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سازمان ها شده است. تحول دیجیتال دیجیتالی شدن باعث تغییر شکل صنایع مختلف و روش تعامل مشتری و  چکیده:

به ویژه در صنعت بانکی به شدت مورد استقبال قرار گرفته است و باعث شده است سرویس های شخصی سازی شده نظیر 
سرویس های آنالین و مبتنی بر موبایل به یکی از راهبردی ترین کانال های مورد استفاده مشتریان تبدیل شود.بانک ها با 

نال ها در دو دهه اخیر، سعی در توسعه موج دیجیتالی شدن و ارتقا سیستم ها و مدل های کسب و کار جدید وجود توزیع کا
دارند. چرا که دیجیتالی سازی نه تنها باعث کاهش هزینه خواهد شد بلکه بر بهبود تجربه مشتری نیز تاثیر گذار است. اما 

ین شخصی سازی شده به عنوان یکی از جنبه های تحول بایست در کنار توسعه سرویس های آنالنکته مهمی که می
فرآیند جذب مشتری به سمت این سرویس ها است. در  طراحی صحیح سرویس و دیجیتال مورد توجه قرار گیرد چگونگی

بررسی و رضایت مشتری مطالعات قبلی در حوزه فاکتورهای  کتابخانه ایروش مطالعه پژوهش پیش رو سعی شده است با 
 بانکداری دیجیتال بررسی گردد. مفهومساسی حوزه های مرتبط، در کنار مدل های سنجش رضایت مشتری و مفاهیم ا

یادگیری ماشین به عنوان یکی از فناوری هایی که در شناسایی و دسته بندی مشتری و به تبع آن  الگوریتم هایهمچنین 
بر مبانی  در پایان بر اساس خالء نظری مشاهده شده و تشریح خواهد شد.، استفاده می گردد ارائه سرویس بهتر به مشتری

خالقیت طراح سرویس ها، صحت اطالعات پایگاه داده بانکی، آشنایی و استفاده از متدهای داده علم طراحی، فاکتورهای 

 شده است. اضافه SPC به مدل کاوی و دسترسی به اطالعات سازمان های باالدستی
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 مقدمه 
ستفاده از طریق کانال های مختلف و در طول زمان      سازمان قبل، در طول و بعد از خرید و ا شتری، به عنوان تعامالت با  تجربه م

سوب می گردد  ست که به عنوان منبع یک مزیت رقابتی مح شتری و  [2, 1]ا صوص خروجی مطلوب مدیریت موثر م محققان در خ
مدیریت تجربه مشتری به عنوان مرتبه باالتر از تجربه مشتری، جهت  [3]شتری و وفاداری مشتری اجماع دارند.ارتباط آن با رضایت م

ژیک و قابلیت سازمان برای بهبود مستمر تجربه مشتری با هدف دستیابی و حفظ وفاداری وی در طوالنی مدت است. در گیری استرات
سفر  سعی در همراهی وی در طول مدت  سازمان  سازمان ها به جای تمرکز بر روی نقاط خاصی از تماس مشتری با  سال های اخیر 

شتری ر سازمان دارند و مدیریت تجربه م شتری با  سازمانی می دانند Mind setا به عنوان یک م ستراتژی  سازمان ها  .و فرهنگ و ا
 [4]بیش از پیش به این نتیجه رسیده اند که بهبود تجربه مشتری ارتباط مستقیم با بهبود عملکرد مالی سازمان خواهد داشت.

ست      شتری وجود دارد این ا صوص تجربه م ست و از مجموعه نکته ای که در خ شتری محدود به یک نقطه خاص نی که تجربه م
شتری و از مجموعه ای از نقاط ار سفر م سازمان در قالب  شتری با  شود.تعامالت م شکیل می  طبق مطالعات هاردارد بیزینس  تباطی ت

سیدن به2010) ست که برای ر شامل گام ها و مسیری ا سفر مشتری  شود در این مطالعا (    در ، طراحی این مسیرتوفاداری طی می 
ست، گام  5 شده ا صه  سخال شتر ریانتخاب م شفیسفر م شر ،ک سا حینقاط تماس، ت شنا صم یینقاط تماس،   ادهیو پ یریگ مینقاط ت

ست.  یراهنما یساز ضوعات تحول دیجیتال و فناوری های [5]کاربری ا شدت متاثر از مو صنعتی که به  صنعت بانکی نیز به عنوان 
شتری ست تجربه م ست می بای شد. از طرفی  را در اولویت نوظهور ا شته با شتریان  تماسباعث  19شیوع بیماری کوید دا  باکمتر م

تبدیل کرده  در صنعت بانکی را به کانون تماس مشتری و زیر مجموعه آن بانکداری الکترونیک شده است و بانکداری دیجیتالشعب 
ازمان و پیشی گرفتن به عنوان عامل موثر در رشد س دیجیتال توسعه سرویس های بانکداریطراحی و توجه هرچه بیشتر به  است. لذا

  ضروری است.از رقبای تازه وارد نظیر فین تک ها 

توان در وضعیت فعلی کشور متاسفانه نگاه صحیح و دقیقی در خصوص بهبود تجربه مشتری وجود ندارد و از عوامل اصلی آن می    
و عدم هم  پیشنهادی متمایز از رقبا ارزش بندی مشتری و ضعف در خلقمحور، ابهام در دستهبه مواری نظیر ضعف در رویکرد مشتری

