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 چكیده

 تعریف )مانند بازاریابی اصولبازاریابی،  به مند رابطه رویکرد چه الگوی جدید بازاریابی پیشنهاد شده است. گر بازاریابی رابطه مند به عنوان

 برنامه برخی در باید باشد، خود سازمان در مند بازاریابی رابطه بکارگیری خواهان شرکتی اگر. کشاند می چالش به بازاریابی( را متغیرهای

 می ارائه مند رابطه بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتری و از تعریفی پژوهش این در .کند بازنگری خود سازمانی ساختار و رفتارها ، ها

و مدیریت ارتباط با  ای رابطهبازاریابی به اهمیت همچنین  این پژوهش .گیرد قرار می بررسی مورد هریک  مزایای ابعاد و سپس گردد،

به دنبال  تحقیقاین به طور کلی  . کرده است هت کسب مزیت رقابتی یادبه عنوان ابزاری ج یو از بازاریابی رابطه ا پرداخته استمشتری 

که ارتباط تنگاتنگی بین این دو مولفه وجود دارد  نشان می دهد و .بازاریابی رابطه مند استو  مدیریت ارتباط با مشتری ارتباط بینتعیین 

در نهایت با توجه به بررسی های صورت گرفته مدل مفهومی تحقیق  شوند.مشتری  و حفظ رضایت و وفاداریباعث می توانند هردو که 

 ارائه شده است.
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 مقدمه

مشتریان جدید و تاکید آن بیشتر بر انجام معامالت متمرکز بود تا ایجاد رابطه با بر خالف تنوری بازاریابی کالسیک که هنرش در جذب 

افزایش قدرت مشتری در دنیای  یابی برای محصوالت و خدماتشان و همچنین یدیگران، با شدت گرفتن رقابت بین شرکتها در مشتر

روابطی  یمشتریان قبلی و برقرار یند، بلکه حفظ و نگهداررقابتی امروز، شرکتها دیگر نه تنها باید به دنبال جذب مشتریان جدید باش

 مستحکم با آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهند. 

امروزه معامالتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آمیخته بازاریابی تاکید داشت، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت در واقع 

مشتریان خود واقف شده و  بسیاری به اهمیت رضایتمندی هایجهت داده است. طی دو دهه گذشته سازمان  موثر ارتباط با مشتری تغییر

تر از جذب مشتریان جدید است. به عالوه وجود رابطه قوی بین رضایتمندی  اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه دریافته

ا تبدیل لب سازمان هغم اهمشتریان به هدف عملیاتی بسیار م ارتقای رضایتمندیمشتریان و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامین و 

روابطی بلند مدت و ری شده است. محققان، بازاریایی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داده اند که یکی از آنها تاکید بر برقرا

ویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمانها تغییر داده پرت و اقتصاد و تجا نروشنده است. جهانی شدف)مشتری( و  متقابل بین خریدار

ها تتنها یک مصرف کننده صرف نیست. در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرک نگاه امروز سازمانها به مشتریان .است

امل نیازهای ت. الزمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کمندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها اسقرار دارند و رضایت

ی زیادکسب مزیت رقابتی باید توجه  یتمایالت آنها در خرید محصوالت است و شرکتها برا و ها، انتظارات خواسته آنها و شناسایی دقیق

 (  1931، ان و همکار )ساالر به مشتریان و رفع نیازهای آنها )بهتر از رقبا( داشته باشند.

به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از او )شرکت( خرید کنند و دیگران را نیز به  بازاریایی رابطه مند

ای ایجاد کرد و آنچه را بر یفراوان در مشتر این کار ترغیب کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضامندی

با مشتری نیز در پی  او نسبت به شرکت مستحکم شود. مدیریت ارتباط یاو ارزش تلقی می شود مورد توجه قرار داد تا در نتیجه وفادار

 ( 1931،  همان)ای بیشتر برای مشتری و دستیابی به مزایای ملموس و غیر ملموس ناشی از این رابطه است. هارائه ارزش 

به اصول بازاریایی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می رود.  در دنیای کنونی توجه و عمل

تولید کاال و ارائه خدمت ، توسعه دانش و توان رقابتی، همراه و همگام اعضای سازمان هستند. بنابراین   امروز در یمشتریان در سازمان ها

ی و خلق و ارائه ارزش به او مهمترین مباحث مورد عالقه و توجه محققان و مدیران سازمان ها مدیریت موثر و کار آمد رابطه با مشتر

 محسوب می شوند.

ه ب تجاری محصول مورد نظر مشتری در دسترس وی نباشد دی با یکدیگر ندارند چنانکه ناممحصوالت بازار از دید مشتری تفاوت زیا

است. رقابت قیمتی نیز معنی سابق را از دست  ش وفاداری مشتریاندهنده کاه این نشان ن آن می کند ورا جایگزی یدیگر« برند»راحتی 

وفاداری مشتری به عنوان ابزاری جدید در  یرقابت بر سر قیمت به حفظ و ارتقابازار گرا و مشتری مدار به جای  یها داده است و سازمان

 (Christopher Martin,1996)اندیشند بازاریایی می 

پذیر است که کارکنان و  سازند. این همگامی زمانی امکان کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام میمدیران 

مدیران گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. شناخت نیازها و انتظارات مشتریان و پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده 

 کند. وفقیت شرکت بازی میدر بازار نقش کلیدی در م

کسب و کار، زمانی بازار گراست که  کالملل بر آن است که به طور مداوم به ایجاد ارزش برای مشتریان بپردازد. ی امروزه تاکید تجارت بین

را ای  قابل مالحظهش بپردازد. در یک کسب و کار بازار محور، کارکنان زمان به خلق ارزش مورد انتظار مشتریانمند  فرهنگش به طور نظام

شدن باید فرهنگ سازمان تغییر  گرای مشترکنند و به دنبال راههای جدید برای ارضای نیازهای آنان هستند. برای  ری میپبا مشتریان س

ان و ی مشتریبتواند شناخت بیشتری از نیازها نسازماسازمان ایجاد شود. هر چه  گرایی ابتدا باید در سطح عالیی یابد و تعهد به مشتر

ا و عوامل تاثیر گذار بر شرایط بازار به دست آورد و این اطالعات را در کلیه سطوح سازمان پراکنده کند، از بهای رق همچنین فعالیت

برابر هزینه حفظ  5ه جذب مشتریان جدید نزیند که ها در بازار رقابتی برخوردار خواهد بود. تحقیقات نشان می دهتوانایی بیشتری برای بق

کل جریان خریدهایی است که مشتری  به معنی از دست دادنته اند که از دست دادن یک مشتری مشتریان کنونی است. شرکتها دریاف

 .(1935فیلیپ کاتلر و گری امسترانگ، مانی که مشتری بوده، انجام دهد.)می توانسته در طول زندگی یا دوره ز
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 تعاریف

 

 یریت ارتباط با مشتری دم(1CRM): 

 های حل راه و استراتژی فلسفه، متفاوت دیدگاه سه از CRM تعریف برای اطالعاتی های سیستم و مدیریت، بازاریابی، محققان

 مانند هایی آوری فن از یکپارچه سازمانی عنوان به را CRM دنیا، سراسر در محققان از برخی. اند کرده متعددی های تالش تکنولوژیکی

 و محد رابابه، .اند کرده تعریف تولید و بازاریابی فروش، تلفنی، پشتیبانی سیستم حسابداری اکسترانت،/  اینترانت سایت، وب داده، انبار

می  را CRM اساس، این بر. است کلی دید یک در ها دیدگاه این همه شامل CRM تعریف بهترین که دادند پیشنهاد( 0212) ابراهیم

 است، شده ایجاد مشتریان حفظ و سودآوری افزایش کسب، برای استراتژی یک آن توسط که محور مشتری فرهنگ یک " نعنوا بهتوان 

 .(Rahimi & Kozak , 2017) .کرد تعریف ،"شود می فعال اطالعات فناوری کاربردی برنامه یک توسط که

 2بازاریابی رابطه مند: 

 ,Fontenot et al). بیشتر این رابطه با مشتریان است مشتریان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه یبازاریایی رابطه مند، نگهدار

2004) 

 ( Shell et al, 2006باشد. ) م و مدیریت ارتباطات مشتریان و تامین کنندگان میهبازاریایی رابطه مند ف

شرکت است که این امر از طریق ایجاد اعتماد در  ذینفعانروابط با مشتریان و  یو ارتقا یبازاریابی رابطه مند شناسایی، ایجاد، نگهدار

 ( (Gummesson, 1994 نتیجه عمل به تعهدات محقق می شود.

