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 خالصه
 
شرکت  زیکه آنچه باعث تما میابی یاست، در م يتجار يشرکت ها انیرقابت م يایکه دن یفعل يایبه دن یاجمال یبا نگاه 

 انیزمان ممکن و حفظ مشتر نیتر،کمتر عیآنها در ارائه محصوالت بهتر در گستره وس ییرقابت شده است توانا نیها در ا
در ارتباط با جذب و حفظ  يموثر ییو توانا تیتواند قابل یم يبا مشتر رتباطا تیریرابطه مد نیت. در اوفادار به سازمان اس

. دیآماده نما یموثر و فرهنگ سازمان ياستراتژ ح،یصح يرا با رهبر يا افتهیو سازمان توسعه  دینما جادیا ان،یمشتر
افته اند.  ابزارها و یدست  يارزش مشتر شیافزا به يمشتر یچرخه زندگ لیو تحل هیتجز قیاز طر يامروز يشرکتها
را  يدیجد يهستند که فرصتها ییروشها ،يارتباط با مشتر تیریمد يها کیتکن گریو د يانبار داده، داده کاو يهایفناور
مطالعه با  .میپرداز یم يارتباط با مشتر تیریدر مد ينقش داده کاو یمقاله به بررس نیتجارت فراهم کرده اند. در ا يبرا

 شیرفتار آنها را پ ن،ییرا تع انیتوان ارزش مشتر یم يداده کاو لهیکه به وس تحقیقات انجام شده می توان نتیجه گرفت
 هیسازد تا از سرما یسازمان ها را قادر م يداده کاو نیبه کار گرفت و همچن رابطه نیرا در ا يآگاهانه ا ماتیو تصم ینیب

  .ندینمابرا الزم  يبهره بردار شانیداده ها
  

 يارتباط با مشتر تیریداده،مد ،انباريداده کاوکلمات کلیدي: 
 
 
  مقدمه  .1

 ن،یشده است. بنابرا يارتباط با مشتر جادیچون ا یمیبه ظهور مفاه یمنته يمشتر يرقابت و کاهش وفادار شیافزا
ساختار محصول محور به ساختار صورت که کسب و کارها از  نیشرکت ها رخ داده، به ا یدر سازمانده یبزرگ رییتغ

اطالعات و  يفناور يبر مبنا يارتباط با مشتر تیریمدل مد شیدایباعث پ يدیعامل کل نی. اافتندی رییمحور تغ يمشتر
کرده اند که هدف آنها  فیکارکرد متفاوت تعر نیبا چند ندیفرآ کیرا به عنوان  يارتباط با مشتر تیریشد. مد  †ارتباطات

و  انیرمهم به منظور حفظ مشت اریبس انیو جلب نظر آنها و تجسم رفتار مشتر انیمستمر با مشتر يتگوبه گف یابیدست
استقرار، حفظ و  جاد،یرا به سمت ا يفعاالن اقتصاد یتمام يارتباط با مشتر تیریاست. مد یابیبازار ندیفرآ ییکارآ شیافزا

از  دیاستخراج اطالعات مف فهیگران وظ لیدر گذشته عموما تحل .]1[دینما یم تیهدا زیآم تیموفق داریتوسعه ارتباطات پا
کند،  اریداده ها، بس یدست يها لیو تحل هیکه تجز نیدادند. اما به علت ا یانجام م یثبت شده را به صورت دست يداده ها
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 يها لیتحل متاست، حرکت از س شیداده ها روز به روز در حال افزا یدگیچیبوده و حجم داده ها و پ یگران و موضوع
شروع شده است. داده  يوتریکامپ يبا استفاده از روش ها کیاتومات میمستق ریغ يها لیبه سمت تحل یدست میمستق
کند،  یرا از داده ها استخراج م دیاطالعات و دانش مف ،یاطالعات يموجود در بانک ها يکاوش داده ها لهیبه وس  *يکاو

