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 نقش صنعت هتلداري در پيشرفت بخش گردشگري ايران
)CRMاستفاده از فناوري(

 دكترعليرضا موتمني
 استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

 ابراهيم جعفري
 كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

 چكيده
ي جهـان صنعت گردشگري به عنوان يكي از صنايع پاك ،سهم عمده اي در منابع درآمدي اكثر كـشور هـا

ع.دارد وامـل رضـايت آنهاسـت، صـنعت يكي از عوامل موفقيت صنعت گردشگري جلـب جهـانگردان وفـراهم آوردن
هتلداري يكي از كليدي ترين حلقه هاي اين موفقيت است كه نيازمند تكنولوژي هاي نويني از جمله مديريت ارتباط با 

مديريت ارتباط با مشتري از آن دسته تكنولوژي هاي نويني است كه در زمينه حفظ مـشتريان. است)CRM(مشتري
ن  اما هر تكنولوژي براي پيـاده سـازي نيازمنـد بـستر خاصـي. قشي حياتي ايفا مي كند وتبديل آنها به مشتريان وفادار

در اين تحقيق زمينه هاي پيـاده.بدون داشتن زمينه مناسب پياده سازي، شكست در انتظار هرسازماني خواهد بود.است
عوامـل. شده است درصنعت هتلداري ايران بررسي( Gartner) سازي مديريت ارتباط با مشتري طبق مدل گارتن

مهم براي پياده سازي تكنولوژي فوق در صنعت هتلداري ايران مشخص شده كه پس از بررسي داده هامعلوم شـدكه 
صنعت هتلداري ايران در زمينه هايي مثل توجه به تغييرات در سيكل زندگي مشتري، جمع آوري اطالعـات وتجزيـه 

 در برنامه ريزي هاي هتل،استفاده از روش هاي نوين از قبيل وب وتحليل آن وتبديل آن به دانشي جهت به كار گيري
و استفاده از هـشدار دهنـده هـا كـه زمـان و غير فعال سايت ،داشتن برنامه هايي براي ادامه رابطه با مشتريان فعال

م نقاط ضعفي كه گفته شد صنعت هتلداري ايرا.دچار ضعف اساسي است ... تماس را ياد آوري كنندو  ن در مولفـه با تما
هاي مهمي مانند توجه مديريت ارشد سازمان ها به جذب ونگهـداري مـشتريان بـراي بلنـد مـدت،گرفتن بـازخورد از

و در.داراي نقاط قوت است...مشتريان،مهارت كاركنان وبحث آموزش وتحليل درآمد ها وهزينه هاي صورت گرفته ولي
 مي توان گفت كه صنعت هتلداري ايران باانجام تمهيداتي قـادر مجموع با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق 

. است مديريت ارتباط با مشتري رابا موفقيت اجرايي نمايد
تجربـه-همكـاري سـازماني-CRMاستراتژي-CRMچشم انداز-هتلداري–مديريت ارتباط با مشتري:كليد واژه

.CRM هايسنجش-CRMتكنولوژي-CRMاطالعات-CRMفرايندهاي-ارزشمند مشتري
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 مقدمه
صنعت گردشگري در هزاره سوم از صنايع پاكي است كه تبديل به يكي از پررونق ترين

 ميليون 846ميالدي 2006آمار نشان مي دهد كه در سال.وپردرآمدترين صنايع جهان شده است
دي است ميال2005ميليون نفر بيشتر از سال43نفر از سراسر جهان ديدن كرده اند كه اين رقم

ميليون سهم22ميليون نفر،43ازاين. ويك ركورد براي اين صنعت به شمار مي رود
و12اروپا، ميليون سهم هر يك از مناطق آمريكا ،آفريقا وخاورميانه3ميليون سهم آسيا واقيانوسيه

ميليارد دالر آمريكا بوده 733ميالدي بالغ بر 2006درآمد جهاني اين صنعت در سال. بوده است
با. ين نشان از اهميت بسيار باالي اين صنعت در افزايش در آمد ناخالص ملي كشورها استوا

 1/659/000نگاهي به آمارهاي منتشره از سوي سازمان جهاني گردشگري، ايران با پذيرش
.گردشگر سهم ناچيزي را به خود اختصاص داده است

