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 چکیده

 با مشتریان رضایت بر مشتری اب ارتباط مدیریت ابعاد تاثیر شناخت تحقیق این اصلی هدف

 فرهنگیان مصرف تعاونی اتحادیه در مشتری با ارتباط در کارکنان توانمندسازی گری تعدیل نقش

 نمونه حجم. شد انتخاب پیمایشی نوع از مطالعه این در تحقیق روش. است بوده مازندران استان

 و زن مشتریان و کارکنان از رنف 384 تعداد مشتریان برای و نفر 140 تعداد تعاونی شرکت برای

 پنج از هاداده گردآوری جهت. شدند انتخاب تصادفی طور به کوکران جدول اساس بر مرد

 یک و کارکنان توانمندسازی پرسشنامه یک مشتری، با ارتباط مدیریت ابعاد سنجش برای پرسشنامه

 مورد دوباره هاآن اییور و پایایی که محققین پیشین تحقیقات براساس مشتریان رضایت پرسشنامه

 با ارتباط مدیریت ساختار که داد نشان تحقیق نتایج. شد استفاده است، گرفته قرار تایید و سنجش

 تعاونی این در مشتریان رضایت بر مشتری با ارتباط مدیریت تکنولوژی و دانش مدیریت مشتری،

 بر عملیاتی برتری استراتژی و مداری مشتری استراتژی اما است نداشته معناداری و مثبت تاثیر

 توانمندسازی که شد مشخص همینطور. است داشته معناداری و مثبت تاثیر مشتریان رضایت

 با ارتباط مدیریت ابعاد تمامی اثرگذاری بر را مثبت گری تعدیل نقش مشتری با ارتباط در کارکنان

 .دارد مشتریان رضایت بر مشتری

 ارتباط در کارکنان توانمندسازی مشتریان، رضایت مشتری، با ارتباط مدیریت ابعاد: کلمات کلیدی

 مشتری با
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  مقدمه -1

 افزایش قبیل، از مزایایی به تا سازد می قادر را سازمان مشتری، با ارتباط مدیریت

 رضایت و مشتری وفاداری افزایش بازار، در بیشتر رقابتی مزیت سود، نتیجه در و فروش

 مشتری، روابط کیفیت و عملکرد بهبود مشتریان، ردمو در جدید دانش کسب مشتری،

 با خوب رابطه حفظ خرید، برای موجود مشتریان تشویق جدید، مشتریان آوردن دستبه

 از ارزشمند تصویری ایجاد به نتیجه در و مشتریان برای ارزش افزایش همچنین و مشتریان

 (.2014 همکاران، و سبجان)یابند دست سازمان

 بنگاه، کالن اهداف به رسیدن راه در ها آن موفقیت که دانند می خوبی به ارشد مدیران

 برای سیستمی سازمان در است الزم ترتیب این به است؛ مشتریان رضایت جلب گرو در

 و سازمان روابط بتواند که سیستمی. شود سازی پیاده و طراحی مشتریان حفظ و جذب

 با ارتباط مدیریت های سیستم به ها ستمیس این امروزه. کند مدیریت خوبی به را مشتریان

 می که است آمده بازار به مشتری با ارتباط مدیریت نام به افزارهایینرم و مشهورند مشتری

 توانمندسازی آن هدف که سازد تواناتر مشتریان رضایت جلب راه در را سازمان تواند

 یکپارچه و خودکار دهایفراین ایجاد ازطریق مشتریان به بهتر خدمات ارائه برای سازمان

 (. 1390 همکاران، و صلواتی)است مشتریان شخصی اطالعات پردازش و آوریجمع برای

 تحقیقات در و هاست سازمان از بسیاری در موفقیت اصلی عامل مشتری رضایت

 افزایش و خرید تکرار وفاداری، دهان، به دهان ارتباط با مشتری رضایت رابطه به متعدد

 برقراری مستلزم خدمات ارائه که خدماتی صنایع. است شده اشاره ها نسازما سودآوری

 و رویارویی چگونگی بر مبتنی مشتریان کلی رضایت است، مشتری با تعامل و ارتباط

 را توجهی قابل منابع ها شرکت که نیست تعجب جای لذا. است سازمان از آنان تجربه

 بهبود برای اقتصادی های بنگاه. کنند می مشتری رضایت مدیریت و گیری اندازه صرف

 مراجعه و مشتری رضایت بر مؤثر عوامل درخصوص باید مشتری وفاداری و رضایت

 آگاهی. یابند دست آنان وفاداری به مشتری رضایت تأمین ازطریق و کنند تحقیق او مجدد

 حیفتا)است مشتری با نزدیک روابط برقراری مستلزم او خواسته و نیازها مشتری، از کامل

 (.1394 همکاران، و
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 گرا کیفیت گو، پاسخ گرا، مشتری رقابتی، محور، دانش جو در که امروزی های سازمان

 ابزار عنوان به توانمند انسانی نیروی به سریع دستیابی مستلزم کنند، می فعالیت غیره و

 جهانی، رقابت افزایش و محیطی تغییرات(. 1399 همکاران، و اصغرنیا)باشند می رقابتی

 توجه کانون در را کارکنان توانمندسازی موضوع جهانی تهدیدات و فشارها با مقابله جهت

 کارکنان دیگر نمودن سهیم روش ترین سالم توانمندسازی چراکه. است داده قرار مدیران

 در خوداتکایی و تعهد غرور، مضاعف، انرژی اعتماد، حس روش این با. است قدرت در

 بهبود درنهایت یافته افزایش سازمانی امور در جویی مشارکت حس و شود می ایجاد افراد

 افزایش باعث توانمندسازی(. 1396 سهرابی، و محمدی)داشت خواهد دنبال به را عملکرد

 بهترین تا شود می داده اجازه ها آن به همچنین شود، می کارکنان خودکارآمدی احساس

 و کارکنان(. 1399 همکاران، و ارنیاصغ)کنند انتخاب مشتریان به خدمت برای را، تصمیم

 از را صنایع و ها سازمان بود خواهند قادر توانمندسازی از گیری بهره با انسانی هایسرمایه

. نمایند ایجاد کار و کسب در طالیی های فرصت ها آن برای و دهند نجات ها بحران

 .تسا انسانی منابع توسعه برای مهمی بسیار ابزار توانمندسازی بنابراین

 نیروی. است سازمان حیات و بقاء عامل ترین مهم انسانی، نیروی توانمندی و کیفیت

 یابد، افزایش افراد توانایی چنانچه. آورد می وجود به را توانمند سازمان توانمند، انسانی

 توان این است بدیهی. دهند انجام بهتر و باالتر سطحی در را کارها بالقوه بصورت توانندمی

 توسعه برای انسانی نیروی توانمندسازی به توجه لذا شد؛ خواهد باالیی انگیزه باعث بالقوه

