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 فرایند ارزیابی عملکرد

 

است. هدف این فرایند حصول  CRMبرای  آخرین فرایند در چارچوب راهبردی فرایند ارزیابی عملکرد

ما را به یک استاندارد مناسب و قابل قبول  CRMاطمینان از آن است که اهداف  راهبردی سازمان در قالب 

بالا نشان داده شده این همانطور که در شکل  ایجاد می کند.رهنمون شده و  قاطعانه یک بنیان برای بهبود آتی 

از عناصر کلیدی  "چشم انداز کلان"که یک  عایدی سهام داردو مورد دارد ، یکی فرایند تمرکز توامانی بر روی 

و تفصیلی  "چشم انداز خرد "که شامل نظارت بر عملکرد  را فراهم می کند و دیگری  CRMدر  راهبری

این فرایند شامل تمرکز بر دو موضوع کلیدی می باشد.  CRMبیشتری از توصیف گرهای کلیدی در عملکرد 

 است : 

  خلق کنیم ؟ و ارزش سهام دار ) increased profits)انباشته  هایچگونه می توانیم سود -1

را توسعه دهیم ، نتایج را بسنجیم و  را وضع کنیم ، معیارهای اندازه گیری چگونه  باید استانداردها -2

 عملکرد خود را بهبود بخشیم ؟

 

 

ما را به عایدی سهام دار می   CRMاز اینکه چگونه ی فراهم میکننددرکهم  در کناراین دو موضوع 

 می تواند سنجیده شده و درنتیجه بالاتر رود. CRMعملکرد رساند و اینکه چگونه 

 

CRM درگیر نموده و بر اجتناب از  را مدیریت سنتی را بدان شکل نقض می کند که کل سازمان عرف

تجاری را در یک منطق جدید برای رابطه ی  CRMهمچنین عمل  تقسیمات وظیفه ای تاکید می کند.

از خلق ارزش مشتری نتیجه می شود که آن از طریق مدیریت  موفقیت کسب و کار نهایتابر می گیرد: 

رهبران بازار آنهایی ذینفعان کلیدی به دست می آید.  نه و توسعه ارتباطات با مشتریان اعم از کلیهماهرا

هستند که می توانند یک توانایی پایدار را به طور مستمر و مداوم برای رساندن محصولات و خدماتی 



Page 2 of 17 
 

ای رفتار کنند که  که نیازها و انتظارات مشتری را برآورده می کند نشان دهند و می توانند به گونه

نظام بلند بالا است و به تلاش این یک اثربخشی را برجسته  کنند.  -شایستگی های سازمانی هزینه

 دارد.نیاز هماهنگ همه ی اعضای کمپانی و شرکای آن در امتداد زنجیره تامین 

به هنگام و  وشست که همه اطلاعات لازم از یک ربه علاوه ، ارزیابی و بالابردن عملکرد نیازمند آن ا

این مهم مستلزم اتخاذ یک دیدگاه جامع  تامین گردد.به وسیله فرایند مدیریت اطلاعات قابل دسترسی 

 است.و فراگیر 

برای در نظر یک عامل کلیدیست که کمپانی ها   CRMما باور داریم که توجه به اثربخشی روشهای 

با دقت  CRMدر این زمینه از مفاد راهبرد کسب و کار و به منظور نظارت بر عملکرد   CRMگرفتن 

 هدایت می نماید .برابر معیارهای برگزیده ی ویژه  بیشتر در

 

 سیستماتیک نیاز به رویکرد

 

به طور تاریخی ، شرکتها تمایل داشته اند تا خودشان را در چارچوب مسئولیت پذیری وظیفه ای 

سازماندهی کنند و در نتیجه اندازه گیری عملکرد در اهداف منحصر به فرد دوایر اداری یا واحدهای 

ده است . برای نمونه ، مالیه به وسیله ی سودآوری هدایت شکسب و کار راهبردی بازتاب یافته است. 

حرکت به سوی هم گرایی فروش به وسیله ی حجم آن و بازاریابی از طریق به دست آوردن مشتری . 

مانی مسئولیت پذیری ساز درمیان اهداف تخصیص سنتی  فاصله ، و اتحاد بیشتر در بسیاری از صنایع

سیستم های  ی وسنجش مشاوره ا وجود لزوم ،روز افزون تجارب کاری مشترک  را محو کرده است . 

تنظیم مجدد عملکرد کسب و در یک کلام ، بازتعریف  الگوی کسب و کار نیازمند نظارتی را نشان داد. 

فی باید از طی  CRMیک فعالیت میان وظیفه ای است اندازه گیری عملکرد  CRMچون کار است . 

