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 چکیده:

د. مورد مطالعه: شركت بامیلو( باش) مدیریت ارتباط با مشتری بر روی عملکرد سازمان ریتأثهدف این پژوهش بررسی 

این  انتخاب شدند. لذا گیری تصادفی سادهصورت نمونهنفر از مشتریان بامیلو است كه به 483نمونه آماری این پژوهش شامل 

( استفاده 8108همکاران )ها، از پرسشنامه سلطانی و آوری دادهپیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع-تحقیق توصیفی

ی خوبی گیری از روایی و پایایآلفای كرونباخ( پرسشنامه حاكی از آن هستند كه ابزارهای اندازه) ییایپامحتوا( و ) ییرواگردیده. 

مشتری  و با استفاده از تحلیل مسیر نشان داد كه AMOSافزار برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم

ا مشتری سازمان با موفقیت مدیریت ارتباط ب توانایی ی دارد.مداری با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط مثبت و معنادار

مدیریت  فناوری اطالعات با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط مثبت و معناداری دارد. ارتباط مثبت و معناداری دارد.

با عملکرد  رییت ارتباط با مشتموفقیت مدیر دانش مشتری با موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط مثبت و معناداری دارد.

 دارد.سازمان ارتباط مثبت و معناداری 

 

 مشتری، توانایی سازمان، عملکرد سازمان، فناوری اطالعات با ارتباط مدیریت لمات كلیدی: موفقیتك

 

Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the impact of customer relationship 

management on organizational performance (Case study: Bamillo Company). The sample of 

the study consisted of 384 bamiloo customers who were selected by simple random sampling. 

This is a descriptive-correlational research. To collect data, Soltani et al (2018) questionnaire 

was used. The validity (content) and reliability (Cronbach's alpha) of the questionnaire indicate 

that the measuring tools have good validity and reliability. The results of testing the hypotheses 

by AMOS software using path analysis showed that customer orientation is positively and 

positively related to customer relationship management success. Customer relationship 

management has a positive and significant relationship, customer knowledge management has 

a positive and significant relationship with customer relationship management success, and 

customer relationship management success has a positive and significant relationship. 
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