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0Bچكيده 

1Bبمنظور كنترل و . امروزه ريسك اعتباري بعنوان يكي از بزرگترين عوامل ورشكستگي بانكها و موسسات مالي شناخته شده است
مديريت اين ريسك طراحي مدلهاي رتبه بندي اعتباري در بانكها ضرورتي انكار ناپذير است و از آنجا كه بخش عمده مشتريان 

ند توجه به ويزگيهاي تاثير گذار  مشتري در رتبه بندي اعتباري از اهميت خاصي بانكها را مشتريان حقيقي تشكيل مي ده
وصيفي و كيفي . برخور دار است مشتريان حقيقي مانند تعهد ) غير قطعي(اين مقاله به بررسي ميزان تاثير ويژگيهاي ت

ر مبناي ويژگيهاي مشتريان ارائه گرچه روشها و مدل هاي متعددي ب. در رتبه بندي اعتبار مي پردازد...پذيري،وفاداري و
هدف اصلي اين مقاله . گرديده ولي تا كنون نقد و بررسي در خصوص ميزان تاثير گذاري ويژگيهاي غير قطعي ارائه نشده است

بررسي ميزان تاثير ويژگيهاي كيفي در رتبه بندي اعتباري آنها و مقايسه بين ويژگيهاي كيفي با ديگر ويژگيهاي كمي 
استدالل فازي است بنحوي كه تشخيص اندازه گيري اعتبار مشتريان را براي شبكه عصبي و ا استفاده از مدل هاي مشتريان ب

 .اعتبار دهندگان به آساني ميسر نمايد

 استدالل فازيشبكه عصبي، رتبه بندي اعتباري، : كلمات كليدي

 JEL  :E43,G24,C53طبقه بندي 

2BAbstrac t: 

Today credit risk is recognized as one of the biggest causes of bankrupting of banks and 

financial institutes. In order to control and manage this risk, designing credit rating models in 

banks is an undeniable necessity .Since a high percentage of bank customers are natural 

persons, attention to the effective characteristics of customers in credit rating is very 

important. This paper has investigated the scale of the descriptive and qualitative effects 

(indecisive) of the customers such as commitment, faithfulness, etc. in credit rating. Although 

there have been proposed various methods and models based upon customers` characteristics 

, yet there has never been any critique and investigation regarding the scale of effects of 

indecisive features. The main objective of this paper is to investigate the scale of effects of 
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qualitative effects in their credit rating and comparing their qualitative features with other 

quantitative features of customers using Neural Network and Fuzzy Inference System, in a 

way that it makes determining the measurements of customers credits easy for the credit 

providers. 

Keywords : 
Credit rating, Neural Network, Fuzzy Inference System 

JEL Classification :E43,G24,C53 

3Bمقدمه 

5Bور سازمان وده و با ظه واره با انسان همراه ب وسعه  شركتها،  علم تصميم گيري هم ها و خاصه با تغييرات پرشتاب محيطي ت
تري  اند تا الگوهاي مناسبتر و دقيق بسياري از محققان تالش و همت خويش را در اين حوزه متمركز نموده. فراوان يافته است

 .هاي تصميم گيري معرفي نموده و تصميم گيران را با توفيق بيشتري مواجه سازند را براي بهبود نظام

6Bها و موسسات اعتباري است براي تصميم گيري صحيح، بايد درجه  هاي بانك ترين فعاليت اي تسهيالت كه يكي از عمدهدر اعط
اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود تسهيالت دريافت كننده را تعيين نمود تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهيالت 

هاي كاهش اين ريسك، طراحي نظام تعيين درجه اعتباري براي  از روشيكي . اعطايي، يعني ريسك درجه اعتبار، كاهش يابد
 .دريافت كنندگان تسهيالت است، و كانون اين نظام، مدل رتبه بندي يا ارزيابي اعتباري است

7B ،با استفاده از چنين مدلي، رتبه يا درجه اعتباري متقاضي مشخص شده و بر اساس آن راجع به اعطاي تسهيالت يا عدم اعطا
در مطالعات گذشته بيش تر از روش هاي آماري مانند مدل هاي رگرسيوني الجيت و پروبيت و روش . صميم گيري مي شودت

تحليل مميزي براي امتياز دهي و رتبه بندي مشتريان استفاده مي شد، ولي در سال هاي اخير با توسعه مدل هاي مبتني بر 
در كاربرد اين روش ها در مدل هاي امتياز دهي و رتبه بندي اعتباري  هوش مصنوعي و روش هاي ابتكاري، مطالعات بسياري

هاي هوشمند به منظور بهينه سازي و پيش بيني به عنوان يكي از  در حال حاضر بهره برداري از سيستم. انجام گرفته است
وم، كاربرد فراوان دارد ابزارهاي پيشرفته در حوزه به عنوان يك سيستم  ازيشبكه عصبي و شبكه عصبي ف. هاي مختلف عل

 .هاي مختلف مالي از جمله تصويب اعتبارات، كاربرد دارند هوشمند در عرصه

8Bآنچه اهميت دارد اين است كه حركت و . رسد جستجو براي روابط عملي ديگر اهميت خود را از دست داده است به نظر مي
رود  اينكار مدل هاي هوش مصنوعي به مراتب از مغز فراتر مي براي. اي ديگر دريابيم اي از متغيرها را با مجموعه رابطه مجموعه

 .تواند همه چيز را با هم ببينيد كه در يك آن نمي

وجه به  وب مي باشد كه با ت اثير گذار در رتبه بندي اعتباري مشتريان تعيين شاخص هاي دقيق و مطل وارد ت از جمله م
تغير هاي قطعي براي طراحي مدل استفاده شده و به متغير هاي غير پژوهشهاي انجام شده بنظر مي رسد تا كنون بيشتر از م

