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 چکیده 

در شرکت های بیمه انجام  CRMبررسی جایگاه عوامل مؤثر در اجرا و پیاده سازی پژوهش حاضر با هدف 

 -. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه ی گرد آوری داده ها، تحقیقی توصیفیگرفت

زیان دیدگان بیمه های اتومبیل شرکت بیمه نوین در شهر جامعه آماری شامل کلیه پیمایشی است. 

استفاده  بیمه نامه اتومبیلات حداقل یکبار از خدم 2931می باشد که در شش ماه اول سال کرمانشاه 

از نمونه گیری به روش طبقه  ،بدلیل گستردگی جامعه آماری و عدم امکان انتخاب تصادفی افرادکرده اند. 

پرداخت هستند که جهت انجام کارهای  زیان دیدگانیمنظور از آن  کهای در دسترس صورت گرفته است 

کرده اند. حجم نمونه انتخابی مراجعه کرمانشاه شهر در جایگاه های پرداخت خسارت،  به یکی از خسارت

برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی نفر می باشد.  152

نفر( از متخصصین حوزه مدیریت و صنعت بیمه، مورد تأیید قرار گرفت.  6پرسشنامه توسط تنی چند )

درصد تعیین گردید. جهت  31ای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که پایایی پرسشنامه نیز توسط آلف

اسمیرنوف انجام  -ابتدا برای اطمینان از نرمال بودن جامعه، آزمون کولموگروفتجزیه و تحلیل داده ها 

گرفت و بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها، برای بررسی معناداری اختالف بین توزیع مشاهده شده و 

مورد انتظار از آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که چهار عامل )تمرکز بر مشتریان  توزیع

در شرکت  CRMکلیدی، سازماندهی مناسب، مدیریت دانش، تکنولوژی مناسب( در اجرا و پیاده سازی 

 ید. ، اولویت بندی گردCRMهای بیمه سهم عمده ای دارند. سپس عوامل مؤثر در اجرا و پیاده سازی 

 

 مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری کلیدی، مدیریت دانش، سازماندهی، تکنولوژی.واژگان کلیدی: 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Kermanshah@bmn.ir
mailto:Kermanshah@bmn.ir
http://www.sid.ir


 

 

 مقدمه  

امروزه بسیاری از مفاهیم، تئوری ها و به طور کل ادبیات مدیریت بر محور مشتری بازنگری و بازنویسی شده اند. )مشتری تاج 

فعالیت سازمان ها قرار گرفته است؛ به طوری که بیانیه مأموریت سازمان سر ماست( دیگر یک شعار نیست بلکه مشتری، محور 

 . (2935ترجمه علی پارسیان، ) کاتلر و آرمسترانگ،  های مدرن بر محور مشتری تعریف می شود

د کیفیت گیری گسترده از فناوری اطالعات، سازمانها را ملزم می سازد تا برای آگاهی از نیازهای مشتریان و بهبوضرورت بهره

، فرآیندهای 32های الزم مجهز شوند. از همین رو در طول دهه خدمات و تولیدات خود به دانش فنی، مهارتها و تخصص

ارتباط با مشتری است، مجدداً مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و  که در اطالعات،تعاملی مدیریت مشتری مبتنی بر فناوری

عنوان یک ضرورت اساسی در عرصه فعالیت های  شود، بهنامیده می  “اط با مشتریمدیریت ارتب”این موضوع که امروزه 

 .(2931)زرگر،  اقتصادی مطرح گردیده است

گردد. زنجیره ها است که سبب ارتقاء زنجیره ارزش یک سازمان میمدیریت ارتباط با مشتری شامل مجموعه ای از فعالیت 

جوئی در هزینه تولید کاال، بهبود کیفیت آن، سرعت، حساسیت و انعطاف پذیری فرآیند مانند: صرفهارزش در برگیرنده عواملی

پایداری و دوام تولیدات است که هر سازمان برای کسب رضایت مشتریانش از آن بهره کار، افزایش مهارت کارکنان و قابلیت 

