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چکیده :يكی از مسائلی که در حوزۀ مديريت ارتباط با مشتری اهمیت بسیار دارد ،شناسايی
عوامل تأثیرگذار بر سطح رضايت مشتريان است .برايناساس ،در اين پژوهش بر اين موضوع
تمرکز شده و سعی شده است تا رويكردی نوين از کاربرد تكنیک قوانین انجمنی در اين حوزه
ارائه شود .اين تكنیک در قالب قوانین «اگر -آنگاه» ،اين امكان را فراهم میآورد که ارتباط
بین مقادير مختلف عوامل تأثیرگذار و شاخص  CSIمشخص شود و همچنین تأثیرگذارترين
فاکتورها در رضايتمندی مشتريان شناسايی شوند .نتايج اجرای رويكرد پیشنهادی در شرکت
بهمن ديزل ،بیانگر آن است که شاخص میزان رضايت از خدمات سیار ،بیشترين میزان
تأثیرگذاری را دارد .همچنین فاکتورهای نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی و میزان رضايت از زمان
صرفشده برای پذيرش نیز از اهمیت شايان توجهی برخوردارند .ساير سازمانها نیز میتوانند از
روش ارائهشده در کنار تحلیلهای آماری خود ،برای شناسايی مهمترين فاکتورهای تأثیرگذار بر
رضايت مشتريان و اتخاذ تصمیمهای اثربخشتر در زمینة راهبردهای ارتباطی با مشتريان بهره
ببرند.
واژههای كلیدی :خدمات پس از فروش ،شاخص رضایت مشتری ،قوانین انجمنی ،مدیریت
روابط با مشتریان.
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مقدمه
امروزه با توجه به بحرانهای مالی که گريبان اکثر شرکتهای بزرگ دنیا را گرفته و کشور ما نیز
تا حدود زيادی از آن تأثیر پذيرفته است ،شرکتهای تولیدی و خدماتی در پی حفظ بقای خود در
بازاری بهشدت رقابتی هستند؛ يكی از مهمترين عوامل بقای سازمانها ،حفظ مشتريان آن است
و در اين بین ،شرکتهايی موفق خواهند بود که بتوانند بهموقع و با دقت ،نیازها و خواستههای
مشتريان خود را شناسايی کنند و بدون اتالف منابع ،ضمن حفظ مشتريان موجود ،در صورت
امكان ،با جذب مشتريان جديد ،بقای خود را تضمین کنند.
از طرف ديگر ،صنعت خودرو از صنايع اصلی کشور ما بهشمار میآيد که با تولید فزاينده ،بهويژه
در سالهای اخیر ،نقش بسزايی را در اقتصاد کشور بازی میکند .همانگونه که پیتر دراکر
خودروسازی را صنعت صنعتها نامیده است ،میتوان اين صنعت را موتور محرک اقتصاد ،در
سالهای گذشته دانست (سیدهاشمی و ممدوحی .)1389 ،با نگاهی اجمالی به صنعت

