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چکیده
امروزه با گسترش فناوری اطالعات ،استفاده از خدمات بانكداری الكترونیك بیش از
گذشته مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به فضای رقابتی در بین بانكها ،حفظ مشتری در
این حوزه ضروری شده و رویگردانی مشتری مساله و مشكل اساسی برای بانكها به شمار
میرود .امكان جمعآوری داده در پایگاه دادهها و استفاده از داده کاوی بهعنوان ابزاری
قدرتمند برای استخراج دانش از دادهها میتواند به بانكها در شناسایی الگوهای رفتاری
مشتریان کمك بهسزایی کند .بهدست آوردن الگـوی رفتـاری بـرای مشـتریان ،مدیران را در
تصمـیمگیری یاری میدهـد .بهاینوسیله آنها میتوانند مشتریان خود را که با ارزشترین
داراییشان هستند ،حفظ کنند .با استفاده الگوهای بهدست آمده میتوان مشتریان رویگردان در
آینده را شناسایی کرد .هدف این تحقیق ساخت مدل پیشبینی رویگردانی مشتری از خدمات
بانكداری الكترونیك است .در این تحقیق از الگوریتم کریسپ و روش درخت تصمیم در
مرحله مدلسازی استفاده شده است .نتایج مدلسازی مشخصههای مشتریان رویگردان از
خدمات بانكداری الكترونیك را نشان میدهد.
کلید واژهها
رویگردانی مشتری ،داده کاوی ،خدمات بانكداری الكترونیك ،درخت تصمیم.

 1استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران غرب smhmz2005@yahoo.com
 2کارشناسی ارشد رشته مدیریت  MBAدانشگاه پیام نور دماوند ،نویسنده مسئول hghaneei@yahoo.com
 3دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران keramati@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه با توجه به جایگاه ویژهی مشتری در کسب و کار و با توجه به فضای رقابتی
بانكها و پی بردن به اینكه نگهداری مشتریان موجود کمهزینهتر از بهدست آوردن
مشتریان جدید است (نای و همكاران )2211 ،حفظ مشتری حائض اهمیت ویژهای شده و
موضوع رویگردانی مشتری جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است.
حفظ مشتری برای شرکت سودآور است ،زیرا مشتریان در طوالنی مدت حساسیت
کمتری به فعالیتهای بازار رقابتی دارند و امكان دارد از طریق تبلیغات دهان به دهان مثبت،
مراجعات جدیدی را میسر سازند ،در حالیكه ممكن است مشتریان ناراضی تبلیغات دهان به
دهان منفی را گسترش دهند (وربك و همكاران .)2212 ،اگرچه فرایند جذب مشتری جدید
مهم است ،بیشتر شرکتهای خدمات مالی اولویت برتر را به حفظ مشتری میدهند .بهطور
کلی مدت زمانی که مشتری با بانك باقی میماند بیشتر از مشتری ارزش دارد (بنویت و ون
دن پوئل .)2212 ،مطالعات متعدد اثر قدرت حفظ مشتری را به اثبات رساندهاند.
ارقام در یك صنعت جدی بودن مساله رویگردانی مشتری را نشان میدهد .برای مثال در
سال  2221نرخ رویگردانی مشتری حدود  42درصد برای حاملهای تلفن بیسیم بوده است و
هزینههای مرتبط با مشتری حدود  12بیلیون دالر بوده است (سارادهی و پالشیكار.)2211 ،
مدیریت رویگردانی بخشی از مدیریت ارتباط با مشتری شده است و برای شرکتها اهمیت
ویژهای دارد ،زیرا آنها برای ایجاد روابط بلندمدت و حداکثرسازی ارزش بر پایه مشتریانشان
تالش میکنند (ریسالدا و همكاران .)2212 ،رویگردانی مشتری به علت شدت زیان ناشی از
آن که سازمانها متحمل میشوند ،مورد توجـه قرار گرفـت (سارادهی و پالشیـكار .)2211 ،با
پیشرفت فناوری اطالعات و تكنولوژی و گسترش روز افزون استفاده از خدمات بانكداری
حیاتی بودن جلوگیری از رویگردانی مشتریان موجود خدمات بانكداری الكترونیك برای
بانكها بارزتر میشود .از سالهای  1332میالدی تاکنون بانكداری الكترونیك به یك کانال
توزیع با بیشترین پتانسیل برای موسسات مالی تبدیل شده است .در حال حاضر اکثر شرکتها
به مشتریان خود دسترسی به بسیاری از خدمات را از این طریق پیشنهاد میدهند (لیئِبانا
کابانیالز .)2213 ،با توجه به توسعه فناوری اطالعات ،بسیاری از شرکتها مقدار زیادی از
داده را انباشتهاند .تجزیه و تحلیل این دادهها میتواند به مدیران در تصمیمگیری صحیح
بازاریابی کمك کند (نای و همكاران .)2211 ،بهدلیل توانایی داده کاوی در کشف دانش از
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دادههای مشتریان ،این تحقیق به شناسایی مشخصههای مشتریان رویگردان و توسعهی مدل
پیشبینی رویگردانی مشتری با استفاده از روش درخت تصمیم در داده کاوی میپردازد.
مرور ادبیات پژوهش