 . (2939)کردنائیچ،  گیردمی

 با مشتری ارتباط مدیریت مثبت است کاربرد "نو ایده"ارائه  و بودن در فعالیتهای اقتصادی کسب که الزمه پیشتاز آنجا از

کننده نسبت به نیاز مشتری و  مقوله از دیدگاه مشتری افزایش حساسیت تولیداینیابد. های اقتصادی اهمیت میفعالیتدر

گردد. در ضمن مدیریت ارتباط با مشتری با تأکید بر کنترل و کاهش هزینه ها و افزایش تولیدات تلقی می کیفیت بهبود

بیان دیگر سازد. به برای مشتری شفاف میرا  کند و سیاستها و روشهای اداری شرکتمی تقویت زنجیره ارزش را وری،بهره

 با مشتری شامل کلیه گامهایی است که یک سازمان برای ایجاد و تثبیت ارتباطات سودمند با مشتری بر ارتباط مدیریت

 گونه فعالیتها معموال تحتشود. ایندارد و در چارچوب کار گروهی برای تحقق اطمینان و جلب رضایت مشتری تعریف میمی

 . (Dove Tyrrell, 2005) خدمات تخصصی انجام می پذیرند و عنوان فروش، بازاریابی

ی حفظ مشتریان قبلی نسبت به جلب اشود که برای هر مؤسسهاهمیت مقوله مدیریت ارتباط با مشتری از آنجا ناشی می

نام  به نفر در یک مرکز تجاری بزرگ 1222مشتریان جدید از اولویت بیشتری برخوردار است. براساس بررسی به عمل آمده از 

بزرگترین عامل موفقیت هر سازمان در  مشتری، حفظ ارتباط با و باور بودند که برقراری ازپاسخگویان براین %66، “مرسر”

و افزایش رقابتهای اقتصادی است. در ضمن برنامه مؤثر ارتباط با مشتری به بهبود رضایت مشتری، رشد بیشتر درآمد سازمان 

قدرت رقابت آن و بازگشت سریع تر سرمایه منجر خواهد شد. بدیهی است نیل به این هدف، منوط به فعالیت گروهی 

نماید که برای به حداکثر درسازمان است. جهت نیل به این هدف فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری، سیستمی را ایجاد می

به خوبی کنترل شده   تیم به گونه ای کار می کنند که منابع بهینه سازی روند تولید رساندن بازده سازمان، افراد در قالب یک

 . (2931)مهدوی نیا و قدرت پور،  و مورد استفاده قرار می گیرد

و تثبیت استانداردها و بهبود کیفیت  کارشناسان فناوری اطالعات بر این موضوع تاکید دارند که کار تیمی در کارآیی سازمان

اسر سازمان سهم بسزایی دارد. زیرا کار تیمی موجب حل سریع مشکالت مشتریان می شود و رضایت عمیق آنان را به در سرت

 آنان، با به مشتری، افزایش ارتباطات به بهبود ارائه خدمات ارتباط با مشتری مدیریت آورد. افزون بر این دستاوردارمغان می

 مانند اقتصادی هایعرصه فعالیت در امکانات پیشرفته جهت حضور مستمر گیری ازهای توزیع و توجیه بهرهکاهش هزینه

 . (2931)زرگر،  الکترونیکی کمک می نماید تجارت

امروزه بسیاری از سازمانهای دست اندر کار در فعالیت های اقتصادی بین المللی برای پیشبرد برنامه تغییر و دگرگونی در کسب 

گیرند و به این نکته اذعان دارند که مدیریت ارتباط با مشتری برای راهبرد  بهره می ارتباط با مشتری و کارشان از مدیریت

 گیرد. از سوی دیگر عصر اطالعات به انقالب در دانش منجر شده است و سازمانهای حفظ مشتری مورد استفاده قرار می
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دستاوردهای علمی به خوبی دریافته اند که چگونه از پایگاه اطالعات اقتصادی فعال در سطح جهان برای دستیابی به آخرین 

