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 -1دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات یزد
 -2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
 -3استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده
مدیریت ارتباط با مشتری ( ،)CRMبه معنای ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سودآور استت كته ایتن امتر از
طریق استفادهی مناسب از فناوری اطالعات و ارتباطات تحقق مییابد .در این پژوهش سعی برآن استت كته عملکترد سته
كارخانه در صنعت كاشی و سرامیک استان یزد ،بر اساس معیارهای  CRMدر چهار بُعد خروجی  ،CRMمشتتری ،فراینتد
 CRMو یکپارچگی فناوری ،مقایسه شوند .پژوهش حاضر بر اساس هدف كاریردی و از نظتر گتردآوری دادههتا از نتو
پیمایشی-تحلیلی است .همچنین از سه پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .در ابتدا ،بتر استاس ادبیتات
پژوهش ،معیارهای  CRMشناسایی و با استتفاده از تکنیتک  TOPSISفتازی رتبتهبنتدی شتدند .ستپ

بتا نتانون پتارهتتو،

مهمترین معیارها با توجه به وزنهای به دست آمده از تکنیک  TOPSISفتازی تعیتین شتدند .در مرحلته بعتد بتا رویکترد
تركیبی  ANPو  DEMATELفازی وزن هر یک از معیارها مشخص شد .بدین صورت كته ،بُعتد یکپتارچگی فنتاوری بتا
اهمیتترین بُعد و به ترتیب سایر ابعاد فرایند  ،CRMمشتتری و خروجتی  CRMنترار گرفتنتد .در نهایتت بتر استاس وزن
معیارها ،عملکرد سه شركت مورد مطالعه ،مقایسه شدند.
واژههای کلیدی :مدیریت ارتباط با مشتری ANP ،فازی DEMATEL ،فازی TOPSIS ،فازی.

* نویسنده مسؤول

l.torki@ase.ui.ac.ir
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مقدمه

بر این ،برخی از شركتها ،فرایندهای مدیریت ارتباط با

مدیریت ارتباط با مشتتری یکتی از مزایتای عمتدهی

مشتتتتری را اجتتترا كردنتتتد .بنتتتابراین ،شناستتتایی انتتتوا

رنابتی است كه شركتها میتوانند بترای جلتوگیری از

فعالیتهای مدیریت ارتبتاط بتا مشتتری كته شتركتهتا

انتقتتال مشتتتریان بتته ستتوی دیگتتر شتتركتهتتا متتورد

متتیتواننتتد بتته كارگیرنتتد و همچنتتین كشتتف چگتتونگی

بهرهبرداری نرار دهند .هر اندازه كه یک شركت ارتباط

ارتباط عملکرد شركت و ستودآوری ،بتا اهمیتت استت

متتوترتری بتتا مشتتتریان ختتود برنتترار كنتتد ،متتیتوانتتد

(رینارتز و همکاران.)2114 ،5

فرصتتتهتتای بیشتتتری در جهتتت ارا تتهی ختتدمات و

در محتتتیط تجتتتاری امتتتروز مطمئنتتتاش مشتتتتریان در

محصوالت ایجاد كنتد (كیمیلوگلتو و زارالتی.)2111 ،1

جستتتتجوی ستتتطو جدیتتتد ختتتدمات هستتتتند و تنهتتتا

مدیریت ارتباط بتا مشتتری بته عنتوان یتک رویکترد بتر

شركتهایی را انتخاب خواهند كرد كه ختدمات ستط

اساس حفظ روابط بلندمدت با مشتری توسعه یافته است

باالتر و با كیفیتت بهتتر ارا ته كننتد و بته بهتترین شتکل

(كینتتو و بتتورگ  .)2112 ،2در مركتتز  CRMمفهتتوم

پاسخگوی نیاز آنها باشند .صتنعت كاشتی و سترامیک

مشتری بیان شده است ،به دلیل اینكه خرید مشتتریان از

نیز از این امر مستثنی نخواهد بود .در این راستا پتژوهش

كاالها و خدمات ،باعث درآمد یتک ستازمان متیشتود

حاضر درصدد است به ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط

(لیندگرین و همکاران .)2116 ،3شركتها میتواننتد بتا

با مشتری در این صنعت به صورت موردی در استان یزد

ارا هی كاالهتا و ختدمات مناستب ،مشتتریان را حفتظ و

(نطتتب كاشتتی و ستترامیک ایتتران) بپتتردازد .مقایستتهی

روابط خود را با آنها گسترش دهند .همچنین میتواننتد

عملکرد  CRMدر شتركتهتای كاشتی و سترامیک بتا

از طریق فناوری اطالعات در متورد رفتارهتای مشتتری،

استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است .ابتدا

اطالعتتات متتورد نظتتر را كستتب كننتتد و بتترای تعامتتل

برای رتبهبنتدی معیارهتای متورد نظتر از روش تاپستی

شخصی بتا مشتتریان متورد تجزیته و تحلیتل نترار دهنتد
(كینو و بتورگ

فازی استفاده میشتود .ستپ

بته منظتور كتاهش تعتداد

 .)2112 ،از مهتمتترین نتتای CRM

معیارهتتای متتورد مقایستته بتتا استتتفاده از نتتانون پتتارهتتتو،

میتتوان بته بهبتود در كتارایی ،كتاهش هزینته ،افتزایش

مهمترین معیارها شناسایی میشوند .از آنجتایی كته بتین

ستتودآوری ،فتتروش بیشتتتر ،افتتزایش ارزش مشتتتری،

معیارهتای ارزیتابی عملکترد  CRMوابستتگی درونتی و

و

بیرونی وجود دارد ،از فراینتد تحلیتل شتبکهای بته دلیتل

همکاران .)2111 ،4بعضی از شركتها متدیریت ارتبتاط

توانمنتتدی در پتتردازش وابستتتگی بتتین معیارهتتا استتتفاده

با مشتری را در درجهی اول به عنوان سرمایهگتذاری در

متتتیشتتتود .امتتتا استتتتفادهی تنهتتتا از ایتتتن روش تعتتتداد

فناوری و نرمافزار مشاهده كردند ،در حالی كه تعتدادی

مقایستتههتتای زوجتتی را زیتتاد متتیكنتتد و باعتتث كتتاهش

از شركتها آن را فراتتر دانستتند و بته عنتوان توستعهی

كارایی روش میشود .بدین منظور ،روابتط درونتی بتین

روابط سازنده و مفید با مشتریان در نظر گرفتنتد .عتالوه

معیارها از روش دیمتل به دست خواهد آمد .بنابراین در

رضایت و بهبود وفاداری مشتری اشاره كرد (اوزتتی

ایتتن پتتژوهش روش متتورد استتتفاده بتترای مقایستتهی
1 Kimiloglu and Zarali
2 King and Burgess
3 Lindgreen et al.
4 Öztays et al.

5 Reinartz et al.
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شتتتركتهتتتای متتتورد نظتتتر ،تركیبتتتی از روش  ANPو

سال  ،1116فرضیهی سود نابل توجه حاصتل از افتزایش

 DEMATELدر محیط فازی است.

