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 -5استادیار گروه فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه پیام نور رشت
 -0کارشناس ارشد -مهندسی کامپیوتر ،نرم افزار ،دانشگاه آزاد رشت

چکيده
با رقابتی شدن صنعت مخابرات و رشد انتظارات مشتریان همگام با پیشرفت فناوريهاي ارتبااطی ،الازام تعیاین و تبیاین
استراتژيهاي جدید ارتباط با مشتري در این صنعت احساس میشود .از راهکارهاي وصاول باه ایان منظاور ،دسترسای باه
اطالعات جامع از مشتریان براي شناخت مؤثر آنها است تا بتوان خدمات متناسب با ویژگیهاي کاارکردي و رفتااري هار
دسته را براي بهبود مدیریت ارتباط با مشتري ارائه داد .در ایان مقالاه از اطالعاات پرداخات و بادهکاري مشاترکین ادارة
مخابرات استان گیالن ،شهرستان رشت در یک دورة شش ماهه استفاده شده است .اطالعات مشاتریان باه صاورت خاا
خوشهبندي و تحلیل  RFMشده و پس از شناخت خوشههاي مختلف مشتریان و ارزیابی خوشهبندي بهینة آنها ،باا اساتفاده
از ماتریس سودآوري وفاداري ،از میان خوشهبنديهاي صورت گرفته ،دستهبندي مشتریان هر خوشه انجام شده اسات .در
این پژوهش ،دادههاي مشتریان بر اساس روش تحلیل  RFMانتخاب و دساتهبنادي شاده و ساپس باا اساتفاده از الگاوریتم
خوشهبندي  ،K-Meansسه خوشة عمده از مشتریان شناسایی شدهاند و بر اساس ویژگیهاي رفتاري و الگوي مصرف هار
خوشه ،بستة پیشنهادي خدمات به آنها ارائه شده است .این بسته به منظور بهیناهساازي مادیریت ارتبااط باا مشاتري و ارائاة
خدمات بهتر در جهت افزایش ارزش حیات مشتري ارائه شد.
واژههاي کليدي :مد ی ر ی ت ارتباط با مشتر ي  ،تحل ی ل  ، RFMارزش حیات مشتر ي ،خوشه بند ي مشترکین.

* نویسنده مسؤول
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-1-1مقدمه

برخوردار است .در این بین ،شناخت الگوهااي خریاد و

ظهور فناوريهاي جدید ،گسترش رقابت تجااري و

وفاداري مشتریان موجب شده تاا ساازمانهاا خادمات و

دگرگونیهاي جدید اجتماعی و اقتصادي عصر حاضر،

محصوتت سفارشی ارائاه دهناد(صانایعی و همکااران،

تغییرات چشامگیري را در فضااي بازارهاا ایجااد کارده

.)5934

است .افازایش قادرت انتخااب مشاتریان و عادم موازناة
عرضه و تقاضا از جمله این تغییرات است.

سازمانهاي تجاري ،روزاناه حجمای وسایع از داده-
هاي تراکنش مشتریان را ذخیره مایکنناد .از آنجاا کاه

این شرایط تغییر رویکرد سازمان ها را از ي انبوه 5به

تحلیل این انباارههااي دادهاي باه صاورت دساتی بسایار

ي تک به تک 0به هماراه داشاته و باا اتکاا باه سفارشای

دشوار است از پتانسیل ابزارهاي فناوري اطالعات ،مانند

سازي خدمات و محصاوتت ،انعااافپاذیري در ارائاة

تکنیکهاي دادهکاوي و روشهاي پیشپردازش انباارة

کاتها و خالقیت در تبلیغات ي ،فعالیت میکنند.

داده استفاده میکنند تاا دادههاا را باه دانشای ساودمند و

تحت مفاهیم ي راباهاي ،9مشتري محوري و باه تباع

مورد نیاز براي سازمانتبدیل کنند .داشتن این اطالعاات

آن ماادیریت ارتباااط بااا مشااتري و فرایناادهاي ارزش

پاسخگوي نیازهاي دانشای ساازمانهاا اسات تاا بتوانناد

آفریناای بااراي مشااتري از اهمیاات ویااژهاي برخااوردار

رفتااار مشااتریان را بهتاار شناسااایی و پ ایشبین ای کننااد و

است(مؤتمنی و همکااران .)5932 ،مادیریت ارتبااط باا

خدمات رسانی مؤثرتر به گاروههااي مختلاف مشاتریان

مشاتري ،الگااویی جااامع و یکپارچااه اساات کااه بااا تغییار

داشاااته باشاااند و در نهایااات ساااودآوري را افااازایش

فرهنااس سااازمانی و تحاات پوشااش قاارار دادن تمااامی

دهند(ابوعلی و همکاران 4)0252 ،چرا که از چالشهاي

فرایندهاي سازمان ،تغییر نگرش سازمانها را از محصول

اصلی ساازمانهااي تجااري از دسات دادن مشاتریان باا

محوري به مشتري محوري موجاب مایشاود و مشاتري

ارزش است .یک مشتري رویگردان که شارکت رقیاب

دارایی ارزشمند سازمانها محسوب میشاود .از ایان رو

را براي ارائة خدمات برمیگزیند ،هزینههاي بیشاتري را

سازمانهاي تجاري از یکسو براي تاابق با تغییارات و از

به شرکت تحمیل میکند؛ چرا که در مقایسه باا بدسات

سوي دیگار باه جهات جاذب مشاتریان جدیاد و حفا

آوردن مشتري جدید ،به علات عادم برگشات سارمایه،

مشتریان موجود ،بودجاههااي کالنای را باراي مادیریت

هزینة بیشتري را به شرکت تحمیال مایکناد .باه منظاور

ما ایدهند(اشاااتیاقی و

مقابله با این مشکل ،درک رفتار مشاتریان و طبقاهبنادي

ارتبا ااط باااا مشاااتري اختصاااا
همکاران.)5934 ،

آنها امري سودمند است.

