضیه :حمایت کارکنان از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر مثبت
دارد.
فرض (:)H0حمایت کارکنان از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر
مثبت دارد.
فرض ( :)H1حمایت کارکنان از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر
مثبت ندارد.
مقدار آمارة دوربین -واتسون جهت بررسی استقالل خطاها در جدول  8برابر مقهدار ()2/039
گزارششدهاست و از آنجاکه این مقدار در بازة ( 1/5تا  )2/5قهرار دارد ،فهرض اسهتقالل خطاهها
برقرار است؛ همچنین با مقایسة نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمهال ارائههشهده در
نمودار  3مشاهده میشود که توزیع خطاها تقریباً نرمال بوده و میانگین ارائهشده در سمت راسهت
نمودار برابر  )3/01(-15است که عددی بسیار کوچک و نزدیک به صفر میباشهد؛ لهذا باتوجهه بهه
حاکمبودن مفروضات رگرسیون ،میتوان از آزمون رگرسیون جهت بررسی میزان اثرگذاری متییر
حمایت کارکنان از  e-CRMبر جذب مشتری استفاده کرد .نتایج رگرسیون در جدول  8گهزارش
شدهاست.

نمودار  :3توزیع فراوانی خطاها و توزیع نرمال رگرسیون دو متغیرحمایت کارکنان از  e-CRMبر جذب
مشتری (منبع :دادههای پژوهش)
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جدول  :8مدل رگرسیون بین حمایت کارکنان از  e-CRMبر جذب مشتری (منبع :دادههای پژوهش)

با توجه به جدول  8چنین نتیجه میشود که چون مقدار سطا معناداری  Fفیشر برابر 0/000
بوده و این مقدار از سطا معناداری آزمون یعنی  0/05کوچکتر میباشد؛ بنهابراین خطهی بهودن
مدل مورد تایید است .با توجه به جدول سطا معناداری متییهر مسهتقل حمایهت کارکنهان از e-
 CRMبرابر ( )0/000میباشد ،که کمتراز مقدار ( )0/05است؛ بنابراین متییهر مهذکور بهر جهذب
مشتری اثرگذار است .ضریب تعیین تعدیلشده برابر ( )0/221میباشد که نشان مهیدههد متییهر
حمایت کارکنان از  )%22/1( e-CRMاز جذب مشتری را تبیین میکند .میزان اثرگهذاری متییهر
حمایت کارکنان از  e-CRMبر جذب مشتری نیز ،باتوجه به ضریب بتای استاندارد بهرآورد شهده
برابر ( )0/470است که نشان میدهد بهازای یک واحد افزایش درحمایهت کارکنهان از ،e-CRM
جذب مشتری همجهت با آن و بهاندازة ( )0/470واحد افهزایش خواههد یافهت؛ بنهابراین فرضهیة
فرعی اول پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
 .2فرضیه :حمایت مدیران از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر مثبت
دارد.
فرض (:)H0حمایت مدیران از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر مثبت
دارد.
فرض ( :)H1حمایت مدیران از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر جذب مشتریان تاثیر
مثبت ندارد.
مقدار آمارة دوربین -واتسون جهت بررسی استقالل خطاها در جدول  9برابر مقهدار ()2/039
است و از آنجاکه این مقدار در بازة ( 1/5تا  )2/5قرار دارد فرض اسهتقالل خطاهها برقهرار اسهت؛
همچنین با مقایسة نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمهودار توزیهع نرمهال ارائههشهده در نمهودار 4
مشاهده میشود که توزیع خطاها تقریباً نرمال بوده و میانگین ارائهشده در سهمت راسهت نمهودار
برابر  )3/01(-15است که عددی بسیار کوچک و نزدیک به صفر میباشد؛ لذا باتوجه به حاکمبودن
مفروضات رگرسیون ،میتوان از آزمون رگرسیون جهت بررسی میزان اثرگهذاری متییهر حمایهت
مدیران از  e-CRMبر جذب مشتری استفاده نمود .نتایج رگرسیون در جدول  9آمده است.
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نمودار  :4توزیع فراوانی خطاها و توزیع نرمال رگرسیون دو متغیرحمایت مدیران از  e-CRMبر جذب
مشتری (منبع :دادههای پژوهش)
جدول  :9مدل رگرسیون بین حمایت مدیران از  e-CRMبر جذب مشتری (منبع :دادههای پژوهش)

