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Abstract  

Nowadays, many systems with various purposes have been installed due to the great growth in the fields of 

electronics communication. One of the most important of these systems is the electronic banking system. 

Electronic banking means all operations that can be done physically in different bank branches can also be 

done online. Of course, digital banking has special rules that users must use by a bank account with a 

username and password for the electronic banking system, which is important to establish security. One of 

the challenges in this field is the less use of internet banking services by customers compared to physical 

operations in bank branches. Proposing some approaches to attract user to digital banking which consider 

the most important challenge of this issue. Evaluating the effective factors in the adoption of electronic 

banking is the main topic of this research, which is carried out with the data mining approach. The general 

approach is to apply K-means to determine criteria and sub-criteria after entering the data sets and 

normalizing them. Then, the effective criteria and factors in digital banking ranked with the multi-criteria 

decision-making approach of the hierarchical analysis process. 

  

Keywords: Digital Banking, Data Mining, Clustering, Multi-Criteria Decision Making 

 
 
 
 
 

 

mailto:a.rouholamin@ase.ui.ac.ir


2 
 

 دیجیتال بانکداری پذیرش بر موثر عوامل تعیینارزیابی و 

  
 

 االمین روح اصغر علی

 نایرا اصفهان، اصفهان، دانشگاه اقتصاد، و اداری علوم دانشکده مدیریت، گروه کار، و کسب مدیریت ارشد کارشناسی

 a.rouholamin@ase.ui.ac.ir 

 
 
 
 

 چکیده

هداف گوناگون تعبیه اامروزه با توجه به رشد فراوان در زمینه های الکترونیک و تجازت الکترونیک، سامانه های فراوانی با 

دین معنی است بشده است. یکی از مهمترین این سامانه ها، سامانه بانکداری الکترونیک می باشد. بانکداری الکترونیک 

نتی نیز انجام زیکی در شعبه های مختلف بانک ها انجام داد را به صورت اینترکه همه عملیاتی که می توان به صورت فی

ک مذکور و داشتن دارای قوانینی خاص می باشد که کاربران باید با داشتن یک حساب در بان دیجیتالداد. البته بانکداری 

نیت به دلیل الکترونیکی زند که برقراری امنام کاربری و رمز عبور برای سامانه بانکداری الکترونیک، به استفاده از آن بپردا

تر مشتریان از بودن در این حوزه، دارای اهمیت می باشد. یکی از چالش هایی که در این زمینه وجود دارد، استفاده کم

سمت بانکداری  خدمات اینترنت بانک نسبت به عملیات فیزیکی در شعبه های بانک می باشد. این که بتوان کاربران را به

لکترونیک، اجذب نمود، مهمترین چالش این مبحث به شمار می رود. ارزیابی عوامل موثر در پذیرش بانکداری  جیتالدی

ورت است صمبحث اصلی این تحقیق می باشد که با رویکرد داده کاوی، این عملیات انجام می شود. رویکرد کلی بدین 

خص کردن معیارها و جهت مش K-meansشه بندی مبتنی بر که بعد از ورود مجموعه داده ها و نرمال سازی آن ها، خو

انکداری بمفید بودن ، نگرش نسبت به دیجیتالجنس، سن، شغل، تحصیالت، اعتماد به بانکداری زیرمعیارها که شامل 

راج می شوند. می باشد، استخ دیجیتالبانکداری کننده  و شرایط تسهیل دیجیتالبانکداری ، سهولت استفاده از دیجیتال

، رتبه دیجیتالی سپس با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی، معیارها و عوامل موثر در بانکدار

 بندی می شوند. 

 

 ، داده کاوی، خوشه بندی، تصمیم گیری چندمعیارهدیجیتاللغات کلیدی: بانکداری 

 

 

 

 

mailto:a.rouholamin@ase.ui.ac.ir


3 
 

 

 مقدمه . 1

 از زمینه ها بسیاری از در دگرگونی موجب اخیر دهه در ارتباطات و اطالعات فناوری زمینه در چشمگیر پیشرفت های

 بانکداری، اقتصادی، تجاری، های جمله فعالیت از ها فعالیت از بسیاری فرایندهای آن، تبع به و شده جهانی تجارت جمله

همچنین پیشرفت در دنیای کامپیوتر و روش های هوشمندسازی، سبب  .شده است تغییرات دستخوش غیره و گمرکات

 ازشده است تا روش های متنوعی برای عملیات مختلف فناوری اطالعات، برای کارهای گوناگون در نظر گرفته شود. 

 اینترنت هب دسترسی افراد سهولت و است الکترونیک تجارت اقتصادی، زمینه در اطالعات فناوری ترین دستاوردهای عمده

منتظری و )ت کرده اس فراهم مجازی به دنیای دسترسی طریق از اقتصادی و تجاری های مراوده برای را مناسبی بستر نیز

 های سیستم و الکترونیک بانکداری، الکترونیک تجارت های زیرساخت به مربوط مهم موارد از یکی (.13931همکاران، 

 مکان در فیزیکی حضور محدودیت مشتری برای که بانکی هر خدمت به الکترونیکی بانکداریمی باشد.  آنالین پرداخت

  (.20142کیم و همکاران، ) می شود گفته شود، انجام الکترونیکی ابزارهای کارگیری به همچنین با و نکند ایجاد خاصی

 ها خدمات بانک تغییرات این به واکنش در دارند، قرار مالی آزادسازی و شدن ناشی ازجهانی تغییرات تاثیر ها تحت بانک

 در ها بانک است، یافته افزایش بانکی خدمات ارائه برای رقابت که حالی در. دهند می گسترش را مشتریان به ارائه قابل

 (.20143چونگ و همکاران، ) برسند خود مشتریان میان در دیجیتال بانکداری پذیرش از باالتری سطوح به هستند تا تالش

 همچنین و کرده خدمات پیدا توسعه برای را جدیدی بازار تا است کرده وادار را ها آن ها، بانک میان رقابت از نوع این

)تقی زاده و  است افزایش حال در ارائه می دهند، دیجیتال بانکداری طریق از را خود خدمات که مالی موسسات تعداد

 نقطه از می سازد. را ممکن بیشتر مشتریان به دسترسی و گسترده خدمات ارائه دیجیتال بانکداری (.1393، 4شفیق ابراهیم

 زمان در چنین هم و داشته تر آسان مالی دسترسی خدمات به تا دهد می اجازه ها آن به دیجیتال بانکداری مشتریان، نظر

 جریان امور، سرعت و دقت افزایش در اطالعات فناوری انکار غیرقابل مزایای کنند. صرفه جویی خود مالی امور مدیریت

 از استفاده و استقرار به سرعت سازمانها به شده باعث مشتریان بیشتر رضایت و هزینه ها کاهش جهانی، افزایش کیفیت

  (. 2015، 5آیراگا)د آورن روی اطالعاتی های سیستم

 است سنتی بانکداری با مقایسه در در رقابت باقی ماندن و هزینه ها کاهش سوی به راهی الکترونیک بانکداری واقع در

 نشان آمارها ایران، در کاربران اینترنت باالی آمار و اینترنتی بانکداری مزایای به توجه اب (.1393و همکاران،  مرادی)

 %40 از کمتر که است آن از و حاکی است خدمات این ارائه برای مجازی فضای از ظرفیت کامل استفاده عدم دهنده

 استفاده اینترنتی خدمات از بانک مشتریان %5 تنها و دهند می انجام اینترنتی خرید بانکی هر از  %5  های کارت دارندگان

 طور به یا را نپذیرند بانکی نوین خدمات و فناوری ها مشتریان، اگر رسیده اند که نتیجه این هب (.2014، 6نصری) کنند می

                                                            
1 Montazeri , et al. 
2 Kim, et al. 
3 Chong, et al. 
4 Taghizade and Shafiq Ebrahim 
5 Ayrga 
6 Nasri 
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 کسب نوین خدمات و فناوری هاگونه  این در خود هایگذاریسرمایه از ناچیزی نکنند، درآمد استفاده آن ظرفیت از کامل

