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مقدمه 
با توجه به رقابت فشرده در بازار و گزينههای متنوعی از محصولها و خدمات که پیش روی
مشتريان قرار دارد ،تحلیل رفتار مشتريان و انتخاب شیوۀ مناسب بازاريابی براساس اين تحلیلها،
عامل بسیار مهمی برای بقای بنگاهها تلقی میشود (سمیعزاده .)1386 ،از سوی ديگر ،شناخت
صحیح و درست رفتار مشتريان ،مهمترين بعد مديريت ارتباط با مشتری 1است (برسون و
همكاران .)2000 ،با رشد سريع فناوری اطالعات در بخشهای مختلف کسبوکار و جمعآوری
حجم وسیعی از دادههای مشتريان ،شناخت دقیق مشتری ،درک الگوهای رفتاری خريد آنان و
پاسخ به نیازهای مشتريان ،بیش از پیش دشوار و حتی غیر ممكن شده است؛ بنابراين ،نیاز به
روشهای تحلیل مشتريان براساس دادههای انبوه از آنها يا دادهکاوی و تدوين رويكردهای
مناسب بازاريابی و ارتباط با مشتريان برای جلب رضايت و حفظ و جذب آنها ،بیش از پیش
احساس میشود.
2
تحلیل رفتار مشتريان در صنايع تولید و پخش کاالهای پرگردش مانند صنايع تولید و پخش
مواد غذايی (مورد مطالعة اين مقاله) و صنايع مشابه ديگر مانند بیمه ،بانک و -...که با انبوهی از
مشتريان با ماهیتهای متفاوت و رفتارهای گوناگون مواجهاند -از اهمیت ويژهای برخوردار است.
استفاده از رويكرد بخشبندی مشتريان ،يكی از تكنیکهای دادهکاوی ،در اين صنايع بهمنظور
تقسیم مشتريان ناهمگون به گروههای همگون با رفتارهای خريد مشابه ،به درک و شناخت
بیشتر رفتار مشتری کمک خواهد کرد و در پی آن ،تدوين راهبرد مناسب بازاريابی و ارتباط مؤثر
با هر گروه از مشتريان ،در جلب رضايت و حفظ آنها ،جذب مشتريان جديد و درنهايت بقای اين
سازمانها مفید خواهد بود (هانگ و تسای2008 ،؛ چانگ و همكاران2010 ،؛ مرتضوی و
همكاران .)1390 ،از آنجاکه کیفیت بخشبندی ،به انتخاب متغیرهای مناسب عملكردی مشتريان
بستگی دارد ،در اين مقاله ضمن بررسی ويژگیهای عملكردی مشتريان در صنايع تولید و توزيع
کاالهای پرگردش ،متغیرهای مناسب برای بخشبندی مشتريان اين صنايع ،معرفی و
اعتبارسنجی شده است.
بیانمسئله 
در بسیاری از شرکتهای تولید و پخش کاالهای پرگردش ،مانند شرکت صنايع غذايی گلستان
(مطالعة موردی پژوهش) ،يكی از بزرگترين شرکتهای تولید ،بستهبندی و پخش مواد غذايی ،پايگاه
)1. Customer Relation Management (CRM
)2. Fast-Moving Consumer Goods (FMCG
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عظیمی از اطالعات مشتريان و سابقة خريد آنها شامل مشخصات مشتری ،دفعات خريد ،تواتر خريد،
نوع و حجم خريد ،کانالهای فروش و توزيع جغرافیايی وجود دارد .بر صاحبان اين بنگاههای اقتصادی
بزرگ مسلم شده است که میتوانند از اين دادهها و اطالعات ،در تمامی ابعاد مديريت ارتباط با
مشتری ،شامل شناسايی ،جذب ،حفظ و ارتقای مشتری بهره ببرند .دادهکاوی بهعنوان ابزار پردازش
دادههای فراوان در پايگاههای داده ،دادههايی مانند دادههای مشتريان را به اطالعات مفید و قابل
استفاده تبديل میکند (ريگیلسكی و همكاران .)2002 ،با بهکارگیری رويكردهای دادهکاوی در
دادههای مشتريان ،سازمانها ،الگوهای رفتاری مشتريان ،نیازهای آنها و ارتباطهای پنهان دادهها را
درک میکنند و براساس اين الگوها بهتر میتوانند در راستای برآوردهساختن نیاز مشتريان ،منابع خود
را بهکار گیرند .يكی از رويكردهای مهم شناخت مشتريان در سازمانهايی که با تعداد انبوهی از
مشتريان و دادههای مربوط به آنان سروکار دارند ،رويكرد بخشبندی است .از دستاوردهای اين
رويكرد میتوان به ايجاد تعاملی مناسب با مشتريان اشاره کرد که در اين تعامل ،محصولها و خدمات
ارائهشده از مطلوبیت کافی برخوردار است و رضايت آنان را جلب میکند و درنهايت ،به تولید دانش و
ايجاد ارزش در بازاريابی منتهی میشود (ونگ و همكاران.)2014 ،
رويكرد بخشبندی ،مشتريان را براساس متغیرهای عملكردی آنها به گروههايی با مقادير
