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دهیچک
راستا پژوهشگران ندر ای. استشدهنیتدو4خردالتیتسهیقیحقانیمتقاضيهدف شناخت عوامل مؤثر بر رفتار اعتبارپژوهش بانیا

انتخاب و با يپرونده اعتبار5،429شدهبنديطبقهیاحتماليرگینهو سپس با استفاده از روش نموکردهشاخص 36ییاقدام به شناسا
بردار نیماش10ی،، شبکه عصب6CHAID ،7CART،8QUEST،(9C5(میمانند انواع درخت تصمکاويدادهيهاکیاز تکنيرگیبهره
. تعهدات کردندنکولاحتمالبرهاشاخصنیاياثرگذارزانیمیابیاقدام به ارز13یصیتشخلیو تحل12کیلجستونیرگرس11،بانیپشت
از نیدارد. عالوه بر اراینبیشیپتیقابلنباالتریهاروشریبا ساسهیدر مقایمدل شبکه عصبدهد کهیحاصل از پژوهش نشان مجنتای
بازپرداخت)، نوع عقد، تعداد اقساط بازپرداخت، نوع وثیقه، تعداد چک برگشتی ی(دوره زمانشاخص مدتدوازدهیشاخص مورد بررس35

ماه ششگردش نیانگیمشغل،ت،یجنس،اقتصاديبخش،)مدت(سپرده کوتاهگذاريتسهیالت، مبلغ قسط، مدت سپردهقبل از دریافت 
قواعد به تیدارند. در نهارندگانیگواميرفتار اعتبارحیرا در توضتیاهمنیشتریببیبه ترتتیمالکتیو وضعالتیتسهافتیقبل از در

در بانک استخراج شدند.)ياعتباریازدهیمدل امتکیی(طراحيسازمیتصميبرامیدست آمده از درخت تصم
ص،یتشخلیتحلک،یلجستونی، رگرسSVM،یشبکه عصب،یخرد، بانک خصوصالتیتسه:هاواژهکلید

.شدهبنديطبقهيرگیاحتمال نکول تعهدات و نمونهم،یدرخت تصم
JEL:.C1, C4, E1, E5يبندطبقه

کارشناس بانکیـ1
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزيـ 2
ـ کارشناس بانکی3
تسهیالت خرد در پژوهش حاضر عبارت است از تسهیالت با مبالغ یک میلیارد و زیر یک میلیارد ریالـ4

5- Stratified Probability Sampling
6- Decision Tree
7- Chi-Squared Automatic Interaction Detection
8- CART
9- Quick, Unbiased, Efficient & Statistical Tree
10- Artificial Neural Network
11- Support Vector Machines (SVM)
12- Logistic Regression
13- Discriminant Analysis
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. مقدمه1
یناتوانایلتمایعدماستهمواره با آن مواجه بودهيکه صنعت بانکدارهاییسکیاز ریکی
نیحل اي. در راستااستدر زمان مقرر یافتیدرالتیدر بازپرداخت تسهالتیتسهرندگانیگ

محکم از ناتیو تضمقهیو گرفتن وثتیاهلییشناسادر جهتیسنتيمعضل، بانکدار
کاهش دریچندانییکاراگفتهشپیروشکهدادنشانزمانگذر. استرداشتهگام بانیمشتر

ینیبشیبر پیو مبتننگرندهیآهاییروشهئارانینداشته است. بنابرايجارریغالتیمقدار تسه
.دنماییميضرورالتیتسهافتیاز درشیپانیمشتريرفتار اعتبار

1انیمشترياعتباریازدهیامتستمیسيریو به کارگطراحیبهاقدامهااساس بانکنیابر

اعتبار،یابیروش ارزکیبه عنوان ياعتباریازدهی. امتکردندنگرندهیروش آکیبه عنوان 
بر احتمال نکول مؤثر هايپژوهش، ابتدا شاخصنیسال دارد. در ا50از شیباينهیشیپ

در،شديآورمکاتبه با شعب اطالعات مورد نظر جمعقیشده، سپس از طرییتعهدات شناسا
همچون درخت يو آمارکاويدادههايکیاز انواع تکنهادادهشیو پاالسازيادامه ضمن آماده

کیلجستونی، رگرسSVM،یمصنوعی، شبکه عصبCHAID)،CART،QUEST،(C5میتصم
استفاده شده یقیحقانیمشترياحتمال نکول تعهدات اعتباریابیارزيبرایصیتشخلیو تحل

ریبر احتمال نکول تعهدات و متغمؤثر هايمستقل، شاخصيرهایپژوهش متغنیاست. در ا
.هستندحساب و بدحساب خوشانیمشتر،یوابسته دو وجه

و بیان مسئلهضرورت.2
وفراگیرشدنباهمزمانهایارانههدفمندکردنطرحنارساياجرايبااخیرهايسالطی

در کشور و تبدیل آن به بحران، فعاالن اقتصادي دچار مشکالت اقتصاديرکودیافتنعمق
هايفعالیتدهیزیاننقدینگی،کمبودقالبدرراخوداثراتمسئلهاین. انددهشعدیده مالی 

تسهیالتازبخشییاتمامبازپرداختعدمنهایتدروتعهداتانجامدرناتوانیاقتصادي،
ه است.دادنشانها،بانکازدریافتی
مورد مطالعه به عنوان یک بنگاه انتفاعی در راستاي عمل به تعهدات خود در یخصوصبانک

کارآمد ییسود، مکلف به طراحی ابزارهاکردننهیشیقبال مشتریان و سهامداران؛ حفظ منابع و ب
از آنها بتواند ضمن اعطاي انواع تسهیالت به مشتریان و متقاضیان نسبت به يرگیبوده که با بهره

1- Credit Scoring
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بانک کمتر با یطیشرانیتا حد زیادي مطمئن باشد. در چنزیاصل و سود مورد انتظار نبازگشت
توسطاقساطبازپرداختعدماثردرشدهبینیپیشسودومنابعازبخشیشدنکهمشکل بلو
:استهاي زیر . این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسششودمیه جمواگیرندگانتسهیالت

؟چیستخردتسهیالتمتقاضیاناعتباريرفتاربرمؤثرعواملـ1
دهی رفتار اعتباري متقاضیان تسهیالت خرد یک از عوامل مؤثر در شکلسهم هرـ2

چگونه است؟ 
ست؟یچانیمشتر1يقواعد حاکم بر رفتار اعتبارـ3
یدهد که ضمن حفظ حجم تسهیالت اعطایباال این امکان را به بانک میهاي به پرسشپاسخ

کاهش دهد.رايرجاریغالتیآینده، نرخ رشد تسهدر

پژوهشپیشینه.3
نکولاحتمالمؤثر برعواملبنديدستهوبینیپیش،ییخصوص شناسامقاالت زیادي درتاکنون

:کنیممیده است. در ادامه به تعدادي از آنها اشاره شمنتشروچاپتسهیالت،متقاضیان
تعریفبهاقداماند،پژوهشی که در بانک مسکن انجام دادهدر)1386و آیتی (کشاورز

کنندهدرخواستشخصوهمسرشغلیوضعیتوتحصیلیدرجهفرزندان،تعدادهايشاخص
و جنسیت گیرنده اعتبار براي ارزیابی رفتار سناعتبار،گیرندهنبودنیابودنصاحبخانهاعتبار،

مدلولجستیکرگرسیونپارامتریکمدلازاستفادهباآنها. اندکردهتمتقاضیان تسهیال
حقیقیمشتریانازنفر240بنديدستهوبینیپیشبهاقدامکارتتصمیمدرختناپارامتریک

