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 چکیده
مطالبات معوق نشان  یشها است. افزابانک یهاترین دغدغهاز مهم مشتریانبررسی ریسک اعتباری 

کنند. عوامل  یابیارزبه خوبی را  یانمشتر اعتباری یسکر اندتوانستهن ی مرسومهامدلکه دهد می
در  یمشتر ریسک اعتباری ییرگذارد و موجب تغیاثر م یرفتار مشتر بر یطیمح یرقطعیو غ یرمتغ

د. شو یطراح یمشتر یاعتبار یسکر یابیارز برای یاپو یبایست مدللذا می ،شودطول زمان می
بر  یو مبتن ی،های عصبشبکه ی،های مالمانند مدل یهای متداولهای گذشته از مدلپژوهش

در طول زمان  یجاشدن مشترگرفتن جابهنظرپژوهش با در یناند. در ااستفاده کرده یهای تجربداده
 یلهای تحلروش یریکارگباال و با به یسکو ر ،متوسط یسکر یسک،رهای مختلف کمدر گروه

اطالعات ، برای این منظوراستخراج شده است.  یانمشتر یایرفتار پو یهای بزرگ، الگوهاداده
 ٩٢٫١ یتحساس نشان داد که مدل با درجۀ یجنتا وقرار گرفت  یبررس سه بانک مورد یقیحق یانمشتر
 یت،های پروببا مدل یسهبرخوردار است و در مقا ییباال ییاز کارا درصد  ٨٩٫١ یصتشخ و درجۀ درصد
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 مقدمه ١
و  ،یریگازهاند ،درک ،ییشناسارا  هاآند یند که باامواجه یسک مختلفیعوامل ربا ها بانک

ها است که بانکهایی سکیاز ر یکی یسک اعتباریر ،٢١ مان بازلیت کنند. مطابق با پیریمد
 را با توجه به حوزۀ یسک اعتباریر) ٠٢٠٠( ٢تامایو ند.امواجه ص منابع با آنیدر تخص

از ها الت بانکیتسه تأخیرا با پرداخت یاحتمال عدم بازپرداخت این تحقیق،  بررسیمورد
) ریسک ۵٢٠٠( ٣ون جستل و همکاران ترابعادی وسیع ، اما درکندمیتعریف  یمشتر یسو

ده نتواند به گیرنبه این معنی که قرض ؛کنندگیرنده تعریف میرا ریسک نکول قرض اعتباری
تاکنون  .موقع آن را پرداخت نکندض عمل کند یا حداقل بدادن قرپستعهدات خود برای 

با تکیه بر هوش مصنوعی هایی تجربی و روش آماری وهای بسیاری از دسته مدل هایمدل
یک  هاآن همۀ دهدمینشان  هامدلاین  یبررس .ارائه شده است برای ارزیابی ریسک اعتباری

ممکن است . انداختهاند مهم را از قلم اینکته هاآن همۀ دیگریانببهویژگی مشترک دارند یا 
 مانند یجتماعشخصی، امختلف دالیل به ،ده استکرکسب  یخوباعتباری  که رتبۀ یمشتر

ن حالت یق ایاز خود نشان دهد. از مصاد یزیمتما رفتار اعتباری ،میتحر یا یرکود اقتصاد
ها بینیپیشاز  یشرایط غیرنرمال و بسیارکه  کرداشاره  مانم در کشوریتحر به دورۀ توانیم

به این معنی  ؛رفتار مشتری ماهیتی پویا دارد که اساساً استنکته مهم این اشتباه شد. پس 
مدل ارزیابی ریسک  و ایستا نیست و این موضوع باید در ارائۀ کندمیکه در گذر زمان تغییر 

عنصری پویا عنوان بهد به مشتری حاضر در روش پیشنهادی خو اعتباری لحاظ شود. مطالعۀ
که با بروز شرایط  ددهمیو مدلی ارائه  دکنمی، توجه کندمیکه رفتار او با گذشت زمان تغییر 

 شتری را درست و با خطای بسیار کممختلف و در شرایط غیرقطعی، ریسک اعتباری م
 .دکنمی بینیپیش

و همکاران  )، نظرآقایی٢٠١۶( ٤و همکاران سوسا( دیگرتحقیقات  رخالفب ،در این تحقیق
که مشتریان به دو گروه  ))١٣٩١ابراهیمی و همکاران ()، ١٣٩۵)، قاسمی و همکاران (١٣٩٨(

، و ریسک باال ریسک، ریسک متوسط، مشتریان به سه گروه کمشوندمیخوب و بد تفکیک 
یق آورده شده است و پس تحق در ادامۀها یک از گروههرهای که ویژگی شوندمیبندی دسته

، دیگرعبارتبهو  شوندمیجا جابهها از اثبات اینکه مشتریان بانک در طول زمان میان این گروه

                                                                                                                                  
1 Basel 2 Capital Accord 
2 Tamayo 
3 Van Gestel et al. 
4 Sousa et al. 



 ١٢٣ یسسات مالؤها و مبانک یقیحق یانمشتر یاعتبار یسکر یاییپو یالگوها ییشناسا 

 

رساند که تری میمتنوع هایخوشهدهند، نتیجه تحقیق ما را به رفتاری پویا از خود نشان می
 ،در واقع ،مشتریان هایخوشهبا ارائه و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای رفتار با هریک از 

 دهدمیبررسی این تحقیق نشان  . نتیجۀشودمیمدیریت ریسک اعتباری ارائه  برایابزاری 
همین پویایی از اما در  ؛کنندمیمشتریان در طول زمان از حیث ریسک اعتباری پویا عمل 

به تحقیقات پیشین تر نسبتمتنوع هایخوشهآمدن وجودکنند که موجب بهقوانینی پیروی می
بانک بتواند به  شودمیشده موجب و نیز قوانین ذکر شودمیمشابه خود از حیث موضوع 

برای مشتری را به مشتری دست یابد و چون طیفی از رفتارها درستی نسبت بینیپیش
 خوب و بد که تنها مشتریان را به دو دستۀهایی به مدلتواند نسبت، میکندمی بینیپیش

 ،حاضر در مقالۀ .کندتر عمل تر و منعطف، دقیقکنندحساب و بدحساب) تفکیک می(خوش
ارزیابی ریسک اعتباری مشتری  برایگراف مدلی پویا  یبنداز خوشهبار با استفاده برای اولین

 .شودمیارائه 
ایستا های مدلنسبت به شده در این تحقیق تحقیق این است که آیا مدل ارائه این پرسش

شده  تحقیق این است که مدل طراحی؟ فرضیۀدکنمیتر شناسایی صحیحرا ک اعتباری ریس
 شکل مطلوب را دارد.ریسک اعتباری به بینیپیشتوانایی 

سه بانک ایرانی اخذ شده است. در  دادۀو از پایگاه استروش گردآوری اطالعات میدانی 
 ٣در بخش  .شودارائه می هاآنو نقد  شدههای انجامتحقیق پیشینۀاله، این مق ٢بخش 

در  .شودمیتوضیح داده ها داده پردازشپیشو  آوریجمع ۴در بخش  وشناسی تحقیق روش
در خصوص و بحث  یریگجهینت ،۶بخش  در نهایتاً  .شودمیتحلیل نتایج انجام  ،۵بخش 

 .شودمیارائه آتی  تحقیق و پیشنهادهایهای محدودیت ،٧بخش در تحقیق و 

 تحقیق پیشینۀ ٢
 گیرییمتصمتم یا الگوریم یبان تصمیابزار پشتعنوان به یاعتبار یازدهیامتهای کیتکن

ت یاهم .)٢٢٠١، ١اتیه( دشویماستفاده  هابانک انیع از مشتریوس یفیط یبرا خودکار
 یازدهیامتهای مدل یسسات اعتباراست تا مؤ موجب شده یاعتبار یازدهیامتهای مدل
ارچوب هچ فقدان لیدل). به۴٢٠١و همکاران،  ٢را توسعه دهند (وانگ یاعتبار یداخل

 یسک اعتباریل ریتحل و و خطا هستند یسع ۀیبر پا یفعل یسک اعتباریرهای ، مدلیاعتبار
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و همکاران  ٢نیزان ،ن زمینهی). در ا٣٢٠١و همکاران،  ١راپا .یست (کالگو ییشناسا لۀمسئ
مختلف های کیکردها و تکنیرا با رو یسک اعتباریر یابیارز لۀکه مسئ اند) تالش کرده٢٠١۶(

شتر از مدل قبلی ارائه یبا دقت ب یاند مدلتالش کرده هاآنقات، یک از تحقیحل کنند. در هر
د. شویمن حوزه استفاده یدر ا معموال� یکاودادههای کیو تکن ینیماش یریادگی. کنند
 ٣میدرخت تصم ؛ مانندوجود دارد یکاوداده یمتفاوت برا هایییتوانابا  یمتعدد یهاروش

، ٧نیزیب یهاشبکه، ٦هین همسایترکی، نزد٥بانین بردار پشتی، ماش٤یعصب یهاشبکهو 
ند اسه دسته اساساً هاآن. ٩یآموزش یبنددستههای ستمیو س ،٨نمونه یۀبر پا یهاتمیالگور

 یریادگیو  ،١٢ی، هوش مصنوع١١کیکالسهای هآمار): ۶٢٠٠،  ١٠و همکاران ایرجیج(
را با  یاعتبارهای ) مجموعه داده١٢٠١( ونگ و همکاران .)٨۵٩١، ١٤(روزن بالت ١٣ینیماش

 ین بازدهیبهتر ١٥ج نشان داد که روش بگینگیل کردند. نتایتحل یعصب یهاشبکهاستفاده از 
  را داشته است.

