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 چکیده

ها در مقایسه با گذشته بیشتر به کند که بانکاطالعات و هوشمندی عملیات و خدمات بانکی ایجاب میضرورتهای عصر فناوری

 وکار استخراج کنند.های جدیدی برای کسبرفتار مصرفی خانوارها و تغییرات بودجه خانوار دقت کنند و از بررسی آن مدل

توان به این ارند و همچنین سقف اعتباری که میبینی میزان اعتباری که نیاز دبندی این خانوارها و پیشنظر گروه از این

ها به ویژه در فضای جدید نظام بانکی است که به دنبال ایجاد سیستمی خانوارها ارایه داد از مواردی است که مورد توجه بانک

این مقاله با تاکید بر این میلیون ریال و از طریق کارت های اعتباری است.  055سقف در ارایه آسان تسهیالت خرد بانکی تا 

مرکز آمار  1931موضوع به پیشبینی میزان تقاضای اعتبار خانوارهای شهری بر اساس اطالعات بودجه خانوار مربوط به سال 

خانوار شهری مشتمل بر  18885ورد بررسی از از آن است که جامعه مایران پرداخته است. اطالعات آماری این تحقیق حاکی 

خانوار وام  1302خانوار وام مسکن،  510شده است، که از این تعداد نفر سرپرست و دیگر اعضای خانوار تشکیل  88508

الگوی روابط بین  1بیزین اند. در این تحقیق ابتدا به کمک تکنیک شبکهخانوار سهام دریافت نموده 180غیرمسکن و 

های تحقیق بررسی شده و عواملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر استفاده از اعتبارات بانکی مؤثر هستند متغیر

به پیشبینی  5ترین همسایهمین نزدیکKو 9، بیز 1شود. سپس با استفاده از سه الگوریتم درخت تصمیمشناسایی می

های تحقیق شود. یافتهیشبینی میزان تقاضای اعتبار پرداخته میخانوارهای محتمل بر استفاده از اعتبارات بانکی و همچنین پ

نشان می دهد که درخت تصمیم در پیشبینی خانوارهای مستعد دریافت اعتبارات بانکی و همچنین میزان تقاضای اعتبار با 

رویکردهای آماری  کننده است. الزم به ذکر است که در تحقیقات گذشته ازدرصد، بهترین پیشبینی 35تر از احتمال بیش

شد که در این تحقیق با رویکرد یادگیری ماشین سعی در حذف ها استفاده میوتحلیل دادهبرای استخراج اطالعات و تجزیه

تواند در تصمیم گیری است. خروجی این تحقیق می ها شدهوتحلیل دادهنیروی انسانی و خطاهای انسانی از چرخه تجزیه

 شود.کارگرفتهتعریف محصوالت و خدمات جدید بهمدیران در سطوح مختلف و 
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 و کار، بودجه خانوار، شبکه بیزینخدمات بانکی، فناوری اطالعات، هوشمندی کسب :  واژگان کلیدی

Abstract: 

Recently, the Information technology, Bank services and Intelligent Operations are three 

important fields in banking. Then, Banks need to attention on households consuming 

behavior and household expenditure changing to extracting new business models. Then, 

classification of this households, predict credit demand and predict maximum amount credit 

demand are important and interest fields for banks, because banks try to create system which 

easily gives maximum 500 Million Rial as retail credit bank through credit cards. In this 

study, we predict credit demand for urban household based on Household expenditure data in 
2013s Statistical Center of Iran. It consists of 18880 urban household (68058 peoples), that 

425 household take housing loans, 2957 household take non- housing loans and 265 

household take stock. First, we apply Bayesian network to obtain Pattern of relationships 

between variables. Then, we introduce directly or indirectly effective factors that using bank 

credits. Second, apply Decision tree (D3), Bays and K-Nearest-Neighbor to predict bank 

credit demand and a mount it for household. Result showed that D3 is the most accurate 

predictor for them whit predicted probability more than 94%. We use MATLAB and R 

software. Researchers were used to extract and analyze data by statistical methods. In this 

study, we use machine learning methods to solve this problem without human. Then, it 

remove human errors. Output our study can help managers in different levels to make 

decision closely. 

Keywords: Bank services, Information technology, Business intelligence, Household 

expenditure, Bayesian network 

 مقدمه

جذب منابع مازاد مشتریان و در جریان اندختن این منابع برای رشد و توسعه اقتصادی است. منابع مازاد به بانک ها کار 

تعبیری همان پس اندازهای خانوارهاست و به شدت از نوع و سبک زندگی اثر می پذیرد. روشن است اگر مردم و خانوارها 

از خواهند داشت و بنابراین منابع کمتری به صورت مازاد در بانکها به صورت سپرده مصرف گرا شوند پول اندکی برای پس اند

ترکیب هزینه های خانوار و سمت و سوی آن و بسیاری اطالعات از این دست که  مدها واز این نوع درآجمع خواهد شد. غیر 

