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Abstract1
One of the important topics in this field is Customer Lifetime value
(CLV) that means how much profit a customer generates in his
lifetime for a company. The main goal of this research is presenting a
model for clustering and predicting customer lifetime value and
customer evaluation in IRAN National Center for Numbering Goods
and Services. In this research, 74,385 records of members at a
specified time interval were used (from 2011 to 2017). Members are
classified by CRISP methodology, resulting in the presentation of a
model for predicting them. At first, members are classified into 7
clusters by RFM and K-Means. Next, each cluster is rated by CLV.
Next, hidden patterns are discovered inside the data and various
segments of members are then predicted through classification
algorithms. Finally, the algorithms are evaluated and the final report is
prepared. The results of this study exhibit the member’s behavior in
each cluster on the organization’s services and membership or
extended subscription and also future customer behavior are unveiled.
This research helps the managers to come up with marketing strategies
to keep loyal members and attract or remove inactive members by
analyzing the clusters.
Keyword: Customer Lifetime Value; Data Mining; RFM;
Clustering; Predict.
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چکیده
یکی از مباحث مهم در زمینه حفظ مشتریان و چگونگی رفتار با آنها ،ارزش طول عمر مشتری ()CLV
است  .هدف از این پژوهش ،طراحی مدلی برای خوشهبندی و پیشبینی طول عمر مشتریان و همچنین
ارزیابی مشتریان در مرکز شمارهگذاری کاال و خدمات ایران است .در این پژوهش اطالعات  74385عضو
این سازمان در بازه زمانی  1396-1390دریافت شد .مشتریان توسط تکنیک دادهکاوی CRISP
طبقهبندی شده و درنهایت مدلی برای پیشبینی آنها طراحی شد .ابتدا اعضا توسط مدل  RFMو
الگوریتم  K-Meansبه  7طبقه دستهبندی شده و سپس هر طبقه توسط روش محاسبه ارزش طول
عمر مشتریان رتبهبندی شد .در ادامه توسط الگوریتمهای رگرسیون لجستیک ،درخت تصمیم و
شبکههای عصبی ،الگوهای پنهان بین دادهها و بخشهای مختلف مشتریان کشف شدند .نتایج این
پژوهش ،رفتار مشتریان هر یک از خوشه ها را در خدمات مرکز و همچنین مدل رفتار مشتریان آتی را
نشان داده است .این پژوهش با تحلیل خوشهها به مدیران در ارائه راهبردهای بازاریابی ،حفظ اعضای
وفادار و جذب یا حذف اعضای غیرفعال ،یاری میرساند .در پژوهش حاضر تعداد خوشه مناسب برای
مشتریان  7عدد است؛ همچنین در پیشبینی کالس مشتریان عملکرد شبکههای عصبی با دقت 99/56
درصد نسبت دیگر الگوریتمها بهتر بوده است.
کلیدواژهها :ارزش طول عمر مشتری؛ دادهکاوی؛ RFM؛ خوشهبندی؛ پیشبیني.
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 .1مقدمه

در عصر جدید یکی بزرگترین چالشهای سازمانهای مشتریمحور ،شناخت مشتریان،
بخشبندی آنها به گروههای مختلف ،رتبهبندی آنها و پیشبینی مشتریان جدید است؛
بهطوری که تضمین بلندمدتی برای تداوم کسبوکار بهوجود آورد .درنتیجه سازمان باید شناخت
درستی از مشتریان خود داشته باشد و نیازها و خواستههایشان را پیشبینی کند و با استفاده از
اطالعات بهدستآمده بهرهوری خود را افزایش دهد .مدیریت ارتباط با مشتری  1راهحلی است که
به سازمانها کمک میکند به شیوه ای سازمانیافته ،ارتباط با مشتریان را مدیریت کنند .یکی از
چالشهای مهم در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای مشتریمحور ،شناخت
مشتریان و درک تفاوت و طبقهبندی آنها است [ .]20سازمانها و شرکتها عالقهمند هستند
مشتریان وفادار خود را شناسایی کنند و نسبت به آنها رفتار و یا خدماتی مناسب ارائه دهند؛
همچنین مشتریان غیروفادار را با راهبردهایی به مشتریان وفادار تبدیل کنند و یا خدماتی مناسب
با ارزش آنها ارائه دهند و در غیر اینصورت آنها را از دایره خدمات حذف کنند .برای مدیریت
درست ارتباط با مشتری میتوان از روش محاسبه ارزش طول عمر مشتری  2استفاده کرد .نتایج
ارزش طول عمر مشتری محاسبهشده برای بخشهای مختلف میتواند برای توضیح
استراتژیهای بازاریابی و فروش توسط شرکت بهکار رود [ .]20برخی از مدلهای ارزش طول
عمر مشتری برای تقسیم بندی بازار و تخصیص منابع بازاریابی برای کسب ،نگهداری و فروش
متقابل مفید هستند [ .]28چالش اصلی اندازهگیری طول عمر مشتری ،توسعه مدلی برای
پیش بینی جریان درآمد آینده است که هر مشتری به شرکت ارائه میدهد [.]26
سؤالهای مطرح شده در پژوهش حاضر به شرح زیر است:
ـ چگونه میتوان اعضای «مرکز م ّلی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران» را خوشهبندی نمود؟
ـ چگونه ارزش طول عمر اعضای «مرکز م ّلی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران» را محاسبه
کنیم؟
ـ چگونه می توان با استفاده از مفهوم ارزش طول عمر مشتری ،ارزش اعضای مرکز را سنجید؟
ـ چگونه میتوان مدل پیشبینی طول عمر مشتریان را در «مرکز م ّلی شمارهگذاری کاال و
خدمات ایران» ارائه کرد؟
هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحی مدل پیشبینی طول عمر مشتریان در «مرکز م ّلی
شمارهگذاری کاال و خدمات ایران» است؛ بهطوریکه برای این منظور باید معیارهای  CLVبر
اساس پارامترهای مؤثر مشتریان ،وزن و اهمیت هر یک از شاخصهای مؤثر در دستهبندی
مشتریان و تکنیک و ابزارهای مناسب  CLVمشخص شود.
)1. Customer Relationship Management (CRM
)2. Customer Life Time Value (CLV
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در بخش بعدی مفاهیم بهکار رفته در این پژوهش معرفی و سپس پژوهشهای پیشین در
این زمینه مرور خواهد شد .در بخش بعد روش پژوهش ارائه میشود و سپس به تجزیهوتحلیل
دادههای بهدستآمده پرداخته خواهد شد .درنهایت نیز نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داده
میشود.
بیان مسئله .یکی از چالشهای مهم در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای
مشتری محور ،شناخت مشتری و درک تفاوت و طبقهبندی آنها است [ .]23سازمانها و
شرکتها عالقهمند هستند مشتریان وفادار خود را شناسایی کنند و نسبت به آنها رفتار و یا
خدماتی مناسب ارائه دهند و همچنین مشتریان غیروفادار را با راهبردهایی تبدیل به مشتریان
وفادار کنند و یا خدماتی مناسب با ارزش آنها ارائه دهند و در غیر این صورت آنها را از دایره
خدمات حذف کنند.
در این پژوهش کاربردی ،با هدف خوشهبندی مشتریان با استفاده از روشهای دادهکاوی و
تخمین ارزش طول عمر مشتری« ،مرکز م ّلی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران» بهعنوان مورد
مطالعه انتخاب شد .روش پیشنهادی پژوهش برگرفته از روش کریسپ 1است« .این مرکز،
خدماتی چون صدور کد ملّی (شناسایی کاالهای م ّلی) و خدمات کد بینالمللی  2را ارائه میدهد.
یکی از مسائلی که این سازمان با آن روبهرو است ،شناسایی مشتریان و طول عمر آنها است تا
توسط آن بتواند مشتریان وفادار و غیروفادار خود را شناسایی و بهصورت استراتژیک نسبت به
آنها تصمیمگیری کند .در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از تکنیک خوشهبندی و
الگوهای درونداده طبق دادههای استخراجشده ،اعضای سازمان موردمطالعه بر اساس محاسبه
ارزش طول عمر مشتری طبقهبندی شده و مدلی برای پیشبینی طول عمر مشتری جدید ارائه
شود .اهمیت موضوع طبقهبندی زمانی مشخص میشود که بر اساس آمار رسمی مرکز ،در بازه
زمانی سالهای  1396-1390تعداد  74385نفر از اعضای این سازمان  480993کد  GS1و
 1813742ایرانکد دریافت کردهاند .چگونگی حل این مسئله بهگونهای که سازمان بتواند
برنامههای استراتژیک آینده را بر اساس شناخت مناسبی که از بخشهای مختلف مشتریان
بهدستآمده آورده است ،تبیین کند؛ بهطوریکه سود شرکت افزایش یابد و درباره ارزش طول
عمر مشتریان جدید پیشبینیهای مناسبی صورت پذیرد.

