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 خالصه

 ثشاي ّب آىًگْذاؿتي  ٍ ٍفبداس هـتشیبى ٍ خزة ؿٌبػبیي ثلىِ ًيؼت سلبثتي هضیت یه فمظ هـتشي ثب استجبط ، هذیشیتّب ػبصهبىًَیي  دس ًظبم

 ثِ دػتشػي ػذم ٍ تٌَع خذهبت هحذٍدیت ػلت ثِ گزؿتِ دس اػتجبسي هؤػؼبت ٍ ّب ثبًه اػت.  اهشي ضشٍسي سلبثت، ثبصاس دس حيبت اداهِ

ثبًىذاسي  ٍخَد دليل ثِ دس حبل حبضش ٍلي وشدًذ هي خَد اػتفبدُ هـتشیبى اػتجبس خْت ػٌدؾ ويفي ػبدُ ّبي سٍؽ اص هـتشیبى، اعالػبت

 ّبي سٍؽ خبیگضیي ووي ّبي سٍؽ اػت ؿذُ اهش هَخت ّويي ٍ گيشد هي تش كَست ساحت هـتشیبى تشاوٌـي اعالػبت ثجت الىتشًٍيىي

، ثبؿٌذ يههـتشیبى  ّبي دادُثشاي تدضیِ ٍ تحليل  ؿذُ ؿٌبختِاثضاسّبي  تشیي هٌبػتؿَد. ثب تَخِ ثِ ایي وِ تىٌيه ّبي دادُ وبٍي، یىي اص  ويفي

CRMاص هفبّين  هیّش دس ایي همبلِ ضوي ثشسػي  هَسدي 
یه الگَي هفَْهي  ي اسائٍِ ثبًىذاسي، ثِ  CRMدادُ وبٍي دس  يٍ وبسثشدّب 5

 پشداختِ ؿذُ اػت. ثش اػبع دادُ وبٍي خْت ثْجَد هذیشیت استجبط ثب هـتشي دس كٌؼت ثبًىذاسي

 

 . ببزاریببی، مذیریت ارتببط بب مشتری، ببنکذاری، داده کبوی کلمبت کلیذی:

 

 

 مقذمه .1
 

ٍ ایدبد اسصؽ  بصّبيًوِ دسن  اًذ بفتِیدسًيض  ّب ػبصهبى.  وٌٌذ يهّش ػبصهبًي ایفب  يّب تيفؼبل يدّ خْتًمؾ وليذي دس تَػؼِ ٍ  بىیحبضش هـتشدس حبل 

. اص ایي سٍ اعالػبت هـتشي ثِ ػٌَاى یه داسایي اػتشاتظیه ثشاي ػبصهبى هحؼَة ثبؿذ يهثشاي هـتشیبى ػبهل اكلي هَفميت دس دًيبي سلبثتي 

هشثَط ثِ  ّبي دادُ ٍ وبٍ. ثب وٌذ (6886)هَػَي، ًيبص اػت ّب آى ّبي دادُ. لزا ثشاي ثشلشاسي استجبط هَثش ثب هـتشیبى ثِ تحليلي كحيح اص گشدد يه

ٍ ثبػث تغييش دس  شديگ يهثِ كَست خَدوبس كَست  تيثباّو، خشیبى تـخيق هـتشیبى ؿَد يهتبس دادُ هـتشیبى، ثِ سوَسدّبي اعالػبتي هـتشیبى ػبخ

اص ليؼت وليِ هـتشیبى ٍ دس ًْبیت وـف هـتشیبى ٍفبداس خَاّذ ؿذ. ثِ عَس ولي ؿىي ًيؼت وِ استجبط ثب  ثباسصؽؿيَُ تـخيق هـتشیبى خبف ٍ 

هبلي  هؤػؼبتٍ  ّب ثبًه، ّب ػبصهبى. اص خولِ ایي ثبؿذ يهخذهبتي  يّب ػبصهبىدس  خلَكبًكلي، ػَاهل ػبصًذُ هضیت ا يیتش هْنهـتشي یىي اص 

. ثش ّويي اػبع پغ اص ثشسػي  (Chang & Lin & Wang , 2009) ثبؿذ هيًمؾ وليذي سا داسا  ّب آىوِ هذیشیت استجبط ثب هـتشي دس  ثبؿٌذ هي

 .پشداصین هيّبي دادُ وبٍي دس هذیشیت استجبط ثب هـتشي ٍ ثبًىذاسي، ثِ اسائِ الگَي هفَْهي  ٍ وبسثشدهذیشیت استجبط ثب هـتشي  اص هفبّين  ّش یههَسدي 
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 مذیزیت ارتثاط تا مشتزی و اتعاد آن .2
 

