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  چكيده
هاي مشتريان اي تغيير يافته است. شناسايي ويژگيطور قابل مالحظه ها با مشتريان در سيستم مديريت ارتباط با مشتري به امروزه تعامل سازمان 

ها دارند، به موضوع مهمي در حوزه مديريت ارتباط با مشتري تبديل شده است. شركت ها با توجه به ارزشي كه براي تخصيص بهينه منابع به آن و  مختلف 
هدف اين پژوهش   ،باشد. باتوجه به اهميت اين موضوعبندي مشتريان ميخوشه  ،هاي مشتريان مختلفهاي شناسايي ويژگيترين شيوه مهم يكي از
ها با رويكرد تحليل سلسله مراتبي  وزن اين شاخص  ،LRFMهاي ه شاخصپس از محاسب باشد.مي  LRFMمشتريان بر اساس مدل  بنديخوشه 

)AHPبندي  شود. سپس با استفاده از الگوريتم خوشه مي   ) محاسبهk-mean   ريزي از رويكرد برنامه   ه شوند. در مرحله بعد با استفادبندي ميمشتريان خوشه
هاي مربوط به مشتريان بيمه بدنه شركت  بندي مشتريان، داده اجراي رويكرد پيشنهادي در خوشه شود. به منظور گيري ميبندي اندازه خوشه  خطي دقت

مربوط به مشتريان   ٤بندي شدند كه خوشه  خوشه دسته  ٤مشتريان بيمه بدنه شركت بيمه پاسارگاد در    سرانجام مورد بررسي قرار گرفته است.    بيمه پاسارگاد
باشد  مربوط به مشتريان جديد مي ١مربوط به مشتريان نامطمئن و خوشه  ٢ربوط به مشتريان متناوب و فعال، خوشه م ٣بهترين مشتريان، خوشه  وفادار و 

كارگيري نتايج اين  ه با ب زني كرد.شان گمانه هاي مربوط به اتومبيل اطمينان احتمال تعلق مشتري جديد به هر خوشه را بر اساس ويژگي %٨٠با  توانو مي
كار گيرد و محصوالت و خدمات خود را متناسب  ها و اقدامات متناسب با هر بخش را به گيريها و تصميمريزيها، برنامهتواند استراتژيشركت مي پژوهش
   ها ارائه دهد و سودآوري خود را افزايش دهد.و شرايط مشتريان خود به آن با نيازها 
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 مقدمه -١

هاي نوين رقابت در بلندمدت دارد تا براي موفقيت بيشتر به راهميها را وااي و جهاني در بازارها، سازمانافزايش رقابت منطقه
دارد تا ساختارهاي خود را در جهت افزايش شانس براي بقا  ها را بر آن ميكه سازمانبر اين افزونروي آورند. چنين محيط پويايي، 

سعي محور هاي مشتريشود. در اين ميان مديران شركتتغيير دهند، موجب ايجاد رويكردهاي جديد در تحقيقات بازاريابي نيز مي
هاي تحليل رفتار مشتريان يكي از روش   .)٢٠١٦(فنگ و سانگ،    در جذب مشتري بيشتر و ايجاد رابطه پايدار با مشتريان سودآور دارند

يكي از موضوعات مهم  .  )٢٠٠١(توماس،    هاي جديد براي توسعه بازار استها براي درك بهتر بازار و در نتيجه كشف فرصتسازمان
هاي سيستماتيك تحليل پايگاه داده مشتريان براي درك و ارتباط بهتر با مشتريان مشتري استفاده از روش  در مديريت ارتباط با

هاي بازاريابي توان استراتژيها ميها است و با تحليل اين داده العاده مهمي براي سازماناست. پايگاه داده مشتري دارايي فوق
هاي مشابه مربوط به  هايي با الگوها يا ويژگيها را به گروهبندي مشتريان، آنوشهخ. )٢٠١١شركت را توسعه داد (لي و همكاران، 

هاي تواند شامل سن، جنس، عاليق و عادتها ميكند. اين الگوها يا ويژگيويژه با توجه به تبليغات هدف، تقسيم ميبازاريابي، به
ها فراهم براي سازمان  را  هاي فروش مشتريان، تخصيص موثر منابع بازاريابي و به حداكثر رساندن فرصت    بنديخوشهمصرفي باشد.  

(يوگا و  يا روندهاي مشابه است مشتريان رويكردي كليدي براي درك مشتريان با جمعيت، رفتارها  بنديخوشهكند. تحليل مي
بندي هايي كه براي بخشست. يكي از مدلرفتار خريد آنان ا  ،مشتريان    بنديخوشهترين متغيرها جهت  يكي از مهم  .)٢٠٢١كاشف،  

است. در اين مدل، رفتار خريد   LRFMگردد، مدل و محاسبه ارزش دوره عمر مشتريان و شناسايي مشتريان ارزشمند استفاده مي
)، فراواني خريد كه به Rزمان آخرين خريد()، L(توان براساس چهار اصل اوليه زير بررسي كرد: طول ارتباط مشتريشتري را ميم

)، M( )، ارزش پولي خريد كه به ميزان مصرف پول در يك دوره خاص اشاره داردF( تعداد معامالت در يك دوره خاص اشاره دارد
هاي داده  يگاههاي مرتبط براي تمام مشتريان منجر به ايجاد پاآوري اين فاكتورها در كنار ساير داده ). جمع٢٠٠٤(چانگ و تساي، 

 توجهي افزايش يافته است.طور قابلكاوي بههاي پيشرفته داده فناوريبا ابعاد و حجم باال شده است و در نتيجه نياز به استفاده از 
با  و هاي مشتريان خود پيدا كنندكند تا دانش مفيد و كاربردي را در دادهها كمك ميكاوي به سازمانهاي دادهاستفاده از الگوريتم

اي بندي دستههاي خوشهالگوريتم .)٢٠١٨(وفا و شريف،  استفاده از اين دانش روندهاي مديريت ارتباط با مشتري را بهبود بخشند
هاي يك خوشه بسيار شبيه يكديگر و متفاوت از كنند كه دادهاي تفكيك ميها را به گونه كاوي هستند كه دادههاي دادهاز تكنيك

كيفيت  ،ها بيشتر باشدچنين تمايز بين خوشههاي موجود در يك خوشه و همند. هرچه شباهت بين دادههاي ديگر باشخوشه
است. اين الگوريتم از دو مرحله   K-meanبندي الگوريتم هاي خوشهبندي بهتر خواهد بود. يكي از پركاربردترين الگوريتمخوشه

ترين مركز خود اختصاص شود و در مرحله دوم هر ركورد به نزديكتشكيل شده است: در مرحله اول مجموعه اوليه مركزي تعيين مي
ريزي امهتكنيك برن  .)٢٠١٦(سراپياو و همكاران،    معيار توقف برآورده شود  شود تا زمانروز ميشود، سپس مجموعه مركزي بهاده مي د

بندي مشتريان مورد استفاده قرار بگيرد. در مقايسه  تواند با داشتن مزايايي چون تفسير ساده و نتايج كاربردي در بخشخطي نيز مي
ريزي خطي نسبت بندي، مشخص شده است كه روش غيرپارامتريك برنامه هاي آماري براي بخشريزي خطي با روش روش برنامه 

 ترين همسايه، عملكرد بهتري از خود نشان داده استآماري مانند تحليل مميزي فيشر و روش نزديكهاي پارامتريك به روش 
ريزي خطي نيز دهد كه از برنامه بندي بازار و مشتريان نشان مي بررسي تحقيقات انجام شده در حوزه بخش   .)٢٠٠٧(يوسف و رباي،  

بسيار   ،اندبندي مشتريان استفاده كرده از اين روش در راستاي بخش هايي كهدر اين حوزه استفاده شده است، اما تعداد پژوهش
هايي مانند سيلهوتي و ديويس بندي از شاخصبندي براي ارزيابي اعتبار خوشهدر اكثر مطالعات مربوط به خوشه باشد.محدود مي

هاي موجود در  هاي يك خوشه با تمام نمونهيك از نمونه   روش اعتبار سيلهوته بر اساس ميانگين فاصله هرشود.  بولدين استفاده مي 
شاخص اعتبار سنجي . شودهاي ديگر با يك خوشه مشخص تعريف ميهمان خوشه و ميانگين فاصله كل نمونه موجود در خوشه

 ،)٢٠٠٢همكاران،  هالكيدي و  (  ستا  هادرون خوشه به فاصله بين خوشه هاي  داده تابعي از نسبت مجموع پراش  نيز    بولدين    -ديويس
بندي . در اين مقاله براي بررسي اعتبار خوشهباشدمحاسبه مي  از مركز خوشه قابل   هاي خوشهها و فاصله داده كه بر اساس تعداد خوشه

عنوان برش مشخص اي بهها از يكديگر نمرهمنظور تفكيك خوشهاستفاده شده است. در اين روش به ريزي خطياز روش برنامه
و چون  هاي درون هر خوشه از نمره برش استسازي ميزان انحرافات دادهدر اين حالت حداقلريزي خطي هدف از برنامهشود. مي
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بيشتر مطالعات انجام ها از دقت باالتري برخوردار است. نسبت به ساير روش  ،سازي مجموع كليه انحرافات استبر مبناي حداقل 
هدف   ،اند با توجه به اين مسألهها استفاده كردهكاوي يا تركيبي از آنهاي دادهاز تكنيكبندي مشتريان، از يكي  شده در حوزه بخش

باشد. ريزي خطي ميكاوي و برنامهبا استفاده از رويكرد تركيبي داده LRFMبندي مشتريان براساس مدل اصلي اين مقاله خوشه
ريزي كاوي و برنامهمشتريان با استفاده از روش تركيبي داده بنديخوشهبر اين مبنا سوال اصلي در تحقيق حاضر عبارت است از: 

در اين راستا ابتدا ميزان اهميت عوامل موثر بر ارزش طول عمر به چه صورت است؟  LRFMهاي مدل خطي بر اساس شاخص
ريزي كاوي و برنامهود. پس از تعيين ميزان ارزش طول عمر مشتري نيز از دادهششناسايي مي LRFMمشتري بر اساس مدل 

 گردد. سيستم مديريت ارتباط با مشتري استفاده مي دبندي مشتريان در راستاي بهبود عملكرمنظور خوشهخطي به
  

