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  چکیده

 

 میبرند بهره اطالعات و ارتباطات تکنولوژی بر مبتنی مدرن ابزارهای از خود مشتریان با ارتباط برای  سازمانها  امروزه     

 این تاثیر تحت فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی های پدیده از دیگر بسیاری همانند فرآیند این مدیریت و مشتری با ارتباط

 تاثیر  مشتری با ارتباط مدیریت معرفی بر عالوه  کرد خواهیم سعی مقاله این در ام و بوده چشمگیری تحوالت شاهد فناوری

 مولود  که  مشتری با ارتباط مدیریت سیستم با  همچنین.  دهیم قرار بررسی مورد را تجارت از جنبه این بر اطالعات فناوری

 .  شد خواهیم آشنا است گردیده کیالکترونی تجارت فضای در انقالبی سبب و بوده اطالعات و ارتباطات فناوری

  

 

  ، ارتباطات فناوری اطالعات، فناوری ، مشتری با ارتباط مدیریت  : کلیدی واژگان
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  مقدمه

 شناختیم می مــــا که چیزهایی آن تمام.  است داده قرار خود تاثیر تحت را بشر زندگی جوانب تمامی اطالعات فناوری      

 ، الکترونیک بانکداری به تبدیل  سنتی بانکداری.  است شده دگرگون و متحول اطالعات فناوری یرتاث اثر بر اخیر دهه در

 دولت به تبدیل سنتی دولت ، الکترونیک تجارت به تبدیل سنتی تجارت ، الکترونیکی آموزش به تبدیل سنتی آموزش

 مقوله. است گردیده دگرگون هایشان فعالیت همه  آنها ابتدای _E یک شدن اضافه با که دیگر فرآیندها  وبسیاری الکترونیک

 تکنولوژی که هستیم شاهد امروزه و نبوده مستثنی اصل این از نیز تجارت در کلیدی بخش عنوان به  مشتری با ارتباط

 و کرده هاییپیشرفت اخیر هایسال در تجارت، فرهنگ.  است نموده متحول خود تاثیر تحت را موضوع  این  چگونه  اطالعات

 گونهاین بر نظارت منظور به ها،شرکت. است تغییر حال در اساسی و بنیادی هایشیوه به مشتریان اقتصادی روابط آن دنبال به

 نقشی بازاریابی، توجه مرکز جهت تغییر در اینترنت پیدایش و ظهور. باشند می مناســـــب هایحلراه ارائه نیازمند تغییرات،

 مشتریان بیشتر هوشیاری و آگاهی موجب گیرد، قرار دسترس در بیشتر ON LINE اطالعات کهیدرصورت. است داشته بسزا

 چنین بر آمدن فائق برای. کنندمی تقاضا را هابهترین و گیرندمی قرار شودمی پیشنهاد و ارائه آنچه تمام جریان در آنها. شودمی

 و مشتریان آمار آوریجمع. دهد نشان واکنش مشتریان به نسبت دقیق طوربه که شود استفاده هاییسیستم از باید شرایطی

 رقابتی ایجاد هنگام عالی ریزیبرنامه به گیریهدف نوع این. کندمی ممکن را دقیق و اصلی هدف این آنها رفتاری هایداده

 .کندمی کمک جدید محصوالت عرضه هنگام بالقوه مشتریان کردن مشخص به و سخت

 : اطالعات فناوری

 رشد به رسیدن منظور به که میدهد سازمان به را هایی توانایی ، شده شناخته ابزاری عنوان به که مدتهاست اطالعات فناوری

  .کند مجدد طراحی را تجاری فرایندهای ای ریشه طور به ، خود سازمانهای عملکرد در گیر چشم

 روشهای و شوند انجام کارها تا میکند کمک ما به ، سازی ساده طریق از تجاری فرایند یک مجدد طراحی با اطالعات فناوری

 چون موضوعاتی تازگی به.  دهد ارتباط بالقوه داران سهام و کنندگان تهیه ، مشتریان با را شرکت تا میکند خلق ای مبتکرانه

 کار و کسب حوزه در عاتاطال فناوری و بازاریابی های داده از عملی استفاده و (e-crm) الکترونیکی بامشتری ارتباط مدیریت

 در که فناوری و فرایندها افراد، از است ترکیبی (crm)مشتری با ارتباط مدیریت. اند گرفته قرار توجه مورد بازاریابی و

  .است شرکت مشتریان درک و فهم جستجوی

 . است اطارتب گسترش و مشتری نگهداری و حفظ بر تمرکز با ارتباطات کردن مدیریت در منسجم رویه یک این

