
 
 

 مدیریت ارتباط با مشتري با استفاده از داده کاوي در سیستم بانکداري
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج، گروه مهندسی کامپیوتر ، فرهاد راد

 
 : چکیده

سیستم  یکی ازرفت و بقاي خود به آن نیاز دارد.مساله مدیریت ارتباط با مشتري یکی از مسائلی است که امروزه هر سازمانی براي پیش
همانند بسیاري از   CRMباشد. اجرايمی  (CRM)مشتریان نظام مدیریت ارتباط با مشتريشناخت و تامین نیازهاي هاي اساسی 

ها و بسترهاي الزم قرین موفقیت نگردیده و یا سطح مطلوبی از ها، توانمنديهاي سازمان ممکن است به دلیل فقدان ظرفیتپدیده
هاي مالی بر سازمان و افزایش دهاي منفی آن نظیر تحمیل هزینهکارکردهاي مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد. در اینصورت پیام

ها سازي این نظام الزم باشد آمادگی سازمانرسد که قبل از پیادهرمیجوییعقالییبهنظدریکچاره ها اجتناب ناپذیر است.از این رومقاومت
است، در این پژوهش در ابتدا تعاریف موجود و ضرورت کاوي استفاده شده بررسی شود. در رویکردهاي موجود در قبل کمتر از روش داده

هایی تهیه شده که توسط افراد آشنا به اي که به کار برده شده است، پرسشنامهایم، سپس بر اساس فرضیهوجود این سیستم را ارائه کرده
کاوي مورد تحلیل هاي دادهوسط روشهاي موجود در این فرضیه تامور بانکی در سطح شعب بانک سپه استان فارس تکمیل گردید. آیتم

در هر مرحله میزان همبستگی هر آیتم با سایرین سنجیده می شود به اینگونه که از بین ویژگی هاي موجود با استفاده از  قرار گرفت.
ري را با کمک تکنیک انتخاب ویژگی سه ویژگی که همبستگی کمت و در هر مرحله  Bagging ,Boostingروش هاي نمونه برداري 

هاي مورد بررسی و این سیستم نتایج تحلیل حاکی از آن است که بین آیتمنسبت به سایرین داشته است کنار گذاشته می شود. 
 .سازي این سیستم و آیتم حفظ و بقا (به منظور حفظ مشتري) استهمبستگی وجود دارد و امابیشترین همبستگی بین پیاده

 .ارتباط با مشتري، سیستم مدیریت ارتباط با مشتري الکترونیکی، داده کاويسیستم مدیریت :واژه هایکلیدي

 

 مقدمه -1
باشد. این خود رقابتی را در ارایه خدمات و افزایشتقاضاي مشتریان جهت محصوالت (خدمات) متناسب با افزایش تولید نمی

کند تا اینکه بتواند محصوالت ایجاد کرده است. تجارت جهان از سمت تولیدات سازگار به سمت سازگار با مشتري حرکت می
یک مشتري را به عنوان یک مشتري وفادار براي خود نگه دارد. ثبات مشتري دوام و ثبات سازمان را در پی دارد. عرصه رقابت 

هاي بیشتري جذب کندو رضایت مشتري را براي خرید بعدي جلب کند، و روشاز آن کسی خواهد بود که بتواند مشتري 
 [Bull, C. (2003)]. ها خواهد بودتعامل بیشتر را با مشتري ایجاد کند که این امر مطلوب سازمان

آید، تغییر هایی که طی رقابت میان آنها به وجود میبراي کسب مزیت هاسازمانرا به  ه خودمراجع اً بعضی از مشتریان مرتب
توان از کنندکه سودآوري بیشتري دارند.می را روي مشتریانی متمرکز خود توانند هدفمی هاسازماندهند. در این صورت می

 اي را در این رابطه اتخاذ کرد.کاوي ارزش مشتریان را تعیین، رفتار آینده آنها را پیش بینی و تصمیمات آگاهانهطریق داده

ها یابیم آنچه باعث پیشی گرفتن شرکتدر می ،هاي تجاري استمیان شرکت به دنیاي فعلی که دنیاي رقابتبا نگاهی اجمالی 
تر و درکمترین زمان ممکن و جذب و حفظ ه محصوالت بهتر در گستره وسیعیارار در این رقابت شده است توانایی آنها د

بلیت و توانایی موثري در مدیریت ارتباط با مشتري ایجاد نماید تواند قامیCRMمشتریان وفادار به سازمان است.در این میان 
هاي استراتژي موثر و فرهنگ سازمانی آماده نماید.با وجود این همگام با پیشرفت ،اي را با رهبري صحیحو سازمان توسعه یافته



 
 

و رشد تجارت الکترونیکی  جویی در هزینههاي درون سازمانی، صرفهصورت گرفته در فناوري ارتباطات و اطالعات،محرك
داشتن مشتریان سوق می دهد که این امر کار مناسب جهت جذب،حفظ و وفادار نگهها را به سمت استفاده از یک راهسازمان

هایدیجیتالی دیگر نباید استفاده از مزیتها سازمان ECRMگردیده است.با ظهور ECRMاعث بروز فناوري جدیدي به نامب
بازاریابی سنتی را  ECRMناپذیر بدانند. البتهرا به عنوان یک گزینه نگاه کنند بلکه باید آن را ضرورتی انکارروابط با مشتري 

توانند براي توسعه ها میسازها ابزار فناوري اطالعات است که بازاریابمنسوخ نکرد بلکه آن را توانمند ساخت. یکی از اینتوانمند
-توانیم بگوییم که چگونه از فناوري اطالعات در راه تبدیلگیري کلی میگیرند.در یک نتیجهیک فناوري آنالین از آنها بهره 

CRM   بهECRM رو مورد تدوین قرار هاي پیشاست. راهبردهاي گوناگون بازاریابی باید با آگاهی از چالشاستفاده گردیده
براي  ECRMتوان گفت سازمان یاري دهند و نیز میگیرد و مدیران را در راستاي توسعه راهبرد بهینه منطبق با شرایط 

تواند موفق باشد که بهترین راهبرد ارتباط با می ،سازمانیآیدگذاري راهبردي به حساب میدر این عصر یک سرمایهها سازمان
 .[Mohammad HosseinMoshrefJavadi, Zahra Azmoon (2011)]مشتري را داشته باشد

ــلی ــدف اص ــق ه ــن تحقی ــد از ای ــتريم ــط مش ــتگی ،یریت رواب ــعه وابس ــین توس ــدت ب ــد م ــاي ماندگاربلن ــازمانه -س
ـــا ـــت ه ـــتریان اس ـــود .و مش ـــتریان س ـــین مش ـــاداري در ب ـــاد وف ـــلی آن ایج ـــود اص ـــت مقص ـــازمانی در حقیق آور س