استفاده کند تا حیطه ی فرایندها و کانال های  مورد استفاده برای از عوامل مورد سنجش ]گوناگون[ 

 را در برگیرد .  CRMدست یافتن به 

وجود  CRMمیزان موفقیت  خته شده ی عمومی برای اندازه گیریتا به امروز ، هیچ سیستم شنا

عینا ]مانند بقیه یکتا است و نمی تواند  CRMحقیقت است که هر برنامه این  بخشی به  علتندارد.
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فرمول بندی شده  CRMمورد قضاوت قرار گیرد و بخش دیگر به این دلیل که  [ CRMبرنامه های 

حوزه عمل بازاریابی تلقی می اگرچه مدیریت ارتباط با مشتری اغلب  کمابیش یک نظم نوین است.

ر هر کارمند در یک شود چرا که بر پایه اصول ارتباطات بازاریابی ساخته شده، در عمل بخشی از کا

، دشواری مطابقت عوامل  این به اشتراک گذاری پاسخگویی به مشتریدایره اداری را شکل می دهد. 

با پیشرفت راهبردی ترکیب می  ، کند ا منعکسر CRMرا که به درستی عملکرد  ایمورد سنجش ویژه 

   کند.

راستای نظارت بر خروجی های مالی عملکرد بازاریابی به میزان زیادی در  تلاشهای اولیه برای سنجش

درک  ایجاد شد که عوامل این  1891در دهه این شامل سود ، میزان فروش و جریان نقدینگی بود. بود. 

ارزش نام و  غیر مالی نیز در به مقصود رساندن عملکرد بازاریابی کلی نقش ایفا می کند. مورد سنجش

و وفاداری مشتری در تغییر شکل وارده های بازاریابی به خروجی های ، رضایت مشتری اری نشان تج

 ، چندگانه ای مورد سنجش  عواملاستفاده از به، تاکید  1881در طی دهه سازمانی بسیار مهم بودند . 

با این حال ، این روش ی از عملکرد بازاریابی فراهم کند ، تغییر نمود . که همراه یکدیگر تصویر کاملتر

نظارت مسائل دشواری را برای مدیران ایجاد نمود ، شامل اینکه سنجش چه عواملی باید در الگوهای 

 بر عملکرد قرار گیرد و چگونه باید روابط متقابل این عوامل محاسبه گردد.

سنجش  مورد مورد نیاز است یک چارچوب صریح تر است که عوامل 2111آنچه به وضوح برای دهه 

اینکه چگونه این عوامل در یک سیستم سازماندهی  نیزورا شناسایی نموده  CRMاصلی برای عملکرد 

به   CRMکه بتواند به طور مداوم برای نظارت ، ردیابی و بهبود عملکرد ، در پشتیبانی از منظر شود 

کلیدی زیر ایجاد شده  فرایند ارزیابی عملکرد، یک ساختار برای سیستمی که بر مبنای اعمالکار رود . 

 باشد برجسته می نماید :

 

 درک عوامل هدایت کننده ی کلیدی در عایدی سهام دار و اهمیت پیوند بین آنها  -1

به گونه ای  CRMفعالیت های گوناگون  ها برای KPIمعیارها و شناسایی استانداردهای مناسب ،  -2

 که قابل سنجش باشند. 
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سنجش ل مورد برای به کارگیری این عوام CRMنظارت بر عملکرد سیستم اثر بخش تاسیس یک  -3

 در آن . مستمر به صورت

  

 سهام دار  موثر در عایدی درک عناصر کلیدی

 

برای سهام دار از طریق افزایش در ارزش  عایدی عالیایجاد  - CRMبرای دستیابی به هدف نهایی 

و ، سازمان باید منابع اصلی درآمد، سود و رشد خود را از هر دو طریق راهبرد کسب و کار  -سهام دار

 چهار عنصر اصلی عبارتند از :.راهبرد مشتری  بیشینه کند

 ساختن ارزش کارمند  -

 ساختن ارزش مشتری -

 ساختن ارزش سهام دار  -

 کاهش هزینه ها  -

بر روی گروههای کلیدی ذینفعان دارد ، در حالی که آخری بالقوه  ابزار  ژرف یه عنصر اول تاثیرس

( linkage model) "به هم پیوستگیمدل "توسعه  اصلی است که مستقیما سود را بهبود می بخشد. 

رابطه نشان داده شده ،  1.1که در شکل ( service profit chain)"زنجیره سود خدمت "یا 

همبستگی میان خلق ارزش و قابلیت سودآوری را تایید می کند، همان طور که به هم پیوستگی بین 

 ارزش کارمندان ، ارزش مشتری و ارزش سهام دار را تایید می کند.

