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 : چکیده 

 ترغیب، شناسایی، برای هاسازمان و هاشرکت در که شودمی گفته هاییفناوری و فرآیندها همه به( CRM)مشتری با ارتباط مدیریت

 موجب بالقوه مشتریان جذب و فعلی سودآور مشتریان حفظ با واقع در CRM. رودمی کار به مشتریان به خدمت ارائه و حفظ گسترش،

در این مقاله مروری بر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه انجام می  .گرددمی مدت بلند در شرکتها سود و فروش در ثبات و افزایش

پذیرد تا ضمن بیان لزوم توجه بیشتر مدیران نظام بانکی کشور به مدیریت ارتباط با مشتری ، به سابقه مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته 

 باشیم.
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 مقدمه

 کردن پیدا و خود بازار سهم گسترش چالش با مختلف سازمانهای و است، شده تبدیل تر رقابتی و پویا محیط به کار و کسب دنیای امروزه

 به  ها سازمان این، بر عالوه. باشند می مواجه آمددر افزایش جهت  مشتریان حفظ و حمایت آوردن، دست به جذب، برای جدید راههای

 ارزشمند ابزار یک ،CRM یا مشتری با ارتباط مدیریت. باشند می خود سهام ارزش افزایش و سربار هزینه کاهش بهروری، افزایش دنبال

 . است ها تالش این به کمک برای

 عرضه، بر تقاضا میزان فزونی همه از مهمتر و بانکی نظام بودن لتیدو و اجتماعی اقتصادی، مختلف مشکالت دلیل به گذشته سال چند در

 استفاده نوین بازاریابی از احسن نحو به اند نتوانسته و اند داده قرار توجهی بی مورد را آن ارکان و مداری مشتری کشور های بانک همواره

 کشور بانکهای شعب تمامی توسط مشابه و یکسان خدمات ارائه و هایشان خواسته و نیازها به ندادن بها و توجه عدم علت به مردم. نمایند

 .اند نداشته بانکها شعب به مراجعه برای ای انگیزه هیچگونه

 هستند مردم حاضر حال در دیگر تعبیر به و سازند برطرف را خود ابتدایی های نیاز تا کنند می مراجعه ها بانک به ناچار به مشتریان لذا

 به پیشاپیش بایستی ها بانک ها بانک داریم، رو پیش که محیطی تغییرات به توجه با. مردم خدمت در بانکها نه تندهس بانک خدمت در که

 از زودتر بتواند هربانکی  زیرا ، شوند قایل اهمیت بازار وضعیت به توجه همچنین و مشتریان توقعات ، ها نیاز شناسایی ، خود نمودن تجهیز

 کلیدی و اصلی عنصر مشتریان وفاداری حفظ و ایجاد. بود خواهد سرافراز و پیروز رقابت میدان در کند برآورد و ییشناسا را نیازها این رقبا

. است آنها رضایت دهنده نشان مشتریان وفاداری که نکته این گرفتن نظر در با. باشد می ها سازمان برای پایدار رقابتی مزیت کسب در

 .انجامد نمی وفاداری به لزوما رضایت ولی

 عنوان به مشتری تا شده باعث رقابت یافتنشدت آن تبعبه و کار و کسب برای جغرافیایی مرزهای رفتنمیان از و صنعتی اقتصاد از گذر

 جذب از تر ارزان فعلی مشتریان حفظ که اند یافته دست مهم این به ها سازمان. شود مطرح بانک هایفعالیت اصلی محور اساسی، رکن

 رضایت که دهند می نشان تحقیقات همچنین. است آنان رضایت آوردن دست به مشتریان، حفظ را بهترین و است جدید مشتریان

 با همراه میالدی 89 دهه در مشتریان با ارتباط مدیریت. شود موسسه سودآوری نتیجه در و معتبر تجاری نام به منجر تواند می مشتریان

 یافته تکامل و شد تعریف فردی بازاریابی به بازگشت هدف با کار و کسب در مهم رویکرد یک عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه

 . است

 مفهوم به ابتدا مذکور، هدف به دستیابی برای. باشد می ها بانک در CRM)) مشتری با ارتباط مدیریت نقش  بررسی مقاله این هدف

 موانعی  نهایت ودر. پردازیم می آن اهداف اجرای و ها بانک در مشتری با ارتباط یریتمد مزایا و اهمیت سپس و مشتری با ارتباط مدیریت

 .کنیم می اشاره باشد داشته پیش در مشتری ارتباط مدیریت سیستم است ممکن که

 

 CRM تاریخچه

 مدیریت و انتخاب رمنظو به منظور به کار و کسب راهبرد یک قالب در و آمد پدید 1889 از آن امروزی مفهوم با CRM اصطالح

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

 و مشتریان 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 خود به مربوط های نیاز و خریدها ها، خواسته با فرد یک چشم به مشتری هر به نگرش، این. است استوار فروشندگان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

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

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

 باشد بازار های نیاز و حساسیت موثر، بازاریابی

  مشتری با  ارتباط مدیریت مفهوم

 شامل  که است مشتریان به خدمات به بوطمر کار و کسب  قراردادهای و داخلی استانداردهای از ای مجموعه مشتری با ارتباط مدیریت

 ساخت خواهد قادر را شما مشتریانتان بهتر  شناخت.  میشوند فراهم خریداران برای  آینده در یا و  اکنون هم  که باشد می  خدماتی انواع

  مشتری با ارتباط مدیریت مفهوم در وعموض ترین اصلی این. دارید نگه  وفادار همیشه برای را آنها  و داده انجام  آنها به بهتری خدمت  که

 کار، و کسب فلسفه مفهوم عنوان به تواند می CRM .است رشد حال در و ناقص هنوز CRM  واقعی معنای  و مفهوم ، حال این با. است

