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چکیده:
صنعت هتلداري از مهمترين عوامل توسعهي گردشگري است و اولین دغدغهي گردشگران در ورود به
مناطق گردشگري يافتن هتل مناسب براي اقامت است .از اين رو توجه به مديريت مناسب هتلها امري
ضروري است .هدف اين پژوهش شناخت اثر مديريت ارتباط با مشتري بر ارزش طول عمر مشتري با تبیین
نقش میانجی کیفیت رابطه در صنعت هتلداري است .روش مورد استفاده در اين تحقیق توصیفی –
همبستگی است که براي تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است .جامعهي آماري تحقیق
شامل مشتريان هتلهاي واقع در شهرايالم است که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده و فرمول
نمونهگیري کوکران براي جوامع نامحدود ،حجم نمونه به تعداد  843نفر انتخاب گرديده است .ابزار جمع
آوري داده ها پرسشنامه استاندارد بوده که پايايی آن با استفاده از آلفاي کرونباخ  09درصد به دست آمده
است .دادههاي پژوهش با استفاده از نرمافزار لیزرل مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته که نتايج حاکی از آن
است مديريت ارتباط با مشتري بر کیفیت رابطه تاثیر مثبت و معناداري داشته و همچنین کیفیت رابطه بر
ارزش طول عمر مشتري و ابعاد آن(میزان استفاده از خدمات ،وفاداري ،تبلیغات و تمايل به مراجعهي مجدد)
تاثیر مثبت و معناداري دارد.
واژگان کلیدی :مديريت ارتباط با مشتري ،کیفیت رابطه ،طول عمر مشتري ،هتلهاي شهر ايالم.

