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 در استان خراسان رضوی و لبنی های پخش مواد غذایی شرکت
 

 1حسینی سید محمد
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 چکیده
 شرکت مالی عملکرد بر مشتری رضایت و مشتری ارتباط مدیریت نقشهدف از تحقیق حاضر 

پخش مواد غذایی و لبنی در استان خراسان  هایشرکتکلیه  پژوهش آماری جامعهمی باشد. 

به وسیله  لبنی و غذایی مواد پخش هایمشتریان شرکتنمونه آماری شامل  ،می باشدرضوی 

نفر انتخاب شد و به روش تصادفی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع  384جدول مورگان 

باشد. ابزار مورد استفاده شد این پژوهش از نظر روش توصیفی و از نظر نوع همبستگی می 

استفاده شد. نتایج نشان  8.8پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل 

مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین  داد که

 ری دارد.رضایت مشتریان بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنادا

شرکت های پخش ، عملکرد مالی ،رضایت مشتریان ،مدیریت ارتباط با مشتری: کلمات کلیدی

 مواد غذایی و لبنی
  

                                                           
 ، ایراننیشاپورکارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  1
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 مقدمه -1

 بازاریابی یک هسته مشتریان که دهند می تشخیص مدیران کار کسب و دنیای در امروزه

 مدیریت آنهاست با مؤثر ارتباط بردن پیش به وابسته یک شرکت موفقیت اینکه و هستند

 اطالعات فناوری پیشرفت گسترش و با که است قدیمی و تجاری یفلسفه مشتری با ارتباط

 و گسترده اطالعات تأثیرات فناوری نوین مانند های فناوری ظهور است. شده متولد دوباره

مدیریت ارتباط با  موضوع ابعاد، این از است. یکی گذاشته سازمان مختلف ابعاد بر شگرفی

فناوری اطالعات یکی از ابعاد اصلی  که است گونه ای به تأثیر این مشتری می باشد. عمق

(. 1398؛ به نقل از گلفشان، 1،2011)سارنر آید می شمار به مدیریت ارتباط با مشتری 

مشارکت مشتری یکی از زیر بنایی ترین نیاز های سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی 

از سویی می توان با دریافت مشارکت های مشتریان به نیاز های آنان پی به شمار می رود، 

برده و درخواست های آنان از خدمات سازمان را شناسایی نموده و به راهکارهای 

تخصصی تامین نیاز های آنان دست یافت، از سوی دیگر تاکید بر هدفمندی فرایند های 

می تواند زمینه های موفقیت سازمان در سازمان با تمرکز بر استفاده از مشارکت مشتری 

)تری  رسیدن به یکی از اهداف وجودی خود یعنی رضایت مشتریان را فراهم نماید

 (.1398: به نقل از گلفشان، 2،2012تر

مالی، بتوان  صورت های اجمالی بررسی با تنها تا است مشکل این و از طرفی اغلب

امور خود موفق بوده است. بنابراین مدیران تعیین نمود که یک موسسه تا چه حد در انجام 

و تحلیل گران مالی در طی سال ها به ایجاد و توسعه برخی تکنیک ها، برای بررسی دقیق 

تر صورت های مالی و تعیین عملکرد موسسه در گذشته، حال و از همه مهم تر آینده آن 

ی کلیدی، امکان پرداخته اند. بر این اساس تالش می گردد تا با تمرکز بر شاخص ها

ارزیابی عملکرد گذشته و نیز تصویری از شرایط مورد انتظار آتی را برای تحلیل گر فراهم 

نماید. این در حالی است که به منظور اعتبار بیشتر نتایج تحلیل ها، جنبه های مختلفی 

همچون محدودیت های موجود در خصوص هر یک از شاخص ها باید مدنظر قرار 

 (. 1392ندی و همکاران، گیرند)محمدپورز

                                                           
1 Sarner 
2 Tryter 
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عملکرد مالی یکی از مفاهیم نسبتا جدید بوده که چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ 

کاربردی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بر اساس شرایط مالی سازمان ها در موقعیت های 

ای گوناگون روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود. بنابراین انجام مطالعات و پژوهش ه

مختلف در راستای شناخت بیشتر عملکرد مالی و متغیرهای تاثیرگذار بر آن در ادبیات 

با توجه حسابداری و مالی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از مسائل و مباحث باشد.

مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت به موارد بیان شده هدف اصلی پژوهش این است که 

 لکرد مالی شرکت دارد؟مشتریان چه تاثیر بر عم

 هافرضیهمبانی نظری و توسعه  -2

 ارتباط با مشتریمدیریت الف( 

ها که در شرکت شودیگفته م هایییو فناور یندهابه همه فرآ یارتباط با مشتر یریتمد

به کار  یانگسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتر یب،ترغ یی،شناسا یها براو سازمان

توانند چرخه فروش را کوتاهتر و  یارتباط م یریتها با استفاده از مد. سازمانرودیم

روابط با  یریتمد یستمدهند. س یشو درآمد را افزا یکترروابط نزد یجادبه ا تریمش یوفادار

جذب شوند.  یدیجد یانموجود حفظ شوند و مشتر یانکمک کند تا مشتر تواندیم یمشتر

واسطه  یب یانمرتبط با مشتر یتهایشامل تمام فعال یاتیعمل یارتباط با مشتر یریتمد

از سه  یکیدر  یاتیعمل یارتباط با مشتر یریتمد یتفعال هر باشد. یهمچون شرکتها م

 یندفرآ هاینکه ا یحال و خدمات. در یابیشده است: فروش، بازار یادهپ یرز یسازمان یندفرآ

