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ارایه روش ترکیبی در خوشه بندی مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم دو مرحله ای
 k-meansو تحلیل عاملی
مهدی

قنبری 1

 1کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه اصفهان

چکیده
با توجه به کاربردهای وسیع شناختهشده از دادهکاوی در صنعت بانکداری این ابزار در سایر زمینهها مانند خوشه بندی و رتبه
بندی مشتریان در بازپرداخت اقساط تسهیالت مورد بررسی قرار می گیرد .لذا در این مقاله با اتخاذ به رویکرد مدیریت اعطای
تسهیالت توسط بانک ها ،به خوشه بندی و رتبه بندی  100224نفر از مشتریان بر اساس بازدهی اعطای تسهیالت در
موسسه امام رضا پرداختهشده اسـت .بدین منظور از متغیرهای داده های جمعیت آماری مشتریان ،پرداخت بدهی تسهیالت
توسط مشتریان و دانش ضمنی خبرگان بانکی ،هفت متغیر جهت خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان استخراج شده است .در
این مقاله در بخش اول از روش تحلیل عاملی  ROBPCAبرای طبقه بندی مشتریان استفاده شده است به طوری که در این
روش مشتریان به چهار اهرم منظم به عنوان الیه داخلی و اهرم های عمود ،خوب و بد افراز می شوند .همچنین بردار ویژه به
دست آمده از  ROBPCAبه عنوان ورودی خوشه بندی الگوریتم دو مرحله ای  K-meansاستفاده می شود .مشتریان در
این مرحله به چهار خوشه طبقه بندی می شوند .نتایج به دست آمده نشان می دهد که  % 73مشتریان عضو مشتریان منظم
بوده که میانگین مبلغ مصوب (وام) آن ها % 7 ،میانگین مبلغ مصوب کل مشتریان بوده در حالی که بیشترین مقدار پرداخت را
در بر دارند .با توجه به نتایج مشتریان اهرم عمود که  % 17مشتریان شامل می شود رفتار متفاوتی از مشتریان عادی (منظم)
داشته و می تواند یکی از محورهای اصلی اعطای تسهیالت محسوب شوند .همچنین  % 07مشتریان عضو اهرم بد هستند که
بیشترین مبلغ مصوب را دریافت کردند در حالی که کمترین مقدار برگشت را شامل می شوند .در پایان نیز پس از مجزا کردن
مشتریان هم از طریق  ROBPCAو هم از طریق خوشه بندی ،مشتریان به شانزده قسمت طبقه بندی می شوند که سیاست
های اجرایی مجزایی را در بر می گیرند.
واژههای کلیدی :خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان ،موسسه امام رضا ،تحلیل عاملی  ،ROBPCAالگوریتم دو مرحله ای K-.
means.
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 .1مقدمه
بهطور ویژه بانکها ،سازمانهایی هستند که با مشتریان تعامل مستقیم دارند و عنصر مشتری در این سازمانها اهمیت ویژهای
دارد .بدیهی است جهت پیشرو بودن در عرصه رقابت توجه به مشتری و اختصاص خدمات ویژه با تشخیص نیازمندهای آنها و
ارائه خدمات درست به آنها محقق خواهد شد] .[1تحلیل منابع با ارزش دادهای در رابطه با مشتریان کنونی بانکها و مشتریان
بالقوه همچنین شـناخت مشـتریان ،ایجاد تمایز بین گروههای مختلف مشتریان و رتبهبندی آنها یکی از مسائل مهم در
بانکها و سازمانهای مشـتری محور اسـت برای رسـیدن به درکی صحیح از مشتریان ،سازمانها نیازمند استفاده از مقیاسی
هستند که از طریق آنها بتوان میزان اهمیت مشتریان مختلف را سنجش نمود] .[2ازاینرو یکی از ابزارهای اصلی نظام پولی و
بانکی برای توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در هر کشور اعطای تسهیالت هدفمند از طریق سیستم بانکی است] .[3همچنین این
تسهیالت در بخشهای مختلف اقتصادی شامل تولیدی -صنعتی -کشاورزی -بازرگانی و خدماتی به متقاضیان عرضه میگردد.
در حقیقت عدم شناسایی دقیق و نظارت ناکافی در حین و بعد از فرآیند اعطای تسهیالت میتواند ضمن هدر رفت منابع ،آثار
نامناسبی مانند رشد نامتوازن اقتصادی و همچنین نقدینگی در کشور ایجاد نماید .لذا بانکها میکوشند از طریق شناسایی
دقیق جامعه هدف و طبقهبندی آنها به اعطای تسهیالت با بازدهی باال اقدام نمایند .گسترش بهرهگیری از فناوریهای بروز در