)به ميليارد دالر(درآمد حاصل از گردشگري بين الملل
 2006 2005 2000 1995 1990لسا

 733 676 474 405 264 ميزان درآمد صنعت گردشگري
)WTO(سازمان جهاني گردشگري:منبع

 نام كشور
 ميزان ورود گردشگر

)ميليون نفر(2006
 درآمد حاصل ازگردشگري

)ميليارد دالر(2006
1/799/42 فرانسه
5/581/51 اسپانيا

1/517/85 اياالت متحده
6/499/33 چين
1/411/38 ايتاليا

)WTO(سازمان جهاني گردشگري:منبع
،51اين درحالي است كه درصد27درصد از گردشگران براي امور تفريحي وگذراندن اوقات فراغت

و درصد براي امور تجاري،دليل16براي ديدن اقوام وخويشاوندان ،مراسم مذهبي وامور پزشكي
. نشده است درصد از مسافرت ها بيان6
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طبق پيش.پيش بيني ها حاكي از افزايش رشد صنعت توريسم در سال هاي آينده دارد
ميليارد نفر6/1 به عدد 2020بيني هاي سازمان جهاني گردشگري تعداد گردشگران در سال 

به.خواهد رسيد كه رقم خيره كننده اي است منابع طبيعي،آثار باستاني ايران با توجه
و شرايط مناسبي براي جذب گردشگر دارد با اين تفاسير اگر ... موجود،شرايط اقليمي خاص

را51تعدادگردشگران بخش سياحتي را همان  درصد وبا در نظر27درصدوبخش زيارتي وپزشكي
از گردشگران درصد78گرفتن اين كه ايران توان الزمه در جذب گردشگر در هر دو بخش را دارد 

.مي توانند جزء گردشگران بالقوه كشور باشند 

تفريح،

گذراندن

 تعطيالت

51%

 ديداراقوام

 پزشكي

 مذهبي

27%

 امور تجاري

16%

 ذكر نشدهداليل

6% 

سازمان جهاني گردشگري:منبع
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ساله گردشگري،جذب يك ونيم در صد از گردشگران بين20ايران در برنامه چشم انداز
المللي را به عنوان هدف مبنا قرار داده،اما تحقق اين چشم انداز نيازمند فراهم ساختن امكانات در 

توسعه جذابيت بخش سفر وجهانگردي در كشورهاي مختلف عوامل زيادي باعث. بسترهايي است
:مي شوند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد

 قوانين ومقررات سياسي.1
 مقررات محيطي.2
 امنيت.3
 بهداشت وسالمت.4
 اولويتهاي سفر وگردشگري.5
 درك گردشگر بين المللي.6
 زير ساخت گردشگري.7
 زير ساختهاي حمل ونقل هوايي.8
 حمل ونقل زمينيزير ساختهاي.9

 ICTزير ساخت.10
 رقابت قيمتي در صنعت گردشگري.11
 منابع انساني.12
 جذابيت هاي فرهنگي وطبيعي.13

 بر اين اساس مجمع جهاني اقتصاد ،كشورها را از نظر شاخص هاي رقابتي صنعت سفر
وگردشگري رتبه بندي كرده وايران در رتبه بندي به حساب نيامده ويا جايگاهي در بين

)2007بلنك وچيسا،.( كشورهاي داراي رتبه بهتر به قرار زيرند.اول نداردكشور 124
و-6هنگ كنگ-5اياالت متحده-4ايسلند-3اتريش-2سويس-1 ..كانادا

يكي از اين بسترهاي ذكر شده فراهم ساختن هتل هاي منطبق با استانداردهاي جهاني وايجاد
امت است؛سرعت تقاضا در صنعت گردشگري مهمانسراها وكمپينگ هاي مسافرتي در حوزه اق

و در شرايط كنوني بايد روند تطبيق زنجيره گردشگري با اقتصاد،  و هدايت آن بوده بيشتر از عرضه
و بخش هاي زايد آن از جمله مقررات  در اولويت فعاليت هاي صنعت گردشگري كشور قرار گرفته

ه و پا گير حذف شوند، در ميان معضالت مختلفي كه تلداري كشور را احاطه كرده اند، بحث دست
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و امكانات به روز فناوري اطالعات، در كنار نبود بازاريابيIT(1(عدم استفاده ازفناوري اطالعات
و اصولي نكات قابل توجهي به شمار مي آيند صنعت خدمات به طور گسترده اي درحال. مدرن