خودروسازی کشور ،میتوان تا حدود زیادی به صحت این موضوع پی برد .شرکتهای
فوالدسازی ،صنایع پلیمری ،صنایع شیمیایی ،صنعت الستیک ،صنایع الکترونیک و دهها
صنعت کوچک و بزرگ دیگر ،بهطور مستقیم و غیر مستقیم در زنجیرة تأمین صنایع
خودروسازی حضور دارند که حرکت و پیشرفت کمی و کیفی این صنعت ،ارتقا و رشد
سایر صنایع وابسته را به ارمغان خواهد آورد؛ بنابراین ،برای ایجاد رشد پایدار ،نقش توجه
به مشتریان و تالش در جهت ارتقای سطح رضایت آنها بهعنوان یکی از مهمترین
حلقههای زنجیرة تأمین ،غیر قابل تردید است .در اين راستا ،چنانكه سقايی و کاوسی ()1384
اشاره کردهاند ،برای دستیابی سازمان به وضعیتی پايدار و باثبات در بلندمدت ،بايد نیازهای مشتريان
در تمام سطوح شناسايی شود و با توجه به نتیجة آن ،برای جذب مشتريان و کسب رضايت آنها
اقدام شود .در صنايع خودروسازی که اندازهگیری میزان رضايت مشتريان ،مهمترين ابزار سنجش
عملكرد بخش خدمات پس از فروش هر شرکتی است ،اين امر بهمنظور تعیین راهبردهای رقابتی
مناسب ،ضروری است؛ بنابراين ،خدمات پس از فروش در صنعت خودرو نیز -که در سالهای اخیر،
به يكی از مزيتهای رقابتی شرکتهای خودروساز تبديل شده است -حوزهای است که محققان
بسیاری درمورد آن ،به ارائة مطالب گوناگون پرداختهاند .عوامل بسیاری وجود دارند که همگی
بهنوعی بر سطح رضايتمندی مشتری اثرگذارند؛ برای مثال ،نبیزاده و همكاران ( )1390در مقالهای
بیان داشتهاند که مديريت کیفیت خدمات ،بهمراتب دشوارتر از مديريت کیفیت کاالست .همچنین
ونوس و صفائیان ( ،)1381خواستة مشتريان در موضوع خدمات را مواردی چون «سهولت ،سرعت،
صحت ،دقت ،صراحت ،صداقت ،هدايت و حمايت ،حرمت ،حراست و امانت» عنوان کردهاند که در
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آن ،درواقع ،بهدرستی و اختصار ،به انتظارهای مشتريان اشاره شده است؛ البته بسته به نوع خدمات
ارائهشده و افراد دريافتکنندۀ خدمات ،درجة اهمیت و اولويت هريک از اين شاخصها متفاوت
خواهد بود؛ بنابراين ،با توجه به محدوديت منابع و نبود امكان بهبود همزمان در تمامی زمینهها،
يكی از مسائل قابل طرح ،شناسايی و کشف عواملی است که تأثیرگذاری بیشتری بر سطح رضايت
مشتريان دارند و بهبود آنها سبب افزايش رضايتمندی مشتری میشود .برای دستیابی به اين هدف،
يكی از مناسبترين روشهايی که مؤثر واقع میشود ،استفاده از قوانین انجمنی است که از
تكنیکهای اصلی دادهکاوی محسوب میشود .برايناساس ،در اين تحقیق بهدنبال ارائة رويكرد
جديدی مبتنی بر قوانین انجمنی هستیم تا مهمترين عوامل تأثیرگذار بر سطح رضايتمندی
مشتريان را استخراج کنیم و ضمن شناسايی اين عوامل ،سازمان را برای رسیدن به هدف کالن آن،
يعنی کسب حداکثر رضايت مشتريان و درنهايت ،بقای سازمان ياری کنیم .لحاظکردن نتايح تحلیل
قوانین انجمنی و الگوهای بهدستآمده در کنار تحلیلهای آماری ،ما را به سمت تصمیمهای
کارآمدتری در زمینة اولويتگذاری عوامل مختلف هدايت میکند؛ چراکه صرفا اتكاکردن به
تحلیلهای آماری و لحاظنكردن تأثیرگذاری فاکتورهای مختلف بر رضايتمندی ،ممكن است در
بعضی موارد ،گمراهکننده باشد.
در بخش دوم ،به بیان مسئله میپردازيم و ضمن ذکر داليل اهمیت آن ،پرسشهای پژوهش را
مطرح میکنیم که انتظار داريم با انجام اين تحقیق ،به آنها پاسخ داده شود .در بخش سوم ،ضمن
مرور ادبیات ،سابقه و ضرورت انجام پژوهش بررسی میشود و جايگاه اين پژوهش در ادبیات
کاوش میشود .در بخش چهارم ،به روش پژوهش اشاره میشود .در بخش پنجم ،نتايج پیادهسازی
قوانین انجمنی و يافتههای پژوهش بیان میشود و بخش ششم نیز جمعبندی و نتیجهگیری است.
بیان مسئله
با توجه به اينكه مشتریمداری در سالهای اخیر ،در زمرۀ مزيتهای سازمان در عرصة رقابت قرار
گرفته است ،اهمیت ويژهای يافته است و نقش بیبديلی در موفقیت سازمانها و بقای آنها دارد
(رنجبران و همكاران .)1391 ،با توجه به پژوهشهای صورتگرفته در ادبیات رضايت مشتری،
کیفیت ارائة خدمات ،از عوامل کلیدی ارتقای سطح رضايت مشتريان عنوان شده است؛ بنابراين،
بنگاههای اقتصادی ،سازمانها و شرکتهای گوناکون کوچک و بزرگ ،حفظ مشتريان کنونی را در
مقايسه با جذب مشتريان جديد کمهزينهتر میيابند و سودآوری آن را بیشتر میدانند (عالمه و
نكتهدان .)1389 ،رضايت مشتری برای بسیاری از سازمانها ،به يک هدف عملیاتی کلیدی تبديل
شده است .آنها در مواردی چون کیفیت و خدمات مشتری -که در رضايت مشتری نقش دارند-
سرمايهگذاری سنگینی انجام دادهاند؛ بنابراين ،اندازهگیری رضايت مشتری ،به اندازهگیری چگونگی
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ادراک مشتريان از عملكرد سازمان مربوط است (نايگل و جیم .)2000 ،پس از مشخصکردن
عوامل مهم و حیاتی مؤثر در میزان رضايتمندی مشتريان و سنجش آن از طريق روشهای
پژوهشی گوناگون ،چگونگی استفاده و بهکارگیری نتايج نیز اهمیت بسیار دارد .رضايت مشتری
هنگامی حاصل میشود که آنچه از سوی سازمان ارائه میشود ،نیازها و انتظارهای مشتری را
پوشش دهد .شرکتهای خوردوسازی در دنیا -بهعلت رقابت شديدی که بین آنها حاکم است-
عالوه بر متغیرهای مهمی چون کیفیت خودرو و قیمت آن ،به عامل مهم خدمات پس از فروش
توجه خاصی دارند؛ بهطوریکه شرکتهای پیشرو در صنعت خودروسازی دنیا سعی دارند تا از مزيت
خدمات پس از فروش در ايجاد رضايت در مشتريان استفاده کنند و سودآوری مناسبی را نیز تضمین
کنند .در اين پژوهش ،با توجه به اهمیت و جايگاه ويژۀ خدمات پس از فروش در افزايش رضايت
مشتريان ،سعی میشود قوانین موجود بین عوامل دخیل در رضايت آنها شناسايی و روابط میان آنها
استخراج شود .سپس با توجه به اطالعات و دانش کسبشده ،راهكارهای مناسب برای بهبود ارائة
خدمات پیشنهاد شود .برايناساس ،در اين پژوهش ،بهدنبال پاسخ به پرسشهای زير هستیم:
 .1کدام شاخصها بیشترين تأثیر را بر سطح رضايت مشتريان دارند و با استفاده از تكنیکهای
دادهکاوی ،چگونه میتوان اين عوامل را شناسايی کرد؟
 .2با توجه به اطالعات بهدستآمده از گذشته و اطالعات موجود در زمینة فرايند خدمات پس از
فروش و مشكلهای شناسايیشده از طريق نظرسنجیها ،چگونه میتوان برای بهبود ارائة
خدمات به مشتريان و افزايش رضايتمندی آنها اقدام کرد؟
مرور ادبیات پژوهش
در اين بخش ،از ادبیات موجود در زمینة خدمات پس از فروش ،رضايت مشتری و دادهکاوی
بهطور مختصر سخن میگويیم.
خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش ،ابزاری راهبردی و کلیدی در بازار محصولهای بادوام است که به
تولیدکنندگان و فروشندگان اجازه میدهد تا فروش بیشتری داشته باشند و سود بیشتری کسب
کنند .با اينحال ،تأثیر نبود اطمینان از شناخت نیازهای مشتريان بر تصمیمگیری در زمینة
خدمات پس از فروش ،کمتر آشكار است (کوراتا و نام .)2013 ،اگر شرکتهای تولیدی بر خدمات
پس از فروش تمرکز کنند ،میتوانند تا چهار برابر بیشتر فروش داشته باشند و بیش از سه بار
گردش مالی نرخ خريد اصلی را در طول چرخة عمر محصول تجربه کنند (وايس و بامپگارتنر،
1999؛ الكساندر و همكاران2002 ،؛ باندچاو و دزوان.) 2003 ،
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پژوهشها نشان داده است که شرکتهای تولیدی میتوانند اطالعاتی بازخوردی برای توسعة
محصولها و خدمات را از خدمات پس از فروش بهدست آورند .برايناساس ،آنها به تمرکز بر
ارتباطشان با مشتريان و تقويت موقعیت خود در میان بازار رقابت نیاز دارند (کوهن و وانگ،
1997؛ گاالگر و همكاران.)2005 ،
رضایت مشتری و مدیریت ارتباط با مشتریان