پژوهش حاضر با هدف ايجاد مقايسه . پرداخته نشده است... شامل اخالق، رفتار، ايمان و اعتقادات، شهرت و ) كيفي(قطعي 
 .بين دو دسته متغير هاي كيفي و كمي ارائه گرديده است

 ادبيات موضوع

 ريسك اعتباري -1
گفته مي  شده، توافق شرايط طبق تعهداتش، انجام به نسبت بانك مقابل طرف يا گيرنده وام قصور اعتباري، به احتمال ريسك

 نظر از اعطايي تسهيالت بانك، بويژه هاي دارايي از بعضي اينكه احتمال از عبارتست اعتباري ريسك ديگر به عبارت. شود
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 حتي است، كم آنها هاي دارايي ارزش كل به نسبت ها بانك اينكه سرمايه به توجه با.  شود ارزش بي يا و يابد كاهش ارزش
 ريسك مديريت فرآيند .شد خواهد روبرو ورشكستگي خطر با بانك نباشد، وصول قابل اعطايي، از وامهاي كمي درصد اگر

 به توجه با آنها بر مستمر نظارت نيز و اعتباري ريسك به واكنش مناسب و تحليل تجزيه و ارزيابي شناسايي، يعني اعتباري
وين  آوري به كارگيري فندر اين راستا . محيطي متغير شرايط يا از جمله مديريت ريسك در دن» مديريت اعتباري«هاي ن

نواع روش... امتيازدهي اعتباري وبندي اعتباري  اعتباري رتبه  Ps5، روش  LAPPروش  Cs5هاي اعتبار سنجي نظير روش  ا
 .كاربرد فراواني يافته اند ص اعتبار به متقاضيان تسهيالتتخصيجهت ... و

 اعتبار سنجي -2
 اعتبارات بازپرداخت عدم احتمال و تسهيالت مالي اعتبار متقاضيان بازپرداخت توان سنجش و ارزيابي مفهوم به اعتبارسنجي

 اعتبار درباره سنجي اعتبار هاي مؤسسه توسط كه است رسمي اعتبارسنجي اظهارنظري .مي باشد آنها سوي از دريافتي
 و وضعيت به نسبت را بيشتر شناخت امكان و شود مي مطرح اعتباري مالي موسسات و بانكها حقوقي و مشتريان حقيقي

 رتبه تعيين( سنجي رتبه. كند مي فراهم بيشتر خدمات و دريافت دريافتي تسهيالت بازپرداخت جهت افراد مالي توان
 كار اساس .سازد ي م فراهم بنگاه يك براي را مشتريان اعتباري ريسك شناخت جهت الزمبينش  حقيقت در( اعتباري

 ويژگي و ها شاخص اساس بر مشتريان اعتبار سنجي، فرآيند در. است شده نهاده بنيان كاوي داده مبناي بر سنجي اعتبار
 بانك كه است مالي مشتري اعتبار نمايانگر واقع در امتياز يا رتبه اين. گيرند مي بندي قرار رتبه و ارزيابي مورد مختلفي هاي
 .كند گيري تصميم دقيقتر و خيلي سريعتر مشتري به خدمات ارائه به نسبت آن اساس بر تواند مي

 در  بيور توسط كه بوده متغيره چند  لجستيك رگرسيون مدل شركتها ورشكستگي تعيين براي رفته كار به مدل نخستين
. شد استفاده ها شركت منتشره ي قرضه اوراق اعتباري ريسك هگيري انداز براي مدل اين از بعدها. شد ارائه6691  سال
 دهي نمره مدل از استفاده با ها شركت ي قرضه اوراق اعتباري ريسك گيري اندازه هزمين در مطالعات نخستين از ديگر يكي
 مدل يك آلتمن Zنمره  مدل. .شهرت يافته است Z نمره مدل به و گرفت انجام8691  سال در آلتمن توسط متغيره چند

 مالي درماندگي داراي كه را هايي شركت تا كوشد مي مهم مالي نسبتهاي مقادير از استفاده با كه است مميزي تحليل
 .دهدتميز  نيستند، مالي درماندگي داراي كه هايي شركت از را)ورشكسته يعني(هستند

 در بروفسكي و المر كارهاي به توان مي گرفت، انجام اعتباري ريسك گيري اندازه ي زمينه در كه ديگري مهم مطالعات از
 اليه چند عصبي هاي شبكه مدل از ها وام بازپرداخت توانايي پيشبيني براي بروفسكي و المر. كرد اشاره8891  سال

 مقايسه با ها آن. بوده است آلتمن z مدل در رفته كار به متغيرهاي همان آنان، ورودي متغيرهاي. كردند استفاده پرسپترون
 مدل از بيشتر پرسپترون مدل بيني پيش قدرت كه شدند متوجه آلتمن z مدل و پرسپترون عصبي هاي شبكه مدل نتايج ي

 انجام اعتباري ريسك گيري اندازه مدل طراحي ي زمينه در كه ديگري مطالعات جمله از. است اعتباري دهي نمره هاي
 براي8991  سال در  تريسي كارهاي و اعتبارسنجي مدل طراحي براي8991  سال در  مورگان كارهاي به توان مي گرفت،
 .كرد اشاره بازپرداخت عدم احتمال چگالي تابع برآورد جهت ريسك معرض در ارزش مدل طراحي
 هاي بررسي ،) المللي بين تسويه بانك بانكي، مقرارت بر نظارت كميته( باسل ي كميته مطالعات با گام هم امروزه
 چنين هم .شود مي انجام اعتباري ريسك گيري اندازه دقيق مدل طراحي براي اعتباري نهادهاي و پژوهشگران سوي از زيادي