با توجه به جدول  9چنین نتیجه میشود که چون مقدار سطا معناداری  Fفیشر برابر 0/000
بوده و این مقدار از سطا معناداری آزمون یعنی  0/05کوچکتر است؛ بنابراین خطی بودن مهدل
مورد تایید میباشد .با توجه به جدول سطا معناداری متییر مستقل حمایت مهدیران از e-CRM
برابر ( )0/000میباشد ،که کمتراز مقدار ( )0/05است؛ بنابراین متییر مهذکور بهر جهذب مشهتری
اثرگذار است .ضریب تعیین تعدیلشده برابر ( )0/167میباشد که نشان مهیدههد متییهر حمایهت
مدیران از  )%16/7( e-CRMاز جذب مشتری را تبیین میکند .میزان اثرگهذاری متییهر حمایهت
مدیران از  e-CRMبر جذب مشتری نیز ،باتوجه به ضهریب بتهای اسهتاندارد بهرآورد شهده برابهر
( )0/416میباشد که نشان میدهد بهازای یک واحهد افهزایش در حمایهت مهدیران از ،e-CRM
جذب مشتری همجهت با آن و بهاندازة ( )0/416واحد افهزایش خواههد یافهت؛ بنهابراین فرضهیة
فرعی دوم پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد.
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رتبهبندی متغیرهای تحقیق :آزمون فریدمن بررسی یکسان بودن میانگین رتبهها در بین
گروهها است .فرض صفر بیان میکند که میانگین رتبهها یکسان هستند و رد شدن فرض صفر
به این معنی است که در بین گروهها حداقل دو گروه با هم اختالف معناداری دارند.
نتایج رتبهبندی متییرهای تحقیق در جدول  6نشان داده شده است.
جدول  :10آزمون فریدمن برای متغیرهای تحقیق
آماره کایدو
733/038

تعداد
50

سطح معناداری
0/000

درجه آزادی
3

بر اساس جدول  ،10آماره کایدو در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد؛ بنابراین نتیجه میشود
که میانگین رتبه متییرهای تحقیق با یکدیگر متفاوت هستند .رتبهبندی متییرهای تحقیق از نظر
رتبه در جدول  7نشان داده شده است.
جدول  :11رتبهبندی متغیرهای تحقیق
رتبه
اول
دوم
سوم
چهارم

متغیر
حمایت مدیران
حمایت کارکنان
اجرای فنی
سازمانی

میانگین رتبه
3/66
2/72
2/39
1/23

بر اساس نتایج جدول  11متییر حمایت مدیران دارای بانترین میانگین رتبه است و
همچنین متییر عوامل سازمانی دارای پایینترین میانگین رتبه است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