 بازاریابی و توسعه شرکت است. یها نفعان در فعالیت یجلب مشارکت مشتریان ، تامین کنندگان و سایر ذ یبازاریایی رابطه مند تالش برا

 

 مسئلهبیان 
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. تغییر در فناوری، تغییر در اطالعات، تغییر در خواسته های مردم، تغییر در مصرف 

کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب وکار، تغییر در ارزشهای قابل عرضه به خریداران 

و سازمان های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمانهای فعلی شناخته می شود بوده است که 

 ایشان می دانند.بمدیون توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رق

د طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک اخیر با تحوالت صورت گرفته در فناوری اطالعات و ارتباطات، شاهدر سالهای 

بازاریابی شخصی است. این مفهوم نسبتاً ساده ای است که بیان می  ورهرویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت به د

را تک  مشتری هرمی بایست  سازمانها و افراد انبوه بازاریابی جای به و ندطلبرا می دارد مشتریان مختلف محصوالت و خدمات مختلفی 

ری مثل خریدهای قبلی، نیازها و خواسته های آنها برای چارچوب دادن به تک بازاریابی کنیم. در این رویکرد ، اطالعات مربوط به هر مشت

 (.1932و همکاران،  یشهرک) . می گیرند اده قرارفمورد است ،کاالها و خدماتتولید 

 هاهر چه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند و چاره آنسازمان ها  ،رقابت تنگاتنگ کنونیشایسته است که در بازار 

ی مقایسه خدمات در اختیار تنها در بازاریابی رابطه مند و مشتری مداری موثر تجلی می یابد. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برا

ها در هنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی شرکت ن و . بنابراین روابط خالق میان مشتریادارند

اکثر کشورهای پیشرفته دنیا هدف و غایت نهایی انجام سریع امور و عدم اتالف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت  دارد. در

در جهت توسعه روابط با مشتریان صورت می گیرد. حفظ رابطه با مشتری یک پیشرفت بازاریابی رابطه مند با پیمودن .کنونی می باشد 

                                                           
1 Customer Relationship Management 
2 Relationship marketing 
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وسیله رابطه با مشتری ب مساله بلندمدت است و به جای نتایج و پیامدهای جاری باید به پیامدهای آتی آن توجه کرد. از سوی دیگر کیفیت

 .( 64، ص 93میزان رضایت مشتری سنجیده می شود. )مختاری،  ی

سوالی که در اینجا به عنوان یک چالش مهم باقی است، اینکه شرکتها چگونه باید عملکرد مدیریت رابطه با مشتری را مورد ارزیابی قرار 

دهند؟ در حقیقت چگونگی برقراری روابط با مشتری و اینکه چه چیزی ارزش مشتری را به وجود می آورد و نیز چگونگی و عملیاتی کردن 

 .درآمده است شرکت هاراه ی از مهمترین موانع بر سر آن به عنوان یک

 ادبیات تحقیق

 مدیریت ارتباط با مشتری

 به این. است مدرن بازاریابی در توسعه حال در حوزه کی ( RM ) طه ایراب بازاریابی اصول بر مبتنی  (CRM)مشتری با ارتباط مدیریت

مشتری  حفظ و رضایت احتمال افزایش برای اطالعات این. می باشد آنان الزامات و ترجیحات اساس بر مشتریان اطالعات آوری جمع دلیل

 مشتریان از بسیاری به را واحد محصول یک نکنند سعی ها شرکت آینده، در که کردند پیشنهاد  راجر و پپر .می گیرند قرار استفاده مورد

 RM از انتقال برای را راه رویکرد این. بفروشند طوالنی زمان مدت در واحد مشتری یک به را محصول چندین کنندتالش  بلکه بفروشند،

 بر مبتنی) فردی مشتریان با فرد به منحصر روابط ایجاد بر CRM رویکرد. بست شود، می شناخته CRM عنوان به که جدید، رویکرد به

 . مدت بلند ارتباطات مدیریت و امنیت تا دارد تاکید( مشتریان یک به یک

 را تجاری های فعالیت و فرایندها تکنولوژی، که است بازاریابی و کار و کسب استراتژی یک  CRM،(0224) پین های گفته به توجه با

 سود سازد می قادر را ها سازمان که دانند می مدیریتی رویکرد یک را CRM( 0221) برش وبرادشا . کند می ادغام مشتری پیرامون

 .دهد افزایش ، مشتری با ارتباط مدیریتاز طریق  ، مشتریان حفظ افزایش و جذب شناسایی،  با را آوری

 است معتقد( 1336) گومسن مثال برای. بیاورد ارمغان به را کار و کسب نامحسوس و وسسمح منافع تواند می CRM مؤثر سازی پیاده

 و دستیابی لحاظ از ها شرکت برای کلیدی موضوع یکاین  که کند، حفظ و ایجاد مشتریان با را بلندمدت روابط تواند می CRM که

 های هزینه توانند می CRM های برنامه که دریافتند( 0221) ناکس و رایلز .می باشد سود و مشتری حفظ بهبود و بازار سهم حفظ

 شوند می یادآور همچنین آنها .دهند افزایش را وفاداری و حفظ مشتری، رضایت افزایش و خدمات تحویل/  دهی سود و کاهش را عملیاتی

 در را رقابتی مزایای بازار به نظیر بی خدمات و متمایز محصوالت ارائه طریق از تا کند کمک ها شرکت به تواند می CRM های پروژه که

  .آورند بدست بازار

(Rahimi & Kozak , 2017). 

 باید ها شرکت که دارد تأکید ایده این بر مشتری یتمحور. است مشتری یتمحور مفهوم( CRM) مشتری با ارتباط مدیریت قلب در

 دهند. قرار هدف کنند، می پرداخت پول بازاریابی های تالش برای که را مشتریانیباید  و هستند متفاوت مشتریان که دهند تشخیص

(Ascarza  et al ,2017). 

 

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

دارند به تعاریف متفاوتی از آن پرداخته اند، این موضوع  CRMرساند. همانطور که ذکر گردید افراد با توجه به دیدگاههای متفاوتی که از 

اهداف  1شماره  جدولاههای متفاوت وجود دارد . در نیز مالحظه می شود و اهداف متفاوتی با توجه به دیدگ CRM در برشمردن اهداف

بدست آوردن یک مزیت  CRMمدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است . به طور کلی، هدف از 

 (1933هادیزاده و همکاران ، باشد. )ش سطح سودآوری می رقابتی در مدیریت مشتری و در نهایت افزای
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 ) 1934هادیزاده مقدم و همکاران ، ، 1 جدول (

 

 ارتباط با مشتری مدیریت مزایای 

، بهبود رضایت مشتریان، افزایش رشد درآمد و افزایش مزیت رقابتی به عنوان نتیجه حفظ مشتریان در بلند CRMمزایای یک برنامه موثر 

گذاری زیاد بر مشتریان جدید به حفظ یکی از مشتریان موجود تغییر می  اغلب تمرکز یک شرکت را از سرمایه  CRMمدت می باشد. 

شده می باشد، نشان می دهد که افزایش حفظ مشتری باعث افزایش وفاداری مشتریان  ناشی از تحقیقات انجام دهد. دالیل مالی زیادی که

همچنین کمک می کند که به   CRMو در نتیجه جریانات نقدی بیشتر، افزایش سود آوری و کاهش هزینه های عملیاتی می شود. 

 (.MuaZu 2007,مشتریان به عنوان یک دارایی نگریسته شود. )

 :، نشان داده شده است0 جدولدر  CRMو نامحسوس  محسوسمزایای بخشی از 

 

 ) 1934هادیزاده مقدم و همکاران ، ، 0 جدول (
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  CRMابعاد وعناصر 

 (1933)طاهرپور کالنتری و طیبی طلوع، را به شرح ذیل بر می شمارند.  CRMعناصر ، سین، تسه و ییم 

بر مشتری اصلی و تحویل مستمر ارزش افزوده و برتر به مشتریان کلیدی  : شامل تمرکز گستردهمشتریان كلیدی بعد نخست، تمركز بر

 : موارد زیر می باشد این بعد شامل منتخب از طریق عرضه های شخصی شده و دلخواه است.

