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مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم در
زويا زيتوني ،1دكتر محمود

ایران*1

دهقان2

 -1كارشناسي ارشد تبليغات و بازرگاني دانشكده صدا و سيما ايران-تهران
 -2دكتری بين الملل استاديار  11دانشكده صدا وسيما

چکیده
در اين مطالعه عوامل تأثير گذار بر پياده سازی مديريت رابطه مداری با مشتری (مديريت ارتباط با مشتری) در شركتهای توريسم
در اندازه های كوچک و متوسط در تهران بررسي شده است .يافتههای اين تحقيق ،اثر عواملي نظير توزيع ارتباط ،زيرساخت تجارت
پويا ،ارتباط مشتری و كيفيت نوآوری بر مديريت ارتباط با مشتری را نشان ميدهد .تجارت پويا ،در ارتباط مشتری نقش بسيار اساسي
بازی ميكند .همچنين مهمترين مانع برای شركت ها با اندازه متوسط و كوچک در بخش توريسم ،بودجه ناكافي پشتيباني ،كمبود
تعهد مديران ارشد به مديريت ارتباط با مشتری و فقدان ارتباط ميباشد.
هدف از اين تحقيق مطالعه شناسايي و بررسي مديريت ارتباط با مشتری در صنعت توريسم عوامل موثر ) (CRMدر ايران_تهران
است .برای رسيدن به اين هدف ،صنعت توريسم در تهران در هتلها ،هتل آپارتمانها ،و آژانسهای مسافرتي در اندازههای كوچک
و متوسط مورد تحقيق قرار گرفتند ) ،(SMEsبا استفاده از نمونهگيری در دسترس اطالعات از طريق مصاحبه حضوری با جمع
آوری تعداد  251پرسشنامه انجام پذيرفت پايايي آن آلفای كرانباخ محاسبه گرديد كه مقدار آن برابر  0/934برآورد گرديد.

واژگان کلیدی :مديريت ارتباط با مشتری ) ،(CRMاندازههای متوسط و كوچک در صنعت ) ،(SMEsصنعت توريسم
).(Tourism sector

