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نوین استفاده  ازبازاریابی احسن نحو به اند نتوانسته و اند داده قرار توجهی بی مورد را آن ارکان و مداري مشتري کشور بانکهاي همواره

 داریم، رو پیش که محیطی تغییرات به توجه ابعاد مختلف مدیریت ارتباط با مشتري می پردازد زیرا با بنابراین این پژوهش به بررسی.نمایند

 زیرا شوند، قایل اهمیت بازار وضعیت به توجه همچنین و توقعات مشتریان نیازها، شناسایی خود، تجهیزنمودن به پیشاپیش بایستی ها بانک

در این نوشتار به روش کتابخانه .بود خواهد سرافراز و پیروز در میدان رقابت کند برآورده و شناسایی را نیازها این رقبا از زودتر بتواند بانکی هر

رح طاي و با استفاده از منابع به روز سعی شده است پیرامون مفهوم و کاربرد مدیریت ارتباط با مشتري بحث شود.در این تحقیق ابتدا مفاهیم م

روش اجراي موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتري در بانکهاي ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.و شده و سپس اهداف ،اصول و 

در نهایت به این مهم تاکید می شود که در صورت اجراي موفقیت آمیز بانکها می توانند سودآوري خود را باال برده و مشتریان بیشتري جذب 

 نمایند.

 ریت ارتباط با مشتري،رضایت مشتريمشتري،مدی :واژه های کلیدی

 

 

 مقدمه: -1

 عنوان به مشتري تا است شده موجب رقابت یافتن شدت آن تبع و به کار و کسب جغرافیایی مرزهاي رفتن میان از و صنعتی اقتصاد از گذر

مشتریان  جذب از تر ارزان فعلی مشتریان حفظ که یافته اند دست این مهم به سازمانها .شود مطرح سازمان فعالیتهاي اصلی محور و رکن اساسی

 توسعه با همراه میالدي 90 دهه در مشتریان با مدیریت ارتباط .آنان است رضایت آوردن دست به مشتریان حفظ راه بهترین و است جدید

 است. یافته تکامل و شد تعریف فردي به بازاریابی بازگشت هدف با کار و کسب در مهم رویکرد یک عنوان به و ارتباطات اطالعات فناوري

دانش  میکند، شناسایی را مشتري مشخصات جوانب تمام که سویه است دو ارزش ایجاد براي تجاري راهبرد یک مشتري با ارتباط مدیریت

 مدیریت .میکند ایجاد سازمان خدمات یا محصوالت درباره را برداشت آنها و میدهد شکل مشتري با را روابط می آورد، به وجود را مشتري

 پیشرفتهاي تکنولوژیک .میجوید بهره مدت طوالنی وفاداري کردن بنا هدف سازمان با تعامالت هماهنگی براي فناوري اهرم از مشتري با ارتباط



 

به  قدرت فناوري از که است راهبردي کارا  مشتري با ارتباط مدیریت .است تبدیل کرده مشتري با ارتباطات به را کار و کسب گذشته دهه در

 با مفهوم چنین خاطر بررسی به همین میبرد. سود مشتري مدت طوالنی ساختن وفاداري هدف با شرکت کاري جنبه هاي تمام تلفیق منظور

 .است ضروري بسیار است بر مشتري آنها کار اساس که نیز بانکها در ارزشی

 تعریف مدیریت ارتباط با مشتری: -2

 مندارزش و مدتطوالنی روابط سازيبهینه و نگهداري توسعه، منظورایجاد، به که هاییگام مجموعه از است عبارت مشتریان با روابط مدیریت

 با ارتباط مدیریت معنی به Customer Relationship Management عبارت مخفف CRM. شودمی برداشته سازمان و مشتریان بین

 مدیریت و انتخاب منظور به کار و کسب راهبرد یک قالب در و آمد پدید 1990 دهه از آن امروزي مفهوم با CRM اصطالح. است مشتري

 مشتریانش با اطارتب یافته سازمان اي شیوه به کندمی کمک سازمان به مشتري با ارتباط مدیریت. شد تدوین مشتریان با ارتباطات ارزشمندترین

سازمان است که مدیریت و کارکنان  مربوط به مشتریان یک، یک بانک اطالعاتی حاوي اطالعات  CRMنمونه ساده اي از .کند مدیریت را

مشتریانشان را با محصوالت خود تطبیق دهند، نیازهاي خدماتی آنها را یادآور شوند  توانند نیازهايفروش یا خدمات سازمان به کمک آن می

 .گ کنندتري هماهن هاي روزانه خود را به طور دقیقیتتوانند فعالیا بتوانند مدیریتی صحیح بر زمان داشته باشد. بدین نحو که کاربران می و

بر اساس مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتري،   .ها در بخش فروش، بسیاري از ارتباطات فراموش نشودهمچنین با توجه به حجم باالي فعالیت

ات مشتریان یک سازمان یا یک بنگاه اقتصادي هر شخصی در سازمان می بایستی روي مشتري و اطالعات مربوط به او متمرکز بوده و لذا اطالع

هاي مرتبط با مشتري قرار داده شود. در این راستا، بخش بازاریابی در هر شرکت با  بایستی به طور کامل و یکسان در اختیار تمامی بخش

فعالیت کند. واحد فروش از تالشی سازمان یافته می بایست در جهت جمع آوري و سازماندهی کردن اطالعات مشتریان در درون مجموعه 

 این اطالعات براي تماس با مشتري و ارائه خدمات و کاال به او استفاده می کند. همچنین این اطالعات گنجینه ارزشمندي براي مدیران ارشد

