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Abstract
Air transport is one of the basic sub-sectors of transport
services, which includes high added value and new
technologies. On the other hand, considering the
importance of employment in the Iranian economy, this
article examines the challenges and strategies for the
development of air transport. The results show that the
value added of Air transport and the level of wages and
capital prices in this sector are the most important
factors in increasing employment and attracting labor
in this sector in Iran. This seems to be due to the fact
that in the past few years, for various reasons,
including international sanctions, the provision of
foreign exchange resources, etc., high investment has
not been made in Iran's Air transport sector, so in this
industry there is no surplus capacity and in many cases
a shortage is evident. Therefore, the increase in value
added in this sector leads to an increase in demand for
labor and increases employment. On the other hand,
because most of the people working in this sector are
specialized and educated people, the added value that
these people create is much higher than other subsectors of transportation. Therefore, Air transport,
while being one of the most important service subsectors for job creation, has the ability to create a
significant increase in employment with relatively
limited investment.
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چکیده
حملونقل هوایی یکی از زیربخشهای اساسی خدمات حملونقل است که
 با توجه، از سوی دیگر.شامل ارزشافزوده باال و فناوریهای نوین میگردد
 در این مقاله به بررس ی چ الش،به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران
.های و راهکارهای توسعه صنعت حملونقل ه وایی پرداخت ه ش ده اس ت
نتایج نشان میدهد که ارزش افزوده صنعت حمل و نق ل ه وایی و س ح
دستمزد و قیمت سرمایه این بخش از مهمترین عوامل در اف زایش اش تغال
 به نظر میرس د ای ن.و جذب نیروی کار در این بخش در ایران می باشند
امر به این دلیل است که در چند سال گذشته به دالی ل مختلف ی از جمل ه
 س رمایهگ ذاری ب االیی در...  ت ممین من اب ارزی و،تحریمهای بینالمللی
 لذا در این صنعت مازاد،بخش حملونقل هوایی ایران صورت نگرفته است
 به همین.ظرفیتی وجود نداشته و در بسیاری از مواق کمبود نمایانگر است
خاطر افزایش ارزش افزوده در این صنعت منجر ب ه اف زایش تقاض ا ب رای
 از ط ر دیگ ر.جذب نیروی کار گردیده و اش تغال را اف زایش م یده د
چ ون اغلب افراد شاغل در این بخش از افراد متخصص و تحص یل ک رده
 ارزش افزودهای که این افراد ایج اد میکنند در مقایسه با،تشکیل یافته اند
 بنابراین حم ل و نق ل.سایر زیربخشهای حملونقل بسیار بیشتر میباشد
هوایی ض من اینک ه یک ی از مهمت رین زی ربخشه ای خ دمات ب رای
 دارای این قابلیت اس ت ک ه ب ا س رمایه گ ذاری نس بتا،اشتغالزایی است
.محدودی افزایش قابل توجهی در اشتغال به وجود آورد
واژههاي کلیدي
 دستمزد، قیمت سرمایه، اشتغال،حملونقل هوایی
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مقدمه
امروزه مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس داده های بدست
آمده از مشتری و با استفاده از فناوری اطالعات تسهیل شده
است .در واق  ،نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری یک
ابزار مدرن و توسعه یافته برای داده کاوی داده های مشتری
است که با کاربرد دیدگاه های ارتباطی مختلف در سیستم
پشتیبانی می شود و دیدگاهی جام از رفتارهای مشتریان
خلق می کند .نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری به طور
فزایندهای مقادیر زیادی از اطالعات مشتری مانند رفتار خرید
مشتریان در زمان واقعی را برای تصمیم گیری جم آوری می
کند(بارتون و کورت2112،؛ دانپورت و دانچ .)2113،در این
میان بانک ها با دادههای مربوط به مشتریان که اغلب غیر
ساختاریافته هستند ،سروکار دارند .آنها در حال کشف ارزش
بالقوه داده ها برای ایجاد بینش در مورد مشتریان هستند ،اما
هنوز در تالش هستند تا اطالعات داده های نوآورانه را در
تصمیمات مدیریت ارتباط با مشتری ادغام کنند(ورن و
هاسکین .)2112،علیرغم این مشکل ،برخی از بانک ها نیز
توانستهاند برای اهدا مدیریت ارتباط با مشتری بر چنین
موانعی غلبه کنند به عنوان مثال از داده های جم آوری شده
برای ارائه تبلیغات شخصی به موق و دقیق( مک آفی و
برینجلفسن )2112،یا جریانهای کلیک وب برای هد قرار
دادن مشتریان با پیشنهاداتی از طریق دستگاههای تلفن
همراه ،برای بهبود شناخت مشتری و برای کاهش زمان انتظار
مشتریان عادی و موقتی استفاده میکند (دانپورت و
دانچ .)2113،بنابراین ظهور کالن داده موج جدیدی از
استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری را در حمایت از
شخصی سازی فروش ،خدمات و خدمات مشتری را به ارمغان
می آورد(انشاری.)2119،
در واق کالن داده به عنوان یک منب غنی و ارزشمند برای
ارائه خدمات به مشتری در مسیر سفر مشتری تلقی می گردد.
در سال های اخیر بانک مرکزی ایران به ارائه چارچوب
حاکمیت کالن داده برای ارائه خدمات به مشتریان پرداخته
است(الهی و همکاران .)1391،در حالی که این چارچوب
نیازمند تشری می باشد .با پیش فرض ثبت روزانه میلیون ها
داده مشتری بانک ها نیاز به تجزیه و تحلیل رفتار مشتری با
کالن داده دارند و این امر پیامدهای همچون کمک به
تصمیمگیری ،افزایش فروش ،ارائه خدمات و محصوالت
جدید ،بهبود تجربه مشتری و کاهش ریسک بینش عمیق از
مشتری و سازمان ،پاسخگویی سری به پرسشهای مشتری،
شفافیت اطالعات محور هدایت فرهنگ ،کاهش هزینهها را در

پی دارد (چاترجی وهمکاران 2122،؛ یانگ و همکاران.)2121،
به نظر کارشناسان هنوز رویکردی منسجم برای حوزه مشتری
مداری در بانک ها برای بهره گیری از کالن داده وجود ندارد
و همچنین عدم وجود دیدگاه علمی و نظام مند باعث شده تا
در دستیابی به نتایج مورد انتظار و بهره گیری محلوب از
پتانسایل های کالن داده در ارتباط با مشتری تردید وجود
دارد .در همین راستا وجود یک سیستم ارتباط با مشتری از
طریق کالن داده می تواند گامی موثر برای کسب مزیت
رقابتی تلقی گردد .همچنین بانک ها با چالشهایی امنیتی و
حفظ حریم شخصی  ،استفاده از مناب داده ناهمگن جدید
برای توسعه ارزشهای پیشنهادی نوآورانه مانند ترسیم
دادههای مشتری از شبکههای اجتماعی روبرو هستند میتواند
در آینده مشکالتی را به وجود آورد(دیفلی و مک کلو2112،؛
وی یو.)2122 ،
بنابراین ،اهدا این پژوهش شامل -1شناسایی انواع داده
های در ارتباط با مشتری ثبت شده در پایگاه داده ؛ -2
شناسایی انواع الگوریتم های که بانک ها در کالن داده برای
ایجاد مزیت ارتباطی؛ -3شناسایی استراتژی های بانک ها
برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری؛ -4شناسایی مسائل و
چالش های در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری -2شناسایی
پیامدهای کالن داده در مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد.
به طور خاص ،این مقاله تالشی است برای کشف اینکه
چگونه کالن داده ها ممکن است به عنوان راه حلی در
موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را تغییر دهد .در نتیجه
سؤال اصلی مقاله به این صورت محرح می شود که مدل
مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کالن داده چگونه است؟
ادبیات و پیشینه پژوهش
کالن داده
اصحالح کالن داده برای اولین بار در سال  2111توسط داگ
لنی 1در موسسه گارتنر ،برای اشاره به دادههایی که از نظر
حجم ،سرعت و تنوع در حال افزایش هستند محرح شد .طبق
تعریف وی ،کالن داده شامل اطالعاتی با حجم زیاد است که
با روشهای نوین پردازش و ذخیره سازی برای درک بهتر از
دنیا و روند تصمیمگیری دقیقتر ،مورد استفاده قرار میگیرند
(هلیلی و ولوی .)1391 ،مفهوم کالن داده تا حد زیادی متمثر
از انتظارات از یک فناوری جدید در علم اقتصاد محرح شده
است .بر این اساس ،برخی اهمیت کالن داده را به اندازه
اهمیت اینترنت در تداوم کسب و کار و استمرار ممموریت یک
Doug Laney
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سازمان میدانند و بسیاری از صنای شروع به استفاده از تجزیه
و تحلیل کالن داده برای افزایش مزیت رقابتی کردند
(اردستانی و مبرهن .)1391 ،تجزیه و تحلیل کالن داده به
عنوان یک فن آوری و تکنیک است که بانک می تواند برای
تجزیه و تحلیل حجم زیادی از اطالعات مشتری برای برنامه
های مختلف استفاده کنند(ماریجن و همکاران .)2111،در
پروژه آینده پژوهی موسسه تحقیقاتی پیو 1و دانشگاه الون2
وضعیت کالن داده در سال  2121مورد توجه قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که کالن داده منجر به بهبود بهره
وری و ارتقای سازمانی و گسترش مرزهای دانش بانکی شده
است .آنها اهمیت مناب داده ای را به مثابه نفت در دوران
جدید تشبیه کرده اند و همچنین از کالن داده در شبکه های
اجتماعی به منظور شناخت الگوهای رفتاری به ویژه در
کاربردهای شناخت رفتار مصر کننده ،شناسایی بازارهای
جدید و کاربردهای امنیتی استفاده کرد(اندرسون و لی.)2121،
چه الگوریتم های برای شناخت رفتاری مشتری وجود دارد؟
لین الگوریتم ها در مدیریت ارتباط با مشتری بانک چه اثراتی
دارند؟
مدیریت ارتباط با مشتري
در چندسال اخیر مدیریت ارتباط با مشتری هم در حوزه ی
عملیاتی و هم ازنظر استراتژیکی رشد بسیار چشمگیری داشته
است .دو دلیل اصلی این رشد ،افزایش رقابت در بازار و هزینه
های پایین تر برای نگهداری مشتری نسبت به جذب مشتری
جدید است(یو .)2113،از این رو مدیرریت ارتباط با مشتری به
یک راهبرد کلیدی برای شخصی سازی تجربه مشتری و
افزایش رضایتمندی آنها تبدیل شده است .مدیریت ارتباط با
مشتری فناوری محور به عنوان ابزاری برای توسعه و قدرت
نفوذ دانش مشتری در پرورش ،حفظ و تقویت روابط سودمند
با مشتریان مد نظر بانک ها قرار گرفته است (لیمون و الفنگ،
 .)2112همچنین نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری
زیرساخت هایی ارائه می کنند که ایجاد روابط بلندمدت با
مشتریان را آسان کرده که این سیستم ها شامل اتوماسیون
اداری فروش ،انبار داده ها ،داده کاوی ،پشتیبانی تصمیم گیری
و ابزار گزارش دهی نوین است(نون .)2111،در نتیجه حجم
عظیم داده ها در دسترس نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
مربوط به کارامدی پروفایل های مشتری است که هنوز
بحورکافی مورد بررسی قرار نگرفته و داده های جامعی در این
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2 Elon

