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 های دولتی ایران بر رویگردانی ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات بانک 
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 کیده چ

مندی مشتریان از مباحث مهمی برای کسب درآمد و رقابت مـؤثر در عرصه بازار تلقی وکاری مسئله رضایتامروزه در هر کسب

از بنگاهها بهبانک  .شودمی اقتصـادی در کسبعنوان یکی  بتوانند به شناسایی ویژگیهـای  های مشتریان خود وکار نیـز بایـد 

  .پذیرد میصورت    هاآن همه کارها برای جلب رضایت و جذب    درواقعمشتریان محور اصلی هستند و    ،در سیستم بانکی  .دازندبپر

در این مقاله    .موفق هستند که بتوانند وفاداری بیشتر مشتریان را به دست آورند  هایی بانک  ،در فضای رقابتی بین بانکی  روازاین 

یا حفظ آن با استفاده   رجوعارباب  های دولتی ایران بر رویگردانیارزیابی و سنجش کیفیت خدمات بانکبه    بندیخوشه   با روش

این  .پرداختیم  کاویدادهاز   داده  وتحلیلتجزیه   ،مقاله  در  روی  بـه  بر  مربوط  ایران  صادرات  بانک  داده  پایگاه  در  موجود  های 

همچنین جامعه آمـاری مشـتمل بـر اطالعـات حسـاب جـاری    .فتاین بانک صورت پذیر  حقیقیاطالعـات حسـاب مشتریان  

 .  اند کردهاز خدمات بانک استفاده می 1395و  1394 یهاباشد که در سالکلیـه اشخاص حقیقی می

 

 . کاویداده رجوع،ارباب رویگردانی  بانک، خدمات کیفیتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

مشتری  با  ارتباط  مجموعه   1مدیریت  سیسـتمشامل  و  فرآیندها  از  استراتژی  ای  از  حمایـت  راسـتای  در  توانمندسازی  های 

اطالعات مشتری و   .(2014،  باشد )والکوس و همکارانبا مشتریان خاص می  ،مدتوکار برای ایجاد روابط سودآور طوالنیکسب

را شکل می  2ابزارهای فناوری اطالعات  مبنایی  با مشتری موفق  پایه و  ارتباط  اسـتراتژی مدیریت  اساس آن هر  بر  دهند کـه 

می شرکت  .شودساخته  و  است  تغییر  حال  در  زمان  طول  در  مشتری  پیادهروابط  نیازمند  راهها  استراتژی حل سازی  و  های  ها 

اداره کند را  تغییرات  این  تجزیه   هاامروزه شرکت   .جدیدی هستند که  از طریق  ارزش مشتری  افزایش  عمر با  وتحلیل چرخـه 

هستند  3مشتری  سازمان   .مرتبط  از  خودبسیاری  فعلـی  مشتریان  به  مربوط  را  زیادی  اطالعات  بالقوه  ،ها    ، مشـتریان 

 .  (2014، وانگ و همکاران) .کنند آوری و ذخیره میوکار جمع کنندگان و شرکای کسبتأمین

الگوی پورتر برای فعالیت در محیـط رقابتی امروز با پنج نیروی رقـابتی مواجـه است که یکی از آن اجزا بخش بانکداری طبق  

های  آوریتغییر قوانین و معرفی فن  . (هاآنها )به دلیل زیادشدن تعداد  افزایش رقابت بین بانک  .زنی مشتری استقدرت چانه

زنی مشتری را قدرت چانه  ،ایش آگـاهی مشـتریان به همه امور شده استجدید و خصوصیات زیرساخت اینترنتی که سبب افز

برای   ،به همین منظور  .چشم به هم زدن به بانک دیگری رجوع کندکه مشـتری قـادر است در یک طوری بیشتر کرده است؛ به 

مدیریت ارتباط   ،انبار داده  ،کاویهای جدید از قبیل دادهاستفاده از فناوری  ،جذب مشتریان جدید و نگهـداری مشـتریان سابق

 .  (2011 ،و همکاران دهد )بلها ارائه میحلی مناسب برای تحلیل نیازها و رفتار مشتریان به بانکراه . . .با مشتری و  

خـدمات   هـا وآوریمعرفی فـن  ،پیشرفت تکنولوژی  .شودمی  هاآنها و رفتـار  شناخت دقیق مشتریان باعث آگاهی از نیازمندی  .

هـای هـا و مؤسسـات مالی و اعتبـاری و نیــز افـزایش سـطا آگـاهی مشـتریان در زمینـهگسترش روزافزون بانک  ،نوین بانکی

این امر رقابت شدیدی را بـین  .چشم به هم زدن از بانکی به بانک دیگری رجوع کنندکند در یکمشـتریان را قـادر می  ،مختلف

 . ها به وجود آورده استبانک

تر از حفظ مشـتری موجــود اسـت )چـو و بار بزرگ 10الی    5های دستیابی به مشتری جدید  دهد که هزینهمطالعات نشان می

یکی از رموز   هاآنحفظ مشتریان کنـونی و پیشگیری از رویگردانی    ،رو در این بازار تنگاتنـگ رقـابتـیازاین  .(2007  ،4همکاران

راهکارهـای گونـاگونی در   ،گردانان احتمالیور پیشـگیری از رویگردانـی مشتریان و شناسایی رویمنظلذا به  .بقای سازمان است

مدیریت ارتبـاط بـا   ،انبار داده  ،کاویهای جدید از قبیل دادهاسـتفاده از فنـاوری  ،به همین منظور  .این عرصه ارائه گردیده است

ها تبـدیل بـه تواند برای بانکدهد و میها ارائه میرفتار مشتریان به بانک  حلی مناسـب برای تحلیـل نیازهـا وراه  . . .مشتری و  

هـا قبول برای سنجش رویگردانی مشــتریان حقیقـی بانـکدر این تحقیق سعی خواهد شد مدلـی قابل  .یک مزیت رقابتی شود

تری نسبت بـه رویگردانی مشـتریان خـود اقــدام مدیران بتوانند با صرف هزینه کمتر و در زمان کوتاه  ،وسیله آنارائه شود تا به

ـی مشــتریان و نیــز خوشــه استفاده از رویکرد داده ما در این مقاله    هدف   .کنند بنــدی  کاوی ترکیبی جهت ســنجش امکــان رویگرداـن

 .  متناسب با هر خوشه برای حفظ آنان است های  منظور ارائه سیاست مشتریان رویگردان بالقوه به 

 

 
1 Costomer Relationship Management (CRM) 
2 Information Technolojy 
3 Customer Lifecycle 
4 Cho el al 
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 ی نظریمبان

 پدیده رویگردانی مشتری

گیرنــد و مــدیریت رویگردانـی شود که مشتریان سازمان تصمیم بـه تــرآ آن مــیرویگردانی مشتری به موقعیتی اطالق می

