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فعالیتهای بانکی و اعطای تسهیالت در بانکها همواره با ریسک اعتباری مواجه بوده و با
توجه به محدودیت منابع مالی بانکها جهت ارائه تسهیالت ،ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان
بانک پیش از اعطای تسهیالت ،یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سیستم بانکی کشور
است .بر این اساس در این تحقیق سعی بر آن شد که مدلی در جهت تعیین عوامل مهم موثر
بر رفتار اعتباری مشتریان بانکی ارائه شود .تحقیق حاضر با استفاده از اطالعات مشتریان
حقیقی بانک سپه در سال های  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶صورت گرفته است و مدل-سازی تحقیق با
استفاده از شبکه عصبی ،درخت تصمیم فازی انجام شده است .آنچه نوآوری تحقیق میتواند
محسوب شود استفاده از روشهای یادگیری جمعی است که به منظور افزایش دقت در نتایج
درخت تصمیم فازی در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است .نتایج حاصل از تحقیق نشان می
دهد که درآمد و تراکنشهای مالی مشتریان از بیشترین اهمیت در تعیین ریسک اعتباری
مشتریان برخوردار بوده است .همچنین نتایج نشان میدهد که درخت تصمیم فازی با استفاده
روش بگینگ دقت باالتری نسبت به روش شبکه عصبی و درخت تصمیم فازی معمولی دارد.
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بررسی عملکرد بیشتر کشورهای جهان نشان میدهد که سرمایهگذاری و پیشرفت اقتصادی
رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند .یعنی کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به
بخشهای مختلف اقتصادی دارند ،اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی
باالتری برخوردار هستند .تجهیز و تخصیص منابع جهت سرمایه گذاری در فعالیتهای
اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانکی ،قسمتی از این بازار است.
انجام این امر به عنوان اصلیترین نقش بانک در بازار مالی از طریق اعطای اعتبار به مشتریان
صورت می گیرد .بنابراین یکی از موضوعات دارای اهمیت در رابطه با این موضوع بررسی و
ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تسهیالت گیرندگان بانک ها است .اندازهگیری این ریسک
در میان ریسکهایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روبهروست ،از جایگاه ویژهای
برخوردار است .کاهش و کنترل ریسک به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر بهبود فرایند
اعطای اعتبار و در نتیجه بر عملکرد بانکها مطرح است و نقش اساسی در تداوم ارائه
تسهیالت و بقای بانک ها و مؤسسات مالی دارد .آنچه برای بانک اهمیت دارد این است که
قبل از اعطا ی تسهیالت به متقاضیان ،احتمال عدم بازپرداخت از سوی آنان را ارزیابی و
گروهی را که از ادعای دین آنها در موعد مقرر اطمینان بیشتری دارد ،انتخاب نماید .انجام
این امر به وسیله یک سیستم جامع ،تعریف ساختار و معیارهای مناسب امکان پذیر است.
امروزه بانکها به شکل وسیعی از مدلهای سنجش ریسک اعتباری برای تصویب و پرداخت
وام های اعطایی خود استفاده می کنند و با استفاده از معیارهای عینی و اطالعات حال و
گذشته مشتری ،در قالب تهیه انواع گزارشات اطالعاتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم در ارکان
اعتباری ذیصالح ،به اعتبار سنجی مشتریان میپردازند .در مورد وامهای بزرگ و با توجه
به تعداد اندک آنها ،ارزیابی دقیق متقاضی امکانپذیر است؛ بنابر این در مورد وامهای
متوسط و کوچک ،چون تعداد متقاضیان زیاد است ،ارزیابی دقیق تک تک آنها پرهزینه است
و از این رو نیازمند ارزیابی سیستماتیک و ایجاد مدلی است که بر اساس آن بتوان ریسک
اعتباری را تعیین و کاهش داد (مهرآرا و مهرانفر.)۱۳۹۲ ،
علی رغم اهمیت این موضوع ،در کشور ما در زمینه اعطای تسهیالت اعتباری به
مشتریان ،روند منسجم و منظمی به منظور تعیین ریسک اعتباری ،امتیازدهی ،درجهبندی
و همچنین تعیین سقفهای اعتباری بر اساس شاخصهای ریسک مالحظه نمیشود و
شاخصها بر اساس تشخیص کارشناسی و کمیته اعتباری صورت میپذیرد .برخورداری از یک
مدل ریسک کارآمد نهتنها تصمیم گیری در زمینه اعتبار و گرفتن وثیقه را تسهیل مینماید،
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۱۳۱

بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شد که سیستم بانکی از الگوی کارآمدی در
تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار شود .هدف علمی تحقیق مشارکت
در پیشبرد ادبیات تجربی موجود در زمینه ریسک اعتباری و اهداف کاربردی تحقیق:
شناسایی ویژگی های اثرگذار در سیستم بانکداری مشتریان با ریسک اعتباری آنان .و ارائه

روش گردآوری اطالعات در این مقاله به دو بخش بخش اصلی (بررسی ادبیات موضوعی
و پیشینه تحقیق) ،روش گردآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای است و بخش انتهایی (مورد
مطالعه) از روشهای میدانی نیز بهره گرفته میشود .همچنین تجزیه و تحلیل اطالعات در
مقاله به دو صورت کمی و کیفی میباشد  .در ادامه به معرفی مبانی و تجزیه و تحلیل ریسک
های موجود در نظام بانکی و معرفی به روش بگینگ و داده های مدل و در نهایت به آزمون
فرضیه ها و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است.

 ۲مبانی نظری
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ریسک در هر حیطهای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهمترین حیطهها ،بانکها هستند
که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند؛ به طور خاص مورد توجه قرار می
گیرند .زیرا بانکها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو میشوند.
لذا دالیل وجود ریسک در بانکها را با نوع کارکرد آن ها به راحتی میتوان توجیه کرد؛ چرا
که بانکها از یک سو سرمایههای مردم را که در قبال آن مسؤلیت دارند؛ جمعآوری کرده و
از سوی دیگر با استفاده از این سرمایهها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیتهای اقتصادی
مینمایند.
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چارچوبی برای دسته بندی مشتریان با استفاده از ریسک اعتباری است .فرضیه تحقیق نیز
شامل این فرض است که روش بگینگ نسبت به سایر الگوها دقت باالتری را دارا است و
تراکنش های مالی مشتریان بانکی بیشترین توضیح دهندگی را در رتبه بندی ریسک اعتباری
مشتریان دارد.