)1. Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-M
)2. The Global Language of Business (GS1
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 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش
تعاريف مفهومي

بازاريابي .بازاریابی در راستای دستیابی به اهداف موردنظر همواره برای انجام مبادالت مطلوب
در بازارهای هدف در تالش بوده است .دانش بازاریابی با تغییرات بنیادی در مفاهیم فلسفی خود
سعی کرده است تا نیازها و خواستههای مشتریان را به نحو مطلوبتر و مؤثرتر پاسخ دهد [.]30
عوامل بازاریابی از طریق شبکههای تلفن و یا اینترنت میتوانند بهصورت دائم در سطحی
گسترده در بازار حضور یابند و نیازها و خواستههای مشتری را از زبان خودش بشنوند و به آنها
واکنش سریع نشان دهند؛ همچنین می توانند مشتریان را به نحوه دلخواه گروهبندی کنند و
متناسب با روحیات و نیازهای هر گروه ،اطالعرسانی ،پرسشگری و حتی گفتوگو کنند و برای
مراسم خاص هدایا ارسال نمایند .بازاریابی مکانیزه فاصله بین شرکت و مشتری را از بین میبرد
و رابطه شرکت با مشتری را شفاف و سازنده میکند.
در بازاریابی ابتدا باید هویت مشتریان مشخص و خصوصیات هر یک از آنها بهطور مجزا
بررسی شود .هرچه میزان ارتباط برقرارشده بین سازمانها و مشتریانشان نزدیکتر و صمیمیتر
باشد ،به همان نسبت میتوانند آن ها را به سازمان خود وابسته کنند .برقراری این ارتباط صمیمی
نیازمند کسب اطالعات دقیق از مشتریان است.
بازاریابی و تبلیغات بخش مهم اقتصاد است و تأثیر بسیاری بر ادراک مشتری از درک زندگی،
فرهنگ و جهان دارد .برخی بر این باورند که بازاریابی باعث رشد اقتصادی و افزایش سطح رفاه
عمومی میشود [ .]2از انواع بازاریابی میتوان به «بازاریابی مستقیم» اشاره کرد .بازاریابی
مستقیم نوعی از بازاریابی است که مستقیم با مشتری ارتباط برقرار میشود .در این روش افرادی
که بازاریابی میشوند بهطور مستقیم از بازار هدف انتخاب میشوند .نقطه مقابل بازاریابی
مستقیم« ،بازاریابی غیرمستقیم» نام دارد .در این نوع از بازاریابی بهصورت غیرمستقیم سعی در
جذب مشتری می شود؛ مانند تبلیغات بیلبوردی که در فضای عمومی صورت میگیرد .بعد از
دسته بندی مشتریان ،میزان تأثیر بازاریابی مستقیم بر هر یک از طبقات متناسب با خدمت
موردنظر ارزیابی میشود .امروزه نیز بازاریابی بهعنوان نخستین گام از استراتژیهای
مشتریمحور موردتوجه قرار میگیرد [.]10
جايگاه مشتری در بازاريابي .یکی از واژههای پرکاربرد در سطح بازارهای داخلی و خارجی
لغت «مشتری» است .تعریفهای مختلفی برای این واژه وجود دارد .برای مثال ،مشتری فرد یا
افرادی هستند که کاال و خدمتی را دریافت میکنند یا مشتری بزرگترین سرمایه هر مؤسسه
است [ .]19در تعریفهای دیگر ،مشتریان بهعنوان مهمترین منبع درآمدزایی هر سازمان به دو
نوع تقسیم شدهاند .1 :مشتریان درونی که شامل همکاران فعلی سازمان هستند که در تولید کاال
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یا ارائه خدمات نقش دارند؛  .2مشتریان بیرونی شامل افراد حقیقی و حقوقی خارج از سازمان
هستند که محصول یا خدمت ارائهشده توسط سازمان را دریافت میکنند .در این پژوهش مفهوم
لغت مشتری درواقع به «مشتری بیرونی» اطالق میشود [ .]3نقطه آغاز بازاریابی ،مشتری است.
همان افرادی که س بب پویایی و کسبوکار میگردند ،فرآیند بازاریابی دقیقاً از جایی شروع
میشود که مشتری وارد چرخهی کسبوکار میشود و نه زمانی که محصول آماده فروش است.
درحقیقت مشتری ،ارزش ایجادشده توسط کاال یا خدمات را خریداری میکند.
مديريت روابط مشتريان الکترونیکي .گذر از اقتصاد و ازمیانرفتن مرزهای جغرافیایی برای
کسبوکار و بهتبع آن شدتیافتن رقابت ،موجب شده است تا مشتری بهعنوان رکن اساسی و
محور اصلی فعالیتهای سازمان مطرح شود .امروزه تنها رضایتمندی مشتریان برای ماندگاری
آنها در سازمان کافی نیت و باید در عین رضایتمندی از وفاداری آنان نیز اطمینان حاصل شود
[ .]5مدیریت ارتباط با مشتری ،مجموعهای از روشهایی است که یک دیدگاه محکم ،منسجم و
یکپارچه از مشتریان در گستره کل کسبوکار فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود هر مشتری
باالترین سطح خدمت را دریافت میکند [ .]25تقسیمبندی مشتریان به لحاظ رفتار بهوجودآمده
در هر بنگاه اقتصادی عامل اصلی در مدیریت ارتباط با مشتریان و همچنین بازاریابی هدفمند
بهشمار میرود [ .]18در جریان اجرای مدیریت ارتباط مؤثر با مشتری ،فناوری اطالعات نقش
محوری در توانمندسازی سازمانها بهمنظور حداکثرکردن سودآوری از طریق تعیین هدفهای
دقیقتر برای بخشهای بازار و گرههای درون آنها دارد .فناوری اطالعات با جمعآوری دادههای
مرتبط با مشتریان و سپس ایجاد بستر اجرای استراتژیهای مناسب ارتباط با مشتری میتواند به
یاری مدیران سازمان بشتابد [.]27
نسخه جدید  CRMیا همان  ،eCRMاصوالً برخاسته از مدیریت روابط مشتری است؛ ولی
بر شخصیسازی ،فناوری های بازاریابی مستقیم برای فروش و ارائه خدمات متمایز به بخشهای
کوچک بازار تأکید بیشتری دارد eCRM .این امکان را برای مشتریان فراهم میکند تا با
برقراری ارتباط مؤثرتر با شرکت ،ظرفیتها خود را بهعنوان مشتری ،بیشتر آشکار کنند تا شرکت
و مشتری هر دو از این رابطه منتفع شوند [ eCRM .]8بر روی بستر  CRMو با توجه مضاعف
به فناوریهای تقسیمبندی ،تجزیهو تحلیل اطالعات مربوط به مشتری ،ارتباطات چندکاناله،
تعامالت یکبهیک و ارائه خدمات به بخشهای خاصتری از بازار ،رشد میکند [.]15
بر اساس نظر رومانو  eCRM ،)2001( 1پرداختن به جذب و نگهداری مشتریان ارزشمند از
نظر اقتصادی از طریق کانالهای جدید و حذف آن هایی است که منافع کمی را برای شرکت به

