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چکید
سازما هایی نه قاد بکارگیری و توسعه سیدتمهای اطالعاتی مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
را دارند در ابتدا باید آمادگی خود را جهگت پیگاد سگازی آ بدگنجند و الزا اسگت نگه بگا توجگه بگه فانتورهگایی بگه
تامیمگیری دربار پییرش یا رد سیدتمهای مدیریت الکترونیکگی ارتبگاط بگا مشگتری اقگداا نماینگد .ایگن فانتورهگای
تکثیرگیار ندبت به یکدیگر از اهمیت متفاوتی برخوردارند .در این مطالعه قاگد داریگم میگ ا اثرگگیاری فانتورهگای
مینور را در حوز تجارت الکترونیکی مورد مطالعه قرار دهیم .بدین منظور در این پژوهم ابتگدا بگه نمگک تحلیگل
مدلیابی معادالت ساختاری مدلی مفهومی برای پییرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری ارائه میشود نه می ا
تکثیرگیاری هریک از عوامل در آ مورد ارزیابی قرار مگیگیگرد؛ در ادامگه از طریگق فرآینگد تحلیگل شگبکه فگازی بگه
اولویتبندی این فانتورها پرداخته میشود .تطابق نتایج این دو تکنیگک تحلیلگی متفگاوت مگا را از معتبگر بگود نتگایج
بدست آمد مطمشن میسازد.
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مقدمه
اخیراً نیازها و الگوهای خرید مشتریا باورت چشگمگیری تغییگر یافتگه اسگت .بگرای
برآورد این نیازها شرنتها به سمت متمای سازی و استراتژیهای بازاریابی مشتریمحور
به نمک پیاد سازی سیدتمهای مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRM1جهگت جلگب رضگایت
مشتری و به تبگع آ ندگب م یگت رقگابتی شگتافتند (طاهرنیگا و رضگائی  .)2015مگدیریت
ارتباط با مشتریا باورت گدترد توسط ندب و نارهای نوچک و ب رگ در سطح دنیا
با هدف اولیه بهبود ارتباط میا سازما ها و مشتریا آ ها مورد پییرش قرار گرفتگه اسگت
(راجانی و باتننگر .)2004
مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی مناسب برای ایجاد و مدیریت مگ ثر ارتبگاط بگا
مشتریا ازطریق تحلیل دقیق داد های مشتریا به نمک فناوری اطالعگات اسگت (جفگن و
ریگگدینگ 2002؛ نگگگای  )2005و هگگدف از آ دسگگتیابی بگگه م ی گت رقگگابتی در مگگدیریت
مشتریا و در نهایت ندب سود بیشتر است (گرو گارتنر .)2001
سویفت سگویفت ( CRM )2001را «یگک رویکگرد سگازمانی بگرای درک و ترغیگب
رفتار مشتری از طریق ارتباطات بمنظور بهبگود نشگف مشگتری حفگظ مشگتری وفگاداری
مشتری و سودمندی مشتری» میداند .با اینکه دیدگا ها دربار مگدیریت ارتبگاط بگا مشگتری
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قدری متفاوت است اما اهمیت آ بر همگا آشکار است چرا نگه امگروز برنامگهریگ ی
ایجاد و مدیریت ارتباط با مشتری قلب استراتژی سازمانی و نلیگد حفگظ مشگتری و عامگل
حیات سازما شد است (شول

 .)2000از این رو مدیریت ارتباط بگا مشگتری ضگرورتی

انکارناپگگییر بگگرای اسگگتراتژیهگگای سگگازما هگگا بگگه حدگگاب م گیآی گد (بگگول  .)2003اساس گاً
سیدتمهای CRM

میتواند بعنوا یک سیدتم اطالعگاتی جهگت توانمندسگازی سگازما در

درک بهتر ارزشها و خواستههای مشتریا مطرح شگود و موفقیگت بدگیاری از سگازما هگا
خاوصاً سازما های فعال در حوز تجارت الکترونیکی غالبگاً در بهبگود ارتباطگات اسگت

1 Customer Relationship Management
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ارتباطاتی نه CRM

یا بازاریابی رابطگهای مگیتواننگد در آ نمگود پیگدا نننگد (بولگدین

و

همکارا .)2005
مدیریت ارتباط با مشتری با گدترش سریع اینترنت و فناوریهگای اطالعگاتی بگه دو
دسته مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( )e-CRM1و مدیریت ارتبگاط بگا مشگتری سگیار
( )CRM2m-تقدیم میشود .موضو مورد مطالعه در این مقاله مگدیریت ارتبگاط بگا مشگتری
الکترونیکی است نه توسعهای دیگر از بازاریابی رابطهای است و مبتنی بر فناوری اطالعات
است تا قدرت و قابلیت آ را اف ایم دهد (چن و چین

 .)2007بعبارتی بگه گونگهای از

مدیریت ارتباط با مشتری نه با استفاد از فناوری اطالعات شکل گیرد  e-CRMیا مدیریت
ارتبگگاط بگگا مشگگتری الکترونیکگی مگیگوینگگد .طبیعتگاً اثربصشگی مگگدیریت ارتبگگاط بگگا مشگگتری
الکترونیکی بیم از نو سنتی آ است (رپونن .)2003
مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در حوز های مصتلفی ناربرد دارد یکی از این
حوز ها تجارت الکترونیکی است .تجارت الکترونیکگی را مگیتگوا انجگاا هرگونگه امگور
تجاری و بازرگانی باورت آنالین و از طریق شبکه جهانی اینترنگت بیگا نگرد (نگالرک
 .)1447بعبارت دیگر تجارت الکترونیکی به هر نو خرید فگروش بازاریگابی و خگدمات
پس از فروش در تجارتهای مبتنی بر شگبکههگای ارتبگاطی الکترونیکگی اطگال مگیشگود.
شبکههای الکترونیکی شامل اینترانت اندترانت و ارتباطات و تگراننمهگای اینترنتگی بگین

پابرجا ماند در عرصه رقابتی باید در ابتدای امر به فکر ندب رضایت مشتریا خود باشگد
و این موضو در حوز تجارت الکترونیکی به مراتب اهمیت بیشتری مگییابگد چگرا نگه در
این حوز ارتباطات از حالت چهر به چهر سابق باورت ارتباطگات مجگازی تغییگر یافتگه
است و اعتمادسازیها در بدتر الکترونیکی باید صورت پییرد .بگر ایگن اسگاس بکگارگیری
1 Electronic Customer Relationship Management
2 Mobile Customer Relationship Management
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شیو های مدر و م