مــورد نظــر و ســازمان  انیاز مشــتر نامــهصــاحبه و پرســشق میــکــه از طر ییهــااســت کــه  داده نیــاســت.هدف ا
 يســازادهیــپ يتــا بتــوان بــرا ردیــمــورد پــردازش قــرار گ يکــاوداده متــد هــايقیشــده اســت، از طر يآورجمــع

گـــام  ســـتمیس نیـــا يســـازادهیـــجهـــت پ یو رفـــع موانـــع احتمـــال يارتبـــاط بـــا مشـــتر تیریمـــد ســـتمیبهتـــر س
 .اشتدبر

 یـــک مشـــتري در بانـــک مســـاوي حـــداقل یـــک دارایـــی اســـت. امـــروزه بانکـــداري موظـــف اســـت خـــود را در آینـــه
ـــت، خواســـته ـــر از رقاب ـــد در محـــیط پ ـــد و ســـعی کن ـــایالت مشـــتریان خـــود را درك وجـــود مشـــتري ببین ها و تم

 نماید، و کاري کند که مشتري از آن بانک رضایت کامل داشته باشد.

. ) یا سیستم مدیریت ارتباط بامشتري استCustomer Relationship Managementمخفف ( CRMواژه 
اهبردي است براي جمع آوي نیازها و رفتارهاي تجاري مشتریان تا به ایجاد ها ردرحقیقت این سیستم

روابطی قویتر با آنها منجر شود. درنهایت رابطه قوي با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هرکسب وکاراست. 
CRM ) از سه بخش اصلی تشکیل شده است: مشتريCustomer) روابط ،(Relationship و مدیریت (

)Management(کننده را رین، نقش حمایتآفکننده نهایی است که در روابط ارزش. منظور از مشتري؛ مصرف
باشد و گیرنده میاز طریق ارتباطی یاد باشد. منظور از روابط؛ ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتردارا می

دادن مشتري در مرکز  مدار و قرارمدیریت عبارت است از؛ خالقیت و هدایت یک فرایند کسب و کار مشتري
 فرایندها و تجارب سازمان.

مسئله آمادگی  ،سازي سیستم مدیریت ارتباط با مشتري ممکن است وجود داشته باشداي که در پیادهشایان ذکر است مسئله
سازي هاي درون سازمانی است، که این مورد باید قبل از پیادهسازي این سیستم جهت بهبود فرایندها جهت پیادهسازمان

 زمان و هزینه جلوگیري به عمل آید.هاي مورد نظر و رایج مورد بررسی قرار گیرد تا از اتالف سیستم مذکور توسط روش

 مدیریت ارتباط با مشتري را می توان به دو دسته تحلیلی و عملیاتی دسته بندي کرد:

 دارد. وکارکسب  فرایندهاياشاره به اتوماتیک کردن  عملیاتیارتباط با مشتري  مدیریت◄    

گروه از مشتریان سازمان کمک  سودآورترینبه تمایز برتر و تخصیص بهتر منابع به  تحلیلیارتباط با مشتري  مدیریت◄    
 ارتباط با مشتري تحلیلی می باشند. درمدیریتهاي مشتریان کاوي بهترین وسیله براي تحلیل دادهکند. ابزارهاي دادهمی



 
 

 

 

 و زنجیره اثر CRMفرایند 
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 فناوري    سازمان    کارکنان

 موفقیت سازمان ارزش مشتري رضایت مشتري حفظ مشتري مشتري گرایی

ا مدیریت ارتباط ب
 مشتری

 کالسه بندي

 رگرسیون

توالیکشف   

 مصور سازي

یقواعدوابستگ  

بینیپیش   

 خوشه بندي
 شناخت مشتري :

 تبدیل مشتریان هدف

 تقسیم بندي مشتریان

 
 جذب مشتري
 بازاریابی مستقیم

 بقا مشتري

 وفاداري مشتري

 بازاریابی تک به تک

ا   شکا

 
 

 توسعه مشتري :

 ارزش مشتري

 فروش محصول جدید

خرید تبدیل سبد  



 
 

 کاوي در مدیریت ارتباط با مشتريهاي دادهچارچوب دسته بندي تکنیک

 

 
 .                                                                                       ])1390( دکتر عظیم زارعی ومجتبی مالیی[اي از پیشینه کارهاي انجام شده در جدول ذیل آمده است خالصه

 سال هاها و یافتهعناوین پژوهش
 

 پژوهشگران

ها: هاي ایرانی.یافتهسازي مدیریت ارتباط با مشتري در سازمانارایه چارچوبی براي پیاده
 هاي ایرانی از سه منظر فرایندها،فناوري مسایل انسانیبررسیسازمان

 

1383 

 

 

 حاجعلی زمانی

 
 )crmمدیریت ارتباط با مشتري (ارایه چارچوبی براي طراحی نرم افزار 

ـــراي (س ار ام) ـــراي اج ـــه ب ـــن ک ـــا ای ـــق ب ـــا: محق ـــه ه ـــی از  یافت ـــل مختلف مراح
ــــان  هاي مشــــتريجملــــه: متدولوژي،توســــعه اســــتراتژي محــــور، طراحــــی جری

کــــار، مجــــدد کــــاري و پشــــتیبانی سیســــتمبا اســــتفاده از تکنولــــوژي را ذکــــر 
ه و بـــه مطالعـــه الیـــه کـــرده، امـــا در بررســـی خـــود صـــرفا رویکـــردي فنـــی داشـــت

ـــرم  ـــی ن ـــوژي و طراح ـــتفاده از تکنول ـــا اس ـــتم ب ـــتیبانی سیس ـــی پش ـــر یعن آخ
 است.پرداخته افزار(سی ار ام)

 بنفشه ،بهی 1383

 بررسی سنجش آمادگی سازمان براي اجراي موفق مدیریت ارتباط با مشتري،

 بندي عناصر موثر براي آمادگی سازمان در قالب عواملی ها: شناسایی و دستهیافته

 شامل، مشتریان، کارکنان، فرایندها، استراتژي، تکنولوژي و فرهنگ سازمانی

1386 
 حسینی و 

 دیگران

 هاي ایرانی بررسی پذیرش و بکارگیري مدیریت ارتباط با مشتري در شرکت

 ی، سازمانی، سیستمی، ارتباطی،مطالعه بر روي موضوعاتی مختلف مدیریت -1ها: یافته

هاي اندازه گیري و شاخصساختاري و فرایندي ضمن توجه به تاثیرات (سی آر ام) 
 امدپایین بودن میزان استفاده کار -2عملکرد(سی آر ام)بعد از اجرا، 

1386 
 کرامتی و 

 دیگران

 ها:ارایه مدل یافتهها براي(سی ار ام)، بررسی ارتباط موضوع و ارزیابی آمادگی سازمان

پیاده سازي کارامد و اثر بخش (سی ار ام) تحت تاثیر سه بعد فکري، اجتماعی و  -1
هر یک از این بعدها بر سایر ابعاد تاثیر گذاشته و همزمان نیز تاثیر  -2فناوري قرار دارد. 

