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چ ده
اين مقاله با هدف شناسايي عوامل موثر بر ريسك اعتباار
ريسك اعتبار

اراهاه مادلي پاش بانی بنناي

رتبه بند اعتبار مشتريان حقوقي متقاضي تسپنالت يك بانك تجار  ،با

استفاده از ر ش تحلنل بوششي داده ها شبکه عصبي مقايسه اين د ماد انجااگ فرهتاه
اسش .بدين منظور بررسي ها الزگ بر ر

اطالعات ماالي ينار ماالي باا اساتفاده از ياك

بژ هی 72 ،متغنرتوضنح دهنده شامل متغنرها مالي ينر مالي مورد بررسي قرار فرهاش
 دريافت مقاله88/4/31 :

 پذيرش مقاله89/9/13 :
Scientific-Research
Journal of
Shahed University
Eighteenth Year
No. 47-2
Jun.Jul.2011

كه از بنن متغنرها مو ود نپايت ًا باا اساتفاده از تکنناك تج ياه تحلنال عااملي ق اا ت
خبرفان (ر ش دلفي) 8 ،متغنر تاثنرفذار بر ريساك اعتباار انتباار فردياد كاه ارد ماد
تحلنل بوششي داده ها شده امتنازات كارايي شركتپا حقوقي باا اساتفاده از هنپاا بدساش
همد .همچننن متغنر ها انتبابي به عنوان بردار ر د شبکه عصبي برسپتر ن  3اليه ارد
مد شد .نتايج حاصل از مد تحلنال بوششاي داده هاا شابکه عصابي در باره رد ريساك
اعتبار

رتبه بند اعتبار در مقايسه با نتايج اقعي حاكي از هنسش كه مد شبکه عصبي

در بنی بنني ريسك اعتبار مشتريان حقوقي رتبه بند اعتبار هنپا از كاارايي بنشاتر
برخوردار اسش.
دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد
سال هجدهم -دوره جديد
شماره 74-2

1

2

3

کعژگین ک دد :ريسك اعتبار  ،مديريش ريسك اعتبار  ،كاارايي  ،رتباه بناد اعتباار ،
تحلنل بوششي داده ها ،شبکه عصبي .

تیر 0931

1

Credit Risk
Credit Risk Management
3
Efficiency
4
Credit Rating
5
)Data Envelopment Analysis(DEA
6
)Neural Network(NN
2
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نمونه  641تايي تصادهي ساده از مشتريان حقوقي متقاضي تسپنالت ،صورت فرهش .در ايان
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دانشور

مدیریت ریسک

عتباکیرد ر امکی

مدیریت ریسک اعتبيري در نظيم بينک رویکرد مقيیسه اي تحليل پوقش

داده هي و قبکه عصب

ارتباط صحیح بین نظامهای مالي و تولیدی در هر کشوری

سوال اساسي محوريت مقالق را تشکی مي دهد:
 - 1مهمترين شاخیهای مالي وغیر مالي تاثیر گذار بلر

از مهم ترين عوامل رشلد و توسلعق ااتیلادی مح لو

ري پ اعتباری کدامند؟

خواهد شد .بانکها بق عنوان بخش اصلي نظام مالي نقلش
اصلي را در تامین مالي بخشهای تولیدی تجاری و میرفي

 -2آيا تحلی يوششي داده ها بق عنوان يکي از متدهای

و حتي دولتي بق عهده خواهد داشت( .)1در ايران نیل بلا

آمار نايارامتريپ از کارايي زم جهت رتبق بندی اعتبلاری

توجق بق ساختار ااتیادی کشور و بلق د لئللي هلم لون

و تخمین ري پ اعتباری برخوردار است؟

عدم توسعق بازارهای سرمايق و ساير شبکق های غیر بانکي

 -3آيا مدل شبکق عیبي بق عنوان يکي از متدهای آمار

و اراردادی تامین مالي بخشهای وااعي ااتیاد بلر عهلده

يارامتريپ از کارايي زم جهت برآورد ري پ اعتبلاری و

شبکق بانکي کشور است.

رتبق بندی اعتباری مشتريان برخوردار است؟
 -در مقاي ق دو مدل تحلی يوششي داده ها و شلبکق

بنابراين بانکهلا در صلدد اعيلای ت لهیالت خلود بلق

عیبي کدامیپ کاراترند؟

شرکتهايي ه تند کق ضمن برخلورداری از ري لپ يلايین
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بتوانند بازده متناسب با سود ت لهیالت اعيلايي را داشلتق

در ايللن ي ل وهش ابتللدا يیشللینق ای از بررسللي هللای

باشند .اين امر زماني محقق مي گردد کلق بانکهلا الادر بلق

صورت گرفتق در زمینق ري پ اعتباری ارالئق شلده اسلت.

شناسايي مشتريان اعتباری خود اعم از حقیقلي و حقلواي

در بخش بعد بق اختیار متدولوژی بکاررفتلق در يل وهش

بوده و بتوانند آنها را براساس توانايي و تمايل ن لبت بلق

ميرح گشتق و سپس مدل تحلی يوششي داده ها و شلبکق

بازيرداخللت کاملل و بللق مواللع تعهللدات بللا اسللت اده از

عیبي اجرا گشتق اند .در نهايلت در بخلش يايلاني مقاللق

معیارهای مالي و غیر مالي مناسب ،طبقلق بنللدی نماينللد

يافتق های ي وهش و يیشلنهاد هلا بلرای اسلتقرار سی لتم

زيرا تحلت نلین سی تمي ت هیلالت بق متقاضیاني اعيلا

اندازه گیری و مديريت ري لپ اعتبلاری در نظلام بلانکي

مي شود کق از ري پ اعتباری کمتلری برخلوردار بلوده و

کشور ارالئق شده است.

احتمال بازيرداخت بدهي آنها در موعد مقرر بیشتر اسلت.

 -2پ ش نح پژکهش

با توجق بق اينکق اين وجوه مي توانند بق عنوان منبلع ملالي

اعتبارسنجي بق معنای ارزيابي و سنجش توان بازيرداخلت

جهت اعيای ت هیالت بعدی مورد اسلت اده الرار گیرنلد،

متقاضیان وام و ت هیالت مالي و احتمال عدم بازيرداخلت

لذا نقش ب یار مهمي در اف ايش سرمايق گلذاری ،رشلد و

اعتبارات دريافتي از سوی آنها ملي باشلد .طراحلي ملدلي

توسعق ااتیادی کشور دارند(.)2

برای اندازه گیری و درجلق بنلدی ري لپ اعتبلاری بلرای

در بازاری کق حاشیق سود بانکها بق دلی تشديد راابت

نخ تین بار در سلال  1191توسل جلان ملوری بلر روی

همواره در حال کاهش بوده و همواره فشاری برای کاهش

اوراق ارضق انجام شد(.) 4

بیشتر ه ينق ها اح اس مي شود .مدلهای ري پ اعتبلاری

در سال

با يیش بیني زيانهای عدم بازيرداخت وامها نلوعي برتلری

 11برای تعیین ورشک لتگي شلرکتها ملدل

رگرسیون لج تیپ توس بي ور بق کارگرفتلق شلد( ).5

ن بي برای بانکها و نهادهای اعتباری ايجاد خواهلد کلرد.

بعدها از اين مدل برای اندازه گیری ري پ اعتباری اوراق

مدلهای ري پ اعتباری با اندازه گیری ري پ ملي تواننلد

ارضق منتشره شرکتها است اده شد .يکي ديگر از ميالعلات

با ايجاد ارتبلاط بخردانلق ای بلین ري لپ و بلازده امکلان

انجام شده در زمینق اندازه گیلری ري لپ اعتبلاری اوراق

ایمت گذاری دارايیها را فراهم سازد .هلم نلین ملدلهای

ارضق شرکتها با است اده از ملدل نلمره دهي ند متغللیره،

ري پ اعتباری امکان بهینق سازی ترکیب يرت وی اعتباری
و تعیین سرمايق ااتیادی بانکها برای کلاهش ه ينلق هلای