 بازاریابی مشتری اصلی .1

  اخت ارزش دوره ی عمر مشتری کلیدیشن .0

 سفارشی سازی )شخصی سازی(؛  .9

 بازاریابی تعاملی خلق مجدد. .6

ضرورتاً به معنی تغییرات اساسی در روش سازماندهی و فرایندهای کسب و کار شرکت هاست.  CRM :CRM دوم، سازمان بعد

 : موارد زیر می باشد توجه بیشتری داشته باشند. این بعد شامل CRMشرکتها باید به چالش های اصلی سازمان در رابطه با شروع و آغاز 

 ساختار سازمانی .1

 الزام منابع سطح سازمان  .0

 مدیریت منابع انسانی. .9

: طبق دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت، منطق اصلی برای وجود یک شرکت، ایجاد، انتقال و کاربرد دانش است، بعد سوم، مدیریت دانش

دگرفته شده است، اطالق شود. از دیدگاه مدیریت ارتباط با مشتری، دانش می تواند به آنچه که از تجربه یا مطالعه عملی داده مشتری یا

 این بعد شامل: 

 یادگیری و ایجاد دانش؛  .1

 گذاری دانش؛ انتشار و به اشتراک .0

 پاسخگویی دانش.  .9

حیاتی است. و در نتیجه، فناوری نقش  CRM: داده مشتری دقیق، برای عملکرد موفقیتآمیز مبتنی بر فناوری CRMبعد چهارم، 

درصد  02درصد درآمد و سود یک شرکت به وسیله  32کت بازی می کند. قانون پاره تو: و در افزایش هوشمندی شر CRMمهمی در 

مشتریان آن تأمین می شود، لذا این مشتریان برای شرکت از اهمیت ویژهای برخوردارند و برای خدمت رسانی به این مشتریان باید 

کسب رضایت آنها بسیج کند و از طرف دیگر این امر مستلزم سازماندهی شرکت به نحوی باشد که بتواند تمام منابع خود را در برای 

)طاهرپور   مدیریت اطالعات مشتریان و شناخت مطلوب آنهاست)مدیریت دانش( و تمام این فرایند بدون وجود فناوری عملی نخواهد بود.

 (1933کالنتری و طیبی طلوع، 

 را می توان به سه دسته اصلی تقسیم كرد: CRMدر مجموع استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری 

 :کنترل می شود، مانند:  در این استراتژی رفتار مشتری آشکارا از طریق اعطای هدایای مختلف هدایت و برنامه های متداول

 کارت هدیه

 :می گردد و رفتار وی هدایت و کنترل می  ان مناسب با مشتری ارتباط برقراردر این استراتژی در زم بازاریابی و چرخه عمر

 ی خوشامدگویی یک برند.شود، مانند: برنامه ها
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 :در این استراتژی رفتار مشتری از طریق محتوا و گفتگویی که باعث عالقه مند کردن وی می شود،  رویکرد تعامل مشتری

 هدایت و کنترل می شود که همان خصوصی کردن محتوا می باشد.

 (1935،یریجهانگ. )ترکیبی از تمام موارد باال باشد، مدیریت ارتباط با مشتری می تواند الزم به ذکر است

 خوب به شما ارائه می دهد: CRMعوامل زیر یک راه حل 

 :آنالین، در فروشگاه، وب سایت، اپلیکیشن، تلفن همراه و غیره برای ایجاد یک  جمع آوری داده ها از انواع مختلف مشتری

 از مشتریان پروفایل های غنی

 :برای غنی سازی داده ها و درگیر کردن داده ها در گروه های مشخص پردازش داده ها 

 :بازاریاب می تواند کل مشتریان را فیلتر و بر روی یک گروه خاص متمرکز شود تقسیم بندی 

 :بازاریاب می تواند ارتباط موثری با مشتری داشته باشد ارسال پیام 

 :(1935،یریجهانگ. )ارار دادن محتوای مناسب در پیام هجهت تضمین ق خصوصی سازی 

 

 بازاریابی رابطه ای 

 بازاریایی رابطه مند تمام گام. ( (Wang and Cheng Lu, 2004. شد مطرح بار اولین برای مند رابطه بازاریابی ژهوا1339دراوایل سال 

. بازاریابی رابطه مند، فرایند شامل می شودرزش خود بر می دارد را به مشتریان با ا بهترت شناخت و ارائه خدمات ههایی که شرکت ج

ه قرار دارد و این منافع در طول جآن منافع دو جانبه مورد تو مشتریان است که در یجدید برا هایت شناسایی و ایجاد ارزش همستمر ج

 ( 1931) ساالر و همکاران ، شود.  می تقسیم او با مشترک عمر هدور

ایجاد ارتباطات مبتنی بر همکاری و اعتماد و تعهد با مشتریان است و بوسیله تعامالت واقعی جهت تحویل کاال و بازاریابی رابطه مند 

گرفتن منافع کوتاه مدت خدمات با کیفیت باال، پاسخگویی به نظرات و پیشنهادات مشتری، رفتار بدون عیب و نقص و آگاهی از نادیده

ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروه های . بازاریابی رابطه مند منافع بلندمدت شرح داده می شودجهت دستیابی به 

باید به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلند مدت و سودآور با  های امروزیشرکت .(Shammout,2007) می باشد ذینفع

حفظ مشتریان این است که باید با عرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را )پیوسته( تأمین ها تأکید نمایند. دیدگاه اصلی آن

مند عبارتست از ایجاد، حفظ و فلیپ کاتلر بازاریابی رابطه مند را این گونه تعریف می کند: بازاریابی رابطه (Kotler,Gray,2001)کرد.

 .(1333،)کاتلر .تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروههای ذینفع

ارتباطات  یذینفع اشاره می کند و اساس آن برقرار یا افراد و سازمانها و گروههابه ایجاد روابط بلندمدت و متقابل بازاریابی رابطه مند ب

را به  یبوده و بازاریابی رابطه مند مشترمهمترین  یذینفع، مشتر یآنهاست. در بین گروهها یمطلوب و موثر به منظور حفظ و نگهدار

دیده یک دارایی می نگرد که مستهلک نمی شود و اگر چه در ترازنامه شرکتها جایی ندارد اما در حقیقت از همه آن اقالم مهمتر است. 

راختیارش قرار دهد، بلکه بازار هدف، د یبازاریابی رابطه مند، صرفاً به دنبال این نیست که خدمات را در مکان، زمان و قیمت مورد تقاضا

د چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند که مجدداً در آینده از او خرید و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند. بازاریابی رابطه خواهمی 

 ( 1931) ساالر و همکاران ،  را از دست دهد . یرا حفظ کرده و مشتریان کمتر یکه مشتریان بیشتر مند به دنبال آن است

مند مستلزم ایجاد، حفظ وارتقاء و در صورت ضرورت خاتمه ارتباط با مشتریان است، به طوری که اهداف هر دو طرف درگیر بازاریابی رابطه

بایست فرآیندهای ارتباطی و تعاملی مورد نیاز را به وجود آورند. ها، جهت ایجاد یک رابطه، میدر رابطه تأمین شود. بنابراین، سازمان

(Rashid,2003) . 

 :عبارتند از شاخص های بازاریابی رابطه مند

 باز ارتباطی های کانال .6روابط بلندمدت،   .9 طرف، دو هر میان تعهد از سطح زیادی .0طرف،  دو هر میان اعتماد از زیادی سطح. 1

 دو هر سوی از کیفیت به . تعهد4 ازصمیم قلب، مشتری به بسیار . عالقه5آنها،  میان شده مبادله اطالعات همراه به ها طرف میان

 مشتری نگهداری و حفظ برای مطلوب . تالش3طرف،  
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تعهد و اعتماد دو جزء اصلی بازاریابی رابطه مند هستند که در بیشتر مدل ها به آنها اشاره شده است. تعهد بطور کلی تحقق فعالیتها 

تعهد می شوند که حفظ ارتباط ایجاد شده برایشان ارزشمند باشد. مطابق آنچه وعده شده است، می باشد. شرکتها زمانی به یکدیگر م

چنان به وعده های خود عمل می کند که نتایج مثبتی را برای شرکت « ب»اعتقاد دارد که اوالً شرکت « الف»اعتماد یعنی اینکه شرکت 

 گردد« الف»نمی دهد که زیانی متوجه شرکت  اقدامات پیش بینی نشده خود را به گونه ای انجام« ب»ایجاد کند، ثانیاً شرکت « الف»

(Fontenot et al, 2004). 