 1نويسنده مسئول :استاديار گروه مديريت دانشگاه ايالم ()esfand1970@yahoo.com
 2کارشناس ارشد مديريت ،دانشگاه ايالم
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مقدمه
مديريت ارتباط با مشتري که امروزه به عنوان يک پديده نوين مطرح گرديده ،به دهه  1009بر
میگردد .مديريت ارتباط با مشتري يک راهبرد کسبوکار براي مديريت روابط متقابل با مشتريان به
منظور بهینهسازي ارزش و رضايتمندي بلندمدت مشتريان است(بوهلینگ 1و همکاران.)2992،
مديريت ارتباط با مشتري در واقع طراحی ساختار سازمان براي ايجاد ارزش متقابل از طريق اين
فرايند است(توحیدي و جباري .)823 :2912،مديريت ارتباط با مشتري فرآيند ايجاد و حفظ ارتباط
با مصرف کنندگان در چرخهي تجاري است(سیف اهلل حسن و همکاران.)828 :2918،
کیفیت ارتباط شاخص مهمی براي ارزيابی قدرت ارتباط بین عرضهکننده و مشتري است.
محققان بسیاري بر اين باورند که اعتماد ،رضايت و تعهد مشتري عوامل کلیدي در ارزيابی کیفیت
ارتباط هستند .کراسبی 2و همکاران ( )1009نتیجه گیري کرده اند که رضايت و اعتماد دو عنصر
اصلی کیفیت ارتباط هستند؛ سانچز گارسیا 8و همکاران ( )2992اشاره کرده اند که اعتماد و تعهد
عوامل کلیدي در ارزيابی کیفیت ارتباط هستند .گاربارينو 4و جانسون ،)2990( 8و اسمیت)1003( 2
نتیجه گرفتند که کیفیت ارتباط با رضايت ،اعتماد و تعهد شکل میگیرد.
مديريت دوره عمر مشتري را میتوان بدينگونه تعريف نمود  :چرخهي اي است که از مديريت
اطالعات مشتري به منظور تعريف رفتارهاي مشتري شروع میشود و به طور کامل فرايندهاي يک
شرکت را از جذب مشتري تا فروختن محصول /خدمات به مشتري و حفظ يک رابطه بلندمدت با آن
را در بر میگیرد(بارگر 2و ناصر .)1003،3استون 0و ژاکوب )2992( 19معتقدند که ارزش طول
عمرمشتري ارزش فعلی خالص درآمد (جريانهاي نقدي) حاصل از مشتري منهاي همه هزينههاي
مربوطه میباشند.
هتلها نیز به عنوان ارائه دهندگان خدمات به دنبال گسترش و ارتقاء کیفیت ارتباطشان با
مشتريان میباشند و سعی میکنند تا هزينهها را کنترل کنند و اين کشمکش به مديران هتلها
انتقال میيابد .يک راه مقابله با اين مشکل سعی در حفظ و نگهداري مشتري و تشويق مشتري به
خريد دوباره میباشد زيرا جذب مشتري جديد بسیار گرانتر از نگهداري مشتري موجود
است(ريچهالد 11و ساسر .)1009،12مديريت ارتباط با مشتري و توجه به کیفیت ارتباط با مشتريان
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فرآيندي جامع در جهت ايجاد حداکثر سودآوري ناشی از ارتباط با مشتري میباشد(زاباله8و
همکاران.)2994،
پیشینه تحقیق
بشیري موسوي و همکاران( )1804در مطالعهاي با عنوان «تحلیل ارزش مشتري با استفاده از
تکنیک داده کاوي و تحلیل سلسله مراتبی فازي» بر صنعت بانکداري تمرکز نموده و به طور
سیستماتیک تکنیک دادهکاوي و مباحث مديريتی را جهت تجزيه و تحلیل ارزش مشتريان يکپارچه
سازي نموده اند .و با استفاده از مدل امتیازدهی هرم ارزش مشتريان را شکل داده اند.
صفري کهره و همکاران( )1808در مطالعهاي با عنوان«تجزيه و تحلیل ارزش بلندمدت مشتري
به منظور بخشبندي و مديريت سودآوري مشتريان مورد مطالعه :بانکهاي تجاري ايران» به طراحی
مدلی براي محاسبه CLVپرداخته اند که داراي ويژگیهاي منحصر بفردي است و جهت محاسبه
 CLVمشتريان حوزه بانکداري از قابلیت اجرايی و عملیاتی برخوردار است آنان با استفاده از روش
کالسترينگ مشتريان را در شش دسته طبقهبندي نموده اند که هر طبقه ويژگیهاي يکسانی از نظر
 CLVدارندکه برنامههاي يکسانی را میتوان براي هر کدام در نظر گرفت و اجرا کرد.
مصلحی و همکاران( )1808در مطالعهاي با عنوان«استفاده از مدل LRFMبراي بخشبندي
مشتريان بر اساس ارزش چرخهي عمر آنها» شش فاز کلی را طراحی و پس از تعیین مقادير
شاخص هاي مدل شامل طول مدت ارتباط مشتري ،تازگی مبادله ،تعداد دفعات مبادله ،و ارزش پولی
مبادله براي  021مشتري آنها را با استفاده با استفاده از فرايند تحلیل سلسله مراتبی گروهی،
وزندهی کرده و با توجه به تحلیل تشخیصی در  12گروه و پنج خوشهي اصلی مشتريان وفادار،
بالقوه ،جديد ،از دست رفته و پرمصرف  ،آنها را بخشبندي و ارزش دوره عمر آنها را تعیین و نتايج
زمینه را براي تحلیل ويژگیهاي مشتريان شرکت فراهم نموده اند .مهدوي و موسوي( )1808در
مطالعهاي با عنوان«ارايه چهارچوبی جهت سنجش ارزش بلندمدت مشتريان در فرايند ارتباط با
مشتري» مدلی را براي محاسبه ارزش بلندمدت مشتري ارائه داده اند که میتوان به وسیلهي آن
مشتريان را به ترتیب سودآور و غیر سودآور بخشبندي کرد و عوامل موثر در محاسبه ارزش
بلندمدت مشتري را مشخص نمود که مهمترين آنها عبارتند از :نرخ ريزش مشتريان ،ذخاير قانونی،
حاشیه سود ،نرخ تنزيل ،هزينههاي مستقیم و غیرمستقیم حسابها که اين عوامل به صورت
متغیرهاي رياضی در الگو ارائه شده اند.
حقشناسکاشانی و رستگاري( )1801در مطالعهاي با عنوان «بررسی عوامل موثر دهگانه مدل
لیندگرين در اجراي مديريت ارتباط با مشتري در صنعت گردشگري ايران مورد مطالعه :آژانسهاي
مسافرتی» به بررسی ده عامل موثر از جمله تکنولوژي اطالعات ،افراد سازمان ،مديريت دانش،
استراتژي مشتري ،فرهنگ ،استراتژي تعامل با مشتري ،فرايند مديريت ارتباط با مشتري ،سازمان،
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استراتژي برند ،و استراتژي ايجاد ارزش پرداخته اند که نتايج نشان داد عوامل دهگانه در موفقیت
ارتباط با مشتري موثر بوده و اين عوامل رتبههاي يکسانی ندارند.
يماماهیسواري )2914(1در پژوهشی تحت عنوان «بررسی کیفیت خدمات در يک شرکت
تولیدي» مفاهیمی را براي مديران منابع انسانی با توجه به پیشرفت دانش و کیفیت خدمات داخلی
ايجاد کرده است .دمیرکا اورل و کارا )2914( 2در پژوهشی با عنوان «کیفیت خدمات سوپرمارکتها،
رضايت مشتري و وفاداري :شواهد تجربی از بازارهاي در حال ظهور» با هدف بررسی کیفیت خدمات
فروشگاه و سوپرمارکت و تأثیر آن بر مشتري و وفاداري در بازارهاي در حال ظهور در ترکیه  ،با
استفاده از يک نمونه  228نفري از خريداران اين سوپرمارکتها نشان دادند که کیفیت خدمات
تحت تأثیر وفاداري و رضايت مشتريان قرار میگیرد .کونگ وان چو )2914( 8در پژوهشی با عنوان
« رضايت مشتري و کیفیت خدمات در صنعت هواپیمايی چین» به اين نتیجه رسید ارتباط بین
رضايت مشتري با استفاده از سیستم شکايات مشتري و کیفیت خدمات در شرکتهاي چینی وجود
دارد و عالوه بر اين به بخش خصوصی در مقايسه با بخش دولتی در زمینه دريافت شکايات مشتريان
توجه بیشتري میشود .ايهتیار 4و همکاران ( )2914در پژوهشی با عنوان «چهارچوب يکپارچه،
صالحیت فرهنگی و کیفیت خدمات و رضايت مشتري در خردهفروشی» به اين نتايج رسیدند که
نقش مهم شايستگی فرهنگی در چارچوب يکپارچه کیفیت خدمات و رضايت برجسته است.
مبانی نظری
مدیریت ارتباط با مشتری