 یسک اعتباریر یابیارز برای عصبیشبکۀ کرد یبا رو یمدل )۴٢٠١( و همکاران ١٦بکحت
 که مدل رگرسیون دهدمیق نشان ین تحقیج اینتا در اردن ارائه دادند. یدر بانک تجار
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و همکاران  ٣. مانداالدارد از لحاظ دقت و صحت یعملکرد بهتر ٢از مدل رادیال ١الجیت
در  دند.کر ییشناسا یرشهریغ یدر بانک یسک اعتباریر یابیارز یبرا یی) فاکتورها٢٠١٢(
جاد شده است که یم اید درخت تصمیمدل جد ،C5.0 شناسیروشق با استفاده از ین تحقیا
 . ندکیمشنهاد یوام پ یل تقاضاید در تحلیجد یارین مدل معیا

پرسپترون  یهاشبکهق کرده است. او یان تحقیرفتار مشتر یالگو دربارۀ )٢٠١١( یزمان
ق او یسه کرده است. نتایج تحقیرا مقا ٥شعاعی با توابع پایۀ یعصب یهاشبکهو  ٤هیالچند

ان بهتر از یمشتر یسک اعتباریر بینییشپپرسپترون چندالیه در  یهاشبکه، دهدمینشان 
سک یر یابیارز روش) ۵٢٠١و همکاران ( ٦با توابع پایه شعاعی است. دانناس یهاشبکه
و  ،یخارج یابیمتشکل است از ماشین بردار پشتیبان، ارز . این روشاندارائه کرده یاعتبار
ج نشان داده است که مدل یم شده است. نتایمختلف تقس یهابخشکه به  ایپنجره

شعاعی و  با توابع پایۀ یهاشبکهمانند  ییهاکنندهیبندطبقهسه با یمقاقابل یشنهادیپ
 . است ٧تیون الجیرگرس
سک یر یابیارز یماشین بردار پشتیبان برا یدیبری) مدل ه١٢٠١و همکاران ( ٨نگیپ

 یمبنا نشان داد که ماشین بردار پشتیبان بر هاآنمدل  جۀیارائه کردند، نت یمشتر یاعتبار
ر یسه با سایدر مقا یاعتبار یازدهیامت یین توانایبهتر ٩و نایبرهود راف یدیبریه یبندطبقه
از  یکی یبیترک یهاکننده یبندطبقهاده از را دارند. استف یدیبریه یهاکننده یبندطبقه

 است. ینیماش یریادگیر در یقات اخیتحق یهادغدغه
آوردن دستهب یبرا پردازشیشپک مرحله ی) ٠٢٠١همکاران ( و ١٠هیس .اچ
کننده را با استفاده از  یبندطبقهن یا هاآن. اندکرده یمعرف مؤثر یگروه کنندۀیبندطبقه

 یهاشبکهماشین بردار پشتیبان و  ،یعصب یهاشبکهر ینظ یکاودادهمتعدد های کیتکن
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ر رفتار د مؤثردر مدلی عوامل مهم و  )٢٠١٩و همکاران ( ییآقانظر. انددهارائه کر ١نیزیب
و درخت تصمیم فازی استفاده  شبکۀ عصبی. در این مدل از انداعتباری مشتریان را ارائه داده

مالی مشتریان باالترین های که درآمد و تراکنش دهدمینشان  هاآن تحقیق شده است. نتایج 
اهمیت را در تعیین ریسک اعتباری مشتریان دارد و نیز درخت تصمیم فازی با روش بگینگ 

م فازی معمولی برخوردار و درخت تصمی شبکۀ عصبیاز دقت باالتری در مقایسه با روش 
 است.

. انددهکران ارائه یمشتر یسک اعتباریر یبراا یپو یارچوبه) چ٢٠١۶( و همکاران سوسا
را  ٢مدل افزایش تعمیم یافته هاآن. شدیمانجام  یاصورت دستهدر مدل بهها پردازش داده

 یواحدها یآموزش یدند. واحدهاکرانتخاب  با ناظراز نوع آموزش  یبندطبقه روشعنوان به
استفاده شده است.  ییکارا یریگازهاند یبرا Giniب یق از ضرین تحقیستا بودند. در ایا

 یبررس ین مدل دو روش برای. اشدیمماه قبل انتخاب های از داده هرماهآموزش  یهانمونه
د به یماه جدهای قبل است و دادههای داده بر اساسحافظه کامل که  پنجرۀ ‑١نکول دارد: 

و  رات بزرگ سازگار شودییغبا ت تواندینمنما  ینا .شوندیمدر حال آموزش اضافه  مجموعۀ
ن است یل آن ایو دل کندیمرا فراموش  یقبل یهانمونهمدت ثابت که  کوتاهحافظۀ پنجرۀ ‑٢

 یهانمونهن نکول زمان حاضر و یب یده است که ارتباط کم�یجه رسین نتیکه محقق به ا
 گذشته وجود دارد.

 دهدمیآن نشان  یابیو ارز یسک اعتباریدر تحقیقات ر شدهانجام هاییبررس نتیجۀ
. شودیمم یدسته تقس سهنه انجام شده است در مجموع به ین زمیکه در ا یقاتیتحق

 :اندستهین موضوع نگریل به ایذ یایمحققان از ابعاد و زوا ،دیگربیانبه
 ؛یسک اعتباریر رعوامل مؤثر د یبررس ‑١
 ؛ ویبانک یهاوامت یفیک یبررس ها وبانک یورو بهره یر سودآورد یسک اعتباریر تأثیر ‑٢
 .یکاوداده با استفاده از یسک اعتباریر یابیارز ‑٣

که  ییهااز مدل درصد ٩۶ ،تحقیق در بخش پیشینۀ شدهیبررس هایمدل از مجموع
ز با ین هستندا یکه پوها مدل ماندۀیباق درصد ۴ ستا هستند.یا ،اندشدهارائهتاکنون 

لحاظ ها بهاند. این مدلدهیخود را به چالش کش ییایزان پویم یقطع یفاکتورهاگرفتن درنظر
مدلی ارائه کنند که رفتار و هنوز نتوانستند یی داشتند کمبودها سازییادهپو  سازیمدل

بنابراین ، بینی کندیشپمشتری را متأثر از شرایط مختلف محاط بر او و ریسک اعتباری را 

                                                                                                                                  
1 Bayesian 
2 Generalised Additive Model (GAM)  
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کارا  یسک اعتباریر لۀی مسئایت پویبا توجه به ماه یکاودادهمعمول  هایکیاستفاده از تکن
هوش های قات از مدلیدرصد از تحق ٨٨ ق انجام دهد.یدق هایبینییشپ تواندینمست و ین

  .انددهکراستفاده  یدیبریههای درصد از مدل ١٢و  یکاوداده یهاکیو تکن یمصنوع
در  (پویایی) که به تغییر رفتار مشتری است شده ارائهدر این مقاله برای اولین بار مدلی 

های هگروِ درشدن مشتری در طول زمان جاجابهبرای این منظور، . کندیمطول زمان توجه 
)، L2 ریسکو کم L1 ریسکمتشکل از دو گروه خیلی کم(ریسک ریسک اعتباری مختلف کم

بازپرداخت)،  تأخیربا تفاوت دو ماه در  M2و  M1 متشکل از دو گروه با نماد(ریسک متوسط 
 تأخیرماه در  ششبا تفاوت  H3 و ،H1 ،H2متشکل از سه گروه با نمادهای (ریسک باال 
کاوی و شناسایی قواعد و الگوهای رفتاری و پویا، گراف یبندخوشهبا استفاده از  بازپرداخت)

 ترییقدق هایبینییشپکاراتر است و به  یکه روش شودیمانجام تکنیک کشف قواعد 
ستم و چه یا به رفتار سیدگاه پویله چه در دان مسئیق چه در بین تحقین ایبنابرا؛ انجامدیم

آمده دستقواعد به .نوآوری داردله مسئ سازیمدل برای یکاودادههای کیدر استفاده از تکن
یابی یا به عبارتی ارز یکه برا شودیمآنگاه مطرح ‑صورت اگربه یکاودادهو  سازیمدلاز 

فهم ، و قابلیآسان، کاربرد یران و کارشناسان اعتباریمد ریسک اعتباری استفادۀ بینییشپ
 است.
 ند از:ا، عبارتشودیمکه در این مقاله به آن توجه  یقاتیتحق یها، خألطور خالصهبه
در طول  بازپرداخت تسهیالت توسط مشتری) (نحوۀ یمشتر اعتباری ب رفتاریتعق ‑١

 نشده است؛ ین بررسیشیقات پیانتقال که در تحق یهادنبالهدر قالب  زمان
 ؛یت اعتباریر وضعییان در تغیمشتر یالگوها یبررس ‑٢
 تأثیرو  یهر بازه زمانبازپرداخت تسهیالت در ان در یمشتر یالگوها یل و بررسیتحل ‑٣

 ؛ ویسک اعتباریت ریریر مدآن د
 .به بانک رسانیبآسو با ریسک اعتباری باال ان یمشتر پویای یالگو ییشناسا ‑۴

 قیتحق یشناسروش ٣

 کردیرو ١ .٣
است و هدف آن  یمورد مطالعۀ قیتحق نیا راهبرد. است یکم�‑یفیاز نوع ک قیتحق نیا

ان یاز مشتر یجدول ،قین تحقیا یشنهادیطرح پ سازییادهپ یبرا .است یاکتشاف‑یفیتوص
هر بازه  یزمان . فاصلۀشده استم یتقس یبازه زمان ٣٢در نظر گرفته و به  ١٣٩۶تا  ١٣٨٩سال 

 ییشناساها ک از بازهیان در هریمشتر یت اعتباریوضع ،ازآنپس. استسه ماه  یبا بازه قبل
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 ٢که کمتر از  یانیکه مشتر شودیمف ین صورت تعریان به ایمشتر یت اعتباری. وضعشودیم
که  یانی. مشترشوندمینشان داده  L سک هستند و بایرکم ،ارنددر بازپرداخت د تأخیرماه 

و  شوندمیداده  نشان M سک متوسط دارند و بایر ،بازپرداخت دارند تأخیرماه  ۶تا  ٢ن یب
داده  نشان H سک باال دارند و بایر ،بازپرداخت دارند تأخیرماه  ۶ش از یکه ب یانیمشتر

 یانی، مشترL1 با نماد ،اندنداشته تأخیر گاهیچهکه  یانیمشتر ،تریجزئ یمدر تقس. شوندمی
، M1 دبا نما ،دارند تأخیرماه  ۴تا  ٢ نیکه ب یانیمشتر ،L2 ادبا نم ،دارند تأخیرماه  ٢ ای ١که 

 ،دارند تأخیرماه  ١٢تا  ۶ نیکه ب یانی، مشترM2 با نماد ،دارند تأخیرماه  ۶ ای ۵که  یانیمشتر
 شیکه ب یانیو مشتر ،H2 با نماد ،دارند تأخیرماه  ١٨تا  ١٢ نیکه ب یانیمشتر ،H1 با نماد

 .شوندمیداده  شینما H3 با نماد ،دارند تأخیرماه  ١٨از 
در  یهر مشتر ی، برایزمانهای ک از بازهیدر هر یمشتر یت اعتبارین وضعییاز تع پس

 ،بعد . در مرحلۀشودیمل یتشک یت اعتباریانتقال وضع دنبالۀ ،که با بانک قرارداد دارد یزمان
هستند که  یانیمشتر یدشدهتول یهاخوشه. شودمی یبندخوشهان یانتقال مشتر یهادنباله
انتقال از روش  یهادنباله یبندخوشه ی. برااندداشته یکسانیرفتار  یاعتبار تیر وضعییدر تغ

‑k لیروش تحلآمده با استفاده از دستبه یهاخوشه. شودیما استفاده یپو یبندخوشه
ج به خبرگان و ینتا ،آخر در مرحلۀ .شوندیمف یر و توصیتفس GSP تمیقواعد و الگور ینبرتر

 . شودمیارائه  یتیریمد یو کاربردها هاطرحارائه و  یسک اعتباریکارشناسان ر

 یسک اعتباریری ارزیابی ایروش پو ٢ .٣
 نی، ماشیعصب یهاشبکهمانند هایی که از روش دهدمینشان  شدهانجامقات یتحق مرور

ان یمشتر یسک اعتباریر بینییشپمحاسبه و  یبرا گیرییمتصمو درخت  ،بانیبردار پشت
 ،انداز خطا کاربرد داشته یمن با درصدیت و ایط قطعیدر شراها ن مدلیاست. ا شده استفاده

