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با استفاده از مدل  مشتریالکترونیکی بر اساس داده های حاصل از رفتار  هایبخش بندی بازار

RFM گیت( ایران )مطالعه موردی: شرکت 

 bایزدی مبهرا، aصباغی نیا هعطی
a (اصفهان، دانشگاه شیخ بهایی ،دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت، کارشناس ارشد) 

b ( ،اصفهان بهایی، شیخ دانشگاه مدیریت، دانشکده مدیریت،گروه استادیار) 
  نویسنده مسئول: عطیه صباغی نیا

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و وجود داده های ذخیره . است متجانس هایگروه به هاآن بندیبخش مشتریان، مورد در شناخت کسب هایراه از یکی: چکیده

. اندآورده رویرفتار مشتریان  حاصل از یها داده به توجهاز طریق  بازار بندیبخشبه  و گذاشته کنار را انبوه بازاریابی هاشرکت شده در پایگاه های اطالعاتی،

 تکرار ،خرید تازگی تراکنشی هایداده پژوهش این. شودمی استفاده گمان و حدس جای به مشتریان تراکنشی هایداده از بندیبخش هایروشاینگونه  در

 نشان نتایج. پرداخته است RFMو به بررسی رفتار مشتریان بر اساس مدل  کرده بندیخوشه داده کاوی، هایروش با را گیت ایران شرکت پولی ارزش وخرید 

در جهت تدوین استراتژی های مناسب برای هر خوشه راهگشای و چنین داده هایی  است مشهود کامال خرید تکرار و تازگی خرید پارامتر اهمیت دهدمی

 شرکت ها است.

 .RFM؛ مدل مشتریبخش بندی بازار؛ رفتار  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

شرکت  اطالعات، فناوری پیشرفتبیشتر و  آگاهی ،تحصیالت سطح ارتقا ها،درآمد افزایش چون دالیلی به، کنونی دنیای در و و مصرف بازاریابی تکامل مسیر در 

 بر تمرکز سمت به را هاشرکت که شعاری اند،شده روبرو مستقیم بازاریابی شعار با و هستند روبرو خود مشتریان سوی از تر متنوع هایخواسته و نیازها باها 

 بیشترین و نموده مبدل خود همیشگی مشتریان به را هاآن کرده، شناسایی را مشتریان ترجیحات و نیازها قادرند هاشرکت طریق این از. است داده سوق مشتری

 که یافته گسترش و رشد دیگر علوم همپای و جدید هایتکنیک از استفاده با بازار بندیبخش اخیر هایسال در منظور بدین. کنند کسب را دهیسود و رضایت

و همچنین بررسی و تحلیل  مشتریان داده هایپایگاه از استفاده با مشتریان ارزش بینیپیش ،بازار هایبخش دقیق و صحیح تعیین آن مهم هایدستاورد از یکی

 یک شروع برای نقطه بهترین آنها رفتار مطالعه و فعلی مشتریان بر تمرکزهمچنین،  .استپایگاه ها  های ثبت شده در این رفتار هر یک از مشتریان بر اساس داده

 .است مشتری ترجیحات با متناسب بازاریابی
 پیشنهاد مشتریان همه برای بازاریابی آمیخته یک و می پردازد متجانس گروه یک عنوان به بازار نظرگرفتن در به کهرا  انبوه بازاریابی بسیاری هایشرکت رو این از 

 بازاریابی هایبرنامه و محصوالت تولید و بخش چند یا یکی انتخاب بازار، هایبخش شناسایی شامل که اندآورده روی هدفمند بازاریابی به و گذاشته کنارکند، می

 شکل بهترین به که شوند متمرکز هاییقسمت بر موثر و کارآمد روشی به تا کندمی کمک هاشرکت به هوشمندانه گیریهدف. باشدمی هاآن از کدام هر با منطبق

 هدف را مشتریان از خاصی هایگروه هاشرکت زیرا هست نیز مشتریان نفع به گیریهدفاین . دارد را سودآوری بیشترین نیز برایشان و کرده خدمت توانندمی

را با  انمشتری هر یک ازرفتار داده های حاصل از  حلیلبررسی و ت اهمیت مدیران بنابراین، .[1] دهندمی تطبیق هاآن نیاز با دقیقا را پیشنهادهایشان و گیرندمی

 ناهمگنی با برخورد با تا کرد خواهد کمک هاشرکت به بازار تقسیم این. [2] اندکرده درک خوبی به مشتریان حفظبخش بندی و در جهت  هایتکنیک بکارگیری

 نیازهای بهتری نحو به خاص هایبخش بر بازاریابی هایتالش کردن متمرکز با و بپردازند منابع هایمحدودیت و متغیر مشتریان نیازهای میان تعادل ایجاد به بازار،

 ایعمده بخش و است بازار بخش اثر بندیبخش برای مبنایی ارائه هر یک از مشتریان رفتار مطالعه از اصلی هدف گفت توانمی حقیقت در .باشند پاسخگو را بازار