5

مديريت ارتباط با مشتري راهبردي تجاري براي بهبود منافع ،مزايا و رضايت مشتري با
سازماندهی بر اساس مشتري ،پرورش رفتارهاي رضايتبخش مشتري و اجراي فرايندهاي مشتري
محور است(برن 2و استراک .)188 :2993،2مديريت ارتباط با مشتري مجموعهاي از فرايندهاي
تعاملی است که با هدف رسیدن به تعامل مطلوب بین سرمايهگذاريهاي صنعت و تحقق نیازهاي
مشتري به منظور رسیدن به حداکثر سود است(سلیمان و همکاران .)2914،مديريت ارتباط با
مشتري استراتژي جامع کسب و کار و بازاريابی است که فناوري فرايندها و تمام فعالیتهاي کسب و
کار را حول مشتري يکپارچه میسازد(فیجیرمستاد 3و رومانوو .)2998،0مديريت ارتباط با مشتري
فرآيند شناسايی ،جذب و افتراق و حفظ مشتريان است(سیف اهلل حسن و همکاران.)828 :2918،
1
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بیشک میتوان گفت مهمترين دارايی اغلب سازمانها مشتريان آنها هستند و به دستآوردن
رضايت مشتريان جايگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان به خود اختصاص داده است و مديران به
خوبی می دانند موفقیت آنان در راه رسیدن به اهداف کالن سازمان ،در گرو جلب رضايت مشتريان
است(يعقوبی و همکاران.)1802،
کیفیت رابطه

1

کیفیت ارتباط با مشتري در واقع توصیف کننده عمق رابطهاي است که نتیجه آن رضايت،
وفاداري ،گفتههاي شفاهی مثبت ،همکاري (هم افزايی) ،رشد فروش و حفظ مشتري است .در اين
بخش از تحقیق مطابق با مدل مفهومی ،وردگو و وراپرمال سه عامل زير را به عنوان ساختار نتايج
حاصل از کیفیت ارتباط با مشتري مورد بررسی قرار گرفته که اين عوامل عبارتند از:
میزان خرید :اولین پیامد ارتقاء کیفیت ارتباط با مشتري ،میزان خريد مشتري است ،مشتريان
راضی به سمت عرضهکنندگان تمايل پیدا میکنند زيرا مصرفکنندگان پولهايشان را جايی خرج
میکنند که رضايتمندي کامل از آن حاصل کنند(هنینگ 2و کلی .)1002،8ايجاد وفاداري در مشتري
يک متغیر کلیدي براي حفظ مشتري است زيرا مشتريان وفادار حساسییت کمتري نسبت به قیمت
دارند(هینینگ و همکاران .)2994،در همین زمان ،مشتري راضی تمايل بیشتري نبست به ديگر
مشتريان براي بیشتر خرج کردن دارد و خريدهايشان را با مقادير و حجم بیشتر تکرار می-
کنند(بالدينجر و رابینسون.)1002،4
ارتباط مستمر :دومین پیامد ارتقاء کیفیت ارتباط ،داشتن ارتباط مستمر با مشتري ،يا به عبارت
ديگر تمايل دو طرف به ادامه همکاري طوالنیمدت يا موافقتنامه 8همکاري براي مدت نامحدود 2در
آينده است .ايجاد رابطه مستمر با مشتري به عنوان اصلیترين و اساسیترين منبع کسب سود و بقاي
سازمانمحسوب میگردد(لی 2و همکاران .)2998،
گفتههای شفاهی :گفتههاي(توصیههاي) مردم کوچه و بازار نیز يکی از نتايج برقراري ارتباط با
مشتريان میباشد.گفتههاي شفاهی .به ارتباطات غیررسمی 3اشاره دارد که ديگر مصرفکنندگان را به
به داشتن يا مصرف کاال و خدمات خاص هدايت میکند .گفتههاي شفاهی به عنوان يکی از بزرگترين
منابع تاثیرگذار بر انتقال اطالعات از ابتداي نظام اجتماعی انسانی تشخیص داده شده
است(مکینتوش.)2992،0
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ارزش طول عمر مشتری