 می پذیرد.

 اوکر و مودابی 2002

 ها: بکارگیري (سی ار ام) (المز).یافتهبکارگیري(سی ار ام) در یک شرکت تولیدي انگلیسی 

 گیري و استراتژي هاي ارزیابی موثر نیاز دارد.به رهبري، منبع یابی، هدف
 کریستوفر بول 2002

طراحی، پیاده سازي و پایش یک برنامه(سی ار ام) در قالب یک مطالعه موردي (شرکت 
ساله باعث افزایش نرخ  4اجراي برنامه (سی ار ام) پس از یک دوره  -1بورسن)یافته ها: 

اجراي برنامه(سی ار ام)، فروش محصوالت -2بازده باالي ناشی از فرایند وفاداري می گردد. 
 آدام لیند گرین 2004



 
 

در صد افزایش داده است، در حالی که  50رصد و درآمد تبلیغات  را د 40شرکت بورسن را 
 درآمد کل شرکت، بیش از دو برابر شده است.

 هاي کوچکارزیابی آمادگی بکارگیري نظام مدیریت ارتباط با مشتري در شرکت

 کشور. هاي پشتیبانی هوشمند مربوط در ایني سیستمو متوسط و نیاز به توسعه 
2005 

 آنانگنانت 

 و باتانو

 ها: سازي استراتژي مدیریت ارتباط با مشتري. یافتهاي اکتشافی پیرامون پیادهمطالعه

پیاده سازي موفق استراتژي (سی ار ام) مستلزم حمایت و تعهد مدیریت ارشد،ارتباطات 
وفاداري بین بخشی نظام مند و برنامه هاي آموزشی اجباري براي کارکنان درخصوص 

 مشتري می باشد.

 آیهی وادین 2007

سازي موفق نظام مدیریت ارتباط با مشتري (سی ار ام). یافته ها: براي هاي پیادهاستراتژي
پیاده سازي موفق نظام (سی ار ام) سازمان ها باید تناسب (سی ار ام) را با استراتژي هاي 

کرده و براي بکارگیري (سی ار ام) کسب و کار و قابلیت فعلی (سی ار ام) شرکت ارزیابی 
 دلیل منطقی داشته باشند.

2007 
 ذوي یوین 

 و دیگران

ها: بکارگیري نظام مدیریت ارتباط با مشتري در شرکت هاي کوچک و متوسط چینی،یافته
هایی ارایه چارچوب نوینی براي بکارگیري نظام مدیریت ارتباط با مشتري و معرفی مولفه

سازمانی، مدیریتی، سیستمی و دسترسی به منابع، موضوعات استراتژیک و نظیر موظوعات 
 موضوعات فرهنگی به عنوان تشکیل دهنده آمادگی سازمان جهت بکارگیري (سی ار ام).

 سی لین 2007

سازي نظام مدیریت ارتباط با تعهد موثر کارکنان به تغییر: کلید موفقیت در پیاده
روي مدیریت تغییر و عوامل سازمانی حیاتی در جریان پیاده تمرکز بر  -1مشتري.یافته ها: 

بین تعهد کارکنان به نواوري (سی ار ام) و نتایج -2سازي (سی ار ام)، عامل موفقیت است.
 عملکردي، رابطه مثبت وجود دارد.

2008 
 فیلیپ و 

 دیگران

 مجموعه داده -3

بانک سپه استان فارس توزیع شده است، صورت گرفت. پرسشنامه بر گردآوري داده ها از طریق  پرسشنامه که بین کارمندان 
کامال مخالفم) پاسخگویی  -مخالفم -نظري ندارم -موافقم  -اساس مدل لیکرت طراحی شده است؛ که پنج حالت (کامال موافقم

اطالعات دریافت شده سوال که مولفه  22به هر گویه را ارائه می دهد.پرسشنامه بر اساس مدل فرضیه طراحی شد؛ که شامل 
توسط مشتري چهارسوال، راحتی سه سوال، وفاداري سه سوال، کیفیت پنج سوال، تعهد دو سوال، رضایت، اعتماد، حفظ و بقا 

 هر کدام یک سوال و تمایل به توصیه دو سوال آورده شد.

پرسشنامه عینیت، سهولت تعبیر  پرسشنامه به مانند هر آزمون دیگري می بایست درستی آن بررسی شود. از ویژگی هاي مهم
(آزمون با تاکید بر همبستگی و تفسیر،عملی بودن، روایی وپایایی است. میزان روایی و پایایی هر پرسشنامه توسط آلفا کرونباخ

≤∝محاسبه می شود که اگر درونی)  باشد آنگاه قابل استناد خواهد بود. در حالتی که سواالت به مانند پرسشنامه این  7.
محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید براي ق بر اساس مدل لیکرت باشد محاسبه آلفا کرونباخ از فرمول زیر است. تحقی

واریانس نمره هاي هر زیر مجموعه سوال هاي پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از 
 /. می باشدکه قابل قبول است.85آلفا کرونباخ محاسبه شده براي این پرسشنامه  فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.



 
 

            

 تعداد زیر مجموعه سوال هاي پرسشنامه یا آزمون.             

 ام.واریانس زیر آزمون               

 اریانس کل آزمونو              

 مواد و روش ها -4

اده کـاوي مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق روش هـاي دها و یا اطالعات اسـت. کاوي استخراج دانش از حجم زیادي از دادهداده

 عبارتند از:

 Boostingتکنیک ◙     DecisionTreeدرخت تصمیم    الگوریتم ◙

 Baggingتکنیک◙         Feature Selectionهاانتخاب ویژگی ◙

 شبکه عصبی الگوریتم ◙   leave one outتکنیک ◙

 Naïve Bayesاستدالل بیزي◙

 
 )DecisionTrees(الگوریتم درخت تصمیم --

یادگیري با درخت تصمیم یکی از پرکاربردترین و کارآمدترین متدهاي یادگیري استقرایی(نظارت شده) 
رود.لذا یادگیري با این روش متدي براي هاي گسسته و داراي خطا به کار میاست.این متد در یادگیري داده