 از مناسب هدف بازار انتخاب بازاریابی، آمیز موفقیت هایبرنامه توسعه برای بازاریابی مدیران نظر نقطه از. است بازارها بندیبخش به مربوط بازاریابی، تحقیقات از

 .است برخوردار ایالعاده فوق اهمیت

 

 پژوهش و پیشینه . ادبیات2

 

 بخش بندی .1.2

 کندمی کمک بازار بندی بخش. است گوناگون عالیق و نیازها با مختلف هایگروه و کنندگان مصرف شناسایی و بازاریابی برای مهم استراتژی یک بازار بندیبخش

 بازار بندی بخش گفت توان می. کنند ارائه بهتر را خدمات و محصوالت بتوانند بازاریابان تا شوند درک ،دهندمی تشکیل را کنندگان مصرف که هاییگروه زیر

 که است کنندگان مصرف از خاص گروه یک کردن جدا برای فرد به منحصر شناسایی روش یک و می باشد موثر بازاریابی هایبرنامه توسعه اصلی عوامل از یکی

 .[3] است مشابه مصرف الگوهای با همگن نسبتا هایخوشه به بازار کل کردن تقسیم بندی،بخش اولیه هدف. دارند را مشابه خرید هاینگرش و رفتارها
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. شود منجر بیشتر درآمد و کمتر هزینه به که بود بالقوه بزرگ بازارهای ایجاد سر بر بحث و داشتند اعتقاد انبوه بازاریابی مفهوم به مدیران از بسیاری گذشته در

 آمیخته با فردی محصوالت  نیازمند که مشخص رفتاری هایویژگی و نیازها با خریداران کوچکتر هایگروه سمت به انبوه بازاریابی از هاشرکت از بسیاری امروزه

 گروه اولین: شوندمی تقسیم اصلی گروه دو به که باشدمی هاروش و هاراه از گسترده طیف یک شامل بازار بندیبخش . [4] اندکرده حرکت هستند، بازاریابی

 که هستند  Post Hoc هایروش گروه دومین شوند،می انتخاب شده شناخته جمعیت یک از شده شناخته هایویژگی اساس بر هابخش که هستند هاییرهیافت

 خود ،بندیبخش قدیمی هایروش در .[5] هستند ارتباط در بخش هر در شده شناسایی متغیر چند تحلیل و تجزیه از استفاده با و باشندمی تجربی تحقیقاتی

 به دلیل نتیجه در و کردمی بندیگروه ذهنی صورت به را مشتریان شده تعیین پیش از هاییمتغیر مبنای بر و تعیین پیش از را هابخش نوع و تعداد پژوهشگر

 از گیریبهره به مداریمشتری از پیروی با هاشرکت بیشتر امروزه اما. نبود برقرار پژوهشگر توسط شده انتخاب هایبخش بین منسجمی ارتباط ،گمان و حدس

 سودآوری و بخش هر متجانس رفتار اندازه، به بلکه دهندنمی قرار بررسی مورد را هابخش هایویژگی تنها. کنندمی تکیه بازار بندیبخش جدید هایروش به هاداده

 .باشد دور به هازنیگمانه از و ساده آن فهم که کنندمی استفاده مناسب روشی از امر این راستای در. کنندمی توجه کارا بندیبخش جهت در بازار هایبخش

 :کندمی عرضه آنها به نیز را زیر منافع و مزایا دارد،می وا بازار هایواقعیت پذیرش به را هاشرکت اینکه بر عالوه بازار بندیبخش 

 آشکار را گروه چند یا یک بالقوه، مشتریان مختلف هایبخش از دقیقی تحلیل و تجزیه اوقات اغلب. کندمی شناسایی جدید محصول توسعه برای را هاییفرصت -

 برای را جذابی هایفرصت توانندمی اینشده کشف و پنهان هایبخش چنین. شودنمی تامین خوبی به رقبا فعلی محصوالت توسط آنها خاص نیازهای که سازدمی

 . آورند فراهم نوین بازاریابی هایروش یا جدید محصوالت تولید طراحی

 ارضای منظور به را تفکیکی بازاریابی هایبرنامه و کندمی کمک است موثرتر کنندگانمصرف همگن هایگروه به رسیدن برای که بازاریابی هایطرح طراحی به -

 .کند ایجاد تواندمی خریداران متفاوت نیازهای

 در عرضه برای خاص محصوالتی اگر. شودنمی کافی توجه بندیبخش استراتژیک منافع به گاهی بخشدمی بهبود را بازاریابی منابع استراتژیک تخصیص فرایند -

 هایاستراتژی بیشتر. کنند عمل توانندمی فعالیت یک گذاریسرمایه مراکز مثابه به هابخش این آنگاه شوند، انتخاب شده تعریف و مشخص خوبی به هاییبخش