مشابه در تمامی متغیرهای بخشبندی افزار میکند (مالحسینی و علیمیرزايی.)1389 ،
قرارگرفتن مشتريان با مقدار مشابه متغیرهای عملكردی در يک خوشه و فاصلة حداکثری
خوشهها از يكديگر ،معیار کیفیت خوشهبندی است .انتخاب متغیرهايی که از يکسو بیانگر
عملكرد مشتری باشند و از سوی ديگر ،قدرت تفكیکپذيری مشتريان را داشته باشند ،بر کیفیت
خوشهبندی مؤثر است .يكی از مدلهای مطرح در بخشبندی و تحلیل ارزش مشتری ،مدل
بخشبندی ،موسوم به مدل  RFMاست که از سوی  Hughesدر سال  1994ارائه شده است .در
اين مدل ،سه متغیر تازگی خريد ( ،)Rتكرار خريد ( )Fو ارزش مادی خريد ( )Mبهعنوان متغیرهای
عملكردی مشتريان برای بخشبندی آنها پیشنهاد شده است (وی و همكاران .)2012 ،در صنايع
تولید و توزيع کاالهای پرگردش مانند مواد غذايی ،مشتريان مجبورند برخالف ساير صنايع،
بهطور مداوم و پیوسته و در فواصل زمانی کوتاه از توزيعکنندگان خريد کنند؛ هرچند ممكن است
حجم خريد آنها در هر بار خريد کم باشد؛ بنابراين ،محاسبة متغیر تازگی خريد که بیانگر فاصلة
آخرين خريد آنها تا زمان بخشبندی است ،برای بیشتر مشتريان ،مقاديری کم و نزديک به
يكديگر است .برايناساس ،انتظار میرود متغیر  Rدر مدل  ،RFMکیفیت خوشهبندی را کاهش
دهد .از طرف ديگر ،متغیر توالی خريد مشتری ( ،)Cتعداد ماهها يا روزهای خريد در يک دوره ،در
شرکتهای تولید و پخش کاالهای پرگردش ،عالوه بر آنكه بیانگر عملكرد مشتری است ،بین
مشتريان مختلف تفاوت محسوسی دارد که ورود آن بهعنوان متغیر بخشبندی ،کیفیت
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خوشهبندی را افزايش خواهد داد؛ بنابراين ،فرضیههای اين پژوهش ،يكی ناکارايی متغیر تازگی
خريد در بخشبندی مشتريان صنايع تولید و توزيع کاالهای پرگردش است و ديگر اينكه با
جايگزينی متغیر توالی خريد ( )Cبا متغیر تازگی خريد ( )Rدر مدل  RFMو ارائة مدل جديدی به
نام  ،CFMکیفیت بخشبندی مشتريان اين صنايع افزايش خواهد يافت .برای بررسی فرضیههای
پژوهش ،مشتريان شرکت تولید و پخش گلستان با استفاده از دادههای خريد آنها و براساس دو
مدل  RFMو مدل پیشنهادی  CFMو با الگوريتم خوشهبندی  ،K-Meansبخشبندی شدهاند و
کیفیت دو مدل در خوشهبندی و شناسايی رفتار مشتريان ارزيابی شده است.
پیشینۀنظریپژوهش 
مديريت ارتباط با مشتری از چهار بعد شناسايی مشتری ،جذب مشتری ،حفظ و بقا و توسعه
تشكیل میشود (سمیعزاده .)1386 ،مديريت ارتباط با مشتری ،با شناخت مشتری آغاز میشود
که عبارت است از هدفگیری گروهی از مردم که به احتمال زياد ،در آينده مشتری ما خواهند شد
يا شناسايی مشتريانی که برای کسبوکار سودآور باشند .برای تحقق اين امر ،تحلیل رفتار
مشتريان گذشته و جاری ،به درک ويژگیهای مشتريان سازمان کمک خواهد کرد .سازمانها با
استفاده از رويكرد بخشبندی و براساس دادههايی که در گذشته از خريد مشتريان خود جمعآوری
کردهاند ،مشتريان خود را از نظر متغیرهای عملكردی ،به گروهها و دستههايی با نیازها و
ويژگیهای مشابه تقسیم میکنند تا در مراحل بعدی مديريت ارتباط با مشتری ،راهبردهای
مناسب حفظ و جذب مشتری را برای هر گروه از مشتريان خود تدوين کنند .بخشبندی ،يكی از
مهمترين مقولهها در رسیدن به بازاريابی مدرن و مديريت موفق ارتباط با مشتری است و از آن،
بهعنوان اولین گام در طراحی راهبرد بازاريابی مشتریمحور ياد میشود (برسون و همكاران،
2000؛ دهدشتی شاهرخ و پورحسینی .)1392 ،بخشبندی با استفاده از تجزيه و تحلیل خوشهای
(جمعیتشناختی ،روانشناختی ،تراکنشی و ترويجی) که يكی از تكنیکهای دادهکاوی است،
مشتريان را به خوشههای همگن تقسیم میکند؛ بهطوریکه مشتريان درون هر خوشه ،بیشترين
مشابهت را از نظر متغیرها داشته باشند و بیشترين تمايز بین خوشهها اتفاق بیفتد .فرايند
بخشبندی مشتريان ،از سه بخش اصلی زير تشكیل شده است:
بخشبندی

