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چکیده

 يهاشبكه ي مانند مدلكاودادهي هاروش از استفاده با ملت بانک حقيقي مشتريان اعتباري ريسک يريگاندازه مقاله اين ارائه از هدف
 با مقابله جهت صحيح راهكارهاي ارائه تيک ولجس ي پارامتريک آماري مانند رگرسيونهاروشدر مقابل  درختي ساختار مدل و عصبي
 دريافت تسهيالت 1711-1731 هايسال طي كه حقيقي مشتريان اعتباري پرونده 425 از منظور بدين. باشدمي معوق مطالبات افزايش

 از پس مطالعه اين در. شد هآوري نمونه آماري استفادبراي جمع متناسب انتساب روش و ساده بندي تصادفي طبقه يريگنمونه با اند؛نموده
 قرار بررسي مورد و شده شناسايي كيفي و كمي متغيرهاي شامل توضيحي متغير 3 ابتدا در ها،نمونه از يک هر اعتباري يهاپرونده بررسي
 در و شغل و تجنسي نظير متغيرهايي متقاضي، شخصيتي هايويژگي با مرتبط متغيرهاي بين در كه دهدمي نشان مطالعه اين نتايج. گرفت

 و تسهيالت مدت دريافتي، تسهيالت تعداد جريمه، نرخ سود، نرخ نظير متغيرهايي اعطايي، تسهيالت هايويژگي با مرتبط متغيرهاي بين
( ختبازپردا عدم احتمال) وابسته متغير بر آن معناداري اثر و داشته هم از بد و خوب مشتريان جداسازي در را اهميت بيشترين تسهيالت مبلغ

باشد. بنابراين يم بدحسابو  حسابخوشي مشتريان بندطبقهمالک مقايسه سه مدل، دقت  . است شده تائيد آماري هايآزمون وسيله به
 مدل براي و %1365 برابر درختي ساختار مدل ،%1166 برابر لجستيک رگرسيون مدل براي Spssافزار نرم پس از محاسبه در روش هر دقت

 .باشديمكارآمدتر  زمينه اين در مصنوعي عصبي شبكه مدل برازش بنابراين. آمد دست به %3.61 عي برابرمصنو عصبي شبكه

 ريسک، شبكه عصبي، ساختار درختي، رگرسيون لجستيک ي،كاوداده اعتباري، يبندرتبه : واژه هاي کلیدي
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 مقدمه -1
 به هابانک. شودمي محسوب اقتصادي توسعه و رشد در عوامل ترينمهم از كشوري هر در مالي و توليدي هاينظام بين صحيح ارتباط
 .دارند عهده بر دولتي حتي و مصرفي تجاري، توليدي، هايبخش مالي تأمين در را اساسي نقش مالي، نظام مهم بخش عنوان

 توانندمي هاپرداخت و هادريافت تهداي و سازماندهي با هابانک و روديمشمار  به اقتصادي هايفعاليت ترينيتاهمبا  از يكي بانكداري
 به هاآن هدايت و اندازهاپس تجهيز با همچنين و شوند اقتصادي شكوفائي و رشد بازارها، گسترش موجب و تسهيل را بازرگاني مبادالت

 ارتباطي كانال يک عنوان به اهبانک پولي، بازارهاي در واقع در. دهند ارائه را ارزشمندي خدمات خانوارها و توليدي، تجاري يهابنگاه سمت
 از مهمي بخش تسهيالت اعطاي. كنندمي عمل سرمايه، عامل از كارا و بهينه استفاده مبناي بر گذارانيهسرما واندازكنندگان پس بين

 .دهدمي تشكيل را بانک هر عمليات
 يهاسپرده عنوان تحت توانندمي هابانک. باشدمي مالي منابع تخصيص و تجهيز هابانک عمده و اساسي هايفعاليتز از طرف ديگر يكي ا

 مالي منابع تخصيص به بانک بقاي و موفقيت ديگر بخش. بپردازند منابع يآورجمع به گذارييهسرما هايسپرده جاري و الحسنهقرض
 امروزه. دهند تخصيص خدمات و كاال توليد به مطلوب صورت به را محدود مالي منابع اين بايستمي هابانک. است مرتبط( اعتبارات)

. دارند توجه نيز ديگري عوامل به فوق، عوامل بر عالوه بانكي وريبهره ارتقاء منظور به تسهيالت متقاضيان به اعتبار تخصيص در هابانک
 :از عبارتند عوامل اين ترينمهم از برخي

 تسهيالت متقاضيان رضايت .1
معوق مطالبات كاهش .2
اعتبار ياعطا از حاصل سود افزايش .7
 كشور اقتصادي وضعيت بهبود .5
. باشدمي هابانک اصلي اهداف از يكي كه است معوق مطالبات كاهش به توجه باشدمي برجسته آن در كه يانكته فوق، مطالب به توجه با

 باعث معوق مطالبات شكاه. كندمي عملي نيز را بانک ديگر اهداف خودكار طور به معوق مطالبات نمودن حداقل يعني هدف اين به رسيدن
 موجب خود اين كه كنند اعطا تسهيالت بيشتري، افراد به آن با تا گيرد قرار اختيار در ترسريع بانک از شده خارج پول جريان شودمي
 چرخه صادياقت گذارانيهسرما اختيار در تسهيالت دادن قرار اختيار در با هابانک تا كندمي كمک همچنين. شودمي مشتريان مندييترضا

بنابراين در اين تحقيق عوامل موثر در جهت كاهش مطالبات معوق  .كند كمک كشور اقتصادي تحول و توسعه به و درآيد گردش به صنعت
 شود.بندي شده و دقت آنها با هم مقايسه ميكاوي مدلهاي آماري و دادهتوسط روش

 مبانی و ادبیات نظري  -2
 از امر ينابپردازند. ها نآ هاييژگيو ييشناسا به يدباي اعتبار يالتتسه ياعطا در خود، يانمشتر هايدييازمنن از يآگاه منظور بهها بانک

 اطالق يعمل به ي(. اعتبارسنج1..2 7 توماس) شوديم 2ياعتبار يسکر جمله از يبانك هاييسکكاهش ربه  منجر1ياعتبارسنج يقطر

 و شده يريگها اندازهآن از يافتيدر اطالعات به توجه باها بانک و ياعتبار يمالمؤسسات  يحقوق و يقيحق يانمشتر اعتبار آن دركه  شوديم
 بر. كنديم فراهم يشترب خدمات يافتدر و يافتيدريالت تسه بازپرداخت جهت افراد يمال توان و يتوضع به نسبت را يشترب شناخت امكان
 شونديم يازدهيامتو  يبندطبقه خود ياعتبار يسکر اساس بر يانمشتر و افراد و شده يريگاندازه ي افراداعتبار يسکر روش، ينا اساس

(.1711 ي،)خداورد
به يآمارهاي يکتكن يزن و يالتتسه يانمتقاض يكم اطالعات و آمار از استفاده با كه است يسکر يريتمد يبرا يابزار ياعتبار يبندرتبه
يبررس مجزا به طور آن شدن نكول بر را يالتتسه يانمتقاض مختلف هاييژگيو اثرات يراعتبا يبندرتبه پردازد.يم يانمشتر يبندرتبه
پردازد.يم يسکر يواحدها در هاآن ياعتبار يبندرتبه به ي،متقاض يالتتسه شدن نكول احتمال محاسبه با و كرده
يوند كه است يگروه خوب ياعتبار گروه كند.يم يمستق بد و خوب ياعتبار گروه دو به را اعتبار يانمتقاض ياعتبار يبندرتبه يهامدل
و توسعه روند به توجه شد. با خواهد نكول شانيوند باال احتمال به كه است يگروه بد ياعتبار گروه و كننديم بازپرداخت موقع به را خود

1.Accreditation
2. Credit Risk
3. Thomas



به و رقابت يشافزا ي اعتبار،تقاضا يشافزا چه اگر 4است. % يافته كشورها اقتصاد در يمهم نقش صنعت ينا امروزه اعتبار، صنعت ياييپو
هاآن يطرف از اما است، آورده به وجود اعتباردهنده مؤسسات يبرا يديجد يهافرصت ين،نو اقتصاد يفضا در يدجد يهاكانال آمدن وجود

فن ورود و يساز توانمند ،نظر يدتجدسمت  به را مزبور مسئله، مؤسسات ينا است. نموده يزن يديجد يهاروش و ابزارها يازمندن را
 .است داده سوق اعتبار يريتمد يندفرا در يدجد هاييآور

يازن اطالعات مورد از ياعمده بخش كه هستند گيرييمتصم هاييستمس ترينياساس و ينترمهم از يكي ي،اعتبار يبندرتبه يهامدل
يسو از اعتبار عدم پرداخت احتمال بينييشپ ي،اعتبار يبندرتبه يهالمد كنند. هدفيم مفراه را اعتبار يريتمد در اعتباردهنده مؤسسات

و گيريمتصم يهامدل از يامجموعهي اعتبار يبندرتبه يگر،د عبارت است.به بد و خوب گروه دو به اعتبار يانمتقاض يبندطبقه يا و يمشتر
يمتصم نوع دو بايستيم دهنده قرض كند. يکيم كمک يانمشتر هب اعتبار ياعطا در دهندگان اعتبار به كه هاستآن با مرتبط يهاروش

اول مورد در كه ييهاروشد. كن رفتار چگونه موجود يانمشتربا  ينكها دوم و نه، يا بدهد اعتبار يدجد يمتقاض يک به ياآ ينكها اول :يردبگ
-رتبه كننديم يريگيمتصم موجود يانمشتر مورد در كه ييهاروش كهي حال در شوند،يم يدهنام ياعتبار يبندرتبه كنند،يم يريگيمتصم

.شوديم يدهنام يرفتار يبند

 ياعتبار يبندرتبه يستمس يازمندند.ن خود يانمشتري اعتبار يبندرتبه يبرا يستميس وجود به يلدل دو بهها بانک و ياعتبار مؤسسات
 موجود، يفيتكلي هانرخ اساس بر و يستميس ينچن بهاتكا  باكه  كنديم فراهم ياعتبار مؤسسات و هابانک يبرا راامكان  ينا يانمشتر

