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 چکیده 

یکی از چالش هاي مهم سازمان تأمین اجتماعی درسالهاي اخیر ، رشدفزاینده مصارف وهزینه هاي سازمان در مقایسه با رشد منابع 
رفتارآنها درآینده به عبارتی ودرآمدهاي آن می باشد. دراین راستا شناسایی ، جذب، حفظ وتوسعه مشتریان سازمان وپیش بینی 

به عنوان مهم ترین منابع درآمد وهمچنین محور هزینه هاي سازمان تأمین اجتماعی ، امري است بسیار  3مدیریت روابط مشتریان
دات بیمه ومحاسبات مربوط به انجام تعه  ضروري وپراهمیت . همچنین  باعنایت به کثرت مشتریان ومخاطبین سازمان وتنوع قراردادهاي
به کشف الگوها وقواعد پنهانی موجود  4وبطورکلی حجم انبوه داده ها دراین سازمان  می توان بااستفاده از انواع تکنیک هاي داده کاوي

و باجمع آوري حجم نسبتا زیاد داده هااز پایگاه داده  اقدام به تهیه یک مدلCRISPپرداخت .لذا دراین تحقیق بااستفاده از استاندارد 
که شامل خصوصیات وویژگی هاي دودسته کلی مشتریان سازمان ، بیمه شدگان وکارگاه هابوده  شعب سازمان تأمین اجتماعییکی از

ومؤثر برمدیریت روابط مشتریان سازمان تأمین اجتماعی ازطریق ترکیب تکنیک به بررسی رفتار مشتریان وکشف الگوهاي پنهانی  است
 RFM  با مدل تحلیلی وتوسعه یافته  C5.0ودرخت تصمیم K-Meansهاي داده کاوي ازجمله خوشه بندي وطبقه بندي والگوریتم هاي 
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3Customer Relationships Management:CRM.   

٤Data Mining. 

٥ Clustering . 

٦Classification.  

۷Decision tree.  



 مقدمه -1

امروزه مدیریت ارتباط با مشتري فقط یک مزیت رقابتی نیست بلکه 
نگهداري آنها براي ادامه حیات در شناسایی و جذب مشتریان وفادار و 

بازار رقابت، امري ضروري است. مدیران باید مشتریان خود را اولویت 
بندي کرده و کانون توجه خود را بر مشتریان کلیدي متمرکز کنند و روز 

مروزه ا .]5[به روز هزینه از دست دادن مشتري را بیشتر درك کنند
فعالیت هاي خود قرار داده و مشتریان را محور تمام ، سازمان ها 

  استراتژي هاي بازاریابی و فروش خود را بر این اساس تنظیم می کنند
سازمان تأمین اجتماعی نیز پوشش وهمچنین تعددوتنوع انواع در].7[

ستورالعمل هاي متنوع ازیک سو و مفاهیم ارزشمندي نظیر دخدمات ونیز
ه خدمات به صرفه لزوم جذب وحفظ مشتریان خوش حساب سازمان وارائ

 تر ویاحتی سودمندتر به مشتریان ازطریق  شناخت ابعاد روابط با
مشتریان سازمان  فتاررمشتریان وعوامل تأثیرگذار برآن ،پیش بینی  

جهت  بررسی هزینه ها ومبالغ مصرفی آنها درآینده جهت تهیه یک چشم 
ومؤسسات انداز مالی بهینه ازسوي دیگر ونیز توسعه اخیر انواع شرکت ها

توجه بیش از  سبببیمه گزار وایجادفضاي رقابتی در بازار بیمه کشور
مدیریت ارتباط بامشتریان و مخاطبین سازمان  هبودبپیش سازمان برلزوم 

 است  .گردیده وافزایش رضایتمندي آنان 
سازمان ها نیاز به اطالعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی 

ي آنها چیست و چگونه باید نیازهاي آنها را بر هستند، انتظارات و نیازها
لذا  سوال حیاتی واساسی که مطرح می شود ] . 14[طرف کرد، دارند

این است که آیا بااین تعدادمشتري وحجم باالي اطالعات ، می توان به 
شناخت بهتري از مشتریان سازمان دست یافت به گونه اي که در 

موثرباشد ؟ پاسخ به این سؤال  درآمدزایی وصرفه جویی منابع سازمان
که یکی از ابعاد   CRMرا می توان در استراتژي هاي روز دنیا مانند 

آن شناسایی مشتري است وبکارگیري ابزارهاي توانمندي همچون داده 
 از فراتر که است وکار کسب راهبرد نوعی . CRM کاوي جستجو نمود

 و درآمد سودآوري، آن افزایش هدف و میرود مبادالت حجم افزایش
بخش بندي یکی از مباحث مطرح در حوزه  .است مشتري رضایت