پا به عرصه  1990است که در آغاز دهه  يندیفرآ يداده کاو .]2[باشد یم يمشتر با ارتباط تیریاز ابزار مد یکی نیبنابرا
 يپردازد. در حال  حاضر، داده کاو یم  †داده ها گاهینو، به مسئله استخراج اطالعات از پا یظهور گذاشته و با نگرش

 يدانش داده کاو .]3[است یفزون آن رو به تیاهمبوده و  میحج يموثر از داده ها يجهت بهره بردار يفناور نیمهمتر
 يپاسخ گو یو هوش مصنوع اتیاضیاز علوم مختلف همچون آمار، ر يریدانش با بهره گ نیاست. ا ریاز ده علم برتر اخ یکی
علم آمار، هوش  انیم یپنهان در داده ها است و به عنوان پل ارتباط يو کشف الگوها ینیب شیاز جمله پ يدیجد يازهاین

حجم  ياز شرکت ها و موسسات دارا ياریشود. بس یشناخته م يبصر ییو بازنما نیماش يریفراگ ،یشناسالگو ،یمصنوع
توان  یم یاند که به سادگ افتهیگسترش  يبه گونه ا یخیبه طور تار يداده کاو يها کیاز اطالعات هستند. تکن یانبوه

 نیبهتر یشده فعل يجمع آور اطالعاتداده و از  قیطبموسسات ت نیو موجود در ا يامروز ينرم افزار يآنها را با ابزارها
  .]4[بهره را برد

 
  يارتباط با مشتر تیریمد .2
 

 90گردد. در طول دهه  یبرم 1990به دهه  يآن به صورت امروز يساز ادهیو پ  ‡يارتباط با مشتر تیریسابقه مد
کسب و کار و در ارتباط  ندیفرا يعات  که در انتهااطال يبر فناور یمبتن يارتباط با مشتر تیریمد یتعامل ندیفرآ ،يالدیم

 یم ادی (CRM) يارتباط با مشتر تیریاز آن به عنوان مد وزهمجدد شده است و امر يقرار دارد، بازنگر يبا مشتر
ل قاب نیاز ا ریکند و اساسا غ یم يداریو انتظار اوست خر ازیرا که مورد ن یمحصول يفراموش کرد که مشتر دینبا .]5[شود

کند. روشن است که نقش  لیتحم يرا به مشتر یتواند محصول ینم یسازمان چیاست که ه یهیبد اریو بس ستیتصور ن
نباشد سهام  یراض يوابسته است و اگر مشتر يبه سود مشتر يبنگاه تجار کیو خاص است و سود  ژهینقش و کی يمشتر

 نهیبه بیترک کیخواسته ها و حصول  ایالزامات و  لیو تحل هیزتج يباشند. لذا برا یتوانند راض ینم زیداران و کارکنان ن
از  يمورد چیه یینها لیکه در تحل دیتوان د یدقت م یدارد. با کم یخاص گاهیجا يبه مشتر ربوطلحاظ کردن موارد م

مختلف  يتجار يشرکا نیب يها يکال تمام همکار رای. زستیقابل تصور ن يخواسته ها، بدون ارتباط با مشتر ایالزامات و 
شروع شده و  يخواسته ها از مشتر ایهمه الزامات و  گریشکل گرفته است. به عبارت د يمشتر يمحصول برا دیبا هدف تول

  .]6[گردد یختم م زین يبه مشتر تیدر نها
  
 انیرکردن مشت دایهستند که به دنبال پ ییها يو فناور يمشتر ندها،یاز فرآ يمجموعه ا  يارتباط با مشتر تیریمد 