.1متغیرهای

گروهبندی مشتريان بايد براساس متغیرهايی که بهازای هر مشتری اندازهگیری میشود ،انجام
پذيرد (احمدی و همكاران .)1389 ،متغیرهايی مانند نوع مشتری ،زمان خريد ،تكرار خريد ،حجم
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خريد و ...نمونههايی از متغیرهای بخشبندی بهشمار میروند .متغیرهايی در بخشبندی
مشتريان درنظر گرفته میشوند که اوال بیانگر عملكرد مشتری از ديدگاه سازمان باشند و ثانیا
تغییرپذيری زيادی بین مشتريان سازمان داشته باشند .در پژوهشهای گذشته ،عمدتا از
متغیرهای عملكردی مشتری که بیانگر ويژگیهای تراکنش خريد مشتريان است و در مدل
 RFMو ويرايش ديگر آن  1RFDبه آنها اشاره شده ،استفاده شده است.
همانطورکه اشاره شد ،مدل  RFMاز سه متغیر تازگی خريد ( :Rفاصلة زمانی بین آخرين
تعامل تجاری تا زمان حال) ،تكرار خريد ( :Fتكرار خريد مشتری در يک بازۀ مشخص) و ارزش
مادی خريد ( :Mارزش پولی تعاملها در بازهای خاص برای هر مشتری) بهعنوان متغیرهای مؤثر
در دستهبندی مشتريان استفاده میکند .در اين مدل ،هريک از متغیرهای سهگانه با استفاده از
روشهای دادهکاوی و آماری ،به چندين بازه تقسیم میشوند؛ بهعنوان مثال ،فاصله از آخرين
خريد مشتری ،به سه بازۀ کمتر از  90روز ،بین  90تا  365روز و بیشتر از  365روز تقسیم
میشود .از ترکیب حالتهای مختلف اين متغیرها ،گروههای مشتريان تشكیل میشود.
درصورتیکه هر متغیر به سه بازه تقسیم شود 27 ،بخش متفاوت ايجاد میشود که هر مشتری با
توجه به مقدار متغیرهای بخشبندی در يكی از اين گروههای 27گانه قرار میگیرد (چانگ و
تسای .)2011 ،از مدل  RFMدر بخشبندی مشتريان ،بهمنظور تعیین سیاستهای بهینة بازاريابی
استفاده میشود .همچنین نتايج حاصل از اين مدل ،ابزاری معمول برای گسترش راهبردهای
بازاريابی بهشمار میآيد .از کاربردهای ديگر اين مدل میتوان به محاسبة ارزش چرخة حیات
مشتری و نیز اندازهگیری میزان وفاداری مشتری اشاره کرد.
دو متغیر تكرار ( )Fو حجم ( )Mخريد در مدل  RFMاز ديدگاه شرکتهای تولید و توزيع
کاالهای پرگردش ،دو متغیر عملكردی مشتری است و در بخشبندی اهمیت دارد؛ زيرا
مشتريانی که در هرماه به تعداد دفعات زياد و با حجم باال خريد کنند ،فعال و ارزشمند محسوب
میشوند .از سوی ديگر ،چون اين صنايع با طیفهای مختلف مشتری با مقادير مختلف تكرار و
حجم خريد روبهرو هستند ،اين دو متغیر در بخشبندی آنها نیز مؤثرند .هرچند در صنايع ديگر،
متغیر تازگی خريد در بخشبندی اهمیت دارد ،در صنايع  ،FMCGاين متغیر ،تغییرپذيری اندکی
بین مشتريان دارد؛ زيرا مشتريان اين صنايع ،بهدلیل ماهیت مواد خريداریشده مجبورند در
فواصل زمانی کم و بهطور پیوسته خريد کنند .از طرفی ،بهترين زمان خوشهبندی و ارزشگذاری
مشتريان ،پايان سال مالی است که شامل خريدهای عادی و خريدهای مشتريان در مناسبتهای
خاص (اعیاد و تعطیالت و )...میشود؛ زيرا در اين زمان ،خطای بخشبندی کاهش و دقت آن
1. Recency, Frequency, Duration
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افزايش میيابد (تسیپتیس و چوريانوپلوس )2010 ،و در اين زمان ،مشتريانی که کمتر خريد
میکردند ،بهدلیل تعطیالت پايان سال ،مجبور به خريدند؛ بنابراين ،با توجه به تغییرپذيری اندک
متغیر تازگی خريد ،اين متغیر تأثیر زيادی در بخشبندی ندارد و سبب کاهش کیفیت بخشبندی
میشود.
همزمان با توسعة فناوریهای اطالعات در اين صنعت و بازار رقابتی موجود ،دامنة اطالعات
مشتريان از قیمتها و طرحهای بازاريابی محصولهای شرکتهای تولید و پخش ،افزايش يافته
است .برايناساس ،مشتريان اين شرکتها تالش میکنند در مواقعی خاص که سازمان ،طرحهای
خاصی را تبلیغ کرده و در فروش آنها تخفیف قائل شده است ،خريد کنند .همچنین زمانیکه
شرکت تولید و پخش کاالهای پرگردش ،سیاستهای خاص قیمتگذاری را دنبال میکند يا اينكه
شرکتهای رقیب بهدلیل مواجهه با مشكلهای تأمین يا سیاستهای خاص ،محصولهای مشابه
خود را ارائه نمیکنند ،مشتريان بهصورت مقطعی از آنها خريد میکنند؛ بهعنوان مثال ،ممكن
است مشتری بهدلیل تمايل به استفاده از طرحهای خاص ترويج يا قیمت مناسب شرکت ،در آن
مقطع زمانی خاص (بازۀ زمانی حداکثر يکماهه که آن طرح در حال اجراست) خريدهای متوالی
و حتی با حجمهای خريد ريالی باال (بهويژه در مشترکان عمدهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای)
انجام دهد .اين امر سبب افزايش امتیاز مشتری در دو متغیر از سه متغیر مدل پاية  RFMو
درنهايت ،ارزيابی مشتری در بخش مشتريان کلیدی و مهم (خوشههای برتر) میشود .درحالیکه
مشتری در ماههای بعدی خريد نمیکند ،خريد او مقطعی است و لزوما از مشتريان وفادار سازمان
بهشمار نمیآيد؛ بنابراين ،توالی خريد بهعنوان متغیری مهم در خوشهبندی مشتريان اين صنعت،
به متغیرهای مدل  RFMاضافه شده است .توالی خريد عبارت است از توالی خريد مشتری طی
يک دورۀ مشخص (مثال يکسال) و برابر تعداد ماههايی از سال است که مشتری طی اين دوره،
خريد کرده است؛ بنابراين ،بهطور منطقی ،متغیرهای مؤثر در بخشبندی مشتريان صنايع
 ،FMCGمتغیرهای مدل  CFMاست که در اين مقاله بهعنوان فرضیه درنظر گرفته شده است.
بخشبندی 

.2روشهای

هرچند از مدل  RFMبهدلیل سادگی آن برای بخشبندی استفاده شده است ،ايرادهايی به اين
مدل وارد شده است؛ بهعنوان مثال ،اين مدل يک مدل توصیفی است و امكان پیشبینی رفتار
مشتری را ندارد .بدينترتیب ،ابتدا هريک از متغیرهای بخشبندی ،تنها از جنبة آن متغیر
بازهبندی میشوند و ساير متغیرها در بخشبندی آن نقشی ندارند ،اما روشها و الگوريتمهای
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1