ثر مدیریت ارتباط با مشتری از جمله e-CRM

اهمیت فراوانگی در ایگن

حوز دارند .اما پییرفتن آ مانند تامیم جهت بکارگیری هر فنگاوری و نگوآوری جدیگد
همرا با تردیدها و نگرانیهایی از سوی مدیرا و نارمندا هر سازما است (نگاین )2004
نه برای رفع این شبهات بایدتی عوامل متعگددی را بررسگی و ارزیگابی نگرد تگا بگا در نظگر
گرفتن ه ینهها سودها و فرصتهای بالقو ندبت به پییرش آ تامیم گرفت.
با این نه فشارهای محیطی شرنتها را مجگاب بگه پگییرش  CRMو e-CRM

نگرد

است اما بررسیها حانی از نر پییرش نند همرا با شکدت بیم از نیمی از آ ها اسگت
(اسماعیل و همکارا 2007؛ ریونن و النانن .)2010
ریدک شکدت  e-CRMمدشله بدیار مهمی است نگه توسگط بدگیاری از محققگا در
سطح وسیعی از حوز های مطالعاتی مورد بررسی و مطالعه قرار مگیگیگرد .یگک بررسگی از
 202شرنتی نه مدیریت ارتباط با مشتری را پیاد سازی نردند نشا مگیدهگد نگه تنهگا 30
درصد از آ ها از پیاد سازی آ اعالا رضایت نردند .جیگگا ( )2001در ایگن مطالعگه بیگا
مینند نه سازما ها معموالً تصمین نمتری از پینیدگی مدیریت ارتباط با مشگتری داشگته
و اهداف تجاری روشنی ندارند و تمایل به سرمایهگیاری نافی برای تهیه نرااف ار مدیریت
ارتباط با مشتری ندارند و این موارد باعث شکدت پروژ ها میشوند.
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عالو بر فانتورهای شکدت معرفی شگد در تحقیگق جیگگا ( )2001نیفیگت پگایین
داد هگگا و یکپگگارچگی پگگایین داد هگگا (میدگگی و همکگگارا  )2005تصم گین پگگایین از می گ ا
پینیدگی  CRMو سیدتمها و فرایندهای تجاری نامناسب (بول  )2003عدا اطمینا (مک
نایت و چروانی  )2001و فقدا دانم نافی(پار و همکگارا  )1444نشگا مگیدهنگد نگه
سازما ها بایدتی به تحلیل عمیقتگری جهگت ارزیگابی میگ ا آمگادگی خگود بگرای پگییرش
 CRMو  e-CRMبپردازند (اونر و مودامبی .)2002
بنابراین سازما ها باید در پییرش سیدتمهای مدیریت ارتباط بگا مشگتریا بگا احتیگاط
بیشتری عمل ننند (نیوبی و همکارا  )2013و بدگیاری از فانتورهگای حیگاتی را راجگع بگه
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می ا آمادگی سازما برای بهر مندی از این سیدتمها مگورد ارزیگابی قگرار دهنگد و سگپس
برای پییرش این سیدتمها تامیمگیری ننند (لی تای و همکارا .)2014
آننه در این مقاله قاد داریم بدا بپردازیم شناسایی و تج یه و تحلیگل فانتورهگا و
مل وماتی است نه شرنتهای فعال در عرصه تجارت الکترونیکگی بگا درنظگر گگرفتن ایگن
عوامل ندبت به پییرش یا رد  e-CRMدر شرنت یگا سگازما خگود اقگداا مینننگد .بگدین
منظور با استفاد از دو شیو متفگاوت بگر روی داد هگای جمگعآوری شگد از شگرنتهای
تجارت الکترونیکی بوسیله پرسشنامهها تحلیلهای آماری صورت میگیرد .بدین صگورت
نگگه در ابتگگدا بگگه نمگگک مگگدلیابی معگگادالت سگگاختاری بگگه ارائگگه و ارزیگگابی مگگدل پگگییرش
میپردازیم سپس با استفاد از تحلیگل  ANPفگازی اطالعگات ندگب شگد از خبرگگا و
نارشناسا این حوز را تحلیل نرد و در نهایت مطابقت نتایج هگر دو تحلیگل را بررسگی
میننیم تا اطمینا حاصل شود نه نتایج معتبر است.
مقاله بدین صورت در ادامه سازماندهی شد است :به دنبال مقدمه پیشگینه تحقیگق در
ارتباط بگا فانتورهگای پگییرش  CRMرا بررسگی خگواهیم نگرد سگپس روشهگای آمگاری
استفاد شد در این مطالعه و موارد مرتبط با آ ها را توضیح خواهیم داد و در بصم بعگدی
به ارائه نتایج حاصل از یافتههای این مطالعه میپردازیم و در نهایت یک نتیجگهگیگری نلگی
ارائه خواهد شد.

نه توسط سایر محققا در حوز های مصتلف انجاا شد است مرور میننیم و بگه اختاگار
نتایج آ ها از مطالعاتشا را بررسی میننیم.
الشاوی و همکارا ( )2011در مقاله خود عوامل سازمانی (مهارت فناوری اطالعات
نارمندا و مدیریت انداز سازما پشگتیبانی مگدیریت سگرمایهگگیاری مگالی اسگتراتژی
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سازمانی فشار رقابتی)

فنی (زیرساخت IT1

ه ینه خرید و پیاد سگازی و یکپارچگهسگازی

معیارهای ارزیابی و انتصاب سیدتم پینیدگی خدمات پس از فروش فروشگند ) و نیفیگت
داد را در پییرش مدیریت ارتباط با مشتری در شرنتها و سازما های با انگداز نوچگک
و متوسط ( )SME2تکثیرگیار میدانند.
نو و همکارا ( )2002در مقالهای نه در این زمینه ارائگه داد انگد بگه بررسگی تگکثیر
خاوصیات سازمانی در فرایند پییرش مدیریت ارتباط با مشگتری مگیپردازنگد و متغیرهگای
سازمانی از جمله مشصاات شرنت (انداز استراتژی ررفیگت سیدگتمهگای اطالعگاتی) و
خاوصیات مدیر عامل (سن و تحایالت) را در فرایند پییرش CRM

تکثیرگیار مگیدانگد

نه ایگن عوامگل در مقگاالت محققگا دیگگری نیگ مگورد تکییگد قگرار گرفتگه اسگت (نگاین و
وارین

2013؛ ناین و همکارا  2012نیوبی و همکارا .)2013
یکی از ناملترین پژوهمهای انجگاا گرفتگه در زمینگه پگییرش مگدیریت ارتبگاط بگا

مشتری مربوط به یی( )2004است نه فانتورهای مورد نظر وی شامل گرایم به تغییگر در
سطح مدیریت ارشد گرایم به بازار در شرنت گرایم به نوآوری فرهن