بر اساس نتایج ،میان اجرای فنی و سازمانی مدیریت ارتباط الکترونیکی بها مشهتری و جهذب
مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به عبارت دیگهر ،اجهرای فنهی و سهازمانی مهدیریت
ارتباط الکترونیکی با مشتری بر جذب مشتری تاثیرگذار است .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات
انجهام شهده توسهط )Pine and Gilmor (1997) Hallback & Gabrielsson, (2013
مطابقت دارد؛ بنابراین با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان گفت کهه بهرای افهزایش تهاثیر
اجرای فنی و سازمانی حمایت مدیران و کارکنان بر جذب مشتری ،با ایجاد زیرسهاختارهای فنهی
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری و همچنین اجرای برنامههای آموزشی م تلف برای اجرای
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری با در نظر گرفتن نقش عوامل سازمانی در جذب مشهتری و
تشویق کارکنان و توجیه آنان جهت بهکارگیری صحیا مدیریت ارتباط الکترونیکی بها مشهتری و
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همینطور آگاهسازی مدیران عالی از فواید و محاسن ایهن فهنآوری در جهذب مشهتریان ضهمن
ت صیص بودجه مناسب و امکانات نزم ،میتوان قهدم مهوثری برداشهت؛ همچنهین نتهایج ایهن
تحقیق را میتوان در شرکتهای بیمه مشابه نیز مورد بهرهبرداری قرار داد.
پیشنهادهای اجرایی و کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق :بر اساس فرضیهها و نتایج پژوهش
حاضر پیشنهاد میشود برای ثبات در روشهای ارائه خدمات بیمه ایران ،بهروز شهدن خهدمات و
کاهش هزینهها و افزایش سودآوری ،ایجاد ارتباط بهتر با دیگر شعبات و تیییهر فرآینهدهای ارائهه
خدمات براساس خواست مشتریان آن دسته از شرکتهای بیمه که اقدام بهه فهنآوری مهدیریت
ارتباط الکترونیکی با مشتری ننمودهاند با ایجاد زیرساختارهای فنی مدیریت ارتباط الکترونیکی بها
مشتری تالشهای خویش را در جذب مشتریان بها اسهتفاده از مهدیریت ارتبهاط الکترونیکهی بها
مشتری افزایش دهند و شرکتهای بیمهای که در این زمینه فعالیهت دارنهد نسهبت بهه ظرفیهت
فن آوری مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در جذب مشتریان ،خالقیتهای بیشهتری از خهود
نشان دهند .همینطور شرکتهای بیمهای که نسبت به تاثیر عوامل سازمانی در اجرای مهدیریت
ارتباط الکترونیکی با مشتری بیتوجهاند جهت جذب مشتری ،انجام خدمات در کوتاهترین زمهان،
ارائه خدمات در جمعآوری اطالعات نزم مشتریان و استفاده بههنگام از آنها ،اجرای برنامهههای
آموزشی م تلف برای اجرای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری اقدام نموده و از نقش عوامهل
سازمانی در جذب مشتری از طریق مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری غفلت نکننهد .کارکنهان
نیز باید در بهکارگیری مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری توجیه ،حمایت و تشویق شوند؛ زیهرا
حمایت کارکنان از اجرای مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری میتواند باعث افزایش عملکرد و
تعهد کارکنان به مشتریان ،حفظ ارتباط کارمندان بامشتریان و افزایش مسئولیتپهذیری کارکنهان
جهت جلوگیری از سلیقهای شدن امور توسط کارکنان شود؛ لهذا تهاثیر کارکنهان را در اسهتفاده از
مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در جذب مشتری نبایهد نادیهده گرفهت .از آنجاکهه برتهری
عوامل حمایت مدیران بر سایر عوامل مشهود است ،مدیران عالی باید فواید و محاسهن مهدیریت
ارتباط الکترونیکی با مشتری را درک کرده و ضمن حمایت از بهکارگیری این فنآوری در جهذب
مشتریان از آن بهرهبرداری نمایند .همینطور پیشنهاد میشود که مدیران و دستاندرکاران نسبت
به آموزش و توجه ویژه خویش به مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشهتری در ایهن صهنعت توجهه
جدی مبذول نمایند تا بتهوان نسهبت بهه تهدوین اسهتراتژیههای بازاریهابی در مهدیریت ارتبهاط
الکترونیکی با مشتری اقدام نمود .با توجه به اینکهه ایهن فهنآوری نیازمنهد بودجهه نزم اسهت،
مدیران از ت صیص بودجه مناسب و ت صیص امکانات نزم خودداری نکنند .بودجه و امکانات و
توجهات باید صرف تایید قوی مدیران در بهکارگیری مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری شود.
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