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به عنوان نسل جدیدی از مدیریت ارتباط با مشتری  1(SCRMمدیریت ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی ):چکیده

(CRM) 2فته است به نحوی که سازمانها به عنوان ابزار جدیدتعامل با مشتری، بدنبال بسترسازی مورد توجه قرارگر در سازمانها

جهت استفاده از این استراتژی میباشند.در این تحقیق با بررسی چند مدل مفهومی محققان، درزمینه پذیرش تکنولوژی 

 SCRMزی شده در پذیرش تکنولوژی وباتوجه به نظریه ها وتئوری های منتشرشده دراین زمینه به ارائه مدلی بومی سا

دربانکهای ایران پرداخته شده است. در این راستا با مطالعات میدانی و کتابخانه ای وبااستفاده ازپرسشنامه، عوامل تاثیر گذار 

بانك ایران بررسی شد. نتایج تحقق منجر به ارائه یك مدل مناسب برای پذیرش تکنولوژی  03در پذیرش این تکنولوژی در 

SCRM .درصنعت بانکداری ایران شد  

 

 واژه های کلیدی: پذیرش تکنولوژی،شبکه های اجتماعی،مدل مفهومی،مدیریت ارتباط بامشتری.

 

Administration, Business Administration, Firm Administration, Management, Personnel, Production. :JLE(M5) 
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میالدی درعصررتکنولوژی ارتباارات درمیران    1993شتری اولین بار در اواسط سالیامدیریت ارتباط بامCRMاصطالح
ودر توصریفی بره عنروان یرك فلسرفه واسرتراتژی کسرب        [1]جامعه فروشندگان وشاغلین کسب وکار ظهرور پیرداکرد  

وکارمعرفی شده  است که ازآن توسط یك سیستم وتکنولوژی اراحی شده در یك محیط کسب و کاردرجهت بهبرود  
دراول چندسال گذشته معرفی سیستمهای مدیریت ارتباط بامشرتری،در جهرت   [2].الت انسانی حمایت می شودتعام

.بااین وجود ،مطالعات صرورت گرفتره   [3]پشتیبانی از استراتژی گرایش به مشتری  رشدچشمگیری به خود دیده است
 عامل:نشان از نرخ باالی شکست در پذیرش این استراتژی در سازمانها دارد که دو 

 .CRM [1]نگاه سازمانها به عنوان یك پروژه تکنولوژیکی ونه یك استراتژی بلند مدت به -1
 [4].فرهنگ ورفتار حاکم بر جامعه مورد مطالعه -2

 درنظرگرفت.   CRM را میتوان به عنوان اصلی ترین دالیل شکست 

بره ویرژه فقردان    [3].ا مری البرد  باچنین نرخ شکست قابل توجه ای،بررسی واجرای موضوع ،مطالعات بیشرتری ر 
عملیراتی اسرت کره امرروزه      CRM.درحقیقرت  CRM[1]مطالعات درخصوص مسائل فردی ونقشها در دوره پرذیرش  

ضروری به نظرمیرسد،همچنان که سالهای پیش ضروری بوده است.اما نیازهای مشتریان،انتظارات آنهاوکسی کره آنهرا   
ییرشده است.بنابراین برای بدست آوردن توجه مشتریان دریرك  به وی اعتمادمیکنند،بطورچشمگیری دست خوش تغ

کسب وکار وبرخورداری از حمایت ایشان،الزم است که معنای جدیدی ازتوسعه وحفر  روابرط درپاسره بره نیازهرای      
.بنرابراین امرروزه مردیران محکروم بره اسرتفاده از فرن آوری هرای نوظهرور          [2]تغییریافته مشرتریان تعریرن نمراییم   

با سیستم ها وفرایندهای موجود که توسرعه دهنرده قابلیتهرای     ال برنامه های رسانه های اجتماعیعنوان مثمیباشند.ب
،به مفهوم مدیریت ارتبراط بامشرتری در   SCRM.به تازگی اصطالح [5]ترویج روابط قوی تربا مشتری قلمداد می شود

 .[2]روابط با مشتری را توصین میکندشبکه های اجتماعی پدیدآمده است که بعنوان مسیری جدید، توسعه وحف  
CRM    اجتماعی را میتوان یك راه متفاوت در تفکر مدیریت ارتباط بامشتری دانست که براستفاده از رسرانه هرای

همیشه باید منتظرتغییربود،بااین حرال در    CRM.دراتخاذ[6] اجتماعی جهت کمك به تعامل بامشتری متمرکزاست
را تحرت   CRMمشتری وجرود داشرت واینکره فعالیتهاورفتارشران چگونره موفقیرت       -نداندکی از تغییرات روابط کارم

اجتماعی از جمله مواردی است که مری توانرداین خرال را براتمرکز      CRMتاثیرقرارمی داد.باظهورشبکه های اجتماعی،
وجوددررسانه های .امروزه بخش قابل توجهی ازسازمانهامعتقدندکه پتانسیل م[3]برافراد وشبکه های اجتماعی پرنماید

اجتماعی به بازسازی دوباره روابط بامشتری وحرکت آنها به سمت آینده برا وجرودنگرانی هرایی درخصروص بازگشرت      
.بنرابراین  [6](،قرارگرفتن درمعرض نام تجاری منفی یا فقدان استراتژی جدیرد بسریارامیدوارکننده اسرت   ROIسرمایه)

،راهری بررای مردیریت    [7]احسرا  میشرود   Social CRMجدیردی بنرام   نیاز به پذیرش تغییراتی درآنها با استراتژی 
 .[6]گفتگو،نه مدیریت مشتری

پس از پیشرفت فناوری ارتبااات به ویژه در مقوله شربکه هرای اجتمراعی شاهداسرتفاده سرازمانها از ایرن بسرتر        
مقردمات تجدیردنظر    تکنولوژیکی بعنوان زمینه ساز انتقال کنترل ارتباط به مشتری هستیم.بستری که ممکرن اسرت  

رامی توان بعنوان مفیدترین ابزارایجادارتباط 2.3سنتی را فراهم آورد.درهمین راستا فنآوری های وبCRM دررویکرد 
هدف این مقاله توسعه یك مدل بررای بررسری پرذیرش فنراوری مردیریت       .[3]دوارفه بین مشتری وسازمان دانست

انکهای ایران میباشد که براسا  مدل پرذیرش تکنولروژی موسروم    ارتباط بامشتری درشبکه های اجتماعی در سطح ب
محدود به بررسی در خصوص ایجاد نگرش کاربر ودرنهایت تاثیرآن در  TAMتهیه گردیده است.ازآنجاکه  TAM[8]به
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وعوامرل درون   2.3پذیرش تکنولوژی میباشد،مادراین مقاله سعی کردیم با بررسی دو عامل برونزای ویژگری هرای وب  
 بپردازیم.SCRMانی به بررسی تاثیرات عوامل ذکرشده بر پذیرش تکنولوژی سازم

 پیشینه پژوهش

کران تکنولوژی ندارد و به های موجود راهی جز ورود به پهنای بیاز آنجا که جامعه کنونی حتی با توجه به مقاومت

رسد که باید در یك نظر می باشد، ضروری بههای اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نمیاور خاص بستر شبکه

های استفاده شده در جوامع سنتی را با جوامع مدرن و مجازی موجود منطبق ها و استراتژیآوریسازی، فنهمسان

 :باشدنمود که این خود نیازمند شناخت و در  عوامل تأثیرگذار در فضای جدید می

CRM  

فلسفه و استراتژی کسب و  CRM آغازمیکنیم که می گوید:معرفی مدیریت ارتباط بامشتری راباتعریفی از گرینبرگ 

کار پشتیبانی شده توسط یك سیستم و یك تکنولوژی اراحی شده برای بهبود تعامالت انسانی در یك محیط کسب 

 .[2]و کار است

نای بعنوان یك فلسفه واستراتژی کسب وکار نام برده شده است.یعنی میتوان در مع CRMدراین تعرین درابتدا از 

 CRMرا بگونه ای دلیل ونقشه کسب وکارنام برد.ودرقسمتی دیگرازاین تعرین  CRMتحت اللفظی فلسفه واستراتژی 

راساخته وپرداخته تکنولوژی میداند.همانگونه که برخی محققین از آن بعنوان یك ترکیب استراتژیك ازتکنولوژی 

را بهبود تعامالت انسانی دریك محیط کسب وکار  CRMودرنهایت هدف  [9]وفعالیتهای کسب وکارنام برده اند 