ا تورم یم یمانند تحر یطیکنند. شرا بینیپیشت درست یقطععدم طیرادر ش توانندینماما 
نشان  قاتیتحق .شودمیگفته  تیقطععدم خوردیم همبه یمحاسبات اقتصاددر آن د که یشد
ن ی. ااندن بودهیسنگ قۀیوث یدرصد مطالبات معوق دارا ٧٣ش از ی) ب١٣٩٧ ،ی(مراد دهدمی

حاضر درحالن که یسنگ قۀیاخذ وث یکه حت کندیمث بانکداران را نگران ین حیموضوع از ا
 ینیتواند تضمیز نمیاست ن یمشتر یسک اعتباریت ریریمد برایها روش ینترمتداولاز  یکی

سک یکه بتواند ر یمشتاقانه از مدلها بانک ،نیبنابرا؛ باشد یبودن مشترسکیربر بدون
تابع زمان باشد و بتواند  ،دیگرعبارتبه ون بزند یدرست تخم هازمان را در همۀ یاعتبار

ارائه  پژوهش نیکه در ا ی. در روشکنندیماستقبال  ،را در خود لحاظ کند یرات زمانییتغ
انتقال  یهادنبالهو  یبررس ماههسه یزمانهای ان در بازهیمشتر یت اعتباریوضع ،شودمی
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خبرگان  ر شدند و با کمکیل و تفسیان تحلیمشتر یهاخوشهشد.  یبندخوشهان یمشتر
انتقال  یهادنبالهل یآمد. تشک دستبه یریج چشمگیف شدند و نتایتوص هاخوشه، یبانک

 ی. برااستشناخته شده  ییایانعکاس پو برایروش  نیبهتربه عنوان ان تاکنون یمشتر
قواعد استفاده  ینبرترk- و GSP از روش هاخوشهک از یهر یادنبالهآوردن قواعد دستبه

 .شده است
 هاآن حیبه توض در ادامهکه شده است  لیاز چهار مرحله تشک قیتحق نیا یشنهادیپ روش

 .است پرداخته شده

 گام اول ١ .٢ .٣
 سهاز  قیتحق نیا ۀیاولهای داده است.هآن پردازشیشپداده و  یآورجمعاول شامل  مرحلۀ
از  شیمراحل پ نیتراز مهم یکیکه  پردازشیشپ دست آمده است. در مرحلۀبه یرانیبانک ا

پرداخته شده  یتکرار ای ،شدهحذفهای داده ،یسازنرمالمانند  یموارد به ،است یکاوداده
 است. 

 گام دوم ٢ .٢ .٣
 . لذا در مرحلۀگیرندیمقرار  یسک اعتباریمختلف ر هاییتوضعان در طول زمان در یمشتر

 سکیر تیوضعابتدا، مدل لحاظ شود.  ن موضوع در ارائۀیا شودمی یق سعین تحقیآغاز
. یمکنیم نییتع ٢بازل  فیتعر بر اساسو  ماههسه یزمانهای را در بازه انیمشتر یاعتبار
طور به( L است و با سکیرداشته باشد، کم افتادهعقبماه بازپرداخت  ٢کمتر از  یمشتر

بازپرداخت دارند،  تأخیرماه  ۶تا  ٢ نیکه ب یانی. مشترشودمینشان داده ) L2 و L1 با تریجزئ
ماه  ۶تا  ۴ نیو ب M1 با تأخیره ما ۴تا  ٢ نیب تریجزئطور به( M متوسط دارند و با سکیر

بازپرداخت دارند  تأخیرماه  ۶ش از یکه ب یانیو مشتر ،شوندمینشان داده  )M2 با تأخیر
و ، H2 ماه با ١٨تا  ١٢ نیب ،H1 ماه با ١٢ تا ۶ نیب تریجزئ طوربه( H سک باال دارند و بایر
 ماههسه یدر بازه زمان یهر مشتر ی. چنانچه براشوندمینشان داده  )H3 ماه با ١٨از  شتریب

 مالک ،در طول زمان قرارداد خود با بانک ی. هر مشترمینشان ده H، و L ،M را با تیوضع
 نیدر اها رشته نیا .H1-L1-M2-M2-L1-H3 صورت نیبه ا مثال�ست از کاراکترها ایرشته
. به شودمی دهینام یانتقال مشتر دنبالۀ ای یمشتر یاعتبار سکیر تیوضع دنبالۀ قیتحق

 یارشته ای یادنبالهزمان توسط  گذر در یمشتر یاعتبار سکیر ییایپو فیصورت توص نیا
 .شودمیداده  شیاز کاراکترها نما
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 گام سوم ٣ .٢ .٣
به  سکیراز گروه کم ی، مشترشودمیمالحظه  یمشتر یاعتبار تیوضع چنانچه در دنبالۀ

 نی. در اشودمیجا باال جابه سکیمتوسط به گروه ر سکیاز گروه ر ایمتوسط  سکیگروه ر
مختلف های گروه نیب انیجاشدن مشترجابه یاستخراج الگوها ایدنبال کشف به ،مرحله

ن یان بیو مهاجرت مشتر ییایپو یاستخراج الگوها برای ،لذا .میهست یاعتبار سکیر
ان یمشتر یاعتبار سکیر تیآمده از وضعدستبه یهادنبالهمختلف،  هاییتوضع

خود  یاست که در رفتار اعتبار یانیانگر مشتریب هاخوشهک از یهر .شودمی یبندخوشه
خوشه  کی که در یانیمشتر ،طور مثالبه یعنیاند؛ دهکرعمل  گریکدیبه بانک مشابه نسبت

 گریکدیباال مانند  سکیو ر ،متوسط سکیر سک،یرکمهای گروه نیشدن بجادر جابه ،هستند
های گر متفاوت است. روشیکدیمختلف با  هایخوشهرفتار  نکهی. نکته اانددهکرعمل 
های داده بندیخوشه یبر گراف برا یمبتن بندیخوشهو  ،یکی، تفکیمراتبسلسله بندیخوشه
 بندیخوشهق از روش ین تحقی) در ا٢٠٠٧و همکاران،  (دانگ است ه شدهیتوص یادنباله

 .شودمیاستفاده  یکیتفک

 گام چهارم ۴ .٢ .٣
به  ،آمده در گام سومدستبه انیمشتر هایخوشه فیو توص ریمنظور تفسمرحله به نیدر ا

 نیبه استخراج قوان کاویداده موضوع در حوزۀ نی. اشودمیپرداخته  نیو کاوش قوان یبررس
 یندر بخش مبا ،قیتحق نیشناخته شده است که در ا ایدنباله یو کشف الگوها یانجمن

ر ییغالب تغ یالگو دهندۀن قواعد نشانیکدام از ارداده شد. ه حیتوض هاآندر مورد  ینظر
از  ایدنبالهآوردن قواعد دستبه ی. برااستان یدر سطح کل مشتر یسک اعتباریت ریوضع
نان یدر هر خوشه ابتدا قواعد با اطم ،ن روشی. در اشودمیقواعد استفاده  نیبرتر‑k روش

انتخاب  ،ددار یبان باالتریکه مقدار پشت یاقاعده k و سپس دشومیاستخراج  آستانه یباال
نان و ی. در مورد اصطالح اطمشودمیاست که توسط کاربر انتخاب  یمقدار k ؛دشومی

شرح مبسوط داده شده است. در استخراج قواعد  قیتحق ینظر یبان در بخش مبانیپشت
آمده همراه دستبهقواعد  ،تیدر نها .شودمیاستفاده  GSP و یوریتم اپریاز الگور ایدنباله

 .شودمیش داده یمجزا نما ینان در سطرهایبان و اطمیبا مقدار پشت

 گام پنجم ۵ .٢ .٣
 یسک اعتباریآمده به خبرگان ردستج بهینتا ییفوق، در گام نهاهای گام دادنجامنا از پس

های از گروهک یهر یبرا یتیریمد هایتوصیهر و یان تفسیمشتر هایخوشهو  شودمیارائه 
 .شودمیان اخذ یمشتر
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 داده پردازشپیشو  آوریجمع ۴
 الذکرفوق یرانیاهای بانکهای با استفاده از داده یشنهادیمدل پ سازیپیاده ،بخشن یدر ا

. شودمیارائه  یط واقعیق در شراین تحقیا لۀئمس یج حاصل از بررسینتا و شودمیشرح داده 
ها داده یسازآمادهو  ،آماری، متغیرهای تحقیق جامعۀدر خصوص  در سطرهای بعدی ابتدا

 .شودمیج ارائه یل نتایو تحلمدل  سازیپیاده یچگونگ ،در ادامه و شودمیح داده یتوض

 آماری جامعه و نمونۀ ١ .۴
تسهیالت اعطا  هاآنکه به  است بانک دولتی سهآماری این تحقیق مشتریان حقیقی  جامعۀ

 .شده است
ل یمربوط به پروفاهای ن پژوهش، دادهیدر ا شدهگرفتهکار به )یهاداده( یهانمونه

 نمونۀ. استبا بانک  منعقدشده شان در قالب قراردادیبه ا اعطاشدهالت یان و تسهیمشتر
از سال  ماههسه دورۀ ٣٢ یبرا یمشتر ٢٬٨۴٠٬٠٠٠به آماری این تحقیق اطالعات مربوط 

 یریگنمونهروش  ،از بین تسهیالت اعطایی یریگنمونهبرای بوده است.  ١٣٨٩-١٣٩۶
و  پردازشپیش یبرا .کار گرفته شده استبه ١٣٩۶تا  ١٣٨٩های سال تصادفی در فاصلۀ

ن پژوهش در استفاده یاست ا یماه زمان صرف شده است. گفتن ٢حدود ها داده یسازآماده
 .آیدیم حساببهدست، منتخب نیااز ییهاپژوهشان یبزرگ از مهای از داده
ن یاهای نکه دادهیل ایدلنداشت. به یمحدود مشکل یجز در مواردها ن دادهیت ایفیک

شکالت مربوط به داده م ،الت استیتسه یجامع اطالعات سامانۀ یریکارگبهداده حاصل گاهیپا
زمان موجب باالرفتن بودن وجود نداشته است. آنچه پذیرشیرقابلغا یشدن مانند مفقود

ع یتسر برایداده بود که گاهیدر جداول مختلف پا هامشخصه یپراکندگ ،شدها داده یسازآماده
انتخاب  براین پژوهش ی. در ادقرار شبر هاآنن یب یارتباط منطقجاد و یا دیجداول جد ،کار

مصاحبه  یسک اعتباریبا خبرگان و کارشناسان ر ،در مدل یریکارگبهنظر جهت مورد یلدهایف
 مشاهدهقابل ١در جدول  هامشخصهد. شفاکتور انتخاب  ٣٠ ،و با توجه به هدف پژوهش

 .است

 و ابزار گردآوری اطالعاتها روش ٢ .۴
 در سامانۀ هاآن یهاپرداختمشتریان و  دادۀری اطالعات در این تحقیق پایگاهگردآوابزار 

پایتون و  یسینوبرنامهاز زبان ها داده وتحلیلیهتجز. در این تحقیق برای استتسهیالت 
خروجی از اوراکل در اختیار های محیط ژوپیتر استفاده شده است. اطالعات از طریق فایل

 گرفته است.پایتون قرار 



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١٣٢

 متغیرهای تحقیق ٣ .۴
ان و یق مربوط به مشتریکه اطالعات دق استمشخصه  ٣٠شامل  ،این مطالعه مجموعه دادۀ