1برگرفته شده از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده تربيت مدرس با عنوان " مديريت ارتباط با مشتری در صنعت توريسم در ايران-
تهران سال 1831
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 -1مقدمه
جهاني شدن ،افزايش رقابت با پيشرفت در تكنولوژی ارتباطات و اطالعات ،شركتها را موظف به تمركز بر روی
مديريت ارتباط با مشتری برای بيشينه ساختن افزايش درآمدی بطور موثر ،نموده است .مديريت ارتباط با مشتری،
به عنوان كليد رقابت استراتژی تجارتها ميباشد كه نيازمند تمركز بر روی خواستههای مشتريان بطور كامل و روش
رويارويي با مشتری در سراسر شركت است .بوسيله استفاده از تكنولوژی ارتباطي و اطالعاتي ،تجارتها تالش
ميكنند برای نزديک شدن به مشتری بتوانند ،توانايي ايجاد ارتباطات طوالني مدت را كسب نمايند .بنابراين ،گسترش
ابتكارات مديريت ارتباط با مشتری بسيار معمول شده است.
هدف از اين مطالعه ،توصيف عوامل اصلي تأثيرگذار بر پياده سازی مديريت ارتباط با مشتری و باز شناختن عوامل
جلوگيری كننده اجرای آن بوسيله استفاده از دادههای جمع آوری شده از شركتهای توريستي با اندازه كوچک و
متوسط در تهران بوده است.
در آغاز رئوس مطالب نظری مديريت ارتباط با مشتری مورد بحث قرار خواهد گرفت .سپس بر پايه نتايج تحقيق
تجربي ،ابعاد مختلف پياده سازی مديريت ارتباط با مشتری در شركتهای با اندازه متوسط و كوچک در بخش
توريسم تجزيه و تحليل خواهد شد.
 -2مبانی نظری
.2چهار چوبی برای مدیریت ارتباط با مشتری
 2-1تعریف و مفاد مدیریت ارتباط با مشتری
افزايش رقابت و كاهش (ثبات قدم) وفاداری مشتری ،منجر به تمركز بيشتر بر مفهوم پرورش ارتباطات مشتريان
شده است .بنابراين ،در اينجا يک تغيير بزرگ و كلي در راهي كه شركتها خود را سازماندهي ميكنند ايجاد ميگردد
و آن اينكه تجارت ،جريان را از ساختار محصولگرا به ساختار مشتریگرا ،تعويض مينمايد .بنابراين در اينجا تجارت
در زمان سازماندهي داخلي خود به تغيير بزرگي دست خواهد زد و آن تغيير جريان محصولگرا به مشتریگرا بودن
ميباشد كه توسط تكنولوژیهای ارتباطي و اطالعاتي پشتيباني ميگردد).(Ryals & Knox, 2001
 ،(2002) Day& Van Den Bluteمديريت ارتباط با مشتری را يک فرايند تقاطعي برای دستيابي به يک
همسخني مداوم با مشتريان در تمامي تماس آنها و نقاط دسترسي ،با عمليات خصوصيسازی مشتريان ارزشمند ،به
منظور افزايش و حفظ مشتری و سودمندی ابتكارات بازاريابي ميداند.
مديريت ارتباط با مشتری در تمامي فعاليتهای تجاری ارتباط مستقيم به عواملي همچون ابتكار ،استقرار ،نگهداری
و توسعه ،در روابط مبادالتي بلند مدت ،دارد .مديريت ارتباط با مشتری در واقع دستهای از روشها و ابزاری است كه
به نحو سازماندهي شده به شركت در مديريت ارتباطات مشتری كمک ميكند  .به عبارتي به عنوان فرايند فعل و
انفعالي برای دستيابي به توازن بهينه بين سرمايهگذاریهای شركت و رضايت مشتری برای حاصل نمودن بيشترين
سود ميباشد.
مديريت ارتباط با مشتری طبق نظر ) )Gebert, Geib, Kolbe & Riempp ,2002موارد زير ميباشد:
 اندازهگيری ورودیها از ميان تمامي توابع كه شامل بازاريابي ،فروش و هزينههای خدمات و خروجيها
كه مربوط به درآمد سود و ارزش مورد انتظار مشتری ميباشد.
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 بدست آوردن و بروز رساني مداوم اطالعات در مورد نيازها ،انگيزهها و عادات مشتری در مورد عمر رابطه.
 استفاده از دانش مشتری برای اصالح كردن مداوم اجراء ،از طريق فرايند يادگيری و تجربهاندوزی از
شكستها و پيروزیها .
 جامعيت بخشيدن به فعاليتهای بازاريابي ،فروش و خدمات برای دستيابي به اهداف عمومي پيادهسازی
سيستمهای مناسب برای پشتيباني از دانش مشتری در فراگيری ،اشتراک و اندازهگيری سودمندی مديريت
ارتباط با مشتری.
 اجزای رويكردی اين سيستم دانش حمايت مصرف كننده است و سهم اندازه گيری  CRMبر روی آن
اثر بخش است.
 تعادل و توازن بين بازاريابي ،فروش و ورودیهای خدمات ،در مقابل تغيير نيازهای مشتری منجر به
باالبردن سود ميگردد.
مديريت ارتباط با مشتری يک رابطه فعال ،مشاركتي و فعل و انفعالي بين موسسه تجاری و مشتری ميباشد .هدف
دستيابي به يک چشم انداز جامع از مشتريان و توانايي پيش بيني بدون تناقض و نشان دادن واكنش به نيازهای آنها
با فعاليتهای موثر و هدفمند ).(Picooli, O con nor,& Alvarz,2003
مديريت ارتباط با مشتری در اصل يک فرايند دو مرحله ای ميباشد  .كار مهم اين است كه در به دست آوردن تمركز
مشتری مهارت پيدا كنيم .اين بدان معني است كه حركت از محصول گرايي به مشتری گرايي و تعيين استراتژی
