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مصرف کنندگان در بازار الکترونیکبخش بندی   

 نسیم درگذنی 

دانشگاه عالمه طباطبایی  اقتصاد و تجارت الکترونیک ارشد کارشناس  

49پاییز   

 چکیده :

بازار که متمایز از تقسیم بندی نوعی فرایند انباشتن است که در آن مصرف کنندگان با نیازها و انتظارات خاص، در یک بخش  

سایر بخش ها است خوشه بندی می شوند. در تقسیم بندی ، فرض می شود مصرف کنندگانی که بخش خاصی از بازار را می 

 . سازند، با یکدیگر همگن و با سایر بخش ها نا همگن هستند

الکترونیک نیز مانند شرکت های سنتی،  فرآیند در بازار الکترونیک نیزحایز اهمیت است .چراکه اساس کار شرکت های تجارتیاین 

. در فصل اول مقدمه ای  این موضوع در پنج فصل مورد بررسی قرار میگیردمقاله بدست آوردن سهم بازار و سود آوریست .در این 

از تقسیم  یو شرکت مطرح میگردد . در فصل دوم  مفهومآن برای مشتری حاصل از از تقسیم بندی در بازار الکترونیک و مزایای 

ارایه میگردد . در فصل سوم نکات کلیدی در تقسیم بندی در بازار  از آن بندی در بازار الکترونیک آورده شده و تعریف جامعی

 و مدل تقسیم بندی یا خالقیت یکی از سازمانهای روش کار ، الکترونیک و در ادامه

 click-and-mortar  و یکی از سازمانهایpure online  و تقسیم بندی ده است . در فصل چهارم روشهای نوین آورده ش

ذکر میگردد . و در نهایت در فصل پنجم یک سیستم  که باید در نظر گرفته شود ، سود آوری در این بازار به منظورنکات کلیدی 

 میشود .طراحی  در بازار الکترونیک روشهای نوین تقسیم بندی ادغام مشتریان سود آور با استفاده از هوشمند تقسیم بندی

 

 کلمات کلیدی : تقسیم بندی مشتریان ،  بازار الکترونیک ، مشتریان سود آور
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مقدمه : -1  

سنتی و کالسیک دارد . در مورد محیط الکترونیکی قوانین و  بازاردرتفاوت اساسی با تقسیم بندی  الکترونیک بازارتقسیم بندی در 

مصرف   و شرکت را تغییر داده است. پیش از این شرکت ها به دنبال  مشتریاینترنت روابط بین  شرایط مختلف وجود دارد.

 .در حال حاضر مصرف کنندگان در حال جستجو خودشان هستند  .کنندگان  بودند 

(consumers are searching themselves ). 

انواع حالت  یاتا پرداخت کند  اند آماده ی را کهقیمت آگاهی میدهند. به شرکت ها در مورد شرایط خاص خود مصرف کنندگان

  به اطالع شرکت میرسانند را به نوعی  کننداطالعات جدید در مورد این شرکت در آینده دریافت   میخواهند و اینکه  آیا کاال تحویل

. 

بندی و ویژگی های عملیاتی  محیط  شرکت ها باید تقسیم بندی کالسیک را فراموش کرده و باید از شاخص های تقسیم-Eدر  

 در بازار الکترونیک استفاده کنند  .

 حاضر داشته باشند:جدیدی را در حال  جایگاه مصرف کنندگانکه باعث شد انقالب دیجیتال، به لطف 

 .را تجربه کنیم  اهمیت مصرف کنندگانبسیار زیاد  ارتقاءتوانستیم 

خدمات را در گسترده ای از کاالها و  طیف مکان مقایسه محصوالت مختلف در، در چند ثانیه مصرف کنندگان ا"کلیک "به لطف و 

 .گرفتند  اختیار

ارائه کاالها و  درکه  در کشورهایی زندگی میکنند که  است مردمی از دسته آن به مربوط –مزیت بزرگ ارائه شده توسط اینترنت 

بدست  یاینترنتفضای ضروری زندگی در  منفعتی ازکاالهایپر  هایخرید توانندهمچنین می  خدمات با محدودیت روبرو هستند 

 در لتونی. آورند ، به عنوان مثال،

دایره المعارف ها، واژه نامه ها، نرخ ها و آمار،  اطالعات بسیاری عمال در مورد همه چیز وجود دارد . مصرف کنندگان به امروزه 

ممکن است سفارشات یا خریدهایی  به طور  مستقیم از منزل یا  ها پایگاه داده و سایر منابع اطالعاتی دسترسی دارند. مشتری
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فکر و  هفت روز در هفته داشته باشند . ارتباط با مشتریان دیگر، باعث تبادل متقابل  دفترکار  برای بیست و چهار ساعت درروز  و

  .میشود شان نظرات

مصرف "تولید میشود ،موجب میشود بیشتر و بیشتر   واژه خدمات جدید  در حالی که محصوالت و یا صرف کننده ممشارکت فعال 

 مصرف کننده"ترکیبی از دو واژه  شود. این اصطالح(  prosumer)  "پیشرو " جایگزین( consumer)  "کننده

"consumer  سازنده"و" producer است. این واژه توسط آلوین تافلر( Alvin Toffler  ) خود   "موج سوم"در کتاب

 .شدمطرح 

 

محدوده ی کانال ارتباطی با  یکو همچنین  ی خوباز اینترنت دریافت میکند : شرکت یک منبع اطالعات یهمچنین شرکت مزایای

هر شرکت ممکن همچنین اطالعات مهم توسط اینترنت ارائه شده است.  اختیار دارد .مقدار نامحدودی از در گسترده یجغرافیای

 .کاال استفاده کند  کانال برای ارائه و انتقال اطالعات و یا ازفروش  تغییر دهد ی برای است صفحه اصلی خود به عنوان کانال

فرآیند کسب و  کنند و و بیشتر بخشند تسهیلبالقوه خود را  مشتریان با مشتریان موجود و ت ها ممکن است ارتباط دو جانبه شرک

روند پرداخت و  تامین کنندگان خود به منظور ساده سازیرا سرعت بخشند . شرکت ها ممکن است از اکسترانت برای  خودکار

 ارتباطات استفاده کنند .