ثيبى ؿذ. ٍي، سضبیت « اٍليَس»تَػظ  6977آى، اٍليي ثبس دس ػبل  گيشي اًذاصُ ٍ هـتشي سضبیت ثِ هشثَط هفبّين آهذُ، ثِ ػول ّبي ثشسػي عجك ثش

 &Adams, 2000, Schodler)وشد هغشح یب خذهت ٍ هحلَل گزؿتِ خشیذ اص حبكل تدشثيبت ثَدى دلپزیش یب ٍ خَؿبیٌذ هـتشي سا ثِ ػٌَاى

Modeja, 2004) ثبؿٌذ هي ساضي ػبصهبى خذهبت اسائِ ٍ ثشخَسد ًحَُ اص هـتشیبى وِ اػت هؼٌي ایي ثِ هـتشیبى ثِ ػجبست دیگش سضبیت ٍ 

 ًوبیٌذ، كشف ػبصهبى ثشاي سا ثيـتشي هجلغ ٍ صهبى وِ اًذاصُ ّش ثِ ساضي، هـتشیبى اػت. ایي ًوَدُ ػول ایـبى هَفك حفظ ٍ خزة دس ػبصهبى

(، 1006) 6تَػظ  ػَئيفت گشفتِ اًدبمتحميمبت  ثش اػبع. ( Kanthawongs,2011)داؿت خَاٌّذ سا خذهبت دس دسیبفت ثبال ويفيت اًتظبس

. ثِ عَس ولي ایي چْبس ثبؿذ هيؿبهل چْبس ثؼذ ؿٌبػبیي هـتشیبى، خزة هـتشیبى، حفظ هـتشیبى ٍ تَػؼِ هـتشیبى  CRM(  1006)1پبسٍاتيبس ٍ اػحبت

 .(Ling& Yen, 2001)ثِ ػٌَاى حلمِ ثؼتِ هذیشیت استجبط ثب هـتشي دس ًظش گشفت تَاى يهثؼذ سا 
 

 

 شناسایی مشتزی . 2.1

 

ػبصهبى هب ؿًَذ ٍ دس  ياحتوبالً هـتشخوؼيتي اػت وِ  لشاس دادىؿَد. ایي فبص ؿبهل ّذف ؿٌبػبیي هـتشیبى ؿشٍع هي ي هشحلِثب   CRMثِ عَس ولي

گيشد. ایي تدضیِ ٍ تحليل ؿبهل خؼتدَي آًبى سا دس ثش هي يثٌذ ثخؾًتيدِ ػَدآٍس ثبؿٌذ، صیبد اػت. ایي فبص، تدضیِ ٍ تحليل هـتشیبى ّذف ٍ 

وَچىتش،  يّب ثخؾٍ  ّب گشٍُ، ؿبهل تمؼين ول هـتشیبى ثِ يثٌذ ثخؾ وِ يدسحبلاػت،  ّب آىاػبػي  يّب يظگیٍهـتشیبى اص عشیك  ػَدآٍس يّب ثخؾ

 .(Kracklauer& Mills& Seifert, 2004)ثبؿذ هيهـبثِ دس ّش گشٍُ  ًؼجتبًوِ ؿبهل هـتشیبى 
 

 

 جذب مشتزی . 2.2

 

تَاًٌذ هٌبثغ سا كشف خزة هـتشیبى ّذف وٌٌذ. یه ػٌلش هي ّب ػبصهبى. ثؼذ اص ؿٌبػبیي هـتشیبى ثبلمَُ، شديگ يهایي فبص ثؼذ اص فبص ؿٌبػبیي كَست 

هختلف ثش  ّبي ًبلوبخزة هـتشي ثبصاسیبثي هؼتمين اػت. ثبصاسیبثي هؼتمين ؿبهل فشایٌذ استمبء هـتشي اػت وِ آًبى سا ثشاي ػفبسؽ اص عشیك 

 &Prinzie& Poel, 2005, Cheung)ثبؿذ هيثشاي ثبصاسیبثي هؼتمين  ّبیي هثبلهؼتمين یب تَصیغ وَپي  ّبي ایويل. ثشاي هثبل: اًگيضاًذ هي

Kwok&Law& Tsui, 2003). 
 

 

 حفظ مشتزی . 2.3
 

سضبیت هـتشي وِ اؿبسُ ثِ اًتظبسات هـتشي ثب ادسان سضبیتوٌذي هـتشي داسد ٍ ؿشط  ؿَد.هيهذ ًظش لشاس دادُ  CRMایي ثِ ػٌَاى ثحث اكلي 

-ثيٌي هيهـتشي، تغييش دس هـتشي سا پيؾ ليٍ تحل. ػٌبكش حفظ هـتشي ثِ ثبصاسیبثي فشد ثِ فشد اؿبسُ داسد وِ ثب تدضیِ ثبؿذ هياػبػي ثشاي حفظ هـتشي 

اػتجبسي، ويفيت  يثٌذ ستجِ،  Churn analysis خلَكبًثب هـتشیبى اػت.  ثلٌذهذتسٍاثظ  ثبّذفتيجبًي پـ يّب تيفؼبلٍفبداسي ؿبهل  يّب ثشًبهِوٌذ. 

