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 چکیده:

.هر شرکتی به منظور حفظ شود گرفته میدر دنیای رقابتی امروز،مشتری به عنوان مهم ترین دارایی هرشرکت یا موسسه ای در نظر 

مشتریان خود انجام دهد تا بتواند در مقابل رقبای خود پابرجا حفظ  ارزش ها ومنبع سودآوری خود بهتر است تمامی تالش خود را برای

 شتری دارد می تواند تالشیمدیریت ارتباط با مشتری و تاثیری که  بر ابعاد ارزش طول عمر م.منابع بماند وبه فعالیت خود ادامه دهدباقی 

منابع مدیریت ارتباط  تاثیرمیزان  تعیینتحقیق حاضر هدف از کند،باشد. برای اینکه موسسه رابطه  خود را با مشتریانش مدیریتمناسب 

پرسشنامه در بین  120است.برای انجام تحقیق حاضر  مشتری ،تکنولوژیکی( بر ابعاد ارزش طول عمراز جمله)سازمانی، انسانی با مشتری

توسط  محاسبات وانجام ها داده روی بر خطی رگرسیون آزمون انجام و با  ارتباط با مشتری توزیع شد،کارمندان فعال در حوزه مدیریت 

سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین تاثیر را بر روی ابعاد ارزش طول عمر مشتری دارد مشخص شد که منابع  SPSS افزار نرم

 ومنابع تکنولوژیکی دارای کمترین تاثیر می باشد.

 :منابع مدیریت ارتباط با مشتری،منابع سازمانی،منابع انسانی،منابع تکنولوژیکی،ابعاد ارزش طول عمر مشتریکلمات کلیدی
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 )بیان مسئله، اهمیت وضرورت تحقیق(مقدمه:

هر ده است.شندان دوچ انها ی دواتی وخصوصی،رقابت برایک هادر دهه های اخیر به دنبال زیاد شدن موسسات خدماتی از جمله بان

ازهای گویی به نید،پاسخخو مشتریان هایوخواسته ه نیازهایقی با توجه کردن بموسسه ای به منظور تداوم فعالیت خود باید بتواند به طر

ی ومنبع ترین دارایان مهمرابطه ی خود را با آنها حفظ کند وبتواند مشتری را به عنو مناسب هریک ازآنها،داشتن برنامه های بازاریابی

دید جیان ن مشترظ ونگهداری مشتریان فعلی از یافتبرای موسسه نگهدارد.چون همانظور که گفته شده هزینه حفخود، سودآوری

 کمتراست.

و واکنش سریع برای مشتریان  ها،خواسته ها،انتظارات وترجیحاتبازاریابی در نظام بانکی عبارت است از شناخت نظام بازار ونیاز

امیری پریان ((2008 1)بین وهمکاران دلخواه گردد.و  پاسخگویی به آنها از طریق خدمت رسانی مطلوب که باعث ارتباطی پایدار

 یان(نمان&

و با ایجاد یک ساختار  دانسته و توان رقابتی مؤثر مدیران، ایجاد بستر ارتباطی مؤثر و درازمدت با مشتریان را، در افزایش سهم بازار

 (1388همکاران,  &)معزی  (22005)داوس های خود دارند.سازمان توانمند به نام مدیریت ارتباط با مشتری، تالش در ارتقای توان تجاری

CRM  بردن آنها در فعالیت های  مشتریان، درک ویژگیهای آنها و به کارفرایندی است که به منظورجمع آوری دادههای مربوط به

 ساالرزهی( &پیراینده  )(32001)سویفت.استفاده قرار میگیردمشخص مورد  بازاریابی

یکپارچه برای ارائه  سیستم هدف مدیریت ارتباط با مشتری، جمع آوری اطالعات، نیازها، ایده ها و درخواست های مشتریان ایجاد یک

فراتر از نیازهای پایه ای مشتریان خود دارند، تا بتوانند  خدمات خدمات بهتر و رضایت بیشتر مشتری است .سازمان های امروز نیاز به ارائه

)نیو  .و مدیریت ارتباط با مشتری هستند کنند؛ پس نیازمند سیستم های نوین ارتباطیرا جلب  ایت و اعتماد هرچه بیشتر آنهارض

 (1392رادفر، &ضایی ملک )ر(4،2007وگیو

یکپارچه و هماهنگ می  اطالعات زنجیره به هم پیوسته از مشتریان و بهره مندی از این سامانه مدیریتی، سازمان ر ا قادر به ایجاد یک

 ت مشتریان تأمینرا برای برخورداری از اعتماد و وفاداری بلندمدمدیران  کند. این امر با توجه به مشتری محور بودن بانک ها، اکثر نظرات

 (1392رادفر، & ملک رضایی) (2011، 5االمینی ونکاتش وروح) می کند.