 داده تغییر را تجارت و بازاریابی متفاوت های زمینه گرایشها پیرامون پژوهشی و تحقیقی محیط اطالعات، فناوری های پیشرفت

 داده انجام را تحقیقاتی اطالعات، فناوری کاربرد زمینه در( 0991) گور و استون نیز و( 0999) سیدین و پیترز مثال برای. اند

 . اند
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 ارتباطات و مدیریت 

 در ارتباطات بهبود های راه  رسمی و رسمی غیر های گروه ارتباطات بر موثر عوامل انسانی ارتباطات چون اموری مدیریت در

 بازیر تلفنی یا رو در رو ارتباط به وقت بیشتر.  است مطرح سازمان در انسانی مراودات داشتن نظر مد و ارتباطی موانع رفع

 با ذهنی ارتباطات واسطه به است ممکن هستند تنها مدیران که زمانی در گاهی و گذرد می نمشتریا یا دستان،همکاران

 سازمان و مدیریت حوزه در را ارتباط فنون و مفاهیم مقاله این. شود تبدیل کاری محیط یک به آنها خلوت روز حاد مسایل

 .میدهد قرار بررسی مورد

 گویند جانبه یک را ارتباط آن نشود ابراز پیام به نسبت گیرنده( واکنش) العمل سعک هرگاه: جانبه یک ارتباطات ارتباطات انواع

 یا کننده ،کسل دشوار مطالب پیام فرستنده هرگاه طرفه یک ارتباط فرایند در.باشد می خورد باز فاقد ارتباط فرایند نوع این.

 ولی است مثبت هستندبازدهی مفاهیم دریافت و درک به قادر شنوندگان که تازمانی گاه آن کند ارائه تخصصی ازحد بیش

 عدم این دیگر حاالت و خمیازه چون حرکاتی با یابد کاهش مفاهیم ذهنی تحلیل و دریافت برای شنونگان انرژی و توان هرگاه

 ماند می باقی طرفه دز ارتباط بگذارد دیگر زمانی برای را بحث ادامه فرستنده که صورتی در. کنند می رامطرح پیام دریافت

 .شود می طرفه یک ارتباط نکند توجه است مفهوم دریافت عدم از ناشی که حاالت این به که صورتی در ولی

 اطالع به پیام محتوای درباره را خود های العمل عکس گیرنده که باشد ی ا گونه به استقرار محیط چنانچه: جانبه دو ارتباطات

 موثر ای فرستنده که داشت توجه باید حال هر به.گویند دوجانبه ارتباط نوع نای به کند چنین این عمال و  برساند فرستنده

 .شد دریافت پیام که کند حاصل اطمینان و داده قرار بررسی مورد را محیطی عوامل که است

 ارتباطات و اجرایی مدیریت 

 دو هر در مدیریت از جدیدی ویرتص اطالعات، و دانش در تحوالتی و فنی اجرایی، سیاسی، اقتصادی،-اجتماعی موثر شرایط

 بخش متخصصان و آکادمیک اعضای برای فکری چالش مدیریت، از جدید تصویر این. داندمی الزم را دولتی و خصوصی بخش

 اخیر های دهه در بزرگی تحوالت دهنده نشان مدیریتی عملکرد و نگرش. کندمی ارائه هاشرکت اجرایی بخش عالوه به دولتی

 و ایجامعه سطح در اجتماعی بزرگ تغییرات. است کرده پیدا افزایش جدید هزاره به شدن نزدیک با تحوالت سرعت. باشدمی

 زمینه در که انقالبی و سازی، خصوصی جوامع، شدن دموکرات سازی، جهانی: ازجمله ساختاری تغییرات همچنین و جهانی

 و دولت هویت با رابطه در سواالتی هاپیشرفت این. اندبوده اخیر تحوالت گرفتن شکل علل آمد، پدید دانش و تکنولوژی

 در خصوصی بخش در هم و دولتی بخش در هم گذاران سیاست و علمی قشر. است آورده بوجود جدید هزاره طول در هاشرکت

 مطالعات، ش،پژوه مانند گیرند،می خود به مختلفی اشکال هامناظره این. کنند می شرکت مربوطه داغ و دار ادامه های بحث

 تخصص و زمینه در هویت از کاملی و عملی درک به رسیدن مناظرات این نهایی هدف. رسمی جلسات و هاکنفرانس سمینارها،

 و فنی پیشرفت مسیر و شده احیا نو از علمی، هایرشته که است معنا بدین این. باشدمی خصوصی و دولتی بخش در مدیریت

( 0992) دیگران و استیپل.گیرد شکل( اندهآمد بوجود شده یاد تغییرات اثر بر که) جدید وقایع جهت در هاآن بین روابط

