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 خالصه
 

ای اساسی برای بقا در بازار تبدیل شده است. طی سال های اخیر نحوه ارتباط سازمان با مشتریانش به عاملی کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی و مؤلفه

شده است. ها مترادف با موفقیت تعبیر ها نهادینه شده و درک و سنجش آنمفاهیمی چون جذب، حفظ، وفاداری و رضایت مشتری در بسیاری از سازمان

ترین . از این رو، حفظ مشتریان یکی از مهم ]1[برابر حفظ مشتریان موجود هزینه بر است  6تا  5طبق تحقیقات انجام شده، جذب مشتریان جدید 

ها ش )رویگردانی( آنبینی احتمال ریزرود. اتخاذ رویکردی برای حفظ مشتریان موجود مستلزم پیشها برای بقا به شمار میراهبردهای بازاریابی سازمان

کاوی مورد استفاده های دادهکاوی متعددی برای پیش بینی ریزش به کار گرفته شده است. این مقاله برخی تکنیکهای دادهها و روشاست. اخیراً تکنیک

های پژوهشی جدید در این حوزه کمک ینههای به کار رفته، به  شناخت زمترین روشبینی ریزش مشتری را مرور نموده و سعی دارد با معرفی مهمدر پیش

 کند.

 

 حفظ مشتری، پیش بینی ريزش مشتری، تکنیک های داده کاویکلمات کلیدی: 

 

 

 . مقدمه1

 
. این مفهوم راهبردی سازمانی است که با هدف بهبود در جذب، حفظ، وفااداری، ]2[میالدی رونق یافته است 09مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری از دهه 

. در تعریفی دیگر، مدیریت ارتباط باا مشاتری راهباردی ]3 [پردازد و سودبخشی مشتری به فهم و اثرگذاری روی رفتار وی از طریق ارتباطات معنادار می

شتریان، به دنبال ایجااد ارزش افازوده بارای ساازمان و مشاتری اسات. ایان راهبارد شاامل جامع تعریف شده که در فرایند جذب، نگهداری و مشارکت م

 .]4[های زنجیره تأمین برای افزایش کارایی و بهینگی سیستم است های بازاریابی، فروش، ارائه خدمات مشتری و فعالیتسازی فعالیتیکپارچه

شاود. ساپ  . این فرایند با شناسایی مشتری آغااز می]5[جذب، حفظ، و توسعه مشتری استمدیریت ارتباط با مشتری دارای چهار جزء اصلی شناسایی، 

یاباد. در ایان پردازد. در نهایت، با توسعه این رابطاه ساود ساازمان ارتقااء میشرکت به دنبال جذب مشتری بوده و پ  از جذب، به ایجاد رابطه با وی می

 بسیار قرار گرفته است. های اخیر، حفظ مشتری مورد توجهمیان، طی سال

ی مدیریت ریزش مشتری به عنوان یکی از بارزترین راهبردهای حفظ مشتری از اهمیت زیادی برخوردار است. این جازء قلام مادیریت ارتبااط باا مشاتر

گاردد، شارط ایتش بااز میرود. رضایت مشتری که به مقایساه توقعاات مشاتری و ادراک وی از رضابوده و از موضوعات اصلی در این زمینه به شمار می

افزایش در نگهاداری مشاتریان باه طاور متوسا   %1. این مرحله از مدیریت ارتباط با مشتری بسیار حیاتی است، زیرا ]6[اساسی برای حفظ مشتریان است

 .]7[شودارتقا در ارزش سازمان می %5موجم 

های مختلفی برای تعیین دالیل ریزش، پیش بینی ریزش و پیشاگیری از آن تحقیقات بسیاری مدیریت ریزش مشتریان را مورد بررسی قرار داده و از روش

هاا، ساعی در ن روشاند. این مقاله ضمن مرور اجمالی ایای مورد استفاده قرار گرفتههای داده کاوی به شکل گستردهاند. در این میان، روشاستفاده نموده
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 ی مدیریت ریزش مشتریان دارد.کاوی در حوزههای جدید از کاربرد دادهشناسایی برخی جنبه

 

 

 مدیریت ریزش مشتری -2

 
شود، اصاطالحی تجااری اسات کاه بارای از نیز از آن یاد می 3یا نقص مشتری 2، واگذاری1رویگردانی یا ریزش مشتری که تحت عناوینی چون فرسایش

