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چکیده
چالش روند فزاینده تغییرات محیطی ،شددددت رتابت و گذر از دوران انحیددداري به ف ددداي
رتابت ،شدركتها را به سدمت بازاریابی پویا ببازاریابی هدفمند سدو داده است .با توجه به
اینكه ارتقاي سددطر ریددایتمندي مشددتریان و همفنین افزایش سددودآوري و رشددد پایدار از
راهبُردهاي اصدددلی شدددركت فورد مباركه به شدددمار میروند؛ هدف از این پژوهش ،كمک به
تحققبخشی راهبُردهاي مذكور از طریق هدفمند ساختن سازمان در راستاي سفارشیسازي
خدمات ،بر مبناي ویژگیهاي برجسدته و شداخ

هاي رفتاري مشدتریان بازار صنعتی است.

در این پژوهش به دلیل یددرورت شددناخت مشددتریان مختل  ،جهت ارائه خدمات متناسددب با
خیدوصدیات هر بخش ،از نقشههاي خودسازمانده براي بخشبندي و شناسایی ویژگیهاي
مشدتریان شدركت اسدتفاده شددهاست .مطابق یافتههاي پژوهش مشتریان بازار داخل شركت
فورد مباركه اصدددفهان ،بر اسدددا

 19معیار مسدددتخرز از  80شددداخ

بجمعیتشدددناختی،

جغرافیایی ،عملیاتی ،رفتاري و ویددعیتی  ،در پنخ خوشدده كه بر مبناي متغیرهاي شددیوههاي
خرید ب ، RFMبه صددورت مشددتریان ط یی ،مشددتریان خار ،مشددتریان وفادار ،مشددتریان
رويگردان و مشتریان مشکوک نامگذاري شدهاند ،ترار گرفتهاند.
کلمات کلیدی :بازار فورد ،بازاریابی هدفمند ،بخشبندي مشدتریان ،نقشههاي خودسازمانده،
.RFM
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مقدمه
امروزه شددركتها متوجه شدددهاند كه دیگر توانایی تأمین نیازهاي تمام مشددتریان را
ندارند یا حداتل ،با یک روش مشابه نمیتوان همۀ مشتریان را رایی نگه داشت .تعداد
خریداران افزایش یافته ،نیازها و خواستههاي گوناگونی دارند و داراي تجربیات خرید
متفاوتی هسدددتند .ع وه بر این ،شدددركتها نیز در ارائهي خدمت به بخشهاي مختل
بازار ،تواناییهاي متفاوتی دارند .بنابراین شدددركتهاي بسدددیاري ،بازاریابی عمده را
كنار گذاشدته و به بازاریابی هدفمند براي گروه مشدتري با بیشترین توجه به بهترین
ارزش ایجادشدده آنها روي آوردهاند .بنابراین بهتر اسدت كه شركتها به جاي ت ش
براي رتدابدت در یک بازار تمامعیار و در مقابل رتباي برتر ،تسدددمتهایی از بازار را
براي فعالیت خود انتخاب كنند كه در خدمت به آن از توانمندي بیشتري برخوردارند.
بدا توجده بده اینكده امروزه نقش مشدددتریان از حالت پیروي از تولیدكننده ،به هدایت
تولیدكننده مبدل گشدته است؛ دستهبندي مشتریان و ایجاد ارزش براي مشتریان هدف
در جهت كاهش دوبارهكاريها ،به حداتل رسدداندن كارهاي برگشددتی و ارتقاي سددطر
ریددایتمندي مشددتریان شددركت كمک شددایانی خواهد كرد؛ همچنین ،شددناخت بهتر
مشدتریان و درک تفاوت بین آنها به شركت كمک میكند تا در ارائه محیورت جدید
و تخیدی

منابع به مشدتریانب با مطلوبیت بیشتر ،كارآمدي بهتري داشته باشد و در

تیمیمسازي در سرمایهگذاريها ،مدیریت بهرهوري ،مدیریت هزینهها و تنظیم بودجه
موفقتر عمل نماید.

مبانی نظری وپیشینۀ پژوهش
بخشبندي بازار از شدیوههاي مهم بازاریابی راهبُردي است .این مویوع در طول 97
سدال گذشدته مورد تحقیق علمی گستردهاي واتعشده و اسا

مبانی نظري بازاریابی

را تشکیل میدهد .لذا« ،بخشبندي بازار ،هستهي چالش براي فروشندگان و بازاریابان
و حوزهي تمركز براي مدیریت بازاریابی شددناخته شدددده اسددت» ببوجگارد و الگارد،
 . 6797در هر بدازاري ،خریداران در نیاز ،منابع ،نگرش و عادتهاي خرید ،با یکدیگر
متفاوتاند .از طریق بخشبندي بازار ،شركت ها با تقسیم بازارهاي بزرگ و همگون به
دسددتههاي كوچکتر میتوانند با كارآمدي و اثربخشددی بیشددتري ،به محیددورت و
خدماتی كه نیازهاي منحیددربهفرد آنها را برآورده سددازد ،دسددت یابند .بخشبندي
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بازار فرصدتهاي موجود در تقسدیم بازارب شركت را آشکار میكند .پس از آن شركت
بدایدد دسدددتدههداي مختل