رابحه وجود ندارد(کابر و درسان.)2111،
چه داده های را می توان در ارتباط با مشتری از نرم افزار
مدیریت ارتباط با مشتری استخراج کرد؟ بانک ها از این داده
ها چه بهره برداری می کنند؟
رابطه بین کالن داده و مدیریت ارتباط با مشتري
کالن داده به بانک ها امکان بخش بندی و تقسیم بندی
پیشرفته در رفتارهای مشتریان را می دهد (آکتر و
همکاران .)2112،در محیط کالن داده از تکنیکهای
خوشهبندی و طبقهبندی برای شناسایی گروههایی از
مشتریانی که به محرکهای یکسان بازار واکنش نشان
میدهند ،استفاده می شود و پروفایلهای فردی دقیق
مشتریان مشخص می گردد(فان و همکاران .)2112،استفاده از
کالن داده منجر به توسعه بخشبندی پیشرفته همچون
تجربیات ،احساسات یا نگرشها شده است (کامر .)2112 ،به
طور خاص کالن داده مبتنی بر نرم افزارهای مدیریت ارتباط
با مشتری شامل فعالیتهای خاصتری مانند تجزیه و تحلیل
کل مسیر سفر مشتری از شروع تا پایان رابحه خود با بانک
طی میکند را مد نظر قرار داده است و از کالن داده برای
حفظ مشتری و آینده نگری در مورد نارضایتی مشتری
(دانپورت ،)2114،مدل سازی ریزش مشتری (کامر )2112،و
بهره برداری از داده ها برای سیستم های توصیه گر (فان و
همکاران )2112،است.
در واق پذیرش کالن داده ها در نرم افزارهای مدیریت ارتباط
با مشتری به استفاده از حجم عظیمی از داده های ساختاریافته
محدود نمی شود .بلکه پیوند بین کالن داده ها و مدیریت
ارتباط با مشتری با معرفی رسانههای اجتماعی که امکان
جم آوری بهتر دادههای نیمه ساختاریافته را برای ایجاد بینش
در مورد مشتریان بالقوه و مشتریان فعلی ،روند جاری بازار و
الگوهای پیش بینی نشده احتمالی در میان داده ها فراهم
میکند ،در حال تکامل و تقویت است(تور و همکاران.)2112،
انشاری و همکاران( )2119بیان می دارند کالن داده در
مسیر سفر مشتری شامل ارزیابی مشتری ،جذب مشتری،
بازیابی مشتری ،حفظ مشتری و افزایش فروش است.
کالن داده در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری چه کاربردهایی
دارد؟
چاترجی وهمکاران ( )2122در پژوهشی نقش قابلیت های
مدیریت ارتباط با مشتری را به در ارتباط با تجزیه و تحلیل
کالن داده به عنوان میانجی در فروش را مورد بررسی قرار
داده اند .نتایج نشان می دهد  311شرکت در کشورهای
مختلف جهان از کالن داده با تاکیر بر راهبردهای شخصی
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سازی و تجزیه و تحلیل بهنگام توانسته اند قابلیت های
ارتباطی و تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتریان را بهبود
دهند و در نهایت فروش شرکت ها به طورچشم گیری اقزایش
یافته است.
وی یو ( )2122در پژوهشی به بررسی نقش کالن داده برای
جذب و حفظ مشتری پرداخته است .نتایج نشان می دهد بانک
ها با ساتفاده از پلتفرم بانکداری باز با بکارگیری قابلیت های
سفارشی سازی ،ریسک را کاهش داده اند و نقاط مربوط به
حوزه امنیتی و حفظ حریم شخصی نیز شناسایی شده است.
دل ویچیو و همکاران ()2121در پژوهشی به بررسی کالن
داده در مدیریت ارتباط با مشتری با نگاه بازاریابی بین المللی
پرداخته اند نتایج نشان می دهد کالن در پیاده سازی
استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری نقش بسزایی در
جذب ،حفظ و نگهداری و وفاداری مشتری دارد.
یانگ و همکاران( )2121در پژوهشی به بررسی استفاده از
کالن داده ها در صنعت خرده فروشی در کشور سنگاپور
پرداختند .هد از این تحقیق ارزیابی نحوه تمثیرگذاری کالن
داده ها بر رضایت مشتری و عملکرد شرکتها بوده است .نتایج
حاصل از این تحلیل پیمایشی نشان داد که استفاده از کالن
داده ها باعث می شود که دانش مدیران شرکتها راج به
عالئق و خواسته های مشتریان افزایش یافته و بدین ترتیب
توان محصوالت و خدمات را به صورت سفارشی و شخصی
سازی شده ارائه کرد .این امر در نهایت باعث بهبود عملکرد
می شود.
وانبرگ و پونچین( )2121در پژوهشی به بررسی اثرات کارایی
و عدم کارایی کالن داده بر مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته
اند که نتایج نشان می دهد استفاده از کالن داده منجر به
افزایش سح اعتماد مشتری ،تجربه مشتری و وفاداری
مشتری می شود و همچنین کالن داده با ورود بیش از حدبه
حریم شخصی مشتری باعث رویگردانی می گردد.
شهباز و همکاران( )2121در پژوهشی به نقش کالن داده در
عملکرد فروش با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری
پرداخته اند .نتایج نشان می دهد که نیروهای فروش در
سازمان ها با داشتن ویژگی های فردی (پیش فعالی ،فرصت
طلبی و رعایت هنجارهای اجتماعی) و ویژگی های سازمانی
(داوطلبانه بودن ،مشارکت کاربر و ادراکات مثبت) داده های
مختلفی در پایگاه های داده مشتریان ایجاد می کنند .کالن
داده قابلیت های نیروهای فروش را که شامل مزیت ارتباطی،
متنوع سازی پیشنهادات ،کشف پیچیدگی ادراکات شخصی و
نتیجه سازی اثباتی را تشخیص داده است .که این قابلیت ها

