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 چکیده

 نیداده و ارتباط ب شیرا افزا یابیبازار  یمرتبط با آن فرصت ها یو تکنولوژ نترنتیا عیکه رشد سر ییاز آن جا

ها ،  ندیاز اطالعات ، فرآ یارتباط با مشتر تیریمدشکل داده ،  رییو سازمان ها را دگرگون کرده و تغ انیمشتر

و استخراج اطالعات  لیتحل جیابزار را کی زین ی. داده کاو ردیگ یارتباط کمک م نیا تیریمد یو افراد برا یتکنولوژ

اطالعات  یرا برا یدیمف یتوان بدون دخالت کاربران الگوها یآن م قیاز داده هاست که از طر یادیحجم ز نیاز ب

خواهد  تیرینوع مد نیا ییدر باال بردن سطح و کارا ینقش مهم CRM آن در یریبکارگ جهینهان بدست آورد. در نتپ

در بانکها،  بطور خاص به  یارتباط با مشتر تیریلزوم مد یباشد، ضمن بررس یم یفیمقاله که از نوع توص نیداشت . ا

 بانک پرداخته است. انیو برآورد اعتبار مشتر یده ازیتام یعنی یدر صنعت بانکدار یداده کاو یاز کاربردها یکی

 

 انیاعتبار مشتر،  ی، صنعت بانکدار  یارتباط با مشتر تیری، مد یداده کاو واژه های کلیدی :
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 مقدمه -1

 رهیذخ و کسب در العاده فوق شرفتیپ سبب ، ابزار نیا به بشر شدن ومجهز یا انهیرا یفناور  زیانگ شگفت شرفتیپ

 یها داده.  است شده مختلف یها نهیزم در بزرگ یها داده گاهیپا آمدن بوجود نیهمچن و یعدد یها داده یساز

 و یپزشک یها داده ، یتلفن مکالمات اتیجزئ ، ینجوم یها داده ، نترنتیا کیتراف ، یکشاورز ، یتجار تبادالت

 ها داده گاهیپا یآور جمع و دیتول یها کیتکن واقع در.  شندبا یم ییها داده گاهیپا نیچن از ییها مثال یدرمانگاه

 یابیدست فکر به بشر 08 دهه اواخر از. است کرده رشد ها آن از استفاده و درک در ما یها ییتوانا است تر عیسر اریبس

 ، نبود سریم ها ادهد گاهیپا از استفاده یسنت یها ستمیس بردن کار به با که ، میحج یها داده نیا در نهفته اطالعات به

 یم قرار دیتقل مورد ، رقبا ریسا یسو از عیسر اریبس ، یبانک خدمات.  کرد شروع را کار نیا انجام یبرا ها تالش و افتاد

 یگفتن.  کند درک شتریب را یمشتر طیشرا بتواند و بوده صدر در مرحله نیچند یبرا که است شرویپ یبانک اما رد،یگ

 ارائه در مکرر یبرتر کسب جهینت در ها بانک دگاهید از یرقابت تیمز که است یضرور ملعا نیا به توجه که است

 و کالن انیمشتر با نسب را خود شناخت دیبا رانیمد راستا نیا در و شود یم حاصل ها بانک ریسا با سهیمقا در خدمات

 آن  زین گرید طرف از .کنند نشیگز یرسان خدمات در را روش نیبهتر ، ها آن اشتراک وجوه نییتع با ، کرد کامل خود

 نیتر یاصل رو نیا از .دهد قرار یبررس مورد انیمشتر نوع به توجه با ، یده سیسرو و بازار میتقس جهت در زین را ها

 ارائه راه از یمشتر کردن دار وفا ان،یمشتر متفاوت یها گروه ها تیرضا کسب و هدفها نیا یتمام به دنیرس یبرا گام

 . است یو ازین مورد اتخدم انواع

 یمشتر با ارتباط تیریمد -2

 روابط کرده، منسجم و یآور جمع را یمشتر به مربوط اطالعات که، است یتجار ندیفرا کی یمشتر با ارتباط تیریمد

 به ستمیس نوع نیا.شود یم آگاه آنها توسط سازمان خدمات ای محصوالت دیخر زانیم از و دینما یم اداره را یمشتر با

 به مربوط سوابق تا دهد اجازه کارکنان به و نموده یابیرد را سازمان با انیمشتر تعامالت تا کند یم کمک ها سازمان

. دینما مرور و یابیارز را نشده حل مسائل ای و مالحظه قابل سفارشات و انیمشتر ی گذشته یها فروش و خدمات

 کنند، یم ثبت خود دفتر در کوچک یها فروشگاه نیمالک که را انیمشتر اطالعات تمام یمشتر با ارتباط تیریمد