 .هاي کالن سازمان استگیريجهت تصمیم 

 ؟ کیست مشتری -3

 .کند ارائه خدمتی یا کاال او بندند تا می دیگري قرارداد با هستندکه سازمانهایی یا شخص،اشخاص مشتري

 :سازمانی برون و سازمانی درون مشتریان

 مشتري که درحالی .رساند می سود شرکت به سازمانی برون مشتري.برون سازمانی و سازمانی درون :دارد وجود مشتري گروه دو گونه بدین

 آید. می در مشتري یک صورت بعدي به فرایند شخص یا فرایندبراي یا شخص هر ارزش، درزنجیره .برد می باال را افزوده ارزش سازمانی درون

 :مشتریان بندی طبقه -4

 : شود بندي می دسته طبقه چهار به مشتریان شناسی روان لحاظ از

 دانند. می رقیب خدمات و کاالي از بهتر کامالً را شرکت خدمات  و  کاالي  که مشتریانی : وفادار مشتریان

 .دانند می رقیب خدمات کاالو از بهتر کمی را شرکت وخدمات کاالي که مشتریانی : وفادار نسبتاً مشتریان

 .دانند نمی رقیب خدمات کاالو از بهتر را خدمات شرکت و کاالي که مشتریانی : وفا بی مشتریان

 .دانند می شرکت خدمات و کاال از بهتر  کامالً را خدمات رقیب کاالو که مشتریانی :رقیب وفادار مشتریان

 :گیرد قرار مورد بررسی جنبهچهار   از باید مشتري جاذبه .است " مشتري جاذبه " به توجه با مشتریان گذاري الویت زمینه در دیگر مهم نکته

 مشتري وکار کسب .1

 مشتري محصول .2

 مشتري وکار کسب در رقابت .3

 سودآوري پتانسیل .4

 :کنند مراجعه می بانک به زیر دالیل به بانک وکلیدي اصلی مشتریان



 

 گذاري سپرده 

 اسنادي اعتبار گشایش  

 وام گرفتن 

 ویژه و خاص خدمات از استفاده 

 نقد پول به دسترسی 

 دارایی امنیت 

 پول جابجایی 

 معوق هاي پرداخت 

 :مشتریان به خدمت جدید مفهوم -5

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

 اگر حتی .دارند برعهده نقشی و بالقوه موجود مشتریان نیازهاي ساختن برآورده در همگی کارکنان عادي، تا عالی مدیران از سازمان کل بلکه

 .کند پشتیبانی کنند می خدمت مشتریان که به کارمندانی از تواند می کند، حمایت مشتري از مستقیم طور که به نباشد موقعیتی در فردي

 دریافت براي ها آن به کمک و مشتریان رضایت منظورجلب به شرکت که است اموري کلیه شامل مشتریان به ، خدمت نگرش این اساس بر

 بر اضافه که چیزي هر .گیرد می بر در  را  چیز همه  جامع  تعریف این .دهد می  انجام اند کرده خریداري  که خدماتی از  بیشترین ارزش

 گردد. می محسوب مشتریان به خدمت شود می رقبا  خدمات از آن تفکیک  موجب و عرضه  اي خدمت هسته

 :جایگاه مشتری در فروش بهتر -6

اي جهت جذب مشتریان و جایگاه مصرف کنندگان محصوالت و کاالهاي متخصصین امر فروش علمی و مدرن در بازار مصرف اهمیت ویژه

ش خاصی ها دلیل قوي و مستحکم ارز باشند نه تنها به این دلیل که مشتري، مصرف کننده کاال و تولیدات است بلکه به دهشده قائل میتولید 

ر دهداریم تا بازاریان عزیز دریابندکاي از این دالیل معطوف میما در این خصوص توجه خوانندگان عزیز را به پاره.اند براي مشتریان در نظر گرفته

توان از ارزش افزوده جذب مشتري و سود آوري سرشار به وفور بهره مند مشتري چیست؟ و چگونه میاي براستی جایگاه واقعیفروش حرفه

 شد.

اساتید فروش مدرن معتقدند بهترین شرایط و جاذبه را براي مصرف و خرید کاال توسط مشتریان باید ایجاد نمود زیرا خرید مشتري نه تنها 

هاي بزرگ تولیدو اقتصاد و شکوفایی آن نیز در ارتباط مستقیم با تشویق مصرف گردد بلکه چرخهردش مالی در فروش و سود آوري میباعث گ

خواهیم بدانیم این موضوع در فروش فروشگاهی تا چه اندازه مهم و سرنوشت ساز است اگر دوستان ماند. حال میدر گردش و استمرار باقی می

تواند بسیار فراتر از حد معمول و یک خرید ساده و گذري و تفننی از توجه فرمایند خواهند دید رل و نقش خریدار میمیخواننده ک عزیز

خواهیم بزرگ نمایی و اهمیت این موضوع در ذهن خوانندگان پدیدار شود آنگاه راههاي جذب مشتري و ایجادجایگاه فروشگاه آنها باشد ما می

مات شما را بیان نمائیم بعنوان مثال یک مدیر و بازاري موفق هیچگاه تنها به خرید گذري و موردي خریداران از فروش برتر از کاال و خد

باشد همین حس خواست فروش مطلوب کند و در جستجوي راهی براي دستیابی به یک فروش ثابت و مطلوب میفروشگاه خود بسنده نمی

سپس  .هاي مشتري پسند را پیدا کنید براي تبلیغات منطقی و حساب شده و سایر جاذبه اي قويو جذب مشتري کافی است تا شما انگیزه

 .درصد امور اصلی فروش شما که جذب و هدایت مشتري و فروش هنگفت شماست فراهم شده است  %50خواهید دید بیش از 