همچنـین در تحقیقـات گذشـته   .بینی کرده و از آن جلوگیری نمـاییممشتری به این مفهوم است که بتوانیم این رفتار را پیش

تـر نیـز رویگردانـی مشـتری مشتریان از یک سازمان به سازمان دیگر برای پیدا کردن محصوالت و خدمات بهتر و ارزانحرکت  

 . (2005  ،5نامیده شده است )هادن و همکاران

خـود های خـود را بسته و تعامالت کنیم که همـه حسابعنوان مشتری تعریف میرا به  6گردانمشتری روی  ،در حوزه بانکداری

صـورت غیـرفعـال و بـا موجودی کمی بدون تراکنش به حال بندد اما آن را بهکند و یا حساب خود را نمیرا با بانک متوقف می

فرد یـک حسـاب بـانکی را بـرای  ،مثالعنوانبه .تواند منجر به این مـوارد شوددالیل زیادی وجود دارد که می  .کندخود رها می

یـا یـک فـرد  .کنـدبندد یا بدون استفاده رها میده و بالفاصله پس از رسیدن به هدف آن را حساب را میهدفی خاص ایجاد کر

هـای جای دیگری است یا مشتری ممکن است فقط به دلیل در دسـترس نبــودن دســتگاهمجبور به رفتن به  مکان کرده ونقل

مـشکل ایــن اسـت کــه  .های خـود را ببنـددمتوقف کند یا حسابتعامالت خود را با بانک   ،خـودپرداز بانـک در امـاکن مهـم

 .  کندهای بازخور را ضـبط نمیبانک همیشه این نوع از داده  ،در سـناریوهای دنیـای واقعی

کنـد کـه ایـن امـر مـا را ملـزم مـی .شودوتحلیل بیشتر و توقف این نوع از رفتارهای رویگردانی فراهم نمیامکان تجزیه  ،روازاین

بینی رویگردانی مشتری به یـک مشـکل رو پیشازاین  .شناسایی هسـتندبیندیشیم چه نوع الگوهـایی در زمینه رویگردانـی قابل

هـای دادهمـا نیاز داریم که الگوهـای رویگردانـی را از روی ،خیلی اوقات .شده استبرانگیز در بخش بانکداری تبدیلبسیار چالش

باشد )چاندار کاوی بسیار راهگشا میهای دادهدر ایـن مواقع استفاده از تکنیک  .کنیمسترس است استخراجخام مشتری که در د

است کـه خروجـی  8بندی دوتاییحال رویگردانی یک مسئله رده  بینی مشتریان درطورکلی مسئله پیشبه  .(2006  ،7و همکاران

صـورت های موجـود بهطورمعمول برچسبدر این مسئله به  .مشتری موردنظر استدهنده احتمال ترآ سازمان توسط  آن نشان

 .  باشدگردان و صفر به معنای مشتری وفادار میمعنای مشتری روی به  ،یک

 

 کیفیت خدمات و وفاداری مشتری

ه ایـن نتیجـه    ی ها رضایت مشتری و وفاداری خدمت در بانک   ، کاروانا در تحقیقی که در زمینه ارتباط بین کیفیت خدمات  ملت انجـام داد ـب

در حقیقـت کیفیـت خـدمات از طریـق    . کنـد ی رسید که رضایت مشتری نقش میانجی در اثر کیفیت خدمات بر وفـاداری خـدمت ایفـا م 

که کیفیـت خـدمات یـک ورودی مهـم رضـایت    دهد ی به عالوه این تحقیق نشان م   . رضایت مشتری نقش بر وفاداری خدمت اثرگذار است 

وفاداری خدمت به دلیل اثر نهایی آن بر خرید مجدد مشـتریان شـاید یکـی    . کند ی از واریانس را تشریا م   % 53و    شود ی ب م مشتری محسو 

د ی به عالوه مشتریان وفادار که دست به خریـدهای مکـرر م   . ها در بازاریابی خدمات باشد سازه   ن ی تر از مهم  پایـه و اسـاس هـر کسـب و    ، زـن

 ( Caruana, 2002, 818)   . شوند ی کاری محسوب م 

در فرهنگ لغت آکسفورد وفاداری را حـالتی از ثابـت قـدم بـودن در بیعـت تعریـف   .باشدیوفاداری مشتری مفهومی پیچیده م

بایـد  .هر چند که تکرار صرف به وسیله مشتریان اغلب با مفهومی که در باال از وفاداری ارائه شد مخلوط گشـته اسـت  .کنندیم

 
5Haden et al 
6Defection Customers 
7 Chandar et al 
8 Binory 
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ناشی از ساختار بازار باشد به این ترتیب که حقوق اندکی بـرای انتخـاب   تواندیهای رفتار خرید خریداران متوجه کرد که تکرار

در دسترس خریدار است یا این که جدا شدن از عرضه کننده فعلی و رفتن به سوی عرضه کننـده دیگـر ممکـن اسـت تنهـا بـا 

بازار ممکن است درباره وجود گزینه های دیگر آگـاهی و دانـش از  ییهاهمچنین بخش .صرف هزینه های باال قابل حصول باشد

به عالوه عرضه کنندگان ممکن است خدمات بسیار مشابهی ارائه کنند و به این جهت برای خریدار فرقی نخواهـد   .نداشته باشد

 .  داشت که به کدام ارائه کننده مراجعه کند

 کیفیت خدمات و رضایت مشتری

بازاریابی در طول دهه های گذشـته مـورد توجـه بسـیار   یهاتییت از خدمات در نوشتارها و فعالمفاهیم کیفیت خدمات و رضا

از مزیت رقابتی سازمان   ییهارا به عنوان شاخص  هاآناند و  محققان بازاریابی رضایت و کیفیت را بسیار ستوده  .قرار گرفته است

 . هنوز در هاله ای از ابهام است  ،رتباط بین این دومشتری و ا  یهاهر چند که ماهیت دقیق قضاوت  ،اندنام برده

خدمت را بـر اسـاس  توانیبرای ارزیابی کیفیت خدمات نیازی به تجربه آن نیست و م  کنندیلیل جاندر و استراندویک عنوان م

در حالی که رضایت یک دیدگاه درونـی اسـت و حاصـل تجربـه خـود مشـتری از   .ارزیابی کرد  ،دانش درباره ارائه کننده خدمت

بـرای مثـال  .شـودیارزیـابی م ،که در آن ستاده بر حسب ارزشی که دریافت شده در مقابل آن چـه داده شـده  باشدیخدمت م

خدمات بانک با کیفیت است اما این بدان معنی نیسـت کـه از بانـک راضـی اسـت چـرا کـه  ممکن است مشتری اظهار کند که

 .  ممکن است باال بودن نرخ سود وام باعث نارضایتی وی شده باشد

 (Ingrid, 2004, 54کیفیت کاال/ خدمات ) →رضایتمندی مشتری  →سودآوری  

 رضایت و سودآوری ،کیفیتوابستگی بین 

 فرق کیفیت خدمات با رضایت مشتری:

بین کیفیت و رضایت وجـود دارد از آن   ییهااند با این حال تفاوتاگرچه رضایت را نیز تفاوت بین انتظار و عملکرد تعریف کرده

 جمله:

 . رضایت یک احساس و تعمیم پس از تجربه است در حالی که کیفیت این گونه نیست  -1

 . تظار در ادبیات مربوط به رضایت و کیفیت به گونه ای متفاوت تعریف شده استان  -2

رضایت و کیفیت به جای یکدیگر استفاده کنند ولی محققـین   یکاربران و نویسندگان تحت فشار عمومی تمایل دارند تا از واژه

 (Zeithaml etal 2000)  .باشند ترقیاند تا در مورد معنا و اندازه گیری دو مفهوم دقتالش داشته

همچنان گفته شد مفهوم کیفیت خدمات با رضایت و کیفیت یکی نیست در حالی که این مفاهیم وجوه مشترکی باهم دارند بـا 

 . زیر مشترآ هستند  یهایژگیایکوبوسی اعتقاد دارند مدل کیفیت خدمات و رضایت مشتری در و  .کنندییکدیگر فرق م

 . حفظ شود هاآنتا انتظارات اولیه برای خریدهای   کنندیکر مهر دو مفهوم بر روی مشتریان ف  -

 .  دیآیادراکات مشتریان بر اساس خریدشان به دست م  -

 .  کنندیمشتریان انتظارات خود را با ادراکاتشان مقایسه م  -

کیفیت و یا رضایت و به دنبال آن به وجود آمدن پیامـدهایی از ایـن قبیـل قصـد   یهایابیاین فرآیند مقایسه ای منجر به ارز  -

 .  باشدیم  . . .خرید در آینده و  

در نظـر   ترعیرضایت به عنوان یک مفهوم وس  باشدیدر حالی که کیفیت خدمات به طور ویژه ای بر روی ابعاد خاصی متمرکز م

 .  باشدیرآ شده عنصری از رضایت مشتری مبر اساس این دیدگاه کیفیت خدمات د  .شودیگرفته م
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 پیشینه نظری

کاوی جهت بهبود مـدیریت ارتبـاط بـا مشــتری در صــنعت بانکـداری های داده( به بکارگیری تکنیک1388حسینی بامکان )

کاوی و ی دادههاهـای بانـک بـا اسـتفاده از تکنیکهدف از این تحقیق کشـف قـوانین وابسـتگی بـین سـرویس  .پرداخته است

هـا پاسـ  های بانکی مناسب به مشتریان بالقوه جهت افـزایش تعـداد مشـتریانی اسـت کـه بـه ایـن سـرویسنیز ارائه سرویس

 .  دهندمی

کــاوی در راســتای بینانــه و توصــیفی دادههـای پـیشگیری از تکنیـک( به ارائه یک متدولوژی برای بهره1390درخشانی )

میانگین بـا -برای ایـن منظـور بـه کمـک روش کا .شناسایی و تعیین احـتمال رویگردانی و نیز عوامل مؤثر بر آن پرداخته است

در انتهـا میــزان اثـر هـر یـک از   ،بندی شده و سپس احتمال ریزش هر یک محاسبه گردیــدهمشتریان طبقه  ،های بهینهوزن

در ایـران گـردآوری  10های این تحقیـق از یک شرکت ارائه دهنده اینترنـتداده  .یابی شدندارز  9ها توسط الگوریتم وراپرشاخص

 . شده است

سـیم و کننــده خــدمات ارتباطــات بـیهـای ارائـهمنظور توسعه یک سیستم پیشنهاد فروش برای سازمانوانک و همکاران به

هـای دموگرافیـک و سـوابق تراکنشـی مشتریان استفاده کـرده داده  ای ازجلوگیری از رویگردانـی مشـتریان انسان از مجموعـه

اند تا با کارکرد تکنیک درخت تصمیم وفاداری یا رویگردانی مشتری )تمدید یا ادامه قـرارداد وی در زمـان خاتمـه و تالش کرده

 .  (2009 ،11وانگ و همکاران)بینی نمایند  قرارداد( را پیش

گـردان بـرای یـک شـرکت منظـور شناسـایی مشـتریان رویطی تحقیـق خـود بـه  ،ون دن پل  در تحقیق دیگری کو سمنت و

های ساخت نایافتـه های بخش مرکز تماس سازمان )دادهاند تا با اضافه کـردن اطالعـات ایمیلتالش کرده  ،منتشرکننده روزنامه

طـی ایـن تحقیـق عــدم تمدیــد  .را افزایش دهنددقت این مدل   ،بینی کننده نرخ رویگردانیبه شکل متنی( به سیسـتم پیش

پردازشــی بــرای قـرارداد در دوره بعـدی بـه معنــای رویگردانـی مشـتری فـره شـده و حجـم بزرگــی از کارهــای پیــش

از تحقیقـات  یبخش .(2008  ،12های مشتریان صورت گرفته است )کو سمنت و ون دن پلهـای متنـی ایمیلسـازی دادهآمـاده

بینـی نـرخ رویگردانـی مشـتری اختصــاص هـای جدیـد بـرای پیـشرت گرفته در این زمینه نیز به توسـعه متـدها و روشصو

این تحقیق تـالش کـرده  .باشدبینی نـرخ رویگردانـی در بانکداری میای از آن در تحقیق ژی و همکاران در پیشدارد که نمونه

است تا با کاربرد تکنیکی ابتکـاری از نوع جنگـل تصـمیم بـا عنـوان »جنگل تصـمیم تصــادفی بهبودیافتـه متعـادلر کـارایی 

مقایسه نمایـد  . . .انواع مختلف جنگل تصمیم و  ،های عصبیبینـی نظیـر شبکههای مرسوم پیـشتکنیک جدید را با سایر روش

 .  (2009 ،13همکاران)زای و 

 ،بینـی کـردرا پیش هاآنشده تا بتـوان رویگردانـی بازه زمانی که بایستی رفتار مشتریان بررسی ،در تحقیق بالینگز و ون دن پل

منظـور نظارت بر رفتار مشتری است درواقع این تحقیق به دنبال شناسایی بهترین بـازه زمـانی بـه  .موردبررسی قرارگرفته است

بینـی را نیـز هـای موردنیـاز بـرای پـیشحجـم داده ،بینـیداشتن دقـت پیـشتا با کاهش این مدت عالوه بر بهبود یا ثابت نگه

در این مقــاله  .بـازه زمانـی مناسب جهت این امر است یک ،سـال 5زمان دهد که مدتهای تحقیق نشان مییافته  .کاهش دهد