 را يانمشتر ترينيسکكم ر و ينمعتبرتر يالت،تسه يافتدر يانمتقاضين ب از و دادهممكن كاهش  حد تا را خود ياعتبار يپرتفو يسکر
 يبندرتبه يستمس باشد،يم يانمشتري اعتبار درجه و يسکر اساس بر يالتتسه نرخ يينكه امكان تع ياعتبار مؤسسات يند. درنما ينشگز

  .دهد ياري تنوع اصل يترعا اساس بر خود ياعتبار يپرتفوي طراح در راها سازمان گونه ينا توانديم ياعتبار

 هایسکریی شناسا -3
يلي مانند تعداد و دالي، بنا به انكداربيسک در ر ت.هايي مواجه اسيسکرپذيرد، در بطن خود با يمصورت  بانکتوسط  كهيتي فعاليباً هر تقر

يت وضع، بانکيزان آن، حفظ منافع سهامداران ميت محدودو  بانکيه سرمايت وضعيات، عملين اهاي متفاوت يتماهي، بانكيات عملتنوع 
يز متمارا  هاآن كه هابانکيفه ظوگذاران، نوع و سپرده بانکگذاران، متفاوت بودن منافع ي آن، حفظ منافع سپردهفراوانگذاران و منابع سپرده

يالت، سر و تسهيرندگان گي هر يک از ماليت وضعي، متفاوت بودن اعتباريالت تسهيرندگان گكند، تعداد يمي اقتصاديگر دي هااز بنگاه
ي، نقل و مالياد زت ياعملثبت  ،يريت منابعمدهاي ينهزمي در كافنبود تخصص ، يمالبا منابع  بانک كاركنانيادي از زداشتن گروه  كار

 هابانکيسک در ريريت مدي عبارتي دارد. به اقتصادي هابخشيگر ديسک در ريتي متفاوت از و... ماهي خارجي، داخلي پولياد زانتقاالت 
 باشد.يمي اقتصاديگر دي هابخشيسک در ريريت مداز  ترمشكلتر و يچيدهپتر، حساس

هاي مختلف متمايز از بندي ريسک در ديدگاهلبته دستهد. اباشيم بانکيت فعالهاي يسکر ييشناسايسک در وهله اول مستلزم ريريت مد
 -1هاي مختلفي كه در فعاليت بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از: يسکر ،هم هستند. به عنوان مثال طبق استانداردهاي كميته بال

ج: ريسک نوسانات نرخ بهره يا  5ب: ريسک نوسانات قيمت بازار 7سانات نرخ ارزالف: ريسک نول اامش 2ريسک بازار -2 1ريسک اعتباري

1ريسک قانون -4 3هاحسابريسک عملياتي وتسويه  -5 1ريسک نقدينگي -7 4تورم

سک شوند را به دو دسته ريسک مالي و رييمبا آن مواجه  هابانکهايي كه يسکر( نيز 1..2) 6خان و حبيب احمد ا ...همچنين طريق 

 كنند.يمغيرمالي تقسيم 
 شود.ريسک بازار و ريسک سرمايه را شامل مي ،ريسک نقدينگي ،ريسک مالي، ريسک اعتباري

1. Credit risk
2. market risk
3 -Currency Risk 
4 -Price Risk 
5 -Interest Rate or Inflation Risk 
6 -Liquidity Risk 
7 -Operational Risk 
8 -Legal Risk 
9 - Tariqullah khan & Ahmed,H. 2001 



 
 گيرد.ريسک حقوقي را دربر ميو  هاحسابريسک غير مالي، ريسک عملياتي و تسويه 

داند كه به يمخ بهره و ريسک نقدينگي ريسک بانكي و حوزه مديريت آن را در سه بخش ريسک اعتباري، ريسک نر 1همچنين سينكي

 آيند.     يمترتيب از ناتواني مشتريان در انجام تعهدات و نوسانات ناشي از نرخ بهره و عدم كفايت نقدينگي به وجود 
ريسک  ،تيهاي مشاركيگذارريسک سرمايه ،بندي از انواع ريسک دارد كه عبارتند از: ريسک اعتباريبانكداري اسالمي نيز يک تقسيم 

 ريسک عملياتي. ،ريسک نرخ بازدهي ،ريسک نقدينگي ،بازار
)به صورت ضامن يا تأمين كننده بخشي از  هامشاركتهاي اسالمي در انواع گذاري مشاركتي: ريسک ناشي از ورود بانکريسک سرمايه
 گيرد.يميت تجاري مربوطه قرار سرمايه مشاركت در معرض ريسک فعال ،باشد. بديهي است در اين حالتيم ت(سرمايه مشارك

شود كه نرخ بازدهي كمتر از نرخ يمها بوده و زماني حاصل ييداراريسک نرخ بازدهي: ريسک ناشي از اثرات عوامل بازاري بر نرخ بازدهي 
 گذاري گردد.ي سرمايههاحسابمورد انتظار دارندگان 

ياتي، عملي، مالهاي يسکري كلاشند، از نظر منشاء ايجاد آن به چهار دسته بيمبا آن مواجه  هابانک كههايي يسکراما در نگاه كلي 
 شوند.يميم تقسي، حوادث تجار

دهند. به عنوان يميش افزارا  بانکي كليسک ربه شدت به يكديگر وابسته بوده و در مجموع  كههايي هستند يسکر ،يمالهاي يسکر
 ي دارد.پينگي را در نقديسک ريز به دنبال خود، نيسک رين د. اي وجود داراعتباريسک ر ،يپرداختي هاواميشتر بدر  ،مثال

ي داخلي هاكنترليستم سيريت و يا اخالل در مدمانند ضعف در  بانکهاي يتفعالي كلو اداره نامناسب  كنترلياتي به عملهاي يسکر
گذاري و ياستس ،ياقتصاد كالنيت وضعيل قباز  بانکيت فعاليط محبه  كههايي هستند يسکر ،يتجارهاي يسکد. رشونيممربوط 

 شوند.يمي شناخته كشوريسک رين به عنوان همچنها يسکرين اشوند. يمي مربوط قانون
يات عملتوانند در يم كهباشند يمي بانكي هابحرانيسک رياسي و سيسک رهاي برون زا مانند يسکريه كلشامل  ،هاي حوادثيسکر

ي مربوطه هاير گروهزيک تفكهاي ياد شده را به يسکر نمودار،يند. نمايف تضعي آن را ماليت وضع كهين او يا  كننديجاد ااخالل  بانک
 دهد.يمنشان 

ي و تجاري هاهاي گروهيسکرشوند. يميم تقسيروني بي و درونيجاد آنها به دو دسته اين از نظر منشأ همچنها يسکر كهاست  ذكريان شا
آثار  االمكاني حتيطي را فراهم آورد تا شرابايست يم بانکيريت مديكن ل ،باشنديم بانک كنترلي خارج از هايسکرحوادث در زمره 

يان بياتي به عملي و مالهاي يسکر هابانکهاي وارده به يانزي اساسيشتر اوقات عامل بدر  كهين ايابد. با توجه به  ها كاهشآننامطلوب 
 (1714)شربت اوغلي و همكاران، . پردازيميمي مالهاي يسکري بررسين قسمت به اين رو، در ااز  ،باشنديمي درونهاي يسکريگر، د

 
 
 
 

 

 
 

 یبانکداریسک در صنعت ر:گستره 1شکل 

 یمالهاي یسکر

 ينگي نقديسک ر 

                                                      
1 - Sinkey  



 
ها و ييدارايسک عمدتاً از ساختار رين ايند. گوينگي نقديسک ر ،يدسررسيگران در زمان ديفاي تعهداتش به ادر  بانکيي توانابه عدم 

هاي آن بلندمدت ييدارا ،مدت و در مقابل كوتاه بانکتعهدات  ،يسنتبه طور  كهيح است توضشود. الزم به يمي ناش هابانکهاي يبده
 شود.يمينگي نقديسک روجب بروز ، مين دواين بي زمان شكافدر پوشش  بانکس قصور ت. پاس

 ي است.مالبه نظام  ع شوکيژه در صورت وارد شدن هر نووبه  ،يبانكداري در اساسهاي يسکر يسک ازراين 
 ،ين رواباشد. از يم بانکي به خروج وي ورودهاي يانجرين بي زمانعدم تطابق  ،ينگينقديسک ري اصلمنشاء  ،گفته شد كههمانطور 

 يم نمود. تقسينگي منابع نقديسک ر وا هييداراينگي نقديسک رتوان به دو دسته يمينگي را نقديسک ر
يسک رير منتظره اشاره دارد. غي نقديازهاي نهاي خود جهت برآوردن ييدارادر فروش  بانکيي تواناها به عدم ييداراينگي نقديسک ر

 ها(بانکي اعتباروخطوط يالت تسهيا استفاده از و هاسپردهي )مانند جذب عاديق طربه  بانکيز به عدم جذب منابع توسط نينگي منابع نقد
ين ايتاً نهاباشد و يميين پايار بسهاي يمتقهاي خود در ييدارامجبور به فروش  بانکيطي شراين چندر  كهيهي است بدگردد. يمبر 

 شود.يممنجر  بانکي ورشكستگي به افراطيشتر و در حالت بهاي يانزموضوع به 
 شود.يم يفتعر ينگينقد يسکر ،كوتاه مدت يلاحتمال عدم توان اجرا به تعهدات مادر مجموع 
 دهد:يخود را نشان م يرز يهابه حالت يسکر ينا 

  عدم توان اجرا به تعهدات كوتاه مدت 
  كوتاه مدت در زمان الزم يمنابع مال ينمأعدم توان ت 

  مقرون به صرفه ينهكوتاه مدت با هز يمنابع مال ينمأعدم توان ت 
 :شودياستفاده م يرز يهااز روش کيسر ينكردن ا يريتمد يبرا

  قابل فروش با قدرت به نقد كردن باال يدر اوراق مال يگذاريهسرما 
  مختلف  يدهايمنابع و مصارف در سرس يدحجم و سررس يو طراح يماهنگ 
  كوتاه مدت يخطوط اعتبار يافتدر يمختلف برا يمال يبا نهادها يهماهنگ 
  يمال هاييافتيهادار كردن دربه اوراق ب يلاستفاده از روش تبد 
  هاو سپرده يالتهمراه قرارداد تسه يامشتقه در دل  ياستفاده از اوراق مال 