 رضایت مشتری چیست؟ -7

ممکن است به طور کلی راضی و یا ناراضی باشد. پرسش این است که رضایت هر مشتري پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کاال 

چیست و رضایت مشتري چگونه ایجاد می شود. در پاسخ باید گفت رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کاال یا دریافت 

به وجود می آید. اگر کاال و خدمات دریافت   عرضه کننده  مشتري و عملکرد  تقابل انتظارات  احساس مورد نظر از . شودمی  خدمات ایجاد

شود در صورتی که سطح خدمات و کاال باالتر از سطح انتظارات شده از جانب مشتري هم سطح انتظارات ارزیابی شود در او احساس رضایت می



 

 .دمی شو ارضایتی مشتريمشتري باشد موجب ذوق زدگی و سطح پایین تر خدمات و کاال نسبت به انتظارات منجر به ن

این روزها مهمترین چالش پیش روي هر سازمان اقتصادي افزایش فروش است . در شرایط دشوار رقابت، ارتباط بهنگام و سازمان یافته با 

ن می به دست اندرکاران فروش امکامدیریت ارتباط با مشتري .مشتریان مناسب ترین راه افزایش فروش و در عین حال کاهش هزینه هاست

دهد که بر تمامی مراحل گوناگون فرآیند فروش، مدیریت کنند و گام به گام و لحظه به لحظه از اولین تماس تا تأمین رضایت مشتري با وي 

ارتباط سازنده داشته باشند. زیرسیستم هاي پیگیري ، برنامه ریزي تماس ها ، گزارش دهی ، یادآوري و هشدار ، ارتباط الکترونیک ، پیام 

ان ، بانک اطالعاتی جامع ، خدمات مشتریان و دیگر امکانات متنوع چنین نرم افزارهایی به مشتریان امکان می دهد که در هرجا و هر زمان رس

تصویري کلی  د.رمی شود و نه کاري فراموش می گردخواسته هاي خود را به شرکت ابالغ کنند و اطمینان داشته باشند که نه چیزي فروگذا

ر عین حال همراه با تمامی جزئیات مورد نیاز از مشتریان و فرآیند فروش به دست می دهد و این امکان را فراهم می سازد که با و روشن و د

 . هر مشتري ارتباطی ویژه و کارساز برقرار کنیم تا هیچ فرصتی را براي فروش بیشتر و تأمین بهتر رضایت مشتري از دست ندهیم

 : CRM سنجش موفقیتمعیارهای مورد استفاده در  -8

 از: عبارتند CRM برخی معیارهاي مورد استفاده در سنجش موفقیت

یک دوره زمانی معین و افزایش ضریب نفوذ محصول مشاهده  رضایت مشتري: افزایش وفاداري مشتري به سازمان را می توان در تکرار خرید در

  .کرد

محصول و کاهش هزینه  درآمد به ازاي خرید مشتري، افزایش ارزش دوره عمرمشتري را می توان از طریق افزایش  منفعت مشتري: منفعت

 .خدمات رسانی سنجید

 .توان به کمک مقایسه عملکرد سازمان نسبت به سایر رقبا سنجید سهم بازار: میزان نفوذ در بازار را می 

فعلی خالص، نرخ بازگشت داخلی  بازگشت سرمایه، ارزشسازمان، مانند هزینه کل مالکیت،  CRM معیارهاي مالی کمی برنامه :تحلیل مالی

  .و نسبت درآمد به سهم است

سود و درآمد در هر سال  حاشیه درآمد و سود: میزان افزایش سود و درآمد هر سه ماهه را نسبت به سه ماهه قبل و همچنین میزان افزایش

 نسبت به سال قبل را سنجید. 

 .سنجید توانجویی هاي ناشی از کنترل بهتر و افزایش کارایی عملیاتی وغیره را میصرفه  صرفه جویی در هزینه: میزان

گیري جامع طراحی کنیم تا ارزیابی راهبرد اندازه نکند، باید یک ارایه CRM از آنجا که ممکن است این معیارها تصویر کاملی از موفقیت برنامه

 .به دست آوریم CRM عملکرد مناسب تري نسبت به

9-  CRM مالی و بانکها در موسسات:

 رویکردي عنوان ارتباطات به و اطالعات هاي فناوري توسعه با همراه میالدي 90 دهه در که هاست تکنیک از یکی مشتریان، با ارتباط مدیریت

 و مالی موسسات در رفتار مشتریان تغییر کلی طور به .یافت تکامل و تعریف شخصی، به بازاریابی بازگشت هدف با و وکار کسب در مهم

 توسط موقع به و دقیق ریزي نیازمند برنامه و داشته بیشتري حساسیت آنها هاي فعالیت پولی دلیل ماهیت به بانکها در ویژه به خدماتی

 وجود آینه در را خود است موظف بانکداري امروزه.است دارایی یک حداقل مساوي بانک در مشتري یک .خدماتی است و بانکی شبکه مدیران

رضایت  بانکش از مشتري که کند کاري و نماید درك را مشتریان خود تمایالت و ها خواسته رقابت، از پر محیط در کند سعی ببیند و مشتري

 مشتري که آن خدماتی به مربوط منافع دادن دست از با است برابر یک مشتري دادن دست از هزینه امروز بازاریابی در .باشد داشته کامل

 از ناشی توانست که می خدماتی منافع این، بر عالوه .رود می شمار به خطر زنگ بانک یک براي این و دارد نیاز آن به خود عمر طول در

 آن به باید که است بسیارحساسی رکن مداري مشتري بنابراین .داد خواهیم دست از نیز کرد را می معرفی او که باشد جدیدي مشتریان

