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 چكیده

 بسیار مهمی تكنولوژیو  کاوی یكی از موضوعات پرکاربرد و در حال رشد در عرصه مدیریت، حسابداری و اقتصاد است داده

 و کشف را مشتری رفتار در تغییرات توانند می کاوی داده های باشد. تكنیك می مستقیم بازاریابی در مدیران به کمك برای

از هدف  .کند می تسهیل مشتریانش و بانك بین را و مستحكم مدت بلند رابطه یك ایجاد فرآیند امكان پیش بینی کنند. این

بندی مشتریان،  در واقع بخش ست.بر اساس ارزش دوره عمر آنهابندی مشتریان  مناسب جهت بخش یاین تحقیق ارائه مدل

نظر را  مشتریان مورد به امكان ارائه محصول یا خدماتبعالوه  ،های مختلف است گروه اساس نیازها و رفتار بندی آنها بر گروه

رسیدن به بازاریابی مدرن و مدیریت ها در  یكی از مهمترین مقوله و کند با آنها ایجاد می تری رافراهم نموده و ارتباط نزدیك

از  بندی خوشه بندی و دسته های مدل از تكنیكیCLV) )مشتری عمر دوره ارزش تحلیل .است (CRM)ارتباط با مشتری

 مشتریان، بندی بخش برای عنوان مبنایی به اخیر های سال در که باشند می کاوی داده های مدل در شده مطرح های تكنیك

کشور مورد بررسی خصوصی  های مشتری یكی از بانك 351 در این تحقیق گرفته است. قرار محققان از بسیاری توجه مورد

حساب  مثبت گردش نبندی از سه متغیر اصلی تازگی مبادالت )تعداد روزهای سپری شده از آخری قرار گرفتند. در این دسته

( استفاده در پایان دوره مالی )مانده حساب مشتریانهای مثبت حساب مشتریان( و ارزش  مشتریان(، فراوانی )تعداد گردش

جهت  WRFMها و مدل  یك از شاخص جهت تعیین وزن هر (AHP)شده است. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 تعداد واستفاده شد  K-MEANبندی مشتریان از الگوریتم  . جهت خوشهه استمشتریان به کار برده شد CLVبندی  رتبه

 بایست می استراتژی مناسبی که بانك ،ها بندی و تعیین رتبه هریك از دسته پس از دستهگردید.  دسته تعیین 8نیز  ها خوشه

 ها  به کارگیرد، بیان شده است.  دستهاین یك از  در برخورد با هر

 

 WRFM  مدل، (CLV)مشتری عمر دوره ارزش ، K-MEANالگوریتم  ،خوشه بندیداده کاوی، کلیدی: واژگان  
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 مقدمه

 خواهد بر قادر به برآورده کردن احتیاجات مشتریان نیست و در حقیقت هر مشتری میدیگر بازاریابی انبوه در دنیای امروز 

رو به مدرن و های بازاریابی  بازاریابی مستقیم یكی از استراتژی .فرد خود سرویس دهی شوده ب اساس نیازهای فردی و منحصر

مشتریان و شناخت مشتریان هدف از اهمیت  (بخش بندی)دسته بندی در این میان صنعت بانكداری ایران است و  گسترش در

د در بازاریابی مستقیم یواقع این مشتریان هدف هستند که برای ارائه محصوالت و خدمات جد در .فراوانی برخوردار است

هدف در شرایط رقابتی حاکم بر صنعت بانكداری دارای اهمیت  بنابراین بهبود فرایند شناسایی مشتریان .شوند انتخاب می

فعالیتی حساس در چرخه خدمات مالی است و شامل گروه بندی مشتریان بر اساس اطالعات  بخش بندی مشتری .زیادی است

ه مبادالت آنها های مربوط ب تواند اطالعات مربوط به نوع زندگی مشتری باشد و یا داده مشترك آنهاست. حال این اطالعات می

دستیابی به  ریزان و مدیران در حوزه خدمات بانكی، های کلیدی برنامه یكی از چالشاما  .(20051 )تورسی و همكاران،

بدیهی است استفاده از الگوی مناسب بخش بندی مشتریان به  بندی مشتریان این نوع خدمات است. معیارهایی برای دسته

گیری شده طراحی  های هدف های بخش پیشنهادات ارزشمند خود را متناسب با نیازها و خواستهدهد که  بانك این فرصت را می

 ها داده  از انبوهی حجم وجود دلیل به در شرایط کنونی .و ارائه نموده و در نتیجه عملكرد بانك از منظرهای مختلف بهبود یابد

 های داده از را دانش و اطالعات تا است شده دستی های تحلیل جانشین قوی، های الگوریتم و یامكانات کامپیوتر ، داده پایگاه در

 اطالعات از وسیعی حجم بررسی به که است داری معنی روند و ها، الگوها رابطه کشف فرآیند کاوی کند. داده استخراج موجود

ها برای  ابزارهای در دسترس سازمانداده کاوی از مهمترین . پردازد می الگو تشخیص فناوری با  داده پایگاه شده در ذخیره

به پیش بینی  گذشته های داده اساس بر کاوی دادهو  و پیش بینی رفتار مشتریان است بندی دسته ،ارزیابی، شناسایی

تخمین  ،اند که مبادالت گذشته مشتریان بسیاری از محققان به این نتیجه رسیده. نمود زیادی خواهد کمك آینده های بازاریابی

ها نیز وضعیت  های خدمات مالی و بانك در سازمان باشند. های بسیار خوبی جهت پیش بینی رفتار مشتریان در آینده می زننده

 .تواند به عنوان عاملی تعیین کننده در رفتار مشتری در دوره های بعدی برای سودآوری بانك باشد گذشته حساب مشتری می

پردازد بلكه  نمی CLVهای به کار گرفته شده بر اساس این نظریه است. این روش تنها به محاسبه  یكی از روش RFMروش 

 ،ها بندی این دسته های مختلف بخش بندی نمود و با استفاده از رتبه توان مشتریان را بر اساس شاخص بر اساس این مدل می

با استفاده از  دمواراز ر بسیاری دهای مختلف مشتریان فراهم کرد.  وهریزی در مورد گر معیاری جهت تصمیم گیری و برنامه

و سود فراوانی را برای شرکت به  بهبود بخشیدتوان مدیریت ارتباط با مشتری را  بندی، می خوشهکاوی مانند  های داده تكنیك

خود بسیار نیازمند فرایندهای مدیریت هایی هستند که به لحاظ ماهیت کار  ها از سازمان موسسات مالی و بانك .ارمغان آورد

کند و مدیریت  مدیریت مناسب اطالعات جمع آوری شده، زمینه دستیابی به اطالعات مشتریان را فراهم می .باشند مشتریان می

مشتری را ارتباطات با توان  گردد و می می انمشتریبیشتر رضایت  وهای بازاریابی  موفق ارتباط با مشتری منجر به بهبود فعالیت

ارائه الگویی جهت سنجش هدف اصلی از انجام این تحقیق بنابراین . های بهتری را برای آنها فراهم کرد توسعه داد و سرویس

