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هـا دارنـد و ایـن    امروزي مشتریان نقش کلیدي در موفقیت، حیات و یا حتی شکست سـازمان در بازارهاي      

باسـت، نـه تنهـا    ها در این محیط رقـابتی مـی  مان. سازباشندمیهاي متفاوتی استهونیازها و خ داراي مشتریان

مشـتریان  رضایت  بتوانند بروند تابلکه باید از آن فراتر  ،طرف کردههاي تک تک مشتریان را برنیازها و خواسته

بـا   ارتبـاط نزدیـک   برقـراي  بـراي  کنند، که این امر مستلزم ایجاد یک ارتباط نزدیک با مشتري اسـت.  را جلب

در این میان تکنولوژي اطالعات و  .کننداستفاده از آنها دریافت و  ها باید اطالعات مشتریان راسازمان مشتریان
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نقـش فرآینـدهاي    تـأثیر در همین راستا این پژوهش به دنبال بررسـی   برقراري این ارتباط نقش بسزایی دارد.

جامعه آماري ایـن   بر عملکرد ارتباط با مشتري است. هاي اجتماعیکسب اطالعات ارتباطی و استفاده از رسانه

اي بـه حجـم   مشهد است، که از این جامعه نمونهشهر هاي ملی، تجارت و صادرات واقع در پژوهش شعب بانک

 بنديدسته لحاظ از حاضر تحقیق اي و تصادفی ساده در هر دسته انتخاب شد.گیري خوشهبه روش نمونه 177

 بـر  و کـاربردي  هـدف،  اسـاس  بـر  رود،مـی  شمار به توصیفی تحقیقی ها،داده گردآوري نحوه حسب بر تحقیق

-هـاي جمـع  اسـت و داده  آوري داده در این پژوهش پرسشنامهابزار جمع .است همبستگی نوع از روش، حسب

مـورد   smartPLS3و  spss16و با استفاده از نـرم افزارهـاي    آوري شده با استفاده روش معادالت ساختاري

و  روئسـا دهنـدگان بـه پرسشـنامه    پاسـخ  و ،واحد پردازش در این پـژوهش شـعبه   تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 هـاي اجتمـاعی  و استفاده از رسانه اطیکسب اطالعات ارتبفرآیندهاي نتایج نشان داد که  معاونان شعب است.

اجتمـاعی بـا   هـاي  عالوه بر این دریافتیم که اسـتفاده از رسـانه   شود.باعث بهبود عملکرد ارتباط با مشتري می

  مثبت دارد. تأثیرهایش در ارتباطات نزدیک با مشتري بر فرآیندهاي کسب اطالعات ارتباطی توجه به قابلیت
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  مقدمه -1-1

 این در .است کار کلی چارچوب با آشنایی جهت آن اول فصل که باشدمی فصل پنج بر مشتمل نامهپایان این

 مدل مفهومی پژوهش ترسیم گردیده است که این مدل، مبناي کار ما خواهد بود. و شده بیان پژوهش مسئله فصل،

 سپس است. آمده تحقیق پیشینه آن دنبال به و شده نگاشته پژوهش نظري مبانی و ادبیات دوم، فصل در آن از پس

 آن نتایج و گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد تحقیق هايداده چهارم فصل در و شده بیان تحقیق روش سوم، فصل در

 نهایتدر دهد.می پاسخ ما اولیه تسؤاال به و انجامدپژوهشمی فرضیات رد یا تأیید به نتایج، این تفسیر است.شده ذکر

  است. گردیده ارائه پیشنهاداتی و پرداخته گیرينتیجه و بنديجمع به نیز پنجم فصل در

  مسئله بیان -2- 1

 رقابت شدید است. اینباعث رقابت شدید در صنعت بانکداري شده و دولتی زیاد هاي خصوصیبانکامروزه وجود 

یک موضوع مهم ها دچار مشکل شود. اینجاست که جذب مشتري باعث شده جذب سرمایه و جذب مشتري در بانک

جلب  به. جذب مشتري نیاز به جلب رضایت آنان دارد. براي اینکه هر سازمانی به خوبی ها استبانک ءبراي بقا

و محصوالت خود را هاي آنان را شناسایی کند و خدمات رضایت مشتریانش بپردازد باید در ابتدا نیازها و خواسته

حدودي مشتري داشت که تک شته هر کسب و کاري تعداد مارائه دهد. در گذ ي آنانهامتناسب با نیازها و خواسته

ها، شناخت ولی با گذر زمان با به وجود آمدن زندگی شهري و افزایش رقابت در میان کسب و کارتک آنها را می

ها به دوران مشتري مدار رفه ناشی از مقیاس روي آوردند. اما اکنون دوباره سازمانها به تولید انبوه و صسازمان

تک تک اي تک تک مشتریان توجه کنند. همه این موارد، یعنی توجه به نیازهاي گذشته بازگشته و باید به نیازه

دیریت ارتباط با مشتري و ارائه خدمات متناسب با این نیازها همگی در مفهوم علمی م مشتریان و شناخت آن نیازها

ها خصوصی شدن بانک ارتباط ضعیف با مشتریان است. با نیز هااست. با این حال، یکی از مشکالت بانکجاي گرفته

ها در ها و سازمانامروزه شرکت. هستیم هابانک و هنوز شاهد وجود این ضعف در مشکل به خوبی حل نشده این

ها باید کنند که در این دوران، مشتري حاکم واقعی بازار است بنابراین شرکتدوران اقتصاد مشتري مدار فعالیت می

ارائه خدمات متنوع  تولید محصول به سمت تمرکز بر جذب مشتریان حرکت کنند.بیاموزند که چگونه از تمرکز بر 
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یی که منابع مالی کمی هازا است، به همین دلیل سازمانشده و متناسب با خواست هر مشتري امري بسیار هزینه

اط با مشتري با صرف گیري از مدیریت ارتبهاي بزرگ با بهرهپردازند و سازمانبه تمرکز بر بخشی از بازار می دارند

ها در امر مدیریت ارتباط با از آنجایی که هدف ما بررسی عملکرد بانکیابند. هاي هنگفت به این امر دست میهزینه

  هاي بزرگ خواهیم پرداخت.مشتري است به بررسی بانک

باشد سازمان در  تر و به روزترمدیریت ارتباط با مشتري بر پایه اطالعات است. هرچه اطالعات مشتریان دقیق

ترین امر شود. به عبارتی مهممی تأمینتر است و درنتیجه رضایت و اعتماد مشتریان بهتر درك نیازهاي مشتري موفق

را تحت عنوان  مورد نیاز براي ارتباط با مشتري در مدیریت ارتباط با مشتري اطالعات است. در این پژوهش اطالعات

-تقابل اطالعات، ذخیره اطالعات، یکپارچه کنیم که شامل پنج بعدررسی میفرآیندهاي کسب اطالعات ارتباطی ب

ی نظري پژوهش هر یک از این پنج بر اساس مبان .سازي اطالعات، دسترسی به اطالعات و استفاده از اطالعات است

بسیار با اهمیت  برداري و استفاده از این اطالعاتت، آماده سازي اطالعات براي بهرهآوري اطالعاد در امر جمعبع

ز مشتریان نخواهند بود. ها قادر به شناخت نیاهستند و باید هر کدام به خوبی اجرا شوند. بدون تقابل اطالعات سازمان

کنند، اما ذخیره اطالعات یک منبع ها منبع اطالعاتی کامل مشتریان را ایجاد میبا ذخیره اطالعات است که سازمان

سازي کامل و قابل گذارد که این اطالعات با یکپارچهن استفاده را در اختیار کاربران میسرشار از اطالعات خام و بدو

آماده شد باید این اطالعات در دسترس کاربران بخصوص کارکنانی  ،شود. حال که اطالعات تحلیل شدهاستفاده می

استفاده از این اطالعات را داشته باشند  عامل با مشتریان هستند قرار گیرد و کارمندان هم باید توانایی و عالقهکه در ت

