اثرمشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری با رفتار نوآورانه
****فاطمه محمدی
*سیدمهدی الحسینی المدرسی **هوشمند باقری قرهبالغ ***محمدرضا غالمی
* استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت ،حسابداری ،دانشگاه یزد ،ایران
** دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشکدۀ اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان ،ایران
*** کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد ،ایران
**** دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تهران ،پردیس فارابی ،قم ،ایران
تاریخ دریافت7930/70/70 :

تاریخ پذیرش7931/77/73 :

چکیده
در اکثر سازمانها  ،سیستمی برای جذب و حفظ مشتریان طراحی و پیادهسازی میشود ،در واقع ،سیستمی که قادر به مدیریت
روابط سازمان و مشتریان باشد .امروزه این سیستمها به سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری مشهور شدهاند .در این راستا ،هدف
از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتار نوآورانه در شرکتهای
بیمه است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر جمعآوری دادهها ،پیمایشی -توﺻیفی است .جامعه آماری پژوهش ،مدیران و
کارشناسان ارشد بیمه در شعب شرکتهای بیمه شهر تبریز میباشد که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  10نفر به
عنوان حجم نمونه تعیین شد .به منظور گردآوری دادههای میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده گردید .یافتهها و مقادیر آلفای کرونباخ نشان میدهد که قابلیتهای زیرساختی بر مشتریمداری ،کیفیت
اطالعات مشتری و رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین مشتریمداری بر کیفیت اطالعات مشتری و رفتار
نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد .افزون بر این کیفیت اطالعات مشتری بر رفتار نوآورانه و عملکرد شرکت تأثیر مثبت و
معناداری داشته و سرانجام ،بین رفتار نوآورانه و عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.
واژههای کلیدی :مشتریمداری ،مدیریت ارتباط با مشتری ،قابلیتهای زیرساختی ،رفتار نوآورانه.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
در دنیای رقابتی ،نوآوری نه تنها برای رشد سازمانها بلکه
برای بقای آنها نیز ضروری است (تسای .)1777 ،7از سویی
دیگر؛ نوآوری نقش مهمی را در بقای سازمان ایفا میکند،
بطوریکه دانشمندان جامعه جذابیت مستمرنوآوری در
سازمانها را بینظیر دانستهاند؛ در نتیجه رفتار خالقانه و
نـوآورانه کارکنـان در سـازمانها یک امـر کلیـدی محسـوب

میگردد که میتواند به ﺻورت فردی یا گروهی جلوه نماید
(چانگ 1و همکاران .)1771 ،حفظ ارتباط با مشتری نه
مفهوم جدیدی است و نه الزاماً به فناوری اطالعات متکی
است .بیشک در فضای رقابتی پیچیده و روز افزون کنونی،
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک ضرورت استراتژیک
برای تمامی سازمانها مدنظر میباشد (لین .)1770 ،9در
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محیط کسب و کار امروز ،مدیران ارشد از سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری «سی.آر.ام» به عنوان یک ابزار
استراتژیک برای پردازش اطالعات مشتری ،به منظور توسعه
روابط مشتری سرمایهگذاری میکنند .مدیریت ارتباط با
مشتری یک حوزه کاربردی و پژوهشی است (گاریدو 0و
همکاران )1777 ،و به طور قابل توجهی عملکرد ارتباط با
مشتری را بهبود میدهد (دانشیمقدم و همکاران .)1772 ،با
این حال ،سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری به ستون
فقرات توسعه ارتباط با مشتری ،با پیشرفت قابلیتهای
پردازش اطالعات مشتری تبدیل شدهاند .اگرچه پردازش
اطالعات بسیار مهم است ،اهمیت تأثیر آن بر عملکرد ارتباط
با مشتری تا حدودی به کیفیت اطالعات مشتری بستگی
دارد ،در ﺻورتی که کیفیت به یکپارچه بودن ،به موقع بودن
و سودمندی اطالعات مشتری اشاره میکند (چوانگ و لین،2
 .)1779مدیریت ارتباط با مشتری را میتوان از یک دیدگاه
تکنولوژی یا استراتژیک مشاهده کرد (سانتوریدیس و
تساچتانی .)1770 ،0سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
راهبردی است برای جمعآوری نیازها و رفتارهای تجاری
مشتریان به منظور ایجاد روابط قویتری با آنها (مهرجو و
سیفی  .)7939عدم توجه به اﺻول و مفاهیم بنیادی
مدیریت ارتباط با مشتری بایستی در شرکت اجرا شود و
افزون بر این ،عدم توجه به قابلیت سازمانی به عنوان یک
خطمشی مهم برای پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری
تلقی میشود و موجب میشود که در بازارهای رقابتی
مشتریان تجربه خوشایندی از رابطه با شرکت بدست نیاورند
و به سوی شرکتهای دیگر با خدمات بهتر متمایل شوند
(کرامتی 1و همکاران .)1777 ،کارایی سیستمهای مدیریت
ارتباط با مشتری به دادههای تغذیه شدهی درون آن بستگی
دارد .اگر دادهها و اطالعات فراهم شده از منابع داخلی و
خارجی ،به موقع ،به روز ،ﺻحیح ،دقیق ،کامل و مرتبط
نباشند شرکتهای تجاری نمیتواند از استفاده یک سیستم