 

 بنیان های بازاریابی رابطه مند

متغیّرهای اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی به عنوان متغیّرهای اصلی و (  0225ا توجه به مدل دوبیسی و واه )ب

رنجبریان و )  .گرفته است. در ادامه هریک از این متغیّرها به اختصار توضیح داده شده است بنیادی بازاریابی رابطه مند مورد بررسی قرار

 .(1933براری ، 

                             .ستاشده  فیعملکرد اثربخش، تعر یبرا طرف مقابل ازیو دانش مورد ن ییمهارت، توانا زانیرابطه از م نیاز طرف کیادراک هر یستگیشا -

 یستگیبنگاه شا یآنان برا. کرده اند یرابطه مند معرف یابیبازار یاستراتژ تیبنگاه را از عوامل مؤثر بر موفق یستگیشا زین گرانید هانت و

 نیمرتبط با ائتالف را در نظر گرفتند. آنان هم چن یستگیرابطه و شا تیریمرتبط با مد یستگیمرتبط با بازار، شا یستگیشا ل،یاز قب ییها

را داشته باشد که   ییتوانا نیا دیبا یبنگاه م ست،ین ندسودم انشیبنگاه با مشتر انیم یروابط احتمال یکه تمام ییمعتقدند از آن جا

معتقدند که  یاسالم یبانک ها انیخود درم قیدر تحق زین یمتاوا و الموسو. کند تیریمد یبه خوب انشیروابط خود را با مشتر یتمام

براری  ورنجبریان )است  انشیبانک ها با مشتر بطو حفظ روا یدر برقرار تیموفق یبرا یعامل مهم یاسالم یو تخصص بانک ها یستگیشا

 ،1933) 

به حفظ روابط  یتجار یاز شرکا کیهر داریپا لیتما رابطه مند، تعهد است. تعهد به مفهوم یابیبازار یدرنظر گرفته شده برا انیبن نیدوم -

حفظ  نیتضم یبراو رابطه اعتقاد داشته باشد  تیبه اهم نیاز طرف یکیرابطه شکل خواهد گرفت که  کی تعهد به یارزشمند است. هنگام

 (1933، براری  ورنجبریان )خود را کندرابطه حداکثر تالش  یارتقا ای

 ریغ ای یمعتبر و به موقع به صورت رسم اطالعات میمبادله و تسه ندیفرا مند ارتباطات است که به عنوان رابطه یابیبازارا ریّمتغ نیسوم -

مبادله  اطالعات بر صحّت، مربوط و مناسب بودن دیبا تأک شتریب فیتعر نیا یاصل میاست. مفاه شده فیرابطه تعر کی نیطرف نیب یرسم

کمک  قیطر ارتباطات به موقع از ژهیمعتقدند ارتباطات، به و گرانیو د نیس. و تکرار اطالعات مورد توجه باشد که حجم  نیشده است تا ا

، براری  ورنجبریان ) .در رابطه کمک خواهد کرد نیطرف نیب اعتماد یبه حل و فصل اختالفات و همسو کردن ادراکات و انتظارات به ارتقا

1933) 

قابل  یمعتقدند تعارض در روابط امر گرانیو د ریدوا تعارض است. تیریمند مد رابطه یابیبازار یدرنظر گرفته شده برا انیبن نیچهارم -

 یبرا ییتعارض به توانا تیریمد. باشد یدر رابطه م شانیرابطه از اهداف و نقش ها نیادراکات نادرست طرف آن امدیاست و پ ینیب شیپ

 .(1933، براری  ورنجبریان )انجامدیب یو آشکار تعارض بالقوه اشاره دارد، البته قبل از آن که به مشکل یمنف یامدهایحداقل کردن پ

 

  جهانی حبازاریابی رابطه مند در سط

 .ان باشندهجدر  جایی هردر در زمینه بازاریابی بین الملل ارتباطات از مرز ملت ها عبور می کند و بازیگران اصلی این روابط ممکن است 

استراتژی های توزیع خود بازنگری  در شرکتها که است شده باعث جهانی سطح در رقابت افزایش و تجاری یه هایانی شدن، اتحادجه روند

کنند و به دنبال ایجاد روابط متقابل باشند. در نتیجه کانالهای ارتباطی نقش اصلی را در استراتژیهای بازاریابی شرکت ها چه در زمینه 

 ر سطح بین المللی بازی می کنند. داخلی، چه د
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در روابط بین المللی تفاوتهای زیادی در فرهنگ، جامعه و سایر عوامل محیطی وجود دارد که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است 

(2003 ,Samiee & Walters).  روابط اول: اندداده  قرار بررسی مورد را روابط دسته سه جهانیمطالعات بازاریابی رابطه مند در سطح 

(. متقابل روابط) شرکا بینریان )روابط پایینی( وسوم روابط مشت و شرکت ها  بین روابط دوم ،(باالیی روابط) کنندگان تامین و بین شرکتها

 مورد که عناوینی مهمترین. اند کرده توجه کنندگان تأمین و شرکتها بین روابط بر جهانی، سطح در مند رابطه بازاریابی مطالعات بیشتر

ارض و مبادله اطالعات می باشد. بطور کلی بر عرفع ت قدرت، اعتماد، تعهد، مشتری، به شده ارائه خدمت کیفیت: شامل اند، گرفته قرار بحث

 .(1933حق گوی، ).شده استد اهمیت حفظ و ارتقا کیفیت ارتباطات تأکی

درجه ی می تواند که تکرار ارتباطات پرداختند، نشان دادند  به بررسی روابط شرکتها با ذینفعان (، در تحقیقی که0214سوالفا و همکاران )

 .(Sulafa et al,2016 )ه ای را بین شرکت ها موجب شودرابطسازگاری باالیی از 

 

 ابعاد بازاریابی رابطه مند:

اچسی و  .(Shammout,2007)می باشد گروه های ذینفعایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر بازاریابی رابطه مند 

 ابعاد بازاریابی رابطه مند را به سه دسته تقسیم کرده اند این ابعاد عبارتند از : (0225)همکاران 

دهندگان محصول و خدمات از مزایای اقتصادی مثل قیمت، تخفیفات، محصوالت رایگان و ( ارائهFinancialمنافع مالی) -1

ای برای تشویق به رابطه با کنند. محققان معتقدند که حفظ پول انگیزهتخفیفات دیگر جهت تضمین وفاداری مشتری استفاده می

مند شامل تعامالتی است که شرکت از طریق برقراری استراتژی های  دهنده خدمت است. به طور کلی این بعد از بازاریابی رابطهارائه

 قیمتی با مشتریان برقرار کرده است .  

کوشد روابط اجتماعی خود با ( : شرکت در اجرای روش مبتنی بر افزایش ارزش برای مشتری، میSocialعوامل اجتماعی) -0

گردد. شرکت در این مورد می خواهد مشتری را تقویت نماید، این کار از طریق روابط شخصی، فردی و صمیمی با مشتری ایجاد می

 ریان برقرار کند . از طریق ایجاد روابط صمیمی با مشتریان روابط دراز مدتی با مشت

افزایند، ها بدان وسیله بر ارزش مورد نظر مشتری میهایی که شرکت( : یکی دیگر از روشStructuralپیوندهای ساختاری) - 9      

 ربا استفاده از آنها بتواند امو ای بوجود آورند تا مشتریاین است که برای مشتری وسایل خاص تهیه نمایند و یا ارتباطات رایانه

 (.0225اچسی و همکاران،(مربوط به سفارشات و موجودی کاال و سایر امور از این قبیل را اداره نماید. 