گروهگی در

سازما ویژگیهای سازمانی دسترسی به راهکارهای مبتنی بگر فنگاوری اطالعگات شگدت
رقابت صمیمیت مطلوب با ناربر و بکارگیری اطالعات هدتند.
دوا /شمار  /1بهار و تابدتا 1345

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

همننین در مطالعهای مشابه هان

و همکارا ( )2010به فانتورهای نلیدی پییرش

مدیریت ارتباط با مشتری دربیمارستا ها میپردازد .عواملی نه آ ها مدنظر قرار داد اند از
منظر سیدتمهای اطالعاتی و خاوصگیات سگازمانی بگود و بگر اهمیگت فانتورهگای انگداز
سگگازما ررفیگگت سیدگگتمهگگای اطالعگگاتی متصااگگین مجگگرب نگگوآوری مگگدیر عامگگل و
تواناییهای مدیریت دانم در سازما بعنوا فانتورهای سازمانی پییرش تکنید میشگود.
عالو بر موارد فو

بر م ایای حاصل از  CRMو پینیدگی آ بعنوا ویژگیهای مرتبط

1 Information Technology
2 Small and Medium-sized Enterprises
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با  CRMنه در پییرش مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستا ها تکثیرگیار اسگت اشگار
شد است.
در حالی نه چین

گو و همکارا ( )2015نیفیت قابلیت اعتماد و راحتی اسگتفاد

از سیدتمهای  CRMرا در پییرش آ م ثر میداننگد؛ فتگوحی پگور ( )2002در مقالگهای بگه
بررسی فانتورهای آمادگی سازما برای پیاد سازی  e-CRMمیپردازد و پنج دسته فگانتور
اساسی شامل فانتورهگای اسگتراتژیک و بازاریگابی فرهنگ

سگازمانی مگدیریت فگروش

فانتورهگگای دانگگم مشگگتری و ارتبگگاط تعگگاملی بگگا آ هگگا و فانتورهگگای آمگگادگی فنگگی و
تکنولوژیکی را در آمادگی برای پیگاد سگازی
تجارت الکترونیکی

e-CRM

توسگط سگازما هگا و شگرنتهگای

تکثیرگیار میداند.

در تحقیقی دیگر زگگوردی ( )2011در پژوهشگی بگه بررسگی فانتورهگای مگ ثر در
پییرش مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت ترابگری مگیپگردازد .در مگدلی نگه ایشگا در
مطالعه خود ارائه داد است به اهمیت نقم سه م لفگه ویژگگیهگای شگرنت ویژگگیهگای
 CRMو فانتورهای محیطی بعنوا عوامگل مگ ثر در پگییرش مگدیریت ارتبگاط بگا مشگتری
تکنید شد است.
در پژوهشی متفاوت الوپات و همکارا

( )2014به محدودیتهای پییرش e-CRM

اشار میننند و از فانتورهای محگدودیت دانگم مشگکالت زیرسگاخت فنگاوری نمبگود

میگیرند عبارتند از (هاشمی و همکارا 2013؛ راجرز 1445؛ صنایعی 2010؛ اسگکول و
ناناتا .)2013

روششناسی پژوهم
در این بصم روشهای پژوهشی بکارگرفته شد در این تحقیق تشریح خواهند شد.
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سایر تحقیقات دیگر نه فانتورهای مورد نظر آ ها نی در همین رد فانتورها جگای
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منابع و مقاومت در برابر تغییر بعنوا عوامل تکثیرگیار در عدا پییرش ناا میبرند.
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تعریف متغیرها و شاخصها
با توجه به عوامل م

ثری نه برای پییرش CRM

در صنایع مصتلف معرفی شگد انگد

مگگا بگگا تحلیگگل ایگگن فانتورهگگا و نیازمنگگدیهای حگگوز مطالعگگه بگگرای پگگییرش  e-CRMدر
شگگرنتهگگای تجگگارت الکترونیک گی بگگه بررسگگی می گ ا تکثیرگگگیاری چنگگد فگگانتور نلیگگدی
میپردازیم .این فانتورها تحت عنوا متغیرهای تحقیق در جدول  1نمایم داد شد است.

جدول  .1متغیرهای تحقیق
متغیرها
راحتی استفاد از سیدتمهای

e-CRM

(یی ( )2004صنایعی ( )2010الشاوی و همکارا )2011

مشصاات سیدتم

(زگردی )2011
پشتیبانی فروشند (الشاوی و همکارا )2011
ه ینه سیدتمها (الشاوی و همکارا ( )2011یی ( )2004زگردی )2011
سازگاری و یکپارچگی با سیدتمهای موجود (یی ( )2004صنایعی ( )2010الشاوی و همکارا )2011
(زگردی )2011

مدیریت

گرایم به نوآوری (یی ( )2004فتوحی پور ( )2002زگردی )2011
توانایی مدیریت تغییر (یی ( )2004فتوحی پور ( )2002زگردی )2011
زیرساخت

IT

مورد نیاز (الشاوی و همکارا ( )2011نو و همکارا ( )2002یی ( )2004فتوحی
و همکارا ( )2010یی )2004

(فتوحی

پور ( )2002ریال و پین )2001
استفاد از خدمات به روز اینترنتی (فتوحی پور )2002
انداز و ب رگی شرنت (نو و همکارا ( )2002یی ( )2004هان

مشصاات
سازما
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متصااین با تجربه (الشاوی و همکارا ( )2011هان

و همکارا )2010

سابقه و قدمت شرنت (یی ( )2004زگردی )2011
نو صنعت (نو و همکارا ( )2002یی ( )2004زگردی )2011
استراتژی تجاری مشتریمحور (الشاوی و همکارا ( )2011یی ( )2004فتوحی پور )2002
(زگردی )2011

استراتژی

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

فناوری اطالعات

پور ( )2002ریال و پین )2001

استراتژیهای نوآورانه (یی ( )2004فتوحی پور ( )2002هان

و همکارا )2010

استراتژیهای رقابتی (الشاوی و همکارا ( )2011یی ( )2004فتوحی پور ( )2002زگردی )2011

رهن
گ
ساز
مانی

سطح اعتماد و اطمینا نارمندا به ( e-CRMفتوحی پور )2002

ف
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متغیرها
فرهن

مشتریمحوری در نلیه سطوح سازما (الشاوی و همکارا ( )2011یی )2004

(فتوحی

پور )2002
فرهن

مشارنت و نار تیمی و تدهیم اطالعات (ریال و پین ( )2001یی ( )2004فتوحی پور )2002

مدیریت دانم

توانایی مدیریت دانم (الشاوی و همکارا ( )2011هان

و همکارا ( )2010فتوحی پور )2002

اب ارهای جمعآوری نگهداری و ناربری دانم (یی ( )2004فتوحی پور ( )2002زگردی )2011

عاملهای محرک
پییرش

م یت رقابتی (فتوحی پور ( )2002الشاوی و همکارا ( )2011یی )2004
م ایای مرتبط با مشتری محوری (ریال و پین ( )2001یی ( )2004فتوحی پور )2002
تدهیل بازاریابی و فروش بیشتر (الشاوی و همکارا ( )2011یی )2004
بهبود بهر وری (فتوحی پور )2002