بازار از بيرون به درون ميباشد ،تمركز بايد بر نيازهای مشتری باشد تا بر مزايای محصول ،موسسات تجاری در
مرحله دوم فراتر از مسائل پايهايي حركت مينمايند .آنها بر افتخارات خود تكيه نميكنند ،اما توسعه مشتریگرا
بودنشان را بوسيله كامل كردن مديريت ارتباط با مشتری در ميان زنجيره تجربه مشتری بوسيله نفوذ تكنولوژی به
منظور دستيابي بالدرنگ مديريت مشتری ،و بوسيله تغييرات دائمي برنامه ارزشي ،به مشتریها ،ترويج ميكنند
).(Rygielski,Wang,&Yen ,2002
 2-2اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری
توجه به تمركز روی مشتری و نيازهای مشتری يک ايده جديد نيست .بدون شک ،اهميت آن جزء حساس تجارت
بوده و هست كه بوسيله افراد زيادی و نه فقط بزرگاني مثل پيتر دراكر ،شناسايي شده .مديريت ارتباط با مشتری
بيشتر يک تكامل است تا يک انقالب .به همين دليل دستيابي به پتانسيل هر مشتری بايد نقطه تمركز و هدف اصلي
هر تجارت باشد ).)Boxwell, 2000
خصوصاً رابطه خوب با مشتری ،در بوجود آمدن و تكامل شركتهای با اندازه متوسط و كوچک بسيار حياتي است
) .(Skaates &Seppanen, 2002شركتها با اندازههای متوسط و كوچک نياز مبرمي به مديريت ارتباط با
مشتری دارد ،استفاده از تكنولوژی اجازه ميدهد به بهتر شناختن و متمايز كردن مشتری پيدا كردن مشتری و
فشارهای رقابتي ،نياز يک تجارت را به تمركز و توجه به مشتری زياد ميكند.
برای شركتهای با اندازه متوسط و كوچک بقاء در بازارجهاني ،نياز به تمركز و توجه بيشتر به مشتری دارد .تحقيقات
نشان ميدهند كه سرمايهای كه الزم است تا مشتری جديد بدست بياورد پنچ برابر پولي هست كه نياز است تا يک
مشتری موجود را متقاعد به خريد جديد كنيم .به همين دليل نگهداشتن و از دست ندادن يک مشتری بسيار مهم
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است فراتر از آن يک مشتری ناراضي ممكن است با رفتن به طرف رقيب و كشاندن بقيه مشتریها ضرر بزرگتری
وارد كند .به اين داليل شكي نيست كه مديريت ارتباط با مشتری هم اكنون صحبت اصلي در جهان تجارت است.
معني مديريت ار تباط با مشتری ،برنامه ريزی برای استفاده از تكنولوژی مردم و روانشناسان است كه بتوانند رابطه
پر سود با مشتری و شركاء را بوجود آورند .مديريت ارتباط با مشتری ،موجب ميشود كه شركتها به مركز تمركز
روی مشتری تبديل شده كه ارزش مشتری را به حد نهايت ميرساند .
مديريت ارتباط با مشتری ساختاری است از ارتباط و تصميمگيری مهم كه باعث ارائه بهترين سرويس با كمترين
هزينه به تمام مشتریها ميشود .مديريت ارتباط با مشتری كمک ميكند كه موسسات تجاری مشتریهای پر سود
را شناخته و بدست آورده و رابطه خوب و طوالني با آنها داشته باشند .مديريت ارتباط با مشتری كمک ميكند كه
نيروی فروش وقت بيشتری برای فروش داشته باشد ،پاسخ به مشتری سريعتر انجام شده ،وبخش بازاريابي بهتر
بتوانند نيازهای مشتريان شناسايي كنند .منجر ميگردد يک موسسه تجاری بهتر برنامهريزی كند ،بهتر بفروشد ،بهتر
ارتباط برقرار كند ،و بهتر مشتریها را تجزيه و تحليل كند ).(Skaates &Seppanen, 2002
هم اكنون مديريت ارتباط با مشتری يكي از داغترين مباحث در جهان مديريت بازاريابي و فناوری اطالعات است.
مديريت ارتباط با مشتری با بازاريابي سنتي متفاوت است ،نيازمند به مغز و تفكر باز دارد با اين وجود همه سرمايهگذاری
نبايد روی مديريت ارتباط با مشتری بكنند .تجارتهای كوچک به راحتي ميتوانند با مشتریها نياز به مديريت ارتباط
مشتری بوجود ميآيد .هرچه تماس موسسه تجاری و مشتری بيشتر شود موسسات تجاری نياز دارند از مديريت
ارتباط با مشتری و ساير تكنولوژیها استفاده كرده كه ميزان بسيار زياد اطالعات در مورد مسئوليتها را مديريت
كنند .برای اينكه مديريت ارتباط با مشتری به بهترين وجه استفاده شود عالوه بر فناوری اطالعات نياز به تمركز
يک تجارت بر روی مشتری است .تمام اعضای يک سازمان بايد نكات مديريت ارتباط با مشتری را رعايت كنند
).(Rygielski,et al.,2002; Picooli,et al,2003
 3-2مزایای تجاری مدیریت ارتباط با مشتری
رابطه مديريت ارتباط با مشتری رابطه بين تجارت ،مشتریهايش ،و مشتریهای آيندهاش است ;,2002
) .)Gebert, et al Falk,2004برای اينكه مديريت ارتباط با مشتری موثرتر و بهتر انجام شود بايد در تمامي
موارد به امور مربوط به مشتری توجه كرد و مطمئن شد هر موقع و هر لحظه در هر جا مشتری با تجارت مرتبط
است و اين ارتباط صميمانه و همسان بوده و نشان بدهد كه شركت ارزش آن مشتری را ميداند (Ӧzgner,
).2001; Andrade ,2003
سودهايي كه برای تجارت خواهد داشت :
 جمع آوری وتداخل اطالعات در مورد مشتریها
 تأمين و حمايت از مشتریهای يک شركت
 پايه ريزی رابطه گرم و نزديكتر با مشتریها