 .(2933)دهنوی،  رسانی و در کل از دانش موجود حداکثر بهره را بگیرندکامپیوتری، کتابخانه ها، آرشیوها و مراکز اطالع

صادی در توان فکری، استراتژی های پیشتاز درعرصه فعالیت های اقتموفقیت سازمان دهد که رمزهای آماری نشان میبررسی 

صحیح، حفظ اسرار تجاری، آگاهی به لیست و نیازهای مشتریان خود و ارتقاء دانش کارکنان آن سازمان نهفته است. از آنجا که 

 در این مقطع تاریخی تکنولوژی به صورت نرم افزار تعاملی، در حال تغییر شیوه اداره و برخورد با مشتریان است. در این راستا

فرآیندها و روشهای نوین و تربیت افراد برخوردار از مهارتهای جدید در حال دگرگونی است و مجموعه های اطالعات فردی به 

ای که دسترسی به آن آسان و قابل شوند. کسب این مبانی دانش و ثبت اطالعات به گونهمبانی و اساس دانش جمعی تبدیل می

 .(2933، بابایی نژاد و دهدشتی ) شودرن محسوب میبازیابی باشد، چالشی مهم برای این ق

بنابراین می توان نتیجه گرفت اگر مدیریت ارتباط با مشتری به درستی اجرا گردد، می تواند به مدیریت آگاهانه بیانجامد، که  

تخصیص آسان منابع و  به نوبه خود به افزایش درآمد سازمانها از طریق بهره گیری از اطالعات و تقویت دانش سازمانی در جهت

یافتن بهترین راه حلها و متناسب سازی سریع آنها با نیازهای مشتریان منجر می گردد. و به تبع این موضوع توسعه و به 

دیریت دانش مناسب و یک سیستم مدیریت مؤثر برای به دست آوردن سرمایه فکری برای سازمان و گسترش کار مکارگیری 

 . (2936و همکاران،  حقیقی) و ارتقاء کارائی فعالیتهای اقتصادی را در پی داشته باشدتیمی، کاهش بار کار فردی 

بدون شک همگام با مدیریت ارتباط با مشتری باید به اهمیت موضوع مدیریت برخوردار از دانش در سازمان نیز توجه نمود، 

ری قابل توجه در وقت و منابع مختلف است. این طراحی، به کارگیری و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری نیازمند سرمایه گذا

امر مستلزم تعهد بلند مدت مدیریت اجرایی سازمان، درک تاثیر آن بر روی کسب و کار از طریق تغییر فرآیندها و تمایل به 

سازمان، درک  عامل مهم مـوفقیت برای مدیریت اجراییکار است. از این رو، یک  برداری از فنـاوری جدیـد برای بهبـود بهره

“ مدیریت دانش”فرآیندهای جدید مدیریت کسب و کار است. افزون بر این پیوند   ضرورت گزارش گیری جهت انعکاس نتایـج

وجود آورنده یک مفهوم منطقی است. برخی ازمدیران ارشد معتقدند که دانش ابزار کسب به“ مدیریت ارتباط با مشتری”و 

  (.2935ی و صلواتی، )ابطح قدرت و موفقیت در کار است

بر اساس دید دانش محوری، هر سازمانی الزم است به امر تولید، انتقال و اجرای دانش اقدام کند. از دیدگاه مدیریت ارتباط با 

دانپورت و ) مشتری، دانش به موارد و اطالعاتی که از مطالعات تجربی روی داده های مشتری به دست آمده اطالق می شود

  (.2933حسین رحمان سرشت،  پروساک، ترجمه

دهند. اما با وجود این برای حـرکت به سوی اجرای استراتژی های تقویت کننده و توسعه دانش خود تمایل چندانی نشان نمی

باید به این نکته انکارناپذیر توجه نمود که به هنگام بهره مند شدن افراد یک سازمان از دانش و موفقیت سایر فعاالن امور 