. نتیجه این پژوهش کردندب بدحساوحسابخوشگروهدوبهمسکنبانکشعبازیکی
از درخت تصمیم کارت بر رگرسیون لجستیک در استفادهبابینینشانگر برتري دقت پیش

.استبودههاتمامی نمونه
) با استفاده از 1387و کنشلو (ییخدا،یلیجل،یقیحقانیمشتریهدف اعتبارسنجبا
ینمونه تصادفکیيو اعتبارياطالعات فردآورياقدام به جمعک،یلجستونیرگرس

مورد هايشاخص. اندکرده1386تا 1380از سال یبانکستمیسرندگانیاز اعتبارگينفر1000
قه،یوثالت،یشغل، مدت وام، مبلغ تسهالت،یتاهل، تحصتیوضعن،ست،یشامل جنسیبررس

اثر دو شاخص دهدیپژوهش نشان مجهیوام است. نتافتیاز دریو هدف متقاضقهیارزش وث

دریافت تسهیالت و بازپرداخت آنـ 1
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ياعتبارتوضعیبرهاشاخصرسایاثر ینشده ولدییأتياعتبارتیبر وضعالتیسن و تحص
برخوردار است.یخوبینبیشیمدل مورد استفاده از قدرت پنیشده است. همچندییأت

،یشبکه عصبهايمدلییتواناسهیاقدام به مقایپژوهشی) ط1389(یو رحمانیلیاسماع
پژوهشگران با نای. انددهکرنکول سکیرینبیشیپيبراصیتشخلیو تحلکیلجستونیرگرس

مدت قرارداد، يرهایاز سه شرکت مختلف با انتخاب متغنگیزیقرارداد ل23801استفاده از اطالعات 
ینبیشیپ،ریبه عنوان متغياعتبارهاياستیو سنینوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمقرارداد،مبلغ 

. کردندادشدهیهاياقدام به برازش مدلشوندهینبیشیپریبه عنوان متغینکول دو وجهسکیو ر
سهیافوق است. مقهايدر برآورد مدلنبیشیپيرهایبودن متغاز معناداریپژوهش حاکیکلجینتا

.هاستمدلریبر سای شبکه عصببرتريدهندهنشان،ینبیشیقدرت پ
از روش رگرسیون يرگیمشتري حقوقی و بهره90استفاده از اطالعات مالی و اعتباري با

وحسابخوشمشتریانبنديو محمدیان اقدام به دستهذکاوتان،یزیپرویلجستیک دو وجه
سهبهمشتریانبنديدستهبهاقداموجهیسهلجستیکرگرسیونازاستفادهباوبدحساب

خیر بیش از سه ماه اقساط خود را أماهه و با تخیر سهأخیر، با تأتدونبکهمشتریانیدسته
مدلبیشترکنندگیتفکیکقدرتدهندهنشانحاصلنتایج. اندکردهاند،بازپرداخت نموده

بهوجهیسهووجهیدومدلدرکهايگونهبهاستوجهیسهمدلبهنسبتدووجهی
.اندبندي شدهدستهدرستیبهمشتریاندرصد70و75ترتیب
نفر از 200بنديرتبهبهاقدام،)1388(وندصداقت و سپهيمحمدگریدیپژوهشدر
یو شبکه عصبتیالجهايوکار با استفاده از مدلبانک تجارت در حوزه کسبیقیحقانیمشتر

نوع مجوز کسب، يرهایمتغ،یشاخص مورد بررس18نیپژوهش نشان داد از بجیدند. نتاکر
از انیمشترهايکنندهینبیشیپنیبهترقهیو وثیچک برگشتت،یتجربه در حوزه فعالزانیم

دو یکلحیصحبندينرخ ردهنیانگیمسهیمقانی. همچنهستندیو بدحسابیحسابنظر خوش
دارد.يدرصد برتر5/81با نرخ تیبر مدل الج5/84با نرخ یمدل نشان داد شبکه عصب

يبرایمدلیمستقل اقدام به طراحریمتغ40)، با استفاده از 1388(يو سوریدهقان
دند. کرCartو Logitبا استفاده از دو مدلنیبانک کارآفریقیحقانیمشترياعتباريبندرتبه

هايافتهیدند. کرسهیبانک مقارانیمدیابیارزیحاصل از دو مدل را با روش فعلجیسپس نتا
و قهینوع وثان،یمشترالتیحساب، درآمد و تحصيموجودنیانگیميرهایداد. متغنشانپژوهش 

بودند. يدر احتمال قصور مشترریثأتنیشتریبيداراCartو Logitمبلغ وام در دو روش
بیبه ترتCartو Logitدو مدليمحاسبه شده، براRocدقت دو مدل بر اساس نسبت نیهمچن
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رانیدو مدل برآورد شده و روش مورد استفاده مدسهیاست. در ضمن مقاددرص72و 70برابر 
دارد.رانیمدیابارزیروشبرهامدلنیاشتریبيدرصد10حداقل یبانک نشان از بازده

ينظرچارچوب.4
بر رفتار اعتباري متقاضیان مؤثر سنجش درجه اهمیت عوامل هايتمیبخش الگورایندر

.شودیبه کارگرفته شده، معرفی ميهاتمیالگوریابیارزهايو روشالتیتسه

عوامل مؤثر بر رفتار اعتباري متقاضیان تیسنجش درجه اهمهايتمیالگور. 1ـ4
التیتسه

تصمیمدرخت.1ـ1ـ4
يبر مبنا2و سانکویست1میالدي درخت تصمیم براي اولین بار توسط مورگان1963سالدر

توان میمتصمیدرختهايروشترین. از معروفشدیمعرف)1959(و دیگران3ایده بلسون
.کرداشاره 8AIDو4CHAID ،ART5 ،ID36،C4.5،C5،7QUESTبه
:اندگونهدوبرتصمیمهايطور کلی درختبه

داردانشعابیشاخهدوفقط،دویی، که هر گرهـتصمیم دوهايدرخت.
شعب شود.منشاخهچندبهتواندمی،گره، که هر9تصمیم خطیهايدرخت

از برخورداريدلیلبهکههاستدادهبنديطبقهآمدتصمیم یک روش کاردرخت
کی. استپرکاربرد اریمانند سادگی، قابل فهم بودن، دقت و سرعت الگوریتم، بسهایییژگیو

نظارتییادگیريروشازایجادشده،خروجیووروديهايدرخت تصمیم از مجموعه نمونه
وابستهمتغیررفتاربینیپذیر، اقدام به پیشیکسري قوانین ضمنی تعمیمانیباده و بکراستفاده

. کندمی) دستهبرچسب(
باالترین گره در درخت، گره ریشه بوده و درخت تصمیم، شبیه فلوچارت است وساختار

1- Morgan
2- Sonquist
3- Belson
4- Chi-Squared Automatic Interaction Detection
5- Classification and Regression Trees
6- Iterative Dichotomizererd
7- Quick, Unbiased, Efficient & Statistical Tree
8- Automatic Interaction Detection
9- Classification & Regression Tree
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نماد دایره و باگرهفلوچارتایندر. دهند	مینشانراهادستهتوزیعیاها	هاي برگ، دستهگره
برگ با نماد مستطیل نشان داده شده است.

