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Abstract: Since the implementation of customer relationship management
software (CRM) is widespread, there is always concern about 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 and should be considered 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.
Keywords: Analysis of Hierarchical Process (AHP), Customer
Relationship Management (CRM), Functional & Non-functional
Capabilities, Software Selection
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چكيــده :از زمانــی کــه بهکارگیــری نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری
فراگیــر شــده ،همــواره ایــن دغدغــه وجــود داشــته کــه از بیــن ارائهدهنــدگان
مختلــف ایــن نرمافــزار ،کدامیــک میبایســت مــورد انتخــاب قــرار گیــرد .هــدف
ایــن پژوهــش ،شناســایی و رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر بــر انتخــاب نرمافزارهــای
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری در ســازمانهای ایرانــی ،بــهکمــک فراینــد تحلیــل
سلســلهمراتبی اســت .بدینمنظــور ،ویژگیهــای مهــم نرمافزارهــای مدیریــت
ارتبــاط بــا مشــتری و همچنیــن ،معیارهــای مــورد توجــه در انتخــاب آنهــا از طریــق
مطالعــة ادبیــات شناســایی شــد و طــی جلســات مصاحبــه بــا خبــرگان بررســی
گردیــد .ســپس ،پرسشــنامة تجزی ـ ه و تحلیــل سلســلهمراتبی بــر مبنــای معیارهــای
مــورد توافــق طراحــی شــد و مجــددا ً در اختیــار خبــرگان قــرار گرفــت .یافتههــای
حاصــل از تحلیــل دادههــای جمعآوریشــده بیانگــر آن اســت کــه قابلیتهــای
کارکــردی نرمافــزار شــامل قابلیتهــای عملیاتــی ،ارتباطــی و تحلیلــی؛
قابلیتهــای غیرکارکــردی؛ و در نهایــت ،ویژگیهــای شــرکت ارائهدهنــدة
نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری مهمتریــن عواملــی هســتند کــه میبایســت
در انتخــاب ایــن نرمافــزار مــد نظــر ســازمانها قــرار گیرنــد .همچنیــن ،بهترتیــب
قابلیتهــای کارکــردی نرمافــزار ،قابلیتهــای غیرکارکــردی و ســپس،
ویژگیهــای شــرکت ارائهدهنــدة نرمافــزار دارای اهمیــت هســتند .بهعــاوه،
اوزان و اولویتهــای مربــوط بــه معیارهــای موجــود در هــر دســته نیــز محاســبه
شــده اســت.
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كليدواژههــا :انتخــاب نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ،فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی ،قابلیتهــای
کارکــردی و غیرکارکــردی ،مدیریــت ارتبــاط با مشــتری
 .1مقدمه

امــروزه بــراي رشــد و بقــا در عرصــة رقابــت اقتصــادي ،شــرکتها و ســازمانها بایــد بــه

مشــتریمداری اهمیــت ویــژهای داده و ارتبــاط خــود را بــا مشــتریان بهعنــوان مهمتریــن دارایــی

ســازمان بیــشاز پیــش افزایــش داده و بتواننــد ســودمندترین آنهــا را جــذب و بــه بهتریــن شــکل

نگهــداری نمــایند ( .)Grover 2011در روندهــاي کسـبوکاری جدیــد ،بهدســت آوردن رضایــت

مشــتریان جایگاهــی مهــم و حیاتــی در اهــداف و اســتراتژیهای شــرکتها بــه خــود اختصــاص
داده اســت و مدیــران ارشــد بــهخوبــی میداننــد موفقیــت آنهــا در راه رســیدن بــه اهــداف کالن

شــرکت ،در گــرو جلــب رضایــت مشــتریان اســت (عباســی و ترکمنــی .)1389

مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ،1بهعنــوان یــک اســتراتژی جامــع کسـبوکار و بازاریابــی اســت

کــه بــا تمرکــز بــر نیازمندیهــای مشــتریان ســعی دارد فنــاوری ،فرایندهــا و تمــام فعالیتهــای
کسـبوکار و رویکردهــای سراســر ســازمان را حــول مشــتری یکپارچــهســازد (Lorenzo-Romero,

 )Constantinides & Brünink 2014و بــه ســازمانها در راســتای دســتیابی بــه اهدافشــان کمــک

کنــد .بهعبــارتدیگــر ،مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری از طریــق ایجــاد ،حفــظ و تقویــت روابــط
موفــق بــا مشــتریان ،اســتراتژیهایی بــرای شناســایی ،انتخــاب ،توســعه ،حفــظ و ارائــة کاالهــا

و خدمــات بهتــر بــه مشــتریان تعریــف کــرده و تمــام فرایندهــا و تکنولوژیهــای ســازمانها
را بــه ایــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار میدهــد ( .)Becker, Greve & Albers 2009ســه عنصــر

کلیــدی بــرای موفقیــت یــک نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری شــامل  .1افــراد .2 ،فراینــد ،و

 .3فنــاوری اســت .ایــن نرمافــزار میتوانــد اطالعــات را از همــة منابــع اطالعاتــی جمـعآوری کنــد،
بهطوریکــه کلیــة اطالعــات مشــتریان در هــر زمانــی در یــک سیســتم جامــع قابــلمشــاهدهباشــد.

ایــن ویژگــی باعــث برقــراری ارتبــاط بهتــر بیــن کارکنــان فــروش و مشــتریان شــده ،پشــتیبانی بهتری
بــه آنهــا ارائــه داده و میتوانــد فرصتهــای فــروش را شناســایی و اســتراتژیها و تاکتیکهــای

رقابتــی را بــا توجــه بــه اهــداف فــروش خــود تعییــن نمایــد .فرایندهــای کسـبوکار در شــرکتها

بایــد بــا اســتفاده از امکاناتــی کــه ایــن نرمافــزار بــرای آنهــا فراهــم میکنــد ،بازمهندســی شــوند
)1. customer relationship management (CRM
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تــا بتواننــد خدمــات بهتــری را بــه مشــتریان ارائــه دهنــد .همچنیــن ،شــرکتها بایــد از فناوریهــای

درســتی بــرای بهبــود فرایندهــای خــود اســتفاده کننــد .آنهــا بایــد بهتریــن اطالعــات ممکــن را

بــرای کارمنــدان فراهــم آورنــد و وظایــف و عملیاتــی را کــه افــراد بایــد در شــرکتها انجــام دهنــد

بــهانــدازة کافــی آســان ســازند .اگــر یکــی از ایــن  3عامــل اساســی بهدرســتی کار نکنــد ،کل
ســاختار نرمافــزار فــرو خواهــد ریخــت ( .)Maiden & Ncube 1998نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا
مشــتری شــامل بخشهــای زیــر اســت:

1 .1مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ،نظامــی اســت کــه بــا تمرکــز بــر مشــتریان بهعنــوان مهمتریــن
دارایــی ســازمان ،ســعی بــر آن دارد تــا ســودمندترین آنهــا را جــذب و بــه بهتریــن شــکل
نگهــداری نمایــد .بهطــور کلــی ،مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بهعنــوان فراینــد ایجــاد

و نگهــداری مشــتریان ســودآور بــا ارائــة ارزش و جلــب رضایــت بیشــتر آنــان ،بهدنبــال

یکپارچهکــردن رویکردهــای ســازمان بــا تمایــات مشــتریان اســت.قابلیــت برقــراری ارتبــاط
بــا مشــتریان و مخاطبــان یــک ســازمان بهوســیلة ابزارهــای متنــوع ماننــد تلفــن ،تلفــن همــراه،

فکــس ،ایمیــل ،رســانههای اجتماعــی و غیــره فراهــم میآیــد و بهعنــوان مــرز نهایــی فراینــد

ایجــاد ارتبــاط میــان مشــتری و ســازمان تلقــی میشــود .اینکــه شــرکت یــا ســازمان از چــه

نــوع کانالهــا و رســانهها و مدیریــت ارتباطــی اســتفاده کنــد ،بــر روی تعامــل مشــتری اثــر دارد
(اخــوان ،دهقــان بنادکــی و فرجــام .)1390

2 .2مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری عملیاتــی اشــاره بــه برنامههــای کاربــردی مشــتریمحور نرمافــزار،

مثــل فــروش خــودکار ،بازاریابــی خــودکار و خدمــت بــه مشــتریان دارد کــه بــر خودکارســازی
افقــی فرایندهــای یکپارچهســازی مثــل فراینــد نقطــة تمــاس بــا مشــتری ،مســیرهای ارتباطــی و

یکپارچهســازی بخشهــای مختلــف ســازمان تأکیــد دارنــد.

