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 چکیده

، ریسک از دیدبخصوص در بخش تلفنهای همراه به واسطه ایجاد تکنولوژیها و خدمات جمخابرات صنعت  تغییرات جدید در 

مدیریت ریزش مشتری در راستای  .کرده استبیشتر اپراتورهای تلفن همراه را دست دادن مشتریان و پیوستن آنها به دیگر 

 ،به عنوان یک ابزار قوی ،سود حاصل از حفظ مشتریان با ارزش بیشینه نمودنزیان حاصل از  ریزش مشتری  و  کمینه کردن

 این قراردادن هدف با و شناسایی را مستعد ریزش مشتریان تحلیل کرده و  موجود استفاده از داده های  باان را مشتری رفتار

 پیش مدلیک  ایجاددر این راستا ، . ی کندم اجرا و ریزی طرح آنها حفظ جهت موثر و مناسب استراتژیهای مشتریان، از دسته

دقت . برای شناسایی مشتریان متمایل به ریزش  که  بتواند به طور دقیق این مشتریان را شناسایی کند، بسیار مهم است بینی

ولی . بستگی دارد ،ارتباط داشته باشند( ان ریزشییمشتر)طور معنی دار با متغیر هدفمتغیرهایی که به انتخاب این مدل ها به 

شناسایی و دسته بندی هدف این پژوهش،  .بررسی های کمی در خصوص انتخاب این متغیرها انجام شده استمتاسفانه 

اهیت داده ها یک پژوهش کیفی این پژوهش از نظر م. متغیرهای تاثیر گذار در پیش بینی ریزش مشترکان تلفن همراه است

ها به نحوی که مبنایی این پژوهش  را تشکیل دهند، آنما با درکنار هم نهادن یافته های محققان مختلف و ترکیب . است

در این پژوهش نشان داده می شود که چگونه انتخاب متغیرهای ورودی مدلهای پیش . را انجام دادیم  توصیفی پژوهشی عمدتاً

در پیش بینی خود بکار اپراتورهای تلفن همراه باید چه متغیرهایی را  تاثیر داشته و مدلدر بهبود عملکرد  ،بینی ریزش مشتری

 .گیرند

 ، مخابراتش مشتری، انتخاب متغیربینی ریز مدیریت ریزش مشتری، پیش :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 سوی به را خود کار و کسب استراتژیهای سازمانها تجاری، موقعیت حفظ و حیات ادامه جهت رقابت افزایش و بازار اشباع با    

 ) نمودند متمرکز آن از پیشگیری جهت مناسب راهکارهای ارائه و نمود خواهند ترك را سازمان که احتمالی مشتریان شناسایی

 یسزایب تاثیر مشتری، با ارتباط مدیریت از مهمی بخش عنوان به مشتری ریزش از پیشگیری (.0931سید حسینی و همکاران، 

 از بسیارکمتر موجود مشتری حفظ هزینه دیگر سوی از .دارد رقابتی ابزارهای سایر و ها هزینه کاهش بازار، سهم افزایش بر

 در فزایشا درصد 6منجر به  مشتری ریزش نرخ کاهشدرصد  0. باشد می جدید مشتری یک جذب جهت شده صرف هزینه

سید حسینی و همکاران، )دارد شرکتها رشد و سودآوری در توجهی قابل اهمیت مسئله این و گردد می شرکت سود میزان

تحلیل  شده جمع آوری داده های و اطالعات مجموعه به توجه با مشتری رفتار مشتری، ریزش از پیشگیری منظور به (. 0931

 موثر و مناسب استراتژیهای مشتریان، از دسته این قراردادن هدف با درنهایت و شناسایی (ریزش) ترك مستعد مشتریان شده،

 ریزش مدیریت در کننده ای تعیین نقش کارا و دقیق مدل یک ایجاد راستا، این در .میگردد اجرا و ریزی طرح آنها حفظ جهت

زیان حاصل از  ریزش مشتری  و هدف مدیریت ریزش مشتری، کمینه کردن  .(0931سید حسینی و همکاران،  ( دارد مشتری

حفظ مشتری برای یک  .(Kisioglu and Topcu , 2011) کردن سود حاصل از حفظ مشتریان با ارزش می باشد بیشینه

هزینه جذب مشتریان جدید پنج تا شش برابر بیشتر از هزینه حفظ مشتریان موجود می  -0: سازمان سودآور تر است چون

چون نسبت به فعالیتهای بازاریابی دیگر . مشتریان قدیمی تر سود بیشتری ایجاد می کنند -2. (Verbeke et al, 2012)باشد

از طرفی با صحبت کردن مثبت در مورد . و در نتیجه هزینه سرویس دهی به آنها کمتر است رقبا حساسیت کمتری داشته

از دست دادن مشتریان بخاطر کاهش فروش، هزینه  -9 .سازمان ، مشتریان جدیدی را به سمت سازمان سوق می دهند

 (.Verbeke et al, 2012) محسوب می شود

 خدمات دهندگان ارائه محصوالت، گذاری سرمایه بیمه، شرکتهای همچون صنایع از بسیاری در مشتری ریزش اهمیت    

 (.0931سید حسینی و همکاران، )می باشد برابر چندین ... و بهداشتی خدمات دهندگان ارائه بانکداری، ارتباطاتی، و اینترنتی

