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 چکیده
های مورد استفاده محققان ای کرده که در دادهکمک زیادی به محققان برای استخراج دانش و اطالعات مخفی کاویروش تحلیل داده

 WRFMده از یک پارامتر اضافی، گرایش روش یافته با استفاگسترش RFMاند. این بررسی، روش جدیدی را براساس مدل به ارث رسیده

-بولدین اعمال شده، و سپس طبقه-با توجه به شاخص دیویسروش تحلیل داده کاوی  ی بهینه در Kکه توسط میانگین  Kبه الگوریتم 
نتایج،  است.در ایران اجرا شده ساپکو  ست. این روش توسعه برای شرکتمطرح کرده ا B2Bبندی وفاداری محصول مشتری تحت مفهوم 

شده توسط این موسسه در مقایسه با اش در استراتژی بازاریابی طراحیای برای شرکت جهت ارزیابی وفاداری مشتریتوانایی فوق العاده

 شود را نشان می دهد.های ایران استفاده میانتخاب تصادفی که معموال توسط اکثر شرکت

 کلمات کلیدی
 RFMمدل ، Kالگوریتم با معنای ، مشتری وفاداری، مدیریت ارتباط با مشتری
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 مقدمه
های مشتریان خود نیاز دهندگان خدمات به درک ماهیت و ویژگیکنندگان و/یا ارائه، معموال تامینB2Bدر یک محیط 

هدف اصلی این  توان رضایت و جلب مشتری را به عنوان اهداف اصلی هر شرکت پیشرویی در نظر گرفت، بنابرایندارند. می

سازی هدف شرکت به بهترین نحو ممکن است. این قسمت عمدتا برای استفاده درپیاده موثر و کارامدمقاله ارائه یک روش 

 کند.را بررسی میمیانگین  K، الگوریتم RFMمطالعات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری، مدل 

 

 مدیریت ارتباط با مشتری
، مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری در بازاریابی، و داشتن چهار بعد: شناسایی مشتری، جذب مشتری، 1980هه از اوائل د

مدیریت ارتباط  است. بدست آوردن یک تعریف کامال تاییدشده ازحفظ مشتری و توسعه مشتری، اهمیت خود را به دست آورده

آوردن مشتریان منتخب، حفظ  و ستراتژی جامع و فرآیند به دستتوانیم آن را به عنوان یک اما می .دشوار استبا مشتری 

یک استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری  .[1]ف کنیمها جهت ایجاد ارزش برتر برای شرکت و مشتری توصیهمکاری با آن

 . براون از[2]کندسمت مشتری را ادغام میهای تجاری جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرایند و تمامی فعالیت

را برای متمرکز ماندن برروی نیازهای مشتریان  ای که شما آناستراتژی رقابتی کلیدی ''به عنوان مدیریت ارتباط با مشتری 

مدیریت ارتباط با  همچنین چترجی [3].ندکیاد می "تان نیاز داریدمدار در سراسر سازمانخود و ادغام یک رویکرد مشتری

کند که بر اتوماسیون و بهبود فرآیندهای کسب و کار مرتبط با مدیریت ارتباطات مشتری وان نظمی تعریف میرا به عنمشتری 

درصد  80تا  25سود  کادام، و . به قول فاینبرگ[4]متمرکز است در زمینه فروش، مدیریت، خدمات مشتری و پشتیبانی

اغلب شکست مدیریت ارتباط با مشتری  های. پروژه[5]یش یابدری پنج نقطه افزاکه نرخ نگهداری مشتیابد هنگامیافزایش می

 .[6]شوندیموفق مهای مدیریت ارتباط با مشتری سازیپیاده از ٪40اغلب حدود خورند و می

 

 وفاداری مشتری
، صرفا در مورد حفظ تعداد ساعات اضافه مشتری نیست، بلکه ایجاد رابطه با B2Bایجاد یک پایگاه مشتری وفادار 

