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بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری( )CRMبر عملکرد مالی شرکتهای فعال در گمرکات
بندر انزلی
احمد جعفرنژاد چقوشی  ،علی فیض بخش توانا

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد مالی شرکت های فعال در
گمرکات بندر انزلی می باشد .با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش،تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می
باشد .جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان اقتصادی این شرکت ها تشکیل می دهند ،و دربازه ی
زمانی2931ـ، 2939برای نمونه گیری ،از روش نمونه گیری تصادفی ساده  ،استفاده شد .جهت گردآوری داده ها،از
پرسشنامه شو و چن در سال  1121و جاسیسیون  1122استفاده گردید .پس از تایید روایی پرسشنامه ها از طریق
روش محتوایی و همچنین تایید پایایی آنها از طریق روش آلفای کرونباخ ( ،)α= 1/88نرمال بودن توزیع داده ها با
آزمون کلمگروف – اسمیرنوف تایید شد و اطالعات بدست آمده جهت آزمون یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی ،با
انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی(آزمون همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل
از آزمون فرضیات بیانگر این مساله بود که بین ابعاد  ( CRMعملیات خدمات اینترنتی ،عملیات پشتیبانی از
مشتریان ،عملیات پشتیبانی از بازاریابی) و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
کلید واژه ها :مدیریت ارتباط یا مشتری ،ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری ،عملکرد مالی شرکت ،شرکت های فعال در
گمرکات بندر انزلی
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بیان مساله
رشد مستمر و فزایندهی تجارت خارجی و اهمیت روزافزون مدیریت مبادالت کشورها به مثابهی یکیی از عوامیک کلییدی
مؤثر و مهم در زنجیرهی تجارت بینالملک به شیمار مییرود .از ایین رو ،اهمییت عملکیرد گمیر