جزیی در نرخ حفظ مشتری را بیان كرد كه ایتن فرضتیه
باعث ایجاد انگیزه در شركتها به منظور حفظ و ایجتاد
روابط بلندمدت با مشتریان شد (لو و همکاران.)2111 ،2

مبانی نظری پژوهش
عالنه به مدیریت ارتباط با مشتری در اواسط دهتهی

بدیهی است پیگیری روابط بلندمدت با مشتریان به جای

 1111شتترو بتته رشتتد كتترد (نتتاگی .)2115 ،1ادبیتتات

روش معاملهگرا ،برای شركتها ستودآورتر استت و در

 CRMهم راستا با ادبیات بازاریتابی رابطته توستعه یافتته

اصل راهبردی است كه متیتوانتد در درازمتدت مزیتت

(اتا و توكر )2112 ،2و با ظهور فناوری اطالعتات بهبتود

رنابتی ایجاد كند (نگوین و موتتوم .)2112 ،1عتالوه بتر

و همکاران .)2111 ،ظهور بازاریابی

این ،رشد سریع اینترنت و فناوریهتای مترتبط بتا آن بته

یافته است (اوزتی

رابطتته ،توستتط پیپتترز و راجتترز )1113( 3و پتتین و فتترو
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شدت فرصتهای بازاریابی را افزایش داده و راه ارتباط

( )2116نشتتانههتتای تغییتتر الگتتو را از بازاریتتابی انبتتوه بتته

بین شركت و مشتتریان را متحتول كترده استت (نتاگی،

بازاریتتابی فتتردی (تتتک بتته تتتک) نشتتان داد كتته در آن

 .)2115وجتتود CRMبتته عنتتوان یتتک ابتتزار حیتتاتی در

مشتری و فروشنده متقابالش درگیر فراینتد تولیتد مشتتر

افزایش سودآوری شركت به وستیله شناستایی مشتتریان

هستتتند .ستتین و همکتتارانش )2115( 5نشتتان دادنتتد كتته

مهم و برآوردن نیتاز آنهتا بته اتبتات رستیده استت كته

موضو اصلی  CRMو دیتدگاه بازاریتابی رابطته حتول

نتیجهی آن وفاداری مشتریان به شركت میباشد (نگوین

محتتور تمركتتز بتتر روی روابتتط خریتتدار-فروشتتنده بتته

و موتوم .)2112 ،فرایند ایجاد ارتباط توسط سیستمهتای

صتتورت فتتردی استتت .بنتتابراین ،هتتر دو مفهتتوم ،یتتک

 CRMپشتیبانی میشود و دستتیابی بته درخواستتهتای

فلستتفهی كستتب و كتتار را نشتتان متتیدهنتتد كتته روابتتط

گستردهی اخیر را فراهم میكند (اتا و توكر .)2112 ،بته

خریدار-فروشنده در مركز تفکتر راهبتردی یتا عملیتاتی

طوری كه شركت بتواند در مورد نیازهای فردی مشتری

شركت نرار دارد .با این حال ،تمركتز  CRMعمتدتاش بتر

آگتتاه شتتود .ایتتن بتته نوبتتهی ختتود بتته شتتركت دانتتش

روی مشتتتریان كلیتتدی استتت (آكتتروش و همکتتاران،6

محصتتوالت سفارشتتی را خواهتتد داد كتته بتتا توجتته بتته

 )2111و هدف آن حداكثرسازی سود به دست آمده از

نیازهای افتراد بته صتورت تتک بته تتک استت .بتا ایتن

ارتباط با مشتتریان متیباشتد .همچنتین تغییتر محتیط ،بته

وجود 4P ،بازاریابی (نیمت ،محصتول ،توزیتع و ترفیتع)

خصوص بحران انرژی ،پیشترفت در صتنعت ختدمات و

هنوز ابزار مهم و تاكتیکی برای جذب و حفظ مشتتریان

تمركز بر روی مدیریت كیفیت ،شركتها را مجبتور بته

به حساب میآید و نباید آن را نادیده گرفت (نگتوین و

تغییتتر تمركتتز ختتود از كستتب مشتتتری بتته ستتمت حفتتظ

موتوم.)2112 ،

مشتری كرد (اوزتی

و همکاران .)2111 ،ریچهلتد 1در

درحالیكه مطالعات متعتددی مربتوط بته چتارچوب
 ،CRMفناوری اطالعات ،پیادهسازی راهبردها و متوارد

1 Ngai
2 Ata and Toker
3 Pepper and Roger
4 Payne and Frow
5 Sin et al.
6 Akroush et al.
7 Richhold

دیگر ان جتام شتده استت ،تتالش علمتی كمتی در متورد
8 Lo et al.
9 Nguyen and Mutum
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موضتتو انتتدازهگیتتری عملکتترد  CRMوجتتود دارد.

در

اندازهگیری عملکرد  CRMدر سالهتای اخیتر بته یتک

الزم شناستتتایی و در نظتتتر گرفتتتته شتتتدهانتتتد .دیتتتدگاه

موضتتو مهتتم تبتتدیل شتتده استتت .بتترای انتتدازهگیتتری

راهبتتردی ،نطعتتیتتترین شتتواهد را در متتورد خروجتتی

كرد چه عتواملی بترای

 CRMفراهم میكند .دیدگاه فلسفی و فناوری هركتدام

راهبتترد عملکتترد  CRMمهتتم استتت و چتته ارتبتتاطی در

منابع اساستی ورودی را شناستایی متیكننتد .در نهایتت،

چارچوب اندازهگیری عملکرد  CRMوجود دارد.

دیدگاه نابلیت نشتان متیدهتد كته شتركت بایتد دارای

عملکرد  ،CRMابتدا باید در

بهتتتر فراینتتد  ،CRMورودیهتتا و خروجتتیهتتای

كیم و هوانو ( ،)2113با استفاده از كارت امتیتازی

مجموعهای از منابع باشد كه بتا یکتدیگر كتار كننتد .در

متوازن ،الگویی برای ارزیابی میزان اتربخشی طر هتای

چارچوب مفهتومی آنهتا ،متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری

مدیریت ارتباط بتا مشتتری ارا ته دادنتد و بیتان كردنتد،

میتواند با ارتباط بین فرایند متدیریت دانتش كته باعتث

 CRMشامل برآوردن نیازهای فردی و منحصتر بته فترد

هوشمندی نسبت به مشتری میشتود (فراینتد داخلتی) و

مشتریان توسط مدیریت تعامل كسب و كتار استت و بتا

فرایند مدیریت تعامالت كه ارتباط با مشتریان را كنتترل

یکپارچهسازی فرایند كسب و كار و فناوری ،شركتهتا

میكند (فرایند خارجی) با موفقیت پیادهسازی شود .این

میتواننتد ارتبتاط ختود را بتا مشتتریان حفتظ و تقویتت

چارچوب تأكیتد متیكنتد كته جنبتههتای مختلتف ایتن

كنند .این مدل ارزیابی از چهتار دیتدگاه مشتتریمحتور

مفهوم باید بتا توجته بته دیتدگاه مفهتومی سیستتم متورد

شامل ،دانش مشتتری (دانتش و در

مشتتری) ،تعامتل

توجه نرار گیرد (زابال و همکاران.)2114 ،2

مشتری (عکت العمتل مشتتری) ،ارزش مشتتری (ارزش

لینتتتدگرین و همکتتتارانش ( ،)2116بتتتا استتتتفاده از

دورهی عمتتر مشتتتری و وفتتاداری) و رضتتایت مشتتتری

رویکرد تفسیری (مصاحبهها ،شواهد اضافی و حلقههتای

(رضایتمندی ،كسب و نگهداری مشتری) تشکیل شده

بازخور) مدلی را برای ارزیابی مدیریت ارتباطتات ارا ته

است.آنها بر این نکته تأكید كردند كه هر چهتار عامتل

دادهاند كه شامل ابعاد كلیدی  CRMمیان یتک ستازمان

بایتتد در هنگتتام ارزیتتابی اتربخشتتی  CRMبتته صتتورت

و مشتتتریانش استتت .هتتدف آن توستتعه ابتتزاری جهتتت

نظاممند و مرتبط با هم در نظر گرفتته شتوند .البتته شتاید

پوشش و اولویتبندی جنبههتای كلیتدی  CRMاستت.