ست می آید. لذا داده های بودجه خانوار امکان در گذار است از طریق بودجه خانوار به یبر کسب و کار بانک و خدمات بانکی تاث

رصد تحوالت خانوار و ارایه پیش بینی هایی برای آینده کسب و کار بانک ها و همچنین ارایه محصوالت جدید و تعریف سطوح 

تعبیر بهتر مختلفی از تسهیالت برای خانوارها را فراهم می آورد. با این حال این اطالعات کمتر مورد توجه بانک هاست و به 

 انک ها و حتی بیمه ها مشخص نیست.هنوز اهمیت آن برای ب

ها از خدمات مالی ها در سطح خرد بر استفاده آنهای اقتصادی و اجتماعی خانوادهای به تأثیر ویژگیشواهد گستردهدر واقع 

رئه ا. [1] شوددرآمد باثبات هم یاد می عنوان بخشها مرتبط به ارائه خدمات است که از آن به. بخشی از درآمد بانکوجود دارد

های اقتصادی و راستا، ابتدا به بررسی تأثیر ویژگی های بانکی برای ثبات درآمد است. در اینتسهیالت هم بخشی از برنامه

 تقاضاو میزان  تقاضابه پیشبینی ها از تسهیالت بانکی پرداخته و سپس ها در سطح خرد بر استفاده آناجتماعی خانواده

 تقاضا به معنای. ها در سطح خرد پرداختیمخانواده مؤثر های اقتصادی و اجتماعیبر ویژگیها مبتنیتسهیالت برای خانواده

 .[1]تمایل و توانایی فرد به خرید یک محصول خاص در یک زمان معین گویند 
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یکی از موضوعات بانکی به بحث گذاشته شده و به این سوال پاسخ داده می در این مقاله با استفاده از داده های بودجه خانوار 

شود که خانوارهای مختلف با توجه به سطوح درآمد و هزینه تا چه اندازه به اعتبار نیاز دارند و این اعتبار از چه عواملی تاثیر 

شمار می  به هابانکساله های یکی از م همواره که چه کسانی مستعد دریافت وام هستند اینسخ به می پذیرد؟ گفتنی است پا

و هدفمند کردن تبلیغ و پیشنهاد اعتبار با درصد احتمال باال بنابراین شناسایی و پیشبینی خانوارهای مستعد دریافت وام  .رود

ین تحقیق طی چهار گام اصلی توانستیم به این مهم دست یابیم. کند. در او مقدار آن ضرورت زمینه تحقیقات را ایجاب می

سازی پردازش و آمادهگام اول یافتن متغیرهای تأثیر گذار بر شناسایی خانوارهای مستعد دریافت اعتبار بود. گام دوم پیش

اعتبار بود. در گام چهار به های یادگیری ماشین برای پیشبینی خانوار مستعد دریافت ها بود. گام سوم اجرای الگوریتمداده

تمام این تحلیل ها بر پایه  خوشه بندی مشتری مستعد دریافت اعتبار بر حسب مقدار اعتبار احتمالی درخواستی پرداختیم.

 و مشتری همان خانوار است. داده های بودجه خانوار انجام گرفته

 عادبیات موضو

ها پاسخگوی هزینه های جود دارد. خانوارها در شرایط دشوار که درآمد آنبین رفاه خانوار و استفاده از خدمات مالی ارتباط و

کنند. بنابراین اگر ها هم از این حیث با هم رقابت میکنند. از طرفی بانکها گرایش پیدا میها نباشد به گرفتن وام از بانکآن

تواند در تبلیغات بهتر عمل ثر باشد داشته باشد، میتواند بر تمایل فرد به وام گرفتن موبانک اطالعاتی راجع به مواردی که می

 کرده و افراد متقاضی را به سمت خود جذب کند و در رقابت با دیگر ارائه دهندگان پیروز شود.

. در تاکید شده استتوانایی پیشبینی کمتر بر و  تحقیقاتی که تا کنون در این حوزه انجام شده است جنبه آماری داشتهغالب 

 عدادی از تحقیقات در این زمینه اشاره شده است.ذیل به ت

گوی زندگی ها پاسخکنند، اما زمانی که درآمد و ثروت آنها از درآمد و ثروت خود برای افزایش مصرف استفاده میخانواده

گیرد تا در ور خاص خانواده امروز قرض میبه ط .[9]کند مدرن و پوشش نیازها نباشد، خانواده تصمیم به قرض گرفتن می

بنابراین خانواده به دنبال به حداکثر رساندن سودمندی خود است  .[5]گذاری کند مقابل درآمد فردا، یا مصرف کند یا سرمایه

[0]. 