1. Romano
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دنبال دارند .وی همچنین بیان میدارد که  eCRMبا سیستم اطالعات مدیریت و دیگر علوم
مانند علوم رایانه ،بازاریابی و روانشناسی ارتباط نزدیکی دارد و پابهپای این علوم به رشد و
پیشرفت ادامه خواهد داد [ .]26استفاده از فناوری اطالعات در مدیریت ارتباط با مشتریان مزایای
زیادی ازجمله افزایش وفاداری مشتری ،بازاریابی مؤثرتر ،بهبود خدمات به مشتری و پشتیبانی از
وی و کارایی باالتر و کاهش هزینهها دارد [.]15
ارزش طول عمر مشتری .بهطورکلی بیش از  30سال پیش کاتلر  1برای نخستین بار مفهوم
ارزش مشتری را بدین صورت تعریف شد« :ارزش حال جریان سود آینده موردانتظار در طول افق
یک دوره زمانی مشخص طی زمان ارتباط با مشتری» [.]11
ارزش دوره عمر مشتری عبارت است از :ارزش فعلی جریان منافعی که شرکت در صورت
ازدستندادن مشتری خود میتواند از او بهدست آورد؛ بنابراین تالش در راه حفظ و نگهداری
مشتریان از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه بوده و موردتوجه شرکتها است .در عصر
مشتریمحوری ،ارزش م شتری ،سالحی استراتژیک در جذب و نگهداری مشتریان است [.]14
محاسبه ارزش طول عمر مشتری به شرکت کمک میکند تا بداند که چقدر میتواند در حفظ
مشتری ،سرمایهگذاری کند تا بازده مثبت سرمایهگذاری بهدست آید؛ بهعبارتدیگر  CLVبه
شرکت کمک میکند تا بهجای رفتار یکسان با همه مشتریان ،با هر مشتری بر اساس سهم وی
بهطور متفاوتی رفتار کند [.]31
مدل  .RFMیکی از مدلهای ساده و درعینحال قدرتمند در اجرای  CRMو تخمین ارزش
مشتری ،مدل  RFMاست [ .]5این مدل از سه بُعد مربوط به دادههای مبادالتی مشتریان برای
تحلیل رفتار آنها استفاده مینماید .شاخصهای این مدل بهصورت زیر تعریف میشوند [:]4
تازگي مبادله ( :)Rاین شاخص بر فاصله زمانی بین آخرین خرید صورتگرفته توسط مشتری تا
پایان دوره خاص (پایان محدوده زمانی موردبررسی) اشاره دارد .کمتربودن این فاصله نشاندهنده
باالبودن ارزش این شاخص در مدل است.
تعداد تکرار مبادله ( :)Fاین شاخص تعداد مبادالتی را نشان میدهد که یک مشتری در یک دوره
زمانی خاص انجام داده است .بیشتربودن تعداد مبادالت نشاندهنده باالبودن ارزش این شاخص
در مدل است.
ارزش پولي مبادله ( :)Mاین شاخص نشاندهنده مقدار پولی است که یک مشتری در یک دوره
زمانی خاص برای مبادالت ،صرف کرده است .بیشتربودن مقدار پول صرفشده نمایانگر باالبودن
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ارزش این شاخص در مدل است .این مدل یک مدل رفتارمحور است و به بخشبندی مشتریان و
بررسی و پیشبینی رفتار مشتریان در آینده میپردازد.
پیشینه پژوهش .خواجوند و تارخ ( ،)2011پژوهشی در حوزه بانکداری انجام دادند که چارچوبی
برای تقسیم مشتریان در بخشهای همگن ،محاسبه ارزش طول عمر مشتری در بخشهای
مختلف بر اساس تجزیهوتحلیل  RFMو درنهایت مدلی برای پیشبینی هر بخش از مشتریان از
روش سریزمانی فراهم میکند [.]16
خواجوند و همکاران ( ،)2011دو روش برای بخشبندی مشتریان و محاسبه ارزش طول عمر
مشتری برای هر بخش ارائه کردهاند .1 :روش  RFMو  .2روش پیشنهادی  RFMپیشرفته با
یک پارامتر اضافی (تعداد اقالم) .نتایج این روشها نشان داد که افزودن تعداد شمارش بهعنوان
1
یک پارامتر جدید در روش  RFMهیچ نتیجه ای برای خوشهبندی ندارد [ .]17لی و همکاران
( )2011از مدل  LRFMبرای دستهبندی مشتریان در صنعت نساجی تایوان استفاده کردند؛
سپس به تحلیل بخشها پرداختند [ .]21هیزوروگلو و سنگول ( 2)2012از سه رویکرد ،RFM
 SOWو  PCVبرای طبقهبندی استفاده کردند .این رویکردها بر اساس ویژگیهای اساسی
مشتریان و ارزیابی یکسری از مدلهای پیشبینی ارزش طول عمر مشتری ارائه شدهاند [.]13
چنگ  ،)2012( 3چارچوبی برای تعیین ارزش آینده مشتری در یک شرکت تعمیر و نگهداری
خودرو در تایوان ارائه داد که با دیدگاه مدل  CLVسنتی متفاوت بوده و دارای سه روش برای
پیشبینی است :گروه نخست شامل یک مدل رگرسیون لجستیک و یک مدل درخت
تصمیمگیری برای تخمین احتمال ریزش مشتری و برای پیشبینی بیشتر طول عمر مشتری در
آینده است .گروه دوم شامل تجزیه وتحلیل رگرسیون برای شناسایی متغیرهای قطعی و یک
زنجیره مارکوف برای مدلسازی است .گروه سوم شامل دو شبکه عصبی برای پیشبینی سود
حاصل از یک مشتری تحت رفتارهای خرید مختلف است [.]5
دورسون و کبر  ،)2016( 4بر روی پروفایل مشتریان سه هتل پنج ستاره در آنتالیا (ترکیه) با
تحلیل  RFMتمرکز کردند و بر اساس این مدل به تجزیهوتحلیل هر یک از طبقهبندیها
پرداختند [ .]9کریستی و همکاران  ،)2018( 5ابتدا تحلیل  RFMرا بر روی دادههای تراکنشی
مشتریان اجرا کردند؛ سپس مشتریان با استفاده از الگوریتمهای  K-meansو فازی C-means
خوشهبندی شدند .در این پژوهش همچنین یک ایده جدید برای انتخاب مراکز اولیه خوشه در
1. Li & etal
2. Hiziroglu & Sengul
3. Cheng
4. Dursun & Caber
5. Christy & etal
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الگوریتم  K-meansمعرفی شده است [ .]6آنیتها و پاتیل  ،)2019( 1پژوهشی بر پایه  RFMدر
صنعت خوردهفروشی انجام دادند و در آن برای طبقهبندی مجموعه دادهها از الگوریتم K-
 Meansاستفاده کردند .در این پژوهش تعداد و ارزیابی خوشهها با استفاده از شاخص سیلوهت
برای الگوریتم خوشهبندی  K-Meansصورت گرفت [ .]1قداده و عبداهلل ،)2018( 2با استفاده از
مجموعه دادههای ( TIC CRMمدیریت ارتباط با مشتری شرکت بیمه) ،الگوریتمهای ویژه K-
 Meansو  SOMرا بررسی کردند .آنها از ترکیب دو الگوریتم  K-meansبه همراه شاخص
دیویس بولدین  3و  SOMبهطور همزمان استفاده کردند .]25[ .مونالیزا و همکاران ،)2019( 4
مشتریان شرکت  LWCرا توسط مدل  RFMبررسی کردند .آنها از الگوریتم خوشهبندی فازی
 C-meansو تحلیل پورتفولیوی مشتریان بهره گرفتند .آنها از مدل  PCIبرای اعتبارسنجی
استفاده کردند و رتبهبندی با  AHPبرای یافتن ارزش طول عمر مشتری صورت گرفت .نتایج
این پژوهش نشان داد که مشتریان شرکت  LWCبر اساس مقدار  CLVبهدستآمده به سه
خوشهی سوپراستار (رتبه اول) ،معمولی (رتبه دوم) و خفته (رتبه سوم) طبقهبندی میشوند [.]22
تارخ و اسماعیلی ( ،)2019مدل جدیدی برای محاسبه  CLVدر پزشکی طراحی کردند .آنها از
روش  K-meansبهمنظور خوشهبندی و از روش درخت تصمیم برای تحلیل خوشهها و درنهایت
از روش مارکوف برای پیشبینی رفتار بیمار استفاده کردند .در این پژوهش بر اساس زنجیره
مارکوف توسعهیافته ،فرمولی برای مدل  CLVبهدست آمد [.]29
هلت و همکاران  ، )2019( 5به مقایسه مدل  RFMو  RFM/Pبرای هر محصول پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان داد که دادههای محصول میتواند اطالعات مفیدی را برای مدیریت
داراییهای بازاریابی و برآورد دقیق  CLVفراهم کنند؛ همچنین میتواند خطای پیشبینی ارزش
پایه مشتری را کاهش دهد [ .]12کاوودار و فرهتوسمانوکلوب  ،)2018( 6مدلی برای برآورد ارزش
طول عمر مشتری ( )CLVدر صنعت هواپیمایی معرفی کردند .آنها در ابتدا با استفاده از
اطالعات پرواز مشتریان و سپس با افزودن دادههای شبکه اجتماعی ،مدل رگرسیون چندگانه را
تهیه و سپس دو مدل بهدستآمده را با هم مقایسه کردند .نتایج نشان داد که با افزودن عوامل
اجتماعی به مدل پایه ،هم دقت مدل و هم توانایی پیشبینی آن میتواند بهطور بالقوه بهبود یابد
و میتواند با مدلهای موجود در حوزههای مختلف تطبیق داده شود [ .]3دانشور و همکاران
( )2020با ترکیب الگوریتم  K-Meansو تکنیک پرامتی روش جدید خوشهبندی چندمعیاره را
برای رفع نقایص روش  P2CLUSTارائه دادند .آنها با هوشمندسازی عملگر جهش ،الگوریتم
1. Anitha & Patil
2. Qadadeh & Abdallah
3. Davies Bouldin
4. Monalisa & etal
5. Heldt & etal
6. Çavdar & Ferhatosmanoğlu

