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چکيده
دنیاي رقابتی امروز ،تعامل شرکتها و سازمانها را با مشتریان خود به طور قابل تووههی تغییور و بهبوود داده اسوتا از
این رو ،یکی از چالشهاي اساسی سازمانها ،شناسایی مشتریان فعلی خود ،تخصیص بهینة منابع به آنها و ایجاد تموایز بوین
گروههاي مختلف مشتري و در نهایت سنجش و رتبهبندي هر گروه بور مبنواي ارزش آن گوروه اسوتا هود

اصولی ایون

پژوهش ،مطالعة مقایسهاي بین الگوریتمهاي خوشهبندي به عنوان یکی از مهمترین تکنیکهاي داده کاوي و بوهکوارگیري
آنها در راستاي سنجش ارزش مشتریان(ارزش طول عمر مشتري) استا صنعت مورد مطالعه در این پژوهش ،صونعت بیموه
و به صورت هزئیتر ،حوزة بیمة بدنة اتومبیل استا روش پیشنهادي این پژوهش ،برگرفته از روش  CRISP-DMاسوت و
نیز در راستاي بخشبندي و سنجش ارزش طول عمر مشتریان ،از یکی از مدلهاي توسعه یافته  RFMاستفاده شوده اسوتا
در این پژوهش اطالعات نزدیک به  850مشتري از شرکت منتخب در حوزة بیمه(بیمة بدنة خودرو) استخراج شوده اسوت
و سپس با استفاده از نرم افزارهاي توانمند در حوزة دادهکاوي و محاسوبات آمواري بوه نوامهواي  RapidMinerو SPSSو
 Matlabو با بهکارگیري الگوریتمهاي مختلف ،مشتریان خوشهبندي شدهانودا پوس از تحلیول نتوایج هور خوشوه و تعیوین
بهترین روش خوشهبندي بر مبناي شاخصهاي  Silhouetteو  ،SSEبه تحلیل و مقایسة ارزش مشتریان در خوشههواي بوه-
دست آمده از بهترین شیوة خوشهبندي میپردازیما در نهایت با استفاده از فرایند پیشنهادي ایون پوژوهش موی تووان ارزش
هر گروه از مشتریان را در صنعت بیمه به دست آورد و استراتژيهاي بازاریابی متناسوب بوا هور گوروه از مشوتریان را ارائوه
نمودا
واژههاي کليدي :بیمه ،خوشهبندي ،دادهکاوي ،مدیریت ارتباط با مشتري ،ارزش طول عمر مشتري ،مدل RFM

* نویسنده مسؤول

y_taghizadeh2003@yahoo.com
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 -1-1مقدمه

آمده استا یکی از این متدها ،خوشهبندي است کوه در

از سال  5382مدیریت ارتبواط بوا مشوتري از اهمیوت

کشف تصادفی دانش کاربرد داردا

خاص وی در حیطووة کسووب وکووار نوووین مشووتري محووور،

امروزه ،یکی از پرکاربردترین شواخصهواي مهموی

برخوووردار شووده اسووتا امووروزه سووازمانهووا در راسووتاي

که در بخشبندي(خوشهبندي) مشتریان مطرح میشود،

شناسووایی و سوونجش ارزش مشووتریان خووود ،بووه بررس وی

ارزش طووول عموور مشووتري اسووت کووه سووازمانهووا را در

ویژگیهاي رفتاري آنان پرداخته و سعی نمودهاند با هور

شناسایی مشتریان با ارزش خوود توانمنود مویکنود(هو و

مشتري به شیوة خاص او برخورد کنند و این امور مومن

هینوو

)0228 ،0ا ارزش طووول عموور مشووتري یکووی از

ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر با مشتریان ،بوه ایجواد مزیوت

پارامترهاي قابل اندازهگیري اسوت کوه نقوش مهموی در

رقابتی و سوودآوري بوراي سوازمان منجور مویشوود(قره

بخووشبنوودي مشووتریان ایفوا نموووده و بووه عنوووان یک وی از

خانی و ابولقاسمی)5935 ،ا

وروديهوواي اصوولی بووراي الگوووریتمهوواي خوشووهبنوودي

شرکتهاي بیمه ،از نهادهاي پویا و مهم در بسویاري

مشتري مورد استفاده قرار میگیردا

از کشورهاي ههان ،از همله ایران ،به حساب میآیند و

پروژه هاري سعی دارد با توهوه بوه شورایط صونعت

نیز به عنوان یوک بخوش خودماتی ،در اقتصواد کشوورها

بیمة ایران(حوزة بیمة بدنة اتومبیل) ،ابتدا مدل مناسوب را

نقش هبران کننوده و محوافيتی دارنود ،بوه گونوهاي کوه

براي سنجش ارزش مشتري در این حوزه معرفی میکند

عملیات موفقیتآمیز آنها ،انگیزه و محرکی براي دیگور

و سپس روشها و متدهاي مختلوف خوشوه بنودي را در

صوونایع و توسووعة اقتصوواد کشووور موویشود(حسوون زاده،

راستاي سنجش ارزش مشتریان مورد تحلیول و بررسوی،

)5981ا موهودیت شرکتهاي بیمه و رشود آنهوا بوراي

مقایسووه و اعتبووار سوونجی قوورار مویدهوود و در نهای وت بووا

ایفاي هر چه بهتور نقوش خوود در صوحنة اقتصوادي هور

استفاده از پوارامتر قابول انودازهگیوري ارزش طوول عمور

کشور ،تا حد زیادي به رموایت مشوتریان بسوتگی داردا

مشتري ،به تحلیل و بررسی ارزش مشتریان در هر خوشه

در گذشته ،شرکتهاي بیمه روابط نزدیکی بوا مشوتریان

میپردازدا

خود داشتند و با توهه به نیازهواي مشوتریان ،سوعی موی-

الزم بووه رکوور اسووت کووه در راسووتاي سوونجش ارزش

کردند با ارائة خدمات مناسب به آنها ،نیازها و خواسوته-

طول عمر مشتري ،مدلهاي مختلوف وهوود دارد ،ولوی

کنند؛ ولی در طول سوال-

در این پژوهش ما از یوک مودل توسوعه یافتوه بور مبنواي

هوواي بعوود ،بووا افووزایش تعووداد مشووتریان و رقابووت در

موودل  )LRFMC( RFMمناسووب بووراي صوونعت بیمووه

بازارکاري ،سازمان بیموة موذکور ،بوه منيوور شناسوایی،

استفاده میکنیما

هاي مشتریان خود را برطر

هووذب و حفووت مشووتریان بووا ارزش خووود ،بووه دنبووال

اولووین هوود

در ایوون پووژوهش ،معرفووی الگوووریتم

استراتژيهاي هدید بر مبنواي فنواوريهواي نووین بووده

مناسبی براي خوشهبندي مشتریان بر مبنواي ارزش طوول

است(چسووی و کوویس)032-011 ،0222 ،5ا بووا همووین

عمر آنها استا بدین منيور ابتدا بایود مودلی مناسوب در

هد  ،ابزارهوا و متودهاي متعودد دادهکواوي بوه وهوود

صنعت بیمه در راستاي سنجش ارزش مشوتریان بیوابیم و
سپس با تبدیل این مدل به پارامترهاي قابل اندازهگیوري،