 مشتری با ارتباط مدیریت اثر بنابراین،.است مشتری عمر طول ارزش افزایش موسسه برای مشتری با ارتباط مدیریت نهایی هدف

.شود می رابطه کیفیت طریق از مشتری عمر طول ارزش ارتقای باعث نهایتا  

بع آن ر مورد مناعات داطال مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان سیستم یکپارچه برای حفظ ارتباط با مشتریان موسسه  در کنارداشتن

 باشد. می تواند عملکرد بهتری داشته منابع سازمانی،انسانی وتکنولوژیکی از جمله 

ها  رشد و مشوقادیران م  این فاکتور باهدف اندازه گیری استراتژی گرایش مشتری،فلسفه بانک،تعهد،پاداش کارکنان منابع سازمانی:*

 وکانال های همکاری می باشد.

                                                           
1 -Bin and et al.2008 
2 - Daws.2005 
3 - Swift.2001 
4 - Niu & Guo.2007 
5 - Venkantesh & Rouholamini.2011 
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ا برتباط ویژگی هایی که به اندازه گیری سیستم های سخت افزاری،نرم افزاری در دسترس مدیریت امنابع تکنولوژیکی:*

 امل بودن پایگاه داده و در دسترس بودن داده در سراسر کانال کمک می کند.مشتری،پشتیبانی فنی،ک

می  ندازه گیریر را امهارت های فنی،تجربه،تخصص،آموزش کارکنان،رفتار عناصر عوامل کلیدی هستند که این فاکتو منابع انسانی:*

 کنند.

 ها شرکت و موسسات به که است هایی سیستم و افزار نرم فرایندها، ها، متدولوژی مجموعه برای ای واژه مشتری با ارتباط مدیریت

  در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشترییان کمک می کند.)بارنت1(

 از سودآور مشتریان پرورش و حفظ جذب، شناسائی، به قادر را سازمان که فرایندی و جامع استراتژی یک مشتری با ارتباط مدیریت

 طریق ایجاد و حفظ روابط بلندمدت ممکن می¬سازد )سین و دیگران22005(.

فرایند کلی ایجاد و حفظ ارتباطات سودمند با مشتری بوسیله ارائه ارزش¬های مورد  نظر مشتریان کلیدی و جلب رضایت آنها)کاتلر3 

(2004 آرمسترانگ، و  

ع مدیریت ه منابکوتاثیری  ارزش طول عمر مشتریباتوجه به عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری می توان با در نظر گرفتن ابعاد 

 .بهتری برای موسسه داشت عملکرد ارانتظارتباط با مشتری می تواند بر روی این ابعاد داشته باشد،می توان 

 متعدد مطالعات در مشتری سودآوری و مشتری(. حقوق عمر، دوره ارزش مشتری، ارزش نظیر عناوینی با مشتری عمر دوره ارزش

  (2004، وهمکاران هوانگ) .است گرفته قرار بررسی مورد

   . میکند ایجاد سازمان برای عمرش دورة طول در مشتری که است ارزشی مشتری، عمر دوره ارزش گفت میتوان کلی، طور به

 آن،ایجاد محاسبه از اصلی هدف و دارد اشاره نیز شرکت برای آنها آتی و بالقوه ارزش به مشتریان، فعلی ارزش بر عالوه مفهوم، این

(1391وهمکاران، زوارم علیزاده(.) 1388 قنبری، و رزمی) میباشد آنها به منابع بهینه تخصیص منظور به مشتریان از وزنی برداشت یک  

 ابعاد ارزش طول عمر مشتری:

 شود.ک مشتری جدید خرج می مقدار پولی که در بخش بازاریابی به منظور بدست آوردن تنها یهزینه خرید:-1

 ده پایان یاا با یک شرکت در طول مدت زمان داده شنرخ پیشرونده برای درصدی از مشتریان که رابطه ی خود رنرخ پیشرونده:-2

 خاتمه داده اند که برای خدمات اشتراک،خدمات تلفنی راه دور ویا مجالت و... اعمال می شود.

