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 خالصه

 ،رلاتت خٟا٘ی زر تزای تما ػّٓ پشؽىی ٚ عة عٙتیأزٚسٜ  اعت. ی ٔؾتزیاٖ زر ٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزی یىی اس افَٛ تدارت اِىتزٚ٘یه أزٚس ؽٙاذت تٟیٙٝ

. ػّٛٔی چٖٛ زازٜ واٚی، ٔسیزیت ارتثاط تا تاؽٙس وارا ٔیٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزی ٔٙظٛر ٝ فىز ؽٙاعا٘سٖ ٔحقٛالت ٚ ؽٙاذت تٟتز ٔؾتزیاٖ ذٛز تٝ ت پیٛعتٝ

. ٞغتٙسی ٔؾتزی ٚ ٔسیزیت اعتزاتضیه فزایٙسٞایی ٔىُٕ زر رعیسٖ تٝ ٞسف ؽٙاذت رفتار ٔؾتزی ٚ ایداز راٞىار ٔٛثز زر تزذٛرز ٚ ٔسیزیت زرعت عاسٔا٘

، ؽاذـ زیٛیظ ٔیاٍ٘یٗ-وا اٍِٛریتٓتا اعتفازٜ اس زرٔا٘ی  ٞای فزٚػ اِىتزٚ٘یه یه ؽزوت ػغُ تحّیّی تز رٚی زازٜ ،ایٗ پضٚٞؼ تا تزویة ػّْٛ فٛق زر

ی ارسػ  چزذٝ تحّیُ رفتار ذزیس ٔؾتزی تا اعتفازٜ اس ی تٟیٙٝ، فزآیٙس ٞای ٔتفاٚت ٔؾتزیاٖ تزرعی ٚ تا یافتٗ ذٛؽٝ  ذٛؽٝاعت.  ا٘داْ ؽسٜ  آر.اف.اْ ٔفاٞیٓ ٚ

تحت  تزیٗ ٔحقٛالت ترؼ اثز ،تٟتزیٗ ٔؾتزیاٖ تا اعتفازٜ اس ٘ظزاتٚ زر پایاٖ  اعتفازٜ عتٌٗٛزٜٚ ٔؾاٚراٖ ت عٟٓ-ٔاتزیظ رؽساس  .اعت ؽسٜ ٔؾتزی، ا٘داْ

 .اعت ؽسٜارائٝ واتاٌِٛی خسیس 

 آر.اف.اْ.، ٔسَ وّٕات وّیسی: تدارت اِىتزٚ٘یه، زازٜ واٚی، ٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزی، ٔسیزیت اعتزاتضیه

 هقدهِ .1

ای  ػٙٛاٖ ؽاذٝٝت ،عة عٙتی اِىتزٚ٘یه رٚتزٚ ٞغتیٓ ٚ زر ایٗ ٔیاٖ  ػزفٝ زر تٟثٛز زرٔاٖ ٚ حضٛر زر پشؽىیٞز رٚسٜ تیؼ اس پیؼ تا پیؾزفت چؾٍٕیز ػّٓ 

 ٞای رٚػیىی اس  ،زرٔا٘ی ػغُچٖٛ:  ٞای ٔتفاٚت عة عٙتی . ؽاذٝزذٛز را زارٝٞای ٔسرٖ زرٔا٘ی، عزفساراٖ ٔرقٛؿ ت ػاس ػّٓ پشؽىی زر وٙار رٚ
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یىی اس أٛر ٞسف، حفظ ٔؾتزیاٖ  رٚس ؽسٖ زائٕی آٖ،ٝاِىتزٚ٘یه ٚ ت افَٛ تدارت پیٛعتٝ. تا تغییزات زرٔاٖ أزاك اعتخٟت ٝلسیٕی ٚ حائش إٞیت، ت

٘یاس  ٚ فزٚػ اِىتزٚ٘یه، تدارت ٍٕٞأی زر ٔغیز زایت . عة عٙتی ٚ ػغُ زرٔا٘ی،، زر ٔغیز رلاتت خٟا٘ی اعتتدارت ءتماتغیار ٟٔٓ ٚ عز٘ٛؽت عاس تزای 

 ،ٞسف ؽٙاذت زرعت ٔؾتزیٝ زر ایٗ ٔغیز تزای رعیسٖ ت .ذزیس ٔؾتزیاٖ ذٛز زار٘سؽٙاذت ٚ تحّیُ رفتار  اس عزیك ٔحقٛالت ٚ ذسٔات تٟتز ٙاعا٘سٖتٝ ؽ

أزٚسٜ تا پیؾزفتٝ ؽسٖ عة عٙتی ٚ واٞؼ  .سٙتاؽ ٔی 6ٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزیٔٙظٛر تٟثٛز ٝوارا ت ٔغیزی ارائٝزٞٙسٜ زر  ٚ آٔار یاری 5ػّْٛ زازٜ واٚی

ٚ پشؽىاٖ عة ٔسرٖ تا تّفیك  ا٘س ٔٛرز تٛخٝ لزار ٌزفتٝ ٞای عثیؼی ٔا٘ٙس ػغُ زرٔا٘ی ٔاٖزر پیؾٍیزی اس ػٛارك ٘أغّٛب،ػّت ٝت ٔقزف زارٚٞای ؽیٕیایی

 عؼی زر واٞؼ ایٗ ػٛارك ٚ تٟثٛز زرٔاٖ زار٘س. ٞای زارٚ زرٔا٘ی ٚ عة عٙتی رٚػ

تا  ،2006زر عاَ  ویٓ ٚ ٕٞىارأٖزتثظ تا ػّْٛ زازٜ واٚی ٚ ٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزی ا٘داْ ؽسٜ اعت.  رتّفٞای ٔ تغیاری زر سٔیٙٝ تحمیمات