 یسک بازارر
 ،يگردياني بدهد. به يم كاهشرا  بانک يپرتفوها يا ييداراارزش  كهي مالي بازارهايمت و نرخ قيير در تغيسک عبارتست از احتمال رين ا
و يا  كاالوام، ارز،  ،سهام ،)شامل اوراق بهادارا هييدارانامطلوب در ارزش  حركتي از ناشيان زبه صورت احتمال  توانيميسک بازار را ر

يسک بازار ري براير زي هاير گروهزين اساس شكل ا. بر كرديف تعريمت و نرخ بازار قيير تغبه علت  ا(هييداراين ااوراق مشتقه مرتبط با 
 (1714، لي و همكاران. )شربت اوغشونديمي معرف

 

 
 یسک بازارر: انواع 2شکل 

 شود.يم يفبازار تعر يسکر ،ها در بازار باشدكه حاصل از نوسانات نرخ هاييينيبيشخطا در پ كلدر 
 :دهديخود را نشان م يرز يهابه حالت يسکر ينا



  هايو بده هايو ارزش دارائ  1حاشيه خالص برآن  يرحاصل از نوسانات نرخ بهره و تورم و تاث يسکر

  هايو بده هاييو ارزش دارا حاشيه خالص آن بر يرحاصل از نوسانات نرخ ارز و تاث يسکر 

  هايو بده هايو ارزش دارائ حاشيه خالص آن بر يرو تاث هايدارائ يمتحاصل از نوسانات ق يسکر  
 :شودياستفاده م يرز يهااز روش يسکر ينكردن ا يريتمد يبرا 

  ها و هماهنگ كردن نرخ سود آن يرمتغ يامنابع و مصارف و  يدكوتاه مدت كردن سر رس

  يارز هاييو بده هايدارائ يها ينهسبد و هماهنگ نمودن مانده درآمدها و هز يمتنوع ساز 

  در بازار هايمتبه شاخص كاالها و ق يالته كردن نرخ سود تسهتو وابس يرمتغ 

  2هايو بده هايارزش دارائ يتكردن حساس هماهنگ 

  هاو سپرده يالتهمراه قرارداد تسه يامشتقه در دل  ياستفاده از اوراق مال 

  7ارزش در خطر“ يشرفتهاستفاده از روش پ (VAR) “يک يشده برا يفتا حد تعر هايمحاسبه احتمال كاهش ارزش دارائ يا 
دوره مشخص

 یسک نرخ بهره ر
 وي مالي مإسسات تمامشود. يمي بهره با آن مواجه هانرخييرات نامطلوب در تغدر قبال  بانک كهيسكي است ريسک، رين ا    

درصد  .6يش از ب كهيكا مشخص شد آمري داري خزانهبررسدر  كهاست  ذكريان شايسک نرخ بهره قرار دارند. رها در معرض بانک
ها يبده ،هاييداراي اقتصادين بر ارزش همچنها و ينههزبر درآمدها،  ،ي بهرههانرخر شوند. نوسان ديميسک نرخ بهره مواجه رمؤسسات با 

ي داراينجا اآنچه در  ،شود. درواقعيم منعكس بانکيه سرما ويتاً اثر خالص آن بردرآمد نهاگذارد و يمير ثأتير ترازنامه زيت اقالم وضعو 
 ي است.پرداختيافتي و درتفاوت نرخ بهره  ،يعبارتيه خالص نرخ بهره و به حاشهمانا  ،يت استاهم

يار اختيسک حق ر ويسک مبنا ، ري نرخ بازدهمنحنيسک ري مجدد، گذارنرخيسک ري فرعيسک نرخ بهره به چهار گروه ر   
ي هااز بهرهيشتر بي پرداختي هاي نبودن درآمد بهره، يعني بهرهكافي، عبارتست از احتمال كليسک نرخ بهره در حالت د. رشويميم تقس
يد.ننمايره( را غو  هااجاره ،)شامل دستمزدها بانکي هاينههزي تكافو ،يه خالص نرخ بهرهحاش كهي طوريافتي است، به در

 يارزیسک ر
ها و يافتنيدرين بي از عدم تطابق ناشآيد و يماز نوسانات نامطلوب نرخ ارز به وجود  كهياني است زيسک احتمال رين ا   

د. ي و سلف ارز وجود دارنقدي بازارهايسک در رين ايت سوداگرانه دارد و احتمال وقوع ماه ،يارزيسک ت. ري اسارزي هايختنداپر
 يسک قرار دارند.رين اي به شدت در معرض المللينبي هابانک

ها )درآمد ييداراي از ناشي ادرآمدهها، يبدهها، ييدارابيني ارزش يشپي دارند، نوسانات نرخ ارز، ارزيت فعال كهيي هابانکدر    
يه حاشبيني يشپدهد. نوسانات نرخ ارز هم خطا در يقرارمير تاثي( را تحت ارزين منابع تامينه هزها )يبدههاي ينههزي( و ارزيالت تسه

شود.يمي ارزهاي يبدهها و ييدارابيني ارزش يشپيش خطا در افزادهد و هم موجب يميش افزارا  هابانکسود ناخالص 

 ياعتباریسک ر
ير عمد در بازپرداخت اصل و فرع غيرندگان( به عمد يا گيان )وام مشتريفاي تعهدات توسط اي، به احتمال عدم اعتباريسک ر   

ي داشته باشد. پدر  بانکي برايز نينگي را نقد مشكلتواند يمبه نوبه خود  كهي بوده بانكداريک كالسيسک ريسک، رين د. اي اشاره داربده
هاي يسکري اصلباشد. سه دسته يم هابانکي ورشكستگي اصلعامل  كماكاني اعتباريسک ر ،يمالي بازارهاي وابداعات در نوآوريرغم عل

 ي عبارتند از: اعتبار
  كشورهايسک ر، هاشركتيسک ريان )اشخاص(، مشتريسک ر 

يز ني احتمالي اعتباريسک ر ويه تسويسک ريل قب يي ازهاگروهير زي اعتباريسک ري برا كهي است ضرورهم  نكتهين ا ذكر   
ي از قصور در پرداخت توسط طرف مقابل بعد از ناشيان زدهد و به يميه عموماً در بازار سهام و بازار ارز رخ تسويسک رشود. يميف تعر

1 - Net Margin 
2 - Asset/Liability Duration Matching 
3 -  Value  At  Risk 



ينده آيد اعتبار در تمدابل در پرداخت يا ي از امتناع يا قصور طرف مقناشيان زي هم احتمالي اعتباريسک رشود. يميد ارز يا سهام اطالق خر
 است.

شود.يم يفاعطا شده تعر يالتاحتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهي، اعتبار يسکردر مجموع   
:دهديخود را نشان م يرز يهابه حالت يسکر ينا 

   يافتيدر يالتاحتمال كاهش توان باز پرداخت اصل و فرع تسه
   يافتيدر يالتو فرع تسه احتمال عدم باز پرداخت اصل 
   يافتيدر يالتاحتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسه 

:شودياستفاده م يرز يهااز روش يسکر ينكردن ا يريتمد يبرا
   يالتكنندگان تسه يافتدر يبرا يدرجه اعتبار ييننظام تع يطراح 
   شده يينتع يدرجه اعتبار الزم با در نظر گرفتن يها يقهقابل اعطا و وث يالتسقف تسه يينتع 
   مختلف در سطوح مختلف يشده با درجات اعتبار ءاعطا يالتتسه يفتنوع در ط يجادا 
  (  151 صدوقي،)ع اصل و فر يهاجرائم متعدد در صورت معوق شدن باز پرداخت يا ينههز يينتع

 يکاوداده -4
استفاده گسترده از باركد  يراست. عواملي نظ يافته يشها به سرعت افزادهو جمع آوري دا يدفني بشر براي تول هايييدر دو دهه قبل توانا   

در وسائل جمع آوري داده، از اسكن كردن  يشرفتدر كسب و كار، علوم، خدمات دولتي و پ يوترتجاري، به خدمت گرفتن كامپ يداتبراي تول
 قش مهمي دارند.ن ييراتتغ ينسنجش از دور ماهواره اي، در ا هاييستمتا س يرمتون و تصاو

رساني جهاني ما را مواجه با حجم زيادي از داده و اطالعات اطالع يستمس يکبه عنوان  ينترنتبه طور كلي استفاده همگاني از وب و ا
ورت كرده كه به ص يجادو ابزارهاي خودكاري را ا يدجد هاييمبرم وجود تكنولوژ يازشده، ن يرههاي ذخرشد انفجاري در داده ينكند. امي

مسائل  ينراه حل براي ا يکكاوي به عنوان داده، كند يلداده را به اطالعات و دانش تبد يادحجم ز ينرسانند تا ا ياريهوشمند به انسان 
 ين، كه اكننديم ييكه دانش را بازنما يياست، خودكار براي استخراج الگوها ينديكاوي فرآرسمي داده يرغ يفتعر يک. در باشديمطرح م

كاوي به طور همزمان از شده است. داده يرهمخازن بزرگ اطالعات، ذخ يگرو د 1، انباره دادهيمهاي عظداده يگاهبه صورت ضمني در پا دانش

الگو،  ييهاي عصبي، آمار، شناسا، شبكهينماش يادگيريداده، هوش مصنوعي،  يگاه: تكنولوژي پايرنظ برديرشته علمي بهره م ينچند

كاوي در اواخر دهه . داده1بصري داده ييو بازنما 4، محاسبات سرعت باال5اطالعات يابي، باز7، حصول دانش2ر دانشمبتني ب هاييستمس

خود  يشرفتقرن به رشد و پ يندر ا روديشاخه از علم برداشته شده و انتظار م ينبلندي در ا يهاگام .166گشته، در دهه  يدارپد .161
ادامه دهد.

