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ی   ط    )CRM(ار

 CRMتعریف 
، جامع و گسترده است که برای ایجاد هماهنگی بین میزان فروش، خدمات مشتریان، بازاریابی، چندجانبهرویکردی 

  یابد.های مربوط به مشتری استقرار میپشتیبانی و دیگر فعالیت

CRM  ترتیب، گسترش، ها برای شناسایی، ها و سازمانشود که در شرکتگفته می ییهایفناورو  ندهایفرابه همه
  رود.حفظ و ارائه خدمت به مشتریان به کار می

  

  CRMاهداف 
 افزایش درآمد حاصل از فروش )۱
 افزایش میزان موفقیت در روابط با مشتریان )۲
 افزایش سود )۳
 مشتریان تیرضاافزایش میزان  )۴
 ارائه محصوالت صحیح به هر مشتری )۵
 های صحیح ارسالارائه محصوالت صحیح از طریق کانال )۶
 محصوالت صحیح در زمان مناسبارائه  )۷
 ارائه خدمات پس از فروش )۸

  

ریت ارتباط با مشتری کلی  اهداف   مد
 باال بردن کارایی و اثربخشی )۱
 عملکرد بهبود )۲

  

  CRM یر کارگبهضرورت 
 بهبود خدمات )۱
 رضایت مشتری )۲
 هاکاهش هزینه )۳
 ها مشتریحتی با میلیون فردفردبهارتباط  )۴
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  CRM یر کارگبهمزایای 
 وفاداری مشتریحفظ  )۱
 افزایش مقدار خرید )۲
 افزایش سود )۳
 ارزیابی )۴
 بازاریابی )۵

  

  CRMسازمانی  یندهایفرا
 فروش )۱
 بازاریابی )۲
 خدمات )۳

  

  CRMهای اصلی بخش
 مشتری )۱
 روابط )۲
 مدیریت )۳

  

  CRMتاریخچه 
  دوره انقالب صنعتی: تولید دستی تا انبوه )۱
  دوره انقالب کیفیت: تولید انبوه تا بهبود مستمر )۲
  سازی انبوهانقالب مشتری: بهبود مستمر تا سفارشیدوره  )۳

  

  CRM یهایفناور انواع 
 عملیاتی )۱
 تحلیلی )۲
 تعاملی )۳
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  CRM یر کارگبهمزایای 
  ها به دنبال دارد.تجاری است و به طور خالصه مزایای زیر را برای سازمان یهاسازمانیک واقعیت ملموس برای 

 پاسخگویی سریع به درخواست مشتریان )۱
 شرایط مراجعه مجدد مشتری کردنفراهم )۲
 تبلیغاتی یهانهیهز کاهش  )۳
 بازاریابی و فروش یهافرصتافزایش  )۴
 تر مشتریشناخت عمیق )۵
 دریافت بازخورد از مشتری و توسعه خدمات و محصوالت )۶

  

  CRMمراحل اجرای 
 CRMطراحی و ایجاد راهبردی  )۱
 CRMراهبرد  درنظرگرفتنها با طراحی مجدد فعالیت )۲
 کاری یندهایفرامهندسی مجدد  )۳
 افزارهای مناسبانتخاب نرم )۴

  

ل حرکت سازمان  CRMگذاری در سرمایه صورتبهها دال
 استفاده از روابط جاری با مشتریان فعالی برای به حداکثر رساندن میزان رشد درآمدها )۱
 ، جذب نمودن و حفظ بهترین مشتریانکردنمشخص )۲
 شوندکه بیشتر تکرار میفروشی  یندهایفراها و روال نکردمشخصمعرفی و  )۳
 پاسخگویی به نیازها و رفع تقاضای مشتریان )۴

  

  کند؟نیاز پیدا می CRMسازمان چه موقع به 
 کافی است انیمشتر سطح رضایت فعلی  )۱
 کند؟استراتژی تمرکز به مشتری به رشد تجارت کمک می )۲
 شناخت کافی از مشتریان )۳
  ازگشت سرمایه دست پیدا کردتوان درآمد را افزایش داد و به سود مطلوب و بکجا می )۴
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رد در ُ اصطالحات   CRMرکار
 کنندهمصرف  =Customer 
  = هزینهCost  
  = آسایش و راحتی خریدConvenience  
  = تعاملCommunication  

