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از زمانی که بهکارگیری نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری فراگیر شده است،
همواره این دغدغه وجود داشته که از بین ارائهدهندگان مختلف این نرمافزار ،کدامیک
میبایست مورد انتخاب قرار گیرد .هدف این پژوهش ،شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر
بر انتخاب نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای ایرانی ،به کمک فرآیند
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تحلیل سلسله مراتبی 2است .بدین منظور ،ویژگیهای مهم نرمافزارهای مدیریت ارتباط با

نوع مقاله  :پژوهشی

مشتری و همچنین معیارهای موردتوجه در انتخاب آنها از طریق مطالعه ادبیات شناسایی به این مقاله به شکل زیر استناد كنید:
شد و طی جلسات مصاحبه با خبرگان بررسی گردید .سپس ،پرسشنامه تجزیهوتحلیل دورن متن:

سلسله مراتبی بر مبنای معیارهای موردتوافق طراحی شد و مجدداً در اختیار خبرگان قرار

در فهرست منابع:

گرفت .یافتههای حاصل از تحلیل دادههای جمعآوریشده بیانگر آن است که
قابلیتهای کارکردی نرمافزار شامل قابلیتهای عملیاتی ،ارتباطی و تحلیلی؛ قابلیتهای
غیرکارکردی و نهایتاً ویژگیهای شرکت ارائهدهنده نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری
مهمترین عواملی هستند که میبایست در انتخاب این نرمافزار مدنظر سازمانها قرار گیردhttp //Jipm.irandoc.ac.ir .
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ویژگیهای شرکت ارائهدهنده نرمافزار دارای اهمیت میباشند .بهعالوه ،اوزان و
اولویتهای مربوط به معیارهای موجود در هر دسته نیز محاسبه شده است.
كلیدواژهها :انتخاب نرم افزار مدیریت ارتباط باا مشاتری ،فرآیناد تحلیال سلساله
مراتبی ،قابلیتهای کارکردی و غیرکارکردی ،مدیریت ارتباط با مشتری