 برای که اندنموده عنوان هاآن. اندداده نشان تکنولوژی به تربیش اعتماد و مجازی کار افزایش سمت به واضحی گرایشات

 در تحقیقات هایسختی درباره همچنین هاآن. باشدمی تریگسترده تحقیقات به نیاز مجازی هایسازمان درباره دانستن تربیش
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 به جدید، سازمانی ساختارهای. اندنموده صحبت است همراه آن با که هاییچالش و صنعتی سریع و بزرگ تغییرات با رابطه

 در دولتی مدیریت و کار و کسب بین بزرگی فاصله، باشندمی بسیار تضاد در سنتی مدیریتی نگرش با مجازی ساختار ویژه

( دور راه از مدیریت) مدیریت جدید شیوه شدن ظاهر با ایفاصله چنین. دارد وجود آن کاربردهای و سنتی مدیریت فلسفه

 بررسی این اهمیت: مطالعه این اهمیت.رودمی میان از آن استفاده و مدیریت جدید فلسفه بوسیله فاصله این. شد خواهد بسته

 این در. اندآمده پیش جهانی تحوالت بدلیل که گیردمی نشات مدیریت حرفه و رشته سازی نو با مرتبط اقدامات کارگیری به از

 و خصوصی بخش دو در مدیریت هویت و شکل و گشته معنی نو از مدیریتی رفتارهای و نگرش که است شده سعی مطالعه

 را دور راه از مدیریت زیرا است نگر آینده خود ماهیت در مطالعه این.شوند طراحی دوباره مکمل عملی سیستم عنوان به دولتی

 و دولتی مدیریت بین سنتی فاصله شیوه این است امیدوار. کندمی پیشنهاد آینده در بخش دو هر مدیریت از ایشیوه عنوان به

 کنند عمل یخصوص ایحرفه هایشرکت مانند دولتی هایسازمان که گرددمی باعث پیشنهادی مدل. بردارد میان از را اجرایی

 کارهایی و جدید مدیریت اندیشه هایریشه آمدن بوجود. باشند داشته قبولی قابل فعالیت اجتماع در خصوصی هایشرکت و

 خصوصی) مدیریت در اخیر هایپیشرفت بر مطالعه این تمرکز. گرددبرمی پیش قرن یک به حدوداً گردید انجام راستا آن در که

 .کرد خواهد نگاه کاربردی تخصصی و دانشگاهی رشته یک عنوان به آن آینده تهوی به که باشدمی( دولتی و

 شامل تطبیق. شدند یادآورد محیطی تغییرات با را دولتی مدیریت ساختاری تطبیق ضرورت( 1882) اینگراهام و تامپسون

 کنترل و سنجش ابزار و محیطی شرایط و کاری هاینظام قوانین، موسسات، دولتی، بخش اهداف و نقش بازسازی مانند مواردی

 عنوان به را Public Private Partnership (PPP)   دولتی-خصوصی شراکت اصل از استفاده( 1889) کان و جین.بود

 نیز هاسازمان در جوابگویی و پذیریمسئولیت ایجاد به که و دادند پیشنهاد دولتی بخش بازده و اثربخشی ترقی برای راهی

 همراه به را سریعی رشد  PPP از استفاده با که است شده اشاره چین روستایی بخش به نامبرده، علمی رسیبر در. انجامیدمی

 برای را چندسطحی سازی خصوصی از مدلی که( 0999) رامامورتی مطالعه با( 1889) کان و جین علمی مطالعه. است داشته

 جدید وقایع با راستا در را استراتژیک بازسازی نیز رامامورتی. باشدمی راستا یک در بود داده پیشنهاد دولتی بخش بازده رشد

 آن توسط که دادند ارائه دولتی بخش اصالحات در مشترکی نظرات( 1882) فدریکسون و( 1881) هود مطالعه. دیدمی ضروری

 شفاف و جوابگو مسئول، کارآمدتر، مدیریتی اساس بر جدیدی تصویر و یابد تغییر دولتی مدیریت اداری سیستم تصویر بایستی

 ,Deloitte, 0999; Dean, 0999; Teeter, 0999; West) الکترونیک دولت درباره گوناگونی مطالعات.شود آن جایگزین

 الکترونیک دولت استفاده نتیجه از تجاربی و عملی شواهد و دولتی مدیریت مفهوم مطالعات این در. است گرفته صورت (0999

 بیان نیز الکترونیک دولت مشکالت و اجرا امکان اهمیت، همچنین. است شده ارائه انگلیس و آمریکا متحده ایاالت در

