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 بررسی وضعیت مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک ملی استان اصفهان
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 آباد، اصفهان، ایران گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف

 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، اصفهان، ایران 

 چکیده

 كه مشتري با ارتباط مفهوم مدیریت رو این از است. وكار كسب هر در موفقيت رمز مهم ترین مشتریان با قوي رابطه وجود امروزه

 بررسی پژوهش این انجام از هدف است. گرفته قرار مورد توجه بسيار ،است مشتري به ارزش ارائه و ایجاد جهت سازمان تالش معنی به

 پژوهش، نظري مبانی بررسی از می باشد. بدین منظور پس در شعب بانک ملی استان اصفهان مدیریت ارتباط با مشتريوضعيت مؤلفه هاي 

شعبه  941كارمندان   كه آماري نمونه از داده ها آوري جمع به نسبت آن پایایی و روایی تأیيد از پس و شده پژوهش طراحی پرسشنامه

كه وضعيت  است آن داده ها بيانگر تحليل و تجزیه از حاصل نتایج .است گردیده اقدام شعب بانک ملی واقع در استان اصفهان می باشند،از 

توسعه مشتري در جامعه پژوهش مناسب و وضعيت متغير پنهان جذب  شناسایی مشتري، حفظ مشتري وشامل متغيرهاي پنهان پژوهش 

 مشتري در جامعه نا مناسب می باشد.

 کلمات کلیدی
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 مقدمه -1
 محتوري  مشتتري  مشتتریان،  ارزش متدیریت  متدیریت مشتتریان،   عنتوان  بته  آن از اوقتا   گتاهی  كته  مشتتریان  با ارتباط مدیریت

 در ستازمان هتا   تمایتل  جهتت بيتان   متتداو   اصتطال   طتوننی  زمتان  متد   بتراي  شتود،  متی  بترده  نتام  مشتتري محتور   مدیریت یا و

 كته  داشتت  اذعتان  مهتم  نکتته  یتک  بته  تتوان  متی  راستتا  همتين  در استت.  بتوده  مشتتریان  با تمتام  هميشگی و مداوم ارتباط برقراري

 بهتترین  بته  را نظتر  متورد  ختدما   هتا  آن بته  كترده،  جتذب  را ختود  مشتتریان  متؤرري  صتور   بته  شده انتد  موفق كه سازمان هایی

 كترده  مشتاهده  ختود  ستود آوري  انتهتاي مستير   در را امتر  ایتن  مثبتت  تتأرير  ،كننتد  حفتظ  را ختود  مشتتریان  و بهترین داده ارائه نحو

 .(9394 :10 ، )حيدرعلی اند

 شناستایی،  بتراي  ستازمان  كته  اطتال  متی شتود     هتایی  فنتاوري  و فرآینتد هتا   كليته بته   ،مشتتري  بتا  ارتبتاط  مدیریت حقيقت در

 را قتادر  متدیران  مشتتري  بتا  ارتبتاط  متدیریت  گيترد.  متی  كتار  بته  انمشتتری  بته  رستانی  ختدمت  حفتظ و  گستترش،  ترغيب، انتخاب،

 مستتمر  روابت   آوري ستود  و كننتد  استتفاده  آن توستعه  و ارائته ختدما    فتروش،  بتردن  بتان  بتراي  مشتتري  دانش از تا ساخت خواهد

 (.9312فرد و همکاران،  )رنجبر دهنافزایش د را

در شتعب بانتک ملتی استتان      متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري    بررستی وضتعيت مؤلفته هتاي      بته  كته  آن هستتيم  بتر  مقالته  ایتن  در

 حاصتل  اطمينتان  داده شتود تتا   ارائته  مفتاهيم   از یتک  هتر  از تعتاریفی  هتر اقتدامی،    از پتيش  كته  است اهميت حائز بپردازیم. اصفهان

 .دارد وجود ها آن از كدام هر از مشتركی فهم كه شود

 مشتری با ارتباط مدیریت  -2

مدیریت ارتباط با مشتري واژه اي است كه بته منظتور توصتيف عتالی تترین ستطر راهبتردي و حفتظ ارتباطتا  بتا مشتتریان بته كتار              

انتد را متدیریت كترده و ستعی بتر تطبيتق و كنتتر          در واقع كليه اجتزاي ستازمان كته بته نحتوي بتا مشتتریان مترتب          برده می شود.

را متشتکل از مجموعته    هتا  تتوان آن  كته متی   بته طتوري   .مؤلفه هاي برون ستازمانی كته در ارتبتاط بتا مشتتري اررگتذار هستتند، دارد       

ه، نگهتتداري و بهينتته ستتازي روابتت  طتتوننی متتد  و ارزشتتمند بتتين هتتا و قتتدم هتتایی دانستتت كتته بتته منظتتور ایجتتاد، توستتع فعاليتتت

هتاي روزمتره ختود بتا مشتتریان در تعامتل        هتا در بستياري از فعاليتت    كته ستازمان   ییجتا  از آن مشتریان و سازمان، شکل متی یابنتد.  