 رابطه فرآیند یک  CRM ، کار و کسب فلسفه  منظر از مثال  عنوان به. باشد  کارمطرح و کسب فرآیند  حتی و کار و کسب استراتژی

 CRM  کار، و کسب استراتژی منظر از. باشد می فرآیند مدیریت طریق از  مشتری برای برتر ارزش ایجاد و مشتری حفظ  جهت در مدار

 تر سفارشی و تر پاسخگو  خدمات ارائه با مشتری وفاداری و مشتری رضایت افزایش هدف با  که است  مشتری بر متمرکز استاراتژی  یک 

 که است تجاری فرایندی مشتری، با ارتباط مدیریت دیگر عبارت به (Page 22 [1.) ]میشود طراحی و تعریف مشتریان از یک هر به

 محصوالت از را آنها برداشت و دهدمی شکل را مشتری روابط دهد، می افزایش را مشتری دانش کند،می مشخص را مشتری هایمشخصه

 خدمت فروش، هدف، دانش،:  است شده تشکیل عنصر، چهار از مشتری با ارتباط مدیریت. بخشد می بهبود سازمان، خدمات یا

 شود، عرضه طریقی ازچه و زمانی چه در مشتریانی، چه به خدماتی، یا محصوالت چه اینکه گرفتن نظر در با مشتری با ارتباط مدیریت

 اطالعات باید مشتری با ارتباط فرایند آغاز از پیش شرکت.است شده تشکیل مختلفی اجزای از مدیریت این. داشت خواهد پی در را بهبود

. آید دست به شده، خریداری خارجی منابع هایداده از یا و مشتریان داخلی هایداده از تواندمی اطالعات این. باشد داشته اختیار در را وی

 داده هایبانک یا خارجی داده منابع و اعتباری کارت سوابق ها،بالگ و هاپرسشنامه: نظیر دارد وجود مختلفی منابع داخلی، هایداده برای

 .است مشتری از بیشتری دانش کسب برای کلیدی ها،سایت وب از بازدید هایپروفایل و هاتلفن شماره ها،نشانی:  نظیر شده خریداری

 مشتریان به خدمت جدید مفهوم

 اختصاص خدمات ارائه به سازمان مرکزی ساختمان در کوچکی بخش فقط که است شده جدید تعاریف شامل مشتریان به خدمت مفهوم

. دارند عهده بر نقشی بالقوه و موجود مشتریان نیازهای ساختن برآورده در همگی عادی، کارکنان تا عالی مدیران از سازمان کل بلکه ندارد،

 کنندمی خدمت مشتریان به که کارمندانی از تواندمی کند، حمایت مشتری از مستقیم طور به که نباشد موقعیتی در فردی اگر حتی

 به کمک و مشتریان رضایت جلب منظور به شرکت که است اموری کلیه شامل مشتریان به خدمت نگرش، این اساس بر. کند پشتیبانی

 چیزی هر. گیردمی بر در را زچی همه جامع تعریف این. دهدمی انجام اندکرده خریداری که خدماتی از ارزش بیشترین دریافت برای هاآن

 .گرددمی محسوب مشتریان به خدمت شودمی رقبا خدمات از آن تفکیک موجب و عرضه ایهسته خدمت بر اضافه که

 :CRM امروزی های کاربرد 

 CRM اکنون. دارد استراتژی های مزیت بندی الیه در سعی بازار که زمانی است رسیده جدیدی سطح به بازار نفوذ و CRM کاربردهای

 برای تقاضا که زمانی ارزش کردن اضافه برای ها شرکت مشاوره برای ها فرصت از بسیاری است شده تجارت در محیط ترین داغ از یکی

 داخل در ارتباطات تکنولوژی دپارتمانهای. است آن منابع از بیش CRM های سرویس برای تقاضا. اید می بوجود CRM وب کاربردهای
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 برای زیادی تقاضای موجود منابع محدودیت و نیازها بین فاصله. نیستند پیچیده ابزارهای چنین این تنظیم و تهیه به ادرق اغلب ها شرکت

 و SAP اینترنت قیمت شامل که کرد ارائه اینترنتی کاربرد با را CRM افزار نرم SAP 1888 سال در. طلبد می محور CRM های کاربرد

 شکل به آنها برای و کنند محاسبه را قیمت فروشندگان و کنندگان توزیع ها کاربر استفاده برای انندتو می ها شرکت که کاربردی شکل

 CRM در اینترنت شدن درگیر با. شد مطرح اداری آینده بازار به انتقال برای SAP طرح عنوان به امر این. بیاورند در خدمات و محصول

 با که مشتری. هستند درگیر ها شرکت با مشتریان. است شده تر فعال خیلی CRM بو از استفاده با کرد تغییر خیلی آن کاربردهای

 الکترونیکی CRM از دارند وجود جهان کل در که مشتریانی. کند می عمل سریع خیلی شود می روبرو جدید خدمات و محصوالت

 بسته از بعضی. دارد آن پیچیدگی به بستگی االب موفقیت نرخ اما است کند e-Crm از استفاده در  ها شرکت عادات. کنند می استفاده

 محصوالت این. دارد فردی ابزارهای در ماژولهایی یا فروش نیروی و مدیریتی سفارش, مشتری حمایت زمینه در کاربردهایی CRM های

 و طوالنی صورت به رابزا این از قطعه یک واقعی رابط یک با. است شده تهیه SAP و اوراکل, ها سیستم سیبل مثل هایی شرکت توسط

 توسط ها سیستم توانایی این. شود داشته نگه محصول گسترش طول در تواند می که یابد می گسترش ها سیستم توسط بیشتر هزینه

eloyally شود می جدا کاربردی شکل ترین ساده به. 

