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مقدمه
امروزه کسب رضايت مشتريان ،يكی از اهداف بلندمدت سازمانهای موفق در بازار رقابت جهانی
است .از آنجاکه افزايش رضايت مشتری بر میزان تمايل وی به مصرف ،جريان نقدی و عملكرد
کسبوکار تأثیر مثبت میگذارد (وانگ و سیانگ ،)2011 ،سازمانها میتوانند با بررسی و تحلیل
رفتار مشتريان ،درک صحیحی از نیازها و ارزشهای مدنظر مشتريان خود بهدست آورند و با ارائۀ
کاالها و خدمات باارزش ،نظر آنها را نسبت به تنوع محصول ،کیفیت ،کاهش هزينهها و
پاسخگويی سريع در سطح مطلوب نگه دارند (نجفی نوبر و همكاران .)2011 ،عملكرد مناسب
سازمانها در اين زمینه سبب شده است تا آنها بتوانند نیازهای مشتريان خود را بهتر و سريعتر از
رقبا شناسايی و برآورده کرده و از تغییر جهت آنها به سمت شرکتهای ديگر جلوگیری کنند
(ونوس و ظهوری .)1390 ،برای دستیابی به اين موفقیت میتوان استفادۀ مؤثر و کارآمد از
مفاهیم و روشهای گوناگون مديريت ارتباط با مشتری را پیشنهاد کرد .يكی از مفاهیم
مطرحشده در اين زمینه ،مطالعۀ الگوهای رفتاری مشتريان و طبقهبندی آنهاست.
يكی از مهمترين داليل مطالعۀ الگوهای رفتاری مشتريان اين است که راهبردهای بازاريابی
براساس رفتار مصرفکننده شكل میگیرند .طبقهبندی رفتار مشتريان براساس قواعد منطقی و
ويژگیهای مشابه ،به تبیین راهبرد متناسب با هر گروه از مشتريان ،برای بهبود روابط و حفظ
آنها کمک شايانی میکند .اعتقاد بر اين است که اگر شرکتها درک بیشتری از الگوهای رفتاری
مشتری داشته باشند ،احتمال توسعۀ راهبردهای بازاريابی افزايش میيابد .همچنین طبقهبندی
مشتريان به گروههای همگن موجب میشود که بتوان به داليل رضايت و نارضايتی هر گروه از
مشتريان بهطور مجزا پی برد و در جهت حفظ آنها راهبردهای متناسب با هر گروه را بهطور
خاص تدوين و اجرا کرد .با توجه به اهمیت اين موضوع ،تاکنون پژوهشهای متعددی در زمینۀ
مدلهای طبقهبندی مشتريان انجام شده است (چو2002 ،؛ آهن و همكاران.)2007 ،
با اينحال ،نكتۀ اساسی اين است که سازمانها با توجه به محدوديت منابع و امكانات قادر
نخواهند بود که نیاز تمام گروهها را بهطور همزمان برآورده کنند .همچنین شرکتها برای حفظ
مزيت رقابتی خود بايد ضمن برآوردهکردن نیازهای مشتريان ،منابع سازمانی خود را مديريت
کرده و از آنها بهنحو بهینه استفاده کنند (تسنگ و همكاران)2009 ،؛ بنابراين ،سازمانها ملزم به
استفادۀ بهینه از منابعاند .پس از طبقهبندی مشتريان به گروهای همگن ،شرکتها بايد مشتريان
هدف را شناسايی و اولويتبندی کنند و با توجه به منابع و امكانات موجود در سازمان و براساس
اهمیت و اولويت مشتريان ،برای بهبود رضايت آنها اقدام کنند (قاضیزاده و همكاران.)1391 ،
هدف اصلی اين پژوهش ،انتخاب مشتريان هدف ،با توجه به محدوديت منابع سازمانی و
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براساس نظر کارشناسان سازمان است .در راستای هدف پژوهش ،ابتدا بايد الگوهای رفتاری
مشتريان شناسايی و سپس مشتريان به گروههايی با ويژگیهای مشابه طبقهبندی شوند .اين
پژوهش برای دستیابی به هدف ،درصدد پاسخگويی به دو پرسش زير است:
پرسش اول :چگونه میتوان حقايق پنهان رفتار مشتريان را در قالب الگوهای منطقی،
قاعدهمند کرد؟
نظريۀ مجموعۀ راف ،روش پیشنهادی برای قاعدهمندسازی رفتار مشتريان و پاسخگويی به
اين پرسش است .هدف اصلی از بهکارگیری اين نظريه ،شناسايی الگوهای ثابتی است که بتواند
حقايق پنهان نظرهای مشتريان را کشف کند و به شكل قواعد منطقی «اگر ...آنگاه» درآورد.
براساس قواعد استخراجشده ،مشتريان به طبقههای مشابه تقسیم میشوند.
پرسش دوم :براساس نظرهای کارشناسان ،چگونه میتوان يک گروه را بهعنوان مشتريان
هدف ،از بین گروههای مختلف مشتريان انتخاب کرد؟
انتخاب گروهی از مشتريان بهعنوان مشتريان هدف در سازمان ،براساس نظر گروه متشكل از
کارشناسان يا تصمیمگیرندگان خاص صورت میگیرد .تصمیمگیری و استفاده از نظرهای چندين
تصمیمگیرنده بهجای يک تصمیمگیرنده مسلماً موجب پیچیدگیهای زيادی در تجزيه و تحلیل
يک تصمیم خواهد شد .از آنجاکه اطالعات در جهان هستی ،از بسیاری از منابع عدم قطعیت
تأثیر میپذيرد ،نظريۀ اعداد  Dبهدلیل قابلیتهای آن درمورد بیان اطالعات غیرقطعی ،از سوی
دنگ ( )2012معرفی شد و بهنظر میرسد که برای بیان انواع متفاوت عدم قطعیت مؤثرتر است.
در اين پژوهش ،کاربرد نظريۀ اعداد  Dدر تصمیمگیری گروهی چندمعیاره برای پاسخ به پرسش
دوم ارائه شده است (دنگ.)2012 ،
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درمورد هر گروه از مشتريان
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طبقهبندی مشتريان براساس
روش RST
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شکل.1چارچوبمفهومیروشپژوهش