بر رفتار مدل به هم پیوستگی توصیه می کند که یک بهبود در رهبری و رفتار مدیریت تاثیر ژرف 

هرچه کارمندان بیشتر رضایت و انگیزه داشته باشند ، مدت زمانی رد. کارمندان و رضایت آنان دا

این یک اثر مثبت  طولانی تری علاقه مندند که در سازمان باقی بمانند و کار خود را بهتر انجام می دهند.

در رضایت مشتری دارد ، پس مشتریان مدت طولانی تری باقی می مانند و مقادیر فروش بالاتری برای 

این مدل یک نتیجه قابلیت سودآوری بالاتر و ارزش سهام دار بیشتر است. تولید می کنند.کمپانی 

 را فراهم می کند.   CRMدیدگاه گسترده تری از  استدلال کلیدی برای



Page 5 of 17 
 

فرصت ها  کاهش هزینه ها می تواند منبع خوبی برای افزایش سود و عایدی سهام داران ارائه دهد. 

 اند در :برای کاهش سود واقع شده 

 استفاده از صرفه جویی در مقیاس -1

 (benchmarking)الگوبرداری از بهترین تجارب در داخل و خارج از صنعت -2

  ( non-core activitiesبرون سپاری فعالیت های غیر هسته ای )  -3

 کمک گرفتن از فعالیتهای مشترک در داخل سازمان -4

 CRMبهبود کارایی و اثربخشی  -5

 مدیریت بهتر اطلاعات -1

 که باعث کاهش هزینه نیروی انسانی می شود. گسترش سیستمهای الکترونیکی -7

 استفاده از کانالهای الکترونیکی بازاریابی و فروش نظیر اینترنت -9

 

 پیوند میان ارزش سهام دار ، ارزش کارمند ، ارزش مشتری و کاهش هزینه 

پیوند میان آنها نیز یک پتانسیل وجود علاوه برپتانسیل افزایش سود هر یک از گروههای سهیم در ارزش ، در 

واضح بین کاهش هزینه و سه گروه ذینفعان که در بالا بحث شد وجود دارد. صرفه دارد. همچنین یک ارتباط 

]مبالغ رمایه گذاری از طریق س برای نمونه جویی در هزینه می تواند برای افزایش ارزش کارمند به کار رود.)

  افزایش ارزش مشتری )برای مثال از طریق نیروی انسانی یا پاداشهای کاری(در آموزش صرفه جویی شده[ 

 ( ( the bottom line)"خط کف"افزودن پیشنهادات با ارزش ( یا افزایش ارزش سهامدار) مثلا از راه بهبود 

ر ارزش برای مثال ، بهبود د برعکس ، بهبود در این زمینه ها ی ارزش می تواند باعث کاهش هزینه ها گردد.

ش درجات بالایی از حمایت در باشد و حاصلایت بیشتر مشتری هدایت گر مشتری می تواند در جهت رض

 نتیجه اش صرفه جویی دز هزینه های بازاریابی باشد.پایگاه مشتریان و 
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اما آنها  –رزش سهام دار : ارزش کارمندان، ارزش مشتری و ا ما در اینجا به پیوند بین سه ناحیه توجه کرده ایم

ارتباط به نگرشی برای منطق ما ارائه می دهد اما  1.1چگونه با هم مرتبطند؟ مدل پیوند نشان داده شده در شکل 

واضح نیست که چه قدر یک  هاخصوصی بین متغیرها در داخل این ناحیه ها ارائه نمی کند. برای بیشتر سازمان

برای مثال، اگر رفتار و  .ود در متغیر دیگر به حاصل گرددی معینی از بهب تا درجه متغیر نیاز به بهبود دارد

مندی کارمند با یک مقدار قابل اندازه گیری افزایش یابند ،این چه تاثیر اساسی بر روی رضایت مشتری و رضایت

 سودآوری دارد؟

برای  همانگونه که مختصرا بحث شد ، بعضی از کمپانی های رهبر ]بازار[ از رویکردهای مدلسازی پیشرفته

و از آنها در بهبود  استفاده کرده ارزش افزوده در کسب و کارشانپیوند بین این منابع  صحیح تحقیق حقیقت

همان طور که جستجو برای یافتن راههای جدید و بهتر اندازه گیری عملکرد عایدی سهام دار  استفاده می کنند.

