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و سپاس ....

س��پاس خدای را که س��خنوران ، در س��تودن او بمانند و 
شمارندگان ، ش��مردن نعمت های او ندانند و کوشندگان  
ح��ق او را گ��زاردن نتوانند .  و س��ام و درود بر محمد و 
خان��دان پاک او ، طاهران معصوم ، هم آنان که وجودمان 
وامدار وجودشان است ، و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان 

تا روز رستاخیز ...



این اثر را تقدیم می دارم  : 

به خانواده ام که به من آموختند چگونه در عرصه زندگی، 
ایس��تادگی را تجربه نمایم. دریای بی ک��ران فداکاری و 
عش��ق که وجودم برایش همه رنج ب��ود و وجودش برایم 

همه مهر. 

و سپاسگزارم از اساتید گرامی و بزرگوار

جن��اب آقای  دکتر محمد دهقانی س��ریزدی که در کمال 
س��عه صدر ، با حس��ن خلق و فروتنی ، از هیچ کمکی در 
ای��ن عرصه بر من دریغ نمودند و زحمت بازبینی آن را بر 

عهده گرفتند. 
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پیشگفتار

افزایش روز افزون سطح رقابت در بازار، مدیران و تحلیل 
گران س��ازمان ها را وادار س��اخته به دنب��ال راهکارهایی 
باش��ند که مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورند. 
از س��وی دیگر گس��ترش بهره گیری از فناوری های بروز 
در زمین��ه اطاعات و ارتباطات خصوصا در بانک ها باعث 
بر جای ماندن حجم عظیمی از داده ها گشته که تحلیل و 
تصمیم گیری بر اساس آنها با روش های گزارش گیری و 

روش های آماری امکان پذیر نمی باشد.

هدف از این اثر، برای کمک به مدیران این بانک جهت 
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تس��هیل اتخاذ استراتژی های متناس��ب با هر بخش و در 
نتیجه حفظ، تقویت و یا توسعه ارتباط با مشتریان و نهایتًا 
س��ودآوری برای این بانک می باش��د. داده های خام مورد 
نیاز جهت این مطالعه از پایگاه داده های بانک مهر اقتصاد 

استخراج شده است. 

داده کاوی ی��ک رش��ته جدید ب��ا کاربردهای وس��یع و 
گوناگون اس��ت که ب��ه عنوان ده علم برت��ر که منجر به 
ایجاد تحول در عصر تکنولوژی می شود و در تمام زمینه ها 

کاربرد دارد، معرفی می  شود.  

در عصر اطاعات، مزیت اصلی در سرمایه دانش نهفته 
است. دانش در دنیای پیش��رفته امروز به سرعت در حال 

تبدیل شدن به مزیت رقابت اصلی سازمان ها می باشد. 
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دان��ش در دنیای پیش��رفته امروز، به س��رعت در حال 
تبدیل ش��دن به مزیت رقابتی اصلی س��ازمان ها می باشد. 
دانش می تواند فرصت مناسبی برای سازمانی باشد که به 
خوبی آن را ش��ناخته و مدیریت می کن��د و در عین حال، 
تهدیدی جدی برای س��ازمانی قلمداد ش��ود که تحوالت 

محیط را نمی شناسد و یا نمی خواهد بشناسد. 
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ف ل اول ف

ادبیا  و پیشین  تیبیا
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در س��ال های اخی��ر دانش1 به  عنوان منبعی ارزش��مند 
در کن��ار منابعی چ��ون کار، زمین، س��رمایه قرار گرفت و 
ب��ه عنوان موت��ور تولید کننده درآمد و ی��ک دارایی مهم 
و راهبردی برای س��ازمان ش��ناخته شد. از طرفی به دلیل 
وجود رقابت ش��دید در بین کس��ب و کارهای امروزی از 
جمله صنعت بانکداری، مش��تری و توج��ه به جایگاه او و 
ارتب��اط با او اهمیت ویژه ای یافته اس��ت. بنابراین مبحث 
بس��یار مهم مدیریت دانش مش��تری2 مط��رح گردید که 
امروزه مطالعات بس��یار زیادی را ب��ه خود اختصاص داده 
اس��ت. مدیریت دانش مشتری با اس��تفاده از راهکارهای 