۱۳۲
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جدول ۱
انواع ریسک در بانکها
نام
ریسک اعتباری

۱
۲

ریسک نقد کردن مطالبات توسط مشتریان بهصورت آنی و نیاز بانک به تبدیل
فوری دارایی به پول نقد

۳

ریسک کاهش ارزش داراییها به علت نوسانات نرخ بهره

ریسک نقدینگی

ریسک نرخ بهره

ریسک کاهش ارزش داراییها و پرداختها به علت تغییر شرایطی مانند
نرخهای برابری

4

ریسک خارج ترازنامه

5

ریسک نرخهای برابری
ریسک دولت

ریسک مؤسسه ناشی از نتایج فعالیتهای مربوط به داراییها یا پرداختهای
اقتضایی
(پرداخت هایی که بسته به موقعیت زمانی و تغییر شرایط زمانی باید انجام
شوند)
ریسک ناشی از تغییر ارزش داراییها یا بدهیهای مؤسسه در خارج از کشور
به علت تغییر نرخ ارز

6

۷

ریسک عدم کفایت سرمایه

ریسک عدم بازپرداخت مشتریان خارجی به علت دخالت دولتهای خارجی
۸

ریسک ناشی از عدم وجود سرمایه مکفی برای جبران کاهش ارزش داراییها

منبع( :رادپور و همکاران)۱۳۸۸ ،

از میان ریسکهای مالی ارایه شده در جدول  ۱چهار ریسک بازار ،ریسک اعتباری ،ریسک
نقدینگی و ریسک نرخ بهره از مهمترین عوامل توجیهکننده نوسانات مالی هستند که برای
آنها سیستمهای مدیریت و کنترل ریسک ،توسعه بیشتری یافتهاند (رادپور و همکاران،
.)۱۳۸۸

Credit Risk
Liquidity Risk
3
Interest Rate Risk
4
Market Risk
5
Off-Balance-Sheet Risk
6
Foreign Exchange Risk
7
Sovereign Risk
8
Insolvency Risk
2
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ریسک بازار

توصیف
ریسک عدم بازگشت وامها و قراردادهای مؤسسه

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۳۳

 ۱.۲ریسک اعتباری

مشابه شبکههای عصبی بیولوژیکی میباشد (فایاست  .)۱۹۹۴ ،۲به عبارت دیگر هدف
شبکههای عصبی ،کوشش برای ساخت ماشینهایی است که همانند مغز انسان عمل

Heffernan
Fausett

1
2
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 ۱.۱.۲شبکه عصبی مصنوعی ()De Wilde, 1997
شبکه عصبی مصنوعی ،یک سیستم پردازش اطالعات است که خصوصیات عملکردی آن
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ریسک اعتباری عبارت است از ریسک مربوط به تأخیر در پرداخت و یا عدم پرداخت اقساط
وام .در هریک از این دو حالت ،ارزش فعلی دارایی کاهش مییابد که در نتیجه توان پرداخت
تسهیالت دهی بانک کم میشود (هفرنان .)۲۰۰۳ ،۱
با توجه به محدودیت منابع مالی و تسهیالت در اختیار بانکها ،ارزیابی توان بازپرداخت
مشتریان پیش از اعطای تسهیالت به آنها یکی از مهمترین چالش های پیشروی سیستم بانکی
کشور است .به عبارت دیگر ،بانک ها درصدد اعطای تسهیالت خود به مشتریانی هستند که
ضمن برخورداری از ریسک پایین دارای بازده متناسب با سود تسهیالت اعطایی باشند ،لذا
تعیین ریسک اعتباری هریک از متقاضیان و اتخاذ تصمیم مناسب پیش از اعطای تسهیالت
ضرورتی اجتناب ناپذیر است .این مهم زمانی امکانپذیر است که بانک ها قادر به شناسایی
مشتریان اعتباری خود (اعم از حقیقی و حقوقی) براساس توانایی و تمایل آنها نسبت به
بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات خود بوده و قادر به طبقه بندی آنها باشند زیرا تحت
چنین سیستمی تسهیالت به متقاضیانی اعطا می شود که رتبه کمتری داشته و احتمال
بازپرداخت بدهی آنها در موعد مقرر بیشتر است .در ادامه با تعریف سیستم عصبی مصنوعی
و سیستم خبره فازی و بررسی پیشینه پژوهش به بررسی شبکه عصبی مصنوعی و سیستم
های فازی مرتبط با آن در جهت کنترل ریسک اعتباری می پردازیم.
یکی از مهمترین روشهای مدیریت ریسک اعتباری استفاده از سیستمهای امتیازدهی
اعتباری برای کنترل ریسک انواع وامهاست .در مطالعات گذشته اغلب از روشهای آماری
مانند مدل های رگرسیونی الجیت و پروبیت و روش تحلیل ممیزی برای امتیازدهی و
رتبهبندی مشتریان استفاده میگردید ،ولی در سالهای اخیر با توسعه مدلهای مبتنی بر
هوش مصنوعی و روشهای ابتکاری ،مطالعات بسیاری در کاربرد این روشها در مدلهای
امتیازدهی و رتبهبندی اعتباری مشاهده میشوند (نادعلی جلوخانی و همکاران.)۱۳۹۷ ،

۱۳۴
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میکنند .این ماشینها متشکل از اجزایی هستند که مشابه عصبهای بیولوژیکی رفتار
میکنند (پیکتون .)۲۰۰۰ ،۱

 ۳پیشینه تحقیق

اسالمی  ۳و همکاران ( )۲۰۱۴در مطالعه خود با عنوان «ارزیابی وضعیت اعتباری مشتریان
بانکی با استفاده از  DEMATELو سیستم فازی» به بررسی عوامل مؤثر در تعیین رفتار
اعتباری مشتریان پراختند .آنها با مدل سازی باتوجه به رویکرد حاضر و مدلهای سنتی
الجیت و برنامهریزی خطی به این نتیجه رسیدند که تقسیمبندی با استفاده از سیتسم استنتاج
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 ۲.۱.۲سیستم خبره فازی
سیستمهای خبره فازی نتیجه بهکارگیری تئوری فازی در ساختن سیستمهای خبره است.
یک سیستم خبره فازی یک سیستم خبره ای است که از یک مجموعه از توابع عضویت فازی
و قوانین فازی بهجای منطق بولین استفاده میکند .به عبارت دیگر ،در سیستمهای خبره
فازی ،عالوه بر استانداردهای سیستم خبره معمولی از داده فازی ،قوانین فازی و استنتاج
فازی استفاده میشود.
هدف از این تحقیق ارایه یک مدل مناسب اعتبارسنجی مشتریان بانکها به طور بخصوص
بانک سپه برای اعطای تسهیالت اعتباری متناسب با دسته مشتریان میباشد .برای پاسخ به
مسأله و رسیدن به هدف پژوهش این سؤال اساسی مطرح گردید که چگونه میتوان با استفاده
از تکنیک درخت فازی به اعتبارسنجی مشتریان بانک سپه پرداخت؟ این تحقیق از نظر هدف،
از نوع کاربردی  ۲می باشد؛ چرا که تحقیق کاربردی ،تحقیقی است که هدف آن ،توسعه دانش
کاربردی در یک زمینه خاص بوده و به سمت کاربرد علمی حرکت میکنند.

فازی توانایی بیشتری در توضیحدهندگی رفتار اعتباری مشتریان بانکی دارد.

