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در سال  3102استفاده شده است .یافتههای اصلی پژوهش (مدل تحلیل مسیر) نشان
میدهد که اثر فرآیند یادگیری عملیاتی (به اشتراکگذاری دادهها) بر کیفیت دادههای
مشتریان مثبت و معنادار است .ولی اثر فرآیندهای یادگیری بین واحدهای عملیاتی
(همکاری و یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات) و همچنین اثر فرآیندهای
یادگیری سازمانی (فرهنگسازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت
روابط با مشتری) بر کیفیت دادههای مشتریان غیر معنادار است .همچنین کیفیت
دادههای  CRMاثر مثبت و معنیداری بر عملکرد مشتری دارد ولی اثرش بر عملکرد
کسبوکار غیر معنادار است.
کلید واژگان :مدیریت روابط با مشتری ـ بازار گرایی ـ فرآیندهای یادگیری سازمانی ـ
کیفیت داده ـ عملکرد.

تأثیر فرآیندهای یادگیری سازمانی بر… 429

مقدمه
بیشک وجود یک پایگاه داده با کیفیت از مشتریان یک نیاز اساسی برای توسعه و

اجرای استراتژیهای بازاریابی سازمان است (مالتوز و هفاکر ،3101 ،0صفحه  .)081این
امر برای سازمان یک مزیت رقابتی محسوب میشود زیرا موجب ایجاد کانالهای
ارتباطی جدید با مشتریان و برقراری رابطهای نزدیک با آنها میشود( .کومار و

همکاران ،3112 ،3صفحه  .)052همچنین با ظهور مدیریت روابط با مشتری در دهههای
اخیر دادههای مشتریان بهعنوان یک دارائی با ارزش برای سازمان تلقی میشود .چالش
مدیریت کردن مسائل پیچیده مربوط به کیفیت دادهها بهعنوان عامل مهمی که بر موفقیت
نتایج حاصل از بهکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر میگذارد رو به افزایش است
(فریدمن .)3112 ،2گزارش شده که بیش از نیمی از پروژههای مدیریت روابط با مشتری
به دلیل مسائل مربوط به کیفیت دادههای مورد استفاده با شکست مواجه شدهاند (کیال و

گلدمن.)3112 ،1

اکنون این باور در حال رشد در سازمانها به وجود آمده که جمعآوری دادههای با
کیفیت از مشتریان فقط یک مشکل تکنیکی نیست بلکه یک مشکل سازمانی است (ایون

و برگر ،3101 ،5صفحه  .)305ولی علیرغم وجود چنین باوری تحقیقات بسیار اندکی
دراینباره که چگونه فرآیندها و سیاستهای سازمان بر کیفیت پایگاههای داده مشتریان
و عملکرد سازمان تأثیر میگذارد صورت گرفته است .از طرف دیگر بازار گرایی
فرهنگی است که سازمان را در مقابله با شرایط کسبوکار جدید آماده میسازد و
میتواند اطالعات الزم را از بازار به دست آورده و با به اشتراکگذاری دادهها در
سازمان و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف در سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند.
1. Malthouse & Hofaker
2. Kumar et al.
3. Freidman
4. Kaila & Goldman
5. Even & Berger
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حال با توجه به اینکه در مطالعات پیشین عنوانشده که بازار گرایی فقط زمانی بر
عملکرد کسبوکار تأثیر میگذارد که با رویکردهای یادگیری در سازمان ترکیب شود
(اسالتر و نارور )0225 ،0و بازار گرایی در صورت عدم توانایی سازمان در استفاده از
اطالعات نمیتواند بر عملکرد کسبوکار تأثیر بگذارد و تئوری یادگیری سازمانی هم
مستقیماً با مدیریت اطالعات مشتریان در ارتباط است و بر کشف دانشهای جدید و
طراحی فعالیتهای جدید بهمنظور ارتقا عملکرد سازمان تمرکز دارد (اسالتر و نارور،
 ،) 0225در این پژوهش از تئوری یادگیری سازمانی و ارتباط آن با بازار گرایی برای
مطرح کردن فرضیهها در مورد چگونگی تأثیر سیاستهای داخلی شرکت ،فعالیتها و
روابط داخلی بر کیفیت دادههای موجود در پایگاههای داده مشتریان استفاده میشود و
رابطه میان عوامل سازمانی ،کیفیت دادهها و عملکرد سازمان را در غالب یک سازمان
یادگیرنده مشتری محور بررسی میشود.