گردآوري اطالعات مشتریان براي افزایش وفااداري

ماایتااوان بااا توجااه بااه میاازان اسااتفادة مشااتریان از

ازیک طرف ،و حف آنها بهمنظاور تکارار خریاد باراي

سرویسهاي موجود و بهبود خدمات ارائاه شاده باه هار

سااازمان اهمیاات ویااژهاي دارد؛ همچنااین تمااایز بااین

طبقه ،تأثیر شایانی در بهبود سودآوري مشتریان داشت.

مشتریان ،بررسی و تحلیل نیازهاي آنها و ارائاة خادمات

در این پژوهش تحلیال دادههااي مشاترکین ساازمان

ی اا محصااوتت متناسااب بااا نیازهااا ،از اهمی ات کلی ادي

مخابرات براي مدیریت ارتباط مؤثر با مشتري باا هادف
خوشهبندي مشاتریان بررسای مایشاود .باراي شناساایی

1 Mass Marketing
2 One to One Marketing
3 Relationship Marketing

4 AbuAli and Abu-Addose
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رفتار مشترک ،مشتریان در هر خوشه دساتهبنادي مای-

رفتااار مش اتري و تشااخیص تقلااب از حااوزههاااي اصاالی

شوند و بستههاي پیشنهادي براي خدمت رسانی بهتار باه

مدیریت ارتباط با مشتري( )CRMدر صانعت مخاابرات

هر خوشه با توجه به خصایص رفتااري آناان ارائاه مای-

اساات(رحمانی و تقااوي طلااب( ،)5935 ،باااراگویین و

شود.

همکاران .5(0225 ،تکنیکهاي رتبهبندي و دساتهبنادي

به این منظور از دادههاي مشترکین شرکت مخابرات

مشتریان به مدیران امکان خواهد داد تا با هر مشاتري بار

استان گیالن ،شهر رشت در سه دورة دو ماهه و مجموعاً

اسااااس عالیااق و سااالیقههااااي او برخاااورد کنناااد و از

یک بازة شش ماهه استفاده شده است .و دادهکاوي بار

ویژگیهاي مربوط به هر دسته براي اتخاذ استراتژيهاي

روي دادهها ،با نرم افزار  RapidMinerانجاام شاده کاه

متناسااب بهااره گیرنااد .کاااربرد دادهکاااوي در ماادیریت

جزئیات الگوریتمها و نتاای پاژوهش در بخاش  9ارائاه

ارتباط با مشتري در موارد زیر خالصه مایشاود(مؤتمنی

میشود.

و همکاااران )5932 ،بدساات آوردن مشااتریان جدیااد،

ساختار مقاله شاامل بخاشهااي زیار اسات :پاس از

تقسیمبندي مشتریان ،ي شخصی ،تجزیه و تحلیل حفا

مقدماه ،در بخااش دوم ،باه بررسای ماالعااات پیشاین در

و ریااازش مشاااتري و تجزیا اه و تحلیا ال و پا ایشبینا ای

حوزة دادهکاوي بر روي اطالعاات مشاترکین مخاابرات

سودآوري مشتري.

میپردازد .در بخش سوم ،روش پژوهش بیان مایشاود.

پژوهشهاي زیادي در تحلیل دادههاا باراي خوشاه-

در بخش چهارم ،با توجه به نتای حاصل از خوشهبنادي

بندي مشتریان انجام شاده اسات .ایان تحلیالهاا اعام از

و بخشبندي مشترکین بساتههااي پیشانهادي هار خوشاه

دادههاي جمعیتشاناختی یاا تراکنشای در ساازمانهااي

ارائه میشود.

تجاري هستند که با استفاده از الگوریتمهااي دادهکااوي
بررساای شاادهانااد(زینالعاباادینی و همکاااران،)5930 ،

 1-2ادبيات و پيشينة نظري پژوهش

(کفاشپور و همکاران .)5935 ،در این بخاش ،باه چناد

شرکتهاي مخابراتی در طول زمان حجم زیاادي از

پژوهش صورت گرفته از مشتریان شرکتهاي مخابرات

داده هاي مشتریان را جمعآوري کردهاند که در صورت

هم با استفاده از دادههاي تراکنشی آنان و هم با اساتفاده

کاوش صحیح ،میتوان از میان آنها ،اطالعات ارزشمند

از دادههاااي جمعیااتشااناختی پرداختااه ماایشااود .در

و الگوهاي جذابی را باراي مادیریت ارتبااط باا مشاتري

پژوهشهاي مورد اشاره ،بار تحلیال دادههااي مشاتریان

استخراج کرد .دادهکاوي ابازار مفیادي باراي ایان کاار

شرکتهاي مخابرات با استفاده از روش تحلیل  RFMو

اساات کااه دانااش را از دادههاااي حجاایم بااا روشهاااي

همچنین دستهبندي گروههاي مشتریان و یا خوشاهبنادي

خودکااار و نیمااه خودکااار بدساات آورده و ماایتوانااد

آنان در قالب خوشههاي رفتاري گوناگون باا اساتفاده از

پاسخگوي بسیاري از چالشها در کسبوکار مخاابراتی

تکنیکهاي دادهکاوي تمرکز شده است.