را ارزیدابی كرده و تیدددمیم بگیرد براي چده تعداد و چه

دسدتههایی میتواند به بهترین شدکل خدمتدهی كند .در صنعت فورد نیز با توجه به
تنوع كیفیت محیورت و خدمات ،مویوع بخشبندي از اهمیت زیادي برخوردار است
و در این زمینده ،شدددركت فورد مباركه اصدددفهان به عنوان یکی از صدددنایع بزرگ و
تأثیرگذار در كشور از تواعد گفتهشده مستثنا نیست.
بخشبندي بازار ،از حوزۀ اتتیددداد مدیریت و گرایش به شدددناخت نیازهاي مشدددتري
برآمدده اسدددت و بده منزلدۀ یکی از بنیاديترین مفاهیم در بازاریابی نوین محسدددوب
میشدود .این مفهوم را بیش از نیمترن پیش ،براي اولینبار اسمیت 9در سال  9192در
مبدانی نظري بدازاریدابی مطر كرده اسدددت و پس از آن بخشبندي با مفهوم دیگري؛
یعنی راهبُرد متمایزسدددازي محیدددول مورد توجه ترار گرفته اسدددت بوایند. 9100 ،
مگائیس و همکاران ب 6796براي دسدتهبندي مشتریان از عادات خرید و یروریات و
احتیاجات اسددتفاده كردهاند .این روش بر اسددا

شددیوههاي خوشددهبندي اسددت؛ كه

دسددتهبندي مشددتریان را بر مبناي سددبک زندگی آنها میسددر مینماید .هنگ ب9796
شددیوهاي براي خوشددهبندي بر اسددا

روش تاگوچی 6براي بخشبندي كارآمد بازار

پیشنهاد داده و این روش را به ابزاري براي انتخاب دانه اولیه توصیه نموده است .این
مطالعه كاربرد روش تاگوچی در بازار نوشیدنی چاي را بر مبناي  9متغیر غیر كنترلی
بمکان مشتري ،اشتغال مشتري ،ترجیر مشتري ،تجربه مشتري و جنسیت مشتري و
 9متغیر غیر كنترلی بسد متی مشدتري ،تجربه اولیه مشدتري و وزن مشتري در طول
دوره فروش با روشهاي  ، 9 SOMالگوریتم ژنتیک ،8ابزار  Kو  9 NNمورد مقایسدده
ترار داده اسدددت؛ كه نتایخ نشدددان میدهد روش پیشدددنهادي تاگوچی میتواند عملکرد
بخشبنددي بازار را بهبود بخشدددد .اولسدددون و چاي ب 6796چگونگی پیادهسدددازي
مدلهاي  RFM2و انواع دیگر آن را نشدان دادهاند .از مزیتهاي نسبی مدلهاي RFM

سددادگی مفهوم آنها و به تبع تابلفهم بودنشددان براي كاربران اسددت .در یددمن ،به
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آسددانی میتوانند از نظر دتت در پیشبینی با اسددتفاده از مدلهاي ك سددیکد دادهكاوي
بهبود یابند .از بین مدلهاي بررسدیشده ،مدل درختهاي تیمیمگیري به طور خار
مورد توجه واتع شددهاست؛ چرا كه خروجی آن به راحتی تابلفهم است .این مدلهاي
پیشبینیب پیشرفته ،از آنجا كه تنها از سه متغیر ورودي استفاده میكنند و نتایخ آنها
بده طور تابلتوجهی از مدل مرسدددوم  RFMو انواع دیگر آن بهتر هسدددتند ،در انجام
بدازاریدابی مسدددتقیم بسدددیدار سدددودمنددندد .وانگ و همکاران ب 6799الگوریتمی از
خوشدهبندي مشتریان بر اسا

نظریه مجموعه فازي با ساختار تحلیل سلسلهمراتبی

براي بهینهسازي شبکهي لجستیک ارائه دادهاند .نتایخ مطالعهي موردي آنها در شهر
انشون 9از كشور چین نشان میدهد كه الگوریتم پیشنهادي در مقایسه با سه الگوریتم
غدالدب دیگر بخوشدددهبنددي بر مبنداي ارتبدا همارزي فدازي براي مدیریت ارتبا با
مشدتریان ،خوشهبندي مراكز توزیع لجستیک با استفاده از نظریه ارزیابی جامع فازي
و خوشهبندي فازي براي مطالعه مسائل مکانیابی مراكز توزیع چندگانه جهت مسئله
خوشدهبندي مشتریان ،بهتر عمل میكند .بهع وه ،الگوریتم مذكور ،توانایی كاربرد در
سدایر حیطهها را دارد .معیارهایی كه وانگ و همکارانش در خوشهبندي مورد استفاده
ترار دادندد ،عبدارتاندد از :شدددرایا بدازار ،تابلیت محیدددورت ،احتیاجات مورد نیاز
مشدددتري ،شدددرایا جغرافیدایی ،شدددرایا زمانی تحویل و حملونقل .بیکر و همکاران
ب 6798به ارزیابی و سددنجش نقش بخشبندي و متمایزسددازي محیددول در صددنعت
سوخت چوب و چگونگی تحت تأثیر ترار دادن فرصت و ارزش بازار به طور همزمان
پرداختهاند .آنها در مطالعه موردي بر روي وسدددیعترین حوزهي میدددرف سدددوخت
چوب ،یعنی صدنعت كلبه در نیکاراگوئه ،بر اسدا