 یعنی مشتري روز نیازهاي به صریح و پاسخگوي روشن آنها مهمترین که شود توجه نکته چند به باید مشتري مداري تحقق براي .کنیم توجه

و  ابزارها که هستند موفق بانکهایی شود، می مطرح  دنیاي الکترونیک  بحث  امروز اگر . است ابتکاري و جدید تازه، وخدمات خدمات تنوع

 بانکی نیاز است مورد اعتباري کارت امروز اگر .آورند فراهم را بانکهاي الکترونیکی زمینه در مشتري نیاز به دادن پاسخ براي الزم هاي زمینه

 مختلف شکلهاي مشتري به با دائم ارتباط و مشتري حفظ بانکها براي .کند فراهم رقبادیگر  از بهتر را آن از استفاده زمینۀ که است موفق



 

 ها فعالیت ترین رقابتی از بانکداري یکی .گیرد صورت شعبه کارکنان از یک هر یا و شعبه طریق رئیس از تواند می ارتباط این .است ضروري

 اساسی نکته اولین .کنند جلب خود به سوي را مشتریان ارتباطی، هاي شیوه سایر و تبلیغات طریق از سعی دارند بانکها همۀ .است کشور در

 خوشنامی مؤسسات نیز جامعه در بانکها سایر که را بپذیرید حقیقت این .باشید گرا واقع ها بانک سایر با رقابت درروشهاي که است این

 .دهند می ارائه را خدماتی خود مشتریان به بدرستی و با صداقت شما مثل کارکنان این و اند گرفته خدمت به را خوب افرادي هستندکه

 باید است که خوبی سنت این و دارند دوستانه رفتاري هم به نسبت کارکنان بانک و مسولین اما دارد، وجود رقابت بانکداري صنعت در اگرچه

 به توجه با و تأمین نماید دیگري بانک در را خود خواسته کند می سعی شود، رو می روبه مانع با شعبه یک در مشتري وقتی . شود حفظ

 بود. خواهد تر موفق کند، تأمین را مشتري رضایت که بتواند بانکی بانکداري، عرصه در شدید رقابت

 از 20% گذاري سرمایه برگشت که دهد می نشان  شد انجام سی دي  واشنگتن در  استراتژیک  ریزي رنامه انستیتوي توسط که تحقیقی

 دیگر تحقیقی طبق .اند توجه نکرده موضوع این به که بوده بانکهایی برابر دو تقریباً اند اهمیت داده خود مشتریان نیاز به که هایی بانک

 بانک مورد در دیگر نفر پنج تا سه به مشتري راضی کنتاکی، در اسمیت بازاریابی تحقیقات مرکز مسئولین "اسمیت دي" و "باب" توسط

 بنابراین .کند می صحبت داشته بانک یک در که تجربه بدي مورد در نفر بیست تا پانزده با ناراضی مشتري که درحالی ،دهد می اطالع خود

 رضایت مشتریان جلب بانکداري در مسأله مهمترین و شود می بازاریابی محسوب سبک بهترین مردم نظرات و آرا به گذاشتن و ارزش دادن بها

 است.

 عنوان به ها نیز بانک .باشد می ها سازمان جانبه همه توسعه امر در مهم هاي بسیار مقوله از یکی گرایی مشتري و مداري مشتري امروزه

 هاي سپرده از بانکها اعظم سرمایه قسمت اینکه دلیل به بلکه نیستند مستثنی امر از این تنها نه مالی خدمات دهنده ارائه هاي سازمان

  در  مداري مشتري امروزه .دهند خود قرار هاي فعالیت اصلی رکن را گرایی مشتري و مداري بایستی مشتري شود می تامین آنها مشتریان

 بانکی نظام سیاستگذاري امر در بایستی ها نیز بانک مدیران و شود می تلقی  ها بانک  هاي سیاست ترین  از مهم   یکی عنوان به ها بانک

 باشند. داشته این مقوله به بیشتر توجهی

 : CRMاهداف  -10

 :بارنت دیدگاه از

 فروش از حاصله درآمد افزایش 

 موفقیت میزان بهبود 

 سود افزایش 

 مشتریان رضایت میزان افزایش 

 فروش عمومی هاي هزینه و بازاریابی اداري هاي هزینه کاهش 

 نول: نظر نقطه از

 مشتریان از بخش هر خاص هاي ارزش شناسایی 

 بخش مشتري هر براي نیازها آن نسبی اهمیت درك 

 خیر یا بود خواهد اثرگذار شیوه مثبت به ارزشهایی چنین ارائه آیا اینکه تعیین 

 کنند دریافت را اطالعات بخواهند آنها اي شیوه به هرمشتري متناسب هاي ارزش ارائه و دادن ارتباط. 

 گذاري سرمایه بازده اثبات و نایج گیري اندازه 

 سویفت: نظر از

 واقعی مشتریان با ارتباط فرایند بهبود 

 مشتري هر به صحیح محصوالت ارائه 

 مشتري به هر صحیح کانالهاي طریق از صحیح محصوالت ارائه 

 هرمشتري به صحیح زمان در صحیح محصوالت ارائه 



 

 راجرز: و گالبریث دیدگاه از

 گذارد می تاثیر مشتري خرید تصمیم بر بسیاري عوامل که معتقدند محقق دو این. 