 افزايش رضايت مشتریها
 كاهش هزينههای جذب مشتری
 حفظ مزايای رقابتي
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 افزايش سود با فروش بيشتر
 فلسفهايي كه مستلزم كسب و كار اساسي است
 افزايش وفاداری مشتریها به خاطر خدمات بهتر و صميميتر
 قدرت تقسيم كردن بازار به نسبت نيازها و خواستههای مشتریها
 همكاری با مشتری در بدست آوردن ارزش برای طرفين
 بدست آوردن نتيجه مقبول از تجزيه و تحليل دادهها
 پشتيباني از فروش بهتر به وسيله استفاده از نقشههايي كه فروش را بهتر مديريت ميكند.
به همين داليل ،تغييرات سريع در سطح رقابت بازاری ،شركتها را مجبور به در نظر گرفتن كاربرد مديريت ارتباط
با مشتری كرده است .اما به خاطر بين المللي شدن بازارجهاني و فناوری اطالعات ،مديريت ارتباط با مشتری پيچيدهتر
شده است ).(Karimi,Somers & Gupata.2001
نرم افزارهای ساخته شده برای حمايت از مديريت ارتباط با مشتری اكثراً شركتهای با اندازه متوسط و كوچک هست
را در نظر نميگيرد.
 -3مروری بر ادبیات پژوهش
(2000) Eriksson and Lo fmarck Vaghultمطالعات تجربي نشان داده حفظ ارتباطات مشتری در
خدمات كاری ،حرفهايي ميباشد .با تمركز بر روی تاثير تجارت الكترونيک باعث موفقيت شركتها در بخش
مديريت ارتباط با مشتری ميگردد ).(Karimi,et al.2001
 (2001) Ӧzgnerيک نظر سنجي در مورد مديريت ارتباط با مشتری با اندازههای كوچک و متوسط شركتها
) (SMEsانجام داد.
) )Feinberg et al, 2002وضعيت مديريت ارتباط با مشتری الكترونيكي در خرده فروشي را تجزيه و تحليل
كرد ،(2003) Campbell..فرايندهای داخلي در ايجاد شايستگي دانش مشتری را مطالعه كرد ،كه به شركتهای
مالي اجازه ميدهد تا بصورت استراتژيک مديريت ارتباطات با مشتری خود را با موفقيت مديريت كنندMadeja .
(2003) and Schoderتاثير تجارت الكترونيک ،مديريت ارتباط با مشتری بر موفقيت شركتها را بررسي كرد.
يكي ديگر از مطالعات مديريت ارتباط با مشتری  CRMدر مقابل  SMEsتوسط ) )lau,2003انجام پذيرفت.
 ،(2003) Picooli, et alبه مديريت ارتباطات با مشتری در صنعت مسكن پرداخت.
 ،(2005) Papathanassiouوضعيت پذيرش  CRMتوسط بخش خدمات مالي را مورد مطالعه قرارداد ،و
 (2005) Sigalaادغام مديريت ارتباط با مشتری در عمليات هتل مورد بحث قرارداد.
-4روش تحقیق
در اين مطالعه عوامل موثر بر پياده سازی  CRMبر اساس دادهها جمع آوری شده از شركتهای كوچک و متوسط
گردشگری شهر تهران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .عالوه بر اين ،اين مطالعه شامل اطالعاتي در مورد كاربرد
 CRMو عواملي كه مانع اجرای  CRMدر اين صنعت ميباشد .مطالعات زيادی برای طراحي پرسشنامه برای
شركتهای گردشگری مورد استفاده قرار گرفت( Pepparcl, Ryals & Knox, 2001, Kim& Kim .
).2005
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پرسشنامهای برای جمع آوری اطالعات در مورد حوزههای مديريتي  CRMساختار يافته است .و همچنين
ويژگيهای هتلها ،هتل آپارتمانها ،و آژانسهای مسافرتي پرسشنامه شامل  25سوال بود ،كه در مقياس ليكرت 5
امتيازی نمرهگذاری شد اين پرسشنامه با ثبات دروني با محاسبه ضريب پايايي آلفای كرانباخ  0/934انجام پذيرفت.
عالوه بر اين ،سواالت چند گزينهايي مرتبط با اهداف  CRMطراحي شد جامعه آماری هتلها ،هتل آپارتمانها ،و
آژانسهای مسافرتي شهر تهران – ايران كه جايگاه مهمي در صنعت گردشگری دارد  .طبق اعالم سازمان عمران
 11هتل آپارتمان 11 ،هتل و  154آژانس مسافرتي واقع در شهر تهران ،نمونهگيری از سه گروه بدين صورت انجام
پذيرفت كه هر يک نزديک به  %54از جمعيتها بعنوان نمونه انتخاب شدند .پرسشنامه در قالب مصاحبه حضوری
بين  251مصاحبه شوند توزيع گرديد ميزان پاسخهای دريافتي  %38از جامعه نمونهگيری شده بود كه نرخ پاسخ برای
اين مطالعه قابل قبول بود &(Lewin,Sakan o,Stephens,& Victor, 1995; Pierce
).Henry,1996
 -5یافته های پژوهش
 1-5ویژگیهای نمونه
بر حسب تفكيک جنسيت پاسخ به پرسشنامه  49/4%در صد زن  50/6%مرد بودند .تنها  0/5%درصد
پاسخ دهندگان دارای تحصيالت زير ديپلم6/27% ،ديپلم 4/53% ،دارای مدرک ليسانس و  4/18%دارای
مدرک فوق ليسانس و باالتر بودند .موضوع تجربهكاری( شغل)  39/1%از پاسخ دهندگان سابقه بيش از  5سال
و بقيه سابقه كمتری داشتند .پاسخ دهندگان دارای موقعيتهای متنوعي در زمينه تجارت داشتند 16/7% .آنها
مالكان 21% ،مديران 5/07% ،مديريت ارتباطات با مشتری و  9/5%ميران روابط عمومي 35/7% ،مديران
فروش ،و ساير مشاغل  11/4%بودند (تعداد افراد بين  2تا  523با ميانگين  77/24متغيير بود ،تقريباً برابر 11
نفر است).