در  شرفتیتوسعه داده شده است. پ يحفظ و ارتباط با مشتر يبرا يارتباط با مشتر تیریباشند. مد یسازمان ها م يبرا
داشته است که باعث توسعه  يمحور قرار دادن مشتر يها روشدر  یمثبت ریتأث یسازمان راتییاطالعات و تغ يفناور
 انیو مشتر يسازمان ها، سودآور يبرا يارتباط با مشتر تیریمد زیمآ تیموفق يشود. اجرا یم يارتباط با مشتر تیریمد

 یاست ول يورفنا کیدر نظر گرفتن آن به عنوان  يارتباط با مشتر تیریشکست مد لیاز دال یکیوفادار را به همراه دارد. 
منظور تالش  نیبه هم هستند. يو فناور ندهایفرآ ،يمشتر نیو تعادل ب يساز کپارچهی ازمندین تیموفق يسازمان ها برا
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ارتباط با  تیریعوامل مد يبر رو یکیو تکنولوژ یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس ،یطیعوامل مح ریتأث يریاندازه گ يبرا ییها
  .]7[صورت گرفته است يمشتر

  
و  اازهیدر مورد ن شتریب یآگاه يرابطه مند است که برا  یابیبازار يها ياز استراتژ یکی يارتباط با مشتر تیریمد 

است. هرچه  یابیدر تکامل بازار ریاز تحوالت اخ یکی ستمیس نیشود. ا یبا آنان استفاده م شتریو ارتباط ب انیرفتار مشتر
رمز  يباشد در رقابت موفق تر عمل خواهند نمود. روابط خوب با مشتر شتریبو انتظارات آنها  انیاطالعات شرکت از مشتر

 انیآنها به مشتر لینگه داشتن و تبد یو راض انیمشتر ییاست جهت شناسا یروش CRMدر کسب و کار است.  تیموفق
روابط با  تیریمدعملکرد  دیشرکت ها چگونه با نکهیاست، ا یچالش مهم باق کیبه عنوان  نجایکه در ا ی. سوالیشگیهم

را به  يارزش مشتر يزیچه چ نکهیو ا يروابط با مشتر يبرقرار یچگونگ قتیقرار دهند؟ در حق یابیرا مورد ارز يمشتر
موانع بر سر راه محققان و کاربران درآمده  نیاز مهمتر یکیکردن آن به عنوان  یاتیو عمل یچگونگ زیآورد و ن یوجود م

  .]8[است
  
شده  لیاطالعات تسه يو با استفاده از فناور يبدست آمده از مشتر يبر اساس داده ها يارتباط با مشتر تیریمد 

 يها دگاهیاست که با کاربرد د يمشتر يداده ها يداده کاو يبرا افتهیابزار مدرن و توسعه  کی CRMاست. در واقع، 
به  يکند. بخش ارتباط با مشتر یخلق م انیاز مشتر عجام یدگاهیشود و د یم یبانیپشت ستمیمختلف در س یارتباط

و انتظارات مصرف کنندگان و انعکاس آنها  زهاایمحصوالت را با درك ن تیفیناظر، ک نیکند. ا یناطر عمل م ای نندهیعنوان ب
و  داریپا بطروا جادیا ان،یاست که هدفش حفظ مشتر يرابطه ا یابیاز بازار یمثال CRMدهد.  یم شیکننده افزا دیبه تول
 تیریمد يها کی. توسعه تکنستین دیمفهوم جد کیخود  يبه خود يمشتر تیریشرکت است. مد يبرا يمشتر شیافزا

متعدد  يها تیفعال يریگیپ يبرا ياطالعات بود. در آن زمان فناور يبا استفاده از فناور 1990اواسط دهه در  ،يمشتر
  .]9[معنا داد رییتغ يمشتر تیریبه مد یقبل يها کردیاز رو زیمتما CRMاستفاده شد و  انیمشتر

  
   نمود: میتقس ریز یتوان به چهار دسته کل یرا م يارتباط با مشتر تیریمورد استفاده مد يها يفناور