3 .3مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری تحلیلــی بــا اســتفادة اســتراتژیک ،کارآمــد و مؤثــر دادههــا بهمنظور
فراهــمآوردن امــکان تصمیمگیــری بــه مدیــران ســروکار دارد

(Colombo & Francalanci

 .)2004بــا اجــرای صحیــح سیســتمهای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ،ســازمانها میتواننــد

اطمینــان حاصــل کننــد کــه ارتباطــات آنهــا بــا مشــتریان ب ـه موقــع و کارآمــد خواهــد بــود
( .)Vazifehdust et al. 2012از ایــنرو ،نخســتین گام بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،انتخــاب

نرمافــزار و پیادهســازی و اجــرای آن در ســازمان اســت .فراینــد انتخــاب نرمافــزار شــامل طــی
مجموع ـهای از گامهــای متوالــی جهــت گزینــش ،خریــد ،پیادهســازی و اجــرای نرمافــزار در
ســازمان اســت (نیلیپــور طباطبایــی و همــکاران .)1391
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بــرای خریــد هــر نرمافــزار متناســب بــا نیازهــای ســازمان ،عمــل کــردن بــه ســه مرحلــه زیــر
ضــروری اســت:
قبــل از انتخــاب :بــا توجــه بــه اینکــه هــر کسـبوکاری دالیــل خــود را بــرای اســتفاده از نرمافــزار
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری دارد ،در ایــن گام ،ســازمان یــا شــرکتی کــه قصــد خریــد نرمافــزار را

دارد بایســتی بــه هــدف خــود در خریــد توجــه کنــد .همچنیــن ،تیمــی را بهمنظــور تعییــن نیازهــای

عمــدة ســازمان جهــت انتخــاب نرمافــزار مناســب مســئول کنــد و در مــورد مزایــای اســتفاده از
نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری در ســازمان اطمینــان حاصــل نمایــد .بهعنــوانمثــال ،میــزان

کاهــش هزینههــا در صــورت راهانــدازی ایــن برنامــه ،تخمیــن هزینــة اولیــه بــرای انتخــاب برنامــة
مناســب و هزینــة بازگشــت ســرمایه را بــرآورد نمایــد (.)Payne & Frow 2005

تجزیــهو تحلیــل :ایــن گام بــا هــدف درک عمیــق از ویژگیهــا و قابلیتهــای کارکــردی و
غیرکارکــردی نرمافــزار بــرای انتخــاب مناســبترین نرمافــزار صــورت میگیــرد و نیــاز بــه
تحقیــق در مــورد امکانــات نرمافزارهــای موجــود دارد .در ایــن مرحلــه میتــوان یــک لیســت از
امکاناتــی کــه بــه حلکــردن چالشهــای کس ـبوکار کمــک میکنــد ،تهیــه نمــود .بــرای مثــال،

اگــر شــرکت بــر بهبــود تالشهــای بازاریابــی متمرکــز شــده اســت ،بایســتی بهدنبــال ویژگیهایــی

بــود کــه بــه شــرکت در یافتــن ســرنخها و تمــاس اولیــه بــا مشــتریان بالقــوه آنهــا را یــاری دهــد
(.)Rababah, Mohd & Ibrahim 2011

مذاکــره :ایــن گام بــا هــدف شــناخت و جمــعآوری اطالعــات در مــورد توانمندیهــای
شــرکتهای ارائهدهنــدة نرمافــزار در مراحــل قبــل تــا بعــد از پیادهســازی و خدمــات پــس
از فــروش انجــام میشــود و پــس از انتخــاب چنــد نرمافــزار مناســب ،جلســهای حضــوری بــا

شــرکتهای فروشــنده در خصــوص نحــوة کارکــرد برنامــه ترتیــب داده میشــود (Fjermestad

 .)& Romano 2003بــا وجــود اینکــه مراحــل انتخــاب همــة نرمافزارهــا یکســان اســت ،معیارهــای

ارزیابــی و فعالیتهایــی کــه بــرای پیادهســازی بســتة نرمافــزاری بایــد انجــام شــود ،ممکــن اســت
متفــاوت باشــد ( .)Rodriguez, Ajjan & Peterson 2014فراینــد انتخــاب نرمافــزار از اهمیــت زیــادی

برخــوردار اســت ،زیــرا بهعنــوان پایــه و اســاس مراحــل پیادهســازی و اجــرای نرمافــزار اســت.

در شــرایط کنونــی بــا پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی و ارتباطــات آنالیــن و افزایــش رقابــت

در بازارهــا ،شــرکتهای مختلــف بــرای باقــی مانــدن در ایــن میــدان در پــی انتخــاب ،خریــد و

بهکارگیــری سیســتمهای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بهمنظــور کســب مزیــت رقابتــی و حفــظ
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مشــتریان خــود هســتند .در چنیــن شــرایطی ،تأمینکننــدگان نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری

طیــف وســیعی از شــرکتهای ردهبــاال را تشــکیل میدهنــد کــه از ســازمانهای بــزرگ تــا

خردهفروشــان کوچــک را بــرای ارائــة قابلیتهــا و ویژگیهــای نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط

بــا مشــتری هــدف قــرار دادهانــد ( .)Friedrich, Sprenger & Breitner 2010امــا افزایــش تعــداد ایــن
تأمینکننــدگان ،رشــد بــازار ،ویژگیهــا و قابلیتهــای متنــوع نرمافزارهــا ،روشهــای متفــاوت در
ارائــة خدمــات و  ...اکثــر ســازمانها را بــا چالشهــای جــدی در انتخــاب و خریــد یــک نرمافــزار

مناســب مواجـ ه ســاخته و بهعنــوان یــک دغدغــة اساســی مطــرح شــده اســت .از ایــنرو ،ســازمانها

بــرای انتخــاب یــک نرمافــزار کارآمــد در بیــن انبوهــی از پیشــنهادهای شــرکتهای مجــری در
بــازار ،ســردرگم بــوده و بهدنبــال روشهایــی بــرای ارزیابــی پیشــنهادهای مختلــف ،اولویتدهــی

بــه معیارهــای مــورد ســنجش در انتخــاب نرمافــزار و در نهایــت ،انتخــاب بهتریــن گزینــه بــا
توجــه بــه شــرایط خــود هســتند ،زیــرا در صــورت انتخــاب نادرســت ،نهتنهــا منابــع شــرکت از

جملــه زمــان ،هزینــه ،تجهیــزات و  ...از دســت م ـیرود ،بلکــه ســازمان بــه هــدف خــود در جلــب

رضایــت مشــتریان و باقــی مانــدن در میــدان رقابــت نیــز نخواهــد رســید .بهدلیــل وجــود چنیــن

دغدغــة مهمــی بــرای اکثــر ســازمانها ،ایــن پژوهــش بــا مــد نظــر قــرار دادن فاکتورهــای مؤثــر بــر

قابلیتهــای کارکــردی و غیرکارکــردی نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری (عملیاتــی،
ارتباطــی ،تحلیلــی) و ویژگیهــای شــرکتهای ارائهدهنــدة ایــن نرمافــزار در ایــران ،بــه شناســایی
و رتبهبنــدی ایــن عوامــل از طریــق یافتــن پاســخ دو پرســش اساســی زیــر میپــردازد.