اند. در نتیجه این تأثیرپذیری فکری، آنها را به ی، در واقع افراد تأثیرپذیر فراتر از چارچوب فکری خود دستاورد داشتهاقتصاد

ای اثربخش به خلق و ارائه گونهتبادل دانسته های خود با دیگران تشویق می کند و بدون شک این دسته از سازمانها که به 

پردازند، در زمره سازمانهای یش کیفی خدمات و تولیدات و جلب رضایت مشتری میدانش و به کارگیری آن در جهت افزا

 .)همان منبع( پیشتاز در عرصه فعالیت رقابتی خواهند بود

بازاریابی دیروز، تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و بازاریابی امروز دانش و هنر یافتن و نگهداری مشتریان است. در بازاریابی 

به معنی داشتن سهم بیشتر بازار بود ولی در بازاریابی مدرن مالک داشتن سهم بیشتری از مشتری است. سنتی موفقیت 

محصوالت و خدمات می آیند و می روند ولی آنچه که امروز برای سازمان ها ارزش می آفریند، ایجاد رابطه مستمر با مشتری 

، مشتریان تمام عمر برای خود ایجاد کنند. به طوری که است و سازمان های موفق تنها سازمان هایی هستند که قادرند

تحقیقات نشان می دهد پاره ای از شرکت های بسیار موفق از نرخ باالی نود درصد ماندگاری مشتریان خود برخوردار هستند. 

برای خود نگاه دارند  تالش این سازمان ها نه تنها جذب و آفرینش مشتری است، بلکه مهم تر از آن مایل اند او را در تمام عمر

 (.2932)پیترز، ترجمه علی عیاری، 
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در آستانه ورود کشور به سازمان تجارت جهانی و نیز به دلیل افزایش رقابت بین شرکت های بیمه که نیاز به ایجاد رضایت و به 

بیمه امری ضروری است. ولی دنبال آن ایجاد وفاداری مشتریان دارند ایجاد سیستم مدیریت رابطه با مشتری در شرکت های 

در راستای اجرای این سیستم، عواملی وجود دارند که در موفقیت این سیستم نقش اساسی دارند و عدم توجه به آن عوامل 

 .(2936)کریمی،  ریسک عدم موفقیت مدیریت رابطه با مشتری را افزایش می دهد

یک صنعت بلکه بین صنایع مختلف نیز بسیار زیاد است، شناخت در دنیای تجارت امروز که رقابت نه تنها در بین شرکت های 

مشتریان شرکت و آگاهی از رفتارهای خریدشان یک مزیت رقابتی را برای شرکت های متبوع خود ایجاد می کند )مهدوی نیا و 

 (.2931قدرت پور، 

کیفیت برتر به مشتریان امر مهمی است،  در دنیای پر رقابت امروزی برای داشتن یک موقعیت مسلط در بازار، ارائه خدمات با

این موضوع به ویژه در مورد شرکت های خدماتی، از جمله صنعت بیمه )که یک اهرم ایجاد کننده مزیت رقابتی با دوام است( 

 .(2933خدابخش گرگانی، )  حائز اهمیت است

 
 روش تحقیق 

در شرکت های بیمه است. این  CRMر اجرا و پیاده سازی هدف اصلی در اجرای این تحقیق شناسایی مهم ترین عواملی مؤثر د

پیمایشی است. یرای گردآوری داده  -پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه ی گرد آوری داده ها، تحقیقی توصیفی

زیان دیدگان بیمه های اتومبیل شرکت بیمه نوین در شهر کرمانشاه جامعه آماری شامل کلیه  های الزم جهت آزمون سؤاالت،

بدلیل گستردگی جامعه استفاده کرده اند.  بیمه نامه اتومبیلحداقل یکبار از خدمات  2931می باشد که در شش ماه اول سال 

زیان ه است و منظور از آن آماری و عدم امکان انتخاب تصادفی افراد از نمونه گیری به روش طبقه ای در دسترس صورت گرفت