گیرناد. در تحقیقاات گذشاته، شود. در واقع ریزش مشتری موقعیتی اسات کاه مشاتریان ساازمان ت امیم باه تارک آن میتن مشتری استفاده میدست رف

تر و بهتر نیز ریازش نامیاده شاده اسات. تحات ایان شارای ، حرکت مشتری از یک سازمان به سازمان دیگر برای پیدا کردن مح والت و خدمات ارزان

بینی مشاتریان گیرد. در کل، مسأله پیشبینی و جلوگیری از این رفتار صورت میمشتری به معنی مجموعه اقداماتی است که به منظور پیشمدیریت ریزش 

. در ایان ]0و 8[دهاد در حال رویگردانی یک مسأله رده بندی دوتایی است که خروجی آن احتمال ترک سازمان توس  مشاتری ماورد نظار را نشاان می

 دهند. موالً مشتری رویگردان را با برچسم یک و مشتری وفادار را با برچسم صفر نشان میمسأله مع

برخی محققین، ریزش را جابجایی مشتری از یک سروی  دهناده باه ساروی  دهناده  .]19[های کاربردی مختلف تفاوت دارد تعریف ریزش در حوزه

عنوان گرایش مشتری برای پایاان معاملاه در باازه زماانی معاین باا شارکتی خااش تعریاف شاده . در تعریفی دیگر، ریزش به ]11[کنند دیگر تعریف می

. اغلم تعاریف پیشین ریزش، رفتارهای مرتب  با مح ول و آساتانه تعیاین شاده باا قاوانین کسام و کاار را ماد نظار قارار داده و هنگاامی کاه ]12[است

بندد  ریزشای در نظار . برخی دیگر مشتریانی که حساب های خود را می]13[کنند زشی تلقی میتر از حد آستانه باشد، وی را ریهای مشتری کمتراکنش

و برخی مشتریانی که تکرار خریدهایشان کمتر از میانگین و نسبت انحراف استاندارد زمان بین خرید به زمان متوس  باین خریاد بااالتر از  ]14[می گیرند 

هاا( تر از مقدار مشخ ی دارایی )پ  انداز، وثیقه و انواع دیگر دارایی، مشتریانی که کم]13[. سرانجام ]15[دانندمیانگین باشد را به عنوان رویگردان می

 کند. در بانک داشته باشند را ریزشی معرفی می

 :  ]16و  7[( ریزش برابر است با نرخ خالص از دست دادن مشتری در مدتی معین 1به لحاظ فنی، طبق رابطه )

)1) = (C0 + A1 -C1)/C0 ریزش ماهانه 

  شود.تعداد مشتریان جدید در دوره تعریف می 1Aتعداد مشتریان در پایان دوره،  1Cتعداد مشتریان در شروع دوره،  0Cدر این رابطه، 

اختیاری کار آسانی است زیرا رابطه . شناسایی مشتریان ]17[کنند در کل، مشتریان در حال ترک سازمان را به دو دسته اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می

شود و علت آن دالیلی چون عدم انجام تعهدات توس  مشتری و مسائلی از این دست است. مشتریانی کاه این دسته با سازمان توس  خود سازمان قطع می

ی تغییر محل سکونت یاا ه غیر عمدی و به واسطههایی هستند کشوند. دسته نخست، آنپردازند خود به دو دسته تقسیم میبه ترک غیراختیاری سازمان می

دهند. دساته دوم گروهای از مشاتریان هساتند کاه باه کنند. این دسته معموالً درصد کمی از مشتریان در حال ترک را تشکیل میکار، سازمان را ترک می

 کنند.سوی رقیبان گرایش پیدا میصورت عمدی و با هدف یافتن مح والت و خدمات بهتر و ارزان تر سازمان را ترک کرده و به 

های مادیریت ریازش مشاتری تماام از آن جاکه نگهداری مشتریان فعلی سازمان هزینه بر بوده و تمام مشتریان ساازمان ارزش نگهاداری ندارناد،  سیساتم

ندی باال عمداً ق د ترک سازمان و رفتن به سامت بها مشتریانی هستند که طبق تقسیمگیرند. در کل، مشتریان مورد نظر این سیستممشتریان را در نظر نمی

 رقیبان سازمان را دارند. 

