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 طالعاتی مدیریت روابط با مشتریانسیستمهای ا

 

 الهام خوشرو ويراني، مينا قياسي ، انسه صفرپور ، مطهره صالحي ، سرائي فيل مهدي

 

   ايران – بجنورد واحد -حسابداري گروه – آزاد دانشگاه

 

elhamkhoshro2991@yahoo.com 

 

روي پيش ترين مسائلجذب مشتريان و فراهم آوردن امکانات براي مراجعه مجدد آنان يکي از مهم:چکيده

گردد.بر اين اساس،مفهوم مدريت روابط با مشتريان به صورت هاي تجاري محسوب ميسازمان

ها کمک نموده و امکاناتي در سازمان و ارائه روابط با مشتريانهايي که به برقراري ها،فرآيندها و سيستمروش

گردد.اين موضوع با توجه به تغيير رفتار مشتريان و مي نمايد،تعريفرا در جهت تسهيل اين امر فراهم مي

تر گرديده است زيرا مشتريان تر و مشکلبه گذشته،بسيار پيچيده افزايش نيازها و انتظارات آنان نسبت

تنها خواستار انجام خريد و دريافت خدمات متنوع از طريق کانالهاي ارتباطي مختلف هستند،بلکه زي نهامرو

اي به رسانه ديگر حرکت نمايند.بدين ترتيب مديريت روابط با واسطه از رسانهدارند به طور بي تمايل

جديدي با نام  اتي،به مفهومهاي اطالعهاي مشتريان و توسعه و تکامل رسانهمشتريان،با توجه به خواسته

پديده جديد،با توسعه مفاهيم  هاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان تغيير شکل يافته است.اينسيستم

مبتني بر تجارت الکترونيک در راستاي توسعه  مربوط به کسب و کار الکترونيکي و مديريت روابط با مشتريان

جانبه است. روند رو به رشد سرعت در حال رشد و فراگيري همه مداري و کسب رضايت مشتريان بهمشتري

داشته و آن را به صورت يک سيستم  سزايي بر روي سيستمهاي روابط مشتريانفناوري اطالعات تاثير به

است.ارتباطات الکترونيکي و به تبع آن توسعه مفاهيمي  مداري توسعه دادهاطالعاتي مدرن در راستاي مشتري

رنت و تجارت الکترونيک، تا حد زيادي روابط با مشتريان را تسهيل نموده و مکانيزمهاي جديدي در مانند اينت

مفهوم به همراه داشته است. در مقاله حاضر به بررسي،شناخت و ارزيابي مفهوم مديريت  راستاي توسعه اين

وندهاي توسعه آن و ها و ريک سيستم اطالعاتي پرداخته شده و ويژگي روابط با مشتريان به عنوان

 هايي کاربردي از برخيوضعيت حال و آينده اين موضوع ارائه گرديده است.سپس مثال هايي پيرامونديدگاه

اند.در انتها نيز بر مبناي هاي مختلف بيان شده و مورد مقايسه قرار گرفتههاي مکتسب در شرکتتجربه

 .است گيري پرداخته شدهو نتيجه بنديهاي ارائه شده،به جمعمباحث و تجزيه و تحليل

مداري،فناوري هاي اطالعاتي،تجارت الکترونيک، مشتريمديريت روابط با مشتريان،سيستم: ديکلي کلمات
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 مقدمه

 سازمانها در که به اداره روابط با مشتريان هايي استافزارها و سيستمها،فرآيندها،نرممديريت روابط با مشتريان شامل متدلوژي

تجاري  سازمانهاي چالشهاي امکان مراجعات مـجدد آنـان يـکي از مهمترين نمايد.جذب مشتريان و فراهم آوردنکمک مي

است. همچنين فناوري  گرديده ترمشکل گردد. اين امر با توسعه تـکنولوژي و تغيير رفتار مشتريان و انتظارات آنهامحسوب مي

کـاهش داده و فعاليتهاي  را تعامالت بـا مـشتريان هاي کلييم ارتباطي و الکترونيکي جديد هزينهاطالعات و توسعه مفاه

 .و شخصي توسعه داده است اقتصادي ارائه خدمات دارتر و در راستايبازاريابي را به صورت هدف

کنندگان نهايي و مصرف يتا مشتريانکنندگان،عوامل فروش،کارکنان و نهادر ايـن مـقاله واژه مشتري شامل تمامي عرضه

استفاده از  با مشتريان بهبود سـودآوري،افزايش درآمـدها و رضـايت باشد.همچنين هدف عمده مديريت روابط با مشتريانمي

منظور حمايت از  در هـمين راسـتا و بـه .در جهت توسعه کيفيت محصوالت و خدمات است طراحي فرآيندهاي سازمان