ٛریتٓ تا اعتفازٜ اس اٍِ ،2008زر عاَ  ً ٚ ٕٞىاراٖز٘. [1]ٔؾتزیاٖ پززاذتٙس تٙسی زعتٝٞای پیؼ تیٙی ٚ  تٝ تزرعی ٔسَ 7اعتفازٜ اس اٍِٛریتٓ زرذت تقٕیٓ

،  تا اعتفازٜ اس 2010زر عاَ ٚ ٕٞىاراٖ . عیس حغیٙی[2]ی راٞىار تٟثٛز رفتاری پززاذتٙس زا٘ؾدٛیاٖ یه زا٘ؾٍاٜ تٝ ٞسف ارائٝ تٙسی زعتٝتٝ  8آر.اف.اْ

 .[3]تحّیُ ٔؾتزیاٖ ٚفازار پززاذتٙستٙسی ٚ  ٞای ؽزوت عاپىٛ تٝ ذٛؽٝ تز رٚی زازٜ ٚ ؽاذـ زیٛیظ 10ٔیاٍ٘یٗ-، وا9زتّیٛ.آر.اف.اْ آر.اف.اْ،ٞای  اٍِٛریتٓ

را  ای فزٚػ حافُ اس یه فزٚؽٍاٜ س٘دیزٜ، 12ٚ پی.آی.عی.عی 11آر.اف.اْ، خی.آر.اف.اْ ٞای ، تا اعتفازٜ اس اٍِٛریت2011ٓزر عاَ  ٚ ٕٞىاراٖ چٛٞیٛ

 ،ٔیاٍ٘یٗ-واٞای  ، تا اعتفازٜ اس رٚػ2011زر عاَ  ٚ ٕٞىاراٖ . ذاخٛ٘س[4]ٚ تحّیُ ٔؾتزیاٖ ٚفازار پززاذتٙس تٙسی ذٛؽٝتٝ ار زاز٘س ٚ ٔٛرز تزرعی لز

 وار یه ؽزوت آرایؾی تٟساؽتی ٔؾتزیاٖ تٙسی زعتٝتزای تمغیٓ تٙسی ٚ  ٔؾتزی ٞای ارسػ عَٛ ػٕز رٚػرٚی  تز 13ارسػ عَٛ ػٕز ٔؾتزیآر.اف.اْ ٚ 

ٞای ٔزتٛط تٝ یه آرایؾٍاٜ تٝ  تا اعتفازٜ اس زازٜ 14اط.اٚ.اْاف.اْ ٚ ٔیاٍ٘یٗ، آر.-وا ٞای ، تا اعتفازٜ اس تىٙیه2013زر عاَ  ٚ ٕٞىاراٖ . تیًٙ ٚی[5]وزز٘س

اٍ٘یٗ، ٔی-آر.اف.اْ، وا ٞای ، تا اعتفازٜ اس تىٙیه2013 زر عاَ ٚ ٕٞىاراٖ زٜ. آذٛ٘سسا[6]پززاذتٙس یاتیرٞای تاسا یی اعتزاتض ٔؾتزیاٖ ٚ تٛعؼٝ تٙسی زعتٝ

 .[7]ذسٔات پززاذتٙس تٙسی ٔؾتزیاٖ زر ارائٝ تٙسی ٚ رتثٝ ٞای ؽٟززاری تٝ تٟثٛز ٌزٜٚ تز رٚی زازٜ 15ٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزی ٚ ٔسیزیت ارتثاط تا ؽٟزٚ٘س

ٞای زیاتتی تٝ زرٔاٖ سذٓ زیاتت تا ػغُ  ٞای تیٕاراٖ تا سذٓ ، تا اعتفازٜ اس فٙاٚری ٚ آسٔایؾات پشؽىی، تز رٚی زاز2014ٜزر عاَ ٚ ٕٞىاراٖ ٔحٕس

 .[8]پززاذتٙس

 ٍ ضاخص دیَیس هیاًگیي-کا بٌدی خَضِالگَریتن  .2

ٞایی تا زر زعتزط را تٝ ٌزٜٚ ٞایٞای تؼییٙی زازٜوٝ تز اعاط ذٛؽٝ زر ػّٓ زازٜ واٚی اعت زازٜ تٙسی ذٛؽٝ زر سٔیٙٝ، اٍِٛریتٕی ٔیاٍ٘یٗ-وااٍِٛریتٓ 

ٞا ا٘تراب  ٔمسار اس اؽیا تٝ ػٙٛاٖ ٔزاوش اِٚیٝ ذٛؽٝ k زر ٚالغ زر ایٗ اٍِٛریتٓ اتتسا وٙس. ، تفىیه ٔیؼیٙیٞای ٔ ٞٓ ٚ ٔؾاتٝ زر ٌزٜٚٝٞای ٘شزیه تٌیٚیض

 .[5] یاتس اذتقاؿ ٔی kتٝ ٔزوش ذٛؽٝ ٘شزیه  ٝ ذٛؽٝؽی ت ٞز ٞز ؽی تا ٔزوش ذٛؽٝ،  فافّٝ  ٚ تؼس اس ٔحاعثٝ ؽسٜ

ٞای  اعت. زر تحمیمات ٔرتّف ؽاذـ ٞا اعتفازٜ ؽسٜ ٛریتٓخٟت اخزای اٍِ SPSS Clementine 0.21واٚی  افشار زازٜ زر ایٗ تحمیك اس ٘زْ