امروزه شرايط سخت بازار و سرعت زياد تكنولوژی در صنعت تلفن همراه ،شرکتها را ترغیب
میکند که نیازهای مشتريان را بهتر درک کنند تا بتوانند محصولهايی منحصربهفرد و رقابتی را
با ويژگیهای مطلوب به بازار عرضه کنند؛ بنابراين ،درک نیاز مصرفکنندگان ضرورت میيابد
(کیملگلو ،نصر و نصر .)2010 ،در پژوهشی 36 ،درصد افراد ،برند نوکیا و  34درصد،
سونیاريكسون را انتخاب کردند (هاشمی ،)1387 ،اما با گذشت زمان و در سالهای اخیر
سونیاريكسون نتوانست با روند تند رشد بازار جهانی موبايل همراه شود و بهتدريج از فهرست
برترين تولیدکنندگان اين بازار خارج شد .اين دو شرکت پس از يک دهه فعالیت ،به اين نتیجه
رسیدند که بهتر است ديگر به اين همكاری ادامه ندهند (روزنامۀ دنیای اقتصاد)؛ بنابراين ،در اين
پژوهش با توجه به خاصبودن شرايط اين شرکت تصمیم گرفتیم تا در قالب مطالعۀ موردی به
بررسی و تحلیل نظر دارندگان اين نوع تلفن همراه با رويكرد جديد بپردازيم.
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پیشینةنظریپژوهش
طبقهبندی مشتريان ،مفهومی است که از ديرباز مورد توجه مديران بوده است و با نگاه تجربی يا
روش علمی تحلیل شده است؛ اما از آنجاکه تحلیل در اين پژوهش ،با دو رويكرد جديد نظريۀ
اعداد  Dو نظريۀ مجموعۀ راف انجام پذيرفته است ،ضرورت دارد تا مفاهیم نظريۀ مجموعۀ راف
و نظريۀ اعداد  Dارائه شود.
نظریةمجموعةراف

امروزه سازمانها برای پاسخگويی به تغییرهای روزافزون محیط کسبوکار -که بر تمامی جنبهها
تأثیر بسیار دارد -با چالشهای بسیاری مواجهاند .همانطورکه در ادبیات بازاريابی بیان شده
است ،نیازها و خواستههای مشتريان ،همزمان با تغییر شرايط محیط تغییر میکنند؛ بنابراين،
سازمانها دادههای بسیار زيادی را در پژوهشهای خود از شناخت نیازهای مشتريان جمعآوری
میکنند .هرچند سازمانها از اهمیت اين دادهها بهعنوان مبنای کسب مزيت رقابتی آگاهاند،
شناسايی پتانسیل واقعی آنها کار سادهای نیست (مؤتمنی و همكاران.)1389 ،
در گذشته ،مطالعۀ رفتاری مشتريان بیشتر به استفاده از روشهای آماری محدود بوده است
(لیو و تزنگ .)2010 ،هرچند استفاده از روشهای آماری اطالعات زيادی از دادهها را برای
محققان فراهم میآورد ،اما يكی از نیازهای محققان ،استفاده از روشها و ابزار مناسب برای
استخراج دانش و کشف الگوهای رفتاری از دادههای جمعآوریشده است .در اين راستا نظريۀ
مجموعۀ راف بهمنزلۀ يكی از ابزارهای جديد در زمینۀ کشف دانش برای تعیین الگوهای رفتاری
مشتريان ،مفید واقع میشود .در سالهای اخیر ،توجه فزايندهای به استفاده از نظريۀ مجموعۀ
راف در بررسی پژوهشهای مشتری شده است که اين امر در مورد مباحث مربوط به بررسی
رضايت مشتری ،بیشتر بهچشم میخورد (چن2009 ،؛ گرکو و همكاران.)2007 ،
نظريۀ مجموعۀ راف در اوايل دهۀ  1980میالدی از سوی پروفسور زديسالو پاوالک بهعنوان
ابزاری برای آنالیز دادههای مبهم و غیردقیق پايهگذاری شد .ريشۀ پیدايش اين ايده را میتوان در
نیازهای عملی برای مفهومسازی اطالعات مبهم (مواردی که در آنها ابهام وجود دارد) جستوجو
کرد؛ بهطوریکه اين ايده با استخراج مجموعهای از قواعد تلخیصشدۀ پرمعنا ،کار تصمیمگیرنده
را بسیار ساده میکند (زيارکو1991 ،؛ حسینی و ضیايی بیده.)1391 ،
نظریةاعدادD

امروزه اطالعات در جهان هستی ،متأثر از بسیاری از منابع عدم قطعیت است .در اين زمینه،
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بسیاری از نظريههای موجود مانند نظريۀ احتمال ،نظريۀ مجموعۀ فازی (زاده ،)1965 ،نظريۀ
شهود دمپستر -شافر( DS 1دمپستر1967 ،؛ شافر )1976 ،با هدف مدلسازی انواع عدم قطعیت
توسعه داده شدهاند .نظريۀ  DSبهدلیل برخورداری از مزايای ذاتی در معرفی و نمايش اطالعات
غیرقطعی در بسیاری از زمینهها همچون تجزيه و تحلیل تصمیمگیری ،تشخیص الگو ،ارزيابی
ريسک ،انتخاب تأمینکننده و  ...مطالعه و استفاده شده است .شايان ذکر است که با وجود مزيت
عمدۀ  DSدر بیان عدم قطعیت (احتمال را به زيرمجموعهای از مجموعۀ متشكل از چندين شیء
تخصیص داده و تخصیص به هريک از اشیا بهصورت منحصربهفرد صورت نمیگیرد) ،خطاهايی
دارد و با کمبودهايی همراه است؛ از جمله اينكه فرضیهها و محدوديتهای قوی چارچوب
تشخیص 2و تخصیص احتمال اولیه ،3سبب کاهش قابلیتهای  DSدر زمینۀ بیان اطالعات
غیرقطعی شدهاند.
بنابراين ،برای رفع نواقص موجود در  DSو افزايش قابلیتهای آن دربارۀ بیان اطالعات
غیرقطعی ،نظريۀ جديد اعداد  Dارائه شده است .اين روش در سال  2012از سوی دنگ معرفی
شده و برای بیان انواع متفاوتی از عدم قطعیت مؤثرتر است.
در اين مقاله ،بعد از تعريف مفاهیم پايهای ،ابتدا به بررسی ضعفهای  DSمیپردازيم و سپس
گامهای اجرايی روش جديد نظريۀ اعداد  Dرا -که با هدف بهبود در  DSموجوديت يافته است-
بیان میکنیم.
 FOD .1در  DSمجموعهای ،مانعۀالجمع و درمجموع ،جامع تعريف شده است؛ بهعنوان
مثال ،ضرورت دارد که عناصر در  FODدوبهدو ناسازگار باشند (اشتراک نداشته باشند) .برای
نمونه ،اغلب از متغیرهای زبانی مانند «خوب»« ،بیطرف» و «بد» برای بیان نتايج ارزيابی
استفاده میشود .براساس منطق  ،DSاين عناصر بدون اشتراک هستند (شكل .)2