کننده با مجهز بودن به دانش سطح یک تامین .ها به خرید در آینده و سطح حمایت استتریان تجاری برای ترغیب آنمش

تواند به سطح سود های خود برای حفظ روابط خوب که میوفاداری مشتریان کسب و کار خود، قادر خواهد بود چگونگی تالش

ماندن دند که مشتریان وفادار یک جریان ثابت درآمد را با استفاده از باقیآن کمک کند را شکل دهد. بعضی از نویسندگان معتق

. با توجه به این و طبیعت خرید و معامالت بزرگ در زمینه [7]دهندرقبا، ارئه می کننده و رد پیشنهاداتبا نام تجاری/تامین

B2Bبرخی از  ریان وفادار موفق هستند.حفظ مشت کنندگانی وجود دارد که در ایجاد وهای عظیم برای تامین؛ پاداش

ای و بازاریابی کسب ها در بازاریابی رابطهاند تا متغیرهایی که معموال یکی از آنهای متعددی را پیشنهاد دادهنویسندگان نظریه

ر وفاداری دهد که عناصر ارتباطی ب، شواهد نشان میB2Bدر زمینه  .شود، را پیوند دهندو کار برای ایجاد وفاداری پیدا می

ری به عنوان مثال، ریکارد و پرین دریافتند که شیوه های ارتباطی تاثیر مستقیمی بر وفاداری مشت .گذاردمشتری تاثیر می

 .[8]دارند
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 . مدل مورد نظر1شکل 
 
 
 

 بندی مشتریبندی و طبقهخوشه

 هاپردازش دادهسازی و پیشآماده

 و تعیین وزن نسبی RFM  گسترش مدل

 دیویس بولدین توسط شاخص بهینهk  تعیین

 :بر اساس دو روشبهینه  k  خوشه بندی توسط

 ( پارامتر وزن2 ( پارامتر غیر وزن1

مقایسه کیفیت 

خوشه بندی با روش 

 کالسی-درون

 محاسبه ارزش خوشه به شرح زیر است:

j
M+Cj

F+Cj
R=Cj

1C 

 محاسبه ارزش خوشه به شرح زیر است:

j
MCM+ W jFCF+ Wj

RCRW =j1C 

 ها از صفرمحاسبه فاصله مرکز خوشه ها از صفررکز خوشهمحاسبه فاصله م

 تعیین میزان وفاداری

 انتخاب یک مدل جدید نتیجه ارزیابی

 پایان
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نویسندگان دیگر شواهد تجربی مرتبط با چندین ساختار از قبیل کیفیت ارتباط، اعتماد، درگیربودن، رضایت، توسعه 

رخی تحقیقات، در ب .[9]اندرا تدارک دیدهB2B ها برای تأثیر بر وفاداری و حفظ مشتری خرید، تغییر سازمانی و تغییر هزینه

 =C1j یا وفاداری، از لحاظ تازگی، تکرار، متغیرهای پولی یعنی میزان یکپارچه سازی هر خوشه، که ارزش عمر مشتری
WRCRj+ WFCFj + WMCMj  است و در آنWR ،WF ،WM های اهمیت نسبی متغیر RFM  ،سنجیده میهستند-

دل مبتنی بر محاسبه فاصله بین مرکز خوشه و نقطه صفر را بندی ارزش مشتری، یک متحقیقات دیگر برای طبقه .[10]شود

 .[11]ی بیشتر مشتری داردکه ارزش باال اشاره به وفادارمطرح کرده است چون

 

 RFM      تجزیه و تحلیل

. این روش رفتار مشتری [12]رد استفاده قرار گرفته استبرای چندین دهه در بازاریابی مستقیم مو RFMتجزیه و تحلیل 

زمان آخرین خرید که اشاره به فاصله  :دهدهای رفتار مشتری را با سه متغیر به شرح زیر نشان میکند و ویژگیمشخص میرا 