اعت.  تِٛسیٗ اعتفازٜ ؽسٜ-اعت. زر ایٗ تحمیك یىی اس ا٘ٛاع ؽاذـ زیٛیظ تِٛسیٗ، عیّٛئت ٚ غیزٜ تؼزیف ؽسٜ-ٔتفاٚتی اس خّٕٝ ؽاذـ زاٖ، زیٛیظ

 q ٔزوش ذٛؽٝ، V 2اعتٛار اعت "ای ذٛؽٝ  ای ٚ تیؾتزیٗ ؽثاٞت زرٖٚ وٕتزیٗ ؽثاٞت تیٗ ذٛؽٝ"تِٛسیٗ تز ٔثٙای افُ -تٟیٙٝ زر ؽاذـ زیٛیظ kا٘تراب 

 [.8]اعت Aiتؼساز ػٙافز  |Ai|یه ػسز فحیح ٚ 
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04 Combining self-Organizing Maps (SOM) 
05 Citizen Relationship Management (CiRM) 



«علَم کاهپیَتر ٍ فٌاٍری اطالعات»دٍهیي ّوایص هلی پژٍّص ّای کارتردی در   
2

nd
 National Conference on Applied Research in 

Computer Science and Information Technology 

 

 

3  
CITconf.ir 

 

 

(1)                                                                                                             (
0

|  |
∑ ‖    ‖

.

 

     )
  

 

(2)                                                                                     {∑ |       |
  

  0 }
0
 ⁄

 ‖     ‖
 

 

(3)                                                                                  

               1 {
         

     
} 
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   هطتریهدیریت ارتباط با  .3

تت زر فضای رلا ٚخٛز آٚرزٖ ٔحیظ ٚ ٔشایای رلاتتی تزای عاسٔاٟ٘ا اعت وٝ تٝ آٟ٘ا تزای تٟتز ؽسٖ ٚ تالی ٔا٘سٖٝٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزی اتشاری تزای ت

ذت زرعت رفتار ، ػسْ ؽٙاذت ٔؼیار ٚ اتشار ٔٙاعة زر ؽٙأسیزیت ارتثاط یا ٔؾتزیسا زر  آفزیٗ ٚ ریغه وٙس. یىی اس ػٛأُ ؽىغت وٕه ٔی خٟا٘ی،

 .وٙس ٕ٘ایاٖ ٔی تٟثٛز ایٗ ٔغیز، راٞی خسیس تزای ٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزیزر ایٗ أز تّفیك ػّٓ زازٜ واٚی ٚ  .[9]ٔؾتزی اعت

 آر.اف.ام .4

 16آر ،زر ایٗ رٚػ .ؽٛز ٞای رفتاری ٔؾتزی اعتفازٜ ٔی اس سیز ؽاذٝ ٞای تحّیّی ٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزی اعت وٝ تزای ٘ؾاٖ زازٖ ٚیضٌی یىیآر.اف.اْ 

ٞشیٙٝ ٚ ارسػ پِٛی فزف  ٔفْٟٛ تٝ 18ای ذاؿ ٚ اْ ٚ تؼساز وُ ذزیس زر زٚرٜ فزوا٘ظٔفْٟٛ  تٝ 17ای ذاؿ، اف ٔفْٟٛ اذیز تٛزٖ ٚ ٘شزیىی ذزیس زر زٚرٜ تٝ

ذقٛفیات، اس ٞٓ تفىیه ؽسٜ ٚ اِٚٛیت  زر ا٘تٟا، ارسػ وّی رفتار ٔؾتزی تا تٛخٝ تٝ زرخٝ إٞیت ایٗ. [3]ستاؽ تٛعظ ٔؾتزی ٔی ای ذاؿ ؽسٜ زر زٚرٜ

 .ؽٛز تٙسی ٔی

 هدل ارائِ ضدُ .5

ؽٛز. زٞس. ایٗ ٔسَ ؽأُ پٙح ٔزحّٝ اعت وٝ زر ازأٝ تزرعی ٔی را ٕ٘ایؼ ٔی ٔسَ ارائٝ ؽسٜ زر تحّیُ رفتار ٔؾتزیاٖ ػغُ زارٚیی( 1ؽىُ )  

ضٌاخت اّداف ٍ ًیازهٌدی ّای کسب ٍ کار  هرحلِ اٍل:  
  4 فزٚػ اِىتزٚ٘یهٞای  زازٜ تا تحّیُفزآیٙس وار زر ایٗ پضٚٞؼ  ارٚیی( ٚ اٞساف ٚ ٘یاسٔٙسی ٞای آٖ:)ؽزوت ػغُ زؽٙاذت وغة ٚ وار 

 حافُ اس آٖاس ػغُ ٚ ٔحقَٛ ٔرتّف ٘ٛع  20ؽأُ ٔحقٛالت ؽزوت. اعت ؽسٜآغاس یه ؽزوت ػغُ زارٚیی ایزا٘ی  (1389-1392عاَ )

، عت. زر ایٗ راعتاا ٞا ٞای آٖ ؽٙاذت زرعت ٔؾتزیاٖ ٚ آٌاٞی اس ذٛاعتٝ ٔغیزٞسف زر ایٗ  .تاؽس ٔی، زار٘س ذاؿ ٞز وساْ ذٛاؿ زرٔا٘ی وٝ

؛ ٞا آٖ ٞای ٔؾتزی زائٕی ٚ تزتز تزای رضایت زائٕی ؽٙاذت ٌزٜٚ ؛ٞای ٔؾتزیاٖ ؽٙاذت زرعت ٌزٜٚ ا٘س اس: ی ػثارتؽزوت ٘یاسٔٙس وغة اٞساف