.1

مقدمه

امروزه برای رشد و بقا در عرصه رقابت اقتصادی ،شرکتها و سازمانها باید به مشتری مداری
اهمیت ویژهای داده و ارتباط خود را با مشتریان بهعنوان مهمترین دارایی سازمان بیشازپیش
افزایش داده و بتوانند سودمندترین آنها را جذب و به بهترین شكل نگهداری نمایند ( Grover
 .)2011در روندهای کسبوکاری جدید ،به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و
حیاتی در اهداف و استراتژیهای شرکتها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد بهخوبی
میدانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کالن شرکت ،درگرو جلب رضایت مشتریان
است (عباسی و ترکنی .)1389
مدیریت ارتباط با مشتری ،بهعنوان یک استراتژی جامع کسبوکار و بازاریابی است که با تمرکز
بر نیازمندیهای مشتریان سعی بر آن دارد تا فناوری ،فرآیندها و تمامی فعالیتهای کسبوکار و
رویكردهای سراسر سازمان را حول مشتری یكپارچه سازد ( Lorenzo-Romero,
 )Constantinides & Brünink 2014و به سازمانها در راستای دستیابی به اهدافشان
کمک کند .بهعبارتدیگر از طریق ایجاد ،حفظ و تقویت روابط موفق با مشتریان ،استراتژیهایی
برای شناسایی ،انتخاب ،توسعه ،حفظ و ارائه کاالها و خدمات بهتر به مشتریان تعریف کرده و تمام
فرآیندها و تكنولوژیهای سازمانها را به این منظور مورداستفاده قرار میدهد ( Becker,
 .)Greve & Albers 2009سه عنصر کلیدی برای موفقیت یک نرمافزار مدیریت ارتباط با
مشتری شامل  .1افراد  .2فرآیند و  .3فناوری میشود .این نرمافزار میتواند ،اطالعات را از همه
منابع اطالعاتی جمعآوری کند ،بهطوریکه کلیه اطالعات مشتریان در هرزمانی در یک سیستم
جامع قابلمشاهده باشد .این ویژگی باعث برقراری ارتباط بهتر بین کارکنان فروش و مشتریان
شده ،پشتیبانی بهتری به آنها ارائه داده و میتواند فرصتهای فروش را شناسایی و استراتژیها و
تاکتیکهای رقابتی را با توجه به اهداف فروش خود تعیین نماید .فرآیندهای کسبوکار در
شرکتها باید با استفاده از امكاناتی که این نرمافزار برای آنها فراهم میکند ،باز مهندسی شوند تا
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بهبود فرآیندهای خود استفاده کنند .آنها باید بهترین اطالعات ممكن را برای کارمندان فراهم
سازند و وظایف و عملیاتی را که افراد باید در شرکتها انجام دهند بهاندازهی کافی آسان کنند.
اگر یكی از این  3عامل اساسی بهدرستی کار نكند .کل ساختار نرمافزار فرو خواهد ریخت
( .)Maiden & Ncube 1998نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری شامل بخشهای زیر
میباشد:
 .1مدیریت ارتباط با مشتری ،ارتباطی که قابلیت برقراری ارتباط با مشتریان و مخاطبان یک
سازمان را بهوسیله ابزارهای متنوع مانند تلفن ،تلفن همراه ،فكس ،ایمیل ،رسانههای اجتماعی و
غیره فراهم میآورد و بهعنوان مرز نهایی فرآیند ایجاد ارتباط میان مشتری و سازمان تلقی میشود.
اینكه شرکت از چه نوع کانال ها و رسانهها و مدیریت ارتباطی استفاده کند بر روی تعامل مشتری
اثر دارد (اخوان ،دهقان بنادکی و فرجام  .2 .)1390مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی اشاره به
برنامههای کاربردی مشتری محور نرمافزار ،مثل فروش خودکار ،بازاریابی خودکار و خدمت به
مشتریان دارد که بر خودکارسازی افقی فرآیندهای یكپارچهسازی مثل فرآیند نقطه تماس با
مشتری ،مسیرهای ارتباطی و یكپارچهسازی بخشهای مختلف سازمان تأکید دارند .3 .مدیریت
ارتباط با مشتری تحلیلی با استفاده استراتژیک ،کارآمد و مؤثر دادهها بهمنظور فراهم آوردن
امكان تصمیمگیری به مدیران سروکار دارد ( .)Colombo & Francalanci 2004با اجرای
صحیح سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری ،سازمانها میتوانند اطمینان حاصل کنند که
ارتباطاتشان با مشتریان بهموقع و کارآمد خواهد بود (وظیفه دوست و دیگران  .)2012ازاینرو
نخستین گام برای دستیابی به این هدف ،انتخاب نرمافزار و پیادهسازی و اجرای آن در سازمان
است .فرآیند انتخاب نرمافزار شامل طی مجموعهای از گامهای متوالی جهت گزینش ،خرید،
پیادهسازی و اجرای نرمافزار در سازمان میباشد (نیلی پور طباطبایی خیام باشی ،کرباسیان و
شریعتی .)1391
برای خرید هر نرمافزار متناسب با نیازهای سازمان ،عمل کردن به سه مرحله ذیل ضروری است:
قبل از انتخاب :با توجه به اینكه هر کسبوکاری دالیل خود را برای استفاده از نرمافزار مدیریت
ارتباط با مشتری دارد ،در این گام ،سازمان یا شرکتی که قصد خرید نرمافزار را دارد بایستی به
هدف خود در خرید توجه کند ،همچنین تیمی را بهمنظور تعیین نیازهای عمده سازمان جهت
انتخاب نرمافزار مناسب مسئول کند و در مورد مزایای استفاده از نرمافزار مدیریت ارتباط با
مشتری در سازمان اطمینان حاصل کند ،بهعنوانمثال میزان کاهش هزینهها در صورت راهاندازی
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بتوانند خدمات بهتری را به مشتریان ارائه دهند .همچنین شرکتها باید از فناوریهای درستی برای
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(.)Payne & Frow 2005
تجزیهوتحلیل :این گام باهدف درک عمیق از ویژگیها و قابلیتهای کارکردی و غیرکارکردی
نرمافزار برای انتخاب مناسبترین نرمافزار صورت میگیرد و نیاز به تحقیق در مورد امكانات
نرمافزارهای موجود دارد .در این مرحله میتوان یک لیست از امكاناتی که به حل کردن
چالشهای کسبوکار کمک میکند تهیه نمود .برای مثال اگر شرکت بر بهبود تالشهای
بازاریابی متمرکز شده است ،بایستی به دنبال ویژگیهایی بود که به شرکت در یافتن سرنخها و
تماس اولیه با مشتریان بالقوه آنها را یاری دهد (.)Rababah, Mohd & Ibrahim 2011
مذاکره :این گام باهدف شناخت و جمعآوری اطالعات در مورد توانمندیهای شرکتهای
ارائهدهنده نرمافزار در مراحل قبل تا بعد از پیادهسازی و خدمات پس از فروش انجام میشود و
پس از انتخاب چند نرمافزار مناسب ،جلسهای حضوری با شرکتهای فروشنده در خصوص نحوه
کارکرد برنامه ترتیب داده میشود ( .)Fjermestad & Romano 2003باوجوداینكه مراحل
انتخاب همه نرمافزارها یكسان است ،معیارهای ارزیابی و فعالیتهایی که برای پیادهسازی بسته
نرمافزاری باید انجام شود ممكن است متفاوت باشد ( Rodriguez, Ajjan & Peterson
 .)2014فرایند انتخاب نرمافزار از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بهعنوان پایه و اساس
مراحل پیادهسازی و اجرای نرمافزار میباشد.
در شرایط کنونی با پیشرفت روزافزون تكنولوژی و ارتباطات آنالین و افزایش رقابت در بازارها،
شرکتهای مختلف برای باقی ماندن در این میدان در پی انتخاب ،خرید و بهکارگیری سیستمهای
مدیریت ارتباط با مشتری بهمنظور کسب مزیت رقابتی و حفظ مشتریانشان هستند ،در چنین
شرایطی تأمینکنندگان نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری طیف وسیعی از شرکتهای ردهباال را
تشكیل میدهند که از سازمانهای بزرگ تا خردهفروشان کوچک را برای ارائه قابلیتها و
ویژگیهای نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری هدف قرار دادهاند ( Friedrich, Sprenger
)& Breitner 2010؛ اما افزایش تعداد این تأمینکنندگان ،رشد بازار ،ویژگیها و قابلیتهای
متنوع نرمافزارها ،روشهای متفاوت در ارائه خدمات و ...اکثر سازمانها را با چالش جدی در
انتخاب و خرید یک نرمافزار مناسب مواجه ساخته و بهعنوان یک دغدغه اساسی مطرح شده
است .ازاینرو سازمانها برای انتخاب یک نرمافزار کارآمد در بین انبوهی از پیشنهادهای
شرکتهای مجری در بازار سردرگم بوده و به دنبال روشهایی برای ارزیابی پیشنهادهای
مختلف ،اولویتدهی به معیارهای موردسنجش در انتخاب نرمافزار و درنهایت انتخاب بهترین
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ازجمله زمان ،هزینه ،تجهیزات و ...از دست میرود بلكه سازمان به هدف خود در جلب رضایت
مشتریان و باقی ماندن در میدان رقابت نیز نخواهد رسید .به دلیل وجود چنین دغدغه مهمی برای
اکثر سازمانها این پژوهش با مدنظر قرار دادن فاکتورهای مؤثر بر قابلیتهای کارکردی و
غیرکارکردی نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری (عملیاتی ،ارتباطی ،تحلیلی) و ویژگیهای
شرکتهای ارائهدهنده این نرمافزار در ایران به شناسایی و رتبهبندی این عوامل از طریق یافتن
پاسخ دو پرسش اساسی زیر میپردازد.
سؤال  :1معیارهای مهم برای انتخاب نرمافزار مناسب مدیریت ارتباط با مشتری کدام است؟
سؤال  :2هریک از معیارهای مهم برای انتخاب نرمافزار مناسب مدیریت ارتباط با مشتری از چه
اهمیتی برخوردارند؟
الزم به ذکر است هدف این پژوهش رتبهبندی نرمافزارهای فعلی موجود در بازار نبوده ،لذا
نتیجهای در مورد برتری و امتیازدهی به این نرمافزارها نسبت به هم ارائه نشده است بلكه هدف
شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری ازنظر درجه
اهمیت آنها بوده است.
 .2پیشینه پژوهش

