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فرايند  در پايدار رقابتي مزيتراهكاری اثربخش در كسب  (CRM)مديريت ارتباط با مشتری 

 تجارت

   رزيتا برادران،   فوالدی شیوا حسیني ،  رزاد بكايي جزیف :نويسندگان 

 

 

 :چكیده

به خود اختصاص ها  در روندهای كسب و كاری جديد، به دست آوردن رضايت مشتريان جايگاهي مهم و حیاتي در اهداف سازمان

. ، در گرو جلب رضايت مشتريان است دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف كالن سازمان داده است و مديران ارشد به خوبي مي

بنابراين جلب رضايت مشتريان كلیدی، . توان گفت همه مشتريان به يک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند از سوی ديگر نمي

سازی  بدين ترتیب الزم است در سازمان، سیستمي برای جذب و حفظ مشتريان طراحي و پیاده. ی خواهد داشتحساسیت بیشتر

های مديريت ارتباط با  ها به سیستم امروزه اين سیستم. شود، سیستمي كه بتواند روابط سازمان و مشتريان را به خوبي مديريت كند

توانند سازمان را در راه جلب رضايت مشتريان  به بازار آمده است كه مي CRMنام  افزارهايي نیز با اند و نرم مشتريان مشهور شده

به عنوان راهكاری  (CRM)مديريت ارتباط با مشتری  نقش ه اهمیت موضوع اين مقاله با هدف تعیینلذا با توجه ب. تواناتر سازند

ضمن معرفي تابخانه ای انجام گرفته است و در آن در قالب يک پژوهش مروری ك تجارت در پايدار مزيت رقابتياثربخش در كسب 

های  های پیش روی سیستم مديريت روابط با مشتريان و مزايای به كارگیری آن در سازمان، روندهای ارتباط با مشتری و چالش

CRM گیرد مورد بررسي قرار مي. 

 رضايت مشتری، تجارت، ارپايد رقابتي ، سازمان، سازمان، (CRM)مديريت ارتباط با مشتری : كلمات كلیدی

 

 

 

                                                 
 كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، موسسه آموزش عالي آز اد برهان، اصفهان، ايران .   
 ، اصفهان، ايران(خوراسگان)دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان .  
 موزش ، موسسه آموزش عالي آز اد برهان، اصفهان، ايرانكارشناس واحد آ.   

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

2 

 

 

Customer relationship management (CRM), solution effective in 

achieving sustainable competitive advantage in business 

 

Farzad Bokaei Jazi, Shiva Hosseini Foladi ,Rozita Baradaran 

 

Abstract:  

   New business processes, gain customer satisfaction critical role in organizational goals 

to be allocated and senior management know their success in achieving the organization's 

objectives, customer satisfaction is at stake. On the other hand cannot be said for the 

success of all customers equally involved. The satisfaction of key customers, will be 

more sensitive Therefore, it is necessary in the organization, design and implement a 

system to attract and retain customers, the system that can relations between the 

organization and customers as well as manage. Today, the relationship management 

system to its celebrity clients and also with CRM applications come to market that can 

make the organization more capable in the way of customer satisfaction. Considering the 

importance of this paper is to investigate the role of Customer Relationship Management 

(CRM) as an Effective Strategy to achieve sustainable competitive advantage in trade is 

conducted in a research library are reviewed. And also with CRM applications come to 

market that can make the organization more capable in the way of customer satisfaction. 

Considering the importance of this paper is to investigate the role of Customer 

Relationship Management (CRM) as an Effective Strategy to achieve sustainable 

competitive advantage in trade is conducted in a research library review. 