روش کار درخت تصمیم.2ـ1ـ4
شدن پاسخ هر در ادامه با مشخص،شودطراحی درخت تصمیم با طرح یکسري پرسش آغاز می

نظرمورداهدافبامتناسبهاپرسشکهصورتیدر. شوددیگر پرسیده مییپرسش، سؤال
جدید ءمربوط به شیدستهکردنبینیپیشبرايهاکوتاه از پرسشايمجموعهشوند،پرسیده

آنهاکهبمانندباقیمشاهداتازايیابد که مجموعهتا آنجا ادامه میهاکافی بوده و این پرسش
داد.توان در دسته یا گروه جدیدي قرارنطریقیهیچبهرا

ساختار کلی درخت تصمیم به این صورت است که یک گره ریشه در باالي گر،یبه عبارت د
درشودواردریشهگرهدرجدیدویژگییارکوردیکگاههر،هستندآنپاییندرهاآن و برگ

د یا ویژگی متغیر به کدام یک از رکوراینشودمعلومتاگیردمیصورتآزمونیکگرهاین
همههدفکهداردوجودآزموناینانتخاببرايمختلفیهايفرزند تعلق دارد. روشايهگره

دهد. این فرآیند میانجامهدفهايآنها، انتخاب روشی است که بهترین جداسازي را در دسته
ذکرشایان. گیرندقراردستهیکدرتابرسدبرگگرهبهجدیدرکوردکهیابدتا آنجا ادامه می

کهاستايبراي رسیدن از ریشه به یک برگ، تنها یک راه وجود دارد و آن بیان قاعدهکهاست
.استشدهاستفادهرکوردهابنديدستهبراي

مستقل،متغیرهايشود،متغیر هدف یا وابسته استفاده میبینیکه براي پیشمتغیرهایی
.گویندمی1دستهبرچسبوابسته،متغیرهايبهوشوندمینامیدهکنندهبینیپیشیادهندهتوضیح

1- Class Label
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و نقاط قوت درخت تصمیمخصوصیات. 3ـ1ـ4
شودقالب یکسري قواعد توضیح داده میحاصل از درخت تصمیم، درهايبینیپیش.
کندها استفاده میهمه دادهاز.
نتایج حاصل از درخت تصمیم آسان است.درك
هايدادهشباهترويازشوند،که توسط درخت تصمیم ایجاد میهاییبنديدسته

.شودمیانجامکننده،بینیپیشپارامترهايدرشدهذخیره
در استفاده از انواع دادهمحدودیتی	نداردها.
ايگونهبه. دهدنشانرابنديدستهوبینیتغیرها در پیشمثیرأتدرجهتواندروش میاین

.استبرخورداربیشتريوباالتراهمیتازباشدترنزدیکریشهبهمتغیرچههرکه

)ی(قواعد ضمنمیتصمهايحاصل از درختبنديقواعد ردهاستخراج. 4ـ1ـ4
... اگر(…IF … THENبه صورت یقانون ضمنکیتا هر برگ شهیاز رریهر مسيبراتوانیم

صورتی که است. درفیو کارمندان قابل توصرانیمديبرایکه به آسانکردفتعری... ) آنگاه
. استنهاییبنديطبقهبیانگرآنگاه،قسمتباشد،مسیریکهايقسمت اگر شامل تمام آزمون

.شونددر این فرم، قوانین تصمیم نامیده مینینقوا

1لجستیکرگرسیون.2ـ1ـ4

دیلی براي ه میالدي به عنوان ب70میالدي و اوایل دهه 60لجستیک در اواخر دهه رگرسیون
که متغیر وابسته اسمی و متغیرهاي مستقل از یطیخطی و تحلیل تشخیصی در شرارگرسیون 

رگرسیون خطی یافتهتعمیممدلاین. شدمطرح،هستندايترتیبی و فاصلهيرهاینوع متغ
که تابع خطی از مجموع متغیرهاي مستقل را وقایع اتفاق افتاده (متغیر وابسته) الاحتمواست

کیتوان می) آموزشیمجموعه(دادهمجموعهیکبامدلایندر.کندمیبینیهستند، پیش
احتمالبینیپیشدررامدلکیفیتتوان	میهامدل لجستیک را برازش و با گروه دیگر داده

.کردوابسته تحلیل غیرمتوجوهوقوع
ازکدامهرسهمبودنمعنادارومدلانطباقبایدموفقیت،احتمالبینیاز پیشپس

ازکهوالدشاخصوانحرافآمارهازاستفادهباترتیببهرامدلدراستفادهموردمتغیرهاي
مقایسهباوبودهنرمالتوزیعبرمبتنیانحرافآماره. کردبررسیکند،میپیروينرمالتوزیع
. شودن با ناحیه بحرانی متناظر، در مورد انطباق مدل باید اظهار نظرآمقدار

1- Logistic Regression
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1یصیتشختحلیل. 3ـ1ـ4

همکارانشو2پیرسونکارلهايپژوهشمیالدي و30آغازین تحلیل تشخیصی به دهه نظریه
میالدي1936سالدرروشاین. گرددمیاز بنژاديتشابهضرایبوهاگروهفواصلزمینهدر

جبروچندمتغیرهخطیرگرسیوندراستفادهموردشناسیو برپایه روشابداع3فیشرتوسط
.فتیاتوسعه ،ماتریسی

دبوده و متغیرهاي مستقل کمی باشنمواردي که متغیر وابسته اسمی، دو یا چند وجهیدر
متغیرروشدراین. شودمیاستفادهتشخیصیتحلیلازوابستهمتغیرتغییراتبینیبراي پیش

نیااصلیهدف. دشومیتفکیکايدستهشکلبهتشخیصیتابعازاستفادهبامالك،یاوابسته
عضو به گروه خاص است.کیاحتمال تعلق ینبیشپیوهاگروهنیتفاوت بصیروش، تشخ

)DF(4تابع تشخیصی.1ـ3ـ1ـ4
هاگروهبینمیانگینهايتفاوتترینبزرگکهاست	خطی متغیرهاي مستقل استاندارد شدهترکیب

مترین همپوشی را کهاگروهاینکهايگونهبههاگروهثقلمرکزاساسبرتابعاین. دهدمینشانرا
بهمستقلمتغیرهايترکیبازجدیدي کهمتغیرترسادهعبارتبهشود.داشته باشند، ایجاد می

شود کهمینامیدهتشخیصیتابع،کندمیتقسیممختلفطبقاترا بهمالكمتغیرآید ومیدست
ر حداکثو5معمولیمجذوراتحداقلطریقازتابعایندهند.نشان میDFبا نمادراآن

:استزیرصورتبهآنجبريشکلکهشودمیمحاسبهنماییدرست
DF= b1x1 + b2x2 + … + bkxk + b0

که در آن:
DFتابع تشخیصی :

biمقدار ضریب تشخیصی یا وزن هر متغیر که معادل ضریب :.در رگرسیون خطی است
χi:کننده استبینیمتغیرهاي مستقل و پیش

روش اجراي تحلیل تشخیصی. 2ـ3ـ1ـ4
جادیتوابع ايسرکیلهیها به وسدادهنیبمرزهاییها،دادهيبنددستهيروش برانیدر ا

نیاياجرايبرا.هستندمختلف هايدستهجداکنندهوکنندهتوابع مشخصنیکه اکنندیم

1- Discriminant Analysis
2- Carl Pearson
3- Fishe
4- Discriminant Function
5- Ordinary Least Squares
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. سپس، شودمیانتخابدارد،راهمدیگرازهاگروهکیتفکتیتابع که قابلکیروش، ابتدا 
ارتباط نداشته یبا تابع قبلـ1:دو شرطتیبا رعایکنندگيبنددستهیژگیبا وبعتانیدوم