وام برای خانوارهای شهری متغیرهای سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانواده،  یدر تحقیقی با عنوان تخمین تقاضا 0پاستراپا

سال، وضعیت شغلی، کارمند،  18دان سیزده تا تعداد فرزندان زیر شش سال، تعداد فرزندان هفت تا دوازده سال، تعداد فرزن

غیر کارمند، نسبت تعداد اعضای مشغول به کار به تعداد اعضای خانوار، سطح درآمد ماهانه خانوار، ذخیره پول خانوار، نوع 

های اد وامهای قبلی، وام دریافتی خانوار، تعدمالکیت خانه، تعداد سال ثبات آدرس فعلی، جمع ثروت خانوار، بازپرداخت وام

. سن به [8]خانوار، مقدار وام و تعداد کارت اعتباری را به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضا وام خانوار معرفی کرده است 

فاده از اعتبارات بانکی مؤثر است، به طوری که فرد در زمان جوانی قرض عنوان یک عامل مهم در چرخه زندگی افراد و است

دهد که افراد . مطالعات نشان می[2]کند کند و در کهنسالی دارایی خود راخرج میجویی میگیرد، در میانسالی صرفهمی

متأهل بیشتر از افراد مجرد درخواست وام مسکن دارند، پس وضعیت تأهل افراد نیز به عنوان عامل مهمی بر تقاضای اعتبارات 

خانوارهای پر جمعیت نسبت به . [3]. نوع اشتغال سرپرست خانوار بر تقاضای اعتبارات بانکی مؤثر است [8]بانکی مؤثر است 

 .[15]بیشتری به قرض گرفتن دارند  جمعیت نیازهای بیشتری به کاالهای بادوام و بی دوام دارند، بنابراین تمایلخانوارهای کم

، بیکاران و خود اشتغاالن تمایل به قرض گرفتن دارند، با این حال رمندان بیشتر از افراد بازنشستهاز نظر وضعیت شغلی کا
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دهد که برخی از مطالعات نشان می .[3]بیکاری سرپرست خانوار تأثیری مثبت بر قرض گرفتن خانواره در فیلیپین دارد 

و همکاران نشان دادند که نوع مسکن میتواند  8. همچنین بریدجس[11]یابد افزایش درآمد خانوار کاهش می درخواست وام با

نیلی نیز طی تحقیقی مواردی مانند جنسیت، تحصیالت، میزان هزینه . [11]عاملی تأثیرگذار بر درخواست وام خانوار باشد 

وار، وضع فعالیت، وضعیت شغلی و نوع تصرف مسکن بر خانوار،گروه شهری محل زندگی، وضعیت تاهل، نوع عضویت در خان

و همکاران در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا مشتری برای  2. اینگنگا[1]استفاده از خدمات مالی موثر دانست 

پرسشنامه را  110ها بانک شهرستان نایروبی کشور کنیا را مورد ارزیابی قرار دادند. آن 59بانک تجاری از  19خدمات مالی، 

انداز، ها نشان داد عوامل: سطح درآمد، شغل، سطح تحصیالت، گروه سنی، سطح پسادند. نتایج تحقیق آنمورد بررسی قرار د

های معامله، بهره وری خدمات و سرویس خدمات بر کشش افراد به سمت مراکز بانکی و تقاضا برای اعتبارات بانکی تأثیر هزینه

های کوچک از تأثیر کمتری کسب و کار برای و تامین مالی ی مدرسههزینه ها ،هزینه های خانوارمانند گذار است و عواملی 

 .[2]برخوردار هستند 

ی زناشویی، نوع مسکن، ، سن، نوع فعالیت، نوع رابطهسجنبا توجه به ماهیت مجموعه داده خانوارها در ایران ما از متغیرهای 

را انتخاب کردیم. از طرفی بر اساس نظر خبرگان ما متغیر سهام را  های کل خانوار، منطقه زندگی، سطح تحصیالتجمع هزینه

ن متغیرهای نیز وارد مدل خود کردیم و صحت وجود آن را بررسی کردیم. متغیرهای وام مسکن و غیرمسکن را نیز به عنوا

 هدف مدل تعیین کردیم.

 روش تحقیق

های استفاده از علم کامپیوتر زمینه حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی را پدید آورده است. ما در این تحقیق به کمک الگوریتم

خانوار برای  سرپرست یی عوامل مؤثر بر تقاضاپرداختیم. برای یافتن رابطهها بانک یکی از مساله های یادگیری ماشین به حل 

ه داده از شبکه بیزین استفاده عاجتماعی نهفته در مجمو-دریافت اعتبارات بانکی و همچنین کشف دیگر الگوهای اقتصادی

باشد. کردیم. شبکه بیزین به دلیل ماهیت احتمالی، شرطی و خروجی گرافیکی که دارد بهترین روش برای درک این روابط می

پس از آن خانوارها را بر اساس مقدار وام خوشه بندی یاده سازی کردیم. پ 8نوردیالگوریتم تپهبکه بیزین را به کمک ابتدا ش

ترین همسایه مین نزدیکKبه کمک سه الگوریتم درخت تصمیم،  کردیم و در انتها برای خانوارهای مجموعه تست مقدار وام را

کار تواند برای پیشبینی بهی یادگیری ماشین است که میحوزه هایبرده از الگوریتمنام هایالگوریتمپیشبینی کردیم. و بیز 

 .[19] رود در آینده اتفاق بیافتند و نه همیشه، بیان اتفاقاتی که بر اساس دانش و تجربه انتظار مییعنی بینیپیشرود. 