مبانی نظری پژوهش
مدیریت روابط با مشتری
مدیریت روابط با مشتری یک برنامه استراتژیک است که جهت یکپارچهسازی
اطالعات ،فرآیندها ،فنون و تواناییهای سازمان طراحی شده است( .بکر و

همکاران ،3112،3صفحه  ) 302هدف آن ارتقا رابطه بین سازمان و مشتریانش بهوسیله
تمام فعالیتهای مرتبط با مشتری مانند بازاریابی ،فروش ،خدمات و  ...بهمنظور شناخت
و حفظ سودآورترین مشتریان و افزایش سودآوری مشتریان کم سود است( .ونگ،2

 ،3103صفحه .)871

1. Slater & Narver
2. Becker et al.
3. Wang
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کیفیت دادهها در مدیریت روابط با مشتری
اثربخشی سیستمهای مدیریت روابط با مشتری به دادههایی بستگی دارد که وارد آنها
میشود .اگر دادههای گردآوریشده از منابع داخلی و خارجی به هنگام ،بهروز ،صحیح،
دقیق ،کامل و مربوط نباشند سازمان نمیتواند از استفاده از آنها سود ببرد( .روح و

همکاران.)3115 ،0

زهی و همکاران 3در سال  3111کیفیت دادهها را به انواع خاصی از ملزومات
سیستمهای مدیریت روابط با مشتری مربوط کردند که عبارتاند از:

 نقاط تماس با مشتری (مانند انواع تماس از طریق اینترنت ،ایمیل ،تلفن و)...

 دادههای معامالتی (مانند سوابق خرید ،سوابق اعتباری ،سوابق پرداخت و.)...

 دادههای مربوط به رضایت و وفاداری مشتریان (مانند برنامههای وفادارسازی
مشتریان ،بررسی میزان رضایتمندی مشتریان).
ما در این پژوهش کیفیت دادهها را به شکل زیر تعریف مینماییم :زمانی دادههای
مشتریان از کیفیت باالیی برخوردار میشود که دادههای جمعآوریشده از معامالت
متعدد ،نقاط تماس و کانالهای ارتباطی مختلف هم در مجموع و هم بهصورت جداگانه
بهدرستی منعکسکننده رفتار و احساسات مشتریان باشند .در این پژوهش برای سنجش
این بعد از معیارهای ارائه شود توسط زهی و همکاران ( )3111که در باال توضیح داده
شد استفاده میشود.

عملکرد سازمان
استفاده مؤثر از دادههای مشتریان منجر به خدمترسانی بهتر به آنها میشود .درنتیجه
روابط مشتریان با سازمان و عملکرد سازمان را ارتقا میدهد .برای مثال داشتن اطالعات

1. Roh et al.
2. Zahay et al.
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بهموقع از مشتریان میتواند کارکنان را نسبت به محیط در حال تغییر آگاه سازد تا آنان
بهطور مؤثرتری نسب به ارضای این نیازها واکنش نشان دهند.
بهطورکلی مطالعات بسیاری نشان دادند که استفاده مؤثر از مدیریت روابط با مشتری
موجب بهبود عملکرد سازمان میشود (همبرگ و همکاران3118 ،0؛ کراسنیکاو و

همکاران .)3112 ،3در این پژوهش عملکرد سازمان با مقیاسهایی که توسط زهی و
همکاران در سال  3111ارائه شده است ،سنجیده میشود.
عملکرد سازمان با دو مقیاس اندازهگیری میشود که عبارتاند از عملکرد مشتری و
عملکرد کسبوکار (زهی و همکاران.)3111 ،
معیارهای عملکرد مشتری عبارتاند از وفاداری مشتری ،رضایت مشتری ،ماندگاری
مشتری و فروش متقاطع.
شاخصهای عملکرد کسبوکار نیز که پیشتر بهعنوان یکی دیگر از معیارهای عملکرد
سازمان به آن اشاره شد مرتبط با اهداف مالی شرکت هستند ،مانند رشد درآمد شرکت و
بازده سرمایهگذاریها (زهی و همکاران.)3111 ،