 ادبيات نظري -٢
هاي مطرح  كند. يكي از مدلبراي سازمان ايجاد ميارزش دوره عمر مشتري، ارزشي است كه مشتري در طول دوره عمر خود 

سازي مديريت ارتباط با مشتري،  عين حال قدرتمند در پيادههاي ساده و دربندي و تحليل ارزش مشتري و يكي از مدلدر بخش
خصوصيات   آن را ارائه كرده است و نقطه قوت آن، در اين است كه  ١٩٩٤است كه هاگ در سال    RFMبندي موسوم به  مدل بخش

). در اين مدل، سه ٢٠٠٩(چنگ و چن،    كندبندي استخراج ميمشتريان را با تعداد معيار كمتر (تنها سه بعد) به كمك متدهاي خوشه
ها بندي آنعنوان متغيرهاي عملكردي مشتريان براي بخش) بهM( ) و ارزش مادي خريدF( )، تكرار خريدR( متغير تازگي خريد

   ):٢٠١٤(محمدي و عليزاده،  هاي اين مدل به شرح زير هستند). شاخص٢٠١٢ي و همكاران، پيشنهاد شده است (و
  بيشتر است.  Rدهد، هرچه اين مدت كمتر باشد، ): مدت زمان بين آخرين تعامل تجاري با حال را نشان ميR( تازگي خريد
  بزرگتر است. Fدهد، هرچه تعداد تكرار بيشتر باشد، ها را در يك بازه زماني مشخص نشان ميتراكنش ):  تعدادF( تكرار خريد

بزرگتر   Mدهد، هر چه ارزش پولي بيشتر باشد هاي خاص نشان مي): ارزش پولي تعامالت را در بازهM( ارزش پولي خريد
  است.

يان داراي تواند مشترنمي RFM) مدل ٢٠١١) و لي و همكاران (٢٠٠٤)، چانگ و تساي (٢٠٠٠برطبق نظر رينارتز و كومار (
ها در تحقيق خود ايده طول ارتباط مشتري را مدت با سازمان را مشخص نمايد. آنمدت و مشتريان داراي ارتباط كوتاهارتباط بلند

كنند كه افزايش طول ارتباط با  ها بيان ميپردازند. آندهند و به بررسي تأثير آن بر وفاداري و سودآوري مشتري ميپيشنهاد مي
تري در  دهنده فاصله زماني بين اولين و آخرين خريد مشداري مشتري را بهبود خواهد بخشيد و اين متغير را كه نشانمشتري، وفا

تر  تحليل دقيق  (طول ارتباط مشتري) موجب  L) بيان كردند كه شاخص  ٢٠٠٤اند. چانگ و تساي(مشاهده است تعريف كردهبازه مورد
) و Fيك ماتريس، با عنوان ماتريس ارزش با ابعاد تكرار خريد ( ١٩٩٨مطالعات ماركوس در سال ها بر طبق آن  .گرددمشتريان مي
  كنند.) پيشنهاد ميMارزش پولي (

  
 
 
 

  
  
  
 

  )٢٠٠٤ارزش (چانگ و تساي، : ماتريس ١كلش

  
تر بودن زمان تعامل اخير، باالتر بودن وفاداري مشتري  تر مشتري، وفاداري باالتر و كوتاهكند كه ارتباط طوالنيهمچنين ادعا مي

تعريف مشتري  عنوان ماتريس وفاداري) به R) و زمان معامله اخير (Lشاخص ديگر، طول ارتباط مشتري ( ٢دهد. را نشان مي
  شود.مي

 

 بهترين مشتريان مشتريان با حجم خريد باال

 مشتريان متناوب مشتريان نامطمئن

)ارزش پولي  M) 

)تكرار خريد  F) 
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 )٢٠٠٤(چانگ و تساي،  : ماتريس وفاداري مشتري٢شكل

 
بندي در واقع شكستن جمعيت زياد مشتريان  مشتري است. خوشهمباحث مطرح در مديريت ارتباط با  بندي مشتريان يكي از  خوشه
هاي هاي مختلف است كه ديدگاهي كلي و سطح باال از تمام بانك اطالعاتي مشتريان ارائه داده و به صاحبان شركتبه بخش

). هدف از ٢٠٠٤(وانگ و همكاران،  دهدو مناسب به  مشتريان هر بخش را مي هاي متفاوتتوزيع امكان اعمال رفتار و سياست
ها است. معيار و مالك انجام اين كار براساس شباهت بندي دستيابي به ساختارهاي پنهان و ناشناخته در يك مجموعه از دادهخوشه

پذيرد كه عناصر درون هر خوشه داراي نجام مياي اها به گونهميان مشاهدات است. به اين معنا كه در اين روش تقسيم داده
 K-means). در الگوريتم ٢٠٠٧(د.اليورا و پدرايچ،  ها تفاوت بسيار زيادي وجود داشته باشدبيشترين شباهت باشند و بين خوشه

مركز براي هر   kشوند. ايده اصلي در اين الگوريتم تعريف شده تقسيم ميتعيينهاي از پيشها به تعداد خوشهادهعمالً مجموعه د
  هر ها در فاصله هرچه بيشتر از يكديگر است و پس از آنها، قرار دادن آنها است. بهترين انتخاب براي مركز خوشهيك از خوشه

 يابد.ترين مركز خوشه، تخصيص ميركورد در مجموعه داده به نزديك
  

  پژوهش پيشينه -٣
 در  مشتريان  همچنين ارزيابي  و  مشتريان  عمر  طول  بينيپيش  و  بنديخوشه  براي  مدلي  در پژوهشي،  )١٣٩٩زاده و روحاني (نبي

-Kو الگوريتم  RFMهاي اند. در اين مدل ابتدا مشتريان بر اساس شاخصطراحي كرده ايران خدمات و كاال  گذاريشماره مركز

means پنهان الگوهاي عصبي، هايو شبكه تصميم درخت لجستيك، رگرسيون هايالگوريتم توسط ادامه بندي شدند. درخوشه 
 رفتار  مدل  همچنين  و  هاخوشه  از  يك  هر  مشتريان  رفتار  اين پژوهش،  نتايج.  شدند  كشف  مشتريان  مختلف  هايبخش  و  هاداده   بين

 جذب  و  اعضاي وفادار  حفظ  بازاريابي،  راهبردهاي  ارائه  در  مديران  به  هاخوشه  تحليل  با  پژوهش  اين.  است  داده  را نشان  آتي  مشتريان
  . رساندمي ياري غيرفعال، اعضاي حذف يا

اي با الگوريتم تحليل  بندي دو مرحله با استفاده از روش خوشه را  مشتريان يك شركت بيمه )١٣٩٩پويا و فاضل ترشيزي (
در مرحله بعد  و  شد  بندي مشتريان شناسايي  الگوهاي حاكم در گروهبندي  با انجام اين بخش .  بندي كردندبخش  پذيرستر مقياس الك

هاي بيمه شركتمورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از نتايج اين پژوهش  بندياز تحليل تشخيصي اعتبارسنجي خوشه با استفاده 
ها، هاي آنو شناسايي ويژگي محققان بندي مشتريان براساس معيارهاي پيشنهادي اين گيري از تكنيك بخشتوانند با بهره مي

هاي بيني و ترسيم الگوي رفتاري مشتريان بالقوه و آتي با ويژگيها در سود يا زيان شركت، پيششناسايي جايگاه هريك از گروه
   .قابتي خود را نسبت به ساير رقبا افزايش دهندچنين تعيين بازار هدف و استراتژي بازاريابي مناسب توان رمشابه، هم

  با استفاده از  ان يمشتر يبندبازار و طبقه يبندبخش يجامع برا كرديرو ك) در پژوهشي با عنوان ي١٣٩٥ايزدي و همكاران (
كه در آن   اندداده  ارائه انيمشتر يبندتقسيمبازار و  يبندبخش يبرا كپارچهي يتميالگوري، خط يزيرو برنامه يكاوداده يهاش رو
  ن ي. ارديگيقرار م ،يخط يزيربرنامه  ژهيوبه  ،يبندتقسيممختلف  يهاعملكرد روش  سه يمقا يمبنا يعيتجم يبندخوشه كرديرو
  ان يانتساب مشتر  التراز نظر درصد با  يعملكرد بهتر  است،  كه كمتر به آن توجه شده  يخط  يزيرروش برنامه  دهدينشان م  سهيمقا

  دارد.  انيمشتر يهابه خوشه

 مشتريان وفادار مشتريان بالقوه
طول ارتباط مشتری  

(L) 

 مشتريان جديد مشتريان نامطمئن

)تازگی خريد  R) 
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 اند. در مرحله اول با بكارگيري الگوريتمبندي مشتريان معرفي كرده اي جهت خوشهمرحلهيك روش دو )٢٠٢١يوهال و جين (م
K-means  شود و هم  ميبندي انجام شود. در مرحله دوم با بكارگيري شبكه عصبي هم خوشهها مشخص ميتعداد بهينه خوشه

  شوند. شناسايي مي ،هاي مختلفي كه نقاط مشاهده به آن تعلق دارندهاي داده و خوشهاي كه بين ويژگيروابط پيچيده
 اءياش يهايژگيبراساس وفاً ، صريسنت يبندخوشه يهاتميالگور ) در پژوهشي به اين نكته اشاره كرده است كه٢٠٢٠باومان (

روشي را براي  k-meansريزي خطي مبتني بر الگوريتم اين محقق بر مبناي برنامهدهند. ياختصاص مها را به خوشهها آن
مجموعه داده به صورت    كي در مورد    ياست كه در آن اطالعات اضاف  يسنت  يبندخوشهالگوريتم    ميتعم  دهد كهارائه مي  يبندخوشه

  . دبخشمي بهبود  يقابل توجه زانيرا به م يبندت خوشهها دقتيمحدود نيدر نظر گرفتن او  شوديارائه م تيمحدود
-Kبيني رفتار مشتريان و استفاده از هوش تجاري در شناسايي مشتريان بالقوه از الگوريتم ) با هدف پيش٢٠١٩آنيتا و ماليني (

means بندي مشتريان بر اساس مدلمنظور خوشهبه  RFM  اند. استفاده كرده  
پژوهش   نيا ياصل دهيا ريزي خطي استفاده كرده است.برنامه زا k-means تميلگورپژوهشي در كنار ا) در ٢٠١٩باومان (