رویگردانی مشتری
رویگردانی مشتری تبدیل به یك مساله حیاتی شده است و یكی از چالشهای اصلی
است که شرکتهای بسیاری در سطح جهانی با آن مواجه هستند (یو و همكاران.)2211 ،
مشتریانی که به ارتباط خود با یك شرکت خاتمه میدهند و ارتباط جدید با شرکت دیگر
ایجاد میکنند ،رویگردان نامیده میشوند (چن و همكاران .)2214 ،مشتریان رویگردان
میتوانند به دو دسته اصلی رویگردانان ارادی و رویگردانان اجباری تقسیم شوند .رویگردانی
ارادی زمانی اتفاق میافتد که مشتری بهطور داوطلبانه به استفاده از خدمات یك شرکت
خاتمه میدهد و معموال به سمت استفاده از خدمات شرکت رقیب تغییر مسیر میدهد.
رویگردانی اجباری زمانی رخ میدهد که شرکت خودش به ادامه خدمت به مشتری پایان
میدهد که عموما به خاطر عدم پرداخت حق عضویت توسط مشتری است (سارادهی و
پالشیكار .)2211 ،رویگردانان اجباری به سادگی قابل شناسایی هستند ،آنها مشتریانی هستند
که شرکت از ارائه خدمت به آنها صرفنظر کرده است (هادن و همكاران .)2221 ،در این
تحقیق به بررسی رویگردانی ارادی از نوع تعمدی پرداخته میشود.
مطالعات زیادی تحلیل رویگردانی مشتری را در زمینههای مختلفی بهکار گرفتهاند ،مانند
صنعت کارت اعتباری ،صنعت تلفن بیسیم و صنعت خدمات مالی (لین و همكاران.)2211 ،
مشتری در دوره مشاهده ،تراکنشی با بانك نداشته باشد ،رویگردان نامیده میشود (نای و
همكاران .)2211 ،در این تحقیق مشتری رویگردان است که در دوره زمانی اول فروردین 32
تا آخر اسفند  33از طریق درگاههای بانكداری الكترونیك بررسی شده تراکنشی نداشته باشد.

داده كاوی
با کشف دانش در پایگاه دادهها ،دانش سودمند ،با قاعدهها و اطالعات سطح باال از
مجموعه دادههای مربوط در پایگاه داده استخراج میشود و از زوایای مختلف مورد بررسی
قرار میگیرد (سنگ و چن .)2212 ،داده کاوی یك رشته مربوط به رشتههای مختلف علمی
اسـت که با هدف کلی پیـشبینی نتایج و بهکارگیری الگوریتمهای پیچیده ،برای کشف
الگوهای پنهان ،وابستگیها ،ناهنجاریها یا ساختار از دادههای بزرگ موجود در پایگاه دادهها
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یا دیگر مخازن اطالعات ،اطالعات ضروری را از پایگاه دادههای بزرگ استخراج میکند
(تسای و لو .)2223 ،داده کاوی یك حوزه میان رشتهای و با رشد سریع است که حوزههای
گوناگونی مانند پایگاه داده ،آمار ،یادگیری ماشین و سایر زمینههای مختلف را با هم تلفیق
کرده است تا اطالعات و دانش ارزشمند پنهان را در حجم بزرگی از دادهها استخراج کند
(غضنفری و همكاران .)1337 ،داده کاوی امكان جستجو برای اطالعات ارزشمند در حجم
زیادی از دادهها را فراهم میکند (لیائو و همكاران .)2212 ،مزیت آن کمك به
پیشبینیهایی در مورد روندهای آتی با استفاده از دادههای گذشته و حال است .استفاده از
آن به مدیران کمك میکند تا با حذف عدم کاراییها ،مشكالت تجاری سازمان را بهتر حل
کنند و تصمیمات مهم را سریعتر و با درجه اطمینان باالتری بگیرند .داده کاوی ،ابزار
قدرتمندی برای کشف دانش است (حاجی صفری و الهی.)1332 ،