49

مدل خوشهبندی و پیشبیني ارزش طول عمر ( ...روحاني و نبيزاده)

ژنتیک را ارتقا داده و یک الگوریتم ژنتیک ابتکاری معرفی کردهاند .نتایج نشان داد که الگوریتم
خوشهبندی  P2CLUSTبا استفاده از الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت ژنتیک برای حل
مسئله خوشهبندی یک روش کارا ،اما نیازمند زمان زیادی است [ .]7خاتمی و همکاران (،)2018
بر اساس مدل  RFMLDو الگوریتم  K-Meansمشتریان بانک را خوشهبندی و سپس مدل
چندهدفه تخصیص خدمات به هر خوشه را ارائه کردند .برای بهبود جوابها ،سناریوهای مختلف
توسط الگوریتم  SAطراحی شد و هر یک از بخشها تجزیهوتحلیل شدند [ .]18موتمنی و
همکاران ،مدلی ترکیبی از الگوریتمهای تحلیل مؤلفههای مستقل ،یادگیری منیفلد  ،1خوشهبندی
 K-Meansو رگرسیون بردار پشتیبان برای پیشبینی میزان فروش در صنعت کاشی و سرامیک
ارائه کردند .نتایج نشان میدهد که مدل پیشنهادی با درنظرگرفتن پیشپردازش دادهها (کمکردن
اغتشاشات دادهها) از دقت باالتری برخوردار است [.]24
جدول  .1خالصه مرور مبانی نظری
پژوهشگر /سال

RFM

خواجوند و تارخ []16
خواجوند و همکاران []17
لی و همکاران []21
هیزوروگلو و سنگول []13
چنگ []5
دورسون و کبر []9
کریستی و همکاران []6
آنیتها و پاتیل []1
قداده و عبداهلل []25
مونالیزا و همکاران []22
تارخ و اسماعیلی []29
هلت و همکاران []12
کاوداروفرهتوسمانوکلوب[]3
دانشور و همکاران []7
خاتمی و همکاران []18
موتمنی و همکاران []24
پژوهش حاضر

✔
✔
✔
✔

K-Means

رگرسیون

✔
✔
✔
✔

شبکه
عصبي

✔

درخت
تصمیم

سیستم
کدينگ

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

1. Manifold
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با توجه به پیشینه پژوهش ،عمده پژوهشهای صورتگرفته پیرامون مفهوم ارزش طول عمر
مشتری یا بر روشهای یادگیری با نظارت متمرکز بودند و یا بر روشهای یادگیری نظارتنشده.
حال آنکه توسعه الگوهای ترکیبی مبتنی بر بهکارگیری از هر دو رویکرد یادگیری با نظارت و
بدون نظارت می تواند دارای مزایای زیادی در استفاده از الگوریتم های داده کاوی برای بررسی
ارزش طول عمر مشتری باشد.
علیرغم پژوهشهای زیاد صورتگرفته در استفاده از دادهکاوی برای ارزش طول عمر
مشتری بر روی پایگاههای دادههای موجود در کسب و کارهای مختلف ،مطالعه ساختاری و
هدفمند در رابطه با سیستم های کدینگ کاال و خدمات صورت نگرفته است؛ بهطوریکه بیشتر
پژوهشهای انجامشده در این زمینه درباره مشتریهای سیستمهای بانکی و سایر
کسبوکارهای مالی انجام شده است .با توجه به اهمیت سیستمهای کدینگ و تنوع و توسعه
روزافزون آن ها در سراسر جهان و اهمیت استفاده از این سیستمها در ردیابی کاال و خدمات،
ضرورت توسعه الگوهای مبتنی بر دادهکاوی برای بررسی ارزش طول عمر مشتری در این حوزه
بسیار زیاد است .نوآوری این پژوهش ارائه چارچوبی برای بخشبندی و محاسبه ارزش طول عمر
مشتری در حوزه کدینگ کاال و خدمات است؛ همچنین پیش از این پژوهشی با درنظرگرفتن
شاخصهای مدنظر این پژوهش صورت نگرفته است .استفاده از الگوهایی برای پیشبینی CLV
مشتریان آتی در این حوزه کسبوکار یکی دیگر از نوآوریهای پژوهش حاضر است که بر اساس
آن عملکرد سه روش دستهبندیکننده شامل شبکه های عصبی چندالیه ،درخت تصمیم و
رگرسیون با یکدیگر مقایسه شده و نتایج آن گزارش شده است.
 .3روششناسي پژوهش