 باشد. ینتایج آن در گروه بندی مشتریان م و استفاده ازبانك ارزش مشتریان 

 
 یشینه تحقیق پادبیات و 

 2داده کاوی

 های ثبت شده بطور متوسط هر پنج سال دو برابر افزون کاربرد پایگاه داده، حجم داده در طول دهه گذشته، با پیشرفت روز

دانش نوین داده کاوی یكی از ده دانش در حال توسعه است که دهه آینده را با انقالب  MIT. بنابر اعالم دانشگاهشده است

 و توربان)شود.  می مربوط سنگ زغال و طال معادن در کاوش به کاوی داده اصطالح ریشهسازد.  تكنولوژیكی مواجه می

                                                           
1 Torcy, Taylor, Delyaye, Schichel and Fulcher 
2 Data Mining 
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 شناسایی و استخراج برای مختلفی ابزارهای از آن در که کنند معرفی می فرایندی عنوان به را کاوی داده 1(2007 ،همكاران

 کمك ها شرکتبه  ابزارهایی ارائه با کاوی شود. داده می استفاده دانش به مكرر دستیابی جهت پایگاه داده از مفید اطالعات

 بخشند بهبود را مشتری با ارتباط مدیریت و نموده استخراج را مشتریان های داده به مربوط روندهای و الگوها که نماید می

.(Cheng and Chen, 2009) بزرگ است و حجیم داده منابع از مفید اطالعات کشف فرایند کاوی داده ساده، بیانی به .

1999،ویرمانی و امیلینسكی)
2
 شاید را کاوی اند. داده کرده بزرگ معرفی  داده های پایگاه در الگو جستجوی را کاوی داده )

 . نامید نیز ها داده درون از کاوش دانش بتوان

 فنون پیش .(Han and Kamber, 2006)بینی   روند: توصیف و پیش فنون داده کاوی در یك نگاه کلی به دو منظور بكار می

 که حالی در رود، می کار به گسسته هدف متغیرهای بینی  پیش برای بندی دسته. دباش می4رگرسیون و 3بندی دسته شامل بینی

 نیز توصیفی فنون(Tan,Steinbach and Kumar,2005).  است پیوسته هدف متغیرهای بینی  پیش برای رگرسیون کاربرد

 نشان داده شده است. هر یك از آنهاوظایف  و کاوی داده های مدل انواع (1جدول)در است. و ... تخمین  ،5بندی  شامل خوشه

 
 استفاده مورد های روش و کاوی داده های مدل انواع (1جدول)

 شده گرفته کار به های روش کاوی داده وظایف کاوی داده بندی طبقه

 کننده بینی پیش های مدل
 حافظه اساس بر استنتاج خرید، دبس تحلیل گیری، تصمیم درخت بندی دسته

 ژنتیك الگوریتم گیری، تصمیم درخت عصبی، های شبكه رگرسیون

 کننده توصیف های مدل

 زمانی های سری ژنتیك، الگوریتم عصبی، های شبكه زدن تخمین

 سازی بصری سازی خالصه

 فازی منطق بندی خوشه

 انجمنی قواعد گروهی وابستگی

 

 ها مدل این مشتری، با ارتباط مدیریت در داده کاوی های مدل پیرامون متعدد مقاالت جمع بندی با 6(2009همكاران، )انگای و

، 10تخمین زدن  ،9خوشه بندی ،8بندی دسته ،7از: وابستگی عبارتند ها مدل نمایند. این می تقسیم بندی، اصلی گروه هفت به را

 در ها گیری تصمیم از بهترپشتیبانی  برای که کنند می بیان آنها . همچنین13سازیبصری  و12توالی کشف ،11رگرسیون

 در .گیرند بكار را ها تكنیك و ها مدل این از ترکیبی ها، تا سازمان است الزم اغلب مشتری، با ارتباط مدیریت های سیستم

 است. شده هوردآتوسط محققین برای بخش بندی مشتریان استفاده مورد های داده کاوی  انواع مدل  (2جدول)

 
 پیشیندر تحقیقات استفاده  موردهای داده کاوی  ( انواع مدل2جدول)

 روش بكارگرفته سال انجام تحقیق نام نویسنده

                                                           
1 Turban et al. 
2 Imielinski and Virmani 
3 Classification 
4 Regression 
5 Clustering 
6 Ngai et al 
7 Association 
8 Classification 
9 Clustering 
10Forecasting 
11 Regression 
12 Sequence Discovery 
13 Visualization 
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 درخت تصمیم 1997 هاگتون و اوالبی

 RFM 2000 کلمبو و جیان

 درخت تصمیم و استدالل بر مبنای مورد 2000 کوهونن و همكاران

 رگرسیون 2001 مالتوس

 الگوریتم ژنتیك و استدالل بر مبنای موردی 2002 چیوو

 RFM 2004 هسی

 شبكه عصبی 2005 ها و همكاران

 RFM 2009 چینگ و چن

 نزدیكترین همسایگی 2010 گویندراجان وچاندراسكاران

 

 بندی دسته

 های مدل از بندی دسته .کنیم می بندی درجه و بندی دسته را اشیاء همواره اطراف محیط با ارتباط برقراری و فهم برای

 تعریف پیش از کالس یا دسته چند از یكی به داده شی یك معنای اختصاص به ساده زبان به و است کاوی داده در بینی پیش

 های دسته که یا تابعی مدل یافتن برای است فرایندیبه عبارت دیگر . (Tan, Steinbach and Kumar, 2005)است  شده

 , Han and Kamber) کند تعریف نیست، مشخص کالس آن یا دسته چسب بر که شیئی دسته بینی پیش هدف با را مجزایی

 و است مشخص کامالآن  انجام از هدف که معناست بدان این ،است کاوی داده در 1ناظر های با روش از بندی دسته (2006.  

 . است بینی پیش قابل ها داده و ها سایر ویژگی ارزش روی از آنها ارزش که دارند وجود متغیرهایی یا متغیر

 
 بندی خوشه

 حداکثرسازی جستجوی در که ، (Ngai et al,2009)است همگن  گروه زیر چندین به ناهمگن  گروه یك تقسیم بندی خوشه

بندی  خوشه فرایند یك که هنگامی. (2،1983استوارت و باشد )پانج می ها گروه درون تفاوت حداقل سازی و ها گروه بین تفاوت

 فن ندارد، وجود ها خوشه از قبلی هیچ دانش که آنجا از و نیست مشخص ها خوشه های ویژگی و شكل ،تعداد شود می آغاز

 ناظر بدون تكنیك یك بندی خوشه
 بخش هر که های متجانس بخش به مشتریان بندی بخش برای فن این از. شود نامیده می 3

 هر برای وفاداری یا و بازاریابی های برنامه ،ها ویژگی این اساس بر و شود می استفاده باشد می خود به منحصر های ویژگی دارای

 تقسیمات بندی خوشه و مراتبی سلسله بندی خوشه روش دو براساس بندی خوشه های الگوریتم اغلب. گردد می تبیین بخش