 بانك در اعتباري ريسك گيري اندازه براي فازي و عصبي هاي شبكه و اقتصادسنجي شهاي رو از استفاده با زيادي هاي مدل
 .گيرد مي قرار استفاده مورد اعتباري نهادهاي و ها
 كه است دهه دو به نزديك اروپا و امريكا جمله از پيشرفته كشورهاي در ها بانك اعتباري ريسك سازي كمي كه اين وجود با

صورت نگرفته و اكثر وام گيرنده شخصيتي خصوصيات و ويژگي هاي تاثير ميزان  با رابطه در پژوهشي هيچ ليو شده آغاز
را در پيش بيني خوش حسابي و بد حسابي مشتري دخيل .. هاي قطعي  نظير ميزان در آمد، وثيقه، تحصيالت و ميزان متغير 

پيش بيني ميزان تالش و تعهد متقاضي در بازپرداخت به موقع وام كه اين موضوع با فرهنگ و اعتقادات اخالقي و  و ددانسته ان
 .ه استمورد توجه قرار نگرفت معنوي ارتباط مستقيمي دارد
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 مدل هاي امتياز دهي اعتباري -3

 بستگي اعتباري امتيازدهي كيفي تحليل. گيرد مي قرار استفاده مورد كمي و كيفي صورت دو به اعتباري امتيازدهي مدلهاي
 تسهيالت سود و اصل بازپرداخت عدم پيشبيني كمي تحليل در روش ولي دارد  اعتبار اعطاي مسئول افراد تجربه و توانايي به

 چارچوب معنايي اعتباري ريسك كمي الگوهاي اكثر .دارد كمي روشهاي توسط شده، برآورد تابع توزيع به بستگي اعتباري،
 دسترس در اطالعات از اصلي برآورد پارامتر طريقه از ناشي دارد وجود مدلها اين اجراي در كه اختالفاتي اما دارد مشابهي
 در اعتباري مؤسسات و بانكها در عملياتي پژوهش و اقتصادسنجي آمار، رياضي هاي حوزه در گسترده اي تكنيكهاي .ميباشد

 امتيازدهي اعتباري الگوهاي شوند، مي تقسيم كلي دسته دو به كه ميگيرد قرار استفاده مورد اعتباري امتيازدهي زمينه
 مراتبي، سلسله تحليل فرآيند همسايه، نزديكترين الگوي درختي، طبقهبندي رياضي، ريزي برنامه :نظير( غيرپارامتري
 احتمالي مدل: نظير( پارامتري اعتباري امتيازدهي و الگوهاي)ژنتيك الگوريتم مصنوعي، عصبي هاي شبكه خبره، سيستمهاي

لوجيت، مميزي، تحليلي مدل خطي،  ).پروبيت مدل مدل 
 مدل تركيب يعني مدل هاي تركيبي مشتريان، ارزيابي مدل بهترين شرايط و موارد اكثر در دهد مي نشان پيشين تحقيقات

 بتواند خبرگان معيار و نظر كردن نظاممند و جمعآوري كه ضمن است مناسب مدلي .ميباشد مدلها ساير با عصبي هاي شبكه
 و سيستم خبره تشريح و استدالل قابليت تركيبي سيستمهاي.بپردازد اطالعات پردازش به تركيبي استداللي مدل از استفاده با

 دقت از سيستمها اين كه مي دهد تحقيقات نشان نتايج. دارد توأمان را عصبي شبكه سيستم پذيري تطبيق و يادگيري قابليت
 .دارد آن ميزان و اطالعات نوع و موقعيت و شرايط به بستگي مدلها بكارگيري. هستند برخوردار بااليي قدرت و
 

 مالي هاي تحليل در مصنوعي هوش هاي الگوريتم كاربرد -4

 هاي فزايند طور به وكار ي كسب حوزه در سازي مدل ابزارهاي و هوش مصنوعي تكنيكهاي كاربرد به توجه

 از منطق فازي و ژنتيك الگوريتم عصبي، هاي عناوين شبكه گذشته ي دهه چند در. است حال افزايش در

 در نيرومند ابزاري عنوان به مباحث اين .است كرده جلب خود به را دانشگاهيان بسياري از توجه كه اند بوده موضوعاتي

بودند، حل قابل سنتي ههاي و شيو شناسي ها روش با ديگر كه مسايلي حل  استفاده مورد و شناخته شده ن

 كه جايگاه هاست مدت دارد، مختلف ههاي زمين كه در كاربردهايي بر عالوه مصنوعي هوش .است گرفته قرار

 هوش تكنيك هاي و ها حسابداري، تكنولوژي محققان. است كرده پيدا مالي نيز امور و حسابداري در را خود

 و حسابرسي) 4002لم، ) مالي تحليل و گزارشگري در كارهاي خاصي براي چند، موفقيت هايي با مصنوعي را
 ديگران، و اتريج . 3002و ديگران، لنارد .4002 ديگران، و لين ؛4002  و لو، كو) بخشي اطمينان

 .برده اند كار به ديگر و درمحدوده هايي0002 .(
 

 اعتبار ارزيابي و مصنوعي عصبي هاي شبكه-4-1
شبكه هاي عصبي مصنوعي، جزو آن دسته از سيستم هاي ديناميكي قرار دارند كه با پردازش روي داده هاي تجربي، دانش يا 