میداحبههاي نیمه ساختاریافته با

 69صداحب كسدبوكار میدرفكنندهي چوب ،كاربرد این مویددوع را نشان دادهاند.
میدداحبههاي نیمه سدداختاریافته شددامل پرسددشهایی در رابطه با كسددبوكار افراد و
ترجیحات خرید آنها و همفنین پرسددشهایی راجعبه تقایددا براي سددوخت چوب و
تیمتهاي پرداختی اسدددت .مولر و هام ب 6798در مقالهي خود ،از بخشبندي بازار به
عنوان یدک ابزار محبوب و معروف بدازاریابی نام بردهاند و چنین بیان كردهاند كه در
بخش غدذا ،ویژگیهاي نگرش هر یک از مشدددتریانب مختل

و عاداتد میدددرف ،اغلب

میتوانند پایه و اساسی براي بخشبندي باشند .آنها در مطالعهاي موردي با استفاده
Anshun City
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از دادههداي مربو بده  97،777خدانواده به بررسدددی ثبات بخشبندي بازار از طریق
نرمافزار تحلیل خوشه پرداختهاند.
در مطالعات گذشددته معمورد در حوزه بازارهاي خدماتی و میددرفی پژوهشهایی در
زمینه مویددوع تحقیق انجام شددده لیکن در ارتبا با بازارهاي صددنعتی بهندرت چنین
اتفاتی افتاده و البته همان هم با تعدادي متغیرهاي محدود و با روشهاي آماري انجام
شدددهاسددت؛ در صددورتیكه در این تحقیق به یک شددركت صددنعتی بزرگ ،علیرغم
پیفیدگیهاي موجود به خاطر ماهیت و تخی
شددددهاسدددت .بر اسدددا
شداخ

مشتریان بازارهاي صنعتی ،پرداخته

تعداد  19معیار كه از  80شددداخ

ب اندازهگیري ویژگیها و

هاي رفتاري مشدتریان اسدتخراز شده ،بخشبندي مشتریان صورت گرفته و

شدیوهي به كار رفته براي بخشبندي ،شدیوه نقشدههاي خودسدازمانده اسددت كه در
پژوهشهداي پیشدددین ،در ارتبدا بدا مسدددائل پیشبینی و خوشدددهبندي ،مورد توجه
پژوهشگران واتع شدهاست.
بخشبندی به شییوه نقشیههای خودسازمانده .سداختار نقشههاي خودسازمانده
بهگونهاي است كه از دو ریه مجزا تشکیل شدهاند .یک ریه ورودي و یک ریه خروجی
كه ریه نقشده نام دارد .هر نرون در ریه نقشه مربو به یک بردار اط عات با ابعادي
برابر ابعاد ف دداي تحلیل اسددت .پس از آموزش شددبکههاي خودسددازمانده ،به تعداد
نرونهداي انتخابشدددده براي شدددبکه ،بردارهاي وزنی به دسدددت میآیند كه هر یک
نمایان گر بخشدی از ف اي مورد تحلیل است .در صورت انتخاب تعداد مناسب نرون،
ابعاد شددبکه و در نهایت آموزش مناسددب شددبکه ،نمایش وزنی متنانر با نرونهاي هر
نقشدده میتواند بهخوبی نمایانگر ف دداي مورد تحلیل باشددد .در خروجی نقشددههاي
خودسددازمانده متنانر با مقدار هر مشددخیدده در بردار وزنی ،یک بردار  RGBو در
نتیجه یک رنگ در نظر گرفته میشدددود؛ بهگونهاي كه تمام مقادیر با اسدددتفاده از طی
رنگی ،از آبی تیره ببراي كمترین مقددار تدا ترمز تیره ببراي بیشدددترین مقددار  ،تابل
نمایش باشدند .با استفاده از این نقشهها از یک سو میتوان به بررسی ویعیت متغیر
در هر یدک از بخشهداي بازار پرداخت بكرادانو ،ولکومر ،اسدددفرر ،پردنا
 6797و از سددوي دیگر همبسددتگی بین متغیرهاي مختل

و پارادا،

را مورد بررسددی ترار داد.

نقشددههاي ویژگی 9كه توزیع برداري هر یک از متغیرهاي بخشبندي را در كل ف دداي
Feature Maps
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تحلیل نشان میدهند امکان مقایسه متغیرها بر مبناي شدت همبستگی را به این ترتیب
فراهم میكنندد كده هر جدا یکی از متغیرهدا داراي رنگ ترمز باشدددد و متغیر دیگر نیز
تقریباد همین مقدار را دارا باشدد؛ همبسدتگی مثبت است و چنانچه در جاهایی كه رنگ
متغیر ترمز اسددت ،متغیر دیگر آبی باشددد ،همبسددتگی منفی اسددت .به ازاي هر یک از
سدطو متغیرها بویژگیها  ،یک نقشده وجود دارد .بیشتر پژوهشگران از U-Matrix
كه یکی از خروجیهاي نقشددههاي خودسددازمانده اسددت ،براي خوشددهبندي نهایی و
تعیین مرزهاي هر بخش یا خوشده اط عاتی استفاده میكنند .با توجه به اینكه در این
روش مرزهاي دتیق و وایددحی براي هر بخش مشددخ

نمیشددود )،(Mostafa, 2011

نرمافزار  Viscovery SOMineاز یک روش تحلیل خوشدهاي سلسله مراتبی با SOM-

 Ward Clustersبراي تعیین مرزهدداي هر بخش و نیز تعیین تعددداد خوشدددهي بهیندده
استفاده میكند.