 استراتژی های بر که عواملی از یکی و دارند نیاز جدیدی های رقابتی استراتژی به ها بانک شرایط این رد .کرد خواهند

 پذیرش بانکداری بر موثر عوامل و مشتری رفتار بررسی بنابراین است. مشتری رفتار گذارد، می تاثیر بانکها رقابتی

 .است مشتریان سوی از آن به پذیرش منوط الکترونیک توسعه بانکداری زیرا، دارد باالیی اهمیت الکترونیک

 1به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک نیاز است تا از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

طوری که کم یا زیاد شدن عاملی بر عوامل دیگر ه روابط متقابل وجود دارد. باستفاده شود. چرا که در میان این عوامل 

تصمیم گیری چند معیاره به عنوان یک علم دارای مفاهیم، رویکردها و  (.1388، 2محمدمرادی و اختران) تاثیرگذار است

گزینه ها را رتبه بندی و ها کمک و متدهای خاص خود است و به تصمیم گیرنده در شناسایی، توصیف و ارزیابی گزینه

توسط  دیجیتالدر این مطالعه سئوال اصلی این است که چه عواملی بر پذیرش بانکداری نماید.  گروه بندی و انتخاب می

گیری های تصمیم مدلاست؟ در پاسخ به این پرسش از  تاثیرگذارو هر عامل به چه میزان  تاثیر گذارندها مشتریان بانک

ها تصمیمات خاص مانند ارزیابی، اولویت گذاری و یا انتخاب از  شود. با استفاده از این مدل استفاده میچند شاخصه 

گیری چند  های تصمیم مدلیکی از  AHP یا گیری سلسله مراتبیشود. مدل تصمیم های موجود اتخاذ می بین گزینه

این روش شوند.  معیارها و زیرمعیارها رتبه بندی می. در این مدل خواهد شداستفاده  شاخصه است که در این تحقیق

 کند تا اولویتپردازد و به تصمیم گیران کمک می چه در مغز انسان انجام می شود، به تجزیه و تحلیل مسائل می مانند آن

گزینه های رقیب به همراه عوامل و عناصر بصورت  ،، دانش و تجربه خود تنظیم نمایند. در این روشها را بر اساس اهداف

به طوری که هر سطح شامل معیار  ،سلسله مراتب در سطوح مختلف )به کمک رسم درخت تصمیم( نشان داده می شود

های متاثر از متغیرهای موجود در سطح قبل می باشد و از طریق مقایسه زوجی عناصر درخت تصمیم، مناسب ترین 

 گردند. معیارها تعیین می

 ها داده پردازش به بستگی نیاز مورد نتایج به دسترسی و است پیشرفت و رشد حال در محاسبات پیچیدگی که عصری در

از روش های هوشمند در استخراج  استفاده شناختن رسمیت به جز ای چاره محاسبات، جهان دارد، بزرگ اطالعات و

میل هر سازمانی، استخراج داده های مخفی است تا بتوانند از این داده ها  داده ها در محیط ها و بسترهای شبکه ای ندارد.

 3به عنوان ابزاری در دانش خود استفاده نمایند. یکی از حوزه هایی که منجر به تولید و کشف دانش می گردد، داده کاوی

از داده  دیجیتالذیرش بانکداری موثر بر پ های اصلی به عنوان عوامل در این پژوهش ابتدا به منظور تعیین شاخصاست. 

 کاربرد آن در حوزه ،مهم ها است که به عنوان یک ابزار کاوی فرایند استخراج الگوها از دادهداده استفاده می شود. کاوی

 کند کاوی به تجزیه و تحلیل مجموعه مشاهدات رفتار کمک می های مختلف در حال افزایش است. استفاده از داده

داده کاوی منجر به کشف دانش و الگوهای مخفی داده می گردد که قبال در یک پایگاه داده (. 1393، 4همکارانعشاقی و )

بزرگ، ناشناخته بودند، اما با یافتن آن ها، عملیات بازیابی دانش و داده ها جهت دست یابی به اطالعات، با سرعتی باال، 

                                                            
1 Multiple Attribute Decision Making 
2 Mohammad Moradi and Akhtaran 
3 Data Mining  
4 Ashaqi et al. 
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ضمنی، داده های کشف نشده و اطالعات مفید از انجام می پذیرد. در طول سال ها، داده کاوی برای استخراج داده های 

حجم بزرگی از داده ها مورد استفاده واقع شده است. همچنین از داده کاوی اغلب در پیش بینی از الگوی دانش نیز استفاده 

دهند گردیده است. ممکن است داده ها در یک مجموعه داده، بعد از فرایند پردازش، نتایج عجیب و غیر قابل باور ارائه 

که مسلما نتیجه آن غلط است. این داده ها که داده های پرت نامیده می شوند، دارای ضرورت در شناسایی در زمان 

خوشه بندی  ،از جمله وظایف داده کاویپردازش می باشند تا امر پردازش کلی با هدفی مشخص را دچار مشکل نکنند. 

بندی  های ناشناخته است. خوشه ای از اشیا با کالس رای مجموعهها ب ها یا گروه بندی، شناسایی خوشه خوشهاست. 

های مشابه حداکثر و بین خوشه های متفاوت به حداقل برسد  از خوشه باید به گونه ای انجام شود که تشابهات بین اشیا

های  های گروه که دادههای موجود به چند گروه به قسمی است  بندی داده بندی، تقسیم هدف از خوشه (.2014، 1گوپتا)

های موجود در یک گروه بسیار به هم شبیه باشند. مهمترین  حداکثر تفاوت ممکن را از هم داشته باشند و داده ،مختلف

است که در آن هر خوشه با میانگین  means-Kالگوریتم  ،بندی وجود دارد و پرکاربردترین الگوریتمی که در بحث خوشه

پس از مشخص شدن معیارها و زیر معیارها از طریق (. 2022، 2شارنوفسکی) شود نمایش داده می )مرکز خوشه( آن یاشیا

موثر بر پذیرش  عواملیا  ، معیارهاAHPیا  ، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیmeans-Kالگوریتم خوشه بندی 

جنس، سن، شغل، تحصیالت، اعتماد به بانکداری  توانندمیشوند. معیارها و زیرمعیارها  رتبه بندی می دیجیتالبانکداری 

کننده و شرایط تسهیل دیجیتالبانکداری ، سهولت استفاده از دیجیتالبانکداری مفید بودن ، نگرش نسبت به دیجیتال

 (. 2010، 4انگلیش)(، 1993، 3کود و همکارانباشند ) دیجیتالبانکداری 

تلف بانک، می مسلما تعیین عوامل موثر در پذیرش بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات سریع تر و ارزیابی کاربران مخ

ین تحقیق تواند یک امر جالب توجه باشد، مخصوصا این که با روش های هوشمند سازی سیستم ها، تجهیز شده باشد. ا

رابند تحلیل سلسله مراتبی، و ق K-meansستفاده از بخش خوشه بندی از دیدگاه داده کاوی به مسئله نگاه می کند که با ا

کاوی و  شه بندی دادهبه عنوان یک الگوریتم خو K-meansبه صورت همزمان در این راستا گام می گذارد. الگوریتم 

 بر موثرای هبه عنوان یک تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه، در جهت تعیین اولویت فاکتور قرابند تحلیل سلسله مراتبی

 اصلی ترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل است:  است. مشتریان سوی الکترونیک از بانکداری پذیرش

 پیشنهادی پذیرش بانکداری الکترونیک توسط گروه های مختلف مشتریان با توجه به سهولت استفاده از رویکرد 

  ر استفاده جذب افراد به آن جهت سودآوری دو الکترونیکی و  دیجیتالتعیین عوامل موثر بر پذیرش بانکداری