1

Beaver
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 -1مهدمح

سرمايق ای را فراهم خواهد ساخت(  .)3در اين مقالق سلق

دکتر سعيد صفري و همکيران

تحلی ممی ی است کق با است اده از مقادير ن بتهای ملالي

متداول نظیلر آنلالی ممیل ی خيلي و آنلالی رگرسلیون

مهلم مي کوشد تا شلرکتهای ور شک لتق را از شلرکتهای

خيي در ساخت مدلهای امتیلازدهي اعتبلاری ،يرداختلق

غیر ورشک تق تمیی دهد( .)7ساندرز و آلن از ايلن ملدل

انللد( .)12همچنللین وسللت در سللال  2999بللق بررسللي

برای يیش بینلي ري لپ اعتبلاری وام گیرنلدگان اسلت اده

مدلهای کمي کق بق طور معمول در صنعت اعتبلاری ملورد

نموده و بق اين نتیجق رسیدند کق اين مدل از ادرت با يي

است اده الرار مي گیرند يرداخت .نتايج حاصلق بیانگر ايلن

جهت يیش بیني ري پ اعتباری برخلوردار اسلت( .)1در

بود کق شبکق های عیلبي اللادر بلق بهبللود دالت امتیلاز

اواخر 1179مدلهای احتمالي خيلي و وضلعیتي احتملالي

دهلي مي باشلند.آنلان همچنلین بیلان نمودنلد کلق آنلالی

ندگانق جهت يیش بینلي ورشک لتگي شلرکتها ميلرح

رگرسیون خيي جايگ ين ب یار خوبي بلرای شلبکق هلای

گشللتند .همچنللین در سللالهای  1119و  1119اسللت اده از

عیبي است در حالیکق درخت تیمیم ومدل ن ديکترين

مدلهای برنامق ري ی رياضي در ب یاری از ميالعات عنوان

هم ايق

و آنالی ممی ی خيي نتايج نويد بخش و دلگرم

شللد .هللدا اصلللي ايللن متللدها ،حللذا فرضللیات و

کننده ای ايجاد نکرده اند(.)13

صللحت طبقللق بنللدی بللود .در اواي ل  1119سی لللتمهای

بدون توضیحات منيقي و اانونمند برای تخمین ورودی-

يشتلللیبان تیلللمیم گلللیری در ترکیلللب بللا سیللل تمهای

خروجي در نظر گراتق مي شود ،بق بیان ديگر نقيق ضعف

تیلمیم گیری نللد گانلق جهلت حل مشلکالت طبقلق

مهم بکارگیری شبکق های عیبي در امتیلازدهي اعتبلاری،

بنديهای مالي مورد است اده ارارگرفتند .از جملق ميالعلات

مشک بودن توضیح اصول نه تق جهت تیلمیم گیلری در

ديگر در اين زمینق مي توان بلق کارهلای روی در 1111

مورد درخواستها و تقاضاهای رد شده است(  .)1يانل

و

برای بکارگیری مدل الکتلره وديمیتلراس در  1111بلرای

يالت نی بیان داشتند کق آنچق در يپ مدل شبکق عیبي

بکارگیری مدل روگ سلت و مورگلان در  1111بلرای

دارای اهمیت است آن ت کق وزنهلای موجلود در شلبکق

طراحللي مللدل اعتبارسللنجي و تري للي در  1111بللرای

های عیبي بق روش بهینق ای برآورد شوند .بديهي اسلت

ري لپ جهلت بلرآورد

کللق يللس از تعیللین وزنهللا بللق روش بهینللق بللا دادن بللردار

تابع گالي احتمال علدم بازيرداخلت اشلاره کلرد(19 ،1

متغیرهای ورودی بلق سلهولت میتلوان بلردار خروجلي را

و.)11

برآورد کرد .)1 ( .از جملق ميالعات ديگلر در ايلن زمینلق

طراحي مدل ارزش در معلر

امروزه در صنعت اعتباری ،شبکق های عیبي تبلدي

مللي تللوان بللق ي ل وهش بريانللت در سللال  2991جهللت

بق يکي از دایقترين اب ار آنالی اعتبار در میلان سلاير ابل ار

بکللارگیری سی للتم خبللره ارزيللابي وامهللای کشللاورزی
 ،)1 (16لي و همکلارانش در سلال  2992بلرای ادغلام

1

Altman
Z score
3
Saunders & Allen
4
Logit,Probit
5
DSS
6
MCDM
7
Roy
8
ELECTERE
9
Dimitras
10
Rough set
11
Morgan
12
Treacy
13
value-at-risk
14
)Neural network(NN

شبکق عیبي و تج يق و تحلی ممی ی( ،)17للي و لن

2

15

Desai,Crook&Overstreet
)Linear discriminant analysis(LDA
17
)Logistic regression analysis( LRA
18
West
19
)Classification and regression tree (CART
20
)K-nearest neighbor)K-NN
21
Yang & Platt
22
Bryant
23
Lee TS, Chiu CC ,Lu CJ, Chen IF
24
Lee TS& Chen IF
16
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محدوديتهای موجود در تکنیکهای ابلي و بهبلود اعتبلار و

شبکق عیبي معمو ً بق عنوان يپ تکنیپ جعبلق سلیاه

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

نمره  Zشلهرت يلافت( ) .مدل نمره  zآلتمن يپ ملدل

بررسي توانايیهای شبکق های عیبي و تکنیکهلای آملاری
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مرحلق ای مرکب ( شام شبکق هلای عیلبي میلنوعي و

يرداختق و آنها را در ابعاد ملالي معنلي داری طبقلق بنلدی

رگرسیون انيبااي ند متغیری اسپیلین ) ( )11و عبلدو و

نمايد .اين وي گي تحلیلگر را اادر مي سازد تا بلق بینشلي

همکارانش در سال  2997برای مقاي ق شبکق های عیبي

برای استرات يهای عملیاتي بانپ دسلت يابلد( .)22امل و

و تکنیکهای سنتي معمول ( )11اشاره نمود.

همکللارانش در سللال 2993يللپ متللدولوژی امتیللازدهي

همچنین در سالهای اخیر است اده از الگوريتم ژنتیپ و

اعتباری براساس تحلی يوششي داده ها يیشلنهاد نمودنلد.

ماشینهای بردار يشلتیباني در زمینلق رتبلق بنلدی اعتبلاری

آنها داده های مالي جاری  12شرکت تولیدی /صنعتي کلق

مورد توجق ارار گرفتق است کق مي تلوان بلق ي وهشلهای

تشللکی دهنللده يرت ولیللوی اعتبللاری يکللي از ب رگتللرين

و همکارانش در سال  299برای طراحي برناملق

بانکهای ترکیق بلود را جهلت رتبلق بنلدی اعتبلاری بکلار

هوآن

گرفتنلد .در ايلن يل وهش براسلاس ادبیلات موضللوع2 ،

ريل ی دومرحللق ای ژنتیلپ جهللت ملدلهای رتبلق بنللدی
اعتبللاری( )29و لون ل

هوآن ل

ن بت مالي انتخا

و همکللارانش در سللال

شد و از میان آنها ن بت مهلم ملالي

مللورد توجللق اللرار گرفللت .املل و همکللارانش يللس از

 2997برای بکارگیری ماشینهای بردار يشتیباني جهت رتبق

اعتبارسنجي مدل با تج يق و تحلی رگرسیون دريافتند کلق

بندی اعتباری با رويکرد داده کاوی اشاره نمود(.)21

روش تحلی يوششي داده ها اادر بلق تخملین رتبلق هلای

اگر ق شبکق های عیبي و ديگر متدهای سلنتي بلرای

اعتباری شرکتها بوده و از کلارايي زم جهلت امتیلازدهي

امتیازدهي اعتباری نیازمنلد اطالعلات "يلیش بینلي شلده"

اعتباری برخوردار است(.)23

جهت يیش بیني ورشک تگي تجاری مي باشلند ،در عمل

1

مین و لي نی در سال  2997در ي وهشي تحت عنوان

ساخت يپ مدل امتیاز دهي اعتباری بلر مبنلای اطالعلات

" رويکرد عملي بق امتیازدهي اعتباری " رويکرد بر مبنلای

مالي "بق واوع يیوستق" ب لیار م یلدتر اسلت  .در اواخلر
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 DEAرا جهللت امتیللازدهي اعتبللاری بکللار گرفتنللد.آنللان

سال  1119بق منظور "آنالی گلروه هم لا ن" هملراه بلا

متدولوژی يیشنهادی ام و همکارانش را در جامعق آماری

وي گیهای مالي خاصي کق میان دو يا نلد گلروه ت لاوت

ب یار گ ترده تری کق داده های مالي جاری  19 1شرکت

االئ گردد ،تحلیل يوششلي داده هلا معرفلي گرديلد .بلر

تولیللدی ،کللق يرت ولیللوی اعتبللاری يکللي از ب رگتللرين

خالا رويکردهای تج يق و تحلیل ممیل ی نلد گانلق ،

سازمانهای تضمین اعتبار در کره را در بر مي گیرد ،جهلت

شبکق های عیبي و آنالی رگرسیون خيي ،رويکرد تحلی

رتبق بندی اعتباری مورد است اده ارار دادند .آنان دريافتنلد

يوششللي داده هللا صللرفاً بللق اطالعللات وااعللي(مجموعللق

کق رويکرد تحلی يوششي داده هلا ملي توانلد بلق عنلوان

مشاهده شده داده های ورودی -خروجي) جهت محاسلبق

گ ينق ای امیدوار کننده جهت بهبود و جايگ يني متلدهای

رتبللق هللای اعتبللاری نیازمنللد اسللت.يللق (  )111يکللي از

امتیازدهي کنوني بکار گرفتق شود و اين رويکرد از کارايي

يیشگامان ترکیب تحلی يوششي داده ها با آنالی ن لبتهای

زم در جهللت محاسللبق رتبللق هللای اعتبللاری مشللتريان

مالي است .او از تحلیل يوششلي داده هلا بلرای ارزيلابي

برخوردار است (  ،1ص .)19

عملکرد بانپ بهره گرفت و ميالعلق او بلق طلور تجربلي

در اين زمینق در سال 2997نی

نشان داد کق تحلی يوششي داده هلا در ارتبلاط بلا آنلالی

نل

و همکلارانش

19

در سال  2997در تحقیقي با عنوان " رويکرد نلد گ ينلق
ای بق رتبق بندی اعتباری با بکارگیری متد تحلی يوششلي

1

Spilines
Abdou H, Pointon J, EI-Masry A
3
Support Vector Machine
4
Huang J.J et al
5
Huang C.L et al
6
MDA
7
Yeh

داده ها  :ارزيابي وام گیرندگان بلا در نظلر گلرفتن يلروژه

2

8

Emel
Min JH and Lee YC
10
Cheng EWL,Chaing YH,Tang BS
9
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در سال  299برای طراحي مدل رتبلق بنلدی اعتبلاری دو

ن بتهای مالي ،اادر است بق جمع آوری ن لبتهای يیچیلده

دکتر سعيد صفري و همکيران

بندی اعتباری را توس تحلی يوششي داده ها بلق منظلور

با بکارگیری نمونق گیری تیادفي ساده 13 ،شلرکت کلق

ارزيابي وام گیرندگان برای يروژه هلای ملالي خیوصلي،

در خالل اين بازه زماني وام دريافت کرده بودند ،انتخلا

بندی اعتبلاری نظیلر تج يلق و تحلیل ممیل ی  ،درخلت

در نظر گرفتق شده است.بر اين اساس فرمول نمونق گیلری

تیللمیم  ،شللبکق هللای عیللبي و  .....مقاي للق گشللتق

از جامعق محدود بدون جايگذاری برابر است با ( :)2
NZ 2  2 X

اند( ،2ص .)17 3اگر ق تحلی يوششي داده ها در اواي

2

 2 ( N 1)  Z 2  2 X

دهق  1119بیان شد ،با اين حال بق کلارگیری ايلن متلد در

2

زمینق موضوعات رتبق بندی اعتبلاری همچنلان اداملق دارد

  Nحجم امعه،

( ، 2ص.)17 1

X

سق مرحلق اين مدل با انتخا

2

  انحراف معنار امعه،

  nحداقل حجم نمونه،

  درصد خطا مجاز،

هق

متدولوژی يیشنهادی اين تحقیق ،شام

n

مرحلق مي باشد .