زمینه اطالعات و ارتباطات خصوصا در بانکها باعث بر جای ماندن حجم عظیمی از دادهها شده که تحلیل و تصمیمگیری بر
اساس آنها با روشهای معمول گزارشگیری و روشهای آماری امکانپذیر نیست .لذا بهرهگیری از روشهای علمی و سامانمند
نظیر خوشهبندی و رتبهبندی مشتریان از ضروریات این حوزه است .بهطورکلی تسهیالت (وام) قراردادی است که بین مشتری و
بانک بسته میشود ،بانکهای جمهوری اسالمی در اعطای تسهیالت بانکی از یازده راه عقد اسالمی مجاز انجام میشود .این
عقود مجاز عبارتاند از :مشارکت مدنی  -مشارکت حقوقی -فروش اقساطی  -خرید دین  -اجاره بهشرط تملیک  -جعاله –
مساقات – مضاربه  -قرضالحسنه – مزارعه .موسسه امام رضا یک نهاد حمایتی دولتی است که مسئولیت تأمین مالی
کسبوکارهای خرد ،کوچک و خانگی را در کشور بر عهده دارد .اعطای بالغبر  1000میلیارد تومان تسهیالت سالیانه در
بخشهای مختلف اقتصادی نشانگر تأثیر قابلتوجه اعطای تسهیالت هدفمند توسط این صندوق به مشتریان است.
بهرغم بسط و توسعه کارایی و روشهای محاسبه آن در دو دهه اخیر ،تاکنون کمتر مطالعهای در مورد رتبهبندی بازدهی
اعطای تسهیالت مشتریان و خوشهبندی مشتریان بر اساس بازدهی آنها با استفاده از روش تحلیل دادههای موسسه امام
رضاپرداخته است .در این تحقیق بر اساس شاخصهای بازدهی که در طرح های پشتیبانی شده و خدمات ارائهشده توسط امام
رضاصورت می گیرد مشتریان خوشهبندی و رتبهبندی می شوند که درنتیجه امام رضا نامبرده بر اساس آن خوشهبندی،
تصمیمات مؤثرتری رو مبنی بر اعطای تسهیالت بر روی بخش موردنظر میگیرند .در حال حاضر مشتریان صندوق کارآفرین
امید توسط نظر خبرگان این بانک و صرفأ با استفاده از چند معیار محدود انتخاب میگردند .استفاده از الگوریتمهای دادهکاوی
مانند ،قواعد همبستگی و استخراج قوانینی جهت شناسایی مشتریان کلیدی بانک میتواند معیار خوبی جهت تکمیل نظر
خبرگان در جهت انتخاب این دسته از مشتریان باشد .لذا در این پژوهش قصد داریم با استفاده از دادههای صندوق کارآفرینی
امید ،الگویی جهت خوشهبندی و رتبهبندی مشتریان بانک با استفاده از روش تحلیل عاملی قدرتمند ) (ROBPCAو الگوریتم
خوشه بندی دو مرحله ای  K-meansپرداخته می شود.
 .2مبانی نظری
سرمایهگذاری و انباشت سرمایه در تحول اقتصادی کشورها نقش بسزایی دارد .اهمیت این عامل تا حدی است که یکی از
مهمترین عوامل رشد اقتصادی محسوب میشود .بدون تردید بانک بهعنوان جایگاهی برای جذب و انتقال سرمایهها میتواند
نقش مهمی را ایفا کند ،در مطالعه نقش بانکها و بهطورکلی بازارهای مالی دستیابی به سختافزار و نرمافزارهای پیشرفته روند
فزایندهای داشته است .جذب منابع در بانک با کمک سپردههای مردم انجام میشود و سرمایهگذاریها و یا مصارف بانک نیز در
غالب اعطای تسهیالت مختلفی است که در اختیار متقاضیان قرار میگیرد ولی اینکه چه کسی صالحیت دریافت این تسهیالت
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را دارد جای بحث دارد؟ روشهای مختلفی از طریق بررسی پیشینه مشتریان  ،نوع و کارکرد حسابهایشان وجود دارد ولی
اغلب درنهایت بر اساس نظر مدیران رفتار میشود و یک قانون کلی وجود ندارد و بیشتر از زمینههای ذهنی کمک گرفته
میشود .بهطورکلی میتوان گفت که جایگاه مشتری در فضای رقابتی کسبوکار بر کسی پوشیده نیست .بهویژه در نظام بانکی
مشتری ،نقش بسیار مؤثری در مسیر نیل به اهداف سازمان ایفا میکنند .این نقش در بانکهای خصوصی بسیار موردتوجه
قرارگرفته و این بانکها مطالعات و فعالیتهای ویژهای را در این زمینه اختصاص دادهاند .
بانکها برای شناخت مشتریان ،ارضای نیازمندیها و ارائه خدمات مالی مناسب نیازمند شناسایی دقیق ویژگیهای اعتباری
آن ها هستند .یکی از خدمات مالی در بانک ،اعطای تسهیالت مالی ازجمله وام به متقاضیان اعتباری است .بانک ها همچون