روششناسی پژوهش
هدف از بخشبندي ،شدددناسدددایی فرصدددتهاي موجود در بازار و تعیین راهبُردهاي
بازاریابی اسددت .همانگونه كه پیشتر نیز اشدداره شددد ،به عمل شددناسددایی تفاوتهاي
عمدده در ویژگیهداي خریدداران و تقسدددیم بازار به دو یا چند گروه از مشدددتریان با
خیددوصددیات ،نیازها و رفتارهاي نزدیک به هم و یکسددان ،بخشبندي بازار میگویند.
بخشبندي ،یک روش كام د خ تانه اسدت و با برآورده نمودن نیاز هر مشتري ،مزیت
رتابتی براي شركت به دست میآید .این تعری

بر نیاز مشتري ،نه نیاز شركت ،تأكید

میكندد .بخشبنددي ایجاد تالب و زیربنایی براي برنامه بازاریابی مؤثر اسدددت و باید
بهجاي محیولگرا بودن ،مشتريگرا بیا بازارگرا باشد بك فتیس و تسگا . 9110 ،
تعداد زیادي از متغیرها ،از منابع كتابخانهاي ،مقالهها ،كتابها ،اینترنت و مشددورت
با كارشدناسدان و خبرگان صدنعت فورد ،اسدتفاده شدهاست .بخشی از دادهها در این
پژوهش ،از طریق آمار و ارتام موجود در حافظه سددیسددتم اط عات مدیریت ببراي هر
مشددتري فعال داخلی از ابتدا تا انتهاي سددال  ، 9919پرسددشددنامههاي نظرسددنجی از
مشدتریان سدال 9919اسدت .این پرسشنامه را شركت تهیه و براي مشتریان از طریق
اینترندت ارسدددال كرد؛ لدذا چک لیسدددتی از آن تهیه شدددد و از آن در تکمیل اط عات
پرسشنامه تحقیق و پایگاه داده شركت ،مورد استفاده ترار گرفت.

تبیین بخشبندی مشتريان بازارهای صنعتی با نقشههای خودسازمانده 7

جامعه آماري در این پژوهش ،مشدتریان فعال داخلی شركت فورد مباركه اصفهان در
بازار فورد تخت هسدتند؛ كه تعداد آنها در سیستم اط عات مدیریت 086،شركت است.
بر مبناي متغیرهاي مورد نظر براي بخشبندي ،از این  086شددركت تنها  892شددركت
داراي نیم رخ كددامددل بودهانددد؛ كدده علددت تکمیددل نبودن اط عددات بقیدده ،برنگرداندددن
پرسشنامههاي نظرسنجی و یا عدم ثبت اط عات كامل مشتري در داخل سیستم است؛
اما به هر صورت ،تمامی این  892شركت ،در بخشبندي لحاظ شدهاند.
رويکرد بخشبندی .در این پژوهش خریداران صددنعتی مورد بررسددی ترار گرفتهاند؛
یعنی كسددانی كه محیددورت و خدمات را خریداري میكنند تا در تولید محیددورت و
خددمدات دیگر بده كار برند یا آنها را به دیگران بفروشدددند .معیارهایی كه بازاریابان
میدرفی و صدنعتی براي بخشبندي بازارها به كار میبرند در بسیاري موارد یکسان
اسددت .خریداران صددنعتی را میتوان به صددورت جغرافیایی و جمعیتشددناختی بنوع
منفعت مشددداهدهشدددده ،ویدددعیت

صدددنعت ،اندازهي شدددركت و  ...و یا بر اسدددا

اسدتفادهكنندگان یا ویعیت وفاداري بخشبندي نمود .درعینحال ،بازاریابان صنعتی
میتوانند معیارهاي ایدددافی چون ویژگیهاي عملیاتی مشدددتري ،روش خرید ،عوامل
موتعیتی یا خیددوصددیتهاي شددخیددیتی را نیز به كار گیرند بكاتلر و آرمسددترانگ،
. 6796
براي بخشبندي بازار ،مبناي واحدي وجود ندارد .یک بازاریاب باید براي دسددتیابی به
بهترین شدیوه براي مطالعهي سداختار بازار ،معیارهاي بخشبندي بازار را به صورت
منفرد یدا تركیبی مورد آزمدایش ترار دهد و با طی كردن حلقههاي بازخورد ،از طریق
پاسخ مشتریان یادگیري حاصل شود .در جدول ،9تطبیق این شاخ

ها با اجزاي مدل

كاتلر ،سطو مختلفشان ،طریقهي دستیابی به مقدار آنها و نوع هر یک آمده است:
جدول  -9شاخصهای بخشبندی مشتريان بازار مشتريان بازار داخل شرکت فوالد مبارکه اصفهان
عوامل
اصلی
بمتغیرها