  هاي مختلف ارتباطات با مشتریان از این اطالعات بهترین استفاده را ببرند.تا در جنبه

هاي ارتباط با مشتري همیشه مورد توجـه بـوده بحـث تکنولـوژي اسـت. امـروزه       یکی از مباحثی که در پژوهش

هاي موبایل هوشـمند در دسـت همـه اسـت بسـیار      گیر شدن گوشیهاي اجتماعی که به واسطه همهتکنولوژي رسانه

هـاي  مورد توجه پژوهشگران است. از این رو در این پژوهش ما نیاز دیدیم بـه بررسـی آن بپـردازیم. از طرفـی رسـانه     

ــانه    ــالف رس ــر خ ــد ب ــاعی جدی ــو و تلو  اجتم ــد رادی ــته مانن ــاي گذش ــازمان   ه ــه س ــت را ب ــن قابلی ــون ای ــازی   ه

باط شخصی با مشتریان برقرار کنند و همزمان از این ارتباط، اطالعات خاص هر مشتري را بدسـت  دهد که یک ارتمی

  .رتباطات با مشتریان استفاده کنندآورند و از آنها در جهت بهبود ا

هاي اطالعات و ارتباطات است. با ظهور رفت مدیریت ارتباط با مشتري پیشرفت تکنولوژيمهمترین دلیل پیش

تباط با مشتري شکل جدیدي به خود گرفت. به طوري که بدون استفاده از تکنولوژي ها مدیریت ارنهاینترنت و رسا

هاي مدیریت ارتباط با هاي مختلف در پژوهشاي صحیح آن نخواهد بود. تکنولوژيروز هیچ سازمانی قادر به اجر
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)، مدیریت ارتباط با eCRMنترنتی(مشتري به کررات بررسی شده و مفاهیمی از جمله مدیریت ارتباط با مشتري ایت

هاي اجتماعی بنی بر رسانهم) که sCRM) و اکنون مدیریت با مشتري اجتماعی(mCRMمشتري مبنی بر موبایل(

تواند خیلی بهتر با مشتریان به هاي اجتماعی به دلیل داشتن این قابلیت که میاست به وجود آمده است. رسانه

بسزایی در تحوالت اخیر مدیریت ارتباط با مشتري گذاشته  تأثیررقرار کند صورت خصوصی و شخصی شده ارتباط ب

-ها میاست. درنتیجه بانکبسیار سودمند واقع شدهآوري اطالعات است. این تکنولوژي هم در ارتباط متقابل هم جمع

  توانند با بروز شدن و همگام شدن با این تکنولوژي به بهبود ارتباط با مشتري دست یابند.

هاي اجتماعی بر عملکرد ارتباط با کسب اطالعات و استفاده از رسانه تأثیرلذا در این پژوهش ما به دنبال 

  شود.بر کسب اطالعات نیز بررسی میهاي اجتماعی ات رسانهتأثیرهاي دولتی هستیم. عالوه بر آن مشتري در بانک

در پی آن بودیم که اطالعات را از میان افراد با  ذال تر ما به اطالعات صحیح نیاز داریمبراي انجام بررسی دقیق

و یا معاونان بانک در نظر گرفتیم.  وئساآوري کنیم. به همین دلیل مخاطبان خود را رتجربه و سطوح باالي بانک جمع

از  کند. براي رفع این مشکلبا انجام چنین کاري تعداد جامعه آماري بسیار اندك شده و این امر تحلیل را مختل می

  هاي ملی، صادرات، و تجارت استفاده کردیم.سه بانک بزرگ ایران یعنی بانک

  پژوهش هايسؤال -1-3

  اصلی هايسؤال - 3-1- 1

  دارد؟ مشتري با ارتباط عملکرد بر يتأثیر چه اجتماعی هايرسانه و ارتباطی اطالعات کسبفرآیندهاي 

  فرعی هايسؤال - 3-2- 1

 بر فرآیند کسب اطالعات ارتباطی دارد؟ي تأثیرهاي اجتماعی چه رسانه 

 ي بر عملکرد ارتباط با مشتري دارد؟تأثیرهاي اجتماعی چه رسانه 

 دارد؟ مشتري با ارتباط عملکرد بر يتأثیر چه ارتباطی اطالعات کسب هايفرآیند 

  پژوهش هايفرضیه -1-4

 معناداري دارد. تأثیرهاي اجتماعی بر فرآیند کسب اطالعات ارتباطی رسانه 

 معناداري دارد. تأثیرهاي اجتماعی بر عملکرد ارتباط با مشتري رسانه 

 دارد معناداري تأثیر مشتري با ارتباط عملکرد بر ارتباطی اطالعات کسب هايفرآیند. 
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 : مدل مفهومی پژوهش1-1 نمودار

  

 آورده بدست را متغیرها از هریک مقدار پرسشنامه از آمده بدست اطالعات از استفاده با ما مفهومی مدل این در

 رود،می انتظار پژوهش ادبیات به توجه با مدل این در سنجیم.می را روابط مرتبط ابزارهاي و فنون از استفاده با و

کسب اطالعات ارتباطی بر عملکرد فرآیندهاي هاي اجتماعی هم به صورت مستقیم و هم از طریق متغیر متغیر رسانه

  ارتباط با مشتري مؤثر باشد.

  پژوهش اهداف - 5- 1

  اصلی فهد - 1- 5- 1

 عملکرد بر اجتماعی هايرسانه و ارتباطی اطالعات کسبفرآیندهاي  تأثیر بررسی پژوهش این اصلی هدف

  است. مشتري با ارتباط

  کاربردي اهداف - 2- 5- 1

 با ارتباط عملکرد بر آوريفن و است مهم بسیار رقابتی بازارهاي در مشتري با ارتباط پژوهش ادبیات با توجه با

 به پژوهش این در ما اکنون است. شده بررسی مختلف مطالعات در کررات به تأثیر این دارد. بسزایی تأثیر مشتري

نتیجه ما در این در .پردازیممی است، گیرهمه و جدید يآورفن یک که اجتماعی هايهرسان آوريفن نقش بررسی

اجتماعی هاي ها با استفاده از رسانهپژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی براي بهبود ارتباط با مشتري در سازمان

  هستیم.

عملکرد ارتباط با 

 مشتري

 هاي اجتماعیرسانه

 کسب اطالعات ارتباطیفرآیندهاي 

تقابل اطالعات 

اطالعات ذخیره 

سازي اطالعاتیکپارچه 

دسترسی به اطالعات 

استفاده از اطالعات 
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  پژوهش نوآوري -1-6

 مهم بسیار کنونی رقابتی بازارهاي در مشتري با ارتباط عملکرد شودمی دیده گذشته ادبیات در که طورهمان

 با ارتباط مدیریت اهمیت به توجه با لذا است. تکنولوژي شدید تأثیر تحت مشتري با ارتباط این بر عالوه است.