دست دادن مشتریان با ارزش خود و جذب آنها در  شرکتهای ارائه دهنده خدمت بویژه در صنعت مخابرات با مسئله از

خدمات جدید، : ییرات زیادی در صنعت مخابرات ایجاد شده است ماننددر سالهای اخیر تغ .رقیب مواجه اندشرکتهای 

 که است کنندگانی تأمین خاطر به واقعیت این از بخشی . (Huang et al, 2010)تکنولوژی های جدید و بازار گسترده تر

 و ترجیحات به نسبت درستی درك ها آن تحلیل با و آورند می دست به خود مشتریان مورد در ارزشمندی و توجه قابل اطالعات

 سایر از ها آن کردن دور نیازمند جدید، مشتری جذب یافته، رشد بازار یک در که این عالوه به. کنند می پیدا ایشان رفتارهای

 (0988و همکاران،  کرامتی)دارد تری جذاب های محرك به احتیاج که رقباست و اپراتورها

 ساخت مستلزم مشتریان ریزش کارآمد مدیریت. است بینی پیش مدل ایجاد مشتری ریزش مدیریت در مرحله ترین اصلی    

 مورد وسیعی شکل به مشتری ریزش بینی پیش های مدل ارائه در کاوی داده فنون .است کارآمد و دقیق بینی پیش مدل

دقت یک مدل پیش بینی  بسیار مهم است تا بتواند آندسته از (. 0932 ،جمالیان و همکاران) است گرفته قرار استفاده

تکنیکهای داده کاوی برای دو گام بزرگ در  (Lu et al, 2014) مشتریانی که گرایش به ریزش دارند را به خوبی شناسایی کند

آماده سازی داده یا به عبارتی . آماده سازی داده ها و دسته بندی  است: پیش بینی ریزش مشتری بکار می روند که شامل

 استخراج متغیرها .(Tsai and Chen, 2010)یکی از مهمترین بخشها در فرایند داده کاوی می باشد ( خصیصه)انتخاب متغیر 

اگر در .  پیش بینی می باشدنقش بسیار مهمی را  در مدلهای پیش بینی بازی می کنند که تحت عنوان نرخ ( خصیصه ها)

 Huang) حاصل می شودجهی در مدل پیش بینی استخراج شود، بهبود قابل تو( خصیصه های)ابتدا مجموعه قوی از متغیرها 

et al, 2010) (, 2010 Kechadiand  BuckleyHuang and ). 
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 با معموالً و گردد می تلقی رقیب شرکتهای سایر از خدمات یا و کاال دریافت و مشتری ترك به مشتری، ریزش اصطالح    

 بررسی مورد ماند، خواهند وفادار سازمان به که مشتریانی و می کنند ترك را سازمان که مشتریانی دسته دو به مشتریان تقسیم

 .هستند تقسیم قابل ارادی غیر و ارادی ی دسته دو به رفته دست از مشتریان .(0931سید حسینی و همکاران،  (می گیرد قرار

 شرکت توسط نیازهایشان که هستندی کسان آنها درواقع .هستند شناسایی قابل سادگی به ارادی غیر ی رفته دست از مشتریان

 که افتد می اتفاق زمانی ریزش نوع این زیرا است، مشکل ارادی ی رفته دست از مشتریان شناسایی اما .است نشده برآورده

 از بسیاری برای مهمی ی مسئله دلیل چند به مشتری ریزش .نماید می شرکت با ارتباط ی خاتمه به تصمیم آگاهانه مشتری

 مشتری خدمات ی خاتمه برای فرایند به مربوط ی هزینه (2.است پرهزینه و سخت بسیار جدید مشتری جذب(0 :است صنایع

 رفتن دست از( 4 .شود می شرکت بر منفی تاثیر عالوه به درآمد رفتن ازدست به منجر مشتری رفتن دست از (9 .باالست بسیار

 برند تصویر است ممکن رفته دست از مشتریان یعنی .میگذارند سازمان داخلی فعالیت از بسیاری بر معکوسی تاثیرات مشتریان

 (.0930قیاسی و باقری دهنوی، ) .دهند قرار تاثیر تحت را احتمالی مشتریان و

 

 مدیریت ریزش مشتری

ریت ارتباط با مشتری رویکردی استراتژیک با هدف توسعه روابط درازمدت و سودآور با مشتریان کلیدی و ذی نفعان می یمد    

0 در بازار رقابتی امروز، شرکتها هر چه بیشتر به اهمیت(. Lu et al, 2014) .باشد
CRM   و تغییر از بازاریابی محصول محور

امروزه توسعه سریع سیستمهای دیجیتالی و تکنولوژی های اطالعاتی وابسته ،  .مشتری محور پی می برند بازاریابیبه  

مدیریت ریزش مشتری به . بوجود آورده است CRM فرصتهای بیشتری برای فهم مشتریان و ایجاد سیستمهای قابل اعتماد

 (.Lu et al, 2014) ، به مقوله ای مهم تبدیل شده استCRMعنوان بخشی از 

 اصطالحی شود، می یاد آن از نیز مشتری نقص یا واگذاری فرسایش، چون عناوینی تحت که مشتری ریزش یا رویگردانی    

 سازمان مشتریان که است موقعیتی مشتری ریزش واقع در .شود می استفاده مشتری رفتن دست از برای که است تجاری