روشهای مختلفی برای اجرای پروژههای دادهکاوی ارائه شدهاند؛ اما یکی از قدرتمندترین
روشها ،روش  CRISPاست [ .]20این روش بهعنوان یک روش فرآیندی ،چرخه حیات یک
پروژه دادهکاوی را دربرمیگیرد CRISP .همچنین یک روش چرخشی است که شش مرحله
عملیات دادهکاوی را بهطور کامل هدایت میکند .این شش مرحله شامل شناخت کسبوکار،
شناخت داده ،پیشپردازش ،مدلسازی ،ارزیابی مدل و توسعه مدل است .شکل  ،1مراحل عملیات
دادهکاوی مربوط به این پژوهش را نشان میدهد.
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فاز  :1شناخت کسبوکار

چگونگی جمعآوری و تحلیل دادهها

شناخت کسبوکار

بررسی مشکل کسبوکار

تعیین اهداف پژوهش
فاز  :2درک داده
انتخاب مجموعهای از دادهها
بهعنوان نماینده

جمعآوری دادهها با توجه به
اهداف

بررسی کیفیت دادهها

فاز  :3آمادهسازی داده
حذف دادههای ناقص ،بیکیفیت
مغشوش

یکپارچهسازی دادهها و ایجاد انباره داده
نرمالسازی دادههای تراکنشی

Max-Min

فاز  :4مدلسازی
Davies Bouldin Index

بهدستآوردن تعداد خوشه بهینه ( Kبهینه)
خوشهبندی مشتریان براساس

پارامترهای RFM

K-Means

بررسی و مقایسه خوشهها با یکدیگر
وزندهی به ویژگیهای تراکنشی

محاسبه ارزش طول عمر مشتری هر یک از خوشهها و رتبهبندی
Logistic Regression,
Neural Networks (MLP),
Decision tree C4.5

براساس CLV

ارائه مدل پیشبینی ارزش طول عمر مشتری برای هر خوشه

فاز  :5ارزیابی

بررسی مدل با توجه به اهداف پژوهش
فاز  :6توسعه
گزارش نهایی

شکل  .1مراحل پژوهش

ارزیابی مدل
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مراحل پژوهش

شناخت کسبوکار .سازمان موردبررسی «مرکز م ّلی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران» است.
این مرکز خدماتی همچون ارائه کُد م ّلی و کدهای  GS1کاالها و خدمات را در اختیار اعضای
خود قرار میدهد .موضوع این مطالعه کدهای م ّلی و  GS1و عضویت /تمدید اشتراک ارائهشده
توسط این سازمان است .با توجه به موضوع این پژوهش ،سازمانها ،شرکتها و افراد با پرداخت
حق عضویت میتوانند یکی از اعضای ایرانکد محسوب شوند و در صورت نیاز میتوانند ساالنه
اشتراک خود را تمدید کنند .مسئله رتبهبندی اعضا و شناسایی اعضای جدید ،یکی از مسائلی که
مرکز با آن مواجه بوده و در این پژوهش به آن پرداخته شده است .ایجاد سیستم بخشبندی و
رتبه بندی مشتریان بر اساس عوامل مؤثر بر میزان ارزش مشتریان میتواند راهگشای حفظ
مشتریان سودآور و فعالکردن اعضای غیرفعال این سازمان و تبیین برخی فعالیتهای ارتباط با
مشتری باشد.
درخواست و دریافت د ادهها در یک مرحله صورت پذیرفت .اطالعات درخواستی شامل
اطالعات اعضا و سرویسهای دریافتی توسط هر یک از آنها در زمانهای مختلف است که طی
هفت جدول با عناوین اعضا ،اطالعات اعضا ،خدمات مرکز ،جزئیات هر خدمت ،پرداختیهای
عضو ،خدمات اصلی ایرانکد اعضا و خدمات  GS1اعضا بهدستآمده است .هدف این پژوهش،
ارائه مدلی برای پیشبینی ارزش طول عمر مشتری است .ایجاد یک سیستم رتبهبندی ،نیازمند
استفاده از تکنیکهای دادهکاوی است .این پژوهش گروه متجانسی از مشتریان را موردتحلیل
قرار داده است تا هم قابلفهمتر و هم بهصرفه باشد.
درک داده .یکسری داده برای بهدستآوردن پارامترهای مؤثر از جدولهای ذکرشده در باال
واکشی شده است که در جدول  ،2مشاهده میشود.
جدول  .2جداول جمعآوریشده
نام جدول

نام پارامترها

اعضا

کد عضو

ایرانکد

تاریخ ایجاد – ایرانکد

کد GS1

تاریخ ایجاد

 -کد GTIN

جزئیات اطالعات اعضا

نام عضو  -آخرین موجودی

تعرفه اعضاء

تاریخ تحویل  -هزینه ساالنه

خدمت

عنوان

تعرفه خدمت

تاریخ خدمت  -مبلغ خدمت
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سپس دادههای بهدستآمده از نظر درستی و پرتنبودن بررسی میشود .در مرحله بعد
بهدلیل باالبودن تعداد رکوردهای اطالعات مشتریان و تراکنشهای آنان ،گزارشگیری بسیار
زمانبر و مشکل بوده و نیاز به گرفتن گزارشها در چند مرحله بود .پس از دریافت جدولها
توسط نرمافزار  ،SQLSERVERبانک اطالعاتی یکپارچهای شامل اعضا و تراکنشهای آنها
طی یک دوره ششساله (بازه زمانی سالهای  )1396 -1390استخراج شد.
آمادهسازی داده .در گام نخست برخی از پارامترهای موجود که دارای اطالعات مفقوده زیاد
بودند یا با سایر اطالعات سازگاری نداشتند ،حذف شدند.
در گام بعدی یک انباره داده یکپارچه بر اساس عضو از هفت جدولی که در فاز یک مطرح
شد ،بهدست آمد .درنهایت اطالعات بهدستآمده مربوط به  74385عضو است که در این مرحله
شامل اطالعات بهدستآمده اطالعات اصلی اعضا ،فاصله آخرین تراکنش تا آخرین تاریخ
تراکنش اعضا (روز) ( ،Rتازگی تراکنش) ،تعداد تراکنشهای هر عضو ( ،Fتعداد دفعات خرید) و
جمع هزینههای مشتری در طول شش سال برای هر خدمت ( ،Mحجم پولی خرید) است
(( )RFMابتدای سال  1390تا انتهای سال .)1396
یادآوری میشود که تمام اطالعات استخراجشده ،به تفکیک هر یک از خدمات سازمان است.
جدول  .3جزئیات دادههای استخراجشده
نام پارامتر
RNC
FNC
MNC
RGS1
FGS1
MGS1
RMT
FMT
MMT

توضیحات
تعداد روزهای گذشته از آخرین تراکنش دریافت کد ایرانکد تا زمان آخرین خرید این کد در
کل اعضا
تعداد ایرانکد دریافتی در بازه زمانی یادشده
کل مبلغ پرداختی برای دریافت ایرانکد در بازه زمانی یادشده
تعداد روزهای گذشته از آخرین تراکنش دریافت کد  GS1تا زمان آخرین خرید این کد در کل
اعضا
تعداد کد  GS1دریافتی در بازه زمانی یادشده
کل مبلغ پرداختی برای دریافت کد بینالمللی در بازه زمانی یادشده
تعداد روزهای گذشته از آخرین تراکنش تمدید اشتراک و یا عضویت تا زمان آخرین تمدید/
عضویت در کل اعضا
تعداد دفعات تمدید اشتراک و یا عضویت در بازه زمانی یادشده
کل مبلغ پرداختی برای تمدید اشتراک و یا عضویت در بازه زمانی یادشده
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در این پژوهش دادههای بهدستآمده به روش  Max-Minکه در رابطههای  1تا ،3
قابلمشاهده است ،نرمال میشود؛ سپس به کمک روش دیوس بولدین  1تعداد خوشههای بهینه
تعیین و در مرحله بعد اعضا بر اساس پارامترهای تحلیل  RFMتطبیقیافته خوشهبندی میشوند.
در گام بعدی به بررسی و مقایسه خوشهها پرداخته شده و سپس هر یک از پارامترهای RFM
وزندهی میشود .در ادامه ارزش طول عمر مشتری برای هر یک از خوشههای موجود محاسبه و
خوشهها بر اساس ارزش  CLVآنها رتبهبندی میشوند .درنهایت با استفاده از الگوهای پیشین
و مدل ارزش طول عمر مشتری در هر خوشه و انجام سعی و خطا ،الگوهای سفارشی بهدست
میآید.
یادآوری میشود که تمام این عملیات در نرم افزار متلب  2018انجام شده است.
𝑅
𝑅−
𝑥𝑎𝑚 𝑅 = 𝑅′
رابطه ()1
𝑅−
𝑛𝑖𝑚