بازار گرایی
نارور و اسالتر ( )0221بازار گرایی را بهعنوان فرهنگی که بهطور کارآمد و مؤثر،
رفتارهایی را برای ایجاد ارزش برتر برای خریداران و عملکرد باال برای کسبوکار
موجب میشود تعریف میکنند ،آنها بازار گرایی را متشکل از سه مؤلفه رفتاری
میدانند که عبارتاند از:
0ـ مشتری مداری 3ـ رقیب گرایی 2ـ هماهنگی بین بخشی

1. Homberg et al.
2. Krasnikov et al.
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ارتباط بازار گرایی و فرآیندهای یادگیری
اساساً بازار گرایی اولین گام برای پاسخگویی به تغییرات محیط کسبوکار است .گفته
شده بازار گرایی فقط زمانی بر عملکرد کسبوکار تأثیر میگذارد که با رویکردهای
یادگیری در سازمان ترکیب شود (اسالتر و نارور .)0225 ،بازار گرایی در صورت عدم
توانایی سازمان در استفاده از اطالعات نمیتواند بر عملکرد کسبوکار تأثیر بگذارد.
یادگیری گرایی و بازار گرایی با یکدیگر موجب ایجاد همافزایی در سازمان میشوند.
یک سازمان با قابلیت یادگیری پایین ،انعطافپذیری و تطبیقپذیری کمی با بازار خود
دارد (بیکر و سینکوال ،0222 ،صفحه .)131
حال با توجه به موارد عنوانشده در ادامه به بررسی رابطه فرآیندهای یادگیری با هریک
از مؤلفههای بازار گرایی (رقیب گرایی ،هماهنگی بین وظیفهای و مشتریگرایی)
میپردازیم.

فرایندهای یادگیری عملیاتی :7به اشتراکگذاری دادهها
فرآیندهای یادگیری عملیاتی با مؤلفه رقیب گرایی در تعریف بازار گرایی اسالتر و
نارور ارتباط پیدا میکند .رقیب گرایی طبق این تعریف مترادف با به اشتراکگذاری
اطالعات رقبا و مشتریان در تمامی بخشهای سازمان است.
اسالتر و نارور در سال  0225عنوان کردند که یک فرایند یادگیری سازمانی مؤثر بر این
پایه بنا شده است که اطالعات در سطح عملیاتی در سازمان چگونه منتشر ،به اشتراک
گذاشته شده و تفسیر میشود.

1. Functional learning
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فرایندهای یادگیری بین واحدهای عملیاتی :7همکاری و یکپارچگی
بازاریابی و فناوری اطالعات
فرایندهای یادگیری بین واحدهای عملیاتی نیز با مؤلفه هماهنگی بین وظیفهای در
تعریف نارور و اسالتر از بازار گرایی ارتباط دارد .با توجه به تفاوتهای موجود در
سازمان ،انسجام شبکههای بین فردی و توسعه فرایندهای یادگیری بین واحدهای
عملیاتی از عوامل حیاتی برای انتقال دانش در داخل سازمان بهحساب میآید( .ریگان و

مکاولی.)3112 ،3

برای اجرای موفقیتآمیز مدیریت روابط با مشتری باید بتوانیم بهطور مؤثری فناوری را
با فرآیندهای بازاریابی و فروش یکپارچه کنیم (دی کی ،3115 ،2صفحه  )350برنامههای

مدیریت روابط با مشتری بر روی اهداف مهم بازاریابی و فروش ازجمله وفادار سازی
مشتریان ،مدیریت مراکز تماس ،فرآیندهای خریدوفروش بهصورت خودکار و ...
متمرکز هستند؛ که این موارد خود مستلزم دخالت واحد فناوری اطالعات جهت انجام

امور فنّاورانه هستند (گرین برگ .)3110 ،1وقتی همکاری بین دو واحد بازاریابی و
فناوری اطالعات بهطور مداوم افزایش یابد این همکاری تبدیل بهنوعی یکپارچگی در

فعالیتهای بازاریابی و فناوری اطالعات میشود .واحد بازاریابی و فناوری اطالعات
برای اجرای پروژهها و ایجاد ایدههای جدید باید با یکدیگر هماهنگ باشند .رابطه مثبت
واحدهای فناوری اطالعات و بازاریابی و همچنین یکپارچگی استراتژیهای فناوری
اطالعات موجب گسترش رویکرد بازاریابی در سازمان میشود؛ مانند دسترسی آسان
مدیران به اطالعات مشتریان ،چگونگی جمعآوری اطالعات مشتریان و اینکه چگونه
اطالعات مشتریان در دسترس استفادهکنندگان از این اطالعات قرار میگیرد (بورگس و
1. Cross- Functional learning processes
2. Reagans and Mcevily
3. Dckie
4. Greenberg
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همکاران ،3112 ،0صفحه  .)878واحد بازاریابی هم اطالعات مربوط به نیازهای مشتریان
را برای اجرای پروژههای جدید در اختیار واحد فناوری اطالعات قرار میدهد .همچنین
این دو واحد درباره کیفیت سیستم دادههای مشتریان باید با یکدیگر تعامل داشته باشند.