 ؛ٞا تٝ ٔحقٛالت عاسٔاٖ ؽٙاذت ٔؾتزیاٖ فزاری اس عاسٔاٖ ٚ زِیُ ػسْ اػتٕاز آٖ زار٘س؛ٖ را ٘ی وٝ لاتّیت زائٕی ؽسؽٙاذت ٌزٜٚ ٔؾتزیا

 ٔتٙاعة تا اثز  سیخس یواتاٌِٛ دازیٚ ا یضیٔٛثزتز زر زرٔاٖ ٔز یٞا ؽٙاذت ػغُ ؽٛز؛ یٔ سیآٖ ذز یتزا ؾتزیوٝ ت یٔٛارزٞا ٚ  ؽٙاذت ٔزیضی

                                                                 
16 Recency 
17 Frequency 
18 Monetary 
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 ؽٙاذت وغة ٚ وار )ؽزوت ػغُ زارٚیی( ٚ اٞساف ٚ ٘یاسٔٙسی ٞای آٖ

خٕغ آٚری زازٜ ٚ پیؼ پززاسػ 

 زازٜ

 خسا عاسی زازٜ

 Mو   R, Fو وزن دهی پارامتر های  RFMتجسیه و تحلیل 

 (k=4)یافته  تعداد خوشه بهینه 

ستاره، تک ستاره و بی ستاره( و تحلیل دسته های بهینه وخوشه به دسته هایی با عناویه)سه ستاره، د 4تبدیل   

K=4 در خوشه ی بهینه تحلیل رفتار مشتری  

 

 زازٜ ٞای حمٛلی زازٜ ٞای حمیمی

 K-means بندی خوشهاستفاده از الگوریتم  استفاده از شاخص دیویس

 

 و تحلیل کامل ماتریس  RFMسهم گروه مشاوران بوستون با یافته های تحلیل  –ماتریس رشد  کیب تر

ؽٙاذت اٞساف ٚ ٘یاسٔٙسی ٞای وغة ٚ وار  ٔزحّٝ اَٚ:

 ٔزتٛعٝ

جوع آوری و  پیش پردازش  دوم:له حهر

 داده

 هرحله ی سوم: هدل سازی

اولیه فرآیند تحلیل  هرحله ی چهارم:  

و تحلیل  4هرحله پنجن: بدست آوری اطالعات کاهلتر از دسته ی سه ستاره ی خوشه ی بهینه ی   

 جمع آوری اطالعات جدید از طریق مصاحبه ی تلفنی

 تحلیل داده ها ی بدست آمده از دسته ی سه ستاره

(. هذل ارائِ ضذُ در تحلیل رفتار هطتریاى عسل دارٍیی1ضکل )  
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 .تاؽس یٔحقٛالت ٔزتثظ تا أزاك ٔتفاٚت؛ ٔ یترؾ

 هرحلِ دٍم: جوع آٍری ٍ  پیص پردازش دادُ
 :ٜؽأُ حسٚزاً، ٞا . زازٜاعتتٛزٜ، زازٜ ٞای فزٚػ اِىتزٚ٘یىی ؽزوت ٔذتٛر پضٚٞؼزازٜ ٞای اعتفازٜ ؽسٜ زر ایٗ  خٕغ آٚری ٚ  پیؼ پززاسػ زاز 

آٚری  تؼس اس خٕغ ؽٕارٜ اؽتزان تالی ٔا٘س. 485ٞای حمیمی ٚ حمٛلی  تؼس اس تفىیه زازٜ .تاع تٛزٜ روٛرز 10000 حسٚزاً ؽٕارٜ اؽتزان ٚ 500

  .اعتٝ فٛرت پذیزفتزازٜ واٚی ٔٛرز اعتفازٜ  تغییزات السْ تزای ٕٞرٛا٘ی تا ٘زْ افشاراعت ٚ  پززاسػ آٟ٘ا ا٘داْ ؽسٜ ٞا، پیؼ زازٜ

 ٜٞا ؽٛز، تقٕیٓ تٝ خساعاسی زازٜ تمغیٓ ٔی ٚ ٔقزف پشؽىی ٔقزف ذاٍ٘ی  اس ٘ظز ٘ٛع ٔقزف تٝ زٚ زعتٝ ٞا وٝ زازٜ خایی اس آٖ ٞا: خساعاسی زاز 

تٝ ٔٙظٛر تاییس ٚ فحت ٘تایح  ا٘س زاؽتٝوٝ حدٓ تغیار وٕی  ٞای حمٛلی ٔٙظٛر ؽٙاذت زرعت ٌزٜٚ ٔؾتزیاٖ ٚ اس زازٜٝٞای حمیمی ت زٜاس زا ؽس. ٌزفتٝ

 .اعت ؽسٜپایا٘ی تسعت آٔسٜ، تزای ٔؾاٚرٜ تا پشؽىاٖ ٔزتثظ اعتفازٜ 

 هرحلِ سَم: هدل سازی
  ُ( ٚ حدٓ پِٛی آر، تاسٌی ذزیس )(اف) زر ایٗ تحّیُ، تزتیة اِٚٛیت ٘غثت تٝ تؼساز ذزیس :اْ ٚ اف،آر ٚ ٚسٖ زٞی پارأتزٞای آر.اف.اْتدشیٝ ٚ تحّی

تزذٛرزار اعت اِٚٛیت تاالتزی وٝ اس  (اْ)تٝ پارأتز عاسٔاٖ ٚ پضٚٞؼ زر ٔٛرز ٔحقٛالت ٚ ٔؾتزیاٖ ؽزوت   فزز ذثزٜتا ٔؾٛرت  اس. اعتٔتفاٚت  (ام)