ی تابع تخمین زده شده با یک درخت باشد.دریادگیري درختتخمین توابع هدف با مقادیر گسسته می
-Ifاي از دستورهاي توان به صورت دستههاي بدست آمده را نیز میشود.درختگیري مشخص میتصمیم

then طریقه ساختن بهینه ترین درخت با محاسبه  تر گردد.نیز نمایش داد تا بررسی آن نیز براي انسان راحت
 صورت می گیرد. 1آنتروپی و بهره اطالعات

کند.در ها را دسته بندي میهاي درخت، نمونهها از ریشه به سمت برگدرخت تصمیم با مرتب کردن نمونه
شود)مقادیر مربوط به آن اي را در مورد نمونه و هرشاخه (که از آن گره خارج میاین درخت هر گره ویژگی

اي که کنیم، به هر ویژگیبندي هر نمونه ابتدا از ریشه شروع میکند.براي دستهویژگی را مشخص می
رویم.این فرآیند براي زیر اي از درخت که ویژگی نمونه با آن منطبق است پایین میرسیم از شاخهمی

 ).1997یابد تا به دسته بندي نمونه برسیم(تام میشل،ها نیز ادامه میدرخت

1Gain Ratio 
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لی یک آزمون را روي کنیم که در این درخت هر گره داخبر اساس مجموعه آموزشی یک درخت ایجاد می
دهد و هر برگ برچسب یک کالس را اي از تست را نشان میدهد، هر شاخه نتیجهیک صفت نشان می

 کند.نگهداري می

 
 انتخاب ویژگی ها--

مساله انتخاب ویژگی، یکی از مسائلی است که در مبحث یادگیري ماشین و همچنین شناسائی آماري الگو 
بسیاري از کاربردها (مانند طبقه بندي) اهمیت به سزائی دارد، زیرا در این مطرح است. این مساله در 

کاربردها تعداد زیادي ویژگی وجود دارد، که بسیاري از آنها یا بالاستفاده هستند و یا اینکه بار اطالعاتی 
سباتی را کند ولی بار محاها مشکلی از لحاظ اطالعاتی ایجاد نمیچندانی ندارند. حذف نکردن این ویژگی

-شود که اطالعات غیر مفید زیادي را به همراه دادهبرد. و عالوه بر این باعث میبراي کاربرد مورد نظر باال می
 هاي مفید ذخیره کنیم.

هاکه به عنوان بهترین ازویژگیترکوچکاي به زیر مجموعه یک مجموعه ابعادکاهش هدف ازانتخاب ویژگی،
طورمثال دقت در ه شود، بگیري میعموماعملکردیادگیري اینگونه اندازهباشد. ها میاز ویژگی مجموعهزیر 

هاي رود.اخیرا پایداري الگوریتمگیري کیفیت الگوریتم بکار میطبقه بندي و کامل بودن الگوریتم براي اندازه
ي را به خود جلب کرده است تا دلیل ضرورت، توجه زیاده عنوان یک نشانگرجدید به انتخاب ویژگی ب

حتی با وجود  هاي مشابه را درهرزمان که الگوریتم روي همان مجموعه دادهاي از ویژگیزیرمجموعه
 مقدارکمی آشفتگی اجرا نموده و انتخاب نماید.

. کندانتخابویژگینقـشمهمـیرادرتعـدادیازوظـایفیادگیریماشینوتشخیصالگوبازیمی
شـوند. یدمعموالًبایکالگوریتمیادگیریبـرایتولیدخصوصیاتکاملعملکالسبندیتهیهمـیهایکاندبسـیاریازویژگی

وکـاراییبـهکارگیریالگورهسـتندهـایکاندیـدبرایکاریادگیري،نامربوطیـازائـدبااینحال،دراغلبمواردبسیاریازویژگـی
شـوند. یتمیـادگیریراخرابتـرخواهنـدکـردوبـه مشکل برازش منجرمی

هــایزائــدبــدترشــودبنــابراینیبـاایـنویژگــیرعتآموزشممکـناسـتبـهمیـزاندرخـورتـوجهدقـتیـادگیریوسـ
هابرایانتخابویژبعضیازروش.هایمرتبطوضروریدرمرحلـهپـیشپـردازشازاهمیتیبنیادینبرخورداراست،انتخــابویژگی

 [J. Neumann, C. Schnorr, G. Steidl2005] .انــدگیدردهـهگذشـتهتوســعهدادهشــده
 
 leave one outتکنیک--

شود و با آن تاي بقیه مدل ساخته می 999مشاهده داشته باشیم، یکی را کنار گذاشته با  1000طور مثال اگر ه در این روش ب
ه باین را دارند که یابددر این روش هر یک از مشاهدات شانس یک مورد مقایسه می شود و این تا آخر ادامه می

 .استفاده شوندtrainerکننده وtestعنوان

خواهیم مثال می.شوندتقسیم بندي میTraining data وValidation data،Test data ها را به سه قسمتdataگاهی هم
 .کنیمبراي مشتریان خوب یک بانک یک مدل بسازیم و از سه شاخص درآمد، داشتن ماشین و جنسیت استفاده می



 
 

مورد  6مورد مشتري  10کند. مثال اگر از شود که مدل تا چه حد درست پیش بینی میمقایسه مدل و حقیقت مشخص می با
 .است %40بوده و نرخ خطاي آن  %60درست پیش بینی شده باشد آنگاه ضریب درستی مدل 

هاي متحرك نیز مطبوع یا صندلی هاي تهویههاي ارزان قیمت تر خدمات جانبی مانند سیستممثال در شرکت بنز در ماشین
طور ه کنند که چه خدماتی بها بررسی میها آنها را سفارش دهد. با کاوش دادهشود که مشتري باید جداگانه آنارائه می

کنند که اگر این چند خدمات را با هم درخواست شوند و در بخش بازاریابی به مشتري اعالم میموازي و همزمان درخواست می
 .دهنددین ترتیب تقاضا را افزایش میه تخفیفی نیز شامل حال او خواهد شد و بکند 

دانیم که چقدر کاال در انبار هست و با بررسی الگوهاي تقاضاي مشتریان می Data miningمثال) در انبار داري با استفاده از
 .دانیم که از هر کاال و خدمات به چه نسبتی باید در انبار موجود باشدمی

 
 2استدالل بیزي--

کاوي است و درطبقه بندي و دسته بندي و رگرسیون و ... استفاده می شود ویکی از که یکی از ابزارهاي دادهاستدالل بیزي 
بر اساس این فرض بنا نهاده شده است که .کاوي استدالل بیزي استمهمترین ابرازها براي پیاده سازي تکنیکهاي مختلف داده

توانند با استدالل بر روي این احتماالت به هاي بهینه میکنند واینکه تصمیماز یک توزیع احتمال پیروي میمقادیر مورد توجه 
هاي یادگیري هاي مشاهده شده اتخاذ شوند. استدالل بیزي، روشی مستقیم براي کار با احتماالت براي الگوریتمهمراه داده