د. کننرا تنظیم ( و شخصی سازی ) سفارشی سازی کاالها و خدمات برای نیازهای فردی مشتریان  ،راحتترشرکت ها می توانند  

شرکت ها منابع و در نهایت (؛ )فرکانس بازدید و....کمک میکند   شرکت از هوم پیج هابه تجزیه و تحلیل بازدید همه ی این موارد 

 .دارند را در اختیار داخلی و خارجی ارتباطات  ، انتخاب پرسنل و همچنینو فروش برای بهینه سازی فرایند خریداطالعاتی الزم 

 به عنوان مثال، آمازون بزرگترین فروشگاه کتاب در جهان است، و در حال حاضر هیچ یک از

 ی کتاب  جهان نمی تواند با آن به رقابت بپردازد.فروشگاه سنت
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 بازار الکترونیکتقسیم بندی درمفهوم  -2

که سودی عاید واسطه های است مفهوم تقسیم بندی در  بازار الکترونیک همان گروه بندی کاال ، خدمات و مصرف کنندگانی 

 .الکترونیک میکنند . که مشابه مفهوم تقسیم بندی در  بازار سنتی است 

 پس میتوان گفت هدف کلی از تقسیم بندی بازار الکترونیک ، سودآوری بیشتر است .

بازار الکترونیک مبتنی بر اینترنت است . و اینترنت جنبه های خاصی دارد که باید در تقسیم بندی در  بازار الکترونیک مدنظر قرار 

گیرد .اینترنت عملکرد خاص خود و قوانینی در فرمت جدید  دارد . تمام فرآیندهای آن تحت نظام آنالین و سریع و همچنین 

 .ست ن اامشتریو   هردو گروه شرکتناشی از ست . منبع ارتباطی در  بازار الکترونیک ارتباطات تعاملی متقابل  ا

شرکت های فعال  بدان معنی است که کاالها و خدمات، مشتریان و مصرف کنندگان و یا بازار الکترونیک در کل تقسیم بندی

 روش های خاص بازاریابی  در هر گروه  را به گروه های خاص با معیارهای خاص تفسیم کنیم ، به طوری که  بازار الکترونیکدر

 مرتبط با آن گروه را داریم . 

(Gaile-Sarkane ،2005.) 

بستگی  بندی. معیار تقسیم مختلف استفاده شود  معیار یا  ممکن است از یکی از چند پارامتر بازار الکترونیکدر  برای تقسیم بندی

 .دارد  ، در بازار الکترونیکی هستند رایهکه در حال ا یبه اهداف شرکت و کیفیت محصوالت یا خدمات

معیارهای خاص و با  توسطمصرف  کنندگان ، گروه بندی تمام این  بازار الکترونیککنندگان در  مصرف تقسیم بندی  اساس 

 .تروشهای مخصوص بازاریابی اس ها واستفاده از ابزار

با موفقیت  دمی توان بسیار آسان است. چنین تقسیم بندی شانتوسط منافع و نیازهای بازار الکترونیک کنندگان مصرفگروه بندی   

)به عنوان  است .پورتال های اینترنتی برای کاربران با عالقه مندی ها مختلف  اطمینان از این موضوع به واسطه وجود .شودانجام 

 (.جمع می سازد و چیزهای دیگر ITو  مثال، پورتال که مردم را با عالقه مشابه برای اتومبیل، گل، طراحی، هنر
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 فرصتی بزرگ برای تقسیم بندی در پورتال های اجتماعی محلی و جهانی است )برای مثال،این موضوع 

www.draugiem.lv ،www.facebook.comمحبوبیت قرار دارندحد ر بیشترین  ، و غیره(، که در واقع د. 

 به تقسیم بندی مصرف کنندگان بر اساس منافع و نیازهایشان شود . یک نگاه  دقیق تری اگر البته

وجود دارد که در حال یکپارچه سازی  پورتال عمودی (وورتال ها ) وها طیف وسیعی از پورتال  ، در اینترنتخواهیم دید در واقع 

منافع مختلف هستند . به همین دلیل سایت های اینترنتی وجود دارد که به  شرکت  ها در بخش  طیف وسیعی ازکاربران با وجود 

 .بندی مصرف کنندگان بر اساس منافع مشابه ، کمک کنند 

در جهان  ابزار تقسیم بندی  در حال حاضر چندین ابزار تقسیم بندی موجود در اینترنت وجود دارد. یکی از آنها که محبوب ترین

 ( www.google.lv/analystics) .است  لینک تحلیلی پورتال اینترنتی گوگل است

شتریان موجود و مشتریان بالقوه م وب سایت خود را به  دو گروه  ها می توانند بازدید کنندگان از با استفاده از این لینک شرکت

 .ند ننگاه کمحسوب میشود ، بالقوه  اییتوان یک ست ون فرصتی که هزینه بر نیسیم کنند . شرکت باید آن را به عنواتق

(Google.lv ،2009.) 

مجبور به تجزیه و تحلیل داده از مصرف کنندگان نسبت نگرششان  به کاال یا ها نتیجه میگیریم که شرکت  تقسیم بندی این نوع از

نت با سرعت باال، ،پس از آن به لطف اینتر  تقسیم بندی درست را نشان ندهدیک داده ها  اینخدمات هستند . در صورتی که اگر

 .هر شیوه ی تقسیم بندی دیگر را انتخاب کندشرکت ممکن است 
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 بازار الکترونیکتقسیم بندی در - 3

اندک بخش  هزینه های مالی ، شرکت ها می توانند مصرف کنندگان خود را بافراهم میکند اینترنت  زیادی که با توجه به امکانات

  .بندی کنند  

 تا با پر کردن  فرم ها  و پرسشنامه شرکت ها نیازهای فردی و سالیق خود را  می دهدمصرف کنندگان  ی بهفرصت اینترنت چرا که 

این داده ها برای تقسیم بندی مصرف کنندگان محصوالت و خدمات ارائه  . شرکت ها ازت های مورد نظر برسانند به اطالع شرک

 .استفاده میکنند  ،شده 

و   هدباید خالقیت به خرج دا ، میکنند که مصرف کنندگان خود را بخش بندیزمانی  شرکت ها  ولی نکته مهم این است که

 را پیدا کنند . متناسب با ویژگی های خود  مناسبترین معیارها ، پارامترها و مدل تقسیم بندی

 مهم است . بازاریابی معکوس در مورد بازر الکترونیک مبحثی

: ، عبارت است از  ویژگی های تمرکز بر مشتری است که مهمترین "9C"باید به چهار عامل توجه میکنیم . بازاریابی معکوسدر 

 . و بهبود ارتباطات هزینه هاکاهش تسهیالت ،  توسعه ارزش مشتری ،

اصطالح تقسیم بندی معکوس، واژه ای مناسب برای فرایند تقسیم بندی موازی است. در این فرایند، یک مشتری، عرضه کننده ای 

با معیارهای خاصی را انتخاب نموده و سپس عرضه کننده مزبور، با توجه به معیارهای خود به انتخاب مشتری را تایید یا رد می 

تجزیه و تحلیل کلیک ومهر زدن یا  توسط.نقش مهم دارد  "کلیک" تقسیم بندی معکوس در (  . 1831کند ) ناصحی فر،وحید،

 منقوش کردن  و یا کوکی ها، شرکت ها می توانند تقسیم بندی از کاربران را مدیریت کند.