ســؤال  :1معیارهــای مهــم بــرای انتخــاب نرمافــزار مناســب مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری کــدام
اســت؟

ســؤال  :2هــر یــک از معیارهــای مهــم بــرای انتخــاب نرمافــزار مناســب مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری
از چــه اهمیتــی برخــوردار اســت؟

الزم بــه ذکــر اســت کــه هــدف ایــن پژوهــش رتبهبنــدی نرمافزارهــای فعلــی موجــود در

بــازار نیســت .بنابرایــن ،نتیجـهای در مــورد برتــری و امتیازدهــی بــه ایــن نرمافزارهــا نســبت بــه هــم
ارائــه نشــده اســت؛ بلکــه ،هــدف ،شناســایی و رتبهبنــدی عوامــل مؤثــر بــر انتخــاب نرمافزارهــای

مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری از نظــر درجــة اهمیــت آنهاســت.
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بــا توجــه بــه پیچیدگــی روبهرشــد مدیریــت کســبوکارها ،همــراه بــا نیــاز بــه عملکــرد

کارآمدتــر ،چابکــی بیشــتر ،کیفیــت بهتــر محصــوالت و خدمــات ارائهشــده بــه مشــتریان ،کاهــش
هزینههــا و باقــی مانــدن در عرصــة رقابــت ،اســتفاده از تکنیکهــای بهینهســازی و انتخــاب

درســت نرمافزارهــا جهــت نیــل بــه اهــداف ســازمان و برآوردهشــدن نیازهــای آن اهمیــت یافتــه
اســت ( .)Jadhav & Sonar 2009بــههمیــن منظــور ،برخــی پژوهشهــا بــه مســئلة ارزیابــی و

انتخــاب بســتههای نرمافــزاری و همچنیــن ،شــناخت و تحلیــل نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا

مشــتری بهعنــوان یکــی از رایجتریــن آنهــا پرداختهانــد .بهعنــوان مثــال« ،جدهــا و ســونار» در
پژوهشــی بــا هــدف ارائــة مبنایــی بــرای ارزیابــی بهینــة بســتههای نرمافــزاری ،چارچوبــی متشــکل
از روش ارزیابــی و انتخــاب نرمافــزار ،معیارهــای ارزیابــی و همچنیــن سیســتمی جهــت کمــک

بــه ســازندگان بســتههای نرمافــزاری ارائــه کردهانــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا در نظــر گرفتــن

نیازهــا و الزامــات شــرکتها ،بــا اشــاره بــه یــک لیســت از مهمتریــن معیارهــا در انتخــاب بســتههای
نرمافــزاری منعکسکننــدة مســائلی اســت کــه شــرکتها و ســازمانها بایــد در حیــن ارزیابــی

و انتخــاب بســتههای نرمافــزاری مــورد نیــاز خــود بــه آنهــا توجــه کننــد .ایــن لیســت شــامل

معیارهایــی نظیــر تاریــخ شــروعب ـه کار و میــزان محبوبیــت فروشــندة نرمافــزار در بیــن گزینههــای
موجــود در بــازار ،در دســترس بــودن مســتندات آموزشــی ،از جملــه کتابچــة راهنمــای کاربــر یــا

دورههــای آموزشــی جهــت اســتفاده از بســتة نرمافــزاری ،پشــتیبانی کاربــر و بــرآورد کلیــة هزینههــا

اعــم از هزینــة مجــوز ،هزینههــای نصــب و پیادهســازی ،آمــوزش ،نگهــداری و  ...اســت کــه

شــرکتها بایــد بــا در نظــر داشــتن شــرایط و نیازمندیهــای خــود از قبیــل میــزان ظرفیــت و تقاضــا،

محدودیتهــا ،بودجــه ،زمــان ،ســختافزارها و نرمافزارهــای موجــود ،مدلهــای کســبوکار

ل
بــه ارزیابــی و انتخــاب بپردازنــد (همــان) .آنهــا همچنیــن ،در پژوهشــی تکمیلــی ،معیارهــای قابـ 

حمــل بــودن ،شخصیســازی ،قابلیــت نگهــداری ،قابلیــت اســتفاده ،قابلیــت اطمینــان ،بهــرهوری و

امنیــت را بــه لیســت خــود اضافــه کــرده و معیارهــای ارزیابــی نرمافــزار را در  7گــروه معیارهــای

کارکــردی ،فنــی ،فروشــنده ،هزینــه و ســود ،کیفیــت ،خروجــی و ایــده و نظــر دســتهبندی کردنــد
( .)Jadhav & Sonar 2011پژوهــش دیگــری را «فردریــچ ،اســپرنجر و برایتنــر» بــا هــدف ارزیابــی

نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و ارائــة یــک رویکــرد جدیــد بــرای انتخــاب یــک بســتة
نرمافــزاری مناســب ،بــا مــد نظــر قــرار دادن ســه عنصــر کلیــدی در موفقیــت ایــن نرمافزارهــا یعنــی

فراینــد ،فنــاوری و افــراد انجــام دادنــد .در ایــن پژوهــش معیارهــای انتخــاب نرمافزارهــای مدیریــت
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ارتبــاط بــا مشــتری در ســه دســته معیارهــای کیفیــت (دربردارنــدة معیارهــای قابلیــت حمــل ،قابلیــت
اســتفاده ،یکپارچگــی دادههــا ،تغییرپذیــری و نگهــداری ،منابــع ،آمــوزش و پشــتیبانی ،قابلیــت
اطمینــان و اســتحکام ،عملکــرد و قابلیــت اجــرا ،امنیــت ،زمانبنــدی و محبوبیــت) ،معیارهــای

هزینــه (دربردارنــدة معیارهــای هزینههــای ســختافزاری و نرمافــزاری سیســتم ،هزینههــای

نصــب و نگهــداری ،هزینههــای منابــع و مشــاوره ،هزینههــای آمــوزش و پشــتیبانی ،هزینههــای
بهروزرســانی) و قابلیتهــای نرمافــزار (گزارشگیــری ،مدیریــت تماسهــا ،مدیریــت کمپیــن،

مدیریــت فــروش ،خدمــات پــس از فــروش ،اینترنــت و مدیریــت حســابها) شناســایی و مطــرح

شــده و در فراینــد انتخــاب نرمافــزار مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد (Friedrich, Sprenger & Breitner

 .)2010در پژوهــش دیگــری «کلمبــو و فرنکاالنســی» بــه کمــک فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی

1

بــه انتخــاب یــک بســتة نرمافــزاری مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بــر اســاس کیفیــت عملکــردی

و فنــی آن پرداختنــد .یافتههــای پژوهــش دربردارنــدة اهمیــت معیارهــای مــورد توجــه شــامل:
اندازهپذیــری ،توانايــی اســتفاده در اندازههــای بــزرگ و بســط آن بــه اندازههــای مــورد نیــاز،

کانالهــای ارتباطــی چندگانــه ،جريــان کاري ،توانايــی مســيريابی خــودکار از طريــق سيســتم بــراي

افــراد مختلــف بــر اســاس نقشــی کــه ايفــا میکننــد ،پايــگاه دادههــا ،فضــاي ذخیرهســازی متمرکــز

(در انبــار دادههــا) اطالعــات مربــوط بــه تعامــات مشــتري ،مــوارد مربــوط بــه حفــظ اطالعــات

مشــتري ،بــراي مثــال ،رمزگــذاري دادههــا و معدومســاختن رکوردهــا بــراي حصــول اطمينــان

از عــدم ســرقت در انتخــاب نرمافــزار اســت ( .)Colombo, Francalanci 2004بــهایــنترتیــب،

در اکثــر پژوهشهــا توجــه پژوهشــگران بــه تعریــف دقیــق مراحــل انتخــاب نرمافزارهــا شــامل:

 )1تعییــن مشــکالت یــا مســائل موجــود در ســازمان )2 ،تعییــن نیازمندیهــا و الزامــات شــرکت،

 )3تهیــة لیســت بســتههای موجــود در بــازار )4 ،ارزیابــی و رتبهبنــدی بســتهها ب ـ ه کمــک شناســایی