و نقشیی کیه در ن یام

اقتصادی کشورها ایفا می نماید ،هر روز بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار میگیرد  ( .قلی قور چییان
و کرباسیان ) 831،سازمان ها برای حفظ حیات خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امیروز بیه بهبیود مسیتمر عملکیرد توجیه
دارند(.رادفر و همکاران ) 838،مدیریت با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی که در دهه اخیر بر جهیان حیاکم گشیته
است ،بسیاری از سازمان ها به دنبال راهی برای کاهش هزینه ها و بهبود عملگرهای مالی خود هستند .از طریق بهبیود
عملگرهای مالی می توان نتیجه عملکرد سازمان را برآورد نمود و بیرای ادامیه حییات آن برنامیه رییزی کیرد (.همیان)
امروزه بزرگ ترین چالش مدیران بهبود عملکرد شرکتها است .به ویژه برای کشورهای بیا نیرر رشید اقتصیادی ،یعی ،
بهبود عملکرد شرکتی نشانه های از بهبود در اقتصاد را نشان می دهد و بهبود عملکرد بازرگانی تا حد زیادی به ایین کیه
چگونه شرکت ها روابط خود را با مشتری حفظ و توسعه می دهند بستگی دارد ( Keramati et al,2011) .شیرکت
های موفق اغلب برای کسب مزیت رقابتی خود از طریق ارتباط با مشتریان تالش میکنند ،و مدیریت ارتبیاط بیا مشیتری
) (CRMدر بسیاری از شرکت ها از اهمیت محوری برخوردار است  CRM .بر ایجیاد ،حفیظ و ارتقیاا ارتبیاط بلنید
مدت با مشتریان متمرکز است .بسیاری از شرکت ها فناوری  CRMرا به این امید که آنهیا را در بخیشهیای سیودآور،
بهبود خدمات به مشتری ،افزایش حفظ مشتری و در نهایت افزایش عملکرد مالی شرکت توانمند می سازد ،پییاده سیازی
می کنند ) Josiassen et al,2013).به طور کلی  CRMمجموعه کاملی از فرآیندها و تکنولوژی ها برای میدیریت
روابط با مشتریان فعلی و بالقوه و دست اندرکاران کسب و کار در بازاریابی،فروش و خدمات،صرفه ن ر از نوع مسیرهای
ارتباطی با مشتریان را شامک می شیود )Wu Ing & LungLu,2012 ( .و ابعیاد عملکیرد  CRMشیامک جمیآ آوری
اطالعات،ذخیره سازی داده ها،تلخیص داده ها ،و کاربرد داده ها بوده و از طرف دیگر تلخییص داده هیا شیامک عملییات
خدمات آنالین ،پشتیبانی از مشتری و پشتیبانی از بازاریابی می باشید) Ming and Chen,2002& Swift, 2001(.
از جمله قابلیت های ، CRMایجاد اطالعات،پاسخگویی اطالعیات و توزییآ اطالعیات میی باشید .تحقیقیات مویید ایین
مطلییب اسییت کییه هییدف نهییایی کییه  CRMدنبییال مییی کنیید افییزایش عملکییرد شییرکت مییی باشییدIng Wu& ( ،
 )LungLu,2012با توجه به اهمیت شناسایی عوامک بهبود عملکرد مالی  ،به عنوان پیش نیازی بر برای ایجاد تحول
در ن ام گمرکات ایران ،بر آن شدیم به بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد میالی شیرکت هیای فعیال در
گمرکات بندر انزلی بپردازیم ،ساختار این مقاله بدین شرح است ابتدا مبانی ن ری تحقیق که شامک عملکرد مالی شرکت،
مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن ،مباحث پیشینه ی تحقیق می باشد مورد بررسی قرار گرفته،سپس به بررسی متیدلوژی
تحقیق و تحلیک نتایج پرداخته شده است،در انتها نیز نتایج مورد بحث در این تحقیق ارائه می گردد.
-1مواد و روش ها
 -عملکرد شرکت
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عملکرد سازمانی نشان می دهد که یک سازمان چگونه به رسالت و اهداف مربوط به خود می رسد،عملکرد سازمانی
داللت بر شروع یک و،عیت معین و رسیدن به یک هدف دقیق دارد که این ممکن است شامک چندین نقطه هدف از
قبیک سهم بازار،حجم فروش،انگیزش کارکنان،ر،ایت مشتری،سطح کیفیت و غیره باشد(.کالنتری و طلوع ) 833،به
اعتقاد اسکرمرهورن و همکارانش ) 00 ( 8عملکرد به کیفیت و مقدار موفقیت های فردی یا گروهی اشاره دارد.
آرمسترانگ عملکرد را یک استراتژی می داند که مبتنی بر تجزیه وتحلیک عوامک اساسی موفقیت و سطوح عملکرد
حاصله بر پایه آن عوامک است )Sung Sun& Choi ,2012( .در ،رورت ،تشریح و تعری
باید خاطر نشان نمود که با تشریح و تعری