پییرش

گرایم به سمت استفاد از ( e-CRMیی ( )2004فتوحی پور )2002
اراد عملی به سمت استفاد از ( e-CRMالشاوی و همکارا ( )2011یی ( )2004زگردی )2011

آمادگی

می ا آمادگی فنی برای پیاد سازی (یی ( )2004زگردی )2011
می ا اسقبال و حمایت از پیاد سازی (یی ( )2004فتوحی پور ( )2002زگردی )2011

با درنظر گرفتن این فانتورها و با توجه به سایر مطالعات به ارائه مدلی در ایگن زمینگه
پرداختیم.

برای پییرش  e-CRMدر شرنتهگای تجگارت الکترونیکگی مگدل ارائگه شگد در شگکل 1
معرفی میشود .فرضیههایی نه قرار است در این تحقیق آزمود شوند به شرح زیر هدتند:
 فرضیه شمار یک :آمادگی شرنتها برای پیاد

سازی e-CRM

عامل م ثری در

پییرش  e-CRMاست.
 فرضیه شمار دو :درک بیشتر از م
دارد.

ایای  e-CRMتکثیر زیادی در پییرش e-CRM
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با توجه به عوامل موثری نه برای پییرش  CRMدر صنایع مصتلف معرفگی شگد انگد
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مدل تحقیق و فرضیه ها
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 فرضیه شمار سه :اهمیت معیارهای انتصاب سیدتم در تامیمگیگری در پگییرش
 e-CRMنقم قابل توجهی دارد.
 فرضیه شمار چهار :ررفیت فناوری اطالعگات بگاالتر آمگادگی شگرنت را بگرای
بکارگیری اف ایم میدهد.
 فرضیه شمار پنج :مدیریت سازما در آماد سازی سازما بگرای پیگاد

سگازی e-

 CRMنقم اساسی دارد.
 فرضیه شمار شم :آمادگی سازما از نظر فرهن

سازمانی در آمادگی آ برای

پیاد سازی  e-CRMم ثر است.
 فرضیه شمار هفت :استراتژیهای شرنت از آمادگی شرنت برای پیاد

سازی e-

 CRMپشتیبانی میننند.
 فرضیه شمار هشت :ویژگیهای شگرنت ارتبگاط مدگتقیمی بگا آمگادگی شگرنت
برای پیاد سازی  e-CRMدارد.
 فرضیه شمار نه :آمادگی شرنتها از نظر مدیریت دانم در آمادگی آ ها برای
پیاد سازی  e-CRMتکثیرگیار است.
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دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال
شکل  . 1مدل پییرش e-CRM
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جمعآوری داد
یکی از اصلیترین بصمهای هر نار پژوهشی جمعآوری اطالعات است .پژوهشگر
باید با روشها و اب ارهایی داد های الزا را از جامعه آماری جمعآوری نرد و با تحلیگل
و پردازش و تبدیل آ ها به اطالعات به آزمو

فرضیهها بپردازد.

همانطور نه در ابتدا ذنر شد جامعه آماری این مطالعه شرنتهای فعگال در حگوز
تجارت الکترونیکی ایرا هدتند .داد هگا از طریگق دو پرسشگنامه متفگاوت حاصگل شگد نگه
توسط مدیرا و نارشناسا این شرنتها و خبرگا حگوز تجگارت الکترونیکگی تکمیگل
شدند.
پرسشنامه ابتدایی بمنظور سنجم مگدل ارائگه شگد در ایگن مطالعگه و ارزیگابی میگ ا
تکثیرگیاری فانتورها در پییرش e-CRM

مورد استفاد قگرار گرفگت تگا داد هگای بدسگت

آمد از این طریق به نمک تکنیک مدلیابی معادالت ساختاری مگورد پگردازش و تحلیگل
قرار گیرند.
تعداد 130پرسشنامه در این مرحله بین مدیرا معاونین و نارشناسا خبر شگاغل در
شرنتهای تجارت الکترونیکی توزیع شد نه به دلیل ارائه حضگوری  100نمونگه تکمیگل
شد معتبر بدست آمد بنابراین نر بازگشت پرسشنامه شمار یگک  0/71اسگت .همننگین
بمنظور انداز گیری قابلیت پایایی پرسشنامهها از روش آلفای نرونبا  1استفاد شد است

تعداد  22عدد از پرسشنامه دوا نی برای اولویگتبنگدی فانتورهگای مگورد مطالعگه از
جهت می ا ارجحیت آ ها در پییرش

e-CRM

توسط خبرگا خا

این حوز نه شامل

افگگراد نلیگگدی شگگرنتهگگای تجگگارت الکترونیکگگی و اسگگاتید دانشگگگا هدگگتند باگگورت
الکترونیکی تکمیل و دریافت شد تا داد های جمگعآوری شگد بگه نمگک تحلیگل

ANP

1 Cronbach's Alpha
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محدوب میشود.
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.مقدار آلفای نرونبا پرسشنامه  0/273بدست آمد است نه ضگریب آلفگای قابگل قبگولی

 /// 21جالل رضائی نور هابیل دیماذر

فازی مورد پردازش قرار گیرند .آننه نه در مورد اعتبار پرسشنامه شمار  2اهمیت داشت
نر ناسازگاری داد هگا بگود .نگر ناسگازگاری 1شاخاگی اسگت نگه میگ ا سگازگاری را
مشصص ساخته و نشا میدهد نه تا چه حد میتوا به اولویگتهگای حاصگل از مقایدگههگا
اعتماد نرد .صاحب نظرا معتقدنگد نگه پرسشگنامههگای بگا نگر ناسگازگاری نمتگر از 0/1
مطلوب هدتند (ساعتی  )1444نه در این تحقیق تعداد  15عگدد از پرسشگنامههگای تکمیگل
شد مطابق با این نر ناسازگاری قابل استفاد بودند.