با توجه به پیچیدگی رو به رشد مدیریت کسبوکارها ،همراه با نیاز به عملكرد کارآمدتر ،چابكی
بیشتر ،کیفیت بهتر محصوالت و خدمات ارائهشده به مشتریان ،کاهش هزینهها و باقی ماندن در
عرصه رقابت ،استفاده از تكنیکهای بهینهسازی و انتخاب درست نرمافزارها جهت نیل به اهداف
سازمان و برآورده شدن نیازهای آن ،اهمیت یافته است ( .)Jadhav & Sonar 2009به همین
منظور برخی پژوهشها به مسئله ارزیابی و انتخاب بستههای نرمافزاری و همچنین شناخت و تحلیل
نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری بهعنوان یكی از رایجترین آنها پرداختهاند .بهعنوانمثال
جدهو و سونار )2009( 1در پژوهشی باهدف ارائه یک مبنا برای ارزیابی بهینه بستههای نرمافزاری،
چارچوبی متشكل از روش ارزیابی و انتخاب نرمافزار ،معیارهای ارزیابی و همچنین سیستمی جهت
کمک به سازندگان بستههای نرمافزاری ارائه کردهاند .نتایج این پژوهش با درنظر گرفتن نیازها و
الزامات شرکتها ،با اشاره به یک لیست از مهمترین معیارها در انتخاب بستههای نرمافزاری
منعكسکننده مسائلی است که شرکتها و سازمانها باید در حین ارزیابی و انتخاب بستههای
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گزینه با توجه به شرایط خود میباشند زیرا در صورت انتخاب نادرست نهتنها منابع شرکت
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میزان محبوبیت فروشنده نرمافزار در بین گزینههای موجود در بازار ،در دسترس بودن مستندات
آموزشی ازجمله کتابچه راهنمای کاربر یا دورههای آموزشی جهت استفاده از بسته نرمافزاری،
پشتیبانی کاربر و برآورد کلیه هزینهها اعم از هزینه مجوز ،هزینههای نصب و پیادهسازی ،آموزش،
نگهداری و ...میباشد که شرکتها باید با درنظر داشتن شرایط و نیازمندیهای خود از قبیل میزان
ظرفیت و تقاضا ،محدودیتها ،بودجه ،زمان ،سختافزارها و نرمافزارهای موجود ،مدلهای
کسبوکار به ارزیابی و انتخاب بپردازند .جدهو و سونار ( )2011در پژوهشی تكمیلی نیز
معیارهای قابلحمل بودن ،شخصیسازی ،قابلیت نگهداری ،قابلیت استفاده ،قابلیت اطمینان،
بهرهوری و امنیت را به لیست خود اضافه کرده و معیارهای ارزیابی نرمافزار را در  7گروه
معیارهای کارکردی ،فنی ،فروشنده ،هزینه و سود ،کیفیت ،خروجی و ایده و نظر دستهبندی
کردند .پژوهش دیگری را فردیریچ و دیگران )2010( 1با هدف ارزیابی نرمافزارهای مدیریت
ارتباط با مشتری و ارائه یک رویكرد جدید برای انتخاب یک بسته نرمافزاری مناسب ،با مدنظر
قرار دادن سه عنصر کلیدی در موفقیت این نرمافزارها یعنی فرآیند ،فناوری و افراد انجام دادند .در
این پژوهش معیارهای انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری در سه دسته معیارهای کیفیت
(دربردارنده معیارهای قابلیت حمل ،قابلیت استفاده ،یكپارچگی دادهها ،تغییرپذیری و نگهداری،
منابع ،آموزش و پشتیبانی ،قابلیت اطمینان و استحكام ،عملكرد و قابلیت اجرا ،امنیت ،زمانبندی و
محبوبیت) ،معیارهای هزینه (دربردارنده معیارهای هزینههای سختافزاری و نرمافزاری سیستم،
هزینههای نصب و نگهداری ،هزینههای منابع و مشاوره ،هزینههای آموزش و پشتیبانی ،هزینههای
بهروزرسانی) و قابلیتهای نرمافزار (گزارشگیری ،مدیریت تماسها ،مدیریت کمپین ،مدیریت
فروش ،خدمات پس از فروش ،اینترنت و مدیریت حسابها) شناسایی و مطرح شده و در فرآیند
انتخاب نرمافزار موردتوجه قرار گرفتهاند .در پژوهش دیگری کلمبو و فرنسالنسی )2004( 2به
کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به انتخاب یک بسته نرمافزاری مدیریت ارتباط با مشتری
براساس کیفیت عملكردی و فنی آن پرداختند .یافتههای پژوهش دربردارنده اهمیت معیارهای
موردتوجه شامل اندازهپذیری ،توانایی استفاده در اندازههای بزرگ و بسط آن به اندازههای
موردنیاز ،کانالهای ارتباطی چندگانه ،جریان کاری ،توانایی مسیریابی خودکار از طریق سیستم،
برای افراد مختلف براساس نقشی که ایفا میکنند ،پایگاه دادهها ،فضای ذخیرهسازی متمرکز (در

Friedrich, Ina, Jon Sprenger, & Michael H. Breitner
Colombo, Enzo, Chiara Francalanci
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نرمافزاری موردنیاز خود به آنها توجه کنند .این لیست شامل معیارهایی نظیر تاریخ شروع به کار و

