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 چک ده

د ر دستر ابی بته ستودیرر ، انریتابی بته ز تر از ها به منظور حفت  باتا   تودر دن ا  رقابری امررز، بنگاه

برقرار  ررابط موثر ر منفعت یفتری  بتا مشترریان ندارنتدظ حفت  ر توستعه ررابتط اثتربیر بتا مشترریان از 

هتا استت کته در ایت  راه بکتاری ر  هتا ر ستازمانیمد در تحاق اهداف سودیرر  بنگاهراهکارها  بس ار کار

رائته چتارچوبی تواند جایگاه ریژهمی( CRMمدیریت ررابط با مشرریان ) ا  داشره باشدظ هدف ای  پژرهر، ا

( با بکاری ر  رریکرد کتارت امر تاز  مرتوازن CRMبه منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشرریان )

(BSCمی ) باشدظ ررش کار در ای  تحا ق به ای  صورت است که پس از شناسایی عوامت  متوثر بتر عملکترد

CRM  ز از شتوندظ بند  متیارلویت TOPSIS، ای  عوام  با بکاری ر  تکن ک فاز  BSCمنظر  4هریک ا

رائه دهنده  دمات نرم افزار  انجام یرفره است، مع ار م تزان  براساس نرایج ای  تحا ق که در یک شرکت ا

 وردار استظبر  BSCمنظر  4رفادار  مشرریان )منظر مشرریان( از باالتری  ارلویت در ب   مع ارها  

 TOPSISفاز (،BSC)مروازنامر از کارت(،ارزیابی عملکرد،CRM)مشرریانبامدیریت ارتباط کلمات کل د :
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 مادمه

ها به سازمان CRM ها، فلسفه محصول محور به مشرر  محور ن ز تغ  ر کرد؛ بنابرای با تغ  ر چشم انداز ر ماموریت سازمان

ررس از پایگتاه با اسریراج اطالعات معربر، رریدادها  ناشنا ره ر اطالعات قاب  فهم ر در دسدر اجرا  ای  اص  یار  رساند تا 

هتا  کتار  ر دادهها  کاربرد  ماننتد دادهیرر  ر برنامهند ر مدیران با اسرفاده از ف یابها  بزرگ به اهداف سازمان دستداده

ها اثرات مالی ر عوام  اقرصاد  منجر به موفا ت شرکت CRMرفاده از ی ر  نمایندظ به دنبال اسانباردار  به طور موثر تصم م

 باشدظ CRMها  بدست یمده از ی ر  م زان رضایرمند  حاص  از فعال تتواند به عنوان اندازهمی CRMشده استظ اثربیشی 

رریان  ود استت بته ایت  به عنوان تفس ر فرایند دیج رالی شدن دانر کارکنان در مورد مش CRMاز منظر مدیریت امررز، 

ها، ترج حات ر ز ره مشرریان مدنظر قرار ی تردظ از ستو  دیگتر کار باید ن ازها، رفرارها، سل اهدل   که در یک فرایند کسب ر 

BSC شودظلی شرکت اسرفاده میی ر  عملکرد هر در دیدیاه مالی ر ز ر ماابزار  برا  اندازه 

ها  تاث ریذار بر پ شرفت ها را بر ین داشت تا برا  زلبه بر رق بان بر رر  س سرمس ر تحوالت ر تغ  رات پرشراب، سازمان

تواند بر تصتم مات ستازمان تتاث ر بستزایی داشتره باشتد، هایی که میها  سازمان توجه ب شرر  کنندظ یکی از س سرمت فعال

CRM باشدمی ،CRM ر عت   حتال پردازدظ ر دمشرریان می یتی ر نیکنو ها یرر  اطالعات بر مبنا  ن ازها ر  واسرهبه جمع

 ها ر باال بردن ک ف ت استظپای   نگه داشر  هزینه

 "بایگتانی داده"ستاز ، ر یتا مدت ابزار ذ  ترهات مربوط به مشرریان  ود در بلندبرا  حف  اطالع  CRMها اکثر س سرم

ح تاتی   CRMی ر  برا  موفا ت کلی برنامه داده   در تصم مپذیرها ر انعطافیرر  دادهندظ بنابرای  قوام ر اسرحکام جمعدار

 ظ(Wilson, Daniel, & McDonald, 2002) هسرند

باشدظ کارت امر از  مروازن به عنوان یکی از ابزارها  قو  ارزیابی عملکرد نظام مدیریت ارتباط با مشرر  قاب  اسرفاده می