1. Knowledge 
2. Customer Knowledge Management (CKM) 
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مختلف مدیریت دانش نظیر روش های داده کاوی3 زمینه 
بس��یار خوبی را جهت استفاده مفید از گنجینه گران بهای 

دانش مشتری فراهم می آورد. 

از سوی دیگر در عصر حاضر بهره گیری از فناوری های 
نوین اطاعات و ارتباطات در عرصه های مختلف کسب و 
کار به امری گریز ناپذیر مبدل گشته است. به طور خاص 
صنعت بانکداری از جمله صنایعی اس��ت که به کارگیری 
فناوری های روز دنیا در این صنعت می تواند مزیت رقابتی 
انکار ناپذیری را برای آن ایجاد نماید. بنابراین این صنعت 
نی��ز از بهره گیری از بروزترین فناوری ها مس��تثنا نبوده و 
مواردی مانند بانکداری الکترونیک، سیستم های یکپارچه 

3. Data Mining 
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بانکداری4، دس��تگاه های خودپ��رداز، کارت های اعتباری، 
پایانه های خرید و غیره. از مصادیق این امر می باشد. 

ورود فناوری ه��ای جدی��د به س��ازمان س��بب افزایش 
چش��مگیر س��رعت تولید اطاعات و در نتیج��ه بر جای 
ماندن حجم عظیمی از داده ها گشته است. از آنجا که این 
داده ها اغلب حجیم و وس��یع می باشند، معموال به صورت 
خام قابل اس��تفاده نیستند، بلکه دانش موجود در آنها باید 
استخراج گردد. با این وجود که ارزش این داده ها بر کسی 
پوش��یده نیس��ت. حجم بس��یار باالی داده های ارزشمند 
موج��ود، تحلی��ل و بهره گیری از آنه��ا را به امری چالش 
برانگیز مبدل س��اخته اس��ت. چرا که تحلیل به واس��طه 
روش های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان پذیر 

4. Core banking
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نیس��ت و روش ه��ای آماری موجود نی��ز از ظرفیت کافی 
جهت تحلی��ل این داده ها برخوردار نمی باش��ند. بنابراین 
بای��د به دنبال راهکاری بود که با غلبه بر این محدودیت، 
ام��کان انجام مطالعاتی جامع تر با نتایج دقیق تر و درصد 
خطای پایین تر را ممکن سازد. این مسئله گواهی بر لزوم 
به کارگیری روش های نوین تحلیل داده ها جهت حصول 

دانش، نظیر روش داده کاوی خواهد بود. 

دان��ش قابل توجهی که در زمان اس��تفاده از خدمت یا 
مصرف کاال توسط مشتری، بین مشتری و سازمان تبادل 
می ش��ود  به عنوان منبعی مهم برای س��ازمان ش��ناخته 
می شود و کسب و بهره برداری از آن به یک مزیت رقابتی 

در سازمان ها تبدیل شده است. 

مدیریت دانش مشتری دربردارنده فرآیندهایی است که 
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با شناس��ایی و اکتس��اب اطاعات مش��تری و نیز ایجاد و 
بهره برداری از دانش مش��تریان، مربوط اس��ت ]9[. چنین 
اطاعات��ی در ماورای محدوده های خارجی س��ازمان قرار 
دارند و دانش��ی که از آنها اس��تخراج می شود موجب ایجاد 
ارزش برای س��ازمان و مش��تریان آن خواهد شد ]32[. در 
این بررسی مسئولیت کشف دانش بر عهده الگوریتم های 
داده کاوی خواهد بود. در ادامه از این دانش به عنوان راهنما 
در  مسیر اتخاذ استراتژی های سازمان، بهره گیری می شود. 

