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چکیده
در شرایط رقابتی امروز ،مشتریان مهمترین منبع درآمد شرکتهای صنعتی ،تجاری و موسسات خدماتی به حساب میآیند .این درحالی
است که پیشبینی ارزش طول عمر مشتری و تخصیص بودجه و منابع محدود به سودآورترین مشتریان ،کمک شایانی به مدیران در جهت
کسب بازار و افزایش سودآوری خواهد نمود .در این پژوهش ،ابتدا به تعیین ارزش عمر فعلی مشتریان براساس مدل  RFMتوسعهیافته و با
استفاده از وزندهی سلسله مراتبی پرداخته و سپس ،احتمال ریزش مشتریان را برپایه توزیع هندسی زمان انتظار مدلسازی میکنیم .در
ادامه با استفاده از مدل زنجیره مارکوف به تحلیل تغییر وضعیت رفتار مشتریان پرداخته و در انتها ،ارزش طول عمر هر مشتری که شامل
ارزش عمر فعلی و آینده مشتری میباشد تعیین میشود .همچنین ،به منظورکاربرد این پژوهش ،رویکرد معرفیشده ،در قالب یک مطالعه
موردی در خصوص شرکت بیمه به کار گرفته شده است.
کلمات کلیدی مدل  ،RFMارزش عمر مشتری ،زنجیره مارکوف ،وزندهی سلسله مراتبی ،توزیع احتمال هندسی.
امروزه با باال رفتن سطح زندگی و پیشرفت تکنولوژی ،تحلیل
رفتار مشتریان در بخش خدمات نیز از اهمیت باالیی نسبت به
بخش تولید برخوردار است .از طرفی به دلیل افزایش فرهنگ و
اطالعات ،تضمین رفاه و امنیت در کلیه امور زندگی بشر بیش تر
از گذشته اهمیت یافته است .از این رو بخش مهمی از خدمات
زندگی بشر امروز به فعالیتهای حوزه بیمه منتهی میشود.
شرکتهای بیمه انواع خدمات بیمهای را به طیف عظیمی از
مشتریان عرضه میکنند ،به همین دلیل پیشبینی ارزش طول
عمر مشتریان ،شرکتهای بیمه را قادر به شناخت و درک بهتر
نیازهای مشتریان ،طراحی سیاستهای بازاریابی موثرتر و
تخصیص بهینه منابع مینماید] .[3با توجه به اهمیت این
موضوع ،هدف اصلی این تحقیق تعیین ارزش عمرفعلی و
پیشبینی ارزش عمر آینده مشتریان میباشد .یکی از مدلهای
رایج سنجش ارزش عمر مشتری ،مدل ( 1RFMمدل تأخر ،تکرار
و پول) است .این مدل مشتریان را بر اساس سه مشخصهی
تأخر ،تکرار و حجمپولی خریدهای قبلی آنها بخشبندی
میکند.