امروزه مشارکت مشتريان در فرايند طراحی محصولها و خدمات جديد سازمانها ،عاملی حیاتی
در موفقیت آنهاست (اسوندسن و همكاران.)2001 ،
در پژوهش جوران ( )1999نشان داده شد که رضايت مشتری ،احساسی است که وقتی
بهوجود میآيد که توقعهای مشتری از محصول يا خدمات سازمان برآورده شود .همچنین اولیور
ريچارد ( )1999دريافت که رضايت يا نارضايتی مشتری ،تفاوت بین انتظارهای او از محصولها
يا خدمات دريافتی و آن چیزی است که بهواقع دريافت کرده است؛ بنابراين ،بهتازگی سازمانها با
توجه به طیف وسیعی از منافع کسبوکار که در رضايت مشتری نهفته است ،به سمت مديريت
ارتباط با مشتريان گرايش يافتهاند (ريچارد و جونز .)2008 ،براساس مطالعة خالید و هدا (،)2011
شناخت مشتريان ،شرکتها را برای حفظ بهتر مشتريان و وفادار نگهداشتن همیشگی آنها توانمند
خواهد ساخت که اين موضوع اصلی در مديريت روابط با مشتريان است .تأثیرگذارترين عامل
سودآوری شرکتهای موفق ،داشتن مشتريان وفادار است .اينها مشتريانی هستند که وفاداری و
تعهد سازمان را برای تحقق خواستههايشان درک کردهاند (پاين و پرو)2006 ،؛ بنابراين ،برای
تحقق اهداف سازمان درمورد نگهداشت مشتريان و بهتبع آن کسب سود ،نیاز به سنجش رضايت
مشتريان است که اين امر مستلزم تعريف شاخصهای مناسب است .در چند سال اخیر،
کشورهای مختلف در بخش تولید و خدمات ،شاخصهايی را در سطح ملی ارزيابی کردهاند.
نتايج حاصل از اندازهگیری رضايت مشتری بهصورت ملی ،در بسیاری از کشورها ،راه را برای
يافتن سازمانهای متعالی هموار ساخته و معیارهای اتخاذ تصمیمهای راهبردی را فراهم کرده
است تا وضعیت رقابتی را بهسادگی ارزيابی کند و بهبود بخشد (رضايی.)1385 ،
اولین شاخص ملی رضايت مشتری ،شاخص سنجش رضايت مشتری سوئدی است که در
سال  1989پايهريزی شد و در سال  1992بهعنوان اولین مدل شاخص رضايتمندی تولیدها و
خدمات در سطح ملی ،در سوئد معرفی شد .کشورهای توسعهيافته ،برای درک عملی از
اندازهگیری رضايت مشتری ،در بخش پژوهش تالشهای بسیاری کردهاند .فورنل و همكاران
( )1996در زمینة ايجاد يک چارچوب نظاممند برای بیان فاکتورهای مؤثر بر رضايت مشتری و
آثار آن ،پژوهشهايی را انجام دادند.
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شاخص رضايت مشتری در آمريكا ،1بر پاية اين پژوهشها بنیان نهاده شد .برهمیناساس،
بهدنبال درک اهمیت اين شاخص در اروپا و آمريكا ،کشورهای متعددی اين شاخص را در سطح
ملی بهکار بردند.
2
معادلة اصلی اندازهگیری رضايت مشتری به شرح زير است:
CSI  i 1 I i Pi
n

در اين معادله »CSI« ،شاخص رضايت مشتری Pi ،نمرۀ رضايت مشخصة  iام و  Iiاهمیت
مشخصة  iام (از ديد مشتری) است.
پیشینة پژوهش
بررسیها نشان میدهد بیشتر پژوهشهای انجامشده درمورد شناسايی عوامل تأثیرگذار بر
رضايتمندی مشتريان ،از روشهای آماری استفاده کردهاند .خالصهای از تحقیقهای انجامشده
در جدول  1آمده است:
جدول  .1تعدادی از پژوهشهای انجامشده درمورد شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتری
ردیف

منبع

سال انتشار

روش پژوهش

موضوع

1

][7

1385

تحلیلهای
آماریAHP/

2

][8

1388

تحلیلهای آماری

3

][9

1391

تحلیلهای آماری

4

][10

1391

تحلیلهای آماری

5

][2

1385

تحلیلهای آماری

6

][3

1388

تحلیلهای آماری
(مدل جانستونی)

وزندهی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر رضايت
مشتريان در ( )AHPصنعت خودرو با استفاده
از فرايند تحلیل سلسلهمراتبی
بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی مشتريان
(الگوی جديد) (مطالعة موردی :صنايع
الكترونیک و مخابرات گوشی تلفن همراه نوکیا)
بررسی عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان در
بیمههای عمر
بررسی عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان با
استفاده از مدل سروکوال
بررسی عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان شرکت
ايرانخودرو با استفاده از مدل کانو
اولويتبندی عوامل مؤثر بر رضايت و نارضايتی
مشتريان از کیفیت خدمات بانكی