 یت توجه به این هدایت کننده هاسازمانها اهم متغیرهای کلیدی در بین این پیوندهای بحرانی ادامه می یابد ، 

در می  ، (KPI)و شناساگرهای کلیدی عملکرد CRMاستانداردهای معیارها ،پیش از تعیین  تر را ،بالا سطوحبه 

 د.یابن

   ها KPIاستانداردهای مناسب ، معیارها و توسعه

نگرانی رو به رشدی در مورد  "معطوف به مشتری"علیرغم تمرکز فزاینده در کسب و کارها بر روی فعالیتهای 

به کار می روند به  CRMتوسط کمپانی ها برای ارزیابی عملکرد  عمومااینکه استانداردها و معیارهایی  که 

های بیشتری  برای KPIبه طور خاص ، استاندارهای تفصیلی ، مقیاس ها و اندازه کافی که باید پیشرفته نیستند. 

که برنامه ریزی و اجرا می شوند، و وجود حلقه ی بازخور برای  CRMحصول اطمینان از اثربخشی فعالیتهای 

 بیشینه سازی یادگیری سازمانی و پیشرفت ، مورد نیاز است.

شامل ملاحظه ی همکاری  CRMنشان داده شده ، ارزیابی عملکرد  CRMهمانطور که در چارچوب راهبردی 

معمول در همه ی ی مشترک و به هم وابسته  پنج فرایند وظیفه ای و اثر متقابل قرایندهای چندگانه است.

 سازمانهای تجاری عبارتند از :

 فرایند توسعه راهبردی  -
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 فرایند خلق ارزش  -

 فرایند یکپارچه سازی چند کاناله  -

 فرایند مدیریت اطلاعات  -

 فرایند ارزیابی عملکرد -

درحالیکه ارزش دریافت شده به  ارزش می رساند این رویه ها تمرکز دارند بر اینکه چگونه سازمان به مشتری

حوزه  ولیاین رویه ها کاربرد جهانی دارند ، با اینکه هام دار افزایش می یابد.سوسیله کمپانی از طریق عایدی 

 تاکید قرار می دهند با توجه به موقعیت مورد توجه سازمان تفاوت خواهد داشت.ای که هر یک مورد 

و اولویتهای د که چه استانداردها و معیارهایی را  باید به کار گیرند همزمان توجه کنن کمپانی ها نیاز دارند

CRM  سازمانها می توانند از اولین یادگیری درباره .معیت کنندخاص هر یک را  موقعیتتا  آنها کدام هستند

آنچه  دوبارهانها منتفع گردند ، پیش از انجام وجود استانداردها و معیارها ی مورد استفاده توسط سایر سازم

 دیگران انجام داده اند.

 استاندارد ها 

مانع تلاش ها برای اندازه گیری و تقلید از  CRMنبود یک مجموعه مشخص بین المللی از استانداردهای 

شده است .   CRM( به عنوان پیش شرط  دست یابی به عملکرد بهتر در benchmarkتجارب موفق دیگران)

ی ها ، فرایندهای یکپارچه و تفصیلی ساخته خود را  برای اندازه گیری عملکرد تا کنون تعداد کمی از کمپان

CRM .پیچیدگی اندازه گیری تعداد زیادی از فرایندهای مرتبط با موفقیت  توسعه داده اندCRM  کار را ، این

  تبدیل به وظیفه ای رعب آور کرده است.

به تازگی باعث شده که شماری از سازمانها استانداردهای  CRMبا این حال ، اهمیت روزافزون اندازه گیری 

CRM این استانداردها نوعا به دیدگاه کلی فعالیت   تر توسعه دهند. را برای کاربردهای عمومیCRM   و یا

ابزار ارزیابی مدیریت   QCiدو مورد پیشتاز و هدایت کننده از آنها یکی  بخش خاصی از آن مربوط هستند.

 COPC: customer)  مشتری امور اجراییو دیگری استانداردهای مرکز CRMدر ازنگری کلی مشتری برای ب

operations performance centre   ) . برای مراکز خدمات به مشتری  
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 QCi (CMAT: customer management assessment tool)ابزار ارزیابی مدیریت مشتری 

CMAT  یک ابزار ارزیابی اختصاصی برای درک این است که یک سازمان مشتریان خود را چقدر خوب

، یک  QCiانحصاری   شاغل در واحد ارزیابی CRMاین ابزار به وسیله ی ارزیابان باتجربه مدیریت می کند؟ 