درصد مابقی را برای  95ها را به عنوان مجموعه داده آموزشی برای مرحله یادگیری و درصد داده 25الزم به ذکر است 

 مجموعه داده تست انتخاب کردیم تا مدل را بسنجیم.

-های اقتصادیبر اساس ویژگی و میزان تقاضا اعتبارات بانکی تقاضاا کنون هیچ پیشبینی در داخل و خارج کشور برای ت

های پیشین از رویکرد آماری استفاده کرده اند همچنین الزم به ذکر است که تمام روش اجتماعی خانوارها صورت نگرفته است.

 شت.و هیچکدام توانایی پیشبینی را نخواهند دا

 خواهیم خانوارهای مستعد برای درخواست اعتبارات بانکی را شناسایی کنیم.گام اصلی می سهما در این تحقیق طی 
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 گام اول: یافتن متغیرهای تأثیر گذار بر شناسایی مشتریان مستعد دریافت اعتبار

 هاسازی دادهپردازش و آمادهگام دوم: پیش

 و میزان تقاضا ماشین برای پیشبینی مشتری مستعد دریافت اعتبار های یادگیری: اجرای الگوریتمسومگام 

 سازی پیاده

 همجموعه داد

در مناطق شهری اجرا شده است. هدف از این آمارگیری برآورد متوسط  1952طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار از سال 

همیت کاالها، تعیین خط فقر، درآمد وتسهیالت و ها و درآمد یک خانوار شهری، شناخت الگوی مصرف خانوارها، ضریب اهزینه

ای شامل انتخاب مرحلهگیری سهی خانوارهای شهری بوده اند و از روش نمونهاست. جامعه هدف این طرح همه... خانوارها بوده

بهینه شده  های شهری  و خانوارهای نمونه استفاده شده است. تعداد نمونه با توجه به هدف طرحی سرشماری، بلوکهحوزه

 .[15]اند تا معرف بهتری برای یک سال باشند های مختلف سال توزیع شدهها در ماهاست. نمونه

این اطالعات در سایت مرکز  مرکز آمار ایران است. 1931ی مورد استفاده مربوط به اطالعات بودجه خانوار سال مجموعه داده

خانوار شهری  18885نفر است که شامل  88508اقتصادی -اطالعات اجتماعیاین مجموعه داده شامل  آمار ایران وجود دارد.

 کنید.مشاهده می 1باشد. بخشی از اطالعات آماری مربوط به این مجموعه داده را در جدول می

 شود شامل :آوری میها در سطح خرد که توسط مرکز آمار ایران جمعاطالعات اقتصادی و اجتماعی خانواده

 مصرفی عمده سوخت نوع -زندگی عمده لوازم و تسهیالت و سکونت محل مشخصات، خانوار اعضای اعیاجتم خصوصیات

 های: هزینه -خانوار

 آب، مسکن، -خانوار کفش و پوشاک -خانوار( دخانی مواد سایر و ها )دخانی نشده بندی طبقه های نوشیدنی، خانوار خوراکی

 نقل و حمل -خانوار درمانی و بهداشتی -ها آن معمول نگهداری و خانگی ملواز مبلمان، -خانوار روشنایی و سوخت فاضالب،

 رستوران و هتل آماده، غذاهای -خانوار تحصیل و آموزش -خانوار تفریحات و فرهنگی خدمات -خانوار ارتباطات -خانوار

 سرمایه - انتقاالت و خانوار یها هزینه سایر -منزل بادوام کاالهای فروش و تهیه -خانوار متفرقه خدمات و کاالها -خانوار

 خانوار، است. اعضاء متفرقه درامدهای- خانوار متفرقه درامدهای - خانوار گذاری

 های مختلف است.این مجموعه داده شامل اطالعات دقیق و مهمی برای مطالعات محققان در زمینه

ایم. بر اساس تحقیق صورت گرفته ه کردهخانوار شهری استفاد 18885ی های همهما در این تحقیق از اطالعات سرپرست

ی زناشویی، نوع مسکن، میزان هزینه خانوار، منطقه ، سن، نوع فعالیت، نوع رابطهجنستوسط نیلی و همکاران متغیرهای 

بنابراین متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق  .[1]زندگی و سطح تحصیالت افراد، بر استفاده از خدمات بانکی مؤثر هستند 

 عبارت اند از:

های کل خانوار، منطقه زندگی، سطح تحصیالت، ی زناشویی، نوع مسکن، جمع هزینه، سن، نوع فعالیت، نوع رابطهجنس

 وام غیرمسکن و وضعیت دارا بودن سهام. وضعیت وام مسکن، وضعیت

 پیش پردازش اطالعات
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ی نهایی متشکل از متغیرهای در مرحله پیش پردازش عملیات اماده سازی مجموعه داده مورد نظر و ایجاد مجموعه داده

 ذکرشده را انجام دادیم.