 که هاییحوزه به بازارها بندیتقسیم روی باید بندیبخش فرایند. باشندمی استوار ترجذاب هایبخش در منابع تمرکز و بازار بندیبخش مبنای بر موفق تجاری

 .[6] باشد متمرکز کند، ایجاد شرکت برای مدت بلند رقابتی مزیت یک بتواند گذاریسرمایه آنها در

 

  . رفتار مشتری2.2

 مشتریان تحلیل و تجزیه مطالعه، این. دارد کار و سر هاآن خرید رفتار الگوهای و مشتری رفتار مکرر هایآیتم مشتریان، شناسایی با معموال مشتری رفتار مطالعه

 طریق از مشتریان خرید رفتار. اندخورده پیوند هم به نوعی به مشتری خرید الگوهای. باشد می کنند،می خرید چیزی چه و زمانی چه کجا، در اینکه جهت از

 و بازاریابی مشکالت حل در مشتری رفتار مطالعه. دهدمی قرار تاثیرتحت را مشتریان خرید عادات که هستند عوامل این و است بررسی قابل مختلف عوامل

 .  [7]هستند مفید بهتر فروش برای همچنین

به . کند فراهم را مشتریان انتظارات و تجارب عالیق، از جامع و عمیق هایبینش تواندمیاز طریق داده های موجود در پایگاه داده  ،مشتری رفتار بررسی و مطالعه

و نمود رفتارهای  مشتریان توسط شدهخریداری هایآیتم کنندهمنعکس. این مطالعه است مشتری رفتار تجزیه و تحلیل برای مهم منبع یک فروش تاریخچهنوعی 

 بندیبخش ،شتریم رفتار درک با. دارد وجود بازار بندیبخش و شتریم رفتار بین نزدیکی رابطه .[8] است انمشتری رفتارهای دیگر دادن دست از و سر زده از آنها

 کردن برآورده با زیادی حد تا بازاریابی هایفعالیت موفقیت. است بررسی و زمان نیازمند و نیست آسانی کار مشتری رفتار درک. شد خواهد انجام درستی به بازار

 .[9] شودمی تعیین رودمی انتظار کنندگان مصرف توسط آنچه

 

 RFMمدل  .3.2

 استفاده مورد هاآن خرید طبق بر مشتریان ارزشرفتار و  گیریاندازه در گسترده طور به که است بازاریابی هایپایگاه در شده شناخته و قوی ابزار یک مدلاین 

 درون مختلف مهم مشتریان برای استفاده مورد بازاریابی تکنیک یک این مدل .[10] شد معرفی 1994 سال در هوگس توسط بار اولین RFM مدل. گیردمی قرار

 گذشته رفتار اساس بر هاشرکت داده هایپایگاه در مشتریان بندیبخش به مدل این توسط تحلیل و تجریه. باشدمی هدف مشتریان تعیین بزرگ داده هایپایگاه

 کردن کمی باآنها می باشد.  هایارزشمشتریان و  داده های حاصل از رفتار تحلیل برای شدهشناخته روش یک این مدل .کندمی کمکهر یک از مشتریان 

رار ، تک(Recency) تازگی خرید شامل متغیر سه از RFM مدل. کند بینیپیش و تحلیل داده پایگاه در را مشتری رفتار تواندمی RFM مدل، مشتریان رفتارهای

 اشاره شاخص این. خریدآخرین  زمان از هادوره تعداد گیریاندازه از است عبارت خرید تازگی. استشده تشکیل (Monetary) مبلغ خرید و (Frequency) خرید

 بودن باال نشانگر فاصله این بودن کمتر(. بررسی مورد زمانی محدوده پایان) خاص دوره پایان تا مشتری توسط گرفته صورت خرید آخرین بین زمانی فاصله بر دارد

 مبادالت، تعداد بودن بیشترکه  مشخص زمانی دوره یک در شده انجام یخریدها تعداد شمارشعبارت است از، خرید تکرار  .باشدمی مدل در شاخص این ارزش

 زمانی دوره یک طول در پول میانگین مقدار یا شدهصرف پول کل مبلغ عنوان به توانمی رامبلغ خرید  .باشدمی مدل در شاخص این ارزش بودن باال نشانگر

 از را مشتری خرید رفتار RFM مدل بنابراین،. باشدمی مدل در شاخص این ارزش بودن باال بیانگر شده، صرف پول مقدار بودن بیشتر که کرد تعریف مشخص

 .[12,11] کندمی تحلیل و تجزیه کنند،می خرید مشتریان که زمانی بررسی طریق

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

3 
www.confima.ir   

 

 

 داده کاوی .4.2

 بندیبخش تا اندشده آن بر هاشرکت هاداده این بودن ارزشمند دلیل به و هستند روبرو داده پایگاه در بزرگ بسیار هایداده مجموعه با هاشرکت فناوری، رشد با

