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چكيده
مديريت ارتباط با مشتري يک فرآيند مديريتي است که در آن تالش مي شود انواع تعامالت سازمان با
مشتريان و نقاط تماس مشتري ثبت شود و از لحظه ورود مشتري به سايت يا سازمان ،ثبت سفارش،
پرداختهاي مالي ،تحويل ،رسيدگي به شکايات و . . .صورت گيرد .مديريت ارتباط با مشتري ،يک
استراتژي اصلي کسب و کار است که کارکردها و فرآيندهاي داخلي سازمان را با شبکههاي خارجي
(تامينکنندگان و توزيعکنندگان) تلفيق ميکند تا براي مشتريان هدف ارزشي متناسب با آنها و بهتر از رقبا
ايجاد کند .اين کار منجر به ارتباط دوجانبه بين سازمان و مشتري ميشود و روابطي پايدار مبتني بر اعتماد و
تعهد و به صورت بلندمدت و سودآور را به وجود مي آورد .هدف از پژوهش حاضر تبيين و واکاوي ابعاد،
مولفهها و شاخصهاي الگوي ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط تماس در سفر مشتري است .به اين منظور با
رويکرد پژوهش کيفي و ابزار فراترکيب که شامل گامهاي هفت گانهاي است ،به ارزيابي و تحليل نظاممند
نتايج و يافتههاي پژوهش پيشين پرداخته شده است .در مجموع مفهوم ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط تماس
در سفر مشتري در  3بعد و  24مولفه و  85شاخص شناسايي و طبقه بندي شده است.
کليد واژهها :تجربه مشتري ،درك سفر مشتري ،مديريت ارتباط با مشتري ،نقاط تماس مشتري ،نقشه
سفر مشتري

1دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ،تبریز f.karimvand@yahoo.com
2
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مقدمه

مشتري ،نقشه سفر مشتري ،مديريت ارتباط با مشتري،
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تصورِ شركتِ بدون مشتري ،حتي در غير

خلق ارزش مشتري و ، . . .داستاني تمام نشدني از

رقابتيترين جوامع ،ممکن نيست .مشتري براي يك

تحقيقات مفصل درباره جايگاه و اهميت مشتري در

شركت ،همانند هوا براي نفس كشيدن انسان است .اگر

فضاي كسب و كار كنوني شركت هاست .جايي كه

مشتري تصميم به ترك شركت و عدم خريد از آن

رقباء تمام تالششان ،تغيير و جلب نظر مشتري رقيب و

نمايد ،حتي بهترين برندها هم از اوج عزت به حضيض

حفظ مشتري خود به هر قيمتي است .بررسي همه

ذلت سقوط خواهند كرد .استديليس ( ،)2016در يك

جانبه ادبيات نظري در حوزه مشتري بيانگر توجه

پژوهش در خصوص استراتژيهاي ارتباطي و تعريف

فزآينده به جلب ،حفظ و نگهداري مشتري است .ليکن

نياز مشتري در مراحل اوليه طراحي ،به اين نتيجه

مركز توجه ها ،توجه به مشتري به عنوان يك شاخص

رسيد ،طراحي موفقيت آميز يك كاال ،با تعريف دقيق

تاخيري است .شاخصهاي چون :رضايت مشتري،

نيازهاي محصول آغاز شود ،و سوال اساسي اين است

تعداد مشتري ،ميزان وفاداري مشتري ،سود به ازاي هر

كه در بازار رقابتي ،آيا ميتواند نيازهاي مشتريان را

مشتري چرا كه هدف غايي و نهايي همه شركتها

برآورده كند؟ وي معتقد است شکست در اين مرحله و

سودآوري و بقا و پايداري در بازار است .آن چيزي كه

مديريت ناصحيح ارزيابي نيازهاي مشتريان ،ميتواند

كمتر بدان توجه شده ،توجه به شاخصهاي هادي

منجر به شکست كل پروژه شود.

مشتري است؛ يعني شاخصهايي كه ايجاد كننده و

ارزيابيهاي آماري سايت معتبر بهينه كاوي

علتهاي شاخصهاي تاخيري هستند .شاخصهايي

استاتيسا )2019( 1يك نمونه مشخص از اين رويداد را

چون :تعداد و اثربخشي كانالهاي ارتباطي مشتري،

به نمايش گذاشته است .موبايلهاي هوشمند نوكيا يك

شاخصهاي تاثيرگذار در بهبود تجربه مشتري،

نمونه عملي از بيتوجهي به رقباء و شناسايي صحيح

شاخصهاي خلق ارزش مشتري و مواردي از اين

نياز مشتريان (صفحه نمايش لمسي به جاي استفاده از

دست.

كليد) است؛ به نحويكه در سال  2007يکه تاز بازار و

در اويل دهه  ،90توجه به مهمترين شاخصهاي

 8 .50درصد از سهم بازار را در اختيار داشت ،حال

هادي در ارتقاء تمايل خريد مشتري در قالب

اينکه در سال 2013اين عدد به كمتر از 1 .3درصد

برنامههاي مديريت ارتباط با مشتري يا  CRMتوسعه

رسيد .طي همين سالها شركت اپـل از فـروش 1.3

پيدا كرد .پريس و همکاران ( ،)2015جايي كه علوم

ميليون گوشي در سال 2007به150ميليون گوشي در

ارتباطات به كمك علم مديريت و بازاريابي آمده و

سال  2013و  217ميليون گوشي در سال  2018رسيد

جريان و نهضتي بزرگ را در حوزه ادبيات مشتري

(همان منبع.)2019 :

مداري ايجاد نمود .در مطالعه شوگولز CRM ،به عنوان

هرچند كه اليور ( )1980به عنوان يك پيشگام و

يك مجموعه پيچيده از فرآيندهاي تعاملي تعريف شده

مرجح در نظريه پردازي مشتري ،رضايت يا نارضايتي

است كه هدف آن دستيابي به توازني مطلوب بين

مشتري را قضاوت مصرف كننده از موفقيت يا ناتواني

سرمايه گذاريهاي شركتها و برآورده ساختن نيازهاي

شركت در برآورده كردن انتظارات مشتري تعريف

مشتري به منظور توليد حداكثر سود است .فرآيندهاي

كرده است ،ليکن داستان امروز ،از موضوع رضايت يا

تعاملي و ارتباطياي كه چگونگي ارتباط مشتري با يك

عدم رضايت مشتري فراتر رفته است .تعهد و وفاداري

برند ،كاال و يا شركت را به تصوير ميكشد .آگراوال

مشتري ،ارزش مادام العمر مشتري ،مديريت تجربه

( ،)2004مورنو و همکاران ( ،)2011آلسمادي و آلناواز
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( ،)2011مديريت ارتباط با مشتريان را در سطحي

مشتريان تدوين و طراحي كردهاند .پيتر سي وروهوف

باالتر و يك برنامه همه جانبه براي ايجاد مزيت پايدار

و كاترين نيك ليمون ( ،)2009در يك پژوهش مفصل

و موفقيت شركت ارزيابي كردهاند .مديريت ارتباط با

درباره استراتژيهاي مديريتي به نوعي جديد از

مشتري ،يك راه توسعه و اجراي راهکارهاي كارآمد و

استراتژيها اشاره ميکند كه خرده فروشاني مانند

موثرتر مشتري محور است و بر نيازهاي مشتريان

استارباكس و راك ويکتوريا ،براي خود برگزيدهاند .در

متمركز ميباشد و باعث كاهش هزينههاي دستيابي به

اين استراتژي شركتها قصد دارند مشتريان تجربه

مشتري ،كاهش هزينههاي فروش ،ارتقا خدمات،

خوبي در خريد خود داشته باشند .آنچه در مديريت

رضايت مشتري ،ايجاد مزيت رقابتي پايدار ،افزايش

تجربه به آن پرداخته شده است ،ايجاد احساس مطلوب

تعداد مصرف كنندگان و حفظ مشتريان ميشود.

در زمان حضور مشتري در شركت يا برخورد با كاال و

و خارجي نشان ميدهد كه مطالعات وسيع و همه

به جاي تمركز بر ايستگاههاي تماس مشتري با

جانبهاي در حوزه مديريت ارتباط با مشتريان در

شركت ،در قبل ،حين و پس از خريد ،بخش عمده

فروشگاههاي زنجيرهاي انجام شده و هريك از آنها بر

توجه به مرحله ايجاد تجربه خوشايند در حين خريد

اهميت يکي از ابعاد اين مدل تاكيد و صحهگذاري

قرار دارد.

كردهاند .بر اساس همين مدلهايي كه ارائه شد ،مفهوم

اين خالء در ادامه مسير و با گسترش ادبيات نظري

تجربه مشتري و مديريت آن يا  ،CEدر سالهاي پاياني

در حوزه مديريت ارتباط با مشتريان ،به ويژه در دهه

دهه  ،2000به عنوان يك شاخه جديد از مديريت

 ،2010با ارائه رويکرد جديدي تحت عنوان سفر

ارتباط با مشتريان مطرح شد (پالمر .)2010 ،از نظر

مشتري تا اندازهاي پر ميشود ،ليکن اين رويکرد از

جنتيله و همکاران ( ،)2007تجربه مشتري يك نوع

مدل و چهارچوب اصلي مديريت ارتباط با مشتريان و

تعامل بين مشتري و سازمان است .تجربه مشتري

بهبود كانالهاي ارتباطي تا اندازهاي فاصله ميگيرد .از

عبارت است از مجموعه اي تعامالت بين يك مشتري

نظر روزنبوم ( )2017از مرحله اي كه مخاطب با

و يك محصول ،يك شركت يا بخشي از سازمان است.

محصول و يا خدمات يك شركت آشنا ميشود تا

اين تجربه به شدت شخصي است و سطوح

زماني كه محصول و يا خدمت وي را خريداري ميکند

مختلف)عقالني ،عاطفي ،معنوي و فيزيکي مشتري

و همچنين خدمات پس از فروش ،مراحل مختلفي از

درگير آن ميشوند.

سفر مشتري را در بر ميگيرد .در ادامه محققين براي

از نظر ماير و سواگر( ،)2007تجربه مشتري شامل

درك بهتر سفر مشتري ،از مفهوم نقشه سفر مشتري

تجربه ذهني و دروني مشتري كه در ارتباط مستقيم و

استفاده كردند .ايده اساسي نقشه سفرسفرِ مشتري،

غير مستقيم با يك شركت رخ ميدهد .تماس مستقيم

نسبتا ساده است .يك تصوير بصري از دنبالهاي از

در طول خريد و استفاده از خدمات اتفاق ميافتد و

حوادث است كه از طريق آن مشتريان با يك سازمان

معموال توسط مشتري آغاز ميشود .تماس غيرمستقيم

در فرآيندي تعاملي قرار ميگيرند .اين نقشه سفر به سه

اغلب شامل برخورد غيرمنتظره با نمايندگان

دوره تقسيم ميشود :قبل از خدمات ،حين خدمات ،و

محصوالت ،خدمات يا ماركهاي شركت ميشود.

پس از خدمات .رويکرد و نقشه سفر مشتري ،به

برخي از شركتها ،اساس كسب و كار خود و

تصوير بزرگتري از مديريت ارتباط با مشتريان اشاره

استراتژيهاي خود را مبتني بر خلق تجربه دلپذير براي

كرده و شركتها به طور وسيعي از اين ابزار در سراسر
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بررسي ادبيات تحقيق در پايگاههاي علمي داخلي

خدمات يك برند خاص است .به نظر ميرسد فرآيندها

 / 94فاطمه کريم وند ـ ندا سليماني ـ محمود علمي

دنيا براي بهينه سازي ارتباط و تعامل با مشتريان

مختلف در راستاي کشف زمينههاي فرعي و اصلي

استفاده مينمايند .ليکن خالء موجود در اين بخش از

است که موجب ارتقاي دانش جديد شده و ديد

مفهوم ارتباط با مشتري ،عدم توجه ويژه به كانال

جامعي از حوزه مورد بررسي به وجود ميآورد .اين

ارتباطي به عنوان يك بخش مهم از فرايند ارتباطات

روش مستلزم آن است که پژوهشگر بازنگري دقيق و

است .كانال پيام يا كانال ارتباطي وسيله اي است كه

عميقي پيرامون موضوع پژوهش انجام دهد و يافتههاي

فرستنده از طريق آن ،پيام خود را به طرف مقابل انتقال

پژوهشهاي کيفي مرتبط را ترکيب کند و از اين طريق

مي دهد .اهميت كانال پيام تا حدي است كه ممکن

نمايش جامعي از پديده مورد بررسي را نشان دهد .به

است انتخاب اشتباه آن باعث خسارات جبران ناپذيري

عبارت ديگر ،استفاده از فراترکيب خاصيت هم افزايي

در سازمان شود.

دارد و نتيجهاي را به دست ميدهد که بزرگتر از

پژوهش حاضر ،بر آن است تا با نگاهي متفاوت و

مجموعه بخشهاي آن است .به طور معمول محدوده

رويکردي جديد ،به موضوع ارتباط با مشتريان توجه

بررسي مقالهها و مستندات علمي با توجه به عمق

از دانش علوم

مطالعه در اين رويکرد کمتر از  ۷۰مورد است .از اين

ارتباطات و پيوند آن با دانش مديريت و بازاريابي،

روش به طور ويژه در علومي که مطالعات آن بيشتر

براي بهينهسازي تعامل با مشتريان براي كسب وفاداري

مبتني بر تحليلهاي کيفي است و مباني نظري وسيعي

مشتريان با به کارگيري رويکرد کيفي فراترکيب با

را شامل نميشوند ،کاربرد دارد .از آنجا که مطالعات

بررسي و ارزيابي مطالعات داخلي و خارجي انجام

مرتبط با مفهوم ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط تماس

شده در زمينه ارتباط با مشتري ،الگوي ارتباط با

در سفر مشتري بيشتر کيفي هستند و تا زمان انجام

مشتري مبتني بر نقاط تماس در سفر مشتري ارائه

پژوهش حاضر مدل جامعي که ابعاد مختلف آن را در

نمايد.

بر گيرد يافت نشده است؛ روش فراترکيب به عنوان

نمايد؛ يعني رويکردي تلفيقي با
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روشي مناسب براي شناسايي و به دست آوردن ترکيبي
جامع از مؤلفهها و ابعاد اصلي ارتباط با مشتري مبتني

روششناسي پژوهش
رويکرد پژوهش حاضر کيفي است و از روش

بر نقاط تماس در سفر مشتري به کار گرفته شده است.

فراترکيب جهت ارزيابي منابع علمي استفاده شده

از اين رو ،براي از روش فراترکيب در اين پژوهش ،از

است .فراترکيب به عنوان يکي از حوزههاي فرا مطالعه،

روش هفت مرحله اي سندلوسکي و باروسو)2۰۰۷( 2

رويکردي نظام مند براي ترکيب پژوهشهاي کيفي

استفاده شد که در شکل  ۱مراحل آن ارائه شده است.






شکل  :1مراحل هفت گانه روش کيفي فراترکيب
(سندلوسکي و باروسو)2۰۰۷ ،
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در بخش ابتدايي مرحله فراترکيب ،به پرسشهاي

يافتههاي پژوهش
جهت دستيابي به چارچوب اوليه پژوهش بر پايه

کلي مطرح در اين زمينه پاسخ داده شد تا از ابهامهاي

روش هفت مرحله اي فراترکيب سندلوسکي و باروسو

بيشتر در اين زمينه جلوگيري شود .بدين ترتيب ،تنها

( )2۰۰۷هر يک از مراحل اجرائي آن بر اساس

آثاري بايد در مطالعه گنجانده شوند که در آنها بيشتر

مطالعات پيشين ارائه مي شود.

به مؤلفهها و ابعاد مهم و تأثيرگذار در ارتباط با مشتري
مبتني بر نقاط تماس در سفر مشتري پرداخته يا به آن

گام نخست :تنظيم سوالهاي پژوهش

اشاره شده باشد .بازه زماني انتخاب شده يعني

مرحله اول فراترکيب مربوط به تنظيم سوالهاي

سالهاي  2۰۰9تا  2۰۱9ميالدي و  ۱383تا ۱396

پژوهش ميباشد که بايستي در حيطه عالقمندي و به

خورشيدي تا زمان انجام پژوهش معرف خوبي از

عالوه دنباله تحقيقات قبلي پژوهشگر باشد .سوالهاي

پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه است؛ چراکه در

پژوهش بايستي ويژگيهايي را داشته باشند که در

سالهاي اخير ،پژوهشها در زمينه ارتباط با مشتري

جدول  ۱اين ويژگيها به صورت دقيق و کامل ارائه

مبتني بر نقاط تماس در سفر مشتري گسترش يافته

گرديده اند.

است.

جدول  :1سوالهاي پژوهش به همراه پارامترهاي آن
پارامترها

سوالهاي پژوهش و نحوهي پاسخگويي به آنها
سؤال اصلي


الگوي ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط تماس در
سفر مشتري با رويکرد فراترکيب چگونه است؟

سؤالهاي فرعي
چستي کار



()What

ابعاد الگوي ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط
تماس در سفر مشتري کدامند؟



مولفههاي الگوي ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط
تماس در سفر مشتري کدامند؟



نظام مند متون
براي شروع دقيق و نظاممند مطالعات منابع اعم از
مقاالت ،پاياننامهها و پژوهشها بر اساس معيارهايي
نظير تناسب با هدف پژوهش ،بازه زماني مشخص شده
و محل انجام به شرح جدول  2انتخاب و بررسي
گرديدند.
جدول  :2معيارهاي پژوهش
معيارهاي انتخابمنابع

شاخصهاي الگوي ارتباط با مشتري مبتني بر
نقاط تماس در سفر مشتري کدامند؟

شناسايي مولفهها و شاخصهاي
هدف تحقيق

پايگاههاي داده همانند ساينس دايرکت ،اشپرينگر،

جامعه مورد
مطالعه ()Who

مدارک علمي ايران ،مرکز اسناد و کتابخانه ملي ايران،
پايگاه اطالعات نشريات کشور ،پايگاه اطالعات

ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط تماس
در سفر مشتري به منظور ارائه الگو

امرالد ،سيج ،ايسکو و نظاير آن براي مقالههاي التين
و پايگاههاي اطالعاتي داخلي نظير مرکز اطالعات و

خروجي معيارها

سال انتشار يا انجام
محل انجام

 ۱396-۱383براي مطالعات داخلي
 2۰۱9-2۰۰9براي مطالعات خارجي
داخل و خارج از کشور

علمي جهاد دانشگاهي ،پايگاه مرکز منطقه اي علوم و
فناوري شيراز و نورمگز
بازه زماني



 ۱396-۱383براي مطالعات داخلي

مطالعه ()When



 2۰۱9-2۰۰9براي مطالعات خارجي

در اين مرحله ،پژوهشهاي واجد شرايط براي
ورود به فراترکيب انتخاب شدند و معيارهاي ورود و

چگونگي يا

بررسي موضوعي آثار ،شناسايي و يادداشت برداري

خروج از مطالعه تعيين شدند .از اين رو ،پژوهشگر

روش مطالعه

نکات کليدي ،تحليل مفاهيم ،دسته بندي مفاهيم و

جستجوي نظام مند خود را بر پژوهشهاي منتشر شده

()How

مقولههاي شناسايي شده

در منابع مختلف متمرکز کرد و کليدواژههاي مرتبط را
پيدا کرد .در اين پژوهش پايگاههاي اطالعاتي مختلف
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بين سالهاي  2۰۰9تا  2۰۱9ميالدي و  ۱383تا ۱396
خورشيدي بررسي شدند .کليد واژههاي متنوعي براي

معادل انگليسي

فارسي
فرآيند مديريت ارتباط با مشتري

management capabilities
Customer relationship
management process

جستجوي مقالهها در پژوهش مورد استفاده قرار گرفت

كيفيت تجربه مشتري

و تالش شد مجموعه متنوعي از کليدواژهها براي

قصد خريد مصرف كننده

جستجو انتخاب شوند تا بيشترين بازيابي صورت گيرد

مديريت سفر مشتري

(جدول  .)3با توجه به اينکه در زبان فارسي

توصيههاي مشتري

Customer recommendations

تعامالت اجتماعي فروشندگان

Social interactions of sellers

کليدواژههاي «ارتباط با مشتري» و «نقاط تماس در
سفر مشتري» به کار رفته است در جستجوها به اين
واژهها نيز توجه شد .جستجو در پايگاههاي گوناگون:

پيادهسازي

بهينه

Quality of customer experience
Intention to buy the consumer
Customer trip management

مديريت

ارتباط با مشتري
مدلسازي سفر مصرفکننده

Optimal implementation of
customer relationship
management
Consumer travel modeling

ساينس دايرکت ،اشپرينگر ،امرالد ،سيج ،ايسکو و نظاير
آن براي مقالههاي التين و پايگاههاي اطالعاتي داخلي

مرحله سوم :جستجو و انتخاب مقالهها و متون مناسب

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

نظير مرکز اطالعات و مدارک علمي ايران ،مرکز اسناد

پس از انجام جستجوي متون و مقاالت بر اساس

و کتابخانه ملي ايران ،پايگاه اطالعات نشريات کشور،

کليد واژه موارد زيادي شناسايي شدند که بسياري از

پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي ،پايگاه مرکز

آنها براي تحليل نهايي پژوهش مناسب نبودند .لذا

منطقه اي علوم و فناوري شيراز ،نورمگز و صفحه

پژوهشگر در اين مرحله در چندين گام اقدام به

خانگي برخي مجلهها براي جستجو در نظر گرفته شد.

پااليش و پااليش موارد يافته شده تا دستيابي به منابع

تالش شد مدارک در نگاه اول با کيفيت باشند .براي

مطمئن و متناسب براي استفاده در تحقيق و تحليل

مثال ،مقالههاي همايشي و موجود در وبگاههاي

نهايي آن نمود .مطابق با شکل  2که به آن چارت روند

شخصي مورد توجه قرار نگرفتند .در نتيجه جستجو و

نما هم اطالق مي گردد ،ابتدا منابع را با عنوان مقايسه

بررسي در پايگاههاي اطالعاتي مختلف  2۱5۱اثر يافت

شدند و تعدادي از آنها حذف گرديد .سپس به بررسي

شد.

چکيده موارد باقي مانده پرداخته شد و با بررسي
چکيدهها هم تعدادي از منابع که بيربط بودند حذف
جدول  :3واژههاي کليدي جستجو در پژوهش
فارسي

مديريت ارتباط با مشتري

معادل انگليسي
Customer relationship mangment

نقاط تماس مشتري

Customer contact points

نقشه سفر مشتري

Customer travel map

درك سفر مشتري

Understand customer journey

تجربه مشتري
قابليتهاي مديريت ارتباط با مشتري

Customer experience
Customer relationship

شدند .در گام بعدي منابع تصفيه شده بر اساس چکيده
به صورت متن کامل بررسي گرديدند و در اين بررسي
هم تعدادي از منابع از لحاظ محتوا حذف شدند .منابع
باقي مانده پس از بررسي محتوا منابعي بودند که در
تحقيق و تحليل نهايي مورد استفاده قرار گرفتند.
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= 2151

= 1468

= 683

= 429

= 254

= 199

 = 55

چارت روند نما نشان مي دهد که از  2۱5۱اثر

روش فراترکيب و ارائه الگوي ارتباط با مشتري مبتني

يافت شده ۱468 ،اثر از نظر عنوان 429 ،اثر از نظر

بر نقاط تماس در سفر مشتري انتخاب شدند.

چکيده و  ۱99اثر از نظر متن با هدف و سواالت

مرحله چهارم :استخراج اطالعات از متون و مقاالت

تحقيق حاضر همخواني نداشتند؛ بنابراين اين اثار کنار

در اين مرحله با مطالعه و بررسي دقيق منابع نهايي

گذاشته شدند و تنها  55اثر که در زمينه ارتباط با

شده و مطابق با اهداف و سوالهاي پژوهش يافتههاي

مشتري مبتني بر نقاط تماس در سفر مشتري بودند و

مرتبط از هر کدام از منابع شامل مولفهها و

هم از نظر عنوان و هم از نظر محتوا با هدف و

شاخصهاي ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط تماس در

سواالت پژوهش حاضر همراستا بودند ،براي تحليل به

سفر مشتري استخراج شد که در جدول  4قابل مشاهده
مي باشد.

جدول  :4مولفههاي شاخصهاي اثرگذار بر ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط تماس در سفر مشتري

تماس در سفر مشتري

ارتباط بهينه با مشتري بر اساس تحليل نقاط

عوامل قبل از خريد

مفهوم

بعد

مولفه

توصيه مشتري

شاخص

منبع
ياسان ا ...پور ()1383
وروهوف و ليمون ()2009
آلياژي ()2015

 استفاده از تکنيک پوش و پول
 ارائه پيشنهادات خاص مشتري

نگوين ()2017
ليانگ ()2018
کوال ()2۰۱8
هيکينگ مون ()2016
کاميال ()2۰۱9
اوژان ()2018
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شکل  :2چارت روند نما براي انتخاب اثار مناسب براي تحليل
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مفهوم

بعد

منبع

مولفه

شاخص

ايجاد مزيت

 انعطاف پذيري سازمان

افراسيابي و دانايي ()1396

 قيميت با تخفيف

ولي پور و بازآيي ()1394

موسوي ()1396
رقابتي

معمار و حسيني ()1394
استديليس ()2016
تصوير برند

 نفوذ در ذهن مشتري

ليمون ()2016

 ارزش برند

موسوي ()1396
ليانگ ()2018

استراتژيهاي
جذب مشتري

 ترغيب کردن مشتري براي خريد

کوال ()2۰۱8

 استفاده از ابزارهاي اطالعرساني و تشويقکننده

هيکينگ مون ()2016

 ايجاد آگاهي در مشتري در خصوص ارزش

کاميال ()2۰۱9

افزوده خريد
 استفاده از ابزار آنالين مارکتينگ
سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

استراتژيهاي
بازاريابي

 استفاده از کانسپت مارکتينگ
 استفاده از وايرال مارکتينگ
 شرکت در همايشها ،سمينارها و تجعمات
گروهي به عنوان اسپانسر

مشتري محوري

بهينهسازي
كانالهاي
ارتباطي

هالوورسود ()2۰۱6
کاترين ()2۰۱6
موريس ()2۰۱۷
كومارروي ()2017

 ارزيابي خدمات

اوا آندرل ()2016

 شناسايي نيازها و خواستههاي مشتري

محمودي ()1396

 مراقب کردن از مشتري

كام فونگتا ()2015

 اهميت دادن به مشتري

فتحي و فرجو ()1394

 داشتن کانال اکتيو اطالعرساني در
پيامرسانهاي داخلي و خارجي
 ايجاد کانالهاي ارتباطي شخصي سازي شده با

شعباني پور و اكبريان ()1395
هوا هان ()2014

مشتريان خاص
 استفاده از سوشال مديا

فناوري اطالعات

اوژان ()2018

 معرفي برند با تکنولوژيهاي نو در حوزه
ارتباطات
 داشتن صفحه وبسايت کاربرپسند

سي بارنز ()2015
ريحاني شيروان و بسطام ()1395
روزنبوم ()2017
رستمي و احمد خاني ()1395
جوادينژاد و كرباسي ()1396

 تبليغات دهان به دهان
تبليغات

 تبليغات در وبسايت رسمي شرکت

پوليش ()2017

 تبليغات در شبکههاي اجتماعي

سليمان ()2013

 تبليغات تلويزيوني و راديويي

پاندي ()2017

 تبليغات بيلبوردي
عوامل حين خريد

 سرعت عمل براي عدم ايجاد اينکه صف
اتوماسيون فروش

طوالني
 ارائه حق انتخاب در زمان تسويه حساب

خوشامد گويي

بوتمانته ()2017
بارويتز و ماس ()2018

 پذيرايي ويژه در هنگام ورود مشتري

كومار ()2010

 نحوه خوش آمدگويي متصدي پارکينگ

بارانوا و پولينا ()2017
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مفهوم

بعد

مولفه

شاخص

منبع

 نحوه برخورد فرد خوشآمدگو در داخل

ريتا بيسکاي ()2016

فروشگاه

سرمايه انساني

 نحوه برخورد کارکنان خدمات

اوويد و گارسيا ()2015

 ظاهر جذاب افراد

آندرال و همکاران ()2016

 بهداشت دهان و دندان فروشنده

آنداجاني ()2015

 بوي خوب دهان فروشنده

پاندي ()2017

 نوع لباس و پوشش کارکنان

بوتمانته ()2017

 پرزنت صندوقداران براي کاالهاي کنار

بارويتز و ماس ()2018

صندوق

عوامل فيزيکي

 برخورد مناسب صندوقدار با مشتري

ريتا بيسکاي ()2016

 رايحه و بو

افراسيابي و دانايي ()1396

 نور و موسيقي

ولي پور و بازآيي ()1394

 تميزي سبدهاي کاال

معمار و حسيني ()1394

 ايجاد لذت بصري

استديليس ()2016

 وضعيت نور و تهويه فروشگاه

ليمون ()2016

زيرساختاري

 استقرار بيبي سيتر براي نگهداري کودکان
خانوادهها هنگام خريد
 محل و يا منطقه فروشگاه

عوامل انتظاري

 کامل بودن اقالم

كام فونگتا ()2015

 بستهبنديهاي خاص

ريحاني شيروان و بسطام ()1395
روزنبوم ()2017
رستمي و احمد خاني ()1395

 ايجاد تجربه خوب براي مشتري
 برگزاري قرعهکشيهاي متعدد

بوتمانته ()2017

 چيدمان کاالها به شکل صحيح در کيسه

بارويتز و ماس ()2018
كومار ()2010

 ارزشگذاري به مشتري

بارانوا و پولينا ()2017

 احترام به مشتري

ريتا بيسکاي ()2016

 پاسخگويي به نياز مشتري

اوويد و گارسيا ()2015

 ارزيابي مشتري از خدمات گفته شده و ارائه

آندرال و همکاران ()2016

شده
خريد

بعد از

عوامل

ارتباط با مشتري

سي بارنز ()2015

پاندي ()2017

مشتري

استراتژيهاي

کاميال ()2۰۱9

 قيمت و تخفيفهاي کاال و خدمات

زمينهاي مسابقه اسب دواني

ارزش درک شده

هيکينگ مون ()2016

محمودي ()1396

 طراحي مسير خريد مشتري طبق استانداردهاي

در ذهن مشتري

کوال ()2۰۱8

 افزايش طول نمايش کاالها

 احترام کامل به مشتري

ايجاد تجربه مثبت

ليانگ ()2018

اوا آندرل ()2016

 تحويل کاال درب منزل
عوامل ادراکي

موسوي ()1396

آنداجاني ()2015

 ارتباطهاي دو سويه بين سازمان و مشتري

افراسيابي و دانايي ()1396

 داشتن واحد ارتباط با مشتري

ولي پور و بازآيي ()1394
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 نحو برخورد سوپروايزر و يا مديرمجموعه

بارانوا و پولينا ()2017

 غرفه آرايي
عوامل

كومار ()2010
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مفهوم

بعد

مولفه

شاخص

منبع

 ايجاد تعامل بين مشتري و فروشنده

معمار و حسيني ()1394

 ايجاد رابطه مستمر با مشتري

استديليس ()2016

 پذيرش گارانتي و مرجوعي کاال تا مدت نامحدود
 تضمين خريد
 تضمين قيمت
 وجود باشگاه مشتريان

عوامل مراقبتي و
پشتيباني

 ارسال پيامک براي مناسبتهاي مختلف

کاترين ()2۰۱6

 تشکر بعد از خريد

موريس ()2۰۱۷

 ارائه جلد کارت اعتباري به مشتريان

كومارروي ()2017

 گذاشتن وسايل خريد مشتري در کيسه و حمل تا

اوا آندرل ()2016

درب ماشين
 حفظ برقراري ارتباط دائم با مشتري در ايام

محمودي ()1396
كام فونگتا ()2015

مناسبتهاي مختلف شخصي (مانند پيام تبريک به

فتحي و فرجو ()1394

مناسبت سالگرد تولد و ) . . . .و عمومي (ايامهاي

شعباني پور و اكبريان ()1395
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ملي و مذهبي)
 ارسال گل
 ارسال پيام تبريک مناسبتي ،تبريک تولد ،تبريک
سالروز ازدواج و. . .
ايجاد رضايت
مشتري

 ايجاد آرامش خاطر
 خدمات پس از فروش

سي بارنز ()2015
ريحاني شيروان و بسطام ()1395
روزنبوم ()2017
رستمي و احمد خاني ()1395
جوادينژاد و كرباسي ()1396

تجربه مثبت در
مشتري از

 ايجاد تجربهاي جذاب

دريافت خدمات

پوليش ()2017
سليمان ()2013
پاندي ()2017
بوتمانته ()2017

 رسيدگي به خواستهها ،انتقادات و پيشنهادات
پاسخگويي

مشتري
 استفاده از ابزارهايي مثل  CRMخدمات

كومار ()2010
بارانوا و پولينا ()2017

مشتريان
كومارروي ()2017
اوا آندرل ()2016
 دادن پيامهاي تشويق کننده براي خريد مجدد
وفاداري مشتري

و استفاده از امتيازهاي مکتسبه

محمودي ()1396
كام فونگتا ()2015

 ايجاد وفاداري مطلق

فتحي و فرجو ()1394

 ايجاد بهداشت رواني براي مشتري

شعباني پور و اكبريان ()1395
هوا هان ()2014
سي بارنز ()2015
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مرحله پنجم :تجزيه و تحليل و تلفيق يافتههاي کيفي

تحقيق نيز دو نفر از اساتيد به طور اجمالي در جريان

در اين مرحله مفهوم اصلي در مرکز قرار داده شده

تحقيق قرار گرفتند و مطابقت نتايج با اهداف تحقيق را

و ابعاد به آن مرتبط شدند .اين ابعاد عبارتند از :قبل از

مورد تاييد قرار دادند .از سوي ديگر ،براي سنجش

خريد ،حين خريد و بعد از خريد .اين ابعاد در ادامه

پايايي چهارچوب نهايي طراحي شده مي توان از

به تفکيک ارائه گرديده اند.

ضريب کاپا استفاده نمود که ميزان توافق را نشان مي

 قبل از خريد :مرحله اول خريد شامل کليه جنبههاي

دهد .در اين مورد هم يا کل کار و يا همه موارد مورد

تعامل مشتري با نام تجاري ،دسته بندي و محيط قبل

نياز در قالب يک چک ليست به صورت دو ارزش (بله

از معامله خريد است .در اين مطالعه ،بعد قبل از

 /خير) به جهت سهولت پاسخگويي و صرفه جويي در

خريد شامل مولفههاي توصيه مشتري ،ايجاد مزيت

زمان در اختيار دو نفر متخ قرار مي گيرد .پس از اخذ

رقابتي ،تصوير برند ،استراتژيهاي جذب مشتري،

نظرات از طريق فرمول زير ميزان ضريب توافق کاپا

استراتژيهاي بازاريابي ،مشتري محوري ،بهينهسازي

محاسبه ميگردد که عددي بين ۱تا  +۱مي باشد .اگر

كانالهاي ارتباطي ،فناوري اطالعات و تبليغات مي

ميزان محاسبه شده به  +۱نزديک باشد نشان دهنده

باشد.

پايايي باال ،اگر به  -1نزديک باشد نشان دهنده عدم

نام تجاري و محيط آن را در حين خريد و رويداد

پايايي مي باشد .ميزان ضريب کاپاي بين  +6 .0تا .0

صرف ميکند .در اين مطالعه ،بعد حين خريد شامل

 +8پايايي مناسب را نشان مي دهد .در تحقيق حاضر

مولفههاي اتوماسيون فروش ،خوشامد گويي ،سرمايه

اهم موارد نه کل کار در اختيار دو نفر از اساتيد قرار

انساني ،عوامل فيزيکي ،عوامل زيرساختاري ،عوامل

گرفت و بر اساس نظرات ايشان ضريب کاپا بر اساس

انتظاري ،عوامل ادراکي ،ايجاد تجربه مثبت در ذهن

فرمول زير به ميزان  89 .0محاسبه گرديد.

مشتري و ارزش درک شده مي شود.

()۱

 بعد ازخريد :مرحله سوم شامل تعامل مشتري با نام
تجاري و محيط آن ،به دنبال خريد واقعي است .در
اين مطالعه ،بعد پس از خريد شامل مولفههاي
استراتژيهاي ارتباط با مشتري ،عوامل مراقبتي و
پشتيباني ،ايجاد رضايت مشتري ،تجربه مثبت در
مشتري از دريافت خدمات ،پاسخگويي و وفاداري
مشتري مي باشد.

مرحله ششم :کنترل و ارزيابي کيفيت
براي سنجش روايي دروني يعني اينکه نتايج و
يافتهها در راستاي اهداف پژوهش بوده يا خير؟ در اين
حالت يک يا دو نفر متخ کار را مي بينند ،به ويژه در
حيطه کدگذاري محوري و مقولهها و تمها انجام گردد.
در اين مورد متخين به صورت شفاهي هم که اعالم
نظر و کار را تاييد نمايند کفايت مي کند .در اين

P0  PE
1  P0



مرحله هفتم :ارائه يافتهها و چهارچوب نهايي
در اين مرحله از روش فراترکيب ،يافتههاي حاصل
از مراحل قبل با توجه به سوال پژوهش ارائه مي شود.
در اين مرحله با توجه به نتايج بدست آمده مي توان
مدل يا الگويي طراحي نمود ،چارچوبي ارائه کرد و يا
نتايج را در قالب جدولي ارائه داد و يا بنا به خالقيت
محقق به اشکال خالقانه ديگر ارائه گردند .البته همه
اين موارد در صورتي قابل استناد هستند که روايي و
پايايي سنجيده شده و تاييد گردد .پس از تاييد روايي و
پايايي تحقيق نتايج در به شرح زير ارائه شد .بر اساس
يافتههاي موجود در شکل ارتباط با مشتري مبتني بر
نقاط تماس در سفر مشتري در قالب  3بعد عوامل قبل
از خريد ،عوامل حين خريد و عوامل بعد از خريد ارائه
گرديده است.
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 حين خريد :مرحله دوم خريد ،تمام تعامل مشتري با

توافق و اگر به صفر نزديک باشد نشان دهنده فقدان
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شکل  :3الگوي ارتباط با مشتري مبتني بر نقاط تماس در سفر مشتري با رويکرد کيفي فراترکيب
سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

بحث و نتيجه گيري

مزيت رقابتي ،تصوير برند ،استراتژيهاي جذب

در اين مرحله مفهوم اصلي در مرکز قرار داده شده

مشتري ،استراتژيهاي بازاريابي ،مشتري محوري،

و ابعاد به آن مرتبط شدند .اين ابعاد عبارتند از :قبل از

بهينهسازي كانالهاي ارتباطي ،فناوري اطالعات و

خريد ،حين خريد و بعد از خريد .اين ابعاد در ادامه

تبليغات مي باشد.

به تفکيک ارائه گرديده اند .تجربه مشتري ميتواند در

مرحله دوم خريد ،تمام تعامل مشتري با نام تجاري

سه مرحله کلي مفهومسازي شود :پيش از خريد ،حين

و محيط آن را در حين خريد و رويداد صرف ميکند.

خريد و پس از خريد .بسياري از کارهاي فعلي در

اين مرحله با رفتارهايي مانند انتخاب ،نظم و پرداخت

زمينه تجربه مشتري ،کل سفر مشتري را بررسي

مشخص ميشود .اگرچه اين مرحله به طور معمول

ميکنند .با اين وجود ،اين سه مرحله باعث ميشود اين

فشردهترين زمان در بين سه مرحله است ،اما در

فرآيند کمي مديريت شود.

تحقيقات صورت گرفته بازاريابي توجه قابل

مرحله اول خريد شامل کليه جنبههاي تعامل

مالحظهاي را به خود جلب کرده است که به نحوه

مشتري با نام تجاري ،دسته بندي و محيط قبل از

فعاليتهاي بازاريابي (مثالً ترکيب بازاريابي و محيط و

معامله خريد است .تحقيقات صورت گرفته بازاريابي

خدمات سرويسدهي پرداخته است .سرنخهاي محيط

سنتي ،خريد را به عنوان رفتارهايي مانند نياز به

خدماتي بر تصميم خريد تأثير ميگذارد .در تحقيقات

شناخت ،جستجو و توجه مورد استفاده قرار داده است.

خردهفروشي و محصوالت توليدي مصرفکننده ،تأکيد

از اگرچه از نظر تئوري ،اين مرحله ميتواند شامل

زيادي بر تجربه خريد شده است .با وجود نقاط تماس

تجربه حسي مشتري قبل از خريد باشد ،اما از نظر

بي شمار و باراضافي اطالعات ناشي از آن ،مفاهيمي

عملي ،اين مرحله شامل تجربه مشتري از ابتداي

مانند بار اضافي انتخاب ،اطمينان خريد و رضايت

شناخت نياز ،هدف ،انگيزه به منظور برآوردن رضايت

تصميم خريد ،نيز ممكن است در نظر گرفته شود .اينها

آن نياز ،هدف و انگيزه خريد است .در اين مطالعه ،بعد

ممکن است مشتريان را وادار به متوقف كردن جستجو،

قبل از خريد شامل مولفههاي توصيه مشتري ،ايجاد

خريد كامل يا به تعويق انداختن خريد ،كه به طور
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گسترده در تحقيقات مجموعه نشان داده شده است،

شرکت و مشتري از سفر خريد ،جنبههاي اصلي در هر

بکند .تحقيقات مربوط به مرحله خريد سفر ،به داخل

مرحله را مشخص کنند .دوما ،شرکتها بايد شروع به

محيطهاي ديجيتال نيز گسترش يافته است .در اين

شناسايي عناصر خاص يا نقاط تماس کنند که در طول

مطالعه ،بعد حين خريد شامل مولفههاي اتوماسيون

سفر رخ ميدهند .سوما ،بنگاهها بايد تالش كنند نقاط

فروش ،خوشامد گويي ،سرمايه انساني ،عوامل فيزيکي،

مشخصي را كه باعث مي شوند مشتريان به ادامه يا

عوامل زيرساختاري ،عوامل انتظاري ،عوامل ادراکي،

قطع سفر خود بپردازند ،شناسايي كنند .در اين مطالعه،

ايجاد تجربه مثبت در ذهن مشتري و ارزش درک شده

بعد پس از خريد شامل مولفههاي استراتژيهاي ارتباط

مي شود.

با مشتري ،عوامل مراقبتي و پشتيباني ،ايجاد رضايت

مرحله سوم شامل تعامل مشتري با نام تجاري و
محيط آن ،به دنبال خريد واقعي است .اين مرحله

مشتري ،تجربه مثبت در مشتري از دريافت خدمات،
پاسخگويي و وفاداري مشتري مي باشد.

خريد و درخواست خدمات مي شود .مشابه مرحله

ضعفهايي از جمله تعميمپذيري و اعتبار است .از اين

پيش خريد ،اين مرحله از نظر تئوري ،مي تواند به طور

رو ،در جهت افزايش قابليت تعميم اين پژوهش ،الزم

موقت از زمان خريد تا پايان عمر مشتري تمديد شود.

است محققان مدل فوق را در ديگر صنايع پرخطر

از نظر عملي ،اين مرحله جنبههايي از تجربه مشتري

مورد ارزيابي قرار دهند .همچنين ميتوان از رويکرد

پس از خريد مشتري را در بر مي گيرد که در واقع به

کمي معادالت ساختاريافته براي ارزيابي اعتبار مدل و

نوعي به خود مارک يا محصول  /خدمات مربوط

توسعه تعميم پذيري يافتههاي مدل بهره جست.

ميشود .خود محصول در اين مرحله به يک نقطه

همچنين توصيه ميشود محققان به چالشهاي اجراي

تماس مهم تبديل ميشود .تحقيقات در مورد مرحله

و پياده سازي چارچوب پيشنهادي بپردازند.

سوم بر تجربه مصرف ،بازيابي خدمات و تصميم گيري
در مورد بازگشت محصوالت ،خريد مجدد يا
جستجوي تنوع و همچنين ساير رفتارهاي غير خريد
مانند کلمه دهاني و ساير اشکال درگير شدن مشتري،

منابع و مآخذ
آذر عادل ( .)۱383آمار و کاربرد آن در مديريت،
انتشارات سمت ،تهران ،چاپ سوم

متمرکز شده است .تحقيقات اخير مديريتي اين فرآيند

آکر ،ديويد ( .) ۱396مديريت استراتژيک بازار،

را شامل ميشود تا حلقه وفاداري را به عنوان بخشي از

مترجمين :حسين صفرزاده و مهدي خادمي و علي

سفر کلي تصميمگيري مشتري در نظر بگيرد ،پيشنهاد

اکبر فرهنگي تهران ،انتشارات پيام پويا ،چاپ دوم

ميدهد که در مرحله پس از خريد ،ممکن است
محرکي ايجاد شود که يا به وفاداري مشتري منجر شود
(از طريق خريد مجدد و تعامل بيشتر) يا با پردازش

بازرگان عباس ،سرمد زهره ،حجازي الهه (.)۱383
روشهاي تحقيق در علوم رفتاري .تهران :آگاه.
بامداد صوفي ،جهانيار و كريمي ،سعيده و ميراب

دوباره مشتري در مرحله پيش خريد و بررسي

آستانه ،پيمان .)۱389( .ارزيابي عملکرد  CRMدر

گزينههاي جديد ،منجر به يک شروع خريد شود .با

شرکت ايران خودرو مبتني بر کارت امتياز ي متوازن.

توجه به اين ديدگاه در زمينه خريد مشتري ،اين چه

فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول ،شماره ،6۱

چيزي را پيشنهاد ميکند که بنگاهها بايد انجام دهند؟

۱9۱-۱6۷

اوال ،بنگاهها بايد در جستجوي درک ديدگاههاي

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

شامل رفتارهايي مانند استفاده و مصرف ،تعامل پس از

پژوهش کيفي با تمام فوايد خود ،همراه با
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بلکستر ،لورن و همکاران ( ،)۱953چگونه تحقيق

جديد اندازه گيري(مطالعه موردي :در صنعت

کنيم؟ ترجمه ابراهيم زاده ،عيسي .فراهاني ،ابوالفضل.

الکترونيک) .فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي،

سرمدي ،محمد رضا .دانشگاه پيام نور.

شماره دوم۱۱2-۷9 ،

بيابانگرد ،اسماعيل ( ،)۱384روشهاي تحقيق در

شهرکي ،عليرضا و چهکندي ،محسن و مالشاهي،

روانشناسي و علوم تربيتي .تهران :انتشارات پخش

عليرضا .)۱389( .بررسي سيستم مديريت ارتباط با

کتاب ديدار.

مشتري در نظام بانکي ايران .دومين کنفرانس بين

تارخ  ،محمد جعفر و يزداني قرد ،مصطفي و مهربان،
حسين .)۱39۷( .مديريت ارتباط با مشتري .انتشارت
دانشکاه خواجه نصير ،جاپ اول
حافظنيا مريم ( .)۱382مقدمهاي بر روش تحقيق در
علوم انساني ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ هشتم

المللي بازاريابي خدمات بانکي .تهران۱3-۱ ،
طاهرپور كالنتري ،حبيب اهلل و طيبي طلوع ،احمد.
( .)۱389رابطه مديريت ارتباط با مشتري ) (CRMبا
عملكرد .مجله چشم انداز مديريت بازرگاني .شماره
۱22-۱۰9 ،۱
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حسنقلي پور ،طهمورث و سيدجوادين ،سيدرضا و

طزري ،نگين و بلوريان تهراني ،محمد.)۱39۱( .

روستا ،احمددو خانلري ،امير .)۱39۱( .مدل ارزيابي

بررسي عوامل کليدي موفقيت در مديريت ارتباط با

فرايند مديريت ارتباط با مشتري در بانكهاي تجاري

مشتري در شرکتهاي بيمه (مطالعه موردي :بيمه

خصوصي كشور .ماهنامه مديريت فناوري اطالعات،

سامان) .مديريت بازاريابي شماره .9۷-8۱ ،۷

دوره ، 4شماره10

عباسي ،محمد رضا و ترکمني ،محمد .)۱389( .مدل

خاکي ،غالمرضا ( ،)۱3۷9روش تحقيق با رويکردي بر

نظري اجراي مديريت ارتباط با مشتري (.)CRM

پايان نامه نويسي ،تهران :مرکز تحقيقات علمي کشور.

ماهنامه بررسيهاي بازرگاني ،دوره جديد ،)4۱(8 -

خورشيدي عباس ،قريشي حميدرضا (،)۱38۱

34-۱9

راهنماي تدوين رساله و پايان نامه تحصيلي ( از
نظريه تا عمل) ،تهران :نشر يسطرون.
رضائي ملك ،نرگس و رادفر ،رضا .)۱392( .مدلي براي

فدايي غالمرضا ( )۱385درباره اهميت روش تحقيق و
کاربرد آن ،کنگره ملي علوم انساني ،تهران ،پژوهشگاه
علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

اولويت دهي عوامل مديريت دانش در بهبود عملكرد

فروزنده دهكردي ،لطف ا . .و عامل اردستاني ،حميد

مديريت ارتباط با مشتري) مطالعه موردي :بانك سپه).

رضا و يزدانيان ،هادي .)۱39۰( .تأثير كاربرد مديريت

ماهنامه مديريت فناوري اطالعات ،سال پنجم ،شماره

ارتباط با مشتري بر رضايت مشتريان در بانك

3

صادرات اصفهان .بانک مقاالت بازاريابي ايران22-۱ ،

ساروخاني بهروز ( )۱382روشهاي تحقيق در علوم

محمدپور ،احمد ( .)۱39۰فراروش(بنيانهاي فلسفي و

اجتماعي ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات

عملي روش تحقيق ترکيبي در علوم اجتماعي و

اقتصادي ،تهران ،چاپ هشتم

رفتاري) .تهران :جامعهشناسان.

سرمد ،زهره ( )۱3۷8روشهاي تحقيق در علوم
رفتاري ،انتشارات آگاه ،تهران ،چاپ دوم
سيدي ،سيد مسعود و موسوي ،عليرضا و حيدري،

ميرفخرالديني ،سيد حيدر و حاتمي نسب و طالعي فر،
سيد حسن رضا .)۱388( .تبيين وضعيت مديريت
ارتباط با مشتري الكترونيك(  .)e-CRMنشريه

شهاب .)۱388( .ارزيابي عوامل کليدي مؤثر بر

كاوشهاي مديريت بازرگاني ،سال اول ،شماره دوم،

مديريت ارتباط با مشتري و ارائه الگوي مناسب و

88-55
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