Keywords: Customer relationship management(CRM), organization, organization, 

sustainable competitive business, customer satisfaction 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

3 

 

 

 :مقدمه

مدت و  سازی روابط طوالني هايي كه به منظور ايجاد، توسعه، نگهداری و بهینه مديريت روابط با مشتريان عبارت است از مجموعه گام

پديد آمد و در قالب يک  991 با مفهوم امروزی آن از دهه  CRMاصطالح . شود ارزشمند بین مشتريان و سازمان برداشته مي

نیازمند يک فلسفه  CRM. نظور انتخاب و مديريت ارزشمندترين ارتباطات با مشتريان تدوين شدراهبرد كسب و كار به م

فرهنگ . باشد محور و فرهنگ پشتیباني از فرايندهای مؤثر بازاريابي، فروش و خدمات پس از فروش در سازمان مي مشتری

اين نگرش، به هر مشتری به چشم يک . ان استوار استمحور بر مفهومي ساده از ارتباط يک به يک بین مشتريان و فروشندگ مشتری

 .كند ها، خريدها و نیازهای مربوط به خود نگاه مي فرد با خواسته

CRM مشتری : از سه بخش اصلي تشكیل شده است(Customer) روابط ،(Relationship ) و مديريت(Management .)

منظور از روابط، ايجاد . باشد كننده را دارا مي آفرين، نقش حمايت شكننده نهايي است كه در روابط ارز منظور از مشتری، مصرف

باشد و مديريت عبارت است از خالقیت و هدايت يک فرايند كسب و  مشتريان وفادارتر و سودمندتر از طريق ارتباطي ياد گیرنده مي

 (15  محمدی ، )مدار و قرار دادن مشتری در مركز فرايندها و تجارب سازمان كار مشتری

. 

 

 

 

 ارتباط با مشتری  گذاری بر مديريت ها به سوی سرمايه داليل حركت  سازمان _ 

بیني  تعلق خواهد داشت و پیش CRMگذاری در فناوری اطالعات به  موج بعدی سرمايهدهد كه  تحقیقات و مطالعات نشان مي   

باني از یها معموالً برای پشت سازمان. يابدرشد دست درصد  1 الي  5 در طي پنج سال آينده به  CRMروند به كارگیری  شود مي

امیدوارند كه از طريق  و كنند افزارهای كاربردی استفاده مي دهندگان نرم سازی عملكردهای مختلف كسب و كار خود از ارائه يكپارچه

رآمدهای دائم خود را افزايش د های خود به وجود آورده و های بهتری برای حفظ مشتری رنامهبتوانند بCRM گذاری بر روی  سرمايه

 .( 1سلیم پور، )دهند

 :برشمرد CRMها به سوی استفاده از  توان داليل زير را برای حركت سازمان به طور كلي مي (الف

CRM 
 

 مشتری

 

 روابط

 
 مديريت

 

 CRMاجزای تشكیل دهنده .  شكل
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 ؛میزان رشد درآمدها رساندنحداكثر به های فعلي برای  استفاده از روابط جاری با مشتری(  

 ؛ها مشتری رينتو حفظ به نمودنمشخص كردن، جذب (  

 .شوند يندهای فروشي كه بیشتر تكرار مياها و فر معرفي و مشخص كردن روال(  

 ی مشتريانبه نیازها و رفع تقاضا گوييپاسخ( 4

 شود تر مشتری منجر مي ها و شناخت عمیق بازاريابي كه به كاهش هزينه فعال راهبردايجاد و اجرای يک ( 5

(Shemwell, Yavas,2006) 

 

 :دارد ای ديگر اين مطلب را بیان مي ها نیز به گونه تي  بازاريابي در سازمانتجارب سن( ب

 . شش برابر فروش به مشتری قديمي است ،هزينة فروش كاال به يک مشتری جديد(  

 .گذارد نفر در میان مي 1 الي  1را با  عدم رضايت خودمعموالً هر مشتری ناراضي، (  

در حالي كه احتمال فروش همان محصول به يک  ؛درصد است 51تری قديمي در حدود احتمال فروش يک محصول به يک مش(  

 .درصد است 5 مشتری جديد تنها 

 1 بین تواند منافع و سودهای خود را  درصد افزايش دهد، مي 5بتواند میزان نگهداری و حفظ مشتری سالیانة خود را  شركتياگر ( 4