شته فعالیت، سازمان های مرتبط در یک یا چند ر شاره کرد. افزایی اطالعاتی بین  شی ا شده در اولویت های پژوه سی انجام  طبق برر
سال  شور در  شتری و به تبع آن طراح 1400اغلب بانک های ک سونای م ضوع ایجاد پر صی و تجاری( به مو ص ی ) بانک های تخ

شان از توجه بانک ها به  ست که ن شده ا شاره  شتری ا سی فاکتورهای جذب و رویگردانی م شده و برر سازی  صی  شخ سرویس های 
ست. صوص ا شتری و از طرفی لزوم انجام پژوهش های کاربردی و همه جانبه در این خ ضوع تجربه م صنعت خدمات بانک مو ی در 

 از ٪91) تائید میکنند.خود  یشغل ندهیآ یرا برا یتجربه مشتر تیفیک یرشد نقش اساسا رانیکه اکثر مد ی، در حال خارج از کشور نیز
 . که نشان دهندهمتمرکز هستند یتجربه مشتر یکه بانک ها رواین حس را دارند  یبانک انیسوم از مشتر کی فقط ،( دهندگان پاسخ

شتریان ) میزان درآمد،  قاتیبه تحق ازین سته به اطالعات م شده نظیر وام های خاص ب سازی  صی  شخ صوالت  سعه مح شتر و تو بی



 

 

از طریق فناوری های آنالیز داده و انواع روش های شبببکه های عصبببی جهت دسببته بندی  فرزند، پس انداز، کسببب وکار و غیره(
را اثبات می کند.همچنین حجم داده های بانکی و همچنین ورود ارزهای دیجیتال و ارزیابی  [7] [6]و غیره  SVM  ،RBFنظیر

نیز برای بانک ها چالش برانگیز خواهد بود و لزوم استفاده از فناوری ها را برای افزایش مزیت رقابتی افزایش  [8]مکارفین تک های ه
 خواهد داد.

 سوال ذیل به عنوان نتایج این پژوهش بررسی خواهند شد: 3 موارد فوقبا عنایت به 

  کدام است؟  و عوامل پذیرش سرویس تالیدیجمدل ها و فاکتورهای تاثیر گذار موجود در خصوص سرویس های 

  شین شده و بهبود چه تاثیری در به کارگیری یادگیری ما سازی  صی  شخ سرویس  شتری خواهد  تجربهطراحی  دیجیتال م
 داشت؟

 مدل مناسب برای افزایش رضایت مشتری و در کنار آن سودآوری سازمان کدام است؟ 

 :مروری بر شرح زمینه تحقیق. 1

بر روی رفتار مشتری تاثیر داشته و لذا روش ارائه سرویس به مشتری نیز تحت تاثیر قرار گرفته  [9]مهاجرت به بانکداری دیجیتال     
اسببت و تبدیل به چالش برای بانک ها گردیده اسببت. با توجه به افزایش رقابت بین بانک ها و انتظارات مشببتری، دنبال کردن رفتار 

شتری و  سرویس هایی نظیر تلفن بانک، اینترنت بانک و م ست. معرفی  سودآوری بانک از اهمیت باالیی برخوردار ا حفظ وی برای 
موبایل بانک نحوه تعامل با مشببتری را تغییر داده اسببت و به حوزه ای جذاب برای مطالعات بانکداری تبدیل شببده اسببت در ادامه به 

 حوزه می پردازیم.  بررسی مفاهیم، مدل ها و فناوری های این

 مدیریت تجربه مشتری 

شتر شتر یا مجموعه ،یتجربه م صوالت، خدمات و یاز همه تعامالت م ست که به  یافراد با مح  برند کیسازمان با  کیا
 .ردیگ یدر بر م کندیخدمت برخورد م ای با سازمان، محصول یرا که مشتر یهمه نقاط ی. تجربه مشترشوندیخاص مربوط م

ستند، بلکه آن صول یا خدمت خود نی شتریان امروز، دیگر تنها به دنبال خرید مح یادماندنی را  ها لحظاتی جذاب و بهدر واقع م
شان به وجود آورد.جستجو می سی ناب را برای شده  [10]کنند که احسا سازی  سرویس با کیفیت و شخصی  مشتری به دنبال 

ست.  سته هاآن ا سجم و هدفمند یاب صوالت را انتظار دارند. من شتری از خدمات و مح به عنوان یک  [11]مدیریت تجربه م
سب ستراتژی بر عملیات و فرآیندهای ک سوق ا شتری،  ست. هدف مدیریت تجربه م شتری متمرکز ا وکاری پیرامون نیازهای م

در [12]ها است.از وفاداری به طرفداری و هواخواهی و افزایش سوددهی یا کاهش هزینهدادن مشتری از رضایت به وفاداری و 
ستراتژیک اواقع از طراحی، پیاده سازمان و به طور کلی فرایند ا شتری در نقاط تماس  داره کردن کل سازی و بهبود تجربه م

شبود و  مشبخا اسبت که این مفهوم گامی فراتر از مدیریت تجربه مشبتری به عنوان مدیریت تجربه مشبتری نام برده می
ست.  شتری ا سفر م شه  ستفاده از نق سیر، ا ست. یکی از ابزارهای کلیدی در این م شتریان ا این ابزار مجموعه ارتباطات با م



 

 