کاملتری در حوزۀ خوشهبندی ارائه شدهاند که به دو دستة روشهای سلسلهمراتبی و افزاربندی
تقسیم میشوند (سیدهاشمی و ممدوحی .)1389 ،در میان الگوريتمهای خوشهبندی ،به الگوريتم
 K-Meansاز گروه روشهای افزاربندی ،بهدلیل سادگی و دقت و سرعت باال ،بیشتر توجه شده
است .در اين روش -که يک الگوريتم تكراری است -با تعیین مراکز  Kخوشه ( ،Kتعداد خوشهها
از قبل تعیین شدهاند) ،با هدف حداقلکردن فاصلة هر مشاهده از مرکز خوشه ،مشاهدهها (دادهها)
را به هر خوشه تخصیص میدهد .تكرارهای اين الگوريتم ،تا زمان ثبات در مراکز خوشهها در
تكرار متوالی ادامه میيابد .در اين تكنیک ،الگوها و روابط پنهان میان مجموعههای داده ،با
حداقلشدن فواصل درون خوشه معین میشود (مؤمنی.)1390 ،
خوشهها 

.3اعتبارسنجی

دو موضوع در روشهای خوشهبندی مورد تحقیق است .اول اينكه تعداد خوشهها ( )Kيک
ورودی بهروش خوشهبندی است و عملكرد روش خوشهبندی ،به تعداد خوشههای بهینه بستگی
دارد که بايد مشخص شود .بهاينمنظور ،الگوريتم مربوط ،بهازای تعداد خوشههای مختلف اجرا
میشود و از طريق شاخصهايی مانند شاخص ديويس -بولدين 2تعداد خوشههای بهینه تعیین
میشود .اين شاخص ،میانگین شباهت مشاهدههای هر خوشه را محاسبه میکند و برای ارزيابی
نبود تشابه میان خوشهها استفاده میشود .هرچه مقدار اين شاخص کمتر باشد ،کیفیت
خوشهبندی بهتر است.
دوم اينكه بهدلیل تخصیص تصادفی مشاهدهها به خوشهها ،روشهای خوشهبندی بهازای
يک تعداد خوشة مشخص ،عملكرد مشابهی ندارند .روشی اعتبار بیشتری دارد که در آن،
خوشههای تشكیلشده ،کیفیت بیشتری داشته باشند .هرچه شباهت مشاهدههای درون يک
خوشه (تراکم) بیشتر و اختالف مراکز خوشهها از هم (جدايی) بیشتر باشد ،کیفیت خوشه بهتر
است (سیدهاشمی و ممدوحی .)1389 ،برای اعتبارسنجی خوشهها ،عالوه بر استفاده از شاخص
ديويس -بولدين از روشهای پیشبینی درون خوشهها نیز استفاده میشود .در اين روش پس از
خوشهبندی ،مشاهدههای درون هر خوشه ،بهصورت تصادفی به دو بخش مشاهدههای آموزش
(عموما  70درصد مشاهدهها) و آزمون ( 30درصد مابقی) تقسیم میشوند .با استفاده از دادههای
آموزش ،يک مدل پیشبینی مانند مدلهای رگرسیونی يا شبكههای عصبی ساخته میشود و
براساس آن ،شمارۀ خوشة دادههای آزمون پیشبینی میشود .هرچه خوشة پیشبینیشده به
1. Partition
2. Davies-Bouldin
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خوشة واقعی دادههای آزمون که توسط مدل خوشهبندی نزديکتر باشد کیفیت خوشهها باالتر
است .در اين پژوهش ،از شبكههای عصبی مصنوعی پیشخوراند 1بهعنوان مدل پیشبینی
استفاده شده است .در اين مدل ،نرونها کوچکترين واحد پردازش اطالعات هستند .هر شبكه،
از يک الية ورودی ،يک الية خروجی و تعدادی الية میانی با تعدادی نرون درون هر اليه
تشكیل شده است و نرونهای هر اليه ،با وزنهايی به نرونهای الية بعد متصل شدهاند .طی
فرايند آموزش ،اين وزنها برای دستیابی به شبكهای با خطای پیشبینی کمتر ،پیوسته تغییر
میکنند .همچنین خروجیهای هر نرون بعد از عبور از توابع تبديل ،2به نرونهای الية بعد منتقل
میشوند (امینناصری و برادران .)1388 ،در اين مقاله ،هر نرون ورودی به يكی از متغیرهای
بخشبندی اختصاص يافته است و تنها نرون الية خروجی ،شمارۀ خوشه دادۀ ورودی را نشان
میدهد .شكل  1اجزای يک شبكة عصبی پیشخوراند را نمايش میدهد.
نرونهای وروی خروجی

نرونهای الية میانی

ورودیها

خروجی

تابع پیشپردازش

تابع تبديل
الية خروجی

الية پنهان اول

الية ورودی

عصبیمصنوعیپیشخوراند 

شکل.1اجزايیكشبکة


پیشینۀتجربیپژوهش 

پژوهشهای متعددی در حوزۀ مطالعه رفتار مشتری براساس رويكرد بخشبندی ارائه شده است.
جدول  1خالصهای از اين پژوهشها را نشان میدهد:





1. Feed Forward Artificial Neural Networks
2. Transform Function
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جدول.1مروريبرپیشینةپژوهشدرموردمدلRFMوتغییرهايآن 
مؤلف/مؤلفان  سال 

رویکردپژوهش 

مارکوس

1998

هسیه

2004

باکینكس و دن
پل
فادر و همكاران
سهرابی و
خانلری
کینگ

2005

حذف متغیر  Rاز مدل  RFMدر بخشبندی و ارزشگذاری مشتريان خردهفروشان و
سازمانهای خدماتی کوچک ،بهدلیل کماهمیتبودن آن
ارائة تعريف ديگری درمورد نحوۀ اندازهگیری متغیر تازگی خريد در بخشبندی مشتريان
صنايع بانكی برای افزايش کیفیت بخشبندی
مطالعة مشتريان صنعت  FMCGو بررسی تأثیر متغیرهای  RFMدر رويگردانی مشتريان