 از فناوری های جدید

 مشتریانهای مختلف  در بین گروه دیجیتالبر پذیرش بانکداری  موثردست آمده ازعوامل ه های ب ارائه رتبه بندی 

 ها بانک

 

                                                            
1 Gupta 
2 Scharnowski 
3 Codd, et al. 
4 English 
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 مطالعات پیشین . 2

 شهر و دولتی های خصوصی بانک مشتریان میان در اینترنتی پذیرش بانکداری بر موثر در تحقیقی با عنوان ارزیابی عوامل

 سهولت: از تاثیرعبارتند میزان ترتیب به عوامل به این نتیجه رسیدند که مهمترین (1394، 1فالح اصل و عبدالوند) تهران

 خدمات دیگر از استفاده تجربه ، %16 شده ادراك ، سودمندی%23  بانک خدمات دیگر از استفاده ،%39 ادراك شده استفاده

 مؤثر عوامل بررسیبا عنوان  ارائه شده است، (1393، 2نوروزی و همکاران)که در  در مطالعه ای. %8و اعتماد  %12بانک 

 منطقه شعب مدیریت مشتریاننفر از  384بانکی  سیستم مشتریان مختلف های گروه بین در دیجیتال بانکداری پذیرش بر

 فرهنگ بودن، مفید درك و فرهنگ متغیرهای بین که داد نشان تحقیق دادند. نتایجرا مورد بررسی قرار  ملت بانک چهار

 درك نگرش، و بودن مفید درك ، بانک اینترنت خدمات از استفاده نگرش و شده ادراك ریسک  شده، ادراك سهولت و

 استفاده، قصد و استفاده سهولت نگرش، و استفاده سهولت مفید بودن، و درك استفاده سهولت استفاده، قصد و بودن مفید

 بین که داد نشان تحقیق مچنین نتایجد. هدار وجود معناداری رابطه قصد استفاده، و نگرش استفاده، قصد و ذهنی هنجار

 نتایج ، براساسالوه براین. عندارد وجود معناداری رابطه دیجیتال داری بانک از استفاده قصد و شده درك رفتار کنترل

 دیجیتال خدمات از استفاده قصد بر را تاثیر بیشترین ملت بانک خدمات اینترنت بانک از استفاده نگرش که شد مشخص

 .دارد بانک این

مشتریان  سوی از (1394، 3تقی زاده و شفیق) دیجیتال بانکداری خدمات از استفاده بر موثر عواملدر مطالعه ای با عنوان 

 درك بر شده درك استفاده خدمات و سهولت به کاربران نگرش در شده ادراك فرهنگ مشتریان، ریسک نوعدریافتند که 

 داری بانک خدمات نگرش شده بر ادراك سودمندیهمچنین  .است تاثیرگذار دیجیتال داریکبان خدمات بودن مفید

 قصد و نگرش بینثیر گذار است. ات دیجیتال داری بانک از استفاده قصد بر نیز بودن مفید ثیر باالیی دارد. دركات دیجیتال

 استفاده خدمات قصد بر ذهنی ثیرگذاری بسیار باالیی وجود دارد. همچنین هنجارهایات دیجیتال بانکداری از استفاده

رابطه  دیجیتال بانکداری استفاده از خدمات قصد و شده درك رفتار ثیر متوسطی دارد و بین کنترلات دیجیتال داری بانک

 معنی داری وجود ندارد. 

ثر در رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکی به روش ومطالعه موردی با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل م در یک

مندی مشتریان از  ، به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت(1393، 4دیلمی و همکاران)مراتبی تحلیل سلسله 

پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل اصلی  نتایج کیفیت خدمات بانکی شعب بانک سپه استان گلستان پرداختند.

ثر بر رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات بانکی به ترتیب ویژگی خدمات بانکی، قیمت، تعامل، وشناسایی شده م

با های فیزیکی در اولویت قرار گرفته اند و از میان عوامل فرعی، ارائه خدمات مطابق  دسترسی به شعب بانکی و ویژگی

نیاز مشتری در ویژگی خدمات، نرخ سود سپرده ها در قیمت، تخصص و مهارت کارکنان در پاسخگویی به نیازهای 

                                                            
1 Fallah Asl and Abdolvand 
2 Norouzi, et al. 
3 Taqizadeh and Shafiq 
4 Deilami, et al. 
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های فیزیکی در  مشتریان در تعامل، روش های نوین خدمات بانکی در دسترسی به شعب و نمای ظاهری زیبا در ویژگی

 اولویت قرار گرفتند.

بندی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک با استفاده ازفرایند تحلیل در یک مطالعه موردی با عنوان اولویت 

، عوامل موثر بر ترجیح مشتریان (1394، 1حربی زاده و احدمطلقی) سلسله مراتبی که بصورت پیمایشی انجام شده است

اتبی اولویت بندی کردند. روش ها در سطح شهرستان دهلران را با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مر در انتخاب بانک

جمع آوری اطالعات در این تحقیق شامل پرسشنامه مقایسات زوجی میان معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر بوده است 

 Expertکه میان مشتریان بانک توزیع شده است. در این تحقیق در تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از نرم افزار 

choice  دهد از میان معیارهای مورد نظر به ترتیب تسهیالت بانکی عوامل تکنولوژیکی و و نتایج نشان میاستفاده شده

 باشند.عوامل ظاهری دارای بیشترین وزن و اولویت می

در تحقیقی با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حفظ مشتریان کلیدی بانک و طراحی الگویی برای ارائه 

شناسایی، جذب و حفظ مشتریان به  (1393، 2بهروزی و صفری) MADMا استفاده از رویکرد خدمات به آنها ب

پرداخته است. در این پژوهش، سعی شده است تا عوامل موثر بر جذب و حفظ مشتریان کلیدی بانک شناسایی،  کلیدی

اولویت بندی شده و  Choice Expertسپس این عوامل با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و به کمک نرم افزار 

وزن هر عامل مشخص گردد. پس از مطالعه ادبیات پژوهشی چهار عامل موثر بر جذب و حفظ مشتریان شناسایی شده 

درصد بیشترین تاثیر را بر حفظ و جذب مشتریان بانکی داشته  0.5است که از بین این عوامل، عامل مالی با وزن تقریبی 

های مربوط به بعد مالی نیز نرخ سود سپرده ها بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده است. همچنین از بین شاخص 

 است. 

در تحقیقی با عنوان ارزیابی عملکرد کارایی شعب بانک سپه از منظر جذب و ارتقاء وفاداری مشتریان با رویکرد تصمیم 

برای بهینه سازی سیستم ارزیابی عملکرد از منظر  (1394، 3جعفرزنجانی و خجسته رو) DEA-AHPگیری چند معیاره 

ارتباط با مشتری و ارتقاء عملکرد شعب بانک سپه چارچوبی علمی ارائه دادند. در این چارچوب که که توجه و تاکید 

بیشتری بر شاخص های جذب مشتریان شده است، ابتدا با تاکید وزن دهی بر مولفه های مطرح در ارتباط با مشتری از 

ها و خروجی های مدل ارزیابی عملکرد استفاده شده است. سپس تکنیک تحلیل  برای تعیین وزن ورودی AHPیک تکن

 پوششی داده ها را برای تعیین میزان کارایی واحد ها مورد استفاده قرار گرفته شده است.