و  لذا با عنایت به اهمیت اندازه گیریکشببد. ند خرید و تعامل با شببرکت به تصببویر میهای متوالی مشببتری را طی فرایاقدام
، مدل ها و تئوری های مختلفی معرفی  و بهبود تجربه وی تماس یکی از نقاط به عنوان از سرویس هارضایت مشتری  پایش

 : [14, 13]شده اند که برخی از آن ها در جدول ذیل آورده شده است

 . مدل هاي سنجش رضایت مشتري1جدول 

سال  پژوهشگران نام مدل مرجع

 انتشار

 مفهوم مورد بررسی

[15] Statistical process 

control (SPC) 

Heskett, 

Jones, 

Loveman, 

Sasser & 

Schlesinger 

 تیجلب رضا یخدمات برا یباال تیفیارائه ک تیاهم 2008

 مالی سازمانعملکرد  شیو افزا انیمشتر

[16] SERVQUAL Parasuraman, 

Zeithaml & 

Berry 

و  جلب انتظارات یاست برا یچند بعد یقاتیابزار تحق کی 1988

شده  یدر پنج بعد طراح سیسرو کیاز  یدرک مشتر
 خدمات است. تیفینشان دهنده کو است 

[17] TAM Davis 1983 وری را عوامل تاثیر گذار بر درک کاربران از نوآوری در فنا

 مطرح می کند.

[18] Net Promoter Score (NPS) Reichheld 2003 انیتعداد مشتر شیافزا ی، با استراتژ انیمشتر یطبقه بند 
 شرکت یسودآور وفادار و

[19] BSC Kaplan & 

Norton 
 ارزیابی چند بعدی مالی، مشتری، فرآیند های داخلی و 1996

 یادگیری و رشد

 

 مدیریت دانش مشتری 

     CKM ست.به مفهوم ک سعه و افزایش این دانش ا شتراک گذاری و تو شتریان و به ا ستقیما از م بحث در  سب دانش م

شتری،  شتریتحول دیجیتال و بهبود تجربه م ضوع مدیریت دانش م ست لذا مو نوع  3دامه در ا از اهمیت باالیی برخوردار ا

 : معرفی می شوندمدیریت دانش 

 1دانش از مشتری

 2دانش برای مشتری

                                                             
1 Knowledge from customer 
2Knowledge for customer   



 

 

 3دانش درباره مشتری

مشتری ارائه  در حالیکه دانش از مشتری برای سازمان به صورت میان مدت ایجاد ارزش می کند، دانش برای مشتری و درباره

 ارزش در کوتاه مدت را در دستور کار قرار می دهد. 

شناخته  سازمان به ویژه در ایجاد نوآوری و ایجاد ارزش  شتری به عنوان منبع دانش مهم برای  شود. در مدل اول م  [20]می 

انش برای دود. اما باید توسط شرکت برای نوآوری در محصوالت و خدمات استفاده ش "دانش از مشتری"طبق نظر پژوهشگران 

ا برآورده کنند مشتری شامل داده ها و اطالعات سازمان است که سازمان به مشتری می دهد برای اینکه نیازهای دانشی خود ر

ره مشطتری و سطح  دانش خود را در خصطوم محصطوالت، بازارها و تامین کنندگان افزایش دهند. اما مدل آخر که دانش دربا

نجر به شناسایی زها، خواسته ها، انتخاب، ادراکات و معامالت گذشته مشتری می باشد که نهایتاً ماست بررسی ترجیحات، نیا

سته های آینده مشتری، روندها و تغییر سالیق احتمالی وی خواهد شد. طبق این تعاریف دانش از مشتری و دانش درباره  خوا

 است: مشتری مفاهیم نزدیکی دارند اما تفاوت این دو دانش به شرح ذیل

رد اسططت در حالیکه دانشططی که در مو دانش از مشططتریدانشططی که از مشططتری کسططب می شططود تا محیط خار  را درک کنیم 

دانش  مشتری است شامل بررسی سلیقه مشتری برای درک نیازهای وی است.دانش از مشتری ماهیت ضمنی دارد در حالیکه

ه مشتری و شتری و از مشتری مورد نظر است که باعث بهبود تجربدر مورد مشتری صری  است.در این پژوهش دانش درباره م

ر سرویس ها و دوفاداری وی خواهد شد. طبق پژوهش هایی که تا کنون انجام شده معموال از دانش درباره مشتری برای تغییر 

شتری به شود اما از طرفی دانش از م ستفاده می  شتری ا سیار خلق نوآ فرآیند فعلی و همچنین پیش بینی رفتار آتی م وری ب

  [21]کمک می کند.

 بانکداری دیجیتال 

ه ای که بانکداری آنالین مبتنی بر انجام تراکنش های اصططلی برای مدیریت مالی مشططتریان اسططت میل سططرویس های پای

موجودی،  و از خار  از کشطور ارائه می دهند. این سطرویس ها شطامل پرداخت قبب، بررسطی میزاناغلب بانک ها داخل  

کاوش داده مشططتری  فراتر از مفهوم بانکداری آنالین اسططت و با انواع انتقال وجه های روزانه اسططت. اما بانکداری دیجیتال

شود. شده می  سازی  صی  شخ سرویس های  شتری و  باعث طراحی  شتری، افزایش م ضایت م بانکداری دیجیتال باعث ر

اری دیجیتال مشططتریان بانکدحفظ و وفاداری وی می شططود. بنابراین بانکداری آنالین زیرمجموعه بانکداری دیجتال اسططت.

