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چکیده
با توجه به رقابت بانکها در جذب مشتریان و تاثیر عوامل روانشناختی و محیطی بر روی رفتار آنها در طول زمان ،در بخش
بندی مشتریان میبایست پویایی رفتار آنها را مورد بحث قرار داد .شناسایی الگوهای غالب رفتاری مشتریان و انتقال آن به
بخشهههای مختلد در طول زمان از موعههوعات مهن ایز حوزه میباشههد .ایز پژوهش بر آن اسههت با تکرکب بر پویای رفتار
مشتریان به شناسایی گروههایرفتاری ،الگوهای غالب جابجایی ،ویژگیها و الگوهای حاکن بر جابجایی مشتریان بانک انصار
بپردازد .جهت ا ستخراج الگوهای رفتاری ،رو شی ترکیبی مبتنی بر خو شه بندی و قوانیز انجکنی ( k-meansو الگوریتن
اپریوری) اسههتداده شههده اسههت .بر اسههان نتایب بدسههت آمده هار گروه رفتاری" مشههتریان کن ارزب با الگوی پایدار"،
"م شتریان کن ارزب با الگوی سودآوری ناپایدار"" ،م شتریان رویگردان شده با سودآوری متو سط"" ،م شتریان وفادار با
سودآوری کن" شناسایی و ارتباط بیز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است .بر اسان یافتههای بدست آمده ،میتوان به مدیران
ارشد در اتخاذ استراتژیهای بازاریابی مناسب در جهت بهبود الگوهای رفتاری ککک شایان توجهی داشت.
واژگان کلیدی :بخش بندی ،رفتار پویای مشتریان ،قوانیز انجکنی ،خوشه بندی
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 -1مقدمه
با رشهههد فناوری و توسهههعه عوامل رقابتی ،نیاز
بنگاههای اقتصهههادی به ایجاد و حدظ ارتباط مؤثر با
م شتریان بیش از پیش نکود پیدا کرده ا ست .مدیریت
بهینه ارتباط با مشهههتری میتواند به عنوان یکی از ارکان
اساسی ایجاد تکایب و ابباری مهن و اثرگذار در رقابت بیز
بانکها جهت ارائه خدمات بهینه و جذب مشتریان مدنظر
قرار بگیرد .به ایز منظور بانکها در بازار رقابتی با سههایر
بانکها و مؤ س سات مالی باید به شناخت صحیح از رفتار
مشتریان دست یابند .هدف از شناخت رفتار مشتریان،
ایجاد تکایب و تشههخی سههودآورتریز و اقدام در جهت
نگهداری و جذب آنها اسههت .با توسههعه تکنولو یهای
نویز ،ارائه خدمات نویز بانکداری ،رشهههد فعالیتهای
بازاریابی و مدیریت ارتباط با م شتریان احتکال ریبب و
رویگردانی م شتریان افبایش پیدا کرده ا ست .از سویی
تاثیر عوامل محیطی و روانشهههناختی از قبیل تبلی،ات،
ارائه خدمات نویز و  ...موجب شده که رفتار م شتری در
برخی شرایط از ثبات برخوردار نبوده(ها و باای )2006،و
بانک ها در تحل یل و پیشبینی رف تار مشهههتریان با عدم
قطعیت مواجه گردند .بنابرایز باید برای شهههناخت بهتر
نیازها و پیشبینی دقیق رفتار مشهههتری ،ماهیت پویای
رفتههار آنههها مورد بررسهههی قرار گیرد (جعدرونههد و
تاروخ.)2010،
مدیریت ارتباط با مشههتری زیرسههاختی اسههت که
ارزب م شتری را آ شکار میکند و افبایش میدهد .برای
داشهههتز مدیریت ارتباط با مشهههتری موثر ،جک آوری
اطالعات درباره ارزب مشهههتری و بخش بندی آنان به
منظور پاسههخگویی به نیازهای منحصههربهفرد هر بخش
عههروری اسههت .بازار رقابتی به سههرعت در حال ت،ییر و
تحول اسهههت و ویژگیهای خاصهههی از قبیل تکرار خرید
مشهههتریان در بازه های زمانی ،حجن باالی مشهههتریان،
اطالعات با ارزب از رفتار خرید مشهههتریان و  ...دارد .در
نیز بازارهایی هدف مدیریت ارتباط با مشههتری ،در
و پیشبینی الگوی خرید و شنا سایی نیازها م شتریان و
عرعه متناسب با خواسته و انتظارات مشتری است (ها و
1 Dominant Pattern

باای .)2006،یکی از مسهههائل نورهور در حوزه مدیریت
ارتباط با مشهههتری 1و تحلیل رفتار ،بخش بندی پویای
م شتریان ا ست .با توجه به اهکیت و جایگاه ا ستراتژیک
بخشبندی در مطالعات مدیریت ارتباط با مشههتری ،باید
رفتار پویای مشهههتری در ایز حوزه مورد بررسهههی قرار
گیرد .تحقیقات انجام شههده در گذشههته غالباش بخشهای
مختلد مشهههتریان را ثابت فرر کرده و ماهیت پویای
رف تار آن ها و ت،ییرات محیطی را ناد یده گرف ته اسهههت.
بنابرایز پژوهشهای پیشهههیز با اعکال فرر ثابت بودن
بخشهای م شتریان نکیتوانند زمینههای منا سبی برای
پیش بینی دقیق رف تار مشهههتر یان فراهن کن ند ( ها و
باای .)2006،در بخشبندی پویای مشهههتری دو رویکرد
اسهههاسهههی وجود دارد که عبارتند از مطالعه جابجایی
مشهههتری بیز بخش های مختلد و بررسهههی ت،ییرات
بخشهای مشتریان در طول زمان.
1
ایز پژوهش درنظر دارد الگوهای غالب جا به جایی
مشههتریان در بازههای زمانی متداوت را به منظور تحلیل
رفتار پویای م شتریان شنا سایی کند .مطالعات گذ شته
عکدتاش با استداده از شکارب دنبالههای موجود و حداکثر
فراوانی آنها ،به کشهههد الگوهای غالب رفتاری در بیز
مشهههتریان پرداخته و از روب های نظاممند اسهههتداده
ندانی نشده است.
2
ایز پژوهش با استداده از روبهای دادهکاوی سعی
دارد به سواالت زیر پاسخ دهد:


رفتار مشهههتریان در بازه های زمانی مختلد گونه
است؟



براسههان رفتار شههناسههایی شههده مشههتریان گونه
گروهبندی شده و هر گروه ه ویژگیهایی دارد؟