تکرار خرید که به شمار معامالت در یک دوره خاص اشاره ؛ افتد و حال حاضر داردبین زمانی که آخرین رفتار مصرفی اتفاق می

توسط بسیاری از  RFM تجزیه و تحلیل .صرف پول در یک دوره خاص اشاره داردارزش پولی خرید که به مقدار م؛ دارد

اجرای  .تواند چیزهای متفاوتی را به افراد مختلف نشان دهدمی RFM متخصصان انجام شده است؛ بنابراین تجزیه و تحلیل

برای  RFM کند و یک امتیازمی بندیهر مشتری را بر روی پارامترهای با ارزش در برابر سایر مشتریان رتبه RFM کالسیک

اند گام اول این است که فایل مشتری را براساس مشتریانی که اخیرا از شرکت خرید کرده .کندهر مشتری/محصول ایجاد می

اختصاص داده شده است.  1تا  5ها اعداد گانهشود و به این پنجسپس پایگاه داده به پنج قسمت مساوی تقسیم می .مرتب کنید

 4بعدی شماره  %20 به شود؛می داده اختصاص 5 شماره اند،کرده خرید شرکت از اخیرا که مشتریانی از ٪20این، به بنابر

شود و غیره. گام بعدی شامل مرتب کردن تکرارها، و مسائل پولی است. بنابراین، پایگاه داده با توجه به اختصاص داده می

شود. مشتریان/محصوالت با امتیازات باال معموال با مساوی )سلول( تقسیم میگروه تقری 125تازگی، تکرار و ارزش پولی به 

 .[13]هستند سودآورتر

 

 میانگین Kالگوریتم 
-ای از اشیاء دادهیک خوشه مجموعه .های مشابه استبندی یک مجموعه از اشیاء فیزیکی به گروهبندی فرایند گروهخوشه

یکی از میانگین   Kالگوریتم .[14]ی دیگر هستندمتفاوت با اشیاء خوشه هاای است که در همان خوشه مشابه یکدیگر و 

های بندی اقالم به خوشهبندی است که نسبت به انتخاب یک نقطه شروع برای پارتیشنشده برای خوشههای شناختهالگوریتم

مقایسه  کالسیتفاده از روش درونبندی را با اسهای مختلف خوشهتوانیم عملکرد روشما می ، بسیار حساس است.Kابتدایی 

 .[15]شودتعریف می به عنوان  K های ثابتتعداد خوشه کنیم که در آن

 

 مدل ارزیابی وفاداری مشتری
مدل پیشنهادی بر  .کنیمبندی ارزش مشتری بر مبنای محصوالت را ارائه میشده برای طبقهما به طور خالصه روش مطرح

برای مدیریت ارتباط با مشتری  کاوی و تجزیه و تحلیل ارزش عمر مشتری جهت بهبودهای دادهبرخی تکنیک اساس استفاده از

-بندی ارزش محصول کار میشهجهت خومیانگین  Kالگوریتم و روش  RFM تشکیالت اقتصادی است، که بر اساس خواص
عالی است که ک مدیریت ارتباط با مشتری به یوفاداری محصول برای دستیابی هدف کلی این مطالعه تعیین درجه  کنند.

شده در این روش مطرح 1رساند. شکل سود را به حداکثر میB2B برد تحت مفهوم -برد اعتقاد بر این است در یک وضعیت

 .دهدمطالعه را نشان می
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تازگی، تکرار و مسائل  تعیین ها؛و فراهم نمودن داده ادهدانتخاب مجموعه :شودشده به شش مرحله تقسیم میروش مطرح

تکنیک بردار مشخصه و بازدهی  پولی و دوره فعالیت محصول به عنوان پارامترهای مدل، سپس تعیین وزن هر پارامتر توسط

-کالس در حالیکه بهینه 34های شرکت به بندی تمام بخشبندی، و سپس تقسیمبه منظور خوشه RFML مقیاس خواص
های بعدی به دو کنیم؛ بخشارزیابی میمیانگین  K مدین به منظور استفاده در الگوریتولب-را براساس شاخص دیویس Kسازی 