کسبوکارهای دیگر در طول حیات خود با ریسکهایی مواجه میشوند .یکی از مهمترین آنها ریسک اعتباری است که باید با
آن مقابله کنند .اعتبارسنجی به عنوان یک تکنیک مؤثر به شناخت مشتریان خوب و بد پرداخته و با این کار میتواند ریسک
اعتباری آنها را تعیین کند .تحقیقات زیادی بر روی مدلهای اعتبارسنجی در بانکها صورت گرفته است .در ابتدا مدلهای
اعتبارسنجی بهصورت قضاوتی بودند .سپس روشهای پارامتریک در اعتبارسنجی مطرح شدند .اخیرا از روشهای ناپارامتریک
در اعتبارسنجی مشتریان بانکها استفاده میشود .فیشر در سال 1963برای اولین بار ایده متمایز کردن گروهها را مطرح کرد.
از جمله مطالعاتی که در زمینه بانکداری انجام شده است ،مطالعهای است که در سال  2015توسط اسکار و همکارانش
انجامشده است که در آن مدلی برای خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان ارائه نمودند .آنان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی
 PCAو تحلیل پوششی داده ها  DEAبه خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان  966شعب بانک درکانادا پرداختند .آنان در این
پژوهش از سه متغیر ورودی و چهار متغیر خروجی جهت تحلیل شعبه های مربوط به هر یک از خوشه های به دست آمده
استفاده کردند .نتایج این مطالعه نشان می دهد که شعب بانک ها در چهار خوشه مستقل قرار گرفته اند و هر خوشه نیز بر
اساس اهرم های خوب و بد ،منظم و عمود مورد بررسی قرار گرفتند [ .]4مطالعهای دیگری در زمینه داده کاوی در سال 2014
توسط هنلی ،کاپلن و بیسر انجامشده است که در آن مدلی برای محاسبه ارزش چرخه عمر مشتری ارائه نمودند .]5[ .هاشمی
نژاد و همکارانش ( ،)2018ایجاد یک تکنیکهای داده کاوی برای تحلیل مشتریان بانک پرداختند .هدف این مطالعه بررسی
تکنیکهای داده کاوی مورد استفاده برای تحلیل مشتریان بانک به منظور کمک به بانکها برای شناسایی بهتر مشتریان و
طراحی استراتژیهای بازاریابی کارآمدتر است .]6[ .پور میر ارسالنی و خلیلیان ( ،)2017طی مطالعه ای تحت عنوان تشخیص
تقلب در بانکداری الکترونیک با استفاده از انتخاب ویژگی ترکیبی و الگوریتمهای تکاملی پرداختهاند .مطالعه حاضر روش
جدیدی را برای تشخیص تقلب در بانکداری الکترونیک فراهم میکند که بر پایه انتخاب ویژگی ترکیبی و الگوریتم ژنتیک
است .با توجه به نتایج به دست آمده ،می توان گفت که سیستم پیشنهادی برای شناسایی تقلب در بیکن بسیار مفید است [.]7
رامون و همکاران ( ،)2017یک روش ترکیبی جدید برای بهبود مدیریت مشتریان بانکی معرفی کردهاند .هدف این مقاله فراهم
نمودن یک مدل ارزش عمر مشتری CLVبرای ارزیابی دقیق و طبقهبندی مشتریان بانکی با استفاده از مقیاسهای فردی و
پوشش روابط مشتریان با مجموعه محصوالت شرکت میباشد .این تحقیق نشان میدهد که کدام یک از مشتریان ارزش
مشتری را بهتر پیشبینی میکنند و استفاده از محصول برای هر یک از محصوالت مورد نظر برای رسیدن به سنجه  CLVرا
پیشبینی میکنند .[8] .آیانو و همکارنش ( ،)2017یک روش طبقهبندی داده کاوی چند الگوریتم برای تراکنش های تقلبی
بانک پرداختند .این مقاله یک استراتژی چند الگوریتم برای تشخیص تقلب در کارت پیشنهاد میکند .نتایج نشان مبدهد
الگوریتم  dbscanبا استفاده از الگوریتم پایه قاعده ،دقت پیشبینی تقلب را نسبت به الگوریتم  dbscanموجود در زمانی که
تنها مورد استفاده قرار میگیرد  ،ارایه میدهد .]9[.ایکینی و همکارانش ( ،)2017در پژوهشی به ارزیابی یک مدل ارزش عمر
مشتری برای صنعت بانکداری :یک راهنما برای فعالیتهای بازاریابی پرداختند .هدف این مطالعه توسعه یک مدل کاربردی و
دقیق برای ارزش عمر مشتری  CLVو برجسته کردن مهمترین شاخصهای مرتبط با یک صنعت خاص یعنی بخش بانکداری
است .نتایج در مقایسه با مطالعات قبلی به شدت رقابتی هستند .این مطالعه نشان میدهد که در کنار شاخصهایی که عمدتا
در مقاالت در اندازهگیری  CLVاستفاده میشوند ،دو گروه دیگر ،یعنی ارزش پولی و ریسک خدمات بانکی خاص ،و همچنین
