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سیستم خبره ارزشیابی وفاداری مشتریان در صنعت پخش و توزیع








الهام صدوقی نیا 
شعبان الهی  

علیرضا حسن زاده  
شقایق صحرایی  

چکیده
ربازارپررصابتامروزی،بقایشرکتها رگروشناساییوجذبمشاریانجایاوحفظمشاریان

موجو است.به لیلهزینههای باویجذبمشاریانجایا ،سایابیبهمشاریانوفا اروحفظ
آنان،ازاهمیتبسیاربیشاریبرخور اراست.هافازاینپژوه ،شناساییعواملوفا اریو
سراحیسیسامخبرهبرایارزشیابیوفا اریمشاریان ،رزنعتپخ وتوزیعاست.براساس
مبانینظری ،بعارفااریوبعانگرشی ،مبنایوفا اری رنظرگرفاهشاهاناوعواملمرتب با
هریکازاینابعا ،شناساییشا.عواملبعارفاارینشاملتکرارخریا،تازگیخریا،حجم(میزان
خریا)،تنوعخریا(سباخریا) ومیزانسو هیوعواملبعانگرشینشاملراایت،اعاما ،
محبوبیتوشهرربرناتجاریوارزش ا راکشاهتوس مشاریاست .راینپژوه ،سیسام
ییشاه سراحی شاه است و وفا اری مشاریان شرکت پخ 
خبره فازی بر اساس عوامل شناسا 
یتوانا برای
موا غذایی، 9595توس اینسیسامخبرهمور ارزیابیصرارگرفت.اینسیسام،م 
شناسایینوعوفا اریمشاریانشرکتهایپخ کمککنا .
کلید واژگان:وفا اری،سیسامخبرهارزشیابی،وفا ارینگرشی،وفا اریرفااری.
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مقدمه
امروزه ،به دلیل رقابتی شدن فضای بازار و افزایش دائمی انتظارات مشتریان (عادالوند ،عادلی،
 ،)1385سازمانها برای حف و بقای خود ،عیوه بر کیفیت و قیمت خدمات و محصوالت ،به
ایجاد و حف رابطه مؤثر و مستمر با مشتری نیز نیاز دارند و با توجه به هزینه باالی جرر
مشتریان جدید ،نگهداری و وفادار کردن مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا
افزایش  5درصدی در نرخ نگهداشت مشتری به افزایش  85درصدی سوددهی سازمانها منجر
میشود (ریچهلد و ساسر .) 1990 ،1نتایج مشابهی از مطالعات سایر محققان که اثرات مالی
افزایش یک درصدی در نرخ جرر مشتری را بررسی کرده است ،نیز قابل دریافت است
(چاندر و کریشنا)2006 ،؛ لرا ،توجه به حف و افزایش وفاداری مشتریان ،امر مهمی است که
تمام سازمانهای موفق و پیشرو توجه خاصی به آن دارند.
وفاداری ،مفهومی متشکل از چندین متغیر است که تعاری

و انوا ملتلفی دارد و از

جناههای متفاوتی به آن پرداخته شده است .این مفهوم ،اولین بار در دهه  1940مییدی مطرح
شد .وفاداری؛ شامل دو نو وفاداری بود (دهقان و شاهین ،)2011 ،2وفاداری به برند؛ که
بعدها آن را وفاداری نگرشی نامیدند و دیگری ،سهم بازار؛ که بعدها به آن وفاداری رفتاری
گفته شد.
تحقیقاتی که تاکنون در زمینه وفاداری مشتریان در صنایع ملتل

صورت گرفته ،بر

اسان ابعاد رفتاری یا نگرشی مشتریان است .بر اسان این تحقیقات ،دیدگاه رفتاری وفاداری،
بهعنوان رفتار تکرار خرید مفهومسازی شده و دیدگاه نگرشی وفاداری ،بهعنوان حالتی روانی
(عاتفی یا شناختی) توصی

شده است که در آن ،مشتری در نتیجه استراتژی منطقی سازمان

به دست میآید (پایکن و همکاران )2014 ،3و برخی از محققان (دیک و باسو )1994 ،4نیز
وفاداری را؛ شامل رفتاری و نگرشی در نظر گرفتهاند ،ولی به تعیین عوامل هر بعد نپرداختهاند.
بعد از آن ،محققان دریافتند که وفاداری مفهومی بسیار پیچیدهتر بوده و بهتر است آن را
1. Reichheld & Sasser
2. Dehghan & Shahin
3. Picon et al.
4. Dick & Basu
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ترکیای از وفاداری نگرشی و رفتاری در نظر بگیریم .مسئله پژوهش ،این است که وفاداری
ترکیای که دوسویه و جدید است ،چگونه بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد .با توجه به
اهمیت و حرورت شناسایی وحعیت وفاداری مشتریان و با در نظر گرفتن اینکه سیستمهای
خاره این قابلیت را دارند که در ارزشیابی وفاداری مشتریان کمک کنند؛ لرا ،برای تعیین
هوشمندانه وحعیت وفاداری مشتریان بهتور دقیقتر و بر اسان هر دو دیدگاه ،سیستم خاره
ارزشیابی وفاداری مشتریان ویژه صنعت پلش و توزیع تراحی شده است.
در این پژوهش ،پ

