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 چکیده 
 در. اندبوده پاسخگو متفاوتی طروق به آنها است، اقتصادی هایبنگاه و هاشرکت یعمده معضالت جزء که آن با رویارویی نحوه و نارضایتی با مواجهه در

 و بوده ناپذیراجتناب امری ایشان رضایتمندی کسب و مشتریان نارضایتی بررسی . دارد نارضایتی طرح در را خود خاص ردرویک مشتری هر میان این

 پاسخ که داشت توجه باید.  اندناموفق شود،می ارائه هاشرکت توسط که خدمات بازیابی هایروش از بسیاری متأسفانه. گیرد قرار هاسازمان توجه مورد باید

 نارضایتی کردن اداره در متفاوت هایروش در ایگسترده تحقیقات پژوهشگران. است تأثیرگذار ایشان آتی رفتارهای در مشتریان، نارضایتی به هاشرکت

 تبع به و هستند برورو است مشتریان متعالی انتظارات از برخواسته که هانارضایتی از گیریاندازهغیرقابل حجم با هاشرکت امروزه. اندداده ارائه مشتریان

 مسئله این به پرداختن لذا است گرفته قرار توجه مورد کمتر پیشین مطالعات در مهم این. نیستند مؤثر ایرویه ایجاد در مطلوب و تخصصی اقدام به قادر آن

 مولفه تحلیل و ها داده پوششی تحلیل همچون ریاضی فنون کمک با و کنیم استفاده جدید CRM یک از تا شدیم برآن مطالعه این در. باشدمی حیاتی بسیار

 از استفاده با که هستیم صدد در مطالعه این در. بپردازیم مشتریان نارضایتی ی هوشمندانه بررسی به تا گرفته کمک PDA نام با روشی از اساسی های

 کیفیت و کارایی پژوهش این نتایج که است امید. مکنی بررسی را اصفهان فرودگاه  مشتریان رضایت سطح ، PDA تکنیک از برگرفته جدید ایرویه

 .دهد افزایش نظرمشتریان ازنقطه را، مدنظر فرودگاه

 

داده ها،   یپوششتحلیل ،  یارتباط با مشتر ی، مدیریتمشتر یتینارضا   :کلیدی  واژه های 

 PDA،  یاساس یمولفه هاتجزیه و تحلیل 
 

 همقدم .9
به عنوان یک متد و  (CRM)باشند و مدیریت ارتباط با مشتری های اقتصادی میها و بنگاهیاتی شرکتمشتریان همواره یک سرمایه و دارایی ح

مجموعه فنون و قوانینی است که عالوه بر توجه به آمیخته بازاریابی، برای  CRMاستراتژی تجاری مبتنی بر نرم افزار حائز اهمیت است. در واقع  

گیرد و مانند یک سالح استراتژیک عالوه بر بدست آوردن  و حفظ مشتری ، در ایجاد  مورد استفاده قرار می زری نیبرقراری ارتباط مؤثر با مشت

با  مقطعی،کوتاه مدت و سطحی است. ،CRMهای متقابل میان مشتری و سازمان نیز تأثیر چشمگیری دارد. همچنین روابط وضع شده در ارزش

ها استفاده نمود تا وری شرکتناپذیر است که می توان از این مسئله در جهت افزایش بهرهامری اجتنابحضور مشتریان، تعریف و تمجید و نارضایتی 

تواند به صورت شود که میها تضمین شود. نارضایتی به عنوان یک اختالف و ناسازگاری بین طرفین تعریف میقابلیت اطمینان سیستم و استراتژی

یک ابزار برای تحکیم   CRMها در یک موقعیت است به همین ترتیب بروز کند که معموالً برخواسته از ناخرسندیرفتاری های رفتاری و یا غیرپاسخ

دهنده و کارفرما می باشد. در این مطالعه تمرکز بر نارضایتی و نارضایتی مدیریتی است. به منظور کسب درک بهتر از ماهیت ی بین سفارشرابطه

، شفاف سازی و به  های واقع شده در مراحل تکی رویکرد مدیریت ارتباط با مشترییحات مردم، رویه و مبانی تکنولوژینارضایتی مشتریان، باید ترج

 منتخب مشتریان با مشارکت و نگهداری تحصیل، فرایند بر مشتمل و جامع مدیریت ارتباط با مشتری راهبردی وضوح تبیین شوند.

