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   ملخص البحث  
يعترب التسويق عن بعد أداة فاعلة، سواء من حيث التكلفة 
للعمالء  خدمات  أو  منتجات  يقدم  إذ  التغطية،  نسبة  أو 
الثورة  سهلت  وقد  خمتلفة،  اتصال  وسائل  خالل  من 
إىل حد كبري  املعلومات واالتصاالت  بتكنولوجيا  املتعلقة 
يف خلق القيمة املشرتكة بني الرشكات والعمالء، وحتولت 
الوظائف التسويقية إىل مفهوم جديد، وباتت تأخذ شكاًل 
عرص  ففي  الرقمية.  التكنولوجيا  انتشار  مع  فاعلية  أكثر 
بشكل  تعتمد  الرشكات  أصبحت  الضخمة،  البيانات 
الكتشاف  البيانات؛  وحتليل  األعامل،  ذكاء  عىل  متزايد 
واكتساب نظرة شاملة. يف هذا البحث تم استخدام بيانات 
الفرتة  خالل  بنكية  بيانات  جمموعة  من  مجعها  تم  حقيقية 
وتشتمل  األجل،  طويلة  الودائع  لبيع   ،)2018-2013(
جهة  40ألف  وقرابة   ، متغرًيا   20 عىل  البيانات  هذه 
"ال"(  أو  )"نعم"  ثنائي  استجابة  ومتغري  هاتفية،  اتصال 
يصف ما إذا كان العميل سيشرتي الوديعة طويلة األجل 
أم ال. كام تم تصميم نامذج الشبكة العصبية االصطناعية، 
األداء.  لقياس  الساذجة  والقاعدة  اللوجستي  االنحدار 
باسم  واملعروف  املجمعة،  البيانات  من  اهلائل  الكم  هذا 
البيانات الضخمة، يعمل عىل تغيري الطريقة التي تعمل هبا 
الرشكات من خالل استقطاب عمالء ورشكات وأسواق 
جديدة، بالطريقة التي يكون هبا كل طرف مرئًيا للجميع. 
وبناًء عىل النتائج تبني أن األداء التنبئي للشبكات العصبية 
االصطناعية متعددة الطبقات أفضل من النامذج األخرى. 

الكلامت املفتاحية : 
البيانات الضخمة، الشبكة العصبية االصطناعية، االنحدار 

اللوجستي، القاعدة الساذجة.

Abstract
Telemarketing considers an effective tool, 
as it provides products or services to clients 
through different methods. The revolution 
in information and communication technol-
ogy has greatly facilitated shared value be-
tween companies and customers. Marketing 
functions have turned into a new concept 
and taking a more effective form with the 
spread of digital technology. In the era of 
big data, companies have become increas-
ingly dependent on business intelligence 
and data analytics to discover and gain cru-
cial insights.
In this research, an accurate data collected 
from a bank data set during the period (2013-
2018) were used, to sell long-term deposits, 
these data include 20 variables and 40.000 
contacts, and a dual response variable ("yes" 
or "no") that describes whether or not a cus-
tomer will purchase a long-term deposit, as 
the artificial neural network models, logistic 
regression and a naive rule are designed to 
measure performance. 
This amount of data collected, known as big 
data, is changing the way companies work 
by opening new customers, companies, and 
markets the way each party is visible to ev-
eryone, and based on the results, it turns out 
that the predictive performance of multilay-
er artificial neural networks is better than 
other models.
Keywords: 
big data; artificial neural network; logistic 
regression; naive base
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1.مقدمة:
مل يكــن التحــول املتســارع الــذي نشــهده اآلن يف العامل، 
يف خمتلــف املجــاالت بتأثــري التوســع يف اســتخدام 
ــويق،  ــة التس ــن وظيف ــأى ع ــة بمن ــا الرقمي التكنولوجي
التــي شــهدت مثــل غريهــا مــن الوظائــف تغــرًيا 
ــا.  ــرص نجاحه ــا وف ــا ومتطلباهت ــا يف طبيعته ملحوًظ
فقــد حتولــت الوظائــف التســويقية إىل مفهــوم جديــد، 
ــا  ــة مــع التكنولوجي ــر فاعلي وباتــت تأخــذ شــكاًل أكث
ــن  ــريا ع ــف كث ــتبعد أو ختتل ــا مل تس ــة، إال أهن الرقمي
ــا  ــتفادت منه ــام اس ــة، وإن ــويق التقليدي ــات التس نظري
ــا،  ــي تواجهه ــاكل الت ــول للمش ــاد حل ــر وإجي يف تطوي
ــرب  ــويق ع ــميت: بالتس ــدة س ــرة جدي ــت ظاه وأنتج
تطبيقــات اهلواتــف الذكيــة، وهــو عبــارة عــن ممارســة 
ــرتوين  ــر إلك ــع متج ــع بوض ــويق والبي ــطة التس أنش
حياكــي املتاجــر الواقعيــة، عــرب تطبيقــات  يف اهلواتــف 
ــأة يف  ــم املنش ــات باس ــالل معرف ــن خ ــة، أو م الذكي

ــي.  ــل  االجتامع ــع التواص مواق
تطبيقــات  عــرب  اإللكــرتوين  التســويق  إن  وحيــث 
املتاحــة  اخليــارات  أحــد  بــات  الذكيــة  اهلواتــف 
ــج  ــن ينته ــرة م ــه وكث ــدد قنوات ــع تع ــتهلكني، م للمس
ــن  ــري م ــة يف كث ــآت العامل ــن املنش ــلوب م ــذا األس ه
ــىل  ــوف ع ــث الوق ــذا البح ــا يف ه ــواق؛ حاولن األس
النمــط  هــذا  جتــاه  املســتهلكني  اجتاهــات  بعــض 
ــم  ــة تعامله ــه وإمكاني ــم ب ــدى قناعته ــويقي، وم التس
مــن خاللــه؛ ســعًيا يف إيضــاح بعــض جوانبــه، ومــا فيه 
مــن الفــرص التــي تســاعد املنشــآت عــىل اســتغالهلا، 
ــتهلكني.  ــن املس ــة م ــٍة ممكن ــرب رشحي ــول ألك والوص
ــع اآلن  ــتقبل، واجلمي ــي املس ــت ه ــاريع اإلنرتن فمش
اجلــوال  تطبيقــات  عــىل  طويلــة  أوقاًتــا  يقضــون 
تكســب  واملواقــع  التطبيقــات  وهــذه  واملواقــع، 
ماليــني مــن هــذه الزيــارات، فنجــد عــىل ســبيل املثــال 
الســعودية هــي الدولــة رقــم 1 يف زيــارات اليوتيــوب 
)آل مزهــر، 2015(، وهــذا يســاعد عــىل التفكــري 