های کل هر شکیل دادیم، سپس هزینهابتدا اطالعات ذکرشده مربوط به سرپرست خانوارها را جدا کرده و جدولی جدید ت

کنیم. در ادامه به کدبندی و گسسته سازی مجموعه خانوار را جمع بسته و به عنوان ستونی جدید به مجموعه داده اضافه می

است و نتایج آماری مجموعه داده را نیز به تفکیک انجام شده  1داده پرداختیم. کدبندی و گسسته سازی به شرح جدول 

های سنی سرپرستان خانوار از در این مرحله برای تعیین تعداد و طول بازه آورده ایم. 1پرست خانوار در جدول جنسیت سر

سرپرستان خانوار استفاده کردیم. بنابراین سن سرپرستان خانوار  3انتقاالت جاری و مزایای اجتماعیبندی سن بر اساس دسته

سازی و کدبندی کردیم. جهت گسسته 1طبق جدول  سال 80( و بیشتر از 50و 80(، )10و 50(، )10و 10) را در چهار دسته:

های کشور را در چهار . کلیه استان[10]و همکاران استفاده کردیم  صفائی پور تحقیقی زندگی از نتیجه سازی منطقهگسسته

را نیز بر اساس نظر خبرگان علم اقتصاد ها دادیم. هزینهحداقل توسعه، قرار حداقل محرومیت، نیمه توسعه، نیمه فقر و دسته: 

 1355(، )1و 1355(، )1.0و 1(، )1و 1.0(، )205و 1(، )055و 205(، )105و 055هزار تومان، ) 105دسته: کمتر از  11در 

میلیون تومان قرار دادیم. برای گسسته سازی و خوشه بندی مقدار وام  3( و بیشتر از 3و 8155(، )8155و 5155(، )5155و

(، 15و 05(، )2و 15(، )0و 2(، )9و 0)وام خرد(، ) میلیون تومان 9کمتر از دسته:  2بر اساس نظر خبرگان علم اقتصاد نیز 

 کنید.مشاهده می 1را در نظر گرفتم که نتیجه این گسسته سازی را در جدول میلیون تومان  155( و بیشتر از 05و 155)

 

 مرد زن کد تعریف مقادیر متغیر 

 مرد جنس 1

 زن

1 

1 

 

11.12 

88.89 

 (10و 10) سن 2

 (10و 50)

 (50و 80)

 80بیشتر از 

1 

1 

9 

5 

1.13 

18.25 

59.55 

93.52 

1.82 

53.18 

90.85 

19.51 

 شاغل نوع فعالیت 3

 جویای کار

 بدون کار-درآمد

 محصل

 خانه دار

 سایر

1 

1 

9 

5 

0 

8 

1.13 

18.25 

59.55 

93.52 

5 

5 

1.82 

53.18 

90.85 

19.51 

5 

5 

 38.38 11.50 1 دارای همسر ابطه زناشویینوع ر 4

                                                 
 15 صفحه سن، لیالمل بین استاندارد های بندی طبقه راهنمای مقدماتی 3 

http://shahr.journals.umz.ac.ir/?_action=article&au=4683&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1
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 فوت-بی همسر

 طالق-بی همسر

 ازدواج نکرده

1 

9 

5 

22.88 

8.58 

9.59 

1.89 

5.91 

1.58 

 ملکی عرصه و اعیان نوع مسکن 5

 ملکی اعیان

 اجاری

 رهن

 در برابر خدمت

 رایگان

 سایر

1 

1 

9 

5 

0 

8 

2 

21.80 

5.88 

11.98 

9.83 

5.53 

11.99 

5 

80.00 

1.51 

12.85 

0.89 

1.02 

8.19 

5 

 هزار تومان 105کمتر از  جمع هزینه های کل 6

 (105و055)

 (055و205)

 (205و1)

 (1و1.0)

 (1.0و1)

 (1و1.3)

 (1.3و5.1)

 (5.1و8.1)

 (8.1و3)

 میلیون تومان 3بیشتر از 

1 

1 

9 

5 

0 

8 

2 

8 

3 

15 

11 

9.581 

11.02 

15.31 

3.58 

19.92 

3.15 

3.81 

3.93 

2.82 

0.83 

8.11 

5.19 

1.05 

9.15 

5.98 

8.98 

8.28 

11.55 

15.21 

10.10 

11.31 

12.89 

 حداقل محرومیت زندگی منطقه 7

 نیمه توسعه

 نیمه فقر

 حداقل توسعه

1 

1 

9 

5 

18.05 

10.80 

11.35 

13.22 

12.33 

10.81 

15.82 

11.15 

 سواد بی سطح تحصیالت 8

 سیکل

 دیپلم

5 

1 

1 

00.82 

13.90 

3.95 

19.10 

59.32 

19.93 
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 لیسانس

 تحصیالت تکمیلی

 سایر

9 

5 

0 

9.35 

5.28 

5.33 

10.88 

1.21 

1.55 

سهام خریده است یا  9

 خیر

 بله

 خیر

1 

5 

1.08 

38.55 

1.98 

38.81 

 بله وام مسکن 11

 خیر

1 

5 

1.55 

38.38 

1.55 

32.85 

 بله وام غیر مسکن 11

 خیر

1 

5 

15.13 

83.81 

18.90 

89.80 

 خانوارها به تفکیک جنس سرپرست خانوار.اطالعات آماری  -1جدول 

 