مالی خرد در غنا» به بررسی رفتار اعتباری متقاضیان بانکی در این کشور پرداختند .آنها با
استفاده از دادههای مربوط به وامدهی  KWIQPLUSبهره بردند .آنها در تحقیق خود نتیجه
گرفتند که انتخاب متغیرها و هم چنین تعیین حد آستانه برای متغیرها میتواند بر نتایج و

Picton
Applied research
Eslami
Abdulrahman et. al

1
2
3
4
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عبدالرحمن و همکاران  )۲۰۱۴( 4در مطالعهای با عنوان «رویکرد منطق فازی در تأمین

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۳۵

مفید بودن آن اثرگذار باشد .همچنین این محققان بیان نمودند که پسانداز و بهطور خاص
توانایی سپردهگذاری روزانه اهمیت فراوانی بر تعیین رفتار اعتباری مشتریان دارد.
هوانگ و همکارانش ( )۲۰۱۶در مطالعهای با عنوان «مقایسه تطبیقی الگوریتم ژنتیک
در پیش بینی» طی یک برنامهنویسی ژنتیک دو مرحلهای هم از الگوریتمهای استنتاجی

تقوی فرد (« )۱۳۹۶دسته بندی مشتریان حقوقی و پیش بینی توانایی سوددهی آنان با
استفاده از ارزش طول عمر مشتری و رویکرد زنجیره مارکوف» ،ابتدا مبحث ارزش طول عمر
مشتری و ضرورت و انواع دسته بندی مشتریان ارائه گردیده و سپس با استفاده از مدل RFM
و تکنیک  AHPو نظرات خبرگان بانکی نسبت به وزن دهی متغیرهای مورد بررسی اقدام و
با توجه به میانگین سه متغیر فوق ،مشتریان گروه بندی گردیدند .یافته اصلی این تحقیق را
می توان استخراج ماتریس احتمال که قابلیت پیش بینی جابجایی مشتریان در گروه های
مختلف را دارد ذکر نمود .با استفاده از این ماتریس به عدم تمایل تعداد زیادی از مشتریان به
جا بجایی در بین گروه های تعیین شده دست می یابیم .از دیگر نتایج این تحقیق ،تعیین
ضریب  Cاست که جهت رتبه بندی گروه های مختلف استفاده شده است.
فرانسیسکو  )۲۰۱۶( ۱در مطالعه خود با عنوان «ارزیابی سیستم اعتباری برای بانکهای

می تواند ناشی از اریب نتایج حاصل از ارزیابی سیستم اعتباری باشد.

لیو  )۲۰۱۶( ۲در مطالعه خود با عنوان «اثر سیستم اعتباری پویا بر رفتار اعتباری مشتریان

با استفاده از مدلهای فازی مارکو» به بررسی اثرات پویای سیستم اعتباری بر عملکرد
مشتریان از لحاظ خوش حسابی و بدحسابی پرداخت .نتایج تحقیق نشان میدهد که اثرات

Fransisco

1

Liu

2

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.39.6.0

اعتباری شاخص» به بررسی وضعیت اعتباری بانکهای فعال در کشور فرانسه پرداخت .این
محقق در تحقیق خود سعی در برآورد هزینه و عایدی ناشی از پرداخت وام باتوجه به سیستم
اعتباری موجود پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که درصورتی که سیستم اعتباری تنها بر
ویژگی خاص درآمدی افراد تکیه کند ،هزینه پرداخت وام به شدت افزایش مییابد که این عامل
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بهمنظور ایجاد قوانین هوشمند برای تصمیمگیرندگان و از روشهای مبتنی بر تابع به دلیل
توانایی پیشبینی شان استفاده کردند که بتواند نقص الگوریتمهای استنتاجی را در این زمینه
جبران کنند .نتایج نشان داد که الگوریتمهای دو مرحلهای توانایی بیشتری را در پیش رفتار
مشتریان بانکها دارد.

۱۳۶

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

ناهمسانی در بین مشتریان در گذر زمان وجود دارد که این عامل نشان میدهد باید سیستم
فازی و به تبع آن قواعد آن باتوجه به این تغییرات در نظر گرفته شود.
تی سای و وو  )۲۰۱۷( ،۱در مطالعهای با عنوان «مقایسه عملکرد الگوریتم پس انتشار با
مدلهای جایگزین» استفاده از مدلهای ترکیبی شبکه عصبی برای پیشگویی ورشکستگی
و اعتبارسنجی پرداختد .در این تحقیق از پرسپترون چند الیه که توسط الگوریتم پس انتشار
خطا آموزش می بیند برای اعتبارسنجی استفاده شد و نتایج آن با طبقهکنندههای ترکیبی
مورد مقایسه قرار گرفت .از سه زیرمجموعه داده که شامل دادههای اعتباری کشورهای
استرالیا ،آلمان و ژاپن بود ،استفاده شد که مدل ترکیبی تنها در یکی از این سه مجموعه نتایج

۲

 ۴روششناسی پژوهش
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بهتری را کسب نمود .از خطای نوع اول و دوم برای مقایسه مدلها استفاده شد.
محمدی ( )۱۳۹۱در مطالعهای با عنوان «اعتبار سنجی مشتریان بانک سامان» به تدوین
یک مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقیقی بانک سامان پرداخت .در این تحقیق از
مدل پروبیت ترتیبی برای رتبهبندی استفاده شد .از  ۹۲مشتری و  ۷ویژگی برای تخمین
نکول وام های پرداختی به کمک مدل پروبیت در نهایت مشتریان به سه طبقه خوشحساب،
رسید گذشته و معوق تفکیک شدند.
عینی ( )۱۳۹۷در مطالعه ای با عنوان «مدیریت بهینه ریسک اعتباری» به تبیین رویکرد
مدیریت بهینه ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری
اسالمی و بانکداری متداول پرداخت.

۱.۴مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی این تحقیق به شرح زیر می باشد:

2
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TSAI and Wu
Classifier Ensembles

1

۱۳۷

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

مجموعه قوانین
رتبهبندی

اعتباری
مشتریان بانکی

مهم در تعیین
میزان اعتبار
مشتریان بانک

فرایند

اعتباری
مشتریان بانکی

ورودی

شکل  .۱مراحل تحقیق

 ۱.۱.۴مدل مفهومی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک سپه

همان طور که در شکل  ۱شرح داده شده است ،در اولین مرحله تحقیق از طریق مطالعات
کتابخانهای و بررسی مقاالت پایاننامههای مختلف به شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار بر
رتبهبندی اعتباری مشتریان حقیقی بانکها پرداخته شده است .سپس با توجه اطالعات در
دسترس در فایل اطالعات مشتریان بانک سپه ویژگیهای مهم آن ها انتخاب و در مرحله بعد
الگوهای مورد نظر در این تحقیق به منظور پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان بانک سپه
طراحی میشود و در انتها نتایج آنها بدست میآید.

 ۲.۴مدل تحقیق
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خروجی

ساخت الگوهای
رتبهبندی اعتباری

ویژگیهای پیشگو

انتخاب ویژگیهای
مهم

مجموعه
دادههای

در این تحقیق از مدلهای درخت تصمیم فازی با استفاده از روش بگینگ ،سیستم فازی و
شبکه عصبی استفاده شده است.
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جامعه آماری در این تحقیق به جهت تعیین ویژگیهای اعتباری ،کلیه اشخاص حقیقی
میباشند که در سالهای  ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۶از تسهیالت بانک سپه استفاده کردهاند.
هم چنین جامعه آماری به جهت تعیین توابع عضویت ویژگیها و قواعد سیستم خبره
فازی ۵ ،نفر از کارکنان بانک سپه به عنوان خبرگان تحقیق میباشند ،که همگی دارای
تخصصهای الزم در رابطه با بحث تحقیق میباشد .جهت گرداوری اطالعات تحقیق ،عالوه
بر استفاده از پایگاه داده بانک سپه ،در قسمت دوم مدل این تحقیق ،برای طراحی سیستم
خبره فازی ،مصاحبهای به صورت باز یا سازمان نایافته با کارشناسان اعتباری بانک سپه به
عنوان خبره ،به جهت تبیین متغیرهای مدل اعتبار سنجی انجام شد.