 -1مقدمه
در گذشته محققان درآمد حاصل از فروش اقالم یا خدمات را به
عنوان مهمترین منبع سودآوری شرکتها در نظر میگرفتند،
چرا که رقابت زیادی میان شرکتها وجود نداشت] .[1در
شرایط رقابتی امروز ،مشتری مهمترین شریک تجاری سازمان به
حساب میآید و توانایی شناسایی مشتریان سودآور و ایجاد رابطه
بلندمدت با آنها یکی از عوامل کلیدی در محیط کسب وکار
محسوب میشود .برای رسیدن به این هدف شرکتها از مفهوم
مدیریت ارتباط با مشتری استفاده میکنند] .[2ارزیابی
سودآوری مشتریان یک مفهوم اساسی در حوزه مدیریت ارتباط
با مشتری است که شامل پیشبینی سهم آینده مشتریان
میباشد .در این پیشبینی تعیین میگردد که یک مشتری برای
چند سال در آینده به شرکت وفادار خواهد بود و اینکه هر ساله
چه میزان سودآوری برای شرکت خواهد داشت .مدت زمانی که
مشتری به شرکت وفادار خواهد بود طول عمر مشتری و سود
ایجاد شده توسط هر مشتری ارزش عمر مشتری نامیده میشود.
مدیران برای رقابت با سایر شرکتها و افزایش سودآوری باید
ارزش طول عمر مشتریان را پیشبینی کنند و بودجههای
محدود خود را به سودآورترین مشتریان تخصیص دهند].[1
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از جمله تحقیقاتی که درخصوص ارزیابی و پیشبینی ارزش عمر
مشتری انجام شده میتوان به پژوهش چنگ 2و همکاران به
منظور پیشبینی ارزش عمر مشتریان یک شرکت تعمیر و
نگهداری خودرو در شهر تایوان اشاره کرد که در سال2011
انجام گرفتهاست .ارزش عمر مشتری تعریف شده در این تحقیق
شامل ارزش عمر فعلی و آینده یک مشتری بوده که تخمینی از
طول عمر ،رفتار خرید در آینده و سود مرتبط با هر مشتری را
ارائه کرده است .در این پژوهش ،از سه گروه تکنیک برای
پیشبینی ارزش عمر مشتری استفاده شده است .گروه اول
شامل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم به منظور تعیین
احتمال ریزش و همچنین پیشبینی طول عمر مشتری بوده،
گروه دوم شامل تجزیه و تحلیل رگرسیون برای تعیین متغیرهای
مهمی است که بر رفتار مشتریان در خرید تاثیر گذاشته است و
همچنین ،استفاده از زنجیره مارکوف برای محاسبه احتمال تغییر
رفتار مشتری و گروه سوم شامل دو شبکه عصبی بوده که برای
پیشبینی سود حاصل شده توسط یک مشتری تحت رفتارهای
مختلف استفاده شده است] .[4همچنین سرکار خانم خواجوند و
آقای تارخ پژوهشی را تحت عنوان برآورد ارزش عمر آیندهی
مشتریان بانک بر اساس مدل  RFMدر سال  2011منتشر
کردهاند،که در آن از الگوریتم  K-Meansو شاخص دان 3برای
خوشهبندی مشتریان استفاده شده است .خوشهبندی مشتریان
براساس پارامترهایی همچون فاصلهی زمانی بین آخرین تراکنش
و روز اول هرفصل ،تعداد روزهایی در طول هر فصل که در آن
تراکنش انجام شده و میانگین پول روزانه موجود در سپردههای
مشتریان در هرفصل انجام شده است .با انجام این خوشهبندی
مشتریان در  4خوشه قرار گرفتهاند .پس از انجام خوشهبندی
برای محاسبه طول عمر مشتری از روش نرمالسازی
 Max-Minو وزندهی پارامترهای مدل  RFMاستفاده کردهاند
و در انتها به منظور محاسبهی ارزش عمر آینده مشتری روش
رگرسیون چندگانه و سریهای زمانی را به کار بردهاند].[5یه 4و
همکاران به منظور ارائه یک روش جامع برای انتخاب اهداف
بازاریابی از پایگاه داده ،مقالهای را تحت عنوان کشف دانش در
مدل  RFMبا استفاده از توزیع برنولی ارائه کردهاند .آنها
مدل  RFMرا توسط دو پارامتر احتمال ریزش و زمان سپری
شده از اولین خرید بسط دادهاند ( )RFMTCو با استفاده از
توزیع برنولی فرمولی را برآورد کردهاند که با کمک آن توانستهاند
احتمال خرید مشتری در سالهای بعدی و همچنین ارزش مورد
انتظار از کل دفعاتی که مشتری در آینده خرید میکند را به
دست آورند .همچنین با مقایسه مدل  RFMبا RFMTC
دریافتهاند که مدل  RFMTCپیشبینی دقیقتری نسبت به
مدل  RFMدارد] .[6کاراسکو 5و همکاران تحقیقی را به منظور
افزایش دقت وزندهی پارامترهای مدل  RFMدر سال 2015
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انجام دادهاند .در این تحقیق برای وزندهی پارامترهای مدل
 RFMاز مدل فازی دوگانه و مدل  IBM SPSSاستفاده
کردهاند تا بتوانند به طور دقیقتری مشتریان ارزشمند را
شناسایی کرده و در نتیجه استراتژیهای بازاریابی موثرتری را
اتخاذ نمایند] .[7بهرامی و بازدار در سال  2017به مطالعه در
خصوص شناسایی مشتریان وفادار تحت مدل  RFMو تحلیل
رفتار مشتریان به منظور تعیین ارزش مشتری و توصیف
ویژگیهای آن پرداختند .آنها ابتدا به خوشهبندی مشتریان بر
اساس مدل  RFMپرداخته و سپس با استفاده از پارامترهایی
چون سن ،جنسیت ،طبقه شغلی و نوع صندوق سرمایهگذاری،
مدل  RFMرا توسعه دادهاند .سپس از طریق مقایسههای عددی
نشان دادهاند که دقت و صحت خوشهبندی درمدل
RFMتوسعهیافته از مدل  RFMبیشتر است .در ادامه ،با تعیین
ارزش عمر مشتری بر اساس پارامترهای مدل  RFMبه
رتبهبندی گروههای حاصل پرداخته و ضمن تحلیل رفتار
مشتریان ،استراتژیهای مناسبی را جهت حفظ مشتریان و