شود. هرا سب با نیازهای خام آن ها ارائه  شتر  نتظار دارند که محصوالت، خدمات و اطالعات، به موقع و متنا چه نقاط بی

 [22]یافت.باشد، پیچیدگی تعامالت سازمان در کانال های ارتباطی افزایش خواهد 

  یادگیری ماشین 

                                                             
3Knowledge about customer  



 

 

شیا، یادگیری عمیق     صنوعی، اینترنت ا ستفاده از فناوری های جدید نظیر هوش م راهکارهای  عظیم، تحلیل داده های  [23]ا
شتری را تغییر خواهد داد. بهبود تعامل و  ش یریادگی [11]حفظ م صنوع یا رمجموعهیز ینیما ست که هدف یاز هوش م  آن  ا

 ی،عیو پردازش زبان طب قیعم یریادگی،  نیماش یریادگیمانند  ییها یفن آور. دانش قبلی استی ماشین بدون ریادگی ییتوانا

الگوریتم های یادگیری ماشبین در  [24].دهند یآموزش م کسبب و کارهوش  دیتول و عظیم یداده ها تیریمد یرا برا نیماشب
الگوریتم های  -3الگوریتم های بدون نظارت  -2نظارت الگوریتم های یادگیری ماشبببین با  -1: [26-24]سبببه دسبببته کلی 

 [28, 27]یادگیری ماشین تقویتی تقسیم می شوند.

  شت می کند. این الگوریتم ها نیاز به مجموعه داده های الگوریتم های با ناظر: نوعی تابع یادگیری که ورودی را به خروجی نگا
باشببد. نمونه های این  "بیمار"یا  "المسبب"آموزشببی با برچسببب دارند.برای مثال پیش بینی سببالمت برای یک فرد می تواند 

 است. decision trees, ensemble learning and neural networks الگوریتم ها :

 .نمونه ای از  الگوریتم های بدون ناظر: نوعی تابع یادگیری که یک ورودی را به خروجی بدون برچسببب قبلی نگاشببت می کند
شاره نمود. در این روش داده ها برچسب ندارند و خروجی هایی   KNNاین الگوریتم ها می توان به  و مدل های خوشه بندی ا

 که ایجاد می شود به شکل احتمالی است برای مثال احتمال خرید نان با خرید تخم مرغ. 

 مطرح میکند.  الگوریتم های یادگیری تقویتی: نوعی تابع یادگیری که چگونگی اقدام برای به حداکثر رسبباندن پاداش تجمعی را
 [29]است.این الگوریتم ها از محیط می آموزند. Q-learning  ،Monte-carlo   ،DQNمثال های این روش 

 k-Nearest Neighbors  ،Supportاز مهمترین و پرکاربردترین الگوریتم های مربوط به این حوزه می توان درخت تصمیم ، 

Vector Machines ،Random Forest (RF)  شاره کرد  ینوع خاص یمصنوع یعصب یشبکه ها [30]و شبکه ها عصبی ا
 یچگونه سببلول ها نکهیمانند ا قاًیدق یعنیشببوند.  یهسببتند که از مغز انسببان الگو گرفته م نیماشبب یریادگی یها تمیاز الگور

 اموزدیقادر است از داده ها ب ANN،  بیترت نیگذشته هستند ، به هم یاز داده ها یریادگیما قادر به  یعصب ستمیدر س یعصب
الیه اصلی هستند : الیه ورودی،  3شبکه های عصبی شامل ها ارائه دهد. یطبقه بند ایها  ینیب شیرا در قالب پ ییها اسخو پ

 الیه پنهان و الیه خروجی 

 کاربردهای یادگیری ماشین    

 بهاز یادگیری ماشین حاصل شده است.  نیماش یریادگی نهیدر زم یریچشمگ یها شرفتیدو دهه گذشته ، پ یط    
زبان طبیعی، کنترل  گفتار ، ای، تشخ تشخیا صدا کاربردی مبنی بر کامپیوتر،توسعه نرم افزار  یبرا  یعنوان روش

در مجموع برای مدیریت داده ها چه داده های عظیم و چه داده های قدیمی  [31, 27]ربات و غیره استفاده می شود. 
سان نمی تواند کار  شناختی ان ستفاده از توانایی های  صرفاً ا ساختارمند(  شین برای )  شد. در عوض یادگیری ما ساز با

یادگیری ماشین  [26]رفع بسیاری از مشکالت تجاری و اجتماعی که در آن پردازش داده ها مهم هست، کاربرد دارد.
سانی کاربرد دارد.  صاد و حتی علوم ان سیاری از زمینه های تحقیقاتی از جمله علوم طبیعی، پزشکی، مدیریت و اقت در ب
بر خالف سیستم های سنتی در یادگیری ماشین نیاز چندانی به برنامه نویسی نداریم بلکه متناسب نمودن پارامترهای 



 

 

ساس نوع دا ست. مدل پایه بر ا ساندن دقت ا ساندن خطا و یا به حداکثر ر صنعت  [27]ده ها با هدف به حداقل ر در 
بانکداری از یادگیری ماشبین برای بهبود بازاریابی، شبناسبایی کالهبرداری های مالی، دسبته بندی مشبتری و بهبود 

 فاده می شود.تجربه مشتری است

 پیشینه پژوهش . 2

    پیشینه مطالعات مربوط به عوامل رضایت مشتری

را به راهی برای ارائه سبببرویس های کم  دیجیتالفشبببار رقابتی بانک ها را مجبور به کم کردن هزینه ها و از طرفی بانکداری  
مشتری و عوامل رضایت  دیجیتالهزینه و با سودآوری باال تبدیل کرده است. مطالعات متعددی در خصوص انواع سرویس های 