باشد .دستهبندي مشاتریان بار اسااس الگوهااي رفتااري،

ایسوند و حسینی( )5939در پژوهشای باراي بررسای

شناسایی ویژگیهاي مشترک در خوشاههااي مشاتریان،

وضااعیت ارزش حیااات مشااترکین تلفان ثاباات ایاران بااه

اتخاذ استراتژيهاي متناسب با هر خوشاه ،جلاوگیري از

جمعآوري ،آمادهسازي و خوشهبندي دادهها بار اسااس

کالهبرداري ،ارزیابی ارزش حیاات مشاتري ،پایشبینای
1 Baragoin, Andersen, Bayerl, Bent, Lee and Schommer
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تحلیاال  RFMپرداختنااد .تحلیاال  RFMاز روشهاااي

عدم قاع خدمات ،حتی در صورت وجاود بادهی باراي

مارح در تحلیل رفتار مشتریان است کاه بار اسااس ساه

این مشاترکین لحاا شاد .همچناین بساتههااي تشاویقی

عاماال تااازگی تااراکنش ،تکاارار خریاد ،ارزش و حجاام

متناسب با نیازهاي هر گروه براي افزایش میزان رضایت

تراکنش عمل میکناد ایان روش تنهاا بار حجام خریاد

مشترکین پیشنهاد شد.

تمرکز ندارد ،بلکه تکارار تاراکنشهااي ماالی و فاصاله

ناان و همکاااران )0252(0پژوهش ای را بااا اسااتفاده از

زمانی آن با زمان تحلیل را در نظر می گیرد .خوشهبندي

دادهکاوي براي مدلسازي مادیریت ارتبااط باا مشاتریان

در این پژوهش بر اسااس رفتاار کاارکردي انجاام شاده

شرکت مخاابرات چاین انجاام دادناد و باه بخاشبنادي

است که شامل شاخص ارزش کاارکرد و میاانگین مبلا

مشااتریان براساااس تقاضاااي آنهااا پرداختنااد .دادههاااي

کااارکردي هاار مشااترک در دوره مااورد بررس ای بااراي

مشتریان در مدل شامل عادات ،نیازها ،جنسایت و میازان

سازمان است .شااخص تکارار کاارکرد براسااس تعاداد

درآمد میباشد.

دورة کااارکرد مشااترک بااراي سااازمان تعیااین شااد و

در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندي K-Means

شاخص تازگی کارکرد بار اسااس آخارین دورهاي کاه

مبتنی بر مرکز استفاده شده است که تقسیمبنادي کیفای

مشترک کارکرد داشته است در نظر گرفته شد.

مشتریان بر اساس ارزش حیات مشتري انجاام مایشاود.

رفتار بدهکاري شاخص ضدارزش بادهی اسات کاه

بر این اساس مشترکین باه ساه گاروه کااربران کلیادي،

به صورت میانگین بدهی مشترک در دورههاا و آخارین

مهم ،و کاربران عمومی تقسیم شادند .سیاسات شارکت

دورهاي که مشاترک بادهی داشاته اسات ،تعیاین شاد و

مخابرات در برخورد با این مشاتریان ،باه ترتیاب ،حفا

شاخص تازگی بدهی که بر اساس آخارین دورهاي کاه

مشتري و جلب رضایتمندي ،درک نیازهاي مشتریان باه

مشااترک باادهکاري داشااته اساات ،تعیااین شااد .در ایاان

منظور برقراري ارتباط مستحکمتار باا آنهاا و در نهایات

پژوهش ،گروه هااي رفتااري مشاتریان در شاش خوشاة

نیازسنجی بوده است.

کارکردي و سه خوشة بدهکاري مشخص شد .به منظور

لی و همکاران )0255(9در چین به بررسی اساتراتژي

سیاستگذاري براي حف بیشتر مشتریان و ارائة راهبارد

ترکیباای بااراي نگهااداري مشااتري در یااک شاارکت

بهتر ،بر روي میزان متوساط درآماد ایجااد شاده توساط

مخابراتی پرداختند .بر این پژوهش ،دادههاي شش ماهاة

یک مشتري( 5)ARPUتمرکز شاد کاه در شارکتهااي

مشتریان در قالب دادههااي آموزشای انتخااب شاد و در

مخابراتی داخلی عموماً هر گروه درآمادي باه دو دساته

ارزیااابی ماادل از روش  Cross Validationو خوشااه

 ARPUمسااتقیم (درآمااد مسااتقیم سااازمان) و ARPU

بندي  K-Meansاز نرم افزار  SPSSاستفاده شد .انتخاب

غیرمستقیم (در قالب سرویسهاي ارزش افزوده تقسایم-

مقدار  Kدر تعیین اساتراتژي رویگردانای ،حاائز اهمیات

بندي شدند.

است ،چراکاه در صاورت کوچاک باودن  ،Kشناساایی

از جمله میتوان به  ، ADSLاینترنت آسان و اینترنت
هوشاامند) اشاااره کاارد .بااا توجااه بااه اینکااه گااروههاااي

رویگردانای مشااکل خواهااد بااود و در صااورت باازر
بودن مقادار  ، Kساازمان مجباور باه طراحای اساتراتژي

پرکارکردتر براي سازمان سودآورترند ،تسهیالتی چاون
1 ARPU: Average Revenue Per User/Unit

2 Nan and Shao
3 Li, X., Huang, Li, S. and Zhang

بررسی ویژگیهاي رفتاري و کارکردي مشتریان شرکت مخابرات با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتري با استفاده از … 001 /

نگهداري متفاوتی براي تعاداد زیاادي مشاتریان خواهاد

 QUEST ،CHAID ،CARTو  C5.0استفاده کردند .در

شد که سربار هزینة توسعه را به دنبال خواهد داشت.

ایاان پااژوهش از ناارم افاازار دادهکاااوي Clementine

دادهها در چهار گروه براسااس ناوب بساتة خادمات،

استفاده شاد .جامعاة آمااري ،یاک مرکاز مخاابراتی در

تعداد شاکایات ،متوساط طاول تمااس ،تعاداد تمااس و

استان چهارمحال و بختیاري بود که  309مشاترک تلفان

تعداد پیامک خوشهبندي شدند .استراتژي مشاترک باین

دائمی همراه اول و  5101مشترک تلفان اعتبااري ماورد

تمااامی گااروههاااي رویگااردان ،تعااداد شااکایات بااود.