 مند : اجزای بازاریابی رابطه

نشان داده  1اند که در شکل در نظر گرفته مند را ساختار یک بعدی شامل شش عامل کلیدی(، بازاریابی رابطه0225سین و همکاران )

           شده است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

تواند روی وعده اعتماد یک جزء کلیدی رابطه تجاری است؛ و مشخص کننده این مطلب که هر طرف رابطه تا چه میزان می: اعتماد(1

(، اعتماد را به 1336) 9هانتوعیدهای طرف دیگر رابطه حساب کند. اعتماد یک متغیر مرکزی در مراودات بلند مدت است. مورگان و 

مند مورد بررسی قرار داده اند. اعتماد بیشتر بین خریدار و فروشنده باعث ایجاد بهره وری عنوان یک ساختار کلیدی در مدل بازاریابی رابطه

 گردد. بیشتر و روابط بلند مدت تر می

شود و در یک وضعیت ف رابطه )خریدار و فروشنده( ایجاد میپیوند یک جزء دیگر مراوده تجاری است که بین دو طر:  6ایجاد پیوند(0

مند، موجب توسعه و افزایش وفاداری کند. وجود این جزء در بازاریابی رابطهیک پارچه جهت دستیابی به هدف مطلوب ایفای نقش می

کند. مطالعات انجام ازمان را ایجاد میگردد و به طور مستقیم احساس تعلق به رابطه و به طور غیر مستقیم احساس تعلق به سمشتری می

دهد که : پیوند قوی تر بین خریداران و فروشندگان باعث ایجاد تعهد بیشتر جهت ( نشان می1334) 5گرفته توسط ویلسون و ماالننی

 شود. حفظ رابطه می

که موجب و غیر رسمی رسمیعبارتست از مراودات :  ارتباطات(9

گردد بین خریدار و فروشنده می به هنگام مبادله اطالعات معنی دار و 

( طی تحقیقاتی 1336کند. مورگان و هانت )را در ایجاد اعتماد ایفا میاند که ارتباطات نقش مهمی( بیان نموده1332) 4ندرسون و نرس.آ

در صنعت اتومبیل بیان ارتباطات را بر ایجاد تعهد بین خرده فروش وفروشنده اصلی اند تأثیر مثبت و غیر رسمیکه انجام داده

شود. این مسئله تأسف آور است، زیرا همه عناصر دیگر از ارتباطات غالباً نادیده گرفته می در روابط بازاریابی،. (Sin Et al,2005)د.نکنمی

ک به حل ارتباطات، خصوصا ارتباطات به موقع، موجب تقویت اعتماد از طریق کم (Rashid,2003) .شوندطریق ارتباطات تجربه می

 (Sin Et al,2005 )شود.  اختالفات و برآورده نمودن انتظارات می

ها اعم از این که با ارزش مشترک عبارت است از اعتقادات مشترک طرفین رابطه درباره رفتارها، اهداف وسیاست:  3ارزش مشترک(6

ارزشهای مشترک باعث ایجاد تعهد بیشتر نسبت به رابطه وجود اهداف و  اهمیت یا کم اهمیت، مناسب یا نا مناسب و درست یا غلط باشند.

 شود.می

دهد که موقعیت موجود را از دید طرف دیگر مورد بررسی قرار مند به هر یک از طرفین رابطه اجازه میاین جزء بازاریابی رابطه: همدلی(5

همدلی یک شرط  تقویت روابط بین طرفین معامله،ها و اهداف طرف دیگر رابطه. برای دهد. همدلی در واقع عبارتست از درک خواسته

 ضروری است.

شود هر طرف در قبال توجه یا مزایای دریافتی مند، رابطه متقابل است که موجب مییکی دیگر از اجزاء بازاریابی رابطه: 3رابطه متقابل(4

مند ( بیان کرده است : بازاریابی رابطه1339) 3ه الیزهمان طور ک های بعدی برای او فراهم کند. ای در زماناز طرف دیگر، امکانات ویژه

تواند بر پایه ها معتقدند که رابطه متقابل میچینی .(,Sin Et al,2005)شود. بوسیله تأثیرات متقابل و تعهدات بلند مدت مشخص می

ای را جهت سرویس و خدمات ویژهخصوصیات فردی مشتری صورت گیرد به طوری که ارائه دهنده خدمت )تأمین کننده( منافع با 

 (Yau Et al,2000)های بازار )رقبا( ایجاد کند.مشتریان برای رقابت با دیگر بخش

 

                                                           
3-  Morgan & Hunt 
4-  Boding 
5-  Wilson & Hummalaneni 
6-  Anderson&Marus 
7- Shared Vaiue 
8- Reciprocity 
9- Elliz 

 مند رابطه بازاریابی اجزای، 1شکل 
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 عوامل بازاریابی رابطه مند:
 هشت وی. کند می ایجاد آن تعامالت نحوه و شرکت ساختار در زیادی تغییرات مند رابطه بازاریابی پذیرش ،(1333) گرونروس عقیده به

 :کند می عنوان چنین را مند رابطه بازاریابی عامل

 توجه با باید بلکه. نیست بازاریابی متغیر عوامل مجموعه بینی پیش به قادر شرکت مند، رابطه بازاریابی در: بازاریابی متغیرهای و منابع. 1

 اقداماتش نتیجه که ای گونه به گیرد، کار به مناسب بازاریابی ایجاد جهت در را خود منابع دارد مشتریان از هریک با که روابطی ماهیت به

 .کند ایجاد ارزش برایشان و باشد داشته پی در را مشتریان رضایت

 و آوری فن کارکنان، قبیل از) خود منابع باید بلکه کند، اتکا ساخته پیش محصول یک به نباید شرکت مند رابطه بازاریابی در: محصول. 0

 را خدماتی مشتریان، با رشد به رو ارتباط طول در منابع بهینه مدیریت طریق از سیستم این که کند ایجاد سیستمی و دهد توسعه را...( 

 .گردد مشتری رضایت موجب که کند ارئه

 توسعه سازمان همه در باید بازاریابی دانش بلکه باشد، سازمانی مجزای واحد یک نباید بازاریابی مند، رابطه بازاریابی در: سازمانی ساختار. 9

 .باشند می( گیری تصمیم جهت) ارشد مدیران به مشاوره قبیل از سنتی وظایف برخی انجام به ملزم بازاریابی متخصصین گرچه. یابد

 این در. گیرد صورت وقت پاره بازاریابی متخصصین توسط و شود سپاری برون باید شرکتها در مند رابطه بازاریابی اجرای: سپاری برون. 6

 .یابد اطمینان متخصصین این توسط گرایی مشتری نگرش با بازاریابی وظایف انجام از باید شرکت خصوص

 مشتری درک و فهم بلکه باشد، بازاریابی سنتی های برنامه صورت به نباید ریزی برنامه مند، رابطه بازاریابی در: بازاریابی ریزی برنامه. 5

 .باشد داشته وجود ریزی برنامه در باید مشتری با روابط ایجاد و گرایی

 سنتی بندی بخش های تکنیک مبنای بر نباید بازاریابی فعالیتهای و تصمیمات مند، رابطه بازاریابی در: مشتریان تک تک به توجه. 4

 .گیرد صورت کاوی داده و مشتریان اطالعاتی پایگاه مبنای بر باید وی به خدمت ارائه و مشتری انتخاب بلکه باشد، بازارها

 دارند، مشتریان با فروش کارکنان که رودررویی روابط طریق از را خود اطالعات باید شرکت مند، رابطه بازاریابی در: اصالعاتی منابع. 3

 .کند کسب

 روابط مدیریت مانند) عناوینی دیگر با بازاریابی اصطالح است الزم سازمان، در مند رابطه بازاریابی موفق اجرای برای: ارتباطی نگرش. 3

 (Gronroos, 1999)گردد.  جایگزین است مشتریان پسند مورد که( مشتریان با شرکت متقابل

 مقایسه بازاریابی رابطه ای و بازاریابی معامله محور

هدف بازاریابی رابطه ای عبارت است از بهبود در سود آوری شرکت از طریق تغییر دیدگاه شرکت از بازاریابی معامالتی و تاکید بر جذب 

مشتریان جدید به سوی حفظ و نگهداری مشتریان از طریق کاربرد مدیریت موثر ارتباط با مشتری. بازاریابی رابطه ای در تالش است تا 

مشتریان ، عرضه کنندگان و سایر شرکای مهم اقتصادی را در فعالیتهای توسعه ای و بازاریابی شرکت دخیل سازد. چنین درگیری منجر 

املی نزدیک با عرضه کنندگان، مشتریان یا سایر شرکای زنجیره ارزشی شرکت می شود. رابطه منسجم نیازمند به پیدایش روابط تع

 .همپوشانی در طرحها و فرایند های طرفین متقابل است و پیوندهای نزدیک اقتصادی، عاطفی و ساختاری را میان آنها پیشنهاد می کند

وابستگی دو سویه است و به جای رقابت و درگیری حاصل از آن ، در میان فعاالن  نشانگراین امر به جای استقالل عمل در میان طرفین ، 

 بازار بر همکاری تاکید می کند.