1 Chassey, Case

2 Hu, W., Jing, Z.
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به عنوان ورودي الگوریتمهاي خوشهبنودي ،بوه بخوش-

همان هامعة آماري استا در ابتدا کلیة اطالعات هامعوة

بندي مشتریان صنعت بیمه بپردازیما در این راسوتا اولوین

آماري به عنوان ورودي پژوهش در نير گرفته میشوود،

سؤالی که مطرح میشود این است که به منيور سونجش

ولی ممکن است در طول تحقیق یکسري از دادهها براي

ارزش مشتریان در صنعت بیمه ،چه متودها و مودلهوایی

آمادهسازي و پیش پردازش دادهها به منيور نرمالسوازي

وهود دارد و کودام بهینوهتور اسوت؟ دیگور اینکوه بوراي

گرددا

و پاکسازي ،حذ

خوشووهبنوودي در راسووتاي سوونجش ارزش مشووتریان ،بووا
استفاده از دادههاي سیستم مدیریت ارتباط با مشوتري ،از

-2مباني نظري پژوهش

چه متدها و الگوریتم هایی میتووان اسوتفاده کورد؟ نیوز

یکووی از متوودهاي پرکوواربرد در دادهکوواوي ،متوود

اینکووه نقوواط قوووت و مووعف هوور کوودام از ایوون متوودها و

 CRISP-DM5است(شیرر)0222 ،0ا در پژوهش هواري

الگوریتمها چیست؟ و در نهایوت سووال اصولی کوه ایون

با توهه به اهدا

بیان شوده ،از متودولوژي  ،CRISPبوه

پژوهش سعی دارد به آن پاسخ دهد این است که بنوا بوه

منيور تجزیه و تحلیل آماري دادهها و اطالعات استفاده

شرایط صنعت بیمة ایران ،چه فرآیندي براي بخشبندي

میشوودا ایون متودولوژي از مراحول زیور تشوکیل شوده

مشتریان ،به منيور سنجش ارزش مشتریان ،پیشنهاد می-

است:

شود؟
الزم به رکر است که با توهه بوه وهوود تنوو بسویار
در صونعت بیموة ایوران ،بیموة بدنووة اتومبیول بوه دلیول پوور
اهمیت بودن ،اختیاري بوودن و نیوز ارتبواط مسوتقیم ایون
نو بیمه با مشتریان حقیقی خوود انتخواب شوده اسوت و
سازمان مورد بررسوی ،شورکت منتخوب در حووزة بیموة
بدنة اتومبیل استا به منيوور سونجش ارزش مشوتري در
سازمان مورد مطالعه ،بوا اسوتفاده از پرسشونامه و مطالعوة
میدانی ،پارامترهاي مودل توسوعه یافتوة  LRFMCو وزن
هر یک از آنها استخراج میشودا

5افهم تجاري0 /ا درک داده9 /اآمواده سوازي داده/
4امدل سازي1 /اارزیابی2 /ا توسعها
در شکل  ،5بر اساس این مدل ،طرح کلوی پوژوهش
را مشاهده میکنیدا
-1-2فاز :1درک محيط کسب و کار
-1-1-2بيمه
همان گونه که قبال نیز گفتیم ،صنعت بیمه بوه عنووان
یکی از عمدهترین شاخصهاي توسعهیوافتگی نهادهواي
اقتصادي مطرح میشود(ترکستانی و همکاران)5939 ،ا

هامعووة آموواري در ایوون پووژوهش شووامل اطالعووات
مشتریان در بازة زمانی ابتداي سال  5935تا ابتوداي سوال
 5939است که در حدود  850رکورد را شامل میشوودا
از آنجا که دادهکاوي ،فرآیند استخراج دانش قابل فهوم
و قابل اعتماد از پایگاههاي بزرگ داده است ،مویتوانود
کاربران را براي برقراري ارتباط مستقیم بوا حجوم عيویم
دادههووا توانمنوود کند(صوونیعی ،محمووودي ،طوواهرپور،
)5939ا به همین دلیل در پژوهش هاري ،نمونوة آمواري

1 Cross Industry Standard Process For Data-Mining
2 Shearer C.
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شکل .1چارچوب پژوهش

-2-1-2بيمة خودرو

1

عواقب زیانبار آن را قابل تحمل و هبران نمود(ماهناموة

اسووتفاده از اتومبیوول از همووان آزوواز ،بووا خطوورات و

بیمه-پژوهشکدة بیمه ،5935 ،ش :)91

حوادث هانی و مالی همراه بوده استا خوشبختانه موی-

یکی از انوا بیمههاي خوودرو در ایوران ،بیموة بدنوة

توان با ایجاد و تعمیم انوا مختلف بیمه(بیمة اتومبیول) و

اتومبیل اسوتا ایون نوو بیموه ،هبوران کننودة خسوارات

به ویژه اهباري کردن بیموة شوخص االو  ،توا حودودي

ناشی از حوادای است که براي اتومبیل بیمه شوده اتفوا
میافتد و بطور معموول و در بیموه ناموههواي عوادي ،سوه
خطر :حاداه ،آتشسووزي و دزدي را شوامل مویشوودو

1 Vehicle Insurance
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همچنوین انوووا پوشووشهوواي تکمیل وی ،ماننوود زرامووت،

دیدگاههاي مختلفی نسوبت بوه موموو ارزش دورة

نوسانات قیمت ،خطرات ناشوی از موواد شویمیایی وااا را

عمر مشتري وهود داردا در ادامه به بررسی متداولترین

دربرمیگیردا ما در این پوژوهش بوه دلیول زیور اهبواري

این روشها میپردازیم:

بودن بیمة بدنة خودرو و نیز ارتباط مستقیم شرکت بیموه

5ا روش ارزش فعالی خالص(برگر و نادا،)5338 ،

با مشوتري ،ایون حووزه از بیموه را بوراي مطالعوه انتخواب

0ا روش سهم کیف پول(کومارورفیندتز،)0222 ،

نمودهایم(ترکستانی و همکاران)5939 ،ا

9ا روش زنجیرة مارکو (نیزوکاراوي،)0222 ،
4ا روش ارزش گذشوووته مشوووتري(رزمی و قنبوووري،

 -2-2مديريت ارتباط با مشتري

1

موودیریت ارتبوواط بووا مشووتري ،بووه همووة فرآینوودها و

،)5988
1اروش بازگشت سرمایه(نرو،)0225،

فنوواوريهووایی گفتووه موویشووود ،کووه در شوورکت هووا و

2امدل  :RFMمبناي تعیین ارزش دورة عمر مشتري،

سازمانهوا بوراي شناسوایی ،ترزیوب ،گسوترش ،حفوت و

سه شاخص  ،RFMیعنی تازگی ،تعوداد دفعوات مبادلوه،

ارائوة خوودمات و محصوووالت بهتوور بووه مشووتریان بووه کووار

ارزش پوولی مبادلووه اسوت کووه توسوط هوووگس در سووال

میرود(شاء ،رابرت)5335 ،0ا  CRMاز سه بخش اصلی

 5334ارائه شده استا مزیت ایون مودل نسوبت بوه سوایر

روابط  ،مدیریت و مشتري تشکیل شده است(صوداقتی،

مدلها ،نگرشهاي زیر موالی آن بوه هواي نگورشهواي

)5935ا

صرفاً مالی به ویژگی مشتریان است و دیگر دیدگاه چند
بعدي آن نسبت به روشهواي دیگور کوه داراي دیودگاه