 &Kracklauer et al, 2004, Kim& Jung ) دّذ.ٍفبداسي هذ ًظش لشاس هي يّب ثشًبهِاص ثخؾ  يتوٌذیثب سضبخذهبت 

Suh&Hwang,2006.) 
 

 

  توسعه مشتزیان . 2.4
 

ٍ دس ًتيدِ ػَدآٍسي هـتشیبى ثشاي ػبصهبى تَخِ داسد. ػٌبكش تَػؼِ هـتشیبى ؿبهل تدضیِ ٍ تحليل اسصؽ  ّب تشاوٌؾایي فبص ثِ تَػؼِ وثشت ٍ اسصؽ 

افضٍدى تؼذاد خذهبت هشتجظ وِ یه هـتشي دس ؿشوت اخز  ثبّذفاستمبء وِ  يّب تيفؼبلثِ   Cross and Up. فشٍؽ ثبؿذ هيدٍسُ حيبت هـتشي 

دس  سًٍذّبهـتشي ٍ آؿىبس وشدى  يّب تشاوٌؾاؿبسُ داسد. ایي فبص دس ول ثِ دًجبل تدضیِ ٍ تحليل ػجذ ثبصاس ّذف، ثب ثِ حذاوثش سػبًذى وثشت  وٌذ يه
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 &Drew& Mani& Betz& Datta, 2001,Etzion& Fisher& Wasserkrug, 2005,Rosset&Neumann)ثبؿذ سفتبس هـتشیبى هي

Eick& Vatnik, 2003). 
 

 

 ضزورت داده کاوی . 3
 

خَد توشوض  ّبي دادُاعالػبت اص هخضى  يیتش هْنوِ ثش  وٌذ يهووه  ّب ػبصهبىوِ ثِ  ثبؿذ هيدادُ وبٍي یه هتذٍلَطي ثؼيبس لَي ٍ ثب پتبًؼيل ثبال 

 ثب ثضسي يّب هدوَػِ ثِ هتؼلك دادُ تحليل ٍ وـف فشایٌذ كَست ثِ دادُ وبٍي تؼشیف ثب ثِ ػجبست دیگش(Chen& Han& Yu,1996)ًوبیٌذ

 (Fayyad& Piatetsky& Adriaans& smyth& Uthurusamy,1996) داس يهؼٌ لَاًيي ٍ الگَّب ثش اػبع ٍ خَدوبس اثضاس اص اػتفبدُ

 دادُ ثضسي يّب هدوَػِ سٍاثظ ٍ هؼتجش الگَّبي ،ّب ًبؿٌبختِثشاي وـف  دادُ تحليل اثضاس اص اػتفبدُ دادُ وبٍي وِ نیؿَ يه هتَخِ

وِ  یيّب تنیالگَس)  هبؿيٌي یبدگيشي ّبي سٍؽ ٍ سیبضي يّب تنیالگَس آهبسي، ّبي . ایي اثضاس ؿبهل هذل(Adriaans& Zantinge, 1996)اػت

ثٌبثشایي دادُ وبٍي . ( اػتيشيگ نيتلو يّب دسخت یب  ػلجي يّب ؿجىِ هبًٌذ .دٌّذ يه ثْجَد ّب تدشثِ ثِ ثب ًظش ٍ خَدوبس كَست ثِ سا ػولىشدؿبى

تدبسي هْن، اعالق  يّب يشيگ نيتلوثضسي ٍ اػتفبدُ اص آى دس  ّبي دادُ، لبثل پيگيشي اص پبیگبُ فْن لبثلثِ فشآیٌذ اػتخشاج اعالػبت ًْفتِ، 

 ٍ اعالػبت اص اػتفبدُ لبثليت افضایؾ دس هْوي ًمؾ دادُ، هذیشیت ثْجَد يّب سٍؽثِ عَس ولي  . (Friedman, 2003, Jeffrey, 2004)ؿَد يه

 ایي گشفتي ًظش )ثب ؿذُ شُيرخ ٍ يآٍس خوغ اعالػبت حدن دس افضایـي ػشیغ ؿبّذ گزؿتِ يّب دِّ عي صیشا . داسًذ يػبص شُيرخ يّب ٌِیّض وبّؾ

 ٍ گزؿتِ يّب دِّ دس ّب بًِیسا لذست ػشیغ افضایؾ ثِ تَخِ . ثب(Dillon, 1998)ّؼتين (ؿَد يه دٍ ثشاثش خْبى دادُ حدن جبًیتمش ّش ػبل وِ فشم