مشارکت متقابل. یکی از اصول در نتیجه توسعه بازاریابی رابطه ای به تغییری مهم در اصول بازاریابی اشاره دارد: تغییر از رقابت و نزاع به  

بازاریابی معامله محور )معامالتی( اعتقاد به این است که رقابت و منفعت فردی محرکهای خلق ارزش هستند. از طریق رقابت به 

رای شود و بازاریابان را تحریک می کند تا ارزش بیشتری بفروشندگان حق انتخاب عرضه و این انتخاب از سوی عرضه کنندگان مطرح می

منفعت فردی خود ایجاد کنند. این اصل از رقابت اینک توسط مدافعان بازاریابی رابطه ای به چالش کشانده شده است، چرا که آنها 

 (Reichheld et al, 1990) .معتقدند که مشارکت متقابل در برابر رقابت و نزاع ، منجر به خلق ارزش باالتری می شود
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محور اعتقاد به این نکته است که استقالل انتخاب در میان فعاالن بازار، سیستم موثرتری را برای خلق و  از دیگر اصول بازاریابی معامله

توزیع ارزش بازاریابی فراهم می آورد. سازمانهای صنعتی و سیاست گذاران معتقدند که استقالل در میان فعاالن بازاریابی به آنها آزادی 

این امر  د.نتخاب کنند و این انتخاب را بر مبنای منافع فردی خود در تصمیم گیریها صورت دهمی دهد تا شرکای معامالتی خود را ان

به منجر به توانایی خرید با پایین ترین هزینه از طریق چانه زنی و پیشنهاد قیمت می شود. اما این اعتقاد نیز به تازگی در عرصه اقتصادی 

معامله ای شامل هزینه های معامالتی مانند جستجو،مذاکره و سایر فعالیتهای مرتبط چالش کشیده شده است. بر طبق این اعتقاد ، هر 

می شود که به جای کاهش هزینه بر آن می افزاید و در نتیجه به جای بهره وری برای شرکتهای در گیر در معامالت، برای آنها نزول بهره 

ای عقیده دارند که وابستگیهای دو سویه سبب کاهش هزینه های معامالتی وری را به همراه دارد. معتقدان به کارگیری بازاریابی رابطه 

می شود و کیفیت را ارتقا می بخشد. به طور خالصه کیفیت بهتر با هزینه پایین تر از طریق وابستگی طرفین در میان فعاالن زنجیره 

یابی به اثر گذاری و شایستگی ی بازاریابی از طریق دستارزش گذاری حاصل می شود. از این رو هدف بازاریابی رابطه ای، ارتقای بهره ور

 .است

ایی ه نظر می رسد که اغلب شرکتها نیاز به ترکیبی از رویکرد های بازاریابی معامالتی و رابطه مند برای انجام فعالیتهای خود دارند. شرکتهب

بازاریابی معامله ای را مورد توجه قرار می دهند، در حالی که در بازارهای مصرف کننده نهایی بزرگ فعالیت می کنند، درصد بزرگتری از 

از مدیریت  .که شرکتهایی که دارای تعداد کمتری از مشتریان هستند، از درصد بزرگتری از بازاریابی رابطه مند بهره برداری می کنند

باط با مشتری ترکیبی است از فرایندهای تجاری و ارتباط با مشتری به عنوان مکملی برای بازاریابی رابطه مند یاد کرده اند. مدیریت ارت

مشتریان، در خصوص اینکه مشتریان چه کسانی هستند، چه می کنند و چه دوست های  تکنولوژیک که در پی درک صحیحی از دیدگاه

 (Yonggui et al, 2004) .دارند، است. مدیریت ارتباط با مشتری بر روی حفظ و نگهداری و توسعه روابط با مشتریان تمرکز دارد

 

 مند:مزایای بازاریابی رابطه
( 1333) 12شماری دارد. طی تحقیقات گوینیر و همکاران )مشتری و سازمان( منافع بی مند برای هر دو طرف دیگر رابطهبازاریابی رابطه

  کند:ریان مزایای زیر را ایجاد میمند از دیدگاه مشتبازاریابی رابطه

 افزایش اعتماد به محصول و ارائه دهنده خدمت.اعتماد : کاهش نگرانی، 

 منافع اجتماعی : شناخته شدن توسط کارکنان، آشنایی و توسعه دوستی با کارکنان.

 های ویژه، اولویت باالتر نسبت به سایر مشتریان.رفتار خاص : خدمات بیشتر، قیمت

دهد، مند سوق میمؤسسات را به سوی گزینش یک نگرش رابطه باید گفت که عالوه بر دالیل زیادی که این نیز در مورد مؤسسات مالی

باشد این ها در قالب حفظ مشتریان جاری و توسعه روابط بلند مدت با آنها میای متضمن ایجاد مزایای زیادی برای آنبرقراری چنین رابطه

 مزایا را میتوان به شرح زیر خالصه نمود : 

ن مثبت در مورد خدمات شرکت و تحت تأثیر قرار دادن تصمیم خرید سایر افراد موجب مشتریان راضی با تبلیغات دهان به دها -

 (Rashid,2003) .شودجذب مشتریان جدید می

برابر حفظ  12تا  5هزینه جذب یک مشتری نسبت به حفظ آن بسیار باالتر است، به طوری که جذب یک مشتری جدید  -

 هزینه در بر دارد.مشتریان قدیمی

 ن کاهش نه فقط به دلیل عواملی کهشود. ایها ارائه خدمات به آنها میموارد تکرار خرید مشتریان موجب کاهش هزینهدر اغلب  -

های کمتری  شوند و در خواستدر باال ذکر شده بلکه به دلیل اینکه آنها به احتمال زیاد با شرکت، محصوالت و خدماتش آشنا می

 آید. گیرند، بوجود میان کارکنان را کمتر میبرای اطالعات خواهند داشت و در کل زم

                                                           
10- Gwinner et al 
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شوند و به تدریج و طی زمان فورا سودآور نمی کسب سودآوری از مشتریان مستلزم زمان است. بسیاری از مشتریان به سرعت و -

مشتری را  کند و هزینه کسبمند در بلند مدت سودآوری را اصالح میاجرای بازاریابی رابطه (Harrison,2000)سودآور هستند.

 (Rashid,2003)دهد.کاهش می

 گردد. فراهم کردن فرصتهای فروش سایر اقالم که در طی زمان منجر به افزایش فروش می -

سازد و آسیب پذیری مشتریان را در برابر اقدامات ایجاد رابطه با مشتری، فعالیتهای رقبا را در به تور انداختن مشتریان ناکام می -

 (Harrison,2000)دهد.رقبا کاهش می

 ( Man so,Speece,2000)دهد. ها را افزایش میتمرکز بر روابط با مشتریان موجود، وفاداری آن -

 مشتری: با ارتباط مدیریت و مند رابطه بازاریابی

 محققین از بعضی .نیست کامل (CRM)مشتری با ارتباط مدیریت گرفتن نظر در بدون  (RM)مند رابطه بازاریابی مورد در بخشی هر

 است تر استراتژیک ماهیتا RMاوالً  .دارد وجود ساختار دو بین ای ویژه های تفاوت اما اند کرده استفاده هم جای به عبارت دو هر از تقریباً

 .است اطالعات تکنولوژی از استفاده با RMاستفاده  کلی بطور CRMهمچنین  .است تر تاکتیکی عملکردی نظر از CRM حالیکه در

 نسبتاً CRMحالیکه  در .دارد تمرکز اعتماد و تقابل همدلی، نظیر ضمانت، مفاهیمی روی و است رفتاری و احساسی بیشتر RMثانیاً 

 مشتری ارتباطات کنترل و حفظ جذب، در مضاعفی های تالش تواند می مدیریت چگونه بر اینکه است متمرکز بیشتر و است مدیریتی

های ای نه تنها بر روابط خریدار ـ فروشنده تأکید دارد بلکه شامل روابط با سایر گروهبازار یابی رابطهسومین تفاوت این است که  .بنماید

شود، در حالیکه مدیریت ارتباط با مشتری بر روابط با کنندگان، مشتریان، کارکنان و حتی حکومت نیز مینفع مانند سهامداران، عرضهذی

و  کنند می تأکید فروشنده و خریدار ارتباطات روی قویاً دو هر دارند، قوی تشابهات همچنین CRMو  RM .مشتریان کلیدی تأکید دارد