 نماید .هایی که مستقیماً با احتماالت سروکار ندارند ایجاد مید الگوریتمفراهم آورد، و همچنین چارچوبی براي تحلیل عملکر

نماید.ارائه کننده مدلی پیش گیري میها را با شمارش تعداد وقوع مشاهده آنها اندازهالگوها و یا ارتباط بین داده NBالگوریتم  
کند که نشان دهنده الگوها و مدلی را ایجاد می سپس این الگوریتم .بینی کننده در رابطه با احتمال خروجی/نتایج خاصی است

ن الگوئی پیش بینی کننده استفاده نمود. این الگوریتم توان از آن به عنواپس از ایجاد مدل، می. ارتباط آنها با یکدیگر است
 کمک خواهد کرد تا بتوان مدلهائی براي طبقه بندي و پیش بینی اهداف متعددي را انجام داد مانند:

 .مند هستند تا محصول خاصی را خریداري نمایندها عالقهکدام مشتري◙

 .دالر خریداري نمایند 3000ها قادر هستند بیش از کدام مشتري◙

 .هائی که امکان دارد محصوالت شرکت را ترك کرده و از محصوالت رقبا خریداري نمایندشناسائی مشتري◙

 .میزان احتمال آن پیش بینی محصوالتی که میل به شکست داشته و◙

باشند) کند مقادیر داده مستقل از یکدیگر می(که فرض میBayesها را توسط تئوري این پیش بینی NaiveBayesالگوریتم 
کالس  2چون طبقه بندي با سازد، که براي مسائلی همدهد. این الگوریتم ایجاد مدل را در سریعترین زمان، ممکن میانجام می
 .]خشایارجام سحر[قابل انجام خواهدبود.  یا بیشتر

 
 Boostingتکنیک --

به کار گرفته شد، به طوري که اثبات کرد که یک کالسه  1990در سال Schapire براي اولین بار توسطBoostingالگوریتم 
 correct)(probablyکننده قوي شود که در قالبتواند تبدیل به یک کالسهکننده ضعیف زمانی می

approximatelPACشود تا به دقت باالئی برسد.یک یادگیر ضعیف طوري تغییر داده می .قرار گیرد 

2Naive Bayes 
                                                                 



 
 

Adaboostشود. در کاوي محسوب میالگوریتم برتر داده 10باشد که جزء هاي این خانواده میترین الگوریتمیکی از معروف
یابند. این الگوریتم از ها افزایش میاي بردار پشتیبان حاشیههیابد و مانند ماشیناین روش، اریبی در کنار واریانس کاهش می
هاي سخت کند، اما بعد از هر بار آموزش، بیشتر بر روي دادهکننده استفاده میکل مجموعه داده به منظور آموزش هر دسته

ا آموزش با تمرکز بیشتر بر کند تا به درستی کالسه بندي شوند. این روش تکراري تغییر انطباقی به توزیع داده هتمرکز می
گیرند و اند. در ابتدا تمام رکوردها وزن یکسانی میطور صحیح کالس بندي نشدهه هایی است که قبال بروي نمونه

اند افزایش ها در هر تکرار افزایش پیدا خواهند کرد. وزن نمونه هایی که به اشتباه طبقه بندي شدهوزنbaggingبرخالف
کاهش خواهد یافت. سپس وزن  هاآن اند وزندرستی کالس بندي شدهه هایی که بکه آن دسته از نمونه خواهد یافت در حالی

که بعدا در فاز تست مورد استفاده شود اختصاص داده می  کننده با توجه به دقت کلی آندیگري به صورت مجزا به هر دسته
ري برخوردار خواهند بود. در نهایت هنگام ارائه یک نمونه جدید هر هاي دقیق از ضریب اطمینان باالتکنندهگیرد. دستهقرار می

 .دهد و لیبل کالس با رأي اکثریت انتخاب خواهد شددسته کننده یک وزن پیشنهاد می

 سه روش مختلف وجود دارد: Boostingبراي پیاده سازي 

 Filtering 
شوند، یا حذف شده و یا به که از آن انتخاب می ییهاشود مجموعه داده خیلی بزرگ است و مثالدر این روش فرض می

 شوند.مجموعه داده برگردانده می

 Subsampling 
ها با استفاده از یک توزیع احتمال مشخص مجدا نمونه شود. دادههاي با اندازه ثابت بکار برده میاین روش با مجموعه داده

 شوند.برداري می

 Reweighting  
شود. ولی داده ها توسط یک یادگیر ضعیف ارزش گذاري شده و هاي با اندازه ثابت بکار برده میهاین روش نیز با مجموعه داد

 شود.به آنها وزن داده می

نماید.داده آموزشی هر یادگیر از توزیع متفاوتی هر خبره بر روي قسمتی از مسئله که یادگیري آن سخت است تمرکز می
 شود.استفاده می Adaboostبراي رفع این مشکل از .ی زیادي داردآید.نیاز به مجموعه داده آموزشبدست می

 

 Baggingتکنیک --

هاي داده کاوي از طریق نمونه برداري هاي بکار گرفته شده در روشتکنیک به منظور ارزیابی دقت تخمیناین توان از اصوالً می
هاي آموزشی نماینده جامعه دادهآنست که مجموعه هاي آموزشی استفاده نمود. در این تکنیک فرض بربا جایگزینی از داده

سازي نمود. بنابراین با استفاده از توان از این مجموعه داده شبیهتحت بررسی بوده و انواع حاالت تحقق یافته جامعه را می
یک نمونه جدید  هاي مختلف تنوع مورد نیاز حاصل خواهد شد و زمانی کهگیري توسط به کارگیري مجموعه دادهدوباره نمونه

 Pasting .شود تا کالس مورد نظر تشخیص داده شودشود، توافق اکثریتی به کار گرفته میوارد هرکدام از کالسه بندها می
small votes یک روش ازBagging این مجموعه . هاي حجیم طراحی شده استباشد که عموما براي مجموعه دادهمی

رود. در این هاي گوناگون به کار میکنندهشوند که به منظور آموزش دستهتقسیم میهاي کوچکتري ها به زیرمجموعهداده
کند و دومین هایی به صورت تصادفی ایجاد میوجود دارند که اولین مقدار زیرمجموعهIvotesوRvotesحالت دو نوع مختلف

هایی هستند که موجب هاي مهم هم آن نمونههکند. نمونها ایجاد میهاي متوالی بر پایه اهمیت این نمونهمقدار زیرمجموعه
هاي ضعیف و سخت است که باعث ساخت مجموعه داده شوند. استفاده از توزیع موزون دادهافزایش تنوع در مجموعه داده می