 ، و یا سازمانهای همکار او ایجاد شده است. CRMمتخصص مشاوره 

 یر می باشد :این مدل براساس عناصر ز

 تحلیل و برنامه ریزی -1

 پیشنهاد -2

 و سازمان مردم -3

 فناوری اطلاعات -4

 مدیریت فرایند -5

 فعالیت مدیریت مشتری  -1

 اندازه گیری تاثیرگذاری -7

 تجربه مشتری -9

هر یک از این عناصر بعدا به بخشهای جزئی تری تقسیم می شوند. برای مثال ، مردم و سازمانها شامل اجزای 

 زیرند:

 ساختار سازمانی  -

 شناسایی نقشها -

 کاستی ها تعریف شایستگی ها و تحلیل  -

 ملزومات آموزش و منابع -

 تعیین اهداف و نظارت  -
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 گزیدن تامین کننده ها و مدیریت -

CMAT   بر سوال برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می کند. هر سوال در این ارزیابی  251از بیش از

و از سازمان های صنعتی برگزیده برای بنچ  QCiتجارب خوب و قابل تشریح و شناخته شده  از کاربران اساس 

برای پاسخ گویی به هر سوال انتخاب شد  "امتیازدهی بر اساس مدرک "رویکرد مارک طراحی شده است. یک 

 مورد مصاحبه قرار گرفتند.  و نیز گستره وسیعی از افراد ، از سرپرستان ارشد گرفته تا شاغلین سطح عملیاتی

از هر یک اثر قابل شناسایی و یک  حقیقی برنامه های شفاف ، دستیابیطراحی شده تا این رویکرد به طور ویژه 

از این طریق اغلب تمامی شکاف معمول بین ادراک مدیریت ارشد از موقعیت  نشان دهد. تجارب مورد سوال را

 .شناسایی می گردد "خط مقدم "و واقعیت 

که سازمان به چه میزان مشتریان خود است  یک ارزیابی عملی و کمی  از اینفراهم کردن  CMATهدف ابزار 

این به ، به وسیله امتیازی که در رابطه همبستگی با مجموعه سایر سازمانها است. را به درستی مدیریت می کند 

اند خودش را با سایر رقبای صنعت در نقاط قوت خود مقایسه ویژه هنگامی سودمند است که کمپانی می تو

ی واضح شکل می دهد که به وسیله آن پیشرفتهای به دست آمده به وسیله ی  "خط مبنا"یک کند. به علاوه 

همه ی قرارگیری  وند و یک مبنای گسترده فراهم می کند کهمی تواند اندازه گیری ش  CRMبرنامه  

 ری در برنامه های خاص یا فناوری را کنترل می کند. پیش از سرمایه گذا خود ، در جای CRMزیرساختهای 

 (COPCاجرایی امور مشتری )مرکز استاندارد 

یکی از این رویکردها  با جزئیات بیشتر تمرکز دارند. CRMبر روی جنبه های خاصی از سایر استانداردها 

است که توسط کاربران مراکز خدمات مشتریان ، مراکز تماس و خدمات تکمیلی در ایالات  COPCاستاندارد 

شامل امریکن  –این یک ابتکار از سوی نمایندگان شماری از کمپانی های رهبر بازار  متحده توسعه یافته است.

های آنان درباره در پاسخ به نگرانی  –اکسپرس ، شرکت کامپیوتری دل ، میکروسافت ، نوول و ال.ال.بین 

 ارائه شد. عملکرد سرویس دهندگان مرکز تماس

توسعه دهندگان این استاندارد باور دارند که بهبود استانداردها می تواند به تقویت کیفیت خدمات در داخل 

اگرچه برخی از  محیط خدماتی کمک کند ، مثل صنایع تولیدی که معیارهای کیفی مشابهی را به کار گرفتند.
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به سوی صنایع تولیدی  استفاده می کردند ، گرایش ISO9000خدمات دهندگان از استانداردهای موجود نظیر 

ب و کارهای خدماتی مورد که در کس ای شد شکست برای دادن استفاده های عملیاتی وجود داشت که باعث 

 نیاز بود.

اندازه گیری اثربخشی عملیات رسمی ، به منظور  زرسیباموفقیت آمیز  برای تکمیل  COPC-2000استاندارد 

از جمله اهداف آن تفکیک بین ارائه کنندگان عالی خدمات و  داخلی رویارویی با مشتری به کمپانی ها اعطا شد.

 کمپانی هایی را که مراکز خدمات یا تماس خود را برون سپاری می کنند که حد وسط بودند ، بودآنهایی که 

شامل توسعه جزئیات فرایند بر استاندارد  قادر می سازد تا از این اطلاعات پیش از تصمیم گیری استفاده کنند .