-بشــكل كبــري- نحــو اســتغالل املســوقني لنــرش 
إعالناهتــم عــرب اليوتيــوب مثــال، الكثــري مــن املشــاريع 
ــدوالرات،  ــني ال ــا بمالي ــم بيعه ــت، وت ــة نجح العربي
وآخرهــا موقــع "طلبــات دوت كــوم"  الــذي تــم 
بيعــه ب 150 مليــون دوالر، وموقــع "مكتــوب" قبلــه 
ــر  ــم بيعــه ب 100 مليــون، وســوق دوت كــوم بأكث ت
ــدل  ــذا ي ــر، 2015(، كل ه ــار دوالر)آل مزه ــن ملي م
ــة اآلن هــي املســتقبل، وهــي  عــىل أن املشــاريع الرقمي

ــا. ــر ربًح األكث
أهــم  مــن  اإللكــرتوين  التســويق  أصبــح  لقــد 
واملصانــع  املؤسســات  حيــاة  يف  الرضوريــات 
املحليــة  املجتمعــات  يف  التجاريــة  والــرشكات 
ــون  ــوا يتصل ــرش أصبح ــن الب ــات  م ــة، فمئ والعاملي
ــامل،  ــاء الع ــع أنح ــن مجي ــا م ــت يومي ــبكة اإلنرتن بش
ــاة  ــت إىل قن ــول اإلنرتن ــط حت ــق فق ــذا املنطل ــن ه وم
اإللكــرتوين  التســويق  وأصبــح  كبــرية،  تســويقية 
ــدة  ــواق جدي ــح أس ــتخدمة لفت ــل األدوات املس أفض
للــرشكات، بحيــث تقــوم باســتغالل تلــك الفرصــة، 
وحتويــل اإلنرتنــت إىل ســوق مفتــوح- ســواء حمــي أو 
ــات،  ــلع واخلدم ــج الس ــور لرتوي ــوع اجلمه دويل- متن
ــن  ــرشكات م ــامل و ال ــال األع ــداف رج ــق أه وحتقي
ــد  ــىل عائ ــق أع ــرتوين؛ لتحقي ــويق اإللك ــط التس خط
ــة  ــواق اإللكرتوني ــت األس ــد أصبح ــاح. لق ــن األرب م
ذات تأثــري كبــري عــىل األســواق التقليديــة، فعــىل 
ســبيل املثــال نجــد موقــع "أمــازون دوت كــوم" 
ممنوعــا يف العديــد مــن الــدول؛ وذلــك لتســببه يف رفــع 
ــري  ــىل الكث ــامد ع ــاض االعت ــة، وانخف ــتوى البطال مس

مــن املحــالت واألســواق التقليديــة.
الســنوات  يف  اإللكــرتوين  التســويق  أصبــح  لقــد 
القليلــة املاضيــة مــن أهــم عنــارص اإلســرتاتيجية 
التســويقية الشــاملة واحلديثــة ألي رشكــة أو مؤسســة، 
ــح أو  ــعى للرب ــة تس ــة أو املؤسس ــت الرشك ــواء كان س

ــه: ــة لكون ــك األمهي ــع تل ــار، وترج االنتش
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ــو 	  ــات، فه ــع يف كل األوق ــتمرار البي ــن اس يضم
بوقــت وزمــان حمــدد، وهــذا  مرتبطــا  ليــس 
يســاعد الــرشكات يف إيصــال منتجاهتــا وخدماهتــا 

للعمــالء يف كل وقــت.
ــتهدفني 	  ــالء املس ــول إىل العم ــىل الوص ــدرة ع الق

يف أي مــكان عــىل وجــه األرض، فهــو ال يقتــرص 
ــني. ــرايف مع ــكان جغ ــىل م ع

ــويق 	  ــني التس ــه وب ــة بين ــري يف التكلف ــرق الكب الف
ــع  ــدي يرف ــويق التقلي ــث إن التس ــدي، حي التقلي
التكاليــف عــىل املســتثمر، مــن حيــث إنشــاء 
إىل  باإلضافــة  منتجاتــه، هــذا  لعــرض  متجــر 

مصاريــف العاملــة واملخــازن واإلجيــار.
يســاعد عــىل اســتمرار العالقــة بــني الرشكــة 	 

وعمالئهــا حتى بعــد انتهــاء عملية الــرشاء األوىل، 
التــي تســتمر من خــالل تســويق منتجــات الرشكة 
اجلديــدة للمشــرتين، عــن طريــق التواصــل معهــم 
جمــددا بواســطة الربيــد اإللكــرتوين، وقنــوات 

ــة. ــي املختلف ــل االجتامع التواص
ــد ســلوك العمــالء، والتعــرف 	  يســاعد عــىل حتدي

عــىل األنــامط واملنتجــات املالئمــة واملرغوبــة هلــم؛ 
ممــا يتيــح حتديــد أفضــل املنتجــات التــي تناســب 

رشحيــة معينــة منهــم.
ــر 	  ــمح بتطوي ــرتوين تس ــويق اإللك ــات التس تقني

ــن  ــه م ــتوى مل يبلغ ــن إىل مس ــع الزبائ ــة م العالق
بعــض  لقــي  وإن  املتواصــل  فالتفاعــل  قبــل، 
املقاومــة مــن بعــض الزبائــن معتربيــن هــذا النــوع 

ــة. ــالبا للذاتي ــال وس ــويق تطف ــن التس م
بيئــة اإلنرتنــت اآلن أصبحــت واســعة االنتشــار، 
رسعــة  وزيــادة  التقنــي  للتطــور  نظــرا  وكذلــك 
التصفــح؛ أصبــح مــن الســهل احلصــول عــىل أي 
معلومــة ختــص منتجــا أو خدمــة مــا عــىل هــذه 
ــلعة  ــك الس ــاء تل ــكان اقتن ــح باإلم ــام أصب ــبكة، ك الش
واحلصــول عليهــا يف زمــٍن وجيــز، ليتمكــن بذلــك أي 

مســوق مــن الرتويــج لســلعته وبيعهــا متخطيــا بذلــك 
احلــدود اإلقليميــة ملــكان تواجــده، وليدخــل بســلعته 
حــدود العامليــة التــي تضمــن عــىل األقــل رواجــا أكثــر 

ــة.  ــلعة أو اخلدم ــك الس لتل
عــىل  اإللكــرتوين  التســويق  ســاعد  باختصــار، 
ــد  ــا دون التقي ــة ممكن ــلعة أو اخلدم ــىل الس ــول ع احلص
ــام  ــال أم ــح املج ــاهم يف فت ــكان، وس ــان أو امل بالزم
اجلميــع للتســويق لســلعهم أو خرباهتــم، دون التمييــز 
بــني الرشكــة العمالقــة ذات رأس املــال الضخــم وبــني 
الفــرد العــادي أو الرشكــة الصغــرية حمــدودة املــوارد، 
ــة  ــة املصاحب ــات الربجمي ــتخدام التقني ــالل اس ــن خ وم
لبيئــة التســويق اإللكــرتوين ولعمليــات الدعايــة يف هذه 
البيئــة الرقميــة؛ يمكــن ببســاطة تقييــم وقيــاس مــدى 
النجــاح يف أي محلــة إعالنيــة، وحتديــد نقــاط الضعــف 
والقــوة فيهــا ، كــام يمكــن توجيههــا لتحديــد التوزيــع 
اجلغــرايف للرشائــح املقصــودة هبــذه احلمــالت، وغــري 
ذلــك مــن األهــداف التــي تبــدو صعبــة التحقيــق عنــد 