 گاهیپا کی در را لیقب نیا از و آنها دیخر با مرتبط مسادل کنند، یم یداریخر آنها که یاقالم ان،یمشتر تمام نام شامل

 ینحو به و بوده هماهنگ گریکدی با انیمشتر خدمات و یابی بازار فروش، یها واحد تا کند یم یآور جمع یاطالعات

 (.7801سرلک،) دینما تیفعال انیمشتر یازهاین بهتر چه هر براوردن جهت آرام

 مطرح 7998 سال در گارتنر گروه را مفهوم نیکاملتر.  دارد وجود 7یمشتر با ارتباط تیریمد مفهوم از یمختلف فیتعار

 یده سازمان را کار و کسب ان،یترمش یبند میتقس یرو کردن تمرکز با یمشتر با ارتباط تیریمد  آنها دهیعق کردند،به

 و درآمد و سود شیافزا یبرا خاص یابزارها از و ندیبب را ن ایمشتر یازهاین سازمان که شود یم باعث که کند یم
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 که شده عنوان یمشتر با ارتباط تیریمد مفهوم از که یگرید فیتعار .کند استفاده انیمشتر یمند تیرضا نیهمچن

 انیمشتر با روابطشان بهبود در سازمان به که است دیجد یتیریمد زمیمکان کی یمشتر با اطارتب تیریمداز:  عبارتند

 یها بنگاه یبرا را یمش خط کیی مشتر با ارتباط تیریمد . 7(9889، )ای دابلیو تی و همکاران کند یم کمک

 یم جادیا ها آن به که یقو تارتباطا ی لهیبوس ها آن یرو بر و بفهمد را انیمشتر رفتار تا کند یم جادیا یاقتصاد

 با شراکت و حفظ ، جذب از جامع یاستراتژ کیی مشتر با ارتباط تیریمد . 9(9878د )وانگولین، بگذارن ریتاث ، کنند

 در یاصل بحث و موضوع. 8(9889)بین فانگ و شوفنگ،  است وسازمان یمشتر ارزش بردن باال منظور به انیمشتر

 .باشند کنندگان عیتوز ای و شرکا ، یینها انیمشتر توانند یم که هستند یانیترمش ، یمشتر با ارتباط تیریمد

 و یمشتر حفظ ، یمشتر جذب ، یمشتر ییشناسا شامل بیترت به که است فاز چهار شامل یمشتر با ارتباط ندیفرآ

 .است یمشتر توسعه

 یبانک نظام در یمشتر با ارتباط تیریمد -2-1

 سمت به دیبا باشند داشته بقا یکنون ایدن در خواهند یم اگر که اند برده یپ نکته نیا به کهابان جمله از ها سازمان اکثر

 یم دنبال را یمدار محصول و دارند یمشتر یها ازین یرو بر تمرکز که ییها سازمان.  کنند حرکت یمدار یمشتر

 و یمدار یمشتر یسو به حرکت در گام نیاول.  شوند یم زده کنار به یهست ی ورطه از که دیپا ینم یرید ، کنند

 گام منظور نیبد که است یمدار یمشتر یسو به حرکت منظور به بانک اعضا تک تک یمانیپ هم و موافقت کسب

 .4(7997)فری من،  مودیپ را ریز یها

  یمشتر یاتیح و مهم نقش مجدد کشف-

  بود مدار یمشتر توان یم چگونه که یریادگی-

      یمدار یمشتر یاستراتژ یاجرا یبرا بانک یاعضا تمام نمودن متعهد-

 یکاو داده -3

 داده.است شده استفاده و جادیها،ا داده گاهیپا یتکنولوژ توسعه با همراه باشدکه یم ظهور نو یتکنولوژ کی یکاو داده

 یژگیو.دباشن مبهم و زینو یناقص،دارا است ممکن که است ییها داده از یمخف یالگوها و دانش کشف ندیفرا یکاو

 و ها مدل. است بزرگ یها داده گاهیپا در ها داده ادیز حجم از یدیکل اطالعات لیتحل و کشف ندیفرا نیا یاصل

 ، یبند خوشه ،یبند دسته توانیم انها نیپرکاربردتر که دارد وجود یکاو داده ندیفرا از یمتنوع و مختلف یاستراتژ

 سال در که است یدانش دهها از یکی کاوی داده دانش راستا نیا در .برد نام را انجمن نیقوان استخراج و ونیرگرس
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 E.W.T et al. , 2002 

2
 Wanghulin , 2010 

3
 Bin fang , shoufeng, 2002 

4
 Freeman, 1221 
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 که است ها داده درون پنهان دانش کشف ندیفرآ کاوی داده. است داشته ایدن در یعیسر العاده فوق گسترش ریاخ های