اند کـه يافته توسعه مشتريان هاي اطالعاتي مديريت روابط باافزارها و سيستماي از نرممدارانه،مجموعههاي مشتريفرآيند

از  پس و خدمات واسطه نمودن فرايندهاي فروش(اتوماتيک کردن و بي2کنند:بدين ترتيب دنبال مي چـهار هـدف عمده را

(تجزيه و تحليل 3نمايند؛مي اداره مشتريان را هاي سـازماني که معامالت مربوط به(مديريت جريان اطالعات در واحـد1فروش؛

 هاي بازاريابي و فروشريزي و مـديريت اسـتراتژي(برنامه4اند؛آوري گـرديدهجمع اطالعات مشتريان که از خارج سازمان

Patton, 1222 . با روابط و تحليلي روند رو به رشـد مـديريت بر اين اساس نويسنده در اين مقاله به بررسي و تجزيه 

 .پردازدبر مبناي توسعه تکنولوژيکي مي مشتريان

 داشته است.بر اساس برخي از روابط با مشتريان رشد بـسيار زيـادي در عـرصه جهاني مديريت افزارهايها و نرمسيستم

سال  در بـيليون دالر 92/9مشتريان از مـيزان  با روابط مديريت فروش محصوالت 1221 تجربي انجام شده در سال مطالعات

 ايـن دهد.همچنين بـر اسـاسدرصد را نشان مي 22/6 رسيده که رشدي معادل 2221بيليون دالر در سال  11تا  2221

  (Eisenfeld Denashish,1221) .افزايش يابد 6221سال  در بيليون دالر 44رقم تا  اين بيني گرديده کهگزارش پيش

 پیشینه موضوع

 به اين کاربردها معطوف اول گردد. نسلبرمي 2992آن بـه اوايـل سـالهاي  توسعه مديريت روابط با مشتريان و کاربردهاي

انجام وظايف اي برا تسريع در معموال شامل مجموعه فعاليتهاي ويژه وظايف مـنفرد بـود که ايجاد حلهاي مبتني برايجاد راه

به  آنکه عليرغم کاربردها اين. (Seybold,1221) گرديدمـين روش،واحد بازاريابي و نظاير آنظير واحد ف خاصي واحدهاي
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خدمات بيشتر به مشتريان کمک  تر،بهتر و در جـهت ارائهراستاي انجام کارها به صورت مـناسب ها درکارکنان سازمان

 با کـاربردهاي مديريت روابط از سـطح اين حقيقت نبود.در ر مـستقيم براي مشتريان قابل دستيابيطـو بـه نمود،امامي

گيرنده،تنها افزارهاي سرويسآوري و ترکيب آنها به صورت يـک واحـد به نرممختلف،جمع مشتريان با دريافت اطالعات از منابع

 مـديريت کاربردهاي دوم نمود. نسلمي عمل ان و سـرويس گـيرندگان اطالعاتدهندگمـربوط به سـرويس فـعاليتهاي بين در

گرديد کـه به منظور گسترش افزارهايي مـيروابـط با مشتريان به منظور ارتقاء سطح وظايف سازماني و شامل مجموعه نرم

 .توسعه يافتند هرچه بيشتر روابـط با مشتريان

دهي به افزاري بودند که فـعاليتهاي بـازاريابي،فروش،تجزيه و تحليلهاي متنوع،خدماتنرم هاياين کاربردها بـه صـورت بسته

هاي کـارکنان به منظور ارائه ها ارتقاء کمي و کيفي تـوانائيمجموعه دادند.وظيفه اصلي اينمشتريان و نظاير آن را پوشش مي

اي از پايـگاههاي مـنسجم اطالعاتي تعيين گرديده بـود.در ه از مجموعهو بـا استفاد مـشتريان به اي از خـدماتطيف گسترده

 کارکنان توسعه يافت و کماکان حقيقت نـسل دوم کاربردهاي مديريت روابط با مشتريان نيز به منظور پشتيباني از فعاليتهاي

گيري بـا مـشتريان دهي/سرويسـرويسنداشتند.اين ارتباط س بـه صورت مستقيم به اين نوع کـاربردها دسـترسي مـشتريان

 .شده است نمايش دادهـ 2در شکل شماره 

جانبه بين تعامالت همه امکان که تدريج به فرآيندهايي تبديل گرديد به با پيشرفت تکنولوژي،مديريت روابط مشتريان

،انسجام و تـجزيه و تـحليل اطـالعات ترتيب عمليات ايجاد سـازمانها،شرکتها و مـشتريانشان آنان را فراهم آورد بدين