1-1- مبدم  

افزای��ش روز اف��زون س��طح رقابت در میان کس��ب و 
کارهای امروزی س��بب گش��ته س��ازمان ها جهت ربودن 
گوی سبقت از رقیبان، به دنبال رویکردهای نوینی باشند. 
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بنابرای��ن مطالعات وتحقیقات گس��ترده ای جهت کس��ب 
مزیت رقابتی توس��ط س��ازمان ها ص��ورت گرفت. در این 
میان عامل مش��تری از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت و 
مطالعات ویژه ای به این مبحث مهم اختصاص یافته است. 

صنع��ت بانکداری از جمل��ه صنایعی اس��ت که در آن 
مش��تریان، به دلیل ارتباطات مس��تقیم با سازمان اهمیت 
ویژه ای دارند. از طرفی رواج کس��ب و کار الکترونیک در 
س��ازمان ها و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سبب بر 
جای ماندن داده های غنی حاصل از تعامات و ارتباطات 
مش��تری با سازمان ش��ده که این داده ها در صورت بهره 
برداری درس��ت و اس��تخراج دانش و الگو از میان آنها به 

گنجینه ای غیرقابل توصیف بدل خواهند شد. 

از طرف��ی، به طور خاص در صنع��ت بانکداری، به نظر 
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می رسد مسائلی چون مشکات موجود در نظام اقتصادی 
کشور، افزایش میزان عرضه بر تقاضا در صنعت بانکداری، 
دولتی بودن بسیاری از بانک های کشور و عرضه خدمات 
بانکی مش��ابه و... توجه به مش��تری و جایگاه او در نظام 
بانک��ی را ب��ا  بی مه��ری مواجه نموده اس��ت. وجود این 
مس��ائل خود میتواند فرصتی باش��د تا بانک با بهره گیری 
از ابزاره��ای مدیریت دانش مش��تری، نیازه��ا و توقعات 
مش��تریان را زودتر از س��ایر رقبا پیش بینی نموده و گوی 

سبقت را از رقیبان برباید ] 11 [. 

مدیریت دانش مش��تری ابزاری اس��ت که سعی دارد با 
تمرکز بر چگونگی پیش��رفت و توسعه سازمان به  کمک 
دانش کس��ب ش��ده از روی داده های حاص��ل از روابط با 
مش��تریان و کس��ب مش��تریان جدید و تامی��ن رضایت 
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مشتریان ارزش افزوده را برای سازمان به ارمغان آورد. 

در این تحقیق ابزار داده کاوی جهت کشف دانش پنهان 
در میان حجم عظیم داده های مربوط به مشتریان انتخاب 
شده اس��ت. این ابزار با وجود روش های متنوع موجود در 
آن و ام��کان تحلی��ل انبوهی از داده ه��ا، محدودیت های 
روش های س��نتی گزارش گیری و روش ه��ای آماری را 
برطرف نموده است. امروزه کاربردهای جالب و وسیع این 
اب��زار در اکثر علوم و به طور خاص صنعت بانکداری مورد 

توجه محققان و متخصصین امر قرار گرفته است. 

این فص��ل از بخش ه��ای مدیریت دان��ش، تاریخچه 
بانکداری و داده کاوی، مفاهیم و کاربردهای آن تش��کیل 

شده است. 
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در بخش مدیریت دانش به تفس��یر ه��رم دانش، ارائه 
تعاریف��ی از مدیری��ت دان��ش و معایب عدم اس��تفاده از 
مدیری��ت دانش در س��ازمان خواهیم پرداخ��ت. در ادامه 
یک مدل مدیریت دانش را تفسیر نموده و استراتژی های 

موجود در این زمینه مطرح خواهند شد. 