یادگیری سازمانی :2فرهنگسازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از
دادههای مدیریت روابط با مشتری
بازار گرایی شالوده اصلی یادگیری سازمانی است (اسالتر و نارور.)0225 ،
بهعبارتدیگر سازمانهای بازار گرا چارچوب فرهنگی را که در آن رویکرد یادگیری
میتواند توسعه یابد را فراهم میکنند .درواقع بازار گرایی مجموعهای است از
ارزشهای سازمانی که از طریق آن جهتگیریهای اصلی برای یادگیری توسعه داده

میشود (فارل ،3111،2صفحه  .)300یادگیری سازمانی پایه و اساس یک جهتگیری
استراتژیک بازار محور است (دی.)0221 ،
مؤلفه مشتری مداری که در تعریف بازار گرایی اسالتر و نارور به آن اشاره شد ،در واقع
یک نوع فرهنگ سازمانی است که موجب یادگیری درباره مشتریان سازمان میشود.
فرهنگ سازمانی مشتری مداری ارزشها و هنجارهای سازمان را طوری ارائه میدهد که
ارتباط با مشتری و توجه به او به اولویت اصلی سازمان تبدیل شود (دی،3112 ،1

صفحه  .)81هدف اولیه مدیریت روابط با مشتری یادگیری تطبیقی است؛ که در واقع از
طریق آن اطالعات از پایگاههای داده جهت شناسایی مشتریان ارزشمند ،یادگیری راجع
به ترجیحات آنان ،پیشبینی رفتار آینده آنها و تخمین ارزش مشتریان استخراج میشود

(سان و همکاران ،3112 ،5صفحه  .)22ایجاد یک رویکرد خاص در سازمان بر مبنای
1. Borges et al.
2. Organizational learning
3. Farrell
4. Day
5. Sun et al.
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کسب اطالعات مشتریان نیازمند یک تغییر اساسی در فرهنگ سازمانی است .موفقیت
طرحهای مدیریت روابط با مشتری مشروط به داشتن یک طرز فکر جمعی درباره
چگونگی استفاده از اطالعات مشتریان و افزایش ارزش مشتریان و عملکرد سازمان
است .فرهنگ سازمانی و حمایت مدیران ارشد از تبادل گسترده اطالعات در سازمان
باعث ایجاد یک دیدگاه مشترک در سازمان جهت همکاری بین واحدهای مختلف برای