زان درآمد، یجمله ماز یاطالعات مربوط به مشترها ن دادهیرا داراست. در ا یافتیالت دریتسه
به قرارداد مانند  اطالعات مربوطو  ،یبرگشت یهاچکشده، تعداد رد یهادرخواستتعداد 

قه، یخ پرداخت، مبلغ وثیالت، مبلغ قسط، تاریافت تسهیمه، هدف از درینرخ سود، نرخ جر
الت یو تسه یق در خصوص مشتریر اطالعات دقیو سا ،ن اقساط و تعداد اقساطیفاصله ب

مختلف  یزمانهای در بازه یمشتر یت اعتباریکه بر اساس آن وضع یامشخصه موجود است.
 .است دگذشتهیسررساز یهاماهن شده است، تعداد ییتع

 ١جدول 
 مشتری شدۀانتخابمشخصات 

 ف مشخصهیتعر همشخصگروه  فیرد
 یسک اعتباریر یابیدر زمان ارز یسن مشتر سن ١
 یسک اعتباریر یابیدر زمان ارز یمشتر ینشان آدرس ٢
 افتتاح موقت قرارداد و یخ درخواست مشتریتار قراردادخ یتار ٣

 طول قرارداد ۴
ماه  ١٨ماه تا  ١٢از  یالت مشارکتیتسه یداد برارمدت زمان قرا

 ماه ٣۶ا ی ٢۴تا  تمدیدقابل

 درصد سهم ۵
ا فروش ی ،یامضاربه، یمشارکت یقراردادهادرصد سهم مربوط به 

 یاقساط
 بانکتوسط قرارداد  یبرا برآوردی نۀیکل هز نهیکل هز ۶
 مشارکت یملک در خصوص قراردادهاتعداد واحد  تعداد واحد ٧
 ربنایملک ز یانیارزش اع یانیارزش اع ٨

 مبلغ وام ٩
مشتری که  داداربانک به قر یاز سو یافتهیصتخصزان اعتبار یم

 همان مبلغ وام است.

 نرخ سود ١٠
عالوه بر اصل وام که  یمشتر شده توسطبازگردانده انۀینرخ ماه

 پرداخت شود. بانک د بهیبا
 بازپرداختعدم مۀینرخ جر مهینرخ جر ١١
 دیخرو ر، توسعه، یدر گردش، تعم ۀین سرمایمأجاد، تیا افتیاز در هدف ١٢
 یبانک به مشتر یاز سو یافتهیصتخص تسهیالت شهر محل مصرف محل مصرف ١٣
 تعداد اقساط وام در زمان قرارداد تعداد اقساط ١۴
 ماههیک معموال� زمان اقساط ١۵
 انه به بانکیماهپرداخت قابلمبلغ  مبلغ قسط ١۶
 هرسال یداد در ابتداارنرخ سود قر بر اساس سود ١٧



 ١٣٣ یسسات مالؤها و مبانک یقیحق یانمشتر یاعتبار یسکر یاییپو یالگوها ییشناسا 

 

مشخصه  ٨٠در ابتدای پژوهش  است.هآنمشتریان و تسهیالت دریافتی  یهامشخصهاین جدول شامل  یادداشت.
 استفاده شد.و مشخصه انتخاب  ٣٠ولی پس از مذاکره با خبرگان و با توجه به هدف پژوهش،  ،در نظر گرفته شد

 محاسبات تحقیقمنبع:

 تغییر ریسک مشتریان در طول زمان ۴ .۴
تعیین د. ش نییتع ماههسه یزمانهای در بازه یمشتر یسک اعتباریت ریوضع ،ن مرحلهیدر ا

 بر اساس یزمان یهادورهد. شاز نکول انجام  ٢ ف بازلیتعر بر اساسوضعیت ریسک اعتباری 
قراردادشان با بانک  یکه بازه زمان یانیمشتر .استه در نظر گرفته شد ماههسهد خبره یصالحد

ند. اهگرفت رقرا ١یافتهیانپات یدر وضع ،اندبا بانک نداشته یتعامل ازآنپسو  یافته یانپا
(زمان بین اعطای وام به مشتری و اولین بازپرداخت مشتری  تنفس که در مرحلۀ یانیمشتر

تا سه سال نیز  تواندیمو  کندیمتری تغییر نوع قرارداد با مش بر طبقاست که توسط بانک 
 .اندهقرار داده شد L1سک یرت کمیدر وضع ،اندقرار داشته طول بکشد)

 گریکدیدنبال به هاآنزمان وقوع  بِیترتبهرا  یمختلف مشتر هاییتوضع ،در این مرحله
ره یذخ و دیآیدست مبه یمشتر انتقال) (دنبالۀ یاعتبار سکیر دنبالۀ و دهیمیمقرار 

به این  ١٠٠٠ مشتری با شناسۀ انتقال) (دنبالۀ ریسک اعتباری دنبالۀ ،نمونهبرای  ؛شودمی

                                                                                                                                  
1 Terminated 

 یخ افتتاح قرارداد با مشتریتار خیتار ١٨
 یحساب مشتر یمتوسط ماهانه موجود یمتوسط موجود ١٩
 یمشتر حساب ذخیرۀ  مبلغ سپرده ٢٠

٢١ 
 یتعداد کل قراردادها

 یمشتر
 ین بانک و مشتریب منعقدشده یقراردادهاتعداد کل 

 رمنقولیا غیمنقول  قۀیمبلغ وث قهیمبلغ وث ٢٢
 توسط مشتری نشدهپرداخت یزان بدهیکل م نشدهپرداختکل مبلغ  ٢٣
 یاز مشتر یسال جار یهااستعالمتعداد  هااستعالمتعداد  ٢۴

٢۵ 
 یهادرخواستتعداد 

 شدهرد
 تاکنونمشتری  شدۀرد یهادرخواستتعداد 

 زان درآمدیم ٢۶
 بر اساس(نکته: اغلب این شاخص  یزان درآمد مشتریم

 )خوداظهاری فرد است.
 اقساط شدهپرداختبعد از موعد مقرر  یین تعداد روزهایانگیم دیبعد از سررس یروزها ٢٧
 سپرده ید قراردادهایخ سررسیتار د سپردهیخ سررسیتار ٢٨
 یمشتر نشدۀوصول یهاچکتعداد  یتعداد چک برگشت ٢٩
 یحقوق یو مشتر یقیحق یمشتر ینوع مشتر ٣٠



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١٣۴

 ریسک اعتباری مشتری با شناسۀ و دنبالۀ L1->L1->L1->L1->terminateشکل است: 
که  L1 -> L1-> L2->L2->M1->M2->L1->terminate به این شکل است: ١٠٠١

(با ریسک کم)  L1زمانی اول و دوم جزو مشتریان  : مشتری در مرحلۀشودمیگونه تفسیر این
به گروه مشتریان  ،ازآنپسبوده،  L2نیز جزو مشتریان  بعدازآنمتوالی زمانی  دورۀ دوتا  بوده،
M1 ،سپس در گروه  پیوستهM2 در پایان به گروه مشتریان  ،گرفته قرارL1 و  ،بازگشته
 قراردادش با بانک پایان یافته است. ازآنپس

 شوندمیکه موجب  کنیممی بندیخوشهریسک اعتباری را  هایدنباله ،مرحله این در
گر یکدیمانند  یتیشدن در وضعداریپا خود و احتماال� یت اعتباریر وضعییکه در تغ یانیمشتر

مشابه  یکه رفتار یانیآن مشتر تبع�بهو  شوندمیداده کسان قرار ی هایخوشهدر  ،اندرفتار کرده
، بندیخوشه نۀی. در زمگیرندمیمتفاوت قرار  هایخوشهدر  ،انددر طول زمان نداشته

عت یکه با توجه به طب است ه شدهیتوص ٢دیاناو  ١اگنسشامل  یمراتبسلسلههای روش
 ،CLARAبا الگوریتم  یکیتفک بندیخوشههای از روش ،این تحقیق هایدنباله یکاراکتر

 استفاده شده است. ، دیبنکتابخانه مربوط به خوشهو  ٣و پکیج ،R dataافزار نرم
 هایخوشه باریک بایستیم ،بندیخوشه یموجود براهای پکیجدن به کرش از اعتمادیپ

 شبکۀ عصبیا یون یمثل رگرس سازیینهبهعمل  بندیخوشهرا یز ،شدیمآمده چک دستبه
 ۵ ابتدا نمونۀ بندیخوشه یبرا ،هادنبالهتوجه به حجم بزرگ  با خطا دارد. یست و  درصدا

چک  یدست بندیخوشهن یشد. ا بندیخوشهو طور تصادف انتخاب به هاآنان یاز م درصدی
 .د قرار گرفتییأشد و موردت

و  یاز قواعد انجمن ،گام قبل آمدۀدستبه هایخوشهر یف و تفسیتوصبرای گام این در 
آوردن دستبه یبرا هاخوشهتمام قواعد  یز از بررسیپره یاستفاده شده است. برا ایدنباله

 یبرا ،است ی. گفتنشده استن قواعد استفاده یبرتر‑kهر خوشه از روش  ،قواعد برجسته
ح یتوض مبانی نظری تحقیقدر بخش  واست  اپریوری یکه بر مبنا GSPتم ین کار از الگوریا

 انتخاب شدهدرصد  ٨٠ با نظر خبره نانی. حداقل شرط اطمشده استه استفاد ،داده شد
ک دوره و دو دوره در یبرابر با  یت متوالین دو موقعیب یزمان است. حداقل و حداکثر فاصلۀ

درصد  ٧٠ ینان باالین با اطمیتعداد قواندرصد  ٢٠ بر اساس kنظر گرفته شده است. مقدار 
 است.د خبرگان انتخاب شده یو به صالحد

                                                                                                                                  
1 Agness 
2 Diana 
3 Package 



 ١٣۵ یسسات مالؤها و مبانک یقیحق یانمشتر یاعتبار یسکر یاییپو یالگوها ییشناسا 

 

 تحقیق هاییافته ۵ .۴

 تشخیص الگوهای پویا ١ .۵ .۴
نتایج به خبرگان،  پس از ارائۀ است.هخوشهنتایج به خبرگان و توصیف و تفسیر  گام نهایی ارائۀ

 :اعتباری مشتریان شناسایی شد پایان هفت دسته از الگوهای پویایی ریسکدر 
 اول: مشتریان این خوشه در طول دورۀ الگوی تغییر ریسک اعتباری مشتریان در خوشۀ

ریسک تعلق دارند که بخش مشتریان کم L1فقط به گروه  ،زمانی که مشتری بانک هستند
دیگر ریسک را ندارند، لذا پویایی های جایی به گروه جابهو سابقۀ استبدون ریسک) بانک (

یان قرارداد خود در گروه تا پا ٢١٫٣٢درصد و پشتیبان  ٩١٫۴٧ندارند. این خوشه با اطمینان 
L1  موقع و در سررسید مقرر تسهیالتدلیل پرداخت بتریان این بخش به. مشمانندیمباقی 

 ند.ااعطایی برای بانک دارای ارزش
 L1دوم: مشتریان این خوشه بین گروه  الگوی تغییر ریسک اعتباری مشتریان در خوشۀ

