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  چكيده
ر چند كه مقوله جديدي ه. نقش مديريت امور مشتريان به عنوان يك ابزار استراتژيك در توسعه سازمانهاي توليدي انكار ناپذير است

نيست و از زماني كه عرضه و تقاضا وجود داشته هر گاه عرضه بر تقاضا پيشي گرفته است ايجاد ارتباط با مشتري در جهت نگهداري او و 
با توجه به هاي جديد ارتباط الكترونيكي مقوله مديريت امور مشتريان  امروزه با ورود تكنولوژي. ايجاد حس وفاداري در او مد نظر بوده

در كشور . اند هاي اقتصادي داده اند و امكانات بسيار زياد و جديدي را به سازمانها و بنگاه ايجاد بسترهاي جديد ارتباطي دچار تحول شده
گوياي هاي مشخص و فاكتورهايي كه بتواند نمايند، اما مشكل اينجاست كه شاخصايران نيز همگان موارد ذكر  شده را پذيرفته و تأييد مي

در اين مقاله ابتدا با بررسي . گيري مديريت سازمان در اين زمينه كمك نمايد وجود نداردوضعيت يك سازمان از اين نظر باشد و به تصميم
هاي سيستم مديريت الكترونيكي روابط مشتريان استخراج شده و سپس به عنوان يك مطالعه موردي، مفاهيم و تعاريف مربوطه شاخص

  .هاي ايران مطالعه و بررسي شده استيط فعلي مديريت الكترونيكي روابط مشتريان و ميزان كاربرد و كارائي آن در سازمانوضعيت و شرا
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  معرفي .1
-ترضايمزيت رقابتي در كسب و كار امروز نه صرفاً فروش  كاال و خدمات به مشتريان بلكه شناسائي مشتريان سودآور، ارائه خدمات 

به . ]2 [، كه البته بر مبناي سود و اعتماد دو طرفه بنا شده است]1 [باشدبا آنان ميسودمند  به آنان و ايجاد يك ارتباط طوالني مدت بخش
 اختصاصي ،بايست به طور مستمر به دنبال ارائه خدمات و محصوالت منحصر به فرد ميسازمانمنظور كسب موفقيت در چنين وضعيتي 

ها مديريت روابط يابي به اين شرايط شركتبه منظور دست]. 2 [، باشدممكن از طريق هر كانال ارتباطي ،توجيه اقتصاديداراي و شده 
اند كه مجموعه امكانات، ابزارها و تفكرات فروش، هاي مهم و تعيين كننده كسب و كار تبديل كرده را به يكي از استراتژي1مشتريان

دهاي مختلف كسب و كار و نقاط اتصال مشتري به شركت به صورت يكپارچه درآورده و در راستاي يك بازاريابي، و خدمات را در واح
 از ام.آر.سي اهداف اوليه ].3[ امروز به يك صنعت چند ميليون دالري تبديل شده است ام.آر.سيو ] 1 [نمايداستراتژي مشخص هدايت مي

نزديك تر شدن به آن مشتريان در هر قدم از ) و سودآور با مشتريان منتخب، بايجاد ارتباطات طوالني مدت ) ديدگاه كسب و كار الف
سازي و كاربردي  شامل يكپارچهام.آر.سي از ديد عملياتي اهداف ].3! [حداكثر كردن سهم شركت در كيف پول مشتري است) ارتباط و ج

، هايي به هر جايي در سازمان كه به آن نياز داشته باشددادههاي مرتبط با هر مشتري و ارتباطات مربوطه، ارائه چنين كردن تمامي داده
 يك اصطالح صنعت اطالعات ام.آر.سيدر حقيقت  .]4 [شناخت بهتر ارزش مشتري و انجام اقدامات الزم در جهت ماندگاري بيشتر آنهاست

- مديريت روابط مشتريان به روي سازمان يافته ميافزارها، و توانمنديهاي اينترنت به منظور كمك به بنگاه در جهتها، نرمبراي متدولوژي
اين موضوع هسته مركزي تمامي . ]22[ آوردن و نگهداري مشتريان است به دنبال پيداكردن، بدستام.آر.سيبه بيان ساده . باشد

 به طور .شودش و خدمات ميهاي مرتبط با بازاريابي، فروراهبردهاي كسب و كارهاي مشتري مدار است كه شامل افراد، فرايندها و فناوري
 تبادالت با مشتري به منظور حداكثر كردن رضايت مشتري، اطمينان از چرخش كسب بهبودبرداري و بهره بر روي ام.آر.سيتمركز خالصه 

  .]3 [و كار و در نهايت بهبود سودآوري مشتري است
هاي كامالً مكانيزه و مبتني بر فناوري در و باعث ارائه روششتريان را نيز تحت تأثير قرار داده هاي مديريت روابط م سيستم،فناوري

اين موضوع منجر به . هاي ارتباط الكترونيك و در رأس آن اينترنت جايگاه و اهميت ويژه دارنددر اين ميان فناوري.  زمينه شده استاين
مديريت روابط .  شده استام.آر.سي در مباحث يا مديريت روابط مشتريان الكترونيكيروابط مشتريان الكترونيكي مطرح شدن مديريت 

هاي مبتني بر  و به طور ويژه، فناوريام.آر.سيهاي سنتي و جديد مطرح در زمينه مشتريان الكترونيكي حاصل تركيب و ادغام انواع روش
  .باشداينترنت مي

بط مشتريان در كسب و كار امروز امري هاي مديريت روابا توجه به مطالب ذكر شده روشن است كه تمركز و استفاده از سيستم
 كه البته با مشكالتي نيز روبرو شده ]24[در اين راستا حركت هاي خوبي در طي دهه اخير در دنيا صورت گرفته است . اجتناب ناپذير است

د كه به دليل ساختار خاص بازار و گاه شكست خورده و در مواردي نيز با موفقيت پياده سازي شده، اما در ارتباط با كشور ايران به نظر ميرس
كه در دهه گذشته كمتر حالت رقابتي داشته و بيشتر سمت و سوي توليد انبوه داشت موضوع مديريت روابط با مشتريان چندان جدي گرفته 

رح شدن مباحث جهت مطشرايط الزم  ،اما در طي چند سال اخير با ايجاد شرايط رقابتي در صنايع مختلف و ورود رقباي جديد. نشده بود
جهاني مشتري گرائي و مديريت روابط مشتريان به منظور هاي شاخصاما مشخص نيست كه با توجه به . شدايجاد مديريت روابط مشتريان 

در اين مقاله تالش شده است تا با . كسب رضايت او و افزايش سودآوري در كشور ايران چه وضعيتي دارد و نقاط قوت و ضعف در كجاست
 شركت هاي در )از جنبه الكترونيكي(يفيت سيستم مديريت روابط مشتريان الكترونيكي و اهميت مشتري و ميزان توجه به او بررسي ك
هاي مديريت روابط مشتريان الكترونيكي در ايران مشخص شده، نقاط قوت و ضعف آن استخراج شده و  جايگاه سيستم،مختلف

به منظور انجام اين تحقيق از روش مشاهده تجربي، مقايسه و تهيه پرسش نامه  .ه شودراهكارهايي در جهت بهبود وضعيت موجود ارائ

                                                 
1 Cutomer Relatioonship Management (CRM) ام.آر.سي  
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 پرداخته و با بررسي جديدترين انتشارات موجود در اين زمينه ام.آر.سي به مرور ادبيات مرتبط با 2 در ادامه و در بخش .استفاده شده است
  .شده استمفاهيم و تعريف مرتبط با موضوع مورد نظر بيان 

 مرور ادبيات .2

 مديريت روابط مشتريان .2-1
و پارادايم تكنولوژيكي ] 6[هاي مديريت كيفيت جامع مفهوم مدرن مديريت روابط مشتريان متأثر و شكل گرفته از مفاهيم و تئوري

 دانشگاهي و تعريف دقيق و مشخصي انجام شده است، ام.آر.سي با وجود اينكه تا كنون تحقيقات زيادي در زمينه ].7،8[باشد جديد مي
 محدود به پايگاه ادبيات ام.آر.سياي در زمينه مفاهيم پايهدانشگاهي مديريت روابط مشتريان وجود ندارد و بينش اي مفاهيم هستهاز علمي 

اره در ها همو از ديدگاه عملياتي و كاربردي توسعه داده شده است، چرا كه سازمانتر بيشام.آر.سيتحقيق در زمينه . ]6 [كوچكي شده است
غير در نيتجه از اين منظر پايگاه ادبيات . اند و هستندهاي مؤثر مديريت و بهبود مجموعه مشتريان خود بودهتالش جهت پيدا كردن روش

كه شامل تمامي كنند  را به عنوان يك فرآيند كسب و كار پپشنهاد ميام.آر.سيمحققان دانشگاهي . بزرگي ايجاد شده استدانشگاهي 
 شناسائي مشتري، ايجاد دانش مشتري، ايجاد ارتباط با مشتري شكل دهي به تصور و برداشت مشتري از سازمان و محصوالت فرآيندهاي

باشد، كه به واقعيت مفهوم كاربردي مديريت روابط مشتريان  مد نظر ميام.آر.سيدر اين مقاله اين تعريف چند وجهي . ]10،11[شودآن مي
 . تر استنزديك

اكسترانت، / داده، وب سايت، اينترانتهايي مانند انباره فناورييكپارچگيهمكاري و  به معناي ام.آر.سيري اطالعات از ديد فناو
- از فناوري اطالعات جهت جمعام.آر.سي .] 6 [باشدسيستم هاي ارتباط تلفني، حسابداري، فروش، بازار يابي و توليد در سطح سازمان مي