رسیدن به مشتری مداری میشود (پاین و فرو.)3115 0،

پیشینه پژوهش
مورنو و ملندز ( )3100در پژوهشی با عنوان تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت
روابط با مشتری دریافتند که مدیریت دانش در مقایسه با عواملی نظیر عوامل سازمانی،
عوامل فنّاورانه ،مشتری مداری و تجربه مدیریت روابط با مشتری بیشترین تأثیر را در
موفقیت مدیریت روابط با مشتری دارد .همچنین استفاده از مدیریت روابط با مشتری توانایی
سازمان را برای به دست آوردن نتایج اثربخش از آن (مالی و بازاریابی) افزایش میدهد.
شو و هانگ ( )3102در پژوهشی با عنوان نقش قابلیتهای زیرساختی و مشتری مداری
در دستیابی به اطالعات با کیفیت از مشتریان در سیستمهای مدیریت روابط با مشتری
دریافتند که قابلیتهای زیرساختی (منابع انسانی ،فنی و تجاری) و مشتری مداری
بهطور مستقیم بر کیفیت اطالعات مشتریان تأثیر میگذارد و تأثیر ظرفیتهای زیرساختی
بر کیفیت اطالعات با افزایش مشتری مداری در سازمان افزایش مییابد .همچنین کیفیت
اطالعات مشتریان تأثیر مستقیم و مهمی بر عملکرد کلی سازمان ندارد؛ اما در عوض
تأثیر مستقیم و قوی بر عملکرد ارتباط با مشتریان دارد؛ بنابراین طبق نتایج تأثیر کیفیت
اطالعات بر عملکرد سازمان یک تأثیر غیرمستقیم است.
استین و اسمیت ( )3112در پژوهشی با عنوان سیستمهای مدیریت روابط با مشتری و
یادگیری سازمانی :بررسی رابطه بین اثربخشی مدیریت روابط با مشتری و رویکرد
1. Payne & Frow
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اطالعات مربوط به مشتریان سازمان در بازارهای صنعتی ،دریافتند که رابطه بین گرایش
به دانش مشتری و استفاده و اجرای مدیریت روابط با مشتری مثبت است .یک رابطه
بسیار ق وی و مستقیم بین استفاده از مدیریت روابط با مشتری و تغییرات سال به سال در
عملکرد سازمان در مفاهیمی چون سودآوری ،بهرهوری نیروی فروش ،ماندگاری
مشتری ،میانگین فروش ساالنه و  ...وجود دارد .همچنین آنها دریافتند که هرچقدر
سیستم مدیریت روابط با مشتری یکپارچگی بیشتری با منابع سازمان و استراتژی آن
داشته باشد ،بهرهوری و سودآوری سازمان افزایش مییابد.
ساریجاروی و همکاران ( )3102در پژوهشی جهت بررسی نقش اطالعات مشتریان در
مدیریت روابط با مشتری دریافتند که نقش دادههای مشتریان در مدیریت روابط با
مشتری در حال ورود به مرحله به اشتراکگذاری دادهها است و سازمانها در حال
جستوجوی راههایی هستند که اطالعات مشتریان را جهت ایجاد ارزش برای آنها
اصالح کنند و به خود آنها بازگردانند .با تکامل از جمعآوری دادههای مشتریان و
مالکیت آنها به سمت به اشتراکگذاری دادهها نقش مشتریان از یک نقش منفعل به
سمت شرکای فعال سازمان تغییر پیدا کرد .همچنین دادههای مشتریان نباید صرفاً
بهعنوان دارائی سازمان در نظر گرفته شوند .بلکه باید بهعنوان راهی برای فراهم آوردن
ارزشهای اضافی برای آنها تلقی شود.

مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
طرح مفهومی این پژوهش با استناد از پیشینه تجربی و نظری و برگرفته از طرح مفهومی
پلتیر و همکاران ( )3102در زمینه تأثیر فرآیندهای یادگیری بر کیفیت دادههای مدیریت
روابط با مشتری و عملکرد سازمان در پنج بانک ملت ،کشاورزی ،تجارت ،ملی و سپه است.