باعث ارتباط موثر با مشتری شده و در نهایت فروش را
افزایش داده است.
طالب و همکاران( )2121در پژوهشی به تاثیر کالن داده بر
افزایش عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته اند .نتایج
نشان می دهد بانک ها با تجزیه و تحلیل رفتارمشتریان از
طریق کالن داده منجر به کاهش هزینه ها ،تسری در
تصمیم گیری و فروش محصوالت جدید شده اند و همچنین
الگوی های خرید مشتریان ترسیم شده است که در نهایت
این امر باعث ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها شده است.
ژانگ و همکاران( )2121به بررسی ارتباط بین هوش تحلیلی
کالن داده با مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته اند .نتایج
نشان می دهد  141شرکت با استفاده از قابلیت سفارشی
سازی ارتباط بوسیله کالن داده توانسته اند عملکرد خود را
بهبود بدهند.
قازله و زبدی ()2121در پژوهشی به مدیریت ارتباط با مشتری
از طریق اینترنت اشیا و کالن داده پرداخته اند نتایج نشان می
دهد ارائه فرایندهای موثر در ارتباط مشتری مبتنی بر کالن و
اینترنت اشیا منجر به شناسایی عمیق به مشتری و شرکت
شده که در تعیین استراتژی های ارتباطی و سازمانی نقش
بسزایی را ایفا می کند.
وارنوفسکا( )2121پژوهشی با عنوان کالن داده ها به منزله
مؤلفه کلیدی در مدیریت رابحه با مشتری انجام داد .این
پژوهش به صورت موردی در رابحه با رستوران ها انجام شده
است .تجزیه و تحلیل نتایج نشان داده است که استفاده از
فناوری های دیجیتالی به خصوص کالن داده ها در صنعت
رستوران امکان درک عمیق نیازهای مشتریان و در نهایت
جلب رضایت آنها را فراهم می آورد .این امر باعث میشود که
بتوان قدرت حفظ مشتریان را بهبود بخشید.
انشاری و همکاران( )2119در پژوهشی ارتباط بین مدیریت
ارتباط با مشتری و کالن داده را با رویکرد شخصی سازی و
بهینه سازی خدمات پرداخته اند نتایج پژوهش نشان می دهد
مناب ساختاریافته و نیمه ساختاریافته داده های زیادی را برای
ساخت پروفایل مشتری و الگوهای رفتاری مشتریان فراهم
می آورد که این امر به موجب توانمندسازی ،شخصی سازی،
بهینه سازی خدمات ،رهبری هزینه ،پاسخ گویی سری و پاسخ
به رقبا را می گردد.
زربینو و همکاران( )2112در پژوهشی کاربرد کالن داده بر
مدیرت ارتباط با مشتری را بررسی کرده اند نتایج نشان می
دهد کالن داده به بخش بندی مشتریان ،ساخت پروفایل،
ارزیابی سفر مشتری ،پیش بینی رفتار مشتری ،شناخت
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نارضایتی مشتری و سیستم های توصیه گر به مشتری
پرداخته است که در نهایت مزایایی همچون کاهش هزینه
های سازمانی ،افزایش سودآوری ،وفاداری مشتری و جلوگیری
از ریسک را ایجاد می کند.
آمادو و همکاران ( )2112روند کالن داده را در بازاریابی مورد
بررسی قرار داده اند .تجزیه و تحلیل ادبیات تحقیقاتی مبتنی
بر یک رویکرد نیمه خودکار متن کاوی کالن داده را با هد
شناسایی روند ظهور و توسعه کالن داده را در بازاریابی
انجامداده است .تعداد  1211مقاله منتشر شده از سال  2111تا
 2112مورد بررسی قرار گرفته است .یافته ها نشان داد که
بررسی الگوریتم ها ،بازار ،محصول ،قیمت ،پیش بینی ،مصر
کننده ،برند ،شبکه های اجتماعی ،پشتیبانی و جغرافیای
بازاریابی مهم ترین حوزه تحقیقاتی در حوزه کالن داده بوده
است.
موتا ماری و همکاران ( )2111بیان کردهاند تجزیهوتحلیل
کالن داده بستگی به سح بلوغ بانک ها متفاوت است.
مهمترین مزیتهای که بانک ها پس از اجرای کالن داده
کسب میکنند شامل به دست آوردن بینش مشتری،
بهینهسازی مناب و عملیات کارآمد است .درواق فعالیتهای
نوآورانه حاصل از کالن داده ،کارکنان را قادر میسازد تا خلق
ارزش مشترک بین بانک و مشتری تحقق یابد.
برادلو و همکاران ( )2111به نقش مهم کالن داده در
پیشبینی فروش بانک ها تمکیددارند .آنها فرصتهای
احتمالی ایجادشده در کالن داده را موردبررسی قرار دادهاند.
همچنین مناب جدیدی را برای کالن داده شامل اطالعات
فروش ،دادههای برنامههای وفاداری ،وبسایتهای اینترنتی،
شبکههای اجتماعی و اطالعات پروفایلی ،دادههای تلفن
همراه ،عادتهای خرید مبتنی بر فرکانسهای رادیویی 1و
دادههای محیحی (آبوهوا) شناسایی کردهاند .نتایج این
محالعه نشان میدهد بانک ها با بهکارگیری کالن داده به
مزیتهای رقابتی بینش عمق در رفتار مشتری ،استفاده
حداکثری از مناب  ،کمک به تصمیمگیری ،افزایش فروش و
بهبود محصوالت و خدمات جدید دست یابند .درنهایت دو
موضوع حفظ مسائل اخالقی و حریم شخصی از مهمترین
چالشهای کالن داده محسوب میشود.
لی و شین ( )2111در پژوهشی مدل هشدار سالمت بر اساس
مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از کالن داده انجام داده
اند نتایج بیانگر آن است که خدمات هشدار بهداشتی با هد
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کاهش هزینه های سالمت به بیماران ارائه شده است در واق
کالن داده با پیش بینی از جلوگیری وقوع به موق بیماری
توانسته هزینه های سازمانی را به میزان چشم گیری کاهش
دهد.
روگال و چالمتا ( )2111در پژوهشی مدیریت ارتباط با مشتری
اجتماعی در محیط وب 2براساس تکنولوژی کالن داده مورد
بررسی قرار داده اند .نتایج پژوهش بیانگر آن می باشد کالن
داده منجر به بازطراحی محصوالت و خدمات ،تقسیم بندی
مشتریان و بازار ،دسترسی به مشتریان جدید ،درک عمیق از
رفتار مشتریان و بهینه سازی فرایندهای کاری می گردد.
هوفکر و همکاران ( )2111مدل کالن داده و رفتار
مصر کننده بهمنظور بهرهبرداری از فرصتها ارائه دادهاند .در
این مدل تعامالت مشتریان در بسترهای شبکههای اجتماعی،
آنالین و مبتنی بر تلفن همراه که شامل دادههای تصویری،
عکس ،متن و غیره را بررسی کرده است .مدل کالن داده
شامل شناسایی مشکالت مشتریان (شناسایی و استخراج ایده
برای محصوالت و خدمات جدید ،پیشبینی شبکهای از
رفتارها ،واکنش به تبلیغات شرکت ،شکایات مشتریان و تغییر
چرخه ارزش عمر مشتری) ،جستجو (فهرستی از فعالیتها
مانند کلیک ،افزودن به سبد خرید ،ایجاد لیست دلخواه ،سبد
رهاشده و خریداریشده) ارزیابی جایگزین (پیشنهاد
انتخابهای دیگر به خریداران) ،رفتار خرید (سوابق دیجیتال از
طریق برنامههای وفاداری ،تلفنهای همراه و غیره) ،مصر
(تعامل با برند و استفاده از خروجیهای اینترنت اشیا همچون
آپلود عکس) ،ارزیابی پس از خرید (شکا بین انتظارات و
تجربه) و تعامل پس از خرید (بازبینی محصول و خدمت توسط
شرکت) است.
لیو ( )2112در پژوهشی ساختار تحلیل کالن داده در تجزیه و
تحلیل مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته و نتایج پژوهش
نشان می دهد کالن داده از سه دیدگاه مدیریت ارتباط با
مشتری (دیدگاه استراتژیک برای نگهداری مشتری ،دیدگاه
عملیاتی فرایندهای فروش،بازاریابی و خدمات به مشتری و
دیدگاه تجزیه و تحلیلی به منظور یادگیری ارتباطی) مد نظر
قرار می گیرد.
کیم و همکاران( )2114طراحی و پیاده سازی مدیرت ارتباط
با مشتری مبتنی بر تلفن همراه با استفاده از کالن داده انجام
داده اند نتایج نشان می دهد توصیه های فروش از طریق
مقایسه و الگوی های رفتاری سایر مشتریان منجر به افزایش
فروش شده است.
رستمی و قورچی بیگی ( )1411در پژوهشی به ارائه الگویی
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در مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاههای زنجیرهای
تخفیفی با بکارگیری اینترنت اشیاء و بیگ دیتا پرداخته اند.
نتایج نشان می دهد کالن داده باعث بهبود حفظ
مشتری(توسعه محصول ،محصوالت متصل ،پیگیری رفتار
مشتری ،تقسیم بندی مشتری و بانک اطالعات دانش)،
موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری(مزیت رقابتی ،عملکرد
سازمانی و رضایت مشتری)،تبلیغات بازاریابی سفارشی و
استراتژی های قیمت گذاری شده است.
ولی محمدی و همکاران( )1391در پژوهشی به کاربرد داده
کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته اند و نتایج
پژوهش بیانگر آن می باشد خوشه بندی مشتریان و ارائه
خدمات متناسب با آن خوشه را ارائه داده اند که باعث افزایش
وفاداری مشتریان شده است.
روش تحقیق
برای تحلیل داده های کیفی از رهیافت تحلیل مضمون
(تحلیل تم) به روش براون و کالرک )2111( 1استفاده شده
است .مضمون بیانگر چیز مهمی در داده ها در رابحه با
سواالت پژوهش است و تا حدودی معنی و مفهوم الگوی
موجود در مجموعه ای از داده ها را نشان می دهد .این الگو از
سه مرحله تشکیل شده است .تجزیه و توصیف متن ،تشری
وتفسیر متن ،و ترکیب و ادغام .تجزیه و توصیف متن شامل
آشنایی با متن ،کدگذاری و ایجاد کدهای اولیه و در نهایت
جستجو و شناخت مضامین است .در تشری و تفسیر متن به
ترسیم شبکه مضامین پرداخته می شود .در نهایت نیز در
مرحله ترکیب و ادغام باید به تحلیل شبکه مضامین و تدوین
گزارش پرداخته شود(عابدی جعفری.)1391،در این پژوهش،
شناخت مضامین یا الگوهای داده ها به روش قیاسی (مبتنی
بر تحقیقات) صورت گرفته است و روابط میان مضامین نیز که
برای ترسیم الگو ضروری است ،از ادبیات پژوهش اخذ شده
است.
در گام اول داده ها به روشی نظام مند در کل مجموعه داده
کدگذاری شده ،سپس داده های مرتبط با هر کد جم آوری
گردد .چرا که الزمه تحلیل تماتیک ،حرکت رفت و برگشتی
مداوم بین کد های مستخرج از متن مصاحبه ها و داده های
جدید از مصاحبه های جدید است که به طور همزمان بوسیله
پژوهشگر تولید و نوشته می شود .در این پژوهش پس از
پیادهسازی مصاحبه ها ،اقدام به برجسته سازی جمالت مهم از
متن مصاحبه ها و ایجاد کدهای اولیه گردید.