 هایمختلف حوزه در یعیاروسیبس کاربرد دارای ،یرامونیپ گوناگون های دهیپد کنترل و ینیب شیپ ح،یف،تشریتوص با

 کف ذرات از را آن کاربردی های نهیزم و نشده گرفته نظر در آن کاربرد برای یتیمحدود و مرز که ای گونه به است

 (.7801)شهرابی،  دانند یم فضا اعماق تا انوسیاق

 کی ، خصمش یها اریمع از استفاده با ندیفرآ نیا.  است یکاو داده در ها مدل نیپرکاربردتر از یکی کردن یبند دسته

 استفاد با دیجد رکورد برچسب و شود یم داده اختصاص برچسب کی رکورد هر به زیآنال نیا در دهد یم جهینت را مدل

 ، ندیفرآ نیا در کاربرد پر یابزارها از یکی.  شود یم نییتع است شده ساخته رکوردها معلوم ییلدهایف از که یمدل از

 موجود یها داده.  کند یم میتقس همگن یها خوشه بر را ناهمگن عاتاطال یبند خوشه ندیفرآ.  است میتصم درخت

 در ها خوشه.  دارند را گرید یها خوشه یها داده به را شباهت نیکمتر و هم به را شباهت نیشتریب خوشه کی در

 یبند وشهخ یاصل تفاوت نیا و میندار شده فیتعر شیپ از یها خوشه گرید عبارت به هستند معلوم نا تمیالگور شروع

 .7(7991)چیس،  شود یم محسوب یبند دسته و

 که است یمناسب یها یمنحن قیطر از مقدار کی یبرا داده هر نگاشتن یبرا یآمار کیتکن کی روش نیا. ونیرگرس

 یانجمن نیقوان استخراج بعد ندیفرآ. اند شده میترس و جادیا معلوم نا ریمقاد ینیب شیپ یبرا یاموزش یها داده توسط

 ندیفرآ نیا در که یدیکل مفهوم دو.  کند یم کمک رکورد کی در موجود یها تمیا نیب ارتباط یبرقرار مدل نیا است

 کی از یبانیپشت یبرا دادها بودن یکاف یاول در که 8درجه اطمینان  و 9درجه پشتیبانی  از عبارتند دارند یادیز تیاهم

 .(9878)وانگولین،  ردیگ یم قرار یررسب مورد قانون اعتبار یدوم در و شود یم مطرح قانون

 

 یکاو داده فیوظا -3-1

 عبارتند از : یداده کاو فیوظا نیتر مهم

واضح از آن چه جستجو  دهیکه ا نیبدون ا یکیگراف یکاوشگرانه داده ها با رسم جدول و نمودارها و شکل ها زی. آنال7

 .کند  یداده ها کمک م لیدر تحل ما را میداشته باش میکن یم

 عیآن مانند برآورد توز یها کیباشد .تکن یداده ها م دیتول ندیفرآ ایداده ها  ی: هدف شرح همه یفیتوص ی. مدل بند9

 باشد . یو ... م یخوشه ا لی، تحل
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 رییده از متغاپاسخ را با استف رییمتغ ریمدل که بتواند مقاد کی(:هدف ساختن یونیو رگرس ی)رده بندشگویپ ی. مدل بند8

باشد ،  یکم ای وستهیپاسخ پ ریو اگر متغ یباشد آن را رده بند یپاسخ دسته ا ریکند . اگر متغ ییشگویپ گرید یها

 ریمتغ کی یدارا شگویپ یاست که ، مدل ها نی، در ا یفیو توص شگویپ یمدل ها نیب ی. تفاوت اصل ندیگو ونیرگرس

، شبکه  میآن عبارتند از : درخت تصم یها کیکن. ت ستندیگونه ن نیا یفیتوص یباشند همان مدل ها یهدف م کتای

 و ... یخط ونی، رگرس یعصب یها

 .7(9887)برسون و همکاران،  باشد یالگوها م نیی: هدف تع نی. کشف الگو ها و قوان4

 یکاو داده نرم افزار های -3-2

 (.7804)سعیدی، برند  یمبه کار  یاستفاده از داده کاو یداده کاو معموال سه روش مختلف را برا یافزارها نرم

 . اکتشاف 7

  ییشگویپ ی. استفاده از مدل ها9

 بحث و جدل  زی. استفاد از آنال8

شده  نییتع شیاز پ یا دهیا چیموجود در داده ها را بدون ه یمخف یجستجو در داده ها است تا الگوها ندی، فرآ اکتشاف

 یبانک داده کشف م کیکه از یی، الگوهاییشگویپ یهابر مدل  یمبتن یداده کاو ی. در نرم افزار هادییمشخص نما