که  ییتمام اجزا یلیتحل یارتباط با مشتر یریتهستند. مد یمرتبط با مشتر یماَمستق ییها

روابط با  یریتمد یتهایفعال یاساس اجرا برکه  یمشتر یژگیهایروابط و و یلتحل یبرا

کند. قبل از  یم ینشان وجود دارد، تامو استثنائات یانمشتر یازبر ن یدبا تاک یاتیعمل یمشتر

را توسعه دهد، آنها  یروابط با مشتر یریتمد هاییاستراتژ یا یابیسازمان بتواند بازار ینکها

 یریگ یمتصم یندفرآ ین. اگیرندیم یمکردن تصم یدخر یبرا یانبدانند که چگونه مشتر یدبا

 (. 2018، 1تسو و همکاران) .شودیم یدهنام یمشتر یدچرخه خر

است  یارتباط مستمر با مشتر یجادا یند،آفر یسازمان ها ارزش م یچه که امروز برا آن

خود  یتمام عمر برا یانهستند که قادر هستند مشتر ییموفق تنها سازمان ها یو سازمان ها

موفق از  یاربس یاز شرکت ها یدهد پاره ا ینشان م یقاتکه تحق یکنند، به طور یجادا

                                                           
1 Tsou et al 
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سازمان ها نه تنها  ینتالش ا. خود برخوردار هستند یانمشتر اری% ماندگ 90 ینرخ باال

خود نگه دارند  یبرا یشههم یهستند آن را برا یلاست بلکه مهم تر از آن ما یجلب مشتر

متشکل از نظارت بر  یند،فرا یکبه عنوان  یارتباط با مشتر مدیریت(. 139۶، )صادقی

 یجادا یتاداده ها و نها یابیشو ارز یریتمناسب آن ها، مد یداده ها یمثل جمع آور یمشتر

 (. 2018، 1)فرانکلین از اطالعات استخراج شده در تعامل با آنان است یواقع یتمز

 فرایندهای طریق از رضایت ایجاد و سودآوری مشتری، حفظ ای،رابطه بازاریابی

 کندمی ادعا بوس ضمناً .باشدمی وکارفلسفی مدیریت کسب پایه مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با متفاوت هستند  خرید و عادات در ترجیحات مشتریان اینکه به خاطر که

 مدیریت ارتباط با مشتری به کمی بودند نیاز مشابه مشتریان تمام اگر آمد. وجود به مشتری

 کردن بهتر را در هاسازمان مشتری، نیازهای و های مشتریمحرک فهم بنابراین، بود؛

 طورکلیبه کند.می یاری مشتریان کلی ارزش کردن حداکثر برای خاص هایپیشنهاد

بازار  در تقاضای تغییر باشد.می ایرابطه بازاریابی اصول مبنای مشتری بر با ارتباط مدیریت

 ای گردیدهرابطه بازاریابی به ابتدایی ایمعامله بازاریابی از حرکت به منجر شدید رقابت و

 عنوان به 1990 هایسال در ولی شد پدیدار 1950 سال در مشتری با ارتباط مدیریتاست. 

 بر سنتی بازاریابی استراتژی درآمد. کاربران و مشاوران میان و وکارکسب ای درواژه

 هدف که تأکید دارد بازار سهم بردن باال برای توزیع( ارتقا، محصول، )قیمت، 2p4اساس

 مدیریت ارتباط با مشتریاست.  فروشنده و خریدار میان معامله میزان افزایش آن در اصلی

 سودآوری، افزایش آن هدف و باالبرده را تعامالت میزان است که وکاریک استراتژی کسب

باال  جهانی رقابت شدید افزایش به توجه با باشد.می مشتری و رضایت سرمایه بازگشت

 موفق مدیریت ارتباط با مشترییک  سازیپیاده برتر از هزینهبسیار  تواندمی بازار سهم بردن

 ابزارها، از ایباید، مجموعه ، یک شرکتمدیریت ارتباط با مشتریبه  دستیابی باشد. جهت

دهد  انجام بردن فروش باال برای مشتری با ارتباط ارتقا جهت در را فرایندها و هاتکنولوژی

 (139۶ )صائب نیا،

 مشتریانرضایت ب( 

                                                           
1 Franklin   

2 p4  ها سعی در کنترل بازاریابی است که شرکت با در هم آمیختن آنای از ابزارهای قابلمجموعه آمیخته بازاریابییا

تواند با می هایی است که شرکتنماید؛ به عبارت دیگر آمیخته بازاریابی دربرگیرنده همه فعالیتپاسخگویی به بازار هدف می

مکان عرضه ، (Priceقیمت )، (Productمحصول )اند از ها بر میزان تقاضای محصوالتش اثر گذارد؛ که عبارتانجام آن

 (.Promotion، ترویج )(Placeیا توزیع )

http://modir.tv/marketing-mix-4p-7p-8p/
http://modir.tv/marketing-mix-4p-7p-8p/
http://modir.tv/marketing-mix-4p-7p-8p/
http://modir.tv/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%db%8c%d8%a7-product-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://modir.tv/%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%db%8c%d8%a7-product-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
http://modir.tv/price-in-marketing-mix/
http://modir.tv/price-in-marketing-mix/
http://modir.tv/place-in-marketing-mix/
http://modir.tv/place-in-marketing-mix/
http://modir.tv/place-in-marketing-mix/
http://modir.tv/place-in-marketing-mix/
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 که است این بر اعتقاد ها است،چون شرکت برای مسأله ترین مهم مشتری، رضایت