مدیریت ارتباط با مشتری بهرهمند شود (روح 3و همکاران،
1770؛ مسنر.)177 ،77
مروری بر ادبیات در سیستمهای اطالعاتی و مدیریت
استراتژیک نشان میدهد که برخی از مطالعات قبلی بر
افزایش درک از کیفیت اطالعات تمرکز میکنند .آنها بر
اساس مفهومی از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
موفقآمیز ،تأثیر مشتریمداری و اثر آن بر قابلیت فناوری
اطالعات تمرکز میکنند (لی و لین .)1772 ،77قابلیتهای
زیرساختی بویژه هنگامی که با یک استراتژی کسب و کار
مشتریمدار همراه میشوند ،رابطة مثبتی با کیفیت اطالعات
مشتری داشته و همچنین باعث افزایش روابط مشتری و
عملکرد کلی شرکت میشود (چوانگ و لین .)1779 ،71در
این راستا ،جای چاندران 79و همکاران ( ،)1770بیان کردند
که قابلیتهای سازمانی توسعه یافته میتواند توانایی یک
شرکت را برای مدیریت ارتباط با مشتری از منابع خارجی
بهبود بخشد و اطالعات مشتری حاﺻل از سیستم مدیریت
ارتباط با مشتری را یکپارچه ،مرتبط ،ﺻحیح و مفید سازد و
در نتیجه قابلیتهای زیرساختی در افزایش کیفیت اطالعات
مشتری نقش مهمی دارند (جای چاندران و همکاران،
 .)1770قابلیتهای زیر ساختی در شرکتهای بیمه ،میزان
و قابلیتپذیری سازمان در راهبرد پذیری اجرای مدیریت
ارتباط با مشتری است .مشتری محور بودن این شرکتها
خود یک مؤلفهی اﺻلی در قالب یک معنای مفهومی برای
جلب رضایت مشتریان میباشد .سازمانهایی که به نیازهای
مشتریان اعتنا نمیکنند و رویکرد کاال را پیشه میکنند ،از
ﺻحنه رقابت حذف خواهند شد .شرکتهای بیمه نیز از این
قاعده مستثنی نبودهاند و با ارائه خدمات مناسب به مشتریان
باید ارتباط نزدیکی با خریداران بیمه برقرار کنند تا بتوانند
ضمن کسب آگاهی از نیازهای مشتریان بیمههای مناسبی را
برای برآورده کردن نیازهای آنها عرضه نمایند .شناخت
مشتریان شرکت و آگاهی از رفتارهای خرید آنها مزیت
رقابتی ارزشمندی را برای شرکتها فراهم میکند (مهرجو و
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سیفی  .)7939بهرهگیری از تکنولوژی مدیریت ارتباط با
مشتری در شرکتهای بیمه امری اجتناب ناپذیر بوده که
تصویر کلی و روشن از مشتریان ،با تمام جزئیات مورد نیاز از
فرآیند فروش به دست میدهد و این امکان را فراهم
میسازد که سازمان با هر یک از مشتریان خود ارتباط ویژه-
ای برقرار کند تا هیچ فرﺻتی برای فروش بیشتر به مشتری
و تأمین رضایت او از دست نرود.
این مقاله برای اولین بار تالش کرد در ﺻنعت بیمه در ایران
به بررسی مطالعه مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیتهای
زیرساختی بپردازد و با توجه به اینکه ﺻنعت بیمه یک
ﺻنعت خدماتی است و پرسنل و نیروی انسانی در پروسه
محصول نقش عمدهای دارند ،لذا میتوانند مشارکت باالیی
در ایجاد نوآوری و رفتارهای معطوف به نوآوری داشته باشند
و لذا اگر بتوانیم اثر عوامل زیر ساخت مدیریت ارتباط با
مشتری را بر رفتارهای نوآورانه کشف کنیم ،منجر به تحول
در شرکتهای بیمه خواهد شد و این کاری است که تاکنون
ﺻورت نگرفته است .شرکتهای بیمه شرکتهایی هستند
که خدمات ارائه میدهند ،در شرکتهای خدماتی نیروی
انسانی محور تولید است .در حقیقت شرکتها در سطح بازار
و رقابت ،با توجه به اینکه ﺻنعت بیمه در ایران یک ﺻنعت
نسبتاٌ رقابتی است؛ بدون اینکه بتوانند مزیتهای جدیدی
برای بازار خلق کنند دوام نمیآورند و باقی نمیمانند.
بنابراین نوآوری برای سازمانها و شرکتهای ﺻنعتی بیمه
یک امر ضروری و تعیینکننده بقاء و حیات آنهاست .از این
رو با توجه به این دو مطلب که نیروی انسانی محور
شرکتهای بیمه است و شرکتهای بیمه بدون نوآوری باقی
نمیمانند؛ بایستی ببینیم در سطح سازمانها چقدر این
رفتارهای نوآورانه در سازمان و توسط پرسنل ﺻورت
میگیرد .بیس یکی از نوآوریها در سازمانها نوآوریهای
پیوسته است .با توجه به اینکه کاالی ما یا خدمت ما بیمه،
یک خدمتی است که وجود دارد و ما نمیخواهیم نوآوری
ناپیوسته کنیم .برای این نوع نوآوری احتیاج به یک نوآوری
پیوسته و تدریجی داریم که از بازار و مشتری بدست میآید.
اینگونه رفتارهای نوآورانه از مشتریمداری شرکت و
زیرساختهای مدیریت ارتباط با مشتری نشأت میگیرد .با
توجه به توضیحهای فوق الذکر بدون وجود مشتریمداری در
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شرکتها امکان پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری وجود
ندارد .لذا از نظری که اجزای این موضوع ضرورت دارد،
چگونگی شکلگیری رفتار نوآورانه و در حقیقت اطالعات با
کیفیتی که منجر به این رفتار نوآورانه میشود توسط
مدیریت ارتباط با مشتری و مشتریمداری امری منطقی
بوده و مطالعه آن در شرکتهای بیمه ضروری است .در
حقیقت مطالعه رفتار نوآورانه؛ با اینکه علت فضای رقابتی
شرکتهای بیمه ضروری است ولی در مطالعات ﺻورت
گرفته انجام نشده است و با توجه به توضیحهای فوق ارتباط
بین مدیریت ارتباط با مشتری و مشتریمداری با رفتارهای
نوآوری در شرکتهای بیمه قوی است؛ این هم مطالعهای
است که تاکنون ﺻورت نگرفته است.
در این راستا ،اهمیت پژوهش حاضر بر این اساس است که تا
زمانی که مشتریمداری وجود نداشته باشد مدیریت ارتباط
با مشتری اتفاق نمیافتد و تا زیرساختهای مدیریت ارتباط
با مشتری نباشد اطالعات با کیفیت وجود نخواهد داشت و
همچنین تا زمانی که اطالعات با کیفیت وجود نداشته باشد
رفتارنوآورانه هم شکل نمیگیرد .با توجه به مبانی نظری و
ضرورت تحقیق و بعالوه با توجه به اینکه این ترکیب ضروری
و منطقی تاکنون مطالعه نشده ،این در حقیقت نشانگر این
است که ارتباط منطقی بین سازهها که برای رفتار نوآرانه
ضروری است را ما برای اولین بار مطرح و مطالعه کردیم .در
این راستا؛ سوال اﺻلی پژوهش حاضر ،این است که
مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری چگونه منجر به بهبود کیفیت اطالعات و رفتار
نوآورانه در شرکتهای بیمه میشود؟
 -2مبانی نظری و توسعه فرضیههای تحقیق
قابلیتهای زیر ساختی  ، 1مشتری مدداری  ،1کیفدت
اطالعات  1و رفتارنوآورانه

1

قابلیتهای زیر ساختی به طور کلی به عنوان گسترش مؤثر
منابع شرکت که برای حمایت از پیادهسازی سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری اختصاص داده شدهاند ،تعریف

14- infrastructure capability
15- customer orientation
16- Information quality
17- innovative behavior
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میشود (ملویل 71و همکاران .)177 ،و این دامنه
نشاندهنده منابع انسانی سنتی استراتژیها و فرآیندها است
(ولیان و همکاران .)7932 ،برای دیدگاه مبتنی بر منابع
شرکت ،منابع تکنولوژی ،انسانی و کسب و کار شرکت
بایستی با سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه
قابلیتهای زیر ساختی سازگار باشد .ادبیات در حوزه
سیستم اطالعات نشان میدهد که منابع خاص یک شرکت و
قابلیتهای آنها میتواند عملکرد یک شرکت را بهبود دهد
(چوانگ و لین .)1779 ،منابع ویژه و قابلیتهای شرکت
73
میتواند در بهبود عملکرد شرکت موثر باشد (دانشیمقدم
و همکاران .)1772 ،مفهوم قابلیت کاربرد دیدگاه مبتنی بر
منابع ،در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک
دیدگاه مهم ارائه شده است ،در حالی که قابلیت سازگار با
برنامه مدیریت ارتباط با مشتری همچنین میتواند در مدل
ایجاد ارزش مدیریت ارتباط با مشتری استفاده شود (کرامتی
و همکاران .)1777 ،مطالعات نشان میدهد که منابع
ناهمگون خاص شرکت را میتوان در سه دسته طبقهبندی
کرد که عبارتند از :منابع تکنولوژی ،انسانی و کسب و کار.
منابع تکنولوژی یا فناوری به زیر ساختهای فناوری
اطالعات که مشتمل بر سخت افزار ،نرم افزار ،سیستمهای
پایگاه داده و سیستم ارتباطات جهت حمایت و پشتیبانی از
سیستم مدیریت روابط مشتری هستند اشاره دارند .منابع
انسانی در حوزه منابع انسانی و استراتژیک شرکت کاربرد
دارد و نشان دهندهی دانش فنی و مهار شرکت است که در
نهایت منجر به سیستم مدیریت ارتباط با مشتری میشود و
در نهایت منابع کسب و کار به عنوان برنامهای در جهت
یکپارچه سازی طرح سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و به
طور کلی فرایند کسب و کار تعریف میشود (چوانگ و لین،
 .)1779از آنجایی که تکنولوژی و فرایند کسب وکار هر دو
برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ضروری هستند ،در
واقع این افراد هستند که ارتباط با مشتری را بوجود
میآورند .برای مدیریت مشتریان سازمان باید افرادی جذب
سازمان شوند و مدیریت شده و در یک چارچوب حمایتی