 روند .  یبکار م ندهیآ ینیب شیپ یشوند ، برا

نا مشخص توسط نرم  ریمقاد نینا مشخص را بکار ببرند و ا یدهند که داده ها یاربر اجازه مکبه  ینیب شیپ ایهمدل 

و منحرف شناخته  یعاد ریغ ریمقاد نییتع یراشده از داده ها ب افتی یها الگو زیی نیافزار کشف شود . در مدل ها

 (.7804)سعیدی، شوند 

هوشمند برخوردار هستند . با  ینرم افزار ها رینسبت به سا یکمتر تیالعدر حال حاضر از ف یداده کاو یافزار ها نرم

نا مشخص ،  ریمقادداده ها ،برآورد  ی، دسته بند یتوان در شش بخش کل ینرم افزار را م نیا یتجار تیوجود فعال نیا

 میداده ها تقس نیرقابت ب حیها و تشره داد یها ، خوشه بند ادهد یبیتقر ینا مشخص ، گروه بند ریمقاد ینیب شیپ

 .استفاده شده اند آمده است 9878زیر نرم افزارهای داده کاوی که در سال  شکل در (.7804)سعیدی، کرد
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 7(9878استفاده شده اند، منبع )لیاو وهمکاران،  9878نرم افزارهای داده کاوی که در سال  -7شکل 

 انیمشتر اعتبار یبند طبقه -4

 .شود یم دهینام انیبانک هرم مشتر انیمشتر یطبقه بند چارچوب

   

 

 

 

 

 

 (7997 من، یفر)بانک، منبع  انیمشتر هرم -9شکل 
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، عالقه  متیت نسبت به قاوتف ی، بپر مصرف  یافرادل سودآور بانک هستند که شام انی: مشتر ییطال انیمشتر -

 وفادار به بانک خود هستند . اریو بس دیخدمات جد شیزماآو  یگذار هیبه سرما یمند

اما سطوح مصرف ،  داز منابع بانک را به خود اختصاص داده ان یکه حجم قابل توجه ی: شامل افراد یآهن انیمشتر -

 باشند . ژهیخدمات و قیکه ال ستین یآنها به گونه ا یو سودآور یوفادار

 دهند . یپر توقع و منابع بانک را هدر م یباشند ، افراد یم نهیار پرهزیبانک بس یکه برا یانی: مشتر یسرب انیمشتر -

 یعمل رو نی. ا ندیگو یم یمشتر یبر رو یاگریمیاست که به آن ک یکم بازده به سود آور ، عمل انیمشتر لیتبد

را  یسرب انیمشکل است که مشتر اریکند . مثال بس یکار فرق م یه در هر طبقه سختطبقات قابل اجرا است ک یتمام

دسته محترمانه از دست آنها خالص  نیا لیتبد یجااست که به  نیکار ا نیبهتر یکرد ول لیتبد ییطال انیبه مشتر

 .(7997)فری من،  شد

 انیمشتر یمند ازین یبند طبقه -5

کنندگان  شی، گشا رندگانیکرد : سپرده گذاران ، وام گ میته تقسسبانک به پنج د انیتوان مشتر یم یطبقه بند کی در

قاعده  نهیزم نی. در ا(7997)فری من،  ( ی، استفاده کنندگان خدمات خاص اشخاص ثالث ) گذریاعتبارات اسناد

 .کنند جادیرا ادرصد سود سازمان  08است  نممک انیدرصد مشتر 98کند که  یم انیوجود دارد که ب 98/08معروف 

 یمشتر یمند تیرضا به یابیدست تیاهم -6

 نیپاسخ به ا ی؟ براستیبانک چ یبرا یمشتر یتمندیرضا تیاست و اهم یمشتر تیبه رضا یابیدست ازمندیبانک ن چرا

چه  تمندیرضا انیافتد و مشتر یم یباشند چه اتفاق یناراض انیمطلب است که اگر مشتر نیبه دانستن ا ازیسواالت ن

 ینشان م قاتی. تحق ابدیمنافع دست  نیتواند به ا یبانک م هچگون تایبانک به همراه خواهند داشت و نها یبرا یمنافع

 98کنند و  ینم تیبد محصوالت و خدمات شکا تیفیگاه در رابطه با رفتار بد و ک چیه انیدرصد مشتر 91دهد که 

 9 بهخود را حداقل  ی، ناراحت یناراض انی. هر کدام از مشترگردند  یبه بانک بر نم گرید یناراض انیمشتر نیدرصد ا

مطالعات  نیدهند . همچن یخود را انتقال م یتینفر نارضا 98از  شیبه ب یناراض انیدرصد مشتر 88نفر انتفال داده و 

ن، )النچر و همکارااست  یفعل یمشتر یتر از نگه دار نهیپرهزبرابر  1 دیجد یمستر کیدهد که جذب  ینشان م