 انجام پذیرفته است، چند نمونه از این مطالعات در قالب جدول ذیل ارائه شده است: 

 . پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه عوامل رضایت مشتري بانکی 2جدول 

 یافته هاي پژوهش عنوان پژوهش پژوهشگران مرجع

[32] F. Li,H. Lua,M. Hou, 

K. Cui, 

M. Darbandi 

(2021) 

Customer satisfaction with 

bank services: The role of 

cloud services, security, e-

learning and service quality 

 

 از خدمات بانک یمشببتر تیعوامل موثر بر رضببا یبا هدف بررسبب
را به سببمت  یتواند مشببتر یکه م یانجام شببده اسببت. چهار عامل

کدار تال یبان  یریادگی،  تی، امن یسبببوق دهد خدمات ابر دیجی
 خدمات است. تیفیو ک یکیالکترون

[33] Emerson Wagner 

Mainardes 

Carlos Anderson de Moura 

Rosa 

Silvania Neris Nossa 

(2020) 

Omnichannel strategy and 

customer loyalty in banking 
سببرویس یکپارچه تاثیر مسببتقیم بر روی وفاداری مشببتریان خواهد 

ارائه خدمت به  یداشت. ارائه دید به بانک ها در خصوص کانال ها
شتری از طریق طراحی  شتریان و تاثیر گذاری بر روی وفاداری م م

 در این پژوهش بررسی شده است. مدل

[34] Kong YuSheng and Masud 

Ibrahim  
(2019) 

Service innovation, service 

delivery and customer 
satisfaction and loyalty in the 

banking sector of Ghana 

سرویس در در این پژوهش به  شخا نمودن رابطه بین نوآوری  م
 رابطه با رضببایت مشببتری و وفاداری وی در حوزه بانک های غنا

 پرداخته شده است.

[35] H. Komulainen , 

S. Saraniemi 

(2019) 

 

Customer centricity in mobile 

banking: a customer 

experience perspective 

یافته ها حاکی از آن اسببت که در سببرویس موبایل بانک،تمرکز بر 
مشبببتری اهمیت بسبببیار باالیی دارد و راهنمایی برای بانک ها در 
شتریان  سرویس موبایل بانک برای م صوص فاکتورهایی که در  خ

 ایجاد ارزش می کند. 

[36] Amin 

 (2016) M. 

Internet Banking Service 

Quality and its Implication on 

e-Customer Satisfaction and e-

customer Loyalty 

و  تیو ارتباط آن با رضبببا اینترنت بانک خدمات  تیفیکبررسبببی 
به عنوان یکی از نقاط تماس با مشبتری بررسبی  یمشبتر یوفادار

 شده است.



 

 

 

 از سرویس های دیجیتال رضایت مشتری بررسیمدل های پیشینه 

صوص فاکتورهای تاثیر گذار بر رو     سرویس های بانک تا کنون مدل های متعددی در خ ستفاده از  ست در ی ا شده ا ارائه 
 ادامه به برخی از این مدل ها اشاره خواهد شد: 

  کی ارائههدف   [39]  2009در مدل ارائه شده در سال TAM  انیرفتار مشتر حیو توض ینیب شیپ یبرا افتهیتوسعه 
جامع هر  بررسیدرک شده به منظور  ریسکدسته از  پنجشامل  یشنهادیمدل پاست،  دیجیتال یاتخاذ بانکدار برای

 می باشد. یدو جنبه مثبت و منف

 
 [39]مدل پذیرش سرویس بانکداري الکترونیک . 1شکل

  سال شده در  ستفاده از اینترنت بانک در بازار هدف پ [40] 2011در مدل ارائه  شگر فاکتورهای تاثیر گذار را در ا ژوه
 میدر تصببم موثرعوامل  لیو تحل هیمطالعه تجز نیهدف از ا(  2کرده مطابق مدل ارائه شببده ) شببکل  تونس بررسببی

[37] Jun and Palacios (2016) Examining the key dimensions 

of mobile banking service 

quality: an exploratory study 

 

بررسی کیفیت خدمات مبتنی بر تلفن همراه و تاثیر آن بر رضایت و 
را  رضایت مطالعه ابعاد نیا . )وفاداری مشتری در بانک های آمریکا

شت ها دگاهیبا توجه به د شتر یها و بردا که  m-banking انیم
به خدمات  m-bankingهوشمند  یبرنامه تلفن ها قیفقط از طر

 (بررسی نموده اند.دارند ،  یدسترس یبانک

[38] A. Saleem 

S. Zahra 

H. Ismail 

 (2016) 

Predictors of customer loyalty 

in the Pakistani banking 

industry: a moderated-

mediation study 

 

کداری و  بان یت خدمات  بازار و کیف ماعی، جهت گیری  دیدگاه اجت
 بررسی شده است. تاثیر آن بر رضایت مشتری

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBM-01-2015-0015/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBM-01-2015-0015/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBM-01-2015-0015/full/html
https://www.researchgate.net/profile/Abid-Saleem
https://www.researchgate.net/profile/Sadaf-Zahra
https://www.researchgate.net/profile/Hina-Ismail-3


 

 