 مقدار وام بازه وام نوع وام

 )میلیون تومان(

 کد

مقدار 

 وام

درصد 

مجموعه 

 آموزشی

درصد 

مجموعه 

 تست
 میانگین بیشترین کمترین

 

 

 

وام غیر 

 مسکن

 

155 

 )هزار تومان(

 

155 

)میلیون 

 تومان(

 

8591215.581 

 )تومان(

)وام  9کمتر از 

 خرد(

 (9و 0)

 (0و 2)

 (2و 15)

 (15و 05)

 (05و 155)

 155بیشتر از 

1 

 

1 

9 

5 

0 

8 

2 

11.38 

 

18.13 

13.13 

8.80 

95.82 

1.53 

5.58 

15.11 

 

11.81 

15.25 

8.28 

12.09 

5.39 

5 

 

 

 

 وام مسکن

 

1 

)میلیون 

 تومان(

 

111 

)میلیون 

 تومان(

 

18810810.521 

 )تومان(

)وام  9کمتر از 

 خرد(

 (9و 0)

 (0و 2)

 (2و 15)

 (15و 05)

1 

 

1 

9 

5 

0 

8.08 

 

8.55 

88.08 

0.35 

15.85 

1.83 

 

1.83 

15.08 

5.81 

20 



                                                                                                        

3 

 

 (05و 155)

 155بیشتر از 

8 

2 

1.05 

5 

1.83 

5.38 

 اطالعات آماری مقدار وام خانوارها به تفکیک انواع وام. -2جدول 

 

 مبتنی بر یادگیری ماشین سازیپیاده

ای توان برنامهنه نسبتا جدیدی از هوش مصنوعی است. یادگیری ماشین عبارت است از اینکه چگونه مییادگیری ماشین زمی

برای حل مساله به کمک رایانه به الگوریتم  .[18]نوشت که از طریق تجربه یادگیری کرده و عملکرد خود را بهبود بخشد 

-ها بدستوی دادهتوان از طریق یادگیری، یک مدل کلی از راحتیاج داریم. اگر نتوان برای مساله موجود الگوریتم نوشت، می

 آورد.

 شبکه بیزین

ها را بر اساس احتمال وقوع یا عدم وقوع، پدیده و تئوری بیز بر مبنای که استی یادگیری ماشین های حوزهیکی از الگوریتم

 .[19] هستند بندی مبتنی بر تئوری بیزی طبقههابندی بیزین ساده و شبکه بیزین، از تکنیکطبقه کند.بندی میدسته

 .[12]آورد فراهم می P(x/H)و  P(x)به همراه  P(H)را از احتمال پیشین  P(H/x)ز احتمال پسین بی تئوری

 

های این بردار متغیرهای منتخب خانوار و تمام مولفه x)در این تحقیق  های در نظر گرفته شده استبردار ویژگی xکه در آن، 

یکی از هفت  Hتقاضا یا عدم تقاضا و برای پیشبینی میزان تقاضا  H)برای پیشبینی تقاضا  کالس Hو  برای پیشبینی هستند(

 است. تعریف شده( کالس

و نحوه ارتباط مستقل  متغیرهای تصادفی بین ما احتمال روابط نامشخص است که دور بدوندار گراف جهت یک بیزیکه شب

 متغیرها از ای مجموعه  توام احتمال توزیعتوان از شبکه بیزین به عنوان روشی برای توصیف دهد. از طرفی میرا نشان می آنها

از و  میاورد فراهم آموزشی های داده با را متغیرها وابستگی درباره قبلی دانشمکان ترکیب . این الگوریتم ا[18] دانست

 .کنندساختار مدل گرافیکی برای ضوابط مستقل مابین متغیرهای تصادفی استفاده می

 (س کردن دورها اضافه کردن، حذف کردن و معکونوردی برای یادگیری )ما در این تحقیق از شبکه بیزینی که از الگوریتم تپه

 .[13] استفاده کرده است، استفاده کردیم

 نوردیالگوریتم تپه

قابل قبولی تواند به جواب بهینه های جستجوی محلی است که در صورت تکرار اجرا مینوردی نوعی از الگوریتمالگوریتم تپه

کند. با توجه به این که دانش قبلی وجود دارد، برسد. این الگوریتم جستجو را از شبکه تصادفی احتمالی کامل یا تهی آغاز می

های موجود توان اجرا را ابتدا به کمک یک شبکه منتخب اولیه نیز آغاز کرد. تابع برازش را برای تخصیص امتیاز به جوابمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
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ترین عضو به عضو منتخب خواهیم بود. این روند را تا بدست آوردن ها به دنبال نزدیکی جواببین همه سپس در اجرا کرده،