بتوان با عوامل زیرساختی ،جنبههای نوآوری و یادگیری

ده عنصر كلیدی در پیادهسازی موفق  CRMشناستایی و

مدل را نیز گسترش داد .این چهار دیدگاه توسط تجزیته

در سته دستتته طبقتتهبنتتدی شتدند كتته عبارتنتتداز عناصتتر

و تحلیل روابتط علتت-معلتولی فراینتد  CRMمشتخص

راهبتترد (مشتتتری ،تعامتتل مشتتتری ،نتتام تجتتاری ،ایجتتاد

شدند و هدف مدل كمک به مدیران برای تعیین راهبترد

ارزش) عناصر زیرستاختی (فرهنتو ،افتراد ،ستازمان و

 CRMاست (كیم و هوانو.)2113 ،1

اطالعات) و عناصر فراینتد (متدیریت رابطته و متدیریت

زابال و همکارانش ( ،)2114الگتویی مفهتومی بترای

دانتتش و یتتادگیری) .ایتتن مطالعتته از ایتتن حیتتث دارای

ارزیتتابی ابعتتاد مختلتتف  CRMارا تته كردنتتد و از طریتتق

اهمیت است كه به عوامل زیرساختی نیز توجته كترده و

بازنگری و تحلیل فرایندها ،راهبردهتا ،فلستفه ،نابلیتت و

گامی فراتر از ایجاد یک چارچوب مفهومی با ابزارهتای

فناوری مربوط به  CRMانجام گرفت .در این الگو برای

نابل سنجش برداشته و معیارهای متنو تری را نستبت بته

1 kim and Hwang

2 Zablah et al.
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پژوهشهای گذشته در نظتر گرفتته استت (لینتدگرین و

ضتتعف نیتتز توجتته شتتده استتت (اهللیتتاری ستتو ینی و

همکاران.)2116 ،

همکاران.)2112 ،2

كتتیم و كتتیم ( ،)2111عتتالوه بتتر ارزیتتابی عوامتتل

در هتتر سیستتتم ارزیتتابی در پتتژوهشهتتای گذشتتته،

موفقیتتت و شکستتت سیستتتم  ،CRMیتتک چتتارچوب

دیدگاه مشتری در نظر گرفته شده است .عالوه بتر ایتن،

اندازهگیری عملکرد به نام كارت امتیازی  ،CRMبترای

ارزیتتابی از دیتتدگاههتتا و جنبتتههتتای مختلتتف متتیباشتتد.

تشتتخیص و ارزیتتابی عملکتترد  CRMشتتركت پیشتتنهاد

پژوهش حاضر نیز دیدگاه مشتری را در نظر گرفته است

كردند .برای پیدا كردن یک مجموعهی كامل از عوامل

و با توجته بته ابعتاد دیگتر درصتدد شناستایی معیارهتای

موفقیت  CRMو ساخت یتک متدل علتی ،ابتتدا طیتف

اصلی پرداخته و نصد دارد بتا ترستیم ستاختار شتبکهای،

گستردهای از ادبیات بازاریتابی ،راهبترد كستب وكتار و

روابط درونی و بیرونی میان ابعتاد و معیارهتا و همچنتین

سیستمهای اطالعتاتی را بررستی كردنتد .ستپ

عوامتل

روابط علی را در نظر بگیرد.

نابتتل توجتته را در یکتتی از چهتتار دیتتدگاه مختلتتف
زیرستتتاخت ،فراینتتتد ،مشتتتتری و عملکتتترد ستتتازمانی

مدل مفهومی پژوهش

طبقهبندی كردند و در كارت امتیازی متوازن بته تصتویر

در این پتژوهش ،ارزیتابی عملکترد بتر استاس ابعتاد

كشیدند .این مدل مفهومی شتامل معیارهتایی استت كته

 CRMدر چهار بُعد مرتبط با یکدیگر مطتابق شتکل ()1

میتواند اندامات اولیه اجرای سیستم  CRMرا مشتخص

ارا ه شده است .ارتباط بین چهتار بُعتد خروجتی ،CRM

سازد .جهتت اولویتتبنتدی عوامتل ،از تکنیتک ،AHP

بُعد مشتتری ،بُعتد فراینتد  CRMو یکپتارچگی فنتاوری

استتتفاده شتتد تتتا مجموعتتهی عوامتتل هتتر دیتتدگاه متتورد

مشخص و معیارهای هر بُعد تعیین شدند.

ارزیابی نرار بگیرد (كیم و كیم.)2111 ،1
اهللیتتتاری ستتتو ینی و همکتتتارانش ( ،)2112فراینتتتد
اندازهگیری عملکرد  CRMرا در سه گام انجتام دادنتد.
در ابتدا با بررسی ادبیات در زمینه  ،CRMبه شناستایی و
طبقهبندی عوامل موتر بر عملکترد  CRMپرداختنتد كته
عوامل را از دو دیدگاه زیرساخت محور (افراد ،فنتاوری
اطالعتتتات ،ستتتازگاری ستتتازمانی ،راهبتتترد  )CRMو
خروجی محور (اتر انتصادی ،اتر درونی ،اتر بازاریتابی)
در نظتتر گرفتنتتد و بتترای هتتر معیتتار ،زیتتر معیتتار مناستتب
تعریف كردند .سپ

معیارها و زیر معیارهتا را از طریتق

فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPمورد ارزیتابی نترار
دادنتتد .در ایتتن پتتژوهش ،عتتالوه بتتر ارزیتتابی عملکتترد
 ،CRMبه موضتو پیشتنهاد راه حتل بترای بهبتود نقتاط
1 Kim and Kim

2 AllahyariSoeini et al.
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شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
(اوزتی

