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 کاویمشتریان بانکی و انتخاب عوامل بهینه با استفاده از ابزارهای داده
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 چکیده

 از توجهی قابل جمبانکها ح است که شده باعث بانکی اعتباری شبکه در تخصص و مناسب مدل فقدان امروزه

 اعطای فرآیند بهبود بر موثر بعنوان کاربردی ترین عوامل1کاویداده معوقه داشته باشند. یا و نشده پرداخت اعطایی تسهیالت

 با حاضر پژوهش کند.مالی ایفا می موسسات و ها بانک ماندن زنده و دهی سود تسهیالت، نقش موثری را در اعطای اعتبار

 مشتریان رفتارهای بینی پیش برای مناسب بستری و ایجاد بانک مشتریان بندی طبقه برای ناسبم مدل شناسایی هدف

 تصمیم و  پشتیبانی های سیستم مانند هوشمند، های سیستم در کارآمد اعتباری ریسک مدیریت یک داشتن برای بالقوه

و خروجی و دقت  شده است ارائه 3صمیمدرخت تو  2شبکه عصبیبا استفاده از تکنیک های  مشتریان بندی طبقه  یک مدل

هدف از این تحقیق دسته بندی مشتریان  .های تکنیک های موجود جهت طبقه بندی مشتریان بررسی و مقایسه شده است

متناسب با هر  هایاستراتژیهای رفتاری مشابه برای کمک به مدیران بانک جهت تسهیل اتخاذ کشف ویژگی هدف بابانک 

های خام مورد باشد. دادهفظ تقویت و یا توسعه ارتباط با مشتریان و نهایتاً سودآوری برای این بانک میبخش و در نتیجه ح

 های بانک استخراج شده است.نیاز جهت این مطالعه از پایگاه داده

 کاوی ارزش مشتریان، دسته بندی  مشتریان، رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم، داده: واژگان کلیدی

 مقدمه

 مشتریان و بانک بین نقدی جریان است و چرخه نظم و قانون جامعه یک اقتصاد سالمت در مهم عوامل از یکی

 اقتصادی توسعه و رشد عمده عوامل عنوان به هر کشور تولیدی و مالی های سیستم باشد.اعتباری یکی از این مصادیق می

محور شده است، درآمد سازمان ها بطور افزایشی از  از آنجا که اقتصاد مدرن به طور مشخصی خدمت. آن کشور می باشند

شود. در چنین محیطی بازاریابی برای رسیدن به هدف ایجاد روابط طوالنی مدت با مشتریان و حفظ این روابط ناشی می

شود. تمامی سازمان ها از جمله سازمان های ارائه دهنده خدمات ماکزیمم سازی طول عمر مشتری به خدمت گرفته می

لی سعی در درک بیشتر از مشتریان خود دارند. برای رسیدن به درکی صحیح از مشتریان، سازمان ها عالوه بر ارتباط با ما

مشتریان نیازمند استفاده از مقیاسی برای سنجش میزان ارزش و اهمیت مشتریان مختلف هستند. این مقیاس در صورتی 

ابزار مناسب به میزان ارزش مشتریان خود دست یافته و به تجزیه و تحلیل فراهم خواهد شد که سازمان بتواند با استفاده از 

 یک از گذر حال در که آنها رسد می نظر اما به است، کرده رشد مالی موسسات و ها بانک ریسک مدیریت آن بپردازد. اگرچه
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 گیری اندازه و ارزیابی هستند، روبرو ها با آن بانک که خطراتی باشند.یکی ازانتقالی از بانک عادی به بانک تخصصی می دوره

 عملکرد بانک نتیجه در و اعتبارات روند بهبود بر موثر عوامل از یکی عنوان به ریسک کنترل و کاهش است. اعتباری ریسک

 ها این تکنیک از که استفاده است زمینه این در مناسب های روش از [. مدل های تصمیم گیری یکی2است] شده ها مطرح

 ها بحران مدیریت برای ها را بانک از بسیاری تواند آنها می از مندنظام  ریزی برنامه و مکانیزم نتیجه با در و تر کرده عملی را

 این با ممکن است؛ غیر عمال و نظری لحاظ از اعتباری ریسک [.رفع3کند] کمک اعتباری های ریسک جمله از خطرات، و

از اینرو بنظر میرسد  مناسب پیش بینی کرد. های استراتژی اتخاذ با ریسک نوع این مدیریت به را اساسی توان اقدامحال می

که داده کاوی با یافتن متغیرهای مهم، اثرات متقابل و ارتباط غیر خطی آنها می تواند به اخذ تصمیمات مهم بانکها و تبدیل 

رت، مدیریت تعهدات و تحلیل توانگری مالی یافته ها به نتایج کاربردی و عملی در تجارت از قبیل توسعه تحلیل توزیع خسا

بانکها کمک شایانی نماید. در این پژوهش سعی شده است که ضمن معرفی مدلی جدید به بررسی نقش آن در کشف  دانش 

 پنهان در پایگاه های داده موجود در بانک و بهبود این حوزه پرداخته شود.                                 

 یقهدف انجام تحق

ش از شتریان، بیمثر با با رشد تکنولوژی و توسعه فاکتورهای رقابتی، نیاز بنگاههای اقتصادی به ایجاد و حفظ ارتباط مو

شتریان مت صحیح از ل شناخپیش نمود پیدا کرده است. بانکها در بازار رقابتی با سایر بانکها و موسسات مالی باید به دنبا

ا و جذب ری آنهان، ایجاد تمایز بین آنها و تشخیص مشتریان پر ارزشتر، نگهداخود باشند. هدف از شناسایی مشتری

ت رشد فعالی ورونیک مشتریان ارزشمندتر است. با رشد فناوری اطالعات و ارائه خدمات در قالبهای نوین بانکداری الکت

گامی ین نکته هنرد. ارزش وجود داهای بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان، احتمال رویگردانی و خروج مشتریان پر ا

رتبه  ست.دیمی اپر رنگتر می شود که بدانیم هزینه جذب مشتری جدید تقریباً پنج برابر هزینه نگهداری مشتریان ق

استراتژی  تبیین وبندی مشتریان یکی از دغدغه های بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری به منظور اختصاص منابع 

 تریان نظیرندی مشحوزه بازاریابی بوده و هست. سودمندترین مشتریان بوسیله ابزارهای امتیاز ب های کالن بخصوص در

هایی برای و مدل گیرند. بنابراین یافتن روشهامدلهای ارزش طول عمر مشتری شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار می

کها بان مر،انظر می رسد. جهت تحقق این بخش بندی مشتریان بر اساس میزان ارزش مشتری برای سازمان ضروری به 

 عمر مشتری زش طولنیازمند ابزاری هستند تا بتوانند مشتریان ارزشمند خود را شناسایی کنند. در این میان شاخص ار

کاوی با ادهرسد که دمیتواند بعنوان مالک ارزش گذاری مشتریان، شاخص مناسبی برای این کار باشد.از اینرو بنظر می

ا به یل یافته هو تبد تواند به اخذ تصمیمات مهم بانکهاتغیرهای مهم، اثرات متقابل و ارتباط غیر خطی آنها مییافتن م

 الی بانکهامانگری نتایج کاربردی و عملی در تجارت از قبیل توسعه تحلیل، توزیع خسارت، مدیریت تعهدات و تحلیل تو

 دانش  من معرفی مدلی جدید به بررسی نقش آن در کشفکمک شایانی نماید. در این مقاله سعی شده است که ض

اده از یم با استفصد دارق مقالهپنهان در پایگاه های داده موجود در بانک و بهبود این حوزه پرداخته شود. لذا ما در این 