تواند رسیدن تقریبی به جوابی خاص و یا تعداد تکرار محدود می الگوریتم بهترین جواب ممکن ادامه میدهیم. شرط خاتمه

 .[15] حلقه باشد

 ساده بیز

شود اما در زمانی که فرض ها  در یک کالس، مستقل از هم هستند استفاده میبند بیز ساده برای زمانی که پیشبینیطبقه

 :[11]کند بندی میها را در دو گام زیر کالسکند. بیز دادهاستقالل هم برقرار نباشد به خوبی کار می

 ها با توجه به کنندههای آموزشی پارامترهای توزیع احتمالی را با این فرض که پیشبینیگام آموزش: به کمک داده

 زند.کالس مستقل شرطی هستند، تخمین می

 تست دیده نشده، احتمال پسین داده تست طبق بزرگترین احتمال پسین محاسبه میام پیشبینی: برای هر دادهگ-

 شود.

Kترین همسایهمین نزدیک 

KNN های با ناظر های آموزشی است و جزء الگوریتمبندی است که مبتنی بر مثالها در طبقهترین الگوریتمیکی از متداول

در واقع برای هر  .[11]زند شود، زیرا به صورت محلی تقریب میمی عنوان یادگیری تنبل شناختهبه  KNNگیرد. قرار می

ترین همسایه، شود. بعد از انتخاب نزدیکهایش محاسبه مینزدیکترین همسایه Kداده جدید در مجموعه تست، فاصله داده تا 

 .[19]گرفت  برچسب همان همسایه را خواهد

 درخت تصمیم

 گیرد.های باناظر قرار میجزء الگوریتم است که کاوییادگیری ماشین و دادهدرخت تصمیم یکی از رایج ترین تکنیک های 

رد پرکاربرد دا و .. صفات دارای نویز و یا صفات فاقد مقدارتقسیم بندی به دلیل سادگی و کارامدی، علی رغم مشکالتی که در 

ای کوچکتر و همگن بر اساس یک متغیر خاص ها به مجموعهی وسیع ناهمگن دادهوظیفه اصلی آن تقسیم یک مجموعه است.

بندی بازگشتی باعث ایجاد این تقسیم .[12]یابد رو شدن با شرط توقف ادامه میاست و تا زمان روبه به صورت بازگشتی ،هدف

 کند.شود که هر مسیر از ریشه به برگ یک پاسخ خواهد بود. این الگوریتم برای حجم زیاد داده به درستی کار میدرختی می

 ها و نتایجیافته

درصد مجموعه داده پردازش شده را به عنوان مجموعه  155ب متغیرهای منتخب پرداختیم. ابتدا به بررسی تایید انتخا

ه عنوان ورودی به شبکه وارد بشد و تمام متغیرهای منتخب پیاده سازی  Rدر نرم افزار شبکه بیز متغیرها در نظر گرفتیم. 

همان طور که  است.مشاهده قابل  1در شکل ایج را کشف کنیم. نتبر هم متغیرها ها و جهت تأثیر تا ارتباط بین آن گردید

گذارند و همچنین نظر خبرگان برای تأثیر پیشبینی کرده بودیم، تمام متغیر ها بر تقاضا یا عدم تقاضا درخواست وام تأثیر می

مجموعه داده قرار  متغیر به عنوان متغیرهای 11متغیر سهام بر تقاضا یا عدم تقاضا درخواست وام نیز تأیید شد. بنابراین تمام 

 خواهند گرفت.

 کنید.مشاهده می 9دهد، که در جدول اجتماعی را نشان می-دیگر الگوهای مهم اقتصادی 1همچنین شکل 
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 خروجی شبکه بیزین. -1شکل 

 

 عوامل تأثیرگذار بر متغیر هدف متغیر هدف 

X1 جنس - 

X2 جنس سن 

X3 جنس، سن نوع فعالیت 

X4  نوع رابطه

 زناشویی

 جنس، سن، نوع فعالیت

X5 جنس، سن، نوع فعالیت، نوع رابطه زناشویی نوع مسکن 

X6  جمع هزینه

 خانوار

 جنس، سن، نوع فعالیت، نوع رابطه زناشویی، نوع مسکن، منطقه زندگی

X7 جنس، سن، نوع فعالیت، نوع رابطه زناشویی، نوع مسکن منطقه زندگی 

X8 های خانوار، منطقه زندگیجنس، سن، نوع فعالیت، نوع رابطه زناشویی، نوع مسکن، جمع هزینه تسطح تحصیال 

X9 های خانوار، منطقه زندگی، سطح جنس، سن، نوع فعالیت، نوع رابطه زناشویی، نوع مسکن، جمع هزینه سهام

 تحصیالت

X10 های خانوار، منطقه زندگی، سطح جمع هزینه جنس، سن، نوع فعالیت، نوع رابطه زناشویی، نوع مسکن، وام مسکن

 تحصیالت، سهام
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X11 های خانوار، منطقه زندگی، سطح جنس، سن، نوع فعالیت، نوع رابطه زناشویی، نوع مسکن، جمع هزینه وام غیر مسکن