بررسی قرار گرفتناد کاه دادههااي ساه دورة کاارکردي

شناسایی نیازهاي ایان گاروه از طریاق تحلیال و بررسای

جمع آوري شد .اولین دورة کاري ،زمانی باود کاه تنهاا

شکایات در جلوگیري از رویگردانای و ریازش مشاتري

اپراتور اول فعالیت میکرد و دومین دورة کااري زماانی

پیشنهاد شد .یافتههاي این پژوهش نشان میدهاد ،حفا

کااه اپراتااور دوم شااروب بااه فعالیات نمااود .در ارزی اابی

مشااتري بااه نساابت سااایر فاکتورهاااي رقااابتی ،بیشااترین

الگوریتمهاي اشاره شادة فاو  %92دادههاا آموزشای و

اثرگاااذاري را در ساااودآوري ساااازمان داشاااته اسااات.

 %02آزمایش ای در نظاار گرفتااه شااد و بهتاارین نتیجااه از

چهااارچوب طراحاای و تکمیاال اسااتراتژي نگهااداري

الگوریتم  C5.0بدست آمد.

مشتري ،شامل پیشبینی رویگردانی مشتریان بوده اسات.

در پژوهش صوفیه( ،)5999بر روي تشاخیص تقلاب

تقسیمبندي مشتریان متمایل به رویگردانی بات با اساتفاده

در مشترکین مخابرات با اساتفاده از تکنیاکهااي داده-

از الگااوریتم  K_Meansانجااام شااده اساات و باار مبناااي

کاوي تمرکز شد .انواب گونااگونی از تقلاب در صانایع

خصوصیات مشتریان ،تجزیه و تحلیل دتیل رویگردانی

مخابراتی وجود دارد از جمله تقلب در آبونمان ،استفاده

بر اساس نتای خوشهها و طراحی استراتژي نگهاداري و

از کارتهاي تلفنی غیر مجااز و ...کاه علات بسایاري از

برنامههاي ي صورت گرفته است.

این مشکالت ،شکاف و ضعف فناوري در سیساتمهااي

کرامت ای و همکاااران( ،5)0254احتمااال رویگردان ای

مورد استفاده است .با بهرهگیري از تکنیکهااي کشاف

مشترکین تلفنهاي همراه را باا اساتفاده از تکنیاکهااي

دانش و دادهکاوي امکان تشخیص تالشهاي فریبکارانه

دادهکاوي پیشبینی کردند .روشهاي بکار گرفته شاده

با دقات باات وجاود دارد .در ایان پاژوهش ،باه بررسای

دستهبندي مشتریان در این تحقیق ،الگوریتمهاي درخت

الگوي مصرف مشترک باا ریازمکالماه و صورتحسااب

تصمیم ،شبکة عصبی ،ماشین بردار پشاتیبان و الگاوریتم

مشترک پرداخته شد و تحلیل آن با دادهکااوي ماشاین-
بردار پشتیبان( ،)SVMشبکة عصابی ،درخات تصامیم و

 K-Nearest Neighbodsبوده است.
0

در پژوهشای کااه منصااوري و همکاااران ( )0252باار

الگوریتم خوشهبندي  K-Meansصورت گرفت و پاس

روي تهدید تغییر اپراتور شابکه باه دلیال فضااي رقاابتی

از ارزیابی روشهاي مذکور ،روش ماشینبردار پشاتیبان

حااوزة خاادمات تلفاان همااراه انجااام دادنااد ،باار ضااعف

با دقت  %99به عنوان روش مالاوبتار باراي تشاخیص

پوشااش آنااتن شاابکة همااراه اول در بیشااتر مناااطق ایااران

موارد تقلب انتخاب شد.

تأکید شد .به منظور دستهبندي مشتریان از الگوریتمهاي
1 Keramati, A. Jafari-Marandi, R. Aliannejadi, M.
Ahmadian, I. Mozzafari, M. Abbasi, U.
2 Mansouri, Saraee and Amirfattahi

الهیلمان و همکاران( ،9)0254براي افزایش سوددهی
و وفاداري مشتریان و جلوگیري از ریزش و رویگردانای
3 Alhilman, J. Moch, M, Wiyono, M. Margono, K.
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آنان به دسته بندي مشاتریان شارکت مخاابرات  PTXدر

 1-3روش پژوهش

اناادونزي پرداختنااد و بااراي شااناخت بهتاار گااروههاااي

هدف اصلی این پژوهش ،بخشبندي و تحلیل رفتار

مشترکین و ارائه خدمات و سرویسهاي متناسب با نیااز

مشتریان براساس دادههااي تراکنشای رفتاري(متغیرهااي

هر دسته پیشنهادهایی ارائه دادناد .دادههااي پرداخات و

 RFMکااارکردي و  RFMباادهکاري) اساات تااا از ایاان

بدهکاري مشترکین باا  SPSSتحلیال شاد .خوشاههااي

طریق خوشههاي مشتریان براي کمک به تصامیمگیاري

شناسااایی شااده مشااترکین سااودآور و مشااترکین باادون

در خصو

بهبود مدیریت ارتباط با آنها شناسایی شاود

سودآوري بودهاند .بر اساس این دساتهبنادي ،بساتههااي

و تحلیل رفتار مشتریان شرکت مخاابرات اساتان گایالن

پیشنهادي مختلفی ،مانناد افازایش آگااهی مشاترکین از

مورد بررسای قارار گیارد .عاالوه بار ایان ،بخاشبنادي

خدمات موجود ،فروش متقابل ،تبلیغات بیشاتر و ...ارائاه

مشترکین بار اسااس متغیرهااي  RFMرفتااري همچاون

شد.