ی آنها آفرینکاوی روشی علمی جهت پیش بینی و دسته بندی مشتریان بر اساس عوامل موثر در ارزشتکنیک های داده

یدا کردن پرها و های شبکه عصبی و درخت تصمیم  جهت کشف رفتابر سازمان مورد بررسی معرفی نماییم.ما از الگوریتم

ن پر خیص مشتریاها و تشبرای شناسایی مشتریان، ایجاد تمایز بین آن مقالهکنیم. این الگوهای موجود در داده استفاده می

 .ن ارزشمندتر کمک شایانی می کندارزشتر، نگهداری آنها و جذب مشتریا

 سازی رفتاری مشتریان در صنعت بانکداریبندی و مدلکاوی در بخشکاربرد داده

با در نظر گرفتن این اصل که برای موفقیت در کسب و کار درک کامل مشتریان ضروری است و از آنجا که مشتریان سازمان 
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هایی چون بازاریابی مستقیم جهت ارائه و معرفی خدمات و اده از استراتژیتوان گفت استفنیازها و روحیات متفاوتی دارند می

بندی مشتریان به مدیران امکان های رتبهمحصوالت جدید سازمان به مشتریان چندان کارامد نخواهد بود. از این رو تکنیک

های مربوط به هر دسته جهت اتخاذ های او برخورد نموده و از ویژگیخواهد داد تا با هر مشتری بر اساس عالیق و خواسته

 های متناسب بهره گیرند.استراتژی

ه معروف ده که طبق قاعداند. در این مقاله اشاره شها پرداختهه لزوم ارتباط با مشتری در بانک[ ب4مؤمنی و همکاران در ]

 تواندبندی مشتریان میابراین دستهشوند. بندرصد سودآوری سازمان را منجر می 80درصد مشتریان،  20پارتو معمواًل  80/20

به  ادامه ن آورد. دره ارمغابها بوده و سود بیشتری را برای سازمان ابزار شناسایی این گروه طالیی و ارائه خدمات بیشتر به آن

ریان شتعتبار ماکاوی جهت امتیازدهی و برآورد خاص داده و به طورکاوی در صنعت بانکداری اشاره شده کاربردهای داده

ز بر ار جدید نیی اعتبپرداخته شده است. در این مطالعه مشتریان از نظر اعتبار به چهار دسته تقسیم شده و مشتریان متقاض

 شوند.بندی میمبنای مدل حاصل دسته

 پرداخته «بانک مشتریان رفتار و تحلیل تجزیه برای رفتاری بندیرتبه و کاویداده یکپارچه مدل»عنوان  تحت تحقیقی

 بانک در انیمشتر اعتباری هایکارت مدیریت جهت بندی مشتریانرتبه مدل و کاویداده از یادغام مدلی تحقیق است. این

 خود روش و عصبی هایشبکه از مشتریان رفتاری الگوی شناسایی برای مدلی ساخت جهت تحقیق این دهد. درمی ارائه

 و گردیده بندیخوشه SOMهای تکنیک از استفاده با بانک شتریانم ابتدا . درگردیده است ، استفاده4دهنده سازمان

اند. این دارند، شناسایی گردیده یکدیگر با را ارتباط بیشترین که رفتاری متغیرهای وابستگی از قوانین استفاده با سپس

 با مشتریان هایمشخصه یشناسای که دهدمی نشان مطالعه نماید. اینمی تقسیم اصلی گروه سه به را بانک مشتریان تحقیق

 .نمایدمی را تسهیل بازاریابی هایاستراتژی توسعه و باشدمی رفتاری مفید بندیرتبه مدل از استفاده

رفته است. او در مدیریت ارتباط با مشتریان بانک پارسیان بهره گ جهت کاویداده هوشمند های[ از تکنیک5مقاله ]

 استفاده از با نموده و ییشناسا مشتریان رفتاری بررسی الگوی برای متغیر 30 متغیرها، از دسته دو ترکیب نامه خود باپایان

نمود. در  تقسیم خوشه 13 مشتریان را در و داده را تشخیص 5*3شبکه  خروجی هاینرون ماتریس کوهنن عصبی شبکه

را مورد بررسی قرار  کاویداده هایتکنیک از استفاده با مشتریان بالقوه به مناسب بانکی هایسرویس ادامه این تحقیق ارائه

موجودی،  عالمشامل ا بانک پارسیان کهه شد گرفته نظر در سرویس 21از  که آنست از حاکی آمده بدست نتایج داده و

شامل  بانکی فمختل هایکانال چک از به مربوط عملیات وجه، وجه، انتقال برداشت قبض، پرداخت حساب، صورت دریافت

 بیشترین نظر مورد گروه در سرویس 12 باشد،می POSخرید  هایپایانه و تلفن ، اینترنت، موبایل،ATMدستگاه 

 جلوگیری از و رنددا نگهداری برای را الزم سودمندی مشتریان از را داشته است. کشف این مسئله که کدام دسته استفاده

ج این بررسی اعالم شده مشتریان بالقوه، از نتای به ناسبم هایسرویس ارائه گسترده با صورت به تبلیغات اضافی هایهزینه

 است.

( با هدف تخمین وفاداری مشتری جهت RFMبندی مشتریان با خصوصیات رفتاری مشابه )[ به خوشه6مقاله ]

 5کاوی و ارزش طول عمر مشتریهای دادههای متناسب هر گروه با ترکیب روشتسهیل اتخاذ استراتژی و پیشنهاد سرویس

(CLVپرداخته است. در این تحقیق از داده ،) های مالی مشتریان های مربوط به تراکنشی و دادهشناخت تیجمعهای

                                                 
4 Organaizing map‐Self 

5 Customer Lifetime Value (CLV) 
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(RFMمربوط به شرکت ایرانی ساپکو به عنوا ) ورودی استفاده شد. این مقاله رویه جدیدی را بر مبنای مدل نRFM 

K-با الگوریتم  6وزن دار RFMید. در این رویه، روش نماتوسعه یافته که شامل یک پارامتر اضافی است، معرفی می

Means برای محاسبه مقدار بهینه  7بولدین -سیویدکاوی ترکیب شده و از روش در دادهK  استفاده شده است و نهایتًا

ان برای بندی شدند. نتایج حاصل نشان داد که قابلیت سازموفاداری به محصوالت شرکت ساپکو ایران دسته مشتریان بر مبنای

بندی بکار رفته، در مقایسه با روش معمول انتخاب هایی که با توجه به این دستهجلب وفاداری مشتریان خود با استراتژی

 رود، افزایش چشمگیری داشته است.بکار مین ها در ایراتصادفی که در اکثر سازمان

 کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریانکاربرد داده

مطالعه  . در اینهای مشتریان یک بانک مصری که از این بانک وام گرفته بودند پرداختندداده [ به مطالعه7مقاله ]

یه و لی و چند الهای عصبی احتماهای بکار رفته در این مقاله شبکهبندی شدند. الگوریتممشتریان بانک از لحاظ اعتبار دسته

، ضعیت تأهلومشتری شامل سن، درآمد ماهانه، جنسیت، ها اطالعات شخصی های این الگوریتمرگرسیون الجیت و ورودی

د الیه با ی و چنهای عصبی احتمالوضعیت مسکن، مقدار وام، مدت بازپرداخت و... بوده است. در این تحقیق عملکرد شبکه

 شده است. هط مقایسحداقل انحراف از میزان متوس بر اساسهای مرسوم مانند آنالیز تفکیکی، رگرسیون منطقی و آنالیز روش

های وشربینی صحیح عملکرد بهتری نسبت به پیش %88نتایج حاصل بیانگر این مسئله است که رگرسیون الجیت با 