روش تحلیل
همانطور نه در قدمت قبل اشار شد در این تحقیق از دو تکنیگک آمگاری مصتلگف
برای تحلیل داد ها استفاد شد است نه در این قدمت به اختاار دربار هرنگداا توضگیح
داد میشود:

مدلیابی معادالت ساختاری
مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEM2یکی از قویترین روشهگای تج یگه و تحلیگل
چندمتغیر است .تج یه و تحلیل چنگدمتغیر بگه مجموعگهای از روشهگای تج یگه و تحلیگل
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اطال میشود نه ویژگی اصلی آ ها تج یه و تحلیل هم ما چند متغیگر مدگتقل بگا چنگد
متغیر وابدته است .ناربرد اصلی آ در موضوعات چند متغیر ای است نه نمیتگوا آ هگا
را به شیو دو متغیری با در نظر گرفتن هر بار یک متغیر مدتقل با یگک متغیگر وابدگته انجگاا
داد .معادالت ساختاری بعنوا یک الگوی آماری به بررسی روابط بگین متغیرهگای پنهگا و
آشکار (مشاهد شد ) میپردازد .بعبارت دیگر مدلیابی معادالت ساختاری یک رویکرد
آماری جامع برای آزمو فرضیههایی دربار روابگط بگین متغیرهگای مشگاهد شگد و نهگا
است.
)1 Inconsistency Ratio (I.R
2 Structural Equation Modeling
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فرایند تحلیل شبکهای فازی()FANP1
فرآیند تحلیل شبکهای روشی جامع و قدرتمند برای تامیمگیری دقیق با اسگتفاد از
اطالعات تجربی و قضاوتهای شصاگیِ هگر تاگمیمگیرنگد اسگت و بگرای فگراهم آورد
ساختاری برای سازماندهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هریک از آ هگا
ندبت به گ ینههگا فرآینگد تاگمیمگیگری را تدگهیل میننگد .ایگن مگدل تاگمیمگیگری از
ماتریس مقایدههای زوجی برای دستیابی به مقیاسهگای ندگبی اسگتفاد نگرد و از هگر سگه
روش نیفی نمّی و مقایدهای باورت هم ما بگرای جمگعآوری داد هگا و تحلیگل نتگایج
بهر میگیرد (ساعتی .)1444
باید به این نکته توجه داشت نه فرآیند تحلیل شبکهای امکا انعکاس سبک تفکگر
اندانی را بطور نامل نگدارد .بگدین منظگور اغلگب از نظریگه مجموعگه هگای فگازی اسگتفاد
میشود نه تشوری مهمی برای مواجه با ابهاا یک سیدتم در قالب جدید ریاضی برای صور
تبندی و تج یه و تحلیل مفاهیم و ویژگیهای مبهم و غیرقطعی است .مهگمتگرین قابلیگت
مجموعه فازی توانایی آ در نشا داد داد های مبهم و نامشصص است (زو و همکگارا
.)1444
با درنظر گرفتن فوایگد اسگتفاد از رویکگرد فگازی بگه جگای اسگتفاد از  ANPسگاد
از  ANPفازی برای حل مدائل استفاد میشود .با توجه به متدلوژی

ANP

درروش

ANP

شگکل گرفتگهانگد .روش

ANP

فگازی بگه راحتگگی مگیتوانگد روابگگط درونگی موجگود میگگا

فعالیتهای اساسی را تطبیق دهد (موهنتی و همکارا .)24

Fuzzy Analytical Network Processing

1
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ماتریسهای مقایدات زوجی میا ویژگیهای گوناگو هر سگطح بگا نمگک اعگداد فگازی
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فازی از ارقاا فگازی بگرای بدسگت آورد وز مدگشله اسگتفاد مگیشگود .در ایگن رویکگرد
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یافتههای پژوهم
پس از آ نه مدل مورد مطالعه با بررسی علمی گدترد در منابع گوناگو و ارزیابی
و پایم فانتورهای مصتلف بعنگوا چگارچوبی بگرای پگییرش مگدیریت ارتبگاط بگا مشگتری
الکترونیکی ارائه شد در مرحله بعد اقداا به جمعآوری داد های مورد نیاز شگد اسگت .در
این بصم داد هگای جمگعآوری شگد را بگرای ارزیگابی درسگتی مگدل ارائگه شگد و اثبگات
فرضیهها مورد تج یه و تحلیل قرار میدهیم .تج یه و تحلیل در این تحقیق شامل دو بصگم
است .در بصم ابتدایی از تکنیک تحلیل عاملی تکییدی و مدلیابی معادالت ساختاری برای
تحلیل داد ها استفاد میشود تا درستی مدل مورد مطالعگه را ارزیگابی و اثبگات نمگاییم در
بصم دوا فانتورهای تکثیرگیار در پییرش  e-CRMرا به نمگک تحلیگل شگبکهای فگازی
مورد ارزیابی مجدد قرار میدهیم تا اهمیت و ارجحیت هر نداا ندبت به دیگری مشگصص
شود و درستی نتایج بدست آمد از تحلیل بصم اول به نوعی اعتبارسنجی شود تگا اطمینگا
حاصل شود نه نتایج بدست آمد معتبر است.

مدلیابی معادالت ساختاری
اگر مدل نلی را با در نظر گرفتن تماا متغیرهای مدتقل و وابدته ایجگاد ننگیم مگدلی
دوا /شمار  /1بهار و تابدتا 1345

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

مطابق با شکل  2بوجود میآید نه اعگداد و بارهگای عگاملی در سگطح نهگایی خودشگا را
نشا میدهند.
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شکل  .2مدل پییرش e-CRM

ارتباط آ ها با مغیر وابدته آمادگی نشگا از تکثیرگگیاری ایگن متغیرهگا بگر میگ ا آمگادگی
سازما برای پیاد سازی  e-CRMدارد.
چناننه مشاهد میشود متغیر فناوری اطالعات با مقدار  0/4بیشترین اثر را در میگ ا
آمادگی سازما ها برای پیاد سازی  e-CRMدارد و پس از آ متغیر مدیریت با مقگدار0/53
در دومین رتبه از فانتورهای م ثر در آمادگی سازمانی دارد نه بیانگر نظر و نفوذ مدیریت
سازما در آماد سازی سازما برای بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارد.