 گيرند.ياغلب به صورت مترادف يكديگر مورد استفاده قرار م« 3كشف دانش در پايگاه داده»و « كاويداده»هاي واژه

كاوي، . دادهباشديها مقابل فهم در داده يهاالگوها و مدل يتنهادر كشف دانش در پايگاه داده فرايند شناسايي درست، ساده، مفيد، و  
مؤثر محاسباتي  هاييتكاوي است، بطوريكه، تحت محدودمخصوص داده هاييتملگورو شامل ا باشدياي از فرايند كشف دانش ممرحله

كاوي به فرايند استخراج دانش ناشناخته، درست، و بالقوه مفيد از تر، داده، به بيان سادهكنديها را در داده كشف مقابل قبول، الگوها و يا مدل
گيري از قطعات براي شناسايي اطالعات و يا دانش تصميم هايکاز تكن يااوي گونهكست كه، دادها . تعريف ديگر اينشوديداده اطالق م

ها بيني، پيشگويي، و تخمين مورد استفاده قرار گيرند. داده، پيشگيرييمتصم يهاها، در حوزه، به نحوي كه با استخراج آنباشديداده م

1 Data  warehouses 
2 Knowledge-based system 
3 Knowledge-acquisition 
4 Information  retrieval 
5 High-performance  computing 
6 Data  visualization 
7 Knowledge Discovery in Database 



 
. به اين دليل باشديها قابل استفاده ماستفاده نيست، بلكه دانش نهفته در داده ، داده به تنهايي قابلباشندياغلب حجيم، اما بدون ارزش م

 .شوديگفته م 1ثانويه ياكاوي، تحليل دادهاغلب به داده

 شبکه عصبی -5

 هاسيستم عصبي هايشبكه ترساده زبان به. شودمي ساخته پردازش واحد چندين اتصال پايه بر كه است روشي 2مصنوعي عصبي هايشبكه

 بينيپيش جهت در آمده دست به دانش اعمال انتها در و دانش، نمايش ماشيني، يادگيري براي هستند كه نويني محاسباتي هايروش و
 سيستم كاركرد شيوه از گرفته الهام( حدودي تا) هاشبكه گونه اين اصلي شود. ايدهپيچيده استفاده مي هايسامانه از خروجي هايپاسخ

 جديد ساختارهايي ايجاد ايده، اين كليدي عنصر. باشدمي دانش ايجاد و يادگيري منظور به اطالعات و ها،داده پردازش رايب زيستي، عصبي
 به را ورودي مجموعه كهد شومي تشكيل نرون يا واحد يا گره يا سلول دلخواهي تعداد از شبكه. است اطالعات پردازشه سامان براي

 .دهندمي ربط خروجي

  الیه چند پرسپترون عصبی هايشبکه -5-1-1

 كه است مصنوعي عصبي شبكه نوع يکن پرسپترو شود.مي ساخته 7پرسپترون نام به محاسباتي واحد يک مبناي بر عصبي شبكه از نوعي

 هاآن در كه هاييعصبي شبكه نوع ترينساده را آن توانمي. شد ابداع روزنبلت فرانک وسيله به آرونوتيكال كرنل البراتوار در 1643 سال در

 .گرفت نظر در 5دكننمي حركت جلو سمت به فقط خروجي

 اگر. كندمي محاسبه را هاورودي اين از خطي تركيب يک و گرفته را حقيقي مقادير با هايورودي از برداري شبكه عصبي پرسپترون، يک
 .بود خواهد -1 معادل ورتص اين غير در و 1 با برابر پرسپترون خروجي بود بيشتر آستانه مقدار يک از حاصل

  پرسپترون آموزش -5-1-2
 از يكي نمايد؟ ايجاد را صحيح مقادير آموزشي هايمثال براي پرسپترون كه نحوي به بگيريم ياد را واحد پرسپترون يک هايوزن چگونه

 .شودمي اشاره آن به زير در كه است پرسپترون قانون از استفاده پرسپترون آموزش هايراه

  پرسپترون گیريیاد الگوریتم -5-1-3
  دهيممي نسبت هاوزن به تصادفي مقاديري

 .كنيممي تصحيح را پرسپترون هايوزن مقادير شود ارزيابي غلط مثال اگر. كنيممي اعمال آموزشي هايمثال تک تک به را پرسپترون .1

 :شوندمي ارزيابي درست آموزشي هايمثال تمامي آيا .2

 م(الگوريت ايانپ) بله 

 (گردييبرم 2 مرحله هبخير )م 

 توابع  نمایش قدرت -5-1-4
 صورت به توانمي را زير موارد وجود اين با دارد، شبكه گستردگي و عمق به بسته جلو به رو شبكه يک توسط توابع نمايش قدرت گرچه
 :نمود بيان كلي قوانين
 .نمود سازييادهپ اليه دو شبكه يک توسط توانمي را بولي تابع هر: بولي توابع
 سيگموئيد تابع از كه هائيشبكه مورد در مربوطه تئوري. زد تقريب اليه دو شبكه يک توسط توانمي را محدود پيوسته تابع هر: ستهپيو توابع

 .است صادق كنندمي استفاده خروجي شبكه در خطي اليه و پنهان اليه در
 .زد تقريب وليقب قابل حد تا اليه سه شبكه يک با توانمي را دلخواه تابع هر: دلخواه توابع

                                                      
1 Secondary Data Analysis 

2  . Artifical Neural Network-ANN1 

3  . Perceptron 

4  . Feedforward 



 
  1درخت تصمیم -6

باشند و با يمي اردههاي يعتوزيا  هاردهي دهندهي آن نشان هابرگ كهاست  2كاريه نمودار گردششبي درختيم يک ساختار تصمدرخت 

 آيد.يمي مورد جستجو به دست ردهتخميني از  هابرگي مياني، با رسيدن به هاگرهي درخت و عبور از يشهرشروع از 
ي يک مقدار صفت است، هر شاخه روهر گره آن معرف يک آزمون بر  كهكار است رخت تصميم يک ساختار درختي شبيه نمودار گردشد 

 باشند. يمي اردههاي يعتوزيا  هاردهي دهندهي درخت نشان هابرگيانگر يک برآمد از آزمون و نما
كنيم كه يمي استفاده كرد. فرض بندردهي تصميم براي هادرختتوان از يمشود اين است كه چگونه يمسؤالي كه در اينجا مطرح      

ي يک تاپل داده شده را تعيين كنيم. بدين منظور مقادير صفات آن تاپل در درخت تصميم مورد آزمون قرار بندردهخواهيم برچسب يم
ي هادرختشود. يمي آن تاپل انجام ردهبيني يشپ شود و بدين ترتيبيمي درخت تا يک گره برگ دنبال يشهرگيرند؛ مسيري از يم

 ي تبديل كرد.بندردهتوان به سادگي به قوانين يمتصميم را 
. هر گره داخلي در كننديمبندي هاي برگ دستهدر درخت از گره ريشه به سمت گره هاآنرا با مرتب كردن  هانمونهدرختان تصميم،  

. باشديممتناظر يک مقدار ممكن براي آن صفت  شوديماي كه از آن گره خارج و هر شاخه كنديمدرخت، صفتي از نمونه را آزمايش 
. هر نمونه، با شروع از گره ريشه درخت و آزمايش صفت مشخص شده توسط اين شوديمبندي منتسب همچنين به هر گره برگ، يک دسته

ي جديد ريشه گره. اين فرآيند براي هر زيردرختي كه شوديمبندي دسته گره و حركت در شاخه متناظر با مقدار صفت داده شده در نمونه،
 .شوديمتكرار  باشديمآن 

. هر مسير از ريشهء كننديمرا بازنمايي  هانمونهدر حالت كلي، درختان تصميم يک تركيب فصلي از تركيبات عطفي قيود روي مقادير صفات 
ت تست موجود در آن مسير بوده و خود درخت نيز متناظر با تركيب فصلي همه اين درخت به يک برگ متناظر با يک تركيب عطفي صفا

 . باشديمتركيبات عطفي 
 خواهيمي. براي مثال، مشونديمقدار م يارده  يکهستند كه منتهي به  ينسري از قوان يک يشروشي براي نما يمتصم يهادرخت
نشان  كنديمسئله را حل م ينرا كه ا يمدرخت تصم زير يک. شكل يمكن يمتقساعتبار خوب و بد  يسکوام را به دارندگان ر يانمتقاض

 ها.ها و برگ، شاخهيمدر آن نشان داده شده است: نود تصم يمک درخت تصمياساسي  يهاو همه مؤلفه دهديم
. كنديم يجادها دو شاخه در هر نود ادرختاني با تن CARTشاخه داشته باشد. براي مثال،  يشتريتعداد ب يا، ممكن است دو يتمبراساس الگور

مقدار  يارده  يک ،مورد يکبه  يينبه پا يشهاز ر يمدرخت تصم يک يمايش. با پشودينود برگ م يک يا يگرد يمهر شاخه منجر به نود تصم
 .كنديدرباره آن انشعاب استفاده م گيرييممورد براي تصم يک يها. هر نود از دادهدهيمينسبت م
ها در گروه ينفاصله ب يشافزا يندفرآ ينو هدف در ا شونديمجزا ساخته م يهاها به گروهجداسازي متوالي داده يقاز طر يمتصم يهادرخت

 هر جداسازي است.
كه براي  يميتصم يها. درختشوديم يريگفاصله چگونه اندازه ينكه ا ستين اا يمساخت درخت تصم يمتدها ينها باز تفاوت يكي

. دهنديها قرار مرده ياها ها را در دستهنمونه يراز شونديم يدهنام  7ي طبقه بنديها، درختشوندياستفاده م يادسته يرهايتغم بينييشپ

 .شونديم يدهنام 5ي رگرسيونهادرخت شوندياستفاده م يوستهپ يرهايمتغ بينييشكه براي پ يميتصم يهادرخت

  5مدل لجستیک -7

 ظاهر 1انتخاب دوگانه صورت به موارد ينا در وابسته يرد. متغنباش مشاهده قابل وابسته يرمتغ كه شوديم ادهاستف يموارد در يونرگرس 

 و صفر حالت دو باشد يفتادهن اتفاق يا افتاده اتفاق نظر مورد يدهپد كهين ا يش از دو حالت است. اساسبي دو يا دارايگر دشود، به عبارت يم
 مختلف سطوح به توجه با مزبور يدهپد وقوع عدم يا قوعد. وگيرنيم مزبور قرار نمودار يينپا و باال در لذا و ددهنيم اختصاص خود به را يک

                                                      
1 Decision Trees 

2 flowchart 
3 .classification 

4 . regression 

5 .logit model 

6 .Binary Choice 



 
به نظر ) مورد يدهپد يمبدانخواهيم مي كه است ينا يکلجست يونرگرسياي مزا از يكي شود.يم يينتع مستقل يرهايمتغ يخط يباتترك از