افشاری تز رٚی  زٞی زر فزآیٙس ٘زْ ایٗ ٚسٖ. تؼّك ٌزفت 3ٚسٖ  (آر)ٚ تٝ پارأتز  5ٚسٖ  اعتوٝ اِٚٛیت تؼسی را زارا  (اف) ، تٝ پارأتز7ٚسٖ 

 .اعتٜ ٞای ٔؾتزیاٖ تاثیز ٌذار تٛز زازٜ تٙسی ذٛؽٝ

  ٓ٘ظز ٘تیدٝ تزآٖ ؽس وٝ تؼساز فٙؼت ٔٛرز   ٔؾٛرت ا٘داْ ؽسٜ تا فزز ذثزٜاس : ٚ اعتفازٜ اس ؽاذـ زیٛیظ ٔیاٍ٘یٗ-وا تٙسی ذٛؽٝاعتفازٜ اس اٍِٛریت

ٌزفت. زر ایٗ ٔغیز تا اعتفازٜ اس  ٔٛرز تزرعی لزار احتٕاِی ذٛؽٝ 7تا  2تٝ ٕٞیٗ زِیُ ٚ تزای زلت زر وار تیٗ  ،ؽاذٝ ٘یغت 2وٕتز اس ٔؾتزیاٖ ٔا  ٘ٛع

ٝ ( لاتُ ٔالحظ2) ؽىُوٝ زر  ذٛؽٝ تٟیٙٝ تسعت آٔس K=4ا٘تراتی را تزرعی وززٜ ٚ زر٘تیدٝ  ذٛؽٝ ٞای ٔیاٍ٘یٗ-واؽاذـ زیٛیظ ٚ اٍِٛریتٓ 

 اعت. ٞای تٟیٙٝ تاثیز ٌذار تٛزٜ ٞای زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽسٜ زر تؼییٗ ایٗ ذٛؽٝ ٘ٛع تاثیز ٚسٖ ٚ آر.اف.اْ  ؽسٜ. عٝ ؽاذـ تٛضیح زازٜ اعت

 

 

 اٍلیِ فرآیٌد تحلیل  هرحلِ چْارم:

  ٝٙتحّیُ رفتار ٔؾتزی زر ذٛؽٝ تٟیk=4 :  رٚ٘س  اعت.ٜ ٞا ا٘داْ ؽستحّیُ ٟ٘ایی تز رٚی ذٛؽ19ٝیٚ ؽاذـ ارسػ ٔؾتز  آر.اف.اْفزآیٙس تا تزویة

عپظ ٔیاٍ٘یٗ وُ یا ٔدٕٛع ٔیاٍ٘یٗ ٚ  آیسٞز ذٛؽٝ تسعت ٔی (اْ)ٚ  (اف)، (آر) ٞای ؽاذـٔیاٍ٘یٗ اتتسا ٌٛ٘ٝ اعت:  وار زر ایٗ ؽاذـ تٝ ایٗ

ٞای تاال ٚ  فّؼ لاتُ ٔؾاٞسٜ اعت. (1) ویثی زر خسَٚتسعت آٔسٜ اس ایٗ تحّیُ تز٘تایح . [10]ؽٛزٔی، تا آٖ ٔمایغٝ  k=4ٞای اؽارٜ ؽسٜ زر  ؽاذـ

 تز تٛزٖ اس حس ٔیاٍ٘یٗ وُ اعت. ٔؼٙای تاالتز ٚ پاییٗٝ تزتیة، تٝپاییٗ زر خسَٚ ت
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 Customer life Value (CLV) 
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 K=4ٍ اًتخاب 7تا  2(. هقایسِ ی خَضِ ّای 2) ضکل
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 ذٛؽٝؽٕارٜ  ٔیاٍ٘یٗ  R ٔیاٍ٘یٗ F ٔیاٍ٘یٗ M زرفس اس وُ تؼساز ؽٕارٜ اؽتزان

115 23.71 4 3.26087 3.269565 1 

60 12.63 4 2.083333 1.4333333 2 

222 45.75 3.418619 1 2.90991 3 

88 18.14 3.42 1 1 4 

 ٔیاٍ٘یٗ وُ 2.465979 1.670103 3.628866 100 485

   
تٟتزیٗ  ،ایٗ ذٛؽٝ اس ٌزٜٚ ٔؾتزیاٖ .تاؽس تاالتزی اس ٔیاٍ٘یٗ وُ ٔی (اْ)ٚ  (آر)، (اف) زارایتاؽس وٝ  ؽأُ ٌزٚٞی اس ٔؾتزیاٖ ٔی اَٚ ذٛؽٝ

اس حس ٔیاٍ٘یٗ وُ را زر تز تز  پاییٗ  (آر)أا  ،تاؽٙس تاالیی ٔی  (اْ)ٚ  (اف)وٝ زارای  اعتذٛؽٝ زْٚ ؽأُ ٌزٚٞی اس ٔؾتزیاٖ  .تاؽس ذٛؽٝ ٔؾتزیاٖ ٔی

ٞغتٙس ٚ ایٗ ٘ؾاٖ زٞٙسٜ ایٗ  زارای )آر( تاالیی ،وُ اس حس ٔیاٍ٘یٗتز  پاییٗ (اْ)ٚ  (اف)ٚخٛز تا  اعت وٝعْٛ ؽأُ ٌزٚٞی اس ٔؾتزیاٖ  ذٛؽٝ. ٌیز٘س ٔی

ٔیاٍ٘یٗ وُ اس تز  پاییٗ (اْ)ٚ  (آر)، (اف) اعت وٝ . ذٛؽٝ چٟارْ ؽأُ ٌزٚٞی اس ٔؾتزیاٖا٘س زٜتٝ تاسٌی تٝ ؽزوت رٚی آٚر ،ٌزٜٚ اس ٔؾتزیاٖ  اعت وٝ ایٗ