 امری تکنولوژیکی و فنی سازمانی، فرهنگ اقتصادی، و مالی مختلف ابعاد در ها سازمان

 (.1397 رستمی، عباسی و رحیمی) است حیاتی و یضرور

 کارکنان مدترکردنرآکا فعلی، شرایط در رقابتی مزیت آوردن دست به راه ینموثرتر

 سازمانی اهداف به دستیابی کارامد افراد بدون که نمود اذعان توان می. است ها سازمان

 (.1399 همکاران، و چنگیزی) باشد می غیرممکن

 مشتری رضایت بر مشتری با ارتباط مدیریت ابعاد آیا که است این پژوهش اصلی سؤال

 است؟ گذار تاثیر نانکارک توانمندسازی گری تعدیل نقش به توجه با
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 مبانی نظری و پیشینه -2

 :مدیریت ارتباط با مشتری -2-1

 پیچیده مجموعه عنوان به را مشتری با ارتباط مدیریت( 2007)همکاران و اسچیرتولز

 شرکت گذاری سرمایه بین مطلوب تعادل به دستیابی آن هدف که تعاملی فرایندهای از ای

 همکاران، و سلیمان) اند کرده تعریف سود حداکثر دایجا منظور به مشتری نیاز رفع و

2014.) 

 شامل که رویکردی عنوان به را مشتری با ارتباط مدیریت( 2001)براش و برادشا

 حفظ افزایش برای زمان طول در موفق مشتری روابط حفظ و توسعه جذب، شناسایی،

 (.2016 سلطانی، و جعفری)اند کرده تعریف سودآور مشتریان

 صورت به تئودولیت و دراکر پیتر مانند مدیریت علم استادان توسط ابتدا CRM واژه

 و حل راه یک نه است استراتژی یک مشتری با ارتباط مدیریت واقع در. شد ذکر عمومی

 ؛شود اجرا مشارکتی محیط یک در که صورتی در را فراوانی رقابتی های مزیت تواند می

 (1393 موسوی، و مهدوی)کند ایجاد

 را مثبتی مدت بلند روابط موثر طور به توانند می مدیران چگونه که این درک در تالش

 شده " مشتری با ارتباط مدیریت " اصطالح درک به منجر نمایند، حفظ و ایجاد مشتریان با

 قادر را هاشرکت که سودآور و پویا رفتاری عنوان به مشتری با ارتباط مدیریت از. است

 همکاران، و یوئه)شود می استدالل باشند، داشته آمیز موفقیت تعاملی مشتریان با تا سازدمی

2010.) 

 یاد اطالعات سیستم عنوان به مشتری با ارتباط مدیریت از( 2007) همکاران و نگوین 

 پیگیری را شرکت با ارتباط در مشتریان تعامالت تا دهد می اجازه سازمان به که کنندمی

 از مشتریان درباره اطالعات مکرر طور به تا دهد می هازاج کارکنان به همچنین و نماید

 مدیریت. بخشد بهبود را مهم و درخشان سوابق و خدمت سابقه گذشته، فروش قبیل

 پیشنهاد کار و کسب سودآوری و مدت طوالنی تغییرات ارائه منظور به مشتری با ارتباط

 (. 2010 همکاران، و عبدالعطیف)شودمی

 از مشتری با ارتباط مدیریت که موضوع این سر بر هنوز محققین زا بسیاری حال این با

 مشتری با ارتباط مدیریت گویند می بعضی. دارند بحث است شده تشکیل اجزایی چه
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 با ارتباط مدیریت که معتقداند دیگر بعضی که درحالی نیست افزار نرم یک از بیش چیزی

 از دقیقی تعریف(. 2010 کاران،مه و یوئه)است مشتری رضایت مزیت از استفاده مشتری

 های درک یک هر ها سازمان و کارشناسان زیرا ندارد وجود مشتری با ارتباط مدیریت

 تکنولوژی عنوان به را آن نویسندگان از بعضی. دارند مشتری با ارتباط مدیریت از متفاوتی

 (. 2015 ان،همکار و تریزنوا)اند کرده تعریف کاوی داده فرایند عنوان به دیگر بعضی و

 شده بیان مشتری با ارتباط مدیریت با ارتباط در محققین از تعاریفی زیر قسمت در

 :است

 رابطه مدیریت و استحکام منظور به مشتری با ارتباط مدیریت(: 2007)بنانی و اسارنخو

 (. 2014 همکاران، و سلیمان)است یافته توسعه مشتریان و کار و کسب بین

 اطالعات های سیستم از ترکیبی عنوان به را مشتری با ارتباط مدیریت(: 2001)مکنزی

 رسانی خدمات بهبود های روش بر شرکت های تالش شدن متمرکز هدف با استراتژی و

 (.2013 همکاران، و عبدالعطیف) نمود تعریف مشتریان به

 :ضایت مشتریر -2-2

 محصول کیفیت از مشتری ادراک عنوان به توان می را( رضایت عدم یا)مشتری رضایت

 همکاران، و کاتلر)نمود تعریف مشتری شدهتعیین پیش از انتظارات با( عدم یا)مطابق

2013.) 

 است مشتریان رضایت شود، می بازار در موفقیت موجب که مهمی موارد از یکی

 رضایت ها سازمان که طوری به شوند، می محسوب سازمان یک زندگی خون مشتریان.

 می بندیطبقه ایتمندیضر نمره براساس و دهند می قرار اهداف ترین مهم جزء را مشتریان

 مثبت تبلیعات وفاداری، خرید، تکرار از عبارتد مشتری رضایت نتایج( 2003)ورتز. شوند

 (. 2012 مارک، جان و جاناتان)دارد می بیان بلندمدت سودآوری افزایش و دهانی

 شرکت برای رایگان تبلیغات مانند راضی مشتریان که زمانی را مشتری رضایت اهمیت

 شرکت، استراتژی به توجه با است الزم بنابراین گرفت نادیده توان نمی را نداینم می عمل

 به ها سازمان اکنون. گیرد قرار کار و کسب مرکز در مشتری شرکت، فرآیندهای و حوادث

 سمت به را خود کارکنان تغییر و مشتری حفظ از اطمینان برای استراتژی تنظیم دنبال

 (. 2011 همکاران، و محسان)هستند خدمات و مشتری بر بیشتر تمرکز
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 برای تواند می که امری عنوان به را مشتری رضایت( 2013)بارتیکوسکی و والش

 در. دهند می قرار توجه مورد خود تحقیقات در نماید ایجاد وفاداری چون مزایایی سازمان

 یمشتر انتظارات ارضاء موجب که را خدماتی تجربه تا کنند می تالش ها شرکت نتیجه

 مان)دارد وی رضایت و مشتری ارزیابی بر اثرگذاری و مهم تاثیر زیرا نمایند ایجاد را است