داده كاوی در رویگردانی مشتری
بهمنظور باقی ماندن در بازار به شدت رقابتی شرکتهای بسیاری در زمینههای مختلف
از تكنیكهای داده کاوی برای تجزیه و تحلیل رویگردانی استفاده میکنند ،برای پیشبینی
رویگردانی مشتری ،بسیاری از محققان بهطور عمده بر دو روش زیر تمرکز کردهاند:
روش اول :روشهای طبقـهبندی سنتی شامل درخت تصمـیم ،رگرسیون الجستیك و غیـره.
این روشها میتوانند برای تجزیه و تحلیـل دادههای کیفی و دادههـای پیوسته بهکار رونـد.
روش دوم :روشهای هوش مصنوعی شامل شبكه عصبی مصنوعی و غیره (یو و
همكاران .)2211 ،در ادامه به پژوهشهای انجام شده در این زمینه اشاره میشود:
نای و همكاران ( )2211در مقاله خود مدل رویگردانی مشتری را با استفاده از دو
الگوریتم داده کاوی رگرسیون الجستیك و درخت تصمیم ساختهاند .نتایج نشان میدهـد که
اطالعات دموگرافیـك سهم کمتـری در رویگـردانی مشتری دارد و عملكرد 1در روش
رگرسیـون کمـی بهتـر از درخـت تصمیم است .شارما و پانیگراهی ( )2211در مقاله خود
در اشتـراک خدمـات بیسیـم تلفنی با استفاده از تكنیـك شبكه عصبی ،رویگـردانی
مشتـری را پیشبینی میکنند .آنها تكنیك شبكه عصبـی مصنوعی را برای پیـدا کردن
بهتـرین مدل از دادههای ذخیـره شده مشتـری برای پیشبینی رویگردانی پیشنهاد میدهند.
کرامتی و اردبیلی ( )2211در مقاله خود در یكی از اپراتورهای تلفن همراه در ایران با
performance
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استفاده از روش رگرسیون الجستیك دو سطحی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر رویگردانی
مشتری پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که نارضایتی مشتری ،سطح استفاده آنها
از خدمات مورد استفاده و ویژگیهای دموگرافیك مشتری ،بیشترین تاثیر را بر رویگردانی
مشتریان دارند .یو و همكاران ( )2211در مقاله خود از روشهای شبكه عصبی مصنوعی،
درخت تصمیم ،ماشینهای بردار پشتیبان و ماشینهای بردار پشتیبان توسعه یافته برای
بررسی اینكه کدام مدل در پیشبینی رویگردانی مشتری بهتر است ،استفاده کردهاند .آنها
روش ماشینهای بردار پشتیبان توسعه یافته را در مقایسه با سه روش ذکر شده پیشنهاد
میدهند .این الگوریتم دارای این مزیت است که نمونههای نامتوازن و غیرخطی را بررسی
میکند .نوروزی ( )1333در پایاننامه خود با هدف شناسـایی عمدهتـرین دالیل
شكلگیـری رویگردانی در میـان مشـتریان حسابهای جاری بانـك کشـاورزی و با اجرای
آن از روش اسـتاندارد کریسـپ در خصـوص کشف دانش از دادهها تبعیت میکند.
قواعـد کالسبنـدی از درخـت تصمیـم استخراج شدند .تمدنی جهرمی ( )2223در پایان
نامه خود بیان داشته است که مسئلهای که شرکت تلفن همراه تالیا با آن سرو کار داشت،
تشخیص مشتریانی با احتمال زیاد رویگردانی در آینده نزدیك و هدف قرار دادن آنها با
عواملشان بهمنظور متعاقد کردن آنها برای ماندن بود ،اما بهعلت فقدان یك مدل صحیح
برای زیر نظر گرفتن رفتار مشتریانشان ،شرکت قادر نبود رویگردانان را از غیر رویگردانان
تشخیص دهد .تكنیك درخت تصمیم برای ساخت مدل انتخاب شده است .توکلی و
همكاران ( )1333در مقاله خود با هدف تبیین قابلیتهای داده کاوی در مدیریت رویگردانی
مشتری و با بهرهگیری از متدولوژی استاندارد داده کاوی کریسپ به کاوش در پایگاههای
داده یكی از شرکتهای سهامی عام بیمهای در رشتهی بیمه آتش سوزی پرداخته است .در
تحقیق ایشان اشاره شده است که رایجترین ابزار دستهبندی مشتریان بر اساس رویگردانی،
درخت تصمیم و شبكه عصبی است که در تحقیقشان از ابزار درخت تصمیم استفاده شده
است .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد کانال جذب مشتری عامل اصلی پیشبینیکننده
رویگردانی یا ماندگاری مشتری در شرکت بوده و در مراتب بعد سابقه خرید و کاربری
مكان بیمه شده بهعنوان عوامل پیشبینی کننده رویگردانی بهکار میرود .احمدینژاد
( )1331در تحقیق خود با استفاده از روش رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل شده در نرم
افزار  SPSSبه بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رویگردانی مشتری میپردازد و نشان میدهد
که مولفههای سن ،تحصیالت ،سطح درآمد ،مدت زمان همكاری با بانك ،موقعیت فیزیكی
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شعبه ،رضایت مشتری ،کیفیت خدمات و اعتماد رابطهی معناداری با متغیر رویگردانی
مشتری دارند .او با استفاده از تكنیك شبكه عصبی مشتریان را خوشهبندی کرده و آنها را به
خوشههای وفاداران ،تحصیلكردگان ،جوانان و بانوان تقسیمبندی کرده است .سپس با استفاده
از روش درخت تصمیم احتمال رویگردانی هر یك از این خوشهها پیشبینی شده است.
خالصه تحقیقات پیشین در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول شماره  :1تحقیقات پیشین مرتبط با داده کاوی در رویگردانی مشتری

