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چکیده
صنعت حمل و نقل هوایی به دليل مشكالت اقتصادي جوامع و بيماري کرونا ،در سالهاي اخير با رکود و افت درآمد مواجـه
شـده اسـت .ایـن صنعت همواره در جستجوي راههایی براي کاهش هزینهها و افزایش بازده بوده است .در اغلب پژوهشها
ميزان اهميت معيارها وابسته به نظر خبره است و دیدگاه اکثر مسافران در نظر گرفته نمیشود .استفاده از کالن داده که هدف
پژوهش حاضر است ،در شناخت بهتـر رفتارهـا و نيازهاي مسـافران ،کمك بسياري به شرکت هاي هوایی میکند .در این
تحقيق  8فاکتور اصلی که مهم ترین تاثير را در فرآیند انتخاب مسافران داشتند مشخص شدند که به ترتيب شامل اجراي به
موقع پروازها ،ایمنی پرواز ،قيمت بليط ،زمان مناسب پرواز ،تعداد سوانح گذشته هر شرکت ،ميزان پاسخگویی در زمان بروز
مشكل و تاخير ،نحوه فروش بليط و امكان رزرو اینترنتی و نحوه برخورد خدمه و پرسنل هستند .این موضوع در ایران نيز در
سالهاي اخير با افزایش تعداد شرکت ها ،افزایش رقابت تجاري بين آنها و شرایط اقتصادي کشور توجه زیادي را به خود جلب
نموده اسـت .کيفيت خد مات تأثير معنی داري بر رضایت مشتري دارد .رضایت مشتري نيز به نوبه خود تأثير بسزایی بر اعتماد
و تبليغات شفاهی در مورد شرکت دارد .به عالوه ،تبليغات شفاهی تأثير مثبت و اثاري بر قصد مراجعه مجدد و افزایش مشتریان
دارد.
واژههای کلیدی :کيفيت خدمات ،اعتماد ،وفاداري ،رضایت ،شرکت هواپيمایی ،کالن داده
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مقدمه
مشتریان وفادار براي ادامه حيات هر کسب و 1کاري ضروري می باشند (سمجين و همكاران .)2005 ،لذا تعداد روزافزونی از
شرکتها از استراتژيهاي بازاریابی تدافعی براي افزایش سهم بازار و سودآوري استفاده میکنند تا بتوانند تعداد هر چه بيشتري
از مشتریان خود را حفظ نمایند (تسوکاتوس و رند  .)2002،گرچه در گذشته چالش هاي گسترده اي براي اتخاذ استراتژي
هاي تهاجمی صورت گرفته است ،اما تحقيقات نشان می دهد که استراتژي هاي تدافعی می تواند سودآورتر بوده و منجربه
افزایش فروش با قيمت هاي باالتر ،و تبليغات شفاهی مثبت گردد (تسوکاتوس و رند .) 2002 ،امروزه شرکتهاي فعال در
خطوط هواپيمایی ارزش کيفيت را درک کرده و به اهميت آن در تعيين قيمت پی برده اند .مسافران ناراضی از یك خط
هواپيمایی به هيچ وجه از همان خط هواپيمایی براي مسافرت استفاده نميكنند .ممكن است مشتري ناراضی شكایت نكند ،با
وجود این در آینده از سایر خطوط هواپيمایی استفاده خواهد کرد .بنابراین ،شرکت هاي هواپيمایی براي ممانعت از کاهش
وفاداري مسافران و جلب رضایت آنها به طور مداوم داده هاي مربوط به کيفيت خدمات خود را به نمایش ميگذارند .جلب
مشتریان جدید مشكل و هزینه بر بوده و نگهداري مشتریان موجود به منظور بقا در عرصه رقابت حياتی است .شرکت هاي
هواپيمایی به منظور افزایش اعتماد مسافران و کاهش تمایل آنها به شرکتهاي رقيب ،برنامه هاي پرواز متعددي را ارائه ميكنند.