ستتازمان  ي موفقيتتتهستتتند، فتتراهم آوردن سيستتتمی كتته بتوانتتد هتتر یتتک از ایتتن وشتتایف را ستتامان بخشتتيده و راهبتتري نمایتتد، بتترا

 (.2094،  2)مورنو و همکاران دامري ضروري به نظر می رس

بته همتين دليتتل    ؛هتاي مجتزا در نظتر گرفتته متتی شتدند      هتاي بازاریتابی، فتتروش و ختدما  بته صتور  فعاليتتت      در گذشتته، فرآینتد  

بتتود بتتراي یتتک مشتتتري هتتا بتته اشتتتراک گذاشتتته نمتتی شتتد. البتتته در برختتی متتوارد ممکتتن   اطالعتتا  حيتتاتی مشتتتري در بتتين آن

ختتا ، اطالعتتا  در تمتتامی بختتش هتتا بتته طتتور كامتتل نگهتتداري شتتود امتتا هتتيت راهکتتار یتتا سيستتتمی بتتراي تركيتتب تمتتامی ایتتن   

هتتاي متتدیریت ارتبتتاط بتتا   اطالعتتا  در راستتتاي ایجتتاد تاتتویر واحتتدي از مشتتتري در ستتازمان وجتتود نداشتتت. بتتا شهتتور سيستتتم   

یکتدیگر یکپارچته شتده و ایتن مشتکل مرتفتع شتده استت و اطالعتا  مشتتري از راه            هتاي مربتوط بته مشتتریان بتا      مشتري، فعاليت

 هاي مختلفی جمع آوري شده و بتا هتم ادغتام متی شتود تتا آن كته ستازمان تاتویري یکپارچته از مشتتري را در ختود ایجتاد نمایتد              

 (.2094، 3)نوین و متوم

 رفتتاري  هتاي  الگتو  و شترای   بتا  متناستب  ،مشتتریان  بتا  هكت  استت  رویکترد  ایتن  بتا  كاري استراتژيیک  مدیریت ارتباط با مشتري

متدیریت   استتراتژي   معمتون  گتردد.  كنتد، برقترار   افتزوده  ارزش ایجتاد  دو طترف  هتر  بتراي  كته  بلنتد متد    و پایتدار  ارتبتاطی  آن هتا 

 است: اجرائی هدف چهار بر مبتنیارتباط با مشتري 

                                                           
2  Moreno et al 
3  Nguyen & Mutum 
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 شركت؛ از خرید اولين به بالقوه مشتریان یا شركت ها دیگر مشتریان تشویق -9 

 بعدي؛ خرید هاي به كرده اند را خرید اولين كه مشتریانی تشویق- 2

 وفادار؛ مشتریان به موقت مشتریان تبدیل  -3

 (.4،2002گروه پارتریس( شوند بد  شركت مبلغ به كه نحوي به وفادار مشتریان براي بان مطلوبيت با خدما  ارائه -4

 ابتزار  از درستت  استتفاده  بتا  و مشتخ   اجرائتی  چهتارچوب  در بایتد  دیگتر  استتراتژي  هتر  ماننتد  نيتز  متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري    

  شود. گرفته كار به آن هاي

متی   رپدیتدا  استتراتژي  یتک  د  از را عمليتاتی  برنامته  یتک  زیتر  هتاي  پتارامتر  استاس  بتر  كته  استت  نظمی همان اجرائی چهارچوب

 :كند

 فایده؛ /هزینه تحليل  

 ؛ ...و داخلی قوانين و مقررا  سازمانی، فرهنگ نظير سازمان واقعيا  و موجود وضع 

 صنعت؛ تحون  و خارجی و داخلی رقباي دیگر پيشرفت روند  

 مرتب . هاي دانش و فناوري در تحون  روند 

تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری -3  

 را در سه دوره زیر خالصه كرد: شاید بتوان تاریخچه شهور مباحث مرتب  با مدیریت ارتباط با مشتري

دوره انقالب صنعتی )توليد دستتی تتا توليتد انبتوه(: ابتکتار فتورد در بته كتارگيري روش توليتد انبتوه بته جتاي روش توليتد               -الف 

دستتتی، یکتتی از مهمتتترین شتتاخ  هتتاي ایتتن دوره استتت. هتتر چنتتد تغييتتر شتتيوه ي توليتتد باعتتث شتتد كتته محتتدوده ي انتختتاب     

خاتته هتتاي محاتتو  كتتاهش یابتتد )نستتبت بتته توليتتدا  صتتنایع دستتتی(، امتتا محاتتون  توليتتد شتتده بتته روش مشتتتریان از نظتتر مش

جدیتتد از قيمتتت تمتتام شتتده پتتایين تتتري برختتوردار شتتدند. بتته عبتتارتی دیگتتر، در انتختتاب روش توليتتد انبتتوه از ستتوي فتتورد، افتتزایش 

 كارایی صرفه اقتاادي، مهمترین اهداف پيش بينی شده بودند. 

دوره انقتتالب كيفيتتت )توليتتد انبتتوه تتتا بهبتتود مستتتمر(: ایتتن دوره همزمتتان بتتا ابتکتتار شتتركت هتتاي ژاپنتتی مبنتتی بتتر بهبتتود   -ب

مستمر فرآیند آغاز شد. این امتر بته نوبته ختود بته توليتد كتم هزینته تتر و بتا كيفيتت محاتون  منجتر شتد. بتا مطتر  شتدن روش                  

بته او  ختود رستيد. امتا بتا افتزایش تعتداد شتركت هتاي حاضتر در عرصته رقابتت و             ، ایتن دوره  مدیریت كيفيت جامعهاي نوین مانند 

گسترش فرهنگ حفتظ و بهبتود كيفيتت محاتو ، دیگتر ایتن مزیتت رقتابتی بتراي شتركت هتاي پيشترو كتار ستاز نبتوده و ضترور                  

 یافتن راه هاي جدیدي براي حفظ مزیت رقابتی احساس می شد.