 دادُ اص لذستوٌذ یيّب ليتحل اسائِ ثِ لبدس تٌْبیي ثِ ػٌتي ّبي سٍؽ ، دیگش  هالین اسصؽ تغييشات ؿٌبخت ٍ دادُ ثضسي يّب هدوَػِ تؼذاد افضایؾ

 خلَكي ثخؾ دس چِ ّب ػبصهبى اص ّوچٌيي ثؼيبسي .وٌذ يه تأويذ  سایبًِ تحليل يؿٌبػ سٍؽ لبثليت ثبالي اص ضشٍست اػتفبدُ ثش خَد ایي ٍ ًيؼتٌذ

 تغييشات ایي اص ثؼضي .اًذ ؿذُ وبٍي دادُ ّبي سٍؽ خزة پيـشٍ، ٍوبس وؼت فشایٌذّبي ٍ آٍسي ّب في اص اػتفبدُ ثب دٍلتي، ثخؾ دس چِ ٍ

 هذل گؼتشؽ پيـشفتِ، يّب تنیالگَس ٍ ػلجي يّب ؿجىِ هبًٌذ خؼتدَ فٌَى تَػؼِ دادُ(، يّب گبُیپب ثِ ) اتلبل يا بًِیسا يّب ؿجىِ سؿذ : اص اًذ ػجبست

 یه ثِ آى تجذیل ٍ گًَبگَى هٌبثغ اص دادُ تشويت تَاًبیي افضایؾ ٍ دادُ هشوضي هٌبثغ ثِ وبسثشاى دػتشػي افضایؾ هيضاى ،  وبسگش - هـتشي ّبي

 ؿَد يه اػتفبدُ گًَبگَى يّب ٌِيصه دس دادُ تحليل ثشاي وبٍي دادُ فٌَى . ثِ عَس ولي اص(Adriaans&zantinge,1996)خؼتدَ ٍاحذ لبثل هٌجغ

 خَاٌّذ فشایٌذ هَفميت دس هْن ًمـي پشداصؽ ؾيپ يّب گبم ثبؿذ، الگَ ؿٌبخت يّب تنیالگَسثش  دادُ وبٍي تَخِ ثيـتشیي وِ صهبًي ٍ

 .(Langley& Simon, 1995,Burl& Asker& Smyth& Fayyad& Pearson& crumple& Aubele,1998)داؿت
 

 

 CRMکارتزد داده کاوی در  .4
 

خْت خزة ٍ حفظ هـتشیبى  ، ثِ ػجبست دیگشثبؿذ هيسلبثتي  CRMهـتشیبى اػبع تَػؼِ یه اػتشاتظي  يّب يظگیٍتدضیِ ٍ تحليل ٍ دسن سفتبسّب ٍ 

هـتشیبى  ّبي دادُثبلمَُ ٍ حذاوثش وشدى اسصؽ هـتشیبى، اثضاسّبي دادُ وبٍي وِ ثشاي اػتخشاج ٍ ؿٌبػبیي داًؾ ٍ اعالػبت هفيذ اص حدن ػظين 

 (.Chang et al, 2009, Ngai et al, 2009)ثبؿٌذ هي CRMحوبیتي ثشاي ػبختي تلويوبت هختلف  ياثضاسّب ثْتشیي  ، یىي اصثبؿٌذ هيهٌبػت 

ٍ  1، ثبیي6ّب  تبوٌَى هذل ّبي هختلفي ثِ هٌظَس هغبلؼِ تىٌيه ّبي دادُ وبٍي دس هذیشیت استجبط ثب هـتشي دس هجبحث ثبصاسیبثي هغشح ؿذُ اػت.

ًگبؿت خَد ػبصهبًذُ، دسخت تلوين ٍ هذل صًديشُ اص خولِ تىٌيه ّبي  يثٌذ والع يّب سٍؽ اص شیبى سا ثب اػتفبدُ( دس همبلِ اي هـت1001) 8پبسن

ّوچٌيي ًتبیح اوثش تحميمبت  (.Ha&Bae&Park,2002)اًذ ًوَدُ يػبص بدُيپسا  CRMدس  ٍ ثِ ًَػي ؿٌبخت هـتشي اًذ وشدُ يثٌذ نيتمؼهبسوف 

5ٍ السیَیل4ئل پَ. ثِ ػٌَاى هثبل ثبؿذ هيوِ ثؼذ ثمبي هـتشي دس هذیشیت استجبط ثب هـتشي اص اّويت ثبالیي ثشخَسداس   دّذ يهًـبى 
ثب  خَد ي همبلِدس   

اهب ثب . (Poel& Lariviere,2004)هحمك ًوَدًذ سااّذاف ثؼذ حفظ ٍ ثمبء هـتشي  الگَسیتن آًبليض ثمبء سٍؽ وـف تَالي، اص اػتفبدُ هذلي ثب اسائِ