مشــخصات جمعیت شــناختی نمونه
مرد

زن

50.6%

49.4%

زیر دیپلم

دیپلم

کارشناسی

0.5%

27.6%

53.4%

سابقه

بیشتر از

کمتر از 5

خدمت

 5سال

سال

(سال)

39.1%

60.99%

جنسیت

تحصیالت

وضعیت
شغلی
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بدون
شغل
16.7%

مدیران
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کارشناسی
ارشد و باالتر
18.4%

مدیریت

مدیریت

سایر

روابط عمومی

فروش

مشاغل

9.5%

35.7%

11.4%
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 2-5رویکرهای تجاری به CRM
98/7%درصد از پاسخ دهندگان اعالم كردند كه شركت آنها اهداف  CRMرا دنبال ميكنند .در  46/6/%از
شركتها و مديران ارشد مسئول  CRMهستند ،در حاليكه  26/5%از  CRMبدون هيچ برنامه ساختار يافته
و ثابتي در عناوين فعاليتهای عمومي گنجانده شده است 17/1% .شركتها دارای بخش  CRMجداگانه و
مستقل بودند 9/8%،از بخش روابط عمومي ،شركتها مسئول  CRMبودند و مجبور بودند با مشتريان خود
تعامل داشته باشند .اين فعل و انفعاالت از پيشنهادها يا حل مشكالت تا مسائلي كه به بخش روابط عمومي مربوط
نميشود متفاوت است.
رویــکرد تجــاری CRM
مدیران سطوح باال و

فعالیتهای معمول

پاسخگو در بخش

با ساختار طرح

CRM

بصورت مجزا و

مشارکت در بخش روابط

جداگانه

عمومی

17.1%

9.8%

ثابت

46.7%

26.5%

از ديدگاه ارتباط با مشتری ،محاسبه شد كه  80/9%درصد از شركتهای كوچک و متوسط مشتری مدار15/3% ،
سازماني و 3/8%خدمات گرا بودهاند.
دیدگاه ارتباط با مشتری SMEs
مشتری مداری

سازمان گرا

خدمات گرا

80.9%

15.3%

3.8%

 3-5تجزیه و تحلیل عوامل  CRMدر شرکتهای گردشگری
چهار عامل بعنوان ابعاد اصلي مديريت ارتباطات با مشتری در بخش گردشگری شناسايي شدند.
پايايي با ارزيابي همساني دروني اقالم فاكتورها نشان دهنده هر عامل با استفاده از آلفای كرانباخ مورد ارزيابي قرار
گرفت .مقادير آلفای كرانباخ باال بود كه از  0/75تا  0/95برای چهار عامل متغيير بود .اين عوامل عبارتند از:
ارتباط و توزيع سازمان

تجارت پويا

روابط مشتری

نوآوری و كيفيت
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تحلیل فاکتورهای  CRMدر صنعت گردشگری تهران

ردیف
1
2
3
4

رتبه
3.61
1.42
3.32
1.66

ارتباطات و توزيع سازماني(زير بنايي)
تجارت پويا
روابط مشتری
نوآوری و كيفيت

فاکتورهای  CRMدر صنعت توریسم
رتبه تهران
4
3
2
1
0
ارتباطات و توزیع
سازمانی(زیر بنایی)

تجارت پویا

روابط مشتری

نوآوری و کیفیت

1

2

3

4

ميانگين عوامل موثر بر اجرای  CRMرا نشان ميدهد كه از پرسشنامههای پر شده توسط مديران SMEs
(بخشهای كوچک صنعت هتلداری) ايران ناشي ميشود .با وجود اينكه همه فاكتورها بيش از  8با مقياس ليكرت
 5امتيازی است ،اما بر اساس نظرسنجي ،ايجاد ارتباط با مشتری كه مهمترين عامل برای پياده سازی CRMاست
با ميانگين  4/46اعالم گرديد.
آزمون ناپارامتری كروسكال واليس نشان داد كه تفاوت معناداری در عوامل اجرايي  CRMانتخاب بر اساس "
تجربه شغلي" و هدف انتخابي مديران ايراني وجود ندارد.
با توجه به نتايج همبستگيهای ناپارامتری اسپيرمن ،بين بزرگي شركت و انتخاب چهار عامل حياتي اجرای CRM
آزمون غيرپارامتری فريدمن با خطای كمتر از  0/1%و ضريب اطمينان  0/99%درصد وجود دارد ،همبستگي
منفي) (-0/07وجود دارد .تفاوت بين عوامل و اين بدان معني است كه همه اهداف تاثير يكساني در اجرای CRM
ندارند و اين تفاوتها به دليل خطا يا احتمال وقوع نيستند .جدول زير رتبه آنها را نشان ميدهد.
ردیف