رابطه ()2
رابطه ()3

𝑥𝑎𝑚

𝑛𝑖𝑚𝐹𝐹−

𝐹 = 𝐹′

𝑛𝑖𝑚𝐹𝑚𝑎𝑥 −

𝑛𝑖𝑚𝑀𝑀−

𝑀 = 𝑀′

𝑛𝑖𝑚𝑀𝑚𝑎𝑥 −

مدلسازی .این فاز شامل عملیات مدلسازی بوده که در ارتباط با دادههای دریافتشده است.
این فاز شامل هفت گام است:
 .1تعیین تعداد خوشههای بهینه به کمک روش دیوس بولدین؛
 .2خوشهبندی اعضا بر اساس پارامترهای تحلیل  RFMتطبیقیافته؛
 .3بررسی و مقایسه خوشهها با یکدیگر؛
 .4محاسبه وزن پارامترهای مؤثر در خوشهبندی؛
 .5محاسبه ارزش طول عمر مشتری برای هر یک از خوشههای موجود و رتبهبندی خوشهها بر
اساس ارزش  CLVآنها؛
 .6بهدستآوردن الگوهای سفارشی با استفاده از الگوهای پیشین و مدل ارزش طول عمر مشتری
در هر خوشه و انجام سعی و خطا.
 .7ارائه مدلی برای پیش بینی طول عمر مشتری بر اساس معیارهای سفارشی به روش طبقهبندی
(درخت تصمیم ،رگرسیون لجستیک و شبکههای عصبی چندالیه).
ارزيابي .برای ارزیابی مدلها از شاخصهای دقت ،بازخوانی و صحت استفاده شده است.
1. Davies Bouldin Index
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ـ ارزیابی مدل یا مدلهای بهدستآمده از فاز مدلسازی از لحاظ کیفیت و اثربخشی پیش از
استفاده از نتایج آنها؛
ـ تعیین اینکه آیا مدل به اهداف ترسیمشده در فاز نخست دستیافته است یا خیر؛
ـ احراز اینکه ابعاد کسبوکار بهقدر کفایت موردتوجه قرارگرفتهاند؛
ـ اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از نتایج دادهکاوی.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در اجرای مدل تحلیل نتایج از نرم افزار متلب استفاده شد .برای مدلسازی بر اساس مشتری نیاز
به ایجاد انباره دادهای از مشتریان است؛ بنابراین از روی دادههای موجود در هفت جدول سه
گروه داده در ارتباط با مشتریان تهیه شد .این سه گروه شامل اطالعات  RFMمربوط به دریافت
کد م ّلی کاال (ایرانکد) RFM ،مربوط به دریافت کد بین المللی کاال ( )GS1و اطالعات RFM
مربوط به تعداد اشتراک سالیانه که در جدول  ،4اطالعاتی در مورد ویژگیهای ارتباطی هر یک از
گروهها و مقادیر آنها ارائه شده است.
جدول  .4اطالعات مربوط به پارامترهای  RFMهر خدمت
نوع اطالعات

اطالعات تراکنشی
(پارامترهای )RFM
مربوط به دریافت
ایرانکد

اطالعات تراکنشی
(پارامترهای )RFM
مربوط به کد بینالمللی
()GS1

اطالعات تراکنشی
(پارامترهای )RFM
مربوط به عضویت/
تمدید اشتراک

ويژگيها
رتبه تازگی
()RNC
تعداد تراکنش
()FNC
عامل مالی
()MNC
رتبه تازگی
()RGS1
تعداد تراکنش
()FGS1
عامل مالی
()MGS1
رتبه تازگی
()RMT
تعداد تراکنش
()FMT
عامل مالی
()MMT

ويژگيهای ارتباطي
استفادهشده
تاریخ ایجاد در جدول ایرانکد
تاریخ ایجاد جدول ایرانکد
تاریخ خدمت ،هزینه خدمت ،مبالغ
پرداختی عضو ،تاریخ پرداخت
تاریخ ایجاد در جدول GS1
تاریخ ایجاد جدول GS1

تاریخ خدمت ،هزینه خدمت ،مبالغ
پرداختی عضو ،تاریخ پرداخت
تاریخ تراکنش
تاریخ تراکنش
تاریخ خدمت ،هزینه خدمت ،مبالغ
پرداختی عضو ،تاریخ پرداخت

توضیح
عاملی است متناسب با آخرین
تراکنش سرویس ایرانکد
تعداد تراکنش مالی سرویس
ایرانکد در طی  6سال
مجموع مقدار پول پرداختی از
دریافت ایرانکد در طی  6سال
عاملی است متناسب با آخرین
تراکنش سرویس GS1
تعداد تراکنش مالی سرویس
 GS1در طی  6سال
مجموع مقدار پول پرداختی از
دریافت کد  GS1در طی  6سال
عاملی است متناسب با آخرین
تراکنش تمدید اشتراک
تعداد تراکنش مالی تمدید
اشتراک در طی  6سال
مجموع مقدار پول پرداختی از
تمدید اشتراک در طی  6سال
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در مرحله بعد مقادیر  RFMهر یک از خدمات را نرمالسازی میشود؛ سپس با استفاده از
شاخص دیویس بولدین ،تعداد خوشه بهینه به دست میآید .شکل  ،2بهترین تعداد خوشه را که 7
است ،نشان میدهد.

شکل  .2نمودار شاخص دیویس بولدین

پس از تعیین تعداد خوشههای بهینه ،برای خوشهبندی مشتریان بهمنظور تفکیک آنها در
گروههای همگن بر اساس ارزش شاخصهای مدل ،از روش خوشهبندی  K-Meansاستفاده
شده است .مقدار متوسط پارامترهای  M ،F ،Rهر خدمت برای هر یک از خوشهها در جدول ،5
مشاهده میشود.
جدول  .5نتایج خوشهبندی اعضا بر اساس پارامترهای  RFMبرای هر خدمت
خدمات GS1

اشتراک
MMT

RMT

FMT

MGS1

RGS1

0/1596

0/8814

0/1595

0E+0/00

05E-4/72

0/0660

0/0849

0/1010

0

03E-5/44

0/3445

0/8743

0/4992

0/0137

0/86

0/1944

0/8113

0/1908

05E-4/84

03E-7/15

0/1755
0/4496

0/3407
0/8732

0/273
0/765

0/0001
04E-7/5

0/0381
0/0653

0/4039

0/8328

0/7477

04E-1/1

0/0325

خوشه

خدمات عضويت/تمديد

خدمات ايرانکد
FGS1
E-8/58

06
E-1/06
04
0/0062
E-3/54
05
0/0004
0/0009
E-4/75
04

MNC

RNC

FNC

0/0001

0/0025

0/0002

1

0/0007

0/0576

0/0004

2

0/0106

0/8593

0/0022

3

0/0021

0/779

0/0004

4

0/0039
0/0083

0/2462
0/7396

0/0015
0/0026

5
6

0/0019

0/1526

0/0009

7
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برای تعیین وزنهای مربوط به شاخصهای مدل  RFMاز فرد خبره در مرکز کمک گرفته
شده است.
وزن هر یک از پارامترهای  ،M ،F ،Rبهترتیب بهصورت  WM ،WF ،WRنمایش داده
میشود که مجموع نسبی آنها ،برابر با یک است که در رابطه  ،4نشان داده شده است.
رابطه ()4