در موارد    ژهيبه واين محقق    يشنهاديپ  كرديرو باشد.ميها  به خوشه  اءياختصاص اش  يبرا  يك  و  صفر  يخط  يسينواز برنامه استفاده  
   .ه استخوب عمل كرد خوشه ١٠٠از  شيبزرگ با ب

بندي، استخراج قواعد و درخت تصميم براي ) يك روش محاسباتي نرم تركيبي بر اساس خوشه٢٠١٨خليلي و همكاران (
بندي براي خوشه K-meansاند. در ماژول اول، الگوريتم محور پيشنهاد دادههاي مشتريرفتار مشتريان در شركتبيني پيش

شود. در ماژول دوم، يك روش انتخاب ويژگي تركيبي مبتني بر تفاده ميها اسمشتريان گذشته شركت براساس رفتار خريد آن
شاخصه ارائه شده است. سرانجام، بر اساس مشخصات مشتري و با استفاده از تجزيه و  گيري چندلتركردن و يك روش تصميمفي

كردن دامات سودآور و مشخصبيني اقمنظور پيش شوند. از اين روش بهاستخراج ميآنگاه  -اگر تحليل درخت تصميم، قوانين 
  بيني استفاده شده است. هاي موجود براي مشتريان جهت انجام اين پيشتأثيرگذارترين ويژگي

كاوي در بخش ) تحقيقي با هدف مقايسه دو نوع مختلف مدل ارزش دوره عمر مشتري با داده٢٠١٨( هيزير و همكاران
فروشي بود. نتايج بندي مشتريان با استفاده از پايگاه داده يك شركت در بخش خردهفروشي انجام دادند. ارزيابي در قالب تقسيمخرده

چنين دهند و هيچ تفاوت آماري در انتخاب متغيرهاي كنترل ندارند. همبندي را انجام مينشان داد كه دو مدل، يك ساختار تقسيم
  هاي آماري با متغيرهاي كنترل را شناسايي كرد. اين پژوهش، مدل سودآوري بر اساس تحليل

 ٣٢٠غذايي ارگانيك در لبنان پرداختند. براي انجام اين تحقيق،    بندي بازار مواد) در پژوهشي به بخش٢٠١٧تليس و همكاران (
كنندگان با  ، مصرفهاكنندگان مواد غذايي ارگانيك در شهر بيروت توزيع شد. با تجزيه و تحليل پرسشنامهپرسشنامه بين مصرف

  هاي مناسب بازاريابي تدوين گرديد. خوشه تقسيم شدند و براي هر گروه از آنان استراتژي ٤به  K-meansاستفاده از الگوريتم 
بندي خوشهيان را در صنعت موادغذايي تركيه  مشتر  ،K-meansو الگوريتم    LRFM) با بكارگيري مدل  ٢٠١٧پكر و همكاران (

فروشي شتريان در صنعت خردهبندي مبراي طبقه) LRFMPبه نام ( LRFMي جديدي از مدل تحقيق نسخه اند. در اينكرده
ر با  مشتريان وفادا"،  "مشتريان وفادار با مشاركت باال "رود. بر اساس مدل پيشنهادي مشتريان در پنج گروه كار ميمواد غذايي به 

شوند. با توجه به مدل  بندي ميخوشه "مشتريان با هزينه كم"و  "يادمشتريان با هزينه ز"، "مشتريان نامطمئن"، "سهم كم
LRFM ،  اين امكان وجود دارد كه مشترياني كه پروفايل مشابه دارند، الگوي بازديد كامالً متفاوتي داشته باشند. بنابراين، اين

ها  گيري منظم بودن آنشتريان و اندازهاصلي را براي توصيف رفتار م LRFMرا به مدل  )Pاي از مراجعه مشتري (مطالعه دوره
كه صرفاً براساس آخرين معامله مشتري درنظر  ليل ايندر مدل كالسيك به د) Rكند. با توجه به اينكه تازگي خريد (اضافه مي
كننده گرايش واقعي خريد مجدد يا مراجعه مجدد مشتري نيست ممكن است منجر به نتايج گمراه  شود، لزوماً منعكس گرفته مي 

  شود. رفته مي نظر گ معامله آخر مشتري در   Nبندي مشتري شود، به منظور رفع اين مسأله تازگي خريد در  اي در مطالعات خوشهكننده
بندي فازي به تحليل مشتريان صنعت خودرو پرداختند. هدف اين ) در تحقيقي با استفاده از خوشه٢٠١٦هيزيرو و سنباس (

بندي است. براي اين تحقيق هاي سنتي خوشهفازي و مقايسه آن با روش  C-meansبندي با استفاده از الگوريتم پژوهش، خوشه
هاي سنتي نسبت به روشتر بندي متعادلكننده خودرو در تركيه دريافت گرديد. نتايج به خوشهتامين مشتري از ١٣٠مجموعه داده 

  بندي منجر شد و به مديران بازاريابي كمك كرد تا مشتريان خود را بهتر درك كنند. خوشه
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 ي براي  خط  يزي) و برنامه رkNN(ترين همسايه  بر مبناي الگوريتم نزديك  يبيترك  يروش) در پژوهشي  ٢٠١٢پاي و همكاران (
طور به   ي شنهاديپ  يبيو روش ترك  يطور كلبه  ريزي خطيبرنامه   يكردهايدهد كه روينشان م  يتجرب  جيتان.  اندارائه كرده   يبندبخش

از نقاط قوت هر  يبيترك، روش نيبر ا افزونداده دارند.  يهايژگياكثر و يبرابندي در بخش يكمترانحراف طور مداوم خاص، به
  ن يا جيشود. نتايم يبنددر دقت طبقه يابه بهبود قابل مالحظه جركند كه منياستفاده مي خط يسيو برنامه نو )kNN( دو روش 
 نانياطم تيبهبود دقت و قابل يمختلف را برا هايكه نقاط قوت روش  يبيمختلف ترك يهاكيتكن يتواند به طراحيمطالعه م

   .كمك كند، كنديم بيترك يبندطبقه
 LRFMهاي مدل اي به تحليل ويژگي مشتريان براساس شاخصبندي دومرحله) با روش خوشه٢٠١١لي و همكاران (

چنين در اين مطالعه كه  هم .هاي بازاريابي ايجاد كرداند. نتايج اين تحقيق درك بهتري را در شركت جهت تعيين استراتژيپرداخته
تر، وفادارتر هستند اگرچه حجم مبادالت نساجي تايوان انجام شد، مشخص گرديد كه مشتريان داراي طول ارتباط طوالنيدر صنعت  

  مالي آن مشتريان باال نباشد. 
اند. بندي مشتريان يك كلينيك دندانپزشكي استفاده كردهدر خوشه  LRFM) در پژوهش خود از مدل  ٢٠١١وي و همكارانش (

منظور شناسايي مشتريان وفادار استفاده شده كه در آن شاخص ارزش پولي به دليل ارائه خدمات به  LRFMمدل    در اين پژوهش از
حمايتي دولت به بخش درمان به صورت ثابت در نظر گرفته شده است و پس از تحليل براساس ماتريس روابط مشتري، بيماران در 

  اند. هاي مناسب هر بخش تعيين شدهبندي و استراتژيهدسته مشتريان وفادار، فعال، جديد و نامعلوم خوش ٤
ريزي خطي عدد ي و برنامه فاز  c-mean  تمي، از الگوراني مشتر  بنديخوشهبه منظور    ) در پژوهشي٢٠١٠زاده و همكاران (حسن
  م تقسي كم و، متوسط باال  تيخود به سه دسته با اهم ازينمحصوالت مورد ستيبر اساس ل انيابتدا مشتر  اند.ده كرتفاده صحيح اس

  ي شنهاد يمسئله پ اند.شده  يبنداز سه خوشه فوق رتبه ك يخود در هر  تيبر اساس سطح عضو ان يشوند. سپس، همه مشتريم
تحت پوشش   انيشده است. هدف مدل به حداكثر رساندن تعداد مشتر سازيدو هدفه مدل  ياضير  يسيمدل برنامه نو  كيعنوان  به

 حيصح  يخط  يزيرمدل برنامه  كيبه    يفاز  هينظر  ميمدل با استفاده از مفاه  نيااز ارائه خدمات است. سپس،    يكل  تيو سطح رضا
  شود. يم ليواحد تبد

كاوي در مديريت ارتباط با مشتري بيان  تكنولوژي داده) با استفاده از روش شبكه عصبي، درخصوص كاربرد ٢٠٠٩فنگ و ما (
كند. اين پژوهش هاي تجاري بازي ميكاوي نقش مهمي در بهبود سطح و كارايي مديريت ارتباط با مشتري در بانككردند كه داده

ربردهاي كليدي تكنولوژي پردازد و به كاهاي اقتصادي ميكاوي در مديريت ارتباط با مشتري در بانكبه كاربرد تكنولوژي داده
بندي مشتريان و نقش مهم آن در  طور خاص خوشهكاوي در مديريت ارتباط با مشتري شامل مخازن داده، حفظ مشتري و بهداده 

هاي كاوي، سيستمهاي مبتني بر دادهمسازي سيستدهد تنها با يكپارچهكند. نتايج اين پژوهش نشان ميتحليل ريسك بحث اشاره مي
 ١ جدول  ها را بيشتر از گذشته ارتقا داد.توان سطح خدمات و سوددهي بانكگيري، ميهاي پشتيباني تصميماري و سيستمبانكد

دهد. پس از بيان خالصه پيشينه در انتهاي اين بخش به بيان دليل انتخاب روش تحقيق اي از پيشينه پژوهش را نشان ميخالصه
 شود.پژوهش اشاره مي
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  : خالصه پيشينه تحقيق١جدول
  نتايج  بندي مشتريانروش طبقه  نام محقق

زاده و نبي
  )١٣٩٩روحاني (

، K-meansو الگوريتم  RFMهاي شاخص
 هايو شبكه تصميم درخت لجستيك،  رگرسيون

  عصبي

را  آتي مشتريان رفتار مدل همچنين دهد ورا نشان مي هاخوشه از يك هر مشتريان رفتار
 بازاريابي، راهبردهاي ارائه در مديران به هاخوشه تحليل با پژوهش اين. كندبيني ميپيش
  .رساندمي ياري غيرفعال،  اعضاي حذف يا جذب و اعضاي وفادار حفظ