شکل.2چارچوبتشخیصدرنظریۀشهوددمپستر-شافر

)1. Dempster–Shafer evidence Theory (DS
)2. Frame of Discernment (FOD
)3. Basic Probability Assignment (BPA
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اما بايد اين نكته را در شرايط واقعی مدنظر داشت که ارزيابیها براساس زبان طبیعی
(قضاوت انسانی) صورت میگیرد و بالطبع ،وجود اشتراک در بین متغیرهای زبانی اجتنابناپذير
میشود؛ بنابراين ،درستی فرضیۀ انحصار را نمیتوان بهدقت تضمین کرد .در بسیاری از شرايط،
اين فرضیه صحیح نیست و استفاده از  DSدر اين مواقع سؤالبرانگیز است .در نظريۀ اعداد  Dبا
حذف فرضیۀ انحصار -که داللت بر مانعةالجمعبودن عناصر دارد -اين مسئله برطرف شده است
(شكل .)3

شکل.3نظریۀاعدادD

 .2در  DSمجموع احتمال اولیۀ نرمال بايد برابر با يک باشد که اين شرط بهعنوان
محدوديت کامل درنظر گرفته میشود ،اما در بسیاری موارد بهدلیل نبود دانش و اطالعات،
ارزيابیها براساس اطالعات جزئی صورت گرفته است که اين امر سبب میشود مجموع احتمال
اولیه کمتر از يک شود .بهعبارت ديگر ،تأثیر آن بخش از اطالعات که در اختیار تصمیمگیرنده
نیست ،بهدلیل افزايش پیچیدگی در مسئلۀ مورد بررسی بهطور کامل حذف میشود که از آن با
عنوان فرضیۀ نامعلوم (نامرئی) ياد میشود .درواقع ،میتوان گفت که برای کاهش پیچیدگی،
افراد در استفاده از  ،DSفرضیۀ نامعلوم را ناديده میگیرند .نظريۀ اعداد  Dرا می توان بهخوبی در
وضعیت کاملنبودن اطالعات بهکار گرفت؛ برای مثال ،در يک جهان باز ،کاملنبودن  FODبه
کاملنبودن اطالعات منجر میشود (دنگ و همكاران.)2014 ،
تعريف  .1اگر  Ωيک مجموعۀ غیر تهی باشد،
Ω  b1, b2 , b3 , , bi , , bn 

bi  N

bi  b j i  j i, j  1, , n

يک عدد  Dيک نگاشت بهصورت زير است:

( )1

D    0

D :   0,1

and

D  B  1
B Ω
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فرض کنید عدد  Dبه صورت زير باشد:
D ({b1 }) = v1

()2

D ({b2 }) = v2
…

...

D({bi }) = vi
…
…
D({bn }) = vn

میتوان نوشت:
}) D = {(b1 , v1 ) , (b2 , v2 ) , … , (bi , vi ), … , (bn , vn
n

∑ vi ≤ 1

vi > 0

and

i=1

درصورتیکه  ∑ni=1 vi = 1باشد ،اطالعات کامل است و اگر ≤ 1

∑ni=1 vi

ناقص است.

تعريف  .2قانون ترکیب اعداد :D
اگر  D1و  D2دو عدد به فرم Dباشند،
1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

}) D1 = {(b , v ) , … , (bi , vi ) , … , (bn , vn
2

2

1

1

}) D2 = {(b , v ) , … , (bj , vj ) , … , (bm , vm

ترکیب اين دو عدد بهصورت زير است:
D = D1 ⨁ D2

که میتوان نوشت:
()3

D(b) = v

()4

1

2

bi + bj
2

=b

باشد ،اطالعات
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()5

2

⁄C

1

vi + vj
2

=v

()6
m
2

∑ vj = 1

and

∑ vi = 1
i=1

m
2

n

and

1

∑ vi < 1
i=1

j=1
m
2

∑ vj < 1

n

and

1

∑ vi = 1
i=1

j=1
m

n

j=1

i=1

2

1

n

vi + vj
(∑∑
),
2

1

j=1

∑ vj = 1

2

n

1

m

j=1 i=1

1

2

2

m

1

m

n

vi + vj
vc + vj
(∑∑
),
(∑ ) +
2
2
j=1

2

j=1 i=1

2

n

1

1

n

=C

m

vi + vj
v + vc
(∑∑
),
) + ∑( i
2
2
i=1
j=1 i=1

2

n

1

vc + vj
v +vc
1
2
) , ∑ vi = 1 and ∑ vj = 1
()+
) +∑( i
2
2

1

2

vi + vj

i=1

2

2

(∑∑
i=1

m

= 1 − ∑ vj

n

m

{ j=1

n
2
vc

and

j=1

1

= 1 − ∑ vi

1
vc

i=1

درضمن ،يک عملگر اجتماع برای عدد  Dبهصورت زير تعريف میشود:
اگر عدد  Dبهصورت زير باشد،
}) D = {(b1 , v1 ) , (b2 , v2 ) … , (bi , vi ), … , (bn , vn