توان به این نتیجـه کند لذا میشده تغییر محسوسی نمیبینی انجامسـال به بـعد تقریبـاً دقـت پیش  5شـود کـه از  عنـوان مـی
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البته الزم به ذکر است که عمالً در بسـیاری  .حذف استسال ارزش چندانی ندارد و قابل  5های مربوط به بیش از  رسید که داده

کننـد و نـدرت سـازمان را تـرآ مـیانـد بهماندهنی که پـنج سـال بـا سـازمان باقیمشتریا  ،از صـنایع به دلیـل پویـا بودن بازار

در این مقاله از تکنیـک درخـت تصـمیم   .اطالعـاتی کـه از مشتری در اختیار است مربوط به بازه زمانی کمتر از یک سال است

 . (2012  ،15شده است )بالینگز و ون دن پلاستفاده  14کایـد

سـازی بـرای گیــری و مدلهای مختلـف نمونـهمقایسه تکنیک  ٔ  ای درزمینهو راوی مطالعه گسـترده  در تحقیق دیگری کومار

 . (2008 ،16دهند )کومار و راویبینی رویگردانی مشتریان کارت اعتباری ارائه میپیش

 .هداری مشــتری را ارزیـابی کننـدانـد تا راهبردهـای مختلف نگلیائو و چو با استفاده از روش مبتنی بر منطق قاری سعی کرده

 ،17روی توسعه سیستم پیشنهاددهنـده راهبـرد تمرکز دارند )لیائو و چـو  ،این تحقیق بعد از مرحله شناسایی افراد ریزش کننده

2012) . 

را برای آزمایش اینکه ایا با در نظر گرفتن متغیرهای اضافی بهتر از مـدل  rfmبرخی از ادبیات تالش کردند تا مدل های جدید 

و  you-shayn ،  chinghsue cheng( بـرای مثـال 2010 ،حسینی و همکاراندهند )توسعه  ،سنتی عمل میکنند rfmهای 

chen (2009)  ابتدا از مدلrfm در مرحلـه  .ه میکنندبرای به دست آورد ن مقدار کمی به عنوان ویزگی های ورودی استفتد

از مجموعه های تقریبی بـرای اسـتخراج  ،در نهایت .ارزش مشتری استفاده میکند بندیخوشهبرای  k-meansبعد از الگوریتم 

 و Miglautxch(2000)عـالی را هـدایت کننـد  crmقوانین طبقه بندی استفاده میکند که به شرکت ها کمک میکند تا یک 

(2000)Kaymak  مدل  از  RFM  حاضر  حال  در  و  کنندمی  استفاده  مشتری  عمر  طول  ارزش  گیریاندازه  برای  راهی  عنوان  هب 

 روی  بـر  را  تحقیقـات  بایـد  هاشـرکت  ،داده  پایگاه  بازاریابی  انجام  از  قبل  .کنندمی  ایگسترده  استفاده  مشتری  تخمینی  ارزش  از

 . آورند دست به گیریتصمیم مبنای عنوان  به و  بینی پیش برای  منابع  تا  کنند متمرکز مشتریان تاریخی تجاری سوابق

 

 نوع روش تحقیق

هـای مطالعه روش با .نحوه گردآوری داده ها و نحواه اجرا  ،به طور کلی روش تحقیق را از سه بعد می توان در نظر گرفت: هدف 

کنتـرل متغیرهـای تحقیـق در ایـن تحقیـق سـعی در    .باشـدپیمایشی می  –روش توصیفی    ،های مختلف تحقیقمختلف روش

سـرمد شود )کل فرایند تحقیق به صورت پیمایشی گزارش می ،هاآن وتحلیلتجزیهپس از انجام تحقیق و اخذ نتایج و   .شودنمی

تحقیقی است که هدف آن   ،تحقیق کاربردی  .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی محسوب می شود  .(1389،  بازرگان و حجازی

به عبارت دیگر تحقیقـات کـاربردی بـه سـمت کـاربرد علمـی دانـش هـدایت  ،در یک زمینه خاص است توسعه دانش کاربردی

توصـیفی   ،کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده هـا  ،این تحقیق بر اساس هدف  .(1389،  شوند )سرمد بازرگان و حجازیمی

مورداسـتفاده در ایــن تحقیــق بــرای   رابـزا  .پیمایشی و بـر اسـاس نحـوه اجـرا مـی تـوان تحقیـق را همبسـتگی دانسـت  –

بـا اسـتفاده از   .باشدمی  1219و کِلِمِنتاین    201018افزارهـای مایکروسـافت آفیس اِکسل  شـامل نـرم  ،وتحلیـل اطالعـاتتجزیـه

الگوریتم کامینز بــر روی پایگـاه از  ها با استفادهبندی دادهعمل خوشه .پردازش شدندسازی و پیشها آمادهداده ،افزار اِکسلنرم

هـا پس از اعتبارسنجی بـه کامینز تعـداد خوشـه  بندیخوشهدر روش    .پردازش انجام شده استداده آماده شده در مرحله پیش
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 افزار کِلِمِنتـاین اسـتفاده شـدهاز نرم ،بندی به روش فوق نیزبرای انجام خوشه  .خوشه درنظر گرفته شده است  3  ،روش سیلهونه

مشتری میشود تا  وتحلیلتجزیهبا  RFMافزار کِلِمِنتاین انجام گردید سپس نوع مشتریان با مدل کار با استفاده از نرماین .است

طبقه بندی قوانین تصمیم گیری با  عملکرد و بهترین دسته از مشتریان مشخص شود و در نهایت مرحله قواعد درخت تصمیم و

در پایان با کمک شبکه های عصبی به پیش بینی و بررسـی دقـت و  ؛ وایجاد میکند C5. 0یم استفاده از الگوریتم درخت تصم

 . افزار کِلِمِنتاین استفاده شده استاز نرم  ،بندی به روش فوق نیزبرای انجام خوشه  .صحت مدل ایجاد شده را انجام میدهیم

 

 کاویتعریف داده

ها استفاده های آماری برای کشف روابط مخفـی بـین دادهداده که از الگوریتم  عنوان یک قابلیت جستجوی پیچیدهکاوی بهداده

کـاوی به عبارت بهتر داده .کاوی برگرفته از مفهوم کاوش در زمین برای استخراج چیزی استواژه داده .شده استکند تعریفمی

ایـن   .جامانده از مشـتریان اسـتها یـا اطالعات بهزمانهـای انبـار داده سـاعمل جستجو و استخراج دانش نهفتـه در مجموعـه

 . (2002 ،شود )ریجیلسکی و همکارانهـا منجـر میکارگیری مناسب دادهدانش بهبود در درآ مفاهیم و به

بینانـه پـیشبنـدی و  کننده بیشتر شامل خوشـهتوصیف  .شودکننده و پیش بینانه تقسیم میکاوی به دو گروه کلی توصیفداده