 علیرغم .دهند انجام نوین هایروش با مشتریان شناسایی برای تراکنشی هایداده انبوه از مفید استفاده جهت در را است اجتناب قابل غیر امری که بینیپیش و

 هایروش به نیاز و کنندنمی کمکی هیچ تنهایی به خام هایداده ها،داده پردازش و سازیذخیره و ثبت امکانات پیشرفت وجود با و گسترده هایتکنیک وجود

 که کرد ادعا توانمی کرد، طراحی هاداده از دانش و اطالعات استخراج منظور به را موثری و کارا هایمکانیزم نتوان اگر. باشدمی هاآن تحلیل جهت ترسریع بهتر،

 یکی از روشهای موثر در این زمینه داده کاوی است. .بود خواهند ارزش فاقد هم هاداده و هستند روبرو دانش فقر با هاسازمان

 پایگاه از گذشته ناشناخته و بالقوه سودمند اطالعات مختصر، ضمنی دانش استخراج به شودمی شناخته داده پایگاه در داده کشف عنوان به عموما که کاویداده

 به موثر بندیبخش ابزار کردن پیدا برای محرکی حجیم، هایداده برای آماری سنتی هایتکنیک ناکارای عملکرد و داده زیاد مقدار نوعی به .[13] دارد اشاره داده

 کاویداده رو، این از. [14] باشدمی مشکل این برای حل راه یک کاویداده و دانش کشف بنابراین باشد،می مشتریان و بازارها مورد در مفید اطالعات کشف منظور

 هایداده شناخت در تحول ایجاد. [15] دارد اشاره داده بزرگ مقادیر تحلیل و تجزیه از رفتاری الگوهای و قوانین بین ارتباط کردن پیدا به قوی ابزار یک عنوان به

 مبنای بر که عواملی تمام کاوی داده .کنند اتخاذ را بهتری تصمیمات تا کند کمک ها شرکت به تواندمی دانش به آنها تبدیل و داده های پایگاه در شده ذخیر

 ارزشمند الگوهای کشف، هاداده استخراج از اصلی هدف. گیردمی نظر در را گذاردمی تاثیر مصرف دوره کل در و برآمده از رفتار وی می باشد و کنندهمصرف ارزش

شتریان و همچنین رفتارهای متجانس در هر بخش ، بر مبنای رفتار هر یک از مبهتر هایگیریتصمیم برای توانندمی مدیرانکه  است هاداده از بزرگی مجموعه از

 .[16] کنند استفاده هاآن از شناسایی شده،

 :از عبارتند هاقابلیت این. نماید ایجاد کار و کسب برای را جدیدی فرصت خود، هایقابلیت با تواندمی کاویداده فناوری 

 گذشته در که هاییپرسش. سازدمی خودکار بزرگ، داده هایپایگاه در را آینده به مربوط اطالعات یافتن فرایند کاوی،داده: رفتارها و روندها خودکار بینیپیش -

 .باشد می پاسخگویی قابل مستقیم به صورت و سرعت به اینک بود، ای گسترده دستی هایتحلیل نیازمند هاآن به پاسخگویی

 .[17] کنندمی شناسایی مرحله یک در بودند پنهان گذشته در که را الگوهایی کاویداده ابزارهای: ناشناخته الگوهای خودکار کشف -

 

 . روش پژوهش3

 هایداده مطالعه، مورد آماری جامعه دهد،می قرار بررسی مورد را مشتریان تراکنش هایداده پژوهش این که آنجا از .است کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 تمام و نشد استفاده گیرینمونه از کاویهداد هایروش از استفاده دلیل به حاضر پژوهش در .باشدمی گیتایران شرکت مشتریان از نفر 7000 حدود به مربوط

 تراکنشی هایداده ابزار گردآوری داده ها، .میالدی می باشد 2011تا  2007سال های به  مربوطشامل داده های  و است گرفته قرار استفاده مورد جامعه هایداده

 نیاز مناسب افزار نرم یک به محاسبات انجام برای کاویداده در از آنجا که می باشد. RFM مدل مبنای برمربوطه  شرکت داده پایگاه در مشتریان شده ذخیره

 استفاده Clementine افزار نرم از نتایج اخذ و کاویداده محاسبات انجام برای حاضر پژوهش در. دارد وجود زمینه این در مختلفی افزارهای نرم امروزه و است

 نتایج روایی بررسی برای حاضر پژوهش در .است گرفته قرار استفاده مورد بازار بندیبخش برای پولی ارزش و خرید فراوانی ،خرید تازگی متغیر سه و است شده

 به نیاز عدم و گیتایران شرکت مشتریان داده پایگاه در خیرهذ تراکنشی هایداده از استفاده دلیل به و است شده استفاده Silhouette  معیار از بندیخوشه