 الگوهای غالب و حاکن بر عضههویت مشههتریان به
بخشهای مختلد در طول زمان کدامند؟
به منظور پا سخگویی به سواالت مطرح شده روب
ترکیبی مبتنی بر الگوریتن  K-meansو الگوریتن های
قواعد انجکنی ارائه شده ا ست تا بتواند الگوهای رفتاری
م شتریان را ا ستخراج و ع ضویت هریک از م شتریان به
بخشهای مختلد را شنا سایی کند .در نهایت به ککک
2 Data Mining
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قوانیز انجکنی الگو های غا لب هرگروه از مشهههتر یان
بهدست آمد.
 -2پیشینه پژوهش
در ایز بخش مداهین داده کاوی و سپس بخشبندی
و بخشبندی پویای م شتریان مورد برر سی قرار گرفته و
به پژوهش های صهههورت گرفته روی بخشبندی پویای
مشتریان اشاره شده است.
 1-2دادهکاوی
دادهکاوی فرایند ک شد اطالعات مدید از مناب داده
حجین و ببرگ اسهههت .روبهای دادهکاوی در یک نگاه
کلی به دو د سته تو صیدی و پیشبینی تق سین می شوند.
روب های پیشبینی کن نده ارزب یک ویژگی خاص بر
اسان سایر ویژگیها را بیان میکند .ویژگی مورد پیش
بینی هدف نامیده شده و وابسته به سایر ویژگیها ست؛
ویژگیهایی که به پیشبینی ککک میکنند مت،یرهای
توعههیحی و مسههتقل هسههتند .اما هدف از بهکارگیری
فنون توصیدی استخراج الگو است ،به نحوی که ارتباط
بیز الیههای زیریز دادهها را خالصهههه سهههازی کند.
روبهای پیش بینی شامل د سته بندی ،رگر سیون و....
هسهههتند .روبهای توصهههیدی شهههامل خوشهههه بندی،
ت شخی ناهنجاری و مواردی از ایز د ست ا ست(ورما و
ماهتا .)2008،در ایز پژوهش از روبهای خوشهبندی و
قوانیز انجکنی به منظور اسهههتخراج و تحل یل رف تار
مشتریان استداده شده است.
 2-2خوشهبندی
خو شهبندی یک جکعیت نامنظن را به مجکوعهای
از زیرگروههای منظن تقسههینبندی میکند .در خوشههه
بندی ،اشیا بر اسان اصل بیشتریز شباهت بیز اعضای
هر خوشهه و ککتریز شهباهت بیز خوشهههای مختلد
گروهبندی می شوند ،به طوری که هر خو شه بی شتریز
شباهت را با یکدیگر و بی شتریز تداوت را با دادههای
سایر خوشهها داشته باشند .معیار شباهت وقتی که هکة
م شخ صهها پیو سته ه ستند ،معکوال با فا صله اقلید سی
بیان می شود و در غیر ایز صورت ،یک معیار منا سب
برای آن در نظر گرف ته میشهههود(هز و ککبر.)2006،
روبهای خوشهههبندی بر دو دسههته افرازی و سههلسههله

مراتبی ه ستند که در ایز پژوهش از روب خو شهبندی
افرازی استداده شده است.
خوشهههبندی افرازی :فرر کنید که پایگاه داده
ای ،شامل  nشی باشد .یک روب افرازبندی K ،افراز از
ایز دادهها را شههکل میدهد به طوری که هر افراز یک
خوشههه را نشههان داده و  K  nخواهد بود .به عبارت
دیگر دادهها در  Kگروه خوشهبندی می شوند ،به شکلی
که هرگروه باید حداقل یک شی دا شته با شد و هر شی
نیب باید تنها به یک گروه تعلق گیرد؛ البته شرط دوم در
روبهای افرازبندی فازی ،میتواند قابل انعطاف باشهههد.
الگوریتن  K-meansاز روبهههای معکول و کههارا در
خوشهههبندی اسههت که ( Kتعداد خوشهههها) را به منبله
ورودی میگیرد و مجکوعه  nشههی را به  Kخوشههه افراز
میکند .ایز الگوریتن به شکل زیر عکل میکند:
 -1به صورت ت صادفی K ،شی را به منبله مراکب
خوشههای ابتدایی انتخاب میکند.
 -2هر شی را با توجه به بی شتریز شباهت آن به
مراکب خوشهها ،به خوشهها تخصی میدهد.
 -3مراکب خو شهها را به روز میکند .به طوری که
برای هر خوشهههه مقدار متوسهههط اشهههیای آن
خوشه محاسبه میشود.
 -4تا هنگامی که هیچ ت،ییری در خوشهههه ها رخ
ندهد به مرحله دوم رجوع میکند(آخوندزاده
و البدوی.)2014،
 3-2قوانین انجمنی
قوانیز انجکنی یکی از روبهای توصههیدی و غیر
نظارتی داده کاوی ا ست که به ج ستوجو برای یافتز
ارتباط بیز ویژگی در مجکوعه دادهها میپردازد .درواق
ایز روبها به مطالعة ویژگیهایی که هکراه یکدیگرند،
پرداخ ته و به دن بال ککی کردن ارت باط م یان ایز
ویژگیهاسهههت .قوانیز به شهههکل اگر و آنگاه ،بههکراه
معیارهای پشهههتیبان و اطکینان در ار وب رابطة 1
بیان میشوند:
رابطه x  y ( sypport , confidence) )1
در ایز پژوهش از الگوریتن اپریوری اسههتداده شههده
است.
 4-2بخشبندی
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از اوایل دهه  1980مدهوم مدیریت ارتباط در حوزه
بازاریابی اهکیت پیدا کرده اسهههت .به منظور مدیریت
ارتباط با مشههتری موثر ،جک آوری اطالعات درخصههوص
ارزب مشتری دارای اهکیت است؛ به طوری که میتوان
گدت قویتریز اببارهای مورد اسهههتداده برای بازاریابی،
پیش بینی رفتار خرید و بخشبندی م شتریان ا ست که
امکان تدکیک خریداران از غیر خریداران و شهههناسهههایی
گروههای مشهههتریان را فراهن و آنها را از یکدیگر متکایب
میکند .بخش بندی م شتریان به شنا سایی م شتریان با
م شخ صههای م شابه اتالق شده و تو سط بازاریابان برای
هدفگذاری موثر و تخ صی بهینه مناب مورد ا ستداده
قرار میگیرد(گریدیز.)2003،
در طراحی بخشبندی م شتری معکوالش فرر بر ایز
است که بازار نسبتاش پایدار و با ثبات است و رفتار مشتری
در طول ز مان ت،ییر نکیک ند .بر ایز اسههههان اغ لب
پژوهش های که تاکنون ان جام شهههده ،فرر کردها ند
بخشهای مختلد م شتریان در طول زمان ثابت و پایدار
بوده و تعلق بههه ایز بخشههها ت،ییر نکیکنههد .امهها در
شهههرایطی که بازار با ثبات و پایدار نیسهههت ،به دلیل
تأثیرگذاری عوامل روانی – اجتکاعی و محیطی در عدم
ثبات رفتار مشههتری ،ایز فرر نادرسههت اسههت .در واق
نیازها ،ترجیحات ،رفتار م شتری و هکچنیز شرایط بازار
در طول زمههان ت،ییر میکنههد و ایز فرر معکوالش بر
شرایط دنیای واقعی صادق نیست(ها و هککاران .)2008
در اکثر پژوهش های بخشبندی ،رفتار مشهههتری را
در یک بازه مشخ و ثابت مورد بررسی قرار میدهند و
نکیتوان رف تار آن ها را در طول ز مان پیشبینی کرد .از
اینرو روبهای بخش بندی ایستا پاسخگوی نیاز مدیران
ارشهههد سهههازمان ها برای شهههناخت و پیش بینی رفتار
مشتریان نیست(ها و باای 2007 ،و هینینگ ،جواَنجواَن
و ب یآن .)2009 ،ایز روب ها توا نایی بازخورد ج هت
گیری تقاعا و نیازهای آتی بخشهای مختلد مشتریان
را ندارند اما از طریق سههیسههتنهای بخش بندی پویای
مشههتری ،میتوان به شههناخت و در جامعی از رفتار
مشهههتری دسههههت یا فت و رف تار آن ها را پیشبینی
کرد(آخونههدزاده ،البههدوی .)2014،بخش بنههدی پویهها
عبارتسهههت از بخش بندی مشهههتریان ،به گونه ای که

