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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ارائه روشي براي بخشبندي مشتریان یکي از بانکهاي خصوصي شهر شیراز بر مبنااي مادل  RFMدر
شرایط عدم قطعیت دادههاي مربوط به مشتریان است .در چارچوب پیشنهادي این پژوهش ابتدا مقادیر شااخصهاي مادل RFM
شامل تازگي مبادله ( ،)Rتعداد دفعات مبادله ( )Fو ارزش پولي مبادله ( )Mاز پایگاه داده مشتریان استخراج و پیشپردازش شدند.
با توجه به گستردگي دامنه دادههاي مذکور ،براي تعیین وضعیت خوب یا بد بودن مشتري نميتوان عدد دقیقي تعیاین نماودل لاذا
براي از بین بردن این عدم قطعیت ،از تئوري اعداد خاکستري استفاده شد کاه وضاعیت مشاتري را باه صاورت یاک باازه در نظار
ميگیرد .به این ترتیب با استفاده از یک روش متفاوت به بخشبندي مشتریان بانک پرداخته شد که طبق نتایج ،مشتریان باه ساه
بخش یا خوشه اصلي تحت عنوان مشاتریان خاوب ،معماولي و باد تفکیاک شادند .پاا از اعتبارسانجي خوشاهها باا اساتفاده از
شاخصهاي دان و دیویا بولدین ،ویژگيهاي مشتریان در هر یک از بخشها شناسایي شاد و در پایاان نیاز پیشانهادهایي جهات
بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتري ارائه گردید.
واژههای کلیدی :مدل  ،RFMعدم قطعیت ،بخشبندي ،عدد خاکستري ،دادهکاوي
.1مقدمه
امروزه وجود رابطه قوي با مشتریان مهمترین عامل موفقیت
در هر کساب و کاار اسات لاذا مفهاوم مادیریت ارتبااط باا
مشتري1که به معني تالش سازمان در راستاي ایجااد و ارائاه
ارزش به مشتري است ،بسیار مورد توجه قرار گرفته اسات و
سازمانها به روابط با مشتریان به عنوان تعاامالتي ساودمند
مينگرند که نیازمند مادیریت صاحی اسات ] .[1از طرفاي
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سازمانها دادههاي زیادي را دربااره مشاتریان جماعآوري و
ذخیره ميکنند ولي ناتواني آنها در کشف دانش پنهان و باا
ارزش از دادهها سبب ميشود که این دادهها به دانش تبدیل
نشوند و ذخیرهسازي آنها بیهوده باشد .از ایان رو صااببان
کسب و کارها میل به استخراج اطالعات ناشناخته ،معتبار و
قابل درک از بانکهاي اطالعاتي عظیم خود و استفاده از این
اطالعات براي کسب سود بیشتر دارند .یکي از بوزههایي که
در این زمینه به سارعت در باال رشاد اسات ،سیساتمهاي
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 .2پیشینه پژوهش
دادهکاوي کاربردهاي زیادي دارد که یکي از آنها
بخشبندي بازار است ] .[6در پژوهشهاي بسیاري از مدل
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دادهکاوي2در مادیریت ارتبااط باا مشاتري اسات و یکاي از
پرکاربردترین روشهاي دادهکاوي در بحث پیشبیناي رفتاار
مشااتریان ،خوشااهبندي3اساات .خوشااهبندي یاا بخشبناادي
مشتریان شامل تقسیم کردن کلیاه مشاتریان باه گروههااي
اصلي است که شباهت بیشتري به یکدیگر دارند ].[2
در سالهاي اخیر رقابتي گسترده میان بانکهاا در راساتاي
جذب مشتریان جدید ،بفظ مشتریان فعلي و وفادار نمودن
آنها شکل گرفته است به همین دلیال ضاروري اسات کاه
بانکها نیز مانند سایر موسسات مشتریان خود را باه خاوبي
بشناسند ،فرایندهاي مرتبط با آنها را طراباي نماوده و از
طریق شناخت عناصر ارتباط با مشاتریان ،سیساتم ارتبااط
مناسبي را طرابي و اجرا کنند.
عدم قطعیت4به وضعیتي اطالق ميشود که در آن،
شخص نميتواند با اطالعاتي که در اختیار دارد ،رفتار
و سایر خصوصیات یک سیستم را از بعد کمي و
کیفي به صورت دقیق توصیف ،تعیین و یا پیشبیني
کند .همچنین بر اساس تعریف نایت5عدم قطعیت،
وضعیتي است که در آن ابتماالت مربوط به وقایع،
قابال تشاخیص و تعیین نیساتند باه طاوریاکه
تصمیمگیرنده ممکن است تمامي رخدادهاي ممکن
را بداند ،اما هیچ راهي براي تعیین ابتماالت مربوط
به آنها وجود ندارد و یا تنها برخي از گزینهها و
رخدادهاي مربوط به آنها شناخته شده است ]،4 ،3
 .[5در هر علم و بوزهاي عدم قطعیت وجود دارد و در
پژوهش باضر عدم قطعیت دادهها به دلیل گستردگي دامنه
آنها و ناتواني در تخصیص یک عدد دقیق و مشخص براي
نوع مشتري است ،به این ترتیب سؤال اصلي این است که
چگونه ميتوان در شرایط عدم قطعیت مشتریان کلیدي
بانک را شناسایي نمود؟