  بررسی پژوهش این نوآوري تکنولوژي، از آن باالي پذیريتأثیر و کنونی رقابتی دنیاي در مشتري

  است. آورده، وجود به هاسازمان براي اجتماعی هايرسانه گیرهمه و نوظهور تکنولوژي که هاییچالش

  پژوهش ضرورت و اهمیت -1-7

مین بپردازند. در ه مشریاناید به تقویت ارتباط با شود که بهاي دولتی این ضرورت دیده میروزه در بانکما

- دیکی با مشتریان برقرار کنند. اقدامات مهمی که در این جهت باید انجام شود اول جمعها باید ارتباط نزراستا بانک

هاي اجتماعی هم در رسانهدر این میان مشتریان سپس برقراري و یا بهبود ارتباط با مشتریان است. آوري اطالعات 

تواند نقش بسزایی را ایفا کند. به همین دلیل ضرورت هم در امر برقراري و بهبود ارتباط میآوري اطالعات امر جمع

  شود.هاي دولتی دیده میکسب اطالعات ارتباطی در میان بانکفرآیندهاي هاي اجتماعی و ات رسانهتأثیربررسی 

 ایجاد براي ارتباطی پارادایم پدیداري باعث تبادلی، هايروند و رقابتی و ساختاري اصالحات از جدیدي هايشکل

 آوريفن هايپیشرفت خاطر به روابط این از قسمتی است.شده کنندگانتهیه و خریداران بین درازمدت روابط

-آمده وجود به باشد،می مشتري حفظ باعث مشتري با ارتباط برقراري که مسئله این شناخت رشد و اطالعات

 امیري، است(یاسر کار و کسب در موفقیت رمز مشتري با خوب روابط برقراري ).1388 همکاران، و است(سیدي

 تلفن هايدستگاه روي بر کجا هر در محصوالت درباره اطالعات اجتماعی هايرسانه شدن گیر همه و ظهور با ).1388

 و کنند انتشار و ابراز بسیاري مخاطبان به را خود نظرات راحتی به توانندمی مشتریان و است دسترس در همراه

 دشوار بسیار هاشرکت براي کنندمی دریافت خدمات یا محصوالت درباره مشتریان که هاییپیام مدیریت

 اگر که صورت بدین زنندمی آسیب هاشرکت به بالقوه طور به تحوالت این ).2005 همکاران، و 1اسچولتز(است

 و 2جنسلر(خوردمی جدي آسیب شرکت آن شهرت کنند پخش شرکت یک مورد در منفی پیام یک مشتریان

 آن مشکالت از و کنند استفاده و شناسایی را هافرصت که است هاشرکت براي چالش یک این .)2013 همکاران،

 مچنینه و اجتماعی هايرسانه ظهور و آوريفن تحوالت به توجه با ).2013 همکاران، و 3کنند(مالدوس جلوگیري

 در هاسازمان براي اتتأثیر این شناسایی ،مشتري با ارتباط عملکرد بر ارتباطی اطالعات کسبفرآیندهاي  تأثیر

  دارد. فراونی اهمیت کنونی رقابتی بازارهاي

                                                             
1. Schultz 
2. Gensler 
3. Malthouse 
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 جدید آوريفن از استفاده به مجبور که 2000 دهه اوایل و 1990 دهه اواخر در که بازاریابی مدیران مانند

CRM از رنددا نیاز مشتریان با قوي روابط ترویج و جدید هايقابلیت توسعه براي مدیران نیز امروزه شدند شرکت در 

-رسانه از استفاده اینکه به توجه اب ).2013 همکاران، و 1کنند(تراینور استفاده اجتماعی هايرسانه کاربردي هايبرنامه

 یک تجاري) نام فحاتص حفظ و ایجاد مثال عنوان دارد(به توجهی قابل گذاري سرمایه به نیاز اجتماعی هايرسانه

 بهتر مشتریان به مشتریان شودمی باعث آیا و است ارزشمند تماعیاج هايرسانه از استفاده آیا که ماندمی باقی سؤال

  .)2016 همکاران، و 2شوند؟(میچر تبدیل سودآورتر و

شود تکنولوژي یک امر جدایی ناپذیر از مقوله ارتباط با مشتري است و طور که در مبانی نظري دیده میهمان

-شود. اما تکنولوژي رسانههاي مختلف بر مدیریت ارتباط با مشتري در تحقیقات مختلف دیده میات تکنولوژيتأثیر

باید این هاي مدیریت ارتباط با مشتري بررسی نشده و هاي اجتماعی به دلیل جدید بودن به طور کامل در جنبه

هاي مختلف و همچنین در ابعاد مختلف بررسی شود. هاي گذشته در صنایع و سازمانتکنولوژي مانند سایر تکنولوژي

مهمتر از آن کسب اطالعات در مدیریت ارتباط با مشتري با اهمیت است و این مقوله نیز ارتباط نزدیکی با تکنولوژي 

د که هر سازمانی براي باالبردن توانایی خود براي رقابت در بازارهاي در بعد عملی هم این واقعیت وجود داردارد. 

رقابتی امروز باید به ارتباطات با مشتري روي آورد و الزمه هر ارتباطی شناسایی نیازهاي مشتریان است. با انجام این 

اطالعات و ایجاد ارتباطات هاي اجتماعی براي کسب ها از رسانهبردن سازمانما قادر خواهیم بود چگونگی بهره تحقیق

هاي را بررسی کنیم. عالوه بر آن، با انجام این پژوهش خواهیم دید آیا واقعاً کسب اطالعات در کنار رسانه مؤثر

ري ارائه شده کمک کند و یا اگر در طور که در مبانی نظود عملکرد ارتباط با مشتري، هماناجتماعی توانسته به بهب

دارد به بررسی این نقایص بپردازیم. البته شایان ذکر است که براي دستیابی به این امر باید  این ارتباط نقایصی وجود

  انجام شود. هاي مختلف در صنایع مختلفتحقیقات در این زمینه گسترش یابد و با جنبه

  قلمرو تحقیق -1-8

  قلمرو زمانی - 1- 8- 1

. زمان )15/5/1396تا  17/11/1395(ماه است صویت پروپوزال به مدت ششقلمرو زمانی این تحقیق از تاریخ ت

  بوده است. 96تا اواخر اردیبهشت  96توزیع پرسشنامه اواسط فروردین ماه 

  قلمرو مکانی -2- 8- 1

به دلیل شعبات  هاي ملی، تجارت و صادرات واقع در شهر مشهد است.قلمرو مکانی این پژوهش شعب بانک 

ملی، تجارت و صادرات در شهر مشهد و با توجه به نیاز براي حجم زیادي از اطالعات، این سه بانک را به  متعدد بانک

                                                             
1. Trainor 
2. Maecker 
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آوري اطالعات در خصوص پرسشنامه حضوري گیریم. از آنجایی که جمععنوان جامعه آماري این پژوهش در نظر می

، شهر مشهد در این پژوهش انتخاب شود و شعب واقع در شهر مشهد دردسترس محقق این پژوهش استانجام می

هاي موجود در بررسی کل اعضاي جامعه و استفاده از آمار استنباطی در انجام پژوهش از توجه به محدودیت شد. با

-طبقهگیري شود از روش نمونهجامعه نمونه گرفته خواهد شد. به دلیل اینکه در این پژوهش از سه بانک استفاده می

  ها در شهر مشهد از قرار ذیل:کنیم. تعداد شعب بانکیاستفاده م بندي شده

  شعبه 120شعبه و بانک صادرات  92شعبه، بانک تجارت  115بانک ملی 

  واژگان عملیاتی تعریف -1-9

 سازي یکپارچه اطالعات، سازماندهی اطالعات، گرفتن متقابل، اطالعات ارتباطی: اطالعات کسبفرآیندهاي 

 در ارتباطی اطالعات کسبفرآیندهاي  هايشاخص عنوان به اطالعات از استفاده و اطالعات به دسترسی اطالعات،

  ).2004 همکاران، و است(جایاچاندرانشده گرفته نظر

 نسبت فعلی، مشتریان نگهداري و مشتري رضایت به دستیابی در سازمان عملکرد مشتري: با ارتباط عملکرد

  ).2004 همکاران، و است(جایاچاندرانشده گرفته نظر در مشتري با ارتباط عملکرد هايشاخص عنوان به رقبا به

- قابلیت از استفاده میزان ها،فعالیت از حمایت براي اجتماعی هايرسانه از استفاده میزان اجتماعی: هايرسانه

 عنوان به عادي، کاري برنامه عنوان به و مکرر صورت به اجتماعی هايرسانه از استفاده و اجتماعی هايرسانه هاي

  ).2015 همکاران، و هوتري است(آگنیشده گرفته رنظ در اجتماعی هايرسانه از استفاده هايشاخص
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  دوم فصل 

  

  پژوهش نظري مبانی
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  مقدمه -2-1