پويا و فاضل  
  ترشيزي

)١٣٩٩(  

اي با الگوريتم تحليل بندي دو مرحلهخوشه
و استفاده از تحليل  پذيرستر مقياسالك

  تشخيصي براي اعتبارسنجي

بندي مشتريان براساس معيارهاي گيري از تكنيك بخشتوانند با بهرههاي بيمه ميشركت
ها يك از گروه ها، شناسايي جايگاه هرهاي آن و شناسايي ويژگي پژوهشپيشنهادي اين 

- مشتريان بالقوه و آتي با ويژگيبيني و ترسيم الگوي رفتاري  در سود يا زيان شركت، پيش
چنين تعيين بازار هدف و استراتژي بازاريابي مناسب توان رقابتي خود را هاي مشابه، هم

  .نسبت به ساير رقبا افزايش دهند

ايزدي و 
  )١٣٩٥همكاران (

  ، K-means يبندخوشه ، يخط يزيربرنامه
بندي سلسله مراتبي، شبكه عصبي، خوشه

  ريزي خطي، تحليل تشخيصيبرنامه

انتساب   التراز نظر درصد با يعملكرد بهترها  نسبت به ساير روش  يخط  يزيرروش برنامه
  دارد. انيمشتر يهابه خوشه انيمشتر

يوهال و جين م
)٢٠٢١(  

  شبكه عصبي  ، K-means الگوريتم
اي روابط پيچيدهبندي مشتريان  بر بخش  افزونبندي مشتريان با روش پيشنهادي  در خوشه

شناسايي   ، هاي مختلفي كه نقاط مشاهده به آن تعلق دارندهاي داده و خوشهكه بين ويژگي
  .شوندمي

-kريزي خطي مبتني بر الگوريتم برنامه  )٢٠٢٠باومان (

means  

است كه در آن اطالعات   يسنت  يبندخوشهالگوريتم    ميتعم  ، ارائه شده در اين پژوهش  روش
 نيظر گرفتن ا ندرو  شوديارائه م تيصورت محدودمجموعه داده به كيدر مورد  ياضاف

  .دبخشميبهبود  يقابل توجه زانيرا به م يبندها دقت خوشهتيمحدود
آنيتا و ماليني 

)٢٠١٩(  
  K-meansو الگوريتم  RFMهاي شاخص

بيني رفتار مشتريان و استفاده از هوش تجاري در شناسايي پيشبندي مشتريان و بخش
  هدف اين پژوهش است. ، مشتريان بالقوه

  )٢٠١٩باومان (
ريزي خطي صفر و ، برنامهk-means تميلگورا 

  يك
است  k-meansريزي خطي مبتني بر الگوريتم برنامهرويكرد پيشنهادي در اين پژوهش، 

  شود. ريزي خطي صفر و يك انجام ميها با برنامهها به خوشهكه فرايند تخصيص داده
خليلي و 

  )٢٠١٨همكاران (
گيري هاي تصميم، تكنيكk-means تميلگورا 

  چندشاخصه و درخت تصميم
هاي كردن تأثيرگذارترين ويژگيبيني اقدامات سودآور و مشخصمنظور پيشبه يروش ارائه

  بيني.موجود براي مشتريان جهت انجام اين پيش
تليس و همكاران 

)٢٠١٧(  
  k-means تميلگورا 

هاي استراتژي تدوينو  K-meansكنندگان با استفاده از الگوريتم مصرفبندي خوشه
  .گروه از آنانبراي هر  مناسب بازاريابي

پكر و همكاران 
)٢٠١٧(  

  K-meansو الگوريتم  LRFMPهاي شاخص

اصلي براي توصيف  LRFM) را به مدل Pاي از مراجعه مشتري (دوره پژوهش، اين  در
) در مدل Rكند. تازگي خريد (ها اضافه ميگيري منظم بودن آنرفتار مشتريان و اندازه
شود، لزومًا براساس آخرين معامله مشتري درنظر گرفته ميكه صرفاً كالسيك به دليل اين

ممكن است منجر   ، كننده گرايش واقعي خريد مجدد يا مراجعه مجدد مشتري نيستمنعكس
منظور رفع اين مسأله تازگي بندي مشتري شود، بهاي در مطالعات خوشهكنندهبه نتايج گمراه

  شود.معامله آخر مشتري در نظر گرفته مي  Nخريد در 
هيزيرو و سنباس 

)٢٠١٦(  
  فازي C-meansالگوريتم 

تري ارائه هاي سنتي نتايج متعادلالگوريتم پيشنهادي در اين پژوهش نسبت به الگوريتم
  تا مشتريان خود را بهتر درك كنند. كندميو به مديران بازاريابي كمك دهد مي

پاي و همكاران 
)٢٠١٢(  

) و برنامه kNN(ترين همسايه الگوريتم نزديك
  يخط يزير

 يبيو روش ترك يطور كلبه ريزي خطيبرنامه يكردهايرودهد كه ينشان م يتجرب ج يتان
 يهايژگياكثر و  يبرا بندي  در بخش  يكمترانحراف  طور مداوم  طور خاص، بهبه  يشنهاديپ

 يسينوو برنامه )kNN( از نقاط قوت هر دو روش يبي، روش تركنيبر ا  افزونداده دارند. 
  شود.يم يبنددر دقت طبقه يا به بهبود قابل مالحظه جركند كه منياستفاده مي خط

لي و همكاران 
)٢٠١١(  

  ايبندي دومرحلهو خوشه LRFMهاي شاخص
تر، وفادارتر هستند مشتريان داراي طول ارتباط طوالنيدهد نتايج اين پژوهش نشان مي

  اگرچه حجم مبادالت مالي آن مشتريان باال نباشد.
وي و همكارانش 

)٢٠١١(  
و شاخصهاي  K-meansبندي الگوريتم خوشه

LRFM 

دسته مشتريان وفادار، فعال،  ٤پس از تحليل براساس ماتريس روابط مشتري، بيماران در 
  اند.هاي مناسب هر بخش تعيين شدهبندي و استراتژيجديد و نامعلوم خوشه

زاده و حسن
  )٢٠١٠همكاران (

ريزي برنامهي و فاز c-means تمياز الگور
  خطي عدد صحيح

تحت پوشش و سطح  انيبه حداكثر رساندن تعداد مشترارائه شده در پژوهش  هدف مدل
  از ارائه خدمات است. يكل تيرضا

فنگ و ما 
)٢٠٠٩(  

كاوي اطالعات منظور دادهشبكه عصبي به
  مشتريان

كاوي، مبتني بر دادههاي سازي سيستمدهد تنها با يكپارچهنتايج اين پژوهش نشان مي
توان سطح خدمات و گيري، ميهاي پشتيباني تصميمهاي بانكداري و سيستمسيستم

  ها را بيشتر از گذشته ارتقا داد.سوددهي بانك
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دهد كه شناسايي كاوي در مديريت ارتباط با مشتريان نشان ميهاي دادهكارگيري تكنيكبررسي مطالعات انجام شده در زمينه به
كارگيري هها براي شركت، زمينه را براي تخصيص بهينه منابع محدود، ببندي مشتريان براساس ارزش آنها و بخشليل ويژگيو تح

آورد. ارزش دوره عمر مديريت سودآوري در كنار مديريت ارتباط با مشتري فراهم مي سرانجامهاي مناسب بازاريابي و استراتژي
گردد.  هاي مختلف تعيين ميها در اين راستا كمك فراواني نمايد كه با استفاده از مدله شركتتواند بمشتري، مفهومي است كه مي

دهنده كارايي و نشان  ،طور مكرر در مطالعات انجام شدهبه   LRFMو مدل    K_meansبندي  هاي خوشهچنين استفاده از روش هم
ها بندي مشتريان بر اساس ارزش دوره عمر آناين پژوهش به خوشهرو در  باشد. از اينبندي مشتريان ميها در خوشهدقت اين روش 

ها هاي كيفي، استفاده از آنسازي رياضي نسبت به روشكاوي و مدلهاي دادهشود كه با توجه به دقيق بودن تكنيكپرداخته مي
تواند با داشتن  ي خطي نيز ميريزها بر اين اساس ضروري است. تكنيك برنامهبندي آنجهت سنجش وفاداري مشتريان و طبقه

هاي پيشين چندان مورد بندي مشتريان مورد استفاده قرار بگيرد كه در پژوهشمزايايي چون تفسير ساده و نتايج كاربردي در بخش
  هايت در نكاوي يا هاي دادهبندي مشتريان، از يكي از تكنيكاستفاده قرار نگرفته است. بيشتر مطالعات انجام شده در حوزه بخش

ريزي خطي در تحقيقات بسيار معدودي مشاهده شده است. به همين جهت در اين  اند و تكنيك برنامهها استفاده كردهتركيبي از آن
ريزي خطي براي بررسي دقت و چنين از روش برنامهكاوي از چند تكنيك آن در كنار هم و همپژوهش با توجه به اهميت داده

 است. بندي استفاده شدهصحت خوشه
  

 روش پژوهش -٤
با مشتري  منظور بهبود عملكرد سيستم مديريت ارتباطي مشتريان بهبندكه در اين تحقيق، هدف اصلي بخشبا توجه به اين

هاي چنين از آنجا كه دادهگيرد، از نظر هدف كاربردي است، هممنظور بهبود عملكرد مورد استفاده قرار ميباشد و نتايج آن بهمي
ها  دهدا باشد، از نظر شيوه گردآوريهاي اطالعاتي سازمان ميمورد استفاده براي تحقق اين هدف، مستندات موجود در بانك

شوند، به اين معني كه اطالعات اضافي و نادرست حذف پردازش ميها تهيه و پيشدر مرحله اول، داده  باشد.پيمايشي مي  -توصيفي
جا كه اهميت هر  شوند. از آنهاي اطالعاتي موجود در سازمان استخراج مياز بانك LRFMبه هاي مربوط گردند. سپس دادهمي

) در بازارهاي مختلف ممكن است متفاوت باشند، M( ) و ارزش پوليF( )، تكرارR( )، تازگيL( يك از مقادير طول ارتباط مشتري
بندي پردازيم. سپس از الگوريتم خوشهها ميهاي آنه تعيين وزنها استفاده كرد. پس به اين ترتيب بتوان از مقادير موزون آنمي

-بندي اندازهبندي براي مشتريان، دقت بخشريزي خطي و با استفاده از نتايج خوشهبرنامه   كارگيريبهشود. همچنين با  استفاده مي
 .باشداز نوع كمي مي هاتجزيه و تحليل داده ريزي خطي، روش كاوي و برنامههاي دادهشود. با توجه به استفاده از تكنيكگيري مي