 ته است.دقت بهترین عملکرد را داش %96در مقایسه کلی شبکه عصبی با ؛ و مرسومی که نام برده شد، داشته است

بندی مشتریان بانک جهت ارزیابی های ورودی دستهاب داده[ یک روش ترکیبی جدید برای انتخ8لی و همکاران در ]

اند. در این مقاله رویکردی ترکیبی که حاصل ترکیب رویکردهای انتخاب ویژگی موجود )آنالیز ترکیبی اعتبار آنان معرفی کرده

رای انتخاب است ب 8( با روش ماشین بردار پشتیبانFscoreهای ناهموار، درخت تصمیم و روش خطی، تئوری مجموعه

ها صورت گرفته به منظور انتخاب ویژگی SVMای بین رویکردهای ترکیبی بر پایه متغیرها معرفی شده و در ادامه مقایسه

مربوط به کشور آلمان و استرالیا استفاده شد.  UCIهای اعتباری های معروف مربوط به کارتاست. در این تحقیق از داده

شود که مسئله مهم نه فقط کاهش حجم متغیرهای ها با اهداف منظور است و بیان میرین ویژگیتتمرکز مقاله بر یافتن مرتبط

ترکیبی در انتخاب  به صورتها دهند که عملکرد روشباشد. نتایج حاصل نشان میورودی بلکه حذف نویزهای ورودی نیز می

 منفرد است. به طورها از این روش کیهر های ورودی بسیار بهتر از عملکرد ویژگی

، و درک درست از مشتری CRM[ ایجاد یک ارتباط محکم و بلند مدت و مثمرثمر با مشتریان را هسته اصلی 9مقاله ]

های بندی مشتری، ایجاد گروه( دانسته است. در این مقاله، هدف از بخشCLVرا اساس افزایش ارزش طول عمر مشتری )

سازد تا هر گروه را با پیشنهاداتی خاص هاست که سازمان را قادر میترک آنهای مشسودآور و در حال رشد بر پایه ویژگی

ها میسر نیست. تمرکز این مقاله ها و راهکارهای هوشمند برای تحلیل دادهمورد هدف قرار دهد. این امر بدون استفاده از روش

با رساندن پتانسیل مشتری که  بندی استراتژی محور مشتریان سازمان در جهت تالش برای به حداکثربر روی بخش

                                                 
6 Monetary (WRFM)-Frequency-Weighted Recency 

7 Bouldin Index-Davies 

8 Support Vector Machine (SVM) 



 

5 

 

بندی اعتبار مشتریان در صنعت بانکداری تمرکز دارد و در باشد. این مقاله بر بخشمنبع در کسب و کار است، می نیترتیاهم

بندی مشتریان به دو دسته استفاده نموده برای بخش 9با بازخورد رو به جلو هیچند الهای عصبی مطالعه موردی خود از شبکه

 با پرداخت مشکلی ندارند. ایدارند : مشتریانی که با پرداخت مشکل است

 کاوی در زمینه کشف تقلبکاربرد داده

وامل کلیدی عهای مالی و شناسایی بعضی از بندی مشتریان جهت کشف تقلب و سوءاستفاده[ به دسته10چن و همکاران ]

های ز دادهامنظور  اند. به اینتوسط کارت اعتباری پرداختهبرای تشخیص تقلب خریداران و فروشندگان در معامالت آنالین 

 یق رگرسیونین تحقامربوط به یک دوره سه ماهه مزایدات آنالین فروش لپ تاپ استفاده شده است. تکنیک مورد استفاده در 

ود سم مزایده، انجا مانهای اولیه ورودی آن مبلغ اولیه پیشنهادی، مدت زهای مربوط به دادهالجیت بوده که برخی از ویژگی

فاده ص تقلب استر تشخیدمزایده، میزان اعتبار فروشنده و قیمت مزایده بوده است که اعتبار فروشنده به عنوان یک عامل مهم 

 .باشدمحاسبه شده که دقت نسبتاً قابل قبولی می %91شده است. در نهایت دقت مدل پیشنهادی 

 10مشتری یگردانیروکاوی در تحلیل کاربرد داده 

دهد. شکیل میی را تمسئله حفظ مشتری و افزایش وفاداری او به سازمان از مسائلی است که هسته اصلی بحث ارتباط با مشتر

ن به تواد که میشول میاند، قوانین و الگوهایی حاصهای بر جای مانده از مشتریانی که سازمان را ترک نمودهبا تحلیل داده

مود. بدین ناسایی نرود در آینده نزدیک سازمان را ترک کنند و به سوی رقیب بروند شحتمال میها مشتریانی که اکمک آن

 دند.ی آنان گرگردانیرومشتریان مانع از  گونهنیاتوانند با اخذ تصمیماتی جهت بهبود ارتباط با ترتیب مدیران می

ی مشتریانی که از کارت اعتباری گردانیروبینی یشکاوی جهت ساخت مدلی به منظور پهای داده[ از الگوریتم11درمقاله ]

ی پایگاه داده مشتریان یک بانک چینی صورت گرفته و از چهار دسته بر روکنند استفاده شده است. این تحقیق استفاده می

استفاده  هاهای مربوط به ریسک مشتری و اطالعات مربوط به تراکنشمتغیر اطالعات مشتری، اطالعات کارت اعتباری، داده

ها برای انجام متغیر با توجه به همبستگی بین آن 95باشد. از بین این متغیرها متغیر می 135شده که در مجموع شامل 

دوازده ماهه هیچ  11فردی تعریف شده که در طول دوره مشاهده گردانیرومراحل بعدی انتخاب شدند. در این تحقیق مشتری 

بندی مشتریان انتخاب شده های رگرسیون و درخت تصمیم جهت دستهاین تحقیق الگوریتم تعاملی را با بانک نداشته است. در

های تصمیم بوده است. در این تحقیق های رگرسیونی کمی بهتر از عملکرد درختو نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد مدل

 در نظر گرفته شد. 12یک فاصله یک ساله به عنوان دوره ارزیابی عملکرد

ها تالش های چینی مورد تاکید زیادی قرار گرفته است. این بانکی مشتری در بانکگردانیروکند که [ تأکید می12مقاله ]

دست یابند. در این مقاله از یک روش یادگیری  انیمشترکنند با منابع محدودی که در اختیار دارند به حداکثر رضایت می

جهت تعدیل مشکل بحث برانگیز عدم توازن در توزیع  )IBRF( 13فتههای تصادفی متوازن بهبود یاجدید به نام جنگل

های ی مشتری استفاده شده است. در این مطالعه اثربخشی رویکرد جنگل تصادفی استاندارد و روشگردانیروها در تحلیل داده

                                                 
9  Neural Networkorward Multilayer feed f 

10 Customer Churn Analysis 

11 Observation Period 
12 Performance evaluation period 

13 Improved Balanced Random Forests (IBRF) 
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ایسه قرار گرفت. این مورد مق IBRFی مشتری بررسی شده و با عملکرد گردانیروبینی برداری نیز در پیشمختلف نمونه

ی مشتری یک بانک چینی اعمال شده و مشخص شد که این روش به طور گردانیروهای واقعی مربوط به روش بر روی داده

های تصمیم و ماشین بردار های عصبی مصنوعی، درختها مانند شبکهبینی مقایسه با سایر الگوریتمقابل توجهی در دقت پیش

های جنگل تصادفی مانند الگوریتم جنگل تصادفی است. این روش در مقایسه با سایر الگوریتمپشتیبان بهتر عمل کرده 