)1. American Customer Satisfaction Index (ACSI
)2. Customer Satisfaction Index (CSI
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اغلب اين پژوهشها ،برای شناسايی عوامل تأثیرگذار بر رضايتمندی ،از ابزار پرسشنامه و
مصاحبه و روشهای تحلیل آماری بهره بردهاند .در ادامة اين تحقیقها ،تعدادی از مقالهها نیز از
تكنیکهای دادهکاوی در اين حوزه استفاده کردهاند که البته از نظر تعداد ،شايان توجه نیستند .در
اين حوزه میتوان به کار اهن و سوهن ( )2009و شاهین و صالحزاده ( )1390اشاره کرد.
اهن و سوهن ،در ابتدا خوشهبندی فازی 1مشتريان در شرايط شاخص سطح رضايت مشتری
( )CSIرا ،برای مشتريانی که از خدمات پس از فروش شرکت بهرهمند شدهاند ،انجام دادند .در
مرحلة بعد ،قوانین انجمنی برای بهدستآوردن نوع خدماتی که از نظر هر گروه از مشتريان
اهمیت دارد ،بهکار رفته است .درواقع ،اين محققان با پیداکردن اقالم پرتكرار برای گروههای
مختلف مشتريان ،به خدماتی که برای آنها اهمیت بیشتری دارد ،دست يافتند.
شاهین و صالحزاده ( ،)1390برای طبقهبندی نیازهای مشتريان و تجزيه و تحلیل رفتار آنها،
الگويی تلفیقی از مدل کانو و قوانین انجمنی ارائه دادند که برايناساس ،دادههای حاصل از
نظرسنجی مربوط به مشتريان بانک سامان در قم ،جمعآوری و سپس بهوسیلة مدل کانو
طبقهبندی شدهاند و پس از آن ،با استفاده از قوانین انجمنی ،رابطة بین ويژگیهای جمعیت
شناختی مشتريان و نتايج حاصل از مدل کانو ،شناسايی شده است.
در ادامة اين پژوهشها ،در اين مقاله ،رويكردی جديد از کاربرد قوانین انجمنی در شناسايی
فاکتورهای تأثیرگذار در رضايتمندی مشتری ارائه میشود .درواقع ،در اين مقاله با بررسی
باهمآيی مقادير مختلف فاکتورهای مختلف و شاخص رضايتمندی مشتری ،بهدنبال بررسی تأثیر
فاکتورهای مختلف در شاخص رضايتمندی مشتری هستیم .نتايج به شكل قوانین اگر -آنگاه و
قابل درک برای کارشناسان سازمان است که در شناسايی فاکتورهای تأثیرگذارتر مفید واقع
میشود .همچنین دانش حاصل از تحلیل قوانین متعدد و مقايسة آنها ،اين امكان را فراهم
میآورد که با لحاظکردن دانش بهدستآمده ،از اين طريق در کنار تحلیلهای آماری به دانش
غنیتری در زمینة تحلیل فاکتورهای تأثیرگذار در رضايتمندی مشتری دست يابیم.
همانطور که اشاره شد ،در اين مقاله ،در رويكردی نوين ،برای تحلیل فاکتورهای تأثیرگذار
در رضايتمندی و شناسايی مهمترين آنها ،از تكنیک قوانین انجمنی استفاده میشود .شايان ذکر
است که از تكنیک قوانین انجمنی در پژوهشهای مديريت ارتباط با مشتری در حوزههای ديگر،
از جمله تحلیل سبد خريد 2در سطح وسیعی استفاده شده است .بدينترتیب ،مزيت اين تحقیق در
ارائة کاربرد جديدی از اين تكنیک در تحلیل فاکتورهای رضايتمندی مشتری است.
روششناسی پژوهش
در اين پژوهش ،به بررسی و کشف مؤثرترين شاخصها بر سطح رضايت مشتريان در بخش خدمات
1. Fuzzy clustering
2. Market basket analysis
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پس از فروش يک شرکت خودروساز داخلی پرداخته میشود .همچنین روشی برای استخراج
شاخصهای تأثیرگذار مبتنی بر تكنیکهای دادهکاوی ارائه میشود؛ بنابراين ،اين پژوهش ،توصیفی-
کاربردی است .در اين کار ،برای کسب نظرهای خبرگان ،از ابزار مصاحبه و برای جمعآوری
ديدگاههای مشتريان ،از پرسشنامه استفاده شده است .همچنین از تكنیک قوانین انجمنی برای تحلیل
دادهها و استخراج قوانین بهره گرفته شده است .در ادامه ،توضیحهای مربوط به پرسشنامه آمده است.
همچنین دربارۀ قوانین انجمنی و الگوريتم اپريوری که از آنها در اين تحقیق استفاده شده نیز به
تفصیل بحث میشود .درنهايت ،فرايند اجرايی برای انجام اين پژوهش ارائه شده است.
پرسشنامه :شايان توضیح است پرسشنامههای مورد استفاده در اين تحقیق ،استاندارد
است؛ از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ايران 1تهیه میشود و در اختیار سازمانهای
زير پوشش قرار میگیرد تا در بازههای زمانی مشخص ،از مشتريان نظرسنجی شود .اين
پرسشنامهها در حدود سه سال است که در سازمان مورد مطالعه بهکار برده میشود .پايايی اين
پرسشنامه با تست آلفای کرونباخ و مقدار  85درصد تأيید شده و روايی آن نیز با نظرسنجی از
خبرگان اين حوزه بررسی شده است.
نحوۀ تكمیل پرسشنامهها به اين نحو است که با برقراری تماس تلفنی با تعدادی از مشتريان
سازمان که در بازههای سهماهه برای دريافت خدمات ،به نمايندگیهای خدمات پس از فروش در
کل کشور مراجعه کردهاند ،دربارۀ  14ويژگی تعیینشده در پرسشنامه ،سؤال میشود و فرمها
تكمیل میشود (تعداد نمونهها از جداول  2MIL-STD-105استخراج میشود) .شاخصهايی که
درمورد آنها از مشتريان پرسش شده است ،در جدول  4آمدهاند.
پاسخ اين پرسشها شامل پنج گزينه است که پاسخدهنده ،بنا به ادراک خود دربارۀ کیفیت
خدمات دريافتی ،گزينة مورد نظر را انتخاب کرده است:
 .1خیلی خوب ( .2 )VGخوب ( .3 )Gمتوسط ( .4 )Mبد ( .5 )Wخیلی بد ()VW
جامعة آماری :جامعة آماری تحقیق ،يک نمونة  1000عضوی است که شامل مشتريان
دريافتکنندۀ خدمات پس از فروش سازمان ،درطول سال  91هستند.
دادهکاوی

3

دانش نوين دادهکاوی ،يكی از ده دانش درحال توسعهای است که دهة آينده را با انقالب
)1. Iran Standard & Quality Inspection Co (ISQI). (www.isqi.co.ir
2. Military Standard Sampling Procedures & Tables
3. Datamininig
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تكنولوژيک مواجه خواهد ساخت و در سالهای اخیر ،گسترش بسیار سريعی داشته است (مارابان
و همكاران .)2008 ،تنوع داده و تكنیکهای متعدد دادهکاوی ،کاربردهای مختلفی را برای
دادهکاوی فراهم کرده که بسیاری از زمینههای زندگی انسان را بهبود داده است .دادهکاوی،
گسترهای بهسرعت درحال توسعه و پوياست که منافع بزرگی را ارائه میدهد .مهمترين دستاورد
استفاده از تكنیکهای آن ،امكان پیشبینی روند آينده و کمک به تصمیمگیری براساس کشف
الگوها و روندهاست (گئورگ و پیتر.)2014 ،
قوانین انجمنی و الگوریتم اپریوری
مهمترين وظايف در دادهکاوی ،کشف مجموعة آيتمهای تكراری و قوانین انجمنی است (اسوندسن
و همكاران .)2011 ،با استفاده از قوانین انجمنی میتوان وابستگیها و ارتباطهای بین دادههای موجود
در يک پايگاه داده را کشف کرد .قوانین انجمنی ،محدود به مشكلهای بازاريابی نیست؛ بلكه بهطور
گستردهای در مسائل تصمیمگیری بهکار گرفته میشود (کوک و همكاران.)2005 ،
قالب کلی قوانین انجمنی ،بهصورت  Aآنگاه  Bبیان میشود که نوعی پیشامد همزمان بین  Aو B
را بیان میکند ( Aو Bدو مجموعه قلم دلخواه از انبارۀ دادهها هستند) که بهترتیب ،مقدم 3و تالی 4قانون
نامیده میشوند .معیارهای متفاوتی برای سنجش میزان صحت و ارزشمندی قوانین ارائه شدهاند که
براساس آنها میتوان قوانین جذاب را از میان مجموعة وسیعی از قوانین ممكن انتخاب کرد .معروفترين
و پرکاربردترين اين معیارها ،دو معیار حداقل درجة پشتیبانی 5و حداقل درجة اطمینان 6است.
پشتیبانی يک مجموعة اقالم مانند  Aعبارت است از:
نسبت تعداد تراکنشهای شامل تمام اقالم موجود در  Aبه تعداد کل تراکنشها.
1