و استراتژي هاي بازاريابي از جذب به حفظ مشت ها. ري تغيير يافته استرشد است امروزه سازمان
سعي دارند فرآيندهايشان را براساس مشتري، مهندسي مجدد كنند وازفناوري اطالعات براي به 
و ارايه فرصت هاي  ، منحصر به فرد سازي خدمات دست آوردن مشتريان،ايجاد ارتباط باآنها

.جديد، استفاده كنند
در يك اسCRM(2( مديريت ارتباط با مشتري تراتژي مهم براي مزيت رقابتي پايدار

و. بازار فعلي است در سازمان هاي خدماتي مشتريان ارتباط نزديكي با ارائه دهندگان خدمت دارند
پر. خود در فرآيند ارائه خدمت حضور دارند لذا در اين گونه سازمان ها نقش مشتري پيش از پيش

و از دست ندادن  مشتريان در سازمان هاي خدماتي بايد به رنگ مي باشد وجهت حفظ بازار
و مناسب رابطه با مشتريان توجه زيادي شود اين گونه سازمان ها با بررسي روش. مديريت صحيح

و  و حفظ مشتريان مي توانند بهترين راه ارتباط با آنها را انتخاب كنند هاي مختلف جذب
 خدمات منحصر به فردي را به همچنين براساس دانشي كه درباره مشتريان خود كسب مي كنند

و در نتيجه وفاداري مشتريان،مزيت رقابتي و به اين ترتيب باافزايش رضايت هريك ارائه مي دهند
3)3،ص2005سيگاال،.(پايداري بدست آورند

امروزه صنعت هتلداري به عنوان يكي از سازمان هاي خدماتي، جهاني شدن، رقابت ،نرخ
و باالي بازگشت سرمايه توسط مش و افزايش انتظارات تريان، هزينه هاي رشد دانش مشتري
: در حال حاضر استفاده از امكانات هتل مانند. كند توقعات مشتري را تجربه مي

اتاق،رستوران،بار،كلوپ هاي شبانه يا بخش هاي درماني به عنوان مسائل لوكس ديده نمي شوند؛
و رقابت براي بسياري از افراد اين خدمات جزء الينفك زندگي  مي باشد، به اين معني كه عملكرد

و هتل ها بايستي به طور خاص وابسته به توانايي آنها براي راضي كردن مشتريان، به صورت كارا
يكي از چالش هاي عمده اي كه امروزه هتل ها با آن مواجه هستند،رشد روز افزون.مؤثر باشد

و رقابت در اين صنعت مي باشد كه اي ن امر باعث نيازمندي بيشتر هتل ها به تعداد هتل ها
كه. وفاداري مهمان ها مي شود درصد افزايش در وفاداري5در واقع تحقيقات نشان داده است

در نتيجه امروزه هتل ها بايستي. درصد سود سازمان را سبب مي شود85تا25مشتري، افزايش 
و وفاداري مهمانان براجراي مديريت ار .تباط با مشتري تمركز بيابندبراي افزايش سودآوري

1- Information Technology 
2- Customer Relationship Management 
3 - Sigala 
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از اين رو تمركز روي وفاداري مشتري از پيش نيازهاي ضروري براي پايداري آتي هتل
مديران صنعت مهمانداري معتقدند كه سازمان ها بوسيله راضي كردن.باشد ها مي

ر. مشتريانشان،سود خود را بهبود مي دهند اضي درحالي كه مطالعات نشان داده است كه مشتريان
هيچ تضميني وجود ندارد كه مشتريان راضي براي خريد،باز خواهند. به تنهايي كافي نيستند

در.گشت واضح است كه امروزه، وفاداري مشتري به طور ويژه اي مهمتر از رضايت مشتري
و كار است را.موفقيت كسب افزايش آگاهي مهمانان همراه با افزايش رقابت بازار، مديران هتل

و به همين دليل مديران هتل به دنبال راه هايي براي فهم دچار چال ش جديدي كرده است
پيشرفت در تكنولوژي) 2000كندمپولي وساهرتنتو،(فاكتورهاي مؤثر در وفاداري مشتريان هستند

و رفتار مسافران دارد و نظرات و مدل هاي.اطالعات تأثيرات بسياري روي دانش افزايش محصوالت
و كار،  براي افزايش سود دهي. قدرت خريد مسافران وتوريست ها را بيشتر كرده استجديد كسب

و وفاداري مهمانان، هتل ها بايد امروزه،روي اجراي استراتژي هاي مديريت ارتباط با مشتري به 
و به اشتراك گذاردن خروجي و ذخيره اطالعات مناسب ومعتبر درباره مشتريان هدف جمع آوري