 .  است نبوده پایایی بررسی به نیازی ها،داده گردآوری برای پرسشنامه

 تفکیک ساله یک زمانی هایبازه به هاداده آن از پس. است هاداده کیفیت ارتقا منظور به مزاحم هایداده پاکسازی و سازیآماده گردآوری، شامل ابتدایی بخش

 روش از استفاده با هاشاخص این وزن سپس. است شده انجام هاداده استاندارسازی یا و سازینرمال RFM هاشاخص از یک هر واحد در تفاوت دلیل به. اندشده

 . است شده گرفته بکار گروهی مراتبی سلسله تحلیل روش حاضر، پژوهش هایوزن تعیین برای. اندشده تعیین مراتبی سلسله تحلیل

 مسائل تحلیل و تجزیه به شودمی انجام انسان مغز آنچه مانند روش، این. شد پیشنهاد 1970 یدهه در ساعتی، توسط روش این :مراتبی سلسله تحلیل روش -

 یاری را گیرندگانتصمیم فرایند این. کنند تعیین را نامعین و پیچیده های وضعیت از بسیاری همزمان و متقابل اثرات سازدمی قادر را گیرندگانتصمیم. پردازدمی

 .گیرند نظر در کامل طور به را خود هایقضاوت و احساسات که نحوی به نمایند، تنظیم خود یتجربه و دانش اهداف، اساس بر را هاالویت تا کندمی

 AHP روش از صورت،این در کنیم، استفاده گیرندهتصمیم چند یا دو نظرات از گیرندهتصمیم یک جای به بخواهیم اگر گروهی: مراتبی سلسله تحلیل روش -

 نظر در اصلی ماتریس عنوان به را آن و آورد دست به را ( X'ij) مختلف کارشناسان نظرات هندسی میانگین توانمی موارد گونهاین در. کنیممی استفاده گروهی

 ( می باشد.1به صورت رابطه ). گرفت

)1)  𝑋′𝑖𝑗  = (∏ 𝑋𝑖𝑗𝐼)𝐾
𝐼=1

1

𝐾                     ;     i, j = 1,2,…,n       i ≠ j  

 

I گیرنده،تصمیم شماره K   و گیرندهتصمیم تعداد (i,j) است مقایسه مورد هایگزینه یا هاشاخص. 
I=1,2,3,…,K 
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 انجام کارشناسان که زوجی مقایسات و نظرات باید باشد، سازگاری دارای زوجی مقایسات ماتریس بخواهیم اگر که است این کرد اشاره اینجا در باید که اینکته 

 بر ماتریس مقدار هر منظور، این برای. کرد هنجار به را هاآن مقادیر بایستی ها،شاخص برای زوجی، مقایسات ماتریس تشکیل از بعد. باشد نزدیک هم به دهندمی

 نهایی نتایج به تا شودمی محاسبه سطر هر حسابی میانگین شاخص هر نسبی وزن محاسبه برای کردن، هنجار به از پس. شودمی تقسیم مربوطه ستون جمع

 صورت خبرگان از نظرخواهی از استفاده با که است خاص موضوعی درباره خبرگان گروهی توافق ترینمطمئن به دسترسی روش این از هدف بنابراین. یافت دست

  .[18] پذیردمی

 .است شده استفاده مشتریان بندیخوشه برای  ایمرحله دو روش و K- means بندیخوشه هایروش از بعد گام در

 و ثابت روش این در هاخوشه تعداد. شد هارائ 1967 سال در کویین مک توسط بار اولین روش این. هاستداده بندیخوشه روش ترینکاربردی K- means روش

 این در. باشد میانگین نام به مرکزی دارای خوشه و باشند( کمی) عددی صورت به که شد طراحی هاییداده بندیخوشه برای روش این. است شده تعیین پیش از

 شی فاصله که صورتی در. شود می محاسبه خود خوشه مرکز از اشیا از یک هر فاصله بعد، درگام. شوندمی تقسیم خوشه K به تصادفی صورت به اشیا ابتدا روش،

 تا شودمی تکرار آنقدر کار این. یابدمی اختصاص است ترنزدیک که ایخوشه به شی این باشد، ترنزدیک دیگری خوشه به و زیاد خود خوشه میانگین از نظر مورد

 صورت این در باشد D مجزای خوشه K بیانگر Ck و ...،C1،C2 و باشد، شی  n با هاداده مجموعه D اگر.نیابد تغییر هاخوشه اعضای یا و شود حداقل خطا تابع

 ( در زیر را مشاهده کنید.2رابطه ) .شود می تعریف خودش خوشه مرکز از شی هر فواصل مجموع (EF) خطا تابع

EF = ∑ ∑ d(X, μ(Ci))

X∈Ci

k

i=1

 (2) 

                                                                                                                                    

 وجود خطایی تابع گرا، مرکز های بندیخوشه در اینکه دلیل به. است خود مرکز از شی هر فاصله d(X,μ(𝐶𝑖))  خوشه،( میانگین)مرکز دهنده نشان µ آن در که