 ًگبي خبهؼي دس ایي هَسد ٍخَد ًذاؿت، چبسچَة ٍ ثشخَسداسًذاّويت صیبدي  اص تَخِ ثِ ایٌىِ  تىٌيه ّبي دادُ وبٍي دس هذیشیت استجبط ثب هـتشي

 وِ دٌّذ يه اسائِ سا بسچَة خبهؼيچ " هـتشي ثب استجبط هذیشیت دس وبٍي دادُ ّبي تىٌيه اص اػتفبدُ "ػٌَاى  ثب اي همبلِ ( دس1009) ّوىبساًؾ ٍ
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( دس چْبس ثؼذ هذیشیت استجبط يهلَسػبص، سگشػيَى، وـف تَالي ٍ يٌيث ؾيپ، والػِ ثٌذي، يثٌذ خَؿِآى ّفت ثؼذ دادُ وبٍي )لَاػذ ٍاثؼتگي،  دس

  .(Ngai& Xiu& Chau, 2009)( 6ؿذُ اػت )ؿىل يثٌذ دػتِـتشي ثب ه
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 (Ngai et al, 2009) دل دست  بند    نیک ها  داده کاو  در  دیری  ار  اط با   تر  –1    

 

 

 کارتزد داده کاوی در تانکذاری .5
ٍ پزیشؽ  يػبص بدُيپلشاس گشفتِ اػت. ّوچٌيي ثب تَخِ ثِ  ٍوبس وؼتتغييشات ػظيوي دس ساُ  شيتأث، كٌؼت ثبًىذاسي تحت گشفتِ اًدبمعجك تحميمبت 

افضایؾ یبفتِ اػت،  يتَخْ لبثلثِ كَست  ّب دادُتشاوٌـي ػَْلت یبفتِ ٍ ثِ عَس ّوضهبى حدن ایي  ّبي دادُكٌؼت ثبًىذاسي الىتشًٍيىي، دػتشػي ثِ 

اص تىٌيه ّبي دادُ وبٍي دس ایي  تَاى يه، ثبؿذ هياًؼبى  يّب یيتَاًبثِ داًؾ هفيذ فشاتش اص  ّب آىخبم ٍ تجذیل  ّبي دادُاهب اص آًدب وِ آًبليض ایي حدن اص 

 ّب يَػتگيپثب ؿشوت دس حل هـىالت تدبسي، اص عشیك پيذا وشدى الگَّب،  تَاًذ يه. ثِ عَس ولي دادُ وبٍي (Bhambri,2011)صهيٌِ ووه گشفت

، ًمؾ ثؼضایي سا ایفب ًوبیذ. ثب تَخِ ثِ ایي وِ ثبًىذاسي خضء كٌؼت خذهبتي اًذ ؿذُ شُيرخوِ دس اعالػبت تدبسي ثِ كَست هخفي  ّب يّوجؼتگٍ 

توبهي هٌبثغ سا كشف دسن ثْتش  اًذ هَظف ّب آىهذیشاى اخشایي  ثبؿذهيي دس آى یه هؼئلِ حيبت شگزاسيتأثلَي ٍ  CRM، داؿتي گشدد يههحؼَة 

ػفبسؿي خَد سا ثِ ایي  ٍ خذهبتثب اػتفبدُ هٌبػت اص اثضاسّبي دادُ وبٍي، وبالّب  تَاًٌذ يه ّب ثبًههـتشیبى هَخَد ٍ هَثش دس آیٌذُ ًوبیٌذ. ثٌبثشایي 

ثِ عَس هَثش هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد،  ّب آىدس  تَاًذ يهصیبدي ٍخَد داسد وِ دادُ وبٍي  يّب ثخؾهـتشیبى اسائِ دٌّذ. ثِ عَس ولي دس كٌؼت ثبًىذاسي 

 ;Madan,2006، ثبصاسیبثي ٍ تـخيق تملت اؿبسُ وشد)ذیيتأآى، تؼييي اػتجبس ٍ  يٍ ػَدهٌذ ّب يهـتش خذا وشدىثِ  تَاى يه ّب ثخؾایي  ي خولِاص 

Bhambri,2011 پشداصین هي ّب ثخؾوبسثشد دادُ وبٍي دس ایي  شيتأث(. دس اداهِ ثِ ثشسػي. 
 