 و تکنولوژی هایآورینوع– جهانی تحوالت به مناسب پاسخی الکترونیک، دولت که داشتند نظر اتفاق هاآن. اندگردیده

. است روروبه بسیاری هایسختی با همچنان و باشدمی رشد حال در هنوز الکترونیک دولت حال، هر به. باشدمی -سازیجهانی

 .دارد ایگسترده و وسیع استراتژیک ریزیبرنامه به نیاز موفقیت برای الکترونیک دولت مطالعات، این به بنا

. است داده نشان را دولتی مدیریت و مدیریت بحث در دانشگاهی هایبرنامه طراحی در محیطی آنالیز اهمیت( 1888) کِلِی

. باشد دانشگاهی هایبرنامه برای نهادی قالبی در و التحصیالن فارغ آینده حرفه و رشته در تحوالت شامل باید محیطی الیزآن

 هایموقعیت و هامحدودیت و تصویر اساس بر که دانشگاهی هایبرنامه ریزیبرنامه و پی در پی استراتژیک تفکر به مطالعه این
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 و سازی جهانی موضوع با التحصیالن فارغ هایکیفیت شدن شبیه ضرورت به همچنین. کندمی تاکید باشد،می آینده

 .نمایدمی اشاره تخصصی هاینوآوری

 شده عمل بدان ویکتوریا استرالیایی ایالت در که دولتی مدیریت از جدیدی کاربردی شیوه به( 0999) اونایل و هیوگز مطالعه

 در انعطاف و یافته افزایش رقابت گرا،نتیجه کنترل مدیریت، تخصصی داردهایاستان شامل شیوه این. نمایدمی اشاره بود

 .باشدمی هاانگیزش و استخدام

  مشتری با ارتباط

 تصور قابل این از غیر اساساً و کند می خریداری اوست انتظار و خواست موردنیاز، که را محصولی مشتری که کرد فراموش نباید

 یک مشتری نقش که است روشن. کند تحمیل مشتری به را محصولی تواند نمی سازمانی هیچ که است بدیهی بسیار و نیست

 و سهامداران نباشد راضی مشتری اگر و است وابسته مشتری انتفاع به  تجاری بنگاه یک انتفاع  و است خاص و ویژه نقش

 کردن لحاظ بهینه ترکیب یک حصول و ها واستهخ یا و الزامات وتحلیل تجزیه برای لذا. باشند راضی توانند نمی نیز کارکنان

 یا و الزامات از موردی هیچ نهایی تحلیل در که دید توان می دقت کمی با. دارد خاصی جایگاه مشتـــری به مربوط موارد

 یدتول هدف با مختلف  تجاری شرکای بین همکاریهای تمام کالً زیرا. نیست تصور قابل مشتری با ارتباط بدون ها، خواسته

 یا و مستقیم طور به) مشتری از ها خواسته یا و الزامات همه روشن عبارت به. است گرفته شکل مشتری برای محصول

 حفظ اهمیت درک و بازارها در رقابت شدن شدید با. گردد می ختم نیز مشتری به درنهایت و شده شروع( غیرمستقیم

 روابط حفظ و ایجاد سمت به تدریج به  ها سازمان ،  مداری شتریم نهضت گیری اوج با همزمان و ها سازمان برای مشتریان

 ابعاد بر شگرفی تاثیرات اطالعات فناوری مانند نوین های فناوری ظهور همچنین. شدند داده سوق  مشتریان با بلندمدت

 .است شده مشتری با ارتباط مدیریت چون موضوعی آمدن وجود به باعث و گذاشته سازمان مختلف

  مشتری با  ارتباط دیریتم مفهوم

 است مشتریان به خدمات به مربوط کار و کسب  قراردادهای و داخلی استانداردهای از ای مجموعه مشتری با ارتباط مدیریت

 شما مشتریانتان بهتر  شناخت.  میشوند فراهم خریداران برای  آینده در یا و  اکنون هم  که باشد می  خدماتی انواع شامل  که

 در موضوع ترین اصلی این. دارید نگه  وفادار همیشه برای را آنها  و داده انجام  آنها به بهتری خدمت  که ساخت خواهد قادر را

 CRM .است رشد حال در و ناقص هنوز CRM  واقعی معنای  و مفهوم ، حال این با. است  مشتری با ارتباط مدیریت مفهوم

 از مثال  عنوان به. باشد  کارمطرح و کسب فرآیند  حتی و کار و کسب استراتژی ،کار و کسب فلسفه مفهوم عنوان به تواند می

 طریق از  مشتری برای برتر ارزش ایجاد و مشتری حفظ  جهت در مدار رابطه فرآیند یک  CRM ، کار و کسب فلسفه  منظر

