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 چکیده

 

دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست ؛ تغییر در فن آوری ، تغییر در اطالعات ، تغییر در خواسته های مردم ، تغییر  

به دست آوردن رضایت . توجه جدی به مشتری الزمه تداوم فعالیت در بازارهای رقابتی امروزی است . در بازارهای جهانی 

هداف سازمان ها به خوبی می دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کالن سازمان ، در مشتریان جایگاه مهم و حیاتی در ا

از طریق جلب .  بنابراین جلب رضایت مشتریان کلیدی ، حساسیت بیشتری خواهد داشت. گرو جلب رضایت مشتریان است 

مدیریت ارتباط با . ان را نیز افزایش دهند رضایت مشتریان ، سازمانها می توانند هزینه های تولیدشان را کاسته و درآمدش

بنابراین . مشتری می تواند به مدیران در سازمانها در برقراری یک ارتباط سازنده با مشتریان و همچنین حفظ آنها کمک نماید

لذا با . تدوین و استقرار یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری کارآمد ،  جزو ضروریات سازمان های امروزی محسوب می گردد

توجه به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها در این پژوهش بر آن شد که به بررسی مدیریت ارتباط با مشتری 

پرداخته شود  و اطالعات الزم برای این پژوهش از طریق روش کتابخانه ای و با مطالعه کتاب ها مجالت و مقاالت معتبر  گرد 

انگر این است که یک سازمان برای پیشی گرفتن از رقبا باید در پی جلب رضایت مشتریان نتایج حاصل بی. آوری شده است 

 . خود باشد 

 مدیریت ارتباط با مشتری ، ارزش مشتری، رضایت مشتری  :کلید واژه ها 
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  مقدمه 

رقابت بین شرکت ها در با شدت گرفتن . عملکرد هر کسب و کار به موفقیت در حفظ مشتریان در دراز مدت بستگی دارد 

مشتری یابی برای محصوالت و خدماتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز ، شرکت ها  دیگر نه تنها 

باید به دنبال جذب مشتریان جدید باشند ، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقرای روابطی مستحکم با آنان را نیز باید 

تغییر در فناوری ، تغییر در اطالعات ، تغییر در خواسته . دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. ر دهندمورد توجه قرا

اما از مهم ترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب و کار ، . های مردم ، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی 

ران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان های فعلی شناخته می تغییر در ارزش های قابل عرضه به خریدا

شود و سازمان های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیدن توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با 

 (.1931طزری ، بلوریان ، ) رقبایشان می دانند

شتریان برای سازمانها ، مدیریت ارتباطات اثر بخش و کارا با مشتریان مسئله ای اساسی و مهم با توجه به اهمیت روز افزون م

یک راهبرد کسب و کاری است که از یک طرف با هدف ( CRM)مدیریت ارتباط با مشتری . برای سازمانها تبدیل گردیده است

مدیریت ارتباط با . و وفاداری مشتریان ارائه شده است، افزایش سودآوری و درآمد برای سازمان و از طرف دیگر افزایش رضایت 

مشتری ، مجموعه ای گسترده از ابزارها ، فناوری ها و فرآیندهاست که با هدف ارتقاء سطح رابطه با مشتریان و به منظور 

یریت ارتباط با و کار دارد ، حتماً سطحی از مد  هر سازمانی که با مشتری سر. افزایش فروش مورد استفاده قرار می گیرد 

این سازمان ها با بهره گیری و استقرار انواع مفاهیم . مشتری را نیز داراست اما برخی از سازمان ها در این زمینه جلودار هستند

، روش ها و ابزارها مانند سیستم های مبتنی بر فناوری اطالعات ارزش بسیار بیشتری از روابط خود با مشتریان خلق می 

 ( . 191 3ه مقدم ، رامین مهر ، حاج مقانی ، هایزاد) نمایند

مشتری مداری به عنوان سنگ بنای نظریه های مدیریت بازاریابی نوین شناسایی شده است و اصل بنیادین آن قرار دادن 

ا را به در سال های اخیر  افزایش رقابت در بازارهای جهانی ، سازمان ه. مشتری در کانون توجه استراتژیک سازمان ها می باشد 

هر چه این رقابت ها با نقش های جدیدی که بازیگران صحنه تجارت بازی . سوی توجه بیشتر به مشتریان خود سوق داده است

می کنند شدیدتر باشد ، تالش الزم برای حفظ مشتریان موجود و همچنین تأثیر گذاری و ایجاد وفاداری در آن ها نسبت به 