به همين خاطر به اين سيستم ها هوشمند مي گويند چرا . قانون نهفته در وراي داده ها را به ساختار شبكه منتقل مي كنند
اي بين اين نورونها و  بعد باايجاد شبكه. كه بر اساس محاسبات روي داده هاي عددي يا مثالها، قوانين كلي را فرا مي گيرند

رود كه ساختار  مي شبكه عصبي در شرايطي به كاربعبارت ديگر  .دهند اعمال يك الگوريتم آموزشي به آن، شبكه را آموزش مي
مديران مؤسسات مالي، نهادهاي مالي و سرمايه .مسائل روشن نيست وبايد نوعي روند شناسي يا باز شناسي الگو صورت گيرد

بطوريكه حجم زيادي ديتا مربوط به اطالعات مشتريان و عمليات  .گذاران حرفه اي در عمل با بسياري از اين شرايط مواجه اند
يار دارند كه مي توانند با استفاده از اين تجارب گرانبها و نتايج خوش حسابي و بد حسابي آنها براي مشتريان بانكي آنها در اخت

شبكه عصبي اطالعات مربوط به مشتريان قبلي بانك باضافه نتيجه عملكرد آنها را بعنوان ورودي  .آينده تصميم گيري نمايند
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ود با اس وانين درون ديتا را فرا مي گيرد سپس دريافت كرده و در پردازش جعبه سياه خ وريتم هاي يادگيري ق تفاده از الگ
 .را مشخص مي نمايدآنها قوانين حاصل شده را به مشتريان آينده تعميم مي دهد و خوش حسابي و بد حسابي 

 

 عصبي هاي شبكه خصوصيات-4-1-1-1
 مي متمايز مرسوم، محاسباتي هاي روش يا مصنوعي هوش هاي شاخه ساير از را عصبي هاي شبكه كه خصوصياتي

 :از عبارتند كند
 استفاده شبكه آموزش براي خروجي ورودي زوجهاي از توانيم مي شد گفته كه طور همان :مثال طريق از يادگيري -

 .كنيم
ز توان مي بنابراين: كند مي پوشي چشم معايب از -  مغشوش يا شده تحريف ورودي هاي داده براي عصبي شبكه ا

 .كرد استفاده
 2831(.  كاظمي، غضنفري،) هستند الگو تشخيص به قادر -
 البرزي، تبريزي، عبده) گيرند مي نظر در جا يك را الگو مختلف هاي جنبه زيرا كنند مي استفادهموازي  پردازش از -

.)6731 
 كمي يانرژ شده، فراگرفته اطالعات حفظ و اطالعات موازي پردازش به توجه با عصبي شبكه: كم انرژي مصرف -

 0831(.  راعي،) كند مي مصرف
 

 
 شبكه عصبي): 1(تصوير شماره 

 
 منطق فازي -4-2

 بلي سفيد، و سياه قسمت دو به را فقط چيز همه كه ارسطويي يا باينري منطق مقابل در فازي منطق

 گويي مطلق از و داشته قرار يك صفر و بازه در كه است منطقي و قرار دارد بيند مي يك و صفر وخير،

 .كند بحث مي مجموعه به عضو يك تعلق مقدار از و مي گزيند دوري( يك يا صفر فقط)
 .كرد ارائه لطفي زاده پرفسور نام، همين به اي در مقاله بار اولين براي5691  سال در را فازي منطق

 كه را سيستم يك سازي مدل و طراحي براي مرسوم هاي شيوه كه است جديدي تكنولوژي منطق فازي

 دانش عبارتي به يا و زباني شرايط و استفاده از مقادير با است پيچيده نسبتاً و پيشرفته نيازمند رياضيات

 تكميل زيادي حدود تا يا و جايگزين سيستم طراحي شدن كارآمدتر و سازي ساده هدف با و فرد خبره،

 از با استفاده را غيرمنطقي و ناقص هاي ورودي كه است اين فازي هاي منطق ويژگي از يكي. كند مي

 ي فازي مرحله دو بنابراين.  رساند قطعي مي هاي پاسخ به ...(گاه آن... اگر) مثل قوانيني

 فرايند)دفازي و( فازي در كالمي عبارات يا فرمت اعداد به مسئله هاي داده و اعداد تبديل فرايند)سازي

 .طي شود بايد فرايند اين در( تعيين يا سنجش قابل ي نتيجه كردن يك توليد
 زماني، شرايط و مقادير از استفاده با تواند مي كه است گيري تصميم در فازي منطق كاربردهاي جمله از

 امروز، تغيير حال در و نامطمئن بسيار محيط در. برساند قطعي هاي پاسخ به را قطعي غير يهايورود

 .باشدمي  حسابرسيزمينه ديگر كاربرد منطق فازي .اند پيچيده بسيار و فازي ماهيت داراي استراتژيك تصميمات
مديريت  و گيري اندازه ي زمينه در حسابرسان به تواند مي فازي هاي مجموعه تئوري و فازي منطق
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 مي بيان حسابرسان كه زماني مثال، براي. كند كمك حسابرسي، محيط در ابهام و حسابرسي خطر احتمال

. ددهن مي قرار فازي ي مجموعه يك در را داخلي كنترل ها آن است مؤثر خاصي داخلي كنترل كه كنند

 حسابرسي روزي كه دارد وجود بالقوه عامل اين رسد مي نظر به حسابرسان كار ماهيت به توجه با بنابراين