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شاخصهای مرتبط با مالکیت محصوالت  /خدمات نیز فاکتورهای مهمی هستند .]10[ .جوواویچ و همکارانش ( ،)2017یه و
تحلیل مقایسهای نتایج رضایت مشتری و وفاداری در خدمات بانکی پرداختند .در این مقاله آنان از آمارگیری از مشتریان
خدمات بانکداری نه تنها برای نشان دادن سطوح رضایت و وفاداری آنها ،بلکه برای تجزیه و تحلیل مقایسهای دادهها حاصل از
تحقیقات آنالین و آفالین استفاده کردند .]11[.ماگوترا و همکارانش ( ،)2018طی مطالعه ای تحت عنوان بررسی ارتباط بین
ارزش مشتری و رفتار اتخاذ تکنولوژی :مطالعه بخش بانکداری در هند پرداختند .مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین
ادراک ارزش مشتری و رفتار اتخاذ فنآوری آنها با توجه به مشتریان بانکی در هند تهیه شدهاست .نتایج این مطالعه
نشاندهنده نیت رفتاری در جهت اتخاذ فنآوری به عنوان قویترین پیشبینیکننده درک ارزش از مشتریان است که با
گرایش فردی آنها به اتخاذ فنآوری ،سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده مورد استفاده قرار میگیرد [.[12
یانینگ و همکارانش ( ،)2012در پژوهشی بهکارگیری رویکرد دادهکاوی در پیادهسازی سیسـتم مدیریت با مشتریان را
موردتوجه قرار دادهاند و مزایـای بهرهگیری از دادهکاوی را از دیـدگاه کسبوکار در پذیرش مشتریان بانکداری اینترنتی ،در
قالب یک مدل مفهومی بیان کردنـد .]13[ .مطالعهای نیز توسط کومار و همکارانش در سال  2006انجامشده است که درآن
شناسایی مشتریان وفادار بر اساس مفاهیمی چون طول دوره ارتباط مشتری با سازمان ،فراوانی خرید مشتریان و متغیرهای
 RFMمربوط به مشتریان انجامشده است .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه  20%مشتریان برتر از لحاظ  CLV 95%سود
را خلق کردهاند .]14[ .بهرغم بسط و توسعه کارایی و روشهای محاسبه آن در دو دهه اخیر،تاکنون کمتر مطالعهای در مورد
پیش خوشهبندی و رتبهبندی مشتریان بازدهی اعطای تسهیالت با بر اساس تکنیک های تحلیل عاملی انجامگرفته است .لذا در
این مقاله به بررسی خوشهبندی و رتبهبندی مشتریان بر اساس بازدهی اعطای تسهیالت با استفاده از روش الگوریتمهای
 ROBPCA ،PCAو الگوریتم دو مرحله ای  K-meansبر اساس شاخصهای بازدهی که در طرح های پشتیبانی شده و
خدمات ارائهشده توسط موسسه امام رضا صورت گرفته است .در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش دادهکاوی دانش
نهفته در اطالعات موجود در پایگاه دادههای حاصل از تعامالت بانک و مشتری را استخراج نموده و از آن در جهت اخذ
راهبردهای مدیریت ارتباط با مشتری بهرهگیری نماییم .در ادامه به شناسایی متغیرها و روشهای مورداستفاده در این مقاله
خواهیم پرداخت.
 .3روش تحقیق
 .1.3تجزیه مؤلفه های اصلی ()ROBPCA
بررسی مؤلفههای اصلی یکی از ارزشـمندترین نتـایج جبـر خطـی اسـت زیـرا روش سـاده وغیـرپـارامتری اسـتخراج
اطالعات مربوطه از مجموعـه هـای گـیج کننـده اسـت .در PCAداده ها از فضایی با بعـد بـاال بـه فـضایی بـا بعـد پایین برده
می شوند و در واقـع  PCAیکـی از روش هـای انتخـاب ویژگی) (Feature selectionاست و به منظورکاهش بعد بکـاربـرده
مـی شـود تـا بررسـی ویژگــی هـا ) (Featureدر فضایی با بعد پایین تر که ساده تر است انجـام گیـرد .کاری که PCA
انجام می دهد این است که یک تبـدیل خطـی  به گونه ای به دست می آورد که بردار ویژگی های  -hبعدی را به
بردارهای ویژگی-dبعدی که )  ( h 〈dتبدیل می کند به طوری که اطالعات به طور تقریب ًا کاملی (بیشینه اطالعـات ممکـن)
نگـه داشـته مـی شـوند و کمینـه خطـای میـانگین مربعات را به دست می دهد .تبدیل  PCAمی تواند به وسـیله کمینه
d
کردن خطای کمترین مربعات بـه دسـت آیـد .با فرض این که بردار ویژگی هـا ( X ∈ Rفضای  dبعدی) باشد بعد فـضای

