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تحلیل سیدتمهای مدیریت ارتباط با مشتریا با رویکرد
خلق دانم
(مورد مطالعه :یکی از شرنتهای ارائه دهند خدمات اینترنتی)1
سید جمالالدین حدینی

2

چکید
دانم مشتری یکی از موضوعات مورد توجه هر ندب و ناری برای ندب م یت رقابتی است .م یت رقگابتی
بواسطه خلق دانم جدید صورت میگیرد .نکته اینجاست نه اطالعات مربوط به مشتریا چگونگه تبگادل مگیشگود و
چطور به خلق دانم جدید منجر میشود .در این مقاله به بررسی می ا پشتیبانی از فرآیند خلگق دانگم مشگتری توسگط
سیدتمهای مدیریت ارتباط با مشتریا ( )CRMدر سازما مورد نظر میپردازیم .بدین منظور بگا انجگاا ماگاحبههگای
نیمهساختاریافته با نارشناسا حوز های مصتلف سازما سیدتمهای مگورد اسگتفاد در ایگن سگازما شناسگایی و طبقگه
بندی شد .همچنین فرایند خلق دانم نه بواسطه هر یک از این سیدتمها ایجاد میشود شناسایی و معرفی شد .بررسگی
 CRMسازما مورد بررسی حانی از این است نه سیدتمهای  CRMتحلیلی از فرایند ترنیبسازی پشتیبانی میننند
سیدتمهای  CRMعملیاتی اجتماعیسازی و بیرونیسازی را پشتیبانی میننند و سیدگتمهگای  CRMمشگارنتی بیشگتر
فرایندهای اجتماعیسازی را پشتیبانی میننند .از سوی دیگر سیدتمهای  CRMمشارنتی و تحلیلی با ایجاد فرصگت
های یادگیری فرایندهای درونیسازی را نی پشتیبانی میننند.
واژ های نلیدی :خلق دانم دانم مشتری سیدتمهای مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت دانم

 .1به دلیل مدائل محرمانگی از قید نرد ناا شرنت خودداری شد است
 .2مربی گرو مهندسی صنایع دانشکد فنی مهندسی دانشگا قم ایرا
تاریخ دریافت مقاله74/1/11 :؛ تاریخ پییرش مقاله74/7/7 :

Hosseini.qomuni@gmail.com
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مقدمه
امروز دانم مشتری یکی از داراییهای با ارزش هر سازمانی است نگه برنامگهریگ ی
برای استفاد صحیح از آ منجر به ندب م یت رقابتی برای سازما خواهد شگد (گارسگیا
موریلو و عنابی ) .با توجه به تحقیقات گدترد در زمینه مدیریت دانم هنگوز آنگونگه نگه
باید به دانم مشتری پرداخته نشد است.
توانایی یک سازما به خلق دانم رابطه مدتقیمی با نحو جمعآوری و تحلیل دانم
از منابع مصتلف دارد.خلق دانم در سازما داللت بر یک فرایند  4مرحلگهای دارد )1( .در
مرحله اجتماعیسازی دانم ضمنی بواسطه تعامل بین افراد و از طریق ارتباطات غیرنالمگی
تدهیم میشود )2( .در مرحله بیرونیسازی دانم ضمنی به دانم صریح تبدیل میشگود و
از طریق گفتار و نوشتار قابل تدهیم است )3( .در مرحله ترنیبسازی انوا دانگمصگریح
از منابع مصتلف (مثل پایگا های داد مصتلف) با هم ترنیب شد و دانم جدیدی به وجود
میآید )4( .در مرحله درونیسازی با تکرار و تمگرین دانگم صگریح در فگرد نهادینگه مگی
شود .موفقیت در خلق دانم مشتری بدگتگی بگه سگاختار سگازما فراینگدها و مهگارتهگای
نارننا دارد (گابل سدرا و چا  )2008ولی سیدتمهای اطالعاتی مناسب برای تدریع و
حمایت از فرایندهای خلق دانم نی نقگم قابگل تگوجهی دارنگد (پیتگر دلگو و مگک لگین
2008؛ خلیفگگه  .)2008سیدگگتمهگگای مگگدیریت ارتبگگاط بگگا مشگگتری گروهگگی از سیدگگتمهگگای
اطالعاتی هدتند نه سازما را قادر میسازند با مشتریا ارتباط برقرار نرد و داد هگای آ
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ها را جمعآوری ذخیر و تحلیل نند و دید جامعی از مشتریا بدسگت آورد .سیدگتمهگای
 CRM1عموماً به سه دسته تقدیم میشوند)1( .سیدتمهای عملیگاتی نگه بگرای اتوماسگیو و
بهبود عملکرد فرایندها بکار میروند ()2سیدتمهای تحلیلگی نگه بگرای پگردازش داد هگای
حاصل از مشتریا بکار میروند و ()3سیدتمهای مشارنتی نه برای مدیریت و یکپارچگی
نانالهای ارتباطی و نقاط تماس مشتریا بکار میروند (آریانا و باتل .)2007