 دارد وجود هدفی تابع بندیخوشه نوع این در. نگریست سازیبهینه مسائل دید به گرا مرکز بندیخوشه مسائل به توانمی کنیم، لحداق را آن خواهیممی که دارد

 :شودمی طی زیر قرار به هاییگام ،K- means بندیخوشه درت. اس خطا تابع که

 دلخواه صورت به خوشه K به اولیه هایداده تفکیک: آغازین گام

 خطا تابع محاسبه( ب خود، مرکز از شی هر فاصله محاسبه( الف :تکراری گام

 .دارد آن با را فاصله کمترین که ایخوشه به دارد، خودش خوشه مرکز با را فاصله بیشترین که عضوی جابجایی: بهبود گام

 .[19] خطا تابع مقدار نیافتن کاهش یا هاخوشه اعضای نیافتن تغییر: توقف دستور

. کرد استفاده مجزا هایگروه به هاداده مجموعه بندیخوشه برای ندارد، وجود هاگروه چگونگی از اطالعاتی هیچگونه که هنگامی توانمی در روش دو مرحله ای 

 پرت هایداده تشخیص. کندمی فشرده مدیریت قابل هایخوشه زیر به را هاآن ورودی، هایداده روی از گذر یک با اول مرحله. است مرحله دو دارای روش این

 حذف با هازیرخوشه درخت و شوندمی گرفته نظر در پرت هایداده عنوان به هاخوشه سایر به نسبت کمتر رکورد تعداد با هاییخوشه زیر. است مرحله این در

 هاآن به توانندمی شده، بازسازی جدید هایزیرخوشه از یک هر هایویژگی به کافی شباهت صورت در محتمل، پرت هایداده از برخی. شودمی بازسازی هاآن

 و شده ریخته( پرت خوشه) مجزا خوشه یک در و شده شناسایی پرت هایداده عنوان به کرد ادغام را هاآن تواننمی که محتملی پرت هایداده بقیه. شوند اضافه

 هایخوشه به هازیرخوشه این تکاملی ادغام منظور به مراتبیسلسله بندیخوشه روش یک از دوم مرحله در. شوندمی حذف مراتبیسلسله بندیخوشه مرحله از

 این در قوت نقطه یک این و ندارد هاخوشه تعداد تعیین به نیازی مراتبی سلسله بندیخوشه. ندارد هاداده از مجدد گذر به نیازی مرحله این. بردمی بهره بزرگتر

 تولید منظور به بازگشتی طور به و کرده آغاز را خود کار اولیه هایخوشه عنوان به رکوردها از استفاده با مراتبیسلسله بندیخوشه هایروش اکثر. است روش

 دو بندیخوشه پیش روش خورند،می شکست داده زیادی تعداد با مواجه در هاییروش چنین کهاین دلیل به. کندمی ادغام باهم را هاآن بزرگتر هایخوشه

 .[20] کندمی تسهیل داده بزرگ هایمجموعه برای حتی را مراتبیسلسله بندیخوشه ای،مرحله

 بندیخوشه هایالگوریتم بیشتر در باشد معتبر باید بندیخوشه نتایج اینکه علت به است، بندیخوشه تحلیل در مهم بسیار ازمسائل یکی بندی،خوشه اعتبارسنجی

   .است گردیده تعیین بندیخوشه بهترین و است شده استفاده Silhouette  شاخص از حاضر پژوهش فرایند در که است بررسی قابل مهم عوامل از هاخوشه تعداد

  اعتبارسنجی روش. گیردمی اندازه را دیگر دسته یا خوشه نزدیکترین به خودش دسته یخوشه به مشاهده هر فاصله متوسط نسبت ،Silhouette معیار

Silhouette، هایدرخوشه موجود نمونه کل فاصله میانگین و خوشه همان در موجود هاینمونه تمام با خوشه یک هاینمونه از یک هر فاصله میانگین براساس 

 این بیشینه مقادیر که شودمی تعیین هاداده همبستگی و پراکندگی میزان خوشه هر برای دیدگاه، این اساس بر. شودمی تعریف مشخص خوشه یک با دیگر

 :شودمی محاسبه( 3) رابطه طبق Silhouette معیار. رود می کار به خوشه بهینه تعداد تعیین برای شاخص

S(i) =
(b(i) − a(i))

Max{a(i), b(i)}
 (3) 
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 یک نداشتن تشابه نمایانگر ai و است( هاخوشه نزدیکترین)دیگر هایخوشه در موجود هاینمونه همه به نسبت نمونه یک نداشتن تشابه نمایانگر bi رابطه این در 

 آن که دهدمی نشان مشاهده یک Silhouette  بزرگ و مثبت مقدار. دارد قرار+ 1 تا -1 بین Silhouette  مقدار. است خوشه یک در دیگر هاینمونه با نمونه