1 (CRM يراهبرد :CRM فرهنگ  نیشود. ا یمدار متمرکز م يمشتر يفرهنگ تجار کیتوسعه  استراتژیک بر
 ،يرهبر يفرهنگ در رفتارها نیآن بهتر از رقبا است. ا يارزش و واگذار جادیا لهیبوس انیجلب کردن و حفظ مشتر بندیپا

 کیشود. در  یشوند بازتاب م یدر شرکت خلق م هک ییا و داستان هاشرکت و افسانه ه یرسم يها ستمیس يزیطرح ر
 يها وهیداده شود، ش صیبرد تخص یرا بهتر باال م يکه ارزش مشتر ییرود منابع در جا یمدار انتظار م يفرهنگ مشتر
و  يگردآور يکند و اطالعات مشتر یم تیرا تقو يو حفظ مشتر تیکند که رضا قیرا در کارکنان تشو ییپاداش رفتارها

باشند  ییآنها يرود قهرمانان شرکت تجار یانتظار م نیشرکت بکار رود. همچن يگذاشته شود و در تمام بخش ها انیدر م
 لهیشده بوس تیمدار، هدا يکنند مشتر یاز شرکت ها ادعا م ياریرسانند. بس یم انیخدمات برجسته به مشتر ایکه ارزش 

در  یکنند. در واقع به ندرت شرکت یعمل م نگونهیا یاندک ادحور هستند اما تعدم يمشتر ای يمتمرکز بر مشتر ،يمشتر
با  يمدار يبطور سودآور ندارد.مشتر يمشتر يازهایبرآوردن ن يداشتن برا فهیدر خصوص وظ ییهر اندازه که باشد ادعا

 صول،کند: مح یم ییشناسارا  گریمهم د يتجار يریسه جهت گ  *کاتلر پیلیکند. ف یسازمان رقابت م گرید يمنطق ها
  و فروش. دیتول

 2 (CRM و... را بر عهده دارد. در  یابیفروش، بازار لیتجارت، از قب ییابتدا يندهایفرآ يخودکارساز فهی: وظیاتیعمل
به  ،يو فروش تا خدمات پس از فروش و اخذ بازخورد از مشتر یابیاز مرحله بازار ،يمراحل ارتباط با مشتر هیروش کل نیا

                                                
*  -Philip Kotler 



 

 

را بدون  انیاز مشتر کیو مهندسان ارائه خدمات بتوانند سابقه هر  وشندگانکه فر يشود؛ البته به نحو یفرد سپرده م کی
 يرهایمس ،يمثل نقطه تماس با مشتر ییندهایدسته از نرم افزارها، بر فرآ نیفرد در دسترس داشته باشند. ا نیمراجعه به ا

  .دارند دیکسازمان تأ يستاد يساز کپارچهیو  یارتباط
3 (CRM ره،یبدست آوردن، ذخ فهیاست که وظ يارتباط با مشتر تیرینرم افزار  مد کینوع  نی: مهمتریلیتحل 

ابزارها و روش  ،یلیتحل CRMرا بر عهده دارد. در  يمشتر يو ارائه گزارش به استفاده کنندگان از داده ها ریپردازش، تفس
 تیریمد يآن را برا جینموده و نتا لیو تحل هیرا تجز یاتیعمل CRMآمده از روند که اطالعات به دست  یبه کار م ییها

بخش  يداده ها یعنیتعامل دو طرفه هستند؛  کیدر  ،یلیو تحل یاتیعمل CRMکنند. در واقع،  یآماده م ،يعملکرد تجار
 اتیعمل خشبر ب یمیستقم ریحاصله، تأث جیداده ها،نتا لیپس از تحل رد؛یگ یقرار م لیبخش تحل اریدر اخت یاتیعمل