با توجه به ماهیت بازهاي بودن دادههاي پژوهش ،اعداد
خاکستري 6مفهومي است که ميتواند در این راستا کمک
فراواني نماید .هرچند به نظر ميرسد که اعداد خاکستري
مشابه با اعداد فازي 7هستند اما تفاوت اساسي بین اعداد
خاکستري با اعداد فازي در آن است در اعداد خاکستري
مقدار دقیق عدد نامشخص است اما بازهاي که مقدار آن عدد
را در بر ميگیرد معلوم است دربالیکه در یک عدد فازي
ضمن اینکه عدد به صورت یک بازه تعریف ميشود اما مقدار
دقیق بال چپ و راست عدد معلوم نیست و از یک تابع
عضویت تبعیت ميکند .همین تفاوت ظریف بین اعداد
خاکستري و اعداد فازي موجب ميشود که محاسبات با
اعداد خاکستري از سادگي بیشتري نسبت به اعداد فازي
برخوردار باشند.
لذا پژوهش باضر درصدد است تا با استفاده از اعداد
خاکستري به بخشبندي و خوشهبندي مشتریان بانک
بپردازد و از طریق ایجاد ارتباطات موثرتر ،جذب و بفظ
مشتریان ،بستري براي افزایش رضایتمندي و وفاداري آنها
8
ایجاد نماید .مدل پیشنهادي مبتني بر مدل RFM
ميباشد که براي استخراج الگوهاي رفتار خرید مشتري
استفاده ميشود و سه فاکتور تازگي مبادله ،)R( 9تعداد
دفعات مبادله )F(10و ارزش پولي مبادله )M(11را براي هر
مشتري در نظر ميگیرد .به این ترتیب در این پژوهش اعداد
خاکستري در کنار مدل  RFMدر صتعت بانکداري به کار
گرفته شده که تاکنون پژوهشي در این زمینه انجام نشده
است.
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 RFMبراي بخشبندي استفاده شده است از جمله هسیه
( )2004در پژوهشي با ایجاد یکپارچگي بین متغیرهاي
رفتاري و متغیرهاي امتیازدهي  ،RFMبا کمک شبکه
عصبي مصنوعي مشتریان بانک را بخشبندي نمود ] .[7لیو
و شیه )2005(13در پژوهش خود براي ارزیابي وفاداري و
ارزش دوره عمر مشتري از روش تحلیل سلسله مراتبي و
ماتریا مقایسات زوجي و براي خوشهبندي مشتریان از
تکنیکهاي دادهکاوي استفاده نمودند ] .[8سهرابي و
خانلري ( )2007در مطالعه خود بر اساس مدل  RFMبه
محاسبه ارزش دوره عمر مشتریان یک بانک خصوصي
14
پرداخته و با استفاده از رویکرد خوشهبندي کا -میانگین ،
مشتریان را به  8خوشه تفکیک نمودند و ویژگيهاي آنها را
مورد تحلیل قرار دادند ] .[9هو و جینگ )2008(15به
بررسي قابلیت مدل  RFMدر بخشبندي مشتریان در
شرکتهاي خدمات پا از فروش خودرو پرداختند که
مشتریان با استفاده از روش کا -میانگین به  8خوشه تفکیک
شدند و پا از تحلیل ویژگيهاي مشتریان ،ارزش دوره عمر
16
آنها در هر خوشه تعیین گردید ] .[10وو ،چانگ و لو
( )2009با استفاده از مدل  RFMو روش خوشهبندي کا-
میانگین به تحلیل ارزش مشتریان یک شرکت ساخت
تجهیزات صنعتي پرداختند که طبق نتایج به دست آمده
مشتریان در  6گروه خوشهبندي شدند و ویژگيهاي
مشتریان با استفاده از تحلیل ارزش دوره عمر مشتري مورد
تحلیل قرار گرفت ] .[11چن و چنگ )2009(17مدلي بر
مبناي ترکیب ارزش عددي متغیرهاي  RFMو الگوریتم
کا -میانگین با تئوري مجموعههاي سخت پیشنهاد کردند .بر
اساس این مدل ،مشتریان با تعیین تعداد خوشهها به  3و 5
و  7کالس درجهبندي شدند و سپا با کشف و توصیف