1

ارزش مشتري به تعامل بالقوه مشتريان با صنعت در طول دورههاي زمانی مشخص اشاره می-
کند .هنگامی که صنعت مورد ن ظر ارزش مشتري را درک کند و به اين موضوع پی ببرد که ارزش
مشتري می تواند خدمات سفارشی سازي شده را براي مشتريان مختلف ارائه میکند آنگاه به
مديريت ارتباط با مشتري موثر دست میيابد(بشیري موسوي و همکاران.)28 :1804،
عموماً چهار مرحله در چرخهي عمر مشتري وجود دارد:
مشتريهاي بالقوه :افرادي که هنوز مشتري نیستند ولی در بازار هدف قرار دارند.
مشتريهايی که عکسالعمل نشان میدهند :مشتريان بالقوه يا احتمالی که به يک محصول
يا خدمت عالقه و واکنش نشان میدهند.
مشتريهاي بالفعل :افرادي که در حال حاضر محصول يا خدمتی از سازمان را به کار می-
گیرند.
مشتريهاي سابق :اين گونه افراد مشتريان مناسبی نیستند چرا که مدت زمان زيادي در
2
هدف فروش قرار نداشته اند و خريدشان را به سمت محصوالت رقیب برده اند(چريس .)2992،
مفهوم ارزش طول عمر مشتري بر اين مبنا استوار است که مشتريان ،منبع در آمد و سودهاي آينده
شرکت هستند(هوگیس.)2992،8
رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت رابطه
مديريت ارتباط با مشتري میتواند هزينه تراکنشها يا عدماطمینان مشتريان را کاهش دهد ،که
در نتیجه ارتباط بین مصرفکننده و موسسه را ارتقا میدهد .کروزسبی و همکاران( )1009پیشنهاد
دادند که مديريت ارتباط با مشتري میتواند کیفیت رابطه را ارتقا دهد ،و يک عامل مهم در ارزيابی
اينکه آيا ارتباط بین موسسه و مشتري قوي است يا ضعیف ،خوب يا بد است .گاربارينو و جانسون
( )2990دريافتند که مشتريانی با ارتباط قويتر با موسسه داراي تشخیص بسیار مثبتتري از
کارهاي موسسه ،و عموما ديدگاههاي مثبتتري از عوامل کیفیت رابطه هستند مانند :درجه اعتماد،
رضايت و تعهد .از آنجايی که اعتماد ،رضايت و تعهد اساس کیفیت رابطه هستند(گابارينو و جانسون،
 ،)2990مديريت ارتباط با مشتري بطور واضح اثر مثبتی بر کیفیت رابطه دارد.
رابطه کیفت رابطه و ارزش طول عمر مشتری
هدف نهايی مديريت ارتباط با مشتري براي موسسه افزايش ارزش طول عمر مشتري است.
بنابراين ،اثر مديريت ارتباط با مشتري نهايتا باعث ارتقاي ارزش طول عمر مشتري از طريق کیفیت