مفهوم واژه ی عملکرد

عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود .روش های

ارزیابی عملکرد شرکت ها به صورت مالی و غیر مالی میباشد که روش های سنتی مالی/حسابداری ارزیابی سرمایه
گذاری در حال حا،ر پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی بازاریابی هستند(.حسنقلی پور) 83 ،
که در این پژوهش برآنیم معیارهای مالی را جهت سنجش عملکرد شرکت در ن ر بگیریم.
 -1-2-1عملگرهای مالی
باید توجه داشت که برخی از شاخص های مالی در پایداری و بقا سازمان تاثیر بسزایی دارند و مبنایی برای تصمیم
گیری اقتصادی ذینفعان محسوب می شود که در نهایت منافآ سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد(.دیلمی و
رمضانی ) 83 ،بنابراین شناخت عوامک موثر بر بهبود عملگرهای مالی و شاخص های کالن مالی همچون تغییرات
دارایی های ثابت ،بدهی های بلند مدت و غیره را تحت تاثیر قرار می دهند .از مهمترین این شاخص ها می توان به
هزینه های عملیاتی ،هزینه ،ایعات و ارزش افزوده اشاره نمود(.رادفر ) 838،با توجه به دیدگاه های متفاوت در اندازه
گیری بهبود عملگرهای مالی ،ارزش افزوده به عنوان یکی از شاخصها انتخاب گردید .ارزش افزوده گویای ثروتی
است که بر اثر تالش گروهی سهامدار ،اعتبار دهنده ،کارکنان و دولت در یک دوره مالی ایجاد شده است و هریک
از گروه های ذینفآ سهم خود را از آن برداشت می نمایند .بنابراین ارزش افزوده مفهوم گسترده تری از سود دارد و
سود ممکن است بخشی از ارزش افزوده ایجاد شده باشد(.امیرخانی ) 838 ،ارزش افزوده به طورکلی عبارت است از
اختالف ستاده و داده مشروط بر اینکه داده ها ،با در ن ر گرفتن سهم عوامک واسطه ای محاسبه نگردد محاسبه ارزش
افزوده به صورت زیر انجام می گردد:
ارزش افزوده = سود خالص پس از مالیات +مالیات +هزینه استهالك +هزینه نیروی کار تحلیل
ارزش افزوده ،مدیریت را قادر می سازد تا کارایی سازمان را ارزیابی نماید و درباره مسائک مربوط به بازاریابی،
کاهش هزینه و میزان سرمایه گذاری مجدد تصمیم گیری نمایند .این امر می تواند به عنوان یک کاتالیزور در بهبود
عملکرد شرکت به حساب آید ،زیرا پرسنک خود را در باالبردن میزان ارزش افزوده سودمند می بینند .
)(Samuelson, 1966
عملگرهای مالی ،نمایی از و،عیت سازمان بوده و عملکرد سازمان را به سهامدارن و ذینفعان برون سازمانی ارائه می
دهد .بخش عمده ای از عملگرهای مالی ،نسبت های مالی است که برای مشخص کردن ارتباط بین اقالم صورت های
Schermerhorn John R,. Hunt James G, Osborn. Richard N.
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مالی به کار برده می شود و به صورت درصد و یا مرتبه بیان می گردد .نسبت های مالی به بررسی ارتباط بین دو یا
چند متغیر(عناصر اصلی و فرعی مدل حسابداری) می پردازد(.قائمی و دیگران ) 830 ،نسبت مالی عبارت است از:
کسری که صورت آن دو یا چند متغیر مالی نظیر دارایی ها ،بدهی ها ،سرمایه ،درآمدها ،هزینه ها،
سود و در مخرج کسر عناصری همچون دارایی ها ،بدهیها و ...ثبت گردد.
عملگرهای مالی در ن ر گرفته شده شامک بازده هزینه ،ایعات به فروش ،بازده حقوق صاحبان سهام  ،بازده قیمت تمام
شده به فروش و بهره وری سرمایه بر حسب دارایی ها می باشد( .رادفر) 838،
 3-1مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM
مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک ،رورت استراتژیک،برای بقای سازمان ها مطرح می باشد،چرا که اجرای موثر
آن می توناد سبب افزایش ر،ایت مشتری،وفاداری و جذب آن ها و در نتیجه فروش بیشتر و تکرار خرید گردد(.مومنی
و همکاران) 83 ،
معموالاستراتژی  CRMمبتنی برچهارهدف اجرایی است:
 تشویق مشتریان دیگر شرکت ها یا مشتریان بالقوه به اولین خرید از شرکت تشویق مشتریانی که اولین خرید را کردهاند به خریدهای بعدی -8تبدیک مشتریان موقت به مشتریان وفادار
 -4ارای ه خدمات با مطلوبیت باال برای مشتریان وفادار به نحوی که به مبلغ شرکت بدل شوند (.غالمیان و همکاران) 831،
 1-3-1تعریف مدیریت ارتباط با مشتری
در ذیک تعاریفی از  CRMآورده شده است.
.

 CRMبهره برداری از اطالعات مربوط به مشتری و دانش ارائه محصوالت و خدمات منسوب به مشتری
است،مدیریت ارتباط با مشتری،فرایند تجاری تکامک یافته چون بازاریابی ارتباطات با تاکید بر بهبود موثر
روابط با مشتری است)Ing Wu& LungLu,2012 ( .