افزایش میزان سودآوری ارائه کردهاند] .[3اخیرا چاالکی و بازدار
نیز به منظور پیشبینی ارزش عمر مشتریان بورس اوراق بهادار
تهران از مدل هندسی بتا 6استفاده کردهاند و از طریق ایجاد
وابستگی میان تعداد معامالت و سود حاصل شده توسط هر
مشتری دقت پیشبینی ارزش عمر مشتریان را افزایش دادهاند.
همچنین از طریق مقایسههای عددی نشان دادهاند که مدل BG
وابسته ،از مدل  BG/NBDبرتر است و عملکرد بهتری نسبت به
مدل پارتو و مدل  NBDدارد] .[8همچنین ،تحقیقات دیگری
نیز درخصوص حفظ و افزایش رضایت مشتری بر پایه کیفیت
محصوالت و خدمات صورت گرفته است که از این میان میتوان
به پژوهش بازدار و چاالکی در سال  2017اشاره کرد که در آن،
به آزمون زنجیره تغییرات مشخصههای کلیدی کیفیت محصول
شاتون و تشخیص منبع بروز خطا پرداخته شد که به دنبال آن،
با از بین بردن دالیل بروز خطا و کاهش تغییرات مشخصه کیفی
میتوان به ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتری و در نتیجه،
حفظ و پایداری وفاداری آن در خرید و اخذ خدمات پس از
فروش دست یافت].[9امروزه بسیاری از شرکتهای خرده فروش
شاهد از دست رفتن مشتریان خود به دلیل افزایش تجارت
الکترونیک و مزایای آن هستند .یانگ و چیانگ پژوهشی را به
منظور پیشبینی الگوهای خرید آینده مشتریان و همچنین
محاسبه ارزش طول عمر فعلی آنان انجام دادهاند .آنها اطالعات
مربوط به مشتریان یک فروشگاه کوچک در هنگ کنگ را
جمعآوری کرده و براساس پارامترهای مدل  RFMو با استفاده
از الگوریتم  K-Meansمشتریان را خوشهبندی و سپس با
استفاده از روش  RFMوزنی ارزش عمر هر مشتری را محاسبه
کردهاند .همچنین جهت پیش بینی ارزش عمر آینده مشتریان،
www.pqprc.ir
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الگوریتم کریسپ را به کار گرفتهاند و در پایان استراتژیهایی را
پیشنهاد کردهاند که بر وفاداری مشتریان تاثیر گذار بوده و
منجر به افزایش سود و درآمد خواهد شد] .[10کایگنی و
همکاران به منظور محاسبه احتمال ریزش مشتریان یک شرکت
مخابراتی ،الگوریتم ترکیبی جدیدی تحت عنوان مدل LLM
پیشنهاد کردهاند .این الگورتیم ترکیبی از درخت تصمیم و
رگرسیون لجستیک بوده و شامل دو مرحله تقسیمبندی و
پیشبینی است .آنها ابتدا مشتریان هر بخش را با استفاده از
قوانین تصمیمگیری شناسایی کرده و سپس برای محاسبه
ا حتمال ریزش مشتریان هر بخش مدلی را ارائه دادهاند].[11
کاودار و همکاران در سال  2018به تحقیق در خصوص
مدلسازی طول عمر مشتریان خطوط هواپیمایی پرداختهاند.
آنها ابتدا طول عمر مشتریان را بر اساس یک مدل پایه که تنها
شامل عوامل مرتبط با پرواز مانند تاریخ پرواز ،شماره پرواز و ....
بوده مدلسازی نموده و سپس با استفاده از روش رگرسیون
خطی چندگانه طول عمر آنها را پیش بینی کردهاند و از طریق
ادغام اطالعات مربوط به شبکههای اجتماعی مشتریان با
پارامترهای مرتبط با پرواز ،مدل را توسعه دادهاند .در نهایت ،با
تحلیل دادهها نشان دادهاند که افزودن اطالعات مربوط به
شبکههای اجتماعی به مدل پایه باعث افزایش دقت و توانایی
پیشبینی شده است] .[12آقای ین 7و همکاران در سال 2018
به تقسیمبندی مشتریان بیمه شخص ثالت یکی از شرکت های
بیمه و تعیین ارزش عمر آنها بر اساس مدل  RFMو با استفاده
از نظریه فازی پرداختهاند .در این تحقیق براساس مدل  RFMو
افزودن شاخص ارزیابی ریسک مشتریان به این مدل ،مشتریان
در چهار گروه قرار گرفتهاند که برای هر گروه ،ارزش عمر
مشتری محاسبه گردیده و ویژگی هر گروه از مشتریان به صورت
کیفی شرح داده شده است ،در حالی که در تحقیق حاضر ابتدا
براساس پارامترهای مدل  RFMتوسعه یافته و با استفاده از
وزن دهی سلسله مراتبی ارزش عمر فعلی هر مشتری محاسبه
گردیده و سپس با محاسبه احتمال ریزش مشتریان و استفاده از
زنجیره مارکوف ارزش عمر آینده هر گروه از مشتریان محاسبه
می گردد و در انتها ارزش طول عمر هر گروه از مشتریان از
مجموع ارزش عمر فعلی و آینده آنها به دست میآید] .[13از
آنجایی که امروزه مشتریان مهمترین منبع درآمد سازمانها و
شرکتهای تولیدی و خدماتی به حساب میآیند ،مدیران برای
رقابت با سایر شرکتها و افزایش سودآوری باید ارزش طول عمر
مشتریان را پیشبینی کنند و بودجههای محدود خود را به
سودآورترین مشتریان تخصیص دهند .بنا بر این هدف اصلی این
تحقیق تعیین ارزش عمرفعلی و پیشبینی ارزش عمر آینده
مشتریان میباشد .لذا در این پژوهش ابتدا بر اساس وزندهی
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پارامترهای مدل  RFMتوسعهیافته ارزش عمرفعلی مشتریان
محاسبه و پس از خوشهبندی آنها ،برای هر گروه از مشتریان
براساس احتمال ریزش ،ارزش عمر آینده آنها تعیین میگردد.
در ادامه ،ابتدا به بیان اصطالحات بیمه و مدل RFM
پرداختهایم .سپس ،ارزش عمرمشتری ارزیابی شده و مدل
احتمالی برای تعیین احتمال ریزش آن ارائه میدهیم .در بخش
سوم ،به پیشبینی ارزش عمر مشتری پرداخته و در انتها ،نتایج
تحقیق ارائه میشود