؛ به نقل از 2001، 1است )چو و پارک مؤثر ها آن خرید الگوی مشتریان بر رضایت سطح

جلب  و است سلطان ، مشتری که هستند باور این ژاپنی بر های (. شرکت1397ناظر 

 (. مشتریان،1397به نقل از ناظر  ؛1994و همکاران،  2)گوردوناست  اولویت در او رضایت

 دیگر تحقق به مشتری دهند . تأمین رضایت می تشکیل را شرکت اصلی و منابع سرمایه

 مدل .شود منجر می کیفیت بهبود و بازار سهم افزایش و سود مانند افزایش بازار، در اهداف

 که است ای چرخه مانند و پیوسته هم به است که مرحله چهار شامل مشتری، رضایت

 شامل: و شود می ا اجر و تکراری منظم طور به مشتری مستمر رضایت تأمین آن برای فرایند

 اجرای و اقدام تلقی مشتری، ارزیابی ، مشتری انتظارات و نیازها مشتری، شناسایی شناسایی

 یک مانند را مشتری نباید(. 1397؛ به نقل از ناظر 2000و همکاران،  3است )ویتز برنامه،

 تا ارائه کرد مناسب های قیمت هم و خوب اجناس هم باید ، بلکه گرفت نظر در دستگاه

 (.1397؛ به نقل از ناظر 199۶، 4کرد )مک و رودریک ارضا و جذب را مشتری بتوان

 ارائه خدمات و برخورد نحوه از آنان که است معنی این به مشتریان رضایت مفهوم

این  . است نموده عمل موفق ایشان حفظ و جذب در سازمان و باشند می راضی سازمان

 انتظار نمایند، صرف سازمان برای را بیشتری مبلغ و زمان که اندازه هر به راضی، مشتریان

رضایت  ( تعریف1997) 5الیور. 19داشت  خواهند را خدمات دریافت در کیفیت باال

 بخواهند او از اینکه تا چیست داند رضایتمندی می کسی هر کند؛ می مطرح چنین را مشتری

 تعریف را آن تواند کس نمی هیچ می رسد نظر به وقت آن دهد، ارائه از رضایت تعریفی

 (. 1980انتظارات است )الیور،  به کامل دستیابی عموما مشتری رضایت .کند

 عملکرد مالی شرکتج( 

اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر 

خود نائل می شود. عملکرد سازمانی بخشی از مفهوم اثربخشی سازمانی است که مبنای آن 

اهداف بیرونی سازمان یعنی اهداف گروه های ذینفع می باشد و عبارت است از معیارهای 

                                                           
1 - Cho & Park 
2 - Gordon 
3 - Weits 
4 - MC & Roderick 
5 -Oliver 
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، ص 1392سه حوزه کلی را در بر می گیرد)دهقان هراتی،  بیرونی اثربخشی یک سازمان که

31:) 

 عملکرد مالی )سود، بازده دارایی، بازده سرمایه گذاری و ...( .1

 عملکرد بازار )فروش، سهم بازار و ...( .2

 بازده صاحبان سهام )بازده صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و ...(. .3

میزانی که شرکت به هدف های مالی سهامداران ملکرد مالی عبارت است از درجه یا ع

(. در یک بنگاه 31، ص 1392در راستای افزایش ثروت آنان نائل می آید)دهقان هراتی، 

اقتصادی که هدف، افزایش ثروت مالکان است، توجه به ازدیاد سود موجبات تحقق هدف 

زان دستیابی به اهداف را فراهم می آورد. در واقع، محاسبه میزان عملکرد مالی به معنای می

(. ارزیابی عملکرد مالی در سازمان 19، ص 1389سازمانی است)رضایی و عیسی زاده، 

های مختلف، ابزاری برای سنجش میزان کارایی، کارآمدی و نیز تعیین ارزش دارایی ها و 

درآمدزایی آن ها بوده است که از نتایج به دست آمده جهت بازدهی خالص دارایی ها، 

 (.19۶، ص 1391یمت به عواید و غیره استفاده می شود)میرغفوری و همکاران، نسبت ق

حسابداری ابزار موثری برای فراهم کردن اطالعات مفید برای قضاوت و تصمیم گیری 

استفاده کنندگان صورت های مالی است، به طوری که هسته ی بسیاری از دالیل مطرح 

داری، تاکید بر فرآیند قضاوت و تصمیم شده در حمایت از فلسفه ی وجودی دانش حساب

گیری استفاده کنندگان بوده، بر اساس مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی 

کشورهای آنگلوساکسون و نیز ایران، سرمایه گذاران، اصلی ترین استفاده کنندگان صورت 

کنونی، (. در دنیای رقابتی 70، ص 1391های مالی به شمار می روند)مهدوی و قربانی، 

رسیدن به حداکثر بهره وری یک ایده آل نیست، بلکه یک ضرورت است و سازمان ها 

بدون توجه به اندازی شان برای رسیدن به این هدف ضروری، ناگزیرند عملکرد انسانی و 

در نتیجه عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند. اندیشمندان افزایش کارائی سازمان ها را 

رائی منابع انسانی می دانند. افزایش منابع انسانی نیز منوط به آموزش، در گروی افزایش کا

توسعه دانش، مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای کار کردن موفقیت آمیزست. در واقع 