انگیزش پیدا کنند (چن و پاپوویچ .)1779 ،17به علت
حساسیت باالی کاربران نسبت به تغییر ،افراد مشکلترین
جزء مدیریت ارتباط با مشتری محسوب میشوند .استفاده از
تکنولوژی در راستای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری نیاز
به تغییر در فرهنگ سازمانی دارد .با وجود اینکه تکنولوژی و
فرایندهای کسب و کار هر دو برای موفقیت فعالیتهای
مدیریت ارتباط با مشتری ضروری است ،اما کارکنان به
عنوان بلوک ساختمانی مدیریت ارتباط با مشتری هستند و
اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری به مدیریت و
کارکنان بستگی دارد (دانشیمقدم و همکاران .)1772 ،بنا
بر تعاریف ذکر شده میتوان استنباط کرد که قابلیتهای زیر
ساختی در بازار خریداری نمیشوند ،بلکه در سازمانها ایجاد
شده و وابسته به مسیر حرکت سازمان میباشند .پاول و
دنت -میکالف )7330( 17دریافتند که منابع کسب و کار تنها
تنها زم انی که با منابع انسانی و تکنولوژی ترکیب میشوند
ایجاد ارزش میکنند ،بنابراین منابع کسب و کار به تنهایی
ایجاد ارزش نمیکنند .ارزش یک منبع همیشه در نوع آن
منبع است که ترکیب شده باشد .بنابراین ،قابلیتهای زیر-
ساختی به عنوان قابلیت داخلی شرکت مشاهده میشوند و
سیستم را برای دسترسی به اطالعات مؤثر برای مشتری قادر
میسازند .شرکتهای عملیاتی سیستمهای مدیریت ارتباط
با مشتری باید قابلیت زیرساختی (به عنوان مثال :منابع
سخت افزار و نرم افزار ،منابع تخصص و منابع کسب و کار)
را داشته باشند و همچنین هر دو حمایت و سازگار با
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری باشند .فقدان
زیرساختهای حمایتی و سازگار باعث میشود که سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری از افزایش کیفیت اطالعات
مشتری جلوگیری کند .قابلیتهای زیرساختی شرکتها
میباشد که حامی و سازگار با خود سیستم مدیریت ارتباط
با مشتری هستند و سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری را
برای بدست آوردن به موقع ،به روز ،ﺻحیح ،دقیق ،کامل و
دادههای مربوطه و یا اطالعات از چند منابع داخلی و
خارجی را قادر میسازند و کمک میکنند تا سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری آن دادهها و اطالعات را به طور
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مؤثری یکپارچهسازی و پردازش کنند (چوانگ و لین،
 .)1779جای چاندران و همکاران ( )1770دریافتند که
قابلیت زیرساختی توسعه یافته ،میتواند توانایی یک شرکت
را برای مدیریت اطالعات مشتری از منابع خارجی بهبود
بخشد .در نتیجه قابلیتهای زیرساختی یک امر حیاتی در
افزایش کیفیت اطالعات مشتری محسوب میشوند
(دانشیمقدم و همکاران .)1772 ،با این حال ،اهمیت حضور
کامل بین قابلیت زیرساختی و مشتری مداری باید به تأیید
برسد و همچنین تأثیر این رابطه مکمل بر کیفیت اطالعات
مشتری باید مورد آزمون قرار گیرد .ﺻیادی تورانلو و
همکاران ( )7931در پژوهشی تحت عنوان نقش قابلیتهای
زیرساختی در باال بردن کیفیت اطالعات مشتری در
سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک نشان
دادند که افزایش قابلیتهای زیر ساختی باعث بهبود کیفیت
اطالعات مشتری میشود و همچنین بهبود کیفیت اطالعات
مشتری موجب پیشرفت عملکرد شرکت میشود .عالوه بر
این ،قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر
مثبت و معناداری بر مشتری مداری و کیفیت اطالعات
مشتری دارد (چوانگ و لین .)1779 ،دانشیمقدم و همکاران
( )1772در پژوهشی تحت عنوان تأثیر مدیریت ارتباط با
مشتری بر عملکرد شرکت نشان دادند که قابلیتهای
زیرساختی اثر مثبت و معناداری بر مشتری و کیفیت
اطالعات دارد (دانشیمقدم و همکاران .)1772 ،از اینرو
میتوان فرضیههای زیر را مطرح ساخت:
فرضیه اول) قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری اثر مثبت و معنیدار بر مشتریمداری دارد.
فرضیه چهارم) قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری اثر مثبت و معنیدار بر کیفیت اطالعات دارد.
فرضیه پنجم) قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با
مشتری اثر مثبت و معنیدار بر رفتار نوآورانه دارد.
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 .)1717مشتریمداری عبارت است از توانمندسازی سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری جهت حمایت و پشتیبانی از
بهرهوری بازاریابی شرکت و جلب رضایت مشتریان (زیگرس
و هنسلر )1772 ،10که به طور مستقیم سبب بهبود کیفیت
اطالعات مشتری شده و به طور غیر مستقیم سبب بهبود
عملکرد کلی شرکت میشود (چوانگ و لین.)1779 ،
مشتریمداری به درک کافی از هدف خود خریداران و قادر
به ایجاد ارزش برتر به طور مداوم برای آنها اشاره میکند و
نشاندهندهی وضعیت استراتژیک سازمان نسبت به
مشتریان میباشد (وانگ 12و همکاران .)1772 ،ادبیات
مدیریت ارتباط با مشتری بر اهمیت توسعه ،مشتری محور
بودن سازمانها تأکید دارد (گاریدو و پادیال.)1777 ،10
اگرچه درک درستی از رابطه بین مشتریمداری و عملکرد
شرکت ضروری است ،مدیران با یافتن سیستم مدیریت
ارتباط با مشتری دغدغه دارند ،که میتواند برای حمایت
مشتریمداری پیادهسازی شود .کیم 11و همکاران ()1777
نشان دادند که مدیران تأثیر غیرمستقیم مشتریمداری بر
عملکرد شرکتها را درک میکنند ،اگرچه مشتریمداری
ارتباط نزدیکی با تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و
مدیریت اطالعات مشتری دارد .مطالعات دیگر پیشنهاد
کردند که مدیران وب سایت به ارتباط بین مشتریمداری
آنالین و کیفیت اطالعات در وب سایت تأکید میکنند
(پادار 13و همکاران .)1773 ،همچنین مشتریمداری
میتواند مقدم بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری باشد
(گاریدو و پادیال .)1777 ،نارور 97و همکاران ()1777
مشاهده کردند که مشتریمداری میتواند بوسیله ارزش
محصول ایجاد شده ،که کمیاب و کیفیت برتری دارند مزیت
رقابتی ایجاد کند .این ایجاد ارزش بوسیله افزایش
منفعتهای مشتریان رخ میدهد ،در حالی که موجب
کاهش هزینهها میشود (تاجالدینی و ترومن.)1771 ،97

 -3مشتری مداری ، 22کیفت اطالعات و رفتارنوآورانه
مشتریمداری مجموعهای از باورهایی است که نیازهای
مشتری و رضایت را به عنوان یک اولویت برای یک سازمان
ایجاد میکند (سمیرنووا 19و همکاران1770 ،؛ کیم و لی ،1
22- customer orientation
23- Smirnova

24- Kim and Lee
25- Ziggers & Henseler
26- Wang
27- Garrido & Padilla
28- Kim
29- Poddar
30- Narver
31- Tajeddini & Trueman
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مشتریمداری میتواند به عنوان یک استراتژی ،برای به
دست آوردن دسترسی به اطالعات حساس در مورد نیازهای
مشتری مشاهده شود (سالومو 91و همکاران .)1779 ،عالوه
بر این ،بران بک )7333( 99استدالل میکند که
مشتریمداری هسته اﺻلی موفقیت کسب و کار است و هر
کسی در سازمان نیاز به درک و شناخت در مورد اهمیت آن
دارد .امروزه اکثر شرکتها در محیطهای کسب و کار رقابتی
و جهانی اهمیت مشتری مداری و مشتریگرایی را بخوبی
درک نمودهاند و مشتریگرایی عمدتاً با رفاه مشتریان سرو
کار دارد (مهرجو و سیفی .)7939 ،مشتریمداری یک
فاکتوری مهمی برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری
است (چوانگ و لین .)1779 ،هارمسن و جنسن )177 ( 9
بیان کردند که ،مشتریمداری تأثیر مثبتی بر پردازش
اطالعات مشتری دارد .نارساییهای موجود در
مشتریمداری ،منجر به کاهش جمع آوری اطالعات
مشتری ،اشتراکگذاری و استفاده از آن میشوند (چوانگ و
لین .)1779 ،اطالعات مربوط به مشتری توسط سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری به موقعتر و مفیدتر ارائه خواهد
شد و بنابراین میتواند عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری را
افزایش دهد .مشتریمداری شرط الزم برای افزایش کیفیت
اطالعات مشتری است .فقدان مشتریمداری در هر سازمانی
زیانآور بوده و حتماً منجر به اطالعات نامناسبی برای
مشتری میشود .بنابراین مشتریمداری به احتمال زیاد برای
ارتقاء پردازش اطالعات به منظور افزایش کیفیت اطالعات
مشتری بکار میرود (همان) .شرکتهای مشتری مدار به
احتمال زیاد محصوالت و خدمات نوآورانهای را که سازگار با
نیازهای مشتریان بوده ،ارائه میدهند (گریسمن 90و
همکاران .)1779 ،بنابراین نوآورانه میتواند به عنوان سرمایه
گذاریهای بلند مدت از ایجاد ارزش مشتری تلقی شود
(هان 92و همکاران .)7331 ،لوکاس و فرل،)1777( 90
دریافتند که یک ارتباط مثبتی بین جهتگیری بازار و رفتار