عملکرد سازمان

کیفیت داده

یادگیری عملیاتی

عملکرد مشتری

یادگیری بین واحدهای
عملیاتی
همکاری متقابل واحد
بازاریابی و فناوری
اطالعات

کیفیت دادهها

عملکرد کسبوکار

یادگیری سازمانی

فرهنگ سازمانی

به اشتراکگذاری
دادهها

یکپارچگی بازاریابی و
فناوری اطالعات

نمودار  .7مدل مفهومی پژوهش
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جدول  .7فرضیات پژوهش
 :H1به اشتراکگذاری دادها در سازمان بر کیفیت دادههای مشتریان اثر مثبت معنادار دارد.
 :H2همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات بر کیفیت دادههای مشتریان اثری مثبت و
معنادار دارد.
 :H3یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات بر کیفیت دادههای مشتریان اثری مثبت و معنادار
دارد.
 :H4همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات بر یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات
اثری مثبت و معنادار دارد.
 :H5همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات بر به اشتراک گذاشتن دادهها اثری مثبت و
معنادار دارد.
 :H6یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات بر به اشتراکگذاری دادهها اثری مثبت و معنادار
دارد.
 :H7فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری بر
کیفیت دادههای مشتریان اثری مثبت و معنادار دارد
 :H8فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری بر
همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات اثری مثبت و معنادار دارد.
 :H 9فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری بر
یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات اثری مثبت و معنادار دارد.
 :H10فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری بر به
اشتراکگذاری دادهها اثر مثبت و معنادار دارد.
 :H11کیفیت دادههای مشتریان بر عملکرد مشتریان اثر مثبت و معنادار دارد.
 :H12کیفیت دادههای مشتریان بر عملکرد کسبوکار اثر مثبت و معنادار دارد.
 :H13عملکرد مشتریان با عملکرد کسبوکار رابطه مستقیم دارد.
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روششناسی پژوهش
ازآنجاکه هدف پژوهش تعیین روابط علی میان فرهنگ سازمانی ،همکاری و یکپارچگی
بازاریابی و فناوری اطالعات ،به اشتراکگذاری دادهها ،کیفیت دادهها ،عملکرد مشتری و
عملکرد کسبوکار است پس پژوهش ازنظر هدف کاربردی ـ کمی ازنظر شیوه
جمعآوری دادهها توصیفی ـ همبستگی از شاخه میدانی و از نوع مدل معادالت
ساختاری است .در مدل تحلیلی پژوهش فرهنگ سازمانی متعهد به مدیریت روابط با
مشتری بهعنوان متغیر مستقل ،همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات ،یکپارچگی
بازاریابی و فناوری اطالعات ،به اشتراکگذاری دادهها و کیفیت دادههای مشتریان متغیر
میانجی و عملکرد مشتری و عملکرد کسبوکار متغیر وابسته در نظر گرفته شدهاند .ابزار
اصلی گردآوری اطالعات پرسشنامه است که بر این اساس برای متغیرهای مورد بررسی
به ترتیب پنج ،دو ،پنج ،سه ،پنج ،چهار و سه سؤال با طیف هفت تایی لیکرت در نظر
گرفته شده است .در پژوهش حاضر برای تنظیم پرسشنامه ،از شاخصهای مطرحشده
در پژوهشهای پیشین (جدول شماره  )3استفاده شده است.
جدول  .2متغیرهای پژوهش و منابع آنها در پرسشنامه
ابعاد

تعداد سؤاالت

منابع

فرهنگ سازمانی

5

(هانت و همکاران)3111 ،

یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات

5

(گاپتا و همکاران)0285 ،

همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات

3

(گاپتا و همکاران)0285 ،

به اشتراکگذاری دادهها

2

(زهی و همکاران)3111 ،

کیفیت دادههای مشتریان

5

(زهی و همکاران)3111 ،

عملکرد مشتری

1

(زهی و همکاران)3111 ،

عملکرد کسبوکار

2

(زهی و همکاران)3111 ،
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در این پژوهش برای تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .بدین
منظور یک نمونه اولیه شامل  21پرسشنامه پیشآزمون گردید و سپس با استفاده از
دادههای بهدستآمده و به کمک نرمافزار آماری ،میزان ضریب اعتماد با روش آلفای
کرونباخ محاسبه شد )1/888( .این عدد نشان میدهد که پرسشنامه از قابلیت اعتماد
(پایایی) الزم برخوردار است .جدول  2ضریب آلفای کرونباخ متغیرها را نشان میدهد.
جدول  .1میزان آلفای کرونباخ
ابعاد

تعداد پرسشها

عدد پایایی

فرهنگ سازمانی

5

1/830

یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات

5

1/851

همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات

3

1/780

به اشتراکگذاری دادهها در سازمان

2

1/823

کیفیت دادههای مشتریان

5

1/721

عملکرد کسبوکار

2

1/718

عملکرد مشتری

1

1/725

اعتبار (محتوای) پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع تائید
شد .بعالوه ،در این پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی (مدلهای اندازهگیری) برای اعتبار
سنجی شاخصهای تعیینشده برای اندازهگیری متغیرهای مکنون موجود در مدل
مفهومی استفاده میشود.
در این پژوهش شاخصهای تناسب مدل حاکی از برازش مناسب مدل اندازهگیری متغیر
برونزا دارند به علت اینکه نسبت کای دو بر درجه آزادی برابر با  0/20و کمتر از مقدار
مجاز  2و مقدار  RMSEAنیز ،برابر با  1/173و از  1/18کمتر است.
جامعه آماری و روش نمونهگیری
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از مدیران و کارشناسان واحدهای فناوری
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اطالعات ،مدیریت روابط با مشتری و بازاریابی در پنج بانک ملت ،کشاورزی ،تجارت،
ملی و سپه هستند .روش نمونهگیری تصادفی ساده و جامعه نامحدود در نظر گرفته شده
است .حجم نمونه موردنیاز در این پژوهش  002نفر بود ازاینرو  021پرسشنامه میان
اعضای جامعه توزیع گردید .از این تعداد  030پرسشنامه برگشت داده شد و در
تجزیهوتحلیل دادهها مورد استفاده قرار گرفت.