 -2مفاهیم پایه
 2-1تعاریف و اصطالحات بیمهای
در ابتدا به منظور آشنایی بیشتر با بخش خدمات بیمهای،
برخی از اصطالحات پرکاربرد آن شرح داده میشود .بیمهگر
شخصیتی حقوقی است که در قبال دریافت حق بیمه ،متعهد
جبران خسارت بیمهگذار است .بیمهگذار شخصیتی حقیقی یا
حقوقی است که وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه میباشد.
تاریخ انعقاد قرارداد بیمه تاریخی است که قرارداد بیمه در دفتر
صدور بیمهگر ثبت میشود و در مدل  RFMبا حرف  Rنمایش
داده میشود .مدت بیمه نشاندهندهی مدت زمانی است که
بیمه دارای اعتبار میباشد و درمدل  RFMبا حرف  Fنمایش
داده میشود .حق بیمه وجهی است که بیمهگذار بابت خرید
بیمه به بیمهگر میپردازد که با حرف  Mدر مدل  RFMنشان
داده میشود .مدت بیمهنامه مدت زمانی است که بیمهگذار
متعهد به پرداخت حق بیمه در طول آن مدت میگردد.

 2-2مدل تأخر ،تکرار و پول ( )RFMتوسعهیافته
مدل  RFMتکنیکی از بخشبندی بازار میباشد که برای تحلیل
رفتار مشتری همانند اینکه یک مشتری اخیراً چه میزان خرید
کرده است(تأخر خرید) ،مشتری چند بار خرید میکند(تکرار
خرید) و چه مقدارپول مصرف میکند(حجم خرید) به کار برده
میشود] .[5در صنعت بیمه این سه پارامتربه صورت زیر تعریف
میشوند:
( Rتاخر خرید) :مدت زمان سپری شده از آخرین خرید یا
تمدید بیمهنامه بر حسب ماه
( Fتکرار) :تعداد دفعات تمدید بیمه
( Mحجم پولی) :حجم پولی مصرف شده توسط مشتری
طی پژوهشی که در سال  95تحت عنوان توسعه مدل  RFMبه
منظور تحلیل رفتار و تعیین ارزش مشتریان و توصیف
ویژگیهای رفتاری آنها انجام گرفت مشخص گردیده که دقت و
صحت نتایج حاصل از مدل  RFMتوسعهیافته بیشتر از مدل
 RFMاست] .[3به همین دلیل در این تحقیق پیشبینی ارزش
عمر مشتریان براساس مدل  RFMتوسعهیافته توسط
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پارامترهایی چون سن ،جنسیت،طبقه شغلی و مدت بیمهنامه
انجام گرفته است .به منظور گسترش مدل  RFMدر ابتدا
شغلها بر اساس میزان خطر در  4گروه طبقهبندی شدهاند که
این طبقهبندی بر اساس بروزرسانی مطالعاتی بوده است که
پژوهشکده بیمه در سال  94انجام داده و به این شرح میباشد
که شاغالن طبقه ،1در فعالیت روزمره با کمترین خطر روبهرو
هستند مانند حسابدار ،آموزگار و نویسنده .شاغالن طبقه ،2در
فعالیت روزمره نسبت به شاغالن طبقه یک با خطر نسبی
بیشتری روبهرو بوده و معموال عالوه بر استفاده از نیروی
فکری ،با دست خود کار میکنند اما با ماشینآالت صنعتی کاری
ندارند مانند دندانپزشک ،مهندس ناظر ،بازاریاب ،دوزنده و
انباردار .شاغالن طبقه ،3متخصص یا نیمه متخصص هستند و
اکثر آنها با ماشین و ادوات صنعتی کار میکنند مانند کشاورز،
کارگر ساختمانی .شاغالن طبقه  ،4با ماشین و ادوات صنعتی
پرخطر کار میکنند یا نوع کار آنها پرخطر است مانند پرسکار،
رفتگر ،آتشنشان ،کارگرمعدن] .[14پس از طبقهبندی شغلها
دادههای جمعآوری شدهی مربوط به سن ،جنسیت ،طبقه شغلی
و مدت بیمهنامه با هدف افزایش دقت و صحت خوشهبندی به
مدل  RFMکه در ابتدا تنها شامل سه پارامتر آخرین خرید بر
حسب ماه ،تعداد دفعات تمدید بیمهنامه و حق بیمه پرداختی
بود افزوده شده است.

 2-3محاسبه ارزش عمر فعلی مشتریان
برای محاسبه ارزش عمر فعلی مشتریان ابتدا دادههای مربوط به
سن ،جنسیت ،طبقه شغلی ،تاریخ صدور بیمهنامه( ،)Rتعداد
دفعات تمدید بیمهنامه( )Fو مدت بیمهنامه صد نفر از مشتریان
بیمه عمر ایران جمعآوری شده است .پس از جمعآوری دادههای
مورد نیاز عملیات آمادهسازی دادهها شامل عملیاتی چون
پاکسازی ،تبدیل دادههای اسمی به عددی ،نرمالسازی،
گسستهسازی ،حذف دادههای پرت و  ...بر روی دادهها توسط
نرم افزار رپیدماینر 8انجام میشود .به این ترتیب در پایان
اطالعات  93نفر بیمهگذار باقی میماند .پس از آمادهسازی
دادهها به منظور محاسبه ارزش عمر مشتریان از روش وزندهی
سلسله مراتبی استفاده میشود چرا که ارزش عمر هر مشتری
براساس پارامترهای مدل  RFMتوسعهیافته سنجیده میشود ،به
همین دلیل ابتدا وزن این پارامترها محاسبه میگردد .وزن این
پارامترها براساس مقایسههای زوجی که بین این پارامترها توسط
خبرگان صنعت بیمه انجام گرفته و به روش تحلیل سلسله
مراتبی در نرمافزار انتخاب خبره 9تعیین میشود .در این نرم
افزار شاخص ناسازگاری کم تر از 0/1قابل قبول است و مقدار
شاخص مورد نظر در این پژوهش برابر  0/08میباشد پس این
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وزندهی قابل قبول میباشد .وزن بدستآمده برای مشخصهها
در جدول ( )1نمایش داده شده است.
جدول ( :)1وزن پارامترهای مدل تأخر ،تکرار و پول توسعهیافته

پارامترهای مدل توسعه یافته
تاخر
تکرار
حجم پولی مصرف شده
سن
جنسیت
مدت بیمهنامه
طبقه شغلی