 . (2005 ،20)تـان و همکاران  .باشدبندی )مقـادیر گسـسـته( میبینی )مقادیر پیوسته( و دستهشامل پیش

 RFMمدل 

فرکـانس و مقـدار  ،متشریان مهم را از پایگاه داده بزرگ با سه متغیر فاصله مصرف مشـتری  RFMمدل تحلیلی    RFMمدل  

آوردن ارزش وفـاداری تازگی فرکانس و ارزش پولی را به عنوان سه معیار بـرای بدسـت ،از این روز  RFMمدل    .کندمتمایز می

: نشان دهنـده فاصـله زمـانی بـین آخـرین (R)تعریف دقیق به شرح زیر است: تازگی آخرین خرید    .گیردمشتریان در نظر می

مشتری در یک دوره خاص مانند یک : نشان دهنده تعداد دفعاتی است که  (F)فرکانس خرید    .خرید و زمان حال مشتری است

نیـز  Fارزش  ،هر چه تعداد ارزش معامالت در یک بازه بیشتر باشـد  .کندسه بار در سال و به همین ترتیب خرید می  ،بار در ماه

هرچه ارزش پـولی بـاالتر   .: نشان دهنده ارزش پولی خریدها در یک بازه زمانی خاص است(M)ارزش پولی خرید    .بیشتر است

دهـد کـه بـا اسـتفاده از تحلیـل های مشتری را نشان میای از تراکنشزیر مجموعه داده  1جدول    .بیشتر است  Mمقدار  باشد  

RFM   شوندمی وتحلیلتجزیهتعداد و مقدار  ،به ترتیب روز هاآنبا مقادیر اولیه  . 

RFM    ایابی پایگاه داده و بازارایابی مستقیم معموالً در بازار .ارزش مشتری استفاده می شود  وتحلیلتجزیهروشی است که برای

بـه شـرح زیـر   RFMتعریف مـدل    .ای مورد توجه قرار گرفته استشود و در صنایع خرده فروشی و خدمات حرفهاستفاده می

تعـداد  (F)فرکـانس  .افتـد و زمـان حـال اسـتفاصله زمانی بین زمانی که آخرین رفتـار مصـرفی اتفـاق می (Rاست: تازگی )

با توجه به تحقیق ارائـه   .به مقدار پول در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد  (M)پولی    .معامالت در یک دوره زمانی خاص است

ایـن وظیفـه  .اعمال شود کاویدادهتواند در زمینه دهد که میارائه می RFMاین تحقیق یک نمای کلی از  ،شده توسط بیرانت

و  C5. 0بنـدی بـا اسـتفاده از الگـوریتم درخـت تصـمیم و قـوانین طبقه K-Meansالگـوریتم  بندی را با اسـتفاده ازخوشه

 .  اتخاذ کرد  RFMبندی بخش مشتری با استفاده از طبقه
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 پردازش داده ها شیو پ  یآماده ساز

موجـود کـه    ی ا از رکوردهـ  ی گـام برخـ  ن یـدر ا   . و مغشوش   ت ی ف ی ک   ی ب   ، ناقص   ی گام اول: حذف داده ها   گام است:   سه بخش شامل    ن ی ا   

در    هـا   اده انبـاره د   جـاد ی گـام دوم: اسـتخراج داده و ا   . نداشتند حـذف شـدند   ی اطالعات سازگار  ر ی با سا  ا ی اطالعات مفقوده بودند  ی دارا 

شـده از منـابع    ی از اطالعـات جمـع آور   ی انباره داده مخزن   ک ی   . است   ان ی از مشتر   کپارچه ی انباره داده    ک ی   جاد ی گام ا   ن ی هدف از ا   . اکسل 

 .  اطالعات  ی گام سوم: نرمال ساز  . اند   افته ی شده و ساختار   ره ی ذخ   ی مختلف  ی است که به شکل ها   ی مختلف 

 
 1شکل  

 یمدلساز

 باشد:  یگام م چهارفاز شامل   نیا

 لیتحل یبر اساس پارامترها انیمشتر بندیخوشهاول:   گام  RFM  افتهی قیتطب 

 RFMبر اساس  بندیخوشه:  دومگام  

 درخ تصمیم برای طبقه بندی ارزش مشتریان کی: استفاده از تکنسومگام  

رفتار استفاده از خدمات بانک مانند تعداد و نـوع   یها  یژگیهر خوشه و و  انیارزش مشتر  نیپنهان ب  ی: کشف الگوهاچهارمگام  

 . انیمشتر  یسپرده ها

 

 یابیارز

اطالعات و   تیریمد  ،انیارتباط مشتر  ،سازمان رو شها  یانجام شده با نظر افراد خبره در واحدها  یمدلساز  یابیمرحله ارز  نیدر ا

 . صورت گرفت  کاویداده  یکارشناس
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 دموگرافیک  متغیرهای   -1جدول  

 نام متغیر 
 نام التین 

Field 

 نوع داده

Measurement 
 Sex Flag جنسیت 

 age Continuous سن

 Job Continuous شغل

 marital status Flag وضعیت تاهل 

 

 متغیرهای تراکنشی  -2جدول  

 نام متغیر 
 نام التین 

Field 

 نوع داده

Measurement 

 Customer Code Continuous کد مشتری 

 Opening date of the deposit Continuous تاری  افتتاح سپرده 

 Deposit code Typeless کد سپرده 

 Name of deposit types Nominal انواع سپردهنام 

 Deposit status Flag وضعیت سپرده

 Avg. Balance in last 365 days Continuous روز گذشته  365میانگین موجودی در 

 The total creditor transaction Continuous مجموع تراکنش های بستانکار

 the total Debtor Transaction Continuous مجموع تراکنش های بدهکار 

 Date of the last transaction in the last تاری  آخرین تراکنش

year 
Continuous 

 The total number of creditor and تعداد کل تراکنش های بستانکار و بدهکار 

debtor transactions 
Continuous 
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 متغیرهای کیفیت خدمات  -3جدول  