در گام دوم قبل از ترسیم شبکه مضامین ابتدا باید مضامین را
مرتب کرد و آنها را در قالب یک گزارش (جدول )2ارائه شد.
مهمترین اقدام در این مرحله ،شناخت مقولههای فراگیر،
سازماندهنده و مضامین پایه است .روش پیشنهادی اترید-
استرینگ 2یکی از روشهای مرسوم کدگذاری در تحلیل
مضمون است که بر مبنای شبکه مضامین است .این شبکه
شامل سه دسته از کدها و مفاهیم است :مضامین پایه شامل
کدها و نکات کلیدی متن است .با محالعه کامل متن باید
خردترین کدها شناسایی و به عنوان یک مضمون پایه انتخاب
شود .مضامین سازماندهنده شامل مضامین حاصل از ترکیب
و تلخیص مضامین پایه است .کدهای پایه باید مرور و مفاهیم
مشابه در کنار هم قرار گیرند .پژوهشگران با توجه به توان
تشخیص و تسلط خود و منحبق با ادبیات پژوهش نام
مناسبی برای هر دسته کد انتخاب کردند.
سپس با بهره گیری ازنظر خبرگان ،مدل اولیه مدیریت ارتباط
با مشتری مبتنی بر کالن داده در حوزه بانکی ارائه میشود و
درنهایت این مدل برای کاربردی شدن در بانک های غرب
کشور توسط مدیران و کارشناسان این به تمیید میرسد .در گام
بعدی به منظور همچنین پرسشنامه دلفی بهمنظور تمیید
مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کالن داده شناساییشده
از محالعات و ادبیات پژوهش ،بین خبرگان توزی شد .در این
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کالن داده
مجزا فهرست شدند و از خبرگان درخواست شد بر اساس
مقیاس پنجتایی لیکرت ،نظر خود را نسبت به مدل مدیریت
ارتباط با مشتری مبتنی بر کالن داده با توجه به وضعیت
ایران بیان کنند .پرسشنامه دوم هم شامل مدیریت ارتباط با
مشتری مبتنی بر کالن داده نهایی شده بر اساس نظر
خبرگان بود که مدل اولیه را شکل میداد و برای تمیید نظر
طراحی شد .این پرسشنامه تعمیم نظرها به جامعه مدیران و
کارشناسان بانک ها نیز بر مبنای مقیاس پنجتایی لیکرت بود.
در این پژوهش جم آوری دادهها در سه مرحله مجزا صورت
گرفت .در مرحله اول با  22نفر از خبرگان مصاحبه شد و تا
نقحة اشباع پذیری دادهها ادامه یافت .مرحله دوم برای طراحی
مدل اولیه  21نفر از خبرگان که شامل  12نفر مدیران فناوری
اطالعات بانک ها (استان های آذربایجان غربی ،کردستان،
کرمانشاه و همدان) و  3نفر خبرگان دانشگاهی بودند .روش
انتخاب این افراد بر اساس خبرگی و دسترسی پژوهشگر بود.
خبرگان این بخش  21نفر شامل  11مرد و  2زن بودند که 4

1

2

- Braun & Clarke

- Attride-Stirling

𝐭𝐧𝐞𝐦𝐞𝐠𝐚𝐧𝐚Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی

)Vol 3, No 1, Apr-May 2022, (131-147

دوره  ،3شماره ( ،1پیاپی  ،)9بهار)131-141( 1411

نفر از آنها مدرک کارشناسی 11 ،نفر دارای مدرک کارشناسی
ارشد و  1نفر دارای مدرک دکتری در رشته های بازرگانی و
فناوری اطالعات بودند .روش انتخاب این افراد نیز قضاوتی
غیرتصادفی بود؛ و افراد بر اساس خبرگی و دسترسی انتخاب
شدند .با توجه به اینکه موضوع پژوهش ،ارائه مدل مدیریت

ارتباط با مشتری مبتنی بر کالن داده بوده از روش تحلیل
مصاحبه ها ،روش دلفی برای تجزیه و تحلیل دادههای
جم آوری شده استفاد شد که در ادامه نتایج هر بخش به
صورت گام به گام ارائه خواهد شد.

جدول -1اطالعات و مشخصات خبرگان
واحد سازمانی
4
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 2.3میلیون در چهار
استان

کالن داده ،بهمنظور رسیدن به اجماع نظر در خصوص عوامل
استخراج شده از محالعات صورت گرفته و مصاحبه با خبرگان،
از روش دلفی استفاده شد .به همین منظور پرسشنامه ای
متشکل از کلیة عوامل به صورت زیر تهیه گردید.

نتیجه تحلیل مصاحبه ها
پس از جم آوری و تحلیل محتوای مصاحبه ها از خبرگان
و استخراج مولفه های کلیدی مربوط به مشتری مبتنی بر
جدول -2مفاهیم استخراج شده از مصاحبه
ویژگی هاي دموگرافیک شامل (اندازه خانوادگی؛
سبک زندگی بانکی (تسهیالتی ،سرمایه گذار ،اعتباری،
پس انداز  ،ریسک پذیری تجاری ،خرج گرایان نگران،
هزینه سازهای بانکی تراکنش های بسیار ریز )؛
مالکیت دارایی؛ اشتغال؛ وضعیت تاهل ؛سح
تسهیالت؛ سن؛ جنس و مذهب)

ویژگی هاي جغرافیایی(شهری؛ روستایی؛ مرکز
استان یا کشور؛ تعداد جمعیت و فضای زندگی
کاری (کشاورزی ،خدمات ،صنعت و معدن  ،مسکن
و ساختمان ،بازرگانی)

دیدگاه
ویژگی هاي روانشناسی (
قومیتی ؛ عالقه مندی و ارتباط در کانون خاص به
عنوان گروه مرج )

سطح فعالیت شخصی (استفاده از همراه
بانک برای مدیریت حساب ها؛ استفاده از
اینترنت بانک برای مدیریت تماس ها و
تقویم های کاری؛استفاده از خودپردازها
برای انتقال وجوه و دریافت وجه نقد و
مدیریت زندگی؛استفاده از کارتخوان و وب
کیوسک ها برای خرید های فروشگاهی

سطح فعالیت خانوار استفاده مشابه خرید
محصوالت و خدمات توسط خانواده ها بر اساس
آدرس جغرافیایی-ترکیب مشابه خرید های افراد
خانواده