 خدمات اطالعات دریافتمزیت اصلی از این تقسیم بندی این است که شرکت ها در مورد عالقه مندی ها شهروندان  برای کاالها و 

 میکنند و یک سیگنال خوب خرید است .

شانس بیشتری  تالش برای بدست آوردن  مخاطبان هدف در این روش انعطاف پذیر ، شرکت ها را می تواند از خطر دور کند  و

می تواند مورد  تقاضاها برای درک نیازها، خواسته ها و  ، رد پای دیجیتال بازدید کنندگان برای برنده شدن در رقابت بدهد .
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،  و فرآیند فروشالکترونیک بازاریابی  بهتر برای درک ، داده کاوی از این داده ها  می توان با استفاده ازفرآیند استفاده قرار گیرد.

 استفاده کرد .

و تکنیک های  eMarketingبنابراین میتوان گفت در فرآیندهای بازاریابی الکترونیکی هوشمند باید روابط الزم بین روند 

 به منظور توسعه استراتژی های بازاریابی اختصاصی برای اینترنت  را در نظر داشت . داده کاوی

را  بازار الکترونیککه مصرف کنندگان در تیجه گرفت ن در اختیار قرار میگیرد، میتوان از منابع مختلف که پس از ترکیب اطالعات

 رد زیر تقسیم کرد :موابر اساس به طور کل می توان 

 ، اشخاص حقوقیحقیقی شخاص: ا کنندگان مصرف نوع •

 و غیره  com, .gov, .org:  دامنه •

 یک بار )به عنوان مثال، تنها یک خرید در برایا : استفاده از سیستم تنه استفاده از سیستم دفعات •

 همیشگی، کاربران دوره ای فروشگاه الکترونیکی(؛ کاربران 

 سیستم فروش ( یاسیستم ارایه کننده و )مورد استفاده  سیستم طبیعت •

 ابزار اضافی. . خدمات ومطلوبیت   محصوالت. :) هدف (  کاال و خدمات •

 

 

 عوامل جغرافیایی، ملی و یا فرهنگبراساس بخش بندی مصرف کنندگان در محیط الکترونیکی البته 

 برنامه ریزی برای صادرات تولید خودبه عنوان مثال ممکن است که یک شرکت در حال  .وجود دارد  نیز یمصرفی در موارد خاص

  .به کشورهای خاص منتخب باشد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

تا بر اساس آن دید بهتری  میشودتوصیه شان براساس نوع کسب و کار  شرکت هامحیط  الکترونیکی ازطبقه بندی یک همچنین 

 : برای اقدام اولیه بخش بندی مصرف کنندگان داشته باشند

گردشگری، خدمات دولتی و ، صنعت سرگرمیخدمات بیمه ،  بانکی، بخش اطالعاتی، خدمات تجارت،: شرکت کار و کسب حوزه •

 غیره

 یرهالمللی، کسب و کار جهانی و غ بین ای، منطقه محلی،: جغرافیایی موقعیت •

 ، در سطح دولت )دولت الکترونیکی(: کسب و کار  فردی، تجارت در سطح جامعه نوع مدل•

 موجود تجارت مجدد تنظیم موجود، کار و کسب توسعه جدید، کار و کسب: زندگی دایره مرحله •

 

 pure سازمانهایی از و یک click-and-mortarمدل تقسیم بندی یا خالقیت یکی از سازمانهای  یا روش کار، در ادامه 

online   آورده شده است. 

 

 click-and-mortar 

 : داروخانه ی الکترونیکی  

 انجام شد.حفظ وب سایت  ابزار پشتیبانی میت درک اه داروخانه بر اساس-Eدر یک بررسی تقسیم بندی مشتریان  

فعالیت های کارگشا و  مجبور به تغییر روش خود بهدر محیط بسیار رقابتی حال حاضر، کسب و کار اشاره شد  نیز همانطور که قبال

برای مشتریان و  و ایجاد ارزش  تقسیم بازار ت . این مورد  نیاز به تغییر در روشهایایجاد خالفیت در روشهای بازاریابی خود اس

به اینترنت و  شانرسیو تقویت روابط مشتری سهولت دست ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان دارد . پیش شرط الزم برای ساخت 

 .ارتباطات بازاریابی و خدمات مشتری است جذابیت 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

بازخورد، قابلیت  زمینه ایجاد: تقویت ارتباط با مشتریان  شامل  و مشتریان  و از عوامل مهم موثر بر روابط بین فروشگاه الکترونیکی 

ها و عناصر حمایت از اعتبار صفحات وب، اجزاء منحصر به فرد ازبازاریابی مستقیم )به عنوان مثال از طریق پست الکترونیکی، 

(، تبلیغات اینترنتی و اشکال آن، پشتیبانی فروش، روابط عمومی ، برنامه های وفاداری، مشاوره های تلفنی و یا SMSبازاریابی 

 الین است .مشاوره آن

 دیگر ابزار پشتیبانی حفظ وب سایت استفاده از برنامه های وفاداری و ،روش متداول ساخت روابط بلند مدت با مشتریان آنالین 

 .میباشد، که بر پایه بازدید یا خریدهای های مکرر است 

پروفایل شان گرد آوری   تقسیم شد و به پنج بخش  داروخانه-E یند خرید، بازار مشتری ر اساس برنامه ی عوامل فوق در فرآب

 .گردید 
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 نظراز یسطح پایین تر دارای این بخش مصرف کنندگان بوده و از سوم یک تقریبا شامل( ٪83، 1بزرگترین بخش مشتری )خوشه 

-Eترجیح می دهند از   که  چرا وفادارتوصیف شوندخش می تواند به عنوان مشتریان . مشتریان این بهستند  آموزش و پرورش

شده که باعث میشود آنها به پیشنهادات ارسال  است آنها به اطالعات دقیق  راحت عمدتا به دلیل دسترسیخرید کنند .داروخانه 

آمده آنها اطالعات به دست از نظر ا تشویق به خرید چیزی کند.دهند، که  در نهایت می تواند آنها رتوسط پست الکترونیکی پاسخ 

 . حفظ مشتریستمهم ترین ابزار پشتیبانی  مشتریان دیگر به عنواننظرات  بهمراجعه  ق مشاوره آنالین و یااز طری