آنگاه )I(D
n

()7

 I(D)  bi vi
i 1

پیشینةتجربیپژوهش
در بازاريابی ،راهبردهای مشتریمداری به تقويت روابط بین مشتريان و صاحبان کسبوکار منجر
میشوند .با درک ويژگیها و نیازهای مشتريان میتوان وفاداری آنها را بهبود بخشید و درنتیجه،
سود زيادی از کسبوکار حاصل کرد (چانگ و تسای .)2001 ،مديريت تحلیلگرايانۀ ارتباط با
مشتری با بررسی ويژگیها و رفتارهای مشتريان به حمايت از راهبردهای مديريت مشتری
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میپردازد و منابع را به سودآورترين گروه مشتريان تخصیص میدهد (ناگی و همكاران)2009 ،
که اين امر موجب صرفهجويی در بسیاری از منابع سازمانی میشود .از آنجاکه دسترسی و قابلیت
استفاده از اطالعات ناشناختۀ مشتری سبب خلق مزيت رقابتی میشود ،بسیاری از سازمانها
اطالعات زيادی درمورد مشتريان فعلی ،مشتريان بالقوه ،تأمینکنندگان و رقبا جمعآوری و ذخیره
میکنند ،ولی ناتوانی سازمانها در کشف اطالعات باارزش و پنهان در دادهها موجب شده است
که آنها نتوانند اين دادهها را به دانشی باارزش و مفید تبديل کنند (برسن و همكاران.)2000 ،
از جمله موضوعهای مهم که نقش مؤثری در کشف دانش پنهان موجود در دادهها دارد،
فرايند دادهکاوی است که در آن ،با استفاده از تكنیکهای آماری ،رياضی ،هوش مصنوعی و
يادگیری ماشین ،اطالعات مفید را شناسايی و به دانش تبديل میکنند .دادهکاوی ،ابزارهای
مختلفی را برای استخراج و تشخیص الگوهای پنهان يا اطالعات از پايگاه دادههای بزرگ معرفی
کرده است که سازمانها با بهکارگیری اين ابزارها قادر به ايجاد فرصتهای جديد هستند (توربان
و همكاران.)2007 ،
يكی از ابزارهای دادهکاوی برای تجزيه و تحلیل اطالعات مشتريان ،طبقهبندی است (چانگ
و تسای .)2001 ،اعتقاد بر اين است که سازمانها میتوانند با طبقهبندی مشتريان ،درک بیشتری
از الگوهای رفتاری آنها داشته باشند؛ بنابراين ،پژوهشهای متعددی در ايجاد مدلهای
طبقهبندی مشتريان انجام گرفته است که بسیاری از آنها مبتنی بر يک تكنیک دادهکاوی هستند.
البته تالشهايی برای اعمال تكنیکهای مختلف بهطور همزمان و ترکیب نتايج آنها برای
طبقهبندی مشتريان انجام گرفته است (آهن و همكاران.)2011 ،
بررسیها نشان میدهد که راهبردهای مورد استفاده در طبقهبندی ،بیشتر مبتنی بر روشهای
آماری و اکتشافی است .اين در حالی است که استفاده از روشهای آماری تا حجم خاصی از
دادهها کارا بوده است (الهیری )2006 ،و استفادۀ وسیع از رياضیات سنتی و تكنیکهای آنالیز
دادههای آماری ،مانند آنالیز رگرسیون ،طبقهبندی عددی يا آنالیز ضريب نتوانسته است الگوهای
ادراکی قوی را از واقعیتها تدوين کند (میچالسكی .)1983 ،اين امر عالوه بر روشهای آماری
مثل شبكههای عصبی ،الگوريتم ژنتیک و ، ...سبب پیدايش و گسترش روشهای دادهکاوی شده
است .دانشمندان برای طبقهبندی با هدف تشخیص الگو در حجم زيادی از دادهها ،تكنیکهای
زيادی را در حوزۀ دادهکاوی معرفی کردهاند .براساس ادبیات موجود ،جیانگ و همكاران (،)2010
در پژوهش خود از يک مدل طبقهبندی انجمنی جديد برای افزايش رضايت مشتريان از طريق
سیستمهای توصیه استفاده کردهاند .اين روش قادر به استخراج اطالعات از چند طبقه است که با
استفادۀ يكپارچه از آنها قادر به پیشبینی محصول مدنظر مشتری است .در سیستم توصیۀ سنتی،
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هدف ،فروش محصول توصیهشده به مشتری بوده است؛ درحالیکه در روش جديد عالوه بر
فروش محصول ،رضايت مشتری پس از استفاده از محصول مدنظر است .همچنین در مقالۀ
مروری پارک و همكاران ( ،)2012درخت تصمیم بهعنوان متداولترين روش طبقهبندی معرفی
شده است .در پژوهش ديوری و همكاران ( ،)2008از الگوريتم ژنتیک چندهدفۀ  Elitistبرای
استخراج قوانین طبقهبندی از پايگاههای دادۀ بزرگ استفاده شده است .نتايج نشان میدهند که
الگوريتم بهکاررفته در مقايسه با الگوريتم ژنتیک ساده ،کارآمدتر و پیچیدگی آن کمتر است .در
پژوهش وو و همكاران ( ،)2005کشف دانش از پايگاه داده بهصورت استخراج قوانین
تصمیمگیری است که اين قوانین ،در بررسی تمايل مشتريان بالقوه به محصول موجود و جديد
کاربرد دارند.
از جمله پژوهشهای داخلی انجامشده در اين زمینه ،پژوهش کوثری لنگری و همكاران
( )1390است .در اين پژوهش ،نويسندگان تنها راه حل مناسب برای تضمین امنیت تراکنشها در
سامانۀ اينترنتی را شناسايی رفتارهای غیرمتعارف کاربران میدانند؛ بنابراين ،با استنتاج از دانش
خبرگان و دستهبندی الگوی رفتاری کاربران از طريق الگوريتم درخت تصمیم ،تقلب و رفتارهای
مشكوک کاربران را شناسايی میکنند .همچنین در زمینۀ تجزيه و تحلیل رفتار مشتری ،پژوهشی
با استفاده از تكنیکهای نقشۀ خودسازمانده ،قوانین انجمنی و تشكیل پروفايل مشتريان به
رتبهبندی آنها پرداخته است (بابايی کیاپی .)1391 ،شاهین و صالحزاده ( ،)1390الگويی تلفیقی از
مدل کانو و قوانین انجمنی برای طبقهبندی نیازهای مشتريان و تجزيه و تحلیل رفتار آنها ارائه
دادهاند .نتايج نشان میدهند که متغیر ويژگیهای جمعیتشناختی ،بر نیازهای مشتريان بیشترين
تأثیر را دارد .همچنین حسنزاده و همكاران ( )1390سعی داشتند با استفاده از روش شبكۀ