.

مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرایندها و فناوریهایی اطالق میشود که سازمان برای شناسایی ،انتخاب،
ترغیب ،گسترش ،حفظ و خدمت به مشتری به کار میگیرد( Keramati etal,2011).

.8

 CRMمجموعه کاملی از فرآیندها و تکنولوژی ها برای مدیریت روابط با مشتریان فعلی و بالقوه و دست
اندرکاران کسب و کار در بازاریابی،فروش و خدمات،صرفه ن ر از نوع مسیرهای ارتباطی با مشتریان را شامک
می شود(Josiassen etal,2014(.

 2-3-1مراحل اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
در اجرای پروژه ،CRMهفت مرحله به طور خالصه تشریح میگردد.
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مرحله اول)تجزیه و تحلیک مزایای سخت افزاری و نرم افزاری -ابتدا باید مزایایی را که از اجرای این پروژه انت ار می
رود،مشخص نمود CRM .سه مزیت مالی مهم را مدن ر داردکه شامک افزایش درآمد  ،کاهش هزینه و افزایش ر،ایت
مندی مشتری می شود .دو مورد اول ،مزایای سختافزاری  CRMهستند که نسبت به مزایای نرمافزاری آن مثک ر،ایت
مندی مشتری ،اندازه گیریشان آسان تر می باشد.
مرحله دوم) ارزیابی هزینه ها -برای شروع  CRMنیاز به انجام یک سرمایه گذاری به من ور خرید فن آوری شامک
سخت افزار و نرم افزار و نیاز به یک شبکه وجود دارد .هر چند مطالعات متعددی نشان دادهاست که انجام هزینه برای
چنین تجهیزاتی،تنها درصد کوچکی از کک هزینه هایی است که برای نیروی انسانی و هزینه پردازش متغیرها پرداخته
میشود .برای اطمینان از این که تمام هزینهها در ن ر گرفته شدهاست ،باید هم هزینههای نیروی انسانی و هم هزینههای
پردازشی را در قیمت خرید فن آوری جدید گنجاند .سرانجام هزینههایی که برای فن آوری جدید صرف گردیده باید از
طریق هزینههایی که صرفه جویی میشود جبران گردد.
مرحله سوم) چهارچوب زمان واقعی -اگر اجرای  CRMزمان بندی شود،می توان با اجرای این روش در یک دوره
مشخص ،مزایای مورد انت ار از اجرای آن را ارزیابی نمود .صرفه جویی در هزینهها و افزایش درآمدها قبک از این که
بهبودی در ر،ایت مشتری ایجاد شده باشد ،روی میدهد.
مرحله چهارم) سناریو بدون تغییر -یعنی این که اگر تغییری روی ندهد چه پیش خواهد آمد .درآمد خالص جاری و
ر،ایت مشتری باید با هزینههای جاری و پیش بینی بهبود هزینه و یا افزایش هزینهها مقایسه گردد.
مرحله پنجم) تعیین میزان بازدهی ناشی از اجرای پروژه  - CRMهمانند تمام پیش بینیها ،این یک کار ساده نیست.
پیش بینی با مشکالتی ن یر اندازه گیری مزایای نرمافزاری ،به خصوص آن بخش که مرتبط با ر،ایت مندی مشتری
خواهد بود در هم آمیختهاست .برای تسهیک چنین مشکالتی می توان تمهیداتی را در ن ر گرفت که عبارتند از:
.

از بخش های فروش ،بازاریابی و خدمات در کار ارزیابی کمک گرفت.

.

دامنه ای از برآورد و تخمین را توسعه داده تا ریسک پیش بینی کاهش یابد.

.8

هم صحبتی با متخصصان و همتایان صنعت درباره نرر بازدهی که آن ها به دست می آورند و یا انت ارکسب
آن رادارند.