۱۳۸
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 ۳.۴تجزیه و تحلیل اطالعات

 .۵دادهها
 ۱.۵ویژگیهای دادهها



Excel
Matlab

1
2
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نمونه آماری
متشکل از دادههای مربوط به  ۸۲۶مورد از مشتریان حقیقی بانک مورد مطالعه میباشد.
نمونههای مورد بررسی پایگاه داده
باتوجه به اینکه دادههای موجود در جامعه آماری از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار گرفته
و تا حد امکان پاالیش شدهاند ،بنابراین مدلهای تحقیق فقط بر روی  ۸۲۶مورد از
دادهها به عنوان نمونه نهایی اجرا گردیده است .این دادهها در یک پایگاه داده در نرمافزار
 Excelذخیره شدهاند .که در ادامه فیلدها و رکوردهای این پایگاه داده تشریح میگردند.
در ضمن چارچوب کلی پایگاه داده نیز بهصورت جدول  ۲میباشد.
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برای انجام تحقیق ابتدا به بررسی اسناد موجود به منظور تهیه ادبیات و پیشینه تحقیق
پرداخته شده است .سپس باتوجه به هدف تحقیق ،مطالعه و جمع آوری ادبیات در مورد
مدل های هوش مصنوعی و به طور خاص یادگیری تلفیقی انجام شده است و دادههای
متغیرهای مورد استفاده در تحقیق جمع آوری میشود .در مرحله بعد با استفاده نرم افزارهای
اکسل  ۱داده ها پردازش و مدل مدنظر با بکارگیری نرم افزار متلب  ۲برآورد میگردد و نتایج
بدست آمده تفسیر خواهد شد.
در تحقیق حاضر در ابتدا با استفاده از آزمون انحنا معناداری و اثر هر یک از متغیرها در
توضیح ریسک اعتباری مورد آزمون قرار میگیرد .بنابراین میتوان متوجه شد که کدام یک از
متغیرها بیشترین اثر را بر ریسک اعتباری دارد .سپس به طراحی شبکه عصبی پرداخته خواهد
شد .در این بخش سعی خواهد شد که  ۹۰درصد از دادهها به منظور آموزش سیستم و ۱۰
درصد باقی مانده بهمنظور آزمون مورد استفاده قرار میگیرد .در مرحله بعد با استفاده منطق
فازی به طراحی سیستم فازی و آموزش و آزمون بر اساس این سیستم استنتاج پرداخته خواهد
شد .سپس با استفاده از الگوریتم  C4.5درخت تصمیم فازی تشکیل خواهد شد و این امر با
استفاده از روش بوت کردن بگینگ انجام خواهد شد.

۱۳۹

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

جدول ۲
چارچوب کلی پایگاه داده مورد بررسی
طبقهها

A19





مقادیر

رکوردهای پایگاه داده
مشتریان بانک که همان نمونه مورد بررسی تحقیق میباشند ،رکوردهای پایگاه داده
نهایی را تشکیل میدهند.
فیلدهای پایگاه داده
خصیصه های مشتریان که همان متغیرهای مستقل تحقیق و طبقه مشتری که همان
متغیر وابسته تحقیق میباشند ،فیلدهای این پایگاه داده را تشکیل میدهند .عناوین
این فیلدها شامل شش خصیصه مشتریان و  ۱طبقه کالس میباشند که در جدول ۳
نشان داده شده است.

جدول ۳
عناوین فیلدها
درآمد
سن
سابقه اعتباری
تحصیالت
تراکنش
واریانس تراکنش

Wage
Age
Past-behavior
Schooling
Transaction
Variance

نوع و مقیاس دادهها
نوع دادههای تحقیق (که همان نوع متغیرها میباشد) بهصورت دادههای عددی
(ترتیبی) میباشند که در این تحقیق به دادههای فازی تبدیل میشوند .مقیاسهای
دادههای عددی در جدول  ۴قابل مشاهده میباشند.
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نام فیلد

نام التین
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Class1
Class3
...
Class2
Class2

...

A2

A1

خصیصهها
مشتریان
C1
C2
...
C120

۱۴۰
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جدول ۴
مقیاسهای دادههای عددی
سال

سن مشتری

هزار ریال

تراکنش

درصد

واریانس تراکنش

نسبت

سابقه اعتباری مشتری

هزار ریال

درآمد

مرتبه

تحصیالت

ویژگیهای خبرگان (کارشناسان بانک مورد مطالعه)
ویژگیهای خبرگان در جدول  ۵آورده شده است .این ویژگیها گواهی بر خبرگی و
اطمینان به دقت و صحت گفتههای آنان میباشد.

جدول ۵
ویژگیهای خبرگان
ردیف

کارشناس ۱
کارشناس ۲





مدیر بخش رتبهبندی
اعتباری
ریاست کمیسیون
اعتبارات
سرپرست کارشناسان
بخش اعتبارات

مورد مطالعه
(سال)

اعتبارات
(سال)
۱۷

سن

میزان تحصیالت

تجربه سیستم
بانکی (سال)

۵۴

کارشناسی ارشد

۳۰

۳

۵۱

کارشناسی

۳۳

۶

۲۷

۴۴

کارشناسی ارشد

۱۵

۵

۱

آمادهسازی دادهها برای مدل
تغییرات و آماده سازی داده ها در سه بخش اصلی اصالح اشتباهات کاربر ،یک شکل
نمودن داده ها ،و فازی نمودن متغیرها صورت گرفته است که در ادامه هر کدام بیان
شدهاند.
یک شکل نمودن دادهها

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.39.6.0

کارشناس ۳

سمت

تجربه در بانک

تجربه در بخش
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مقیاسها

متغیرهای عددی (قابل فازی نمودن)

۱۴۱
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از جمله فیلدهایی که در این مرحله تغییرات بر روی آنها صورت گرفته در جدول  ۶قابل
مشاهده میباشند.
جدول ۶
یک شکل نمودن دادهها
شکل جدید

شکل قدیم

ماه

روز

تراکنش

سن

سال تولد

سن

فازی نمودن متغیرها
فازی نمودن متغیرها در سه مرحله اصلی جدا نمودن متغیرها ،تعیین اصطالحات کالمی
و طیف متغیرها در مقادیر کالمی ،و تعیین تابع عضویت صورت گرفته است.

 ۲.۵توصیف آماری دادهها

ویژگی آماری متغیرهای تحقیق در جدول  ۷گزارش شده است.