و اولویتبنــدی معیارهــای انتخــاب ،و  )5انتخــاب بســتة بهینــه و بهطــور خــاص تمرکــز بــر
معیارهــای انتخــاب بــوده اســت (.)Abohamad & Arisha 2010

 .3روش پژوهش

ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی ،بـه لحــاظ شــیوة گــرداوری دادههــا از نــوع توصیفــی

و دارای رویکــرد کمــی اســت .ابــزار جمــعآوری دادههــا پرسشــنامة محققســاخته بــود کــه بــر
)1. analytical hierarchy process (AHP
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مبنــای مطالعــات کتابخانــهای و مــرور ادبیــات حــوزة مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و تشــکیل

ن شــده اســت .بــهایــنترتیــب کــه
جلســات کارشناســی بــا متخصصــان و خبــرگان مربــوط تدوی ـ 
ابتــدا ویژگیهــای مهــم نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و همچنیــن ،معیارهــای مــورد

توجــه در انتخــاب آنهــا از طریــق مطالعــة مــرور متــون مرتبــط شناســایی شــد .ســپس ،معیارهــای

شناساییشــده بــه ســه دســتة  )1قابلیتهــای کارکــردی نرمافــزار از منظــر نرمافــزار مدیریــت

ارتبــاط بــا مشــتری عملیاتــی ،ارتباطــی و تحلیلــی )2 ،قابلیتهــای غیرکارکــردی نرمافــزار،

و  )3ویژگیهــای شــرکتهای ارائهدهنــدة نرمافــزار دســتهبندی شــدند .ســپس ،معیارهــای

شناساییشــده در اختیــار  10نفــر از خبــرگان دانشــگاهی در حــوزة نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا

مشــتری کــه بــهروش گلولهبرفــی انتخــاب شــدند ،بــرای اظهــار نظــر و اعتبارســنجی قــرار داده شــد.

پــس از اعمــال نظــرات و تأییــد نهایــی معیارهــا از ســوی خبــرگان ،در جداولــی مجــزا معیارهــای

موجــود در هــر دســته بهصــورت زوجــی بــا یکدیگــر مقایســه شــدهاند .در نهایــت ،جدولــی

بــرای تشــکیل مقایســات زوجــی بیــن دســتهها طراحــی گردیــده اســت .بدیــن ترتیــب ،ماتریــس
مقایســات زوجــی در قالــب پرسشــنامه طراحــی و تدویــنشــده و بــرای پاســخگویی نهایــی در

اختیــار  20نفــر از مدیــران ،افــراد آگاه و خبــره در حــوزة نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری
در شــرکتهای ارائهدهنــدة ایــن نرمافــزار در شــهر تهــران قــرار داده شــد (علــت انتخــاب ایــن

شــرکتها ایــن بــوده اســت کــه بهصــورت مســتقیم و گســترده بــا نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط

بــا مشــتری در ارتبــاط بــوده و از آن اســتفاده میکننــد و مدیــران و متخصصــان آنهــا تجربــة

پژوهشهــای تخصصــی و عملــی در ایــن حــوزه را دارنــد) .پــس از جمــعآوری ایــن دادههــا،

نتایــج بهدس ـتآمده بــا اســتفاده از روش تحلیــل سلســلهمراتبی تعییــن گردیــده اســت .پرسشــنامة

طراحیشــده عــاوه بــر جــداول مربــوط بــه مقایســات زوجــی شــامل بخــش جمعیتشــناختی نیــز
بــود کــه نشــان داد از مجمــوع  20نفــری کــه بــه ایــن پرسشــنامه پاســخ دادهانــد 65 ،درصــد فــوق

لیســانس و  25درصــد دکتــری بودهانــد .ایــن پرسشــنامه همچنیــن نشــان داد کــه  15درصــد از
پاس ـخدهندگان دارای ســابقة کاری کمتــر از  5ســال 50 ،درصــد بیــن  5تــا  10ســال و  35درصــد

بــاالی  10ســال بــوده و میــزان آشــنایی ایــن افــراد بــا نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری نیــز
بــرای  20درصــد در ســطح آشــنایی متوســط و بــرای  80درصــد در ســطح آشــنایی بــاال بــوده اســت.

روش انجام پژوهش مطابق شکل  ،1در  7مرحله صورت گرفته است.
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درﺻﺪ ﺑﺎﻻي  10ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ
اﺳﺖ.
ﺑﺮاي  20درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺮاي  80درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده
شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از  | ...رنجبرفرد و قلمی

روش اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ  ،1در  7ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 .1ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد
.2

اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ دﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن ذيرﺑﻂ

 .3اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ
 .4ﺗﻬﻴﺔ ﺟﺪاول ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ دﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ

.5

ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺪاول ﺑﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

 .6ﺗﻌﻴﻴﻦ وزنﻫﺎ و اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ
 .7ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
پژوهش
انجامﭘﮋوﻫﺶ
مراحلاﻧﺠﺎم
شکل.1.1ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﻜﻞ

روش تجزیــه و تحلیــل سلســلهمراتبی ،بهعنــوان یکــی از معروفتریــن فنــون تصمیمگیــری

چندشــاخصه 1و بــر پایــة مقایســات زوجــی اســتوار اســت .تصمیمگیــری بــا فراه ـمآوردن درخــت

سلســلهمراتبی تصمیــم آغــاز میشــود .ایــن درخــت عوامــل مــورد مقایســه و گزینههــای رقیــب
مــورد ارزیابــی در تصمیــم را نشــان میدهــد .ســپس ،یکســری مقایســات زوجــی انجــام میگیــرد.
ایــن مقایســات وزن هــر یــک از معیارهــا را بــا توجــه بــه گزینههــای رقیــب مشــخص میســازد .در

نهایــت ،منطــق تحلیــل سلســلهمراتبی بهگون ـهای ماتریسهــای حاصــل از مقایســات زوجــی را بــا

یکدیگــر تلفیــق میســازد کــه گزینههــا بــا یکدیگــر قابــلمقایســه شــده و تصمیــم مطلــوب حاصــل

شــود (.)Saaty 2008
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آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ درﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي رﻗﻴﺐ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﻧﺸﺎن

ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻤﻴﻢ را
ارزﻳﺎﺑﻲ در
درﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و
ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت وزن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را
ﻣﻲﮔﻴﺮد.
زوﺟﻲ اﻧﺠﺎم
ﻣﻮردﻣﻘﺎﻳﺴﺎت
رﻗﻴﺐﺳﺮي
ﻫﺎي ،ﻳﻚ
ﮔﺰﻳﻨﻪﺳﭙﺲ
ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ).(Saaty 2008
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را
ﻳﻚ از
شمارة 2ﻫﺮ
رﻗﻴﺐ وزن
ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت
ﺗﻮﺟﻪﮔﻴﺮد.
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي
ﺳﺎزد .در
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
اﻳﻦﻫﺎي
ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻚﺳﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ ﺑﺎ
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ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود؛ ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ
ﮔﻮﻧﻪاي
ﻣﺮاﺗﺒﺑﺎﻲﻳ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﺎتﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺖ،
ﻫﺎي رﻗﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺳﺎزد .در
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻜﺪﻳﮕﺮ
زوﺟﻲ را
ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻫﺎي
ﻧﻈﺮات ﻛﻠﻴﺔ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزة ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎزد
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲ
ﻜﺪﻳﮕﺮ
.(Saaty
ﺷﻮدﺑﺎ)2008
ﻛﻪﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻄﻠﻮب
ﺷﺪه و
ﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ را ﺑﺎ ﻳﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ )ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻓﺮدي( ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ،
رود؛بــهﺑﻪﻃﻮر
گیــریﻧﻴﺰ ﺑﻪﻛﺎر ﻣ
ﮔﻴﺮيمﮔﺮوﻫﻲ
ت ﺗﺼﻤ
موقعیﻫﺎي
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺮاﺗﺒﻲ
ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
.(Saaty
2008
ﻤﻴﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد )
ﻛﻪرود؛
کاريمــی
گروهــیﻲنیــز
هــایﻴﻢتصمی
در در
مراتبی
سلســله
ﻓﺮاﻳﻨﺪتحلیــل
فراینــد
ﭘﺎﻳﺔ
ﮔﺮوﻫﻲ
ﺻﻮرت
ﺑﻪ
ﮔﻴﺮي
ﻴﻢ
ﺗﺼﻤ
ﻛﻪ
ﻣﻮاردي
در
ﮔﺮدد.
ﻲ
ﻣ
اﻧﺘﺨﺎب
آﻣﺎره
آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺑﺮ
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
خبــرگاناﻓﺰارﻫﺎي
ﻴﺎدهﺳﺎزي ﻧﺮم
ﻛﻪ ﺣﻮزة ﭘ
ﺧﺒﺮﮔﺎن
اﻳﻦ
ﮔﺮوه ﺑﻪﻛﻪ
اﻋﻀﺎي
ﻧﻈﺮات ﻛﻠﻴﺔ
رود؛ ﺑﻪ
ﻛﺎردرﻣﻲ
کلیــة ﻧﻴﺰ
ﮔﺮوﻫﻲ
ﮔﻴﺮي
کــهﻴﻢ
طــوریﺗﺼﻤ
ﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ در ﻣﻮﻗﻌبهﻴﺖﻫﺎي
ســازی
حــوزة پیاده
پژوهــش
ﻃﻮريایــن
ﭘﮋوﻫﺶدر
کــه
گــروه
اعضــای
نظــرات
��
درا
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻮانﺑﺎاز
افزارهـﻣﻲ
اﻳﻦاﺳﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﻴﺮدـ و
ﻲ
ﺳﺆال�ﻗﺮار��ﻣ
ﻣﻮرد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺸﺘﺮي
ارﺗﺒﺎط
اﻓﺰارﻫﺎ )ي
ﺑﺮايﻧﺮم
ﺣﻮزةـ ﭘ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻤﻮد،ـورد
ﺳﭙﺲم،ـ
ـردی)
�ــة ف
(مصاحب
ﻫﺎيــنامه
ﻓﺮدي(ﻳﻪپرسش
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖــق
طری
ـتند ،از
ﻋﻨﺎﺻﺮـ
ـتری هس
ﺳﺎزيـ
ﻫﻨﺪﺳﻲمش
ﻴﺎدهـازـا
ـاط ب
ارتب
ﺧﺒﺮﮔﺎنـت
مدیریـ
ـای
ﺎي ﮔﺮوه ﻛﻪ در نرم
��

ﻛﻪ:
ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺪﻳﻦ
ﺻﻮرتیﮔﺮوﻫﻲ
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ
آنالیــزﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻮاردي ﻛﻪ
بــردر
ﮔﺮدد.
اﻧﺘﺨﺎبﻲﻣﻲ
آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﭙﺲ،
ﮔﻴﺮد و
تصمیــمﻣ
آﻣﺎره ﻗﺮار
ﺳﺆال
ﻓﺮدي(ﭘﺎﻳﺔﻣﻮرد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ )
گــردد .در
انتخــاب م
آمــاره
پایــة
نهایــی
ســپس،
گیــردﺑﺮ و
ی
قــرار م
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮﻳﻖ ســؤال
��

ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺗﺼﻤ
مــواردی(1
گروهــیﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺑﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻫﻨﺪﺳﻲ
مﻴﻢاز
ﺗﻌﺪادﻣدرﻲ
اﺳﺖ،
میانگیــن اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎي از � ���
ﮔﺮوﻫﻲﺑﺎ دراﻳﻪ
ﺗﻮان
ﺻﻮرت
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻮاردي ﻛﻪ
ﮔﺮدد.
راﺑﻄﺔﻲ
ﺎﻳﺔ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﻣ
ﻧﻤﻮد،بــرای
هندســی
صــورت
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦه
گیــری ب
تصمی
کــه
اســت ،میتــوان���
��
ﻃﺮﻳﻖ
عناصــر ﺑﺪﻳﻦ
����∏� � �� ��
����
نمــود ،بدین ��
کــه:
طریــق
ﻛﻪ:ﺑﺎدرای
بــا
ماتریــس
دراهﻳﻪﻫﺎي
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي ﻋﻨﺎﺻﺮ
اســتفادهﻧﻤﻮد،
هــای � ��� اﺳﺘﻔﺎده
��
� � � � � � ���� � � ��
راﺑﻄﺔ  (1ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

ﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

�

رابطة  )1تعداد تصمیمگیرندگان
�
�

� ���� ����∏� � �� ��
� � � � � � ���� � � ��

����∏� � �� ��
� � ���
����� �
����
� � � � � � ���� � � ��
� � � ���� � �

متغیــر
نهایــت،
نهایــی ودســتهها
آوردنﻫﺎوز
دســت
پــسﺑﻪاز به
هــرﮔﻮﻧﻪ
وزنﺑﺪﻳﻦ
ﻣﺘﻐﻴﺮ
معیارهــا،،دروزن ﻫﺮ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ،و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
هــای دﺳﺘﻪﻫﺎ
ينﻧﻬﺎﻳﻲ
آوردن وزن
دﺳﺖ
ﭘﺲ از
� � � ���� � �

محاســبه میشــود:
بدین
گونــهﻲﺷﻮد:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ

ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از ﺑﻪدﺳﺖ آوردن وزنﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ دﺳﺘﻪﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،وزن ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺪﻳﻦ �

راﺑﻄﺔ  (2وزن ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد:

�� = وزن دﺳﺘﺔ  iام
ﻧﻬﺎﻳﺖ ،وزن ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
آوردن وزنﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ دﺳﺘﻪﻫﺎ و
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ،ﻫﺮدرﻣﺘﻐﻴﺮ
راﺑﻄﺔ  (2وزن
��� = وزن ﻣﻌﻴﺎر  jام از دﺳﺘﺔ  iام
�� = وزن دﺳﺘﺔ  iام

ﻣﺘﻐﻴﺮ

��� = وزن ﻣﻌﻴﺎر  jام از دﺳﺘﺔ  iام

 .4یافتههای پژوهش

 iام

�

��� � �� � �

��� � �� � �
��� �
���

��� � �� � �
��� ���

��� ���

ر  jام از دﺳﺘﺔ  iام  .1-4شناسایی معیارهای تأثیرگذار در انتخاب نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری
. multiple
attribute
decision
making
مدیریــت
افزارهــای
انتخــاب نرم
ارزیابــی و
بــا بررســی مقــاالت معتبــر موجــود در حــوزة
1

decision
making
multipleنر.مافزار
attributeــاب ایــن
توجــه در انتخ
ـای مــورد
ارتبــاط بــا مشــتری و مطالعــة علمی-تطبیقــی آنهــا معیارهـ
1

شناســایی و در ســه دســته قابلیتهــای کارکــردی ،قابلیتهــای غیرکارکــردی و ویژگیهــای
1
نتایــج در جــدول  ،1آمــده اســت.
شــدند .ایــن
دســتهبندی
دهنــدة آن
شــرکتهای ارائه
. multiple
attribute
decision
making

728

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از  | ...رنجبرفرد و قلمی

جدول  .1دستهها و معیارهای موجود در هر دسته برای ارزیابی نرمافزار CRM

(بر اساس مطالعة مقالههای مرتبط)

1

دستهها

معیارهای موجود در هر دسته

مرجع

قابلیتهای
کارکردی
نرمافزار

از منظــر  CRMعملیاتــی :تعریــف دقيــق اطالعــات مشــتريان ،قابلیــت مدیریــت

& Abohamad

تماسهــا ،قابلیــت مدیریــت ســرنخها ،مدیریــت رویدادهــا و تقویــم ،مدیریــت
فرصتهــای فــروش ،امــکان تحلیــل قیــف فــروش ،قابلیــت خدمــات پــس از فــروش،
خودکارســازی مناقصــات بازاریابــی ،امــکان طبقهبنــدی مشــتريان ،داشــتن امکانــات
الزم بــرای کســبوکارهای بیتوبــی