اما واقعیت این است که تنها تالش کافی نیست چراکه برنده واقعی  در چنین فضای به . سازمان بیشتر و بیشتر خواهد شد

شدت رقابتی ، سازمانی است که قواعد بازی را به خوبی می داند ، از اطالعات موجود به خوبی سود می برد و با واقع بینی 

عه ، رشد و پایداری در عصر رقابتی امروز ، به لذا همه سازمان ها ، برای توس. خاص ، نقاط ضعف  خود  را برطرف می نماید

نوعی سیستم ارزیابی عملکرد و اثر بخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثر بخشی برنامه های سازمان ها ، فرآیندها 

 ( . 1931حقیقت منفرد ، سرایی نیا ، ) و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند

 

 تحقیق اهمیت و ضرورت 

میالدی ، فرآیند تعاملی مدیریت روابط مشتری ، مبتنی بر فناوری اطالعات که در انتها فرآیند کسب و کار و  31در طول دهه 

. یاد می شود( CRM)در ارتباط با مشتری قرار دارد  بازنگری مجدد شده است و امروزه از آن به عنوان مدیریت روابط مشتری 

کسب و کار که ناشی از اثر گذاری فناوری اطالعات بر تار و پود سازمان است اهمیت مدیریت  با ظهور این الگوهای نوین

مدیریت مشتری مدار ، مستلزم برخورداری از زیر ساخت های . اطالعات و دانش مشتری بیش از گذشته مشهود می گردد

جارت الکترونیکی در کشور ، ورود به بازارهای بدیهی است که برای توسعه ت. مناسب فنی ، اقتصادی و نیروی انسانی می باشد 

جهانی و عضویت در سازمان هایی نظیر سازمان تجارت جهانی ، داشتن مدیریت روابط با مشتری از الزامات اساسی به شمار می 

مان ها به مدیریت ارتباط با مشتریان ؛ رضایت مشتری ، صرفه جویی در هزینه ها و تولید در آمد بیشتری را برای ساز. رود 

از این رو ، استقرار مدیریت مشتری مدارانه یکی از مسائل مهمی است که امروزه جزء ضروریات بقای سازمان ها در . همراه دارد 

دنیای رقابتی امروز می باشد ، زیرا مدیریت ارتباط با مشتریان فرآیندهای کسب و کار و راهبردهای مشتری را همسو می سازد 

با توجه به اهمیت ( . 1911صالحی صدقیانی ، اخوان ، )شتری شده و سودآوری را به تدریج افزایش دهد تا موجب وفاداری م
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مدیریت روابط مشتری  در جذب و حفظ مشتریان و همچنین با توجه به شرایط رقابتی شرکتها و سازمانها در عصر حاضر ، این 

شتری ، زمینه های ظهور مدیریت روابط مشتری و عوامل پژوهش در صدد است تا ضمن تعریف و شناسایی مدیریت روابط م

 . موفقیت آن را بررسی کند

 

 :مفهوم مشتری و رضایتمندی مشتری  

 

البته باید تأکید نمود که . مشتری کسی است که سازمان مایل است تا با ارزشهایی که می آفریند بر رفتار وی تأثیر بگذارد

یکی از شاخص های اثر بخشی سازمان ، رضایت مشتری . جنبه منفی و فریفتن او نیست منظور از تأثیر و نفوذ بر مشتری ، 

. رضایتمندی مشتری احساس یا  نگرش  یک مشتری  نسبت به یک محصول یا خدمت پس از استفاده از آن است . است

ت محصول یا خدمت یا انتظارات و اشنایدر رضایتمندی مشتری را به عنوان  نتیجه  فرآیندهای مقایسه روند شناسانه بین واقعی

 (.1913دهمرده ، شهرکی ، لکزائی، )هنجارهای اجتماعی در ارتباط با محصول تعریف می کند

 

 مدیریت روابط با مشتری

 

مدیریت ارتباط با مشتریان را می توان به عنوان یک استراتژی لحاظ نمود که به منظور کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها 

در تکنیک مدیریت ارتباط با مشتری . تجاری مشتریان و برای ارتباط بیشتر و قوی تر با آنان استفاده می شود و رفتارهای 

، تکنولوژی های بسیاری قابل تعریف و استفاده است ولی داشتن تصویر صرفاً تکنولوژیک در مدیریت  ارتباط مشتریان ، 

وابط مشتریان ، باید آن را فرآیندی دانست که برای جمع آوری لذا برای درک بهتر از مدیریت ر. کامالً نادرست است 