در این مدل هم بُعد خروجتی و هتم ابعتادی كته بتر

و همکاران)2111 ،

است (اوزتی

و همکاران .)2111 ،از آنجا كه مشتتری،

روی خروجی  CRMاتر میگذارند ،در نظر گرفته شده

غایت و هدف نهایی هر راهبرد تجاری است ،بته اعتقتاد

استتتت .در نتیجتتته یتتتک ارزیتتتابی عملکتتترد جتتتامع و

نورتون و كاپالن ،ارزیابی بر اساس دیتدگاه مشتتری بته

پیشبینیكننده را فراهم میكند .مطالعات انجام شده در

عنوان پلی بین راهبرد و عملکرد سازمانی عمل متیكنتد

ادبیات  CRMنشان میدهد كه  ،CRMتأتیرات مثبتی بر

(كتتتاپالن و نورتتتتون .)1112 ،1ایجتتتاد ارزش و كستتتب

شاخصهای مدیریتی (كو و همکتاران 2114 ،1رینتارتز

رضتایت مشتتری واژههتای كلیتدی هستتند كته اهتداف

و همکتتتاران 2114 ،رو و همکتتتاران 2115 ،2شتتتت و

 CRMرا بهبود میبخشند .در این مدل نتتای حاصتل از

شتتارما )2111 ،3و نگتترش مشتتتریان نستتبت بتته شتتركت

طر های  CRMبر روی مشتریان در بُعد مشتری در نظر

(ایتتتد 2111 ،4جتتتونز و همکتتتاران 2111 ،5میتتتتاس و

گرفته میشود (اوزتی

و همکتارانش .)2111 ،ستاختار

همکتتاران 2111 ،6ریچتتارد و همکتتاران 2111 ،1تنتتر و

 CRMدر ادبیتتات  CRMبحتتث شتتده استتت (چتتن و

همکتتاران )2115 ،2دارد .بتته بیتتان دیگتتر خروجتتیهتتای

پتتتاپوی  2113 ،11رینتتتارتز و همکتتتاران 2114 ،رو و

 ،CRMتتأتیر  CRMرا بتتر شتاخصهتتای متدیریتی بیتتان

همکتتتاران 2115 ،ستتتین و همکتتتاران 2115 ،زابتتتال و

متتیكنتتد .نتیجتتتهی پتتروژههتتتای  CRMدستتتیابی بتتته

همکاران ،)2114 ،نشان میدهتد كته عتدم وجتود یتک

مشتتریان

تعریف واحد از این واژه یک مشکل اصلی در ارزیتابی

خروجیهای  CRMبتا تأتیرگتذاری بتر در

عملکتترد  CRMاستتت (اوزتتتی
1 Ko et al.
2 Roh et al.
3 Seth and Sharma
4 Eid
5 Jones et al.
6 Mithas et al.
7 Richard et al.
8 Tanner et al.

و همکتتاران.)2111 ،

زابتتال و همکتتارانش ( 42 ،)2114تعریتتف از  CRMرا
تجزیه و تحلیل كردند پتن دیتدگاه مختلتف ،راهبترد،
9 Kaplan and Norton
10 Chen and Popvich
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فرایند ،توانایی ،فلسفه و فناوری نتیجهی آن شد (زابتال و

هتتدف كتتاربردی استتت .در ایتتن راستتتا اهتتداف فرعتتی

همکاران .)2114 ،مدل ارا ه شده بر طبق دیدگاه فراینتد

عبارتند از:

است و شامل روشهای مرتبط با مشتریان كلیدی است.
یکپارچگی فناوری بُعد آخر و مترتبط بتا عتواملی استت
كتته  CRMرا بهبتتود متتیبخشتتند (اوزتتتی

و همکتتاران،

.)2111

 -1شناسایی معیارهای مدیریت ارتبتاط بتا مشتتری و
رتبهبندی آنها با استفاده از تکنیک  TOPSISفازی
 -2بررستتی رابطتته علتتت و معلتتولی بتتین معیارهتتای
متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتری بتتا استتتفاده از تکنیتتک
 DEMATELفازی

روش پژوهش

 -3اولویتبندی شركتهای مورد مطالعه با استتفاده

از آن جایی كه موضو پتژوهش حاضتر رتبتهبنتدی
شتتركتهتتای كاشتتی و ستترامیک بتتر استتاس معیارهتتای
 CRMاست ،بنتابراین روش پتژوهش حاضتر بتر استاس

از رویکرد تركیبی  ANPو  DEMATELفازی
الگوی پتژوهش را متیتتوان بته صتورت شتکل ()2
نشان داد:

شکل  -2الکوی پژوهش
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در پژوهش حاضر ،جامعتهی آمتاری را متدیران رده

زیادی دارد .علت استتفاده از ایتن شتیوه آنستت كته در

باال در سه كارخانه كاشی و سرامیک استان یزد تشتکیل

تکنیتتتک  ،TOPSISفاصتتتله انلیدستتتی گزینتتتههتتتا از

میدهند .با توجه به این كه افراد بتا نظتر ختود خبرگتان

گزینتتههتتای ایتتدهآل منفتتی و مثبتتت بتته عنتتوان استتاس

انتخاب و تعداد محدودی داشتند ،نمونهگیتری صتورت

اولویتتتدهتتی بتته آنهتتا متتیباشتتد (آذر و رجتتب زاده،

نگرفتتته استتت .بتتر استتاس شتتیوهی گتتردآوری دادههتتا،

 .)1323اما اگر از این تکنیک در فضتای فتازی استتفاده

پتتژوهش از نتتو پیمایشتتی -تحلیلتتی متتیباشتتد .از روش

شود ،متیتتوان از نترمهتای ستاده تتر نظیتر خطتی بترای

میدانی برای گردآوری دادهها استفاده شده كه بته طتور

همگتتنستتازی دادههتتا استتتفاده كتترد (چتتن.)2111 ،1

كلی شامل سته پرستشنامته میباشتد .بتا بررستی ادبیتات

ماتری

تصمیمگیری نرمالیز شده فازی به صتورت زیتر

موضو در مقالهها و سایتهای علمی ابعاد و معیارهتای

حاصل میشود:

مورد نظر شناسایی و پرسشنامهی شماره یک بر استاس

()1
~
~ 
R  r ij 
  mn

روش  TOPSISفازی و بته منظتور شناستایی معیارهتای
نهایی پتژوهش تتدوین شتد .ستپ

بترای تأییتد روایتی

توسط اساتید دانشگاه و خبرگان صتنعت متورد بررستی

با استفاده از این شیوه نرمالیزسازی ،میتتوان تمتامی

نرار گرفت و با هدف تأیید پایایی آلفای كرونباخ بترای

دادههای فازی را كه بر اساس اعداد مثلثی به دستآمده

پرسشنامه  1/261به دست آمده است .پرسشنامتههتای

در یک بازه بین صفر تا یتک همگتن كترد و بتر مبنتای

شتتماره دو و ستته بتتر استتاس رویکتترد تركیبتتی  ANPو

نرمتتالیز شتتده

 DEMATELدر محیط فازی تدوین شدند.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
پ

از جمعآوری دادهها ،جهت شناسایی معیارهای

 CRMاز تکنیتتک  TOPSISفتتازی و نتتانون پتتارهتتتو
استفاده خواهد شد .ستپ

جهتت تعیتین وزن معیارهتای

 CRMو رتبهبندی شركتهای مورد مطالعته از تکنیتک

بتتردار ستتطری وزن معیارهتتا و متتاتری
تصمیم گیری ،ماتری

موزون تصمیم را به دست آورد.

بر اساس این ماتری

میتوان گزینههای ایدهآل مثبت و

منفی را محاسبه كرد و فاصله هر یتک از گزینتههتا را از
گزینهی ایده آل ،بتر استاس محاستبات فتازی بته دستت
آورد و ضریب نزدیکی برای تعیین اولویتهای گزینهها
محاسبه كرد .در نهایت میتوان تمامی گزینهها بر اساس
مقتتادیر بزرگتتتر  CCiمرتتتب كتترد (آذر و رجتتبزاده،

تركیبی  ANPو  DEMATELدر محیط فتازی استتفاده

.)1323

تکنیکها پرداخته میشود.