 خوشه به مشاهده آن نامناسب تخصیص دهنده نشان مشاهده یک Silhouette  برای منفی مقدار. است گرفته قرار خود به مربوط خوشه در درستی به مشاهده

 بخش متناسب بر مبنای تحلیل روانشناختی که بازاریابی هایاستراتژی RFMدر ادامه با بررسی تحلیلی هر یک از این سه متغیر رفتاری در مدل  .[21] است

  .شده است ارائه های شناسایی شده باشد

 

 یافته ها .1.3

 اعتبار میزان تراکنش، انجام تاریخ فیلد سه اولیه سازیآماده از پس. باشدمی RFM تراکنشی هایداده مبنای بر حاضر پژوهش بندیبخش شد، گفته که همانطور

 به مربوط فیلد مشتریان، پرداختی مبالغ نبودن اختیار در به توجه با همچنین. گرفتند قرار  RFM مدل اجرای یمبنا مشتریان شناسایی شماره و شده خریداری

 حذف طریق از مذکور فیلد سه منظور این برای. گرفت قرار استفاده مورد مشتریان پولی ارزش محاسبه برای است پرداختی مبالغ معادل که شده خریداری اعتبار

 2008 و 2007 هایسال در. شد گرفته کار به میالدی 2011 تا 2007 هایسال هایداده پردازش از بعد و گرفتند قرار پردازش مورد پراکنده و ناسازگار موارد

 نتایج. اندگرفته قرار بعدی محاسبات مبنای و داشته را کیفیت و اعتبار باالترین K- means روش 2011و 2010، 2009 هایسال در و ایمرحله دو روش میالدی

 .است آمده 5 تا 1 هایشکل در هاآن اعتبارسنجی به مربوط هایشکل و 5تا  1 هایجدول در میالدی سال هر برای بندیخوشه بهترین به مربوط

 

 (2007سال) ایمرحله دو روش نتایج .1 جدول
هابخش  R F M تعداد مشتری 

1 122 0.44 0.00 0.00 

2 128 0.85 0.04 0.00 

3 69 0.85 0.37 0.29 

4 322 0.78 0.01 0.33 

5 122 0.22 0.00 0.33 

 

 
 (2007 سال) Silhouette  شاخص .1 شکل

 

 این در همچنین .است بوده بندیخوشه بهترین Silhouette 0.692  مقدار با ایمرحله دو روش 2007سال در شده داده نشان 1 شماره شکل در که همانطور

 که است بوده بندیخوشه بهترین Silhouette 0.692  مقدار با ایمرحله دو روش 2008سال در همچنین، .شد شناسایی باالتر R،F،M با ،3 شماره خوشه سال

 .شد شناسایی باالتر R،F،M با ، 3 شماره خوشه سال این در
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 (2008سال) ایمرحله دو روش نتایج .2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2008 سال) Silhouette  شاخص .2 شکل

 

 .شد شناسایی باالتر R ،F،Mبا ،4 شماره خوشه سال این در که است بوده بندیخوشه بهترین Silhouette 0.632  مقدار با K- means روش 2009سال در

 شناسایی باالتر R،F،M با ،3شماره خوشه سال این در که است بوده بندیخوشه بهترین Silhouette 0.637  مقدار با K- means روش 2010سال در همچنین،

 .شد

 

 (2009سال) K- means روش نتایج .3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هابخش مشتری تعداد   R F M 

1 122 0.44 0.00 0.00 

2 128 0.85 0.04 0.00 

3 69 0.85 0.37 0.29 

4 322 0.78 0.01 0.33 

5 122 0.22 0.00 0.33 

هابخش مشتری تعداد   R F M 

1 302 0.83 80.0  20.0  

2 127 0.48 290.  30.0  

3 86 0.79 090.  490.  

4 66 0.88 520.  050.  

5 203 0.29 60.0  020.  
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 (2009 سال) Silhouette  شاخص. 3 شکل

 

 (2010سال) K- means روش نتایج .4 جدول

 

 

 

 

 

 

 
 (2010 سال) Silhouette  شاخص .4 شکل

 

 .شد شناسایی باالتر R،F،M با ،3 شماره خوشه سال این در که است بوده بندیخوشه بهترین Silhouette 0.728  مقدار با K- means روش 2011سال در 

 

 (2011سال) K- means روش نتایج .5 جدول

 

 

 

 

 

 

هابخش مشتری تعداد   R F M 

1 909 0.86 0.07 010.  

2 221 0.35 060.  20.0  

3 144 0.89 510.  050.  

4 70 0.49 050.  510.  

هابخش مشتری تعداد   R F M 

1 2453 0.86 0.06 010.  