CRM ها بانک در  

 کار و کسب به ورود با 1899 سال از. است نموده متحول را بانکداری صنعت تحویل، های کانال در تغییرات گذشته دهه چند طول در

 . شد متاثر آن از نیز بانکداری صنعت و حاصل تغییراتی آن چندگانه کاربردهای و ای رابطه

 عوض در تماس مراکز داری، تحویل جای به( ATM) 1خودپرداز های دستگاه شامل پرداخت های سیستم و تحویل های کانال ظهور

 ظهور نو الکترونیکی های بازارا به را ها بانک سنتی، مالی های تراکنش جایگزین اعتباری های کارت و اینترنتی انکداریب بانک، شعب

 . داد مهاجرت

 بازار در لذا. کنند می خود خدمات و محصوالت ی ارائه به اقدام مشتریان با مستقیم ارتباط در که اند خدماتی و مالی موسسات ها بانک

 مشتریان حتی مشتریان، رفتاری اطالعات آوری جمع از ناگزیر رقبا، های استراتژی از متفاوت هایی استراتژی اتخاذ برای وز،امر رقابتی

 این بارز مثال. 2(دراکر پیتر) شد خواهند رد ما روی از دیگران بایستیم، ما چنانچه تغییر، بزرگراه در نهایت در زیرا هستند وفادار، و راضی

 آن های فعالیت پولی ماهیت دیلی به ها بانک در مشتریان رفتار تغییر. است خود های سپرده سود نرخ تعدیل جهت در ها انکب رقابت امر،

 بانک در مشتریان با ارتباط مدیریت. است بانکی شبکه مدیران توسط موقع به و دقیق ریزی برنامه نیازمند و داشته بیشتری حساسیت ها

 و اطالعات فناوری از مناسب استفاده با مشتری، های حساب طریق از بانک آور سود مشتریان با شخصی ارتباط ظوحف ایجاد با تواند می ها

 . شود حاصل داده ارزشیابی و مدیریت مشتری، بر نظارت فرآیند ارتباطات،

 ها بانک در CRM اهمیت

 این. اند برده پی رقابتی مزیت به دستیابی جهت سازمان یبرا آن پتانسیل و مشتری با ارتباط مدیریت اهمیت به وکارها کسب از بسیاری

 تا کن قادر را آنها که باشند می فنی های حل راه ایجاد همچنین و خود وکار کسب های فرآیند در تغییر ایجاد حال در ها سازمان

 مایندن حداکثر را آنها زمانی دوره از و نمایند حفظ را فعلی مشتریان کنند، جذب را جدیدی مشتریان

 مشتریان نیاز به که هایی بانک از %29 دهد می نشان شد انجام دسی واشنتگتن در استراتژیک ریزی برنامه انستیتوی توسط که تحقیقی

  اسمیت دی و باب توسط دیگر تحقیق طبق. اند نکرده توجه موضوع این به که بوده هایی بانک برابر دو تقریبا اند داده اهمیت خود
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 حالی در دهد می اطالع خود  بانک مورد در دیگر نفر پنج تا سه به راضی مشتری کنتاکی، در اسمیت بازاریابی تحقیقات مرکز مسئولین

 گذاشتن ارزش و دادن بها بنابراین. کند می صحبت داشته بانک یک در که بدی تجربه مورد در نفر بیست تا پانزده با ناراضی مشتری که

 .است مشتریان رضایت جلب بانکداری در مساله مهمترین و شود می محسوب بازاریابی بکس بهترین مردم نظرات و آرا به

 :از است عبارت بانکها در مشتریان روابط مدیریت اجرای اصلی اهداف

 مشتریان و بازار از بخش هر خاص هایارزش شناسایی. 1

 اطالعات افتدری برای آنها درخواست مورد شیوهبه مشتریان دلخواه هایارزش ارائه. 2

 هدف مشتریان با ارتباط فرایند بهبود و بازار مختلف هایبخش تقسیم. 3

 خدمات ارائه کارمزد محل از حاصل درامد افزایش.  4

 مشتریان وفاداری و رضایتمندی افزایش.  5

 مشتریان به دهیخدمت هایکانال سازیبهینه.  6

 قبلی مشتریان درخصوص دهشکسب تجربیات به عنایت با جدید مشتریان جذب.  7

 عملیات فرایندهای و استراتژی سازیبهینه منظور به مشتریان هایمندیعالقه و نظرات کسب.  9

 

  CRM مزایای

 ساده آن طراحی که داشت خواهد را تاثیر بیشترین زمانی مشتری با ارتباط مدیریت کاربرد طریق از آمده بدست استراتژیک مزایای

 ارتباط مدیریت طراحی در دانش مدیریت مفاهیم از استفاده کند می کمک مهم این تحقق به که شیوه بهترین. باشد مطمئن وعملکردآن

  گرفت الهام دانش مدیریت ازمعماری ای نحوفزاینده به بایستی مشتری با ارتباط مدیریت طراحی در. است مشتری با

 CRM اصول

 .باشند می زیر شرح به ای پایه اصول  براساس مشتری با طارتبا مدیریت کاربردی های برنامه و ها فرآیند

 مشتریان تک تک کردن گذاری هدف    -1

 شخصی ارتباط طریق از مشتری وفاداری حفظ و جذب    -2

 مشتری با مستمر های تماس    -3

 مشتری حیات طول ارزش مفوم براساس مشتری انتخاب    -4
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 :از است عبارت هستند ها آن رعایت به ملزم مشتری با ارتباط مدیریت در  ها بانک که اصولی و قواعد