 يک از توانيم صورت ينا در ير.خ يا است افتاده تفاقشركت( ا يت يکموفق عدم يا يتموفق ي،راعتبا يسکر، كاال يک يدخر مثال طور

 منظور به توانيم وابسته يرمتغ ينا از يبترت ينبد استفاده نمود. مذكور يدهپد دادن نشان يبرا صفر يا يک مانند گسسته وابسته يرمتغ

ين بيد بايز نيني بيشپير مورد مقادباشند و لذا يمين صفر و يک بير احتمال مقاد. جست سود نظر مورد اتفاق وقوع عدم وقوع و يا ينتخم

در نظر گرفته  64.يشتر مطالعات بمعموالً در  كه( 1يشتر از حد آستانه )نرخ توقفباحتمال وقوع  كهي صورتيرند. در گصفر و يک قرار 

يون رگرسين ارتباط ايرمحتمل خواهد بود. در غين صورت اير غدر  ي شده وتلقيده مورد نظر محتمل پديني شود، وقوع بيشپشود يم
ي از خطيب تركير وابسته( و متغيده )پدين احتمال وقوع يک بزير آورده شد.  شكلدر  كهگونه را همان شكل Sي الجستيک رابطه

 ( 1711الري، د. )نماييميرهاي مستقل فرض متغ

 
 ل خطی و لجستیک: مقایسه مد3شکل 

يش سطوح افزانمايد و با يميل مير مستقل، احتمال وقوع به سمت صفر متغيين پاشود در سطوح يمباال مالحظه  شكلدر  كهگونه همان
ير متغير مستقل و متغين بي رابطهكند. يميل مين مقدار به سمت يک اير مستقل متغيش يافته و در سطوح باالتر افزاير مستقل احتمال متغ

ي، ارتباط مزبور را خطيرغي رابطه جدا. كردي برآورد آن استفاده براي معمولي خطيون رگرستوان از ينمي است لذا عمالً خطيرغوابسته 
 كهين ايست. اول نين حالت برقرار ادر  كهي دارد مفروضاتي معموليون رگرس كهي در نظر گرفت چرا معموليون رگرستوان در قالب ينم

شود. يماعتبار يبي مربوط به آن آماري هاآزمونكند لذا تمام يميروي پي و نه نرمال ايع دوجملهتوزير گسسته از مقادبه  ي مربوطخطاها

ين ايل سوم دلشود و يم 2يناهمسانيانس واري به نام ايدهپدين امر موجب به وجود آمدن اباشد. ينميانس جمله خطا ثابت وار كهين ادوم 

 از صفر شود. كمتريشتر از يک و يا باست  ممكني خطيون رگرسيني شده در روش مدل بيشپاحتماالت  كه
يرهاي مستقل متغير وابسته با متغي منحصر به فرد رابطهيجاد شده است. بدست آوردن افوق  مشكالتيون لجستيک به منظور رفع رگرس

 باشد.يميب ضراير تفسيكويي برازش و نيين تعي برآورد، هاروشيازمند نيون رگرسين ادر 

 برآورد مدل رگرسیون لجستیک -7-1-1
ي قبلي ولي متغيرهاي غير قابل مشاهده وجود دارد بايد از رگرسيون هاپرداختها و اطالعاتي از عدم يمتقاضبا وجود اين كه اطالعات  

توابع توزيع تجمعي، مجموعه اي از توان از تابع توزيع تجمعي استفاده نمود، يمراي توضيح رگرسيون لجستيک د. بلجستيک استفاده نمو
آورند، در حاليكه همچنان خواص يكنواختي را دارا يمدهد، به وجود يم( را در فاصله صفر و يک قرار 1در معادله ) p تغييراتي كه مقدار 

راي بيان احتمال استاندارد بكنيم كه يک توزيع نرمال يمتوابع يكنواخت افزايشي يا كاهش هستند(. فرض  هانبدين معنا كه آد. )باشنيم
 انتخاب شده باشد

 
 (1) 

                                                      
1 . Cut-off Rate 
2 -Heteroscedasticity 








xb

dzZxbxyp )()()/( 



 
xبردار متغيرهاي توضيحي : 

pاحتمال تجمعي وقوع پيشامد : 
bبردار ضرايب : 

 ابع چگالي نرمال استاندارد است.ت z)(كه در آن 
به مدل  ،مورد استفاده قرار گيرد (P)اگر تابع توزيع لجستيک براي بيان احتمال تجمعي وقوع پيشامد  د.باشيمرف مدل پروبيت اين تابع مع

 لجستيک منجر خواهد شد. در اين موارد:
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شود و داراي توزيع دو يمدر مدل لجستيک متغير وابسته به صورت صفر و يک تعريف  د.باشيمتابع چگالي لجستيک  z)(در آن كه 
 باشنديمجمله اي 

در اين صورت نسبت 
p_1

p باشد:يمابطه زير يعني نسبت احتمال وقوع پيشامد مورد نظر به احتمال عدم وقوع آن به صورت ر 

  (7) 
 در اين رابطه داريم:

P=احتمال وقوع پديده مورد نظر 
1-p=احتمال عدم وقوع پديده مورد نظر 

nn XBXBB  .....110
 تركيب خطي متغير هاي مستقل=

e =پايه لگاريتم طبيعي يا عدد نپر 

نسبت 
p

p

1
س يا نسبت شان 1باشد، و نسبت بختيمان دهنده شانس احتمال وقوع حادثه مورد نظر بر عدم وقوع آن نسبتي است كه نش 

 نام دارد.
( به صورت زير در 2ه )ابط، ربا گرفتن لگاريتم د.شويماز تبديل خطي اين تابع به صورت زير استفاده  ،به دليل غير خطي بودن معادله فوق

  آيد:يم

(5)   nn XX
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شود نسبت به متغيرهاي مستقل خطي بوده و لذا ضرايب اين متغيرها به يم( كه لگاريتم نسبت بخت ناميده 7بدين ترتيب رابطه شماره )

 قابل برآورد خواهند بود. ،ترتيبي كه در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد
( ضريب عرض از مبداء 7در رابطه شماره )

0 يزان تغيير مقدار لگاريتم نسبت شانس به نفع وقوع حادثه مورد نظر را در زماني كه مقادير م
 دهد و به طور مثال ضريب زاوييممتغير هاي مستقل صفر است نشان 

1 ميزان تغيير درL  را به ازاي يک واحد تغيير درX شان ن
 دهد.يم

شود، از يمكه به نام اثر نهايي خوانده  =Y)1(بر احتمال وقوع پيش آمد مورد نظر  1Xيک واحد تغيير در نهايتاً در مدل لجستيک اثر 
 ي آيد:مرابطه زير بدست 

(4)  
 
 

                                                      
1 -Odd ratio 
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يرهاي مستقل و ضرايب ي ابتدايي همه متغهاارزشبنابراين در اين الگو مقدار تغيير در احتمال، بستگي به احتمال اوليه و بنابراين بستگي به 

 دارد.

 محاسبه ضرایب متغیرهاي مستقل در رگرسیون لجستیک  -7-1-2
، ليكن نحوه برآورد آن كامالً متفاوت شوديمهرچند در رگرسيون لجستيک ضرايب متغيرهاي مستقل مانند رگرسيون چند متغيره برآورد 

در رگرسيون لجستيک بدليل طبيعت غيرخطي تبديل لجستيک، از . شوديماستفاده  1است. در رگرسيون چند متغيره از روش حداقل مربعات

),(: يدفرض نمائ .شوديميي استفاده نمادرستروش حداكثر  ii yx  به ازاءni ,...,2,1  شاملn يگرجفت مشاهده مستقل از همد 

),,...(د يبرآورد گردد. فرض نمائ بردار يردمقا بايستيم 2يينمابا استفاده از روش حداكثر درست ينجاباشند در ا 21 nxxxX  

)()(برابر  x پاسخ به شرط يرمتغ يشرط يعو توز يوستهپ يرهامتغ و مستقل يرمتغ nشامل  يبردار 1 xYP x   تابع  ينبنابراباشد
  خواهد بود. يربه صورت ز يرهچند متغ يکلجست

(1)   

 داشت : يمخواه g(x)از  يکبه صورت تابع لجست n)( يشتوجه به نمابا 
 (3    )    

 خواهد شد:  فيتعر ريصورت به شكل ز نيدر ا يينماتابع درست

  (1)                                                                                   ii y
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y
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x
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نكهيبا توجه به ا  
i در ريبه صورت ز يينماتابع درست تمي. لگارباشديم رهيمتغ کي کيلجست ونيهمان رابطه مربوط به مدل رگرس 

 : ديآيم
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 داشت :  ميشود خواه يريگمشتق  بيكه نسبت به ضرا يدر صورت

      (1.)                                                                                    
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  ابرآورد ميشود. ماتريسهاي واريانس و كواريانس با استفاده از نظريه برآورد حداكثر درستنمايي   با حل معادالت )6( و ).1( برداره
.ديآيبدست م ييماتابع درست ن تميدوم از لگار يمشتق جزئ لهيبرآوردكننده ها به وس انسيكه وار كنديم انيب هينظر ني. اشوديبرآورد م  
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 تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور -8
 در يقضاوت روش است. گرفته صورتها بانک بد و يان خوبمشتر ييشناسا يبرا ي،سنج اعتبار حوزه در يمتعدد يكاربردها وها پژوهش

 يهاروش (.1..2 توماس،)است.  داده يکناپارامتر و يکپارامتر يهاروش به را خود يجا يجتدر به يادز و زمان خطا يلدل به ياعتبارسنج

                                                      
1 -Ordinary Least Square,(OLS) 
2 -Maximum Likelihood 
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سپس  و گرفتند قرار استفاده مورد ياعتبارسنجظهور  يابتدا در 5يكيلجست يونرگرسو  7يزيمم يلتحل ،2يتوبپر و يتالج مثل 1يکپارامتر

 ينمحقق توجه مورد 6خبره هاييستمس و 1يعصبي هاشبكه ،3گيرييمتصم درختان: مثل 1يكاوداده و 4يکناپارامتر يهاروش از استفاده
 به توانيها مآن يانم از كه است يرفتهپذ صورت ينهزم ينا در ياريبس مطالعات يكل طور به(.  1..2 ،همكارانو  ي)سبزوار گرفت