 افزایش هدف با  که است  مشتری بر زمتمرک استاراتژی  یک  CRM  کار، و کسب استراتژی منظر از. باشد می فرآیند مدیریت

.) میشود طراحی و تعریف مشتریان از یک هر به تر سفارشی و تر پاسخگو  خدمات ارائه با مشتری وفاداری و مشتری رضایت

[1] Page 22) کند،می مشخص را مشتری هایمشخصه که است تجاری فرایندی مشتری، با ارتباط مدیریت دیگر عبارت به 

 می بهبود سازمان، خدمات یا محصوالت از را آنها برداشت و دهدمی شکل را مشتری روابط دهد، می افزایش را مشتری دانش

 دانش، هدف، فروش، خدمت  :است شده تشکیل عنصر، چهار از مشتری با ارتباط مدیریت. بخشد
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 طریقی ازچه و زمانی چه در مشتریانی، چه به خدماتی، یا محصوالت چه اینکه گرفتن نظر در با مشتری با ارتباط مدیریت

 ارتباط فرایند آغاز از پیش شرکت.است شده تشکیل مختلفی اجزای از مدیریت این. داشت خواهد پی در را بهبود شود، عرضه

 منابع یهاداده از یا و مشتریان داخلی هایداده از تواندمی اطالعات این. باشد داشته اختیار در را وی اطالعات باید مشتری با

 سوابق ها،بالگ و هاپرسشنامه: نظیر دارد وجود مختلفی منابع داخلی، هایداده برای. آید دست به شده، خریداری خارجی

 وب از بازدید هایپروفایل و هاتلفن شماره ها،نشانی:  نظیر شده خریداری داده هایبانک یا خارجی داده منابع و اعتباری کارت

 .است مشتری از بیشتری دانش کسب برای کلیدی ها،سایت

 

 تجارت و مشتری ارتباط  مرحله چهار

 .دارند قرار بازار هدف در اما ، نیستند مشتری هنوز که افرادی: بالقوه مشتریان .1

 .دهندمی نشان واکنش و عالقه خدمتی یا محصول به که احتمالی یا بالقوه مشتریان: دهندمی نشان واکنش که مشتریانی .2

 .کنند می استفاده خدمتی یا محصول از که مشتریانی: بالفعل مشتریان .3

 رقیب محصوالت سمت به را خود خرید طوالنی، مدت زیرا نیستند مناسبی مشتریان افراد، دسته این: سابق مشتریان .4

 .اندبرده

 CRM اهداف به رسیدن برای وظیفه چهار

 مشتری شناسایی .1

 . است مشتری با ارتباط های کانال و مشتری شناساسیی نیازمند شرکت مشتری به خدمات و محصول ارائه برای

 مشتری ایزمت .2

 خواسته  مشتریان از یک هر و همچنین و مانند می باقی شرکت یک در مشتری بعنوان را مشخصی زمان مشتریان از یک هر

 . متمایزند یکدیگر با مشتریان دیگر عبارت به.  دارند را خود خاص الزامات و فرد به منحصر های

 مشتریان با تعامل .3

 شرکت  برای مشتری با ارتباط و مدت دراز در سوددهی ،CRM انداز چشم از. میکند تغییر زمان طول در مشتری های خواسته

 .دارد مشتری با مرتبط اطالعات و مشتری باره در مستمر یادگیری به نیاز شرکت  ، بنابراین. است مهم

 شخصی/  نکرد سفارشی .4

 تواند می شرکت سازی، شخصی فرایند طریق از.است CRM فرآیند  شعار " انحصاری  صورت به  مشتری هر  به پاسخگویی"

 09ما اگر که است این ما انداز چشم":  گفت ،Amazon.com عامل مدیر ،Bezos جف. وفاداری دهد افزایش را مشتری

 [4. ]باشد داشته فروشگاه میلیون 09 باید ما پس مشتری، میلیون
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  مشتری با ارتباط مدیریت مفهوم بر اطالعات فناوری تاثیر

 با ارتباط مدیریت. نگیریم اشتباه مشتری با ارتباط مدیریت سیستم با را مشتری با ارتباط مدیریت  مفهوم که داشت توجه باید

 با مدیریت سیستم ولی است داشته وجود نیز مفهوم این داشته وجود تجارت که زمانی از و  نیست جدیدی و نو پدیده مشتری

 است ای پدیده   CRM System  اختصار  به یا  (Customer Relationship Management System) مشتری

 تالقی تجارت در عطف نقاط  از یکی واقع در. است گردیده مطرح تجارت دنیای بر اطالعات فناوری تاثیر تحت که نوظهور

 گشت مشتری با ارتباط مدیریت سیستم تولد به منجر که است ارتباطات و اطالعات فناوری و مشتری با ارتباط مدیریت فرآیند

 نوآوری یک عنوان به اطالعات فناوری.