درصدی حفظ مشتريان در صنايع مختلف  5درصد افزايش سودآوری بر اثر افزايش نرخ ،  جدول شماره  .درصد افزايش دهد 5  تا 

 .( 11  اكبری ، )دهد را نشان مي

 درصدی حفظ مشتريان 5افزايش سودآوری سازمان در اثر افزايش   .  جدول شماره

 

 

 

 

  

 درصد افزايش سود سازمان

 95 های تبلیغاتي شركت

 91 بیمه عمر

 15 ها بانک

 15 چاپ و نشر

  1 اداری خدمات اتوماسیون

 55 كارت اعتباری

های صنعتي شركت  45 

 5  صنايع ساختماني
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 مديريت چرخه حیات مشتری _ 

كسب . های جديدی كسب نمايد تواند مشتری مي ،دهد در دست داشته باشد مي رهبری محصوالت و خدماتي را كه ارائه سازمان اگر

اين مطلب به معنای ايجاد  ،در فضای كسب و كار الكترونیک. های بسیار جامع و مفصلي است ريزی های جديد نیازمند برنامه مشتری

 .(  9  ال دفت ، )های يكپارچه است فعالیتای از  مجموعه

 IBMشركت  باشید و به سايت يک كامپیوتر قابل حمل ميخريد جستجو برای  اينترنت در حال نید درفرض ك ،به عنوان مثال

شما صفحة اطالعات محصول و فرم  ؛يكي از كامپیوترهای موجود دقیقاً همان محصولي است كه نیاز داريد. كنید مراجعه مي

اين . گیرد با شما تماس مي IBMيكي از نمايندگان شركت  ،ظرف مدت چند دقیقه. كنید درخواست را پر كرده و آن را ارسال مي

در حالي كه  شركتها از اينكه نمايندة  مشتری. فروش و خدمات بسیار منظم و دقیق شكل گرفته است راهبردپاسخ سريع در اثر يک 

در اين  كه به مشتری يزشار. گیرند بسیار تحت تأثیر قرار مي ،گیرد هستند با آنها تماس مي شركتهنوز مشغول گردش در سايت 

عالوه بر اين تحقیقات  .عبارت است از يک محصول پیشرو و بسیار خوب به همراه خدماتي عالي و استثنايي ،شود ارائه مي فرايند

هدف از . يابد افزايش ميدقیقه باشد، احتمال فروش آن كاال   تا   نشان داده است كه اگر زمان پاسخگويي به يک درخواست بین 

در يک مركز تلفن، كارگزار يا مسؤول مربوطه .های بالفعل تبديل شوند های بالقوه به مشتری چنین خدماتي اين است كه مشتری هئارا

يند انام اين فر ؛نمايند ديگری را نیز پیشنهاد كند كه محصول مورد نظر مشتری را تكمیل مي محصوالتتواند به صورت خودكار  مي

فروش رو »  نام اين حركت ؛تواند محصول ديگری را پیشنهاد دهد كه كیفیت بهتری دارد ترتیب مي به همین. است «فروش جانبي»

ها  حفظ و نگهداری مشتری. های خوبي را با هزينة اندك به همراه داشته باشد ها ارزش یرتواند برای مشت باشد و مي مي «به باال

و تصمیم بر  ياندرك كامل نیازهای مشتر مستلزمهمچنین اين كار . اشدب ها مي مستلزم تطبیق خدمات و كاالها با نیازهای مشتری

آنها از طريق  اكه برا يعني كساني )را های خود  كنند بهترين مشتری ها سعي مي شركتبعضي از . باشد ادامه ارتباط فیمابین مي

 . ( 1سلیم پور، )ام نمايندشناسايي كرده و استخد (اند ارتباط درازمدت و دائمي داشته ،چرخة حیات يک خط تولید

كه  هايي نمايندگي ن يااهای دائم خود پاداش و تخفیف دهند و به كارگزار ها سعي كنند به مشتری شركتهمچنین ممكن است 

ايجاد يک سیستم تشويقي مالي باعث . كمیسیون و درصد بیشتری پرداخت كنند ،های موجود را حفظ نمايند اند مشتری توانسته