. این شودمیانتخابکند،تفکیکهمدیگرازبیشتريتعدادبهراهاتا حد ممکن گروهـ2؛باشد
.آیددستبهجداکنندهتوابعتعدادبیشترینکهزمانیتایابدمیروند همچنان ادامه 

1عصبی مصنوعیهايشبکه. 4ـ1ـ4

کارهايدورهایندرگردد،میشبکه عصبی به اوایل قرن بیستم و اواخر قرن نوزدهم برپیشینه
و2کلوثمکوارن1940دههآغازدر. شدانجامرولوژيونوروانشناسیفیزیک،دربنیادي

.کنندمحاسبهرامنطقیحسابیتابعهرتوانندمیعصبیهاي	شبکهکهدادندنشان3پیتزوالتر
1958و همکاران در سال 4کاربرد شبکه عصبی هنگامی که فرانک روزنبالتنخستین

70دهههاي، مطرح شد. تا سالکردندشبکه پرسپترون با توانایی شناخت الگو را معرفی 
تحقیقاتدرتوجهیقابلنقشنتوانستنوینهايفناوريضعفدلیلبهعصبیشبکهمیالدي

هاي، شبکه5هازپردازندهیمیالدي با رشد تکنولوژي ر80دهه هايسالدر. کندایفاکاربردي
.یافتندتوسعهايفزایندهرشدباعصبی
هايمدلازاستفادهباداردقصدکهاستروشیعصبیشبکهگفت،توانکلی میطوربه
سازي فرآیند یادگیري انسان بپردازد. به عبارت دیگر، شبکه به شبیه،کامپیوتريتوانوریاضی

دانشذخیرهبرايطبیعیمیلکهاست6»موازيشدهتوزیعپردازنده«یکعصبی مصنوعی 
از دو جهت به مغز انسان شباهت دارد.یمصنوعیآن را دارد. شبکه عصبردنککاربرديوتجربی
از طریق یک فرآیند یادگیري توسط شبکه کسب میدانش	شود.
دانشذخیرهبرايشود،میشناختهسیناپسیهايارتباطی که به عنوان وزنقدرت

.گیرد	میقراراستفادهمورد
یشبکه عصبکییطراحمراحل. 1ـ4ـ1ـ4

پسایخورشیپه،یهر الهايشبکه، نرونهايهیتعداد النیی: تعيمعمار	خوربودن
سازينوع تابع فعالانتخابلهئمسنوعبامتناسب... وشبکه

پس از آموزش یعنیردگییمادیمناسب را يالگوایشبکه: شبکه، قانون کار آموزش

1- Artificial Neural Networks
2- Warren McCulloch
3- Walter Pitts
4- Frank Rosenblatt
5- Microprocessors
6- Parallel Distributed Processor
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دهد.هئمناسب ارایخروج،يهر وروديبه ازا
یشبکه عصبهايتیمز. 2ـ4ـ1ـ4

است.برخوردارییاز سرعت پردازش باال،يموازهايپردازشلیبه دل،یعصبشبکه
است.يریادگیهمانند مغز انسان همواره در حال عصبیشبکه
شبکه کار افتادگیازموجبها،از نرونیقسمتحیعدم عملکرد صح،یعصبشبکهدر

.شودینم
دهد.هئارایجواب منطقنانیعدم اطمطشرایدرهادادهيبراتواند،یروش منیا

یشبکه عصبهايتیمحدود. 3ـ4ـ1ـ4
که کشف یلئحل مسايبرانیمنطق کار را ندارد. بنابراحیتوضییتوانایعصبشبکه

.استییاو قواعد حاکم مهم است، فاقد کارنوع و اندازه رابطه
در مرحله آموزش مدل است.ژهیداده به ويادیتعداد زازمندینیشبکه عصبمحاسبات

SVM(1(بانیبردار پشتنیماش. 5ـ1ـ4
است که در چند يدیجدکردیرو،بنديدستهلئدر مسایخطبانیپشتياز بردارهااستفاده
2کیدر ابتدا توسط واپنبانیبردار پشتنماشی. استقرار گرفتهياریمورد توجه بسریسال اخ

هاينیبنا نهاده شده است. ماشيریادگیيآمارهینظرهیشد و بر پایطراح1990در سال 
:شودیآنها اشاره مازيبه تعدادریخواص هستند که در زيسرکیيدارابانیبردار پشت
میکننده با حداکثر تعمبنديدستهیطراح
نهیتابع هزيسراسرنهیبه بهدنیرس
کنندهبنديطبقهيبرانهیبهيخودکار ساختار و توپولوژنییتع.

بانیبردار پشتهاي	نیعملکرد ماشروش. 1ـ5ـ1ـ4
يبراکنندیمیهستند که سعهاییتمیالگوربان،یبردار پشتهاينیبر ماشیمبتنهايتمیالگور
کردن خط دایپيبراهاتمیالگورنیکنند. انهیشیرا ب3هیحاشکیبرچسب هايدادهبنديدسته
خطوطنیابتدا اکنند،یاستفاده مموازيخطدوازها،از دادهايمجموعهدرهاکننده دستهجدا

دسته کینمونه از کیتا هر کدام از خطوط به دهندیحرکت مگریکدیرا در خالف جهت 
هیحاشاینوار کیيدو خط موازانیمرحله، منیهر سمت خود برسد. پس از انجام اخاص در

1- Support Vector Machine
2- Vapink
3- Margin
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هیتوانسته، حاشتمیمعناست که الگورنیباشد، به اشترینوار بنیاي. هر چه پهناردگییشکل م
نوار نیايچه پهناهرگریاست. به عبارت دهیحاشنیادنکرنهیشیب،کند و هدفنهیشیرا ب

شوند.یمریپذکیتفکراحتیبههاو گروهشود میشتربیهادستهنیباشد، فاصله بشتریب
یو شبکه عصبSVMیعلمهايجنبهیبرخسهیمقا. 2ـ5ـ1ـ4
مرحله آموزشدرSVMیهندسهايیژگی. وشودیمافتیيسراسرنهیکمکیشهیهم

.سازندیجواب را فراهم ميبهتر فضایامکان بررس،یبانیبردار پشتهاينیمربوط به ماش
به شکل خودکار اندازه مدل را انتخاب ،یبرخالف شبکه عصببانیبردار پشتهاينیماش

کنند.یم
در یو شبکه عصبيآمارهايروشبرخالفSVMمدل با یدگیچیتا پشودیتالش نم

.شودیکنترل مهاصهیتوجه به تعداد خص
SVMاست.یمنسجميشالوده نظريدارایبرخالف شبکه عصب

هابندي	دستههايتمالگوریارزیابیهاياز روشیبرخیمعرف. 2ـ4
) و آزمون، Train(آموزشیهايدادهمجموعهیکرويبربنديصحت یک روش دستهمیزان

نرخ«راآنکهاستدهکربنديدستهدرصد مشاهداتی است که مدل به درستی آنها را
مون محاسبه آزهايدادهازاستفادهبامعمولطوربهتشخیصنرخ. نامندمی1»تشخیص

ایتمیالگورکیییکارانییتعيبرااریمعنتری. مهمدهندیمننشا2ACCشود که آن را با می
است.يبندمدل دسته

صحتدربنديمفید براي تحلیل چگونگی عملکرد روش دستهيابزار3اغتشاشیماتریس
تمیعملکرد الگوریچگونگسیماترنای. استمختلفهايدستهمشاهداتیاهادادهتشخیص

يبندمسئله دستههايانواع دستهکیبه تفکيرا با توجه به مجموعه داده وروديبنددسته
یاغتشاشسیماترکیدر قالب میمفاهيکسریفیدرك بهتر به توصي. برادهدینشان م

C1و C2که به دو کالسمیبرچسب با دو وجه دارریمتغکیمکنییفرض مم،پردازییمیفرض

آن:که درهستندمیقابل تقس
TNبه مشاهداتی از دسته4»منفی درست«: عنصرC2 بنـدي  که توسط روش دسـته داللت دارد

به درستی تشخیص داده شده است.