تکنیک  ANPفازی

متتیشتتود .در ادامتته بتته تشتتری مختصتتر هریتتک از ایتتن

تکنیک  TOPSISفازی
در تکنیتتک  ،TOPSISالزم استتت تتتا دادههتتای بتته
دست آمده در ماتری

تصمیمگیری را با استفاده از نرم

انلیدسی نرمالیز كرد .این شتیوه نرمالیزستازی پیچیتدگی

فراینتتد تحلیتتل شتتبکهای ( ،)ANPیتتک تکنیتتک از
تصمیمگیتری بتا معیارهتای چندگانته استت و از فراینتد
تحلیتل سلستله مراتبتی ( )AHPتعمتیم یافتته استت .ایتن

1 Chen
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روش میتواند وابستگی درونی و بیرونی میان معیارهتای

حاصل می شتود .یکتی از ایتن روشهتا ،روش لگتاریتم

چندگانته را در نظتر بگیترد (ستاعتی .)1116 ،1در ایتن

حدانل مجذورات است (چتن و همکتاران )1112 ،3كته

مرحله به شیوه نظرسنجی از خبرگان تالش میشتود تتا

مبنای محاسبات وزنهای فازی در این پژوهش میباشد.

میزان اهمیت هریک از معیارها و اولویتت شتركتهتای

برای محاسبه بردار ویژه طبتق رابطته از روش لگتاریتمی

مورد مطالعه تعیین شود .بتا توجته بته هتدف پتژوهش از

حدانل مجذورات ،استفاده شده است:

تکنیک  ANPفازی جهت تعیین روابط بیرونی بین ابعاد

()3
1

و معیارها استفاده خواهد شد كه بتر طبتق روش اصتال
شده سمی و همکارانش ( )2111وزن مؤلفهها بته دستت

s  l , m, u

آورده میشود و بر استاس آن اولویتتبنتدی متیشتوند
(سمی و همکاران.)2111 ،2
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برای حل مدل شبکهای به روش  ANPفتازی از نترم
افتتزار آنالیتتن  ANPفتتازی متتدیرپالس نستتخه 1.5.6.4

مرحله سوم :تشکیل ماتری های بردار ویتژه ( ) Wij

استتتفاده شتتد كتته در ایتتن نتترمافتتزار بتته منظتتور محاستتبه

این ماتری هتا شتامل بردارهتای ویتژهای هستتند كته از

سازگاری از روش گوگوس و بوچر استفاده شده است.

مقایسههای زوجیِ مرحله دوم به دست آمدهاند.

به منظور ارزیابی ترجیحات فرد تصمیم گیرنده ،ماتری

مرحله چهارم :محاسبه وزن نهایی ستطو و انتختاب

مقایستتههتتای زوجتتی بتتا استتتفاده از اعتتداد فتتازی مثلثتتی

بهتترین گزینتته در آختترین مرحلتته ،بتترای محاستتبه وزن

اعتتداد فتتازی

نهایی مؤلفههتای هتر ستط متیبایستت حاصتل ضترب

) (l , m, uتشتتکیل متتیشتتود .متتاتری

مثلثی  m nبه صورت زیر نشان داده میشود.

ماتری

بردار ویژه روابط درونی در بتردار ویتژه همتان

سط را در وزن نهایی سط باالتر ضرب كرد .جهت به

()2
 (a , a , a ) (a , a , a )  (a , a , a ) 


(a , a , a ) (a , a , a )  (a , a , a ) 
~
A






 l m u
l
m
u
l
m
u 
(am1, am1, am1 ) (am2 , am2 , am2 )  (amn , amn , amn )
u
1n
u
2n

m
1n
m
2n

l
1n
l
2n

u
12
u
22

m
12
m
22

l
12
l
22

u
11
u
21

m
11
m
21

l
11
l
21

مرحلتته اول :جهتتت تجمیتتع نظتترات خبرگتتان ،از
مقایستتههتتای زوجتتی پاستتخدهنتتدگان میتتانگین هندستتی
گرفته میشود.
مرحله دوم :محاسبه بتردار ویتژه روشهتای زیتادی
~
برای تخمین وزنهای فازی ~
 wبر اساس ماتری  Aبتا
i

دست آوردن وزن نهتایی معیارهتا و ابعتاد ،كتافی استت
وزن به دست آمده از تکنیک  ANPفتازی در متاتری
نرمالیز شده روابط كل دیمتل ضرب شود تا وزن نهتایی
ابعاد ،معیارها و در نهایت گزینهها به دست آید .در ایتن
مرحله براساس وزنهای به دست آمده برای هر گزینته،
میتوان آنها را اولویتبنتدی و عملکترد شتركتهتای
مورد مطالعته را در متدیریت ارتبتاط بتا مشتتری مقایسته
كرد.

~ /w
مقدار تقریبی ~ j
 a~ij  wوجود دارد به طتوری كته
i
مقتتتتتدار ) ~  (wl , wm , wu
 wبتتتتترای i  1,2,..., n
i
i
i
i
1 Satty
2 Semih et al

3 Chen et al.
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تکنیک  DEMATELفازی

به طور نطع یک عنصر نفوذ كننده متیباشتد ،ولتی اگتر

روش دیمتتتل از انتتوا روشهتتای تصتتمیمگیتتری بتتر

مقدار

منفی شود ،معیار به گروه معلول تعلتق

پایهی مقایسهی زوجی است كه با بهرهگیری از نظترات

خواهد داشت و به عنوان یک عنصر تحت نفتوذ نلمتداد

خبرگان در استخراج عوامل یتک سیستتم ،ستاختاردهی

میشود.

سیستتتماتیک بتته آنهتتا و بتته كتتارگیری اصتتول نظریتتهی
گراف ،ستاختاری سلستله مراتبتی از عوامتل موجتود در
سیستم همراه با روابط تأتیرگذاری و تأتیرپذیری متقابتل

یافتههای پژوهش
پ

از شناسایی معیارهای تصمیمگیری با استتفاده از

عناصر مذكور را فراهم میآورد (لین و وو .)2112 ،1در

نظرستتنجی از استتاتید و خبرگتتان در صتتنعت كاشتتی و

این پژوهش روابط درونی بتین ابعتاد و معیارهتا از روش

سرامیک ،میزان اهمیت این معیارها تعیین شتدند .جهتت

دیمتل فازی محاسبه متیشتود .همچنتین بترای برطترف

تعیتتین معیارهتتای كلیتتدی از تکنیتتک تاپستتی

فتتازی

كردن ابهامهای انسانی تخمین زده شده ،از مقیتاسهتای

استتتفاده شتتد .بتترای مثتتال نتتتای حاصتتل از رتبتتهبنتتدی

زبانی فازی مثلثی كه به وسیله لتی 2در ستال  1111ارا ته

معیارهتتای بُعتتد خروجتتی  CRMبتتا استتتفاده از تکنیتتک

شده است ،جهت تعیین تأتیر معیارهتا بتر روی یکتدیگر
استفاده خواهد شد (لین و وو.)2114 ،
ابتدا میانگین فازی نظرات خبرگان در خصوص تتأتیر
ابعتتاد متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتری بتتر یکتتدیگر محاستتبه
میشود .سپ