h
ویژگـی هـای کـاهش یافته  . Y ∈ Rاگر بردار ویژگی هـا
صورت رابطه ( )3بیان شود.
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()3
^ 2

MSE  E  x  x 


در  PCAبه دنبال تبدیلی هستیم که کمتـرین مقدار خطای مربعـات را بدسـت آوریـم یعنـی کـه تبـدیل ذیل مورد
نظر است.
2
()4
^

 
 

T D  arg min r E  x  x  
 

 

همان بزرگ منطبق با مقدار ویژه بزرگ بایستی برای کاهش بعد و یا به هـدف دسته بندی برای کمینه MSEگرفتـه
شـوند .در اینجـا الزم است به برخی خواص ماتریس گونه که بیان شد  PCA T T cov Tسعی دارد یک تبـدیل
x x
تبـدیل خطی در واقـع بـه گونـه ای
خطـی  Tرا پیـدا کنـد که کمترین خطای مربعات را به دسـت دهـد و ایـن
اسـت کـه را ماکزیمم کنـد کـه در آن مـاتریس کوواریـانس داده هایی با میانگین صفر از Xاست .بنـابراین  PCAمـساله
ویژه را حل کرده و بردار ویژه هـای سـتونهـای تبدیل خطی ،ماتریس Tرا تشکیل می دهند .داده ها در بعد پـایین یعنی Y
نشان داده می شوند .با توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده MSE ،حـداقل دارای  d-hمقدار ویژه است یعنی بردار ویژه کوواریانس
پرداخته شود چـون در واقع مساله اصلی پیـدا کـردن مقـادیر ویـژه مـاتریس کوواریانس است .تعریف کوواریانس به صورت
^

که در واقع ارتباط بین دو بعد که در اینجـا  Xو  Yاسـت را بیـان مـی کنــد بـا محاسـبه ) COV(X,Xتعریــف
واریانس حاصـل مـی شـود .پـس واریـانس کـه معیـاری از پراکندگی مجموعه داده هاست در یک بعد به بررسی ایـن
پراکندگی می پردازد ولی کوواریانس در دو بعد به بررسی پراکندگی می پردازد .حال برای بعدهای بـاالتر بـاز هـم بـا
کوواریانس مواجه می شـویم بـا ایـن تفـاوت کـه در اینجـا مــاتریس کوواریــانس وجود دارد .مــثالً در ســه بعــد ماتریس
کوواریانس به صورت زیر است:
()5
cov(x , y ) cov(x , y ) cov( x , z ) 


C  cov( y , x ) cov( y , y ) cov( y , z ) 
 cov(z , x ) cov(z , y ) cov( z , z ) 
همانگونه که از ماتریس کوواریانس مـشاهده مـی شـود ایـن مـاتریس متقـارن است و ایـن مـاتریس واریـانس داده هـا
را به دست می آورد و همچنین این ماتریس یک ماتریس مربعی اسـت  .بنـابراین مـی تـوان بردارهـای مشخـصه را بـرای
مـاتریس کوواریانس به دست آورد با توجه به این که شرط الزم برای وجـود بردارهـای مشخـصه مربعی بودن ماتریس است.
بردارهـای ویـژهای مـاتریس کواریـانس بـرهم عمـود هستند در اینجا و در مورد  PCAبردار ویژه هایی مد نظر هستند که
مطابق بـا بزرگتـرین مقـادیر ویـژه باشـند کـه در واقع مؤلفه های اصلی بردار ویژه های بـا بزرگتـرین مقـادیر ویژه هستند که
در امتداد ایـن مؤلفـه هـای اصـلی بیـشترین همبستگی را دارد].[15

 .2.3انتخاب متغیرها
شناسایی متغیرها :از گامهای اساسی در مسیر تحقیق شناسایی متغیرها است .با در نظر گرفتن اهداف تحقیق مطالعه تحقیقات
انجامشده در حوزه بخشبندی رفتار مشتریان بانک و بررسی رویکردهای سازمانی امام رضا ،سه دسته متغیر زیر انتخابشده
است:
داد

ههای جمعیت آماری مشتریان :این متغیرها شامل جنسیت ،سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،شغل و تاریخ تولد،
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محل منطقه بانکی و  ..است .که در این بخش متغیرهای مورد استفاده در مقاله عبارتند از :سطح سواد
مشتریان و نام بخش اقتصادی (شغل) مشتریان است.
پردا

خت بدهی تسهیالت توسط مشتریان :پرداخت بدهی تسهیالت مشتری میتواند شاخص مناسبی برای بررسی
الگوهای رفتاری مشتری است و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است .در این میان متغیرهایی
چون تکرار ،متغیر پولی ،ارزش پولی ،در مطالعات دادهکاوی کاربر گستردهای یافتهاند .این متغیرها در پایگاه
اطالعاتی بانک وجود دارند و از طریق پردازش دادههای تراکنشی مشتریان محاسبه میشوند از این رو
متغیرهای مورد استفاده در این بخش عبارتند از  :مقدار مبلغ مصوب برای مشتری  ،تعداد پرداختی های
مشتری از شروع قرارداد تا تاریخ مطالعه ،سود بانکی و ارزش ترهیمی وثایق پرونده می باشند.
دان