درصد و پشتیبان  ٧٣٫٠۵با اطمینان  ،دهدمیو چنانچه نتایج نشان  اندشده جاجابه L2 و
. مشتریان این خوشه با وجود پویایی بین دو گروه در مانندیمباقی  L2درصد در گروه  ۵٢٫٨١

 ریسک بانک قرار دارند. مشتریان کمزمرۀ
 سوم: مشتریان این خوشه در سه دورۀ الگوی تغییر ریسک اعتباری مشتریان در خوشۀ

های به گروه ازآنپسو  ،اندتغییر گروه داده L2به  ازآنپس ،قرار دارند L1متوالی در گروه 
M1، M2،  وH1  مهاجرت کرده و دوباره به گروهM1 یی زیادی در پویا ،لذا ؛اندبرگشته

درصد و پشتیبان  ٨٠٫١٢ یناناطم. مشتریان این گروه با خوردیمچشم مشتریان این خوشه به
 .مانندیمباقی  M2درصد تا پایان قرارداد خود در گروه  ۶١

 L1مشتریان این خوشه به گروه  چهارم: الگوی تغییر ریسک اعتباری مشتریان در خوشۀ
و در نهایت به گروه  ،M1به گروه  ازآنپس ،زمانی متوالی تعلق دارند شش دورۀ برای L2و 

M2  در  ٧٠٫٣۵درصد و پشتیبان  ٩١٫٧٣نان . مشتریان این خوشه با اطمیکنندیممهاجرت
 .مانندیمتا پایان قراردادشان باقی  M2گروه 

 L1پنجم: مشتریان این خوشه به گروه  الگوی تغییر ریسک اعتباری مشتریان در خوشۀ
، سپس برای شوندمی جاجابهزمانی متوالی تعلق دارند و بین این دو گروه  دورۀ ٩ برای L2و 

. گیرندمیقرار  H1و در نهایت در گروه  شوندمی جاجابه M2و  M1پنج دوره زمانی بین گروه 
تا پایان  H1در گروه  ۶۶٫۵١درصد و پشتیبان  ٩۶٫٠٧مشتریان این خوشه با اطمینان 

 .مانندیمقراردادشان باقی 
 L1خوشه به گروه ششم: مشتریان این  الگوی تغییر ریسک اعتباری مشتریان در خوشۀ

، سپس برای شوندمی جاجابهزمانی متوالی تعلق دارند و بین این دو گروه  دورۀ ٩ برای L2و 



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١٣۶

 کنندمیمهاجرت  H1به گروه  ازآنپس، شوندمی جاجابه M2و  M1زمانی بین گروه  دو دورۀ
درصد و پشتیبان  ٩٢٫١. مشتریان این خوشه با اطمینان گیرندمیقرار  H2و در نهایت در گروه 

 .مانندمیتا پایان قراردادشان باقی  H2درصد در گروه  ۶٧
 L1مشتریان این خوشه به گروه  هفتم: الگوی تغییر ریسک اعتباری مشتریان در خوشۀ

، سپس شوندمی جاجابهزمانی متوالی تعلق دارند و بین این دو گروه  هشت دورۀ برای L2و 
مهاجرت  H1به گروه  ازآنپس، شوندمی جاجابه M2و  M1 زمانی بین گروه برای دو دورۀ

. مشتریان این گیرندمیقرار  H2زمانی متوالی در گروه  و در نهایت در دو دورۀ ،کنندمی
تا پایان قراردادشان باقی  H3درصد در گروه  ٧٠٫٨درصد و پشتیبان  ٩۴٫٠٣ خوشه با اطمینان

 .مانندمی

 کارایی مدل ٢ .۵ .۴
) دو شاخص برای ۴٢٠٠( ١لمرشُوک ،ارزیابی ریسک اعتباریهای کارایی مدلدر خصوص 

آزمون های داده بینیپیش ده است که در واقع مقایسۀمعرفی کرها ارزیابی میزان کارایی مدل
که در  استتشخیص  حساسیت و درجۀ . این دو شاخص درجۀاستواقعی های و مقدار داده

 :پردازیممی هاآنذیل به توضیح 
بد (ریسک متوسط و ریسک باال)  که واقعاً است حساسیت: نسبتی از مشتریانی درجۀ ‑١

را در گروه مشتریان بدحساب (ریسک متوسط و ریسک باال)  هاآنو مدل هم هستند 
 .دهدمیقرار 

که مدل  است ریسک)حساب (کمخوش واقعاًخیص: نسبتی از مشتریان تش درجۀ ‑٢
 .دهدمیریسک) قرار حساب (کمرا در گروه خوش هاآن هم بندیرتبه

. ، ارائه می کندآزمون محاسبه شده استهای با استفاده از داده را که مدل ، کارایی٢جدول 
درصد  ٩٢٫١ و درصد ٨٩٫١ به ترتیب حساسیت و تشخیص مدل درجۀ ،در ردیف درصد درست

 .است
ریسک، ریسک به مشتریان کم هاآن بندیگروهقضاوت در خصوص مشتریان و  برای
مشخص شود که احتمال نکول  [0,1]احتمال نکول در بازه  بایستمی ، و ریسک باالمتوسط

باال و کمتر از آن یعنی مشتری بیش از یک نقطه یعنی مشتری ریسک متوسط و ریسک 
 .استریسک کم

لم توابع هدف رشُو. کدشومیمدل با توجه به معیارهای ارزیابی تعیین  بهینۀ حد آستانۀ
برابر مقداری  ،بهینه . در این مقاله، حد آستانۀکندمیآوردن بهینه ارائه دستهمختلفی برای ب
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 ١٣٧ یسسات مالؤها و مبانک یقیحق یانمشتر یاعتبار یسکر یاییپو یالگوها ییشناسا 

 

دو  ۵در شکل  تشخیص مدل ماکزیمم شود. حساسیت و درجۀ است که در آن مجموع درجۀ
 تشخیص نمایش داده شده است. طبق شکل، حد آستانۀ حساسیت و درجۀ نمودار درجۀ

آزمون که در آموزش مدل  یهامدل با استفاده از داده ییکارا ٢جدول در  .است ٠٫٣٧بهینه 
و  تیاست. درجۀ حساس ۵۶٠٬٠٠٠استفاده نشده بودند، محاسبه شده است. تعداد رکوردها 

 .درصد است ٩٢٫١درصد و  ٨٩٫١ بیترتمدل به صیتشخ

 
 حساسیت و درجۀ که از تالقی دو نمودار درجۀرا بهینه  بهینه. این شکل حد آستانۀ حد آستانۀ .۵شکل 

 .دهدمینشان  آید،دست میتشخیص به

 ٢جدول 
 کارایی مدل

 کل ریسک متوسط و باال Y=1 ریسککم Y=0 برآوردمشاهدات واقعی 
P(y)<=C ٣٣٠٬٨١۵ ٣٠٬٠٧۴ ٣۶٠٬٨٨٩ 
P(y)> C ٣٩٬٩٢۶ ١۵٩٬١٨۵ ١٩٩٬١١١ 

 ۵۶٠٬٠٠٠ ١٨٩٬٢۵٩ ٣٧٠٬٧۴١ کل
 ۵٠٩٬۵٢٣ ١۶٨٬۴۴١ ٣۴١٬٠٨٢ درست

 ٩٠٫٩٨٪ ٨٩٫١٪ ٩٢٫١٪ درصد درست
 ٩٫٠١٪ ١٠٫٩٪ ٧٫٩٪ درصد نادرست

 منبع: محاسبات تحقیق



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١٣٨

 شبکۀ عصبیو  ،الجیت، پروبیتهای کارایی مدل با مدل مقایسۀ ٣ .۵ .۴
و  شدتهیه  شبکۀ عصبیو  ،الجیت، پروبیتهای کارایی مدل تحقیق، مدل مقایسۀ برای
برای پرهیز  ،ستیرسالت این تحقیق نها . چون بررسی این مدلتایید شدها مدل داریمعنا

و فقط  کنیممینظر فوق صرف هاییسازمدلدر این بخش از توضیح  ،شدن مقالهاز طوالنی
 استتشخیص و حساسیت  کارایی مدل که درجۀ مربوط به بررسی مقایسۀهای به داده

 ۵۶٠٫٠٠٠آزمون که های از داده ،مانند مدل این تحقیقها مدل تمام. در مورد پردازیممی
محاسبات  تعداد مشتریان هر گروه و نتیجۀ ترتیب مشاهدۀ. در ذیل بهکنیممیاستفاده  ،است

 ،۴جدول  ،٣ ترتیب در جدولبه شبکۀ عصبیو  ،پروبیت ،الجیتهای مربوط به کارایی مدل
 آمده است. ۵و جدول 
. محاسبات است درصد ۶۵و  درصد ۶١ترتیب شخیص مدل الجیت بهحساسیت و ت درجۀ

 آمده است. ٣در جدول 

 ٣جدول 
 کارایی مدل الجیت

 کل ریسک متوسط و باال ١=Y ریسککم Y=0 برآوردمشاهدات واقعی 
P(y)<=C ٢٨۵٬٣٩۵ ۵۶٣ ٬٧٠٨۴٢٬١٠٣ 
P(y)> C ٧٨٬۶٠۵ ٢١٧٬٨٩٧ ١٣٩٬٢٩٢ 

 ۵۶٠٬٠٠٠ ١٩۶٬٠٠٠ ٣۶۴٬٠٠٠ کل
 ٣۵۶٬١۶٠ ١١٩٬۵۶٠ ٢٣۶٬۶٠٠ درست

 ۶٣٪ ۶١٪ ۶۵٪ درصد درست
 ٣٧٪ ٣٩٪ ٣۵٪ درصد نادرست

آزمون که در آموزش مدل استفاده نشده های کارایی مدل الجیت با استفاده از داده ،یادداشت. در این جدول
 درصد ۶١ترتیب بهحساسیت و تشخیص مدل  . درجۀاست ۵۶٠٬٠٠٠محاسبه شده است. تعداد رکوردها  ،بودند

 .است درصد ۶۵و 

 کارایی مدل با مدل پروبیت مقایسۀ
. محاسبات در است درصد ۶٢و  درصد ۵٨ترتیب  حساسیت و تشخیص مدل پروبیت بهدرجۀ

 آمده است. ۴جدول 



 ١٣٩ یسسات مالؤها و مبانک یقیحق یانمشتر یاعتبار یسکر یاییپو یالگوها ییشناسا 

 

 ۴جدول 
 کارایی مدل پروبیت

 کل ریسک متوسط و باال Y=1 ریسککم Y=0 برآوردمشاهدات واقعی 
P(y)<=C ٢٧۶٨ ٬٠٢٠۴٣ ٬٩٨١۶١٬٠٠١ 
P(y)> C ٩ ١٠٣٬٩٨٠۵١٩٨٬٩٩٩ ٬٠١٩ 