Customer Relationship Management

1.
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سیدتمهای  CRMبه سازما نمک میننند اطالعات مشتری را بطگور مدگتمر جمگع
آوری نرد و دانم مشتری را ایجاد نند .سطح پشتیبانی این سیدتمها از فراینگدهای خلگق
دانم به ویژگیها و نارنردهای سیدتم بدتگی دارد .بگرای مگرور ادبیگات جگامع مقگاالت
معتبری در زمینه سیدتمهای اطالعاتی پیشرفته و مدیریت دانم با جدتجوی نلمات نلیدی
دانم مشتری مدیریت دانم  CRMسیدتمهای مدیریت ارتباط با مشتری و خلگق دانگم
شناسایی شد اند.
مطالعات زیادی در خاوص مقایده  CRMو مفاهیم و روشهای مگدیریت دانگم بگا
هدف ادغاا این دو مفهوا انجاا شد (شانگ لی و وو 2011؛ توریانی و آنجلونی )2011
و یک مفهوا جدید با ناا مدیریت دانم مشتری ) (CKM1معرفی شد اسگت (چگن سگو و
نانو  .)2001البته این مباحث بیشتر در حوز مفاهیم بود و نمتگر بگه ال امگات فنگی CRM

پرداخته شد است.
از سوی دیگر مطالعات دیگری در خاوص اقگدامات سیدگتمهگای  CRMیگا بطگور
نلی سیدتمهای اطالعاتی در راستای خلق دانم پرداختهاند .در نگو شناسگی سیدگتمهگای
مگگدیریت دانگگم در خاگگوص نگگاربرد آ هگا در ادغگگاا دانگگم ضگگمنی و صگگریح از طریگگق
فرایندهای اجتماعیسازی بیرونیسازی ترنیبسازی و درونیسازی صحبت شگد اسگت
(نونانا  .)1774مطالعه دیگر بطور خاص به سایتهای ناربردی وب  2و پشتیبانی آ ها از
فرایندهای خلق دانم پرداخته است (نونانا  .)1774برخی مقاالت به تعامل بین سیدتمهای

(ننگ یو و هیو  .)2010زو و والتو به بررسی  CRMتحلیلی پرداخته و نشا دادنگد نگه
چطور این سیدتمها برای اخی دانم داخلی (مشتریا موجود) و دانگم خگارجی (مشگتریا
بالقو ) استفاد میشگوند (زو و والتگو  .)2005نارانوسگتاس و همکگارانم در خاگوص
ناربرد اب ارهای  CRMدر سطوح استراتژیک و فرایندی و چگونگی پشتیبانی ایگن اب ارهگا
از ارتباطات و تعامالت یک ندب و نار با مشتریانم صگحبت نگرد انگد (نارانوسگتاس
1.Customer Knowledge Management
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 CRMو دانم مشتری پرداخته و بر چگونگی اخگی دانگم از مشگتری توسگط سیدگتمهگای

 /// 10سید جمالالین حدینی

نارداراس و پاپاتاناسیو  .)2005همچنین مطالعات نمی دربار رابطه بین مدیریت دانگم و
دانم مشتری انجاا شد است .برای مثال بلبگالی و همکگارانم نشگا دادنگد نگه در زمینگه
توسعه محاول چگونه دانم از مشگتری از طریگق فراینگدهای خلگق دانگم اخگی مگیشگود
(بلبالی بنبیا و میدونیر  .)2007هما طور نگه اشگار شگد مطالعگات بدگیاری در خاگوص
تعامالت دوجانبه سیدتمهای  CRMیا فرایندهای  CRMخلق دانم و دانم مشتری انجگاا
شد است .در این مقاله به بررسی تعامل بین سیدتمهای  CRMو فرایندهای خلق دانگم در
یک شرنت اینترنتی میپردازیم .بدینمنظور سوال تحقیق بگدین شگکل مطگرح اسگت نگه
انوا مصتلف سیدتمهای  CRMتا چه حد در پشتیبانی از فرایندهای خلق دانم مفیدند؟
ساختار نلی مقاله بدین صورت است نه ابتدا مگروری بگر ادبیگات تحقیگق مگرتبط بگا
فرایندهای خلق دانم و سیدتمهای  CRMصورت گرفته پس از آ روش تحقیق و نحگو
تج یه و تحلیل داد ها در سازما مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت چارچوب پیشگنهادی
مقاله برای بررسی می ا پشتیبانی هر یک از سیدتمهای  CRMبا رویکرد خلق دانگم ارائگه
شد است.

پیشینه پژوهم
خلق دانم

نظریه خلق دانم سازمانی چگونگی تبدیل دانم ضمنی به صریح را نشا مگیدهگد.
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دانم طی  4فرایند خلق شد و توسعه داد میشود )1( .اجتماعیسگازی بگر تدگهیم دانگم
بین افراد از طریگق تعگامالت اجتمگاعی داللگت دارد نگه ل ومگاً نیگازی بگه ارتبگاط نالمگی و
نوشتاری ندارد و افراد با قرار گرفتن در ننار یکدیگر تجارب دیگگرا را دیگد و فگرا مگی
گیرند )2( .بیرونیسازی حانی از تبدیل دانم ضمنی به دانم صریح است نه میتواند در
سازما به اشتراک گیاشته شود )3( .منظور از ترنیبسازی یکپارچهسازی منگابع مصتلگف
دانم صریح برای ایجاد دانشی جدید است )4( .درونگیسگازی بگر تيییگر دانگم صگریح بگه
دانم ضمنی داللت دارد نه با توجه به استفاد افراد از منابع صریح و یادگیری طی استفاد
صورت میگیرد .این چرخه نه در شکل  1نشا داد شد است شرایط مصتلف خلق دانگم
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را نشا میدهد نه نوآوری و یادگیری سازمانی را بهبود مگیدهگد (نونانگا 1774؛ نونانگا
نراف و وئلپل .)2001