ش ضمنی خبرگان بانکی :امام رضابرخی از مشتریان خود را بهعنوان مشتریان کلیدی میشناسد .مشتریان
کلیدی بانکی در هر استان بنا بر نظر خبرگان بانکی با ویژگیهای خاصی تعریف میشوند .منشا این ویژگیها
دانش ضمنی خبرگان بانکی در هر استان است .که در این بخش متغیر وضعیت حساب (فعال یا غیر فعال)
استفاده شده است.
 .4تحلیل و نتایج
در این بخش مدل مفهومی مورد استفاده در این مقاله در شکل ( ،)1نشان داده شده است .دیاگرام ارائه شده شامل سه نوع
ارزیابی خوشه بندی و رتبه بندی مشتریان است که هریک به صورت زیر توصیف می شود:
خوشه بندی با : ROBPCAدر این مشتریان به روش تحلیل عاملی  ROBPCAاز اثرات آن در خروجی ها مورد ارزیابی قرار
می گیرد .روش  ROBPCAارائه شده وزن هایی بین صفر و یک برای هر مشاهده ارائه می دهد که به صورت مستقیم نشان
دهنده اثرات مشاهدات روی بردار میانگین و ماتریس کواریانس دارد .همچنین  ROBPCAاطالعات مفیدی در رابطه به کالس
بندی داده ها ارائه می دهد .
خوشه بندی : K-meansدر این روش امتیاز ها یا مقادیر ویژه ارائه شده توسط  ROBPCAبا ترکیب با الگوریتم خوشه بندی
K-meansبه صورت دومرحله ای خوشه بندی می شود.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق
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برای خوشه بندی و شناسایی مشتریان بانک از دیاگرام ترکیبی نشان داده در شکل ( )3استفاده شده است .دیاگرام شامل
کالس بندی تک مرحله ای از طریق تحلیل عامل قدرتمند  ROBPCAو خوشه بندی دو مرحله ای است .در روش
ROBPCAاطالعات مشتریان با ابعاد باال به متغیرهای کوچکتری تجزیه می شوند که این مؤلفه ها ترکیب خطی از متغیر
های اصلی هستند .هدف اصلی  PCAقدرتمند یا  ROBPCAبدست آوردن مؤلفه¬هایی است که از الیه خارجی داده ها
تأثیر نمی پذیرند که ماتریس کواریانس با ماتریس تخمین کواریانس قدرتمند جایگزین شده است .به این ترتیب در تمام روش
های  ROBPCAهدف پیدا کردن ترکیب خطی از متغیر ها حتی برای داده های الیه خارجی و نوع و تعداد داده های الیه
خارجی است .در این مقاله از روش  ROBPCAبه در نظر گرفتن هفت متغیر اصلی مسئله شامل  )1مقدار مبلغ مصوب برای
مشتری  )2تعداد پرداختی های مشتری از شروع قرار داد تا تاریخ مطالعه  )3سود بانکی  )4ارزش ترهینی وثایق پرونده )5
سطح سواد مشتریان  )6وضعیت حساب  )7نام بخش اقتصادی استفاده شده است.
از بین متغیر های اصلی مسئله سطح سواد مشتریان ،وضعیت حساب و نام بخش اقتصادی متغیر های کیفی هستند که به
صورت کمی به شرح زیر کد گذاری شده اند:
جدول  :1کدگذاری سطح سواد مشتریان

صنعتی

ساخت مسکن

تعمیر مسکن

کشاورزی

بخش اقتصادی

4

3

2

1

کد

رفاهی

خدمات

نمایندگان مجلس

دیگر

بخش اقتصادی

8

7

6

5

کد

جدول  :2کدگذاری وضعیت حساب مشتریان

مشکوک الوصول

معوق

فعال

وضعیت

3

2

1

کد

آماده آزاد سازی

سر رسید گذشته

تسویه شده

وضعیت

6

5

4

کد

جدول  :3کدگذاری بخش اقتصادی مشتریان

فوق لیسانس

لیسانس

دیپلم

زیر دیپلم

بی سواد

سطح سواد

5

4

3

2

1

کد

نامعلوم

فقه

کاردانی

فوق دکتری

دکتری

سطح سواد

10

9

8

7

6

کد

تعداد مؤلفه های  kمورد استفاده در  ROBPCAبا استفاده از معیار هابرت 20051با توجه به فاصله مقادیر ویژه اول و دوم
انتخاب شده است .که نتیجه آن تبدیل
تعیین می شوند .در این مقاله با ترجه به فاصله زیاد بین مقدار ویژه اول و دوم
فضای هفت بعدی از متغیر های مسئله به فضای تک بعدی است که برابر بردار ویژه مشاهدات است .از بردار ویژه مشاهدات به

1

. Hubert

38

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،4پاییز 1399

عنوان رتبه برای خوشه بندی در مرحله بعد استفاده می شود .با توجه به دو معیار فاصله رتبه  SDو فاصله عمود  ODنمودار
تشخیص در شکل ( )2نشان داده شده است.