 

  تاساریاتی . 5.1
 

 دادُ وبٍي خْت اص ثبًه ثبصاسیبثي ثخؾ. ثِ عَس ولي ثبؿذ هياػتفبدُ اص دادُ وبٍي دس كٌؼت ثبًىذاسي  يّب ٌِيصه يیتش گؼتشدُثبصاسیبثي یىي اص 

 ثِ هشخؼي ثب سا وٌٌذُ هلشف سفتبس، ؿذُ اٍسي خوغ يّب دادُ يسٍ هتفبٍتي ًبليضّبيآ ثب اًدبمدادُ وبٍي  . وٌذ يه اػتفبدُ هـتشیبى دادُ پبیگبُ ًبليضآ

سا ایدبد ًوبیذ تب  یيّب تيخزاثخذهبت ثبیذ  وٌٌذُ اسائِ( ثش ایي ثبٍسًذ وِ 6998. وبثٌب ٍ ّوىبساًؾ )وٌذ يهتؼييي  ثٌذي ليوت ٍ تمؼين وبًبل ٍ هحلَل
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خشیذاسي ًوبیٌذ، ّوچٌيي خذهبت ٍ هحلَالت اضبفي وِ ثبًه ثشاي هـتشي اسائِ  ٍوبس وؼتهـتشیبى، خذهبت ٍ هحلَالت اضبفي سا اص ّوبى 

 . (Kaptan, 2002)دّذ يهاحتوبل خزة هـتشیبى سا افضایؾ  وٌذ يه
 

 

  ریسک مذیزیت . 5.2
 

 وِیبًي هـتش یبآ وِ ثذاًٌذ اػت الصم ّب ثبًه . هذیشاىشديگ يهدادُ وبٍي ثِ عَس گؼتشدُ ثشاي هذیشیت سیؼه دس كٌؼت ثبًىذاسي هَسد اػتفبدُ لشاس 

ؿٌبختي ًذاؿتِ  خَد بىهـتشی هَسد دس ّب ثبًه اگش( ًيض ػميذُ داسًذ وِ 1006ٍ ّوىبساًؾ) 6یب خيش. وشٍن اػتوبدًذ لبثل ّؼتٌذ استجبط دس ّب آى ثب

 پش تلويوبت تَاًٌذ يه ّب ٍام ذیيتأ ٍ هَخَد یبىهـتش اػتجبس يّب خظ افضایؾ ، خذیذ بىهـتشی ثِ اػتجبسي يّب وبست ي اسائِ ، خذهبتي ّوچَى  ثبؿٌذ

 وِ يدسحبل وٌٌذ تحليل  سا ّب يهـتش ثَدى اػتوبد لبثل ٍ سفتبس تَاًٌذ يهوبٍي  دادُ اص تىٌيه ّبي اػتفبدُ ثب ّب ثبًه . ثٌبثشایي هذیشاىذٌثبؿ خغشي

 . (Madan,2006)فشٍؿٌذ يه ًيض سا خَد اػتجبسي يّب وبست
 

 

  تقلة تشخیص . 5.3
 

هتملجبًِ ًگشاًي  يّب تيفؼبل. اهشٍصُ تَاًبیي تـخيق ثبؿذ هيدس كٌؼت ثبًىذاسي ثىبس سٍد، تـخيق تملت  تَاًذ يهصهيٌِ هـَْس دیگشي وِ دادُ وبٍي 

 هتملجبًِ تـخيق ٍ گضاسؽ خَاّذ ؿذ. ثٌبثشایي اص يّب تيفؼبلوِ ثب ووه دادُ وبٍي ثؼيبسي اص  وٌذ يه( ثيبى 6998. دوش )ثبؿذ هي ّب ؿشوتثؼيبسي اص 

 حوالت، اهىبى تـخيق دس وبٍي دادُ ّبي سٍؽ الؼبدُ فَق هضایبي اص یىي .وشد اػتفبدُ حوالت تـخيق ثشاي تَاى يهدادُ وبٍي  ّبي سٍؽ

 هتخلليي هـبّذُ تَػظ یب ٍ دّذ تـخيق سا ّب آى اًؼبًي َّؽ آًىِ اص سا، لجل خذیذ حوالت تَاًذ يه وِ هذل ّبػت اص والػي يػبص بدُيپ

 ٍ ٍاثؼتگي لَاػذ الگَسیتن ثب ؿذُ يثٌذ عجمِ هذل ّبي ّوچٌيي (. Madan, 2006, Kaptan&Chobey,2002)ًوبیذ اسائِ ٍ ؿٌبػبیي ؿَد،

 ثشاي سا ٍ دليمي هختلش تـخيق هذل ّبي اتَهبتيه عَس ثِ تَاًذ يه سٍیىشد ایي .ؿًَذ يه اػتفبدُ ًبٌّدبسي تـخيق خْت ًيض  هىشس سخذادّبي

ثب ثىبس گيشي تىٌيه ّبي دادُ وبٍي دس ثخؾ تـخيق تملت كٌؼت ثبًىذاسي، اسصؽ دٍسُ  تَاى يهًوبیذ. ثٌبثشایي  ایدبد اعالػبت اص صیبدي حدن

 .(Stolfo&San, 1998)حيبت هـتشیبى سا افضایؾ داد
 

 