 بهتر عمل کرده است. 15دارو الگوریتم جنگل تصادفی وزن 14متوازن

های مشتری جهت حفظ مشتری ضروری به کند که از منظر اقتصاد و مدیریت ریسک، درک ویژگی[ بیان می13در مقاله ]

های ها بین مشتریان معتبر و مشتریان بد تمایز قائل شوند. این مقاله تئوری مجموعهالزم است سازمان رسد ونظر می

-ی مشتری بکار میگردانیروقوانین است، برای استخراج قوانین مرتبط با  بر اساسگیری را که یک روش تصمیم 16ناهموار

گیری سیر است، برای کشف قوانین و متغیرهای تصمیمکه یک رویکرد وابسته به م 17گیرد. سپس از گراف شبکه جریان

ای دهد. این تحقیق بر روی نمونهگردانی را نشان مینماید و در نهایت ارتباط بین قوانین و انواع مختلف رویاستفاده می

ی غیر گردانیوری داوطلبانه و گردانیرو، 18ها را به سه دسته مشتریان پایدارنفره از مشتریان صورت گرفته و آن 21000

های مربوط به و تراکنش 19یشناختروانشناختی، کند. متغیرهای ورودی این تحقیق را متغیرهای جمعیتداوطلبانه تقسیم می

و  داشتهی مشتری گردانیروگویی خوبی از دهند. نتایج نشان داد که این مدل ترکیبی پیشاین گروه از مشتریان تشکیل می

 کند.های بازاریابی فراهم میدر تدوین استراتژی رانیگ میتصماطالعات مفیدی برای 

 است. در پرداخته تریبا مش ارتباط مدیریت در کاویداده کاربردهای زمینه در ادبیات بندی دسته و مرور [ به14نگای در ]

 و هاکیتکن یندبدسته به مشتری با مدیریت ارتباط در کاویداده یهاکیتکن کاربردهای ضرورت بیان ضمن تحقیق این

 است.  پرداخته زمینه این در کاویداده هایروش مقایسه

  روش تحقیق     

رود. اکتشافی و نیز کاربردی به شمار می -های توصیفیپژوهش حاصل بر اساس نوع هدف یا هدف پژوهش جزء پژوهش     

خوانی و مطالعه میدانی انجام ژوهش مطالعه کتابهای بیان شده در این پباشد. برای ارائه مدلقلمرو مکانی پژوهش بانک می

های مشتریان ثبت شده در بانک اطالعاتی صورت گرفته است. به ها ، با استفاده از سوابق تراکنششده است. گردآوری داده

شرکت تایی از  890داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی ،باشدمی« مطالعه مقطعی»لحاظ زمانی پژوهش حاضر از نوع 

دهیم. نرم افزارهای از بانک تسهیالت اعتباری دریافت کردند مورد مطالعه قرار می 1393, 1392های حقوقی را که در سالهای 

باشد. تفاوت بین می 18,0ورژن  SQL SERVER  ,IBM SPSS MODELERمورد استفاده در این تحقیق، 

اند هایی که به یکدیگر متصل شدههای خود را با استفاده از گرهازش دادهافزارهای دیگر در این است که پرداین نرم افزار با نرم

های مصور شده را به کاوی، دادهدهد. عالوه بر این، پس از اتمام فرآیند دادهآورند، انجام میو قالب یک جریان را بوجود می

وکار خود دعوت های خاص کسبال مهارت، کاربر را به اعم IBM SPSSافزار دهد. رابط تصویری نرمکاربران ارائه می

                                                 
14 Balanced Random Forests 

15Weighted  Balanced Random Forests 
16 Rough Set Theory 

17 Flow Network Graph 
18 Survival 

19 Psychographic 
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 شود.تر میحلی با زمان کوتاه تر و راهبینی قویهای پیشنماید که منجر به مدلمی

 یریگو روش نمونه یجامعه آمار

مورد  1393و1392ی باشد که در یک بازه و دوره زمانی دو ساله در سالهاجامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک می     

های ناقص ف دادهباشد پس از حذرکورد مربوط به تراکنش مشتریان می 890های این تحقیق شامل سی قرار گرفتند. دادهبرر

 رکورد کاهش پیدا کرد. 840و گمشده  این تعداد به 

 ساختار پیش پردازش سیستم و مجموعه داده ها 

ر با داده ها شروع شده و سعی بر آن است تا مواردی را که باشد.  به این شکل که از کانگرش این تحقیق از پایین به باال می

قبال آگاهی نسبت به آنها وجود نداشته است، کشف کرده و برای آنها قوانینی ساخته شود. بنابراین از روش کشف دانش 

مربوطه و پس از استفاده شده است. در این تحقیق پس از جمع آوری داده های مشتریان سابق بانک مورد نظر از پایگاه داده 

آن، پاالیش داده ها، به شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در رتبه بندی مشتریان پرداخته شد که این کار از طریق مصاحبه با 

کارشناسان امر و مستندات علمی، انجام گرفته است. سپس متغیرهایی که قابل فازی شدن بودند، با تابع عضویتی که در نظر 

غیر فازی تبدیل گردیدند. بعد از این مرحله برای تمامی مشتریان نمونه نهایی، باتوجه به تعریفی که از گرفته شد، به فرمت مت

خوش حساب بودن یا بد حساب بودن مشتریان وجود دارد، یک برچسب طبقه با همان تعریف در نظر گرفته شده است. در 

کمک نرم افزارهای مربوطه، مشتریان بر اساس ویژگی مرحله بعد با استفاده از تکنیک درخت تصمیم و شبکه عصبی و با 

هایشان طبقه بندی گردیدند. سپس طبقه بندی با الگوریتم های دیگر نیز صورت گرفت و با میزان دقت طبقه بندی الگوریتم 

طبقات درخت تصمیم مقایسه صورت گرفته است. در انتها قوانین و الگوهای موجود در داده های کل مشتریان را بر اساس 

تعریف شده پیدا نموده و به عنوان چارچوبی جهت پیش بینی اعتبار متقاضیان جدید ارائه می گردد تا قرار گرفتن متقاضیان را 

 در طبقات تعریف شده، پیش بینی شوند.

 این مراحل شامل چهار گام است:

 فقود بودندمالعات ی موجود که دارای اطگام اول: حذف داده های ناقص، بی کیفیت و مغشوش. در این گام برخی از رکوردها

 .یا با سایر اطالعات سازگاری نداشتند حذف شدند

ک انباره داده یان است. یز مشترگام دوم: استخراج داده و ایجاد انباره داده ها. هدف از این گام ایجاد یک انباره داده یکپارچه ا

 د.افته انبه شکل های مختلفی ذخیره شده و ساختار یمخزنی از اطالعات جمع آوری شده از منابع مختلفی است که 

 گام سوم: مقیاس بندی داده های تراکنشی است. در این گام داده های تراکنشی مقیاس بندی می شود. 