مراجعه کرمانشاه شهر در جایگاه های پرداخت خسارت،  به یکی از پرداخت خسارتهستند که جهت انجام کارهای  دیدگانی

دلیل انتخاب بیمه های اتومبیل از بین سایر رشته های بیمه ای این است که نفر می باشد.  152کرده اند. حجم نمونه انتخابی 

اتومبیل را مانند ویترینی دانست که بیمه گران، محصوالت خود را پشت شیشه آن در معرض دید مشتریان قرار  می توان بیمه

می  می دهند و عملکرد شرکت های بیمه در این رشته به هر شیوه ای که باشد، سایر رشته های بیمه ای را تحت تأثیر قرار

( و با توجه به راحتی دسترسی به 2936ران به بازار بیمه است )کریمی، دهد. شاید بتوان گفت که این رشته، کلید ورود بیمه گ

مشتریان و محدود بودن جایگاه های پرداخت خسارت، مورد توجه قرار گرفته است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از 

ه مدیریت و صنعت بیمه، نفر( از متخصصین حوز 6پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط تنی چند )

ابتدا درصد تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  31مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ 

اسمیرنوف انجام گرفت و بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها، برای  -برای اطمینان از نرمال بودن جامعه، آزمون کولموگروف

 ی معناداری اختالف بین توزیع مشاهده شده و توزیع مورد انتظار از آزمون خی دو استفاده شد.بررس

 در تحقیق پیش رو سؤاالت زیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت:

 در شرکت های بیمه دارد ؟  CRMاجرا و پیاده سازی تمرکز بر روی مشتریان کلیدی چه جایگاهی در  -2

 در شرکت های بیمه دارد ؟  CRMاجرا و پیاده سازی مدیریت دانش چه جایگاهی در  -1

 در شرکت های بیمه دارد ؟  CRMاجرا و پیاده سازی تکنولوژی های مناسب چه جایگاهی در  -9

 در شرکت های بیمه دارد ؟  CRMاجرا و پیاده سازی سازماندهی مناسب چه جایگاهی در  -1
 

 پررنگ( - 21اندازه  - B Nazanin فونت) افته های

 در شرکت های بیمه دارد ؟  CRMاجرا و پیاده سازی تمرکز بر روی مشتریان کلیدی چه جایگاهی در  -2سؤال 
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 CRMاجرا و پیاده سازی در  روی مشتریان کلیدیتوزیع فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار جایگاه تمرکز بر  -2جدول

 توزیع مشاهده شده  گزینه ها

O 

 توزیع مورد انتظار

E 

 باقیمانده

 EO  

 -11 32 53 کم و خیلی کم

 92 32 222 متوسط 

 -3 32 39 زیاد و خیلی زیاد

   119 کل

 

آزمون آماری  -1جدول  

 CRMاجرا و پیاده سازی در  روی مشتریان کلیدیجایگاه تمرکز بر  

 238333 مقدار خی دو

 1 درجه آزادی

 28222 سطح معنی داری 

 
رد  0Hفرض   ٪35با اطمینان 25( و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 1با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول )

می شود یعنی بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد به عبارت دیگر چنین می توان نتیجه گرفت که فراوانی 

، تمرکز  CRMهای بدست آمده نتیجه شانس نمی باشد و این بدان معناست که از دیدگاه پاسخگویان، در اجرا و پیاده سازی 

ت متوسطی می باشد، و در حد متوسطی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل، در اجرا و بر روی مشتریان کلیدی دارای اهمی

 در نظر گرفته شده است. CRMپیاده سازی 

 در شرکت های بیمه دارد ؟  CRMاجرا و پیاده سازی سازماندهی مناسب چه جایگاهی در  -1سؤال 
 

 CRMاجرا و پیاده سازی توزیع فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار جایگاه سازماندهی مناسب در  -3جدول 