ها به شمار بازاريابي از اهم وظايف اين سيستم فعاليتهاي ارائه خـدمات و انجام در مـشتريان و کـاربرد نتايج حاصل از آنـ

  (Hippner et.al,1122) .رودمي
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 ساختار چند سطحي مديريت روابط با مشتريان سنتي -2شکل 

 Bernett & Kuhnمنبع : 

مشتريان با ارزش شرکت و  بـر رويمـشتريان،افزايش سـودآوري نـاشي از تـمرکز  روابـط انگيزه اصلي شرکتها از مديريت

 با مشتريان تجاري عمليات ضد بازاريابي و عدم ارائه ارتباط ايجاد منافع حاصل از ارتباط با آنان و در عين حال احتماال انجام

و  مالت اينترنتيتوسعه مديريت روابط بـا مشتريان مبتني بر تجارت الکترونيک،با استفاده از تعا تر است.در اين زمينهارزشکم

سيستمها که  است.اينگونه گشوده هاي جديدي را در روابط با مشتريانهاي الکترونيکي،دروازهمبتني بر وب و رسانه کاربردهاي

و انجام دادوستدهاي  الکترونيکيبه منظور حمايت از تجارت الکترونيک و فعاليتهاي مرتبط با آن از قبيل مـذاکرات و روابـط 

باال از طريق ايجاد  گذاريسرمايه بازده به اند،همگي در يک هدف مشترک که دستيابي سازمانهابالدرنگ توسعه يافته يتجار

 .وفاداري در مشتريان است،اتفاق نظر دارند

ستاي ارائه خدمات و اطالعات در را قبيل بازاريابي مستقيم و بـازاريابي مـبتني بر تکنولوژي با توسعه مفاهيم جديد بازاريابي از

گذاري سيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان پايه جديدي با نام بازار،مفهوم محصوالت در يک کالن

مديريت روابط با مشتريان بـا بـه کارگيري نسل دوم تکنولوژيهاي تجزيه و تـحليلي و  گرديد.سيستمهاي اطالعاتي

شخص به منظور ارائه خدمات و  به شتريان،ارتباطات چندکاناله،و تعامالت شخصبـخشبندي،اطالعات جامع تعامالت با م

سيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان و تـکامل آن در  محصوالت سفارشي به هربخش از بازار توسعه يافت.مفهوم

 .شده است نمايش داده 1شـکل شماره 

 مشتريان

 خدمات ، مديريت روابط مشتريان توسط کارکنان بي واسطه

 خدمات ، مديريت روابط مشتريان توسط سطوح بعدي 

 کاربردهاي سنتي

 پايگاه هاي اطالعاتي 
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 مشتریانبا  روابط سیستمهای اطـالعاتی مـدیریت

مشترياني که داراي ارزش اقتصادي براي  سيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان عبارت است از جذب و نگهداري

بر . (Romano,1222) ندارند موسسه باشند و حذف آن دسته از مشترياني که صرفه اقتصادي برايواحدهاي تجاري مي

به سمت  باشد.اين ديدگاه به مرور زمانـازاريابي بر جذب مشتريان جديد ميسنتي،تمرکز فـعاليتهاي ب اساس ديدگاههاي

جديدترين  اساس مديريت ارتباطات آنها گيري نموده است.ايجاد روابط با مشتريان ومحوري در بازاريابي جهتمشتري

هاي بازاريابي به طوريکه استراتژي . (Jackson,2991) رودبه شمار مـي رهيافتهاي بازاريابي از هردو ديدگاه تئوري و عملي

 . (Gronross,2994) است تغيير يافته2ايرابطه بازاريابي به از آميخته بازاريابي

سيستم هاي اطالعاتي 

 مديريت روابط با مشتريان

 مديريت روابط با مشتريان
 بازار يابي شخص به شخص

 بازاريابي سنتي  

 بازاريابي گسترده 
محصوالت شخصي و 

 سفارشي 
 يک محصول براي همه 

 

 سيکل توسعه سيستم هاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان – 1شکل 

 Harding , 2999منبع :

هـمراه دارد،تـأکيد  را به روابط بين سازمان و مشتريان که وفاداري و جذب بيشتر آنان ايـجاد بر ايبازاريابي رابطه

موقت و يکباره  رابطه و ستد که در آن هدف تنها ايجاد يک داد بر نمايد.اين موضوع دقيقا مخالف بازاريابي سنتي مبتنيمـي

 باشد.به دنبال اين رويکرد نوين در بازاريابي بود که سيستمهاي اطالعاتيبوده،مي فـروش فوري براي مشتري براي انـجام 

افزار، فرآيندها،کاربردها و تعهد افزار،نرماز سخت مـشتريان پا به عرصه وجود گذاشت و به صورت ترکيبي بـا روابط يريتمـد