 نجام می شود.ا Min-Maxگام چهارم: نرمال سازی اطالعات. در این گام نرمالسازی بر روی داده های تراکنشی به روش 

 یف داده هاروش کار و توص

 باشد:مراحل اجرایی این تحقیق به صورت زیر قابل خالصه شدن می

عملیاتی  تم هایهای اعتباری مشتریان سابق بانک مورد نظر و سیسجمع آوری داده از پایگاه داده های موجود ) پرونده

 کامپیوتری بانک(؛
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  باشند؛جود میداده های مورد بررسی، موشناسایی عوامل تاثیرگذار در رفتار اعتباری مشتریان که در پایگاه 

 حساب(، و مشتریان بد )بدحساب(؛هایی برای تعریف طبقات مشتریان خوب )خوشتعیین شاخص 

 فازی نمودن متغیرها)متغیرهای مستقل که قابل فازی شدن هستند و نیز طبقات مشتریان(؛ 

 تست؛ تقسیم داده های نمونه به دو مجموعه داده های آموزشی و داده های 

 ساخت قوانین با استفاده از داده های آموزشی با تکنیک درخت و شبکه عصبی 

 آزمون مدل با مجموعه داده های تست؛ 

 ارائه الگوی کشف شده از طبقه بندی مشتریان؛ 

 .سنجش اعتبار مدل و مقایسه با مدل طبقه بندی 

 ساختار مدل

بندی مشتریان هکاوی انتخاب شد و پارامترهای مهم در طبقبندی مشتریان به دو گروه، روش مناسب دادهبعد از دسته

دیم. ده نمومنظور شناسایی و ارائه مدل مناسب از دو روش داده کاوی درخت تصمیم و شبکه عصبی استفامشخص شد. به

 نشان داده شده است. نسبت به انجام مدل اقدام گردید. 1-3مطابق ساختار که در شکل 

 



 

9 

 

 

 قیتحق یمتدولوژ-1شکل

 

 کاوی متغیرهای استفاده شده برای داده

 :تبیین و اندازه گیری متغیر وابسته 

 ری درای که یا هیچگونه تاخیحساب شناسایی شدهمتغیر وابسته در این پژوهش، عبارت است از مشتریان خوش

دحساب که بدهی بریان قرار می دهیم و برای مشت "0"ماه تاخیر دارند، برچسب  2پرداخت اقساط خود نداشته و یا حداکثر

و یا مشکوک الوصول  ماه( 18تا  7ماه بعد از سررسید( و یا معوق )از  6تا  3آنها به سرفصل مطالبات سررسیدگذشته )بین 

 قرار می دهیم. "1"ماه(منتقل شده باشد، برچسب 18)بیش از 

 :تعیین و اندازه گیری متغیرهای مستقل

 :  طبقه دستیابی به هدف پژوهش انتخاب شد که عبارتند از 17متغیر های مستقل این پژوهش در قالب 

-یی ها میه دارابساختار سرمایه: متغیرهایی که در این طبقه قرار میگیرند، شامل نسبت بدهی، بدهی های بلند مدت  -1

 باشند

ده استفاده ش ایی هاسودآوری: برای محاسبه سود آوری از نسبت حاشیه سود، سود عملیاتی به دارایی ها و بازده کل دار -2

 است.

عملکرد: جهت محاسبه عملکرد شرکت از نرخ رشد فروش، نسبت دارایی ها به فروش خالص و عملکرد شرکت )در  -3
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 ن عدد صفر اختصاص خواهد یافت( استفاده شده است.صورتی که عملکرد شرکت سود باشد عدد یک و در صورت زیا

 دهد و از فرمول زیر برای محاسبه آن استفاده شده است.رشد فروش: نسبت رشد فروش را نشان می -4

 
ه ارایی ها بی کل دجریان نقد عملیاتی: از تقسیم میزان وجه نقد خالص فعالیت های عملیاتی دوره جاری بر ارزش دفتر -5

 آید.دست می

 فروش به حقوق صاحبان سهام: مقدار فروش تقسیم به حقوق صاحبان سهام واحد تجاری. نسبت -6

 و سوی راهبری شرکتی: در یک نگاه کلی راهبری شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی است که سمت -7

 نماید.حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می

 بودن.اعتبار شرکت نزد بانک: خوش حساب و یا بد حساب  -8

 وضعیت مالکیت محل خدمت: مالکیت یا استیجاری -9

مدیره در  رئیس هیاًتدوگانه بودن مسئولیت مدیر عامل: به حالتی اطالق می شود که سمت مدیر عامل و رئیس یا نایب -10

 فرد واحدی جمع باشد که دراین حالت عدد صفر و در غیر اینصورت مقدار یک اختصاص یافت.

ک اختصاص عدد ی یرعامل نسبت به سال گذشته تغییر یافته باشد عدد صفر، در غیر اینصورتتغییر مدیر عامل: اگر مد -11

 یافت.

 مدیره شرکت محاسبه شده است.استقالل هیات مدیره: از نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضای هیًات -12

ار داشته اختی ت را درسهامداران نهادی: به اشخاص حقوقی اطالق می شود که تعداد قابل توجهی از سهام عادی شرک  -13

نهادی  مدارانباشند. موسسات سرمایه گذاری، نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکت های تجاری از جمله سها

گذاری محسوب می شوند. این متغیر عبارت است از درصد تجمعی سهام شرکت که بوسیله نهادهای عمده سرمایه

 ست سهامداران شرکت.نگهداری می شود به کل سهام منتشره و در د

 کوچک –متوسط  –مبلغ وام: بزرگ   -14

 اندازه شرکت: از طریق لگاریتم طبیعی میانگین دارایی ها محاسبه شده است. -15

 نوع شرکت: تعاونی، سهامی عام، سهامی خاص و با مسئولیت محدود. -16

 موضوع فعالیت شرکت: صنعتی، خدماتی و بازرگانی. -17

ددی در دو های متعتحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع و ادبیات موضوع, متغیردر این پژوهش با استفاده از نتایج 

ز اکه هر یک  ترهاییگیرند که عبارتند از: پارامحوزه متغیرهای کیفی و مالی و حوزه نسبت های مالی مورد بررسی قرار می

عام، ، سهامیتعاونیود است، مثل نوع شرکت )دهند و در پرونده آنها موجمشتریان برای دریافت تسهیالت به بانک ارائه می

ان سرمایه ت، میزخاص، با مسئولیت محدود(، موضوع فعالیت شرکت )صنعتی، خدماتی و بازرگانی(، سابقه فعالیت شرکسهامی

ش حساب نک )خومدیره، وضعیت مالکیت محل خدمت، وضعیت مالیاتی، اعتبار شرکت نزد باشرکت، مبلغ وام، استقالل هیات

های نسبت های نقدینگی وهای اهرمی، نسبتهای سودآوری، نسبتیا بد حساب بودن( و نسبتهای مالی از جمله نسبتو 

 فعالیت و کارایی، سابقه استفاده از فاکتورهای جعلی جهت افزایش اعتبار.

های کاربردی در های روشدیتبا توجه به تعداد متغیر ها، به منظور تعیین مدل بهینه و باال بردن دقت مدل و از سویی محدو
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رابطه با تعداد متغیرهای توضیحی، بر اساس مطالعات پیشین متغیرهای فوق انتخاب گردیدند و در مدل قرار خواهند گرفت. از 

سوی دیگر، از آنجایی که بسیاری از متغیرها از صورت های مالی و اطالعات پایه ای آن استخراج می شوند، ممکن است 

دو با یکدیگر همبستگی داشته باشند. برای جلوگیری از عدم همپوشانی آنها بر اساس نظر کارشناسان امر، بصورت دو به 

شده در بدو گردند. از اینرو متغیرهای شناختهتعدادی از این متغیرها که تاثیر قابل توجهی در خروجی سیستم ندارند حذف می

 شوند.  ر گرفته میامر متغیرهای کاندید تلقی شده و بعنوان ورودی بکا

 (بانکمدل در  یسازیاده )پ هاداده یلو تحل یهتجز

ها و لیل دادهه و تحهای ابتکاری، تجزیپردازیم. سپس روشها میهای مورد استفاده در مدلدر این بخش ابتدا به معرفی داده

سازی مدل ز پیادهو نتایج عددی حاصل اگردد، همچنین مراحل ها بررسی میاعتبار دهی مشتریان بر اساس رفتارشان در مدل

 گردد. در بانک تشرح می

  هادرک و شناخت داده

و پس از  داده مربوطهنظر از پایگاه کننده تسهیالت بانک موردهای دریافتهای شرکتآوری دادهدر این تحقیق پس از جمع

به با طریق مصاح ار ازکن یمالی شرکتها پرداخته که ا گذار در ارزیابی وضعیت، به شناسایی متغیرهای تاثیرهاآن پاالیش داده

یفی وجه به تعرت، با هکارشناسان و مستندات علمی انجام می گردد. بعد از این مرحله برای تمامی مشتریان نمونه انتخاب شد

 ،ارددهای مالی وجود ضعیت مالی ارزیابی شده توسط صورتحساب بودن شرکت ها بر اساس وحساب یا بدکه از خوش

 یک برچسب مربوط به آن بخش )طبقه( با همان تعریف درنظر گرفته می شود.