آموزش های اثربخش و مبتنی بر هدف و سرمایه گذاری بر روی کارکنان، بهبود آن را در 

(. حسابرسی شرکت ها و تاثیرات آن بر 1۶1، ص 1392پی دارد)قهرمانی و حیدری، 

عملکرد مالی و بهبود آن، نسبت به سایر مکانیزم های راهبردی از اهمیت بیشتری 
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برخوردار است. در واقع شرکت هایی که از عملکرد مالی مطلوب تری برخوردارند نسبت 

ند)رجبی و به سایر شرکت ها از حسابرسی با کیفیت باالتر و افشای مناسب تری برخوردار

(. استفاده کنندگان از صورت ها و گزارش های مالی برای اخذ 33، ص 1389گنجی، 

تصمیمات موثر و مفید باید آن ها را تجزیه و تحلیل کنند. یکی از روش های تجزیه و 

تحلیل صورت های مالی، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت و تجزیه و تحلیل آن 

بت ها ارقام را به شکل قابل مقایسه ای ارائه می دهد و مشکل هاست. تجزیه و تحلیل نس

نتیجه گیری بر اساس ارقام مطلق را حل می کند، تا تحلیل گران قادر باشند نتایجی را از 

 (.1391آن ها به دست آورند)هاشمی و همکاران، 

زی عالوه بر موارد فوق، تغییر مستمر سطح آگاهی و ذائقه مشتریان، سازمان های امرو

را مکلف نموده خدمات و محصوالت خود را در سطح مطلوب و با استاندارد های بهتر و 

باالتری ارائه نمایند. پایش این مهم از طریق ارزیابی عملکرد امکان پذیر بوده و گریزی از 

آن نیست. علی رغم اهمیت بخش های صنعتی و تولیدی، بخش خدمات نیز از این قاعده 

 (.1395؛ به نقل از کاظمی، 1391رغفوری و همکاران، مستثنی نمی باشد)می

 پیشینه پژوهش -3

 مشتری تمرکز تأثیر ( در تحقیق خود به بررسی1397تذرجی و همکاران ) شیبانی

سطح تمرکز شرکت پرداختند و نشان دادند که  بازار سهم گرفتن درنظر با مالیاتی براجتناب

های مالی شرکت تأثیر جریان نقدی و سیاستمشتری بر عملکرد عملیاتی، ریسک 

های اجتناب از مالیات را نیز رود میزان مشارکت در فعالیتگذارد، از این رو انتظار میمی

تأثیر قرار دهد. تمرکز مشتری شرکت به تقاضا برای نگهداری نقدینگی بیشتر و  تحت

های تواند جریانمالیاتی میریزی شود. از آنجا که برنامههای مالی کمتر منجر مینوسان

های با پایه مشتری متمرکز ممکن نقدی و سودهای حسابداری را افزایش دهد، شرکت

 .های اجتناب مالیات مشارکت کننداست بیشتر در فعالیت

 بر مشتری با ارتباط مدیریت تأثیر میزان ( در تحقیق خود به بررسی1395کیخا )

 پرداختند تایج (تهران شهر فاضالب و آب شرکت موردی ی مطالعه) سازمانی عملکرد

 ارتباط مدیریت درصد 99 حداقل اطمینان ضریب با که دهدمی نشان صراحت به پژوهش

 فرآیندهای دهی،سامان کلیدی، و اصلی مشتریان به توجه عامل چهار لحاظ به مشتری با

 بر الکترونیکی و نوین هایفناوری از برخورداری و دانش مدیریت به توجه و کار و کسب
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 ضریب همچنین. شودمی سازمانی عملکرد بهبود موجب و است مؤثر سازمانی عملکرد

 و آب شرکت در سازمانی عملکرد بر مشتری با ارتباط مدیریت بعد چهار پیرسن همبستگی

 برازش طریق از که متغیر دو تأثیر و دارد قرار باالیی بسیار سطح در تهران شهر فاضالب

 به پژوهش نتایج. اندبوده برخوردار مطلوبی سطح از همگی شده انجام خطی رگرسیون

 دانش مدیریت خصوص به و مشتری با ارتباط مدیریت به توجه که دهدمی نشان صراحت

 میتواند آن به توجه و دارد مختلف هایجنبه از سازمانی عملکرد بهبود بر ایبرجسته نقش

 .نماید مرتفع منابع محدودیت به توجه با را هاسازمان مشکالت از بسیاری

 هایجنبه بر مشتری با ارتباط مدیریت ( به بررسی تأثیر139۶نیکو و شریف آبادی )

نتایج بیانگر تأیید  پرداختند (مشهد ستاره 5 تا 3 هایهتل: مطالعه مورد) سازمانی عملکرد

باشد و مدیریت ارتباط با مشتری، بیشترین تأثیر را به ترتیب های تحقیق میتمامی فرضیه

 .جنبه مالی و یادگیری و رشد، فرآیندهای داخلی و مشتری عملکرد گذاشته است

 و الترونیکی خدمات کیفیت تاثیر ( در تحقیق خود با عنوان ارزیابی1393نیک ) خطیبی

 خدمات شهر پرداختند و نشان دادند که کیفیت بانک مالی عملکرد بر شتریم رضایت

 صورت به هم اصلی خدمات کیفیت و خدمات شده ادراک قیمت ، خودپرداز دستگاههای

 بانک مالی عملکرد بر ،(مشتری رضایت طریق از) مستقیم غیر صورت به هم و مستقیم

 بواسطه)مستقیم غیر تأثیر فقط ، بانک تلفن خدمات کیفیت همچنین میگذارد اثر شهر

 خدمات کیفیت ، اینکه توجه جالب نکته. دارند شهر بانک عملکردمالی بر(مشتری رضایت

 در هم معناداری تأثیر نداشت، مشتری رضایت با معناداری رابطه اینکه ضمن بانک اینترنت

 .نداد نشان شهر بانک مالی عملکرد بر ، مستقیم غیر حالت در هم و مستقیم حالت

 بر منفی مشتری با تعامل ( در تحقیق خود با عنوان تأثیر2022رحمان و همکاران )