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی | مینا رنجبرفرد ،عطیه قلمی

مثال رمزگذاری دادهها و معدوم ساختن رکوردها برای حصول اطمینان از عدم سرقت در انتخاب
نرمافزار میباشد .بهاینترتیب در اکثر پژوهشها توجه پژوهشگران به تعریف دقیق مراحل انتخاب
نرمافزارها شامل  .1تعیین مشكالت یا مسائل موجود در سازمان  .2تعیین نیازمندیها و الزامات
شرکت  .3تهیه لیست بستههای موجود در بازار  .4ارزیابی و رتبهبندی بستهها به کمک شناسایی و
اولویتبندی معیارهای انتخاب  .5انتخاب بسته بهینه و بهطور خاص تمرکز بر معیارهای انتخاب
بوده است (.)Abohamad & Arish 2010
 .3روششناسی پژوهش

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی ،به لحاظ شیوه گرداوری دادهها از نوع توصیفی و دارای
رویكرد کمی میباشد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بوده که برمبنای مطالعات
کتابخانهای و مرور ادبیات حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و تشكیل جلسات کارشناسی با
متخصصان و خبرگان ذیربط تدوینشده است .بهاینترتیب که ابتدا ویژگیهای مهم نرمافزارهای
مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین معیارهای موردتوجه در انتخاب آنها از طریق مطالعه مرور
متون مرتبط شناسایی شد .سپس معیارهای شناساییشده به سه دسته  .1قابلیتهای کارکردی
نرمافزار از منظر نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی ،ارتباطی و تحلیلی  .2قابلیتهای
غیرکارکردی نرمافزار و  .3ویژگیهای شرکتهای ارائهدهنده نرمافزار ،دستهبندی شدند .سپس
معیارهای شناساییشده ،در اختیار  10نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه نرمافزار مدیریت ارتباط
با مشتری که به روش گلوله برفی انتخاب شدند ،برای اظهارنظر و اعتبارسنجی قرار داده شد .پس
از اعمال نظرات و تأیید نهایی معیارها از سوی خبرگان ،در جداولی مجزا معیارهای موجود در هر
دسته بهصورت زوجی با یكدیگر مقایسه شدهاند .درنهایت نیز جدولی برای تشكیل مقایسات
زوجی بین دستهها طراحی گردیده است .بدین ترتیب ماتریس مقایسات زوجی در قالب پرسشنامه
طراحی و تدوینشده و در اختیار  20نفر از مدیران ،افراد آگاه و خبره در حوزه نرمافزارهای
مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتهای ارائهدهنده این نرمافزار در شهر تهران برای پاسخگویی
نهایی قرار داده شد (علت انتخاب این شرکتها این بوده است که بهصورت مستقیم و گسترده با
نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری در ارتباط بوده و از آن استفاده میکنند و مدیران و
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انبار دادهها) اطالعات مربوط به تعامالت مشتری ،موارد مربوط به حفظ اطالعات مشتری ،برای
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این دادهها ،نتایج بهدستآمده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 1تعیین گردیده است.
پرسشنامه طراحی شده عالوه بر جداول مربوط به مقایسات زوجی شامل بخش جمعیت شناختی نیز
بوده است که نشان داده است از مجموع  20نفری که به این پرسشنامه پاسخ دادهاند %65
فوقلیسانس و  %25دکتری بودهاند %15 .سابقه کاری کمتر از  5سال %50 ،بین  5تا  10سال و %35
باالی  10سال داشتهاند و میزان آشنایی این افراد با نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری نیز برای
 %20سطح آشنایی متوسط و برای  %80سطح آشنایی باال بوده است.

روش انجام پژوهش مطابق شكل  1در  7مرحله صورت گرفته است.
 .1تعیین دستههای اصلی و معیارهای هر دسته بهعنوان عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای
مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس اسناد و مقاالت معتبر موجود
.1

 .2اعتبارسنجی دستهها و معیارهای شناساییشده از طریق مصاحبه با خبرگان ذیربط

 .3اعمال اصالحات و تغییرات موردنیاز و تعیین دستهها و معیارهای نهایی


اعمال اصالحات و تغییرات موردنیاز و تعیین دستهها و معیارهای نهایی

 .4تهیه جداول مقایسات زوجی دستهها و معیارها
 .5توزیع جداول بین خبرگان پیادهسازی نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری
 اعمال اصالحات و تغییرات موردنیاز و تعیین دستهها و معیارهای نهایی
 .6تعیین وزن ها و امتیازات عوامل بر اساس نظر کارشناسان و خبرگان با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی
 .7تحلیل نتایج پرسشنامهها

)Analytical Hierarchy process (AHP

1

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 16:42 IRST on Wednesday February 20th 2019

متخصصان آنها تجربه پژوهشهای تخصصی و عملی را در این حوزه دارند) .پس از جمعآوری
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روش تجزیهوتحلیل سلسله مراتبی ،بهعنوان یكی از معروفترین فنون تصمیمگیری چند شاخصه1
و بر پایه مقایسات زوجی استوار است .تصمیمگیری با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم
آغاز میشود .این درخت عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان
میدهد .سپس یک سری مقایسات زوجی انجام میگیرد .این مقایسات وزن هر یک از معیارها را
با توجه به گزینههای رقیب مشخص میسازد .درنهایت منطق تحلیل سلسله مراتبی بهگونهای
ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یكدیگر تلفیق میسازد که گزینهها قابلمقایسه با
یكدیگر گردیده و تصمیم مطلوب حاصل شود (.)Saaty 2008
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در موقعیتهای تصمیمگیری گروهی نیز به کار میرود بهطوریکه
نظرات کلیه اعضای گروه که در این پژوهش خبرگان حوزه پیادهسازی نرمافزارهای مدیریت
ارتباط با مشتری هستند ،از طریق پرسشنامه (مصاحبه فردی) مورد سؤال قرار میگیرد و سپس
تصمیم نهایی بر پایه آنالیز آماره انتخاب میگردد .در مواردی که تصمیمگیری بهصورت گروهی
𝑖𝑤