دوا /شمار  /1بهار و تابدتا 1345

اطالعات مدیریت استراتژی سازمانی و ویژگیهای سازما متغیرهای مدتقل هدگتند نگه

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

مطابق آننه نه درشکل 2مالحظگه میشگود م لفگههگای فرهنگ

سگازمانی فنگاوری
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حال با در نظر داشتن متغیر آمادگی بعنوا متغیر وابدته میانی نه خود مبنایی بگرای پگییرش
 e-CRMمحدوب میشود می ا اثرگیاری متغیر آمادگی در متغیر پییرش  0/14است .امگا
برای متغیرهای م ایای محرک و معیارهای انتصگاب سیدگتم میگ ا اثرگگیاری فانتورهگای
مرتبط با م ایای محرک در پییرش  0/54و برای فانتورهای مگرتبط بگا معیارهگای انتصگاب
سیدتم نی  0/31اسگت .بنگابراین متغیگر آمگادگی بیشگترین اثگر را در پگییرش  e-CRMدارد.
جدول  2می ا تکثیر مدقیم و غیرمدتقیم متغیرها و شاخصها را بر یکدیگر نشا میدهد.
جدول  .2نتایج تکثیر م لفهها بر یکدیگر
پییرش آمادگی

مشصاات
سیدتم

مدیریت فرهن

 ITسازما استراتژی انگی ش

0/315 0/24 0/402 0/215 0/524

آمادگی

0

0

0

0

0/132

0/354

0/544 0/233 0/125 0/575 0/114 0/337

پییرش

0

0/444 0/145

0/25

0/414 0/112 0/124 0/4 0/112 0/235

گرایم

0/223 0/101

0/211

0/357 0/14 0/111 0/341 0/102 0/203

اراد عملی

دوا /شمار  /1بهار و تابدتا 1345

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

0

0

0/775

0

0

0

0

0

0

راحتی

0

0

0/411

0

0

0

0

0

0

ه ینه

0

0

0/574

0

0

0

0

0

0

پشتیبانی

0

0

0/457

0

0

0

0

0

0

سازگاری

0

0

0

0

0

0

0

0

0/434

م یت رقابتی

0

0

0

0

0

0

0

0

 0/314م یت مشتری محوری

0

0

0

0

0

0

0

0

0/347

فروش

0

0

0

0

0

0

0

0

0/707

بهر وری

0

0

0

0

0/704

0

0

0

0

فرهن

0

0

0

0

0

0/424

0

0

0

خدمات اینترنتی

0

0

0

0

0

0

0

0/533

0

استراتژی رقابتی

0

0/712

0

0/272 0/221 0/127 0/202 0/403

0

آمادگی فنی

0

0/552

0

0/204 0/112 0/503 0/142 0/245

0

استقبال و حمایت

0

0

0

0

0

0

0/124

0

0

انداز

0

0

0

0

0

0

0/142

0

0

سابقه

0

0

0

0

0

0

0/134

0

0

صنعت

0

0

0

0

0

0

0

0/424

0

مشتری محوری

0

0

0

0

0

0

0

0/122

0

نوآوری

0

0

0

0

0

0/254

0

0

0

زیرساخت

نار تیمی
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پییرش آمادگی

مشصاات
سیدتم

مدیریت فرهن

 ITسازما استراتژی انگی ش

0

0

0

0

0

0/225

0

0

0

متصااین

0

0

0

0

0/544

0

0

0

0

اعتماد به نارمند

0

0

0

0

0/724

0

0

0

0

0

0

0

0/122

0

0

0

0

0

نوآوری مدیر

0

0

0

0/757

0

0

0

0

0

گرایم به تغییر

مشتری محوری

فرهن

فرآیند تحلیل شبکهای فازی ()FANP
در این بصم با داشتن معیارها و زیرمعیارهگا بگا توجگه بگه داد هگای بدسگت آمگد از
طریق پرسشنامه دوا نه توسط خبرگا و صاحبنظرا ایگن عرصگه تکمیگل شگد اسگت بگه
نمک  ANPفازی به بررسی ارتباط و وابدتگی میا هر یک از معیارها با معیارهای دیگر و
می ا ارجحیت آ ها ندگبت بگه یکگدیگر خگواهیم پرداخگت .بگا درنظگر گگرفتن سگازگاری
پرسشنامهها تج یه و تحلیل  ANPفازی با طی مراحل زیر حاصل شد:
گاا اول .در این مرحله مجموعهای از مقایدات زوجی بگرای بدسگت آورد اهمیگت
ندبی هر نداا از معیارها انجاا میشود نه در انتصاب هدف م ثر هدتند.
گاا دوا .در این مرحله وز های داخلی شاخصها و زیرشاخصها محاسبه میشود.
گاا سوا .در این مرحله ندبت به تشکیل سوپر ماتریس اقداا میشود .سوپر مگاتریس

هر نداا از جایگ ینها با ضرب نرد وز های بدست آمد از هر نداا از مراحل پیشگین
مشصص شد و با توجه به آ تامیم نهگایی اتصگاذ مگیشگود .در ایگن پگژوهم در ابتگدا بگا
استفاد از روش میانگین هندسی وز هر یک از معیارها و شگاخصهگا محاسگبه میشگود و
سپس مطابق با این گاا اوزا نهایی را بدست میآوریم .طبگق مراحگل فگو در پایگا گگاا
چهارا وز تمامی معیارها و شگاخصها بدسگت مگیآیگد .جگدول  3وز نهگایی معیارهگا و
شاخصها را در حالت فازی نشا میدهد.

دوا /شمار  /1بهار و تابدتا 1345

گاا چهارا .در این گاا بهترین تامیم انتصاب میشود .بدین صورت نگه وز نلگی
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برای تج یه و تحلیل وابدتگیهای داخلی میا اج ای سیدتم بکار میرود.
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل  ANPفازی نه در جدول  2مشاهد میشود فانتور
آمادگی سازما برای پیاد

سازی عامل ارجح در پییرش e-CRM

توسط خبرگا انتصگاب

شد است .در رتبه دوا م ایای محرک قرار میگیگرد نگه تکثیرگگیاری بیشگتری در فراینگد
پییرش  e-CRMدر شرنتها و سازما های تجارت الکترونیکگی ایفگا مگیننگد و نمتگرین
امتیاز مربوط به معیارهای انتصاب سیدگتم اسگت نگه نمتگرین ارجحیگت را ندگبت بگه سگایر
فانتوروها دارد .نتایجی نه در سطح اول بدست آمد نامالً با نتایج بدست آمگد از طریگق
تج یه و تحلیل معادالت ساختاری نه در قدمت قبل ارائه شد مطابقت دارد لیا میتوا بگه
این رتبهبندی دربار ارجحیت عاملها در سطح اول اطمینا نامل داشت.
جدول  .3وز نرمال فازی معیارها و زیر معیارها
معیار

وز نرمال نهایی معیار باورت فازی
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پائین