کارکرد اخیر مشترک ،فراوانی کارکرد و مبل کاارکرد

لاااین ،)0221(5نااان( ،)0252یاااان هاناااس(،)0255
تیاااااان ،)0255(0هوآنگاااااو 9و همکااااااران( )0255و

صورت گرفت و عاواملی مانناد بادهی اخیار مشاترک،
تکرار بدهی و مبل بدهی در نظر گرفته شد.

ییلو )0259(4در پژوهشی به فواید اساتفاده از روشهااي

مجموعة دادهها مرباوط باه تاراکنشهااي مشاترکین

خوشااهبناادي بااراي تفکیااک مشااتریان شاارکتهاااي

شرکت مخابرات استان گیالن شهر رشات اسات کاه در

مخابراتی پرداختند .آنها با توجه به ویژگیهااي رفتااري

بازة شش ماهه به صورت سه دورة دو ماهاه از نیماة اول

مشتریان توجه نشان دادند.

سال  39است.

در پژوهشاای دیگاار ،شااوهاي 1و همکاااران()0250

انتخاب نمونه به صورت تصاادفی صاورت پذیرفتاه

استفاده از درخت تصمیم را به عنوان ابزاري در شناخت

است تا نتای بار مبنااي دادهکااوي بدسات آیاد .تعاداد

ویژگیهاي رفتاري مشتریان مورد توجه قار دادند .لیو و

 12203رکااورد (مشااترک) بااه صااورت اولیااه در نظاار

همکااااران( )0222و هاااومین 2و همکااااران( )0229باااه

گرفته شد که پس از فرایند پیشپردازش ،تعداد 11909

بخشبندي مشتریان مخابرات پرداختند تاا رفتاار آنهاا را

رکااورد بااه عنااوان ورودي نهااایی مااورد اسااتفاده قاارار

پیشبینی کنند .در پژوهش میناس 1و همکااران()0224

گرفت .گام پیشپردازش شامل شناسایی و از بین باردن

علل رویگردانی مشتریان شرکت مخابرات مورد بررسی

دادههااااایی دور افتاااااده 9بااااه روش تااااک متغیاااارة

قااارار گرفتاااه و در پاااژوهش ووباااین( )0229از روش

آماري(هیستوگرام) و حذف برخی رکوردها باا مقاادیر

 SWARMبراي بررسی ویژگیهااي رفتااري مشاتریان

مفقااود ،3ادغااام رکوردهاااي مربااوط بااه یاک مشااتري و

مخابرات استفاده شده است.

52

حذف برخی رکوردهاي با مقادیر داراي اختالل انجام
شد .همچنین تغییار قالاب ویژگایهاا ،همچاون ویژگای
کارکرد اخیر ( )Rو بدهی اخیر ( )Rbاز قالاب تااریخ باه

1 Lin, Q.
2 Tian, Z.
3 Huan-guo, Z. and Wei, L.
4 Ye, L.
5 Shui Hua, H., Lu, Sh., and Leung, S.
6 Hui-min, M., Yin, H., and XIAO, W.
7 Ming, J., and Lin L.

قالب عددي باه صاورت در نظار گارفتن تعاداد روز باه
8 Outlier Data
9 Missing Values
10 Noising Values
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و نارماالساازي مقاادیر باه

در جدول  5نشان داده شده است .بدیهی اسات از ساایر

جاي استفاده از تاریخ قاب

روش  MinMaxو گسس اتهسااازي ویژگاایهااا صااورت

فیلدها در دیتاست اولیه مانند نام مشاترکین ،آدرس و ...

گرفاات .فیلاادهاي اسااتفاده شااده در ایاان پااژوهش از

به علت عدم ارتباط با اهداف تحقیاق صارف نظار شاده

دیتاست اولیه به همراه شرح دورة مورد بررسی هر فیلاد

است.