 عملکرد و وریبهره بهبودCRM هدف  دیدگاه این مطابق .تاس مشتریان برای هم و شرکت برای هم عالی ارزش ایجاد برای

  بازاریابی
 وفاداری و اعتماد جلب و مشتریان رضایت کسب برای  بازاریابی اثربخشی و کارایی افزایش طریق از وریبهره این و است

هوشمند  CRMواقع این مطالعه یک چارچوب در .سدبر خود سودآوری اهداف به تواندمی نیز سازمان بالطبع و شود حاصل می آنها
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های متفاوت رضایتمندی و انتظارات متفاوت مشتریان به انضمام تجربیات مشترک، برای ارتقا و بهبود رضایتمندی مشتریان ارائه خواهد کرد. شاخص

شود. به عبارت دیگر به ها بکار گرفته میهز دادصرفا بر بخش مهم و موثر ا  PCAدهند. در این تحقیق تکنیک را تشکیل می CRMمحیط ترکیبی 

های رضایتمندی را به ساختار شاخص PCAیابد. برای حصول این مهم می گیری، دقت عمومی سیستم کاهشمنظور بهبود عملکرد فرایند تصمیم

شوند. این مهم بندی میه سه گروه و خوشه تقسیممشتریان را ب DEAکند. برای تمایز قائل شدن میان مشتریان، با استفاده از یک مقدار تبدیل می

ارائه   PDAشود.روش سازی میگام پیاده 5در   PCA ها افزایش یابد. رویکردشود  تا اطالعات و دانش پیرامون جزئیات رفتاری سازمانسبب می

ها با استفاده از سنجی پرسشنامهن میزان اطمینانبری و کنترل نارضایتی مشتریان شامل مراحل زیراست:طراحی پرسشنامه، تعیشده، در امر راه

های مفروض، های رضایتمندی و پیدا کردن ارتباط بین سؤاالت پرسشنامه و شاخصبررسی از طریق آلفای کرومباخ، تعین شاخص  آلفای کرومباخ،

ای ی رویهها، تهیهاجرای مدل تحلیل پوششی دادهتعین مشتریان کلیدی با استفاده از اطالعات سرشماری آماری،  ،PCAتحلیل همبستگی و اجرای 

میزان نارضایتی مشتریان در  کهشدیم تا به این پرسش پاسخ دهیم  نآتحقیق بر ندر ای  های مشتریان.گر به منظور رسیدگی به نارضایتیتوصیه
 فرودگاه اصفهان در چه سطحی است؟

 

 :مروری بر ادبیات تحقیق.   0       

  .است   شده بازاریابی و مدیریت ادبیات وارد مستقیم غیر و مستقیم صورت به 1١۴۵ سال در «دراکر پیتر» توسط مشتری رضایت ممفهو بار اولین

Edward, Oakley L.James ,2003)) اواسط از زمینه این در جدی مطالعات و تحقیقات که دهد می نشان مشتری، رضایت به مربوط منابع بررسی 

 ,Swan E.   John.است شده روشن مقوله این مبانی تحقیقات، مالحظه قابل گسترش با 1١٩١ دهه در و شده شروع آمریکا رد عمدتاً 1١٩١ دهه

1982))  

اند لذا رضایتمندی ایشان و بالقوه بودن درصد محتوا را به بحث مشتریان کنونی اختصاص داده 08تا   55ها در مطالعات تحقیقاتی خود شرکت

-مرتبه هزینه 18تا  0دهد که جذب مشتریان جدید امه آتی باید مورد توجه قرار گیرد.تحلیل آماری در ادبیات موضوعی نشان میحضورشان در برن

شکایت و  موجب ناراحتی،)خدمت(، ول ی است که درآن نواقص و معایب محصارضایتی حالتن (g.hensun,2012 .)برتر از حفظ مشتریان فعلی است

 (1801، و ماهان ملکی)شودمی انتقاد مشتری

سازمان گویای رای بت به شکایات و استفاده ازآنها به عنوان فرصت بداشتن نگرش مث .وعی فرصت هستندها ن شکایتاز نظر هاپسون و همکاران     

 تکراری برای توجودآمدن مشکال به از نکردن جلوگیری و مشتری شکایات به سریع دررسیدگی ضعف(  hapson،2003. )تاهمیت این موضوع اس