 و محصوالت کردن پیدا برای دیگر سازمان به سازمان یک از مشتری حرکت گذشته، تحقیقات در .گیرند می آن ترك به تصمیم

 است اقداماتی مجموعه معنی به مشتری ریزش مدیریت شرایط، این تحت .است شده نامیده ریزش نیز بهتر و تر ارزان خدمات

 یک رویگردانی حال در مشتریان بینی پیش مسأله کل، در .گیرد می صورت رفتار این از جلوگیری و بینی پیش منظور به که

جمالیان و ) دهد می نشان را نظر مورد مشتری توسط سازمان ترك احتمال آن خروجی که است دوتایی بندی رده مسأله

 )دهند می نشان صفر برچسب با را وفادار مشتری و یک برچسب با را رویگردان مشتری معموال مسأله این در (.0932همکاران 

 ریزش کارآمد مدیریت .است بینی پیش مدل ایجاد مشتری ریزش مدیریت در مرحله ترین اصلی .(0932جمالیان و همکاران 

مرحله ای  5به طور کلی یک مدل  .(0932جمالیان و همکاران ) است کارآمد و دقیق بینی پیش مدل ساخت مستلزم مشتریان

شناسایی  -0: گامهای این مدل شامل. نیاز برای ایجاد  یک سیستم مدیریت ریزش مشتری وجود دارد جهت گام های مورد

 اعتبار سنجی نتایج می باشد -5ایجاد مدل پیش بینی -4(خصیصه)انتخاب متغیر -9معنی دار کردن داده -2بهترین داده 

(Kadak, 2007.)  دقت یک مدل پیش بینی  بسیار مهم است تا بتواند آندسته از مشتریانی که گرایش به ریزش دارند را به

در مطالعات انجام گرفته تکنیکهای داده کاوی مختلفی  برای پیش بینی دقیق ریزش مشتریان استفاده  .ی کندخوبی شناسای

 (.Lu et al, 2014) شده است

آماده سازی داده ها و دسته : تکنیکهای داده کاوی برای دو گام بزرگ در پیش بینی ریزش مشتری بکار می روند که شامل    

یکی از مهمترین بخشها در فرایند داده کاوی می باشد و ( خصیصه)داده یا به عبارتی انتخاب متغیر آماده سازی . بندی  است

دسته بندی و بخش بندی نیز برای پیش بینی ها . داده های تکراری و بی ربط از داده های اولیه می باشد هدف آن فیلتر کردن

ادی با تمرکز بر توسعه مدلهای پیش بینی و ارزیابی مدل انجام مطالعات زی .(Tsai and Chen, 2010)  و تخمین بکار می رود
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با استفاده از تکنیک های داده کاوی انجام شده ( انتخاب متغیر) شده است اما بررسی های کمی در خصوص آماده سازی داده 

د داده کاوی می مفید و مرتبط، در فراین( خصیصه های)آماده سازی داده ها گام مهمی  در استخراج متغیرهای . است

توانایی در میزان پیش بینی ریزش مشتری بوسیله  مدلیک ر راستای اهداف بازاریابی ،د (.Tsai and Chen, 2010)باشد

بیشتر پیش بینی کننده ها از  وارد کردن  (.Lu et al, 2014)ارزیابی می شود  ،شناسایی مشتریانی که ریزش می کنند

کاهش تعداد متغیرها در مرحله پیش پردازش داده ها به هدف تهیه . رنج می برند متغیرهای بی ربط به عنوان ورودی،

یک سیستم  خوب پیش بینی  . (Idris et al, 2013) متغیرهای معنی دار و متمایز کننده برای پیش بینی ، انجام می شود

ل ریزش مشتریان را ارائه داده و برای بلکه  دالی.ریزش مشتری فقط برای تعیین مشتریانی که گرایش به ریزش دارند ، نیست 

زمانی که مشتریان بالقوه ای که گرایش به ریزش دارند شناسایی . نتایج را پیش بینی کند( ماهه 6مثال ) افق زمانی مورد نیاز

مه های شدند، دپارتمان بازاریابی و حفظ مشتری تالش می کند تا کسب و کار خود را بوسیله تشویق این مشتریان بوسیله برنا

زیرا مشتری در حال تصمیم گیری ترك سازمان . افق پیش بینی درازمدت دارای مزیت بسیار واضحی است. جذاب حفظ کند

 .(Rehman and Raza Ali , 2015) باشدآسانتر و با حداقل هزینه می در حالی که جلوگیری کردن از این تصمیم . است

دسته بندی را تضمین نمی کند بلکه عملکرد نهایی یک مدل دسته بندی به خوب بودن مدل ( خصیصه ها)تعداد زیاد متغیرها

انتخاب  تعداد کم متغیرها پیش   بستگی دارد و نه به تعداد متغیرها( ریزش مشتری)قدرت متغیرها در توضیح متغیر وابسته 

ای تفسیر ایجاد می کند و به مقدار بینی ضعیفی را به دنبال خواهد داشت و ازطرفی زیاد بودن متغیرها ، مدل سخت تری را بر

در انتخاب متغیرها مهم این است که آن متغیر، پیش بینی کننده ای برای آینده  .ناچیزی قدرت پیش بینی را افزابش می دهد