 CRMدر توصیفی [10]0ذکرنموده است که که این معنای مستقیم رابطه مشتری وفروشنده است.همانگونه که گلیزر

را تالش جهت ایجادیك پل استراتژیك بین تکنولوژی ااالعات واستراتژی کسب وکارمیداند که باهدف سودآوری 

 بامشتری انجام می پذیرد.وایجادروابط بلندمدت 

  4رسانه اجتماعی

مفهوم رسانه برای عموم مردم مفهومی ناشناخته نیست. اما این اصطالح در ترکیب باکلمه اجتماعی و در عصر 

 گردد. ارتبااات به یك تکنولوژی جدید بدل می

کند کند. و به آنان کمك مییتر مهای اجتماعی مشتریان را خبرهمعتقداست که سوشیال مدیا یا رسانه [11]5البرز

های اجتماعی های جدید جستجو، ارزیابی، انتخاب و خرید کاال و خدمات را توسعه دهند. مفهوم شبکهکه  تاکتیك

های دیگرند تواند سازمان را به عنوان سیستمی معرفی کند که شامل موضوعاتی از جمله افراد، گروههاو سازمانمی

از نظر تحقیقات بازاریابی، فرصتی برای ساخت یك عنوان تجاری .[12]وابط به هم متصلند ای از رکه به وسیله حوزه

از اریق جامعه کاربرانی که رفتار و نظرهایشان در سایت باارزش است، وجود دارد. یك روش در تحقیقات بازار برای 

ند ابق کد پستی دسته بندی شده انجمن های کاربری برای کاال یا خدمات ایجاد شده است. بعالوه، ااالعات میتوا
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مدیریت ارتباط با "گفته است که رسانه جمعی یك  [14].از سویی دیگر، توما  [13]و مقارن با خدمات استفاده شود

است، اما تنها یك ابزار بازاریابی ساده نیست و ممکن است در آینده شکل آن عوض شود اما از بین  "هزاران مشتری

، استفاده شرکت ها از رسانه جمعی نشان میدهد که شرکت ها هر چه بیشتر به 6ینزینمیرود. ابق گزارش مك ک

شبکه وابسته باشند، به خاار تاثیرات فزاینده آن در دراز مدت بیشتر موفق خواهند شد. این بدین خاار است که 

اظم کیرتیس .ک[15]شرکت ها درحالیکه به شبکه متصل هستند هر چه بیشتر یاد بگیرند، بهتر عمل میکنند

از رسانه های اجتماعی بعنوان استراتژی تاثیرگذاردر خروج شرکتها از رکود اقتصادی نام  [13]وفیلیتس کاراهان 

میبرندومعتقدند که این روش به خاار اثراتش در کاهش هزینه، بعنوان برترین روش بازاریابی در محیط تجارت ای 

اند از رسانه جمعی بعنوان بهترین روش ، شرکت ها ترجیح دادهآشفتگی اقتصادی شناخته شده است. به این دلیل

برای رسیدن به مشتریان خود بعد از رکود جهانی اقتصاد به خاار بحران اقتصادی اخیر، استفاده کنند. تحقیقات 

روی این مسئله نیز نشان میدهد که هم شرکت های کوچك و هم بزرگ، منابع بیشتری را به رسانه جمعی 

 اده اند.اختصاص د

Social CRM 

در نظر محققین تعابیر مختلن و در نهایت مفهوم یکسان ارائه  SCRMتر یا به اور ساده Social CRMاصطالح  

-های جذاب رسانهآوریبر روی توسعه فن 2336یك حوزه جدید تحقیقاتی است که از سال  Social CRMدهد. می

نامبرده است ،چراکه برپایه  CRM2.0به  SCRMدر تعریفی از  [4]، گرینبرگ [16]های اجتماعی متمرکز شده است 

WEB2.0  توسعه یافته است. همچنین وی معتقداست کهSCRM  یك فلسفه واستراتژی کسب وکاراست که توسط

پلت فرمهای فناوری،قوانین کسب وکار،فرآیندها وویژگیهای اجتماعی پشتیبانی می شود.وبرای تعامل بامشتری 

توان یك های اجتماعی را میدوارفه وبه منظور ارائه منافع دوارفه اراحی شده است.فضای رسانهدریك گفتگوی 

که بتوان یك را بیش از آن Social CRM.[17]گذاری محتوا دانست  ای و به اشترا محل برای ارتبااات شبکه

 .[3]انگونه که صنعا اسکول وناکاتا  آوری نوظهور در عصر ارتبااات تلقی کرد، هماستراتژی جدید نامید باید یك فن

خطاب  باشدو خدمات اینترنتی می ITکه نتیجه توسعه   CRMرا یك مدل جدید از  SCRMدر تحقیقات خویش 

 web2آوری نام برده است چرا که بر پایه فن  CRM 2.0به  Social CRMاز  [18]برگ کند در همین راستا گرینمی

آوری، های فنیك فلسفه و استراتژی کسب و کار است که توسط پلت فرم SCRMی توسعه یافته، همچنین از نظر و

شود و برای تعامل مشتری در یك گفتگوی های اجتماعی ، پشتیبانی میقوانین کسب و کار، فرآیندها و ویژگی

  دوارفه و به منظور ارائه منافع دوارفه اراحی شده است.

TAM7 

 9مطرح شد که با اقتبا  از نظریه رفتار منطقی 9توسط دیویس 1999ر سال نظریه پذیرش فناوری اولین بار د 

(TRA )[19]  به ارائه مدلTAM . پرداخت 
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ای بر باور، نگرش، قصد و رفتار: در مقدمه»تئوری عمل مستدل )کنش عقالئی( توسط فیشبن و آجزن در کتاب 

کنند. آنان تمام ااالعات در طور منطقی عمل میمطرح شده مبتنی بر این فرضیه است که افراد ب« تئوری و تحقیق

کنند، همچنین اثرونتیجه اعمال رادرنظرمیگیرند،سپس آوری و به اور منظم ارزیابی میدستر  درباره هدف را جمع

مستدل،نگرش وهنجارهای  عمل براسا  استدالل خود تصمیم میگیرندکه عملی راانجام دهندیا انجام ندهند.درمدل

مل تعیین کننده قصدرفتاری میباشندورفتاراستفادهاز فناوری تنها متاثر از قصدرفتاری استفاده از آن ذهنی فرد،عوا

،جرح وتعدیل شده تئوری عمل مستدل است که دیویس آن رادررساله TAMفناوری محسوب میشود.درواقع مدل 

ری اثرعوامل بیرونی برباورهای دکتری خودمطرح کرده است.هدف اصلی مدل پذیرش فناوری ،ارائه مبنایی برای پیگی

 درونی،نگرش وقصد استفاده است.

 0.2وب

های کامپیوتری جدید مفهوم وب، پادکست، ویکی و ... به مفاهیم رایج آوریبا پیشرفت روز به روز اینترنت و فن 

وب از بستری افزارها و بسترهای مختلن فضای مجازی مفهوم علوم ارتباای تبدیل شد و امروزه با بروزرسانی نرم

ارفه ااالعات و رد و بدل نمودن مفاهیم خارج گشته است. به نحوی که ابق تعبیر تیم اوریلی  صرف جهت ارائه یك

-های کاربردی آنالین و ویژگیای از برنامهی گستردهمرحله بعدی در تکامل اینترنت که با مراجعه به آن مجموعه[9]

افزار و به عنوان بستری جهت مهار هوش جمعی و پایان چرخه انتشار نرمشود، گذاشته می های مشتر  به اشترا 

های اقتصادی، توان بستری از فعالیترا می 2را تبیین میکند. وب  2.3ریزی سبك، مفهوم وب های برنامهعصر مدل

-تواند فرصتمی یآوراین فن.[20]ای برای نسل بعدی اینترنت نامید آوری و بطور کلی پایهاجتماعی و تمایالت فن

 [21].گذاری دانش بپردازندهایی را برای پژوهشگران به وجود آورد که بتوانند به ساخت و اشترا 

 13امنیت درک شده

امروزه سازمانها وشرکتها وبطور خاص بانکها با مسئله امنیت در فضای اینترنت مواجه هستند واین مسئله زمانی که 

 هستند بیشتر نمود پیدامیکند. بصورت آنالین به فضای سایبری متصل

این نگرانی بدلیل تر  از سرقت ااالعات مشتریان،سرقت سرویسها،استفاده جعلی از ااالعات مالی می باشد که 