نویسنده

سال

تكنیکهای استفاده شده

صنعت

نوروزی

1333

خوشهبندی با روش  ،k-meansدرخت تصمیم

بانك

تمدنی جهرمی

2223

خوشهبندی بر اساس مشخصات آر .اف .ام،
درخت تصمیم ،شبكه عصبی

تلفن همراه

توكلی و همكاران

1333

درخت تصمیم

بیمه

نای و همكاران

2211

رگرسیون الجستیك ،درخت تصمیم

بانك

شارما و كومار
پانیگراهی

2211

شبكه عصبی

ارائهدهندگان خدمات
تلفنی

كرامتی و اردبیلی

2211

رگرسیون الجستیك دو سطحی

اپراتور تلفن همراه

یو و همكاران

2211

شبكه عصبی مصنوعی ،درخت تصمیم،
ماشینهای بردار پشتیبان،
ماشینهای بردار پشتیبان توسعه یافته

تجارت الكترونیك

احمدی نژاد

1331

رگرسیون سلسله مراتبی ،شبكه عصبی ،درخت تصمیم

بانك

پیشبینی رویگردانی مشتری با استفاده از روش درخت تصمیم در صنعت بانکداری الکترونیک
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مدل مفهومی تحقیق
نارضایتی مشتری
رویگردانی مشتری

سطح استفاده از خدمات
ویژگیهای دموگرافیك
شكل شماره  :1الگوی مفهومی تحقیق

این الگو برگرفته از الگوی مفهومی است که کرامتی و اردبیلی ( )2211در مقاله خود به
آن اشاره کردهاند .با استفاده از این مدل ،دادهها از پایگاه داده بانك انصار استخراج شد.

نارضایتی مشتری
در تعریف ویژگی نارضایتی مشتری ،کرامتی و همكاران ( )1333در مقاله خود آوردهاند
که به اعتقاد کاتلر اگر عملكرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند ،مشتری احساس
رضایت خواهد کرد و در غیر اینصورت احساس نارضایتی میکند .به این دلیل که تحقیق
به روش داده کاوی است و از دادههای موجود در پایگاه داده بانك استفاده شده است ،امكان
استفاده از نظر شخصی مشتریان و ارزیابی با استفاده از نظرات آنها وجود ندارد و تنها
میتوان از روی اطالعات موجود در پایگاه داده بانك به تفسیر رفتار مشتریان پرداخت.
کرامتی و اردبیلی ( )2211در مقاله خود برای سنجش ویژگی نارضایتی مشتری شاخصهای
شكایت داشتن مشتری و طول دوره ارتباط با او را در نظر گرفتهاند .در این تحقیق نیز
دادههای مربوط به این دو ویژگی از پایگاه داده بانك استخراج شد.
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سطح استفاده از خدمات
جهان بكام ( )1336در پایان نامه خود دستگاه خودپرداز ،تلفن بانك ،سیستم پایانهی فروش،
خدمات اینترنتی را بهعنوان شاخصهای بانكداری الكترونیك معرفی کرده است .ایمانیخواه
( )1331در پایان نامه خود شاخصهای بانكداری الكترونیك را با توجه به نیازهای بازار بانكداری
به بانكداری اینترنتی ،بانكداری مبتنی بر تلفن همراه ،بانكداری تلفنی ،بانكداری مبتنی بر نمابر،
بانكداری مبتنی بر دستگاه خودپرداز ،بانكداری مبتنی بر پایانه فروش و بانكداری مبتنی بر شعب
الكـترونیك تقسیم کرده است .در تحقیق حاضر با توجه به دادههای موجود در پایگاه داده بانك،
دادههای مربوط به تعداد و حجم تراکنشها از طریق درگاههای بانكداری الكترونیك اینترنت بانك،
همراه بانك ،تلفن بانك ،آنی بانك و دستگاه خودپرداز از پایگاه داده بانك برای سنجش سطح
استفاده از خدمات استخراج شد.