ویژگيهاي مشتریان هر خوشه ،به ارزیابي و پیادهسازي
مدیریت ارتباط با مشتري پرداخته شد ] .[12نامور ،غالمیان
و خاکابي ( )2010در پژوهش خود براي تحلیل از دادههاي
 RFMو براي محاسبه ارزش دوره عمر مشتریان از الگوریتم
کا -میانگین استفاده نمودند ] .[13سیدبسیني ،ملکي و
غالمیان ( )2010با استفاده از مدل توسعه یافته  RFMبه
دادهکاوي در پایگاه داده یک شرکت تأمین قطعات خودرو
پرداختند .در این تحقیق ،وزنهاي مربوط به مؤلفههاي مدل
از طریق مقایسههاي زوجي تعیین گردید و دادهها با استفاده
از الگوریتم کا -میانگین خوشهبندي شدند ] .[14خواجهوند
و تارخ ( )2011در پژوهش خود براي تخمین ارزش آینده
مشتري از مدل  ،RFMالگوریتم خوشهبندي کا -میانگین و
ارزش دوره عمر مشتري استفاده کردند و سپا با استفاده از
روش سريهاي زماني به پیشگویي ارزش آینده هر بخش در
هر خوشه پرداختند ] .[15لي ،داي و تسنگ )2011(18با
استفاده از یک روش خوشهبندي دومربلهاي به تحلیل
ویژگيهاي مشتریان پرداختند .مبناي تحلیل خوشهاي در
این تحقیق مدل تحلیلي توسعهیافته  RFMبا توجه به
ویژگيهاي طول رابطه ،تکرار خرید ،ارزش پولي و زمان
آخرین معامله از پایگاه داده مشتریان بود و مشتریان با
الگوریتم کا-میانگین به  5خوشه به منظور تعیین
استراتژيهاي بازاریابي متمایز تفکیک شدند و تحلیل
ویژگيهاي هر خوشه بر اساس مدل امتیازدهي  RFMانجام
گرفت] .[16سیدبسیني ،غالمیان و ملکي ( )2011در
پژوهش دیگري با ارائه مدل جدیدي مبني بر توسعه مدل
 RFMو تعیین اوزان پارامترها با مقایسات زوجي پا از
خوشهبندي محصوالت با تعداد خوشههاي بهینه توسط
شاخص دیویا بولدین به تعیین درجه وفاداري مشتري در
یک مفهوم برنده-برنده پرداختند ] .[17کفاشپور ،توکلي و
علیزاده زوارم ( )1391نیز در پژوهش خود با استفاده از
روش کا -میانگین مشتریان شرکت بازرگاني طوس شرق را
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بر مبناي مدل  RFMو ارزش دوره عمر مشتریان
بخشبندي کردند که مشتریان در  8خوشه اصلي گنجانده
شدند ] .[18زینالعابدیني ،مهدوي و خانبابایي ( )1391در
پژوهشي به شناسایي و تحلیل رفتار مشتریان بانکي
پرداختند .آنها با استفاده از تکنیکهاي دادهکاوي و مدل
تحلیل  RFMبه بخشبندي ،شناسایي و تحلیل رفتار
مشتریان بانکداري الکترونیکي و تعیین میزان ارزش هر یک
از آنها پرداخته پرداختند .همچنین الگوریتم قوانین
وابستگي را براي یافتن ارتباط بین ویژگيهاي مشتریان
خدمات بانکداري الکترونیکي به کار گرفتند ] .[19الوندي،
فضلي و عبدلي ( )2012از الگوریتم خوشهبندي کا-میانگین
و مدل  RFMبراي طبقهبندي مشتریان به منظور تبیین
استراتژي بازاریابي در یک بانکي دولتي استفاده کردند .نتایج
خوشهبندي مشتریان را در نه گروه بخشبندي کرد و از
مدل  RFMبراي تعیین ارزش طول عمر مشتري استفاده
شد ] .[20رضایينیا و همکاران ( )2012از الگوریتم
خوشهبندي و مدل  RFMبراي شناسایي و بفظ مشتریان
با ارزش استفاده نمودند .در این پژوهش الگوریتم کا-
میانگین مشتریان را به گروههاي مختلف تقسیم نموده و
روش تحلیل سلسله مراتبي براي محاسبه وزن معیارهاي
تازگي ،فراواني و ارزش پولي در مدل  RFMاستفاده شد
] .[21وي19و همکاران ( )2013از الگوریتم خوشهبندي کا-
میانگین براي بخشبندي مشتریان براساس شاخصهاي
موردنظر و از مدل  RFMبراي محاسبه ارزش مشتریان
بیمه عمر تایوان استفاده کردند و در نهایت الگوریتمهاي
درختتصمیم و مجموعه سخت را براي تعیین عوامل و
فاکتورها موثر در ارزشها مقایسه کردند ].[22
20
از طرفي ،مطالعاتي نیز در زمینه خوشهبندي خاکستري
صورت گرفته است ،از جمله ون و هوانگ )2004(21از ++C
براي توسعه جعبه ابزار خوشهبندي خاکستري استفاده