2005
2007

تحلیل رفتاری مشتريان خردهفروش و محاسبة ارزش طول عمر مشتری با مدل RFM

2007

يه و همكاران

2008

لی و همكاران

2008

کسومنت و پل

2008

کريستودوالکیس
و آگلیس
چن و همكاران

2009
2009
2010

سیدحسینی و
همكاران
الهیاری سوينی و
فتحعلیزاده
چانگ و تسای

2011

لی و همكاران

2011

هو و يه

2014

2012

خوشهبندی مشتريان يكی از بانکهای ايران

با الگوريتم  K-Meansو مدل RFM

بخشبندی شهروندان بهجای مشتريان با مدل توسعهيافتة  RFCکه در آن C ،هزينة
افزايش کیفیت و ارائة خدمات زندگی بهجای  Mاست.
توسعة مدل  RFMبه  RFMTCبهمنظور افزايش دقت بخشبندی مشتريان که در آنT ،
بازۀ اولین خريد و  Cاحتمال رويگردانی است.
ارائة تعاريف جديدی برای متغیرهای  RFMبرای بخشبندی مشتريان شرکتهای
خدماتی اينترنت
افزايش متغیر هیجانهای دريافتشده از سوی مشتريان از طريق ايمیل به مدل  RFMو
ارائة مدل  eRFM-EMOبهمنظور افزايش دقت بخشبندی
مؤثربودن متغیرهای مدل  RFMدر بخشبندی مشتريان بانکها براساس الگوريتم K-
 Meansو دادههای بانکهای يونان
توسعة مدل  RFM-Aprioriبرای تعیین الگوی آيندۀ خريد مشتريان در صنايع
خردهفروشی اينترنتی
ارائة مدلی جديد با افزودن متغیر طول ( )Lکارکرد قطعة خريداریشده از سوی مشتری به
مدل RFM
توسعة مدل  RFMبه  LRFMCبرای افزايش کیفیت بخشبندی در صنايع بیمه که L
نشاندهندۀ طول مدت همكاری و  Cهزينة مشتری است.
ارائة مدل  GRFMبرای خوشهبندی مشتريان که مشخصات کاالی خريداریشده را در
بخشبندی درنظر میگیرد.
1
افزودن متغیر مدت همكاری ( )Lبه مدل  RFMو نشاندادن اينكه دقت بخشبندی
افزايش میيابد.
ارائة مدلی به نام  RFM-customer-patternsبرای کشف رفتارهای مشتری در صنايع
2
خردهفروشی با ترکیب مدل  RFMو الگوهای مورد عالقة خريد

1. Relation Length
2. Interesting Purchasing Patterns
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وی و همكاران ( )2010بهطور جامع پژوهشهای حوزۀ بخشبندی را براساس مدل  RFMو
تغییرهای آن در حوزههای کاربردی مختلف مرور کردهاند .در جدول  1به بخشی از اين
پژوهشها -که رويكرد آنها استفاده از مدل  RFMو تغییرهای آن است -بهطور خالصه اشاره
شده است .همچنین محققان بسیاری به استفاده از متغیرهای مدل  RFMدر بخشبندی
مشتريان صنايع مختلف مانند خردهفروشان (داش و میشرا ،)2010 ،پیمانكاران (سیدحسینی و
همكاران ،)2010 ،صنعت فرآوردههای گوشتی (حسنقلیپور و همكاران ،)1386 ،خدمات برخط
(لی و همكاران2008 ،؛ لی ،لین والی ،)2010 ،سازمانهای مالی (کالنتری و خانلری2007 ،؛
نامور و همكاران ،)2010 ،آرايشگاهها (وی و همكاران ،)2013 ،بازار دارو (احمدی و همكاران،
 )1389و کشورهای جهان براساس ارزش صادرات پوشاک ايران (غضنفری و همكاران)1389 ،
اشاره کرد.
مرور پیشینة پژوهش در جدول  1نشان میدهد محققان برای افزايش کیفیت بخشبندی
مشتريان در صنايع مختلف ،نحوۀ اندازهگیری متغیرهای بخشبندی در مدل  RFMرا تغییر دادهاند
و متغیرهايی از مدل را حذف يا به آن اضافه کردهاند .عالوه بر بهروزبودن مسئلة بخشبندی،
تاکنون پژوهشی دربارۀ موضوع بخشبندی مشتريان صنايع  FMCGانجام نشده است.
روششناسیپژوهش 


در اينجا مشتريان يكی از بزرگترين شرکتهای صنعت  FMCGدر ايران (شرکت گلستان)
براساس متغیرهای دو مدل  RFMو  CFMو براساس الگوريتم  K-Meansبخشبندی شدهاند تا
عالوه بر بررسی فرضیههای اين پژوهش ،معرفی روش مناسبی برای بخشبندی مشتريان در
صنايع مشابه باشد .در اين پژوهش ،مراحل اجرای دادهکاوی و تحلیل دادهها بهمنظور کشف دانش
از آنها براساس فرايند استاندارد  1CRISP-DMانجام شده است (چاپمن و همكاران .)2000 ،اين
فرايند شامل مراحل درک فضای کسبوکار ،انتخاب دادهها ،آمادهسازی دادهها ،مدلسازی ،ارزيابی
مدل و توسعة نتايج است .در ادامه ،گامهای اين روش بهتفكیک تشريح میشوند.
گام.1درکفضایکسبوکار(مطالعۀموردی) 

شرکت صنايع غذايی گلستان بهعنوان يكی از بزرگترين شرکتهای تولید ،بستهبندی و پخش مواد
غذايی در کشور ،در سال  1332فعالیت خود را با بستهبندی و توزيع چای پاکتی آغاز کرده است و