-هستند خوشهF(K) های مبتنی برروش که بر مبنای پارامترهای وزنی و پارامترهای غیروزنی به منظور مقایسه کیفیت خوشه
، WRاست و در آن   C1j= WRCRj+ WFCFj + WMCMjکه  F محاسبه نرخ یکپارچه هر خوشه یعنی اند؛بندی شده

WF ،WM  وWL اهمیت نسبی متغیرهای RFML   هستند؛ 

 
 گیری گروهیماتریس تصمیم. 1 جدول

 

 
 SAPCOاطالعات جزئی شرکت . 2 جدول

 
 

 R-F-M-Lهای  مقیاس واقعی مشخصه. 3 جدول

 
 

 بهینه K تعیین. 4 جدول

 
 

ارزیابی وفاداری  دستیابی به معادله مناسب برای ارزیابی رتبه ؛Dا نقطه صفر یعنیمحاسبه فاصله بین مرکز هر خوشه ب

-دادههای آزمایشی و تایید های آموزشی و دادهها به دادهدر نهایت، تقسیم مجموعه داده ؛Fو D تحت دو پارامتر یعنیمشتری 
 ها به منظور ارزیابی نتایج.

 

 وزن ریبا پارامتر غ یخوشه بند

 یبا پارامتر وزن یخوشه بند
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 .D ،F ،F+D کالس در خروجی بر اساس  34با یانگین مK الگوریتم نتیجه خوشه حاصل از. 5 جدول

 
 

 ابی نخستارزی. 6 جدول

 
 

 ،ارزیابی ثانوی. 7 جدول

 روشی/مصنوع یعصب یشبکه ها/یریگ میدرخت تصم

 
 

ها را برای دادهها. ابتدا مجموعهپردازش داده: تهیه و پیش1مرحله  :روند محاسبه گام به گام در زیر شرح داده شده است

بنابراین، در ابتدا  پردازش کرد.ها را جهت آسان ساختن کشف دانش پیشالزم است مجموعه داده .مطالعه تجربی انتخاب کنید

را به فرمتی تبدیل  داده کنید، خواص تکراری را حذف کنید وهایی را که حاوی مقادیر گمشده یا نادرست هستند حذف رکورد

بندی ارزش مشتری با : خوشه2مرحله  .بندی کردن ارزش مشتری پردازش شودای خوشهکنید که به راحتی و به طور موثر بر

بر اساس مدل هیوز و سپس واگذاری  R-F-M-L خواص مرحله زیر تعریف متغیرهای مدل و مقیاسمیانگین.  Kالگوریتم 

ی  Kبا میانگین K  لگوریتمبندی ارزش مشتری با استفاده از ابه عنوان خواص ورودی برای خوشهRFML  ارزش کمی خواص

 .است "کالسیدرون"استفاده از روش بندی با های خوشهبولدین و مقایسه عملکردهای این روش-بهینه مطابق شاخص دیویس

-R-Fخواص، برای مطالعه تجربی R-F-M-L تعریف متغیرهای در زیرمراحل پایین بیان شده است:جزئیات فرآیند این مرحله 
M-L  برای تصمیم گیری  دارای وزن های مختلفی هستند که با پر کردن پرسشنامه و استفاده از تکنیک بردار مشخصه

تعریف مقیاس ، WL=0.1و  WR=0.25 ،WF=0.15 ،WM=0.5گروهی در شرکت است که به روش زیر محاسبه شده است: 

ها به هنده مشارکت مشتریان در درآمد برای شرکتداست و نشان 1و  2، 4،3، 5ها که مقدار آن R-F-M-L از چهار مشخصه

به کمترین سهم درآمد  '1'به بیشترین سهم مشتری در درآمد اشاره می کند و  '5'ازای هر محصول هستند. به عنوان مثال 