ا ستتفارش ستتازي انبتتوه(: در ایتتن دوره بتتا توجتته بتته افتتزایش توقتتع مشتتتریان، توليتتد دوره انقتتالب مشتتتري )بهبتتود مستتتمر تتت - 

كنندگان ملتزم شتدند محاتون  ختود را بتا هزینته كتم، كيفيتت بتان و تنتوی زیتاد توليتد كننتد. بته معنتاي دیگتر، توليتد كننتدگان                   

ظ مشتتریان ستابق ختود معطتوف نماینتد      صترف بته یتافتن راه هتایی بتراي جلتب رضتایت و حفت         ،مجبور بودند توجه ختود را از توليتد  

 (.9310كنعانی، (

 تکامل مدیریت ارتباط با مشتری -4

هتتاي ستتازمانی را در ستتطر دپارتمتتان هتتا  متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتریان از پایگتتاه اطالعتتاتی سيستتتم هتتاي زیتتادي كتته كتتاركرد 

سيستتم هتاي اطالعتاتی غيتر یکپارچته اي كتار        تعریف می كنند، تکامل پيدا كرده استت. بته ایتن معنتی كته ستازمان هتا در ابتتدا بتا         

می كردند و هر واحد سازمانی نترم افتزار ختا  ختود را داشتت. واحتد متالی و واحتد بازاریتابی داراي اطالعتا  ختا  ختود در متورد              

 مشتتتریان بتتود، واحتتد پشتتتيبانی داراي پایگتتاه اطالعتتاتی دیگتتري بتتود، واحتتد فتتروش از سيستتتم هتتاي خودكتتار عوامتتل فتتروش یتتا از  

مدیر تماس با مشتریان استفاده می كرد. در هر مورد اطالعتا  موجتود شتاید تتا حتدي كامتل بتود امتا بتدون شتک هتيت یتک جتامع              

 (.9394الهی، حيدري،  (نبودند

                                                           
4  Patricia Seybold Group 
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ابتتدا بتا بتازیگرانی شتروی شتد كته بته تتدوین و ایجتاد محاتون  نترم افتزاري              9190مدیریت ارتباط با مشتتري در اواختر دهته    

متتی پرداختنتتد. استتتراتژي آن هتتا نفتتوذ و خودكارستتازي كتتاركرد متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتري در دپارتمتتان   "كتتار كتتاركرد كستتب و"

هتتایی كته بتر بختتش هتاي در حتا  توستتعه فتروش خودكتتار و       هتاي ختا  یتتا واحتد هتاي كتتاري مشتخ  شتده اي بتتود. نترم افتزار        

هتاي سترویس دهندهرسترویس     مبتنتی بتر نترم افتزار     پشتيبانی از مشتتریان متمركتز شتده بودنتد، در شتبکه هتاي محلتی كته عمتدتا          

هتایی بودنتد كته بته مشتتریان اجتازه متی داد تتا امتور تجتاري            گيرنده بود مستقر شدند. این سيستم هاي اوليته در برگيرنتده كتاركرد   

اساستتی، ختتود را در قابليتتت هتتا و در چتتارچوب ایتتن سيستتتم هتتا سفارشتتی كننتتد. در تکامتتل سيستتتم هتتاي دپارتمتتانی، اولتتين تغييتتر 

حركت به سمت توسعه قابليت هاي ایتن سيستتم جهتت بترآورده ستازي بتيش از یتک كتاركرد تجتاري متورد نيتاز بتود. ایتن سيستتم               

هاي اوليه هميشه بر بهبود فرآیند كستب و كتار در بختش هتاي جداگانته متمركتز بودنتد امتا مستائل مؤسسته را بته ختوبی اداره نمتی              

مواجته شتد كته تاتميم خریتد       یكترد. در ایتن زمينته متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري بتا مشتتریان         كردند. با شهور شبکه همه چيز تغيير 

متی بایستت بته ستمت      اشتتيا  بتر انگيتز نبتود و     هتا،  خود را شکل می دادند و براي سازمان هتا پنهتان شتدن در پشتت پتيش ختوان      

فتروش جمتع آوري شتود كته ستبب وقتوی       . عتالوه بتر ایتن نزم بتود تتا ایتن اطالعتا  شخاتی افتراد در نقطته           ندكردمی وب حركت 

 (.2002، 1)ریجيلسکی و همکارانبود  9111ه در اوایل انفجار اطالعا  و ارتباطا  شبک

  اجزای مدیریت ارتباط با مشتری -5

 مشتری 

ه دهتد  ئت استت. امتا یتک مشتتري ختوب، كته ستود بيشتتري را بتا منتابع كمتتر ارا            ستازمان مشتري تنها منبع سود جاري و رشد آتتی  

نتو در ستازمان هتا     هميشه نادر است. زیرا دانش مشتتریان زیتاد استت و رقابتت نيتز شتدید استت. تمركتز بته مشتتري را از دیتدگاهی           

 :بر سه پایه، مطابق زیر می توان تعریف نمود

 هتا در دنيتاي امتروز توجته بته ستليقه هتا و عالیتق تتک تتک مشتتریان متی باشتد و              فقيت كستب و كتار  وكليد م :بومی سازی -الف

گتتذاري واحتد و توزیتتع انبتوه بتته عنتوان یتتک     در اقتاتاد دانتش محتتور در حتا  شهتتور، دیگتر توليتتد انبتوه، بازاریتتابی انبتوه، سياستت       

  د.مزیت رقابتی شناخته نمی شو

هتتر رابطتته یتتک مستتير دو طرفتته استتت و بایتتد یتتک رابطتته دو طرفتته و بلنتتد متتد  بتتراي ایجتتاد وفتتاداري در   :روابططش شخ ططی -ب

هتا را   اد. ایجاد چنين رابطه اي نيازمند توجه زیتاد بته مشتتریان استت بته طتوري كته نته تنهتا بایتد خواستته هتاي آن            مشتریان بنا نه

 .شنيد، بلکه فعاننه بازخورد هاي دریافتی را براي بهبود رواب  به كار بست

در عاتر حاضتر دیگتر كيفيتت بته تنهتایی یتک امتيتاز رقتابتی متمتایز كننتده نيستت.              خدمات/ پشطتیبانی پطا از فطرو :    -ج

ه ختدما  و پشتتتيبانی فعتا  و پاستخگو استتت كته متی توانتتد      ئت كتتان و ختدما  بته او از طریتتق ارا   توجته بته مشتتتري پتس از فتروش    

دلتته ارزش صتتور  متتی گيتترد. هتتا مبا را از دیگتتر رقبتتا متمتتایز ستتازد. مشتتتري عبارتستتت از شتتخ  یتتا گروهتتی كتته بتتا آن  ستتازمان