تواند براي ايجاد اطالعات مورد نياز به منظور توسعه روابط شخصي و منحصر به فرد با مشتريان استفاده شود، هايي كه بعداً ميآوري داده
اشاره  "مديريت فناوري اطالعات براي ارتباط يك ه يك با مشتري"  در مقاله خود با عنوان] 12 [1999ولز و همكاران، . نمايداستفاده مي

تعامالت يكپارچه با مشتري را باشند تا با سطح باالئي از هماهنگي داشته  جانبه دو همكاري عات بايد كردند كه بازاريابي و فناوري اطال
ساز و مؤثر بازاريابي در پشتيباني نمايند، هرچند به منظور همكاري مؤثر با بازاريابي، مديران فناوري اطالعات نياز به درك عوامل فعال

  .دارند ام.آر.سيهدايت 
 پشتيبان و) براي مثال، فروش، بازاريابي و سرويس مشتري( 2جلوسازمانيهاي  موجب اتصال فعاليتام.آر.سياوري كاربردهاي فن

 محل اتصال مشتري .]6 [گرددهاي اتصال مشتري به سازمان ميبا محل) ها، لجستيك و منابع انسانيبراي مثال، مالي، عمليات (3سازماني
 پست الكترونيكي، فروش، پست مستقيم، فرآيندهاي فروش از راه دور، مراكز تماس، تبليغات، فكس، تواند شامل اينترنت،به سازمان مي
هاي اطالعاتي جداگانه كنترل و هدايت هاي اتصال توسط سيستمدر اغلب موارد اين محل. هاي فروش باشدها و كيوسكپيجر، فروشگاه

  .]13 [نمايد يكپارچه مي،انداز يكسان به مشتري در سراسر سازمانشم يك چايجادها اتصال را با  اين محلام.آر.سي. شودمي
 هاي مديريت روابط مشتريانانواع نگرش .2-2

سازي يك سيستم هاي قبل مفاهيم و تعاريف مديريت روابط مشتريان به طور كلي بيان شد، اما در عمل و هنگام پيادهدر بخش
در عمل دو نگرش .  قابل توجيه استام.آر.سيهاي هاي خاص سيستم به پيچيدگي مختلف وجود دارد كه با توجه چند نگرشام.آر.سي

هاي ديگري نيز در ادبيات موجود  وجود دارد كه مراجع مختلف نيز به آن اذعان دارند، نگرشام.آر.سي به "عملياتي" و "تحليلي"اصلي 
   .اندها توضيح داده شدهمه هر كدام از اين نگرشدر ادا. باشد مي" مشاركتيام.آر.سي"ترين آن اند كه معروفمرسوم شده

                                                 
2 Front Office 
3 Back Office 
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  تحليليام.آر.سي .2-2-1
 كه در -در مجموعه سازمان كسب و كار و مشتري ها و اطالعات موجود  نگرش به سمت تحليل داده،ام.آر.سيدر خط مشي تحليلي 

 به منظور پشتيباني فرآيند -وجود دارد ...  و هاي دادههاي داده، انبارههاي صريح و ضمني در قالب اسناد و مدارك، پايگاهقالب داده
 به عنوان مثال مدير بازاريابي يك شركت توليد لوازم ورزشي با آگاهي از پراكندگي سني .گيري در سطوح مختلف در سازمان استتصميم

 تدوين نمايد، همين اطالعات تر و مؤثرتريهاي تبليغاتي دقيقتواند سياستخريداران محصوالت شركت، سطح تحصيالت و تمول آنها مي
  .نمايدمدير مجموعه را در اتخاذ بهتر تصميمات راهبردي ياري مي

  عملياتيام.آر.سي .2-2-2
 عملياتي مجموعه فرآيندهاي عملياتي است كه به منظور برآوردن اهداف مشتري گرائي و مديريت روابط مشتريان ام.آر.سيمنظور از 

-، طراحي بخش ارتباط با ما در سايت اينترنتي، ايجاد واحد خدمات پس از فروش شبانهاكز تماسايجاد مر. شودسازي و اجرائي ميپياده
، ارسال كاتالوگ و بروشور محصوالت، كارت تبريك تولد و موارد مشابه، ايجاد پايگاه داده اطالعات مشتريان و درج مشخصات فردي روزي

  . هستندهاي عملياتي مديريت روابط مشتريان است كه امروزه مرسوم و اطالعات تعامالت مشتري در آن از جمله انواع روش
  مشاركتيام.آر.سي .2-2-3

همانند فروش، پشتيباني فني و ،  مشاركتي نگرشي به مديريت روابط مشتريان است كه در آن واحدهاي مختلف يك شركتام.آر.سي
براي مثال بازخورد مشتري كه حاصل يك . گذارند اشتراك ميبازاريابي هرگونه اطالعاتي را كه از تعامالت با مشتري به دست آورند به

تواند به كاركنان واحد بازاريابي در مورد نوع و جنس كاالها و خدمات مورد نظر و جلسه ارتباط و تعامل او با واحد پشتيباني فني است مي
بود كيفيت و سطح خدمات مشتريان، و در نتيجه ، بهام.آر.سي در يك سيستم منظور و مقصود مشاركت .جذاب از نظر مشتري اطالع بدهد

  .باشدميافزايش رضايت و وفاداري مشتري به عنوان اهداف غائي يك سيستم مديريت روابط مشتريان 
  نيكي روابط مشتريانومديريت الكتر .2-3

، ميباشدتفاده از پايگاه هاي داده اي، بازاريابي مستقيم و بازاريابي با اس تركيب و ادغام بازاريابي رابطهمديريت روابط مشتريان حاصل 
است كه در آن روابط به صورت انفرادي و شخصي شده براي هر مشتري به صورت مجزا مديريت   4فرد به فردبازاريابي آن  هدفو 
هاي آن  زبا هر مشتري به منظور هرچه بهتر شناختن نيا اين نوع بازاريابي سازمان را درگير ايجاد ارتباط طوالني مدت .]5 [شود مي

   .)1شكل (كند  ميي اوگويي به نيازها مشتري و ايجاد امكاناتي در راستاي پاسخ
هاي اقتصادي بدون نياز به  رود، حجم فعاليت در عصر اطالعات كه شيوه هاي تبادل داده ها به سمت الكترونيكي شدن به پيش مي

نجام اين معامالت، تسهيالت فراواني براي كسب و كارهاي مختلف تر شدن زمان ا افزايش فضاي فيزيكي، افزايش پيدا كند و با كوتاه
اند و پايه بسياري از آنها   در كشورهاي غربي نيز تحت تاثير فرآيند الكترونيكي شدن قرار داشتهام.آر.سيسيستم هاي . فرآهم آمده است

ها و  هاي تبادل داده ، شيوهام.آر.سي.ايفاً در مبحث تغييرات چنداني حاصل نشده و صر ام.آر.سيدر واقع، در فلسفه .  استام.آر.سي.اي5
هر . ]5[اند   نيز تحت تأثير اين فرآيند، تعابير جديد پيدا كردهام.آر.سيالبته مفاهيم اساسي در . اند معامالت به صورت الكترونيكي در آمده

مشتري : براي مثال، امروزه مشتري عبارت است از. دان  تحت تأثير اين فرآيند، تعابير جديد پيدا كردهام.آر.سيچند مفاهيم اساسي در 
مديريت روابط مشتريان الكترونيكي زائيده كاربرد فناوري وب و اينترنت به منظور توان بيان نمود كه مي ].5[مشتري مجازي + حقيقي 

   .]16 [باشد ميام.آر.سيهاي سازي و كارائي سيستمتسهيل پياده
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بحث مديريت روابط مشتريان گردد كه در آن سالها برمي 1998 هاي الكترونيكي مديريت روابط مشتريان به سالتاريخچه سيستم
 بيش از 2002 به سرعت رشد خواهد كرد، كه از آن هنگام تا سال ام.آر.سي.ايازار بيني كرد كه بالكترونيكي مطرح شد و مورگان پيش

 موجب رونق روزافزون اين ام.آر.سي.ايكاربردها و تسهيالت فراهم شده توسط ]. 15[ شركت در اين زمينه شروع به فعاليت كردند 700

گردد، از جمله اينكه، هاي مديريت روابط مشتريان ميي سيستمسازها شده است، كاربردهايي كه موجب كسب نتايج بهتر از پيادهسيستم
صرفنظر كردن و حذف مشتريان فاقد ارزش براي شركت از طرف ديگر  امكان جذب و نگهداري اقتصادي مشتريان ارزشمند و ام.آر.سي.اي

   .]17[ و نهايتاً بازگشت بهتر سرمايه را در پي خواهد داشت ]18,14 [آوردرا فراهم مي
مديريت الكترونيكي روابط مشتريان به معني بيان كرده است كه ] 10 ["رساله مديريت روابط مشتريان"در كتاب خود  "يل دايچهج"

بدين معني ، داند ميام.آر.سياي از  را زير شاخهام.آر.سي.اياو . باشدهاي مشتريان از طريق وب ميفروش، سرويس دهي و ارتباط با كانال
 با اين توصيف مديريت .نمايد خود استفاده ميام.آر.سيهاي كه يك شركت جهت اعمال راهبرداست هايي ز جمله كانال اام.آر.سي.ايكه 

از . باشدها در مقياس وسيع مي سازي روابط مشتريان براي  شركتالكترونيكي روابط مشتريان يك روش سريع و كم هزينه جهت شخصي
از طريق هاي تحليلي  بهبود خدمات مشتري، نگهداري مشتريان ارزشمند و فراهم كردن دادهام.آر.سي.ايهاي طرف ديگر هدف سيستم