 (. 2015 توکاموشاباب، و هاسا

 موضوع ها، آن گیری اندازه های روش و تعاریف از ای مجموعه اخیر های سال در

 رضایت ،(2005) ژائو و ساها نظر برطبق. است داده تشکیل را مشتریان رضایتمندی ادبیات

 تجربه به روانی های واکنش و ارزیابی ادراک، نتایج از ای مجموعه یک عنوان به مشتری

 را مشتری رضایت بیشتر دیگر، عبارت به. است شده تعریف خدمات /محصول از مصرف

 عملکرد با و استاندارد صورت به که عاطفی و شناختی ارزیابی یک از ای نتیجه عنوان به

 حد از کمتر شده درک عملکرد اگر. نمایند می تعریف شوند، می ایسهقم شده ادراک واقعی

 از بیشتر شده درک عملکرد اگر دیگر سوی از. بود خواهند ناراضی مشتریان باشد، انتظار

 (. 2011 رمدهان، و میوسیم)بود خواهند راضی مشتریان باشد، مشتریان انتظارات

 محصول مختلف خصوصیات خاطر به مشتری که است مطلوبیتی مشتری رضایت

 افزایش نتیجه در و گردد می مشتریان وفاداری موجب مشتری رضایت. کند می کسب

 (. 2015 رضا،)دارد دنبال به را شرکت آتی سودآوری همچنین شرکت اعتبار و شهرت

 است، نظران صاحب از بسیاری موردقبول که رجوع ارباب رضایت از تعریفی براساس

 عملکرد با انتظار مورد عملکرد از مشتری خرید از پیش سهایمق نتیجه مشتری رضایت

 (. 2013 همکاران، و نیماکو)باشد می شده پرداخت هزینه و شده ادراک واقعی

 (:1390 رمضان، و مقیمی)است نوع دو بر مشتری رضایت اسمیت و اسچیو عقیده به

 از مشتریان مثال .باشد می محصول از استفاده از ناشی رضایت نوع این: کارکرد رضایت

 موردنیاز پول به بتوانند کردند، مراجعه خودپرداز دستگاه به هرگاه که دارند انتظار بانک

 .کنند پیدا دسترسی

    احترام ارزش، منافع، بلکه خرد، نمی خدمات و محصوالت تنها مشتری: روانی رضایت

 که هنگامی مثال. دباش داشته توجه بدان سازمان بایستی که هستند دیگری عوامل...  و
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 دوستانه برخورد و رفتار وی با کارکنان که دارد انتظار کند می مراجعه بانک به مشتری

 .نمایند توجه او به و باشند داشته

 توانمندسازی کارکنان: -2-3

 نماد یک عنوان به توان می را کارکنان توانمندسازی که دارد می بیان( 2001)منون

 انجام توانایی و مهارت یا و شایستگی با که کارکنان شخصی حالت با ارتباط در سودمند

 ریتامن،)نمود تعریف است، توصیف قابل استقالل و اختیار یا و کنترل اثربخش، طور به کار

2011.) 

 به نیاز ها سازمان در رقابت اخیر افزایش با که دارند می بیان( 2003)همکاران و بیتس

 ها؛ استراتژی این از یک. است ضروری وریبهره بهبود برای استراتژی چند برقراری

 کارکنان مشارکت و کارکنان رضایت شامل دیگر انواع. است کارکنان توانمندسازی

 کسب محیط کار، و کسب مختلف مناطق در یکدیگر با کارمندان بین ارتباط سطح. باشدمی

 مثبت تاثیری دتوانمن کارمندان که است معنی بدین این. دهد می قرار تاثیر تحت را کار و

 در حتی دارند تمایل بیشتر توانمند کارکنان که رسد می نظر به. گذارند می سازمان بر

 کامل طور به تواند می سازمان صورت این در. بمانند باقی سازمان در نیز نامطلوب شرایط

 در کارکنان اگر که است این دارد وجود که رایجی دیدگاه یک. یابد دست خود هدف به

 آالبار،)یابد نمی ارتقا خود مشتریان ذهن در سازمان هرگز نباشند، راضی هستند هک شغلی

2013 .) 

 باید سازمان آن در که رقابتی محیط یک در که دارند می بیان( 1995)الولر و بوون

 باشد، داشته بیشتر سوددهی با و تر کارآمد بهتر، کیفیت با خدمات ارائه باشد، تر سریع

 که داشتند بیان ها آن. رسد می نظر به ضروری فعال و توانمند اتخدم کارگر یک وجود

 بسیار نیازهای پیش به خدمات کارکنان توانمندسازی و توانمندسازی اهمیت کردن برجسته

 که دهد می نشان ادبیات. است نیاز قدرت و پاداش اطالعات، دانش، جمله از مهمی

 دانش تابع زیادی حد تا خدمات ارائه دفراین طول در مناسب پاسخ در کارمند یک توانایی

 (.2004 ملهم،)باشد می کارکنان کنترل و

 توانمندی کیفیت ها، سازمان حیات و بقا مهم عوامل که دارد می بیان( 2005)عبداللهی

 جدید، های فناوری از مراتب به انسانی منابع اهمیت دیگر عبارت به. است انسانی نیروی

 انگیزش نوین رویکرد یک عنوان به انسانی منابع توانمندی. تسا بیشتر مادی و مالی منابع
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 وجود به و بسترها کردن فراهم و کارکنان درونی نیروهای کردن آزاد معنی به شغل، درونی

 و باشد می افراد های شایستگی و ها توانایی استعدادها، شکوفایی برای هافرصت آوردن

. شود می سازمان و شغل در یشوخ نقش به نسبت فرد ادراکات شامل  واقع در

 این به. شود می شروع کارکنان های تلقی طرز و افکار باورها، در تغییر با توانمندسازی

 به را وظایف انجام برای الزم شایستگی و توانایی که برسند باور این به باید آنان که معنی

 را ها فعالیت جامنا در استقالل و عمل آزادی که کنند احساس و داشته آمیز موفقیت طور

 احساس دارند، را شغلی نتایج بر کنترل و تاثیرگذاری توانایی که باشند داشته باور دارند،

 با که باشند داشته باور و کنند می دنبال را ارزشمندی و دار معنی شغلی اهداف که کنند

 (.1392 همکاران، و سالجقه)شود می رفتار منصفانه و صادقانه آنان

 آزاد معنی به شغل، درونی انگیزش نوین رویکرد یک عنوان به انسانی بعمنا توانمندی

 برای ها فرصت آوردن وجود به و بسترها کردن فراهم و کارکنان درونی نیروهای کردن

 ادراکات شامل واقع در و باشد می افراد های شایستگی و ها توانایی استعدادهای شکوفایی

 (.1399 همکاران، و اصغرنیا)شود می انسازم و شغل در خویش نقش به نسبت فرد

 بین در خودکارآمدی احساس افزایش جهات فرایندی را توانمندسازی( 2012)کریشنان

 مرتفع و شناساایی طریق از مهم این که است باور این بر وی. کند می بیان سازمان اعضای

 در مفهوم این. شود می میسر شده، کارکنان توانایی عدم افزایش به منجر که شرایطی کردن

 و کرده رد را مفهوم این برخی البته. شود می تعریف نیز کارکنان به قدرت دادن قالب

 وظایف قادرند انگیزشی و دانشی توان از ذاتی برخورداری دلیل به انسانی منابع که معتقدند