شاخ

ها

سطو شاخ

ها

طریقه دستیابی به
مقدار شاخ

نوع
شاخ

جمعیتشناختی

نوع صنعت

زمینه فعالیت بزرگ /زمینه
فعالیت كوچک

طبق كدهاي ISC
از طریق سیستم MIS

اسمی

نوع شركت

دولتی /خیوصی

چکلیست
بازاریاب مربوطه

اسمی

ثبات شركت
بمدیران میانی/
فرآیندهاي خرید

دارد /ندارد

چکلیست
بازاریاب مربوطه

اسمی
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دارد /ندارد

چکلیست
بازاریاب مربوطه

اسمی

میزان نرفیت

نرفیت اسمی /نرفیت واتعی

از طریق سیستم MIS

مقداري

برنامهریزي راهبُردي

جغرافیایی
متغیرهاي عملیاتی

توان مالی مشتري
باز نظر میزان دارایی و
نقدینگی

خیلی یعی  /یعی  /متوسا/
خوب /بسیار خوب

چکلیست
بازاریاب مربوطه

مقداري

نوع منطقه

توسعهیافته /محروم

جدول مناطق محروم
از طریق پایگاه اط عرسانی
دولت

اسمی

سطر فنّاوري

سنتی /تركیبی /مدرن

چکلیست
بازاریاب مربوطه

اسمی

ویعیت تحقیق و توسعه
شركت

یعی  /عادي /توي

چکلیست
بازاریاب مربوطه

مقداري

مشاركت مشتري در
پروژههاي بهبود

كم /متوسا /زیاد

چکلیست
بازاریاب مربوطه

مقداري

منابع تأمین ور

تنها فورد مباركه /مباركه و
سایر داخلیها /مباركه و
واردات /مباركه ،سایر داخلیها
و واردات

چکلیست
بازاریاب مربوطه

اسمی

سهم وزن ور از وزن
محیول نهایی

/ ٪07 / ٪27 / ٪87 / ٪67
٪977

چکلیست
بازاریاب مربوطه

مقداري

حساسیت كیفی

خیلی كم /كم /متوسا /خوب/
بسیار خوب

چکلیست
بازاریاب مربوطه

مقداري

تعداد ادعا

-

از طریق سیستم MIS

مقداري

تعداد ادعاي پذیرفتهشده

-

از طریق سیستم MIS

مقداري

تناژ محیورت مورد
ادعا

-

از طریق سیستم MIS

مقداري

تناژ محیورت مورد
ادعاي پذیرششده

-

از طریق سیستم MIS

مقداري

ارجحیت عریه
محیورت جدید

وزندهی از  9تا 2

نظرسنجی از مشتریان

اسمی

ارجحیت تأمین پایدار نیاز
مشتري

وزندهی از  9تا 2

نظرسنجی از مشتریان

اسمی

ریایت از پایداري در
تأمین نیاز مشتریان

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

ت اوت در مورد
پاسخگویی و تولید
محیورت جدید

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

میزان حمل ریلی /جادهاي

از طریق سیستم MIS

مقداري

تنوع سبد محیول

انواع محیورت گرم ،سرد،
گالوانیزه ،رنگی و اسیدشویی

از طریق سیستم  MISو
شمارش با نرمافزار Excel

مقداري

تأخر
ببازه زمانی آخرین خرید
تا انتهاي  19بر اسا
ماه

-

از طریق سیستم  MISو
شمارش با نرمافزار Excel

مقداري

تکرار

-

از طریق سیستم  MISو

مقداري

میزان خرید بر اسا
حمل

نوع

شیوههاي خرید

تبیین بخشبندی مشتريان بازارهای صنعتی با نقشههای خودسازمانده 1
بتعداد خرید ماهانه انجام-
شده در سال 19

شمارش با نرمافزار Excel

متوسا مقدار پول صرف
شده در هر خرید

-

از طریق سیستم  MISو
فرمول :بمبلغ ریالی خرید
هر مشتري در سال / 19
تکرار

مقداري

انجام به موتع فعالیتهاي
خرید و تعهدات

بله /خیر

چکلیست
بازاریاب مربوطه

اسمی

ت اوت در مورد
دسترسی آسان

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

ت اوت در مورد
پاسخگو بودن به
پیشنهادها و درخواستها
و شکایات

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

ت اوت در مورد
احسا مسئولیت و
پیگیري كارشناسان

كارشناسان فروش /پشتیبانی
فنی
نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

ت اوت راجعبه سیستم
مدیریت ارتبا با
مشتریان در وبسایت
شركت

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

ت اوت در باره فرآیند
حمل

جادهاي ببه لحاظ تحویل سالم
محیول /به لحاظ دریافت
كرایه طبق تعرفه و ریلی
نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

ت اوت در مورد
كیفیت محیورت

محیورت گرم ،سرد،
اسیدشویی ،رنگی ،تلعاندود،
گالوانیزه و سبا
به لحاظ خوار مکانیکی/
تلورانس ابعادي /بستهبندي/
كیفیت پوشش /كیفیت سطر /در
مقایسه با رتبا
نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

ت اوت در مورد متون،
بروشورها و مستندات
فنی محیورت

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

ت اوت راجعبه مشاوره

فنی /تجاري
نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

ت اوت درباره مکانیزم
و تنوع روشهاي پرداخت

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

میزان تمایل به تداوم
خرید در شرایا رتابتی

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

میزان توصیه خرید از
فورد مباركه به دیگران

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

میزان ریایت كلی
مشتریان از فورد مباركه

نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

مطلوبیت تیمت

محیورت اسیدشویی /رنگی/

نظرسنجی از مشتریان

مقداري

مقداري

مقداري
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سرد /تلعاندود /گالوانیزه /گرم
نمره از  9تا 1
ارجحیت تیمت و شرایا
پرداختی