شکل  .1چرخه ( SECIنونانا )1774

سیدتمهای CRM

مدیریت ارتباط با مشتری بطور گدترد بر متدولوژیها و فراینگدهای سگازمانی بگرای
جیب و نگهداشت مشتریا از طریگق افگ ایم رضگایت و وفگاداری در آ هگا داللگت دارد
(نوسمنت و وندل پوئل  .)2008فرایندهای اصلی  CRMشامل "جیب مشگتری شگناخت
مشتری ارائه خدمات و پیمبینگی نیازهگای آ هگا" اسگت (تشگو دوادوس و پگن  .)2001از
نقطه نظر فنی سیدتمهای  CRMسیدتمهای اطالعاتی هدتند نه سازما ها را بگه ارتبگاط بگا
مشتریا قادر میسازند خدماتی را به آ ها ارائه میدهند اطالعات مشتریا را جمعآوری
و ذخیر و تحلیل میننند تا به دیدی جامع از مشتریا خود دست یابند (نینگ و بورگس

سیدتمهای پشتیبانی و خدمات مشتریا (برای مثال مرانگ تمگاس) اتوماسگیو نیگروی
فروش و اتوماسیو بازاریابی در این دسته قرار میگیرند.
 CRM -2تحلیلی نه درک بهتری از نیازها و رفتارهای فگردی مشگتریا فگراهم مگیننگد.
 CRMتحلیلی مدلسازی پیمبینی رفتار مشتری و شناسایی الگگوی خریگد مشگتری را
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 .)2008بطور نلی سیدتمهای  CRMبه  3دسته طبقهبندی میشوند (آریانا و باتل:)2007 ,
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تدهیل مینند .این سیدتم اب ارهای تحلیلی مصتلفی چو داد ناوی انبار های داد و
فرایند تحلیل بر خط ( (OLAP 1را در بر میگیرد.
 CRM -3مشارنتی نه نانالهای ارتباطی و نقاط تماس مشتریا را مگدیریت و یکپارچگه
مینند .وبدایت سازما

ایمیل پرتال مشتریا و ویدئو ننفرانس مثالهگایی از CRM

مشارنتی است.
سیدتمهای  CRMبه ندب و خلگق مدگمتر دانگم مشگتری نمگک مگینننگد .سگطح
پشگگتیبانی ایگگن سیدگگتمهگگا از هگگر یگگک از فراینگگدهای خلگگق دانگگم بگگر اسگگاس ویژگگگیهگگا و
نارنردهای سیدتم متفاوت است .طرح تحقیق در ادامه دربگار ایگن تفگاوتهگا سگصن مگی
گوید.
در این مقاله به دنبال شناسایی سیدتمهای  CRMهدتیم نه فرایندهای خلق دانگم را
پشتیبانی میننند .هما طور نه پیمتر بیا شد دانم از  4طریق اجتمگاعیسگازی بیرونگی
سازی ترنیبسازی و درونیسازی خلق میشود .هر دسته از سیدتمهای ( CRMعملیاتی
تحلیلی و مشارنتی) طیفی از نرااف ارها را فگراهم مگیسگازد نگه فراینگدهای مصتلگف خلگق
دانم را تدهیل میننند .سطح پشتیبانی سیدتمهای  CRMاز هر فرایند خلق دانم به دلیل
ماهیت مصتلف نرااف ارها و فرایندها متفاوت است.
فرایند اجتماعیسازی در سازما ها اغلب از طریگق تعگامالت اجتمگاعی میگا افگراد و
گرو ها شکل میگیرد (نونانا نراف و وئلپل  .)2001بنابراین سیدتمهگای مشگارنتی نگه
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ارتباطات بالدرنگ را فراهم میننند بیشترین تناسب را با اجتماعیسازی دارند .برای مثگال
در یک جلده نه با فناوریهای مشارنتی اعگم از ننفگرانس از را دور پشگتیبانی مگیشگود
اعضای تیم میتوانند تجارب خود را به اشتراک گیاشته و ایگد هگای جدیگدی خلگق نننگد
(پرنت گالوپ سالیدگبری و هنگدلمن  .)2000عگالو بگر ایگن برخگی سیدگتمهگای CRM