ت،ییرات بخشهههای مختلد مشهههتریههان و ت،ییرات
عضههویت مشههتریان به ایز گروهها در طول زمان مورد
توجه قرار گیرد .پایش جابهجایی م شتری از یک بخش
به بخش دیگر ،کشههد الگوهای غالب در ایز جابهجایی
ها و پیش بینی ایز نقل و انتقاالت ،موعههوعاتی اسههت
که در بخشبندی پویای مشتریان مورد بررسی قرار می
گیرد(ها و باای.)2006 ،
بررسههی سههایر مطالعات انجام شههده نشههان میدهد
پژوهشهای انجام شده در ایز حوزه هر یک در نوع خود
به بررسهههی جوانب مختلدی پرداخته و ندان ار وب
مدهومی جامعی در حوزه بخش بندی پویای مشهههتریان
وجود ندارد .بهطوری که در بخش مدلسهههازی و پیاده
سههازی تجربی ،خالت تحقیقاتی زیادی وجود دارد( مروان
حسهههنی و هککاران .)2015،باتچر و هککاران(،)2009
بالکر و فلی نت(  ،)2007لکنس و هک کاران(  )2012و
نگ ( )2015ت،ییرات بخش های مختلد در طول زمان
را بررسی کردهاند .ها ( ،)2007هینینگ (  )2016و تیان
و رن ( )2017به مطالعه جابهجایی و انتقاالت مشههتریان
بیز بخش های مختلد و اسهههتخراج الگوهای غالب آنها
پرداخته اند .به ایز ترتیب تعداد بسهههیار اندکی مانند
ها( )2006هر دو رویکرد را هکبمان مدنظر قرار داده ،اما
بررسی ت،ییرات مشتریان را فقط به تعداد مشتریانی که
در طول زمان در هکان بخش باقی ماندند ،معطوف کرده
اسهههت .از آنجایی که تکرکب ایز پژوهش بر اسهههتخراج
الگوهای جابهجایی و انتقاالت مشهههتریان بیز بخشهای
مختلد در طول زمان اسههت ،در ادامه به مطالعات انجام
شده در ایز زمینه پرداخته شده است.
مطالعات مدل سهههازی جابه جایی مشهههتری بیز
بخشهای مختلد در طول زمان را میتوان در دو د سته
تقسهههین بندی کرد :بخش اول کشهههد الگوهای غالب و
بخش دوم پیش بینی و جابهجایی انتقاالت مشتری.
در خصههوص کشههد الگوهای غالب باای و هککاران
( )2006با شکارب الگوهای مختلد جابهجایی و انتخاب
حداکثر فراوانی الگوهای غالب را استخراج کردند .سارکر
و هککاران ( )2016از طریق محاسهههبه مقادیر RFM
وزنی الگوهای رفتاری مشتریان را در طول زمان محاسبه
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و با شکارب تعداد فراوانی ،الگوهای غالب را شنا سایی
کردند.
در زمینه پیش بینی انتقاالت و جابهجایی م شتری
بیز بخشهای مختلد نیب ،مطالعاتی انجام شههده که
بی شتر آنها از زنجیرة مارکوف برای مدل سازی و پیش
بینی اسهههت داده کرده ا ند .م طال عه هکبرگ و تتب
( ،)2009یکی از موارد قابل توجه در ایز زمینه اسهت
که در بهینه سههازی سههبد مشههتری از زنجیرة مارکوف
برای پیشبینی بخشهای مشههتریان اسههتداده کردهاند.
هکچنیز در مطالعات لکنس ،کروکس و اسههتریکرسههچ
( ،)2012برانگولی و الگسکا ،پیترز و ودل ( )2012التیز
و سرینوا سان ( )2010از زنجیرة مارکوف در ایز زمینه
استداده شده است.
 5-2روش ها و متغیر های پیش بینی رف تار و
بخش بندی مشتریان
ادب یات بخشب ندی مشهههتر یان ،ام کان بخشب ندی
توصههیدی و پیشههگویی (پیشبینی رفتار خرید) را فراهن
میکند .به طور کلی در بخشبندی توصههیدی مت،یرهای
زیر به کار میروند:




مت،یرهای آماری :براسهههان دادههایی ون
درآمد ،سز ،و ععیت تاهل ،قومییت ،مذهب
و غیره
مت،یرهههای ج،رافیههایی :هکچون منطقههه،
جهان یا ک شور ،اندازه ک شور ،شرایط آب و
هوایی و غیره



مت،یرهای رواننگاری :هکچون سبک زندگی
و گرایشهای شخصی



مت،یر های رف تاری :براسههههان داده هایی
هکچون تناوب خرید ،مقدار و نوع محصوالت
خریداری شده و غیره