از بررسی ادبیات موحو  ،متغیرهای مهم و اثرگرار این حوزه

شناسایی و بر مانای آنها مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است .در ادامه دادههای
جمعآوریشده ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته و بر اسان نتایج بهدستآمده از این
تجزیهوتحلیل و مدل مفهومی ،سیستم خاره فازی مناسای جهت ارزیابی سطش وفاداری
مشتریان تراحی شده است .درنهایت ،نکات بهدستآمده از این پژوهش ،مورد بح

قرار

گرفته و نتایج نهایی حاصل از این پژوهش ،مطرح شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
این روزها ،بهکارگیری شرکتهای پلش و توزیع بهتور چشمگیری افزایش یافته است؛ زیرا
شرکتهای ملتل

به دناال ایجاد بازارهای جدید و پلش خدمات و محصوالت خود

هستند؛ بنابراین ،تأمینکنندگان خدمات پلش و توزیع ،ناگزیر از کسب مزیت رقابتی هستند
و انعطافپریری ،یکی از مهمترین راههای کسب مزیت رقابتی برای این شرکتهاست و
حف  ،توسعه رابطه و وفادار سازی مشتریان برای تقویت ارتااتات در این شرکتها اهمیت
بسزایی دارد(هارتمن و دی گرل.)2011 ،1
در میان حوزههای ملتل

بازاریابی ،بلشبندی مشتریان یا توصی

اشلاص یکی از

مهمترین نواحی در پژوهشها و صنعت است .برای بلشبندی مشتریان و بازاریابی مشتریان
هدف ،روش  RFMمیتواند مفید باشد (اولسون و چائه .)2012 ،2مدل  ،RFMمدلی است
1. Hartmann & De Grahl
2. Olson & Chae
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که مشتریان مهم را از سایر مشتریان و دادههای زیاد ،بهوسیله سه متغیر ،متمایز میسازد که؛
شامل فواصل خرید ،تکرار و میزان خرید مشتریان (چنگ و چن )2009 ،1است .ازآنجاکه
جرر مشتریان جدید ،ایجاد رابطه مناسب با مشتریان ،تیش در حف مشتریان فعلی و شناخت
نیازهای آنان از مهمترین مزایای رقابتی محسور میشوند ،هر سازمان تجاری که قادر به
انجام این مهم نااشد محکومبه شکست است؛ لرا ،برای هر سازمان تجاری ،مدیریت ارتااط با
مشتری ارزش حیاتی دارد .با آشکار شدن الگوی رفتاری مشتریان (داون و سوآیل ،2
 )1999میتوان به ارزش هر مشتری برای سازمان پی برده و متناسب با آن برنامه و روشهای
تالیغاتی را تراحی کند.
وفاداری ،موحوعی چالشبرانگیز است که امروزه سازمانها با آن مواجه هستند و از
دست دادن یک مشتری به کاهش حجم فروش منجر خواهد شد(مؤتمنی و همکاران.)1391 ،
عموماً ،وفاداری به دو صورت تعری

میشود؛ وفاداری فعاالنه ،که به خرید مجدد از یک

برند تجاری و توصیه دیگران به خرید از همان برند تعری

میشود و وفاداری منفعینه ،که به

معنای عدمتغییر برند تجاری توسس مشتری است حتی زمانی که شرایس آن برند چندان مثات
نیست(ایواناسکین و همکاران .)2015 ،3همچنین ،بر اسان تحقیقات الرسون و سازانا 4در سال
 ،2004چهار نو ملتل

برای وفاداری تعری

شده که عاارتاند از :وفاداری واقعی ،زمانی

که مشتریان به تور منظم از سازمانی خاص خرید نمایند که این سودآورترین نو وفاداری
است و مدیران باید بر حف