وزن پارامترها
0/018
0/611
0/233
0/071
0/011
0/007
0/049

پس از تعیین وزن پارامترها ،به محاسبه ارزش عمر مشتری
میپردازیم به این ترتیب که ابتدا رابطه ) (1را که برای محاسبه
ارزش عمرمشتریان در مدل  RFMبه کار میرود برای مدل
 RFMتوسعهیافته بهروزرسانی میکنیم و درنهایت ،ارزش عمر
هر مشتری از رابطه ) (2محاسبه میشود.
)𝐶𝐿𝑉𝑐𝑖 = 𝑁𝑅𝑐𝑖 𝑊𝑅𝑐𝑖 + 𝑁𝐹𝑐𝑖 𝑊𝐹𝑐𝑖 + 𝑁𝑀𝑐𝑖 𝑊𝑀𝑐𝑖 (1

در رابطه ( 𝐶𝐿𝑉𝑐𝑖 )1ارزش عمر مشتری تجمعی خوشه  iام
برای  iاز یک تا  mمیباشد 𝑊𝐹𝑐𝑖 ،𝑊𝑅𝑐𝑖 .و 𝑖𝑐𝑀𝑊 به ترتیب
وزن مشخصههای تأخر ،تکرار و حجم پولی بدست آمده از طریق
فرایند تحلیل سلسله مراتبی میباشد و 𝑖𝑐𝑅𝑁  𝑁𝐹𝑐𝑖 ،و 𝑖𝑐𝑀𝑁
به ترتیب میانگین مقادیر نرمال تأخر ،تکرار و حجم پولی خوشه
 iام میباشند].[15
()2

𝐶𝐿𝑉𝑖 = 𝑁𝑅𝑖 𝑊𝑅𝑖 + 𝑁𝐹𝑖 𝑊𝐹𝑖 + 𝑁𝑀𝑖 𝑊𝑀𝑖 +
𝑖𝐶𝑊 𝑖𝐶𝑁 𝑁𝐴𝑖 𝑊𝐴𝑖 + 𝑁𝐽𝑖 𝑊𝐽𝑖 + 𝑁𝑇𝑖 𝑊𝑇𝑖 +

دررابطه ( 𝐶𝐿𝑉𝑖 ،)2ارزش عمر مشتری  iام برای  iاز یک تا m
(تعداد مشتریان در اینجا  )m=93میباشد𝑊𝑀𝑖 ،𝑊𝐹𝑖 ،𝑊𝑅𝑖 .

 𝑊𝑇𝑖 ، 𝑊𝐽𝑖 ،𝑊𝐴𝑖 ،و 𝑖𝐶𝑊 به ترتیب وزن مشخصههای تأخر،
تکرار ،حجم پولی ،سن ،جنسیت ،مدت بیمهنامه و طبقه شغلی
بدست آمده از طریق روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی بوده و
𝑖𝑅𝑁  𝑁𝐶𝑖 ، 𝑁𝑇𝑖 ،𝑁𝐽𝑖 ، 𝑁𝐴𝑖 ، 𝑁𝑀𝑖 ، 𝑁𝐹𝑖 ،به ترتیب
مقادیر تأخر ،تکرار و حجم پولی ،سن ،جنسیت ،مدت بیمهنامه و
طبقه شغلی مشتری  iام میباشند.

 4-2احتمال ریزش
قطع رابطه مشتری با شرکت در طی یک مدت زمان معین را
ریزش گویند .حفظ مشتری یکی از اصول اساسی و مهم در
چرخه اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری است به گونهای که
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جدول( :)2نتایج شاخص دان

پیشبینی و پیشگیری از ریزش مشتری ،بخش مهمی از مدیریت
ارتباط با مشتری تلقی میگردد .در بازار رقابتی امروز نباید از
ریزش مشتریان غافل شد ،ریزش مشتری امری اجتناب ناپذیر
است که نمیتوان آن را به صفر رساند اما میتوان آن را مدیریت
نمود و کاهش داد .برای رسیدن به این هدف میبایست در گام
اول ،مشتریانی را شناسایی نمود که امکان ریزش با احتمال
بیشتری دارند و با آشکار نمودن علت ریزش آنها سعی در
حفظ آنها داشت .مدل پیشنهادی در این تحقیق برای
محاسبهی احتمال ریزش ،تابع احتمال هندسی است .برای
محاسبهی احتمال موفقیت و شکست توزیع احتمال هندسی،
ابتدا به گروهبندی مشتریان پرداخته میشود .به منظور
گروهبندی ،الگوریتم کا میانگین(  (K-Meansتوسط نرم افزار
رپیدماینر بر روی مقادیر ارزش عمر فعلی مشتریان برای تعداد
خوشههای  3به بعد اجرا میشود (اگر تعداد خوشهها  2در نظر
گرفته شود تفکیک مشتریان با دقت باال صورت نمیگیرد) و
سپس برای تعیین تعداد خوشه بهینه از شاخص دان تعریف شده
دررابطه ( )3و شاخص دیویس بولدین 10تعریف شده در رابطه
( )4استفاده می شود.
), 𝑖 ≠ 𝑗 , 1 ≤ 𝑖 , 𝑗 ≤ 𝑘 (3

) 𝑖𝑐 𝑛𝑖 𝑡𝑠𝑖𝑑(𝑥𝑎𝑚
) 𝑗𝑐 𝑚𝑖𝑛(𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑐𝑖 ,

تعداد خوشه ها

دان

3

2/97

*4

2/57

5

17

6

7

7

3/5

8

10

9

3

10

3

جدول( :)3نتایج شاخص دیویس بولدین

= 𝑗𝑖𝑑

در این رابطه  kحداکثر تعداد خوشههای مشترک در 𝑖𝑐 و 𝑗𝑐

است ، 𝑚𝑎𝑥(𝑑𝑖𝑠𝑡 𝑖𝑛 𝑐𝑖 ) ،فاصلهی بیشنهی بین میانگین 𝑖𝑐 و
دیگر اشیا در 𝑖𝑐 میباشد 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑐𝑖 , 𝑐𝑗 ) .فاصلهی بین میانگین
𝑖𝑐 و 𝑗𝑐 است .سرانجام بعد از محاسبهی 𝑗𝑖𝑑ها آن به عنوان
تعداد خوشه بهینه انتخاب میشود که 𝑗𝑖𝑑 آن از بقیه کمتر
باشد] .[16نتایج حاصل از این شاخص در جدول ( )2و
نمودار( )1نمایش داده شده است.