و تحل و استفاده از آن براي تمام سطوح سازمان حاصل از تجزيه يل اين اطالعات در تمام سازمان
در صنعت رقابتي) 2005سيگاال،.(جهت ايجاد امكانات منحصربه فرد براي هر مهمان تمركز كنند

سفر،رضايت مشتري مي تواند عاملي براي وفاداري مشتري باشد،يكي از اهداف استراتژيك اجراي 
در. ري،ايجاد وفاداري مشتريان مي باشدمديريت ارتباط با مشت به طوري كه اين سازمان هارا

و بكارگيري اطالعات به منظور ايجاد ارتباطات منحصر به  پيش بيني نيازهاي مشتريان
(فرد،توانمندمي سازد ؛. و دوكاكيس 1)2002پاپاسولمو

 پيشينه تحقيق

ايي موضوعات وبهترين موارد تجزيه وتحليل محتو:پايان نامه مديريت ارتباط با مشتري
انجام شده 2006 در دانشگاه بين المللي فلوريدا در سال2عملي توسط سميت چاكراورتي

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه هم در حوزه دانشگاه وهم در حوزه صنعت تفكر وبحث.است
ب راي پياده سازي جامعي كه الزم است تا درك صحيحي از تاثير متقابل افراد،فرايندهاوتكنولوژي

صنعت مجبور است تادر زمينه.به دست آيد وجود ندارد موفقيت آميز مديريت ارتباط با مشتري
مديريت ارتباط با مشتري به موفقيت دست پيداكندوبه طور كامل بفهمد كه چگونه اين ابعاد مهم 

.بر يكديگر اثر مي گذارند

1 -Papasolmo and Dukakis 
2 -Samit Chakravorti  
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1مدل گارتنر

و يك بنيان نيازمند چهارچوبي هستند تا مطمئن شوند كه برنامه هاCRMمبتكران به يك استراتژي
و متعادل نزديك مي شوند ب. منسجم و مشتريان به حداكثر خواهد اين چهار چوب مزايا را راي شركت

مستلزم برخورداري از استراتژي در سطح واحد كسب CRMبديهي است تحقق ارزش بلند مدت.رساند
اجرايي. در اين سطح هستندCRMفقط تعداد كمي از سازمان هايِ در حال رشد، درگير. وكار است 

 
1 -Gartner 

 ساختار ها
 طبقه بندي ها

 ساختار ها
 طبقه بندي ها

 استراتژي

 سودآوري•
 بخشبندي•
 وفاداري•
 نگهداري•
قابليتها(تواناييها•
(
 تمركز مشتري•
 اكتساب•

 تكنولوژي

•ERP 
 پايگاه داده•
 تجزيه وتحليل•
 داده كاوي•
 انسجام سيستمي•

 ساختار ها
 طبقه بندي ها

 ساختار ها
 طبقه بندي ها

 افراد

 مديريت تغيير•
 آموزش•
 تيم•
 رهبري•
 همكاري•
 اجاره•
 ساختار مجدد•

هاف  رايند

 اندازه ها•
 آموزش•
 تخصيص منابع•
 هماهنگي•
 بين وظيفه اي•
 به اشتراك گذاشتن اطالعات•
 تفكر فرايندي•

20 سميت چاكراورتي،صساختار وطبقه بندي براي تجزيه وتحليل محتوايي،
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و نيازم و چشم انداز در سطح مديران كردن روش مذبور در اين سطح كار ساده اي نيست ند رهبري
كه اين امر مستلزم يادگيري مهارت. حركت كنند"تمركز شديد بر مشتري"ارشد است تا به سمت 

با هاي جديد مديريت مشتري، تغييرات شديد احتمالي در فرآيند و درگير شدن و سازمان، ها، فرهنگ
ميتغييرات تكنولوژي تنظيم كانال هاي چندگانه، انسجا و كيفيت اطالعات گذشته. باشدم سيستم ها

 در سطح شركت نائل نمي شوند به قرار زير CRMاز فقدان رهبري، مهمترين داليلي كه شركتها به 
:است

 وگستره تغييرات ضروري1"تصوير كلي سازمان"عدم توانايي در درك.1
 ارتباط با فقدان ساختار استراتژيك براي فراهم كردن زمينه حركت به سمت مديريت.2