، 4وانگ و همکاران)د پرداختن برانکار توسط اینترنتی بانکداری پذیرش سیستم کننده تعیین عوامل بررسی به در مطالعه ای

 استفاده اینترنت، از استفاده تجربه اعتماد، از متغیرهای اینترنتی، بانکداری پذیرش بر تاثیرگذار عوامل برای بررسی (2015

 سرمایه ها در مطالعه خود دریافتند که  علیرغم کردند. آن شده استفاده ادراك سودمندی و سهولت بانک، خدمات از دیگر

به  دسترسی رغم به کاربران از برخی بانکداری عرصه در اطالعاتی های کاربری فناوری زمینه در شده انجام های گذاری

                                                            
1 Herbi Zadeh and Ahad Motlaqi 
2 Behrozi and Safari 
3 Jafar Zanjani and Khojastero 
4 Wang, et al. 
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 تعیین و رفتار مصرف کننده بر موثر و مهم عنصر یک اعتماد کنند. همچنین دریافتند که نمی استفاده آن از ها، فناوری

 است.  الکترونیک تجارت ها مانند فناوری پذیرش در موفقیت کننده

 این ارائه برای مجازی فضای کامل دریافتند که در ترکیه از ظرفیت دیجیتالدر مطالعه ای با عنوان اجرای بانکداری 

 بانکداری از استفاده که است معتقد فرد یک که میزانی عنوان به اعتماد (2014، 1سیار و وولف) استفاده نمی شود خدمات

 امنیتی های نگرانی که ها دریافتند کند، کامل نیست. آن نمی تهدید را او خصوصی حریم عاملی هیچ و امن است آنالین

 اعتماد همچنیند. این کشور مشاهده می شو در آنالین بانکداری پذیرش موانع ترین رگبزعنوان  به خصوصی حریم و

 انجام برای بنابراین،. است سنتی از بانکداری ترپیچیده  و مهمتر بسیار آن، مجازی محیط به دلیل اینترنتی بانکداری در

 از مصرف کننده ،اعتماد بدون. کنند اعتماد درگاه بانک از پرداخت و آنالین کار و کسب به باید آنالین، مشتریان خرید

 .کرد خواهد امتناع آنالین گونه معامله هر

 کاربران کشورهای مخصوصا کاربرانبررسی پذیرش تجارت با تلفن همراه در چین  دریافتند که  در مطالعه ای با عنوان

 الین، آن بانکداری خدمات از در استفاده دارند و رو در رو صورت به پولی معامالت به انجام عادت توسعه حال در

به  که می کنند استفاده فناوری یک از زمانی ها همچنین دریافتند که کاربران آن (.2013، 2وانگ و بارنز) هستند محتاط تر

 در اینترنتی از بانکداری استفاده مزایای از را خود مشتریان که کنند باید تالش ها بانک بنابراین ببرند، پی آن بودن مفید

 تواند اینترنتی می بانکداری خدمات مزایای از مطلع سازند. مشتریان را آگاه سازند که استفاده  سنتی بانکداری با مقایسه

  کمک کند. افراد کاری عملکرد بهبود و بانک با تر آسان ارتباط ها، آن بهره وری افزایش به

به نتایج زیر دست  (2014، 3سانتوریدیس و کریستیس)در یونان  دیجیتالدر مطالعه ای با عنوان بررسی متعینهای بانکداری 

 قصد بر بودن مفید دارد، درك باالیی تاثیر اینتنرنتی بانکداری خدماتنسبت به  نگرش شده بر ادراك یافتند: سودمندی

رابطه معنی دار قوی وجود  دیجیتال بانکداری از استفاده قصد و نگرش دارد، بین بسزایی تاثیر دیجیتال بانکداری از استفاده

عالوه  رابطه معنی دار وجود دارد.  دیجیتال بانکداری از استفاده قصد و دیجیتالدارد همچنین بین اعتماد به بانکداری 

 ها در آن .دارد اینترنتی بانکداری پذیرش در زیادی نقش استفاده راحتی و اعتبار سودمندی، از مشتریان ادارك براین، 

 نیز افزایش دیجیتال بانکداری پذیرش میزان داد، تغییر را کاربران نگرش بتوان که زمانی که رسیدند نتیجه این به نهایت

الگوریتم شناسایی داده های پرت با استفاده از پردازش داده های بزرگ و با عنوان ( 2009، 4کاساگراز)در یافت.  خواهد

و پردازش داده های  K-means معماری اینترنت اشیا به بررسی ارائه رویه شناسایی داده های پرت با استفاده از الگوریتم

 پرداخته اند. Mahout اجرای و Hadoop بزرگ با استفاده از پایگاه

دستور کار برای تحقیقات آینده برای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی مورد مطالعه واقع ( 2022، 5السید و نصیردر مطالعه )

  ها بسیار محدود است، تحقیقات بیشتری الزم است که نه تنها بر منطق اقتصادیCBDC  جایی که درك شده است. از آن

CBDC  ثیرگذاری آنها بر انتقال سیاست پولی، ثبات مالی و قیمت، هدف گذاری خواهد کرد، بلکه بر نحوه تاتمرکز ها
                                                            
1 Sayar and Wolfe 
2 Wang and Barnes 
3 Santouridis and Kyritsi 
4 CASAGRAS 
5 Elsayed and Nasir 
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همچنین سواالت حل  .تورم، ابزارهای پولی غیر متعارف، بانک های مرکزی به عنوان وام دهندگان نیز تمرکز خواهد کرد

 با اجرای قریب الوقوع .تکنولوژیکی وجود داردنشده ای در رابطه با اخالق، حریم خصوصی و محدودیت های محیطی و 

CBDC  ها، بررسی این مسائل حیاتی است . 

 بندی خوشه الگوریتم مرحله دو (2012، 1سان و هلر) پرت برای تشخیص داده های مرحله ای  دو ای خوشه در فرآیند

 روش از استفاده با 1 فاز در K-means الگوریتم سنتی تغییر بار اولین برای. است شده ارائه پرت، نقاط تشخیص برای

 یک عنوان به از مراکز باشد و پس های خوشه ی همه از دور کافی اندازه به جدید ورودی الگوی یک اگر که اکتشافی

 ممکن مشابه خوشه در داده نقطه که نتیجه شود، در این پژوهش ارائه شده است. این می داده اختصاص خوشه آن مرکز

 بلندترین حذف با و 2 فاز در کمینه پوشای درخت یک سپس باشد و پرت غیر یا پرت نقاط کلیه شبیه زیاد احتمال به است

 . شوند می انتخاب پرت های داده عنوان ها، به گره از کمتر تعداد با درخت کوچک، خوشه. لبه انجام گرفته است

که از مجموعه داده های مورد نظر همین تحقیق نیز استفاده می کند و مربوط به کشور ( 2016، 2مورو و همکاران)در 

پرتغال است، روشی جهت پیش بینی موفقیت بانک ها در بازاریابی ارائه گردیده است که روش پیشنهادی برپایه شبکه 

بندی مشتریان بانکی به منظور  ارائه شده است، طبقه (.2014، 3اکبری و مردوخی)عصبی است. در رویکرد دیگری که در 

است. در  4نیازسنجی و اعتبارسنجی آن ها در احتیاج به وام مدنظر واقع شده است که مبتنی بر الگوریتم جنگل تصادفی

شناسایی اولویت بندی معیارهای متاثر بر معیارسنجی مشتریان بانک ها با استفاده از فرایند  (2015، 5شالفی و اصغری)

ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق می تواند نیازسنجی مشتریان در اعطای وام را نشان بدهد. این  6تحلیل سلسله مراتبی

ا پیشنهاد شده است که می توان با داده های مختلف، این تحقیقات با استفاده از داده های بانکی استان مازندران است، ام

 (2015، 7شراحی و علی قلی)مبحث را اجرا نمود. یک مطالعه موردی دیگر که برای بانکی در استان تهران انجام شده، در 

مشتریان  ارائه شده است که روش پیشنهادی قابل اجرا بر روی داده های مختلف است. این روش به طبقه بندی داده های

بانک با رویکرد داده کاوی و خوشه بندی داده ها می پردازد تا بتوان افراد نیازمند به وام را شناسایی نمود و اعتبارسنجی 

نیز اعتبارسنجی و نیازسنجی مشتریان بانک با رویکرد داده کاوی ( 2015، 8الگریها و همکاران)در بانک را انجام داد. در 

ت تا بتوان رشد صندوق و همچنین میزان نیازمندی افراد را به وام تخمین زد. استفاده از توابع مدنظر قرار داده شده اس

منطقی در این تحقیق پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از دقت باالی روش ارائه شده را دارد، اما پیچیدگی محاسباتی نیز 

پرداختند.  پرداخت همراه بانک ستمیعوامل موثر بر قصد استفاده از س یبررسبه  (2015، 9تینگا و همکاران)در  باال است.