جدول ۷
توصیف آماری داده ها
نام متغیر

میانگین

مد

میانه

حداقل

حداکثر
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فیلد

انحراف معیار

Schooling

۱۰٫۶۹

۱۱

۱۰

۱

۲۲

۳٫۲۷

Wage

۴۰۰۰

۴۰۱۳

۳۳۱۲

۱۳۱۶

۷۰۰۷

۸۷۱٫۵

Transaction

۲۴۶۰۰

۲۴۶۵۵

۲۲۵۲۳

۲۷۴۱

۴۹۶۱۴

۶۵۲۰

Age

۴۵٫۳

۴۵

۴۳

۱۶

۸۷

۱۰٫۵

Past-behavior

۱٫۲۹۲

۱٫۲۹۷

۰٫۸۶

۰٫۸۶

۱٫۷۷

۰٫۱۳

Fraud

۰٫۵۱

۱

۱

۰

۱

۰٫۵۰
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Variance

۰٫۲۳

۰٫۲۴

۰٫۰۱۳

۰٫۰۱۳

۰٫۵۴

۰٫۰۸۲

۱۴۲

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

 ۶نتایج مدل

۱

ابتدا جهت پاسخ به پرسش اول تحقیق درخت تصمیم معمولی اجرا شده و به کمک آنتروپی
در درخت تصمیم که در آن فرضیه صفر ،غیرمرتبط  ۲بودن متغیرهای توضیحی است ،اهمیت
هر یک از متغیرهای توضیحی مورد بررسی و تقریب قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل است:

 ۱.۶تعیین اهمیت متغیرها
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شکل  .۲درجه اهمیت متغیرهای مدل

 ۲.۶تعیین تابع عضویت
تابع عضویتی که در این تحقیق برای تعیین درجات عضویت بکار گرفته شده است« ،گوسی»
می باشد .بر همین اساس با کمک خبرگان بانک ،مقادیر متغیر که متناسب با درجات عضویت

Antropy
Unassociated

1
2
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در این بخش با استفاده از آزمون انحنا مشخص میشود که در بین متغیرهای مورد بررسی
در تحقیق درآمد شخص از درجه اهمیت باالتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار است.

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۴۳

صفر و یک هستند را برای نقاط به ترتیب پایینترین و باالترین درجات عضویت تعیین نموده
و بقیه مقادیر دیگر ،بین صفر و یک در نظر گرفته میشوند.

 ۳.۶فازیسازی طبقات

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.39.6.0

باتوجه به میزان «نمره اعتباری تعیین شده برای مشتریان متقلب» (به عنوان مبنا) در هر
رکورد (برای هریک از مشتریان) ،یک درجه تعلق به کالسهای هر یک (متقلب ،نامتقلب)
در نظر گرفته می شود .بدین ترتیب طبقات نیز حالت قطعی نداشته و فازی تعیین میگردند.
اکنون باتوجه به فازی نمودن متغیرها و طبقات ،همه دادهها به فرمتهای مشخصی برای
ورودی به نرمافزار تبدیل میشوند که در نرمافزار مورد استفاده (متلب) موجود میباشد .فازی
شده هر یک از متغیرها در اشکال ذیل نشان داده شدهاند.
در ابتدا متغیرهای مدل به متغیرهای فازی با سه تابع عضویت کم ،متوسط و زیاد تبدیل
میشوند:
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شکل  .۳تابع عضویت گوسی

۱۴۴

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

شکل  .۴نمایش فازی شده هر یک از توابع متغیرهای مدل

 ۴.۶برآورد مدل شبکه عصبی فازی
به منظور مقایسه کارایی الگوی درخت تصمیم فازی با الگوی رقیب به برآورد شبکه عصبی
فازی با داده های مورد استفاده در درخت تصمیم پرداخته می شود .بدین منظور یک شبکه
عصبی پیشخور با داده های فازی ایجاد و به کمک الگوریتم آموزش لونبرگ مارکوارت به
آموزش آن پرداخته شد ،تعداد نرونهای الیه پنهان براساس آزمون و خطا  ۱۲نرون انتخاب
شد .شکل زیر ساختار شبکه را نشان میدهد:
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باتوجه به هدف تحقیق ،در ابتدا متغیر وابسته تحقیق (نمره اعتباری) با استفاده از تابع
گوسی فازیسازی شده ،سپس در ادامه تحقیق از دادههای فازی در فرایند مدلسازی استفاده
شده است به نحوی که شش متغیر توضیحی هر یک دارای  ۳تابع عضویت و یک متغیر هدف
دارای دو تابع عضویت گوسی میباشد.
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تابع عضویت فازی نمره اعتباری

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۴۵

شکل  .۵ساختار شبکه عصبی دسته بندی کننده مشتریان

شکل ( )۶با توجه به ماتریس درهمریختگی را برای شبکه عصبی میتوان متوجه شد که
دقت در مرحله آموزش برابر با  ۹۱٫۸درصد است و الگو توانسته است گروه  ۱و  ۲به ترتیب با
دقت  ۹۲٫۹و  ۹۰٫۷درصد شناسایی نماید .همچنین نتایج نشان میدهد که الگو  ۳۲۹مورد از
 ۳۵۴مورد گروه  ۱را به درستی شناسایی کرده است و در  ۲۵مورد خطا داشته است .ماتریس
درهمریختگی نشان میدهد که با توجه به الگوی طراحی شده  ۳۵۳مورد از گروه  ۲به درستی
و  ۳۶مورد با خطا شناسایی شده است.
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شکل  .۶ماتریس درهم ریختگی شبکه عصبی برای داده های آموزش
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همچنین ماتریس ارزیابی کارایی شبکه عصبی پس از آموزش و ارزیابی بصورت زیر حاصل
شد:

۱۴۶

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

شکل ( )۷ماتریس درهم ریختگی برای مجموعه آموزش بیانگر این امر است که دقت تست
برابر با  ۸۹٫۲درصد است و دقت پیشبینی گروه  ۱و  ۲به ترتیب برابر با  ۸۷و و  ۹۱٫۹درصد
است .نتایج نشان میدهد که الگو  ۴۰مورد از بین  ۴۶مورد گروه اول را به درستی پیشبینی
نموده است و در گروه دوم  ۳۴مورد از  ۳۷مورد تشحصی درست گزارش داده است.

 ۵.۶سیستم فازی
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شکل  .۷ماتریس درهمریختگی شبکه عصبی برای دادههای آموزش

در این بخش به طراحی سیستم فازی پرداخته شده است.
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دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۴۷

شکل ( )۸نتایج ماتریس آموزش را برای  ۹۰درصد از دادهها در یک سیستم فازی نشان
میدهد نشان میدهد که این الگو توانسته است  ۹۳٫۸درصد را به درستی شناسایی نماید و
باتوجه به نتایج میتوان مشاهده نمود که دقت در شناسایی گروه  ۱و  ۲به ترتیب برابر با
 ۹۵٫۹و  ۹۲درصد بوده است.
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شکل  .۹ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آزمایش
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شکل  .۸ماتریس درهمریختگی دقت درخت تصمیم فازی در دادههای آموزش

۱۴۸

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

با توجه ماتریس درهمریختگی برای دادههای تست در شکل ( )۹میتوان مشاهده نمود
که الگو توانسته است  ۴۳مورد از گروه  ۱را به درستی گزارش نماید و  ۴مورد را خطا نماید.
همچنین نتایج نشان میدهد که الگو در شناسایی گروه  ۲در  ۳۳مورد موفق بوده است و ۳
مورد را خطا کرده است .ماتریس مذکور نشان میدهد که دقت در شناسایی گروه  ۱و  ۲به
ترتیب برابر با  ۹۱٫۵و  ۹۱٫۷درصد بوده است و دقت الگو در داده های آموزش برابر با ۹۱٫۶
درصد گزارش شده است.