WR + WF + WM = 1

وزن هر یک از شاخصها برای هر خدمت در جدول  ،6ارائه شده است.
جدول  .6وزنهای پارامترهای  RFMهر خدمت
MMT

RMT

FMT

MGS1

RGS1

FGS1

MNC

RNC

FNC

وزن

0/3

0/2

0/5

0/3

0/2

0/5

0/3

0/2

0/5

w

امتیاز  CLVهر یک از خوشهها را بر اساس تحلیل  RFMوزندارشده بهصورت رابطه ،5
محاسبه میشود:
× 𝑖𝑐𝐶𝑁𝑀𝑁( 𝐶𝐿𝑉𝑐𝑖 = (𝑁𝑅𝑁𝐶𝑐𝑖 × 𝑊𝑅𝑁𝐶𝑐𝑖 ) + (𝑁𝐹𝑁𝐶𝑐𝑖 × 𝑊𝐹𝑁𝐶𝑐𝑖 ) +
𝑊𝑀𝑁𝐶𝑐𝑖 ) + (𝑁𝐹𝐺𝑆1𝑐𝑖 × 𝑊𝐹𝐺𝑆1𝑐𝑖 ) + (𝑁𝑅𝐺𝑆1𝑐𝑖 × 𝑊𝑅𝐺𝑆1𝑐𝑖 ) +
× 𝑖𝑐𝑇𝑀𝑅𝑁( (𝑁𝑀𝐺𝑆1𝑐𝑖 × 𝑊𝑀𝐺𝑆1𝑐𝑖 ) + (𝑁𝐹𝑀𝑇𝑐𝑖 × 𝑊𝐹𝑀𝑇𝑐𝑖 ) +
) 𝑖𝑐𝑇𝑀𝑀𝑊 × 𝑖𝑐𝑇𝑀𝑀𝑁( 𝑊𝑅𝑀𝑇𝑐𝑖 ) +
رابطه ()5

در رابطه  NRNC ،5مقدار نرمالشده پارامتر  RNCدر خوشه  ciو  WRNCوزن پارامتر
 RNCدر خوشه  ciاست .سایر پارامترها نیز به همین صورت تعریف میشوند .جدول  ،7مقدار
 CLVبهدستآمده و رتبه هر خوشه را نشان میدهد.
جدول  .7نتایج بهدستآمده محاسبه  CLVو رتبهبندی اعضا
وضعیت متوسط ارزش شاخصها
()FRMNC FRMGS1 FRMMT

↓↑↓
↓↓↓
↑↑↑
↓↑↓
↓↓↓
↑↑↑
↑↑↑

↓↓↓
↓↓↓
↑↑↑
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓

↓↓↓
↓↓↓
↑↑↑
↓↑↓
↓↓↑
↑↑↑
↓↓↓

نامگذاری خوشه

رتبه

اعضای جدید کمارزش
اعضای کمارزش
اعضای وفادار
اعضای جدید بالقوه
اعضای متوسط
اعضای ارزشمند
اعضای خوب

F
G
A
D
E
B
C

درصد اعضا
هر در خوشه

%5/4
%30/7
%14/4
%7/4
%28/7
%4/4
%9

CLV

خوشه

0/3045
0/1004
0/8833
0/4741
0/3164
0/8575
0/7

1
2
3
4
5
6
7
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ابتدا در قسمت وضعیت شاخصها ،متوسط ارزش هر یک از شاخصهای مدل  RFMهر
خدمت در هر خوشه با متوسط ارزش این شاخصها در کل دادهها که در جدول  ،5نمایش داده
شده است ،مقایسه میشود که در این مقایسه مشخص شده است که متوسط ارزش هر یک از
شاخص های مدل پیشنهادی در هر خوشه نسبت به متوسط ارزش این شاخصها در کل دادهها
در چه وضعیتی است .برای هر یک از شاخصها در وضعیتی که متوسط ارزش شاخص در یک
خوشه بیشتر از متوسط ارزش آن شاخص در کل داده باشد ،این وضعیت با عالمت (↑) (وضعیت
مطلوب) و درصورتی که متوسط شاخص در یک خوشه کمتر از متوسط ارزش آن در کل داده
باشد ،این وضعیت با عالمت (↓) (وضعیت نامطلوب) نشان داده میشود.
مدلهای پیشبیني .هدف از اجرای این روشها در مدل پیشنهادی ،پیشبینی کالس یا طبقه
مشتریان بر مبنای خوشهبندی است .در این مرحله بهمنظور طبقهبندی مشتریان دادههای موجود
به دو مجموعه آموزش با تعداد  59508عضو و آزمایش با  14،877عضو تقسیم شدند .از
مجموعه دادههای آموزش برای یادگیری و مدل سازی و از مجموعه آزمایش برای ارزیابی مدل و
دقت پیشبینی استفاده شد .در این قسمت شبکههای عصبی و درخت تصمیم که زیرمجموعهای
از روشهای هوش مصنوعی بهشمار میآیند و همچنین رگرسیون لجستیک استفاده شده است.
از میان انواع الگوریتمهای درختان تصمیم از الگوریتم  C4.5برای ساخت مدلهای طبقهبندی
بهرهگیری میشود.
1

نتايج دقت پیشبیني .مهم ترین معیار برای تعیین کارایی تکنیک دستهبندی معیار صحت
است .این معیار دقت کل یک دستهبندی را محاسبه میکند و نشان دهنده این حقیقت است که
دستهبندی طراحی شده چند درصد از کل مجموعه رکوردهای آزمایشی را بهدرستی دستهبندی
کرده است.
جدول  .8متوسط دقت ،یادآوری و صحت مدلها
3