 -3-2فاز :2درک داده
-1-3-2ارزش دورة عمر مشتري
ایدة اصلی ارزش چرخة عمر مشتري ایون اسوت کوه
مشتریان را باید بر اساس سودآوري آنها بوراي سوازمان،
مورد قضاوت قرار دادا از طرفی پژوهشگران و مودیران،

تک بعدي هستندا
حال با توهه به صنعت بیمه و مشتریان ،براي سنجش
ارزش طول عمر مشتریان از مدل توسعه یافتوة LRFMC

استفاده میکنیما
شاخصهاي مدل ( LRFMCسوئینی:)0250 ،4

همه بر این عقیده هستند کوه شورکتهوا نبایود بوه دنبوال
هذب هرگونه مشتري باشند ،بلکه آنهوا بایسوتی مشوتري
مناسووب را هووذب کننوودا براسوواس مطالعووات ارائووه شووده
توسط ايا تیا کیرنوی ،مویبینویم کوه چگونوه برخوی از
مشتریان براي موا بسویار ارزشومند هسوتند ،در حوالیکوه
برخی دیگر میتوانند بر سوود سوازمان ااور منفوی داشوته
باشند(اي تی کرنر)0229 ،9ا

1 CRM-customer relationship management
2 Shaw, Robert
3 A. T. Kearney

4 Soeini
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جدول .1شاخصهاي مدل LRFMC

شاخص

تعریف

واحد

)Length( L

بازة زمانی ارتباط با مشتري(از اولین قرارداد تا آخرین قرارداد مشتري با سازمان)

تعداد سال ها

)Recency( R

مدت زمان بین آخرین قرارداد مشتري با سازمان (که بر مبناي اصول شرکت هاي بیمه سالیانه در

تعداد سال ها

نير گرفته می شود)
)Frequency( F

تعداد قراردادهاي مشتري در طول ارتباط با سازمان

تعداد دفعات

)Monetary( M

حق بیمه مشتري(که باید در بازة زمانی مذکور توسط مشتري پرداخت شود)

واحد پولی -ریال

)Costs( C

میانگین خسارت وارده توسط مشتري در طول ارتباط با سازمان

واحد پولی -ریال

به منيوور نرمالسوازي پارامترهواي مودل موذکور ،بوا

مجموعة وزنهاWL+ WR+ WF+ WM+ WC=1:

استفاده از فرمولهاي زیر ،متغیرها را ،ما بین اعداد صوفر

بعد از یافتن وزن شاخصها به تعیوین ارزش متغیرهوا

تا یک نرمال سازي میکنیم(بوه ازاي کووچکترین داده،

براي هر مشتري میپردازیما در این مرحله ،بوراي تعیوین

مقدار صوفر و بوه ازاي بزرگتورین داده ،مقودار یوک بوه

ارزش متغیرها براي هر مشتري ،الزم است مقودار نرموال

دسووت خواهوود آموود)ا نکتووة مهووم در اینجووا ت و ایر منف وی

شدة متغیرها را در وزن بوه دسوت آموده در مرحلوة قبول

شاخص  Rو  Cدر ارزش دورة عمر مشتري است ()5ا

مرب کرد(:)0

ت ایر منفی

ت ایر مثبت

 :Rminکوچکترین مقودار  :Ri /دامنوة متغیور(اختال
کووووچکترین و بزرگتووورین مقووودار شووواخص): Rmax/
بزرگترین مقدار

این مقادیر ،ورودي الگوریتمهاي خوشهبندي در فاز
بعد ،خواهد بودا
-5-2فاز :4مدلسازي
-1-5-2دادهکاوي
دادهکاوي ،در فرآیند مودیریت ارتبواط بوا مشوتري،

-4-2فاز :3آمادهسازي و پيشپردازش دادهها
-1-4-2پاکسازي دادهها
یکی از مشکالت شوایع دادهها،کوه بوه ایجواد نتوایج
نووامطلوب در دادهکوواوي منجوور م ویشووود ،پووایین بووودن
کیفیووت آنهووا است(حسووینی ،فرشووته)5930 ،ا در ایوون
پژوهش با استفاده از برنامة  ،RapidMinerبه شناسایی و
حذ

دادههواي پورت مویپوردازیم و نیوز بوا اسوتفاده از

تکنیکهاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،5شاخص مدل
مووذکور را وزندهووی خووواهیم کووردا بووه گونووهاي کووه
مجموعة وزنهاي به دست آمده مساوي یک شودا
1 AHP Analytical Hierarchy process

نقش مهمی را بازي میکند که از سویی با مراکز داده و
یا انبار دادهاي تعامل دارد و از سوي دیگر ،با نورم افوزار
مدیریت رقابت در تعامل است(وان

 ،ین)55 :0220، 0ا

دادهکوواوي بووا تمرکووز بوور روي مهمتورین اطالعووات ،بووه
تحلیلگران شرکتهاي بیمه کمک شایانی مویکنودا در
حقیقت ،دادهکاوي با پویشبینوی خسوارتهواي تقلبوی و
پوشوشهواي درموانی و همچنوین بوا پویشبینوی نیازهوواي
مشتریان و تقسیم بندي مشتریان ،به صنعت بیموه کموک
فراوانی میکند(اوهام هسواري و همکاران)0254 ،ا

2 Wang J., Yen D.
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-2-5-2خوشهبندي

میشووند و بودین ترتیوب خوشوههواي هدیودي حاصول

خوشهبندي براي تشخیص گروههاي مشابه از دادهها

میشودا با تکرار همین روال ،میتووان در هور تکورار بوا

و گروه بندي براساس رفتوار یوا ارزش مشوتریان بوه کوار

می وانگینگی وري از دادههووا ،مراکووز هدی ودي بووراي آنهووا

میرودا با این شیوه میتوان مشتریان و بازارهواي هود

محاسبه کرد و مجودداً دادههوا را بوه خوشوههواي هدیود

را دستهبندي کردا خوشه ندي به این شوکل انجوام موی-

نسبت دادا این روند تا زمانی ادامه پیدا میکند که دیگر

شود که رکوردهایی کوه بیشوترین شوباهت بوه یکودیگر

تغییوري در دادههووا حاصوول نشووودا الگوووریتم K-means

دارند(با توهه به معیوار شوباهت تعریوف شوده) در یوک

ب وراي اهوورا نی واز بووه ی وک مقوودار اولی وه( )kیعن وی تعووداد

خوشه قرار مویگیرنودا در نتیجوه ،دادههواي موهوود در

خوشههوا داردا ایون امور را مویتووان بوه عنووان یکوی از

خوشووههوواي متفوواوت کمتوورین شووباهت را بووه یکوودیگر

بزرگترین عیوب این الگوریتم دانستا همچنین از آنجوا

خواهند داشت(مدهوالتا )0250 ،ا

که این الگوریتم همیشه نزدیکترین شئ به مرکز خوشه-

در ادامه انووا الگووریتمهوایی کوه در ایون پوژوهش

ها را میهوید ،ایجواد خوشوههوایی بوا انودازة یکسوان را

مورد استفاده قرار گرفته است بوه اختصوار تومویح داده

ترهیح میدهد و این مومو سوبب مویشوود کوه زالبواً

میشود:

مرز بین خوشهها به درستی مشوخص نگورددا علویرزوم

 -5الگوریتم سلسله مراتبی : Ward CA

اینکه خاتمهپذیري در این الگوریتم تضمین شده اسوت،

درتحلیل خوشهاي(سلسله مراتبی) ،هر داده به عنوان

ولی هواب نهایی واحد نیست و همواره در حال تغییور و

یک خوشة مجزا شرو میشود؛ براي نمونوه ،بوه انودازة

وابسته به مقدار خوشههاي اولیه استا

دادهها خوشه وهوود دارد ،پوس خوشوههوا را بوه ترتیوب

تعیین تعداد اولیة خوشهها:

ترکیب میکند و تعداد خوشهها را در هور قودم کواهش

 -تحلیلگران معموالً در مدل  RFMتعداد خوشوههوا

میدهد تا اینکه فقط یک خوشه باقی بمانودا بوه نموودار

را هشووت تووا در نيوور م ویگیرنوودا از مقایسووة دو بووه دوي

درختی سلسله مراتبوی ،دنودروگرام گفتوه مویشوود کوه

شاخصهاي مدل مذکور ،هشت حالت( )0×0×0حاصل

نشووان دهنوودة نقوواط اتصووال اسووتا معموووالً اگوور تعووداد

میشودا

خوشوووههوووا قبووول از گوووروهبنووودي مشوووخص نباشووود ،از

 -روش دیگر براي تعیین خوشههواي بهینوه ،اسوتفاده

خوشهبندي سلسله مراتبی استفاده میشود و نیوز انودازه-

از الگوووریتمهوواي سلسووله مراتبووی اسووتا یکووی از ایوون

هاي فاصوله را مویتووان از طور مختلوف انودازهگیوري

الگوریتمها  Wardیا الگوریتم نگهبان  SOMاسوت کوه

کردکه رایجترین آن فاصلة اقلیدسی استا

در این روش ،ابتدا تعداد مناسب خوشه تخمین زده می-

 -0الگوریتم چند میانگینی :K-means CA

شود(حبیب پور و صفري)5932 ،ا

روش  K-meansیکی از روشهاي خوشهبندي مبنوا
در دادهکاوي استا در نو سوادهاي از ایون روش ابتودا

 روش دیگر براي تخمین تعداد خوشههوا ،اسوتفادهاز شاخص دان استا

به تعداد خوشههاي مورد نیاز ،نقاطی به صورت تصادفی

در این پژوهش براي رسویدن بوه تعوداد خوشوههواي

انتخوواب موویشووودا سووپس دادههووا بووا توهووه بووه میووزان

بهینه با کیفیوت بواال ،از روش یوا شواخص وارد اسوتفاده

نزدیکی(شباهت) ،به یکی از ایون خوشوههوا نسوبت داده

میشودا
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 -9الگوریتم :Two Step & X-means CA
الگوریتمهواي  X-meansو ،Two-Stepsبوه هود
بهبود و رفع نقایص الگوریتم  K-meansایجواد و تولیود

الگووریتم ،عودم تفسویر خروهوی آن توسوط کوواربران و
برنامههاي دیگر است(تیا کوهونن)5383 ،9ا
 -2الگوریتم :NKA CA

شدهاندا در این الگوریتمها دیگر نیازي بوه تعیوین تعوداد

ایوون الگوووریتم ترکیبووی از الگوووریتم  K-meansو

خوشهها از سوي کاربر نیست و با گرفتن کمینه و پیشینة

عملگر ههش از الگوریتمهاي تکاملی اسوتا الگووریتم

تعداد خوشهها ،بهترین تعداد خوشه را تخموین مویزنودا

 NKAی وک الگوووریتم مبنووایی معمووولی نیسووتا بخووش

تفاوت این دو الگوریتم ،در شکل خوشههایی است کوه

اصلی الگوریتم  NKAاز الگووریتم معموولی K-means

ارائه میدهنودا الگووریتم  x-meansماننود الگووریتم K-

به دست آمده اسوت و بوه منيوور بهبوود عملکورد بهتور،

 ،meansهمووواره سووعی در تشووکیل خوشووههوواي کووروي

پارامتر ههش بوا ایجواد یوک نوویز از در دام افتوادن ،در

دارد ،اما الگوریتم  ،Two-Stepsخوشوههوایی بوا شوکل

حالتهاي بهینة محلوی هلووگیري مویکنودا زموانی کوه

دلخواه ایجاد میکندا

الگوریتم  NKAبه سومت حالوت بهینوة محلوی مویرود،

 -4الگوریتم :DBSCAN5 CA

عملگر ههش با احتمال  Pو به صوورت رنودومی ،یکوی

روش ،DBSCANمعروفتوورین روش خوشووهبنوودي

از نودهاي والد را انتخاب میکند و این امر سوبب موی-

مبتنی بر چگالی استا در خوشهبندي مبتنی بور چگوالی،

شود که مراکز خوشههایی که توزیع یکنواخوت دارنود،

خوشهها به عنوان نواحی چگال از مجموعهداده ،تعریف

تغییر کندا در ابتدا مقدار ههش کم اسوت و زموانی کوه

میشوندا ولی با توهه به مزایواي بواالي ایون الگووریتم،

هیچ بهبودي در اهراي الگووریتم مشواهده نشوود ،یعنوی

مانند عدم نیاز بوه مشوخص بوودن تعوداد خوشوههوا و یوا

احتموواالً الگوووریتم  NKAدر حالووت بهینووة محل وی قوورار

ایجاد خوشههایی با اشکال مختلف و شناسایی دادههواي

گرفته استا زمانی کوه عملکورد توابع هود

افوت پیودا

پرت ،معایبی نیز داشته اسوت(مولوي ،چمپلوو و سوندر،0

کند ،مقدار ههش افزایش مییابد(منصوري و زالمیوان،

)0259ا این الگوریتم نمویتوانود مجموعوة دادههوایی بوا

)0254ا

اختال

چگالی زیاد را خوشهبنودي کنودا سوربار بواالي

محاسباتی داردا کیفیت  DBSCANبه نو اندازهگیوري
فاصلة نقاط بسوتگی داردا فاصولة اقلیدسوی ،رایوجتورین
نوعی است که استفاده میشوودا در موورد دادههوایی در
ابعاد باال ،این نو اندازهگیري فاصله بیفایده استا
 -1الگوریتم :Kohonen CA
ایون الگوووریتم بوور مبنوواي الگوووریتم خووود سووازمانده
شبکههاي عصبی طراحی شده استا یکی از معایب ایون