عوامل ویعیتی

وزندهی از  9تا 2

نظرسنجی از مشتریان

اسمی

ارجحیت كیفیت

وزندهی از  9تا 2

نظرسنجی از مشتریان

اسمی

ارجحیت پاسخگویی و
ارائه راهنماییهاي تجاري
فنی

وزندهی از  9تا 2

نظرسنجی از مشتریان

میزان خرید

میزان خرید محیورت گرم/
سرد /گالوانیزه /رنگی /تلع-
اندود /اسیدشویی /محیورت
سبا

از طریق سیستم MIS

مقداري

میزان خرید از نوع كیفیت
تجاري /كیفیت ویژه

از طریق سیستم MIS

مقداري

درصد خرید به كل
فروش

-

از طریق سیستم  MISو
فرمول :بخرید هر مشتري/
كل فروش داخلی ×977

مقداري

ارجحیت تحویل بهموتع

وزندهی از  9تا 2

نظرسنجی از مشتریان

اسمی

تحویل بهموتع محیورت

محیورت پوششی بگالوانیزه/
رنگی /تلعاندود  ،سرد،
اسیدشویی و گرم
نمره از  9تا 1

نظرسنجی از مشتریان

میزان خرید بر اسا
كیفیت

نوع

اسمی

مقداري

يافتههای پژوهش
در این بخش خروجیهاي مدل به كمک نمودارهاي میلهاي و نقشدددههاي ویژگی مورد
تجزیه و تحلیل ترار میگیرند.
آموزش شبکه ،ارزيابی اعتبار مدل و اعتبارسنجی هر يک از بخشها
سداختار نقشده خودسدازمانده كه در این پژوهش استفاده شدهاست داراي  277نرون
در ریه خروجی اسددت .سددرعت آموزش9به صددورتی تنظیمشددده كه نرمافزار بهطور
خودكار حداكثر دتت را براي آموزش شدددبکه فراهم كند .همچنین مقدار كشدددش براي
آموزش شدددبکه عدد  7/09انتخاب شدددده اسدددت .دادههاي تعلیم شدددبکه از  892بتعداد
مشدددتریدان مورد مطدالعده بردار  19بعددي ،شدددامدل ویژگیهاي جمعیتشدددناختی،
جغرافیایی ،عملیاتی ،رفتاري بشددیوههاي خرید و ویددعیتی شدددهاسددت .از آنجا كه
هدف اصدلی از بخشبندي ،شناسایی گروه هاي مشتریان با تدرت خرید ،خواستهها و
ترجیرهاي مشددابه اسددت ،یددریب تأثیر تمامی معیارها در این مرحله یکسددان در نظر
گرفته شددهاست .نرمافزار  Viscovery SOMineدر حین آموزش به صورت خودكار
1

Training Schedule
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و با توجه به تعداد نرونهاي ریه خروجی ،بهترین ابعاد را براي شبکه انتخاب میكند.
پس از آموزش شددبکه ،پیشددینهي آموزش نشددان میدهد كه نرمافزار پس از آزمایش
ابعاد مختل  ،ابعاد  69×69را براي شدددبکه انتخاب كرده اسدددت .در ادامه ،شدددکل ب9
بخشبندي نهایی مشدتریان را در پنخ خوشه یا بخش نشان میدهد .پس از بخشبندي
مشدتریان ،گزارشهاي مختلفی به صدورت نمودار ،نقشده و لیست اسامی از مشتریان
هر بخش بر مبنداي ویژگیهدا و رفتدارهاي خرید ،تهیه و طی  9جلسددده به مدیر واحد
مددیریدت محیدددورت و بدازاریدابدان هر بخش ،ارائه گردیده و صدددحهگذاري انجام
شدهاست.
نامگذاری بخشها بر اساس متغیرهای RFM
پس از مشخ

كردن مرزهاي بخشبندي به بررسی مهمترین متغیرهاي شیوهي

خرید؛ یعنی متغیرهاي ب RFMدر هر یک از بخشها و ایجاد یک نام یا برچسب براي
آنها ،پرداخته شدهاست .از دیگر خروجیهاي نرمافزار كه به شناسایی ویژگیهاي
مشتریان موجود در هر بخش كمک میكند ،نمودارهاي میلهاي و نقشههاي ویژگی
مطابق اشکال  6و  9است.
با اسدددتفاده از اط عات نمودارهاي میلهاي و نقشدددههاي ویژگی بخودسدددازمانده و
جدول  ،6میتوان ویژگیهاي مشتریان موجود در هر بخش را نسبت به سایر بخشها
بررسی كرد.

شکل  -9بخشبندی مشتريان با استفاده از نقشههای خودسازمانده
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جدول  -2میانگین متغیرهای RFM

بخشها

فراوانی

تأخر

تکرار

متوسط پول صرف شده در هر خريد

بخش9

٪91/17

8/99

0/89

9028

بخش2

٪67/92

9/96

0/20

90986

بخش9

٪66/27

9/20

0/99

99200

بخش4

٪99/97

9/18

97/72

97669

بخش5

٪6/28

9/92

2/28

9111
550874

413376

275879

138382

 بخش اول
بخش اول ٪ 91/11 ،از كل مشدددتریان؛ یعنی تعداد  922شدددركت را در خود جاي داده
اسدت؛ كه وسدیعترین بخش مشدتریان محسدوب میشدود .اع داي این خوشه داراي
تکرار خریدد  0ب 0از  96ماه و زمان سددد ريشدددده از آخرین خرید آنها نیز بهطور

884

0
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متوسدددا  8مداه و نیم اسدددت و حجم پولی  9028واحدي را براي شدددركت به همراه
داشددتهاند .بنابراین نمیتوان بهطور تطعی نوع آنها را تشددخی