 لفعالاب را بالقوه پتانسایل این توانمندسازی میان این در و دهند انجام درستی به را محوله

 (.1399 همکاران، و اصلی دقیقی)کند می

 

 تحقیق پیشینه -3

 و تکنولوژی پذیرش هزینه، اثر " عنوان تحت تحقیقی  در( 2016)سلطانی و جعفری

 این به " الکترونیکی مشتری با ارتباط مدیریت های سیستم اثربخشی بر کارکنان رضایت

 مثبت اثری کارکنان رضایت و نولوژیکت پذیرش هزینه، مولفه سه هر که یافتند دست نتیجه

   .دارند الکترونیکی مشتری با ارتباط مدیریت های سیستم بهبود در مهمی بسیار و



 

 

1401پاییز ، 3، شماره 2کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد فصلنامه  

350 

 

 بر مشتری با ارتباط مدیریت اثر " عنوان تحت تحقیقی در( 2015)همکاران و حسن

 افزایش باعث مشتری با ارتباط مدیریت که یافتند دست نتیجه این به " مشتری رضایت

 عمق افزایش موجب کارکنان باالی روحیه. شود می وری بهره افزایش و بازار سهم

 مشتریان وفاداری بهبود موجب همچنین و شود می مشتری رضایت و مشتریان از شناخت

 نیازهایی چه هستند، کسانی چه مشتریان که این مشتریان  درباره روشن اطالعات کسب و

 .شودمی دارد، همراه به را ها آن رضایت افزایش که عواملی شناخت و دارند

 مسیر و مشتری ارتباط مدیریت "عنوان تحت تحقیقی در( 2014)همکاران و جوسیاسن

 به " هستند؟ گذار تاثیر شرکت عملکرد بر مشتری ارتباط مدیریت ابعاد همه آیا: انتهایی

 اشاعه العات،طا تولید)مشتری با ارتباط مدیریت های قابلیت که یافتند دست نتیجه این

  .دارد داری معنی و مثبت رابطه شرکت عملکرد با( گویی پاسخ اطالعات،

 با ارتباط مدیریت فرایند اثر " عنوان تحت تحقیقی در( 2014)همکاران و ریتارتز

 با ارتباط مدیریت فرایند سازی پیاده که یافتند دست نتیجه این به " عملکرد بر مشتری

 های سیستم. دارد سازمان ادراکی و عینی اقتصادی، عملکرد با مثبتی نسبتا رابطه مشتری

 ها نقش و ها مهارت از ترکیبی نیازمند مشتری، با ارتباط مدیریت های فناوری و سنجش

 موثری فرایندهای و شرکت کارکنان به داخلی تاکید توانند می سنجش های سیستم. است

 به خارجی تاکید یا و باشند شتهاد کنند؛ می عرضه و تولید را خدمات و محصوالت که

 .باشند داشته مشتریان ذهنیات و رفتارها

 در متفاوت های دیدگاه از ارزیابی " عنوان تحت تحقیقی در( 2014)همکاران و زابال

 که دادند نشان  "نوظهور پدیده یک از مشترک درک درجهت: مشتری با ارتباط مدیریت

 هوشمندی باعث که دانش مدیریت فرایند بین تباطرا با تواند می مشتری با ارتباط مدیریت

 مشتریان با ارتباط که تعامالت مدیریت فرایند و( داخلی فرایند)شود می مشتری به نسبت

 .شود سازی پیاده موفقیت با( خارجی فرایند)کند می کنترل را

 مدیریت استراتژی های شیوه "عنوان تحت تحقیقی در( 2014)همکاران و سلیمان

 عملیاتی، برتری که یافتند دست نتیجه این به "مالزی فروشان خرده در مشتری با ارتباط

 ایجاد به منجر که دارد مشتری با ارتباط مدیریت های استراتژی در را اثربخشی بیشترین

 .شود می مشتریان وفاداری
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 مدیریت یافته تکامل مدل طراحی "عنوان تحت تحقیقی در( 2013)همکاران و سلطانی

 که یافتند دست نتیجه این به " AHP افزار نرم طریق از سازمان در مشتری با ارتباط

 مستمر ارزیابی فرایند، مجدد مهندسی مداری، مشتری استراتژی)سازمانی فرایندهای

 آموزش کارکنان، توانمندسازی)انسانی نیروی ،(مناسب بودجه تخصیص بازاریابی، عملکرد،

 های ویژگی کارکنان، مشارکت پاداش، های سیستم ربخشیاث کارکنان، رضایت کارکنان،

 توسعه مشتریان، اطالعات از نگهداری و حفظ)تکنولوژی و( سازمان رهبران و مدیران

 معنی و مثبت اثر( افزار نرم عملکرد اطالعات، های سیستم مدیریت مشتریان، اطالعات

 .دارند مشتری با ارتباط مدیریت اجرای بر داری

 با ارتباط مدیریت فاکتورهای اثر "عنوان تحت تحقیقی در( 2013)رانهمکا و النگ

 و روابط بهبود و توسعه که دادند نشان " مشتری وفاداری و مشتری رضایت بر مشتری

 و کارکنان رفتار و دارد وجود معناداری و مثبت رابطه مشتریان رضایت با کارکنان رفتار

 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه انمشتری وفاداری با خدمات و محصوالت کیفیت

 با ارتباط مدیریت اثرات مطالعه" عنوان تحت تحقیقی در( 2013)همکاران و نامجویان

 مشتری با ارتباط مدیریت که یافتند دست نتیجه این به "بازاریابی عملکرد بر مشتری

 اثرات ازاریابیب عملکرد بر دانش مدیریت و مشتری با ارتباط مدیریت تکنولوژی سازمان،

 .دارد داری معنی و مثبت

 بر اثرگذار عوامل بندی اولویت " عنوان تحت تحقیقی در( 2012) همکاران و سعیدنیا

 نتیجه این به " تهران در ایرانی المللی بین هایهتل در مشتری با ارتباط مدیریت اجرای

 خدمات، ازی،س یکپارچه عام، توافق کارکنان، فاکتورهای ترتیب به که یافتند دست

 اثر مشتری با ارتباط مدیریت اجرای بر درستی و امنیت ارشد، مدیریت دانش، مدیریت

 اجرای در را تاثیر بیشترین دیگر فاکتورهای به نسبت کارکنان. دارد داری معنی و مثبت

  .دارند مشتریان وفاداری و رضایت و مشتری با ارتباط مدیریت

 "خدمات کیفیت بر کارکنان توانمندسازی تاثیر "نعنوا تحت تحقیقی در( 2013)آالبار

 معنی و مثبت رابطه خدمات کیفیت با کارکنان توانمندسازی که یافت دست نتیجه این به

 .دارد داری
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 با ارتباط مدیریت ابعاد اثرات "عنوان تحت تحقیقی در ،(2010)همکاران و عبدالعطیف