 مشتری مدار هستند و نه وابسته به عملیات . ، مبنای نیازهای مشتری است ، بنابرین فرایندهای ارسال خدمات 

ریج مورد استفاده در احکام کیفی مالکوم بالبر مبنای شماری از معیارهای شناخته شده  COPCاستاندارد 

(Malcolm Baldridge Quality Award )  می باشد. چهار حوزه ی کلیدی در این استانداردها مورد

 کاربرد است :

، شامل رشایتمندی مشتری ، کیفیت محصول و خدمت ، رضایتمندی استانداردهای عملکرد -

 ان و عملکرد تامین کننده گان کنکار

بازرسی های داخلی کیفیت ، و توسعه  ،، شمال فرایند کنترل ، مدیریت تامین کننده فرایندها  -

 محصول 

 . و محیط کار آنان کارکنان دادن به استخدام و توسعه ، جبران خدمت ، شناسایی ، شامل مردم  -

 .رهبری ، برنامه ریزی و بازنگری عملکردشامل ،  برنامی ریزی و رهبری -

ملزم می کند ، اما به  دست نمی دهد  باید برگزیند  اهداف عملکرد خاصی که هر مرکز تماس COPCاگرچه 

ایجاد می شود که همه معیارهای عملکرد در مسیری که به وسیله ی پیوند آنها به محرکهای رضایت مشتری 

 این اطلاعات بعدا برای بهبود عملکرد کلی مرکز تماس به کار می رود.  حرکت کنند.
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بهبود عملکرد همه مراکز تماس برون سپاری شده از طریق اتخاذ فراگیر استانداردها  COPCهدف استاندارد 

را  تاییدیهپیگیری نکردن اغلب مورد قبول قرار گرفته است ، اگرچه مراکز تماس معیارها به طور فراگیر است. 

 انتخاب کرده اند اما تعداد زیادی معیارهای عملکرد را به کار بسته اند.

به وسیله ارائه کنندگان مرکز تماس زیادی پشتیبانی می شود ، فقط تعداد کمی تا کنون   COPCبا وجود اینکه 

اند که استانداردها  این فرایند دشوار و هزینه بر است ، بنابرین بعضی از سازمانها انتخاب کردهتایید شده است. 

گرفتن تاییدیه عملکرد خود به کار گیرند ، بدون اینکه وارد فرایند  Benchmarkرا اتخاذ کنند و آنها را  در 

 شوند.

برای انواع خاصی از سازمانها با تاکید فراوان بر رساندن خدمات به مشتری  COPCبا وجود اینکه استانداردهای 

ن نمونه ای از رویکرد یکپارچه به اندازه گیری اثربخشی  در یک حوزه ی طراحی شده است ، آنها به عنوا

 مفید هستند.  CRMکلیدی 

 معیارهای اندازه گیری 

شناسایی معیارهای اندازه گیری مناسب چالشی دیگر برای کمپانی ها در راستای ارزیابی و افزایش عملکرد 

CRM  آنها است.مشکل اصلی در تعیین نمودن ابعاد حیاتی فعالیت مربوط بهCRM   است که دارای بیشترین

 تناسب با سازمان و مدیریت اثربخش آن باشد.

معیارهای اندازه گیری ها توجه کنیم. KPIدر این مرحله مهم است که به تفاوت بین معیارهای اندازه گیری و 

(metricsشامل تمام آن فعالی ) تهای مربوط بهCRM .شناساگرهای کلیدی  می شود که باید اندازه گیری شوند

توسط  کار حیاتی هستند و باید از نزدیکمعیارهای سطح بالایی هستند که برای موفقیت کسب و( KPI)عملکرد

 مدیریت ارشد و میانی مورد نظارت قرار گیرند.

معیارهای مشتری ،  –داری اهمیت ویژه هستند  CRMدیدیم که چهار دسته اصلی از معیارهای اندازه گیری 

معیارهای عملیاتی ) کارکنان و فرایند( ، معیارهای راهبردی و معیارهای خروجی ها و مقایسه ای . معیارهای 
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قدرت یا ضعف فرایندهای اساسی  به سالم را ارائه می دهند CRM یک "آمار حیاتی" که اندازه گیری کلیدی

CRM .اشاره می کنند 

در هر  سایر معیارهای اندازه گیری تخصصی نیز ممکن است برای یافتن نیازهای اساسی کمپانی مورد نیاز باشد.

باید به طور منظم به کار رود تا یک ارزیابی کلی و نظارت از  CRMرویداد این معیارهای اندازه گیری 

 فراهم کند. CRMاثربخشی 

 معیارهای مشتری

که سازمان به مشتری می رساند را اندازه گیری می کند و هم ارزشی که مشتری به معیارهای مشتری هم ارزشی 

معیارهای مشتری برای اندازه  اندازه گیری رفتار و اخلاق مشتری تمرکز دارند.آنها پیرامون   سازمان می ر ساند.