داد و باید با گذشددت

زمان و بررسددی بیشددتر رفتار خرید آنان ،شددناخت بیشددتري نسددبت به این گروه از
مشدتریان به دسدت آورد و نوع آنها را تمایز داد .در نتیجه بهتر است به این گروه از
مشتریان برچسب مشتریان مشکوک نسبت داده شود.
 بخش دوم
 ٪69/92از كل مشدتریان مورد پژوهش كه شدامل  10شدركت میشود ،در بخش دوم
ترار دارند .این خوشده در مقایسه با سایر خوشهها داراي تعداد خرید  1و مدت زمان
سد ريشدده از آخرین خرید آنها بهطور متوسدا  9ماه اسدت و متوسا پول صرف
شددده در هر خرید در این خوشدده  90986اسددت كه در مقایسدده با سددایر خوشددهها
بیشددترین مقدار اسددت .با توجه به اینكه این گروه از مشددتریان تکرار خرید معقولی
داشددته ،زمان سدد ريشددده از آخرین خرید آنها كم اسددت و حجم پولی خوبی براي
شددركت میآورند ،اهمیت زیادي براي شددركت میتوانند داشددته باشددند .در نتیجه به
مشتریان این گروه برچسب مشتریان ط یی نسبت داده میشود.


بخش سوم

 ٪66/27از مشددتریان ،تعداد  18شددركت در بخش سددوم هسددتند .اگر چه تکرار خرید
اع ددداي این خوشددده  0اسدددت؛ مدت زمانی كه از آخرین خرید آنها گذشدددته بهطور
متوسدا تقریباد  8ماه است و متوسا پولی كه در هر خرید صرف میكنند ،برابر است
با  99200واحد و نسددبتاد مقدار خوبی اسددت .این گروه از مشییتريان خا

شددركت

هسدتند؛ كه سدیاسدتهاي خریدشددان ،در راسدتاي سدیاسدتهاي شددركت بوده بخرید
محیدددورت از نوع كیفیدت ویژه ،از طریق حملونقل ریلی و  ...و بر مبناي معیارهاي
 RFMمیتوانند به مشدتریان ط یی تبدیل گردند؛ كه در این صدورت اثرات چشمگیري
در رشد شركت فورد مباركه خواهند داشت.
 بخش چهارم
بخش چهارم ،شامل  ٪99/97از مشتریان؛ یعنی تعداد  80شركت میشود .اع اي این
خوشه ،بیشترین تکرار خرید یعنی  97و كمترین فاصلهي زمانی از آخرین خرید یعنی
 6ماه را در بین شددركتها دارند .اما متوسددا پولی كه در هر خرید صددرف میكنند
برابر با  97669اسدت كه در مقایسده با دو گروه تبلی مقدار كمتري است؛ در نتیجه به
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این گروه از مشتریان ،برچسب مشتریان وفادار نسبت داده میشود.
 بخش پنجم
در بخش پنجم ٪6/28 ،باتیماندهي مشددتریان ،برابر با تعداد  99شددركت ،ترار دارند.
این بخش كوچدکترین بخش در میدان بخشها اسدددت .اع ددداي این خوشددده داراي
پدایینترین تکرار خریدد یعنی تقریبداد  0بوده و مددت زمدانی كه از آخرین خرید آنها
گذشدته بیشدتر از  9ماه است .این گروه از شركتهایی هستند كه در دورهاي مشتري
سدیسدتم بودهاند؛ اما بعد از تعداد محدودي خرید از ادامهي خرید منیدرف شدهاند و
سدددیسدددتم را ترک كردهاند و یا تمایلی به ادامه خرید از شدددركت ،ندارند .البته كمترین
حجم پولی را در هر خرید صرف كردهاند؛ در نتیجه به این گروه از مشتریان ،برچسب
مشددتریان رويگردان نسددبت داده میشددود .این گروه از مشددتریان ،از شددركتهایی
هستند كه محیورت جایگزین یا محیورت رتبا را دنبال میكنند.

نتیجهگیری و پیشنهاد
حال ،اسدددامی زمینه فعالیتهاي بزرگ و كوچک تجمع یافته در هر بخش ،در جداول 9
و  8آمددهاندد .جددول  9نیز ،بده برجسدددتدهترین ویژگیهدا و شددداخ
اختیدددار دارد كده بر اسدددا

ترین رفتارها

میزان میانگین مقدار این ویژگیها و رفتارها در هر

بخش نسبت به میانگین كل ،ستارهدار شدهاند.
جدول  -9زمینه فعالیتهای بزرگ موجود در هر بخش
بخش اول
تجهیزات سنگین
سازندگان وسایل و
ماشینآرتد صنعتی
صنایع فلزي سبک
محیورت فوردي و
كارهاي فلزي
سازندگان مخزن و
كانتینرهاي حملب مایعات و
كار
سایر میرفكنندگان
محیورت فورد
سازندگان خودرو و
صنایع وابسته سنگین

بخش دوم

سازندگان لوله و
پروفیل ساختمانی
لولههاي انتقال
سیارت

بخش سوم

سازندگان خودرو و
صنایع وابسته سبک
صنایع الکتریکی
مخازن و نروف تحت
فشار

بخش چهارم

محیورت فوردي
و كارهاي فلزي
صنایع فلزي سبک
سازندگان لوازم
خانگی و بهداشتی

بخش پنجم

صنایع توطی -
سازي ببسته-
بندي
صنایع فلزي
سبک
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جدول  -4زمینه فعالیتهای کوچک موجود در هر بخش
بخش اول