متوسط

زیاد

م ایای محرک

0/17

0/14

0/44

معیارهای انتصاب

0

0/41

0/77

آمادگی

0/31

0/24

1

زیر معیار

وز نرمال فازی زیر معیار
پائین

متوسط

زیاد

مشتری محوری

0/3

0/14

0/41

م یت رقابتی

0/17

0/11

1

بازاریابی و فروش

0/14

0/43

0/72

بهر وری

0

0/12

0/35

راحتی استفاد

0

0/14

0/22

پشتیبانی فروشند

0/03

0/27

0/5

ه ینه

0/12

0/54

1

سازگاری

0/01

0/14

0/45

مدیریت دانم

0/11

0/07

0/23

مدیریت

0/17

0/33

0/51

فناوری اطالعات

0/05

0/72

1

ویژگی های شرنت

0/11

0/14

0/35

0/02

0/35

0/10

0/01

0/27

0/44

فرهن

سازمانی

استراتژی

نتایج نشا داد شد در جدول  4نتایج بدست آمد از تحلیل  ANPفازی و مدلیابی
معادالت ساختاری است نه می ا اثرگیاری هر م لفه را در فرایند پگییرش  e-CRMنشگا
میدهد .جهت تطابق نتایج بدست آمد از دو تکنیک ابتدا به ارزیابی نرمگال بگود توزیگع
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داد ها به نمک آزمو نولموگروف-اسمیرنوف 1پرداخته شد است .زمانی نگه اطمینگا
حاصل شد توزیع نرمال است به نمک آزمگو ضگریب همبدگتگی پیرسگو

2

بگه بررسگی

همبدتگی بین نتایج هر دو تحلیل پرداخته شد است .نتایج بدست آمد نشا مگیدهگد نگه
در سطح یک درصد همبدتگی  0/44بین نتایج هر دو تحلیل وجود دارد.نه بدیار مناسب
اسگت .بنگابراین نتگایج بدسگت آمگد از بکگارگیری تحلیلهگای  SEMو

FANP

نگامالً بگا

یکدیگر مطابقت دارد .در نتیجه میتوا از معتبر بود نتایج اطمینا یافت.
جدول .4می ا اثرگیاری فانتورها در پییرش  e-CRMبا توجه به نتایج تحلیل
می ا اثرگیاری

می ا ارجحیت

()SEM

()FANP

H1

تکثیر آمادگی در پییرش e-CRM

0/14

0/72

H2

تاثیرم ایای محرک در پییرش e-CRM

0/1

0/14

H3

تاثیرمعیارهای انتصاب سیدتم در پییرش

H4

e-CRM
تکثیر فناوری اطالعات در آمادگی

0/4

0/42

0/57

0/71

H5

تکثیر مدیریت سازما در آمادگی

0/32

0/32

0/21

0/35
0/27

شمار

عنوا فرضیه

سازمانی در آمادگی

H6

تکثیر فرهن

H7

تکثیر استراتژی در آمادگی

0/23

H8

تکثیر ویژگیهای شرنت در آمادگی

0/12

0/14

H9

تکثیر مدیریت دانم در آمادگی

0/004

0/02

حاصل شد است میتوا به ارزیابی و اولویگتبنگدی فرضگیههای پرداخگت .میگ ا اعتبگار
فرضیههای تحقیق با توجه به مقدار  t-valueو p-value

در جدول  5نمایم داد شد است.
1 Kolmogorov–Smirnov test
2 Pearson Correlation Test
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با توجه به نتایج بدست از مدل پییرش نه توسط تحلیل مدلیابی معادالت ساختاری
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آزمو فرضیهها
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جدول  .5نتایج نهایی آزمو ارزیابی فرضیههای تحقیق
عنوا فرضیه

P-Value

T-Value

اعتبار

H1

تکثیر آمادگی در پییرش e-CRM

>0/001

1/7

قبول

H2

تاثیرم ایای محرک در پییرش e-CRM

0/002

3/1

قبول

H3

تاثیرمعیارهای انتصاب سیدتم در پییرش e-CRM

0/007

2/1

قبول

H4

تکثیر فناوری اطالعات در آمادگی

>0/001

2/7

قبول

H5

تکثیر مدیریت سازما در آمادگی

>0/001

4/1

قبول

H6

سازمانی در آمادگی

0/003

2/4

قبول

H7

تکثیر استراتژی در آمادگی

>0/001

3/4

قبول

H8

تکثیر ویژگیهای شرنت در آمادگی

0/002

3/1

قبول

H9

تکثیر مدیریت دانم در آمادگی

0/22

1/2

رد

تکثیر فرهن

نتایج آزمو فرضیهها به شرح زیر است:
فرضیه شمار  1تکثیر آمادگی فنی برای پیاد سگازی در فراینگد پگییرش میگ ا قابگل
قبولی است .بنابراین آمادگی فنی برای پیاد سازی عامل بدیار مهمی برای پییرش مدیریت
ارتباط با مشتری الکترونیکی است نه با نتگایج سگایر مطالعگات نیگ مطابقگت دارد (میدگی و
همکارا ( )2005ریال و پین ( ,)2001فتوحی پور .)2002
فرضیه شمار  2م ایای حاصل از بکارگیری  e-CRMرابطه قوی با پییرش

e-CRM
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دارد .بنابراین بعنوا یکی از فانتورهگای نلیگدی پگییرش  e-CRMمطگرح میشگود نگه از
نتگگایج تحقیقگگات قبلگگی حمایگگت میننگگد (ریگگال و پگگین ( ,)2001یگگی ( ,)2004هانگگ

و

همکارا ( ,)2010صنایعی .)2010
فرضیه شمار  3با توجه به نتایج بدست آمگد از هگر دو تحلیگل معیارهگای انتصگاب
سیدتم از فانتورهای مهم برای پییرش  e-CRMاست نه در سایر مطالعات نی به این نتیجه
رسید اند (ریال و پین ( ,)2001صنایعی ( ,)2010هان

و همکارا ( ,)2010یی .)2004

فرضیه شمار  4نتایج نشگا میدهگد نگه فنگاوری اطالعگات اصگلیترین عامگل در
آماد سازی شرنتها برای پییرش و پیاد سازی

e-CRM

فگگانتور در سگگایر مطالعگگات نی گ اثبگگات شگگد اسگگت (هان گ

است .همانطور نه اهمیگت ایگن
و همکگگارا ( ,)2010ریگگال و
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پین ( ,)2001میدی و همکگارا ( ,)2005نگو و همکگارا ( ,)2002یگی ( ,)2004فتگوحی
پور .)2002
فرضیه شمار  5مدیریت و نقم آ در تامیمگیری ندبت به پییرش یا رد هر نگو
نگوآوری در شگرنت غیگر قابگل انکگار اسگت .اهمیگت نظگر و حمایگت مگدیریت از پگگییرش
فناوریهای نوین بصاو

e-CRM

در این مطالعه به تکیید میرسد .گگرایم مگدیریت بگه

نگگوآوری و توانگگایی وی در مگگدیریت تغییگر بعنگگوا عوامگگل مهگگم پگگییرش  e-CRMدر سگگایر
مطالعگگات نیگگ اثبگگات شگگد اسگگت (هانگگ

و همکگگارا ( .)2010یگگی ( .)2004فتگگوحی

پور ( .)2002ریال و پین .)2001
فرضیه شمار  1نتایج این مطالعه نشگا مگیدهگد نگه فرهنگ