 

 

 

 

 کاوی و جایگاه آن در مدیریت ریزش مشتری. داده3

 
اند. قابلیات داده کااوی در فنون داده کاوی موجم انقالبی بزرگ در عینیت بخشیدن به مفاهیم مدیریت رواب  مشتری در کسم و کارهای بازرگ شاده

                                                           
Customer attrition 1 
Customer turn over 2 

Customer defection 3 
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یار عملیاتی نمودن مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری این فناوری را در ردیاف اجازای اصالی مادیریت روابا  باا مشاتری و راهبردهاای مطارن در آن، نظ

 .]5[مدیریت ریزش مشتری قرار داده است 

بینای دقیاق و کارآماد لزم ساخت مادل پیشبینی است. مدیریت کارآمد ریزش مشتریان مستترین مرحله در مدیریت ریزش مشتری ایجاد مدل پیشاصلی

های پیش بینی ریزش مشتری به شکل وسیعی مورد استفاده قارار گرفتاه اسات. از ایان رو، بخاش حاضار باا تکیاه بار است. فنون داده کاوی در ارائه مدل

دهاد.  همنناین ها را نشان میفهرستی از این روش 1جدول   پردازد.بندی تحقیقات انجام شده میکاوی مورد استفاده، به طبقههای دادهها و تکنیکروش

تاوان باه های صادر جادول میارائاه مای دهاد. از دالیال محبوبیات مادل 2913تا  2993روند استفاده از روش های داده کاوی را طی سال های  2جدول 

 های مفقود و پرت اشاره کرد.در برابر داده ها و مقاومتسهولت استفاده، عملکرد مناسم، قابلیت استفاده برای انواع مختلف داده

 

 . کاربرد روش های داده کاوی در ادبیات1جدول 

 تعداد مراجع روش داده کاوی

 ,[46] ,[45] ,[37] ,[36] ,[32] ,[29],[26] ,[24] ,[21] ,[18] ,[15] ,[13] ,[10] ,[9] رگرسیون لجستیک

[48],  [49],  [51], [53], [59] 
10 

  ,[48] ,[46]  ,[44] ,[41] ,[30] ,[28] ,[27] ,[25] ,[20] ,[18] ,[13] ,[10] ,[9] ,[8] درخت ت میم

[57], 
15 

 14 [58] ,[55]  ,[54] ,[52] ,[46] ,[41] ,[33] ,[30] ,[27] ,[20] ,[19] ,[15]  ,[13] ,[9] شبکه ع بی

 0 [46] ,[37] ,[35] ,[32] ,[26] ,[24] ,[21] ,[20] ,[15] جنگل ت ادفی

 8 [60] ,[48] ,[46] ,[43] ,[37] ,[35]  ,[20] ,[13] 4ماشین بردار پشتیبان

 6 [52] ,[47] ,[40] ,[39] ,[31] ,[24] 5آنالیز بقا

 4 [55] ,[54]  ,[25] ,[8] 6نقشه خود سازمانده

 3 [42] ,[26] ,[1] رگرسیون خطی

k- 2 [27] ,[8] میانگین 

 2 [32] زنجیره مارکوف

 3 [56] ,[54] ,[30] قوانین تالزمی

 1 [13] 7آداکاست

 1 [21] 8ماشین تقویت تدریجی

k- 1 [8] 0نماینده 

c- 1 [8] 19میانگین فازی 

 z [19] 1امتیاز 

 1 [50] 11تئوری مجموعه نادقیق

 1 [51] 12بوتینا -تیلور

 1 [51] سری های زمانی

                                                           
4 Support Vector Machine (SVM) 

5  Survival anlysis 

6 Self-Organizing Map (SOM) 

7 AdaCost 

8 Gradient Boosting Machine 

9 K-Medoids 

10 Fuzzy C-Means 

11 Rough Set Theory 

12 Tailor-Butina 
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 تعداد مراجع روش داده کاوی

 1 [9] 13تحلیل تفکیک کننده

 1 [41] شبکه بیزین

 1 [26] جنگل های رگرسیون

 1 [34] 14کشف توالی

 1 [38] 15مدل جمعی تعمیم یافته

 