مرحله ششم) مقایسه بازدهی برآوردی با و،آ موجود -زمانی که بازدهی در شرایط موجود و پس از اجرای
CRMتعیین گردید باید این دو با هم مقایسه شوند .اگر اجرای CRMیک بازدهی فزاینده ای را ارایه دهد ،باید پروژه
 CRMاجرا گردد.
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مرحله هفتم) تضمین بازدهی -کلید موفقیت پروژه  ،CRMتعهد مدیریت عالی سازمان به اجرای این پروژهاست.
عالوه بر این عامک کلیدی نیازمند یک رهبر و یک تیم پرتجربه جهت مدیریت پروژه میباشد.
اجرای پروژه  CRMمانند تمام پروژههایی که در یک شرکت انجام میشود باید بازدهی مناسبی داشته باشد .پس در
اجرای این پروژه باید دقت فراوانی کرد،چون با انتخاب غلط ممکن است فرصت ها و در نتیجه سود زیادی از دست
برود(.مهدوی نیا،قدرت پور) 834،
 3-3-1سنجش عملیات مدیریت ارتباط با مشتری
سیستم  CRMرا با سه تابآ اصلی بهره برداری،تجزیه و تحلیک ،و یکپارچه سازی تقسیم می نمایند و عملکرد CRM
شامک چهار وجه می باشد :جمآ آوری اطالعات،ذخیره سازی داده ها،تلخیص داده ها ،و به کار گیری داده ها می
باشد،که ابعاد تلخیص داده ها همه ابعاد  CRMرا پوشش می دهد و شامک عملیات خدمات آنالین (شامک ثبت نام و
خرید آنالین،تلفن اینترنتی،موتور جستجو ،سیستم پشتیبانی پاسخ دهی انسانی به مشتری)  ،پشتیبانی از مشتری (عملیات
مدیریت رزرو،مدیریت اطالعات مشتری،تحلیک مشتری،پرسش و پاسخ اطالعات شرکت،کمک به عملیات داخلی) و
پشتیبانی از بازاریابی(عملیات

محصوالت/خدمات،عملیات محصوالت جدید/خدمات،تجزیه و تحلیک تحقیقات

بازار،عملیات ارتقا محصوالت/خدمات) می باشدMing & ,Ing Wu& LungLu,2012& Swift, 2001(.
)and Chen,2002
-2پیشینه تحقیق
در ذیک به خالصه ای از پیشینه تحقیق در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمان اشاره شده است.
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جدول شماره ( ) خالصه ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه ی  CRMو عملکرد
ردی

نام نویسنده

کشور

Josiassen etal
() 0 4

اسلوونیا

نتیجه

عنوان

نتایج تحقیق نشان داد هر سه بعد توانایی های CRMتاتیر مثبتی بر عملکرد
آیا تمام ابعاد  CRMبر عملکرد هتک ها دارد.در حالی که بر خالف مطالعات انجام شده قبلی،سرمایه گذاری
شرکت تاثیرگذار است؟

بر روی  CRMتاثیر مثبتی بر عملکرد هتک ها ندارد و بین بعد پاسخگویی و
عملکرد،در شرکت های بزرگتر رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج نشان داد پیاده سازی  CRMبه طور مثبت و معناداری ،بر بازاریابی

تایوان
Wu etal
( ) 0
8

Ko etal
() 003

ارتباطات ،CRMبازاریابی رابطه رابطه مند و به طور مثبت بر عملکرد هر دو هتک های عمومی و توریسیتی و
مند و عملکرد بازرگانی

هتک های(BBSشا4مک صبحانه و تخت) تاثیر دارد.

ویژگی های سازمانی و فرآیند نتایج تحقیق نشان داد اندازه سازمان،استراتژی سازمانی،تکامک ن ام
کره

پذیرش CRM

اطالعاتی  ،طبقه بندی محصوالت و موقعیت مد ویژگی های موثر بر فرآیند
پذیرش هستند.

