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امــروزه شــرکتها در صنایــع مختلــف در حــال حرکــت بــه ســمت
حفــظ مشــتریان و جلــب وفــاداري آنهــا هســتند ،زیــرا اغلــب بازارهای
جهــان در مرحلــه بلــوغ خــود قــرار دارنــد و هزینههــاي جــذب
مشــتریان جدیــد بهشــدت افزایــش یافتــه اســت(.)kotler,1999
حفــظ مشــتریان و جلــب وفــاداري آنــان ،بــراي ادامــه کســبوکار امــري
حیاتــي تلقــي ميشــود .در ایــن میــان صنعــت بانکــداري نیــز از ایــن
قاعــده مســتثني نیســت .بنابرایــن بانكهــا نیــز بایــد بــراي بهبــود
وفــاداري مشــتریان خــود بهدنبــال اســتراتژيهاي گوناگــون مدیریتــي
باشــند(.)Ehigie,2006
صنعـت بانکـداری در جهـان حرفـهای ،بسـیار رقابتـی اسـت و ایجـاد
سـرویسهای خـاص و متفاوت ،متناسـب با نیاز مشـتریان ،کار سـادهای
نیسـت .در ایـران نیـز بـا توجه به بندهـای  2و  3سیاسـت کلی اصل 44
قانـون اساسـی و احتمـاالً بـا عضویت ایـران در سـازمان تجـارت جهانی
( )WTOو بـه تبـع آن احتمـال تأسـیس بانكهـای خارجـی در ایـران،
تأسـیس بانكهـای خصوصی و هم چنیـن اختالف ناچیز سـود بانکی در
بخـش جـذب منابـع و مصـارف ،بانكها باید هرچه سـریعتر بـرای حفظ
موفقیت در این شـرایط
مشـتریان خویـش ،چارهاندیشـی نماینـد .بـرای
ّ
رقابتـی ،بانكهـا نیـز هماننـد سـایر مؤسسـات خدماتـی ،میتواننـد از
مزایـای بازاریابـی رابطهمنـد اسـتفاده کننـد .دلیـل این امر آن اسـت که
مشـتریان در ارزیابـی شـرکتهای خدماتـی و از جملـه بانكهـا عالوه بر
توجـه به نـوع خدمت ،بـه جنبههای متفـاوت ارائه خدمت و نـوع ارتباط
بـا فـرد ارائهدهنـده خدمـت نیـز توجـه میکننـد .ارتبـاط بین سـازمان
و مشـتری در صنایـع خدماتـی بـه علّـت اینکـه بـر رضایـت ،حمایت و
اهمیت ویژهای برخوردار اسـت.
نگـه داری مشـتریان تأثیرگـذار اسـت ،از ّ
امـروزه ایـن حقیقـت غیرقابلانـکار وجـود دارد کـه کفـه تـرازو و
قـدرت بـازار بـه طـرف مشـتریان سـنگینی میکنـد .مشـتریان امـروز،
فرصتهـای بیشـتری برای مقایسـه خدمـات در اختیار دارنـد و مدیریت
مالـی آنهـا پیچیدهتـر شـده اسـت .در چنین شـرایطی مدیـران بانكها
بـراي جلوگیـري از گرایـش مشـتري به سـمت رقبـا ،بیش از هـر زماني
باید در پي درک خواسـتهها و نیازهاي مشـتریان باشـند ،تا بهتر بتوانند
نیازهـاي آن هـا را بـرآورده کنند و روابط بلندمدت تجـاري با آنها برقرار
نماینـد  .لـذا ،هـر رویکـردي که بهتر بتوانـد این هدف را محقـق گرداند،
بیشـتر مـورد توجـه خواهـد بـود .بازاریابـي رابطهمند به عنـوان مفهومی
نسـبتاً جدیـد ،در تحقیـق و عمـل ثابـت کـرده کـه یکـي از موفقتریـن
رویکردهـا در ایـن زمینـه اسـت(.)Chiu, Hsieh, et al , 2005
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مفهـوم بازاریابـي رابطهمنـد ،نخسـتین بـار بهطـور رسـمي در سـال
1983در زمینـه خدمـات بهکارگرفتـه شـده و از آن بهعنـوان
اسـتراتژي جـذب ،حفـظ و بهبـود روابـط بـا مشـتریان نـام بـرده شـده
اسـت(« .)Berry,1983کاتلـر» ،بازاریابـي رابطهمنـد را بـه مفهـوم
ایجـاد ،حفـظ و بهبـود روابـط مسـتحکم بـا مشـتري و دیگـر ذينفعـان
ميدانـد ( .)Kotler,1999گرونـروز ،بازاریابـي رابطهمنـد را بهعنـوان
فرآینـد شناسـایي ،ایجـاد ،نگـهداري ،تقویـت و در صـورت لـزوم خاتمـه
دادن بـه روابـط بـا مشـتریان و دیگـر ذينفعـان در یـك سـود دوجانبه
معرفـي کـرده؛ بهطوريکـه اهـداف همـه گروههـا در ایـن رابطـه تأمین
شـود ( .)Gronroos,1994گرچـه ممکـن اسـت برداشـتهاي متفـاوت
و گوناگونـي توسـط محققـان مختلـف از مفهـوم بازاریابـي رابطهمنـد
شـده باشـد ،امـا مزایـا و تأثیـر آن بـر بهبود عملکـرد سـازمانها ،از نظر
محققیـن مختلـف پنهـان نمانـده اسـت.
تحقیقـات در زمینـه بهکارگیـري بازاریابـي رابطهمنـد در صنعـت
بانکـداري بـه اوایـل سـال  1990برميگـردد« .آدامسـون» و دیگـران
در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه بانكهـاي موفـق
در مقایسـه بـا بانكهـاي ناموفـق تـالش بیشـتري بـراي بهکارگیـري
اسـتراتژي بازاریابـي رابطهمنـد و ایجـاد رابطـه بلندمدت با مشتریانشـان
داشـتهاند (.)Adamson & chan,2003
مطالعـات متعـدد ،وجـود ارتبـاط مثبـت و معنـیدار بیـن کیفیـت ارائه
خدمـات و توانایـی برقـراری ارتبـاط بلندمـدت بـا مشـتری را نشـان
میدهنـد(  .)Rootman,2006بازاریابـی رابطهمنـد مناسـب ،میتوانـد
سـبب ایجـاد هزینههـای بازاریابـی کمتـر بهویـژه از طریـق تبلیغـات
دهانبهدهـان ،فـروش و سـودآوری بیشـتر و افزایـش رضایـت و
وفـاداری مشـتریان برای بانـك شـود(Bergeron, Roy & Fallu 2008
 . )Ackerman & Van Ravestain 2005از دیگـر مزایـای تمرکـز
بانكهـا بـر بازاریابـی رابطهمنـد ،طراحـی خدمـات ،متناسـب با شـرایط
هـر مشـتری اسـت ،کـه عـالوه بـر تجربـه احسـاس اطمینـان ناشـی از
حضـور در بانـك ،بازتابی از یكدلـی ،قدردانی و ارتباطات دوسـتانه برای
مشـتریان خواهـد داشـت .بازاریابـی رابطهمنـد مناسـب ،در نهایـت ،بقاء
بانـك را تضمیـن خواهد کـرد .بنابراین الزم اسـت بانكهـا از متغیرهای
گوناگونـی کـه بـر بازاریابـی رابطهمنـد اثـر میگـذارد ،آگاه باشـند.
بازاریابی رابطهمند ،یك استراتژی محوری است که توسط شرکتها/
سازمانها اتخاذ میشود ،تا ضمن کمك به آنها در راستای جذب،
نگهداری و بهبود ارتباطات خود با مشتریان ،سبب ایجاد سود بیشتر

برای هردو گروه مشتریان و شرکت گردد( .)Gronroos ,1994منظور از
نگهداری مشتریان این است که بتوانیم طوری رفتار کنیم حتی یك نفر
از مشتریان ما حساب خود را در بانك نبندد و یا به بانك دیگری منتقل
نکند« .منون و اُکنور» ( ) Menon & O`Connor,2007در سال 2007
منظور از نگهداشت مشتری را برقراری ارتباط طوالنی مدت یك مشتری
با شرکت عنوان کردهاند.
در عینحـال بازاریابـی رابطهمنـد از برخـی متغیرهـا و عوامـل تأثیـر
میپذیـرد .تمرکـز بـر بازاریابـی رابطهمنـد ،توجـه بـر ایـن متغیرهـای
واسـطه را نیـز میطلبـد کـه در ادامـه بحـث ،به برخـی از ایـن متغیرها
کـه ارتبـاط آنهـا بـا نگـهداری مشـتری در صنعـت بانکـداری توسـط
مطالعـات گوناگـون بـه اثبـات رسـیده اسـت ،اشـاره میگـردد.
ا ا
ارتباطـات ،رسـاندن یـك پیـام اسـت از شـخصی بـه شـخص دیگـر ،یـا
از گروهـی بـه گـروه دیگـر .ارتباطـات کالمـی دهانبهدهـان یکـی از
موثرتریـن روشهـای برقـراری ارتبـاط محسـوب شـده و در بانكهـا
کاربـرد فـراوان دارد .ارتباطـات موثـر سـبب جـذب مشـتریان بیشـتر و
کاهـش هزینههـای تبلیغاتـی بـرای بانـك میشـود.
ن
دانـش ،سـطح بینـش و درک کارکنـان را نسـبت بـه جنبههـای مختلف
کار ،پیشـنهادهای قابل ارائه و مشـتریان شـرکت نشـان میدهد .بدیهی
اسـت هرچـه دانـش حرفـهای کارکنـان بیشـتر باشـد ،نقش خـود را در
بازاریابـی رابطهمنـد ،قویتـر و مؤثرتـر اعمـال خواهنـد کرد.
ن ند ا
توانمندسـازی ،اعطـای اختیـار تصمیمگیـری بـه کارکنـان بهمنظـور
افزایـش کارآیـی آنـان و ایفـای نقـش مفیـد در سـازمان اسـت .زمانـی
کـه کارمنـدان بتواننـد در انجـام مسـؤولیتهای واگذار شـده بـه تنهایی
تصمیـم بگیرنـد و اقـدام نماینـد ،تمرکـز بـر مشـتری ،محـور اصلـی
تصمیمگیـری قـرار خواهـد گرفـت و مشـتریمداری کـه منجـر بـه
افزایش رضایت مشـتریان و در نهایت نگهداشـت آنان در سـازمان شـده
و هـدف اصلـی بازاریابـی رابطهمنـد اسـت ،محقـق خواهـد شـد.
ا
شخصیسـازی زمانـی انجـام میشـود کـه یـك شـرکت ،خدمـات خـود
را توسـعه داده ،یـا خدمـات خـاص بـرای بـرآوردن نیازهـای خـاص و
ً
مثـال بانكها بـا ارائه
منحصـر بهفـرد بـرای مشـتریان طراحـی میکنـد.
کارتهـای اعتبـاری که مصـارف متفاوت دارنـد ،تعریف انواع حسـابها،
بـرای منظورهـای متفـاوت مشـتریان و  ...بـه شخصیسـازی میپردازند.
هرچـه ایـن محـدوده تخصصیتـر شـده و بـرای بانـك خـاص ،منحصـر
بهفردتـر باشـد ،بـه این معنـی که آن خدمـت خـاص در بانكهای رقیب
یافت نشـود ،سـبب جذب مشـتریان بیشـتر برای بانك خواهد شـد و به
بازاریابـی رابطهمنـد کمـك خواهـد کرد.
ره
اخـالق حرفـهای بـه تطابـق رفتـار بـا اسـتانداردهای خـاص رفتـاری
گفتـه میشـود کـه بـر پایـه فرهنـگ ،تجربـه و ضمیـر شـخصی ایجـاد
شـدهاند(1990؛ .)McDonald & Leppardاخـالق حرفـهای یـك
سـازمان ،همچنیـن شـامل سـطح مسـؤولیتپذیری اجتماعـی آن
نیـز میشـود .بـه بیـان دیگـر بـه وظایـف عمـده سـازمان در قبـال

مصرفکننـده ،کارمنـدان و اجتمـاع اطـالق میگـردد(,Longenecke
 .)2006معمـوالً بانكهـا بـرای تعیین چارچوب اخالق حرفهای سـازمان
خـود ،عـالوه بـر دسـتورالعملهای خـاص کارکنـان ،اقـدام بـه تدویـن
منشـور ارزشـی مینماینـد .هرچه این منشـور دارای مضامیـن متعالیتر
بـوده ،مـورد فرهنـگ سـازی قـرار گرفتـه و بـه یك بـاور جمعـی تبدیل
شـده باشـد؛ بازاریابـی رابطهمنـد کـه بـر ایـن پایـه اسـتوار میگـردد،
موفقتـر عمـل خواهد کـرد.
ب ا
بهـا ،همـان کارمـزدی اسـت که بابـت انجام خدمـات ،از مشـتری گرفته
میشـود .بـرای گرفتـن بهـا ،از مشـتریان و جلـب رضایـت آنـان بهطـور
همزمـان ،الزم اسـت؛ کیفیـت خدمـات را در جنبههـای مختلـف آن
بشناسـیم و بـاال ببریـم و انحصـاری بودن خدمـت را تا حـد امکان حفظ
کنیـم ،در اینصـورت مشـتریان از خدمـت ارائهشـده رضایـت داشـته و
احسـاس نخواهنـد کـرد کـه هزینـهای مضاعـف بـه آنهـا اعمـال شـده
ا ست .
آ
فـن آوری ،میـزان خودکار(اتوماتیـك) شـدن فرآیندها را نشـان میدهد.
یکـی از مؤلفههـای اصلـی کـه در سـنجش میـزان رضایت مشـتریان در
دنیـای مـدرن و پررقابـت امـروز در نظـر گرفتـه میشـود ،زمـان صـرف
شـده بـرای دریافـت خدمـت اسـت .هرچـه ایـن زمـان کوتاهتـر باشـد،
رضایـت حاصـل از دریافـت آن بیشـتر خواهـد بـود .بدیهـی اسـت؛ کـه
پیشـرفت فـن آوری در امـر دسـت یابی بـه ایـن مهـم در عصـر حاضـر،
سـهم بهسـزایی داشـته اسـت .بـه عنـوان مثـال در صنعـت بانکـداری،
پیشـرفتهایی از قبیـل تلفنبانـك ،موبایلبانـك ،اینترنتبانـك،
کارتهـای اعتبـاری و  ....از صـرف زمـان و هزینـه اضافـی مرتبـط با آن
جلوگیـری کـرده و بالطبـع بـا اسـتقبال فراوان مشـتریان مواجه شـده و
رضایـت آنـان را در پـی داشـته اسـت .بنابرایـن تـالش هرچه بیشـتر در
راسـتای افزایـش خدماتی از ایـن قبیل ،به رضایـت و در نتیجه نگهداری
بیشـتر مشـتریان ،کمـك خواهـد کرد.
ن ه
ایجـاد و توسـعه بنیانهـای بازاریابـی رابطهمند در بانك با هدف توسـعه
روابـط بـا مشـتریان ،افزایش رضایـت و در نهایت نگـهداری آنها صورت
میگیـرد .حفـظ رابطه با مشـتری ،یك مسـأله بلندمدت اسـت و بهجای
نتایـج و پیامدهـای جـاری ،باید به پیامدهای آتـی آن توجه کرد .با توجه
بـه فرهنگهـای مختلـف ،شـیوههای حفـظ رابطه بـا مشـتریان متفاوت
اسـت .در کشـور مـا مردمانـی خونگـرم و مهربـان زندگـی میکننـد
کـه پیشـینه تاریخـی بـا قدمـت بسـیار دارنـد ،ایـن مـردم بـرای روابـط
مسـتحکم خـود و تعامـالت اجتماعی و شـخصی ارزش ویـژه قائل بوده و
اهمیـت میدهنـد .در این بیـن رفتار و اخالق کارمنـدان بانك نیز
بـه آن ّ
مسـتثنی نیسـت .بنابرایـن یکی از مهمتریـن عوامل در حفظ مشـتریان،
ناشـی از تحقـق ایـن معیار ارزشـی میباشـد .مجموعـه متغیرهای پیش
گفتـه (ارتباطـات ،دانـش ،توانمندسـازی ،شخصیسـازی ،نرخهـا ،اخالق
حرفـهای و فـن آوری) ،نشـاندهنده موضوعـات موردی و نیـز فعالیتها،
اقدامـات و روشهـای الزم بـرای برقـراری ارتباطـات مؤثـر ،تحقـق
بازاریابـی رابطهمنـد و نگـهداری مشـتریان در بانـك بـوده و میتوانـد
تضمینکننـده ایجـاد روابـط بلندمدت با مشـتریان باشـد.
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