پرداخت تلفن  ستمیاثر مثبت بر قصد استفاده از س یو کنترل رفتار یدهد که نگرش، هنجار ذهن یها نشان م افتهی نیا

 دارند. همراه 

                                                            
1 Sun, and Heller 
2 Moro, et al. 
3 Akbari and Mardukhi 
4 Random Forest  
5 Shalafi and Asghari 
6 Process of Hierarchical Analysis (PHA) 
7 Sharahi and Aligholi 
8 Laghareha et al. 
9 Tinga, et al. 
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پرداختند. نمونه پژوهش  انیمشتر یکیالکترون تیبانک بر رضا لیموبا ریتاث یبه بررس (2014، 1حیبا خلیل و حداد)در 

 ه،یبانک، بانک اتحاد یاردن االهل یتلفن همراه در بانک ها قیاز طر یکه استفاده از خدمات بانک 400از  انیمشتر 360

HSBC نشان  جیشده است، نتا شیساده آزما ونیرگرس قیاز طر هیباشند. و فرض یم دادندیانجام م هیبانک، بانک سرما

نشان داد که  جیدارد. نتا ریتاث یمشتر تیرضا یکیبه الکترون دنیرس یتلفن همراه برا یده از خدمات بانکدارداد که استفا

انجام  زوجود دارد. و پس ا یمشتر تیتلفن همراه در رضا یخدمات بانکدار یاز ابعاد کل یقابل توجه یآمار ریتاث

تلفن  یابعاد بانکدار هینسبت از بق یشتریو در دسترس نفوذ ب یخصوص میحاصل شد که حر جهینت نیساده ا ونیرگرس

 .همراه وجود دارد

 انیمشتر دگاهیاز د یلیو تحل هی: تجز یکیالکترون یبانکدار رشیعوامل موثر بر پذ (2012، 2ال صمدی و محمدی)در 

 انیمشتر نیب یشد که به صورت تصادف یپرسشنامه معتبر جمع آور 387از  هیاول یبانک را مورد مطالعه قرار داد. داده ها

 نیا یاصل یها افتهیها استفاده شد.  هیآزمون فرض یچندگانه برا ونیرگرس لیشد. تحل عیبانک مجوز دار اردن توز 26

درك شده دارد.  یبر سهولت  استفاده درك شده  و سودمند یمهم و مثبت ری، تاث تیمطالعه عبارتند از: اجتناب از عدم قطع

 یراستفاده از  بانکدا یبرا انیدارد که به نوبه خود قصد مشتر انیبر نگرش مشتر یشتریب ریدرك شده ، تاث سکیر

 .دهد یقرار م ریرا تحت تاث یکیالکترون

مدیریت اثرات بر کانال وام دهی بانک برای شناسایی ارز دیجیتال بانک مرکزی در یک اتحادیه پولی (، 2022، 3فگاتلیدر )

(، ارز دیجیتال بانک مرکزی و سیاست پولی مورد 2022، 4داوودحسینیدر مطالعه )ناهمگن مورد بررسی واقع شده است. 

در دسترس ممکن  CBDC د هر دو پول نقد و( وجو1بررسی واقع شده است که به بررسی دقیق دو مسئله می پردازد: 

دستاوردهای  (2در دسترس است،  CBDC است منجر به رفاه کمتری نسبت به مواردی شود که فقط پول نقد یا فقط

همچنین در مطالعه تحت سناریوهای مختلف برای ایاالت متحده و کانادا برآورد شده است.  CBDC رفاهی از معرفی

(، دیجیتالی شدن در بخش بانکداری با بررسی ابعاد و زوایای نقش انگیزه درونی کاربران 2020، 5آری باستری و همکاران)

پرسنل در سراسر شعب بانک کالسل به عنوان پاسخ دهندگان در این مطالعه  375در مجموع مورد مطالعه واقع شده است. 

 توسط نرم افزار )SEM6 (دل سازی معادالت ساختاریاستفاده شدند. داده های به دست آمده از این مطالعه با استفاده از م

LISREL 8.8  .دهد که انگیزه درونی، سهولت استفاده درك شده و سودمندی  نتایج نشان می مورد بررسی قرار گرفت

کالسل سازی در بانک  های کاربردی موجود در فرآیند دیجیتالی درك شده، تاثیر مستقیمی بر قصد استفاده از وب و برنامه

ها سهولت استفاده درك شده و  گیرد، یافتهعالوه بر این، تاثیر غیرمستقیم مدل پیشنهادی نیز مورد مطالعه قرار می  دارد.

 شوند. گری کامل رابطه پیدا می سودمندی درك شده برای واسطه 

                                                            
1 Heba Khalil and Haddad 
2 Al-Smadi and Mohammadi 
3 Fegatelli 
4 Davoodalhosseini 
5 Ary Bastari, et al. 
6 Structural Equation Modelling 
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با شواهدی از کاربران کشور  (، پذیرش بانکداری اینترنتی تحت مدل پذیرش فناوری2022، 1بورا و رومنیدر مطالعه )

کامبوج ارائه شده است. شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مبتنی بر تلفن همراه برای حداکثر استفاده از آن با نیت 

در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. هدف آن استفاده از یک رویکرد مبتنی بر  IB رفتار مصرف کننده برای اتخاذ

های  برای آزمایش فرضیه IB در مورد سازگاری مشتری با های کمی آوری و تجزیه و تحلیل دادهجمع  پرسشنامه برای

به مدل و آزمایش تجربی آن با نمونه ای از  )SN3 (با افزودن ساختار هنجار ذهنی )TAM2 (زیربنایی مدل پذیرش فناوری

تجزیه و تحلیل شد. نتایج تایید کرد که ادراکات  PLS-SEM مردم کامبوج است. به همین ترتیب، داده ها با استفاده از

  هستند. IB و قصد پذیرش IB اعتماد و سودمندی عوامل تعیین کننده نگرش نسبت به

 گیریهای اجتماعی در انتقال بانکداری اینترنتی در دوران همه  (، به بررسی نقش رسانه2022، 4ناییم و ازمدر مطالعه )

COVID-19  بازیگران اجتماعی از طریق رسانه ها و منابع متعدد در تحقیقات کیفی پرداخته شده است.  با استفاده از روش

که رفتار مشتریان را از بانکداری سنتی  19-های اجتماعی با توجه به درك ماهیت عدم اطمینان در طول همه گیری کووید

طالعات از طریق رسانه های اجتماعی به اشتراك گذاشته شد تا از دستگاه به بانکداری اینترنتی تغییر داد، نقش ایفا کردند. ا

های خودپرداز، مبادله کارت نقدی و اعتباری با صندوقداران و مبادله پول نقد جلوگیری شود، زیرا این ها دیگر گزینه 

اجتماعی و تئوری فناوری در  های امنی برای بانکداران و مشتریان نیستند. سهم نظری اصلی این مطالعه ادغام نظریه عمل

 زمینه پذیرش بانکداری اینترنتی است. 

های نیمه یک رویکرد ترکیبی با استفاده از مصاحبه تجربه بانکداری دیجیتالی با (، 2022، 5وینداری و همکاراندر مطالعه )

های تجربی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که همه متغیرها به جز کنجکاوی و ارتقای  ساختاریافته و نظرسنجی

دیجیتال فروش به طور قابل توجهی بر قصد استفاده از بانکداری فقط دیجیتال تاثیر می گذارند. ایجاد یک رابط بانکداری 

جذاب و ساده برای پشتیبانی از تجربه کاربری آسان برای مشتریان مهم است. با این حال، برای اطمینان از تجربیات مثبت 

 مشتری، عوامل دیگری مانند پاداش ها، ویژگی های منحصر به فرد و تبلیغات دهان به دهان مثبت باید اعمال شوند. 