ارزش به  هارائ. دارند  ها را راضي و خشنود نگه با انگیزة بهتر به كار و تالش بپردازند تا مشتری سازمانل و كارگزاران شود عوام مي

های  بر حفظ و نگهداری مشتری ها سازمانامروزه اكثر . باشد بخشي از يک ارتباط فعال است كه به نفع هر دو طرف مي ،ها مشتری

 (Anton, Perkins, Feinberg, 2007 )كنند تكیه و تمركز مي ،ديدهای ج قديمي بیش از جذب مشتری
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 روندهای ارتباط با مشتريان _ 

زندگي  چرخهاين كار شامل شناخت و رديابي نیازها، رفتارها و  ؛با مشتری نهفته است موفق آن در ارتباط ،كلید رشد كسب و كار

ي كه ترين روندهاي از مهم .دباش ت در جهت ايجاد ارزش برای مشتری ميمشتری بوده و همچنین مستلزم استفاده از اين اطالعا

و  سازی، سهولت استفاده خدمتي، يكپارچه خدمات، خويش هسرعت ارائ: عبارتند ازشود،  ميبا مشتری  آفرين ارزش ارتباط موجب

اما با ؛ انجامند پنج الي ده سال به طول مي و تقريباً شوند معموالً به آرامي آغاز مي كه مسائلي جهاني هستند روندها .رضايت مشتری

اين مفهوم در سال  ؛يک روند است ای از نمونهشبكه . شوند به سرعت پراكنده و منتشر مي ،كنندگان و مصرف سازمانافزايش نیازهای 

 Dunham) ..دا نمودبه بازارهای جهاني راه پی Mosaicبه آرامي در سوئیس به كار گرفته شد و با روی كار آمدن گردشگر  919 

,2014) 

 

 سرعت ارائه خدمات( الف

ای ندارند و از منتظر ماندن بیزارند و هر چقدر زمان  ها به تأخیر عالقه مشتری. ها بسیار اهمیت دارد خدمات برای مشتری هسرعت ارائ

افزايش با . نمايند مي عت بیشتری ارائهخواهند بود كه خدمات خود را با سر  هايي سازمانبه دنبال  ،برايشان اهمیت بیشتری پیدا كند

بنابراين، ابزارهای كاربردی خدماتي . كند ها در جهت دريافت خدمات بیشتر، افزايش پیدا مي خدمات، انتظارات مشتری هسرعت ارائ

ته و مشكل ها از معامالت كسب و كاری آهس مشتری .بايد به سهولت قابل استفاده بوده و فضايي راحت و دوستانه داشته باشند

 ساعت 4 ها  چون اين سیستم ،پسندند را بهتر مي( Self - Service) خدمتي های خويش آنها معموالً سیستم. كنند اجتناب مي

و  بخش فروش، از طريق اين خدمات به جستجوی اطالعاتكاركنان توان بدون استفاده از  مي و روز هفته فعال هستند 5روز و 

 ((Adebanjo & Kehoe , 2010 .محصوالت مورد نظر پرداخت

 

 خدمتي خويش( ب

خدمتي بتواند به واقعیت  اما پیش از آنكه خويش؛ العاده است خدماتي فوق های ، در سازمانخدمتي ها به خويش عالقه و تمايل مشتری

يندها اسازی فر يكپارچه ،در اين صورت. های جديدی طراحي شوند های جديدی ايجاد شده و پروتكل تبديل شود، بايد زيرساخت

هنگامي كه خريداران و . ي در روندهای كسب و كاری شده استاتخدمتي باعث ايجاد تغییر خويش .امری ضروری خواهد بود

 

      برنامه ريزی

 

    اطالعات محصول

        فرم درخواست

 

    سازی يکپارچه

      فروش و خدمات

    

 

       فروش جانبي

    فروش رو به باال

    

 

حفظ و نگهداری            

 مشتری

 

  تشويقسيستم 

 مالی              

 