 دیکل انیدر نرخ حفظ مشتر شیدرصد افزا 1دهد که بانک ها با  ی( نشان م7998) 9لدیف چیساسر و ر قاتی. تحق7(7991

 یدرج اثبات کرد که معموال نگه دار زی. ها ندیافزا یخود م یدرصد به سودآور 01از  شی، ب شیخو یو ارزنده 

ها  ندیفرآ نیا یاست که هر دو یدر حال نیر است . ابه مراتب ارزان ت دیجد یمشتر کی باز جذ یفعل انیمشتر

ارتباط خود با بانک  یدر طول سال ها یادیوفادار ممکن است مبالغ ز یترشم کیهستند .  متیمشکل و گران ق
                                                           

1
 Lancher, Couts &  shanker, 1221 

2
 Saucer & richfield 



 

8 
 

 یم قیآن را داده ، تشو لیحوکه سازمان قول ت تیفیخدمات با ک افتیدر لهیبه وس یمشتر  نیاگر ا ژهیکند. به و نهیهز

تر است .  نهیکم هز اری، بس دیجد یمشتر کی افتنی یموجود از جستجو برا انیتعامل داشتن با مشتر نیبنابرا شود .

 یرا مجذوب خود م انیمشتر یتند و شرکت زمانسکه به آنها قول داده شده ، ه ییزهایچ افتیدر ستهی، شا انیمشتر

 یمشتر یتمندیشرکت و رضا تینطور که گفته شد موفقکنند . هما یداده اند عمل م انیترکه به مش یکنند که به قول

توان استنتاج نمود که  یاست پس م تیاز عوامل موفق یکی یمشتر یتمندیهستند و اگر رضا کینزد اریدو مفهوم بس

 یهااز روش  یکی .(7991)النچر و همکاران،  مند داشته باشد تیرضا انیمشتر دی، بانک با تیبه منظور کسب موفق

حجم اطالعات در بانک ها  که یی. از آنجاباشد یم یبه مشتر طمربو  یوتریاستفاده از اطالعات کامپ یشناخت مشتر

در شناخت هر  رانیمد یازهاین یبوجود آمد تا بتوان پاسخگو ینینو یروش ها ،باشد یم ادیز اریبس یمال تو موسسا

 .7(9887)مرتنز و همکاران،  باشد انیمشتر عتریچه سر

 بانک درمدیریت ارتباط با مشتری  یاتیعمل چرخه -1

شوند تا  یم یواسط نگهدار کیدر  یاطالعات به صورت موقت نی، ا دیاطالعات جد دیو تول انیاضافه شدن مشتر با

 اتیتصم جهیو سپس به انبار داده فرستاده شوند . به عنوان نت ردیآن ها انجام گ یرو یآماده ساز ایپردازش  شیپ

 . دیآ یموجود بدست م یبا استفاده از ابزار ها انیمشتر لیو تحل هی، تجز کیاستراتژ

انبار داده ها و  یرو 4اس کیو الدر  شرفتهیپ یپرس و جوها ریتفس یبرا یاز ابزار داده کاو 8سی آر ام  9یها ستیآنال 

حاصل  جینتا یابیش و ارزسنج یو بررس لیبدست آمده تحل جینتا ی. سپس روکنند یاستفاده م 1مراکز داده یرو ای

ارتباط با  تیریمد فیاز توص ینفکیبخش ال جیتان نی. ادنکن یطرح ها ، چرخه را کامل م نیشدن ا یشده از عمل

)ای ردیبگ رتواند به دفعات مورد استفاده قرا یم ندهیباشد در آ دیکه کارآمد و مف یدر بانک است که در صورت یمشتر

 (.9889دابلیو تی و همکاران، 

 6ها داده انبار -1-1

 یاز آن حذف م ایبه آن اضافه و  ییشود و بخش ها یآنها کار م ااست که روزانه ب ییها شامل داده ها هداد گاهیپا

که در  ی. تنها اعمالباشد یداده ها مقدور نم اربرا ندارد . به روز شدن داده ها در ان یژگیو نیگردد در مقابل انبار داده ا

به داده ها . انبار داد ها  یداده ها و دسترس هی( اول ی)مقدار ده یعبارتند از : بارگذار ردیپذ یم یرتانبار داده ها صو

 اربموجود در ان یاست . داده ها یمشتر با ارتباط تیریمد جهیو در نت یریگ میتصم یبانیپشت ستمیهر س یهسته اصل

 داده استفاده باران یبخواهد از داده ها یاتیعمل ستمیس کیو اگر  ستندین طباها در ارت ستمیس گریبا د مایداده ها مستق