امنیت به اامینان فنی اشاره دارد که [22]احسا  نیاز سازمانها را به یك مکانیسم پیشرفته امنیت افزایش میدهد

.امنیت مجموعه ای از [23]ی و عملیات با رعایت حریم خصوصی با موفقیت انجام میشودتعهد میدهد که الزامات قانون

روشها،مکانیسم ها وبرنامه های کامپیوتری است که به منبع ااالعات اعتبارمیدهد و حریم خصوصی را رعایت میکند 

 .[24]برای فائق آمدن برمشکالت ااالعات یا منابع شبکه 

 CRM2.0(Scoial CRM)سنتی وCRMتفاوت بین 

سنتی CRMسنتی میباشد.CRMاجتماعی بسیارمتفاوت با جدش  CRMاصل اساسی برای رسیدن به موفقیت در 

به توانایی  CRM2.0براسا  یك رویکردعملیاتی داخلی موثربرای مدیریت روابط بامشتری می باشد.درحالی که 
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رحالی که درهمان زمان درگیراهداف شرکت در خصوص پاسخگویی به برنامه های شخصی مشتریانش برمیگردد د

 .[4] اجتماعی بجای مدیریت بامشتری، تعامل با مشتری می باشد CRMارح کسب وکار خویش میباشد.هدف در 

 SCRM عوامل مؤثردر پذیرش تکنولوژی

 0.2ویژگی های وب 

را میتوان 2.3وب همچنین [25].اجتماعی درنظرگرفت را می تواند بعنوان یك ابزارمهم در توسعه روابط2.3وب 

مجموعه ای از برنامه های کاربردی منبع باز،تعاملی وکاربرکنترل درنظرگرفت که درحال گسترش 

تحقیقات  [26].است تجارب،دانشهاوقدرت بازار ازکاربران بعنوان شرکت کنندگان درکسب وکار وفرایندهای اجتماعی

 را بعنوان عوامل برونزا در مدل پیشنهادی 2بدر کشور جهان سومی عربستان، ویژگیهای و.[3]ناکاتا واسکول

معرفی میکند که سه ویژگی معرفی شده اسانی مشارکت،آسانی همکاری،آسانی شبکه TAMبرمبنای

آشنایی، مراقبت،به سازی)ایجادارتباط(. در بررسی رفتار پذیرش در سازمان با تاثیر گذاری بر روی عواملی چون 

دراین مدل اسا  بررسی عوامل پذیرش  محقق را یاری رسانده اند. ر  شدهاشترا  گذاری ااالعات، و اعتماد د

میباشد که با اضافه شدن متغیربرونزای ذکرشده نیم نگاهی به شق توسعه یافته آن یعنی  TAMتکنولوژی مدل 

TAM2 سهولت مشارکت،سهولت دسترسی،سهولت همکاری(انتظارمیرود 2.3داشته است.براسا  ویژگی های وب(

 .[3]داشته باشد SCRMیرمثبتی دراستفاده وپذیرش که تاث

 عوامل سازمانی 

آوری در یك سازمان شامل مراحل مختلفی است که تعدادی از آن مراحل بسته به برخی از متغیرها پذیرش فن

 رد: توان به عوامل ذیل اشاره کاند.از عوامل مؤثر در پذیرش یك تکنولوژی در سازمان  میمربوط به عوامل سازمانی

 .[27]جامعه کاربران )سابقه کار کاربر، آموزش کاربر و مقاومت در برابر تغییر( 

 .[27]سازمان )تمرکز، تخصص و رسمیت( 

 .[28]در  هزینه مالی 

 .[29]های فنیادرا  شایستگی

 [27].های سازمانیویژگی

 [27].رقابت پذیرش اینترنت

 .[30]، فرهنگ سازمانی ITتخصص در زمینه  ،IT، در دستر  بودن ITسازی منابع داخلی، پیاده

 .[30]عوامل درونی شامل: )تکنولوژی داخلی، حمایت مدیران ارشد، تجربه و آموزش( 

 ،[31]، اندازه سازمان ITحمایت مدیران ارشد، تخصص در زمینه 



                                                                                                        

7 
 

ای های ان حرفهدر می ITها و سطح استفاده ایدر میان غیرحرفه ITدر سازمان، سطح استفاده  ITسطح استفاده 

 .[32]سازمان 

 .[33]ساختار هزینه پایین، موجودی نزدیك به صفر، خدمات باکیفیت باال به مشتریان 

گوید: گیری بحث میاشاره دارد به عوامل پذیرش تکنولوژی اینترنت در سازمان و در نتیجه[34]آنا آر دل وهمکاران

-فن اتخاذ سازمانی درتوضیحترین عوامل درونصلیهای مدیریتی سازمان از اآوری و تواناییمنابع فن

  باشند.می اینترنت آوری

 پیشینه تجربی

منتشر شدرامی توان از ابتدایی ترین نظریه ها در زمینه پذیرش  1957که در سال [35] 11نظریه بیل وبوهلن

 د: دهآوری را به شرح ذیل ارائه میتکنولوژی دانست. این نظریه مراحل پنجگانه پذیرش فن

 پذیرش.  -5آزمایش  -4ارزیابی  -0عالقه  -2آگاهی  -1

آوری را به دو ابقه آوری اشاره کرد که پذیرش فندر پذیرش فن 12بندی  با در همین راستا می توان به ابقه

کند. نوآوران درزمینه رسانه های اجتماعی ،شرکتها وکشورهایی هستند که اسا  بندی مینوآوران و مقلدان تقسیم

صمیمات آنها در خصوص پذیرش تکنولوژی مستقل از دیگر شرکتها وکشورهاست.درهمین حال،مقلدان کشورها ت

 وسازمانهایی هستند که دیگرکشورهاوسازمانها درزمینه پذیرش تکنولوژی بر ایشان تاثیر میگذارند.

پردازد. در می TAM [8]و  TRA [19]انداز رفتاری، محقق به بررسی دو تئوری ها در چشمدر مبحث بررسی تئوری

)تئوری عمل  TRAاین تئوری عوامل رفتاری فرد مؤثر در پذیرش تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.در 

)تئوری پذیرش تکنولوژی( دو عامل  TAMمستدل( قصد رفتاری فرد به نگرش و هنجارهای ذهنی بستگی دارد و در 

در قصد رفتاری فرد در پذیرش تکنولوژی مؤثر است.  ارائه  سودمندی در  شده و سهولت استفاده  در  شده،

توسط دیویس رامیتوان آغازین سنگ بنای نظریه های مختلن دراین زمینه  1999تئوری پذیرش تکنولوژی در سال 

دانست جایی که وی دوعامل سودمندی وآسانی در  شده را به عنوان دوعامل اساسی در پذیرش تکنولوژی 

( در Davisای از عنوان مقاله»و آسانی استفاده در  شده و پذیرش تکنولوژی ارتبااات کاربر  سودمندی میداند.

پردازد. باشد که وی در این مقاله به بررسی دالیل پذیرش یا عدم پذیرش تکنولوژی توسط مردم میمی 1999سال 

مؤثر بودن، آسانی کار، مفید بودن،  ترکارکردن، اجرای کار،در این تحقیق دیویس به بررسی فاکتورهایی چون: سریع

-پذیری، قابل فهم بودن، آسانی در کسب مهارت، آسانی استفاده میآسانی یادگیری، قابل کنترل بودن کار، انعطاف

پردازد و در نهات دو عامل در  سودمندی و در  آسانی استفاده از یك تکنولوژی را به عنوان عوامل اصلی در 

 1999از سوی دیویس بود. در سال  TAMیص داد. این مطالعه اسا  ارائه مدل پذیرش یك تکنولوژی، تشخ

میالدی فرد دی دیویس و همکاران در تحقیقی به بررسی پذیرش تکنولوژی کامپیوتری توسط کاربر و مقایسه دو 

پردازد که در این  )تئوری پذیرش تکنولوژی( می TAMو نظریه  [19])تئوری عمل مستدل( TRAمدل نظری 
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-کاربر صورت گرفت به بررسی دالیل قبول یا رد تکنولوژی توسط کاربران پرداخت و نتیجه 137مطالعه که در میان 

 گیری نهایی آن به اختصار بدین شرح است: 

 . ای منتج از قصد و نیات رفتاری ایشان استاستفاده افراد از تکنولوژی کامپیوتر بطور معقوالنهـ 

 یکی از عوامل مهم در قصد رفتاری استفاده افراد از تکنولوژی کامپیوتر است.  ر در  مفید بودن تکنولوژی

باشد. ر در  آسانی استفاده از تکنولوژی دومین عامل مشخصه مهم در قصد و نیت رفتاری استفاده از تکنولوژی می

هفت عامل زیربنایی بابررسی  "دربانكCRMبسوی اجرای موفقیت آمیز"در مقاله ای باعنوان [36]همچنین ریاد عید

دربانك می پردازد.عوامل موردنظر به CRMدر موفقیت مدیریت ارتباط بامشتری به ارائه یك مدل عمومی درموفقیت 

 شرح ذیل می باشند.