| |A B
N

2

Support  A  B  

درجة اطمینان يک قانون  Aآنگاه  Bهم بهصورت نسبت تعداد دفعات تكرار همزمان  Aو  Bبه
تعداد تكرار  Aبهتنهايی تعريف میشود؛ يعنی کسری از تراکنشهای شامل  Aکه  Bرا نیز شامل
میشوند.
| | A B
| |A

confidence  A  B  
1. Frequent item set
2. Association rules
3. Antecedent
4. Consequent
5. Support
6. Confidence
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درمجموع ،قوانینی مورد قبولاند که مقادير قابل قبولی برای هردو معیار فوق داشته باشند.
الگوريتمهای موجود برای جستوجوی قوانین انجمنی ،بهطور کلی بر مبنای رويكرد پیشنهادی
اگراوال هستند که به ابداع الگوريتم اپريوری در سال  1994از سوی اگراوال و اسريكانت منجر شد.
اين الگوريتم درواقع ،بهدنبال يافتن مجموعة آيتمهای مكرر است و هوشمندانه اقدام به اين کار
میکند؛ بهاينصورت که برای يافتن مجموعة آيتمهای مكرر  n+1عضوی ،از مجموعة آيتمهای n
عضوی استفاده میکند .در اين روش ،ابتدا مجموعة آيتمهای تکعضوی استخراج میشود و سپس
با استفاده از آن ،مجموعة آيتمهای مكرر دوعضوی و بههمینترتیب ،سهعضوی و  nعضوی استخراج
میشود .مهمترين وظیفة الگوريتم اپريوری ،استخراج مجموعة آيتمهای مكرری است که تعداد تكرار
آنها ،از مقدار حداقل شاخص پشتیبانی و اطمینان تعريفشده ،کمتر نباشد .مزيت عمدۀ اين الگوريتم،
سادگی در اجرای آن است و ضعف آن ،نیازمندی به حافظة بیشتر برای نگهداری تراکنشهای ورودی
و همچنین پیمايش کل دادهها در هر بار اجرای الگوريتم است.
براساس ابزار ارائهشده ،فرايند اجرايی پژوهش را میتوان در قالب شش گام ،بهصورت نمودار
 1نشان داد.
 .3محاسبة شاخص  CSIبرای
ويژگیهای چهاردهگانه برای هر
مشتری

 .4استفاده از الگوريتم Apriori

برای استخراج قوانین باهمآيی

 .2کمیکردن دادهها

 .1جمعآوری دادههای نظرسنجی

 .5استخراج قوانین با پشتیبانی باالتر
از  20و اطمینان باالتر از 50

 .6تجزيه و تحلیل قوانین و انتخاب
قوانین جذابتر با نظر خبرگان

نمودار  .1مراحل انجام پژوهش

یافتههای پژوهش
پس از شناخت روش پژوهش ،گامهای تعريفشده ،بر دادههای سازمان پیاده میشود.
مطالعة موردی :شرکت بهمنديزل ،يكی از شرکتهای خودروساز داخلی است که در زمینة
تولید خودروهای تجاری فعال است و از شرکتهای تابعة گروه بهمن بهشمار میرود.
محصولهای تولیدی اين شرکت با نام  -ISUZUکه يكی از شرکتهای بزرگ خودروساز کشور
ژاپن است -روانة بازار میشود .با توجه به اهمیت خدمات پس از فروش در صنايع مختلف،
بهويژه صنعت خودرو ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همكاری شرکت بازرسی کیفیت و
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استاندارد ايران و ساير صاحبنظران صنعت خودرو در سال  ،1373الزامهای خدمات پس از
فروش را تدوين کرد و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ايران ،از سال  1375مأموريت يافت تا
شرايط وضعیت خدمات پس از فروش شرکتهای خودروساز را در مقايسه با الزامهای مذکور
بررسی کند؛ بنابراين ،در اين پژوهش ،از اطالعات جمعآوریشده براساس اين الزامهای قانونی،
بهعنوان ورودی مدل استفاده میشود.
پس از جمعآوری دادههای حاصل از نظرسنجیها ،وارد گام دوم میشويم تا دادههای کیفی به
دادههای کمی تبديل شوند .پس از اين اقدام ،وارد گام سوم و محاسبة شاخص سنجش رضايت
مشتری ) (CSIمیشويم و شاخص رضايت کل را محاسبه میکنیم .پس از محاسبة اين شاخص برای
تمام مشتريان ،نتايج حاصل از محاسبههای آماری ،سطح رضايت کل را در حدود  67درصد نشان
میدهد .درصد رضايت از هريک از ويژگیهای چهاردهگانه نیز در نمودار  2قابل مشاهده است.

نمودار  .2هیستوگرام مربوط به نتایج محاسبة شاخص CSI

همانگونه که در نمودار  2ديده میشود ،براساس اين تحلیل آماری ،باالترين سطح رضايت،
مربوط به وضعیت ظاهری پرسنل و کمترين آن مربوط به قطعهفروشی است .پس از محاسبة اين
شاخص برای تمام مشتريان ،در اين مرحله يعنی گام چهارم ،با پیادهسازی الگوريتم اپريوری -که
يكی از پرکاربردترين الگوريتمهای تكنیک قوانین انجمنی است -با قراردادن شاخص رضايت
کل برای هر مشتری در قسمت تالی و نیز درنظرگرفتن تمام  14ويژگی (سؤالهای پرسشنامه)
در سمت مقدم ،وارد گام پنجم میشويم که با قراردادن عدد حداقل  20درصد برای معیار
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پشتیبانی و عدد حداقل  50درصد برای معیار اطمینان 612 ،قانون تولید میشود که در جدول ،2
تعدادی از آنها نمايش داده شده است.
جدول  .2شامل  612قانون استخراجشده
شمارۀ
قانون
1
2
3

تالی

مقدم

رضايت کل = G
رضايت کل = G
رضايت کل = G

4
5
6
7
8

رضايت کل = G
رضايت کل = G
رضايت کل = G
رضايت کل = G
رضايت کل = G

میزان رضايت از خدمات سیار = M
وضعیت ظاهری پرسنل = G
وضعیت ظاهری پرسنل = G
میزان رضايت از خدمات سیار = M
نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی = G

پشتیبانی %اطمینان%

89/4
73/22
67/21

64/43
73/73
85/93

62/3
60/55
60/55
59/02
57/38

76/49
77/98
72/02
72/96
78/86

9

رضايت کل = G

وضعیت سالن پذيرش و ترخیص ،از لحاظ راحتی و
دسترسی به امكانات = G

55/96

74/41

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
605

.
رضايت کل = G

.