 ود وشیمحصول( م از استفاده محصول )عدم استفاده روج ازخ یا و منفی دهان به دهان ارتباط از استفاده به مشتریان تحریک مشتریان، سبب

 (  lieo and mac kolor ،2001العکس)ب

د از درص18نفر از مردم تعریف نموده و  9ل برای مشکل خویش را حداق ک از مشتریان ناراضی،هر ی ا،در آمریک طبق تحقیقات شرکتی تحقیقاتی  

راضی  یک مشتری به طور متوسط، همچنین(1801،ی و سفاییکاووس(.د کننمی نفر دیگر تعریف 28فرد ناراضی را برای بیش   موضوع این افراد،

درصد 25دهد که اگرچه در می نشان نینتحقیقات همچ(  Philip Kotler ،2005 ت.)نفر خواهد گف 8وب خود از محصول یا خدمت را بهتجربه خ

 ای به شکایت وعالقه راد ناراضی،درصد دیگر اف95د و کننمی درصداز آنها شکایت 5 ولی تنها  د خود ناراضی هستند،مشتریان نسبت به خری ها،نزما

الم ا در مقایسه با کسانی که شکایت خود را اعآنه های مناسب حل شودکایت مشتریان به شیوهر شاگ و با این وجود، آن ندارند یا صرف وقت برای

تریان ناراضی که شکایت خود را ابراز می ه شرکت نباید بر مشو این گویای این مطلب است ک(  Philip Kotler ،2005 .)ماننداند وفادارترمینکرده

% از مشتریان 95تا  02درستی اداره و مدیریت شود (اگر ابراز نارضایتی مشتریان به  Armstrong ،Philip Kotler،2007)  د.ه کنتکی ،ددارن

%  25تا  12% تعداد مشتریان با نرخ ریزش 5% برای مشتریان از یک سو، کاهش 5همچنان برای سازمان باقی خواهند ماند. با قائل شدن تخفیف 

فرار و متوقف ساختن خرید شامل دست یگر تغییر، خروج و یا به عبارت د.(B.Guru ,2012)% افزایش داد188توان سود یک سازمان را تا میزان می

 .دمی باش یدن مشتری از استفاده از خدمات و محصوالت سازمانکش

( (2011, McQuilken,Lisa&Robertson,Nichola کنند:  را به شرح زیر معرفی می یی رضایت مشتر هاوسینگتن و ناومن عوامل تعین کننده

 در مورد سازمان ( و هزینه ) اعم از یی محصول، تصویر) ذهنیت مشتر کنندهو عرضه یی مشتر ابطهکیفیت ر ت ،اکیفیت محصول، کیفیت خدم
ت، انتظارات و تصویر ااسکیلدسن و همکاران عواملی چون کیفیت محصول، کیفیت خدم (Hoisington,S. Naumann ،2003). غیر مادی( مادی و

 (J.Eskildsen ،2004.)دانند مؤثر می ی، بر رضایت مشتر ی ارزش ادراک شده در نظر گرفتن متغیر واسطه را با
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 : تحقیق روش  .3         

 مدیریت ارتباط با مشتری: 9-3         
ها برای مدیریت ارتباط با مشتریان فعلی و بالقوه و دست اندرکاران کسب و کار در بازاریابی، فروش و  جموعه کاملی از فرآیندها و تکنولوژیم   

مدیریت ارتباط با مشتریان یک راهبرد تجاری جهت انتخاب و مدیریت مشتریان برای  .صرف نظر از نوع مسیرهای ارتباطی با مشتریان خدمات،

مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است   .بهینه کردن و باال بردن ارزش شرکت و همچنین فروش در دراز مدت است

پارچه است با مشتری یک نظام اطالعاتی یکمدیریت ارتباط  .سازد ، فرآیندها و تمامی فعالیتهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه میکه فناوری

های قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق  بندی و کنترل فعالیت که برای برنامه ریزی، زمان

 .رود زارهای متعددی چون وب سایت، تلفن و غیره به کار میاب

 ها:تحلیل پوششی داده 3- 0         
ریزی خطی است که مرز کارایی را با استفاده از های برنامهای از تکنیکیک مدل تئوریک شامل مجموعه (DEA)هامدل تحلیل پوششی داده   

ای برای افزایش کارایی ها است و در انتها الگوی بهینهندازه گیری، ارزیابی و رتبه بندی کارایی سیستمکند وکار آن  اهای مشاهده شده، بنا میداده