عملیاتی مثل سیدتمهای مرن تماس برای ارتباطات بالدرنگ با مشتریا استفاد مگیشگوند
و اجتماعیسازی را بین مشتریا و عوامل سازما تدهیل میننند .در مثالهای باال مشصص
است نه سطح تناسب سیدتمهای مشارنتی و عملیاتی با اجتماعیسازی متوسط رو به بگاال
1. online analytical processing
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است .از طریق فرایندهای اجتماعیسازی عوامل سازمانی میتواننگد اطالعگات محاگول را
ارائه داد و خدمات مناسب مشتری را شناسایی ننند اطالعاتی از مشگتریا ندگب نننگد و
نیازهای مشتریا را تشصیص دهند.
در فرایند بیرونیسازی دانم ضمنی به دانگم صگریح تبگدیل مگیشگود و تدگهیم آ
ساد تر است .سیدتمهای اطالعاتی برای بیا ایگد هگا بگه شگکل ليگات مفگاهیم اشگکال یگا
گ ارشها بکار گرفته میشوند (فرناندز و سابهروال  .)2001سیدتمهای مشارنتی به افگراد
نمک میننند دانم ضگمنی را ندگگیاری نگرد و اسگناد و منگابع دانشگی را بگه اشگتراک
گیاشته و از این طریق فرایند بیرونیسازی را تدهیل میننند .شبکههای اینترنتی تاالرهگای
گفتما آنالین گرو های خبری و ایمیل نمونههایی از سیدگتمهگای مشگارنتی هدگتند نگه
بیرونیسازی را تدهیل میننند (لی و هونگ  .)2002بیرونیسگازی از طریگق سیدگتمهگای
 CRMمیتواند به خلق دانم برای مشتریا (مثل فایل آموزشی یا فایل اطالعگت محاگول
در وبدایت سازما ) دانم دربگار مشگتریا (مثگل تاالرهگای گفتمگا آنالیگن) و دانگم از
مشتریا (مثل بازخوردهای مشتریا ) منجگر شگود .سیدگتمهگای  CRMعملیگاتی مگیتواننگد
دانم دربار مشتری را ندب نرد و آ را در سازما در دسترس همگا قگرار دهنگد .بگه
هر حال سطح خلق دانم جدید از طریق این سیدتمهای عملیاتی بطور معمول خیلی زیگاد
نیدت.
فرایند خلق دانم از طریق ترنیبسازی شامل تبگدیل اطالعگات و دانگم صگریح بگه

شوند و با روشهای تحلیلی در غنیتر نرد هر چه بیشتر مصاز دانگم تگالش مگیشگود.
سیدتمهای  CRMتحلیلی به شدت با فرایندهای ترنیبسازی متناسب هدگتند .داد نگاوی
وبناوی انبار های داد و فرایند تحلیل بر خط مثالهایی از سیدگتمهگای تحلیلگی هدگتند
نه فرایندهای ترنیبسگازی را بگا طبقگهبنگدی سگاختاردهی و تحلیگل مقگادیر زیگاد داد هگا
بمنظور شناسایی الگوهای رفتاری بهبگود پگیمبینگی فگروش و ندگب دانگم مفیگد دربگار
مشتریا تدهیل میننند (بوس  .)2007برخی محققین معتقدند سیدتمهای مشگارنتی مثگل
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مجموعهای پینید تر و جامعتر از دانم صریح است (شانگ لی و وو ) .اطالعات و دانم
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شبکه و اب ارهای جدتجو فرایند ترنیبسازی را با سیدتمینرد و تجمیع منابع دانشی نه
در سطح ادارات پرانند است تدهیل مگیننگد .در حقیقگت سیدگتمهگای عملیگاتی عمگدتاً
اطالعات مشتری را جمعآموری میننند نگه در مراحگل بعگدی بعنگوا ورودی فراینگدهای
ترنیبسازی استفاد شوند (مارویک .)2001
در آخر درونیسازی شامل تبدیل دانم صگریح بگه دانگم درونگی اسگت (یگادگیری
فردی یا سازمانی) .درونیسازی مدتل ا این است نه افراد دانم صگریحی نگه بگرای آ هگا
مفید است شناسایی نننگد و دانگم ضگمنی خگود را بگر اسگاس آ ایجگاد نننگد (فرنانگدز و
سگگابهروال  .)2001سیدگگتمهگگای مشگگارنتی مثگگل اینترنگگت بگگا ایجگگاد دسترسگگی بگگه اسگگناد و
موضوعات مصتلف فرایند درونیسازی را پشتیبانی میننند .مشگتریا هگمچنگین مگیتواننگد
دربار محاوالت و خدمات سازما با جدتجو در وبدایت سازما وبگال هگا تاالرهگای
گفتما و گفتگوی آنالین 1اطالعات مورد نیاز خود را بدست آورند .از دیگر سیدتمهگای
مهم مشارنتی نه با درونیسازی متناسب است سیدگتمهگای آمگوزش الکترونیکگی اسگت.
"آموزش از را دور" فرصتهگایی را بگرای نارننگا ایجگاد مگیننگد (مارویگک .)2001
سیدتمهای  CRMتحلیلی نی تا حدی فرایندهای درونیسازی را پشگتیبانی مگینننگد بگرای
مثال نارننا میتوانند دانم دربار مشتری را با خواند گ ارشات و تحلیلهگای صگورت
گرفته توسط سیدتمهای تحلیلی بدست آورند.
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روششناسی پژوهم
ماهیت این مقاله نیفی و انتشافی است .مطالعه موردی برای این مقاله مناسب به نظگر
میرسد زیرا به محقق نمک مینند از ن دیگک بگا سیدگتمهگای  CRMو سگاختار آ هگا و
پینیدگی فرایندهای خلق دانم آشنا شود (مگی یگرز  .)2007بگدین منظگور یگک سگازما
ارائه دهند خدمات اینترنتی به مشترنین خانگی و سازمانی برای انجاا تحقیقگات انتصگاب
شد زیرا ندبت به دیگر ندگب و نارهگا از سیدگتمهگای  CRMبیشگتری اسگتفاد مگینننگد.
سازما مینور خدماتی چو ثبت درخواسگت اشگتراک ثبگت نگاا بگرای اخگی نماینگدگی
1 Chat
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رسیدگی به شکایات معرفی خدمات و محاوالت شرنت مثل مودا و لگوازا جگانبی و ...
را از طریق سایت این شرنت ایمیل تلفن یا مراجعه حضوری ارائه مگیننگد .هگمچنگین از
روشهای داد ناوی برای تعیین الگوی ماگرف مشگترنین خوشگهبنگدی مشگترنین ارائگه
پیشنهادات متناسب با هر دسته از مشتریا و جمعآوری پورتهای بالاسگتفاد و  ...اسگتفاد
مینند .اغلب تعامالت این شرنت (نقاط تماس) باورت آنالین بود و بگه نظگر مگیرسگد
مطالعه این شرنت با این فرایندهای ناری برای مقاله مناسب باشد.
برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای انجاا پژوهم از روش مااحبه استفاد شد
اگرچه در تکمیل اطالعات از وبدایت شرنت و نی اسناد و بروشورها نی بهر بردیم .برای
مااحبه از نارشناسا فناوری اطالعات مدیریت دانم بازاریگابی داد نگاوی مگدیریت
منابع اندانی و فروش مااحبه به عمل آمد .روش نمونهگیری باورت گلولگه برفگی بگود و
مااحبه تا جایی ادامه یافت تا داد های مشابه بدست آمد و به اشبا رسیدیم .برای مااحبه
از روش نیمه ساختاریافته با سواالت باز استفاد شگد و بگا توجگه بگه پاسگخ ماگاحبه شگوند
فرایند مااحبه هدایت مگیشگد .پگس از طگرح سگواالت از دو نفگر از نارشناسگا مگدیریت
ارتباط با مشتری و مدیریت دانم خواسته شد سواالت را بررسی نرد و در صگورت لگ وا
پیشنهاداتی برای اصالح سواالت ارائه ننند تگا روایگی سگواالت تضگمین شگود .نمونگهای از
سواالت مااحبه پس از تکیید نارشناسا به شرح زیر است:
 چگونه از سیدتمهای  CRMبرای تعامل با مشگترنین یگا نارننگا شگرنت