دی  ر نهایرا منجربه تدری  ب د  موفا ت ر مع ارها  عملکرد  تعوام  کل ها  مدیریت ارتباط با مشرر  را بهای  کارت طرح

 یرددظها  اجرایی میبرنامه

 رهرادب ات پژ

   CRM 1الف( مدیریت ارتباط با مشرر 

فرایندها  عمل اتی سازمان را تحت تتاث ر  کار رصورت یک رریکرد جامع که ک  سازربه  1891از ارا ر دهه  CRMایر چه 

دهد، مطرح شد؛ رلی رریکرد مشرر  مدار  از یذشره درر که کسب ر کار ر تجتارت در جوامتع بشتر  شتک  یرفرته، قرار می

دانند که محصول تول د   ود را باید بته مشترر  بفررشتند تتا باتا داشتره ها  اقرصاد  به  وبی میرجود داشره استظ بنگاه

یرایتی، ستا ت هتا  مشترر ، مشترر موجب توجه ب شرر به  واسرهها  علم مدیریت ر رقابت ررز افزرن باشندظ اما پ شرفت

به یکی از اسرراتژ  ها  پ شرر   CRMاز ای  رر  رس ده استظ CRMسفارشی ر رریکردها ر فرایندهایی از ای  قب   شد تا به 

 ظشوندانداز توسط مع ارها  مناسب ارزیابی میه جدید تبدی  شده استظ که هر چشمکسب ر کار در هزار

یذرد رلی تعاریف مرفارتی از ین شده استت ارتباط با مشرر  زمان زیاد  نمی با رجود ین که از زمان مطرح شدن مدیریت

ها  سازمان از قب ت  فتررش، ست که فعال تک مجموعه از فرایندها ر عملکردهای CRMکه ب شرر مکم  هم هسرندظ از جمله: 

ی مرشتک  از سته بیتر اصتل CRMیا در تعریفی دیگر یمده استت؛  (ظFrancoise 2003د )ی ربازاریابی ر پشر بانی را در بر می

ق ت ر کند که نر جه نهایی ین، ارتباطی یادی رنده برا  ایجاد مشرر  رفادار ر سودمند ر  المشرر ، ررابط ر مدیریت ب ان می

-را به صورت ذی  توص ف متی CRM(، (2004 2یرم اسررانگ ظ(1894ن ان ر ابراه می، جها)باشد هدایت فرایند کسب ر کار می

                                                           
1 Customer Relationship Management 

2 Armstrang 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
ر جلتب رضتایت ب شترر  فرییند کلی ایجاد ر نگهدار  رابطه با مشرریان سودیرر از طریق ارائه ارزش ب شرر به مشترریان" کند:

 ظ(Payne & Frow, 2004) "ینان

 

 (BSC) 8ب( کارت امر از  مروازن

ردها  جدید مدیریری رر ب اررندظ از جمله ای  رریکردها ارزیابی عملکترد ها را نایزیر کرد تا به رریکرقابت تنگاتنگ، سازمان

ها  ا  ر مدیریری استت کته از نویرر  (BSC)باشد که نار مهمی در بهبود عملکرد سازمان دارندظ کارت امر از  مروازن می

دید جامعی از کسب ر کار بترا  متدیران دهد ر هدف ین، فراهم کردن سازمان را از چهار دیدیاه مدیریری مورد ارزیابی قرار می

 باشدظعالی می

 5دیوید نورت  اسراد دانشگاه هاررارد ر دکرر 4رربرت کاپالن توسط پررفسر 1882ا  در سال کارت امر از  مروازن در مااله

تحا اتاتی یتک  که در طول یک پتررهه BSCانرشار یافت ،که در ین رریکرد جدید  برا  اندازه ی ر  عملکرد معرفی نمودندظ 

ریع رلتی جتامع از شرکت توسعه یافره بود شام  مجموعه ا  از مع ارهاست که بته متدیران دیتدیاهی ست 12ساله با مشارکت 

 ظدهدکسب ر کارشان می

 عبارت مروازن در کارت امر از  مروازن به معنا  ذی  است:

 ایجاد توازن ب   مع ارها  مالی ر مع ارها  ز ر مالی

    مع ارها  دررن نگر ر مع ارها  بررن نگرایجاد توازن ب

هتا  که مربوط بته فعال تت 7نگریینده تمرکز دارند ر مع ارها  پسها  که بر فعال ت 6نگرایجاد توازن ب   مع ارها  پ ر

 باشندظیذشره می

 باشد:ذی  می دهند، که به شرحباشد که چهار رجه ین را تشک   میدسره مع ار می 4از  مروازن شام  کارت امر 