شوند، به طوري که شناسایی می out-of-bag هايکنندهتوسط دسته(Difficult instances) هاي سختشود. دادهمی



 
 

به صورت اشتباه کالسه بندي شده است. این  ensemble که توسط ،شوددر نظر گرفته می "سخت"یک نمونه زمانی 
هاي آسان شانس کمی براي داخل شدن شوند در حالی که دادههاي بعدي اضافه میهاي سخت همیشه به مجموعه دادهداده

 .]2012همکارانش MikelGalarها را دارند[ به مجموعه داده

 
 گوریتم شبکه عصبیال--

هاي عصبی هاي تحلیلی شبکههاي مبتنی بر شناخت و توسط توابع عصبی مغز تکنیکپس از فرآیندهاي یادگیري در سیستم
اند و قادرند مفاهیم جدیدي را (مبتنی بر متغیرهاي خاص) از مفاهیم دیگري (مبتنی بر همان متغیرها یا مدلسازي شده

نامند. هاي موجود میتنتاج نمایند که پس از اجراي چنین فرآیندي آنرا یادگیري از دادهمتغیرهاي دیگر) پیشگویی و اس
 کاوي است. ساختار شبکه عصبی به صورت کلی در شکل زیر نشان داده شده است.هاي دادههاي عصبی یکی از تکنیکشبکه

 
 شماي کلی از ساختار شبکه عصبی

 

ها که هر کدام تشکیل شده است از تعداد است (که شامل تعداد مشخصی از الیهاي اولین مرحله طراحی یک معماري شبکه
 معینی رشتۀ عصبی).

 اندازه و ساختار شبکه باید متناسب با طبیعت پدیده مورد بررسی باشد. 

 باشد وواضح است که پیچیدگی مسئله براي ما در این مراحل اولیه به درستی مشخص نیست. براي همین کار ساده نمی
هاي هوش هاي عصبی وجود دارد که اعمال تکنیکباشد. البته امروزه نرم افزارهاي شبکهنیازمند چندین آزمون و خطا می

 یابند. اي را براي ما میکنند و بهترین معماري شبکهمصنوعی جهت انجام این کار به ما کمک می

هاي عصبی یک فرآیند تعاملی به و رشتهشود گذاشته می (Traning)در این فاز شبکه بوجود آمده در اختیار فرآیند تعمیم 
بر روي آن صورت  trainngاي را که کنند تا نمونۀ دادههاي شبکه را تنظیم میکنند و وزنها (متغیرها) اعمال میورودي

بکۀ جدید آماده هاي موجود به اتمام رسید شگرفته به صورت بهینه پیشگویی کنند، پس اینکه فاز دیگري از مجموعۀ داده
 است تا جهت تولید پیشگویی مورد استفاده قرار گیرد. 

آورد شبکه یک کند. در این دستها یافته است را ارائه میایجاد شده الگویی که در داده learningاي که در طی فرآیند شبکه
ل قدیمی در شبکه روابط بین متغیرها کند بر خالف مدمعادل تابعی از مدل ارتباط بین متغیرها در روش قدیمی مدلسازي می

مستقیم در  طوربه  BباAها تشریح شوند. (براي مثال تواند بصورت عبارات تفصیلی معمول در استاتیک یا متدولوژينمی
آورد تئوریکی باشد) با وجود اینکه آنها یک دست زیاد D مقدارکم و  Cارتباط است فقط در مورد مشاهداتی که در آنها مقدار 

 دهند. رائه میا



 
 

آورد فقط مسائل عملی و کاربردي را مورد هاي بسیار دقیقی تولید کنند. این دستتوانند پیشگوییهاي عصبی میبرخی شبکه
هاي آن داراي پیشگویی معتبر است و روابط آن به صورت کاربردي موجودند و از طبیعت مکانیسمی دهد. راه حلتوجه قرار می

 ه یا از هر نوع تئوري که مبتنی بر آن است مستقل است. که توسط آن ایجاد شد

هاي تشریحی ایجاد کنند این هاي آنالیز طراحی شوند تا مدلتوانند به عنوان یکی از مولفههاي عصبی میهاي شبکهتکنیک
روه متغیرهاي مرتبط ها جهت یافتن متغیرها یا گتوانند به فرآیند کاوش مجموعه دادههاي عصبی میبدان دلیل است که شبکه

اي موجود توانند فرآیند مدلسازي را تسهیل کنند. امروزه نرم افزارهاي داده کاويهایی میکمک کنند و نتایج چنین کاوش
پردازد؛ که به صورت بالقوه ما را در ترین متغیرهاي ورودي میاي به جستجوي مرتبطهاي پیچیدهاست که توسط الگوریتم

 کنند. ري میفرآیند مدلسازي یا

هاي عصبی این است که آنها قادرند هر نوع تابعی را تقریب بزنند به همین دلیل جستجوگر نیازي یکی از مزایاي اصلی شبکه
 ندارد که در مورد مدل استفاده شده اطالعی داشته باشد. 

سته باشد و همچنین غیر ممکن است آید که راه حل آخر به شرایط اولیه شبکه وابیکی از اشکاالت شبکه اصلی زمانی پیش می
 که شما بتوانید بصورت مجازي راه حل را به فرم عبارات تحلیلی قدیمی تفسیر کنید.

 

 

 آماري پرسشنامه هابررسی نتایج  -7

بر روي آیتم هاي پرسشنامه صورت گرفته  ( ترکیبی از تکنیک هاي داده کاوي ذکر شده در بخش قبل)گونه متفاوت تحلیل دو
دسته سوم تحلیل مربوط به  که حاصل هر دسته نه منحنی می باشد.از هر دسته دو منحنی در ادامه آورده شده است.، است

 همین بخش آورده شده است. "ج"میزان همبستگی آیتم ها نسبت به یکدیگر می باشد که در قسمت 

 اول تحلیل ها الف: بخش

کند، پرسیده سوال نیز از هر فردي که یک پرسشنامه را پر می 4سوال است؛ دقت شود که  22تعداد کل سواالت پرسشنامه 
ویژگی وجود  26اند. پس در کل شود که شامل سواالت مربوط به سطح تحصیالت، سن، جنس و سابقه خدمت وي بودهمی

 دارد.