مشترنین یا نارننا تدهیم میشود؟


اطالعات مشترنین چگونه گردآوری میشود و از چه ابگ ار تحلیلگی بگرای
تحلیل داد ها استفاد میشود؟
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استفاد میشود؟
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 سیدتمهای  CRMچگونه به یادگیری افراد نمک مگینننگد؟ آیگا مگواردی
چو فیلمهای آموزشی س االت متداول 1وبدایت معرفگی محاگول و ...
در شرنت شما وجود دارد؟


آیا اسنادی با عنوا "تجارب برتر" و "درسآموختهها" در سگازما وجگود
دارد؟ در صورت وجود آیا استفاد از آ ها مفید بود است؟

 سیدتمهای  CRMچه م ایایی برای سازما شما به همرا داشته و تا چه حد
فعالیتهای خلق دانم را پشتیبانی میننند؟


نقاط قوت و ضعف سیدتمهای فعلی  CRMشرنت شما چیدت؟ آیگا شگما
از عملکرد سیدتمهای  CRMشرنت راضی هدتید؟



پیشنهاد شما برای بهبود سیدتمهای  CRMبگرای تناسگب بگا نیازمنگدیهگای
خلق دانم چیدت؟



برای استفاد از سیدتمهای  CRMچه موانعی وجود دارد؟ (برای مثال موانگع
فنی فرهنگی یا مهارتی)



واحد فناوری اطالعات تا چه حد نگاربرا سیدگتمهگای  CRMرا پشگتیبانی
مینند؟

جامعه مورد بررسی متشکل از  400نارمند در سه شعبه از سازما در تهرا گرگگا
و شیراز در بصمهای مصتلف مالی اداری داد ناوی برنامهنویدی مدیریت منابع اندگانی
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فروش بازاریابی مرن تماس و  ...اسگت نگه از ایگن میگا بگرای انجگاا ماگاحبه نمونگهای
متشکل از  12نفر از نارننا دفتر اصلی سازما در تهرا استفاد شد نه مشصاات آ هگا
در جدول شمار  1قابل مشاهد است:
جدول  .1سمت سازمانی مااحبه شوندگا
سمت سازماني مصاحبه شوندگان

تعداد

ميزان تحصيالت

سابقه خدمت /سال

مديريت دانش (با عنوان سازماني مدير اطالعات)

1

كارشناس ارشد

9

مدير منابع انساني

1

كارشناس ارشد

7

1. Frequently Asked Questions
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تعداد

ميزان تحصيالت

سابقه خدمت /سال

سمت سازماني مصاحبه شوندگان
مدير فروش

1

كارشناس ارشد

3

كارشناس فناوري اطالعات

3

كارشناس

9-7-6

كارشناس دادهكاوي

2

كارشناس

4-3

كارشناس بازاريابي

2

كارشناس

8-5

كارشناس فروش

2

كارشناس

3-6

یافتههای پژوهم
در طول مااحبه از مااحبه شوندگا خواسته شد تا فرایندهای ارتباط بگا مشگتریا را
در سازما توصیف نرد و سیدتمهایی نه بدین منظور مورد استفاد قرار میگیرند معرفی
ننند .تماا فرایند مااحبه یادداشتبرداری و ضبط شد و محقق با بررسی دقیق دست نوشته
هگگا و گفتگگگوی ضگگبط شگگد سیدگگتمهگگای  CRMمگگورد اسگگتفاد در سگگازما را شناسگگایی و
ندگیاری نرد نه در جدول شمار  2قابل مشاهد است.
جدول شمار  .2ندگیاری اولیه داد های بدست آمد از مااحبه
نمونهاي از دادههاي استخراجي از مصاحبهها