1

;)Arisha (2010
Agnihotri et al.
;)(2017
& Colombo
Francalanci
;)(2004

از منظــر  CRMارتباطــی :مدیریــت حســابهای مشــتریان ،امــکان ایجــاد یکپارچگــی
بــا مرکــز تمــاس (ویاوآیپــی 2و ســانترال) ،امــکان ایجــاد یکپارچگــی بــا پیــام

;)Lin (2003
& Kubina
)Lendel (2015

کوتــاه ،امــکان ایجــاد یکپارچگــی بــا ایمیــل ،امــکان ایجــاد یکپارچگــی بــا
شــبکههای اجتماعــی ،مدیریــت کمپینهــای بازاریابــی ،امــکان ذخیرهســازی فایــل
و اشــتراک مســتندات ،امــکان اجــرای نظرســنجی آنالیــن از مشــتریان
از منظــر  CRMتحلیلــی :ارائــة ديــدگاه يکپارچــه و  360درجــه از مشــتريان (امــکان
فیلترکــردن و مرتبکــردن اطالعــات از زوایــای مختلــف) ،امــکان محاســبة ارزش
دورة عمــر مشــتری ،3داشــتن داشــبورد مديريــت ارتبــاط بــا مشــتريان (داشــتن جــداول
و گزارشهــای مختلــف بــا کاربــری آســان و قابــل سفارشیشــدن).
امــکان تعریــف جریانهــای کاری توســط کاربــر اَدمیــن ،امــکان ایجــاد تغییــرات در

قابلیتهای
غیرکارکردی
فیلدهــای اطالعاتــی توســط کاربــر اَدمیــن ،امــکان ایجــاد گزارشهــا توســط کاربــر
نرمافزار
& Bhaduri
اَدمیــن ،نداشــتن محدودیــت در تعــداد کاربــران ،مبتنــی بــر وب بــودن نرمافــزارFogarty (2016); ،
امــکان یکپارچهســازی بــا ســایر نرمافزارهــای شــرکت ،شــهرت نرمافــزار ،کاربــري
آســان و جــذاب سيســتم ،داشــتن اپلیکیشــن موبایــل بــرای اندرویــد و آیاواس،4
قابلیــت تعمیــم ،5قابلیــت حمــل ،6داشــتن امنیــت مناســب

& Ahani, Rahim
;)Nilashi (2017

Friedrich,

& Sprenger
;)Breitner (2010
& Howcrof
;)Light (2010
& Jadhav
;)Sonar (2009
& Jadhav
)Sonar (2011

)3. customer lifetime value (CLV

)2. Voice over Internet Protocol (VOIP

)1. Business-to-business (B2B

6. portability

5. scalability

)4. Iphone operating system (IOS
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دستهها

معیارهای موجود در هر دسته

مرجع

ویژگیهای
شرکتهای
ارائهدهندة
نرمافزار

ســابقة انجــام پروژههــای مشــابه و بــزرگ در حــوزة مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری،

& Becker, Greve

ســابقة انجــام پروژههــای مشــابه در صنعــت در حــوزة مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری،
متدولــوژی پیادهســازی /تــوان مدیریــت پــروژه ،تــوان پشــتیبانی /کفایــت منابــع
انســانی ،شــکل پیشــنهاد ارائهشــده (شــرح خدمــات) ،ارائــة خدمــات مشــاوره توســط
شــرکت جهــت یکپارچگــی سیســتم بــا مراکــز تمــاس ،داشــتن باشــگاه مشــتریان،

;)Albers (2009
& Colombo
Francalanci
;)(2004
Ruivo et al.
)(2014

داشــتن راهــکار مخصــوص مرکــز تلفــن ،داشــتن راهــکار پرتــال ،رضایــت مشــتریان
ســابق

ایــن معیارهــا مــورد تأییــد خبــرگان اولیــه بــوده و بــا نظــر ایشــان تعــداد دیگــری از معیارهــا نیــز

بــه ایــن لیســت اضافـه شــده کــه در جــدول شــماره  ،2آمــده اســت.

جدول  .2دستهها و معیارهای موجود در هر دسته برای ارزیابی نرمافزار ( CRMاضافهشده توسط خبرگان)
دستهها

معیارهای موجود در هر دسته

قابلیتهای کارکردی نرمافزار

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

قابلیتهای غیرکارکردی نرمافزار

قابلیت کارکرد سیستم در حالت آفالین

ویژگیهای شرکتهای ارائهدهندة نرمافزار

کامل بودن سبد محصوالت مدیریت ارتباط با مشتری

 .2-4رتبهبنــدی معیارهــای تأثیرگــذار بــر انتخــاب نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بــا

اســتفاده از روش تحلیــل سلســلهمراتبی

همانطــور کــه قبــ ً
ا گفتــه شــد ،پــس از تدویــن پرسشــنامه ،هــر یــک از خبــرگان
انتخابشــده ایــن پرسشــنامه را مطالعــه و آن را تکمیــل کردنــد .پــس از جم ـعآوری ایــن دادههــا،
نتایــج بهدس ـتآمده بــا اســتفاده از روش تحلیــل سلســلهمراتبی گروهــی حاصــل آمــده و ضرایــب
اهمیــت هــر یــک از دســتهها و معیارهــا بــر اســاس میانگیــن هندســی محاســبه شــده اســت .البتــه،
الزم بــه ذکــر اســت کــه میــزان ناســازگاری امتیــازات دادهشــده توســط خبــرگان ،مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و پــس از اطمینــان از عــدم ناســازگاری جــدی (مقــدار ناســازگاری زیــر  0/1اســت)،
ضرایــب اهمیــت ایــن عوامــل ارائـه شــده اســت .در جــدول  ،3میــزان اهمیــت و وزنهــای مرتبــط بــا
ویژگیهــای اصلــی در انتخــاب نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری کــه بهترتیــب ،شــامل
قابلیتهــای کارکــردی ،قابلیتهــای غیرکارکــردی و شــرکتهای ارائهدهنــدة نرمافــزار اســت،
آمــده اســت.
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جدول  .3اوزان نهایی دستههای اصلی
قابلیتهای کارکردی
نرمافزار

دستههای اصلی

وزنهای مرتبط با هر دسته 0/38

قابلیتهای غیرکارکردی
نرمافزار

شرکتهای ارائهدهندة
نرمافزار

0/35

0/31

در جــدول شــماره  ،4اوزان نهایــی معیارهــای موجــود در دســتة «قابلیتهــای کارکــردی

نرمافــزار از منظــر مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری عملیاتــی» آمــده اســت کــه باالتریــن اولویــت

مربــوط بــه تعریــف دقیــق مشــتریان و قابلیــت مدیریــت ســرنخها و پایینتریــن اولویــت مربــوط بــه
امــکان طبقهبنــدی مشــتریان اســت.

جدول  .4اوزان نهایی مربوط به «قابلیتهای کارکردی نرمافزار از منظر مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی»
قابلیتهای کارکردی

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

خودکارسازی مناقصات بازاریابی

امکان طبقهبندی مشتریان

داشتن امکانات الزم برای کسبوکارهای بیتوبی

وزنهای 0/118
مرتبط

0/117

0/118

0/114

0/115

0/116

0/113

0/113

0/112

0/117

در جــدول شــماره  ،5اوزان نهایــی معیارهــای موجــود در دســتة «قابلیتهــای کارکــردی

نرمافــزار از منظــر مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری ارتباطــی» آمــده اســت کــه باالتریــن اولویــت
مربــوط بــه مدیریــت کمپینهــای بازاریابــی و پایینتریــن اولویــت مربــوط بــه امــکان ذخیرهســازی

فایــل و اشــتراک مســتندات اســت.
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جدول  .5اوزان نهایی مربوط به «قابلیتهای کارکردی نرمافزار از منظر  CRMارتباطی»
قابلیتهای کارکردی

مدیریت حسابهای
مشتریان

امکان ایجاد یکپارچگی
با مرکز تماس

امکان ایجاد یکپارچگی
با پیام کوتاه

امکان ایجاد یکپارچگی
با ایمیل

امکان ایجاد یکپارچگی
با شبکههای اجتماعی

مدیریت کمپینهای
بازاریابی

امکان ذخیرهسازی فایل
و اشتراک مستندات

امکان اجرای نظرسنجی
آنالین از مشتریان

وزنهای
مرتبط با هر
معیار

0/123

0/120

0/124

0/119

0/121

0/125

0/118

0/122

در جــدول شــماره  ،6اوزان نهایــی معیارهــای موجــود در دســتة «قابلیتهــای کارکــردی

نرمافــزار از منظــر مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری تحلیلــی» آمــده اســت کــه باالتریــن اولویــت مربــوط
بــه امــکان محاســبة ارزش دورة عمــر مشــتری و پایینتریــن اولویــت مربــوط بــه ارائــة ديــدگاه

يکپارچــه و  360درجــه از مشــتريان (امــکان فیلترکــردن و مرتبکــردن اطالعــات از زوایــای

مختلــف) اســت.