و تقویت نگرشهای مشتریان تمرکز کرده و عیوه بر آن

خدمات ارزشمند دیگری را به مشتری ارائه دهند؛ وفاداری پنهان ،که در آن مشتریان بر اسان
نگرش مثاتی که به سازمان دارند مشلص میشوند ،اما رفتار خرید آنها مشلص نیست.
انتلارهای این دسته از مشتریان ،معموالً تحت تأثیر محل عرحهکننده ،وحعیت موجودی
1. Cheng & Chen
2. Dawes & Swailes
3. Ivanauskiene & Auruskeviciene
4. Larson & Susanna
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کاال یا تأثیر از دیگران است؛ وفاداری جعلی ،که به دلیل اینکه مشتری تنوعی در گزینههای
موجود نمیبیند ،دچار عدم فعالیت و بیعیقگی میشود ،در اینجا نیز الگوی تکرار رفتار
خرید ماتنی بر پیشنهادهای خاص ،راحتی ،دسترسی به واسطهها و توصیهی سایرین است؛
عدم وفاداری که در واقع موقعیتهایی هستند که مشتریان بر اسان راحتی خود و نه بر اسان
وفاداری ،اقدام به خرید میکنند و در چنین موقعیتهایی سازمانها نااید هیچگونه منابع
غیرحروری را برای این دسته از مشتریان صرف کنند ،اما اگر این مشتریان پتانسیل تادیل
شدن به مشتریان وفادار را داشته باشند ،سازمانها باید برای تأثیرگراری بر رفتار و نگرش آنان
تیش نمایند(الرسون و سوزانا.)2004 ،
با نگهداری موفقیتآمیز مشتریان ،نیاز سازمانها برای جرر مشتری جدید کاهش
مییابد (انگِل و همکاران )1995 ،1و سازمانها میتوانند روی مشتریان موجود تمرکز داشته
باشند .اولین قدم در وفادار سازی مشتریان ،ایجاد رحایتمندی است که رحایت مشتری به
ایجاد رابطه مناسب و نهایتاً حف و وفاداری مشتری منجر میشود(الیور.)1997 ،2
مفهوم دیگری که در ایجاد ارتااط با مشتری حرورت دارد ،است (ریزان و همکاران،3
 . )2014اعتماد ،به معنای اتمینان یک مشتری به محصوالت یا خدمات یک کسبوکار است
و موجب ایجاد روابس استراتژیک و شکلگیری روابس مستحکمتر میان سازمان و مشتریانش
میشود.
رادر و شارما ،در پژوهشی در سال  2018به این نتیجه رسیدند که عوامل مهمی مانند
شناسایی برند به مشتریان ،رحایت مشتریان ،تعهد برند و وفاداری مشتریان نسات به یک برند
بر یکدیگر تأثیرگرار هستند و صاحاان صنعت گردشگری برای کسب سود بیشتر و ایجاد
مزیت رقابتی باید به این عوامل توجه داشته باشند(رادر و شارما .)2018 ،4همچنین ،رقابت میان
1. Engel et al.
2. Oliver
3. Rizan et al.
4. Rather & Sharma
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نیروهای کاری و منابع انسانی یک سازمان برای جرر مشتریان بر وفادار سازی آنان
تأثیرگرار است(مگاواتی و همکاران.)2018 ،1
در پژوهشی که توسس محمدی و سهرابی بهمنظور بررسی تأثیر مدیریت ارتااط با مشتری
به صورت الکترونیکی انجام شد ،نتایج نشان داد که مدیریت ارتااط با مشتری الکترونیک،
تأثیر مثات و معناداری بر رحایت مشتریان دارد و میتواند موجب حف مشتریان ،وفاداری
مشتریان و همچنین جرر مشتریان جدید گردد (محمدی و سهرابی.)1396 ،
اگرچه در ماانی نظری وفاداری دیدگاههای ملتلفی وجود دارد ،دو دیدگاه مناسب
دیدگاههای رفتاری و نگرشی هستند (پایکن و همکاران)2014 ،؛ دیدگاه رفتاری ،وفاداری را
بهعنوان رفتار تکرار خرید مفهومسازی میکند و دیدگاه نگرشی ،وفاداری را بهعنوان یک
حالت روانی (عاتفی یا شناختی) توصی

میکند که در آن مشتری در نتیجه استراتژی منطقی

سازمان به دست میآید.
دیک و باسو در سال  ،1994چارچور وفاداری خلق کردند که ترکیای از سنجههای
رفتاری و نگرشی بود آنها عقیده داشتند که وفاداری با ترکیای از تکرار خرید و دیدگاههای
مناسب معنا میشود (دیک و باسو1994،؛ راج و همکاران.)1997 ،2
در مطالعه ادبیات نظری ،این موحو مشلص شد که پژوهشگران متعددی از زوایای
ملتل  ،به بررسی وفاداری مشتریان پرداخته و هر یک ،از یک بعد به بررسی این مقوله
پرداختهاند .مجموعه تحقیقات مورد مطالعه ،در قالب جدول  1نمایش داده شده است.