ویژگیهای دموگرافیک مشتری
جهان بكام ( )1336در پایاننامه خود شاخصهای ویژگیهای دموگرافیك را به صورت سن،
جنسیت ،میزان تحصیالت و سطح درآمد مشتری در نظر گرفته است .کلیمس و همكاران
( )2212در مقاله خود آوردهاند که ویژگیهای دموگرافیك مشتری میتواند به سن ،تحصیالت،
درآمد ،فرهنگ یا ملیت دستهبندی شود .همچنین او اشاره میکند که شغل بر احتمال استفاده از
کانالهای بانكداری الكترونیك اثر میگذارد .در تحقیق حاضر با توجه به محدودیت پایگاه داده
ویژگیهای سن ،جنسیت ،شغل و سطح تحصیالت مورد بررسی قرار گرفت.
روششناسی پژوهش
در این تحقیق از الگوریتم کریسپ که شامل  6گام زیر است ،پیروی شده است.
 .1درک نیازهای کسب و کار
 .2درک داده
 .3آمادهسازی داده
 .4مدلسازی
 .1اعتبارسنجی
 .6به کارگیری نتایج
در تحقیق حاضر از پنج گام اول این الگوریتم استفاده شده است و از گام ششم به دلیل اینكه در
حیطه این تحقیق نیست صرفنظر شده است .مراحل روش تحقیق در شكل  2آورده شده است.
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گام درک
کسب و کار

تعیین اهداف تجاری و منابع و اهداف داده کاوی

مطالعه ادبیات و استخراج عوامل مرتبط با رویگردانی مشتری

گام درک داده

استخراج چارچوب مفهومی با توجه به داده های موجود در پایگاه داده

استخراج دادههای مربوط به  4333مشتری بانكداری الكترونیك که به صورت تصادفی از پایگاه
داده استخراج شده اند بر اساس مدل مفهومی

تعریف ویژگی رویگردانی مشتری و تعیین رویگردانان در مجموعه داده

شناسایی و حذف نقاط پرت با روش  LOFدر نرم افزار رپیدماینر
گام آمادهسازی داده

پر کردن مقادیر از دست رفته با روشهای جایگذاری با مقدار میانگین و -Kنزدیكترین
همسایگی
نمونهگیری با روش  Bootstrapدر نرم افزار رپیدماینر

گام مدلسازی

انتخاب روش جایگذاری با مقدار میانگین برای پر کردن مقادیر از دست رفته

انتخاب روش درخت تصمیم برای مدلسازی

گام ارزیابی

ساخت مدل

ارزیابی مدل
شكل شماره  : 2مراحل روش تحقیق
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در گام مدلسازی از روش درخت تصمیم استفاده شده است که در ادامه توضیح داده
شده است:

درخت تصمیم
در درخت تصمیم هر گره نشان دهنده برخی ویژگیهای نمونه است و هر شاخه با یكی
از مقدارهای ممكن برای این ویژگی در ارتباط است (تسای و چن .)2212 ،درخت تصمیم
یك تكنیك شناخته شده است و کاربردهای موفق بسیاری در مشكالت جهان واقعی دارد.
بهدلیل اینكه خروجی درخت تصمیم میتواند به شكل درخت یا قوانین سازمان یابد ،درک
نتایج درخت تصمیم ،آسان است (نای و همكاران .)2211 ،در تحقیق حاضر با استفاده از این
روش ،بهمنظور بهدست آوردن مشخصههای مشتریان رویگردان به مدلسازی رویگردانی
مشتری از خدمات بانكداری الكترونیك پرداخته شده است.
تحلیل دادهها
ذکر این نكته الزم است که هر تحقیق بنا به درون مایه خود بر روی تعدادی از گامها و
زیرمرحلههای الگوریتم کریسپ تمرکز دارد .بنابراین در این تحقیق تنها زیرمراحلی از
الگوریتم کریسپ که در چارچوب کلی مساله موضوعیت دارد ،استفاده شده است .در ادامه
مراحل اجرای این الگوریتم آورده شده است.

گام اول :درک كسب و كار
در این مرحله برای رسیدن به هدف و تعریف مسأله داده کاوی و ایجاد یك طرح و
روش مناسب ،باید درک روشنی از اهداف و نیازمندیهای پروژه داشت (چن و هوانگ،
 .)2211درک کسب و کار شامل درک اهداف و نیازمندیهای داده کاوی است (زن و
همكاران .)2227 ،اهداف تجاری این تحقیق شامل یافتن مشخصههای مشتریان رویگردان از
خدمات بانكداری الكترونیك است .در این تحقیق از منابع علمی ،انسـانی و مـالی استفاده
شـده است .بهمنظور دستیابی به هدف تجاری ذکر شده ،با استفاده از روش درخت تصمیم
در مدلسازی ،مشخص میشود که مشتری با چه ویژگیهایی رویگردان است.