 افزایش باعث که ها بهبود این تشخیص.دارند عملکردی و کیفی اهداف تحقق در ملموس نقشی فرایندی و تکنولوژیک بهبودی

 های فرایند ،موفقیت استراتژیک جنبه از.است ایندی فر عملکرد برای کننده تعیین روندیشود، می سازمان کیفی سطح

 و تکنولوژیک های پیشرفت از عمیقی دانش شامل است ممکن ها تالش این.است رقابتی های تالش به بسته مدیریتی نوآوری

 باالی سطوح ایجاد با الزاماً که را ها فناوری یبایست مدیران که است آن معنی به این.باشند ها شبکه های ازمزیت کافی تحلیل

 طریق از ارزیابی فرایندICT  زمینه در.دهند قرار موردتوجه شوند می تلفیق شده ارائه های دلیل به کیفیت بهبود نیز و دانش

 سازی کمی و تشخیص شامل دیگر تعریف. شود می تعریف سازمان به نسبتIT  ارزش تعیین برای کیفی یا و کمی های ابزار

 که است ایندی فر IT گذری سرمایه ارزیابی که کنند می بیان پژوهشگران برخی. است IT   گذاری سرمایه مزایای و ها هزینه

 ITپروژه تاثیرات دنبال به کیفی و کمی صریح صورت امربه این. گیرد می انجام مستمر صورت به یا و زمان از مختلفی نقاط در

 ومدیریتی ای هزینه بخشی اثر شواهد با بایستی نوین های فناوری پذیرش و توسع مدیریتی منابع از بهتر استفاده جهت.است

 اندکی تاثیر ها فناوری این ،توسعه  ICT ارزیابی ترویج و اجرا در اخیر عمده های پیشرفت وجود با اینحال با.  باشد مرتبط آن

 تغییر،اشتیاق ابر بر در مقاومت قبیل از) نیروهایی یچیدگیپ دلیل به حدودی تا امر این.دارد مانها ازساز دربسیاری

 روش و جدید های فناوری توسعه که است(سازمانی های توسعه و فرما کار های مشتریان،مشوق ای،نظرات رسانه مدیر،مبارزات

 .کند می معین را آنها باICTارزیابی تعامل

  جدید ی ها فناوری برخی پذیرش موانع

 پذیری رقابت افزایش باعث است ممکن جدید های فناوری و ها رویه پذیرش و نوآوری تالش که قفندوا ها سازمان برخی

 و تحقیق وظایف اداره به قادر آنها که است زمانی این باشندو گذاران سرمایه همان توانند می آوران ،نو حقیقت در.شود سازمان

 در سازمان از دفاع به ،قادر هدف بازارهای دادن نظرقرار مد با توانند می(انسانی سرمایه) دانشی کارکنان عالوه به.باشند توسعه

 حوزه میان در دانش وتقویت ،توزیع ایجاد درگیر که دارد نظر افرادی ،بر دانش مدیریت.باشند رقیبشان تهاجمی برابرحرکات

 آوری نو و دانش ،تسهیم میتی کار یادگیری به بسته که است سازمان فرهنگی ،پایه درگیری این.هستند ای وظیفه های

 تجویز  پایه دانش های فرایند و ها ،فعالیت نقشها در کارکنانشان سازی درگیر برای تشویقی های برنامه توانند می مدیران.است

 یا مشکل این و نیستند جدید های فناوری سریع پذیرش به قادر متوسط اندازه با کارهای و کسب از بسیاری حال هر به.کنند

 :  هستند نوین های فناوری پذیرش مانع عوامل برخی.شود بررسی بایستی لیمی بی
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 از بسیاری. دارد سایرین با بنیادین تفاوتی وکار کسب با مالکان رابطه و کنند نمی فکر مالکان مثل کارکنان:  مالکان ذهنیت

 مدرن های فرایند ویا  آوری نو به ای قهعال و کنند می اداره سنتیشان نگرشهای به توجه با را خود های کار و کسب مالکان

 .ندارند

 کامال است بوده استفاده مورد قبل از که تجاری های فرایند  بکارگیری متوسط وکارهای کسب از برخی برای:  سازمانی ابعاد

 .است شخصی وابط ر مبنای بر(یارضایت و خرید ،رفتارهای ها نیاز) مشتریان به مربوط اطالعات عالوه به. کند می کفایت