1- Diagnosis Rate
2- Accuracy
3- Confusion Matrix
4- True Negative
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FP :»مشاهداتی از دسته 1»مثبت غلطC2 است که به نادرستی در دستهC1اند.قرار گرفته
FN مشاهداتی از دسته 2»منفی غلط«: مقدارC1بندي به نادرسـتی  است که توسط روش دسته

قرار گرفته است.C2در دسته 
TP به مشاهداتی از دسته 3»مثبت درست«: عنصرC1بنـدي بـه درسـتی    که توسط روش دسته

شود.            تشخیص داده شده است، اطالق می

بندي) ماتریس اغتشاشی فرضی یک دسته8جدول (
C2C1دسته
FNTPC1

TNFPC2

بندي، شاخص تعیین کارایی یک الگوریتم یا مدل دستهترین معیار براي آنجا که مهماز
د. در این مقاله از شاخص شواست ابتدا به روش محاسبه این شاخص اشاره میACCصحت یا 

ها استفاده شده است.صحت یا همان نرخ تشخیص براي مقایسه و ارزیابی مدل
TP =4حساسیت

5POS

TN6= شفافیت
7Neg

TP8= دقت
TP + FP

TP =9حساسیت
10POS

Neg×+شفافیتPos×11= صحتحساسیت
Pos+NegPOS+Neg

1- True Negative
2- False Negative
3- True Positive
4- Sensitivity

مثبتهاي کل تعداد دادهـ5
6- Specificity

هاي منفیکل تعداد دادهـ7
8- Precision
9- Sensitivity

هاي مثبتکل تعداد دادهـ10
11- Accuracy
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هاي نهـایی  تر مدل یا مدلدر ادامه به معرفی دو شاخص دیگر براي ارزیابی و گزینش دقیق
جهـی)،  واي (بـا متغیرهـاي خروجـی دو   ل دو دسـته پردازیم. در مسائهاي برتر میاز میان مدل

راها توانایی الگوریتم یا مدلاي دارند. این شاخصاهمیت ویژهFARو DRارزیابیهاي شاخص
، نشان DRکنند. شاخصدر تشخیص دسته مثبت و نیز تاوان این توانایی تشخیص را تبیین می

بیانگر نرخ هشدار غلـط  FARدهد که دقت تشخیص دسته مثبت چه اندازه است و شاخص می
دهد چه نسـبتی از رکوردهـاي   نشان میFARست. به بیان دیگر معیار توجه به دسته منفی ابا

:منفی به اشتباه مثبت تشخیص داده شدند. روش محاسبه دو شاخص فوق به شرح زیر است

FAR = 	 																							DR = 	
روش پژوهش.5

:استپژوهش حاضر طی مراحل زیر انجام شده
هابرازش مدلـ3، هاسازي دادهـ آماده2، هاي پژوهشو بررسی دادهـ انتخاب 1

هاي پژوهش        . انتخاب و بررسی داده1ـ5
(داخلی و خارجی) و بـا  هاي انجام شده در سیستم بانکیدر این پژوهش ابتدا با تکیه بر پژوهش

قاضـیان تسـهیالت   در رفتـار اعتبـاري مت  مؤثر هاي انتخاب و گزینش شاخص استفاده ازسیستم
بـر رفتـار   مـؤثر  متغیـر  35با نظرکارشناسان مجرب بانکی، 5P3و 15C ،2LAPPاعتباري شامل 

اعتباري گیرندگان حقیقی تسهیالت خرد تا سطح یک میلیـارد ریـال در سـطح اسـتان تهـران      
شـده از  بنـدي تصـادفی طبقـه  ـگیـري احتمـالی  شناسایی شد، سپس با استفاده از روش نمونـه 

نمونه با 429با استفاده از روش کوکران 1389پرونده تسهیالتی موجود تا پایان سال 13،026
گیــري هــاي مــورد اســتفاده بــراي نمونــهشــد. شــاخصدرصــد انتخــاب95فاصــله اطمینــان 

بـودن پرونـده تسـهیالتی،    شده بر حسب اهداف پژوهش به ترتیب جاري یا غیرجاريبنديطبقه
یـک از  مرجـع هـر  آورده شده است.یرکه در قالب جدول زاستعقد نوعشعب، مبلغ مصوب و

4شده است.در این جدول ذکرنیز متغیرها 

1- Five Cs of Credit
2- Liquidity, Activity, Profitability, Potential
3- Five Ps of Credit

پژوهش دهقانی و سوري اخذ شده است. و کروك ازمرجع متغیرهاي مورد استفاده به نام ویگانو، اسکرینراستـ شایان توجه 4
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ها و متغیرهاي پژوهش) شاخص1جدول (
منبعنوع متغیرشاخص

فردي
و 

خانوادگی

سن گیرنده تسهیالت
)، 2002)، لی و چیو (1989)، بویز،هافمن و لو(1989اکرو گورس (

)، جلیلی، خدایی و 1388)، تهرانی، محمدي و رحیمی (1993(ویگانو 
)1389کنشلو (

)1993)، ویگانو (1999)، اسکرینر (2002لی و چیو (جنسیت گیرنده تسهیالت
)، تهرانی، محمدي و 1993)، ویگانو (1989بویز، هافمن و لو (گیرنده تسهیالتسطح تحصیالت

)1389()، جلیلی، خدایی و کنشلو 1388رحیمی (

وضعیت تاهل
)، ویگانو 1996)، داین، آرتیس و گویلن (1989بویز، هافمن و لو (

)، جلیلی، خدایی و 1388)، تهرانی، محمدي و رحیمی (1993(
)1389کنشلو (

)1388)، تهرانی، محمدي و رحیمی (1992کروك (تعداد فرزندان
وضعیت مالکیت خانه توسط گیرنده 

ایشانتسهیالت یا همسر 
)، داین، آرتیس و گویلن 2000)، وست (1989اکرو گورس (

)، تهرانی، 2002)، لی و چیو (1989)، بویز، هافمن و لو (1996(
)1388محمدي و رحیمی (

سایر

نظر کارشناسان خبره بانکیشغل ضامن
)1999اسکرینر (کد شعبه

)1388پور (قلی)، موسوي، 1993)، ویگانو (1999اسکرینر (کد بخش اقتصادي
آیا اسم فرد متقاضی در لیست سیاه مشتریان 

نظر کارشناسان خبره بانکیثبت شده است؟

اطالعات
هايحساب
ايسپرده

) 1993ویگانو (ايهاي سپردهتعداد حساب
)2000دیوید وست (مدت)گذاري (سپرده کوتاهمدت سپرده

میانگین گردش حساب اصلی گیرنده 
)1388اکرامی و رهنما (شش ماه قبل از دریافت تسهیالتتسهیالت

)1993ویگانو (نرخ سود تسهیالت دریافتی
)، ویگـانو  2000)، دیویـد وسـت (  1387جلیلی، خـدایی و کنشـلو (  مبلغ تسهیالت دریافتی

) 1385تن (مازار، رویین)، عرب1999)، اسکرینر (1993(
نظر کارشناسان خبره بانکیمبلغ قسط