 مشتري
و تحليل هاي گسترده، گارتنر شكل( را بيان ساختCRMعنصر سازنده28در پي تجزيه

را).1شماره ساختار وچارچوبي براي كمك به سازمان ها فراهم نمود تا تصوير كلي شركت
اين چارچوب مي تواند.ببينند،وضعيت تجاري خودرا بشناسندونحوه پياده سازي را طراحي كنند

هااي آموزش بر و بحث توسعه استراتژي . مورد استفاده قرار گيردCRMو چشم انداز داخلي
و و اساس ارزيابي توانايي هاي مورد نياز موجود مديريت ارتباط با مشتري همچنين مي تواند پايه

و استراتژي هاي آينده قرار گيرد .براي كمك به درك وضعيت موجود
ب و مشتريان تاكيد اين چارچوب بر نياز شركت ها ه ايجاد توازن بين نيازمندي هاي خود

شكل. مي كند در هم ادغام شده) تجربه با ارزش مشتري وهمكاري سازماني(دو عنصر مركزي در
و ارزش  اند كه نشانگر مكاني است كه افراد با يكديگر تماس برقرار كرده، روابط شكل مي گيرد

مب.شود براي طرفين فراهم مي  از تمركز دروني بر شركت رنج مي برند در CRM تكرانبسياري از
و ارزش ايجادCRMحالي كه نكته اصلي شده دستيابي به يك توازن بين سهامداران، صاحبان

.براي مشتري طي روابط سود آور دوجانبه است

1 - Big picture 
2 -Gartner 
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 فرايند تحقيق

5و4 در ابتدا كليه هتلهاي.شه اي استروش نمونه گيري مورد استفاده، نمونه گيري خو
،سپس به صورت. ستاره فهرست شده وبه صورت تصادفي از بين آنها هتل هايي انتخاب شدند

بر اساس.تصادفي ساده ازبين كاركنان ومديران هتل هاي فوق نمونه هاي تحقيق مشخص گرديد
ب.به دست آمد%5نفر در سطح خطاي 196رابطه زيرنمونه  ه دليل نداشتن ليست اسامي فرمول زير

.يا تعداد مديران وكاركنان هتل ها انتخاب گرديد

 تجربه ارزشمند مشتري.3

ها(شناخت الزامات )نياز مندي

 شناخت انتظارات

 رضايت در مقابل رقابت

و بازخورد  همكاري

 ارتباطات مشتري

 همكاري سازماني.4

و ساختار  فرهنگ

 درك مشتري

ها:كاركنان  مهارت ها، شايستگي

و پرداخت ها  مشوق ها

 تباطات كاركنانار

 شركا وعرضه كنندگان

چرخه عمر مشتري، مديريت دانش:فرآيندهاي مديريت ارتباط با مشتري.5

 داده ها، تجزيه تحليل:اطالعات مديريت ارتباط با مشتري.6

 رهبري، موقعيت بازار، گزاره با ارزش:تريچشم انداز مديريت ارتباط با مش.1

اهداف، بخش بندي ها، تعامالت موثر:استراتژي مديريت ارتباط با مشتري.2

ها)طرح(كاربردها، معماري:تكنولوژي مديريت ارتباط با مشتري.7 ، زير ساخت

و هزينه خدمتارزش، نگهداري، رضايت، وفاداري:سنجش هاي مديريت ارتباط با مشتري.8

2؛ص2001چهارچوبي براي موفقيت؛:CRMعنصر سازنده8جان رادكليف؛:منبعCRMعنصر سازنده8
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در طيف پنج1مقايسه ليكرت براي اندازه گيري متغير ها در پرسشنامه اين تحقيق از
گزينه اي استفاده شده واز مديران وكاركنان پاسخگو خواسته شده بود تا نظر خود را درمورد 

 كامال موافقم، موافقم، نظري ندارم، هرسوال بر مبناي اين طيف وبا انتخاب يكي از گزينه هاي
در نظر1،2،3،4،5بيان نمايندكه به ترتيب براي اين گزينه ها ارزش عددي مخالفم، كامال مخالفم

..گرفته شد
: فرضيه هاي تحقيق

ان بر مبنـاي اصـول مـديريت در صنعت هتل داري اير) رهبري،موقعيت بازار(چشم انداز.1
.ارتباط با مشتري تدوين نشده است