حاکم کنند که در این دوران، مشتري ها در دوران اقتصاد مشتري مدار فعالیت میها و سازمانامروزه شرکت

ها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر تولید محصول به سمت تمرکز بر جذب واقعی بازار است بنابراین شرکت

). امروزه در دنیاي تجارت، مدیریت این اصل را که مشتریان محور اصلی تجارت 1388مشتریان حرکت کنند(امیري، 

  ).1388شناسد (سیدي و همکاران، رد به رسمیت میهستند و موفقیت شرکت بستگی به بهبود روابط مدیریتی دا

هاي خصوصی در نظام بانکداري ایران، عرصه رقابت بر سر منابع پولی در در دهه اخیر با روي کار آمدن بانک

هاي دولتی در جذب و حفظ مشتریان دچار بازارهاي مالی کشور شدت بیشتري یافته است، اما در این بین، بانک

اند و جذابیت خدمات مالی و پولی آنها، براي کسب سهم بازار کاهش یافته است. پرسشی که شده ايمشکالت عدیده

ات توان رضایت بیشتر مشتري را جلب و خدمهاي دولتی با آن روبرو هستند، این است که چگونه میبسیاري از بانک

توان یت ارتباط با مشتري وجود دارد؟ مییا راه حل مناسبی براي بهبود عملکرد مدیربهتري را به آنان ارائه کرد؟ آ

ت نامطلوب ارتباط با ها، ناشی از وضعیگذاري در این بانکگفت یکی از دالیل کاهش تمایل مشتریان به سرمایه

  ).1392ست(رضائی ملک و رادفر، مشتري آنها

 تعریف، ایند. کر عریفتي مشتر نظر نقطه از کار و سبک هب کردنهنگا نعنوا به ار یازایابب مفهوم رراکد رپیت

 توسط که شد مجزا سازمانی فرهنگ یک به تبدیل بازاریابی مفهوم که ايگونه به شد، بیشتري اصالحات دستخوش

 و استراتژي مورد در شرکت تفکر مرکز در را مشتري که ايشده گذاشته اشتراك به هايارزش و باورها از ايمجموعه

 به پرداختن براي عمدتاً بازاریابی رویکرد که شد ظاهر وقتی تعاریف ایند. شمی داده نمایش داد،می قرار عملیات

 هايروش بنابرایند. بو دشواري بسیار کار مستقل، مشتریان تشخیص که راچ بود، مشتریان از هاییبخش نیازهاي

 هاشرکت سپس کرد.می بنديبخش کنندگان، مصرف نیازهاي براساس را مشتریان جمعیت سنتی، انبوه بازاریابی

 شناسایی انبوه، بازاریابی باد. کردنمی تولید هابخش آن به ارائه براي را ايشده استاندارد خدمات و محصوالت

فردي  مشتري سطح هايدادهکه  این اول؛ کار دشواري بود عمده دلیل دو به مستقل، مشتري یک فردي ترجیحات

 ممکن غیر موارد، برخی در و هزینه پر ها،شرکت براي فردي مشتریان نیازهاي تغذیهکه  این دوم .نبود دسترس در

 در ايگسترده بهبودهاي با که طوري به داد، تغییر را چیز همه اینترنت شیوع و اطالعات فناوري در هاجهش .بود
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 یک به فردي، مشتري نیازهاي ساختن برآورده و درك امروزه، .شد همراه اقدامات سپاري برون و پذیرانعطاف تولید

  ).2012، 1د(کومار و رینارتزکننمی ایجاد را خود رقابتی مزیت آن وسیلهب هاشرکت که شده تبدیل کلیدي بعد

هاي اطالعات و ارتباطات، شاهد طلوع مفهوم مدیریت آوريهاي اخیر با تحوالت صورت گرفته در فندر سال

ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی کار بودهارتباط با مشتري، به عنوان رویکردي مهم در کسب و 

طلبند و به جاي مشتریان مختلف محصوالت مختلفی را می که دارداي است که بیان میاست. این مفهوم نسبتاً ساده

العات کنیم. در این رویکرد شخص به شخص، اطها، هر مشتري را تک تک بازاریابی میبازاریابی انبوه افراد و سازمان

دادن به کاالها و خدماتی مورد  چارچوبهاي آنها) براي مربوط به هر مشتري(مثل خریدهاي قبلی، نیازها و خواسته

-هاي صورت گرفته در فنگیرند که احتمال پذیرش آنها را افزایش دهد. این رویکرد نتیجه پیشرفتاستفاده قرار می

  ).1391(الهی و حیدري، آوري اطالعات است

- مدیریت ارتباط با مشتري یکی از روندهاي رو به رشد در صنعت بانکداري است، به خصوص در محیط امروزه

شود. در بازارهاي رقابتی آوري، که به منظور حفظ رضایت مشتري صرف میگذاري باال در فنهاي متغیر با سرمایه

را از یک رقابت مالی به سوي رقابت ها شود و بانکها دیده میامروز نسبت به گذشته رقابت تهاجمی بین بانک

در واقع نیازها و انتظارات مشتریان در طول زمان  ).1391است(دلوي و کدخدایی الیادرانی، مشتري مدارانه سوق داده

به طور مستمر در حال تکامل است، بنابراین ارائه محصوالت سازگار و با کیفیت باال نیاز به نگرشی میان کارکنان 

ا اجازه ارزیابی شرایط، شناسایی نیازهاي مشتریان و اقدام براي برآورده کردن آن نیازها، دهد. با توجه است که به آنه

به اینکه کیفیت تعامل فردي میان کارکنان و مشتریان یک عنصر حیاتی در رضایت مشتري، وفاداري و سود است، 

به خصوص براي کسب و کارهایی که  حفظ کارکنان با سطح باالیی از مشتري مداري براي موفقیت مهم است،

  ).2016و همکاران،  2لیمحیطی بشدت رقابتی دارند(

است و آنها را مجبور به ها و برندها ایجاد کردهراي شرکتجدید را ب هاي اجتماعی یک دوره کامالًگسترش رسانه

 کانال بازاریابی به سرعتاست. این شان، کردهن و درگیر شدن مشتریانهاي تعاملی جدید براي رسیددنبال کردن راه

نظیري براي هاي بیرسد که فرصتدر حال رشد است به طوري که امروزه به بیش از دو سوم کاربران اینترنت می

گیري اثر آن بر قبال عدم استفاده از آن و اندازههایی در ها؛ چالشبا وجود ارائه این فرصت کند.ها فراهم میشرکت

  ).2016و همکاران،  3ها دارد(گوديتعملکرد براي شرک

متغییرها و به تشریح مفاهیم پیش زمینه و سپس پردازیم. در ابتدا در این فصل به تشریح مبانی نظري می

  کنیم.کنیم و در انتهاي فصل به پیشنه تحقیق در داخل و خارج از کشور اشاره میابعادشان را تشریح می

                                                             
1. Kumar & Reinartz 
2. Lee 

3. Godey 
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  گیري استراتژیکجهت - 2-2

 هاي محیطیچگونگی به کارگیري استراتژي در سازمان به منظور تطبیق یا تغییر جنبه 1استراتژیک گیريجهت

- قرار می تأثیربیانگر نوع استراتژي سازمان است. فرآیند توسعه استراتژي در سازمان توسط عوامل و مقدماتی تحت  و

اتژیک و فرآیند توسعه استراتژیک است. ریزي استرگیري استراتژیک یکی از مقدمات راهنماي برنامهگیرد. جهت

استراتژي تجاري یا استراتژي رقابتی این مفهوم را در بردارد که چگونه یک سازمان باید در محیط تجاري به رقابت 

گیري استراتژیک اصول بپردازد تا بتواند به هدف مورد نظرش دست یابد و مزیت رقابتی خود را حفظ کند. جهت

هاي ورالعملگذارند. آنها دستمی تأثیرهاي تدوین استراتژي ها و فعالیتبازاریابی شرکت بر راهنمایی هستند که