 

نرخ پایین از  از مشتریان بی اعتماد، مشخص کرد که یبخش عنوان به توان می را( ٪14، 2وشه مشتری )خ های یکی دیگر از بخش

العات محصول و اط شرح طوالنی سال می باشد. در نظر آنها 51 -11اکثرا مردان، د. آنها نداروخانه ها نشان می ده-Eوفاداری به 

 بی فایده و غیر مفید است .  گسترده در مشاوره آنالین

-Eاز در مورد خرید  و مشاورهمراجعه به نظرات مشتریان دیگر نسبت  به  آنها به طور عمده  نگرش منفی وآگاهی از بی اعتمادی 

پیدا کردن یک محصول و مکان مناسب  )فروشگاه الکترونیکی( برای برای فتار خاص خود را رآنها  ،می دهدداروخانه ها نشان 

ارتباطات در اینترنت احساس زحمت  میکنند و گمان نمیرود آنها  تحت تاثیر ابزارها  و بازاریابیبرنامه های خرید دارند . آنها با 

 .داشته باشد از مشتری این بخش  ممکن است  یک اثر کوچک بر یحفظ مشترقرارداشته باشند . ابزار پشتیبانی 

 

-brickبه   را  الکترونیکی فروشگاههای که است جوان مشتریان شامل عمده طور به( ٪21، 8دومین بخش بزرگ مشتری )خوشه 

and-mortar shops ) اتبه اطالع نالیندسترسی آ، ترجیح می دهند . دلیل این کار  )سازمان های کامال سنتی و فیزیکی  
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است .  ابزار داروخانه -Eو مراجعه به نظرات مشتریان دیگر و  هم از طریق مشاوره آنالین صفحات وب داروخانه محصوالت  در 

 بالفاصله در موقع رسیدن به یک حجم معین از خرید است. ، تخفیف در میان آنها ، هدیه و مشتری حفظشایع پشتیبانی 

 

، که خرید میشود نشان داده  brick-and-mortar داروخانه مشتریان توسط معموال( ٪11، 9کوچکترین بخش مشتری )خوشه 

 . نجام میدهندا فقط به منظور بهره گیری از پیشنهادات ویژه ارداروخانه -Eاز 

است یف است . برای آنها، ابزار مهم شامل تخفیفی ارائه تخف آنها  بر اساس برای موثرترین نوع ابزار پشتیبانی حفظ، احتماال بنابراین

میشود . آنها  مربوط، محدود شده است خرید قبلی )برنامه های وفاداری(  انواع تخفیف که به که سریع بدست می آید و دیگر

 مشاوره آنالین در صفحات وب همچنین وجود

 E- بسیاربا اهمیت تلقی میکنند . ، رامشتریان دیگر ی از نظراتدسترسی به منابعداروخانه و 

 

، زمان زیادی را صرف استی دانشگاه ی به طور عمده شامل مشتریان با درجه که (٪15، 1بخش کوچک مشتری )خوشه  یندوم

ینترنت استفاده  لینک های ارائه شده توسط مرورگرهای ا )به عنوان یک اولویت، آنها از.انجام خرید بر روی اینترنت نمیکنند 

و یا هر  منابعی از نظرات مشتریان دیگروقت زیادی را برای  مقایسه پیشنهادات هدر نمیدهند  و مشاوره آنالین ،  ، آنها میکنند

بر را داروخانه -Eاینترنت بدست می آید  را در نظر نمیگیرند  (. آنها معموال  از  اطالعات مربوط به محصول  که از یاشکال دیگر

در  معموال.  کندبرایشان رضایت ایجاد  میتواند یکنند که چگونه یک پیشنهادی که جلب توجه میکنداساس این واقعیت انتخاب  م

در داخل یک برنامه وفاداری  تخفیف حساسیت ویژه  به تخفیف با ارائه فوری  و یا ، آنها مشتری پشتیبانی حفظ  هایابزارمیان 

 دارند .
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منابعی از نظرات مشتریان ، مشتریان بیشتر پذیرای  مشاوره آنالین و شداستفاده  که حفظ مشتریپشتیبانی رایج ابزار  طبق

نیز به خوبی راه گشا  قیمت بر حجم معینی از خرید فوری کاهشی از طریق ارائه  مکرر تشویق مشتریان به خرید بودند ، اما دیگر

 .بود 

به روشی متفاوت مشتری استفاده از ابزار پشتیبانی حفظ  پس تری تجارت الکترونیک همگن نیست،بازار مش میتوان نتیجه گرفت

 . تبعیض در استفاده از ابزار پشتیبانی حفظ مناسب تر است،برای هر بخش 

 

شود  مشتری باروابط بلند مدت  ایجادنهایت می تواند منجر به افزایش میزان اثرگذاری مشتری برای گروههای مختلف مشتری در 

. 

.  ندهمگن نیستحفظ مشتری داروخانه ازنقطه نظر درک اهمیت ابزار پشتیبانی -E  مشتریان داد که بازار انجام این مطالعه نشان

است ویک رویکرد متفاوت برای تشویق مشتریان به خرید مکرر و ایجاد وفاداری در  مشتریان بخش بندی   اساساین موضوع 

 مشتریان میدهد.

 

 

 pure online  

 : فیسبوک

نوع گروهایی شامل ابتدا بران خود ردید که فیسبوک برای بخش بندی کارمشاهده گ ،انجام شدفیسبوک در بررسی که برای 

 . که در شکل زیر نشان داده شده است .  فعالیتهای کابران در طی یک ماه تشکیل میدهد
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. عقل متعارف گرفته میشود کاربران ، رویکردی جامع برای تقسیم بندی بازار کاربران فیس بوک در نظر  از هاو بر اساس این فعالیت

 میلیارد کاربر دارد !!!!بیش از یک  داشته باشد . اما فیس بوک از کاربران وجود بخش 3نباید بیش از می گوید که 

 گردید :یم شد و پروفایل شان گرد آوری تقسبه چهار بخش  بر اساس برنامه ی فوق، بازار کاربران فیسبوک

 وفادار اما رنگ  کاربران کم-1

باال است، تمایل به  ( attachment) هایشانهنوز پیوست نیست، ولی با این حالجز زندگی روزمره  فیسبوک برای بسیاری از آنها

 برخالفهستند. 9و  2کسانی است  که در خوشه  ازکمتر  شانبا دوستان  و ارتباط برای نگه داشتن تماس استفاده از فیس بوک

در ماه برای استفاده از یک حساب فیس  $1 . پرداخت. ،فعالیت در فیسبوک  را برای وقت گذرانی به حساب نمی آورند2خوشه 