 .يابد ارتباط فازي تئوري از استفاده به
 

 
 مدل استنتاج فازي): 2(تصوير شماره 

 روش پژوهش -5
 به.  باشد مي پيمايشي توصيفي ها، گردآوري داده نحوه نظر از و كاربردي هدف نظر از پژوهش اين در تحقيق روش نوع

 از مورد 007 هاي پرونده به مربوط اطالعات از بانك قرض الحسنه مهر ايران، حقيقي مشتريان اعتباري بندي رتبه منظور
 جمعيت و تراكنشي اطالعات تحقيق، اين آماري عهجام. استفاده ميشود قرض الحسنه مهر ايران بانك اعتباري مشتريان
 مشتريان از حجم نمونه اين.  اند شده انتخاب تصادفي كامًال صورت به كه باشد مي بانك اين از مشتريان نفر007  شناختي

 .شده اند انتخاب9831  سال به منتهي حساب داراي
 امكان وجود دليل به همچنينو استدالل فازي و  عصبي شامل شبكههوش مصنوعي  مفاهيم ارائه دليل به پژوهش انجام روش

در اين . باشد مي توصيفي تحليلي اجرايي، نظر از و باشد مي كاربردي اي توسعه هدف، نظر نقطه از بانكي نظام در آن اجراي
 و اعتباري بندي رتبه كلي مدلسازي به اقدام بانكي، نظام تحليلهاي و نظري ادبيات به مفاهيم مطرح شده در  استناد با پژوهش

 .شود مي آن دانش پايگاه
حجم بيشتر تسهيالت اعطايي بانكها مربوط به مشتريان حقيقي مي باشد در اين مدل نيز نمونه هاي  كلي طور به آنجائيكه از

ت ارزيابي با استفاده از نظر خبرگان و مدل هاي اعتباري جه ه مشتريان حقيقي بوده كه شاخص ها و قوانينيانتخابي مربوط ب
بر رتبه ) كيفي(بررسي ميزان تاثير شاخص هاي قطعي و غير قطعي كه با توجه به هدف پژوهش . دقيق تر معرفي گرديده اند

دسته اول در بر گيرنده مشخصات قطعي نظير . بندي اعتبار مي باشد دو دسته متغير جهت مقايسه دقيق تر در نظر گرفته شد
ابقه اعتبار و شغل مي باشد كه براي هر مشتري داراي امتياز دقيقي بوده و با عدد مشخصي سيقه، سن، ثدر آمد، تحصيالت، و

ورد ارزيابي قرار مي گيرند. مي گردد تكميل وسط مدل شبكه عصبي م دسته دوم در بر گيرنده . اين دسته از شاخص ها ت
وفاداري، تعهد پذيري، شهرت،  ميزانير مشخصات غير قطعي و به زبان ساده تر مشخصات كيفي و داراي توصيفات زباني نظ

اين دسته از شاخص ها  .مي باشد كه براي هر مشتري با توجه به بميزان اهميت شاخص شامل رنج خاصي از اعداد مي باشد
وسط مدل استدالل فازي ارزيابي مي گردند كه اين مدل نيازمند تعريف وانين اگر و  ت وسط خبرگان بانكي  و  آنگاهق ت

ود،  .اعتباري مي باشدكارشناسان  وع خ در انتها پس از اجراي دو مدل و حصول اطمينان از صحت عملكرد و بهينگي در ن
 .مشخصات مشترياني بصورت تستي در هر دو مدل وارد و خروجي مقايسه گرديد
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 روند نماي شيوه حل مسئله): 3(تصوير شماره 

 
 مشتريان اعتباري بندي رتبه در استفاده مورد معيارهاي -6
 در گيري تصميم براي كيفي و كمي هاي تحليل و خود كارشناسان تجربيات از تركيبي به بانكها تاريخي شكل به ايران در

 حاصل برخي نيستند، علمي ثابت و مسلم قواعد معيارها اين. كنند مي تكيه مشتري اعتبار ميزان و تسهيالت مورد پرداخت
 است، حوزه اين در تجربه سالها و اندركاران دست و نظر كارشناسان حاصل برخي و مالي صورتهاي تحليل و تجزيه و بررسي

 معيارها اين بكارگيري كه شده اثبات و بررسي كارامدي آنها و اهميت كاربردي و پژوهشي هاي مقاله برخي در البته كه
 سود و يافته تخصيص منابع اصل بازگشتاز  اطمينان حصول اصل تحقق يعني اعتباري، بناي استحكام و سالمت متضمن

 بندي دسته همينطور و شده نظرگرفته در فاكتورهاي بودن كامل از اطمينان براي.بود خواهد معين مدت در آن انتظار مورد
 .است شده رود استفاده مي كار به جهان سطح در متقاضي اعتبار ميزان سنجش در كه 5Cنام به متدي از آنها
5C شامل اجزاي زير مي باشد: 

 شخصيت
 ظرفيت
 سرمايه
 وضعيت

 وثيقه
 

 شناخت متقاضي تسهيالت - 6-1
و تشخص وضعيت مادي وي يكي از شرايط   شناخت درست مشتري و پي بردن به سيرت و باطن حقيقي، نه ظاهر و آراستگي

وي به بانك و با درنظرگرفتن پرونده اعتباري و باشد كه عمدتاً از مراجعات  مهم و اوليه جهت تخصيص و برقراري تسهيالت مي
حسابي، تعهد، نظم و انضباط در كارها، نحوه برخورد و رفتار و كالم، اعتقادات،  بررسي خصوصياتي از قبيل حنس شهرت، خوش

اضي گردد كه آيا متق به طور نسبي براي مسئولين مشخص مي... تقوا، تحصيالت، فضيلت معنوي، وضعيت كلي خانوادگي و 
داند يا بالعكس به رغم  نظر از ساير جهات و عوامل اعتباردهي اساساً خود را متعهد و معتقد به بازپرداخت طلب بانك مي صرف