ده مشتری نادی غالبا در محاسبه ارزش طول عمر ینده از یک مشتری کههزینه سرمایه استفاده شده به تخفیف درآمد آنرخ تخفیف:-3

 گرفته می شود.

انی از ت زمان داده شده خرج می شود.شامل پشتیبمقدار پولی که یک شرکت برای حفظ مشتری موجود در مدهزینه نگهداری:-4

 مشتری،صدور صورتحساب،مشوق های تبلیغاتی و...می باشد.

 است. زمان که برای تجزیه وتحلیل ارزش طول عمر مشتری تقسیم شدهواحدی از مدت زمان:-5

 .مقداری از درآمد جمع آوری شده از مشتری در مدت زمان می باشددرآمد دوره:-6

                                                           
1 -Barnett 
2 -Sin et al 
3 -Katler & amesterang 
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 اشد.ببه عنوان درصدی از درآمد که ممکن است به صورت خالص یا ناخالص  حاشیه سود:-7

مر ارزش طول ع است. شتریماز آن مشتری، در تعامالت آینده با آن  بینی سود خالصارزش طول عمر هر مشتری، برابر پیش

ا بط بلندمدت بکوتاه مدت، به تمرکز بر سالمت روابرسود  ها را از تمرکزها است، زیرا شرکتمشتری یک مفهوم بسیار مهم برای شرکت

 )ویکی پدیا(دهد. ها، سوق میمشتری

مشتریان جدید جذب  بی خدمات بانکی ایفا می کند که بهینه کردن هزینه هایارزش طول عمر مشتری نقش مهمی را در بازاریا

 (یاننمان& پریان)امیری 1(وهمکاران)سفری  باشد. یجه مهم آن میوحفظ مشتریان کنونی برای سودآوری در بلند مدت نت

هداف ای باشد. ارزش طول عمر مشتری م ابعاد تاثیر منابع مدیریت ارتباط مشتری برمیزان از تحقیق حاضر تعیین  هدف اصلی

 شامل: فرعی

 دی باشری بر ارزش طول عمر مشتری ممنابع سازمانی مدیریت ارتباط با مشت تاثیرمیزان تعیین -1

 د.باش ی بر ارزش طول عمر مشتری میمنابع انسانی مدیریت ارتباط با مشتر تاثیرمیزان تعیین -2

 ی می باشد.مدیریت ارتباط با مشتری بر ارزش طول عمر مشتر منابع تکنولوژیکی تاثیرمیزان تعیین -3

خواهد رقیب را ن وسساتبا م نایی رقابتااگر شرکت یا موسسه ای برای حفظ ارتباط خود با مشتریان برنامه ای نداشته باشد قطعا تو

 تر به تالشواند بهارتباط با مشتری می تداشت ونخواهد توانست به فعالیت های خود ادامه دهد.پس موسسه با داشتن سیستم مدیریت 

مشتری از  باط باخود برای نگهداری مشتریان فعلی وحفظ مشتریان جدید ادامه دهد.با دانستن وبهتر درک کردن منابع مدیریت ارت

هتر نیز بمی تواند  لکردمع این ویافتن تاثیر هریک از این منابع بر روی ابعاد ارزش طول عمر مشتری  وتکنولوژیکی، انسانی جمله:سازمانی

 .باشد

 زیر را مطرح کرد:  مسئله تحقیق حاضر می توان سوال در بیان

 رد؟ارزش طول عمر مشتری تاثیر دا ابعاد بر )سازمانی،انسانی،تکنولوژیکی(یا منابع مدیریت ارتباط با مشتریآ

 پیشینه تحقیق: مبانی نظری و

 مدیریت و بانتخا منظور به منظور به کار و کسب راهبرد یک قالب در و آمد پدید 1990 از آن امروزی مفهوم با CRM اصطالح