سطح مراکز خرید الگوهای خرید منحقه
ای (سپرده ای یا تسهیالتی) -ارائه محصول
ویژه شعبه ای (پرداخت تسهیالت صفر
درصد ویژه اهل سنت)

رفتار خرید و قصد استفاده از محصوالت و
خدمات (سح باال -1تک محصولی و خرید مجدد از
نسخه های به روز شده-2چند محصولی و خرید مجدد
از نسخه های به روز شده ؛ سح پایین -1تک
محصولی استفاده از مدل نوآورضعیف-2تک محصولی
استفاده از مدل خرید ضعیف)
اهداف شخصی شامل سبد خرید مشتریان (شامل
خدمات و محصوالت سپرده ای و تسهیالتی می باشد
که در طول زمان مشخص به صور مستمر استفاده می
کنند ).قواعد انجمنی (همبستگی بین خرید های

پروفایل خرید (تعداد خرید ها؛ دوره خرید
مقدار پولی)
ها و

مهدی نیک نژاد و همکاران  :بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل هوایی
مشتری )

الگوهاي تصمیم گیري ایده ال گرایی ( دریافت نرخ
ترجیحی به سپرده ها و دریافت خدمات با کیفیت)-
توجه به برند-نوگرایی و مد گرایی(استفاده از ساعت
های هوشمند)-حساس به قیمت-درآمد های قبلی-
لذت گرایی (استفاده از خدمات بانکی در بستر شبکه
های اجتماعی)-تمایالت بدون برنامه ریزی(خرید
صندوق های بورسی)-عادت گرایی (قدیمی بودن بانک
و محصوالت و خدمات)-انتخاب های فراوان

تنوع بخشی محصوالت و خدمات ویژگی
های محصوالت و خدمات-مزیت های محصوالت
و خدمات-تمایزهای محصوالت و خدمات-خانواده
محصوالت و خدمات-مقایسه تفاوت ها و شباهت
های محصوالت و خدمات

شناسایی مسائل مشتریان
شناسایی و استخراج ایده برای محصوالت و
خدمات-پیش بینی شبکه ای از رفتارهای
بر اساس داده های گذشته (دسته بندی
سالیق و اختال نظر مشتریان)-تعیین
نقاط شکایات مشتریان و ارائه راه حل قابل
پذیرش-تغییر چرخه عمر مشتری-قیمت
گذاری پویا (بر اساس تاریخچه خرید های
مشتری)-شخصی سازی تبلیغات (بر اساس
ویژگی های مکانی؛ رسانه ها؛ زمان ؛
جنسیت و شغل)-هد قرار دادن ساختار
بازار و افزایش سهم بازار -بهینه سازی
مناب و عملیات کارآمد -مدیریت هزینه ها

کمک به تصمیم گیري جستجو( ارائه فهرستی از
پیشنهادات بر اساس رتبه بندی جستجو ها)-ارزیابی
جایگزین (پیشنهاد انتخاب های دیگر به مشتریان)-
بهره برداری از اطالعات عادت های قبلی مشتریان

تعامالت مستمر بازخوردهای آنالین در بستر
رسانه های اجتماعی-کانال های یکپارچه(ارائه
اطالعات به مشتریان جهت درک بیشتر
محصول؛جذابیت خرید بوسیله مقایسه نقاط قوت و
ضعف محصول ها)-بهره برداری از دادههای
سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان-طراحی خدمات
بر اساس تعامالت مستمر

خلق ارزش پایدار
شخصی سازی قیمت ها-هوشمند سازی
تبلیغات بر اساس مدیریت دانش مشتری-
پیشنهادهای به مشتری بر اساس زمان-
پیشنهادهای به مشتری بر اساس موقعیت
جغرافیایی-پیشنهادهای محصوالت و
خدمات به مشتری بر اساس ویژگی های
شخصیتی

بهبود وفاداري مشتري تکرار خرید بر اساس الگوی
مصر محصوالت و خدمات-توسعه اعتماد به
محصول و خدمات جدید-توسعه ارتباطات بوسیله
شخصی سازی پویا

بهبود تجربه و روابط استفاده از فناوری جدید
برای ایجاد تجربه جدید-پیشنهاد تجربه محصول و
خدمات جدید

رضایت بهبود الگوی مصر مشتریان-
تجزیه و تحلیل بازخوردها و احساسات-
بهبود الگوهای بخش بندی آمیخته های
بازاریابی

مشارکت مشتري میزان دنبال کردن برندها در شبکه
های اجتماعی-بازخورد های مشتریان به تبلیغات

مدیریت شکایات مشتریان بهبود زمان
رسیدگی به شکایات-تکرار خرید پس از حل
شکایت

توسعه ارتباط توسعه محصوالت و خدمات
از طریق سرمایه گذاری تعاملی-توسعه
شبکه ها و روابط پایدار با مشتریان -ادغام و
ترکیب محصوالت و خدمات -پیش
فعالی(استقرار سیستم های پیشنهادگر به
مشتریان )-نوآوری در فرآیندها-مدیریت
ریسک( کاهش ریسک های مشتری در
حوز های امنیتی)-قیمت گذاری پویا -
شخصی سازی خدمات -مشاوره آنالین

مسائل و چالش هاي مدیریتی استفاده از
پیامدهاي استفاده از کالن داده
افزایش درآمد حاصل از فروش(به عنوان مثال از طریق
باشگاه مشتریان)-کاهش هزینه-قیمت گذاری شخصی
و پویا -هدفمندی تبلیغات-بهبود سودآوری-افزایش
وفاداری مشتری-بهبود تجربه مشتری-توسعه
محصوالت و خدمات جدید-شبکه ای از ارتباطات-
تخصیص مناب هوشمند-کمک به تصمیم گیری

داده هاي کارت وفاداري مشتریان در باشگاه
مشتریان داده کارت عضویت-داده کارت امتیاز-داده

کالن داده
اعمال مغرضانه و سوگیری در انتخاب داده ها-بهره
گیری های شخصی از اطالعات -عدم رفاه
مصر کننده(جهت گیری به سمت مناف سازمانی
بدون در نظر گرفتن مناف شخصی مشتریان)-
بازاریابی در زمان واقعی (ارسال پیام در هنگام
تبلیغات تلویزیونی با توجه به ویژگی های
شخصیتی مشتریان)-اتصال به دستگاه های
ارتباطی بدون اجازه مشتریان در تبلیغات
داده هاي مراکز ارتباط با مشتریان داده های
شکایت مشتریان-داده های رضایت مشتریان-

مسائل اخالقی و حفظ حریم شخصی
افراد
حفظ مناف مشتریاقناع سازی -احترام به حقوق افراد

داده هاي شبکه هاي اجتماعی و وب
متصل به مدیریت ارتباط با مشتري
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کارت اعتباری-داده کارت هدیه و تخفیف-داده شرکای
تجاری -داده های مربوط به اعضاء شبکه

داده های سح خدمات ( اطالعات یابی در مورد
محصوالت و خدمات)-داده های مربوط به سرعت
پاسخ گویی-داده های مربوط به زمان کار پس از
تماس-داده های جشنواره قرض الحسنه

آدرس های  IPمشتریان-حساب های
کاربری-ردیابی (موتورهای جستجوی-
شناسه دستگاه-مرورگر-محل -زمان های
ورود-صفحات مشاهده شده-پیوندهای
کلیک شده-زمان ماندگاری در صفحات-
مسیرهای کلیک-مراجعه مجدد-تبدیل)-
داده های ابراز احساسات تجزیه و تحلیل
متن های پس از خرید-داده های اتصاالت
نقشه ای از مفاهیم مربوط به برند ؛ کلمات
و نگرش ها برای ساختن شبکه های
ارتباطی-تعداد اعضاء-داده های اشتراک
گذاری و مورد پسند بودن(الیک)