عصبی مصنوعی و بیز ساده ،مشتريانی را که تاکنون از خدمات ارائهشده استفاده نكردهاند،
شناسايی کنند و با پیشنهاد خدمات به آنها ،سبب جذب مشتريان و از همه مهمتر رضايت آنها
شوند.
با بررسی مطالب ارائهشده میتوان هدف سازمانها را در طبقهبندی و شناسايی الگوهای
رفتاری مشتريان نشان داد .درواقع ،سازمان سعی دارد همزمان با تغییرهای بازار و محدوديتهای
سازمانی با بهکارگیری روشهای مناسب و اعمال نظرهای کارشناسان مربوط ،نیازهای مشتريان
را بهخوبی برآورده کند؛ چراکه مشتریمداری ،يكی از عوامل کلیدی موفقیت در بازار رقابت
محسوب میشود .از آنجاکه ممكن است امكانات سازمان در پاسخگويی به نیاز تمامی گروههای
مشتريان کافی نباشد ،سازمان بهدنبال پاسخ به اين پرسش است که «برآوردهکردن نیاز کدام
گروه از مشتريان در اولويت قرار دارد؟» بخش زيادی از اين تصمیمها در سازمان ،از سوی
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گروهی از کارشناسان اتخاذ میشود .دانشمندان برای اجماع بیشتر ،روشهای متفاوتی مانند
تكنیک گروه اسمی و روش دلفی و روش  AHPرا معرفی کردهاند .کنچیوا و کريشناپورام
( ،)1996يک اپراتور جمع اجماع فازی ارائه دادند که ايدۀ اصلیشان درجهای از اجماع بین
خبرگان در محاسبۀ ارزش نهايی را دربرمیگیرد که با وجود توافق خبرگان در ارزيابیهايشان ،به
تقويت نرخ پذيرش يا رد توجه میکند .با ابداع نظريۀ مجموعۀ فازی از سوی لطفیزاده،
پژوهشگران بسیاری اين نظريه را در محیط تصمیمگیری گروهی بهکار گرفتند و به نتايج جالبی
در محیط تصمیمگیری گروهی يا نظريۀ انتخاب اجتماعی دست يافتند .درواقع ،نظريۀ مجموعۀ
فازی ،انعطافپذيری مورد نیاز برای نشاندادن بیاطمینانی حاصل از نبود دانش را فراهم میکند.
همچنین آنها تأيید کردهاند که مجموعۀ فازی ،چارچوب منعطفتری را برای تصمیمگیری
گروهی فراهم میسازد که توانايی انسانها را برای بررسی کمی قضاوتهای فازی انسان و
واردکردن و تلفیق ثبات و سازگاری انسان در درون مدلهای تصمیمگیری ،شبیهسازی میکند.
بريسون با کاربرد  AHPدر تصمیمگیری گروهی مطرح کرد که بردار رجحان اجماعی بايد
انعكاسدهندۀ توافقی باشد که از تعاملهای انسان منتج میشود و با اجماع رياضی يا اجماع
جبری متفاوت است .برايناساس ،وی برای برآورد سطح اجماع گروهی ،سه شاخص درجۀ توافق
گروهی ،درجۀ نبود توافق قوی گروهی و بدترين توافق بین هر زوج از اعضای گروه را مطرح
کرد .برای شناسايی موافقان و مخالفان نیز دو ارزش آستانهای معنادار برای توافق قوی و نبود
توافق قوی مطرح کرد و توضیح داد که اين شاخصهای اجماع ،به شاخصهای اجماع نرم
سیستمهای فازی شباهت دارد (خورشید و همكاران.)1383 ،
اما اين روشها در حل مسائل سازمان تا چه حد کاربردیاند؟ در مسائل تصمیمگیری
سازمانی ،نظرهای کارشناسان در ارزيابیها ،غالباً نقش مهمی را ايفا میکنند؛ بنابراين،
قضاوتهای ذهنی انسان موجب شكلگیری انواع مختلفی از عدم قطعیت مانند بیدقتی ،ابهام و
نقص میشوند .بهعبارت ديگر ،در دنیای واقعی ،عدم قطعیت در اتخاذ يک تصمیم ،اجتنابناپذير
است و تنها قطعیت در دنیای کسبوکار ،عدم قطعیت است .چندين تكنیک مانند نظريۀ
مجموعههای فازی و نظريۀ دمپستر -شافر و  AHPو ...برای حل مسائل گوناگون مانند ارزيابی
ريسک ،تشخیص الگو و تصمیمگیری مانند انتخاب تأمینکننده ارائه شده است .با اينحال ،در
روشهای ارائهشده ،کاستیهايی وجود دارد؛ برای مثال ،بهدلیل ناتوانی در برخورد با عدم قطعیت
و بیدقتی ذاتی دادهها ،غالباً از روش  AHPانتقاد شده است .هرچند روش  AHPبا روش
توسعهيافتۀ  Fuzzy-AHPبه کمک نظريۀ مجموعۀ فازی ،قادر به سازگاری با ابهام موجود در
قضاوتهای ذهنی شده است ،هنوز روش ناسازگاری ماتريس مقايسۀ ارزيابی فازی ،مسئلهای
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حلنشده باقی مانده است .بعضی از محققان ،مفهوم رابطۀ اولويت فازی را مطالعه کردهاند که در
آن ،امكان بیان ابهام رابطۀ اولويت در قالب تابع عضويت بهطور مستقیم فراهم میشود .با
اينحال ،روش رابطۀ اولويت فازی هنوز قادر به سازگاری با شرايط اطالعات ناقص نیست.
همچنین با توجه به کاستیهای نظريۀ  -DSکه در ادبیات پژوهش به آن پرداخته شد -و با توجه
به عدم قطعیتها در قضاوتهای ذهنی و کیفی ،توسعۀ يک روش مؤثر برای انتخاب -که قادر
به تحمل انواع مختلفی از عدم قطعیت باشد -الزم است .روش اعداد  Dکه تاکنون پژوهشهايی
با استفاده از آن انجام شده است ،گزينۀ مناسبی برای سازگاری با محیط فعلی است (دنگ،
2012؛ دنگ و دنگ2014 ،؛ دنگ و همكاران.)2014 ،
روششناسیپژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،پیمايشی است .پژوهشهای کاربردی ،آنهايی
هستند که نظريهها ،قانونمندیها ،اصول و فنونی را که در پژوهشهای پايه تدوين میشوند ،برای
حل مسائل اجرايی و واقعی بهکار میگیرند و به سمت کاربرد عملی هدايت میشوند .همچنین
پژوهشهای پیمايشی اشاره به پژوهشهايی دارند که در آنها ،پژوهشگر نوعی پیمايش بر يک نمونه
يا کلیت جامعه اجرا میکند تا نگرشها ،افكار ،رفتارها يا ويژگیهای جامعه را توصیف کند.
جمعآوریاطالعات
ابزاروروش 