  (farell,1957سیستم، ارائه می کند. )

DEA گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرندهبرای اندازه(یDMU) ر که داز آنجاییشود. وردی و خروجی، استفاده میهمسانی با چندین ور

DEA های اساسیلذا از تحلیل مؤلفه ،ها، فاکتور تأثیرگذاری استرنامهبندی و زمان اجرای بتعداد متغیرها، در مدل(PCA)   برای کاهش تعداد

 شود. متغیرها استفاده می

 DEAهای گیرد. بنا بر قابلیتیشان مورد استفاده قرار مبندی مشتریان بر اساس درجه اهمیتبندی و رتبهها به منظور ردهتحلیل پوششی داده

کند لذا برای تحلیل وزن بازخورد رفتاری هر مشتری را نیز تعین می DEAهمچنین  .شودآل آن نشان داده میی هر شاخص از وضعیت ایدهفاصله

ه به کمک مدل زیر به دست دهد کی رضایتمندی هر مشتری را نشان میاستفاده خواهد شد و خروجی این مرحله درجه  DEAها از تکنیک داده

 آید:می

  

 ام  نوشته شده است که در آن:oی این مدل برای واحد تصمیم گیرنده 

ام برای مشتری rمقدار شاخص  و  (ODCS)ی جامع رضایتمندی مشتریی این تحقیق درجهکارایی فنی  یا در خصوص مورد مطالعه  

jمتغیر مازاد برای قید  ام وr  ام وt  های رضایتمندی و   پارامتر معرف تعداد شاخصM  . پارامتر معرف تعداد مشتریان 

 تحلیل مولفه های اساسی: 3-3      

   PCA   های تحت مطالعه و سیستم شود و برای کاهش تعداد متغیرها دری تحلیل عاملی استفاده میاز مباحث آمار چند متغیره در حوزه وسیعی

مجموعه   PCAگردد. در حقیقت می  ها، شهرها و... استفادهها، بیمارستانفرآیند تجزیه و تحلیل واحدهای تصمیم گیرنده در صنایع، دانشگاه

 ن متغیر در این لیست با نماد کند. اولیرا تعریف می، که به صورت یک ترکیب خطی از متغیرهای اصلی است  جدیدی از متغیرها با نام  جزء اصلی 
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با تعیین  PCAناهمبسته هستند.   lهای جدید اجزای اصلی کند. متغیرگیری میها را اندازهشود و میزان حداکثر واریانس میان دادهمعرفی می 

 شود.میهای اصلی انجام از داده  SVD منفرد  ساختار ویژه ماتریس کوواریانس و یا تجزیه مقدار 

متشکل از  ماتریس  Xشود. فرض کنید سازی میهای اصلی اجرا و پیادهبا تعین ساختار ویژه ماتریس کوواریانس از داده  PCAی رویه  

یرهای مستقل یا اجزای به منظور تعین متغ  PCA . باشد  Xی متناظرماتریس استاندارد شده ام باشد و iام برای مشتری  jمقدار شاخص 

-طورهمان هستند. های خطی از ، ترکیب   j=1,…,n  شود.شوند، اجرا مینمایش داده می     j=1,…,n  اصلی که با

ای اصلی بوسیله ماتریس آیند. اجزهای اصلی به دست میکه ذکر شد این مقادیر با تعین ساختار ویژه از ماتریس همبستگی داده

 گردند.تعریف می  

4-3 PDA  : 
 PDA     یک روش تلفیقی از دو روش DEA و  PCAفرآیند  است. برای ایجادPDA   ابتدا در روشPCA  متناظر با هر کدام از متغیرهای

بر روی سه رده از   DEAه منظور حصول دقت بهینه، ابزارشود و سپس برضایتمندی یک شماره به رده سؤاالت مرتبط با آن شاخص نسبت داده می

های عرضه شده به شود. در این فرآیند نقاط قوت و ضعف سرویسسازی میمشتریان )مهمترین مشتریان، مشتریان مهم، مشتریان معمولی( پیاده

-گردد. بهرهنقطه نظرات ایشان تعیین می  DEAابزار بندی شده و سپس بادر حقیقت مشتریان خوشه  شود.مشتریان از منظر مشتریان ارزیابی می