کنند که منجر به رفتارهاي صحیح در جهت عملکرد بهتر وسیله یک شرکت را منعکس میاستراتژیک اجرا شده ب

ر اساس اتخاذ و اجراي مفهوم گیري یک بازار بتحقیقات در زمینه بازاریابی اساساً متمرکز بر حفظ جهت شود.می

 2کند(مورگانمی تأییدگیري استراتژیک را هاي جهتباشند. با این حال تعدادي از تحقیقات، اتخاذ گزینهبازاریابی می

  ).2009و همکاران، 

عدم اطمینان ناشی از دو مؤلفه تغییر و پیچیدگی از یک سو و ابهام ناشی از اطالعات روزافزون در محیط کنونی 

کنند و در نهایت عدم موفقیت را براي سازمان در پی دارد. در این از سوي دیگر، استرس را در سازمان نهادینه می

کند؛ به طوري ها مشخص میتژي به عنوان ابزار مفید و مؤثر عمل کرده و سمت معینی را براي سازماناشرایط استر

-تطبیق می 6هاو تهدید 5هارا با فرصت 4هاو ضعف 3هاد و قوتگذارکه از یک نگاه یک بعدي به اهداف پا را فراتر می

هاي محیطی بیانگر نوع استراتژي نهبدهد. چگونگی به کارگیري استراتژي در سازمان به منظور تطبیق یا تغییر ج

واژگان گیري استراتژیک را با بعضی از محققان مدیریت، واژه جهت ).1390تجاري سازمان است(رحیم نیا و صادقیان، 

  .)1996، 8و مانو و سریران 1997، 7مورگان و استرونگاند (تژي رقابتی و استراتژي تجاري مترادف دانستهااستر

بندي و رویکرد رقابتی مورد مالحضه کرد تشریحی(روایتی)، رویکرد طبقهگیري استراتژیک از سه منظر، رویجهت

کلی استراتژي را که براي سازمان، موقعیت و رویداد منحصر گیرد. رویکرد تشریحی در تالش است تا ماهیت قرار می

به فرد است، به صورت زبانی تشریح دهد. با وجود تحقیقات قابل توجه انجام شده مبتنی بر این رویکرد، استفاده از 

-بندي یک جایگزین است که موارد زیادي از محدودیتشود. رویکرد طبقهآن براي اهداف آزمون تئوري محدود می

                                                             
1. Strategic orientation 
2. Morgan 

3. Strengths 
4. weaknesses 
5. Opportunities 
6. threats 
7. Strong 

8. Manu & Sriran 



13 

ها را بر اساس کند تا استراتژي شرکتکند. این رویکرد تالش میرا برطرف می هاي ذاتی موجود در رویکرد تشریحی

شناسی ها به عنوان نوعبنديبندي کند. این طبقههاي تجربی طبقهبنديهاي مفهومی پیشین یا گروهستداللا

-تواند در ارزیابی جهتدیریت کاربرد دارد، طوري که میشناسی به خوبی در ادبیات مشوند. این نوع روششناخته می

ها به کار رود. رویکرد سوم براي ارزیابی استراتژي تجاري، رویکرد رقابتی است، به گیري استراتژیک در میان شرکت

کت از کند. در این رویکرد، استراتژي شرها و ابعاد چندگانه ارزیابی میطوري که استراتژي شرکت را از طریق ویژگی

  ).2003مورگان و همکارن، گیرد(طریق میزان تأکید نسبی در هر بعد از ابعاد مذکور، مورد مالحضه قرار می

مون  هاند. بلکبندي ارائه کردهگیري استراتژیک مبنی بر رویکرد طبقههاي متفاوتی از جهتبنديمحققان تقسیم

مدت به عنوان یک تمرکز روي اند. نگرش کوتاهنام برده گیري استراتژیک مبتنی بر زمان) دو نوع جهت1998و راس(

-گیري بلندشود. جهتدار تعریف میاهداف و مقاصد در آینده نزدیک، با صرف هزینه براي ساخت مزیت رقابتی پای

کننده و مونتاژکننده، کنترل کیفیت جامع و حفظ تر عرضههاي بهبود متداوم، روابط نزدیکمدت شامل استراتژي

است. هدف ها، تمایز و تمرکز را معرفی کردهگیري رهبري در هزینهمایکل پورتر سه نوع جهت وري کل است.بهره

سازي هاي رقیب از بازار است، هدف از پیادهها فروش بیشتر محصول در بازار و خروج شرکتاستراژي رهبري هزینه

تمرکز بر گروه خاصی از محصول است و استراتژي پذیري شرکت در زمینه عرضه باالبردن انعطاف تمایز، استراتژي

موفق است که بخشی صنعت خاص اندازه، وسعت کافی و از رشد بالقوه برخودار داشته و همچنین مشتریان هنگامی 

گیري استراتژیک این رشد از نظر رقباي عمده از اهمیت زیادي برخودار نباشد. فرد آر دیوید چهار نوع جهت

ها از است که هر یک از اینتري مطرح کردههاي کالنگیريمتنوع و تدافعی را به عنوان جهتیکپارچگی، متمرکز، 

تواند از طریق اجراي گیري استراتژیک یکپارچگی میجهت توانند تحقق یابند.هاي متفاوتی میطریق اجراي استراتژي

گیري جهت ارچگی افقی به اجرا درآیند،سه استراتژي یکپارچگی عمودي به باال، یکپارچگی عمودي به پایین و یکپ

گیري تواند از طریق رسوخ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول به اجرا درآیند و جهتاستراتژیک متمرکز می

اجراي سه استراتژي تنوع همگن، تنوع ناهمگن و تنوع افقی نمود یابد. مشارکت، تواند از طریق استراتژیک تنوع می

دیوید باشند(گیري استراتژیک تدافعی میانحالل و ترکیب نیز پنج استراتژي منعکس کننده جهتکاهش، واگذاري، 

  ).1393فردآر، 

اند. در همان گیري استراتژیک ساخت، حفظ و برداشت را مطرح کرده) سه نوع جهت1975بازل و همکارانش(

د، افزایش فروش و کاهش هزینه را مطرح گیري استراتژیک افزایش عملکرسال یوترباك و آبرنائی نیز سه نوع جهت

گیري استراتژیک افزایش سهم، رشد، تمرکز بازار و کاهش دارایی، ) شش نوع جهت1978کردند. هافر و اسکندل(

دن، تخصص و گیري استراتژیک تکثیر، انحصاري کر) چهار نوع جهت1979اند. وسپر(برگشت و انحالل را معرفی کرده

گیري استراتژیک انفجار، گسترش، شش نوع جهت 1980ست. ویسما وهمکارانش نیز در سال اانحالل را تبیین کرده
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-گیري استراتژیک را معرفی کردهر نوع جهتااند. مایلز و اسنو چهرشد متداوم، لغزش، ادغام و کسادي را عنوان کرده

  اند از:اند که عبارت

 کارانه در یک معطوف به قرار گرفتن مطمئن و محافظ گیريکننده: این نوع جهتهاي حمایتاستراتژي

گونه است که شرکت را نسبت ها ایناست. شیوه عملکرد این استراتژيموقعیت رقابتی امن در یک بخش تعریف شده

  دهد.اي محدودتر سوق میبه رقبایش به ارائه خدمت در حیطه

 هاي حمایتی، توجه خود را به بیرون معطوف تژيها برعکس استراجو: اینگونه استراتژيهاي فرصتاستراتژي

هاي غیر قابل یشه براي وضعیتها همباشند. این شرکتهاي جدید بازار میکرده و همواره در جست و جوي فرصت

  بینی که ممکن است در محیط رخ بدهد، آماده هستند.پیش

 ا براي حفظ وضعیت فعلی استفاده میهها از این نوع استراتژيهاي تجزیه و تحلیل کننده: شرکتاستراتژي-