32- Salomo
33- Brannback
34- Harmsen and Jensen
35- Grissemann
36- Han
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نوآورانه وجود دارد .استدالل اﺻلی این است که ،اگر
شرکتها بخواهند ریسک را کاهش داده و از خطرات بالقوه
یک محصول جدید اجتناب کنند ،باید مشتریان خود را
بشناسند .مشتریمدار بودن ،همچنین به بهبود محصوالت
جاری کمک میکند (ساندویک 91و ساندویک .)1779 ،نتایج
تحقیق گریسمن و همکاران ( )1779در پژوهشی با عنوان
افزایش عملکرد کسب و کار با در نظر گرفتن نقش میانجی
نوآوری و مشتریمداری در ﺻنعت هتلداری نشان داد که
مشتریمداری تأثیر مثبتی بر رفتار نوآورانه دارد .از اینرو
میتوان فرضیههای زیر را مطرح ساخت:
فرضیه دوم) مشتریمداری اثر مثبت و معنیدار بر کیفیت
اطالعات مشتری دارد.
فرضیه سوم) مشتریمداری اثر مثبت و معنیدار بر رفتار
نوآورانه دارد.
 کیفیت اطالعات مشتری  ،3رفتارنوآورانه وعملکرد شرکت
کیفیت اطالعات مشتری عبارت است از جمع آوری،
یکپارچه سازی و تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات مشتری،
از قبیل اطالعات بدست آمده از تعامل فروشنده با مشتریان
(باگوس 7و همکاران1773 ،؛ مولر و فلر1777 ، 7؛ هیل، 1
 .)1773سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یک نوع
تکنولوژی نوین طراحی شده برای مدیریت روابط مشتری
است (چوانگ و لین .)1779 ،این سیستم به طور گسترده
برای جمعآوری ،ادغام و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به
مشتری کاربرد دارد .سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری
به شرکتها اجازه میدهند که اطالعات مربوط به مشتری را
در سطح باالیی از بهروری پردازش کنند .به همین دلیل
برخی از تحقیقات پیشین بر اهمیت کیفیت اطالعات
مشتری در شیوههای مدیریت ارتباط با مشتری تأکید دارند
و همچنین مدیریت ارتباط با مشتری موجب افزایش
سودمندی و به هنگام بودن اطالعات مشتریان نیز میشود
(همان) .استفاده از سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری به
38- Sandvik
39- Customer information quality
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احتمال زیاد بر کیفیت اطالعات مشتری تأثیر میگذارد .به
عنوان مثال سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری میتواند
یکپارچهسازی اطالعات مشتری را افزایش دهد (برای مثال،
ترکیب داده معامالت مشتری با داده منابع خارجی یا
یکپارچه سازی اطالعات مشتری از نقاط ارتباطی مختلف)
(بولدینگ 9و همکاران1770 ،؛ پین و فرو .)1770 ،
طراحی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری شرکتها را
در راستای پیادهسازی اتوماسیون نیروی فروش ،برنامهریزی
و بودجهبندی ،خدمت به مشتریان ،مدیریت تبلیغات،
پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات یاری میکند
(جای چاندران و همکاران .)1770 ،قابلیتهای زیر ساختی
شرکت که پشتیبان و موافق با سیستمهای مدیریت ارتباط
با مشتریان هستند ،سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری را
برای بدست آوردن دادههای به موقع ،جدید ،ﺻحیح ،دقیق،
کامل و مناسب یا اطالعاتی که از منابع داخلی و خارجی
چندگانه و کمک به یکپارچگی سیستمهای مدیریت ارتباط
با مشتری و پردازش داده یا اطالعات آنها به طور مؤثر توانا
میسازد ،همچنین با قابلیتهای زیر ساختی رشد یافته،
اطالعات مربوط به مشتری ،از سیستمهای مدیریت ارتباط
با مشتری که اغلب به موقع ،یکپارچه ،مناسب و مفید
شدهاند بدست میآیند .بنابراین قابلیتهای زیرساختی برای
افزایش کیفیت اطالعات مربوط به مشتری حیاتی هستند
(ﺻیادی تورانلو و همکاران .)7931 ،رفتار نوآورانه فردی
رفتار پیچیدهای است و شامل سه زمینه مختلف تولید ایده،
پشتیبانی از ایده و عمل کردن به ایده است .نوآوری به رشد
موفقیتآمیز و اجرای ایدههای خالق اشاره دارد .افراد
می توانند با استفاده از اطالعات مفید و با کیفیت در هر
زمان انتظار نوآوری داشته باشند .دارا بودن اطالعات به روز،
ﺻحیح و دقیق تأثیر مثبت و فزایندهای بر عملکرد شرکت و
رفتار نوآورانه میگذارد (هیل .)1773 ، 0قابلیت اطالعات
مشتری اجازه میدهد که شرکتها ارتباط با مشتری را
بوسیله مکانیزم توسعهیافته برای حمایت از نیازهای
مشتریان بهینهسازی کند .بنابراین ،توانایی یک شرکت برای