 ۵۶٠٬٠٠٠ ١٨٠٬٠٠٠ ٣٨٠٬٠٠٠ کل
 ٣۴٠٬٠٠٠ ١٠۴٬۴٠٠ ٢٣۵٬۶٠٠ درست

 ۶٠٫٧٪ ۵٨٪ ۶٢٪ درصد درست
 ٣٩٫٣٪ ۴٢٪ ٣٨٪ درصد نادرست

آموزش مدل استفاده نشده آزمون که در های کارایی مدل پروبیت با استفاده از داده ،یادداشت. در این جدول
 درصد ۵٨ ترتیببه حساسیت و تشخیص مدل . درجۀاست ۵۶٠٬٠٠٠محاسبه شده است. تعداد رکوردها  ،بودند

 .است درصد ۶٢و 

 شبکۀ عصبیکارایی مدل با مدل  مقایسۀ
. است درصد ٧٠٫٩و  درصد ۶٨٫٩ترتیب به شبکۀ عصبیحساسیت و تشخیص مدل  درجۀ

 آمده است. ۵محاسبات در جدول 

 ۵جدول 
 شبکۀ عصبیکارایی مدل 

 کل ریسک متوسط و ریسک باال Y=1 ریسککم Y=0 برآوردمشاهدات واقعی 
P(y)<=C ٢٢۶٩ ٬١٨٠۵٬٠۵۵ ٣٢١٬٢٣۵ 
P(y)> C ٢٣٬۵۶۶ ٢٣٨٬٧ ٢١٩٬١٩٩۶۵ 

 ۵۶٠٬٠٠٠ ٣١٠٬٢۵۴ ٢۴٩٬٧۴۶ کل
 ٣٩١٬٣٩۴ ٢١۴٬٠٧۵ ١٧٧٬٣١٩ درست

 ۶٩٫٨٪ ۶٨٫٩٪ ٧٠٫٩٪ درصد درست
 ٣٠٫٢٪ ٣١٫١٪ ٢٩٫١٪ درصد نادرست

آزمون که در آموزش مدل استفاده های با استفاده از داده شبکۀ عصبیکارایی مدل  ،یادداشت. در این جدول
 ۶٨٫٩ ترتیببه حساسیت و تشخیص مدل . درجۀاست ۵۶٠٬٠٠٠محاسبه شده است. تعداد رکوردها  ،نشده بودند

 .است درصد ٧٠٫٩و  درصد



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١۴٠

 بررسی حساسیت مدل پیشنهادی به مبلغ وام ۴ .۵ .۴
تقسیم  ١آزمون را به دو بخشهای برای بررسی حساسیت مدل پیشنهادی به مبلغ وام، داده

 .2بخش مبلغ باال و بخش مبلغ پاییناند از عبارتکه  کنیممی
 محاسبۀ. برای استمشتری  ۴۵٩٬٠٠٠آزمون برای بخش مبلغ پایین های تعداد داده

و محاسبات  دهیممیجدول کارایی مدل را تشکیل  ،میزان حساسیت مدل به مبالغ پایین وام
مشاهده  ۶. چنانکه در جدول دهیممیتایی انجام ۴۵٩٬٠٠٠برای این نمونه  باریکفوق را 

 ٨١و  درصد ٩٢ترتیب مبلغ پایین به هایوامتشخیص و حساسیت مدل به  جۀ، درکنیدمی
 هایوامریسک در ین است که درصد مشتریان واقعاً کمنتایج محاسبات گویای ا. استدرصد 

 و درصد مشتریان است درصد ٩٢ ،ریسک تشخیص دادهرا کم هاآنبا مبلغ پایین که مدل نیز 
با مبلغ پایین که مدل نیز آن را با ریسک باال شناسایی کرده  هایوامبا ریسک باال در  واقعاً
 .است درصد ٨١ ،است

 ۶جدول 
 کارایی مدل پیشنهادی برای بخش مبلغ پایین

ریسک متوسط و ریسک  Y=1 ریسککم Y=0 برآوردمشاهدات واقعی 
 کل باال

P(y)<=C ۴١٨٬١٩٠ ۴٠٩٠ ۴٢٢٬٢٨٠ 
P(y)> C ٢ ١٠٬٠١١۶٣ ٬٧٠٩۶٬٧٢٠ 

 ۴۵٩٬٠٠٠ ٣٠٬٧٩٩ ۴٢٨٬٢٠١ کل
 ۴٢٣٬٠٧٢ ٢۴٬٩۴٨ ٣٩٨٬١٢۴ درست

 ٩٢٪ ٨١٪ ٩٢٪ درصد درست
 ٨٪ ١٩٪ ٨٪ نادرستدرصد 

آزمون که در های با مبلغ پایین با استفاده از داده هاوامکارایی مدل پیشنهادی برای  ،یادداشت. در این جدول
حساسیت تشخیص و  . درجۀاست ۴۵٩٬٠٠٠محاسبه شده است. تعداد رکوردها  ،آموزش مدل استفاده نشده بودند

 .است درصد ٨١و  درصد ٩٢ترتیب مدل به

میزان  . برای محاسبۀاستمشتری  ٢٢١٬٠٠٠آزمون برای بخش مبلغ باال های داده تعداد
و محاسبات فوق  دهیممیجدول کارایی مدل را تشکیل  ،حساسیت مدل به مبالغ باالی وام

مشاهده  ٧که در جدول . چناندهیممیتایی انجام ٢٢١٬٠٠٠برای این نمونه  باریکرا 
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 شود.یمبرای حفظ محرمانگی اطالعات، از ذکر اعداد ردۀ مبالغ باال و پایین وام پرهیز  ٢



 ١۴١ یسسات مالؤها و مبانک یقیحق یانمشتر یاعتبار یسکر یاییپو یالگوها ییشناسا 

 

 ٩٣و درصد  ٩٠٫٣ترتیب مبلغ باال به هایوامت مدل به تشخیص و حساسی درجۀ ،کنیدمی
 هایوامریسک در  کم. نتایج محاسبات گویای این است که درصد مشتریان واقعاًاست درصد

 و درصد مشتریان است درصد ٩٠٫٣ ،ریسک تشخیص دادهرا کم هاآنبا مبلغ باال که مدل نیز 
 ٩٣ آن را با ریسک باال شناسایی کرده،با مبلغ باال که مدل نیز  هایوامبا ریسک باال در  واقعاً

 .است درصد

 ٧جدول 
 کارایی مدل پیشنهادی برای بخش مبلغ باال

ریسک متوسط و ریسک  Y=1 ریسککم Y=0 برآوردمشاهدات واقعی 
 کل باال

P(y)<=C ۶۴١٢ ۶٠٣١٨ ۶۶٧٣٠ 
P(y)> C ۴١ ٨٣۵١ ٣٧٨٧۵۴٢٧٠ 

 ٢٢١٠٠٠ ٢١۴١٠۵ ۶٨٩۵ کل
 ٢٠۵٣۴۵ ١٩٩١١٨ ۶٢٢٧ درست

 ٩٢٫٩٪ ٩٣٪ ٩٠٫٣٪ درصد درست
 ٧٫١٪ ٧٪ ٩٫٧٪ درصد نادرست

آزمون که در های با مبلغ باال با استفاده از داده هاوامکارایی مدل پیشنهادی برای  ،یادداشت. در این جدول
 یتو حساستشخیص  درجۀ. است ٢٢١٬٠٠٠محاسبه شده است. تعداد رکوردها  ،آموزش مدل استفاده نشده بودند

 است درصد ٩٣و  درصد ٩٠٫٣ترتیب مدل به

 هایوامحساسیت مدل به  درجۀ که دهدمینشان  ٧و  ۶که گفته شد، نتایج جداول چنان
تشخیص  . همچنین درجۀاست درصد ٨١با مبلغ پایین  هایوامو به  درصد ٩٣با مبلغ باال 
. با توجه است درصد ٩٢با مبلغ پایین  هایوامو به  درصد ٩٠٫٣با مبلغ باال  هایواممدل برای 

اعداد  ،حساسیت و تشخیص که در ابتدای این بخش آورده شد به تعاریف مربوط به درجۀ
لذا مدل در  ،مبلغ باال بیشتر است هایوام: حساسیت مدل به شودمیتحلیل  گونهینافوق 

از  ترموفق درصد ١٢لغ باال به میزان با مب هایوامریسک باال در  شناسایی مشتریان واقعاً
مدل در  دهدمیتشخیص نشان  آمده برای درجۀدستبا مبلغ پایین است. اعداد به هایوام

یکسان  با مبالغ باال و پایین تقریباً هایوامدر  ،ریسک پایین دارند شناسایی مشتریانی که واقعاً
 .دکنمیعمل  درصد ١٫٧به میزان  کاندی و با تفاوت



 ١۴٠١بهار  /۵١سال پانزدهم/ شماره  ١۴٢

 جینتاتحلیل  ۵
سک یر یایپو یابیارز یشنهادیمدل پدر این تحقیق ریسک اعتباری مشتریان با استفاده از 

ریسک اعتباری  یتوضع ییرتغ الگوهای ،دهدمیمحاسبات نشان  د وش ارزیابی یاعتبار
از  یان که حاکیمختلف از مشتر خوشۀ هفت ،دیگربیانبه ؛ستالگو هفت مشتریان شامل

بر  شد. ییشناسا ،است اعتباری سکیمختلف ر هاییتوضعن یب یانتقال یهفت روش رفتار
 :شوندمیف یل توصیصورت ذان بهیمختلف مشتر هایخوشه ،ن قواعدیبرتر‑kاساس 

که  دهدمین خوشه نشان یاست. قواعد ا یمشتر ١٩٣٫۶۴٧ن خوشه شامل ی: ا١ خوشۀ
ن یسک داشته است. ایردر بخش کم یداریرفتار پاساله هشت یدر طول بازه زمان یمشتر

 یار قویا بسیسک یرار کمیان بسیضرر هستند و جزو مشتریبانک ب یبرااز مشتریان بخش 
 شود. یطراح هاآن یشتر برایب یوفادار راهبردد یکه با استبانک 

 دهدمیآمده نشان دستن بهیاست. قوان یمشتر ١٣٠٬٢٨٧ن خوشه شامل ی: ا٢ خوشۀ
 تیدر وضع ،یزمانهای بازه یو در برخ اندسک بودهیرت کمیان اغلب در وضعین مشتریکه ا
دار یت پاین وضعیسک رفته و در ایرت کمیباز به وضع یول اند،سک متوسط قرار گرفتهیبا ر

 .شودمی یگذارنامسک کم یان با ریمشتر خوشۀ، ن خوشهی. ااندشده
 دهدمیآمده نشان دستن بهیاست. قوان یمشتر ٧٩۴٬۵١٨ن خوشه شامل ی: ا٣ خوشۀ

ت یدر وضع ،یزمانهای بازه یو در برخ اندسک بودهیرت کمیان اغلب در وضعین مشتریکه ا
سک یت ریدر وضع ،سک بازنگشتهیرهرگز به بخش کم ازآنپس ،سک متوسط قرار گرفتهیبا ر

تا  و اندسک متوسط بازگشتهیبه بخش ر یاز بده یو دوباره با پرداخت مبلغ ،باال قرار گرفته
سک یان با ریمشتر خوشۀ ،ن خوشهی. اانددر آن بخش مانده حساب قراردادهیزمان تسو

 .شودمیده یناممتوسط 
 اول تا چهارم در بخشهای است که در بازه یمشتر ٣٢٣٬٣۴٠ن خوشه شامل ی: ا۴ خوشۀ