کنند و کسانی که ممکن است به صورتی دقیق تعقیب می کنند؛ اما تغییرات به وجود آمده در شاخه صنعت را تا آنجا

  کننده، آغازگر یک کاال و خدمت جدید نیست.کنند. یک شرکت تجزیه و تحلیلرا که الزم است انتخاب می

 ها، . این نوع شرکتآیندهاي واقعی به شمار نمیها جزء استراتژيونه استراتژيگدار: اینهاي کنشاستراتژي

ها در کنند به آن پاسخ دهند، به همین سبب این شرکتشود، سعی میهنگامی که از محیط به آنها فشار وارد می

  ).1381امیرکبیري، مانند(کفایت میبرتري رقابت متمایز بی

  بازاریابی رابطه -2-3

مدت به دنبال روابط بازاریابی رابطه طرفدار این است که شرکت باید به جاي رویکرد معامله کوتاهتئوري 

ها، افزایش رضایت مشتري، حفظ مشتري و بلندمدت با مشتریان باشد. از روابط پایدار با مشتري، کاهش هزینه

-ها اجازه میشود و به شرکتمنعکس می رود. قدرت ارتباط با مشتري به عنوان تجربه قبلیافزایش درآمد انتظار می

ها براي مشتریان منافع اقتصادي و دهد در پاسخ به نیازهاي مشتریان بهبود یابند. روابط بلندمدت با کسب و کار

اي قرار گرفته اما پذیرش آن مزایاي گسترده سؤالاجتماعی دارد. با این که خیلی از مفروضات بازاریابی رابطه مورد 

  ).2004و همکاران،  1دارد(جایاچاندران

از لحاظ تاریخی، بازاریابی در ادبیات نظري چه در بازارهاي مصرفی و چه در بازارهاي صنعتی به عنوان گرایش 

مالت فعلی مدت که فقط روي معامعامالتی به عوان یک نگرش کوتاه معامالتی در معامله فرض شده است. بازاریابی

هاي محصول است و خدمت به مشتري، است. در بازاریابی معامالتی تمرکز فروش و ویژگیدهتمرکز دارد، تعریف ش

  ).2003، 2ا عملیات تولید ارتباط دارد( پیالي و شارمااهمیت کمتري دارد و کیفیت تنها ب وفاداري و تعهد به مشتري

                                                             
1. Jayachandran 

2. Pillai & Sharma 
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التی، یک استراتژي ست. بازاریابی معاممند ابازاریابی مبنی بر معامله بخشی از ایده بزرگتري از بازاریابی رابطه

  د و به حداکثرسازي کارایی و حجمکنتجاري است که بر نقطه فروش معامالت تمرکز می

کید دارد. گرایش معامالتی بر چهار عامل سنتی شتر از توسعه ارتباط با خریدار تأهاي شخصی، بیفروش

، متمرکز است. در بازاریابی 5، تبلیغات پیشبردي4توزیع، 3، قیمت2) که عبارتند از: محصوالت1بازاریابی(چهار پی

مدت باشد و ارتباطات موجود کوتاهمعامالتی بیشتر توجه به فروش و سودآوري از طریق افزایش حجم فروش می

(فراچتور و شودکید میدمات به مشتري کمتر تأاست، نسبت به مشتري مشتري تعهد کمتري وجود دارد و به خ

  ).6،2005سیگوئه

  :هاي مفهوم مدیریت آمیخته بازاریابی به شرح زیر هستندبرخی از نارسایی

 تواند براي مشتري انجام دهد متمرکز است تا برخورد مشتري.آمیخته بازاریابی بر آنچه که بازاریابی می 

 .آمیخته بازاریابی توجه خود را معطوف بازاریابی خارجی کرده و از بازاریابی داخلی چشم پوشیده 

 آورد.آمیخته بازاریابی از تعامالت بین متغیرهاي آمیخته سخنی به میان نمی 

 .آمیخته بازاریابی دیدي مکانیکی نسبت به بازارها دارد 

 1390اي است تا یک رابطه(نوربخش و پشنگ، آمیخته بازاریابی مبنی بر مبادله معامله(.  

در  اي رابازاریابی رابطه 8اند. گرونروسارائه کرده 7محققان مختلف تعاریف زیادي را در خصوص بازاریابی رابطه

بازاریابی به منظور ایجاد، حفظ و بهبود روابط «به عنوان  واکنش به انتقاداتی که بر بازاریابی مبتنی بر آمیزه وارد شد،

اي نین رابطهاهداف طرفین که چ تأمینور اي سودآور به منظسازمان به شیوه هاي مرتبط بابا مشتریان و سایر گروه

بازاریابی  9است. بري و پارسورمن، مطرح کرده»پذیر استفقط از طریق تبادالت متقابل و پایبندي به تعهدات امکان

رقم اند. علیتعریف کرده» مدت با مشتریاندشامل کلیه اقدامات مرتبط با جذب، توسعه و حفظ روابط بلن«رابطه را 

است. آنها  10ترین تعریف در این خصوص از سوي مورگان و هانتاي، کاملرابطهتعاریف ارائه شده از بازاریابی 

هاي بازاریابی که مستقیماً به ایجاد، توسعه و حفظ مبادالت تمام فعالیت«معتقدند بازاریابی رابطه عبارت است از: 

ها به مزیت رقابتی ازمانمطابق با این تعریف، روابط خوب با مشتریان موجب دستیابی س». اعتباري موفق منجر شود

                                                             
1.  ۴ Ps 
2. Product 
3. Pricing 
4. Placement 
5. Promotion 
6. Fruchter & Sigue 
7. Relationship marketing 
8. Gronroos 

9. Berry& Parasuraman 
10. Morgan & Hunt 
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(حسینی و شودهاي جذب مشتریان جدید میینهو در نهایت، افزایش سود از جانب مشتریان وفادار و کاهش هز

  ).1391همکاران،

هاي نوین کامیابی کسب و کارها در فضاي رقابتی به هاي کلیدي بازاریابی و از ابزاربازاریابی رابطه یکی از شاخه

فع پرداخته و اساس نهاي ذيها و گروهمدت و متقابل با افراد، سازمانریابی رابطه به ایجاد روابط بلندارود. بازشمار می

هاي ذینفع، مشتریان ثر به منظور حفظ و نگهداري با آنهاست. در بین تمام گروهطات مطلوب و مؤآن برقراري ارتبا

شود و نگرد که از دست داده نمیبه دیده یک دارایی می مشتري را کنند و بازاریابی رابطهمهمترین نقش را ایفا می

به دنبال  باشد. بازاریابی رابطه، صرفاًتر میها جایی ندارد اما در حقیقت از همه آن اقالم مهماگرچه در ترازنامه شرکت

-بلکه می این نیست که خدمات را در مکان، زمان و قیمت مورد تقاضاي بازار هدف، در اختیار مشتري قرار دهد،

در آینده از او خرید و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند.  خواهد چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند مجدداً

بازاریابی رابطه به دنبال آن است که مشتریان بیشتري را حفظ کرده و مشتریان کمتري را از دست بدهد(شکاري و 

  ).1394همکاران، 

شود که در ادامه به یک استراتژي است که از مفهوم بازاریابی رابطه استنباط می مدیریت ارتباط با مشتري

  پردازیم.تشریح کامل آن می

  اجزا و عوامل بازاریابی رابطه - 1- 2-3

ترین آن مدل ارائه شده براي شناسایی ابعاد کلیدي بازاریابی رابطه تحقیقات زیادي صورت گرفته که جامع

- هاي ارائه شده تا قبل از آن را در بر میمدل مورد بحث کلیه ابعاد مربوط به سایر مدل) است. 2003(1توسط رشید

  گیرد. اجزا این مدل به شرح زیر هستند:

 یک جزء کلیدي در یک رابطه تجاري است و مشخص کننده این است که هر طرف آن تا چه میزان 2اعتماد :

 .تواند روي وعده و وعیدهاي طرف دیگر حساب کندمی

 شود و جهت دستیابی به طرف رابطه ایجاد می یک جزء رابطه تجاري است که بین دو: 3یوند اجتماعیپ

 کند.هدف مطلوب ایفاي نقش می

 دار و بهنگام بین خریدار و : کلیه مراودات رسمی و غیر رسمی که موجب مبادله اطالعات معنی4ارتباطات

 شوند.فروشنده می

 دهد که موقعیت طرف دیگر یک رابطه است و به هر یک از آنها امکان میها و اهداف همدلی: درك خواسته

 موجود را از دید طرف دیگر مورد بررسی قرار دهد.