مدیریت ارتباط با مشتري است. بخش بندي شکستن جمعیت زیادي 
از مشتریان به بخش هاي مختلف است بطوریکه مشتریان موجود در 
هر بخش به یکدیگر شبیه و مشتریان بخش هاي مختلف با یکدیگر 

کاوي براي بخش بندي مشتریان، داراي ابزارهاي متفاوت هستند. داده 
متفاوتی است. بنابراین می توان  با استفاده از ابزار داده کاوي، یک 
سیستم خبره تولید که مدیریت را در تصمیم گیري و اخذ استراتژي 

مالحظه می .  ]5[هاي مناسب براي برخورد با مشتریان پشتیبانی کند 
شود مسأله اصلی دراین تحقیق ، چگونگی بکارگیري ابزار توانمند داده 
کاوي در کشف ، شناسایی وتحلیل الگوهاي رفتاري مشتریان سازمان 

تأمین اجتماعی ازطریق بخش بندي وطبقه بندي آنها ویافتن مشتریان 
 .باارزش سازمان می باشد.

 تحقیق مروري بر پیشینه مفاهیم نظري و-2

مفهوم  دو مفاهیم شاخص واصلی مورد استفاده در این تحقیق شامل
داده  .بوده است مدیریت روابط مشتریان  ووسیع وپرکاربرد داده کاوي 

کاوي تحلیلی از مجموعه بزرگی از دیتاي قابل مشاهده است براي یافتن 
روابط غیرمنتظره وخالصه سازي دیتا به شیوه اي جدید که هردو ویژگی 

                                            ]18[م بودن ومفیدبودن براي صاحب دیتا حاصل گردد .قابل فه
داده کاوي   ، جستجوي "نیز داده کاوي رااینگونه تعریف کرده اند:  ]13[

خودکار منابع داده اي بسیار بزرگ براي یافتن الگوها ورفتارهایی است که 
داده کاوي از الگوریتم هاي ریاضی  فراتر از تحلیل هاي ساده هستند.

پیچیده براي تقسیم بندي داده ها وارزیابی احتمال ورویدادها درآینده 
نیز  KDDاستفاده می کند . داده کاوي باعنوان اکتشاف دانش در داده ها 

از نظر ایشان خصوصیات اصلی داده کاوي عبارتند از "شناخته می شود.
ایجاد اطالعات .3یی نتایج محتمل پیشگو.2کشف خودکار داده ها .1":

مرکز بر روي مجموعه داده ها وپایگاه داده هاي بسیار .ت4قابل استفاده 
تخمین -2، توصیف-1: موارد ذیل است  وظایف داده کاوي شامل."بزرگ

  . [19]وابستگی -6خوشه بندي-5طبقه بندي -4پیشگویی  -3

 که است اي مرحله دو مفهوم یک) CRM (مدیریت ارتباط بامشتري
به  این .باشد می مشتري به ویژه توجه در مهارت کسب اول مرحله وظیفه
 بر تمرکز و محوري مشتري سمت به محوري محصول از انتقال معنی

 در شرکتها .است محصول ویژگیهاي به توجه از بیش مشتري نیازهاي
 مرحله این در .هستند اول مرحله اصول پیگیري حال در دوم مرحله

 مشتري توسعه باید بلکه اکتفا کنند موجود مزیتهاي به نبایستی شرکتها
 مشتري، تجربه زنجیره کل با CRMتلفیق  طریق از را شان محوري

 نوآوري نهایت در و مشتري بهنگام مدیریت تکنولوژي دستیابی گسترش
بعد  4شامل  CRM. [25]برند  پیش مشتریان نظر مد ارزشهاي در مداوم

حفظ  -ج  جذب مشتریان -ب  شناسایی مشتریان-می باشد:الف 
                         . [22]توسعه مشتریان  -د مشتریان

دریک تقسیم بندي ، موضوعات مقاالت بررسی شده  بادرنظرگرفتن 
دسته ذیل تقسیم  4مفهوم فوق رامی توان از حیث محتواي کاربردي به 2

-4پیش بینی    -3کشف تقلب    -2ارائه سیستم خبره    -1نمود:
کلیه مقاالت راجع به بخش بندي مشتریان  .درخصوص بازاریابیبازاریابی 

، شناسایی مشتریان ، کشف مشتریان هدف ، بخش بندي بازارو... دراین 
که دراینجا بدلیل قرارگرفتن تحقیق حاضر دردسته گرفته اند  دسته قرار



چهارم یعنی بازاریابی فقط مقاالت این دسته مورد بررسی قرار می گیرد : 
 با آنها بندي رتبه سپس و ایران صادرات بانک مشتریان بندي بخش

که است در زمینه بازاریابی  یتحقیق] 11[ کاوي توسط داده از استفاده
 تراکنشی با اطالعات طریق از و ام اف آر تحلیل اساس بر نمونه مشتریان