 بازاریابی، موثر یها فرآیند از پشتیبانی فرهنگ و محور مشتری فلسفه یک نیاز CRM. شد تدوین مشتریان با ارتباطات ارزشمندترین

 و شتریانم بین یک به یک ارتباطات از ساده مفهومی بر محور مشتری فرهنگ. باشد می سازمان در فروش از پس خدمات و فروش

 بهره با. کند می نگاه ودخ به مربوط های نیاز و خریدها ها، خواسته با فرد یک چشم به مشتری هر به نگرش، این. است استوار فروشندگان

 است فرآیندی واقع در CRM. گیرد می قرار تحلیل و بررسی مورد آنها های نیازمندی و شرکت با مشتریان ارتباط ،CRM از گیری

 مشتریان، با رابطه در تواند می اطالعات این. ها آن از هدفدار و موثر برداری بهره منظور به اطالعات سازی یکپارچه و گردآوری جهت

 (3ص ،1384حیدی، و الهی.)باشد بازار های نیاز و حساسیت موثر، بازاریابی فروش،

 انجام مالی موسسات و دولتی های بانک در مشتری با ارتباط مدیریت عنوان تحت تحقیقی( 1389)   دباغ ورضا دعائیحبیب اهلل 

 به راستا این در باشد، می مالی موسسات و دولتی های بانک در مشتری با ارتباط مدیریت اجرای مقایسه حاضر پژوهش هدف دادندکه

 مدیریت از استفاده ، پژوهش نتایج اساس بر .است شده پرداخته نیز مشتری با ارتباط مدیریت و انسانی منابع مدیریت بین ارتباط بررسی

                                                           
1 -Sefri and et al 
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 میانگین با) دولتی های بانک از بیشتر درصد 95 معناداری سطح در(  157/43 ای رتبه میانگین با) مالی موسسات در مشتری با ارتباط

 در) 0/716 با برابر که مشتری با ارتباط مدیریت و انسانی منابع مدیریت بین همبستگی ضریب سویی از و باشد می(  136/394 ای رتبه

 .باشد می مقوله دو این بین قوی و مثبت ارتباط این از حاکی امر این باشد می دار معنا(  درصد 95 معناداری سطح

( CRM) مشتری اب ارتباط مدیریت مفهوم سازی پیاده یکپارچه الگوی ارائه عنوان تحت تحقیقی( 1389)  دیگران و محرابیجواد 

 تکنولوژیکی تغییرات مانی،ساز فرهنگ تغییرات که داد نشان تحقیق نتایج ها داده تحلیل و تجزیه به توجه با دادندکه انجام ملت بانک در

 .نددار مثبتی و معنادار تاثیر مشتری با ارتباط مدیریت موفق اجرای و سازی پیاده در سازمانی ساختار تغییرات و

 می نشان مقاله نای نتایج که بانکداری در عملکرد بهبود برای برتر CRM های قابلیت عنوان تحت تحقیقی( 2007) دیگران و کلتمن

 . است کار و وکسب انسانی و فنی های قابلیت از ترکیبی به نیاز CRM های برنامه موفق اجرای منظور به دهد

 عملکرد بهبود برای مدل طراحی و بانکداری بخش در مشتری با ارتباط مدیریت عنوان تحت تحقیقی( 2009) دیگران و ابراهیم اردن

 به افزایش مشتری با ارتباط مدیریت به نیاز و بانکی بخش در مشتری با ارتباط مدیریت نقش نشان داد که نتیجه دادندکه انجام بانکداری

مدیریت ارتباط با مشتری می باشد. کاربردی های برنامه در تحلیلی روشهای از برخی از استفاده با را مشتری ارزش   

د آینده مورد جریان سو ارزش حال"به این شکل تعریف شد: CLV مفهوم سال پیش به وسیله  کوتلر 30برای اولین بار بیش از 

 "ل دوره زمانی مشخص در طی زمان ارتباط با مشتریطوانتظار در

ارزش طول  رتباط مستقیمی بانشان داد که این مفاهیم هر دو اا ارتباط بین جذب مشتری وحفظ شتری ر 2001در سال  1توماس

مشتری حساس ترین جزئی است که بر انجام داده نشان داد که حفظ  1996نیز در تحقیقی که در سال   2دریچل عمر مشتری دارند.