 تحصیالت، سهام، وام مسکن

 بدست آمده. اجتماعی-الگوهای اقتصادی -3جدول 

 

 25 ه شده است. همچنینکار بردبرای آموزش و تست مجموعه داده به KNNو  D3 ،Bayesسه الگوریتم این تحقیق در 

درصد مابقی را به عنوان  95درصد مجموعه داده را به عنوان مجموعه داده آموزشی برای یادگیری به الگوریتم دادیم و سپس 

بار اول به منظور پیشبینی تقاضا یا عدم تقاضا و به تفکیک نوع  وریتم هافتیم. الگنظر گر مجموعه داده تست برای پیشبینی در

به منظور پیشبینی خوشه مقدار وام مورد تقاضا، ها بار دوم الگوریتمآورده شده است.  5در جدول شد که نتایج آن وام اجرا 

 آورده شده است. 0جدول  نیز در که نتایج آنشد اجرا 

 

 

 

 مشتری تقاضای پیشبینی شده برای

تعداد در 

مجموعه 

 آموزشی

 تعداد در

مجموعه 

 تست

درصد پاسخ 

 D3صحیح با 

درصد پاسخ 

 Bayesصحیح با 

درصد پاسخ 

 KNNصحیح با 

    0880 19110 تعداد کل

 20.35 81.98 80.51 201 1150 خانوار دارای وام غیر مسکن

 35.88 35.13 38.11 150 915 خانوار دارای وام مسکن

 نتایج پیشبینی تقاضا. -4جدول 

 

 

مقدار وام پیشبینی شده برای 

 مشتری

تعداد در 

مجموعه 

 آموزشی

 تعداد در

مجموعه 

 تست

درصد پاسخ 

 D3صحیح با 

درصد پاسخ 

 Bayesصحیح با 

درصد پاسخ 

 KNNصحیح با 

    0880 19110 تعداد کل

 25.58 85.31 80.52 201 1150 خانوار دارای وام غیر مسکن

 38.05 30.15 38.58 150 915 خانوار دارای وام مسکن

 نتایج پیشبینی خوشه مقدار وام. -5جدول 

 

 یجمع بند

ها در مقایسه با گذشته بیشتر به بانک شود تاسبب میاطالعات و هوشمندی عملیات و خدمات بانکی ضرورتهای عصر فناوری
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-وکار استخراج کنند. گروههای جدیدی برای کسبمدل تا بتوانند ها و تغییرات بودجه خانوار دقت کنندرفتار مصرفی خانوار

توان به این خانوارها ارایه داد از و همچنین سقف اعتباری که می هامورد نیاز آن بینی میزان اعتبارخانوارها و پیش بندی

. برای رسیدن به این مهم ما به کمک مجموعه جدید نظام بانکی استها به ویژه در فضای مواردی است که مورد توجه بانک

آوری شده است، سعی در حل این مسأله کردیم. ابتدا با که توسط مرکز آمار ایران جمع 1931داده بودجه خانوارسال 

ناسایی کردیم. سپس ی بعدی پردازش را ششناسایی عوامل تأثیرگذار بر تقاضا تسهیالت بانکی، متغیرهای ورودی برای مرحله

ها پردازش دادهسازی و پیشها کردیم و به این ترتیب مرحله آمادهبندی دادهبه کمک نتایج تحقیقات مرتبط سعی در طبقه

ی قبل به کمک سه الگوریتم مهم و مطمعن در زمینه پیشبینی، به پیشبینی تقاضا و میزان انجام شد. بعد از انجام دو مرحله

 کننده به شرح زیر بوده است:بهترین پیشبینی D3آمده، الگوریتم بر اساس نتایج بدست انکی پرداختیم.تقاضا تسهیالت ب

های دارای وام مسکن با درصد و برای خانوار 80.51های دارای وام غیر مسکن، در قسمت تقاضای پیشبینی شده برای خانوار

های دارای وام غیر زان تقاضای پیشبینی شده برای خانوارکننده بوده است. در قسمت میدرصد بهترین پیشبینی 38.11

 کننده بوده است.درصد بهترین پیشبینی 38.58های دارای وام مسکن با درصد و برای خانوار 80.52مسکن، 

 التوانند خانوارهای مستعد دریافت تسهیالت بانکی را با احتممراکز بانکی می روبر طبق نتایج بدست آمده از تحقیق پیش

-را متناسب با شرایط اقتصادی 38.53ها را برای تسهیالت بانکی با احتمال میانگین ، میزان تقاضا آندرصد 80.55 میانگین

 در پی آن ارائه تبلیغات حضوری یا غیرحضوری برای افراد شناسایی شدهاجتماعی هر خانوار پیشبینی کنند. در نتیجه 

 کارگیرند.راردهند، تا هزینه زمانی، انسانی و مالی را هدفمندتر بهرا در دستور کار خود ق مشتری( -)خانوار

 برای تحقیقات آینده: پیشنهادات
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