 ها کاربرد و تجهیزات از ناقص استفاده به منجر است ممکن مشکل این:  جدید های  فناوری  از گیری بهره در کاربران ضعف

 .است ممکن غیر محاسباتی های فناوری از ناشی بالقوه های ظرفیت همه گیری بکار نتیجه در.شود

 تمایلی کارکنان برخی. هستیم وضعیتی باچنین ویی رویار به مجبور وزهن ما ICT باالی سرعت وجود با: تغییر دربرابر مقاومت

 سرو نحوه یادگیری به تمایلی ،آنها نخست: دارد دلیل دو امر ندارند،این خود معمول وظایف اجرای شخصی های روش تعدیل به

 .شود ناامنی حس ایجاد باعث است ممکن ،تغییر بشری افراد بعضی دوم،برای. ندارند نوین های فناوری با داشتن کار

 عنوان به تواند می محدودیت این(تولید: نمونه برای( ای وظیفه های حوزه برخی به نوین های فناوری بکارگیری بودن محدود

 .شود گرفته نظر در دارنده باز نیرویی

 پردازش مورد سنتی فنون باتوجه ها داده که زمانی: سازمانی امنی بی از منبعی عنوان به نوین های فناوری با مواجهه از نگرانی

 .است بسیارپایین آنها سرقت یا نابودی احتمال و مشهود آمده دست به ،اطالعات گیرند قرارمی

 هاست سازمان برای ضعف ،بزرگترین وکار کسب مدرن های شبکه صرف پیچیدگی که تصورکنند است ممکن مدیران برخی

 موجود های طرح با نوین  ی ها ی فناور این تعامل نحوه درک به تند،مجبورهس ICT ارزیابی مسئول که مدیرانی حال هر به.

 تردیدی. است موجود نیاز مورد عملکردی سطوح نگهداری برای کافی منابع که کنند حاصل اطمینان باید همچنین آنها.هستند

 توانایی مزاحمان آنکه برای ود،ش گرفته نظر در امنیتی ریسکی عنوان به توانند می ارتباطی خدمات همه تقریبا که نیست

 به پذیری آسیب ،پتانسیل حال هر شوند،به می تلقی عام حقایقی صورت به امنیتی های وبیانیه رادارند سیستم در اختالل

 .دارد وجود سازمانی های سرمایه از حفاظت جهت نیز فنونی و روشها.  نیست ضعف معنی

 یا اثربخش غیر امنیت از ناشی زیاد بالقوه های ،هزینه امر این دلیل.است ضروری مدیریت اثربخشی از مراقبت حال هر به

 توانند می آنها نمونه برای. کنند می بازی خدمات ارائه یا درآمد ایجاد در مهمی نقشهای داراییها برخی آنکه ،برای است ناکافی

 :باشند موارد این شامل

 دیده سیبآ های سیستم جایگزینی یا ،تعمیر ساخت تجدید هزینه-

 تجاری داراییهای دادن از یا سازش -

 ناخواسته کاری های توقف دلیل به تجاری اختالالت هزینه-
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 شرکا و کاران اندر دست, مشتریان اعتماد دادن دست از دلیل به وکار کسب افول-

 سازد دقیقتر را امنیت رزیابیا ارزش توانند می ریسک مدیریت بهبود و کارایی بهبود های فرایند از ناشی هزینه جوییهای صرفه

 بررسی بنابراین.داشت خواهند تری اعتماد قابل بهترو ،اجرای هستند پیشرفته امنیتی فناوری اعمال به قادر که هایی سازمان.

 امر این.شود می ،آماده امنیت بهبود برای کافی های پیشنهاد نیزبا بررسی وگزارش شده انجام طورمنظم به اطالعاتی امنیت

 .شود می بزرگ مقیاسی در عمومی های شبکه نهایتا و آن  ،شرکای سازمان برای ارزش افزایش به رمنج

  مشتری با ارتباط در اطالعات فناوری فاکتورهای

 وجود اتوماتیک تشخیص به نیاز  جایی که علت این به.  ندارد اطالعات آوری فن از گسترده استفاده به نیازی  سنتی بازاریابی

 چه اگر. است فردی مشتری نیازهای برای سفارش دریافت همچنین و مشتری با  ارتباط و است پراکنده چیز مهه.  ندارد

 هر داد خواهیم نشان ذیل جدول کمک به ما ولی دارد ،CRM در کوچکی نقش  اطالعات فناوری که کنند می استدالل برخی

 . دارد ها سیستم و العاتاط  آوری فن به  شدیدی بستگی  CRM کلیدی وظایف چهار از یک

 E-CRM : 