 همکاران( &)سهرابی ارزش طول عمر مشتری تاثیر دارد.

(ارائه شده است که نشان دهنده ی بخش بندی مشتریان در گروه های 2007) 3اراندر صنعت بانکداری تحقیقی توسط هنلین وهمک

ی است.در این متناجس بر اساس چهار متغییر سن،نوع زندگی،خدمات مورد استفاده در بانک توسط مشتری وسطح فعال بودن مشتر

 (همکاران & سهرابی.)ی شده استبانکداری معرفدر صنعت  CART روش مشتریان به مقاله یک مدل ارزش گذاری

 ت.نگرفته اس صورت مشتری اما تاکنون مقاله ای با موضوع تعیین تاثیر منابع مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد ارزش طول عمر

 

 فرضیه های تحقیق:

 .(رزش طول عمر مشتری داردمعناداری بر ایریت ارتباط با مشتری تاثیر فرضیه اصلی تحقیق)منابع مد

 شامل:فرضیات فرعی 

 ش طول عمر مشتری دارد.معناداری بر ارزیریت ارتباط با مشتری تاثیر منابع سازمانی مد-1

 ول عمر مشتری دارد.معناداری بر ارزش طیریت ارتباط با مشتری تاثیر منابع انسانی مد-2

 معناداری بر ارزش طول عمر مشتری دارد.یریت ارتباط با مشتری تاثیر منابع تکنولوژیکی مد-3

                                                           
1 -Thomas 
2 -Reichheld 
3 - Haenlein ،Kaplan and Beeser 
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 مدل مفهومی:

 منابع مدیریت ارتباط با مشتری                ارزش طول عمر مشتری                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تحقیق:

العات از طریق روش همبستگی می باشد.روش های جمع آوری اط-تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ  روش توصیفی

باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان فعال در بخش مدیریت ارتباط با مشتری بانک و روش میدانی)پرسشنامه( می کتابخانه ای 

 نفر می باشد120ان بدست آمده است،رنمونه انتخابی که از طریق فرمول کوکصادرات می باشد.

 

 

      منابع سازمانی-1

        منابع انسانی-2

منابع تکنولوژیکی-3  

     هزینه خرید-1

    نرخ پیشرونده-2

      نرخ تخفیف-3

  هزینه نگهداری-4

         مدت زمان-5

         درآمد دوره-6

         حاشیه سود-7
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 تجزیه وتحلیل داده ها:

شامل قسمت می باشد.بخش اول  2شده است که این پرسشنامه دارای  در تحقیق حاضر برای گردآوری داده ها،از پرسشنامه استفاده

شامل ابعاد ارزش طول عمر مشتری می باشد.پرسشنامه طراحی شده از نوع لیکرت با طیف مدیریت ارتباط بامشتری و بخش دوم منابع 

 استفاده شده است. آزمون رگرسیون خطیپنج تایی است.برای اندازه گیری فرضیه ها از 

  صورت گرفته است.SPSS افزار نرم توسط اتمحاسب

شده بودند توزیع شد وبعد از محاسبات انجام گرفته  انتخاب نمونه نفر از کارکنان بانک صادرات که به عنوان 120پرسشنامه بین 

مشخص شد منابع سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی ابعاد ارزش طول عمر مشتری دارد ومنابع انسانی در رتبه بعد قرار می گیرد که دارای 

وی ابعاد ارزش طول عمر مشتری داشته تاثیر بر روی ابعاد ارزش طول عمر مشتری می باشد ومنابع تکنولوژیکی کمترین تاثیر را بر ر

 .است

 

 یافته ها:

براساس محاسبات صورت گرقته مشخص شد که منابع سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی ابعاد ارزش طول عمر مشتری داشته است 

رای شرکت یک مزیت رقابتی ایجاد اهنگی عملیات شرکت با استراتژی هایش می باشد و بکه تاثیر زیاد منابع سازمانی نشان دهنده هم

می کند که به راحتی نمی تواند توسط رقبا تقلید شود و در رتبه بعدی تاثیر منابع انسانی بر روی ابعاد ارزش طول عمر مشتری را داریم 