 
 2112-2112. روند استفاده از روش های داده کاوی طی سالهای 2جدول 

 روش داده کاوی
 تعداد سال انتشار

2913 2912 2911 2919 2990 2998 2997 2996 2995 2994 2993 

 10  1 3 5 - 3 5 - 1 - - رگرسیون لجستیک

 15 1 1 1 3 1 1 5 - 1 - - درخت ت میم

 14 1 2 2 2 - 1 6 - - - - شبکه ع بی

 0 - - 2 1 - 3 3 - - - - جنگل ت ادفی

 8 - - - - - 2 3 - 1 2 - ماشین بردار پشتیبان

 6 - 1 1 1 - 2 1 - - - - آنالیز بقا

 4 - 1 - - 1 - 2 - - - - نقشه خود سازمانده

 3 - 1 1 - 1 - - - - - - رگرسیون خطی

k- 2 - - - 1 - - 1 - - - - میانگین 

 2 - - - 1 - - - - - - - زنجیره مارکوف

 3 1 1 - - - - 1 - - - - قوانین تالزمی

 1 - - - - - - 1 - - - - آداکاست

 1 - - - - - - 1 - - - - ماشین تقویت تدریجی

k- 1 - - - - - - 1 - - - - نماینده 

c- 1 - - - - - - 1 - - - - میانگین فازی 

 z - - - - 1 - - - - - - 1امتیاز 

                                                           
13 Linear Discriminant Analysis 

14 Sequence Discovery 

15 Generalized additive model 
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 تعداد سال انتشار روش داده کاوی

 1 - - - - - - 1 - - - - تئوری مجموعه نادقیق

 1 - - - 1 - - - - - - - بوتینا -تیلور

 1 - - - 1 - - - - - - - سری های زمانی

 1 - - - 1 - - - - - - - تفکیک کنندهتحلیل 

 1 - - 1 - - - - - - - - شبکه بیزین

 1 - - 1 - - - - - - - - جنگل های رگرسیون

 1 1 - - - - - - - - - - کشف توالی

 1 - - - - - - - - - - 1 مدل جمعی تعمیم یافته

 

بینی ریزش مشتریان باناک، ابتادا برای پیش ]18[ترین کاربرد را در پیشینه داشته است. به عنوان مثال، شود، رگرسیون لجستیک بیشچنان که مشاهده می

ان ورودی روش های مجزا تقسیم کارده اسات. ساپ  هار گاروه باه عناوای که متغیرهای هر دسته با هم مرتب  باشند، به دستهمتغیرهای مستقل را به گونه

ADTreesهای ، که بهبود یافته روش درخت ت میم است، استفاده شده و خروجی تمام مدلADTrees  باه عناوان ورودیLogit اند. انتخااب شاده

عملکارد  مقایساه و ROCو بر اساس  TreeNetها استفاده شده است. این مدل با برای انتخاب زیر مجموعه بهینه ویژگی RFEهمننین از روشی مشابه 

 مشابهی را نشان داده است.

، از درخت ت میم و رگرسیون لجستیک برای ایجاد یک مدل پیش بینی ریازش باا اساتفاده از ]19[مدل پرکاربرد دیگر درخت ت میم است. در تحقیق 

اطالعات مشتری، اطالعات کاارت، اطالعاات های اعتباری یک بانک چینی استفاده شده است. همننین ترکیم چهار دسته متغیر: های واقعی کارتداده

های پایگاه داده استفاده شده است. در نهایت، این الگوریتم ها عالوه ها مورد بررسی قرار گرفته و به جای پرسش نامه از دادهریسک و اطالعات تراکنش

که برای ارزیاابی مادل پایش بینای ریازش کاارت  –ا هکه دو نوع خطا و حساسیت اقت ادی نسبت به حساب 16بر دقت، با شاخص عدم رده بندی درست

اند. نتایج حااکی از آن اسات کاه رگرسایون لجساتیک کمای بهتار از درخات را در بر می گیرد، مورد ارزیابی قرار گرفته -های اعتباری مناسم تر است

ل سعی در بررسی دالیل ریزش برای انتخاب متغیرهاای کند. در واقع، هدف این تحقیق ارائه روشی جدید نیست، بلکه با اجرا و درک مدت میم عمل می

مناسم مورد بررسی قرار دهد. طبق این مطالعه اطالعات دموگرافیک در پیش بینی نقش کمای داشاته و اطالعاات کاارت و تاراکنش بارای ایجااد مادل 

 مناسم بوده است.