جدول  .6اوزان نهایی مربوط به «قابلیتهای کارکردی نرمافزار از منظر  CRMتحلیلی»
ارائة ديدگاه
يکپارچه و 360
درجه از مشتريان
قابلیتهای کارکردی
(امکان فیلترکردن و
مرتبکردن اطالعات
از زوایای مختلف)

وزنهای مرتبط با هر 0/117
معیار

امکان تحلیل وفاداری امکان محاسبه ارزش
دورة عمر مشتری
مشتری

0/118

0/120

داشتن داشبورد
مديريت ارتباط
با مشتريان
(داشتن جداول و
گزارشهای مختلف با
کاربری آسان و قابل
سفارشیشدن)

0/119

در جــدول شــماره  ،7اوزان نهایــی معیارهــای موجــود در دســتة «قابلیتهــای غیرکارکــردی

نرمافــزار» آمــده اســت کــه باالتریــن اولویــت مربــوط بــه امــکان یکپارچهســازی بــا ســایر
نرمافزارهــای شــرکت و پایینتریــن اولویــت مربــوط بــه شــهرت نرمافــزار اســت.
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جدول  .7اوزان نهایی مربوط به «قابلیتهای غیرکارکردی نرمافزار»
قابلیتهای غیرکارکردی

امکان تعریف جریانهای کاری توسط کاربر ادمین

امکان ایجاد تغییرات در فیلدهای اطالعاتی توسط کاربر ادمین

امکان ایجاد گزارشها توسط کاربر ادمین

نداشتن محدودیت در تعداد کاربران

مبتنی بر وب بودن نرمافزار

امکان یکپارچهسازی با سایر نرمافزارهای شرکت

شهرت نرمافزار

کاربري آسان و جذاب سيستم

قابلیت کارکرد سیستم در حالت آفالین

داشتن اپلیکیشن موبایل برای اندروید و آیاو اس

قابلیت تعمیم

قابلیت حمل

داشتن امنیت مناسب

وزنهای مرتبط با هر معیار

0/123 0/121 0/122 0/119 0/120 0/124 0/116 0/125 0/121 0/117 0/119 0/118 0/122

در جــدول شــماره  ،8اوزان نهایــی معیارهــای موجــود در دســتة «ویژگیهــای شــرکتهای

ارائهدهنــدة نرمافــزار» آمــده اســت کــه باالتریــن اولویــت مربــوط بــه ســابقة انجــام پروژههــای

مشــابه در صنعــت در حــوزة مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و پایینتریــن اولویــت مربــوط بــه داشــتن

راهــکار مخصــوص مرکــز تلفــن اســت.
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جدول  .8اوزان نهایی مربوط به «شرکت ارائهدهندة نرمافزار»
ویژگی شرکتهای ارائهدهنده

سابقه انجام پروژههای مشابه و بزرگ در حوزة
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

شکل پیشنهاد ارائهشده (شرح خدمات)

ارائه خدمات مشاوره توسط شرکت جهت
یکپارچگی سیستم با مراکز تماس

داشتن باشگاه مشتریان

داشتن راهکار مخصوص مرکز تلفن

داشتن راهکار پرتال سازمانی یکپارچه با مدیریت
ارتباط با مشتری

مدتزمان پیادهسازی

رضایت مشتریان سابق

کامل بودن سبد محصوالت مدیریت ارتباط با
مشتری

وزنهای 0/128 0/121 0/115 0/118 0/112 0/131 0/130 0/120 0/123 0/127 0/138 0/134
مرتبط با
هر معیار
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در دنیــای امــروز ،رقابــت بیــن شــرکتها بــرای حفــظ مشــتریان خــود و باقــی مانــدن در

بــازار در گــرو انتخــاب ،خریــد ،و بهکارگیــری سیســتمهای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری اســت.
از ایــنرو ،تأمینکننــدگان ایــن نرمافزارهــا ســعی در ارائــة قابلیتهــا و ویژگیهــای نرمافــزار

مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بــه ســازمانهای بــزرگ و کوچــک دارنــد .امــا افزایــش تعــداد ایــن
تأمینکننــدگان ،رشــد بــازار و ویژگیهــا و قابلیتهــای متنــوع نرمافزارهــا ،اکثــر ســازمانها را در

انتخــاب و خریــد یــک نرمافــزار مناســب بــا چالــش جــدی مواجـه ســاخته اســت .بــههمیــن دلیــل،
ســازمانها بــرای انتخــاب یــک نرمافــزار کارآمــد در بیــن انبوهــی از پیشــنهادهای شــرکتهای

مجــری ســردرگم بــوده و بهدنبــال روشهایــی بــرای ارزیابــی پیشــنهادهای مختلــف ،اولویتدهــی
بــه معیارهــای مــورد ســنجش در انتخــاب نرمافــزار و در نهایــت ،انتخــاب بهتریــن گزینــه بــا توجــه
بــه شــرایط خــود هســتند .بهدلیــل وجــود چنیــن دغدغــة مهمــی بــرای اکثــر ســازمانها ایــن
پژوهــش بــا مــد نظــر قــرار دادن فاکتورهــای مؤثــر بــر قابلیتهــای کارکــردی و غیرکارکــردی

نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری (عملیاتــی ،ارتباطــی ،تحلیلــی) و ویژگیهــای

شــرکتهای ارائهدهنــدة ایــن نرمافــزار در ایــران بــه شناســایی و رتبهبنــدی ایــن عوامــل پرداختــه
اســت .یافتههــا بیانگــر آن اســت کــه ســازمانها و شــرکتهایی کــه قصــد انتخــاب و خریــد

نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری را دارنــد بــا چــه اولویتــی ویژگیهــا و قابلیتهــای نرمافــزار
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را مــد نظــر قــراردهنــد .بــا توجــه بــه محاســبات انجامشــده ،وزن هــر یــک از دســتهها و معیارهــا

طبــق روش تحلیــل سلســلهمراتبی بهدســتآمده و نتایــج نشــان میدهــد کــه خبــرگان حــوزة
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری بــرای انتخــاب و خریــد ایــن نرمافــزار ،ابتــدا قابلیتهــای کارکــردی
و ســپس ،قابلیتهــای غیرکارکــردی و ویژگیهــای شــرکتهای ارائهدهنــدة نرمافــزار را مــورد
توجــه قــرار میدهنــد .معیارهــای موجــود در هــر دســته نیــز بــا همیــن روش وزندهــی و رتبهدهــی

شــدهاند کــه طبــق ایــن اولویتبنــدی پیشــنهاد میشــود ســازمانها روی معیارهایــی نظیــر تعریــف
دقیــق مشــتریان ،قابلیــت مدیریــت ســرنخها ،مدیریــت کمپینهــای بازاریابــی ،امــکان محاســبة

ارزش دورة عمــر مشــتری ،امــکان یکپارچهســازی بــا ســایر نرمافزارهــای شــرکت و ســابقة انجــام

پروژههــای مشــابه در صنعــت در حــوزة مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری تمرکــز بیشــتری داشــته باشــند.