43- Boulding
44- Payne & Frow
45- Hill
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پاسخ دادن سریع به نیازهای مشتری باید عملکرد ارتباط
مشتری و شرکت را بهبود بخشد (منسر .)177 ، 2بنابراین
مدیریت کیفیت اطالعات مشتری به ویژه در ﺻنایع خدماتی
تأثیر مثبتی بر عملکرد کلی کسب و کار یا عملکرد شرکت
دارد (گوردون و همکاران .)1771 ، 0بنابراین فرضیههای زیر
پیشنهاد میشوند:
فرضیه ششم) کیفیت اطالعات مشتری اثر مثبت و معنیدار
بر رفتار نوآورانه دارد.
فرضیه هفتم) کیفیت اطالعات اثر مثبت و معنیدار بر
عملکرد شرکت دارد.
 رفتار نوآورانهنوآوری را فرآیند ارائه و بکارگیری ایدههای جدید و نو در
عمل تعریف میکنند .مفهوم نوآورانه به تصور یک شخص
نسبت به ایدههای جدید به عنوان جنبههایی از ارزشها و
باورهای شرکتها ،نسبت به نوآوری اشاره میکند
(تاجالدینی .)1777 ،رفتار نوآورانه ،شامل بررسی فرﺻتها و
تولید ایدههای جدید است (رین و زانگ ،)1770 ، 3اما
همچنین میتواند رفتارهای معطوف بر اعمال تغییر ،بکار
بستن دانش جدید را در بر بگیرد (تاسان .)1779 ،07منظور
از رفتار نوآورانه ،میزان ادارک نوآوری از قسمتهای مختلف
یک شرکت میباشد (پیکمات و پترس .)1770 ،07نوآوری و
رفتار نوآورانه عالقه بسیار زیادی را در پژوهشهای مدیریت
بدست آوردهاند (گریسمن 01و همکاران .)1779 ،کلیسن و
استریت )1777( 09رفتار نوآورانه را به عنوان تمامی اعمال
هدایت شده افراد در ایجاد ،مقدمه و یا استفاده از اخبار
مفید ،در هر سطح سازمانی تعریف کردهاند (کیو  0و
همکاران .)1773 ،بنابراین ،میتوان مفهوم نوآورانه را متمایز
از رفتار نوآورانه دانست ،زیرا نوآورانه جهتگیری سازمان
نسبت به نوآوری است ،در حالیکه رفتار نوآورانه برای
کمیت محصوالت و خدمات جدید شرکت معرفی شده است
46- Messner
47- Gordon
48- Innovation behavior
49- Ren & Zhang
50- Taşan
51- Pikkemaat and Peters
52- Grissemann
53- Kleysen and Street
54- Qi
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(گریسمن و همکاران .)1779 ،میتوان به این نتیجه رسید
که ،رفتار نوآورانه موقعی که کارمندان برای ایدههای جدید
پاداش دریافت میکنند افزایش مییابد (چن.)1777 ،00
چادی و ماتسون ،)7332( 02در پژوهشی تحت عنوان افزایش
عملکرد کسب و کار در هتلها با در نظر گرفتن نقش
میانجی نوآوری و مشتریمداری نشان دادند که نوآوری
محصوالت و خدمات جدید ،عملکرد مالی و شهرت یک هتل
را افزایش میدهد و همچنین یک ارتباط مثبتی بین رفتار
نوآورانه و شهرت وجود دارد .رفتار نوآورانه تأثیری مثبتی بر
عملکرد کسب و کار خود از لحاظ عملکرد مالی و غیر مالی
به عنوان حفظ مشتری و شهرت سازمان دارد (گریسمن و
همکاران .)1779 ،لذا فرضیه زیر پیشنهاد میشود:
فرضیه هشتم) رفتار نوآورانه اثر مثبت و معنیدار بر عملکرد
شرکت دارد.
 عملکرد شرکتعملکرد یکی از مهمترین سازههای مورد بحث در
|پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار
سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری محسوب میشود.
عملکرد شرکت یک مفهوم چند بعدی است که موقعیت
شـرکت را با توجـه به رقبـا در نـظر میگیرد (میرمحمدی و
باقریقرهبالغ .)7939 ،عملکرد سازمان ترکیب گستردهای
هم از دریافتیهای غیر ملموس مانند افزایش دانش سازمانی

55- Chen
56- Chadee and Mattsson
57.- business performance

و دریافتیهای عینی و ملموس مانند نتایج اقتصادی و مالی
است ،مدلهای گوناگونی تالش کردهاند عملکرد سازمانی را
معرفی و ارزیابی کنند .عملکرد سازمانی مفهوم گستردهای
دارد ،از آنچه شرکت تولید میکند تا حوزههایی را که با
آنها در تعامل است در برمیگیرد .با توجه به افزایش رقابت
در تمامی ﺻنایع و بازار ،ارزیابی عملکرد سازمانی برای بقای
آن ضروری است و توجه به سنجش عملکرد به عنوان نقطه
شروع در روند توسعه مهم است (دانشیمقدم و همکاران،
 .)1772علت اﺻلی سنجش عملکرد ،افزایش اثر بخشی کلی
01
سازمان و همچنین فرآیندهای کسب و کار است (کردنایج
و همکاران.)177 ،
به عبارت دیگر ،عملکرد سازمانی به چگونگی انجام
مأموریتها ،وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج حاﺻل از
انجام آنها اطالق میگردد (حقیقی 03و همکاران.)1777 ،
عملکرد کسب و کار مفهومی کلی است که از آن برای
نمایش نتیجه نهایی فعالیتهای عملیاتی یک سازمان
استفاده میشود ،همچنین شاخصی برای ارزیابی سطح
موفقیت پروژه است (دوکرت و استو .)7339 ،27استون 27و
همکاران ( ،)7332بیان میکنند که مدیریت ارتباط از طریق
استفاده از تکنولوژیها در بازاریابی ،فروش ،ارتباطات و
مدیریت مشتریان ،با تعامل مستمر با مشتریان رابطه برقرار
میکند و ارزش مشتری را افزایش داده که در نتیجه به نفع
شرکت و مشتری خواهد بود (شوا 21و همکاران.)1771 ،

58- Kord Naij
59- Haghighi
60- Duqrette & Stowe
61- Stone
62-Shwu
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اثر مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه
جدول .1خالصه اهم تحقیقات انجام شده
پژوهشگر
(سال)
کیم و لی
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موضوع مطالعه
یک مدل ساختاری استراتژیهای

()1717

مدیریت ارتباط با مشتری

آنونزیتا 7و

نقش قابلیتهای سازمانی در

همکاران

دستیابی به اقدامات پایدار سازمانی

()1771

و عملکرد اقتصادی

جاکوب 7و
همکاران
()1770

تأثیر سیستمهای مدیریت ارتباط با
مشتری بر عملکرد شرکت

جامعه و نمونه

موسسات آموزشی

 900شرکت در
ﺻنعت ایتالیا

نتایج
نتایج نشان داد که کیفیت خدمات آموزشی رابطه بین مشتریمداری و ارزش مشتری
را میانجیگری میکند.
توسعه قابلیتهای سازمانی خاص میتواند بر برخی از ضعفهای احتمالی مرتبط با
شرکتهای جوان و کوچک متوسط که در پیادهسازی مفهوم پایداری سازمانی شرکت
دارند ،غلبه کند.
شرکتهایی که سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را پیاده سازی میکنند ،اقدامات

شرکتهای ﺻنعتی

فرآیند کسب و کار خود را به میزان بیشتری از شرکتهایی که سیستم مدیریت ارتباط
با مشتری را پیادهسازی نمیکنند ،بهبود میبخشد.

 01نمونه از
دانشیمقدم و
همکاران
()1772

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر
عملکرد شرکت

کارکنان و

قابلیتهای زیر ساختی و مشتریمداری تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اطالعات

کارشناسان بخش

مشتری دارد و همچین بین کیفیت اطالعات مشتری و عملکرد شرکت رابطه مثبت و

مدیریت ارتباط با

معناداری یافت شد.

مشتری
حسن 7و
همکاران
()1770
ماتیش و
لیلیش

7

( )177

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر

 777نفر از

نتایج این مطالعه نشان میدهد که مدیریت ارتباط با مشتری بر روی رضایت مشتری

رضایت مشتری

کارمندان بانک

تأثیر معنیدار دارد.

مدیریت ارتباط با مشتری در ﺻنعت

تمرکز بر دادههای

همراه با مؤلفههای تکنولوژیکی ،مؤلفههای انسانی نیز برای تضمین اجرای موفقیت

بیمه

ثانویه و بازار بیمه

آمیز مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد.

نقش قابلیتهای زیرساخت و
چوانگ و لین
()1779

جهتگیری مشتری در ارتقاء

 772شرکت

قابلیتهای زیر ساختی و مشتریمداری تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اطالعات

کیفیت اطالعات مشتری در

خدمات مالی در

مشتری دارند .و عالوه بر این کیفیت اطالعات مشتری رابطه معناداری با عملکرد

سیستمهای مدیریت ارتباط با

تایوان

شرکت دارد.

مشتری
گریسمن و
همکاران
()1779
تاجالدینی
وترومان

7

()1771

فالح و
همکاران
()7933

بهبود عملکرد کسب و کار هتلها:

 179نمونه از

مشتریمداری بر رفتار نوآورانه ،اثر مثبت و معناداری دارد .بعالوه ،رفتار نوآورانه بر

نقش نوآوری و جهتگیری مشتری

مدیران هتل

عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مدیریت هتلداری سوئیس:
پیشگوییهای فرهنگی نوآوری و

 32نمونه از

سیستمهای ارزشمند مبتنی بر

مدیران هتل

مشتری
نتیجه پژوهش ،دستیابی به مدلی است که مشتمل بر  12متغیر و  0عامل (تامین

طراحی مدل مهندسی مجدد کسب
وکار در ﺻنعت بانکداری ایران با

نخبگان ﺻنعت

تاکید بر مشتری مداری؛ تحقیق

بانکداری

آمیخته اکتشافی

ولیان و

طراحی مدل رویکرد قابلیت-

همکاران

های سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط

()7932

مرجع استراتژیک

عبدوی و

مشتریمداری در بسیاری از موارد ،به شدت بر عملکرد ﺻنعت هتل اثر میگذارد.