  هاداده یساز آماده

قانون  یکفاده از ها با استپردازش دادهادیر پوچ بودند حذف شدند. در پیشهمانطور که بیان شد، رکوردهایی که دارای مق     

قرار  ک طیف مشابهنماییم تا در یها را نرمالیزه )استاندارد( میین دادها ،ها صورت گرفتادهسازی دویژه در ارتباط با شفاف

 گیرند. 

 ها در بانک سازی مدلپیاده

 طبقه بندی مودیان با استفاده از شبکه های بیزین

 یدقت پیش بین  مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و در نهایت خطاها و میزانالگوریتم بیزین ها با داده دراین قسمت،

 گیرند.ها به دست آمده و سپس با هم مورد مقایسه قرار می

 پیش بینی با استفاده از شبکه های بیزین 

ص فات  را مش خ  کنن د و در آن ه انند ردیف تعل ق دادهتواهای آماری هستند و میبندی کنندهء دستههای بیزین جزشبکه

 شود.د مید. از این روش تحت عنوان تکلیف نظارت شده یاهای ورودی از هم مستقل بوده و بر روی هم تاثیر ندارنداده

ک ه از آنه ا ب رای محاس به ،(…ها هس تند )ها در آن نشان دهنده متغیره گرهیک گراف مستقیم است ک ،شبکه بیزین

  .یمکنبه شرطی که والدین آن اتفاق افتاده باشند استفاده می احتمال وقوع 
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ام ا ویژگ ی  بندی بیزین چیزی جز احتماالت ش رطی نیس ت.، احتماالت است. در واقع ردهبندی در الگوریتم بیزینمبنای رده

، لگ وریتماودی به این تر اگر اعتبار اطالعات وراثبات بهینگی دارد. بعبارت دقیق این است که امکان ،بسیار مثبت الگوریتم بیز

 باشد.  %100 ،استفاده قرار میگیردبندی مورد که برای رده

 روش ارزیابی با استفاده از شبکه های بیزین

اند بصورت باشد که بتوحسابی را شناسایی نماید. بنابراین هدف پیدا کردن استراتژی میتواند کل خوشهیچ استراتژی نمی

 یند با دقتمل نماعنسبت به تعهدات خود  حساب را از مشتریانی که ممکن است  نتوانند به هر دلیلاتوماتیک مشتریان خوش

شدند. در  تقسیم ها به سه مجموعه آموشی، تست واعتبارسنجیبندی نمونهباالتری شناسایی نماید.درمدل بیزین برای دسته

ن بررسی و آی دقت ابتدا مدل با استفاده از مجموعه آموزشی، آموزش دیده شد و با استفاده از مجموعه تست و اعتبارسنج

 نمایش داده شد. 1ملکرد مدل طبق جدول شماره ع

 

 دقت پیش بینی با استفاده از بیزین-1جدول 

 3-validation  2-Testing  1-Training Partition 

80% 68 88.24% 225 90% 450 Correct 

20% 17 11.76% 30 10% 50 Wrong 

 85  255  500 Total 

ا قایسه آن بما خیر باشند و در نتیجه امکان معوقه بانکی خواهند داشت یاب میبر اساس این واقعیت که مشتریانی که بدحس

شود وجود خواهد که بعنوان ماتریس پیچیدگی شناخته می 2بینی انجام شده، سه حالت ممکن طبق جدول شماره پیش

 داشت.

 های بیزینشبکهماتریس آشفتگی با استفاده از  2جدول 

 حسابخوش0 بدحساب 1
 شدهبینیپیش

 واقعی

 حسابیخوش 0 منفی واقعی  مثبت کاذب
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 بدحسابی 1 منفی کاذب مثبت واقعی

 های آموزشداده حسابخوش0 بدحساب 1 

 حسابیخوش 0 403 11

 بدحسابی 1 39 47

 داده های تست حسابخوش0 بدحساب 1 

 حسابیخوش 0 201 10

 بدحسابی 1 20 24

 عتبارسنجیهای اداده حسابخوش0 بدحساب 1 

 حسابیخوش 0 61 7

 بدحسابی 1 10 7

 های بیزینمعیارهای ارزیابی با استفاده از شبکه

 

 های بیزینشبکهبا استفاده از  یابیارز یارهایمع 3جدول 

 validation  Training  Testing Partition 

Gini AUC Gini AUC Gini AUC Model 

0.544 0.772 0.586 0.793 0.625 0.813 Good dealler  

نگین قدر )میاMAEبینی از ی  پیشباشد. برای بدست آوردن مقدار خطابه طور کلی هیچ پیش بینی صددرصد درست نمی

 کنیم.)جذر میانگین مجذور خطا(  استفاده می RMSE مطلق خطا(،

 باشد:که فرمول آنها به صورت زیر می
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 های مهم تاثیر گذار عبارتند از:متغیر

ها، نسبت وجه جمع بدهی حسابی در مدل اولترین متغیرهای مستقل جهت تشخیص خوشطبق مدل حاصله با اهمیت      

 باشد.نقد به بدهی جاری، استقالل هیات مدیره، دوگانه بدون مسئولیت مدیرعامل و فعالیت شرکت می

( مجهول دی )قه بندی با استفاده از شبکه های بیزین به صورت زیر است: در ابتدا فرض می کنیم که نود طبقه بنطب

، احتمال آن نمونه از نود های داده شده از پایگاه  است، درحالیکه بقیه نود ها معلوم اند. سپس برای هر نمونه ممکن از 

 نکه ما در ای ی آید.د. با نرمال سازی نتایج احتماالت، تخمینی از احتمال نسبی برای هر کدام بدست مداده محاسبه می شو

ی بندی استفاده نمودیم. طبقه بندبرای طبقه  Tree Augmented Naïve-Bayes (TAN)پژوهش از کالس 

TAN یافته توسعهNaïve-Bayes باشند.ارتباط داشته ها بصورت درخت با همدهد ویژگیاست که اجازه می 

برای ایجاد مدل با الگوریتم بیزین، مجموعه داده ها بطور تصادفی به سه بخش آموزش، تست و اعتبارسنجی و با تناسبی به 

 Maximumتقسیم شده اند. در طی مرحله آموزش، به جهت یادگیری مدل از متد   %10و   %30،  %60ترتیب معادل با 

likelihood یرا در مواقعی که هیچ اطالعاتی در مورداستفاده شد، ز p(h)  وجود نداشته باشد، میتوان فرض کرد که تمام

دارای احتمال اولیه یکسانی هستند. در اینصورت برای محاسبه فرضیه با حداکثر احتمال می توان فقط   Hهایفرضیه

ای که مقدار آنرا شود و هر فرضیهمی نامیده hبا فرض  Dداده  likihoodرا در نظر گرفت. این مقدار  P(D|h)مقدار