)1999اسکرینر (زمان پرداخت تسهیالت توسط بانک
نظر کارشناسان خبره بانکیتعداد پرداخت

)1389بابایی (البرزي، پورزرندي و خاننوع عقد
)، تهرانـی،  1996)، دایـن، آرتـیس و گـویلن (   1989اکرو گـورس ( طول دوره زمانی بازپرداخت

)1389کنشلو ()، جلیلی، خدایی و 1388محمدي و رحیمی (

سابقه
اعتباري
در نظام

بانکی

تعداد قرارداد تسهیالت دریافتی

) 2000)، دیوید وست (2008ابدو و پوینتون (

مبلغ تسهیالت دریافتی
تعداد قرارداد تسهیالت دریافتی که وارد 

اند.سرفصل غیرجاري شده
مبلغ مانده تسهیالت غیرجاري

هاي برگشتیتعداد چک
هاي برگشتیمبلغ چک
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ها و متغیرهاي پژوهش) شاخص1جدول (ادامه 
منبعنوع متغیرشاخص

امهال

آیا این قرارداد مشمول امهال شده است؟

)1383پور (مقدم آرانی، امین ناصري و قدسی
آیا پس از امهال دوباره وارد سرفصل 

غیرجاري شده است؟
شامل امهال تعداد قراردادهاي تسهیالتی که 

اندشده
وثیقه یا 
تضمینات

)، تهرانی، محمدي 1993)، ویگانو (1387جلیلی، خدایی و کنشلو (نوع وثیقه و تضمینات
)1388پور ()، موسوي، قلی1388و رحیمی ( ارزش وثیقه و تضمینات

چک 
برگشتی

)1388اکرامی و رهنما (تعداد چک برگشتی قبل از دریافت تسهیالت چک برگشتی قبل از دریافت تسهیالتمبلغ 

)، تهرانی، محمدي و رحیمـی  1992)، کروك (1989اکرو گورس (شغل گیرنده تسهیالتشغلی
)1389)، جلیلی، خدایی و کنشلو (1388(

)1386کشاورز و آیتی (وضعیت اشتغال همسر گیرنده تسهیالت

کـه  الزم به یادآوري اسـت . شدنیاز از طریق مکاتبه با شعب دریافت در ادامه اطالعات مورد
به دلیل شرایط ویژه و فقدان اطالعـات  ه کاري، تجربه و غیرهنظیر سابقمؤثر هاي برخی شاخص

. در این پژوهش متغیر مستغل، نشدندهاي لیست ارسالی وارد الزم در شعب در مجموع شاخص
وجهــی، مشــتریان ) و متغیــر وابســته دو1ماره (هــاي ارســالی منــدرج در جــدول شــشــاخص

حساب و بدحساب بانک هستند.خوش

هاسازي دادهآماده.2ـ5
درصـد  90تـا  75شـود و  هـا مـی  سـازي داده درصد زمان پژوهش، صرف آمـاده 90تا 60حدود

هـاي  موفقیت پژوهش به انجام درست ایـن بخـش وابسـته اسـت. پـردازش اولیـه بـر روي داده       
شـود کـه بـه واسـطه آن     ها نامیده میسازي دادهها، آمادهه منظور بهبود کیفیت دادهپژوهشی ب
آینـد طـی   باشد، این فر3و ناسازگار2، مغشوش1هاي ناقصها عاري از دادهشود تا دادهتالش می

مراحل زیر انجام شده است:
.اندها مواجهها و متغیرهایی که با فقدان یا کمبود دادهپروندهـ1
.اندهاي ناقص یا مغشوش مواجهها و متغیرهایی که با دادهشاخصـ2
.هاي پرتبینی، برخورد با دادههاي پیشها با استفاده از مدلتکمیل دادهـ3

هاشاخصیرمقادیکمبود برخی،ناکافيهاتعداد نمونه: Incompleteـ 1
.شودیها مبه اصل دادهیو نامفهوم که مانع از دسترسیرخطامقاديدارايهاداده:Noisyـ 2

تناقضيدارايهاداده: Inconsistentـ3
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اندها مواجهها و متغیرهایی که با فقدان یا کمبود داده. پرونده1ـ2ـ5
نگارنـدگان بـه شناسـایی و حـذف     هـا،  در مرحله اول بـراي بهبـود بخشـیدن بـه وضـعیت داده     

انـد.  هکـرد ، به شرح جدول زیر اقـدام  هستندکمبود داده مواجه متغیرهایی که با فقدان شدید و
درصد بوده است. در این مرحله اطالعات مربوط 20هاي موجود براي متغیرهاي زیر حدود داده
متغیـر از 24بـه بـیش از   پرونده اعتباري به دلیل نقص شدید و فقدان داده هاي مربوط 20به 

ها حذف شدند.جدول داده

اندبا فقدان یا کمبود داده مواجهکههایی) شاخص2جدول (
نوع متغیرشاخص

وضعیت اشتغال همسر گیرنده تسهیالتشغلی
شغل ضامنسایر

سابقه اعتباري در نظام بانکی

تعداد قرارداد تسهیالت دریافتی
مبلغ تسهیالت دریافتی

اندتعداد قرارداد تسهیالت دریافتی که وارد سرفصل غیرجاري شده
یرجاريغیالتمبلغ مانده تسه

هاي برگشتیتعداد چک
هاي برگشتیمبلغ چک

اندهاي ناقص یا مغشوش مواجهدادهها و متغیرهایی که باشاخص.2ـ2ـ5
بودن از فرآیند محاسبه کنـار ها و متغیرهاي زیر به دلیل ناقص یا مغشوشدر این بخش شاخص

گذاشته شدند.

هاي داراي داده ناقص یا مغشوش) شاخص3جدول (
نوع متغیرشاخص

امهال
آیا این قرارداد مشمول امهال شده است؟

آیا پس از امهال دوباره وارد سرفصل غیر جاري شده است؟
اند.تعداد قراردادهاي تسهیالتی که شامل امهال شده

سایر
تاکنون اسم فرد متقاضی درلیست سیاه مشتریان ثبت شده است؟آیا

مبلغ چک برگشتی
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هاي پرتبینی و برخورد با دادههاي پیشها با استفاده از مدلتکمیل داده. 3ـ2ـ5
هـاي باقیمانـده   هاي مغشوش و بسیار ناقص، وضعیت شـاخص از داده1ها. پس از پاکسازي داده1ـ3ـ2ـ5

ها با استفاده از الگوریتم تکمیل شد.به شرح زیر مورد بررسی نهایی قرار گرفت و کمبود داده

ها) بررسی وضعیت داده4جدول (

هاي ناقص به شرح جدول زیر تکمیل شدند.داده

.انجامدیها مدادهیفیتکبودنیینشدن مشکل پاکه به برطرفیاتیعمل: Data Cleansingـ 1
اي که اطالعات آن از شعب درخواست شده است.پرونده409عبارت است از تعداد فیلد یا شاخص تکمیل شده ازـ 2