 یا ضمیمه یک عنوان به تواند می . CRMهستند ذینفع فرایند این در قسمت دو هر و است طوالنی ماهیتاً ارتباطات این که پذیرند می

 (Das, 2009) شود. گرفته نظر در RMاز  مجموعه زیر یک

روند اما تفاوتهائی با یکدیگر دارند. ای گاها بجای یکدیگر بکار میدر متون بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی رابطهدر واقع 

مشتری  ای را ایجاد، بهبود وحفظ ارتباطات با( بازار یابی رابطه1339ای وجود دارد؛ برای مثال بری )تعاریف گوناگونی برای بازاریابی رابطه

( نیز تعریف زیر را ارائه کرده است: اقدام پیشگامانه سازمان جهت ایجاد، بهبود و حفظ تعامالت سودمند با 1333کند. هارکر )تعریف می

ا ای و توجه به آن از دیدگاه جامع مدیریتی، میتوان تعریف جامع زیر رمشتریان منتخب. اخیراً با توجه به توسعه گستره بازار یابی رابطه

 .برنده -ها و مبادالت با مشتریان جهت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت برندهارائه کرد: بازاریابی برمبنای روابط، شبکه

تعاریف متعددی نیز برای مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد؛ سین و دیگران تعریف زیر را ارائه کرده اند: یک استراتژی جامع و 

اما  .به شناسائی، جذب، حفظ و پرورش مشتریان سود اور از طریق ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با میسازدفرایندی که سازمان را قادر 

باشد: فرایند کلی ایجاد و حفظ ارتباطات سودمند با مشتری بوسیله ارائه یکی از بهترین این تعاریف، تعریف جدید کاتلرو آرمسترانگ می

 (1933)حق گویی،   .ضایت آنهاارزشهای مورد نظر مشتریان کلیدی و جلب ر

های مربوط به مدیریت اگرچه تعاریف فوق تاحدودی با هم تفاوت دارند، اما همه این تعاریف نشان می دهد که هسته مرکزی دیدگاه

یژگی اساسی باشد که این ارتباطات دو وای حول محور تمرکز بر روابط فردی خریدار ـ فروشنده میارتباط با مشتری و بازار یابی رابطه

برند. بطور خالصه، از دیدگاه شرکت مفهوم مدیریت ارتباط باشد و ثانیاً هر دو طرف از این رابطه سود میدارد: اوالً نوع روابط بلندمدت می

استراتژیک ای ( یک ارزش با فرهنگ سازمانی است که روابط خریدار ـ فروشنده را در مرکز تفکرات با مشتری )و همینطور بازار یابی رابطه

 (1933)حق گویی،  .دهدو عملیاتی سازمان قرار می

کنندگان مواد اولیه و ها و مراودات خود در سه حیطه کارکنان، تامین در بازار یابی رابطه ای، مدیران تأکید بیشتری بر روابط، شبکه

که تحت عنوان بازاریابی داخلی مطرح میشود. ایجاد، مشتریان دارند. تمرکز بر کارکنان و گسترش روابط با آنها مقوله نسبتا جدیدی است 

گسترش و حفظ روابط با تامین کنندگان نیز تحت عنوان مدیریت ارتباطات با تامین کنندگان مطرح است. سرانجام مدیریت ارتباط با 

 (1933د. )حق گویی، کنای است که روابط با مشتریان را اداره میمشتری، بخش دیگری از بازار یابی رابطه
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 (CRM) همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری
بازاریابی رابطه مند، فرایند مستمر جهت شناسایی و ایجاد ارزشهای جدید برای مشتریان است که در آن منافع دو جانبه مورد توجه قرار 

( بازاریابی رابطه مند را جذب، نگهداری و افزایش روابط با 1339بری ) .دارد و این منافع در طول دوره عمر مشتری با او تقسیم می شود

( بازاریابی رابطه مند عبارت است از جذب ، توسعه و نگهداری روابط با 1331مشتریان تعریف کرده است. بنابه تعریف بری و پاراسورمن )

تمام فعالیتهای بازاریابی در راستای برپایی، توسعه و نگهداری ( بازاریابی رابطه مند اشاره به 1336مشتریان. به عقیده مورگان و هانت )

( بازاریابی رابطه مند عبارت است از شناسایی، نگهداری و افزایش روابط با 1334مبادالتی سودمند دارد و باالخره از دیدگاه گرون روس )

 (Morgan and Hunt,1994) .ین شودنفعان در منافع؛ به طوری که اهداف تمامی طرفین درگیر تاممشتریان و دیگر ذی

مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. تغییر در فناوری،تغییر در اطالعات، تغییر در خواسته های مردم، تغییر در مصرف  دنیای امروز 

وکار، تغییر در ارزشهای قابل عرضه به خریداران کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب

ل اصلی موفقیت در سازمانهای فعلی شناخته می شود و سازمانهای پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون بوده است که به عنوان عام

معتقد است  بازاریابی وارن کیگان از صاحب نظران علم توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می دانند.

صتها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه ای که تنها در صورت تمرکز منابع بر فر

رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با  محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه از رقابت را پیدا کرد.بازاریابی

)شرکت( خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و آینده از او   مشتریان هدف است که مجدداً در

نگهداری مشتریان این است که رضامندی فراوان در مشتری ایجاد کرد و آنچه را برای او ارزش تلقی می شود. مورد توجه قرار داد تا در 

یابی به نیز در پی ارائه ارزشهای بیشتر برای مشتری و دست ط با مشتریمدیریت ارتبا نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود.

مدیریت ارتباط با  رابطه مند و بازاریابی مزایای ملموس و غیر ملموس ناشی از این رابطه است. در دنیای کنونی توجه و عمل به اصول

 ( 0223غفاری آشتیانی ،  .) به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می رود. مشتری

عالوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان جدید و انجام معامله با آنها درصدد برآمده اند تا مشتریان کنونی را نیز  امروز شرکتها 

شرکتها به دنبال کسب ارزش دوره عمر مشتریان خود هستند.ارزش  دیگرها به وجود آورند. به عبارتی حفظ کنند و رابطه ای دائمی با آن

دوره عمر مشتری عبارت است از ارزش فعلی جریان منافعی که شرکت در صورت از دست ندادن مشتری خود می تواند از او به دست 

 ( 0223،  همان .)ورد توجه شرکتهاستصرفه بوده و م آورد. بنابراین تالش در راه حفظ و نگهداری مشتریان از نظر اقتصادی مقرون به

جای تعجب نیست که در این محیط متالطم و با تغییرات شتابنده، شرکتهای کنونی مجبور شده اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار 

دیدی بلند مدت  تغییر دهند، به طوری که کمتر روی محصوالت و بیشتر بر مشتریان و روابط متمرکز شوند و به جای دیدی کوتاه مدت ،

از دیگر مقوله هایی که امروز در جذب و نگهداری مشتریان دارای اهمیت و اولویت بسیاری است و از جمله عوامل مهم  را در پیش گیرند.

در موفقیت شرکتها محسوب می شود ارزش مشتری است. در عصر مشتری محوری ارزش مشتری سالحی استراتژیک در جذب و نگهداری 

یابی به مزایای ملموس و غیر ملموس ناشی از در پی ارائه ارزشهای بیشتر برای مشتری و دست مدیریت ارتباط با مشتری است.مشتریان 

  این رابطه است.

یک استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان و ارتباط بیشتر با  (CRM) مدیریت ارتباط با مشتری

روشی است جهت شناسایی مشتریان و راضی نگه  CRM. آنان استفاده می شود. روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در کسب و کار است

 (1939،یو مقسم یزارع. )و تبدیل آنها به مشتریان همیشگی داشتن

 نتیجه گیریبحث و 

با مطالعه و بررسی تحقیقات صورت پذیرفته می توان به نقاط مشترک مفاهیم بازاریابی رابطه ای و مدیریت ارتباط با مشتری پی برد. 