مت،یرهای انگیبشهههی :مبتنی بر مت،یرهایی
اسههت که دالیل خرید مشههتریان را توصههید
میک ند .به عنوان م ثال بر اسهههان مت،یر
رعههایتمندی سههه رویکرد برای بخشبندی
مشهههتریهان وجود دارد .در رویکرد اول بها
3 Recency
4 Frequency

اسهههتداده از بخشبندی سهههنتی مشهههتریان
توسهههط مت،یرهای کلیدی هکچون آماری،
ج،رافیایی یا رواننگاری سهههازماندهی می
شهههود .در رویکرد دوم بخشبندی مبتنی بر
ارزب طول عکر مشتری است که به نیازهای
مشهههتری عالوه بر هبینههای برپایی و حدظ
روابط با م شتری توجه میکند .رویکرد سوم
بخشب ندی مبتنی بر تأخیر ،تکرار و م قدار
پول متشهههکل از یک یا ترکیبی از الگوهای
رفتاری خرید یا انگیبشهههی اسهههت ( یانگ،
تژیلیز.)2006،
در ا یز پژو هش از م ت  ،یر  RFMبههه م ن ظور
بخشبندی م شتریان ا ستداده شد که یکی از روبهای
معروف و کارا در تحلیل ارزب مشههتری اسههت و نقطه
قوت آن در ایز ا ست که خ صو صیات م شتریان را با
تعداد معیار ککتر (تنها سهههه بعد) به ککک روبهای
خوشهبندی استخراج میکند( نگ و ز  .)2009،ایز
مدل بر ا سان سه فاکتور تازگی( ،)Rتعداد دفعات()F
و ارزب مالی ( )Mشکل گرفته ا ست .بر ا سان تعرید
والت و ونبیک ( )1995ایز سه مت،یر عبارتند از:


تازگی:3

فاصههه له ز مانی از آخریز مراج عه
)خرید ،تراکنش مالی)



تعداد دفعات :4تعداد دفعات مراجعه )خرید،
تراکنش مالی( در یک بازه زمانی مشخ



ارزب مالی :5پول پرداخته شههده در یک بازه
زمانی معیز

 -3روششناسی پژوهش
ازآن جایی که ایز پژوهش به دن بال کشهههد الگوی
رف تاری مشهههتر یان اسههههت ،ایز پژوهش از نوع داده
توصهههیدی-اکتشهههافی و از نوع هدف کاربردی اسهههت.
ار وب پیشههنهادی برای اجرای پژوهش شههامل  5فاز
زیر است:

5 Monetory

ارائه الگوی ترکیبي داده کاوی با استفاده از قواعد انجمني و خوشه بندی جهت شناسايي الگوهای غالب رفتار مشتريان (مطالعه موردی  :بانک انصار)

 / 194فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

فاز ( )1شناخت ک سب و کار و داده :حوزههای

فاز( )4ا ستخراج گروههای رفتاری م شتریان:

مختلد بانکداری شهههامل بانکداری شهههرکتی ،6خرد،7
تجاری ،8اختصههاصههی 9اسههت که در ایز میان ،حوزة
بانکداری خرد با بی شتریز م شتری مواجه و نقش ایز
حوزه در ترکیب مناب و مدیریت شهرت بانکها ب سیار
پررنگ است .به منظور طراحی استراتژی بهینه بازاریابی
باید بازار بهطور مشههخ بخش بندی ،بازارهای هدف
انتخاب و دربارة جایگاه رقابتی مورد انتظار بانک به
روشهنی و صهراحت تصهکینگیری شهود .بر ایز اسهان
کیدیت استراتژی بازاریابی مستلبم کیدیت بخش بندی
بازار اسههت .ایز پژوهش روی مشههتریان بانکداری خرد
بانک ان صار انجام شده و شامل آند سته از فعالیتهایی
ا ست که در سطح شعب انجام می شود .با توجه به اینکه
حجن گستردهای از عکلیات بانکی مشتریان توسط شعب
انجام میشهههود تحلیل رفتار ایز دسهههته از مشهههتریان
میتواند در اتخاذ ا ستراتژیهای منا سب بازاریابی ککک
شایانی کند.

پس از بر سهههبگذاری خوشههههها ،دنبالههای تک تک
م شتریان ا ستخراج و بر ایز ا سان دنبالهای از ع ضویت
مشهههتری به بخشهای مختلد در طول زمان بهدسهههت
میآید .دنبالههای بهد ست آمده با ا ستداده از روب K-
 meansخوشهههبندی و بهتریز خوشههه با اسههتداده از
شههاخ دان انتخاب میشههود .به ایز ترتیب گروههای
رف تاری مشهههتر یان در م هاجرت به بخش های مختلد
استخراج میشود.

فاز ( )2جمعآوری ،آماده سازی و پیشپردازش
دادهها :اطالعات مورد نیاز در  6مقط زمانی با فواصههل
 3ماهه جک آوری شههده اسههت .سههپس پیشپردازب و
آ مادهسههههازی داده ها ان جام میگیرد و داده هایی با
م شخ صات پرنبودن برخی از م شخ صهها ،دادههای غیر
طبیعی و تکراری حذف می شوند .ایز گام با هدف بهبود
کید یت داده ها ان جام میشهههود و از اهک یت ز یادی
برخوردار است.
فاز ( )3خو شهبندی م شتریان بر ا ساس متغیر
 :RFMم شتریان در هریک از بازهای زمانی با ا ستداده
از الگوریتن  k-meansخوشههههبندی میشهههوند .به ایز
منظور از مشهههخصهههه های تازگی ،تکرار و مانده تکامی
سهههپرده های مشهههتر یان اسهههت داده میشهههود.کید یت
خوشهبندی در هریک از بازههای زمانی بر اسان شاخ
دان 10انجام شده و بهتریز حالت خوشهبندی در هردوره
ا ستخراج می شود .بر ا سان تعداد بهینه خو شه بهد ست
آمده ،خوشهها بر سبگذاری میشوند.