در اين پژوهش ،ابتدا نظرهای مشتريان با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد ( NPSمحمدی و شیخ،
 )1391جمعآوری شده است که میزان آلفای کرونباخ آن  0/741است .پرسشنامه شامل دو
بخش است .در بخش اول ،سؤال استاندارد پرسشنامۀ  NPSکه بهصورت «چقدر احتمال دارد که
شما خدمت يا کاالی مورد نظر ما را به دوستان ،بستگان يا همكاران خود توصیه کنید؟» تعريف
شده است ،درمورد هر يک از ابعاد کیفیت محصول مطرح میشود که بهعنوان متغیر شرطی
لحاظ شده است .در بخش دوم ،اين سؤال درمورد محصول نهايی مطرح میشود و بهعنوان متغیر
تصمیم درنظر گرفته میشود .ترکیب متغیرهای شرطی و متغیر تصمیم ،موجب ايجاد قواعد
منطقی میشوند .همچنین ابعاد کیفیت محصول شامل عملكرد ،قابلیت اطمینان ،قابلیت انطباق،
دوام ،زيبايیشناسی ،سرويسدهی و کیفیت درکشده است .بعد از جمعآوری نظر مشتريان و
طبقهبندی آنها با استفاده از قواعد منطقی ،بهمنظور انتخاب گروه مشتريان هدف ،از کارشناسان
درخواست میشود که نظر خود را دربارۀ اهمیت هر گروه از مشتريان با درنظرگرفتن شرايط آنها
(ابعاد کیفیت) بیان کنند.
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نمونهگیری

جامعةآماریو

جامعۀ آماری پژوهش ،شامل کاربران تلفن همراه سونیاريكسون است .حجم نمونۀ مورد نیاز
( 224نفر) با استفاده از فرمولهای آماری محاسبه شد .برای برآورد حجم نمونۀ آماری از فرمول
زير استفاده شده است:
2

zα pq
2

()8

d2

=n

در اين فرمول Z2α ،مقدار نرمال استاندارد pq ،واريانس پارامتر دوجملهای و  dمقدار خطای
2

نسبی است.
= 224

)(1/96 ∗ 1/96)(0/7 ∗ 0/3
2

=n

0/06

بنابراين ،تعداد نمونۀ الزم برای اين پژوهش  224است که براساس دادههای جمعآوریشده،
تجزيه و تحلیل بر روی  250نمونه انجام میشود.
دادهها
روشتجزیهوتحلیل 

تجزيه و تحلیل دادهها برای پاسخگويی به سؤالهای پژوهش در دو بخش ارائه میشود:
 .1بخش اول :شناسايی و طبقهبندی الگوهای رفتاری مشتريان
ابتدا الگوهای رفتاری مشتريان با استفاده از مفاهیم  RSTبررسی میشود .همانطورکه
پیشتر بیان شد ،اساس  RSTاستخراج قواعد منطقی به شكل «اگر ...آنگاه» از مجموعۀ
دادههای اولیه است .با استفاده از نرمافزار  Rosettaبا تجزيه و تحلیل دادههای جمعآوریشده از
طريق پرسشنامۀ  ،NPSچهار قاعدۀ نهايی براساس فاکتور پشتیبان بهطور تصادفی انتخاب
میشوند (جدول  .)1هريک از اين قواعد ،بیانکنندۀ نظرهای مشتريان درمورد محصول و ابعاد
کیفیت محصولاند که با بررسی دقیقتر میتوان به داليل رضايت و نارضايتی از محصول در هر
گروه پی برد (محمدی و شیخ1392 ،؛ محمدی و شیخ.)1393 ،
 .2بررسی نظرهای کارشناسان
بعد از تعیین الگوهای رفتاری مشتريان ،هريک از الگوها بهعنوان يک طبقه درنظر گرفته
میشوند .با توجه به نظرهای کارشناسان دربارۀ میزان اهمیت و اولويت هر طبقه ،ابتدا وزن
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هريک از ابعاد کیفیت محصول از ديدگاه کارشناسان بهطور جداگانه محاسبه میشود و سپس با
استفاده از روش اعداد  ،Dمقدار ) I(Dبرای هر گروه حساب میشود .براساس مقدار ) I(Dبرای
هر طبقه ،بیشترين مقدار ) I(Dانتخاب میشود.
مشخصکردن تصمیمگیرندگان