تعیین کننده پذیرش بانکداری دیجیتال در پادشاهی عربستان سعودی با رویکرد مدل عوامل (، 2022، 6عبداهللدر مطالعه )

 2017های نظرسنجی جهانی گنجاندن مالی در سال  این مطالعه بر اساس دادهارائه شده است.  (7TAM) پذیرش فناوری

مانند آزمون مجذور کای و رگرسیون دهد که با استفاده از ابزارهای تحلیلی ساده  دهنده را پوشش میپاسخ  1009است که 

درصد از پاسخ دهندگان از پذیرش بانکداری دیجیتال در عربستان سعودی خبر  51.5لجستیک، تحلیل شده است. حدود 

، تاثیر  )PU9(و سودمندی درك شده  )PEOU8 (یعنی سهولت استفاده درك شده دادند. دو سازه مدل پذیرش فناوری

ی را بر پذیرش بانکداری دیجیتال نشان می دهد، در حالی که اعتماد نشان دهنده تاثیر حاشیه حاشیه ای مثبت و معنی دار

                                                            
1 Bora and Romny 
2 Technology Acceptance Model  
3 subjective norm 
4 Naeem and Ozuem 
5 Windasari et al. 
6 Abdullah 
7 Technology Acceptance Model 
8 perceived ease of use 
9 perceived usefulness 
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ای منفی و معنادار با بانکداری دیجیتال است. اثر کنترل کننده سن و تحصیالت مصرف کنندگان این مطالعه بینش های 

در ارتقای سیستم بانکداری دیجیتال در  ارزشمندی را برای موسسات مالی، مصرف کنندگان، نهادهای تجاری و محققان

 عربستان سعودی ارائه می دهد. 

تحقیقی سیستماتیک راجع به پرداخت دیجیتال و پذیرش بانکداری در کشورهای خلیج (، 2020، 1الخووایتردر مطالعه )

دیجیتال و پذیرش مطالعه، مشخص شد که بهترین پیش بینی کننده برای پرداخت  46با بررسی  انجام گرفته است. فارس

بر اساس  .بانکداری در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اعتماد، امنیت درك شده و سودمندی درك شده است

های پرداخت در مدل کشورهای  ثر بر پذیرش بانکداری دیجیتال و روشوبررسی گسترده ادبیات، مفهومی از عوامل م

  .کند آتی را تعیین می فارس پیشنهاد شد که دستور کار تحقیقات خلیج

بر اساس یک رویکرد بررسی ساختارهای پایه در بانکداری دیجیتال نروژ، ارائه شده است. (، 2022، 2نورولدر مطالعه )

مصاحبه نیمه ساختار یافته به دست  10کارمند در بخش بانکی و  213ها از آزمایش تکراری مطالعه موردی که در آن داده 

آیند، این تحقیق با پرداختن به سطح پایه دیجیتال در بین کارکنان به ادبیات زیرساخت اطالعات و مدیریت دانش می 

بینش هایی را ارائه می دهد که باید برای کارکنان و مدیران بانک ها و صنایع مشابه مفید باشد.  کمک می نماید. این مقاله

 همچنین به محققان در سیستم های اطالعاتی یادآوری می کند که به شایستگی دیجیتالی در بانکداری، توجه کنند. 

 

 روش پیشنهادی .3

روش پیشنهادی به چند بخش مختلف تقسیم می شود که هر بخش، تکمیل کننده بخش بعدی خواهد بود. به صورت 

 کلی به توضیح هر بخش پرداخته می شود. 

 

 اکتساب داده و پیش پردازش 3-1

. داده های استفاده ها انجام پذیردتواند به انواع و اقسام روش  ها می شود که می آوری دادهبخش اکتساب داده شامل جمع

هستند که در آدرس  UCIشده در این تحقیق از داده های وب سایت 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing  .جامعه آماری این تحقیق یک مجموعه قابل دانلود می باشد

در رویکردی مبتنی بر تقسیم داده به منظور پیش بینی  2014داده از مشتریان بانک است که توسط مارو و دیگران در سال 

باشند. مجموعه داده انتخاب شده های پشتیبان تصمیم قابل استفاده می  موفقیت تلفن بانک ایجاد شده اند و در سیستم

ویژگی است که این حجم از اطالعات در این تحقیق مورد استفاده نمی باشد و به طورتصادفی  20رکورد با  41188شامل 

 بخشی از این داده ها انتخاب می شوند. الزم است تا این داده ها، نرمال سازی شوند. 

 

                                                            
1 Alkhowaiter 
2 Norveel 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing
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 فرایند تحلیل سلسله مراتبیبندی داده ها و خوشه  3-2

های مختلفی قرار بگیرند. اما در خود این گام نیز چند  شوند تا در خوشهبندی سپرده می  ها به الگوریتم خوشهداده 

ها و به موازات آن، انتخاب روشی به بندی، سپس انتخاب تعداد خوشه چالش پیش رو است. اول انتخاب روش خوشه 

استفاده می شود.  K-meansبندی  گوریتم خوشهها از ال بندی داده های ترکیبی. برای خوشهعنوان معیار فاصله برای داده 

بندی درآمده است که با تغییرات دلخواه به های خوشه این الگوریتم به عنوان چارچوبی کارآمد برای بسیاری از روش

های شناخته شده دیگر در خوشه توان با سادگی از آن استفاده نمود. در حقیقت بسیاری از الگوریتم فراخور مسئله می 

 نمایند. باشند که شرایط خاصی را در مسئله القاء میمی  K-meansای از الگوریتم  بندی نیز گونه

ای که گونه که اشاره شد، حالت یک چارچوب کلی را دارد و برای هر مسئله بایستی به گونه  البته این الگوریتم، همان

به معنی  K-meansداده شده با )*( در الگوریتم اصلی  خط نشان-ضرورت دارد، اصالح گردد. به عنوان مثال، میانگین

های جدید در هر خوشه  کند. بنابراین، برای یافتن مراکز خوشه های ترکیبی معنا پیدا نمی دقیق آن اساسا در مورد داده

ه جدید های عددی در مرکز خوشها، مقادیر ویژگی  بدین صورت عمل می شود که پس از تعیین خوشه هر یک از داده

ای برابر با های رسته شود و مقادیر داده های همان خوشه در نظر گرفته می برابر با میانگین مقادیر مربوطه در میان داده 

های قرار  های همان خوشه داشته است، قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر دادهمقداری که بیشینه تکرار را در میان داده 

( با مشخصات تعیین شده باشند، مقدار این ویژگی 1های نشان داده شده در جدول ) گرفته در یک خوشه دارای ویژگی

 ( نشان داده شده است.2ها در مرکز خوشه مربوطه در جدول )

 
 ها خوشه از یکی در گرفته قرار های داده به مربوط یاطالعات کی از یمثال (1جدول )

 ویژگی

 خصوصیت

 4ویژگی  3ویژگی  2ویژگی  1ویژگی 

 عددی عددی ایرسته  ای رسته نوع

 0.4 0.1 - - میانگین

   }N, …, v1,1v{ }2,M, …, v2,1v,1{ دامنه مقادیر

 - - 1,1v 2,4v مقدار با بیشینه تکرار

 
 خوشه مرکز هایی ژگیو (، مقادیر2جدول )

 4ویژگی  3ویژگی  2ویژگی  1ویژگی 

1,1v 2,4v 0.1 0.4 

 

بندی پیشنهاد می عالوه بر این تعریف برای جایگزین شدن با میانگین ساده، یکی دیگر از مواردی که در مورد خوشه 

𝑋های ترکیبی شود، تعریف معیار فاصله مناسب بوده است. اگر دو داده  شود تا مطابق شرایط حاصل از وجود داده =
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{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁}  و𝑌 = {𝑦1, 𝑦2, … 𝑦𝑁}  در نظر گرفته شود، معیار فاصله تعریف شده برای این دو داده که بسطی بر رابطه