 که دهد، می سازمان ها گروه از تو در تو ای دنباله در را ها داده مراتبی، سلسله های تكنیك. اند شده گذاری پایه خطا تكرار

 تقسیماتی تا کند می تالش خطا مجذور تقسیمات های الگوریتم که درحالی .شود داده نشان درختی ساختار قالب در تواند می

 میانگین،-کا      بندی خوشه روش .دهد افزایش را ها خوشه بین پراکندگی یا کمینه را خوشه پراکندگی داخل که آورد بدست

های  داده برای مناسب های الگوریتم از و باشد می خطا مجذور معیار در استفاده مورد الگوریتم ترین پراستفاده و ترین ساده

 باشد.  می مطلق و متریك

 
4میانگین-کا الگوریتم

  
 ارائه 1960در 5کوئین مك توسط که است مراتبی سلسله غیر بندی خوشه متداول های روش جمله از میانگین-کا مؤثر روش

 این .آید می کار به ها داده از وسیعی برای حجم و بوده تر سریع مراتبی سلسله های الگوریتم به نسبت میانگین-کا گردید. روش

                                                           
1 Supervised 
2 Punj and Stewart 
3 Unsupervised 
4 K-Means Clustering 
5 Mac Queen 
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نیز بازار  بندی بخش برای و(Bin etal, 2008)  است بندی خوشه راه ترین سریع معموال بزرگ، های داده مجموعه برای روش

 (Olson and  Shi, 2007)باشد:  می زیر بصورت این الگوریتم مبنای های قدم (.2008 ،1اهن و کیم) است رایج بسیار

 ها خوشه مراکز محاسبه و تصادفی انتخابی های نمونه شامل خوشهk با  اولیه بندی تقسیم یك انتخاب  .1

 خوشه مرکز ترین نزدیك به نمونه هر تخصیص با جدید بندی تقسیم یك تولید .2

 ها خوشه مراکز عنوان به ها خوشه جدید مراکز محاسبه .3

 . )شود ثابت خوشه اینكه اعضای یا(شود  پیدا معیار تابع برای بهینه مقدار یك اینكه تا 3 و 2 های قدم تكرار .4

 و مشكل به بستگی ها خوشه تعداد و ندارد وجود ها خوشه بهینه تعدادتعیین  برای کلی قانون هیچ  K-meanدر الگوریتم

  .(Ahola and Rinta, 2001) دارد نظر مورد مسئله

 
 2(CRMمدیریت ارتباط با مشتری)

 .است مشتری به متعلق نهایی که نتیجه است بدیهی و دهند می انجام مشتری برایصرفا  را خود فعالیت ها شرکت تمام

 سود بردن باال حقیقت در که معامالت بردن باال به صرفا آن هدف که بازاریابی است استراتژی نوعی مشتری با ارتباط مدیریت

 مشتری حل راه یك و مشتری یكپارچه از و فرد به منحصر دیدگاهی به دارد سعی بلكه گردد، نمی محدود است مقطعی طور به

 مشتری با ارتباط مدیریت. شود مدت بلند در شرکت سود افزایش مشتری و رضایت رفتن باال موجب که یابد دست مدارانه

 و گردآوری جهت است فرایندی واقع در. مشتری رضایت و درآمدزایی سوددهی، سازی، بهینه جهت است وکاری کسب راهبرد

 داده، پایگاه یك در اطالعات مشتریان آوری جمع با که آنها از هدفمند و ثروم برداری بهره منظور به سازی اطالعات، یكپارچه

 تكنولوژی ابزارهای و مشتری های داده. سازد می فراهم معیارهای سازمان و راهبردها اساس بر را مشتریان بندی طبقه امكان

  های تكنولوژی و اینترنت سریع رشد عالوه به. استمشتری  با ارتباط مدیریت سیستم هر موفقیت اساس و ، پایه3اطالعات

 پذیر ای مدیریت گونه به را شرکت و مشتریان بین ارتباطی و مسیر است داده افزایش را بازاریابی های فرصت شدت به وابسته

 کلی که بازاریابی خود سنتی نوع از را مشتری با ارتباط مدیریتو (Ngai et al, 2009)  است کرده تبدیل
 رویكرد به بوده، 4

 مشتری سمت ها به شرکت گرایش با امروزی، رقابتی بازارهای دراست.  نموده تبدیل یك به یك و بازاریابی تعاملی جدید

 تك تك مشتریان با روابط توسعه .کرده است پیدا گرایش خاصی های پیچیدگی سمت به نیز مشتری با ارتباط مدیریت مداری،

 تغییرات به واکنش و درك .(Ngai, 2005) گردد مشتری سودآوری و نگهداری ،وفاداری افزایش موجب نهایت در تواند می

 نبودن بینی پیش قابل از مشتری رفتار در تغییرات .است ناپذیر اجتناب رقابتی، و شده اشباع بازار این در بقا برای مشتری رفتار

 نتیجه این به  ها سازمان کنونی شرایط در .گیرد نشات می کارا و موثر بازاریابی های برنامه کارگیری به عدم و سودآوری او

 این بازار در .(Chu  et al, 2007) نمایند صرف مشتریاننگهداری  و جذب جهت در بیشتری تالش بایست که می اند رسیده

 و برابر پیشنهادهایی معرض در روزه هر آنها که چرا  ،(Hu, 2005) دشوار است بسیار امری مشتریان نگهداشتن راضی رقابتی

تر از گذشته  تر و حساس تر، پرتوقع باهوش  بسیار باشند و از این رو  رقبا می شما از سوی  خدمات از بهتر حتی یا

 مشتریان تصاحب  متنوع، های متعدد و و انتخاب اتپیشنهاد با وجود شرایط این در . (Kotler and Keller, 2008)اند شده 

 (Van and Lariviere, 2004).  است بر دشوار و هزینه جدید فرآیندی 

 در ،(Athanassopoulos, 2000) استگرانبه بسیار ای سرمایه کنونی مشتریان داده پایگاه هک اند فهمیده ها امروزه شرکت

 بلند سودآوری است که یارزشمند استراتژی و است مشتری با مدیریت ارتباط سیستم یك قلب 5مشتری از نگهداری حقیقت

 آید می بدست شانمشتریان از درصد کمی از ها سازمان سود از زیادی درصد غالبا کند. تضمین می را ها سازمان موفقیت و مدت
                                                           

1 Kim and Ahn 
2 Customer relationship management (CRM) 
3 Information Technology 
4 Mass Marketing 
5 Customer Retention 
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(Niraj et al, 2001). پذیر نیست امكان  مشتریان  با همه بلندمدت  رابطه یك  برقراری از طرفی (Hoekstra and Huizingh, 

بر  فقط  ها سازمان که شود می پیشنهاد رو این نیستند، از سودآور مشتریان پایگاه از ای عمده بخش این عالوه بر .(1999

 مشتری یك (Ganesh et al, 2000).  دارند  سازمان  در سودآوری توجهی   قابل  سهم  متمرکز شوند که  از مشتریانی  نگهداری 

 با ارتباط مدیریت قش اصلین .باشد می متغیر زمان طول در او رابطه با به همین جهت است،پوی معموال ارزشمند

 عمر طول یا مشتری چرخه حیات درباره کنكاش طریق از درك این که باشد می روابط این درك (CRM)مشتری

 . (Olafsson et al, 2008) گردد می حاصل دارد، ارجاع کار و کسب و مشتری با مختلف رابطه مراحل به که (CLV)مشتری
 
1مشتری عمر دوره ارزش 

 (CLV) 

 مشتری با ارتباط مدیریت اساسی اصول از و گیرد می سرچشمه با مشتریان روابط مدیریت از مشتری عمر دوره ارزش مفهوم

 :اند ارائه نموده CLVمحققان تعاریف مختلفی از مفهوم گذرد.  می 2کوتلر توسط آن تعریف از سال ۳۰ از بیش که است

 (2003 ،3)گاپتا و لمان "ارزش حال تمام سودهای آینده حاصل از مشتری.  "

 (4،1998.  )برگر و نسر"یك مشتری در طول کل حیات مبادالتی آن مشتری با سازمانسود یا زیان خالص بنگاه اقتصادی از  "

 (1996 ،5)بلتبرگ و دیتون "های مدیریت مشتری.  سود انتظاری از مشتریان منهای هزینه"

 (6،1996)بیتران و ماندزچین "کند.  ای که یك مشتری در طول دوره حیات خود ایجاد می جمع سود خالص تنزیل شده "

 (7،1996)پیرسون "ارزش حال خالص جریان توزیع سودی که حاصل از مبادالت مشتری و ارتباطاتش با سازمان است.  "

 (1994، 8)جكسن"ارزش حال خالص یك جریان آینده از توزیع سودهای انتظاری از مشتری. "

 (9،1995)کارتوکس "انتظاری از مشتری.   ارزش حال خالص تمام سودهای توزیعی آینده"

  (Mutanen,2006)".ارتباطش باسازمان طول در (مشتری از شده حاصل خالص درآمد)مشتری  یك های هزینه درآمد منهای"

 هاساس رابط برای یك مشتری بر CLV ،(2004 ،گاپتا، لمان و استوارت)( و همچنین 2003 ،رینارتز و کومار)بر طبق نظر 

                                                                             شود: محاسبه می (1)

    CLV =    ∑
(Pt−Ct)rt

(1+i)t
T
t=0  - AC                                                                                            (1)رابطه  

هزینه مستقیم ارائه خدمات به مشتری در    t،Ctقیمت پرداختی به وسیله مشتری در زمان عبارت است از   Pt ،(1رابطه )در 

 tاحتمال تكرار خرید مشتری یا زنده بودن وی در زمان   rt است.  نرخ تنزیل یا هزینه سرمایه برای بنگاه اقتصادی   t ، iزمان 

 است.CLV افق زمانی برای تخمین  Tاست و هزینه جذب مشتری AC ،باشد می

گردد.  تاکید می 11و حفظ )بقای( مشتری 10معموال بر روی دو مفهوم اساسی جذب )قبضه( مشتری CLVدر ادبیات مربوط به 

حفظ  .دهد هایی که سازمان برای جلب و بدست آوردن مشتریان جدید انجام می مشتری عبارت است از تمام تالش جذب

هایی است که یك سازمان  جهت وفادار نمودن مشتریان خود و برای نگه داشتن مشتریان کنونی  مشتری شامل تمام فعالیت

                                                           
1 Customer Lifetime Value 
2 Kotler 
3 Gupta  and Lehmann  
4 Berger  and Naser 
5 Blattberg  and Deighton  
6 Bitran  and Mondschein  
7 Pearson  
8 Jackson  
9Courtheoux  
10 Customer acquisition 
11 Customer retention 
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ارزش  کوشند می ها بنگاه بار، اولین برای محصول یك فروختن و مشتری جذب از پس(. 2007 ،1)ساندرا بوچ  دهد انجام می

  .دهند افزایش 3دگرفروشی و2فروشی بیش طریق از را مشتری

 ها سازمان این به و داده ارائه مشتریان وضعیت از نمایی مالی ها و موسسات بانك به که است روشی مشتری عمر دوره ارزش

 اطالعاتی چه گوید می روش این. کند می کمك مشتری حفظ برای ثروم راهبردهای و مناسب ارتباطی های کانال جهت توسعه

 اطالعاتی از هایی مثال مشتری وفاداری و مشتری رضایت مشتری، ارزش مشتری، رفتار بینی پیش .است دسترس در مشتری از

 با ها سازمان .(Hadden et al, 2007)استخراج کرد  ها شرکتداده   پایگاه در شده ذخیره های داده توان از می که هستند

البته . کنند اتخاذ ای آگاهانه آنها تصمیمات مورد در و بینی پیش را خود مشتریان سودآوری توانند می اطالعات این استفاده از

 عمردوره ارزش  بر الوهع اینرو از. نیستند ها سودآورترین لزوما وفادار مشتریان که دادند نشان( 4،2000کومار و رینارتز)

  د.گرد لحاظ بندی بخش درباید  نیز  مشتری نگهداری نرخ  ،مشتریان

 برای هایی مدل( 5،2005همكاران و رینارتز) .اند داده ارائه مشتری عمر دوره ارزش محاسبه برای را مختلفی های مدل محققان

 مدلی نیز 6(2004 ،همكاران و فیدر) .دادند ارائه عمر دوره ارزش سیستم محاسبه ورودی عنوان به مشتری نگهداری و جذب

 (2002 ،همكاران و ها)کردند.  ارائه  مالی ارزش و  فراوانی ،آوردن تازگی دست به برای
 سیستم ساخت برای RFM از مدل 7

 اساس بر بندی مشتریان گروه و متغیرها این تحلیل اساس بر را خود و سیستم اند نموده استفاده پویا مشتری با ارتباط مدیریت

 دفعاتی تعداد و گذارد می او رفتار در تشخیص بسزایی تاثیر است کرده خرید مشتری که باری آخرین. اند کرده سازی پیاده آنها

 در مشتری چه هر طرفی کند. از کمك ،خیر یا دارد قصد رفتن او آیا که این تشخیص در را ما تواند می نیز، خریدکرده او که

 Hadden)باشد می تر صرفه به مقرون سازمان در او حفظ گذاری برای سرمایه و بوده بیشتر او ارزش کند، خرج بیشتر سازمان

et al, 2007).  

 

 

 (WRFM) 8. ام. اف. آر وزنی مدل

در ابتدا توسط بازاریابان در ها  این مدلاند.  سال است که در بازاریابی مورد استفاده قرار گرفته 30بیش از  RFMهای  مدل

هایی از  های مذکور سلول مدل  .مخابرات و ... استفاده گردید ،به خصوص در صنایعی همچون بانكداری B2Cبازارهای 

خریدهای  مربوط به 11پولی ارزشو  10فراوانی، 9ها سه متغیر تازگی مبادالت نمایند که این سلول های مشتریان فراهم می گروه

فرض اصلی در این روش بر این اساس است که اگر مشتریان رفتارهای خرید مشابهی داشته د. کنن گذشته مشتریان را ایجاد می

روش با اهمیتی برای رسیدن به  RFMنیز شبیه به هم خواهند شد. مقیاس متغیرهای آنها   Mو F وR باشند متغیرهای 

CLV  بیشتر به ، دهد منابع نماید و اجازه می میروش از تمرکز بر روی مشتریان با سودآوری کمتر اجتناب این است. مشتریان

تازگی  شوند که متغیرهای این مدل به این صورت تعریف می .(2005 ،12)لیو و شیح مشتریانی با سودآوری باالتر اختصاص یابد

 بودن باال نشانگر این فاصله بودن کمتر ،عبارت است از زمانی که آخرین مبادله مشتری با سازمان انجام شده است (Rمبادالت)

عبارت است از تعداد مبادالتی که مشتری طی  (Fفراوانی). این شاخص از نوع نسبتی است ،باشد می مدل در شاخص این ارزش

                                                           
1 Sandra Bevec 
2 Up-Selling 
3 Cross-Selling 
4 Reinartz and Kumar  
5 Reinartz, Thomas and Kumar 
6 Fader, Hardie and Berger 
7 Ha et al 
8 Weighted RFM  
9 Recency 
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11 Monetary 
12 Liu and Shih 
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 .باشد می مدل در این شاخص ارزش بودن باال نشانگر مبادالت تعداد بودن بیشتر ،یك دوره زمانی با سازمان صورت داده است

پرداخته تعریف بر اساس مبلغ پولی که مشتری طی یك دوره زمانی جهت انجام مبادالت با سازمان  (Mپولی)ارزش متغیر 

 .است مدل در این شاخص ارزش بودن باال نشانگر شده صرف پول مقدار بودن بیشتر ،شود می

 مشتریان رفتار بینی پیش برای را RFMهای مدل مختلف، پارامترهای و متغیرها کردن اضافه کردند تا با تالش محققان بسیاری

هایی را بر اساس درجه اهمیت آنها  وزن های مربوط به این سه متغیر، مدلی است که برای داده WRFMمدل . دهند تطبیق

های متفاوتی برای سه متغیر مورد  نتیجه برخی مطالعات نشان داده است که با توجه به صنعت مورد بررسی وزندهد.  قرار می

 چون متغیرهای مذکور در تمامی صنایع از اهمیت یكسانی برخوردار نیستند.  ،باید در نظر گرفته شوداستفاده در مدل 

 
 مراتبی سلسله تحلیل فرایند 

1
 (AHP)  

. ال توماس توسط بار اولین برای که مراتبی است سلسله تحلیل فرایند گیری، تصمیم پشتیبانی های تكنیك کارآمدترین از یكی

2ساعتی
 1 اعداد زا و باشد می عناصر بین (دو به دو) زوجی های مقایسه انجام تكنیك، این اساس. گردید مطرح 1980 سال در 

 ها مقایسه بندی درجه برای (1=اهمیت بدون ،3=اهمیت کم ،5 =متوسط اهمیت ،7 =اهمیت با ،9 =اهمیت با بسیار) 9 تا

 .خواهد شد a/1مقدار  iبا   j عنصر مقایسه ،دست آیدب aمقدار   jبا iمقایسه عنصر هنگام در این روش هرگاه  .کند می استفاده

 

 روش تحقیق 

از آنجا که مورد مطالعاتی ما در  .است بندی دسته و بندی خوشه شامل تحقیق این در استفاده مورد کاوی داده های تكنیك

بیانگر تعداد روزهای سپری شده از آخرین گردش مثبت حساب  (R)مبادله شاخص تازگیجا باشد، در این این تحقیق بانك می

بیانگر تعداد  (F)شاخص فراوانی باشد.  ( می94فروردین ابتدایلغایت  93یك سال )از ابتدای فروردین  مشتری در طول

مانده دهنده  نشاننیز   (M) مبادله پولی ارزش و باشد ( می93یك سال )سال های مثبت حساب مشتری در طول گردش

و اینكه هر متغیر  دو   MوF و  Rبا در نظر گرفتن سه متغیر در این تحقیق  حساب مشتری در پایان بازه زمانی یكساله است.

مورد نظر باالتر از میانگین آن متغیر برای کل  خوشه)زمانی که متوسط متغیر مذکور برای  تواند به خود بگیرد می حالت

مورد نظر، کمتر از میانگین آن متغیر  خوشهو حالتی که متوسط متغیر برای  ↑)وضعیت مطلوب( که با عالمت   مشتریان است

 ( تعیین شد.2∗2∗2دسته ) 8ها  ( تعداد خوشهگردد میمشخص   ↓)وضعیت نامطلوب( که با عالمت   برای کل مشتریان باشد

و  با توجه به تعداد محدود نمونه گیری صورت گرفته استکه باشد  بخش اول جامعه آماری جامعه خبرگان امور مشتریان بانك می 

مشتریان نفر از  4123 تعدادبخش دوم جامعه آماری  ده است.شاستفاده بانكی امور تن از متخصصان و خبرگان  10نظرات از 

 به پژوهش این درباشند.  می جاریبانك در سطح شهر تهران دارای حساب  منتخبشعبه  10باشد که در یكی از  بانك می

بر طبق مطالعه برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران  مورد  مشتریان جامعه اطالعات کلیه به امكان دسترسی عدم دلیل

 . ندشد نتخابا( نمونه تصادفی)به عنوان  مشتری 351در مجموع  کهید گرد استفاده ( 2رابطه )

n=
𝑁(𝑍𝛼

2⁄
2 )𝑝.𝑞

(𝑁−1)𝜀2+(𝑍𝛼
2⁄

2 )𝑝.𝑞
                                                                                                                                               (2) 

 

  معنی سطح Z ،است فرض شده %5در اینجا  کهاست حداکثر خطای قابل قبول   𝜀،استجامعه آماری  کل N ،(2رابطه)در 

=0.025)برای  آن مقدارکه است  یدار
α

2
% در 50نسبت موفقیت بین افراد نمونه است که P، آید میبدست  1.96 از جدول(   

  شود. می %50مقدار آن هم ،برابر یك است  qو  pکه با توجه به اینكه جمع  باشدنسبت عدم موفقیت می   qونظر گرفته شده 

                                                           
1 Analytical Hiererchy Process  
2 Saaty 
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 ،گردیده مقایسه یكدیگر با  و شده گرفته نظر در . ام. اف. آر  مدل شاخص سه عوامل تمامی پرسشنامه این در که آنجایی از

 روایی نوعی پرسشنامه دارای بنابراین رفت، خواهد بین از السئو یك یا متغیر یك نگرفتن نظر در با احتماالت مرتبط تمام لذا

 ساختاری با ممكن االتسئو حداکثر قالب در ها( معیارها )شاخص تمامی اینكه به توجه با همچنین. باشد می محتوایی و منطقی

 سنجش پایایی به نیازی و نبوده االتسئو طراحی در خاصی گیری جهت به قادر طراح لذا شود، پرسیده می مخاطب از مطلوب

 بررسی برای لذا باشد، می ساعتی مقیاس نوع از و سلسله مراتبی تحلیل اساس بر پرسشنامه طرفی از. داشت نخواهد وجود

ها  سازگاری بین شاخص بنابراین ،دست آمدب 0.1 از کمتر مقدار آن که چون شد استفاده ناسازگاری شاخص از پرسشنامه پایایی

 است: شده داده نشان (1) شكل در الگوی انجام این تحقیق .وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            
  

 : فرآیند پیشنهادی تحقیق(1)شكل
 

1جینگ و هو) تحقیقات ساختار از که تحقیقاین  اجرایی فرایند
2همكاران و لی) و (2008،

 شامل هگردید اقتباس (2011،

 :باشد می زیر مراحل

 از 3سلسله مراتبی تحلیل فرایند اساس بر RFM های شاخص به مربوط های وزن تعیین جهت ها: شاخص دهی وزن( 1

 و شد گرفته  بهره گردید، تكمیل که توسط خبرگان بانكی 4ساعتی گانه نه طیف اساس بر زوجی های مقایسه پرسشنامه

( نشان داده شده 3) روابطهای نسبی سه متغیر در  . وزنگردید تعیین 5چویس اکسپرت نرم افزار در ها شاخص نسبی های وزن

 :است یك با برابر نسبی، های وزن این مجموع که
WR =0.1666 , WF =0.3915 , WM =0.4419                                                                                              (3)      

 

 با  M وF  و R یها شاخص تا مقادیر است الزم ها، شاخص از یك هر واحد در تفاوت دلیل به :اطالعات سازی ( نرمال2

 نرمال)استاندارد( شوند : 1 تا 0 اعداد بین (4روابط) از استفاده

R' = 
Rmax−R

Rmax−Rm𝑖𝑛
 , F ' = 

F−Fmin

Fmax−Fm𝑖𝑛
 , M' = 

M−Mmin

Mmax−Mm𝑖𝑛
                                                                                (4)  

 

                                                           
1 Hu and Jing 
2 Li et al. 
3 Analytical Hiererchy Process 
4 saaty 
5 Expert Choice 

 جامعه خبرگان و متخصصان بانكی

 

 

 پایگاه داده مشتریان دارای حساب جاری

 

 

 ،(Fفراوانی) ،(Rهای تازگی) شاخص

 (Mارزش پولی)

 

 AHPروش 

 (WR , WF , WM) ها شاخص وزن

دسته بندی مشتریان با استفاده از 

 K-MEAN الگوریتم

های مختلف مشتریان  رتبه بندی خوشه

 CLV بر اساس

پیشنهاداتی جهت بهبود مدیریت ارتباط 

 ها با مشتری برای هر یك از خوشه
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 مقادیر کمترین بیانگرFmin ، Rmin و  Mmin  ،ها شاخص مقادیر بیشترین دهنده نشان Fmax ، Rmax و Mmax که در آن

شده  نرمالمقادیر دهنده نشان′ R′,F و ′ M نهایت، و در دهند می نشان را ها اصلی شاخص قادیرنیز مF، R وM  ،ها شاخص

 .باشند می ها شاخص

این نرمال سازی طوری در نظر  است واز دو شاخص دیگر متفاوت  Rنحوه نرمال سازی شاخص  ،دشهمانطور که مالحظه 

شده و مقدار نرمال  کمتر باشد صورت کسر بزرگتر Rگرفته شده که مفهوم منفی را نشان دهد. در رابطه مربوطه هر چه مقدار 

 باشد. معادل پایین بودن مقدار خود شاخص می ،به عبارتی باال بودن مقدار نرمال این شاخص ،آن بیشتر خواهد بود
 

 وزن در شاخص شده مقدار نرمال ضرب ام. از.اف.آر مدل شاخص هر ارزش مشتری: هر برای ها شاخص ارزش ( تعیین3

 است: گردیده تعیین (5آن بر طبق روابط)
R″ = WR . R′    , F″ = WF . F′    , M″ = WM . M′                                                                                        (5)    

 

در قالب  SPSSبا استفاده از نرم افزار مشتریان  ،مشتری هر برای ها شاخص ارزشپس از محاسبه  مشتریان: بندی ( خوشه4

 . بندی استفاده شد جهت خوشه  K-Meansبندی گردیدند و بدین منظور از الگوریتم بخش  ،خوشه 8

 ارزش مجموع تقسیم با خوشه هر در ها شاخص از یك هر ارزش متوسط خوشه: هر در ها شاخص ارزش متوسط ( تعیین5

 است. گردیده ( تعیین6( بر طبق روابط )nخوشه) آن مشتریان تعداد به خوشه آن در شاخص
 

MR"= 
∑R"

n
  ,  MF"= 

∑F"

n
 ,  MM"= 

∑M"

n
                                                                                                            (6)  

 

 های شاخص ارزش متوسط از مجموع خوشه هر انمشتری عمر دوره ارزش خوشه: هر مشتریان عمر دوره ارزش ( محاسبه6

 .گردد می محاسبه (7خوشه بر طبق رابطه ) آن در ام..اف.آر
CLV = M R″ + M F″ + M M″                                                                                                                         (7)  

 

 مجموع تقسیم با ها داده درکلها  شاخص این از یك هر ارزش متوسط :ها داده درکل ها شاخص ارزش متوسط ( تعیین7

 است. گردیده ( تعیین8بر طبق روابط ) ،(Nمشتریان) تعداد کل به مشتریان همه برای شاخص آن ارزش

 

R"̅̅ ̅=
∑R"

N
  , F"̅=

∑F"

N
  , M"̅̅̅̅ =

∑M"

N
          (8) 

 

 و ها داده کل در ها شاخص ارزش با متوسط خوشه هر در ها شاخص ارزش متوسط مقایسه طریق از ای: خوشه تحلیل( 8

 .شدند بندی رتبه CLV  اساس بر مشتریان  ،خوشه هران مشتری عمر دوره ارزش مقادیر مقایسه با همچنین

 

 ها یافته

 ( آمده است:3خالصه نتایج بدست آمده در جدول )
 

 و رتبه بندی آنهاهای مشتری  دسته CLV( مقادیر نرمال موزون سه متغیر برای هر دسته به همراه 3جدول)
درصد 

 انمشتری

 هرخوشه

 رتبه
CLV 

CLV نوع خوشه M M″ M F″ M R″ 
تعداد 

 مشتری
 خوشه

3.13 % 6 0.253549  ↑M  ↑F   ↑R 0.0823421 0.0354795 0.1357282 11 1 

0.29 % 2 0.590611  ↑M  ↑F   ↑R 0.0325111 0.3915000 0.1666 1 2 
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11.11 % 8 0.042422  ↓M  ↓F  ↓R 0.0019435 0.0099913 0.0304877 39 3 

0.29 % 3 0.418879  ↑M  ↑F ↓R 0.0403784 0.2904085 0.0880926 1 4 

5.98 % 5 0.307377  ↑M  ↑F   ↑R 0.0123957 0.1388149 0.1561671 21 5 

78.06% 7 0.158048  ↓M  ↓F  ↑R 0.0024777 0.0149278 0.1406430 274 6 

0.29 % 1 0.642053  ↑M  ↑F   ↑R 0.4419 0.0349225 0.1652307 1 7 

0.85 % 4 0.383066  ↑M  ↑F   ↑R 0.1872334 0.0334930 0.1623399 3 8 

100%     0.008539 0.024509 0.129358 351 
جمع/ 

 میانگین

 

دسته  8های مشتریان از روش تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که  جهت آزمون معنی دار بودن دسته

هر سه متغیر اعدادی کمتر از   p-values  (.Sig)قابل تشخیص هستند. چرا که اعداد R,F,Mمشتریان به وسیله سه متغیر 

است و برای ارزیابی یكسان  tآزمون تعمیم یافته که ، 1آزمون آنالیز واریانسیا  Fآزمونهمچنین از . اند به دست آمده 0.05

 و از آنشود  کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می واریانس در آن که استفاده شد باشد میبودن یا نبودن دو یا چند جامعه 

های چند جامعه با  مقایسه میانگین چرا که ،شود همقوارگی چند جامعه تواما با هم استفاده میو ها  میانگینبرای مقایسه 

 ( قابل مشاهده است.4بسیار مشكل است. نتایج حاصل از این تحلیل برای مشتریان در جدول ) tآزمون
 
 

 (ANOVA) واریانستحلیل ( آزمون 4جدول)

 Cluster Error F 

 

Sig. 

Mean Square df Mean Square df 

r 0.063 7 0.001 343 73.553 0.000 

f 0.074 7 0.000 343 208.135 0.000 

m 0.051 7 0.000 343 721.052 0.000 

 

 که توزیع آنجایی از. کنند می استفاده Λ ویلكس المبدای مارهآ از معموال ،تشخیص تابع کارآیی آزمون برای تشخیصی آنالیز در

 سطح معنی تعیین برای لذا باشد، می اسكویر کای توزیع تقریبا نظیر توزیع این طرفی از و است پیچیده بسیار ویلكس المبدا

 دار معنی  0.000 سطح در تشخیص تابع دهد می ( نشان5جدول ) که طور همان کنند. می استفاده اسكویر کای آماره از داری

 به توجه با که دهد می نشان آید می دست به F با آزمون همزمان که ویلكس الندای آماره کوچك باشد. همچنین مقادیر می

 و مناسب هستند.  مستقل متغیرهای تمامی شده مشخص داری معنی سطح

 

ها برای هر یك از سه متغیر مورد استفاده در تحلیل  ( آزمون برابری میانگین گروه5جدول)  

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

r 0.400 73.553 7 343 0.000 

f 0.191 208.135 7 343 0.000 

m 0.064 721.052 7 343 0.000 

 

نمایش داده شده است. این تحلیل واریانس کل مقادیر متمایز  Wilks' Lambdaنتیجه آزمون همچنین ( 6در جدول )

بیان کننده سهمی از  جادر این Wilks' Lambdaنماید. عدد  ها را به طور همزمان برای سه متغیر بررسی می کننده دسته

                                                           
1 ANOVA 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_t
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_t
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دهد که تنها  شان میها توضیح داده نشده است. نتایج ن واریانس در کل مقادیر سه متغیر است که به وسیله تفاوت میان گروه

از تفاوت مقادیر متغیر سوم به وسیله  0.410و از تفاوت بین مقادیر متغیر دوم  0.078از تفاوت مقادیر متغیر اول،  0.005

 ها ناشی شده است.  های مختلف توضیح داده نشده است و بقیه تغییرات از تفاوت بین گروه تفاوت بین دسته

 
  Wilks' Lambda( آزمون 6جدول)

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 3 0.005 1835.570 21 0.000 

2 through 3 0.078 878.348 12 0.000 

3 0.410 307.512 5 0.000 

 

 

 وضعیتباشند.  را دارا می CLVاین گروه پایین ترین رتبه  ) مشتریان کم ارزش (  M ↓ F ↓ R ↓مشتریانی با الگوی   3خوشه 

 خودجدید  تواند از طریق معرفی بیشتر خدمات بانك میمطلب است.  همین بیانگر نیز خوشه این در شاخص سه هر نامطلوب

را تشویق به ارتباط و  آنها و ودهفراهم نم بانكر آنان را با هتبه این گروه و همچنین برقراری ارتباطات بیشتر، امكان آشنایی ب

 همچنین الزمهای بعد به گروه مشتریانی با ارزش بیشتر بپیوندند.  تعدادی از مشتریان این دسته در دوره نماید تا فعالیت بیشتر

 .دشو انجام مشتریانگروه از  این در سه شاخص هر مقادیر بودن کم علل پیرامون تری دقیق مطالعه تا است

از نظر  مشتریان رتبه سوم را از دسته این ( افول حال در یا رفته دست از مشتریان ) M ↑ F ↓ R ↑  الگویمشتریانی با  4خوشه 

CLV اخیرا گردش حسابی اند اما  بهتری داشته حسابفعالیت  ،تحلیلدر ابتدای دوره مشتریان این گروه  توان گفت می. دارند

 تعامالت و بیشتر ارتباطات برقراری با باید بانك لذا .گذرد زیادی میزمان مدت به بانك  شان و از آخرین مراجعه اند نداشته

 هاآن رفع جهت در و شده جویا را بانك زا رویگردانی آنها یلدال ،غیره و پیامك ایمیل، ارسال تلفنی، تماس طریق از سازنده

این مشتریان را به فعالیت دوباره حسابشان  همچنین بانك باید با برقراری ارتباط دوباره و معرفی خدمات جدید خود، . برآید

های بعد  در دورهرا تعدادی از مشتریان این دسته ، شدن آنجلوگیری از راکد  به منظور حسابیت مجدد تشویق نماید تا با فعال

 .بانك مشاهده نمایدبرای  االترگروه مشتریانی با ارزش ب در

 های رتبه باالترین این دسته از مشتریان دارای ( ارزشمند مشتریان ) M ↑ F ↑ R ↑ مشتریانی با الگوی  8و  7و  5 و 2 و 1خوشه 

CLV های اول و دوم رتبه. باشند می CLV  ارزشمندترین مشتریان بانك محسوب  جزاین گروه متعلق به این گروه است. نیز

سعی در  بایست میبانك بنابراین خود بیانگر این مطلب است.  ،خوشه این برای شاخص سه هر مطلوب وضعیتو  شوند می

تر و  زمینه خدمت رسانی سریع ،هبه این گروویژه و خاص و با ارایه خدمات  ودهاین مشتریان نمهمیشگی و جلب رضایت حفظ 

 VIPصدور کارت . به عنوان مثال بارا فراهم نماید هاآنبهتر به 
در جذب بیشتر به سوی بانك و گسترش آنان را  ایشان، برای 1

 . صرف نمایداز مشتریان  دستههت حفظ این بیشترین هزینه را درجبایست  بانك میهمچنین . فعالیتشان ترغیب نماید

تعداد گردش و مانده حساب پایین در توجه به با  مشتریان این ( جدیدمشتریان  )  M ↓ F ↑ R ↓مشتریانی با الگوی   6خوشه 

به تازگی مشتری بانك شده مشتریان  این. باشند میدارا  CLVاز نظر  را  رتبه هفتم و مشتریانی با ارزش پایین قرار دارندگروه 

های مثبت حساب آنان افزایش  توانند تبدیل به مشتریانی ارزشمندتر شوند که مانده حساب و تعداد گردش در صورتی میو اند 

بانك باید در بین این دسته، مشتریانی را که سعی در برقراری  ،تعداد بسیار زیاد این دسته از مشتریان با توجه بهاز طرفی  یابد.

و تنها آنان را که قابلیت تبدیل شدن به مشتریانی  بیشتر از خدمات بانكی را دارند شناسایی نموده و استفادهدائمی ارتباط 

به تواند هزینه باالیی برای بانك به همراه داشته باشد.  ارزشمندتر دارند، حفظ نماید، چرا که نگهداری همه این مشتریان می

 عتباری شناسایی نمایدهای مالی و ا با توجه به نوع فعالیت مشتری، بانك باید بهترین مشتریان را از لحاظ شاخصعنوان مثال 

                                                           
1 Very important person 
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 شان، متوسط مانده ریالی حساب پرداخت تسهیالت خاص به آنان به شرط افزایش گردش حساب و مانندطرق مختلف از  و

 حساب نماید.بیشتر مشتریان را تشویق به افزایش موجودی و فعالیت 

 

  گیری بحث و نتیجه

ی برآورده کردن نیازهای آنان را ندارد. یدیگر بازاریابی انبوه توانا و ندها و نیازهای گوناگونی هست امروزه، مشتریان دارای سلیقه

هاست که برای تحقق این هدف، بازاریابی  جلب رضایت مشتری و مدیریت درست ارتباط با مشتری از مهمترین اهداف شرکت

 عنوان به با مشتری ارتباط مدیریتدر شرایط کنونی  است.مستقیم روشی برای تضمین پیشرفت محصوالت مبنی بر مشتری 

 از بسیاری امروز، تجاری محیط در مشتری رضایت اهمیت افزایش با. گردد می محسوب ها سازمان برای رقابتی مزیت یك

 رضایت کسب و خود بازار افزایش سهم برای مشتری سودآوری و وفاداری مشتری، شناخت با مرتبط مباحث ها روی سازمان

اتخاذ  و همگن های گروه به مشتریان بندی بخش مشتری، شناخت های روش از یكی اند. نموده تمرکز مشتری بیشتر

ها  جهت خوشه بندی مشتریان بانك RFMهای  در این میان استفاده از مدل  است. بخش هر با متناسب بازاریابی های سیاست

 ام.اف.آر وزنی مدل از حاضر، تحقیق در تواند بسیار مفید واقع شود. می ،عمر مشتری دورهبر اساس ارزش   ،و موسسات مالی

 8در قالب  K-MEANالگوریتم با استفاده از مشتریان  و استفاده شد بانك مشتری 351 عمر دوره ارزش تعیین جهت

 که آنجایی ازشایان ذکر است  .شد تحلیل نیزاز مشتریان ه دستهر  های ویژگیو  ندگردید بندی دسته اصلی طبقه 4و  خوشه

 همچنین و هستند متفاوتی وزنو  اهمیت دارای ،آن گیرندگان تصمیم نظرات به توجه با ،سازمان هر در .ام.اف.آر های شاخص

 مختص تحقیق، این از حاصل نتایج لذا دارند، قرار متفاوتی وضعیت در ها شاخصاین  مقادیر نظر از نیز سازمان هر مشتریان

 بنابراین است، مقطعی زمانی افق لحاظ به تحقیق این طرفی، از. نیست ها سازمانسایر  برای تعمیم قابل و باشد می این بانك

 لحاظ به تر وسیع داده مجموعه از استفاده .داشت کاملی استنباط مدت، طوالنی زمانی مقاطع برای حاصل نتایج از توان نمی

 رفتاری های ویژگی پیرامون کاربردی دانش از وسیعتری گستره و تر قوی نتایج ایجاد به منتج قطع طور به نیز زمانی قلمروی

 .شد خواهد بانك مشتریان

 عصبی، الگوریتم شبكه مانند بندی خوشه دیگر های روش از تحلیل، واحد حجم با متناسب آتی مطالعات درگردد  پیشنهاد می

 ،گردد پژوهش مقایسه این از حاصل نتایج با و استفاده شود ای مرحله دو بندی خوشهیا  و سلسه مراتبی بندی خوشه مورچگان،

توان متغیرهایی دیگری مانند طول ارتباط  می از طرف دیگر .دکرانتخاب را برای مشتریان  بندی خوشه شیوه بهترینبتوان  تا

های توسعه  و مدل اضافه نمودRFM ( را به مدل Cانجام تراکنش ) هایروز توالی( و S)دنباله مبادله  ،(Lمشتری با سازمان)

 ارزش تعیین جهت .ام.اف.آر مدل پویای اجرای امكان ،بانك داده پایگاه از متناوب زمانی های برش همچنین. تری ساخت یافته

 کند، می منعكس را مشتریان رفتار در تغییرات روند که لحاظ این از آن نتایج که آورد خواهد فراهم را مشتریان عمر دوره

 .نماید ایفا مشتری با ارتباط مدیریت بهبود و بازاریابی اقدامات در شایانی نقش تواند می
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Integrating AHP and data mining to improve customer 

relationship management in the banks 

 
Abstract: 

Now a days, Data mining techniques have been used widely in the area of economics, finance 

and accounting. Financial Service Providers (FSPs) like other organizations can use Customer 

Lifetime Value (CLV) as an instrument to achieve their targets in Customer Relationship 

Management (CRM). In this regard, the banks make their customers segmented in a variety of 

methods. In this paper, the data of transactions from the random samples of 351 customers who 

had current account in 10 branches of a commercial bank in Tehran were considered and 

segmented using proposed weighted RFM method. Three main variables were used to apply 

this model. Recency is the length of time since the last positive transaction were occured (in 

days), Frequency is the number of positive transactions and Monetary is the balance of account 

(in Rials). We used the ideas of experts and marketing managers by AHP method to calculate 

the weights of recency (WR), frequency (WF) and monetary (WM) and Then WRFM model was 

used to cluster the customers and rank them based on their CLV . Also, we applied clustering 

algorithm like K-means to segment the customers. finally the best strategies for bank to treat 

with each cluster of the customers was determined.   
 

Keywords: Data minig, Clustering, K-means algorithm ,Customer Lifetime Value(CLV), 

WRFM model.  
 

 