مجبورنتتد بپذیرنتتد كتته مشتتتري در حتتا  تبتتدیل شتتدن بتته شتتریکی در خلتتق ارزش استتت. در واقتتع مشتتتریان از حالتتت   ستتازمان هتتا

 .تماشاگران منفّعل به شکل بازي گران فعا  درآمده اند

 روابش 

                                                           
5  Rygielski et al 
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آنهاستت. روابت  متی توانتد كوتتاه متد  یتا        و مشتتریان شتامل ارتباطتا  و تعامتل دو جانبته و مستتمر بتين         سازمانرواب  ميان یک 

بلند مد ، پيوسته یا گسسته، تکتراري یتا یکبتاره باشتد. متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري شتامل متدیریت روابت  بته گونته اي استت كته                

 .براي دو طرف سودمند باشد

 مدیریت 

متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتري فعتتاليتی نيستتت كتته تنهتتا در واحتتد بازاریتتابی باشتتد، بلکتته شتتامل تغييتتر مستتتمر فرآینتتد هتتا و فرهنتتگ 

استتت. در واقتتع متتدیریت مفهتتومی گستتترده تتتر از بازاریتتابی داشتتته و منظتتور از آن خالقيتتت و هتتدایت یتتک فراینتتد كستتب و  ستتازمان

 .دها و تجارب سازمان قرار می ده یندآفردر مركز  كار مشتري مدار است كه مشتري را

براي ایجاد محيطی بهتر براي مدیریت مشتتریان، ستازمان هتا بایتد بته رویکترد جدیتد ارتبتاط بتا مشتتري یعنتی متدیریت ارتبتاط بتا               

و مشتري روي آورند. هتر چنتد اجترا و بکتار بستتن ایتن رویکترد جدیتد نيتاز بته دگرگتونی هتایی در ستاختار ستازمانی، فنتاوري هتا                 

 .فرآیند ها دارد

 

 اجزای مدیریت ارتباط با مشتری -1شکل 

 دیدگاه های مرتبش با مدیریت ارتباط با مشتری -6

ه شتده استت در حتالی كته بستياري      ئت توست  افتراد دانشتگاهی و كستب و كتار ارا      مدیریت ارتباط بتا مشتتري   دیدگاه هاي مختلفی از

 .وجود هنوز توافقی بر سر مفهوم و معناي آن وجود ندارداز این دیدگاه ها شبيه به هم هستند، ولی با این 

مدیریت ارتباط با مشتري رابطه صميمی بتا مشتتري را بتا صترفه جتویی اقتاتادي تركيتب متی كنتد و ستازمان را قتادر متی ستازد               -

هتاي   نيتاز  ا  و تا رواب  نزدیکی بتين نماینتدگان كستب و كتار و مشتتریانش برقترار ستازد. بتا متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري، ترجيحت             

و كتار دارد فتراهم استت و بتا مشتتریان بتدون توجته بته كانتا  ستازمانی بته             مشتري براي هر كسی در ستازمان كته بتا مشتتري ستر     

 (.2004، 6)زابال و همکاران  شود صور  یکسان و یکنواخت برخورد می

مدیریت ارتباط بتا مشتتري پدیتده اي ستازمانی استت كته پيتاده ستازي آن بتا مجموعته اي از قابليتت هتا شتامل گترایش ستازمان                 -

هتا و فرآینتد هتا بتراي      در زمينته تستهيم اطالعتا  و آمتاده بتودن ستاختار       ستازمان به سمت رواب  با مشتري و حفتظ آن، بتاز بتودن    

 (.2099کاران، )نجاتيان و هم  تسهيل آن، پشتيبانی می شود

دیدگاه كرگ كه متدتی متدیر اجتراي شتركت پيتل ستافت و متد  هشتت ستا  نيتز معاونتت اجرایتی شتركت اوراكتل را بتر عهتده                  -

 ؛داشته است

                                                           
6  . Zablah et al 
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هر بار كه مشتري به واحد تجاري مراجعته متی كنتد داراي یتک ستري خواستته هتایی استت كته ممکتن استت ختدما  و یتا كتانیی               

. حتا  مجموعته اتفاقتاتی كته     ارائته متی شتود   و گرایشتا  بته واحتد تجتاري     خا  باشد. این خواسته ها همراه با ایتن ستري تمتایال     

کل داده و بتته دنبتا  آن افتتزایش مراجعتته و خریتد را در پتتی دارد و بتترعکس   در ایتن مراجعتته صتتور  متی گيتترد رفتتتار مشتتري را شتت   

مناستتب و  رونتد تجربته بتد باعتث فترار وي بته ستمت رقبتا متی گتردد. توانتایی در تشتخي ، شتکل دهتی و متدیریت یتک ارتبتاط و                 

 .اساسی، مدیریت ارتباط با مشتري است

 ؛دیدگاه اسکا  فلنچر مدیر گروه تخاای پيل ساخت -

 ،هتتاي تجتتاري و سياستتت هتتا بتتراي جلتتب رونتتدستتطر تشتتکيال  و یتتک مجموعتته از ت ارتبتتاط بتتا مشتتتري یتتک گتترایش در متتدیری 

هتتاي تجتتاري در ارتبتتاط بتتا مواجهتته بتتا  رونتتد ،رتی متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتريه ستترویس بتته مشتتتریان استتت. بتته عبتتائتتحفتتظ و ارا

بلکتته تکنولتتوژي  ،مشتتتري بتتوده و شتتامل بازاریتتابی، فتتروش و ستترویس استتت، متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتري ختتود تکنولتتوژي نيستتت 

گستترش  ، ه انجتام تتراكنش هتاي تجتاري    گستترش اینترنتت بته عنتوان وستيل      .عامل جلتو برنتده متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري استت       

 .همه عوامل جلو برنده مدیریت ارتباط با مشتري هستند ،افزایش توان محاسباتی روش هاي ارتباطی و