 اید در تعام  با سهامدارن باش م؟مع ارها  مالی: ب انگر ای  موضوع است جهت توف اات مالی چگونه ب -الف

 باید در منظر مشرریان جلوه کن مظانداز، چگونه ی  موضوع است برا  عملی کردن چشممع ارها  مشرر : ب انگر ا -ب

ایند کسب ر کار دا لی: ب انگر ای  موضوع استت بترا  رضتایت ستهامدارن  ر مع ارها  عمل اتی )فرایند (، یا منظر فر -ج

 مشرریان  ود چگونه باید در کسب ر کار  ود پ شرر باش م؟

ها   ود در مس ر تغ  ر ز چگونه حاف  تواناییاندار ای  موضوع است برا  ن   به چشممع ارها  یادی ر  ر رشد: ب انگ -د

 ر توسعه باش م؟

هتا  زار برا  ارزیتابی اثربیشتی برنامتهبه عنوان اب BSCتوان م از (، ما می1882) نورتون مااله توسط کاپالن ر پس از ارائه

 ,Fairchild, 2008; Grembergen & Amelinckx, 2011; Martinsons, Davison & Tse) هتا  میرلتف استرفاده کنت محوزه

 (ظ2006

-نه فاط به عنوان یتک س سترم انتداره، کارت امر از  مروازن را 1888 در درم   مااله  ود در سال BSCابداع کنندیان 

 انداز، ماموریت ر اسرراتژ  سازمان در ین تاک تد کردنتدمدیریری عنوان کرده ر بر نار چشمی ر  بلکه به عنوان یک س سرم 

(Rigby, Darrell.K 2001ظ) 

                                                           
8 Balanced Score Card 
4 Robret Kaplan 

5 David Norton 
6 Leading Indicator 

7 Laggong Indicator 
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ناشه اسرراتژ   (Kaplan Robert S. & Norton David P. 2000)د توسعه بعد  کارت امر از ، معرفی مفهوم اسرراتژ  بو

هوم اسرراتژ  ر فرایندها ر ها ابزار  برا  انراال مفباشدظ ای  ناشهعلت ر معلولی در کارت امر از  میدر راقع اسرفاده از ررابط 

 یررندظکند، را فراهم میکمک می هایی هسرند که به ینها در اجرا  ین اسرراتژ س سرم

 

 پس س فاز ج( تا

را بته زبتان یررده  کته   "جوان"ر  "یرم"، "زیبا"، "قو "، "بد"، " وب"ه هایی چون ، همواره راهانسان از زمان اندیش دن

توان برا  ای  کلمات مرز مشیصی یافت بنابرای  قضارت انسانی ماه راً نادق ق ر ناکامت  وم ررشنی ندارند ر نمیها مفهای  راهه

ا  در شترایط عتدم نظریه فتاز ، نظریتهظ یی قضارت  انسانی را محک زدید بر اساس منطق در ارزشی ارسطوبنابرای  نبا. است 

یررد ر  ق ر مبهم هسرند به شک  ریاضتی درهایی را که نادقر مرغ رها  ر س سرم اطم نان بوده ر قادر است بس ار   از مفاه م

 اطم نان فراهم یرردظ  در شرایط عدمی ر، اسرنراج ر کنررل ر تصم مزم نه را برا  اسردالل

اش بته نتام  تا در ماالتهکال فرن کلیبرزاده دانشمند ایرانی تبار ر اسراد دانشگاه را ارل   بار پررفسور عسگر لطفی ای  مفهوم

کلمته بته ( بکار بردظ در فرهنگ لغت یکسفورد ایت  Vague) "ابهام"منرشر کرد  ر کلمه فاز  را با مفهوم  "ها  فاز مجموعه"

-ابراه م ممتدانی از دانشتگاه کتوی   1871تعریف شده استظ در اراسط دهه  "م ر ی ج ر به طور راضح ب ان نشدهمبه"صورت 

رزم برانگ یره شدن  شم بر ی محاف  علمتی ایت  ظ علیرا  کنررل  موتور بیار طراحی کردمر  در لندن یک س م فاز  را ب

(ظ در ای  پتژرهر 1895جار  ن ز رشد کرد ر حری محصوالت فاز  ن ز تول د شد )مومنی، نظریه توسعه یافره ر حری در بازار ت

 از اعداد مثلثی فاز  اسرفاده شده استظ

ب تانگر کم تت   ijX(ظ در متاتریس زیتر،  2116ها  ررش تاپس س فاز  ارائه شده است )چ  ر دیگران، در ای  قسمت یام