اطالعات مختلف از مشتریان ، بخش فروش ، اثر بخشی فعالیت های بازاریابی ، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتریان و 

مدیریت روابط  متخصصان و نظریه پردازان ، هر کدام تعاریف مختلفی از. نیز تمایالت بازار مورد استفاده قرار می گیرد

استراتژی ، فناوری ، فرآیند و سیستم اطالعاتی طبقه : مشتریان ارائه می دهند که می توان آنها را در چهار گروه کلی 

اسالمی ، : )برخی از تعاریف مدیریت ارتباط با مشتریان از دیدگاه نظریه پردازان مختلف به شرح زیر است . بندی نمود

 (. 1911متین نفس ، 

 

 ت ارتباط با مشتریان ، واژه ای برای مجموعه متدولوژی ها ، فرآیندها ، نرم افزارها و سیستم هاست مدیری

عباسی ، .) که به مؤسسات و شرکت ها در مدیریت مؤثر و سازمان یافته  ارتباط با مشتریان کمک می کند

 ( 1913ترکمنی ، 

 ا مشتریان سودآور سازمان از طریق استفاده مدیریت ارتباط با مشتری ، یعنی ایجاد و حفظ ارتباط شخصی ب

 .مناسب از فناوری های اطالعات و ارتباطات 

  مثل جمع آوری داده های ) مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرآیند ، متشکل از نظارت بر مشتری

استخراج شده در ، مدیریت و ارزشیابی داده ها ، و نهایتاً ، ایجاد مزیت واقعی از اطالعات ( مناسب آنان 

 . تعامالت با آنان است

 ایجاد ارتباط با تک تک مشتریان ارزشمند از طریق استفاده مرثر از اطالعات حسابهای مشتریان 

  مدیریت ارتباط با مشتری ، استراتزی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری فرآیندها و تمامی

 .ه می سازدفعالیت های کسب و کار  را حول مشتری یکپارچ

همان طور که در تعاریف مشاهده می شود ، مدیریت ارتباط با مشتری در بر گیرنده استراتژی ها ، سطوح عملیاتی 

 .همچون ایجاد و توسعه فناوری های کاربردی ، بازاریابی و فروش و در نهایت ، ارتباطات بلند مدت با مشتریان است 

 :CRMدو تعریف خوب و روان از 
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 رتباط با تک تک مشتریان ارزشمند از طریق استفاده مؤثر از اطالعات حساب مشتریایجاد ا. 1

الهی ، ) ایجاد و حفظ ارتباط مشخص شده با مشتریان سودآور از طریق استفاده مناسب از فناوری اطالعات و ارتباطات . 2

 ( .  1931حیدری، 
 :زمینه های ظهور مدیریت ارتباط با مشتری 

 

 :اصل را فهرست کرده 9در آخرین کتابش CRMخانم پاتریشا سیبولد از پیشروان 

 مشتریان در کنترل هستند. 

 ارتباط با مشتریان ارزشمند است. 

 تجربه مشتریان موضوع مهمی است. 

 حتی کیفیت و خدمات به مشتری می.یعنی ارتباط بین مشتری و عرضه کننده باید در رأس فهرست اولویت سازمان باشد

 . ( 1931الهی ، حیدری،  ) تواند باعث تغییر عالمت تجاری توسط مشتریان گردد

 

 ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری

 

، سادک و 2، آکروش و همکاران 1با مرور مطالعات و پژوهش های انجام شده توسط محققان از جمله اُزتایس و همکاران

، می توان مفهوم مدیریت 1، ساین و همکاران ،فینگان و کاری1، بکر و همکاران 1، کیم و کیم  ، لین و همکاران  9همکاران

، به نقل از دانایی،محمودی میمندی ،  1تمودار ) فرض کرد که چهار عنصر دارد  3روابط با مشتری را سازه ای چند بعدی

 (. 1931حسینی، وزیرزنجانی ، 

 (11تمرکز بر مشتریان برگزیده) افراد -1

 (11سازمان مشتری محور) فرهنگ  -2

 (12مدیریت دانش)فرایند -9

 ( 19فناوری مشتری محور)فناوری - 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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2
 -Akroush et al. (2011). 

3
- Saked et al. (2011). 

4
 -Lin et al. (2010). 

5
-Kim & Kim (2009). 

6
 -Becker et al. (2009). 

7
 -Finnegan & Currie (2009). 

8
 -Sin et al. (2005). 

9
 -Multi-Dimentional Construct. 