  کسة و حفظ مشتزی . 5.4
 

ثِ حفظ هـتشیبى ًيض ووه ًوبیذ. خزة ٍ حفظ  تَاًذ يهثلىِ  وٌذ يهدادُ وبٍي ًِ تٌْب ثِ كٌؼت ثبًىذاسي دس ثذػت آٍسدى هـتشیبى خذیذ ووه 

ثشاي تؼييي ایي وِ ودب وؼت ٍ  يا گؼتشدُ يّب اًتخبة.  اهشٍصُ هـتشیبى ثبؿذ هيهـتشي ًگشاًي خيلي هْوي ثشاي ّش كٌؼتي اص خولِ كٌؼت ثبًىذاسي 

ثِ هـتشیبًـبى ثِ عَس وبهل تَخِ ًٌوبیٌذ،  ّب آىگبُ ثبؿٌذ وِ اگش . ثٌبثشایي هذیشاى اخشایي دس كٌؼت ثبًىذاسي ثبیذ آثبؿٌذ هيوبسؿبى سا اًدبم دٌّذ داسا 

ثِ ساحتي ثبًه دیگشي ثشاي اًدبم وبسّبیـبى اًتخبة ًوبیٌذ. ثِ عَس ولي دادُ وبٍي ثشاي ّذف لشاس دادى هـتشیبى خذیذ ثشاي  تَاًٌذ يههـتشیبًـبى 

هحلَالت ٍ خذهبت ٍ ثشاي وـف الگَّبي خشیذ لجلي هـتشیبى ثىبس هي سٍد، ثِ عَسي وِ ثبًه لبدس خَاّذ ثَد هـتشیبى هَخَدؽ سا ثب اسائِ 

 .(Madan, 2006, Desai,2004)َس خبف ثشاي ّش هـتشي تْيِ ؿذُ اػت حفظ ًوبیذوِ ثِ ع یيّب هـَق
 

 

 الگوی پیشنهادی .6
 

وبسثشد دادُ وبٍي دس هذیشیت استجبط ثب هـتشي ، ثِ تلفيك ایي هذل ثب چْبس ثخؾ وبسثشدي كٌؼت  ي ٌِيصهدس  ؿذُ يهؼشفٍ هذل  ؿذُ بىيثهَاسد  ثش اػبع

دادُ ثبًىذاسي)ثبصاسیبثي، هذیشیت سیؼه، تـخيق تملت، وؼت ٍ حفظ هـتشي( پشداختِ ؿذ ٍ دس ًْبیت ثِ اسائِ یه الگَي هفَْهي دس صهيٌِ وبسثشد 

 (. 1)هغبثك ثب ؿىلًىذاسي پشداختِ ؿذ.ثب هـتشي كٌؼت ثب وبٍي دس هذیشیت استجبط
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 ا      ی نهاد  -2    

 

 ي حلمِؿبهل چْبس ثؼذ ؿٌبػبیي هـتشیبى، خزة هـتشیبى، حفظ هـتشیبى ٍ تَػؼِ هـتشیبى اػت ٍ ایي چْبس ثؼذ  ثِ ػٌَاى  CRMثِ ایٌىِ  ثب تَخِ

 دس اسائِ وؼت ثشتشي دس هَثشي ،ػبهل آًبى ًيبصّبي ؿٌبخت هـتشیبى ٍ ّوچٌيي اص آًدب وِ ؿٌبخت ؿَد ٍهذیشیت استجبط ثب هـتشي هحؼَة هي

ثش هـتشیبى  سا خَد تَخِ وبًَى ٍ وشدُ يثٌذ تیاٍلَ سا خَد هـتشیبى تىٌيه ّبي دادُ وبٍي يشيوبسگ ثِثبیذ ثب  هذیشاى ،ثبؿذ هي هـتشي ثِ خذهبت

كٌؼت  ي ػوذُ( ٍ ثب تَخِ ثِ اّويت صیبد دادُ وبٍي دس چْبس  ثخؾ  1009تَػظ ًگبي ٍ ّوىبساًؾ) گشفتِ اًدبموٌٌذ.عجك تحميمبت  هتوشوض وليذي

دس ّفت ثؼذ دادُ  CRMاثؼبد  ثش اػبعایي چْبس ثخؾ سا  تَاى يهثبًىذاسي )ثبصاسیبثي، هذیشیت سیؼه، تـخيق تملت، وؼت ٍ حفظ هـتشي( ، 

ثبًه گشدیذ ٍ  ي ػوذُ، دادُ وبٍي ثِ ػٌَاى یه سٍیىشد هْن دس ثبًىذاسي هَخت ثْجَد ػولىشد چْبس ثخؾ ًوَد. ثِ ػجبست دیگش يثٌذ دػتِوبٍي 

حبكل  CRMثب تَخِ ثِ ّش ثؼذ  تَاى يهافضایؾ وبسایي ایي چْبس ثخؾ، اثؼبد هذیشیت استجبط ثب هـتشي دس ثبًه ًيض تحمك یبفت.  ثٌبثشایي  ي دِيًتدس 

