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  الملخص

 المحمولة الهواتف وتطبيقات اإلنترنتوقد ساهم . وبقائها المنظمات لنجاح الرئيسي المحرك هم العمالء
 للتحول السياحية األعمال منظمات لبيئة متعددة فرصاً ووفر العمالء، سلوك فى كبيراً تغيراً فى إحداث

 أصبحت والتي ،E-CRM اإللكترونية العمالء عالقات إدارة تطبيق إلى CRM  العمالء عالقات إدارة من
 إدارة عالقات العمالء اإللكترونيةاكتسبت . العالقات لبناء قوية ومنصة االنتشار واسعة اتصال أداة بمثابة

وتهدف الدراسة إلي . لشركاتلداء التسويقي والقدرات التنافسية أهمية كبيرة، نظراً لدورها في دعم األ
حة، في ظل وجود شركات السيال األداء التسويقي علي عالقات العمالء اإللكترونية إدارةاستكشاف أثر 

استمارة استقصاء علي عينة  ٤٢٠توزيع تم . ، واالستجابة المتميزة كمتغيرات وسيطةفاءة، واإلبداعالك
استمارة صالحة  ٣٦١، وتم االعتماد علي تحليل "أ"عشوائية من العاملين في شركات السياحة فئة 

، واالستجابة الكفاءة، واإلبداعوقد توصلت النتائج إلي أن . AMOS V.21و  SPSS V.25باستخدام 
واألداء التسويقي لشركات  إدارة عالقات العمالء اإللكترونيةالمتميزة لهم دوراً وسيطاً كلياً في العالقة بين 
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The impact of E-CRM on enhancing marketing performance: mediating role of 

efficiency, creativity and responsiveness 
Abstract: 

Customers are the key drivers of organizations' success and survival. The Internet and 
mobile applications have a significant change in customer behavior that provide multiple 
opportunities for tourism organizations to shift from Customer Relationship Management 
(CRM) to Electronic Customer Relationship Management (E-CRM). E-CRM has gained 
great importance because of its role in supporting the marketing performance and 
competitiveness in companies. The study aims to explore the impact of E-CRM on the 
marketing performance at travel agencies in light of the efficiency, creativity and distinct 
response as mediators. The researchers distributed 420 questionnaire forms to a random 
sample of employees in travel agents Category “A” in Cairo, while 361 forms were valid 
for analysis using SPSS V.25 and AMOS V.21. The results show that efficiency, 
creativity, and distinct response play a vital role in the relationship between E-CRM and 
the marketing performance of travel agents. 
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