گام دوم :درک داده
در این گام به مسائلی همچـون جمع آوری داده ،توصـیف داده و اکتشاف در داده
پرداخته شده است (الروس .)2221 ،در این تحقیق دادههای  4333مشتری بانكداری

پیشبینی رویگردانی مشتری با استفاده از روش درخت تصمیم در صنعت بانکداری الکترونیک
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الكترونیك بانك انصار که بهصورت تصادفی از پایگاه داده بانك انصار انتخاب شدند ،مورد
بررسی قرار گرفت .بهاینصورت که اطالعات شكایت مشـتریان از خدمـات بانكـداری
الكتـرونیك ،اطالعات دموگرافیك و تراکنشی در دورهی زمانی ابتدای فروردین سال  32تا
آخر اسفند سال  33از پایگاه داده بانك استخراج شد.
دادههای تحقیق به صورت زیر هستند:
دادههای دموگرافیك مشتریان بانكداری الكترونیك شامل:
سن( :کمترین 13 :سال ،بیشترین 76 :سال و میانگین سن 33 :سال)
جنسیت 4661( :درصد زن و  31633درصد مرد)
تحصیالت 2613( :درصد بیسواد 263 ،درصد خواندن و نوشتن 2611 ،درصد ابتدایی12633 ،
درصد سیكل 42612 ،درصد دیپلم 13634 ،درصد فوق دیپلم 13644 ،درصد کارشناسی1676 ،
درصد کارشناسی ارشد و  1646درصد دکترا)
شغل مشتریان 263( :درصد تولیدی 3466 ،درصد خدمات 261 ،درصد مسكن و ساختمان،
 367درصد بازرگانی و  263درصد کشاورزی) است.
دادههای تراکنشی مشتریان بانكداری الكترونیك :تعداد و حجم تراکنش مشتریان
بانكداری الكترونیك از درگاههای مختلف بانكداری الكترونیك شامل دستگاه خودپرداز ،تلفن
بانك ،اینترنت بانك ،همراه بانك و آنی بانك در دورهی زمانی تحقیق.
سایر اطالعات شامل ویژگی شكایت داشتن مشتری (به ازای تمامی مشتریان مقدار صفر
دارد) ،طول دوره ارتباط مشتری با بانكداری الكترونیك (کمترین  2سال ،بیشترین  12سال
و میانگین  7سال) ،همچنین رویگردانی مشتری ( 1644درصد رویگردان و  33616درصد
غیررویگردان) هستند .متغیر شغل از نوع اسمی است.
متغیرهای جنسیت ،شكایت داشتن مشتری ،رویگردانی از نوع باینری هستند .متغیر
جنسیت دارای دو حالت زن و مرد میباشد که به ترتیب با اعداد  2برای زن و  1برای مرد
کدگذاری شدهاند ،متغیرهای شكایت داشتن و رویگردانی مشتری دارای دو حالت  2و 1
هستند که عدد  2نشان دهنده شكایت نداشتن و رویگردان نبودن مشتری و عدد 1
نشاندهنده شكایت داشتن و رویگردان بودن مشتری است .متغیر سطح تحصیالت از نوع
ترتیبی است و سایر آنها از نوع عددی گسسته هستند.
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گام سوم :آمادهسازی داده
در این گام انتخاب داده و پاکسازی داده انجام میشود (الروس .)2221 ،هان و همكاران
( )2212نمونهگیری را جزئی از گام آمادهسازی داده قلمداد کردهاند.
در مرحله انتخاب داده متغیرهای مرتبط با رویگردانی مشتری که از پایگاه داده بانك
استخراج شدهاند به جز متغیر شكایت داشتن مشتری به دلیل داشتن ستون تك مقداره
صفر ،انتخاب میشوند.
پاکسازی داده بهمنظور پر کردن دادههای از دست رفته ،شناسایی و از بین بردن اختالل
و دادههای پرت و همچنین درست کردن تناقضها در مجموعه داده استفاده میشود (هان و
همكاران .)2212 ،در تحقیق حاضر ،مشكل نمونههای پرت در مجموعه داده به وسیله روش
 LOFدر نرم افزار رپیدماینر حل میشود .با استفاده از این روش دادههای پرت ،شناسایی و
حذف میشوند .همچنین برای پر کردن مقادیر ازدسترفته از روش جایگذاری با مقدار
میانگین و تخمین دادههای از دست رفته با روش  -kنزدیكترین همسایگی استفاده شده
است ،در اینجا مقدار  kبرابر با  1در نظر گرفته شده است .در روش جایگذاری با مقدار
میانگین ،مقادیر تهی با مقدار میانگین ویژگی جایگزین میشوند ،در روش تخمین نیز برای پر
کردن مقدار تهی یك روش ردهبندی مورد نیاز است که در اینجا  -kنزدیكترین همسایگی
است که این مقدار با  1نزدیكترین همسایگیاش تخمین زده میشود.
به دلیل اینكه تعداد مشتریان رویگردان  63نفر در مقابل تعداد مشتریان غیررویگردان
 4322نفر هستند ،با مشكل نامتوازن بودن دادهها از نظر تعداد افراد رویگردان مواجه شده
و برای رفع این مشكل ،لین و همكاران ( )2212برای متوازن کردن مجموعه داده ،استفاده از
زیرنمونهگیری تصادفی از کالس اکثریـت را بهعنـوان اسـتراتژی موثر پیشـنهاد میدهنـد.
در اینجا از روش نمونهگیری بوتسترپینگ در نرمافزار رپیدماینر استفاده شده است .در این
روش به صورت تصادفی و با جایگذاری از رکوردهای مشتریان نمونهگیری میشود .پس از
انجام مراحل این بخش ،با استفاده از درخت تصمیمی که دارای پارامترهای شاخص جینی و
عمق  22است ،ارزیابی انجام شده و از شاخصهای ارزیابی استفاده میشود که بتوان آنها را
با یكدیگر مقایـسه کرد .در این درخـت از روش اعتبارسنجی تقسیمی استفاده شده اسـت و
 72درصد دادهها برای آموزش و  32درصد دادهها برای تست در نظر گرفته شده است.
این شاخصها و روشهای اعتبارسنجی در قسمت ارزیابی مدل در گام پنجم بهطور کامل
توضیح داده خواهند شد.
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در جدول شماره  2بهترین دقت به دست آمده از انتخاب داده ،پاکسازی داده و
نمونهگیری آورده شده است.
جدول شماره  : 2مقدار معیارهای ارزیابی بعد از پاکسازی و نمونهگیری
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با توجه به یكسان بودن نتایج ارزیابی ،روش جایگذاری با مقدار میانگین برای پر کردن
دادههای از دست رفته انتخاب میشود.