6 Corporate banking
7 Retail banking
8 Commercial banking

فاز ( )5تحل یل قوا عد هر یک از خوشههه ها:
درنهایت خوشههای بهدست آمده تحلیل و تدسیر شده
و بر اسان نتایب ک سب شده ،مت،یر جدیدی که بیانگر
گروههای مختلد رفتاری اسهههت ،تعرید میشهههود تا
ارتباط آن با م شخ صههای دموگرافیک به ککک قوانیز
انجکنی و الگوریتن اپریوری 11تحلیههل شهههود .قوانیز
انجکنی از روبهای کارا در دادهکاوی اسهههت که به
کشهههد ارت باط بیز ویژگی ها با رویکرد توصهههیدی
میپردازد .هکچنیز الگوریتن اپریوری نسههبت به سههایر
الگوریتنهایی که به کشههد قوانیز انجکنی میپردازند،
کاراتر اسههههت(تز و هک کاران .)2006،به ایز ترت یب
میتوان قوانینی براسهههان ویژگی های غا لب هر بخش
تعرید و عکومیت نتایب را با شههاخ های پشههتیبان و
اطکینان سنجید.
 -4یافتههای پژوهش
در ادامه فرآیند پی شنهادی برای ا ستخراج الگوهای
رفتاری مشههتریان اجرا و نتایب حاصههل از آن بیان شههده
است.
 1-4جمعآوری اطالعات اولیه و پیش پردازش
دادهها
قبههل از پیههادهسههههازی روب مورد نظر ،فراینههد
آمادهسههازی و پیشپردازب برای بهبود کیدیت دادهها
انجام شده است .از آنجایی که ایز پژوهش درنظر داشته
ا ست الگوی رفتاری م شتریان را در طول زمان ا ستخراج
ک ند ،اطالعات جدول مورد ن یاز برای م حاسههه به مت،یر

9 Business banking
10 Dunn index
11 Apriori

ارائه الگوی ترکیبي داده کاوی با استفاده از قواعد انجمني و خوشه بندی جهت شناسايي الگوهای غالب رفتار مشتريان (مطالعه موردی  :بانک انصار)

 / 195فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

 RFMدر  6بازه زمانی سهههه ماهه برای  10000ندر از
مشهههتریان حقیقی بانک انصهههار جک آوری شهههد .ایز
اطالعات شامل شکاره م شتری ،جن سیت ،سز ،تعداد
تراکنشهای انجام شده از درگاههای ارائه خدمات(شعب،
دسهههت گاه خودپرداز ،12دسهههت گاه کارتخوان ،)13ما نده
موجودی حسههابهای قررالحسههنه وسههپرده گذاری و
زمان انجام آخریز تراکنش اسهههت .داده های ناق و
مدقوده ،مقادیر دارای خطا ،ناسههازگاری ،اریبی و  ...نیب
مورد بررسههی قرار گرفت و دادهها به سههاختار مناسههب
برای پیاده سازی تبدیل شدند .برای نرمال سازی دادهها
نیب از روب  min-maxاستداده شد.
v  min A
معادله (:)1
v' 
max A  min A

 2-4خوشهههبندی مشههتریان بر اسههاس متغیر
RFM
در ایز بخش مقادیر  RFMمشههتریان در هریک از
بازههای زمانی بهد ست آمده و بر آن ا سان خو شهبندی
با اسههتداده از الگوریتن  k-meansانجام شههده اسههت .از
آنجایی که بانکها صههورتهای مالی خود را هر سههه ماه
یکبار انت شار میدهند ،تعداد خو شههای مورد برر سی به
ترتیب  3،6،9،12درنظر گرفته شهههد .بررسهههی کیدیت
خوشهبندی در هر بازه زمانی با استداده از شاخ دان
انجام شهههده که شهههامل دو معیار حداکثر فاصهههلة
درونخوشهای و حداقل فاصلة برون خوشهای است .ایز
شاخ به تحلیلگر ککک میکند تا خوشههایی متراکن
با مرزهای مشخ داشته باشد.




d  ci , c j 


معادله(  :)2
Dnc  min t 1,2,......nc min j t 1,....., nc 
 max k 1,....,nc diam  ck   




نتایب حاصل از خوشهبندی مشتریان به تدکیک هر یک از بازههای زمانی در جدول شکاره  1آمده است.
جدول  :1مقادیر شاخص دان به ازای خوشههای مختلف هریک از بازههای زمانی
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پس از مشخ شدن تعداد خوشههای بهینه ،از مدل
پیشهههه نهههادی آ خونههدزاده و ا لبههدوی( )2014برای
بر سهههب گذاری خوشهههه ها اسهههتداده شهههد .شهههیوة
بر سبگذاری به ایز صورت بوده که برای مشخصههای
 M،F،Rبا توجه به میانگیز آنها در بازه زمانی مورد
برر سی دو حالت  Highو  Lowدرنظر گرفته شده که با
نکاد  Lو  Hن شان داده شده ا ست .به عبارتی اگر برای
12 ATM

تعداد خوشهها

بازههای زمانی

تعداد خوشه بهینه

یک خوشههه میانگیز هر یک از ایز مت،یرها از میانگیز
کل ایز مت،یر در بازه ز مانی مربو طه ببرگتر باشهههد،
بر سب  Hو در غیراین صورت بر سب  Lدرنظر گرفته
میشهههود .پس از بر سهههب گذاری  8الگوی رفتاری برای
هریک از خوشهها استخراج شده است.
الگوهای رفتاری هریک از بخشها در جدول شکاره 2
قابل م شاهده ا ست .هکانطور که م شخ ا ست الگوی
13 Pos
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 :HLHشامل آند سته از م شتریانی ا ست که تعداد
دف عات تراکنش آن ها نسههه بت به م یانگبز ککتر و ما نده
موجودی باالیی دار ند ،ا ما مدت ز مان طوالنی از آخریز
تراکنش آن ها می گذرد ،از اینرو میتوان آن ها را مشهههتری
رویگردان شده با سودآوری باال نامید.
 :HHLشامل آند سته از م شتریانی ا ست که تعداد
دفعات تراکنش آنها بیشهههتر از میانگیز و مانده موجودی
ککتر از میانگیز را دارند .ایز گروه مدت زمان طوالنی از
آخریز تراکنش آنها می گذرد و بنابرایز از آنها به عنوان
مشتری رویگردان شده با سودآوری کن یاد میکنند.
 :HHHرفتار مشههتریانی را تشههریح میکند که مدت
زمان طوالنی از آخریز تراکنش آنها گذشهههته و میانگیز
موجودی و تعداد دفعات تراکنش آنها بیشهههتر از میانگیز
در طول هر یک از بازه های زمانی اسهههت .به ایز گروه،
مشتریان رویگردان شده با سودآوری باال میگویند.
 :LHLدربرگیرنده مشههتریانی اسههت که به تازگی از
خدمات بانک اسههتداده و به طور متناوب بیش از میانگیز
از خدمات بانک اسهههت داده میکن ند اما مانده موجودی
ککتری نسهههبت به میانگیز کل دارند و آنها را به عنوان
مشتریان وفادار با سودآوری کن میشناسند.
در جدول شکاره  ،2مقدار عددی  1نشاندهنده وجود
گروه رفتاری و مقدار عددی  0نشان دهنده عدم وجود آن
در هر یک از بازههای زمانی است.