 تریمراحل مديريت چرخه حیات مش.  ارهشكل شم
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ها يكي  حذف واسطه .شود ها بسیار كمرنگ مي نقش واسطه ،و مستقیم با هم در ارتباط هستند( Online)فروشندگان به طور آنالين 

خدمتي در صنايع هواپیمايي و مسافرتي آنالين كامالً به چشم  خويش .آيد حساب مي به الكترونیک های كسب و كار از ويژگي

 برای رزرو پرواز مورد نظر متصل شود و ها مشتری قادر است از طريق شبكه به يک سیستم رزرو مركزی در اين سیستم. خورد مي

. يند رزرو كردن را خودكار نماينداسازد تا فر ها را قادر مي نسازمااين كار . اقدام كند تر تر و مناسب سريعخود، به نحوی 

 .(15  تارخ ، ) شود قیمت مي ها و عدم نیاز به تجهیزات فیزيكي گران باعث كاهش هزينه خدمتي خويش

 

 ارائه خدمات يكپارچه( ج

پردازند،  ي از ارتباطات با مشتری ميكه فقط به بخش سطحيها نیازمند آن هستند كه به جای تمركز بر راهكارهای موضعي و  سازمان

. شود تحت پوشش داشته باشند از ابزارهای كاربردی يكپارچه و جامعي استفاده كنند كه كل ارتباطي را كه با مشتری برقرار مي

از سمت  ها نیز كننده مصرف. آيد كسب و كار به حساب مي راهبردهای ضروری و حیاتي هر  راهكارها و خدمات يكپارچه يكي از بخش

در اين . خورد ها بسیار به چشم مي فروشي اين روند در خرده. اند ای به سمت راهكارهای يكپارچه حركت كرده راهكارهای نقطه

آنها به كسب و كارهايي . ها طالب اين هستند كه تمام نیازهای خود را در يک محل و زير يک سقف تهیه نمايند ها مشتری فروشگاه

گیری را برايشان  يند تصمیماای آنها را پوشش داده و فر تا نیازهای خريد يک مرحله دهدای ارائه  يكپارچه نیاز دارند كه خدمات

 ((Brunett ,2011 تر نمايد ساده

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت تعاملي

 

تحليل اطالعات 

 مشتريان

 

 CRMساختار يكپارچه .   شكل شماره

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

8 

 

 سهولت استفاده از خدمات ارائه شده( د

و، انتخاب، دريافت سفارش و اجرای آن را بايد زمان پردازش بین جستج ها شركتبا بروز روندهای جديد در رفتارهای خريد آنالين، 

و در عین حال سهولت  يند قابل قبول نیستاتأخیر در هیچ كدام از مراحل فر. كاهش دهند تا بتوانند به موفقیت دست پیدا كنند

بايد مسائل  ها مانساز. استفاده مشتری نیز بايد كامالً مد نظر قرار گیرد؛ چرا كه سازمان با مشترياني در سطوح مختلف ارتباط دارد

آنها بايد به جای  ؛رساني به مشتری را با تمام كساني كه به نوعي با مشتری در تماس هستند به اشتراك بگذارند مربوط به خدمات

 .( 1سلیم پور، )ها به وجود آورند آنكه مشتری را از يک بخش به بخش ديگری بفرستند، يک نقطة واحد برای ارتباط با مشتری

 

 رضايت مشتری( هـ 

دهد و  مشتری كسي است كه انجام معامله يا داد و ستدی را در يک محیط رقابتي به عهده دارد و در حالت تعاملي چیزی را مي

بنابراين . دهد گیرد و رضايت مشتری مقدار احساسي است كه در اثر رفع انتظاراتش يا افزودن به انتظارات به او دست مي چیزی را مي

بندی، كشف انتظارات اصلي و  لذا شناسايي، تفكیک، اولويت. هاست كننده، فلسفه وجودی سازمان محور تشكیالت و مصرف  مشتری

شناسي را كه از مباحث اساسي در  سازمان بايد مخاطب. رود های سازمان به شمار مي نهايتاً حصول رضايت مشتری از اهم فعالیت