 ؛دیدگاه برنت فراي بنيانگذار و مدیر شركت انيکس- 

هتتا و تکنولتتوژي هتتا بتتراي متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتري هتتاي بتتالقوه و  متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتري یتتک مجموعتته وستتيع از فرآینتتد

بتا فعاليتت هتاي بازاریتابی، فتروش و سترویس بتوده و مستتقل از كانتا  هتاي ارتبتاطی متی باشتد.               بالفعل و شركاي تجاري در رابطته 

هدف از متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري بهينته كتردن رضتایت مشتتري و شتركاي تجتاري، افتزایش درآمتد بتا استتفاده از ایجتاد روابت                  

 .قوي در سطر تشکيال  است

 ؛MIT و استاد دانشگاهدیدگاه پيتركين ، مؤسس شركت كين اینو ویشن  -

مدیریت ارتباط با مشتتري در واقتع تعهتد شتركت بتراي قترار دادن تجربته مشتتري در قالتب اولویتت هتاي شتركت بتوده و بایتد ایتن                

بتتا بهبتتود تجتتارب مشتتتري  ،هتتا و منتتابع اطالعتتاتی ستتازمان رونتتدسيستتتم هتتاي انگيزشتتی ستتازمان،  اطمينتتان را بتته وجتتود آورد كتته

بتتا وي متتی گتتردد. از دیتتدگاه تکنولتتوژي متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتري عبتتار  استتت از طراحتتی، مبادلتته و    باعتتث توانمنتتدي ارتبتتاط

 .استفاده از اطالعا  براي اطمينان از اینکه اعتماد مشتري ها به شركت روز به روز افزایش می یابد

 ؛دیدگاه راجر سيبونی مدیر شركت مارویک -

بتته گونتته اي كتته مشتتتري در مركتتز همتته ستتازمان تغييتتر و تحتتو  كلتتی در ستتاختار متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتریان عبتتار  استتت از 

از داده هتتا كتته بتته صتتور  جداگانتته در دپارتمتتان هتتاي  یفعاليتتت هتتا قتترار متتی گيتترد. در متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتري انباشتتت هتتای

جهتت تقویتت فعاليتت هتاي بازاریتابی،       مختلف، بازاریابی، فروش و خدما ، قترار دارنتد از بتين رفتته و تمتام كانتا  هتاي ارتبتاطی در        

گتردد. پيشترفت تکنولتوژي ایتن امکتان را       ستازمان فروش و سرویس عمل می كنند تتا اینکته مشتتري تشتویق بته ارتبتاط بيشتتر بتا         

به وجود می آورد كه از هر رابطه اي كه بتا مشتتري برقترار متی شتود، اطالعتا  خاصتی در ارتبتاط بتا ترجيحتا  وي بته دستت آیتد،              

 .خود مبنایی براي شخای سازي ارتباط هاي بعدي می گردد كه این

  ؛دیدگاه رابر  تامپسون، مؤسس و مدیر شركت فرانت نین سولوشن -
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مدیریت ارتباط بتا مشتتري یتک نتوی استتراتژي تجتاري بتراي انتختاب و متدیریت مشتتریان بته منظتور بهينته ستازي ارزش در بلنتد                

هتتاي  بتته دیتتدگاه فلستتفی و فرهنتتگ مشتتتري محتتوري بتتراي حمایتتت از فرآینتتد   متتد  استتت. متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتري نيتتاز  

بازاریابی، فتروش و ختدما  رستانی دارد. روش هتاي متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري متی تواننتد بتا متدیریت متؤرر ارتبتاط بتا مشتتري                 

 .استراتژي شركت را پياده سازي كرده و باعث پيش قدم بودن شركت گردند

هتا در فتو  اشتاره گردیتد، بتا دستته بنتدي ایتن          ه شتده از متدیریت ارتبتاط بتا مشتتري كته بته تعتدادي از آن        ئبا توجه به تعاریف ارا

 .تعاریف، می توان پنج دیدگاه عمده در زمينه مدیریت ارتباط با مشتري را متاور شد

 تعریف مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری -7

 در این پژوهش عبارتند از:مؤلفه هاي مدیریت ارتباط با مشتري  مورد بررسی 

 شناسایی مشتري، جذب مشتري، حفظ مشتري و توسعه مشتري.

 :شناسایی مشتری 

شناستتایی مشتتتریان، مقایستته ي تحليلتتی اطالعتتا  پایتته اي آن هاستتت كتته بتتراي تشتتخي  و شتتفاف ستتازي نيازهتتا و شخاتتيت  

 (.2094، 3هاي آن ها به كار گرفته می شود )زنگ و وو

 :جذب مشتری 

تأیيد مشتریان هدف، شتركت هتا قتادر بته جتذب مشتتریان بيشتتر از طریتق بازاریتابی و فتروش مستتقيم هستتند )همتان              پس از 

 منبع(.

 :حفظ مشتری 

توانایی حفظ مشتریان توست  ستازمان هتا بایتد بته گونته اي باشتد كته ارائته كتان و ختدما  باعتث افتزایش رضتایت مشتتریان                   

 (. همان منبع ( و خرید مجدد ایجاد شود  یل مراجعهها تما شده و همچنين در آن

 :توسعه مشتری 

ارائه خدما  بهينه به مشتتریان باعتث افتزایش رضتایتمندي آن هتا و در نهایتت افتزایش ستود ستازمان متی شتود. همچنتين ایتن              

شتده  احساس رضایت در آن هتا ستبب پيتدایش وفتاداري نستبت ستازمان و توصتيه محاتون  و ختدما  بته دیگتر مشتتریان بتالقوه              

 كه خود باعث توسعه مشتریان با ارزش می شود )همان منبع(.