 1-4تجزيه و تحليل دادهها
جدول  -1توصيف متغيرهاي رفتاري  RFMکارکردي و بدهکاري

 RFMکارکردي

 RFMبدهکاري

نام متغير

شرح متغير

کارکرد اخیر مشترک

 :Rدورة اخیر کارکرد مشترک در بازة دوماهه

فراوانی کارکرد

 :Fفراوانی کارکرد در بازة شش ماهه

مبل کارکرد

 :Mمیانگین ارزش ریالی کارکرد مشترک در بازة شش ماهه

بدهی اخیر مشتري

 :Rbدورة اخیر بدهی مشترک در بازة دو ماهه

تکرار بدهی

 :Fbفراوانی بدهکاري در بازة شش ماهه

مبل بدهی

 :Mbمیانگین ارزش ریالی بدهکاري مشترک در بازة شش ماهه

در مرحلة مدلسازي دادهها ،هدف ارائة مدلی است که

مذکور ،یکبار با دادههاي نرمالسازي شده و بار دیگر

با استفاده از آن بتوان به شناسایی و تحلیل رفتار

با دادههاي گسسته سازي شده انجام گرفت .در شکل-

مشترکین دست یافت و بخشبندي و گروهبندي

هاي  5و  0نمایی از اعمال عملگرهاي خوشهبندي ذکر

مشترکین را انجام داد و در نهایت اتخاذ استراتژيهاي

شده در نرمافزار  RapidMinerبر روي دادههاي مورد

ي متناسب با هر گروه را عملیاتی کرد .در این قسمت،

بررسی نشان داده شده است .به منظور ارزیابی خوشه-

ابتدا به بخشبندي مشترکین با استفاده از تکنیک

هاي بدست آمده توسط الگوریتمهاي خوشهبندي و

خوشهبندي پرداخته میشود تا هدفگذاري ي بر روي

یافتن خوشهبندي بهینه ،از میان روشهاي ارزیابی
5

هر بخش (خوشة) شناخته شده از مشترکین از طریق

خوشهبندي از دو شاخص مجموب مربع خاا ( )SSEاز

مدل صورت گیرد .به منظور خوشهبندي مشترکین ،از

ردة  Item Distribution Performanceکه بر مبناي

دو الگوریتم  K-Meansو  X-Meansتحت نرم افزار

نحوة توزیع کل دادهها در خوشههاي ایجاد شده است و
0

 RapidMinerنسخة  1.9با فایل ورودي به فرمت CSV

شاخص دیویس بولدین ( )DBاز ردة Clustering

استفاده شد .الگوریتم خوشهبندي  K-Meansبر روي

 Distance Performanceکه بر مبناي فاصلة بیشینهاي

شش متغیر مورد بررسی در حوزة  RFMکارکردي و

بین خوشهاي و فاصلة کمینة درون خوشهاي

 RFMبدهکاري ( Fb ،Rb ،F ،M ،Rو  )Mbبا مقادیر

است(صنیعی آباده و همکاران( ،)5935 ،جیاوي و

مختلف  9 ،1 ،2 ،1 ،4 ،9 ،0( Kو  )3اعمال شد.

کمبر 9)0222 ،استفاده شد .ارزیابی خوشهها با متغیرهاي

الگوریتم خوشهبندي  X-Meansبا مقدار  K=4بر روي
شش متغیر فو الذکر صورت گرفت .الگوریتمهاي

1 Sum of Squared Error
2 Davis Bouldin
3 Jiawei and Kamber
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گسستهسازي شده و نرمالسازي شده با مقادیر مختلف

ارزیابیهاي فو در جدول  0و نمودارهاي شکلهاي 9

ذکر شدة  Kو بر روي دو روش خوشهبندي ذکر شده

و  4و  1و  2نشان داده شده است .در شکلهاي  9و 4

صورت پذیرفته و محاسبه شد تا روشی که کمترین

محور افقی مقدار  Kو محور عمودي مقدار شاخص

مقدار  SSEو  DBرا داشته باشد به عنوان بهترین

 DBو در شکلهاي  1و  ،2محور افقی مقدار  Kو محور

خوشهبندي صورت گرفته مشخص گردد .نتیجة

عمودي مقدار شاخص  SSEرا نشان میدهد.

شکل  – 1عملگر خوشهبندي  K-Meansمورد استفاده در نرم افزار RapidMiner

شکل  – 2عملگر خوشهبندي  X-Meansمورد استفاده در نرم افزار RapidMiner
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با توجه به اینکه هرچه شااخصهااي ارزیاابی ماورد

هاااي خوشااهبناادي  K-Meansبااا  K=3بااراي دادههاااي

اسااتفاده ،مقااادیر کمتااري داشااته باشااند خوشااهبناادي بااا

نرمال X-Means ،با  K=4براي دادههاي نرمال ،خوشاه-

شاارایط صااورت گرفتااه داراي معیااار جاادایی خوشااهاي

بندي  K-Meansباا  K=3باراي دادههااي گسساته و X-

مناسب تر و پیوستگی درون خوشاهاي بهتاري اسات ،از

 Meansبا  K=4براي دادههاي گسسته هستند ،به عناوان

این رو سارهاي پر رنستر در جدول  0کاه الگاوریتم-

بهترین خوشهبنديهاي صورت گرفته شناخته میشوند.

شکل  -3نمودارمقادير  DBبا دادههاي نرمال در روش K-Means

شکل  -4نمودارمقادير  DBبا دادههاي گسسته در روش K-Means

جدول  ،9توزیع مشترکین در خوشاههااي الگاوریتم

تعداد کل مشترکین را نشان میدهد .علت پوشش باتي

خوشهبندي  K-Meansبا  K=3با دادههاي گسستهسازي

خوشة صفر و فاصلة مقدار آن نسبت به دو خوشة دیگر،

شده (علت انتخاب دادههاي گسسته نسبت باه دادههااي

جنبااة انحصاااري و غیاار رقااابتی شاارکت مخااابرات در

نرمال در اداماه شارح داده شاده و در شاکلهااي  1و 9

بسیاري از خدمات است.

نشان داده شاده اسات) و درصاد پوشاش هار خوشاه از

شکل  -5نمودارمقادير  SSEبا دادههاي نرمال در روش K-Means
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شکل -6

نمودارمقادير  SSEبا دادههاي گسسته در روش K-Means

نمودارهااي شااکلهاااي  1و  9تغییاارات شااش متغیاار

تااوجهی هسااتند ،از ایاان رو اسااتفاده از دادههاااي نرمااال

مورد بررسی در محور افقی را در هریک از ساه خوشاه

نمیتواند به وضوح تفاوت خوشهها را نشان دهد ،از این

نشان میدهد .هماناور کاه در شاکل  1مشاخص اسات

رو با توجه باه شاکل  9و تماایز بهتار دادههااي گسساته

خوشة صفر و خوشة یاک باا یکادیگر همپوشاانی زیااد

براي تفکیک خوشهها از این دادهها استفاده میشود.