در صنعت) اهداف،بخش بندي ها،تعامالت موثر(استراتژي مدون مديريت ارتباط مشتري.2
.هتل داري ايران وجود ندارد

فرهنگ همكاري درون سازماني در صنعت هتلداري ايران جهت پيـاده سـازي مـديريت.3
.ارتباط مشتري وجود ندارد

ميدر.4  صنعت هتلداري ايران به تجربه ارزشمندي كه مشتري از اقامت در هتل به دست
.آورد توجه نمي شود

چرخـه عمـر(در صنعت هتلداري ايـران بـه فرآينـد هـاي مـديريت ارتبـاط بـا مـشتري.5
و .توجهي نمي شود...) مشتري،مديريت دانش

و(در صنعت هتلداري ايران به اطالعات.6 .اهميت داده نمي شود.)..داده ها،تجزيه تحليل
مـديريت ارتبـاط ...) كاربردها ،زير ساخت هاو(در صنعت هتلداري ايران تكنولوژهاي نوين.7

شكل نگرفته است . با مشتري
ــشتري.8 ــا م ــاط ب ــديريت ارتب ــاي م ــنجش ه ــران س ــداري اي ــنعت هتل ارزش(در ص

و ، هزينه خدمت .مستند ومدون نشده است...)،نگهداري،رضايت
و مطالعه برروي هتل هاي ايران وتطابق عامل هاي ذكر شده در مدل گارتنر با عامل پس از بررسي

 هاي زير براي بررسي عامل هاي پژوهش انتخاب گرديد مولفههاي قابل بررسي در آنها، 
شدمولفهوپرسشنامه بر اساس اين ميمولفهاين. ها تدوين :باشد ها به قرار زير

1 -Likert Method 

������� "P��@ U��  "��4� VMW ?���:( )
( )
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 دازمولفه هاي مربوط به عامل چشم ان
 جذب ونگهداري مشتريان.1
 تمركز فعاليت ها بر مشتري مداري.2
 ايجاد رابطه بلند مدت با مشتريان.3
 سود آوري هتل.4
 ترسيم جايگاه بازار هتل در چند سال آينده.5

 مولفه هاي مربوط به عامل استراتژي
 برنامه ريزي جهت رسيدن به اهداف هتل.1
 مختلف كاري،بخشهاي مشخص كردن اهداف توسعه تجاري هتل براي گروه هاي.2

 خدماتي ومتخصصين هتل
)بخش بندي(طبقه بندي مشتريان در گروه هاي مختلف.3
 اتصال بخش هاي مختلف هتل از طريق فناوري هاي روز.4
 تدوين طرح بازار يابي مشخص براي هتل.5

 مولفه هاي مربوط به عامل همكاري درون سازماني
 نهادينه شدن فرهنگ همكاري درون گروهي.1
خد.2  مات ويژه در كوتاهترين زمان ودرك مشتري توسط تك تك كاركنان هتلارايه
و آموزش آنان.3  مهارت كاركنان
 جبران خدمات وراضي كردن كاركنان.4
 ارتباطات بين كاركنان وبخش هاي مختلف هتل.5
 رابطه خوب با سهامداران وذي نفعان.6
 استفاده از فناوري اطالعات.7
 دروني وبيرونيهماهنگي الزم براي همسو شدن با تغييرات.8

 مولفه هاي مربوط به عامل تجربه با ارزش مشتري
 شناسايي عاليق مشتري.1
 پي گيري تغيير در انتظارات مشتريان.2
 رضايت مشتريان.3
 گرفتن بازخورد ازمشتريان.4
 اعتماد متقابل كاركنان ومشتريان.5
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 مناسب بودن قيمت ها با كيفيت خدمات.6
 مولفه هاي مربوط به عامل فرايندها

ح.1 ي  يات مشتريچرخه
 ارايه اطالعات به مهمانان درباره هتل.2
 جمع آوري وثبت اطالعات مشتري.3
 تجزيه وتحليل اطالعات.4
 روند تغييرات فصلي مشتريان.5
 بازنگري خدمات براي انطباق با خواسته هاي مشتري.6
 دسته بندي مشتريان براساس اطالعات به دست آمده از آنها.7

 مولفه هاي مربوط به عامل اطالعات
 فت داده هاي مشتريدريا.1
ها.2  دقت وسرعت در جمع آوري داده
ها.3  تجزيه وتحليل وطبقه بندي داده
و(شناسايي مشتريان.4  ...)اندازه سود آوري،فعال وغير فعال