4

Hung etal
()2010

عوامک کلیدی پذیرش CRMدر نتایج این تحقیق مشخص نمود اندازه سازمان،قابلیت های ن ام اطالعاتی
تایوان

بیمارستان از دیدگاه ن ام اطالعاتی سازمان،نوآوری مدیران ارشد اجرایی وقابلیت های مدیریت دانش ویژگی
و سازمانی

1

های سازمانی موثر بر پذیرش  CRMهستند.
نتایج این تحقیق مشخص نمود ویژگی های سازمانی نگرش نسبت به تغییر و

) 001( Fakhredai

ایران

عوامک موثر بر پذیرش CRMدر دانش CRMتاثیر مثبتی بر فرآیند پذیرش CRMدارند.
سطح سازمان

1
طاهرپور و همکاران

ایران

.

رابطه مدیریت ارتباط با

متغیرهای مدیریت دانش و فناوری CRMدارای میانگین پایین تری نسبت

مشتری( )CRMبا عملکرد

به دیگر متغیرهای CRMیعنی مشتریان کلیدی و سازمان CRMهستند و

() 833

ابعاد کیفیت خدمات و اعتماد دارای میانگین باالتر از میانگین ن ری بوده و
در جایگاه مطلوبی قرار دارند.
بررسی رابطه مدیریت ارتباط با در این تحقیق ارتباط سیستم مام و عملکرد سازمان از دید مشتریان داخک

7
شکرچی زاده اصفهانی و
همکاران() 838

ایران

مشتری و عملکرد سازمانی در

شرکت گاز استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت،پس از آزمون فر،یات

شرکت های دولتی ایران،مورد از طریق آزمون آماری خی،این نتیجه حاصک شد که بین سیستم مدیریت
مطالعه شرکت گاز استان مرکزی ارتباط با م شتری و عملکرد شرکت گاز استان مرکزی رابطه وجود دارد.

-3روش شناسی تحقیق
تحقیق حا،ر از حیث هدف کاربردی  ،از حیث روش گردآوری داده ها ی مورد نیاز(طرح تحقیق)، ،یک مطالعه
توصیفی پیمایشی است .
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در جدول شماره ( ) تعاری

شاخص های عملگرهای مالی آورده شده است .و تعاری

عملیاتی قابلیت های  CRMنیز

در بخش  8-8-آورده شده است.
و بر اساس مدل فر،یات تحقیق به شرح زیر می باشد،
فرضیه اصلی
پیاده سازی  CRMبا عملکرد مالی شرکت های فعال در گمرکات بندر انزلی رابطه معنادار دارد.
فرضیات فرعی
عملیات خدمات اینترنتی با عملکرد مالی شرکت های فعال در گمرکات بندر انزلی رابطه معنادار دارد.
عملیات پشتیبانی از مشتریان با عملکرد مالی شرکت های فعال در گمرکات بندر انزلی رابطه معنادار دارد.
عملیات پشتیبانی از بازاریابی با عملکرد مالی شرکت های فعال در گمرکات بندر انزلی رابطه معنادار دارد.
به من ور جمآ آوری اطالعات و داده های مورد نیاز پژوهش ،از پرسشنامه ای با استناد به تحقیقات شو و چن 1در سال
 0و جاسیسیون ، 0 4 1استفاده شد ،پرسش نامه یاد شده حاوی دو بخش کلی است .بخش اول :مشخصات
عمومی پاسخ دهندگان و بخش دوم  0سؤال اختصاصی پژوهش است که با اهداف و فر،یه های تحقیق ارتباط
مستقیم دارند .الزم به تو،یح است به من ور اندازه گیری و سنجش پاسخ های ارائه شده از طرف پاسخ دهندگان
(کارشناسان و مدیران اقتصادی) از مقیاس هفت گزینه ای لیکرت (عدد  7بیانگر بسیار زیاد و عدد بیانگر بسیار کم)
استفاده می شود.شایان ذکر است که روایی منطقی این پرسش نامه پس از انجام چند مورد اصالح و جرح و تعدیک
،توسط استاد محترم راهنما و چند تن از خبرگان و کارشناسان صنعت گمر