 ایم:کردهبینی پذیري یکی از این صفات به وسیله بقیه، ارایه دو مدل کلی براي ارزیابی میزان همبستگی، پیش

 بندهاي پایه بیز ساده (الف) روش اجماعی تشدیدي از رده 

)AdaBoost with Naive Bayes Base Classifier( 

 بندهاي پایه درخت تصمیم(ب) روش اجماعی تشدیدي از رده

)AdaBoost with Decision Tree Base Classifier ( 

بند درخت تصمیم) را ایجاد بند بیز ساده یا ردهبندهاي پایه (چه ردهرده در این روش که ابتدا با مکانیسم تشدید یک اجماعی از
هاي بنديبندي بر روي ردهدهیم. براي انجام عمل انتخاب، ابتدا یک خوشهبند نیز انجام میکنیم، یک عمل انتخاب ردهمی

 کنیم.بند را انتخاب میدهیم، سپس از هر خوشه یک ردهموجود انجام می

هردستهسواالتپرسشنامهبراساسسایرمتغیرهابادوروشمبتنیبراجماع نامبرده شده  )پذیريبینیپیش( انهمبستگینمایشمیز
محاسبه می شود، لذا نه شکل را دراین بخش به دست آورده ایم که بیشتین میزان همبستگی بین ویژگی ها و آیتم شماره 



 
 

اول با تفصیل و آیتم هشتم جهت نتیجه گیري در ادامه  منحنی هاي حاصل از تحلیل آیتم بوده است. "حفظ و بقا"هشت 
 آورده شده است.

 

 "الف"در بخش  اولتحلیل سواالت دسته 

 4که با  22(تعداد کل سواالت پرسشنامه  22گیریم و سوال اول را به عنوان برچسب در نظر می 4براي دسته اول سواالت 
ویژگی مربوط به دسته اول کنار  4جهت بررسی دسته اول سواالت  شود،سوال می 26دهنده سوال ثابت مشخصات فرد پاسخ

-سوال خواهد شد) ویژگی دیگر را به عنوان فضاي ویژگی در نظر می 22ها براي دسته اول شود که تعداد ویژگیگذاشته می
بار  30کنیم. با تکرار گیري میها، مقدار آنها را اندازهبندي، و به دست آوردن دقت بر روي این برچسبگیریم. با انجام عمل رده

آید. متوسط این دقت گوناگون به دست می AdaBoost with Decision Tree Base Classifier ،30اجراي الگوریتم 
درصد شده است. حال با انجام عمل انتخاب ویژگی با روش تک متغیره پیشرو و معیار هبستگی،  69,23دقت تقریبا برابر با  30

برچسب داریم. این روش را براي این دسته و هشت دسته دیگر به  4ویژگی و  19کنیم. پس حال ی را حذف میویژگ 3بدترین 
 دهیم.همین ترتیبی که شرح داده شد، انجام می

ایم. با انجام مراحل باال با درصد رسیده 68,04دقت گوناگون، به میانگین  30بندي باال و به دست آوردن با تکرار مراحل رده
درصد  62,71و  65,00، 66,28، 66,38، 66,31هاي ویژگی، به ترتیب به دقت 19و  16، 13، 10، 7ف به ترتیب بدترین حذ

بند پایه بیز ساده و درخت تصمیم و ایم. حال با نمایش این مقادیر در یک منحنی و تکرار مراحل باال براي ردهدقت دست یافته
 زیر نشان داده شده است.در شکل  هاي آن در دو منحنینمایش دقت

 
 دستهاولسواالتپرسشنامهبراساسسایرمتغیرهابادوروشمبتنیبراجماع) پذیريبینیپیش( نمایشمیزانهمبستگی

ها انتخابی، نتایج را بهبود بندهاي بیز ساده، با کاهش تعداد ویژگیبندي تشدیدي ردهروش خوشهاین شکل نشان می دهد که 
شود. بهترین کارایی بندهاي درخت تصمیم عکس عمل باال انجام میبندي تشدیدي ردهخوشهبخشد در حالی که در روش می

عدد است. البته  4ها انتخابی بندهاي بیز ساده است وقتی که تعداد ویژگیبندي تشدیدي ردهمربوط به دقت روش خوشه
 داریم، با این کارایی با قابل مقایسه است. ها رابندهاي درخت تصمیم وقتی همه ویژگیبندي تشدیدي ردهکارایی روش خوشه

 

 "الف"در بخش  تحلیل سواالت دسته هشتم



 
 

منهاي 26( 25گیریم و را به عنوان برچسب در نظر می "حفظ و بقا"سوال مربوط به دسته هشتم  1در تحلیل این دسته تعداد 
بندي و به دست آوردن دقت بر روي این عمل رده گیریم. با انجامسوال) ویژگی دیگر را به عنوان فضاي ویژگی در نظر می 1

 کنیم. گیري میها، مقدار آنها را اندازهبرچسب

در شکل زیر هاي آن در دو منحنی،بند پایه بیز ساده و درخت تصمیم و نمایش دقتتکرار عملیات شرح داده شده براي رده
 آورده شده است.

 
 سواالتپرسشنامهبراساسسایرمتغیرهابادوروشمبتنیبراجماعهشتم دسته) پذیريبینیپیش( نمایشمیزانهمبستگی

از بین شکل هاي مرتبط به دسته سواالت این شکل کارایی بیشتري را براي دو الگوریتم درخت تصمیم و بیز ساده جهت 
 دهد.نمایش میزان همبستگی یکی از صفات به وسیله بقیه صفات نشان می

 وجود دارد. "حفظ و بقا"پذیري بر اساس سایر متغیرها براي دسته هشتم سواالت یعنی  به عبارتی بیشترین میزان پیش بینی

مشخص است  8-5ها کارایی الگوریتم درخت تصمیم بهتر از بیز ساده است. همانطور که از شکل با وجود تعداد کل ویژگی
یابد تا اینکه با ایی هر دو روش افزایش میمیزان کارایی هر دو روش با وجود تعداد سیزده ویژگی یکسان است. پس از آن کار

 ویژگی کارایی حداکثري تقریبا مشابهی از هر دو روش را خواهیم داشت. 10تعداد 

 

 دوم تحلیل ها بخشب: 

 "ب"تحلیل دسته اول سواالت در بخش 

قـرار داده ایـم و بـا  %10برداري خـود را ابتـدا نـرخ نمونـهبراي این دسـته تحلیـل بـه طـور مثـال بـراي دسـته اول سـواالت 
درصـد شـده اسـت. بـا  61,2ایـم؛ کـه میـانگین  ایـن دقـت برابـر بـار اجـرا را بـه دسـت آورده 30بند شبکه عصبی دقت رده

برداري بنــد خوشــه بنــدي مبتنــی بــر کیســه بــا نــرخ نمونــهبــار اجــراي مــدل شــبکه عصــبی و روش اجمــاع رده 30اجــراي 
 ایم.درصد رسیده 62,03گیري به دقتی برابر و میانگین 30%