نامیده می شود. پس از اجرای مدل خروجی حاصل همانند  Maximum likelihood( MLماکزیمم کند، فرضیه)

 نمایش داده شد. 2-3شکل 
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 های بیزین شبکهالگوریتم نمای  -2شکل 

   C5.0بندی مودیان با استفاده درخت تصمیم طبقه

یزان دقت ممورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و در نهایت خطاها و    C5.0با درخت تصمیم هادراین قسمت داده   

 گیرند.ها به دست آمده و سپس با هم مورد مقایسه قرار میبینیپیش

 C5.0پیش بینی با استفاده از درخت تصمیم 

 20شود. درخت از نظریه اطالعحسوب میبندی و اعتباردهی مروش مبتنی بر درخت تصمیم، یکی از ابزارهای قوی برای دسته

کند. هر راس درخت بعنوان یک کالس یا قاعده، جهت انتخاب بهترین متغیر شروع پیمایش استفاده می 21و مقدارآنتروپی 

های حاصل از آزمایش روی راس است. پیشامد های هر راس، متناظر با احتمالنمایشگر یک آزمایش یا تصمیم یکتاست. یال

های این درخت شناخته می شود. درخت بر خالف سایر فنون به کند که توسط برگا به چندین زیر مجموعه افراز میداده ها ر

بینی نهایی بدون بینی خود را در قالب قوانین توضیح می دهد، در حالیکه در سایر فنون پیشتولید قانون می پردازد و پیش

باشد، چراکه این الگوریتم با توجه به می C5.0های تصمیم، درخت ن درختچگونگی اجرا بیان می شود. یکی از پرکاربردتری

باشند مناسب بوده و استفاده از روش هایی که دارای نویز میاریب کمتر نسبت به الگوریتم های مشابه برای داده

Boosting ق با مدل مفهوم شود. در این تکنیک جهت کشف مشتریان بدحساب، ابتدا مطابباعث افزایش عملکرد آن می

                                                 
20Information gain  

21entropy  
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 پژوهش، متغیر هایی موثر که نقش بسزایی در کشف بدحسابی دارند تعیین شدند. 

 C5.0روش ارزیابی با استفاده از درخت تصمیم 

ولید و یک تکنیک برای ت Boostingگیری پشتیبانی می کند. در درختان تصمیم Boostingاز  C5.0الگوریتم  

 Confussion Matrixنه بمنظور بهبود نرخ دقت است. برای ارزیابی نتایج مدل از های چندگابندی کنندهترکیب کالسه

ا بتدا مدل ب. در ااستفاده نمودیم و برای دسته بندی  نمونه ها به سه مجموعه آموشی  ، تست و اعتبارسنجی تقسیم شدند

کرد مدل و عمل سنجی دقت آن بررسیاستفاده از مجموعه آموزشی آموزش دیده شد و با استفاده از مجموعه تست و اعتبار

 نمایش داده شد. 4-3طبق جدول شماره 

 C5.0 یمبا استفاده از درخت تصم ینیب یشدقت پ -4جدول

 3-validation  2-Testing  1-Training Partition 

81.18% 69 88.24% 225 88.4% 442 Correct 

18.82% 16 11.76% 30 11.6% 58 Wrong 

 85  255  500 Total 

 

 مقایسه آن باا خیر،باشند و در نتیجه امکان معوقه بانکی خواهند داشت یبر اساس این واقعیت که مشتریانی که بدحساب می

شود وجود خواهد که بعنوان ماتریس پیچیدگی شناخته می 5پیش بینی انجام شده است. سه حالت ممکن طبق جدول 

 داشت.

 

 C5.0 یمدرخت تصم یآشفتگ یسماتر -5جدول 

 داده های آموزش حسابخوش0 بدحساب 1 

 حسابیخوش 0 397 17

 بدحسابی 1 41 45

 داده های تست حسابخوش0 بدحساب 1 

 حسابیخوش 0 203 8

 بدحسابی 1 22 22
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 داده های اعتبارسنجی حسابخوش0 بدحساب 1 

 حسابیخوش 0 64 4

 بدحسابی 1 12 5

 

 C5.0معیارهای ارزیابی درخت تصمیم 

 C5.0 یمدرخت تصم یابیارز یارهایمع -6دول ج

 validation  Training  Testing Partition 

Gini AUC Gini AUC Gini AUC Model 

0.235 0.618 0.482 0.741 0.462 0.731 Good dealler  

 

 های مهم تاثیر گذار عبارتند از :متغیر

ضعیت حسابی در مدل اول، تغییر مدیر عامل، ویص خوشترین متغیرهای مستقل جهت تشخطبق مدل حاصله با اهمیت

لگوریتم ل با اباشد. برای ایجاد مدن مسئولیت مدیر عامل، نسبت وجه نقد به بدهی جاری میدمالکیت شرکت، دوگانه بو

C5.030% , 60با  ، مجموعه داده ها بطور تصادفی به سه بخش آموزش، تست و اعتبارسنجی با تناسبی به ترتیب معادل% 

 80معادل  trial1با مقدار   Boostingاند. در طی مرحله آموزش به جهت باال بردن دقت مدل از متد تقسیم شده  %10و

حداقل تعداد  تعیین شد و %30با مقدار  Pruning severity استفاده نمودیم. بعد از ساخت درخت، رویه هرس مرحله

های زائد و جهت حذف شاخه  Use global pruningنین از گزینه تنظیم شده و همچ 10ها در هر گره با مقدار برگ

جموعه مبرای حذف متغیرهای کم اهمیت استفاده گردید. این مراحل بر روی هر سه  Winnow attributesگزینه 

 نمایش داده شد. 3-3اطالعات اجرا شد. پس از اجرای مدل خروجی حاصل همانند شکل 

 



 

18 

 

 

 C5.0 یمدرخت تصم ینما -3شکل 

 مدلها تحلیل

 (دسته ها در مدل اول )شبکه بیزینتحلیل

شود که در حالت استفاده از شبکه بیزین دقت طبقه بندی در در داده های آزمون قابل قبول بوده و مجموعه مشاهده می

تاثیر گذار در حاصل شد. متغیر های  %90باشد و دقتی معادل با های خارجی نیز مناسب میهای اعمال مدل بر روی دادهدقت

حسابی )انتخاب شده توسط سیستم( در مدل اول، جمع بدهی ها، نسبت وجه نقد به بدهی جاری، استقالل تشخیص خوش

 باشد.هیات مدیره، دوگانه بدون مسئولیت مدیر عامل و فعالیت شرکت می

 (C5.0تحلیل دسته ها  در مدل دوم )درخت تصمیم 

برای  "1"حساب برای مشتریان خوش "0"شده مورد استفاده قرار گرفت . های پردازشدر مدل دوم این بار نیز همان داده

کاهش یافت و  %88,4بینی در این مدل به بندی گردید. کارایی پیشها دوباره طبقهحساب در نظر گرفته شد. دادهمشتریان بد

توان نتیجه گرفت که در حالت استفاده از یم 6-3و  7-3عملکرد ضعیفی نسبت به  مدل قبل داشت که در مقایسه با جداول 

بندی طبق طبقه .باشدها از مدل شبکه بیزین کمتر میهای حاصل از اعمال سیستم بر روی دادهدرخت تصمیم تمامی دقت
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 بندی مناسبی انجام دهد و نتایج از دقت پایینی برخوردار بود.مدل حاصله نتوانست دسته

 هاآزمایشات و ارزیابی مدل

نمونه بعنوان  %60مدل مختلف  هریک بر اساس روشی جداگانه ساخته شدند. ابتدا الگوریتم شبکه بیزین ساخته شد. از دو 