ی  Kانیم ما می تو، ( ترکیب در مدل پیشنهادی داریم5 5 5 5 5) 625بنابراین ما در مجموع  .اشاره می کند M برای پارامتر

ها به دو بخش، بندی ارزیابی کنیمجهت خوشهمیانگین  K بولدین به منظور استفاده از الگوریتم-بهینه را با شاخص دیویس

 F(K) ها را بر اساستوانیم کیفیت خوشهمی. اندبندی شدهرهای غیروزنی خوشهروش، بر اساس پارامترهای وزنی و پارامت
برای کمک به ایجاد راهکارهای موثرتر جهت حفظ مشتریان و در ارزیابی وفاداری مشتری  بندی: رتبه 3مرحله  .مقایسه کنیم

 +C1j= WRCRj   بندی نرخ تجمیع هر خوشه، بههای بازار مشتق شده است. خوشهنتیجه شناسایی و مقایسه بخش
WFCFj + WMCMj + WLCLj معروف به F  اشاره دارد، که در آنWR ،WF ،WM  وWL  نسبی متغیرهایاهمیت 

RFML است. در نهایتF1  تا F34 کنیم.اداری را نشان دهد مرتب میتواند میزان وفرا به ترتیب نزولی که می 

 یشنهادیمدل پ

 هیمدل پا
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توانیم مرکز عالوه بر این، می .را قرار دهید K=34 بندی،بولدین، به منظور خوشه-: بر اساس شاخص دیویس4مرحله 

که  C1 = { S11, S12, …, S1p }, …, C34 = { S341, S342, …, S34pk } :ها را به صورت زیر بدست آوریمخوشه

را به عنوان  C1 ،C2 ،… ،C34دهد، بنابراین را نشان می Ciتعداد عناصر  Piدهد، را نشان می Ci از ام j عنصر Sijدر آن 

پس فاصله س C1=(V11,V12,V14), …,C34=(V341,V342,V343,V344) آوریم.مرکز خوشه به شرح زیر بدست می

وفاداری را  تواند میزانرا به ترتیب نزولی که می D34 تا D1در نهایت، فاصله  .را محاسبه کنید D و نقطه صفر یعنی Ciبین 

کنیم، را برای نشان دادن میزان وفاداری ترکیب می F بندیو رتبه D بندی: هنگامی که رتبه5مرحله  نشان دهد مرتب کنید.

: ارزیابی 6مرحله  ها بدست آورد.داری و تعداد خوشهبرای ارزیابی وفاداری مشتری بر اساس درجه وفاتوان معادله مناسب می

 F ،D،F با مقادیر  F بندیاست که در نمودار معادله بر اساس رتبه R2 به منظور ارزش R2 اولین ارزیابی، تست مقدار .نتیجه
+Dبندی، رتبه D  با مقادیرF ،D ،F+D بندیو رتبه F+D با مقادیر F ،D ،F+D .دومین ارزیابی، میزان  نشان داده شده است

 .های عصبی مصنوعی استهای درخت تصمیم و شبکهشده با روشصحت قوانین تولید
 

 
 Fارزش  ی بهینه K. تعیین 2شکل 

 

 
 Dارزش  F ،D ،F+Dبا مقادیر  Fبندی  . رتبه3شکل 

 

 
 F+Dارزش  F ،D ،F+Dبا مقادیر  Dبندی  . رتبه4شکل 
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 F+Dارزش  F ،D ،F+Dبا مقادیر  F+Dبندی  . رتبه5شکل 

 

 
 . تابع ارزیابی وفاداری مشتری6شکل 

 

اجرا ساپکو  یافته در شرکتاین روش توسعه .وزنی سه کالس در خروجی مقایسه کنید RFM مدل پیشنهادی را با مدل

های کارپرداز در ایران است که اقالم، تجهیزات، و ین شرکتتاسیس شد و یکی از مهمتر 1993این شرکت در سال  گردید.