 :موارد زیرندگیری 

 به دست آوردن مشتری و میزان حفظ مشتری -1

 میزان رضایتمندی مشتری -2

 زش طول عمر مشتریار -3

 تجربه مشتری داخل کانال و بین کانل های چندگانه -4

 شکایات مشتری و حساسیت آنها -5

 بسیار جزئی سود بخشی بخش بندی و بخش بندی  -1

 "سهم از کیف پول مشتری" -7

 چگالی محصول )تعداد محصولات و خدمات ]کمپانی[ مورد استفاده توسط یک مشتری( -9

 حمایت ]مشتریان[ سفارشات مشتری و میزان -8

وعه ای از کالاهای مرتبط [ یا م] فروش مجCross-sellافزایش ارزش مشتری از طریق  -11

Upsellیا کالاهای تکمیلی از راه دادن تخفیف [ ] تشویق مشتری به خرید کالای گران تر یا خرید 

  فرایند مردم و معیارهای اندازه گیری 
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در سطح  CRMیت مدیریت منابع برای بیشینه سازی بر روی کیففرایند  مردم و معیارهای اندازه گیری   

هارتها و معیارهای اندازه گیری مردم بر استانداردهایی توجه دارند که برای نظارت بر معملیاتی تمرکز دارند. 

در کارایی سازمان ، معیارهای اندازه گیری فرایند تجربه مشتری  به کار می روند .   اگیزش کارکنان در دستیابی

 محفوظ در بالا بردن فرایند. هزینه ها  شامل صرفه جویی منعکس می کنند،را  CRMبه ثمر رساندن 

 معیارهای اندازه گیری مردم شامل موارد زیر است :

 عملکرد کارمند در برابر استانداردهای خدمت به مشتری  -1

 رضایتمندی کارمند -2

 رفتار و انگیزش کارمند -3

 قابلیت تولید کارمند -4

 غیبت نیروی انسانی  -5

 ( و حفظ و نگهداری کارمندtenureحق تصرف ) -1

 هزینه های کارمندیابی -7

 معیارهای اندازه گیری فرایند برای اندازه گیری موارد زیرند:

 سطوح خدمت به مشتری  -1

 انجام سفارشات -2

 اهداف عملکرد تامین کننده -3

 گوناگونی موجود در فرایندهای کلیدی مشتریان -4

  اهداف توسعه محصول / خدمت جدید  -5

 زمان برای بازار  -1

 اهداف بهبود فرایند -7
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 معیارهای اندازه گیری راهبردی

موفقیت سازمان را در دستیابی به اهداف کسب و کار خود از طریق رویکرد معیارهای اندازه گیری راهبردی 

آنها مواردی از قبیل میزان نیل به اهداف ارزش مورد نیاز  اندازه گیری می کند.  CRMراهبردی انتخاب شده در 

 سهامدار و قدرت جایگاه سازمان در بازار را مورد اندازه گیری قرار می دهند. 

 معیارهای اندازه گیری راهبردی برای اندازه گیری موارد زیر به کار می روند :

 ارزش افزوده سهام دار / ارزش افزوده بازار -1

 و سود آوری جریان نقدینگی  -2

 ، و غیره CRMبازگشت سرمایه ها ، فروش ها ، سرمایه گذاری در  -3

 نرخهای رشد -4

 نسبتهای هزینه  -5

 موقعیت یابی در بازار  -1

 نوآوری  -7

 (brand equityارزش ذهنی نام و نشان تجاری ) -9

 اهداف خاص برای سایر ذینفعان -8

 خروجی و مقایسه ای معیارهای اندازه گیری 

سازمان را اندازه گیری می   CRMراهبرد ]حاصل از[ خروجی و مقایسه ای ، خروجی معیارهای اندازه گیری 

این معیارهای مقایسه ای غالبا  مهم تر کنند ، به ویژه در رابطه با فعالیت رقیب و بهترین تجربه ی شناخته شده. 

اتکای صرف بر معیارهای اندازه گیری ورودی می تواند از این جهت خطرناک  از معیارهای مستقل هستند.