117

عوامل موثر در سطوح مدیریت بر اساس
بیشترین درجه اهمیت رتبه بندی

رتبه متوسط

1

آموزش رفتاری كاركنان

10.45

2

توزيع كانال های اثر گذار

9.36

3

ارتباط با مشتری در طوالني مدت

9.34

4

گرفتن عقايد مشتريان جديد

8.90

مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم در ایران

زیتونی و دهقان

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،3شماره ،2تابستان  ،1041صفحه :از  114تا 123
https://science-journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

5

آگاه كردن مشتريان با محصوالت و خدمات قابل
استفاد

8.82

6

ايده برای روابط مشتری

8.74

7

كيفيت خدمات و محصوالت
جهاني شدن و مزايای رقابتي در تكنولوژی
اطالعات

8.70
7.85

9

مصمم بودن در مزيت رقابتي

7.69

10

مارک تجاری
اطالعات پايهای ،اطالعات انبار كاال(گمرک)،
اطالعات معادن

7.42
7.19

12

كيفيت فعاليتهای تجاری

7.08

13

كنترل و هدايت نيروی فروش

7.05

14

آژانسهای مسافرتي قابل استفاده و متصديان تور
طراحي مديريت ارتباط با مشتری و اين گرايش در
وب سايتها

5.98

8

11

15

5.44

اين جدول بيانگر اين است كه ما در سطوح مديريت نيازمند توجه به عناصر ذكر شده زير براساس بيشترين درجه
اهميت رتبه بندی شده است.
 4-5موانعی بر مدیریت ارتباط با مشتری  CRMدر صنعت هتلداری تهران
شكل زير ميانگين موانع اجرايي CRMحاصل از پرسشنامههای پر شده توسط مدير گردشگری شركتهای كوچک
و متوسط ايران را نشان ميدهد .اگرچه همه عوامل در مقياس ليكرت  5درجهايي بسيار نزديک يا بيش از  8هستند،
اما بر اساس نظر سنجي در بين اين  3عامل كه بعنوان موانع مديريت ارتباط با مشتری در صنعت هتلداری شناخته
شد كه بيشترين مانع برای  CRMارتباط ضعيف كه با ميانگين 4/36شناخته شد .آزمون ناپارامتريک فريدمن
با خطای كمتر از  0/1%درصد و اطمينان 0/99%مشخص ميكند،كه بين موانع تفاوت زيادی وجود دارد و اين
بدان معنا است كه همه موانع تاثير يكساني در اجرای CRMندارند و اين تفاوتها بدليل خطا يا احتمال وقوع در
جدول زير نيست.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
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موانع مدیریت ارتباط با
مشتری
عدم حضور كامل مهارتهای
مديريت مشتری
فقدان استاندارها
كمبود خدمات برای مصرف كننده
تعارض های درون سازماني
اثرگذاری در فرايند های تجارت
كمبود فرهنگ حاضر
ضعف ارتباطات
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 -6نتیجه گیری
شركتهای كوچک و متوسط معموالً منابع و كانالهای محدودی برای دستيابي به مشتری دارند ،در نتيجه نگران
حفظ مشتريان هستند .عالوه بر اين يک واقعيت است كه اين شركتها ،رفتار انساني نقش بسيار مهمي در ارتباط
با مشتری دارد.
هنگاميكه عوامل موثر بر اجرای  CRMدر شركت های كوچک و متوسط گردشگری در تهران مورد تجزيه و
تحليل قرارگرفت ،مشخص شد كه  98/7%از پاسخ دهندگان شركتهای هستند كه اهداف مديريت با مشتری را
دنبال ميكنند.
رويكرد تجاری  CRMدر اين بخشها  46/7%مديران تجاری در سطوح باال 26/5% ،فعاليتهای معمول با
ساختار ثابت 17/1%،واحد بصورت مجزا و جداگانه و  9/8%مشاركت در بخش روابط عمومي به عملكرد مديريت
ارتباط با مشتری پاسخگو بودند.
در اين ميان  1هدف توسعه يافته ) (Ӧzgner & Irazدر صنعت توريسم تركيه در مدل ساختار تجزيه و تحليل
عامل مديريت ارتباطات با مشتری در سرمايه گذاری توريسم  25/5% , SMEsاز پاسخ دهنگان " بهبود
خدمات مشتری" را انتخاب كردند.
به عنوان مهمترين هدف برای پياده سازی  CRMپس از آن " حفظ مشتری" با  " ،19/6%مزیت
رقابتی"  " ، 17/6%اکتساب مشتری جدید"  " ، 15/5%کاهش هزینه" " ، 14/07%افزایش
سود دهی"  ، 6/3%به ترتيب توسط پاسخ دهندگان انتخاب شدند .در ميان چهار عامل (ارتباط و توزيع سازمان،
تجارت پويا ،روابط مشتری ،نوآوری و كيفيت) پاسخ دهندگان با ميانگين  4/46اعالم كردند كه ساخت" روابط
با مشتری" مهمترين فاكتور برای مديريت ارتباطات مشتری است.
بنابر گفته  ،(2005) Ӧzgner & Irazموانع در مديريت ارتباطات مشتری نه مانع و محدوديت برشمرد كه در
ميان آنها " ضعف ارتباطات"  4/36بيشترين رتبه در محدوديتها اعالم گرديد.
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 3-5مشارکت ها
سهم عمده این مطالعه عبارت بودند از :
 بررسي هدف و پياده سازی مديريت ارتباطات با مشتری در صنعت توريسم ايران در ساختار SMEs
 تعيين عاملهای اثرگذار مديريت ارتباطات با مشتری در صنعت توريسم ايران در ساختار SMEs
