
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتیو در  دیخر ی برار

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 بر ابعاد عملکرد سازمانی  (CRM) پرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری

 

بر اساس  ه بوده کوال س  40 لکرد سازمانی دارای عاد عمر اببا مشتری بپرسشنامه تاثیر مدیریت ارتباط 

مولفه ای ) سازمان مدیریت    9) از خیلی کم تا خیلی زیاد ( نمره گذاری شده است و دارای  لیکرت  طیف  

، دانشیریت  ، مدوابط، مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری، مشتری مداری، رارتباط با مشتری

، عملکرد سازمان از  از دیدگاه فرایند داخلی، عمکرد سازمان  نظر آموزش و رشدعملکرد سازمان از  

و عملکرد سازمان و هد  دیدگاه مشتری  باشد  مالی می  دیدگاه  بررساز  پرسشنامه  این  از  تاثیر  ف  ی 

 ی باشد. با مشتری با ابعاد سازمانی ممدیریت ارتباط 

 

 : قسمتی از سواالت 
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مداری   1 مشتری  برای  سازمان  وکار  کسب  میزان    اهداف  چه  به 

 است؟

     

در ارائه خدمات به  سازمان نیاز به نظارت و ارزایبی سطح تعهد    2

 ؟ مشتری را دارد

     



 

 

      . مزیت رقابتی سازمان براساس نیاز مشتری درک می شود  3

برای    4 فزاینده  ارزش  هدف  با  سازمان  کار  و  کسب  استراتژی 

 . مشتریان هدایت می شود

     

      سازمان اغلب رضایت مشتری را ندازه گیری می کند.   5

سازمان های بزرگ اغلب به خدمات پس از فروش اهمیت می    6

 .دهند 

     

      . سازمان برای مشتریان کلیدی خدمات خاصی را ارائه می دهد   7

مدیریت ارتباط با  سازمان ما فروش و بازاریابی موفقی براساس    8

 . مشتری دارد

     

برنامه های آموزش کارکنان ما به منظور توسعه مهارتهای مورد    9

 . نیاز برای جذب مشتری طراحی شده اند 

     

10  ===============================================      

      کاهش شکایات مشتریان 30

      بهبود توانایی حفظ مشتریان قدیمی 31

      بهبود توانای برای تایید مشتری 32

      افزایش نرخ فروش  33

      برآورد نیاز انواع مختلف مشتریان 34

      افزایش قصد مشتری برای خرید  35

      افزایش رضایت مشتری  36

      سازمانکاهش کل هزینه  های  37

      غیرمنتظره کاهش زیانهای  38

      افزایش بازگشت سرمایه و دارایی 39

      افزایش سودخالص  40

 

 

 

 



 

 

 شیوه نمره گذاری 

 درجه ای لیکرت می باشد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است:    5بر اساس طیف  فوق نمره گذاری پرسشنامه 
 

سط متو زیاد  خیلی زیاد عنوان   خیلی کم  کم 

 1 2 3 4 5 امتیاز 
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