 برند، عدالت مالی انجام دادند و نشان دادند که عملکرد و بازار بر مبتنی های دارایی

 حوادث تعداد که معناست این به. کند می حفظ را مالی عملکرد و NCE بین نکسوس

NCE بر خود نوبه به که گذارد، می تاثیر خود برند سهام ارزش بر شرکت تجربه یک 

( MVA) توبین افزوده ارزش و Q توسط که همانطور گذارد، می تاثیر خود مالی عملکرد

 .شود می گیری اندازه

 ارتباطی غلظت و ثبات تأثیر ( در تحقیق خود با عنوان بررسی2022گو و همکاران )

 با باالتر ثبات ها نشان دادند که حفظ شرکت مالی عملکرد بر تمرکز و دست پایین و باال
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 حالیکه در دهد، می افزایش را شرکت مالی عملکرد مشتریان، و عمده کنندگان تامین

 می تاثیر شرکت مالی عملکرد بر منفی مشتریان و عمده کنندگان تامین از باالتری غلظت

 این، بر عالوه. است شرکت عملکرد بر غلظت منفی اثر از باالتر پایداری مثبت تأثیر. گذارد

 کند می تقویت شرکت عملکرد بر را مشتری ثبات مثبت تأثیر مشتری، با جغرافیایی فاصله

. دهد می افزایش را غلظت منفی تاثیر مشتریان، و کنندگان تامین با جغرافیایی فاصله و

 و عمده کنندگان تامین با فرد به منحصرو  پایدار مدت بلند و باز رابطه یک باید ها شرکت

 بهتر بسازند. مالی عملکرد به دستیابی برای خود مشتریان

 تواندمی اجتماعی های رسانه بازاریابی ( در تحقیق خود با عنوان آیا2017ونگ و کیم )

پویا  قابلیت دیدگاه بخشد؟ بهبود را شرکت عملکرد و مشتری با ارتباط های قابلیت

و های پذیرش بازاریابی و عملکرد کسب استراتژی پرداختند. و به این نتیجه رسیدند که 

 (CRM) کار را بهبود بخشد. ما پیشنهاد می نماییم که قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری

های های اجتماعی را در استراتژی  ها رسانهاجتماعی زمانی حیاتی است که شرکت

برای بهبود تعهد مشتری و عملکرد شرکت ادغام نمایند. ما به طور بازاریابی خودشان 

شرکت با استفاده از پایگاه های داده ساالنه فیس بوک،  232ها را از تجربی داده 

تحلیل  2014 - 2004کامپوستات آمریکای شمالی، و گلوبال فاندامنتال برای دوره سالهای 

 از قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری می نماییم. این مطالعه با تایید شکل جدیدی

(CRM) - CRM   با استفاده از چارچوب های نظری دیدگاه مبتنی بر منابع و  -اجتماعی

های اجتماعی با تقویت تاثیر قابلیت های پویا، و با نشان دادن این امر که کاربرد رسانه 

تعدیل کننده را ایفا می نماید، بر عملکرد شرکت نقشی  CRM های اجتماعیمثبت قابلیت 

 .به نوشتارهای موجود کمک می نماید

 حمل ارزش زنجیره های ( در تحقیق خود با عنوان قابلیت2019و همکاران ) 1فیلیپس

 رضایت ،CSR عملکرد با CSR فرهنگ و CSR رهبری بین ارتباط: CSR عملکرد و نقل و

 فرهنگ ترویج و کشت اهمیت تحقیق این های مالی انجام دادند. یافته عملکرد و مشتری

CSR عملکرد بر مثبت طور به تا کند می برجسته را رهبری و CSR می که بگذارد، تاثیر 

 و مشتری رضایت خاص طور به را شرکت عملکرد دیگر های جنبه خود نوبه به تواند

 سرمایه برای مدیران برای ای انگیزه تحقیق این رو، این از. دهد افزایش مالی عملکرد

                                                           
1 Phillips 
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 فرضیه این اساس بر ایجاد. کند می فراهم پایدار عملکرد برای تالش در CSR در گذاری

 شناسایی طریق از مالی عملکرد نهایت در و پایدار عملکرد آوردن دست به ها شرکت که

 که دهد می نشان تحقیق این های یافته ،CSRC و CSRL مانند ارزش زنجیره های قابلیت

 تواند می تنها این اما دارد، وجود فعلی محیط در پایدار پایدار عملکرد برای قوی نیاز یک