سيستمهاي
مرتبط

"فرآيند اتوماسيون فروش يکي از بخشهاي مهم  CRMاست كه باعث سادهساازي و افازايش
عمليات فروش مي شود و شامل ماژولهاي كليدي مورد نياز تيم فروش است كاه عبارتناد از

اتوماسااااايون

مديريت متقاضيان ،مديريت فرصتهاي فروش ،مديريت مسيرهاي فروش ،پيشبيناي فاروش،

فروش

تحليل فروش و"...
برد .اتوماسيون بازاريابي داراي ماژولهايي براي مديريت اقدامات تبليغاتي ،ماديريت بازارياابي
محصول و سازماندهي كليه فعاليتهاي بازاريابي است .همچنين از ديگر ماژولهااي بازارياابي

بازاريابي

مرتبط مانند استشاده از تقويم ،مديريت مخاطبين ،استشاده از فايلهاي پيوست و ...پشتيباني ماي
كند"
"سيستم خدمات مشتريان شامل سرويسهاي خدماتي و پشاتيباني مشاتري از قبيال ماديريت
دانش ،پورتال خدماترساني مشتريان ،گزارشات و همچنين ارائه آمار پشتيباني (كه براي نيروي
پشتيباني سازمان مشيد است) ميباشد .همچنين از ديگر ماژولهاي مربوط به پشاتيباني مشاتري
نظير محصولها ،مديريت سازمان ،تقويم ،مديريت مخاطب و غيره پشتيباني ميكند"
"خدمات قابل ارائه از طريق ديتابيسها در يک محل متمركز جهت رفع بهتر مشکالت فناي در

سيسااااااااتم
خااااااادمات
مشتريان
ديتااااابيس –
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اتوماسااااايون
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"اتوماسيون بازاريابي با بهبود نظارت بر جامعه هدف ،اقدامات بازاريابي را يک گام جلوتر ماي
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نمونهاي از دادههاي استخراجي از مصاحبهها

سيستمهاي
مرتبط

حداقل زمان ممکن مديريت ميشوند"

سيسااااااااتم

"پس از گرفتن مجوز ،دسترسي عمومي به ديتابيسها فراهم ميشود"

مديريت پايگاه

"اسنادي حاوي آخرين اطالعات بر پايه پيشنهادات و نظرات مشتري در ديتابيسهاا نگهاداري

دانش

ميشود"
از اطالعات ثبت شده استشاده مشيد ميشاود و واحاد داده كااوي باراي تعياين الگاوي خرياد
مشتريان از آن استشاده ميكند"
"بهبود دائم كيشيت ديتابيسها هميشه مدنظر است"
"جزئيات محصو ت در نرمافزار اكسل وارد ميشود"
"از نرمافزار اكسل براي خروجي گرفتن جزئيات محصو ت و تجزيه و تحليل بيشاتر اساتشاده
ميشود"
"ليست قيمتها طبق سشارشات مشتري و ارتباط محصو ت با ليستهاي قيمت آنهاا در نارم

نرمافزار اكسل

افزار اكسل ايجاد ميشود"
"محصو ت از ليست فروشندگان منتخب در نرم افزار اكسل تهيه ميشوند"
"شکايات ،پيشنهادات و انتقادات از طريق وبسايت سازمان دريافت ميشوند"

پرتاااااااال و

"اطالعات مشتريان بطور مستقيم از طريق پرتال دريافت ميشود"

وبساااااااايت

" دسترسي ايمن به پرتال خدمات رساني مشتري ايجاد شده است"

سازمان

"اطالعات مشتريان از وب سايت سازمان گرفته ميشود"
"امکان تغيير فرمهاي آنالين متقاضيان مطابق با نياز سازمان ايجاد شده است"
"شرايط مشتريان براي بازاريابي هدفمند با توجه جزئيات اطالعات دريافتي از آنها بررسي مي

وب كاوي

شود"
"امکان ارتباط با مخاطبين از طريق ايميل فراهم شده است"
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"امکان ارتباط با ديگر كاركنان از طريق پيام فوري در پرتال سازمان وجود دارد"
"بازاريابي از طريق ايميل يکي از روشهاي مورد استشاده سازمان است"
"تبليغات به وسيله ارسال تودهاي ايميلهاي تبليغاتي صورت ميگيرد"
"ايميلها بر اساس اطالعات موجود از متقاضيان ،مشتركين و مخاطبين مديريت ميشوند"

سرويس ايميل
و پيام فوري

"مشتريان از طريق ايميل از بروزرساني مشکالت فني مطلع ميشوند"
"پيش فاكتورهاي فروش با قابليت چاپ آسان از طريق سرويس ايميل ارسال ميشود"
"گاهي اوقات جلسات گروهي با ديگر شعب سازمان بصورت آنالين برگزار ميشود"
"ايدههاي جديد جذب و نگهداشت مشتري از طريق جلسات آنالين از طريق ويدئوكنشرانس به
سرعت به ديگر شعب سازمان منتقل ميشود"
"مديريت محصو ت در سطح وسيع سازماني اتشاق ميافتد"