ایي  ثش اػبع ؿذُ اسائِاص تىٌيه ّبي دادُ وبٍي سا ثِ یىي اص چْبس  ثخؾ كٌؼت ثبًىذاسي هٌؼَة ًوَد. دس الگَي  ّش یهاص  ّش ثخؾ ثبًىذاسي، 

ٍ پيؾ ثيٌي ثِ ایي ثخؾ اختلبف دادُ  يثٌذ خَؿِ، تىٌيه ّبي گشدد يهثخؾ ثبصاسیبثي دس ًْبیت هَخت تحمك ثؼذ خزة هـتشیبى  ي دِيًتوِ 

ثِ تشتيت ثمبء هـتشي، اسصؽ  ّش یهوؼت ٍ حفظ هـتشي، تـخيق تملت ٍ هذیشیت سیؼه  يّب ثخؾ ي دِيًت ؿذًذ. ّوچٌيي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ

 ّب آىاص  ّش یهثِ  يثٌذ والع، لَاػذ ٍاثؼتگي ٍ يهلَسػبص، تىٌيه ّبي سگشػيَى، وـف تَالي، ثبؿٌذ هيحيبت هـتشي ٍ ؿٌبختي هـتشي  ي دٍسُ

ایي الگَي هفَْهي، اػتفبدُ اص تىٌيه ّبي دادُ وبٍي ثلَست ّذفوٌذ دس هذیشیت استجبط ثب هـتشي  ي اسائِاختلبف دادُ ؿذ. دس ًْبیت ّذف اص 

 .    گشدد يه ثباسصؽ، وِ  هٌدش ثِ  هٌؼدن گشدیذى آى ٍ اص دػت ًذادى هـتشیبى ثبؿذ هيكٌؼت ثبًىذاسي 
 

 

 یزیگ جهینت .7
 

 هـتشي ػَدآٍسي ٍ ٍفبداسي هـتشي، ؿٌبخت ثب هشتجظ هجبحث سٍي ّب ػبصهبى اص ثؼيبسي اهشٍص، تدبسي هحيظ دس هـتشي سضبیت اّويت افضایؾ ثب

 يگزاسِ یػشهبّوچٌيي حيبت التلبدي ّوِ هؤػؼبت هبلي ثب حوبیت ٍ  .اًذ ًوَدُ توشوض هـتشي ثيـتش سضبیت وؼت ٍ خَد ثبصاس افضایؾ ػْن ثشاي

داؿت. ثِ عَس ولي ثب تحليل اعالػبت پبیگبُ  يا ظُیٍػيؼتن ّبي ثبًىذاسي  ثبیذ ثِ اكل هـتشي هذاسي تَخِ  ياًذاص ساُلزا دس  بثذی يههـتشیبى اداهِ 

ووه ًوبیذ. ثٌبثشایي تىٌيه ّبي دادُ  ػَدآٍستشؽدس تـخيق ثْتش هـتشیبى ٍ ّوچٌيي تخليق ثْيٌِ هٌبثغ ثِ هـتشیبى  تَاًذ يه، ػبصهبى CRMدادُ 

. دس كٌؼت ثبًىذاسي ثب سٍاج ٍ گؼتشؽ ثبًىذاسي الىتشًٍيه، ثجت ثبؿٌذ هيهـتشیبى  ّبي دادُثشاي تدضیِ ٍ تحليل  ؿذُ ؿٌبختِوبٍي، اثضاسّبي 

ثب  تَاًٌذ يه ّب ثبًه، لزا ثب اػتفبدُ اص دادُ وبٍي هذیشاى ثبؿٌذ هيدس حبل سؿذ  يا هالحظِ لبثل ثِ عَس ّب دادُاعالػبت تشاوٌـي ساحت تش گشدیذُ اػت ٍ 
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، چِ هـتشیبًي داساي سیؼه ثيـتشي ثشاي ػذم شًذیپز يهًوبیٌذ وِ، چِ هـتشیبًي ثب احتوبل ثيـتشي اسائِ هحلَالت خذیذ سا  يٌيث ؾيپي دلت ثيـتش

سٍاثظ ثب هـتشیبى سا ػَدآٍستش ًوَد. دس هجبًي ًظشي ایي پظٍّؾ ضوي ثشسػي هفبّين   تَاى يهٍ ّوچٌيي  چگًَِ  ثبؿٌذ هي ّب ٍامٍ  ّب يثذّپشداخت 

دادُ وبٍي دس ثبًىذاسي ثِ اسائِ یه الگَي هفَْهي خْت ثْجَد  يوبسثشدّبٍ ّوچٌيي   CRMهذیشیت استجبط ثب هـتشي، وبسثشدّبي دادُ وبٍي دس 

 هذیشیت استجبط ثب هـتشي دس كٌؼت ثبًىذاسي پشداختين.
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