حف  -7کاهش هزینه-6کیفیت معامالت-5کیفیت روابط_4عوامل عملیاتی-0عوامل تاکتیکی-2عوامل استراتژیکی-1

 مشتری.

-پردازند که با استفاده از پتانسیل شبکهسنتی می CRMبه ارائه مدلی در توسعه  [37] 10انسوباجی موهان وهمکار

آوری های اجتماعی و فندهد که شبکههای پیشرفته نشان میآوریو به انضمام فن 2.0های اجتماعی و اهرم وب 

مفید باشد. در مدل مفهومی ها آمده و جهت توسعه کسب و کار برای آنها تواند به کمك سازمانچگونه می 2وب 

به تبیین  2های اجتماعی و وب ارائه شده، سعی شده است تابا ترکیب سه مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری، شبکه

معرفی گردیده  SCRMافزارهای مربوط به پرداخته شود. در این مطالعه سه مؤلفه عمده برای نرم SCRMمفهوم 

-های اجتماعی و ارائه تمرکز بهتر بر روی تجربه کاربر میهای شبکهبا سایت است. که این سه مؤلفه قادر به تعامل

 باشند: 

 باشد. بینی توسعه فروش و تجزیه و تحلیل الگوهای خرید میکه قادر به پیش SCRMافزاری در اکتشاف فروش: نرم

ا قادر به ایجاد کمپین فروش است که کاربر ر SCRMافزارهای کاربردی کمپین فروش: یکی دیگر از اجزای اصلی نرم

HTML نماید. در ایمیل می 

های اجتماعی دهد تا برای پیدا کردن و اشترا  محتوای فروش در شبکهای: به کاربران اجازه میهای کتابخانهفروش

ته ها و محتوای به اشترا  گذاشها، نمایهدیگر تالش نماید و جهت پیدا کردن محتوای مورد نیاز خویش از برچسب

 استفاده نمایند. 

به کشورهای جهان سوم هم کشید تاجایی  Socialcrmتالش برای شناسایی عوامل موثر در پذیرش فنآوری نوظهور

ای در مطالعه .[3]که این مطالعات جهت بارگذاری این استراتژی در بانکهای عربستان بروزتر شد و ناکاتا و اسکول

پردازند . این مطالعه که از مدل های عربستان سعودی میدر بانك SCRMهدفدار به برسی عوامل مؤثر در پذیرش 

زا در مدل را به عنوان عوامل برون 2.0های وب بهره برده است، ویژگی TAMپذیرش تکنولوژی دیویس موسوم به 

 آسانی -1در این مقاله عبارتند از:  2.0پیشنهادی خویش مطرح نموده است. سه ویژگی مطرح شده برای وب 
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را به عنوان نقطه هدف  2.0سازی )ایجاد ارتباط(. این مطالعه وب آسانی شبکه -0آسانی همکاری  -2مشارکت 

سازد تا به راحتی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. کند که مردم را قادر میمعرفی می SCRMتکنولوژی 

اپذیر در توسعه مدلهای پیشنهادی پذیرش تکنولوژی را میتوان نقطه عطن ونکته انکار ن 2.3ورود متغیر برونزای وب

دانست به نحوی که محققین در پی کشن روابط بین رفتارکاربران وب با پذیرش فناوری برآمدند.دربخش پیشنهادات 

این مقاله برای مطالعات آینده به پیشنهاد بررسی نقش در  امنیت  درپذیرش تکنولوژی برخوردمیکنیم که ازجمله 

،درمقاله ای باعنوان اعتمادمصرف [23]گینوال فالوین و.ت که دراین تحقیق موردبررسی قرارگرفته استمواردی اس

 کننده،امنیت در  شده وخط مشی حریم خصوصی،به بررسی تاثیر حف  حریم خصوصی،امنیت در  شده وسطح

یك وب سایت تحت  اعتماد مصرف کننده دراینترنت می پردازد.نتایج پژوهش نشان میدهدکه وفاداری فرد به

تاثیراعتمادوی به آن وبسایت است.همچنین اعتماد مشتری به وب سایت تاثیر مثبتی از در  امنیت مشتری از 

با الگوپذیری از مدل بهبودیافته پذیرش تکنولوژی موسوم به  [38]وهمکاران 14یینگ وو وبسایت می پذیرد.می

TAM2 های مرتبط با فزار لیزرل به بررسی و کشن روابط بین سازهاو با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم

آوری و با مدلسازی معادالت باشد که آمار و ااالعات با استفاده از پرسشنامه جمعمی 2.0رفتار کاربران وب 

را بررسی میکند و  2.0ها تحت وب ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است، که در  و پذیرش کاربر از وب سایت

میدهد که میتوان از آن برای پیشبرد کسب و کار به عنوان فرصت جدید تجاری تحت وب استفاده کرد.کارولی  نشان

-در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه IBMبا استفاده از نتایج تحقیقات شرکت  [7]هِلِر  وگوتان پراسنیس 

ها و بین مشتریان های اجتماعی در سازماناز شبکههای اجتماعی، به بررسی میزان استفاده و دالیل عمده استفاده 

باعنوان عوامل چالشی موفقیت درمدیریت ارتباط بامشتری در "در مقاله ای  [39]15پردازد.الهودحینایشان می

وحف  مشتری CRMسه عامل زیر رابعنوان عوامل موثردر موفقیت اجرای "بخش بانکداری عربستان سعودی

 می داند: دربانکداری عربستان سعودی

 حمایت مدیران ارشد.-1

 توسعه استراتژی روشن مدیریت ارتباط بامشتری.-2

 انتخاب صحیح نرم افزارهای مدیریت ارتباط بامشتری درسازمان.-0

 که ابق این تحقیق دوگزینه اول از تاثیربیشتری نسبت به گزینه سوم برخوردارهستند.

های اجتماعی بود که به بررسی عوامل مؤثر در پذیرش رسانه محقق مصری  نیز از جمله افرادی [40]16بشار سلیم

باشد. ( میUTAUTآوری )در مصر پرداخت. مدل مورد استفاده ایشان مدل نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فن

تایج ها و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روش همبستگی اسپیرمن استفاده کرده است. نآوری دادهاو از روش جمع

تأثیر اجتماع بر پذیرش  -0انتظار تالش  -2انتظار عملکرد  -1دهد که سه عامل: حاصل از تحقیقات وی نشان می

باشد. که در میان عوامل ذکر شده امید به تالش و نفوذ جامعه تأثیر قابل های اجتماعی در مصر مؤثر میشبکه

                                                 
ying Wu-Mei - 14 

Hudhaif-Al 15 

Bashar Salim - 16 



                                                                                                        

13 

 

ند. این تحقیق نشان داد که تسهیل شرایط که توسط سن توجهی در پذیرش تکنولوژی در جامعه مورد مطالعه او دار

ای در قصد و رفتار در پذیرش تکنولوژی در مصر دارد. این نتیجه و تجربه متعادل شده است، تأثیر قابل مالحظه

 039ای میدانی و در بین در  مطالعه [5]و همکاران 17باشد.کوین جیبرعکس آنچه ونکاتش پیشنهاد کرده بودمی

های آوری رسانه و رسانهسازی معادالت ساختاری، به بررسی چگونگی استفاده از فنمندی از مدلبا بهره سازمان و

های مدیریت ارتباط با مشتری در محور در کمك به بهبود سطح قابلیتهای مدیریت مشتریاجتماعی و سیستم

 ست نمود: توان به شرح زیر لیهای وی را میپردازد. یافتههای اجتماعی میشبکه

 های اجتماعی دارد. های رسانهمحور رابطه مستقیم با قابلیتهای مدیریت مشتریسیستم

 اجتماعی دارد.  CRMهای های اجتماعی، یك ارتباط مثبت با قابلیتآوری رسانهفن

های قابلیتهای اجتماعی تالش خواهند کرد تا تأثیر مثبتی روی آوری رسانهمحور و فنهای مدیریت مشتریسیستم

 ارتباط با مشتری بگذارند. 