الگوریتم ها
طبقه بندي رفتارهاي مشتري
نزدیک ترین همسایه(-)KNNدرخت تصمیم-جنگل تصادفی-طبقه بندی دودویی(-)Binaryچند کالسه-چند برچسبه (-)Multi Labaleیک در مقابل
همه-یک در مقابل یک
قواعد وابستگی
 RFMبرای وفاداری مشتریان بر اساس دوره زمانی؛ فراوانی و مقدار پول-اپریوری( Aprioriکشف ارتباط بین ویژگی ها معموال برای ارتباط ویژگی های
فردی با محصوالت و خدمات بکار گرفته می شود)
متن کاوي
تحلیل ارتباطات مشتری  -طبقه بندی متن-خوشه بندی متن- -بصری سازی متن-خالصه سازی متن
خوشه بندي
الگوریتم خوشه بندی زنجیره ای (خوشه بندی بر اساس یک مدل جستجو به عنوان مثال خوشه بندی مشتریان بر اساس کلیک ها و الگوهای مشابه در استفاده از
وب سایت)-الگوریتم منحی  Rocیا نظریه شناسایی سیگنال(کاهش هزینه های تبلیغات؛کشف کالهبرداری؛ حفظ مشتری)-خوشه بندی سلسله مراتبی(خوشه
بندی مشتریان بر اساس اطالعات جغرافیایی و یافتن سبک زندگی مشتریان)
ماشین بردار
الگوریتم دسته بندی خحی داده ها ( SVMتجزیه و تحلیل ریسک مشتریان)
نیو بیزین()Naive Bayesian
دسته بندی پدیده ها بر پایه احتمال وقوع یا عدم وقوع (استفاده در استراتژی تبلیغاتی و بازاریابی به برای یافتن پاسخ مشتریان)
شبکه هاي عصبی()Neural Network
یافتن شباهت بین داده ها( پیش بینی نرخ نفوذ ارتباطات مشتریان)
رگرسیون
کشف روابط بین داده ها ( ارتباط بین ویژگی های فردی با خرید محصوالت و خدمات)
سري هاي زمانی
الگوی پیش بینی مقادیر پیوسته زمانی(ارتباط بانک با مشتریان در بازده زمانی مختلف را پیش بینی می کند)
کشف توالی
الگوریتم کشف الگوی ترتیبی اتفاق افتادن رویداها با قید زمانی (یافتن الگوی ارتباطی مشتریان)
رتبه بندي صفحه ()Page rank
الگوریتم رتبه بندی امتیازی خدمات و محصوالت (برای یافتن الگوهای مصر مشتریان در باشگاه مشتریان و خدمات آنالین)

پس از مشخص شدن فهرست نهایی مولفه های مدیریت
ارتباط با مشتری مبتنی بر کالن داده  ،از مدیران و خبرگان
درخواست شد نظر خود را نسبت به اثرگذاری هر یک از مولفه
ها مشخص شده در ساخت مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی
بر کالن داده در حوزة بانکی بر اساس مقیاس پنج گانة لیکرت
مشخص کنند.

نتیجه مرحله دلفی
در دور اول خبرگان روش دلفی ،فهرستی از مولفه های
مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کالن داده را مشخص
کرده اند .همچنین ،از آن ها خواسته شد تا عالوه بر مؤلفه
های موجود ،مؤلفه های موردنظر خود را در این فهرست
اضافه و پیشنهاد کنند .خبرگان پیشنهاد دادند که مدیریت
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داده در مدیریت ارتباط با مشتری در مدل نهایی آورده شود و
ارتباط با مشتری در مرحله شروع رابحه ،نگهداری رابحه و
در این مرحله مورد سنجش قرار نگیرد .در دور سوم ،نظرات
پایان رابحه برای دسته بندی مفاهیم در نظر گرفته شود که در
هریک از اعضا دور قبل را گرفته و پس از اصالح دوباره از آن
دور دوم اضافه شد .در تمام مراحل ،تعیین میزان اهمیت
ها خواسته شد تا هریک از عناصر را ارزیابی کنند .پس از
عوامل در قالب طیف لکیرت در هر دور نیز درمقابلِ هر عامل،
پایان این دور و دستیابی به اتفاق نظر ،انجام روش دلفی با
میانگین پاسخ های اعضای پانل در دورهای پیش و پاسخ هر
تکمیل ونهایی سازی مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر
فرد نیز به صورت جداگانه به آگاهی پاسخگویان می رسید .با
کالن داده خاتمه یافت.
توجه به این که مقیاس به کاررفته در این محالعه ،یک مقیاس
در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای
پنج درجه ای و طیف لیکرت و شامل گزینه های تمثیر خیلی
پانل ،از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد؛ که این ضریب
زیاد تا تمثیر خیلی کم انتخاب شد .به این ترتیب ،پرسشنامه
مقایسی برای تعیین درجه هماهنگی و موافقت چندین رتبه
دور دوم همراه با نظرات قبلی و میانگین نظرات خبرگان پانل
در دور اول دلفی در اختیار هر یک از اعضای پانل قرار
مربحو به  Nشی یا فرد است؛ که مقدار این مقیاس بین  1تا
 1می باشد؛ که  21نفر از اعضای پانل دلفی پرسشنامه را
گرفت .در دوره دوم عوامل تغییرات نداشته و برخی از شاخص
تکمیل کرده اند .در نهایت ضریب هماهنگی کندال پس از
ها حذ گردید و توصیه شد که انواع داده ها ،الگوریتم ها،
انجام سه دوره به طور قابل مالحظه ای بهبود یافته است.
مسائل و چالش های مربوط به کالن داده و کاربردهای کالن
جدول  -3محاسبه ضریب کندال براي نتایج آماري در مرحله اول تا سوم دلفی
مولفه ها
شروع
رابحه

مشتری
ارزیابی
(مرحله ابتدایی) برای
ساخت پروفایل

ویژگی های دموگرافیک
ویژگی های جغرافیایی
ویژگی های روانشناسی

جذب مشتری

پروفایل خرید
رفتار خرید و قصد استفاده
از محصوالت و خدمات

بازیابی مشتری

فعالیت

سح
مشتری
اهدا شخصی مشتری

دوره اول
تعداد
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

شخصی

ضریب کندال
1/42

دوره دوم
تعداد
21

ضریب کندال
1/22

دوره سوم
تعداد
21

ضریب کندال
1/11

1/23

21

1/29

21

1/12

1/11

21

1/13

21

1/12

1/12

21

1/19

21

1/11

1/21

21

1/24

21

1/12

1/11

21

1/12

21

1/24

1
2

1/12

21

1/11

21

1/13

1
2

ط خانوار مشتری

./12

21

1/14

21

1/11

1
2

سح مراکز فعالیت

./12

21

1/14

21

1/11

1
نگهداری
رابحه

2

خلق ارزش پایدار

1/11

21

1/12

21

1/21

1
2

توسعه ارتباط

1/29

21

1/14

21

1/13

1
2

مشارکت مشتری

1/11

21

1/13

21

1/11

1
2

بهبود تجربه و روابط

1/22

21

1/11

21

1/11

1
2

بهبود وفاداری مشتری

1/21

21

1/11

21

1/12

1
تعامالت مستمر

2

1/11

21

1/12

21

1/13
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1
2

کمک به تصمیم گیری

1/13

21

1/12

21

1/11

1
2

تنوع بخشی محصوالت و خدمات

1/14

21

1/12

21

1/14

1
2

رضایت مشتری

1/11

21

1/13

21

1/11

1
2

الگوهای تصمیم گیری

1/11

21

1/11

21

1/11

1
پایان رابحه

شناسایی مسائل مشتریان (خروج مشتری)

2

1/11

21

1/11

21

1/11

2

1/19

21

1/19

21

1/21

1
مدیریت شکایات مشتریان
1

شروع رابطه
ارزی ابی مش تری ب رایهااااي مااادیریتی
ساخت پروفایل
اسااتفاده از کااالن
جذب مشتریداده
الگوریتم ها
بازیابی مشتری طبقه بندی رفتارهاینگهداري رابطه
مشتری
خلق ارزش پایدار قواعد وابستگیتوسعه ارتباطمتن کاویمشارکت مشتریخوشه بندیبهبود تجربه و روابط نیو بیزینبهبود وفاداری مشتریشبکه های عصبیتعامالت مستمررگرسیونمسااائل اخالقاای و
کمک به تصمیم گیریکشف توالی تنوع بخشی محصوالت حفااااظ حااااریمرتبه بندی صفحهو خدمات
شخصی افراد
رضایت مشتریالگوهای تصمیم گیریپایان رابطه
شناس ایی مس ائلمشتریان (خروج مشتری)
م دیریت ش کایاتمشتریان
شکل-1مدل مدیریت ارتباط با مشتري مبتنی بر کالن داده
مسااائل و چااالش

داده ها
داده ه ای سمدیریت ارتباط با مشتری
 داده ه ای ک ارتوف اداری مش تری در باش گاه
مشتریان
 داده های ش بکه ه ایاجتم اعی و وب متص ل ب ه
مدیریت ارتباط با مشتری
امانه