 توزیع مشاهده شده گزینه ها

O 

 توزیع مورد انتظار

E 

 باقیمانده

 EO  

 -382 3382 63 کم و خیلی کم

 5182 3382 292 متوسط

 -1982 3382 95 زیاد و خیلی زیاد

   191 کل

 

 آزمون آماری -4جدول 

 CRMجایگاه سازماندهی مناسب در اجرا و پیاده سازی  

 538122 مقدار خی دو

 1 درجه آزادی

 28222 سطح معنی داری
 

رد  0Hفرض   ٪35با اطمینان 25( و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 1با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول )

می شود یعنی بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد به عبارت دیگر چنین می توان نتیجه گرفت که فراوانی 

،  CRMهای بدست آمده نتیجه شانس نمی باشد و این بدان معناست که از دیدگاه پاسخگویان، در اجرا و پیاده سازی 

دارای اهمیت متوسطی می باشد، و در حد متوسطی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل، در اجرا و پیاده سازماندهی مناسب 

 در نظر گرفته شده است. CRMسازی 
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 در شرکت های بیمه دارد ؟  CRMاجرا و پیاده سازی مدیریت دانش چه جایگاهی در  -3سؤال 
 

 CRMاجرا و پیاده سازی توزیع فراوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار جایگاه مدیریت دانش در  -5جدول 

 توزیع مشاهده شده  گزینه ها

O 

 توزیع مورد انتظار

E 

 باقیمانده

 EO  

 -3185 22285 3 متوسط 

 3185 22285 236 زیاد و خیلی زیاد

   129 کل

 

آزمون آماری  -6جدول   

 CRMجایگاه مدیریت دانش در اجرا و پیاده سازی  

 2358366 مقدار خی دو

 2 درجه آزادی

 222/2 سطح معنی داری 

 
رد  0Hفرض  ٪35با اطمینان 2825( و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 6با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول )

می شود یعنی بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد به عبارت دیگر چنین می توان نتیجه گرفت که فراوانی 

، مدیریت  CRMهای بدست آمده نتیجه شانس نمی باشد و این بدان معناست که از دیدگاه پاسخگویان، در اجرا و پیاده سازی 

دانش دارای اهمیت خیلی زیادی می باشد، و در حد زیاد و خیلی زیاد به عنوان یکی از مهم ترین عوامل، در اجرا و پیاده سازی 

CRM .در نظر گرفته شده است 

 در شرکت های بیمه دارد ؟  CRMاجرا و پیاده سازی تکنولوژی های مناسب چه جایگاهی در  -4سؤال 
 

 CRMاجرا و پیاده سازی اوانی مشاهده شده و فراوانی قابل انتظار جایگاه تکنولوژی های مناسب در توزیع فر -7جدول 

 توزیع مشاهده شده گزینه ها

O 

 توزیع مورد انتظار

E 

 باقیمانده

 EO  

 -6585 3385 29 متوسط

 6585 3385 211 زیاد و خیلی زیاد

   253 کل

 

 آزمون آماری -8جدول 

 CRMجایگاه تکنولوژی های مناسب در اجرا و پیاده سازی  

 2238926 مقدار خی دو

 2 درجه آزادی

 28222 سطح معنی داری

 
 

رد  0Hفرض  ٪35با اطمینان 2825( و مقایسه آن با میزان خطای مجاز 3با توجه به سطح معنی داری داده شده در جدول )

می شود یعنی بین توزیع مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد به عبارت دیگر چنین می توان نتیجه گرفت که فراوانی 

 ،  CRMهای بدست آمده نتیجه شانس نمی باشد و این بدان معناست که از دیدگاه پاسخگویان، در اجرا و پیاده سازی 
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ی زیادی می باشد، و در حد زیاد و خیلی زیاد به عنوان یکی از مهم ترین عوامل، در تکنولوژی های مناسب دارای اهمیت خیل

 در نظر گرفته شده است. CRMاجرا و پیاده سازی 

 