نحوه تجزیهوتحلیل دادهها
آمار توصیفی و استنباطی میانگین یک جامعه آماری متغیرهای پژوه
جدول  .4آزمون میانگین یک جامعه آماری
انحراف

مقدار t

درجه

معیار

مشاهدهشده

آزادی

1/771

031

نامناسب

-0/323

031

نامناسب

نام متغیرها

میانگین

فرهنگ سازمانی

1/172

0/022

یکپارچگی بازاریابی و

2/827

0/081

وضعیت

فناوری اطالعات
همکاری بازاریابی و
فناوری اطالعات

2/822

0/233

-1/852

031

نامناسب

به اشتراکگذاری دادهها

2/125

0/288

-1/171

031

نامناسب

کیفیت دادههای مشتریان

2/821

0/003

-0/211

031

نامناسب

عملکرد کسبوکار

1/112

0/333

1/112

031

نامناسب

عملکرد مشتری

1/125

0/082

1/880

031

نامناسب

تحلیل همبستگی میان متغیرهای پژوهش
نتایج نشان میدهد بین فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای
مدیریت روابط با مشتری (متغیر مستقل) و همکاری و یکپارچگی بازاریابی و فناوری
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اطالعات ،به اشتراکگذاری دادها و کیفیت دادههای مشتریان (متغیرهای میانجی)
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین متغیرهای میانجی نیز همبستگی
معناداری وجود دارد که بیشترین میزان همبستگی معنادار به رابطه بین به اشتراکگذاری
دادهها -کیفیت دادههای مشتریان با درصد  1/710و کمترین میزان همبستگی معنادار به
رابطه بین همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات  -کیفیت دادههای مشتریان با
درصد  1/302مربوط میشود .از سوی دیگر بین عملکرد مشتری و عملکرد کسبوکار
(متغیرهای مستقل) نیز همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

مدل یابی معادالت ساختاری:
شکل  ،7نشاندهنده مدل در حالت تخمین استاندارد است.

شکل  .7مدل در حالت تخمین استاندارد

شاخصهای برازش مدل حاکی از برازش مناسب مدل اندازهگیری دارند؛ زیرا نسبت
کای دو بر درجه آزادی برابر با  0/211و کوچکتر از مقدار مجاز  2و مقدار RMSEA

کمتر از  1/18است.
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مدل اعداد معناداری:
شکل  3نشاندهنده مدل اعداد معناداری است.