ــة. ــائل التقليدي ــتخدام الوس اس

2.اإلطار النظري والدراسات السابقة:
لقــد ســهلت الثــورة املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت إىل حــد كبــري يف خلــق القيمــة املشــرتكة 
 Bettencourt, Lusch,) الــرشكات والعمــالء  بــني 
ــاء  ــم إنش ــارض يت ــت احل ــي الوق Vargo 2014 &)، فف

بمعــدل أيس. وهــذا  والتقاطهــا  األعــامل  بيانــات 
الكــم اهلائــل مــن البيانــات املجمعــة، واملعــروف 
باســم البيانــات الضخمــة، يعمــل عــىل تغيــري الطريقــة 
ــاء شــبكة  التــي تعمــل هبــا الــرشكات، مــن خــالل بن
ــي  ــة الت ــدة بالطريق ــواق جدي ــالء ورشكات وأس عم
ــا للجميــع؛ لذلــك تعمــل  يكــون هبــا كل طــرف مرئًي
البيانــات الضخمــة كنافــذة زجاجيــة لســلوكيات 
ــد  ــت العدي ــم، وجلب ــم ورغباهت ــالء وتفضيالهت العم

ــراف.  ــع األط ــات جلمي ــرص والتحدي ــن الف م
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يف عــرص البيانــات الضخمــة أصبحــت الــرشكات 
متزايــد عــىل ذكاء األعــامل )هــو  تعتمــد بشــكل 
ــات األجهــزة  ــد مــن إمكاني اســم شــامل يضــم العدي
والربامــج والتقنيــات واألنظمــة والتطبيقــات؛ الختــاذ 
قــرارات عمــل أفضــل يف الوقــت املناســب( وحتليالت 
البيانــات الكتشــاف واكتســاب رؤى حاســمة مــن 
ــة  ــالل أنظم ــن خ ــا م ــم مجعه ــي ت ــام الت ــات اخل البيان
ــك املصــادر  ــة للمعامــالت، وكذل ــات املختلف املؤسس
ــبوقة  ــري مس ــات غ ــك إىل معلوم ــة، وأدى ذل اخلارجي
عــن رأي املســتهلك يف حتديــد فــرص جتاريــة جديــدة، 
عــالوة عــىل ذلــك، تقــدم حلــواًل ذات صلــة مبــارشة 
 Chen, Chiang, &) بمنظــامت األعــامل املعــارصة 

 .(Storey, 2012

ــع  ــب م ــا إىل جن ــة جنًب ــات الضخم ــرص البيان ــأ ع نش
ــث  ــن حي ــويق، م ــرية للتس ــات الكب ــرص والتحدي الف
مجــع البيانــات وختزينهــا وإدارهتــا، وقــد تطلــب ذلــك 
ــىل  ــاظ ع ــدة للحف ــويق جدي ــرتاتيجيات تس ــا إس أيًض

ــية.  ــزة التنافس املي
وقــد ذكــر(Hu, 2018) يف بحثــه أن الــرشكات بحاجــة 
إىل أن تكــون عــىل درايــة بمتطلبــات هــذا العــرص 
واالســتجابة هلــا؛ لتجنــب الضيــاع مــن قبل املنافســني. 
يف الوقــت احلــارض الــرشكات قــادرة عىل مجــع البيانات 
واملعامــالت  االجتامعــي،  التواصــل  وســائل  مــن 
ــعار،  ــبكات االستش ــتقصائية، وش ــات االس والدراس
 Fan,)املختلفــة. وحســب املصــادر  والعديــد مــن 
ــج  ــىل دم ــدرة ع ــتوفر الق Lau, & Zhao, 2015 (، س

مصــادر املعلومــات غــري املتجانســة نظــرة شــاملة 
عــىل املجــال، وتولــد ذكاء تســويقيا أكثــر دقــة. ويــرى 
(Hassani, Huang, & Silva, 2018)  أن الــرشكات 

تســتخدم تقنيــات اســتخراج البيانــات للكشــف عــن 
ــالوة  ــة، ع ــات الضخم ــة يف البيان ــات املخفي املعلوم
عــىل ذلــك ُتســتخدم نــامذج حتليــل البيانــات اللتقــاط 
البيانــات  وتصــور وحتليــل األنــامط األساســية يف 

ــرشكات إىل  ــاج ال ــك حتت ــل؛ لذل ــرار أفض ــاذ ق الخت
ــىل  ــاًء ع ــتخدامها بن ــة واس ــات الضخم ــف البيان تصني
ــل  ــرارات أفض ــاذ ق ــل اخت ــن أج ــامل؛ م ــة األع قيم
يضــع  وهــذا   ،(  Xie, Wu, Xiao, & Hu, 2016)

حتليــالت املســتهلك يف بــؤرة ثــورة البيانــات الكبــرية. 
وتســتخدم الــرشكات التحليــالت الســتخالص رؤيــة 
املســتهلك مــن البيانــات الضخمــة، واالســتفادة منهــا 
 Erevelles, Fukawa, &) لتعزيــز القدرات التســويقية
Swayne, 2016) وبالتــايل، مــن املهــم االســتفادة مــن 

اإلمكانــات الكاملــة التــي تقدمهــا البيانــات الضخمــة 
ــىل  ــول ع ــل احلص ــن أج ــامل؛ م ــالت ذكاء األع وحتلي
Mikalef, Pappas, Krogstie, & Gi-) ةميــزة تنافســي
annakos, 2018) كــام اســتخدمت الــرشكات مؤخــًرا 

البيانــات الضخمــة وقــدرات ذكاء األعــامل؛ لتحديــد 
ــارشًة. ــتهدافهم مب ــتحقني واس ــالء املس العم

ــارش  ــويق املب ــرشكات التس ــن ال ــد م ــتخدم العدي تس
لتوفــري اتصــال تفاعــي مــع العمــالء، وتلقــي اســتجابة 
ــم  ــىل احتياجاهت ــرف ع ــايل التع ــم، وبالت ــارشة منه مب
والوفــاء هبــا. وُتســتخدم أدوات التســويق املبــارش 
ــد  ــد عائ ــدد، وتولي ــالء ج ــىل عم ــول ع ــادًة للحص ع
تعزيــز  وبالتــايل  احلاليــني،  العمــالء  مــن  إضــايف 
 .( Kotler, 2006) ــة ــة للمؤسس ــآت االقتصادي املكاف
ــارش  ــويق املب ــدف أدوات التس ــك هت ــىل ذل ــالوة ع ع
ــة املطــاف إىل إنشــاء قنــوات فعالــة مــن حيــث  يف هناي
ــاه،  ــة االجت ــاالت ثنائي ــالل االتص ــن خ ــة، م التكلف
 .(Keles, & Keles, 2015)  ــر ــخص إىل آخ ــن ش وم
ــع  ــف لبي ــالل اهلات ــن خ ــالء م ــال بالعم ــد االتص يع
املنتجــات أو اخلدمــات )املعروفــة باســم التســويق 
ــة  ــة وفعال ــة قوي ــويقية تفاعلي ــة تس ــف( تقني ــرب اهلات ع