.
20/11

.
80/43

606

رضايت کل = G

20

94

608

رضايت کل = G

20

93/44

610

رضايت کل = G

20

76

611

رضايت کل = G

20

62/3

612

رضايت کل = G

20

53/55

میزان رضايت از زمان صرفشده برای پذيرش = G
رضايت از سرعت انجام کار = G
وضعیت ظاهری نمايندگی از لحاظ تمیزی و نظافت = G
نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی = G
میزان رضايت از خدمات سیار = M

دسترسی به قطعهفروشی =  ،Mوضعیت سالن پذيرش و
ترخیص ،از لحاظ راحتی و دسترسی به امكانات = ،G
وضعیت ظاهری نمايندگی از لحاظ تمیزی و نظافت = ،G
میزان رضايت از خدمات سیار = M
کیفیت رفع عیوب و نبود تكرار =  ،Gوضعیت سالن پذيرش و
ترخیص ،از لحاظ راحتی و دسترسی به امكانات =  ،Gنحوۀ
برخورد پرسنل نمايندگی =  ،Gوضعیت ظاهری پرسنل = G
پاسخگويی مسئوالن به سؤالها =  ،Gوضعیت سالن پذيرش
و ترخیص از لحاظ راحتی و دسترسی به امكانات = ،G
وضعیت ظاهری نمايندگی از لحاظ تمیزی و نظافت = G
میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی = ،M
رضايت از سرعت انجام کار =  ،Gوضعیت ظاهری پرسنل
=  ،Gمیزان رضايت از خدمات سیار = M
میزان رفع ايرادها =  ،Mوضعیت سالن پذيرش و ترخیص
از لحاظ راحتی و دسترسی به امكانات = G
کیفیت رفع عیوب و نبود تكرار = ،M
میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی = M
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برای ورود به گام آخر و تحلیل قوانین بهدستآمده و نیز استخراج قوانین مفیدتر با توجه به
معیارهای اطمینان و پشتیبانی و همچنین نظر خبرگان ،تعدادی از قوانین که جذابیت بیشتری
داشتند ،انتخاب شدند که در جدول  3نشان داده شدهاند.
جدول  .3دوازده قانون انتخابشده با جذابیت بیشتر
شمارۀ
قانون

تالی

مقدم

رضايت کل = G

میزان رضايت از خدمات سیار = M

رضايت کل = G

وضعیت ظاهری پرسنل = G

پشتیبانی
%

1
2
4
5
6

رضايت کل = G

نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی = G

رضايت کل = G

میزان رضايت از زمان صرفشده برای پذيرش = G

رضايت کل = G

رضايت از سرعت انجام کار = G

14

رضايت کل = G

38
92
169
170
465
511

رضايت کل = G

نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی = G
وضعیت ظاهری پرسنل = G
میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی = M

رضايت کل =M

میزان دقت مسئول پذيرش در ثبت ايرادها = M

رضايت کل = G

میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی = G

رضايت کل =M

میزان رضايت از زمان صرفشده برای پذيرش = M

رضايت کل = G

میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی = W

رضايت کل =M

نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی = M

90
73
62
61
61

اطمینان%

64
74
77
78
72

52

84

41
34
28
28
22
21

63
54
78
51
51
57

در اين قسمت ،به تشريح قوانین استخراجشده در جدول  3میپردازيم که قوانین مندرج در
آن ،تعدادی از قوانینی است که با توجه به عدد اطمینان و پشتیبانی باال و همچنین نظر خبرگان
انتخاب شده است:
برای مثال ،قانون  1که به شرح زير است:
 .1میزان رضايت

از خدمات سیار =M

رضايت

کل = G

( 90درصد= 64 ،Sدرصد=)C

بیان میدارد که وقتی مشتريان از ارائة خدمات سیار رضايت متوسطی دارند ،به احتمال 64
درصد ،رضايت کلی آنها از ارائة خدمات ،در حدی مطلوب است که اين قانون ،پشتیبانی در حدود
 90درصد دارد.
و قانون دوم که به شرح زير است:
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پرسنل =G
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رضايت کل =