سگازمانی و فرهنگ

گروهی در سازما از اهمیت قابل قبولی در پگییرش رویکردهگای نگو از جملگه  e-CRMدر
سازما ها دارد .اهمیت نقم فرهن

سازمانی در پگییرش  e-CRMدر بدگیاری از مطالعگات

به اثبات رسید است (نگای و ژیائوفانگ
برخی نقم نمرن

( .)2007فتگوحی پگور  )2002هگر چنگد نگه در

تری داشته است (یی .)2004

فرضیه شگمار  7عامگل اسگتراتژیهگای سگازمانی نگه در برخگی از مطالعگات (نگای و
ژیائوفان

( .)2007ریال و پین ( .)2001هان

و همکارا ( .)2010میدگی و همکگارا

( .)2005نو و همکارا ( .)2002فتوحی پور  )2002به نقم و تکثیرگیاری آ در پییرش

فرضیه شگمار  2ویژگگی و مشصاگات هگر شگرنت مگیتوانگد یکگی از فانتورهگای
تکثیرگیار در فرایند پییرش  e-CRMباشد .نظرات در این بار متفاوت است بطوری نگه در
برخی از مطالعات (هان

و همکگارا ( ,)2010نگو و همکگارا  )2002بگر اهمیگت نقگم

انداز شرنت و نو صنعتی نه در آ فعالیت مینند بعنوا

عامل تکثیرگیار در پییرش e-

 CRMاشار نرد اند ولی در برخی از تحقیقات (یی  )2004محقق بگه ایگن نتیجگه رسگید
است نه انداز شرنت یا قدمت شرنت نه ج ء ویژگیهای شرنت است میتواند بعنوا
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 e-CRMاشار شد است .نتایج این پژوهم در این مورد نی مطابق با نتایج تحقیقگات قبلگی
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عامل تکثیرگیاری در پییرش  e-CRMشناخته شود .اما این تحقیق نمیتواند م ثر بود آ
را در فرایند پییرش با اطمینا نامل تکیید نند.
فرضیه شمار  4در برخی از مطالعات صورت گرفته به اهمیت نقم مدیریت دانم
در پییرش  e-CRMاشگار شگد اسگت (هانگ

و همکگارا ( ,)2010ریگال و پگین

,)2001

(فتوحی پور  .)2002اما در این مطالعه با توجه به نتایج بدست آمد از هر دو بصگم تحلیگل
نه بر روی داد های مصتلفی نی صورت گرفت

تکثیرگیاری مدیریت دانم در پییرش e-

 CRMبطور قاطع رد میشود.

نتیجهگیری
در ایگگن پگگژوهم بگگا شناسگگایی و بررس گی فانتورهگگای گونگگاگونی نگگه م گیتوانگگد در
بکارگیری  e-CRMدر شرنتهای فعال در عرصه تجارت الکترونیکی م ثر واقع شوند و با
استصراج چند دسته م لفه تاثیرگیار به ارائه مدلی برای پییرش  e-CRMاقگداا شگد .مگدلی
نه با سه م لفه عمد و تعدادی متغیر مدتقل سعی در ارزیابی می ا تکثیرگیاری آ هگا بگر
متغیر وابدته پییرش نه م لفه هدف است میپگردازد .هم مگا بگا توسگعه مگدل  4فرضگیه
تحقیق مشصص شد نه اثبات آ ها نیاز به ارزیابی وابدتگی بین م لفهها از طریق بکارگیری
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تکنیکهای تحلیل مدل بود .بدین منظور در مرحله اول به سراغ تحلیگل عگاملی تکییگدی و
مدلیابی معادالت ساختاری رفته و در مرحله دوا برای ارزیابی صحت نتایج بدسگت آمگد
دوبار با تکنیک ویژ

ANP

فازی سعی در شناسگایی اولویگتبنگدی ایگن فانتورهگا شگد تگا

اطمینا حاصل شود نه نتایج هر دو تکنیک بر روی داد های متفاوت با یکدیگر سگازگار
هدتند .نتایج بدست آمد از این طریق ما را مطمشن ساخت نه مدل پییرش ارائگه شگد از
اعتبار قابل قبولی برخوردار است .همننین ارزیابی فرضیههای مطرح شگد نشگا داد نگه از
بین  4فرضیه  2فرضیه بطور قاطع اثبات شد و  1نمونه رد شد.
آننه نه از نظر نویدند بعنوا نقاط قوت ایگن تحقیگق مطگرح اسگت در ابتگدای امگر
موضو تحقیق است نه از نظر نگارند به بحث نامالً تاز در حگوز ای نورهگور پرداختگه
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است و سپس بکارگیری دو تکنیک متفاوت برای تحلیل داد هایی است نه به دو صورت
مصتف جمعآوری شد است .این موضو نه نتایج هر دو تکنیک بررسی و ارزیگابی شگود
و سپس می ا تطابق نتایج مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا اطمینا حاصل شود نگه نتگایج
نامالً از اعتبار الزا برخوردار است میتواند از نقاط قوت این تحقیق بشمار آید.
در ادامه پیشنهاد میشود نه در موارد زیر تحقیقگات آتگی تعریگف و مگورد مطالعگه
قرار گیرند:


با توجه به این نه این تحقیق بمنظور یافتن فانتورهگای مگ ثر در پگییرش  e-CRMانجگاا
شد میتوا در تحقیقگات بعگدی بگر روی فانتورهگای مگ ثر در مقاومگت سگازما بگرای
پییرش  e-CRMمطالعه نرد تا بررسی شود نه سازما هایی نه قاد پیاد

سازی e-CRM

را دارند با چه چالمهایی ممکن است مواجه شوند تا بتوا به راهکارهایی برای غلبگه بگر
آ ها دست یافت و نر پییرش  e-CRMدر شرنتها و سگازما هگای مصتلگف افگ ایم
یابد.


میتوا عوامل م ثر در پییرش را در حوز های دیگر مورد مطالعگه قگرار داد .بصاگو
در حوز بانکداری الکترونیکی نه مشتریا زیادی دارد و نیازمند اتصگاذ اسگتراتژیهگای
مدیریت ارتباط با مشتریا است تا رضایت مشتریا از بانکها اف ایم یابد .اخیراً در این
خاو

طاهرنیا و رضائی ( )2015تحقیقی در یکی از بانکهگای شهرسگتا قگم انجگاا

دوا /شمار  /1بهار و تابدتا 1345

دوفالنامه مدیریت مهندسی و رایانم نرا/سال

داد اند .اما هنوز این حوز با توجه به گدتردگی آ نیازمند پژوهمهای بیشتر است.
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