  

 ها تجزيه و تحليل داده -١-٤

 از ايمجموعه از نادرست هايداده اصالح و حذف تشخيص، جهت فرآيندي هاپردازش دادهپيش :هاپردازش دادهپيش 
 هايداده و شدند حذف ،هستند تكراري و نادرست مقادير يا رفتهازدست مقادير حاوي كه را ركوردهايي بنابراين. باشدمي ركوردها

  .يافت كاهش باشد،مي مشتري ٥٠٨٩ به مربوط  كه ركورد ١٢٥٥١ به ركورد ١٣٤٤٧ از پژوهش در مورداستفاده
فاصله بين آخرين    Rدهد. شاخص  تعداد روزهاي مدت ارتباط مشتري با شركت را نشان مي  Lشاخص    :هاتكنيك تبديل داده

ميزان ارزش پولي خريد در بازه   Mتكرار خريد و شاخص    Fباشد. همچنين شاخص  خريد مشتري تا زمان تحليل (بر اساس روز) مي
يستي اين مقادير بر اساس يك واحد يكسان، ، باLRFMهاي مدل باشد. به دليل تفاوت در واحد شاخصزماني مورد نظر مي

  ):٢٠١٢(كفاشپور و همكاران،  انجام شد ٤تا  ١روابط سازي بر اساس سازي شوند كه عمليات نرمالنرمال
  

)١(                                                     𝐿 =  

 )٢           (                                         𝐹 =  

)٣                                        (         𝑀 =    



  ٥١_______________________________________... طول عمر بندي مشتريان بر اساس ارزشخوشه
 

  گردد:بر محاسبه ارزش از فرمول زير جهت استانداردسازي استفاده مي Rبه دليل تأثير منفي شاخص 
)٤                                            (         𝑅 =    

  
  𝑀و    𝐿  ،𝑅  ،𝐹ها و  دهندة بيشترين مقادير شاخصنشان  𝑀و    𝐿  ،𝑅  ،𝐹در روابط باال  

 𝑀و    𝐿  ،𝑅  ،𝐹دهند و  ها را نشان ميشاخص  دير اصلينيز مقا  Mو    L  ،R  ،Fو    هستندها  ترين مقادير شاخصنيز بيانگر كم
  ).٢٠١٢(كفاشپور و همكاران،  باشندها ميدهندة مقادير نرمال شدة شاخصنيز نشان

پرسشنامه مقايسات زوجي ، با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي، LRFMهاي بندي و تعيين وزن شاخصجهت اولويت
آمده است، طراحي و توسط خبرگان شركت بيمه پاسارگاد تكميل گرديد. براي دستيابي به ماتريس   ٢اي از آن در جدول كه نمونه

  سلسله تحليل ها با روش سازي نظرات خبرگان استفاده شده است و در ادامه وزن شاخصنهايي از ميانگين هندسي جهت يكپارچه
مراتبي بر مبناي مقايسات زوجي بنا نهاده شده است و ابزاري براي تبديل ارزيابي سلسله  روش تحليل  محاسبه شد.    )AHPمراتبي (

 AHPبر اساس روش  LRFMهاي مدل دست آوردن وزن شاخصباشد. براي بههاي نسبي ميگيرنده به ارزش ذهني تصميم
الزم است ابتدا جداول مقايسه زوجي توسط خبرگان شركت بيمه تكميل شدند. در مرحله بعد با استفاده از روش ميانگين هندسي 

هاي مدل  وزن نهايي شاخص AHPبا استفاده از روابط مربوط به روش  سرانجامماتريس مقايسه زوجي نهايي محاسبه شد. 
LRFM ايند محاسبه گرديد. نحوه محاسبه وزن در فرAHP  به اين صورت است كه ابتدا در ماتريس مقايسه زوجي نهايي همه

شوند تا ماتريس نرمال شود. در مرحله بعد در ماتريس نرمال شده مقدار  اعداد ماتريس بر مقدار جمع ستون مربوط به خود تقسيم مي
 است. دهنده وزن شاخص مربوط به سطرشود. اين مقدار نشانميانگين هر سطر محاسبه مي

  
  : ماتريس مقايسه زوجي نهايي٢جدول

طول مدت ارتباط مشتري  
 )L(با شركت 

  )F(تكرار خريد   )R(تازگي خريد 
ارزش پولي خريد 

)M(  

طول مدت ارتباط 
مشتري با شركت 

)L( 

1  5.192 3.476  1.442 

 R(  0.192  1  0.584 1(تازگي خريد 

 F(  0.287  1.709 1 1.087(تكرار خريد 

پولي خريد ارزش 
)M(  0.693 1 0.919 1 

 
𝑊 = 0.485   𝑊 = 0.129,   𝑊 = 0.182,   𝑊 = 0.201 

 

دهد نرخ سازگاري نشان مي،  ها در ماتريس مقايسه زوجي استسازگار بودن قضاوت  ،يند تحليل سلسله مراتبيآنكته مهم در فر
بر   محاسبات فرايند تحليل سلسله مراتبي كارشناس اعتماد كرد. اساس هاي گردآوري شده از ديدگاه هر  توان به داده تا چه اندازه مي

پذيرد. بنابراين هرگونه خطا و ناسازگاري شود، صورت مي ها زوجي ظاهر ميكه در قالب ماتريس مقايسه   خبرگاناساس قضاوت اوليه  
ارزش  B نسبت به A براي نمونه اگر عنصر. دهدثير قرار ميأدست آمده از محاسبات را تحت تنتيجه نهايي به در مقايسه عناصر،

ارزش  C نسبت به A گاه بايد انتظار داشت عنصرداشته باشد، آن  ٢ارزش ترجيحي   C نسبت به B داشته باشد و عنصر  ٣ترجيحي  
ها افزايش يابد اطمينان از كه تعداد مقايسهمقايسه سه عنصر ساده باشد، اما وقتيداشته باشد. شايد بررسي سازگاري  ٦ترجيحي 

سازگاري كمتر ناشود. تجربه نشان داده است كه اگر نرخ ها به سادگي ميسر نبوده و از نرخ سازگاري استفاده ميسازگاري مقايسه
٠از   هاي زير براي محاسبه نرخ  ها بايد تجديد نظر شود. گام ت مقايسهصورها قابل قبول بوده و در غير اينسازگاري مقايسه  ،باشد  ١

  د.شوبه كار گرفته مي  AHP سازگاري در تكنيك
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ضرب كنيد. بردار جديدي را كه به اين طريق  وزنزوجي را در بردار  : ماتريس مقايسه محاسبه بردار مجموع وزني ١گام 
ها بردار با توجه به ماتريس مقايسه زوجي و اوزان محاسبه شده براي شاخص .شودآيد، بردار مجموع وزني ناميده ميدست ميهب

  ضرب ماتريس در بردار وزن است عبارت است از:مجموع وزني كه حاصل
بردار مجموع وزني = [2.085 0.531   0.763 0.836] 

ويژه تقسيم كرده، بردار حاصل بردار  : هر عنصر بردار مجموع وزني را بر عنصر متناظر در بردار محاسبه بردار سازگاري ٢گام 
  .شودسازگاري ناميده مي

بردار سازگاري = [4.293 4.093   4.173 4.149] 
  دهد. را به دست ميƛ انگين عناصر بردار سازگاريمي :  ٣گام 

ƛ = 4.177 
سازگاري بصورت زير تعريف ناباشد، شاخص  n اگر تعداد عناصر جدول مقايسه زوجي :: محاسبه شاخص سازگاري٤گام 

  :شودمي

𝐶𝐼 =
ƛ − 𝑛

𝑛 − 1
=

4.177 − 4

4 − 1
= 0.059 

ها كه تعداد شاخصگردد. با توجه به اينزير استخراج مي: شاخص تصادفي بودن از جدول محاسبه شاخص تصادفي ٥گام 
𝑅𝐼) بنابراين  n=4( ٤برابر با  = 0.9. 
 

  )RIجدول: شاخص تصادفي (
٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠  n  

٠.٥٨  ٠.٩  ١.١٢  ١.٢٤  ١.٣٢  ١.٤١  ١.٤٥  ١.٥١  IR  
 

آيد. اگر نرخ  دست ميهسازگاري بر شاخص تصادفي بناسازگاري از تقسيم شاخص نانرخ  محاسبه نرخ سازگاري:  ٦گام 
 .ها سازگار استيا كمتر باشد مقايسه ١/٠سازگاري نا

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
=

0.059

0.9
= 0.06 

توان نتيجه گرفت ماتريس مقايسه  مي ،باشدمي ٠.١ناسازگاري ماتريس مقايسه زوجي نهايي كمتر از كه نرخ با توجه به اين 
  از سازگاري مناسبي برخوردار است. ،باشدمي LFRMهاي زوجي كه مبناي محاسبه شاخص

  افزار نرم از استفاده با هاداده بندي،خوشه اول مرحله در. شودمي آماده بنديخوشه انجام براي هاداده مرحله اين انجام از پس
Weka3.9 روش  با canopy تعداد تا شدند بنديخوشه k باروش  بنديخوشه انجام براي الزم K-means تعداد .آيد دستبه 

  .باشدمي ٤ روش  اين توسط آمده دستبه هايخوشه
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 canopyبندي براي خوشه wekaخروجي : ٣شكل

  

  
  wekaدر  K-meansبندي : خوشه٤شكل 

  
  ها به همراه تعداد مشتريان هر خوشه: تعداد خوشه٣جدول

  خوشه شماره  تعداد مشتريان هر خوشه
  ١    ١٤٥٢  

٢  ١٤٧٧  
٣  ١٠٤٧  
٤  ١١١٣  
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توان  شود و ميام حاصل ميnبا محاسبه ميانگين ارزش همه مشتريان خوشه     𝑂ارزش خوشه    :محاسبه ارزش هر خوشه
  :محاسبه كرد) ١٣٨٩(تارخ و شريفيان،  ٥با استفاده از رابطه  آن را 
  

𝑉(𝑂 ) = 𝑊 ∗ 𝐿(𝑂 ) + 𝑊 ∗ 𝑅(𝑂 ) + 𝑊 ∗ 𝐹(𝑂 ) + 𝑊 ∗ 𝑀(𝑂 )                           )٥(  
  
𝐿(𝑂  كه )  ،𝑅(𝑂 )  ،𝐹(𝑂 𝑀(𝑂و    (  باشند مي  امn  خوشه  در  M  و  L،  R،  F  هايشاخص  مقادير   ميانگين   ترتيب  به   (