تعداد خوشه ها

دیویس بولدین

3

0/354

4

0/322

5

0/314

6

0/309

*7

0/304

8

0/333

9

0/346

10

0/324

𝑛

)(4

) 𝑗𝑄( 𝑛𝑆 𝑆𝑛 (𝑄𝑖 ) +
1
({ 𝑥𝑎𝑚 ∑ = DB
})
n
) 𝑗𝑄 𝑆(𝑄𝑖 ,
𝑖=1
𝑗≠𝑖

15
10
5

شاخص دان

در رابطه ( n ، )4تعداد خوشهها 𝑆𝑛 ،میانگین فاصله دادههای
خوشه از مرکز خوشه و ) 𝑗𝑄  𝑆(𝑄𝑖 ,فاصله بین مراکز
خوشههاست .بنابراین هنگامی که درون خوشه به هم نزدیک و
خوشهها از یکدیگر دور باشند ،این نسبت کوچک میشود .مقدار
کوچک شاخص اعتبارسنجی دیویس-بولدین ،نمایش
خوشهبندی معتبر است] .[17جدول ( )3و نمودار ( )2نتایج
حاصل شده توسط این شاخص را نمایش میدهند.

20

0
15

10

5

0

تعداد خوشهها
نمودار( :)1نتایج حاصل از شاخص دان
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شاخص دیویس

0/36
0/35
0/34
0/33
0/32
0/31
0/30
10

15

5

جدول(:)5نتایج میانگین واریانس شاخصها

تعداد خوشهها

میانگین واریانس

3

67069496596224/7

4

78703346606912/7

7

9770418485466/9

0

تعدادخوشهها
نمودار( :)2نتایج حاصل از شاخص دیویس بولدین

نتایج جدول ( )2و نمودار( )1نشان میدهد که تعداد خوشه
بهینه براساس شاخص دان برابر  4خوشه میباشد ،همچنین
براساس نتایج جدول ( )3و نمودار ( ،)2شاخص دیویس -بولدین
تعداد خوشه بهینه را  7خوشه تعیین میکند که در جدول و
نمودار با عالمت (*) مشخص شدهاند .به منظور صحهگذاری بر
تعداد خوشههای بهینه تعیینشده ،از روش خوشهبندی
دومرحلهای بیزی -شوارتز ( )11BICتوسط نرمافزار  SPSSنیز
استفاده شده است که تعداد خوشههای بهینه در این روش
بر اساس شاخص نسبت فاصلهای ، 12که باید حداکثر فاصله را
ایجاد نماید تعیین میشود .نتایج این شاخص در جدول ()4
نمایش داده شده است که بر اساس آن ،تعداد خوشه بهینه برابر
 3خوشه تعیین میشود .پس از تعیین تعداد خوشه بهینه توسط
هر شاخص ،به منظور انتخاب بهترین خوشه برای محاسبه
احتمال ریزش ،ابتدا واریانس هر یک از خوشهها برای هر
شاخص محاسبه میشود و سپس میانگین واریانس هر شاخص را
به دست میآوریم ،این مقادیر در جدول ( )5نمایش داده شده
است .شاخصی بهینهتر است که میانگین واریانس آن بیشتر
باشد چرا که هر چه واریانس بیشتر باشد پراکندگی خوشهها
نسبت بهم بیشتر است و در نتیجه تفکیک خوشهها توسط
خبرگان بیمه برای تعیین احتمال موفقیت وشکست توزیع
هندسی آسانتر صورت خواهد گرفت.

بر اساس جدول ()5شاخص دیویس تعداد خوشه بهینه را نشان
میدهد که نتایج حاصل از این خوشهبندی در جدول ( )6و
نمودار ( )3نمایش داده شده است.
جدول( :)6نتایج حاصل از خوشهبندی

خوشه1

خوشه 2

تعداد خوشه ها
*3

1/903

4

1

5

1/112

6

1/798

7

1

8

1

9

1

10

1
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میانگین
واریانس

4804822
105335000000
5359032
4403742
12426692
72388420224
12582037
12116019
2568854
17780676247
2702840
2283434
5960951
34835917571
6291037
5708533
1380005

واریانس

90892253923

Max
Min

میانگین

1864012
932008
3186299

واریانس

14038476798

Max
Min

میانگین

3320287
3029009
301240

واریانس

31323954811

Max
Min

699006
46603

Max
Min

میانگین
واریانس
Max
Min

خوشه 3

میانگین
واریانس
Max
Min

میانگین
واریانس
خوشه4

Max
Min

میانگین
خوشه 5

خوشه 6

جدول( :)4نتایج خوشهبندی دو مرحلهای
Ratio of Distance measure
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 5-2پیشبینی ارزش عمر آینده مشتریان و

میانگین ارزش عمر فعلی مشتریان هر خوشه
ارزش عمر فعلی مشتریان

15000000
10000000
5000000
0
6

7

5

4

2

3

1

تعداد خوشهها
نمودار(:)3میانگین ارزش عمر مشتری هر خوشه

پس از انجام خوشهبندی احتمال ریزش مشتریان با استفاده
از توزیع احتمال هندسی تعریف شده در رابطه ( )5محاسبه
می شود (در این رابطه احتمال موفقیت ،احتمال یافتن ریزش
مشتری تعریف شده است) .براساس نظریه خبرگان صنعت بیمه
و همانطور که در نمودار شکل ( )3مشاهده میکنیم خوشههای
 2،4،6و  1دارای مقدار قابل قبول ارزش عمر مشتری میباشند
و خوشه های 5،3و  7دارای کمترین مقدار ارزش عمر مشتری
میباشند .بنا بر این ،باتوجه به تعیین احتمال برپایه فراوانی
نسبی ،احتمال موفقیت برابر  0/43و احتمال شکست برابر 0/57
درنظر گرفته میشود.

زنجیره مارکوف
زنجیره مارکوف برای بررسی تغییر وضعیت مشتریان به کار
را  jبه حالت iمیرود و احتمال گذار یک مشتری از حالت
قرار  iو سال گذشته در وضعیت jدرحالی که اکنون در وضعیت
داشته است محاسبه میکند .در صورتی که تعداد بازدیدها
توسط یک مشتری در سال از توزیع پواسون پیروی کند آنگاه
قرار iاحتمال اینکه یک مشتری که سال گذشته در حالت
بار از شرکت دیدن کند از رابطه ( )6به xداشته است ،امسال
دست میآید که نتایج آن در جدول ( )8نمایش داده شده است.
𝑖 = 0,1……,5

)(6

در این رابطه  iنشاندهندهی تعداد بازدیدها در سال گذشته و
𝑖𝜆 نشاندهندهی میانگین توزیع میباشد .با یافتن متوسط تعداد
بازدیدها توسط مشتریان در یک سال و براساس وضعیت ماقبل
آنها میتوان مقدار 𝑖𝜆 را تخمین زد .برای محاسبهی 𝑖𝜆 همه
مشتریانی که در سال  iدفعه از شرکت دیدن میکنند باهم
گروهبندی میشوند و به عنوان یک نمونه برا تخمین 𝑖𝜆 به کار
برده میشوند .رابطه ( )7برای محاسبه 𝑖𝜆 استفاده میشود که
نتایج حاصل از آن در جدول ( )9نمایش داده شده است.

𝑝(𝑥 = 𝑘) = 𝑝𝑞 𝑘−1

)(5

به منظور محاسبه احتمال ریزش هر مشتری توزیع هندسی را

𝑖𝑥𝜆 𝑖𝜆𝑒
!𝑥

= )𝑥(f

𝜐 ∑𝑡 ∑𝑉𝜐=0 𝑞𝜐,𝑖,𝑡+1
= 𝑖𝜆
∑𝑡 ∑𝑉𝜐=0 𝑞𝜐,𝑖,𝑡+1

)(7

برای مقادیر  kاز 0تا  5محاسبه میکنیم (چرا که حداکثر تعداد

در این رابطه  𝑞𝜐.𝑖.𝑡+1نشاندهندهی تعداد مشتریانی است که در

دفعات تمدید بیمه مشتریان این شرکت  5بار بوده است)

سال  i ،tدفعه از شرکت دیدن میکنندV،ماکزیم تعداد بازدید

وسپس در ارزش عمر فعلی به دست آمده از وزندهی ضرب

در سال و  υتعداد بازدیدها در سال  𝑡 + 1است].[4

میکنیم ،که نتایج آن در جدول ( )7نمایش داده شده است.
جدول( :)7مقادیر توزیع هندسی برای  Kاز 0تا 5
𝐾−1

𝑃

1-P

(1-P)𝐾−1

𝑃(1-P)𝐾−1

0

0/43

0/57

1

0/43

1

0/43

0/57

0/57

0/2451

2

0/43

0/57

0/3249

0/139707

3

0/43

0/57

0/185193

0/07963299

4

0/43

0/57

0/10556001

0/045390804

5

0/43

0/57

0/025872758 0/060169206

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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جدول ( :)8ماتریس درایههای زنجیره مارکوف
0/3149 0/1839 0/0613 0/0213

0/3679

0/0623

0/0474

0/1161

0/2443

0/2896

0/2403

0/0723

0/06354

0/1413

0/2602

0/2665

0/1961

0/0791

0/07291

0/1539

0/2656

0/2526

0/1758

0/1407

0/13

0/2081

0/262

0/1669

0/0923

0/2071

0/165

0/2232

0/235

0/1119

0/0579
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جدول( :)10مقادیر ارزش عمر آینده مشتریان هر خوشه

𝜆

مقادیر

𝜆0

1

𝜆1

1/425925926

𝜆2

1/629032258

𝜆3

1/738461538

𝜆4

2/382716049

𝜆5

2/849462366

تعداد خوشهها

در جدول ( )8درایه صفر و صفر(  )0/3679احتمال این را که

ارزش عمر آینده مشتری

1

804772

2

920181

3

675107

4

441001

5

466745

6

982279

7

56019

مشتری که سال گذشته صفر بار بیمه خود را تمدید کرده امسال
نیز بیمه خود را صفر بار تمدید کند نشان میدهد(یعنی اینکه
مشتری از همان ابتدا دچار ریزش شود) ،که از محاسبه ( f )0و

ارزش عمر آینده مشتریان هر خوشه

 𝜆0به دست می آید .در حالی که عنصر( )0/3149در ردیف اول
و سطر دوم احتمال حرکت از وضعیت  0به وضعیت  1را نشان
میدهد از محاسبه ( f)1و  𝜆0به دست میآید .این عدد
نشاندهندهی این است که یک مشتری در سال آینده یک مرتبه
بیمه خود را تمدید خواهد کرد درحالی که امسال هیچ تمدیدی
انجام نداده است (پس از یک بار بازدید مشتری دچار ریزش
شده است) .برای محاسبهی ارزش عمر آینده مشتریان ،زنجیره
مارکوف به دست آمده را برای هر گروه از مشتریان بروزرسانی
میکنیم.