 نوع داده نام التین  نام متغیر 

 Q1 -ARZYABI Continuous خوانا بودن فرم های بانکی 

 Q2 -ARZYABI Continuous داشتن رفتار سنجیده و متعادل با مشتری 

توزیع مناسب شعب با توجه به شرایط مناطق  

 مختلف
Q3 -ARZYABI Continuous 

 Q4 -ARZYABI Continuous برای مشتریان شعبه وجود محیطی خوشایند 

 Q5 -ARZYABI Continuous توانمند بودن در حل مشکالت مشتری 

مطلع کردن مشتری از تغییرات در حساب های  

 خود 
Q6 -ARZYABI Continuous 

 Q7 -ARZYABI Continuous قابل فهم بودن پاس  کارکنان به سواالت 

متناسب یا  تخصیص زمان مناسب به مشتری 

 درخواست وی
Q8 -ARZYABI Continuous 

وجود تابلو در قسمتهای مختلف شعبه برای 

 راهنمایی
Q9 -ARZYABI Continuous 

 Q10 -ARZYABI Continuous امین و مورد اعتماد و رازدار بودن کارکنان 

 Q11-ARZYABI Continuous آراستگی ظاهر کارکنان 

 Q12 -ARZYABI Continuous شده انجام خدمات در زمان وعده 

 Q13 -ARZYABI Continuous وجود فرایند استاندارد شده ارائه خدمات 

 Q14 -ARZYABI Continuous استفاده از تکنولوژی روز 

 Q15 -ARZYABI Continuous ارائه خدمات در روزهای تعطیل 

 Q16 -ARZYABI Continuous مناسب بودن زمان انتظار مشتری

 Q17 -ARZYABI Continuous مشتاق بودن کارکنان و قبول مسئولیت 

 Q18 -ARZYABI Continuous مناسب بودن سرعت کار کارکنان 

مناسب بودن سرعت پاسخگویی کارکنان به  

 تماسهای تلفنی مشتریان 
Q19 -ARZYABI Continuous 

 Q20 -ARZYABI Continuous کمک و همدردی با مشتری در زمان بروز مشکل

 Q21 -ARZYABI Continuousگوش دادن به سخنان مشتری و برقراری ارتباط 
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 دوستانه با او 

 سهولت دسترسی مشتری به شعبه

 
Q22 -ARZYABI Continuous 

 

RFM مدل 

 Cheng, Yangاسـت ) RFMا مشـتری ارتبـاط بـ تیریمد یساز ادهیحال قدرتمند در پ  نیساده و در ع  یاز مدل ها یکی

and Ting, 2009).  مدلRFM  اسـت  نیـاست و نقطه قوت آن در ا یارزش مشتر لیمعروف و کارا در تحل یمتدهایکی از

 ,Cheng and Chen) .اسـت بندیخوشـه یکمتر )تنها سه بعد( به کمـک متـدها اریرا با تعداد مع انیمشتر اتیکه خصوص

 سـه نیـا کیبالت و ونسـب .شکل گرفته است Rو ارزش مالی  F تعداد دفعات ،Rی مدل بر اساس سه فاکتور تازگ  نیا  .(2009

 (:Bult and Wansbeek, 1995کرده اند ) فیتوص نیعامل را چن

 .  (یتراکنش مال ،دیمراجعه )خر نیاز آخر  ی: فاصله زمانیتازگ •

 . مشخص  یبازه زمان کی( در یتراکنش مال ،دخری) مراجعه  دفعات  تعداد:  دفعات  تعداد •

 .  نیمع  یبازه زمان کی: پول پرداخته شده در  مالی ارزش •

 نیـدر ا F، Rو  Mدر سـازمان  انـد دلاز محققـان مـ یبرخ ،ریاخ قاتیتحق در WRFM 1مدل  یرا به جا RFM یدهبرگز 

 . شود یداده م کیبه هر  یوزن  ،دارند  یاز پارامترها کیکه هر   یتیاهم زانیمدل بر اساس م

 ها شاخص  -4جدول  

 تعریف شاخص ها )فارسی( )التین( خص ها  شا

RECENCY ؟ تراکنشی را انجام دادهآخرین باری که مشتری  زمان آخرین خرید 

F  Frequency  به بانک مراجعه کرده؟ بار  چندیک مشتری  تکرار خرید 

Monetary میزان سپرده در یک بازه زمانی؟  ارزش پولی خرید 

 

 بحث و نتیجه گیری

)تازگ  یبراساس شاخص ها  یقتحق  یندیبا توجه به مدل فرآ با    ، مبادله(  یتعداد دفعات مبادله و ارزش پول  ، مبادله  یآراف ام 

 یینزبه روش کام ، یو ارزش پول یافتهاختصاص  یازاتبانک براساس امت  یانمشتر ، یتشاخص ها در نها ین از ا یک رتبه هر  یینتع

و    یدرصد مشتر  5.  48اول با    یرندگ  یباالتر قرار م  یبرتر در خوشه هابا رتبه    یانمشتر  بندیخوشهبا انجام    .شدند  بندیخوشه 

 ی را برا  یشتریسازمان منابع ب  یدشدند که با   یسودآور و وفادار سازمان معرف   یانبه عنوان مشتر  69.  325آراف ام    یرتبه ها

 .  اختصاص دهد هاآننگهداشت 
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 2شکل  

 .  هستند 72. 291لحاظ سودآوری هستند که دارای رتبه های آراف ام درصد مشتری در رده دوم از  5. 15با  خوشه دوم 

 
 3شکل  

به عنوان مشتریان معمولی سازمان هستند اما در عین حال مـی   . . .درصد مشتری و رتبه های آر اف ام    74.  29خوشه سوم با  

 . برای جذب بیشتر سرمایه گذاری نمود هاآنتوان روی 
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 4شکل  

تعداد دفعات مبادلـه و ارزش پـولی صـرف شـده در  ،هر مشتری را با استفاده از سه شاخص تازگی مبادلهارزش    ،در این مطالعه

به دست مـی آیـد  هاآنهر کدام از این شاخص ها دارای امتیازاتی هستند و در نهایت یک رتبه آراف ام برای   .مبادله سنجیدیم

باشـند بـا ارزش تـرین  . .. مشتریانی کـه دارای رتبـه  .ن مشتری استکه باال بودن مقدار این رتبه نشان دهنده با ارزش تر بود

 . کم ارزش ترین مشتری هستند  . . .مشتری سازمان خواهند بود و مشتریان با رتبه 

برای گروه بندی مشتریان به این دلیل استفاده شد کـه میـانگین هـای  K _ Meansبا استفاده از الگوریتم  ،ما در این تحقیق

درست و مفید می گردد که خود منجر بـه   بندیخوشهبهم را برای خوشه ها انتخاب نمی کند که این منجر به  اولیه ی نزدیک  

مرتبه تکرار گردید تا مشتریان تا حد امکان در خوشه های مناسبی قـرار   10  بندیخوشهاین    .کاهش زمان اجرا و فضا می شود

 .  گیرند

در   .بند بوده اند این مشتریان بانک را به عنوان مشتریان پالتینی یاد می کنـیممشتریان وفادار است که به بانک پای  ،خوشه اول

می توانـد اسـتراتژی  هاآنکاهش سود دریافتی از  ،به عنوان مثال .پاس  به این وفاداری می توان مزایایی در اختیارشان قرار داد

می نامیم به این دلیل که از نظـر سـه شـاخص آراف ام خوشه دوم را مشتریان طالیی  .مناسبی برای این گروه از مشتریان باشد

مشتریانی به چشم می خورند که دارای تازگی یا تعـداد دفعـات بسـیار پـایینی   هاآندر بین    .دارای رتبه های متوسطی هستند