G

( 73درصد= 74 ،Sدرصد=)C
بیانگر اين موضوع است که وقتی سطح رضايت مشتری از وضعیت ظاهری پرسنل خوب
) (Gاست ،به احتمال  74درصد ،سطح رضايت کلی او از خدمات ارائهشده خوب ( )Gاست.
همچنین میتوان بهعنوان نمونه ،به قوانین  170 ،92 ،14 ،6 ،5 ،4و  511اشاره کرد که
هريک از آنها با پشتیبانی و اطمینان مشخصی ،بیانگر تأثیر عوامل ديگری بر سطح رضايت
مشتری هستند.
رضايت کل = G
 . 4نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی = G
( 62درصد= 77 ،Sدرصد=)C
رضايت کل = M
 .511نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی = M
( 21درصد= 57 ،Sدرصد=)C
تفسیر قانون  4به اين شرح است :وقتی مشتری از نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی ،رضايتی
در حد خوب ) (Gدارد با احتمال  77درصد ،سطح رضايت کلی او از خدمات ارائهشده خوب ()G
است و قانون  511به اين موضوع اشاره میکند که وقتی مشتری از نحوۀ برخورد پرسنل
نمايندگی ،رضايت متوسط ) (Mدارد ،بهاحتمال  57درصد ،سطح رضايت کلی او از خدمات
ارائهشده ،متوسط ( )Mاست.
رضايت کل = G
 .5میزان رضايت از زمان صرفشده برای پذيرش = G
( 61درصد= 78 ،Sدرصد=)C
رضايت کل = M
 .170میزان رضايت از زمان صرفشده برای پذيرش = M
( 28درصد= 51 ،Sدرصد=)C
قانون  5بیان میدارد که وقتی مشتری از زمان صرفشده برای پذيرش ،رضايتی در حد
خوب دارد ،به احتمال  78درصد ،رضايت کلی او از ارائة خدمات ،در حد مطلوب است .اين قانون،
پشتیبانی در حدود  61درصد دارد .قانون  170بیان میدارد که وقتی مشتری از زمان صرفشده
برای پذيرش ،رضايتی در حد متوسط ) (Mدارد ،با احتمال  51درصد ،سطح رضايت کلی مشتری
از خدمات ارائهشده ،متوسط ( )Mاست.
رضايت کل = G
 .6رضايت از سرعت انجام کار = G
( 61درصد= 72 ،Sدرصد=)C
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شايد بتوان اين قانون را ادامة قانون  5دانست؛ چراکه هرچه سرعت انجام کار باالتر باشد ،زمان
صرفشدۀ مشتری کاهش خواهد يافت .بههرحال سازمان میتواند به اين قانون نیز توجه کند.
رضايت کل = G
 .14میزان دقت مسئول پذيرش در ثبت ايرادها = G
( 52درصد= 84 ،Sدرصد=)C
رضايت کل = M
 .92میزان دقت مسئول پذيرش در ثبت ايرادها = M
( 34درصد= 54 ،Sدرصد=)C
قانون  14بیانگر آن است که زمانیکه سطح رضايت مشتری از میزان دقت مسئول پذيرش
در ثبت ايرادها ،خوب ( )Gاست ،به احتمال  83درصد ،سطح رضايت کلی وی از خدمات ارائهشده
نیز در حد خوب ( )Gاست .قانون  92نیز نشان میدهد که به احتمال  53درصد ،سطح رضايت
کلی مشتری از خدمات ارائهشده ،متوسط ( )Mاست ،اگر میزان رضايت از میزان دقت مسئول
پذيرش در ثبت ايرادها در حد متوسط باشد (.)M
يكی ديگر از قوانین مهم که سه مرتبه تكرار شده و در قالب قانونهای  169 ،38و 465
آمده ،به صورت زير است:
رضايت کل = G
 .38میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی= G
( 41درصد= 63 ،Sدرصد=)C
رضايت کل = G
 .169میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی= M
( 28درصد= 78 ،Sدرصد=)S
رضايت کل = G
 .465میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی=W
( 22درصد= 51 ،Sدرصد=)C
اين سه قانون در کنار يكديگر بیان میکنند که میزان رضايت مشتری از هزينة پرداختی
بابت قطعات يدکی -هرچه باشد -رضايت نهايی او باز هم در حد خوب است.
بهطور کلی میتوان يافتههای ارزيابی قوانین را به شرح زير بیان کرد:
تعداد  277قانون ( 45درصد کل قوانین) با اطمینان باالی  90درصد استخراج شدند که از
اين تعداد 77 ،قانون ،اطمینان بیش از  95درصد دارند .تعداد  142قانون ( 23درصد کل قوانین)
با پشتیبانی بیش از  30درصد نیز استخراج شدند که از اين تعداد 16 ،قانون ،پشتیبانی بیش از 50
درصد دارند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين پژوهش ،رويكردی جديد از کاربرد تكنیک قوانین انجمنی در تحلیل فاکتورهای
رضايتمندی و شناسايی فاکتورها با تأثیرگذاری بیشتر ارائه شد و در دادههای شرکت بهمنديزل
بهکار گرفته شد .در ابتدا براساس نتايج نظرسنجی از تعدادی از مشتريان -که از خدمات شبكة
خدمات پس از فروش شرکت استفاده کرده بودند -شاخص  CSIمحاسبه شد.
براساس اين تحلیل آماری ،اولويتهای سازمان برای ارتقای سطح کیفیت خدماتی -که از
امتیاز پايینی برخوردارند -به شرح زير است:
 .1میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی
 .2میزان رضايت از خدمات سیار
 .3دسترسی به قطعهفروشی
 .4تناسب هزينة پرداختی
 .5کیفیت رفع عیوب و نبود تكرار و میزان رفع ايرادها
 .6پاسخگويی مسئوالن به سؤالها
 .7میزان دقت مسئول پذيرش در ثبت ايرادها
 .8میزان رضايت از زمان صرفشده برای پذيرش
 .9رضايت از سرعت انجام کار
 .10وضعیت سالن پذيرش و ترخیص ،از لحاظ راحتی و...
 .11نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی
 .12وضعیت ظاهری نمايندگی از لحاظ تمیزی و نظافت
 .13وضعیت ظاهری پرسنل
اين ترتیب اولويتها نشان میدهد شاخص وضعیت ظاهری پرسنل ،بیشترين سطح رضايت
و شاخص هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی ،کمترين سطح رضايت را دارد که سازمان بايد بر
ارتقای کیفیت اين شاخص متمرکز شود تا زمینههای افزايش سطح رضايت مشتريان را فراهم
آورد ،ولی آيا در اين صورت ،سازمان بهترين تصمیم را گرفته است و به نتايج مورد انتظار خواهد
رسید؟
در جدول  ،4مقايسهای بین شاخصهای مورد نظر از بعد تحلیلهای آماری و نتايج به-
دستآمده از عملیات دادهکاوی صورت گرفته است که نكات در خور توجهی دربردارد؛ بهطور
مثال ،همانطور که در جدول ديده میشود ،با اينكه شاخص  ،1يعنی میزان رضايت از هزينة
پرداختی بابت قطعات يدکی ،کمترين میزان رضايتمندی را دارد ( 50درصد) ،میزان شرکت اين
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شاخص در تولید قوانین بهدستآمده از عملیات دادهکاوی ،کمتر از ساير شاخصهاست (تنها 6
درصد) و اگر قرار باشد سازمان صرفا براساس تحلیلهای آماری اقدام کند ،در مواردی از اين
قبیل ،گمراه خواهد شد.
جدول  .4مقایسة قوانین بهدستآمده
محاسبههای
ردیف

آماری
شاخص

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

میزان رضايت از هزينة پرداختی بابت قطعات يدکی
میزان رضايت از خدمات سیار
دسترسی به قطعهفروشی
تناسب هزينة پرداختی
کیفیت رفع عیوب و نبود تكرار
میزان رفع ايرادها
پاسخگويی مسئوالن به سؤالها
میزان دقت مسئول پذيرش در ثبت ايرادها
وضعیت سالن پذيرش و ترخیص از لحاظ راحتی و...
رضايت از سرعت انجام کار
میزان رضايت از زمان صرفشده برای پذيرش
وضعیت ظاهری نمايندگی از لحاظ تمیزی و نظافت
نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی
وضعیت ظاهری پرسنل

میانگین رضایت كل
(درصد)

50
52
55
59
60
60
64
66
69
69
69
71
71
76

M
M
M
M
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

عملیات دادهكاوی
میانگین

میزان شركت در

اطمینان

قوانین استخراجی

(درصد)