در بخ��ش داده کاوی ب��ه تعاری��ف و مفاهیم و تفس��یر 
مختصری از الگوریتم های موجود در زمینه علم داده کاوی 
خواهی��م پرداخت. در ادامه به نمونه های��ی از کاربردهای 
داده کاوی به خصوص در صنعت بانکداری اش��اره شده و 

در نهایت پیشینه تحقیق بررسی خواهد شد.
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1-2- مدیریت دانش 

دانش در قرن اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته 
اس��ت به طوری که گفته می ش��ود 80 % یافته های 
فن��اوری و دانش 90 % کل دانش ها و اطالعات فنی 

جهان در قرن اخیر تولید شده است. 

س��رعت پیش��رفت دانش بش��ر ب��ه گونه ای ب��وده که 
دانش��مندان عصر حاضر را عصر دان��ش نامیده اند. تفکر 
و تحقیق خود به عنوان ش��غل ش��ناخته ش��د و اطاعات 
به عنوان س��رمایه مطرح شد. محصول کار بشر به عنوان 
متفک��ر و یا محقق بر روی مواد اولیه اطاعات، دانش نام 

گرفت. 

هر چند ش��اید دانش از نظر گس��ترش و کاربرد آن در 
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همه س��ازمان ها  بحثی جدید نباش��د، اما دانش به عنوان 
دارایی معنوی سازمان و منبعی جهت کسب مزیت رقابت5 
امری است که امروزه شدیدا مورد توجه قرار گرفته است. 

1-2-1- دانش 6 چیست ؟ 

دانش، مخلوطی از تجارب، کمیت ها و اطاعات منظم 
اس��ت که قالبی ب��رای ارزیابی، یکپارچگ��ی و هماهنگی 
تجربه ه��ا و اطاعات ایجاد می کند. دانش، درک و فهمی 
اس��ت که از طریق تجربه، اس��تدالل، درک مس��تقیم و 

یادگیری حاصل می شود ]16[. 

امروزه دانش به یکی از منابع مهم اس��تراتژیک سازمان 

5. competitive Advantage
6. knowledge 
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بدل ش��ده اس��ت. توانایی خلق دانش و ت��داوم یادگیری 
از دانش حاصل می تواند س��ود و رقاب��ت پذیری را برای 
س��ازمان به ارمغان آورد زیرا دانش خاقانه امروز، هسته 

اصلی دانش فردا خواهد بود ]9 و44 [. 

دانش، اطاعات آمیخته ش��ده با تجربه، زمینه کاری و 
تفسیر می باش��د ] 48 [. دانش موتور تولید کننده درامد و 

یک دارایی مهم و استراتژیک برای سازمان است. 

تمایز بین داده، اطاعات و دانش ساده نیست اما معانی 
آن از دی��دگاه کارب��رد می تواند به تف��اوت بین آنها منجر 
ش��ود. در کل، داده به حقایق خام 7. اطاعات به مجموعه 
یا ترکیب س��ازمان دهی ش��ده ای از داده ه��ا و دانش به 

7. Raw Facts
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اطاعات معنی دار اطاق می شود. 

داده و اطاعات بر پایه س��ازمان دهی ش��ان مشخص 
می ش��وند و اخت��اف اطاع��ات و دانش بر پایه تفس��یر 

آنهاست ]45[. 

1-2-2- هرم دانش 

هرم دانش، نمایان گر سلس��له مراتبی از جریان داده تا 
خرد می باشد. هر چند بحث های متفاوتی در مورد جزئیات 
سلس��له مراتب دانش موجود است، اما در کل جریان کلی 
از سوی داده به سمت خرد وجود دارد. دانش را می توان با 
عمل و تصمیماتی که به س��بب آن اتخاذ می شود ارزیابی 

نمود ]16[. 
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شکل 1-1 سلسل  مراتب دانش ) نوروزیان. 1384،24(

• داده 8 ها : ارائه، ثبت، ذخیره و نگهداری نهادهایی 	
را بر عهده دارند. 