10
- Picked Customer Focus 

11
- Customer Oriented Organization. 

12
- Knowledge Management. 

13
- Customer Oriented Technology. 

 سازمان                                             برتمرکز  

 مشتری محور                                               مشتریان     

 برگزیده

 

 

 

 

 

 

 

 

فن                                 مدیریت                    

 آوری

 فرهنگ                   افراد           

 

 

 

 

 

   
 فن آوری                                                فرآیند   

  

مدیریت روابط با 

 مشتری
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 ابعاد چهارگانه مدیریت روابط با مشتری. 1نمودار

 

بعد سازه مذکور ، با تفکری سازگار است که موفقیت مدیریت روابط با مشتری را منوط به توجه به چهار حوزه اصلی می چهار 

راهبرد ، مردم ، فناوری و فرایندها و تنها زمانی شایستگی های متمایز سازمان در روابط با مشتریانش ظهور می کند که : داند 

به طور کلی ، حداکثر سازی عملکرد بلند مدت یک کسب و کار از جنبه هایی نظیر . ندهر چهار عنصر ، هماهنگ با هم عمل کن

رضایت مشتری ، جلب اعتماد ، بازده فروش و بازده سرمایه گذاری ، به ایجاد ، حفظ و ارتقای روابط سودمند درازمدت و متقابل 

 (.1931دانایی و همکاران ، )با خریداران بازار هدف محتاج است

 

 اهداف  و اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری 

و شناسایی عوامل مؤثر بر توفیق  CRMشناخت اهداف مدیریت ارتباط با مشتری می تواند سازمان ها را در حرکت به سمت 

وع در دارند به تعاریف متفاوتی از آن پرداخته اند ، این موض CRMافراد با توجه به دیدگاههای متفاوتی که از . آن یاری رساند

که در اینجا به . نیز مالحظه می شود و اهداف متفاوتی با توجه به دیدگاه های متفاوت وجود دارد  CRMبر شمردن اهداف 

بدست آوردن  یک مزیت رقابتی در مدیریت  CRMبه طور کلی هدف .طور خالصه در جدول ذیل مورد بررسی قرار گرفته اند

 (.1913هادیزاده مقدم ، رامین مهر ، حاج مقانی ، )ی باشدمشتری و در نهایت افزایش سطح سودآوری م

 

 
 (.1831هادیزاده مقدم و همکاران ، ) اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاههای متفاوت : 1جدول

 
 صرفه جویی در هزینه های جمع آوری اطالعات مشتریان -1 از نظر بارنت CRMاهداف 

 افزایش درآمد در نتیجه شناخت مشتریان -2

 ثرات استراتژیکا -9

 شناسایی ارزشهای خاص هر گروه از مشتریان -1 از نظر نول CRMاهداف 

 درک اهمیت نسبی آن نیازها برای هر گروه مشتری -2

تعیین این که آیا ارائه چنین ارزشهای متناسب هر مشتری به شیوه ای که آنها می  -9

 خواهند می باشد؟

 اندازه گیری نتایج و اثبات بازده سرمایه گذاری - 
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 بهبود فرآیند ارتباط با مشتریان واقعی -1 از نظر سویفت  CRMاهداف 

 ارائه محصوالت صحیح به هر مشتری -2

 ارائه محصوالت صحیح از طریق کانال های صحیح به هر مشتری  -9

 ارائه محصوالت صحیح در زمان صحیح به هر مشتری - 

 سفارشی سازی -1 از نظر گالبریث و راجرز CRMاهداف 

 (اختصاصی شده برای هر مشتری) شده ایجاد ارتباط شخصی  -2

 ارائه خدمات پشتیبانی بعد از فروش -9

 افزایش سودآوری از طریق شناسایی ، جذب و حفظ بهترین مشتریان -1 از نظر کاالکوتا و رابینسون  CRMاهداف 

 استفاده از اطالعات مشتریان برای ارائه خدمات بهتری به نیازهای آنها-2

 وشهای سازگار مکررمعرفی  فرایندها  و ر-9

 

 

 :امروزه مهم ترین چالش های تجاری و فن آوری عبارتند از 

 کسب مشتری و نگه داشتن او  -

 وفاداری مشتری -

 افزایش دادن سودآوری مشتری -

رفع موفقیت آمیز  این چالش ها برای موفقیت هر سازمانی ضروری است ، سرمایه گذاری در مدیریت ارتباط با مشتری می 