 (.Verbeke et al, 2012) است و یا نشانه ای است که ریزش مشتری را نشان می دهد

 

 مدیریت ریزش مشتری در صنعت مخابرات

 میان در .باشد دارا صنایع سایر دربین را رشد شاخصهای باالترین از یکی مخابراتی صنایع که است طبیعی اطالعات، عصر در    

 در آن سهم که است همراه خدمات صنعت به متعلق رشد های نرخ ترین سریع از یکی نیز ارتباطی و مخابراتی مختلف صنایع

 رشد پرسرعت این . است ثابت تلفن از گرفتن پیشی شرف در و افزایش حال در ای العاده ق خار طور به افراد روزمرة ارتباطات

 سایة زیر اپراتورها، رحمانة بی و دیدش رقابت مدیون آن عمدة بلکه نیست سیار ارتباطات تکنولوژی در نوآوری مدیون تنها

 می نشان خود از توجهی جالب رشد آن صنعت کنار در نیز همراه بازار خدمات . است صنعت این بازار بر حاکم حداقلی مقررات

 جدید های و عرصه خدمات روزافزون تنوع و کرد قلمداد مشترکین تعداد افزایش تنها توان نمی را آن که علت رشدی ، دهد

 این بودن نوپا رغم علی که شده باعث بازار و صنعت توأمان و کننده غافلگیر رشد این .گرفت نادیده را ها آن از ناشی رقابتی

 جذب و اغوا متوجه را خود  بازاریابی حمالت تدریج به جدید مشتریان آوردن به دست برای تالش کنار در اپراتورها صنعت،

 (.0988و همکاران،  کرامتی)کنند  اپراتورها سایر مشتریان

 جز به ندارند، یکباره فروش کاالها خالف بر که همراه تلفن همچون خدماتی بازار در خصوص به قدیمی مشتریان نگهداری    

 و اضافی خدمات ارائة به قادر کننده تأمین که معنا بدین دارد همراه به اپراتور برای را فرصت ارزش مشتری، جذب های هزینه

 تنها نه مشتری موجود دادن دست از دلیل همین به .است بیشتر درآمد کسب و او از نگهداری دورة درطول مشتری به جدید

 می نیز بالقوه درآمدهای رفتن دست باعث از کهمی شود بل  بنگاه به جدید مشتری جذب هزینة تحمیل و درآمد کاهش به منجر

بر اتی برای حفظ وضعیت خود در بازار، در شرایط سخت رقابتی امروز، شرکتهای مخابر (.0988و همکاران،  کرامتی) گردد

طبق نیاز مشتری خدمات ویژه ای را به وی پیشنهاد می دهند، شبکه ارتباطی  رفتار مشتری تمرکز می کنند به طوری که بر

به کاهش نرخ  ،رقابت  بین شرکتها امروزه. خود با مشتریان را ایجاد می کنند و حتی ساختار سازمانی خود را تغییر می دهند

برای  (.Kisioglu and Topcu , 2011) به دیگر رقبا تغییر کرده استن ریزش مشترکان و نگهداشتن آنها از جذب شد

به همین خاطر امروزه، یکی از  .بسیاری از شرکتهای مخابراتی مشتری به عنوان مهمترین دارایی  سازمان قلمداد می شود
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 مسایل چالش برانگیز در شرکتهای مخابراتی زمانی است که مشتریان شرکت را برای پیوستن به اپراتور دیگری ترك می کنند

(Adwan et al, 2014).  

ز یک اپراتور به اپراتور دیگر ا، رکانی که در طی یک مدت خاصیبه از دست دادن مشت "ریزش "، واژه همراه در صنعت مخابرات

به این معنی که از . درصد در ماه می باشد 2.2به طور میانگین، نرخ ریزش در صنعت مخابرات  .ودشجابجا شده اند اتالق می 

نگهداشتن مشتریان موجود به مراتب از جذب مشتریان . دمی کن هر پنجاه مشترك یک نفر در هر ماه اپراتور فعلی را ترك

شرکتهای مخابراتی به سرعت در حال افزایش است، اری که رقابت بین زدر با (.Lu et al, 2014) جدید کم هزینه تر است

 "ریزش مشتری "بر این اساس ،  .شرکت ها تمرکزشان را از جذب مشتریان جدید به حفظ مشتریان موجود تغییر می دهند

که کارشان به گونه ای که بتواند مشتریانی باید به دنبال هوشمند کردن کسب ویکی از این مقوله های مهمی است که شرکتها 

زمانی که سازمان از درصد مشتریانی که شرکت  را ترك کرده و به شرکتهای رقیب .گرایش به ریزش دارند را پیش بینی کند

می پیوندند، آگاه باشد می تواند به راحتی با تحلیل عوامل ریزش و شناسایی رفتار مشتریان ریزش شده، استراتژی های موثر 

 .(Adwan et al, 2014) گیردتری در راستای حفظ مشتریان به کار 

ی سرمایه گذاری می پیش بینی ریزش مشترکان بخاطر چنین دالیلی، سازمانهای مخابراتی برای توسعه مدل های قابل اعتماد

مدلهای  .پیش بینی کنند به خوبی که بتوانند مشتریانی که گرایش به ترك اپراتور و پیوستن به اپراتور دیگر را دارندکنند 