1. Megawati et al.
2. Raj et al.
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جدول  :1میزان تکرار عوامل نگرشی و رفتاری وفاداری در مبانی نظری
عامل

پژوهشها
کاتلر و آرمسترانگ2009 ،؛ چاکراپانی2004 ،1؛ نلسون و همکاران2004 ،؛ چاندر و

فراوانی

کریشنا2006 ،؛ کروسای و کندی2002 ،؛ الرسون و سوزانا2004 ،؛ هسکت و
رحایت

همکاران2010 ،؛ پن و همکاران2012 ،؛ غفاری آشتیانی و اسکندری مهرآبادی1390 ،

15

؛ گویلن و همکاران2012 ،؛ هارتمن و دی گرل2011 ،؛ ایواناسکین و آئورون
کویسین2015 ،؛ پایکن و همکاران2014 ،؛ فورنل1988 ،؛ گاماوآ و گانکیوز2014 ،
الرسون و سوزانا2004 ،؛ کاتلر و آرمسترانگ2009 ،؛ پن و همکاران2012 ،؛ گویلن و
اعتماد

9

همکاران2012 ،؛ هارتمن و دی گرل2011 ،؛ پایکن و همکاران2014 ،؛ گاماوآ و
گانکیوز2014 ،؛ دهقان و شاهین2011 ،؛ ریزان و همکاران2014 ،

محاوبیت
برند
ارزش
ادراکشده
مشتری

تکرار
خرید

پن و همکاران2012 ،؛ ایواناسکین و آئورون کویسین2015 ،؛ پایکن و همکاران،

5

2014؛ گاماوآ و گانکیوز2014 ،؛ دهقان و شاهین2011 ،
گویلن و همکاران2012 ،؛ هارتمن و دی گرل2011 ،؛ هوآنگ و همکاران 2004 ،؛

4

گاماوآ و گانکیوز2014 ،
الرسون و سوزانا2004 ،؛ کاتلر و آرمسترانگ2009 ،؛ کینینگهام و همکاران2015 ،؛ وو
و لین2005 ،؛ جونکر و همکاران 2004 ،؛ هارتمن ،دی گرل2011 ،؛ ایواناسکین و
آئورون کویسین2015 ،؛ پایکن و همکاران 2014 ،؛ دیک و باسو1994 ،؛ اندرسن و

16

لیندستاد1998 ،؛ الیور1997 ،؛ دی رویتر و همکاران1998 ،؛ لمینک و متسون1998 ،؛
پری

و آنولد1999 ،؛ بیرلی و همکاران2004 ،؛ شارما ،بائوکو2013 ،

کاتلر و آرمسترانگ2009 ،؛ وو و لین2005 ،؛ جونکر و همکاران 2004 ،؛ هارتمن و
حجم

همکاران 2011 ،؛ خواجه وند و همکاران 2011 ،؛ چان و همکاران 2010 ،؛ بون و

خرید

چن2015 ،؛ گانش و همکاران 2000 ،؛ هوآنگ و همکاران 2004 ،؛ دهقان و شاهین،

13

2011؛ ارسون و سوزانا2004 ،؛ ساشی2012 ،؛ شارما و بائوکو2013 ،
تازگی

وو و لین2005 ،؛ جونکر و همکاران 2004 ،؛ هارتمن و دی گرل2011 ،؛ وو و چن،

خرید

2000

سوددهی

4

وو و لین2005 ،؛ جونکر و همکاران 2004 ،؛ هارتمن و دی گرل2011 ،؛ خواجه وند و
همکاران 2011 ،؛ چان و همکاران 2010 ،؛ بون و چن2015 ،؛ ساشی2012 ،

7

ساد خرید
(تنو

الریویر ،وندن2004 ،؛ دهقان و شاهین2011 ،

2

خرید)