 Socialسازی معادالت ساختاری به ارائه مدلی باسه متغیر محقق تایلندی با استفاده از مدل [41]19جی وونگ

CRM ،Differentation strategy ،Banking Performance affectionss پردازد و در ادامه با تحقیقات میدانی از می

 گذارد: ندان بانکهای تجاری تایلند، سه فرضیه ذیل را به اثبات میمیان مدیران و کارم

SCRM  .تأثیر مثبتی بر اجرای مؤثر عملکرد بانکی دارد 

 استراتژی تمایز تأثیر مثبتی بر روی اجرای عملکرد مؤثر بانکی دارد. 

های اجتماعی، به معرفی نهدر مقاله خویش با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری در عصر رسا[42] 19ادوارد سی.ملثو 

های اجتماعی را به عنوان پردازد که در این مدل، استراتژی رسانه( میCRM house) CRMمدل خویش با نام خانه 

دهی افراد سازمان )از لحاظ مهارت، فرهنگ، برتری عملیاتی( به عنوان ستون خانه، سقن خانه، میزان درآمد، سازمان

ت به عنوان فنداسیون و پایه خانه و عواملی همچون سطح درگیری، حمایت و خاتمه دادن ها و تکنولوژی ااالعاداده

سعی بر ارائه مدلی  جهت پذیرش تکنولوژی وب  [21]دهند.ریزپ ای چنج و همکاراندیواره این خانه را تشکیل می

تر پرداختند. مدلی که آوری در امر یادگیری و تحصیالت باالاند که به بررسی تأثیر و پذیرش این فننموده 2

( UTAUT( و نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی )TAMالگوبرداری مستقیم از مدل پذیرش تکنولوژی )

 باشد. می

 

                                                 
Kevin J - 17 

J. Wongsansukcharoen 19 

Edward C.malthose - 19 

http://ascidatabase.com/author.php?author=J.&last=Wongsansukcharoen
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 ادبیات تحقیق.1جدول

 

 

 تحقیق مدل مفهومی 

های مختلن،میتوان به اور واضح به این نتیجه دست یافت که تئوری بامرور تحقیقات وادبیات پژوهش در دوره

، به صورت پایه ای یا توسعه یافته، بیشترین استفاده را در اراحی مدلها وبیان TAMپذیرش تکنولوژی موسوم به 

ات میتوان از این تئوری بعنوان پایه اصول پذیرش نظریه های پذیرش تکنولوژی داشته است به نحوی که به جر

تکنولوژی نام برد.به عالوه عوامل موثر در تغییرات سازمانی همواره ابق بررسی های انجام شده در پذیرش یك 

فناوری در سازمان موثراست.با این تفاسیر و برمبنای اصول و تئوری های عمل مستدل وپذیرش تکنولوژی وباعنایت 

 2.3رون سازمانی به عنوان عوامل مهم در پذیرش واستفاده از یك تکنولوژی در کنار نقش انکارناپذیر وببه عوامل د

( را به عنوان مدل پیشنهادی در 1و بادر نظر گرفتن فضای اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی ایران میتوان مدل زیر)شکل.

 بررسی رفتار پذیرش تکنولوژی در سازمانهای ایران در نظر گرفت.

 منبع مبانی نظری نشانگرها متغیرها

 2وب 

در بانك های  SCRMدر مطالعه ای هدفدار به برسی عوامل مؤثر در پذیرش  سهولت دسترسی

سعودی می پردازند . این مطالعه که از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس عربستان 

را به عنوان عوامل برونزا در  2.3بهره برده است، ویژگیهای وب  TAM2موسوم به 

را بعنوان عوامل برون زا  2مدل پیشنهادی خویش مطرح نموده است. ویژگی های وب

 معرفی میکند،  TAM2در مدل پیشنهادی برمبنای

 سهولت همکاری [3]

 سهولت مشارکت

عوامل درون 

 سازمانی 

 توانمندی سازمان در منابع تکنولوژیکی

منابع فناوری وتوانایی های مدیریتی سازمان را از مهمترین عوامل در پذیرش 

 [34] تکنولوژی میداند.

 حمایت مدیران ارشد سازمان

از عوامل مهم درون  تکنولوژی داخلی،حمایت مدیران ارشدوتجربه وآموزش را

سازمانی در پذیرش تکنولوژی میداند.حمایت مدیران ارشد،تخصص در زمینه 

IT.واندازه سازمان را از عوامل تاثیر گذار میداند، 

[30][31] 
[39] 

 آموزش سازمانی کارکنان

تکنولوژی داخلی،حمایت مدیران ارشدوتجربه وآموزش را از عوامل مهم درون 

 کنولوژی میداند.سازمانی در پذیرش ت

 توانمندسازی کارکنان بوسیله آموزش،مشاوره وایجاد انگیزه
[30] 

[6][43] 

درک امنیت 

 تکنولوژی

در ارائه مدلی مفهومی دوعامل حفاظت فنی وامنیت عمومی را از عوامل موثر در در   حفاظت فنی

 امنیت تکنولوژی معرفی نموده است
[44] 

 امنیت عمومی

 برداشت از فایده

 بهره وری 

 کیفیت [8] (TAMمدل مفهومی دیویس)

 مفید بودن

برداشت از سهولت 

 کاربرد

 دسترسی آسان

 استفاده آسان [8] (TAMمدل مفهومی دیویس)

 عادتها

 نگرش طرف استفاده
 عاقالنه بودن

 [8] (TAMمدل مفهومی دیویس)
 مثبت بودن
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 مدل مفهومی تحقیق .1شکل

 فرضیات تحقیق

 باشند:فرضیات این تحقیق به شرح زیر می

)سهولت دسترسی،سهولت همکاری،سهولت مشارکت(، تاثیرمثبتی در برداشت کاربر از مفید بودن 2ویژگیهای وب  -

SCRM ( داردH1 .) 

ر برداشت کاربر از سهولت )سهولت دسترسی،سهولت همکاری،سهولت مشارکت(،تاثیرمثبتی د2ویژگیهای وب   -

 (.H2دارد ) SCRMکاربرد 

)سهولت دسترسی،سهولت همکاری،سهولت مشارکت(،تاثیرمثبتی در در  امنیت تکنولوژی  2ویژگیهای وب  -

SCRM  ( داردH3.) 

 (. H4دارد )  SCRMعوامل درون سازمانی،تاثیرمثبتی در برداشت سازمان  از مفید بودن  -

 (.H5دارد )  SCRMثبتی در برداشت کاربر از سهولت کاربرد عوامل درون سازمانی،تاثیرم -

تاثیر مثبتی بر برداشت کاربر از مفید بودن این تکنولوژی   SCRMبرداشت کاربر از سهولت استفاده از تکنولوژی  -

 (.H6دارد )

کنولوژی تاثیر مثبتی بر نگرش سازمان ارف استفاده جهت استفاده از ت SCRMبرداشت از مفید بودن تکنولوژی  -

SCRM ( داردH7.) 

تاثیر مثبتی بر نگرش سازمان ارف استفاده جهت  SCRMبرداشت سازمان ازسهولت استفاده از تکنولوژی   -

 (.H8دارد ) SCRMاستفاده از تکنولوژی 
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تاثیر مثبتی بر نگرش سازمان ارف استفاده جهت استفاده از تکنولوژی  SCRMدر  سازمان از امنیت تکنولوژی  -

SCRM دار( دH9.) 

دارد  SCRMتاثیرمثبتی در قصداستفاده این سازمان از تکنولوژی SCRMنگرش سازمان ارف استفاده تکنولوژی  -

(H10.) 

تاثیر مثبتی بر قصداستفاده سازمان ارف استفاده جهت استفاده  SCRMبرداشت سازمان از مفید بودن تکنولوژی  -

 (.H11دارد ) SCRMاز تکنولوژی 

 (.H12ز تکنولوژی تاثیر مثبتی بر استفاده از آن تکنولوژی دارد )قصداستفاده سازمان ا -

 

 شناسی پژوهشروش

بنیادی است، زیرا هدف آن کاربرد نتایج بدست آمده برای  -تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی

یك تحقیق علّی و باشد پژوهش انجام شده از لحاظ ماهیت در بانك ها می SCRMاستقرار و پذیرش تکنولوژی 

آوری ااالعات باشد. و ابزار جمعپیمایشی می-معلولی می باشد و از لحاظ گردآوری داده، یك پژوهش توصیفی

 باشد.پرسشنامه می

 شود:روش گردآوری ااالعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته تقسیم می

ای و با خانهوب و مبانی نظری پژوهش از منابع کتابااالعات مربوط به مباحث تئوریك برای تهیه و تدوین چارچ-1

های اینترنتی ها و پایگاهخانهاستفاده از کتب مختلن، نشریات و مقاالت داخلی و خارجی تهیه شده است که از کتاب

 آوری شده است.معتبر جمع

ها ه ارائه شده به بانكااالعات الزم برای انجام محاسبات، بررسی و آزمون فرضیات پژوهش از اریق پرسشنام-2

 گردآوری شده است.