الگوريتم طبقهبندی

دقت

بازخواني

2

صحت

شبکهعصبی

%99/56

%99/23

%99/27

درخت تصمیم

%99/38

%99/15

%99/12

رگرسیون لجستیک

%97/92

%96/92

%97/22

1. Accuracy
2. Recall
3. Precision
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نتایج جدول  ،8نشان میدهد که شبکه عصبی طراحیشده برای طبقهبندی اعضا99/56 ،
درصد دادههای آزمایشی را بهدرستی تشخیص داده است و با توجه به باالبودن درصد سه معیار
دقت ،بازخوانی و صحت روش شبکه عصبی میتوان نتیجه گرفت که این روش نسبت به دو
روش دیگر کارآمدتر است.
يافتهها .بر اساس یافتههای پژوهش میتوان به سؤالهای مطرحشده در مقدمه پاسخ داد.
میتوان به سؤال یک که چگونگی خوشهبندی را مطرح کرده است ،اینگونه پاسخ داد که
اعضای «مرکز م ّلی شمارهگذاری کاال و خدمات ایران» توسط تکنیک خوشهبندی  K-Meansو
مدل  RFMو شاخص دیویس بولدین به هفت خوشه تفکیک شدهاند .در پاسخ به سؤال دو مبنی
بر چگونگی محاسبه  CLVاعضای مرکز میتوان گفت که میزان ارزش طول عمر هر خوشه
( )CLVتوسط مدل وزنی  RFMمحاسبه میشود .پاسخ دادهشده به سؤال سوم ،یعنی چگونگی
سنجش ارزش اعضا بر اساس  ،CLVبه این صورت است که رتبهبندی و تحلیل هفت خوشه بر
اساس ارزش  CLVهر یک از آنها انجام شده است؛ بهطوریکه ارزش  CLVبیشتر نشانه رتبه
باالتر خوشه است .با توجه به نتایج این پژوهش و یکی از مسائل مطرحشده در سازمان مبنی بر
محدودیت تعداد کدهای شرکتی و اینکه کدام اعضای غیرفعال را حذف و کدهای آنها آزاد تا به
اعضای جدید اختصاص داده شود ،میتوان پاسخ داد :بهطور قطع اعضایی که در خوشه دو قرار
گرفته و  CLVآنها پایینتر است ،میتوانند در زمره اعضای حذفی قرار گیرند .در پاسخ به سؤال
آخر که چگونگی ارائه مدل پیشبینی را مطرح کرده است ،میتوان اینگونه پاسخ داد که دادهها
توسط سه الگوریتم طبقهبندی (درخت تصمیم  ،C4.5شبکه عصبی چندالیه و رگرسیون
لجستیک) مدل سازی و با توجه به نتیجه ارزیابی عملکرد هر الگوریتم ،شبکه عصبی چندالیه با
دقت باالتر ( 99/56درصد) نسبت به دو الگوریتم دی گر بهعنوان الگوریتم بهتر مشخص شد .با
توجه به پژوهشهای پیشین میتوان گفت« :تکنیکهای دادهکاوی میتواند کمک بسزایی به
شناسایی مشتریان و رتبهبندی آنها و بهطورکلی در مدیریت ارتباط با مشتریان کند».
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

تمامی سازمانهای مشتری محور برای استفاده بهینه از منابع و ارائه خدمات مناسب به هر یک از
مشتریان خود نیازمند شناسایی و تحلیل رفتار آنها است .تکنیکهای دادهکاوی میتواند با
بخشبندی مشتریان و تحلیل هر یک از بخشها با شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان به
سازمانها کمک بسزایی کند .در این پژوهش از مدل مناسب  RFMبرای خوشهبندی و محاسبه
ارزش هر یک از مشتریان و تحلیل آنها استفاده و مدل پیشبینی شبکههای عصبی بهعنوان
بهترین مدل پیشبینی انتخاب شد .با توجه به نتایج میتوان پیشنهادهایی را برای هر یک از
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بخشهای مشتریان ارائه داد .به صورتی که برای اعضای وفادار (طالیی) که دارای جذابیت
باالیی هستند ،میتوان با اعطای هدایایی به مناسبتهای مختلف به آنها ،وفاداری آنان به مرکز
را قطعیت بخشید .داشتن رابطه مستمر و همیشگی با این دسته از مشتریان از طریق تشکیل
باشگاه مشتریان و ارتباطات پیامکی و همچنین بستن قردادهای طوالنیمدت بهمنظور شراکت
استراتژیک تا حد زیادی میتواند بقای این مشتریان در درازمدت را برای مرکز تضمین کند و
سودآوری مرکز را ارتقا بخشد .اعضای ارزش مند (پالتینی) مانند دسته نخست دارای جذابیت باال
برای مرکز هستند؛ اما ارزش طول عمر کمتری نسبت به دسته نخست دارند .اعمال سیاستهای
مشابه با دسته نخست برای این دسته از مشتریان نیز پیشنهاد میشود .اعضای خوب (نقرهای) ،از
نظر تمدید قرارداد وضعیت نسبتاً خوبی دارند؛ ولی در خرید از کدهای  GS1و ایرانکد وضعیت
مطلوبی ندارند .برای این دسته از مشتریان برگزاری دورههای آموزشی یا استفاده از تبلیغات
بصری ،نظیر چاپ بروشور و غیره و همچنین توصیف قابلیتها و مزایای حاصل از سیستمهای
کدینگ م ّلی و بینالمللی پیشنهاد میشود .اعضای جدید بالقوه (برنزی) جزو مشتریانی هستند که
اخیر ًا محصوالت مرکز را خریداری کردهاند .با توجه به جدیدالورودبودن آنها میتوان امیدوار بود
با برنامه ریزی کارا در دسته مشتریان سودآور قرار گیرند؛ بنابراین معرفی انواع محصوالت مرکز به
آنها از طریق برگزاری همایش ،تبلیغات تلفنی ،پیامکی و غیره میتواند تا حد زیادی به ارتقا
سطح درآمد مرکز کمک کند .اعضای متوسط (برنجی) ،غالباً مشتریان دارای ارزش باال برای
مرکز نیستند .با تحلیل ویژگیهای این مشتریان مشخص میشود که عمده این مشتریان مربوط
به دورهای از کار مرکز هستند که خرید کدها ایرانکد دارای الزام قانونی بوده است .درآمدزایی از
این مشتریان بیشتر از آنکه به سیاست های بازاریابی وابسته باشد به ارتقا عملکرد فنی شرکت در
راستای ایجاد ارزشافزوده برای استفاده از سیستمهای کدینگ کاال و خدمات و نیز افزایش تنوع
محصوالت مرکز است .اعضای جدید کمارزش (آهنی و سربی) جزو کمارزشترین مشتریها
برای مرکز هستند و سرمایهگذاری بر روی این مشتریان توصیه نمیشود .با توجه به
محدودیتهای موجود در زمینه صدور کدهای ایرانکد و  GS1پیشنهاد میشود کدهای صادرشده
برای این مشتریان حذف و برای مشتریان جدید استفاده شود.
محدودیتهای این این پژوهش عبارتاند از .1 :دسترسینداشتن به بازه زمانی تراکنشهای
قبل از سال  .1390با توجه به آنکه در سال  1392ایرانکد از حالت اجباری خارجشده میتوان
مقایسهای بر اساس بازههای قبل از سال  1392و بعد از آن انجام داد و به نتایج دقیقتری
دستیافت؛  .2دسترسینداشتن به برخی از جدول ها برای بهدستآوردن وضعیت اعضا و یا
حقیقی /حقوقی بودن آنها ،اطالعات خارج سازمان از جمله میزان سود اعتبار ،نرخ مالیات هر
یک از اعضا و همچنین محدودیت دسترسی به مقالههای بهروز و مرتبط با موضوع این پژوهش.
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پیشنهادهایی را برای پژوهشهای آتی میتوان بیان کرد از جمله:
پیشنهادهای نظری:

ـ کارکرد سایر روشهای خوشهبندی نظیر نقشههای خودسازمانده ،خوشهبندی سلسلهمراتبی و
یا روشهای ترکیبی حاصل از الگوریتمهای فراابتکاری و الگوریتم  K-meansبرای خوشهبندی
مشتریان اجرا شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شود؛
ـ با توجه به توسعه و مزیتهای موجود در روشهای فازی پیش نهاد میشود از روشهای مبتنی
بر مدلهای فازی برای این منظور استفاده شده و نتایج آنها با رویکردهای قطعی مقایسه شود.
پیشنهادهای کاربردی:

ـ شاخصهای دیگری نظیر حوزه کاری مشتری ،حقیقیبودن یا حقوقیبودن آنها و غیره در نظر
گرفته شود؛
ـ با درنظرگرفتن تأثیر متغیرهای خارجی ،مانند نرخ تورم ،نرخ مالیات ،اعتبار مالی و غیره در
پیشبینی رفتار مشتریان به پیشبینیهای دقیقتری از رفتار مشتریان دست یافت؛
ـ به دلیل لغو اجباریبودن ایرانکد در مهرماه سال  1392میتوان عملکرد اعضا را قبل و بعد از
این رخداد بررسی کرد؛
1
ـ میتوان از نتایج این پژوهش برای ایجاد یک سیستم تصمیمیار ( )DSSبهمنظور کمک به
مدیران «مرکز م ّلی شمارهگذاری کاال و خدمات» استفاده کرد.

1. Decision Suport System
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