2 623 0.36 030.  20.0  

3 83 0.85 030.  490.  

www.SID.ir

http://www.confima.ir/
http://www.SId.ir


Archive of SID  

8 
www.confima.ir   

 

 
 (2011 سال) Silhouette  شاخص .5 شکل

 

 تجزیه و تحلیل یافته ها .2.3

چگونه رفتار  RFMو در این راستا و بر اساس مدل  برد؟ کار به مشتریان بندیبخش برای را RFM مدل توانمی چگونهاین پژوهش، برای پاسخ به سوال اینکه 

 رفتارها این تغییرات و مشتریان خرید رفتار از مفیدی اطالعات که گردید مشخص بررسی و مطالعه از پستحلیل می شود؟ صورت گرفته است. بررسی و مشتریان 

 بندیبخش از و کنندطراحی کاراتری هایبرنامه ندتوانمی هاشرکت ،بازاریابی سیستم به اطالعات این هدایت صورت در. گرددمی ذخیره و ثبت داده هایپایگاه در

 در مشتری هر خرید رفتارهای و مشتریان خرید سوابق از مفیدی اطالعات توانمی RFM مدل بکارگیری با. بگیرند فاصله گمان و حدس اساس و پایه بر و سنتی

 خریدشان رفتار و نیازها اساس بر که مشتریانی شناسایی باعث RFM مدل بکارگیری و هاداده پایگاه از حاصل اطالعات. کرد استخراج شرکت از او خرید سابقه طی

 مشتریان مختلف هایبخش برای موثرتر بازاریابی هایبرنامه اجرای و بهتر خدمات ارائه راستای در مشتریان از هاشناخت اینگونه تا شوند،می هستند، آورسود

 مستقیم بازاریابی هایتالش احتمالی مشتریان باالتر، خرید مبلغ و خرید دفعات تعداد با اند،کرده خرید اخیرا که مشتریانی این مدل در پس. شود بکارگرفته

 بازارهای در حاضر پژوهش در و مربوطه صنعت در پارامترها از یک هر اهمیت میزان و مشتریان خرید رفتار بهتر چه هر شناخت در مدل این. هستند شرکت

 این بازار در خرید تکراردر پژوهش حاضر در سالهای مورد بررسی تازگی خرید باالترین میزان اهمیت را داشته است و بعد از آن . باشدمی راهگشا الکترونیکی

 بازارها گونه این در وفاداری افزایش و مدت بلند رابطه حفظ موجب صنعت این در مشتریان خرید دفعات تکرارو  خرید تازگی میزان .است اهمیت حائز الکترونیکی

 حضور و خرید تکرار تازگی خرید و همچنین بازار این بودن خدماتی نوع به توجه با. گرددمی حاصل مربوطه بازار برای مستمر سودآوری آن همراه به و شودمی

 ی کهمشتریان ،در دیگر خوشه ها با بررسی داده هاهمچنین . شد خواهد بینشبا  و دتریمف نتایج استخراج و بیشتر اطالعات به دستیابی باعث مشتریان مداوم

در نهایت می توان گفت، . نمود نگهداری گیرانهپیش هایاستراتژی اجرای و تدوین با توانمی باشند، نشده رقبا جذب و رویگردان اگر دارند، پایینی خرید تازگی

 زیرا هاست،آن نگهداری در سعی و و رفتارهایشان در چه سطح و اهمیتی قرار دارد مشتریاناینکه  تشخیص و هاآن بین تمایز ایجاد مشتریان، بندیبخش از هدف

 نگهداری هزینه از باالتر مراتب به جدید مشتریان جذب هایهزینه که جاآن از و دارد وجود هم مشتریان رویگردانی احتمال بازاریابی فعالیتهای و فناوری رشد با

 .است کنندهکمک راستا این در مدیران دید اصالح و حفظ هایاستراتژی بکارگیری است قدیمی مشتریان

 

 نتیجه گیری. 4

 انبارسازی از بزرگ و کوچک هایشرکت افزون روز گیریبهره و مرتبط هایدستاورد سایر و محاسباتی و ارتباطی هایتکنولوژی چشمگیر رشد با همزمان     

 نیز و منابع رفتن هدر موجب مشتریان انتظارهای و نیازها درک برای مناسب هایروش و ابزارها از مدیران استفاده عدم پردازش، تسریع و تسهیل برای هاداده

تن آنها، شده در پایگاه ها و بیهوده ندانس مزیت رقابتی بادوام در شرکت ها از طریق توجه داده های ذخیره اینرو. از شد خواهد سازمان از مشتریان رویگردانی

. یعنی اینکه بتوانند بخش های حاصل می شود و بخش بندی مشتریان در گروه های متجانس مشتریانو رفتار همچنین تحلیل داده ها به منظور درک وضعیت 

و مطالعه های الزم و مناسب را ارائه دهند چرا که شفاف سازی اطالعات هر مشتری مورد بررسی قرار داده و استراتژی مشخص کنند تا  همیتمختلف با هر درجه ا

 . برای شرکت ها و واحدهای بازاریابی راهگشاست رفتار وی
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