ــراي  ــه 100، 90، 70، 50ب ــرخ نمون ــد ن ــودهدرص ــرار نم ــوق راتک ــاي ف ــه کاره ــه دقتبرداري هم ــب ب ــه ترتی ــاي ایم و ب ه
ــین آزمایشایمرســیده 67,9،  69,50،  64,03،  64,03 ــرار هم ــا تک ــا و روش. ب ــاع ردهه ــر اجم ــاي دیگ ــده ــه بن بندي خوش

ــدید از رده ــر تش ــی ب ــبی و ردهمبتن ــبکه عص ــدهاي ش ــا نرخبن ــر ب ــودار دیگ ــه نم ــمیم س ــت تص ــه درخ ــدهاي پای ــاي بن ه



 
 

یی شـود بهتـرین کـارابرداري مختلـف نیـز در ایـن شـکل نشـان داده شـده اسـت. چنانچـه در ایـن شـکل مشـاهده مینمونه
 است. %90برداري بند شبکه عصبی در نرخ نمونهبندي تشدیدي ردهمربوط به روش اجماع خوشه

 

 
هاي پیشنهادي براي دسته اول سواالتنرخ نمونه برداري گوناگون در کارایی مدل  

 "ب"تحلیل سواالت دسته هشتم سواالت در بخش 

 باشد.می "حفظ و بقا"این دسته از سواالت مربوط به یک سوال آیتم 

شود که بیشترین کارایی مربوط ها باالتر است، در این شکل مشاهده میکارایی براي این دسته از سواالت نسبت به بقیه دسته
افتد. کمترین اتفاق می %30براي نرخ داده  Boostingبندهاي شبکه عصبی مبتنی بر شیوه بندي تشدیدي ردهبه شیوه خوشه

هاي درخت تصمیم مبتنی بر روش بندبندي تشدیدي ردهتوسط شیوه خوشه %30داده  میزان کارایی نیز براي نرخ
Baggingدهد.رخ می 

نشان داده  Boosting DT-MLPو  Bagging MLPها کارایی تقریبی یکسانی از سه الگوریتم از داده %100براي نرخ  
 شود.می



 
 

 
 راي دسته هشتم سواالتهاي پیشنهادي بنرخ نمونه برداري گوناگون در کارایی مدل

 

 

 بررسی میزان همبستگی ویژگی ها نسبت به یکدیگر -ج

هاي مورد بررسی در پرسشنامه نسبت به هم سنجیده شده است. در شکل نشان داده میزان همبستگی ویژگیدر شکل زیر  
یابد. تغییر می -0,2منفی برابرها از میزان حداکثري مثبت برابر یک تا میزان حداکثري همبستگی شده که میزان همبستگی

میزان همبستگی هر ویژگی نسبت به خودش برابر میزان حداکثري مثبت برابر یک است، که اعضاي روي قطر اصلی را نشان 
اي است که به رنگ حاصل تالقی آنها خانه 17وستون  16دهد که به رنگ قرمز پررنگ درآمده است. نمونه دیگر اینکه سطر می

 درآمده  است و نشان دهنده میزان حداکثري منفی همبستگی است. آبی پررنگ 



 
 

 
 هاي مورد بررسی در پرسشنامهنمایش میزان همبستگی ویژگی

 خالصه و  نتیجه گیري -8

CRM  :از سه بخش اصلی تشکیل شده است 

 .)Managementمدیریت (،)Relationshipروابط (،)Customerمشتري (

در  .و مشتریان است هاسازمانهاي ماندگاربلند مدت بین توسعه وابستگی ،مدیریت روابط مشتري از این تحقیق هدف اصلی
 آور سازمانی است.حقیقت مقصود اصلی آن ایجاد وفاداري در بین مشتریان سود

 نیاز دارد. یکی ازمساله مدیریت ارتباط با مشتري یکی از مسائلی است که امروزه هر سازمانی براي پیشرفت و بقاي خود به آن 
  CRMباشد. اجرايمی  (CRM)شناخت و تامین نیازهاي مشتریان نظام مدیریت ارتباط با مشتريسیستم هاي اساسی 

ها و بسترهاي الزم قرین موفقیت نگردیده ها، توانمنديهاي سازمان ممکن است به دلیل فقدان ظرفیتهمانند بسیاري از پدیده
هاي هاي مورد انتظار را به دنبال نداشته باشد. در اینصورت پیامدهاي منفی آن نظیر تحمیل هزینهو یا سطح مطلوبی از کارکرد

سازي این رسد که قبل از پیادهرمیجوییعقالییبهنظدریکچاره ها اجتناب ناپذیر است.از این رومالی بر سازمان و افزایش مقاومت
 ها بررسی شود.نظام الزم باشد آمادگی سازمان

بندهاي شبکه عصبی مبتنی بر دو از رده تشدیديروش خوشه بندي  عملکردنتایج حاصل از تحلیل ها نشان داده است که 
روش خوشه بندي  الگوریتمباشد و معموال دقت بهتري را نسبت به تقریبا مشابه به هم می  Baggingو  Boostingروش 

 دهند.   از خود نشان می  Baggingو  Boostingبندهاي درخت تصمیم مبتنی بر دو روش از رده تشدیدي

 وجود دارد. "بقاحفظ و "براي دسته هشتم سواالت یعنی  بیشترین میزان پیش بینی پذیري بر اساس سایر متغیرها

دهد که مورد بررسی دارد. نتایج نشان می سازي سیستم مدیریت ارتباط با مشتري روابط مثبت معناداري را با نه آیتمپیاده
هاي ما نیز اند و الگوریتمگزینه موافقم و یا کامال موافقم را انتخاب کرده "بقاحفظ و " آیتمبه سوال مربوط به  پاسخگویاناکثر 

ها ها را داشته باشند. دقت حاصل از الگوریتمدهندگان به پرسشنامهنتایج بسیار مشابه پاسخ آیتماند در مورد این توانسته
 نیز مصداق همین است.  آیتمبوده است. شکل هاي مربوط به این  %80باتقری آیتمدرمورد این 

 از بیشترین عبارتند از: به ترتیب آیتمبا نه  "سیستم مدیریت ارتباط با مشتري "ارتباط متغیر وابسته 



 
 

 تعهد  -3رضایت            -2حفظ و بقا              -1

 اطالعات دریافت شده توسط مشتري -6          وفاداري -5تمایل به توصیه      -4 

 اعتماد  دارد. -9راحتی             -8کیفیت                -7 

سازي سیستم مدیریت ارتباط با مشتري در شود که بانک سپه استان فارس تمایل زیادي را جهت پیادهمی نشان داده بنابراین
سازي ریزي براي پیادهکه این سازمان آمادگی الزم جهت برنامهتوان گفت دارد و می راستاي حفظ و ارائه خدمت به مشتري

 این سیستم را دارد.
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