بررسی عوامل مؤثر بر

منافع حداکثری ذی نفعان ،سرعت و ارزانی ارایه خدمات ،اعمال قوانین و استانداردها،
رشد چارچوبهای مدیریت ﺻنعت بانکداری و ایجاد و بهبود رویههای منتهی به
مشتری) است و تاثیر مثبت هریک از  0عامل مدل را بر ﺻنعت بانکداری مشتریمدار
تایید میکند.

مطالعهی
کتابخانهای
 20نفر از

در ﺻورت ایجاد هماهنگی بین استراتژی قابلیتهای سازمانی و سایر عناﺻر
اﺻلی سازمان ،اثر همافزایی مشاهده شده و عملکرد افزایش مییابد.
نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که میتوان عوامل واسطهای را تأثیرگذار در
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ولیان و

طراحی مدل رویکرد قابلیتهای

همکاران

سازمانی مبتنی بر تئوری نقاط

()7932

مرجع استراتژیک

عبدوی و

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت

 20نفر از مدیران و

پاشائی

مدیریت ارتباط با مشتری با در نظر

کارکنان هتلهای

()7930

گرفتن اثرات واسطة عوامل سازمانی

کالن شهر ایران

قاسمی

بررسی وضعیت مشتریمداری

 1177نفر از

برقراری ارتباط خوب با مشتری رمز موفقیت در کسب و کار است،

همدانی و

دفاتر پلیس  + 10استان مازندران

مشتریان دفاتر

زیرا محرک اﺻلی برای سازمانهایی که به دنبال بهبودی عمده در

عطف ( )793

بر اساس مدل سرو کوال

پلیس

مسیر پیشرفت خویش هستند ،همانا مشتریان آن سازمان میباشند.

مهرجو و
سیفی
()7939

مطالعهی کتابخانه-
ای

بررسی نقش قابلیتهای سازمانی و
مشتری محور بودن سازمان در
افزایش عملکرد مدیریت ارتباط با

در ﺻورت ایجاد هماهنگی بین استراتژی قابلیتهای سازمانی و سایر
عناﺻر اﺻلی سازمان ،اثر همافزایی مشاهده شده و عملکرد افزایش
مییابد.
نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد که میتوان عوامل واسطهای را
تأثیرگذار در موفقیت مد یریت ارتباط با مشتری محسوب کرد و با
تقویت آن رابطة نزدیک و مستمر با مشتریان را به منظور حفظ
مشتری و مشتریمداری افزایش داد.

یافتههای این پژوهش نشان دهندهی محوری بودن قابلیتهای
 13نفر از کارکنان

سازمانی به همراه مشتریمداری سازمان و به دنبال آن عملکرد

شرکتهای بیمه

روابط مشتری

شهر بابل

در افزایش عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت می

مشتری

باشد.

ﺻیادی

نقش قابلیتهای زیر ساختی در

تورانلو و

باال بودن کیفیت اطالعات مشتری

همکاران

در سیستمهای مدیریت ارتباط با

()7931

مشتری

قابلیتهای زیر ساختی رابطه مثبتی با با کیفیت اطالعات مربوط به
کارمندان بانک

مشتریان بانک دارد و عالوه بر این کیفیت اطالعات مشتریان رابطه
مثبتی با عملکرد ارتباط با مشتریان دارد.

 -مدل مفهومی پژوهش

عملکرد شرکت

کیفیت
اطالعات
مشتری

مشتریمداری

H6

H1

رفتارنوآورانه

H5

منابع
تجاری

قابلیتهای
زیرساختی

منابع
انسانی

منابع
فناوری

شکل .1مدل مفهومی پژوهش (منبع :دانشیمقدم و همکاران211 ،؛ گریسمن و همکاران2113 ،؛ چوانگ و لین)2113 ،

اثر مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه

 روششناسی پژوهشاین مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظر هدف توﺻیفی
و با روش پیمایشی و به ﺻورت تک مقطعی انجام شده است.
جامعه آماری پژوهش را  773نفر از مدیران و کارشناسان
ارشد بیمه در شعبههای شرکتهای بیمه شهر تبریز تشکیل
میدهند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش پرسشنامه محقق
ساخته مبتنی بر طیف لیکرت (پنجگانه) است .برای سنجش
هر کدام از متغیرهای پژوهش بر مبنای ادبیات علمی
موضوع مقیاسهای مناسب شناسایی و منبع مقیاسهای
سنجش در جدول ( )7نشان داده شد .سپس بر اساس نظر
خبرگان روایی ﺻوری و محتوایی مقیاسها بررسی و تأیید
شد .بعالوه مطالعه پایایی برای ﺻحت از روایی ﺻوری بر
روی تعدادی از نمونه انجام گرفت .همچنین برای اطمینان
از پایایی مقیاسهای سنجش مقدار آلفای کرونباخ محاسبه
شد که در جدول ( )1ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میشود ضریب آلفای کرونباخ برای تمام مقیاسهای تحقیق
در سطح مطلوب است که نشان از اعتبار سنجههای پژوهش
دارد .جهت بررسی فرضیهها و سنجش مدل از مدلسازی
معادالت ساختاری با نرم افزار  SmartPLS.02استفاده
شد.
جدول  .2نتایج پایایی و منابع مقیاسهای سنجش
متغیرهای

منبع مقیاسهای

تعداد

ضریب آلفای

پژوهش

سنجش
(Grissemann
)et al., 2013
(Hui Chuang
& Nan Lin.,
)2013
(Hui Chuang
& Nan Lin.,
)2013
(Hui Chuang
& Nan Lin.,
)2013
(Hui Chuang
& Nan Lin.,
)2013
(Grissemann
)et al., 2013
Rhee et al.,
)2010

سوال

کرونباخ

Customer
Technology

humane

business

quality
behaviour
performance

0

7/01

9

7/17

9

7/0

0

7/17

9

7/00

9

7/23

0

برای تعیین حجم نمونه مورد نیـاز از فرمـول کـوکران بـرای
جوامع محدود استفاده شد ،که در تحقیق حاضر ایـن حجـم
 10نفــر بدســت آمــد کــه بــرای محاســبات دقی ـقتــر 797
پرسشنامه توزیع و از این تعداد پرسشـنامه  773عـدد قابـل
استفاده بود .با توجه بـه اینکـه شـعبههـای بیمـه همکـاری
نمیکردند و نرخ پاسخدهی بسیار کم بود و بیشتر از  07تا را
پاسخ ندادند ،سعی کردیم با فرمول کـوکران محاسـبه کنـیم
که حداقل باید چند نفر پاسخ بدهند و  10نفـر بدسـت آمـد
که بعـد بطـور مفصـل خـواهش کـردیم کـه  9پرسشـنامه
باقیمانده را جواب بدهند .همچنین پاسخگویان بـا اسـتفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده در دسترس انتخاب شدند.
(مقدار واریانس از طریق نمونه مـورد بررسـی بـرای  97نفـر
محاسبه شده است).
 تجزیه و تحلیل دادههاتجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق از طریق مدلسازی
معادالت ساختاری انجام گرفته است .در جدول ،9
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی ارائه شده
است .همانطور که مشاهده میشود ،تحصیالت کارشناسی با
حدود  %09بیشتر فراوانی را در میان پاسخگویان داشته
است .در حقیقت ،ترکیب جمعیتشناختی بدست آمده
شبیه ترکیب جمعیتشناختی جامعه ایران است؛ در جامعه
ایران اکثریت جوانان در وضعیت تحصیل لیسانس یا اخذ
لیسانس هستند ،و در جدول  9هم مشاهده میشود که اکثر
مدیران یا کارشناسان ارشد در شعب یا مدرک لیسانس
داشتهاند یا مدارک قبل از لیسانس مثل دیپلم و فوق دیپلم
که نشان میدهد احتماالٌ در حال تحصیل بودهاند .و از لحاظ
سنی هم نشان میدهد ،اکثریت زیر  7سال بودهاند؛ که
نمایانگر بازه سنی جوانان جویای کار میباشد.
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جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی
ویژگیهای جمعیتشناختی

فراوانی

درﺻد

ویژگیهای جمعیتشناختی

فراوانی

فراوانی
جنسیت
سن

فراوانی

زن

22

00/0

مرد

09

/0

17 - 97

2

91/0

97 - 7

27

07/9

فوق دیپلم

7 -07

77

1/

لیسانس

 07به باالتر

1

7/0

جهت بررسی مدل ابتدا به برازش بیرونی و در مرحله دوم به

درﺻد

وضعیت تأهل
تحصیالت

مجرد

1

90/9

متأهل

00

2 /0

دیپلم

77

3/1

91

12/3

29

01/3

79

77/3

فوق لیسانس و باالتر

برازش درونی و درآخر به برازش کلی مدل پرداخته شده است.