این شرکت ها براي انطباق با شرای ط در حال تغيير ،ساختار مالی ،سياست کاري و سایر ابعاد استراتژیك خود را اصالح کردهاند.
ارائه خدمات مناسب در زمينه هایی همچون خدمت رسانی به مسافران ،حمل بار ،مهندسی هواپيما و خدمات غذایی به تأمين
انتظارات مشتریان انجاميده و تضمين کننده درآمد روزافزون براي شرکتهاي هواپيمایی است .در ارزیابی کيفيت خدمترسانی،
مسافران خواسته ها ،نيازها و انتظارات خود را با نوع خدمات ارائه شده توسط شرکتهاي هواپيمایی مورد مقایسه قرار ميدهند.
در این راستا ،الزم است شرکتهاي هواپيمایی به منظور بقا و رقابت پذیري در عرصه هواپيمایی ،به ارزیابی کيفيت خدمات ارائه
شده خود و رضایت مشتري از این خدمات بپردازند .به عال وه ،بسياري از شرکت هاي هواپيمایی اغلب به چيزي فراتر از رضایت
مشتریان توجه دارند تا بتوانند در آنها اعتماد ایجاد نموده و ریسك هاي استنباط شده در استفاده از خدمات شرکت را کاهش
دهند (راناویرا و پرابهو  .)2003 ،اعتماد را ميتوان به عنوان یكی از عوامل کليدي دانست که اهميت قابل مالحظه اي در فرآیند
ایجاد و حفظ روابط بلندمدت ميان شرکت و مشتریان در خدمات هواپيمایی دارد (ریبينيك و همكاران  .) 2004 ،باتوجه به
مطالب عنوان شده ،هدف از انجام این مطالعه ،بررسی عوامل موثر بر کيفيت خدمات و نيز عوامل متأثر از کيفيت خدمات شامل
رضایت ،اعتماد و وفاداري در شرکت هاي هواپيمایی می باشد .گرچه کيفيت خدمات در حوزه هاي مختلفی مورد مطالعه قرار
گرفته است ،با این حال سازه هاي کيفيت خدمات در هر صنعت متفاوت بوده و نتایج یك صنعت خدماتی را نمی توان به سایر
صنایع تعميم داد.
در دو دهه گذشته تعاریف متعددي از وفاداري ارائه شده است .در این تعارف بر این نكته تأکيد شده که بایستی یك تعهد
نگرشی قوي به یك برند وجود داشته باشد و مجموعه مطلوبی از باورها در مورد برند خریداري شده شكل گيرد .چنانچه مصرف
کننده بر این باور باشد که یك برند داراي ویژگيهاي مطلوبی می باشد ،او نگرش مطلوبتري نسبت به آن برند خواهد داشت.
براي سنجش این نگرش ها می توان از مشتریان پرسيد که چقدر این برند را دوست دارند ،به آن احساس تعهد می کنند ،آن را
به دیگران توصيه می کنند و باورها و احساسات مثبتی در مورد آن دارند (دونيو وهمكاران  .)2009 ،به عالوه ،مطالعات نشان
داده که مشتریان وفادار نسبت به مشتریان غيروفادار کمتر در معرض اطالعات منفی در مورد برند قرار می گيرند (دونيو
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وهمكاران .)2009 ،وفاداري نگرشی به نوبه خود نيات رفتاري مشتریان را نيز مشخص می کند .مشتري زمانی براي خرید یك
برند خاص مصمم می شود که نگرش مطلوبی نسبت به آن برند داشته باشد .قدرت این نگرش به اندازه اي است که محققان
آن را به عنوان یكی از عوامل تعيين کننده خرید برند و حمایت از آن می دانند (دونيو و همكاران.)2009 ،