 مشتریان و بازار از بخش هر خاص های ارزش شناسایی    -1

 اطالعات دریافت برای آنها درخواست مورد شیوه به مشتریان دلخواه ها ارزش ارائه    -2

 دفه مشتریان با ارتباط فرایند بهبود و بازار مختلف های بخش تقسیم    -3

 خدمات ارائه کارمزد محل از حاصل درآمد افزایش    -4

 مشتریان وفاداری و رضایتمندی افزایش    -5

 مشتریان به دهی خدمت های کانال سازی بهینه    -6

 قبلی مشتریان خصوص در شده کسب تجربیات به عنایت با جدید مشتریان جذب    -7

 عملیات ای فرآیند و استراتژی سازی بهینه منظور به مشتریان های مندی عالقه و نظرات کسب    -9

 

     ها بانک برای مشتری با ارتباط مدیریت مزایای

 :شودمی اشاره آنها از برخی به که کند فراهم ها بانک برای بیشماری مزایای تواندمی مشتری با ارتباط مدیریت قراردادن نظر مد

 به آنان وترغیب فعلی مشتریان حفظ رویکرد، این از استفاده با هستند، آن مشتریان بانک یک دارایی مهمترین از یکی که آنجا از -1

 .است بانکی هر اصلی هدف که است بانک بقای ساز زمینه مجدد مراجعات

 بانک سمت به ها بانک تا شودمی فراهم ایزمینه مشتری، با ارتباط مدیریت چتر زیر ها بانک به اطالعات فناوری ورود با دیگر، جنبه از -2

 کاهش را اطالعات پردازش هایهزینه مشتری، با ارتباط مدیریت افزارهای نرم کارگیری به یا و کنند حرکت محور دانش و هوشمند های

 محیط در بانک رقابتی قدرت افزایش آن، نهایی نتیجه که گیرد صورت بیشتری سرعت با و کمتر زمان در مشتریان با ارتباطات و دهند

 .است امروزی پرتالطم

 بندی طبقه امکان داده، پایگاه یک در مشتریان کامل اطالعات آوری جمع با مشتری، با ارتباط مدیریت که است این دیگر مزیت -3

 تسهیل را مشتری با ارتباط مدیریت هدف به رسیدن در تواندمی این که سازد،می فراهم بانک معیارهای و راهبردها براساس را مشتریان

 تواندمی سودآور غیر مشتریان حذف لذا آیند،می بوجود ذینفعان و سهامداران دارایی ارزش افزایش برای موسسات که این توضیح. کند

 .باشد داشته وجود میان این در مالحظاتی که این مگر شود، ها بانک در هزینه کاهش و سود افزایش به منجر

 در مطلوب امکانات با همراه صمیمی و گرم زیبا، مناسب، محیط ایجاد مشتری، به راماحت با همراه انسانی ارتباطات کلی، نگرش یک در

 ها،خواسته این برآوردن و نیازها این ارضای جهت در فعالیت و عمل مشتریان، نیازهای و هاخواسته به توجه مشتری، برای شعب محیط

 تا شود می سبب همه و همه...  و جدید مشتریان جذب درجهت علیف مشتریان به توجه آنها، سطح ارتقا و خدمات کیفیت به وافر توجه

 حضوری نیز رقابتی میدان در بیشتر، منافع کسب بر عالوه و داده افزایش بانک به را وی وفاداری سطح مشتری، رضایت ایجاد ضمن بانک

 .باشد داشته ترقوی و بهتر
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 مشتری با ارتباط موفقیت و ناکامی علل

CRMباید جمله از. برآوردسازد مشتریان با قوی رابطه ایجاد در را شرکت هداف تابتواند است کاملی و نقص و عیب بی اندهیسازم نیازمند 

 که دهد می نشان نوآوری ادبیات.کرد بهینه کارآمد و موثر طور به را مشتری با روابط کهبتوان کرد طراحی را سازمانی ساختار نوعی

 بیشتری حمایت نوآورانه های ایده توسعه متمرکزاز مراتبی سلسله های سازمان به نسبت متمرکز غیر و ساختارمسطح دارای های سازمان

 شامل ساختاری عوامل ، IT نوآوری اساس بر. دارد زیادی اثرات نیز متمرکز ساختار نوآوری، اجزای گرفتن نظر در حالبا این با. کنند می

 .است...  و گزارشگری ارتباطات اختیارات، سلسلهمراتب) تمرکززدایی یا تمرکزگرایی( سازمانی طرح با سازگاریسیستم

 :  ذیلند شرح به مشتری ارتباط مدیریت شکست با عمده مسائل برخی

 . دارد وجود مشتری ارتباط مدیریت مدیریت در کمی محسوس فوائد.  نامحسوس فوائد گذاری ارزش و گیری اندازه بودن مشکل -

 کاری ویژه مشکالت روی بر زتمرک و تشخیص در شکست -

 . ارشد مدیریت فعال حمایت فقدان -

 است مدیریتی ابزار یک مشتری ارتباط مدیریت.  کاربردی های قابلیت و مزایا شفافیت عدم نظیر مختلفی دالیل به کارکنان ضعیف بازار -

 . کند نمی موثری کمک فروشنده یک به تر بیش فروش جهت در ولی

 . اند نشده تعریف واضح طور به که فرایندهایی کردن رخودکا برای تالش -

 شکست از جلوگیری برای مشتری ارتباط مدیریت اجرای چگونگی

 . دهید انجام مشتریان به سازمان پاسخگویی نحوه تشخیص برای دقیق بررسی یک •

 . بگیرید نظر در را ، شریک/  کانال مدیریت و بازاریابی ، خدمات ، فروش ، مشتری ارتباط مدیریت اصلی جزء 4 •

 حصول کیفیت به دقت از و ندهید قرار نظر مد را کمیت تنها ؛ کنید گیری تصمیم مشتری ارتباط مدیریت ارزیابی معیارهای درباره •

 . کنید اطمینان

 . بگیرید نظر در را سازمان اهداف به نیل در مشتری ارتباط مدیریت افزار نرم کمک چگونگی •