 ,Faris) کندر حفظ مشتری برای این دسته از مشتریان کمک تدر طراحی استراتژی های موثر   CRMدقیقی که می تواند به 

 ,Verbeke et al) و بتواند تخصیص بهتری از منابع محدود بازاریابی برای  فعالیت های حفظ مشتری انجام دهد (2014

مشتریانی که بین بسته های خدماتی که شرکت  -0: مشتریانی که ریزش می شوند به چند دسته تقسیم می شوند (.2012

مشتریانی که به یک اپراتور رقیب  -9. مشتریانی که از یک خدمت صرفنظر می کنند  -2. پیشنهاد می دهد جابجا می شوند

 (.Huang et al, 2010)می پیوندند

 

 پیش بینی ریزش مشترکان تلفن همراه  مدلهایمتغیرهای تاثیرگذار در 

رائه مدل های پیش بینی ریزش برای ا استفاده مورد کاوی داده های تکنیک و ها وشر (0932) جمالیان و همکاران     

نتایج این طبقه بندی  .صورت گرفته است را طبقه بندی کرده اند 2109تا  2119در تحقیقاتی که طی سالهای   یانمشتر

دیگری  پر کاربردروشهای  بعد از آن می توان به .نشان داد که رگرسیون لجستیک بیشترین کاربرد را در پیشینه داشته است

 فوق های مدل محبوبیت دالیل از .پشتیبان اشاره کرد 5و ماشین بردار 4جنگل تصادفی ،9، شبکه عصبی2درخت تصمیم: چون

 و مفقود های داده برابر در مقاومت و ها داده مختلف انواع برای استفاده قابلیت مناسب، عملکرد استفاده، سهولت به توان می

 . (0932جمالیان و همکاران، ) کرد اشاره پرت

هر چند همه . غیر معمول نیست( خصیصه)برای شرکتهای خدماتی موبایل داشتن مجموعه داده هایی شامل صدها متغیر    

در راستای بهبود تشخیص . در پیش بینی ریزش مشتری دارای اهمیت معنی داری نیستند( خصیصه ها)این متغیر ها 

که استفاده می شوند، باید انجام ( خصیصه هایی)رهایی مشتریان ریزشی در مدلهای پیش بینی، انتخاب دقیق مجموعه متغی

به گونه ای که ( خصیصه) و یا تکنیک های انتخاب متغیرها رویکرد هاتحقیقات کمی در خصوص (. Kirui et al, 2013)شود 

ول و غیر هدف رویکردهای انتخاب متغیر،کاهش متغیرهای غیر قابل قب مدل پیش بینی ریزش را بهبود دهند، معرفی شده اند

 and  BuckleyHuang and) الزم و بدست آوردن متغیرهای  معنی دار و مهمی است که نرخ پیش بینی را افزایش می دهد

, 2010 Kechadi).   
                                                           

 
 Decision Tree 
 
 Neural Network  
 
 Random Forest  
 
 Support vector machine  
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Tsai and Chen (2101) ،Idris et al (2109) ، Kirui et al (2109)  پیش بینی ریزش مشتری را با استفاده از داده های

اصلی و بدون کاهش تعداد متغیرها  انجام دادند و نتایج آنها با نتایج حاصل از این مدلهای پیش بینی  که از داده های حاصل 

سه نشان داد که در نتایج حاصل از این مقای. بهره گرفته بودند، مقایسه شد( خصیصه)از استفاده از تکنیکهای انتخاب متغیر

از تکنیکهای انتخاب متغیر و کاهش تعداد آنها و استفاده از متغیرهای معنی دار، عملکرد بهتری در پیش بینی  استفادهحالت 

 .حاصل شد

    Kisioglu and Topcu  (2100 )دهندگان خدمات مخابراتی ترکیه و با  ارائهیکی از  انجهت پیش بینی ریزش مشتری

در مرحله آماده سازی داده، تعداد متغیر ها  .اده های مربوط به مشتریان این اپراتور بررسی خود را انجام دادنداستفاده از د

مکان زندگی  .متغیر کاهش دادند 8متغیر به  29از  گانخبرو نظرات  از آنالیز همبستگی و تست خطی با استفاده( خصیصه ها)

صورت روند مقدار  در بازه مورد بررسی، مشترك صورت حسابتعرفه، میانگین مقدار  نوعمشترك، سن، طول دوره اشتراك، 

 9تعرفه، شامل  نوعمتغیر . میانگین دقایق تماس و میانگین تعداد تماسها انتخاب شد. مشترك در بازه مورد بررسی حساب

که  در این بررسی بخاطر . ی باشدحقیقی متعرفه مختلف شرکت برای شرکتهای تجاری و موسسات و دو طرح برای مشترکان 

مشترك  صورت حسابمتغیر روند مقدار  .نرخ ریزش بیشتر مشترکان حقیقی، طرح های تعرفه مربوط به آنها در نظر گرفته شد

نتایج این بررسی  .به سمت پایین و ثابت گروه بندی می شوند. در روندهای  به سمت باال، ماهیانه  صورت حساببر اساس 

 ی هستندمتغیرهای ترین مهم تعرفه نوع وتماسها  فرکانس حساب، صورت مقدار میانگین ،  میانگین دقایق تماس که،نشان داد 