نقطــة قــوت ایــن پژوهــش نســبت بــه ســایر پژوهشهایــی کــه در حــوزة انتخــاب نرمافزارهــای
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری انجــام شــده ایــن اســت کــه بــا یــک دیــد کلنگــر ،یکپارچــه و

کاملتــر بــه شناســایی معیارهــای انتخــاب در انــواع مختلــف دســتهها (قابلیتهــای کارکــردی و

غیرکارکــردی و ویژگیهــای شــرکتهای ارائهدهنــده) پرداختــه و همــة جنبههــای مــد نظــر در

ی کــه اکثــر دیگــر پژوهشهــا در ایــن
ایــن دســتهها را مــورد بررســی قــرار داده اســت؛ در صورت ـ 

حــوزه بهصــورت موضوعــی و خــاص ایــن مســئله را مطالعــه و تحلیــل کــرده و بــه بررســی برخــی
فاکتورهــای مالــی ،هزینــه و یــا مزایــای نرمافزارهــا بســنده کردهانــد .بهعنــوان مثــال ،در پژوهشــی

کــه «فردیریــچ ،اســپرنجر و برایتنــر» بــا هــدف ارزیابــی نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و
ارائــة یــک رویکــرد جدیــد بــرای انتخــاب یــک بســتة نرمافــزاری مناســب انجــام دادنــد ،معیارهــای

انتخــاب نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری تنها از ســه منظــر معیارهــای کیفیــت (دربردارندة

معیارهــای قابلیــت حمــل ،قابلیــت اســتفاده ،یکپارچگــی دادههــا ،تغییرپذیــری و نگهــداری ،منابــع،

آمــوزش و پشــتیبانی ،قابلیــت اطمینــان و اســتحکام ،عملکــرد و قابلیــت اجــرا ،امنیــت ،زمانبنــدی

و محبوبیــت) ،معیارهــای هزینــه (دربردارنــدة معیارهــای هزینههــای ســختافزاری و نرمافــزاری

سیســتم ،هزینههــای نصــب و نگهــداری ،هزینههــای منابــع و مشــاوره ،هزینههــای آمــوزش

و پشــتیبانی ،هزینههــای بهروزرســانی) و قابلیتهــای نرمافــزار (گزارشگیــری ،مدیریــت

تماسهــا ،مدیریــت کمپیــن ،مدیریــت فــروش ،خدمــات پــس از فــروش ،اینترنــت و مدیریــت

حســابها) شناســایی و مطــرح شــده و در فراینــد انتخــاب نرمافــزار مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد
و ســایر جنبههــا را مــورد بررســی قــرار ندادهانــد ( )Friedrich, Sprenger & Breitner 2010و یــا

«کلمبــو و فرانکاالنســی» کــه بــه کمــک فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی بــه انتخــاب یــک بســتة
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نرمافــزاری مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری پرداختهانــد ،تنهــا بــه کیفیــت عملکــردی و فنــی نرمافــزار
پرداختهانــد ( .)Colombo and Francalanci 2004بدینترتیــب ،فقــدان وجــود پژوهشــی کــه

بتوانــد بــا مــد نظــر قــراردادن همــة جنبههــا مطالعــهای یکپارچــه و جامــع روی مســئلة انتخــاب

نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان داشــته باشــد ،احســاس شــده اســت .از ســوی دیگــر،
بــا توجــه بــه اینکــه جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش از بیــن مهمتریــن شــرکتهای ارائهدهنــده و
درگیــر در حــوزة نرمافزارهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و همچنیــن ،خبــرگان آنهــا انتخــاب

شــده ،دادههــای جمعآوریشــده بیشــترین تطابــق را بــا شــرایط فعلــی بــازار و اهــم مــوارد مــورد

ن رو ،نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد بهعنــوان یــک راهنمــا بهصــورت
نیــاز ســازمانها دارد .از ای ـ 

کاربــردی مــورد توجــه همــة ســازمانها و شــرکتهایی کــه قصــد خریــد نرمافزارهــای مدیریــت
ارتبــاط بــا مشــتری را دارنــد قــرار گیــرد.

البتــه ،شــایانذکــر اســت کــه پژوهــش حاضــر تنهــا بــه عوامــل غیرهزینـهای انتخــاب نرمافــزار
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری پرداختــه اســت .امــا بدیهــی اســت کــه قطع ـاً هزینــة نرمافــزار مــورد

بررســی بهعنــوان یکــی از عوامــل مهــم در انتخــاب آن محســوب میشــود کــه میبایســت در

موازنــه بــا ســایر عوامــل بــه آن توجــه کــرد .نکتــة حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه هزینــه تنهــا محــدود

بــه هزینــة خریــد نرمافــزار نمیشــود ،بلکــه میبایســت بــه ســایر هزینههــا شــامل هزینــة ســختافزار

مــورد نیــاز؛ هزینههــای آمادهســازی ،سفارشیســازی و نصــب و راهانــدازی؛ هزینــة نگهــداری و

پشــتیبانی؛ هزینــة مشــاوره؛ هزینــة آمــوزش؛ هزینــة ارتقــای نســخة نرمافــزار در ســالهای آتــی
و ســایر هزینههــای احتمالــی نیــز توجــه داشــت ( .)Kubina & Lendel 2015در ســالهای اخیــر

بــا گســترش کاربــرد محاســبات ابــری ،برخــی از نرمافزارهــا بهصــورت ابــری ارائــه میشــوند و

عــدم نیــاز بــه خریــد اعتبارنامــه 1در اینگونــه پیشــنهادها باعــث کاهــش قیمــت از ســوی شــرکت

ارائهدهنــدة نرمافــزار میگــردد .لــذا ،ســازمان میبایســت بــا توجــه بــه نیــاز و سیاس ـتهای خــاص

خــود ،مالحظــات هزین ـهای را در کنــار عوامــل غیرهزین ـهای لحــاظ نمایــد .پیشــنهاد میشــود در
تحقیقــات آتــی ،مزایــا و معایــب تهیــة نرمافــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری در محیــط ابــری مــورد

بررســی قــرار گیــرد و نحــوة ارزیابــی شــرکتهای ارائهدهنــدة ایــن ســرویس تدویــن گــردد.
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مینا رنجبرفرد

متولــد  1362دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة مهندســی صنایــع از

اســتادیار گــروه مدیریــت
دانشــگاه تربیــت مــدرس اســت .ایشــان هماکنــون
ﻣﻴﻨﺎ رﻧﺠﺒﺮﻓﺮد :ﻣﺘﻮﻟﺪ  1362داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ از داﻧﺸﮕﺎه
دانشــگاه الزهراســت.

ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاﺳﺖ .ﻫﻮش

ـاری ســازمانی و مدیریــت
هــوش کس ـبوکار ،تصمیمگیــری ،دادهکاوی ،معمـ
ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ،دادهﻛﺎوي ،ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي از ﻋﻼﺋﻖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ارتبــاط بــا مشــتری از عالئــق پژوهشــی وی اســت.

ﻣﻴﻨﺎ رﻧﺠﺒﺮﻓﺮد :ﻣﺘﻮﻟﺪ  1362داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ از داﻧﺸﮕﺎه
عطیه قلمی
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاﺳﺖ .ﻫﻮش

متولــد ســال  1370دارای مــدرک تحصیلــی مدیریــت فنــاوری اطالعــات

ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ،دادهﻛﺎوي ،ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي از ﻋﻼﺋﻖ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

گرایــش سیســتمهای اطالعاتــی پیشــرفته از دانشــگاه الزهراســت.

بازمهندســی فرایندهــای کســبوکار ،مدیریــت اســتراتژیک فنــاوری
اطالعــات ،معمــاری کالن ســازمانی و مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری از جملــه

عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻋﻄﻴﻪ ﻗﻠﻤﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1370داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮاﻳﺶ
 738ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاﺳﺖ .ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﻌﻤﺎري ﻛﻼن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ

