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چکیده

هدف از ارائه اين مقاله اندازهگيري ريسک اعتباري مشتريان حقيقي بانک ملت با استفاده از روشهاي دادهكاوي مانند مدل شبكههاي
عصبي و مدل ساختار درختي در مقابل روشهاي پارامتريک آماري مانند رگرسيون لجستيک و ارائه راهكارهاي صحيح جهت مقابله با
افزايش مطالبات معوق ميباشد .بدين منظور از  425پرونده اعتباري مشتريان حقيقي كه طي سالهاي  1711-1731تسهيالت دريافت
نمودهاند؛ با نمونهگيري طبقهبندي تصادفي ساده و روش انتساب متناسب براي جمعآوري نمونه آماري استفاده شد .در اين مطالعه پس از
بررسي پروندههاي اعتباري هر يک از نمونهها ،در ابتدا  3متغير توضيحي شامل متغيرهاي كمي و كيفي شناسايي شده و مورد بررسي قرار
گرفت .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه در بين متغيرهاي مرتبط با ويژگيهاي شخصيتي متقاضي ،متغيرهايي نظير جنسيت و شغل و در
بين متغيرهاي مرتبط با ويژگيهاي تسهيالت اعطايي ،متغيرهايي نظير نرخ سود ،نرخ جريمه ،تعداد تسهيالت دريافتي ،مدت تسهيالت و
مبلغ تسهيالت بيشترين اهميت را در جداسازي مشتريان خوب و بد از هم داشته و اثر معناداري آن بر متغير وابسته (احتمال عدم بازپرداخت)
به وسيله آزمونهاي آماري تائيد شده است .مالک مقايسه سه مدل ،دقت طبقهبندي مشتريان خوشحساب و بدحساب ميباشد .بنابراين
دقت هر روش پس از محاسبه در نرمافزار  Spssبراي مدل رگرسيون لجستيک برابر  ،%1166مدل ساختار درختي برابر  %1365و براي مدل
شبكه عصبي مصنوعي برابر  %3.61به دست آمد .بنابراين برازش مدل شبكه عصبي مصنوعي در اين زمينه كارآمدتر ميباشد.
واژه هاي کلیدي  :رتبهبندي اعتباري ،دادهكاوي ،شبكه عصبي ،ساختار درختي ،رگرسيون لجستيک ،ريسک

 -1مقدمه
ارتباط صحيح بين نظامهاي توليدي و مالي در هر كشوري از مهمترين عوامل در رشد و توسعه اقتصادي محسوب ميشود .بانکها به
عنوان بخش مهم نظام مالي ،نقش اساسي را در تأمين مالي بخشهاي توليدي ،تجاري ،مصرفي و حتي دولتي بر عهده دارند.
بانكداري يكي از با اهميتترين فعاليتهاي اقتصادي به شمار ميرود و بانکها با سازماندهي و هدايت دريافتها و پرداختها ميتوانند
مبادالت بازرگاني را تسهيل و موجب گسترش بازارها ،رشد و شكوفائي اقتصادي شوند و همچنين با تجهيز پساندازها و هدايت آنها به
سمت بنگاههاي توليدي ،تجاري و خانوارها خدمات ارزشمندي را ارائه دهند .در واقع در بازارهاي پولي ،بانکها به عنوان يک كانال ارتباطي
بين پساندازكنندگان و سرمايهگذاران بر مبناي استفاده بهينه و كارا از عامل سرمايه ،عمل ميكنند .اعطاي تسهيالت بخش مهمي از
عمليات هر بانک را تشكيل ميدهد.
از طرف ديگر يكي از فعاليتهاي اساسي و عمده بانکها تجهيز و تخصيص منابع مالي ميباشد .بانکها ميتوانند تحت عنوان سپردههاي
قرضالحسنه جاري و سپردههاي سرمايهگذاري به جمعآوري منابع بپردازند .بخش ديگر موفقيت و بقاي بانک به تخصيص منابع مالي
(اعتبارات) مرتبط است .بانکها ميبايست اين منابع مالي محدود را به صورت مطلوب به توليد كاال و خدمات تخصيص دهند .امروزه
بانکها در تخصيص اعتبار به متقاضيان تسهيالت به منظور ارتقاء بهرهوري بانكي عالوه بر عوامل فوق ،به عوامل ديگري نيز توجه دارند.
برخي از مهمترين اين عوامل عبارتند از:
 .1رضايت متقاضيان تسهيالت
 .2كاهش مطالبات معوق
 .7افزايش سود حاصل از اعطاي اعتبار
 .5بهبود وضعيت اقتصادي كشور
با توجه به مطالب فوق ،نكتهاي كه در آن برجسته ميباشد توجه به كاهش مطالبات معوق است كه يكي از اهداف اصلي بانکها ميباشد.
رسيدن به اين هدف يعني حداقل نمودن مطالبات معوق به طور خودكار اهداف ديگر بانک را نيز عملي ميكند .كاهش مطالبات معوق باعث
ميشود جريان پول خارج شده از بانک سريعتر در اختيار قرار گيرد تا با آن به افراد بيشتري ،تسهيالت اعطا كنند كه اين خود موجب
رضايتمندي مشتريان ميشود .همچنين كمک ميكند تا بانکها با در اختيار قرار دادن تسهيالت در اختيار سرمايهگذاران اقتصادي چرخه
صنعت به گردش درآيد و به توسعه و تحول اقتصادي كشور كمک كند .بنابراين در اين تحقيق عوامل موثر در جهت كاهش مطالبات معوق
توسط روشهاي آماري و دادهكاوي مدلبندي شده و دقت آنها با هم مقايسه ميشود.

 -2مبانی و ادبیات نظري
بانکها به منظور آگاهي از نيازمنديهاي مشتريان خود ،در اعطاي تسهيالت اعتباري بايد به شناسايي ويژگيهاي آنها بپردازند .اين امر از
طريق اعتبارسنجي1منجر به كاهش ريسکهاي بانكي از جمله ريسک اعتباري 2ميشود (توماس  .)2..1 7اعتبارسنجي به عملي اطالق
ميشود كه در آن اعتبار مشتريان حقيقي و حقوقي مؤسسات مالي اعتباري و بانکها با توجه به اطالعات دريافتي از آنها اندازهگيري شده و
امكان شناخت بيشتر را نسبت به وضعيت و توان مالي افراد جهت بازپرداخت تسهيالت دريافتي و دريافت خدمات بيشتر فراهم ميكند .بر
اساس اين روش ،ريسک اعتباري افراد اندازهگيري شده و افراد و مشتريان بر اساس ريسک اعتباري خود طبقهبندي و امتيازدهي ميشوند
(خداوردي.)1711 ،
رتبهبندي اعتباري ابزاري براي مديريت ريسک است كه با استفاده از آمار و اطالعات كمي متقاضيان تسهيالت و نيز تكنيکهاي آماري به
رتبهبندي مشتريان ميپردازد .رتبهبندي اعتباري اثرات ويژگيهاي مختلف متقاضيان تسهيالت را بر نكول شدن آن به طور مجزا بررسي
كرده و با محاسبه احتمال نكول شدن تسهيالت متقاضي ،به رتبهبندي اعتباري آنها در واحدهاي ريسک ميپردازد.
مدلهاي رتبهبندي اعتباري متقاضيان اعتبار را به دو گروه اعتباري خوب و بد تقسيم ميكند .گروه اعتباري خوب گروهي است كه ديون
خود را به موقع بازپرداخت ميكنند و گروه اعتباري بد گروهي است كه به احتمال باال ديونشان نكول خواهد شد .با توجه به روند توسعه و
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پويايي صنعت اعتبار ،امروزه اين صنعت نقش مهمي در اقتصاد كشورها يافته است 4% .اگر چه افزايش تقاضاي اعتبار ،افزايش رقابت و به
وجود آمدن كانالهاي جديد در فضاي اقتصاد نوين ،فرصتهاي جديدي براي مؤسسات اعتباردهنده به وجود آورده است ،اما از طرفي آنها
را نيازمند ابزارها و روشهاي جديدي نيز نموده است .اين مسئله ،مؤسسات مزبور را به سمت تجديد نظر ،توانمند سازي و ورود فن
آوريهاي جديد در فرايند مديريت اعتبار سوق داده است.
مدلهاي رتبهبندي اعتباري ،يكي از مهمترين و اساسيترين سيستمهاي تصميمگيري هستند كه بخش عمدهاي از اطالعات مورد نياز
مؤسسات اعتباردهنده در مديريت اعتبار را فراهم ميكنند .هدف مدلهاي رتبهبندي اعتباري ،پيشبيني احتمال عدم پرداخت اعتبار از سوي
مشتري و يا طبقهبندي متقاضيان اعتبار به دو گروه خوب و بد است.به عبارت ديگر ،رتبهبندي اعتباري مجموعهاي از مدلهاي تصميمگير و
روشهاي مرتبط با آنهاست كه به اعتبار دهندگان در اعطاي اعتبار به مشتريان كمک ميكند .يک قرض دهنده ميبايست دو نوع تصميم
بگيرد :اول اينكه آيا به يک متقاضي جديد اعتبار بدهد يا نه ،و دوم اينكه با مشتريان موجود چگونه رفتار كند .روشهايي كه در مورد اول
تصميمگيري ميكنند ،رتبهبندي اعتباري ناميده ميشوند ،در حالي كه روشهايي كه در مورد مشتريان موجود تصميمگيري ميكنند رتبه-
بندي رفتاري ناميده ميشود.
مؤسسات اعتباري و بانکها به دو دليل به وجود سيستمي براي رتبهبندي اعتباري مشتريان خود نيازمندند .سيستم رتبهبندي اعتباري
مشتريان اين امكان را براي بانکها و مؤسسات اعتباري فراهم ميكند كه با اتكا به چنين سيستمي و بر اساس نرخهاي تكليفي موجود،
ريسک پرتفوي اعتباري خود را تا حد ممكن كاهش داده و از بين متقاضيان دريافت تسهيالت ،معتبرترين و كم ريسکترين مشتريان را
گزينش نمايند .در مؤسسات اعتباري كه امكان تعيين نرخ تسهيالت بر اساس ريسک و درجه اعتباري مشتريان ميباشد ،سيستم رتبهبندي
اعتباري ميتواند اين گونه سازمانها را در طراحي پرتفوي اعتباري خود بر اساس رعايت اصل تنوع ياري دهد.

 -3شناسایی ریسکها
تقريباً هر فعاليتي كه توسط بانک صورت ميپذيرد ،در بطن خود با ريسکهايي مواجه است .ريسک در بانكداري ،بنا به داليلي مانند تعداد و
تنوع عمليات بانكي ،ماهيتهاي متفاوت اين عمليات ،وضعيت سرمايه بانک و محدوديت ميزان آن ،حفظ منافع سهامداران بانک ،وضعيت
منابع سپردهگذاران و فراواني آن ،حفظ منافع سپردهگذاران ،متفاوت بودن منافع بانک و سپردهگذاران ،نوع وظيفه بانکها كه آنها را متمايز
از بنگاههاي ديگر اقتصادي ميكند ،تعداد گيرندگان تسهيالت اعتباري ،متفاوت بودن وضعيت مالي هر يک از گيرندگان تسهيالت ،سر و
كار داشتن گروه زيادي از كاركنان بانک با منابع مالي ،نبود تخصص كافي در زمينههاي مديريت منابع ،ثبت عمليات زياد مالي ،نقل و
انتقاالت زياد پولي داخلي ،خارجي و ...ماهيتي متفاوت از ريسک در ديگر بخشهاي اقتصادي دارد .به عبارتي مديريت ريسک در بانکها
حساستر ،پيچيدهتر و مشكلتر از مديريت ريسک در بخشهاي ديگر اقتصادي ميباشد.
مديريت ريسک در وهله اول مستلزم شناسايي ريسکهاي فعاليت بانک ميباشد .البته دستهبندي ريسک در ديدگاههاي مختلف متمايز از
هم هستند .به عنوان مثال طبق استانداردهاي كميته بال ،ريسکهاي مختلفي كه در فعاليت بانكي بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از-1 :
ريسک اعتباري -2 1ريسک بازار 2شامل االف :ريسک نوسانات نرخ ارز 7ب :ريسک نوسانات قيمت بازار 5ج :ريسک نوسانات نرخ بهره يا
تورم -7 4ريسک نقدينگي -5 1ريسک عملياتي وتسويه حسابها -4 3ريسک قانون
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همچنين طريق ا  ...خان و حبيب احمد )2..1( 6نيز ريسکهايي كه بانکها با آن مواجه ميشوند را به دو دسته ريسک مالي و ريسک
غيرمالي تقسيم ميكنند.
ريسک مالي ،ريسک اعتباري ،ريسک نقدينگي ،ريسک بازار و ريسک سرمايه را شامل ميشود.
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ريسک غير مالي ،ريسک عملياتي و تسويه حسابها و ريسک حقوقي را دربر ميگيرد.
همچنين سينكي 1ريسک بانكي و حوزه مديريت آن را در سه بخش ريسک اعتباري ،ريسک نرخ بهره و ريسک نقدينگي ميداند كه به
ترتيب از ناتواني مشتريان در انجام تعهدات و نوسانات ناشي از نرخ بهره و عدم كفايت نقدينگي به وجود ميآيند.
بانكداري اسالمي نيز يک تقسيمبندي از انواع ريسک دارد كه عبارتند از :ريسک اعتباري ،ريسک سرمايهگذاريهاي مشاركتي ،ريسک
بازار ،ريسک نقدينگي ،ريسک نرخ بازدهي ،ريسک عملياتي.
ريسک سرمايهگذاري مشاركتي :ريسک ناشي از ورود بانکهاي اسالمي در انواع مشاركتها (به صورت ضامن يا تأمين كننده بخشي از
سرمايه مشاركت) ميباشد .بديهي است در اين حالت ،سرمايه مشاركت در معرض ريسک فعاليت تجاري مربوطه قرار ميگيرد.
ريسک نرخ بازدهي :ريسک ناشي از اثرات عوامل بازاري بر نرخ بازدهي داراييها بوده و زماني حاصل ميشود كه نرخ بازدهي كمتر از نرخ
مورد انتظار دارندگان حسابهاي سرمايهگذاري گردد.
اما در نگاه كلي ريسکهايي كه بانکها با آن مواجه ميباشند ،از نظر منشاء ايجاد آن به چهار دسته كلي ريسکهاي مالي ،عملياتي،
تجاري ،حوادث تقسيم ميشوند.
ريسکهاي مالي ،ريسکهايي هستند كه به شدت به يكديگر وابسته بوده و در مجموع ريسک كلي بانک را افزايش ميدهند .به عنوان
مثال ،در بيشتر وامهاي پرداختي ،ريسک اعتباري وجود دارد .اين ريسک نيز به دنبال خود ،ريسک نقدينگي را در پي دارد.
ريسکهاي عملياتي به كنترل و اداره نامناسب كلي فعاليتهاي بانک مانند ضعف در مديريت و يا اخالل در سيستم كنترلهاي داخلي
مربوط ميشوند .ريسکهاي تجاري ،ريسکهايي هستند كه به محيط فعاليت بانک از قبيل وضعيت كالن اقتصادي ،سياستگذاري و
قانوني مربوط ميشوند .اين ريسکها همچنين به عنوان ريسک كشوري شناخته ميشوند.
ريسکهاي حوادث ،شامل كليه ريسکهاي برون زا مانند ريسک سياسي و ريسک بحرانهاي بانكي ميباشند كه ميتوانند در عمليات
بانک اخالل ايجاد كنند و يا اين كه وضعيت مالي آن را تضعيف نمايند .نمودار ،ريسکهاي ياد شده را به تفكيک زير گروههاي مربوطه
نشان ميدهد.
شايان ذكر است كه ريسکها همچنين از نظر منشأ ايجاد آنها به دو دسته دروني و بيروني تقسيم ميشوند .ريسکهاي گروههاي تجاري و
حوادث در زمره ريسکهاي خارج از كنترل بانک ميباشند ،ليكن مديريت بانک ميبايست شرايطي را فراهم آورد تا حتي االمكان آثار
نامطلوب آنها كاهش يابد .با توجه به اين كه در بيشتر اوقات عامل اساسي زيانهاي وارده به بانکها ريسکهاي مالي و عملياتي به بيان
ديگر ،ريسکهاي دروني ميباشند ،از اين رو ،در اين قسمت به بررسي ريسکهاي مالي ميپردازيم( .شربت اوغلي و همكاران)1714 ،

شکل :1گستره ریسک در صنعت بانکداری

ریسکهاي مالی

ريسک نقدينگي
- Sinkey
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به عدم توانايي بانک در ايفاي تعهداتش به ديگران در زمان سررسيد ،ريسک نقدينگي گويند .اين ريسک عمدتاً از ساختار داراييها و
بدهيهاي بانکها ناشي ميشود .الزم به توضيح است كه به طور سنتي ،تعهدات بانک كوتاه مدت و در مقابل ،داراييهاي آن بلندمدت
است .پس قصور بانک در پوشش شكاف زماني بين اين دو ،موجب بروز ريسک نقدينگي ميشود.
اين ريسک از ريسکهاي اساسي در بانكداري ،به ويژه در صورت وارد شدن هر نوع شوک به نظام مالي است.
همانطور كه گفته شد ،منشاء اصلي ريسک نقدينگي ،عدم تطابق زماني بين جريانهاي ورودي و خروجي به بانک ميباشد .از اين رو،
ريسک نقدينگي را ميتوان به دو دسته ريسک نقدينگي داراييها و ريسک نقدينگي منابع تقسيم نمود.
ريسک نقدينگي داراييها به عدم توانايي بانک در فروش داراييهاي خود جهت برآوردن نيازهاي نقدي غير منتظره اشاره دارد .ريسک
نقدينگي منابع نيز به عدم جذب منابع توسط بانک به طريق عادي (مانند جذب سپردهها ويا استفاده از تسهيالت وخطوط اعتباري بانکها)
بر ميگردد .بديهي است كه در چنين شرايطي بانک مجبور به فروش داراييهاي خود در قيمتهاي بسيار پايين ميباشد و نهايتاً اين
موضوع به زيانهاي بيشتر و در حالت افراطي به ورشكستگي بانک منجر ميشود.
در مجموع احتمال عدم توان اجرا به تعهدات مالي كوتاه مدت ،ريسک نقدينگي تعريف ميشود.
اين ريسک به حالتهاي زير خود را نشان ميدهد:
 عدم توان اجرا به تعهدات كوتاه مدت



عدم توان تأمين منابع مالي كوتاه مدت در زمان الزم
عدم توان تأمين منابع مالي كوتاه مدت با هزينه مقرون به صرفه
براي مديريت كردن اين ريسک از روشهاي زير استفاده ميشود:



سرمايهگذاري در اوراق مالي قابل فروش با قدرت به نقد كردن باال
ماهنگي و طراحي حجم و سررسيد منابع و مصارف در سرسيدهاي مختلف
هماهنگي با نهادهاي مالي مختلف براي دريافت خطوط اعتباري كوتاه مدت
استفاده از روش تبديل به اوراق بهادار كردن دريافتيهاي مالي
استفاده از اوراق مالي مشتقه در دل يا همراه قرارداد تسهيالت و سپردهها






ریسک بازار
اين ريسک عبارتست از احتمال تغيير در قيمت و نرخ بازارهاي مالي كه ارزش داراييها يا پرتفوي بانک را كاهش ميدهد .به بياني ديگر،
ريسک بازار را ميتوان به صورت احتمال زيان ناشي از حركت نامطلوب در ارزش داراييها (شامل اوراق بهادار ،سهام ،وام ،ارز ،كاال و يا
اوراق مشتقه مرتبط با اين داراييها) به علت تغيير قيمت و نرخ بازار تعريف كرد .بر اين اساس شكل زير گروههاي زير براي ريسک بازار
معرفي ميشوند( .شربت اوغلي و همكاران)1714 ،

شکل  :2انواع ریسک بازار

در كل خطا در پيشبينيهايي كه حاصل از نوسانات نرخها در بازار باشد ،ريسک بازار تعريف ميشود.
اين ريسک به حالتهاي زير خود را نشان ميدهد:

 ريسک حاصل از نوسانات نرخ بهره و تورم و تاثير آن بر حاشيه خالص 1و ارزش دارائيها و بدهيها
 ريسک حاصل از نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر حاشيه خالص و ارزش داراييها و بدهيها
 ريسک حاصل از نوسانات قيمت دارائيها و تاثير آن بر حاشيه خالص و ارزش دارائيها و بدهيها
براي مديريت كردن اين ريسک از روشهاي زير استفاده ميشود:
 كوتاه مدت كردن سر رسيد منابع و مصارف و يا متغير و هماهنگ كردن نرخ سود آنها
 متنوع سازي سبد و هماهنگ نمودن مانده درآمدها و هزينه هاي دارائيها و بدهيهاي ارزي
 متغير و وابسته كردن نرخ سود تسهيالت به شاخص كاالها و قيمتها در بازار
هماهنگ كردن حساسيت ارزش دارائيها و بدهيها2

 استفاده از اوراق مالي مشتقه در دل يا همراه قرارداد تسهيالت و سپردهها
 استفاده از روش پيشرفته “ارزش در خطر “(VAR) 7يا محاسبه احتمال كاهش ارزش دارائيها تا حد تعريف شده براي يک
دوره مشخص
ریسک نرخ بهره
اين ريسک ،ريسكي است كه بانک در قبال تغييرات نامطلوب در نرخهاي بهره با آن مواجه ميشود .تمامي مإسسات مالي و
بانکها در معرض ريسک نرخ بهره قرار دارند .شايان ذكر است كه در بررسي خزانهداري آمريكا مشخص شد كه بيش از  6.درصد
مؤسسات با ريسک نرخ بهره مواجه ميشوند .نوسان در نرخهاي بهره ،بر درآمدها ،هزينهها و همچنين بر ارزش اقتصادي داراييها ،بدهيها
و وضعيت اقالم زير ترازنامه تأثير ميگذارد و نهايتاً اثر خالص آن بردرآمد و سرمايه بانک منعكس ميشود .درواقع ،آنچه در اينجا داراي
اهميت است ،همانا حاشيه خالص نرخ بهره و به عبارتي ،تفاوت نرخ بهره دريافتي و پرداختي است.
ريسک نرخ بهره به چهار گروه فرعي ريسک نرخگذاري مجدد ،ريسک منحني نرخ بازده ،ريسک مبنا و ريسک حق اختيار
تقسيم ميشود .ريسک نرخ بهره در حالت كلي ،عبارتست از احتمال كافي نبودن درآمد بهره ،يعني بهرههاي پرداختي بيشتر از بهرههاي
دريافتي است ،به طوري كه حاشيه خالص نرخ بهره ،تكافوي هزينههاي بانک (شامل دستمزدها ،اجارهها و غيره) را ننمايد.
ریسک ارزي
اين ريسک احتمال زياني است كه از نوسانات نامطلوب نرخ ارز به وجود ميآيد و ناشي از عدم تطابق بين دريافتنيها و
پرداختنيهاي ارزي است .ريسک ارزي ،ماهيت سوداگرانه دارد و احتمال وقوع اين ريسک در بازارهاي نقدي و سلف ارز وجود دارد.
بانکهاي بينالمللي به شدت در معرض اين ريسک قرار دارند.
در بانکهايي كه فعاليت ارزي دارند ،نوسانات نرخ ارز ،پيشبيني ارزش داراييها ،بدهيها ،درآمدهاي ناشي از داراييها (درآمد
تسهيالت ارزي) و هزينههاي بدهيها (هزينه تامين منابع ارزي) را تحت تاثير قرارميدهد .نوسانات نرخ ارز هم خطا در پيشبيني حاشيه
سود ناخالص بانکها را افزايش ميدهد و هم موجب افزايش خطا در پيشبيني ارزش داراييها و بدهيهاي ارزي ميشود.
ریسک اعتباري
ريسک اعتباري ،به احتمال عدم ايفاي تعهدات توسط مشتريان (وام گيرندگان) به عمد يا غير عمد در بازپرداخت اصل و فرع
بدهي اشاره دارد .اين ريسک ،ريسک كالسيک بانكداري بوده كه به نوبه خود ميتواند مشكل نقدينگي را نيز براي بانک در پي داشته باشد.
عليرغم نوآوري وابداعات در بازارهاي مالي ،ريسک اعتباري كماكان عامل اصلي ورشكستگي بانکها ميباشد .سه دسته اصلي ريسکهاي
اعتباري عبارتند از:
ريسک مشتريان (اشخاص) ،ريسک شركتها ،ريسک كشورها
ذكر اين نكته هم ضروري است كه براي ريسک اعتباري زير گروههايي از قبيل ريسک تسويه و ريسک اعتباري احتمالي نيز
تعريف ميشود .ريسک تسويه عموماً در بازار سهام و بازار ارز رخ ميدهد و به زيان ناشي از قصور در پرداخت توسط طرف مقابل بعد از
1

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

خريد ارز يا سهام اطالق ميشود .ريسک اعتباري احتمالي هم زيان ناشي از امتناع يا قصور طرف مقابل در پرداخت يا تمديد اعتبار در آينده
است.
در مجموع ريسک اعتباري ،احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيالت اعطا شده تعريف ميشود.
اين ريسک به حالتهاي زير خود را نشان ميدهد:
 احتمال كاهش توان باز پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتي
 احتمال عدم باز پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتي
 احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتي
براي مديريت كردن اين ريسک از روشهاي زير استفاده ميشود:
 طراحي نظام تعيين درجه اعتباري براي دريافت كنندگان تسهيالت
 تعيين سقف تسهيالت قابل اعطا و وثيقه هاي الزم با در نظر گرفتن درجه اعتباري تعيين شده
 ايجاد تنوع در طيف تسهيالت اعطاء شده با درجات اعتباري مختلف در سطوح مختلف
 تعيين هزينه يا جرائم متعدد در صورت معوق شدن باز پرداختهاي اصل و فرع (صدوقي) 151 ،

 -4دادهکاوي
در دو دهه قبل تواناييهاي فني بشر براي توليد و جمع آوري دادهها به سرعت افزايش يافته است .عواملي نظير استفاده گسترده از باركد
براي توليدات تجاري ،به خدمت گرفتن كامپيوتر در كسب و كار ،علوم ،خدمات دولتي و پيشرفت در وسائل جمع آوري داده ،از اسكن كردن
متون و تصاوير تا سيستمهاي سنجش از دور ماهواره اي ،در اين تغييرات نقش مهمي دارند.
به طور كلي استفاده همگاني از وب و اينترنت به عنوان يک سيستم اطالعرساني جهاني ما را مواجه با حجم زيادي از داده و اطالعات
ميكند .اين رشد انفجاري در دادههاي ذخيره شده ،نياز مبرم وجود تكنولوژيهاي جديد و ابزارهاي خودكاري را ايجاد كرده كه به صورت
هوشمند به انسان ياري رسانند تا اين حجم زياد داده را به اطالعات و دانش تبديل كند ،دادهكاوي به عنوان يک راه حل براي اين مسائل
مطرح ميباشد .در يک تعريف غير رسمي دادهكاوي فرآيندي است ،خودكار براي استخراج الگوهايي كه دانش را بازنمايي ميكنند ،كه اين
دانش به صورت ضمني در پايگاه دادههاي عظيم ،انباره داده 1و ديگر مخازن بزرگ اطالعات ،ذخيره شده است .دادهكاوي به طور همزمان از
چندين رشته علمي بهره ميبرد نظير :تكنولوژي پايگاه داده ،هوش مصنوعي ،يادگيري ماشين ،شبكههاي عصبي ،آمار ،شناسايي الگو،
سيستمهاي مبتني بر دانش ،2حصول دانش ،7بازيابي اطالعات ،5محاسبات سرعت باال 4و بازنمايي بصري داده .1دادهكاوي در اواخر دهه
 161.پديدار گشته ،در دهه  166.گامهاي بلندي در اين شاخه از علم برداشته شده و انتظار ميرود در اين قرن به رشد و پيشرفت خود
ادامه دهد.
واژههاي «دادهكاوي» و «كشف دانش در پايگاه داده »3اغلب به صورت مترادف يكديگر مورد استفاده قرار ميگيرند.
كشف دانش در پايگاه داده فرايند شناسايي درست ،ساده ،مفيد ،و در نهايت الگوها و مدلهاي قابل فهم در دادهها ميباشد .دادهكاوي،
مرحلهاي از فرايند كشف دانش ميباشد و شامل الگوريتمهاي مخصوص دادهكاوي است ،بطوريكه ،تحت محدوديتهاي مؤثر محاسباتي
قابل قبول ،الگوها و يا مدلها را در داده كشف ميكند ،به بيان سادهتر ،دادهكاوي به فرايند استخراج دانش ناشناخته ،درست ،و بالقوه مفيد از
داده اطالق ميشود .تعريف ديگر اين است كه ،دادهكاوي گونهاي از تكنيکها براي شناسايي اطالعات و يا دانش تصميمگيري از قطعات
داده ميباشد ،به نحوي كه با استخراج آنها ،در حوزههاي تصميمگيري ،پيشبيني ،پيشگويي ،و تخمين مورد استفاده قرار گيرند .دادهها
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Data warehouses
Knowledge-based system
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Knowledge-acquisition
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High-performance computing
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Data visualization
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Knowledge Discovery in Database
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اغلب حجيم ،اما بدون ارزش ميباشند ،داده به تنهايي قابل استفاده نيست ،بلكه دانش نهفته در دادهها قابل استفاده ميباشد .به اين دليل
اغلب به دادهكاوي ،تحليل دادهاي ثانويه 1گفته ميشود.

 -5شبکه عصبی
شبكههاي عصبي مصنوعي 2روشي است كه بر پايه اتصال چندين واحد پردازش ساخته ميشود .به زبان سادهتر شبكههاي عصبي سيستمها
و روشهاي محاسباتي نويني هستند كه براي يادگيري ماشيني ،نمايش دانش ،و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پيشبيني
پاسخهاي خروجي از سامانههاي پيچيده استفاده ميشود .ايده اصلي اين گونه شبكهها (تا حدودي) الهام گرفته از شيوه كاركرد سيستم
عصبي زيستي ،براي پردازش دادهها ،و اطالعات به منظور يادگيري و ايجاد دانش ميباشد .عنصر كليدي اين ايده ،ايجاد ساختارهايي جديد
براي سامانه پردازش اطالعات است .شبكه از تعداد دلخواهي سلول يا گره يا واحد يا نرون تشكيل ميشود كه مجموعه ورودي را به
خروجي ربط ميدهند.

 -1-1-5شبکههاي عصبی پرسپترون چند الیه
نوعي از شبكه عصبي بر مبناي يک واحد محاسباتي به نام پرسپترون 7ساخته ميشود .پرسپترون يک نوع شبكه عصبي مصنوعي است كه
در سال  1643در البراتوار كرنل آرونوتيكال به وسيله فرانک روزنبلت ابداع شد .ميتوان آن را سادهترين نوع شبكه عصبيهايي كه در آنها
خروجي فقط به سمت جلو حركت ميكنند 5در نظر گرفت.
يک شبكه عصبي پرسپترون ،برداري از وروديهاي با مقادير حقيقي را گرفته و يک تركيب خطي از اين وروديها را محاسبه ميكند .اگر
حاصل از يک مقدار آستانه بيشتر بود خروجي پرسپترون برابر با  1و در غير اين صورت معادل  -1خواهد بود.

 -2-1-5آموزش پرسپترون
چگونه وزنهاي يک پرسپترون واحد را ياد بگيريم به نحوي كه پرسپترون براي مثالهاي آموزشي مقادير صحيح را ايجاد نمايد؟ يكي از
راههاي آموزش پرسپترون استفاده از قانون پرسپترون است كه در زير به آن اشاره ميشود.

 -3-1-5الگوریتم یادگیري پرسپترون
مقاديري تصادفي به وزنها نسبت ميدهيم
 .1پرسپترون را به تک تک مثالهاي آموزشي اعمال ميكنيم .اگر مثال غلط ارزيابي شود مقادير وزنهاي پرسپترون را تصحيح ميكنيم.
 .2آيا تمامي مثالهاي آموزشي درست ارزيابي ميشوند:
 بله (پايان الگوريتم)
 خير(به مرحله  2برميگرديم)

 -4-1-5قدرت نمایش توابع
گرچه قدرت نمايش توابع توسط يک شبكه رو به جلو بسته به عمق و گستردگي شبكه دارد ،با اين وجود موارد زير را ميتوان به صورت
قوانين كلي بيان نمود:
توابع بولي :هر تابع بولي را ميتوان توسط يک شبكه دو اليه پيادهسازي نمود.
توابع پيوسته :هر تابع پيوسته محدود را ميتوان توسط يک شبكه دو اليه تقريب زد .تئوري مربوطه در مورد شبكههائي كه از تابع سيگموئيد
در اليه پنهان و اليه خطي در شبكه خروجي استفاده ميكنند صادق است.
توابع دلخواه :هر تابع دلخواه را ميتوان با يک شبكه سه اليه تا حد قابل قبولي تقريب زد.
1 Secondary Data Analysis
2. Artifical Neural Network-ANN1
3. Perceptron
4. Feedforward

 -6درخت تصمیم

1

درخت تصميم يک ساختار درختي شبيه نمودار گردشكار 2است كه برگهاي آن نشان دهندهي ردهها يا توزيعهاي ردهاي ميباشند و با
شروع از ريشهي درخت و عبور از گرههاي مياني ،با رسيدن به برگها تخميني از ردهي مورد جستجو به دست ميآيد.
درخت تصميم يک ساختار درختي شبيه نمودار گردشكار است كه هر گره آن معرف يک آزمون بر روي يک مقدار صفت است ،هر شاخه
نمايانگر يک برآمد از آزمون و برگهاي درخت نشان دهندهي ردهها يا توزيعهاي ردهاي ميباشند.
سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چگونه ميتوان از درختهاي تصميم براي ردهبندي استفاده كرد .فرض ميكنيم كه
ميخواهيم برچسب ردهبندي يک تاپل داده شده را تعيين كنيم .بدين منظور مقادير صفات آن تاپل در درخت تصميم مورد آزمون قرار
ميگيرند؛ مسيري از ريشهي درخت تا يک گره برگ دنبال ميشود و بدين ترتيب پيشبيني ردهي آن تاپل انجام ميشود .درختهاي
تصميم را ميتوان به سادگي به قوانين ردهبندي تبديل كرد.
درختان تصميم ،نمونهها را با مرتب كردن آنها در درخت از گره ريشه به سمت گرههاي برگ دستهبندي ميكنند .هر گره داخلي در
درخت ،صفتي از نمونه را آزمايش ميكند و هر شاخهاي كه از آن گره خارج ميشود متناظر يک مقدار ممكن براي آن صفت ميباشد.
همچنين به هر گره برگ ،يک دستهبندي منتسب ميشود  .هر نمونه ،با شروع از گره ريشه درخت و آزمايش صفت مشخص شده توسط اين
گره و حركت در شاخه متناظر با مقدار صفت داده شده در نمونه ،دستهبندي ميشود .اين فرآيند براي هر زيردرختي كه گرهي جديد ريشه
آن ميباشد تكرار ميشود.
در حالت كلي ،درختان تصميم يک تركيب فصلي از تركيبات عطفي قيود روي مقادير صفات نمونهها را بازنمايي ميكنند .هر مسير از ريشهء
درخت به يک برگ متناظر با يک تركيب عطفي صفات تست موجود در آن مسير بوده و خود درخت نيز متناظر با تركيب فصلي همه اين
تركيبات عطفي ميباشد.
درختهاي تصميم روشي براي نمايش يک سري از قوانين هستند كه منتهي به يک رده يا مقدار ميشوند .براي مثال ،ميخواهيم
متقاضيان وام را به دارندگان ريسک اعتبار خوب و بد تقسيم كنيم .شكل زير يک درخت تصميم را كه اين مسئله را حل ميكند نشان
ميدهد و همه مؤلفههاي اساسي يک درخت تصميم در آن نشان داده شده است :نود تصميم ،شاخهها و برگها.
براساس الگوريتم ،ممكن است دو يا تعداد بيشتري شاخه داشته باشد .براي مثال CART ،درختاني با تنها دو شاخه در هر نود ايجاد ميكند.
هر شاخه منجر به نود تصميم ديگر يا يک نود برگ ميشود .با پيمايش يک درخت تصميم از ريشه به پايين به يک مورد ،يک رده يا مقدار
نسبت ميدهيم .هر نود از دادههاي يک مورد براي تصميمگيري درباره آن انشعاب استفاده ميكند.
درختهاي تصميم از طريق جداسازي متوالي دادهها به گروههاي مجزا ساخته ميشوند و هدف در اين فرآيند افزايش فاصله بين گروهها در
هر جداسازي است.
يكي از تفاوتها بين متدهاي ساخت درخت تصميم اين است كه اين فاصله چگونه اندازهگيري ميشود .درختهاي تصميمي كه براي
پيشبيني متغيرهاي دستهاي استفاده ميشوند ،درختهاي طبقه بندي 7ناميده ميشوند زيرا نمونهها را در دستهها يا ردهها قرار ميدهند.
درختهاي تصميمي كه براي پيشبيني متغيرهاي پيوسته استفاده ميشوند درختهاي رگرسيون 5ناميده ميشوند.
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رگرسيون در مواردي استفاده ميشود كه متغير وابسته قابل مشاهده نباشد .متغير وابسته در اين موارد به صورت انتخاب دوگانه 1ظاهر
ميشود ،به عبارت ديگر داراي دو يا بيش از دو حالت است .اساس اين كه پديده مورد نظر اتفاق افتاده يا اتفاق نيفتاده باشد دو حالت صفر و
يک را به خود اختصاص ميدهند و لذا در باال و پايين نمودار مزبور قرار ميگيرند .وقوع يا عدم وقوع پديده مزبور با توجه به سطوح مختلف
1 Decision Trees
2 flowchart
3
.classification
4 .regression
5 .logit model
6 .Binary Choice

از تركيبات خطي متغيرهاي مستقل تعيين ميشود .يكي از مزاياي رگرسيون لجستيک اين است كه ميخواهيم بدانيم پديده مورد نظر (به
طور مثال خريد يک كاال ،ريسک اعتباري ،موفقيت يا عدم موفقيت يک شركت) اتفاق افتاده است يا خير .در اين صورت ميتوان از يک
متغير وابسته گسسته مانند يک يا صفر براي نشان دادن پديده مذكور استفاده نمود .بدين ترتيب از اين متغير وابسته ميتوان به منظور
تخمين وقوع و يا عدم وقوع اتفاق مورد نظر سود جست .مقادير احتمال بين صفر و يک ميباشند و لذا مقادير مورد پيشبيني نيز بايد بين
صفر و يک قرار گيرند .در صورتي كه احتمال وقوع بيشتر از حد آستانه (نرخ توقف )1كه معموالً در بيشتر مطالعات  .64در نظر گرفته
ميشود پيشبيني شود ،وقوع پديده مورد نظر محتمل تلقي شده و در غير اين صورت غيرمحتمل خواهد بود .در اين ارتباط رگرسيون
لجستيک رابطهاي  Sشكل را همانگونه كه در شكل زير آورده شد .بين احتمال وقوع يک پديده (متغير وابسته) و تركيب خطي از
متغيرهاي مستقل فرض مينمايد( .الري) 1711 ،

شکل  :3مقایسه مدل خطی و لجستیک

همانگونه كه در شكل باال مالحظه ميشود در سطوح پايين متغير مستقل ،احتمال وقوع به سمت صفر ميل مينمايد و با افزايش سطوح
متغير مستقل احتمال افزايش يافته و در سطوح باالتر متغير مستقل اين مقدار به سمت يک ميل ميكند .رابطهي بين متغير مستقل و متغير
وابسته غيرخطي است لذا عمالً نميتوان از رگرسيون خطي معمولي براي برآورد آن استفاده كرد .جداي رابطه غيرخطي ،ارتباط مزبور را
نميتوان در قالب رگرسيون معمولي در نظر گرفت چرا كه رگرسيون معمولي مفروضاتي دارد كه در اين حالت برقرار نيست .اول اين كه
خطاهاي مربوط به مقادير گسسته از توزيع دوجملهاي و نه نرمال پيروي ميكند لذا تمام آزمونهاي آماري مربوط به آن بياعتبار ميشود.
دوم اين كه واريانس جمله خطا ثابت نميباشد .اين امر موجب به وجود آمدن پديدهاي به نام واريانس ناهمساني 2ميشود و دليل سوم اين
كه احتماالت پيشبيني شده در روش مدل رگرسيون خطي ممكن است بيشتر از يک و يا كمتر از صفر شود.
رگرسيون لجستيک به منظور رفع مشكالت فوق ايجاد شده است .بدست آوردن رابطهي منحصر به فرد متغير وابسته با متغيرهاي مستقل
در اين رگرسيون نيازمند روشهاي برآورد ،تعيين نيكويي برازش و تفسير ضرايب ميباشد.
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با وجود اين كه اطالعات متقاضيها و اطالعاتي از عدم پرداختهاي قبلي ولي متغيرهاي غير قابل مشاهده وجود دارد بايد از رگرسيون
لجستيک استفاده نمود .براي توضيح رگرسيون لجستيک ميتوان از تابع توزيع تجمعي استفاده نمود ،توابع توزيع تجمعي ،مجموعه اي از
تغييراتي كه مقدار  pدر معادله ( )1را در فاصله صفر و يک قرار ميدهد ،به وجود ميآورند ،در حاليكه همچنان خواص يكنواختي را دارا
ميباشند( .بدين معنا كه آنها توابع يكنواخت افزايشي يا كاهش هستند) .فرض ميكنيم كه يک توزيع نرمال استاندارد براي بيان احتمال
انتخاب شده باشد
bx

()1

  ( Z )dz

p( y / x)   (bx) 



1 . Cut-off Rate

-Heteroscedasticity

2

 : xبردار متغيرهاي توضيحي
 : pاحتمال تجمعي وقوع پيشامد
 : b بردار ضرايب
كه در آن )   (zتابع چگالي نرمال استاندارد است.
اين تابع معرف مدل پروبيت ميباشد .اگر تابع توزيع لجستيک براي بيان احتمال تجمعي وقوع پيشامد )(Pمورد استفاده قرار گيرد ،به مدل
لجستيک منجر خواهد شد .در اين موارد:
1
e  x

1  e   x
1  e  x

)(2

b x

 ( Z )dz 



P(Y / X )   ( BX ) 



1

1  pi 

1  e  x
كه در آن )   (zتابع چگالي لجستيک ميباشد .در مدل لجستيک متغير وابسته به صورت صفر و يک تعريف ميشود و داراي توزيع دو
جمله اي ميباشند
p
يعني نسبت احتمال وقوع پيشامد مورد نظر به احتمال عدم وقوع آن به صورت رابطه زير ميباشد:
در اين صورت نسبت
1_ p

()7
در اين رابطه داريم:
احتمال وقوع پديده مورد نظر=P
احتمال عدم وقوع پديده مورد نظر=1-p
= B0  B1 X 1  .....  Bn X nتركيب خطي متغير هاي مستقل
پايه لگاريتم طبيعي يا عدد نپر= e
p
نسبت
1 p

p
 e  0  1 x1 .......  n xn
1_ p

نسبتي است كه نشان دهنده شانس احتمال وقوع حادثه مورد نظر بر عدم وقوع آن ميباشد ،و نسبت بخت 1يا نسبت شانس

نام دارد.
به دليل غير خطي بودن معادله فوق ،از تبديل خطي اين تابع به صورت زير استفاده ميشود .با گرفتن لگاريتم ،رابطه ( )2به صورت زير در
ميآيد:
()5

p
(L  ln
)   0  1 X 1  .....  n X n
1_ p

بدين ترتيب رابطه شماره ( )7كه لگاريتم نسبت بخت ناميده ميشود نسبت به متغيرهاي مستقل خطي بوده و لذا ضرايب اين متغيرها به
ترتيبي كه در قسمت بعد توضيح داده خواهد شد ،قابل برآورد خواهند بود.
در رابطه شماره ( )7ضريب عرض از مبداء  0ميزان تغيير مقدار لگاريتم نسبت شانس به نفع وقوع حادثه مورد نظر را در زماني كه مقادير
متغير هاي مستقل صفر است نشان ميدهد و به طور مثال ضريب زاوي   1ميزان تغيير در  Lرا به ازاي يک واحد تغيير در  Xنشان
ميدهد.
نهايتاً در مدل لجستيک اثر يک واحد تغيير در  X1بر احتمال وقوع پيش آمد مورد نظر ) (Y=1كه به نام اثر نهايي خوانده ميشود ،از
رابطه زير بدست مي آيد:
()4
P
) exp(  X
 f (  X ) 1 
 1
X 1
(1  exp(  X )) 2

ME 

-Odd ratio

1

بنابراين در اين الگو مقدار تغيير در احتمال ،بستگي به احتمال اوليه و بنابراين بستگي به ارزشهاي ابتدايي همه متغيرهاي مستقل و ضرايب
دارد.
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هرچند در رگرسيون لجستيک ضرايب متغيرهاي مستقل مانند رگرسيون چند متغيره برآورد ميشود ،ليكن نحوه برآورد آن كامالً متفاوت
است .در رگرسيون چند متغيره از روش حداقل مربعات 1استفاده ميشود .در رگرسيون لجستيک بدليل طبيعت غيرخطي تبديل لجستيک ،از

روش حداكثر درستنمايي استفاده ميشود .فرض نمائيد ( xi , yi ) :به ازاء  i  1,2,..., nشامل  nجفت مشاهده مستقل از همديگر
باشند در اينجا با استفاده از روش حداكثر درستنمايي 2ميبايست مقادير بردار  برآورد گردد .فرض نمائيد ) X  ( x1 , x2 ..., xn
1
برداري شامل  nمتغير مستقل و متغيرها پيوسته و توزيع شرطي متغير پاسخ به شرط  xبرابر ) P(Y  x )   ( xباشد بنابراين تابع
لجستيک چند متغيره به صورت زير خواهد بود.

g ( x)     1 x1  ...   n xn

( )1
با توجه به نمايش )  (nبه صورت تابع لجستيک از ) g(xخواهيم داشت :
()3
تابع درستنمايي در اين صورت به شكل زير تعريف خواهد شد:

)g ( x
}
))1  exp( g ( x

{ ( x)  exp

(1 -  i )1- y i

()1

n

yi
i



 ( x) 

i 1

با توجه به اينكه   iهمان رابطه مربوط به مدل رگرسيون لجستيک يک متغيره ميباشد .لگاريتم تابع درستنمايي به صورت زير در
ميآيد:
n

})  (1 y i ) Ln(1 y i

()6

i

{Y Ln
i

L(  ) 

i 1

در صورتي كه نسبت به ضرايب  مشتقگيري شود خواهيم داشت :

) L( 
  yi   ( xi )  0
 

()1.

L(  ) n
  xik ( yi   ( xi ))  0
()11
 i
i 1
با حل معادالت ( )6و ( )1.برداره  ابرآورد ميشود .ماتريسهاي واريانس و كواريانس با استفاده از نظريه برآورد حداكثر درستنمايي
برآورد ميشود .اين نظريه بيان ميكند كه واريانس برآوردكننده ها به وسيله مشتق جزئي دوم از لگاريتم تابع درست نمايي بدست ميآيد.
(1   i )1   i 2

 i

n

2
ik

x
i 1

()12





2
2
})ik g ( x) 1  exp{ g ( x

xik  i (1   i )  





 2 L
 i
2

n

x



i 1

 -8تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
پژوهشها و كاربردهاي متعددي در حوزه اعتبار سنجي ،براي شناسايي مشتريان خوب و بد بانکها صورت گرفته است .روش قضاوتي در
اعتبارسنجي به دليل خطا و زمان زياد به تدريج جاي خود را به روشهاي پارامتريک و ناپارامتريک داده است( .توماس .)2..1 ،روشهاي

)-Ordinary Least Square,(OLS
-Maximum Likelihood

1
2

پارامتريک 1مثل الجيت و پروبيت ،2تحليل مميزي 7و رگرسيون لجستيكي 5در ابتداي ظهور اعتبارسنجي مورد استفاده قرار گرفتند و سپس
استفاده از روشهاي ناپارامتريک 4و دادهكاوي 1مثل :درختان تصميمگيري ،3شبكههاي عصبي 1و سيستمهاي خبره 6مورد توجه محققين
گرفت (سبزواري و همكاران .) 2..1 ،به طور كلي مطالعات بسياري در اين زمينه صورت پذيرفته است كه از ميان آنها ميتوان به
مطالعات خارجي :سالچين برگر ،)1662( 1.كوانتس و فانت ،)1667( 11آلتمن 12و همكاران (  ،) 1665الچر 17و همكاران (  ،) 1664دسايي15
( ،)1661پيراموتا ،)1661( 14ديويد وست ،)2...( 11تيان شيونگ لي 13و همكاران ( ،)2..2مو چين چين و شي هسين هوانگ،)2..7( 11
حسين عبده 16و همكاران (  ،) 2..3جي جنگ هاونگ 2.و همكاران (  ) 2..6و مطالعات داخلي شامل علي منصوري (  ،)1712پونه و
دادهكاوي از جمله شبكههاي عصبي به مراتب باالتر از روشهاي سنتي آماري ميباشد.
سلطاني در پاياننامه ارشد خود تحت عنوان "بررسي عوامل مؤثر بر افزايش مطالبات معوق بانکهاي ملي استان مازندران" (سلطاني،
 )1736از چهار فرضيه استفاده نمود .عواملي همچون نوع تسهيالت ارائه شده ،مشخصات گيرندگان تسهيالت و ميزان تورم و ميزان نظارت
را با استفاده از يک مدل نيمه لگاريتمي به عنوان عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بررسي نمود.
()17
LNY : o.+olN +c2T +a7PP +15CR +oiDi+Vi

 :Nتعداد اخطارها :PP .نرخ سود  :Tمدت زمان بازپرداخت  :CRميزان تسهيالت بانكي
 :LnYميزان تغيير در مطالبات معوق  i :امين متغير موهومي
جامعه آماري وي براي برآورد مدل رگرسيوني نيمه لگاريتمي  144پرونده مطالبات معوق بوده است كه اطالعات مربوط به
سالهاي  1731-171.را شامل ميشود .نتايج او از برازش مدل ،بيان كننده وجود رابطه معنادار بين نوع تسهيالت و مشخصات فردي با
افزايش مطالبات معوق است .عالوه بر آن ،در مورد اثر نرخ تورم بر افزايش مطالبات معوق نتيجه گرفت به دليل اينكه رابطهي معناداري
ميان ميزان تورم و مطالبات معوق وجود ندارد ،نميتوان براي آن مدل مناسبي بدست آورد.
مدرس و ذكاوت در تحقيق خود تحت عنوان «مدلهاي ريسک اعتباري مشتريان بانک» (مدرس )1711 ،با تعاريف از ريسک و انواع آن و
ارائه روشهايي براي تعيين ميزان ريسک اعتباري مشتريان حكومتي به تحليلهاي آماري براي آن پرداخته و براي اين منظور از مدل
رگرسيون لجستيک استفاده كرده كه نيازي به مفروضات محدود كننده و آماري در رابطه با متغيرها نيست .نويسندگان در مقاله خود نمونه را
به دو دسته خوش حساب و بدحساب تفكيک نموده و بر اساس پنج نسبت مالي به تعيين ميزان ريسک اعتباري پرداختهاند.
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()15

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

()14

Z=-26622+56565R1–164.4R2+16241R5

 :R1نسبت جاري
 :R2نسبت بدهيهاي جاري به مجموع داراييها
 :R7نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع داراييها
 :R5نسبت سود قبل از كسر ماليات به حقوق صاحبان سهام
در مدل اول ( )15تابع تشخيص بر اساس تمام نمونه  12.تايي استخراج شده است .اگر مقدار اين تابع بر اساس متغيرهاي
توضيحدهنده مثبت باشد ،مشاهده مورد نظر (مشتري) به گروه مشتريان خوشحساب و در صورتي كه اين مقدار منفي باشد ،مشتري به
گروه مشتريان بدحساب تعلق خواهد داشت.
طي روش دوم فرمول ( )14تابع مميزي بر اساس نمونه  1.تايي برآورد و سپس اعتبار آن بر روي نمونه  5.تايي به عنوان
شاهد آزمون نمود.
رگرسيون لجستيک با  5متغير توضيحدهنده  R5 ،R7 ،R2 ،R1بر روي تمام نمونه تصادفي  12.تايي انجام و طي آن تابع
زير برآورد گرديد كه  Pدر آن احتمال بد حساب بودن شركت است.
()11
) p= 1/(1+e 1.6717 +1562.1R1 76314R2+5611.R7+46.24 R5

از نمونههاي ديگر تحقيق منصوري تحت عنوان «طراحي و تبيين مدل رياضي تخصيص تسهيالت بانكي ،رويكرد مدلهاي كالسيک و
شبكههاي عصبي» (منصوري )1712 ،ميباشد كه در آن تحقيق با استفاده از يک سري متغيرهاي مستقل و بهرهگيري از شبكههاي عصبي
پرسپترون چنداليه ،ريسک اعتباري و ظرفيت اعتباري شركتها و سازمانهاي در خواست كننده اعتبار به طور همزمان مورد تحليل قرار
گرفته است .به منظور سنجش كارائي مدلهاي شبكههاي عصبي در مقايسه با مدلهاي كالسيک نتايج حاصل از اين مدل با نتايج
مدلهاي رگرسيون خطي و لجستيک مقايسه شده است .بررسي نتايج نشان داد كه مدلهاي شبكههاي عصبي و رگرسيون لجستيک در
برآورد ريسک اعتباري از قابليت مشابهي برخوردار هستند ليكن مدل شبكههاي عصبي در برآورد ظرفيت اعتباري مشتريان از توان باالتري
در برآورد ريسک و ظرفيت اعتباري برخوردار است.
از نمونههاي ديگر تحقيق محمدپور با عنوان "اندازهگيري ريسک اعتباري در يک بانک تجاري" (محمد پور )1713 ،ميباشد كه در مطالعه
خود از  552پرونده اعتباري استفاده نمود .وي براي تعيين مدل مناسب جهت اندازهگيري ريسک اعتباري بانک ،با استفاده از رگرسيون
الجيت ،متغير وابسته احتمال عدم بازپرداخت را بر روي  11متغير مستقل نظير ويژگيهاي شخصي متقاضي ،نوع تسهيالت ،مبلغ تسهيالت،
تعداد تسهيالت دريافتي ،نوع و مبلغ وثيقه و  ...برازش نمود كه در نهايت  3متغير توضيحي كه باالترين رابطه معناداري را با متغير وابسته
داشته كه انتخاب شده و در مدل وارد گرديد .در ميان متغيرهاي توضيحي نهايي نوع تسهيالت ،نرخ سود بانكي ،مدت تسهيالت و جنسيت
رابطه مستقيم و مثبت با افزايش مطالبات معوق دارند و متغيرهاي سن ،تحصيالت و نوع وثيقه رابطه غيرمستقيم و منفي با افزايش مطالبات
معوق دارند».
هوين و كليمير (اندسون هوين )1615 ،در مقاله خود تحت عنوان «رتبهبندي اعتبار براي بازار بانكداري خرد ويتنام» به بررسي مدلهاي
درجهبندي اعتبار براي تسهيالتهاي جزئي ويتنام به عنوان كشور در حال توسعه در مقابل ساير كشورهاي توسعه يافته پرداختند .در اين
راستا از مدل رگرسيوني الجيت استفاده شده است .جامعه آماري آنها براي برآورد مدل 41.73 ،پرونده از پروندههاي اعطاي تسهيالت
بانکهاي تجاري در سال  2..4بوده است و از  22متغير مستقل نظير درآمد ساالنهي متقاضي ،سطح تحصيالت ،معدل يک ساله حساب
بانكي ،نرخ سود تسهيالت ،مدت و ميزان تسهيالت و  ...استفاده شد .در برازش مدل ،آنها نشان دادند كه چگونگي تشخيص پارامترها و
مشخصات متقاضيان بايد بخشي از مدل رتبهبندي اعتبار باشد .همچنين نشان داده شد كه بين استفاده از مدلهاي رتبهبندي اعتبار در
زمينه تجاري و نسبت تسهيالتدهي رابطه معناداري وجود دارد .مدل برازش شده به شرح زير ميباشد:

()13
Z=-76131-16335X1-16443 X2-.6671X7 -

.6154X5- .634X4-.6142X1-.6441X3-.6562X1-.65.2X6.6741X1.-.6214X11-.6277X12-.616X17-.6111X15-.6141X14-.6124X11
در مدل فوق  Xها به ترتيب :مدت زمان همكاري با بانک ،جنسيت ،تعداد تسهيالت ،وضعيت حساب سپرده ،منطقه ،وضعيت
سكونت ،حساب جاري ،ارزش وثيقه ،تعداد افراد تحت تكفل ،مدت زمان سكونت در آدرس فعلي ،وضعيت تأهل ،نوع وثيقه ،داشتن تلفن
شهري (منزل) ،سطح تحصيالت ،درآمد و هدف از گرفتن تسهيالت ميباشند.

 -9فرضیههاي پژوهش
طراحي يک مدل رياضي براي كنترل ريسک به عنوان هدف اصلي پژوهش قلمداد ميشود .از اين رو فرضيههاي تحقيق نيز در راستاي
طراحي مدل رياضي تحقيق به صورت زير تدوين گرديد.
فرضیه اصلی :كارايي مدلهاي دادهكاوي در رتبهبندي مشتريان حقيقي بانک ملت در مقايسه با مدلهاي آماري پارامتريک بيشتر
ميباشند.

فرضیههاي فرعی:
 -1بين جنسيت متقاضي و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه معنيداري وجود دارد.

 -2بين شغل متقاضي و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه معنيداري وجود دارد.
 -11متغیرهاي پژوهش
در اين پژوهش از  3متغير استفاده شده است .اين متغيرها شامل ويژگيهاي فردي متقاضي تسهيالت و متغيرهاي مرتبط با بانكداري
متقاضي ميباشند كه در جدول زير خالصه شدهاند:
جدول -1تعریف متغیرها

 -11روش تحقیق
روش تحقيق بر حسب هدف كاربردي است به طوري كه تحقيق حاضر به دنبال شيوه و روشي جديد در رتبهبندي اعتباري مشتريان بانک
بر اساس روشهاي دادهكاوي است ،روش تحقيق برحسب نوع دادهها؛ كمي بوده كه با استفاده از تحليلهاي همبستگي به دنبال رابطه بين
متغيرها ميباشد .اين تحقيق ميداني محسوب ميگردد و محقق با حضور خود اقدام به جمعآوري اطالعات ميكند.

 -12جامعه و حجم نمونه
جامعه آماري اين پژوهش تمامي افراد حقيقي هستند كه از شعب مختلف بانک ملت شهرستان كرج تسهيالت دريافت نمودهاند .محدوده
زماني مورد نظر بين سالهاي  1731-1711ميباشد.

علت انتخاب اين حوزه براي مطالعه ،نياز به همكاري بااليي بود كه با توجه به حساسيت مديران شعب در حفظ اطالعات حوزه مديريتي خود
و حفظ اطالعات محرمانه مشتريان و همچنين حجم باالي كار به علت تعدد زياد پروندههاي اعتباري مورد نياز ،از سوي شعب انتظار مي-
رفت .اين حوزه از  13شعبه با درجههاي  1و  2و  7و  5و تشكيل شده است .در بين انواع تسهيالت اعطايي بانک ،چهار نوع تسهيالت
مشاركت مدني ،مضاربه ،فروش اقساطي و جعاله كه عمده تسهيالت اعطايي شعبهها را تشكيل ميدهند ،انتخاب گرديدند.
جامعه آماري فوق از نظر وضعيت اعتباري به دو گروه تقسيم شدهاند:
مشتريان خوش حساب :افراد حقيقي هستند كه پس از دريافت تسهيالت در سررسيد مربوطه نسبت به پرداخت و يا تسويه تعهدات خود
(اصل و سود تسهيالت) اقدام مينمايند.
مشتريان برحساب :افراد حقيقي كه پس از دريافت تسهيالت ،در سررسيد مر بوطه نسبت به پرداخت و يا تسويه تعهدات خود (اصل و سود
تسهيالت) اقدام نمينمايند .افرادي كه در بازپرداخت تسهيالت اعطايي بانک با مشكل مواجه گرديده و توانايي بازپرداخت تسهيالت را
ندارند.

 -13حجم نمونه
يكي از مسائل عمده كه در طرحهاي تحقيقاتي قابل اهميت است دانستن حجم نمونه الزم ميباشد زيرا چنانچه تعداد نمونه را زياد از حد
بزرگ انتخاب كنيم متضمن كار زياد و در نتيجه هزينه زياد خواهد بود و اگر تعداد نمونه را كمتر از حد معين بگيريم نتيجههاي حاصل
نادرست بوده و اطالعات الزم و دقيقي به دست نخواهد آمد.
به منظر تعيين حجم نمونه ابتدا پيش آزموني 1انجام شد .در اين پيشازمون  6.مورد از پروندههاي اعتباري مربوط به استفادهكنندگان
تسهيالت مورد بررسي قرار گرفت .با توجه
به احتمال عدم بازپداخت بدست آمده طيبق
فرمول زير حجم نمونه محاسبه شد:
()11
كه در آن n :حجم نمونه و  Nكل جامعه آماري و  Dدقت مطلوب احتمالي (نصف فاصله اطمينان) كه معموالً بين  .،.1-.،1است (در
اينجا  D=./.5در نظر گرفته شد).
واريانس p ،ميانگين احتمال عدم بازپرداخت ( p=./.74و  ،q=./14آمارهي  tكه در نتيجه آن  425مورد از پروندهها مورد
بررسي و دادههاي بدستآمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
براي تعيين نمونه در هر يک از شعبات داراي درجههاي مختلف بانكي (شعبات درجه  1و  2و  7و  )5و بين چهار نوع تسهيالت داده شده از
روش انتساب متناسب  2استفاده شده است.

 -14تجزیه و تحلیل اطالعات
اشخاص ،به دو گروه حقيقي و حقوقي تقسيمبندي ميشوند .اشخاص حقيقي ،اشخاصي هستند كه قائم بر وجود خودشان هستند .اشخاص
حقيقي خود به دو دسته مذكر و مؤنث تقسيم ميشوند
در ا ين مطالعه از پرونده هاي اعتباري اشخاص حقيقي استفاده شده است .با توجه به نتايج زنها در حدود  1461درصد از حجم نمونه آماري
و مردها نيز  1565درصد از حجم نمونه آماري ما را تشكيل ميدهند .در تجزيه و تحليل نمونه گردآوري شده مشخص شده است كه از ميان
پروندههاي تسهيالت اعتباري كه  % 71615آنها معوق ميباشد %71656 ،آن مربوط به آقايان و  %4614آن مربوط به خانمها ميباشد .نوع
شغل اثر مستقيم بر ثروت ميگذارد .در اين پژوهش بيش از  5.شغل در دادههاي جمعآوري شده وجود دارد .اين دادهها به  5دسته)1 :
صاحبان كارخانجات ،شركتها و كارگاهها (اعم از توليدي ،توزيعي و خدماتي)  )2پزشک ،فرهنگي ،كارمند و  )7 ...كشاورز (زراعت ،باغداري،
دامداري ،پرورش گل و گياه ،پرورش ماهي و  ،)...خانهدار و دانشجو  )5ساير (شامل شغلهاي آزاد مانند :جوشكاري ،فروشندگي لوازم
خانگي ،خياطي ،آرايشگري ،خبازي ،قنادي ،خواروبار فروشي ،تعميرگاهها و  )...طبقهبندي شدهاند .برازش اوليه نشان ميدهد باالترين
1

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

2

نرخهاي عدم بازپرداخت مربوط به شغلهاي آزاد و افراد بازاري (خواروبارفروش ،خياط و )...و پايينترين نرخ عدم بازپرداخت در رابطه با
كارفرماهاي اقتصادي و شغلهاي دولتي (مرغداريها ،دامداريها ،شركتهاي توزيعي و توليدي تا پزشكان ،كارمندان و  )...ميباشد
براي تعيين ميزان ارتباط دو متغير مورد بررسي پژوهش از معيار همبستگي استفاده ميشود .تحليل همبستگي ابزار آماري است كه به وسيله
آن ميتوان درجه ارتباط خطي دو متغير را اندازهگيري نمود.
فرضیه اول :بين جنسيت متقاضي تسهيالت و درجه ريسک اعتباري متقاضيان ارتباط وجود دارد.
 :H.بين جنسيت و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه معنيداري وجود ندارد.
 :H1بين جنسيت و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه معنيداري وجود دارد.
جدول  -2ضريب همبستگي بين جنسيت و ريسک اغتباري

متغير

سطح خطا

سطح معنيداري

ضريب همبستگي

تصميمگيري

تأييد فرضيه

جنسيت و درجه ريسک

./.4

./.15

./.1

p<./.4

H1

فرضیه دوم :بين شغل متقاضي و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه معناداري وجود دارد
 :H.بين شغل متقاضي و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه معنادار وجود ندارد
 :H1بين شغل متقاضي و درجه ريسک اعتباري متقاضيان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول  -3ضريب همبستگي بين شغل و ريسک اغتباري

متغير

سطح خطا

سطح معنيداري

ضريب همبستگي

تصميمگيري

تاييد فرضيه

شغل و درجه ريسک

./.4

./.51

-./.1

p<./.4

H1

 -15برازش مدلها
براي برازش مدل رتبهبندي اعتباري از سه روش مدل رگرسيون لجستيک ،شبكه عصبي و ساختار درختي استفاده شده است .براي انتخاب
بهترين مدل دقت آنها را در طبقهبندي مشتريان خوشحساب و بدحساب با هم مقايسه ميكنيم بطوريكه روشي كه كمترين خطا را در
طبقهبندي داشته باشد به عنوان مدل كارا انتخاب ميشود.

 -16مدل رگرسیون لجستیک
با استفاده از خروجي نرمافزار  PASW SPSSچنين نتيجه ميشود كه از  425پرونده مورد بررسي تنها  422مورد در تحليل رگرسيون
لجستيک مورد استفاده قرار گرفتهاند .همچنين خروجي حاصل از آماره آزمون  omnibusبراي مدل نشان ميدهد كه چون  p-valueبه
دست آمده از اين آزمون كوچکتر از  .6.4ميباشد بنابراين برازش مدل رضايتبخش خواهد بود .همچنين  R2به دست آمده از برازش
مدل در حدود  %11ميباشد به عبارت ديگر 11درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل بيان ميشود .دقت طبقهبندي مدل
به طور صحيح در حدود  %1166يا تقريباً  %3.ميباشد .همچنين از  3متغير دخيل شده در روش مدل رگرسيون لجستيک  1متغير روي
متغير وابسته تأثيرگذار بودند .بنابراين مدل بدستآمده به صورت زير ميباشد:
(*.6..1=Yمبلغ) (*.6213 +مدت) (*.6111 +سود) (*.6122 -جريمه) – (* .62.1تعداد) (*.6244-شغل) .6315 +
با توجه به مدل در مييابيم كه متغيرهاي شغل ،تعداد و جريمه با متغير وابسته رابطه عكس دارند .همچنين متغير جنسيت در مدل رگرسيون
لجستيک در رتبهبندي مشتريان تأثيرگذار نميباشد.
بنابراين متغيرهاي تاثيرگذار بر مطالبات معوق به صورت زير ميباشد.
 .1مدت تسهيالت
 .2تعداد تسهيالت
 .7شغل متقاضي تسهيالت
 .5سود تسهيالت
 .4نرخ جريمه تسهيالت
 .1مبلغ تسهيالت

مهمترين متغير تاثير گذار روي متغير وابسته در اين روش متغير مدت تسهيالت و كمترين متغير تأثيرگذار روي متغير وابسته متغير مبلغ
تسهيالت ميباشد.

 -17مدل شبکه عصبی
براي رتبهبندي اعتباري اشخاص حقيقي از روش شبكههاي عصبي كه به عنوان شبكههاي هوشمند شناخته شدهاند استفاده ميكنيم .در
اين مرحله نيز هدف مشخص كردن تعداد اليههاي مياني با حداقل خطا و بيشترين درصد طبقهبندي درست مشتريان ميباشد .به بيان ديگر
مهمترين تحليل شبكه عصبي ،ساختار شبكه با حداقل اليه مياني و كمترين خطا ميباشد.
در اين روش كه با نرمافزار  PASW SPSSمورد تحليل قرار گرفت از  425مورد پرونده 744 ،مورد به عنوان نمونه  Traningو 113
مورد پرونده به عنوان نمونه  Testingدستهبندي شد 2 .مورد بقيه براي پيشبيني در آينده استفاده ميشود .براي پيشبيني مدل از نمونه
 Traningو براي ارزيابي مدل از نمونه  Testingاستفاده ميشود.

 -1-1-17ساختار شبکه عصبی پرسپترون چند الیه
پس از برازش مدل ،معماري شبكه عصبي حاصل شامل  3اليه ورودي 5 ،اليه مياني و يک اليه خروجي ميباشد .تابع عملكرد مورد
استفاده در تعيين تعداد اليه مياني تابع  Softmaxو تابع خطاي مورد استفاده خطاي آنتروپي ميباشد .خطاي آنتروپي به دست آمده از اين
مدل برابر  1156466در نمونه  Traninigو مقدار اين خطا در نمونه  Testingبرابر  23652ميباشد .همچنين در نمونه  Traningبرابر
 %2666و در نمونه  Testingدر صد پيشگويي نادرست برابر  %7361ميباشد.

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

بنابراين دقت طبقهبندي مدل در نمونه  Traningدر شبكه عصبي برابر  %3.61ميباشد.
ترتيب اهميت متغيرهاي مستقل مطابق شكل  2در مدل ساختار شبكه عصبي به صورت زير ميباشد.
 .1تعداد تسهيالت دريافتي .2،جنسيت متقاضيان .7،نرخ جريمه .5،نرخ سود تسهيالت .4،مبلغ تسهيالت دريافتي .1،مدت تسهيالت دريافتي .3،شغل متقاضي
تسهيالت

همچنين با توجه به مطالب باال چنين نتيجه ميشود كه مدل ساختار شبكه عصبي از همه متغيرهاي مستقل مسئله براي پيشبيني متغير
وابسته استفاده ميكند.
مهمترين متغير تأثيرگذار روي متغير درجه ريسک اعتباري در اين روش متغير تعداد تسهيالت و كمترين متغير تأثيرگذار روي آن متغير شغل
متقاضي تسهيالت ميباشد.

 -18برازش مدل ساختار درختی
يكي ديگر از مدلهاي پيشبيني متغير وابسته ،ساختار درختي ميباشد كه در اين مدل نيز دقت طبقهبندي موارد درست بررسي ميشود.

با توجه به خروجي نرمافزار  PASW SPSSچنين استنباط ميشود كه تعداد متغيرهاي اصلي مسأله كه  3متغير ميباشند در اين ساختار از
 1متغ ير تعداد تسهيالت ،مدت تسهيالت ،جنسيت متقاضي تسهيالت ،شغل متقاضي تسهيالت و نرخ جريمه براي طبقهبندي و پيشبيني
استفاده ميكند.
در اين روش براي پيشبيني متغير وابسته از ساختار درختي با مدل رشد  Crtاستفاده شده است .همچنين تعداد گرههاي مورد استفاده در
اين ساختار برابر  3و تعداد خروجيها برابر  5ميباشد .خطاي معيار به دست آمده در اين روش برابر  .6.11و در  %7261موارد طبقهبندي
نادرست صورت گرفته است .يعني ساختار درختي در حالت كلي  %1365موارد را درست طبقهبندي كرده است .همچنين ترتيب اهميت
متغيرهاي مستقل به صورت زير ميباشد:
 .1مبلغ تسهيالت .2 ،مدت تسهيالت .7 ،تعداد تسهيالت .5،شغل متقاضي تسهيالت .4 ،جنسيت متقاضي تسهيالت .1 ،نرخ جريمه
مهمترين متغير تأثيرگذار روي متغير وابسته در اين روش متغير مبلغ تسهيالت و كمترين متغير تأثيرگذار روي آن متغير وابسته متغير نرخ
جريمه تسهيالت ميباشد.

شکل  :5خروجی مدل ساختار درختی

بنابراين به اين نتيجه ميرسيم كه در بين سه روش رتبهبندي روش شبكه عصبي مصنوعي با توجه به دقت بيشتر در طبقهبندي روش
كارآمدتري ميباشد.
جدول  -4مقایسه سه روش مدلبندی درجه ریسک اعتباری متقاضیان

مدل
دقت طبقه بندي
تعداد متغير هاي دخيل در مدل
مهمترين متغير مستقل در مدل

شبكه عصبي
%3.61
3
مبلغ وام

رگرسيون لجستيک
%1166
1
مدت وام

ساختار درختي
%1365
 1متغير
مبلغ وام

 -19نتیجهگیري و پیشنهادات
در حالت كلي با توجه به تحليلهاي انجام گرفته مطالبات معوقه با متغيرهاي مستقل جنسيت ،تعداد تسهيالت دريافتي ،مبلغ تسهيالت
دريافتي ،شغل ،نرخ سود ،نرخ جريمه رابطه معنيداري دارد كه در مدل رگرسيون لجستيک ،شبكههاي عصبي و ساختار درختي اين مطلب
نيز تأييد شد بطوريكه روشهاي دادهكاوي ساختار درختي و شبكههاي عصبي از همه متغيرهاي مستقل موجود در مدل استفاده كردند و به
اين نتيجه نيز رسيديم كه روش شبكه عصبي در مدلبندي مطالبات معوقه كاراتر ميباشد .اين نتايج در راستاي كار محمدپور با عنوان
"اندازهگيري ريسک اعتباري در يک بانک تجاري" (محمدپور )1713 ،ميباشد بطوريكه در تحقيق ايشان در ميان متغيرهاي توضيحي
نهايي نوع تسهيالت ،نرخ سود بانكي ،مدت تسهيالت و جنسيت رابطه مستقيم و مثبت با افزايش مطالبات معوق دارند و متغيرهاي سن،
تحصيالت و نوع وثيقه رابطه غيرمستقيم و منفي با افزايش مطالبات معوق دارند».
با توجه به آزمون فرضهاي انجام شده ،نتايج حاصل از اين فرضيات به صورت زير بيان ميشوند.

 .1رابطه سطح جنسيت و درجه ريسک اعتباري معنادار ميباشد .به طوريكه افزايش مطالبات معوقه در بين خانمها بيشتر ميباشد در اين
راستا بانک بايد در تسهيالت دهي به افراد شرط جنسيت را لحاظ كرده و اگر قرار است به متقاضيان تسهيالت تعلق بگيرد بايد
جنسيت متقاضي نيز لحاظ شود تا بانک با مطالبات معوقه كمتري روبرو شود.
 .2رابطه بين شغل متقاضي و درجه ريسک اعتباري نيز معنادار و غيرمستقيم ميباشد بطوريكه افرادي كه داراي شغل آزاد هستند در باز
پرداخت تسهيالت خود با تأخير روبرو هستند .در اين حالت اگر قرار است بانک به اين گونه افراد تسهيالت اعطا نمايد بايد
تسهيالتي با مبلغ خيليكم اعطا نمايد تا متقاضيان در باز پرداخت آن دچار مشكل نشوند.
روي هم رفته و بر اساس نتايج به دست آمده براي بهبود نظام اعتباري بانکهاي كشور موارد زير پيشنهاد ميگردد:
 .1بهكارگيري سيستم جامع سنجش اعتبار در تعيين درجه ريسک اعتباري هر يک از مشتريان در هر لحظه از زمان و به روز كردن
هميشگي آن با توجه به شرايط.
 .2آموزش كاركناني و آشنايي آنها با جديدترين روشهاي سنجش اعتبار كه در قسمت اعطاي تسهيالت هستند مشغول به كاري باشند.
 .7كاهش نرخ جريمه در صورت عدم باز پرداخت متقاضيان تسهيالت
 .5ارزيابي توجيه فني پروژههاي اقتصادي و تعدد تسهيالت پرداختي با توجه به شغل متقاضيان و تخمين ريسک آنها به منظور اطمينان از
بازپرداخت وامها
 .4حذف اعطاي تسهيالت دستوري (كه سبب ميشود بدون تحليل هزينه -فايده و توجيه اقتصادي ،از پروژههاي كم -بازده حمايت شود).
 .1اعمال بخشش جرايم در صورت بازپرداخت متقاضياني كه به آنها تسهيالت پرداخت شده است.
البته مطالبات معوق كمتر به حد صفر ميرسد اما برخي اقدامات منجر به بازگشت اين منابع از دست رفته پس از سررسيد ميشود .يكي از
اين راهكارها ايجاد مؤسساتي براي بازگرداندن منابع خارج شده از بانک است .موسسه سازماندهي وصول مطالبات معوق ،يكي از همين
سازمانها است كه با داشتن مجوز از طرف بانک و مؤسسات اعتباري و شناسايي اموال و داراييهاي مشتريان اقدام به وصول اين مطالبات
ميكنند.
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