 .مديريت تعبير گرديد
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 انوع سیستمهای اطالعاتی مدیریت روابـط با مشتریان

الف(مديريت عملياتي روابـط با  .شودبندي ميمشتريان به دو نوع اصلي طبقه با روابط سيسمتهاي اطالعاتي مديريت

 .روابـط بـا مشتريان تحليلي مشتريان؛ب(مديريت

گردد،از يک مشتريان را شامل مي با ممکن تماس نوع اول بر توجه به مديريت روابط با مشتريان تأکيد دارد و کليه روشهاي

ورد رودرروي پرسنل بخش فوري با مـشتريان.در اينجاست تا برخ مشتريان خدمات بخش تماس تلفني يا يک نامه ارسالي از

اساسي را در مديريت  تواند نقشو...مي مستقيم،فاکس الکترونيکي،تلفن،فروش ارتباطي از قبيل اينترنت،پست هايکه رسانه

 .روابط مشتريان ايفاء نمايد

باشد که از اطالعات مشتريان مي زش حجم عظيميبه منظور پردا جديد هاياز طرف ديگر،نوع دوم دربردارنده تکنولوژي

خـريد و ساير عواملي که فرصتهاي جديدي را براي  مشتريان،الگوهاي شناختيجـمعيت اطالعات تواند تجزيه و تحليلمي

 . (Rigby et.at,1221) آورد را شامل گرددمي وکار فراهمکسب

به اهداف  هرحال در سيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان نکته اساسي،حائز اهميت اين است که کاربردهاي

انطباق فرآيندهاي  نيست،بلکه افزارسازماني بستگي دارد.در اصل بکارگيري مديريت تـنها استفاده از يـک تکنولوژي و يا نرم

شوند. در حقيقت افزار،حمايت ميو يا نرم يتکنولوژ باشد که بوسيه اينسازماني در مورد مشتريان مي هايتجاري با استراتژي

انجام تغييراتي را  که است وکار سازمانسيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان دربردارنده تغييرات اسـاسي در کـسب

اصلي موفقيت بکارگيري صحيح اين سه عامل،شرط  که در افراد،فرآيندها و تکنولوژي ناگزير خواهد ساخت.اين در حالي است

به دو نکته اساسي سهولت  روابـط بـا مـشتريان،توجه در آيد.در بررسي بکارگيري اين رويکرد جديدسازمان به حساب مي يک

 .ناپذير استبـرابر اين پديده امري اجتناب در کاربرد آن و مـقاومت افـراد

 روابط با مشتریان مدیریت اطالعاتی چرخه تجاری سیستمهای

(طراحي تـعامالت 2گردد:با مشتريان فعاليتهاي منسجم زير را شامل مـي روابط رايند تجاري سيستمهاي اطالعاتي مديريتف

 مکان و زمان بـهترين (دستيابي به مـشتريان در3با افراد؛ شخصي (تعامالت1مـبتني بر اطالعات متناسب و مربوط؛

 .تعامالت (تسهيل4ممکن؛
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 با مشتريانچرخه تجاري سيستم هاي اطالعاتي مديريت روابط  – 3شکل 

 Harding , 2999منبع : 

 

 مشتریان بـا های سیستمهای اطالعاتی مدیریت روابـطمحرکه

 سازمانها بـا مشتريان اثر بالقوه زيادي بر روابط که سيستمهاي اطالعاتي مديريت اندشرکتهاي بـه اين واقعيت دست يافته

تکنولوژيکي مورد نـياز مـواجه  زيرساختهاي اي و دقت در زمينههزينه اثربخشيدارد.اما در اين زمينه با چالشهايي در زمينه 

 :عـبارتند از عـامل اند.اين پنجعامل طراحي گرديده پنج جامعي بر اساس افزارهايراستا نرم اين باشند.درمـي

ميليونها مشتري در زمينه  يرامونمحور.در اين مخازن اطالعاتي،اطالعات جامعي پالف(پايگاههاي اطالعاتي مشتري

 .آنها وجود دارد عالئق،ساليق و ترجيهات

به استراتژيهاي تجاري  توانمي و تحليل اطالعات مشتريان و تـجزيه و تـحليل.با بـخشبندي ب(محرکه بخشبندي و تجزيه

 .دست يافته و معيارهاي موفقيت تجاري را مـشخص نمود

 .فردي صورت به پيامها و تالشهاي بازاريابي براي هر مشتري از اي واحدمـجموعه سازي.ارائهج(محرکه شـخصي