ماتری

به دست آمده نرمالیز میشتود و

مطابق با مونعیت نطعی ،ماتری

فازی ارتباط جمعتی

بدین ترتیب تعریف میشود:
()4
t ij   lij , mij , uij 

t1n 

t 2n 
;


t nn 

t12
t 22
tn 2

 t11

t
T   21


 t n1

حتتال كتته را بتته دستتت آمتتد ،محاستتبه
و

آسان می باشد .زیرا

به ترتیب مجمتو

ستتطرها و مجمتتو ستتتونهتتای متتیباشتتند .بتته منظتتور
فازیزدایی دادهها ،از روش  BNPمیتوان استفاده كترد
(آلتتتی و ورنتتتا .)2112 ،3بتتته طتتتوركلی ،اگتتتر مقتتتدار
مثبت شود ،معیار به گروه علتت تعلتق دارد و
1 Lin and Wu
2 Lee
3 Aly and Vrana

تاپسی

فازی در جدول ( )1نشان داده شده است.

مقایسه عملکرد سازمانها در پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد تركیبی 215 / ...
جدول  -1رتبهبندی معیارهای بُعد خروجی CRM

فاصله تا ایدهآل

فاصله تا ایدهآل

مثبت

منفی

6/138

0/876

0/125

6/149

0/864

0/123

1/131

3

مونعیت رنابتی متمایز

6/213

0/807

0/115

1/122

1/416

4

ارا ه خدمات و محصوالت متمایز

6/223

0/795

0/113

1/126

1/532

5

سودآوری سازمان نسبت به رنبا

6/266

0/759

0/108

1/121

1/653

6

سهم بازار نسبت به رنبا

6/277

0/747

0/106

1/112

1/111

6/298

0/727

0/103

1/115

1/226

6/308

0/715

0/102

1/114

1/111

رتبه

گزینهها

1

شناسایی مشتریان مهم

2

7

8

ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان
مهم

حجم تجارت صورت گرفته با
مشتریان
برنراری ارتباط مجدد با مشتریان از
دست رفته

وزن

CC

وزن نسبی
1/141

1/141
1/221

تجمعی

از آنجایی كه برای رتبهبندی معیارهتای هتر بُعتد در

محاسبه شدند و طبق نانون پارهتو مهتمتترین معیارهتا در

ایتتن پتتژوهش از روش فراینتتد تحلیتتل شتتبکهای استتتفاده

هریک از چهار بُعد پژوهش تعیین شتد .ایتن معیارهتا بته

میشود ،برای كتاهش تعتداد مقایستههتای زوجتی و بته

شر جدول ( )2هستند.

منظتتتور افتتزایش كتتتارایی روش ،وزن نستتتبی معیارهتتتا
جدول  -2شناسایی معیارهای نهایی اولویتبندی شرکتها براساس قانون پارهتو
ابعاد
خروجی CRM

مشتری
فرایند CRM

یکپارچگی فناوری

معیار

منبع

شناسایی مشتریان مهم

Ngai et al., 2005

ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان مهم

Reinartz et al, 2004

زمان تحویل به مونع

Wang et al., 2004

رنابت در نیمت

Wang et al., 2004

توانایی شناسایی نیازهای مشتری

Chan and Wang, 2011

هدف نرار دادن مشتریان با ارزش

Öztayas et al., 2011

ارتباط تک به تک با مشتریان بالقوه

Lindgreen et al, 2006

توانمندی فناوری اطالعات سازمان و زیر ساخت

Ocker and Mudambi, 2003

بر اساس معیارهای شناسایی شده و هتدف پتژوهش،
مدل تحلیل شبکهای به صورت شکل ( )3است:
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شکل  -3تعامل ابعاد  CRMبا یکدیگر

همانطور كه در این نمودار مشاهده میشود ،جهتت

برای معیارهتا و ابعتاد از روش  ANPفتازی ،وزن نهتایی

تعیتتین وزن ابعتتاد و معیارهتتا بایتتد ارتباطتتات آنهتتا بتتا

آنها به دست خواهد آمد .در ادامه بته نتتای حاصتل از

یکدیگر در نظر گرفته شود .این امر باعث افزایش تعداد

این رویکرد تركیبی پرداخته میشود.

جدولهای مقایسههتای زوجتی و پتایین آمتدن كتارایی

پ

از جمتعآوری نظترات خبرگتان ،متاتری هتای

مدل خواهد شد .برای جلوگیری از این امر در پتژوهش

بردار ویژه برای ستطو شتبکه بته دستت آمتد كته ایتن

حاضر از تکنیک  DEMATELفازی جهت تعیین تتأتیر

ماتری ها از مقایسهی زوجی ابعاد و معیارهتا بته دستت

با

آمدهاند و به طور كلی میتوان این متاتری هتا را بته دو

ابعاد و معیارها بر یکدیگر استفاده خواهیم كرد .سپ
ضرب كردن ماتری

روابط كل نرمالیز شده حاصتل از

تکنیک دیمتل فازی در بترداری وزنتی بته دستت آمتده

دسته تقسیم كرد:

مقایسه عملکرد سازمانها در پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد تركیبی 211 / ...

 -1ماتری هایی كه شامل بردارهای ویژهای هستتند

نسبت به هدف را نشان میدهد .همچنین این ماتری هتا

كه روابط عمودی (بیرون سطحی) را نشان میدهند .این

برای معیارهای  CRMنسبت به ابعتاد و گزینتههتا نستبت

ماتری ها از تکنیک  ANPبه دست متیآیتد كته بترای

به ابعاد و معیارها محاسبه شده است.

نمونتته جتتدول ( )3متتاتری

بتتردار ویتتژه ابعتتاد  CRMرا

جدول  -3ماتریس بردار ویژه ابعاد  CRMنسبت به هدف (روابط بیرونی)
CRM
)(0/168,0/264,0/426

خروجی CRM

)(0/251,0/381,0/488

مشتری

)(0/178,0/279,0/368

فرایند CRM

)(0/056,0/076,0/144

یکپارچگی فناوری

 -2ماتری هایی كه شامل بردارهای ویژهای هستتند

استفاده می شود .بترای مثتال متاتری

بتردار ویتژه ابعتاد

كتته روابتتط افقتتی (درون ستتطحی) را نشتتان متتیدهن تد.

نسبت به یکدیگر در جدول ( )4نشتان داده شتده استت.

همتتانطتتور كتته نتتبالش اشتتاره شتتد جهتتت تعیتتین متتاتری

همچنین بردار ویژه ارتباطتات درونتی معیارهتای CRM

ارتباطات درونتی در هریتک از ستطو شتبکه  ANPاز

نیز محاسبه شده است.