 مداری، مشتری شامل ابعاد تمامی که یافتند دست نتیجه این به " تماس مراکز در مشتری

 مدیریت ساختار و سازمان دانش، مدیریت مشتری، با ارتباط مدیریت پایه بر تکنولوژی

 .است داشته داری معنی و مثبت رابطه گیرندگان تماس رضایت با مشتری با ارتباط

 در موثر عوامل سنجش " عنوان تحت تحقیقی در( 1391)التجاری دلیل و زاده حسن

 بانکداری صنعت در مشتری با ارتباط الکترونیکی مدیریت استراتژی موفق جرایا

 اجرای برای موثر عامل هشت " (AHP) تحلیلی مراتبی سلسله مدل از استفاده با خصوصی

 را تحلیلی مراتبی سلسله مدل از استفاده با را الکتریکی مشتری با ارتباط مدیریت موفق

 ارشد، مدیران سازمانی، فرهنگ شامل عامل هشت تمام که دادند نشان و نمودند بررسی

 و ها محرک مداری،مشتری سازمانی، کار و ساز سیستم، سازی یکپارچه فناوری کارمندان،

 الکتریکی مشتری با ارتباط مدیریت آمیز موفقیت اجرای بر مثبتی اثر کارمندان های مشوق

 .اندداشته

 موفقیت کلیدی عوامل مقایسه " نوانع تحت تحقیقی در( 1393) همکاران و حسینی

 مدیران کارشناسان، دیدگاه از پارالمپیک و المپیک ملی آکادمی در مشتری با ارتباط مدیریت

 استراتژی مشتری، استراتژی کلیدی عوامل که یافتند دست نتیجه این به " متخصصان و

 ساختار افراد، ارزش، خلق استراتژی سازمان، نشان و نام استراتژی مشتری، با تعامل

 با ارتباط مدیریت اجرای روند در یادگیری و دانش مدیریت و اطالعات فناوری سازمانی،

 .گذارندمی روند این بر معناداری تاثیر و هستند مهم مشتری

 بر دانش مدیریت اثرات بررسی " عنوان تحت تحقیقی در( 1390) همکاران و صلواتی

 بر دانش منابع ازطریق دانش مدیریت که دریافتند " رفاه بانک در مشتری با ارتباط مدیریت

 مشتری، وفاداری مشتری، رضایت یعنی مشتری با ارتباط مدیریت مختلف های جنبه

 .دارد داری معنی و مثبت اثر مشتری با تعامل و مشتری جذب

 تحقیق از قرار زیر است:فرضیه های 

 :یاصل های هیفرض

• :H1a است. رگذاریتاث انیمشتر تیبر رضا یارتباط با مشتر تیریساختار مد 

• H2a :است. رگذاریتاث انیمشتر تیدانش بر رضا تیریمد 
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• H3a :است. رگذاریتاث یمشتر تیبر رضا یارتباط با مشتر تیریمد یتکنولوژ 

• H4a :است. رگذاریتاث یمشتر تیبر رضا یمدار یمشتر یاستراتژ 

• H5a :است. اررگذیتاث یمشتر تیبر رضا یاتیعمل یبرتر یاستراتژ 

 :یفرع یها هیفرض

✓ H1b : تاثیرگذاری توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشتری نقش تعدیل گری بر

 ساختار مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان دارد.

✓ H2b :یگذاریربر تاث یگر یلنقش تعد یکارکنان در ارتباط با مشتر یتوانمندساز 

 .دارد یانمشتر یتبر رضا مدیریت دانش

✓ H3b :یگذاریربر تاث یگر یلنقش تعد یکارکنان در ارتباط با مشتر یتوانمندساز 

 .دارد یانمشتر یتبر رضا تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

✓ H4b: یگذاریربر تاث یگر یلنقش تعد یکارکنان در ارتباط با مشتر یتوانمندساز 

 .دارد یانمشتر یتبر رضااستراتژی مشتری مداری 

✓ H5b :ی گذاریربر تاث یگر یلنقش تعد یکارکنان در ارتباط با مشتر یازتوانمندس

 .دارد یانمشتر یتبر رضا برتری عملیاتی استراتژی

 شناسی تحقیقروش -4

 تحقیقات نوع از هدف نظر از حاضر تحقیق. باشد می پیمایشی حاضر پژوهش روش

 تعاونی اتحادیه هشعب 31 در کارکنان تمامی شامل پژوهش آماری جامعه. باشد می کاربردی

 این مازندران های شعبه در کارمند 172 مجموع در که مازندران استان فرهنگیان مصرف

. است بوده میدانی و ایکتابخانه هاداده گردآوری روش. باشند می کار به مشغول تعاونی

 اثرات رفع برای. باشد می پرسشنامه پژوهش این در ها داده آوری جمع ابزار

 نتایج روی بر پاسخگویان توسط نشده داده پاسخ موارد ناقص و گمشده هایپرسشنامه

 اما شد داده افزایش نفر 150 به نفر 118 تعداد از حاضر پژوهش آماری نمونه پژوهش،

 کرده خودداری ها گویه از بعضی به پاسخ از پاسخگویان از بعضی اینکه برای درنهایت

 تحلیل پرسشنامه 140 تعداد و شده حذف نهایی تحلیل از هاپرسشنامه از مورد 10 بودند،

 توانمندسازی و مشتری با ارتباط مدیریت ابعاد پرسشنامه که موضوع این به توجه با. شد
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 نیز مشتری رضایت پرسشنامه است، شده تکمیل کارکنان توسط و بوده سازمان با ارتباط در

 به توجه با اساس این بر. است شده تکمیل تعاونی به کنندگان مراجعه مشتریان توسط

 ها نمونه تعداد کوکران جدول براساس باشد، می نامحدود مشتریان آماری جامعه اینکه

 گرفت قرار مشتریان اختیار در مشتریان پرسشنامه که باشد می نفر 384 تعداد مشتریان برای

 در. است گرفته قرار حاضر تحقیق در احتساب مورد شده تکمیل پرسشنامه 384 تعداد و

 .گیرد می قرار بررسی مورد روش از اطالعات تحلیل و تجزیه برای پژوهش این

 از پژوهش این در است بوده پرسشنامه سه تحقیق؛ این در هاداده گردآوری ابزار

 ها آن پایایی دیگر های پژوهش و تحقیقات در که است گردیده استفاده های پرسشنامه

 مجدداً حال این با. گردد می اشاره ها آن به ادامه در که است گرفته قرار بررسی مورد

 براساس تحقیق این در. است گردیده تائید و بررسی استفاده، مورد های پرسشنامه پایایی

 توسط شده ارائه مدل دو از ترکیبی مشتری با ارتباط مدیریت ابعاد برای موضوعی، هدف

 مشتری، با ارتیاط مدیریت ساختار مداری، مشتری ابعاد که( 2014) همکاران و عبدالعطیف

 با ارتباط مدیریت ابعاد برای را دانش مدیریت و مشتری با ارتباط مدیریت تکنولوژی

 و سلیمان که( 1996) وایرسما تریسیو ارزش سلسله تئوری و گرفتند درنظر مشتری

 برتری ابعاد که است شده استفاده کردند، استفاده خود تحقیق در را آن( 2014) همکاران

 مولفه با ارتباط در. گرفتند درنظر مشتری با ارتباط مدیریت ابعاد با ارتباط در لیاتیعم