د نظر قرار دهد و هر ساله كیفیت محصوالت و كمیت آنها را متناسب با افزايش توقع مداری است، بدرستي درك و م فرهنگ مشتری

 (Shemwell, Yavas,2006)مشتريان، روزآمد كرده و افزايش دهد

 های مديريت ارتباط با مشتری مزايای به كارگیری سیستم _4

CRM به دنبال دارد  ير را برای سازمانهای تجاری است و به طور خالصه، مزايای ز يک واقعیت ملموس برای سازمان: 

 های مشتريان پاسخگويي سريع به درخواست(  

 افزايش كارايي سازمان از طريق اتوماسیون فرايندهای جاری(  

 های تبلیغاتي كاهش هزينه(  

 های بازاريابي و فروش افزايش فرصت( 4

 تر مشتری شناخت عمیق( 5

 .((Brunett ,2011 ت و محصوالت جاریدريافت بازخورد از مشتری و توسعه خدما( 6
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 : CRM یت موفقدر امل كلیدی وع 

 :در يک سازمان كه مزايای فوق را به همراه داشته باشد، به سه عامل كلیدی زير بستگي دارد CRMاجرای يک راهبرد موفق 

 آموزش كاركنان سازمان( الف

های تخصصي و كاربردی را آموزش ببینند تا بتوانند به طور مؤثر با  هكاركنان سازمان بايد در زمینه تعامل و تماس با مشتريان، دور

 .(Johnson,Gustafsson, 2013)های جديد را دارا باشند مشتريان ارتباط برقرار كرده و ضمناً توانايي استفاده از فناوری

. 

 بازنگری فرايندها و طراحي فرايندهای جديد( ب

سازمان بايد نیاز و اهداف تجاری خود را تعريف . توانند به اهدافشان دست يابند يندها نميها بدون طراحي خوب و منطقي فرا سازمان

مهندسي مجدد فرايندهای كسب و كار . را برای دستیابي به اين نیازها بهبود و توسعه بخشد CRMنمايد و فرايندهای مرتبط با 

(BPR=Business Process Reengineering)(15  محمدی ، )باشد د در اين بخش مي، يكي از ابزارهای كارآم 

 های نوين به كارگیری فناوری( ج

های جديد است، مانند مقررات كاری جديد،  های سازمان و به كارگیری فناوری محتاج تغییراتي در زيرساخت CRMبه كارگیری  

ای  نمونه 4شكل شماره  .شود سازمان منجر ميهای اطالعاتي، فناوری اطالعات و غیره؛ اين تغییرات به تحوالتي مفید و مؤثر در  بانک

 .(Johnson,Gustafsson, 2013) .دهد نشان مي CRMاز جريان اطالعات را در يک سیستم 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در بانک اطالعاتی سازمان ترکيب و قرار دادن داده

 

 آوری شده تحليل اطالعات جمع 

 

 سبهای منا بندی داده دسته

 

 

 انتشار اطالعات به اجزای مختلف سازمان 

 

 ارتباط کالمي

 
 اينترنت

 
 ايميل تبليغاتي

 
 بازاريابي تلفني

 

 مديريت بازاريابي پشتيباني فروش
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 CRMهای اجرايي  چالش _5

بتواند در موقع آگاهي داشته باشد تا  ،بپردازد، بايد نسبت به مشكالت بالقوه و احتمالي CRMبه اجرای سازمان پیش از آنكه يک 

های مختلفي كه با مشتری در ارتباط هستند و تمام  در سطح سازماني، كسب و كار بايد بین بخش. لزوم با آنها مقابله نمايد

برقرار شده با  گروهي رابطه میاناين  .تأثیرگذارتر باشدفعالیت مشتركي را ايجاد نمايد تا بتواند ،  CRMهای مربوط به  بخش

تواند تأكید بر همكاری و مشاركت يک بخش  همچنین اين مسأله مي ؛گذارد كارمند در داخل سازمان نیز تأثیر ميبر نقش  ،مشتری