  .خواهد داشت
 4 (CRM نوع  نی: ایمشارکتCRM يشود، به گونه ا یم یو سازمان تلق يمشتر انیارتباط م جادیا ندیبه عنوان فرآ 
ارتباط با  تیریمد یسنت ي. هدف از آن، گسترش برنامه هاردیگ یسازمان قرار م گریو در سمت د يسمت مشتر کیکه در 
 يمشتر ،یمشارکت CRMعرضه است. در  رهیو در سرتاسر زنج یرونینفعان ب يارتباط با تمام ذ تیریدر جهت مد انیمشتر

مورد نظر خود  يروش ها ریو سا نترنتیروش ممکن مانند تلفن،فکس،ا نیارتباط با سازمان، از سهل تر يبرقرار يبرا
به  مکندر حداقل زمان م ندها،یاکثر فرآ نکهیو ا يمشتر يانتخاب روش از سو لیبه دل یمشارکت CRM د؛ینما یاستفاده م

  .]10[شود یو ادامه ارتباط با شرکت م يباعث مراجعه مجدد مشتر رد،یگ یمسئول مربوطه صورت م
  

  يداده کاو .3

 کی ياز داده ها يادیالگوها و روابط مشخص در حجم ز ایبه مفهوم استخراج  اطالعات نهان و  ،ياصطالح داده کاو
است که  یاطالعات یبه معن یبه طور ضمن يداده کاو فیبزرگ است. اطالعات استخراج شده در تعر یطالعاتچند بانک ا ای

 يبر بزرگ بودن بانک ها فیتعر نی. در استندیملموس ن مول،که به طور مع افتیدست  یجیبر اساس آن بتوان به نتا
 هیاطالعات، تجز يو تئور ياست که از نظر آمار نیت اشود. عل یم دیمورد پردازش، تأک يداده ها ادیحجم ز ایو  یاطالعات
 یقابل قبول جینتا هبانک ب کی يشود، کاوش در حجم کم داده ها یم ریاصطالح تعب نیآنگونه که در ا ایداده ها و  لیو تحل

ارها در ابز نینمود. ا فیو توص ینیب شیرا پ رهایمتغ ریتوان مقاد یم يداده کاو يشود. به کمک ابزارها یمنجر نم
و مدرن امروزه به شدت  نینو يتجار يها تیبر اطالعات و دانش کاربرد فراوان دارند وفعال یمتک يریگ میتصم يندهایفرآ

  .]11[است یبر آن متک
  
 یکسب و کار لزوم دسترس يها طیخدمات و مح یدگیچیبازارها تنوع و پ انیمشتر ن،یمخاطب ادیبا توجه به تنوع ز 

اطالعات  افتنیو  يطبقه بند يمناسب برا يو به موقع، استفاده از راهکارها حیصح يریگ میتصم يرابه اطالعات مناسب ب
تخصص و هنر محسوب  کیبوده و  یاتیو ح يضرور يها امر ازمانس ياز داده ها  برا یانبوه انیو اثربخش از م يکاربر

آنها  انیو روابط م شتریاست. هرچه حجم داده ها بسازمان ها و موسسات  ازین نیبه ا یپاسخ يشود. در واقع داده کاو یم
 ياز روش ها یکیبه عنوان  يبه اطالعات نهفته در داده ها مشکل تر شده لذا نقش داده کاو یتر باشد دسترس دهیچیپ

 جادیاتالف زمان و ا لیداده به دل لیو تحل يجمع آور یسنت يشود. امروزه استفاده از روش ها یکشف دانش، روشن تر م
به  یاتیح اریبس يداده مانند داده کاو زیآنال دیجد يرو استفاده از روش ها نیمناسب نبوده و از ا اد،یز اریبس يها نهیهز

ارائه  دیدر تول یرقابت يها تیمز جادیموسسات را ملزم به ا ،يو منطقه ا یجهان يها زارشدن با یرسد. رقابت ینظر م
 انیمناسب تر م یگاهیبتوانند جا قیطر نینموده است تا از ا انیشترم شتریو جذب ب يتمندیرضا شیخدمات، افزا