 محتمل است . توسط آنهابوک 

 

  کاربران وابسته -2 

مؤثر   فعالیت در فیس بوک از نظر آنهااستفاده میکنند، شانبا دوستان و ارتباط معتادین به فیس بوک از آن برای نگه داشتن تماس

 گروه های دیگر برای استفاده از حساب فیس بوک پول 8. احتماال، نسبت به است و جدی و نه  بی اهمیت و یا بیهوده و بیمعنی

 میپردازند. بیشتری

 

 ن منفعلکاربرا -8
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به آن ندارند ،دور از دسترس نیست که مدت زیادی در فیسبوک حضور نداشته نیست و مشغولیت زیادی   شان جز زندگی روزمره

در ماه برای استفاده از یک حساب فیس بوک  $ 1. بعید است حتی  یک فعالیت بی اهمیت است. برایشان باشد  . فیس بوک

 .دنپرداخت کن

 

  همیشگی  انکاربر -9

فیس بوک برای نگه داشتن  ارتباطات آنها مفید است اما  به آن ندارند.فیسبوک جزء زندگی روزمره آنهاست ولی مشغولیت زیادی 

 میزانش محدود است،  استفاده از فیس بوک را فعالیتی معقول میداند .

 .در ماه برای استفاده از یک حساب فیس بوک پرداخت کند $ 1بعید است بیشتراز 

 

 

 بازار الکترونیک بر اساس سودآوری های نوین تقسیم بازار برای تقسیم بندیروشاستفاده از  -4

 موارد زیر اشاره کرد :  از جمله روشهای نوین بازاریابی میتوان به

   تقسیم بندی چند بعدی 

  تقسیم بندی بر اساس شبکه عصبی مصنوعی( SOM ) 

 فرآیند مذاکره  قسیم بازار سازمانی یا صنعتی ممکن است به وسیلهت ) قسیم بازار صنعتی به عنوان یک مذاکره دو جانبهت

بین عرضه کننده صنعتی و خریداران بلقوه آن انجام گیرد. این فرایند تقسیم بازار نه فقط برای نیازهای مشتری بلکه بر 

  ( (1831روی نیازهای مشتری نیز تمرکز می نماید) ناصحی فر،وحید،

  تقسیم بندی موازی است. در این اصطالح تقسیم بندی معکوس، واژه ای مناسب برای فرایند  )تقسیم بندی معکوس

فرایند، یک مشتری، عرضه کننده ای با معیارهای خاصی را انتخاب نموده و سپس عرضه کننده مزبور، با توجه به 

  (1831معیارهای خود به انتخاب مشتری را تایید یا رد می کند ) ناصحی فر،وحید،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  هایی از مشتریان است که باید از آنها دوری نمائیمهدف از این تقسیم بازار، شناخت گروه ) تقسیم بندی منفی.  (

 (.  (1831ناصحی فر،وحید،

 

بر اساس ویژگی های سازمان  مناسبمعیارهای پیدا کردن اما طبق آنچه در فصل قبل گفته شد نکته ی کلیدی در بازار الکترونیک 

این کار . برنامه بازاریابی مناسب را به کار برد، د تا بر این اساس بتوان برای هر گروه از مشتریان به منظور تقسیم بندی مشتریان بو

 .و در بازار الکترونیک نیزبه وفور بکار میرود  است بازاریابی نوین یکی از روشهای در اصل در اصل بخش بندی چند بعدی است که

 که همانطور که توضیح داده شد بازار الکترونیک به نوعی بازار معکوس است .و همچنین تقسیم بندی معکوس نیز مهم است و چرا 

 

بخش سرمایه گذاری و یا چگونگی توزیع  در زمان تصمیم گیریمدیران به طور کلی ، باید در نظر داشت که این موضوع را اما 

در نظر گرفتن تاثیر واقعی هر مشتری و یا  بدونالبته در تصمیم گیری های خود وارد میکنند  را بازاریابی، ریسکبرای بودجه 

  ی را در پی داشته باشد.که سود سازمانی بیشترمشتریان براساسی بخش بندی بدون در نظر گرفتن 

راه حل این موضوع پیدا کردن  پس میتوان گفت شناخت ارزش مشتریان برای تدوین استراتژی های بازاریابی ضروری است .

بنابراین بازار الکترونیکی را میتوان به مثابه  شهایی است که بخش بندی مشتریان سود ده را حاصل دهد .مجموعه ای از عوامل و رو

 پنداشت .  (در نتایج حاصل از تقسیم بازارهمواره  سودآوری  را مورد نظر  قرار میدهد   که)یک بازار صنعتی 

ین ودبرای تروش کلی در اینجا یک  با ارزش و سود ده .  این  سودآوری محقق نخواهد شد مگر با شناخت کافی از مشتریانپس 

  بر اساسبازار  سود آور بخش بندی استراتژی

 lifetime value     customer  ارایه میشود. 

ارائه شده  ( 2339ن )هوانگ و همکارا( و 2335توسط کیم و همکاران ) LTV (lifetime value  )روش تقسیم بندی بر اساس 

نقشه های خود  از . عالوه بر این، را در نظر میگیرد ارزش فعلی، ارزش بالقوه و وفاداری مشتری  سه عامل روش این .است 
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پایگاه داده های مشتری و شناسایی با برای طبقه بندی  ،  روش های نوین تقسیم بازار دیگر از  به عنوان یک، SOM، دهسازمان 

 رین مشتریان استفاده می شود.ارزش ت

 

روش های  اکثردر بازار الکترونیک به منظور تحقق سودآوری مجبور به در نظر گرفتن   میتوان گفت در کل بنابراین 

 . نوین تقسیم بازار هستیم

 

 

 

 

 گرفته شود :در نظر  اقدامات زیر باید  برای بدست آوردن یک روش از بخش بندی سودآور بازار 

 خصوصیات مشتری کسب -1

جغرافیایی، نوع محصول، سطح با  تعریف واحد کسب و کار ،عوامل کار این  دامنه تحلیل تعریف شود .الزم است  اول،  

نجام داده خواهد شد .با تصریح ن زمانی که تحلیل نیاز دارد ، امشتری، و همچنیبودن تراکم مشتری، فعال و یا غیر فعال 

ام دهد و حتی برنامه  تجزیه و تحلیل در سطوح مختلف داشته بهتر انجرا این پارامترها، سازمان می تواند تجزیه و تحلیل 

 باشد .