رفتاری  HLLو  LLLدر تکامی بازه های زمانی وجود
دارد و الگوی رفتار  HLHتنها در بازه زمانی  6اسههت .در
ادامه با اسهههتداده از نظرهای خبرگان هریک از گروهای
رفتاری بر سب گذاری شدند.
 :LLLشامل آندسته از مشتریانی است که به تازگی
از خدمات بانک اسههتداده کرده اما مانده موجودی و تعداد
دف عات تراکنش های آن ها از م یانگیز کل در بازه ز مانی
مربوطه ککتر است و آنها را مشتریان معکولی با سودآوری
کن مینامند.
 :HLLرفتار مشههتریانی را تشههریح میکند که مانده
موجودی و تعههداد دفعههات تراکنشهههای آنههها ککتر از
میانگیز بوده ومدت زمان طوالنی از آخریز تراکنش آنها
میگذرد .ایز دسههته به عنوان مشههتریان رویگردان شههده
شناخته میشوند.
 :LLHایز الگو نشاندهنده رفتار مشتریانی است که
به تازگی از خدمات بانک استداده کردهاند اما تعداد دفعات
ا ستداده از خدمات ککتر از میانگیز و مانده موجودی آنها
بیش از میانگیز ایز مت،یر در طول زمان مورد بررسهههی
اسهههت .ایز گروه ،مشهههتریان معکولی با سهههودآوری زیاد
نامگذاری میشود.
 :LHHالگوی رفتاری مشتریانی را شامل میشود که
به تازگی از خد مات با نک اسهههت داده کرده و م یانگیز
موجودی و تعداد دفعات تراکنش آنها بیشهههتر از میانگیز
است .ایز گروه مشتریان طالیی سودآور شناخته میشوند.

جدول شماره  :2بخشهای مختلف مشتریان در بازههای زمانی
بخشهای مشتریان
بازههای
زمانی

LLL

LLH

LHL

LHH

HHH

HHL

HLH

HLL

1







0

0



0



2

















3

















4

















5

















6

















 3-4استخراج گروههای رفتاری مشتریان
برای اسههتخراج گروههای رفتاری ،ابتدا در هریک از 6
بازه زمانی الگوهای رفتاری بر اسهههان روب پیشهههنهادی

مرحله قبل برای هریک از مشتریان بهدست میآید .با بهن
سباندن ایز الگوها برای هر م شتری الگوی دنبالهای آن
بهدسههت میآید که نشههان دهنده عضههویت مشههتریان به
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بخشهای مختلد در طول زمان است .در جدول شکاره 3
برخی از دنبالههای بهدست آمده نشان داده شده است .به
طور مثال دنباله عضهویت ردید  3نشهان دهنده مشهتری
اسهههت که در بازه اول و دوم الگوی رف تاری مشهههتری
رویگردان شده ( )HLLرا داشته ،اما در بازه زمانی سوم و
هارم با توجه به سههیاسههتها و اسههترا یهای بازاریابی

بانک ،تعامالت و حجن سههپردههای خود را افبایش داده و
ا ل گوی ر فتههاری آن بههه سهههکههت مشههه تری طال یی
سودآور( )LHHت،یر پیدا کرده و نهایتا در بازه زمانی آخر
با توجه به کاهش حجن پول و سپردههای خود به مشتری
وفادار با سودآوری کن ( )LHLتبدیل شده است.

جدول  :3نمونه ای از دنباله عضویت مشتریان
دنباله عضویت

ردیف
1

HLL LLL LLL LLL LLL LLL

2

LHL HLL LLL LLL LLL LLL

3

HLL HLL LHH LHH LLL LHL

4

HLL LLL LLL HLL HLL LHH

به منظور شنا سایی الگوهای رفتاری غالب م شتریان،
دنباله عضویتهای بهدست آمده با استداده از الگوریتنk-
 meansخو شهبندی می شوند .بر ا سان نظرات خبرگان
خوشهههه های درنظر گرفته شهههده عبارتند از  9 ،6 ، 3و

.12کیدیت خوشهههبندی نیب با اسههتداده از شههاخ دان
انجام شده که نتایب آن در جدول شکاره  4قابل م شاهده
است.

جدول شماره :4مقایسه الگوهای رفتاری مختلف با استفاده از شاخص دان
مقدار شاخص دان





هکانطور که مشاهده میشود بر اسان جدول شکاره
 4تعداد خوشهههه بهینه  6اسهههت .از اینرو در هریک از6
خوشههه ،بیشههتریز میبان شههباهت الگوهای دنباله ای به
ی کدیگر در هر یک از خوشههههه ها وجود دارد ،از طرفی
بی شتریز میبان عدم شباهت بیز هر یک از خو شهها نیب
بر اسان تعداد 6 ،خوشه است.
به عبارت دیگر در تعداد خوشهههه بهینه  ،6ککتریز
فا صله درون خو شهای(فا صله اقلید سی هر یک از داده از
مراکب خوشهههه) و بیشهههتریز میبان شهههباهت نسهههبت به
بیشتریز فاصله بیز خوشهای( فاصله اقلیدسی هر یک از

تعداد خوشه
k=3
K=6
K=9
K=12

مراکب خو شه ن سبت به یکدیگر) و ککتریز میبان شباهت
دادهها وجود دارد.
جدول شکاره  5نکونه ای از الگوهای دنبالهای هر یک
از خوشهههه ها را به هکراه مت،یرهای دموگرافیک نشهههان
میدهد .به طور مثال ردید  ،1مشههتری را نشههان میدهد
که دارای جن سیت خانن و سز  27سال بوده و در طول
ز مان غال باش در حا لت های رف تار مشهههتری رویگردان
شده( )HLLو مشتری معکولی با سود آوری کن ()LLL
قرار دارد.