.  (Vajiramedhin, & Suebsing, 2014)

 وتعتمــد املؤسســات التســويق عــرب اهلاتــف لالتصــال 
ــويقية،  ــالت التس ــني احلم ــل حتس ــن أج ــا؛ م بعمالئه
واملنهجــي  املتكامــل  االســتخدام  خــالل  مــن 
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املعلومــات،  معاجلــة  وتكنولوجيــا  لالتصــاالت 
ــد أن  ــرى، ُيعتق ــات األخ ــات املبيع ــس تقني ــىل عك ع
ــد  ــن الفوائ ــد م ــر العدي ــف يوف ــرب اهلات ــويق ع التس
ــى  ــف حت ــل التكالي ــالل تقلي ــن خ ــات، م للمؤسس
ــة املبيعــات بشــكل كبــري،  كــام  ــادة كمي النصــف، وزي
يســمح التســويق اهلاتفــي باســتهداف جمموعــة خمتــارة 
ــار أولئــك الذيــن هــم  مــن العمــالء؛ مــن أجــل اختي
متحمســون للغايــة لــرشاء املنتــج أو اخلدمــة املقدمــة. 
ويمّكــن التســويق عــرب اهلاتــف املؤسســات مــن فهــم 
توقعــات واحتياجــات عمالئهــا؛ لتقديــم منتجــات / 
خدمــات نتيجــة لإلشــارة مبــارشة إىل مزايــا رشاء هــذه 
ــات  ــىل اعرتاض ــرد ع ــع ال ــات، م ــات / اخلدم املنتج
 .(Gherman, & Marcu, 2010) العمــالء أو خماوفهــم
ويمكــن أن يــؤدي اســتهداف العمــالء اجلديريــن فقــط 
بعــد حتديــد خصائصهــم إىل حتســني معــدل االســتجابة 
ــرب  ــاح، ويعت ــادة األرب ــايل زي ــات، وبالت ــل النفق وتقلي
تقنيــات  مــن  واعــدة  جمموعــة  البيانــات  تصفيــة 
ــني  ــىل حتس ــل ع ــي تعم ــامل الت ــراءات ذكاء األع وإج

ــة.  ــات األولي ــودة البيان ج
حالًيــا، يف عــرص البيانــات الضخمــة، مــن الــرضوري 
ــة  ــة اهلائل ــل الكمي ــذه األدوات لتحلي ــل ه ــالك مث امت
ــام  ــكل ع ــة، وبش ــا املنظم ــي حتتاجه ــات الت ــن البيان م
ــات  ــز البيان ــن متي ــب ع ــة تنقي ــف مهم ــرب التصني يعت
ــو  ــف ه ــن التصني ــدف م ــات، فاهل ــات البيان ــز فئ ومتي
اســتخدام جمموعــة بيانــات تدريبيــة لفهم كيفيــة ارتباط 
ــون  ــك يك ــد ذل ــف، بع ــميات الص ــامت بتس ــم الس قي
املصنــف قــادًرا عــىل توقــع تصنيفــات الصــف حلاالت 
 Farid, Zhang, Rahman, Hossain, &) معينــة 
Strachan,.2014). وقــد يســاعد إنشــاء بروتوكــوالت 

آليــة الختيــار العمــالء مقدًمــا، باســتخدام معلومــات 
الوقــت  املتاحــة عــىل تقليــل  ومقاييــس العمــالء 
هاتفيــة  مكاملــات  وإجــراء  احلمــالت،  وتكاليــف 
ــة، وتقلــل مــن الضغوطــات  ــر فاعلي أقــل عــددا وأكث

.(Moro, Cortez, & Rita, 2014) العمــالء  عــىل 
ــتخراج  ــات اس ــوك تقني ــن البن ــد م ــتخدم العدي  تس
البيانــات قبــل فحــص العمــالء املتوقعــني لفهــم 
قبــل  العمــالء  تصنيــف  خــالل  مــن  ســلوكهم، 
 Vajiramedhin, &) خاصــة  خدمــات  تقديــم 
اعتمدنــا  البحــث  هــذا  يف   .(Suebsing, 2014

البيانــات  اســتخراج  لتقنيــات  نــامذج  ثالثــة 
االصطناعيــة،  العصبيــة  الشــبكات  ملقارنتهــا: 
اللوجســتي.  واالنحــدار  الســاذجة،  القاعــدة 
متثــل الشــبكات العصبيــة االصطناعيــة أدوات تعديــن 
ــاح يف  ــتخدامها بنج ــم اس ــي ت ــدة الت ــات الواع البيان
القاعــدة  نمــوذج  ويســتخدم  التصنيــف،  مشــاكل 
الســاذجة عــىل نطــاق واســع حلــل مشــاكل التصنيــف 
يف جمــاالت اســتخراج البيانــات والتعلــم اآليل؛ بســبب 
 .(Zhang, 2017) ــة ــف الرائع ــة التصني ــاطته ودق بس
اللوجســتي  االنحــدار  يعــد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
الكالســيكي  النمــوذج  لتفســري  بســيًطا  نموذًجــا 

ــة. للمقارن

3. اإلجراءات املنهجية للدراسة:
3.1. البيانات:

ــات  ــة بيان ــتخدام جمموع ــث اس ــذا البح ــيتم يف ه س
ــم رصدهــا  ــة ت ــة حقيقي ــة تســويق مكاملــات هاتفي محل
ــة خــالل الفــرتة )2013- ــات بنكي مــن جمموعــة بيان
ــم  ــادة يت ــل، وع ــة األج ــع طويل ــع الودائ 2018( لبي
االتصــال بالعمــالء أكثــر مــن مــرة لتحديــد مــا إذا كان 
ــات  ــة البيان ــم جمموع ــج. وتض ــرتي املنت ــل سيش العمي
ــة،  ــة 40 ألــف جهــة اتصــال هاتفي 20 متغــرًيا ، وقراب
ــا  ــف م ــم" أو "ال"( يص ــا )"نع ــتجابة ثنائي ــري اس ومتغ
ــة األجــل أم  ــل سيشــرتي الوديعــة طويل إذا كان العمي

ــدول 1(.  ال )اجل
أثنــاء محلــة التســويق عــرب اهلاتف يتــم اســتهداف قائمة 
ــرض  ــة وع ــة هاتفي ــالل مكامل ــن خ ــا م ــالء، إم العم
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رشاء اإليــداع، أو االتصــال بالعمــالء عــىل مركــز 
االتصــال ألي ســبب آخــر، ويطلــب منهــم االشــرتاك 
ــم" أو  ــا "نع ــرد إم ــيكون ال ــايل س ــداع، وبالت يف اإلي

ــل  ــا إذا كان العمي ــىل م ــامًدا ع ــي( اعت ــري ثنائ "ال" )متغ
ــل أم ال.  ــة األج ــة طويل ــرتي الوديع سيش