اگر بخواهیم  .شوند رو مي هايي روبه معموالً در مراحل اولیة اجرا با مخالفت مشي خطاين نوع تغییرات . شركت را كاهش دهدخاص از 

بايد تعهدات  ها شركتهمچنین  ؛، داشتن نیروی كار ماهر و متخصص ضروری استبه نحو مؤثری شكل بگیرد CRMانتقال به 

 .((Brunett ,2011 های حاصل در قبال تغییرات را نیز مديريت و كنترل نمايند مديران اجرايي را نیز جلب كرده و مقاومت

آنها  ؛فروش و خدمات خود را حفظ نمايندهای  ها بايد بهترين استعدادهای مربوط به بخش سازماناين است كه  مهميكي از نكات 

شش ماه زمان  ،به عنوان مثال در مراكز تلفن. با استعداد را پرورش داده و به آنها پاداش دهند كاركنانهای فردی اين  بايد مهارت

يک متخصص و به  ،كشد تا فرد ورزيده الزم است تا يک فرد مبتدی به يک فرد ورزيده تبديل شود و شش ماه ديگر نیز طول مي

ها شركت داده  های مربوط به نیازهای مشتری بايد در بحث ،كنند های داخلي كار مي كارمنداني كه در بخش. ای تبديل شود حرفه

های سازمان در جهت  از آنجا كه تمام بخش .يند توسعة محصوالت و خدمات در نظر گرفته شوداها بايد در فر بازخورد مشتری. شوند

ها در نظر  دهي برای تزريق انگیزة الزم به اين حوزه كنند، بايد يک سیستم پاداش با هم همكاری و مشاركت مي كسب رضايت مشتری

به عنوان مثال، اگر يک مسؤول فروش فقط بر ؛ های فردی پشتیباني شود نبايد از طريق پاداش CRM. گرفته شده و ايجاد شود

های ديگر به خوبي در جهت  كه آيا بخش تكند، برايش هیچ اهمیتي نخواهد داش اساس اعداد و ارقام مربوط به فروش پاداش دريافت

 ((Adebanjo & Kehoe , 2010 دارند يا خیر ها گام بر مي رفع نیازهای مشتری

 

 : CRMسازی  های اصلي در پیاده چالش
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 :د، به سه مورد اصلي زير تقسیم كردبا آنها مواجه شو CRMسازی  های اصلي را كه ممكن است يک سازمان در پیاده توان چالش مي

 اندازی اولیه هزينه راه( الف

ابزارهای كاربردی مديريت بر روی ها  ممكن است سازمان. شود محسوب مي CRMهای  يكي از چالش ،اندازی اولیه هزينة راه

باشند، به داشته اربردی اختصاصي از آنجا كه ممكن است بعضي از اين ابزارها ك. گذاری كرده باشند سرمايه زيادیمقادير ، مشتری

 .های مختلف به اشتراك گذارد توان آنها را در بخش سختي مي

 ابزارهای كاربردی يكپارچه( ب

های حیات مشتری و تعامالت صورت گرفته با مشتری ايجاد  ای نیاز دارند كه بر اساس چرخه ها به ابزارهای كاربردی يكپارچه سازمان

توانند  دارند، نمينیاز مختلف  يها و واحدهای پول ه به مديريت تعامالت صورت گرفته با مشتری به زبانهايي ك سازمان. شده باشد

CRM بسیار مشكل خواهد بود انآورند و اين كار برايش های سنتي به اجرا در را از طريق فناوری. 

 های مختلف همكاری بخش( ج

CRM كردند باشد كه قبالً به صورت خودمختار عمل مي يي از كسب و كار ميها يک رويكرد يكپارچه است و نیازمند همكاری بخش .