                                                           
1
 Mehrtens et al. , 2001 

2
 Analysts  

3
 CRM   

4
 SQL   

1
 Data mart 

6
 Data ware house 
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 یاستفاده م ثابت و قیدق تیریمد یوگزارش ها یداده ها با مشتر از یکه بطور موقت شامل بخش 1دیتا مارتکند از   

 یمارکه شامل اطالعات آ ؛شود یپر م انیاز اطالعات خام مشتر یپردازش جزئ شیشود . انبار داده ها معموال با پ

که بانک به  یالگو و روابط افتنی یو سود است . وجود انبار داده برا سکیر عات، اطاعات تراکنش ها و اطال انیمشتر

  .7(7918)کاد، است  یداده کاو کیمورد استفاده انبار داده ها در تکن نیضرورت است . مهمتر کیدنبال آنهاست ، 

 یکاو داده و یمشتر با ارتباط تیریمد -8

طور که می دانیم سازمان ها اطالعات زیادی را در مورد مشتریان خود جمع آوری می کنند. بنابراین نیاز به یک همان

ابزار است که اطالعات ارزشمند را از آن ها استخراج کند که ممکن است مخفی باشند. بنابراین نیاز به فرایندی است 

 ده های حجیم کشف کرده، به روش خاص استخراج کند.که اطالعات مفید اما مخفی را به راحتی از پایگاه دا

داده کاوی از حجم زیاد اطالعات مربوط به مشتریان، اطالعاتی را استخراج می کند که قبال ناشناخته بوده اند و در 

ای اینده می توان تصمیمات تجاری را با استفاده از آن ها اتخاذ کرد. این فرایند با تقسیم بندی مشتریان به گروه ه

یری کمک خواهد کرد. در مختلف با خصوصیات و نیازی های مختلف، در تصمیم گیری و پیش بینی نتایج تصمیم گ

می توان از مدل های مختلف داده کاوی استفاده کرد اما انتخاب روش و تکنیک داده کاوی باید بر  هر بعد از سی آر ام

دسته سی آر ام را مدل های پرکاربرد داده کاوی در فازهای ( 7مبنای نیازها وخصوصیات کسب و کار ما باشد. جدول )

 بندی می کند.

 CRM یدر فازها یپرکاربرد داده کاو یدل هادسته بندی م -1جدول 

 مدل های داده کاوی CRMعناصر  CRMابعاد 

 شناسایی مشتری

 مشترک بندی بخش
Classification, clustering 

Regression 

 هدف مشتریان تحلیل
Classification, clustering 

Visualization 

 مستقیم بازاریابی جذب مشتری
Regression, classification, 

clustering 

 حفظ مشتری

 Clustering, sequence Discovery شکایت مدیریت

 وفاداری برنامه
classification, Clustering 

regression, sequence Discovery 

 توسعه مشتری

 یک به یک بازاریابی
association, classification, 

clustering, sequence discovery 

 مشتری ارزش تحلیل
Classification, Clustering, 

Regression, Forecasting 

                                                           
1
 Codd, 1210 
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 خرید سبد تحلیل
Association, Sequence 

discovery 

 انیمشتر یسنج اعتبار یها مدل -2

در اقتصاد و بانک است و  یو عمل یآمار یمدل ساز یکاربردها نیاز موفق تر یکی، انیمشتر یده ازیامت ییها مدل

 انیمشتر یاعتبار سنج یموضوع مدلها نی. مهمتراست شیدر صنعت دائما در حال افزا یاعتبار سنج یزهایتعداد آنال

 یدر اعتبار سنج یبندز دسته ی، آنالیاطالعات یاز بانک هاه . با استفادمختلف است یدر گروه ها انیمشتر یدسته بند

که با در نظر گرفتن  دیتواند مشخص نما یکه م ردیگ یمورد استفاده قرار م دیجد یمتقاض کی یجهت طبقه بند

 یدر اعتبار سنج یدسته بند لیتحل گری؟ به عبارت دنه ایرفته شود یتاهل پذ تی، درآمد و وضعسن لیاز قب یاتیخصوص

 نیا ندهیا یرفتار ها نیو همچن دینما یم فیتوص یاعتبار سنج یرهایز متغا موجود را با استفاده انیرفتار مشتر

بوده  یعمل هینظر یبر مبنا یاعتبارسنج یمدل ها ی. تا به اکنون ساختمان تمامدینما یم ینیب شیپ زیرا ن انیمشتر

 شتری. بنا وجود نداردئمنحصر بفرد مطم یها شامدیپ یبرا ستانداردا یاعتبارسنج یمدل ها نیشتریوب نیبهتر نیبنابرا

طبقه  یداشته اند دقت مدل ها یتمرکز داشته اند وسع یتر اعتبارسنج قیدق یساختن مدل ها یرو یمطالعات قبل