• اطاعات 9: دانستن آن و برآیندی است از پردازش 	
داده ها مثل سازماندهی، مرتب کردن و غیره. 

8. Data
9. Information 
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• دان��ش : به صورت دانس��تن چگونگی و برآمدی 	
اس��ت که از اعم��ال پردازش اطاع��ات تعریف 

می شود. 

• خرد 10 ) معرفت ( : تقریبا دانس��تن " زمانی که " 	
و یا  " اگر " اس��ت. دانش از طریق فعالیت هایی 
مثل کشف، اس��تنتاج، ارزش، تجربه و غیره خرد 

را معنا می بخشد. 

10. wisdom
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1-2-3- انواع دانش 

 دانش صریح 11 

دانش��ی که قابل رمزگ��ذاری  و کد گ��ذاری بوده و در 
نتیجه می توان آن را به سادگی مخابره، پردازش و منتقل 
و در پایگاه داده ها ذخیره کرد. این نوع از دانش را می توان 
ف��رم داد و یک فرمول علمی و یا کتابچه راهنما بین افراد 
س��ازمان منتش��ر کرد. دس��تورالعمل ها، مقررات، قوانین، 
رویه های انجام کار، آیین نامه ها، شرح جزئیات و... که به 
صورت رس��می در بین افراد سازمان به اسانی قابل انتقال 

هستند همه دانش تصریحی به حساب می آیند ]51 [. 

11. Explicit knowledge
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دانش ضمنی 12

دانش ضمنی ش��خصی بوده و فرموله کردن آن بس��یار 
مشکل است. این نوع از دانش که از طریق تسهیم جزئیات 
با مشاهده و تقلید اکتساب می شود، ریشه در اعمال، رویه ها، 
تعهدات، ارزش ها و احساس��ات افراد داشته، قابل کدگذاری 

نبوده، از طریق یک زبان مخابره نمی شود] 51 [.

شکل 1-2 دانش صریح فبط بخش کوچکی از دانش را تشکیل 

می دهد ]51[

12. implicit knowledge 
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1-2-4- مدیریت دانش چیست ؟ 

مدیری��ت به معنای فرایند به کارگی��ری موثر و کارآمد 
منابع انس��انی و مادی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته 
شده اس��ت و از طریق برنامه ریزی، س��ازماندهی، بسیج 
منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دس��تیابی 

به اهداف معین تصمیماتی صورت می پذیرد. 

مدیری��ت دانش ب��ر فرآیندها و چگونگی کش��ف و به 
اش��تراک گذاری دانسته های یک س��ازمان و یا ذینفعان 
خارجی آن سازمان تمرکز دارد. توانایی به اشتراک گذاری 
به روش های  داخلی برای کارایی13کلی س��ازمان اهمیت 

بسیاری دارد]54[ 

13. effectiveness
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مدیری��ت دان��ش ب��رای مدی��ران مبحثی آشناس��ت و 
تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. بسیاری 
از تحقیقات اثربخش��ی 14 مفاهیم مدیریت دانش و نتایج 
به کار گیری از آن در زمینه های کاربردی در س��ازمان را 
اثب��ات کرده اند. از نمونه های این نتایج توس��عه محصول 

جدید 15در سازمان می باشد ]27[. 

اهمی��ت مدیریت دانش از آن جهت اس��ت که برخورد 
هوش��مندانه ب��ا منبع دان��ش، عاملی موث��ر و مهم جهت 
موفقیت است. در ]38[ فایده مدیریت دانش ایجاد رضایت 
مشتری با ارائه خدمات و محصوالت بهتر از سوی سازمان 

بیان شده است. 