1. Cross Industry Standard Process for Data Mining
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هماکنون با بیش از  2000پرسنل ،مشغول تولید و پخش محصولهای خود (سبد محصولهايی با
بیش از  300کد کاال) و محصولهای شرکتهای ديگر در سراسر کشور است .مهمترين وجه تمايز
شرکتهای ارائهکنندۀ محصولهای  ،FMCGتوانايی آنها در حضور سريع و بهموقع در اقصی نقاط
حوزۀ فروش محصولهايشان است و گلستان با بهرهگیری از روشهای نوين فروش و توزيع مويرگی،
شبكة فروش و توزيع خود را در دو سازمان مجزا سازماندهی کرده است.
جامعة مشتريان اين شرکت به بیش از  85،000نفر میرسد .ماهیت نوع مشتريان صنايع
 ،FMCGعوامل واسطهای (و نه مصرفکنندگان نهايی) هستند و اين مشتريان عمدتا از نوع
مشتريان خردهفروش ،عمدهفروش ،فروشگاههای زنجیرهای و تعاونی ،ادارهها و ارگانها و مراکز
خاص مانند هتلها و رستورانها ،باشگاههای ورزشی و غرفههای موجود در فرودگاهها،
ترمینالها ،راهآهن و ...هستند؛ بنابراين ،رويكرد بخشبندی مشتريان برای شناخت و تحلیل رفتار
مشتريان سازمانهای فعال در اين صنعت -که با تعداد کثیری از مشتريان در نقاط پراکنده
سروکار دارند -بسیار حائز اهمیت است .بههمینسبب ،برای ارزيابی و تحلیل ويژگیهای
مشتريان و درنهايت ،ارائة آمیختة بازاريابی مرتبط برای شكلدهی راهبرد بازاريابی متناسب با هر
بخش و دستیابی به نتايج مطلوب در زمینة  ،CRMاز اين اطالعات استفاده میشود.
گام.2انتخابمجموعۀدادهها 

در اولین مرحله ،دادههای نمونة مربوط به اطالعات پايه و دادههای عملكردی مشتريان شرکت
گلستان را از پايگاههای اطالعاتی واحدهای بازاريابی و فروش ،مالی و  CRMجمعآوری کرديم و
پايگاه دادۀ مربوط به نیازهای پژوهش را فراهم ساختیم .بهدلیل تنوع مشتريان در شهر تهران با
رفتارهای خريد متفاوت و همچنین محدوديت دسترسی به دادههای خريد تمام مشتريان،
دادههای عملكردی مشتريان تهرانی شرکت گلستان از تاريخ  1390/01/01تا  1390/12/29که
مشتمل بر  10،135مشتری است (بیش از  11درصد جامعة آماری) ،بهعنوان نمونه جمعآوری
شده است .اطالعات هر بار خريد ،مانند تاريخ و حجم خريد بهازای مشتريان نمونه از پايگاه
دادههای شرکت استخراج شده است.
گام.3آمادهسازیدادهها 

در اين مرحله ،آمادهسازی و پیشپردازش ،برای تسهیل در کشف دانش نهفتة موجود در دادهها
صورت میپذيرد .بدينمنظور ،ابتدا اطالعات و دادههای ناقص ،اشتباه يا مقادير نامعتبر و بیدقت
حذف شدند و تمامی دادهها به فرمت قابل استفاده در نرمافزارهای دادهکاوی تبديل شدند.
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بخشبندی

گام.4اندازهگیریمتغیرهای

با استفاده از نرمافزار  ،SQLبهازای هر مشتری ،متغیرهای عملكردی در دو مدل  RFMو
و براساس دادههای خريد آنها اندازهگیری شده است .متغیر تازگی خريد ( )Rبرابر تعداد روزهای
مابین آخرين خريد تا  ،1390/12/29تكرار خريد ( )Fبرابر تعداد کل دفعات خريد در يکسال،
1
ارزش مادی خريد ( )Mبرابر مجموع ارزش ريالی خريد در يکسال و متغیر توالی خريد ()C
برابر تعداد ماههايی از سال است که مشتری طی يکسال خريد کرده است.
CFM

جدول.2نمونةثبتاطالعاتمشتریانگلستان 
ردیف

عنوانمقادیر

نمونةاطالعاتمشتري

1
2
3
4
5
6
7
8

شمارۀ اشتراک
نام و نام خانوادگی مشترک
نام فروشگاه
نام شهر
تعداد کل دفعات خريد در سال )F( 1390
تعداد ماههای خريد در سال )C( 1390
مجموع خريد خالص ريالی سال )M( 1390
فاصلة آخرين خريد مشتری تا آخر اسفند سال )R( 1390

624006206
عباس تالفی
مهر دريانی
تهران
26
10
600،909،167
9

همانطورکه اشاره شد ،در مدل رايج  ،RFMاز سه متغیر تازگی خريد ( ،)Rتكرار خريد ( )Fو
ارزش مادی خريد ( )Mبرای بخشبندی مشتريان استفاده میشود .در پژوهش حاضر بهازای هر
مشتری ،اين سه متغیر در دورۀ يکساله اندازهگیری شده است که نمونة آن در جدول  2مشاهده
میشود ،اما براساس فرضیة پژوهش -که در صنعت  FMCGممكن است متغیر توالی خريد ()C
بر تمايز مشتريان تأثیر بگذارد -بهازای هر مشتری متغیر توالی خريد ،تعداد ماههايی از سال که
مشتری طی يکسال خريد کرده است ،مطابق جدول  2محاسبه شده است .از سوی ديگر،
بهدلیل ماهیت صنعت مورد مطالعه ،تمامی مشتريان در پايان سال بهدلیل رشد مقطعی فروش و
تعطیلی طوالنیمدت سازمانهای فعال در اين صنعت ،به مناسبت عید نوروز خريد میکنند؛
بنابراين ،دادههای مربوط به تاريخ آخرين خريد اکثر مشتريان ،در اسفندماه متراکم میشود و
درنتیجه ،متغیر تازگی خريد مشتريان در زمان بخشبندی -که ابتدای هرسال انجام میشود-
پراکندگی و تغییرپذيری اندکی دارد .اين به معنای ناکارايی متغیر تازگی ( )Rدر مدل  RFMاست
و درنتیجه ،موجب کاهش دقت مدل پاية  RFMمیشود.
1. Continuity
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گام.5خوشهبندیمشتریانباالگوریتم K-Means