 مولفه هاي مربوط به عامل تكنولوژي
ها.1 و(زير ساخت  ...)ابزاربازاريابي مستقيم وغير مستقيم
 سازماندهي سيستماتيك.2
و(هاي جديداستفاده نرم افزار.3  ...)هشدار دهنده ها
ها.4  جمع آوري سيستماتيك داده
 وب سايت.5

 مولفه هاي مربوط به عامل سنجش
 سنجش هاي مرتبط با طرح.1
 سنجش هاي مرتبط با كاربرد.2

 روايي وپايايي ابزار اندازه گيري

و روايي پرسشنامه، در اين تحقيق از روش اعتبار محتوا استفاده شده جهت تعيين اعتبار
و توسط.تاس براي تعيين روايي با مطالعه منابع مربوط، طرح اوليه پرسش نامه تهيه گرديده

استاد راهنماو استاد مشاور مورد بررسي قرار گرفت كه در نتيجه مواردي جهت اصالح پيشنهاد 
و پس از اعمال اصالحات موردنظر، پرسشنامه نهايي تدوين گرديد . گرديد
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، از ضـريب SPSS پايايي پرسشنامه با اسـتفاده از نـرم افـزار در اين تحقيق براي تعيين
 سوالي مورد اسـتفاده در ايـن تحقيـق، ضـريب59در پرسشنامه.آلفاي كرونباخ استفاده شده است

و از آنجـايي كـه ضـريب آلفـاي819/0آلفاي به دست آمده برابر با از)α( است 6/0بدسـت آمـده
.كه پرسشنامه داراي پايايي كافي استتوان نتيجه گرفت بزرگتر است، لذا مي

)1(
1 2

2

st
si

n
n Σ

−
−

=αضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه تحقيق 

براي فرضيه ها ابتدا فرض صفر ويك آماري تعريف شدودر بخش استنباط هاي آماري با استفاده از
ن  ظيـر آزمـون مقياس عقيده سنج ليكرت از روش ها وتكنيك هاي مختلفي براي آزمون فرضيه هـا

و واريـانس نمونـهSوxميانگين جامعه براي مقايسه ميانگين هااستفاده شده زيرا اگـر   ميـانگين

باشد، آنگـاهб2و واريانسµ از جامعه نرمال با ميانگينnتصادفي به اندازه
x

s
xz 0µ−

داراي=

راي آزمون معني داري ازضريب همبستگي پيرسون استفادهوب. استn-1 با درجه آزاديzتوزيع 
.شده است

3:
3:

1

0

<
≥

X

X

H
H

µ
µ

∑∑
∑

−−

−
=

2222 ynyxnx

xynxy
r

و تحليل يافته ها  آزمون فرضيه ها
شكل زير با توجه به تجزيه وتحليل هاي صورت گرفته نتايج به دست آمده در اين پژوهش به

.باشد مي

رابطه ضريب همبستگي پيرسون

فرض صفر ويك براي فرضيه ها
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zمقدار آماره عامل فرضيهرد يا قبول  شماره فرضيه

چشم انداز رد 515/5 1

استراتژي رد 101/4 2

121/4 همكاري سازماني رد 3

تجربه ارزشمند رد

مشتري
750/5

4

-709/3 فرايند پذيرش 5

-716/2 اطالعات پذيرش 6

-155/4 تكنولوژي پذيرش 7

هاسنجش رد 070/10 8

ا• با«ول يعني فرضيه چشم انداز در صنعت هتلداري ايران بر مبناي اصول مديريت ارتباط
. رد مي شود»مشتري تدوين نشده است

اهـداف،بخش بنـدي ها،تعـامالت( استراتژي مدون مديريت ارتباط مشتري"فرضيه دوم•
.طبق نتايج به دست آمده رد مي شود."در صنعت هتل داري ايران وجود ندارد) موثر

 فرهنگ همكاري درون سازماني در صـنعت هتلـداري ايـران جهـت پيـاده"ه سوم فرضي•
شد"مديريت ارتباط مشتري وجود ندارد سازي . نيز رد

كه"نتايج به دست آمده رد فرضيه چهارم•  در صنعت هتلداري ايران به تجربه ارزشمندي
. را در پي داشت"مشتري از اقامت در هتل به دست مي آورد توجه نمي شود