2

  Z سطح اطمننان %59

2

شلرکتهای ملورد ميالعلق و

سپس شناسايي شاخیهای اصلي موثر برري پ اعتباری با

مرحله دوم :شناسااي شاصهايام ماوبر رار ي ا

بکللارگیری روش تج يللق و تحلیلل عللاملي و اضللاوت

اعتبا م

خبرگان جهت ارزيابي عملکرد مشتريان حقواي آغاز ملي

يکللي از عوام ل موفقیللت تیللمیمات اعتبللاری ،انتخللا

گردد .در مرحلق هلارم و يلنجم ،روش تحلیل يوششلي

صحیح شاخیهای موثر بر ري پ اعتباری جهت ارزيلابي
دایق وکام است .موس ات اعتباری و بانکها مي باي لت

تحلی يوششي داده ها با مدل رگرسیون اعتبارسنجي شده

بلا توجلق بلق يیچیللدگي فعالیتهايشلان و محلی ااتیللادی

و نتايج حاص از ملدل تحلیل يوششلي داده هلا توسل

يیرامونشللان ،معیارهللای مناسللبي جهللت ارزيللابي ري للپ

رگرسیون تحلی مي گردد .درمرحلق آخر نی نتايج حاص

اعتبللاری مشللتريان انتخللا

از دو مدل با يکديگر مقاي ق مي گردد.

نماينللد .مهمتللرين معیارهللای

يیشنهاد شلده جهلت ارزيلابي ري لپ اعتبلاری مشلتريان
عبارت ت از :

مرحله اول  :انتخاب نمونه

در اين ي وهش با است اده از نتايج تحقیقات داخللي و

در اين ي وهش ،مشتريان حقلواي( 2شلرکتهای کو لپ و

خارجي مرتب با موضوع و ادبیلات موضلوع ،شاخیلهای

متوس  )3کق از يپ بانپ تجاری استان تهران در يپ بازه

متعددی در دو حوزه مالي و غیر مالي مورد بررسلي الرار

زماني يک الق ت هیالت اعتباری دريافت نملوده و آنهلا را

گرفت و نهايتاً  27شاخص مالي و عملومي بلا اسلت اده از

بق بانپ عودت داده يا نداده اند بلق عنلوان جامعلق آملاری

روش  5Cشناسلايي و بللق مرحلللق بعلدی راه يافتنللد کللق

تعريف مي گردند .با توجق بق اين موضلوع بلرای نمللونق

عبارتند از:

گیری ،کلیق مشتريان اعتباری حقواي (کو پ و متوسل )

الف) شاخیهای عمومي :يارامترهلايي کلق هلر يلپ از

شعب شهری اين بانپ تجاری در بازه زملاني ملورد نظلر

PFI

مشتريان برای دريافت ت هیالت بق بانپ ارالئق مي دهنلد و
در يرونده اعتباری آنها موجود است مث می ان ت لهیالت

1

 2بنا برگزارش گروه مطالعات اقتصادی و بانکی بانک مربوطه شرکتهای حقوقی کوچک و متوسط
شرکتهایی هستند که تا سقف  0033333333ریال تسهيالت اعتباری از بانک دریافت نموده اند.

SME

4

Character, Capacity, Capital, Condition, Coverage or
Collateral

3
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يیشنهاد مي دهند .در اين ي وهش تکنیکهای مختلف رتبلق

شدند کق بق جهت با بردن دات تعداد نمونق

 -3رکش شنیسر

 1شلرکت

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

های مالي خیوصي " 1يپ رويکرد ند گ ينق ای بق رتبق

مورد بررسي ارار گرفتق و از میان  3 9مشلتری اعتبلاری،

مدیریت ریسک اعتبيري در نظيم بينک رویکرد مقيیسه اي تحليل پوقش

داده هي و قبکه عصب

ح ابرسي ،داشتن يا نداشتن مجلوز ک لبي ،سلابقق ملدير

متغیرهای مشاهده شده برآورد مي شود) . (2برای اجلرای

عام شرکت ،مالکیت مح فعالیت( شام اسلتیجاری يلا

يپ تحلی عاملي گام اساسي ضرورت دارد:

ملکي بودن) ،می ان يوشش ت هیالت دريافتي توس وثالئق

 )1گللردآوری داده هللا و فللراهم سللاختن ماتري للهای

وسابقق بازيرداخت شرکت.

کواريانس مربوطق )2استخراج عاملهلای اولیلق )3لرخش
برای بق دست آوردن يپ جوا

) شاخیللهای مللالي  :شللام برخللي از ن للبتها و

نهايي ) ت یر نتايج.

متغیرهای مالي کق بر ري پ اعتباری تاثیر گذارند و اغلب

در اين مرحلق متغیرهای م تق يیوستق جهت انتخلا

در تحقیقات مالي است اده مي شلوند مثل ن لبت جلاری،

عاملهای اصلي با است اده از روش اجل ای اصللي (اجل ای

ن بت آني ،ن لبت دارايلي جلاری ،ن لبت گلردش کل

دارای مقادير وي ه ب رگتر از  ،)1وارد مدل تج يق و تحلی
عواملل بللا اسللت اده از روش

دارايیها ،ن بت گردش دارايلي ثابلت ،بلدهي جلاری بلق

عللاملي شللدند .تنللاو

ارزش وي ه ،ارزش وي ه بق ک دارايیها ( ن لبت مالکانلق)،

 Varimaxمتعامد انجام شده است .از میان  23ن لبت و

ن بت ک بدهیها بق ک دارايیهلا( ن لبت بلدهي) ،ن لبت

متغیر مالي 2 ،2متغیر کنار گذاشلتق شلد 3و در مجملوع 21

دارايي ثابت بق ارزش وي ه ،ن لبت حاشلیق سلود ،ن لبت

متغیر بااي ماند کق برح ب مشخیات مشتر میان آنها ،

بازده دارايي(نرخ بازده سرمايق) ،وام کوتاه مدت بق دارايلي

بق عام وي ه طبقق بندی شدند .جدول 1بیلانگر عوامل

ک  ،وام کوتاه مدت بق بدهي جاری ،وام کوتلاه ملدت بلق

تعیین شده با است اده از تج يق و تحلی عاملي مي باشد:

فروش خالص ،بدهي جاری بق فروش خالص ،موجلودی
کا بق دارايي جاری ،دارايي جاری بق ثابت ،بدهي جاری
بق ک دارايیها ،دارايیهای جاری و بدهیهای جاری.
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مرحله سوم :انتخاب شاصهيام اصال راا اساتهادز ا
تجزيه و تحليل عامل و قضاوت صبرگان
 -1تج يق و تحلی عاملي
آزمون تحلی عام روش رياضي برای تقلی داده هلا ملي
باشد .در وااع منيق تحلی عام کاهش مجموعق ب رگلي
از متغیرها بق ند عام اساسي است .طبیعتلاً ايلن عاملهلا
طبق سازکارهای اين آزمون استخراج ملي شلود .بلر ايلن
اسللاس م روضللق اساسللي تحلیل عللاملي ايللن اسللت کللق
عاملهای زير بنايي متغیرها را مي توان بلرای تبیلین يديلده
های يیچیده بق کار برد و همب تگي های مشاهده شده بین
متغیرها حاص اشلترا

آنهلا در ايلن عاملهاسلت .هلدا

تحلی عاملي تشخیص اين عاملهای مشاهده نايذير بر يايق
مجموعق ای از متغیرهای مشاهده يذير است .عام  ،متغیلر
 2سه متغير عمومی ميزان تسهيالت دریافتی تا کنون ،سابقه مدیر عامل شرکت و ميزان پوشت
تسهيالت توسط وثایق نيز به علت پيوسته بودن وارد مدل تحليل عاملی گشتند.
 0بدليل ميزان بسيار کم همبستگی ميان دو متغير(سابقه مدیر عامتل شترکت و ميتزان پوشت
تسهيالت توسط وثایق) و عاملهای مربوطه که در تجزیه و تحليلهای اوليته خرو يهتای تحليتل
عامل مشخص شد ،ایك دو متغير کنار گذارده شدند.

از فرضيات اصلی تحليل عاملی وارد شدن متغيرهای عددی پيوستته بته ایتك تکنيتک هتت
شناسایی عوامل اصلی می باشد  .بنابرایك تحليل عاملی قتادر بته شناستایی متغيرهتای گسستته
نيست  .در ایك مرحله به منظور انتخاب مهمتریك متغيرهای عمومی گسسته از قضاوت خبرگتان
بهره گرفته شده است .
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دريافتي تاکنون توس شرکت ،داشتن يا نداشلتن گل ارش

جديدی است کق از طريق ترکیب خيي نمره های اصللي

دکتر سعيد صفري و همکيران

جدول  .نتايج تجزيه و تحليل عامل

بدهي جاری

می ان

بق فروش خالص
وام کوتاه

ت هیالت دريافتي
وام کوتاه

مدت بق فروش

مدت بق ک

خالص

دارايي

دارايي جاری

گردش دارايي

نرخ بازده

دارايي ثابت

ثابت

موجودی کا

گردش ک

بق دارايي جاری

دارايي

دارايیها

بق ارزش وي ه

ن بت حاشیق
سود

بدهي جاری
بق ارزش وي ه

وام کوتاه
مدت بق بدهي

ن بت بدهي

ن بت جاری

ک بق دارايي ک

جاری

ارزش وي ه بق

ن بت آني

دارايي ک

ن بت دارايي

بدهي جاری

جاری

بدهي جاری

دارايي جاری

بق ک دارايي

بق ثابت

بق جهت تعیین اين ميلب کق آيا ماتريس داده ها برای
تحلی عاملي مناسلبند يلا خیلر ،دو آزملون کیل ر ملاير و

اجرا و بکارگیری تشکی شده است:

کرويت بارتللت نیل اجلرا گشلتند .مقلدار بدسلت آملده

 )1تعريف موضوع ي وهش و بررسي نوشتق ها )2انتخلا

( )./ 97حاص از آزمون کیل ر مايرحلاکي از آن لت کلق

اعضای يان دل ي )3طراحي و ارسال فرمهلای نظرسلنجي

همب تگیهای موجود برای تحلی عامل ب لیار مناسلبند و

در مللورد موضللوع مللورد بررسللي و تحلیلل ياسللخهای

در آزمون بارتلت آزمون کلای دو ،درجلق آزادی و سليح

دريافتي ) آماده سازی و ارسال فرم نظرسنجي دور بعلدی

معناداری را نشان مي دهد کق در اينجا نتايج بدست آملده

و تحلیل ياسللخها و تکللرار مراحل در صللورت ل ل وم )

حاکي از معني داری و عدم واحد بودن ماتريس همب تگي

دستیابي بق نتیجق يايدار.
اعضای يان دل ي در اين ي وهش بلق صلورت نمونلق

مي باشد.
 -2اضاوت خبرگان

گیری غیر احتمالي و بلا روش زنجیلره ای برگ يلده شلده

يکي از روشهای نظر سنجي کلق ضلمن ح لا سلادگي از

اند .بر اين اساس ابتدا  2ن ر از افلرادی نلام د شلدند کلق

اطمینان با يي نی برخوردار است ،روش دل ي ملي باشلد.