تریان طالیـی تازگی مبادلـه پـایین در مشـ  .هستند که برای هر کدام از این مشتریان باید استراتژی های مناسبی به کار گرفت

بوده و منجر به پناهنده شدن مشتری به محصوالت رقبا گردیده و یا یـک منبـع جـایگزین   هاآنحاکی از برخوردهای اشتباه با  

بازاریابان می توانند با این مشتریان تماس حاصـل نمـوده و   ،در این وضعیت  .یافته است به همین دلیل نمره تازگی پایینی دارد

با توجه به تعداد دفعات مبادله و ارزش   هاآنبه این دلیل که    ،دریافت کنند  ،ر کرد و نحوه ارائه خدمات خودبازخوردی درباره کا

عـالوه بـر   .گاهی مشتریان به یک یادآوری برای باالبردن سرمایه نیاز دارنـد  .پولی شاید یکی از مشتریان با ارزش سازمان باشند

مشتریانی در این خوشه دیـده مـی شـوند کـه   .ال شدن مجدد مشتری تنظیم کنیمممکن است بتوانیم برنامه ای برای فع  ،این

اسـتراتژی   .این مشتریان نیاز به رابطه ی تنگاتنگ در یک محدوده زمانی معین دارند  .دارای تعداد دفعات مبادله پایینی هستند
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ته که شامل یک نامه تشـکر از آنـان اسـت و بازاریابان یک بس  ،ای که می توان برای این گونه مشتریان اتخاذ کرد این است که

 .را برای خرید از بانک در روزهای آینده برانگیزننـد هاآنارسال کنند و انگیزه  هاآنیک لیست از خدمات و مزایای بانک را برای 

مبادلـه و ارزش  این مشتریان مشتریانی هستند که از نظر تازگی مبادله و تعداد دفعات  .خوشه سوم را مشتریان آهنی می نامیم

 .به خوشه مشتریان سربی یا مشتریان مردد یا لغزنده نامیده مـی شـود  ،خوشه چهارم  .پولی دارای رتبه متوسط تا پایین هستند

قائـل  هـاآنپس بهتر است کمتـرین ارزش تجـاری را بـرای  .مجددا به بانک مراجعه می کنند ،این مشتریان با کمترین احتمال

برابـر هزینـه نگهـداری   5داشته باشد باید    هاآنری در سطا پایینی هستند و اگر بانک تصمیم به جذب  شویم و از نظر سود آو

 . وجود دارد  هاآنمشتریان وفادار خود برای این گونه مشتریان خرج کند در حالیکه به احتمال پایین امکان جذب برای 

 

 نتیجه گیری نهایی

مشتریان بانکی براساس ارزش سه شاخص تازگی مبادله و تعـداد دفعـات مبادلـه و ارزش پـولی مبادلـه و بـا   ،در تحقیق حاضر

استفاده  برای این تقسیم بندی از الگوریتم کامیانگین  .بخش اصلی تقسیم می شوند  4بر مبنای آراف ام به    کاویدادهاستفاده از  

بیشترین مشتریان در خوشه اول به  .های جدا از هم و مناسبی را انتخاب می کنندتم میانگیناین الگوری  ،گردید به این دلیل که

 .  درصد را به خود اختصاص داده اند 4. 48نفر قرار دارند که   1352تعداد  

 

 پیشنهادات

ایی به شرح زیـر پیشنهاده  ،جهت بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان بانک  ،با توجه به یافته های حاصل از تحقیق حاضر

 ارائه می گردد:

متوسط ارزش هر یک از شـاخص  دارند ) با توجه به اینکه مشتریان تمامی خوشه ها از نظر شاخص آراف ام در وضعیت مطلوبی قرار  

لذا مشتریان این خوشـه هـا را مـی    ، ( . بیشتر از متوسط ارزش این شاخص ها در کل داده ها بوده است  ، های آراف ام در هر خوشه 

بانـک    ، پیشنهاد می گردد که به منظور حفظ این مشـتریان   . ان جزء مشتریانی در نظر گرفت که دارای وفاداری رفتاری می باشند تو 

سعی در تبدیل وفاداری رفتاری این مشتریان بـه وفـاداری نگرشـی نمـوده و در ایـن    ، ها آن با برقراری ارتباطات و تعامالت بیشتر با 

 .  را در مورد این مشتریان مد نظر قرار دهد رضایت بر مبنای هدف   ، راستا 

در میان سایر خوشه های دیگر دارای بیشترین ارزش آرافام و همچنین بیش تـرین مقـدار تـازگی و دفعـات   1مشتریان خوشه  

ر بانـک مـی توانـد بـا در نظـ .هزینه هایی را به بانک تحمیل می کند  ،میزان سرمایه و مراجعه زیاد  .خرید و ارزش پولی هستند

تعـداد دفعـات   ،بر حجم سرمایه این مشتریان افزوده و از این طریـق  ،گرفتن تسهیالت حجمی خاص برای مشتریان این خوشه

 .  قسمتی از هزینه های تحمیل شده را کاهش دهند ،و متعاقب آن  هاآنخرید 

باشـند و از  یمبادله مـ یزش پولمقدار ار  یشترینب  ینارزش آراف ام و همچن  یشترینب  یدارا  2خوشه    یانکه مشتر  ییاز آن جا

در حجـم بـاال و   یـدهاییخر  ابـ  یانمشتر  ینلذا ا  ،باشدیدر کمتر م  یانمشتر  ینکه تعداد دفعات مبادله ا  ینبا توجه به ا  ،یطرف

 یم  یلبه بانک تحم  یزرا ن  یکمتر  یها  ینههز  ینبانک به همراه دارند و همچن  یرا برا  ییباال  یسودآور  ،تعداد دفعات مبادله کم

 یجادتوان با ا  یراستا م  یندر ا  .یدنما  2خوشه    یاندر جهت حفظ مشتر  یاربس  یگردد که بانک تالش  یم  یشنهادپ   ینبنابرا؛  کنند

را بر روابط  یهبرا اعتماد دوسو ینگرش مثبت و مبتن  ،ینطرف  ینبرد ب-برد  یاستراتژ  یبر اساس اعتماد و تعهد و با برقرا  امالتتع

 . حاکم ساخت هاآنجهت حفظ  ،یانمشتر ینا  خود با



 مطالعات علوم کاربردی در مهندسی 

 182-200، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

196 

 

کمتـرین تعـداد   ،با توجه به این موضوع و بر این اساس که مشتریان ایـن خوشـه  .دارای رتبه تازگی مورد قبولی است  3خوشه  

تـازگی مشتریان جدید و یا بالقوه در نظر گرفت که بـه   ،می توان این مشتریان را  ،داشته اند  2و1دفعات خرید را در بین خوشه  

از  هاآنپیشنهاد می گردد که بانک با تمرکز بر رضایت این مشتریان برمبنای ویژگی های   ،بنابراین؛  نیز از بانک خرید داشته اند