برخی سازمان ها به دنبال نفوذ سریع تر در بازارند و دیگران در جستجوی سودآوری بیشتر . تواند منجر به منافع گوناگونی شود 

ی هدف نهایی تمام سازمان ها توسعه ساختاری مستحکم در ارتباط با مشتریان و درک آن ول. از راه پایین آوردن هزینه هستند

در عصر شفافیت اینترنتی و انتخاب . چیزی است که برای حفظ این سطح باال از رضایت مشتری و وفاداری مورد نیاز است 

مشتریان آن قدر هوشمند هستند که . دجهانی ، سازمان ها دیگر نمی توانند پشت سیاست ها و قیمت های خود پنهان شون

بدانند حق انتخاب دارند و اگر از خدمات ارائه شده  سازمان تجربه بدی داشته باشند ، از این حق استفاده می کنند و به سوی 

 در واقع ، اهرم های قدرت از سازمان به مشتریان منتقل شده است ، یعنی بر خالف دهه های پیشین ، این. رقبا می روند

 ( . 1913خرم آبادی ، هدایتی ، ) مشتریان هستند که برای سازمان تصمیم گیری می کنند ، نه سازمان برای مشتریان 
 

 

 

 

 

 چگونگی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

 

ف بین وظایف مرتبط با ارتباطات بیرونی سازمان نظیر فروش ، بازاریابی و خدمات مشتری و وظای CRMبسته های نرم افزار 

که بین « نقاط ارتباطی » مرتبط با ارتباطات داخلی سازمان نظیر مالی ، عملیات ، لجستیک و منابع انسانی با استفاده از 

نقاط ارتباطی یا کانالهای ارتباطی بین بنگاه و مشتری ممکن . سازمان و مشتری طراحی می گردد ، ارتباط برقرار می نمایند 

یک ، پست معمولی ، فعالیت های بازاریابی تلفنی ، مراکز تماس ، فاکس ، تبلیغات ، فروشگاه است امل اینترنت ، پست الکترون

اطالعات جمع آوری شده برای هر مشتری . با استفاده از این نقاط اطالعات الزم در خصوص مشتری جمع آوری می گردد. باشد

 (.1913اهری ، طاعتی ،  محرابی ، بابای)به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

 

 مزایای استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
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مزایای استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری که هدف نهایی آن کسب رضایتمندی مشتریان و بقاء در محیط رقابتی  

 (  191کرامتی ، نیکزاد شهریور، :  ) است ، عبارتند از 

 کاهش هزینه فروش. 

 و مورد هدف قرار دادن بهتر مشتریان شناسایی. 

 کاهش هزینه های بازار یابی. 

 افزایش وفاداری مشتری. 

 افزایش نگهداری مشتری. 

 شناسایی روندها و الگوهای مصرف مشتریان. 

 کمک به جریان یافتن اطالعات درست و واقعی در هر جایی از سازمان که مورد نیاز باشد. 

  از ارزیابی میزان اثر بخشی فعالیتهای بازاریابیدستیابی به درک صحیح و کاربردی. 

 جلب سریع تر و مؤثر تر مشتریان جدید. 

 تغییر محصوالت و خدمات و متناسب نمودن آن با نیازهای مشتری. 

 فراهم کردن شرایط مراجعه مجدد مشتری. 

 درک و نظارت بر گزینش های خریداران. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 (.1831هادیزاده مقدم و همکاران  ،)مشتری  مزایای مدیریت ارتباط با. 2جدول 

 : مزایای نامحسوس : مزایای محسوس 

 افزایش درآمد و سودآوری

 دوره بازگشت مجدد سریع 

 کاهش هزینه های داخلی

 بهره وری باالتر کارکنان 

 نرخ باالتر نگهداری مشتریان

 تامین سرمایه گذاری جهت بازایابی و با باالترین نرخ بازگشت 
 

 افزایش رضایت مشتری

 بهبود خدمات مشتریان 

 مدیریت با روابط نزدیکتر 

 مثبت بودن اطالعات گرفته شده از دیگران 

 ساده و مؤثر کردن فرایندهای کسب و کار 

 افزایش عمق و اثربخشی تقسیم بندی مشتریان 

 درک راهنمایی بهتر نیازهای مشتریان

 

 مشتریعوامل کلیدی توفیق مدیریت ارتباط با 
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. عوامل کلیدی موفقیت بایدهای فرآیندی هستند که به منظور تحقق هدف های استراتژیک پیش روی شرکت قرار می گیرند 