  .زٞٙس ٌزٜٚ ٔؾتزیاٖ فزاری ؽزوت را تؾىیُ ٔی ،ایٗ افزاززار٘س. را 

  ُٞای تٟیٙٝ، تا  پظ اس ٔؾرـ ؽسٖ ذٛؽٝ :ٞای تٟیٙٝ ی عتارٜ( ٚ تحّیُ زعتٝٞایی تا ػٙاٚیٗ)عٝ عتارٜ، زٚ عتارٜ، ته عتارٜ ٚ ت ذٛؽٝ تٝ زعتٝ 4تثسی

تاالیی ( اْ)ٚ  (آر)، (اف)ٞایی تا ػٙاٚیٗ عٝ عتارٜ )ٔؾتزیاٖ ػاِی وٝ  ؽس٘س. زر ٚالغ زعتٝ ٞای ٔرتّفی تثسیُ تٝ زعتٝٞا  ذٛؽٝ ٞا ٌذاری تز رٚی آٖ 20٘اْ

عتارٜ ) ٔؾتزیاٖ فزاری وٝ  تاالیی زار٘س( ٚ تی (آر))ٔؾتزیاٖ ٔتٛعغی وٝ  ته عتارٜ ،(تاالیی زار٘س( اْ)ٚ  (آر) عتارٜ )ٔؾتزیاٖ ذٛتی وٝ، زٚ (زار٘س

  ( لاتُ ٔؾاٞسٜ اعت.3زر ؽىُ) 4 تٟیٙٝ  ٞای ذٛؽٝ . زعتٝ(تز اس حس ٔیاٍ٘یٗ وُ اعت ا پاییٗٞ آٖ( اْ)ٚ  (آر)، (اف)پارأتزٞای 

 

 

تیٕاری ایٗ ٔؾتزیاٖ وٙٙس، تا تحّیُ ٘ٛع  تا حدٓ تاال ٚ لیٕت ذٛتی اس ؽزوت ذزیس ٔی ایٗ ٌزٜٚ اس ٔؾتزیاٖ زائٕاً :تٟتزیٗ ٔؾتزیاٖزعتٝ عٝ عتارٜ یا   

  .تسعت آٚرز را ٞا آٖ ٘ٛع رصیٓ زرٔا٘یٔحقَٛ ٔٛرز ٘یاس ٚ  تٛاٖ ؽٙاذت زرعت اس ٔؾتزیاٖ، ٞای حمٛلی ٔی ٚ وٕه ٌزفتٗ اس پشؽىاٖ ٌزٜٚ زازٜ

آٚر٘س ٚ تٝ ٕٞیٗ ذاعز احتٕاَ  ذٛتی را تزای ؽزوت تٝ ارٔغاٖ ٔی یاس ذزیس ٚ ٘مسیٍٙ ئیحدٓ تاالایٗ زعتٝ،  :ٔؾتزیاٖ ذٛب زعتٝ زٚ عتارٜ یا 

ؽٛز وٝ تٝ تاسٌی وٕتز ذزیس  پاییٙی زار٘س ٔؾرـ ٔی )آر(وٝ  ؽٛ٘س تغیار تاالعت ِٚی اس آ٘داییایٙىٝ ایٗ زعتٝ اس ٔؾتزیاٖ تٝ زعتٝ ٔؾتزیاٖ عٝ عتارٜ تثسیُ 

 .وٕه وزز ٔٙاعة ٔؾىُ ٚ تؾریـ راٞىار تٛاٖ تٝ حُ ایٗ ٔی یـ ػّت ػسْ  تاسٌی ذزیس،ا٘س پظ تا تٛخٝ تیؾتز تٝ ایٗ ٌزٜٚ ٚ تؾر وززٜ

اعت وٝ تٝ  ایٗ ٚ ٘ؾاٖ زٞٙسٜ زؽٛ ؽأُ ٔی ته عتارٜ،تمزیثا ٘یٕی اس ؽٕارٜ اؽتزان ٔؾتزیاٖ ؽزوت را زعتٝ  :زعتٝ ته عتارٜ یا ٔؾتزیاٖ ٔتٛعظ

تؾریـ افزاز ذثزٜ ٚ تؼسازی اس ٔؾتزیاٖ( زر ایٗ  )تٝ اتشارٌذارتزیٗ  اس تاثیززر ایٗ زعتٝ تثّیغات  ّٕاً. ٔغا٘س تٝ ؽزوت اػتٕاز وززٜ ٔؾتزیاٖ سیازی تاسٌی

  .زٞای ٔؼزفی ؽسٜ را زار ِمٜٛ تثّیغ ٚ ؽٙاعا٘سٖ اثز ترؾی ػغُااعتؼساز ت اس ٔؾتزیاٖ اعت وٝ  ایٗ زعتٝ یىی اس تٟتزیٗ زعتٝ .تدارت اعت

 تؾریـ. ا٘س ذزیس ٕ٘ٛزٜ ٚ زیٍز ذزیسی ا٘داْ ٘سازٜؽزوت فٛرت ٔحسٚز، چٙسیٗ تار اس ٝایٗ زعتٝ اس ٔؾتزیاٖ ت :زعتٝ تی عتارٜ یا ٔؾتزیاٖ فزاری

  زر ایٗ ٌزٜٚ حائش إٞیت اعت. ذزیس زِیُ افّی رٚی ٌززا٘ی
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 Lable 

 CLV و RFM (. تحلیل خَضِ ّا تا ترکیة دٍ رٍش1جذٍل )

 