 ها ممک  است منفی یا مثبت باشندظام استظ همچن   مع ارها بر حسب اثریذار  رر  یزینهjام در مع ار iیزینه 

 
 

 ارها مع  مبنا بر ها نهییز یابیارز سیماتر

 
 

  مت اkعضتو انجتام ی ترد ر ارزیتابی فتاز   kها بر مبنا  مع ارها بوس له نظر  واهی از یک یرره دارا  ایر ارزیابی یزینه

ن بتر استاس تتواها را میبند  فاز  ترک بی، یزینهباشد، با توجه به مع ارها  رتبه ی رنده تصم م

 ررابط زیر در نظر یرفتظ
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 دست یمده را نرماالیز نمودظسپس در مرحله بعد باید ماتریس به

ن سرون تاس م نمود، بتر ایت  استاس پتس از نرمتاالیز ها  هر سرون را بر ماکزیمم یبرا  نرماالیز کردن ماتریس باید داده

هتا فتاز  هسترند  ها ب   عدد صفر ر یک قرار دارند که عدد یک همان داده ماکزیمم استظ با توجه بته اینکته کردن، داده

ریس تصتم م بترا  مع ارهتا  مثبتت ر ها  ماتمثلثی باشند درایهها ن ز فاز   واهد بودظ ایر اعداد فاز  به صورت  مسلما

 منفی به ترت ب از ررابط زیر اسرفاده  واهد شدظ

 

 

 

 
 

دستت ها  متاتریس بهشود که برا  ایجاد ین باید دادهها ماتریس نرماالیز رزی  شده تشک   میپس از نرماالیز کردن داده

بردار رزن باشد بته صتورت  Wضرب نمای مظ ررش محاسبه ین با فرض اینکه  AHPشده در ررش  یمده را در بردار رزن محاسبه

Error! Reference source not found. شود:ب ان می 

 
 

 

 

 دار به صورت زیر  واهد بود:بنابرای  ماتریس فاز  رزن

 
 

 ز  رزن دارماتریس فا

 
 

 

یل مثبت ر منفی را مشیص نمود کته بته صتورت زیتر ها  ایدهتوان یزینهده اکنون میدست یمحال، بر اساس ماتریس به

 تعریف نمود:
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 بدتر هسرندظ پس از محاستبه ها  کامال بهرر ر کامالنهدارند به ترت ب نشان دهنده یزیقرار  ر   یلررنات وهایی که در

 یردد:ها طبق فرمول زیر محاسبه مییل  ودش پردا ره ر مجموع فاصلهها به محاسبه فاصله امر از هر یلررنات و از ایدهیلایده

 

 

 
 

بته صتورت زیتر محاستبه  یر اعداد به صورت فاز  مثلثی باشند، فاصله در عدد مثلثتیا نکره:

  واهد شد:

 

 

 

 
 

 نمای مظ( را برا  هر یزینه مشیص میcci دست یمده، شا ص شباهت )ضریبدر پایان با اسرفاده از ماادیر به

 شود:شا ص شباهت از رابطه زیر محاسبه می

 
 

 

 
 

 

تر بزریرر  داشره باشتد مطلتوب cciا  که شوند به طوریکه یزینهبند  میها رتبهینه ص شباهت، یزبا توجه به مادار شا

 یررندظاست ر رتبه باالتر  بدست می

 

 ررش تحا ق

(ظ ایت  1878ها، ماه ت ر موضوع مورد تحا ق ر امکانات اجرایی بسرگی دارد ) اکی، ررش تحا ق مناسب به هدفانریاب 

 _ز نتوع تحا تق توصت فی هتا ار  دادهیره بر ای  از نظر ماه ت ر ررش جمتعباشد ر عالر  میتحا ق از نظر نوع هدف کاربرد
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 واهد بداند ماه تت پدیتده، سری ر چگونه بودن موضوع است ر میباشدظ در تحا اات توص فی محاق به دنبال چ پ مایشی می

دار کننتد ر بته توصت ف متنظم ر نظتامررستی متی  تحا اات رضع موجود را بمرغ ر، شئ یا مطلب چ ستظ به عبارت دیگر، ای

ارتبتاط بت    ها ر صفات، ماه ت، فراینتدها ر ررنتدها  ین را مطالعته ر در صتورت لتزرمپردازند ر ریژییین می رضع ت فعلی

 نمایندظ مرغ رها را بررسی می

بر حستب حجتم ی  نوع تحا ق را شودظ اها  یک جامعه یمار  اسرفاده میپ مایشی برا  بررسی توزیع ریژیی از تحا اات