 صداقت، و روابط اعتماد، شامل که( 2004) ملهم توسط شده معرفی ابعاد از توانمندسازی

 استفاده باشد، می ها مهارت و دانش و ارتباطات و اطالعات جریان ها، انگیزه و ها مشوق

 شده استفاده( 1998) سودرالند تحقیق از نیز مشتری رضایت مولفه با باطارت در. است شده

 .است

 -Smart افزار نرم از و ساختاری معادالت سازی مدل از هاداده تحلیل و تجزیه برای

Pls گردید استفاده. 
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 گیری و پیشنهادنتیجه -4

 

 استاندارد(. مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب 1شکل)

 

 ( T-Valu )دل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداریم (.2)شکل

 برازش مدل 

گیری، برازش مدل ساختاری و برازش جهت بررسی برازش مدل، از برازش مدل اندازه

 کنیم. کلی مدل استفاده می

  



 

 

1401پاییز ، 3، شماره 2کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد فصلنامه  

356 

 

 گیری:های اندازهبرازش مدل

یب بارهای گیری تحقیق، به بررسی ضرااندازهبه منظور بررسی پایایی مدل * پایایی: 

 پردازیم.عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی می

-می 4/0مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی، سنجش بارهای عاملی:  -

بیشتر است که  4/0در جدول فوق تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از  .باشد

 ناسب بودن این معیار دارد.نشان از م

؛ بعد از سنجش PLSها در مطابق با الگوریتم تحلیل دادهای کرونباخ، پایایی ترکیبی: آلف -

بارهای عاملی سؤاالت، نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

 رسد.می

 متغیرهای پنهان تحقیق(. نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 1جدول)

 مکنون یرهایمتغ
 یب آلفا کرونباخضر

(7/0<Alpha) 

 مکنون یرهایمتغ

(7/0CR >) 

 938/0 923/0 ساختار مدیریت ارتباط با مشتری

 974/0 967/0 مدیریت دانش

تکنولوژی مدیریت ارتباط با 

 مشتری
955/0 965/0 

 898/0 849/0 مداریمشتری

 901/0 863/0 برتری عملیاتی

 944/0 933/0 توانمندسازی کارکنان

 915/0 888/0 ت مشتریرضای

است و مطابق با  7/0با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

اند، های جدول فوق این معیاره در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهیافته

 بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.توان مناسب می

همگرا است که به  ییروا ،یرگی اندازه های برازش مدل یدوم از بررس اریمع* روایی: 

 .پردازد می خود( ها )شاخص هر سازه با سؤاالت یهمبستگ زانیم یبررس



 

نقش ... با مشتریان رضایت بر مشتری با ارتباط مدیریت ابعاد تاثیر  

 

357 

 

 (. نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق2جدول)

 واریانس استخراجیمیانگین  متغیرهای مکنون

(5/0 AVE>) 

 756/0 یساختار مدیریت ارتباط با مشتر

 885/0 مدیریت دانش

 849/0 تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

 689/0 مداریمشتری

 698/0 برتری عملیاتی

توانمندسازی کارکنان در ارتباط با 

 مشتری

744/0 

 644/0 رضایت مشتری

های جدول فوق این است و مطابق با یافته AVE. 5/0با توجه به اینکه مقدار مناسب برای 

اند، در نتیجه مناسب بودن ار در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهمعی

 شود.روایی همگرای پژوهش تأیید می

 ساختاری: برازش مدل

 (t_values)مقادیر  Z* ضرایب معناداری 

های اول، دوم و سوم تحقیق کم تر از برای فرضیه t( چون ضرایب 2با توجه به شکل)

شود. ولی معنادار بودن آن ها تأیید نمی %95است، لذا در سطح اطمینان  مدهبدست آ 96/1

است لذا در  بدست آمده 96/1های تحقیق بیشتر از برای مابقی فرضیه tچون ضرایب 

 شود.معنادار بودن آن ها تأیید می %95سطح اطمینان 

 2R  یا R Squaresمعیار * 

مربوط به  2Rتاری در یک پژوهش ضرایب دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساخ

معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر  2Rزای )وابسته( مدل است. متغیرهای پنهان درون

به عنوان مقدار مالک  67/0و  33/0، 19/0زا دارد و سه مقدار زا بر یک متغیر درونبرون

 2R( مقدار 1ق با شکل)شود. مطابدرنظر گرفته می 2Rبرای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی 
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توان قدار مالک، میدرونزای پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه م برای سازه

 مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت.

 زادرون برای سازه R2(. نتایج معیار 3جدول)

 2R متغیر مکنون

 416/0 رضایت مشتری

 رازش مدل کلی:ب

 GOF* معیار 

و  0.25، 0.01شود که سه مقدار استفاده می GOFسی برازش مدل کلی از معیار برای برر

 معرفی شده است.  GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برایبه  0.36

 گردد:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

 
Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  آید.از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به دست می ̅̅

 متغیرهای تحقیق R2و  Communality(. میزان 4جدول)

 Communality 2R متغیرهای مکنون

 00/0 756/0 ساختار مدیریت ارتباط با مشتری

 00/0 885/0 مدیریت دانش

 00/0 849/0 تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری

 00/0 689/0 مداریمشتری

 00/0 698/0 برتری عملیاتی

کارکنان در ارتباط با توانمندسازی 

 مشتری
744/0 00/0 

 416/0 644/0 رضایت مشتری

 

 (. نتایج برازش مدل کلی5جدول)

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐑𝟐̅̅ ̅̅  GOF 

752/0 416/0 559/0 

2RiescommunalitGOF =
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، برازش بسیار مناسب مدل کلی 56/0به میزان  GOFبا توجه به مقدار بدست آمده برای 

 شود.تأیید می

 است. رگذاریتاث انیمشتر تیبر رضا یارتباط با مشتر تیریساختار مد: اول فرضیه اصلی

 (. نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول6جدول)

 عالمت اختصاری ساختاری مسیر
ضریب 

 (βمسیر)

 معناداری

(T-Value) 
 تیجهن

 رد CRMO --- CS 003/0 068/0 رضایت  ---ساختار مدیریت ارتباط با مشتری 

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو ( می2( و )1با توجه به شکل)

باشد و می  =β 003/0متغیر )ساختار مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان( 

( که 96/1)کم تر از  بوده =t 068/0ضریب معناداری )آماره تی( بین این دو متغیر نیز  

درصد  95گرفت در سطح اطمینان  توان نتیجهدهد این رابطه معنادار نیست. مینشان می

اول  داری ندارد؛ لذا فرضیهساختار مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان تأثیر معنی

 تأیید نخواهد شد.