 ساز برای حل معضالت ها و اقدامات چارهکند، همچنین در این پروسه توصیهامکان بازشناسی نارضایتی مشتریان را مهیا می  DEAمندی از ابزار 

 .شودفعلی در صنایع لجستیک و حمل ونقل ارائه می
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-تعین میزان اطمینان گردآوری داده ها طراحی پرسش نامه

سنجی پرسشنامه با 

استفاده از آلفای 

 کرومباخ

آلفای کرومباخ 

بزرگتر از 

.5۴  

هاتاییدکیفیت داده  
 خیر  

های رضایتمندیخصتعین شا یافتن رابطه هر سوال و شاخص  

 در پرسشنامه

تعین ورودی و 

 خروجی ها

های کاهش ورودی

 مدل
 تجزیه و تحلیل همبستگی اجرای  تحلیل مولفه های اساسی

 تشخیص مشتریان

تشخیص مشتریان اصلی با 

استفاده از اطالعات سرشماری 

 وآماری
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مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی منحصر به فرد و یک پارادیم کسب و کار است که به شرکت ها کمک میکند تا ارزش ادراک مشتریان را 

تژی در دسترسی که اواسترCRM م تهیچ سیس یک مدیریت ارتباط بامشتری موثر میتواند انتظارات مشتریان را بشناسد. امروزه . بهبود ببخشند

این  در در صنایع مختلف وجود دارد ،CRM  های مختلفی از بندیاگر چه بسته بتواند به مشتریان فرا تر از حد انتظارشان کمک کند وجود ندارد.

وری شده آ جمع انمشتریاز که ما ابتدا داده هایی را  تحقیقدر این  .نیمجدید در صنعت حمل و نقل و لجستیک معرفی میکCRM مطالعه یک 

و استراتژی های متنوع را به روز این نارضایتی ها را با استفاده از فرمول های ریاضی دسته بندی میکنیم  و ابزار ها  دسته بندی و انالیز میکنیم.، اند

 کنیم تا مشتریان کلیدی خود را انتخاب کنیم.میوری آ

 توصیه ها و راه حل های جدیدی پیش نهااد میکنایم تاا   در مرحله بعد   خواهیم داشت. است، مرحله 9شامل  که  یک دسته بندیدر تحقیق حاضر 

کاه از ابازار   کنیم استفاده می PCA سپس ازو  تعداد نارضایتی ها را با تجزیه و تحلیل داده ها به حداقل برسانیم وبررسی کنیم  مشتریان را بازخورد 

ن تحلیال پوششای داده هاا ماورد     آبعاد از   بهتر است. ،برای کاهش داده ها و تولید نتایج دقیق تر این مورد در ،دیگری مانند تحلیل عاملی اکتشافی

در سیاسات   کهاستفاده قرار میگیرد تا مشتریان کلیدی را از دیگران تشخیص دهیم و همچنین مهم ترین و اثرگذار ترین نقطه نظرات و دیدگاه ها را

ما در ایان  ه برخورد نکرده ایم به طور خاص ئلمساین  شکل به مقابله با در مطالعات پیشین ما به بهترین م می کنیم.معلو، گذاری ها بکار گرفته شده

، نقطاه نظراتشاان را   کارده به سخنان مشتریان توجه تحقیق  در این کنیم.می استفاده  فرودگاه  هوشمند در یک  CRM ز یکمورد برای اولین بار ا

-بهینه سازی میآنها را ن مفیدی واقع شوند بر این مبنا که میتوانند مشتریاو  کنیماساس اهمیت شان رتبه بندی میا را بر نهآ ،کنیموری میآجمع 

گرفتاه شاود   تواند در همه صنایع به کار دهیم میکه ما در این مطالعه انجام میاقداماتی  می بخشیم. بهبود  فرودگاهرا در کارایی و بهره وری کنیم و

 ینده باز است.آادامه مطالعات در این زمینه در  انجام شده اما هنوز راه برای در این زمینه تحقیقات فراوانیاگرچه 
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ها ها از یافته تهیه توصیه اجرای تحلیل پوششی داده ها  

ارائه  ،هاپوششی دادهتحلیل یسازهینبندی نظرات مشتریان با کمک تکنیک بهرتبه

بر مبنای نقاط قوتیافته از طریق مدیریت ارتباط با مشتری  دهای بهبوتوصیه  
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