 مهندسی را مشتری ارتباط مدیریت یا بخشید بهبود را مشتری ارتباط مدیریت موجود فرایندهای:  کنید گیری تصمیم راهبرد یک درباره •

 . کنید مجدد

 . کنید ارزیابی را فروش نیروی و ، مشتریان محل در خدمات ، مشتریان با مرتبط های عامل ویژه به و سطوح تمامی •

 . کنید بندی اولویت مهم چندان نه و مطلوب ، ضروری:  لشک به را سازمان های نیازمندی •
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 است مشتری با ماندگار روابط داشتن کافی، شرط

 با منطبق و متمایز محصول دلیل به فقط نه مشتری که است براین فرض و است مشتریان با روابط مدیریت جدید، تفکر طرز این در هدف

 و محصوالت داشتن دیگر، عبارت به. کندمی خرید محصوالت، یا خدمات کنندگان عرضه با روابطش به خاطر تعلق دلیل به بلکه نیازهایش،

 شرط. نیست مشتری وفاداری تداوم و کسب برای کافی شرط لزوماً ولی است، الزم شرط مشتری نیازهای با منطبق و متمایز خدمات

 .است مشتری با ماندگار روابط داشتن کافی،

 و مشتری مدت بلند حفظ و آوردن دست به کنندمی استفاده نوین بانکداری در کاربردی هایبرنامه از ها بانک که دالیلی مهمترین از یکی

 کل از پشتیبانی برای تواندمی CRMکاربردی های برنامه. شودمی نامیده «مشتری با ارتباط مدیریت» که است وی برای گذاری ارزش

 امروزه. شود استفاده مشتری به خدمات ارائه و نقدینگی جذب بازاریابی، شامل سطحی و اندازه هر در ها، بانک در مدار مشتری فرآیندهای

 و اطالعات محصول، مشتری، از ایمجموعه نگهداری و حفظ توسعه، برای راهی دنبال به ها سازمان همه رقابتی، قدرت حفظ بمنظور

 .هستند استوار CRM بر که باشندمی محصول توسعه حدهایوا و پشتیبانی و خدمات فروش و بازاریابی مدت طول در خدمات

 مثبت تجربیات ایجاد باعث کندکه حمایت آن از و ساخته یکپارچه نوعی به را کار و کسب فرآیندهای باید بامشتری ارتباط موثر مدیریت

 به رسانی خدمت و بازاریابی،فروش مشتریان، با تعامل فرآیندهای یعنی سازمان کاری،کل فرآیندهای این. شود سازمان با مشتریان

 که هایی سازمان در باید. شود می شامل را وتدارکات خرید حسابداری، مثل سازمان ستادی های بخش فرآیندهای همچنین و مشتریان

 به بوطمر های تراکنش و ها داده این و باشد داشته وجود داده تسهیم از یکپارچه سیستمی هستند، CRM موفق سازی پیاده خواستار

. برد بهره اطالعات به داده انبوه این تبدیل خصوص در کاوی داده های سیستم از بتوان و شود جمع اطالعاتی استخر یک در باید مشتری

 عوامل این است، عامل هفت شامل دانش مدیریت مدل.باشند کننده تسهیل زمینه این در توانند می MIS مدیریت اطالعاتی های سیستم

 گیری بکار. 2.است سازمان از بیرون و درون دانش شناسایی بانیاز، مرتبط دانش سازماندهی و شناسایی یافتن،: دانش یافتن. 1عبارتنداز

 فعالیت از آموختها و تجربیات آوری جمع: دانش یادگیری. 3.باشد می مسائل حل و گیریها تصمیم در موجود های دانش از استفاده: دانش

 مورد محل به آن انتقال و موجود دانش اشتراک: دانش تسهیم. 4.است بعدی های موقعیت یا درفعالیتها آن دکابر و ویادگیری قبلی های

: دانش داری نگه/ایجاد. 6.است سازمان آتی و فعلی دانش نیازهای و موجود دانش ارزیابی: دانش ارزیابی. 5.باشد می فردمتقاضی یا نیاز

 یا و کاربرد بدون و زائد دانش حذف: دانش حذف. 7.است فناوری کمک با آن کردن ذخیره و جدید دانش تولید منظور به محیطی ایجاد

 انتظارات با نبودن ،متناسب کارکنان توسط تغییرات برابر در ،مقاومت سازمانی ییرات تغ در اجبار. باشد می ها آن برای جدید ایجادمخزنی

 نیازمندی درست تعریف و شناخت ،عدم پروژه اجرای تیم با مشکل سازمان،بروز در موجود ساختارهای با تکنولوژی تناسب ،عدم کاربران

 .هستند مشتری ارتباط مدیریت در ناکامی موانع از سیستم مورد در صحیح اطالعات ،کمبود ها

 مشتری با ارتباط بهبود در اطالعات فناوری نقش

 وتوسعه جدید ابزار CRM حقیقت، در. گردد می تسهیل فناوری توسط و باشد می مشتری های داده مبنای بر مشتری با رابطه مدیریت

 می حمایت سیستم در مختلف ارتباطی نقاط کاربرد توسط طوریکه به باشد می مشتریان به مربوط های داده کاوی داده برای ای یافته

 عمل کشتی در ای فرشته عنوان به اند رتباطا در مشتری با که هایی دپارتمان.نماید می ایجاد مشتریان مورد در را نظرجامعی نقطه و شود

 فناوری. بخشد می بهبود کننده تولید به آنها انعکاس و مشتریان انتظارات و نیازها درک رابا محصوالت کیفیت فرشته این. نماید می

 فرایند CRM.دارد نیز گردی ابزار کاربرد به نیاز که طوری به باشد نمی کافی ولی باشد میCRMزمینه در وضروری الزم عامل اطالعات