اجلدول 1: الوصف املتغري ملجموعة بيانات التسويق اهلاتفي

معلومات العميل

الدورالنوعمتغري الوصفم
مدخالترقميالعمر.1
مدخالتشكيالوظيفة: نوع الوظيفة.2
مدخالتشكياحلالة الزوجية.3
مدخالتشكيالتعليم.4
مدخالتشكيافرتايض: لديه رصيد يف التقصري؟5
مدخالتشكياإلسكان: هل لديه قرض إسكان؟6
مدخالتشكيالقرض: لديه قرض شخيص؟7

سامت االتصال األخري من احلملة 
احلالية

مدخالتشكياالتصال.8
مدخالتشكيالشهر: آخر اتصال يف الشهر.9

مدخالتشكييوم األسبوع: آخر يوم اتصال يف األسبوع.10

سامت أخرى

مدخالترقمياملدة: آخر مدة اتصال بالثواين.11
مدخالترقمياحلملة: عدد جهات االتصال التي تم إجراؤها خالل12
مدخالترقميأيام: عدد األيام التي مرت بعد أن كان العميل13
مدخالترقميالسابق: عدد جهات االتصال التي تم إجراؤها من قبل.14
مدخالترقميالنتيجة: نتيجة احلملة التسويقية السابقة.15

سامت السياق االجتامعي 
واالقتصادي

مدخالترقمياملعدل: معدل تغري العاملة: ربع سنوي.16
مدخالترقميمؤرش أسعار املستهلكني: مؤرش شهري.17
مدخالترقميمؤرش ثقة املستهلك: شهرًيا.18
مدخالترقميسعر euribor ملدة 3 أشهر - مؤرش يومي.19
مدخالترقميالعاملني: عدد املوظفني - مؤرش ربع سنوي.20

خمرجاتشكي - هل اشرتك العميل يف وديعة ألجل؟ 21العميل

تضــم جمموعــة البيانــات قرابــة 4 آالف مكاملــة ناجحــة 
)10٪( ، و 36 ألــف مكاملــة فاشــلة )90٪(. وتــم 
)جمموعــة  قســمني  إىل  البيانــات  جمموعــة  تقســيم 
ــامت  ــد معل ــوذج وحتدي ــاء النم ــب 69.9٪ لبن تدري
ــىل  ــا ع ــار 30.1٪ لتطبيقه ــة اختب ــف، وجمموع املصن
ــي  ــوذج واألداء التنبئ ــم النم ــدرب لتقيي ــف امل املصن

للمصنفــات(.

 3.2.  نامذج تعدين البيانات :
ــة  ــف ثالث ــىل تصني ــدرة ع ــث الق ــذا البح ــارن ه يق
 ، )NB( نــامذج الســتخراج البيانــات: قاعــدة ســاذجة

والشــبكة العصبيــة االصطناعيــة )ANN( ، واالنحدار 
 .)LR( ــتي اللوجس

يقــارن هــذا البحــث القــدرة التصنيفيــة لثالثــة نــامذج 
 ، )NB( الســتخراج البيانــات: القاعــدة الســاذجة
والشــبكة العصبيــة االصطناعيــة )ANN( ، واالنحدار 

.)LR( ــتي اللوجس
ــتخدم  ــة، وتس ــدة وفعال ــاذجة مفي ــدة الس ــرب القاع تعت
عــادة حلــل مشــاكل التصنيــف يف اســتخراج البيانــات، 
الســاذجة  القاعــدة  تفــرتض  ذلــك  عــىل  عــالوة 
ــىل  ــامت ع ــع الس ــري مجي ــام، أي أن تأث ــتقالل الت االس
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ــدة  ــض. القاع ــا البع ــن بعضه ــتقل ع ــة مس ــة معين فئ
ــدة  ــىل قاع ــد ع ــاميل يعتم ــوذج احت ــي نم ــاذجة ه الس

ــة.  ــتقاللية قوي ــرتاض اس ــع اف ــز م باي
ــي  ــذي ينتم ــامل ال ــإن االحت ــدة Bayes، ف ــا لقاع وفًق

ــة )1(: ــى باملعادل ــا ُيعط ــة م ــني لفئ ــل مع ــه عمي إلي

(1)

إن اإلدراك املتعــدد للطبقــات هــو نمــوذج شــبكة 
ــدات  ــن الوح ــدد م ــن ع ــون م ــة، تتك ــة مغذي عصبي
ــي  ــة، والت ــا العصبي ــمى اخلالي ــل تس ــة بالكام املتصل
يمكــن مقارنتهــا باخلاليــا العصبيــة البيولوجيــة يف 
النموذجيــة  العصبيــة  الشــبكة  وتتكــون   . الدمــاغ 
ــة،  ــة خمفي ــال، طبق ــة إدخ ــات: طبق ــالث طبق ــن ث م
ــة  ــدة املعاجل ــو وح ــون ه ــات. والعصب ــة خمرج وطبق
ــة  ــا العصبي األساســية للشــبكة، حيــث تتعــاون اخلالي
ــاالت  ــدة اتص ــالل ع ــن خ ــة م ــات خمتلف ــرب طبق ع
مرجحــة، وترتبــط وظيفــة النقــل بــكل عصبــون 
ــح  ــوع املرج ــل املجم ــة حتوي ــف كيفي ــل وص ــن أج م
ملدخالتــه إىل ناتــج، ويتلقــى العصبــون معلومــات مــن 
ــات  ــن املنبه ــا م ــرى، أو أحياًن ــة األخ ــا العصبي اخلالي
اخلارجيــة، ثــم يولــد خمرجــات يتــم نقلهــا إىل اخلاليــا 
 Turban, Sharda, &( ــة ــن املعاجل ــد م ــة ملزي العصبي

.  )Delen, 2011

املدخــالت  بــني  العالقــة  عــىل  الشــبكة  تتعــرف 
واملخرجــات عــن طريــق ضبــط أوزان التوصيــل 
بشــكل متكــرر حتــى يتطابــق خمرجهــا مــع اإلخــراج 
ــة  ــبكة العصبي ــتخدم الش ــب تس ــد التدري ــي، بع الفع
املعرفــة املكتســبة للــرد عــىل املدخــالت اجلديــدة، 
ــالت  ــة املدخ ــل عالق ــام تظ ــدة، بين ــة جي ــؤ بدق والتنب
Ekonomou, Christ- )واملخرجــات غــري معروفــة 

.  )odoulou, & Mladenov, 2016

بالنســبة ملدخــل معــني k          يتــم حســاب حالــة اخلاليــا 
العصبيــة             باملعادلــة )2(:

حيــث تشــري Pi إىل جمموعــة اخلاليــا العصبيــة ، f هــي 
ــون  ــني العصب ــال ب ــو وزن االتص ــل، wij ه ــة النق دال
j و i ، و oj يمثــل ناتــج العصبــون jth. قبــل تطبيــق 
 ،)ANN( العصبيــة االصطناعيــة  الشــبكة  نمــوذج 
ــرتكة  ــريات املش ــد املتغ ــم توحي ــرتايض، يت ــكل اف بش

ــر  ــاوي صف ــط يس ــىل متوس ــب ع ــل التدري قب
)X ̅= 0(وانحراف معياري يساوي واحد