داشته و خوشة صفر و دو نیز داراي همپوشانیهاي قابال
جدول  - 2جدول مقايسة نتايج حاصل از ارزيابي الگوريتمهاي خوشهبندي
شاخص ارزيابي

شاخص ارزيابي

الگوريتم خوشهبندي با مقادير

روشهاي پيش

SSE

DB

مختلف K

پردازش

0. 83
0. 65
0. 65
0. 65
0. 53
0. 53
0. 52
0. 53
0. 65
0. 61
0. 61
0. 61
0. 6
0. 34
0. 33
0. 33
0. 33
0. 61

0. 41
0. 38
0. 54
0. 88
0. 84
0. 76
0. 77
0. 87
0. 5
1. 2
0. 77
1. 01
0. 98
0. 94
0. 91
0. 9
1. 03
1. 01

K-Means - 2
K-Means - 3
K-Means - 4
K-Means - 5
K-Means -6
K-Means - 7
K-Means - 8
K-Means - 9
X-Means -4
K-Means - 2
K-Means - 3
K-Means - 4
K-Means - 5
K-Means -6
K-Means - 7
K-Means - 8
K-Means - 9
X-Means -4

دادههاي نرمال

دادههاي
گسسته
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جدول  -3آمار تعداد و درصد مشترکين در هرخوشه(الگوريتم  K-Meansبا  K=3با دادههاي گسستهسازي
شده)
خو

تعداد مشترکین

میزان مشترکین در

شه

از خوشه

هر خوشه(درصد)

صفر

41342

%29.0

یک

59115

%04.4

دو

3995

%50.9

جمع

11909

522

ارزش حیااات مشااتري ( )CLVدر جااداول  4و  ،1از
حاصل تفریق مجموب شاخصهاي بدهکاري از مجموب
شاخصهاي کارکردي ،طبق فرمول ( )5محاسبه شد:
) CLV  M R   M F   M M   (M R b  M F b  M M b

()5

شکل  -7متغيرهاي  RFMخوشههاي کارکردي و بدهکاري با دادههاي نرمالسازي شده

شکل  -8متغيرهاي  RFMخوشههاي کارکردي و بدهکاري با دادههاي گسستهسازي شده

از آنجایی که اعضاي قارار گرفتاه در یاک خوشاه،

نتای حاصل از رفتار کارکردي و بادهی در هار خوشاه

داراي ویژگیهاي رفتااري مشاابهی هساتند ،باا بررسای

در جداول  4و  1به ارائة ویژگیهاي مشابه مشترکین هر
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خوشه و دستهبندي آناان باا توجاه باه روش دساتهبنادي

میپردازیم.

مشاااتریان در قالاااب مااااتریس ساااودآوري -وفااااداري
جدول  -4متوسط ارزش شاخصهاي  RFMدر هر خوشه (با دادههاي گسستهسازي شده)
متغیرها

خوشه صفر

خوشه یک

خوشه دو

R

1. 731

1. 555

0. 015

F

2. 983

2. 830

0. 852

M

2. 925

2. 657

0. 550

Rb

0. 000

2. 650

0. 082

Fb

0. 000

1. 268

0. 046

Mb

0. 000

1. 523

0. 029

CLV

7. 638

1. 601

1. 261

نام دسته

مشتریان

مشتریان بدهکار

مشتریان حساس

وفادار

(صدف)

(بیگانگان)

ماتریس سودآوري-وفاداري به عنوان یکی از روشهاي کالسیک بخشبندي مشتریان میباشد که در قالب یکی از
چهار گروه دوستان واقعی ،5پروانهها ،0صدفها 9و بیگانگان( 4موتمنی و همکاران )5932 ،است.
جدول  -5متوسط ارزش شاخصهاي  RFMدر هر خوشه (با دادههاي نرمالسازي شده)
متغيرها

خوشه صفر

خوشه يک

خوشه دو

R

2.399

2.312

2.234

F

2.312

2.930

2.212

M

2.209

2.200

2.220

Rb

2.222

2.990

2.244

Fb

2.222

2.459

2.292

Mb

2.222

2.241

2.220

CLV

5.321

2.151

2.232

نام دسته

مشتريان وفادار

مشتريان بدهکار (صدف)

مشتريان حساس (بيگانگان)

علت دستهبندي هر خوشه در قالب گروههاي مشتریان در ماتریس سودآوري -وفاداري به شرح زیر است:

1 True friends
2 Butterflies
3 Barnacles
4 Strangers
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جدول  -6اقدامات پيشنهادي به منظور حفظ مشترکين هر خوشه
خوشه

اهداف (پيشبيني نتايج اقدام)

اقدام پيشنهادي
تشویق مشترکین خوش حساب و وفادار،
بهبود ارتباط بیشتر با مشترکین از طریق نقاط تمااس گونااگون
(مرکز تماس پاسخگو ،سایت ،ایمیل و پیامک)،

افزایش ساعات اینترنت رایگان در صاورت اساتفاده از  ADSLافزایش رضایتمندي،
0

مخابرات،

افزایش سودآوري،

تسهیل درتخصیص امکانات  ADSLدر صورت تقاضا،

بهبود کانالهاي ارتباطی

بخشودگی پالس،
شرکت در جوایز خوش حسابی
مکالمات ارزان آخر هفته
جلوگیري از رویگردانی مشترکین،

ممانعت از قاع دو طرفه و دائمی،
اعمال قاع یک طرفة آنهاا باا فاراهم نماودن امکاان پرداخات

5

اقساطی بدهی،
تشویق مشترکین در صورت پرداخت اقساط در سر رسید مقرر
ارائة چند دوره مکالمه رایگان،

سو دادن مشترکین باه سامت مشاترکین
سودآور،
وصول ماالبات معوقة شرکت،
افزایش درآمد و سودآوري شرکت
سو دادن مشترکین از ناپایدار به وفادار،

شرکت در قرعهکشی و سرویسهااي ارزش افازوده همانناد جلوگیري از رویگردانی مشترکین،

0

اینترنت پرسرعت (با فار

ارائاة ایان سارویسهاا باه منظاور جلوگیري از ریزش مشترکین،

افزایش وابستگی بیشتر مشترک به سازمان)

خوشاة صافر :مشاترکین وفاادار و ساودآور هسااتند،
چراکه مقاادیر  F ،Rو  Mآنهاا بااتتر از ساایر گاروههاا

افزایش درآمد و سودآوري شرکت

براساس ماتریس سودآوري-وفاداري در دستة صدفها
دستهبندي میشوند.