شکل  :2نمودار تشخیص برای مشتریان بانک

از آنجا که در فرمت موجود محل مستقلی برای فهرست و تعریف همه متغیّرها پیشبینی نشده است ،الزم است که کلیه
متغیّرها بالفاصله پس از طرح در مقاله به شکل کامل تعریف گردند ،به تعریف متغیّرها بعد از رابطه ( )1رجوع شود.

جدول  :4میانگین و انحراف معیار متغیرها

رهن

سود

تعداد پرداخت

مبلغ مصوب

193431534/6

7469804/76

20/85162237

89645842

میانگین

240811350

12727238

15/254

92940536

انحراف معیار

اقتصادی

حساب

سواد

میانگین

6/746288

2/697039

6/447418

انحراف معیار

0/00619

1/7797

3/4558

میانگین

با توجه به شکل ( )2مشاهدات مسئله شامل اطالعات  100224مشتری است که به دو متغیر فاصله رتبه  SDو فاصله عمود
 ODرسم شده است .این نمودار مشتریان را به چهار الیه افراز کرده است که سه الیه شامل اهرم بد (راست باال) ،اهرم خوب
(راست پایین) و اهرم عمود ( چپ باال) به عنوان الیه های خارجی و افراز مشاهدات منظم (چپ پایین) به عنوان الیه داخلی
شناخته شده اند .دو خط برش افقی و عمودی به ترتیب با مقادیر  2/241403و  17943231این چهار بخش را از هم مجزا
کرده است.
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جدول ( )4و ( )5میانگین متغیر های مسئله برای هر اهرم نشان می دهد .با توجه به جدول  73229نفر از مشتریان شامل
 73%در الیه داخلی قرار دارند که به عنوان مشتری منظم محسوب می شوند .همچنین  %27از مشتریان در الیه خارجی قرار
دارند که  %17از آن ها به صورت عمود بر فضای  ROBPCAقرار دارند که به صورت مستقیم با مشاهده داده های قابل
تشخیص نیستند .همچنین  % 2و  % 7از مشاهدات به ترتیب در دو الیه خارجی اهرم خوب و بد قرار دارند .میانگین مبلغ
مصوب برای اهرم منظم یا مشتریان عادی بر اساس جدول ( )6با  % 73فراوانی  % 65میانگین مصوب کل وام دریافت شده
بانک است % 74 .درصد از مشتریان به طور تقریبا مساوی دارای حساب فعال یا تسویه شده هستند .از لحاظ اقتصادی اکثر
( )% 59/84وام در مراکز رفاهی دریافت شده و همچنین سطح سواد اکثر مشتریان ثبت نشده است.
شاهدات اهرم بد همان طور که در جدول ( )7نشان داده شده است مشاهداتی هستند که میانگین مبلغ مصوبشان  3/2برابر
میانگین مبلغ مصوب کل است .همچنین نتایج کالس بندی نشان می دهد که  % 7از مشتریان  5برابر بیشتر از مبلغ وام
مشتریان عادی یا منظم شامل  % 73در کل مشتریان را شامل می شود.
همچنین با توجه به جدول میانگین پرداختی های مشتریان اهرم بد کمترین مقدار را نسبت به دیگر اهرم ها دارند به طوری
که میانگین پرداختی اهرم بد % 38میانگین پرداختی مشتریان عادی را دارند .بیشتر مشتریان اهرم بد از لحاظ اقتصادی در
بیشتر( ) % 51شامل مراکزخدماتی می شود 58/15 .درصد مشتریان اهرم بد حساب فعال داشته و سطح سواد نامعلومی دارند.

جدول  :5درصد میانگین متغیرها برای هر اهرم

سود

تعداد پرداخت

مبلغ مصوب

تعداد

انواع هرم

0/669

1/157

0/654

0/731

منظم

1/089

0/616

1/279

0/174

عمود

3/558

0/628

2/871

0/025

خوب

3/318

0/449

3/240

0/070

بد

حساب

سواد

رهن

منظم

1/105

0/995

0/689

عمود

0/698

1/031

0/893

خوب

0/690

0/942

3/413

بد

0/762

0/999

3/648

منظم

با توجه به نمودار های مبالغ دریافتی و برگشتی مطابق با شکل های ( )3و ( )4به ترتیب اهرم منظم ،اهرم عمود ،اهرم خوب و
اهرم بد بیشترین وام را دریافت کرده اند همچنین با افزایش مبلغ مصوب و حرکت به سمت اهرم بد تعداد قسط های برگشتی
کاهش می یابد .اگر مشتریان خوش حسا ب مشتریانی تعربف شود که بیشترین برگشت پول و کمترین وام را دریافت کرده اند
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در این صورت می توان رتبه بندی به ترتیب اهرم منظم ،اهرم عمود ،اهرم خوب و اهرم بد برای خوش حسابی مشتریان انجام
داد .در در این قسمت از تحقیق از الگوریتم دو مرحله ای  K-meansبرای خوشه بندی مشتریان استفاده شده است .
جدول :6سطح سواد ،وضعیت حساب و بخش اقتصادی مشتریان منظم