 .انضباط بوده و مقيد به تعهدات خود نيست برخورداري از وضع نسبتاً خوب مالي القيد و بي
ت مالي و كشش اعتباري مطلوب برخوردار باشد و فقط چه بسا ممكن است يك متقاضي از قابليت و صالحيت فني و ظرفي

الشعاع قرار گيرد، بنابراين شخصيت معنوي مشتري بسيار حائز اهميت  بدليل عدم متعهد بودن وي تمامي عوامل ديگر را تحت
 .است

 توان فني متقاضي  6-2
اي برخوردار  دي نامبرده از اهميت ويژهتوان فني متقاضي يعني تجربه، صالحيت، قابليت و درايت وي در بخش فعاليت اقتصا

 مسألة اعتبارسنجي مشتريان بانكي 

 تشخيص الگوي رفتار مشتريان در تعامل با بانك

 دستهبندي مشتريان در دو گروه بر اساس خوش حسابي

 عدم وجود تابعي خطي براي نگاشت مشتريان به دو گروه فوق

 شبكه عصبي (بشكل جعبه سياه) طراحي سيستم استنتاج با ايجاد پايگاه قواعد (فازي)

 آزمون و اعتبارسنجي شبكه در مطالعة موردي
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شود و عدم آن منجر به از دست  است كه باعث تداوم و پيشرفت كار و موفقيت وي و حفظ سرمايه به كار رفته و افزايش آن مي
 .گردد دادن سرمايه و صالحيت و قابليت كاري شخص مي

 ظرفيت مالي و كشش اعتباري 6-3
وضعيت مالي متقاضي . باشد ميحائز اهميت وجيهات مالي وي جهت تقاضاي تسهيالت بررسي دقيق وضعيت مالي مشتري و ت

آيا بضاعت . باشد براي بانك بسيار مهم است و اين مهم است كه بانك بداند متقاضي تسهيالت از چه وضعيت مالي برخوردار مي
تسهيالت مورد تقاضاي وي با وضعيت مالي او بيني نشده را دارد يا خير و يا آيا  مالي مناسب براي مواجهه با اتفاقات پيش

 متناسب است يا خير؟
ً چه  بانكها به هنگام تصميم گيري جهت اعطاي تسهيالت يا مشاركت مايلند بدانند متقاضي براي فعاليت يا طرح خود شخصا

ً از اين بابت هرچه سهم متقاضي از ب. مقدار مبالغ هزينه نموده و يا در نظر گرفته است الشركه شركت و يا  ابت سهمكه مسلما
و هر چه . شود پرداخت از طرف مشتري باالتر باشد، قابليت اعتماد بانك جهت پرداخت تسهيالت يا مشاركت بيشتر مي پيش

 .قدر اتكا مشتري جهت فعاليت خود با بانك بيشتر باشد، قابليت اعتماد بانك به مشتري كمتر خواهد شد
 وثيقه 6-4

االجرا و يا اسناد  بلندمدت، ترهين اموال غيرمنقول و منقول، سهام و اوراق بهادار و يا قراردادهاي الزمتواند سپرده  وثيقه مي
شود، ولي وجود وثيقه كافي و محكم به  تر باشد، وصول مطالبات بانك آسانتر مي تعهدآور باشد كه مسلم است هرچه محكم

 .تواند مالك تعيين و تصويب اعتبار باشد تنهايي نمي
انچه يك پرونده اعتباري به طور درست و صحيح بررسي گردد، امكان عدم بازپرداخت آن بسيار كم خواهد بود و نبايد چن

 .رو خواهد شد اي روبه تر را در نظر قرار داد كه در آن صورت متقاضي با مشكالت عديده تنگناي وثيقه هرچه محكم
با شاخص ها . بر اي هر مشتري دو دسته شاخص قطعي و غير قطعي در نظر گرفته شده است پژوهش اين در مساله نوع بنابر

پس از مشورت با خبرگان بانكي و كارشناسان بانكي شاخص هاي غير . و نظر خبرگان انتخاب گرديدند 5Cمدل  استفاده از
 .گرديديل مشتريان تكم و توسطشخصيت پرسشنامه طراحي قطعي انتخاب و براي عدد گذاري شاخص 

 :بر اساس فرمهاي اعتباري در شعبه و يا ديتابيس سيستم مالي استخراج گرديدندشاخص هاي قطعي اعداد 
 شغل -5سابقه  -4وثيقه  -3تحصيالت  -2درآمد  -1

 :اعداد شاخص هاي قطعي بر اساس پرسشنامه هايي كه با استفاده از نظر خبرگان طراحي شدند استخراج گرديدند
 وثيقه -5وفاداري  -4شخصيت  -3سرمايه  -2ظرفيت  -1

 
 مراحل طراحي و اجراي مدل -7

27B7-1  عصبيشبكه 

28B7-1-1-  آماده سازي داده ها 

 تعريف و جمع آوري داده ها -
 پردازش مقدماتي داده ها  -
 تقسيم داده ها به دو مجموعه آموزشي و تست -

29B7-1-2- طراحي شبكه 

 انتخاب نوع مدل -
 پردازشگر در هر اليهتعيين تعداد عناصر  -
 عداد اليه هاي پنهانا -
 تابع تبديل -
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 قوانين يادگيري-
 نهايي كردن و آموزش مدل -7-1-3
 مدل تصميم نهايي-
 آموزش مدل-
 