است ،میتوان از میانگین هندسی برای عناصر ماتریس با درایههای𝑗𝑤 = 𝑗𝑖𝑎 استفاده نمود،
بدین طریق که:
رابطه  )1تعداد تصمیمگیرندگان

1
𝑘

) 𝑙𝑗𝑖𝑎 𝑎𝑖 ′ 𝑗 = (∏𝑘𝑙=1
𝑗 ≠ 𝑖 𝑛 𝑖, 𝑗 = 1,2, … ,
𝑘 𝑙 = 1,2, … ,

پس از به دست آوردن وزنهای نهایی دستهها و معیارها ،نهایتاً وزن هر متغیر بدین گونه محاسبه
میشود:
رابطه  )2وزن هر متغیر

3

𝑗𝑖𝑎 ∗ 𝑖𝐴 ∑ ∑
i=1 𝑗=1

multiple attribute decision making

1
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شکل  .1مراحل انجام پژوهش
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𝑗𝑖𝑎 = وزن معیار  jام از دسته  iام

 .4یافتههای پژوهش
 -4-1 -1شناسایی معیارهای تأثیرگذار در انتخاب نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری

با بررسی مقاالت معتبر موجود در حوزه ارزیابی و انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری
و مطالعه علمی -تطبیقی آنها معیارهای موردتوجه در انتخاب این نرمافزار شناسایی و در سه دسته
قابلیتهای کارکردی ،قابلیتهای غیرکارکردی و ویژگیهای شرکتهای ارائهدهنده آن
دستهبندی شدند .این نتایج در جدول  1آمده است.
جدول  .1دستهها و معیارهای موجود در هر دسته برای ارزیابی نرمافزار ( CRMبراساس مطالعه مقالههای
مرتبط)

دستهها

مرجع

معیارهای موجود در هر دسته

از منظر  CRMعملیاتی :تعریف دقیق اطالعات مشتریان ،قابلیت مدیریت تماسها ،قابلیت
مدیریت سرنخها ،مدیریت رویدادها و تقویم ،مدیریت فرصتهای فروش ،امكان تحلیل قیف
فروش ،قابلیت خدمات پس از فروش ،خودکارسازی مناقصات بازاریابی ،امكان طبقهبندی
مشتریان ،داشتن امكانات الزم برای کسبوکارهای بی تو بی

1

از منظر  CRMارتباطی :مدیریت حسابهای مشتریان ،امكان ایجاد یكپارچگی با مرکز
قابلیتهای كاركردی
نرمافزار

تماس (وی او آی پی 2و سانترال) ،امكان ایجاد یكپارچگی با پیام کوتاه ،امكان ایجاد

(Abohamad & Arish
2010),
(Agnihotri, Trainor, Itani
& Rodriguez 2017),
(Colombo & Francalanci
2004),
),( Lin 2003
)( Kubina & Lendel 2015

یكپارچگی با ایمیل ،امكان ایجاد یكپارچگی با شبكههای اجتماعی ،مدیریت کمپینهای
بازاریابی ،امكان ذخیرهسازی فایل و اشتراک مستندات ،امكان اجرای نظرسنجی آنالین از
مشتریان

B2B
VOIP

1
2
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𝑖𝐴 = وزن دسته  iام

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی | مینا رنجبرفرد ،عطیه قلمی

و مرتب کردن اطالعات از زوایای مختلف) ،امكان محاسبه ارزش دوره عمر مشتری ،1داشتن
داشبورد مدیریت ارتباط با مشتریان (داشتن جداول و گزارشهای مختلف با کاربری آسان و
قابل سفارشی شدن).
امكان تعریف جریانهای کاری توسط کاربر ادمین ،امكان ایجاد تغییرات در فیلدهای
اطالعاتی توسط کاربر ادمین ،امكان ایجاد گزارشها توسط کاربر ادمین ،نداشتن محدودیت
در تعداد کاربران ،مبتنی بر وب بودن نرمافزار ،امكان یكپارچهسازی با سایر نرمافزارهای
قابلیتهای غیركاركردی
نرمافزار

شرکت ،شهرت نرمافزار ،کاربری آسان و جذاب سیستم ،داشتن اپلیكیشن موبایل برای
اندروید و آی او اس ،2قابلیت تعمیم ،3قابلیت حمل ،4داشتن امنیت مناسب

سابقه انجام پروژههای مشابه و بزرگ در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری ،سابقه انجام
پروژههای مشابه در صنعت در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری ،متدولوژی پیادهسازی /توان
مدیریت پروژه ،توان پشتیبانی /کفایت منابع انسانی ،شكل پیشنهاد ارائهشده (شرح خدمات)،
ویژگیهای شركتهای
ارائهدهنده نرمافزار

ارائه خدمات مشاوره توسط شرک ت جهت یكپارچگی سیستم با مراکز تماس ،داشتن باشگاه
مشتریان ،داشتن راهكار مخصوص مرکز تلفن ،داشتن راهكار پرتال ،رضایت مشتریان سابق

& (Ahani, Ab.Rahim
Nilashi 2017),
(Bhaduri & Fogarty.
)2016
& (Friedrich, Sprenger
Breitner 2010),
(Howcrof & Light 2010),
(Jadhav & Sonar 2009),
)(Jadhav & Sonar 2011
(Becker, Greve & Albers
2009),
(Colombo & Francalanci
2004),
(Ruivo, Mestre,
Johansson & Oliveira
)2014

این معیارها مورد تأیید خبرگان اولیه بوده و با نظر ایشان تعداد دیگری از معیارها نیز به این لیست
اضافهشده که در جدول شماره  2آمده است.
جدول  .2دستهها و معیارهای موجود در هر دسته برای ارزیابی نرمافزار ( CRMاضافهشده توسط خبرگان)
دستهها