  .]12[کسب کرده و به رشد سازمان منجر شود انیمشتر



 

 

  
بانک  کیجستجو در   ندی: فرآاکتشاف) 1 شود: یم میتقس یعموم يبه سه طبقه بند يداده کاو ،يندیاز نظر فرآ

الگو ممکن است چه باشد. مانند  نیا نکهیشده درباره ا نییتع شیپ از هیفرض کیپنهان، داشتن  يالگوها افتنی يداده برا
است که  ينشانگر موارد ،يسبد يها لیتحل نگونهیا رد،یگ یشده صورت م يداریخر يکه بر حسب کاالها ییها لیتحل

 غاتیشگاه و تبلفرو دمانیچ ،یطراح ياستراتژ ،يتواند به بهبود موجود یاطالعات م نیآنها دارد. ا دیبه خر لیتما يمشتر
  منجر گردد.

بکار  ندهیآ ینیب شیپ يو آنها را برا ردیگ یکشف شده از بانک داده را م يکه الگوها يندی: فرآینیب شیمدل پ) 2 
را در  یماتیکند تا تصم یفروش به آنها کمک م يکشف شده برا يالگوها،یفروش در خرده فروش ینیب شیبرد. مانند پ یم

  ذ کنند.اتخا ،يرابطه با موجود
نامعقول و متناقض،  يعوامل داده ا افتنی ياستخراج شده برا يالگوها يریبکارگ ندی: به فرآیدادگاه يها لیتحل) 3 

آور  انیو ز نهیپرهز يادیز زانیبه م يکالهبردار ؛یدر موسسات مال يکالهبردار صیو تشخ ییشود. مانند شناسا یمربوط م
بدست  يو کشف کالهبردار صیتشخ يرا برا ییگذشته، الگوها یجعل يد و ستدهادا لیتوانند با تحل یاست و بانک ها م

  .]10[آورند
  

  انبار داده.4

و  يدسته بند ،يسازمان، جمع آور یشود که از منابع مختلف اطالعات یاز داده ها گفته م يبه مجموعه ا  *انبار داده
 شهیهم يباشد که برا یسازمان م کیحال و گذشته  يهاداده  هیکل یانبار داده مخزن اصل کیشود. در واقع  یم رهیذخ

هستند که به مرور  ییداده ها يداده حاو يباشد. انبارها یم رانیددر دسترس م زیو آنال يریگزارش گ اتیجهت انجام عمل
توان  یرا م از آنها یمیبخش عظ ایو  هیسوابق کل نیشوند، بنابرا یسازمان استخراج م  نیآنال یاتیعمل يها ستمیزمان از س

است که با فراهم آوردن  يدیجد يو ابزارها میمفاه يانبار داده ها شامل مجموعه ا يدر انبار داده ها مشاهده نمود. فناور
 تیفیساخت انبار داده ها، بهبود ک یاصل لی. دلدینما یم یبانیپشت يریگ میدر تصم ،ییو افراد اجرا رانیاطالعات از مد

 یم هیته یو خارج یبه داده ها از هر جا درون سازمان داده ها از منابع داخل یدر واقع دسترساطالعات در سازمان است، 
، در  يچند رسانه ا ای یمتن يها لیمانند فا افتهیساخت ن يتا داده ها افتهیساخت  يشوند و به اشکال گوناگون از داده ها

  .]13[شوند یجمع م یمخزن
 
  يبا مشترارتباط  تیریدر مد ينقش داده کاو .5

داده  لیو تحل هیابزار مشهور تجز ،يداده کاو يها کیتکن ،يارتباط با مشتر تیریمد يها يبا توجه به دسته بند 
 نیبالقوه، تأم انیدرباره مشتر يارزشمند يباشد. اکثر سازمان ها داده ها یم یلیتحل CRMدر چارچوب  انیمشتر يها