 (. تعذاد اعضای ّر دست3ِضکل )
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  عٟٓ –زر ایٗ ترؼ اس ٔاتزیظ رؽس : ٚ تحّیُ وأُ ٔاتزیظ  آر.اف.اْعٟٓ ٌزٜٚ ٔؾاٚراٖ تٛعتٖٛ تا یافتٝ ٞای تحّیُ  –تزویة اس ٔاتزیظ رؽس 

عٟٓ، تٛخٝ سیازی تٝ  –تزای تحّیُ تیؾتز رفتار ٔؾتزیاٖ اعتفازٜ ؽسٜ اعت. ٔاتزیظ رؽس ثی ٔزتثظ تٝ ٔسیزیت اعتزاتضیه، تح ٌزٜٚ ٔؾاٚراٖ تٛعتٖٛ،

تٝ زِیُ  .[11]ؽٛز رعٓ ٔیٞا تزای عاسٔاٖ زارز ٚ تز اعاط ٘زخ رؽس ٚ عٟٓ ٘غثی تاسار ؽزوت  ٞای ٔرتّف عاسٔاٖ ٚ ٘ٛع عٛزآٚری ایٗ ترؼ ترؼ

٘یش زر ایٗ ٔفْٟٛ  ٔزتثظ اعت )آر(ٚ اس آ٘دا وٝ عٟٓ تاسار تٝ تاسٌی ذزیس یا  ؽس تاسار ایٗ ٔفْٟٛ زر ٔحٛر افمی، ر ٚ )اْ(٘مسیٍٙی یا اٞت ٔفاٞیٓ ثؽ

 لاتُ ٔؾاٞسٜ اعت. (4)زر ؽىُتسعت آٔسٜ  اعت. ٘تایح  ٔحٛر ػٕٛزی آٚرزٜ ؽسٜ

 

 
 

 

زر لغٕت پاییٗ ٚ عٕت  ؛زعتٝ زٚ عتارٜ ٌیز٘س. لزار ٔی (تٟتزیٗ ٌزٜٚ تزای عاسٔاٖ) زر ٌزٜٚ عتارٜ ٚ عٕت چپ ٕ٘ٛزار زر لغٕت تاال ؛عٝ عتارٜزعتٝ 

. زعتٝ ٌیز٘س لزار ٔی ا٘س( ٚ حیاتیرعا٘ٙس ٚ اس ٘ظز ٔاِی تغیار ٔفیس  اری ٔیوٝ ٞٓ اوٖٙٛ تٝ عاسٔاٖ عٛز تغی ٌزٚٞی) زر ٌزٜٚ ٌاٚ ؽیززٜ چپ ٕ٘ٛزار

اعت ٕ٘ٛزار زر ٌزٜٚ عٕت رزر لغٕت پاییٗ  ؛زعتٝ تی عتارٜ. ٌیز٘س عٕت راعت ٕ٘ٛزار زر ٌزٜٚ ٘أؾرـ لزار ٔیزر لغٕت تاال ٚ  ؛ته عتارٜ

ٚ رٌٚززاٖ ؽسٖ ایٗ ٔؾتزیاٖ تایس  عاسٔاٖ تزای پیسا وززٖ ػّت فزارعٛزی ٘سار٘س ٚ  اس ٞیچ خٟت ٌزٚٞی وٝ زیٍز تزای عاسٔأٖززٜ ) عً

   .ٌیز٘س ٔی ( لزارٞای ػّٕی زرعتی را اػٕاَ ٕ٘ایس عیاعت
 

 ٍ تحلیل  4هرحلِ پٌجن: بدست آٍری اطالعات کاهلتر از دستِ ی سِ ستارُ ی خَضِ ی بْیٌِ ی 

 

آٚری ٚ تحّیُ اعالػات  خٕغتزای تؾریـ ٔیشاٖ ٚالؼی اثز ترؾی ایٗ ٔحقٛالت، تقٕیٓ تٝ  :ی تّفٙی آٚری اعالػات خسیس اس عزیك ٔقاحثٝ خٕغ .1

تزای وٝ  عٛاَ اذذ پاعد ایٗزعتٝ عٝ عتارٜ تٝ ٔٙظٛر  اػضاء پزعؼ تّفٙی اس تا. ؽس 4اس تٟتزیٗ ٔؾتزیاٖ ؽزوت )زعتٝ عٝ عتارٜ(، اس ذٛؽٝ تٟیٙٝ  تز زلیك

آٚری اعالػات  خٕغ تٝ تز تٛزٜ اعت؟ ٜ وساْ ػغُ اثز ترؼاثز ترؼ تٛزٜ ٚ اٌز تٛز اٖ ٔزیضی ٔزتثظزر زرٔآیا ذزیس ٚ  ٔی چٝ ٘ٛع ٔزیضی ػغُ

 .ؽس تحّیُ تیؾتز ایٗ ٔٛضٛع پززاذتٝ ثز ترؾی ٔحقٛالت ٘غثت تٝ أزاك ٚتیؾتز زر سٔیٙٝ تؾریـ ا
 أزاك ؽایؼتز زر تیٗ تیٕاراٖ تٛزٜ،وٝ  ذٛ٘ی، سذٓ ٔؼسٜ ٚ پزیٛز أزاضی چٖٛ أزاك خٙغی، ػقثی، لّثی،ؽزوت تایس تٝ یُ ٘تایح تسعت آٔسٜ، ّتح اس

تٛخٝ ٚیضٜ زر ٌذاری ٚ پیؾٟٙاز آٖ تٝ ٔؾتزیاٖ زلت السْ را تٝ ػُٕ آٚرز.  ٔٛلغ ٚ ٕٞچٙیٗ لیٕتٝت ،زاؽتٝ ٚ زر تٟیٝ ٔٛاز اِٚیٝ تا ویفیت ذافیتٛخٝ 