شکل  .2مدل اعداد معناداری

همانطور که مشاهده میشود شش فرضیه تائید میشوند زیرا عدد معناداری آنها باالی
 0/22است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج آزمون فرضیههای اصلی مدل مفهومی در قالب مدل ساختاری نشان داد ،به
اشتراکگذاری دادها در سازمان بر کیفیت دادههای مشتریان اثر مثبت و معنادار دارد .این
نتیجه یافتههای پلتیر و همکاران ( ،)3102زهی و همکاران ( )3111و همچنین اسالتر و
نارور ( )0225را مورد تائید قرار میدهد.
اثر همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات بر کیفیت دادههای مشتریان معنادار
نشده .اثر یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات بر کیفیت دادههای مشتریان هم
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معنادار نشده که این نتایج تائید کننده مطالعه پلتیر و همکاران ( )3102است.
همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات در سازمان بر یکپارچگی بازاریابی و
فناوری اطالعات اثر مثبت و معنادار دارد؛ که تائید کننده مطالعه پلتیر و همکاران است.
اثر همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات بر به اشتراک گذاشتن دادهها غیر معنادار
است .این نتیجه هم یافتههای پلتیر و همکاران ( )3102را تائید میکند ولی مغایر با
یافتههای ونکاتش و گوسین ( )3112است.
اثر یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات بر به اشتراک گذاشتن دادهها غیر معنادار
است؛ که این نتیجه در تضاد با نتیجه مطالعه پلتیر و همکاران ( )3102است.
اثر فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری
بر کیفیت دادههای مشتریان غیر معنادار است .این نتیجه برخالف یافتههای پلتیر و
همکاران ( )3102و جایاچاندران و همکاران ( )3115است.
فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری بر
همکاری واحد بازاریابی و فناوری اطالعات اثری مثبت و معنادار دارد این نتیجه با
نتیجه مطالعه پلتیر و همکاران ( )3102همخوانی دارد.
اثر فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری
بر یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات غیر معنادار است .این نتیجه برخالف
یافتههای پلتیر و همکاران ( )3102است.
فرهنگ سازمانی متعهد به یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری بر
به اشتراکگذاری دادهها اثری مثبت و معنادار دارد .این نتیجه با یافته پلتیر و همکاران
( )3102سازگار است.
کیفیت دادههای مشتریان بر عملکرد مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد .این نتیجه
یافته پلتیر و همکاران ()3102؛ شو و هانگ ( )3102را مورد تائید قرار میدهد.
کیفیت دادههای مشتریان بر عملکرد کسبوکار اثر مثبت و معنادار دارد .این نتیجه با
نتیجه مطالعه پلتیر و همکاران ( )3102در تضاد است.
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عملکرد مشتریان بر عملکرد کسبوکار اثر مثبت و معنادار دارد .این یافته مطابق با
نتیجه مطالعه پلتیر و همکاران ( )3102است.
با توجه به یافتههای پژوهش توصیه میشود در زمینه ایجاد فرهنگ سازمانی متعهد به
یک دیدگاه مشترک از دادههای مدیریت روابط با مشتری باید یک هدف مشخص و
معین در رابطه با چگونگی مدیریت دادههای مشتریان در تمام واحدهای سازمان ایجاد
شود .از کارگروههای مختلف جهت سازماندهی و مدیریت اطالعات مشتریان استفاده
شود و به کارگروه مسئول مدیریت اطالعات مشتریان در صورت عملکرد خوب پاداش
مناسب داده شود .در زمینه همکاری بازاریابی و فناوری اطالعات باید سعی شود تا این
دو واحد اهداف و مقاصد سازگاری با یکدیگر داشته باشند و هر چند ماه و بهطور
متناوب جلساتی تشکیل دهند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.
در رابطه با یکپارچگی بازاریابی و فناوری اطالعات توصیه میشود دو واحد بازاریابی و
فناوری اطالعات در برنامهریزی برای پروژههای جدید ،تعیین اهداف و اولویتهای
پروژهها و همچنین ایجاد ایده برای پروژههای جدید همکاری داشته باشند و واحد
بازاریابی الزامات مرتبط با نیازهای مشتریان را در اختیار واحد فناوری اطالعات قرار
دهد .ازآنجاکه به اشتراکگذاری دادهها بیشترین میزان همبستگی معنادار را با کیفیت
دادههای مشتریان دارد ،پیشنهاد میشود پایگاههای داده مشتریان با ابزارهای
جستوجوی واحد در دسترس کارمندان قرار داده شوند ،تمامی دادههای مشتریان در
یک انبار داده مشترک یکپارچه شوند و پایگاههای داده مشتریان بهسادگی در اختیار
کسانی که به آن نیاز دارند قرار داده شود .در زمینه کیفیت دادههای مشتریان نیز پیشنهاد
میشود این بانکها به نظرات مشتریان در نقاط ارتباطی مانند ایمیل ،سایت ،تماس
تلفنی و  ...توجه داشته باشد و بهطور مناسبی این دادهها را سازماندهی کند .همچنین
این سازمانها باید در ارتباط با میزان وفاداری و رضایتمندی مشتریان اطالعات باکیفیت
جمعآوری کند .در زمینه عملکرد مشتری با توجه به تأثیر مثبت و معنیدار کیفیت
دادههای مشتریان بر عملکرد مشتریان سازمان باید با به دست آوردن دادههای باکیفیت
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از مشتریانش (مانند دادههای مربوط به میزان وفاداری ،رضایتمندی مشتریان و سایر
نقطه نظرات مشتریان) عملکرد آنها را ارتقا دهد .در رابطه با عملکرد کسبوکار نیز
پیشنهاد میشود ازآنجاکه عملکرد مشتری اثری مثبت و معنادار بر عملکرد کسبوکار
دارد ،بانکها باید با ارتقا سطح عملکرد مشتریان خود عملکرد کسبوکارشان را بهبود
بخشند.
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