کشف اطالعات ارزشمند پنهان  يبرا ییکرده اند. به هر حال عدم توانا رهیو ذخ يجمع آور شانیتجار يکنندگان و شرکا
 نیتواند به ا یم يداده کاو يدر داده ها، مانع حرکت سازمان ها از داده به دانش سودمند و ارزشمند شده است. ابزارها

 جادیا ،يرباط با مشتارت تیریابعاد مد یداده ها کمک کنند. هدف کل میسازمان ها جهت کشف دانش پنهان در حجم عظ
در  يداده کاو يابزارها يباشد. کاربردها یدر بلندمدت م انیحداکثر کردن ارزش  مشتر يبرا انیتر مشتر قیدرك عم

  .]11[باشد یدر اقتصاد جهان م افتهیروند ظهور  يارتباط با مشتر تیریمد
  

                                                
* -Data Warehouse 



 

 

  ییها تمیرسند، الگور یکه به ذهن م  يتجار يپاسخ به سوال ها يبا کاربرد مخصوص خود برا  يداده کاو يروش ها
 کیالگو، الگوها به  لیو تحل هیشود. در قسمت تجز یساخت الگو استفاده م يها برا تمیالگور نیکنند و از ا یرا استخراج م

به  ییاجرا ستمیس کیشوند در  یکه کارا محسوب م ییاز آن، الگوها پسشوند و  یم لیو قابل استفاده تبد دیدانش  مف
شوند،  لیبالفعل تبد انیتوانند به مشتر یبالقوه را که م يها يمشتر يتواند سودآور یم ير گرفته خواهد شد. داده کاوکا
را ترك خواهند کرد.  شرکتوفادار خواهند ماند و چگونه احتماال  انیکه تا چه مدت به صورت مشتر نیکند و ا ینیب شیپ

 د،یآ یآنها به وجود م انیرقابت م یکه ط ییها تیکسب مز يکت ها برامرتبا مراجعاتشان را به شر انیاز مشتر یبعض
دارند.  يشتریب يمتمرکز کنند که سودآور یانیمشتر يتوانند هدفشان را رو یصورت شرکت ها م نیدهند. در ا یم رییتغ

را در  يآگاهانه ا ماتیتصم و ینیب شیآنها را پ ندهیرفتار آ ن،ییرا تع انیارزش مشتر يق داده کاویتوان از طر یم نیبنابرا
  .]14[رابطه اتخاذ کرد نیا

 
 يریگ جهینت .6

نموده، انتخاب و  نییتع یدگیرس يرا برا انیاست که مشتر یکامل يندهایشامل فرآ يارتباط با مشتر تیریمد 
توسعه  ،ییکارا شیافزا ندها،یفرآ نیا تیریمد نهیدهد. نکته مهم در زم یکند و آنها را حفظ نموده و توسعه م یم يریگیپ

ارتباط با  تیریاز جمله عناصر مد يباشد. داده کاو یداده م گاهیپا نهیاست و استخراج داده در زم انیبازارها و حفظ مشتر
ارتباط  تیریدر مد يداده کاو ندیکمک کند. در فرآ يمدار يمشتر يتواند به حرکت شرکت ها به سو یاست که م يمشتر

به انبار  یفراخوان يندهایاستخراج، ترجمه و فرآ قیشوند و از طر یم يجمع آور یمنابع مختلف خام از يداده ها يبا مشتر
 يو پژوهش ها میبود يارتباط با مشتر تیریدر مد ينقش داده کاو تیبه دنبال اهم قیتحق نیشوند. در ا یداده وارد م
 ماتیو تصم ینیب شیرفتار آنها را پ ن،ییرا تع انیتوان ارزش مشتر یم يداده کاو لهیاست که به وس نیا انگریانجام شده ب

بهره  شانیداده ها هیسازد تا از سرما یسازمان ها را قادر م يداده کاو نیبه کار گرفت و همچن رابطه نیرا در ا يآگاهانه ا
  .ندیالزم را نما يبردار