تأیید شد .همچنین قابلیت اعتماد یا

پایایی پرسشنامه پس از گردآوری ن ریات کارکنان ،با روش آلفای کرونبار برابر با ( )α= 0/33برآورد شد ،که مبین
قابلیت اعتماد مناسب آن است .جامعه آماری پژوهش حا،ر را کارشناسان و مدیران اقتصادی  78شرکت فعال در
گمرکات بندر انزلی ،7تشکیک می دهند ،و دربازه ی زمانی 838ی  ، 83با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده
تعداد نمونه  834نفر مشخص گردید ،جهت آزمون فر،یات پژوهش ،با انجام محاسبات آماری توصیفی و
استنباطی(آزمون همبستگی پیرسون) توسط نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیک قرار خواهد گرفت.
 -4تجزیه و تحلیل داده ها
به من ور بررسی اطالعات توصیفی  ،میانگین و انحراف معیار متغیرها در جدول شماره ( ) آمده است

5 Shwu-Ing,Chien,2012
6 Josiassen etal,2014
الزم به توضیح است تعداد شرکت های گمرکات بندر انزلی  82مورد بودند که با استناد بر بانک اطالعاتی گمرک ایران  39شرکت به صورت فعال می باشند.
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جدول شماره ( )2آمار توصیفی متغیرها
ها

جدول شماره ( )8نتایج حاصک از آزمون رابطه بین ابعاد  CRMبا عملکرد مالی شرکتهای فعال در گمرکات بندر
انزلی را بر اساس ،ریب همبستگی پیرسون نشان میدهد .جهت استفاده از تکنیک های آمار پارامتریک بایستی توزیآ
مقادیر نرمال باشد ،جهت بررسی این مو،وع ،از آزمون شاپیرو-ویلک یا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می
شود تا از نرمال بودن دادهها اطمینان حاصک گردد .هنگام بررسی نرمال بودن دادهها ما فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیآ
دادهها نرمال است را در سطح خطای % 1تست میکنیم .بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی  0001بدست آید ،در
این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیآ
دادهها نرمال خواهد بود .برای آزمون نرمالیته فرضهای آماری به صورت زیر تن یم میشود:
 : H0توزیآ دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است.
 : H1توزیآ دادههای مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست.

جدول  )9آزمون نرمال بودن داده ها

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Sig.

df

Statistic

Sig.

df

Statistic

00 01

838

00331

0013

838

00 08

عملکرد مالی شرکت

000 3

838

003 8

00 34

838

.00 8

عملیات خدمات اینترنتی

003

00 3

00311

00031

00 1
00 03

838
838

838
838

00 37
00 83

با توجه به جدول فوق کلیه داده و متغیر های تحقیق در سطح خطای  %1نرمال می باشند.

عملیات پشتیبانی از
مشتریان
عملیات پشتیبانی از
بازاریابی
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جدول شماره ( )2نتایج ضریب همبستگی بین رابطه بین پیاده سازی و اجرای نظام  CRMبا عملکرد شرکت