شتر یریگ ستفاده یبانک برا انیم ست. ینترنتیا یبانکدار ا شان م جینتا ا شده ، خطر درک  یدهد که راحت ین درک 
 دارند. نیآنال یاستفاده از بانکدار یبرا مشتری در رفتار یمهم راتی، تأثنترنتیو دانش ا تیامن، شده 

 
 [40]مدل فاكتورهاي تاثیر گذار بر استفاده مشتري از سرویس اینترنت بانک در تونس .  2شکل

 ارائه شده استدر عراق  یخدمات بانکدار در پذیرش کننده نییعوامل تع نییتع یبرا [41] 2018در سال  مطالعه نیا. 
 نییعوامل تعی، عراق یو کارکنان بانک ها انیاز مشببتر بزرگیبا انتخاب نمونه ی و فناور رشیپذمدل با اسببتفاده از 

 را بررسی و مدل کرده است. یبانکدار رشیکننده پذ

 
 [41]در عراقمل تاثیر گذار در پذیرش سرویس بانکی مدل عوا. 3شکل 



 

 

 در صنعت بانکیپیشینه استفاده از یادگیری ماشین 

شاره شد یادگیری ماشین تعیین پرسونای مشتری و شناخت وی  پرکاربرد برایکی از تکنیک های مهم و ی همانطور که پیشتر ا
ضوع  شده با مو ست. در جدول ذیل برخی از پژوهش های انجام  شده ا سازی  صی  شخ سرویس های  ستفاده از "برای ارائه  ا

 ارائه و یافته های آنها بررسی شده است. "یادگیری ماشین در صنعت بانکی

  استفاده از یادگیري ماشین در صنعت بانکی. پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه 3جدول 

 یافته های پژوهش عنوان پژوهش انپژوهشگر مرجع

[42] Santiago Carbo-

Valverde،Pedro 

Cuadros-SolasID, 

Francisco Rodrı´guez 

Ferna´ndez 

2020 

 

 در نیماش یریادگی کردیرو

 انیشددددن مشدددتر یتالیجید

نک:  بات از طریق جنگل با اث

 تصادفی و جنگل سنتی

شدرو  دیجیتالی شددن مشدتری از کادب اط عات نظیر 

شود و  ااب آغاز می  سی موجود ح شریح برر صورت ت در 

سط بانک و قانون گذاران به انتقال  سرویس ها تو صحیح 

 وجه از طریق همراه بانک نیز روی خواهد آورد.

این پژوهش فقط بر روی پذیرش سرویس توسط مشتری 

تمرکز ندارد بلکه بر روی تنو  سدددرویس و نحوه انت اب 

 سرویس بانکی یا غیر بانکی نیز تمرکز دارد.

[43] EMAD ABD ELAZIZ 

DAWOOD , ESSAM 

ELFAKHRANY , 

FAHIMA A. 

MAGHRABY 

(2017) 

 

با  یل مشدددتری  فا بهبود پرو

 استفاده از یادگیری ماشین

انجام پروفایل سددازی برای کاربران در راسددتای تصددمی  

گیری در خصوص اینکه به کدام مشتری سرویس داد و یا 

 چه محدودیت هایی برای برخی مشتریان لحاظ کرد.

 کاهش ریاک و افزایش سود

[44] Shamala Palaniappan  

And  

Et al (2017) 

 

ایجاد پروفایل مشتری با 

استفاده از رویکرد طبقه 

بندی جهت بازاریابی تلفنی 

 در بانک

 

این مقاله بر روی افزایش دقت در ایجاد پروفایل کاربر از 

طریق طبقه بندی برای شددناسددایی گروهی از کاربران که 

سودآوری زیادی دارند و احتماال حااب سپرده بلند مدت 

 ایجاد می کنند تمرکز دارد. 

[45] ALI ARSHAD 

,SAMAN RIAZ AND 

LICHENG JIAO 

(2019) 

 

فازی عمیق  ندی  خوشددده ب

Cmean   نیمه نظارت شددده

برای طبقه بندی چند ک س 

 نامتعادل  

ستفاده از خوشه بندی فازی  برای مش ص کردن  FCMا

و دسدددته بندی آنها به  Semi supervisedداده های 

عنوان با برچادددب یا بدون برچادددب و ارائه یک رویکرد 

 جدید برای دسته بندی داده های زیاد و نامتوازن



 

 

[26] P. S. Patil, 

N. V. Dharwadka 

(2017) 

 یداده ها لیو تحل هیتجز

یادگیری با استفاده از  یبانک

 ماشین

 ت یالگوراز طریق  و کشددت تقلب یدر مورد حفظ مشددتر

صب ست با یشبکه ع شتریان را نظارت ا  یطبقه بند و م

 میکند.

[46] M. Ayoubi 

(2016) 

 

شتریان بر پایه  سته بندی م د

های  CLVمدل  که  و شدددب

 عصبی

مرحله ای و شددبکه  2خوشدده بندی بر اسدداس الگوریت  

ستفاده از  SOMعصبی  شتری از بانک تعاون   5600، ا م

 و خوشه بندی بهینه

[47] Majid Sharahi , 

Mansoureh Aligholi 

(2015) 

 

دسددته بندی داده مشددتریان 

بانک با اسدددتفاده از تکنیک 

کاوی و خوشددده  های داده 

 بندی 

ستفاده از  شتری، ا شناخت م ستفاده از داده کاوی برای  ا

شه بندی آنها و  60داده  سپه، خو شتری بانک  شرکت م

مشدددتریان با وفاداری ارائه پیشدددنهادهایی برای  بازاریابی 

 کمتر

[48] Kahlid Alkhatib, Sayel 

Abualigah 

(2020) 

 

برای  یندداندده  ب پیشددد مدددل 

جلوگیری از مهاجرت مشتری 

ساس الگوریت  های  بانک: بر ا

 دسته بندی یادگیری ماشین 

شتریانی که احتماال در آینده نزدیک بانک را  سایی م شنا

 رها می کنند.