چرخه( در صنعت هتلداري ايران به فرآيند هاي مديريت ارتباط با مشتري"فرضيه پنجم•
و . تاييد مي شود"توجهي نمي شود...) عمر مشتري،مديريت دانش

به دست آمده از تجزيه وتحليل اطالعات نتايج
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و( در صنعت هتلداري ايران به اطالعات"6فرضيه• اهميت داده ...) داده ها،تجزيه تحليل
مي"شود نمي .شود تاييد

،زير)طرح(كاربردها،معماري(ت هتلداري ايران تكنولوژهاي نوين در صنع"7فرضيه•
شد"مديريت ارتباط با مشتري شكل نگرفته است...) ساخت هاو . تاييد

ارزش( در صنعت هتلداري ايران سنجش هاي مـديريت ارتبـاط بـا مـشتري"8فرضيه•
و ، هزينه خدمت شد"مستند ومدون نشده است...)،نگهداري،رضايت . رد

ي مولفه ها وعوامل رابطه مستقيم وجود داردت .قريبا بين همه
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 بررسي نتايج مولفه ها وارائه پيشنهادات
 با توجه به نتايج به دست آمده صنعت هتلداري ايران داراي نقاط قوت وضعف در مولفه هاي

، كه در جدول زيربه آن اشاره مي شود :بررسي شده است

ي بلند طبق نتايج به دست آمده در صنعت هتلداري ايران اهميت زيادي براي ايجاد رابطه
شوند لذا بايد مديران ارشد هتل هاي ايران راآموزش داد تا اهميت مدت با مشتريان قايل نمي

و به مشتريان سودآورتر توجه بيشتري  زيادي براي ايجاد رابطه بلند مدت با مشتريان قايل شده
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ان نيازمند تدوين برنامه بازاريابي مشخص براي بخش هاي مختلف هتل صنعت هتلداري اير. كنند
. مي باشد مديران صنعت هتلداري ايران بايد دقت بيشتري در اين مورد داشته باشند

و تغيير در و به انتظارات آنها  صنعت هتلداري ايران بايد به مشتريان ارزش زيادي قايل شده
در صنعت هتلداري ايران اطالعات تبديل به دانش.ل داشته باشدانتظارات آنها توجه كافي مبذو

و  و تحليل كرده نمي شوند، هتل ها اطالعاتي را كه از مشتريان به دست مي آورند بايستي تجزيه
و سياست هاي هتل به كار برند براي ايجاد. نتايج را به صورت دانش قابل استفاده در برخوردها

ب و رابطه بلند مدت با مشتري ايد به تغييرات رفتاري وي مانند ازدواج، پست جديد، تعداد فرزندان
و.توجه خاصي شود...  هتلهاي ايران بسيار ضعيف ... در زمينه بازاريابي مستقيم از طريق ايميل

با جمع آوري اطالعات مشتريان، مي توان به صورت مستقيم با آنها رابطه برقرار. كنند عمل مي
اوب.كرد  عدم پرداخت آنالين، پايگاه هاي داده"يران امكانات بسيار ضعيفي دارندسايت هاي

ضعيف، عدم برخورداري از ويژگي هاي تعاملي جهت برقراري ارتباطات بلند مدت با مشتريان به
و عدم استفاده از  ويژه مشتريان دايمي هتل، ويِژگي هايي از قبيل پرونده اختصاصي براي مشتريان

وبسيستم هاي بازخو و رد از قبيل انجام نظر سنجي آنالين بر روي از جمله ضعف هاي"...سايت
ي هتل ها بايد دقت نظر داشته باشند  ونتايج مربوط به همبستگي نشان.آنهاست در اين زمينه

. تقريبا بين همه مولفه ها وعوامل رابطه مستقيم وجود دارد مي دهد كه

، مي توان نتيجه گرفت كه صنعت هتلداري ايران زمينه در مجموع با توجه به فرضيات تاييد شده
.الزم براي پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري را دارا مي باشد
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:پايگاه هاي اينترنتي مورد استفاده
www.unwto.com/facts and figure )سازمان جهاني گردشگري(
www.irantourism.com و جهانگردي(  ) سازمان ايرانگردي

com.mycustomer.www
com.irannewspaper.www

com.unwto.www
com.manager12.www

com.interfacesoftware.www
net.ksabz.www

com.iranmehr.www
com.daily-crm.www
com.salesforce.www
com.webopedia.www

com.day2crm.www
ir.tourismiran.www
ir.tourism-iran.www
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