                                                             
1. Rashid 
2. Trust 
3. Social Bonding 
4. Communication 
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 کارکنان را مشتري دانستن و کسب اطمینان از ارائه خدمت با کیفیت به آنها به 1مند داخلیبازاریابی رابطه :

 ها است.ن داخلی شرکتمنظور راضی نگهداشتن و حفظ آنها به عنوان مشتریا

 قصد(نیت) یک طرف رابطه براي ادامه دادن یا حفظ رابطه با طرف دیگر است.2تعهد : 

 است.» مل کردن، به جاي وعده و وعید دادنع«: شرط اول در ایجاد ارتباط با مشتري 3وفاي به عهد 

 سیدن به سطح رضایت اي از تجربیات مثبت بین خریدار و فروشنده جهت ر: ایجاد مجموعه4تجربیات خوب

 اي که زمینه براي ارتباط بعدي بین آنها فراهم گردد.بخش رابطه مورد نظر آنها در یک دوره زمانی است، به گونه

 تأثیرتواند اجزاء دیگر را تحت : جزء مهمی از رابطه موفقیت آمیز بین دو طرف است و می5رضایت مشتري 

  .)1385(امیرشاهی و سفیانیان،شودوفاداري بیشتر او می قرار دهد. سطوح باالي رضایت یک مشتري موجب

  مدیریت ارتباط با مشتري -2-4

پردازد(حسن زاده و راهبرد تجاري است که به حفظ، جذب و ارتقاي مشتري می 6مدیریت ارتباط با مشتري

به وسیله تئوري بازاریابی ). مدیریت ارتباط با مشتري یک رویکرد استراتژیک به بازاریابی است که 1391التجاري، 

شود که به عنوان یک استراتژي جامع و روندي است که یک سازمان را قادر به شناسایی، کسب، رابطه پشتیبانی می

و 7شود(هاریگانسازد، تعریف میحفظ و پرورش مشتریان سودآور با ساخت و حفظ روابط درازمدت با آنها می

نامیده شد اما این مفهوم در » بازاریابی پایگاه داده« 80ط با مشتري در دهه ). اگرچه مدیریت ارتبا2014همکاران ، 

محبوب شد، این مفهوم به عنوان یک گروه براي تعامل جداگانه با مشتریان یک سازمان به منظور  90اواسط دهه 

ن پایگاه داده براي حفظ معتقد است ای 8ایجاد پایگاه داده از اطالعات کامل در مورد مشتریان تعریف شده بود. رابرتز

اند خطوط ارتباطی باز شده و آگاهی مداوم در مورد نیازهاي یک گروه از مشتریان هدف که معموال مشتریان کلیدي

حفظ یک رابطه قوي بین مشتریان و سازمان، در جهت پیدا کردن بهترین راه حل  CRM است. هدفتنظیم شده

  ).2016، 9آنها است(آلینا النا براي برآوردن نیازهاي مشتریان و وفاداري

آوري، فرآیند، و همه جامع کسب و کار و بازاریابی است که فن) یک استراتژي CRMمدیریت ارتباط با مشتري(

کند، این استراتژي اغلب به کسب و نگهداري مشتري توجه هاي کسب و کار در مورد مشتري را، یکپارچه میفعالیت

 80اگرچه مدیریت ارتباط با مشتري در دهه  ).1388شود(کمالیان و همکاران، دارد، و منتج به سودآوري می

                                                             
1. Internal Relationship Marketing 
2. Commitment 
3. Promise Fulfilment 
4. Good Exprience 
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7.  Harrigan 
8.  Roberts 
9.  Alina Elena 
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یک پایگاه داده پر از  دمحبوب شد. این مفهوم به منظور ایجا 90نامیده شد اما در اواسط دهه » بازاریابی پایگاه داده«

ده خطوط ه این پایگاه داکمعتقد است  1اطالعات براي تعامل جداگانه فردي با تک تک مشتریان ایجاد شد. رابرتز

  .)2016(آلینا النا، دهدارتباطی براي ارتباط با مشتریان و آگاهی از نیازهاي پنهان آنها ارائه می

مشتري باشد. مدیریت ارتباط با در شرایط رقابتی امروز، مشتري تنها مزیت رقابتی قابل اتکا براي سازمان می

ي مشتري است. با اجراي صحیح مدیریت ارتباط با مشتري، سازمان ، جذب و ارتقاراهبرد تجاري است که به حفظ

قادر خواهد بود با هزینه کمتر به انجام سه وظیفه فوق بپردازد و در نتیجه مدیریت ارتباط با مشتري مزیت رقابتی 

سعی  شودیک بانک با مانع روبرو می مشتري در اصلی خود را که همان مشتري است حفط نماید. به عنوان مثال، اگر

کند و با توجه به رقابت شدید در عرصه بانکداري، بانکی که بتواند  تأمینکند خواسته خود را در بانک دیگري می

ند سال گذشته به دلیل مشکالت مختلف اقتصادي، تر خواهد بود. در چکند موفق تأمینرضایت مشتریان را 

مداري و هاي کشور، مشتريان تقاضا بر عرضه، همواره بانکاجتماعی، و همچنین دولتی بودن نظام بانکی و فزونی میز

زاده و دلیل (حسناستفاده کنند ند به طور کامل از بازاریابی نوینااند و نتوانستهتوجهی قرار دادهارکان آن را مورد بی

  .)1391التجاري، 

رفتارهاي تجاري مشتریان تا به ایجاد آوري نیازها و سیستم مدیریت ارتباط با مشتري، راهبردي است براي جمع

تر با آنها منجر شود. در نهایت، رابطه قوي با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هر کسب و کار است. روابطی قوي

اند اما داشتن تصویري از مدیریت ارتباط با هاي بسیاري در قالب مدیریت ارتباط با مشتري ارائه شدهتکنولوژي

نیز نادرست است. به عنوان روشی بهتر براي درك مدیریت ارتباط با  اي از تکنولوژيعهمشتري به عنوان مجمو

کند تا اطالعات مختلفی از مشتریان، فروش، توان آن را مانند فرآیندي دانست که به ما کمک میمشتري، می

آوري جا جمعرا به شکل یکبه مشتري و نیز تمایالت بازار سرعت عمل در پاسخگویی  هاي بازاریابیاثربخشی فعالیت

  ).1388کنیم(امیري، 

هاي مشتریان و ایجاد یک ها و درخواستآوري اطالعات، نیازها، ایدهجمع هدف مدیریت ارتباط با مشتري،

هاي امروز نیاز به ارائه خدماتی فراتر از سیستم یکپارچه براي ارائه خدمات بهتر و رضایت بیشتر مشتري است. سازمان

-اي مشتریان خود دارند، تا بتوانند رضایت و اعتماد هرچه بیشتر آنها را جلب کنند؛ پس نیازمند سیستمایهنیازهاي پ

سازمان را قادر به  ). این سامانه مدیریتی،2007گیو،  هاي نوین ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتري هستند(نیو و

کند. این امر با توجه به اطالعات یکپارچه و هماهنگ می مندي ازایجاد یک زنجیره به هم پیوسته از مشتریان و بهره

- می تأمینها، اکثر نظرات مدیران را براي برخوداري از اعتماد و وفاداري بلندمدت مشتریان محور بودن بانکمشتري