عملکرد مالی

(متغیر

شرکت

وابسته)
متغیر مستقل
پیاده سازی سیستم
ابعاد پیاده
سازی سیستم
CRM

CRM

001

عملیات خدمات

008

اینترنتی
عملیات پشتیبانی از

007

مشتریان
عملیات پشتیبانی از

008

بازاریابی
جدول شماره ی ، 4ریب

در سطح  p<0.05معنی دار
استبین پیاده سازی و اجرای
همبستگی

ن ام  CRMو مولفه های آن به عنوان متغیر مستقک و

عملکرد مالی شرکت را به عنوان متغیر وابسته نشان می دهد،نتایج نشان دهنده ی وجود رابطه ی مثبت و معنادار (در
سطح معنی داری  ، p<0.05بین متغیرهای مذکور می باشد ،همچنین ،ریب ( ) R =001برای متغیر پیاده سازی و
اجرای ن ام  CRMو عملکرد مالی شرکت نشان دهنده ی ارتباط مثبت و معنا دار بین این دو متغیر است ،به طوری که
 00 7درصد از تغییرات عملکرد مالی شرکت های فعال گمرکات بندر انزلی را با پیاده سازی ن ام  CRMپیش بینی
کرد ،و می توان نتیجه گرفت افزایش به کار گیری و اجرای ابعاد  CRMبه طور خطٌی موجب افزایش عملکرد مالی
شرکت در شرکت های فعال در گمرکات بند انزلی خواهد شد .از بین ابعاد  CRMو عملکرد مالی شرکت ،عملیات
پشتیبانی از مشتریان و عملکرد مالی در باال ترین حد) (r =0071و عملیات پشتیبانی از بازاریابی و عملکرد مالی در
پایین ترین حد )  (r=00بوده است.
بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد مالی شیرکت هیای فعیال در گمرکیات بنیدر انزلیی
مورد بررسی قرار گرفت ،نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار میان متغیر های مذکور بود و از بین مولفیه هیای  CRMو
عملکرد مالی شرکت ،عملیات پشتیبانی از مشتریان و عملکرد مالی در باال ترین حد )  (r =007و عملییات پشیتیبانی از
بازاریابی و عملکرد مالی در پایین ترین حد )  (r=008بوده است ،نتایج موید این مطلیب اسیت پشیتیبانی و پاسیخ گیویی
شفاف به مشتریان باعث افزایش عملگر های مالی از جمله سودآوری در شرکت های فعال در گمرکات بندر انزلیی شیده
است ،همچنین ارائه خدمات و فعالییت هیای جدیید از عملییات پشیتیبانی بازارییابی باعیث افیزایش چنیدانی در کیارایی و
عملکرد مالی شرکت های مذکور نشده است که می تواند بیه عیواملی همچیون عیدم آشینایی مشیتریان بیا علیوم بیه روز
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فناوری اطالعات و عدم تشریح و معرفی خدمات نوین شرکت های مذکور توسط کارشناسان گمرکیی دانسیت .کیه در
راستای این پژوهش ویو و همکاران ) 0 ( 3در تحقیقی تحت عنوان"ارتباطات ،CRMبازاریابی رابطه منید و عملکیرد
بازرگانی:یک مطالعه از صنعت هتلیداری در تیایوان" نتیجیه گرفیت کیه پییاده سیازی و ابعیاد  CRMبیه طیور مثبیت و
معناداری ،بر بازاریاب ی رابطه مند و به طور مثبت بر عملکرد هر دو هتک های عمومی و توریسیتی و هتک های(BBSشامک
صبحانه و تخت) تاثیر متبت دارد .و جوسیاسن و همکاران ) 0 4(3در تحقیقی تحت عنیوان" آییا تمیام ابعیاد  CRMبیر
عملکرد شرکت تاثیرگذار است؟" نشان داد قابلیت های  CRMتیاتیر مثبتیی بیر عملکیرد هتیک هیا دارد.شیکرچی زاده و
همکاران در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی در شرکت های دولتیی
ایران،مورد مطالعه شرکت گاز اسیتان مرکزی،نشیان داد کیه بیین سیسیتم میدیریت ارتبیاط بیا مشیتری و عملکیرد میالی و
بازاریابی شرکت مذکور رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین لذا با توجه به نقیش شیرکت هیای فعیال گمیر

در

تجارت و تحوالت اقتصادی کشور ،پیشنهاد می شود جهت فعالیت در عرصه مشیتری میداری ،بیه واحید بازارییابی توجیه
ویژه ای شود ،شرکت ها به سیستم های به روز فناوری اطالعیات جهیت سیهولت پییاده سیازی ن یام میدیریت ارتبیاط بیا
مشتری مجهز باشند،بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش و سودآوریشان صورت گیرد و با هر بخش در عرصیه بازارییابی
با توجه به ویژگی و نیازهایشان برخورد شود ودر نهایت با اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری از طرییق سیسیتم هیای
آنالین جهت شناسایی هر چه بیشتر مشتریان گامی موثر جهت مدیریت هزینه ها برداشته شود.
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