 با پنهان الگوهاي کشف وبه   بندي خوشه two step الگوریتم استفاده از
 یک تکنیک ]6[درمقاله پرداخته شده است. C5.0 الگوریتم از استفاده

 سبد اساس بر مشتریان عالقه مورد محصوالت شناسایی براي کاوي داده
بمنظور شناسایی مشتریان بانک ملت و تدوین  .است شده ارائه آنها خرید

از براي گروه بندي ، ]5[استراتژي هاي مناسب براي برخورد با آنها
استفاده کردند. سپس با استفاده از  kالگوریتم ژنتیک و الگوریتم میانگین 

 معیارهاي تازگی مراجعه هر مشتري، تکرار مراجعات آنها و ارزش پولی
هر مشتري، ارزش خوشه ها تعیین شد و در انتها براي تحلیل خوشه ها و 

گردید. تبیین استراتژي مناسب هر خوشه از هرم ارزش مشتري استفاده 
کاوي برمدیریت ارتباط  یک چارچوب براي مطالعه تاثیرات داده ]4[

تحقیق  در] 16[بامشتري در صنعت بانکداري ایران ارائه نموده اند . 
 گران مثابه به مشتریان رویگردانی به منجر هاي خصیصه شناسایی خودبه
 استفاده، مورد تحلیلی روش .سازمان پرداخته اند. دارایی ترین قیمت
کاربرد داده کاوي در کشف .است  سطحی رگرسیون دو الجیستیک روش

، تحلیل وبهره برداري از الگوهاي رفتار مشتریان وتأثیرات آن در مدیریت 
درمقاله ]9[  مورد پژوهش قرار گرفته است . ]10[مشتري توسط ارتباط با

اي دیگر به ارائه یک مدل با بکارگیري تکنیک هاي داده کاوي در 
شناسایی ، بخش بندي وتحلیل رفتار مشتریان خدمات بانکداري 

به بررسی القاي یک استراتژي بازاریابی  [17].الکترونیکی پرداخته اند 
جدیدحیوانات خانگی بااستفاده از درختان تصمیم براي یک شرکت بیمه 

و الگوریتم C4.5از هر دو رویکرد درخت تصمیم سنتی  پرداختند .
نامیده می شود براي کشف ویژگیهاي  SBPتصمیم جدید محلی که 

شکست خدمات  ور براي بازاریابی استفاده شده است.دآجمعیت سو
از صنعت بیمه را ورفتارسوئیچینگ مصرف کننده با مدارك وشواهدي 

از تحلیل   رکیبیت درتحقیق خود انجام داده است . دراین تحقیق[21]
آماري چند متغیره با مدل هاي شبکه عصبی فازي غیرخطی درتحلیل 

هایی حلکاوي به ارائه راهتوسط ابزارهاي داده [20] دیتا بکاررفته است .
اند.  بازاریابی پرداختهاي در توسعه محصول جدید و هاي بیمهبراي شرکت

استفاده گردید.   K-meansقوانین وابستگی و  براي دستیابی به نتایج از 
گذاري مشتریان صنعت بیمه با استفاده از اي به هدفدر مقاله[23]
کاوي پرداخته اند. در این مقاله به ایجاد یک سري قوانین براي داده

براي یک محصول  گیري در خصوص شناسایی مشتریان بالقوهتصمیم
استفاده  ID3گیري ابزار درخت تصمیم ازواي جدید پرداخته شدبیمه
 ه است .شد

 روش تحقیق -3

می باشد که گام هاي   CRISP –DMروش تحقیق براساس استاندارد 
 جهت تحقیق حاضر به ترتیب ذیل انجام شده است : [19]آن طبق 

مسأله وبیان هدف که شامل دومرحله بیان  فهم کسب وکار–فازاول 

گام  4دراین بخش بطور خالصه است که  فهم داده –فازدوم می باشد.

-کشف داده ها-توصیف داده ها-اصلی عبارتنداز :جمع آوري داده ها
بیمه  ،داده هاي مربوط به دودسته مشتریانکه بررسی کیفیت داده ها 

ونیز بیمه شدگان رکورد اطالعاتی 160950شامل شدگان وکارگاه ها 
جمع رکورد از اطالعات کارگاه ها  20187فایل داده هاي کارگاه شامل 

ویژگی هاي کیفی مهمی همچون دقت ، تمامیت ،  در مرحله بعدآوري و
ثبات ، به موقع بودن ، مورد یقین وباورکردنی ، ارزش افزوده ، قابل 

 –فازسوم  تفسیروقابل دسترسی بودن مورد تحلیل وبررسی قرارگرفت .