 -3روش تحقيق
فاز -1ارزیابی
در ایون پووژوهش ،پووس از خوشووهبنوودي مشووتریان بووا
استفاده از روشهاي مختلوف ،بوا اسوتفاده از دو پوارامتر
 SSEو  Silhouetteبه مطالعة مقایسهاي بوین روشهواي
خوشهبندي میپردازیم و در نهایوت بوا انتخواب برتورین
روش در ایوون موودل ،خوشووههوواي حاصوول از آنهووا را
بخووشبنوودي و رتبووهبنوودي مویکنویما ارزش طووول عموور
مشتري در هر خوشه را محاسبه میشوود و خوشوههوا در

1 Density Based Clustering
2 Champello & Moulavi & Sander

3 T. Kohonen
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هووورم ارزش دورة عمووور مشوووتري قووورار مو ویگیووورد و

حوزة بیمة بدنة اتومبیول ،بوراي سونجش ارزش مشوتریان

استراتژيهاي هر بخش با توهوه بوه هورم موذکور تعیوین

استفاده کردا همان طور که بیان شد مودل پیشونهادي در

میگرددا

این پژوهش ،براي شناسوایی و سونجش ارزش مشوتریان
در صنعت بیمه مدلی ساخته استا

فرمووول محاسووبة ارزش دورة عموور مشووتریان در هوور
خوشه:
=CLV

+

 -2-4خالصة دادهها
پس از شناسوایی واسوتخراج دادههوا بور مبنواي مودل

-4تجزيه و تحليل دادهها

توسعه یافته  ،LRFMCدر هدول  ،0خالصهاي از داده-

 -1-4فاز -6تدوين(کاربري):

هوواي اسووتخراج شووده از سووازمان بیمووة مووورد مطالعووه را

در این پژوهش ،باید از نتایج حاصل از اهراي مودل

مشاهده میکنیدا

پیشنهادي در کسب و کار مد نير ،یعنی صونعت بیموه و

جدول  .2وضعيت شاخص دادههاي استخراج شده
شاخص

واحد

max

min

Avg

)Length( L

تعداد سال ها

9

5

5.8

)Recency( R

تعداد سال ها

0

2

5

)Frequency( F

تعداد دفعات

9

5

5.8

)Monetary( M

واحد پولی -ریال

484.121.322

959.312

4.235.289

)Costs( C

واحد پولی -ریال

012.222.222

2

5.422.110.3

در گام بعدي با استفاده از فرمول  5بوه نرموالسوازي
دادهها میپردازیما

براسووواس پاسوووخی کوووه پووونج نفووور از خبرگوووان و
صاحبنيران صنعت بیمه به پرسشنامة ارائه شوده دادهانود،
مقایسات زوهی را بوه منيوور تعیوین وزن شواخصهواي

-3-4آمادهسازي و پيشپردازش دادهها

مدل  LRFMCدر هدول زیر مشاهده میکنید:

وزندهی شاخصهاي مدل ):LRFMC (W

جدول  .3ماتريس مقايسههاي زوجي
C

M

F

R

L

4

4

9

9

5

9

9

9

5

4

9

5

2

5

5

L
R
F
M
C

بر مبناي این ماتریس ،در نرم افزار اکسپرت چویس وزن  Wهر شاخص تعیین میگرددا
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جدول  .4وزن شاخصهاي مدل LRFMC

نماد وزن شاخصها

مقادیر وزن نسبی شاخصها

WL

2.525

WR

2.512

WF

2.014

WM

2.442

WC

2.243

Sum

5

با بهرهگیري از وزن هر شاخص ،ارزش هر شاخص با

فرآیند ،حدود  054دادة پرت شناسایی و حذ

توهه به فرمول  0محاسبه میشودا

شکل زیر ،ماتریس پراکندگی دادة پرت را مشاهده

پاکسازي دادهها:

میکنیدا در این ماتریس دادههاي پرت با رن

همان گونه که گفتیم با استفاده از برنامة RapidMiner

مشخص شدهاندا

به شناسایی و حذ

دادههاي پرت میپردازیما در این

شکل .2ماتريس پراکندگي دادهها پرت

شدا در
قرمز
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-4-4مدلسازي

الگوریتم  92بار اهرا شده اسوت و مواتریس پراکنودگی

الزم به رکر است کوه بور مبنواي اصول اساسوی حود

هر الگوریتم در شکل  9نشان داده شده استا

مرکزي بوراي دسوتیوابی بوه توزیوع نرموال نتوایج و نیوز

الگوریتم سلسله مراتبی : Ward CA

کاهش خطا در اهراي الگوریتمهواي خوشوهبنودي ،هور

در هووودول زیو ور بخشو وی از مراحووول روش وارد را
مشاهده میکنید:

جدول  .5مراحل اجراي الگوريتم Ward

594
593
596
595

573
583
585
558

586
587
584
591

.031
.042
.055
.091

200
9
3
332

اااا

اااا

اااا

ااا

ااا

تشکیل خوشه براي اولین بار

بر مبناي هدول باال ،مشوخص مویشوود کوه بهتورین
مرحله براي توقف خوشوهبنودي ،مرحلوة  130اسوتا بوا

ترکیب خوشه ها

مرحله

مرحله
اااا

اااا

اااا

ااا

بعد

Cluster 2

Cluster 1

مرایب

مجموعه سازيAgglomeration Schedule/
Cluster 2

Cluster 1

ااا

ااا

ااا

7
6
1
6

590
591
592
593

ااا

ااا

الگوریتم را در بخش مطالعوة مقایسوهاي الگووریتمهواي
خوشهبندي حذ

میکنیما

توقف خوشهبنودي در ایون مرحلوه ،تعوداد خوشوة بهینوه

مووا در ایوون پووژوهش بووراي بررسووی و مقایسووه بووین

ههت خوشهبندي برابر با چهار خوشه خواهد بود(-138

الگوریتمهاي خوشهبنودي ،از دو پوارامتر  Silhouetteو

()2=130حبیب پور و صفري)5932 ،ا با توهه به این امر

 SSEاسووتفاده م ویکن ویما در ای ون هووا بووه بی وان تعری وف

که الگوریتمهاي سلسوله مراتبوی ،بوه دلیول کنود بوودن،

مختصري از ایون پارامترهوا پرداختوه ،سوپس روش برتور

براي دادههایی با ابعاد باال مناسب نیسوت ،نتوایج اهوراي

خوشهبندي را بر مبناي این پارامترها مییابیما

این الگوریتم در بخش ارزیابی و مقایسة خوشوه در نيور

پارامتر :Silhouette

گرفتووه نمویشووود و تنهووا بووه عنوووان مبنووایی بووراي تعووداد

شوواخص  Silhouetteیکووی از معیارهوواي متووداول

خوشههاي بهینه در دیگر الگوریتمها مورد استفاده قورار

اعتبارسنجی در خوشهبندي اسوتا ایون شواخص ،معیوار

میگیردا

فواصل درون خوشهاي و برون خوشهاي را هم زموان در

بنابر نتایج مشاهده شده در الگووریتم – DBSCAN

نير میگیردا  Silhouetteبه عنوان یک روش گرافیکی

خوشههاي حاصل :دو خوشه با ابعواد صوفر و ( 138کول

تفس ویري ،بووه خوووبی م ویتوانوود هایگوواه هوور چی وز را در

دادهها)-کوه عودم توانوایی آن در خوشوهبنودي درسوت

خوشووههووا مشووخص کنوود(پی راووس)5332 ،5ا بووه بی وان

دادههاي با چگوالی و ابعواد بواال را نشوان مویدهود ،ایون
1 P. Rouseeuw
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ساده ،مقدار میانگین شواخص  ،Sil.نشوان دهنودة میوزان