 تعبیه CSR رهبران توسط اصلی، کار و کسب در رویکرد که جایی آوردن دست به باشد

. کنند اعمال CSR قوی فرهنگ یک طریق از را ارزش ایجاد مفاهیم توانند می که است شده

 ساختارهای بین ارتباط که است اول مطالعات از یکی شاید زیرا است اصلی تحقیق این

 .کند می بررسی را عملکرد و فرهنگ رهبری، از CSR با مرتبط

 پیچیده شرکت مالی (در تحقیق خود با عنوان اثرات2020) 1گنتیر گینتر و پیتر میریام

 انداز پس و درآمد که دهد می نشان مشتری پرداختند و نشان دادند که نتایج رضایت بهبود

 این با. بخشید سرعت باال رضایت سطوح در تواند می خرید های هزینه و بازاریابی در

 نیز سرمایه های گذاری سرمایه و عملیاتی های هزینه ها، شرکت از بسیاری برای حال،

 بر ها تست. باشد منفی تواند می رضایت بهبود برای سهامداران سهام و بخشیدن، سرعت

 است، چسبنده عملیاتی های هزینه افزایش که دهد می نشان ارزیابی مختلف های افق روی

 سفارشی ارائه شرکت، استراتژی نهایت، در. شود می محو باال خط مزایای که حالی در

 مطالعه. رضایتمندی میزان تعیین رقابتی نوآوری فشار و دهان مشتری کالم پتانسیل سازی،

 با گذاری سرمایه تصمیمات مالی اثرات از قبل از تر دقیق تا کند می کمک مدیران به ما

 .کنند بینی پیش را خود مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Miriam Guenther and Peter Guenther 
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 و  ؛ فیلیپس( 2017) کیم و ؛ ونگ( 2022) همکاران و )گو مفهومی پژوهش: مدل 1شکل 

 ((2020)  گنتیر پیتر و گینتر ؛ میریام(2019) همکاران

 :بیان استصورت زیر قابلبهپژوهش  ، فرضیهبا توجه به مطالب باالبنابراین 

1H:  معناداری دارد.مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و 

2H :.رضایت مشتری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد 

 روش پژوهش -4

جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان شرکت های پخش مواد غذایی و لبنی خراسان  

رضوی می باشند که با توجه به محدودیت محقق در جمع بندی کلیه اطالعات مشتریان با 

نفر به عنوان  384استفاده از جدول مورگان و با در نظر گرفتن نامحدود بودن مشتریان 

جامعه آماری انتخاب شد. پاسخ دهندگان کلیه مشتریان و به طور کلی افرادی هستند که 

 یکی از شرکتهای پخش مواد غذایی و لبنی خراسان رضوی خرید کرده باشند.

های مورد نیاز منابع متعددی را عات و دادهدر این پژوهش نیز جهت گردآوری اطال

آوری اطالعات، ابتدا منابع مربوط به ادبیات مورد استفاده قرار خواهیم داد. برای جمع

ی منابع یک بخش عمده از روش علمی است گیرد. مطالعهموضوع مورد بررسی قرار می

اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از  شود.ها به کار برده میی پژوهشکه در کلیه

آوری جهت جمع آوری خواهد شد.کتب و مقاالت التین و همچنین مقاالت فارسی جمع

برای جامعه آماری تحقیق از  شود.ای نیز استفاده میها و اطالعات، از روش کتابخانهداده

شرکت خرید کرده از این  1399 تا 1398 هایسال طیمشتری که در بازه   384اطالعات 

 از روش غربالگری استفاده شد. و به دلیل گستردگی جامعه آماریاند 

 سانگ و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که برای رضایت مشتری از پرسشنامه هائو

و  (2017) همکاران و از پرسشنامه وانگ سول(، مدیریت ارتباط با مشتری 10) (201۶)

 سوال( استفاده شد. ۶( )2014همکاران ) و همچنین برای عملکرد مالی از پرسشنامه قرانفله

بندی کرد، باید مرحله بعدی فرآیند ها را گردآوری و طبقهگر دادهتحقیق ازآنکهپس

ها معروف است را آغاز کند. این مرحله در تحقیق اهمیت تحقیق که به مرحله تحلیل داده

ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله دهنده تالشیرا نشانزیادی دارد، ز

-ی قرار میموردبررسها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن گر اطالعات و دادهتحقیق
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و به روش معادالت ساختاری  لیزرل افزار نرم با شده گردآوری های داده بررسیدهد. 

 .پذیرفت انجام

 پژوهش یهاافتهی  -5

حاضر نقش مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان بر عملکرد هدف از پژوهش 

های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و برای اجرای روش. می باشدمالی شرکت 

های پژوهش مهمترین عمل قبل از هر اقدامی، انتخاب روش استنتاج منطقی درباره فرضیه

ها از اولویت است برای این منظور آگاهی از توزیع دادهآماری مناسب برای پژوهش 

 اساسی بر خودار است.

اسمیرنوف برای بررسی  -لموگروفوبرای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر ک

زمون با توجه به فرضیات آهای پژوهش استفاده شده است.در این فرض نرمال بودن داده

 ها نهاده شده است: زیر گام به بررسی نرمال بودن داده

 0H:ستندهها دارای توزیع نرمال داده

 1H:ستندنیها دارای توزیع نرمال داده

با توجه به جدول آزمون اسمیرنف کولموگروف اگر سطح معنی داری برای کلیه متغیرهای 

 باشد. ها نرمال می( باشد توزیع داده05/0مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون)

 نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش. 1جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار

ی آماره

 K-Sآزمون 

سطح 

 معناداری

نتیجه 

 آزمون

 نرمال  342/0 794/0 889/0 3 مدیریت ارتباط با مشتری

 نرمال  2۶2/0 042/1 87۶/0 73/3 رضایت مشتریان

 نرمال  107/0 097/1 031/1 1۶/3 عملکرد مشتری

 

 -مشخص است، سطح معناداری آزمون کلموگروف 1های جدول همانطور که از داده

است. در نتیجه تمامی  05/0اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای پژوهش بزرگتر از مقدار 