 

 شناسایی فروش و پرداخت های انجام شده توسط مشتریان -2

 جریانی  ، درآمدبخش  در ادامه این روند، برخی اطالعات در مورد معامالت مالی برای هر مشتری محاسبه می شود. برای 

 به شرح زیر محاسبه می شود:
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باید  دوره تجزیه و تحلیلشتری در : اطالعات مربوط به معامالت انجام شده توسط م خرید مشتریان تاریخ گردآوری -

 مجددا گردآوری شود.

با   بود شده پرداخت به متعهد مشتری که تاریخی مورد در اطالعات:  مشتری افتاده عقب های پرداخت گردآوری  -

. این در دوره تجزیه و تحلیل باید مجددا گردآوری شودهدف شناسایی پرداخت هایی که بعد از تاریخ پرداخت انجام شد 

 .مشتری استفاده خواهد شد سبات مربوط به  ارزش بدست آمده ی بعد برای انجام محا بخشدر اطالعات

 مشخص شود.کسب مشتری باید  هزینه تغییر و: هزینه های م هزینه واگذاری -

 

 با مشتری ایی هزینه های نمایندگان درارتباطشانشناس -8

ل میشود، واقعا مهم است. که شامل هزینه مستقیم و غیر مستقیم یتحمینه هایی که در ارتباط با مشتری شناسایی هز

 .کسب، تولید، بازاریابی و توزیع میبباشد

 

 

 ( CLV) محاسبه ارزش طول عمر مشتری -9

با در بازاریابی ارزش طول هر مشتری برابرپیش بینی سود خالص از آن مشتری ،در تعامالت آینده با آن مشتری است . 

مفهوم آن  وهر مشتری، می توان ارزش طول عمر مشتری را محاسبه کرد  ی مربوط به  استفاده از درآمد و هزینه

( 1که  با استفاده از درآمد  و هزینه طبق مدل ساختاری  معادله ) شتری در زمان تجزیه و تحلیل است. عملکرد هر م

 محاسبه میشود .
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رابطه با  درایجاد شده  ی هزینهCi درآمد ناخالص، ارزش مقدار خرید در قیمت پرداخت شده است،  Riکه در آن 

یل است، نرخ تنزیل پول نرخ تنز  d و میشود مشتری است که مربوط به مجموع تمام هزینه های مرتبط با مشتری

 . منعکس کننده خطر جریان نقدی است  ،تعیین شده

 )یعنی درآمد منهای هزینه های یک مشتری) درآمد خالص حاصل شده از مشتری( در طول ارتباطش با سازمان(

 

 مشتری مدهمحاسبه ارزش به دست آ -1

کار انجام شده، زمان        گیری و ارزیابی پیشرفت واقعی پروژه بر اساس آمده  در کل روشی برای اندازهمتد ارزش بدست   

وری پروژه و پیشرفت واقعی میزان بهره   کند که تا با مقایسه برنامه اولیه ها است. این روش کمک میسپری شده و هزینه

 .مورد ارزیابی قرار گیرد

 Dhar  ((2003و  Glazerصمیم به حفظ یک مشتری، اثر مورد انتظار در سود و ریسک سهام باید تعیین شود.  قبل از ت

مدل، ارزش به دست آمده  در این د .تأیید کردند که اگر رفتار سهامی مشتریان بهتر بود سهم بیشتری در شرکت داشتنآنها  

 همان معیارهایی است که اجازه ی مقایسه درآمد و عقب افتادگی  مشتریی 

 

 

در پرداخت را میدهد . این مقدار مربوط به فروش ناخالص انجام شده توسط مشتری منهای عقب افتادگی زمانی مشتری در  

 (.2335روابط تجاری  است که توسط کیم و همکاران ارائه شده است. )
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 محاسبه چرخش خرید مشتری -5

 

گیری از وفاداری مشتری این یک انداز در این مدل، چرخش خرید محاسبه میشود مانند نام تجاری ترجیح مشتریان، و

است. چرخش باال به معنی سطح وفاداری باال مشتری است . این معادل مجموع تعداد خرید توسط مشتری است که در 

 یک دوره خاص از زمان انجام   داده است .

 

 

 

 آخرین ماه از دوره تجزیه و تحلیل است.  nو  jدر مدت زمان  iمربوط به مشتری  Cijکه در آن 

 

 ازمان دهطراحی نقشه خود س -7

معیارهای دیگربرخوردار ار که از درجه اعتبار کم نسبت به یک معیبه الزم است برای جلوگیری از اعتباردهی زیاد ابتدا 

 Caicedo( انجام می شود که  توسط )9) استفاده از معادله . این کار بااستاندارد کنیم داده ها را ،  است

andLópez 2009. ارائه شده است ) 

 

 

 

 

  Xminو   Xmaxنشان دهنده ارزش اصلی است. با همان روش،  Xنشان دهنده ارزش نرمال و  Xnکه در آن    

 برخی از پارامترها باید ردن داده ها حداکثر ارزش و حداقل ارزش از متغیررا نشان می دهد. پس از شناسایی و نرمال ک

 نقشه خود سازمان ده اجرایبه منظور 
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 تعریف شود. این پارامترها عبارتند از: معماری شبکه، روش مقدار دهی اولیه، و الگوریتم آموزش. 

ار ابز از م میگیرد چرا که مشکالت خوشه بندیانجا  MATLAB 7.12.0شبیه سازی نهایی با استفاده از عملیات  

 سازمان  ده را حل میکند .خود  خوشه بندی شبکه عصبی نقشه های

 یاز فضا یغیر خط یها مشخصه یسازی و طرح ریز است که در پیاده ییک نوع مدل شبکه عصب SOM الگوریتم

 مورد استفاده قرار میگیرد. ییک بعد یبه فضا یچند بعد

 

 

 

 

 

 

 

 سودآورسیستم هوشمند تقسیم بندی مشتریان طراحی یک  -5

چرا که   .طراحی میشود CRMبرای موفقیت کسب و کار  مندهوشبر اساس ابزار سیستم هوشمند تقسیم بندی مشتریان سودآور

برای محاسبه  CRMمهم است. بسیاری از تحقیقات  هدف قرار دادن سود آورترین مشتریان شرکت بسیار CRMبرای موفقیت 

 .انجام شده است سودآوری مشتری و توسعه یک مدل جامع از آن

ارائه  را روش جایگزین آسان، کارآمد وعملی تر بر اساس بررسی رضایت مشتری برای تقسیم بندی مشتریان سودآور سیستماین 

 میدهد .
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نتایج  که بود  (2338مشتری )گریفین،  بر صفات جمعیتی، نگرشی و روانشناختی از مدل تقسیم بندی سنتی مشتریان بر اساس