1

Customer Lifetime Value
Chris
3
Hughes
2
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رابطه میشود .پپر و راجرز )1008( 1دريافتند که مشتريانی با کیفیت رابطه باال محصولی را به
صورت شفاهی به خويشان و دوستان پیشنهاد خواهند داد .اين مشتريان تمايل بیشتري به خريد
دوباره و همچنین وفاداري باالتري دارند .عالوه براين ،مشتريانی با وفاداري باال به سود يک شرکت
در طوالنی مدت کمک کرده و فروش و سود شرکت را افزايش میدهند .لیو و هسیه)2999(2
دريافتند که کیفیت رابطه تاثیر چشمگیري بر کمیت استفاده مشتري ،وفاداري ،تمايل به خريد
محصول ،و تبلیغ شفاهی دارد.
مدل مفهومی پژوهش
براي ساختن مدل تحلیلی محقق نهايتا میتواند به دو شیوه عمل کند که میان آنها تفاوت
مشخصی وجود ندارد :يا ابتدا از تدوين فرضیهها شروع میکند و در مرحله بعدي به مفاهیم
میپردازد يا اينکه راه معکوسی را طی میکند (خاکی .)1809،بنابراين با توجه به استدالل فوق،
فرضیات تعريف شده ،نظر اساتید و خبرگان در زمینه بازاريابی و هتلداري و همچنین بر اساس
مبانی نظري تحقیق مدل مفهومی پژوهش به صورت زير طراحی و تدوين شده است:

Pear & Ragers
Leu& Hsieh

1
2
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شکل :1مدل مفهومی پژوهش(منبع  :نگارندگان بر اساس مبانی نظری تحقیق)

روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش در توصیفی  -همبستگی است .جامعهي
آماري پژوهش ،شامل مشتريان هتلهاي واقع در شهرايالم که تعداد آنها نامحدود است و با استفاده
از فرمول نمونهگیري کوکران براي جوامع نامحدود تعداد  834نفر براي نمونه مورد نظر انتخاب
شدهاند .روش نمونه گیري نیز تصادفی ساده است .براي گردآوري دادهها از يک بسته پرسشنامه
شامل سه پرسشنامه استاندارد استفاده شده است .دادههاي تحقیق با استفاده ازمعادالت ساختار
يافته و نرم افزار لیزرل تحلیل گرديده است.
هدف پژوهش :شناخت تأثیرمديريت ارتباط با مشتري بر ارزش طول عمر مشتري با تبیین نقش
کیفیت رابطه در صنعت هتلداري شهر ايالم.
فرضیههای پژوهش:
 .1مديريت ارتباط با مشتري بر کیفیت ارتباط در هتل تاثیر معناداري دارد.
 .2کیفیت رابطه بر ارزش طول عمري مشتري در هتل تاثیر معناداري دارد.
 1-2کیفیت رابطه بر استفاده از خدمات در هتل تاثیر معناداري دارد.
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 2-2کیفیت رابطه بر وفاداري در هتل تاثیر معناداري دارد.
 8-2کیفیت رابطه برتبلیغ زبانی در هتل تاثیر معناداري دارد.
 4-2کیفیت رابطه برتمايل به مراجعهي مجدد در هتل تاثیر معناداري دارد.
جدول :1اطالعات تفضیلی پرسشنامههای تحقیق
ابعاد

سطح مقیاس

طیف

تعداد گویه

متغیر

---------

ترتیبی

لیکرت  8امتیازي

19

---------

ترتیبی

لیکرت  8امتیازي

19

میزان استفاده از خدمات

ترتیبی

لیکرت  8امتیازي

8

وفاداري

ترتیبی

لیکرت  8امتیازي

8

ارزش چرخهی عمر

تبلیغات

ترتیبی

لیکرت  8امتیازي

8

مشتری

تمايل به مراجعهي
مجدد

ترتیبی

لیکرت  8امتیازي

8

مدیریت ارتباط با
مشتری
کیفیت رابطه

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

پایایی و روایی پرسشنامه
براي سنجش روايی و بومیسازي پرسشنامهها از روش اعتبار محتوايی استفاده شده است.
پرسشنامه حاضر استاندارد بوده و براي بومیسازي آنها نیز به تايید  19نفر از متخصصان رسیده
است .به منظور سنجش پايايی تحقیق نیز با استفاده از نرم افزار  ،SPSSضريب آلفاي کرونباخ
محاسبه شده که معادل 09درصد است.همچنین آلفاي کرونباخ براي تکتک متغیرها -ي تحقیق در
جدول  2آمده است.
جدول :2ضریب پایایی متغیرهای تحقیق
متغیر