 باشند. متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع نرمال می

ان نش 2برای بررسی نتیجه فرضیه ها از معادالت ساختاری استفاده شد که نتایج در جدول 

 داده شده است.
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 : نتیجه مربوط به فرضیه ها2جدول 

فرضیه اول پژوهش یعنی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد  2نتایج جدول طبق 

قرار ندارد پس  9۶/1است که چون در قدر مطلق  5۶/12مالی شرکت در سطح معناداری 

است. و همچنینم فرضیه دوم  80/0مورد پذیرش قرار می گیرد و میزان تاثیر این دو متغیر 

نیز مورد تایید  09/18عملکرد مالی با سطح معناداری پژوهش یعنی رضایت مشتریان بر 

بوسیله رضایت مشتریان  94/0قرار می گیرئد و نشان می دهد عملکرد مالی با ضریب تاثیر 

 تقویت میشود.

نشان  3پس از بررسی فرضیه ها به بررسی برازش مدل می پردازیم که نتایج در جدول 

 داده شده است؛
  مجاز زانیبرازش مدل با م یهاسه شاخصیمقا -3جدول 

عالمت  شاخص

 اختصاری

 وضعیت مقدار مطلوب مقدار

 مطلوب 5کمتر از  54/3 (2x) خی دو نسبی

 مطلوب 05/0کمتر از  04/0 (RMR) شاخص میانگین مجذور پس ماندها

 مطلوب 9/0بیشتر از  94/0 (AGFI) شاخص تعدیل برازندگی

 قابل قبول 9/0بیشتر از  9۶/0 (GFI) شاخص برازندگی

 مطلوب 9/0بیشتر از  94/0 (RFI) شاخص برازندگی نسبی

 مطلوب 9/0بیشتر از  95/0 (IFI) شاخص برازندگی فزاینده

 مطلوب 9/0بیشتر از  9۶/0 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی

 مطلوب 9/0بیشتر از  95/0 (NNFI) شاخص نرمال نشده برازندگی

 مطلوب 9/0بیشتر از  9۶/0 (NFI) برازندگیشاخص نرمال شده 

 مطلوب 1/0کمتر از  0۶/0 (RMSEA) ریشه دوم واریانس خطای تقریب

 

، 54/3های نسبت خی دو برابر با ، گویای این مطلب است که شاخص3نتایج جدول

 و 90/0مساوی یا بیشتر از GFI ، AGFI، 05/0کمتر از RMR شاخص برازش مطلق 

و  90/0یا بیشتر از  مساوی CFI وRFI ،NNFI ،NFI ،IFIهای برازش تطبیقی شاخص

در حد مطلوبی قرار دارند بدین معنی که مدل تحقیق حاضر  1/0از  کمتر RMSEAشاخص 

 نتیجه آزمون T-value ضریب استاندارد میزان تاثیر

 تایید 5۶/12 80/0 مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنادار دارد.

 تایید 09/18 94/0 رضایت مشتریان بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنادار دارد.
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دارای برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است و 

کنند. و از ل نظری تحقیق را حمایت و تایید میبه عبارتی داده های حاصل از تحقیق مد

متغیر بر و رضایت مشتریان  مشتری با ارتباط مدیریتآنجای که مقدار معناداری مسیر اثر 

مشاهده شده   p value قرار نگرفته است و 9۶/1و  -9۶/1در بازه  (مالی عملکردمستقل )

 نتیجه قابل قبول می باشد.می باشد و  5/0می باشد که کمتر از  005/0در این مدل 

 گیرینتیجه -6

مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان بر این تحقیق با هدف بررسی تاثیر 

در این پژوهش نیز جهت گردآوری عملکرد مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفت. 

آوری جمعهای مورد نیاز منابع متعددی را مورد استفاده قرار گرفت. برای اطالعات و داده

ی منابع گیرد. مطالعهاطالعات، ابتدا منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد بررسی قرار می

 شود.ها به کار برده میی پژوهشیک بخش عمده از روش علمی است که در کلیه

اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش به روش کتابخانه ای از کتب و مقاالت التین و 

مشتریان برای جامعه آماری تحقیق از اطالعات  آوری شد.سی جمعهمچنین مقاالت فار

 384شرکت به علت نامحدود بودن از جدول مورگان با در نظر گرفتن جامعه نامحدود 

در بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت پرسشنامه 

لی شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد که و رضایت مشتریان بر عملکرد ماارتباط با مشتری 

نیکو و شریف ؛ (1395کیخا )(،1397تذرجی و همکاران ) شیبانینتایج تحقیق با تحقیق 

، (2022گو و همکاران )، (2022رحمان و همکاران )، (1393نیک ) خطیبی، (139۶آبادی )

 (2020)  گنتیر پیترگینتر و  میریامو ( 2019و همکاران ) فیلیپس، (2017ونگ و کیم )

 همسو می باشد.