از این روش در ایجاد تخمینهای مختلف استفاده می شود .اصوالً میتوان از این تکنیک به
منظور ارزیابی دقت تخمینهای بکار گرفته شده در روشهای داده کاوی از طریق نمونه برداری
با جایگزینی از دادههای آموزشی استفاده نمود .در این تکنیک فرض بر آنست که مجموعهداده
های آموزشی نماینده جامعه تحت بررسی بوده و انواع حاالت تحقق یافته جامعه را میتوان از
این مجموعه داده شبیه سازی نمود .این مفهوم برای ترکیب رده بندی های پیش بینی شده
از چند مدل به کار می رود .در این روش به طور کلی برای نمونه های مختلف به درخت های
متفاوتی خواهید رسید .سپس برای پیش بینی با کمک درخت های متفاوت به دست آمده از
نمونه ها ،یک رای گیری ساده انجام دهید .رده بندی نهایی ،رده بندی ای خواهد بود که
درخت های مختلف آنرا پیش بینی کرده اند.
در این بخش به بررسی نتایج بدست آمده از طراحی درخت تصمیم فازی با استفاده از
تکنیک بگینگ پرداخته شده است .در این بخش دادههای تحقیق به  ۱۰بخش تقسیمبندی
شدهاند و با استفاده از الگوی بگینگ ده بار درخت تصمیم مورد آموزش و تست قرار گرفته
است و نتایج آن به صورت ماتریسهای درهم ریختگی تفسیر شده است در مرحله بعدی با
استفاده از تکنیک رای گیری از بین نتایج بدست آمده یک نتیجه گزارش شده است.
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 ۶.۶روش بگینگ
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دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۴۹

ماتریس فوق نتایج حاصل از آموزش درخت تصمیم فازی را در فولد اول نشان میدهد.
در مرحله فولد اول که  ۲۰درصد اول مشاهدات است به عنوان مجموعه تست کنار گذاشته
می شود و با سایر مشاهدات درخت تصمیم فازی در مرحله آموزش قرار میگیرد .نتایج نشان
مید هد که الگوی طراحی شده در فولد اول  ۹۵٫۹درصد در شناسایی افراد خوش حساب دقت
داشته است و تنها در  ۴٫۱درصد خطا داشته است در حالیکه این درصد برای گروه  ۲به
ترتیب  ۹۲درصد و  ۸درصد بوده است .با توجه به نتایج میتوان متوجه شد که دقت درخت
تصمیم در فولد اول برابر با  ۹۳٫۸در صد بوده است.
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شکل  .۱۰ماتریس درهمریختگی دقت درخت تصمیم فازی در دادههای آموزش در فولد اول
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۱۵۰

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

شکل ( )۱۱ماتریس درهم ریختگی را برای فولد اول نشان می دهد .نتایج نشان میدهد
که الگو توانسته است دقتی برابر با  ۹۱٫۶درصد را در این فولد داشته باشد.
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شکل  .۱۲ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد دوم
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شکل  .۱۱ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد اول

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۵۱

شکل ( )۱۲نیز نتایج حاصل از آموزش الگو را در فولد  ۲نشان میدهد که دقت شناسایی
گروه یک برابر با  ۹۳درصد و برای گروه  ۲برابر با  ۹۵٫۴درصد بوده است .همچنین نتایج
نشان میدهد که دقت درخت در ایان مرحله با با  ۹۴٫۲درصد است.

شکل ( )۱۳نیز نتایج حاصل از تست در فولد دوم را نشان میدهد که دقت تست در این
فول برابر با  ۸۴٫۱درصد بوده است که در مقایسه با فولد قبلی کاهش یافته است.
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شکل  .۱۳ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد دوم
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۱۵۲

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

شکل ( )۱۴ماتریس درهمریختگی را برای فولد سوم نشان میدهد الگو در شناسایی گروه
اول  ۹۶٫۶درصد دقت داشته است در حالیکه این دقت برای گروه دوم برابر با  ۹۳٫۴درصد
بوده است .همچنین نتایح حاصل از الگو در فولد نشان میدهد که دقت آموزش برابر با ۹۴٫۵
درصد بوده است.
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شکل  .۱۵ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد سوم
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شکل  .۱۴ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد سوم

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۵۳

شکل ( )۱۵ماتریس درهمریختگی را برای فولد سوم در مرحله تست نشان میدهد .نتایج
نشان میدهد که الگوی طراحی شده توانسته است در پیش بینی گروه یک  ۸۲٫۹درصد موفق
باشد .همچنین الگوی در فولد دوم توانسته است که  ۴۱نفر از  ۴۸نفر را که به گره دوم متعلق
یودهاند را به خوبی پیشبینی نماید .نتایج نشان میدهد که دقت پیشبینی در این مرحله برابر
با  ۸۴٫۳درصد بوده است.
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شکل ( )۱۶نتایج حاصل از آموزش درخت تصمیم فازی را در فولد چهارم نشان میدهد.
با توجه به ماتریس درهمریختگی میتوان متوجه شد که دقت شناسایی گروه یک برابر با ۹۵٫۱
درصد بوده است در حالیکه برای گروه  ۲دقت برابر با  ۹۲٫۲درصد بوده است .ماتریس
درهمریختگی نشان میدهد که دقت در این مرحله برابر با  ۹۳٫۵درصد بوده است.
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شکل  .۱۶ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد چهارم

۱۵۴

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

شکل ( )۱۷نیز ماتریس درهمریختگی تست را برای فولد چهارم نشان میدهد .نتایج
نشان میدهد الگو در این مرحله توانسته است که  ۸۳درصد از افراد را به خوبی پیشبینی
نماید و تنها در  ۱۶٫۷درصد خطا داشته است .باتوجه نتایج تست در فولد سوم میتوان متوجه
شد که دقت پیش بینی الگو برای گروه دوم نسبت به گروه اول بیشتر بوده است و الگو توانسته
است که  ۸۵٫۳درصد از افراد در گروه دوم را به خوبی پیش بینی نماید .در نهایت میتوان
مشاهده نمود که دقت تست در این مرحله برابر با  ۸۴٫۱درصد بوده است.
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شکل  .۱۷ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد چهارم
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دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۵۵

شکل ( )۱۸نیز ماتریس درهم ریختگی را برای مجموعه آموزش در فولد پنجم نشان
میدهد .باتوجه به ماتریس میتوان متوجه شد که دقت شناسایی گروه  ۱و  ۲به ترتیب برابر
با  ۹۴٫۶و  ۹۴٫۲است .همچنین نتایج نشان میدهد که دقت در این مرحله برابر با  ۹۴٫۸درصد
بوده است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.39.6.0

شکل  .۱۹ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد پنجم
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شکل  .۱۸ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد پنجم

۱۵۶

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

شکل ( )۱۹نتایج تست برای فولد پنجم نشان میدهد .باتوجه ماتریس درهمریختگی
می توان متوجه شد که الگو طراحی شده در این فولد توانسته است که  ۳۵مورد از  ۴۸مورد را
برای گروه  ۱به خوبی پیشبینی نماید و در  ۱۳مورد خطا داشته است .با توجه به نتایج
میتوان متوجه شد که دقت پیش بینی برای گروه  ۱برابر با  ۷۲٫۹درصد بوده است در حالیکه
این دقت برای گروه  ۲برابر با  ۸۵٫۷درصد بوده است .باتوجه ماتریس درهمریختگی میتوان
مشاهده نمود که دقت پیشبینی در این مرحله برابر با  ۷۸٫۳درصد بوده است.
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شکل  .۲۰ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد ششم

شکل ( )۲۰نتایج آموزش درخت تصمیم را در فولد ششم نشان میدهد که دقت آموزش
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.39.6.0

در این فولد برابر با  ۹۴٫۶درصد بوده است .باتوجه به ماتریس میتوان مشاهده نمود که الگو
در شناسایی گروه  ۱و  ۲به ترتیب  ۱۶و  ۲۴مورد خطا داشته است.