 15ييدسا ،( 1664)  همكاران و 17الچر ،( 1665همكاران )  و 12، آلتمن(1667) 11فانت وكوانتس ، (1662) .1برگر ينسالچي: خارج مطالعات

(، 7..2) 11هوانگ ينهس يش و ينچ ينچ (، مو2..2ران )همكا و 13يل يونگش يانت(، ...2) 11وست يويدد(، 1661) 14يراموتاپ، (1661)
 و (، پونه1712)  يمنصور يعل شامل يداخل مطالعات و(  6..2همكاران )  و .2، جي جنگ هاونگ( 3..2همكاران )  و 16عبده ينحس
  .باشديم يآمار يسنت يهاروش از باالتر به مراتب يعصب يهاشبكه جمله از يكاوداده

 سلطاني،) "مازندران استان ملي هايبانک معوق مطالبات افزايش بر مؤثر عوامل بررسي" عنوان تحت خود ارشد نامهيانپا در يسلطان
 نظارت ميزان و تورم ميزان و تسهيالت گيرندگان مشخصات شده، ارائه تسهيالت نوع همچون عواملي. نمود استفاده فرضيه چهار از( 1736

 .نمود بررسي معوق مطالبات بر مؤثر عوامل عنوان به لگاريتمي نيمه دلم يک از استفاده با را
   (17) 

LNY : o.+olN +c2T +a7PP +15CR +oiDi+Vi 

 N: اخطارها تعداد .PPد سو : نرخT: ت بازپرداخ زمان مدتCR: بانكي تسهيالت ميزان  
LnY: ق معو مطالبات در تغيير ميزان: i ميموهو متغير امين 

 به مربوط اطالعات كه است بوده معوق مطالبات پرونده 144 لگاريتمي نيمه رگرسيوني مدل برآورد براي وي آماري جامعه   
 با فردي مشخصات و تسهيالت نوع بين معنادار رابطه وجود كننده بيان مدل، برازش از او نتايج. شودمي شامل را 1731-.171 هايسال

 معناداري يرابطه اينكه دليل به گرفت نتيجه معوق مطالبات افزايش بر تورم نرخ اثر مورد در آن، بر عالوه. است معوق مطالبات افزايش
 .آورد بدست مناسبي مدل آن براي تواننمي ندارد، وجود معوق مطالبات و تورم ميزان ميان

 و آن انواع و ريسک از تعاريف با( 1711 مدرس،« )بانک مشتريان اعتباري ريسک هايمدل» عنوان تحت خود تحقيق در ذكاوت و مدرس
 مدل از منظور اين براي و آن پرداخته براي هاي آماريتحليل به اعتباري مشتريان حكومتي ريسک ميزان تعيين براي هاييروش ارائه

 را نمونه خود مقاله در نويسندگان. نيست متغيرها با رابطه در آماري و كننده محدود مفروضات به نيازي كه كرده استفاده لجستيک رگرسيون
 اند.پرداخته اعتباري ريسک ميزان تعيين به مالي نسبت پنج اساس و بر نموده تفكيک بدحساب و حساب خوش دسته دو به

                                                      
1. Parametric 
2. Logit and Probit 
3. Discriminant Analysis 
4. Logistic regression 
5. Nonparametric 
6. Data mining 
7. Decision trees 
8. Nero Network 
9. Expert systems 
10. Salchenberger 
11. Coats and Fant 
12. Altmanl 
13. Lacher 
14. Desai 
15. Piramutha 
16. David West 
17. Tian-Shyug Lee 
18. Mu-Chen Chen and Shih-Hsien Huang 
19. Hussein Abdou 
20. Jih-Jeng Huang 



 
   (15) 

Z=-26171+76633R1–16215R2+16776R7+16.65R5 i 

   (14) 
Z=-26622+56565R1–164.4R2+16241R5  

      1:R  جارينسبت  
      2Rهادارايي مجموع به جاري هايبدهي : نسبت  

      7Rهادارايي مجموع به سهام صاحبان حقوق : نسبت  
      5:R سهام صاحبان حقوق به ماليات كسر از قبل سود نسبت  

 متغيرهاي اساس بر تابع اين مقدار اگر. است شده استخراج تايي .12 نمونه تمام اساس بر تشخيص تابع (15) اول مدل در     
 به مشتري باشد، منفي مقدار اين كه صورتي در و حسابخوش مشتريان گروه به( مشتري) نظر مورد مشاهده باشد، مثبت دهندهتوضيح

 .داشت خواهد تعلق بدحساب مشتريان گروه
 عنوان به تايي .5 نمونه روي بر آن اعتبار سپس و برآورد تايي .1 نمونه اساس بر مميزي تابع (14) فرمول دوم روش طي     

 .نمود آزمون شاهد
 تابع آن و طي انجام تايي .12 تصادفي نمونه تمام روي بر R1، R2، R7، R5 دهندهتوضيح متغير 5 با لجستيک رگرسيون    

 .است شركت بودن حساب بد احتمال آن در P كه گرديد برآورد زير
   (11) 

p= 1/(1+e 1.6717 +1562.1R1 76314R2+5611.R7+46.24 R5 ) 

 و كالسيک هايمدل رويكرد بانكي، تسهيالت تخصيص رياضي مدل تبيين و طراحي» عنوان تحت تحقيق منصوري ديگر يهانمونه از
 عصبي هايشبكه از گيريبهره و مستقل متغيرهاي سري يک از استفاده آن تحقيق با در كه باشدمي( 1712 منصوري،« )عصبي هايشبكه

 قرار تحليل مورد همزمان طور به اعتبار كننده خواست در هايسازمان و هاشركت اعتباري ظرفيت و اعتباري ريسک داليه،چن پرسپترون
 نتايج با مدل اين از حاصل نتايج كالسيک هايمدل با مقايسه در عصبي هايشبكه هايمدل كارائي سنجش منظور به. است گرفته
 در لجستيک رگرسيون و عصبي هايشبكه هايمدل كه داد نشان نتايج بررسي. است شده همقايس لجستيک و خطي رگرسيون هايمدل

 باالتري توان از مشتريان اعتباري ظرفيت برآورد در عصبي هايشبكه مدل ليكن هستند برخوردار مشابهي قابليت از اعتباري ريسک برآورد
 .است برخوردار اعتباري ظرفيت و ريسک برآورد در
 مطالعه در كه باشدمي( 1713 پور، محمد) "تجاري بانک يک در اعتباري ريسک يريگاندازه" عنوان با تحقيق محمدپور ديگر ياهنمونه از

 رگرسيون از استفاده با بانک، اعتباري ريسک يريگاندازه جهت مناسب مدل تعيين براي وي. نمود استفاده اعتباري پرونده 552 از خود
 تسهيالت، مبلغ تسهيالت، نوع متقاضي، شخصي هايويژگي نظير مستقل متغير 11 روي بر را بازپرداخت عدم تمالاح وابسته متغير الجيت،

 وابسته متغير با را معناداري رابطه باالترين كه توضيحي متغير 3 نهايت در كه نمود برازش ... و وثيقه مبلغ و نوع دريافتي، تسهيالت تعداد
 جنسيت و تسهيالت مدت بانكي، سود نرخ تسهيالت، نوع نهايي توضيحي متغيرهاي ميان در. گرديد وارد لمد در و شده انتخاب داشته كه

 مطالبات افزايش با منفي و غيرمستقيم رابطه وثيقه نوع و تحصيالت سن، متغيرهاي و دارند معوق مطالبات افزايش با مثبت و مستقيم رابطه
 .«   دارند معوق
 هايمدل بررسي به «ويتنام خرد بانكداري بازار براي اعتبار يبندرتبه» عنوان تحت خود مقاله در( 1615 وين،ه اندسون) كليمير و هوين
 اين در. پرداختند يافته توسعه كشورهاي ساير مقابل در توسعه حال در كشور عنوان به ويتنام جزئي هايتسهيالت براي اعتبار يبنددرجه
 تسهيالت اعطاي هايپرونده از پرونده 41.73 مدل، برآورد براي هاآن آماري جامعه. است شده فادهاست الجيت رگرسيوني مدل از راستا
 حساب ساله يک معدل تحصيالت، سطح متقاضي، يساالنه درآمد نظير مستقل متغير 22 از و است بوده 4..2 سال در تجاري هايبانک

 و پارامترها تشخيص چگونگي كه دادند نشان هاآن مدل، برازش در. شد ستفادها...  و تسهيالت ميزان و مدت تسهيالت، سود نرخ بانكي،
 در اعتبار يبندرتبه هايمدل از استفاده بين كه شد داده نشان همچنين. باشد اعتبار يبندرتبه مدل از بخشي بايد متقاضيان مشخصات

 :باشدمي زير شرح به شده زشبرا مدل. دارد وجود معناداري رابطه دهيتسهيالت نسبت و تجاري زمينه



 
 (13)   

Z=-76131-16335X1-16443 X2-.6671X7 - .6154X5- .634X4-.6142X1-.6441X3-.6562X1-.65.2X6-

.6741X1.-.6214X11-.6277X12-.616X17-.6111X15-.6141X14-.6124X11     

 
 وضعيت منطقه، سپرده، حساب وضعيت الت،تسهي تعداد جنسيت، بانک، با همكاري مدت زمان: ترتيب به ها X فوق مدل در 

 تلفن داشتن وثيقه، نوع تأهل، وضعيت فعلي، آدرس در سكونت زمان مدت تكفل، تحت افراد تعداد وثيقه، ارزش جاري، حساب سكونت،
 .باشندمي تسهيالت گرفتن از هدف و تحصيالت، درآمد سطح ،(منزل) شهري

 پژوهش هايیهفرض -9

 راستاي در نيز تحقيق هاييهفرض رو اين از. شودمي قلمداد پژوهش اصلي هدف عنوان به ريسک كنترل براي رياضي يک مدل طراحي
 .گرديد تدوين زير صورت به تحقيق رياضي مدل طراحي

هاي آماري پارامتريک بيشتر بندي مشتريان حقيقي بانک ملت در مقايسه با مدلكاوي در رتبههاي دادهمدلكارايي  :اصلی فرضیه

 باشند.مي

 هاي فرعی:یهفرض
 داري وجود دارد.يمعنبين جنسيت متقاضي و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه  -1

 .داري وجود دارديمعنبين شغل متقاضي و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه  -2