در اين بخش ،بهازای دامنهای از تعداد خوشهها و استفاده از الگوريتم  K-Meansو درنظرگرفتن
متغیرهای خوشهبندی براساس دو مدل  RFMو  CFMمشتريان شرکت را خوشهبندی کرديم.
برای تعیین دامنة تعداد خوشههای مشتريان ،از نظرهای افراد خبره ،قوانین استخراجشده از
خوشهها ،قابلیت تفسیر و تحلیل بخشها در آينده ،مدلهای رايج در بخشبندی مشتريان و
همچنین راهبردهای رايج در بازاريابی استفاده شده و بهازای هر مدل در دامنة  3تا  7خوشه،
خوشهبندی اجرا شده است.
گام  .6تعیین تعداد خوشۀ بهینه از سوی شاخص دیویس -بولدین در دو مدل پایۀ
RFMومدلپیشنهادیCFM

برای تعیین تعداد خوشة بهینه در دو مدل  RFMو  ،CFMاز شاخص ديويس -بولدين استفاده
شده است .پس از تعیین خوشة هريک از مشتريان در هردو مدل فوقالذکر ،مقدار شاخص
ديويس -بولدين براساس روابط  1و  ،2برای تعداد خوشههای مفروض محاسبه شده است .جدول
 3مقادير اين شاخص را برای تعیین تعداد خوشههای بهینه نشان میدهد.
بهازايخوشههاي3الی 7
جدول.3مقادیرشاخصدیویس-بولدینبرايدومدلو 
7

6

5

4

3

1/036 0/991 1/057 1/023 0/097
0/85 0/956 0/89 0/929 0/989

تعدادخوشه 
خوشهبندي

مدل
RFM
CFM

از مقايسة مقادير شاخص ديويس -بولدين برای تعداد خوشهها در دامنة  3تا  7خوشه در
مدل  RFMمشخص است که خوشهبندی مشتريان با  4خوشه ،کیفیت بهتری در مقايسه با ساير
خوشهها ارائه میکند .کیفیت خوشهها با  3و  5خوشه ،در مدل پیشنهادی  CFMتقريبا يكسان
است؛ زيرا شاخص ديويس -بولدين تقريبا برای  3و  5خوشه ،نزديک به يكديگر است.

گام.7مقایسهوارزیابینتایجبرایانتخاببهترینروش 

در جدول  ،3مقدار شاخص ديويس -بولدين بهازای هريک از تعداد خوشهها در مدل پیشنهادی
 CFMکمتر از مقدار متناظر آن در مدل  RFMاست .کمتربودن اين شاخص در مدل  CFMدر
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مقايسه با مدل  ،RFMبیانگر کیفیت باالتر خوشهها در مدل  CFMبهازای هر تعداد مشخص
خوشه است؛ بنابراين ،فرضیة پژوهش -که در صنعت  FMCGمتغیر تازگی خريد کارايی مناسب
برای بخشبندی مشتريان را ندارد و با جايگزينی متغیر توالی خريد با تازگی خريد در مدل
 ،RFMکیفیت بخشبندی افزايش میيابد -تأيید میشود.
هرچند از تحلیل نتايج جدول  3میتوان به دقت باالتر مدل  CFMدر خوشهبندی مشتريان
صنعت مورد مطالعه پی برد ،از رويكرد پیشبینی نیز برای مقايسة عملكرد دو مدل در بخشبندی
مشتريان استفاده شده است .در رويكرد پیشبینی ،از شبكههای عصبی مصنوعی پیشخوراند
استفاده شده است .پس از اجرای خوشهبندی بهازای تعدادی خوشة مشخص (مثال پنج خوشه) و
يكی از مدلهای پژوهش ،شمارۀ خوشة مشتری مشخص شده است؛ بنابراين ،در کنار متغیرهای
عملكردی هر مشتری ( M ،F ،Rو  )Cدو شماره خوشه يكی براساس مدل  RFMو ديگری
 CFMقرار گرفته است .دادههای خوشهبندی ( 10،135مشتری) به دو گروه دادههای آموزش و
آزمايش بهترتیب بهنسبت  70به  30بهصورت تصادفی تقسیم شدهاند .از متغیرهای عملكردی و
شمارۀ خوشة  7094مشتری (دادههای آموزش) برای ساخت دو شبكة عصبی استفاده شده است.
در يكی از شبكههای عصبی ،سه متغیر مدل  RFMبهازای هر مشتری بهعنوان نرونهای ورودی
داده شده و شمارۀ خوشة مشتری (که از خوشهبندی براساس مدل  RFMبهدست آمده) بهعنوان
نرون خروجی شبكه تعريف شده است .پس از آموزش شبكه با يک الية پنهان و  20نرون میانی،
متغیرهای مدل  RFMبهازای مشتريان مشاهدههای آزمايش ( 3041مشتری) به شبكه وارد شده
و شمارۀ خوشه از سوی شبكه پیشبینی شده است .درصدی از مشاهدههای آزمايش که شمارۀ
خوشة پیشبینیشده بهوسیلة شبكه عصبی برای آنها با شمارۀ خوشة مدل خوشهبندی انطباق
دارد ،بهعنوان معیار عملكردی مدل استفاده شده است .بهطور مشابه ،شبكة عصبی ديگری برای
متغیرهای عملكردی مدل  CFMو شمارۀ خوشة مشتری که براساس اين مدل تعیین شده،
طراحی و اجرا شده است .جدول  ،4درصد انطباق شمارۀ خوشة پیشبینیشده با روش خوشهبندی
را بهازای مدلهای  RFMو  CFMو بهازای تعداد خوشههای مختلف نشان میدهد.

بهازايتعدادخوشة3الی 5
خوشهبندي 

جدول.4درصدانطباقنتایجپیشبینیبانتایج
5

4

3

%98/10
%99/10

%100
%100

%100
%100

تعدادخوشه 
مدلخوشهبندي
RFM
CFM
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نتايج جدول  4نشان میدهد بهازای تعداد خوشههای  3و  4هر دو مدل  CFMو  RFMعملكرد
مشابهی دارند؛ زيرا شبكة عصبی مصنوعی ساختهشده برای هريک ،در تمامی مشاهدههای
آزمايش ،شمارۀ خوشة مربوط را بهدرستی همانند الگوريتم  K-Meansتشخیص میدهد .اما مقايسة
نتايج پیشبینی بهازای تعداد خوشة  ،5بیانگر دقت مدل پیشنهادی اين پژوهش نسبت به مدل
 RFMاست .با توجه به اينكه از رويكرد پیشبینی برای تعیین خوشة مشتريان جديد استفاده
میشود ،مدل پیشنهادی اين پژوهش برای بخشبندی مشتريان صنايع  FMCGاست؛ چراکه
بهدلیل قدرت تمايز بیشتر متغیرهای مدل ،کیفیت و دقت باالتری در مقايسه با مدل  RFMدارد.