معیارهای موجود در هر دسته

قابلیتهای كاركردی نرمافزار

از منظر  CRMعملیاتی :خودکارسازی مناقصات
بازاریابی
از منظر  CRMتحلیلی :امكان تحلیل وفاداری مشتری

قابلیتهای غیركاركردی نرمافزار

قابلیت کارکرد سیستم در حالت آفالین

)customer lifetime value (CLV

1
2

IOS
Scalability
4
Portability
3
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از منظر  CRMتحلیلی :ارائه دیدگاه یكپارچه و  360درجه از مشتریان (امكان فیلتر کردن
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 -4-2رتبهبندی معیارهای تأثیرگذار بر انتخاب نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از
روش تحلیل سلسله مراتبی

همانطور که قبالً گفته شد پس از تدوین پرسشنامه ،هریک از خبرگان انتخابشده ،این
پرسشنامه را مطالعه و اقدام به تكمیل آن نمودند .پس از جمعآوری این دادهها ،نتایج بهدستآمده
با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی تعیین گردیده است و ضرایب اهمیت هریک از
دستهها و معیارها بر اساس میانگین هندسی محاسبه شده است .البته الزم به ذکر است که میزان
ناسازگاری امتیازات دادهشده توسط خبرگان ،موردبررسی قرارگرفته و پس از اطمینان از عدم
ناسازگاری جدی (مقدار ناسازگاری زیر  0/1میباشد) ،ضرایب اهمیت این عوامل ارائهشده
است .در جدول  3میزان اهمیت و وزنهای مرتبط با ویژگیهای اصلی در انتخاب نرمافزارهای
مدیریت ارتباط با مشتری که به ترتیب شامل قابلیتهای کارکردی ،قابلیتهای غیرکارکردی و
شرکتهای ارائهدهنده نرمافزار میباشد ،آمده است.
جدول  .3اوزان نهایی دستههای اصلی
دستههای اصلی

قابلیتهای كاركردی
نرمافزار

وزنهای مرتبط با هر دسته

0/38

قابلیتهای غیركاركردی
نرمافزار

0/35

شركتهای ارائهدهنده
نرمافزار

0/31

در جدول شماره  4اوزان نهایی معیارهای موجود در دسته «قابلیتهای کارکردی نرمافزار از منظر
مدیریت ارتباط با مشتری عملیااتی» آماده اسات کاه بااالترین اولویات مرباوط باه تعریاف دقیاق
مشتریان و قابلیت مدیریت سرنخها و پاایین تارین اولویات مرباوط باه امكاان طبقاهبنادی مشاتریان
میباشد.
جدول  .4اوزان نهایی مربوط به «قابلیتهای كاركردی نرمافزار از منظر مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی»
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ویژگیهای شركتهای ارائهدهنده نرمافزار

کامل بودن سبد محصوالت مدیریت ارتباط با مشتری

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی | مینا رنجبرفرد ،عطیه قلمی

قابلیتهای كاركردی
وزنهای مرتبط

تعریف دقیق اطالعات مشتریان

قابلیت مدیریت تماسها

قابلیت مدیریت سرنخها

مدیریت رویدادها و تقویم

مدیریت فرصتهای فروش

امکان تحلیل قیف فروش

قابلیت خدمات پس از فروش

خودكارسازی مناقصات بازاریابی

امکان طبقهبندی مشتریان

كسبوكارهای بی تو بی

داشتن امکانات الزم برای

در جدول شماره  5اوزان نهایی معیارهای موجود در دسته «قابلیتهای کارکردی نرمافزار از منظر
مدیریت ارتباط با مشتری ارتباطی» آمده است که باالترین اولویت مربوط به مدیریت کمپاینهاای
بازاریابی و پایینترین اولویت مربوط به امكان ذخیرهسازی فایل و اشتراک مستندات میباشد.
جدول  .5اوزان نهایی مربوط به «قابلیتهای كاركردی نرمافزار از منظر  CRMارتباطی»

قابلیتهای كاركردی

مدیریت حسابهای مشتریان

تماس

امکان ایجاد یکپارچگی با مركز

كوتاه

امکان ایجاد یکپارچگی با پیام

امکان ایجاد یکپارچگی با ایمیل

شبکههای اجتماعی

امکان ایجاد یکپارچگی با

مدیریت كمپینهای بازاریابی

اشتراک مستندات

امکان ذخیرهسازی فایل و

هر معیار

وزنهای مرتبط با

مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی» آمده است که باالترین اولویت مربوط به امكاان محاسابه ارزش
دوره عمر مشتری و پایینترین اولویت مربوط به ارائه دیادگاه یكپارچاه و  360درجاه از مشاتریان
(امكان فیلتر کردن و مرتب کردن اطالعات از زوایای مختلف) میباشد.

از مشتریان

در جدول شماره  6اوزان نهایی معیارهای موجود در دسته «قابلیتهای کارکردی نرمافزار از منظر

امکان اجرای نظرسنجی آنالین

0/123

0/120

0/124

0/119

0/121

0/125

0/118

0/122
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0/118

0/117

0/118

0/114

0/115

0/116

0/113

0/113

0/112

0/117
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قابلیتهای كاركردی

اطالعات از زوایای مختلف)

كردن و مرتب كردن

از مشتریان (امکان فیلتر

ارائه دیدگاه یکپارچه و  360درجه

امکان تحلیل وفاداری مشتری

مشتری

امکان محاسبه ارزش دوره عمر

شدن)

كاربری آسان و قابل سفارشی

گزارشهای مختلف با

هر معیار

وزنهای مرتبط با

0/117

0/118

مشتریان (داشتن جداول و

0/120

داشتن داشبورد مدیریت ارتباط با

0/119

در جدول شماره  7اوزان نهایی معیارهای موجود در دسته «قابلیاتهاای غیرکاارکردی نارمافازار»

آمده است که باالترین اولویت مربوط به امكان یكپارچاهساازی باا ساایر نارمافزارهاای شارکت و
پایینترین اولویت مربوط به شهرت نرمافزار میباشد.