زیس ؽزوت تٝ  تغییز خٟت تایس ٔٛرز تٛخٝ لزار ٌزفتٝ ٚ  (ػقثیتیٕاری  زریٛ٘دٝ ) تٛفیٝ ٔحقٛالت تٝ تیٕاراٖ تا ٔحقٛالت اثز ترؼ ؽٙاذتٝ ؽسٜ ٔثال

تٛخٝ ٚیضٜ تٝ ٔحقَٛ صَ رٚیاَ وٝ تزای رٚ٘س واری ؽزوت حیاتی اعت. ، ٚ تؾریـ ػّت آٖ ٔحقٛالت تسٖٚ اثز ترؾی تزای تٛفیٝ تٝ ٔؾتزیاٖ

زر پایاٖ  لیٕت ٌذاری آٖ تزای ٔؾتزیاٖ اس ٔٛارز ٟٔٓ لاتُ تٛخٝ اعت. ٚیٝ تٛفك تا زرفس ذٛتی اثز ترؼ ؽٙاذتٝ ؽسٜ زر اتزای ٕٞٝ أز تمزیثاً

 .ارائٝ ؽس (4)واتاِٛي تثّیغی خسیس ؽزوت  تا اعتفازٜ اس ٘تایح تسعت آٔسٜ تٝ فٛرت خسَٚ 
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 ػغُ زرٔا٘ی ٔزتثظ ٘ٛع ٔزیضی

 ٌٖٛ، صَ رٚیاَ،  ٔزوثات، ٌززٜ ٌُ ػقثی

 سَٚ،  صَ رٚیاَ خٙغی

 ، ریحاٖصَ رٚیاَیٛ٘دٝ،  لّثی

 ٌش اٍ٘ثیٗ، صَ رٚیاَ رٔاتیغٓ

 آفتاب، ٌؾٙیش اٚواِیپتٛط،  عزٔا ٚ حغاعیت

 صَ رٚیأَزیٓ ٌّی،  ذٖٛ

 وٙار، صَ رٚیاَ پٛعت ٚ ٔٛ

 ، صَ رٚیاَزا٘ٝ عیاٜ عزعاٖ

 زذارؽت عًٙ وّیٝ

 یٛ٘دٝ زیاتت

 اٚواِیپتٛط پٙثٝ آعٓ

 ، ؽٛیسٔزیٓ ٌّی ز(ٛذاٟ٘ٛٔا ٚ ػازات ٔاٞیا٘ٝ)پزی

 آٚیؾٗ سذٓ ٔؼسٜ

  ًتیجِ گیری

، خٟت زٞی زرعت رفتاری ٔؾتزیاٖ، تزای تٟثٛز ٞز چٝ تیؾتز زر ایٗ تغییز ٚ پیؾزفت زائٕی اعت ػّٓ پشؽىی ٚ زر وٙار آٖ عة عٙتی زر حاَاس آ٘دایی وٝ 

یاری  ،ٚ ٔسیزیت اعتزاتضیه تزای تىٕیُ ٚ وارایی ایٗ فزآیٙس ، آٔارزازٜ واٚی ،ػّٛٔی چٖٛ ٔسیزیت ارتثاط تا ٔؾتزی زر ایٗ ٔیأٖغیز، ٔٛثز ٔی تاؽس. 

ؽسٜ  ٚ  ؽٙاعایی ٔؾتزیاٖ ٞسف ای، اٚرز تا اعتفازٜ اس تحّیُ ذٛؽٝس. زر ایٗ زعتٙتاؽ ٔی، ٔٛثز ؽٙاذت رفتار زرعت تا ٔؾتزیاٖ تٝ ٔٙظٛر زٞٙسٜ تٛزٜ ٚ

اعت. زر ازأٝ تا تزویة ایٗ اعالػات تا ٔاتزیظ  عاسٔا٘ی تیاٖ ٌززیسٜتٟتز تٝ اٞساف  زیت زرعت ارتثاط تا ٔؾتزیاٖ، تٝ ٔٙظٛر زعتیاتیخٟت ٔسی پیؾٟٙازاتی زر

زِیُ ػسْ اػتٕاز فاحثاٖ عزٔایٝ زر ٝت .اعت ا٘داْ ؽسٜ ،ٚ راٞىاری زر خٟت افشایؼ عٟٓ ٚ رؽس تاسار فٙؼت ٔزتٛعٝ تحّیُ عٟٓ ٔؾاٚراٖ تٛعتٖٛ، -رؽس

آٚری ٚ تحّیُ اعالػات خسیس اس زعتٝ تٟتزیٗ ٔؾتزیاٖ)زعتٝ عٝ عتارٜ( اس ذٛؽٝ  ؽزوت ػغُ زارٚیی تٝ اثز ترؾی تٕاْ ٔحقٛالت ٘غثت تٝ أزاك، تٝ خٕغ

ؽزوت، تایس  اعت. ٔغّٕاًٜ ؽسٜ ٚ واتاِٛي خسیس اس ٔحقٛالت اثز ترؼ ٔتٙاعة تا أزاك ٔزتثظ، ٔؼزفی ٚ زر اذتیار ؽزوت لزار زازٜ ؽسپززاذتٝ  4تٟیٙٝ 

  تغییزاتی آؽىار زر خٟت تٟثٛز ؽزایظ رلاتتی تدارت ٚ فزٚػ اِىتزٚ٘یه ٔتٙاعة تا پیؾٟٙازات ٔغزح ؽسٜ ایداز ٕ٘ایس.
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