دهند. ارزش مي نشان  را M و L، R، F معيارهاي براي AHP روش  با  شده محاسبه وزني اهميت 𝑊و  𝑊 ،𝑊 ،𝑊 و
  نشان داده شده است. ٣هر خوشه در جدول 

  
  هاي تشكيل شده: ارزش خوشه٤لجدو

شماره 
 خوشه

ميانگين طول مدت 
ارتباط مشتري با 

  شركت

تازگي ميانگين 
  خريد

ميانگين تكرار 
  خريد

ميانگين ارزش 
  پولي خريد

  ارزش هر خوشه

٠.٢٠٨ ٠.٠١٠ ٠.٠٢٤ ٠.٨٢٩  ٠.١٩٤  ١ 

٠.١١٨ ٠.٠٠٨ ٠.٠١٦ ٠.٢٤٩  ٠.١٦٧ ٢ 

٠.٢٣٩ ٠.٠٠٩ ٠.٠٤٣ ٠.٨٢٤ ٠.٢٥٢  ٣ 

٠.٥٢٤ ٠.٠٢٢ ٠.٢١٣ ٠.٩٠٤ ٠.٧٤٩ ٤ 

  
دست آمده ارزش اي كه مقدار بيشتري براي آن به، خوشه٤با توجه به مقدار محاسبه شده براي ارزش هر خوشه طبق جدول 

، ٣هاي شود. پس از آن به ترتيب خوشهترين خوشه در نظر گرفته ميعنوان با ارزش به ٤، خوشه ٤بيشتري دارد. با توجه به جدول 
مفاهيم ماتريس ارزش مشتري و ماتريس وفاداري مشتري، بهترين مشتريان در ماتريس ارزش، با توجه به  گيرند.قرار مي ٢و  ١

باشند. ، جزو بهترين مشتريان مي٤جا مشتريان خوشه  ها باال باشد، پس در اين مشترياني هستند كه ارزش پولي و تكرار خريد براي آن
چنين مشتريان خوشه  باشند. همد كم، مشتريان با حجم خريد باال ميبه دليل داشتن ارزش پولي باال و تكرار خري  ١مشتريان خوشه  

به دليل ارزش پولي و تكرار خريد كم جزو   ٢به دليل تكرار خريد زياد و ارزش پولي كم جزو مشتريان متناوب و مشتريان خوشه  ٣
  اندكرده  خريد  تازگي  به  كه  مشترياني  يعني  ٤  خوشه   مشتريان  نيز  وفاداري  ماتريس   به   توجه  با   چنينهمباشند.  مشتريان نامطمئن مي

 يعني باشند،مي بالقوه  مشتريان ٣ خوشه  مشتريان .باشندمي وفادار مشتريان هستند، ارتباط در شركت با  كه است زيادي مدت و
 باشندمي جديد مشتريان ١  خوشه مشتريان .اندنكرده خريد تازگي به ولي است زياد شركت با هاآن  ارتباط مدت طول كه مشترياني

 جزو ٢ خوشه مشتريان همچنين. ارتباطند در شركت با  كه نيست زيادي مدت ولي اندكرده خريد تازگي به  كه مشترياني يعني
  . اندنكرده خريدي تازگي به و است كم شركت با هاآن ارتباط مدت زيرا باشند،مي نامطمئن مشتريان

  ارائه درخت ساختار شبيه فلوچارت، يك  در  آن  نتايج كه  است بنديدسته  براي روشي تصميم، درخت :گيريدرخت تصميم 
 هاي درختبرگ ميدهد، نمايش را تست هر خروجي شاخه، هر و مشخصه ارزش  روي بر تست يك نشانگر گره هر است كه شده
دقت   شده است كه استفاده CHAID گيريدرخت تصميم از هاخوشه تحليل براي .)٢٠٠٦ يو، و (تان ها استكالس  نمايانگر نيز

 هاخوشه  شماره و مستقل، و ورودي متغيرهاي عنوانبه M و  L، R ، F اين روش، در. باشدمي ها بيشترآن نسبت به ساير روش 
 با ارتباط مدت طول متغيرهاي اساس  بر شده تشكيل هايگروه وسيلهبدين. است شده گرفته نظردر وابسته و هدف متغير عنوانبه

 )R(  خريد  تازگي  متغير  اساس   بر  درخت  ريشه  شده،  ايجاد  درخت  در  .است  شده  بنديدسته  خريد  پولي  ارزش   و  تكرار  تازگي،  شركت،
 كساني  ميان  در  چنينهم.  اندداشته  خريد  تازگي  به  كه  است  معني  به اين  و  باشندمي   ٤  گروه  به  متعلق  مشتريان  بيشتر  درصد.  باشدمي
 بيشتري  درصد باشد،مي روز ١٤٦٠ تا ١٠٩٥ بين شركت با هاارتباط آن  مدت طول و اندخريد كرده گذشته روز ١٠٠ از كمتر در كه
 در ميان چنينهم. باشندمي ١ گروه به متعلق افراد اين و اندكرده خريد بار ٣ از كمتر شركت، با شانارتباط طول مدت در هاآن از

 متعلق هاآن  از بيشتري است، درصد بوده  نظر مورد  زماني بازه پايان از قبل روز ٩٩٠ تا ٢٦٥ بين اآنه  خريد آخرين زمان كهكساني
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 ارتباط مدت طول و است گذشته روز ٣٧٤ تا  ٢٦٥بين  هاآن خريد آخرين زمان كه كساني ميان در چنينهم. باشندمي ١ گروه به
  ١ گروه به متعلق خريد بااليي دارند٠٦٦١٠٦٢ مبلغ مشتريان بيشتري از درصد باشد،مي روز ١٠٩٥ تا ٣٦٦ بين  شركت با هاآن
  . باشندمي

گونگي دهنده چنشان   آمده  دست  به  قوانين  تفسير.  است  شده  داده   نشان   قانون   يك  برگ،  هر  تا  ريشه  از  تصميم  درخت  در  واقع  در
  مثال چند نمونه از قوانين درخت تصميم عبارتند از:عنوان بندي مشتريان است. بهخوشه
  شود؛ نظرگرفته در شركت با مشتري ارتباط مدت طول بايد گاهآن ،باشد ٩٩٩ مساوي يا تركوچك خريد تازگي اگر 

 .است  ١ گروه به متعلق مشتري باشد، روز ١٠٩٥ مساوي يا تركوچك شركت با  مشتري ارتباط مدت  طول اگر

 درنظر  خريد تكرار گاه بايدآن باشد، روز ١٤٦٠ مساوي يا تركوچك و ١٠٩٥ از بيشتر شركت با  مشتري ارتباط مدت طول اگر
 :شود گرفته

 .است ١ گروه  به متعلق مشتري باشد، ٣ مساوي يا تركوچك خريد تكرار اگر

  .است ٤ گروه به متعلق مشتري باشد، ٣ از بزرگتر خريد تكرار اگر
طوالني بودن قواعد تصميم به ذكر اين موارد بسنده كرده و در ادامه به دانش استخراج شده از درخت تصميم اشاره با توجه به 

  شود:مي
 ٣ از كمتر هادر آن  خريد تكرار و است روز ١٠٩٥ حداكثر شركت با شانارتباط  مدت طول كه هستند كساني ،١ گروه مشتريان

 باشندمي  شركت  جديد  مشتريان  اين مشتريان،  واقع  در.  است  زياد  هاآن  خريد  پولي  ارزش   ولي  باشدمي  ساله  ٦  زماني  بازه   طول   در  بار
 .شود ريزيطرح هاآن با باال  ارزش  با بلندمدت و پايدار، ارتباط هايپايه و جذب مشتريان اين شود سعي بايد كه

 حداقل هاآن  آخرين خريد و گذردمي هاآن  خريد آخرين زمان از كه است زيادي مدت كه هستند مشترياني ،٢ گروه مشتريان
  جلوگيري  براي  مشتريان   اين  ريزش   علت  كه بايد  هستند  (نامطمئن)  غيرفعال  مشتريان  مشتريان،  اين.  است  گذشته  روز  ٩٩٠  به  مربوط

 بررسي  قابل مجدد حضور امكان و شكست علل مشتريان، و نيازهاي رقبا دقيق ارزيابي با. شود شناسايي بعدي هايرويگرداني از
 .است

  مورد  بازه  در طول  بار ٣ تا ١ بين  خريد تكرار با ولي اندبوده مداوم ارتباط در  شركت با كه هستند مشترياني ،٣ گروه مشتريان 
 فعال، مشتريان اين و نگهداري حفظ بر عالوه شود سعي بايد و باشندمي مقداري مشخص از كمتر خريد پولي ارزش  نيز و نظر

 .داد افزايش را هاآن ارزش 

 باشدمي  بار  ٣  بيش از  نظر   مورد  بازه  طول  در  هاآن  خريد  تكرار  و  اندكرده  خريد  تازگي  به  كه  هستند  مشترياني  ،٤  گروه  مشتريان
  مشتريان،  اين. باشدمي روز ١٤٦٠شركت  با هاآن  ارتباط مدت طول  حداقل و  هستند ارتباط در شركت با  كه  است زيادي مدت و

    .شود  ارائه هاآن به ويژه خدمات شوند و  حفظ بايد بنابراين هستند، باارزش   بسيار كه دارند نام وفادار مشتريان
ها، پارامترها و متغيرهاي اين مدل  شود. انديسبندي استفاده ميگيري دقت طبقهاين مدل براي اندازه  :ريزي خطيمدل برنامه

  عبارتند از:
  

  ريزي خطيها، پارامترها و متغيرهاي مدل برنامه: انديس٥جدول
  متغيرها  پارامترها هاانديس

i : دهنده مشتري نشانiام  
j: دهنده ويژگي نشانjام  

k: دهنده خوشه نشانkام  
u: دهنده خوشه نشانuام  
v دهنده خوشه : نشانvام  

𝑥  مقدار ويژگي :j براي مشتريi  
𝑛  تعداد مشتريان در گروه :k   

: �̅� (𝑘) ميانگين ويژگيj ام در گروه
k  

�̅� (𝑢)    ميانگين ويژگي :j ام در گروه
u  

: �̅� (𝑣)    ميانگين ويژگيj ام در گروه
v 

  