آماده سازي داده هاي بیمه شدگان -:الف آماده سازي داده ها 

دسته از بیمه شدگان که  بامرتب نمودن جدول آن :کاهش ردیف ها.1:

شروع agداراي شماره بیمه اصلی نبودند یعنی شماره بیمه آنها با حروف 

پرکردن فیلدهایی بامقادیر خالی یا .2گردیدند .گردید حذف می

مثال ویژگی جنسیت به این  هاي اسمی به عدديدادهتبدیل ومفقود

جهت :هاکاهش ستون.3 0:زن ، 1:مرد  صورت تبدیل گردیده است : 

هاي مهم وموثر رایافته وسپس نسبت به حذف ها ویژگیکم کردن ستون

ویژگی شماره بیمه به دلیل -1:مثال. هاي اضافی اقدام گردیده استویژگی

تاریخ نام نویسی حذف -2آن حذف می شود.منحصر به فرد بودن مقدار 
تاریخ تولد تبدیل به ویژگی -3زیرا چندان دانش خاصی ارائه نمی دهد.شد

به دلیل حجم بسیار زیاد     RFMجهت فرمول بعدرحله مدر و... شد.سن 
سن باالي ها به شرح ذیل پرداخته شد: داده، به فیلتر کردن برخی داده

سال حذف 10زیر درنظر گرفته شده وسال 10سابقه باالي  .حذف شد 65
وستون وردیف هاي مربوط به هاي مرد درنظر گرفته شدند شده بیمه.شد

در و  و.. کل سوابق منفی حذف شده است.حذف شدند بیمه شدگان زن 

-ب  از کل داده ها گردید.رکورد 24269نهایت مجموعه داده شامل 

عملیات ذیل شامل درمرحله اول که آماده سازي داده هاي کارگاه 

داده ها براساس کدکارگاه مرتب وردیف هاي  حذف ردیف:.1بوده است :

 هاي غیر ضروري:حذف ستون.2مربوط به کدهاي نامتعارف حذف شد.

جایگذاري فیلدهاي خالی .3 ،کدکارگاهنظیر ستون نام کارگاه

مانند ستون تاریخ نامنویسی و مانده بدهی  ونامشخص با عددصفر:

 .مقدارعددي صفر باکارگاه 



 کاربه  در این بخش به ارائه مدل پیشنهادي در: مدلسازي –فاز چهارم 

سازمان می گیري داده کاوي براي طبقه بندي و بخش بندي مشتریان 
 شاهده می باشد:مشکل زیر قابل مدل پیشنهادي درکه  پردازیم

 

براي انجام عملیات ارزیابی در مدل پیشنهادي از  :ارزیابی  –فاز پنجم 

          شود.دو شاخص دیویس بولدین و دقت طبقه بندي استفاده می

در این بخش به تبیین نحوه بکارگیري نتایج مدل : توسعه –فاز ششم 

 پیشنهادي پرداخته می شود. 

 یافته ها -4

بااستفاده از شاخص دیویس بولدین  :داده هاي بیمه شدگان  4-1

براین اساس بدست آمدکه 4ها برابر با اد مناسب خوشهتعد، رپید ماینر در
به خوشه بندي داده ها  K-Meansوبااستفاده از کلمنتاین والگوریتم 

پرداخته که نتایح ان برمبناي تعداد بیمه شده در هرخوشه بشرح ذیل 
 9353: 3، خوشه 80: 2رکورد، خوشه 9763: 1خوشه بدست آمده است :

پس از آن یک ستون جهت مشخص نمودن نوع خوشه . 5073: 4خوشه 
در RFMهاي گردد . جدول زیر به تعیین ویژگیهررکورد ایجاد می

 پردازد. ها میمجموعه داده بیمه شده

 هاي بیمه شدگاناي دادهربRFM تفکیک متغیرهاي
 R F M نوع متغیر

    تاریخ تولد (سن)
    سابقه لیست

    کل سوابق سخت و زیان آور
    تعداد افراد تبعی

    تعداد دفترچه
    تعداد کمک کوتاه مدت

    تعداددرخواستاروتزوپروتز
    کل سابقه بیماري
    کل سابقه بیکاري

    بیشترین دستمزد ماهیانه
    کل پرداختی بیماري
    کل پرداختی بیکاري

 RFM =R+F+M 
 

باتوجه به نظر کارشناسان فرمول محاسبه ارزش مشتري به شکل ذیل 
 آید: بدست می

سابقه –سن –سابقه لیست  =) RFMارزش بیمه شده ( )1(
تعداد –تعداد دفترچه –تعداد افرادتبعی -سخت وزیان آور

تعداد –کل سابقه بیماري  –استفاده از کمک هاي کوتاه مدت 
کل پرداختی –کل سابقه بیکاري –درخواست اروتز وپروتز 