ایون پووارامتر مربعووات فواصوول درون خوشووهاي از مرکووز

تراکم در خوشهها استا

خوشووه را حسوواب مویکنوود و بووا توهووه بووه تعریوف ایون

پارامتر )Sum of Squared Error( SSE

پارامتر ،هر چقدر مقدار این شاخص کمتر باشد ،توراکم

 SSEبه عنوان یک پارامتر سنجش کیفیت الگوریتم

بیشتري در خوشهها حاصل شده اسوتا اگور هموة نقواط

خوشه بندي ،در این تحقیوق موورد اسوتفاده قورار گرفتوه

درون خوشه ،در مرکز خوشه قرار گیورد ،ایون شواخص

استا شاخص  SSEمجموعة مربعات فواصل بین دادهها

صفر میشودا

در هر خوشه با میانگین آن خوشه استا به بیان سادهتور،

شکل  .3ماتريس پراکندگي الگوريتم هاي خوشه بندي

با توهه به نتایج بوه دسوت آموده(نمودار  ،)4بهتورین

نتوایج ارزیوابی آن نسووبت بووه سوایر الگوووریتمهوواي هووم-

شیوة خوشهبنودي بور مبنواي پوارامتر  ،Silhouetteروش

کوواربرد ،انتخوواب کووردهایم(تقوووي فوورد و خواهووه ونوود،

خوشه نودي  NKAاسوتا میوانگین پوارامتر Silhouette

(5930ا

در این الگوریتم از مابقی روشها بهتر بوده استا موا در

نتایج الگوریتم  NKAو:Kohonen

الگووووریتم  K-meansمقووودار  Silhouetteبهتوووري نیووز

به منيور تحلیل نتوایج خوشوهبنودي ایون الگووریتم،

مشاهده میکنیم ،ولی این روش خوشوهبنودي ،بوه دلیول

یک مرحله از نتایج این الگوریتم را به عنوان معیار نتایج

واریانس باال ،ابات مناسبی در خوشهبندي نداردا بنوا بور

خوشهبندي در نير میگیریم5ا نتایج این دو الگوریتم را

این نتیجه که الگوریتم  Kohonenکمتورین میوزان SSE

در ادامه مشاهده مینماییدا

را دارد ،میتوان نتیجه گرفت کوه الگووریتم Kohonen

به منيور تحلیل هر خوشه و ت ایر مقدار هر شواخص

متراکمترین خوشهها را ایجاد کرده استا

موودل  LRFMCدر تشووکیل خوشووههووا ،ابتوودا مقووادیر

فاز -1ارزیابی و فاز -2تدوین

میانگین هر شاخص مدل مذکور در هر خوشه بوا مقودار

به منيور اسوتخراج دانوش از خوشوههواي حاصول از

میانگین هر شاخص در کول دادههوا کوه در هودول 1و8

الگوریتم خوشهبندي ،در راستاي شناسایی رفتار مشوتري

ارائه شده است ،مقایسه میشود و اگر متوسط ارزش آن

و تشخیص عوامل موؤار در سونجش ارزش مشوتریان ،از

شاخص در یک خوشه از متوسط ارزش آن شاخص در

الگووووریتم  C5.0در برنامو وة  SPSS modelerبهوووره

کل دادهها بیشتر باشد ،با نماد ↑(نشوان دهنودة وموعیت

میگیریما این الگوریتم را به دلیل دقوت بواالتر()33/38
5ا مرحلهاي که بهترین مقدار  Silhouette,SSEرا داردا
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مطلوب) و در صورتی کوه متوسوط ارزش شاخصوی در

باشد ،این ومعیت بوا عالموت ↓(نشوان دهنوده وموعیت

یک خوشه کمتور از متوسوط ارزش آن در کول دادههوا

نامطلوب) نشان داده میشود ا

جدول NKA .7

عنوان خوشه

ومعیت متوسط ارزش هر شاخص در هر خوشه
L

R

F

M

C

خوشه یک

↑↑

↑

↑↑

↓

-

خوشه دو

↑

↑

↑

↑

-

خوشه سه

↓

↓

↓

↑

-

جدول .6شاخص هاي  SSEو Silhouette

نمودار  .4شاخص هاي  SSEوSilhouette
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جدول Kohonen .8
میانگین شاخص هاي مدل هاي LRFMC

عنوان خوشه
L
↑

R
↑

F
↑

M
↓

C
-

Y=2،X=0

↑↑

↑

↑↑

↓

-

Y=0،X=1

↑

↑

↑

↑

-

Y=2،X=1

↑↑

↑

↑↑

↑

-

Y=2،X=2

↑

↑

↑

↑↑

-

Y=0،X=3

↓

↓

↓

↓

-

Y=1،X=3

↓

↑

↓

↑

-

Y=2،X=3

↓

↑

↓

↑↑

-

Y=0،X=0

حال ارزش طول دورة عمر مشتریان در هر شاخص را محاسبه میکنیما
جدول  .9ارزش دورة عمر مشتري
ارزش طول دورة عمر مشتري

عنوان خوشه
NKA

خوشة دو

2.4225

خوشة سه

2.0085
Kohonen

Y=0،X=0

0.3936

Y=2،X=0

0.5726

Y=0،X=1

0.4064

Y=2،X=1

0.5979

Y=2،X=2

0.4352

Y=0،X=3

0.2176

Y=1،X=3

0.2405

Y=2،X=3

0.2673

در این مرحله با اسوتفاده از الگووریتم تصومیمگیوري
 ،C5.0قواعد حاکم در خوشوههواي بوه دسوت آموده را
استخراج میکنیما

قواعد تصمیم گیري در الگوریتم :NKA

51 / مطالعة مقایسهاي الگوریتمهاي خوشهبندي در راستاي سنجش ارزش مشتري در سیستم مدیریت ارتباط با مشتري در صنعت بیمه

L <= 1 [ Mode: cluster-3 ] => cluster-3
L > 1 [ Mode: cluster-2 ]
L <= 2 [ Mode: cluster-2 ] => cluster-2
L > 2 [ Mode: cluster-1 ] => cluster-1
F <= 1 [ Mode: cluster-3 ] => cluster-3
F > 1 [ Mode: cluster-2 ]
F <= 2 [ Mode: cluster-2 ] => cluster-2
F > 2 [ Mode: cluster-1 ] => cluster-1
M <= 779،100 [ Mode: cluster-1 ] => cluster-1
M > 779،100 [ Mode: cluster-3 ] => cluster-3