 .دنتوضیح می دهرا در این شرکت مخابراتی   ریزش مشتری  که

    Tamaddoni Jahromi et al (2101)  ،02با استفاده از داده های یکی از اپراتورهای خدمات موبایل در ایران 

مبلغ کل   :مورد نیاز مدل پیش بینی خود را بر اساس نتایج مطالعات قبلی استخراج کردند که شامل ( خصیصه)متغیرهای

 ،دریافتی مشترك مدت زمان کل تماسهای  ، مشتركبرقرار شده توسط مدت زمان کل تماسهای  مشترك ، صورت حساب

، که سهم تماسهای  برقرار شده مشترك با بیش از فاصله زمانی یک روز نسبت به کل تعداد تماسها می باشد  نسبت پاسخ

که شامل آخرین تاریخی است که در دوره مورد بررسی مشترك تماس برقرار  ماکزیمم تاریخ میانگین فاصله زمانی بین تماسها،

، ماکزیمم که شامل اولین تاریخی است که در دوره مورد بررسی مشترك تماس برقرار کرده است ، مینیمم تاریخکرده است

تعداد روزها که ، دوره زمانی فعال بودن مشترك، که ماکزیمم فاصله زمانی بین دو تماس برای هر مشترك می باشد فاصله

و تعداد کل  تعداد کل تماسهای دریافتی مشتركت، شامل تعداد روزهایی است که مشترك تماسی را دریافت یا برقرار کرده اس

نتایج  .زمانی انتخابی محققین بررسی شدند بازهانتخاب شدند و تمامی این متغیرها در  تماسهای برقرار شده توسط مشترك

تی و این تحقیق نشان داد که متغیرهای  فرکانس تماسهای دریافتی و مدت زمان تماسها و همچنین فرکانس تماسهای دریاف

 .برقرار شده در تشخیص مشتریانی که گرایش به ریزش دارند تعیین کننده اند

    Tunga and Karahoca (2105)  ، با استفاده از داده های تماس و داده های دموگرافیک مشترکان یکی از اپراتورهای

ز ا .می باشد، تحقیق خود را انجام دادندرفتار ریزش مشتریان  بر تاثیر گذار  (خصیصه)متغیر  20 که شاملدر ترکیه  موبایل

تا  ندبعضی از متغیرها  فیلتر شدبرای کاهش پیچیدگی های محاسباتی،  . زیاد بودآنجا که تعدادمتغیرها و تعداد مشترکین 

 Information Gain ranking از برای این منظور .بدست آیندیند پیش بینی ریزش رامتغیرهای با وزن بیشتری برای ف

filter متغیر  برای مدل پیش بینی مشتریانی که گرایش به ریزش  5رتبه بندی این نتایج از  .برای رتبه بندی استفاده شد

ماه  6تا  4میانگین طول تماس ها در میانگین طول تماس ها در دو ماه اخیر، : متغیر عبارتند از 5این  .دارند شناسایی شدند

نتایج حاصل از اجرای مدل پیش . مشتركتماسهای ، طول دوره اشتراك ، هزینه ماهانه اخیرمیانگین طول تماسها در ماه  ،اخیر

 .تماسهای مشترك در پیش بینی رفتار ریزش مشتری نقشی نداردماهانه بینی نشان داد که متغیر هزینه 

    Verbeke et al (2102)  تعداد متغیرها در این داده . اپراتور موبایل در دنیا استفاده کردند 00اطالعات  از ، در بررسی خود

ایجاد مدل دسته بندی تعداد زیاد متغیرها تضمینی برای  از آنجا که. متغیر را شامل می شد 727تا  05ها متفاوت بود و از 

به تعداد آنها و ازطرفی تعداد زیاد متغیرها  و نه بهتر نیست و به قدرت توضیح متغیر هدف توسط این متغیرها بستگی دارد

پس از آن با استفاده از  .کاهش داده شدFisher Score استفاده محاسبات را افزایش می دهد لذا تعداد متغیرها با 
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wrapper input selection procedure  ها تغیرم این.متغیرهای تاثیر گذار در پیش بینی ریزش مشتری شناسایی شدند

داده های مربوط  .دگی مشترك می باشدجنسیت و مکان زنسن،  : داده های شخصی: در چهار گروه شامل موارد زیر می باشند

: اطالعات مالی .تعداد دقایق تماس در هر ماه، روند افزایشی یا کاهشی تعداد دقایق تماس : به اطالعات تماسهای مشتری

متغیرهای  .تماسهای بین المللی  و کالس اعتباری مشتری صورت حسابتخابی ، ان تعرفهنوع ، صورت حسابمیانگین مقدار 

اطالعات شده به مشتری، اطالعات تماس های اپراتور با مشترك، پیشنهاد  انگیزشیطرحهای اطالعات مربوط به : بازاریابی

 .تماس مشتری با اپراتور 

ورودی برای دست یافتن به عملکرد بهتر مدل پیش بینی حیاتی یرهای انتخاب متغ نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

همچنین این تحقیق نشان داد که   .متغیر با کیفیت برای دستیابی به یک پیش بینی دقیق کافی است 8تا  6از  استفادهو  .است

پیش بینی ریزش مشتری تاثیر دارد که شامل متغیر های  متغیرهای گروه اطالعات تماس مشتری بیشتر از دیگر گروه ها در