 تیریمد جهتبانکها  یبانک اطالعات لی. به هرحال تحلدهند شیافزا یرمختلف آما یها کیرا با استفاده از تکن یبند

ممکن است طبقه  قیدق یاعتبار سنج یبا مدل ها یحت نیباشند . بنابرا ینه آنها مو تراکنش سوابق روزا انیمشتر رفتار

وام  انیمشتر یابر کیابزار تفک کیبه عنوان  یاعتبا رسنج یبرا ی. از مدل دسته بندنادرست بارها اتفاق افتد یبند

از مطالعات  یاریست ، بسانجام شده ا یادیمطالعات ز یاعتبار سنج لیتحل یا. برشود یموجود استفاده م رندهیگ

 یزهایآنال لیاز قب یآمار یروش ها ریبهتر از سا یا به صورت قابل مالحظه یعصب یگزارش داده اند که شبکه ها

 یو مانند آن عمل م 8ال آر ای یمنطق ونیرگرس زی، آنال9ام دی ایچندگانه  کیتفک زی، آنال7ال دی ای یخط کیتفک

 .4(9888)روی،  نندک

 

 یبند دسته مدل در بانک انیترمش انواع -10

با مدل  –بد  اخوب ی– یاعتبار سنج بایدشود  یم استفاده یکه اطالعاتشان در ساختن مدل دسته بند یانیمشتر ههم

 نیبنابرا میاستفاده کن یابیارز موجود ، جهت آموزش و رندهیوام گ انیاز اطالعات مشتر میشوند . چون ما مجبور یابارزی

به صورت  یابیتوسط مدل ارز انیاز مشتر یبعض نکهی. امکان ا میکن یاستفاده م یاعتبار سنج یاز روش ها یکیاز 

 ایبد محسوب گردند  انیجزو مشتر یابیخوب بعد از ارز انیاز مشتر یگردد برخ یشوند ، باعث م یغلط دسته بند

 یبرا یشتریخوب فرصت ب انیمشتر هیشده اند ، نسبت به بق یکه اشتباها دسته بند یبا اعتبار خوب انیبرعکس . مشتر

                                                           
1
 LDA 

2
 MDA 

3
 LRA 

4
 Roy, 2000 
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شده اند فرصت  یبا اعتبار بد که به اشتباه دسته بند انیمشتر نیشان دارند . همچن ندهیآ یدر پرداخت ها ریتاخ

خوب و بد  انیمشتر نیبد دارند . بنابرا انیمشتر ریعقب افتاده شان نسبت به سا یپرداخت ها دنبازگردان ایبر یشتریب

 :شوند یم میتقس شانیبر طبق بند هگروه جمعا چهار گرو ریزبه دو  بیبه ترت

 ندارند . ریتاخ زیشان ن ندهیآ ینداشته اند و احتماال در پرداخت ها ریتاخ که انی: مشتر7 گروه

 دارند . ریشان تاخ ندهیآ ینداشته اند اما احتماال در پرداخت ها ریکه تاخ یانی: مشتر9گروه

 گردانند. یرا بر م شانیاضر متخلف هستند اما سرانجام پرداخت هاکه در حال ح یانی: مشتر8گروه

گروه  نیخطر تر یب 7 گروه را انجام نخواهند داد . شانیکه در حال حاضر متخلف هستند و پرداخت ها یانی:مشتر4گروه

 هشود ک ینم ینیب شینداشته اند و پ یریتاخ شانیهستند که در پرداخت ها یانیمشتر رایچهار گروه هستند ز انیاز م

 انیمشتر .گونه عمل کنند نیا زیوام ها ن ریشوند تا در مورد سا قیتشو دیبا 7گروه  انین مشتریمتخلف باشند . بنابرا

 دیبا اآنه نی. بنابراداشته باشند ریتاخ ندهیرود در آ ینداشته اند اما انتظار م یریتاخ شانیها ختهنوز در پردا 9گروه 

آنها  یبرا یمناسب ی. روش هااکنون متخلف هستند 4و  8در گروه  انی. مشترتخلف نکنند ندهیکنترل شوند تا در آ

فرصت 8دو گروه ، افراد در گروه  نیا نیدر ب انیمشتر نی. از بشود یعقب مانده جمع آور یاتخاذ شود تا پرداخت ها

هستند نه تنها اصل پول  انیمشتر نی. لذا آنها پر سودتررنددا 4خودشان نسبت به گروه  یبازپرداخت بده یبرا یشتریب

 یاز ابتدا تا انتها برا دیبا یمتیمال یها وهیش یسر کی نی. بنابراپردازند یم زیرا پرداخت خواهند کرد بلکه بهره آن را ن