دو مادل شابکه ع ابی مبتنای بار  ]10[اسات. باه عناوان مثاال، در تحقیاق روش دیگری که در پیشینه به میزان قابل توجهی بکار رفته است، شبکه ع بی 

)حداکثر شاباهت  17الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی ریزش مشتریان در صنعت خدمات مخابرات سیار ارائه شده است. اولین مدل از معیار کراس آنتروپی

های ع بی را باا سازی مستقیم صحت پیش بینی دارد. این تحقیق روش شبکه( برای پیش بینی ریزش استفاده کرده و مدل دوم سعی در بیشینه18لگاریتمی

دل ری دقات مااستفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور انتخاب اوزان بهینه شبکه بهبود داده است. تابع هدف در مدل اول مبتنی بر کراس آنتروپی و در دیگا

هاای آمااری، بار اسااس های پیشانهادی بار روشها از اعتبارسنجی کراس بهره برده شده است. برای اثباات برتاری مادلاست. برای بهینه سازی این مدل

 اند و در نهایت مدل مبتنی بر دقت برترین مدل شناخته شده است.مقایسه شده zو لیفت دهک اول با روش امتیاز  AUCهای دقت، شاخص

از روش یادگیری جدیدی باه ناام جنگال هاای  ]29[های ت ادفی روش دیگری است که در این زمینه مورد توجه محققان بوده است. برای مثال،  جنگل

هاا ای است که بهتارین ویژگیبرای پیش بینی ریزش مشتری در محی  بانکی استفاده کرده است. این روش به گونه (IBRF)ت ادفی متوازن بهبود یافته 

ها و با قرار دادن جریمه سنگین تر برای دسته بندی غل  اعضای کالس اقلیات تعیاین مای شاوند. در واقاع باا صورت تکرار شونده با تغییر توزیع کالس به

                                                           
16 Misclassification 

17 Cross-Entropy 

18 log maximum likelihood 
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هاای ت اادفی هاای ت اادفی متاوازن مادل جنگلگیری افزایشی جنگلهای ت ادفی موزون و روش نمونهترکیم روش یادگیری حساس به هزینه جنگل

های ع ابی م انوعی، درختاان ت امیم، هاایی نظیار شابکهتوازن بهبود یافته ایجاد شده است. نتایج حاکی از آن است که این روش در مقایسه باا روشم

ابی های ت ادفی متوازن و موزون به طور چشمگیری دقات را افازایش داده اسات. بارای ارزیاهای ت ادفی مانند جنگلماشین بردار پشتیبان و سایر جنگل

در مقایساه باا شابکه ع ابی م انوعی، درخات ت امیم و ماشاین باردار   IBRFاین روش از نرخ صحت و نمودار شاخص لیفت استفاده شده است، که

هاای ت اادفی متاوازن و ماوزون باوده های ت ادفی مانند جنگلپشتیبان عملکرد بهتری داشته است. همننین نتایج پیش بینی این روش بهتر از سایر جنگل

 است.

گیری سااده و هاا در پایش بینای ریازش مشاتریان اسات، از دو روش نموناه، که به دنبال راه حلی برای مشکل عدم تاوازن کالس] 21[ای دیگر، در مقاله

 اادفی، هاای تپیشرفته و آموزش حساس به هزینه به همراه روش تقویت تدریجی پیشنهاد و آزمایش شده است. برای آزماون پیشانهادات از مادل جنگل

های ت ادفی موزون، رگرسیون لجستیک و ماشین تقویت تدریجی به همراه تکنیک ارزیابی عرضی ده بخشی استفاده شده است. نتاایج بیاانگر اثار جنگل

 .]22[های ت ادفی موزون به عنوان مدل برتر شناخته شده است ها است و مدل جنگلمدل AUCهای تقویتی بر شاخص مثبت نمونه گیری و روش

، روش ]23[های ت ادفی، ماشین بردار پشتیبان پرکاربردترین روش مورد استفاده در مدیریت ریزش است. به عناوان مثاال، در مقالاه پ  از آنالیز جنگل

که ماشین بردار پشاتیبان ها نیست. در این روش های رفتاری ارائه شده که در آن نیازی به تبدیل و ایستا نمودن دادهجدیدی برای پیش بینی مستقیم از داده

شود. به این ترتیم، با تخمین ضرایم متغیرهای ایساتا و ای پیاده سازی و آزمون میچند هسته ای سلسله مراتبی نام دارد، یک الگوریتم آموزش سه مرحله

های رفتاری از طریق تجمیاع ایستا نمودن داده گردد. بدین معنی که به جایهای رفتاری یک رده بند ارائه میرفتاری طی فرآیند آموزش بدون تبدیل داده