همچنین از بین متغیرهای گروه بازاریابی، . تعداد دقایق تماس در هر ماه، روند افزایشی یا کاهشی تعداد دقایق تماس  می باشد

وه از گر .ی داردداد تماسهای بین اپراتور و مشترك بیشترین تاثیر را در پیش بینی ریزش مشترانگیزشی و تعطرح های 

های میانگین مقدار از بین متغیرهای دسته مالی، متغیر .اطالعات شخصی متغیر سن در پیش بینی ریزش نقش موثری دارد

 .در بررسی رفتار ریزشی مشتریان نقش دارند انتخابی و کالس اعتباری مشتری تعرفه، نوع صورت حساب

    Faris  (2104 ) برای نشان دادن این موضوع که استفاده از روشهای داده کاوی در انتخاب متغیرهای ورودی عملکرد بهتری

داده های بی ربط از  حذفداده ها و برای کاهش  Neighborhood Cleaning Rulesدر نتایج پیش بینی ریزش دارد از 

 00. گ موبایل در اردن استفاده شده استشبکه های بزر برای این منظور از اطالعات یکی از. استفاده کرد مجموعه داده ها

پیامک ها، هزینه تماس های داخلی، هزینه تماسها و  هزینه،  3Gاستفاده از  :متغیر ورودی مورد استفاده در این تحقیق شامل 

ایق دقبین المللی، مک تعداد پیامک های داخلی، تعداد پیا پیامک داخلی، هزینه پیامک بین المللی، هزینه تماس بین المللی،

شناسایی  اینترنتبا  های برقرار شده دقایق تماس های برقرار شده بین المللی، دقایق تماس تماس های برقرار شده داخلی، 

هزینه   کل: نتایج نشان داد که سه متغیر. استفاده شدAdwan et al (2104 )این متغیرها در مطالعه انجام شده توسط  .شدند

 .می باشد 3Gماهانه تماسها و پیامک ها، تعداد  دقایق تماس های برقرار شده بین المللی و استفاده از سرویس 

    Rehman and Raza Ali (2105) تعداد روزهای فعال مشترك،  دقایق :  آنالیز همبستگی متغیرهای، با استفاده از

شامل ) VASهزینه   شده و هزینه تماسهای دریافتی، هزینه تماسهای برقرارتماسهای دریافتی، دقایق تماسهای برقرار شده، 

ریز پیش بینی رفتار ) را به عنوان متغیرهایی که رابطه قوی با متغیر هدف( سرویس پیام تصویری، پاسخگویی صوتی اینترنت،

 .شناسایی کردندداشته اند،  (مشتری شی

داده های مربوط به یکی از اپراتورهای اعتباری موبایل در ایران و با توجه به با استفاده از ( 0988)کرامتی و همکاران     

، ی ماهانه، تعداد تماسهامشتری ت، شکایی ارسالیتعداد تماسهای بی نتیجه، تعداد کل پیامک ها :مطالعات گذشته، متغیرهای

طول دوره اشتراك و سن  تعرفه، نوع هانه،میزان شارژ ماتعداد شماره های متفاوت تماس گرفته شده، ،ُ ماهانه دقایق تماس

 .را به عنوان مهمترین متغیرها در پیش بینی رفتار مشتری انتخاب کردندمشترك 

تعداد کل پیامک های ارسالی، تعداد  نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای شکایت مشتری، تعداد تماسهای بی نتیجه،    

مهم ترین تاثیر در تصمیم او مبنی بر رویگردانی یا  سن مشتركتماسهای ماهانه، دقایق تماس ماهانه، میزان شارژ ماهانه و 

 .ماندگاری دارد

شناسایی ( خصیصه های)پژوهش های انجام شده در زمینه پیش بینی ریزش مشترکان تلفن همراه و متغیرهای  0جدول     

اطالعات شخصی مشترك، اطالعات تماس : دسته بندی کلی 4شده جهت بهبود مدل پیش بینی ریزش مشترکان را در 

 .، اطالعات بازاریابی نشان می دهدمشترك، اطالعات مالی

 
 مورد بررسیجدول مقایسه ای متغیرهای شناسایی شده در مدلهای پیش بینی ریزش مشترکان تلفن همراه در پژوهش های : 1جدول
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تعداد روزهایی که مشترک تماسی را دریافت یا برقرار 

کرده

ماکزیمم فاصله زمانی بین دو تماس

 اولین تاریخی که مشترک تماس برقرار کرده

 آخرین تاریخی که مشترک تماس برقرار کرده

میانگین فاصله زمانی بین تماسها

سهم تماسهای  برقرار شده مشترک با بیش از فاصله 

زمانی یک روز نسبت به کل تعداد تماسها

تعداد شماره های مختلف تماس گرفته شده

تعداد تماسهای بی نتیجه

میزان صورتحساب
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VAS  هزینه استفاده از خدمات  

کالس اعتباری مشتری

روند صورتحساب مشترک
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اطالعات طرح های انگیزشی به مشتری
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ی م
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با حذف  .تعدادی از متغیرها تنها در یک پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است مشاهده می شود 0همانطور که در جدول     

که نشان دهنده متغیرهایی است که در بیش از یک پژوهش برای پیش بینی رفتار ریزشی مشترکان  2این متغیرها، جدول 

