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چکیده
ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق میافتد ،بیان کرد.
هنگامی که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند این رخداد اعتباری رخ می دهد .ریسک
اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانکها می باشد و این ریسک از این جهت ناشی میشود
که دریافت کنندگان تسهیالت توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند .بررسی عوامل
موثر و تأثیر گزار بر ریسک اعتباری از اهمیت باالیی برخوردار است . ،بنا به آنچه اظهار شد ،هدف از انجام
پژوهش حاضر طراحی مدلی جهت رتبهبندی مش تریان در حوزه ریسک اعتباری با رویکرد تلفیقی MADM
و  SOMاست .بدین منظور در نخستین مرحله با مرور ادبیات موضوع 92،شاخص مؤثر در ارزیابی ریسک
اعتباری مشتریان شناسایی وبر مبنای مدل  6cطبقهبندی شد .در مرحله بعد با توجه به فراوانی شاخصها و
نظر خبرگان  29شاخص بهعنوان شاخص نهایی در نظر گرفته شد .سپس با روش الگوریتم تشخیص الگو
شبکه عصبی به تعیین خوشههای بهینه اقدام گردید؛ و با استفاده از روش شبکه عصبی خود سامانده
( )SOMو  k-meanمشتریان حقوقی دریافتکننده تسهیالت طبقهبندی گردید .در خاتمه وزن نسبی هریک
شاخصهای دخیل را در ارزیابی ریسک اعتباری شد.
واژههای كلیدی :ریسک اعتباری ،خوشهبندی ،شبکه عصبی،روش کای میانگین ،صنعت بانکداری.
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 -1مقدمه
نظام بانکی در ایران همچون سایر کشورها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا میکند ،زیرا عالوه برر آنکره
بانکها واسطه وجوه در بازار پول هستند .رشد صنعت بانکداری یکی از مؤلفههای اصلی نظامی مرالی اسرت.
اعطای تسهیالت بانکی به صنایعی که ایجاد یا توسعه آن ها موجب ایجاد اشتغال ،رونق اقتصرادی و افرزایش
درآمد ملی میشود موجبات توسعه اقتصادی پایدار در کشور را فراهم میآورند (طالبی)2329 ،
نظام بانکی در ایران همچون سایر کشورها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا میکند ،زیرا عالوه برر آنکره
بانکها واسطه وجوه در بازار پول هستند .رشد صنعت بانکداری یکی از مؤلفههای اصلی نظامی مرالی اسرت.
اعطای تسهیالت بانکی به صنایعی که ایجاد یا توسعه آن ها موجب ایجاد اشتغال ،رونق اقتصرادی و افرزایش
درآمد ملی میشود موجبات توسعه اقتصادی پایدار در کشور را فراهم میآورند (طالبی.)2329 ،
در صنعت بانکداری یکی از موضوعات مهمی که همواره بایستی مدنظر سیاستگذاران اعتباری قرار
گیرد ،مبحث مدیریت ریسک اعتباری است .بهمنظور مدیریت و کنترل ریسک مذکور ،سیستمهای
رتبه بندی اعتباری مشتریان ضرورتی انکارناپذیر است .چنین سیستمی ،بر اساس سوابق و اطالعات موجود،
درجه ی اعتباری مشتریان را تعیین و آنان را بر اساس میزان ریسکی که متوجه بانک خواهند کرد ،رتبهبندی
میکند .بدیهی است چنین سیستمی بانک را در گزینش مطلوب مشتریان خودیاری کرده و ضمن کنترل و
کاهش ریسک اعتباری ،سطح بهره وری فرایند اعطای تسهیالت بانکی را ارتقاء میدهد (ناشناس.)9002 ،
باوجود اهمیت موضوع ،در اقتصاد ایران در زمینه اعطای تسهیالت اعتباری به مشتریان ،رونرد منسرجم
ومنظمی به منظور تعیین ریسک اعتباری ،امتیاز دهی ،درجه بندی و همچنین تعیین سقفهای اعتبررای برر
اساس شاخصهای ریسک مالحظه نمیشود و شاخصها بیشرتر برر اسراس تشرخیص کارشناسری و کمیتره
اعتباری صورت میپذیرد.
وقایع مختلف مالی می توانند اعتبارات یک بانک یا مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دهنرد ،بنرابراین
بانکها تمایل دارند که بهجای احتمال ورشکستگی ،احتمال نکول ) )Defaultرا تخمین بزنند .بانرکهرا برا
توجه به نوع فعالیت خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسکها میباشرند .ریسرک اعتبراری ریسرکی
است که از نُکول /قصور طرف قرارداد ،یا در حالتی کلیتر ریسکی که از اتفاقی اعتباری بره وجرود مریآیرد.
بحرانهای مشاهدهشده در نظام بانکی کشورها عمدتاً ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بروده
است .تمرکز اعطای تسهیالت با حجم باال به یک فرد ،شرکت ،گروه صنعتی و یرا بخرش اقتصرادی خرا از
عوامل افزایش دهنده این ریسک خواهد بود .جهت استمرار کارآمد فعالیت ،بانکها بایستی شناخت کاملی از
مقوله ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن برخوردار بوده و در جهت مدیریت آن گام بردارند.
هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت رتبه بندی مشتریان در حوزه ریسرک اعتبراری مریباشرد.
همچنین شناسایی شاخصهای اصلی و فرعی دخیل در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان و ارائه راهکارهایی
جهت کاستن از ریسک اعتباری مشتریان نیز جز اهداف فرعی این پژوهش می باشد.
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 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-1مفاهیم ریسک
مهمترین نکاتی که امروزه بانکها با آن مواجهاند میزان سرمایه الزم و مدیریت ریسک است .مدیریت
ریسک یکی از مهمترین ارکان سیستمهای مالی و بانکی است و دربرگیرنده آن قسمت از فعالیتهای بانک
است که مجموعه ریسکها را تحت تأثیر قرار میدهد .تعیین ،اندازهگیری ،مشاهده و کنترل ریسکها فرآیند
مدیریت ریسک را تشکیل می دهند؛ و هدف اصلی مدیریت ریسک در هر سازمان ،ارائه بهترین عملکرد و
بهینهسازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی سهامداران است که با استفاده از تدابیر
مناسب و راهکارهای بهموقع ،ریسکهای اساسی ازجمله ریسک اعتباری ،ریسک بازار ،ریسک عملیاتی را
پوشش میدهند .ازاینرو هدف مدیریت ریسک حذف فعالیتهای بانک نیست بلکه ایجاد تعادل بهینه میان
ریسک و بازدهی است .در زیر به معرفی انواع مختلف ریسک پرداختهشده است (لیال محرابی.)2332،
 ریسک اعتباری
ریسک اعتباری را تغییر در ارزش بهواسطه تغییرهای غیرمنتظره در کیفیت اعتباری تعریف کردهاند.
(دافی )9003،در تعریف دیگر ،ریسک اعتباری به خطری تعبیر شده که بر اساس آن ،وامگیرنده به
پرداخت اصلوفرع وام یا بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد قادر نباشد .بهعبارتدیگر مطابق با این
ریسک ،بازپرداختها یا با تأخیر انجامشده یا اصالً وصول نمیشوند .این امر باعث پدید آمدن مشکلهایی
در گردش وجوه نقد بانک میشود( .پارکر .)2229 ،در گزارش ارائهشده به وسیله بانک تسویه بینالملل در
سال  ،2221ریسک اعتباری بهصورت خطر عدم تسویه یک تعهد در تاریخ سررسید یا هر زمان پسازآن
تعریفشده است( .موسویان ،موسوی بیوکی.)2332،
ریسک اعتباری ناشی از ورشکستگی و عدم توانایی مشتریان بانک در پرداخت اصلوفرع تسهیالت
است .این ریسک همچنین عبارت است از احتمال عدم بازگشت منابع بانک توسط بدهکاران ازجمله
مشتریان اعتباری (اختیاری .)2332،بانکها و مؤسسات مالی زمانی با این ریسک مواجهاند که تسهیالت
گیرنده توان یا تمایل ،تعهدات خود را در سررسید در قبال بانک یا مؤسسات مالی ایفا نمیکند( .محمدرضا
راستی.)2320،
 مدلهای اندازهگیری ریسک اعتباری
در مدلهای امتیازده ی اعتباری و همچنین تصمیمات سنتی کارشناسان معموالً از معیارهایی مانند
5P ،LAPP،6Cاستفاده میشود که :پس از بررسی مدلهای موجود شاخصهای اولیه بر اساس مدل 6c
طبقهبندی گردید
شخصیت :این معیار ،راستگو بودن و شهرت متقاضی را موردبررسی قرار میدهد و بیشتر تسهیالت
دهندگان به این معیار بهعنوان مهمترین عامل در پیشبینی بازپرداخت بهموقع تسهیالت بهوسیله متقاضی
توجه میکنند .بهوسیله این معیار ،تعهد مشتری نسبت به بازپرداخت تسهیالت را بررسی میکنند (تهرانی و
شیرزادی.)2320 ،
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ظرفیت :با استفاده از این معیار متصدی اعتبارات ،توانا یی مالی متقاضی برای بازپرداخت تسهیالت را
مورد ارزیابی قرار می دهد .همچنین شغل متقاضی ،سابقه کاری ،میزان درآمد و تعهدات مالی معوق شده وی
قبل از تصویب تسهیالت موردبررسی قرار می گیرد .در ضمن مخارج متقاضی و اینکه آیا این مخارج از جایی
تأمین میشود یا خود فرد ،تأمین کننده مخارج کسانی دیگر است و مهارتهای درآمدزایی متقاضی بررسی
میشود .معموالً اعطاکنندگان تسهیالت با تحقیق در مورد فعالیتهای گذشته یک مشتری (حقیقی یا
حقوقی) به سوابق ظرفیتی وی دست مییابند و به این نتیجه می رسند که مشتری موردنظر در طرحهایی
که قبالً در اختیار داشته از چه میزان تسهیالت استفاده کرده است (تهرانی و شیرزادی.)2320 ،
سرمایه :همان ارزش خالص دارایی متقاضی و بیانکننده توانایی وی درباز پرداخت تسهیالت است.
اعطاکننده تسهیالت با مراجعه به وضعیت مالی شرکت یا موسسه درخواستکننده تسهیالت که از طریق
تجزیهوتحلیل مالی صورت میپذیرد ،بهآسانی این شاخص و اینکه مشتری چه حجمی از منابع (سرمایه)
خود را در فعالیت موردنظر به کار میگیرد ،دست مییابد (تهرانی و شیرزادی.)2320 ،
وثیقهها :دارایی ارزشمندی است که برای بیمه کردن بازپرداخت تسهیالت گرو گذاشته میشود تا در
هنگام نکول تسهیالت برای جبران بدهی متقاضی به نفع بانک یا موسسه مالی مصادره میشود .برای
تسهیالت کالن ،تسهیالت دهنده ممکن است ترکیبی از انواع مختلفی وثیقه را طلب کند؛ برای مثال
می توان انواع منقول مانند طال ،برگ سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت ،ضمانتنامههای بانکی سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کاال ،سفته و
قراردادهای ثبتی یا عادی متضمن تعهد یا ضمانت شخص یا اشخا ثالث اشاره کرد (تهرانی و شیرزادی،
.)2320
شرایط :این مورد به شرایط اقتصادی عمومی که بر توانایی متقاضی برای بازپرداخت تسهیالت تأثیر
می گذارد اشاره دارد .نکته اصلی در این مورد امنیت شغلی متقاضی و موسسهای است که متقاضی برای آن
کار میکند؛ برای مثال صاحبان مشاغل و کارخانههای کوچک اغلب درگرفتن اعتبار مشکالت بیشتری
نسبت به کار کارمندان دولتی دارند .یکی از دالیل این مسئله اطمینان کمتر اعتباردهندگان به درآمد جاری
مشاغل کوچک نسبت به درآمد کارمندان ادارات دولتی است (تهرانی و شیرزادی.)2320 ،
شرایط و ضوابط تسهیالت یا اعتبارات :این معیار که اخیراً به معیار  6Cاضافهشده است ،سه سؤال
اصلی اساسی زیر مدنظر دارد:
 متقاضی به چه میزان از اعتبار یا تسهیالت دارد؟
 متقاضی برای جه منظور به این اعتبار یا تسهیالت احتیاج دارد؟
متقاضی برای چه مدتی به این اعتبار یا تسهیالت احتیاج دارد؟ (اندرز.)2222 ،
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نگاره  .1شاخص اولیه
ردیف

شاخص

توضیحات

شخصیت
سابقه چک برگشتی
2

شرکت چک برگشتی دارد یا خیر

سابقه بدهی بانکی

شرکت بدهی بانکی دارد یا خیر

طول عمر حساب مشتری

مدت افتتاح حساب مشتری

دوره استقامت شرکت

شرکت با دارایی جاری خود چند روز میتواندخود را اداره کند و ورشکست نشود.

ظرفیت

9

رشته فعالیت

شرکت در کدام بخش اقتصادی(بازرگانی ،خدمات ،تولید وصادرات ،کشاورزی)

سابقه کار

آگهی تاسیس ،روزنامه رسمی

نسبت گردش موجودی کاال

نسبت فعالیت:چند بار انبار در یک دوره مشخص پر و خالی میشود

نسبت گردش دارایی

نبست فعالیت:چگونه درارایی یک شرکت به منظور فروش به کار رفته است.

نسبت گردش داریی ثابت

نبست فعالیت:چگونه درارایی ثابت یک شرکت فروش به کار رفته است.

نسبت گردش سرمایه جاری

نسبت فعالیت:نشاندهنده میزان تاثیر سرمایه در گردش بر فروش است.

بازده دارایی

نسبت سود آوری:چگونه دارایی به منظور رسیدن به سود خالص به کار گرفته شده است

بازده حقوق صاحبان سهام

نسبت سود آوری:چگونه حقوق صاحبان سهام به منظور رسیدن به سود خالص است

بازده فروش

نسبت سود آوری:نشاندهنده میزان تاثیرفروش بر سود خالص است.

پیش بینی فروش

پیش بینی های موجود در طرح توجیهی

پیش بینی سود
تعداد اشتغالزایی

پیش بینی های موجود در طرح توجیهی
پیش بینی های موجود در طرح توجیهی

سرمایه
نسبت بدهی

نسبت های اهرمی:مجموع بدهی ها چه سهمی از مجموع داراییهای شرکت دارد.

نسبت پوشش هزینه بهره

نسبت های اهرمی:فروش شرکت چند برابر نرخ بهره ای است که در این دوره باید
پرداخت..

نسبت بدهی به حقوق صاحبان نسبت های اهرمی:میزان تاثیر حقوق صاحبان سهام بر بدهی شرکت را بررسی می کند.
3
نسبت حقوق صاحبان سهام/بدهی
نسبت های اهرمی:میزان تاثیر بدهی کل بر حقوق صاحبان سهام را بررسی می کند.
کل
نسبت کفایت سرمایه

نسبت اهرمی:

ضریب اهرمی

نسبت های اهرمی:چند برابر سرمایه می توان دارایی ایجاد کرد.

سرمایه ثبتی

_

وثایق
1

نوع وثایق

گروه نقد ،اوراق مشارکت دولتی ،اوراق مشارکت بانکی ،امالک ،سهام ،ضمانت نامه،
اعتبارات اسنادی ،ماشین آالت وتجهیزات
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ردیف

شاخص
ارزش وثایق

توضیحات
_

سایرشرایط اعطای تسهیالت
9

مبلغ تسهیالت

خرد یا کالن

مدت تسهیالت

کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت

هدف تسهیالت

ایجادی ،تکمیلی ،توسعه ای ،درحال بهره برداری

سایر شرایط
1

نسبت آنی

نسبت های نقدینگی:بیان گر قدرت پرداخت سریع موسسه است.

نسبت جاری

نسبت های نقدینگی:نشان می دهد که چند برابر بدهی جاری شرکت ،دارایی جاری
است.

 -2-1رتبهبندی مشتریان دریافتكننده تسهیالت
طراحی مدلی برای اندازهگیری و درجهبندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال  1909بهوسیله
جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد کیس 9003،روشهای کمی بعد از مدتزمان نسبتاً طوالنی وارد
عرصه تصمیمگیری شدند .پیشبینی عدم توانایی یک برای بازپرداخت وام ،بهعنوان یکی از مسائل مهم و
موردبحث در حسابداری از زمانی که فیتز پاتریک (فیترپاتریک )2230،مطالعاتی را در مورد آن انجام داد
مطرح بوده و طی  10سال اخیر این موضوع به زمینه مهمی در تحقیقات نظری و تجربی در حوزه اقتصاد
مالی تبدیلشده است( .کشاورز حداد ،آیتی )2331،تحقیقاتی در این زمینه انجامشده که در این میان
میتوان به مطالعه «فیشر»( )2231به عنوان اولین سیستم ارزیابی تقاضای اعتبار اشاره کرد.
(جمشیدی)9002،
التمن در سال  2233اولین سیستم ارزیابی تقاضانامههای اعتباری را با بهکارگیری  9معیار توسعه داد.
دوراند در سال  2212یک پروژه تحقیقاتی برای اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا انجام داد .ایشان
بینانگذار سیستمهای رتبهبندی اعتباری به روش کنونی میباشند .امتیازدهی اعتباری یک روش ارزیابی
اعتبار ،بیش از  90سال است که مورداستفاده قرارگرفته است .اولین دفتر مشاوره که از روشهای
امتیازدهی استفاده کرده است ،درسانفرانس یسکو توسط بیل فر و ارل ایساک در اوایل دهه  2290شکل
گرفت .در حقیقت اولین موفقیت در حوزه امتیازدهی اعتباری ،در حوزه کارتهای اعتباری رخداده است.
(فوجی تا و تامی .)2237،در سال  2213مایرز و هنرجی آنالیز ممیزی چند متغیره برای رتبهبندی اعتباری
مشتریان ارائه نمودند .در سال  1966برای تعیین ورشکستگی شرکتها ،مدل رگرسیون لجستیک بهوسیله
بی ور به کار گرفته شد( .بی ور )2211،بعدها از این مدل برای اندازهگیری ریسک اعتباری اوراق قرضه
منتشره شده شرکتها استفاده شد ...یکی دیگر از مطالعات انجامشده در زمینه اندازهگیری ریسک اعتباری
اوراق قرضه شرکتها با استفاده از مدل نمره دهی چند متغیره ،بهوسیله آلتمن در سال  1968انجام شد و به
مدل نمره Zشهرت یافت (ابدو .)9007،مدل نمره  Zآلتمن یک مدل تحلیل ممیزی است که با استفاده از
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مقادیر نسبتهای مالی مهم تالش میکند تا شرکتهای ورشکسته را از شرکتهای غیر ورشکسته تمییز
دهد( .برینت .)9002 ،استفاده از چنین مدلی در بانک باعث میشود که اگر نمره Zشرکت وامگیرنده
پایینتراز حد بحرانی باشد ،درخواست وام رد شود و یا کنترل و تسلط بیشتری برای افزایش ایمنی وام
اعطایی اعمال شود و از این را زیان های ناشی از عدم بازپرداخت وام به کمترین حد خواهد رسید در این
مدل ،نمره  Zبه نسبتهای مالی وامگیرنده) (Xjوزنهای هریک ازنسبتها بستگی خواهد داشت .هم چنین
وزنهای نسبتهای مالی بستگی به تجارب (موارد) قصور وامگیرنده در بازپرداخت وام دارد( .رضا ،تهرانی؛
فالح شمسی)2331،
آلتمن برای رسیدن به مدل یادشده از میان  99متغیر (نسبتهای مالی) ،پس از انجام تحلیل ممیزی،
پنج متغیر زیر را انتخاب کرده و ترکیب و ارتباط این پنج متغیر در مدل  Zآلتمن برای پیشبینی نمره
اعتباری وامگیرنده به شکل زیر برآورد شده است:
()2

Z=2/9X1+1/4X2+3/3X3+0/6X4+0/999X5
داراییهاX3.

که در آن  X1نسبت سرمایه در گردش بهکل داراییها X2.نسبت سود انباشته بهکل
نسبت سود از بهره و مالیات بهکل داراییها X4.نسبت ارزش بازار سرمایه به ارزش دفتری کل بدهیهاX5.
نسبت فروش بهکل داراییها هرچه میزان  Zباالتر باشد ،طبقهی ریسک عدم بازپرداخت وامگیرنده پایین تر
خواهد بود؛ بنابراین ،مقدار پایین یا منقی شاخص  Zبیانگر این است که وامگیرنده ازنظر ریسک عدم
بازپرداخت در طبقه باالیی قرار خواهد داشت .آلتمن با بررسیهای انجامشده دریافت که حد (2832طبقه
ورشکسته) و حد باالی (9822طبقه غیر ورشکسته) مقادیر بحرانی بهینه هستند .نمرههای پایینتر از 2832
نشاندهنده شرکتهایی است که پیشبینی میشوند که در آینده معلوم ورشکسته خواهند شد؛ و نمرههای
باالتر از  9822نشاندهنده شرکتهایی است که پیشبینی میشود که در آینده مشکلی ازلحاظ بازپرداخت
وامهای دریافتی خود نخواهد داشت .آلتمن مدل طراحیشده ی خود را در کشورهای گوناگون مورد آزمون
قرارداد و مشخص شد که پیشبینیهای این مدل در بیش از  79درصد موارد درست است (کوتی آلتمن و
ناراینان .)2223،با توجه به اینکه عمدتاً عدم بازپرداخت وام مربوط به شرکتهایی است که در آینده دچار
درماندگی مالی خواهند شد ،بنابراین امکان پیشبینی ریسک اعتباری با استفاده از این مدل امکانپذیر
خواهد بود .ازاینرو در سال  2001ساندرز و آلن از این مدل برای پیشبینی ریسک اعتباری شرکتهایی که از
بانکها وام دریافت کرده ،استفاده کردند و با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که این مدل برای
پیشبینی ریسک اعتباری از قدرت باالیی برخوردار است در اواخر  2270مدلهای احتمالی و وضعیتی
احتمالی چندگانه برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها مطرح شدند (ساندرز و آلن.)2002،
همچنین درسالهای  2230و  2220استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی در بسیاری از مطالعات
عنوان شد .هدف اصلی این روشها ،حذف فرضیه و محدودیتهای موجود در تکنیکهای قبلی ،بهبود
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اعتباری و صحت طبق بندی بود .سایی و همکاران در سال  2223پژوهشی انجام دادند که با استفاده از
روشهای تحلیل ممیزی خطی و و رگرسیون لجستیکی اقدام به طبقهبندی مشریان وامهای بین الملل
درسه کشور آمریکا ،آلمان واسترالیا دارد و به سه طبقه دو دسته طبقه خوب و بد ارجحیت دارد و در ادامه
با بهرهگیری از متغیرهای تعیین شده و مجموع داده های جمع آوری شده ازشبکه عصبی تبدیل به یکی ا ز
دقیق ترین ابزار آنالیز اعتبار در میان سایر ابزارشده است .دیسای و همکاران ( )2221به بررسی توانایی
شبکههای عصبی و تکنیک های آماری متداول نظیر آنالیز ممیزی خطی و آنالیز رگرسیون خطی در ساخت
مدلهای امتیازدهی اعتباری پرداختهاند .در خالل دهه  2230روش تحلیلی لجستیک جایگزین روشهای
سابق شد وتا کنون هم درشمار پرکاربردترین روشهای آماری مورد استفاده برای پیشبینی نکول است
(کشاورز حداد ،آیتبی گازار.)2331 ،
همچنین وست درسال  9000به بررسی مدلهای کمی (که به طور معمول درصنعت اعتباری مورد
استفاده قرار میگیرند) پرداخت .همه این روش ها سعی بر جداسازی وام های خوب و بد از بین
درخواستهای پذیرفته شده دارند؛ اما آنچه باعث ایجاد مشکل میشود این است که چون مدل نهایی
براساس دادههای انتخاب شده ساخته میشود چولگی موجود در نمونه هنگامی که مدل به درخواستهای
جدید اعمال میگردد ،باعث کاهش در کار میشود .به این دلیل اغلب پژوهشهای اخیر روشهای
ناپارامتریک نظیر نزدیک ترین  kهمسایه (هند ،هنلی ،)2221 ،دادهشماری (دیون وایتال .)2221،شبکه
عصبی (لی وایتال )9009،و درختهای طبقهبندی و رگرسیونی (آرمینگر وایتال )2227،را مورد استفاده
قرار داده اند( .کشاورز حداد ،آیتی گارزار.)2331،
نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شبکه های عصبی قادر به بهبود دفت امتیازدهی می باشند .آنان
هم چنین بیان کردند؛ درحالی که درخت تصمیم و مدل نزدیکترین همسایه و آنالیز ممیزی خطی نوید
بخش و دلگرم کنندههای ایجاد نکردهاند(.).west,2007
از مطالعات مهم دیگری که در زمینه ی اندازهگیری ریسک اعتباری انجام گرفت ،می توان به کارهای
المر و بروفسکی 2در سال  2233اشاره کرد .المر و بروفسکی برای پیشبینی توانایی بازپرداخت وامها از مدل
شبکههای چند الیه پرسپترون استفاده کردند .متغیرهای ورودی آنان ،همان متغیرهای به کار رفته در مدل
 Zآلتمن بودهاست .آنها با مقایسهی نتایج مدل شبکههای عصبی پرسپترون و مدل Zآلتمن متوجه شدند
که قدرت پیشبینی مدل پرسپترون بیشتر از مدل های نمره دهی اعتباری است .از جمله مطالعات دیگری
که در زمینه ی طراحی مدل اندازهگیری ریسک اعتباری انجام گرفت ،می توان به کارهای مورگان  9در سال
1998برای طراحی مدل اعتبارسنجی  3و کارهای تریسی 1در سال  1998برای طراحی مدل ارزش در معرض
ریسک 9جهت برآورد تابع چگالی احتمال عدم بازپرداخت اشاره کرد .امروزه در بیشتر بانک های معتبر جهان
از یک یا چند مدل برای اندازهگیری ریسک اعتباری وام ها و سایر ابزارهای بدهی استفاده می شود .از جمله
متداول ترین مدل های مورد استفاده میتوان به مدل تحلیل ممیزی ،مدل لجستیک ،مدل پروبیت ،سیستم
رتبه بندی داخلی و شبکه های عصبی مصنوعی 1را نام برد (گودری  .)9002،7امروزه هم گام با مطالعات
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کمیته باسل (کمیته نظارت بر مقررات بانکی ،بانک تسویه بین الملل) ،بررسی های زیادی ازسوی
پژوهشگران و نهادهای اعتباری برای طراحی مدل دقیق ریسک اعتباری انجام می شود.
یانگ وپالت نیز بیان داشتند که آنچه در یک مدل شبکه عصبی دارای اهمیت یکسان است .آن است
که وزنهای موجود در شبکه های به روش بهینه برآورد شوند .بدیهی است که پس ازتعیین وزنها به روش
بهینه با دادن بردار متغیرهای ورودی به سهولت میتوان بردار خروجی برآورد کرد (یانگ )9002،از جمله
مطالعات دیگر در این زمینه میت وان به پژوهش بریانت درسال  9002برای به کارگیری سیستم خبره
ارزیابی وام های کشاروزی اشاره نمود.
خوشهبندی
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو مالک هدف تحقیق و نحوه
گردآوری دادهها تقسیم کرد .در تقسیم بندی بر اساس هدف ،تحقیقات را بر اساس هدف میتوان به سه
گروه بنیادی ،کاربردی و تحقیق و توسعه و بر اساس روش گردآوری دادهها به دو گروه تحقیق توصیفی و
آزمایشی تقسیم نمود (سرمد و همکاران .)2322 ،تحقیق حاضر از بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس گرد
آوری دادهها توصیفی است.
در این پژوهش به خوشهبندی شرکتهای مختلف با توجه به شاخصهای مالی و غیر مالی مؤثر بر
ریسک اعتباری پرداخته میشود .با توجه به اینکه شاخصهای موردبررسی در زمینه خوشهبندی ریسک
اعتباری شرکتها دارای اهمیت ناهمسان میباشند .از این رو در این پژوهش با دو دسته سؤال مواجه
هستیم نخست اینکه آیا شاخص های شناسایی شده دارای اهمیت یکسانی هستند؟ و دوم اینکه با چه روشی
میتوان شرکتهای مذکور را طبقهبندی نمود؟ بهمنظور پاسخگویی به سؤال نخست از روشها وزندهی و
سؤال دوم از روش ابتکاری تلفیق اوزان تصمیمگیری چند شاخصه و تحلیل خوشهای  SOMمیانگین
استفاده شده است.
مدلهای  SOMورودیها را بر اساس شباهتهای بردار توصیفکننده با بردار مرجع تعریف شده برای
هر بخش ،به بخشها تخصیص میدهد .فرایند تعریف کردن بردارهای مرجع ،روش مدلسازی مزبور را با
نمونه از خوشهبندی  Kمیانگین که الگوریتم خاصی برای تحلیل خوشهای سنتی است متمایز میسازد
(قاسمی و اصغریزاده.)2323 ،
مراحل روش SOM

روشهای خوشهبندی به دو دسته روشهای قطعی و غیر قطعی (فازی) مقولهبندی نمود .روشهای
قطعی نیز به دو دسته کلی سلسله مراتبی و تفکیکی تقسیم میشوند( .قاسمی و همکاران .)9029 ،همچنین
روش های سلسله مراتبی به دو دسته کلی ادغامی و شکافتی تقسیم میشود .در پژوهش حاضر از یکی از
روشهای رایج خوشهبندی ادغامی به نام روش الگوریتم شبکههای عصبی خود سامانده ( )SOMاصالحی
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بهرهگیری شده است .در روش اصالحی با بیمقیاسسازی و وزن دهی به شاخصها ،ارجحیتهای مختلف
آنها در نظر گرفته میشوند .زمانی از شبکههای عصبی برای تقسیمبندی استفاده میشود ورودی الیههای
ورودی شبکه متغیرهای مورد نظر برای طبقهبندی است و خروجی شبکه در الیه خروجی همان خوشه
است.
مدلهای  SOMورودیها را بر اساس شباهتهای بردار توصیفکننده با بردار مرجع تعریف شده برای
هر بخش ،به بخشها تخصیص میدهد .فرایند تعریف کردن بردارهای مرجع ،روش مدلسازی مزبور را با
نمونه از خوشهبندی  Kمیانگین که الگوریتم خاصی برای تحلیل خوشهای سنتی است متمایز میسازد
(.)bloom,2005
3
یکی از ویژگیهای شبکههای عصبی خاصیت یادگیری غیر نظارتی در آن است .در یادگیری خودساز
مانده یا غیرنظارتی ،شبکههای عصبی نمونه دادههایی را دریافت میکند و گروهها یا خوشههایی از دادههای
ورودی را بر مبنای میزان مشابهت ،همبستگی یا نزدیکی تشکیل میدهد .خوشههای ردهبندی شده میتواند
برای طبقهبندی ورودیهای نامعلوم با روش هایی مانند آموزش نظارتی را مورد استفاده قرار گیرد .نمونههای
از الگوریتم های یادگیری غیر نظارتی عبارتند از یادگیری هبین ،یادگیری کوه و یادگیری بولتزمن (کالس و
همکاران.)9003 ،
در این پژوهش بهمنظور تعیین اهمیت شاخصهای تعیین شده از روش وزن دهی ترکیبی از آنتروپی و
وزن انحراف معیار استفاده شده است.
همچنین بهمنظور امتیاز شاخص های در خصو مشتریان اعتباری مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس به
ازای تعداد خوشههای مختلف الگوریتم  SOMو تابع یادگیری کوهن  19در جعبهابزار شبکههای عصبی
مصنوعی  MATLABاجرا شد.
مراحل اجرای الگوریتم  :SOMانتخاب پارامتر های نقشه مانند ابعاد و بردار وزنی ابتدایی متناظر با هر
نرون :ارائه داده های مورد تحلیل به شبکه و یافتن بهترین نرون نظیر برای هر بردار ورودی (رکورد) .رکوردها
را میتوانند هم زمان به شبکه ارائه شوند و یا اینکه به ترتی ب هر بار یک رکورد به شبکه ارائه و عملیات
آموزش شبکه انجام شود .هر رکورد مانند  ،xمتشکل از مقادیر کمی  nمشخصه است که بهصورت زیر
نمایش داده میشود.
( )9
درصورتیکه بردار وزنی نرون  tام بهصورت زیر تعریف شود.
()3
آنگاه متناظر با هر رکورد ورودی ،بهترین نرون نظیر ( ) BMU2و یا اصطالحاً نرون برنده با توجه به رابطه 1
مشخص میشود.
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که در آن  cنشاندهنده نرون برنده و ) d(x,mtفاصله اقلیدسی میان رکورد و بردار نرون  tام است که از
رابطه  9محاسبه میشود ()9
به هنگام کردن بردار نرون وزنی از رابطه (:)1
() 1
نرخ یادگیری و
که در آن
 iام از رابطه ( )7به دست میآید.