گام چهارم :مدلسازی
مدلسازی شامل انتخاب و به کارگیری روش مناسب مدلسازی ،سنجیدن پارامترهای
مدل برای رسیدن به نتایج بهینه میباشد (الروس.)2221 ،
در تحقیق حاضر با استفاده از روش درخت تصمیم بر روی مجموعه داده بهدست آمده
از مرحله آمادهسازی داده ،مدلسازی انجام میشود .برای انتخاب پارامترها بهترین دقت به
دست آمده بهعنوان معیار در نظر گرفته شده است.
بهترین مدل درخت تصمیم به دست آمده در شكل شماره  3آورده شده است.
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این مدل درخت تصمیم مشخصههای مشتریان رویگردان را به گروههای زیر دستـهبندی میکند:
 .1مشتری که از طریق آنی بانك تراکنشی نداشته باشد و طول دوره ارتباط او کمتر و
مساوی  6/1سال و تعداد تراکنش اینترنت بانك او کمتر و مساوی  2و از طریق همراه بانك
تراکنشی نداشته باشد و تعداد تراکنش تلفن بانك او کمتر و مساوی  1و سن او کمتر و
مساوی  33/1سال باشد ،رویگردان است.
 .2مشتری که از طریق آنی بانك تراکنشی نداشته باشد و طول دوره ارتباط او کمتر و
مساوی  6/1سال و تعداد تراکنش اینترنت بانك او کمتر و مساوی  2و از طریق همراه بانك
تراکنشی نداشته باشد و تعداد تراکنش تلفن بانك او کمتر و مساوی  1و سن او بیشتر از
 43/1سال و جنسیت او مرد باشد ،رویگردان است.
 .3مشتر ی که از طریق آنی بانك تراکنشی نداشته باشد و طول دوره ارتباط او کمتر و
مساوی  6/1سال و تعداد تراکنش اینترنت بانك او کمتر و مساوی  2و از طریق همراه بانك
تراکنشی نداشته باشد و تعداد تراکنش تلفن بانك او کمتر و مساوی  1و سن او بیشتر از
 33/1سال و کمتر و مساوی  41سال و جنسیت او مرد باشد ،رویگردان است.
 .4مشتری که از طریق آنی بانك تراکنشی نداشته باشد و طول دوره ارتباط او بیشتر از
 6/1سال و کمتر و مساوی  7/1سال و تعداد تراکنش اینترنت بانك او کمتر و مساوی  2و
سن او کمتر و مساوی  31/1سال و بیشتر از  31/1سال و تعداد تراکنش تلفن بانك او کمتر
و مساوی  1باشد ،رویگردان است.
 .1مشتری که از طریق آنی بانك تراکنشی نداشته باشد و طول دوره ارتباط او بیشتر از
 6/1سال و کمتر و مساوی  7/1سال و تعداد تراکنش اینترنت بانك او کمتر و مساوی  2و
سن او کمتر و مساوی  31/1سال و تعداد تراکنش تلفن بانك او کمتر و مساوی  1و از
طریق همراه بانك تراکنشی نداشته باشد ،رویگردان است.
ارزیابی و اعتبارسنجی این مدل در گام بعد بیان شده است.

گام پنجم :ارزیابی
ارزیابی مدلهای بهدسـت آمـده از مرحـله مدلسـازی به منظور بررسی کیفـیت و موثر
بودن قبل از اینكه بهکار گرفته شـوند (الروس .)2221 ،برای تعـریف شاخصهای ارزیـابی
 f_measure ،recall ،precision ،accuracyابتدا مفاهیم  FN ،FP ،TNو  TPتوضیح داده
میشود.