 کل پرداختی بیماري + دستمزدماهانه  –بیکاري 

ها با عنایت به دیتاي قابل استفاده، ارزش هریک از بیمه شده سپ  
راینجا بدلیل عدم یکسانی دگردد.براساس فرمول فوق محاسبه می
از یک روش نرمال سازي ساده  ها، واحدهاي اندازه گیري هریک از آیتم

نیز استفاده گردیده وسپس به جمع جبري مقادیر نرمال سازي شده 
جهت هربیمه شده محاسبه RFMادیر بدست آمدهمق.  پرداخته شده است
هاي توان ویژگیباتعیین فرمول ارزش هرمشتري می. وثبت گردیده است

هاي سازمان دادهمجموعه 
 تامین اجتماع

 هاي مشتریانتعیین ویژگی

 آماده سازي و پیش پردازش داده ها

    طبقه 
 بندي

 بخش
 بندي

 تعیین تعداد مناسب خوشه ها
بااستفاده از شاخص دیویس 

  

-Kخوشه بندي با استفاده از 
means 

 تعیین ارزش هر یک از مشتریان
 )RFM(مدل تحلیلی 

تعیین و اولویت بندي ارزش 
 هاي مشتریانبخش

هاي مدیریت تعیین استراتژي
 روابط بامشتري
 ها در برخورد بابخش

انتخاب ویژگی هدف براي طبقه 
 (ارزش هرمشتري)بندي

 گسسته سازي ویژگی هدف

طبقه بندي مشتریان با استفاده از 
 C5.0 درخت تصمیم گیري

 بنديمدل طبقه دقت ارزیابی 

هاي مدیریت تعیین استراتژي
 روابط

 با مشتري باپیش بینی آینده 



شاخص واساسی موثر در رفتارمشتریان سودآور وکم زیان را تشخیص داد. 
ها بعد از تعیین ارزش هر بیمه شده به تعیین ارزش هر یک از خوشه

محاسبه جمع مقادیر  شود. براي این کار بهپرداخته می
را به RFMپردازیم. سپس جمع مقادیرخوشه میهردرRFMستون

به  کنیمتعدادرکوردهاي ( بیمه شده هاي) داخل ان خوشه تقسیم می
شود که معادل ارزش آن در هرخوشه محاسبه میRFMعبارتی میانگین

شود، با ارزش ترین خوشه، مشاهده می پس از بررسی خوشه است. 
ها در این خوشه بیشتر از ت. زیرا متوسط ارزش بیمه شدهخوشه سوم اس

ها در خوشه پروفایل بیمه شده اتتوصیف رخیها است. لذا ببقیه خوشه
وحداکثر  26حداقل سن بیمه شدگان حدود -1بهینه بشرح ذیل می باشد:

حداقل -2سال بوده است.  36است که متوسط سن حدود 47سن حدود
روز بوده که متوسط آن 10398حداکثر آن روز و3651سابقه این افراد 

حداقل افرادتبعی این بیمه شدگان صفر -3باشد. روز می 4576
تعداد دفترچه -4نفر بوده است. 2ومتوسط آن  8وحداکثرآن تعداد

عدد دفترچه  6بوده وبطورمتوسط  43صادرشده براي این افراد بین صفرتا 
ریال بوده که  131466733تا 0بیشترین دستمزد ماهانه بین -5باشد. می

کل سابقه سخت وزیان آور -6ریال بوده است. 14578055متوسط این 
باشد. روز می 13/22روز بوده که متوسط آن  3089تا  0این افراد بین 

هاي تعیین شده وتعیین بهترین مشتریان سازمان باارزش گذاري بخش
را جهت حفظ هاي بازاریابی ومدیریت روابط مشتریان توان استراتژيمی

این مشتریان اتخاذ نمود. استراتژي هایی نظیر تبلیغات جهت بیمه 
پردازي از سنین کم وتوجه افراد به داشتن سوابق بیمه اي، تشویق به 
اشتغال افراد وپرداخت لیست از طریق کارگاه (نه بصورت اختیاري و.. )، 

د تشویق کارفرمایان به ثبت اطالعات صحیح در لیست خصوصا دستمز
هاي حرفه اي بیمه شدگان جهت ارتقاء سطح علمی ماهانه افراد، آموزش

ودانشی وپیشرفتهاي شغلی ودرنتیجه باالرفتن دستمزدهاي ماهانه این 
افراد، بررسی توانمندیهاي بیمه شدگان ویافتن شغلهاي مناسب افراد در 

که همه این موارد  .و.ي به جاي پرداخت حق بیمه بیکاري زمان بیکار
هاي خوشه بندي دها استراتژي دیگر در سایه استفاده از تکنیکوص

مشکالت تواند راهگشاي بسیاري از وبدست آوردن نتایج صحیح آن می
                                                   سازمان تأمین اجتماعی گردد.