نمایانگر میزان همسایگی نرون  iام و  cام (نرون برنده) و نرون

()7
در رابطه ( )7کنترلکننده دامنه تابع است و بهتدریج در طول فرایند آموزش کاهش داده شود.
همچنین  ri, rcبه ترتیب موقعیت نرونهای  iو  cام برنده در نقشه  SOMاست .بررسی شرط خاتمه
الگوریتم .چنانچه شرطی برقرار نباشد ،الگوریتم از قدم دوم ادامه مییابد .ازآنجاکه الگوریتم آموزش
شبکههای خود سامانده بر مبنای فاصله اقلیدسی بناشده است ،بایستی از دادههای هر بعد موردبررسی را
نرمال استاندارد نمود (وسانتو و الحنیمی .)9001 ،پس از پایان فاز آموزش شبکههای خود سامانده ،نقشهای
از نرونها به دست میآید که در حقیقت چکیده ای از فضای مورد تحلیل شبکه است .با ارائه هر بردار اطالع
جدید از فضای مورد تحلیل به شبکه ،فاصله اقلیدسی بردار وزنی متناظر با هر یک از نرونها تا بردار ورودی،
بهدستآمده ،بنابراین مقدار تحریک هر یک از نرونها محاسبه و نرونی که بیشترین مقدار تحریک را داشته
باشد بهعنوان نرون برنده انتخاب میشود
روش k-mean:

الگوریتم کای میانگین یکی از روشهای خوشهبندی دادهها است که به دلیل سرعت و سادگی
کاربرد گستردهای دارد (آخوندزاده نوقابی دیگران .)9023،الگوریتم K-meansدارای یک پارامتر  Kاست
که نمایندهی تعداد خوشههای مدنظرمان است .الگوریتم  K-meansپایه به صورت زیر است:
 )2مقداردهی اولیه : kنقطه را بهعنوان مراکز اولیه در نظر میگیرد.
 )9تکرارk
 )3خوشه را با تخصیص تمام نقاط به نزدیکترین مرکز تشکیل میدهد.
 )1مراکز هر خوشه دوباره محاسبه میشوند تا زمانی که مراکز تغییر نکنند.
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 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر یک نوع پژوهش کاربردی است .هدف از انجام این پژوهش ،خوشهبندی شرکتهای
مختلف با توجه به شاخص مؤثر در ارزیابی ریسک اعتباری است .ازاین رو پژوهش حاضر با چهار دسته سؤال
مواجه است .نخست آنکه عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان کدماند؟ و اهمیت نسبی
شاخصهای دخیل در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان به چه میزان است؟ سوم اینکه تعداد خوشههای
بهینه برای کاستن از ریسک اعتباری مشتریان چه قدر است؟ چهارم اینکه رتبهبندی مشتریان در حوزه
ریسک اعتباری چگونه است؟ بهمنظور پاسخگویی به سؤال نخست پس از مرور ادبیات موضوع  92شاخص بر
مبنای مدل 6cطبقهبندی گردید؛ و برای پاسخ به سؤال دوم پس بررسی میزان فراوانی شاخصها در
پژوهشهای پیشین و بررسی نظر خبرگان  29شاخص نهایی گردید .همچنین جهت پاسخ به سؤال سوم با
استفاده از روش تشخیص الگوی شبکه عصبی سه خوشه بهعنوان خوشه بهینه تعیین شد .برای پاسخ به
سؤال چهارم از روش شبکه عصبی خودسامانده و  k-meanاستفادهشده است.

نمودار  .1فرآیند انجام پژوهش
همچنین در پژوهش حاضر مشتریان حقوقی داخلی اعتباری دریافت تسهیالت بانک توسعه تعاون شهر
تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است .بر این اساس تعداد جامعه  200مشتری برآورد شدکه طبق
رابطه کوکراین تعداد نمونه  991مشتری برآورد شده است.

 -4متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن
 -1-4متغیر مستقل
برای رتبهبندی مشتریان اعتباری و اندازهگیری ریسک اعتباری مدلهای گوناگونی وجود دارد نظیر
 ،LAPP،5p،6cنسبتهای مالی وجود دارد .پس از بررسی مدل گوناگون که در پژوهشهای داخلی و
خارجی موردتوجه قرارگرفتهاند ،درنهایت مدل  6cبهعنوان مدل پایه در نظر گرفته شد و سایر مدلها بر
مبنای مدل  6cطبقهبندی گردید .در ادامه  29شاخص براساس نظر خبرگان و تکرار پذیری به عنوان
شاخص های نهایی برگزیده شد که در نگاره ذیل نشان داده شده است.
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نگاره .2شاخص نهایی
ردیف

شاخص

طول عمر حساب
2
مشتری

ماخذ
رجبزاده قطری؛علی ،بهرام میرزایی؛آرش ،احمدی) .)2333طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبهبندی اعتباری
مشتریان بانکها با استفاده از مدل استدالل فازی ترکیبی
کاظمی ،ابوالفضل؛قاسمی ،جواد؛زندیه ،وحید( . )2320رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های
مختلف شبکه عصبی مصنوعی:مطاللعه موردی یکی از بانک های خصوصی کشور.
مهرآرا ،محسن؛موسایی؛میثم؛تصوری ،مهسا ،حسنزاده ،آیت( . )2320رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک پارسیان
رجبزاده قطری؛علی ،بهرام میرزایی؛آرش ،احمدی؛احمدی( .)2333طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبهبندی
اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از مدل استدالل فازی ترکیبی

9

سابقه بدهی
بانکی

کاظمی ،ابوالفضل؛قاسمی ،جواد؛زندیه ،وحید( . )2320رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های
مختلف شبکه عصبی مصنوعی:مطاللعه موردی یکی از بانک های خصوصی کشور.
تهرانی و شیرزادی ،رضا؛ فالح شمس ،میر فیض .)2331( .طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور
مهرآرا ،محسن؛موسایی؛میثم؛تصوری ،مهسا ،حسنزاده ،آیت)2320( .رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک پارسیان
مهرآرا ،محسن؛موسایی؛میثم؛تصوری ،مهسا ،حسنزاده ،آیت .)2320( .رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک پارسیان
خلیل عراقی ،مریم ،مدیریت ریسک اعتباری

طول عمر حساب
3
مشتری

عرب مازاد ،عباس-)2339( .عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی
جبزاده قطری؛علی ،بهرام میرزایی؛آرش ،احمدی؛احمدی( .)2333طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبهبندی
اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از مدل استدالل فازی ترکیبی
کاظمی ،ابوالفضل؛قاسمی ،جواد؛زندیه ،وحید( . )2320رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های
مختلف شبکه عصبی مصنوعی:مطاللعه موردی یکی از بانک های خصوصی کشور.
اخباری؛مهدیه ،مخاطب رفیعی ؛فریماه ( .)2332کاربرد دستگاههای استدالل عصبی-فازی در رتبهبندی مشتریان
حقوقی بانکها
صفری؛سعید ،ابراهیمی شقاقی؛مرضیه ،شیخ؛محمدجواد( .)2332مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در
بانکهای تجاری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها(رتبهبندی اعتباری).

1

سابقه کار

9

نسبت گردش
دارایی

1

بازده دارایی

خلیل عراقی ،مریم ،مدیریت ریسک اعتباری
عرب مازاد ،عباس(.)2339عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی
رجبزاده قطری؛علی ،بهرام میرزایی؛آرش ،احمدی؛احمدی( .)2333طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبهبندی
اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از مدل استدالل فازی ترکیبی
کاظمی ،ابوالفضل؛قاسمی ،جواد؛زندیه ،وحید( . )2320رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های
مختلف شبکه عصبی مصنوعی:مطاللعه موردی یکی از بانک های خصوصی کشور.
اخباری؛مهدیه ،مخاطب رفیعی ؛فریماه ( .)2332کاربرد دستگاههای استدالل عصبی-فازی در رتبهبندی مشتریان
حقوقی بانکها
صفری؛سعید ،ابراهیمی شقاقی؛مرضیه ،شیخ؛محمدجواد( .)2332مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در
بانکهای تجاری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها(رتبهبندی اعتباری).
عرب مازاد ،عباس(.)2339عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی
صفری؛سعید ،ابراهیمی شقاقی؛مرضیه ،شیخ؛محمدجواد( .)2332مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در
بانکهای تجاری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها(رتبهبندی اعتباری).
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ردیف

شاخص

7

بازده حقوق
صاحبان سهام

3

بازده فروش

2

نسبت بدهی

20

ضریب اهرمی

22

نسبت آنی

29

نسبت جاری

ماخذ
عرب مازاد ،عباس.عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی
تهرانی و شیرزادی ،رضا؛ فالح شمس ،میر فیض .)2331( .طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور
مهرآرا ،محسن؛موسایی؛میثم؛تصوری ،مهسا ،حسنزاده ،آیت( . )2320رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک پارسیان
عرب مازاد ،عباس.عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی
خلیل عراقی ،مریم ،مدیریت ریسک اعتباری
عرب مازاد ،عباس.عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی
اخباری؛مهدیه ،مخاطب رفیعی ؛فریماه ( .)2332کاربرد دستگاههای استدالل عصبی-فازی در رتبهبندی مشتریان
حقوقی بانکها
صفری؛سعید ،ابراهیمی شقاقی؛مرضیه ،شیخ؛محمدجواد( .)2332مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در
بانکهای تجاری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها(رتبهبندی اعتباری).
خلیل عراقی ،مریم ،مدیریت ریسک اعتباری
اخباری؛مهدیه ،مخاطب رفیعی ؛فریماه ( .)2332کاربرد دستگاههای استدالل عصبی-فازی در رتبهبندی مشتریان
حقوقی بانکها
خلیل عراقی ،مریم ،مدیریت ریسک اعتباری
عرب مازاد ،عباس.عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی
رجبزاده قطری؛علی ،بهرام میرزایی؛آرش ،احمدی؛احمدی( .)2333طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبهبندی
اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از مدل استدالل فازی ترکیبی
مهرآرا ،محسن؛موسایی؛میثم؛تصوری ،مهسا ،حسن . -زاده ،آیت .رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک پارسیان(.)2320
مهرآرا ،محسن؛موسایی؛میثم؛تصوری ،مهسا ،حسنزاده ،آیت .رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک پارسیان()2320
صفری؛سعید ،ابراهیمی شقاقی؛مرضیه ،شیخ؛محمدجواد( .)2332مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در
بانکهای تجاری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها(رتبهبندی اعتباری).
عرب مازاد ،عباس.عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی
رجبزاده قطری؛علی ،بهرام میرزایی؛آرش ،احمدی؛احمدی( .)2333طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبهبندی
اعتباری مشتریان بانکها با استفاده از مدل استدالل فازی ترکیبی
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مهرآرا ،محسن؛موسایی؛میثم؛تصوری ،مهسا ،حسنزاده ،آیت .رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک پارسیان()2320
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نگاره  .3شاخص نهایی
ردیف

شاخص

فرمولها

توضیحات
شرکت چک برگشتی دارد یا خیر

2

سابقه چک برگشتی

_

9

سابقه بدهی بانکی

_

شرکت بدهی بانکی دارد یا خیر

3

طول عمر حساب
مشتری

_

مدت افتتاح حساب مشتری

1

سابقه کار

_

آگهی تأسیس ،روزنامه رسمی

9

نسبت گردش دارایی

فروش/مجموع
داراییها

نبست فعالیت:چگونه دارایی یک شرکت بهمنظور فروش بهکاررفته است.

1

بازده دارایی

سود خالص/دارایی

نسبت سودآوری:چگونه دارایی بهمنظور رسیدن به سود خالص به کار
گرفتهشده است

7

بازده حقوق صاحبان
سهام

سود خالص/حقوق
صاحبان سهام

نسبت سودآوری:چگونه حقوق صاحبان سهام بهمنظور رسیدن به سود
خالص به کار گرفتهشده است

3

بازده فروش

سود خالص/فروش

نسبت سودآوری:نشاندهنده میزان تاثیرفروش بر سود خالص است.

2

نسبت بدهی

بدهی کل/دارایی کل

نسبتهای اهرمی:مجموع بدهیها چه سهمی از مجموع داراییهای شرکت
دارد.

20

ضریب اهرمی

دارایی /حقوق
صاحبان سهام

نسبتهای اهرمی:چند برابر سرمایه میتوان دارایی ایجاد کرد.

22

نسبت آنی

بدهی
جاری(/داراییهای
جاری-بدهیهای
جاری)/

نسبتهای نقدینگی:بیانگر قدرت پرداخت سریع موسسه است.

29

نسبت جاری

داراییهای
جاری/بدهیهای
جاری

نسبتهای نقدینگی:نشان میدهد که چند برابر بدهی جاری شرکت ،دارایی
جاری وجود دارد.

 -2-4متغیر وابسته
ریسک اعتباری
نتیجه عدم اطمینان نسبت به توانایی متقاضی در بازپرداخت تسهیالت یا عدم تمایل متقاضی برای عمل به
تعهدات مندرج در قرارداد تسهیالت است (شیرزادی.)2339 ،
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 -5سواالت پژوهش
سوال اصلی
 تعداد خوشه های بهینه برای کاستن از ریسک اعتباری مشتریان چه قدر است؟
سواالت فرعی
 oعوامل موثر در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان کدامند؟
 oاهمیت نسبی هر یک از شاخصهای دخیل در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان به چه میزان است؟
 -6نتایج پژوهش
در پژوهش حاضر با مروز ادبیات ریسک اعتباری به جمعآوری شاخصهای مؤثر در ارزیابی ریسک
اعتباری مشتریان حقوقی پرداخته شد و پس از اخذ نظر خبرگان ،شاخصهای نهایی استخراج و مالک عمل
قرار گرفت .سپس بر اساس تعداد نمونه آماری بر اساس روش نمونهگیری کوکراین ،وضعیت رتبهبندی 258
شرکت حقوقی دریافتکننده تسهیالت را با استفاده از روش  SOMو  K MEANبهمنظور پاسخگویی به سوا
الت اصلی تحقیق بررسی گردید که نتایج به تفکیک سوا الت به شرح ذیل ارائهشده است.
سؤال  )2تعداد خوشه های بهینه برای کاستن از ریسک اعتباری مشتریان چه قدر است؟
آنچنانکه پیشتر ذکر شد ،در این پژوهش از روش  SOMترکیبی با تصمیمگیری چندشاخصه و روش
 k-meanبهرهگیری شده است .ازجمله مفروضات این تکنیک وجود تعداد خوشههای معین است .بهمنظور
انجام خوشهبندی به روش پیشنهادی گامهای زیر طی گردید.
مرحله اول :الگوریتم تشخیص الگو
بهمنظور بررسی بهتر خروجیهای این روش ،الگوریتم را با فرض تعداد خوشههای مختلف اجرا و سپس
تعداد بهینه خوشهها مورد ارزیابی قرار گرفت (نمودار  .)9بدین منظور از روش تشخیص الگوی شبکههای
عصبی بهرهگیری شد .در هریک از نگاره ها پارامترهای آموزش  ،20اعتبارسنجی  22و تجمیعی  29مورد ارزیابی
قرارگرفته است.
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نمود ار  .2ارزیابی تعداد بهینه خوشه
تعداد

نمودار R

خوشه

K=2

R(K=2) =0.265

K=3

R(K=3) =0.632
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تعداد

نمودار R

خوشه

K=4

R(K=4) =0.46

حال این سؤال مطرح است که کدام تعداد خوشه برای طبقهبندی شرکتها مناسب است .شاخصهای
مختلفی برای ارزیابی خوشهبندی وجود دارد که میتوان آنها را به سه دسته شاخصهای بیرونی،
شاخصهای درونی و شاخصهای نسبی تقسیم کرد (مؤمنی .)2320 ،برخی از شاخصهای ارزیابی زمانی
بهخوبی جواب میدهند که خوشهها به صورت فشرده (مانند توپ) باشند؛ ولی زمانی که شکل خوشهها به
این صورت نباشند (مانند دادههای فضایی یا زیستشناسی) برخی از این شاخصها جوابگو نیستند
(هالکیدی و دیگران .)9009 a،دو نوع اول مستلزم آزمونهای آماری است و ازنظر محاسباتی زمان برند.
شاخصهای نوع سوم نیاز به آزمونهای آماری ندارد .در جعبهابزار  matlabشبکههای عصبی مصنوعی دو
پارامترهای  Rو  MSEبرای خوشهبندی معرفیشده است .پارامتر نخست معرف ضریب تعیین و دومی
متوسط مربعات خطاها است .هرچه  Rبیشتر و  MSEکمتر باشد ،نشاندهنده وضعیت بهتر خوشهبندی
است .بر اساس تحلیل پارامتر  Rدر حالت تعداد خوشههای  3 ،9و  1معرف آناست که سه خوشه بهترین
تعداد خوشهبندی است.
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مرحله دوم :خوشهبندی  :SOMنمودار ( )3معرف نحوه قرارگیری مشاهدات بر اساس

الگوریتم SOM

است .ازآنجاییکه کلیه مشاهدات در یک ششضلعی قرارگرفتهاند .به نظر میرسد روش  SOMقابلیت
مناسبی برای خوشهبندی و تحلیل خوشهها ندارد.

نمودار  .3طبقهبندی بر اساس SOM

یکی از کاربردیترین خروجیهای  SOMنقشه رنگ آن است .نقشه رنگ به تحلیلگر کمک میکند به
ارزیابی جامعه آماری بر اساس شاخص فاصله در هریک از خوشهها بپردازد .در این نمودار (نمودار )1
کدینگ رنگ معرف فاصله خوشه ها از هم است .الزم به ذکر است که رنگ تیره معرف فاصله زیاد میان مرکز
خوشههاست حالآنکه رنگهای روشن معرف فاصله کم میان خوشههاست .الزم به ذکر است در نقشه رنگ
تحلیل فاصله اقلیدسی برای هریک از شاخصها بهصورت مجزا استفادهشده است.
همانطور که نمودار شماره ( )1مشخص است در شاخص اول «نسبت آنی» ،شاخص دوم «نسبت
جاری» ،شاخص چهارم «نسبت بازده دارایی» ،شاخص پنجم «نسبت بازده حقوق صاحبان سهام» و شاخص
هشتم «نسبت ضریب اهرمی»  ،فاصله معناداری بین خوشه اول و دوم وجود دارد لیکن بین خوشه دوم و
سوم و همچنین خوشه اول و سوم فاصله معناداری در خصو شاخص فوق وجود ندارد .بهعبارتدیگر
شرکتهایی که در خوشه اول و دوم قرار میگیرند در خصو شاخصهای فوقالذکر (اول ،دوم ،چهارم،
پنجم و هشتم) متفاوت میباشند .لیکن شرکتهای طبقهبندیشده در خوشه دوم و سوم و همچنین خوشه
اول و سوم در خصو شاخص مذکور متفاوت نمیباشند .در خصو شاخص نهم «سابقه چک برگشتی» و
شاخص دهم «سابقه بدهی بانکی» ،بین خوشه اول و دوم تفاوت معناداری بین شرکتهای موجود در این
خوشهها موجود نمیباشد لیکن بین شرکتهای طبقهبندیشده در خوشه سوم و دوم و همچنین شرکتهای
طبقهبندیشده در خوشه دوم و سوم ،تفاوت معنی داری موجود هست .همچنین در خصو شاخص سوم
«نسبت گردش دارایی» بین شرکتهایی که در خوشه اول و دوم طبقهبندیشدهاند در خصو شاخص فوق
تفاوت معناداری وجود دارد لیکن بین خوشه دوم و سوم در خصو شاخص فوق تفاوت معناداری وجود
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ندارد بین شرکتهایی که در خوشه اول و سوم قرار دارند در خصو
معناداری وجود دارد.

شاخص نسبت گردش دارایی تفاوت

نمودار  .4نقشه رنگ نگاشت خودسامان ده بر اساس  12شاخص در سه خوشه
جمعبندی کلی در شبکه عصبی مصنوعی در خوشهبندی آن بود که:
 تعداد خوشه بهینه  3است.
 نگاشت خودسامان ده ابزار مناسبی برای خوشهبندی دادههای موجود نیست.
 نقشه رنگ کمک شایانی در تحلیل فاصله میان مراکز خوشهها از حیث شاخصهای
دوازدهگانه میکند.
مرحله سوم :خوشهبندی بر اساس روش :K -MEAN
روش K-

با عنایت به نمودار  1نگاشت خودسازمانده ابزار مناسبی برای خوشهبندی دادهها نیست .لذا از
 Meanبهمنظور خوشهبندی دادهها مربوط به مشتریان حقوقی استفادهشده استلیکن SOMتمامی مشاهدات
را در یک خوشه طبقهبندی نمود بر این اساس  SOMابزار مناسبی جهت خوشهبندی نبود دادههای موجود
نبوده و کارایی الزم را نداشت .لذا از روش  K-MEANجهت خوشهبندی استفاده شد.
 151شرکت متعلق به خوشه  92 ،2شرکت مربوط به خوشه  9و  71شرکت متعلق به خوشه 3
میباشند .بر اساس دریافت نظرات خبرگان در حوزه تصمیمگیری اعتباری و با عنایت به آییننامههای
رتبهبندی اعتباری ،خوشه  3دارای ریسک اعتباری مطلوب میباشند بهعبارتدیگر اعطای تسهیالت به این
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گروه از مشتریان برای بانک دارای ریسک پایین هست .خوشه  9دارای ریسک اعتباری باال میباشند
بهعبارت دیگر در اعطای تسهیالت به این گروه از شرکتها میبایست پیشبینیهای الزم در خصو اخذ
وثایق معتبر بهمنظور پوشش ریسک اعتباری لحاظ گردد .خوشه  2دارای ریسک اعتباری متوسط میباشند
سؤاال  ) 9عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان کدامند؟
با بررسی ادبیات موضوع در حوزه ریسک اعتباری  92شاخص بر اساس مدلهای گوناگون از
قبیل( )LAAP،6C،9Pدر خصو مشتریان حقوقی درخواستکننده تسهیالت استخراج گردید .بر اساس
میزان تکرارپذیری در پژوهشهای پیشین و همچنین کسب نظر خبرگان  29شاخص به نگاره  1نهایی
گردید.
نگاره  .4شاخصهای نهایی
ردیف

شاخص

11

سابقه چک برگشتی

22

سابقه بدهی بانکی
طول عمر حساب مشتری

44

سابقه کار

55

نسبت گردش دارایی

33

66

بازده دارایی

77

نسبت بدهی

88

بازده حقوق صاحبان سهام
بازده فروش

110

ضریب اهرمی

111

نسبت آنی

1

نسبت جاری

99

سؤال  )3اهمیت نسبی هر یک از شاخصهای دخیل در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان به چه میزان
است؟
اهمیت نسبی هر یک از شاخصهای  29گانه فوق بر اساس روش انحراف معیار محاسبه گردید .بر این
اساس ،شاخصهای  29گانه فوق دارای اوزانی به شرح ذیل میباشد.
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سابقه

سابقه

0%
نسبت آنی نسبت
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جاری

گردش
دارایی

بازده

بازده

دارایی

حقوق

بازده

نسبت

ضریب

فروش

بدهی

اهرمی

صاحبان

طول عمر سابقه كار
حساب

چک

مشتری

برگشتی

بدهی

سهام

نمودار  .4وزن شاخص های نهایی
 -7نتیجهگیری و بحث
در پژوهش حاضر با مرور ادبیات ریسک اعتباری به جمعآوری شاخصهای مؤثر در ارزیابی ریسک
اعتباری مشتریان حقوقی پرداخته شد و پس از اخذ نظر خبرگان ،شاخصهای نهایی استخراج و مالک عمل
قرار گرفت .سپس بر اساس تعداد نمونه آماری بر اساس روش نمونهگیری کوکراین ،وضعیت رتبهبندی 991
مشتری حقوقی دریافتکننده تسهیالت با استفاده از روش  SOMو  K MEANموردبررسی قرار گرفت.
براساس این پژوهش از میان  92شاخص اولیه 29،شاخص بر حسب فراوانی ونظر خبرگان نهایی گردید .در
ضمن سه خوشه بهعنوان خوشه بهینه قرار گرفت .هریک از خوشه ها براساس نظر خبرگان برحسب میزان
ریسک کم ریسک ،ریسک متوسط ،پر ریسک طبقهبندی شده اند؛ که براساس روش  k-meanاز میان 991
مشتری حقوقی 299 ،مشتری در خوشه کم ریسک 71،در خوشه ریسک متوسط و  92مشتری در خوشه پر
ریسک قرار گرفتند.
بر این اساس مدل های تصمیم گیری که توسط مریم عراقی نگاشته شده است  21شاخص نظیر نسبت
ارزش ویژه به کل دارایی ،نسبتا سود خالص به سرمایه گذاری ،تبحر متقاضری ،اولویرت صرنعت بررای بانرک،
شناخت بانک از مشتری ،سودخالص به کل دارایی ،وثیقه ،کل بدهی به کل دارایی ،سرود قبرل از مالیرات بره
حقوق صاحبان سهام ،سود خالص به فروش ،نسبت سودخالص به حقوق صاحبان سهام ،معدل مانده حسراب
مورد استفاده قرار گرفت.
در مقاله با عنوان عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی توسط دکتر عباس عررب مرازار و پونره
روئین تن منتشر گردیده از میان  31شاخص 27 ،شاخص به عنوان شاخص نهایی مشخص گریده اسرت کره
عبارت اند از سابقه همکاری با بانک ،سابقه بدهی بانک ،مبلغ وام ،معدل حسراب ،گرردش حسراب بردهکار و
بستانکار ،دارایی جاری ،بستانکاران ،بدهی بانک ها ،بدهی کل ،نسبت جاری ،نسبت نقردی ،نسربت گرردش
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سرمایه جاری ،نسبت دوره وصول مطالبات ،نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه و نسبت بدهی کل بره دارایری
شاخص بااهمیت شناخته شدند.
در مقاله تعیین وتبین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی که نویسندگان آن دکتر تهرانی و فالح شمس
هستند از  9شاخص آلتمن استفاده گردید که عبارتاند از نسبت سرمایه در گردش بهکل دارایی ها ،نسربت
سود انباشته بهکل دارایی ها ،نسبت سود ازبهره و مالیات بهکل دارایی ها ،نسبت ارزش فروش.
در مقاله مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها که توسط سعید صفری ارائه گردیرده
است با استفاده از تجزیه وتحلیل عاملی از میان شاخصهای مختلف شاخصهایی نظیرر وام کوتراهمردت بره
مجموع دارایی ،وام کوتاهمدت به فروش خال ،نسبت کل بدهی بهکل دارایی ،مجوز کسبی ،سابقه بازپرداخت،
ارزش ویژه به مجموع دارایی ،دارایی جاری به دارایی ثابت ،نرخ برازده دارایری برهعنروان شراخص بااهمیرت
برگزیده شد.
در پژوهش حاضر با از میان  92شاخص استخراجی 29 ،شاخص با نظرات خبرگران و فراوانری براسراس
نظر خبرگان شناسایی گردید؛ که عبارت اند از داشتن سابقه بدهی بانکی و چک برگشتی ،طول عمر حساب
مشتری ،سابقه کار ،نسبت گردش دارایی ،بازده دارایی ،بازده حقوق صراحبان سرهام ،برازده فرروش ،نسربت
بدهی ،ضریب اهرمی ،نسبت آنی ،نسبت جاری .بر این اساس در بانک توسعه تعاون شاخصهای طرول عمرر
حساب مشتری و سابقه فعالیت مشتری بهعنوان دو شاخص بااهمیت نسبت بره سرایر شراخص هرا برگزیرده
شد.
هم چنین در مقاله در مقاله ای با عنوان عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان که نویسندگان آن
دکتر عباس عرب مازار ،پونه روئین تن ،این تحقیق باهدف شناسایی عوامل مؤثر و تدوین مدلی برای
سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی ایران به روش رگرسیون لوجیت انجامشده است.
در این پژوهش مشتریان به دو گروه مشتریان خوش حساب و بد حساب تقسیم شدند .در مقاله خوشهبندی
اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیالت متناسب که توسط امیر افسر و رحمت هوشدار مهجوب و بهروز
مینایی ارائه شد با استفاده از شبکه عصبی  20خوشه به عنوان خوشه بهینه تعیین گردید .همچنین در مقاله
مقاله کاربرد شبکههای عصبی در رتبه بندی اعتباری فروش اقساطی متقاضیان وام توسط آقای نیلساز و
همکاران در سال  2331انتشار یافت مشتریان به گروه مشتریان بد مشتریان خوب تقسیم بندی شدند .در
حالی که در پژوهش حاضر از با استفاده از شبکه عصبی  3خوشه به عنوان خوشه بهینه تعیین گردید و
مشتریان براساس وضعیت مشتریان به سه دسته پر ریسک ،ریسک متوسط ،کم ریسک طبقهبندی گردیدند.
 با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهای کاربردی به شرح زیر قابل ارائه است
 )2ازآنجاییکه  9شاخص طول عمر حساب مشتری و سابقه فعالیت مشتری وزن بیشتری نسبت به
سایر شاخص موردبررسی دارند ،بنابراین بانک مورد نظر می تواند رتبه اعتباری باالتری به مشتریانی
با این ویژگی اختصا دهد.
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 )9بانک موردبررسی میتواند برای مشتریان کم ریسک خود پاداشهای مختلفی نظیر اعطای تسهیالت
با شرایط سهلتر نسب به سایر مشتریان و ...تا بتواند زمینه وفاداری اینگونه مشتریان را فراهم
سازد.
 )3بانک می تواند برای مشتریان با ریسک متوسط اقدام به تهیه طرحهای تشویقی نماید تا بتواند ضمن
کاهش ریسک اعتباری بانک و بهبود رتبه اعتباری مشتری زمینه وفاداری مشتری را افزایش دهد.
 )1با عنایت بخشنامه طبقهبندی داراییها که توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است .باید در
23
خصو مشتریانی که ریسک باالیی دارند اقدام به اخذ وثایق ضریب  200کرد.
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