)σX=1(. وتــم اســتخدام اختيــار العــامرة التلقائــي 
لتعيــني عــدد اخلاليــا العصبيــة املخفيــة يف الطبقــة 
املخفيــة. أمــا االنحــدار اللوجســتي)LR( فهــو نموذج 
تنبئــي يســتخدم عــىل نطــاق واســع يف التصنيــف، 
وهــو انحــدار خطــي يكــون فيــه املتغــري التابــع فئويــا 
ــة  ــر احتاملي ــوذج لتقدي ــذا النم ــتخدم ه ــا(، ويس )ثنائي
االســتجابة الثنائيــة باســتخدام جمموعــة مــن املتغــريات 
التنبئيــة. وتــم اســتخدام نمــوذج االنحدار اللوجســتي 

ــة )3(: ــام يف املعادل ــؤ ك ــريات التنب ــع متغ ــدد م متع

ــا مســتقاًل للمتغــريات، θ هــي  حيــث يكــون xi متجًه
معامــالت االنحــدار املقابلــة و α هــي التقاطــع. ومــن 
ــع  ــبب اجلم ــتي بس ــدار اللوجس ــري االنح ــهل تفس الس
ــتخدم  ــتقلة. وتس ــريات املس ــايف للمتغ ــي اإلض اخلط
يف الدراســة احلاليــة نمــوذج االنحــدار اللوجســتي 
لتحديــد العمــالء الذيــن اشــرتوا الودائــع طويلــة 

ــل. األج
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 3.3.  تقييم األداء:
 يف هــذه املرحلــة جيــب تقييــم النــامذج املولــدة للبحــث 
عــن أفضــل نمــوذج، ويتــم اســتخدام تقنيــات تقييــم 
النمــوذج الستكشــاف وتســليط الضــوء عــىل أفضــل 
نمــوذج تصنيــف، ومــع ذلــك يتــم اســتخدام متوســط 
معــدل التصنيــف الصحيــح )ACC(، وخصائــص 
أداء  لتقييــم  )ROC(؛  االســتقبال  جهــاز  تشــغيل 
النــامذج املطــورة مــن أجــل تعزيــز نمــوذج التصنيــف 
ــو  ــح ه ــف الصحي ــدل التصني ــط مع ــل، ومتوس األمث
ــدرة  ــس الق ــع يقي ــاق واس ــىل نط ــتخدم ع ــار يس معي
ــوة  ــوذج ق ــر النم ــا يظه ــا. وعندم ــف م ــة ملصن التنبئي
تصنيــف عاليــة، يمكــن أن يفــرق بــني هــؤالء العمــالء 
ــك  ــل وأولئ ــة األج ــع طويل ــرتون الودائ ــن سيش الذي
ــدل  ــط مع ــس متوس ــك، ويقي ــوا ذل ــن يفعل ــن ل الذي
التصنيــف الصحيــح النســبة املئويــة للحــاالت املصنفة 
ــك،  ــىل ذل ــالوة ع ــة ع ــات معين ــة بيان ــة يف جمموع بدق
ــح عــدد  ويســاوي متوســط معــدل التصنيــف الصحي
ــىل  ــح ع ــكل صحي ــمة بش ــة واملقس ــاالت املصنف احل
العــدد اإلمجــايل للحــاالت، كــام يتــم تلخيــص الناتــج 
يف مشــكلة التصنيــف الثنائــي يف اجلــدول التــايل، حيث 

متثــل "نعــم" متغــري الفائــدة كــام يف الشــكل )1(.

)Observed( مالحظ
)Predicted( تنبؤ

النعم                  

+(FP)+(TP)نعم   

-(TN)-(FN)ال

الشكل 1: املالحظة والتنبؤ.

ــة  ــتجابة "ال" املتوقع ــدد اس ــة -(TN): ع ــلبية حقيقي س
ــح. ــكل صحي بش

املتوقعــة  "ال"  ســلبية خاطئــة -)FN(: عــدد ردود 
ــكل غــري صحيــح.  بش

ــة  ــم" املتوقع ــدد ردود "نع ــة +)TP(: ع ــة حقيقي إجيابي
ــح. ــكل صحي بش

إجيابيــة خاطئــة +)FP(: عــدد توقــع اســتجابة "نعــم" 
بشــكل غــري صحيــح.

منحنــى ROC هــو إجــراء مفيــد لتقييــم أداء املصنفــات 
ملتغــري االســتجابة الثنائيــة، ويتــم إنشــاؤه مــن خــالل 
ــم  ــي ت ــم الت ــة لـــ نع ــبة املئوي ــية )النس ــم احلساس رس
اإلجيــايب  املعــدل  أي  صحيــح،  بشــكل  توقعهــا 

احلقيقــي:
"النوعيــة  مقابــل   (sensitivity=TP/(TP+FN  (
تكــون  حيــث  الــكاذب  اإلجيــايب  املعــدل  أو   "1
مل  الذيــن  للعمــالء  املئويــة  النســبة  هــي  النوعيــة 
يشــرتكوا وتوقعــوا بشــكل صحيــح )املعــدل الســلبي 
ويوضــح   ،  (specifity=)TN)/)TN+FP):احلقيقــي
معــدل احلساســية تأثــري حتديــد العمــالء ســابًقا، 
ــن  ــة. وم ــايب للحمل ــكل إجي ــتجيبون بش ــذي سيس ال
ناحيــة أخــرى، ُيظهــر معــدل التحديــد تأثــري العمــالء 
ــن سيســتجيبون بشــكل ســلبي  ــن ســابًقا الذي املحددي
للحملــة )Keles, & Keles, 2015(. ويشــري اخلــط 
ــىل  ــة ع ــه يف كل نقط ــة إىل أن ــة 45 درج ــل بزاوي املائ
يســاوي  احلقيقــي  اإلجيــايب  املعــدل  فــإن  اخلــط، 
املعــدل اإلجيــايب الــكاذب، ممــا يعنــي أنــه ليــس لديــه 
ــى  ــام كان املنحن ــك ، كل ــة إىل ذل ــة، باإلضاف ــوة تنبئي ق
ــة  ــت دق ــة، كان ــط 45 درج ــن خ ــا م ــوي قريب العل
 ROC تصنيــف النمــوذج أفضــل، كــام يوضــح منحنــى
ــلوك  ــة س ــم الفاصل ــع القي ــكي يف مجي ــة األداء ال نتيج
نمــوذج التصنيــف دون مراعــاة تكلفــة التصنيــف 

ــئ. اخلاط

3. حتليل النتائج:
ــة  ــا التنبئي ــم قوهت ــم تقيي ــف ت ــامذج التصني ــاء ن ــد بن بع
باســتخدام عــدد مــن معايــري التقييــم، وهــي تقنيــات 
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اجلدول 2. نتائج التصنيف.