L سپس به بخش  و اندبودهM اغلب دهدمیآمده نشان دستن بهیقوان. اندمهاجرت کرده 
زمان  یول ،اندبازنگشته Lهرگز به  ازآنپسو  اندرفته Mان از بازه ششم به بعد به ین مشتریا

سک متوسط یان با ریمشتر ن خوشهی. ااندهم نرفته Hتمام شده و هرگز به  هاآنقرارداد 
ت یدر وضع ،دیرسیان نمیبه پا هاآن قرارداد. چنانچه اگر زمان شودمی یگذارنامانه یگرابیآس

 .گرفتندیمسک باال قرار یر
 دورۀ ٩پس از ن خوشه یان ایمشتر .است ٣٧٣٬۶١٠ن خوشه یان ای: تعداد مشتر۵ خوشۀ

 نکه دورۀیل ایدلبه یول ،اندرفته H تیبه وضع ازآنپسرفته و  Mبه  Lت یاز وضعزمانی 
 ۀیک سال از عدم بازپرداخت اقساط مجبور به تسویش از یپ است، دهیان رسیقراردادشان به پا

 .ه با بانک انجام شده استیه تسویق صدور حکم اجرائیو از طر اندکامل شده
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ن خوشه با نوسان یان ایمشتر .است یمشتر ۶٢٧٬٣۴۵ن خوشه متشکل از ی: ا۶ خوشۀ
و بعد از دو دوره ماندن در  رفته H1 یت اعتباریت به وضعیدر نها Mو  L هاییتوضعن یب

ان ین مشتریافته است. اغلب ایقرارداد اتمام  ازآنپس ،اندرفته H2ت یبه وضع ،H1ت یوضع
 زنندیآسیب م به بانک انیمشترن دسته از یا ،حالنیابا ؛اندشده یط امهال بدهیمشمول شرا

 ص اعتبار نخواهد شد.یشان تخصیبه ا یبعد یهادوره یو برا
، قراردادتوجه به موضوع  با کهاست  یمشتر ٣۵٧٬٢۵٣ن خوشه شامل یا: ٧ خوشۀ
 L هاییتوضعاول قرارداد در  ان در دورۀین دسته از مشتریدارند. ا یدشدهتمد یقراردادها

 ،افتیر ییتغ شانیاعتبارت یوضع ،د قراردادیتمد در دورۀ یول ،بردندیمسر به Mا ی
 هاییتوضعرفتند و هرگز به  Hبه  M یت اعتباریدوم به بعد از وضع از دورۀ کهیطوربه
 ،ن گروهیماندند. از ا یت اعتبارین وضعیماه در ا ١٨ش از یسک متوسط بازنگشتند و تا بیر

رمنقول قادر به یمنقول و غ اموال ا ارائۀیط یتقسهای استفاده از روش با یمشتر ٧٢٠۵تنها 
شده سوختمطالبات  ر بدهکاران در دستۀیشدند. طلب بانک از سابازگرداندن مطالبات بانک 

 قرار گرفت.
در هنگام افتتاح حساب  ،اعطا شده است هاآنبا توجه به اینکه مشتریانی که تسهیالت به 

آمدن دست، پس از بهاندریسک شناسایی شدهاز سوی بانک کم ،و درخواست تسهیالت
نتیجه  توانیم ،مشتری است ٢٬٨۴٠٬٠٠٠اولیه که  فوق و با توجه به تعداد نمونۀ هایخوشه

 جاجابه، هستندنفر  ٣٢٣٬٩٣۴که در مجموع تعداد  ٢ و ١ هایخوشهگرفت تنها مشتریان 
که تعداد  اندشده جاجابهاولیه  خود پایدار بودند. مابقی مشتریان از خوشۀ و در خوشۀ نشده

. هستنددرصد از مشتریان  ٨٨٫۵معادل  و استنفر  ٢٬۵١۶٬٠۶۶اولیه  به نمونۀبا توجه  هاآن
درصد  ٨٨٫۵که  بسیار مهم است گیرییمتصم برایذکر این عدد در گزارش به مدیران بانکی 

رفتار  بینیپیشیرقابلغوجود مشکالت  اثرِیا بر اندشده ییشناسااز مشتریان در آغاز اشتباه 
پیش آشکار ازگزارش اهمیت مدل پیشنهادی را بیش. این اندداده نشانخود غیرنرمالی از 

 .دکنمی
 و توسعۀ ،بانک یپرتفو، راهبرد ینو تدوانتخاب  یبرا توانیمآمده دستج بهیاز نتا

به خبرگان و  شدهاستخراج هاییلتحلج، یآمدن نتادست. پس از بهکردمحصوالت استفاده 
 ند از:اکه عبارت شداخذ  یهایتوصیهارائه و  یسک اعتباریکارشناسان ر

محبوب بانک هستند  انین دسته از مشتری: احسابخوشکم و  اریسک بسیان با ریمشتر −
ت یص منابع در اولویدر تخص بایستمیلذا  ؛نداالتیتسه یاعطا برایان هدف یو مشتر
ف محصوالت در نظر یق در تعریتشو برای یخاص یهابرنامهشان یا یرند. برایقرار بگ
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پرداخت  یهازمانن ییتع ،یمذاکره با مشتر ین مبلغ اقساط طییمثل تع ،شودمیگرفته 
 د.شوکه بانک متضرر ن ینحورتفو بهبانک و پ ترازنامۀ یبا بررس

ان ارزشمند بانک هستند و در یز از مشتریان نیمشتر ن گروه ازیسک کم: ایان با ریمشتر −
ت قرار یص منابع در اولویان در تخصین مشتریقرار دارند. اان هدف بانک یمشتر دستۀ

ن دسته یا یاخالق قرار دارند. براار کم و بایسک بسیان گروه با ریو بعد از مشتر گیرندمی
در نظر گرفته  یحسابخوش زۀیق و جایتشو برای یخاص یهابرنامهز یان نیاز مشتر

 .شودمی
چرا  ،دارند یادیت زیبانک اهم یان برایمشترن یضرر: اسک متوسط کمیان با ریمشتر −

با  یول ؛الت را دارندیتسه یاعطا یستگیان هدف بانک هستند و شایاز مشتر یکه بخش
. آورندیمبانک وارد  به را یضرر کم ،ورزندیمدر پرداخت خود تعلل  ینکه گاهیتوجه به ا

ست یبازپرداخت اقساطشان چد مشکل عدم ید دیبا ،انین مشتریا یهایژگیو یبا بررس
سک که با یاز کارشناسان ر یبرخ ،یطور تجرب. بهکرداصالح  آن را توانیمو چگونه 

مشکل  جهتِان نه بهیاز مشتر یکه برخ انداذعان داشته ،اندان در ارتباط بودهیمشتر
 ی. براانداختهاند قیپرداخت اقساط را به تعو اندل که فراموش کردهین دلیبلکه به ا ،یمال

ن راهکار هم یکه ا ی. در موارداستفاده کردیادآوری ستم یاز س توانیمان ین مشتریا
 ین صورت که مشتریبه ا کردستم دستور پرداخت استفاده یاز س توانیم ،کارآمد نباشد

 اندازۀبه یشه موجودیست که در آن هماو مطمئن  دنکمی یرا معرف یحسابشماره
خ یکه در تار دهدمیبه بانک مجوز  ،دستور برداشت یط و داردالت خود یاقساط تسه

 ن ماهانه مبلغ قسط از حساب او کسر شود.یمع
طور عمد هستند که بهان یان جزو مشترین دسته از مشتریا سک متوسط:یان با ریمشتر −

از  هاآن ینکه برایش از ایو پ دهندیمبه بانک قرار نسبت زیآممخاطرهت یخود را در وضع
ه بروند، اقساط خود را پرداخت یت اجرائیا به وضعیارسال شود  یانامهبانک  یسو

اخذ  ،ان استفاده کردین دسته از مشتریا یاز آن برا توانیمکه  یراهکار .کنندیم
 اقساطشان باشد. نکردپرداخت دیرحاصل از ش از مبلغ سود یاست که ب یامهیجر

هستند که  یانیان جزو مشترین دسته از مشتری: اگرایانهبیسک باال و آسیان با ریمشتر −
به  حتماً یو اقتصاد ،ی، مالوکارکسبط بد یدارند. شرا یتوجهقابل یسک اعتباریر

ا نکول یعدم بازپرداخت  را در آستانۀ هاآنو  زندیمبازپرداخت اقساطشان صدمه  ییتوانا
ان وجود داشته ین دسته از مشتریا یبرا تواندیمکه  یمنیا ۀی. تنها حاشدهدمیقرار 
تواند یبانک م هاآناست که از فروش هآنمنقول غیرا یقه منقول یارزش وث ،باشد

 دست آورد.ود را بهمطالبات خ



 ١۴۵ یسسات مالؤها و مبانک یقیحق یانمشتر یاعتبار یسکر یاییپو یالگوها ییشناسا 

 

فاقد دارند و  ییار باالیان احتمال نکول بسین دسته از مشتریسک باال: ایان با ریمشتر −
نکول  را در آستانۀ هاآن زابحران یطیمحط یگونه شرا. هرهستند یمنیا ۀیاز حاش یدرصد
احتمال  ،صورتنی. در ادهدمیشان قرار هیو سرما وکارکسبدادن ازدست یو حت

گونه نی. در ااست فیز ضعیق نیق فروش وثایه از طریبازپرداخت مطالبات بانک و تسو
 د.دار یاحتمال بازگشت متوسط اخذشده اوراق قرضۀ ،موارد

و تعداد  شدهانجام: با توجه به محاسبات رسانبیآسو  ار باالیبس سکیان با ریمشتر −
رد معدود مابقی جزو در موا جزبهشده توسط این گروه و اینکه بازپرداخت هایوام

 مؤکددر خصوص این دسته از مشتریان توصیه  ،ردیگیمبانک قرار  شدۀمطالبات سوخت
 .منابع بانک صورت نگیرد صیتخصاست که 

حساب و نه  خوشنه کامال�  ،تحقیق سعی شد با دیدی خاکستری به مشتری نگاه شوددر این 
رفتار مشتری معلول فاکتورهایی است که در طول زمان تغییر  ،دیگرعبارتبه؛ حساببد

، و شرایط خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی مشتری با بانک محاط در و در واقع رابطۀ کندمی
مشتری در طول زمان بین  ،دهدمیطور که شکل ذیل نشان نلذا هما سیاسی اطراف اوست؛

نتایج این تحقیق نشان داد که  اما تحلیل؛ شودمیجا مختلف ریسک اعتباری جابههای گروه
که در واقع بانک با اجرای  کندمیاصلی تبعیت  مدلرفتارهای مشتریان از هفت  یطورکلبه

رفتار مشتری  تواندیم ،به آن تعلق دارد که مشتری یاخوشه بینیپیشمدل این تحقیق و 
مفاهیم فوق  یخوببه ٧و  ۶ هایشکل .کند بینیپیشرا در آینده  )(ریسک اعتباری مشتری

 .دکنمیرا تبیین 
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مختلف ریسک اعتباری های گروهشدن مشتری بین جافتارشناسی مشتریان. این شکل جابهر .۶شکل 