بیان مسئله
طبق تحقيقات هزینه جذب مشتریان جدید پنج برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است و از دست دادن یك مشتري تنها از
دست دادن یك قلم فروش نيست بلكه فراتر از آن به معنی از دست دادن کل جریان هاي خریدي است که مشتري می
توانسته است در طول زندگی انجام دهد .به همين دليل شرکتها ملزم شدند تا فراتر از نيازهاي مشتریان حرکت کرده و کانون
توجه خود را از سطوح ابتدایی به ایجاد وفاداري از طریق روابط بلند مدت معطوف نمایند .مشتریانی که وفادار باشند تنها در
موارد خاص براي برآوردن نيازهاي خو د به شرکتهاي رقيب مراجعه ميكنند مشتریان وفادار با تأثير مستقيم و غير مستقيم بر
رفتارهاي خرید و غيرخرید مشتریان به عملكرد مالی یك شرکت کمك ميكنند .نهایتاً این که مشتریان وفادار به عنوان منبع
تبليغات دهان به دهان مثبت براي شرکت تلقی ميشوند که از ارزش زیادي برخوردار است .تبليغات دهان به دهان مثبت
احتمال جذب مشتریان جدید و تبدیل مشتریان فعلی به مشتریان وفادار و پایبند را بيشتر می کند .مشتریان پایبند و وفادار
براي شرکت بسيار سودآورتر از مشتریانی هستند که صرف ًا تكرار خرید می کنند و به همين ترتيب مشتریانی که تكرار خرید
دارند از مشتریانی که به صورت اتفاقی خرید می کنند سود آورترند(هاوکينز و همكاران .)2015 ،صنعت هوانوردي مدرن با دو
چالش عمده ایمنی و بهبود عملكرد مواجه است .چگونگی افزایش ایمنی صنعت هوانوردي هميشه یكی از مهمترین موارد
عملی مشكالتی بوده است که صنعت هوانوردي در تالش براي حل آن است .بر خالف سایر صنایع حمل و نقل ،هر سوانح
هوایی منجر به تلفات قابل توجهی از پرسنل و اموال خواهد شد .به ویژه ایمنی ترافيك هوایی نه تنها به سطح فنی و عملياتی
خود بستگی دارد ،بلكه به محيط خارجی نيز بستگی دارد (مانند شرایط آب و هوایی سخت) .با توجه به بررسی سوانح هواپيما
حدود  45درصد از تصادفات ناشی از حوادث ناگوار مربوط به شرایط آب و هوایی بوده است .بنابراین عوامل تاثيرگذاري بر
ایمنی صنعت هوانوردي بسيار پيچيده می باشد.
ایمنی هوانوردي با عملكرد فنی هواپيما نسبت مستقيم دارد .عملكرد فنی هواپيما شامل بسياري از مواردي است مانند طراحی،
ساخت ،بهره برداري و نگهداري هواپيما و مبنایی براي تضمين ایمنی هوانوردي از زمان تولد اولين هواپيما ،به طور مداوم
عملكرد هواپيماها بهبود می یابد ،که این امر تا حد زیادي ایمنی هوانوردي را تضمين می کند.
انتظار می رود مشكالت فوق با ظهور عصر کالن داده ها و هوش مصنوعی بهتر حل شود زیرا داده هاي بزرگ می توانند
اطالعات چند بعدي ،کافی و در زمان واقعی را ارائه دهند .بنابراین ،داده هاي بزرگ به طور موثر عملكرد فنی و شرایط
عملياتی را بهبود می بخشد( .دو )2020 ،
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 -1پیشینه پژوهش
محققان بسياري از اصطالح کيفيت خدمات استفاده کرده انـد .تـا کنـون تعریـف کـاملی از کيفيـت خدمات در راستاي کمك