جلسات از راه
دور ،تحاااات
وب

و

ويدئويي
ماااااااديريت
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سيستمهاي

نمونهاي از دادههاي استخراجي از مصاحبهها

مرتبط

" جزئيات محصول از برنامههاي كاربردي ديگر اتخاذ و وارد نرمافزار اكسل ميشود"

محصو ت

"فيلد سشارشي محصول طبق احتياجات سازمان ايجاد ميشود"
"مدارک ويژه نظير تضمينهاي خريد ،توافقات مربوط به قرارداد و غيره به محصو ت ضاميمه
ميشود"
"تصاوير محصو ت جهت شناسايي آسان در وبسايت سازمان آپلود ميشود"
"خروجي جزئيات محصو ت از نرمافزار اكسل براي تجزيه و تحليل بيشتر گرفته ميشود"
"ليست قيمتها طبق سشارشات مشتري ايجاد و محصو ت با ليستهاي قيمات آنهاا ارتبااط
داده ميشوند"
"خريدهاي گسترده سازماني و فرآيندهاي اجرايي آنها بوسيله روشهاي يکپارچه

CRM

ساده

تر شده است"
"سشارشات معوقه از طريق مشاهده ليست سشارشات پيگيري ميشود"
"محصو ت مورد نياز از بهترين فروشندگان /توليدكننادگان /نماينادگيهااي فاروش موجاود
ليست شده در  CRMتهيه و خريداري ميشوند"
"موجودي انبار از طريق يکپارچهسازي سشارش و موجودي انبار بروزرساني ميشود"

ماااااااديريت

"فيلدهاي دستورات خريد و سشارشات فروش طبق نيازهاي سازمان سشارشي ميشوند"

سشارشات

"با نمايش پوياي صورتحسابها و آدرسهاي ثبت شده هنگام دريافات سشارشاات ،از دوبااره
كاري اجتناب ميشود"
" فاكتور سشارش با قابليت چاپ آسان و تحويل آن به فروشندگان /مشتريان از طريق سارويس
ايميل ايجاد ميشود "
"موجودي انبار به بخشهاي مربوطه در سازمان اعالم ميشود ،در نتيجه موجودي هميشه براي
تأمين سشارشات معوقه در دسترس خواهد بود"

"سيستم اولويتبندي تماسها بطور خدكار تماسهاي ضروري را طبق زمانبندي سيستم براي
تمديد اشتراک مشتريان مشخص ميكند"
"از سيستم صف انتظار براي تماسهاي ورودي استشاده ميشود"
"شمارههاي مزاحم با توجه به الگوريتمهاي تماس كه به سيستم داده شده شناسايي ميشوند"
"مشخصات تماس گيرنده و تاريخچه ارتباطات وي به محض برقاراري تمااس شناساايي ماي
شود"
"از سيستم پاسخگويي گويا در سازمان استشاده ميشود"

مركز تماس
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"جزئيات تماسها در سامانه شركت ثبت ميشود"
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از آ جا نه سیدتمهای  CRMدر سه دسته عملیاتی تحلیلی و مشارنتی طبقگهبنگدی
میشوند سیدتمهای مورد استفاد در سازما مورد مطالعه در این سه دسته طبقهبندی و در
جدول شمار  3ارائه شد است.
جدول  .3انوا سیدتمهای  CRMسازما
انواع

سيستمهاي  CRMسازمان

CRM

سيستم خدمات مشتريان
اتوماسيون فروش
اتوماسيون بازاريابي

 CRMعملياتي

مديريت محصو ت
مديريت سشارشات
انبار داده
سيستم مديريت پايگاه داده

 CRMتحليلي

وبكاوي
نرم افزار اكسل
پرتالسازمان
وبسايت سازمان
پشتيباني ارتباطات (ايميل ،پيام فوري)

 CRMمشاركتي

جلسات از راه دور ،تحت وب و ويدئويي
مركز تماس مشتريان

همچنین از مااحبه شوندگا خواسته شد فرایند خلق دانم این سیدتمها را با توجگه
اول /شمار  /1پایی و زمدتا 1374
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به تجربه شصای خود مشصص نرد و سگپس بگه نمگک یکگی از اسگاتید حگوز مگدیریت
دانم این فرایندها با اطمینا بیشتر تعیین شد نه در جدول شمار  4قابل مشاهد است:
جدول  .4پشتیبانی سیدتمهای  CRMاز فرایند خلق دانم
انواع

سيستمهاي

CRM

 CRMعملياتي

 CRMتحليلي

CRM

فرايند خلق دانش

سيستم خدمات مشتريان

اجتماعيسازي

اتوماسيون فروش

بيرونيسازي

اتوماسيون بازاريابي

بيرونيسازي

مديريت محصو ت

تركيبسازي /بيرونيسازي

مديريت سشارشات

تركيبسازي /بيرونيسازي

انبار داده

تركيبسازي
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انواع

سيستمهاي

CRM

 CRMمشاركتي

فرايند خلق دانش

CRM

سيستم مديريت پايگاه داده

تركيبسازي

وب كاوي

تركيبسازي

نرم افزار اكسل

تركيبسازي

پرتالسازمان

بيرونيسازي /تركيبسازي

وبسايت سازمان

بيرونيسازي /تركيبسازي

پشتيباني ارتباطات (ايميل ،پيام فوري)