3- Outlier

رکوردهايتعداد
2تکمیل شده درصد تکمیل 3داده پرت نام فیلد ردیف

170 56/41 گردش، شش ماه قبل از دریافت تسهیالتمیانگین  1
220 79/53 2 تعداد چک برگشتی 2
307 06/75 5 تعداد فرزندان 3
308 3/75 سطح تحصیالت 4
317 5/77 وضعیت مالکیت خانه 5
331 92/80 مدت)(سپرده کوتاهگذاريمدت سپرده 6
373 19/91 جنسیت 7
344 1/84 وضعیت تاهل 8
366 48/89 1 سن 9
378 42/92 شغل 10
373 19/91 1 ارزش وثیقه 11
391 59/95 نوع وثیقه 12
388 866/94 4 تعداد حساب سپرده 13
409 100 کد شعبه 14
409 100 نوع عقد 15
409 100 مبلغ تسهیالت 16
409 100 بخش اقتصادي 17
409 100 زمان پرداخت تسهیالت توسط بانک 18
409 100 مبلغ قسط 19
409 100 نرخ سود 20
409 100 تعداد پرداخت 21
409 100 مدت (دوره زمانی بازپرداخت) 22
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هاهاي استفاده شده براي تکمیل داده) الگوریتم5جدول (
نحوه تکمیلنام متغیرردیف

جنسیت، وضعیت تاهل، شغل، سطح تحصیالت، تعداد فرزندان، 1
1رندممدت)گذاري (سپرده کوتاهو مدت سپردهسن

کارتوضعیت مالکیت2

ماه قبل از دریافت تسهیالت،ششمیانگین گردش، 3
شبکه عصبیتعداد حساب سپرده، ارزش و نوع وثیقهتعداد چک برگشتی،

. داده پرت2ـ3ـ2ـ5
هـاي پـرت مواجـه    ها بـا داده ) نشان داده شد، تعدادي از پرونده4که در جدول شماره (گونههمان

بـه  2هاي غالبهستند. براي حل این مشکل از یک مدل با قابلیت کشف مغایرت در اطالعات گروه
، سـپس  کردهبندي ها را به چند گروه دستهشود. این مدل ابتدا پروندهشکل سیستمی استفاده می

.کندمیگیرند به عنوان داده پرت معرفی ها جاي نمیکه در هیچ یک از گروهرا ایی هپرونده

)هابررسی وضعیت رکوردها (پرونده)1نمودار (

هاي چهارگانه (نقاط به هم پیوسته) در شاخص نابهنجاري در سطر و گروه)1(نمودار در
که بیشترین را ز نقاطی ستون نمایش داده شده است. برحسب شاخص نابهنجاري آن گروه ا

. کنیممیها دارند، از مجموع نقاط حذف را از یکی ازگروه)ترشاخص نابهنجاري بزرگ(فاصله

1- Random
2- Peer Group
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هاي چهارگانه دارند و در نتیجه آن از مدل نقطه فاصله محسوسی با گروهچهاردر این میان
شده است.در نظر گرفته 38/2تر از اند. شاخص نابهنجاري در اینجا بزرگحذف شده

برازش مدل . 3ـ5
اثرپاالیش متغیرهاي کم. 1ـ3ـ5

Feature Selectionهـاي  شده در مرحله قبـل بـا اسـتفاده از الگـوریتم    هاي تکمیلدر این بخش داده

بـر حسـب درصـد    ـهـا در دو سـطح الـف   ها براي غربال دادهاند. این الگوریتممورد ارزیابی قرار گرفته
هـاي همبسـتگی بـا ضـریب همبسـتگی      آزمونـبپراکندگی پایین متغیرها و غیره،، مقادیر گمشده

کنند.  ها میگذاري دادهبه ارزشو غیره اقدام2، پیرسون1کرامر
هـا بـر  چکیده نتایج حاصل، در قالب جدول زیر نشان داده شده است. در این جدول شاخص

اند. به شکل معمول متغیرهاي م شدهمهم تقسیاي و غیربه سه گروه مهم، حاشیه3حسب ارزش
آنجـا کـه   شوند. ولـی از اي حفظ و متغیرهاي غیرمهم از فرآیند پژوهش حذف میمهم و حاشیه

شوند، بنابراین متغیرهـاي بـا   هاي همبستگی معیار کاملی براي ارزیابی متغیرها تلقی نمیآزمون
ا بنا بر نظر مـدیریتی متغیـر سـن    ماندند. در اینجدر فرآیند پژوهش باقی850/0ارزش بیش از 

شد.سازي ماندگارگیرنده تسهیالت درفرآیند آماده

) درجه اهمیت متغیرها6جدول (
ارزشدرجه اهمیتنام متغیررتبه

1مهمکد بخش اقتصادي1
1مهمنوع عقد2
1مهمهاتعداد پرداخت3
1مهممدت (دوره زمانی بازپرداخت)4
1مهمماه قبل از دریافت تسهیالتششمیانگین گردش، 5
1مهمکد شعبه6
1مهمنوع وثیقه7
1مهممبلغ قسط8
1مهمتسهیالتنرخ سود9
1مهمتعداد چک برگشتی10

1- Cramer
2- Pearson
3- Value
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) درجه اهمیت متغیرها6جدول (ادامه 
ارزشدرجه اهمیتنام متغیررتبه
998/0مهممدت)(سپرده کوتاهگذاريمدت سپرده11
987/0مهمسطح تحصیالت12
946/0ايحاشیهتعداد فرزندان13
941/0ايحاشیهشغل14
887/0غیرمهمجنسیت15
872/0غیرمهموضعیت مالکیت خانه16
836/0غیرمهمارزش وثیقه17
795/0غیرمهمتعداد حساب سپرده  18
283/0غیرمهمسن19
23/0غیرمهممبلغ تسهیالت20

این میان متغیرها یا فیلدهاي مطروحه به دالیل زیر حذف شدند.در 

شده) متغیرهاي حذف7جدول (
دلیل حذفنام متغیرردیف

است1البغیکی از طبقات وجه وضعیت تاهل1
ضریب تغییرات کمزمان پرداخت تسهیالت توسط بانک2
معنادار نبودن ارزشارزش وثیقه3
معنادارنبودن ارزشتعداد حساب سپرده4
معنادارنبودن ارزشمبلغ تسهیالت5

هاي برترهاي مهم و مدل. شناسایی شاخص2ـ3ـ5
هـاي  هـاي برتـر و شناسـایی شـاخص    ها با هـدف شناسـایی مـدل   این مرحله، به برازش دادهدر

و Train2ها، آنها را به دو گروهتر درباره دادهاقدام شد. همچنین به منظور داوري دقیقمؤثر غیر
Test3 پنجتقسیم نموده سپس با 35و 65به نسبتRandom Seed مـدل هشـت  اقدام به حل

CHAID ،CART ،C5،QUEST،رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی ،SVM و تحلیل تشخیص
قالب جـدول  دراست،بینی رفتار اعتباري مشتریان ، حاصل برآورد که نشانگر صحت پیشکرده

ست.زیر نشان داده شده ا

باشد.ـ تعداد متأهالن بسیار بیش از مجردها می1
ـ آموزشی2
ـ آزمون3
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بنديهاي دسته) ارزیابی صحت روش9جدول (

اندازه تغییرصحتنوع درخت2اندازه تغییر1صحتنوع درخت
TrainTestTrainTest

C5149/9037/9488/3CART149/9007/9558/4
C5297/8803/8894/0CART225/9151/8474/6
C5363/9125/9262/0CART345/8755/911/4
C5473/8966/9393/3CART445/8744/8999/1
C5521/8814/9093/1CART593/8532/8739/1

514/88578/8976/3میانگین806/8969/9126/23میانگین
اندازه تغییرصحتنوع درختاندازه تغییرصحتنوع درخت

TrainTestTrainTest

CHAID159/8873/8814/0QUEST159/8873/8814/0
CHAID221/8862/8659/1QUEST293/8521/8572/0
CHAID397/8855/9158/2QUEST397/8855/9158/2
CHAID435/8935/8903/88QUEST431/8644/8913/3
CHAID569/8669/8673/88QUEST559/8844/8985/0
678/87874/88484/1میانگین362/88362/88732/88میانگین