های ایستا نیز ورودی یک رده بند استاندارد قرار می گیرند، ساپ  نتاایج ایان یا سه تایی سازی، مستقیما به یک رده بند سری زمانی وارد می شوند و داده

گیری سااده انجاام شاده و نتاایج حقیق نموناه گیاری باا اساتفاده از نموناهرده بندها با هم ترکیم شده و به عنوان نتیجه به خروجی داده می شوند. در این ت

، حساسایت و ... ماورد 21، لیفت دهک اولAUC، 29، شاخص اچ10های مختلف نظیر حداکثر سودحاصل از بکارگیری مدل روی سه پایگاه داده با روش

 عتبارسنجی مدل استفاده شده است. برای ا 22ارزیابی قرار گرفته اند و همننین از روش اعتبارسنجی یکی در میان

به دنبال تمیز دو نوع ریازش باا ناام هاای تجااری و ماالی در خادمات  ]24[آنالیز بقا نیز در تعداد قابل توجهی از مقاالت به کار رفته است. به عنوان مثال، 

ه قرارداد خود را تمدید نمای کنناد و ریازش ماالی باه قراردادی است. ریزش تجاری به این معنی است که مشتریان با یک ت میم گیری برنامه ریزی شد

شارکت  ریزشی اشاره دارد که به خاطر عدم توانایی مشتری در تقبل هزینه های مالی رخ می دهد. نوع ریزش هار مشاتری را مای تاوان از پایگااه داده ی

ی ت ادفی باه عناوان مادل هاای پویاا و ایساتا بار روی دو گاروه استخراج کرد. در این تحقیق به منظور پیش بینی ریزش از دو مدل تحلیل بقا و جنگل ها

شامگیرتر ریزش کننده و نیز کل مشتریان بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده بیانگر سادگی پیش بینی ریزش مالی نسبت به ریزش تجاری، تأثیر چ

 ر مورد گروه ریزش کنندگان تجاری بر نرخ حفظ شرکت است. متغیرهای رفتاری بر ریزش مالی و تأثیر بسیار بیشتر اقدامات پیش گیرانه د

، کاه در شارکتی مخاابراتی صاورت گرفتاه اسات، ]25[ پرکاربردترین روش توصیفی مورد استفاده، نقشه خود سازمانده است. به عنوان مثال، در تحقیاق

جلوگیری از ریزش با توجه به خوشه مشتری و احتماال ریازش پایش سعی در ارائه مدلی برای پیش بینی احتمال ریزش مشتریان و پیشنهاد راهکاری برای 

استفاده شده اسات. همنناین اصاالحاتی در روش دوم صاورت گرفتاه و باا بهاره GHSOM و  C5.0بینی شده بوده است. برای این منظور از دو روش 

 بهبود داده شده است. C5.0گیری از اعتبارسنجی ده بخشی کراس و نرخ بهره، 

بارای پایش بینای ریازش، خریاد بعادی و تغییارات ساود  ]26[ون خطی نیز در برخی موارد مورد استفاده قرار گرفته است. به عناوان مثاال، روش رگرسی

های دودویای را باا های رگرسیون، رگرسیون خطی و رگرسیون لجساتیک اساتفاده کارده و مادلهای ت ادفی، جنگلهای جنگلمشتریان بانک، از مدل

 اند.های رگرسیون برتر بودههای ت ادفی و جنگلهای جنگلهای پیوسته را با میانگین انحراف مطلق ارزیابی کرده است. مدلو مدل AUCشاخص 

های دموگرافیک، اطالعاات صاورت بر اساس ویژگی ]27[میانگین بوده است. به عنوان مثال،  kدومین روش توصیفی مورد استفاده در تحقیقات پیشین، 

ها و سابقه تغییر نوع خدمات به ارائاه دو راهکاار متفااوت بارای تعیاین احتماال ریازش مشاترکین یاک شارکت وضعیت قرارداد، جزئیات تماسحساب، 

ه خوشه تقسیم شده و سپ  در هر خوشا 5میانگین به  kمخابراتی پرداخته است. در راهکار اول، مشتریان بر اساس ارزش، وفاداری و اعتبار و با استفاده از 

و شبکه ع ابی م انوعی جداگاناه و مساتقیماً بارای پایش  C5.0های یک درخت ت میم برای پیش بینی ریزش ایجاد شده است. در راهکار دوم روش