ارائه  جهی. در نتاده شوداستف یموثر یروش ها دیبا زین 4گروه  انیمشتر یو برا ردیگ رارگروه مورد استفاده ق انیمشتر

گروه  اتیستلزم استنتاج خصوصمگروهها مناسب باشد ،  ریدر همه ز انیمشتر یکه برا یرتیمد یها یاستراتژ شنهادیپ

)النچر  مییمتفاوت هستند استفاد نما هاگروه  نیکه ب یورود یرهایاز متغ دیآنها با اتیاستخراج خصوص ی. براها است

 .(7991و همکاران، 

 

 انیمشتر رفتار لیتحل -11

جهت متفاوت کردن ارائه شان و توسعه  ی، بانکها دائما به دنبال راه حل ها انیارتباط بهتر با مشتر یرقرارب یبرا

کنش ا، استفاده از تر یطبقه بند لیتحل دیجد یمهم در رابطه با تکنولوژ هینظر کیمناسبشان هستند .  یها سیسرو

 یبه الگوها هیشب انیمشتر یرفتار یشده ان که الگو مسئله بنا نیبر ا مدهبه دست ا جیداده هاست. نتا یعیطب یها

روش موثر با استفاده  کی تیاست که اهم یاکنون زمان مناسب نیتکرار خواهد شد . بنابرا ندهیباشد و در ا یگذشته نم
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 تیجلب رضا نیفروش در ح زانیم شیافزا .7(9881)گیلمور و همکاران،  داده شود صیتشخ یداده کاو یها کیاز تکن

قدم  نیاست و اول انیبه ارتباط مطلوب نظر با مشتر دنیرس یبرا یروش یجدا ساز زیهدف است . آنال نیمهمتر یترمش

 اتیخصوص یجدا ساز زیاست . روش آنال انیمشتر یقبل یبر طبق گروه ها انیمشتر نیتک تک ا یدسته بند یبه سو

 یمشابه شان جدا ساز اتیرا بر اساس خصوص انیو مشتر دینما یم فیرا بر طبق اطالعات توص انیمشتر یگروه ها

داد  تیفیک ایمرتبط  یاست به خاطر ضعف داده ها ممکن انیخوب رفتار مشتر تیریمد جادیا ی. تالش برا دینما یم

مورد  ستیبا یم یاستفاده شوند ول یرفتار مشتر ینیب شیپ یبرا دینبا یاصل یداده ها نیها محدود شود . بنابرا

 .9(9889)جفکوتی و همکاران،  رندیپردازش قرار گ

 نتیجه گیری -12

محصول  یتیرید و مدل مدنخوداستفاده کامل کن یاز کل منابع اطالعات ستیبا یم یعصر اطالعات ، سازمان ها در

وارزش  ابندیرا در انیمشتر یها ازیکنند ن یکنند . سازمان ها همواره تالش م لیمحور تبد یمحور را به مدل مشتر

 دواریتوانند ام ی، آن ها م یارتباط با مشتر تیریمدت زمان ارتباط شان با سازمان کشف کنند با اعمال روند مد آنان در

را باال ببرند .  یمشتر یوفا دار تیکنند و در نها دایبالقوه را پ انیارزشمند را حفظ و مشتر انیتوانند مشتر یباشند که م

ارتباط  شیم و افزاوخود باعث تدا نیاست که ا انیمشتر تیا ، جلب رضاسازمان ه یو مهم برا ییاز  اهداف نها یکی

 دراست. انیمشتر تیکسب رضا گرید یسواز بازار هدف و  افتنیسو به دنبال  کیسازمان از  جهیآنان خواهد شد .در نت

را استخراج کنند که ممکن است  یابزار دارند که اطالعات ارزشمند کیبه  ازیسازمان ها ن جهینت

 اریدر اخت یبرا یحربه ا توانند به عنوان یم یدر نظام بانک یارتباط با مشتر تیریباشد . مد یمخف

از آن عمل  لحاص یایبلند مدت و استفاده از مزا ی، وفا دار کردن او و حفظ او برا یگرفتن مشتر

ست همزمان با و الزم ا ابدی یم شیافزا دیجد یجذب مشتر نهیرقابت ، هز شیبا افزا نیکند . بنابرا

 یرقابت یو متناسب با فضا افتهیتحول  زین یجذب مشتر یتحول در بازار کسب و کار ، مهارت ها

 .عرضه شود
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 بعامن-12

، پیام نورانتشارات دانشگاه  پنجم،چاپ  ، سیستم های اطالعاتی مدیریت پیشرفته ،( 7801) ح. ،،فراتی،  م.،سرلک

7801  

، اسفند 70، فصلنامه آموزش عالی، شماره "ی، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عال یکاو داده"،  (7804)،  .، ا یدیسع
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