 تعيين عاملهای اثر گذار و موانع محدوديتهای مديريت ارتباطات با مشتری در صنعت توريسم ايران در
ساختار SMEs
كه در هتلها ،هتل آپارتمانها ،و آژانسهای مسافرتي در صنعت توريسم ايران در مدل ساختاری ( SMEsاندازههای
كوچک و متوسط) نتايج بدست آمده ميتواند ،توسط مديران گردشگری در ساختار  SMEsو برنامهريزان صنعت
گردشگری يا حتي ساير مديران  SMEsبرای ايجاد طرحهايي برای پياده سازی " مديريت ارتباطات با مشتری"
استفاده شود.
مديران  SMEsگردشگری ميتوانند ،با اجرای كارآمد مديريت ارتباط با مشتری مطابق با نيازهای مشتريان،
اصالحاتي ايجاد كرده و نقاط ضعف خود را تقويت كنند تا سهم بازار افزايش دهند .همچنين ساير مديران نيز ميتوانند
از اين نتايج استفاده كنند.
 1-5-5مفهومی برای مدیریت
در مرحله مقدماتي ،ما ميتوانيم اشاره كنيم كه مديران اجرايي در بخش  CRMمشمول بهبود (پيشرفت) خدمات
به مشتريان باشند .پيش بيني ميشود نياز مشتريان اين است ترجيح ميدهند امكانات را با ديگر رقبا مقايسه كنند
يک چنين انعطاف پذيری در پرداختهای آينده و ايجاد موقعيت جاری برای SEMsفراهم ميآورد ،مديران بايد
برای اجرای  CRMجدول برنامه خدمات بهتر فراهم كنند برای مذاكره با مشترياني كه ميتوانند با نيازها و
خواستههايي كه دارند به ما كمک كنند و بهتر است اين بخش بصورت جداگانهايي به فعاليت بپردازد و مديران بر
اساس استانداردها و عالئق مشتريان پاسخگو باشند.
در حقيقت برای اين امر خطير رفتارهای انساني نقش مهمي در ارتباط با مشتری دارد يكي ديگر از فعاليتهايي كه
بايد روی آن سرمايهگذاری كرد برنامه آموزشي برای كاركنان ميباشد.
اگر اين صنعت توريسم حمايت شود توسط دولت يا بخش خصوصي توان بالقوهايي در تغييرات سريع در تمامي
جنبهها برای كشور دارد افزايش سطوح درآمدی كشور ايجاد سرمايه و خلق يک تغيير خوب در سطح زندگي
شهرنشيني ميباشد ما ميتوانيم اميدوار باشيم كه مطالعه تحقيقات در اين زمينه در كشورهای توسعه يافته نشان
داده شده كه مهارت مديران و مردم در صنعت توريسم تحول زيادی در كشورهای صنعتي بوجود آورده است در
شرايط حاضر مديريت ارتباطات با مشتريان و مديران روابط عمومي و مديران سطوح باال ميباشند ما نميتوانيم
رقابت با ديگر كشورها كه از نظر علمي پيشرفتهای آشكاری دارند .در حقيقت موضوع صنعت توريسم ميتواند يک
منبع درآمدی برای ملتها و ايجاد فرصتهای شغلي و كوشش در موضوعات مهم ،صنعتي شدن برای كسانيكه
تصميمات مهم ميسازند و ميتواند اين حقيقت در برگيرد ايجاد مراكز آموزشي برای تعليم و تربيت افراد نخبه در
اين صنعت است.
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ايران توجه كافي به صنعت توريسم نداشته است و مردم كمتر در اين فعاليتها سرمايه گذاری ميكنند آموزش و
تجربه در اين صنعت در ايران پايين است و مردم و كارشناسان خبره ميبايست در اين زمينه آموزش ببينند.
 2-5-5اجرایی برای تحقیقات آینده
 آنچه در مطالعه مديريت ارتباط با مشتری معمول است كه در آينده تمركز بيشتری روی بخش  CRSو
تحقيقات مربوط به آن برای رضايت مشتريان انجام شود.
 مديران كارشناسان در اين زمينه برای روابط دوستانه و جذب مشتری ميتواند تبادل دانش برای اشخاص،
انيسيتيو و دانشگاهها و در اين ميان ميتواند منجر به پيشرفت و رسيدن به موفقيت شركتهای خود
شوند.
 مسائل و مشكالت دروني مشابه فقدان مراحل خاصي كه منوط به مهارت منابع انساني يا تخصيص بودجه
مناسب موانعي برای اجرای مديريت ارتباط با مشتری است .مديران برای توريسم  SEMsميبايست
تعارض دروني كاهش دهند و با همديگر همكاری كنند.
 مطالعه و تمركز بر روی فقط سه قسمت و گروه  SEMsتوريسم سرمايهگذاری در هتل ،هتل آپارتمانها،
آژانسهای مسافرتي كه اين مدل تحقيقات مورد توجه است .انجام تحقيقات مديريت ارتباط با مشتری
ساختار SEMsدر ساير صنعت ها جالب و قابل توجه است .
 اين مطالعه نگاهي به روابط مديريت مشتری بطور كلي داشت ،انجام تحقيقات متمركز در بخشهای
مختلف  CRMمانند رضايت مشتری جالبتر است.
 در اين مطالعه اهدافي اتخاذ شد و به اثبات رسيد ،عوامل ،محدوديتها و موانع در مديريت ارتباط با
مشتری كه بر پايه گفته  ،(2005) Ӧzgner & Irazدر آينده به نظر ميآيد چنانچه تحقيقات بر
اساس ساير عوامل و اهداف ارتباطات مديريت مشتری انجام دهيم جالب باشد.
 در نهايت مدل مقايسه ارتباط با مشتری در صنعت توريسم تركيه -ايران
فاکتورهای  CRMدر صنعت
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CRM: Coustomer Ralationship Managment.
SMEs: Small& Medium Enterprises.
CRS: Central Reservation System.
E-Commerc
مراجع