 است. رگذاریتاث انیمشتر تیدانش بر رضا تیریمد فرضیه اصلی دوم:

 (. نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم7جدول)

 (T-Valueمعناداری) (βب مسیر)ضری عالمت اختصاری ساختاری مسیر
 

 نتیجه

KM --- CS 066/0 رضایت مشتری  ---مدیریت دانش   رد 473/1 

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو ( می2( و )1با توجه به شکل)

باشد و ضریب معناداری )آماره می =β 066/0متغیر )مدیریت دانش و رضایت مشتریان( 

دهد این رابطه ( که نشان می1/96)کم تر از  بوده  =t 473/1متغیر نیز تی( بین این دو 

رصد مدیریت دانش بر رضایت د 95توان نتیجه گرفت در سطح اطمینان معنادار نیست. می

 دوم تأیید نخواهد شد. داری ندارد؛ لذا فرضیهمشتریان تأثیر معنی

 رگذاریتاث یمشتر تیرضابر  یارتباط با مشتر تیریمد یتکنولوژ فرضیه اصلی سوم:

 است.
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 (. نتیجه آزمون فرضیه اصلی سوم8جدول)

 عالمت اختصاری ساختاری مسیر
ضریب 

 (βمسیر)

 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه

 رد CRMT --- CS 083/0 937/1 رضایت  ---تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری 

ضریب مسیر( بین دو توان گفت ضریب استاندارد شده )( می2( و )1با توجه به شکل)

باشد و می=β  083/0متغیر )تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان( 

( که نشان 96/1)کم تر از  بوده =t 937/1ضریب معناداری )آماره تی( بین این دو متغیر نیز 

درصد  95در سطح اطمینان توان نتیجه گرفت دهد این رابطه معنادار نیست. میمی

 داری ندارد. لذا فرضیهژی مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان تأثیر معنیتکنولو

 سوم تأیید نخواهد شد.

 است. رگذاریتاث یمشتر تیبر رضا یمدار یمشتر یاستراتژ فرضیه اصلی چهارم:

 (. نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم9جدول)

 (βضریب مسیر) اختصاریعالمت  ساختاری مسیر
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه

 قبول CO --- CS 380/0 086/7 رضایت مشتری  ---مداری مشتری

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو ( می2( و )1با توجه به شکل)

باشد و ضریب معناداری )آماره می =β 380/0مداری و رضایت مشتریان( متغیر )مشتری

دهد این رابطه ( که نشان می1.96)بیشتر از  ودهب=t  086/7تی( بین این دو متغیر نیز 

مداری بر رضایت درصد مشتری 95توان نتیجه گرفت در سطح اطمینان معنادار است. می

 چهارم تأیید خواهد شد. داری دارد. لذا فرضیهمشتریان تأثیر مثبت و معنی

 ست.ا رگذاریتاث یمشتر تیبر رضا یاتیعمل یبرتر یاستراتژ فرضیه اصلی پنجم:

 (. نتیجه آزمون فرضیه اصلی پنجم10جدول)

 (βضریب مسیر) عالمت اختصاری ساختاری مسیر
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه

 قبول OE --- CS 320/0 942/5 رضایت مشتری  ---برتری عملیاتی 



 

نقش ... با مشتریان رضایت بر مشتری با ارتباط مدیریت ابعاد تاثیر  

 

361 

 

توان گفت ضریب استاندارد شده )ضریب مسیر( بین دو ( می2)( و 1با توجه به شکل)

باشد و ضریب معناداری )آماره می=β  320/0لیاتی و رضایت مشتریان( متغیر )برتری عم

دهد این رابطه معنادار ( که نشان می96/1)بیشتر از   =t 942/5تی( بین این دو متغیر نیز 

درصد برتری عملیاتی بر رضایت مشتریان  95توان نتیجه گرفت در سطح اطمینان است. می

 . پنجم تأیید خواهد شد. ا فرضیهداری دارد. لذتأثیر مثبت و معنی

توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشتری نقش تعدیل گری بر  :ی اولفرع هیفرض

 تاثیرگذاری ساختار مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان دارد.

 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول(. 11جدول)

 (βضریب مسیر) عالمت اختصاری ساختاری مسیر
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه

 قبول CRMO*EE --- CS 150/0 618/2 رضایت مشتری  ---- CRMO*EEمتغیر  

که به سمت متغیر   CRMO×EE مربوط به متغیر T( ضریب معناداری 2مطابق شکل)

بدست آمده است که به دلیل بیشتر بودن  618/2رضایت مشتریان فلش خورده است؛ عدد 

توان تأثیر متغیر توانمندسازی کارکنان در می %95ینان دهد در سطح اطمنشان می 96/1از 

گر تأیید ساخت. به عبارت دیگر در سطح ارتباط با مشتری را به عنوان یک متغیر تعدیل

توان تأیید نمود توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشتری نقش تعدیل می %95اطمینان 

ری بر رضایت مشتریان دارد؛ لذا فرضیۀ گری بر تأثیرگذاری ساختار مدیریت ارتباط با مشت

 شود.فرعی اول تحقیق تأیید می

بر  یرگ یلنقش تعد یکارکنان در ارتباط با مشتر یتوانمندساز :ی دومفرع هیفرض

 .دارد یانمشتر یتبر رضا مدیریت دانش یگذاریرتاث

 (. نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم12جدول)

 (β)ضریب مسیر عالمت اختصاری ساختاری مسیر
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه

 قبول KM*EE --- CS 121/0 475/2 رضایت مشتری  ---- KM*EEمتغیر  
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که به سمت متغیر   KM×EE مربوط به متغیر T( ضریب معناداری 2مطابق شکل شماره)

بدست آمده است که به دلیل بیشتر بودن  475/2رضایت مشتریان فلش خورده است؛ عدد 

توان تأثیر متغیر توانمندسازی کارکنان در می %95دهد در سطح اطمینان نشان می 96/1از 

گر تأیید ساخت. به عبارت دیگر در سطح ن یک متغیر تعدیلارتباط با مشتری را به عنوا

توان تأیید نمود توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشتری نقش تعدیل می %95اطمینان 

ر رضایت مشتریان دارد. لذا فرضیۀ فرعی دوم تحقیق گری بر تأثیرگذاری مدیریت دانش ب

 شود.تأیید می

بر  یگر یلنقش تعد یکارکنان در ارتباط با مشتر یتوانمندساز :ی سومفرع هیفرض

 .دارد یانمشتر یتبر رضا تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری یگذاریرتاث

 (. نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم13جدول)

 (βضریب مسیر) ختصاریعالمت ا ساختاری مسیر
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه

 قبول CRMT*EE --- CS 151/0 512/2 رضایت مشتری  ---- CRMT*EEمتغیر  

که به سمت متغیر   CRMT×EE مربوط به متغیر T( ضریب معناداری 2مطابق شکل)

بدست آمده است که به دلیل بیشتر بودن  512/2رضایت مشتریان فلش خورده است؛ عدد 

توان تأثیر متغیر توانمندسازی کارکنان در می %95دهد در سطح اطمینان نشان می 96/1از 

گر تأیید ساخت. به عبارت دیگر در سطح ارتباط با مشتری را به عنوان یک متغیر تعدیل

اط با مشتری نقش تعدیل توان تأیید نمود توانمندسازی کارکنان در ارتبمی %95اطمینان 

ری تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان دارد؛ لذا گری بر تأثیرگذا

 شود.فرضیۀ فرعی سوم تحقیق تأیید می

بر  یگر یلنقش تعد یکارکنان در ارتباط با مشتر یتوانمندساز :ی چهارمفرع یها هیفرض

 .دارد یانمشتر یتبر رضااستراتژی مشتری مداری  یگذاریرتاث
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 ه اصلی چهارم(. نتیجه آزمون فرضی14جدول)

 (βضریب مسیر) عالمت اختصاری ساختاری مسیر
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه

 قبول CO*EE --- CS 105/0 987/1 رضایت مشتری  ---- CO*EEمتغیر  

که به سمت متغیر رضایت   CO×EE مربوط به متغیر T( ضریب معناداری 2مطابق شکل)

 96/1است که به دلیل بیشتر بودن از  بدست آمده 987/1مشتریان فلش خورده است؛ عدد 

توان تأثیر متغیر توانمندسازی کارکنان در ارتباط با می %95دهد در سطح اطمینان نشان می

گر تأیید ساخت. به عبارت دیگر در سطح اطمینان متغیر تعدیلمشتری را به عنوان یک 

ی نقش تعدیل گری بر توان تأیید نمود توانمندسازی کارکنان در ارتباط با مشترمی 95%

مداری بر رضایت مشتریان دارد؛ لذا فرضیۀ فرعی چهارم تحقیق تأیید تأثیرگذاری مشتری

 شود.می

بر  یگر یلنقش تعد یارکنان در ارتباط با مشترک یوانمندسازت :ی پنجمفرع یها هیفرض

 .دارد یانمشتر یتبر رضا برتری عملیاتی ی استراتژیگذاریرتاث

 آزمون فرضیه فرعی پنجم(. نتیجه 15جدول)

 (βضریب مسیر) عالمت اختصاری ساختاری مسیر
 معناداری

(T-Value) 
 نتیجه

 قبول OE*EE --- CS 111/0 991/1 رضایت مشتری  ---- OE*EEمتغیر  

که به سمت متغیر   OE×EE مربوط به متغیر T( ضریب معناداری 2مطابق شکل شماره)

بدست آمده است که به دلیل بیشتر بودن  991/1رضایت مشتریان فلش خورده است؛ عدد 

توان تأثیر متغیر توانمندسازی کارکنان در می %95دهد در سطح اطمینان نشان می 96/1از 

گر تأیید ساخت. به عبارت دیگر در سطح ارتباط با مشتری را به عنوان یک متغیر تعدیل

ارتباط با مشتری نقش تعدیل  توان تأیید نمود توانمندسازی کارکنان درمی %95ینان اطم

گری بر تأثیرگذاری برتری عملیاتی بر رضایت مشتریان دارد؛ لذا فرضیۀ فرعی پنجم تحقیق 

 شود.تأیید می
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 منابع -5

 بندی اولویت(. 1399. )مهرداد متانی، و مجتبی طبری، محمدرضا؛ باقرزاده، ابوالفضل؛ اصغرنیا،

 سلسله تحلیل روش به اجتماعی تامین سازمان ندرما بخش در جامع توانمندساری مدل عوامل

 .27-37 ،1 ،3 انسانی، سرمایه توانمندسازی ،(AHP)مراتبی

 و طراحی(. 1399. )رضا زارعی، و مسلم صالحی، مژگان؛ امیریانزاده، چنگیزی؛،بهادر؛

 تشرک در انسانی نیروی وریبهره راستای در انسانی نیروی نمندسازیتوا ابعاد مدل اعتبارسنجی

 .131 -143 ،2 ،3 انسانی، سرمایه توانمندسازی. ایران گاز ملی

 موفق اجرای در موثر عوامل سنجش(. 1391. )نیلوفر التجاری، دلیل و محمد زاده، حسن

 مدل از استفاده با خصوصی بانکداری صنعت در مشتری با ارتباط الکترونیکی مدیریت استراتژی

 .77-94(. 1)4 اطالعاتی، خدمات و ها نظام( AHP)یتحلیل مراتبی سلسله

 کلیدی عوامل مقایسه(. 1393. )نصراهلل سید سجادی، و مهرزاد حمیدی، سادات؛ مریم حسینی،

 کارشناسان، دیدگاه از پارالمپیک و المپیک ملی آکادمی در مشتری با ارتباط مدیریت موفقیت

 .165-184 ،27 ورزشی، مدیریت مطالعات. متخصصان و مدیران

(. 1399. )یلدا رحمتی، و مظفر سیده کار، میربرگ کامبیز؛ شاهرودی، هاشم؛ لی،اص دقیقی

 توانمندسازی بیمه، صنعت در فروش نیروی توانمندسازی بر موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی

 .331-337 ،4 ،2 انسانی، سرمایه

 عوامل بندی اولویت و اهمیت میزان بررسی(. 1397. )نجیبه رستمی، عباسی ابراهیم، رحیمی،

 .195-212 ،1 ،3 انسانی، سرمایه توانمندسازی کارگران، توانمندسازی بر موثر

 توانمندسازی تحلیل(. 1392. )محمود موسایی، و رستم پوررشیدی، سنجر؛ سالجقه،

 ،72 ،22 ،(تحول و بهبود)مدیریت مطالعات دانش، مدیریت با آن رابطه و کارکنان روانشناختی

118-99. 

 بر دانش مدیریت اثرات بررسی(. 1390. )کیوان پور، صالح و پرویز کفچه، دل؛عا صلواتی،

 .59(. 4)16 ،(مدیریت فراسوی)وری بهره مدیریت. رفاه بانک در مشتری با ارتباط مدیریت

 با مشتری با ارتباط مدیریت رابطه(. 1389. )احمد طلوع، طیبی و اهلل حبیب کالنتری، طاهرپور

 .109-122 ،1 شماره بازرگانی، یریتمد انداز چشم. عملکرد

 کیفیت بین رابطه بررسی(. 1394. )علی ثناگو، و علیرضا جوکندان، داداشی مجید؛ فتاحی،

 دومین ،(آینده بانک -صالحین اعتباری و مالی موسسه: موردی مطالعه)مشتریان رضایت و خدمات

 .ایران تهران، بازاریابی، تحقیقات ملی کنفراننس
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