برای مشارکت در اين ي وهش مناسب تشخیص داده شده

اساس روش دل ي بر جمعآوری نظرات کلیلق کارشناسلان

اند .اين افراد واجد يپ يا نلد وي گلي بلوده انلد:اللف)

کلیدی استوار است ؛ روش دل لي در عم ،يلپ سلری از

مدير /مشاور ارشد در حوزه مديريت ري پ در بانکهلای

يرسشنامق ها يا نظر سنجي يا دوره های متوالي بلق هملراه

دولتي

) عضو هیات علمي دانشگاه يا موس ق ي وهشلي

بازخوران کنترل شده ای است کق تالش دارد بق ات اق نظر

در زمینق مديريت ري پ ج) متخیص ارشد بانکهلا و يلا

میان يپ گروه از افلراد متخیلص دربلاره يلپ موضلوع

شرکتهای خیوصي در حوزه مديريت ري پ.
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عاملها

مدیریت ریسک اعتبيري در نظيم بينک رویکرد مقيیسه اي تحليل پوقش

داده هي و قبکه عصب

بلر اسللاس معیارهللای يللاد شلده بللرای مشللارکت در ايللن

اند و از اين لحاظ با يکديگر ات اق نظر دارند .اين مقیلاس

ي وهش مناسب باشند .از میان افلراد معرفلي شلده  1ن لر

با است اده از فرمول زير محاسبق مي شود:

ديگر واجد شراي تشخیص داده شدند .بنابراين  11ن ر از

S
) 1 / 12 K ( N 3  N
2

کارشناسللان ايللن حللوزه جهللت مشللارکت در يانل دل للي
انتخا

گرديدند .در اين ي وهش،

2

شلاخص غیلر ملالي

براسللاس ادبیللات موضللوع و تحقیقللات يیشللین داخلللي و

  Kتعداد مجموعق های رتبق ها (تعداد داوران)

تعريف موضوع ،تخییهای مورد نیلاز تعیلین و اعضلای

  Nتعداد عوام رتبق بندی شده

يان دل ي با است اده از روشهای نمونق گیری غیر احتمالي،
شدند.

ضريب هماهنگي کندال در دور اول 9/ 9و در دور

يس از تعیین اعضای يانل  3 ،دور روش دل لي انجلام

دوم برای ياسخهای اعضا در مورد شاخیلهای غیلر ملالي

شد .در دور اول فهرست تايي شاخیهای غیر مالي کلق

مللوثر بللر ري للپ اعتبللاری برابللر  ./ 7و در دور سللوم

از ي وهشهای يیشین استخراج شده بودنلد ،جهلت تعیلین

برابر ./ 1بدست آمد کق مقدار اين ضريب ن لبت بلق دور

می ان اهمیت آنها در بانکهای دولتي ايران در اختیار اعضلا

سوم تنها بق می ان  9393اف ايش يافلت کلق مقلدار رشلد

ارار گرفت .عالوه بر اين از آنان خوستق شد کق ايده هلای

ااب توجهي را نشان نمي دهد .با توجلق بلق اينکلق تعلداد

خود را در باره علواملي ارالئلق کننلد کلق در ايلن فهرسلت

اعضای يان بلیش از  19ن لر بلود ايلن میل ان از ضلريب

نی للتند .در دور دوم ،مجموعللق عللواملي کللق در دور اول

کندال کامالً معنادار بق ح ا
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يیشنهاد شده بودند ،برای تعیین میل ان اهمیلت در اختیلار

مي آيلد .بنلابراين براسلاس

نتايج حاصلق از روش دل لي  2شلاخص مجلوز ک لبي و

آنان ارار گرفت .در دوره سوم ،نظر اعضا دربلاره علواملي

سابقق بازيرداخت بق عنوان شاخیلهای غیلر ملالي نهلايي

کق اهمیت آنها در دوره های اول و دوم زياد و خیلي زياد

انتخا

تشخیص داده شده بودند ،مجدداً دريافت شد .انجام روش

گشتند.

در نهايت با توجق بق نتايج حاصلق از تحلیل علاملي و

دل ي يس از انجلام دور سلوم و دسلتیابي بلق ات لاق نظلر
ميلو


 R j 
S   R j 
N 


  R jمجموع رتبق های مربوط بق يپ عام

خارجي بق عنوان موضوع تعريف شد .همچنلین براسلاس

شناسايي و انتخا

W

اضاوت خبرگان  1شلاخص زيلر بلق عنلوان شاخیلهای

يايان يافت.در ايلن يل وهش بلرای تعیلین میل ان

نهايي يوشاننده ابعاد مالي و غیر مالي انتخا

ات اق نظر میان اعضای يان  ،از ضريب همب لتگي کنلدال

گشتند :

 )1وام کوتاه مدت بق مجموع دارايي  )2وام کوتلاه ملدت

است اده شد .ضريب هماهنگي کندال 1مقیاسلي اسلت کلق

فروش خالص  )3ن بت ک بدهي بق ک دارايي ) مجوز

برای تعیین درجق هماهنگي و موافقت میان ندين دسلتق

ک بي (عدد صل ر نشلانگلر نداشلتن مجللوز ک للبي و

رتبق مربوط بق  Nشي يا فرد .در حقیقلت بلا کلاربرد ايلن

يلپ نشلانگر دارا بودن ملجللوز ک لبللي ملي باشلد) )

مقیاس مي توان همب تگي رتبق ای میان  Kمجموعق رتبلق

سابقق بازيرداخت (عدد صل ر نشلانگر سلابقق بازيرداخلت

را يافت .نین مقیاسي بلق ويل ه در ميالعلات مربلوط بلق

من ي و يپ نشلانگر سابقق بازيرداخلت مثبلت مي باشد).

روايي میان داوران 2م ید است .ضلريب هملاهنگي کنلدال
نشان مي دهد کق افرادی کق ند مقولق را براساس اهمیت
آنها مرتب کرده اند ،بيلور اساسلي معیارهلای مشلابهي را

3

)Short term bank loan/Total assets (STBL/TA
)Short term bank loans/Net sales( STBL/NS
5
)Total liabilities/Total asset (TL/TA
4

)Kendalls coefficient of concordance(W
Interjudge reliability

1

 0مجوز کسبی نشانگر اعتبار وام گيرنده است.

2
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از افراد خواستق شد تا افراد ديگری را معرفي کنند کلق

برای اضاوت درباره اهمیت هر يپ ار مقولق ها بکار برده

دکتر سعيد صفري و همکيران

مقیاس در اين مقاللق ،در اداملق اشلاره مختیلری بلق ايلن

) ارزش وي ه بق مجملوع دارايلي  )7دارايلي جلاری بلق
دارايي ثابت  )1نرخ بازده دارايي .

 - -وش تحليل پوشش دادز ها را فار

راا ده

متد تحليل پوشش دادز ها

نحوه استخراج مدل فوق کق بق  CCRمشهور است ،بق دو

تحلی يوششي داده ها از جملق روشهای آمار نايارامتريپ

روش مجموعق امکانات و روش ک ری صورت مي گیرد.

مي باشد کق بلق منظلور محاسلبق انجلام محاسلبات خلود

الف) روش مجموعق امکانات :بق منظور محاسبق کارايي

نیازمند طبقق بندی شاخیها دردو گروه مشخص مي باشد:

در اين روش بايد مشخص شود کق آيا بنگاههای مختللف

داده و ستانده .روشهای نايارامتريپ مبتني بلر يلپ سلری

از حداا نهاده برای ايجاد ستانده های خود است اده نموده

بهینق سازی رياضي بوده کق برای محاسلبق کلارايي ن لبي

اند يا خیر .برای اين کار بنگاه فرضي  Pرا در نظر گرفتلق

و نهللاده هللای آنللرا در   Pضللر

مورد است اده ارار مي گیرند .م هوم ن بي در جمللق فلوق

مللي نمللايیم( .)   1

نانچق مجموعق (  )  P X P , YPدر مجموعق امکان تولید

ب یار حالئ اهمیت است ،را کق کارايي بق دست آمده در
اين روش ،در نتیجق مقاي ق بنگاههای موجود بلا يکلديگر

ارار گیرد ،آنگاه امکلان اسلت اده از   P X P  X Pبلرای

حاص مي شود .در صورت حذا و يا اضافق شدن تعداد

تولید  Y Pوجود داشتق و بنگاه  Pناکلارا خواهلد بلود .در

مشاهدات ،ممکن است مقدار کلارايي محاسلبق شلده نیل

مرحلق بعد مقدار   Pکو کتری را در نظر گرفتق و فرآيند

تغییر نمايد .لذا کارايي حاص بق صورت ن بي است.

فوق تکرار مي شود .اگلر بلازهم ايلن مجموعلق در درون

در روش تحلی يوششي داده ها ،تحلت شلراييي کلق

مجموعق امکان وااع شود ،فرآيند ادامق يافتق تا بلدانجا کلق

کو کترين   Pبدست آيد و بدين طريق نقيق ای از ملرز

بنگاهها برای تولید ستانده خود بق بیش از دو عام تولیلد

گرفتق مي شود کق اين ابعاد توس تعلداد عوامل تولیلد و

بللا  ./میلل ان نهللاده هللای موجللود تولیللد نمللود .آنگللاه

اگر   P  0.4باشد ،بدين معناست کق ملي تلوان  Y Pرا

می ان عوام تولید خود ،بق عنوان نقيق ای در فضا در نظر
مختیات آن بق وسیلق می ان اسلت اده از هلر عامل تولیلد

مجموعق(  ) 0.4 X P , YPيپ نقيق از مرز مجموعق امکلان

يپ واحد تولیدی بق عنوان واحد مورد بررسلي و

شود ،نقيق کارا بلوده و بلق عنلوان يلپ نقيلق روی ملرز

تولید خواهد بود .در صورتي کق   Pبرابر واحلد محاسلبق

ن بت بق ستانده تولیدی هر بنگاه تعیین مي گردد .آنگاه با
انتخا

بق کمپ برنامق ري ی خيي مواعیلت ايلن واحلد (نقيلق)

مجموعق امکان تلقي مي شود.

ن بت بق واحدهای ديگر (سلاير نقلاط موجلود در فضلا)

) روش ک لللری :در ايلللن روش CCR ،براسلللاس

سنجیده مي شود .اين عم بق تعداد واحدها تکرار شده و

تعريف اولیق کارايي (ن بت ستانده بق نهلاده) سلاختق ملي

بنابراين بلق تعلداد واحلدها ،برناملق ريل ی خيلي وجلود

شود .مشخیق بارز اين روش تبدي م الق ارزيابي کارايي

خواهد داشت .براين اساس بنگاهي کارا المداد ملي شلود

بنگاههايي با ند ورودی و ند خروجي بق يپ م الق بلا

کق هیچ ترکیب خيي از ساير بنگاهها را نتلوان يافلت کلق

يپ ورودی و يپ خروجي مجازی مي باشد.

بتواند با نهاده مشابق آن بنگلاه؛ هملان میل ان سلتانده و يلا

در اين حالت ،صورت و مخرج ک ر از جمع ستانده ها

بیش از آنرا تولید نمايد) .(27بلق جهلت بکلارگیری ملدل
تحلی يوششي داده ها با فر

بق نهاده ها تشکی مي شود .نقش نهاده هلا و سلتانده هلا

بلازدهي ثابلت ن لبت بلق

متقاوت بوده و بايد ضرالئب مت اوتي برای آنها لحاظ نمود.
يعني کارايي برابراست با :

1

)Owners equity/Total asset (OE/TA
)Current assets/Fixed assets (CA/FA
3
ROA

U 1Y1  U 2Y2  ...
V1 X 1  V2 X 2  ...

2
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نیاز داشتق باشند ،هر واحد تولیلدی بلا توجلق بلق انلواع و

مجموعللق امکللان حاصلل مللي شللود .بللق عنللوان مثللال
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مبحث خواهد شد.

مدیریت ریسک اعتبيري در نظيم بينک رویکرد مقيیسه اي تحليل پوقش

داده هي و قبکه عصب

Min
S .t : Yi  Y  0

کللق در آن  Xو  Yبللق ترتلللیب بیللانگر نهلللاده هللا و
مي باشد .جهت محاسبق ضرالئب يیشنهاد شده کق هر بنگاه

کق اين هملان معادللق بدسلت آملده از روش مجموعلق

يا واحد تیمیم ساز مقادير مت اوتي را بق وزنها اختیلاص

امکان مي باشد .در اين م الق  N 1 ،شام اعداد ثابلت و

داده و هر بار اين ن بت را محاسبق نموده و فرآيند مذکور

بیانگر وزنهلای مجموعلق مرجلع اسلت .مقلادير محاسلبق

را تا ماک يمم گرديدن ک ر م بور ادامق دهد اما بلق شلرط

شده  همان کارايي بنگاههاست کق شرط    1را تامین

آنکق وزنهای اختیاص داده شده ،کارايي واحد ديگری از

مي نمايد .با ح اين ملدل بلق تعلداد بنگاههلای موجلود،

سلاير واحللدها را ب رگتلر از واحللد ننمايلد .زيللرا کللارايي

می ل ان کللارايي هللر يللپ از آنهللا محاسللبق خواهللد شللد.

همواره بايد عددی میان ص ر و يپ باشد.
u Yi
vX i
u Y j

j  1,2,.......,i,....N

اگر    1باشد ،بدين معناست کق نقيق بلر روی منحنلي

Max

vX j

تولید يک ان و يا تلابع تولیلد ملرزی واالع شلده و طبلق

S .t :

تعريف فارل دارای کارايي ن بي  %199مي باشد).( 21

u, v  0

در اين ي وهش با توجق بق نوع داده هلای در دسلترس،
دو مدل اصلي 1و جمعلي روش تحلیل يوششلي داده هلا

کق در آن بق ترتیب  Uو  Vبیانگر وزن ستانده ها و
نهاده ها و  Xو  Yنی نشان دهنلده ملاتريس نهلاده و
ستانده مي باشد.از آنجايیکق برنامق فلوق يلپ برناملق غیلر
M 1

K N

K 1

جهت انتخا

M N

بهترين ملدل ملورد بررسلي الرار گرفتنلد.

سپس اين مدلها با است اده از تج يلق و تحلیل رگرسلیون
اعتبارسنجي شده و با توجق بق نتايج ،بهترين مدل انتخلا

خيي (ک ری) بوده و با است اده از روشهای معمول برنامق

2
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ري ی خيي ااب ح نمي باشد ،بايد آنرا بلق فلرم برناملق

گرديد .بق جهت با بودن  Rبدست آمده در مدل اصللي

ري ی خيي تبدي نمود .تبدي فلوق ابتکلار عمل روش

با فر

بازدهي ثابت بق مقیاس ن بت بق ساير مدلها ،رتبق

 CCRدر ح مدل اولیق بلوده اسلت .در روش  CCRاز

های اعتباری در جهت نهلاده و بلا فلر

تغییر متغیر(  ) v X i  1 t  0است اده شده است.يلس از

ن بت بق مقیاس تولید محاسبق گشتند؛ بلق عبلارتي ديگلر،

t

اف ودن اين اید بق مدل و ضر
j  1,2,.....,n

مال

فرم ک ری در  tداريم :

بلازدهي ثابلت

دستق بندی شرکتهای حقواي کارايي فني آنهلا بلوده

است.

Maxtu Yi
S .t : tv X i  I
tu Y j  tv X j  0

 1شاخص نهايي بدست آمده از روش تحلی علاملي و
دل ي در دو گروه نهاده و ستانده بق شرح زير بدست آمده

tu , tv   0

است :
الف) نهاده هايي کق بايد حداا شوند عبارتند از  :وام

اکنون با ارار دادن   i   tui و  Vi   tvi داريم:

کوتاه مدت بق مجموع دارايي ،وام کوتاه مدت بلق فلروش


Max i Yi

S .t : Vi X i  I
 i Y j  Vi  X j  0

خالص ،ن بت ک بدهي بق ک دارايي.
) ستانده هايي کق بايد حلداکثر شلوند عبارتنلد از :
مجوز ک بي ،سابقق بازيرداخت ،ارزش ويل ه بلق مجملوع

 i , Vi  0

دارايي ،دارايي جاری بق دارايي ثابت ،نرخ بازده دارايي.

از آنجايیکق است اده از روش برنامق ريل ی خيلي بلرای
ح م الق دوگان بق معنای نیاز بق ایلود کمتلر ن لبت بلق
روش اولیق مي باشد ،اسلت اده از فلرم دوگلان ايلن م لالق

1

Basic
Input
3
Output

مناسب تر است (.) K  M  N  1

2
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سلتانده ها V ،و  Uنی وزن مربوط بق هر يلپ از آنللها

X i  X  0
,  0

دکتر سعيد صفري و همکيران

کق میانگین کارايي فني برای تمامي شلرکتهای حقلواي در

معمو ً تعیین ضرالئب در هلر يلپ از نرونهلا بلق صلورت

ساخت مدل برابر  9/ 2مي باشلد .بلق عبلارت ديگلر ،در

آزمون و خيا مي باشد .بلدين ترتیلب کلق ابتلدا وزنهلای

مجموع شرکتهای مورد بررسي حدود 9/ 1بیش از میل ان

کو پ بق هر يپ از متغیرها ارالئق ملي شلود و سلپس بلا

مورد نیاز  ،نهاده ها و عوام تولید را ملورد اسلت اده الرار

است اده از الگوريتم بازخورد ،خياهای ضرالئب تعدي ملي

مي دهند .نانچق شرکتها بق صورت کارا عم نمايند( بلر

شوند .اينکار تا زماني ادامق مي يابد کق خياها بلق حلداا

روی تابع مرزی ارار داشتق باشند ) ،مي توانند بلا کلاهش

ممکن تعیین شده از سوی ي وهشگر برسد(.)21

ه ينق های خود بق می ان  ، 9/ 1همان سليح از محیلول

يپ سیتم عیبي مینوعي در حقیقت ،فرآيند يادگیری

 1شرکت مذبور ،تنها  2شلرکت

ان اني را شلبیق سلازی ملي کنلد .سی لتم شلبکق عیلبي

روی مرز کارايي ارار داشتق و بق عنلوان شلرکتهای کلامالً

مینوعي با تقلید از سی لتم مغل ی و عیلبي ان لان ملي

کارا ( دارای کارايي  )1المداد مي گردند.

کوشد کق ارتباط بین داده ها و سلتاده هلا را از راه تکلرار

را ارالئق دهند .از میان

روش وجللود دارد کللق عبارتنللد از  )1:روش شمارشللي)2

عیبي دارای يپ برتری اساسي ن بت بلق سی لتم خبلره

روش وزنللي )3روش اندرسللون-يترسللون،21)1ص .(1بللا

بوده و آن اين ت کق هنگامي کق داده ها کام نبلوده و يلا

توجق بق آنکق در تحقیق حاضر ،رتبق بندی واحدهای کلارا

دارای يارازيت باشند ،از راه آموختق های گذشلتق حلدس

از درجق دوم اهمیت برخوردار است ،للذا از سلاده تلرين

منيقي از داده ها مي سلازد .شلبکق عیلبي براسلاس سلق

روش کق همان روش شمارشي است ،است اده ملي گلردد.

وي گي داده های ورودی،وزنها و يق های ينهلان تعريلف

با است اده از روش شمارشي شرکت شماره  1بلا  1بلار

مي شود .مدل شبکق عیبي است اده شده در ايلن مقاللق از
2

تکرار در مجموعق مرجع دارای با ترين رتبق و شلرکتهای

نوع يیش خور مي باشد .هر نرون شبکق يیش خور در هلر

شماره  21و 3بدون تکرار ،از کمترين میل ان کلارايي در

يق با تمامي نرونهای يق يیشین خود در ارتباط مي باشد
و آن بدين علت است کق بردار خروجي در هر يق ،بردار

میان شرکتهای کارا برخوردار مي باشند.

ورودی يلللق بعلللد خلللود ملللي باشلللد .از مهمتلللرين و
مرحله پنجم  :محاسبه امتيا ات اعتبا م راا رااا گيرم

يرکاربردترين انواع شبکق های يلیش خلور  ،شلبکق هلای
3

مدل شباه عهب

عیبي يرسپترون

شبکق های عیبي مینوعي ،سی تمهايي بر مبنلای هلوش

گرفتق شده است .مدل اسلت اده شلده در ايلن مقاللق يلپ

مینوعي است کق ملي کوشلد کلارکرد مغل ان لان را بلق

شبکق عیبي سق يق است کق از بردار ورودی با  1متغیلر

عنوان شبکق ای از نرونهای متی بق هم در فرآيند تیمیم

ورودی کق عبارتند از :ارزش وي ه بق محموع دارايي ،مجوز

گیری تقلید کند .نرونها کو کترين واحلدهای محاسلبق و

ک بي  ،سابقق بازيرداخت  ،ن بت دارايي جلاری بلق دارايلي

تیمیم گیری در شبکق های عیبي ه تند .در هر يلپ از

ثابت  ،نرخ بازده دارايیها  ،ن بت وام کوتاه مدت بق مجموع

نرونها يپ معادلق تبدي تعريف شده است .معادلق تعريف

دارايي  ،ن بت وام کوتاه مدت بق فلروش خلالص و ن لبت

شده در هر يپ از نرونهلا ملي توانلد يلپ ملدل ااتیلاد

ک بلدهیها بلق مجملوع دارايیهلا اسلت اده ملي کنلد .شلمای

سنجي يا هر مدل رياضي ديگلر مثل توابلع سلیگمولئیدی

ساخلتاری شبلکق يرسلپترون سق يلق بلکارگرفللتق شلده را

باشند .با است اده از اين معادلق سعي مي گردد کق وزن هلر

مي بینیم.

)Anderson & Peterson(AP

ند يق است کلق در ايلن مقاللق بکلار

Feed Foeward Neural Network
Perceptron Network

1

111

2
3
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جهت رتبق بندی واحدهای کامالً کارا بيور کللي سلق

نمونق برداری از مجموعق داده های گذشتق ياد گیرد .شبکق

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

تحلی يوششي داده ها محاسبق شده و نتايج نشانگر آن ت

داری بین بلردار داده هلا و بلردار سلتاده هلا برارارشلود.
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سپس کلارايي مشلتريان حقلواي بلا بکلارگیری روش

يپ از متغیرها بق گونق ای تعیین شلود کلق ارتبلاط معنلي

مدیریت ریسک اعتبيري در نظيم بينک رویکرد مقيیسه اي تحليل پوقش

داده هي و قبکه عصب
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 Pبردار ورودی و
اول مي باشد.
تابع انتقال،

ماتريس وزن در يق ينهان iام مي باشد.
بردار خروجي است کق از رابيق زير بدست مي آيد:

ماتريس وزن در يق ينهان

بردار نرونها،

بردار خروجي،

بردار باياس در يق  iام است و
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تعداد نرونها در يق ينهان اول برابر با تعداد متغیلر هلا

آن با مقدار هدا مقاي ق ملي شلود .اواعلد يلادگیری بلا

فر

شده است کق اين تعداد بهینق ترين تعلداد نلرون در

تنظیم وزنها و باياسها ،خروجي شبکق را بلق مقلدار هلدا

اين

يق مي باشد .تابع انتقال است اده شلده در يلق سلوم

ن ديپ مي کند .از انواع الگوريتمهای موثر جهت آملوزش
يپ شبکق يرسپترون ند يق ،الگوريتم يس انتشار خيلا

تابع لگاريتمي سلیگولئید

2

است .الگوريتم يلس انتشلار بلر مبنلای تخملین بیشلترين

است کق در شبکق های يس انتشلار ب لیار ملورد اسلت اده

کاهش گراديان عم مي کند کق شلاخص کلارالئي در ايلن

ارار ملي گیلرد(.)39ايلن تلابع انتقلال موجلب ملي شلود

الگللوريتم ،میللانگین مربعللات خيللا اسللت .شللبکق هللای

خروجي شبکق عددی بین  9تا  1باشد کق نتیجلق ميللو

يرسپترون ند يق کق توس الگوريتم يس انتشار آموزش

در اين مقالق است.

داده شوند يرکاربردترين نوع از شلبکق هلای عیلبي ملي

 -5-1قوعتد یی گ رد
اواعد يادگیری ،رويق ای بلرای اصلالح وزنهلا و باياسلها

باشللند .از انللواع الگوريتمهللای يللس انتشللار ،الگللوريتم

1

لونبرگ-مارکوت 3است کق برگرفتق از روش نیوتن بوده و

است و در راستای آموزش شبکق مورد اسلت اده الرار ملي

روش کارايي در آموزش شبکق های عیلبي ملي باشلد و

گیرد .با ورود بردار ورودی بق شبکق کق بیورت مجموعق

جهت آموزش در اين مقالق مورد است اده ارار گرفتق است.

هلللا

روند کلي الگوريتم يس انتشار لونبرگ -ملارکوت را ملي

کلللق در آن
ورودی شبکق و

توان در گام های زير خالصق نمود:

هدا متناظر با هر ورودی ،خروجلي

Bias

Back Propagation
Levenberg-Marquardt

1
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2
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نمودا  .شمام ساصتا م شباه پرسپترون سه اليه

دکتر سعيد صفري و همکيران

.1

وارد کردن همق وروديهلا بلق شلبکق و محاسلبق

از

.3

.

محاسبق

.

برای تابع برداری

با است اده از ح معادلق مربوطق.

محاسبق مجدد مجموع مربعات خياها با است اده

اجرايي کردن مدل شام خلق ،آموزش و آزمايش داده

 .اگر مجموع مربعات خياهای جديلد از

ها توس نرم اف ار يیشرفتق ميلب يیاده سازی شده اسلت.

مجمللوع مربعللات خياهللای محاسللبق شللده در گللام اول

شک زير نمايي از آموزش شلبکق ملورد اسلت اده در ايلن

تق لللیم شلللده و

مقالق و در تعداد بهینلق ای از سلیک هلای يلادگیری ملي

از

کلللو کتر باشلللد آنگلللاه  µبلللر

در معادلللق اللرار داده شللده و بللق
مرحلق  1باز مي گرديم و در غیر اينیورت  µبا

باشد.

ضر

شده و بق مرحلق  3باز مي گرديم.

الگوريتم زماني همگراست کلق نلرم گراديلان کمتلر از

مشخص مي کند .مهمترين م الق در است اده از شبکق های

مقدار از يیش تعريف شده باشد و يا اينکق خيای مجموع

يپ الگوی آموزشلي مناسلب اسلت .للذا

عیبي ،انتخا

مربعات از حد معیني کو کتر گردد .در مدل شبکق عیبي

زم است ابتدا داده های ورودی بق دو مجموعلق آملوزش

مورد نظر در اين مقالق ،نتیجلق ،ري لپ اعتبلاری مشلتری

و آزمايش تق یم شوند .داده های ايلن مقاللق شلام

1

است کق با يپ عدد اعشلاری بلین  9تلا  1مشلخص ملي

يرونده مي باشلد کلق  12يرونلده جهلت آملوزش و 29

شود .عدد ن ديپ بلق صل ر ري لپ بلا ی مشلتری را در

يرونده جهت آزمايش شبکق مورد نظر الرار گرفتلق شلده

يرداخت اص و اا لاط ت لهیالت و علدد ن ديلپ بلق 1

است .مجموعق آزمايش برای تنظیم اتیا ت بلین نرونهلا

کمترين ري پ اعتبلاری مشلتری در يرداخلت اا لاط را

و در جهت مینیمم کردن خيا مورد است اده ارار مي گیرد.
111
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نمودا

 .آمو ش شباه د نرم افزا MATLAB
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.2

محاسبق ماتريس ژاکوبي

محاسبق مجموع مربعات خياها بق ازای همق وروديها.
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خروجللي هللا و خياهللای متنللاظر بللا آنهللا بللا اسللت اده

بللللرای

و سللللپس

مدیریت ریسک اعتبيري در نظيم بينک رویکرد مقيیسه اي تحليل پوقش

داده هي و قبکه عصب

وزنها و باياسها ( )2بگونق ای تنظیم مي شوند کلق خيلای

تحلی يوششي داه ها بق عنوان متغیر واب تق و شاخیلهای
نهايي انتخا

برازش داده های آزمايش همگرا بق ص ر باشد(.)39

شده( 1شاخص مالي و عملومي) بلق عنلوان

متغیرهای م تق در نظر گرفتق مي شوند ( ،23ص.)129
مرحله ششم :اعتبا سنج مدل تحليل پوشش دادز هاا
را استهادز ا

از آنجايیکق تحلی يوششي داده ها اادر بق تماي میلان

گرسيون

کارايي شرکتهای دارای کارايي واحد نمي باشد ،رگرسیون

هدا اين مرحلق بدست آوردن درجق ای از انيبلاق میلان

صرا نظر از اين مشاهدات بلرآورد گرديلد .للذا بلديهي

نتايج حاص از تحلی يوششي داه ها بلا نتلايج حاصل از

است کق شرکتهای بکار گرفتلق شلده در ملدل رگرسلیوني

رگرسیون مي باشلد .در ب لیاری از ملوارد ،بلق عللت بلي

کمتر از نمونق خواهلد بلود .بنلابراين  129شلرکت بلرای

نظمي و بي ااعدگي موجود در داده ها ،الدرت تشلخیص

برآورد رگرسلیون ،وارد ملدل رگرسلیوني شلده و معادللق

تحلی يوششي داده ها در م الئ کلارايي شلرکتها کلاهش

رگرسیوني زير حاص گشلتق اسلت  .شلرکت شلماره17

مي يابد .بنابراين نیاز بق سنجش ادرت تشريحي مجموعق

دارای امتیللاز کللارايي معللادل 93111مللي باشللد کللق مللدل

شاخص اسلت اده شلده در روش تحلیل يوششلي داه هلا

رگرسیوني اين عدد را برابر 1در نظر گرفتق است .بنلابراين

اح اس مي شود .تج يلق و تحلیل رگرسلیون خيلي بلق

شرکتهای وارد شده در مدل رگرسیوني برابر  129شلرکت

عنلوان يپ ابل ار ت ت در ايلن گلونق ملوارد يیلشنهاد

مي باشد.

Y  0.335  0.186 X  0.122 X  0.025 X  0.314 X 5  0.189 X  0.48 X 7  0.15 X
1
3
4
6
8

1
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 = Xمجو ك ب  = X 3 ،سارقه را پرداصت  = X 4 ،دا اي جا م ره دا اي بارت  = X 5 ،نرخ را دز دا ايييا  = X 6 ،وام

كوتاز مدت ره مجموع دا اي  = X 7 ،وام كوتاز مدت ره فروش صالص  = X 8 ،ن بت كل ردهييا ره مجموع دا ايييا.

با توجق بلق خروجیهلای تج يلق و تحلیل رگرسلیون،

کارايي اف وده شده و رتبق کارايي کاهش مي يابلد .عکلس

مشلاهده مللي شللود کللق میل ان همب للتگي متغیللر ري للپ

اين استد ل در خیوص نهاده ها نیل صلادق ملي باشلد.

اعتباری  Y در يپ ترکیب خيي با متغیرهای وارد شلده

بنابراين با توجق بق نتايج آزمون فوق مي توان دريافت کلق

937بیانگر

شلده انلد و نشلان

در معادلق برابر با  931 1مي باشد R 2  .برابر

نهاده ها و ستانده ها بق درستي انتخا

ادرت با ی توضیح دهندگي رگرسلیون اسلت .همچنلین

دهنده اين حقیقت ه تند کق مدل تحلی يوششي داده هلا

آماره  Fجدول تحلی واريانس معنادار بوده کق بلق معنلای

بق صورت موفقي برای  7ن بت از  1ن بت مذکور معنادار

وجود رابيق صحیح میان متغیر واب تق و متغیرهای م لتق

بوده است .همچنین معادلق رگرسیون فلوق ،يلپ تقريلب

مي باشد .با آزمون فرضیق معناداربودن ضلرالئب کلق در آن

خيي از نتايج ملدل تحلیل يوششلي داده هلا ملي باشلد.

فرضیق  ، H0بق معنای بي تاثیر بودن ضريب مربوطق در رتبق

شايان ذکر است کق نانچلق مجموعلق معلاد ت بلق الدر

کارايي است ،تمامي متغیرها بق ج يلپ شلاخص "ارزش

کافي ب رگ باشند ،آنگاه مي توان از اين معادلق برای رتبلق

وي ه بق دارايي ک " بر م یرهای مورد انتظار ارار داشتق و

بندی و ارزيابي متقاضي جديلد وام بلدون نیلاز بلق سلاير

از نظر آماری ،با  %1اطمینان معنادار مي باشند .با توجق

مراح است اده نمود.

بق تعريف کارايي ،در صورت افل ايش سلتانده بلر میل ان
  0.05

1
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در روند آموزش شبکق و بلا تکلرار فراينلد يلادگیری،

مي شود .بق منظور انجام آزملايش ،رتبلق هلای حاصل از

دکتر سعيد صفري و همکيران

-5بررسر ک مهییسح ک مدل

نمايد .با توجق بق اين موضوع ،ماتريس خيای ک (خيلای

پوششر

ع ه هی ک شا ح تصار

بنابراين مدل تحلیل يوششلي داده هلا توان لتق اسلت بلا

در اين ي وهش مقادير وااعي ري پ اعتباری هر مشلتری

کارايي برابر  ٪12/2بق تخمین ري لپ اعتبلاری بپلردازد.

بر اساس سابقق های اعتباری مشتری ( سابقق های مربلوط
گرفتق شده از بانپ) مشخص شده است .هر قلدر نلرخ

ونتايج وااعي نی مشاهده مي شود شبکق عیبي با خيلايي
برابللر  ٪ /9توان للتق اسللت بللا کللارايي برابللر ٪1 /1

عدم بازيرداخت اص و سلود وامهلای گرفتلق شلده يلپ
مشتری بیشتر باشد درجق ري پ او نی بیشتر خواهد بلود.

مشاهدات را منيبق بر واالع بلرآورد نمايلد کلق ايلن املر

سللاده تللرين روش بللرای بررسللي میل ان خيللا و صللحت

نشانگر توانايي زياد شبکق عیلبي در يلیش بینلي ري لپ

امتیازات حاص از مدل تحلی يوششي داده ها علالوه بلر

اعتباری مشتريان است .در نمودارهای و نتايج حاص

تج يق و تحلی رگرسیون ،اسلت اده از ملاتريس اغتشلاش

1

از مدل شبکق عیبي و تحلی يوششي داده ها در مقاي لق
با نتايج وااعي نمايش داده شده است.

مي باشد کق صرفاً از جدول بنديهای ضربدری طبقق بندی
صحیح در مقاب طبقق بندی يیش بیني شلده اسلت اده ملي

نمودا

 .مقاي ه نتايج حاصل ا مدل تحليل پوشش دادز ها و نتايج واقع
1

111

Misclassification
2برابر است با حاصل تقسيم شرکتهایی که دارای مطالبتات معتوب بتوده ومتدل
آنها را کارا معرفی نموده بر تمامی شرکتهایی که دراری مطالبات معوب بوده اند.
0برابر است با حاصل تقسيم شرکتهایی که دارای مطالبتات معتوب نبتوده ومتدل
آنها را ناکارا معرفی نموده بر تمامی شرکتهایی که مطالبات خود را تسویه نمتوده
اند.
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نمودا

 .مقاي ه نتايج حاصل ا مدل شباه عهب و نتايج واقع
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بق بازيرداخت يا عدم بازيرداخلت اصل و سلود وامهلای

همانيور کق با مقاي ق برآوردهای حاص از شبکق عیلبي
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نوع اول+2خيای نوع دوم )3برابلر بلا ٪17/1ملي باشلد و

مدیریت ریسک اعتبيري در نظيم بينک رویکرد مقيیسه اي تحليل پوقش

داده هي و قبکه عصب
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عتبایرد

شرکتهای حقواي رامنيبق بر نتايج وااعي برآورد نمايلد.در

در اين مقالق سعي شده است با است اده از الگوی موس لق

مقاب شبکق عیلبي توان لتق اسلت بلا تخملین صلحیحي

فیچ بق گروه بندی (رتبق بنلدی) مشلتريان حقلواي بانلپ

معادل %11311بق رتبق بنلدی اعتبلاری شلرکتهای حقلواي

تجاری يرداختق شود .جلدول 2نشلانگر  1گلروه مشلتری

متقاضي وام بپردازد .در جدول  2و نملودار رتبلق بنلدی

حقواي با رتبلق هلای اعتبلاری بدسلت آملده از دو روش

اعتبللاری شللرکتهای متقاضللي وام بللا اسللت اده از دو روش

تحلی يوششي داده ها و شلبکق عیلبي و همچنلین رتبلق

بکاررفتق در ايلن ميالعلق و رتبلق بنلدی حاصل از نتلايج

اعتباری حاص از نتايج وااعي است .بلا توجلق بلق نتلايج

وااعي ارالئق گشتق است.

بدست آمده ،روش تحلی يوششي داده هلا در مقاي لق بلا
جدول

رتبق بندی

رتبق بندی

رتبق بندی

حاص از

حاص از

حاص از

نتايج وااعي

NN

DEA

 .تبه رندم اعتبا م شركتيام حقوق

تعاريف

رتبق
اعتباری

اين گروه بهترين کی یت را از نظر بازيرداخت سود و اص آن داراست و از
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%1

%1

%11

AAA

%1

%1 /

%11

AA 
AA

% /1

% /7

% /7

%3/

% /

% /1

%7

%7/

%1/2

%11/3

%1/

%1/

%7/

%7

%1/1

%3

%3

%3

AA 

کمترين ري پ سرمايق گذاری برخوردار مي باشد.
گروه دوم از کی یت با برخوردارند و ت اوت انها با گروه يیشین در اين
است کق حاشیق امنیتشان بق گ تردگي گروه ابلي نی ت و ري پ بلند مدت آن
مقداری بیشتر مي باشد .در داخ گروه از با بق يايین از دورنمای ضعیف تری
برخوردارند.

A
A


اين گروه شراي ميلوبي دارند .از لحاظ بازيرداخت اص و فرع از شراي
مناسبي برخوردارند اما امکان دارد در اثر بروز ات اااتي د ار مشک گردند .از

A

BBB 
BBB
BBB 

BB 
BB
BB 

B
B
B
CCC
CC
C

DDD
DD
D

با بق يايین در داخ گروه شراي بدتر مي شود.
اين گروه از درجق متوس مح و

شده و از نظر بازيرداخت اص و فرع بق

نظر کافي مي آيند اما در دراز مدت ممکن است د ار مشک گردند .در داخ
گروه از با بق يايین شراي ناميلوبتر مي شود.
ري پ اين گروه با بوده و از نظر بازيرداخت اص و فرع از تضمین خوبي
ق در حال حاضر و ق درآينده برخوردار نبوده و در وااع دارای نوعي عدم
اطمینان مي باشند.
اين گروه از نظر تضمین بازيرداخت اص و فرع در شراي ميلوبي ارار
ندارند و فااد مشخیق های يپ سرمايق گذاری ميلو

مي باشند.

يا در حالت نکول ارار داشتق و يا بازيرداخت اص و فرعشان دارای خيرات
ب یاری است و در اغلب موارد نکول شده و در حالت ورشک تگي ارار دارند.
اين گروه در بدترين شراي از نظر باز يرداخت اص و فرع وام ارار دارند.
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 -6گرکه بندد مشبریین حهوقر عز امکر ر اکح

نتايج وااعي توان تق است  %113 7از رتبق بنلدی اعتبلاری

دکتر سعيد صفري و همکيران

ضرالئب م تق مدل حاکي از تايید نظريق های ااتیادی و
باشد .بر اساس ضرالئب رگرسیوني بدست آمده ،متغیرهای
دارايي جاری بق ثابت ،نرخ بازده دارايیها ،مجلوز ک لبي و
سابقق بازيرداخت دارای رابيق م تقیم با کلارايي و رابيلق
 .مقاي ه تباه رنادم اعتباا م حاصال ا تحليال

نتیجق ب رگ بودن شاخیهای ذکر شده ميلو

پوشش دادز ها،شباه عهب و نتايج واقع

تلقلي ملي

گردد .شاخیهای وام کوتاه مدت بق مجموع دارايیهلا ،وام
کوتاه مدت بق فلروش خلالص و کل بلدهي بلق مجملوع

 -7جمع بندد کاب جح گ رد

دارايي براساس ضرالئب بدست آمده ،رابيلق معکوسلي بلا

اعياء ت هیالت اعتباری بلق مشلتريان از جمللق مهمتلرين

می ان کارايي و رابيق م تقیم بلا ري لپ اعتبلاری و رتبلق

وظايف بانکها بق شمار مي رود .بانکها در هر کشلور يلس

اعتباری دارند وبديهي است کق کمتربلودن ايلن شاخیلها

از جمع آوری منابع مالي ،اين منابع را بق بخشهای مختلف

ميلو

ااتیادی تخییص مي دهند .در حقیقت اين اادام بانکها،

مي باشد .از میان متغیرهای بکلار گرفتلق شلده در

اين مدل ،شاخص وام کوتاه مدت بق فروش خالص دارای

بخشهای مختلف ااتیادی را در هر کشور در انجلام بهتلر

با ترين ضلريب رگرسلیوني و بیشلترين اثلر بلر ري لپ

وظاي شللان تقويللت و نهايتلاً زمینللق زم را بللرای رشللد و

اعتباری بوده و شاخص دارايي جلاری بلق دارايلي ثابلت،

توسعق ااتیادی کشور فراهم مي آورند .در صورتي بانکها

کمترين می ان تاثیر بر ري پ اعتباری را داشتق است.

مي توانند بق اين مهم دسلت يابنلد کلق منلابع ملالي را بلق
درسللتي بللق مشللتريان واجللد شللراي  ،تخیللیص دهنللد.

 )2در اين ي وهش  ،دو ملدل تحلیل يوششلي داده هلا و

زمینق زم را برای ادامق حیات بانکها فراهم خواهلد آورد.

مشتريان حقواي متقاضي وام بانکي بکار گرفتق شده اند .با

لیکن در اين اادام نکتق حلالئ اهمیلت آن لت کلق ابل از

مقاي ق يافتق های حاص از دو مدل در دو مرحلق نتلايجي

اعيای ت هیالت بق مشتريان واجد شراي ري پ آنهلا بلق

بق شرح زير بدست آمد:

درستي تشخیص داده شود تا اثربخشي تیلمیمات اتخلاذ

الف) مدل تحلیل يوششلي داده هلا توان لتق اسلت بلا

شده ارتقاء يابد .بديهي است کق هرگونلق االدام در زمینلق

کارايي برابر  ٪12/1بق تخمین ري لپ اعتبلاری بپلردازد.

کنترل يس از اعياء ت هیالت کلم فايلده خواهلد بلود .بلا

همچنین شبکق عیبي با خيايي برابر  ٪ /9و بلا کلارايي

عيف توجق بق نکات فوق ،در اين مقالق سعي گرديد برای

برابر  ٪1 /1مشاهدات را منيبق بر وااع براورد نمود کلق

اولین بار يپ مدل مديريت ري پ اعتباری بلا بکلارگیری
روش تحلی يوششي داده هلا و شلبکق عیلبي( از انلواع

اين امر نشانگر توانايي زياد شلبکق عیلبي در يلیش بینلي

روشهای آمار يارامتريپ و نايارامتريپ) برای ايلن منظلور

ري پ اعتباری مشتريان است.

طراحي گردد .بيور کلي ،نتايج حاص شده از اين تحقیلق

) روش تحلی يوششي داده ها در مقاي لق بلا نتلايج

را با توجق بق م الق اصلي ي وهش ملي تلوان بلق صلورت

وااعللي توان للتق اسللت  %11/ 7از رتبللق بنللدی اعتبللاری

زير خالصق نمود :

شرکتهای حقواي رامنيبق بر نتايج وااعي برآورد نمايلد.در

 )1وجود رابيق معني دار آملاری متغیرهلای ملالي و غیلر

مقاب شبکق عیلبي توان لتق اسلت بلا تخملین صلحیحي

مالي ملوثر بلر ري لپ اعتبلاری مشلتريان حقلواي بانلپ

معادل %11/19بق رتبق بنلدی اعتبلاری شلرکتهای حقلواي

تجاری  ،تايید مي شود .همچنلین معنلي داری و عالملت
111
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تخییص درست منابع مالي ضمن دستیابي بق هدا فلوق

شبکق عیلبي جهلت يلیش بینلي و رتبلق بنلدی اعتبلاری

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 21:53 IRDT on Wednesday June 20th 2018

نمودا

معکوس با ري پ اعتباری و رتبق اعتباری ملي باشلند .در
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مالي در زمینق عوام تعیلین کننلده ري لپ اعتبلاری ملي

مدیریت ریسک اعتبيري در نظيم بينک رویکرد مقيیسه اي تحليل پوقش

داده هي و قبکه عصب
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شبکق های عیبي يرسپترون ند يق در بلرآورد و يلیش

منابع مالي در اختیار بانکهاو بالتبع آن اف ايش الدرت وام

بیني کاراتر از مدل شبکق عیبي عم ملي نمايلد .در هلر

دهي ،درآمد ملي و تولید ناخالص ملي گردد .همچنین بلا

حال با توجق بق کاربری راحلت ملدلهای تحلیل يوششلي

استقرار سی تم رتبق بندی اعتباری مشلتريان ،ايلن امکلان

داده ها مالحظق مي شود کق اين روش نی از کارايي ب یار

برای سیل تم بانکي کلشور فراهلم ملي آيلد تلا میل ان و

با يي در رتبق بندی اعتباری برخوردار مي باشد.

نوع وثیقق دريافتي از هر مشتری را براسلاس ري لپ هلر
يپ تعیین نمايد و با توجق بق می ان ري پ اعتبلاری هلر

 )3ازم ايای مدل تحلی يوششي داده ها ن بت بلق سلاير

مشتری نوع وثیقق تعیین شده بق گونق ای باشد کق اادر بلق

مدلهای ارزيابي ري پ اعتباری ،مي توان بق توانلايي ايلن

يوشش ري پ اعتباری آنها گردد.

مللدل در ارايللق راحلهللايي جهللت بهللره وری شللرکتهای
متقاضي وام اشاره نمود .تحلت رويکلرد تحلیل يوششلي

 )3براساس نتايج بدست آملده ايجلاد سی لتم نظلارتي و

داده ها هم مي توان بق رتبق بندی مشتريان حقلواي بانلپ

کنترلي اوی جهت دريافت بق موالع صلورتهای ملالي بلق

يرداخت و هم با شناسايي بنگاههای مرجع برای هلر يلپ

منظور بررسي ن بتها و شاخیهای مالي مورد نیاز جهلت

از بنگاههای ناکارا آنها را بق مرز کارايي رساند .در حقیقت

است اده در سی تم رتبق بنلدی اعتبلاری ،بلق مبحثلي اابل

اين مدل اادر است با ارايق راهکارهلای مناسلب و م یلد،

تام تبدي مي گردد.

شرکتهای رتبق بندی شده را در راستای بهلره ورتلر شلدن
ياری دهد.
با توجق بق نتايج حاص از تحقیلق حاضلر ،بلق منظلور
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اف ايش کارايي سی تم بانکي کشور ،يیشلنهادات مقاللق را
مي توان بق شرح زير ميرح نمود :
 )1با توجق بق اينکق برای ايجاد ،توسعق و بهبلود ملدلهای
ري پ اعتباری داشتن اطالعات مالي و ااتیادی روزآملد
نقش مهم و اساسي اي لا ملي نمايلد ،للذا برخلورداری از
بانللپ اطالعللاتي مشللتريان و بنللابراين طراحللي و تنظللیم
سی تم کارآمد اخذ اطالعات اعتباری بلق عنلوان يکلي از
اب ارهای يايق ميرح است .براين اساس يیشنهاد مي شلود
کق بانکها ن بت بق ايجلاد نلین بانلپ اطالعلاتي االدام
نمايند.
 )2با توجق بق روند ف اينده سهم ميالبلات معلوق از کل
ميالبات بخش غیر دولتلي ،اسلتقرار سی لتم رتبلق بنلدی
اعتباری مشتريان  ،بانکها را در تخیلیص بهینلق منلابع و
ت هیالت مالي خود ياری مي دهد .تحلت ايلن سیلل تم
ت هلیالت بق مشلتريان ميلللو
مشتری ميلو

تخیللیص ملي يابلد.

مشتری اسلت کلق ضلمن ه ينلق نملودن

ت هیالت دريافتي در بخشهای مختلف ااتیادی آنلرا بلق
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متقاضي وام بپردازد .از اين رو مي تلوان گ لت کلق ملدل

سی تم بانکي بازگردانده و بلدين ترتیلب باعلث افل ايش
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