 دقت آن برای محیط کسب و کار پیچیده امروز ضعیف است. و بیش از حد ساده  بود آن 

، حجم و تاریخ،  معامالت مشتری و داده های رفتاری است  )مثال نوع خرید تقسیم بندی مشتری بر اساس روشهای نوین به تازگی،

جمع آوری  توسط سیستم های اطالعاتی مختلف معموالوب، و غیره( که  یت درداده های  فعال ،اظهارات تماس مرکز شکایت ، 

از   و پیوسته هوشمند مشتریان سودآور که تلفیق و ادغامیبندی د تقسیم یک سیستم هوشمن. اما  استفاده می شودو شده

 این سیستم در زیر به تفصیل توضیح داده میشود . وجود نداشت .، باشد روشهای نوین بخش بندی 

 

 

 

 

 

 :  مدل 

 

بر اساس داده کاوی و عامل فناوری ) آنالین ، از ( SPCSS یک سیستم تحقیق محور برای تقسیم بندی مشتریان سودآور )  

که تحقیقات رضایت مندی مشتری را طراحی و اجرا کرده و فرآینهای واکاوی از پیش  پیشنهاد شده است  ایمیل  و ...(  طریق

 سودمند هدایت میکند .تعیین شده را برای تقسیم بندی مشتریان 

SPCSS در آن فرآیندهای واکاوی از پیش تعیین شده در چهارچوب سیستم  و  است مبتنی بر چند عامل دارای ساختاری

 (.1)شکل حمایت از تصمیم در هم می آمیزند 
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یا مدیریت تحقیق که دارای پایگاه اطالعات تحقیقات است .   SMسه گونه عامل هوشمند وجود دارد :عامل   SPCCدر ساختار 

گی سیستمی را فراهم می آورد و تبادل اطالعات را تسهیل میبخشد.آن همچنین مسولیت طراحی نپایگاه اطالعات تحقیقات هماه

یا عامل تقسیم بندی مشتریان هوشمند است که از   PCSدوم  لعامو اجرای بررسی رضایت مندی مشتری را عهده دار است. 

میان تمام مشتریان تحت بررسی ، مشتریان سودمند را از طریق واکاوی اطالعات ترکیبی بدست آمده از بررسی رضایتمندی 

ان به مشتری و پایگاه داده های حسابداری ، تقسیم بندی کرده و مشتریان غیر سودمند را نیز بر اساس احتمال تبدیل شدنش

ویت پایگاه اطالعات مشتریان ( اول مده از بررسی رضایت مندی مشتریمشتری سودمند )از طریق واکاوی اطالعات ترکیبی بدست آ

وم که عامل دستیار کاربر نام دارد به عنوان رابط هوشمند بین کاربر ) مثال متخصص بخش رضایت بندی میکنند .و نهایتا عامل س

 .عمل میکند  SPCC و    مندی مشتری (

الزم به ذکر است که دستیار کاربر یک اصطالح کلی برای کمک در هدایت یک کاربربرای یک محصول نرم افزاری است. عبارت 

 شامل همه اشکال کمک رایج به یک کاربراست .

 

شکل زیر روند تقسیم   شکل قبل بدست آمده اند را بخش بندی میکنیم .   PCSعامل بر اساس  ی کهمشتریان سودآوراکنون 

 است . PCS   بندی از مشتریان سودآور در میان تمام مشتریان مورد بررسی بر اساس عامل 
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خرید  تمایل به رضایت مشتری،به عنوان مثال سطح  )که  بهره وری باالتر در مورد خروجی  است قدم اول  پیدا کردن مشتریانی 

به عنوان مثال هزینه بازاریابی )تبلیغات  ) نسبت به هزینه ورودی  شرکت   ( زیان به شرکتو سود /   ، تبلیغ دهان به دهانمجدد 

 بررسی شده(   در میان تمام  مشتریان ات ، هزینه موجودی، هزینه تحویل، هزینه خدمات و هزینه مدیریت ارتباطتولید هزینه، ( 

 دارند .

 ) گروه مشتریان کارا (.مینامیم   HECG را در این سیستم گروه  مشتریان با بهره وری باالتر

 

 

را به عنوان  یک ابزار اندازه گیری بهره وری،  برای  DEAتحلیل پوششی داده یا   ، PCS، عامل HECGبرای پیدا کردن 

 (.Seiford ،1994ارزیابی هزینه مفید در مورد  تمام مشتریان بررسی شده بکار میگیرد )چارنز، کوپر، لوین، و 

تکنیکی ناپارامتری است که با بهره گیری از مدلهای برنامه ریزی ریاضی به سنجش   ، ها ذکر است که تحلیل پوششی دادهالزم به 

 میپردازد.   خروجی چند و ورودی چند حالت در  DMU ) (  گیرنده  کارایی  واحد تصمیم

ارزیابی  آن، ورودی شرکت برای مشتریان  و خروجی بازده خود را از طریق تجزیه و تحلیل رابطه بین هزینه های  DEA در اینجا 

 میکند .

 آنها بنابراین  ایجاد میکنند ، از هزینه ورودی یک شرکت برای آن شرکت خروجی بیشتر  ، HECGاز آنجا که مشتریان متعلق به 

به دلیل عدم دقت و تناقض داده های مورد بررسی  و .... با این حال،  . آینده و حال حاضر  شرکت دارند  دهییک اثر مهم در سود

 .باشد ) گروه مشتریان کارا (  HECGمتعلق به  مشتریان نامطلوب نیز می تواند
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 ی که دارایریان نامطلوبمشتجایگزینی  از طریقاست و این کار ( PCGگام بعدی تشکیل  گروه مشتریان سودآور ) بنابراین

صورت میگیرد  ( (  HECG)ازگروه مشتریان کارا ) non-HECG’sت شناختی مشابه هستند با ویژگی های اجتماعی و جمعی

 . 

توجه به  باآنها را  سپس میکند وکشف را  HECGمشتریان  (SDویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی ) ابتدا PCSعامل 

که است نوع خاصی از شبکه عصبی   SOM.میکند( طبقه بندی خود سازمان ده  )نقشه SOMاستفاده از  و با ویژگی ها همین

 ( 1434کوهنن،  ) استفاده میکند . یک طرح آموزش بدون نظارت از

 :شبکه ی )الیه ی( کوهونن میتوان گفت به طور کلی در توضیح  

 73و قبل از آن و به مباحث خوشه بندی بی نظارت بر می گردد. در دهه ی  1452ریشه ی قانون یادگیری کوهونن به سالهای  

کریستف واندرمالزبرگ قانونی معرفی نمود مبتنی بر این ایده که مجموع وزن های مربوط به ورودی ها در واحدهای مختلف که از 

ند. مبنای این ایده محدود بودن ماده شیمیایی موجود در خروجی مورد بحث و تقسیم شدن یک خروجی آمده اند بایستی ثابت باش

 آن بین ورودی های مختلف متصل به این خروجی بود.