 از دیدگاه پاسخگویان:  CRMاولویت بندی عوامل مؤثر در اجرا و پیاده سازی 

، جایگاه چهار گانه عوامل )تمرکز بر روی مشتریان کلیدی، سازماندهی مناسـب، مـدیریت دانـش،     CRMدر اجرا و پیاده سازی 

 تکنولوژی های مناسب( به ترتیب اولویت کدامها هستند؟ 
 

 از دیدگاه پاسخگویان CRMدر اجرا و پیاده سازی  مورد بررسیجایگاه عوامل اولویت بندی   -3جدول 

جایگاه چهار گانه عوامل در اجرا و  ردیف

  CRMپیاده سازی 

 زیاد و خیلی زیاد متوسط کم و خیلی کم

 درصد درصد درصد

 52/13 55/55 55/23 جایگاه تمرکز بر مشتریان کلیدی الف

 23/91 13/13 91/12 جایگاه سازماندهی مناسب ب

 13/33 51/2 2 جایگاه مدیریت دانش ج

 23/32 2/3 2 های مناسبجایگاه تکنولوژی  د

 

درصد را بـه   13/33( مشاهده می گردد که پاسخگویان، جایگاه مدیریت دانش با امتیاز 3با توجه به اطالعات موجود در جدول )

 13/36در نظر گرفته اند و جایگاه تکنولوژی های مناسب بـا امتیـاز    CRMعنوان اولین و مهمترین عامل در اجرا و پیاده سازی 

 23/91، جایگاه سازماندهی مناسب نیـز بـا امتیـاز    شد در نظر گرفته CRMدرصد به عنوان دومین عامل در اجرا و پیاده سازی 

ان چهـارمین عامـل در اجـرا و    به عنـو  را نیز درصد 52/13درصد به عنوان سومین عامل و جایگاه تمرکز بر مشتریان کلیدی با 

 در نظر گرفته اند. CRMپیاده سازی 

 

  گیریبحث و نتیجه
، ضروری است و می تواند روابط دو طرفه با مشتری را ارتقاء دهد و CRMداشتن دانش درباره مشتریان کلیدی برای سیستم 

درجه درباره مشتری است. از  962منجر به افزایش مزیت رقابتی شرکت شود. هدف اولیه ایجاد دانش مشتری، داشتن دیدی 

ق می شود. مدیریت ، دانش به موارد و اطالعاتی که از مطالعات تجربی رویدادهای مشتری به دست آمده اطالCRMدیدگاه 

دانش عبارت از یادگیری و تولید دانش، انتشار و به اشتراک گذاشتن و به کار گیری دانش در سازمان است. مدیریت دانش در 

سازمان بر اساس دانش کارکنان درباره مشتریان و درک نیازهای آنها به وسیله ایجاد کانال های دوطرفه و همچنین به وسیله 

ملیات بیمه ای به واسطه وجود دانش کافی نسبت به مشتریان سنجیده می شود که در کل شرکت بیمه سرعت در انجام ع

ندارد. البته این امر نیز با تکنولوژی و عدم وجود پایگاه داده ای  CRMنوین در این زمینه آمادگی الزم را برای پیاده سازی 

از مشتری باید در کل سازمان منشر شود و هر کارمندی که با  جامع از اطالعات مشتریان ارتباط دارد. دانش به دست آمده

مشتری ارتباط دارد باید به اطالعات الزم درباره ی مشتری دسترسی داشته باشد، تا بتواند به بهترین نحو نیازهای مشتریان را 

زار هدف، ارائه خدمات و مرتفع سازد. همچنین در سطح های باالی سازمانی از دانش به دست آمده می توان در انتخاب با

 محصول شخصی سازی شده متناسب با نیازهای هر مشتری و نیازهای حال و آینده مشتریان به نحو مطلوب استفاده کرد.

از عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. موفقیت شرکت در جذب،  CRMایجاد تعهد منابع سازمان در راستای اجرای 

ن به تعهد منابع سازمان در شناسایی و ارضای نیازهای مشتریان کلیدی نیاز دارد. شرکت بیمه نوین ارتقاء و نگهداری مشتریا

باید نسبت به شناسایی مشتریان کلیدی خود اقدام نماید که این امر از طریق ارزیابی ارزش طول عمر مشتریان میسر می شود. 

 نیازهای بیمه ای این دسته از مشتریان اختصاص دهد. در این سپس بیشترین تمرکز خود را برای فهمیدن، شناسایی و ارضای 
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مورد چون طی چندین سال پیش سازمان های دولتی به طور اجباری باید با شرکت بیمه ایران قراردادهای بیمه ای خود را 

آمده با شناخت و ارضای منعقد می کردند، در حال حاضر تنها شرکت بیمه ایران این مزیت را دارد تا با توجه به دانش به دست 

 نیازهای این نوع سازمان های بزرگ و جلب رضایت آنها سهم خود را در بازار بیمه ایران حفظ کند. 

شرکت بیمه نوین با مجموعه متعددی از داده های مشتریان مواجه هستند که برای ایجاد دید واحد از مشتری و به دست 

آوردن اطالعات الزم درباره مشتریان باید به ایجاد یک پایگاه داده های جامع از مشتریان روی بیاورند، تا بتوانند نیازمندی های 

مدیریت مشتریان به دست آورد. فراهم کردن سخت افزار و نرم افزارهای الزم برای ارائه  اطالعاتی خود را برای استفاده در

خدمات مناسب و در کنار این موارد وجود کارکنان فنی مناسب جهت پشتیبانی فنی از تکنولوژی رایانه ای ضروری است. نرم 

کاوش داده ها برای بخش بندی داده های  افزار طراحی شده باید جهت تأمین دو هدف گزارشگری فوری اطالعات و فنون

مشتریان و یکپارچه سازی آنها با داده های بیرونی طراحی شود. نتیجه این کار توانایی امتیازدهی، مدل سازی و شناخت 

 مشتریان خواهد بود. 

اش به آنها بر مبنای برآورده ابتدایی ترین اقدامی که در این راستا می توان انجام داد این است که عملکرد کارکنان و ارائه پاد

کردن نیازهای مشتریان و ارائه خدمات موفقیت آمیز به آنها باشد که طبق اطالعات جمع آوری شده در شرکت بیمه نوین 

چنین روندی اجرا نمی شود. توجه به این نکته الزم است که هر سازمانی بخواهد سطح باالیی از وفاداری مشتریان را به دست 

از کارکنانی با سطح باالیی از وفاداری برخوردار باشد، این امر به این دلیل است که مشتریان خواهان خرید از آورد باید 

 کارکنانی هستند که ترجیحات و نیازهای آنان را شناخته و به آنان متعهدند.

 

 پررنگ( - 21اندازه  - B Nazanin فونت) منابع
کارکرد مدیریت روابط مشتری در حفظ و افزایش مشتریان شرکت بیمه، فصلنامه صنعت مهدوی نیا، سید محمد و قدرت پور، بهروز .  .2

 .62-15، صص 33، پژوهشکده بیمه، ش 2931بیمه، 

 .2، انتشارات فرا، چاپ 2932پیترز، دان. بازاریابی تک به تک، ترجمه: علی عیاری ، .1

سیستم مدیریت رابطه با مشتری در شرکت های بیمه، فصلنامه  دهدشتی، زهره؛ بابایی نژاد، سید مرتضی. عوامل مؤثر در پیاده سازی .9

 .36، ش 2933صنعت بیمه، 

 ، کلیات بیمه، تهران: انتشارات بیمه مرکزی ایران.2936کریمی، آیت . .1

حقیقی، مهدی؛ مظلومی، نادر و اکبری، مسعود. مقایسه کیفیت خدمات شرکت های دولتی و خصوصی صنعت بیمه در ایران،  .5

 .9، شماره 11، سال 2936عت بیمه، فصلنامه صن
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