بااوده و مقااادیر Fb ،Rb ،و  Mbآنهااا صاافر ماای باشااند.

خوشة دو :مشاترکین غیروفاادار و موقات محساوب

مشااترکین دسااتهبناادي شااده در ایان خوشااه ،باار اساااس

میشوند و مقادیر  F ،Rو  Mو  Fb ،Rbو  Mbآنها پایین

ماااتریس سااودآوري مشااتریان ،در ردة دوسااتان واقع ای

میباشد و نشانگر مشتریان کمکارکرد و یاا بایکاارکرد

شرکت محسوب میشاوند و باه آنهاا مشاترکین وفاادار

است(سازمان براي مشترکین بیکارکرد حداقل کارکرد

اطال میشود.

 022پااالس را منظااور مااینمایااد) و یااا ممکاان اساات

خوشااة ی اک :مشااترکین وفااادار شاارکت محسااوب

مشترکین جدیدي باشاند کاه اخیاراً باه جماع مشاترکین

میشوند ،اماا ساودآوري زیاادي باراي شارکت ندارناد

پیوسته و براساس ماتریس سودآوري در دسته بیگانگاان

چراکه داراي مقادیر  F ،Rو  Mنسبتاً خوبی هساتند ،اماا

جاااي مایگیرنااد .در اتخاااذ سیاسااتهاااي نگهااداري از

مقادیر  Fb ،Rbو Mbنیز باتتر از سایر خوشهها مایباشاد.

مشتریان ایان دساته ،شارکت بایاد تارازش مناسابی باین
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هزینههاي نگهداري این دسته از مشتریان و عادم امکاان

فهرست منابع

برگشت سرمایه را در نظر داشاته باشاد .بساتة پیشانهادي

 -5ایسوند ،ف .حسینی ،م .)5939( .رویکردي نوین

مناسب براي هر خوشاه از مشاترکین در جادول  2ارائاه

در بخشبندي مشتریان تلفن ثابت با بکارگیري

شده است:

مدل .RFMنشریة تخصصی مهندسی صنایع ، 49 .
.92-09 ،5

 1-5نتيجهگيري

 -0رحمانی ،م .تقوي طلب ،س .)5935( .بهینهسازي

در این مقاله با بکارگیري الگوریتمهااي دادهکااوي

مدیریت ارتباط با مشتري با استفاده از خوشهبندي

به منظور بهباود مادیریت ارتبااط باا مشاتري ،مشاترکین

فازي در شرکتهاي مخابرات .ششمین کنفرانس

شرکت مخابرات استان گیالن شهر رشت در سه خوشاه

دادهکاوي ایران .549 .تهران .ایران.

تقسیمبنادي شادند .و باا توجاه باه بیشاترین شاباهت در

 -9اشتیاقی ،ف .نخعی کمال آبادي ،ب .البدوي ،الف.

الگوهاي رفتاري گاروهبنادي شادند .ساپس باه بررسای

( .)5934تخصیص بهینه بودجههاي ارتباط با

ارزش عمر مشتري در هر گروه پرداخته شد و هر خوشه

مشتري با رویکرد بهینهسازي استوار با هدف

از نظاار ماااتریس سااودآوري-وفاااداري در گااروههاااي

بیشینهسازي حقو

صاحبان سهام از ارزش

مشتریان از دیدگاه این ماتریس قرار گرفت.

مشتري( .)CEفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات ي
نوین .سال پنجم ،شمارة اول ،پیاپی (.) 52

خوشه بندي مشترکین بر مبناي چارچوب ارائه شاده
در این تحقیق به شارکت مخاابرات کماک مایکناد تاا

 -4صنایعی ،ب .حدادیان ،ب .باقریه مشهدي ،الف.

مشتریانی را که داراي الگوهاي رفتاري مشاابه برحساب

( .)5934بررسی الگوي وفاداري مشتریان در

متغیرهاي کارکردي و بدهکاري هستند ،در گاروههااي

فروشگاههاي زنجیرهاي ایران .فصلنامة علمی-

یکسااان در نظاار گرفتااه و ساارویس متناسااب بااا ایاان

پژوهشی تحقیقات ي نوین .سال پنجم ،شمارة اول،

ویژگیها را به روشهاي متفاوت به مشاتریان پیشانهاد و

پیاپی (.)52

ارائ اه نمایااد و از ارائااة روش کالساایک و ساانتی یااک

-1

صوفیه ،ج .)5999( .تشخیص فریبکاري در

سرویس براي همة مشتریان که در دنیاي ي امروزي بی-

مخابرات با استفاده از دادهکاوي .ماهنامة دنیاي

معناست بپرهیزد .البته تکمیل دادههاي جمعیاتشاناختی

مخابرات و ارتباطات.42-44 ،24 ،

مشااترکین شااامل تحصاایالت ،وضااعیت تأهاال ،شااغل،

 -2زینالعابدینی ،ف .مهدوي ،م .خان بابایی ،م.

جنسیت ،سن ،تاریخ تولد و ...میتواند شرکت مخابرات

( .)5930مدل بکارگیري تکنیکهاي دادهکاوي

را در ارائة سرویس مناسب به مشترکین بالقوه با توجه به

در شناسایی ،بخشبندي و تحلیل رفتار مشتریان

نتای اعمال الگوریتمهاي دستهبنادي درخات تصامیم و

خدمات بانکداري الکترونیک .فصلنامة علمی-

الگااوي شناسااایی اقااالم تکااراري باار روي دادههاااي

پژوهشی تحقیقات ي نوین.599-511 ،9،0 .

مشترکین ،یاري نماید.

 -1کفاش پور ،آ .توکلی ،ا .علیزاده زوارم ،ب.
( .)5935بخشبندي مشتریان بر اساس ارزش دورة
عمر آنها با استفاده از دادهکاوي بر مبناي مدل آر.
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