بـه جـذب ایـن  ،با متمایز نمودن ویژگی های خدمات محصوالت خـود ،(. . . تحصیالت و  ،جنس ،لحاظ جمعیت شناختی )سن

 .  مشتریان اقدام نماید

تعداد دفعـات کـم خریـد و ارزش پـولی مبـادالت   ،انجام مطالعات دقیق تر به علت یابی در زمینه ایجاد فاصله در خریدبانک با  

در صورت امکان از رویگردانی بعدی مشتریان جدید  ،مشتریان این خوشه ها بپردازد تا با کشف علل به وجود آمدن این وضعیت

 .  خود بکاهد

 پالتینی خوشه مشتریان

 . میشود محسوب بانک برای ارزش و وفاداری الگوی نظر از خوشه ترین مهم ✓

 . است متوسط حد از باالتر سرمایه میزان ✓

 .  دارند بانک برای باالیی سودآوری ✓

 . است نگذشته بانک به هاآن مراجعه آخرین از زیادی زمان ✓

 . نماید گروه این حفظ و نگهداری صرف را بیشتری هزینه باید بانک ✓

 :جمله از بگیرد نظر در برایشان را ای ویژه امتیازات بانک ✓

 شرکت در جشنواره دستگاه کارتخوان .1

 جوایز و کشی قرعه در شرکت .2

 طوالنی مدت و تر پایین بهره نرخ با تسهیالت از استفاده .3

 یدخر یبرا  ییطال  یاختصاص کارت ها .4

 شده مشخص سقف یک از ها سپرده به باالتر بهره نرخ اختصاص .5

 طالیی خوشه مشتریان

 . است متوسط حد از باالتر سرمایه میزان ✓

 . دارند ها پالتینی به نسبت کمتری عمر طول ارزش ✓

 . است نگذشته بانک به هاآن مراجعه آخرین از زیادی زمان ✓

 . میشوند محسوب پایین وفاداری با مشتریانی  ،مشتریان گروه این ✓

 . دارند بانک برای متوسطی سودآوری ✓

 . دارد وجود دیگر های بانک به مراجعه و هاآن ریزش احتمال پایین وفاداری دلیل به ✓

 . باشداز جمله پیشنهادات الزم برای حفظ و نگهداری آنهابه شرح ذیل می

 اضافی خدمات ارائه .1

 هاآن حفظ برای بیشتر های هزینه صرف .2

 پیامکی ارتباطات و مشتریان باشگاه طریق از مستمر رابطه داشتن .3
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 پیامکی  ،تلفنی تبلیغات .4

 مالی تراکنشهای تعداد و مالی ارزش افزایش صورت در جدید تسهیالت تعریف .5

 آهنی خوشه مشتریان

 .  دارند  یکم یهسرما یزانم یانمشتر ینا ✓

 .  هستند   یینیدر سطا پا ینظر سود آور از ✓

 . را دارا هستند  یینیتعداد دفعات مراجعه پا  ،در مراجعه به بانک یربر تأخ  عالوه ✓

 .  لغزنده در نظر گرفت  یامردد  یانمشتر  یا  یدجد یانمشتر ،را یانمشتر ینتوان ا  می ✓

 .  کرد یگذار یهسرما هاآن یتوان رو  یدر رفت و آمد هستند و نم یانمشتر این ✓

 .  کنند  یم یبتخر یگرانچهره بانک را در نزد د  یگاه یانمشتر این ✓

 یگردانـیاز رو یریامکـان جلـوگ صـورت در ،یتوضـع ینکشف علل به وجود آمدن ا  ،یابیتر به علت    یقانجام مطالعات دق .1

 یدجد یانمشتر  یبعد

 . یشودنم یهتوص یانمشتر ینا یبرا یادز  یگذار یهسرما .2

 

 پیشنهادها جهت تحقیقات آینده

 تحقیقات آینده می تواند بر روی موارد زیر تمرکز کند 

 ،آرامـال  ،اف آرای تی  ،آراف ام زمانی  ،رویکرد پیشنهادی می تواند برای نسخه های متفاوت آراف ام مانند آراف ام وزنی  ،نخست

 .  آراف آره انجام گردد

 ،در آراف ام زمانی )زمـان .در وزنشان ضرب گردد در آرافام وزنی باید ارزش هر یک از سه شاخص تازگی و فراوانی و ارزش پولی

تقاضـا  وتحلیلتجزیه  ،تعداد دفعات مبادله و ارزش پولی مبادله( برای مقابله با دوره تناوب تولید می باشد به عنوان مثال  ،تازگی

ی و تعـداد دفعـات البته نسخه دیگر آراف ام زمانی دیگـر کـه تـازگ  .برای محصول های مختلف در زمان های متفاوت می باشد

به عنوان مثال مدت زمانی که یـک کـاربر روی یـک صـفحه   .مبادله و مدت زمان را در نظر میگیرد و آراف دی نامیده می شود

مقدار و نوع کاال( یک نسخه توسـعه یافتـه آرافـام اسـت کـه باعـث بهبـود  ،تازگی ،اف آرایتی )فراوانی .اینترنتی تمرکز می کند

 . در نظر گرفتن دسته ای از محصوالت خریداری شده استتقسیم بندی از طریق 

آرام آل اقتباسی از آراف ام که وفاداری یک شکل نرمـال فراوانـی یـا تعـداد دفعـات مبادلـه اسـت کـه ایـن نـوع از آراف ام در 

 ،: آخرین پسـتتازگی  ،در این مدل  .آراف آر برای گراف های اجتماعی پیشنهاد شده است  .محیطهای معامالتی ساالنه می باشد

 .  دسترسی به شبکه و دوستان تعیین می گردد  ،فراوانی: تعداد کل پست ها

 .  تعداد سلول های هندسی افزایش خواهد یافت  ،همان طور که تعداد متغیرهای اضافی افزایش می یابد

الگوهای معنی دار تـری   تعداد مبادالت و ارزش پولی فازی باشد که منجر به کشف  ،کار آینده می تواند شامل محدودیت تازگی

 . می شود

بـا  ،و قرار دادن مشتریان با آراف ام مشابه در یک خوشـه  K_  Meams  بندیخوشههمچنین می توان پس از اجرای الگوریتم  

و ارزش آراف ام مشـتریان کـه بـرای پـیش  . . .تحصیالت و    ،ایالت  ،جنس  ،سن  استفاده از ویژگی های جمعیت شناختی مانند:



 مطالعات علوم کاربردی در مهندسی 

 182-200، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

198 

 

بـا اسـتفاده از قـوانین رابطـه ای  ،سـپس .مشتریان را طبقه بندی کـرد  ،نده مشتریان مورد استفاده قرار می گیردبینی رفتار آی

 . روابط بین محصوالت را تعیین و سیستم توصیه محصول را ارائه داد
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