: 𝑛    تعداد مشتريان در گروهu   
: 𝑛    تعداد مشتريان در گروهv   

𝑞 ها: تعداد ويژگي  
: 𝑆 بندي نمره طبقه

هاي جفت با وزن ويژگي iمشتري 
  vو  uگروه 

𝑊  وزن ويژگي :j ام  
𝑑 ميزان انحراف مشتري :i از نمره برش  

𝑐 مقدار جداكننده دو گروه :u و v   
: 𝑑  ميزان انحراف مشتريi  از نمره

  .vو  uبرش در جفت گروه 
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𝑛اند، بنابراين  بندي شدهگروه از قبل خوشه  mباشد كه در    nاگر تعداد كل مشتريان   + 𝑛 + ⋯ + 𝑛  n=    كه𝑛   تعداد
،   k=1,…,mمشتري باشد، 𝑛ام با kگروه  𝐺تعداد مشاهدات در گروه دوم و الي آخر است. اگر  𝑛مشاهدات در گروه اول، 

 ): ١٩٩٦(الم و موي،  شودمحاسبه مي ٦با استفاده از رابطه ام kام در گروه jآنگاه ميانگين متغير 

                 )٦   (                                                                                           �̅� (𝑘) = ∑ 𝑥 𝑛⁄   
كنيم كه با نظر خبرگان تعيين شده است. از آنجا كه الزم را تعداد متغير يا ويژگي دموگرافيكي مشتريان فرض مي qبه عالوه 

مدل شماره   u=1,…,m-1و   v=u+1,...,m) كه  u, vاست هر جفت خوشه را دو به دو مقايسه كرد، براي هر جفت خوشه (
  ):٢٠١٢شود (پاي و همكاران، سازي انحرافات است به صورت زير نوشته ميكه هدف آن كمينه ١

              )٧  (                                                                                          𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑑∈  .  ∈                                                    

St:  
∑ 𝑤 ∑ 𝑥 − �̅� (𝑢) + ∑ 𝑑  ≥ 0        ∀𝑖 ∈ 𝐺                                   )٨(  

∑ 𝑤 ∑ 𝑥 − �̅� (𝑣) − ∑ 𝑑 ≤ 0          ∀𝑖 ∈ 𝐺           )٩    (                            

∑ 𝑤 �̅� (𝑢) − �̅� (𝑘) ≥ 1      )١٠      (                                                                    

𝑑 ≥ 0 )١١          (                                                                                                     

متغير نامنفي   𝑑ها از يكديگر، ام مشتريان در تفكيك گروهjتصميم وزن يا سهم ويژگي ) متغير 𝑤 )j=1,…,qكه در آن  
i ϵ 𝐺براي   𝑈 𝐺 ام  iام براي مشتري jمقدار ويژگي  𝑋ميزان انحراف يك مشاهده تكي از نمره برش يا جدايي و ضرايب   

با   ٩ و رابطه ٨هاي رابطهسازد. مجموع تمام انحرافات مشاهدات را كمينه ميدهد كه را نشان ميتابع هدف  ٧رابطه است. 
تا حد ممكن به ميانگين    kبندي مشتريان در گروه  شوند تا نمرات طبقهعث مي) باvيا    uمتعلق به گروه    𝑑  )iسازي انحراف  كمينه

 زمان آورده شده است، درطور همها بهاي جلوگيري از صفر شدن وزنبر ١٠رابطه  بندي گروه نزديك شوند. در اين مدلنمره طبقه
ها طور همزمان براي ويژگيهاي صفر بهغيرممكن و وزن، جواب  ٤و  ٢، همچنين  ٣و  ٢هاي  كه در اين مدل براي مقايسه خوشهحالي

باشد. به همين دليل در اين محدوديت عدد مربوط به كدام خوشه مي  kچنين مشخص نشده بود كه منظور از  آمد و همبه دست مي
ن محدوديت سوم مدل  طور همزمان، محدوديتي جايگزيها به اي جلوگيري از صفر شدن وزنبر اين محدوديت انتقاد وارد است و بر

طور همزمان جلوگيري به عمل آيد. همچنين با اين جايگزيني ها به يك باشد تا از صفر شدن آن  ها برابر باشد كه در آن مجموع وزن
(مدل  باشدصورت زير ميريزي خطي بهمدل برنامه سرانجامنيز به دست آمد.  ٤و٣، و ٣و٢هاي هاي بهينه براي خوشهجواب
 :)٢شماره

𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑑∈   .  ∈                                                                                                  )١٢(  
St: 

∑ 𝑤 ∑ 𝑥 − �̅� (𝑢) +  𝑑 ≥ 0          ∀𝑖 ∈ 𝐺                     )١٣       (                                            

∑ 𝑤 ∑ 𝑥 − �̅� (𝑣) − 𝑑 ≤ 0            ∀𝑖 ∈ 𝐺 )١٤ (                                   
∑ 𝑤 = 1 )١٥      (                                                                                              

𝑑 ≥ 0 )١٦          (                                                                                                    
  

صورت ها بهمنظور جلوگيري از صفر شدن وزنبه  ١٥دل شماره يك هستند و رابطه م ٩تا  ٧دقيقا همان روابط   ١٤تا  ١٢روابط 
بندي گيري دقت خوشهمنظور اندازهريزي خطي بهر كه قبالً اشاره شد، روش برنامه طوهمانشده است.    ١٠زمان جايگزين رابطه  هم

بندي به جاي استفاده گيري دقت خوشهگيرد. به همين دليل در اين روش براي اندازهانجام شده در مراحل قبل مورد استفاده قرار مي
استفاده شد. در  ،باشدهاي آنان ميمشتريان بيمه بدنه كه مربوط به مشخصات اتومبيلاز دو ويژگي ديگر  LRFMهاي از شاخص
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باشند، مورد استفاده قرار  ه در تعيين حق بيمه بدنه مؤثر ميانجام اين روش، دو ويژگي ارزش اتومبيل و سال ساخت اتومبيل ك 
صورت تصادفي يمه بدنه شركت بيمه پاسارگاد، به تري بمش ٥٠٨٩هاي ارزش و سال ساخت اتومبيل مربوط به در ابتدا داده گرفت.

با   ٤و٣، ٤و٢، ٣و٢، ٤و١، ٣و١، ٢و١هاي ) تقسيم شد. سپس بر اساس مدل زير خوشه%٣٥( ) و آزمايشي%٦٥( به دو نمونه آموزشي
نفر   ٣٣٠٨تريان يعني مش %٦٥براي  ،ها در تفكيك دو گروه استكننده ميزان اهميت آنها كه تعيينيكديگر مقايسه و وزن ويژگي

،  v=4و    u=1، براي  v=3و    u=1، براي  v=2و    u=1شش مرتبه، يعني براي    ، مدلاين  به دست آمده است. بدين صورت كه  
  محاسبه شده است. v=4و  u=3و براي  v=4و  u=2، براي v=3و  u=2براي 

  ، وزن ويژگي ارزش اتومبيل در تفكيك بين نمونهارائه شده است. به عنوان  ٦دست آمده در جدول هاي بهنتايج مربوط به وزن
 هايوزن است كه نسبت به وزن ويژگي سال ساخت اتومبيل در همين مقايسه بيشتر است. بررسي  ٠.٩٩٩برابر با    ٢و    ١هاي  خوشه

  ها آن ميان تمايز ايجاد در اتومبيل مشتريانارزش  اهميت نشانگر نيز ٣ و ٢ هاي خوشه و ٣و  ١ هايخوشه بين آمده دستبه
وزن  ٤و٣و  ٤و٢، ٤و١هاي چنين در مقايسه خوشهداشته است. هم ٣و  ١هاي است. اين ويژگي بيشترين تأثير را در تفكيك خوشه

  باشد.ويژگي سال ساخت نسبت به ارزش اتومبيل بيشتر مي
 

  هاوزن به دست آمده در مقايسه خوشه: ٦جدول
    ٤و٣خوشه   ٤و٢خوشه    ٣و٢خوشه   ٤و١خوشه    ٣و١خوشه   ٢و١خوشه 
  وزن ارزش اتومبيل  ٠  ٠  ٠.٩٩٩  ٠  ١  ٠.٩٩٩

  وزن سال ساخت  ١  ١  ٠.٠٠٠١  ١  ٠  ٠.٠٠٠١
  

  دست آورد:ها را با حل برنامه ريزي خطي زير بهتوان مقادير برش گروهها ميدر مرحله دوم با در اختيار داشتن وزن ويژگي
𝑚𝑖𝑛(∑ ∑ ∑ 𝑑 + ∑ ∑ ∑ 𝑑 )∈∈                                )١٧(  
St: 
𝑆 + 𝑑 ≥ 𝐶  .    𝑓𝑜𝑟 𝑢 = 1. … . 𝑚 − 1.     𝑣 = 𝑢 + 1. … . 𝑚 .     𝑖 ∈ 𝐺        )١٨(  
𝑆 − 𝑑 ≤ 𝐶  .   𝑓𝑜𝑟 𝑢 = 1. … . 𝑚 − 1.      𝑣 = 𝑢 + 1. … . 𝑚 .     𝑖 ∈ 𝐺        )١٩(  

  آيد:دست ميبه ٢٠) از رابطه 𝑆بندي (هاي طبقههمچنين نمره
𝑆 = ∑ 𝑤 𝑥  . 𝑓𝑜𝑟 𝑖 ∈ 𝐺                                                                                        )٢٠(  

  
  : خطوط برش بين چهار خوشه٧جدول

  ٤خوشه   ٣خوشه   ٢خوشه   ١خوشه   
  ١٣٩٠  ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ٤٩٩٩٠٤٣٠    ١خوشه 
  ١٣٨٨  ٢٠٩٩٥٩٨٠٠      ٢خوشه 
  ١٣٩٠        ٣خوشه 
          ٤خوشه 

  
هاي برش و مقادير نمره ٢٠دست آمده براي هر مشتري در نمونه آموزشي با استفاده از رابطه بندي بههاي طبقهبا داشتن نمره

هاي محاسبه شده چنين با استفاده از وزنهاي آموزشي محاسبه كرد. همبندي را با استفاده از دادهتوان دقت طبقهها ميگروه
درصد باقيمانده مشتريان(نمونه آزمايشي) را طبق  ٣٥بندي رات طبقهتوان نمها براي نمونه آموزشي، ميها در مقايسه خوشهويژگي
بندي را با  هاي آموزشي محاسبه شد، دقت طبقهها كه براي دادهمحاسبه كرد و سپس بر اساس مقادير خطوط برش گروه ٢٠ رابطه