ابعاد

ضریب آلفای کرونباخ

مدیریت ارتباط با مشتری

------

9/012

کیفیت رابطه

-----

9/093

میزان استفاده از خدمات

9/302

وفاداري

9/084

تبلیغات

9/022

تمايل به مراجعهي مجدد

9/300

-----------

9/092

ارزش چرخهی عمر مشتری
کل پرسشنامه
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری
در اين پژوهش به بررسی اثرات متغیر مستقل (مديريت ارتباط با مشتري) برمتغیر میانجی
تحقیق (کیفیت رابطه) و متغیر وابسته نهايی تحقیق )ارزش طول عمر مشتري) پرداخته شده است.
بنابراين ،در تحقیق حاضر به دلیل وجود متغیرهاي مستقل ،وابسته و مکنون و همچنین الگوي
پیشنهادي چندمتغیره ،استفاده از روش معادالت ساختاري به عنوان روش آماري برگزيده شده است.
براي اجراي الگوي معادالت ساختاري ،روشهاي متنوعی وجود دارند.يکی از روشهاي موجود،
روش الگوي معادلۀ ساختاري کوواريانس محور است که براي متغیرهاي نرمال و حجم نمونههاي باال
مورد استفاده قرار میگیرد اجراي معادلۀ ساختاري با روشهاي کوواريانس محور ،نرمافزارهاي خاص
خود را دارد که در اين بین نرم افزار لیزرل بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
تجزیه و تحلیل دادهها
در اين قسمت با استفاده از تکنیک معادالت ساختاريافته و روش لیزرل ،به تجزيه و تحلیل دادهها
پرداخته شده است در اين پژوهش براي آزمودن فرضیۀ اصلی و فرضیههاي فرعی از دو مدل متفاوت
استفاده شده است .در مدل اول  ،فرضیۀ اصلی تحقیق و در مدل دوم ،فرضیههاي فرعی آزمون شده
اند.
بررسی مدل ساختاری(تحلیل مسیر) برای فرضیات اصلی
همان طور که در شکل2و 8مشاهده میشود براي آزمون فرضیات اصلی تحقیق از مدل مفهومی
پژوهش و در حالت ضرايب معناداري استفاده شده است در اين حالت در صورتی که مقدار
 T- valueاز  1/02بیشتر و يا از  1/02کمتر باشد فرضیه صفر رد و فرضیه يک تايید میگردد .همان
طور که شکل 2و 8نشان میدهد .میزان تاثیر مديريت ارتباط با مشتري بر کیفیت ارتباط در بین
مشتريان هتلها در شهر ايالم  29درصد و میزان معناداري آن  8/92است .میزان تاثیر کیفیت
ارتباط بر ارزش چرخهي عمر مشتري در بین مشتريان هتلها در شهر ايالم  28درصد و میزان
معناداري آن  4/22است .فرض صفر و فرض يک براي تايید يا رد فرضیات تحقیق به صورت زير
است:
 :H0ارتباط معناداري بین دو متغیر وجود ندارد.
 :H1ارتباط معناداري بین دو متغیر وجود دارد.
جدول رد يا تايید فرضیهها را به صورت خالصه نشان میدهد.

بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری با کیفیت رابطه و ارزش طول عمر مشتری 92.......... ...
جدول شماره  :9نتایج تحلیل فرضیههای اصلی اول و دوم
نتیجه

ضریب استاندارد

T-value

متغیر مستقل

متغیر وابسته

%94

8/92

مديريت ارتباط با مشتري

کیفیت ارتباط

تايید

%95

4/22

کیفیت ارتباط

ارزش چرخهي عمر
مشتري

تايید

آزمون

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

در شکلهاي 2و 8متغیر مديريت ارتباط با مشتري با  ،CRMمتغیر کیفیت رابطه با  RQو متغیر
ارزش چرخهي عمر مشتري با  CLVنشان داده شده است.
مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل شماره : 2مدل معناداری فرضیه اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
منبع :نگارندگان
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مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل شماره  : 9مدل معناداری فرضیه اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری
منبع :نگارندگان

بررسی مدل ساختاری(تحلیل مسیر) برای فرضیات فرعی
شکل 4و 8میزان تاثیر کیفیت رابطه بر ابعاد متغیر چرخهي ارزش عمر مشتري شامل (میزان
استفاده از خدمات ،وفاداري ،تبلیغات و تمايل به مراجعهي مجدد) را نشان میدهد .همانطور که
شکل 4و 8نشان میدهد:
میزان تاثیر کیفیت ارتباط بر میزان استفاده از خدمات در بین مشتريان هتلها در شهر ايالم
 38درصد و میزان معناداري آن  8/30است .میزان تاثیر کیفیت ارتباط بر وفاداري در بین مشتريان
هتلها در شهر ايالم 24درصد و میزان معناداري آن  2/88است .میزان تاثیر کیفیت ارتباط بر
تبلیغات در بین مشتريان هتلها در شهر ايالم 29درصد و میزان معناداري آن  8/48است .میزان
تاثیر کیفیت ارتباط بر تمايل به مراجعهي مجدد در بین مشتريان هتلها در شهر ايالم  82درصد و
میزان معناداري آن  4/40است.
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جدول شماره  :1نتایج تحلیل فرضیههای فرعی
میزان تاثیر