به بهبود تصميمهاي مدیریتی ارائه نشده است .در متون بازاریابی ،کيفيـت به معناي ویژگی کاال یا خدماتی است که توانایی
رفع نيازهاي بيانشده یا درونی مشتریان را داشـته باشد ،تعریف ميشود (چانگ ،ونگ و یانگ.( 2009 ،
شرکتهاي خدماتی از لحاظ ميزان و نحوة خدماترسانی به مشتریان به طبقات متفاوتی دستهبندي ميشوند (الوالک و رایت،
 .) 1389از ویژگيهاي اساسی خدمات ميتوان به موارد زیر اشاره کرد (کاتلر:) 1389 ،
 عينی نبودن :ماهيت خدمات نامشهود است .خدمات قبل از آن که خریداري شوند ،قابل آزمایش و سنجش نيستند.
 تفكيك ناپذیري :کاالهاى محسوس و لمس شدنى پس از توليد انبار شده ،سپس فروختـه می شوند و ممكن است
مدتى طول بكشد تا به مصرف برسند .در مورد خـدمات ،وضـع به گونه دیگرى است .خدمت ابتدا فروخته می شود،
سپس توليد می شود و همزمـان بـه مصرف مي رسد .بنابراین خدمت ،صرفنظر از اینكه ارائه کننده آن شـخص یـا
ماشـين باشد ،از ارائه کننده خود جدا نميشود.
 تغييرپذیري :کيفيت خدمات بسيار متغير است؛ بدین معنـا کـه کيفيـت یـك خـدمت بـه شخص ارائه کننده ،زمان،
مكان و نحوة ارائة خدمت بستگى دارد .مؤسسات خدماتى براى اعمال کنترل کيفى بر خدمات ارائه شده ،راههاى
مختلفـى پـيش رو دارنـد .یكـى از ایـن راهها ،انتخاب و آموزش دقيق کارکنان است.
 فناپذیري :ماهيت خدمات در اجراي آن است و ماده مخصوصی نيست که مشتري بتوانـد آن را نگه دارد (فناپذیر)
است .در واقع خدمات را نمی توان براى فروش یا مصـرف بعـدى انبار کرد.
کيفيت خدمات به دليل ارتباط با قيمت ،رضایت و وفاداري ،بهعنوان یكی از موضوعات مهم در زمينه بازاریابی مطرح است
(گوناریس و همكاران .) 2010 ،نكته مهم در مفهوم کيفيت خدمات ،ابعاد آن است .یكی از مدلهایی که توسط محققان بسيار
استفاده ميشود ،مدل سروکوال است .این مدل شامل ابعاد پنجگانه عوامل فيزیكی ،اطمينان ،پاسخگویی ،همدلی و اعتبار است.
عوامل فيزیكی در صنایع هوایی شامل خدماتی مانند حمل وسایل مسافران ،جدید بودن هواپيما و تميزبودن داخل هواپيماست.
همدلی به معيارهایی مانند توجه ویژه به تمام مسافران هواپيما ،درک نياز تك تك مسافران و دادن قوت قلب به مسافران در
شرایط نامتعارف اشاره دارد .اعتبار توانایی شرکت خدمات هوایی در انجام تعهدات خود نسبت به مسافران است (فليري و
همكاران .) 2015 ،منظور از پاسخگویی ،توانایی شرکت هواپيمایی در ارائه پاسخهاي فوري به مسافران ،داشتن ميل قلبی براي
کمك به آنان است .اطمينان به مواردي نظير ایمنی پرواز و آگاهی الزم براي ارائه پاسخ به پرسشهاي مسافران اشاره دارد
(سينگ .) 2016 ،به گفته اليور () 2010هر کس ميداند رضایتمندي چيست ،اما هنوز هم به دنبال تعریفی از آن است  .پس به
نظر می رسد هيچكس نميداند رضایتمندي چيست .رضایتمندي احساسی است که در جهت رساندن فرد به کمال حرکت
ميكند و بر محصول یا خدمت که بعد از یك بار مصرف یا مصرف مداوم ارزیابی ميشود .رضایتمندي نوعی پاسخ عاطفی است