 رو  شناسی پژوهش -8

 از متشتکل  پتژوهش  ایتن  آمتاري  جامعته  .متی باشتد   همبستتگی  ماهيتت و روش،  نظتر  از و كتاربردي  هتدف  منظتر  از حاضر تحقيق

 .می باشد شعبه210 حدود  ها آن تعداد كه می باشد كليه شعب بانک ملی استان اصفهان

، حجتم نمونته    N= 210به منظتور تعيتين حجتم نمونته آمتاري در ایتن پتژوهش از جتدو  مورگتان استتفاده شتده استت كته بته ازا               

 مورد جمع آوري گردید. 941ها  پرسشنامه توزیع شد كه از بين آن 960می باشد. به این منظور  949

تحقيقتتا  كتابخانتته اي همچتتون مطالعتته كتتتاب هتتا،  هتتاي پتتژوهش و بررستتی پيشتتينه تحقيتتق از   بتته منظتتور شناستتایی متغيتتر

آوري اطالعتا  از روش هتاي ميتدانی همچتون پرسشتنامه       مقان  و پایتان نامته هتا استتفاده شتده استت. همچنتين بته منظتور گترد          

                                                           
7  Tseng & Wu 
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. كته پرسشتنامه ایتن پتژوهش شتامل دو بختش ستؤان  عمتومی و تخااتی متی باشتد. ستؤان  عمتومی شتامل               استفاده شده استت 

 پاست  دهتی   مبنتاي متورد متی باشتد كته      91وضعيت تحايلی، ستابقه كتار، شتعبه و محتل ختدمت و ستؤان  تخااتی         چهار سؤا 

هرگتز، بته نتدر ، تتا      از عبارتنتد  ستؤا   هتر  بتراي  شتده  گرفتته  نظتر  در گزینته هتاي   و استت  پتنج گزینته اي   ليکتر   آن هتا طيتف  

جتدو  شتماره   همچنتين تركيتب ستؤان  پرسشتنامه در     شتده استت.    استتفاده  9شتماره   جتدو  حدودي، اغلب و هميشه كته مطتابق   

 .آمده است 2

 

 

 طیف لیکرت پنج گزینه ای -1جدول 

 هميشه اغلب تا حدودي به ندر  هرگز

9 2 3 4 1 

 

 ترکیب سؤاالت پرسشنامه -2جدول 

 شماره سؤان  متغير پژوهش
 9-4 شناسایی مشتري
 1-3 جذب مشتري
 9-99 حفظ مشتري
 92-91 توسعه مشتري

 

 كارشناستان  نظترا   استاس  بتر  هتم چنتين   و پتژوهش  پيشتينه  استاس  بتر  تحقيتق  در استتفاده  متورد  پرسشتنامه  اینکه به توجه با

 كرونبتاخ  آلفتاي  ضتریب  از پرسشتنامه  پایتایی  تعيتين  منظتور  بته  .برختوردار استت   محتتوا  روایتی  از لتذا  استت  شتده  طراحتی  مربوطته 

 اختاار آورده شده است.به  3است كه در جدو  شماره  شده استفاده

 ضریب آلفای کرونباخ -3جدول 

 ضریب آلفا كرونباخ نام متغير

  

 0890 شناسایی مشتري

 08691 جذب مشتري

 08904 حفظ مشتري

  

 08399 توسعه مشتري

  

 08199 كل پرسشنامه

 یافته های پژوهش -9

فتو  دیتپلم،    %9181افتراد از تحاتيال  دیتپلم،     %3181 كته  متی دهتد   نشتان  پاست  دهنتدگان   دموگرافيتک  ویژگتی هتاي   بررستی 

 از پاس  به این سؤا  خودداري نموده اند. %9089نفر  941كارشناسی ارشد برخوردار بوده اند. از  %483ليسانس و   3481%
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ستتابقه كتتار داشتتته ستتا  90از آنهتا بتتيش از   %9982ستتا  و  90تتتا  1از آنهتتا  %384ستتا  ستتابقه كتتار داشتته انتتد،   1تتتا  3از افتراد   3%

 از پاس  دهندگان این پرسشنامه از پاسخگویی به این سؤا  امتنای كرده اند. %9489اند. 

نشتان دهنتده نرمتا  بتودن متغيتر        H0استتفاده شتده استت كته فتر         K-Sبه منظور بررسی نرما  بودن متغيتر هتا از آزمتون    

 آمده است. 4است و نتایج آن در جدو  شماره 

 

 

 

 

 بررسی نرمال بودن متغیر ها -4جدول 

 نام متغير عدد معنا داري نتيجه آزمون

 شناسایی مشتري 08930 نرما 

 جذب مشتري 08006 غير نرما 

 حفظ مشتري 08994 نرما 

 توسعه مشتري 08961 نرما 

 پارامتریک استفاده شده است.ها نرما  می باشند به همين منظور از آزمون هاي  با توجه به داده هاي جدو ، بيشتر متغير

 آزمون یک نمونه ای متغیر های پژوهش -5جدول 

 3مقدارآزمون=  

 

T اختالف ميانگين ضریب معناداري درجه آزادي 

 %11درجه اطمينان 

 حد بان حد پایين 

 083236 080441 0899624 0809 949 28604 شناسایی مشتري

 080439 -082923 -0809233 0829 949 -98211 جذب مشتري

 084101 082103 0833099 080 949 68909 حفظ مشتري

 083112 089031 0823914 080 949 38191 توسعه مشتري

یتک نمونته اي نتتایج تحليتل در جتدو  فتو  آمتده استت. همتانطور كته            Tبا استناد به نمرا  بدست آمتده از نمونته و انجتام آزمتون     

هتتاي شناستتایی مشتتتري، حفتتظ مشتتتري و توستتعه   در متغيتتر Sig  یتتا بتته عبتتارتی مقتتدار   p-valueمشتتاهده متتی شتتود مقتتدار

كوچکتر بوده است، لذا فتر  صتفر تایيتد نگردیتده استت و بتا توجته بته مثبتت بتودن حتدود بتان و پتایين               =0αر01مشتري از مقدار 

 وضع موجود جامعه مناسب می باشد. 