بيرونيسازي

جلسات از راه دور ،تحت وب و ويدئويي

اجتماعيسازي

مركز تماس مشتريان

اجتماعيسازي

با توجه جدول شمار  4میتوا به چارچوبی برای دستهبنگدی سیدگتمهگای  CRMبگا
رویکرد خلق دانم دست یافت نه فرایندی نه هریگک از سیدگتمهگای ( CRMعملیگاتی
تحلیلی مشارنتی) پشتیبانی میننند شناسایی و طبقهبندی نگرد .بگدین منظگور چگارچوب
مورد نظر باورت جدول  5ارائه میشود.
جدول  .5چارچوب پیشنهادی برای بررسی می ا پشتیبانی هر یک از سیدتمهای  CRMبا رویکرد خلق دانم
اجتماعيسازي

تركيبسازي

بيرونيسازي

درونيسازي

 اتوماسيون فروش
CRM
عملياتي

 سيستم خدمات مشتريان

 اتوماسيون بازاريابي

 مديريت محصو ت

 مديريت محصو ت

 مديريت سشارشات

 مديريت سشارشات
 انبار داده

 وب كاوي
 نرم افزار اكسل

CRM
مشاركتي

 جلسات از راه دور ،تحت
وب و ويدئويي
 مركز تماس مشتريان

 پرتالسازمان
 وبسايت سازمان

 پرتالسازمان

 پشتيباني ارتباطات

 وبسايت سازمان

(ايميل ،پيام فوري)
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نتیجهگیری و پیشنهادها
مطالعه سیدگتمهگای  CRMسگازما مگورد مطالعگه نشگا داد نگه سیدگتمهگای CRM

تحلیلی به شدت فرایندهای ترنیبسازی را پشگتیبانی مگینننگد و حجگم وسگیعی از دانگم
دربار مشتری فراهم میآورند نه به سازما نمک مینند رفتارها و نیازهای مشتریانم را
بهتر درک نند .البته برای تحلیل درست رفتار مشتریا الزا اسگت قابلیگتهگای الزا بگرای
تحلیل داد ها را داشته باشند .به بیا بهتر سیدتم نیازمند حجم مناسبی از اطالعات مشگتریا
و هگگمچنگگین مهگگارت نارشناسگگا فنگگاوری اطالعگگات در تحلیگگل ایگگن اطالعگگات و اسگگتصراج
الگوهای مناسب است.
مطالعه همچنین نشا داد سیدتمهای  CRMعملیاتی میتوانند دانم دربار مشتری را
اخی و بیرونیسازی ننند .سیدتمهایی چو مرن تماس مشتریا نه بطور گدترد در ایگن
سازما استفاد میشوند به شدت فرایند اجتماعیسازی با مشتریا را پشتیبانی مینننگد .از
طریق فرایند اجتماعیسازی دانم و اطالعات را برای مشتریا فراهم مگینننگد (اطالعگات
محاول و پیشنهادات) دانم دربار مشتریا را جمعآوری میننند و دانم را از مشتریا
اخی میننند (بازخورد دریافت میننند).
سیدتمهای  CRMمشارنتی ارتباط با مشتریا تکمینننندگا و همچنین ارتباطگات
درو سازمانی را تدهیل میننند .سیدتمهگای مشگارنتی نگه بعنگوا نانگالهگای ارتبگاط بگا
مشتریا و تکمینننندگا استفاد میشوند (وبدایت سازما ایمیل و دیگر نانگالهگا) مگی
اول /شمار  /1پایی و زمدتا 1374
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تواننگگد بیرونگگیسگگازی دانگگم را بگگرای مشگگتریا تدگگهیل نننگگد و اطالعگگات نگگافی را دربگگار
محاوالت و خدمات به آ ها ارائه ننند .مشتریا نی میتوانند بازخورد و نظگرات خگود را
از طریق این سیدتمها در اختیار سازما قرار دهند .بازخورد مشگتریا تحلیگل شگد و نتگایج
باورت خالصه در قدمت "صدای مشتریا " در دسترس همگا قرار میگیرد .انوا دیگر
سیدتمهای مشارنتی برای تدهیل ارتباطات درو سازمانی استفاد میشگوند و بگه نارننگا
نمک میننند دانم دربار مشگتریا تاگمیمگیگری جمعگی و پیگدا نگرد را حگل بگرای
مشکالت سگازما (صگندوق پیشگنهادات و انتقگادات الکترونیکگی در اینترانگت سگازما ) را
بیرونیسازی ننند .عالو بر این برخی سیدتمهای مشارنتی فرصتهای یگادگیری اعگم از
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منابع دانشی منابع آنالین و  ...را ایجاد نرد و در نتیجه درونگیسگازی دانگم را بگرای هگر
یک از نارننا تدهیل میننند.
این مقاله بگه بررسگی تعامگل دو جانبگه سیدگتمهگای  CRMو فراینگدهای خلگق دانگم
پرداخت .از آ جا نه این مقاله در یک سازما باورت مطالعه موردی انجاا شگد تعمگیم
نتایج به سایر سازما ها و ندب و نارها نار درستی به نظر نمگیرسگد و پیشگنهاد مگیشگود
محققین در آیند از این چارچوب در دیگر صنایع و ندب و نارها استفاد ننند.
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