ماتری

نرمالیز شده روابتط كتل تکنیتک دیمتتل فتازی
جدول  -4ماتریس بردار ویژه ابعاد نسبت به یکدیگر (روابط درونی)
یکپارچگی فناوری

مشتری

فرایند CRM

خروجی CRM

()1/121 . 1/133 . 1/235( )1/162 . 1/222 . 1/633( )1/121 . 1/221 . 1/525( )1/162 . 1/222 . 1/635
()1/111 . 1/311 .1/211

خروجی CRM

()1/111 . 1/211 . 1/116

()1/131 .1/114 . 1/611

()1/112 . 1/213 . 1/525

مشتری

()1/131 . 1/112 . 1/611( )1/112 . 1/211 . 1/212

()1/112 . 1/211 .1/211

()1/111 . 1/223 . 1/511

فرایند CRM

()1/133 . 1/111 .1/113

پ

()1/121 . 1/325 .1/211

( )1/122 . 1/312 . 1/615( )1/111 . 1/323 . 1/165یکپارچگی فناوری

از تعیین بردارهتای ویتژه در هریتک از ستطو

جهت تعیین سوپرماتری

اهمیت و بُعتد خروجتی CRMدارای كتمتترین اهمیتت

و وزن نهایی ابعاد و معیارها و

است .شاید در نگاه اول بُعتد خروجتی CRMمهتمتترین

اولویتتتبنتتدی گزینتتههتتا از ضتترب سلستتله مراتبتتی ایتتن

بُعد به نظر برسد ولی تا زمانی كته سته بُعتد یکپتارچگی

بردارها در یکدیگر استفاده میشود .براساس این حاصل

فناوری ،فرایند CRMو مشتری در كنار هم نرار نگیرند،

ضربها وزنهای نهایی در جدولهتای زیتر ارا ته شتده

تحقق بُعد خروجی  CRMامکان پذیر نیست.

است .نتای حاكی از این است كته در صتنعت كاشتی و
ستترامیک ،بُعتتد یکپتتارچگی فنتتاوری دارای بیشتتترین
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جدول ( )5ماتریس وزنهای نهایی ابعاد نسبت به MRC
مولفه

وزن فازی نهایی

وزن نطعی نهایی مولفهها

خروجیCRM

()1/141 . 1/211 . 2/121

1/212

مشتری

()1/151 . 1/231 . 2/311

1/241

فرایندCRM

()1/146 . 1/251 . 2/451

1/256

یکپارچگی فناوری ()1/161 . 1/311 . 2/514

1/212

فناوری اطالعتات ستازمان و زیرستاخت دارای بیشتتری

نتای اولویتبندی معیارها در جدول زیر ارا ته شتده

اهمیت و زمان تحویل به مونع كمترین اهمیت را دارد.

است .نتتای حتاكی از ایتن استت كته معیتار توانمنتدی

جدول  -6ماتریس وزنهای نهایی معیارها نسبت به MRC
وزن فازی نهایی

وزن نطعی نهایی مولفهها

مولفه
شناسایی مشتریان مهم

()1/115 . 1/111 . 5/311

1/1112

ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان مهم

()1/111 . 1/153 . 6/621

1/1412

زمان تحویل به مونع

()1/111 . 1/155 .4/111

1/1221

رنابت در نیمت

()1/114 . 1/112 . 5/161

1/1151

توانایی شناسایی نیازهای مشتری

()1/111 . 1/152 .6/231

1/1442

هدف نرار دادن مشتریان با ارزش

()1/111 . 1/135 . 6/211

1/1311

ارتباط تک به تک با مشتریان بالقوه

()1/112 . 1/151 . 6/441

1/1312

توانمندی فناوری اطالعات سازمان و زیرساخت

()1/111 . 1/152 . 6/122

1/1411

در نهایت اولویتبندی گزینههای مورد مطالعه براساس رویکرد تركیبی در جدول زیر ارا ه شده است.
جدول  -7ماتریس وزنهای نهایی گزینهها نسبت به MRC
مولفه

وزن فازی نهایی گزینهها

وزن نطعی نهایی گزینهها

اولویت بندی براساس وزن نطعی

A

()1/111 . 1/412 . 24/36

1/414

1

B

()1/115 . 1/321 . 22/23

1/361

2

B

()1/111 . 1/211 . 13/13

1/221

3

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مقایسهی عملکرد سازمانها بر
اساس معیارهای  CRMمیباشد .این معیارها با توجته بته
ادبیات پژوهش شناسایی و بتا تکنیتک  TOPSISفتازی

رتبهبندی شدند .با توجه به نانون پارهتو به طتور خالصته
میتوان معیارهای شناسایی شده را به صتورت زیتر بیتان
كرد:
 -معیار شناسایی مشتریان مهم :اجرای موفقیت آمیتز

مقایسه عملکرد سازمانها در پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد تركیبی 211 / ...

 CRMنیازمنتتد تمركتتز گستتتردهی شتتركت بتتر روی

درست و در زمان و مکان درست دریافت شتود (بتارنز،

مشتریان مهم و كلیدی استت .شتركتهتا متیتواننتد بته

.)2111

وستتتیلهی شناستتتتایی چنتتتین مشتتتتتریانی بتتته هتتتتدف

 -معیار هدف نرار دادن مشتری

حداكثرسازی سود به دست آمده از مشتتریان ستودآور،

هتتدف نتترار دادن مشتتتری بتتر توانتتایی شتتركت در

دست یابند (ییم و همکاران.)2114 ،1

تعریتتف و هتتدف نتترار دادن مشتتتریان ستتودآور تأكیتتد

 -معیار ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان مهتم :یتک

متتیكنتتد .شتتامل شناستتایی مشتتتریان بتتالقوه و بتته دستتت

شركت به دنبال ایجاد و حفظ روابط بلندمدت بتا توجته

آوردن تعامتتل بتتا كانتتالهتتای ارتبتتاطی مناستتب استتت

به رضایت مشتریان است (ییم و همکتاران .)2114 ،ایتن

(اوزتتتی

و همکتتارانش .)2111 ،شتتركت بتتا شناستتایی

معیتتار نشتتاندهنتتتدهی موفقیتتت شتتركت در حفتتتظ و

مشتریان هدف ،متیتوانتد اهتداف و معیارهتای ختود را

و همکاران)2111 ،

برای ارزش نابل ارا ه به مشتتری ،مشتخص كنتد .ارزش

و یک اساس برای موفقیتت در بازارهتای رنتابتی استت

نابل ارا ه به مشتری با توصیف تركیب منحصر به فتردی

(چنو و ونو.)2112 ،2

از محصتتول ،نیمتتت ،ختتدمات ،روابتتط و تصتتویری كتته

نگهداری مشتریان موجود (اوزتی

 -معیار رنابت در نیمت :مشتریان ارزش را بته طتر

شركت به گروه مشتریان هتدف ختود عرضته متیكنتد،

مختلف تعریتف متیكننتد ،چیتزی كته یتک مشتتری از

راهبرد شركت را برای مشتری مشخص میكند (كاپالن

محصول یا خدمت میخواهد ،نیمتت پتایین ،همبستتگی

و نورتون.)1112 ،

كیفیتتت و نیمتتت استتت (بتتارنز .)2111 ،3شتتركتهتتای

 -معیار توانایی شناسایی نیازهای مشتری

موفتتق ،متتیتواننتتد ارزش را بتتر پایتتهی برتتتری عملیتتاتی

برای دستتیابی بته یتک رابطته ستودآور ،ستازمانهتا

بگذارنتتتد .شتتتركتهتتتای پیتتترو راهبتتترد عملیتتتاتی ،در

نیازمند شناسایی نیازهای مشتریان میباشند (لینتدگرین و

زمینههتای رنابتت در نیمتت ،كیفیتت از دیتد مشتتری و

همکتتتاران .)2116 ،در

نیازهتتتای مشتتتتریان و ارا تتته

زمان تحویل بته مونتع برتتر هستتند (كتاپالن و نورتتون،

خدمات با ارزش افزوده به عنوان عوامل تعیتینكننتدهی

.)1112

موفقیت و شکست شركتها شناخته شدهانتد (كینتو و

 معیار تحویل به مونع :معیار تحویل به مونتع باعتثرضایت مشتری میشود .رضایت مشتری ارزیتابی كلتی
مشتریان در مورد تجربهشان با محصول یا خدمت استت
(اوزتی