 
 مراجع .12

1. Lowson-Body,A & Limayem,M.(2004)."The Impact Of Customer Relationship 
Management On Customer Loyalty: The Moderating Role Of Web Site 
Characteristics". Journal Of Computer-Mediated Communication 

 یپژوهش یفصلنامه علم"،يارتباط با مشتر تیریدر بهبود مد يکاربرد داده کاو")،1386.(ان،كیفیتارخ،م.ج و شر .2
 181تا  153،ص ص 17ششم،شماره  ،سالیصنعت تیریمطالعات مد

کنفرانس  نیسوم"در بانک ها، يارتباط با مشتر تیریو مد يداده کاو")،1384.(،سی. و عبدالمناف،عی. و ناظم،ميابزر .3
 .تیریمد یالملل نیب

ارتباط با  تیریدر مد يکاربرد داده کاو")،1391.(،سیعی.ر و شف،ایزاده اصفهان ی. و شکرچ،سيمحمد یول .4
 ها. ستمیو س عیصنا یمهندس یکنفرانس مل نیاول"،يمشتر

کنفرانس  نیاول"،آن شبردیاطالعات در پ يو نقش فناور يارتباط با مشتر تیریمد")،1394.(،میو قربان .راورزاده،می .5
 .یتیو علوم ترب يت،اقتصاد،حسابداریریمد یالملل نیب



 

 

کنفرانس  نیسوم "،يارتباط با مشتر تیریر مداطالعات ب ينقش فناور ")،1395.(و دلروز،ع .و دغاغله،ج .زاده،ه فیشر .6
 .یو علوم انسان ت،اقتصادیریدر مد نینو يپژوهش ها یالملل نیب

 ستمیس کیدر  یحیترج ییجهت شناسا يمناسب داده کاو يها کیتکن نییتع")،1391.(،كیابانیو ب .،ايزاهد یقاض .7
 .عیشمند در علوم و صناهو يها ستمیکاربرد س یمل شیهما نیاول "،يارتباط با مشتر تیریمد

 تیریاطالعات در توسعه مد ينقش فناور یبررس ")،1395.(،حيو بهار .و بذله،م .،جيو بهار .،شيو بهار .،بیفراهان .8
 110-123،صفحات 1،شماره 2 ،دورهینیو کارآفر تیریمجله مطالعات مد"،يارتباط با مشتر

مدل  کردیبا رو يارتباط با مشتر تیریبهبود مد يبرا اطالعات ينقش فناور")،1392.(،ميو باقر .فالح،م يپورمحمد .9
 .اطالعات يفناور يمنطقه ا شیهما نینخست"،فتیسوئ

چالش  تیریکنفرانس مد"،يارتباط با مشتر تیریدر مد يداده کاو نکیاستفاده از تکن")،1392.(،میو سلطان .اسکو،و .10
 .ها و راهکارها

 يفناور يمنطقه ا شیهما نیاول"،يارتباط با مشتر تیریمددر  يداده کاو")،1393.(و کالوند،ش .،ميخدامراد .11
 .شیاطالعات،برق و پاال

بر داده  یمبتن يارتباط با مشتر تیریبهبود مد ")،1394.(ملو،ح يو محمد .،سیدکیو آسوده  ك.،میبشکن .12
 .يدر علوم و فناور نینو يپژوهش ها یکیالکترون شیهما نیدوم"،يکاو

کنفرانس  نیچهارم"،يارتباط مشتر تیریدر مد ينقش انبار داده و داده کاو")،1394.(راد،م يو باقر ح.ادت،سیس .13
  .باز يو نوآور ینیکنفرانس کارآفر نیو اول يو حسابدار تیریمد یالملل نیب

14.  Chris Rygielski.(2002), Data Mining Techniques For Customer Relationship 
Management", Technology In Society 

 