1. Chakrapani
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در جدول  ،1میزان تکرار و خیصهای از عوامل نگرشی و رفتاری وفاداری در ماانی
پژوهشی ذکر شده در مقاله آورده شده است و بر اسان این جدول ،مجموعه عوامل نگرشی
و رفتاری شناساییشده در این پژوهش عاارت از :رحایت ،اعتماد ،محاوبیت و شهرت برند
تجاری و ارزش ادراک شده توسس مشتری ،تکرار خرید ،تازگی خرید ،حجم (میزان خرید)،
تنو خرید (ساد خرید) و میزان سوددهی.
عوامل رحایت ،اعتماد ،محاوبیت و شهرت برند تجاری و ارزش ادراکشده توسس
مشتری ،در دسته عوامل نگرشی و تکرار خرید ،تازگی خرید ،حجم (میزان خرید) ،تنو
خرید (ساد خرید) و میزان سوددهی ،در دستهی عوامل رفتاری تاقهبندی میشوند .در ادامه،
قصد داریم با بررسی و سنجش امتیاز مشتریان در هر یک از عوامل شناساییشده،وحعیت
وفاداری آنها را بر اسان مدل تحقیق ارزشیابی کنیم.
در این تحقیق ،عوامل شناساییشده وفاداری در ماانی نظری ،در یکی از دو گروه
نگرشی و رفتاری قرار داده شدهاند .سپ  ،با تراحی سیستم خاره به ارزشیابی و تعیین نو
وحعیت وفاداری مشتریان در شرکتهای پلش مواد غرایی پرداخته شده تا بر اسان آن،
متلصصان و مشاوران بازاریابی بتوانند برنامههای وفاداری مشتریان را تراحی کنند.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش ،بر اسان شاخصهای شناساییشده از ماانی نظری مرکور در جدول ،1
در شکل  1رسم شده است که به شاخصها و متغیرهای وفاداری مشتریان اشاره میکند.

سیستم خاره ارزشیابی وفاداری مشتریان در صنعت پلش و توزیع
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش -عوامل وفاداری مشتریان مستخرج از مبانی نظری

این مدل ،اسان و پایه تراحی سیستم خاره فازی برای شناسایی وحعیت وفاداری
مشتریان بر اسان دو بعد رفتاری و نگرشی است .در این شکل ،عوامل رفتاری عاارتاند از:
تکرار خرید :عاارت است از تعداد خرید مشتری در یک دوره
میزان خرید :عاارت است از ارزش ریالی خرید مشتری در یک دوره
تازگی خرید :فاصله زمانی از آخرین خرید مشتری
ساد خرید :تعداد گروه کاالهایی که مشتری تی دوره از آنها خرید داشته است.
سوددهی :سهم خرید یک مشتری از تسهیم میزان خرید به کل خرید تی دوره به دست
میآید و میزان رشد ،بیانگر میزان رشد این عامل تی دوره مورد بررسی است.
و عوامل نگرشی عاارتاند از:
رحایت :رحایت مشتری از خدمات و محصوالت ارائهشده
اعتماد :اعتماد مشتری نسات به تأمینکننده
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ارزش ادراکشده توسس مشتری :میزان مطلوبیت محصول یا خدمت نزد مشتری نسات به هزینه و زمان
صرف شده
محاوبیت برند تجاری :شهرت و محاوبیت برند تجاری.
این عوامل ،بر اسان ادبیات موحو به دست آمدهاند و در تعیین وحعیت وفاداری مشتری
مورد استفاده قرار میگیرند.
روششناسی تحقیق
این پژوهش ،ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ روش انجام پژوهش یا استراتژی ،اکتشافی
است؛ زیرا از سویی به توصی

دقیق مفاهیم و عوامل ارزشیابی وفاداری مشتریان اقدام کرده و

از سوی دیگر وزن هر یک از این عوامل بهدستآمده ،توسس خارگان تعیین میشود .روش
انجام این پژوهش ،از نظر زمان پیمایشی است؛ زیرا موحو پژوهش مربوط به زمان حال است
و در پی آن هستیم تا با تعیین عوامل وفاداری و سنجش آنها به شرایس بهتری برسیم.
الگوریتم اصلی در ارزیابی میزان وفاداری مشتریان بدین شرح است :تراحی سیستم ارزیابی،
جمعآوری و ورود اتیعات ،استلراج میزان وفاداری مشتریان و تعیین گروه وفاداری.
همچنین ،جامعه مورد مطالعه در این پژوهش؛ شامل دو دسته است :جامعه خارگان و جامعه مشتریان
شرکت پلش  .9595در این مرحله از  43نفر از خارگان بازاریابی ،در قالب پرسشنامه عوامل
مورد سنجش ارزیابی و وزن دهی شده است .در این پژوهش ،به دلیل نوآورانه و اکتشافی
بودن موحو پژوهش و برای سنجش اهمیت عوامل و وزن دهی آنها از نظر خارگانی که
عیوه بر تحصییت دانشگاهی دارای حداقل  3سال سابقه فعالیت در زمینه شرکتهای پلش
بودهاند استفاده شده است .در این پژوهش ،مشتریان شرکت پلش مواد غرایی  9595جامعه
آماری هستند و شامل بیش از  1000مغازه یا خردهفروشی است که تعداد  98عدد از آنها
بهعنوان نمونه و بر حسب منطقه ،برای آزمون مدل نهایی انتلار شدهاند.
سیستم خبره فازی ارزشیابی مشتریان شرکتهای پخش
سیستم خاره ارزشیابی وفاداری مشتریان ،بر اسان عوامل مشلصشده وفاداری تراحی
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میشود  .این سیستم؛ شامل قوانینی است که بر اسان آن و عوامل ثاتشده برای هر یک از
مشتریان ،میزان وفاداری مشتری را مشلص میسازد .تمام عوامل شناساییشده مؤثر در
وفاداری مشتریان ،به عنوان متغیرهای ورودی وارد سیستم شده ،سپ