 CRMبرطبق تحقیقات گذشته که در مورد. در واقع هدف هایی هستند که در یک مقطع زمانی مشخص پیش بینی می شوند

 ( 1931طزری ، بلوریان ، :  )  را در چهار بعد زیر دسته بندی کرد  CRMانجام گرفته می توان عوامل مؤثر در پیاده سازی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1811طزری و بلوریان،)CRMعوامل مؤثر در پیاده سازی موفق .2نمودار

 

 نمرکز بر مشتریان کلیدی 

 سازماندهی متناسب 

 مدیریت دانش 

  تکنولوژی 

محیط بسیار رقابتی بازارهای امروزی فشارهایی را برای کاهش هزینه ها ، و در عین حال متمایز سازی خود از طریق بهبود 

این است که اگر سازمانی نحوه مدیریت ارتباط با  CRMفرض . خدمات به مشتریان در جهت کسب درآمد اعمال می کنند 

 سازمانهایی که می .وری و رضایت مشتری و رسیدن به عملکردهای بهتر استمشتریانش را بهبود دهد نتیجه آن افزایش بهره 

 

خواهند عملکرد بلند مدت خودشان را در زمینه هایی از قبیل رضایت مشتری ، اعتبار و بازگشت سرمایه به حداکثر برسانند 

نائل شدن به این اهداف سازمان ها  برای.باید روابط سودآور دو طرفه و بلندمدت خود را با مشتریانشان حفظ و افزایش دهند

 ( 1931طرزی، بلوریان ، ) باید توجهات الزم را در پی گیری و اجرای صحیح هر یک از ابعاد چهارگانه فوق داشته باشند
 

 

 گام های طراحی موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 

  تجزیه و تحلیل نیازمندی ها: گام اول 

  نمونه سازیاختصاصی سازی و : گام دوم 

  استقرار برنامه: گام سوم 

  ( .1931الهی ، حیدری، ) حسابرسی بعد از اجرا: گام چهارم 

 

 پیشینه تحقیق 

سازماندهی مناسب                   تمرکز بر مشتریان  

 کلیدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت دانش                        تکنولوژی           

 

 
CRM 
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در صنعت نشر نشان داد که طراحی کانال های ( CRM)، در پژوهش مدل تحلیلی مدیریت ارتباط با مشتری ( 1939)نادری 

ی اصلی سازمان در پروژه مدیریت ارتباط با مشتری ، و طراحی یک پایگاه متعدد به منظور ارتباط با مشتری ، طراحی بخش ها

داده مرکزی تأثیر معناداری بر مدیریت ارتباط با مشتری دارند ، ولی طراحی امکانات عملکردی متعدد تأثیر معناداری بر 

 . مدیریت ارتباط با مشتری ندارد 

، در پژوهش خود با عنوان تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط با ( 1931)دانایی ، محمودی میمندی ، حسینی ، وزیرزنجانی

مشتری نشان دادند که یافته های پژوهش تأییدی بر روایی صوری ، همگرا ، واگرا و تعمیمی و پایایی شاخص های مربوط به هر 

عملکرد بنگاه از نظر تقویت  همچنین ، تأثیر مدیریت روابط با مشتری بر. یک از ابعاد سازه مدیریت روابط با مشتری است 

 . و ارتقای شاخص های مالی نیز قابل مالحظه است( نشان تجاری)برند

) ، در پژوهش بررسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه ( 1931)طزری، بلوریان تهرانی 

ر دو مولفه تکنولوژی و مدیریت دانش وضعیت خوب و قابل نشان دادند که شرکت بیمه سامان د( بیمه سامان: مطالعه موردی 

قبولی داشته و دارای نقطه قوت است ولی در مولفه تمرکز بر مشتریان کلیدی به نسبت دو مولفه دیگر ضعیفتر عمل کرده 

جاست به . همچنین وضعیت شرکت در مولفه سازماندهی متناسب نسبت به دیگر مولفه ها به صورت متوسط بوده است. است

که مسئولین ذیربط در حوزه تمرکز بر مشتریان کلیدی توجه بیشتری را مبذول بدارند، در غیراینصورت عملکرد ضعیف شرکت 

 در این حوزه میتواند تالشهای دیگر بخشها را تحت شعاع قرار داده و از اثربخشی آنها بکاهد

یکپارچه پیاده سازی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری ، در پژوهش ارائه الگوی ( 1913)محرابی ، بابای اهری ، طاعتی 

(CRM ) در بانک ملت نشان دادند که تغییرات فرهنگ سازمانی ، تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات ساختار سازمانی در پیاده