 جهت در را وآنها نموده دریافت را مشتریان های ویژگی طوریکه به باشد می مشتریان به مربوط داده آوری جمع جهت شده طراحی

 مدیریت سیستم ها، داده انبار: است زیر شرح به CRM در ها داده فناوری اصلی بخش سه.نماید اعمال خاص بازاریابی های فعالیت
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 نرم و کار، و کسب بازاریابی اتوماسیون فروش، نیروی اتوماسیون: مشتری با درتعامل افزارهای نرم است کاوی داده یس،دیتاب

 مشتری خدمات به مربوط های فعالیت شامل و است سازمانی منابع ریزی برنامه به شبیه این است مشتری پشتیبان افزاراتوماسیون

 و امورمالی با را آن توان می عملیاتی، CRM با مقابله در. هاست قسمت این همه ومدیریت اریابیباز و فروش اتوماسیون مانندسفارشات،

 می انجامSAP و PeopleSoft مانند سازمانی منابع ریزی برنامه افزار نرم توسط که است چیزی همان این کرد ترکیب انسانی منابع

 را آن آینده در آن بهبود برای و باشد تعامل در مشتری هابا داده آوری معج در که، است موثر هنگامی مشتری با ارتباط مدیریت. شود

 است عملیاتی های سیستم تعاملی های داده شامل منابع ی همه از مشتریان اطالعات ی همه از مخزنی ها انبارداده. کند تحلیل و تجزیه

 مربوط اطالعات آوری جمع است شرکت گیری تصمیم پشتیبانی سیستم از حمایت به داده انبار در اصلی تمرکز(. تقاضاها و تماس مراکز)

 کار و کسب های فرایند کیفیت به یافتن دست برای ها داده این کند می کار مشتری ازفعالیت یک هر از و تراکنش هر در مشتری به

 فرهنگ های جنبه تمام بازاریابی یاستراتژ کارگیری به و CRM افزارهای نرم از درست استفاده که داده نشان شواهد. شوند می تحلیل

 های استراتژی توان می ارزش با مشتریان بازاریابی و فروش جهت در مشتریان اطالعات از برداری بهره با. کشد می تصویر رابه سازمانی

 می تنها نه آن شاتگزار و مشتریان داده پایگاه طریق از سازمان مشتریان بامدیریت مشتری با ارتباط مدیریت. کرد طراحی بازاریابی

 .کند کمک خارجی جدید بازارهای شناسایی به بلکه مشتریان با قوی رابطه یک ساختن توانددر

 مشتری با ارتباط مدیریت استراتژی اجرای در مهم نکات

 نقش موثر هبریر همچنین دارد، کار و سر جدید اطالعات تکنولوژی معرفی و تجاری فرایند تغییر با معموال مشتری با ارتباط مدیریت

 جهت و انداز چشم تعیین برای نقطه بهترین در اغلب آنها. کنند می نظارت سازمان خارجی محیط بر رهبران زیرا میکند، ایفا را مهمی

 شانگیز و توانمندسازی و عملکرد بر نظارت و تعیین در رهبران بعالوه،. میگیرند قرار مشتریان با ارتباط مدیریت های پروژه استراتژیک

 . هستند گذاری تاثیر و قدرت نفوذ، دارای کلیدی پرسنل

 و گر کل رویکرد یک باید سازمانها شود، می وارد کار و کسب و تجارت مختلف بخشهای به مشتری با ارتباط مدیریت که همانطور

 فرایندهای با سازمان یک لبق در را مشتری با ارتباط مدیریت ، گرا کل رویکرد( Girishnakar, 1897. )برند بکار را سیستماتیک

 . دهد می قرار یکپارچه مشتری با ارتباط مدیریت سیستمهای و گرا مشتری تجاری

 سازمانها به مشتری، با ارتباط مدیریت به نسبت گرا کل رویکردهای. نگریست مدیریت سیستم فراز بر باید را مشتری با ارتباط مدیریت

 و مسائل البته،. نمایند توجه گوناگون مشتریان با ارتباطی کانالهای یا تماس نقاط به موثری وربط و نموده ایجاد هماهنگی تا میکند کمک

 .دارد وجود نیز فروش مختلف کانالهای از مشتری تجربیات تفاوت به مربوط مشکالت

 آنها که هنگامی اما دارند کمی یها گزینه سازمانها از تعدادی. است مشتریان با ارتباط مدیریت اجرای به مربوط دیگر موضوع یابی منبع

 یک( خارجی منابع از مشتری اطالعات کسب) خارجی یابی منبع. باشند مشتری با ارتباط مدیریت افزار نرم توسعه برای الزم منابع فاقد

 مشتریان با تباطار مدیریت افزار نرم توسعه هنگامیکه است، مهم نیز بندی زمان. است مشتری با ارتباط مدیریت حل راه از مهمی بخش

 باشد داشته وجود آن به مناسب و سریع پاسخگویی برای پاداشهایی باید باشد، مدت طوالنی فرایند یک تواند می داخل در

 : از عبارتند کرد دنبال باید( CRM) مشتری با ارتباط مدیریت اجرای در ها بانک که اقداماتی

 (غیره و مشتری هر در سودآوری، افزایش مشتریان، تعداد افزایش مانند) آمده دست به اهداف به اشاره با CRM های طرح شناسایی •

 غیره و مشتریان، تعداد سود، رشد نظر از نوآوری هر برای گیری اندازه قابل اهداف تعیین •
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 (CRM) مشتری با ارتباط مدیریت مناسب انتخاب و بررسی •

  ECRM کارگیری به ضرورت

 یک eCRM واقع در. گویندمی Electronic CRM یا ECRM گیرد شکل اطالعات فناوری از دهاستفا با که CRM از شکلی به