 پژوهش متغیرهاي -11
 بانكداري با مرتبط متغيرهاي و تسهيالت متقاضي فردي هايويژگي شامل متغيرها اين. است شده استفاده متغير 3 از پژوهش اين در 

 اند:باشند كه در جدول زير خالصه شدهمي متقاضي
 تعریف متغیرها-1جدول 

 
 روش تحقیق -11

بانک بندي اعتباري مشتريان روش تحقيق بر حسب هدف كاربردي است به طوري كه تحقيق حاضر به دنبال شيوه و روشي جديد در رتبه
هاي همبستگي به دنبال رابطه بين ها؛ كمي بوده كه با استفاده از تحليلكاوي است، روش تحقيق برحسب نوع دادههاي دادهبر اساس روش

 كند.آوري اطالعات ميگردد و محقق با حضور خود اقدام به جمعباشد. اين تحقيق ميداني محسوب ميمتغيرها مي

 نمونه حجم و جامعه -12

 محدوده. اندنموده دريافت تسهيالت كرج شهرستان ملت مختلف بانک شعب از كه هستند حقيقي افراد تمامي پژوهش اين ريآما جامعه
 . باشدمي 1731-1711 هايسال بين نظر مورد زماني



عات حوزه مديريتي خود علت انتخاب اين حوزه براي مطالعه، نياز به همكاري بااليي بود كه با توجه به حساسيت مديران شعب در حفظ اطال
-هاي اعتباري مورد نياز، از سوي شعب انتظار ميهو حفظ اطالعات محرمانه مشتريان و همچنين حجم باالي كار به علت تعدد زياد پروند

هيالت و تشكيل شده است. در بين انواع تسهيالت اعطايي بانک، چهار نوع تس 5و  7و  2و  1هاي شعبه با درجه 13رفت. اين حوزه از 
دهند، انتخاب گرديدند.ها را تشكيل ميمشاركت مدني، مضاربه، فروش اقساطي و جعاله كه عمده تسهيالت اعطايي شعبه

 اند:جامعه آماري فوق از نظر وضعيت اعتباري به دو گروه تقسيم شده
به پرداخت و يا تسويه تعهدات خود  مشتريان خوش حساب: افراد حقيقي هستند كه پس از دريافت تسهيالت در سررسيد مربوطه نسبت

 نمايند.)اصل و سود تسهيالت( اقدام مي
مشتريان برحساب: افراد حقيقي كه پس از دريافت تسهيالت، در سررسيد مر بوطه نسبت به پرداخت و يا تسويه تعهدات خود )اصل و سود 

نک با مشكل مواجه گرديده و توانايي بازپرداخت تسهيالت را نمايند. افرادي كه در بازپرداخت تسهيالت اعطايي باتسهيالت( اقدام نمي
ندارند.

 حجم نمونه -13
باشد زيرا چنانچه تعداد نمونه را زياد از حد هاي تحقيقاتي قابل اهميت است دانستن حجم نمونه الزم مييكي از مسائل عمده كه در طرح

هاي حاصل بود و اگر تعداد نمونه را كمتر از حد معين بگيريم نتيجه بزرگ انتخاب كنيم متضمن كار زياد و در نتيجه هزينه زياد خواهد
 نادرست بوده و اطالعات الزم و دقيقي به دست نخواهد آمد.

كنندگان هاي اعتباري مربوط به استفادهمورد از پرونده .6ازمون انجام شد. در اين پيش 1به منظر تعيين حجم نمونه ابتدا پيش آزموني

ررسي قرار گرفت. با توجه تسهيالت مورد ب
به احتمال عدم بازپداخت بدست آمده طيبق 

فرمول زير حجم نمونه محاسبه شد:
(11) 

است )در  1.،.-1،.دقت مطلوب احتمالي )نصف فاصله اطمينان( كه معموالً بين  Dكل جامعه آماري و  Nحجم نمونه و  nكه در آن: 
 در نظر گرفته شد(. D=./5.اينجا  

ها مورد مورد از پرونده 425كه در نتيجه آن  tي ، آمارهq=./14و  p=./74.ميانگين احتمال عدم بازپرداخت ) pواريانس، 
 آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.هاي بدستبررسي و داده

( و بين چهار نوع تسهيالت داده شده از 5و  7و  2و  1هاي مختلف بانكي )شعبات درجه براي تعيين نمونه در هر يک از شعبات داراي درجه

استفاده شده است. 2روش انتساب متناسب 

اطالعات تحلیل و تجزیه -14

قائم بر وجود خودشان هستند. اشخاص  كهي هستند اشخاصيقي، حقشوند. اشخاص يمي بنديمتقسي حقوقيقي و حقاشخاص، به دو گروه 
وندشيميم تقسو مؤنث  مذكريقي خود به دو دسته حق
درصد از حجم نمونه آماري  1461در حدود  هازنين مطالعه از پرونده هاي اعتباري اشخاص حقيقي استفاده شده است. با توجه به نتايج ادر 

دهند. در تجزيه و تحليل نمونه گردآوري شده مشخص شده است كه از ميان يمدرصد از حجم نمونه آماري ما را تشكيل  1565و مردها نيز 
باشد. نوع يم هاخانمآن مربوط به  %4614آن مربوط به آقايان و  %71656باشد، يممعوق  هاآن % 71615هاي تسهيالت اعتباري كه پرونده

( 1: دسته 5به  هادادهين اي شده وجود دارد. آوري جمعهاشغل در داده .5يش از بين پژوهش اگذارد. در يميم بر ثروت مستقشغل اثر 
ي، باغدارراعت، )ز كشاورز( 7و ...  كارمندي، فرهنگ، پزشک( 2ي( خدماتيعي و توزيدي، تول)اعم از  هاكارگاهو  هاشركت، تكارخانجاصاحبان 

ي لوازم فروشندگي، جوشكاري آزاد مانند: هاشغلير )شامل سا( 5دار و دانشجو ي و ...(، خانهماهياه، پرورش گي، پرورش گل و دامدار
ين باالتردهد يم. برازش اوليه نشان اندشدهي بندطبقه( ها و ...يرگاهتعمي، فروشي، خواروبار قنادي، خباز، يشگري، آراياطيخي، خانگ

1 .Pre-test 
2. Probability Proportional of Size –p.p.s



ترين نرخ عدم بازپرداخت در رابطه با يينپاياط و...( و ، خواروبارفروش)خي بازاري آزاد و افراد هاشغلي عدم بازپرداخت مربوط به هانرخ
 باشديمو ...(  پزشكان، كارمندانيدي تا توليعي و توزي هاشركتها، يدامدارها، يمرغداري )دولتي هاشغلي و اقتصادي كارفرماها

 وسيله به كه است آماري ابزار همبستگي تحليل. شودمي همبستگي استفاده معيار از پژوهش بررسي مورد متغير دو ارتباط ميزان تعيين براي
. نمود يريگاندازه را متغير دو خطي ارتباط درجه توانمي آن

دارد. وجود ارتباط متقاضيان اعتباري ريسک درجه و تسهيالت متقاضي جنسيت بين :اول فرضیه

.H :ندارد داري وجوديمعنمتقاضيان رابطه  اعتباري ريسک درجه و جنسيت بين.

1H :دارد وجود دارييمعنمتقاضيان رابطه  اعتباري ريسک درجه و جنسيت بين.
 ضريب همبستگي بين جنسيت و ريسک اغتباري -2جدول 

فرضيه تأييد گيرييمتصم همبستگي ضريب دارييمعن سطح خطا سطح متغير

p< 1H./4. ./1. ./15. ./4. جنسيت و درجه ريسک

دارد وجود معناداري رابطه اعتباري متقاضيان ريسک درجه و متقاضي شغل بين :دوم فرضیه

.H :ندارد وجود معنادار رابطه اعتباري متقاضيان ريسک درجه و متقاضي شغل بين

1H :دارد وجود معنادار رابطه اعتباري متقاضيان ريسک درجه و متقاضي شغل بين.
 ضريب همبستگي بين شغل و ريسک اغتباري -3جدول 

فرضيه تاييد يگيريمتصم همبستگي ضريب دارييمعن سطح خطا سطح متغير

p< 1H./4. -./1. ./51. ./4. ريسک درجه و شغل

هامدلبرازش  -15

ي انتخاب براي استفاده شده است. درختي و ساختار عصب شبكهيک، لجستيون رگرسي از سه روش مدل اعتباري بندي برازش مدل رتبهبرا
ين خطا را در كمتر كهي روشيكه بطوركنيم يميسه مقام حساب و بدحساب با هبندي مشتريان خوشرا در طبقه هاآنين مدل دقت بهتر
 شود.يمي داشته باشد به عنوان مدل كارا انتخاب بندطبقه

 یک لجستیون رگرسمدل  -16
يون رگرسيل تحلمورد در  422ي تنها بررسپرونده مورد  425از  كهشود يميجه نتين چن PASW SPSSافزار ي نرمخروجبا استفاده از  

به  p-valueچون  كهدهد يمي مدل نشان برا omnibusي حاصل از آماره آزمون خروجين همچن. اندگرفتهتفاده قرار يک مورد اسلجست
به دست آمده از برازش  2Rين همچنبخش خواهد بود. يترضاين برازش مدل اباشد بنابريم 6.4.از  تركوچکين آزمون ادست آمده از 
ي مدل بندشود. دقت طبقهيميان بيرهاي مستقل متغير وابسته توسط متغييرات تغدرصد از 11 يگردباشد به عبارت يم %11مدل در حدود 

ي روير متغ 1يک لجستيون رگرسيل شده در روش مدل دخير متغ 3ين از همچنباشد. يم %.3يباً تقريا  %1166يح در حدود صح به طور
باشد:يمير ز رتبه صوآمده ين مدل بدستايرگذار بودند. بنابرثأتير وابسته متغ

Y=.6..1*6315.غل( + )ش*6244.-*)تعداد(  62.1. –يمه( جر*)6122. -د( و)س*6111.*)مدت( + 6213. غ( +بل)م
ير جنسيت در مدل رگرسيون متغين همچن د.دارن عكسير وابسته رابطه متغيمه با و جري شغل، تعداد هايرمتغ كهيابيم يمبا توجه به مدل در 