:Kohonen قواعد تصمیم گیري در الگوریتم
L <= 1 [ Mode: X=3، Y=0 ]
M <= 3،441،950 [ Mode: X=3، Y=0 ] => X=3، Y=0
M > 3،441،950 [ Mode: X=3، Y=1 ]
M <= 5،648،750 [ Mode: X=3، Y=1 ] => X=3، Y=1
M > 5،648،750 [ Mode: X=3، Y=2 ] => X=3، Y=2
L > 1 [ Mode: X=0، Y=2 ]
L <= 2 [ Mode: X=0، Y=0 ]
M <= 2،188،200 [ Mode: X=0، Y=0 ] => X=0، Y=0
M > 2،188،200 [ Mode: X=1، Y=0 ]
M <= 4،122،350 [ Mode: X=1، Y=0 ] => X=1، Y=0
M > 4،122،350 [ Mode: X=2، Y=2 ] => X=2، Y=2
L > 2 [ Mode: X=0، Y=2 ]
M <= 3،853،100 [ Mode: X=0، Y=2 ] => X=0، Y=2
M > 3،853،100 [ Mode: X=1، Y=2 ] => X=1، Y=2

NKA .11 جدول

Kohonen .11 جدول
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نمودار  .5شاخصهاي الگوريتم  NKAو - Kohonenشکل  .6ماتريسهاي SOM
F <= 1 [ Mode: X=3، Y=0 ] => X=3، Y=0
] F > 1 [ Mode: X=0، Y=2
F <= 2 [ Mode: X=0، Y=0 ] => X=0، Y=0
F > 2 [ Mode: X=0، Y=2 ] => X=0، Y=2

واریانس شاخصهاي  Cو  Rپس از حذ

دادههاي پرت ،صفر است و در نتیجه در خوشهبندي ت ایر نداردا

شکل  .7هرم ارزش مشتري براي الگوريتم هاي  NKAو Kohonen

فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین
سال ششم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )02بهار 5931
تاریخ دریافت34/55/8 :

تاریخ پذیرش31/9/9 :

صص5-00 :

-5بخشبنددي مشدتريان براسدا

ارزش دورة

عمر آنها

دادهای وم( ) LRFMCو سووپس بووا اسووتفاده از مقایسووات
زوه وی سلسووله مراتب وی گروه وی  AHPوزنهوواي هوور

پس از اینکه ارزش دورة عمر مشتریان در هر خوشه

شاخص مدل مذکور را با توهوه بوه صونعت بیموة موورد

تعیین میشود ،با توهه به ارزشهاي تعیین شدة مشتریان

مطالعووه ،اسووتخراج کووردهای وما بووا بررس وی اهمووالی ب وین

(قالب هرم ارزش دورة عمر که در فصل دوم به تومیح

الگوریتمهاي مختلف خوشهبنودي و بررسوی مقواالت و

آن پرداختیم) ،به بخشبندي و رتبوهبنودي خوشوههوا در

تحقیقووات انجووام شووده در ای ون زمینووه ،هفووت الگوووریتم

هرم ارزش طول عمر مشتري میپوردازیم و بوا توهوه بوه

مختلوف خوشووهبنودي را انتخوواب کوردیم و بووه بررسوی،

ارزش طول عمر مشتریان هر خوشه کوه در مرحلوة قبول

مطالعه و مقایسوة نتوایج حاصول از ایون هفوت الگووریتم

محاسبه میشود ،رتبة خوشه و وموعیت آنهوا را در هورم

خوشهبندي با استفاده از دادههواي اسوتخراهی از حووزه

ارزش دورة عمر مشتري تعیین میکنیم.

بیمة بدنه در صنعت بیمه پرداختیم.

همان گونه که در شکل  1مشاهده میکنید ،خوشوه-

نتیجة اصلی حاصل از ایون پوژوهش ارائوة فرآینودي

هاي هرم ارزش دورة عمور مشوتري ،بوا توهوه بوه میوزان

براي سنجش ارزش مشوتري در صونعت بیموه اسوتا بوه

ارزش دورة عمر مشتریان ،از پایین به بواال(کم بوه زیواد)

طور کلی نتوایج حاصول از فعالیوتهواي انجوام شوده را،

مرتب شدهاندا در رأس هرم ،خوشهاي با بیشترین میوزان

براي تکمیل این پژوهش ،به صورت زیور موی وان بیوان

ارزش دورة عمر مشتریان قرار دارد.

نمود:
 -معرفی و همعآوري مفاهیم مرتبط با خوشهبندي.

-5نتايج پژوهش
در راسوتاي پاسوخ بوه سوؤاالت مطورح شوده در ایون

 تحلیل و بررسی روشها و الگوریتمهواي خوشوه-بندي مطرح در دنیا.

پووژوهش ،ابتوودا بووه بررس وی و سووپس مقایسووة موودلهوواي

 -بررسی مدلهاي مختلف سونجش ارزش مشوتري،

سنجش ارزش مشتري پرداختوهایوما در ایون میوان مودل

توسووعه و گسووترش موودل مووذکور در راسووتاي سوونجش

 ،RFMبه دلیل برتريهایی که نسبت به روشهاي دیگر

ارزش مشتري در صنعت بیمه.

مدلهاي سنجش ارزش طول عمر مشتري دارد ،انتخاب

 -مطالعه و بررسی تحقیقوات انجوام گرفتوه در زمینوة

شده استا براي افزایش بازده این مدل در صنعت بیموه،

خوشهبندي با توهه به پارامترهاي موؤار بور ارزش طوول

مدل را با امافه کردن المانهواي دیگور بهبوود و توسوعه

عمر مشتري.

* نویسنده مسؤول

y_taghizadeh2003@yahoo.com
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 ارائووة چووارچوبی پیشوونهادي در راسووتاي سوونجشارزش مشتري در صنعت بیمه.

 خوشهبندي مشتریان شرکت بیمه(حوزة بیموة بدنوةاتومبیل) براساس فاکتورهاي مودل  LRFMCبوه منيوور
سنجش ارزش طول عمر مشتریان.

 میتوان موموو ایون پوژوهش را در موورد دیگورحوزههاي بیمه(مانند بیمههاي شوخص االو  ،بیموههواي
درمانی ،بیمة حوادث طبیعی واا) مورد تحلیول و بررسوی
قرار داد.

 -خوشهبندي یکی از تکنیوکهواي پایوة دادهکواوي

 -مثمرامر بودن این تحقیق در تبیوین اسوتراتژيهواي

است و نتایج آن مبناي پژوهشهاي دیگور قورار خواهود

بازاریابی و تدوین برنامههاي سیستم مدیریت ارتبواط بوا

گرفتا به طور کلوی هود

از خوشوه بنودي ،شناسوایی

مشتري براساس تفکیک مشتریان به گروههواي مختلوف

نیازها و رفتارهواي مشوتریان اسوتا بنوابراین تشوخیص و

بر مبناي ارزشی که مشتري براي سازمان دارد.