 :رابینسون و کاالکوتا نظر نقطه از

 درآمد افزایش براي موجود مشتریان با ارتباطات از استفاده 

 برتر خدمات براي شده یکپارچه اطالعات از استفاده 

 مکرر سازگار هاي روش و فرایندها معرفی 

 :انکهااهداف مدیریت ارتباط با مشتري در موسسات مالی و ب

 :از است عبارت وبانکها یمال مؤسسات ان دریمشتر روابط تیریمد اجراي یاصل اهداف

 انیو مشتر بازار از بخش هر خاص هاي ارزش ییشناسا 

 اطالعات افتیدر براي آنها مورد درخواست وهیش به انیمشتر دلخواه هاي ارزش ارائه 

 هدف انیمشتر ارتباط با ندیفرا بهبود و بازار مختلف هاي بخش میتقس 

 خدمات ارائه کارمزد محل از حاصل درامد شیافزا 

 انیمشتر وفاداري و تمنديیرضا شیافزا 

 انیمشتر به یده خدمت هاي کانال سازي نهیبه 

 یقبل انیمشتر درخصوص شده ات کسبیتجرب به تیعنا با دیجد انیمشتر جذب 

 اتیعمل ندهايیفرا و استراتژي سازي نهیمنظور به به انیمشتر هاي مندي عالقه و نظرات کسب 

 

 : بانک در مشتری با ارتباط تیریمد رییکارگ به مهم اییمزا -11

 صحت  

 سرعت  

 سهولت  

 حرمت  

 صداقت  

 صراحت  

 دقت  

 امانت  

 -حمایت و هدایت  

 حراست  

 از دیگر با برخی رابطه در .امانت و حراست جمله از کنند، می مهیا خود براي مشتریان را موارد از برخی ایرانی بانکهاي فوق ابعاد با رابطه در

  .و امانت حمایت و هدایت حرمت، صداقت، صراحت، دقت، صحت، از جمله کنند می عمل قوي بانکها شعبات برخی عوامل،

 : CRMاصول  -12

 باشند: می زیر شرح به اي پایه اصول  براساس مشتري  با ارتباط  مدیریت کاربردي هاي برنامه و فرایندها

 مشتریان تک تک کردن گذاري هدف 



 

 شخصی ارتباط طریق از مشتري وفاداري حفظ و جذب 

 -مشتري با مستمر هاي تماس 

 مشتري حیات طول ارزش مفهوم براساس مشتري انتخاب 

 .باشند می اساسی اصول حیات مدت ارزش مفهوم براساس آنها انتخاب و مشتري وفاداري محصوالت سازي اختصاصی خالصه طور به

 :  CRM اجرای  -13

 :از عبارتند هستند آن به رعایت ملزم ها بانک که کلی اصول و قواعد بعضی

 مشتریان و بازار از بخش هر خاص هاي ارزش شناسایی  

 اطالعات دریافت براي آنها مورد درخواست شیوه به مشتریان دلخواه هاي ارزش ارائه 

 هدف مشتریان با ارتباط فرایند بهبود و بازار مختلف هاي بخش تقسیم 

 خدمات ارائه کارمزد محل از حاصل درامد افزایش  

 مشتریان وفاداري و رضایتمندي افزایش  

 مشتریان به دهی خدمت هاي کانال سازي بهینه  

 قبلی مشتریان درخصوص شده کسب تجربیات به عنایت با جدید مشتریان جذب 

 عملیات فرایندهاي و استراتژي سازي بهینه منظور به مشتریان هاي مندي عالقه و نظرات کسب  

 :مشتری دربانک با ارتباط مدیریت اساسی های فرضیه -14

 مردم مانند دیگر عبارت بهاین فرضیه ها بیان می کند که رفتار آینده مشتري را می توان با استفاده از مدیریت ارتباط با مشتري کنترل کرد.

 بنابراین ،کند تغییر می رفتار الگوهاي زمان مرور با .نادرست حدي تا و است حدي درست تا فرض این .کنند می رفتار خود قبل ماه یا و دیروز

 خدمت خود مشتریان تغییر درحال ترجیحات و تقاضاها به بهتري روش به تواند می بانک کار با این که است آینده رفتار بینی پیش مهم مساله

 و درآمد جنس، سن،)مشتریان شناختی و جمعیت رفتاري اطالعات کیفیت حفظ.است درست همیشه به مشتریان مربوط فعلی اطالعات.کند

 پایگاه در موجود هاي داده به توانیم می آیا.است اطالعات صحیح و ها داده مستلزم صحیح تصمیم .است برخوردار اهمیت شایانی از  غیره(

 می وروردي بدست مختلف هاي روش توسط و مختلف منابع از هاي مشتري داده پایگاه کنیم؟ باور را آن و کرده اعتماد ها داده یا انبار ها داده

 فرض.شوند واقع مفید CRMتا  شود اي مالحظه قابل هزینه آن براي و توجه اي دوره به طور ها داده پاکسازي و سازي مرتب به است الزم .آید

 شود برآورده تواند نمی همیشه فرض این حال این با فردند به منحصر خدمات و کاالها خواهان همیشه مشتریان که استاین  CRM اساسی

 محصوالت سازي اختصاصی جاي به این بر افزون .دهد ارائه را الزم خدمات و کاال تمام تواند نمی همیشه بانک الخصوص علی سازمان یک زیرا

 مهم گیري تصمیم درفرایند نیز فناوري توسعه .کند می تبعیت خاصی روند یک از وخدمات کاالها براي مشتریان خرید تصمیمات ، وخدمات

 معتقدند. شده اختصاصی خدماتو کاالها ارائه جاي به صحیح زمان در صحیح خدمات و کاالها ارائه اهمیت به ها برخی بنابراین .است

 :ایران بانکی نظام در CRM  جایگاه -15

 کارامد و مؤثر صورت به مشتري مدیریت هپروس براي را مطلوبی زیرساختار دانش یکپارچه منبع و تحلیلی توانایی آنکه وجود با حال هر به

ابتکاراتی  که باشد اي وسیله میتواند یکپارچه عملیاتی توانایی . نیستند CRM  راهبرد یک آوردن وجود به براي ابزاري آنها کنند،اما می فراهم

 که یکپارچه عملیاتی هاي برعکس، توانایی نماید ارائه مشتري تماس نقطۀ در را میشوند مشتق داخلی دانش منبع و تحلیلی توانایی از که

 باشند. سیستماتیکی کانال توانند سازند می می میسر را صحیح زمان در و صحیح روش با را هاي صحیح داده آوردن دست به امکان

 تجاري و رفتارهاي نیازها درمورد بیشتر آگاهی کسب منظور به که کرد استراتژي لحاظ یک عنوان به توان می را مشتریان با ارتباط مدیریت

 و تعریف قابل بسیاري هاي مشتریان،تکنولوژي با ارتباط مدیریت تکنیک در .شود می آنان استفاده با تر قوي و بیشتر ارتباط براي مشتریان

 روابط مدیریت از بهتر درك براي لذا .است کامالً نادرست مشتریان، با ارتباط مدیریت در تکنولوژیک صرفاً داشتن تصویر اما است، استفاده

سرعت  بازاریابی، هاي فعالیت اثربخشی فروش، بخش از مشتریان، مختلف اطالعات آوري جمع براي که دانست فرایندي را آنباید  مشتریان،



 

  که بانکها هستند و مالی مؤسسات دانیم، می که طور همان .گیرد می مورداستفاده قرار بازار تمایالت نیز و مشتریان به پاسخگویی در عمل

 مشتریان رفتاري آوري اطالعات جمع از ناگزیر امروز رقابتی بازار در لذا کنند، می خود خدمات  ارائه به اقدام ، مشتریان با مستقیم ارتباط در

 هاي چالش کتاب  در دراکر پیتر قول به درنهایت زیرا، هستند رقبا ازطرف متفاوت هاي استراتژي اتخاذ براي  آنها رفتارهاي و ها واکنش و

 مالی مؤسسات برخی طرف از ها بانک سودهاي نرخ تغییر امر.شد  خواهند رد ما روي از دیگران کنیم، توقف یکم اگر و بیست قرن در مدیریت

 جذب به لحاظ خود منابع کاهش از جلوگیري منظور به ها بانک سایر اقدام تبعی و مدت کوتاه گذاري سرمایه هاي سپرده درخصوص بانکها و

 از مشتریان با قویتر ارتباطات توسعه نوین، اقتصادي شرایط و فزاینده رقابتی شرایط هاي خصوصی، بانک ظهور با .رقباست توسط مشتریان

 شناسایی، براي سازمان که است هایی و فناوري فرایندها کلیه مشتري با ارتباط مدیریت حقیقت در .شده است برخوردار بیشتري اهمیت

 رکن شش داراي بانک یک شریک عنوان به مشتري عبارتی نگرش به .گیرد می کار به مشتري به خدمت و حفظ ترغیب، گسترش، انتخاب،

 متانت . اصل و تعادل اصل حقیقت،اصل آرزو، اصل ، اعتماد اصل سخاوت، اصل :باشد می وپایه اساسی

 :مشتریان با ارتباط مدیریت تکنیک اجرای برای بانکها و مالی مؤسسات آمادگی ارزیابی -16

 پیش مانند اي هر مؤسسه براي بایستی مشتري رضایت که کند می تأیید را این موضوع مشتري با ارتباط مدیریت سازي پیاده مورد هادر بانک

  .باشند داشته CRM  با بیشتري آشنایی ،  کارمندان که هستند آن نیازمند دو هر موفق که روابط کسب و توسعه هاي پروسه نیاز

 این به بانکها امروزه .است خاصی اولویت داراي بانکها در آن تحقق که است نوآوري مطرح طرح عنوان به بانکها در مشتریان با ارتباط مدیریت

 تکامل سیر در .سازند خدمات متمایل مصرف به را مشتریان و کرده خدمات تولید مانند گذشته توانند نمی دیگر که اند برده پی حقیقت

 و مشتریان با ارتباط مدیریت هاي بهبود پتانسیل .است ضروري موفقیت براي مشتریان بالفعل و بالقوه وعالیق ها نیازمندي به توجه تدریجی،

 گذاري سرمایه درخصوص کننده تعیین عوامل به جدیدي ایجاد نگرش باعث بانکها در ویژه به ها سازمان در آن اجراي درخصوص اطمینان عدم

 تکنیک سازي این پیاده براي سازمان آمادگی میزان گیري اندازه براي هاي زیادي مدل اساس این بر .است شده مذکور مدیریت اجراي بر پروژه

 این از یکی شده، تدوین نه گروه و فناوري و اجتماعی فکري، بعد سه در که و مودامبی اوکر توسط شده ارائه مدل که ،است شده ارائه

 ذي تعامالت فرهنگ، گروههاي شامل بعد اجتماعی ریزي، برنامه و ساختار استراتژي، گروههاي شامل فکري بعد مدل این در .تکنیکهاست

 می دانش مدیریت و  ITهاي  توانمندي،کاربردي   CRMبرنامه  گروههاي گیرنده بر در فناورانه بعد باالخره و کاري، دانش قلمرو و نفعان،

 به فوق گروه نه از کدام هر در ها سازمان آمادگی میزان سنجش که براي دارند اشاره آمادگی عوامل نام به رایجی عوامل به محققان این .شود