تا  L1با نماد  ریسکمختلف ریسک اعتباری از خیلی کمهای گروه ،. در این شکلدهدمیرا نشان 
که مشتری از یک  شدهمشخصهایی است و با فلش شده دادهنشان  H3ریسک با نماد  باالترین درجۀ
. همچنین شودمی جاجابهبه گروه دیگری  ،ماه است  زمانی دیگر که در این تحقیق سهگروه در برهۀ

ج خارقرارداد از گروه  حساب یا خاتمۀ تسویهاثرِبر توانندیم، که باشندها گروهمشتریان در هریک از 
 است. شده دادهکه با فلش اتمام قرارداد نشان  شود

 های تحقیقیافتهمنبع:

ین ریسک آغازوضعیت به این صورت که  است ۶، گویای مطالب موجود در شکل ٨جدول 
زمانی که مشتری بانک بوده است و وضعیت  های مشتری در طولیتوضعاعتباری مشتری، 

 دهد.پایانی مشتری را نشان می
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 ٨ جدول
 ی اصلی تغییر ریسکدر الگوهاوضعیت ابتدایی و انتهایی ریسک مشتریان 

شمارۀ 
 الگو

وضعیت 
 آغازین

 وضعیت میانی
وضعیت 

 نهایی

١ 
خیلی 

 ریسککم

خیلی  ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم
ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسکخیلی کم ‑ریسک کم
 ریسکخیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑

خیلی 
 ریسککم

٢ 
خیلی 

 ریسککم
خیلی  ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم

 ریسککم –ریسک خیلی کم ‑ریسک کم –ریسک کم –ریسک کم
 ریسککم

٣ 
خیلی 

 ریسککم

ریسک کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم
ریسک باال  ‑١ریسک باال  ‑٢ریسم متوسط  ‑١ریسک متوسط  –
 ١ریسک متوسط  ‑٢ریسک متوسط  ‑١

ریسک 
 –متوسط 

 ٢درجۀ 

۴ 
خیلی 

 ریسککم

خیلی  ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم
ریسک  ‑١ریسک متوسط  ‑ریسک کم –ریسک کم ‑ریسک کم

 ٢ریسک متوسط  ‑ ١متوسط 

ریسک 
 –متوسط 

 ٢درجۀ 

۵ 
خیلی 

 ریسککم

خیلی  ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم
خیلی  ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک کم ‑ریسک کم ‑ریسک کم
 ‑ ١ریسک متوسط  ‑١ریسک متوسط  ‑ریسک کم ‑ریسک کم

ریسک  – ٢ریسک متوسط  ‑ ١سک متوسط ری ‑ ٢ریسک متوسط 
 ١باال 

ریسک باال از 
 ١درجۀ 

۶ 
خیلی 

 ریسککم

خیلی  ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم
 ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک کم
 ‑١ریسک متوسط  –ریسک کم –ریسک خیلی کم –ریسک کم

 ٢ریسک باال  ‑١ریسک باال  ‑١ریسک باال  ‑٢ ریسک متوسط

ریسک باال از 
 ٢درجۀ 

٧ 
 
 

خیلی 
 ریسککم

خیلی  ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک خیلی کم
 –ریسک خیلی کم ‑ریسک کم ‑ریسک خیلی کم ‑ریسک کم
 ‑١ریسک باال  ‑٢ریسک متوسط  ‑١ریسک متوسط  –ریسک کم

 ٢ریسک باال  ‑٢ریسک باال  ‑١ریسک باال  ‑١ ریسک باال

ریسک باال از 
 ٣درجۀ 

 های تحقیقمنبع: یافته
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مشتریان در رفتار پویا. مشتریان در رفتار ریسک اعتباری ایستا عمل  شدۀییشناسا هایخوشه .٧شکل 

 ،دن؛ ولی در عین پویا رفتارکردکنمیو در مقاطع زمانی مختلف رفتار مختلفی از ایشان بروز  کنندمین
 دست آمده و در تحقیق بههفت خوشه که از نتیجۀ .ندکمیدر این پویایی هفت روش مختلف عمل 

 .استحاصل هفت روش مختلف رفتاری  ،این شکل نشان داده شده است
 های تحقیقمنبع: یافته

 و بحث گیرییجهنت ۶
به عملکرد دهد ارزیابی ریسک اعتباری با دیدگاه ایستا نسبت صنعت بانکی نشان می تجربه

ها و رفتار مشتریان خطای زیادی دارد که منجر به بروز ضررهای جبران ناپذیری برای بانک
شود. بانک ها برای مدیریت ریسک اعتباری ناچار به تجهیز ارزیابی مشتریان به دیدی نو می
ت باشند. دیدگاهی که در آن مشتری و رویکرد و رفتار او با گذشت زمان در حال تغییر اسمی

 یيک روش پويا براي ارزياب تحقیقدر اين و عملکرد او در شرایط پیرامون او محاط است. 
آمده از تغيير وضعيت ريسک دستبه یهامشتريان با استفاده از دنباله یريسک اعتبار

اين مدل است و در هيچ يک از مقاالت  یکه نوآور شد،ارائه  در گذر زمان اعتباري مشتري
 استفاده نشده است. یاز چنين روش یريسک اعتباری مربوط به ارزياب

 عبارتنددو شاخص وجود دارد که  یاعتبار سکیر یابیارز هایروش ییکارا یبررس یبرا
نشان  شدهانجاممحاسبات  ،قیتحق هاییافته. در بخش صیتشخ درجۀو  تیحساس درجۀاز 

برخوردار  ییباال ییاز کارا %٩٢٫١  صیتشخ و درجۀ %٨٩٫١  تیحساس درجۀداد که مدل با 
 بینیپیش ییتوانا یشنهادیو مدل پ رد نشد قیتحق نیا ۀیفرض دهدمینشان  نیکه ا .است

مدل از  نیا ایآ نکهیدر پاسخ به ا قیتحق نیا پرسش یبررس یرا دارد. برا یاعتبار سکیر
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 و شبکۀ ،تیپروب ت،یالج هایمدل ییکارا دارد، به محاسبۀ یبهتر جینتا نیشیپ هایمدل
مدل  دهدمینشان  جی. نتایمکرد یبررس قیتحق نیمدل ا ییرا با کارا جیو نتا میپرداخت یعصب

برخوردار است و  ذکرشدههای مدل تمامباالتر از  صیو تشخ تیحساس از درجۀ قیتحق نیا
 شبکۀ هایمدل ییکارا ،مدل ینازاپس. داردفوق  هایمدلاز  یباالتر ییکارا ،دیگربیانبه

 و چهارم قرار دارند. ،دوم، سوم در رتبۀ ترتیببه تیو پروب ،تیمدل الج ،یعصب
 ،یعصب شبکۀ هایمدلدر  ،مثال عنوانبه( ستایا کردیبا رو هایمدل نیب ذکرشده تفاوت

 در بخش ،دهدمیرخ  تیو آنچه در واقع انیمعوق مشتر مطالباتدر  ای) و پوتیو پروب ،تیالج
 نشان داده شده است. ١نمودار وستیپ

 بندیخوشه ان،یمشتر یاعتبار سکیر هایدنباله جادیا، پس از یشنهادیپدر روش 
ان یت مشتریر وضعییتغ یالگوها ازآنپسانجام شد و  انیمشتر یسک اعتباریر هایدنباله

از  انیمشتر نشان داد که همۀ جید. نتاشاستخراج  یسک اعتباریرمختلف  یهابخشن یب
 هاخوشهاز  کی. هرکنندمیت یتبعخود  یاعتباررفتار  رییتغدر  یرفتار یالگوهفت 

دارند. پس از  یکسانی یت اعتباریر وضعییتغکه  دهدمیرا نشان  انیمشتراز  یامجموعه
 هامجموعهاز  کیهر یبرا یبانک توسط گروه خبرۀ هاخوشهاز  کیهررفتار  فیتوص و لیتحل
 انی، مشترحسابخوشکم و  اریسک بسیربا  انیمشتر از نداعبارت هانامانجام شد.  یگذارنام
با  انیمشتر ،متوسط سکیر با انیضرر، مشترکممتوسط و  سکیر با انیمشترکم،  سکیربا 
. رسانیبآس یباال سکیبا ر انیو مشتر ،باال سکیربا  انیمشتر ،گرایانهآسیب یباال سکیر

ک یهر یدهند. برایمرا نشان  یت اعتباریوضعغالب  یالگو ینوع هامجموعهن یک از ایهر
 یاعتباررفتار  یالگوهاآورده شد که  دستبه هاآنمربوط به  ایدنبالهقواعد  ،هاخوشهن یاز ا
 .دهدمیرا نشان  هاآن

 یورودعنوان بهمدل  نیاخود را به  انیمشترمربوط به  هاییژگیو توانندیمها بانک
و در خصوص  کنند بینیپیشاو را  یاعتبار سکیرو  ییشناسارا  یمشتر دهند و خوشۀ لیتحو
 .کنند گیرییمتصم یمشتربه  اعتبار ای التیتسه یاعطا

 آتی تحقیق و پیشنهادهای هاییتمحدود ٧
 دادۀاعتباری مشتری کاربرد دارد که در پایگاهارزیابی ریسک  برایمتغیرهای دیگری نیز 

استانداردهای جهانی  بر اساسمطالعه موجود نبود. چنانچه پایگاه اطالعاتی موردهای بانک
مدل وجود دارد. همچنین توصیف و تحلیل رفتار مشتریان  سازیینهبهامکان  شود، تریغن

چنانچه بتوان این بخش را نیز به هوش مصنوعی محول  ؛با استفاده از دانش خبره انجام شد
 .شودمی نیازیبطور کامل از مداخله و اتکای به کارشناسی انسان ، مدل بهکرد
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ا انجام یصورت پوز بهین یسک اعتباریت ریریمد شودمیشنهاد یپ ،قیتحق باتوجه به نتایج
ک اعتبار خرد و کالن یا به تفکیپو یمدل ارائۀو  نفع واحدیان ذیرد. توجه به روابط مشتریپذ
 رد.یتوجه قرار گمورد تواندیمگر است که ید یقاتیتحق نۀیزم
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 پیوست

 
 مدل و ،شبکۀ عصبیالجیت، پروبیت، های مدل ،تیواقع اساسبر  معوق مطالبات نمودار .١شکل 

 ای پیشنهادی این تحقیقیپو
 ١٣٩٧ تا ١٣٨٩های محور عمودی مقدار مطالبات معوق است و فاصله زمانی بین سال شکل، یندر ایادداشت. 

نمودار محور افقی است و نمودار به ترتیب از پایین به باال (که با رنگ متفاوت نشان داده شده است و در راهنمای 
مدل پروبیت، مدل الجیت، مدل  بر اساسمطالبات معوق  بینیپیشمیزان  توضیح داده شده است) محاسبۀ

میزان واقعی مطالبات معوق  دهندۀنشانست است. نمودار چهارم که با رنگ آبی نمایش داده شده ا شبکۀ عصبی
مدل پیشنهادی این تحقیق  بر اساسو نمودار آخر که با رنگ سبز نشان داده شده است نمودار مطالبات معوق 

نی یبکه این نشان کارایی و قابلیت پیشاست  مشاهدهقابل وضوحبهقرابت مقدار پیشنهادی مدل با واقعیت  .است
 باالی مدل است.
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