بزرگتتتر بتتوده استتت، لتتذا فتتر  صتتفر تایيتتد گردیتتده استتت و بتتا توجتته بتته   =0αر01از مقتتدار  Sigدر متغيتتر جتتذب مشتتتري مقتتدار 

 منفی بودن حد پایين و مثبت بودن حد بان، وضع موجود جامعه نا مناسب می باشد.

 آزمون یک نمونه ای متغیر های مشاهده گر متغیر شناسایی مشتری -6جدول 
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 3مقدارآزمون=  

 

T ميانگيناختالف  ضریب معناداري درجه آزادي 

 %11درجه اطمينان 

 حد بان حد پایين 

 0ر0932 -0ر2064 -0ر06969 0ر402 949 -0ر949 1شناسایی مشتری

 0ر9334 -0ر9999 0ر02361 0ر309 949 0ر331 2شناسایی مشتری

 0ر9433 0ر1133 0ر61966 0 949 1ر129 3شناسایی مشتری

 0ر1322 0ر9133 0ر36211 0 949 4ر239 4شناسایی مشتری

 

 

 

 آزمون یک نمونه ای متغیر های مشاهده گر متغیر جذب مشتری -7جدول 

 3مقدارآزمون=  

 

T اختالف ميانگين ضریب معناداري درجه آزادي 

 %11درجه اطمينان 

 حد بان حد پایين 

 -0ر0326 -0ر3333 -0ر22211 0ر004 949 -2ر130 1جذب مشتری

 -0ر9123 -0ر41 -0ر30934 0 949 -4ر003 2جذب مشتری

 0ر1414 0ر9139 0ر33969 0 949 4ر930 3جذب مشتری

 مشتری حفظآزمون یک نمونه ای متغیر های مشاهده گر متغیر  -8جدول 

 3مقدارآزمون=  

 

T اختالف ميانگين ضریب معناداري درجه آزادي 

 %11درجه اطمينان 

 حد بان حد پایين 

 0ر9991 -0ر0313 0ر01436 0ر424 949 0ر909 1حفظ مشتری

 0ر6202 0ر3119 0ر49166 0 949 3ر492 2حفظ مشتری

 0ر6269 0ر3993 0ر43211 0 949 6ر013 3حفظ مشتری

 0ر9416 0ر1423 0ر61113 0 949 9ر119 4حفظ مشتری

 مشتری توسعهآزمون یک نمونه ای متغیر های مشاهده گر متغیر  -9جدول 
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 3مقدارآزمون=  

 

T  اختالف ميانگين ضریب معناداري آزاديدرجه 

 %11درجه اطمينان 

 حد بان حد پایين 

 0ر0691 -0ر2319 -0ر09911 0ر243 949 -9ر963 1توسعه مشتری

 0ر6321 0ر3911 0ر43624 0 949 6ر006 2توسعه مشتری

 0ر1619 0ر2333 0ر42934 0 949 1ر629 3توسعه مشتری

 0ر4293 0ر0341 0ر24932 0ر001 949 2ر930 4توسعه مشتری

 تدوین شده است. 90جدو   1و  9و  3و  6با توجه به ميزان ضریب معناداري و حدود بان و پایين در جدو  هاي 

 وضعیت متغیر های پژوهش -11جدول 

 وضعيت متغير هاي مشاهده گر  وضعيت متغير هاي پنهان

 

 شناسایی مشتري

 

 مناسب

 

 

 

 

 9شناسایی مشتري

 2مشتريشناسایی 

 3شناسایی مشتري

 4شناسایی مشتري

 نا مناسب

 نا مناسب

 مناسب

 مناسب

  جذب مشتري

 نا مناسب

 

 

 

 9جذب مشتري

 2جذب مشتري

 3جذب مشتري

 نا مناسب

 نا مناسب

 مناسب

     

 

 حفظ مشتري

 

 مناسب

 

 

 

 

 9حفظ مشتري

 2حفظ مشتري

 3حفظ مشتري

 4حفظ مشتري

 نا مناسب

 مناسب

 مناسب

 مناسب

     

 

 توسعه مشتري

 

 مناسب

 

 

 

 

 9توسعه مشتري

 2توسعه مشتري

 3توسعه مشتري

 4توسعه مشتري

 نا مناسب

 مناسب

 مناسب

 مناسب

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش -11

ایتن رونتد در ستا  هتاي آتتی       بررسی تحون  سا  هاي اخير نشان می دهد كته ختدما  بته صتورتی وستيع گستترش یافتته استت و        

كته بتا تهدیتد ورود      -توسعه متی یابتد و ستهم مؤسستا  متالی بته خاتو  بانتک هتا در بتازار رقتابتی موجتود را            بيشتري  با سرعت 

بتا اهتمتام بته ختدما  دهتی نتوین، اصتال  و بهبتود ستاختار ستازمانی و استتفاده از روش             -بانک هاي خاوصتی بيشتتر روبترو استت    

 -كته استاس و بقتا فعاليتت صتنعت بانکتداري در ایتران استت         -نهاي علمی در محي  كار بانک هتا در راستتاي ارتقتا رضتایت مشتتریا     

 تحقق می بخشد. 