 به الکترونیک خدمات ارائهان پخش با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که مدیر

 پرداخت از مشتریان به دقیق اطالعات ارائهارائه نمایند و همچنین  مشتریان به روز

 مبنای عنوان بهرا  مشتریان های نیازارائه نمایند. و همچنین پیشنهاد میشود که   ها ودریافت

 برای الزم سازی در نظر بگیرند. و همچنین پیشنهاد میشود که زمینه خدمات طراحی اصلی

 زمینه تواند می سازمانی صورت گیرد چرا که ارتباطات قدیمی های سیستم بردن بین از

 حقوق منشورنماید. و نهایتا پیشنهاد میشود  فراهم را مشتری با ارتباط مدیریت بهبود های
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 عملکرد تواند میصورت گیرد که این امر  سازمانی های فرایند مبنای عنوان به شهروندی

 .بخشد بهبود متفاوت ابعاد در را مالی شرکت

تحقیق، اشاره کرد  نتایج بودن نهایتا از جمله محدودیت های پژوهش می توان به مقطعی

 مقطع آن در تنها نمونه رفتار گرفت انجام زمان از محدود مقطع یک در چرا که تحقیق

 شدهاستفاده هاداده گردآوری برای پرسشنامه از اینکه به توجه و با.گردید سنجیده زمانی

 یا و پاسخگویان کم همکاری ازجمله ذاتی هایمحدودیت دارای هاپرسشنامه و است

 هایمحدودیت جزء توانمی را پرسشنامه سئواالت از پاسخگویان اشتباه هایدریافت

 .دانست پژوهش

 منابع -7 

بررسی میزان تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی (، 1394) کیخا، حمید رضا

، پایان نامه برای دریافت درجه ی )مطالعه ی موردی شرکت آب و فاضالب شهر تهران(

 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  -دانشگاه آزاد اسالمی ، .«M.A»کارشناسی ارشد 

 .دانشکده مدیریت

(، تاثیر قابلیت مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد سازمان با 1398گلفشان، مژگان، )

: بانک نقش میانجی مشارکت مشتری و نقش تعدیل گر رسانه های اجتماعی  )مورد مطالعه

صادرات حوزه یک سرپرستی شمال تهران(، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و 

 ، دانشگاه پیام نور تهران غرب.(M.A/M.Scکار )

های (، تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر جنبه139۶حسین نیکو ؛ علی مروتی شریف آبادی، )

ستاره مشهد(، فصلنامه مطالعات مدیریت  5تا  3های عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: هتل

 .48-27، صفحه 139۶، پاییز 39، شماره 12، دوره 2گردشگری، مقاله 

(، بررسی تأثیر تمرکز مشتری 1397عباس شیبانی تذرجی، احمد خدامی پور، امید پورحیدری، )

براجتناب مالیاتی با درنظر گرفتن سهم بازار شرکت، مجله بررسی های حسابداری و 

 232-215، صفحه 2، شماره 25ابرسی، دوره حس

(، ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات الترونیکی و رضایت مشتری بر عملکرد مالی 1393خطیبی نیک )

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -بانک شهرف پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی 

 دانشکده مدیریت. -تهران مرکزی 

محمدپورزرندی، محمدابراهیم.؛ البرزی، محمود.؛ حسین زاده لطفی، فرهاد. و شهریاری، 

(. ارائه مدلی مبتنی بر خلق ارزش به منظور ارزیابی عملکرد مالی در بانک ها و 1392مجید.)
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، سال دوم، پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت-فصلنامه علمیموسسات مالی، 

 .122-115شماره هفتم، صص 

 (، مدیریت ارتباط با مشتری، انتشارات محقق اردبیلی، چاپ اول.139۶صائب نیا، سمیه، )

، تاثیر قابلیتها و استراتژی های بازاریابی بر عملکرد شرکت های صارداتی، 1397ناظر، امین، 

-)مطالعه موردی: صنعت شکالت تبریز(، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته

 یریت بازرگانی  گرایش بازاریابیی مد

(. اهمیت و تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر مدیریت ارتباطات مشتریان، 139۶صادقی، س. ) .30

دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی 

 جامعه. فرهنگی، تهران، رکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی

(. بررسی 1392دهقان هراتی، شهین.؛ فاضل یزدی، علی.؛ جباری، حسین. و اسدپور، احمد علی.)

رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس 

، صص 17، شماره ۶، سال فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریتاوراق بهادار تهران، 

29-45. 

(. نقش سرمایه های فکری بر انعطاف پذیری و 1389رضایی، فرزین. و عیسی زاده، خدیجه.)

، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کارعملکرد مالی شرکت ها با در نظر گرفتن متغیر تاخیر زمانی، 

 . 2۶-15سال اول، شماره دوم، صص 

ی نقش شاخص های نوین و سنتی (. بررسی مقایسه ا1391مهدوی، غالمحسین. و قربانی، اصغر.)

نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

 .88-۶7(، صص 11، شماره پیاپی)1، شماره 4، سال مجله پژوهش های حسابداری مالی

ی عملکرد مالی (. ارزیاب1391میرغفوری، سید حبیب اهلل.؛ شفیعی رودپشتی، میثم. و ندافی، غزاله.)

مجله پژوهش های با رویکرد تحلیل پوششی داده ها )مورد: شرکت های مخابرات استانی(، 

 .20۶-189، صص 4، شماره 1۶، دوره مدیریت در ایران

(. بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت 1389رجبی، روح اهلل. و گنجی، عزیزاهلل.)

 .34-23(، صص 4، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی)الیمجله پژوهش های حسابداری مها، 

بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک شعبات (، 1395کاظمی، روح اهلل، )

، مدیریت بازرگانی .«M.A»، پایان نامه برای دریافت درجة کارشناسی ارشد استان گیالن

 رشت.گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

(. مقایسه محتوای فزاینده 1391هاشمی، سید عباس.؛ حسینی، سید محسن. و برعندان، سجاد.)

اطالعاتی نسبت های نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با رویکرد داده 
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(، صص 12، شماره پیاپی)2، سال چهارم، شماره مجله پژوهش های حسابداری مالیکاوی، 
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