تفسیر دقیق خوشهها اهمیت بواالیی داردا در پژوهشوهاي

عالوه بر این ،با مقایسه بین هفوت الگووریتم خوشوه-

آینده میتووان بوا اسوتفاده از تکنیوکهواي دیگور داده-

بندي ،میتوان گفت که عملکرد الگوریتمهاي خوشوه-

کاوي ،ارزش آتی خوشههاي مشتریان را محاسبه کرد و

بندي با توهه به دادهها متفاوت است و بوا اسوتفاده از دو

با استفاده از تکنیوکهواي دیگور درخوتهواي تصومیم-

پوارامتر  Silhouetteو  SSEالگووریتمهواي  NKAو

گیري ،به استخراج دانش و الگوهاي پنهوان در رابطوه بوا

Kohonenنتایجی بهینوه داشوته اسوتا ابوات در بدسوت

مشتریان پرداختا

آوردن نتایج بهینه ،یکی از نکات دیگوري اسوت کوه در

 -هد

از ایون پوژوهش ،بخوشبنودي مشوتریان در

این مطالعة مقایسهاي مدنير قرار گرفته اسوت ،بوه هموین

راستاي سنجش ارزش آنها استا اعتبوار سونجی و حتوی

دلیل الگوریتم  K-meansبا وهود هوابهاي بهینوه ،بوا

ریسکسنجی در صنعت بیمه مومو دیگري است کوه

اهراي مکرر در حالتهاي بهینوة محلوی بوه دام افتواده و

میتوان مورد بررسی قرار دادا

هوابهاي متفاوتی را در هر مرحله به دست داده است.

 با استفاده از الگوریتمهاي دیگر خوشهبندي و نیوزمدلهاي دیگر سنجش ارزش مشتري که در فصل دو به

-2-5پيشنهادها

اختصار آنها را بیان کوردیم ،مویشوود چوارچوبی نووین

این پژوهش به بررسی خوشهبندي مشوتریان صونعت
بیمه(حوزة بیمة بدنة اتومبیل) بوا تمرکوز بور ارزش طوول

براي خوشهبندي مشتریان برمبناي ارزش مشتري ارائوه و
پیشنهاد کرد.

عموور مشووتري پرداختووه اسووتا بووا توهووه بووه شوورایط و

 -مطالعووة شوورکتهوواي خصوصوی و نوپووا در حوووزة

محوودودیتهوواي پووژوهش مبتنوی بوور دریافووت دادههووا از

بیمه ،زمینة دیگري بوراي پوژوهش اسوت کوه عوالوه بور

سوي یک سازمان بیمه ،سوعی بور ایون بوود کوه بهتورین

بررسی عملکرد شرکت مزبوور در بوازار کسوب و کوار،

اولیة پژوهش ارائوه شوودا ایون

میتواند بوه کسوب دیودگاهی کلوی نسوبت بوه عمکورد

روش براي ت مین اهدا

مومو را میتوان در زمینههاي دیگر گسترش داد و بوه
نتایج مفیدي براي این دانش رسید.

بووا توهووه بووه چووارچوب و فرآینوود پووژوهش حاموور،
پیشنهادهاي زیر ارائه میشود:

شرکتهاي خصوصی بیمه بیانجامدا
 بررسی مشتریان در بازههاي زمانی طوالنیتر نتایجکارآمدتر و گستردهتري در شناسایی ارزش مشتریان بوه
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دست میدهد و ت ایر اقتصاد و عوامل بیرونوی را بور ایون
نتایج کمرن

تر میکندا

 -8حسینی ،فرشوتها ()5939ا روش تشوخیص دادههواي
پوورت Outlier detectionا در همووایش ملووی
مهندسی رایانه و مدیریت فناوري اطالعاتا تهوران:

فهرست منابع
 -5برادران ،وحید و بیگلوري ،محمودا ()5934ا بخوش

شوووورکت علووووم و صوووونعت طلووووو فوووورزینا
http://www.civilica.com/Paper-CSITM01CSITM01_237.html.

بنوودي مشووتریان صوونایع تولیوود و بخووش کوواالي

 -3خدپور ،آمنوه؛ رزموی ،زهورا و حامودي ،پروشواتا

پرگردش براساس مدل بهبود یافتوه ( RFMمطالعوه

(پاییز )5930ا خوشهبندي مشتریان به منيور اصالح

موردي  :شرکت گلستان)ا در مودیریت بازرگوانی،

اسوووتراتژي قیموووتگوووذاري و تووودوین اسوووتراتژي

.40-09 :1

تخفیفدهی(مطالعة موردي :شورکت کودبانو)ا در

 -0پورمووودرس سرچشووومه ،موسوووی و افشوووارکا می،
محمدا ()5934ا بکوارگیري الگووریتم Kohonen

در خوشووهبنوودي تو مین کننوودگان خووودرو سووازا در

فصلنامة علمی و پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،
 512-591 : 9ا
-52

دانش ،ملیحوه؛ یغموایی مقودم ،محمدحسوین و

همایش ملی مودیریت و آمووزشا مالیور :دانشوگاه

اکبوورزاده توتووونچی ،محمدرموواا ()5983ا خوشووه-

مالیرا

بنوودي داده بووا اسووتفاده از ترکیووب K-harmonic

 -9توار ،،محمود هعفور و شوریفیان ،کبوريا ()5983ا

 meansوPSا درکنفوورانس مهندسووی بوور ایوورانا

کوواربرد دادهکوواوي در بهبووود موودیریت ارتبوواط بووا

اصفهان :دانشوگاه صونعتی اصوفهان. 0598-0599 :

مشووتريا در فصوولنامة علمووی -پژوهشووی مطالعووات

www.ICEE2010.ir.

مدیریت.585-519 :2 ،
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زینوووب ارزانوووی ،معصوووومها ()5935ا بررسوووی

 -4ترکستانی ،محمد صالح و ده پناه ،آرموانا ()5935ا

ارزش طول عمر مشتریان بوا اسوتفاده از روش داده-

تعیین خسوارت بوالقوة بیموهگوذاران در رشوتة بدنوة

کاويا پایان نامة کارشناسی ارشد :دانشگاه صونعتی

اتومبیل با استفاده از مدل شبکههاي عصبیا

خواهه نصیرالدین طوسی.

 -5ترکستانی ،محمد صالح و دیگرانا ()5939ا مفاهیم
و اصول بیمها تهران :سادسا
 -2تقی تقوي فرد ،محمد و خواهوند ،سمانها ()5930ا

-50

صووداقتی ،آزادها ()5935ا موودیریت ارتبوواط بووا

مشتري و داده کاويا تهران :مگستانا
-59

صوونیعی آبوواده ،محموود؛ محمووودي ،سووینا و

بخش بندي خوشهاي مشتریان بانوک(مورد مطالعوه

طاهرپرور ،محداها ()5939ا دادهکواوي کواربرديا

بانک صادرات ایران)ا در فصلنامة علمی -پژوهشی

ج 0ا تهران :نیاز دانشا

کاوشهاي مدیریت بازرگانی.24-93 ،

-54

زضوونفري ،مهوودي؛ ملووک محموودي ،سوومیرا؛

 -1حووري ،هووومنا ()5983ا دادهکوواوي در موودیریت

علیووزاده ،سوومیه و فووتح الووه زاده ،مهووديا ()5983ا

ارتبوواط بووا مشووتريا پایووان نامووة کارشناسووی ارشوود:

بخشبندي مشتریان صادراتی میووههواي خووراکیا

دانشگاه آزاد اسالمیا

در فصلنامة پژوهشنامة بازرگانی.585-515 :11 ،
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