ها  ممكن است بعضي از بخش. های ديگر به اشتراك گذارده شوند بايد در تمام بخش ،اند آوری شده هايي كه در يک بخش جمع داده

 (Jadish, 2014) میلي و نارضايتي نمايند اظهار بي ،های خود با ديگران نسبت به اشتراك داده

 گیری رضايت مشتری اندازه _ 6

های جاری، سازمان بايد به طور مستمر رضايت مشتريان را  در سازمان و تغییر رويه CRMهای  سازی سیستم پس از پیاده

ع و گیری نمايد تا مشخص شود كه عملكرد سازمان تا چه اندازه در ايجاد رضايت مشتريان مؤثر بوده است و همكاری بین مناب اندازه

گیری رضايت مشتريان، ابزار مؤثری برای كنترل عملكرد كلي سازمان ارائه  اندازه. باشد های مختلف كاری تا چه اندازه فعال مي بخش

های اقتصادی به  دهد و امكان شناسايي برتری هايش و تالش برای برطرف كردن آنها ياری مي كرده و سازمان را در تشخیص ضعف

 .((Brunett ,2011 سازد ني را فراهم ميمقتضای شرايط خاص زما

 رضايت مشتری

سود در تجارت، مستلزم مراجعه دوباره مشتری است، مشترياني كه به داشتن كاال يا »: گويد در اين رابطه مي ادواردز دمینگ   

يد سنجش رضايت مشتريان بنابراين با .ندنك خدمات شما مباهات كرده و دوستانشان را هم به مصرف كاال يا خدمات شما تشويق مي

 .«را در فرايندهای كاری منظور كرد 
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 شناسايي انتظارات مشتری (الف

 اساس نیازها و انتظارات مشتری طراحي كاال و خدمات بر (ب

 تولید و تحويل (ج

 .(Anton, Perkins, Feinberg, 2007 )مديريت انتظارات مشتری (د

 سنجش رضايت مشتری( ـ ه

بین رضايت مشتريان  .شود های مختلفي وجود دارد كه در زير به دو مورد آن اشاره مي ن رضايت مشتريان، روشگیری میزا در اندازه 

 .دانند و سطح عملكرد سازمان،  فاصله و شكافي وجود دارد كه اين فاصله را بیانگر كیفیت محصوالت ارائه شده مي

ه توسط مشتری، اوالً بیانگر اندازه و مقدار كیفیت خدمات ارائه شده میان خدمات مورد نظر مشتری و خدمات دريافت شد  اين فاصله

فاصله مذكور متناسب با مأموريت و كاركردهای هر سازمان متفاوت خواهد . باشد رضايت مشتری مي است و ثانیاً مبین رضايت و عدم

تنظیم يک . د، استفاده از پرسشنامه استگیری رضايت مشتريان به كار بر توان برای اندازه هايي كه مي يكي ديگر از روش.بود

. بسیار مفید باشد( بخصوص در صنايع)تواند در بهبود رضايت مشتريان  پرسشنامه دقیق و تجزيه و تحلیل اطالعات حاصل از آن مي

ن اقدام های خود به طراحي آ البته الگوی مشتركي در مورد تهیه پرسشنامه وجود ندارد و هر سازمان بايد متناسب با فعالیت

 ( 11  اكبری ، )نمايد

 :گیری نتیجه

مشتری دست آوردن و حفظ بلندمدت ه ب ،كنند استفاده ميدر سازمان  های كاربردی ها از برنامه يكي از مهمترين داليلي كه سازمان  

تواند برای پشتیباني  يم CRMهای كاربردی  برنامه. شود نامیده مي «مديريت ارتباط با مشتری»كه باشد  وی ميگذاری برای  و ارزش

در هر اندازه و سطحي شامل بازاريابي، فروش و خدمات  ،ها در سازمان( Customer-Centric) مدار يندهای مشتریااز كل فر

، به دنبال راهي برای توسعه، حفظ و نگهداری، پايداریها  سازمان همه ،قدرت رقابتيبه منظور حفظ امروزه . مشتری استفاده شود

واحدهای  و فروش، خدمات، پشتیبانيو خدمات در طول مدت بازاريابي و وعه بهنگامي از مشتری، محصول، اطالعات دقت و مجم

 .استوار هستند CRMكه بر  دنباش توسعه محصول مي
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