این بخش در :ها براساس آنیین ویژگی هدف وطبقه بندي دادهتع  

شود. براي انجام این کار از مدل ها پرداخته میبه طبقه بندي بیمه شده
شود. براي استفاده استفاده می C5. 0طبقه بندي درخت تصمیم گیري 

ویژگی  اینجا باشد که دراز این الگوریتم نیاز به یک ویژگی هدف می
وازطرفی بدلیل اینکه ویژگی هدف در  ها استهدف، ارزش بیمه شده

بایست داراي مقدار اسمی باشد، و با توجه می C5.0درخت تصمیم گیري 
ها یک ویژگی پیوسته است، به اینکه ویژگی هدف یعنی ارزش بیمه شده

لذا در ابتدا باید به گسسته سازي ویژگی هدف پرداخت. براي انجام این 
شوند، ثبت و ارزش منفی تقسیم میها به دو دسته ارزش مکار بیمه شده

ایجاد شده ودرآن بیمه ARZESHبه این معنی که یک ستون جدیدبنام
و  Negativeارزش آن  آنها داراي مقادیر منفی استRFMشدگانی که

شود. درنظرگرفته میPositiveچنانچه داراي مقادیر مثبت باشد ارزش آن
ین خوشه تعیین گردید، با توجه به اینکه خوشه سوم به عنوان با ارزش تر

شود. ها در این خوشه پرداخته میبه تعیین مدل طبقه بندي بیمه شده
طبقه بندي داده ها انجام ومجموعه   K-Meansبااستفاده از الگوریتم  

 30و 70داده ها ي این خوشه به دو مجموعه آموزش وتست بانسبت 
استنتاج شده می توان به نتایج بسیارموثر قوانین  بابررسی شود.تقسیم می

ومفید در جهت سیاست گذاري هاي سازمان دست یافت به عنوان مثال 
یابیم که چنانچه دو بیمه شده در میاستنتاج شده  2و 1بابررسی قوانین 

هاي کوتاه مدت استفاده نکنند وکل سابقه بیماري آنها کوچکتر از کمک
ق سخت وزیان آور انها کوچکتر مساوي روز بوده باشد وسواب 19مساوي 

روز باشد وچنانچه سوابق بیکاري این دونفر بررسی گردد درصورت  15
روز جاي بررسی بیشتر داشته ولی اگر  101داشتن سابقه بیکاري کمتر از 

روز باشد قطعا ارزش این مشتري منفی  101سوابق بیکاري وي بیش از 
هاي آن بیمه بیکاري وهزینهاست واین حاکی ازنقش زیانبار پرداخت 

تواند در برسازمان تأمین اجتماعی است که آگاهی از این قوانین می
هاي موثر سازمان در پیش بینی و چاره اندیشی درمقابل تعیین استراتژي

 4و3این لطمات موثر واقع گردد. به عنوان مثالی دیگر، بابررسی قوانین 
تعیین ارزش بیمه شدگان  متوجه نقش بارز دستمزد ماهانه افراد در

شویم. لذا مدیران سازمان بابررسی وآگاهی از نقش موثر سازمان می
بایست به اتخاذ تصمیمات دستمزد افراد درارزش مشتریان سازمان می

هاي ورویکردهایی در خصوص درج صحیح دستمزد ماهانه افراد در لیست
طریق بکارگیري  تواند ازماهانه اقدام نمایند. دراین خصوص سازمان می

استراتژي هایی نظیر تبلیغات، معرفی کارفرمایان خوش حساب واعطاي 
جایزه خوش حسابی، انواع تخفیف ها، اعطاي وام وتسهیالت به 

 ها و برخورد با تخلفات کارفرمایان متخلف دراین زمینهکارگاه کارفرمایان
دقت  ،ارزیابی طبقه بندي با شاخص دقت طبقه بندي در.فعالیت نماید



 74/98هاي تست و در داده 68/98هاي آموزش طبقه بندي در داده
 درصد بوده است. 

جهت تعداد بهینه خوشه ها بااستفاده از :داده هاي کارگاه ها 4-2

لذا است.  4عددها برابر با بهترین تعداد خوشهشاخص دیویس بولدین 
به خوشه  K-Meansباتوجه به جواب بدست آمده وبااستفاده از الگوریتم 

بندي داده ها پرداخته شده که تعداد کارگاه هاي هر خوشه به شرح ذیل 
، 7843: 3، خوشه 899: 2، خوشه 11308: 1خوشه بدست آمده است :

 134: 4خوشه 

با مصاحبه با :مدل تعیین ارزش مشتریان وتوصیف بهترین خوشه

به RFMکارشناسان خبره سازمان، در خصوص کارگاه ها، متغیرهاي
(تاریخ نامنویسی Rشود. الزم به ذکر است که متغیر صورت زیر تعریف می

باعث ایجاد ارزش براي  کارگاه) تنها یکی بوده و آن هم به نظر کارشناسان
 کارگاه نمی گردید لذا از جدول حذف گردیده است. 