 گردد.( تعریف می 1اقلیدسی بوده است به صورت رابطه )

𝑑(𝑋, 𝑌) = 𝛼 . 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑛𝑢𝑚(𝑋), 𝑛𝑢𝑚(𝑌)) + 𝛽. 𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑐𝑎𝑡(𝑋), 𝑐𝑎𝑡(𝑌)) (1  )                                        

.)𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑛𝑢𝑚 (، 1در رابطه ) که هایی  نماید، دادههای عددی را محاسبه می  فاصله اقلیدسی میان دو داده با ویژگی((

.)𝑛𝑢𝑚که توسط تابع  .)𝑛𝑢𝑚گردند. در حقیقت تابع حاصل می  ( های عددی آن را نگاه می از یک داده، تنها ویژگی  (

 ( نشان داد.2ورت رابطه )توان آن را به صدارد و می 

𝑛𝑢𝑚(𝑋) = {𝑥𝑖𝜖𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡(𝑋)|𝑥𝑖  𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 ; 𝑖 𝜖[1, |𝑋|} (2  )                                                       

توان آن را به صورت دارد و می ای آن را نگاه می های رسته  از یک داده، تنها ویژگی 𝑐𝑎𝑡(𝑋)(، تابع 1رابطه )همچنین در 

 ( تعریف نمود.3رابطه )

𝑛𝑢𝑚(𝑋) = {𝑥𝑖𝜖𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠𝑒𝑡(𝑋)|𝑥𝑖  𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 ; 𝑖 𝜖[1, |𝑋|} (3    )                                                         

نماید. این محاسبه بدین صورت است که تعداد محاسبه می  ای راهای رسته فاصله میان ویژگی  𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑋)در نتیجه تابع 

 ها می های نظیر به نظیر که مقادیر متفاوتی با یکدیگر دارند، شمرده شده و حاصل تقسیم بر تعداد این ویژگیویژگی 

,𝛼(، پارامترهای 3شود. در رابطه ) 𝛽𝜖[0,1]  ها تعیین  ای را در تعیین فاصله داده وزن هر یک از دو بخش عددی و رسته

های مختلف، در مورد این که با هر خوشه چگونه رفتار  ها به خوشه نمایند.  الزم به ذکر است که پس از تفکیک دادهمی 

شود، بایستی عملیاتی انجام پذیرد. با مشاهده انواع تهدیدات مربوط به هرگروه، تعیین می شود که بایستی داده ها و 

 ، به درستی خوشه بندی می شوند. K-meansعیارها در چه گروهی قرار بگیرند. بدین منظور خوشه های م

شود. بدین صورت های مختلف قرار گرفتند، عمال فاز دیگری از سیستم پیشنهادی آغاز می ها در خوشه پس از آن که داده

ای که حال فاصله این داده، طبق دقیقا همان مقیاس فاصله  شود.که در این هنگام، داده ناشناخته یا جدید وارد سیستم می

گردد. حال در خوشه ترین خوشه یافت می شود. پس از آن، نزدیک پیش از این بیان شد، با تک تک معیارها سنجیده می 

ها،  ها با داده جدید مورد سنجش واقع می شود. پس از سنجش این فاصله مربوط به این مرکز داده، فاصله تک تک داده

2𝑛تعداد  +  شوند. های نزدیک به داده ناشناخته انتخاب می ها به عنوان داده تا از داده  1

جهت  تصمیم گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نیاز است تا K-meansبعد از عملیات خوشه بندی به روش 

ترین خوشه و ترکیب این دو بخش با هم و همچنین تعیین معیارها و سپس دسته بندی، انجام شود. پس از تعیین نزدیک 

هایی با شباهت باال به داده جدید، آن گاه بر این اساس تصمیمی را که برای داده جدید مناسب  متمرکز شدن بر روی داده

ها به عنوان فرد در نظر گرفته شود و دلیل آن این بوده ترین داده نزدیک است، ارائه داده می شود. علت این که تعداد 

های موثر ترین داده است که بتوان میان آن ها رای گیری نمود. همچنین علت این که بیش از یک داده به عنوان نزدیک 

 افتاده بوده یا پرت است. اما اینهای دور گیری انتخاب می شود، کاهش اثرات ناشی از وجود نویز و یا داده  در تصمیم

دهد، تنها  که چگونه بیان شود که یک داده، رای به پیشنهاد یک تصمیم بر اساس سیستم تصمیم گیری چند معیاره می

بدین سادگی نیست که در صورتی که برای آن داده تصمیم خاصی گرفته شده باشد، آن پیشنهاد داده می شود و برعکس. 



15 
 

تصمیم گیری چندمعیاره اتخاذ شده باشد، یک قانون به شکل  𝑑تصمیم  𝑙𝑘صورت است که اگر برای داده بلکه رفتار بدین 

تولید می گردد و سپس استحکام آن را با یافتن احتماالت مورد سنجش قرار می گیرد. محاسبه  فرایند تحلیل سلسله مراتبی

های موجود در همان خوشه استفاده می گردد تا شود، بلکه تنها از داده احتماالت در میان کل مجموعه داده انجام نمی 

𝑅این مقادیر محاسبه شود. احتماالت برای بخش خوشه بندی با قانون  = 𝑋 → 𝑌 ( می باشد.4به صورت رابطه ) 

𝑃𝐾𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠(𝑅) =
𝑃(𝑋𝑌)

|𝐷|
(4        )                                                                                                        

، به شکل تصمیم گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبیترکیبی با  K-meansو احتماالت برای بخش خوشه بندی 

 ( می باشد.5رابطه )

𝑃𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑅𝑢𝑙𝑒𝑠𝐾𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠(𝑅) =
𝑃(𝑋𝑌)

𝑃(𝑋)
(5                                                                                                             )  

.)𝑃های فوق،  که در فرمول هر دو وجود دارند. در  𝑌و  𝑋است که در آن ها  𝐷هایی از کل مجموعه برابر با تعداد داده (

اند. اما یک نکته مهم دیگر که  ها از آن انتخاب شدهترین داده  ای است که نزدیکبرابر با خوشه  𝐷روش پیشنهادی ما، 

های مد نظر در مورد این قوانین هنوز به آن اشاره نشده است، نحوه تولید آن ها و محاسبه احتماالت با توجه به نوع داده 

 است، که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

تصمیم گیری ترین ویژگی ها، یک قانون به شکل از مجموعه نزدیک  𝑙𝑘ها یان شد که با توجه به هر یک از داده پیش تر ب

به دو بخش تصمیم و خصوصیات تفکیک  𝑙𝑘های شود. اگر ویژگی  تولید می چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی

𝐼𝑘ها را به صورت توان کل مجموعه ویژگی شود، آن گاه می  = [𝑓𝑖 , … 𝑓𝑛, 𝑑𝑖 , … 𝑑𝑚]   ،نمایش داد. در این بازنمایی𝑓𝑖 

پذیرد. البته را می 1یا  0نشان دهنده تصمیم گرفته شده بوده و مقدار  𝑑𝑖هایی نظیر نوع اتصال و نشان دهنده ویژگی 

باشد.  1تواند تنها یکی از آن ها می 𝑑𝑚تا  𝑑𝑖ن بدیهی است که برای هر داده تنها یک تصمیم گرفته شده است و لذا از میا

 ( تولید می شود.6ها تمامی قوانین به شکل رابطه ) حال برای این داده
𝑅1: 𝑓1, … , 𝑓𝑛>

𝑆𝑖 

𝑅2: 𝑓1, … , 𝑓𝑛 → 𝑆𝑖 
. 
. 
. 
𝑅2𝑛+1: 𝑓1, … , 𝑓𝑛 → 𝑆𝑖 
𝑖 ∈ [1, 𝑚] 