14. Effectiveness 
15. New Product Development (NPD) 
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اگر مدیری��ت دانش را به عنوان اب��زار کار با اطاعات 
در نظر بگیریم، اغلب به دانش به عنوان مس��ئله ای که با 
اطاعات سروکار دارد توجه می شود که با خلق، مدیریت 
و اس��تخراج اطاع��ات س��ر و کار دارد ] 36 [. در ادبیات 
تحقیقات دانش��جویی مدیریت دانش در گام های جداگانه 
اما مرتبط تعریف ش��ده اس��ت. گام اول فرآیند کس��ب16 
اطاعات اس��ت. گام دوم، ذخیره س��ازی و س��ازماندهی 
منطق��ی اطاعات ورودی اس��ت. مدیری��ت دانش درباره 
کس��ب و ذخیره دانش کارکنان و در دس��ترس گذاش��تن 
اطاعات برای س��ایر کارمندان سازمان است. این هدف 
معموال با اس��تفاده از فناوری های گوناگونی نظیر اینترنت 
و پای��گاه داده و ترجم��ه دانش از دان��ش صریح به دانش 

16. Acquisition
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ضمنی ) درونی سازی ( محقق می شود ] 49 و 41[ زمانی 
که اطاعات در پایگاه داده های متفاوت ذخیره می ش��ود 
گام س��وم آغاز می ش��ود. در این مرحله، اطاعات ذخیره 
ش��ده باید در دسترس اکثر کارکنان س��ازمان قرار گیرد. 
دانش توزیع ش��ده باید در زمان صحی��ح، کاربران نهایی 
صحی��ح و در جایی ک��ه نیاز بود در دس��ترس قرار گیرد. 
گام نهایی که به کارگیری اطاعات اس��ت در مورد بهره 
برداری از اطاعات است. این فرآیند با ارتباطات بین افراد 
و اش��تراک و توزیع دانش با صحبت ک��ردن با ارتباطات 
اجتماعی با دیگران و یا با تبادل اطاعات به فرم دیجیتال 

یا آنالوگ آغاز می شود ]36[. 
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1-2-5- استراتژیهای مدیریت دانش 

نون��اکا و تاکاش��ی در ]55[ بیان می کنن��د دانش به دو 
دس��ته آش��کار و پنهان تقسیم می ش��ود که دانش آشکار 
)صریح ( می تواند در قالب واژگان و اعداد بیان و به شکل 
داده ها، فرمول، مشخصات، دس��تورالعمل ها و نظارت آن 
ثبت شود. این نوع دانش می تواند به آسانی کدگذاری شود 
و به س��ادگی بین افراد به طور رس��می و نظام مند منتقل 
شود. از طرف دیگر دانش پنهان ) ضمنی ( در ذهن افراد 
موجود است و به طور عمیق در اقدامات، تجارب، ارزش ها 
و مطلوب های افراد می باش��د. مدل های ذهنی، ش��هود و 

تصورات در این حوزه از دانش قرار می گیرند. 

نوناکا و تاکاش��ی چهار نوع اس��تراتژی خل��ق و تبدیل 
دانش ه��ای صریح و ضمنی در س��ازمان ها را ارائه نموده 



40مدیریت دانش مشتریان نظام بانکی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

اند که عبارتند از : اجتماعی س��ازی، برونی سازی، ترکیب 
سازی، درونی سازی. 

جدول 2-1 انواع مختلف تبدیالت دانش ]٥1 و ٥٥ [ 

به دانش ضمنیبه دانش آشکار
از دانش ضمنی1- اجتماعی سازی1- برونی سازی
از دانش آشکار3- درونی سازی2- ترکیب سازی

استراتژی اجتماعی سازی )تبدیل دانش پنهان ب  پنهان( 

در این اس��تراتژی دانش پنهان انتقال می یابد و مجددا 
ب��ه دانش پنهان تبدیل می گردد. در اس��تراتژی اجتماعی 
سازی، افراد تجارب و مدل های ذهنی خود را جهت بهبود 
دانش، با دیگران به اشتراک می گذارند. این فرآیند شامل 