جدول  .شاخصهای پایایی و روایی

بــرای ارزیــابی شــاخصهــای ســنجش و اعتبــار مــدل از
شاخص های میانگین استخراج شـده ،پایـایی ترکیبـی ،و
آلفای کرونباخ استفاده میشود .همـانطور کـه ذکـر شـد
نتایج جدول باال نشان میدهد تمام مقادیر فـوقالـذکر از
حد مطلوب باالتر است .روایی واگرا وقتی در سطح قابـل
قبول است که میزان جـذر میـانگین واریـانس اسـتخراج
شده بـرای هـر بعـد بیشـتر از مقـدار تـوان دوم ضـرایب
همبســتگی میــان آن بوعــد و ســایر ابعــاد در مــدل باشــد
(فورنل و

(فورنل و الکر .)7317 ،همانگونه که در جدول  0نشان
داده شد مقدار جذر میانگین واریانس استخراج شده
متغیرهای مکنون که در خانههای موجود در قطر اﺻلی
ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که
در خانههای زیرین و چپ قطر اﺻلی مرتب شدهاند،
بیشتر است .به بیان دیگر روایی واگرای مدل در حد
مناسبی است .جدول  0نتایج این بررسی را نشان
میدهد.
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جدول  .روایی واگرا (روش فورنل الرکر)

7/19

7/009

7/921

7/010

7/011

7/079

1/61

5/40

رفتار نوآورانه

7/070

7/079

7/920

7/01

7/ 7

7/903

1/72

5/3

عملکرد شرکت

رفتار نوآورانه

7/191

7/101

7/ 39

7/ 09

7/ 17

1/34

5/24

کیفیت اطالعات مشتری

منابع تجاری

عملکرد شرکت

مشتری

کیفیت اطالعات

7 /0 0

7/270

7/209

7/901

7/1

0/17

منابع تجاری

منابع انسانی
7 /1 7

7/002

7/ 17

7/9

0/0

منابع انسانی

منا بع فناوری

مشتری مداری

انحراف معیار

میانگین

7/023

پژوهش

7/103

7/ 29

7/3

0/70

منا بع فناوری

برای محاسبه این ماتریس مقدار جذر  AVEمتغیرهای
مکنون در پژوهش حاضر که در قطر اﺻلی ماتریس قرار
گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در خانههای
زیرین و چپ قطر اﺻلی قرار گرفتهاند باید بیشتر باشد .بر
اساس جدول  0مشاهده میشود که متغیرهای مکنون در
مدل ،تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارند تا با
سازههای

متغیرهای

7/012

7/79

0/91

مشتری مداری

سازههای دیگر و روایی واگرای مدل در حد مناسبی
است .در آزمون بار عرضی انتظار میرود بار هر معرف
برای هر متغیر مکنون بیشتر از بارهای عرضی برای سایر
متغیرهای مکنون باشد (چین .)7331 ،7این امر ،مطابق
جدول 2برای متغیرهای این پژوهش مورد تایید قرار
میگیرد.

جدول  .آزمون بار عرضی

Q5

0/744

0/354

0/247

0/298

0/346

0/412

0/253

Q6

0/415

0/834

0/665

0/535

0/375

0/408

0/350

Q7

0/370

0/886

0/611

0/592

0/338

0/455

0/373

Q8

0/409

0/856

0/673

0/606

0/454

0/498

0/414

Q9

0/338

0/652

0/839

0/517

0/439

0/479

0/485

Q10

0/305

0/639

0/845

0/470

0/371

0/452

0/455

Q11

0/416

0/614

0/835

0/565

0/431

0/397

0/381

Q12

0/238

0/483

0/420

0/726

0/223

0/220

0/259

Q13

0/226

0/368

0/367

0/640

0/139

0/214

0/094

Q14

0/376

0/574

0/556

0/827

0/280

0/360

0/364

مداری

Q4

0/835

0/378

0/359

0/300

0/407

0/398

0/293

مشتری

منابع فناوری

منابع انسانی

Q3

0/664

0/350

0/266

0/181

0/317

0/287

0/261

کیفت

Q2

0/737

0/358

0/386

0/312

0/402

0/455

0/241

شرکت

Q1

0/634

0/216

0/242

0/241

0/238

0/265

0/272

سوال

عملکرد

منابع تجاری

اطالعات مشری

رفتار نوآورانه

شماره

Q15

0/2
57

0/49
3

0/42
1

0/73
2

0/20
0

0/22
1

0/28
7

Q16

0/2
73

0/56
2

0/50
9

0/78
7

0/16
1

0/33
4

0/31
4
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Q15

0/257

0/493

0/421

0/732

0/200

0/221

0/287

Q16

0/273

0/562

0/509

0/787

0/161

0/334

0/314

Q17

0/325

0/385

0/410

0/202

0/845

0/469

0/473

Q18

0/485

0/404

0/444

0/254

0/846

0/512

0/409

Q19

0/393

0/348

0/382

0/228

0/823

0/405

0/410

Q20

0/452

0/455

0/469

0/364

0/385

0/818

0/485

Q21

0/462

0/452

0/407

0/258

0/496

0/843

0/440

Q22

0/365

0/413

0/443

0/300

0/510

0/841

0/363

Q23

0/220

0/368

0/441

0/335

0/286

0/361

0/595

Q24

0/302

0/363

0/422

0/243

0/452

0/400

0/832

Q25

0/351

0/372

0/397

0/354

0/405

0/454

0/840

Q26

0/221

0/263

0/367

0/204

0/420

0/373

0/782

شکل .3ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل تحقیق

اثر مشتریمداری و قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه

در شکل ( )9ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است
مشخص شده است .اعداد روی مسیرها نشان دهنده ضریب
مسیر ،اعداد داخل دوایر برای متغیرهای درونزا  R2مقدار
(نشان از تأثیری که متغیرهای مستقل بر یک متغیر وابسته
میگذارند) و اعداد روی فلشهای متغیرهای پنهان بیانگر
بارهای عاملی است .در مدل آزمون شده ابتدا معنیدار بودن
ضرایب مسیر و بارهای عاملی در سطح  7/30بررسی شد که
مطابق شکل  1مشاهده میشود که تمام بارهای عاملی در
این سطح اطمینان معنیدار هستند .برازش مدل کلی شامل
هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تأیید
برازش آن بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای
بررسی برازش مدل کلی تنها از یک معیار به نام GOF
استفاده میشود .سه مقدار  7/10 ،7/77و  7/92به عنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی شده
است (داوری و رضازاده )7931 ،و با حصول مقدار 7/017
برای  GOFبرازش قوی مدل کلی آن تأیید میشود .معیار
GOFبه ترتیب زیر محاسبه میگردد:

07
جدول  .بررسی فرضیات پژوهش
مسیر

قابلیتهای زیرساختی ←
مشتریمداری ()H1
مشتریمداری ← کیفیت اطالعات
مشتری ()H2
مشتریمداری ← رفتار نوآورانه
()H3
قابلیتهای زیرساختی ← کیفیت
اطالعات مشتری ()H4
قابلیتهای زیرساختی ← بر رفتار
نوآورانه ()H5
کیفیت اطالعات مشتری ← رفتار
نوآورانه ()H6
کیفیت اطالعات مشتری ←
عملکرد شرکت ()H7
رفتار نوآورانه ← عملکرد شرکت
()H8

ضریب
مسیر

آماره t

نتیجه
آزمون

7/ 07

/19

تأیید

7/9 0

9/21

تأیید

7/113

1/10

 تأیید

7/137

1/03

 تأیید

7/103

1/02

 تأیید

7/971

9/70

تأیید

7/910

9/71

 تأیید

7/992

1/92

 تأیید

رابطه : )1
 -11بحث و نتیجهگیری

= 7/2 0 ×7/019 =7/ 017
جدول  .مقادیر  R2و Q2
R2

Q2

مشتری مداری

1230/

7730/

منابع فناوری

1110/

2710/

منابع انسانی

0100/

0 20/

منابع تجاری

0000/

110/

کیفیت اطالعات مشتری

9 00/

7300/

رفتار نوآورانه

01 0/

91 0/

عملکرد شرکت

700/

7300/

سازهها

هرچه مقادیر Q2بیشتر باشد نشان از قدرت پیشبینی بهتر
سازهها میباشد .مالک تأیید فرضیههای پژوهش این است
که ضرایب مسیر مثبت و آماره  tباالتر از  32/7باشد .در
جدول 1نتایج بررسی فرضیهها ارائه شده است.