استفن گراسبرگ ایده مالزبرگ را رد کرد و قانونی که در این بخش مطرح می شود را ارائه نمود. اما در اواخر دهه ی  1475در سال 

که ارائه های هم  iwبایستی ساختن یک مجموعه بردار م رسید که هدف این قانون یادگیری این نتیجه ی مهکوهونن به  73

 را تشکیل می دهند، باشند. احتمال یک تابع چگالی احتمال ثابت 

 داشته باشیم: با تابع چگالی احتمال  Xبایستی طوری خودرا تغییر دهند که برای هر بردار ورودی   iwیعنی بردارهای 

    

 

m
Xp

1
)(  X به iw   نزدیکترین است به ازاءi=1,2,...,m 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

دوین دسینو تغییری در قانون کوهونن  1437این ایده برای توابع چگالی احتمال یکنواخت به طور مطلوب کار می کرد، در سال 

 نقش مهم کوهونن در این زمینه، قانون را قانون کوهونن می گویند.ایجاد نمود که مشکل مزبور را حل کرد اما هنوز به واسطه ی 
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 مدل ساختاری شبکه ی کوهونن یک بعدی
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 مدل ساختاری شبکه ی کوهونن دو بعدی

 

 

 

 از داده های  (Self Organization Map(SOM))به عبارت دیگر، از طریق آموزش 

 HECG’s SD  از پایگاه داده های مشتری، عاملPCS  بردارهای وزنیSOM با اطالعات ویژگی های SD  ازHECG  

 . عمل میکند  ،نشان داده شده است زیر که در  شکل SOM  طبقه بندی از طریق  و سپس تولید میکند
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 ی( بین بردارهای وزنضرب اسکالر داخلی )ضرب با استفاده از  SOM (Lee, You,&Park, 2001)فرایند طبقه بندی 

SOM شده  استخراج (  مانندWj،  J=1,……,k)  بردارهای وزنی   که به صورتییکسان سازی معیار انجام میدهد عملیات

SOM ویژگی های  الگوی همانSD  ازHECG داده هایبردار  است که از  SDمانند  مشتریبررسی  تحت(Xi)   می حاصل

  .شود

طبقه بندی میشود . به  HECG’s SDویژگی  آن مشتری در ،باشد از حد پایین معیار تشابه تشابه باالتر معیارردی که ادر مو

 را دارد . HECG’s SDویژگی  ، آن عبارت دیگر مشتری

)مانند  SD  1ویژگی های در گروه، Xi،  از مشتریشناختی   جمعیت -اجتماعی های بردار داده باال،به عنوان مثال، در شکل 

W1)   در میانK   ویژگیSD ،ی پیش تعریف شده معیار از ، باالتر از 3943دو بردار،  شباهت که امتیاز چرا میشود  طبقه بندی

 .، است 3941، تشابه 

 

 (PCGگروه  مشتریان سودآور ) PCSعامل  که در مثال باال نشان داده شد شباهت زیادمعیار با  SOMاز طریق طبقه بندی  

تشکیل که در میان مشتریان مورد بررسی بودند، HECGاز  بسیار شبیه به هم  SDبه وسیله انتخاب مشتریان با ویژگی های را 

استخراج میکند )کوئین  C4.5توسط را  PCGمشتریان متعلق به  از میان  SDقوانین رایج  PCSدر نهایت، عامل  .میدهد

 (،1448الن، 

C4.5 بنیان از در بررسی دانش  که قوانین بدست آمده  است گیری درخت تصمیم ی دانشی ازابزارSPCSS  برای استفادهرا 

 .استخراج  میکند  ، آنها برای مدیریت مشتری از های بعدی
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در فصل اول مقدمه ای از تقسیم بندی در بازار الکترونیک و مزایای آن برای مشتری و شرکت مطرح شد. در فصل دوم  مفهوم از 

تقسیم بندی در بازار الکترونیک آورده شد و تعریف جامعی ارایه گردید . در فصل سوم نکات کلیدی در تقسیم بندی در بازار 

و یکی از سازمانهای  click-and-mortarدل تقسیم بندی یا خالقیت یکی از سازمانهای الکترونیک و در ادامه روش کارو م

pure online  یا چند معیاری که در اثر خالقیت و  براساس یک در بازار الکترونیک سازمان. که دریافتیم هر آورده شده است

  )این کار در اصل بخش بندی چند بعدی است که در اصل یکی از روشهای نوین بازاریابی است( دیران کشف شدهجست و جوی م

 . ،اقدام به بخش بندی مصرف کنندگان خود میکنند

اما در عصر حاضر که بحث مالی از مقوالت مهم عرصه تجارت و جزء جدایی نا پذیر از آن مطرح میشود ،دانش ارزش مشتری و  

برای سود آوری مطرح شد و نکات مهم  روشهای نوین در بازاریابی  چهار فصلدر  . ارزش بسی مهم تلقی میگرددیافتن مشتریان با 

در بخش بعد یک  و در یافتیم  که درنظر گرفتن تمام این روشهای نوین میتواند به ما در شناسایی مشتریان سودآور کمک کند .

 که به نوعی تلفیق و ادغامی در این روش میگردد . طراحیر الکترونیک در بازا سیستم هوشمند بخش بندی مشتریان سود ده 

بر  تقسیم بندی چند بعدی( )ابتدا مشتریان بر اساس یه روش چند عاملی از روشهای نوین در بازاریابیست ، هوشمند وپیوسته 

 DEAاساس رضایت مندی، بخش بندی شدند و سپس از داخل این مصرف کنندگان گروه مشتریان کارا با استفاده از روش 

جمعیت شناختی مشابه از گروه  -اجتماعی  ویژگی های مشتریان با  SOM با استفاده از روش  سپس.بدست آورده شدند 

در دست داشت . در نهایت قوانین رایج ( PCGمشتریان سودآور )  های هگرو تا بتوان یک طیفی ازند تعیین شدمشتریان کارا 

SD  از میان  مشتریان متعلق بهPCG  توسطC4.5. برای استفاده های بعدی از آنها برای مدیریت مشتری استخراج  میشود ، 

 

بسیار موثر است و میتواند گامی بزرگ در جهت افزایش سود  واقعیدر بازار الکترونیک برای یافتن مشتریان سود ده  این روند

 آوری بنگاه الکترونیک باشد . 
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