 هاهاي کارگاهبراي دادهRFMتفکیک متغیرهاي 
 F M نوع متغیر

   لیستتعداد بیمه شده 
   تعداد بیمه شده بازرسی

   هاي ارسالیتعداد لیست
   تعداد بازرسی کارگاه

   تعداد بدهی
   مانده بدهی کارگاه

   هاي صادرهتعداد فیش
   تعداد لیست معوقه

در ادامه به تعیین ارزش هر یک از کارفرماها بر اساس فرمول از قبل 
   RFM =R+F+Mشود. تعیین شده پرداخته می

در  Mو  Fارزش هر کارگاه عبارت است از جمع جبري متغیرهاي 
مجموعه داده. البته بار منفی یا مثبت در فرمول باید محاسبه شود. 

 بنابراین فرمول محاسبه کارگاه باارزش عبارتست از: 

تعدادبیمه شده لیست +تعداد بیمه شده بازرسی کارگاه =ارزش  )2(
 تعداد بدهی –هاي ارسالی +تعداد بازرسی کارگاه +تعدادلیست

مانده بدهی –تعداد لیست معوق  –هاي صادره + تعداد فیش
 کارگاه

 شود وها پرداخته میپس ازاین مرحله، به تعیین ارزش هر یک از خوشه
هاي موجود در این ی کارگاهخوشه سوم است. یعن،باارزش ترین خوشه 

خوشه براي سازمان تأمین اجتماعی ارزشمند تر هستند. در ادامه به 
است یعنی  1وضعیت کارگاه برابر -1:شودتوصیف خوشه سوم پرداخته می

حداقل تعداد بیمه شده -2کارگاههاي این خوشه همگی فعال هستند. 
-3نفراست.  26بوده ومتوسط آن  9804تا  0ها بین لیست این کارگاه

تعداد -4می باشد. 2033تا  0ها بین هاي ارسالی این کارگاهتعداد لیست
تعداد فیش صادره -5بار بوده است.  2446تا  0ها بین بدهی این کارگاه
 باشدو...می 40سط آن بوده که متو 3323تا  0ها بین جهت این کارگاه

توان ها وتعیین بهترین خوشه میدراینجا پس از ارزش گذاري خوشه
هاي دیگر به خوشه بهینه استراتژي هایی جهت نزدیک ترشدن خوشه

بکارگرفت. مثال کمک به اشتغال زایی درکارگاه ها، اعطاي وام وتسهیالت 
ق تر ودرفواصل هاي دقیها جهت ادامه فعالیت، انجام بازرسیبه کارگاه

زمانی کمتر به جهت مطابقت تعداد افراد شاغل ودستمزدآنها با اطالعات 
ها جهت ارسال به موقع مندرج در لیست کارفرمایان، طرح تشویق کارگاه

ها به پرداخت به موقع بدهی وجلوگیري از اطاله لیست، تشویق کارگاه
ن حق بیمه مراحل بدهی، توسعه طرح بخشودگی جرائم، تخفیف در میزا

 هاي خوش حساب و....جهت کارگاه

ویژگی هدف، در مجموعه  :تعیین ویژگی هدف وطبقه بندي داده ها 

در ابتدا باید به گسسته سازي  کهداده عبارت است از ارزش کارگاه ها
. براي انجام این کار مقادیر ویژگی هدف ه شده استویژگی هدف پرداخت

که عبارتند از: ارزش مثبت باال، ارزش شود به پنج مقدار اسمی تبدیل می
مثبت متوسط، ارزش مثبت کم، ارزش صفر و ارزش منفی. با توجه به 
اینکه خوشه سوم به عنوان باارزش ترین خوشه شناخته شده است، به 

هاي باارزش در خوشه سوم ساخت مدل طبقه بندي در تعیین کارگاه
شه سوم که شود، لذا درفایل اکسل مربوط به خوپرداخته می

ها مشخص شده یک ستون جدید بنام هریک از کارگاهRFMمقادیر
ARZESH ) ایجادو برحسب مقدار ارزش کارگاهRFM ونیز مقادیر (

تعریف شده فوق یک مقدارارزشی اسمی دراین ستون ثبت  گسسته
 دقتلذا برخی قوانین استنتاج میگردد که به عنوان مثال با  گردیده است.