نمودند و به این نتیجه رسیدند که این روش نه تنها نتایج را
واض تر ميسازد ،بلکه عملکرد تحلیل آنها را نیز بهبود
ميبخشد ] .[23لي ،لین و سیا )2007(22خوشهبندي
خاکستري و روابط خاکستري را براي دستیابي به
شاخصهاي انواع خدمات مدل زنجیره تامین به کار بردند
] .[24ون )2008(23جعبه ابزار خوشهبندي خاکستري را
گسترش داد و از آن براي تحلیل امتیازات آزمون ارشد در
شیکاگو استفاده نمود ] .[25لین ،هوب و هوانگ)2009(24
در پژوهشي از روش خوشهبندي خاکستري براي تشخیص
خرابي اولیه عملکرد شناورهاي نفت استفاده نمودند .آنها
روش خوشهبندي خاکستري را توسعه دادند به طوري که
نیاز به متغیرهاي زباني ،تابع عضویت ،طرابي شبکه و
تخصیص پارامتر نداشته باشد ].[26
با توجاه باه کااربرد روشهااي خوشاهبندي در شناساایي و
پیشبینااي وضااعیت مشااتریان ،در ایاان پااژوهش بااراي
خوشهبندي مشتریان یکي از بانکهاي خصوصي شهر شیراز
از این روش استفاده شده است .از مهمترین ویژگيهاي ایان
پژوهش ترکیب مدل  RFMبا روش خوشهبندي خاکستري
در صنعت بانکداري است که باعث ایجاد روشاي مبتناي بار
ویژگيهاي مدل  RFMدر شرایط عدم قطعیت مرباوط باه
دادههاي مدل ميگردد .از آنجا که باه دلیال عادم قطعیات
نميتااوان تعریااف صااری و دقیقااي بااراي تعریااف وضااعیت
مشتریان خوب ،معمولي و بد ذکر نمود ،از اعداد خاکساتري
بااراي خوشااهبندي اسااتفاده نمااوده و بااه تعیااین بازههااا و
محدودههایي باراي ساه شااخص مادل  RFMباراي اناواع
مشتریان پرداخته ميشود.

ارائه روشي براي بخشبندي مشتریان با استفاده از مدل RFMدر شرایط عدم قطعیت

پیشنهادي ابتدا دادههاي مورد نیاز از انباره داده بانک
استخراج ميشوندل این دادهها شامل دو دسته اطالعات از
جمله اطالعات شخصي مشتریان و اطالعات مربوط به مدل
 RFMميباشند که پا از جمعآوري ،پیشپردازش شده و
براي استفاده در مرابل بعد آماده ميشوند .عملیات
خوشهبندي بر اساس دادههاي مربوط به شاخصهاي مدل
 RFMانجام ميگردد اما به دلیل گستردگي دامنه این
دادهها ،به نوعي با عدم قطعیت مواجه هستیم ،به این معني
که براي تعیین نوع مشتري نميتوان از یک عدد معین و
قطعي استفاده نمود ،بلکه براي افزایش دقت در این راستا
بهتر است وضعیت مشتریان در یک بازه مشخص سنجیده
شود .به این ترتیب طبق نظر کارشناسان و متخصصان بوزه
بانکداري براي تعیین نوع مشتري ،محدوده و بازههایي براي
مقادیر شاخصهاي مدل  RFMتعیین ميشوند .در مربله
بعد با توجه به مساله مورد بررسي و ماهیت بازهاي یا
خاکستري بودن دادهها ،عمل خوشهبندي بر مبناي اعداد
خاکستري به روش خوشهبندي خاکستري انجام ميگردد.
پا از انجام خوشهبندي ،اعتبار خوشههاي به دست آمده با
شاخصهاي دان 25و دیویا بولدین 26سنجیده شده و
سپا وضعیت مشتریان در هر خوشه توصیف ميشود .در
پایان نیز طبق نتایج به دست آمده راهکارهایي جهت
شناسایي مشتریان ارزشمند بانک و ارائه خدمات بهتر ارائه
ميگردد.
به این ترتیب مرابل انجام پژوهش در نمودار  1نشان داده
شده است.

آماده سازي داده ها
معرفی محدوده بازه هاي شاخص هاي مدل RFM
خوشه بندي داده ها با روش GCA
بررسی و اندازهگیري اعتبار خوشهها
بررسی وضعیت مشتریان هر خوشه
نمودار  .1مراحل انجام پژوهش

 .4يافتههای پژوهش
 -1-4جمع آوری دادههای مناسب
براي انجام پژوهش باضر از پایگاه داده مشتریان یکي از
بانکهاي خصوصي شهر شیراز استفاده شد که براي هر
مشتري اطالعات کاملي را ذخیره ميکند .تحقیق در قالب
افق زماني و در بازه زماني مربوط به  1390/1/1تا
 1391/12/29انجام شده است .براي انتخاب دادههاي
مناسب از مدل  RFMاستفاده شد که یکي از روشهاي
متداول و پرکاربردي است که در تعیین ارزش مشتري ،سه
معیار تازگي ،تعداد تکرار و ارزش پولي خرید را در نظر
ميگیرد ] .[29 ،28 ،27 ،12شاخص تازگي بیانکننده
فاصله زماني بین آخرین خرید صورت گرفته توسط مشتري
تا پایان دوره خاص (پایان محدوده زماني مورد بررسي) بوده
و کمتر بودن آن نشانگر باال بودن ارزش این شاخص در مدل
است .شاخص تعداد تکرار بیانگر تعداد مبادالتي است که
یک مشتري در یک دورة زماني خاص انجام داده و بیشتر
بودن آن ،نشانگر باال بودن ارزش این شاخص در مدل است.
شاخص ارزش پولي نشاندهنده مقدار پولي است که یک
مشتري در یک دورة زماني خاص به منظور مبادالت ،صرف
نموده است و بیشتر بودن مقدار پول صرف شده ،بیانگر باال
بودن ارزش این شاخص در مدل است.
به این ترتیب در مربله اول دادههاي مربوط به شاخصهاي
مدل  RFMبراي انجام عملیات خوشهبندي و اطالعات
مربوط به مشتریان براي تحلیل خوشهها جمعآوري گردید
که محدوده تغییرات آنها در جدول  1ذکر شده است .با
توجه اینکه شاخصههاي معرفي شده در جدول  1در پایگاه
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محمدرضا غالمیان و .........