هاي و براي داده ٨هاي آموزشي در جدول دهبندي با استفاده از دا هاي آزمايشي نيز به دست آورد. نتايج دقت طبقهاستفاده از داده
  ارائه شده است. ٩آزمايشي در جدول 
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  هاي آموزشيها با استفاده از دادهگيري شده در مقايسه خوشهبندي اندازه: دقت طبقه٨جدول
  هاخوشه مقايسه  ٤و٣خوشه  ٤و٢خوشه  ٣و٢خوشه   ٤و١خوشه  ٣و١خوشه   ٢و١خوشه  ميانگين

  بنديدقت طبقه  %٥٤  %٧٩  %٧٧  %٥٤  %٩٩  %١٠٠  %٧٧
  
  

  هاي آزمايشيها با استفاده از دادهگيري شده در مقايسه خوشهبندي اندازه: دقت طبقه٩جدول
  هاخوشه مقايسه  ٤و٣خوشه  ٤و٢خوشه  ٣و٢خوشه   ٤و١خوشه  ٣و١خوشه   ٢و١خوشه  ميانگين

  بنديدقت طبقه  %٦٠  %٧٨  %٨٠  %٦٠  %٩٩  %١٠٠  %٨٠
  

درصد است. در نتيجه دقت   ٨٠طور ميانگين برابر با  هاي آزمايشي بيشتر و به راي دادهدقت مدل ب  ،شودمشاهده ميچنان كه  هم
بندي انجام شده در مراحل قبل بر اساس دو ويژگي  دقت خوشه  ،باشد. به عبارت ديگرمي  %٨٠ريزي خطي  بندي با روش برنامهطبقه

توان اطمينان مي  %٨٠باشد و با  مي  %٨٠ريزي خطي  ها با روش برنامهساخت اتومبيل آنديگر مربوط به مشتريان يعني ارزش و سال  
 زني كرد.شان گمانهاحتمال تعلق مشتري جديد به يكي از چهار دسته را بر پايه اطالعات مربوط به اتومبيل 

  

  گيري نتيجه بحث و-٥
بندي مشتريان بيمه  ريزي خطي به خوشهكاوي و برنامههاي دادهو با استفاده از تكنيك  LRFMاين پژوهش بر اساس مدل    در

 LRFMهاي  پرداخته شد. به اين منظور ابتدا شاخص  ٢٩/١٢/١٣٩٦تا    ١/١/١٣٩١بدنه اتومبيل شركت بيمه پاسارگاد در بازه زماني  
زماني  بازه يك در مشتري خريد پولي ارزش  M و خريد تكرار  F خريد، تازگي  R شركت، با مشتري مدت ارتباط طول ،Lيعني 

 هايشاخص از يك هر مقادير ضربحاصل از مشتري عمر دوره ارزش  كه آنجا از. از پايگاه داده شركت استخراج شدند مشخص
LRFM بر اساس نظر خبرگان و با  هااين شاخص از يك هر وزني آيد، در مرحله بعد اهميتمي دستبه هاآن وزني در اهميت

  و تازگي به و باشد بيشتر او خريد پولي ارزش  و شركت با مشتري زمان ارتباط مدت هرچه. محاسبه شد AHPاستفاده از روش 
اين   از  يك هر وزني اهميت هرچقدر چنينهم. باشدمي شركت براي ارزشمندتري مشتري، مشتري آن  كند، خريد مكرر طوربه

  آمده  دستبه وزني بر اساس اهميت پژوهش، اين در. باشدمي مؤثرتر  مشتري  دوره عمر ارزش  در متغير آن  باشد،  بيشترها شاخص
 با مشتري ارتباط مدت طول ها به ترتيب اهميت عبارتند از:اين شاخص .مشخص شدLRFM  هايشاخص از هركدام براي

 در تفاوت بردن بين از براي  LRFMمقادير  سازينرمال از پس خريد. تازگي و خريد تكرار پولي خريد، ارزش شركت،
 K-means بنديخوشه روش از ، weka افزارنرم در canopy روش با هابهينه خوشه تعداد تعيين از پس و هامقياس

  LRFMمقادير    اساس  بر  آن،  از  پس  .شد  استفاده  مشتريان  بنديخوشه  براي  باشد،مي  كاويداده  هايتكنيك   از  يكي  كه
 و خوشه هر ارزش اساس بر و گرديد محاسبه خوشه هر متغيرها، ارزش اين از يك  هر براي آمده دستهاي بهوزن و

 بندي،خوشه از حاصل نتايج پاية بر سپس. شدند شناسايي هر خوشه مشتريان مشتري، وفاداري و ارزش ماتريس
 يك تصميم، درخت الگوريتم از شده استخراج قوانين اساس بر و گرفتقرار  استفاده مورد تصميم درخت الگوريتم

 بدنه بيمه حق تعيين در مهم ويژگي دو اساس بر خطي ريزيبرنامه مدل سپس .شد انجام مشتريان براي بنديدسته
 و شد اجرا Lingo افزارنرم در ها)داده %٦٥( آموزشي نمونه براي ابتدا آن، ساخت و سال اتومبيل ارزش يعني اتومبيل

 نمونه براي هم مشتريان بنديطبقه نمرات آموزشي، نمونه در شده ذكر ويژگي دو تعيين اهميت و وزن محاسبه با
  و  نمونه هر براي مشتري هر بنديطبقه نمرات مقايسه با ادامه در. شد محاسبه آزمايشي براي نمونه هم و آموزشي

 سرانجام. شد گيرياندازه نمونه آن براي بنديطبقه دقت شود،مي محاسبه آموزشي نمونه براي كه هابرش گروه مقادير
 و شد مشخص مشتريان اتومبيل مشخصات به مربوط هايويژگي پايه بر قبل مراحل در شده انجام بنديدقت خوشه

بوط به مشتريان وفادار و بهترين مشتريان،  مر ٤بندي شدند كه خوشه خوشه دسته ٤مشتريان بيمه بدنه شركت بيمه پاسارگاد در 
باشد و  مربوط به مشتريان جديد مي ١مربوط به مشتريان نامطمئن و خوشه  ٢مربوط به مشتريان متناوب و فعال، خوشه  ٣خوشه 
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زني كرد. در گمانهشان هاي مربوط به اتومبيلاطمينان احتمال تعلق مشتري جديد به هر خوشه را بر اساس ويژگي %٨٠توان با مي
كار گيرد و محصوالت و ها و اقدامات متناسب با هر بخش را بهگيريها و تصميمريزيها، برنامهتواند استراتژينتيجه شركت مي

هاي چنين طبق يافتهها ارائه دهد و سودآوري خود را افزايش دهد. همخدمات خود را متناسب با نيازها و شرايط مشتريان خود به آن
)،  L(  مربوط به مشتريان مشخص شد كه شاخص طول مدت ارتباط مشتري با شركت  LRFMهاي  دست آمده از تحليل شاخصبه

)، داراي كمترين R(  درحالي كه شاخص تازگي خريد  .ديگر تأثير و اهميت بيشتري از نظر خبرگان شركت دارد  هاينسبت به شاخص
 باشد. اهميت و تأثير مي

  گردد: ارائه ميزير  ها به مشتريان وفادار پيشنهاداتيهاي انجام شده براي مشتريان و به منظور تبديل آنديبنبا توجه به خوشه
تواند باعث وفادار مي ،باشندكه مشتريان وفادار مي ٤برقراري ارتباطات و تعامالت بيشتر با مشتريان خوشه  )١

باشند بايد خدمات ريان، براي شركت مشتريان باارزشي ميچنين از آنجا كه اين مشتماندن و حفظ اين مشتريان شود. هم
ويژه و بهتري را به تك تك مشتريان با ارزش خود ارائه دهند. اين امر غلبه رقبا را با ترفندهايي همچون قيمت فروش 

  ثر باشد.  تواند در حفظ اين مشتريان مؤچنين شناسايي رقبا و افزايش توان رقابتي نيز ميسازد. همكمتر، دشوار مي
هستند   ٤داراي ارزش كمتري نسبت به مشتريان خوشه    ٣طور كه نتايج تحقيق نشان داد، مشتريان خوشه  همان )٢

هاي حجمي خاص براي اين گروه بر حجم تواند با تخفيفباشد. شركت ميو حجم خريد مشتريان اين گروه پايين مي
هاي ناشي از پايين بودن حجم خريد ها و قسمتي از هزينهيد آنخريد اين مشتريان افزوده و بدين ترتيب تعداد دفعات خر

 در دفعات باال را كاهش دهد. در واقع بايد تالش كند تا سطح ارزش پولي اين مشتريان را افزايش دهد.

كه   ١يعني مشتريان خوشه  ،ها زياد استها كم ولي ارزش پولي خريد آنبراي مشترياني كه تكرار خريد آن  )٣
هاي  باشند، بايد سعي شود كه اين مشتريان جذب و پايهها با شركت طوالني نيست و مشتريان جديد ميآن مدت ارتباط

ها و پرداخت چنين در اين راستا كاهش موقت قيمتريزي شود. همها طرحارتباط پايدار، بلندمدت و با ارزش باال با آن
 تواند مؤثر باشد.  ه مشتري) ميهاي ويژه يا دادن هديه بمشوق به مشتريان (مانند تخفيف

توان از طريق برقراري ارتباطات و تعامالت سازنده مي  ،باشندكه مشتريان نامطمئن مي  ٢براي مشتريان خوشه   )٤
چنين هاي تلفني، ارسال ايميل، پيامك و غيره دليل ايجاد شكاف را جويا شد و در جهت رفع آن برآمد. هماز طريق تماس 

هاي بازاريابي و فروش توانند استراتژي مناسبي را در پيش بگيرند و برنامهمي ،يافتن داليل رويگردانيبا تحليل رقبا و 
 تري را در ايجاد وفاداري مطلوب تدوين كنند. دانههوشمن

تواند در شناخت نيازهاي آنان و ايجاد افزايش نظرسنجي از مشتريان و احترام به خواست و نياز مشتري نيز مي )٥
 وفاداري مشتريان مؤثر باشد. رضايت و

 تواند به سودآوري سازمان كمك كند.افزايش آگاهي مديران نسبت به سودآوري حاصل از بازاريابي نيز مي )٦
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