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۵۷

ماتریس درهم ریختگی برای مجموعه تست در فولد ششم را میتوان در شکل ()۲۱
مشاهده نمود .نتایج نشان میدهد که دقت پیشبینی گروه  ۱برابر با  ۸۸٫۶درصد است.
همچنین با توجه به نتایج میتوان متوجه شد که دقت پیشبینی گروه اول برابر با  ۸۱٫۳درصد
است و الگو توانسته است که  ۳۹مورد از  ۴۸مورد در گروه  ۲را به خوبی پیشبینی نماید.
نتایج نشان میدهد که دقت پیشبیتی در این مرحله برابر با  ۸۴٫۳درصد است.
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شکل  .۲۲ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد هفتم
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شکل  .۲۱ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد ششم

۱۵۸

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

ماتریس درهمریختگی آموزش را برای فولد هفتم میتوان در شکل ( )۲۲نتایج این ماتریس
نشان میدهد که الگو در این مرحله  ۳۳۷مورد را در گروه  ۱را به درستی شناسایی نموده
است و در  ۱۰مورد خطا مرتکب شده است .همچنین از نتایح بدست آمده میتوان متوجه
شد که دقت شناسایی گروه  ۱و  ۲به ترتیب برابر با  ۹۷٫۱و  ۹۲٫۲درصد بوده است .در نهایت
می توان بیان نمود که دقت آموزش در این مرحله برابر با  ۹۴٫۶درصد بوده است.
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شکل  .۲۳ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد هفتم

شکل ( )۲۳ماتریس درهمریختگی تست را برای فولد هفتم میتوان بیان نمود که الگو
توانسته است  ۳۱نفر از  ۳۳نفر را در گروه  ۱به خوبی پیشبینی نماید و در  ۲مورد خطا داشته
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است و برهمین اساس دقت پیشبینی گروه  ۱برابر با  ۹۳٫۹درصد شده است .همچنین نتایج
نشان میدهد که الگو در شناسایی گروه  ۲دقتی برابر با  ۷۹٫۶درصد را داشته است و توانسته
است  ۳۹مورد از  ۴۹مورد را به درستی پیشبینی نماید و در  ۱۰مورد خطا داشته است .در
نهایت ماتریس نشان میدهد که دقت تست در فولد ششم برابر با  ۸۵٫۴درصد است.

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۵۹

شکل ( ) ۲۴نتایج بدست آمده از آموزش در فولد هشتم نشان میدهد که الگو در این
مرحله توانسته است که  ۳۵۲مورد از گروه اول را به درستی شناسایی نماید و در  ۱۹مورد
خطا مرتکب شده است .باتوجه به ماتریس مذکور میتوان مشاهده نمود که دقت شناسایی
در گروه  ۱برابر با  ۹۴٫۹درصد است .همچنین نتایج نشان میدهد که الگو در شناسایی گروه
 ۲دقتی برابر با  ۹۵٫۷درصدی را دارا است همچنین دقت آموزش در این فولد برابر با ۹۵٫۳
درصد است.
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شکل  .۲۵ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد هشتم
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شکل  .۲۴ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد هشتم

۱۶۰

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

شکل ( )۲۵نتایح بدست آمده از تست در فولد هشتم نشان میدهد که الگو توانسته است
که با دقت  ۷۹٫۵درصدی شناسایی گروه اول  ۳۵مرود را به درستی گزارش کند و در  ۹مورد
خطا مرتکب شده است .همچنین نتایج نشان میدهد که الگو توانسته است که  ۳۴مورد گروه
 ۲را به درستی پیشبینی نماید و در  ۵مورد خطا داشته است و بر همین اساس دقت پیشبینی
گروه  ۲برابر با  ۸۷٫۲درصد بوده است .همچنین نتایج نشان میدهد که دقت تست در فولد
هفتم برابر با  ۸۳٫۱درصد است.
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شکل ( )۲۶نتایج بدست آمده از آموزش الگو میتوان مشاهده نمود که دقت آموزش در
این مرحله برابر با  ۹۳٫۴درصد بوده است .همچنین الگو در فولد نهم توانسته است  ۳۴۱مورد
از گروه  ۱را به درستی گزارش نماید و در  ۲۰مورد خطا داشته است و در شناسایی گروه ۱
دقت  ۹۴٫۵درصدی را گزارش نموده است .نتایج برای گروه  ۲نشان میدهد که الگو توانسته
است  ۳۵۴مورد از  ۳۸۳مورد را به درستی گزارش نماید و دقتی  ۹۲٫۴درصدی را درشناسایی
گروه  ۲نشان دهد.
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شکل  .۲۶ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد نهم

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۶۱

شکل ( )۲۷ماتریس درهمریختگی را برای مجموعه آموزش در فولد نهم نشان میدهد که
الگو توانسته است که  ۳۳مورد در پیشبینی گروه  ۱به درستی عمل نماید و در  ۲مورد خطا
مرتکب شده است و بر همین اساس دقتی برابر  ۹۴٫۳درصد را برای شناسایی گروه  ۱گزارش
داده است .همچنین با توجه به ماتریس میتوان متوجه شد که الگو توانسته است در پیشبینی
گروه  ۲دقت  ۸۹٫۴درصدی را نشان دهد و  ۴۲مورد از  ۴۷مورد را به درستی پیشبینی نموده
است .باتوجه نتایج می توان مشاهده نمود که دقت تست در این مرحله برابر با  ۹۱٫۵درصد
بوده است.

با توجه به شکل ( )۲۸برای فولد دهم میتوان متوجه شد که الگو در فولد نهم گروه  ۱را
با دقت  ۹۴درصد شناسایی نموده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که دقت آموزش در
این مرحله برابر با  ۹۳٫۴درصد است.
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شکل  .۲۸ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های آموزش در فولد دهم
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شکل  .۲۷ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد نهم

۱۶۲

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

شکل ( )۲۹ماتریس درهمریختگی تست را برای فولد دهم گزارش میدهد که میتوان
متوجه شد که دقت تست در این فولد برابر با  ۸۹٫۲درصد بوده است که  ۸۵٫۷درصد در
پیشبینی گروه  ۱و  ۹۲٫۷درصد در پیشبینی گروه  ۲دقت داشته است .الگو در این مرحله
توانسته است  ۳۶مورد را در گروه  ۱به درستی پیشبینی نماید و  ۶مورد را مرتکب خطا شود.
در حالیکه این نتایج برای گروه  ۲نشان میدهد که الگو از  ۴۱مورد  ۳۸مورد را برای گروه ۲
به درستی پیشبینی نموده است.

شکل ( )۳۰نتیجه بدست آمده از رایگیری بین نتایج بدست آمده از فولدهای  ۱۰گانه را
نشان میدهد .همان طور که از ماتریس فوق قابل مشاهده است دقت درخت تصمیم فازی
در این مرحله از دقت تمام فولدها بیشتر است .نتایج نشان می دهد که در این حالت درخت
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شکل  .۳۰ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی حاصل از رای گیری
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شکل  .۲۹ماتریس درهم ریختگی دقت درخت تصمیم فازی در داده های تست در فولد دهم

۱۶۳

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

تصمیم توانسته است دقتی برابر با  ۹۵٫۴درصد در تعیین ریسک اعتباری مشتریان نشان
دهد .نتاج ماتریس نشان میدهد که الگو توانسته است در شناسایی گروه  ۱دقتی برابر با ۹۷
درصد نشان دهد و از  ۳۹۴مورد  ۳۸۲نفر به درستی شناسایی نماید .همچنین نتایج نشان
میدهد دقت شناسایی گروه  ۲برابر  ۹۴درصد است و  ۴۰۶مورد را به درستی و  ۲۶مورد را
همراه با خطا گزارش نموده است.