بر اسان قواعد

وفاداری ،وحعیت وفاداری مشتریان مشلص میشود و پ ازآن ،مقادیر امتیازدهی شده و
خروجی حاصل ،ارزیابی مشتریان بر اسان میزان وفاداری خواهد بود .این سیستم ،با نرمافزار
متلب ارائه شده است.
تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش ،با توجه به مطالعات انجامشده در خصوص عوامل مؤثر در وفاداری مشتریان،
دو گروه از عوامل؛ شامل عوامل رفتاری و نگرشی شناسایی که درمجمو  5عامل رفتاری (بر
اسان ماانی نظری و پیشنهاد خارگان صنعت) و  4عامل نگرشی (بر اسان ماانی نظری
وفاداری) استلراج شدند.
روشها و ابزار گردآوری دادهها
روشهای گردآوری اتیعات را بهتورکلی به دو تاقه میتوان تقسیم کرد :روش
کتابلانهای و روش میدانی .در این پژوهش ،دادهها به روش کتابلانهای؛ شامل مطالعه اسناد و
مدارک و پایگاههای علمی معتار گوناگون موجود در پایگاهها و شاکههای اینترنتی
جمعآوری شده و از این دادهها برای تدوین ماانی نظری استفاده شده است .همچنین بلش
دیگری از دادهها ،بر اسان پژوهشهای تجربی خارگان صنعت مورد نظر استلراج شده است
که برای این بلش از روش میدانی استفاده شده است.
در میان روشهای میدانی ،ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه است .پرسشنامه
این پژوهش ،در بلش اول از تی

پنج مقیاسی لیکرت پیروی میکند و در بلش دوم ،به

وزن دهی این عوامل می پردازد .همچنین ،عوامل مورد سنجش در این پرسشنامه ،ابتدا توسس
 4نفر از خارگان و اساتید دانشگاهی و سپ

توسس خارگان صنعت مورد بررسی و تائید قرار
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گرفت و در ادامه ،فرایند وزن دهی عوامل برای استفاده در سیستم خاره ارزشیابی وفاداری
مشتریان نیز از میانگین وزنهای پیشنهادی توسس خارگان صنعت صورت گرفت.
روایی ابزار اندازهگیری
منظور از روایی این است که محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موحو
مورد مطالعه را بسنجد .برای تعیین اعتاار و روایی پرسشنامه در این پژوهش ،از روش اعتاار
محتوا استفاده شده است .اعتاار محتوا ،نوعی اعتاار است که معموالً برای بررسی اجزای
تشکیلدهنده یک ابزار اندازهگیری به کار برده میشود .اگر سؤالها معرف ویژگیهایی باشد
که محقق قصد اندازهگیری آنها را داشته ،میتوان نتیجه گرفت آزمون دارای اعتاار محتوا
است .برای تعیین روایی این پرسشنامه ،با مطالعه و ارزیابی دقیق ادبیات موحو  ،ترح اولیه
پرسشنامه تهیه شد و سپ

توسس خارگان صنعت متشکل از  43نفر مورد نظرخواهی قرار

گرفت.
پایایی ابزار اندازهگیری
برای محاساه حریب پایایی ابزار اندازهگیری شیوههای ملتلفی از جمله ،اجرای دوباره آزمون
یا روش باز آزمایی،روش موازی یا استفاده از آزمونهای همتا ،روش دونیمه کردن ،روش
کوردر-ریچاردسون و روش آلفای کرونااخ استفاده میشود (سرمد و همکاران.)1383 ،
در این پژوهش ،از حریب آلفای کرونااخ استفاده شده است .بهتورکلی ،مقیاسی پایاست که
حریب آلفای کرونااخ در آن از  0/7بیشتر باشد .در این پژوهش ،برای تعیین پایایی ،حریب
آلفای کرونااخ با استفاده از نرمافزار "ان پی ان ان" محاساه شد که مقدار کلی آن برابر
 0/756است و میتوان نتیجه گرفت پرسشنامه از اعتاار کافی برخوردار است و در جدول 2
مشاهده میشود.
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جدول  :2محاسبه آلفای کرونباخ برای هر یک از گروه عوامل