رد را بدرستی طبقه مو 743مجموعه آموزشی استفاده گردید و مدل بر اساس نمونه آموزشی مورد آزمون قرار گرفت و توانست 

 (%90بندی کند )عملکرد کلی 

. مدل بر نمونه بعنوان  مجموعه آموزشی استفاده شد %60ساخته شد. از  C5.0مدل درخت تصمیم در دومین آزمایش 

ورد را بدرستی م 736اساس نمونه آموزشی مورد آزمون قرار گرفت و نتوانست طبقه بندی مناسبی را به نمایش بگذارد و 

 (.%88,4بندی کند. )عملکرد کلی مدل طبقه

 یریگیجهنتبندی و جمع

شکل گرفتند تا برای سهام داران پول سازی کنند. آنها در فرآیند های  "جویای سود"های ها اساسا به عنوان سازمانبانک 

خود را  "بازده  –ریسک "دهی، تامین منابع، معامله تامینی و غیره ( در تالشند گذاری، وامگیری خود )مثل قیمتتصمیم

آوری وابستگی نزدیکی به یکدیگر دارند. خطرپذیری، الزامی اساسی برای سود آوریبهینه کنند. مدیریت ریسک و مدیریت سود

آتی است. بعبارت دیگر، ریسک های امروزی ممکن است به واقعیت فردا تبدیل شوند و بنابراین، بانکها بدون مدیریت این 

 ارتباط در متقلبانه مالی رفتار که انکهامشتریان ب برای مورد استفاده بندیطبقه هایها امکان ادامه حیات ندارند. روشریسک

پذیر یا چند گروه امکان یک بین متمایز هایاز ویژگی برخی شناسایی که دهدمی حسابهای بانکی داشتند، نشان از استفاده با

بوطه متغیرهای مر برخی همچنین روش درخت تصمیم نشان داد که شناسایی. انطباق داشته باشد تواند با واقعیتبوده و می

رگرسیون لجستیک نشان داد  روش امکان پذیر نیست و ،بدحسابی با ارتباط لزومًا در متقلبانه نه برای متمایزسازی رفتار

بینی برای مواردی منظور افزایش دقت پیشکننده های چندگانه بهاستفاده از  این تکنیک برای تولید و ترکیب کالسه بندی

متمایزکننده  حسابی مشخص بود، بعنوان یک تکنیک خوب برای تشخیص متغیرهایحسابی یا بدکه در آن، نتایج خوش

مشاهدات واقعی  با دیگر، بنابر اظهارنظر متخصصان و کارشناسان، نتایج سوی از باشد.رفتارهای متقلبانه بسیار موثر می

را میسر  عدم تقلب و متمایزسازی تقلبامکان  متغیرهایی که های خرد و کوچک،بنگاه مورد در مطابقت داشته است. بنابراین،

شده و سوءرفتاری در عملکرد آنها مشاهده  که در گذشته بارها و بارها حسابرسی سازند، و احتمال عدم فریبکاری مشتریانیمی

 در صورتیکه اعتبار مشتریان با آیتم های دیگری بغیر از دیگر، سوی است، در آینده هم بیشتر از دیگران است. از نشده

گره خورده باشد، احتمال اینکه از فاکتورسازی برای حمایت از ادعاهای خود استفاده کنند، ( های ثابت و غیرهدارایی) فاکتورها

مدیره  و توان، اندازه شرکت، دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل، استقالل هیاتمهم می متغیرهای بیشتر خواهد بود. از دیگر

  .فاکتورها اشاره کرد با ارتباط در نظمی بی سابقه تخلفات و

 پژوهش یهایافتهو  یجبازخورد از خبرگان درمورد نتا

ها مورد استقبال ایشان قرار گرفت. با توجه به ها، این مدلبانک و ارائه تحلیل با مشورت کارشناسان و مدیران با تجربه و خبره

های سازی سیستمها نشان می دهد که پیادهست. و تحلیلبندی مشتریان به درستی محاسبه شده انتایج بدست آمده، دسته

شود. عالوه بر این نتایج بدرستی نشان دهی داخلی در محیط رقابتی کنونی یک مزیت رقابتی برای بانکها محسوب میامتیاز

ت اعضای دهد چنانچه سمت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره در فرد واحدی جمع باشد و همچنین تصمیمامی

کند تا باشد. نتایج به بانک کمک میمدیره تاثیر گذار باشد، بدحسابی و بی نظمی مشهود میغیر مرتبط با اعضای هیات
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های پرریسک در نظر داشته باشد. بازخورد از خبرگان در مورد درستی نتایج استراتژیهای مناسبی جهت رسیدگی به شرکت

 کند.  پژوهش صحت نتایج را تایید می

 پژوهش یهایتمحدود

طالعات اابق و توان به فقدان اطالعات در خصوص مشتریان فاقد پرونده، سوهای پیش روی این پژوهش میاز دشواری     

شاره کرد. اشناختی مودیان های جمعیتهای الکترونیکی، دادهوانتقال ارزی، ردگیری تراکنشمالی، جمع آوری اطالعات نقل

  شتریان در پایگاه اطالعاتی بانک موجود نیست.های شخصی مچون داده
  یآت یهاپژوهش یبرا یشنهاداتپ

 پیشنهادات آتی تحقیق را می توان به صورت ذیل بیان کرد:     

 :تئوریکنظریه 

 مراتبی های غیر سلسلهی تاثیرگذار با استفاده از روشی وزن متغیرهامحاسبه 

 ری مانند کاوی دیگهای دادهاستفاده از الگوریتمsvm بندی مشتریانبرای دسته 

 بندی های خوشهپیدا کردن متغیر های تاثیر گذار با استفاده از الگوریتم 

 :نظریه کاربردی

ان، روهی مشتریفکیک گهای مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس تهای بازاریابی و تدوین برنامهاین تحقیق در تبیین استراتژی

 د:اشاره نمو رد زیرهای مبتنی بر نتایج این تحقیق می توان به موارار گیرد. از جمله استراتژیتواند مورد استفاده قمی

 ن های مختلف به خصوص مشتریاطراحی خدمات و محصوالت متعدد، متنوع و متفاوت برای مشتریان گروه" 

 ."ارزشمند و وفادار

  دهند اما حجم عمده امعه آماری را تشکیل میمشتریان ج %4که حدود  "مشتریان طالیی "تبیین برنامه نگهداشت

 کنند.ای از منابع بانک را تامین می

 ی گروه صی براهای بانکداری اختصاتخصصی کردن و تفکیک بازاریابی اختصاصی از بانکداری خرد و تبیین برنامه" 

اشته پی د ریان در، جهت مدیریت دارایی مشتریان به نحوی که بیشترین بازدهی را برای مشت"مشتریان طالیی

 باشد.

 متقاضی  شتریاناستفاده از نتایج تحقیق برای اعطای تسهیالت، به این صورت که رتبه ارزشی گروهی هر یک از م

 ر گیرد.جه قراتسهیالت، به عنوان یکی از عوامل ورودی برای سنجش اعتبار مشتری جهت اعطای تسهیالت مورد تو

  کداری وزه بانبندی مشتریان براساس ارزش آنها انتخاب شده است. حبخشحوزه بانکداری خرد برای تحقیق و طرح

لیت آنها و فعا الکترونیک، بانک داری شرکتی و بانکداری اختصاصی نیز با توجه خصوصیات مشتریان و حوزه کاری

 .زی کردمی تواند به عنوان هدف انتخاب شده و بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش را روی آنها پیاده سا

 منابع فارسی
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