 ستو ارائه محصول و سرويس مناسب در زمان و مكان مناسب  ا) بر اساس نياز و خواست هر مشتري(ايجاد روابط مشتري مدار و شخصي 
چند سالي است كه . ]10 [نمايد و افزايش وفاداري كمك ميظجهت حف به ترغيب مشتريان ارزشمند در ام.آر.سيعالوه بر اين اي. ]18[

 اعالم كردند 2002رومانو و جرمستد در سال هاي مشتري مدار افزايش چشمگيري داشته است، نياز، تقاضا و حركت در جهت ايجاد سازمان
ها به دنبال افزايش بازگشت سازمانامروزه . ]20[  آغاز شده استام.آر.سي.ايهاي سازي سيستمكه يك حركت هجومي به سمت پياده

هاي مديريت سازي موفق سيستمو كاهش هزينه با پيادهسرمايه، وفاداري مشتري، بازاريابي مؤثر، بهبود خدمات و پشتيباني مشتري 
ها از يك ها و سازمانشركتاي براي مديريت روابط مشتريان در با اين توصيف بايد جايگاه ويژه. ]21 [الكترونيكي روابط مشتريان هستند

 .طرف و در ادبيات دانشگاهي متصور بود

  جايگاه مديريت روابط مشتريان در بازاريابي الكترونيكي .2-4
كنند و به عنوان مكمل يكديگر عمل ها اهداف مشتركي را دنبال ميهاي بازار يابي و مديريت روابط مشتريان در بعضي زمينهسيستم

هاي مديريت روابط مشتريان در راستاي جذب، بي در جذب مشتري و افزايش فروش و سهم بازار و اهداف سيستماهداف بازاريا. نمايندمي
  . ]5 [نگهداري و ايجاد روابط طوالني مدت با مشتري وجوه اشتراك بسياري دارند

    
  ارتباط بين مديريت روابط مشتريان و مقوله هاي بازاريابي مربوطه. 1 شكل
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، و استفاده از مزاياي هر روش از 8دادهيگاه و بازاريابي پا7، بازاريابي مستقيم6ايتركيب متدهاي مختلف بازاريابي نظير بازاريابي رابطه
يك سو و تحول و تغيير نگرش بازاريابي در ساليان اخير، منجر به بوجود آمدن مفاهيم و ادبيات مديريت روابط مشتريان به شكل امروزي 

هاي الزم ازاريابي مستقيم تاكتيكب. دهدهاي بازاريابي موجود را نمايش ميام و نگرش.آر. ارتباط مابين سي1شكل .  )1شكل  (شده است
 شالوده و ي،اتئوري بازاريابي رابطه. نمايدجهت ارائه ارتباطات بازاريابي و در بعضي مواقع خود محصول را به مشتري حقيقي فراهم مي

تا سطح يك شخص بندي بازار ام را به دليل تمركز در بهبود سرويس مشتريان از طريق دانش مشتري و بخش.آر.زيربناي مفهومي سي
هاي مربوط به مشتريان، با استفاده از هاي عظيم دادهداده با ايجاد امكان ذخيره و بازيابي حجمبازاريابي پايگاه. ]5 [كندحقيقي فراهم مي

بنابراين متدهاي . ]5 [كندساز نقش ايفا مينمايند، به عنوان فناوري فعالهاي راهبردي و زيركانه بازاريابي را ايجاد ميهايي كه فرصتروش
  . مختلف بازاريابي با مديريت روابط مشتريان بيگانه نبوده و هركدام به طريقي با آن در ارتباطند

اي براساس آنچه گفته شد از لحاظ معنايي و پايه علمي بيشترين قرابت و نزديكي را با مبحث مديريت در اين ميان بازاريابي رابطه
 كردن مباحث دانشگاهي بازاريابي يك به يك در دنياي واقعي كاربردياي عاملي بود در جهت زاريابي رابطهبا. ]5 [روابط مشتريان دارد

 دهنده نزديكي مفهومي دو  موارد ذكر شده نشانبهتوجه . توان خاطر نشان ساختزير را ميموارد اين عوامل كليدي از جمله . كسب و كار
  . بط مشتريان استاي و مديريت رواموضوع بازاريابي رابطه

ها با ايجاد محصوالت هاي مشخص بازار و تالش در جهت حاكم شدن بر آن بخشدر اختيار داشتن بازار از طريق انتخاب بخش 
 .و خدمات اختصاصي براي بازار

يان در ايجاد ارتباط عميق با مشتريان در بازار ذكر شده به منظور كمك به توسعه محصوالت مناسب با يكپارچه كردن مشتر 
 .پروسه طراحي محصول

 .ايجاد انعطاف و سازگاري با شرايط مختلف با استفاده از نظارت، آناليز و بازخورد محيط فعاليت 
كنندگان به منظور كمك در نگهداشت جايگاه بدست آمده در بخش توسعه مشاركت با تأمين كنندگان، فروشندگان و استفاده  

 .بازار انتخابي
افزايش وفاداري مشتريان است و مديريت روابط مشتريان اي مزيت بازاريابي رابطهنقطه اتصال ترين مهم شده، عالوه بر موارد ذكر

  :]5 [كه به نوبه خود فوائد و مزاياي زير را دارد
 )كه معموالً بسيار بيشتر از نگهداري مشتري است(عدم هزينه  جذب مشتريان  
 فنياز كمتر به ارائه مشوق خريد همانند تحفي 
 )نمايند راضي هستندمشتريان وفادار از محصولي كه خريد مي(حساسيت كمتر نسبت به قيمت  
 .نمايندشركت را به ديگران نيز توصيه ميو راضي مشتريان وفادار  
  رشد درآمد به دليل افزايش اعتماد 

   9مفاهيم كليدي مديريت روابط مشتريان برخط .2-4-1
ايجاد روابط طوالني . ]5 [يت روابط مشتريان يك عنصر كليدي بازاريابي الكترونيكي استيابي به مديركاربرد فناوري به منظور دست

-عدم موفقيت در ايجاد روابط موجب شكست بسياري از شركت.  بسيار حياتي است،مدت با مشتري براي هر كسب و كار ماندگار و با دوام
) اينترنتي(تحقيقات نشان داده است كه جذب مشتري برخط . ]5 [دكام شده كه هزينه بسياري را صرف جذب مشتري كرده بودن-هاي دات
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هاي و ممكن است موجب شود تا شركت) تر از جذب مشتري در فضاي كسب و كار سنتي استگران% 30تا % 20( زيادي در بر دارد هزينه
هاي  شركت،از مشتريان% 5اقي ماندن تنها تحقيقات نشان داده است كه با ب.   سوددهي نداشته باشندابتداي كارشان سال 3 تا 2نوپا 

  !بهبود بخشند% 95تا % 25توانند سود خود را اينترنتي مي
  

 هاي ايرانيها و شركتسازمان: مورد كاوي

  موردكاويدليل انجام .2-5
 همچنين هاي جهاني به اين سمت ويشين به آن اشاره شد و حركتپبا وجود جايگاه و اهميت مديريت روابط مشتريان كه در بخش 

كان رسد در كشور ايران اين مقوله كمايكپارچگي تجارت جهاني و لزوم وجود قدرت رقابت جهاني جهت ادامه حيات تجاري به نظر مي
هاي ايراني از اين ها و سازماناز جهتي بيان اين نكته نيز كه در حال حاضر شركت. اهميت الزمه را پيدا نكرده و جايگاه خود را نيافته است

در اين . پذير نيست امكان،ر در چه شرايطي قرار دارند بدون انجام تحقيقات الزم، به دليل عدم وجود آمار و ارقام و مستندات مناسبنظ
در كشور وجود ندارد و جايگاه و وضعيت مديريت روابط مشتريان  از يكه آگاهي مناسبفعلي در شرايطي  تالش شده است تا موردكاوي

هايي مؤثر مشتري شاخص تصويري از وضعيت موجود ارائه شود و ، جايگاه سازمان تحت امرشان در اين زمينه ناآگاهندمديران نيز نسبت به
 به اين زمينه اخذ تصميمات مربوطجهت در كشور مديران يي براي ماراهن تا ،محوري و مديريت روابط مشتريان الكترونيكي ارائه شوند

  .باشد

 روش انجام تحقيق .2-6
 با توجه به هدف تحقيق كه بررسي وضعيت مديريت روابط مشتريان الكترونيكي در كشور ايران است تاتحقيق نياز بود در ابتداي 

از  شركت و سازمان دولتي و خصوصي ايراني 40در اين راستا تعداد . ها براي اين منظور انتخاب شوندتعداد مشخصي از سازمانها و شركت
 و اهميت آنها در كسب و كار شهرت مؤسساتو اعتبار  ميزان , انتخابشاخص. )1جدول  (ب شدندجهت بررسي انتخاچهار رده مختلف 

مؤسسات ،  دولتيمؤسسات اقتصادي چهار گروه انتخابي شامل. بزرگان هر كسب و كار انتخاب شونددر هر مورد  تالش شد  وايران بود
 . بودندي دولتهايشركت و  خصوصيهايشركت، خودروسازان خصوصي، اقتصادي

ار رده ذكر شده موجب شد تا وضعيت مديريت روابط مشتريان مد نظر تحقيق در هر دسته به بندي مؤسسات انتخابي در چهدسته
چه وضعيتي قرار دارد و چه نقاط ضعف و هاي سازماني كشور مشخص شود كه كدام گروه از مجموعه صوررت جداگانه مشخص شود و 

  . قوتي دارد
با در اين مورد . هاي انتخاب شده بررسي شودزم بود مشخص شود كه از چه طريقي، چگونه و چه بخشي از سازماندر مرحله بعد ال

ها مد نظر قرار گرفت كه در حقيقت ابزار اصلي و اساسي مديريت بررسي وب سايت اينترنتي شركتتوجه به مقصود و هدف تحقيق 
اير امكانات ارتباط الكترونيك نيز در صورتيكه در سايت شركت نامي از آنها برده شده بود باشد، البته سالكترونيكي روابط با مشتريان مي