پارامتر

گروه شاخص

حریب آلفای کرونااخ

حجم خرید
ساد خرید
رفتاری

0/712

سوددهی
تازگی خرید
تکرار خرید
رحایت
اعتماد

نگرشی

0/723

ارزش ادراکشده توسس مشتری
محاوبیت برند

در ادامه ،بر اسان اتیعات سیستم فروش یک شرکت پلش امتیازدهی به مشتریان بر
اسان تعداد خرید ،فواصل زمانی خرید ،حجم و میزان پرداخت و میزان رحایت و اعتماد
آنها صورت گرفت که در جدول  3نشان داده شده است .قواعد امتیازدهی به عوامل رفتاری
و نگرشی نیز در جدول  4ذکر شده است.
جدول  :3میانگین وزن دهی عوامل رفتاری و نگرشی وفاداری مشتری

گروه

رفتاری

نگرشی

وزن

52/5

47/5

عامل

وزن (درصد)

حجم خرید

27

ساد خرید

19

میزان رشد خرید تی دوره (سوددهی)

21

فاصله از آخرین خرید

16

تعداد دفعات خرید در یک دوره

17

رحایت

30

اعتماد

26

ارزش ادراکشده توسس مشتری

21

محاوبیت برند

23

مجموع

 100درصد

 100درصد
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جدول  :4امتیازدهی به عوامل رفتاری و نگرشی

پ
ماتری

امتیاز ( 0تا )100

رتبه

بین  80تا  100امتیاز

A

بین  60تا  80امتیاز

B

بین  40تا  60امتیاز

C

بین  20تا  40امتیاز

D

زیر  20امتیاز

E

از به دست آمدن جدول باال ،برای هر یک از عوامل رفتاری و نگرشی بر اسان
تعیین وحعیت وفاداری در شکل  2نو وفاداری مشتری معین میشود.

شکل  :2ماتریس تعیین وضعیت وفاداری مشتری

تاق شکل :2
 اگر رتاه عوامل نگرشی و رفتاری هر دو زیاد باشد یعنی مشتری وفادار است.
 اگر رتاه عوامل رفتاری زیاد و رتاه عوامل نگرشی کم باشد ،مشتری وفاداری کاذر
دارد.
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 اگر رتاه عوامل نگرشی زیاد و رتاه عوامل رفتاری کم باشد ،مشتری وفاداری پنهان
دارد.
 اگر رتاه هر دو گروه عوامل رفتاری و نگرشی کم باشد نشانه عدم وفاداری مشتری
است.
ساختار سیستم خبره فازی CLEXS
ساختار سیستم استنتاج فازی ارزشیابی وفاداری مشتریان ،)CLEXS( 1به شرح شکل  3است
که در آن ،ابتدا متغیرهای ورودی فازیسازی میشوند ،سپ

بر اسان قواعد و توابع روی

آنها عملیات صورت میگیرد و خروجیهای سیستم دیفازی میشوند و در نهایت ،در قالب
یک ماتری

چهارستونی که هر ستون به یکی از انوا تعری

شده وفاداری اشاره دارد،

نمایش داده میشود.

شکل  :3ساختار سیستم خبره فازی ارزشیابی وفاداری مشتریان ()CLEXS
1. Customer Loyalty Expert System
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ورودی این سیستم خاره یک فایل اکسل است که حاوی اتیعات اسامی مشتریان شرکت
پلش مواد غرایی  9595و اتیعات مربوط به شاخصهای رفتاری و نگرشی است .پ

از

ورود دادهها ،فازی سازی صورت میگیرد.

شکل  :4ورودی سیستم خبره و مقداردهی متغیرها

موتور استنتاج این سیستم؛ شامل منطق برنامه ،قوانین و بهکارگیری حرایب در متغیرها
است.
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شکل  :5تأثیر ضرایب در متغیرها

در پایان نیز ،متغیر خروجی بر اسان قوانین برنامه به دست میآید که در واقع ماتریسی با
 4ستون است و هر ستون بیانگر یک وحعیت وفاداری است.

شکل  :6بخشی از خروجی سیستم خبره و مقادیر نهایی آن
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با این سیستم خاره فازی ،وفاداری مشتریان شرکت پلش مواد غرایی  9595مورد ارزیابی
قرار گرفت.