. کند می مدیریت را شرکت استراتژی و تجاری های سیاست منابع، اطالعات فناوری کمک به که است مشتری با ارتباط مدیریت راهکار

 ارکان از یکی عنوان به مشتری اهمیت به توجه با. است خود سنتی نوع از بیش الکترونیکی مشتری با ارتباط مدیریت بخشی اثر طبیعتا

 سازمان یک در e-CRM از استفاده هایضرورت عنوان به توانمی را متعددی دالیل عنصر، این به e-CRM تأکید و سازمان یک حیات

 . کرد مطرح( سازمان هر هایفعالیت گستردگی و پیچیدگی به توجه با)

 صورت به مشتری با ارتباط حفظ و توسعه جذب، شناسایی، جهت در مدیریتی رویکرد یک عنوان به( CRM)تریمش با ارتباط مدیریت

 می که است ای استراتژی مشتری با ارتباط مدیریت. است شده تعریف آنها افزایش و سودآور مشتریان حفظ برای زمان طول در موفق

 می ، CRM اجرای با که اند داده نشان محققان. کند کمک خود مشتریان با دتم بلند روابط مدیریت و ساخت برای ها شرکت به تواند

 مدیریت. آن وفاداری و مشتری انتظارات مدیریت بهبود جهت در است روشی CRM همچنین. داد ارائه مشتریان به بهتری خدمات توان

 طریق از eCRM. باشد می آن مزایای بررسی و نترنتای از استفاده با مشتریان با ارتباط حفظ برای ابزاری( ECRM)مشتری با ارتباط

 می نشان رومان و فرمستاد. رساند می سود سازمان به سایت، وب از پشتیبانی و آنالین فروش و خرید ، وفاداری و مشتری رضایت افزایش

 لحاظ از گرانبها بسیار مشتریان که طوری به دارد نیاز اقتصادی لحاظ از ارزش با مشتریان نگهداری و جذب به موفق، eCRM که دهند

 کسب های بازار در آن های روش کاربرد با سنتی CRM تحکیم eCRM فورستر، تحقیقات اساس بر. کند حذف آن کنار در را اقتصادی

 : از عبارتند دالیل این مهمترین. باشد می الکترونیک کار و

  خدمات بهبود 

  مشتری رضایت 

  فروش و بازاریابی های هزینه جمله از هاهزینه کاهش 

  الکترونیکی طریق از مشتری هامیلیون با حتی فرد به فرد ارتباط 

-e وجود که کرد بیان اینگونه توان می را تحقیق این نتیجه. باشد می تأثیرگذار مشتریان بروفاداری e-CRM وجود دیگر عبارت به

CRM می شرکت به مشتریان بیشتر اعتماد و مشتری به قانونی تعهد یشافزا مشتریان، با بهتر همدلی مشتری، رضایت افزایش باعث 

 ضرائب با البته) مشتریان وفاداری های مولفه از یک هر افزایش برای که گفت توان می پژوهش این های یافته به توجه با بنابراین. شود

 . باشد می زیر اقتصادی مهم جنبه دو نندهک تضمین e-CRM کلی طور به.  کرد استفاده e-CRM بهبود ابزار از توانمی( متفاوت

 و مشتری با تعامل افزایش شده، شخصی و یافته بهبود خدمات طریق از وفادارتر و آور سود مشتریان حفظ با e-CRM: باالتر فروش -

 . شود می شرکت برای باالتر سود و بیشتر فروش به منجر مشتری، حیات چرخه مطلوبتر مدیریت
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 افزایش مشتری، کمتر مراجعه واسطه به رو این از گیرند می قرار هدف مورد بیشتری بازارهای e-CRM طریق از :کمتر های هزینه -

 می کاهش است مشتریان به مربوط که شرکت های هزینه صرفه، به مقرون و جدید های کانال از استفاده خود، به مشتری رسانی خدمت

 .یابد

 پیشنهادات

 برای مشتری ارزش اساس بر را موجود منابع و نمایند بندی اولویت را روابط مؤسسات که است این مندنیاز ارتباط مدیریت موفقیت 

 تعریف طریق از و تفصیلی ریزی برنامه یک با را مشتری با ارتباط فرآیند باید شرکت. دهند تخصیص روابط حفظ و ایجاد به شرکت،

 . فرآیند یک های فعالیت برای ها گروه و افراد میان در ها مسؤلیت تخصیص همانند درست. نماید تعیین مناسب فرآیندهای زیر و فرآیندها

 مدیریت سازمانی ابعاد تمام به باید سیستماتیک نگرش یک در ولی است مهم مشتری با ارتباط مدیریت اجرای در اطالعات فناوری اگرچه 

 پارس شرکت الکترونیک، مشتری با ارتباط مدیریت پذیرش برای دگیآما میزان افزایش برای شود می پیشنهاد. نگریست مشتری با ارتباط

 . نماید گیری پی را مستمر بهبود شرکت داخل در مشتریان، نگهداری و وفاداری جهت در تحقیق نتایج به توجه با مدیر

 سازمان ارشد مدیران با یجلسات طی شود می پیشنهاد e-CRM مانند جدید های تکنولوژی به مدیران اعتماد شاخص در افزایش برای 

 . شود پرداخته دارند سازمان درآمد افزایش و زمان هزینه، لحاظ از تکنولوژی این که مزایایی و تکنولوژی این معرفی به

 با شرکت شود می پیشنهاد گردد، مشتریان وفاداری سبب است توانسته اینترنت طریق از اطالعات بودن دسترس در اینکه به توجه با 

 امر این که بپردازد روز شبانه ساعات تمامی در مشتریان به تر سریع خدمات ارائه به اکسترانت و اینترنت جدید های تکنولوژی از دهاستفا