کند برای چندین کارخانه ماشین فراهم میایساکو  کننده مانند شرکتهای عامل توزیعلوازم ماشین را از طریق برخی از شرکت

را با رسیدگی زمانی مدل کیفیت تعالی سا او اخیرا جایزه .کندکه معموال خدمات پس از فروش را برای مشتری فراهم می

یک مجموعه داده کاربردی  کسب و کار در ایران دریافت کرد. وری ملی وآمیز شرکت خود تحت عنوان جایزه برتر بهرهموفقیت

استفاده از این روند  .آوری شده استجمع 21/11/2008تا  20/3/2008برای صنایع ماشینی در ایران از تاریخ ساپکو  از شرکت

: F ؛ایساکو درصد عرضه هر محصول برای :R :با این پارامترها نشان داد 1توان با توجه به شکل را میپکو سا محاسبه برای

 ایساکو. : ارزش پولی سفارش از سایتM ؛ایساکو تکرار خرید هر محصول توسط

 

 
 ر ساپکونتایج استفاده از مدل پیشنهادی د. 7شکل 

 
L :گیری گروهی برای تعیین وزن اهمیت نسبی ماتریس تصمیم ده در باال.ره زمانی ذکرشدوره فعالیت محصول برای دو

-2و شکل  7-2، نتایج در جداول 1شده در شکل دادهبا استفاده از مفهوم نشان .1شده در جدول دادهنشان RFML متغیرهای

 نشان داده شده است. 5
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 بحث و کشف
دهد که وقتی ما این دو پارامتر را ، نتایج نشان میF و  Dیتحت دو پارامتر یعنوفاداری مشتری  پس از ارزیابی رتبه

و میزان صحت قوانین تولید شده با  2R ای باالتر از وفاداری را بدست آوریم که با آزمون ارزشتوانیم درجهکنیم، میترکیب می

ی وفاداری مشتری را که در توانیم تابع ارزیابمی های شبکه عصبی مصنوعی تایید شده است، همچنین مادرخت تصمیم و روش

های پیشرو تولیدکننده ، یکی از شرکتساپکو برنامه کاربردی مدل پیشنهادی در ان داده شده است، به دست آوریم.نش 6شکل 

دهد مذکور نشان می هایبندی مورد استفاده شرکتبندی و طبقهبرنامه کاربردی روش خوشه .خودرو در ایران، اجرا شده است

 شده داده نشان 7 شکل در که است شده بندی طبقه نظر مورد های بخش ازدرصد  40کل فروش در درصد  90که بیش از 

 .است

 

 نتیجه گیری
 Kیافته را با الگوریتمگسترش WRFMبندی، زمانی که ما مدل روش پیشنهادی نشان داده است که به منظور خوشه

مدیریت  بندی صحت و درستی به منظور رسیدن به یکای در طبقهادهالعتوانیم پیشرفت فوقکنیم، میترکیب میمیانگین 

به عنوان مثال، فاصله و نرخ یکپارچگی هر خوشه معموال توسط بسیاری از محققان به عنوان  .عالی را ببینیمارتباط با مشتری 

-بندی و طبقهجزیه و تحلیل خوشهشود، در این مطالعه ترکیب این دو پارامتر در تپارامترهای جداگانه و مستقل استفاده می
 یافته برایشناسی توسعهنتایج آزمون آماری برای ارزیابی مدل نشان داده است که روش .بندی در نظر گرفته شده است

- های معمول استفادهدارای یک نتیجه قابل قبول با سطح باالیی از اطمینان در مقایسه با سایر مدلمدیریت ارتباط با مشتری 
های خدمات تواند توسط صنایع و همچنین بخششده می پیشنهادمدیریت ارتباط با مشتری  روش .سط محققان استشده تو

 .هایی کارآمدتر و موثرتر استفاده شودشان به شیوهدر ارزیابی وفاداری مشتریان
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