جدول  .7اوزان نهایی مربوط به «قابلیتهای غیركاركردی نرمافزار»

0/119

0/122

0/121

0/125

0/116

0/124

0/120

قابلیتهای غیركاركردی

كاربر ادمین

امکان تعریف جریانهای كاری توسط

اطالعاتی توسط كاربر ادمین

امکان ایجاد تغییرات در فیلدهای

وزنهای مرتبط
با هر معیار

0/122

0/118

0/119

0/117

ادمین

امکان ایجاد گزارشها توسط كاربر

نداشتن محدودیت در تعداد كاربران

مبتنی بر وب بودن نرمافزار

0/121

شركت

امکان یکپارچهسازی با سایر نرمافزارهای

شهرت نرمافزار

كاربری آسان و جذاب سیستم

قابلیت كاركرد سیستم در حالت آفالین

آی او اس

داشتن اپلیکیشن موبایل برای اندروید و

قابلیت تعمیم

قابلیت حمل

داشتن امنیت مناسب

نرمافزار» آمده است که باالترین اولویت مربوط به ساابقه انجاام پاروژههاای مشاابه در صانعت در

0/123

در جدول شماره  8اوزان نهایی معیارهای موجود در دسته «ویژگیهای شارکتهاای ارائاهدهناده
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جدول  .6اوزان نهایی مربوط به «قابلیتهای كاركردی نرمافزار از منظر  CRMتحلیلی»
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تلفن میباشد.

جدول  .8اوزان نهایی مربوط به «شركت ارائهدهنده نرمافزار»
ویژگی شركتهای ارائهدهنده

ارتباط با مشتری

بزرگ در حوزه مدیریت

سابقه انجام پروژههای مشابه و

ارتباط با مشتری

در حوزه مدیریت صنعت

سابقه انجام پروژههای مشابه در

مدیریت پروژه

متدولوژی پیادهسازی /توان

توان پشتیبانی /كفایت منابع انسانی

خدمات)

شکل پیشنهاد ارائهشده (شرح

سیستم با مراكز تماس

شركت جهت یکپارچگی

ارائه خدمات مشاوره توسط

داشتن باشگاه مشتریان

تلفن

داشتن راهکار مخصوص مركز

مشتری

یکپارچه با مدیریت ارتباط با

سازمانی داشتن راهکار پرتال

هر معیار

وزنهای مرتبط با

0/134

0/138

0/127

0/123

0/120

0/130

0/131

0/112

0/118

پیشنهادهای شرکتهای مجری سردرگم بوده و به دنبال روشهایی برای ارزیابی پیشنهادهای
مختلف ،اولویتدهی به معیارهای موردسنجش در انتخاب نرمافزار و درنهایت انتخاب بهترین
گزینه با توجه به شرایط خود میباشند به دلیل وجود چنین دغدغه مهمی برای اکثر سازمانها این
پژوهش با مدنظر قرار دادن فاکتورهای مؤثر بر قابلیتهای کارکردی و غیرکارکردی نرمافزارهای
مدیریت ارتباط با مشتری (عملیاتی ،ارتباطی ،تحلیلی) و ویژگیهای شرکتهای ارائهدهنده این
نرمافزار در ایران به شناسایی و رتبهبندی این عوامل پرداخته است .یافتهها بیانگر این است که

مدتزمان پیادهسازی

ساخته است .به همین دلیل سازمانها برای انتخاب یک نرمافزار کارآمد در بین انبوهی از

0/115

متنوع نرمافزارها ،اکثر سازمانها را در انتخاب و خرید یک نرمافزار مناسب با چالش جدی مواجه

رضایت مشتریان سابق

بزرگ و کوچک دارند؛ اما افزایش تعداد این تأمینکنندگان ،رشد بازار و ویژگیها و قابلیتهای

0/121

نرمافزارها سعی در ارائه قابلیتها و ویژگیهای نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری به سازمانهای

مدیریت ارتباط با مشتری

خرید و بهکارگیری سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری میباشند ،ازاینرو تأمینکنندگان این

كامل بودن سبد محصوالت

در دنیای امروز رقابت بین شرکتها برای حفظ مشتریانشان و باقی ماندن در بازار درگرو انتخاب،