داده سایر بانکهاي دولتي و خصوصي نیز وجود دارند،
امکان توسعه نتایج این تحقیق براي سایر بانکها نیز وجود
دارد.
جدول  .1معرفی شاخصههای مربوط به مشتريان و محدوده
تغییرات آنها
رديف

شاخصه

محدوده تغییرات

1

شماره

از  1تا 995

2

جنسیت

زن و مرد

3

سن

از  18تا  79سال

4

تحصیالت

از بي سواد تا دکتر

5

وضعیت تاهل

مجرد ،متاهل و غیره

6

مالکیت خودرو

مالک و غیرمالک

7

تازگي مبادله

از  2تا  659روز

8

تعداد مبادله

از  2تا  23بار

9

ارزش پولي مبادله

از  144000تا  2424000تومان

 -2-4آمادهسازی دادهها
در مربله آمادهسازي ،دادهها پیشپردازش شدند تا براي
استفاده در چارچوب باشند .آمادهسازي دادهها شامل
عملیاتي چون پاکسازي ،بذف رکوردهاي با تعداد زیادي
داده مفقودي ،تبدیل ویژگيها ،نرمالسازي ،گسستهسازي،
بذف دادههاي پرت ،ایجاد ویژگيهاي جدید و  ....ميباشد.
در مربله آمادهسازي دادهها با استفاده از نظر خبرگان،
متغیرهایي که تاثیري بر خوشهبندي ندارند ،مانند اطالعات
خصوصي مشتریان شامل نام ،نام خانوادگي ،کد ملي و  ....از
دادهها بذف شدند ،همچنین براي بهبود کیفیت دادهها،
دادههاي مفقود از پایگاه داده بذف گردید و برخي از
تبدیالت ویژگيها براي استخراج ویژگيهاي مناسب از روي
دادههاي موجود انجام شد .به طور مثال سن مشتري از روي
ویژگي تاریخ تولد محاسبه گردید .پا از آمادهسازي دادهها
و بذف دادههاي داراي فیلدهاي مفقودي ،اطالعات 995
مشتري باقي ماند.

جدول  .2معرفی محدوده مقادير شاخصهای مدل RFM
برای گروههای مختلف مشتريان
مشتری

تازگي مبادله
()R

تعداد
مبادله ()F

ارزش پولي مبادله
()M

خوب

][2 ، 221

] [16 ، 23

]، 2424000
[1664000

معمولی

([221 ، 440

([9 ، 16

([904000 ، 1664000

بد

([440 ، 659

([2 ، 9

([144000 ، 904000

نوع

 -4-4خوشهبندی دادهها با روش خوشهبندی خاکستری

دادهکاوي فرایند کشف رابطهها ،الگوها و روندهاي
معنيداري است که به بررسي بجم عظیمي از اطالعات
ذخیره شده در پایگاه دادهها با فناوري تشخیص الگو
ميپردازد و یکي از کاربردهاي آن خوشهبندي است.
خوشهبندي افراز یک مجموعه داده به خوشهها است به
نحوي که شباهت اعضاي یک خوشه به یکدیگر بیشتر از
شباهت آنها به اعضاي خوشههاي دیگر باشد ] .[30در
چرخه مدیریت ارتباط با مشتري ،ميتوان خوشهبندي و
بخشبندي مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها را عنصر
اساسي در گام شناسایي مشتري نام برد.

 -3-4معرفی محدوده بازههای شاخصهای مدل
RFM
با در نظر گرفتن ماهیت بازهاي بودن دادههاي مربوط به
شاخصهاي مدل  RFMو با توجه به اینکه نميتوان تعریف
صری و دقیقي براي مشتري خوب ،متوسط و معمولي بانک
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ارائه نمود ،در این پژوهش از روش خوشهبندي خاکستري
براي بخشبندي مشتریان استفاده شد .براي این منظور ابتدا
محدوده و بازه شاخصهاي مدل  RFMبراي مشتریان
خوب ،معمولي و بد تعیین شد .از آنجا که بیشترین و
کمترین مقدار هر کدام از شاخصها در انباره داده موجود
است ،طبق نظرات خبرگان و کارشناسان بانکداري با بیش از
 9سال سابقه در این زمینه ،بدود بازههاي مربوط به نوع
مشتریان خوب ،معمولي و بد تعیین گردید .الزم به ذکر
است که شاخص تازگي مبادله شاخصي منفي است و هرچه
مقدار این شاخص کمتر باشد ،به این معني است که مشتري
به تازگي به بانک مراجعه نموده و مشتري بهتري است.
شاخصهاي تعداد مبادله و ارزش پولي مبادله شاخصهاي
مثبتي هستند که مقدار بیشتر آنها به معناي بهتر بودن
مشتري براي بانک است .با در نظر گرفتن نوع شاخصهاي
مدل  RFMو مشورت با کارشناسان و خبرگان بوزه
بانکداري ،بازههاي مورد نظر براي اعمال روش خوشهبندي
خاکستري تعیین شدند که به شرح جدول  2ميباشند.