 .بـه کـمک رسـانه مورد عالقه آنان مشتريان گسترده اطالعات به د(گسترش اطالعات.ارائه

 .معامالت ه(معامالت.تسهيل تعامالت بين مشتريان و شرکت در زمينه تبادل اطالعات و انجام

طراحی مناسب 
تعامالت 

ارتباطات 
شخصی با هر 

مشتری

ر دستیابی به ه
مشتری در هر 
جای مناسب 

تتسهیل تعامال
معامالت و 

 منافع آن
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 سیستمهای اطالعاتی مدیریت روابـط بـا مشتریان ربردسهولت کا

بايست عـوامل شوند ميسيستمهايي که براي کاربرد توسط افراد طراحي مي پژوهشگران،در از تن دو هاييافته بر اساس

اء شرايط کاري و کاربرد وجـود داشته باشد تا توان الزم در ارتق سـهولت در يـادگيري،سهولت در يادآوري مجدد و سادگي

 طراحي سهولت و قـابل کـاربرد بـودن بخشي اساسي از. (Gould Lewis,2991) داشته باشد وري الزم را بهمراهبهبود بهره

ها پيـشنهاد هاي کاربردي سـيستمويژگي همچنين سه رکن اساسي را در طراحي رود.اين پژوهشگرانسيستم به شمار مي يک

  .(طراحي مداوم3( معيارهاي عملي و تجربي؛1اوليه بر کاربران و وظايف؛(تمرکز 2نمايند:مي

 

 

                          

 محرکه هاي سيستم هاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان -4شکل 

 Harding , 2999منبع : 

 

سيستم مورد نظر براي چه افرادي  بـر ايـن امـر داللت دارد که طراحان سيستم بايد بدانند که تمرکز اوليه بر کاربران و وظايف

 افراد اي ازمشتريان کاربران طيف گسترده با مديريت روابط گردد.در مورد کـاربردهاي سـيستمهاي اطـالعاتيطراحي مي

ران ارشد سازماني تـا مديران بـازاريابي،کارکنان فروش تا متصديان ارائه خدمات و همچنين مشتريان را در بر شامل مدي

تري در بسيار متنوع و نگرشهاي هاي رفتاريمـختلف از ويـژگي گروههاي گيرند.توجه به اين نکته مهم است که اينمي

 .باشندار ميهاي سنتي برخوردمقايسه با کاربران محدود سيستم

طراحی مناسب 
تعامالت 

ارتباطات 
شخصی با هر 

مشتری

ر دستیابی به ه
مشتری در هر 
جای مناسب 

تتسهیل تعامال
معامالت و 

 منافع آن

 محرکه

 معامالت 

محرکه 

 انتشار

محرکه 

 شخصي سازي

تجزيه محرکه 

 و تحليل

مخازن اطالعاتي 

 مشتري محور 
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 در کاربران بايد به صورت واقعي معيارهاي عـملي و تـجربي بر فرآيند توسعه تمرکز نموده و بر ايـن امـر تـأکيد دارد که

باشد.عملکردهاي کاربران و پذير ميسازي و الگوها امکانشبيه فرآيند تـوسعه شـرکت داده شوند که اين امر از طريق انجام

 تـرتيب هـنگامي ايـن بايست مورد مشاهده،بررسي و تجزيه و تـحليل قـرار گيرد.بهسيستم مي نـسبت بـه هاي آنانواکنش

به بازنگري در اين چنين مواقعي  کاربران به مشکالتي برخورد نمودند،بايد بـر اسـاس ويژگي طراحي مداوم سيستم،نسبت که

 .گردد اقدام

به سـه مـرحله قبل از  سيستم طراحي که دارداي بر مدل فوق است بيان مـيـوسعهکه ت2چرخه قابليت کاربرد مـهندسي

سازي و طراحي مداوم تجربي،نمونه معيارهايطراحي،حين طراحي و پس از طراحي تـقسيم شـده و عناصر اصلي آن شامل 

 . (Nielsen,2991)باشند مي

 مشتریان بـا روابطمقاومت در برابر سیسمتهای اطالعاتی مدیریت 

کاربرد تلقي  يکي از عـناصر قـابليت توان به عنوانمقاومت در بـرابر سيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط بـا مـشتريان را مـي

و طراحان سيستمهاي کاربردي  انجام شده توسط مديران نمود زيـرا کـه مقامت رفتار کاربران را شکل داده و بر فعاليتهاي

کاهش  گذارد.برخي از روشـهاي اسـاسيبـر کـامپيوتر نظير سيسمتهاي اطالعاتي مديريت روابط با مـشتريان تـاثير ميمبتني 

 Fujermstead) عباتند از مـقاومت و افزايش قابليت کاربرد سـيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان

Romano,1221)  هايي که بـه (سيستم3الت دادن کاربران در فرآيند طراحي؛(دخ1کسب پشتيباني و حمايت مديران عالي؛

هاي افـراد و (تغيير نگرش4گيرند؛کنند مـورد قـبول قـرار ميشوند بيشتر از آنها که سريعا رشـد مـيآرامـي توسعه داده مي

بندي و هاي زمانبرنامهها در (لحاظ نمودن اين سيستم1ها؛در راستاي به کارگيري اين سيستم آنها هايتـغيير واکنش

 .بندي سازمانبودجه

اطالعاتي و شکايات آن صورت  مطالعات زيادي توسط پژوهـشگران مـختلف در مـورد ماهيت مقاومت در برابر سيستمهاي

رح آوري و توسعه نظرات پشتيبان،آنها را در سه گروه تئوري عمده بشايـن مـيان،يکي از مـحققين بـا جمع اسـت.در گـرفته

 (. (Markus 2993 زير جا داده است
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 نظریه فردمحور -2

هاي جديد اطالعاتي نـيز از اين قانون دهند و سيستماين تئوري افراد ذاتا در برابر هرتغيير از خود مقاومت نشان مي بر اساس

 اين طراحان اند و يا اينکهشده مواجه شکست با تواند دليل اين باشد که احتماال سيستمهاي قبليمستثني نيستند.اين امر مي

در صدد توسعه و  بايستهاي اطـالعاتي مـيهاي طراحي سيستمها از اعتبار چنداني برخوردار نيستند.بنابراين تيمگونه سيستم

 يک حها درآميز اين طرتواند اجراي موفقيتاز اين تاکتيکها مي آيند.يکي فائق ايجاد تاکتيکهايي باشند که بر اين مشکالت

 .حوزه کوچک و محلي قبل از اجراي آنها در يک سازمان گسترده و وسيع باشد

 محورنظریه سیستم -1

و گروهها در برابر تغيير  آيد افرادها بوجود ميکه به دليل عواملي که در کاربرد سيستم دارد اشاره اين تـئوري بـر اين امر

ابـعاد و  دليـل به هسازي سيستم اطالعاتيافراد و گروهها در بـرابر يـک پيادهدهند.به عبارت ديگر مقاومت نشان مي

ها با مشتريان برخي از اين ويژگي روابط دهند.در مورد سيستمهاي اطالعاتي مديريتمي هاي طراحي آن مقاومت نشانويژگي

دهي بـه فروش براي سـرويس ـنگام نياز نمايندگانه در سـيستم توان به صورت کند عمل کردن و غير مسئوالنه بودنرا مي

 .اطالعات در هنگام نياز ذکر نمود نبودن دسترس مشتريان،زمان زياد دستيابي به سيستم و در

 نظریه تعاملی -3

مالت بين که تعارض و مقاومت از تعا شودمي مطرح زماني باشد.اين تئوريسومين تئوري در زمينه مقاومت،تئوري تعاملي مي

و ابـعاد طـراحي فني سيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با  سازماني و نظاير آن هاي اجتماعي،ديدگاههايافراد نظير زمينه

توان ارائه کرد درخواست از شود.مثالي که در اين مورد ميمي حاصل دستيابي نظير قابليت کاربرد،عملکرد و سهولت مشتريان

قديمي است کـه ايـن امر بـه دليل بروز  سازيپياده و فراگيري آن از طريق يک جديد کارگيري سيستمپرسنل فروش براي ب

 .نمايدتعارض بين مفروضات ايجاد مشکل مي

 الگوهای اجرایی

ي هاي اطالعاتي به مـنظور دستيابسيستم اطالعات مديريت،ايجاد چارچوبي جامع از ديدگاههاي مختلف سيستمهاي در بحث

باشد.يکي از صاحبنظران بيان وظايف سيستمهاي اطـالعاتي ضـروري مـي اثربخش و تخصيص کارآمد منابع به برنامه يک به
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مديريت روابط  اي نظير سيستمهاي اطالعاتيها و مفاهيم پيچيدهارزيابي و توسعه سيستم شده شناخته روشهاي دارد کهمي

 . (Zwass,2996) .باشندساختار جامع و منسجم و چارچوبي منظم مينـيازمند يک   مـشتريان با

مديريت روابـط با مشتريان و الگوهاي  کاربرد سـيستمهاي اطـالعاتي قابل هايآنچه تاکنون ارائه گرديد،بررسي چارچوب

هاي راي طراحي و به کارگيري سيستمبـ منسجم چارچوبي اين دو پديده مد نظر قرار دادن همزمان بود.با مقاومت در برابر آن

و کـاربرد ايـن  اجرا ها را کاهش داده و اسـتانداردهاي باالي قابليتکه مقاومت در برابر اين سيستم آيدبوجود مي اطالعاتي