جهت

بروزرسانی،

بردارحالت

اولیه

را

به

7

6

5

4

3

تعداد خوشهها

2

ارزش عمر آینده مشتریان

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1

نمودار( :)4ارزش عمر آینده مشتریان هر خوشه

شکل| 𝑗𝑆  𝐼𝑘 = |𝑆1 , … … .در نظر میگیریم .در این بردار
) 𝑆𝑗 𝜖(0,1و  ،𝑗 = 1,2,…,5که  jنشاندهندهی تعداد دفعات
تمدید برای هر گروه از مشتریان میباشد Sj = 1 .نشاندهنده

جدول( :)11ارزش طول عمر مشتریان هر خوشه

تعداد خوشهها

ارزش طول عمر هر مشتری

تعیین 𝑘𝐼 ،زنجیره مارکوف به دست آمده را در بردار 𝑘𝐼 ضرب

1

5609594

میکنیم ،یک ماتریس یک در شش حاصل میشود .حال

2

13346873

3

3243960

نشان میدهد (به طور مثال درایه اول ماتریس از میانگین

4

6402352

احتمال ریزش در  k=0به دست میآید) ضرب میکنیم و از این

5

1846750

6

4168578

7

357259

این است که این تعداد تمدید در گروه اتفاق افتاده است .پس از

ماتریس به دست آمده را در یک ماتریس شش در یک که
احتمال ریزش را برای دفعات 0تا  5برای هر گروه از مشتریان

طریق ارزش عمر آینده هر مشتری را محاسبه میکنیم .ارزش
عمر آینده مشتریان هر خوشه در جدول( )10و نمودار ()4
نمایش داده شده است .پس از محاسبه ارزش عمر فعلی و آینده
هر گروه از مشتریان ارزش طول عمر هر مشتری از مجموع
ارزش عمر فعلی و آینده هر گروه از مشتریان به دست میآید،
که نتایج آن در جدول( )11و نمودار( )5نمایش داده شده
است].[4

نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت
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ارزش طول عمر مشتریان هر خوشه
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تعداد خوشهها

2

ارزش طول عمر مشتریان

15000000

1

نمودار( :)5ارزش طول عمر مشتریان هر خوشه

 -3نتیجه گیری
از آنجایی که مشتریان مهمترین منبع درآمد سازمانها و
شرکتهای تولیدی و خدماتی به حساب میآیند ،دراین پژوهش
چارچوبی برای تعیین ارزش طول عمر مشتریان بیمه عمر ایران
مشتمل بر ارزش عمر فعلی و ارزش عمر آینده مشتری ارائه شد.
ابتدا به منظور تعیین ارزش عمر فعلی مشتریان به وزندهی
سلسلهمراتبی پارامترهای مدل  RFMتوسعهیافته و همچنین،
دیگر مشخصههای سن ،جنسیت ،طبقه شغلی و مدت بیمهنامه
پرداختیم .سپس ،به کمک مدل احتمال توزیع هندسی زمانی
انتظار به تعیین احتمال ریزش مشتریان پرداخته و برای بررسی
تغییر وضعیت مشتریان از زنجیره مارکوف استفاده کردهایم که
متغیر آن ،تعداد بازدیدکنندگان در یک سال است .پس از توسعه
مدل  RFMو محاسبه ارزش عمر فعلی مشتریان ،برای تعیین
تعداد خوشه بهینه از شاخص دان ،دیویس– بولدین و روش
خوشهبندی دو مرحلهای( )BICاستفاده شد که بر اساس
میانگین واریانس شاخصها ،شاخص دیویس تعداد خوشه بهینه
را  7خوشه مشخص کرد .پس از تعیین تعداد خوشههای بهینه و
محاسبه ارزش عمر آینده مشتریان براساس زنجیره مارکوف
مشخص شد که خوشه  2دارای بیشترین میانگین ارزش
عمر فعلی و خوشه  6دارای بیشترین میانگین ارزش عمر آینده
مشتری است .در انتها ،ارزش طول عمر هر مشتری از مجموع
ارزش عمر فعلی و آینده هر گروه به دست آمد که براساس نتایج
به دست آمده ،مشتریان خوشه  2دارای بیشترین و مشتریان
خوشه  7دارای کمترین ارزش طول عمر بودهاند .نقطه قوت این
تحقیق استفاده از مدل  RFMتوسعهیافته است که وزندهی
مشتریان قبل از گروهبندی ،باعث شده تعداد خوشههای بهینه به
طور دقیق تری مشخص شوند .استفاده از یک متغیر در زنجیره
مارکوف ممکن است نوعی کاستی در تحقق نتایج تحقیق ایجاد
کند .برای ایجاد یک توصیف دقیق از رفتار خرید مشتری در
آینده باید از چندین متغیر در زنجیره مارکوف استفاده کرد.
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

استفاده از متغیرهای چندگانه در زنجیره مارکوف ،مدل مارکوف
را غیر قابل کنترل خواهد کرد که برای حل این مشکل ،استفاده
از تکنیکهای شبیهسازی برای پیشبینی رفتار آتی خرید
مشتریان ،برای ادامه تحقیق در آینده پیشنهاد میشود.

 -4تقدیر و تشکر
در پایان از موسسه بیمه ایران جهت همکاریشان در پیاده سازی
میدانی تحقیق و جمعآوری اطالعات و همچنین ،از هیات
تحریره و داوران محترم نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت که
در ارزیابی و بهبود این تحقیق همکاری نمودند ،سپاسگزاری

مینماییم.
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