  . ها و امكانات يك سازمان باشدلحاظ شدند، با علم به اينكه سايت اينترنتي بايد بيانگر تمامي قابليت
از مديريت الكترونيكي روابط مشتريان سطحي  دهنده نشانهر كدام هايي استخراج شدند كه شاخصدر مورد روش بررسي، مجموعه 

ها بر اساس شاخصاستخراج اين . ]5 [ بودنددر خور توجهامروز مشتري مدار  مؤثر و مهم در كسب و كار شاخصبودند و به عنوان يك 
المللي انجام شد هاي بزرگ و معتبر بينهاي برتر دنيا متعلق به شركتمطالعه آخرين مراجع موجود در زمينه مورد بحث و مرور سايت

  .)3,3بخش (
 اين زمينه را داشتند شيوه مشاهده تجربي و ارسال پرسشنامه براي افرادي كه توانائي اظهار نظر در ،در مورد چگونگي انجام تحقيق

توسط اي هاي انتخابي در يك بازه يك هفتههاي مربوط به شركتمشاهده تجربي شامل بررسي شخصي تك تك سايت. انتخاب شد
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 از يهاي مشخص شده در مرحله قبل يك به يك در سايت مورد نظر بررسي شده و امتيازشاخصدر طي بررسي مجموعه . بوديسندگان نو
 در اين .شد تعلق گرفته  در فرم مربوط به آن سايت ثبت ميشاخص به آن   در سايت مقصدشاخصبه كيفيت آن با توجه  5 تا 1عدد 

 نفر از افرادي 50به همراه مستندات راهنما كه شامل توضيحات چگونگي پر كردن فرم بود براي  )2 لجدو( هاروش فرم ارزشيابي سايت
راد انتخابي شامل اساتيد و دانشجوياني مجموعه اف. كه امكان اظهار نظر در زمينه مورد بحث را داشتند از طريق پست الكترونيكي ارسال شد

نهايتاً با بررسي و آمارگيري از نتايج به دست آمده مواردي كه .  روابط مشتريان آشنا بودندو هم با مبحث مديريتبود كه هم با اينترنت 
  .شدندارائه هدف تحقيق بود مشخص شده نظرات و راهبردهاي بهبود وضعيت مديريت روابط مشتريان 

  الكترونيكيمديريت روابط مشتريانهاي و قابليتها شاخص .2-7
مديريت الكترونيكي روابط با مشتريان سازي  هاي مورد نظر ذكر شده شامل موارد الزم جهت پياده آنچه در ادامه تحت عنوان قابليت 

تر بوده باشد و موارد بيشتري را به درستي پوشش داده باشد، بالطبع امتياز  سازي موارد زير موفق  هر چه قدر يك سايت در پياده.باشد مي
  .)1جدول  (يان دريافت خواهد كردباالتري در بحث كيفيت مديريت ارتباط با مشتر

 ي اطالعات مشتريانجمع آور  .2-7-1
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 هاي مديريت الكترونيكي روابط مشتريانليست شاخص. 1جدول 
  
  
  
A. جمع آوري اطالعات مشتري براي تحليل رفتار 

o استفاده از پايگاه داده 
o استفاده از انباره داده 
o 10يك هاي داده كاويكاوش اطالعات با استفاده از تكن 

B. امكان ارتباط مشتري با مسئولين شركت از طريق پست الكترونيك 
C. استفاده از امكانات الكترونيك براي ارتباط با مشتريان 
D. كاال و خدمات الكترونيكيارائه  
E. دخيل كردن مشتري در فرآيند توليد 
F. هاي شغلي در سايت  ايجاد فرصت 
G. كترونيكي ديگر غير اينترنتياستفاده از تكنولوژيهاي ارتباطي ال 

o SMS 
H. كيفيت طراحي سايت 
I. سطح شخصي بودن سايت 

o طراحي شخصي شده 
o طراحي انبوه 
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، به عنوان اولين قدم در مديريت جمع آوري و يكپارچه سازي اطالعات مشتريان ،جمع آوري اطالعات مشتريان يا به صورت كاملتر
 را ام.آر.سيهاي سيستم  در حقيقت اين مرحله خوراك مورد نياز ساير مراحل و بخش.كند ارتباط با مشتريان نقش بسيار مهمي ايفا مي

طريقه صحيح . آوري است هر زمان كه مشتري با سازمان در تعامل قرار بگيرد، اطالعات وي از طرق مختلف قابل جمع. كند فراهم مي
براي در حاليكه . ا براي تسهيل گزارش گيري و تحليل استآنهسازگارسازي سازي و  آوري و نگهداشت اين اطالعات، يكپارچه جمع

با قالب ها به اطالعات را  واحد سازماني كه كار تبديل داده عدم وجود .اطالعات كار چندان مشكلي نيستآوري  شركتها، جمعبسياري از 
  .ها است براي تحليل و دسته بندي انجام دهد نقص اكثر شركتمناسب 
و ترغيب آنها به انجام طالعات مشتريان انتظار مي رود كه شركت مورد نظر با ايجاد امكان ثبت نام كاربران آوري ا در راستاي جمع 

اي از آن دسته از مشتريان كه به صورت اينترنتي قضد ارتباط دارند  پايگاه دادهحالت حداقل ، در اين كار با ايجاد تسهيالت براي اعضا
 كه شامل نقطه نظرات مشتري در مورد محصوالت شركت است، نامه هايي تهيه كرد وان پرسشت داشته باشند، در خالل ثبت نام مي

گيري و  نهايتا ميتوان با كنار هم قرار دادن نظرات مشتريان اقدام به انواع گزارشكند و  نامه ها را پر مي مشتري در صورت تمايل پرسش
  .تر است كاري به مراتب دشوارتر و پرهزينه) ينترنتيا(تحليل نمود، كاري كه در فضاي ستني و غير الكترونيكي 

 امكان ارتباط مشتري با سايت از طريق پست الكترونيك .2-7-2
ترين ابزار ارتباط با مشتري در فضاي اينترنتي امروز ارتباط مشتري با سايت از طريق پست الكترونيك  ترين و ابتدايي شايد ساده

 با ايجاد  در حداقل حالترود سايت مورد نظر  در اين زمينه انتظار مي.پاييني داردارد و هزينه اي د  پياده سازي بسيار سادهاين روش. باشد
 به مشتريانش امكان ارتباط با شركت را حداقل به صورت يكطرفه و به منظور اعالم نقطه نظرات، شكايات و 11"ارتباط با ما"گزينه 
 :پياده سازي ميشودا اين مقوله به دو صورت در سايت  در بعضي سايته.ها و يا تعريف و تمجيد ها بدهد گاليه

o مشتري .شود  معموالٌ برآورده مي"ارتباط با ما"باشد كه با قرار دادن گزينه  حالت اول ايجاد امكان ارسال نامه الكترونيكي امي 
 .سال پيام نمايد اقدام به اربايست با استفاده از سرويس پست الكترونيك مورد استفاده خودش ميبراي ارسال پيام 

o  روش ارسال پيام مستقيم است كه در اين روش شركت با ايجاد جداول الزم در پايگاه داده مشتريانش امكان دريافت حالت دوم
م ارسال پيا"در سايت بخشي تحت عنوان مشابه از طرف ديگر . هاي كاربر و مشتري را با پارامترهاي مختلف فراهم ميسازد پيام

ب نوع پيام ارسالي كه شامل بخشي براي انتخا. شود، كه با انتخاب آن مشتري با صفحه اي روبرو مي شود ايجاد مي"مستقيم
 و بخشي براي وارد نمودن متن پيام است، كه مشتري پس از اعم از انتقاد، شكايت، پيشنهاد، پيام به مديريت و ساير موارد مشابه

  . كند ب گزينه ارسال آن را براي شركت ارسال ميانتخاب نوع پيام و وارد نمودن متن پيام با انتخا
   الكترونيك براي ارتباط با مشتريان امكاناتاستفاده از .2-7-3

توان يافت كه امكان ارائه و ارسال پيشنهادات از طرف مشتري به سازمان و دريافت پاسخ و امروزه كمتر سايت اينترنتي را مي
اي اينترنتي چه از نوع تجاري و چه غير تجاري معموالً ليست پستي از افراد را در اختيار هسايت. همچنين اخبار و تبليغات را نداشته باشد

معموالً با يكبار ثبت نام كاربر يا درخواست شخصي آدرس پست الكترونيكي كاربر به (شوند، دارند كه به طريقي به مجموعه آنان مربوط مي
-ها استفاده ميها به منظور اطالع رساني، تبليغ و يا ارائه سرويس از اين آدرستاين گونه ساي. )گرددليست پست الكترونيكي اضافه مي

اقدام به ارسال مواردي از قبيل بروشورهاي  پست الكترونيكي مخاطبان آدرسليست واحد بازاريابي با دراختيار داشتن براي مثال  .نمايند
نكته مهم در اين گونه موارد اين است . نمايد و هر مورد ديگر به مشتري ميل شده از طرف مشتري، اطالع رساني پاسخ پيام ارساتبليغاتي، 

 –بلي "هاي  موالً از طريق ايجاد گزينهكسب اجازه از مشتري مع. كه شركت بايد براي ارسال تبليغات به مشتري اجازه او را گرفته باشد
 امكان براي مشتري وجود داشته باشد كه هر زمان كه اراده كرد همچنين بايد اين. باشد  يا موارد مشابه در بخش ثبت نام سايت مي"خير

                                                 
11 Contact us 
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] 5[ نام ميبرند 12"اي بازاريابي اجازه" اين مسئله را در بازاريابي تحت عنوان .اجازه ارسال را پس گرفته و ديگر براي او چيزي ارسال نشود
 در صورتي كه مشتري مشكلي و يا سؤالي داشته باشد .مانهاي بازاريابي ساز در فعاليتو عبارت است از توافق مشتري براي درگير شدن 

تواند از طريق بخش سؤال و پيشنهادات موضوع مد نظرش را اعالم كرده و واحد خدمات پس از فروش از طريق پست الكترونيك پاسخ مي
  .مناسب را براي او ارسال نمايد

  الكترونيكي كاال و خدماتارائه .2-7-4
ها و مكانهاي ديگر در خانه يا محل  ا خدمات مورد نيازتان را بدون نياز به حضور فيزيكي در فروشگاهچه چيزي بهتر از اينكه كاال ي

ها و ويژگي هايش  روز است كه نيازي به بيان قابليته تجارت الكترونيك آنقدر داغ و مهم و ب. نماييددريافتكارتان و از طريق اينترنت 
- افزورده مينهر روز بر اهميت آو كسب سود بيشتر ناسب و عالي در كسب رضايت مشتري هاي بسيار م  و به عنوان يكي از روشنيست
   .شود

ترين سطح براي مثال يك شركت  در پايين. سطوح متفاوتي داشته باشدتواند  ميئه كاال و خدمات به صورت الكترونيكي اامكانات ار
ارائه  ومشكالت سؤاالت و گويي به پاسخراهنماي استفاده از محصوالت، ارائه توليد كننده لوازم خانگي ميتواند بعضي خدمات از قبيل 

از طريق وب سايت خود ارائه را هاي موجود و همچنين فروش محصوالت و سرويسمواردي از اين دست و حل، رسيدگي به شكايات  راه
تواند تأثير چشمگيري در جلب مخاطب  مناسب ميسازي و تبليغات در صورت پيادهاتيمطالعات ميداني ما نشان داد كه چنين امكان. كند

و به طور حتم موجب جلب رضايت مشتري و بالطبع ايجاد وفاداري در  )ه استبارها از اين امكان استفاده كرد ،شخصاًنويسنده (داشته باشد 
و هاي خبره  ب سيستمصن  و با يكديگر به منظور ارتباط مشتريان شركت 13اينترنتي ميتوان به ايجاد اجتماعاتدر سطحي باالتر  .او ميشود
 .اشاره كرددر سريعترين زمان ممكن   جهت پاسخگويي به سؤاالت و مشكالت احتمالي مشتريان]9[14گوي هوشمندهاي پاسخ سيستم
و در بعضي  16و مديريت زنجيره تأمين 15هاي پاسخگوي هوشمند امروزه در مباحث مربوط به مديريت روابط مشتريان هوشمند سيستم
هاي مطرح شده از  چنين سيستمي با قابليت پاسخگويي به پرسش. 17سازي شده است ها نيز پياده افزاري اين دسته سيستم هاي نرم بسته

 .تواند موجب كسب رضايت مشتري گردد ، ميترين زمان ممكن  در كوتاه)هاي متني مانند پست الكترونيك عموماً پرسش(طرف مشتريان 
هاي پشتيبان و ساير روش 18ها پردازش برخط تراكنش،داده كاويمانند  يهاي واند با استفاده از تكنيكت در سطحي ديگر شركت مي

، مهمترين نيازهاي مشتري  ، اطالعات مشتريان را كاوش كند و نقاط قوت و ضعف خود در ارائه خدمات اينترنتي را پيدا كندگيريتصمصم
  . ]19 [ر راستاي نتايج بدست آمده تالش كندرا تشخيص دهد و در جهت توسعه ارائه خدماتي د

 دخيل كردن مشتري در فرآيند توليد .2-7-5
رسيد، اكنون امكان تحقق  در دنياي امروز همه چيز رنگ و بوئي متفاوت به خود گرفته و هر چيزي كه تا ديروز رؤيايي به نظر مي

گان  شايد در گذشته مطرح كردن بحث همكاري دو رقيب تجاري پذيرفتني نبود، ولي امروزه بسيار مطرح و گسترده شده و واژه. دارد
 اين است كه دو شركت در عين يمنظور از همرقابت.  حاصل تلفيق واژگان همكاري و رقابت بوجود آمده است19"يهمرقابت"جديدي مانند 

، دريغ نكرده و حتي تأمين كننده يكديگر هايي كه امكان همكاري برايشان وجود داردباشند، در عرصه  يحال كه به شدت رقيب يكديگر م
                                                 
12 Permission Marketing 
13 Community  
14 Intelligent Query Answering  
15 Intelligent Customer Relationship Management  
16 Supply Chain Management 
17 MySAP CRM 
18 On Line Analytical Processing (OLAP) 
19 Coopetition 
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. بوجود آمده استاين مسئله با دخيل كردن مشتري در چرخه توليد محصول  در عرصه ارتباطات مشتري و توليد كنندگان نيز .شوند مي
هاي مشتري را تا آنجا  شود تا نظرات و خواسته  در اين تفكر تالش مي.فكر هستندحاصل همين ت 20"همصرف كنند -توليد"واژگاني مانند 

شركت مرسدس بنز .  محصوالت كامالً شخصي و منحصر به يك مشتري پيش رويمتوليدكه امكان دارد وارد عرصه توليد كنيم و تا حد 
محصول را در ابتداي  -شود البته بيشتر انواع گرانقيمت را شامل ميكه  –هاي خود  آلمان با اعتقاد به اين مقوله در توليد بعضي از اتوموبيل

تواند  كه مشتري تقريباً ميكند، سطح سفارشي كردن توليد تا حدي است  امر كامالً سفارشي شده و بر اساس درخواست مشتري توليد مي
 دارد كه مشتري كامالً در جريان توليد دمكان وجو و سپس اين ا.هاي اتوموبيل خود را مطابق با آنچه ميل دارد سفارش دهد تمامي بخش

هاي مدار بسته  اتوموبيل قرار گرفته و هر لحظه كه مايل بود از وضعيت توليد اتوموبيل در خط توليد آگاه شود و حتي با استفاده از دوربين
   .21رش خود تجديد نظر نمايد نسبت به سفا،در خط توليد را مشاهده كند و در طي توليد هر زمان مايل بود فرآيند توليد

البته نوع .  به خوبي ميزان جذابيت اين اقدام در جهت كسب رضايت مصرف كننده قابل مشاهده است،با توجه به نكات مطرح شده
 هر اما به. اي باشد كه اين ميزان مشاركت به داليلي بيشتر يا كمتر باشد هاي مختلف و توليدات آنها ممكن است به گونه فعاليت شركت

ايجاد چنين امكاني از .  فرآيند توليد و عرضه محصوالت خود وارد كند درتواند چنين قابليتي را حال هر نوع فعاليت توليدي در سطحي مي
 براي مثال يك شركت .باالترين ميزان دسترسي مد نظر باشدو تواند به عنوان بهترين حالت  طريق اينترنت و وب سايت شركت مي

صفحه ويژه مشتري در سايت از طريق را اند امكان مشاهده مراحل توليد خودرو سفارش مشتري در طول خط توليد تو خودروسازي مي
ترين حالت يك شركت توليد كننده با هر نوع محصول توليدي با نظرسنجي از مشتري با استفاده از   و يا در ساده.شركت فراهم كند

در نگرش توليد خود وارد را ل به آنچه نياز مشتري است خود را نزديكتر كند و اين نتيجه هاي مربوطه و يا تحليل رفتار مشتري حداق فرم
  .نمايد

  هاي شغلي در سايت ايجاد فرصت .2-7-6
ها   نگاهي به سليقهچنانچه . كنند هاي مختلفي دارند و اهداف متفاوتي را دنبال مي  سليقه،زنند ها سر مي افرادي كه به سايت

د مهمي را كه براي طيف افراد مختلف جذاب است را شناسايي كرده و با تفسير آنها امكاناتي را در جهت برآورده توانيم موار بياندازيم مي
موارد ايجاد امكان جذب نيروهاي احتمالي مورد نياز شركت از جمله اين مطالعات ما نشان داد كه . كردن چنين مواردي در سايت قرار دهيم

تواند فرم درخواست همكاري خود را بر روي سايت قرار دهد تا افراد  ي اين منظور شركت ميبرا. باشد از طريق سايت شركت مي
از طرفي انگيزه بازديد از سايت شركت با  .هاي مختلف مفيد است اين اقدام از جنبه.  و براي شركت ارسال كنندمند آنها را پر كرده عالقه

ها ميشوند،  دي كه براي اهداف مشخص و نه صرف وقت و گردش وارد سايتايجاد اين قابليت به دليل جذابيت خاص آن براي افرا
و مشتري شركت احساس بهتري از سايت شركت و ارتباط اينترنتي با آن پيدا يبشتر خواهد شد مخاطبان سايت افزايش يافته و طيف 

 و استت ميت سايت از نظر مديران شركيزان اهقرار دادن چنين قابليتي در وب سايت شركت نشان دهنده م  و از طرف ديگركند مي
موجب باال رفتن ارزش و اهميت وب سايت از ديد بازديد كننده خواهد شد، چرا كه جذب نيرو از جمله امور مهم و بااهميت براي هر شركت 

نتي شركت خود نشان دهنده ميزان اهميتي است كه مديريت شركت براي سايت اينترو سازمان است و انجام آن از طريق سايت شركت 
براي خود  اين قابليت  ديگراز طرف. بردباالتر مياز چشم بازديد كننده اعتبار سايت را قائل است و اين موضوع به دليل تأثير رواني مثبت 

  .شركت نيز بدليل ايجاد امكان جذب نيرو با كمترين هزينه و تبليغات مفيد است
 اينترنتياستفاده از تكنولوژيهاي الكترونيكي ديگر غير  .2-7-7