کاربردهاااي کااالن داده
بر مادیریت ارتبااط باا
مشتري
افزایش درآمدکاهش هزینهقیمت گ ذاری شخص یو پویا -هدفمندی تبلیغات
بهبود سودآوریتوس عه محص والت وخدمات جدید
تخصیص مناب هوشمندکمک به تصمیم گی ریمدیران
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نتیجه گیري
کالن داده به عنوان یک عامل قدرتمند برای نوآوری در
مدیریت ارتباط با مشتری و به عنوان شکل جدیدی از خلق
ارزش در نظر گرفته می شود (آکتر و همکارن2112،؛ لومبک
و پیکت .)2112،اگرچه مکانیسمهای چنین موجودیتی هنوز
نامشخص است .در واق  ،این نوآوریها توسط افزایش در
دسترس بودن دادهها از نظر حجم ،تنوع و سرعت ،که با
مفهوم کالن داده ها مرتبط هستند ،ایجاد میشوند .کالن داده
ها و تجزیه و تحلیل آن ها در حال تغییر به سمت مشتری
مداری در حال حرکت است (آکتر و همکاران .)2113،بانک
ها به طور فزایندهای مقادیر زیادی از داده های مشتری مانند
رفتار خرید مشتریان نحوه تعامل به عنوان دادههای مربوط
به مشتریان که اغلب غیر ساختاریافته هستند ،سروکار دارند.
آنها در حال کشف ارزش بالقوه داده ها برای ایجاد بینش در
مورد مشتریان هستند ،اما هنوز در تالش هستند تا اطالعات
داده های نوآورانه را در تصمیمات مدیریت ارتباط با مشتری
ادغام کنند.
با مشتری ،کارت وفاداری مشتری در باشگاه مشتریان و
شبکه های اجتماعی و وب متصل به مدیریت ارتباط با
مشتری به عنوان ورودی سیستم کالن داده محسوب می
شود .به عقیده کارشناسان فناوری اطالعات بانک های غرب
کشور ،بانک ها از ابزار های مختلفی همچون هادوپ ،1جرقه
آپاچی ، 2ریپید ماینر ،3هوش تجاری اوراکل ،وکا ،4اورنج، 2
پاور بی آ 1و غیره را به منظور پیاده سازی الگوریتم ها
استفاده کرده اند که نتایج مفیدی را در پی داشته است .یکی
از نوآوری های پژوهش دسته بندی الگوریتم ها و تکنیک
های هوش مصنوعی که در سامانه های کالن داده بانک ها
می باشد که به عنوان مثال  RFMبرای وفاداری مشتریان بر
اساس دوره زمانی ،الگوریتم منحی  Rocبرای حفظ مشتری،
الگوریتم دسته بندی خحی داده ها  SVMجهت رویگردانی
و تجزیه و تحلیل ریسک مشتری ،الگوریتم نیو بیزین برای
یافتن پاسخ بهینه مشتری ،الگوریتم شبکه های عصبی برای
یافتن نرخ نفوذ ارتباطات با مشتری ،الگوریتم سری های

Hadoop
Apache spark
Rapid miner
Weka
Orange
Power BI

1
2
3
4
5
6

زمانی برای محاسبه مدت زمان ارتباط مشتری و الگوریتم
اپریوری برای کشف ارتباط بین ویژگی ها معموال برای
ارتباط ویژگی های فردی با محصوالت و خدمات می توان
اشاره کرد.
فرایند مدیریت ارتباط با مشتری شامل شروع رابحه ،نگهداری
رابحه و پایان رابحه بوده؛ که این فرایند در دسته بندی کاربرد
کالن داده مد نظر قرار گرفته است .در شروع رابحه با توجه به
داده ها بانک ها به ساخت پروفایل مشتری بر اساس ویژگی
های دموگرافیک ،ویژگی های جغرافیایی و ویژگی های
روانشناسی اقدام خواهند کرد که اساسی ترین مرحله برای
ایجاد خوشه بندی و طبقه بندی مشتری بود که هرگونه
استراتژی ارتباطی بر این مبنا تعر خواهد شد .این نتایج با
پژوهش های (بخش بندی و تقسیم بندی مشتری آکتر و
همکاران2112،؛ کامر2112 ،؛ پروفایلهای فردی فان و
همکاران )2112،همخوانی دارد .بنابراین جذب مشتری از
طریق تبدیل سرنخ تجاری به فرصت تجاری بر مبنای
پروفایل مشتری صورت می گیرد به گونه ای که بر اساس
پروفایل مشتری محصوالت و خدمات بانک از طریق کانال
های فیزیکی و مجازی به صورت شخصی سازی و خصوصی
سازی به مشتریان پیشنهاد داده می شود تا به خرید منجر
شود .در واق پروفایل مشتری به در ساخت پروفایل خرید
(سپرده گذاری) مشتری از داده های تعداد خرید ها ،دوره
زمانی خرید ها و مقدار پولی (مشتری که بیشترین تراکنش
مالی ،در دوره زمانی مشخص تعداد تراکنش های زیادی
داشته جز مشتری طالیی بانک محسوب می شود) بیشترین
اثر را دارد(تبدیل مشتری بالقوه به مشتری بالفعل) .همچنین
رفتارهای مشتری در نوع سپرده گذاری ،گرفتن تسهیالت و
استفاده از بانکداری دیجیتال توانسته است نحوه ارتباط
مشتری در استفاده محصوالت و خدمات بانک ها مبنی بر
ارتباط ضعیف ( استفاده از یک محصول یا یک خدمت با
کمترین مبلغ مانده) و ارتباط قوی(تک محصولی و خرید
مجدد از نسخه های به روز شده یا چند محصولی و خرید
مجدد از نسخه های به روز شده) را شکل دهد .بنابراین بانک
ها از طریق ساخت الگوهای فعالیت های شخصی ،اهدا
شخصی ،فعالیت های خانوار یا الگوی مناطق جغرافیایی ( به
عنوان مثال ارائه محصول ویژه اهل سنت پرداخت تسهیالت
صفر درصد) به خصوصی سازی و شخصی سازی برای بازیابی
مشتری اقدام می کنند .نتایج این پژوهش با پژوهش های
دل ویچیو و همکاران ( ،)2121انشاری و همکاران( )2119و
زربینو و همکاران( )2112همخوانی دارد.

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی
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بانک ها برای نگهداری ارتباط با مشتری از استراتژی های
همچون خلق ارزش پایدار ،توسعه ارتباط ،مشارکت مشتری،
بهبود تجربه و روابط ،بهبود وفاداری مشتری ،تعامالت مستمر،
کمک به تصمیم گیری ،تنوع بخشی محصوالت و خدمات،
رضایت مشتری و بهره برداری از الگوهای تصمیم گیری
استفاده می کنند .نتایج این پژوهش با پژوهش های مشتری و
وفاداری مشتری (چاترجی وهمکاران 2122،؛ یانگ و
همکاران2121،؛وانبرگ و پونچین2121،؛ دل ویچیو و
همکاران 2121،؛ ولی محمدی و همکاران)1391،؛ بهینه
سازی خدمات (انشاری و همکاران)2119،؛ تعامالت مستمر
(آمادو و همکاران )2112،؛ خلق ارزش پایدار (موتا ماری و
همکاران )2111،؛ حفظ مشتری (وی یو2122،؛دانپورت2114،؛
رستمی و قورچی بیگی )1411،و نگهداری مشتری (رستمی و
قورچی بیگی1411،؛ لی  )2112،همخوانی دارد .از نوآوری
های این پژوهش به کارگیری استراتژی های همچون
مشارکت مشتری ،تعامالت مستمر ،کمک به تصمیم گیری به
مشتری و افزایش گرایش تنوع بخشی به محصوالت و
خدمات می باشد.
از کالن داده برای مدیریت شکایات مشتریان (تعیین نقاط
شکایات مشتریان و ارائه راه حل قابل پذیرش)  ،احیاء ارتباط
با مشتری ،مدیریت ریسک و شناسایی مسائل و مشتریان
برای شناسایی و استخراج ایده برای محصوالت و خدمات،
پیش بینی شبکه ای از رفتارهای بر اساس داده های گذشته
(دسته بندی سالیق و اختال نظر مشتریان)،تغییر چرخه عمر
مشتری،قیمت گذاری پویا (بر اساس تاریخچه خرید های
مشتری)،شخصی سازی تبلیغات (بر اساس ویژگی های
مکانی؛ رسانه ها؛ زمان ؛ جنسیت و شغل)،هد قرار دادن
ساختار بازار و افزایش سهم بازار ،بهینه سازی مناب و عملیات
کارآمد و مدیریت هزینه های مشتری می توان استفاده کرد
که با پژوهش های رضایت مشتری (یانگ و همکاران2121،؛
وارنوفسکا)2121،؛ شخصی سازی و ارائه خدمات بهنگام
تجربه(چاترجی وهمکاران)2122،؛ نارضایتی مشتری (زربینو و
همکاران2112 ،؛دانپورت)2114،؛ متنوع سازی خدمات (شهباز
و همکاران2121،؛رستمی و قورچی بیگی)1411،؛ ریزش
مشتری (کامر)2112،؛ شکایت مشتری (هوفکر و همکاران،
 )2111همخوانی دارد.
از سوی دیگر مواردی همچون کیفیت داده ،امنیت داده،
حریم خصوصی ،توجیه سرمایه گذاری ،مدیریت داده و کمبود
دانشمندان داده واجد شرایط؛ را به عنوان چالش های مدیریت
کالن داده در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری مشخص شده