الشكل 2: منحنيات النامذج

 ،ROC متوســط معــدل التصنيــف الصحيــح و منحنــى
ــذي  ــل ال ــوذج األمث ــراز النم ــك يف إب ــاعد ذل ــد س وق
يتوقــع العمــالء الذيــن سيشــرتكون فيــه. يوضــح 
اجلــدول 2 أنــه عــىل الرغــم مــن تفــوق نمــوذج 

نموذج)LR(نموذج)NB(نموذج)ANN(التوقعاإلجابة امللحوظة

نعم
45.1٪57.9٪51.7٪نجاح
54.9٪42.1٪48,3٪فشل

ال
97.1٪95.5٪96.4٪نجاح
2.9٪4.5٪3.6٪فشل

 )ACC(91.4٪91.4٪91.5٪متوسط معدل التصنيف الصحيح
)ROC( 93.6٪92.1٪94.4٪تشغيل جهاز االستقبال

الشــبكة العصبيــة االصطناعيــة )ANN(بشــكل طفيف 
ــدار  ــاذجة )NB(، واالنح ــدة الس ــامذج: القاع ــىل ن ع
ــبب  ــك بس ــد ذل ــك انتق ــع ذل ــتي )LR(، وم اللوجس

ــود. ــا أس ــه صندوق طبيعت

جهــاز  اســتخدام  تــم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
االســتقبال)ROC( لتقييــم القــوة التنبئيــة للنــامذج 
التــي تــم إنشــاؤها، فكلــام ارتفــع املنحنــى وكان أقــرب 

إىل الزاويــة اليــرى العليــا؛ كانــت القــوة التنبئيــة 
أفضــل.

ــة  ــة االصطناعي ــبكة العصبي ــامذج الش ــة ن ــع دق إن توق
واالنحــدار   ،)NB( الســاذجة  والقاعــدة   ،)ANN(
Keles, & Ke-( أعــىل مــن نمــوذج )LR )اللوجســتي 
Ke-( كانــت صحيحــة، وأظهــرت نتائــج. )les, 2015

ــة  ــبكة العصبي ــوذج الش les, & Keles, 2015( أن  نم

ــوذج  ــق نم ــام حق ــق 88.31٪ ، ك ــة حق االصطناعي
نمــوذج  وحقــق   ،  ٪69.14 الســاذجة  القاعــدة 
االنحــدار اللوجســتي دقــة تنبــؤ 81.18٪. باإلضافــة 

إىل ذلــك، كانــت نتائــج هــذا البحــث جلميــع النــامذج 
 Vajiramedhin, & Suebsing,( نتائــج  مــن  أقــل 
التنــازيل  2014( ، ويوضــح الشــكل )3( الرتتيــب 

ــريات  ــع املتغ ــة جلمي ــم املعياري ــة، والقي ــم األمهي لقي
ــدول 1(.  ــريات يف اجل ــامء املتغ ــف أس ــم وص )يت

تشــري أمهيــة املتغــري املســتقل إىل املقاييــس، وهــي مــدى 
ــم  ــالف القي ــبكة باخت ــة للش ــة املتوقع ــالف القيم اخت
للمتغــري املســتقل؛ لذلــك سيســاعد هــذا الرقــم عــىل 
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حتديــد خصائــص العمــالء الذيــن سيشــاركون بالنظــر 
إىل ترتيــب إدخــال املتغــريات )الشــكل 3(، وأظهــرت 
ــي:  ــة ه ــريات ذات صل ــة متغ ــل أربع ــج أن أفض النتائ
أيــام األســبوع الســابقة، املــدة، احلملــة، وعــدد األيــام 
ــة  ــن احلمل ــل م ــال بالعمي ــد االتص ــرت بع ــي م الت
ــرت زاد  ــي م ــام الت ــدد األي ــل ع ــام ق ــابقة. فكل الس
التفســري  يكــون  وقــد  العميــل،  اشــرتاك  احتــامل 
املنطقــي لذلــك مــا يــأيت: ال يــزال العميــل عــىل درايــة 
باملنتــج، ولكــن بعــد فــرتة أطــول قــد ينســى العمــالء 

ــر. ــون إىل يشء آخ ــج، وينتقل املنت
ــن  ــد م ــوظ العدي ــكل ملح ــالء بش ــتهدف العم  يس
ــل  ــائل التواص ــالل وس ــن خ ــات م ــات واخلدم املنتج
االجتامعــي والتســوق عرب اإلنرتنــت؛ لذلــك ينجذبون 
إىل التســوق بــدالً مــن املدخــرات. املتغــري الثــاين: 
ــم إجراؤهــا  يشــري إىل عــدد جهــات االتصــال التــي ت
قبــل هــذه احلملــة هلــذا العميــل إىل إجــراء املزيــد مــن 
االتصــاالت مــع العمــالء، وســيجعلهم أهداًفــا جيــدة 
ــة األجــل. املــدة )مــدة االتصــال  ــع طويل لــرشاء ودائ

ــدث  ــا؛ حي ــة أيًض ــمة مهم ــي س ــواين( ه ــرية بالث األخ
هــذا ألن املكاملــات الطويلــة مــع العمــالء ستســاعدهم 
عــىل طــرح األســئلة، والعثــور عــىل مزيــد مــن 
التفاصيــل حــول مزايــا املنتــج، واألكثــر مــن ذلــك أن 
احلملــة )عــدد جهــات االتصــال التــي يتــم إجراؤهــا 
خــالل هــذه احلملــة هلــذا العميــل( هــي متغــري مهــم 
يشــري إىل أنــه أثنــاء احلمــالت حيــاول املســوقون 
ــاعد  ــد يس ــا ق ــكان؛ مم ــدر اإلم ــالء ق ــال بالعم االتص
ــة  ــذه النتيج ــق ه ــم. وتتواف ــج يف أذهاهن ــاء املنت يف إبق
مــع نتائــج )Ahn, & Ezawa, 1997( ، وكذلــك مــع 
نتائــج )Moro, Cortez, & Rita, 2014(. ومــع ذلــك 
ــتقلة  ــريات املس ــا املتغ ــط هب ــي ترتب ــة الت ــإن الطريق ف
ــة،  ــت واضح ــالء ليس ــرار العم ــة لق ــة املتوقع بالقيم
وبنــاًء عــىل توجــه منطقــي يمكــن للمــرء أن خيمــن أنــه 
كلــام تــم االتصــال بالعميــل زاد احتــامل اشــرتاكه. مــن 
ناحيــة أخــرى، توجــد متغــريات مثــل يــوم مــن أيــام 
ــفل  ــري يف أس ــي والتقص ــكان الزوج ــبوع، واإلس األس

ــكل 3(. ــرية )الش ــب املتغ ــة الرت قائم

الشكل 3: أمهية توزيع املتغريات

قــد يشــري هــذا إىل أن هــذه املتغــريات قــد يكــون هلــا 
ــل، وهــذا يتعــارض مــع  ــرار العمي ــري عــىل ق أقــل تأث

ــىل أن  ــدل ع ــا ي ــج )Ahn, & Ezawa, 1997(؛ مم نتائ
العمــالء املتزوجــني أكثــر اســتعداًدا لالشــرتاك؛ ألهنــم 
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بحاجــة لتأمــني أطفاهلــم. يف حــني أظهــرت النتائــج يف 
ــرار  ــدل عــىل ق ــري معت ــه تأث هــذا البحــث أن الشــهر ل
العميــل، )Moro, Cortez, & Rita, 2014( ، فقــد 
أظهــرت النتائــج أن الشــهر )الــذي يتــم فيــه االتصــال 