  
                                                 
20 “Prosumer = Producer + Consumer” 

 1382، سال 10 برگرفته از مجله ماشين، شماره 21
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ايجاد و توسعه روابط با مشتريان مطرح شد همگي در محدود محيط الكترونيك جهت استفاده از امكانات ارتباط با مواردي تا اينجا در 

 به مشتريانروابط اما مديريت .  محيط اينترنت مطرح كرديمدرسازي و استفاده  باال را با نگاه پيادهدر تمامي موارد ذكر شده و  ،اينترنت بود
باشد كه  هاي مبتني بر تكنولوژي الكترونيكي مي صورت الكترونيكي گسترده تر از امكانات اينترنت بوده و شامل تمامي امكانات و روش

  . تر در اين مقاله شد صحبت آن پيش
ران نيز قابل استفاده و در كه در كشور ايهاي بازار يابي  از جمله ابزارهاي مناسب الكترونيكي براي بستر ارتباط با مشتريان و مقوله

هاي ارتباطي  كه به طور جدي وارد مقولهاست هاي بيسيم چندي  آوري فن. باشد  مي22هاي ارتباط بيسيم آوري فنباشد، دسترس مي
. يم بودشده و با توجه به سير پيشرفت در آينده شاهد جايگزين شدن روشهاي ارتباط تلفن ثابت و شبكه ثابت حاضر با انواع سيار آن خواه

از جمله ابزارهاي اين .  مطرح ميباشند24"مديريت روابط با مشتريان به صورت سيار" و 23"تجارت سيار"هاي  در همين زمينه مقوله
  . ميباشد 25”سرويس پيام كوتاه"آوري كه در كشور ما نيز موجود است  فن

 حتي در كشور ما  كهقابليت استفاده براي همهسادگي،  مانند ارزان بودن،  سرويس پيام كوتاهبا توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد
امكان استفاده در هر شرايطي مانند در دسترس نبودن تلفن مقصد، ترافيك شبكه و ضعف ارتباطات  ،راحتتر از اينترنت در دسترس است
ها با استفاده از قابليت سرويس  مثال بانكبراي .هاي بازاريابي و مديريت روابط با مشتريان قرار بگيرد باعث شده تا اين ابزار وارد مقوله

، كه اين هاي زماني مشخص خواهند داشت در بازهورا به تلفن همراه اهر مشتري پيام كوتاه امكان ارسال آخرين وضعيت موجودي حساب 
هاي خود را تبليغ كرده يسها از اين طريق محصوالت و سروها و سازمانشركت .شودامكان در چند بانك كشور در حال حاضر استفاده مي

هاي مرتبطي براي مشتريان خود يا طيف وسيعي از دارندگان تلفن همراه هاي مشخصي مانند فرارسيدن سالگرد يك واقعه پيامدر زمانو يا 
  .نمايندارسال مي

 كيفيت طراحي سايت .2-7-8
مه افراد از آن به عنوان يكي از نقاط قوت يا و معموالً ه. جمله مواردي است كه براي همه آشنا و ملموس استكيفيت طراحي سايت 

يكي از مشكالت در رابطه با تعيين كيفيت طراحي سايت اين است كه تعيين آن تا حدودي به سليقه  .برند ضعف سايتهاي مختلف نام مي
 مناسب نبوده و ضعيف به گريدي با كيفيت و زيبا باشد اما از نظر شخصي و ممكن است سايتي از نظر .فرد بررسي كننده نيز بستگي دارد

تناسب سادگي، براي حل اين مقوله استانداردها و ضوابطي چه از بعد ارتباط تصويري و چه از بعد فني وجود دارد كه از جمله آنها  .نظر آيد
 فني پايداري، امكان بار از بعد ارتباط تصويري و رابط كاربر و مواردي از قبيل عدم مواجه با خطاها و ايراداتسادگي راهبري رنگ و طرح، 

  . توان نام برديرا مشدن صفحه در انواع مرورگرها و سطح تكنولوژي مورد استفاده 
 سطح شخصي بودن سايت .2-7-9

اي مخصوص به شما باز ميشود كه  در بعضي سايتها پس از ثبت نام، وقتي كه وارد ميشويد، صفحهحتما براي شما پيش آمده كه 
و يا  .)... و My Yahoo! ،Google Search Historyبراي مثال  (ودتان تغيير داده و شخصي كنيدميتوانيد آن را مطابق ميل خ

به عنوان يك عامل بسيار موثر در اين قابليت . هاي الكترونيك تبليغاتي را مايل هستيد دريافت نماييد مشخص كنيد كه كدام دسته از پست
  .دن مديريت روابط مشتريان كمك كندتواند به هرچه بهتر پياده كر كسب رضايت مشتري مي
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براي صفحه شخصي مورد نظرش را و تبليغات تواند نوع اطالعات  از جمله فوائد اين روش اين است كه مشتري خود به شخصه مي
  .افت كند دريپست الكترونيكانتخاب كند و ديگر مجبور نيست انواع تبليغات ناخواسته را باالجبار در سايت مقصد ببيند و يا از طريق 

 و از ]5[ قابليت شخصي سازي است مثبتنشان دهنده اثر هاي انجام شده باال است و بررسيقدرت پتانسيل شخصي سازي در كل 
باشد و حتي ممكن است در بعضي شرايط   با وجود بعضي مزايا به خصوص از نظر هزينه، روش چندان مناسبي نمي26طرف بازاريابي انبوه

 ].5[نش منفي مشتري را فراهم كند موجبات ناراحتي و واك
 

  هاي اينترنتيخالصه فرم ارزشيابي سايت. 2جدول 
    آشنا    آگاه    مسلط  ميزان آگاهي شما نسبت به مبحث مديريت روابط مشتريان 

     ساعت10كمتر از    ساعت30 تا 20مابين      ساعت30بيش از   ترنتميزان استفاده ماهانه  شما از اين
  . لطفاً بر اساس امتيازات موجود در زير جاول را تكميل نماييد

  خيلي خوب  خوب  قابل قبول  ضعيف  بسيار ضعيف  ارزش
  5  4  3  2  1  امتياز
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 ارزيابي

سازمان 
    مورد نظر

ري
ع آو

جم
ي 

شتر
ت م

العا
 اط

فتار
ل ر

حلي
ور ت

منظ
به 

 با   
ري

مشت
اط 

ارتب
ان 

امك
يق 

 طر
ت از

شرك
ين 

سئول
م

يت
سا

ش 
ز رو

ده ا
ستفا

ا
ي 

ها
ط با 

رتبا
ي ا

 برا
يك

ترون
الك

يان
شتر

م
 

ات
خدم

ال و 
ي كا

ونيك
كتر

ه ال
ارائ

ند  
فرآي

 در 
ري

مشت
دن 

 كر
خيل

د
وليد

ت
 

صت
د فر

يجا
ا

 
 در 

غلي
ي ش

ها يت
سا

 

گر  
ي دي

ژيها
نولو

 تك
ه از

تفاد
اس

كي
روني

الكت
طي 

رتبا
ا

يت 
 سا

حي
طرا

ت 
كيفي

يت 
 سا

ودن
ي ب

خص
ح ش

سط
 

ات
مكان

ير ا
سا

 

  مؤسسات اقتصادي دولتي
           بانك كشاورزي
           بانك ملي ايران

           بانك صادرات ايران
           بانك سپه

           بانك صنعت و معدن
           ايرانشركت بيمه 

           پست بانك ايران
           شركت سرمايه گذاري بانك ملي

 موسسات اقتصادي خصوصي 
           بانك كارآفرين
           بانك پارسيان

           شركت بيمه كارآفرين
           بانك سامان

           شركت بيمه دانا
           بانك توسعه صادرات ايران

           مؤسسه مالي و اعتباري قوامين
           بانك اقتصاد نوين

 خودروسازان
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           خودروسازان راين 
           شركت سايپا ديزل

           شركت سايپا
           گروه توليدي بهمن

           شركت زامياد
           شركت ايران خودرو

            نيرو محركهشركت توليدي
           شركت ايران خودرو ديزل

 شركت هاي خصوصي
           شركت هاكوپيان

           شركت همكاران سيستم
           شركت گلديران 

           شركت نستله ايران
           شركت لوازم ورزشي كراس

           شركت پوشاك ايران مرينوس
           فربري سير و سفرشركت مسا
           شركت تاليا

 شركت هاي دولتي
           فروشگاه شهروند

           شركت لبنيات پگاه
           شركت صنام

           شركت مخابرات ايران
           اي تهرانشركت برق منطقه

           شركت رجا
           شركت تولي پرس

           مزم ايرانشركت ز

  نتايج به دست آمده .3
نامه  براي افرادي كه هاي مورد نياز اين تحقيق از طريق مشاهده تجربي نويسندگان مقاله و ارسال پرسشهمانگونه كه اشاره شد داده

   .آوري شده استبه طريقي امكان اظهار نظر داشتند جمع
ده جهت تحقيق توسط نويسندگان مقاله به طور كامل مورد بررسي و كاوش هاي انتخاب ش مشاهده تجربي، تمامي سايتنگرشدر 

 در هر سايت به طور دقيق ،3,3مديريت روابط مشتريان معرفي شده در بخش هاي  شاخصقرار گرفتند، در اين زمينه تالش شد تا تك تك
 استفاده از تكنولوژيهاي " هفتم  شاخصبررسي شده و بر اساس وضعيت موجود امتياز دهي شود، از طرف ديگر به منظور بررسي