9B10 رديفB11 متغيرBمقادير 

12B1 13B14 درآمدBميزان درآمد به بدهي 

15B2 16B17 تحصيالتB1-  فوق ليسانس تا دكتري -4ليسانس  -3ديپلم  -2زير ديپلم 

18B3 19B 20 وثيقهميزانBميزان واقعي 

21B4 22B23 سابقه اعتبارB بدون سابقه-سابقه ندارد̊ سابقه دارد 

24B5 25B26 شغلBساير مشاغل -فروشنده -كاركنان نهاد -كارمند 

 مدل شبكه عصبي متغير هاي ورودي): 1(جدول شماره 

 

هر . مثال با ريسك اعتباري باال را شامل مي شود 183وام با ريسك اعتباري پايين  و   517مثال كه    700 اين مدل شامل
تكرار  25000تكرار بود البته در مورد تعداد تكرار نيز اختالف نظرهايي وجود دارد اما   25000شامل دوره آموزش براي مدل 

 .ين نظرها و تعادل بين مدت زمان الزم و دقت مدل به نظر مي آيدبيان شده با توجه به مباني نظري يك توافق خوب ب

 

 تعداد تكرار تعداد عناصر هر اليه پنهان هاي تعداد اليه تابع تبديل مدل

A Sigmoid 4 20 25000 

 مشخصات مدل): 2(جدول شماره 
 

 شبكه عصبي خروجي مدل-7-1-4

صد، مشتريان خوش حساب را با در7/91دهد كه مدل توانسته است مشتريان بد حساب را با دقت  نشان مينتايج اجراي مدل 
 .درصد پيش بيني كند 6/81دقت 

 



 

10 
 

 
 خروجي شبكه عصبي) 4(تصوير شماره 

 
 بندي شبكة عصبي پرسپترونارزيابي دسته ROCنمودار ) 5(تصوير شماره 

 سيستم استنتاج فازي7-2

30B7-2-1 -  سازي داده هاآماده 

 .متغير هاي ورودي و خروجي را بعنوان اعداد فازي تعريف شوند -
 .با استفاده از نظر نخبگان قوانين اگر آنگاه را تعريف شود -

31B7-2-2- فازي سازي وروديطراحي مدل 

 عضويت تعيين تابع -
 تنظيم عملگر فازي -

32B7-2-3-نهايي سازي مدل 

 اجراي مدل -
 فازيتبديل متغير خروجي فازي به غير  -
 تست مدل -

 
 
 

 مفهوم متغير رديف

 ظرفيت درآمدي و تجاري توانايي مالي 1



 

11 
 

 شخصيت 2
در نظم  -نحوه برخورد -ايمان و اعتقادات -موقعيت اجتماعي -شهرت خانوادگي -اخالق

 كار

 ضعيت فعلي سپرده ها و وثيقه هاي مشتري نزد شعبهو ميزان وثيقه 3

 عدم چك برگشتي -ايفاي بموقع تعهدات -مانده حساب -خوش حسابي -گردش موجودي وفاداري 4

 صورتهاي مالي -سند قطعي مالكيت -نوع سرمايه -ميزان سرمايه سرمايه 5

 عالي-خوب -متوسط -ضعيف )خروجي( اعتبار 6

 وروديهاي مدل استدالل فازي) 3(جدول شماره 
 

 مقادير فازي مقادير زباني متغير رديف

 خيلي زياد -زياد -متوسط -كم توانايي مالي 1
[59,09,08] 

[511,011,09] 
[031,021,011] 
[051,531,521] 

 [08 09 001] خوب-متوسط -ضعيف شخصيت 2
[511 501 59] 

[031 021 011] 

ز وام -تقريبا برابر با وام -كمتر از وام -1 ميزان وثيقه 3  [59,58,08] بيشتر ا
[011,001,09] 

[051,021,501] 

 خيلي زياد -زياد -متوسط -كم مشتريوفاداري  4
[003,052,002] 
[063,013,052] 
3,003]54,02[0 
[005,044,083] 

 خيلي زياد -زياد -متوسط -كم سرمايه 5
[54,04,03] 
[23,82,52] 
[72,91,21] 
[51,01,7] 

 عالي-خوب -متوسط -ضعيف )خروجي( اعتبار 6
[52 51 0] 

[55 53 02] 
[57 56 54] 

] 1 58 07]0[0 
 تقسيم بندي فازي): 4(جدول شماره 
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 MATLABدر نرم افزار  متغير هاي ورودي با استفاده از توابع عضويت: )6(تصوير شماره 

 قاعده رديف

1 
 ضعيف سرمايه و باشد داشته كم ،وفاداريشخصيت ضعيف ، كم مالي وام،توانايي از تر كم مشتري وثيقه اگر

 مي گيرد قرار ضعيف گروه جزء آنگاه باشد

2 
 ضعيف سرمايه و باشد داشته كم ،وفاداريضعيف،شخصيت متوسط مالي وام،توانايي از تر مشتري كم وثيقه اگر

 قرار مي گيرد ضعيف جزءگروه آنگاه باشد

3 
 ضعيف سرمايه و باشد داشته متوسط ،وفاداريشخصيت خوب، كم مالي وام،توانايي مشتري بيشتراز وثيقه گر

 گيرد مي متوسط قرار گروه جزء آنگاه باشد

 باشد ضعيف سرمايه و باشد داشته زياد ،وفاداريشخصيت خوب، كم مالي وام،توانايي بيشتراز مشتري وثيقه گر 4
 گيرد مي متوسط قرار گروه جزء آنگاه