𝐭𝐧𝐞𝐦𝐞𝐠𝐚𝐧𝐚Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M

)Vol 3, No 1, Apr-May 2022, (131-147

است است .بنابراین بانک ها در مدیریت ارتباط با مشتری
مبتنی بر کالن داده که کمتر به مسائل اخالقی ،رعایت حفظ
حریم شخصی افراد ،اعمال مغرضانه و سوگیری در انتخاب
داده ها ،بهره گیری های شخصی از اطالعات و اتصال به
دستگاه های ارتباطی بدون اجازه مشتریان در تبلیغات می
توان توجه کرده اند که با نتایج پژوهش های وی یو()2122
و برادلو و همکاران( )2111در مورد مسائل اخالقی و حفظ
حریم شخصی همخوانی دارد.
کاربرد کالن داده در مدیریت ارتباط با مشتری دارای مزایای
زیادی همچون افزایش درآمد،کاهش هزینه ،قیمت گذاری
شخصی و پویا ،هدفمندی تبلیغات ،بهبود سودآوری ،توسعه
محصوالت و خدمات جدید ،تخصیص مناب هوشمند و کمک
به تصمیم گیری مدیران می باشد به عنوان مثال بانک ها
توانسته است با بهره گیری از کالن داده به نتایج قابل توجه
ای دست یابند .به گونه ای که با از طریق خوشه بندی
مشتریان ،هد قرار دادن مشتریان و رسیدن به تمرکز در
بازار سود کسب کرده اند .به عنوان مثال بانک پارسارگارد در
بازار بیمه عمر ،بانک ملت در بازار صرا ها و طال فروشان و
بانک تجارت در شرکت شهرک های صنعتی توانسته اند به
سودآوری قابل توجهی دست یابند .همچنین بانک ها با
الگوریتم شبکه های عصبی به مکان یابی بهینه برای استقرار
دستگاه های خودپرداز ،کارتخوان و کش لس دست یابند و
هزینه های پشتیبانی را کاهش و سودآوری را افزایش داده اند.
به عالوه از طریق الگوریتم سری های زمانی به اثربخشی
تبلیغات دست یابند .نتایج این پژوهش با پژوهش های رستمی
و قورچی بیگی()1411؛شهباز و همکاران()2121؛ ژانگ و
کیم و
همکاران()2121؛ طالب و همکاران()2121؛
همکاران()2114؛ روگال و چالمتا ( )2111و زربینو و
همکاران( )2112همخوانی دارد.
نتیجهگیری میشود این مدل ،بهواسحه بهرهگیری از روش
دلفی سعی کرده ساختار و تقسیم مناسبی از مفاهیم را ارائه
دهد؛ که میتواند مبنایی برای پژوهشهای آتی قرار گیرد.
همچنین موارد زیر نیز برای محالعات آتی پیشنهاد میگردد:
با توجه به تحلیل تکنیک ها و الگوریتم ها کالن داده نیاز به
دانش فناوری اطالعات و ارتباطات در سح باال دارد .بنابراین
پیشنهاد می شود کاربران سامانه مدیریت ارتباط با مشتری
بانک ها ،آموزش های الزم را در مورد یادگیری الگوریتم ها و
ساخت نتایج الگوریتم ها در قالب داشبرد مدیریت ارتباط با
مشتریان ،دانش مشتریان و شکایات مشتریان اقدام کنند تا
بینش عمیقی نسبت به مشتریان و بانک حاصل شود.
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پیشنهاد می شود بانک ها از کالن داده برای شناسایی مسائل
مربوط به مشتریان از جمله شناسایی و استخراج ایده برای
طراحی محصوالت و خدمات جدید ،پیش بینی شبکه ای از
رفتارهای بر اساس داده های گذشته (دسته بندی سالیق و
اختال نظر مشتریان) ،تعیین نقاط شکایات مشتریان و ارائه
راه حل قابل پذیرش ،تغییر چرخه عمر مشتری، ،شخصی
سازی تبلیغات (بر اساس ویژگی های مکانی؛ رسانه ها؛ زمان ؛
جنسیت و شغل) و هد قرار دادن ساختار بازار و افزایش
سهم بازار استفاده کند .چرا که کالن داده باعث کاهش هزینه
های بانک ،کاهش ریسک ،افزایش سودآوری و رسیدن به
مزیت رقابتی را در پی خواهد داشت.
پیشنهاد می شود بانک ها از نتایج مربوط به کالن داده برای
طراحی دستیار مجازی استفاده کنند که مشتریان به محض
ورود به شعب مجازی  124بتوانند سواالت خود را از دستیار
مجازی پرسیده و جواب بهینه ای را دریافت کنند؛ که در واق
به عنوان کانال بهینه خدمات مشتری در نظر گرفته می شود.
نظر به اهمیت شخصی سازی قیمت برای مشتریان؛ پیشنهاد
می شود بانک ها بر اساس تراکنش های مشتری اقدام به
محاسبه هزینه و فایده یا همان ارزش گذاری مشتری کنند و
در همین راستا خدمات کارمزدی را به تناسب ارزش مشتری
به آن ها تخفیف دهند.
با توجه به اینکه رفتار مشتریان در مناطق جغرافیایی در
استفاده از محصول و خدمات بانکی متفاوت می باشد (به
عنوان مثال در مناطق کردستان و آذربایجان غربی به دلیل
اهل سنت بودن گرایش به استفاده از حساب قرض الحسنه و
وام قرض الحسنه بیشتر است) پیشنهاد می شود بانک ها
بوسیله کالن داده اقدام به سفارشی سازی محصول ناشی از
قیمت تمام شده نمایند(به تعداد اقساط اضافه کنند).
پیشنهاد می شود بانک ها در ارائه خدمات بهنگام به مسائلی
همچون قیمت های رقبا ،تبلیغات رقبا و خدمات هوشمند رقبا
توجه ویژه ای داشته باشند .که امکان مقایسه را برای مشتری
فراهم سازند و در نهایت به تصمیم گیری مشتری کمک
نمایند.
پیشنهاد می شود بانک ها از طریق کالن داده به ارزیابی پس
از خرید مشتری به منظور شکا بین انتظارات و تجربه،کشف
نوآوری و ایجاد خدمات جدید مبادرت ورزند .چرا که ضعف
های خدمات بانکی را می توان به عنوان نقاط قابل بهبود
تبدیل کرد.
تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان با کالن داده عموما راه حل
محور است .پیشنهاد میشود بهمنظور توسعه راهبردها اقدام

به طراحی چهار راه حل عمودی و افقی (جذب و نگهداری
مشتریان بر اساس الگوریتم های همچون الگوریتم منحی
Rocالگوریتم  ،RFMفروش متقابل یعنی فروش هم زماندو محصول بر اساس الگوریتم های قواعد انجمنی همچون
سبد خرید و اپیریوری) ،راه حل های آماده مبتنی بر پلتفرم ها
(پلتفرم تحلیل رقبا) ،راه حل های ساخته شده توسط
مشتریان(ساخت تجزیه و تحلیل های شخصی توسط
مشتریان با دسترسی بر پایگاه داده) و راه حل های مشاوره ای
(اعتبارسنجی مشتریان و کشف تقلب کارت) توسط بانک ها
صورت گیرد.
نظر به چالش های کالن داده در تجزیه و تحلیل مشتریان با
کالن داده پیشنهاد می شود اصل استقالل در تصمیم گیری
رعایت شود و فقط نقش کمک به تصمیم گیری به مشتریان
ایفا گردد و همچنین از اطالعات مشتری با رعایت اصل
احترام به افراد و رضایت آگاهانه می تواند استفاده کنند .از
سوی دیگر در این محالعه از کارکنان بانک ها نظرسنجی
بهعملآمده است .با توجه نگرانی افراد از گسترش بداخالقی
شرکتها در مورد فروش اطالعات (مانند فیسبوک) ،استفاده
از دادههای شخصی همچون اطالعات ارتباطی (مانند
فایلهای خانوادگی) ،مالی (مانند تراکنشهای پولی)،
اطالعاتی (کارتهای بانکی) و نظرات مشتریان در شبکههای
اجتماعی پیشنهاد میشود رعایت یا عدم رعایت مسائل
اخالقی و حریم شخصی از دیدگاه مشتریان بررسی گردد.
مدل بهدستآمده مختص بانک ها است .پیشنهاد میشود
بهواسحه ماهیت جام و کلنگر یافتههای این پژوهش ،مدل
در شرکتهای خرده فروشی به دلیل دسترسی به داده های
زیاد نیز بکار گرفته شود تا چالشهای اجرا و پیادهسازی مدل،
موردبررسی قرار گیرد.
به دلیل محرمانگی و عدم دسترسی به پایگاه داده و استفاده از
الگوریتمها ،جم آوری اطالعات بر اساس پرسشنامه انجام
گرفت .پیشنهاد میشود مدل بهدستآمده پژوهش توسط
پژوهشگران آینده بر اساس الگوریتمها و تکنیکهای ریاضی
انجام گیرد.
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