ارائه قابليت کاربرد  مزبور به جدول ارائه گرديده است. ستونهاي 2جدول شماره  در چارچوب همراه دارد.اين به ها را نيزسيستم

 .به هـمراه دارد را و يا حذف آن را ارائه نموده که کاهش مقاومت نيز فعاليتهايي اين چارچوب پرداخته و سطور اين جدول

 های سیستمهای اطالعاتی مدیریت روابط با مشتریانپروژه شکست دالیل موفقیت یا

 اجراي مديريت سيستمهاي نحوه و تحليل که به بررسي و تجزيه ختلفم هاي انجام شده در چندين شرکتبر اساس بررسي

داليل  1آميز آن پرداخته شده است.در جدول شماره اجراي مـوفقيت و شناخت داليـل مديريت روابط با مشتريان اطالعاتي

 اطالعاتي سيستمهاي هايپروژه تداليل شکس 3 با مشتريان و در جدول شماره روابط اطالعاتي مديريت موفقيت سيستمهاي

 شود تـعدادي از ايـن شرکتها دارايدر برخي از شرکتها ارائه شده است. همانگونه که مالحظه مي مديريت روابط با مشتريان

 .باشندگرا ميتکنولوژي طراحي مراحل قبل از در شرکتها اين از باشند.برخيقبل از طراحي مي گرايانه در مرحلهمردم نگرش

 الگوي اجرايي براي موفقيت پياده سازي سيستم هاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان )حداقل کردن مقاومت و افزايش سهولت کاربرد ( -2جدول شماره 

 مقاومت

 

 سهولت کاربرد

 پس از طراحي  طراحي قبل از طراحي

 شناخت کاربران-

 تجزيه و تحليل رقابتي-

 قابل کاربردتعيين اهداف -

 طراحي مشارکتي-

 طراحي هماهنگ-

 تجزيه و تحليل تاريخي-

 الگو سازي و آزمون عملي-

 دريافت بازخورد از کاربران-

 فرد محور
تغيير افراد ، جابجايي شغلي 

آموزش کاربران ، کسب تعهد 

 و مشارکت کاربران 

اضافه کردن کاربران و -

 مراحل به صورت آهسته

 طراح هاي آزمايشي -

 همکاري نزديک تيمي-

 اعتبار آفريني -

 توسعه طرح هاي بلندمدت-

 درک تکنولوژي- سيستم محور

 بهبود کارايي سيستم ها-

 بهبود ورود اطالعات-

 بهبود عوامل انساني -

درک و ساده سازي فرآيند -

 توسعه گام به گام و مداوم-
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 و سيستم هاي سازمان

 تعاملي
انسجام با سيستم هاي -

 موجود

استفاده از تيم هاي وظيفه -

 اي متقاطع 

استفاده از کاربران مثبت در -

 طرح هاي آموزشي

ايجاد سيستم به داليل -

 تجاري

 حل مسائل سازماني-

ساختار بندي مجدد -

 ارتباطات

 Fujermestead & Romano , 1221منبع : 

 داليل موفقيت سيستم هاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان  – 1جدول شماره 

مقاومت/سهولت  شرکت 

 کاربرد

پس از  در زمان طراحي  قبل از طراحي 

 طراحي 

شرکت 

Barclays 

    فردمحور

بررسي تکنولوژي دوسال قبل از  سيستم محور

 بکارگيري 
 مرحله اي و گام به گام 

 

يافتن راه حلهايي که با نرم  تعاملي

 افزارهاي موجود کار مي کند 
 

 

شرکت 

Fingerhat 

    فردمحور

  سيستم محور
آزمون آزمايشي سيستم بر روي 

 درصد از مشتريان براي يکسال 22

 

توجه به راه حل هاي متعدد به  تعاملي

 جاي يکي 
 

 

شرکت 

Radioshack 

    فردمحور

  مرحله اي و گام به گام   سيستم محور

توسعه چندگانه پروژه هاي کوچک  تعاملي

 مديريت روابط با مشتريان 
 

 

شرکت 

Tippertie 

 فردمحور

 بررسي گزارشات فروش 

 بازنگري کارکنان مرکز تلفن

استفاده از مشاوران براي يافتن 

 بهترين طرح

انجام کار و روابط نزديک با 

 مشتريان 

اعضاي تيم تجارب خود درمورد 

سيستم را به ساير کاربران ارائه 

 مي کنند 

 

    سيستم محور
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  تعاملي

 اجراي آزمايشي سيستم 

تيم هاي آزمايشي متقاطع براي 

 رسيدن به موفقيت 

 