 03و بازاریابی بانکهای دولتی و خصوصی می باشد که شامل  ITجامعه آماری پژوهش انجام شده کلیه بخش های 

 نمونه جهت بررسی مورد استفاده قرارگرفت.129باشد که در مجموع واحد می

نمونه آماری انتخاب شد در واقع روش نمونه گیری،  با توجه به کم بودن حجم جامعه آماری کل جامعه به عنوان

سرشماری می باشد و به روش میدانی انجام شده است.با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون کلموگروف 

اسمیرنوف، چون داده های پرسشنامه نرمال نیستند و تعداد داده ها برای استفاده از نرم افزار لیزرل و ایمو  کافی 

برای انجام آماره های توصیفی و  انجام شده است. SPSSو   Smart PLSتحلیل ها با استفاده از نرم افزار نیست، لذا 

استفاده می شود. مهمترین دلیل  Smart PLSو برای انجام تحلیل استنباای از نرم افزار  SPSSفراوانی از نرم افزار 

از سه اریق پایایی تحقیق .بودن داده های پرسشنامه می باشداستفاده از این نرم افزار،  نرمال نبودن و بعد از آن کم 

آمده  2پذیرفت که نتایج آن در جدول بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی صورت 

 .است
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 .نتایج آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبی2جدول

                                               

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی ی تحقیقمتغیرها

 0.993 0.995 امنیت

 0.997 0.998 درون سازمانی

 0.990 0.993 سهولت

 0.991 0.994 قصد

 0.994 0.996 نگرش

 0.988 0.994 مفید بودن

 0.981 0.991 استفاده

 0.995 0.996 2وب 

 

تم مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه های قلمرو موضوعی این تحقیق ارائه یك مدل مفهومی برای پذیرش سیس

در بانکها می باشد.قلمرو مکانی تحقیق بانك های خصوصی و دولتی ایران می باشدو ااالعات  ) SCRMاجتماعی)

 .باشدشمسی می 1094گردآوری شده است بنابراین قلمرو زمانی تحقیق سال  1094مرتبط با تحقیق در سال 

 یافته های پژوهش

 tبررسی شد که در مهمترین آزمون یعنی ضریب معناداری  %95ا دراین تحقیق با ضریب اامینان تحلیل داده ه

 حاصل شد. 2نتایج جدول 

 

 داریم:0نتایج حاصل شده ازتحلیل آماری داده ها را بطورخالصه در جدول 
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 t.نتایج آزمون 3جدول 

 

 توضیح متغیروابسته متغیرمستقل (t value)ضریب معناداری فرضیات

H1 3/873 قبول فرضیه برداشت از مفید بودن 2.0ویژگی های وب 

H2 3/850 قبول فرضیه برداشت از سهولت 0.2ویژگی های وب 

H3 2/606 قبول فرضیه درک امنیت 0.2ویژگی های وب 

H4 3/887 قبول فرضیه برداشت از مفید بودن مانیعوامل درون ساز 

H5 0/143 رد فرضیه برداشت از سهولت عوامل درون سازمانی 

H6 2/552 قبول فرضیه برداشت از مفید بودن برداشت از سهولت 

H7 3/446 قبول فرضیه نگرش سازمان برداشت از مفید بودن 

H8 2/201 قبول فرضیه نگرش سازمان برداشت از سهولت 

H9 1/380 رد  فرضیه نگرش سازمان درک سازمان از امنیت 

H10 2/966 قبول فرضیه قصد استفاده نگرش سازمان 

H11 3/679 قبول فرضیه قصد استفاده مفید بودن 

H12 3/843 قبول فرضیه استفاده از تکنولوژی قصد استفاده 

     

 

 رح زیر درخصوص این نتایج ارائه میدهیم.باتوجه به نتایج حاصل شده از تحلیل آماری داده ها توضیحی به ش

ویژگی های وب تاثیر مثبت و رابطه معناداری دربرداشت کاربر از مفید بودن تکنولوژی "درفرضیه اول داریم  

SCRM سهولت  .نتیجه ای که با عنایت به تحقیقات پیشین دورازانتظار نبود.بررسی سه ویژگی موردنظریعنی:"دارد

وسهولت مشارکت بعنوان سه گویه ازاین متغیرنشان میدهدکه این عامل با ضریب دسترسی،سهولت همکاری 

برروی برداشت سازمانها از مفید بودن تکنولوژی تاثیرمثبتی دارد.این فرضیه در تحقیقات ناکاتا  970/0معناداری 

 به اثبات رسید.دربانکهای عربستان سعودی نیز  SCRMدر خصوص معرفی عوامل تاثیرگذار در پذیرش  .[3]واسکول

اثبات این فرضیه بطورمشابه در دوکشور ایران وعربستان میتواند بدلیل نزدیکی فرهنگ وشباهت صنعت بانکداری در 

 دوکشور باشد.

.عنوان فرضیه دوم "داردSCRM  تاثیرمثبت ومعناداری دربرداشت از سهولت کاربرد سازمان از2.3ویژگی های وب "

نه که در فرضیه اول توضیح داده شدتایید این فرضیه در تحقیقات اسکول مطرح شده درتحقیق است.همانگو

مهرتاییدی بر رابطه بدست آمده دراین تحقیق است.پرواضح است که گویه های سهولت در متغیر ویژگی  .[3]وناکاتا

ر تسهیل شده ترین عوامل در تاثیر این متغیر بر سهولت استفاده می باشند.چراکه بست_ _بعنوان اصلی 2.3های وب 

 سطح دسترسی واستفاده آسان از عرصه شبکه های اجتماعی را افزایش میدهد.2.3وب 
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را بیان "توسط افراد سازمان SCRMرادردر  امنیت تکنولوژی 2.3تاثیر مثبت ویژگی های وب "فرضیه سوم

ل وناکاتا مورد بررسی می باشد.موضوعی که در مقاله اسکو2.3وب   میدارد.تاثیری که قطعا نشأت گرفته از امنیت

قرار نگرفته بود اما پیشنهاد بررسی آن جهت تحقیقات آینده ارائه شد.دراین پژوهش مشخص گردید که ویژگی های 

می باشد تاثیرمثبت ومعناداری بر در  کاربراز SCRMعالوه براینکه از عوامل تاثیرگذار در پذیرش تکنولوژی 2.3وب 

 ود تاثیربسزایی در پذیرش این تکنولوژی توسط سازمان دارد.امنیت این تکنولوژی داردکه این خ

چهارم بیان میدارد که عوامل درون سازمانی با گویه های،توانمندی سازمان در منابع تکنولوژیکی،حمایت  فرضیه

 مدیران ارشد،تجربه وآموزش کارکنان تاثیر مثبت ومعناداری دربرداشت کاربراز مفید بودن تکنولوژی دارد،موضوعی

 که دراین پژوهش مورد تاییدقرارگرفت.درتحقیقات گسترده ای از جانب محققانی همچون

گویه های IBM [6]وهمچنین تحقیقات انجام شده از سوی شرکت[30]مارورابرتزرنکو[29]،ایگبیریا[33]آناآردل

پذیرش تکنولوژی بعنوان اصلی ترین عوامل سازمانی موثردر ITحمایت مدیران ارشد وآموزش کارکنان وغنای بستر 

درمدل ارائه شده در تحقیقش جهت گیری فنی  [43]تشخیص داده شده اند.ولی درنمایی نزدیکتر اربان سبجان 

سازمان را موثر بردو عامل میانجی شدت استفاده و در  استفاده از تکنولوژی میداند که این عوامل تاثیرگذاری 

است که تاکنون این عامل)عوامل سازمانی( بعنوان متغیربرونزا در خویش بر استفاده از تکنولوژی دارند.این درحالی 

مدل پذیرش تکنولوژی مورد بررسی قرارنگرفته است. تحقیق انجام شده درمیان کارشناسان ونخبگان بخش بازاریابی 

بق نتایج بانکها، تاثیرمثبت این متغیر دربرداشت کاربراز مفید بودن تکنولوژی راتایید نمود.دراین میان برا ITو

زیرساختهای فناوری، وآموزش کارکنان باالترین درصدراازلحاظ پاسه به ,بدست آمده بترتیب حمایت مدیران ارشد

گویه ها به خوداختصاص داده اند.این موضوع مؤیدآن است که هرچند در نگاه اول زیر ساختهای فناوری بعنوان 

ژی به نظر می رسد،اماازدیدگاه کارمندان سازمان نگرش مهمترین عامل در تاثیرعوامل سازمانی در پذیرش تکنولو

وحمایت مدیران سازمان بر کمبودلوازم فنی می چربد،لذا این موضوع را میتوان در پیاده سازی فنآوری جهت پیشبرد 

 وموفقیت اموربه کاربست.

درمدل ارائه شده،تاثیر برابق نتایج بدست آمده،متغیر عوامل درون سازمانی به عنوان متغیر برون زای پیشنهادی 

 مثبت ومعنی داری دربرداشت کاربراز سهولت استفاده از تکنولوژی ندارد.

این موضوع میتواند نشأت گرفته از شرایط سازمانی ایران ویامیزان استفاده بسیار محدود از شبکه های اجتماعی در 

ه از تکنولوژی موردمطالعه داشته سطح سازمانی باشد که قطعا میتواند تاثیربسزایی در در  سهولت استفاد

باشد.ازآنجا که تحقیقات انجام شده تاکنون برروی اثرعوامل درون سازمانی بر پذیرش تکنولوژی، بدون متغیرهای 

میانجی )سهولت در  شده ومفیدبودن در  شده(، صورت گرفته است نتایج بدست آمده دراین تحقیق درخصوص 

عنوان متغیر برونزا در توسعه مدل پذیرش تکنولوژی نوآورانه وتاثیر گذار در استفاده از متغیر عوامل سازمانی ب

 تحقیقات آینده خواهدبود.

برداشت از سهولت استفاده از تکنولوژی تاثیرمثبتی در برداشت کاربر "در ششمین فرضیه از مدل پیشنهادی داریم 

قیقات مختلن درموضوع پذیرش تکنولوژی .فرضیه ای که بارها وبارها در تح"ازمفیدبودن این تکنولوژی دارد
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تاییدشده است بنابراین تاییداین فرضیه دراین پژوهش دورازانتظار نبوده است.فرضیه ای که در مدل پذیرش 

 تکنولوژی دیویس مطرح وتاییدگردید.

تاییدی بر تحقیقات پیشین مبحث پذیرش تکنولوژی  H12وH7،H8،H10،H11به همین ترتیب تایید فرضیات 

اشد که در کشورهای مختلن به آزمون گذارده شده است.واین تایید نشان از نزدیکی شرایط پذیرش این میب

 تکنولوژی  درایران و سایر کشورها دارد.

.این جمله "در  سازمان ازامنیت تکنولوژی تاثیرمثبت ومعناداری برروی نگرش سازمان استفاده کننده ندارد "

شته شده دراین تحقیق می باشد.مسئله ای که تاکنون درمبحث پذیرش تکنولوژی عنوان نهمین فرضیه به آزمون گذا

تاثیرپذیری آن بر نگرش بررسی نشده بود.این آزمون در تکمیل تحقیقات ناکاتا واسکول صورت گرفت ونتیجه آن 

ی فضای نشان داد که درصد باالیی از پاسه دهندگان درپاسه به این پرسشنامه ،عدم امنیت فنی ،عمومی وشخص

 رسانه های اجتماعی را اذعان نموده اند.

ردفرضیه ارتباط معنادار در  امنیت ونگرش ارف استفاده،میتواند به دلیل عدم قبول امنیت شبکه های 

اجتماعی،تبلیغات منفی،عدم در  کافی از بستر این تکنولوژی نوظهور،تجربه اند  کارحرفه ای با شبکه های 

ور مستقیم برنگرش ارف استفاده تاثیر منفی خواهدگذارد.گویه های در  امنیت براسا  اجتماعی و...باشد که به ا

حف  حریم خصوصی وامنیت محیط کار شبکه های اجتماعی اراحی گشته است وگویه های نگرش ارف استفاده 

یقات زهرا برمبنای نگرش مثبت سازمان یا کاربر استفاده کننده نگارش گردیده است.این درحالی است که در تحق

،امنیت در  شده توسط مشتری با تاثیر پذیری ازحفاظت فنی وامنیت عمومی تاثیر مثبتی در [44]سیدقربان

 استفاده از تکنولوژی دارد.

 نتیجه گیری

دربانکهای ایران پرداخته شد،استراتژی که می تواند موجب  SCRMدراین مقاله به شناسایی عوامل موثردر پذیرش 

 سنتی.CRMا ومشتریان گردد.ارحی برمبنای بروزرسانی بهبودروابط بانکه

( TAMهمانگونه که ازیافته های تحقیق مالحظه گردید،در مدل پیشنهادی که برگرفته از مدل پذیرش تکنولوژی )

می باشد،دردوازده فرضیه نشأت گرفته از مدل، ده فرضیه آن که شامل فرضیات مدل دیویس نیزمیباشدمورد تایید 

ین موضوع می تواند بیانگر این مهم باشدکه مدل پذیرش تکنولوژی در خصوص پذیرش تکنولوژی قرار گرفت.ا

مدیریت ارتباط با مشتری درشبکه های اجتماعی درایران ودر سطح سیستم بانکی جوابگو بوده ومیتوان این 

رانگیزدرخصوص نهادینه تکنولوژی را با در نظرگرفتن متغیرهای برونزای مطرح شده بومی سازی نمود.عوامل چالش ب

کردن این استراتژی درصنعت بانکداری ایران، همانگونه که در بررسی فرضیات بیان شد،درابتداعوامل درون سازمانی 

مؤثر دردر  سهولت استفاده ازاین تکنولوژی دربانکهای ایران می باشد که این چالش میتواندبرگرفته اززیربنای 

ش کافی ونداشتن تجربه استفاده از این تکنولوژی درسطح وسیع باشد .ازارف ضعین تکنولوژی درایران وعدم آموز

دیگردومین چالش پیش رودرپذیرش این تکنولوژی ابق مدل اخیر،مبحث امنیت می باشد،در  امنیت تکنولوژی 

شبکه، ازمهمترین عوامل در پذیرش یك تکنولوژی نوظهورمی باشد.امادرتحقیق انجام شده امنیت متأثرازویژگی های 
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تاثیرمثبتی درنگرش کارکنان ذیربط سازمان نداشته واین موضوع می تواند بدلیل ضعن امنیت شبکه درایران،افزایش 

بدافزارهای منتشره در شبکه های اجتماعی ویا عدم آگاهی کارکنان دراستفاده از بسترشبکه های اجتماعی جهت 

 اموربانکی باشد.

 یشنهادهای تحقیقپ

حاصل شده ازتحقیق، پیشنهادهایی جهت بهبوداستفاده از مدل ارائه شده در بانکهای ایران ارائه باعنایت به نتایج 

 میگردد:

وبهره وری از تمام ویژگی های آن به منظور ارتقا سطح کیفیت خدمات قابل ارائه 2.3استفاده گسترده از بستر وب-1

 به مشتریان.

ت،زیرساختهای فناوری ااالعات سازمان،آموزش وارتقاء دانش تمرکز بر عوامل موثر درون سازمانی همچون مدیری-2

بانکها بهمراه جانشانی پایلوت  ITپرسنل بانك،که این مهم رامی توان با آموزشهای ضمن خدمت وآماده سازی بستر

 این تکنولوژی دربخشی از سازمان محقق نمود.

آن سطح نگرش مدیران ومشتریان جهت  افزایش امنیت شبکه داخلی وخارجی مورداستفاده دربانك که بموجب-0

 افزایش خواهدیافت.SCRMاستفاده از 

 پیشنهاداتی که میتوانددرادامه نتایج این تحقیق را کامل تر نماید به شرح ذیل می باشند:

 بررسی تاثیر عوامل برون سازمانی همانند فشارها وسیاستهای دولت،تاثیر رقبا وهنجارهای اجتماعی.-1

 .”TAM2“ل توسعه یافته پذیرش تکنولوژی موسوم به استفاده از مد-2

 درپذیرش این تکنولوژی SCRMبررسی عامل تاثیرگذار نرم افزارهای جانشانی -0

 

 رفرنسها:

    

 [1] Payne A, Frow P. (2005). A strategic framework for customer relationship management. J Market 

69(4):167–176. 