یافتههایپژوهش 

همانطورکه در جداول  3و  4نشان داده شد ،دقت مدل پیشنهادی اين پژوهش برای بخشبندی
مشتريان صنعت  ،FMCGبیشتر از مدل رايج  RFMاست .از طرفی زمان بخشبندی مشتريان با
مدل پیشنهادی  CFMبهازای تعداد خوشة  ،5يک ثانیه و در مدل پاية  ،RFMسه ثانیه برای
دادههای مطالعة موردی است که اين موضوع ،بیانگر سرعت باالتر مدل پیشنهادی  CFMدر
مقايسه با  RFMاست.
خوشههايتولیدشدۀمشتریان 

جدول.5مشخصات
شاخص 
خوشه 
1

2،947

%29/1

2

2،460

%24/3

3

1،017

%10

4

1،472

%14/5

5

2،239

%22/1

متغیر 

تعداد  درصد 

مجموع 

درصد 

میانگین 

مینیمم 

ماكزیمم 

C
F
M
C
F
M
C
F
M
C
F
M
C
F

31،828
76،527
754، 918، 162،758
4،705
5،956
5،534،211،865
5،381
9،127
57،395،177،026
13،335
20،608
18،346،863،066
11،233
16،150

%47/9
%59/6
%62/5
%7/1
%4/6
%2/1
%.8/1
%7/1
%22
%20/1
%16/1
%7
%16/9
%12/6

10/8
26
55،228،679
1/9
2/4
2،249،679
5/3
9
56،435،769
9/1
14
12،463،901
5
7/2

6
12
8،058،920
1
1
40،000
1
1
17،287،910
5
8
1،205،200
1
3

12
79
931،154،000
4
7
17،238،000
10
26
804،853،840
12
32
36،477،100
7
20

M

16،366،513،164

%6/3

7،309،742

303،200

17،212،800
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جدول  5ويژگیهای مشتريان خوشههای پنجگانه را  -که با مدل  CFMو با الگوريتم
 K-Meansخوشهبندی شدهاند -نشان میدهد .در اين جدول ،تعداد و درصد مشتريان درون هر
خوشه ،شاخصهای آماری میانگین ،مینیمم و ماکزيمم متغیرهای مدل بخشبندی (مدل
 -)CFMکه شامل مجموع خريد ريالی ( ،)Mتواتر خريد ( )Fو توالی خريد مشتريان ( )Cهستند-
نشان داده شده است .برای درک بهتر و کاملتر ويژگیهای اين متغیرها در جدول  ،5عواملی
چون جمع مقادير و سهم مقادير آن متغیر در خوشة مربوط نیز ارائه شده است .پس از خوشهبندی
و تعیین ويژگیهای خوشهها میتوان برای شكلدهی راهبرد بازاريابی متناسب با هر بخش و
دستیابی به نتايج مطلوب در زمینه  ،CRMبازاريابی مرتبطی را ارائه کرد.

نتیجهگیریوپیشنهادها 

در صنايع تولید و توزيع کاالهای پرگردش مانند صنايع غذايی ،مشتريان مانند فروشگاهها بهدلیل
ماهیت مصرف اين کاالها مجبورند بهطور مداوم از اين صنايع خريد کنند؛ بنابراين ،متغیر تازگی خريد
(فاصلة آخرين خريد تا زمان بخشبندی مشتريان) يكی از متغیرهای مدل  RFMبرای مشتريان اين
بنگاهها ،مقاديری با تغییرپذيری کم است و تنها متغیر عملكردی مشتری در اين صنايع بهحساب
نمیآيد؛ بلكه سبب کاهش کیفیت بخشبندی مشتريان میشود ،اما اينكه مشتری پیوسته و با فواصل
زمانی معین خريد کند ،در ارزيابی عملكرد مشتری مهم است .اين متغیر به نام متغیر توالی خريد (تعداد
ماههای خريد در يکسال) تعريف شده و مدل توسعهيافتة  RFMبه نام  CFMارائه شده است .بیش از
 11درصد مشتريان شرکت تولید و توزيع مواد غذايی گلستان ،براساس متغیرهای اين دو مدل و با
الگوريتم  K-Meansبخشبندی شدهاند .شاخص ديويس -بولدين ،شاخص کیفیت بخشبندی،
بهازای تمامی تعداد خوشهها بهطور متوسط 11 ،درصد بهازای مدل  CFMکاهش دارد .دو مدل شبكة
عصبی مصنوعی برای پیشبینی شمارۀ خوشة مشتريان شرکت گلستان طراحی و اجرا شده که با
دريافت متغیرهای مدل  CFMيا  RFMاز هر مشتری ،شمارۀ خوشة آن را پیشبینی میکنند .دقت
شبكه برای متغیرهای  CFMدر تعداد خوشة  ،5يک درصد بیشتر از شبكه با متغیرهای مدل RFM
است .اين کاهش دقت ،بیانگر قدرت تفكیکپذيری متغیر  Cدر مقايسه با متغیر  Rدر فرايند
خوشهبندی است؛ بنابراين ،بهکارگیری مدل پیشنهادی اين مقاله ( ،)CFMدر مقايسه با مدل RFM
دقت بخشبندی را در اين صنايع ارتقا میدهد .محاسبة ارزش مشتری ،بخشبندی براساس
متغیرهای وزندار مدل  ،CFMاعتبارسنجی مدل پیشنهادی در صنايع مشابه ،ارائة راهبردهای بازاريابی
براساس نتايج خروجی ،پیشنهاد پژوهشهای آتی است.
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