0/128

.5

نتیجهگیری و پیشنهادها
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حوزه مدیریت ارتباط با مشتری و پایینترین اولویت مرباوط باه داشاتن راهكاار مخصاوص مرکاز
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اولویتی ویژگیها و قابلیتهای نرمافزار را مدنظر قرار دهند .با توجه به محاسبات انجامشده ،وزن
هریک از دستهها و معیارها طبق روش تحلیل سلسله مراتبی بهدستآمده و نتایج نشان میدهد که
خبرگان حوزه مدیریت ارتباط با مشتری برای انتخاب و خرید این نرمافزار ،ابتدا قابلیتهای
کارکردی و سپس قابلیتهای غیرکارکردی و ویژگیهای شرکتهای ارائهدهنده نرمافزار را
موردتوجه قرار می دهند .معیارهای موجود در هر دسته نیز با همین روش وزن دهی و رتبه دهی
شدهاند که طبق این اولویتبندی پیشنهاد میشود سازمانها تمرکز بیشتری روی معیارهایی نظیر
تعریف دقیق مشتریان ،قابلیت مدیریت سرنخها ،مدیریت کمپینهای بازاریابی ،امكان محاسبه
ارزش دوره عمر مشتری ،امكان یكپارچهسازی با سایر نرمافزارهای شرکت و سابقه انجام
پروژههای مشابه در صنعت در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشند .نقطه قوت این پژوهش
نسبت به سایر پژوهشهایی که در حوزه انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری این است
که با یک دید کلنگر ،یكپارچه و کاملتری به شناسایی معیارهای انتخاب در انواع مختلف
دستهها (قابلیتهای کارکردی و غیرکارکردی و ویژگیهای شرکتهای ارائهدهنده) پرداخته و
همه جنبههای مدنظر در این دستهها را موردبررسی قرار داده است ،درصورتیکه اکثر دیگر
پژوهشها در این حوزه بهصورت موضوعی و خاص این مسئله را مطالعه و تحلیل کرده و به
بررسی برخی فاکتورهای مالی ،هزینه و یا مزایای نرمافزارها بسنده کردهاند .بهعنوانمثال در
پژوهشی که فردیریچ و دیگران ( )2010با هدف ارزیابی نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری و
ارائه یک رویكرد جدید برای انتخاب یک بسته نرمافزاری مناسب انجام دادند ،معیارهای انتخاب
نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری تنها از سه منظر معیارهای کیفیت (دربردارنده معیارهای
قابلیت حمل ،قابلیت استفاده ،یكپارچگی دادهها ،تغییرپذیری و نگهداری ،منابع ،آموزش و
پشتیبانی ،قابلیت اطمینان و استحكام ،عملكرد و قابلیت اجرا ،امنیت ،زمانبندی و محبوبیت)،
معیارهای هزینه (دربردارنده معیارهای هزینههای سختافزاری و نرمافزاری سیستم ،هزینههای
نصب و نگهداری ،هزینههای منابع و مشاوره ،هزینههای آموزش و پشتیبانی ،هزینههای
بهروزرسانی) و قابلیتهای نرمافزار (گزارشگیری ،مدیریت تماسها ،مدیریت کمپین ،مدیریت
فروش ،خدمات پس از فروش ،اینترنت و مدیریت حسابها) شناسایی و مطرح شده و در فرآیند
انتخاب نرمافزار موردتوجه قرار گرفتهاند و سایر جنبهها را موردبررسی قرار ندادهاند و یا کلمبو و
فرنسالنسی ( )2004که به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به انتخاب یک بسته نرمافزاری
مدیریت ارتباط با مشتری پرداختهاند تنها به کیفیت عملكردی و فنی نرمافزار پرداختهاند .بدین
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سازمانها و شرکتهایی که قصد انتخاب و خرید نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری را دارند با چه

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی | مینا رنجبرفرد ،عطیه قلمی

روی مسئله انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان داشته باشد ،احساس شده است .از
سوی دیگر با توجه به اینكه جامعه آماری این پژوهش از بین مهمترین شرکتهای ارائهدهنده و
درگیر در حوزه نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین خبرگان آنها انتخاب شدهاند،
دادههای جمعآوریشده بیشترین تطابق را با شرایط فعلی بازار و اهم موارد موردنیاز سازمانها
دارد .ازاینرو نتایج این پژوهش میتواند بهعنوان یک راهنما بهصورت کاربردی موردتوجه همه
سازمانها و شرکتهایی که قصد خرید نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری را دارند قرار گیرد.
البته شایانذکر است پژوهش حاضر تنها به عوامل غیر هزینهای انتخاب نرمافزار مدیریت ارتباط با
مشتری پرداخته است؛ اما بدیهی است که قطعاً هزینه نرمافزار موردبررسی بهعنوان یكی از عوامل
مهم در انتخاب آن محسوب میشود که میبایست در موازنه با سایر عوامل به آن توجه کرد.
نكته حائز اهمیت این است که هزینه تنها محدود به هزینه خرید نرمافزار نمیشود بلكه میبایست
به سایر هزینهها شامل هزینه سختافزار موردنیاز؛ هزینههای آمادهسازی ،سفارشیسازی و نصب
راه اندازی؛ هزینه نگهداری و پشتیبانی؛ هزینه مشاوره؛ هزینه آموزش؛ هزینه ارتقاء نسخه نرمافزار
در سالهای آتی و سایر هزینههای احتمالی نیز توجه داشت ).( Kubina & Lendel 2015
در سالهای اخیر با گسترش کاربرد محاسبات ابری ،برخی از نرمافزارها بهصورت ابری ارائه می-
شوند و عدم نیاز به خرید اعتبارنامه 1در اینگونه پیشنهادها باعث کاهش قیمت از سوی شرکت
ارائهدهنده نرمافزار میگردد .لذا سازمان میبایست با توجه به نیاز و سیاستهای خاص خود،
مالحظات هزینهای را در کنار عوامل غیر هزینهای لحاظ نماید .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی،
مزایا و معایب تهیه نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری در محیط ابری موردبررسی قرار گیرد و
نحوه ارزیابی شرکتهای ارائهدهنده این سرویس تدوین گردد.
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Abstract:
Since the implementation of customer relationship management
software (CRM) is widespread, there is always the concern, which of
the various CRM software providers, should be selected. The aim of
this study is to identify and rank the factors affecting the selection of
CRM software in Iranian organizations with Analytic Hierarchy
Process (AHP). For this purpose, important properties and criteria of
CRM software were identified through the study of literature and
considered during the interview with experts. Then, hierarchical
analysis questionnaire was designed on the basis of agreed criteria and
was completed by experts. The collected data analysis results indicate
that the features of software including functional capabilities
(Operational,
analytical,
communicational),
non-functional
capabilities and the features of providers of CRM software are the
most important factors should be considering by organizations. Also,
functional capabilities, non-functional capabilities and the features of
the software providers are respectively important. In addition, weights
and priorities related to the criteria in each category were calculated.

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی | مینا رنجبرفرد ،عطیه قلمی

مینا رنجبرفرد :متولد  1362دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه
تربیت مدرس است .ایشان هم اکنون استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا است .هوش کسب و
کار ،تصمیم گیری ،داده کاوی ،معماری سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری از عالئق پژوهشی
وی است".
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های اطالعاتی پیشرفته از دانشگاه الزهرا است .بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار ،مدیریت
استراتژیک فناوری اطالعات ،معماری کالن سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری از جمله عالیق
پژوهشی وی می باشد".
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