ضریب

T-value

نتیجه آزمون

%38

8/30

تايید

میزان تاثیرکیفیت ارتباط بر وفاداری

%24

2/88

تايید

میزان تاثیر کیفیت ارتباط بر تبلیغات

%29

8/48

تايید

%82

4/40

تايید

میزان تاثیرکیفیت ارتباط بر میزان استفاده
از خدمات

میزان تاثیرکیفیت ارتباط بر تمایل به
مراجعهی مجدد

استاندارد

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

در شکل 4و 8متغیر کیفیت ارتباط ،RQمتغیرمیزان استفاده از خدمات ، SERمتغیر وفاداري
 ،LOYمتغیر تبلیغات ADVو متغیر تمايل به مراجعهي مجدد  WILنشان داده شده است.
مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل شماره  : 1مدل معناداری فرضیات فرعی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
منبع :نگارندگان
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مدل در حالت ضرايب معناداري

شکل شماره  : 5مدل معناداری فرضیات فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداری
منبع :نگارندگان

بررسی برازش مدلهای بدست آمده از معادالت ساختاری
در اين پژوهش براي آزمودن فرضیه اصلی و فرضیههاي فرعی از  2مدل متفاوت استفاده شده
است.براي بررسی میزان برازش مدل از شاخصهاي خاصی استفاده میگردد که در جدول  8میزان
محاسبه شده اين شاخصها در مقايسه با مقدار مجاز آمده است ،که نتايج حاکی از برازش مطلوب
مدل است.
جدول  :5مقابسه شاخصهای برازش مدل با میزان مجاز
ضرایب محاسبه