                                                           
19 Max Profit (MP) 
20 H-Measure 
21 Top 10% lift 

22 Hod-out validation 
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 اند.بینی احتمال ریزش مشتریان به کار رفته

از سه روش رگرسیون لجستیک ترکیام  ]28[مثال، بینی ریزش مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان زنجیره مارکوف نیز در برخی مقاالت برای پیش

هاا را باا اساتفاده از بینی ریزش استفاده کرده و در نهایت عملکارد آنهای ت ادفی و رگرسیون لجستیک ساده برای پیششده با زنجیره مارکوف، جنگل

هاای کوف دقات بااالیی داشاته و روش جنگلسنجیده است. در نهایت روش ترکیبی رگرسیون لجساتیک باا زنجیاره ماار AUCشاخص دقت، لیفت و 

 بهتری بوده است. AUCهای لیفت و ت ادفی دارای شاخص

بوتیناا، ساری هاای -، تئاوری مجموعاه ی تقریبای، تیلاورzمیانگین فاازی، امتیااز  Cنماینده، بیرچ،  Kقوانین تالزمی، آداکست، ماشین تقویت تدریجی، 

های ماورد های رگرسیون، توزیع های آماری، کنترل فرآیند آماری و کشف توالی برخی دیگر از تکنیکزمانی، تحلیل ممیز خطی، شبکه بیزین، جنگل 

 روند.استفاده برای پیش بینی به شمار می

ناد از هایی مواجه هساتند. باه عناوان مثاال، هار چاند که خود با محدودیتهمان طور که گفته شد، رویکردهای مختلفی این مشکالت را مد نظر قرار داده

های درخت احتمال کالس مشابهی داشته باشند. به عاالوه، شود، ممکن است برخی برگبندی استفاده میهای مبتنی بر درخت ت میم برای رتبهالگوریتم

د پارامترهاای مادل های نزدیک به بهینه هساتند و هنگاامی کاه تعاداهای ع بی نیز به دنبال یافتن راه حلاین روش نسبت به نویز آسیم پذیر است. شبکه

ساازی احتماال دهناد، قاادر باه شفافبینای دقیقای را ارئاه میهای پیشهای ژنتیک مدلشوند. اگر چه الگوریتمر تطبیق بیش از حد میافزایش یابند، دچا

 شوند.نیز معموالً به بهترین نتایج منتهی نمی 23هایی نظیر ماشین بردار پشتیبان و الگوهای ترتیبیروش ها نیستند. سرانجام،وقوع این پیش بینی

بینی ریزش مشتریان نیاز است، از این رو، تالش برای افازایش دقات مادل هاای تحت این شرای ، به الگوریتمی کاربردی با قابلیت اجرایی باال برای پیش

 پیش بینی ریزش ادامه دارد.

 

 

 . نتیجه گیری4

 
تر از به موضوعی مهم برای کسم و کارهای مختلف شده است. چارا کاه جاذب مشاتریان جدیاد بسایار پرهزیناه های اخیر حفظ مشتریان تبدیلطی سال

یساتم حفظ مشتریان کنونی است. اهمیت مدیریت ریزش مشتری در بسیاری از مطالعات اخیر مورد تأکید قرار گرفته و از آن باه عناوان بخشای مهام از س

هاای مختلفای بارای الگوریتم. این مسئله حکایت از نقش مدیریت ریزش مشتری در تضمین بقاای ساازمان دارد. مدیریت ارتباط با مشتری یاد شده است

های ت میم، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک های ع بی، درختترین آنها شبکهاند. از معروفبینی ریزش مشتری مورد استفاده قرار گرفتهپیش

 آید. بینی ریزش مشتریان هنوز هم به عنوان یکی از مباحث داغ در تحقیقات بازار به حساب میین وجود، پیشو الگوریتم ژنتیک است. با ا

ار در این مقاله تعدادی از مقاالت منتشر شده در حوزه مدیریت ریزش مشتری از حیث مادل هاای داده کااوی اساتفاده شاده در آن هاا ماورد بررسای قار

ن این بررسی را از جهات دیگری مانند روش های به کار رفته در سایر فازهای کشف دانش مانند نمونه گیاری، انتخااب تواگرفت. در تحقیقات آینده می

 یا کاهش ویژگی و... انجام داد.
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