ارائه روشي براي بخشبندي مشتریان با استفاده از مدل RFMدر شرایط عدم قطعیت

فرض

  m (B ),w (B ) دو عدد خاکستري باشند .در این
صورت چهار عملگر اصلي را ميتوان به صورت زیر تعریف
نمود:
 m (A ),w (A )    m (B ),w (B ) 
 m (A )  m (B ),w (A )  w (B ) 
 m (A ),w (A )    m (B ),w (B ) 
 m (A )  m (B ),| w (A ) w (B ) |
 m (A ),w (A )  .  m (B ),w (B )  m (A )m (B ),
max{| m (A ) | w (B ),w (A ) | m ( B ) |,w ( A )w ( B )} 
 m (A ),w (A )    m (B ),w (B ) 
1
( m (A ),w (A )  .
);0  m (B ),w (B ) 
 m (B ),w (B ) 

اگر ]  A  [a, aو ]  B  [b , bدو عدد خاکستري باشند
چهار عملگر اصلي بین آنها را ميتوان به این صورت تعریف
نمود ].[35

که در آن:
1
) m (B
) w (B

,

 m (B ),w (B ) 
m (B ) 2 w (B ) 2 m (B ) 2 w (B ) 2
0  m (B ),w (B ) 

] A  B  [a  b , a  b
] A  B  [a  b , a  b

عملگرهاي جدید عدم قطعیت کمتري را نسبت به
عملگرهاي اولیه نشان داده و براي مقایسه دو عدد
خاکستري نیز به کار ميروند .روشهاي متعددي براي
مقایسه اعداد خاکستري وجود دارد ] [37اما در این پژوهش
از تعریف هو و وانگ ] [38استفاده شد .بر این اساس براي
مقایسه دو عدد خاکستري  Aو  Bداریم  A Bاگر

]} A . B  [min{ab , ab , ab , ab }, max{ab , ab , ab , ab

a a a a
a a a a
]} A  B  [min{ , , , }, max{ , , ,
b b b b
b b b b

همچنین اگر  عدد ثابتي باشد آنگاه:

[ a, a ];   0
 .A  
[a , a ];   0

) m (A )  m (B
)  . m (A )  m (Bبا این تعریف نقطه میاني بازهها ،براي
یا

اگرچه عملگرهاي فوق کاربردهاي زیادي دارند ،ميتوان
نشان داد که عملگرهاي بهتري نیز وجود دارند ] .[36یک
عدد خاکستري

] A  [a, a

کنید

)  w (A )  w (Bبا شرط

مقایسه آنها استفاده ميشود و در صورت مساوي بودن
نقاط میاني ،از عرض بازهها استفاده ميشود.
براي استفاده از روش خوشهبندي خاکستري ،ماتریا
خاکستري اولیه ( )Dکه در مربله قبل تشکیل شد ،به
صورت زیر نشان داده شد.

ميتواند به صورت

 A  m (A ),w (A ) نیز نشان داده شود که

 w ( A ) 27عرض28آن ميباشد.
)  m ( Aنقطه میاني و
1
) m (A )  (a  a
2

] D  [d ij ]n m d ij  [d ij , d ij
فرض ميشود  lمعیار خوشهبندي وجود داشته باشد که
kامین آنها براي شاخص jام برابر ]  [a jk , a jkباشد .ارزش
این
7
8

. Mid-Point
. Half-Width

معیار

برابر

] [ jk ,  jk

است

 a jk   jk   jk  a jkو از رابطه زیر محاسبه شد.

2
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خوشهبندي خاکستري ( )GCAیکي از روشهاي
بخشبندي و دستهبندي آیتمهاست ] [23که براي غلبه بر
مشکالت موجود در دادههاي غیر قطعي که اطالعات آنها
ناکامل و ناقص ميباشند ،معرفي و به کار گرفته شد .این
روش کاربردهاي زیادي دارد ] [33 ،32 ،31 ،26که در این
پژوهش براي شناسایي و ارزیابي رفتار مشتریان بانک از آن
استفاده شد .الزم به ذکر است که در روش خوشهبندي
خاکستري از قوانین باکم بر اعداد خاکستري بهره گرفته
ميشود.
عدد خاکستري عددي با اطالعات نامطمئن است که مقدار
دقیق آن نامشخص اما محدوده مقادیر آن مشخص بوده و به
صورت بازهاي نشان داده ميشود ].[34

1
) w (A )  (a  a
2
 m (A ),w (A ) 
و

محمدرضا غالمیان و .........

a jk  a jk

, a jk 
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a jk  a jk

m

   ([ jk , jk ])m l
] ;[ jk , jk ]  [ jk ,  jk ]   [ jk ,  jk

[ jk , jk ]  [a jk 

]
4
4
به این ترتیب تابع خوشهبندي خاکستري
] f jk (x )  [0,1که jامین شاخص خوشهبندي را به

j 1

این مقادیر در جدول  3نشان داده شدهاند.
جدول  .3وزنهای خوشهبندی
نوع

kامین معیار خوشهبندي نگاشت ميکند ،محاسبه شد که در
نمودارهاي  2تا  4نشان داده شدهاند.