ضرایب محاسبه

شده مدل 1

شده مدل 2
9/02

برازش خوب
برازش خوب

شاخصها

مقدار مجاز

GFI

باالتر از 9/0

9/08

AGFI

باالتر از 9/0

9/04

9/02

RMR

به صفر نزديکتر بهتر

9/93

9/11

برازش خوب

NFI

باالتر از 9/0

9/03

9/00

برازش خوب

IFI

باالتر از 4/3

4/33

/39

برازش خوب

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نتیجه
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برپايه يک قانون سرانگشتی مدل پیشفرض (مدلی که در حال برازش است) زمانی نیکو است
که ضرايب محاسبه شده جدول  8در محدوده مجاز قرار گرفته باشند ،اگر ضرايب محاسبه شده در
خارج از محدوده مجاز باشند ،بدين معنی است که آن شاخص ضعیف برازش شده است .وضعیت
شاخصهاي مدلهاي ساختاري پژوهش در جدول  8نشان داده شده است .مقايسه ستون ضرايب
محاسبه شده با ستون محدوده مجاز نشان میدهد که شاخصهاي برازش مدل مناسب هستند.
نتیجه گیری و پیشنهادها
اين مقاله جهت بررسی و تبیین همبستگی متغیرهايی مانند مديريت ارتباط با مشتري وارزش
طول عمر مشتري و نیز کیفیت رابطه به عنوان تعديل کننده اين روابط در صنعت هتلداري اجرا
شده است .پس از مرور مبانی نظري و پیشینه مرتبط با موضوع ،با استفاده از روش میدانی و ابزار
پرسشنامه دادههاي الزم براي بررسی رابطه متغیرها جمع آوري گرديد و با استفاده از آزمونهاي
آماري و نرم افزار لیزرل فرضیهها ي تحقیق آزمون شد .نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول مبنی براينکه
مديريت ارتباط با مشتري بر کیفیت رابطه تاثیر معناداري دارد .با توجه به نتیجه مدلسازي
معادالت ساختاري ،ضريب استاندارد بین دو متغیر مديريت ارتباط با مشتري و کیفیت رابطه برابر با
 9/29است که اين رابطه با ( t= 8/92بزرگ تر از  )1/02دلیل تأيید فرضیه است .اين يافته در
راستاي يافتههاي محققانی از قبیل مصلحی و همکاران ( )1808و وردگو و ورپرمال ( )2990است.
فرضیه اصلی دوم که بیانگر اين بود که کیفیت رابطه بر ارزش طول عمر مشتري تاثیر معناداري
دارد .با توجه به نتیجه مدل سازي معادالت ساختاري ،ضريب استاندارد بین دو متغیر کیفیت ارابطه
و ارزش طول عمر مشتري برابر با  9/28است که اين رابطه با ( t= 4/22بزرگ تر از  )1/02دلیل بر
تأيید فرضیه است .اين يافته با يافتههاي محققانی از قبیل مهدوي و موسوي( ،)1808براري و
رنجبريان ( )1809و وردگو و ورپرمال ( )2990هم خوانی دارد از طرفی فرضیههاي فرعی تحقیق
نیز آزمون شدند که نتايج آنها به اين شرح بود :فرضیه فرعی اول که حاکی از آن بود که کیفیت
رابطه بر میزان استفاده از خدمات تاثیر معناداري دارد آزمون شد که با توجه به نتیجه مدل سازي
معادالت ساختاري ،ضريب استاندارد بین دو متغیر کیفیت ارتباط و میزان استفاده از خدمات برابر با
 9/38است که اين رابطه با ( t= 8/30بزرگتر از  )1/02دلیل بر تأيید فرضیه است .اين نتیجه با
يافتههاي محققانی مانند موسوي و همکاران ( ،)1809وردگو و ورپرمال ( )2990و  ...هم راستا
است  .فرضیه فرعی دوم :کیفیت رابطه بر وفاداري مشتريان تاثیر معناداري دارد .با توجه به نتیجه
مدلسازي معادالت ساختاري ،ضر يب استاندارد بین دو متغیر کیفیت رابطه و وفاداري برابر با 9/24
است که اين رابطه با ( t= 2/84بزرگ تر از  )1/02دلیل بر تأيید فرضیه است .اين يافته در راستاي
يافتههاي محققانی از قبیل براري و رنجبريان( )1809و وردگو و ورپرمال ( )2990و  ...است .فرضیه
فرعی سوم :کی فیت ارتباط بر تبلیغات تاثیر معناداري دارد .با توجه به نتیجه مدل سازي معادالت
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ساختاري ،ضريب استاندارد بین دو متغیر کیفیت رابطه و تبلیغات برابر با  9/29است که اين رابطه
با ( t= 8/48بزرگتر از  )1/02دلیل بر تأيید فرضیه است .اين يافته در راستاي يافتههاي محققانی از
قبیل براري و رنجبريان( )1809و وردگو و ورپرمال ( )2990و  ...است .فرضیه فرعی چهارم :کیفیت
رابطه بر تمايل به مراجعهي مجدد تاثیر معناداري دارد .با توجه به نتیجه مدل سازي معادالت
ساختاري ،ضريب استاندارد بین دو متغیر کیفیت رابطه و تمايل به مراجعهي مجدد برابر با 9/82
است که اين رابطه با ( t= 4/40بزرگ تر از  )1/02دلیل بر تأيید فرضیه است .اين يافته در راستاي
يافتههاي محققانی از قبیل موسوي و همکاران ( ،)1809براري و رنجبريان ( )1809و وردگو و
ورپرمال ( )2990و  ...است .با توجه به نتايج آزمون فرضیهها ،از آن جا که همه فرضیههاي تحقیق
مورد تأيید قرار گرفتند پیشنهاد میشود که مديران هتلهاي استان ايالم نکات زير را مدنظر قرار
دهند:
پیشنهاد میشود مديران هتلها بیش از پیش از توانايیها ،مهارتها و تجربه کارکنان استفاده
نمايند تا آنها ضمن رشد به احساس تعلق بیشتري به سازمان دست پیدا کنند.
پیشنهاد میشود در سازمانها دورههاي آموزش مهارت ارتباطی براي کارکنان برگزار گردد.
در اين دوره ها کارکنان با نحوه برخورد و ارتباط با مشتريان آشنا شده تا ضمن افزايش احترام
متقابل بین مشتري و کارکنان هتل میزان رضايت از ارتباط در سازمان افزايش يابدکه اين میتواند
به عملکرد بهتر کارکنان هتل منجر شود .
ايجاد زمینههاي ارتباط بین مديران و کارکنان به نحوي فراهم شود که ارتباط بین مدير هتل
و کارکنان چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی افزايش يافته تا بر بهره وري بیشتر هتل اثر مثبتی
داشته باشد.
احساس خودمختاري بیشتر درهتلها میتواند بر عملکرد مثبت کارکنان تاثیر داشته باشد.
لذا در هتل الزم است که در چهارچوب شرح وظايف به کارکنان اختیار انجام فعالیت داده شود تا
ضمن احساس مسئولیت بیشتر میزان عملکرد کارکنان نیز افزايش يابد.
توجه به شرايط فیزيکی و بهداشتی محیط کار نظیر روشنايی ،وسايل حرارتی و برودتی به
تناسب فصل و  ...مهم بوده و میتواند به رضايت مشتريان منجر شود.
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