یابیم که عامل تعداد ومانده بدهی نقش بسیار در می 3و2و1 در قواعد
تعیین کننده در ارزش یک کارگاه دارد. لذا براساس این نتایج استراتژي 

به موقع لیست وپرداخت به موقع حق  هایی نظیر تبلیغات راجع به ارسال
بیمه آن، توسعه طرح هایی نظیرتخفیف وبخشودگی جرائم، تشویق 



می .  هاي خوش حساب و..اعطاي وام به کارگاههاي خوش حساب، کارگاه
ارزیابی طبقه بندي باشاخص دقت طبقه همچنین در تواند اتخاذ گردد.

دقت طبقه بندي در مجموعه آموزش و تست به ترتیب برابر با  بندي
 است. %95,39و  95,51%

 نتیجه گیري -5

نفر از بیمه شدگان 160950پس از جمع آوري اطالعات وویژگیهاي 
ها پرداخته شد که پس از به پیش پردازش داده Excelدریک جدول 

رکورد از بیمه شدگان باقی  24269انجام مراحل مختلف تعداد 
رکورد از مشخصات  20187تعداد همچنین باجمع آوري ماند.

جهت  نیزمورد بررسی قرارگرفت.ها ، فایل دیگري هاي کارگاهوویژگی
استفاده از شاخص دیویس از ها یافتن تعداد بهینه خوشههردوفایل براي 

براین اساس .  دادبهینه خوشه ها مشخص گردیدعاستفاده وتبولدین 
. ها خوشه بندي شده وتعداد رکورد هرخوشه مشخص گردیدداده

ه است. همچنین مشخص شد که هر رکورد مربوط به چه خوشه اي بود
ها پرداخته وسپس بااستفاده از درمرحله بعد ابتدا به نرمالسازي داده

. دوگروه مشتریان تعیین گردیدفرمول ارزش مشتري براي هر RFMمدل
که معادل ارزش آن خوشه است RFMپس از آن جهت هرخوشه میانگین

 پس از آنشناسایی گردید.وطی آن باارزش ترین خوشه محاسبه 
تأمین اجتماعی وکارگاه هاي ن گروه بیمه شدگان هاي بهتریویژگی

توان استراتژي هایی براي براساس این نتایج میکه توصیف گردید
دیگرجهت نزدیکترشدن به مشخصات وکارگاه هاي هاي بیمه شدگان گروه

پس از این مرحله  به تعیین  .هاي خوشه بهینه پیشنهاد نمودوویژگی
پرداخته شود که دراینجا  C5.0تم ویژگی هدف جهت استفاده از الگوری

باشد که چون یک میRFMویژگی هدف همان فیلد ارزش مشتري یا
مقدار پیوسته است به گسسته سازي آن اقدام گردید. براین اساس بیمه 

به  بهینه . لذا خوشه وکارگاه ها هریک به چند دسته تقسیم شدندهاشده
ها براساس ویژگی هدف عنوان بهترین خوشه جهت طبقه بندي داده

 30و 70هاي آن به دودسته آموزش وتست با نسبت استفاده شدو داده
هاي آموزش در داده فایل بیمه شدگان ، تقسیم شدند. دقت طبقه بندي

همچنین دقت طبقه  درصد بوده است 74/98هاي تست و در داده 68/98
کارگاه ها ، در مجموعه آموزش و تست به ترتیب برابر با بندي در فایل 

 خوشه توانمند ازتکنیک تحقیق بااستفاده دراین.است %95,39و  95,51%
 ورفتار پرداخته وکارگاهها شدگان بیمه بندي گروه به توانستیم بندي

هاي مناسب جهت مدیریت روابط مشتریان استراتژيو نموده آنهاراتحلیل
همچنین بااستفاده از تکنیک طبقه بندي توانستیم به ارائه دهیم. 

استخراج الگوهاي وقواعد وقوانین رفتاري موجود در هردو گروه مشتریان 
پرداخته واز آنها جهت پیش بینی وضعیت آینده سازمان واتخاذ سیاستها 

استفاده نماییم. لذا هدف این  وتدابیر جهت مدیریت هرچه بهتر مشتریان
یی الگوهاي حاکم برمشتریان از طریق داده کاوي بوده تحقیق که شناسا

است با اجراي مدل پیشنهادي این تحقیق به خوبی وبا درصد دقت باالیی 
   باشد. قابل انجام می

هاي دیگر طبقه بندي استفاده از مدل-1 :آتی  پیشنهادات-6    

هاي دیگري نیز توان از الگوریتمو خوشه بندي در مجموعه داده، مثال می
هاي عصبی براي طبقه بندي مانند کوهنن براي خوشه بندي ویا شبکه

استفاده از -2ها استفاده نموده ونتایج آنهارا بایکدیگر مقایسه نمود. داده
هاي بستگی براي توصیف ارتباط بین ویژگیهاي توصیفی قوانین واروش

هاي مناسب انتخاب بکارگیري روش-3مشتریان در خوشه ارزشمند
 هاي مهم در مجموعه دادهها براي انتخاب ویژگیویژگی
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