26

فصلنامۀ توسعۀ مدیریت پولی و بانکی ،سال سوم ،شمارۀ  ،6بهار 4931

 :TNبیانگر تعداد رکوردهایی است که دستهی واقعی آنها منفی بوده و الگوریتم
دستهبندی نیز دسته آنها را به درستی برچسبگذاری کرده است.
 :FPاین مقدار نشاندهنده تعداد رکوردهایی است که دستهی واقعی آنها منفی بوده و
الگوریتم دستهبندی دستهی آنها را به اشتباه مثبت تشخیص داده است.
 :FNاین مقدار نشاندهندهی تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آنها مثبت بوده و
الگوریتم دستهبندی دسته آنها را به اشتباه منفی تشخیص داده است.
 :TPاین مقدار نشاندهندهی تعداد رکوردهایی است که دستهی واقعی آنها مثبت بوده
و الگوریتم دستهبندی نیز دسته آنها را به درستی برچسبگذاری کرده است (کرامتی و
همكاران.)2214 ،
شاخصهای ارزیابی  f_measure ،recall ،precision ،accuracyبهصورت زیر تعریف
میشوند (هان و همكاران.)2212 ،
)Accuracy = (TP + TN) / (TP + FN + FP + TN
)Precision (class = yes) = TP / (TP + FP
)Recall (class = yes) = TP / (TP + FN
)F_measure = (2× Precision× Recall) / (Precision + Recall

برای باال بردن اعتبار مدل در این تحقیق از روش اعتبارسنجی دستهای 1استفاده شده است .در
این روش تمام مجموعه داده هم برای آموزش و هم برای تست در نظر گرفته میشود.
در این روش دادههای اولیه بهصورت تصادفی به  kزیرمجموعه با اندازه تقریبا مساوی
تقسیم میشوند .در تكرار  iام ،قسمت  Diبه عنوان مجموعه تست و قسمتهای باقیمانده
برای آموزش مدل بهکار میروند و مدل بر اساس آنها ساخته میشود .از هر کدام از این
قسمتها به تعداد مساوی برای آموزش و یكبار برای تست استفاده میشود (هان و
همكاران .)2212 ،بهطور معمول مقدار  kبرابر با  12در نظر گرفته میشود .در این تحقیق
نیز مقدار  kبرابر با  12در نظر گرفته شده است .در این تحقیق با استفاده از روش
اعتبارسنجی دستهای مدلسازی انجام شد .بهترین نتایج پارامترهای ارزیابی برای مدلسازی
درخت تصمیم در ادامه آورده شده است:

Cross-Validation
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جدول شماره  :3نتایج اعتبارسنجی مدلسازی درخت تصمیم بر روی مجموعه داده

)F-measure (%

(%) Recall

)Precision (%

(%) Accuracy

36/46

31/67

33/33

33/11

گام ششم :بهكارگیری نتایج
این گام شامل کاربرد عملی مدلهای ساخته شده میباشد(الروس .)2221 ،این گام در
حیطه این تحقیق نیست و از آن صرفنظر شده است.
نتیجهگیری و پیشنهادات
در این تحقیق ابتدا با مرور ادبیات پیشین ،عوامل مرتبط با رویگردانی مشتری شناسایی
شدند .سپس مدل مفهومی این تحقیق بهدست آمد .سنجههای متناسب با هر یك از عوامل
مدل تحقیق از ادبیات پیشین و با نظر خبرگان تعیین شد .دادههای مرتبط با این سنجهها از
پایگاه داده بانك انصار استخراج و با استفاده از روش کریسپ به ساخت مدل پیشبینی
رویگردانی مشتری از خدمات بانكداری الكترونیك با استفاده از روش درخت تصمیم
پرداختهشد .مشخصههای مشتریان رویگردان از خدمات بانكداری الكترونیك با استفاده از
این درخت تصمیم شناسایی شد.
بهعلت استفاده از پایگاه داده بانك امكان بررسی همه عوامل تاثیرگذار بر رویگردانی
مشتری میسر نبود .محدودیت تحقیق این بود که تنها به بررسی عواملی پرداخته شد که
دادههای مرتبط با آنها در پایگاه داده وجود داشت .همچنین بدلیل حجم بسیار زیاد پایگاه
داده و محرمانه بودن برخی از آنها ،استخراج دادههای مرتبط با تحقیق زمانبر بوده است.
در تحقیقات آتی میتوان به شناسایی عوامل دیگر مرتبط با رویگردانی مشتری با استفاده از
پایگاه دادههای صنایع دیگر پرداخت .همچنین مدل پیشبینی رویگردانی مشتری را در آن
صنایع بهدست آورد .پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی با استفاده از تكنیكهای دیگر
دادهکاوی نظیر شبكههای عصبی ،نیو بیز ،ماشینهای بردار پشتیبان مدلسازی انجام شود.
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