بخش دوم

سوله سازي
ساندویچ پنل
ماشینهاي كشاورزي
بشکه و توطی
تالبهاي صنعتی و ساختمانی
آسانسور
لوازم بهداشتی
تانک
تانک تحت فشار
بویلر ،دیگ بخار
كانتینر
نورد كننده مجدد اسلب و بیلت
جرثقیل
حفاظ اتوبان بگاردریل
ماشینآرت خطو تولید
لولههاي مورد میرف در
لوازم خانگی
كشتی و تایق
ماشینهاي حمل خاک
ب نکینگ
چهارچوب در و پنجره
زمینه فعالیتهاي دیگربمانند...:

پروفیل
لولههاي آب
تفسههاي باز
لولههاي نفت
لولههاي تفسه-
بندي

بخش سوم

بخش

بخش پنجم

چهارم

تطعات میرفی و یدكی
اتومبیل
صنایع فلزي برتی
سیلندر
خودروسازي باتومبیل
صنایع الکتریکی

لوازم
خانگی
پوشش
ور
كششی

توطی صنعتی
توطیهاي بهداشتی و
غذایی
لوازم اداراي

بنابراین ،در این پژوهش مشتریان شركت فورد مباركه اصفهان به پنخ بخش تقسیم
شدهاند؛ كه بر اسا

این بخشبندي ،با توجه به رنگ هر بخش و شیوهي تفسیر

نقشههاي ویژگی كه تب د اشاره شد ،پیشنهاد میشود شركت به این ترتیب مشتریان را
هدف بگیرد 9 :مشتریان ط یی  6مشتریان خار و  9مشتریان وفادار .مشتریان
مشکوک و رويگردان ببخشهاي اول و پنجم  ،البته جهت جذب ،حفظ و رشد مشتریان
این بخشها ،مطالعات بیشتري باید انجام شود .در این راستا پیشنهاد میگردد مشتریان
داخل هر بخش بر اسا

پرسشهاي باز و میاحبههاي تخییی مجدداد مورد

بخشبندي ترار گیرند؛ همچنین ممیزي بیرونی و درونی شركت در ارتبا
بخشها ،نقا یع

با این

و توت ،تهدیدها و فرصتها را براي تیمیمگیري بهتر به شركت

نشان خواهد داد .بدینسان ،كاربرد نتایخ این پژوهش در تیمیمگیري در سرمایه-
گذاري روي مشتري ،مدیریت ارتبا با مشتري ،مناسبسازي برنامههاي بازاریابی،
راهنمایی در زمینه تحقیق و توسعه محیول ،شناسایی اهداف مشتري ،پیشبینی
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رفتارهاي مشتري ،بهینهسازي نرخ بازده سرمایه در فعالیتهاي بازاریابی و سنجش
اثر مؤلفههاي بازاریابی بر رفتار مشتري ،بسیار سودمند خواهد بود.
جدول  -5برجستهترين ويژگیها و شاخصترين رفتارهای بخشهای مختلف بازار
بخش5

بخش4

بخش9

بخش2

بخش9

***

*

میزان نرفیت اسمی و واتعی

***

سطر فنّاوري

*

***

ویعیت تحقیق و توسعه شركت

*

***

**
*

مشاركت مشتري در پروژههاي بهبود
***

**

سهم وزن ور از وزن محیول نهایی
حساسیت كیفی

***

تنوع سبد محیول

***
***

میزان خرید از نوع كیفیت ویژه
***

میزان خرید از نوع كیفیت تجاري

***
***

وضعیت ويژگیها و رفتارها در هر بخش

تعداد ادعا

***

***

***

**
***

**
***

**

***
***

***

***

***
***

**

*

انجام بهموتع فعالیتهاي خرید و تعهدات
میزان خرید بر اسا

نوع حمل ریلی

***

میزان تمایل به تداوم خرید در شرایا رتابتی

*

ارجحیت عریه محیورت جدید

**

ارجحیت تأمین پایدار نیاز مشتري

*
***

ریایت از خدمات بمشاورهها ،پاسخگوییها و رسیدگیها

ارجحیت كیفیت
*

ارجحیت تیمت

**

ارجحیت تحویل بهموتع
ارجحیت پاسخگویی و ارائه راهنماییهاي تجاري فنی
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Abstract
Challenges for the growing trend of environmental changes, the intensity of
competition and the transition from monopoly era to competitive environment
have driven firms to dynamic marketing for targeted marketing. Given that
improving customer satisfaction and increasing profitability and sustainable
growth are among the main strategies of Mobarakeh Steel Company. The goal
of this research is to contribute to realization of these strategies by targeting
the organization in order to customize its services based on prominent
characteristics and behavioral indices of industrial customers. In this paper,
because of the necessity of identify different customers, to provide services
tailored to the characteristics of each sector, the self-organizing maps have
been used for segmenting customers and identifying their characteristics. The
findings indicate that the domestic market customers of Mobarakeh Steel
Company, based on 95 criteria derived from 48 indicators (demographic,
geographic, operational, behavioral and situational), are put into five clusters
that have been named based on procurement practices variables (RFM), as
Golden customers, special customers, loyal customers, churned customers and
suspicious customers.
Keywords: Steel Market, Targeted Marketing, Customer Segmentation, SelfOrganized Maps, RFM.

*-

Corresponding Author Email: akhavan@sau.ac.ir