که بر عملكرد محصول در طول مدت مصرف یا بعد از مصرف در مقایسه با برخی استانداردهایی که در نظر داشته ایم تأکيد
دارد.
رمضانپور و دوستار ( )1392به بررسی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهاي هواپيمایی داخلی پرداختند .آنها هشت فاکتور اصلی
که مهمترین تأثير را در فرایند انتخاب مسافران داشتند ،مشخص کردند که عبارتند از :اجراي به موقع پروازها ،ایمنی پرواز،
قيمت بليط ،زمان مناسب پرواز ،تعداد سوانح گذشته هر شرکت ،ميزان پاسخگویی در زمان بروز مشكل و تأخير ،نحوه فروش
بليط و امكان رزرو اینترنتی و نحوه برخورد کارکنان.
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سروستانی ( ) 1392به بررسی جایگاه شرکتهاي هواپيمایی داخلی ایران (ایران ایر ،آسمان و ماهان) نسبت به یكدیگر با توجه
به ابعاد کيفيت خدمات از دیدگاه گردشگران پرداخت .نتایج تحقيق نشان داد در ميان ابعاد پنجگانه کيفيت خدمات از دیدگاه
م سافران داخلی ،اطمينان خاطر ،قابليت اعتماد و پاسخگویی ،بهترتيب مهمترین ابعاد هستند و با توجه به این ابعاد سه گانه،
جایگاه شرکت ماهان باالتر از آسمان و آسمان در رتبه باالتري از ایران ایر قرار دارد ،اما در مجموع از نظر ميانگين همه در حد
متوسط بودند.
سوکی ( )2014به مطالعة تأثير ابعاد کيفيت خدمات بر ميزان رضایت مشتریان ،در صنایع هواپيمایی کشور مالزي پرداخت .او
با استفاده از روش مدلسازي برابري ساختاري نشان داد بين رضایت مشتریان از کيفيت خدمات ارائه شده و تبليغات فردي
همبستگی قوي وجود دارد .همچنين شاخص همدردي تأثير زیادي بر رضایت مشتریان از کيفيت خدمات ميگذارد .هاو و
همكارانش ( ) 2015در تحقيقی با عنوان « الگوریتم ژنتيك مبتنی بر یادگيري براي فهم رضایت مشتریان در آژانسهاي آنالین
مسافرتی»  ،مسافران این آژانسها را به دو گروه کارمندان و دانشجویان بخشبندي کرد؛ سپس به کمك ارزیابی فازي ترکيبی و
الگوریتم ژنتيك ،ميزان اهميت شاخص ها را در هر دو گروه اندازه گرفت و به این نتيجه رسيد که عالیق و نيازهاي گروه
کارمندان کامالً با عالیق و نيازهاي دانشجویان متفاوت است و مدیران این وبسایت ها باید براي افزایش مزیت رقابتی خود به
این تفا وت نيازها توجه کنند .در نظر نگرفتن این تفاوتها ميتواند صدمات جبران ناپذیري را در بازار رقابتی بر پيكره شرکت وارد
کند.
هپسري و کلمز ( )2016به بررسی تأثير کيفيت خدمات بر رضایت مسافران صنعت هواپيمایی اندونزي پرداختند .نتایج تحقيق
آنها نشان ميدهد کيفيت خدمات تأثير شایان توجهی بر ميزان رضایتمندي مسافران در صنایع هواپيمایی دارد.
حسين ( ) 2016به بررسی اثر ميانجی گري رضایتمندي مسافران در صنعت هواپيمایی پرداخت .نتایج تحقيق از طریق تحليل
واریانس نشان ميدهد کيفت خدمات رابطه معناداري با رضایتمندي مسافران دارد .همچنين آنها بين رضایتمندي و ميزان
ارزش ادراک شده رابطه معناداري گزارش کردند.