درصد می تواند مزیت  21ایجاد کند.برای نمونه ، سهم بازار  باشد که دیدگاهی منزوی و ایزوله از وضعیت 

د یک درصدی از بازار داشته باشد ، در حالیکه آن می توان 11رقابتی باشد در صورتی که بزرگترین رقیب سهم 

به طور مشابه ، درصدی داشته باشند.  31ریسک باشد در صورتی که دو رقیب بزرگتر بازار هر یک سهم بازار 
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به طور کلی زمانی سودمند هستند که از مقدار این موارد برای سطوح بالای کیفیت خدمت و رضایت مشتری 

 رقبا بالاتر باشند. 

  د استفاده برای سنجش شامل موارد زیرند :معیارهای اندازه گیری مقایسه ای و خروجی مور

 سودآوری نسبی  -1

 سهم بازار نسبی  -2

 رضایت مشتری نسبی  -3

 حفظ و نگهداری مشتری نسبی  -4

 حفظ و نگهداری و رضایت کارکنان -5

 کیفیت نسبی محصول یا خدمت  -1

 کاهش هزینه  -7

 از طریق حفظ و نگهداری و رضایت کارکنان(بهبود در ارزش کارکنان )  -9

 رقابتی افزایش یافته متمایز سازی -8

 معیارهای اندازه گیری ویژه

مربوط ساختن چهار دسته اصلی آمده در بالا مورد استفاده قرار معیارهای اندازه گیری ویژه گاهی اوقات برای 

کمپانی های دارای واسطه ممکن است نیازمند اجرای اندازه گیری های عملکرد مشتری  برای نمونه می گیرند. 

ممکن است کسب و کارهایی با اجزای قوی تجارت الکترونیک  . ف کانال های خود باشنددر سطوح مختل

مشخصات گوناگون یک کانال اینترنتی به وسیله توسعه معیارهای اندازه گیری الکترونیکی اداره کردن نیازمند 

دسترسی داده از کانالهای وب ، به نسبت کمپانی های کمی  ]عالی[ به طرز جالبی ، برخلاف قابلیت ویژه باشند.

 خود استفاده می کنند. CRMاز این داده ها برای اندازه گیری و نظارت بر اثربخشی فعالیتهای الکترونیکی 

 

 معیارهای اندازه گیری الکترونیکی ویژه برای سنجش :
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ن و تبدیل آنها به کاربران مستمر نگهداشتن توجه مراجعه کنندگاچسبندگی ) توانایی وب سایت در  -1

 سایت (

 تمرکز ) نقطه توجه و کثرت رفتار بازدید کننده ی سایت (  -2

شاخص شخصی سازی ) کسب و کار الکترونیکی چقدر خوب داده های شخصی ثبت شده از مشتری   -3

 طی بازدید  سایت را به کار می برد ؟ (

طول دوره ارتباط با مشتری . اندازه گیری مرتبط با سودهای کمپانی در ارزش طول عمر مشتری )  -4

ارزش طول عمر به طور ویژه دارای اهمیت  است چنانکه مشتریان باارزش که از کانال های دیگر 

 سطوح بهتر سودآوری رساند.به از طریق به کارگیری کانال وب استفاده می کنند را می توان 

، مدت بازدید ، تعداد صفحات مشاهده شده در  وفاداری ) این شامل دوره تناوب بازدید کنندهارزش  -5

 هر بازدید ، زمان سپری شده بین اولین بازدید بازدید کننده و جدیدترین بازدید است. (

عامل تازگی ) هر چند وقت محتویات وب سایت بازبینی و تجدید می شود در برابر اینکه دوره تناوب  -1

 بازدید کاربران چقدر است (

 ملکردشناساگرهای کلیدی ع

 همانطور که در بالا ذکر شد ، لازم است که یک فاصله میان معیارهای اندازه گیری مذکور در بالا ایجاد کنیم.

 دسته اخیر بعضی از آنها به یک سطح عملیاتی و برخی که مهم هستند به سطح راهبردی مربوط خواهند شد.

نیاز است که به طور منظم ب و کار حیاتی هستند و ی عملکرد هستند که برای موفقیت کسشناساگرهای کلید

 در سطح هیئت مدیره نظارت شوند.

( یک محقق پیشگام در زمینه نعیارهای اندازه گیری عملکرد ، تفسیر زیر را درباره Tim Amblerتیم آمبلر)

KPI معیار  21تا  11بیش از حدی دارند... موارد اندازه گیریکمپانی های بزرگ "ایجاد کرد . های سطح بالا

ت مدیره یک کمپانی ، به اضافه ی دو تا پنج مورد برای بازار داخلی )کارکنان( ، برای هیئاندازه گیری خارجی 

بزرگ کافی است... معیارهای اندازه گیری برای مدیریت ارزش ، که باهم به کار روند ، اطلاعات مورد نیاز را به 

 هیئت مدیره می دهند.
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