  

  مالحظاتی در اجرا ارتباط با مشتری
 نحوه ارتباط با مشتری )۱
 رایگان و طرفهکیهای ارتباطی، ایجاد خطوط ایجاد تسهیالت در ارتباط با مشتریان مثل تقبل هزینه )۲
 شرکت یمشخطدر  یمشتربا  تیر یمدتعریف رابط  )۳
 گذاری مادی و معنویاعتقاد و باور مدیریت ارشد سازمان و سرمایه )۴

  

 CRMمدل مفهومی 
  

 

 

 

مشتری

کارکنان

تکنولوژی

فرآیند

استراتژی
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کارکنان استراتژی

فرآیند تکنولوژی

CRM

 

 CRMاجزای مدل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف رفتار مشتری
  های بیرونیفرد در مقابل محرک یهاکنشچگونگی 

 

رداخت   به مطالعه رفتارضرورت 
های درونی در قبال ها، همچنین شناخت مخفی و قوتبرداری از آنهای و تهدیدهای بیرونی و بهرهشناخت فرصت

  رفتار مشتری در جهت تحقق اهداف سازمانی.

  

  CRMارتباط رفتار مشتری با 
نین رفتار مشتری و همچ ندیفرابا مشتری شناخت  مؤثرو نیز برای برقراری ارتباط بهتر و  است CRMموضوع  کهییازآنجا

 مخفی و کردنمشخصها و آن و شناسایی تهدیدها و فرصت یرگذاریتأثگیری مشتری و نیز عوامل تصمیم ندیفرا
شتری شناخت رفتار مشتری ضروری مدیریت ارتباط با ماست؛ لذا جهت داخلی در قبال رفتار مشتری ضروری  یهاقوت

  است.

  

 

 رفتار مشتری



 

 

6 
 

 
ریت  م اط با مشتری د صادق فراهانی| ارت  AmirMostafa.com/uni 

انتظارات بهبود عملکرد

ادراکات وفاداری

رضایت ارزش درک شده

ریتصمیم راهسه   گ
 گیری در مورد حل مسئله گستردهتصمیم -۱
 گیری در مورد حل مسئله محدودتصمیم -۲
 حل مسئله تعیین شده -۳

  

  رضایت مشتری یر گاندازه
  مدل عمومی

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ری رضایت مشتریهای اندازهروش   گ
 نظری -۱
 عینی -۲

  

  CRMمزایای استفاده از تکنولوژی 
 افزایش کیفیت محصول -۱
 کاهش هزینه -۲
 ارائه خدمات به مشتری -۳
 بازاریابی -۴
 مقابله با رقبا -۵

  



 

 

7 
 

 
ریت  م اط با مشتری د صادق فراهانی| ارت  AmirMostafa.com/uni 

ریت ارتباط با مشتری  بادررابطه   آنها را بنویسید. ندیفرامد
 جریان اطالعات )۱
 ندهایفراطراحی  )۲
 سازمانی مراتبسلسلهمندی رضایت )۳

 

لنکات  ریت  توجهقا   CRMدر موفقیت اجرای مد
 جامع نیروی انسانی یزیر برنامهداشتن  )۱
 های آموزشی برای کارکنانبرگزاری دوره )۲
 سعی در جذب نیروهای متخصص )۳
 بهبود رضایت شغلی کارکنان )۴

  

  تکنولوژی رضایت -CRM –تعاریف و اهداف، مفاهیم، مزایا 

  

  

 نکات مهم درس

 ر رفتار مشتری: رگذار تأثعوامل 
  عوامل خارجی:

 ها و ارزشفرهنگ  
 موقعیت اجتماعی  
 یشناخت تیجمع  
 طبقه اجتماعی  

  عوامل داخلی
 های بازاریابیفعالیت  
 قیمت  
 کیفیت  
 های محصولگیژ وی 
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  مندی مشتری:رضایت
 رویکرد اول: پس از مصرف محصول 
 رویکرد دوم: پس فرایند درک و ارزیابی محصول 