(6) 

( مشخص است، ممکن است برای چند داده یک تصمیم گرفته شده باشد. ارزیابی هر قانون به 6طور که از رابطه )همان 

 های بیان شده در مورد محاسبه احتماالت، مناسب دادهپذیرد. در حقیقت فرمول کمک محاسبه مقادیر احتماالت انجام می 

 شوند.  ساز میهای عددی مشکل باشند و در این جا داده ای می های رسته 

 

 شبیه سازی ونتایج . 4
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دانلود شوند.  http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketingالزم است ابتدا داده ها از وب سایت به آدرس 

ت و همین طور نویز داده ای می باشند که می بایست نرمال سازی شده این داده ها به دلیل حجم باال، دارای داده های پر

انجام شود تا  K-meansو سپس وارد محیط شبیه سازی گردند. نیاز است تا یک خوشه بندی بر روی داده با رویکرد 

های اصلی که در اطالعاتی جدید برای معیارهای تاثیرگذار در استفاده از بانکداری الکترونیک، استخراج گردد. ویژگی 

 مجموعه داده از قبل مشخص است، شامل موارد ذیل است:

 .سن به صورت عددی 

  شغل که بر حسب نوع که شامل رئیس، کارآفرین، مدیر، خودفرما، دانش آموز یا دانشجو، شخص ماهر و اهل

 فن و بازنشسته است.

 .)رابطه زناشویی )مجرد یا متاهل 

  دکتری می باشد.سطح دانش فرد که از پایه تا مقطع 

 .داشتن اعتبار در بانک مذکور که یا بله است یا خیر 

 .داشتن وام مسکن در آن بانک که پاسخ به آن بله یا خیر است 

 .داشتن وام شخصی در آن بانک که پاسخ به آن بله یا خیر است 

  .نوع ارتباط تماس که بر اساس این داده ورودی، تلفنی است 

 سب نام ماه های میالدی است.آخرین تماس در سال که بر ح 

 .روزهای هفته و آخرین تماس در روزهایش که بر حسب نام روزهای هفته می باشد 

 .آخرین زمان تماس تلفنی و بازه صحبت آن که یا زیاد است یا کم 

  و مواردی مشابه که استفاده از آن ها پیچیدگی محاسباتی را افزایش و تقریبا می توان گفت در عملیات نرمال

 سازی داده، به عنوان نویز داده ای یا داده های پرت، شناخته می شوند. 

 تنظیم شود. این تنظیمات بدین صورت است که: K-meansنیاز است تا پارامترهای برای الگوریتم خوشه بندی 

  است. 100حد اصلی برابر 

  خوشه است. 30نرخ نزولی در آموزش برابر 

  ت.دور اس 10000بیشترین تعداد تکرار 

  اندازهK  در نظر گرفته شده است. 25ها به صورت اولیه برابر 

  است. 0.7نرخ احتماالت در خوشه بندی 

  است. 0.1وزن خوشه ها 

( می توان دریافت که بعد از عملیات خوشه بندی داده های نرمال شده، شغل و سطح دانش افراد، به 1با توجه به شکل )

 شناخته می شود. دیجیتاله از بانکداری عنوان دو عامل تاثیرگذاری در استفاد

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing
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 ( خوشه بندی و معیارهای اصلی در بانکداری الکترونیک1شکل)

و استخراج معیارهای تاثیر گذار، یک رتبه بندی برای این معیارها بر پایه سیستم  K-meansبعد از عملیات خوشه بندی 

( 2مراتبی استفاده می کند، اعمال می گردد. با توجه به شکل )تحلیل سلسله تصمیم گیری چند معیاره که از روش فرایند 

تحلیل سلسله فرایند می توان متوجه شد که بعد از دسته بندی مبتنی بر سیستم تصمیم گیری چند معیاره برپایه روش 

مراتبی، در ابتدا شغل فرد به عنوان تاثیرگذارترین دسته در استفاده از بانکداری الکترونیک شناخته می شود، اما رفته رفته 

به سمت پایین تر در بازه های زمانی کشیده می شود، تا جایی که نشان داده شده است که دانش فرد، استفاده از بانکداری 

چنان نتایج بهتری از معیار  صیه می کند، با این که آن هم دارای افت و خیز خاصی بوده است، اما همرا بیشتر تو دیجیتال

 شغل فرد را دارد. 
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 تحلیل سلسله مراتبیفرایند ( دسته بندی بهترین معیارها با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر 2شکل )

بر اساس نتایج حاصل و دیدگاه منطقی و تجربی، می توان نتیجه گرفت که از لحاظ فکر در دنیای واقعی، معیارهای تاثیر 

نیز شغل و نوع آن و همچنین سطح تحصیالت می باشد. سطح تحصیالت دارای  دیجیتالگذار در استفاده از بانکداری 

(، شغل به عنوان یک خوشه 2)نمودار آبی رنگ(، ولی در شکل ) ( دارد2های بیشتری نسبت به شغل در شکل )افت و خیز

مناسب انتخاب شده است که از بین سایر ویژگی ها می باشد، اما در آن ناپایداری به شدت به چشم می خورد )نمودار 

 آبی رنگ(. 

 

 نتیجه گیری . 5

ده است. امروزه کمتر شخصی را می توان تجارت الکترونیکی طی سالیان اخیر با استقبال بی نظیر جوامع بشری روبرو ش

یافت که واژه تجارت الکترونیکی برای او، بیگانه باشد. نشریات، رادیو، تلویزیون و رسانه های دیگر، به صورت روزانه، 

موضوعاتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را منتشر و افراد و کارشناسان، از زوایی مختلف آن را مورد بررسی قرار می 

ند. شرکت ها و سازمان های ارائه دهنده محصوالت و خدمات، همگام با سیر تحوالت جهانی در زمینه تجارت ده

الکترونیکی، در تالش برای تغییر ساختار منطقی و فیزیکی سازمان خود در این زمینه می باشند. تجارت الکترونیکی، راه 

از شبکه ها و اینترنت می باشد. در این روش فرایند خرید  و روش جدید کسب و کار به صورت الکترونیکی و با استفاده



19 
 

و فروش یا تبادل محصوالت، خدمات و اطالعات از طریق شبکه های کامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت 

می گیرد. رشد چشمگیر تجارت الکترونیک در بخش های مختلف جامعه، این نیاز را می طلبد که اکثر سازمان ها و 

کت ها، کارهای خود را که به صورت سنتی و فیزیکی بوده است را به محیط مجازی بیاورند و خدمات خود را خار شر

از محیط فیزیکی انجام بدهند. یکی از این سیستم ها، بانکداری الکترونیک است که توانسته است جدا از عملیات فیزیکی، 

قرار و تمامی عملیات و خدماتی که به صورت حضوری ارائه می کند عملیات مجازی برای برقراری ارتباط با سامانه را بر

را به صورت مجازی نیز به کاربر ارائه دهد. عوامل موثری در پذیرش بانکداری الکترونیک تاثیر دارند که شناسایی این 

 MATLABمحیط  معیارها دارای اهمیت باالیی است. این تحقیق سعی در ارائه یک روش سریع و کارآمد با استفاده از

را نشان بدهد. بدین منظور از یک سری مجموعه  دیجیتالمبتنی بر عملیات داده کاوی را دارد تا عوامل موثر در بانکداری 

-Kداده استاندارد برای این عملیات استفاده شد که بعد از نرمال سازی، وارد سیستم شدند. سپس با رویکرد خوشه بندی 

meansرها استخراج گردیدند. بر اساس سیستم های تصمیم گیری چند معیاره و روش فرایند ، خوشه ها مشخص و معیا

، رتبه بندی می شوند. نتایج حاصل نشان می دهد که دیجیتالتحلیل سلسله مراتبی، معیارها و عوامل موثر در بانکداری 

 روش پیشنهادی دارای برتری عملکردی نسبت به سایر روش های مشابه خود می باشد. 
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