مدیریت ارتباط با مشتری یکی از مهمترین تغییرات در تاریخ
کسب و کار محسوب میشود ،زیرا به ﺻورت پایهای اهمیت فلسفه
تجارت مشتری محور را به اثبات رساند .مدیریت ارتباط با مشتری
یاریرسان سازمانها در ایجاد ارتباط با مشتریان است .هر چند
ارتباط با مشتری مفهوم جدیدی نیست ،اما سیستمهای مدیریت
ارتباط با مشتری به شکل امروزی مفهومی مدرن و نوپا محسوب
میشوند .تحقیقات ثابت کرده زمانیکه سیستم مدیریت ارتباط با
مشتری به خوبی راهاندازی و اجرا شود و متناسب با کسب و کار و
نوع سازمان باشد ،سرمایه شرکت را حفظ کرده ،درآمد را افزایش
داده و وفاداری مشتری را تضمین خواهد کرد .مدیریت ارتباط با
مشتری به معنی تالش سازمان جهت ایجاد و ارائهی ارزش به
مشتریان میباشد و همچنین برای ایجاد یک رابطهی خاص با
مشتری و ایجاد ارزش بیشتر برای سازمانها در نظر گرفته میشود.
امروزه با توجه به اهمیت مدیریت اثر بخش ارتباط با مشتری،
بررسی نقش قابلیتهای زیر ساختی (منابع تکنولوژی ،انسانی و
کسب و کار) در افزایش کیفیت اطالعات مشتری و عملکرد شرکت
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در سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه بسیار
مهم تلقی میشود .دیدگاه مورد بررسی در این پژوهش دیدگاه
مبتنی بر منابع است که ترکیبی از منابع تکنولوژی ،انسانی و کسب
و کار برای توسعه قابلیتهای زیر ساختی محسوب میشود.
بنابراین ،تحقیق حاضر اقدام به بررسی اثر مشتریمداری و
قابلیتهای زیر ساختی مدیریت ارتباط با مشتری بر کیفیت
اطالعات و رفتار نوآورانه نموده و تأثیرگذاری این عوامل را بر
عملکرد شرکتهای بیمه مورد آزمون قرار داده است .مدل پژوهش
به طور قوی توسط دادههای جمعآوری از مدیران و کاربران
سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری شرکتهای بیمه در شهر
تبریز تأیید شد .نتایج آزمون فرضیه اول نشان میدهد که
قابلیتهای زیرساختی بر مشتریمداری تأثیر مثبت و معناداری
دارند که این با نتایج چوانگ و لین ( ،)1779تراینر 29و همکاران
(  )177و دانشیمقدم و همکاران ( )1772همسویی دارد .نتایج
آزمون فرضیه دوم و سوم نشان میدهد که مشتریمداری به
ترتیب به میزان  7/9 0و  7/113بر کیفیت اطالعات مشتری و
رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد ،نتایج به دست آمده در
این قسمت با یافتههای دانشیمقدم و همکاران ()1772؛ چوانگ و
لین ( )1779و گریسمن و همکاران ( )1779همخوانی دارد .در
خصوص متغیر مشترمداری به شرکتهای بیمه پیشنهاد میشود
که به ﺻورت مرتب روابط مشتریان خود را
اندازهگیری کنند ،بطوریکه شرکتهای بیمه در راستای کیفیت
اطالعات مشتری خود باید با مطلوب کردن وضعیت ارتباط با
مشتریان خود از طریق ایجاد وفاداری در مشتریان فعلی ،جذب
مشتریان جدید ،تشویق مشتریان کنونی به خرید بیشتر بیمه،
انجام برخی خدمات بیمهای رایگان رضایت مشتریان را در این
خصوص جلب نمایند .بعالوه ،پیشنهاد میشود که مدیران شرکت-
های بیمه برای طراحی فرآیندهای کسب و کار به منظور بهبود
کیفیت تعامل با مشتریان بر فرایندهای کسب و کار خود نسبت به
نیازهای مشتریان ،استراتژیها و برنامههای در نظر گرفته شده در
این مورد تمرکز کنند .همچنین ،کارکنان باید در ایجاد ،تسهیم،
عملکرد و ارزیابی دانش از طریق طراحی و ایجاد ابزار مناسب
شرکت کنند ،در حالیکه کیفیت ارتباط آنها با مشتریان در ارزیابی
و پاداش میتواند بر مبنای رضایت مشتریان تعیین شود .بنابراین به
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مدیران شرکتهای بیمه توﺻیه میشود تا از تکنولوژیهای مورد
نیاز و همچنین نرم افزار و سخت افزارهای جدیدی برای پیاده-
سازی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کنند .آنها
همچنین باید از مهارتهای فروش و بازاریابی برای پیادهسازی
موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کنند .شرکتهای
بیمه باید در برنامهریزی و سرمایهگذاری دراز مدت در اطالعات
مشتری فعال باشند و پیشنهاد میشود برنامههای کاربردی جهت
اطالعات یکپارچه و سازگار با مشتری به کار گرفته شود تا بتوانند
به راحتی و بموقع از آن استفاده کند .بنابر نتایج آزمون فرضیه
چهارم و پنجم قابلیتهای زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری به
ترتیب بیش از  7/13و  7/10بر کیفیت اطالعات مشتری و رفتار
نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارند که با نتایج مهرجو و سیفی
()7939؛ چوانگ و لین ( )1779و ﺻیادی تورانلو و همکاران
( )7931همخوانی دارد .دیگر یافتهها حاکی از این است که
قابلیتهای زیر ساختی بر عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با
مشتری اثر میگذارد .به عبارت دیگر ارتقای وضعیت منابع شرکت
در بازار تحت عنوان متغیر قابلیتهای سازمانی و همچنین
مشتریمداری به بهبود کیفیت اطالعات مشتری و رفتار نوآورانه
میانجامد و همچنین مشتریمداری باعث ارتقای عملکرد سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری شرکتها در این راستا شده که نتیجه
آن بهبود عملکرد کلی شرکتها میباشد .در خصوص قابلیتهای
سازمانی پیشنهاد میشود که شرکتهای بیمه باید نسبت به
تدوین یک برنامه استراتژیک برای ابتکارات مبتنی بر فنآوری در
شرکت اقدام نمایند .عالوه بر این ،پیشنهاد میشود یک متخصص
در بخش ارتباطات مشتری نیازهای مشتری را شناسایی کند ،به
منافع آنها توجه کند و به آنها پاسخ دهد.
نتایج فرضیات آزمون ششم و هفتم نشان میدهد که کیفیت
اطالعات مشتری بر رفتار نوآورانه و عملکرد شرکت تأثیر مثبت و
معناداری دارند که تا حدودی با نتایج چوانگ و لین ()1779
همسویی دارد .نتایج فرضیه هشتم در راستای با یافتههای چادی و
ماتسون ( )7332و گریسمن و همکاران ( )1779نشان میدهد
رفتار نوآورانه بیش از  %99بر عملکرد شرکت ،تأثیر گذار است که
این تا حدودی با یافتههای تحقیق مولر و نیفلر ( )1777همسویی
دارد.
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