سطح سواد منظم
لیسانس

دیپلم

زیر دیپلم

بی سواد

سطح سواد

11/44

21/48

14/69

0/09

درصد افراد

فقه

کاردانی

فوق دکتری

دکتری

سطح سواد

0/01

5/10

0/004

0/01

درصد افراد

وضعیت حساب
تسویه شده

مشکوک الوصول

معوق

فعال

وضعیت

35/04

2/09

5/12

39/08

درصد افراد

گمرک غرب

آماده آزاد سازی

سر رسید گذشته

وضعیت

0

9

9/66

درصد افراد

بخش اقتصادی
صنعتی

ساخت مسکن

تعمیر مسکن

کشاورزی

بخش اقتصادی

5/22

1/12

0/38

5/61

درصد افراد

رفاهی

خدمات

نمایندگان مجلس

دیگر

بخش اقتصادی

59/84

29/10

1/42

1/33

درصد افراد

برای این منظور ضریبی از رتبه های  ROBPCAبه عنوان ورودی خوشه بندی به جای داده های اصلی استفاده شده است.
در این مسئله با توجه به اینکه از یک مؤلفه در  ROBPCAاستفاده شده است ،مسئله شامل یک بردار ویژه و یک مقدار ویژه
است .پس از خوشه بندی به روش  K-meansبه چهار خوشه نتایج به شرح زیر است .با توجه به جدول ( ،)9خوشه اول شامل
 )% 0/03(38نفر از مشتریان است که  11/39برابر میانگین کل وام (1میلیارد ریال) دریافت کرده اند که می توانند از مشتریان
با وام باال محسوب شوند .این خوشه از مشتریان از بین خوشه های دیگر کمترین پرداخت را داشته اند 79% .از این مشتریان
حسابی فعال دارند که  %68از این خوشه در بخش صنعتی سرمایه گذاری شده اند .خوشه چهارم شامل  % 92/8از فراوانی
مشتریان است که میانگین وام  74/2میلیون ریالی دریافت کرده اند میزان برگشت پول برای این خوشه از مشتریان برابر
میانگین تعداد پرداختی ها است .با توجه به شکل های ( )5و ( ) 6به تدریج از خوشه اول به چهارم با کاهش وام مصوب ،تعداد
قسط های برگشتی پول افزایش یافته است.
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شکل  :3تعداد پرداختی های هر اهرم

شکل  :4مبلغ مصوب در هر اهرم

شکل  :5مبلغ مصوب در هرخوشه

شکل  : 6تعداد پرداختی های هر خوشه
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جدول :7سطح سواد ،وضعیت حساب و بخش اقتصادی مشتریان اهرمبد

سطح سواد بد
لیسانس

دیپلم

زیر دیپلم

بی سواد

سطح سواد

12/98

21/52

12/42

0/01

درصد افراد

فقه

کاردانی

فوق دکتری

دکتری

سطح سواد

0

4/78

0

0/55

درصد افراد

وضعیت حساب
تسویه شده

مشکوک الوصول

معوق

فعال

وضعیت

20/22

0/52

2/52

58/15

درصد افراد

گمرک غرب

آماده آزاد سازی

سر رسید گذشته

وضعیت

0/08

0/84

9/19

درصد افراد

بخش اقتصادی
صنعتی

ساخت مسکن

تعمیر مسکن

کشاورزی

اقتصادی

28/48

0

0

10/19

درصد افراد

رفاهی

خدمات

نمایندگان

دیگر

اقتصادی

9/33

51/08

0/01

0/92

درصد افراد

سطح سواد خوب
لیسانس

دیپلم

زیر دیپلم

بی سواد

سطح سواد

12/57

24/85

14/92

0/08

درصد افراد

فقه

کاردانی

فوق دکتری

دکتری

سطح سواد

0

5/88

0

0/57

درصد افراد

وضعیت حساب
تسویه شده

مشکوک الوصول

معوق

فعال

وضعیت

4/50

0/69

3/73

74/46

درصد افراد

گمرک غرب

آماده آزاد سازی

سر رسید گذشته

وضعیت
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0

15/12

1/50

درصد افراد

بخش اقتصادی
صنعتی

ساخت مسکن

تعمیر مسکن

کشاورزی

اقتصادی

15/12

0/04

0

9/49

درصد افراد

رفاهی

خدمات

نمایندگان

دیگر

اقتصادی

2/31

72/76

0

0/28

درصد افراد

جدول  :8سطح سواد ،وضعیت حساب و بخش اقتصادی مشتریان اهرم

جدول  :9میانگین متغیرها برای هر خوشه

جمع

اهرم بد

اهرم خوب

اهرم عمود

اهرم منظم

خوشه ها

38

38

0

0

0

1

6777

4921

1856

0

0

2

382

292

90

0

0

3

93027

1813

521

17464

73229

4

100224

7064

2467

17464

73229

جمع
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