 -2مبانی نظری تحقیق
در این تحقيق دو مقاله در باره رفتار مسافران در انتخاب خطوط هوایی مورد بررسی قرار گرفته است و معيار رضایتمندي
هاي آنها با استفاده از داده هاي آماري و آزمون هاي مختلف بدست آمده است .تاثير کالن داده در برنامه ریزي و مدیریت
معيارهاي رضایتمندي مشتري نيز در این مقاله بررسی می گردد.
در مقاله ا رزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهاي هواپيمایی در پروازهاي داخلی (رمضانپورو همكاران )1392 ،که در
پژوهشنامه سال دهم چاپ شده است .با استفاده از پرسشنامه و در یك جامعه آماري  400نفري همچنين استفاده از
برنامه  SPSSجهت تحليل پرسشنامه ها مطابق جدول زیر ده معيار را نتيجه گرفته اند.
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اولویت

معیار رضایتمندی مسافران

1

اجراي به موقع پرواز

2

ایمنی پرواز

3

قيمت بليط

4

زمان مناسب پرواز

5

تعداد سوانح خط پرواز در گذشته

6

ميزان پاسخگویی در صورت بروز تاخير

7

نحوه فروش بليط

8

نحوه برخورد خدمه

9

تبليغات و ارائه مشوق براي جذب مشتري

10

سابقه شرکت

در مقاله عوامل تعيين کننده رضایت مشتري با خدمات خطوط هوایی با استفاده از رویكردهاي کالن داده (لستاري و
همكاران )2020 ،که در ژورنال پندیدیكان سال  2020چاپ شده است .با استفاده از بررسی کالن داده ها در شبكه هاي
اجتماعی و در یك جامعه آماري  10189نفري همچنين از روش هاي محاسبات آماري و رگراسيون مطابق جدول زیر 7
معيار را نتيجه گرفته است.

اولویت
1

معیار رضایتمندی مسافران
امتياز خطوط هوایی از لحاظ وب سایت اسكاي ترکس
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2

قيمت بليط

3

نحوه برخورد خدمه

4

راحتی و تميزي صندلی

5

سرویس کترینگ داخل پرواز

6

خدمات فرودگاهی و زمينی

7

سرگرمی داخل پرواز

با مقایسه دو جدول باال نتيجه می گيریم ایمنی ،نحوه برخورد خدمه ،رعایت زمانبندي پرواز و قيمت باالترین اولویتها را
در رضایتمندي مشتریان از خطوط هوایی دارد.
هوش مصنوعی بر اساس کالن داده ها ،کمك می کنند تا نظارت و مدیریت صنعت هوانوردي به طور موثري بهبود یابد.
بنابراین ایمنی و عملكرد عملياتی صنعت هوانوردي با استفاده از کالن داده و نوآوري هوشمند ،محور تمرکز استراتژیك
آینده خواهد بود( .کومارجين و همكاران )2021 ،

 -3روش شناسی تحقیق
کالن داده توسعه صنعت هوانوردي را متحول نموده است .هسته توسعه کالن داده هاي هوانوردي ،ایجاد و کاربرد پلتفرم کالن
داده و سيستم مدیریت اطالعات هوانوردي است .فناوري هوانوردي کالن داده ها عمدت ًا براي ثبت و انعكاس شرایط اساسی
طراحی و عملكرد هواپيما و شرایط عملياتی ،تشخيص خرابی و نگهداري است( .وانگ و همكاران)2021 ،
کارایی داده هاي بزرگ مدیریت هوانوردي در درجه اول براي ثبت و انعكاس وضعيت اوليه آمادگی ناوگان و پرواز است .عملكرد
ایمن  ،یكی از فعاليت هایی است که رضایتمندي مشتري را در کنار سایر موارد در صنعت هوانوردي تعيين می کند .از این رو،
براي تسریع در سيستم هوانوردي و نوآوري فناوري بر اساس داده هاي بزرگ باید اقداماتی انجام شود .استفاده از کالن داده در
فن آوري هوانوردي شامل :


طراحی و بهبود عملكرد هواپيما



شرایط عملياتی هواپيما و نقص عملكرد و نگهداري



برنامه ریزي مسير و مدیریت ترافيك هوایی



محيط پرواز و ایمنی



برنامه ریزي مدیریت پرواز و فرودگاه
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مدیریت خدمه پروازي و سرویس خدمات مسافر در کابين