 ۷.۶ارزیابی اعتبار و کارایی مدل

مشتریان در مقایسه با الگوریتمهای مختلف مورد مطالعه تشریح شده است.
جدول ۸
مقایسه دقت درخت تصمیم فازی با الگوریتم شبکه عصبی
الگو

شبکه عصبی

درخت تصمیم فازی

درخت تصمیم فازی به
روش بگینگ

نتایج آموزش%

۶۶٫۴

۹۳٫۸

۹۵٫۴

نتایج تست %

۵۰٫۶

۹۱٫۶

۹۵٫۴

همانگونه که نتایج جدول  ۸نشان میدهد بطور کلی در میان کلیه روشها تکنیک درخت
تصمیم فازی نتایج بسیار بهتری از سایر روشها داشته است .در جدول  ۸نحوه محاسبه دقت
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در این بخش شیوه ارزیابی مدل و هم چنین سنجش کارایی مدل به لحاظ قدرت تفکیک

پیش بینی به این صورت است که تعداد کل مشاهدات محاسبه میشود و سپس نسبت تعداد
مشاهداتی که الگو توانسته است به درستی پیش بینی کند به کل مشاهدات بدست آمده است
و این نسبت را درصد پیش بینی نامیده میشود.
] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.39.6.0

۱۶۴

سال دوازهم /شماره  /۳۹بهار۱۳۹۸

روش دیگر مقایسه دقت پیشبینی مدلهای مورد بررسی در این مطالعه استفاده از منحنی
دقت فراخوانی ( )Recall-Precisionمیباشد .این منحنی که با نام منحنی  ۱ ROCشناخته
میشود ،امکان مقایسه تصویری مجموعهای روشهای دستهبندی را فراهم میسازد .هرچه
این منحنی به سمت باال و چپ کشیده باشد ،دقت مدل باالتر و هرچه به خط قطری نزدیکتر
باشد دقت مدل اندک خواهد بود .همانگونه که تصویر  ROCنشان میدهد  ۲نتایج درخت
تصمیم فازی با تکنیک بگینگ با بهتر از سایر روشها بوده است .نمودار فوق نشان میدهد
که درخت تصمیم فازی توانسته صحت  ۹۲درصدی را در گزارشات به خود اختصاص دهد.

 ۷نتیجهگیری و پیشنهادات

Receiver Operating Characteristic
TPR = true positive rate and FPR = false positive rate

1
2
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بهمنظور بررسی فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که روش بگینگ نسبت به سایر الگوها دقت
باالتری را دارا است یا خیر باید خاطر نشان نمود که الگوی استفاده شده در این تحقیق
بهمنظور پیشبینی رفتار مشتریان استفاده می شود؛ اما باتوجه نتایج گزارش شده تحقیق
می توان ادعا کرد که درخت تصمیم فازی از توانایی باالتری نسب به الگوریتم شبکه عصبی
در پیشبینی رفتار مشتریان برخوردار است و این فرضیه رد نمی شود.
همچنین فرضیه دوم تحقیق مبنی بر این که تراکنش های مالی مشتریان بانکی بیشترین
توضیح دهندگی را در رتبه بندی ریسک اعتباری مشتریان دارد نیز با توجه به نتایج حاصل از
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شکل  .۳۱منحنی ROC

دسته بندی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی با استفاده از یادگیری جمعی

۱۶۵

تحقیق در دوره زمانی و مکانی تحقیق قابل تایید نمیباشد و نتایج نشان داد که درآمد
مشتریان از اهمیت باالتری برخوردار است.
به طور کلی نتایج مستقیم حاصل از اجرای تحقیق را میتوان بهصورت زیر خالصه نمود:
درخت تصمیم فازی میزان سهم نمونهها در هر طبقه را ،در هر برگ مشخص می نماید و

بهتر از عملکرد کا رشناسان اعتبارسنجی بانک مورد مطالعه را حاصل نمود که این نشاندهنده
کارایی باالی مدل مورد استفاده تحقیق در مقایسه با کارشناسان اعتبارسنج بانک میباشد
که براساس تجربه و به روش قضاوتی به پیشبینی در خصوص نوع مشتریان میپردازند.
به طور خالصه نتایج حاصل از تحقی ق نشان داد که درآمد و تراکنش مالی مشتریان به
ترتیب دارای بیشترین اهمیت را در تعیین ریسک اعتباری مشتریان دارد .همچنین نشان
داد که درخت تصمیم فازی با استفاده از تکنیک بگینگ دقت باالتری به نسبت به الگوهای
شبکه عصبی و درخت تصمیم فازی به روش معمول دارد.

فهرست منابع

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.39.6.0

تقویفرد م .ت )۱۳۹۶( .دسته بندی مشتریان حقوقی و پیش بینی توانایی سوددهی آنان با استفاده
از ارزش طول عمر مشتری و رویکرد زنجیره مارکوف (مورد مطالعه :مشتریان یک بانک
خصوصی) ،دوره  ،۱5شماره  ،45صفحه .۷4-45
رادپور م ، .رفیعی ا ، .رسولیزاده ع ، .لهراسبی ع )۱۳۸۸(.مدیریت ریسک بازار رویکرد ارزش در
معرض خطر،تهران ناشر آتی نگر.
عینی ،آ)۱۳۹۷( .مدیریت بهینه ریسک اعتباری ،اقتصاد و بانکداری اسالمی ،شماره  ۲۵صفحه.۶۷-۹۶
مهرآرا،م ،.مهرانفر ،م ،)۱۳۹۲(.عملکرد بانکی و عوامل کالن اقتصادی در مدیریت ریسک ،فصلنامه
مدلسازی اقتصادی ،دوره ،۷شماره  ،۲۱صفحه .۳۷-۲۱
نادعلی جلوخانی ،ا ،.آقاداوود ،س .ر،.کرباسیان ،م ،)۱۳۹۷(،.الگوی سنجش تأثیر ساختار شکست
ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان با رویکرد معادالت ساختاری،فصلنامه
اقتصاد شهری ،دوره  ،۳شماره  ،۱صفحه .۱۱۶-۹۷
Abdulrahman, U. F. I., Panford, J. K., & Hayfron-acquah, J. B. (2014). Fuzzy
logic approach to credit scoring for micro finance in ghana: a case study

] [ Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir on 2023-01-09

در نهایت با این دانش هر مشتری میتواند به هر دو طبقه متقلب و نامتقلب (با درجات
متفاوت) تعلق داشته باشد .که مشتری های متقلب جهت پرداخا وام مناسب نیستند و
مشتری های نا متقلب جهت پرداخت وام از نظر ریسک اعتباری مطمعن تر هستند.
استفاده از دادهکاوی و منطق فازی در قالب مدل درخت تصمیم فازی ،نتایجی به مراتب
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