   .بررسي دقيقي صورت گيرد و موردي از قلم جا نماند تالش شد تا " الكترونيكي ديگر غير اينترنتي
نامه اي توضيحات در مورد نحوه پر كردن پرسش صفحه3به همراه مستند نامه ، فرم پرسشنامهپرسشدر نگرش تحقيق با استفاده از 

سسات مشخص ؤنامه ارسال شده از افراد خواسته شده بود كه سايت مدر پرسش.  نفر از دانشگاهيان ارسال شد50راي و هدف تحقيق ب
پس از گذشت دو ماه از تاريخ . هاي مشخص شده  نسبت به تكميل فرم اقدام نمايندشاخصشده را بازديد كرده و با توجه به امتيازات و 

و يا مندي ، گله عذرخواهي، نفر بدون پر كردن پاسخنامه13 پاسخ دريافت شد كه از اين ميان 22ع  در مجمو، نامه ارسالي50 از ،ارسال
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 نامه پاسخ 13از ميان .  نامه ارسالي بدون پاسخ باقي ماند28و نامه تكميل شده دريافت شد  مورد پرسش9اعالم نظر كلي كرده بودند، و در 
بر دليل عدم داشتن وقت كافي جهت تكميل فرم عذر خواهي كرده بودند، تعدادي از زماننامه افرادي به داده شده بدون تكميل پرسش

ميانگين نتايج مشاهده تجربي . نامه گله كرده و چند مورد نيز نظرات شخصي خود در زمينه تحقيق را بيان كرده بودندبودن پر كردن پرسش
  . آورده شده است5هاي دريافت شده در جدول و پاسخ

ها ينكه به منظور جلوگيري از بروز سوء تفاهم و تمركز بر نتيجه علمي تحقيق دز فرم نتايج نام واقعي مؤسسات و شركتتوضيح ا
 .استفاده شده است به جاي اسامي آورده نشده است و از كد

 
  .ليست موسسات انتخاب شده و نتايج بدست آمده. 3جدول 
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 موسسات اقتصادي دولتي 
 A 1 3 2 1 1 5 5 5 1 3 2,7  اقتصادي دولتيمؤسسه
 B 1 5 2 1 1 1 4 3 1 3 2,2 اقتصادي دولتي  مؤسسه
 C 1 4 2 3 4 1 1 3 1 3 2,3   اقتصادي دولتيمؤسسه
 D 1 3 1 1 1 5 1 4 1 1 1,9اقتصادي دولتي  مؤسسه
 E 1 3 3 1 1 1 1 4 1 4 2  اقتصادي دولتيمؤسسه
 F 3 3 3 4 5 4 1 4 2 5 3,4اقتصادي دولتي  مؤسسه
 G 3 3 5 3 4 3 2 3 1 3 3اقتصادي دولتي  مؤسسه
 H 4 3 5 3 4 1 1 3 2 4 3اقتصادي دولتي  مؤسسه

 2,5 3,2 1,2 3,6 2 2,6 2,6 2,1 2,8 3,3 1,8 ميانگين 
 موسسات اقتصادي خصوصي 

 A 3 3 4 3 1 4 3 4 1 2 2,8اقتصادي خصوصي  مؤسسه
 B 1 3 2 3 1 5 5 5 1 2 2,8 اقتصادي خصوصي  مؤسسه
 C 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1,3 اقتصادي خصوصي  مؤسسه
 D 1 3 3 5 1 5 5 4 3 5 3,5 اقتصادي خصوصي مؤسسه
 E 2 3 4 4 3 3 3 3 1 3 2,9 وصي اقتصادي خص مؤسسه
 F 1 2 2 5 4 1 5 2 3 4 2,9اقتصادي خصوصي  مؤسسه
 G 1 5 1 4 1 1 1 2 1 3 2اقتصادي خصوصي  مؤسسه
 H 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1,4اقتصادي خصوصي  مؤسسه

 2,4 2,6 1,5 2,9 3 2,875 1,625 3,375 2,25 3 1,375 ميانگين 
 خودروسازان

 A 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 خودروساز
 B 1 3 2 1 1 1 1 4 1 3 1,8 خودروساز 



 

 September  4- 5 2006  / 13–14 1385 شهريورماه  
www.irmmc.com 

 C 1 3 3 1 4 4 1 4 1 4 2,6 خودروساز 
 D 1 3 2 1 1 1 3 3 1 3 1,9خودروساز 
 E 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1,4خودروساز 
 F 1 3 3 1 1 5 1 4 1 4 2,4خودروساز 
 G 1 3 1 1 1 1 1 3 1 4 1,7خودروساز 
 H 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1,3خودروساز 
 1,7 2,8 1 2,8 1,25 1,875 1,375 1 1,75 3 1 ميانگين 

 شركت هاي خصوصي
 A 1 3 4 1 5 1 3 5 1 3 2,7  خصوصيشركت

 B 1 5 5 4 3 5 1 5 1 5 3,5 خصوصيشركت 
 C 3 5 4 5 3 5 3 5 3 5 4,1 خصوصيشركت 
 D 1 3 1 1 4 5 1 3 1 3 2,3 خصوصيشركت 
 E 1 2 1 1 1 1 2 2 1 5 1,7 خصوصيشركت 
 F 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 1,5 خصوصيشركت 
 G 1 2 1 5 1 1 1 2 3 2 1,9 خصوصيشركت 
 H 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1,2 خصوصيشركت 

 2,3 3,3 1,5 3,3 1,625 2,5 2,375 2,375 2,25 3,125 1,25 ميانگين 
 شركت هاي دولتي

 A 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 2  دولتيشركت
 B 1 4 1 2 1 1 2 3 1 4 2دولتي  شركت

 C 3 5 4 1 4 1 1 3 1 4 2,7دولتي شركت 
 D 1 4 4 1 1 1 3 4 1 5 2,5دولتي شركت 
 E 3 4 4 4 3 4 1 4 1 4 3,2دولتي شركت 
 F 1 3 3 5 5 1 1 2 1 4 2,6دولتي شركت 
 G 1 3 4 1 1 5 4 5 1 3 2,8دولتي شركت 
 H 4 3 4 1 4 1 2 4 1 4 2,8دولتي شركت 

 2,5 3,8 1 3,5 1,875 1,875 2,5 2,25 3,375 3,625 1,875 ميانگين 

 2,3 3 1,3 3 1,95 2,35 2,1 2,23 2,5 3,225 1,47 ميانگين كل

 تحليل نتايج .4

وضعيت مديريت روابط مشتريان : شود كهيمشخص م) 2شكل  (هاي بدست آمدهبا نگاهي به جدول نتايج و كمي دقت در ميانگين 
هاي مديريت روابط مشتريان الكترونيكي در ايران نشان دهنده نامطلوب ميانگين كلي شاخص. مناسب نيستچندان ي در ايران الكترونيك

اند هر چند امتياز آنها از حد قابل قبول هاي ارتباط با مسئولين شركت و ساير موارد باالترين امتياز را كسب كردهشاخص. بودن شرايط است
هايي كه نيازمند وجود هاي بررسي شده در مورد شاخصدهد كه سايتها نشان ميررسي دقيقتر امتيازات شاخصب. تجاوز نكرده است

باشند  وسيع تحت وب ميهاي پورتال و تعامل دادههاي داده و سيستمها و انبارههاي پيشرفته ذخيره و بازيابي اطالعات نظير پايگاهسيستم
هاي ايراني چه ها و شركتاين مسئله نشانگر اين واقعيت است كه در ميان سازمان. يف تر قرار دارندبه نسبت ساير موارد در وضعيت ضع

باشد و استفاده خصوصي و چه دولتي هدف از ايجاد سايت اينترنتي بيشتر معرفي مجموعه و در بعضي موارد صرف خالي نبودن عريضه مي
  .ن اولويت پاييني دارد، هر چند استثناهايي هم در اين ميان وجود دارداز سايت در جهت بازاريابي و مديريت روابط مشتريا
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است و از ) 5 از 2,5(تر از حد متوسط امتياز دهي  ، پايين2,3 سازمان بررسي شده به ميزان 40تمامي ميانگين كل بدست آمده براي 
دهد كه موسسات اقتصادي اي بدست آمده نشان مياز نظر رتبه بندي نگاهي به ميانگين ه. دهنده وضعيت ضعيف استنظر ارزش نشان

 بدترين وضعيت را به 1,7 هاي خودروسازي با كسب ميانگين  وضعيت بهتري نسبت به سايرين دارند و شركت2,5دولتي با كسب ميانگين 
مقايسه . ب اين امتياز جاي تأمل داردها و ميزان نفوذ آنها در بازار كشور كس، كه با توجه به تعداد مشتريان اين شركتاندخود اختصاص داده

دهد كه با وجود هاي خارجي از دريچه مديريت روابط مشتريان نشان ميسازي دنيا با شركتهاي اتوموبيلهاي شركتها و پيشرفتشاخص
استانداردهاي جهاني هاي بوجود آمده در چند سال اخير و حركت به سمت مشتري مداري از جانب توليد كنندگان داخلي، هنوز با پيشرفت

  .فاصله زيادي داريم و مشتري جايگاه الزم را در فرايند كسب و كار اتوموبيل به دست نياورده است
ل هاي ايراني در يكي دو سال اخير با رقابتي تر شدن بازارشان به دليها و موسسات اقتصادي وضعيت مساعدتري دارند، بانكبانك

دمات الكترونيك حركت كردند و همين مسئله منجر به امتياز باالتر اين دسته از سايتها شده است، ورود رقباي جديد و فعال به سمت خ
 براي مشاهده سرويس پيام كوتاهو يا خدمات !) كند البته هر چند كم و بيش كار نمي(ارائه خدماتي از قبيل ارائه صورتحساب مشتري 