ی تواند در که نشان دهنده تمرکز شرکت بر روی محیط کار کارمندانش،مهارت های فنی، تخصص در رفتار تماس با مشتری است که م

یر را بر روی ابعاد ارزش طول عمر مشتری باشد.منابع تکنولوژیکی کمترین تاثبهتر پیاده سازی استراتژی های کسب مشتری وحفظ آن 

داشته است که این مسائل بیشتر مربوط به سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در مورد نرم افزار،سخت افزار، دسترسی به پایگاه داده 

 ی باشد. نتایج بدست آمده در مورد بیشترین تاثیر منابع سازمانی با تحقیقات انجام شده توسط سایر محققان همخوانی دارد.و... م

در نتیجه هر سازمان و موسسه ای باید با دانستن تاثیر منابع مدیریت ارتباط با مشتری )سازمانی، انسانی، تکنولوژیکی(بر ابعاد ارزش 

تا بتواند مشتریان خود را به عنوان مهمترین دارایی  ستفاده موثر از این تاثیر را داشته باشدک کامل آن سعی در اطول عمر مشتری،و با در

برای خود حفظ کند،روابط بلند مدتی با آنها ایجاد کند وسودآوری شرکت را با توجه کردن به ابعاد ارزش طول عمر مشتری تضمین 

به عنوان پیشنهادات مبتنی بر فرضیات مواجه بودیم.داده ها از قبیل سخت بودن جمع آوری در تحقیق حاضر نیز محدودیت هایی .کند

تحقیق،توجه به تاثیر هر سه نوع منابع  مدیریت ارتباط با مشتری)انسانی،سازمانی،تکنولوژیکی(در کنار یکدیگر بر ابعاد ارزش طول عمر 

جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند از جمله استراتژی های سازمان مشتری،وهمچنین توجه به همه ی مواردی که سازمان را در 

 .یشنهاد می شودپسات ی با همین عنوان در سایر موسو... توصیه می شود.به محققان آتی نیز تحقیق
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 منابع فارسی

اع سپرده بانکی،کنفرانس ،ونمانیان،فرشید،دسته بندی مشتریان بر اساس ارزش طول عمر مشتری در زمینه انوامیری پریان،شهال-1

 2حسابداری،مدیریت وعلوم اجتماعی.صفحه بین المللی اقتصاد،

کسب وکار پیراینده،الهام،وساالرزهی،حبیب اهلل،ابعاد تاثیرگذارمدیریت ارتباط با مشتری جهت اجرای موفقیت آمیز-2

 .2مدیریت واقتصاد.صفحهکنفرانس بین المللی توسعه کسب وکار وبرتری الکترونیک،

مشتری،دانشکده  با ارتباط مدیریت عملکرد بهبود در دانش مدیریت عوامل دهی اولویت برای رضایی ملک،نرگس،ورادفر،رضا،مدلی-3

 .63-82، صفحه 1392،پاییز 3،شماره5مدیریت،مدیریت فناوری اطالعات،دوره

 بانکداری صنعت در مشتریان عمر چرخه ارزش تعیین برای سهرابی،بابک،وهمکاران،الگویی-4

ام..اف..آر مدل مبنای بر کاوی داده از استفاده با آنها عمر دوره ارزش اساس بر مشتریان بندی بخش زوارم،وهمکاران، علیزاده-5  

(RFM )، 63-84 صفحه ،1391 بهار ، پانزدهم شماره ، پنجم سال عمومی، مدیریت پژوهشهای . 

انداز چشم مشتری،مجله رضایت بر مشتری با الکترونیکی ارتباط مدیریت تاثیرسیستم بررسی معزی،حامد،وهمکاران،-6            

87 ص ،ص1388 ،پاییز 32 مدیریت،شماره         -69.  

 مومنی،ماندان،و همکاران،بررسی عوامل موثر برمدیریت ارتباط با مشتری دربانک ملی شعب تهران-7

 Customer Lifetime Valueپدیاویکی کنندگانمشارکت . (۲۰۱۳ مارس ۲۱ در بازیابی آزاد دانشنامه انگلیسی، پدیایویکی -8
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