ارائه الگوی ترکیبي داده کاوی با استفاده از قواعد انجمني و خوشه بندی جهت شناسايي الگوهای غالب رفتار مشتريان (مطالعه موردی  :بانک انصار)

 / 198فصلنامه آينده پژوهي مديريت ،شماره  ،118پايیز 1398

جدول  :5نمونهای از الگوهای دنبالهای
خوشه
cluster-1
cluster-2
cluster-2
cluster-3
cluster-3
cluster-3
cluster-4
cluster-4
cluster-4
cluster-5
cluster-6
cluster-6

سن

جنسیت

الگوی دنبالهای
HLL HLL LLL LHH LLL LLL
in-active LLL LHH LLL LLL LLL
HLL in-active in-active HLL LLL LLL
HLL LLL LHH LHH LHH LLH
HLL LLL LHH LHH HLL LLL
LHL LLL LLL LHH LLL LHL
HLL HLL in-active in-active in-active in-active
LLL LLL HLL HLL LLL LLL
LHL LLL LLL in-active in-active in-active











LHL in-active LLL LLL HLL in-active
HLL LLL LLL LLL HLL HLL
LHL LLL LLL LHH HLL LLH



42

Women
Men
Men
Women
Men
Men
Women
Men
Men
Men
Women
Men

در ادامه به منظور تد سیر خو شههای بهد ست آمده،
مت،یر جدیدی با عنوان خوشهههه 14تعرید و ارتباط بیز
مت،یر های جنسههه یت ،سهههز و هکچنیز برتریز قوا عد
هرخوشههه مورد تدسههیر و تحلیل قرار میگیرد .هریک از
خو شههای بهد ست آمده بر ا سان ت،ییرات م شخ صههای
تههازگی ،تکرار و میههانگیز حجن پولی و ت،ییرات آن در
بازه های ز مانی متوالی میتوا ند الگو های رف تاری غا لب
مشتریان را نشان دهد.
خو شه اول :نتایب بهدسههت آمده از خوشههه اول نشههان
میدهد مشهههتریان ایز خوشهههه به طور ثابت و پایدار در
حالت رفتاری مشههتری معکولی با سههودآوری کن ()LLL
قرار دارند و تالی هکگی الگوهای رفتاری آنها  LLLا ست.
در ایز خوشهههه ،مشهههتریان در بازه زمانی اول غالباش در
حالتهای رفتاری ( )HLLقرار دا شته اما با گذ شت زمان
تا حدودی مقدار مشهههخصهههه تازگی آنها از مت،یر RFM
بهبود پیدا کرده و فا صله زمانی تراکنشهای آنان کوتاه تر
از میانگیز شههده و به سههکت رفتار مشههتریان معکولی با
سههودآوری ککتر( )LLLدر حال ت،ییر خواهند بود .تعداد
مشههتریان ایز خوشههه  422ندر اسههت و ایز خوشههه را
مشتریان کن ارزب با الگوی پایدار نامگذاری میکنند.

خو شه دوم :نتایب بهدسههت آمده حاصههل از ایز خوشههه
نشان میدهد که  602ندر مشتری ایز خوشه در بازههای
زمانی ابتدایی (اول تا سهههوم) هیچ گونه تعاملی با بانک
نداشهههته و در حالت غیرفعال ( )in-activeقرار دارند .اما
پس از بازه زمانی سههوم ،دو رویکرد در ت،ییر رفتار آنها رخ
داده است .گروهی از آنها پس از غیرفعال بودن در بازههای
زمانی ابتدایی به مشتری معکولی با سودآوری کن ()LLL
ت بد یل شهههده و در بازه ز مانی آخر نیب در هکیز حا لت
رفتاری باقی مانده اند ،اما گروه دیگر پس از تصهههکین به
تعامل با بانک ،تعداد تراکنش ( )Fو مانده موجودی ()M
پاییز تر از حد میانگیز با فاصهههلههای زمانی زیاد بیز هر
تراکنش ( )Rرا داشهههته و در حالت ( )HLLقرار دارند و
پس از گذشههههت ز مان به حا لت رف تاری  LLLت،ییر
میکنند .به عبارت دیگر مشهههتریانی که در ابتدا غیرفعال
بودهاند ،پس از تصههکین به تعامل با بانک ،نهایتاش در حالت
مشتریان سودآور قرار نکیگیرند و در حالت رفتاری LLL
تعامل خود را شهههروع و در هکان حالت نیب باقی خواهند
ماند .با توجه به رفتار م شتریان خو شه دوم ،ایز خو شه را
نیب مشتریان کن ارزب با الگوی پایدار نامگذاری میکنند.
خو شه سوم :نتایب بد ست آمده از خو شه سوم ن شان
م ید هد :ردید 13و  14جدول  ،6الگوی غا لب رف تاری

14 Cluster
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مشتریانی را نشان میدهد که در طول زمان در بخشهای
رفتاری برای ند بازه به طور متوسهههط و پایدار خواهند
ماند .به عبارت دیگر در برخی از بازه ها مشهههتری طالیی
( )LHHو در برخی از بازه های دیگر در حا لت رف تاری
م شتری معکولی با سود آوری کن ( )LLLقرار دارند .ایز
الگو نشان میدهد نانچه مشتری که در دسته سودآوری
کن برای با نک قرار دار ند ،الگوی ت عا مل خود با با نک را
بهبود دهند میتواند به مشتری مشتری طالیی و سودآور
( )LHHتبدیل شود ،اما با گذشت زمان و مقایسه کیدیت
خدمات با بانک مجددا دامنه فعالیت های خود را کاهش
داده و به الگوی رفتاری مشهههتری معکولی با سهههودآوری
کن( )LLLت،ییر وععیت خواهد داد.
ردید  15جدول  ،6الگوی رفتاری گروهی از مشههتریان را
نشهههان میدهد که شهههبیه الگوی رفتاری ردید  13و 14
هسههتند با ایز تداوت که در هنگام ت،ییر از حالت رفتاری
 ،LHHبه مشتری  LLLتبدیل نکیشوند بلکه تنها میبان
سهههپرده و مانده پولی ( )Mرا کاهش داده و به مشهههتری
وفادار با سههودآوری کن تبدیل خواهند شههد .ایز خوشههه
شامل  973م شتری ا ست و ایز خو شه را م شتریان کن
ارزب با الگوی سودآوری ناپایدار مینامند.
خوشه چهارم :ایز خوشه شامل  1213مشتری است که
الگوی غا لب رف تاری آن ها غیرف عال بودن (،)in-active
مشههتری رویگردان شههده ( )HLLو مشههتری معکولی با
سودآوری کن ( )LLLاست .به طوری که اگر مشتریان در
یکی از حالتهای رفتاری زیر قرار دا شته با شند و پس از

گذشهههت زمان تعامل خود را با بانک قط کنند ،در بازه
زمانی پایانی نیب به صورت غیرفعال باقی خواهند ماند.
خو شه پنجم :ایز خو شه شامل  168م شتری ا ست که
هکگی در دوره زمانی اول غیرفعال بوده ،اما با گذشهههت
زمان به وعههعیت رویگردان یا مشههتری با سههود آوری کن
ت،ییر حالت داده و نهایتا در هکان و ععیت باقی میمانند.
رفتار ایز دسهههته را میتوان به عنوان الگوی کن ارزب و
پایدار نامید.
خوشه ششم :مشتریان ایز خوشه غالباش در بازههای LLL