 [2] Greenberg, P. (2010). CRM at the Speed of Light, Fourth Edition:Social CRM Strategies, Tools, 

and Techniques for Engaging Your Customers. new york: McGraw-Hill. 

 [3] Nakata, S. A. K. (2011). A conceptual model for acceptance of social CRM systems based on a 

scoping study AI & SOCIETY, 26(3), 205-220.  

 [4] P. Greenberg, "CRM at the speed of light : essential   customer strategies for the 21st century," 

New York     [u.a.]: McGraw-Hill/Osborne, 2004.   Guinalu, C. F. a. M. (2006). Consumer trust, 

perceived security and privacy. Three basic elements of loyalty to a web site. Industrial 

management and data system, 106(5),601- 620. 



                                                                                                        

19 

 

 [5] Kevin J. Trainor, J. M. A., Adam Rapp, Raj Agnihotri. (2013). Social media technology usage 

and customer relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM. 

Journal of Business Research, 67(6). 

 [6] ‘‘Capitalizing on complexity: insights from the global chief executive officers study’’ IBM 

Institute for Business Value, May 2010, http://www-

935.ibm.com/services/us/ceo/ceostudy2010/index.html 

 [7] Carolyn Heller Baird , G. P. (2011). From social media to social customer relationship 

management. STRATEGY & LEADERSHIP, 39(5), 30-37. 

 [8] Fred D. Davis, Richard P. Bagozzi, Paul R. Warshaw,  (1989). User Acceptance of Computer 

Technology: A Comparison of TwoTheoretical Models. Management Science 35(8):982-1003. 

 [9]  O’Reilly T. (2007). What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation 

of software communications and strategies. Int J Digit Econ 65(1st quarter 2007):17–37. 

[10]  Glazer, Rashi (1997), “Strategy and Structure in InformationIntensive Markets:The Relationship 

Between Marketing and IT,”Journal of Market Focused Management,2 (1), 65–81. 

[11] Albors J., Ramos J.C., Hervas J.L. (2008), New learning network paradigm: Communities of 

objectives, croudsourcing, wikis and open source, International Journal of Information 

Management, vol 28, pp. 194–202. 

[12] Ajay Mehra, M. K. a. D. J. B. (2001). The Social Networks of High and Low Self-Monitors: 

Implications for Workplace Performance. sage, 46. 

[13] Kirtiş, A. K., & , F. K. (2011). To Be or Not to Be in Social Media Arena as the Most Cost 

Efficient Marketing Strategy after the Global Recession. Social and Behavioral Sciences, 

24(social and behavioral science), 260-268.  

 [14] Thomas LM. (2010). Sending marketing messages within social networking, Journal Of Internet  

 [15] Sherman S. Proving social media’s ROI.(2011). Marketing. (19 January):15. 

[16] Paul Harrigan, G. S., Musfiq Mannan Choudhury, Michelle Lowe. (2014). Modelling CRM in a 

social media age. Australasian Marketing Journal, 23(1), 27-37. 

[17] Jordi Paniagua, J. S. (2014). Business performance and social media:Love or hate? Business 

Horizons, 57(6), 719-728.  

[18] Greenberg P. (2009). CRM at the speed of light: social crm strategies, tools, and techniques for 

engaging your customers, 4th edn. McGraw-Hill Osborne Media, USA. 

[19] Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to 

Theory and Research.Reading, MA: Addison-Wesley. 

 [20] Musser, John and O’Reilly, Tim. (2006). Web 2.0 Principles and Best Practices.O’Reilly Radar   

Research Report. 

[21] Razep Echeng, A. U., Grzegorz Majewski. (2013). Acceptance of Web 2.0 in learning in higher 

education: a case study Nigeria. International Journal of Advanced Computer Science and 

Applications, 4(10), 146-151. 

[22] Aldridge, A. W., M. Forcht, K. (1997). Security consideration of doing business via the Internet: 

cautions to be considered. Internet research: electronic networking application and policy, 7, 9-

15. 



                                                                                                        

23 

 

[23] Guinalu, C. F. a. M. (2006). Consumer trust, perceived security and privacy. Three basic 

elements of loyalty to a web site. Industrial management and data system, 106(5),601- 620 

[24] Tsiakis, T., Sthephanides, G. (2005). The concept of security and trust in electronic payments. 

Computers and Security, 24, 10–15. 

[25] L. Miller and J. Berg, "Selectivity and urgency in interpersonal exchange," in                     

Communication, intimacy,and close relationships, D. V. J, Ed. Orlando [Fla.]:Academic  

Press1984. 

[26] Constantinides, E. (2014). Foundations of Social Media Marketing  Social and Behavioral 

Sciences, 148, 40-57.   

 [27] Cooper, R.B. and Zmud, R.W.(1990). Information technology implementation research:a 

technological diffusion approach. Management Science, Vol. 36 No. 2, pp. 123-39. 

[28] Iacovou, C.L., Benbasat, I. and Dexter, A.S. (1995), Electronic data interchange and small 

organizations: adoption and impact technology. MIS Quarterly, December, pp. 465-85. 

[29] Kuan, K.K.Y. and Chau, P.Y.K. (2001). A perception-based model for EDI adoption in small 

businesses using a technology-organization-environment framework. Information & 

Management, Vol. 38, pp. 507-21. 

[30 ] Igbaria, M., Zinatelli, N. and Covaye, A.L.M. (1998). Analysis of information technology 

success in small firms in New Zealand. International Journal of Information Management, Vol. 

18 No. 2, pp. 103-19. 

[31] Premkumar, G. and Roberts, M. (1999). Adoption of new information technologies in rural small 

businesses. Omega, International Journal of Management Science, Vol. 27, pp. 467-84. 

 [32 ] Mehrtens, J., Cragg, P.B. and Mills, A.M. (2001). A model of Internet adoption by SMEs. 

Information & Management, Vol. 38, pp. 165-76. 

 [33] Kim, C. and Galliers, R.D. (2004), “Toward a diffusion model for Internet systems”,Internet                                                                                                        

Research, Vol. 14 No. 2, pp. 155-66    

[34] Ana R. Del Aguila-Obra Antonio Padilla-Meléndez. (2006). Organizational factors affecting 

Internet. technology adoption, Internet Research, Vol. 16 Iss 1 pp. 94 – 110. 

[35] Beal, G. M., & Bohlen, J. M. (1957). The diffusion process. Working paper, Agricultural 

Experimental Station. Iowa State College, Ames, IA. 

 [36] Eid, R. (2007). Towards a Successful CRM Implementation in Banks: An Integrated Model. The 

Service Industries Journal, 27:8, 1021-1039. 

[37] Subaji, Mohan, E. C., Dugki Min. (2008). Conceptual Modeling of Enterprise Application 

System  Using Social Networking and Web 2.0 ,Social CRM System. Paper presented at the 

International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology. 

[38] MEI-YING WU, H.-P. C., YUNG-CHIEN WENG, YEN-HAN HUANG. (2011). TAM2-based 

Study of Website User Behavior—Using Web 2.0Websites as an Example WSEAS 

TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS, 8(4), 133-151. 

[39 ] Al-Hudhaif, S. A. (2011). The Critical Success Factors for Implementation of Customer 

Relationship Management in the Banking  Sector of Saudi Arabia. The Journal of Global 

Business Management, 7(1). 



                                                                                                        

21 

 

[40] Salim, B. (2012). An Application of UTAUT Model for Acceptance of Social Media in Egypt: A 

Statistical Study. International Journal of Information Science 2(6), 92-105. 

[41] Edward C. Malthouse, M. H., Bernd Skiera,Egbert Wege, Michael Zhang. (2013). Managing 

Customer Relationships in the Social Media Era: Introducing the Social CRM House. Journal of 

Interactive Marketing, 27, 270-280. 

[42] J. Wongsansukcharoen, J. T. a. W. F. (2013). Social Customer Relationship Management and 

Differentiation Strategy Affecting Banking Performance Effectiveness. Research Journal of 

Business Management, 7(1), 15-27. 

[43] Urban Šebjan, S. B., Polona Tominc.(2014). Organizational factors influencing effective use of 

CRM solutions  Procedia Technology  16, 459-470. 

 [44] THE STUDY OF CUSTOMERS’ PERCEPTIONS OF SECURITY 20112nd                                                                

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH891-

910Langkawi, Kedah, MalaysiaResearchGate 

 

 

 