تصمیمگیرندۀ 1

قوانین RST

روش ضريب تغییرها

تصمیمگیرندۀ 2

ارزيابی گزينهها
براساس معیارها

تصمیمگیرندۀ 3

ارزيابی گزينهها
براساس معیارها

وزندهی معیارها

ارزيابی گزينهها
براساس معیارها

وزندهی معیارها

وزندهی معیارها





محاسبۀ )I4 (D

محاسبۀ )I3 (D

محاسبۀ )I2 (D

محاسبۀ )I1 (D





مقايسۀ )Ii (D


شکل.4چارچوباجراییروشاعدادD


یافتههایپژوهش

نتايج حاصل از پژوهش در دو بخش ارائه میشود:
در بخش اول ،سؤال مطرحشده درمورد الگوهای رفتاری مشتريان پاسخ داده میشود .پاسخ
به اين پرسش با استفاده از منطق  RSTصورت میگیرد و الگوهای پنهان مجموعۀ دادهها
شناسايی میشوند .همانطورکه پیشتر توضیح داده شد ،اين الگوها در قالب قواعد منطقی
«اگر ...آنگاه» بیان شده است و هريک از آنها شامل مشتريانی با ويژگیهای مشابه هستند .در
نتايج بررسی دادهها با استفاده از نرمافزار ،چهار قاعدۀ منطقی پرتكرار بهطور تصادفی در بین
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ساير قواعد ،انتخاب میشوند (جدول  .)1پس از استخراج الگوهای رفتاری غالب در بین
مشتريان ،هريک از اين قواعد ،بهعنوان يک طبقه درنظر گرفته شده است و متناسب با هريک از
اين طبقهها میتوان راهبردهايی برای حفظ و جذب مشتريان با توجه به شرايط آنان تدوين کرد.
طبقهبندیآنها
جدول.1شناساییالگوهایرفتاریمشتریانو 
ابعادکیفیت

اگر

آنگاه

طبقهبندیمشتریان

A1

A2

A3

A4

C1

عملكرد

9

9

1

1

C2

قابلیت انطباق

1

9

4

10

C3

قابلیت اطمینان

3

1

10

9

C4

دوام

4

4

1

9

C5

سرويسدهی

3

9

3

3

C6

زيبايیشناسی

2

3

1

10

C7

کیفیت درکشده
متغیر تصمیم

9
1-2

9
3

1
9-10

9
9-10

گروه اول :اولین گروه شامل مشتريانی است که ديدگاه مثبتی درمورد محصول ندارند ،در
زمرۀ بیوفايان به شرکت قرار دارند و نارضايتی خود را به افراد زيادی انتقال میدهند .در اين
گروه ،اگر پاسخ مشتريان به ابعاد کیفیت عملكرد ،قابلیت انطباق ،قابلیت اطمینان ،دوام،
سرويسدهی ،زيبايیشناسی و کیفیت درکشده ،بهترتیب  9-2-3-4-3-1-9باشد ،پاسخ آنها به
سؤال نهايی ،مبنی بر احتمال توصیۀ اين محصول به ديگران  2يا  1خواهد بود .از آنجاکه میزان
رشد و تأثیرگذاری تبلیغات توصیهای منفی زياد است ،برای جلوگیری از پیامدهای آن ،شرکت
بايد درصدد بازگشت آنان باشد.
گروه دوم :اين گروه از مشتريان ،بیشترين اهمیت را برای ابعاد قابلیت اطمینان ،دوام و
زيبايیشناسی قائل میشوند؛ چراکه تصمیم نهايی مشتری دربارۀ توصیۀ محصول به ديگران ،از
وضعیت ادراکشده از اين ابعاد تأثیر میپذيرد .اگرچه مشتريان اين گروه ،از ابعاد عملكرد ،قابلیت
انطباق ،سرويسدهی و کیفیت درکشده راضیاند ،اين ابعاد نقش مهمی در تأثیرگذاری بر رفتار
مشتريان اين گروه ندارند و از اهمیت چندانی برای مشتريان برخوردار نیستند.
گروه سوم :ديدگاه مشتريان اين دسته دربارۀ محصول مثبت است و با تأثیرگذاری بر ديگر
مشتريان و مشتريان بالقوه موجب ايجاد ارزش افزوده برای شرکت میشوند .بعد قابلیت اطمینان،
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بیشترين اهمیت را در بین مشتريان اين طبقه دارد و تصمیمگیری در مورد توصیۀ اين محصول
به ديگران با درنظرگرفتن شرايط اين بعد انجام میشود .ويژگی ممتاز و برجستۀ محصول از نظر
آنها ثبات در عملكرد ،در طول استفاده از محصول است.
گروه چهارم :مشتريانی که در گروه چهارم قرار گرفتهاند از ابعاد قابلیت اطمینان ،قابلیت
انطباق ،دوام ،زيبايیشناسی و کیفیت درکشده راضیاند و با توجه به اينكه اين مشتريان
درنهايت ،مروج هستند ،نسبت به محصول مورد نظر تبلیغات توصیهای مثبت دارند و يک منبع
تبلیغاتی مؤثر برای شرکت محسوب میشوند .همچنین ابعاد عملكرد و سرويسدهی ،تأثیری بر
تصمیم نهايی مشتری ندارد.
 .2بعد از تعیین الگوها و طبقهبندی مشتريان ،نظرهای سه کارشناس دربارۀ هريک از قواعد،
مطابق جدول  2جمعآوری شده است.
تصمیمگیریگروهی

تصمیمگیریبرای

جدول.2ماتریس
معیارهایارزیابی
C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/03

0/21

0/18

0/15

0/18

0/23

0/03

A1

:

:

:

:

:

:

:

A2

:

:

:

:

:

:

:

A3

:

:

:

:

:

:

:

A4

Alternative

0/29

0/06

0/10

0/13

0/10

0/03

:

:

:

:

:

:

:

A2

:

:

:

:

:

:

:

A3

:

:

:

:

:

:

:

A4

کارشناس1

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/29

A1

Alternative

0/16

0/15

0/13

0/11

0/13

0/16

:

:

:

:

:

:

:

A2

:

:

:

:

:

:

:

A3

:

:

:

:

:

:

:

A4

کارشناس2

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/16

A1

Alternative

کارشناس()3

با دراختیارداشتن نظرهای کارشناسان ،امكان وزندهی به معیارهای ارزيابی از سوی
کارشناسان ايجاد میشود که نتايج آن در جدول  3آمده است:



180ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورۀ،7شمارۀ،1بهار1394

جدول.3وزنمعیارهاازدیدگاهکارشناسانمختلف
C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0/1577
0/1175
0/1045

0/1136
0/1531
0/1561

0/1222
0/1049
0/1035

0/0785
0/1039
0/1401

0/1724
0/2166
0/1823

0/1689
0/1114
0/1915

0/1868
0/1927
0/1219

کارشناس1
کارشناس2
کارشناس3

با استفاده از اطالعات جداول  2و  3میتوان نتايج ارزيابی را با استفاده از رابطۀ  2به فرم
اعداد  Dنوشت و ) Ii (Dرا برای هريک از قواعد محاسبه کرد (جدول :)4