و  HLLح ضور دا شتهاند ،بهطوری که بی شتر آنها در دوره
ز مانی آخر در بخش  HLLقرار دار ند و ب نابرایز میتوان
آنها را مشهههتریان رویگردان شهههده نامید .مهنتریز قواعد
حا صل از تحلیل الگوریتن اپریوری ایز خو شه به شرح زیر
اسههت )1( :مشههتریانی که در دوره زمانی اول در وعههعیت
 ،HLLدوره زمانی دوم  LLLو پس از آن بهطور پایدار در
یک یا دو بازه زمانی بعدی در هکان وعههعیت باقی مانده و
سهههپس به حالت رفتاری  HLLت،ییر وعهههعیت بدهد به
احتکال  100در صد در بازه زمانی ش شن به عنوان م شتری
رویگردان( ) HLLباقی خواهد ماند )2( .مشههتریانی که در
دوره زمانی اول در وعهههعیت  ( LHLمشهههتری وفادار با
سهههودآوری کن) قرار دار ند ،دوره های ب عدی تا ا ندازهای
رویگردان شهههده و به وعهههعیت  LLLت،ییر خواهند یافت،
نهایتاش در دوره زمانی آخر در وعهههعیت  HLLقرار خواهند
گرفت .ایز خوشههه شههامل  901مشههتری اسههت که آن را
مشههتری رویگردان شههده با سههودآوری متوسههط نامگذاری
میکنند.

جدول  : 6نمونه ای از قواعد هریک از خوشهها
ردیف

مقدم

تالی

پشتیبان%

اطمینان%

1

in-active in-active LLL LLL LLL LLL LLL in-active

in-active

15.26

100

2

HLL HLL HLL HLL LLL LLL LLL HLL

HLL

6.89

95

3

HLL HLL LLL LLL LLL LLL LLL HLL

HLL

6.7

95

4

in-active in-active LLL LLL LLL LLL LLL in-active

in-active

4.83

100

5

LHL LLL in-active in-active in-active in-active in-active LHL

LHL





6

HLL HLL in-active in-active in-active in-active in-active HLL

HLL

7

LHL LHL LLL LLL LLL LLL LLL LHL

LHL


4.15


100

8

HLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL

LLL

2.5

100

9

HLL HLL LLL LLL LLL LLL LLL HLL

HLL

1.98

93

10

LHL LHL LLL LLL LLL LLL LLL LHL

LHL

1.78

100

11

LLL in-active in-active in-active in-active in-active in-active in-active

in-active
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12

LHL LHL LLL LLL LLL LLL LLL LHL

LHL

2.25

100

13

HLL LLL in-active in-active in-active in-active in-active LLL

LLL





14

LHL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LHL

LHL





ایز نتایب موجب ایجاد شههناخت کافی نسههبت به الگوهای
 -5نتیجه گیری
در ایز مقهالهه یهک روب ترکیبی جهدیهد مبتنی بر  K-رفتاری مشههتریان درخصههوص عضههویت و انتقال به بخشهههای
 Meansو قوانیز انجکنی برای شهههناسهههایی گروههای رفتاری مختلد در طول ز مان میشهههود و در ج هت ارا ئه و بهبود
مشهههتریان در عضهههویت به بخش های مختلد درطول زمان و استراتژیهای بازاریابی استداده خواهد شد.
به ایز منظور برای هرکدام از بخشهای تعرید شده میتوان
هکچنیز تحلیل ویژگیهای غالب ایز گروهها ارائه شههده اسههت.
مطالعات پی شیز ،بی شتر از زنجیرة مارکوف برای مدل سازی استراتژیهای زیر را پیشنهاد داد:
 -1مشههتریان کن ارزب با الگوی پایدار :با توجه به پایدار
جابهجایی مشههتری بیز بخشهای مختلد اسههتداده کردهاند و
بودن نحوه رفتاری آنها ،میتوان با ارائه خدمات نویز و
مطالعات بسیار اندکی در زمینة کشد الگوهای غالب جابهجایی
طرح های امت یازی ،آن ها را تشهههویق به اسهههت داده از
انجام گرفته است .در پژوهشهای قبلی برای استخراج الگوهای
خدمات بانک نکود.
غالب ،از روبهای سیستکاتیک و ککی استداده نشده ،بلکه با
 -2مشهههتر یان کن ارزب با الگوی سهههودآوری نا پا یدار:
شههکارب دنبالههای موجود و انتخاب حداکثر فراوانی آنها ،ایز
میبایسهههت بر روی دالیل ت،ییر رفتار و ناپایداری آن
الگوها ا ستخراج شدهاند .در ایز مقاله رویکردی نویز در قالب
مطالعه انجام داد تا زمینههای مناسهههب برای جذب و
اسههتخراج دنبالهها و خوشههه بندی ایز دنبالهها ارائه شههد ،که
نگهداری آنان بیشتر صورت بگیرد.
میتوان آن را برای ک شد الگوهای حاکن و شنا سایی گروههای
 -3مشتریان رویگردان شده با سودآوری متوسط :با توجه
رفتاری مختلد مشهههتریان در جابجایی بیز بخشهههها ،مورد
به حجن ما نده پولی و تراکنشهههات آن ها ،میتوان با
استداده قرار داد.
اسهههتداده از ارائه خدمات متکایب بانکداری الکترونیک
شنا سایی گروههای رفتاری و تحلیل آنها ،میتواند در ارائة
سههعی در بهبود و برگشههت ایز دسههته از مشههتریان
اسههتراتژیهای بازاریابی مدید واق شههود .عالوه بر مواردی که
داشت.
گدته شد ،ویژگیهای گروههای رفتاری مختلد مشتریان نیب در
 -4مشهههتریان وفادار با سهههودآوری کن :با ارائه طرحهای
ایز پژوهش مورد بررسههی قرار گرفت ،تا به ایز پاسههخ دسههت
تشههویقی برای مشههتریان ویژه میتوان سههودآوری و
یا فت که آ یا الگوی غالبی در زمی نه ویژگی های دموگراف یک
تکایل آنها به افبایش موجودی و تراکنشهههات آنها با
گروههای مختلد مشتریان وجود دارد.
بانک را افبایش داد.
بر اسان روب پیشنهادی ،هار گروه رفتاری (مشتریان کن
ارزب با الگوی پایدار)( ،م شتریان کن ارزب با الگوی سودآوری
ناپایدار)( ،مشتریان رویگردان شده با ارزب متوسط) و (مشتریان
وفادار با سودآوری کن)) شناسایی گردید.
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