 . سازی و اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر معنادار و مثبتب دارند

در پژوهش خود با عنوان  رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با رضایت دانشجویان در آموزش عالی (  211)  1الوسی و همکاران

بازاریابی  نشان دادند تمایل دانش آموز به توصیه دیگران افزایش می دهد زمانی که چرخه عمر دانش آموز در دانشگاه است که 

رتباط قوی  با پدر و مادر در دانشگاه باعث افزایش تمایل دانش آموز همچنین کشف شد که مدیریت ا. به خوبی اداره می شود 

از این رو توصیه می شود که دانشگاه باید استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری مؤثر . به توصیه دانشگاه خود به دیگران است 

 . برای رسیدن به رضایت دانشجویان اتخاذ نماید

 

پیشنهاد چارچوب در : در صنعت هتل ( CRM)با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری در پژوهشی ( 2112) 11محمد و همکاران 

وجود  هتل عملکرد و CRM ابعاد ارتباط بین نشان می دهد ابعاد ، قابلیت بازاریابی و عملکرد هتل  ، که CRMارتباط میان 

 ابعاد بین موجود نظری ارتباط ی دهد کهتوضیح م است که ارزش یک مدل مفهومی ارائه تالش برای این مطالعه بنابراین .دارد

CRM ابعاد رابطه بین به روشن شدن نه تنها در خدمت مطالعه این. است هتل عملکرد و CRM برای ، بلکه هتل عملکرد و

 .رابطه این در بازاریابی قابلیت های میانجی گری از نقش توضیح

 CRM بیندر پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط آن به عملکرد سازمانی نشان داد که ( 2111)11هشام سید سلیمان 

 .موسسات مالی است در بازاریابی بر عملکرد CRM ابعاد اثر بودن، عالوه برآن . بازاریابی رابطه مثبت عملکرد و

مورد : )و نتایج بانک ارتباط با مشتری کیفیت در E-CRM در پژوهش خود با عنوان اثرات( 2111) 1سی وارکس  و همکاران 

دارای یک رابطه مثبت معنی دار آماری با خدمات مبتنی بر مشتری ، ویژگی و با  CRM- Eنشان دادند که  اجرای ( تایلند

کیفیت و نتیجه روابط مشتری بانک و همچنین غیر مستقیم اثر بر کیفیت رابطه و نتیجه را از طریق ویژگی های خدمات 

 . مبتنی بر مشتری می باشد

                                                 
14

 - Oluseye, et al 
15

 - Mohammed , et al  
16

 -Hisham Sayed Soliman 
17

 - Sivaraks ,et al  
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مطالعه  تجربی ( : ) CRM)، در پژوهش پذیرش و استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ( 2111)11چی پای و همکاران

 رابطه خوب با حفظ، مشتریان موجود خرید ترویج ، CRM  از صنعت خدمات توزیع در تایوان نشان دادند که سیستم های

جدید مشتریان   برای به دست آوردن سازمانبه   می تواند،  ارزش مشتری به منظور افزایش عنوانبه  و همچنین مشتریان

 .کمک کند  بالقوه
 

 

 :روش شناسی تحقیق 

 

محقق باید توضیح دهد از چه ابزاری استفاده . در هر تحقیقی محقق باید روش اجرای کار خود را به صورت دقیق شرح دهد

 . ای یا اسنادی استفاده شده است در این تحقیق از روش کتابخانه. آوری کرده است نموده و چگونه اطالعات خود را جمع

،  ها، مجالت نامه ها، فرهنگ المعارف ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره نهآوری اطالعات محقق در روش کتابخا ابزار جمع

های علمی،  های همایش ها، کتاب نامه های چاپ شده، پژوهش ها، مصاحبه ها، سالنامه نامه ها، لغت ها، ماهنامه نامه ها، هفته روزنامه

 .رانت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ استهای اطالعاتی و اینترنت و اینت متون چاپی نمایه شده در بانک

 

 بحث و نتیجه گیری 
 

. روند رو به رشد نحوه روابط با مشتریان در نیمه قرن بیستم به عنوان یک عنصر مهم در مهارت های مدیریت دیده می شود

شرایط کلیدی پست مدرنیسم ، برگشت پذیری به از . قرن حاضر را جایگزینی دیدگاه پست مدرنیسم با مدرنیسم باید دانست 

مصرف مناسب که کلید موفقیت و جبران نقایص اقتصاد کشورهای پیشرفته بود ، حال به جای . مصرف به جای تولید است