 

 شناسی پژوهشروش
از هر دو دانش توصطططیفی و  DSRبه عنوان یک پارادایم مجزا در نظر گرفته می شبببود. ISدر حوزه  DSRبه دلیل تاثیر و کاربرد     

ستفاده می کند  ست و برای اقدام راه حل ارائه می دهد.[49]تجویزی ا سا تئوری های این حوزه تجویزی ا سا صلی فرآیند های ااما ا

DSR اسططت. خروجی های یک پرو ه  یک فرآیند تکرار پذیرو  ، شططناسططایی مشططکل، طراحی راه حل و ارزیابی راه حل اسططتDSR 

در پژوهش پیشططرو از روش  از ، فرآیند ، مصططنوع و ....باشططد. موردنیسططت و می تواند ترکیب یک یا چند  ITمحدود به ارائه مصططنوع 

مراحل انجام  توسطعه یافته در خصطوم رضطایت و بهبود تجربه مشطتری اسطتفاده شطده اسطت.تحقیق علم طراحی برای ارائه مدلی 

شگران  ست اما آنچه که پژوه شده ا شگران مختلف با مراحل متفاوت اذعان  سط پژوه ستراتژی پژوهش علم طراحی تو به نام این ا

مشکل ؛  یی( شناسا1)دیگر نیز با آن نگاشت می شود شامل :  معرفی می کنند و گام های اعالم شده توسط پژوهشگران [50]حوزه

 است. یابی( ارز3) و راه حلتعیین ( 2)



 

 

 
 Vishnavi [50]و   kuchlerفرآیند هاي علم طراحی از دیدگاه  -4شکل شماره 

صنوعات یم DSR یقاتیپرو ه تحق کی سح ای کیرا در  یتواند م شد، چند  شته با صنوعات   دا صوالت و  1سح  در  م در قالب مح

،  ینوپا ) به عنوان میال ، سازه ها ، اصول طراح یطراح یدر قالب تئور 2سح  در  ،یانتزاع و تر  یعموم یتا مشارکت ها ندهایفرآ

سح  یفن آور نیها ، روش ها ، قوان لمد . وجود دارد مورد محالعه یها دهیدر مورد پد شرفتهیکامالً پ یطراح یها هینظر 3( ، در 

 خروجی های مورد نظر استراتژی علم طراحی را در سحوح مختلف نمایش می دهد:  [51]جدول ذیل

[51]مصنوعات روش تحقیق علم طراحی -4جدول شماره   

نشانواع اشتراک دا میال های مصنوعات   

سط و  سح  متو تئوری های طراحی ) 

 تئوری های پایه( 

: تئوری های کامال پیشططرفته  3سططح  

 در خصوم پدیده ها و مفاهیم

سح  باالتر از انتزاع، دانش کامل و با 

 بلوغ باالتر

 

 

مشخص تر، محدودتر و دانش با بلوغ 

 کمتر

ها، قوانین  مدل  ها،  تد ها، م سططططازه 

 طراحی، قوانین تکنولو یک

دانش به  -: تئوری های نوپا 2سطططح  

 عنوان اصول عملیاتی/ معماری 

یا  ها ) محصطططوالت نرم افزاری  نه  نمو

 فرآیندهای پیاده سازی شده( 

: اجرای مصنوعات 1سح    

 



 

 

شکلبا عنایت به فرآیند انجام علم طراحی،  سایی م سته  شنا سطه تجربه زی شتری و مدیریت تجربه وی به وا شناخت م مربوط به 
شگر در محیط بانکی صاحبه با خبرگان حوزه بانکیپژوه سناد بانک ها ، م سی ا شور  و برر شی داخل و خارج از ک و اولویت های پژوه

مدل بررسی ود نقاط تماس با وی و شناسایی شده است. مطالعه پیشینه پژوهش و فناوری های نوظهور به شناخت بهتر مشتری و بهب
ست و نهایتا ارزیابی  شده ا سرویس ها منجر به ارائه راهکار در این پژوهش  شتری از  ضایت م صورت پیش بینی پژوهش های ر به 

 تاثیر استفاده از راه حل در محیط واقعی انجام شده است.

 یافته های پژوهش
با توجه به بررسی پیشینه پژوهشی رضایت مشتری در حوزه سرویس های بانکی، مواردی نظیر لزوم توجه به امنیت جهت سرویس     

سرویس های نوین  ستفاده از  شتری در ا سرویس های فعلی بانک ) برای مثال و اینترنت بانک، ویژگی های دموگرافیک م توجه به 
 بی تاثیر نبوده است.  بانکیهای  نیز در استفاده از سرویس داشتن سرویس های نظیر وام مسکن و... (

عات قبلی فاکتورهای مختلفی از قبیل      سبببهولت درک شبببده، امنیت، اعتماد، ویژگی های همچنین با توجه به مدل ها و مطال
مشتری از اینترنت و سرویس دموگرافیک ) جنس، سن، شغل و... (، ریسک های درک شده )امنیت، اعتماد، زمان و...(، اطالعات قبلی 

سرویس های  شتری برای پذیرش  صمیم م سها در ت سروی سرعت  ساخت های بانک و  های بانک، اعتبار و خوش نامی بانک، زیر
 بانکداری الکترونیک تاثیر گذار بوده است. 