 . تلفن همراه بکار گرفته شده اند

 
 های مورد بررسی پژوهشمتغیرهای شناسایی شده با بیشترین تکرار : 2جدول 

 
 

دارا  کانیر بیشترین تکرار را مدل های مورد استفاده در تحلیل ریزش مشترمتغ 01 دیده می شود، 2همانطور که در جدول    

میزان :  ، در دسته اطالعات تماسهای مشتركمتغیرهای سن مشترك و مکان زندگی وی :در دسته اطالعات شخصی. بوده اند

، در دسته  3Gارسالی، استفاده از ، طول دوره اشتراك مشترك، تعداد تماس ها، تعداد پیامک های (مدت تماس)دقایق تماس

شکایات مشتری به : و نوع تعرفه مورد استفاده مشترك و در دسته اطالعات بازاریابی صورت حسابمیزان : اطالعات مالی

 مدل هااین  عملکردعنوان متغیرهای ورودی موثر در مدل های پیش بینی ریزش مشترکان تلفن همراه در راستای افزایش 

ارتباط قوی تر برخی از متغیرها با متغیر داشتن از طرفی در برخی از پژوهشها، نتایج حاصله حاکی از . باشدمورد نیاز می 

، تعداد صورت حسابمیزان دقایق تماس، میزان : متغیر 5مقایسه نتایج پژوهشهای مختلف، با . بودند( مشترکان ریزشی)هدف 

 . با بیشترین میزان ارتباط با متغیر هدف شناسایی شدند تماس ها، نوع تعرفه و سن مشترك به عنوان متغیرهایی

 

 نتیجه گیری

لویت استراتژی بازاریابی آنها باید بر اساس ودر فضای رقابتی کسب و کار امروز سازمانها به این آگاهی دست یافته اند که ا    

در بازار صنعت مخابرات ، تغییر اپراتور توسط مشتریان بسیار آسان  .حفظ مشتریان و جلوگیری از ریزش آنها شکل بگیرد

برخی از این . دالیلی که سبب تصمیم مشتری مبنی بر جابجایی از یک اپراتور به اپراتور می شود، بسیار مختلف است. است

 کارآمد مدیریت .خدماتمربوط به مسایل اقتصادی و قیمت دیگر و برخی  باشدکیفیت و پوشش دهی  دالیل می تواند بخاطر

 ریزش بینی پیش های مدل ارائه در کاوی داده فنون .تاس کارآمد و دقیق بینی پیش مدل ساخت مستلزم مشتریان ریزش

 .است گرفته قرار استفاده مورد وسیعی شکل به مشتری

اطالعات 

بازاریابی

سن
مکان زندگی 

مشترک

استفاده از 

3G

طول دوره 

اشتراک

میزان دقایق 

تماس
تعداد تماس

تعداد 

پیامک های 

ارسالی

میزان 

صورتحساب
نوع تعرفه

شکایت 

مشتری

Kisioglu and Topcu , 2011 

Tamaddoni Jahromi et al, 2010

Tunga and Karahoca , 2015

Verbeke et al, 2012

Faris, 2014

Adwan et al, 2014

Rehman and Raza Ali , 2015

کرامتی و همکاران )1388(

محققین و سال تحقیق

متغیرهای مستقل

اطالعات مالیاطالعات تماسهای مشترکاطالعات شخصی مشترک
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هر چند همه . غیر معمول نیست( خصیصه)داشتن مجموعه داده هایی شامل صدها متغیربرای شرکتهای خدماتی موبایل،     

در راستای بهبود تشخیص . در پیش بینی ریزش مشتری دارای اهمیت معنی داری نیستند( خصیصه ها)این متغیر ها 

ده می شوند، باید انجام که استفا( خصیصه هایی)مشتریان ریزشی در مدلهای پیش بینی، انتخاب دقیق مجموعه متغیرهایی 

به گونه ای که مدل پیش بینی ریزش ( خصیصه) و یا تکنیک های انتخاب متغیرها رویکرد هاتحقیقات کمی در خصوص . شود

  .را بهبود دهند، معرفی شده اند

 کردن کمینه با .ستا مدل ایجاد از قبل ی مهم فرایند بینی، پیش جهت فیلد ها بهترین شناسایی فرایند ویژگی انتخاب     

 بهبود نیز مدل ایجاد قابلیتهای و یافته کاهش کاوی داده الگوریتمهای محاسباتی ی هزینه و فضا پیچیدگی ای، داده مجموعه

به نقش و اهمیت شناسایی متغیرهای کلیدی که بتوانند عملکرد مدلهای پیش بینی ریزش مشتری  در این پژوهش .یابد می

مستعد ریزش افزایش دهند، اشاره  در صنعت مخابرات و بویژه تلفن همراه، بهبود داده و دقت آنها را در شناسایی مشتریان

اثیرگذار ورودی مدلهای پیش بینی ریزش مشترکان شده و پس از بررسی پژوهشهای انجام شده در این زمینه، متغیرهایی ت

میزان دقایق تماس، : متغیر 5در نهایت با توجه به نتایج پژوهشها مورد بررسی، . تلفن همراه شناسایی و دسته بندی شدند 

غیر هدف ، تعداد تماس ها، نوع تعرفه و سن مشترك به عنوان متغیرهایی با بیشترین میزان ارتباط با متصورت حسابمیزان 

 . شناسایی شدند
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