 باشد.ي مشتريان تأثيرگذار نميبندلجستيک در رتبه
 باشد. يمير ز به صورتبنابراين متغيرهاي تاثيرگذار بر مطالبات معوق 

مدت تسهيالت .1

تعداد تسهيالت .2

شغل متقاضي تسهيالت .7

سود تسهيالت .5

يمه تسهيالتجرنرخ  .4

مبلغ تسهيالت .1



ير مبلغ متغير وابسته متغي رويرگذار ثأتير متغين كمترو ير مدت تسهيالت ش متغين رواير وابسته در متغي روير گذار تاثير متغين ترمهم
باشد.يمتسهيالت 

 عصبی شبکه مدل -17
 در. كنيممي اند استفادهشده شناخته هوشمند يهاشبكه عنوان به كه عصبي يهاشبكه روش از حقيقي اشخاص اعتباري يبندرتبه براي
 ديگر بيان به. باشدمي درست مشتريان يبندطبقه درصد بيشترين و خطا داقلح با مياني هاياليه تعداد كردن مشخص هدف نيز مرحله اين

 .باشدمي خطا كمترين و مياني اليه حداقل با شبكه ساختار عصبي، شبكه تحليل ترينمهم
 113 و Traning نمونه عنوان به مورد 744 پرونده، مورد 425 از گرفت قرار تحليل مورد  PASW SPSSافزار نرم با كه روش اين در

 نمونه از مدل بينيپيش براي. شودمي استفاده آينده در بينييشپ براي بقيه مورد 2. شد بنديدسته Testing نمونه عنوان به پرونده مورد
Traning نمونه از مدل ارزيابي براي و Testing شودمي استفاده. 

الیه پرسپترون چند عصبی شبکه ساختار -17-1-1

 مورد عملكرد تابع. باشدمي خروجي يک اليه و مياني اليه 5 ورودي، اليه 3 شامل حاصل عصبي شبكه پس از برازش مدل، معماري
 اين از آمده دست به آنتروپي خطاي. باشدمي آنتروپي خطاي استفاده مورد خطاي تابع و Softmax تابع استفاده در تعيين تعداد اليه مياني

 برابر Traning نمونه در همچنين. باشدمي 23652 برابر Testing نمونه در خطا اين ارمقد و Traninig نمونه در 1156466 برابر مدل
 . باشدمي %7361 برابر نادرست پيشگويي صد در Testing نمونه در و 2666%

مدل شبکه عصبی و ترتیب اهمیت متغیرها در مدل : 4 شکل

.باشدمي %3.61 برابر عصبي شبكه در Traning هنمون در مدل يبندطبقه دقت بنابراين
 . باشدمي زير صورت به عصبي شبكه ساختار مدل در 2مطابق شكل  مستقل متغيرهاي اهميت ترتيب

تقاضي م شغل. 3،تسهيالت دريافتي مدت. 1،تسهيالت دريافتي مبلغ. 4،تسهيالت نرخ سود. 5،جريمه نرخ. 7،جنسيت متقاضيان. 2،تسهيالت دريافتي تعداد .1

 تسهيالت

 متغير بينييشپ براي مسئله مستقل متغيرهاي همه از عصبي شبكه ساختار مدل كه شودمي نتيجه چنين باال مطالب به توجه با همچنين
 .كندمي استفاده وابسته

شغل  متغير آن روي تأثيرگذار متغير كمترين و تسهيالت تعداد متغير روش اين در درجه ريسک اعتباري متغير روي تأثيرگذار متغير ترينمهم
.باشدمي تسهيالت متقاضي

 یدرختبرازش مدل ساختار  -18
شود.يمي بررسي موارد درست ندبيز دقت طبقهنين مدل ادر  كهباشد يمي درختير وابسته، ساختار متغيني بيشپي هامدليگر از ديكي 



 
ين ساختار از اباشند در يمير متغ 3 كهي مسأله اصل يهايرمتغعداد ت كهشود يمين استنباط چن PASW SPSSافزار ي نرمخروجبا توجه به 

يني بيشپي و ندبي طبقهبرايمه جرير تعداد تسهيالت، مدت تسهيالت، جنسيت متقاضي تسهيالت، شغل متقاضي تسهيالت و نرخ متغ 1
 كند.يماستفاده 

ي مورد استفاده در هاين تعداد گرههمچناستفاده شده است.  Crtد ي با مدل رشدرختير وابسته از ساختار متغيني بيشپي براين روش ادر 
ي بندموارد طبقه %7261و در  6.11.ين روش برابر ايار به دست آمده در معي خطا د.باشيم 5ها برابر يخروجو تعداد  3ين ساختار برابر ا

يت اهميب ترتين ت. همچناس كردهي بندست طبقهموارد را در %1365ي كلي در حالت درختنادرست صورت گرفته است. يعني ساختار 
 باشد:يمير ز به صورتي مستقل هايرمتغ
 . نرخ جريمه1. جنسيت متقاضي تسهيالت، 4. شغل متقاضي تسهيالت، 5. تعداد تسهيالت،7. مدت تسهيالت، 2، مبلغ تسهيالت .1

ير نرخ متغير وابسته متغي آن رويرگذار ثأتير متغين كمترت و ير مبلغ تسهيالش متغين رواير وابسته در متغي رويرگذار ثأتير متغين ترمهم
 باشد.يميمه تسهيالت جر

 
 خروجی مدل ساختار درختی: 5شکل 

ي روش بنديشتر در طبقهبي با توجه به دقت مصنوعي عصب شبكهي روش بندين سه روش رتبهبدر  كهرسيم يميجه نتين اين به ابنابر
 باشد.يمي تركارآمد

 بندی درجه ریسک اعتباری متقاضیانمقایسه سه روش مدل -4جدول 

 يدرختساختار  کيلجست ونيرگرس يعصب شبكه مدل

 %1365 %1166 %3.61 يبنددقت طبقه 

 ريمتغ 1 1 3 در مدل ليدخي ها ريمتغتعداد 

 مبلغ وام مدت وام مبلغ وام مستقل در مدل ريمتغ نيترمهم

 پیشنهادات و گیريیجهنت -19

تسهيالت  مبلغ دريافتي، تعداد تسهيالت جنسيت، مستقل متغيرهاي با معوقه مطالبات گرفته انجام هايتحليل به توجه با كلي حالت در
 مطلب اين درختي ساختار و عصبي يهاشبكه لجستيک، رگرسيون مدل در كه دارد دارييمعن رابطه جريمه نرخ سود، نرخ شغل، دريافتي،

 به و كردند استفاده مدل در موجود مستقل متغيرهاي همه از عصبي يهاشبكه كاوي ساختار درختي وهاي دادهروش بطوريكه شد تأييد نيز
 نعنوا با محمدپور كار راستاي در نتايج اين. باشدمي كاراتر معوقه مطالبات يبندمدل در عصبي شبكه روش كه رسيديم نيز نتيجه اين

 توضيحي متغيرهاي ميان در ايشان تحقيق در بطوريكه باشد( مي1713 محمدپور،) "تجاري بانک يک در اعتباري ريسک يريگاندازه"
 سن، متغيرهاي و دارند معوق مطالبات افزايش با مثبت و مستقيم رابطه جنسيت و تسهيالت مدت بانكي، سود نرخ تسهيالت، نوع نهايي

 .«دارند معوق مطالبات افزايش با منفي و غيرمستقيم ابطهر وثيقه نوع و تحصيالت
 .شوندمي بيان زير صورت به فرضيات اين از حاصل نتايج شده، انجام هايفرض آزمون به توجه با



 

 اين در باشدمي بيشتر هاخانم بين در معوقه مطالبات افزايش طوريكه به. باشدمي معنادار درجه ريسک اعتباري و جنسيت سطح رابطه .1
 بايد بگيرد تعلق تسهيالت متقاضيان به است قرار اگر و كرده لحاظ را جنسيت شرط افراد به دهي تسهيالت در بايد بانک راستا

 . شود روبرو كمتري معوقه مطالبات با بانک تا شود لحاظ نيز متقاضي جنسيت

 باز در هستند آزاد شغل داراي كه افرادي بطوريكه اشدبمي غيرمستقيم و معنادار نيز درجه ريسک اعتباري و متقاضي شغل بين رابطه .2
 بايد نمايد اعطا تسهيالت افراد گونه اين به بانک است قرار اگر حالت اين در. هستند روبرو تأخير با خود تسهيالت پرداخت

 .نشوند مشكل دچار آن پرداخت باز در متقاضيان تا نمايد اعطا كميليخ مبلغ با تسهيالتي
 :گرددمي پيشنهاد زير موارد كشور هايبانک اعتباري نظام بهبود براي آمده دست به نتايج اساس بر و رفته هم روي

 كردن روز به و زمان از لحظه هر در مشتريان از يک هر اعتباري ريسک درجه تعيين در اعتبار سنجش جامع سيستم كارگيريبه .1

 .شرايط به توجه با آن هميشگي

 هستند مشغول به كاري باشند. تسهيالت اعطاي قسمت در اعتبار كه سنجش هايروش جديدترين با هاآن آشنايي و كاركناني آموزش .2

  تسهيالت متقاضيان پرداخت باز عدم صورت در جريمه نرخ كاهش .7

از  يناناطم آنها به منظور يسکر ينو تخمتعدد تسهيالت پرداختي با توجه به شغل متقاضيان  و ياقتصاد يهاپروژه يفن يهتوج يابيارز .5
 هابازپرداخت وام

 شود(. يتبازده حما -كم يها، از پروژهياقتصاد يهو توج يدهفا -ينههز يلبدون تحل شودي)كه سبب م يدستور يالتتسه يحذف اعطا .4

 تسهيالت پرداخت شده است. هاآناعمال بخشش جرايم در صورت بازپرداخت متقاضياني كه به  .1

 از يكي. شودمي سررسيد از پس رفته دست از منابع اين بازگشت به منجر اقدامات برخي اما رسدمي صفر حد به كمتر معوق مطالبات البته
 همين از يكي معوق، مطالبات وصول سازماندهي موسسه. است بانک از شده خارج منابع بازگرداندن براي مؤسساتي ايجاد راهكارها اين

 مطالبات اين وصول به اقدام مشتريان هايدارايي و اموال شناسايي و اعتباري مؤسسات و بانک طرف از مجوز داشتن با كه است هاسازمان
 .كنندمي
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