 مدیریت و برنامه ریزي پشتيبانی و لجستيك فنی هواپيما
در درجه دوم مدیریت هوانوردي براي دریافت و استخراج کالنداده تجربه مشتریان با استفاده از جمعسپاري میتوانيم بهتر
مشتریان را درک کنيم و این امر موجب رضایتمندي بيشتر مشتریان میگردد ،به خصوص که با استفاده از جمعسپاري سرعت
بيشتري در تجزیه و تحليل نظریات مشتریان بالقوه کسب میکنيم(.ساتيش و همكاران)2017 ،
ما داده ها را در زمان واقعی در هر ساعت یا حتی در ثانيه مشاهده میکنيم ،همچنين تجزیه و تحليل دقيق دادهها را انجام
میدهيم .در نظر گرفتن مكان هاي مختلف و ویژگی هاي مختلف از مشتري نيز شناخته میشود و سوابق مشتري را در قالب
هاي مختلف بررسی مینمایيم .شكلهاي  1و  2این را نشان میدهد .بررسی دادهها به ما کمك می کند که بدانيم رضایت و
نارضایتی مشتري از منظر جمع سپاري چه چيزهایی میباشد.

شكل  – 1نحوه جمعآوري نظریات مشتري

2

Crowd Sourcing

117

2

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

شكل  – 2منابع مختلف جمعآوري دادهها
در حال حاضر خطوط هوایی مختلفی در صنعت هوانوردي هستند که از داده هاي عمليات هوانوردي در سطح پایين و ساده
استفاده می کنند .به منظور انطباق کالن داده و توسعه هوشمند آن نياز است در صنعت هوانوردي از استاندارد هاي پلت فرم
متحد استفاده گردد و تمام اطالعات هاي ایجاد شده اشتراک گذاري گردد تا شرایط ایجاد و استفاده از کالن داده به وجود آید.
(یونيلپارک و همكاران)2019 ،
 -4یافته های تحقیق
با پيشرفت مداوم استخراج اطالعات ،ساخت و توسعه مستمر اینترنت ،اینترنت اشيا و فناوري اطالعات ،مدیران خطوط هوایی
در ورود به عصر "کالن داده" قرار دارند .با کمك این مقاله ،کالن داده ها کمك می کنند تا اطالعات به طور موثر تجزیه
وتحليل و پردازش شده تا مدیریت بتواند براي جلب نظر مسافران از برنامه ریزي و آموزش مفيد استفاده کند .با روي کرد
استفاده از کالن داده که در این مقاله توصيه شده است می توان به طور موثر تجزیه و تحليل و پردازش اطالعات را انجام داد و
در آینده با استفاده از این اطالعات در کنترل هزینه و ارائه قيمت مناسب خدمات پرواز استفاده کرد ،ضمن اینكه ایمنی هم به
خطر نيفتد.