 Fujermestead & Romano , 1221منبع : 

روابط با مشتريانداليل عدم موفقيت سيستم هاي اطالعاتي مديريت  -3جدول شماره   

مقاومت/سهولت  شرکت 

 کاربرد

پس از  در زمان طراحي  قبل از طراحي 

 طراحي 

 شرکت 

Monster.com 

   عدم تجربه مشاوران طرح فردمحور

  سيستم محور

 کندي سيستم ها

گزارشات توانايي کمک  

 رساني به مشتريان را نداشتند 

 

  سيستم هاي پيچيده  تعاملي-تئوري

شرکت 

Telecommunication 

    فردمحور

    سيستم محور

  تعاملي

از مشتريان تمايل  %22تنها 

به استفاده از اين سيستم ها 

 را داشتند 

عدم حمايت شفاف مديريت 

 عالي از طرح

 

 شرکت

 Mashw 

 فردمحور

مشخص نبودن نيازهاي 

 شرکت از سيستم 

 مشاوره ضعيف 

عدم استفاده پرسنل فروش از 

 سيستم هاي مزبور 

 

 

  سيستم محور
کندي دسترسي پرسنل 

 فروش به سيستم

 

    تعاملي

 شرکت

 Copper Co 

    فردمحور

  سيستم محور
 پيچيدگي سيستم ها

ها در ASPعدم توانايي 
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 پشتيباني عمليات

    تعاملي

 Fujermestead & Romano , 1221منبع : 

تأکيد دارد.بـرخي از ايـن شـرکتها بر طرحهاي آزمايشي در 1بر روي مفاهيم بهين کاوي2امبيعـنوان مـثال شـرکت آيبه 

از اين شرکتها به تجزيه و تحليل  ديگر داشته و برخي سازي سيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان تکيهپياده

 .باشندحلهايي براي شرکتهايشان ميه تکنولوژي موجود براي دسـتيابي بـه را

هاي شدارند که به انجام پژوه تأکيد طراحي محور در خالل فازدر اين ميان برخي ديگر از اين شـرکتها بـه نگرش سيستم

 .گردداي منجر ميگام و مرحلهبهآزمايشي و اجراي گام

 گيرينتيجه

باشد.بر اساس در سازمانها مي ايرابطه مداريمشتري جديد در راستايآنچه در اين مقاله مورد بـررسي قـرار گـرفت،مفهومي 

مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و از ديدگاه يک سيستم  هاي روابط با مشتريانمقاله ابـعاد و ويژگي اين طرح

توسعه  با مشتريان و داليل و اهميت روابط طـرح ديـدگاههاي مـختلف مديريت به گرديده است.سپس اطالعاتي به آن توجه

افزار،افراد و اي از تکنولوژي،نرممديريت روابط با مشتريان ترکيب پيچيده .اين قبيل سيستمها در سازمان پرداخـته شـده است

که توسعه پذيرد.از آنجا تسهيل فرايند ارتباطات با مـشتريان در سـازمان انـجام مي منظور تجاري است که به فرآيندهاي

کارکنان و عـدم پذيـرش اوليه توسط مشتريان را به  چنين رويکردهايي با تغييرات در سازمانها همراه است بنابراين مـقاومت

روابط با مشتريان از قبيل سـيستمهاي اطـالعاتي مـديريت روابط با مشتريان  جديد مديريت توسعه مفاهيم دارد.با همراه

 گردد.بنابراين يکي از چالشهاي طراحان ايـن قـبيل سيستمها فائق آمدن برشديدتر مي ل اين سيستمهامقاومت افراد در مقاب

باشد. در بـسياري از مـواقع سـهولت کاربرد و و بوجود آوردن امکان استفاده آسان از اين سيستمها مي مقاومتها اينچنين

 .راد را کاهش دهدتواند مسائل ناشي از مقاومت افمي کاربرانآموزش 

اند که به ديدگاهها و باورهاي همراه بوده مشتريان با موفقيت بـا روابـط شرکتهايي در بکارگيري سيستمهاي اطالعاتي مديريت

 اند.از طرف ديگر عدم توجه به عوامل انساني در توسعه اين قبيل سيستمهانـشان دادهـ افراد در مورد اين سيستمها تـوجه

 .داشـته است در پي قيت آنها راعدم موف
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بر روي کاربران و بگارگيري يـک  جانبهکليد اصـلي موفقيت سيستمهاي اطالعاتي مديريت روابط با مشتريان تمرکز همه

وح در برابر آنها،به سط استفاده از سيستمها و کاهش مقاومت افراد باشد.سازمانها با تسهيلگام در اين راه ميبهرهـيافت گـام

 .خواهند يافت باالي موفقيت دست
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