و همکاران .)2111 ،مشتریان راضی زمتانی بته

بورگ .)2112 ،
 معیتتار توانمنتتدی فنتتاوری اطالعتتات ستتازمان وزیرساخت
فنتتاوری اطالعتتات یتتک توانمندستتاز بتترای تتتروی

مشتریان كلیدی تبدیل میشوند كته بته شتركت وفتادار

روابط نزدیک با مشتریان است .جمعآوری ،یکپارچگی

باشند (بارنز .)2111 ،وفاداری مرتبط با عملکرد استت و

و انتشتار دادههتتای مشتتتری در شتركت نیازمنتتد فنتتاوری

این كه یک محصول یا خدمت درست ،در یتک نیمتت

اطالعات میباشد و بته شتركتهتا اجتازه متیدهتد كته
مشتریان خوب را راحتتتتر شناستایی كننتد (بهرامتی و

1 Yim et al.,
2 Chang and Wang
3 Barnes

همکتتاران .)2112 ،4فنتتاوری اطالعتتات تتتا حتتد زیتتادی
4 Bahrami et al.
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پاسخگویی به نیازهای مشتری را به صورت فردی بهبتود

معیارهای ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان مهم ،ارتبتاط

متتیبخشتتد و در نتیجتته باعتتث حفتتظ و جتتذب مشتتتریان

تک به تک با مشتریان بالقوه ،هدف نرار دادن مشتتریان

مشتتتتریان متتتیشتتتود (آكتتتروش و همکتتتاران.)2111 ،

بتتا ارزش ،شناستتایی مشتتتریان مهتتم ،رنابتتت در نیمتتت و

زیرستتاختهتتای ضتتروری  ،CRMیعنتتی شتتبکههتتای

زمان تحویل به مونع نرار دارند .با توجه به اهمیت ابعتاد

ارتباطات ،بانکهای اطالعتاتی ،ختدمات كتامپیوتری و

و معیارها ،عملکرد سه شركت  B ،Aو  Cمقایسه شتدند

مشتریها همگی باید بتا یکتدیگر هماهنتو كتار كننتد

كه شركت  Aعملکترد بهتتری را نستبت بته دو شتركت

(اوكر و مدامبی.)2113 ،1

دیگر داشت .عالوه بر این ،در این پژوهش روابط علتت

 -معیار ارتباط تک به تک با مشتریان بالقوه

و معلتتولی بتتین ابعتتاد و معیارهتتا بتتا استتتفاده از تکنیتتک

پین و فرو ( ،)2116به این نکته اشاره كردنتد كته بتا

 DEMATELفازی نشان داد كه ابعتاد مشتتری ،فراینتد

افزایش اهمیت نقتش فنتاوری اطالعتات ،ستازمانهتا در

 CRMو یکپتتارچگی فنتتاوری ،متعلتتق بتته عوامتتل علتتی

مدیریت روابط تک به تک با حجم بسیاری از مشتتریان

هستتتند و دارای تتتأتیر بتتاالیی در میتتزان اتربخشتتی بُعتتد

بالقوه توانا شتدند .ایتن موضتو بته توستعهی روابتط بتا

خروجی CRMدارند .بُعد یکپارچگی فناوری در جریان

مشتری كمک میكنتد (آكتروش و همکتاران.)2111 ،

تأتیرگذاری ابعاد ،دارای اهمیت بیشتری نسبت بته ستایر

كامتل و

ابعاد می باشد .همچنین معیارهای توانمندستازی فنتاوری

بتترآوردن نیازهتتای مشتتتری بتته صتتورت پیوستتته انجتتام

اطالعتتتات ستتتازمان و زیرستتتاخت ،توانتتتایی شناستتتایی

میگیرد (ییم و همکاران.)2114 ،

نیازهای مشتری و ارتباط تک به تک با مشتریان بتالقوه،

ارتباط تک به تک با مشتریان ،به منظور در

از شناسایی معیارهای  ،CRMشركتهای مورد

متعلق بته عوامتل علتی هستتند و تتأتیر بتاالیی در میتزان

پ

مطالعتتتته بتتتتا استتتتتفاده از رویکتتتترد تركیبتتتتی  ANPو

اتربخشی پن معیار دیگر یعنتی زمتان تحویتل بته مونتع،

 DEMATELدر محتتیط فتتازی مقایستته شتتدند .در ایتتن

رنابتتت در نیمتتت ،شناستتایی مشتتتریان كلیتتدی ،ایجتتاد

پژوهش ،روش مقایسه به گونهای انتخاب شده است كه

روابط بلندمدت بتا مشتتریان كلیتدی ،هتدف نترار دادن

عالوه بر روابط بیرونی ،با حفتظ كتارایی روش ،روابتط

مشتتتریان بتتا ارزش دارنتتد .در بتتین ایتتن معیارهتتا ،معیتتار

درونی و همچنین روابط علی ،در نظر گرفته شده استت.

شناستتتایی مشتتتتریان كلیتتتدی از تأتیرپتتتذیری بیشتتتتری

در نتیجه روشی جتامع نستبت بته پتژوهشهتای گدشتته

برخوردار است .همچنین معیار توانایی شناسایی نیازهای

ارا ه داده است .نتای بیانگر ایتن بتود كته از چهتار بُعتد

مشتری در جریتان تأتیرگتذاری معیارهتا ،دارای اهمیتت

مورد بررسی ،بُعد یکپارچگی فناوری با اهمیتترین بُعد

بیشتری نسبت به سایر معیارها میباشد.

و به ترتیب سایر ابعاد فرایند  ،CRMمشتری و خروجتی

پیشنهاد میشود شركتها نیازهتای تحلیلتی ختود را

 CRMنرار دارنتد .در متورد معیارهتای هتر بُعتد ،معیتار

نبل از سرمایهگذاریهتای عمتده در فنتاوری اطالعتات

توانمندی فناوری اطالعات سازمان و زیرساخت و معیار

اولویتبندی كنند تا در نهایت تمام فناوریهای انتخاب

توانایی شناسایی نیازهای مشتری به ترتیتب از مهتمتترین

شده بتا توجته بته فراینتدهای مشتتریمحتور اعتبتار داده

از آنهتتا بتته ترتیتتب

نیازهتتای مشتتتریان و كستتب

معیارهتتای  CRMمتتیباشتتند .پ ت

1 Ocker and Mudambi

شتتوند .در زمینتتهی در

اطالعات دنیتق از آنهتا پیشتنهاد متیشتود سیستتمهتا و
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