 .تئوری های اقتصادی ، رفتار مصرف کننده در سازگاری با شرایط اقتصادی را تفسیر می کنند. تولید ارجحیت پیدا نموده است 

رقابت جهانی و محصول های جدید مدل رفتار مشتری را بی ثبات نموده است به صورتی که فضاهای رقابتی بازار برای چالش 

 (.1931اعتمادی، داغانی ، )گران ایجاد شده است

با مشتریان مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه ای گسترده از ابزارها ، فناوری ها و فرایندهاست که با هدف ارتقای سطح رابطه 

اگر چه مشخص است که ابتکارات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان . و به منظور افزایش فروش مورد استفاده قرار می گیرند

. بر عملکرد سازمان تأثیر دارد ، بسیاری از شرکت ها در استقرار و پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان شکست می خورند 

نادری ، ) می توان از شکست سرمایه گذاری های سازمان ها در مدیریت ارتباط با مشتریان ارائه داد در واقع شواهد زیادی

1939.) 

 

 

 

 

 :منابع و مأخذ
در بانک ها ، ( CRM)طراحی الگوی ساختار مناسب برای استقرار مدیریت روابط مشتریان( 1911)اسالمی ، زهرا ؛ متین نفس ، فرهاد 

 91-21ص  111شماره مجله تازه های اقتصاد ، 

 مدیریت ارتباط با مشتری ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی ، چاپ سوم ( 1931)الهی ،شعبان؛ حیدری، بهمن 

ساختارهای اندازه گیری مدیریت روابط با مشتری ، ماهنامه علمی ، تخصصی انجمن روابط (1931)اعتمادی ، حسین ؛ داغانی ، رضا 

 .3 عمومی ایران ، شماره 
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تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازد در ( 1931)نفرد ، جالل ؛ سرایی نیا ، الهام حقیقت م

 .  11شرکت ساپکو ، مجله مدیریت بازاریابی ، شماره 

 ، مدیریت ارتباط با مشتری ، نشریه بانک ، ( 1913)خرم آبادی ، مهدی ؛ هدایتی ، بهروز 

تدوین مدل ارزیابی مدیریت روابط ( 1931)یب اله ؛ محمودی میمندی ، محمد؛ حسینی ، میرزاحسن ؛ وزیر زنجانی ، حمیدرضا دانایی، حب

 111-3 1، صص  1با مشتری ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 

گذار در فرآیند پیاده سازی سیستم مدیریت ، شناسایی و رتبه بندی عوامل تأثیر ( 1913)دهمرده ، نظر ؛ شهرکی ، علیرضا ؛ لکزائی، محمد

شرکت سهامی مخابرات استان سیستان و بلوچستان ، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم : مطالعه موردی ( CRM)ارتباط با مشتری 

 11سال پنجم ، شماره  -انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج  

 91-29ص  1 1مدیریت ارتباط با مشتری ، مجله حسابدار ، شماره ( 1911)صالحی صدقیانی ، جمشید ؛ اخوان ، مریم 

، مجله بررسی های بازرگانی ، ( CRM)مدل نظری اجرای مدیریت ارتباط با مشتری ( 1913) عباسی ، محمدرضا ؛ ترکمنی ، محمد 

 .  1 شماره 

مطالعه ) ر مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه ، بررسی عوامل کلیدی موفقیت د( 1931)طزری ، نگین ؛بلوریان تهرانی ، محمد 

 . 11، مجله مدیریت بازاریابی ، شماره ( بیمه سامان: موردی 

ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت استراتژیک مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت (  191)کرامتی ، محمدعلی ؛ نیکزاد شهریور ، مسعود 

 . لمی پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی ، سال چهارم ، شماره اول ، مجله ع( با رویکرد فازی) نساجی 

 . 12در صنعت نشر ، فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر ، شماره ( CRM)مدل تحلیلی مدیریت ارتباط با مشتری ( 1939)نادری ، امین 

در بان ( CRM)مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری ، ارائه الگوی یکپارچه سازی( 1913)محرابی ، جواد؛ بابای اهری، مهدی؛ طاعتی ، مریم

 .11-1 ، صص  ملت ، مجله مدیریت توسعه و تحول شماره 

( CRM)، ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری ( 1913) هادیزاده مقدم ، اکرم ؛ رامین مهر ، حمید ؛ حاج مقانی ، رضا 

 ، (  بانک صادرات استان تهران: مطالعه موردی ) 
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