  

  مندی مشتری:مزایای رضایت
 مزایای اقتصادی 

o رقابتی 
o یسودآور 
o افزایش سهم بازار 
o  مشتریانحفظ 
o کاهش هزینه 

 مزایای اجتماعی 
o ش شهرتیبهبود افزا 

  

  مندی مشتریعوامل رضایت
 رضایت مشتری >> انتظارات مشتری >> استنباط مشتری از کیفیت

  مندیانواع رضایت
 (رضایت از مصرف مشتری) رضایت کارکردی 
 (اثرات روانی و خدمات) رضایت روانی 

  

ری رضایتاندازه   مندی مشتری:گ
  مشتری تیرضاگیری اندازه یعموممدل 

o (بهبود مستمر) بهبود عملکرد 
o وفاداری 
o رضایت 
o ارزش درک شده 
o انتظارات 
o ادراکات 
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 مطالبهرست ف
 ١ ............................................................................................................................. )CRM( یارتباط با مشتر تیر یمد

 ١ ........................................................................................................................................................ CRM فیتعر 

 ١ ........................................................................................................................................................ CRMاهداف 

 ١ .................................................................................................................. یارتباط با مشتر تیر یمد یاهداف کل 

 ١ ...................................................................................................................................... CRM یریکارگضرورت به

 ٢ .......................................................................................................................................CRM یریکارگبه یایمزا

 ٢ .................................................................................................................................... CRM یسازمان  یندهایفرا

 ٢ ........................................................................................................................................ CRM یاصل  یهابخش

 ٢ .................................................................................................................................................... CRM خچهیتار 

 ٢ ........................................................................................................................................CRM یهایانواع فناور

 ٣ .......................................................................................................................................CRM یریکارگبه یایمزا

 ٣ .............................................................................................................................................. CRM یمراحل اجرا

 ٣ ...................................................................................... CRMدر  یگذارهیصورت سرماها بهحرکت سازمان لیدال

 ٣ ....................................................................................................... کند؟یم دایپ ازین CRMسازمان چه موقع به 

 ٤ ................................................................................................................................ CRMاربرد در اصطالحات ُپرک

 ٤ ...................................................................................................................... یدر اجرا ارتباط با مشتر یمالحظات 

 ٤ .............................................................................................................................................CRM یمدل مفهوم

 ٥ ................................................................................................................................................. CRMمدل  یاجزا

 ٥ ........................................................................................................................................... یرفتار مشتر فیتعر 

 ٥ ......................................................................................................................... ضرورت پرداخت به مطالعه رفتار

 ٥ ................................................................................................................................ CRMبا  یارتباط رفتار مشتر

 ٦ ............................................................................................................................................. یریگمیراه تصمسه

 ٦ ..................................................................................................................................یمشتر تیرضا یریگاندازه

 ٦ .................................................................................................................. یمشتر تیرضا یریگاندازه یهاروش

 ٦ ....................................................................................................................... CRM یاستفاده از تکنولوژ یایمزا
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 ٧ ................................................................................. .دیسیند آنها را بنو یفرا یارتباط با مشتر تیر یبا مددررابطه

 ٧ ............................................................................................... CRM تیر یمد یاجرا تیتوجه در موفقنکات قابل

 ٧ ........................................................................................................................ :یرگذار بر رفتار مشتریعوامل تأث

 ٧ ................................................................................................................................................. :یعوامل خارج 

 ٧ ................................................................................................................................................... یعوامل داخل 

 ٨ .......................................................................................................................................... :یمشتر یمندتیرضا

 ٨ ............................................................................................................................... :یمشتر یمندتیرضا یایمزا

 ٨ ................................................................................................................................ یمشتر یمندتیعوامل رضا

 ٨ ............................................................................................................................................... یمندتیانواع رضا

 ٨ ........................................................................................................................ :یمشتر یمندتیرضا یریگاندازه

 

 