شروع می شود و در صورتیکه کسب اطالعات مثل چک کردن مانده حساب  ال فرآیند دیجیتالی شدن مشتری ازطبق یافته ها معمو   
 نظیر انتقال وجه و افزایش نقاط تماس مشتری بستر مناسب و اطالعات رسانی صحیح به مشتری ارائه شود منجر به گام های بعدی

 خواهد شد.از طریق سرویس های بانکی 

ست      صداقت  خالقیتفاکتورهای قرار گیری نکته ای که در پژوهش های قبلی این حوزه مغفول مانده ا صحت و  سرویس،  طراح 
سازمان های دیگر و بعضا  شده، دسترسی به اطالعات  سازی  سرویس های شخصی  شده توسط مشتری جهت ارائه  اطالعات وارد 

شته فعالیت های مرتبط شرکت های دارای ر ستی نظیر اپراتورهای تلفن همراه،  ست. همچنین  باالد نظیر بیمه، بورس، لیزینگ و ... ا
ای یادگیری ماشببین به عنوان یک ابزار قدرت مند برای داده کاوی که ما را محدود به داده های دارای سبباختار نخواهد انتخاب متده

  ه مشتری تاثیر گذار است.بدر تجر، کرد و این امکان را می دهد که الگوهای پیچیده از داده ها استخراج شود

، مستطیل های آبی رنگ فاکتورهای پیشنهاد می گردد " نیتام رهیزنج یآورسودمدل  "لذا مدل ذیل به عنوان مدل توسعه یافته     
 :شده و تاثیر گذار در رضایت مشتری است شناسایی
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کیفیت 

سرویس های 

 داخلی

رضایت 

 کارمندان

ماندگاری 

 مشتری

 کارایی مشتری

کیفیت 

سرویس های 

 خارجی

وفاداری  رضایت مشتری

 مشتری

 سودآوری

 رشد درآمد

 طراحی محل کار 

 طراحی شغل

 انتخاب کارمندان و توسعه

 پاداش و شناخت کارمندان 

 ابزاری برای سرویس دهی به مشتریان

مفهوم 

سرویس: 

نتایح برای 

 مشتریان

شده و  یخدمات طراح

 یارائه شده برا

 یازهایبه ن ییپاسخگو

هدف انیمشتر  

 ماندگاری 

 تکرار 

 رجوع

صحت اطالعات موجود 

 در پایگاه داده بانک
 خالقیت طراح سرویس

دسترسی به اطالعات سازمان 

 های باال دستی 

سرویس های شخصی 

 سازی شده

های یادگیری ماشین استفاده از تکنیک 

 جهت شناخت مشتری



 

 

 گیرینتیجه

ظهور فناوری های نوین و رقبا در صنعت بانکی باعث شده است که مشتریان انتظارات متفاوتی از بانک ها داشته باشند از نگاه     
رویگردانی وی  دیگر بانک ها نیز به این نتیجه رسیده اند که عدم ارائه سرویس های دارای مزیت رقابتی، باعث انفعال مشتری و حتی

خواهد شد. لذا شناخت بهتر مشتری و ایجاد پرسونای مناسب، شناخت عوامل رضایت مشتری از سرویس های مختلف، بررسی تاریخچه 
 تراکنش ها و اطالعات جمعیت شناختی مشتری منجر به ارائه سرویس شخصی سازی شده به مشتری خواهد شد.

بود و همچنین اغلب مطالعات  گرفتهمشخا بانکداری الکترونیک مورد بررسی قرار پژوهش های قبلی معموال یک سرویس در     
. در این پژوهش سعی شد که مدل های متداول مورد استفاده در پژوهش استانجام شده در این حوزه به صورت کیفی انجام گردیده 

ن فناوری های نوظهور، یادگیری ماشین به های مختلف برای  سنجش رضایت مشتری بانکی معرفی و بررسی شوند. همچنین از بی
عامل های خالقیت طراح سرویس  اضافه شدنبا در  SPCعنوان روشی مناسب برای خوشه بندی مشتریان معرفی گردید و نهایتا مدل 

دستی به ها، صحت اطالعات پایگاه داده بانکی، آشنایی و استفاده از متدهای داده کاوی و دسترسی به اطالعات سازمان های باال
 شد.  توسعه دادهعنوان فاکتورهای تکمیل کننده در زنجیره ارزش محصول و با روش تحقیق علم طراحی 

 محدودیت های پژوهش و پیشنهادات آتی 

علمی دارای محدودیت است برای مثال ارزیابی مدل توسعه یافته در زمان کوتاه امکان پذیر  ین پژوهش نیز مانند سایر مطالعاتا    
دقیق تر از اعالم اطالعات  و اصالح فرم های افتتاح حساب و. زمینه های مطالعاتی آتی می تواند شامل بازبینی نقاط تماس نبود

برگزاری دوره های نتایج همچنین ارزیابی  استفاده از متدهای یادگیری ماشین بسته به نوع داده های بانک باشد.انتخاب و ، مشتری
می تواند یکی دیگر از زمینه های پژوهش های آتی  مدیران و کارشناسان کلیدی و دخیل در طراحی سرویسآموزشی داده محور برای 

 باشد.
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