(درصد)

74
88
77
81
81
86
92
90
86
88
90
87
27
29

6
42
8
13
18
17
12
25
22
27
31
24
32
23

با بررسی دقیق اين جدول ،نتايج شايان توجه ديگری نیز بهدست میآيد؛ مثال شاخص میزان
رضايت از خدمات سیار که میانگین سطح رضايت پايینی دارد ( 52درصد) ،دارای بیشترين میزان
مشارکت در تولید قوانین است ( 42درصد)؛ میانگین اعداد پشتیبانی و اطمینان قوانینی که در آن
حضور دارد ،در حدی قابل قبول است و از نقش برجستة آن در کسب رضايت نهايی مشتريان
خبر میدهد .يكی ديگر از شاخصهای مهمی که در اين جدول ،رتبة دوم مشارکت در تولید
قوانین را دارد و از میزان پشتیبانی و اطمینان خوبی نیز برخوردار است ،نحوۀ برخورد پرسنل
نمايندگیها با مشتريان است که اگر قرار بود تنها با استفاده از تحلیلهای آماری آن را بررسی
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کنیم ،بهدلیل اينكه رضايتمندی بیش از  70درصد را دارد و در اولويتهای آخر ،يعنی  13قرار
گرفته است ،نیاز به توجه ويژه و صرف هزينه برای ارتقای آن منطقی نبود؛ حال آنكه با توجه به
نتايج عملیات دادهکاوی ،در رتبة دوم اهمیت است؛ يعنی تمرکز براين شاخص ،تأثیر بیشتری در
افزايش سطح رضايت مشتری خواهد داشت و به احتمال  90درصد ،در صورتیکه مشتری از
نحوۀ برخورد پرسنل نمايندگی راضی باشد ،سطح رضايت نهايی او نیز خوب است .شاخص میزان
رضايت از زمان صرفشده برای پذيرش ،از نظر تحلیل آماری سطح رضايت خوب (حدود 70
درصد) دارد و در رتبة يازدهم اولويت رسیدگی است؛ بنابراين ،بهنظر نمیرسد نیاز به اقدامی برای
بهبود آن باشد؛ درصورتیکه با نگاه به رتبة آن در تولید قوانین (رتبة  )3و میانگین اطمینان باالی
 90درصد قوانین شامل اين شاخص ،اهمیت توجه به اين ويژگی نمايان میشود که بهيقین،
نقش شايان توجهی در رضايتمندی مشتريان خواهد داشت.
با توجه به نتايج تحلیلهای آماری و لحاظکردن الگوهای حاصل از قوانین انجمنی بر
دادههای شرکت مورد مطالعه ،بهنظر میرسد پیشنهادهای زير سازمان را در رسیدن به سطح
مطلوبی از رضايت مشتريان ،با صرف حداقل منابع ياری میکند:
 .1تمرکز سازمان بر ارائة خدمات سیار ،حتی در حد متوسط ،تأثیر شايان توجهی در ارتقای سطح
رضايت مشتريان خواهد داشت.
 .2وضعیت ظاهری پرسنل ارائهدهندۀ خدمات تا حد زيادی در افزايش سطح رضايت مشتريان
تأثیرگذار است و سازمان میتواند با صرف هزينهای اندک ،اين موضوع را ارتقا بخشد.
 .3اگر سازمان با اقدامهايی از جمله آموزش يا استخدام افرادی با روابط عمومی مطلوب ،نحوۀ
برخورد پرسنل نمايندگیها با مشتريان را ارتقا دهد ،میتواند انتظار داشته باشد که سطح
رضايت کلی مشتريان تا حد قابل قبولی بهبود يابد .بالعكس ،هرچه بر اين زمینه کمتر
متمرکز شود -همانگونه که قانون  511نشان میدهد -سطح رضايت مشتريان کاهش
بیشتری خواهد يافت.
 .4اگر مسئوالن سازمان بتوانند فرايندهای ارائة خدمات را مديريت کنند و با تعريف شاخصی
درمورد زمان ارائة خدمت ،ضمن پايش اين شاخص ،بهطور مداوم آن را بهبود بخشند ،ارتقای
سطح رضايت مشتريان ،دور از انتظار نخواهد بود .در مقابل ،بیتوجهی به اين شاخص،
موجب کاهش رضايت مشتريان خواهد شد.
 .5انتخاب پرسنل مسئول پذيرش از میان افراد دقیقتر يا افزايشدادن مهارتهای آنها با
آموزشهای اثربخش ،تأثیر بسزايی در رضايت يا نارضايتی مشتريان خواهد داشت.
 .6علیرغم تصور اولیه که معیار قیمت قطعات يدکی ،برای مشتريان اهمیت بسزايی دارد و در
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تحلیلهای آماری نیز بهعلت داشتن کمترين میزان رضايت مشتری ،سازمان بايد در اين
زمینه ،چارهای بینديشد ،با استناد به قوانین کشفشده ،صحتنداشتن اين برداشت نمايان
میشود .در اينجا معلوم میشود با توجه به اينكه قیمت قطعات يدکی ،برای سازمان ها
همواره يكی از چالشبرانگیزترين موضوعهاست ،شايد تمرکز بر ساير موضوعهايی که به
تعدادی از آنها در سطور باال اشاره شد و در نگاه اول ،کماهمیت بهنظر میرسند ،عوايد
فراوانتر و سهلالوصولتری را شامل حال سازمان کند.
همچنین با تمرکز بیشتر بر بررسی و تجزيه و تحلیل قوانین کشفشده ،به قوانین جالبی
دست خواهیم يافت که توجه به آنها ،سازمان را در شناخت عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان و
افزايش سطح آن ،ياری میکند و با تمرکز بر خدماتی که بیشترين رضايتمندی را در مشتريان
ايجاد میکند ،از بههدررفتن منابع سازمان جلوگیری میکند.
نتايج حاصل ،بیانگر اين موضوع است که اگر سازمان بهجای تمرکز صرف بر تحلیلهای
آماری ،با نتايج عملیات دادهکاوی همراه شود ،مسلما به نتايج اثربخشتر و کارآمدتری دست
خواهد يافت .همچنین ساير سازمانها نیز با استفاده از رويكرد ارائهشده در اين تحقیق میتوانند
با شناسايی دقیقتر مهمترين عوامل تأثیرگذار بر سطح رضايت مشتريان ،نیازهای آنان را
اولويتبندی کنند و ضمن تجزيه و تحلیل رفتار آنها ،به تدوين راهبردهای کالن ارتباط با
مشتريان خود بپردازند.
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