 داده تغیر را تجارت و بازاریابی متفاوت زمینهای و گرایشها پیرامون پژوهشی و تحقیقی محیط اطالعات، فناوری پیشرفتهای

 و پیتر جمله، آن از است شده منتشر آن نتایج و انجام دنیا سراسر در محققین توسط ای گسترده تحقیقات رابطه، این در. اند

 به که اندداده انجام را تحقیقاتی اطالعاتی، فناوری کاربرد زمینه در 0991 سال در گود و استون نیز و 0999 سال در سیدین

 بازار، توسعه امکان تولید، کیفیت و کمیت افزایش رسانی، خدمات و رسانی اطالع سرعت افزایش جمله، از زمینه این در نتایجی

 محمد1899 سال در.اند یافته دست رقیب به مشتری گرایش از ممانعت جدید، خدمات و ها کاال ارائه برای سنجی نیاز امکان

 صورت به مشتری با ارتباط مدیرت استقرار در اطالعات فناوری نقش زمینه در را تحقیقاتی همکاران و جراحی حسین

 ترتیب بدین است شده E-CRM به  CRMحولت موجب اطالعات فناوری چگونه که اند داده نشان و اند داده انجام الکترونیکی

 و حیدری محمد آقای 1898 سال در. است ساخته توانمند را آن بلکه نشده سنتی بازاریابی شدن منسوخ موجب ECRM که

 گونه این تحقیق این نتیجه. اند داده انجام اطالعات فناوری عصر در مشتری با ارتباط مدیرت زمینه در را تحقیقاتی همکاران

 کاهش را اطالعات پردازش هزینه مشتری با ارتباط مدیرت افزار نرم بردن کار به اطالعات فناوری عصر در که است شده نبیا

 سال در. دهدمی افزایش سازمان رقابتی قدرت و گیردمی انجام بیشتر سرعت با و کمتر زمان در مشتریان با ارتباط و داده

 و داده انجام را تحقیقاتی مشتری با ارتباط مدیریت توسعه در اطالعات فناوری شنق زمینه در همکاران و تابلی حمید 1889

 با ارتباط مدیریت و بوده مشتریان با موثر ارتباط به وابسته شرکت یک موفقیت که، نمودند عنوان گونه این خود نتایج در

 به CRM نهایتاً که است شده متولد هدوبار اطالعات فناوری پیشرفت و گسترش با که است قدیمی و تجاری فلسفه مشتری

 نیازهای تا است قادر راحتی به خدمات و بازاریابی اطالعات فناوری کردن ترکیب با ها سازمان در اطالعاتی سیستم یک عنوان

 زمینه در را تحقیقاتی همکاران و باقری سیدمحمد آقای 1881 سال در همچنین. دهد پوشش را سازمان ارتباطی و اطالعاتی

 اطالعات فناوری از استفاده چگونگی به خود نتایج در که اند داده انجام E-CRM مجازی محیط در مشتری با ارتباط دیریتم

 و شده مشتری با ارتباط سرعت افزایش و هزینه کاهش منجربه فرایند این که اند داشته اشاره ECRM به CRM تبدیل برای
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 دهد می نشان  0990سال در بوس تحقیقات نتایج. دانندمی مشتری با ارتباط عصر در انکارناپذیر ضرورتی را اطالعات فناوری

 و کاال تربخش اثر و بیشتر فروش منظور به مشتریان پیرامون آگاهی و دانش از استفاده و تحلیل اکتساب، شامل CRM که

 این بردن کار به و مشتریان خصایص و هاویژگی درک برای که است فرآیندیCRM  دیگر عبارت به. آنهاست به خدمات

 بازاریابی در محور مشتری تفکر از استفاده در کالسیک، بازاریابی با آن تفاوت و شده طراحی بازاریابی، های فعالیت در ویژگی

 بزرگ هایشرکت در موفقیت برای کلیدی عاملی مشتری، هایخواسته و نیازها به توجه جهانی، دربازار بقاء حفظ برای. است

 برای موجود مشتریان در تمایل ایجاد از بیشتر برابر پنچ معادل سودی جدید مشتری یک آوردن دست به. باشدمی وچکک و

 محوری محصول از هاسازمان گرایش که رفته باال چنان هاسازمان در مشتری اهمیت امروزه لذا. دارد دنبال به جدید خرید یک

 و ارتباطات فناوری مولد که مشتری با ارتباط مدیریت سیستم با که ایگونه به است کرده پیدا تغییر محوری مشتری به

 .است شده کار و کسب فضای در انقالبی سبب است، اطالعات

 : ماخذ و منابع

 مشتری با ارتباط مدیریت توسعه و براجرا اطالعات فناوری تاثیرفرج پور، سامان ، 
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