رتبهبندیAlternatives
جدول .4

A4

A3

A2

A1

Alternative

0/1524
2

0/1532
1

0/1458
3

0/1428
4

)Ii (D
Ranking

براساس نتايج ديدگاه کارشناسان ،مشتريان گروه سوم ،چهارم ،دوم و اول ،بهترتیب بیشترين
اهمیت را دارند و سازمان بايد سیاستهای حفظ مشتريان خود را با درنظرگرفتن شرايط آنها
تدوين و اجرا کند .توجه به مشتريان گروه سوم ،بهصورت ضمنی نشان میدهد که برآوردهکردن
خواستههای آنان و ارتقای کیفی مدنظر آنها موجب بیشترين افزايش رضايتمندی در کل گروهها
میشود.
جهگیریوپیشنهادها
نتی 
از آنجاکه سازمانها در برخورداری از امكانات و منابع سازمانی همواره با محدوديتهايی
مواجهاند ،يكی از موضوعهای حائز اهمیت در سازمانها مديريت صحیح در استفادۀ بهینه از
منابع و امكانات موجود است .در اين پژوهش تالش شده است با ارائۀ يک رويكرد جديد در
زمینۀ شناسايی مشتريان هدف ،به سازمانها در تخصیص بهینۀ منابع سازمانی کمک شود .با
شناسايی بخش هدف در جامعۀ مشتريان ،سازمان در هنگام مواجهه با چالشها میتواند به
مشتريان باارزش ،بهترين محصولها و خدمات را ارائه کند و موجب حفظ ارتباط مستمر و
بلندمدت با مشتری شود (چن و همكاران .)2012 ،با استفاده از نتايج ،ابتدا الگوهای رفتاری غالب
در بین مشتريان با استفاده از روش  ،RSTشناسايی میشود و براساس آن ،مشتريان به گروههای
همگن طبقهبندی میشوند .از آنجاکه با وجود منابع محدود ،سازمان قادر نخواهد بود انتظارهای
تمامی گروههای مشتريان را برآورده کند ،بايد در راستای پاسخگويی به نیازهای آنها ،درجه و
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اهمیت هر گروه از مشتريان و به عبارتی ،مشتريان هدف را شناسايی کند .از اينرو ،بعد از
طبقهبندی مشتريان ،با استفاده از روش تصمیمگیری گروهی با عنوان اعداد  -Dکه سبب ايجاد
توافق جمعی در نظرهای کارشناسان سازمانی میشود -يک گروه از آنها بهعنوان مشتريان هدف
شناسايی میشوند و سیاستهای سازمانی براساس خواست اين گروه تدوين و اجرا میشود .نتايج
پژوهش نشان میدهد که از ديدگاه کارشناسان ،برآوردهکردن انتظارهای مشتريان گروه سوم ،از
اهمیت و اولويت بیشتری برخوردار است .اين گروه از مشتريان نظر مثبتی نسبت به محصول
مورد نظر دارند و تبلیغات توصیهای مثبتی درمورد محصول انجام میدهند .آنها با بیان
توصیههای مثبت و پیشنهادهای خود به مصرفکنندگان ،سبب جذب مشتری میشوند و
درصورتیکه افراد ،تجربۀ خريد قبلی نداشته باشند ،اهمیت اين گروه از مشتريان بهعنوان يک
منبع تبلیغاتی مؤثر دوچندان میشود (شائمی و براری .)1390 ،مشتريان گروه چهارم ،ديدگاهی
مشابه با مشتريان گروه سوم دارند؛ با اين تفاوت که از جنبههای بیشتری از محصول رضايت
دارند .مشتريان گروه دوم و اول جزء مشتريان بدگو هستند و با ارائۀ تبلیغات توصیهای منفی مانع
جذب مشتری میشوند .بهطور کلی ،براساس نتايج بهدستآمده و بررسی وضعیت گروههای
مشتريان ،برای جلب رضايت آنها میتوان به مديريت سازمان پیشنهاد کرد با توجه به اهمیت
بیشتر ابعاد قابلیت اطمینان ،دوام و زيبايیشناسی ،ابتدا اقدامهای اصالحی درمورد اين ابعاد
صورت گیرد .از آنجاکه يک سازمان با محدوديت منابع مواجه است و برآوردهکردن خواستههای
تمامی مشتريان امكانپذير نیست ،به مديريت سازمان پیشنهاد میشود در راستای پاسخگويی و
برآوردهکردن انتظارهای مهمترين مشتريان ،انرژی صرف کند تا بتواند انتظارهای آنان را محقق
سازد و آنها را راضی نگه دارد .همچنین سازمان میتواند با پیگیری شكايتهای مشتريان ،از
انتظارهای آنها آگاهی يابد و در جهت بهبود مستمر گام بردارد.
در مسائل تصمیمگیری ،نظرهای کارشناسان در ارزيابیها غالباً نقش مهمی را ايفا میکنند.
از آنجاکه قضاوتهای ذهنی انسان موجب شكلگیری انواع مختلفی از نبود قطعیت مانند
بیدقتی ،ابهام و نقص میشود ،الزم است از روشهايی مانند اعداد  Dاستفاده شود که برای
نمايش اطالعات غیرقطعی مناسباند .به محققان پیشنهاد میشود در زمینۀ مسائل تصمیمگیری
با موضوعهای انتخاب و رتبهبندی ،پژوهشهايی با استفاده از روشهای ترکیبی با اعداد  Dانجام
دهند .با توجه به اينكه بسیاری از مقالههای مربوط به طبقهبندی مشتری مبتنی بر تكنیک
دادهکاوی هستند ،به محققان پیشنهاد میشود پژوهشهايی با موضوع ترکیب تكنیکهای
دادهکاوی ،بهويژه ترکیب تكنیکهای کمی سنتی مانند تكنیکهای آماری و برنامهنويسی عددی
و هوش مصنوعی انجام دهند .همچنین مهمترين محدوديت اين پژوهش ،حجم نمونۀ تقريباً
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 حجم نمونه را، پیشنهاد میشود محققان.کوچک است که قابلیت تعمیم نتايج را دشوار میسازد
.در پژوهشهای آتی افزايش دهند
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