 (ظ1895توان به تحا اات پ مایشی در ما اس کوچک یا در ما اس بزرگ نام نهاد )سرمد ر دیگران، جامعه مورد مطالعه می

 

 تحا قمدل 

 ( اسرفاده شده استظ بهBSCای  تحا ق به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشرریان از کارت امر از  مروازن ) در

 مع ار تعریف شتده استتظ 8منظور ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشرریان برا  هریک از منظرها  کارت امر از  مروازن، 

 باشدظده در ای  تحا ق، به صورت زیر میدر ت تصم م بکاریرفره ش

 

 

                          

                               

         
          

     
            

                 
       

        

        

       

    

       

      

       

       

       

      

        

       

     

       

    

            

      

        

       

 

 

 

 هاتجزیه ر تحل   داده

باشدظ جامعته یمتار  ایت  تحا تق کرد مدیریت ارتباط با مشرریان میارها  ارزیابی عملبند  مع هدف ای  پژرهر ارلویت

شتدظ بته بانفتر متی 46یمار  ای  تحا ق شام   باشدظ نمونهافزار  میارائه دهنده  دمات نرممدیران ر کارشناسان یک شرکت 

ر ر مع ارها  ارزیابی عملکرد بته عنتوان یزینته در ها در ای  پژرهر، پاسخ دهندیان به عنوان مع امنظور تجزیه ر تحل   داده

-رایج حاص  از تجزیه ر تحل   دادهیرفره شده استظ جدرل زیر ن رزن مع ارها )پاسخ دهندیان( برابر درنظراندظ یرفره شده نظر

 دهدظا با ررش تاپس س فاز  را نشان میه

 

نرتتتتتایج ررش 

 مع ار +CCi d- d تاپس س فاز 
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 سودیرر  8.34 8.2 0.496 4

 کاهر هزینه 7.92 7.5 0.486 6

 افزایر بهره رر  9.01 8.91 0.497 3

 رفادار  مشرریان 7.63 8.18 0.517 1

 جذب مشرریان 6.79 6.15 0.475 9

مشرریان رضایت 7.25 7.53 0.509 2  

سفارشات مدیریت 6.9 6.81 0.497 3  

 بهبود پاسخ یویی 8.62 8.43 0.494 5

 بهبود ررابط 7.52 7.43 0.497 3

 مدیریت دانر 7.12 6.62 0.482 7

 توسعه منابع انسانی 8.17 7.42 0.476 8

 یادی ر  سازمانی 7.95 6.75 0.459 10
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 نر جه ی ر 

مدار  بسرگی دارد، ر توجه ریتژه دهد رشد ر نمو، ح ات ر باا سازمانی به مشرر  ر مشرر همانطور که تحا اات نشان می

دهتدظ اهم تت ر ارجح تت توجته بته رضتایرمند  ها را از محو شدن از صحنه رقابت ر تجارت نجات متیانبه ای  مبحث سازم

ظ هتدف ایت  ماالته ارزیتابی یرایی ما را بر ین داشت تا به ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشرر  بپردازیمر مشرر  9مشرر 

تاپس س فتاز   ر (BSC)منظور تلف ای از کارت امر از  مروازن  باشد ر به ای ( میCRMعملکرد مدیریت ارتباط با مشرریان )

دیریت ارتبتاط بتا تواند به منظور ارزیتابی عملکترد س سترم متارچوب ارائه شده در ای  پژرهر میمورد اسرفاده قرار یرفتظ چ

عتد  در ارزیتابی عملکترد رد اسرفاده قرار ی ردظ ضمنا بکاری ر  کارت امر از  مروازن باعث ایجاد چارچوبی چندبومشرریان م

پرسشتنامه توستط  46شده است که با ماه ت مدیریت ارتباط با مشرریان تناسب زیتاد  داردظ در ایت  راسترا پتس از تکم ت  

ها بر مبنا  مع ارها مورد اسرفاده ها با اسرفاده از ررش تاپس س فاز  جهت محاسبه ر ارزیابی یزینهمدیران ر کارشناسان، داده

تری  اهداف مدیریت ارتباط با مشترر  استت دهد رفادار  مشرریان که از شا صاستظ نرایج ای  پژرهر نشان میقرار یرفره 

 رتبتهباشتد در متی CRMدر ارزیابی عملکرد در ارلویت ارل مع ارها قرار یرفره استظ ر ن ز رضایت مشرر  که از مباحث اصلی 

 سوم را به  ود ا رصاص داده استظ یریت سفارشات، بهبود ررابط جایگاهرر ، مددرم مع ارها قرار یرفره استظ افزایر بهره

                                                           
9 Customer satisfaction 
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