        
 

12 

تتوان   تتر متی   هتا مشتتري متداري استت. در حقيقتت ایتن جملته را قتدري قتوي          ترین استراتژي بتراي بانتک   ترین و مناسب سودمند

متی تواننتد    رتبتاط بتا مشتتري   متدیریت ا  هتا بتا استتفاده از    بيان كرد و گفت كته بنيتان و استاس نظتام بتانکی، مشتتري استت. بانتک        

سيستتم متدیریت روابت  بتتا     تتر و درآمتد را افتزایش دهنتد.     تتر و وفتاداري مشتتري بته ایجتاد روابت  نزدیتک        چرخته فتروش را كوتتاه   

توانتتد كمتتک كنتتد تتتا مشتتتریان موجتتود حفتتظ شتتوند و مشتتتریان جدیتتدي جتتذب شتتوند. یکتتی از مهمتتترین انتظتتارا    مشتتتري متتی

هتایی موفتق ترنتد كته بتواننتد       و كتاهش زمتان انتظتار متی باشتد. در فقتاي رقتابتی بتين بتانکی، بانتک           ها سرعت عمل مردم از بانک

 وفتتاداري بيشتتتر مشتتتریان را بدستتت آورنتتد. كشتتور متتا كتته در جتتذب و استتتفاده از تکنولتتوژي همتتواره از جهتتان عقبتتتر حركتتت متتی 

 دهتد  متی  نشتان  پتژوهش  ایتن  نتتایج ن و بته روز بهتره جویتد.    كند، الزاما  در مورد خدما  بانکی خود نيتز توانستته از تکنولتوژي متدر    

وضعيت متغيتر هتاي پنهتان پتژوهش كته شتامل شناستایی مشتتري، حفتظ مشتتري و توستعه مشتتري هستتند، در جامعته متورد                 كه

دارد برختی   بررسی مناسب و وضعيت متغير پنهتان جتذب مشتتري نتا مناستب متی باشتد. همچنتين یافتته هتاي پتژوهش اشهتار متی             

مؤلفه هاي مشتاهده گتر مربتوط بته مؤلفته هتاي شناستایی مشتتري، جتذب مشتتري، حفتظ مشتتري و توستعه مشتتري در شتعب                از 

 بانک ملی استان اصفهان از وضعيت مناسبی برخوردار نمی باشند.

 پیشنهادات -11

بتته تحقيتتق در پيشتتنهاد هتتاي پتتژوهش بتته دو بختتش پيشتتنهاد هتتاي كتتاربردي و پيشتتنهاد هتتایی بتته ستتایر محققتتين عالقتته منتتد     

 خاو  موضوی فو  ارائه می شود.

 پیشنهادات کاربردی -11-1

پتژوهش و نتا مناستب بتودن وضتعيت جتذب مشتتري در شتعب بانتک ملتی استتان اصتفهان و برختی مؤلفته                یافته هتاي  اساس بر

 ارائته  بتا مشتتري  متدیریت ارتبتاط    موفقيتت آميتز   اجتراي  راستتاي  در آمتادگی  ستطر  ارتقتاي  جهتت  زیر پيشنهادا  هاي مشاهده گر،

 می گردد:

 های شناسطایی مشطتری مطی تطوان پیشطنهاد هطای زیطر را جهطت          با توجه به نا مناسب بودن وضعیت برخی از متغیر

 تقویت آن ها بیان کرد:

 تجزیه و تحليل اطالعا  مشتریان به منظور شناسایی و درک مشخاا  آن ها؛ .9

 تژي هاي تبليغاتی مؤرر.طبقه بندي و بخش بندي مشتریان به منظور ارائه استرا .2

             با توجه به نا مناسب بودن وضطعیت برخطی از متغیرهطای جطذب مشطتری مطی تطوان پیشطنهاد هطای زیطر را جهطت

 تقویت آن ها بیان کرد:

 طراحی طر  هاي خدما  سفارشی بر اساس ترجيحا  مشتریان؛ .9

 فراهم سازي محي  ارائه خدما  براي مشتریان. .2

 یت یکی از متغیر های حفطظ مشطتری مطی تطوان پیشطنهاد زیطر را جهطت تقویطت آن         با توجه به نا مناسب بودن وضع

 بیان کرد:

 فراهم سازي خدما  متناسب با نياز هاي مشتریان. .9

          با توجه به نا مناسب بودن وضعیت یکی از متغیر های حفطظ مشطتری مطی تطوان پیشطنهاد زیطر را جهطت تقویطت آن

 بیان کرد:

 .  فراهم سازي برنامه هاي خدماتی و بازاریابی جامع توس  سازمان.9     

 پیشنهاد هایی برای پژوهشگران آتی -11-2
 ارائه برنامه هاي خدماتی و بازاریابی جامع براي كليه شعب بانک ملی استان اصفهان؛ 
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 جامع تر؛ شناخت كسب به منظوربانک هاي خاوصی،  از برخی در هایی پژوهش چنين بررسی و مقایسه نتایج 

 بررسی سيستم هاي ذخيره سازي و مستند سازي دانش به منظور تسهيل در جلب رضایت مشتریان و حفظ آن ها؛ 

 محدودیت های پژوهش -12

معمون  انجام هتر پتژوهش موانتع، مشتکال  و محتدودیت هتایی را بته دنبتا  دارد ولتی ایتن مطلتب بتدان معنتا نيستت كته نمتی                 

پژوهش ها استفاده نمتود و یتا تتأرير قابتل تتوجهی بتر ارزش آن پتژوهش هتا داشتته باشتد ولتی از آن جتایی كته               توان از نتایج آن

اشتاره بتته مشتتکال  و محتتدودي هتتاي پتتژوهش بتتراي آشتتنایی مخاطبتتان و استتتفاده كننتتدگان نزم متتی باشتتد در زیتتر بتته برختتی  

 موارد اشاره می گردد.

       توست  محقتق هماننتد ذهنيتت و نگترش افتراد و برختی از رویتدادها و عوامتل          به علت تتأرير برختی از عوامتل غيتر قابتل كنتتر  

 محيطی و تأرير آن در تکميل پرسشنامه، ممکن است دقت نتایج تحت تأرير قرار گرفته باشد.

  .این پژوهش در سطر استان اصفهان صور  گرفته است و تعميم آن به سطر كل كشور باید با احتياط صور  گيرد 

 باشد بوده تأريرگذار پژوهش نتایج است بر ممکن ملی بانک در مشتري با ارتباط مدیریت استراتژي كامل اجراي عدم. 
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