  ).2011کند(ونکاتش و روحالومینی، 
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براي مدیریت رابطه با مشتري قائل  ر اصل مهماند باید چهانظران عنوان کردهبا این حال همانگونه که صاحب

  شد:

 هاي بسیار مهم نگریسته شود.به مشتریان باید به عنوان دارایی  

 .سودآوري مشتریان متفاوت است و همه مشتریان مطلوب نیستند  

 هاي قیمتی متفاوت هستند.مشتریان داراي نیازها، ترجیحات، رفتار خرید و حساسیت  

 آگاهی از نیازها و عالیق مشتري محصوالتشان را با آنها سازگار و منطبق با آنها توانند از طریق ها میشرکت

  ).1382سازند(خیري و نائیجی، 

ك شده ها به خوبی درها و سازمانهرچند ضرورت استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتري در بسیاري از شرکت

با ریسک و عدم اطمینان زیادي توأم  ا دارندهمانها که نقشی بزرگ و کلیدي در سازاست، اجراي این گونه پروژه

هاي زیر ساختها و گذاري کالن در این زمینه، باید از وجود زمینهبه سمت سرمایهاست. بنابراین، پیش از حرکت 

سازي مدیریت ارتباط با مشتري اطمینان حاصل نمود، زیرا تجربه ها براي پیادهآمادگی سازمان الزم و در یک کالم،

ها باال گزارش ، مستلزم هزینه و زمان زیادي است و نرخ شکست اینگونه پروژهCRMنشان داده است که پیاده سازي 

  ).1390قد، است(مؤتمنی و کمانشده

دیریت ارتباط با مشتریان مملو از هاي انجام شده سیستم ماغلب پروژه 1بر اساس تحقیقات هرتز و ویلگون

 %60اند که بیش از باشد. هرتز و ویلگون نشان دادهبینی شده میها و معایبی در رابطه با عدم سود رسانی پیشسختی

اند. در میان ري سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در انجام آنچه مورد انتظار بود با شکست مواجه شدههاي ابزاپروژه

گیرند، سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان از صالحیت یی که خریداران را به عنوان محور تجارت در نظر میهاپروژه

باشد. سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان به این واسطه به وجود واقعی و همچنین سود و برتري رقابتی برخورداتر می

دهد(سیدي و همکاران، ان را تحت پوشش قرار میآمده که از معامالت فروش گرفته تا رسیدگی به شکایات مشتری

1388.(  

اند، نداشتن ابزار و یکی از دالیل شکست اجراي مدیریت ارتباط با مشتري، آنچنان که محققان اشاره کرده

معیارهاي مناسب براي سنجش و ارزیابی ارتباط با مشتریان است. این مفهوم سازمانی نیز اگر همچون سایر مفاهیم 

درستی مدیریت کرد. لذا داشتن ابزاري جامع براي ارزیابی ارتباط با مشتریان، از توان آنرا بهشود، نمیسنجیده ن

 .)1390(حسنقلیپور و همکاران، باشددیدگاه سیستمی، ضروري می
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  بازار گرایش -2-5

داریم. گرایش بازار بر نیازهاي مشتریان فعلی و آتی  1قبل از گرایش ارتباط با مشتري نیاز به درك گرایش بازار

سازمان با استفاده از اطالعات بازار و انتشار و استفاده از این اطالعات در تمامی سازمان توجه دارد. گرایش ارتباط با 

شتري مشتري یک فلسفه گسترده سازمانی است که باعث حفظ و وفاداري مشتري و ایجاد روابط سودمند متقابل با م

شود. تمرکز بر ارتباط با مشتري بر اصل بازاریابی رابطه استوار است که با استفاده از ارضاي نیازهاي مشتریان از می

با این حال مطالعات اندکی وجود  شود.طریق روابط متقابل سودمند باعث نگهداري مشتري و کسب مزیت رقابتی می

شود، پرداخته هاي اجتماعی که باعث تسهیل آن میطریق رسانهدارد که به بررسی گرایش ارتباط با مشتري از 

  ).2014است(هریگان و همکاران، 

آوري دهد تا سودها و اعتقادات است که مشتریان را در مرکز توجه قرار میاي از باوربازار شامل مجموعه گرایش

مانند کارکنان، مالکان و مدیران  مدت شرکت را فراهم سازد البته به معنی توجه نداشتن به سایر ذینفعانبلند

هاي مشخص و فرآیندها و روتین باال به بازار، گرایشهاي با بطور کلی شرکت ).1989و همکاران،  2نیست(دشپند

قابل تشخیصی دارند که شامل خلق اطالعات پیرامون نیازهاي بازار و مشتریان از طریق پایش و ارزیابی نیازها و 

ا، انتشار این اطالعات در سازمان، و بازنگري در راهبردهاي کسب و کار جهت افزایش ارزش عالئق در حال تغییر آنه

 ).1990براي مشتریان است(نارور و اسالتر، 

  د بخش اویونیک دارند. در این بخشهاي کسب و کار پویا ماننبازار نقشی اساسی در محیط گرایش

آوري کنند و در یک کالم به آوري و تغییرات آن را جمعبازار و فنتوانند به صورت کارایی اطالعات ایی که میهبنگاه

هاي فناورانه باالتر بوده و امکان ارائه هاي با گرایش بیشتر به بازار فعالیت نمایند، داراي توانمنديعنوان مجموعه

قوي به بازار  گرایشهاي با دهد که شرکتآورانه کاراتر به مشتریان را دارا هستند. تحقیقات نشان میخدمات فن

دهند و سبب کنند که در زمان مناسب به شرایط پویاي بازار پاسخ میاي را ایجاد میهاي بازاریابی ویژهتوانمندي

شود. در بازارهاي با پویایی باال همچون صنعت بانکداري که میزان عدم اطمینان باال است، ها میپیشتازي این شرکت

باشند تا بتوانند به نیازهاي اي و روابط گسترده با فعاالن بازار مییفهبین وظ ه موقع، ارتباطها نیازمند اطالعات ببنگاه

  .)1392(نقی زاده و همکاران، ي آنها در زمانی کوتاه و مناسب پاسخ دهندآورانهفن

هاي بازار هاي مرتبط با گرایش به بازار در صنعت بانکداري، نوعی حساسیت و تالش براي پاسخ به نیازفعالیت

پیشرو و فعاالنه از بازار و نیازهاي  گردآوري اطالعات به موقع و مناسب و در نهایت ادراکی بکند که سبایجاد می

  ي موجود در بازار و هاي فناورانهگیري از فرصتبازار، جهت بهره گرایشدهد. لذا افزایش ي بازار را افزایش میآورانهفن
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Abstract: 

      In today's markets, customers play a key role in the success, survival or even failure of 

organizations, and these customers have different demands and needs. In order to fulfill 

customers' satisfaction, organizations should not only meet the needs and demands of 

individual customers, but also exceed their expectations. This needs building a close 

relationship with customers. To establish close relationships with customers, organizations 

must receive and use customer information. Meanwhile, the use of information and 

communication technology, including social media, which is an emerging and inclusive 

technology, plays the key role in collecting information and establishing this connection. In 

this regard, this research seeks to investigate the impact of the role of information acquisition 

processes and the use of social media on customer relationship performance. The statistical 

population of this research is the branches of Melli, Tejarat and Saderat banks located in 

Mashhad. a sample of 177 was selected by cluster sampling and simple random sampling in 

each group. The present research is a descriptive study in terms of categorization of research 

according to the method of data collection, based on the purpose, applied and in terms of 

method, is a correlation type. A questionnaire is the data collection instrument and the 

collected data were analyzed using structural equation method using spss16 and smart PLS2 

software. The processing unit in this research is branch, and respondents to the questionnaires 

are the heads and deputies of the branches.The results showed that the processes of 

information acquisition and social media improve customer relationship performance. 

Additionally, social media has a positive impact on information acquisition processes due to 

its capabilities in establishing close relationships with the clients. 
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