خوب

]، 0/1724
[0/0589

][0/4561 ،0/6047

][0/4622 ، 0/6228

معمولی

]، 0/3995
[0/2860

][0/2924 ، 0/3876

][0/2904 ، 0/3912

بد

]، 0/6642
[0/4754

][0/1020 ، 0/1972

][0/0886 ، 0/1895

مشتری

در اقدام بعدي ضرائب خوشهبندي که نشاندهنده درجه
تعلق گزینه  iبه کالس  kميباشند ،محاسبه شدند.

نمودار  .2تابع خوشهبندی شاخص تازگی مبادله ()R



m



j 1

m



 i    f j 1 ([d ij , d ij ])*[ j 1 , j 1 ],.. f jl ([d ij , d ij ])*[ jl , jl ] 
 j 1

بردار )  ،  i  ( i 1 ,  i 2 ,.... ilدرجه تعلق گزینه iام به
هر کالس را نشان ميدهد .اگر وجود داشته باشد  k 0به
طوري که

}  ik  max {[ ik ,  ik ] | k  1, 2,....l
0

آنگاه مورد iام به کالس خوشهبندي  k 0اختصاص داده
ميشود ] .[39 ،33به این ترتیب ميتوان درجه تعلق تک
تک مشتريها را به خوشه مشتریان خوب ،معمولي و بد
محاسبه نمود.
به عنوان مثال براي یک مشتري با مشخصات  F ،Rو M
به ترتیب برابر با 10 ،229و  1313000درجه عضویت به

نمودار  .3تابع خوشهبندی شاخص تعداد مبادله ()F

خوشه مشتریان خوب برابر با ] ، [0.0251, 0.0736براي
خوشه مشتریان معمولي برابر با ] [0.6840,0.9247و

نمودار  .4تابع خوشهبندی شاخص ارزش پولی مبادله ()M

براي خوشه مشتریان بد برابر است با ]. [0.0219, 0.0423
با توجه به این که:

ميتوان ضابطه توابع خوشهبندي را نیز محاسبه نمود که به
عنوان نمونه ضابطه مشتریان خوب از نظر تازگي خرید به
شرح زیر ميباشد.
1x  166.25

(x )  0.0091x  2.5183
166.25  x  275.75
خو
0x  275.75


}]max {[0.0251, 0.0736],[0.6840, 0.9247],[0.0219, 0.0423
} max{ 0.0494, 0.0243 ,  0.8044, 0.1204 ,  0.0321, 0.0102 
 0.8044, 0.1204 

لذا این مشتري متعلق به خوشه مشتریان معمولي است.
بf R ,

 -5-4بررسی و اندازهگیری اعتبار خوشهها
نتایج باصل از اعمال الگوریتمهاي خوشهبندي روي یک
مجموعه داده با توجه به انتخاب پارامترهاي الگوریتمها
ميتوانند بسیار متفاوت از یکدیگر باشند .در این پژوهش

پا از آن وزن شاخص kام براي jامین معیار (  ) jkبه
صورت زیر محاسبه شد:
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تازگي مبادله ()R

تعداد مبادله ()F

ارزش پولي مبادله
()M

ارائه روشي براي بخشبندي مشتریان با استفاده از مدل RFMدر شرایط عدم قطعیت

براي اعتبارسنجي روش خوشهبندي خاکستري از دو شاخص
دان و دیویا بولدین استفاده شد .با توجه به ماهیت
خاکساتري بودن دادهها ،مقادیر دو شاخاص با اعمال قوانین

اعداد خاکستري محاسبه شدند که براي تعداد
خوشههاي متفاوت در جدول  4ذکر شدهاند.

جدول  .4مقادير شاخصهای دان و ديويس بولدين برای تعداد خوشههای متفاوت

مقادیر شاخصهاي دان و دیویا بولدین براي تعداد
خوشههاي  2به بعد محاسبه شدهاند ،از آنجا که از تکرار
 12به بعد تغییر محسوسي در شاخصها مشاهده نشد
لذا عملیات را تا تکرار  12انجام دادیم .بهترین مقدار
براي شاخص دان در تعداد خوشه  3و  4و براي شاخص
دیویا بولدین در تعداد خوشه  2و  3ميباشدل لذا
بهترین تعداد خوشه ها برابر  3است.

 6-4بررسی وضعیت مشتريان هر خوشه
پا از بهکارگیري روش خوشهبندي خاکستري ،هر یک
از مشتریان در یکي از خوشهها قرار گرفتند .ویژگيهاي
مشتریان هر خوشه به تفکیک در جدول  5نشان داده
شده است.