بحث و نتیجه گیری
با مروري بر ادبيات پژوهشی موجود در حوزه کيفيت خدمات در صنعت مسافربري هوایی درمییابيم که مطالعات انگشت
شماري وجود دارد که با ارئه مدلی منسجم به بررسی تأثيرات کيفيت خدمات بر رفتار مصرف کنندگان پرداخته باشند .یافته
هاي این پژوهش به شرکت هاي هواپيمایی کمك میکند تا درک عميق تري از ابعاد کيفيت خدمات به دست آورند و با ارائه
خدمات با کيفيت به مشتریان بتوانند مشتریان خود را حفظ کرده و وفاداري آنها را به شرکت خود افزایش دهند .نتایج استفاده
از این مقاله بر اهميت کيفيت خدمات در بهبود تصویر ذهنی از شرکت و در نتيجه افزایش درآمد و سودآوري شرکتهاي
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هواپيمایی صحه می گذارد .شرکت هاي هواپيمایی می توانند با بهبود ابعاد عوامل مشهود ،قابليت اعتماد ،پاسخگویی ،همدلی و
اطمينان ،وفاداري مشتریان خود را افزایش دهند .شرکت هاي هواپيمایی بایستی در راستاي توانمند سازي کارکنانی که به
صورت رو در رو با مشتریان و مسافران در تماس هستند گام بر دارند .به عنوان مثال ،کيفيت خدمات کارکردي را می توان از
طریق دادن اختيار به کارکنان براي تصميم گيري هاي مهم در ارتباط با مشتریان باال برد ،زیرا همانطور که اشاره شد نحوه
ارائه خدمت از نتيجه و خود خدمت مهمتر است .از آنجا که کارکنانی که در تماس مستقيم با مشتریان هستند بهتر از هر
شخص دیگري می توانند کاستیها و کمبودهاي مشتریان را درک کنند ،بنابراین به منظور باال بردن کيفيت خدمات کارکردي،
می توان به کارکنان جهت ارائه پيشنهاد و کمك به فرایند تصميم گيري تفویض اختيار نمود .شرکت هاي هواپيمایی می توانند
برنامه هایی جهت آموزش نيروي انسانی (کارکنان شرکت) و ایجاد انگيزه در آنان به منظور بهبود کيفيت خدمات طراحی و
تدوین نمایند.
در جهت افزایش سطح بهرهوري و کسب موفقيت در بازار رقابتی باالخص در سطح بين المللی ،شرکتهاي هواپيمایی ميبایست
هرچه بيشتر تغييرات تكنولوژي را زیر نظر داشته و علوم نشأت گرفته از فناوري اطالعات را با جدیت دنبال نمایند .متاسفانه با
وجود منبع کالن داده در سطح شرکتهاي هواپيمایی ،این شاخه از علم با بیتوجهی از طرف مدیران و محققان روبرو شده
است و روزانه حجم گستردهاي از اطالعات بدون بهرهبرداري بهينه ،از بين می روند .در این راستا سه پيشنهاد مطرح ميگردد :
 در ابتدا شرکتهاي هواپيمایی دانش خود را با پيگيري مقاالت و کتب جهانی روزآمد کرده و هر چه بيشتر از ارتباط
فعاليت سازمان خود با تكنولوژيهاي جدید همچون کالن داده اطالع یابند .همچنين تقویت بخش فناوري اطالعات
و همگام ساختن آن با سایر بخشهاي سازمان به خصوص بخش بازاریابی پيشنهاد ميگردد.
 مدیران شرکتهاي هواپيمایی نيز ميتوانند با حمایت از فناوریهاي نوین و پروژههاي اطالعرسانی و فرهنگسازي
مناسب ،بستر الزم را براي استفاده بهينه از دادههاي توليد شده در بخشهاي گوناگون فراهم نمایند و زمينه استفاده
از این تكنولوژي را به خصوص در بخش خدمات مسافر و آماده سازي ناوگان فراهم نمایند .
 محققان کشور -در حوزه دانشگاهی و یا فعال در مؤسسات تحقيقاتی -عامل کليدي در ترویج این تكنولوژي محسوب
می گردند و قادر هستند از طریق طرحهاي پژوهشی و مطالعات کاربردي یاریگر شرکتهاي هواپيمایی باشند.
به این ترتيب رضایت مسافران نيز تأمين گردیده و استفاده بيشتر از خدمات شرکت و در نتيجه افزایش درآمد و سودآوري
سازمان تضمين می شود .انجام این پژوهش با محدودیتهایی نيز روبرو بوده است .به عنوان مثال ،این مطالعه در محيط هایی با
فرهنگ هاي مختلف انجام شده است .این موضوع تعميم پذیري یافته هاي پژوهش را کاهش می دهد .انجام مطالعه اي مشابه
در سطحی وسيع تر می تواند این محدودیت را جبران نموده و بر تعميم پذیري یافته ها بيفزاید .به عالوه ،با توجه به اندازه
نمونه انتخابی ،پيشنهاد می شود این مطالعه با استفاده از کالن داده و در سایر شرکت هاي هواپيمایی کشورهاي مختلف نيز
تكرار شود.
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