 .رود می کار

 :ایران بانکداری در بازاریابی علمی و مداری مشتری نوین های روش -17

 از درصد 5 دنیا فقط معروف هاي بانک بزرگمدیران  گفته به بنا .دهد افزایش بانک را درآمدهاي رشد تواند می که است ابزارهایی از بازاریابی

 افزایش با ها بانک که نشان داده اقتصادي امور محققان تحقیقات همچنین .دهند می را تشکیل ها بانک سودآوري درصد 85 از بیش مشتریان

 است شایسته بنابراین .افزایند می سودآوري خود به اي سابقه بی طور به مشتریان در موثر رضایت و ایجاد خویش اول تراز و ارزنده مشتریان

 سازمان در ایران عضویت با احتماال و قانون اساسی 44 اصل کلی سیاست 3 و 2 بند بر اساس ها، بانک تنگاتنگ کنونی رقابت بازار در که

دولتی  هاي بانک از زیادي تعداد شدن خصوصی به توجه با ضمن (WTO) در و ایران در خارجی هاي بانک تاسیس آن تبع به جهانی و تجارت

 چه هر نماید ملزم می را ها بانک خصوصی، و دولتی هاي بانک پایین و مصارف منابع جذب بخش در بانکی سود ناچیز اختالف همچنین و

 مشتریان .یابد می تجلی موثر مداري و مشتري مند رابطه بازاریابی در تنها آن چاره و نمایند اندیشی خویش،چاره مشتریان حفظ براي تر سریع

 مشتریان میان خالق روابط بنابراین .است شده تر پیچیده مالی آنها مدیریت و دارند اختیار در خدمات مقایسه براي هاي بیشتري فرصت امروز

 و طرف مشتري دو بین رابطه و تعامل کیفیت به خرید هنگام در شده خریداري خدمات ماهیت و کیفیت با خدمات مجموعه و ها و بانک

 است. استوار او توسعه تجارت و معضالت حل به کمک در بانک توانمندي میزان بر اساس بانک مورد در مشتري قضاوت .دارد بستگی کارمند

 رقابت در موفقیت عنصر ترین عنوان مهم به وقت اتالف عدم و امور سریع انجام نهایی غایت و دنیا هدف پیشرفته کشورهاي اکثر و ما کشور در

 بانک فنی تخصص بعدي درجه در و و سرعت تکنولوژي براي زیادي بسیاري ارزش کننده تعیین ارکان به عنوان مشتریان و باشد می کنونی

یک  مشتري با رابطه حفظ .گیرد می صورت مشتریان با توسعه روابط جهت در پیمودن با بانک در مند رابطه بازاریابی پیشرفت.هستند قائل ها



 

 میزان با با مشتري رابطه کیفیت دیگر سوي از.کرد توجه آن آتی به پیامدهاي باید جاري پیامدهاي و نتایج جاي به و است بلندمدت مساله

 خاورمیانه کشورهاي در متفاوت است مشتریان با رابطه حفظ هاي شیوه مختلف هاي به فرهنگ توجه با .شود می سنجیده مشتري رضایت

 مشتریان با خود روابط به بخشیدن براي استحکام .دارند بسیار قدمت با تاریخی پیشینه کنند، می زندگی درآن مهربان و گرم خون مردمانی که

 غیررسمی و رسمی هاي دعوت ها، مالقات همچون مداوم اجتماعی و پیوسته تعامالت اینگونه .دهند می اهمیت شخصی اجتماعی و تعامالت به

 را در بانکی خدمات تشریح و اقتصادي مشاوره و حسابی خوش هدایا،جایزه اهداي ،مشتریان هاي مراسم در شرکت ،اه مراسم و درمجامع

 تشریح نوین جهانی بانکداري در .باشد می برخوردار باالیی بسیار اهمیت از خدمات بانکی تشریح خصوص این در .دهند قرار خود کار دستور

 ها بانک خدمات عمومی، هاي طریق رسانه از دارند حق ها بانک مشتریان است، الزامی بانکداري الکترونیک خدمات خصوصا و بانک خدمات

 دهند می توضیح نابلد شخص یک براي که مانند کسی و آسان و راحت بسیار صورت به را خدمات این باشند ملزم می ها بانک و بشناسند را

تخصیص  هرگونه .باشد می خدمات و امور این به واقف که مشتري نکنند فکر هرگز و نمایند تشریح آن پایان تا مرحله از اولین را خدمات این

 آن شایان از نتایج که الکترونیک بانکداري تشریح خصوصاً و عمومی هاي رسانه یا جراید، طریق از مشتریان به دادن آگاهی زمینه در هزینه

 مجموع در و کار سرعت رفتن باال وقت، در جویی صرفه بانک، آن خدمات از مشتري بودن بانک،توجیه شعب در مشتري فیزیکی حضور عدم

 براي را سوددهی باالیی بسیار ها مبالغ جویی صرفه این کالن سطح در که شد خواهد مشتریان و رضایت ها بانک براي باال وري بهره باعث

 .داشت خواهد همراه به طرفین

 : ایرانی بانکهای مشتری در با ارتباط مدیریت قوت و ضعف نقاط -18

 :قوت نقاط

 وقت در جویی صرفه 

 مشتریان با کارکنان برخورد طرز بهبود 

 دقت و سرعت با ارائه خدمات 

 کلیدي مشتریان به خدمات خاص ارائه 

 اي خدمات مشاوره ارائه 

 مشتریان اطالعاتی ازسوابق بانک یک داشتن 

 آوري سود افزایش 

 مشتریان مندي رضایت سطح افزایش 

 ودوجانبه سودمند ارتباط برقراري 

 مشتریان انسانی کرامات و ارزش رفتن باال 

 :ضعف نقاط

 بودن وقتگیر و بر هزینه 

 اجراي  عدم پذیرشCRM و مشتریان مدیران،کارکنان سوي از  

 براي اجراي  مناسب ساختهاي زیر نبودنCRM  

 میدهد قرار خود الشعاع تحت را بانک به مشتریان دسترسی امکان که شعبه وزمانی مکانی موقعیت 