 :7نمودار دایرهای وضعیت وفاداری مشتریان شرکت پخش 9595
بر اساس خروجی سیستم خبره CLEXS

سیستم خاره ارزشیابی ،وفاداری مشتریان وحعیت کلی وفاداری مشتریان را بر اسان
عوامل مشلصشده مورد بررسی قرار میدهد .این سیستم؛ شامل قوانینی است که بر اسان
آن و عوامل ثات شده برای هر یک از مشتریان ،میزان وفاداری مشتری را مشلص سازد .تمام
عوامل شناساییشده مؤثر در وفاداری مشتریان ،بهعنوان متغیرهای ورودی وارد سیستم شده
سپ

بر اسان قواعد وفاداری ،وحعیت وفاداری مشتریان مشلص میشود.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،ابتدا به ماح

اهمیت وفاداری مشتریان پرداخته شد و تاق مطالعات صورت

گرفته از ماانی نظری ،مشلص شد که وفاداری مفهومی متشکل از چندین متغیر بوده و
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و انوا ملتلفی دارد و از جناههای متفاوتی به آن پرداخته شده است .پژوهشهای

پیشین در حوزه وفاداری ،به عوامل ملتل

وفاداری از نو نگرشی یا رفتاری اشاره کردهاند

که در هر یک از پژوهشها یک یا چند مورد از عوامل وفاداری از جمله رحایت ،اعتماد و
تکرار خرید(پن و همکاران 2012 ،؛ غفاری آشتیانی و اسکندری مهرآبادی1390 ،؛ ریزان و
همکاران2014 ،؛کینینگهام و همکاران )2015 ،مورد بررسی قرار گرفتهاند و برخی دیگر از
محققان ،از جمله دیک و باسو(دیک و باسو )1994 ،به حرورت بررسی وفاداری از هر دو
دیدگاه نگرشی و رفتاری پرداختهاند .در پژوهش حاحر ،هر دو دیدگاه وفاداری نگرشی و
رفتاری به صورت ترکیای مورد مطالعه قرار گرفت.
نوآوری انجامشده در این پژوهش ،این است که حمن سنجش امتیاز مشتریان در هر
یک از عوامل ذکر شده بر تاق قواعد سیستم ،با کمک تکنیک فازی به صورت ترکیای به
ارزشیابی نو وفاداری مشتریان پرداخته شده است .عیوه بر این سیستم خاره فازی
) (CLEXSبر اسان مدل مفهومی پژوهش تراحی شد که به شناسایی وحعیت وفاداری
مشتریان شرکتهای پلش کمک میکند.
عوامل رفتاری و نگرشی در سیستم  CLEXSبه صورت ترکیای مورد ارزیابی قرار
میگیرند و تاق آن:
 چنانچه عوامل نگرشی و رفتاری هر دو نمره باالیی داشته باشند ،مشتری وفادار است.
 چنانچه عوامل نگرشی نمره باال و عوامل رفتاری نمره پایینتری از حد متوسس داشته
باشند ،مشتری وفاداری پنهان دارد.
 چنانچه عوامل رفتاری نمره باال و عوامل نگرشی نمره پایینتری از حد متوسس داشته
باشند ،مشتری وفاداری کاذر دارد.
 و چنانچه هر دو عوامل رفتاری و نگرشی نمره پایینی داشته باشند ،مشتری وفادار
نیست.
پ

از تعیین وحعیت وفاداری مشتری ،شرکت میتواند به صورت دقیقی مشتریان را از

لحاظ وفاداری شناسایی کرده و برنامههای وفاداری مورد نظر خود را اجرا کند .خروجی
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نهایی سیستم خاره ،به صورت ماتریسی چهارستونی است که هر ستون نشاندهنده یکی از
وحعیتهای وفاداری مشتریان است.
سیستم  ،CLEXSسیستمی جدید است که به صورت دقیقی به ارزشیابی وحعیت
وفاداری مشتریان میپردازد و تاکنون سیستمی برای ارزشیابی وفاداری مشتری تراحی نشده
بود که از این لحاظ این سیستم جدید و کاربردی است.
به دلیل اینکه این سیستم برای اولین بار به صورت ترکیای به بررسی و ارزشیابی وفاداری
مشتریان هم از لحاظ رفتاری و هم نگرش یا دیدگاه ذهنی آنان میپردازد ،دادهای در دسترن
ناود که بتوان بر اسان آن وزن دهی عوامل را انجام داد به همین دلیل از نظرات خارگان این
حوزه برای وزن دهی به عوامل استفاده شده است.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
پیشنهاد آتی برای تکمیل این سیستم ،افزودن قابلیت بازخورد یا یادگیری به سیستم با
بهرهگیری از شاکههای عصای مصنوعی و بر اسان اتیعات دورههای گرشته و افزودن
قابلیت پیشبینی وزن هر یک از عوامل بر اسان دادههای دورههای گرشته است.
همچنین میتوان با توجه به نیاز هر سازمان ،عوامل وفاداری را تغییر داد یا به کمک
روشهای تعیین وزن از جمله آنتروپی شانون ،وزن دهی را مجدداً انجام داد.
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