 است توانسته شده ارائه خدمات به اطمینان و اعتماد قابلیت اینکه به توجه با. باشد می مشتریان وفاداری و رضایت افزایش دالیل از یکی

 بهبود جهت در بیشتر تالش و مشتریان قبال در خود تعهدات بهتر انجام با شرکت شود می پیشنهاد گردد، مشتریان وفاداری افزایش سبب

 .بیفزاید آنان وفاداری بر مشتریان به شده ارائه خدمات کیفیت

 با شرکت شود می پیشنهاد ردد،گ مشتریان وفاداری افزایش سبب است توانسته شده مشتری نیازهای درک و رضایت اینکه به توجه با 

 های نیازمندی تشخیص و مشتریان های خواسته بهتر درک در تالش و مشتری های درخواست و نیازها با متناسب بهتر خدمات ارائه

 .دهد افزایش را آنان وفاداری و بیفزاید خود مشتریان تعداد بر مشتریان

 گیری نتیجه

 مشتریان تا کند کمک میتواند مشتری با روابط مدیریت سیستم. است مداری مشتری بانکها برای استراتژی مناسبترین و سودمندترین

 رضایت، طلب برای کارها همه واقع در و بوده اصلی محور مشتریان بانکی، نظام در. شوند جذب جدیدی مشتریان و شوند حفظ موجود

( CRM) مشتری با روابط مدیریت. یابد تحقق مشتری با روابط مدیریت راهبرد در باید مشتری اهداف. آنهاست جذب و توجه

 دهیسرویس نو، هایتکنولوژی ارائه موثر، مداری مشتری و بازاریابی نو، هایشیوه امروز بانکداری. است کاری و کسب هر پذیریمسئولیت

 ماندگاری و باال منابع جذب موجب بتیرقا بازار در کند عمل ترموفق امور این در بانکی هر که طلبدمی را مشتری نظر مورد خدمات و

 افزایش و مشتریان با ارتباط تسهیل با( IT)اطالعات فناوری. شد خواهد باال وریبهره با بانک آن دائمی بقای و دوام نتیجه در و منابع

 مالی شرایط خدمات، این هارائ چگونگی شود، می ارائه که خدماتی چون اطالعاتی بهتر گذاردن اشتراک به طریق از آن اثربخشی و سرعت

 طریق این از که خدماتی مهمترین جمله از و کند می فراهم را خدمات ارایه در نوآوری و عملکرد بهبود زمینه... و اعتبار تامین اعتباری، و

 های کارت و فروش های پایانه و خودپرداز های دستگاه طور همین و موبایل و اینترنت طریق از اطالعات و خدمات ارائه شود می ارائه
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. شوند ارائه درستی به خدمات این که صورتی در البته باشند، می مفید بسیار زمان و ها هزینه در جویی صرفه در که باشد می...  و اعتباری

 است نکبا تجاری راهبرد یک ،CRM که است پراهمیت بسیار نکته این به توجه بانکها، در( CRM) مشتری با ارتباط مدیریت با رابطه در

 .بانک یک توسط ارایه قابل خدمات نه و

 

 :مأخذ و منابع

 های سازمان در متوازن امتیازی کارت مدل توسعه و سازی پیاده روش". اسماعیل لطیفی، فرزاد؛ طرهانی، اصغر؛ رسول، ابن

 1396 اردیبهشت.  تهران، دانشگاه عملکرد، مدیریت ملی کنفرانس سومین. "صنعتی

 سمت، انتشارات. اهرنجانی.  میرزایی حسن دکتر ترجمه. "باز و طبیعی عقالیی، های سیستم: ها ازمانس". ریچارد اسکات،

1397 

 ( 96) اردیبهشت. آموزشی مدیریت علمی مقاالت سایت. مدیریت در کارایی و اثربخشی. فاطمه اسالمیه،

 62 - 41 صص ، 19 شماره ،4 دوره اطالعات،

  46 – 21 صص ، 11 شماره ،4 دوره اطالعات،

 146 شماره تدبیر، مشتری، با ارتباط مدیریت( 1398) ابوالفضل آقاشیری،

 یکپارچه در بروکر بر مبتنی مدل عملکرد ارزیابی) . 1389 آذر(  فرشاد خونجوش، فریبرز؛ منش، سبحان اله؛ امان بهادری، 

 . 139 شماره دوازدهم، سال وب، ماهنامه.اطالعاتی های سیستم سازی

 ارتباط مدیریت فرآیند ارزیابی مدل).  1381 بهار( خانلری،امیر احمد؛ روستا، سیدرضا؛ سیدجوادین، طهمورث؛ پور، حسنقلی 

 فناوری مدیریت: تهران دانشگاه مدیریت دانشکده.کشور خصوصی تجاری های دربانک مشتری با

 و سازمان منابع های سیستم سازی پیاده ابعاد از پیمایشی).  1381 تابستان( مسعود براتی، شبنم؛ دابین، پیام؛ زاده، حنفی 

 فناوری مدیریت: تهران دانشگاه مدیریت دانشکده. ایرانی شرکتهای در مشتری با ارتباط مدیریت

 ایران بانکی نظام در مشتری با ارتباط مدیریت سیستم( 1399) دیگران و علیرضا شهرکی،

 نکهاطهماسیبی، علی، بررسی سیستم ارتباط با مشتری در با

 کریمی، سمانه و همکاران، ضرورت به کارگیری سیستم ارتباط الکترونیک با مشتریان

 1393، دانش نگاه ، بانکی،تهران خدمات بازاریابی. میترا ، صفائیان ونوس،داورـ  

http://www.creativity.ir/content/view/ 3254/941  
http://www.feslamieh.blogfa.com/post-91.aspx ( 9431/3 / 9431 ).  
www.business-software.com/crm 
www.mbaknol.com 
www.shara.ir/m-423.htm 
www.wikipedia.org 
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