ــل( لعــب دوًرا مهــاًم يف القــرار. بالعمي

4. اخلالصة:
ــة،  ــث التكلف ــن حي ــة م ــوك أدوات فعال ــتخدم البن تس
ــويق  ــني للتس ــالء املحتمل ــتهداف العم ــالل اس ــن خ م
ــل  ــع تقلي ــاح م ــادة األرب ــل زي ــن أج ــف؛ م ــرب اهلات ع
العمــالء  اشــرتى  إذا  نفســه  الوقــت  يف  التكلفــة، 
ــادة  ــك إىل زي ــيؤدي ذل ــل فس ــة األج ــة طويل الوديع

ــك. ــال البن رأس م
 اســتخدمنا يف هــذا البحــث القــوة التنبئيــة لثالثــة نامذج 
 ،)ANN( ــة ــة االصطناعي ــبكة العصبي ــف: الش تصني
القاعــدة الســاذجة )NB(، واالنحــدار اللوجســتي 
)LR( املصنفــة الختيــار عمــالء التســويق عــرب اهلاتــف 
ــامذج  ــة للن ــوة التنبئي ــة الق ــدف مقارن ــرصيف. كان اهل امل
ــوذج  ــل نم ــىل أفض ــوء ع ــليط الض ــم تس ــة، ث الثالث
ــص  ــم فح ــم، وت ــري التقيي ــن معاي ــدد م ــىل ع ــم ع قائ
متوســط  باســتخدام  املقرتحــة  اخلوارزميــات  أداء 
وخصائــص   )ACC( الصحيــح  التصنيــف  معــدل 
تشــغيل جهــاز االســتقبال )ROC( لتقييــم أداء النــامذج 
املطــورة؛ مــن أجــل تعزيــز نمــوذج التصنيــف األمثــل. 
ــف  ــة تصني ــدالت دق ــة مع ــرق املقرتح ــرت الط أظه
ــامذج  ــف الن ــة تصني ــن أن دق ــم م ــىل الرغ ــدة، ع جي
ــاًل  ــة، وكان أداء ANN أفضــل قلي ــة كانــت قريب الثالث
أن  التجريبيــة  النتائــج  LR. وأظهــرت  و   NB مــن 
النــامذج املقرتحــة يمكــن اســتخدامها بنجــاح لتصنيف 
ــار  ــك أش ــة إىل ذل ــة، باإلضاف ــاة احلقيقي ــاكل احلي مش
ــد  ــد تزي ــي ق ــريات الت ــض املتغ ــث إىل بع ــذا البح ه
ــام  ــج(. ك ــع املنت ــم بي ــة )يت ــاح املكامل ــة نج ــن إمكاني م
ــي  ــام الت ــدد األي ــل ع ــام ق ــه كل ــج أن ــرت النتائ أظه

مــرت بعــد االتصــال بالعميــل مــن احلملــة الســابقة؛ 
ــل  ــا قب ــم إجراؤه ــي ت ــال الت ــات االتص ــدد جه زاد ع

ــل. ــذا العمي ــة هل ــذه احلمل ه
ــار  ــض اآلث ــىل بع ــوء ع ــاله الض ــاش أع ــلط النق يس
ــك  ــام يف ذل ــاه، ب ــذي اتبعن ــلوب ال ــىل األس ــة ع املرتتب
ــالء ذوي  ــن العم ــة م ــتهداف جمموع ــم اس ــد ث حتدي
ــا  ــكان؛ مم ــع الس ــن مجي ــدالً م ــة ب ــص املحتمل اخلصائ
يســهل حتقيــق هــدف احلملــة التســويقية بشــكل 
أرسع، فيــام يتعلــق بالتكلفــة املنخفضــة وزيــادة الربــح، 
ــريات  ــض التغي ــة لبع ــاك حاج ــك هن ــة إىل ذل باإلضاف
التنظيميــة، مثــل وجــود قســم حتليــالت البيانــات 
ــن  ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــل، م ــرارات أفض ــاذ ق الخت
ــة  ــرضوري لألنظم ــن ال ــرية، م ــات الكب ــة البيان قيم
يف  للمعرفــة  الرصيــح  االســتخدام  تتنــاول  التــي 
صنــع القــرار. بالنســبة للعمــل املســتقبي، يمكــن 
ــل:  ــرى، مث ــف األخ ــات التصني ــتخدام خوارزمي اس
أشــجار القــرار، واخلوارزميــات اجلينيــة للتعامــل مــع 

ــي. ــت الفع ــددة يف الوق ــف املتع ــكالت التصني مش

قائمة املصادر واملراجع:
املراجع  باللغة العربية: 

االجتــاه  مفهــوم  رشيغــي،)2016(،  1.روبــرت 
ــورات  ــي، منش ــل اخللي ــة خلي ــوم، ترمج ــم العل وتعلي
مركــز البحــث والتطويــر الرتبــوي. جامعــة الريمــوك، 

أربــد  األردن 2016م.

ــىل  ــة ع ــارة اإللكرتوني ــار التج ــديل، آث ــد العب 2.عاب
االقتصــاد، الريــاض: اململكــة العربيــة الســعودية، دار 

املعرفــة، 2008م.

التجــارة   ،)2018( العبــديل،  عابــد  بــن  3.عابــد 
الواقــع  اإلســالمية:  الــدول  يف  اإللكرتونيــة 
والتحديــات واآلمــال، ورقــة بحــث مقدمــة يف املؤمتــر 
ــه  ــذي نظمت ــالمي ال ــاد اإلس ــث لالقتص ــي الثال العامل
جامعــة أم القــرى بمكــة املكرمــة كليــة الرشيعــة. 
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4.عبداملجيد العدالين،)2015(،
h t t p : / / e m a r k e t i n g y e m e n . b l o g s p o t .

c o m / 2 0 1 6 / 0 2 / b l o g - p o s t . h t m l . 

ــحادة  ــي ش ــويش ونظم ــد اجلي ــا وحمم ــد الباش 5. حمم
وريــاض احللبــي)2017(:  مبــادئ التســويق احلديث، 

عــامن، دار صفــاء للنــرش والتوزيــع الطبعــة األوىل. 

التجــارة  مزهــر،)2015(،  آل  حييــى  6.حممــد 
اإللكرتونيــة واجتاهــات التغيــري )الواقــع واملســتقبل يف 
ــة، جامعــة امللــك  ــدوة التجــارة اإللكرتوني اململكــة( ن

ــا. ــد أهب خال

الشــمري،)2012(  وخالــد  عجيــزة  7.مــروى 
التســويق اإللكــرتوين يف العــامل العــريب، دار النــرش 

للجامعــات. 

8.مولــود بوخربــاش،)2017(، إســرتاتيجيات املزيــج 
ــة  ــة احلكم ــة، جمل ــني املحافظ ــرتوين ب ــويقي اإللك التس

للدراســات االقتصاديــة. 
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