هاي بسيار زيادي  ت مثبت اين دسته سايتها هستند، اما از طرف ديگر هنوز ضعفهاي مختلف روز از جمله نكا باقيمانده حساب در زمان
شود، براي  دارند و با ورود به اين سايتها اين احساس كه اين مؤسسه آنچنان نسبت به مشتري و نظر او اهميت قائل نيست  روشن مي

  :داده است توجه كنيدهاي دولتي در صفحه اصلي سايت خود قرار مثال به جمالتي كه يكي از بانك
 :  وخدمات بانك را به شما ارائه ميدهد بنابر اين قبل از هر چيز ابتدا نكات الزم زير را بخوانيد يين وب سايت شرايط توافق استفاده قانونا 
 :  مسئوليت رفع 
 . ب سايت ندارد  درقبال اين وي ايجاد شده و بانك هيچگونه تعهد قانوني اين وب سايت فقط به منظور اطالع رسان-
 .  نيست ي تجاري تصميم گيري ميباشد و مبناي فقط بعنوان اطالعات عمومي كليه اطالعات قابل دسترس-
 .  و خالصه شده هستند و ممكن است به مرور زمان تغيير پيدا كنند ي شده تقريبي قابل ذكر است كه اطالعات جمع آور-
 در برابر اطالعات ي پذيرد و تضميني را نمي چه مستقيم و چه غير مستقيم هيچگــونـــه مسئوليتيگونه خسارت بانك در قبال از بين رفتن اطالعات ويا هر-

 .  دهد ي و موثق يا به روز را نمياقتصاد
  پذيرد ي اين وب سايت نم ياخســــارات متعاقب را كه از طريق استفادهي ورود هرگونه خسارت مستقيم يا غير مستقيم از جمله خسارات خاص اتفاقي بانك برا-
 مستقيم يا غير مستقيم به وجود آمده به ي به خاطر داشته باشيد كه جمع كردن هرگونه اطالعات از اين وب سايت يا مسئوليت خودتان ميباشـــد و بانك خسارتها-

 . است  شويد از مسئوليت بانك خارج ي پذيرد و اگر ازاين طـــريق دچار ويروس كامپيوتريهردليل را نم
   كندي كه از طريق اينترنت باشد نمي الكترونيكي بانــك هيچگونه نامه الكترونيك را در اين وب سايت تاييد نكرده و همچنين تضمين در قبال ليست نامه ها--

 از بابت مشاهده اين جمالت در صفحه اول سايت و اين طرز برخورد با مشتري دقيقاً به دليل اين است كه هنوز خيال اين مؤسسات
و جالب اين كه موسسه مربوط به سايت ذكر شده از . بينند مشتري راحت است و نيازي به كسب رضايت و اهميت دادن به مشتري نمي

  . دهدهاست شعار مشتري محوري و احترام به مشتري سر ميموسسات معتبر دولتي بوده كه سال
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اي است كه اين اما مقوله شركتهاي توليدي غير اتوموبيل سازي كمي متفاوت است، ماهيت و نوع توليدات اين شركتها به گونه
ر فضاي شركتها از يك طرف ماهيت خصوصي دارند و ضرر و زيانشان حساب و كتاب دقيقي دارد و از طرف ديگر نوع محصوالتشان د

هاي موجود در اين دسته شركت در ميان شركت. رقابتي قرار دارد كه يكي از رموز موفقيت در فروش اين محصوالت، مشتري گرائي است
 سايت بررسي شده سايت شركت گلديران با كسب باالترين امتياز به 40در ميان . جي وضعيت جالبي دارداي الگلديران نماينده شركت كره

اين سايت كسب امتياز بااليش را به دليل قرار دادن امكاناتي به جهت ارتباط با مشتري . رتبه اول را به خود اختصاص داده است 4,1ميزان 
هاي ديگر محدود به ارائه يك آدرس پست   در تمامي سايت"ارتباط با ما"براي مثال بخش . كه در هيچ سايت ديگري وجود نداشت دارد

در اين سايت شما ميتوانيد آدرس ارتباط با مسئولين شركت، . در سايت گلديران اين قسمت امكانات خاصي داردشود، اما الكترونيكي مي
هاي  با اين افراد را در زمان27همچنين امكان گپ اينترنتي. را بدست آوريد... روابط عمومي، مدير سايت، مدير فروش، واحد استخدام و 

هاي اتصال اين افراد به اينترنت به منظور ارتباط مستقيم است نيز  ولي كه نشان دهنده زمانمشخص شده داريد و در بخشي از صفحه جد
و خالصه . اين سايت داراي امكان خريد اينترنتي محصوالت است كه شرايط و چگونگي آن در سايت آورده شده است. آورده شده است

 بودند سايت شركت مقاله بررسي شده است و يا قبالً مشاهده شدههاي ايراني كه براي تأليف اين  هاي شركت اينكه در ميان سايت
توان رسد دليل اصلي وضعيت خوب سايت گلديران را ديد صحيح مديران آن نسبت به مشتري ميبه نظر مي. گلديران جزء بهترين هاست

  .دانست

 گيري نتيجه .5

هاي بوجود آمده كسب و ت قرار گرفته و با توجه به پتانسيلارتباطات جهاني اينترندر ساليان اخير ادبيات كسب و كار تحت تأثير 
همين مسئله و دسترسي مشتري به انواع . نت انجام ندهدرتوان يافت كه بخشي از فعاليت خود را از طريق اينتكاري را در سطح جهاني نمي

 متأثر از آن نگرش خود را تغيير داده و ،تجارتهاي  موجب شده تا تمامي مقوله، به سادگي چند اشاره صفحه كليد،هامحصوالت و سرويس

                                                 
27 Chat 
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موسسات اقتصادی دولتی     موسسات اقتصادی خصوصی    خودروسازان    شرکت های خصوصی     شرکت های دولتی  
  ها در ميان موسسات بررسي شده به تفكيكصنمودار وضعيت شاخ. 2شكل 
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بدين منظور از تمامي توان خود در ايجاد و . با تفكري كامالً مشتري محور سعي كنند در كسب رضايت مشتري بر ديگري پيشي بگيرند
ت يبا توجه به اين مطالب اهم. نندكهاي اينترنتي جهت بازاريابي محصوالت خود و مديريت روابط با مشتريان استفاده مياندازي پايگاهراه

 آخرين  مروردر اين تحقيق تالش شد تا عالوه بر. بازاريابي الكترونيكي  و مديريت روابط مشتريان الكترونيكي بسيار در خور توجه است
ده از طريق مشاهده هاي انجام شبررسي. هاي ذكر شده شرايط فعلي كشور در اين زمينه بررسي شوددر زمينهموجود ها و ادبيات نگرش

 ه قابلآنچ. ندارد يمناسبوضعيت وضعيت مديريت اينترنتي روابط مشتريان در ايران كه نامه نشان داد تجربي نويسندگان و ارسال پرسش
ده جايگاه الزم خود را پيدا نكر ايراني مسئله مشتري و ارزش و اهميت او هنوز هايها و شركتسازمانكه براي است اين است مشاهده 

 هنوز ايجاد مؤسساتبسياري از . مشاهده استسنتي غير اينترنتي نيز قابل هاي كسب و كار بعضي زمينهاين موضوع در هر چند ، است
 اين مسئله از روند و سراغ آن ميو محصوالتشان  و يا حداكثر در حد معرفي خود بينند سايت را براي فعاليتهاي خود آنچنان ضروري نمي

  . الً مشهود استآمار موجود كام
با . سساتي كه در شرايط فشار رقابتي و نياز به مشتري قرار دارند وضعيت مساعدتري دارندؤدر ميان مجموعه موسسات بررسي شده م

هاي خودروسازي را عدم وجود شرايط رقابتي در يل پايين بودن ميانگين امتيازات و به خصوص شركت دال يكي ازتواناين توصيف مي
سازي و افزايش اختيارات اين در اين زمينه حركت به سمت خصوصي. رهاي كالن كشور و انحصار آنها در محدوده دولت دانستكسب و كا

اين موضوع به خصوص با توجه به دورانديشي ورود ايران به . تواند به بهتر شدن شرايط كمك نمايدبخش در سطوح كالن كسب و كار مي
   .اد آمادگي در صنايع داخلي حائز اهميت بسيار استسازمان تجارت جهاني و لزوم ايج

هاي چند سال اخير جهاني و هاي جهاني در زمينه مورد بحث و پيشرفتبا توجه به نگرش كه كردبه اين نكته بايد اشاره در مجموع  
 و بعضي ت روابط با مشتريان قرار دارند در ابتداي راه مديريداخليهاي رسيم كه بعضي سازمانمقايسه آن با شرايط داخلي به اين نتيجه مي

هنوز قدم اوليه ها سازمان تعدادي ازرسد به نظر مي از جمله مشكالت موجود اين است كه. اندشرايط و مقدامات اوليه را فراهم نكردههنوز 
هاي مديريت روابط مشتريان و ستمدر واقع استقرار سي .اندباشد را عوض نكرده اين استراتژي كه تغيير طرز فكر و تلقي مديرانشان مي

هاي تسهيل كننده است، كه اليته تغيير فرهنگ و بازاريابي الكترونيكي نيازمند دو مقوله تغيير فرهنگ و نگرش سازماني و استفاده از فناوري
 ،وابط مشتريان الكترونيكيمديريت ر دبراي وارد شدن به مقوله هايي مانن با اين توصيف. نگرش سازماني مقدم بر هر راهبرد ديگر است

هايي مانند استفاده  تغيير كند و سپس مقولهو مشتري ابتدا بايد طرز تفكر و فرهنگ سازماني شركت مربوطه و نوع نگاه آن به كسب و كار 
  .28" فناوري دوم اول كسب و كار" هاي جديد مانند اينترنت، به بيان ديگر از فناوري
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