 سرمايه و باشد داشته زياد خيلي ،وفاداريشخصيت خوب، كم مالي وام،توانايي مشتري بيشتراز وثيقه اگر 5
 گيرد مي خوب قرار گروه جزء آنگاه باشد متوسط

 عالي سرمايه و باشد داشته زياد خيلي ،وفاداريشخصيت خوب، كم مالي وام،توانايي مشتري بيشتراز وثيقه اگر 6
 گيرد قرارمي خوب گروه جزء آنگاه باشد

 ...و  

 

 )قاعده 48( ...آنگاه...قوانين اگر ): 4(جدول شماره 

 
 موتور استنتاج فازي): 7(تصوير شماره 

 خروجي مدل استدالل عصبي فازي -7-2-4
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ونه نشان مي دهد  100پس از تست ننتايج اجراي مدل  وانسته است مشتريان بد حساب را با دقت مشتري نم كه مدل ت
 .درصد پيش بيني كند 9/89صد، مشتريان خوش حساب را با دقت در2/90

 :تحليل يافته ها-8
در اين پژوهش ويژگيهاي مشتريان بانكي را به دو دسته قطعي و غير قطعي تقسيم نموده و با استفاده از دو مدل شبكه عصبي 

مشتري بانك قرض الحسنه مهر ايران در نرم افزار  700به ارزيابي اعتبار پرسپترون چند اليه و مدل استدالل فازي ممداني 
MATLAB دو مدل بطور مستقل ميزان موفقيت را استخراج نموديم كه در اين حالت مدل  سپس براي هر يك از. پرداختيم

در مرحله بعد تعدادي مشتري انتخاب و جهت تست در هر دو مدل اجرا گرديدند كه .. استدالل فازي نتايج بهتري بدست آورد
 :نتايج بدست آمده ر جدول زير نمايش داده شده است

 

 سرمايه وفاداري ظرفيت مالي وثيقه شخصيت درآمد وثيقه سابقه شغل تحصيالت مشتري

از وام خوب 22 735 1- 2 2 1  متوسط زياد كم بيشتر 

از وام متوسط 66 458 1- 2 2 2  خوب متوسط زياد بيشتر 

 متوسط خيلي زياد زياد كمتر از وام خوب 13 572 1- 1 1 3

 ضعيف كم كم برابر با وام  متوسط 91 166 1- 1 1 4

 متوسط متوسط متوسط كمتر از وام ضعيف 84 731 0 1 1 5

 مشتريان تستي با شاخص هاي قطعي و غير قطعي): 5(جدول شماره 

 

 

 

 رديف
خوش حسابي  خروجي

 شبكه عصبي
خروجي خوش حسابي 

 سيستم فازي
 صحيح خروجي
 قطعيداده 

خروجي صحيح 
 داده فازي

 حساب خوش 1
 )57,3(خوب
 )65(خوب حساب خوش )57,3(خوب

 )85(عالي حساب خوش )83,8(عالي حساب خوش 2

 )85(عالي خوش حساب )78(خوب خوش حساب 3

 )40(متوسط بد حساب )36,5(متوسط حساب خوش 4

 )20(ضعيف بد حساب )23,8(ضعيف بدحساب 5

 مقايسه دو مدل): 6(جدول شماره 

برابر مي باشد و ليكن خروجي خطاي مدل  مقايسه انجام شده نشان مي دهد كه تعداد خطاي مدل شبكه عصبي و  فازي 
مشتري شماره (داراي فاصله كمتري با جواب صحيح مي باشد و خروجي خطاي مدل شبكه عصبي ) 3مشتري شماره (فازي 

 .له بيشتري با جواب صحيح داردبلحاظ قطعي بودن فاص)4
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 جمع بندي -8

بانكها با جمع . پيچيده ترين وظايف بانكها بشمار مي آيد اعطاي تسهيالت بانكي به مشتريان واجد شرايط يكي از مهمترين و 
. آوري منابع مالي خود در سطح كشور از طرق مختلف به تخصيص آنها به مشتريان حقيقي و مشتريان حقوقي خود مي پردازد

بصورت بهينه تنها در صورتيكه اين تسهيالت به مشتريان واجد شرايط و شايسته  ابع بصورت تسهيالت نحوه تخصيص اين من
تخصيص درست منابع مالي عالوه بر نتايج اقتصادي و . اختصاص يابد متضمن سودآوري و اشتغال بيشتري در كشور ميشود 

بنابراين بانكها قبل از . منافعي كه براي كشور ميتواند داشته باشد، زمينه الزم را براي ادامه حيات بانكها نيز فراهم مي كند
 .يان خود بايد شاخصها و معيارهايي براي اثر بخشي ريسك آنها و ارزيابي اعتباري آنان لحاظ كننداعطاي تسهيالت به مشتر

پژوهش بيانگر اين است كه نمي توان مشتريان را صرفاً با تكيه بر شاخص هاي قطعي و مشخص و وضعيت  اين نتايج حاصل از
كه بيشتر شامل خصوصيات رفتاري مشتري، ) متغير هاي زباني(مالي ارزيابي نمود و ميزان تاثير گذاري متغير هاي غير قطعي 

 .مي باشد، بيشتر از شاخص هاي قطعي نشان داده شده است... شهرت، وفاداري به بانك و 
 
 
 
 
 

9- 4Bمنابع 

 ]1[ Siem Jan, K. Andre, L. Andre, M. (2007) .The multi-state latent factor intensity model 
for credit rating transitions. Department of Econometrics, Vrije Universiteit Amsterdam, The 
NetherlandsDepartment of Finance, Vrije Universiteit Amsterdam. 
]
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