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Boxwell, l. (2000).Customer Ralationship Management: Project A.87701899
February.
Campbell, A. J. (2003). Creating Customer Knowledge Competence:Managing
Customer Ralationship Management Programs Strategically . Industrial
Marketing Management, 32, 35-383.
Day, G. S., & Van den Bult, C. (2002). Superiority in Customer Ralationship
Management:Consequences for Competitive advantage and performance.The
Wharton School, University of Pennsylvania,pp.1-49.
Eriksson, K., & LӦfmarck Vaghult, A. (2000). Customer Retention, Purchasig
Behavior and Ralationship Substance in Professional Services. Industrial
Marketing Management,29 (4), 363-372.
Feinberg, R. A., & Kim, I. (2002) The state of electronic Customer
Ralationship Management in Retailing. International Journal of Retail &
Distribution Management, 30(10), 470-481.
Gebert, H., Geib, M., Kolbe, L., & Riempp, G. (2002). Towards Customer
Knowledge Management Concepts. The second International Conference on
Electronic Business, Taipei,Taiwan, 10-13 December,pp. 262-272.
Karimi, J., Somers, T., &Gupata, Y. P.(2001).Impact of Information
technology management practices on Customer Service. Journal of
Management Information Systems, 17(4), 125-158.
Kim, H ., & Kim, W. G. (2005).The Ralationship between brand equity and
firms performance in luxury hotels and chain restaurants. Tourism
Management, 26, 549-560.
Lau, A. S. M.(2003). A study of Customer Ralationship Management in
Small& Medium Enterprises. Decision Sciencws Institute On South West
Region, The Chinese University of Hong Kong , Shatin, N.T, Hong Kong SAR
8-7, March pp.472-477.
Lewin, A. y., Sakano, T., Stephens, C. U.,& Victor, B.(1995).Corporate
citizenship in Japan: Survey results from Japanese Firms. Journal of Business
Ethics,14,83-101.
Madeja, n., & Schoder, D .(2003). Impact of Electronic Commerce Customer
Ralationship Management on corporate success -results from an empirical
investigation . In Proceeding of the 36th Hawaii international Conference on
System Scineces,pp.1-10.
Ӧzgner, S. (2001).Ic Anadolu Bolgesi ndeki Kucuk ve orta boy isletmelerde
musteri iliskileri yonetimi uzerine bir arasirma .I.Orta Anadolu Kongresi,
18-21 Ekim, Nevsehir, pp. 415-429.
Picooli, g., O con nor, P., Capaccioli, C., & Alvarz, R. (2003). Customer
Ralationship Management a ariver for change in the structure of the US
loding industry .Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 61,
61-73.

زیتونی و دهقان

مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم در ایران

122

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

123  تا114  از: صفحه،1041  تابستان،2 شماره،3جلد
https://science-journals.ir

14. Ryals, L., &Knox, S. (2001). Cross- Functional issue s in the implementation
of Ralationship Management . European Management Journal , 19(5), 534542.
15. Rygielski, C., Wang, J. c., & Yen , D. C.(2002). Data mining techniques for
Customer Ralationship Management.Technology in Society, 24, 483-502.
16. Sigala, M. (2005) .Integrating Customer Ralationship Management in Hotel
Operations: Managerial and operational implications. Hospitality
Management.
17. Skaates, M. A., & Seppanen, V .(2002). Managing Relationshipe -driven
competence dynamics in professional service organizations. European
Management Journal ,20(4), 430-437.

زیتونی و دهقان

مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت توریسم در ایران

123