جدول  .5ويژگیهای خوشههای مشتريان
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بهترین تعداد خوشه ها برابر  3است.
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لذا بانک با اتخاذ تصمیماتي باید مانع ورود این مشتریان به
خوشه مشتریان بد شود.
به این ترتیب با شناسایي مشتریان ميتوان در جهت تعیین
استراتژيهاي جذب ،بفظ و وفادار نمودن هر چه بیشتر
مشتریان خوب که ارزش و اهمیت بیشتري دارند گام
برداشت.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
رقابت گسترده بانکها در جهت بفظ مشتریان فعلي ،جذب
مشتریان جدید و وفادار نمودن آنها ،این موسسات را بار آن
ميدارد که به شناسایي مشتریان خود با توجه به ارزشي کاه
براي آنها دارناد بپردازناد .یکاي از تکنیکهااي شناساایي
مشتریان باهکارگیري روشهااي خوشاهبندي اسات کاه باا
استفاده از آن مشتریاني که داراي ویژگيهاي مشابه هستند،
در یااک خوشااه قاارار ميگیرنااد و مشااتریان هاار خوشااه
ویژگيهاي متفاوتي از مشتریان سایر خوشهها دارند .در ایان
پژوهش به خوشهبندي مشتریان یکي از بانکهاي خصوصاي
شهر شیراز پرداخته شد ،دادههاي مورد استفاده از انباره داده
بانک استخراج و پیشپردازش شدند که به دلیل گساتردگي
دامنه تغییرات آنها داراي عدم قطعیت ميباشند .از آنجا که
در هر علم و بوزهاي همواره عادم قطعیات وجاود دارد ،لاذا
افراد و سازمانها همواره به دنبال روشهایي براي کاهش یاا
بذف ابهامات موجود بودهاناد و اعاداد خاکساتري مفهاومي
است که در این زمینه کاربردهاي فراواني داشاته اسات .در
این تحقیق ،به منظور بخشبنادي مشاتریان باا اساتفاده از
مدل  RFMدر شرایط عادم قطعیات ،از روش خوشاهبندي
خاکساتري در قالاب فراینادي خااص ،بهاره گرفتاه شاد.
عمدهترین ویژگي این پژوهش اساتفاده از اعاداد خاکساتري
در کنار مدل  RFMاست که باعث از بین بردن تااثیر عادم
قطعیت در بخشبندي و کارایي بیشتر این مدل ميشود .در
ادامه نتایج شاخصهاي اعتبارسنجي دان و دیاویا بولادین
کااه بیانکننااده تااراکم خوشااهبندي هسااتند ،بااا سااایر
پژوهشهایي که در آن براي اعتبارسنجي از ایان شااخصها
در بالاات قطعیاات اسااتفاده شااده اساات ،ماننااد پااژوهش
سیدبسیني ،غالمیان و ملکاي ( )2011مقایساه و مشااهده
شااد کااه در روش مبتنااي باار اعااداد خاکسااتري خطاااي
خوشهبندي به طور قابل مالبظهاي کاهش یافته است.
50

Downloaded from iranaict.ir at 6:52 +0430 on Thursday April 25th 2019

بر اسااس یافاتههاي تحقایق مشتریان بانک مذکور به ساه
خوشه مشتریان خوب ،معمولي و بد تفکیک شدند .طبق
جدول  5مشتریان خوب که داراي بیشترین ارزش و اهمایت
براي بانک هستند ،بدودا  31درصد از کل مشتریان بانک را
تشکیل ميدهند (یعني کمتر از نصف مشتریان) ،میانگین
سني آنها تقریبا  68سال و بیشتر از سایر خوشهها است،
عمدتا متاهل ،داراي تحصیالت لیسانا و تا بدودي دکترا و
داراي خودرو ميباشند .مشتریان معمولي تقریبا  36درصد از
کل مشتریان این بانک را تشکیل ميدهند ،میانگین سني
آنها تقریبا  28سال و کمتر از سایر خوشهها است ،بیشتر
آنها متاهل و داراي تحصیالت لیسانا بوده و تقریبا نیمي
از آنها داراي خودرو ميباشند .مشتریان بد که کمترین
ارزش را براي بانک دارند ،نیز تقریبا  33درصد از کل
مشتریان را شامل ميشوند که میانگین سني آنها تقریبا
 49سال است ،بیشتر مرد و متاهل هستند ،اکثر آنها نیز
صابب خودرو ميباشند.
با این تفکیک و با در نظر گرفتن ویژگيهاي مشتریان هر
خوشه ،بانک باید در جهت بفظ مشتریان خوب و با ارزش
خود تالش بسیاري نماید و اهمیت ویژهاي براي مشتریان
این خوشه قائل شود .لذا پیشنهاد ميگردد که به منظور
بفظ این مشتریان ،شرکت با برقراري ارتباطات و تعامالت
بیشتر با آنها ،سعي در وفادار نمودن این مشتریان نماید .به
این دلیل که مشتریان بد داراي کمترین ارزش براي بانک
هستند ،لذا بهتر است که مطالعه دقیقتري پیرامون علل کم
بودن مقادیر هر یک از شاخصهاي  RFMدر این مشتریان
انجام گیرد .در این زمینه بانک باید با برقراري ارتباطات و
تعامالت سازنده از طریق تماسهاي تلفني ،ارسال ایمیل،
پیامک و غیره دلیل ایجاد شکاف و فاصله در روند خرید
مشتریان را جویا شده و در جهت رفع آن برآید ،همچنین
ميتواند با در نظر گرفتن تخفیفهاي بجمي ویژه در
راستاي ارتقاي سط شاخصهاي  RFMمشتریان این
خوشه گام بردارد و از رویگردانيهاي بعدي مشتریان جدید
خود بکاهد .مشتریان معمولي نیز مشتریاني هستند که باید
بفظ شوند و با اتخاذ استراتژيهایي متناسب با
ویژگيهایشان ،به مرور زمان به مشتریان خوب تبدیل شوند.
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