 رقیب بانکهاي سوي از باالتر کیفیت با خاص خدمات ارائه 

 رقیب وفادار وفاو بی مشتریان وجود  

 :گیری نتیجه -19

 که گفت و بیان کرد توان می تر قوي قدري را جمله این حقیقت در .است مشتري مداري بانکها براي استراتژي مناسبترین و سودمندترین

 نزدیکتر روابط ایجاد به ازمشتري استفاده CRM وفاداري و کوتاهتر را فروش چرخه توانند با می بانکها .است مشتري بانکی، نظام اساس و بنیان



 

 .شوند جذب جدیدي مشتریان و شوند موجود حفظ مشتریان تا کند کمک میتواند مشتري با روابط مدیریت سیستم. دهند افزایش را درآمد و

که  ترند موفق بانکهایی بانکی، بین رقابتی فضاي در .باشد انتظار می زمان کاهش و عمل سرعت ها بانک از مردم مهمترین انتظارات از یکی

 الزاماً کند، حرکت می تر عقب جهان از همواره تکنولوژي از استفاده و در جذب که ما کشور .آورند بدست را مشتریان بیشتر وفاداري بتوانند

 برخورد در ها بانک تفاوت ولی مشتري نیست، با حق همیشه .جوید بهره روز به و مدرن تکنولوژياز  توانسته نیز خود بانکی خدمات مورد در

 جامعه نیاز مورد خدمات باید بانکی سیستم .شود اشتباه می مرتکب هم مشتري که است مشتري به موضوع تفهیم این شیوة در مشتریان با

ابزار  بهترین به ما اگر .سازد فراهم را کشور اقتصادي رفاه و تامین رشد تسریع موجبات و نماید عرضه بازار ساختار با متناسب کشور را کنونی

 ما از مشتریان، امروز .کرد خواهیم وارد خود بانک به سختی ضربات نداشته باشیم مشتري به نسبت اي شایسته برخورد ولی باشیم مجهز کار

 در دیگر مهم عامل .است بانک هگیش پشت در خوب عملکرد همان تبلیغ، بهترینو  خواهند می حسنه اخالق با همراه سریع خدمات ارائه

 تحت خدمات کیفیت شود .ارزیابی می انجام مشتري حضور در معموالً خدمت اینکه علت به .است کارکنان عملکرد مشتریان رضایت جلب

 و بازاریابی فلسفه تحقق براي باید .است خوشرویی کارمندان و درك کردن، کمک پاسخگویی، ادب، بیان،شایستگی، رفتار، حضور، ظاهر، تأثیر

مشتري  با بانک مقدم خط اعضاي از عضوي عنوان به داران باجه .نمود توجه داران باجه مخصوصاً و کارکنان کاري نیازهاي گرایی به مشتري

 کل را به دار باجه رفتار او و است بانک رفتار دار، باجه رفتار مشتري از نظر .نمایند دفع یا جذب را مشتري توانند می دارند مستقیم تماس

 دار باجه یک برخورد صمیمی با یا و داده دست از را خود مشتري دار باجه یک بانک نامناسب یک که مواردي بسیار چه .دهد می تعمیم بانک

 نیازهاي و کار و کسب کامل دانستن ابعاد مشتري، روابط مدیریت موثر راهبرد ارائه منظور به .ساخته است سرازیر بانک به را فراوانی هسرمای

 اجرا قابل اند، شده ترسیم مدت کوتاه و قوانین قواعد که جایی در مشتري با روابط مدیریت راهبردهاي در کل، .است حیاتی امري مشتري

 موثر، مداري مشتري و بازاریابی نو، هاي شیوه امروز بانکداري .یابد تحقق مشتري با روابط مدیریت راهبرد در باید اهداف مشتري .بود نخواهند

 بازار رقابتی در کند عمل تر موفق امور این در بانکی هر که طلبد را می مشتري موردنظر خدمات و دهی سرویس نو، هاي ارائه تکنولوژي

 ارتباط تسهیل فناوري اطالعات با .شد خواهد باال وري بهره با بانک آن دائمی بقاي دوام و نتیجه در و منابع ماندگاري و باال منابع جذب موجب

 این ارائه چگونگی شود، می ارائه که چون خدماتی اطالعاتی بهتر گذاردن اشتراك به طریق از آن اثربخشی و سرعت افزایش و مشتریان با

خدماتی  مهمترین جمله از و کند می فراهم را خدمات ارایه نوآوري در و عملکرد بهبود زمینه ...و اعتبار تامین اعتباري، و شرایط مالی خدمات،

 و فروش پایانه هاي و خودپرداز هاي دستگاه طور همین و موبایل و طریق اینترنت از اطالعات و خدمات ارائه شود می ارائه طریق این از که

 درستی به خدمات این صورتی که در البته باشند، می مفید بسیار زمان و ها هزینه در صرفه جویی در که باشد می ... و اعتباري هاي کارت

 است بانک تجاري راهبرد مشتري یک با CRMاست که  پراهمیت بسیار نکته این به توجه بانکها، ارتباط در مدیریت با رابطه در .شوند ارائه

 .بانک یک توسط ارایه قابل خدمات نه و
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