استراتژی  هایی هستند که از آن طریق مشتریان کنونی خود را حفظ کنند و با داده کاوی  و به کارگیری ی ی به کارگیرپشرکتها در 

ایدار و بلند مدت با مشتریان پتکنولوژی مناسب در پی کسب اطالعات بهنگام در خصوص مشتریانشان بوده تا از طریق برقراری روابطی 

مشتری  و وفاداری که بازاریابی رابطه مند با رضایت می دهندیافته ها نشان در واقع  د.خود در پی جلب رضایتمندی و وفاداری آنها باشن

 .(1935کاوش، و  اکبری) .رابطه معناداری دارد
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 مرکز در مشتری نیازهای دادن قرار جهت CRM استراتژی داشتن که ندتوافق کرد مدیران تمام( ، 0213طبق تحقیق کوزاک و رحیمی )

 .(Rahimi & Kozak , 2017) .است داشته مشتری حفظ و رضایت در مهمی نقش کار، و کسب

یابی به اهداف خود از کامیاب امروز برای دست  ایهایی است که شرکته یاز جمله استراتژ یبطه مند و مدیریت ارتباط با مشتربازاریابی را

 آن بهره برداری می کنند و می توان استفاده مطلوب از آنها را به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار در دنیای تجارت امروز دانست. 

در حالی که تا مدتی پیش تمرکز برای جذب مشتریان جدید عمده ترین سیاست سازمانها بود، اما امروز سیاست های راهبردی و تجاری 

مشتریان ماندگار عمدتاً خرید های خود را  و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده است. یبرای حفظ و بهبود وفادار

گسترش می دهند و همانطور که ذکر شد هزینه فروش به این گونه مشتریان بسیار پایین تر از مشتریان جدید یا بالقوه است و مشتریان 

یوسته، سازمان را به دیگران توصیه می کنند. چنین به نظر می رسد که در دنیای تجارت امروز توجه و عمل به اصول ماندگار به صورت پ

مند و مدیریت ارتباط با مشتری می تواند سهم عمده ای در حفظ و نگهداری مشتریان کنونی و در نتیجه سودآوری شرکت  بازاریابی رابطه

 به عنوان مزیت رقابتی پایدار به شمار آید. باشد و می تواند برای شرکت داشته

رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد  و مدیریت ارتباط مشتریبین بازاریابی رابطه ای م که درمی یابی حقیقات پیشینتدر نتیجه با مطالعه 

می توان اینگونه برداشت کرد که وقتی شاخص های  ها و حتی می توان نتیجه گرفت که این رابطه قوی است. از یافته های تحقیق

از سوی سازمان در حد باالیی به مشتری ارائه گردد، اعتماد مشتریان به  ارض(ایستگی،ارتباطات،تعهد، و اداره تع)ش بازاریابی رابطه ای

بطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد و سازمان افزایش می یابد. همچنین می توان نتیجه گرفت که بین اعتماد مشتری و وفاداری مشتری را

. می باشد نیز یر بعد حسن نیت سازمان تحت تأث وفاداری مشتری فتگمی توان  همچنین .می توان گفت که این رابطه نسبتا قوی است

ارضی به مشتری ارائه گردد به همان عیستگی، ارتباطات، تعهد و اداره تهر چه شاخص های شاوجود روابط فوق منطقی به نظر می آید؛ 

 و در نهایت می تواند موجب حفظ مشتری گردد.هد. دنسبت اعتماد مشتری را در جهت مثبت تحت تأثیر قرار می 

، مدیریت ارتباط با (Seifert & Mills) فرت و میلزیش، (Parratigar & Sheth) ، پاراتیگار و شس(Swift) طبق نظر سوئیفت

  :بعد است که شامل موارد زیر است مشتری دارای چهار

  شناسایی مشتری: این مرحله شامل هدف گیری افرادی است که تمایل بیشتری به مشتری شدن دارند یا برای شرکت

  .مفیدترند

   جذب مشتری: این مرحله بعد از شناسایی مشتری قرار دارد. سازمان ها بعد از شناسایی مشتریان پویا می توانند تالش ها و

  .ابع خود را به سمت جذب بخش های مشتری هدف سوق دهندمن

  .حفظ مشتری: این مورد مرکز توجه مدیریت ارتباط با مشتری است. رضایت مشتری جزء شرایط الزم برای حفظ مشتریان است

  .همچنین عوامل ابقای مشتری شامل بازاریابی نفر به نفر و مدیریت شکایات است

   امر شامل توسعة دائمی، شدت معامله و ارزش معامله است. عوامل پیشرفت مشتری شامل تحلیل رشد و ارتقای مشتری: این

  .مدت عمر مشتری و معاملة عالمت دار و تجزیه و تحلیل سبد خرید است

متمایز و، مدیریت ارتباط با مشتری کمک می کند که از طریق چرخة شناسایی، جذب، حفظ، و توسعة مشتری سازمانها بهتر گدر این ال

ت و است که منجر به رضای CRMکه نتیجه آن چرخه  .شوند و منابع به طور مؤثرتری به مفیدترین گروه از مشتریان اختصاص داده شود

 .(1933خجسته،  و کاظمی شرکت می شود.) وفاداری مشتری همچنین منافع مالی
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 با توجه به تمامی موارد ذکر شده رسم شده است . مدل تحقیق 0در شکل 

  

 پیشنهادات كاربردی 

با  نیز که بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش و سودآوریشان صورت گیرد و می باشداین  با توجه به تحقیق انجام شده یکی از پیشنهادات

 تا سفارشی سازی به نحو احسن صورت گیرد. بخش برخورد شودن آش متناسب با ویژگی ها و نیازهای هر بخ

فناوری های الزم و استفاده شود.  د از سیستمها و ابزارهای مدیریت دانش برای یکپارچه سازی اطالعات مشتریگرد پیشنهاد می همچنین

 کارکنان قرار گیرد.، اطالعات در اختیار بخش ها فراهم شود که در همه  CRMافزار و نرم افزار  از قبیل سخت

در بانکها یا صنایع دیگر که  CRMآمیز  به دانشجویان و محققان در این زمینه پیشنهاد می شود عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفقیت

CRM دهند. اند، را مورد مطالعه قرار  را پیاده کرده 

 می شود : ش های مختلف پیشنهاد های زیر ارائههمچنین با توجه به مقاالت و پژوه

 مدل مفهومی تحقیق، 0شکل 
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درگیر ساختن و متعهد کردن کارکنان سازمان به انجام درست و به موقع وظایف در قبال مشتری: برای داشتن مشتریان راضی و وفادار  -

یش اانجام وعده ها و نیز قابل اتکا بودن وعده ها اهمیت ویژه ای دارد. انجام وعده ها و قابلیت اتکا به سخن کارکنان سازمان، منجر به افز

اعتماد در مشتری می گردد و اعتماد ایجاد شده در رضایت و وفادری مشتری به سازمان نقشی کلیدی دارد و این امر جز با داشتن 

 که وظایف خود را با حسن نیت انجام می دهند مقدارو نیست. کارکنانی متعهد

وین ارتباطی برای دستیابی به رضایت مشتری: همواره بایستی ایجاد کانال های ارتباطی موثر برای مشتری و استفاده از تکنولوژی های ن -

د، لذا جمع اوری اطالعات در مورد خواسته ها و نیازهای مشتریان ضروری است، و این امر تنها اخدمات متناسب با نیازهای مشتری ارائه د

ر با مشتری توصیه می گردد که از طریق آن بتوان صدای با برقراری روابط با مشتری امکانپذیر است. بنابراین ایجاد کانال های ارتباطی مؤث

مشتری را شنید و خدمات مورد نیاز او را ارائه داد و حتی در صورت امکان خدمات شخصی شده به مشتری تقدیم کرد. در همین راستا 

 می توان از تکنولوژی هایی که بتواند سازمان را در این امر یاری رساند استفاده نمود

ویژه به مشتریان وفادار و بکارگیری سازوکارهایی برای آن: به منظور جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان وفادار، توجه ویژه به توجه  -

ایشان از اهمیت باالیی برخودار است. به این منظور می بایست راهکارهایی را پیش گرفت که به نوعی قدردان وفاداری این مشتریان 

می توان گیشه ای مخصوص مشتریان وفادار در نظر گرفت که خارج از نوبت و بدون معطلی به درخواست های  ارزشمند بود. برای نمونه

ایشان رسیدگی کرد. دیگر اقدام مؤثر می تواند صدور کارت وفاداری باشد که دارنده ی این کارت از مزایای ویژه ای برخوردار گردد. 

 .(1933کاظمی, مهدی و غالمرضا خجسته،  ) در نظر گرفت.برای مشتریان وفادار  همچنین می توان جوایزی
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