اندازه تغییرصحتنوع درختاندازه تغییرصحتنوع درخت
TrainTestTrainTest

D127/8531/8296/2S109/9439/917/2
D256/8267/8311/1S264/922/9356/0
D395/8267/8372/0S38/9356/9476/0
D44/8167/8327/2S48/9352/9228/1
D558/8813/8045/8S502/932/9318/0

47/93974/921/1میانگین152/8469/821/3میانگین
اندازه تغییرصحتلجستیکاندازه تغییرصحتشبکه عصبی

TrainTestTrainTest

N131/9052/9221/2L17/9035/8435/6
N26/878/892/2L237/8876/8761/0
N386/918/8906/2L337/8876/8761/0
N486/9116/917/0L476/8844/8832/0
N521/8716/9195/3L576/8807/8769/1

99/8808/8792/1میانگین76/8988/9022/2میانگین

بینی در مقایسه با آنچه در دنیاي واقعی رخ داده است.ـ درصد تحقق پیش1
دهد.را نشان میTrainو Testـ اندازه تکرارپذیري صحت در 2
سنجش درجه تمرکز اندازه تغییر با استفاده از فرمول میانگین هندسی محاسبه شد.ـ میانگین اندازه تغییر، از طریق 3
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بندي شده است.هاي برتر تعیین و رتبهاساس باالترین میانگین صحت مدلادامه بردر

ها برحسب شاخص صحت) رتبه بندي مدل10جدول (

اندازه تغییرمیانگین صحتنام مدلرتبه
TrainTest

1SVM47/93974/921/1
C5806/8969/9126/2درخت تصمیم2
76/8988/9002/0شبکه عصبی3
CHAID362/8873/88534/1درخت4

تـرجیح داده  CARTبر درخـت تصـمیم   CHAIDنکته: به دلیل اندازه تغییر کمتر، درخت
که قابلیـت تقسـیم درخـت بـه بـیش از دو     CHAIDکید بر ویژگی درخت تصمیم أشد. ضمن ت

هـاي مـورد   هاي فـوق؛ تعیـین درجـه اهمیـت شـاخص     نتایج برآورد مدلدیگرشاخه را دارد. از
اند.        شدهبنديبررسی است که در قالب جدول زیر برحسب میانگین درجه اهمیت، رتبه

هابندي میانگین درجه اهمیت شاخص) رتبه11جدول (
اهمیتمیانگینشاخصرتبه

204/0نوع عقد1
189/0هاتعداد پرداخت2
112/0از دریافت تسهیالتماه قبلششمیانگین گردش 3
103/0مدت (دوره زمانی بازپرداخت)4
098/0کد بخش اقتصادي5
089/0نرخ سود6
081/0دریافت تسهیالتتعداد چک برگشتی قبل از7
076/0کد شعبه8
066/0جنسیت گیرنده تسهیالت9
065/0مدت)گذاري (سپرده کوتاهمدت سپرده10
053/0نوع وثیقه11
048/0وضعیت مالکیت12
033/0شغل گیرنده تسهیالت13
032/0تعداد فرزندان14
032/0تسهیالتگیرنده سطح تحصیالت15
03/0مبلغ قسط16
025/0سن گیرنده تسهیالت17
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تعـداد فرزنـدان   وهایی از قبیل سن، سـطح تحصـیالت  )، شاخص11مطابق جدول شماره (
انـد. در ایـن میـان    مـدل حـذف شـده   گیرنده تسـهیالت بـه دلیـل میـانگین اهمیـت پـایین از      

شعبه و نرخ سود به ترتیب به دلیل:هاي کدشاخص
(تعداد پرونده به شعبه) عدم قابلیت تسري
مدتکم در کوتاهناتوانی در کاهش نرخ سود دست
مدل حذف و شاخص مبلغ قسط و شغل گیرنده تسهیالت با نظر کارشناسـی و مـدیریتی   از

گرفت.شاخص مورد بررسی قرار13نهایت مدل با ماند و دردر مدل باقی

محاسبه و برآورد مدل نهایی. 3ـ3ـ5
، شـبکه عصـبی و   CHAID ،C5هاي شاخص نهایی شده، مدل13در این بخش با استفاده از 

SVM بــه دو گــروهTrain وTest تقســیم شــده و بــا اســتفاده از پــنج 35و 65بــه نســبت
Random Seed    هـا و معیارهـاي   برآورد شد. در جدول زیر نتایج بـرآورد، بـه همـراه شـاخص

ارزیابی نمایش داده شده است.

بنديهاي دستهبندي الگوریتم) ارزیابی و رتبه12ول (جد
Train Test اندازه تغییر صحتنوع درخت 1DR 2Far صحت DR Far

61/90 92/94 20 5/87 67/93 45/22 11/3 C51

64/90 53/95 32/19 68/87 78/92 39/24 96/2 C52

64/87 32/94 51/26 15/93 95 87/10 51/5 C53

01/88 7/92 35/21 75/92 96/97 20 74/4 C54

48/90 21/95 20 88/87 18/93 73/22 6/2 C55

48/89 54/94 43/21 79/89 52/94 09/20 78/3 میانگین
Train Test اندازه تغییر صحتنوع درخت DR Far صحت DR Far

09/88 83/88 75/13 25/81 81/84 49/24 84/6 Chi1

89/86 09/96 82/31 06/84 85/94 46/41 83/2 Chi2

78/83 39/82 25/13 93/84 83 87/10 15/1 Chi3

64/84 96/85 98/17 96/86 8/89 20 32/2 Chi4

28/88 55/92 18/21 55/79 5/87 36/36 73/8 Chi5

34/86 16/89 6/19 35/83 99/87 64/26 37/4 میانگین

.حساب هستنداند به همه رکوردهایی که خوشها قرار گرفتهحسابها که به درستی در دسته خوشحسابـ نسبت رکوردهاي دسته خوش1
.اند به همه رکوردهایی که بدحساب هستندر گرفتهها قراحسابها که نادرست در دسته خوشـ نسبت رکوردهاي دسته بدحساب2
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بنديدستههاي بندي الگوریتم) ارزیابی و رتبه12جدول (ادامه 
Train Test اندازه تغییر صحتشبکه عصبی DR Far صحت DR Far

78/92 37/91 75/3 19/92 14/91 12/6 59/0 N1

13/92 5/90 55/4 48/93 78/92 88/4 35/1 N2

51/91 34/90 02/6 52/94 93 17/2 01/3 N3

76/91 89/89 49/4 2/94 88/93 5 44/2 N4

94/91 96/90 88/5 94/93 05/92 27/2 2 N5

02/92 61/90 94/4 67/93 57/92 09/4 88/1 میانگین
Train Test اندازه تغییر SVMصحت DR Far صحت DR Far

73/87 37/91 25/21 47/80 08/86 57/28 26/7 SVM1

45/88 36/90 25/16 16/85 08/86 33/16 29/3 SVM2

03/88 2/89 46/14 93/84 87 57/19 10/3 SVM3

52/86 2/88 85/16 96/86 86/92 5/27 44/0 SVM4

28/22 43/90 47/16 06/81 36/86 55/29 22/7 SVM5

8/87 91/89 06/17 72/83 67/87 3/24 26/4 میانگین

و شبکه عصبی بیش C5هاي ، الگوریتمDRبر اساس شاخص شود،گونه که مشاهده میهمان
اند، ها را به درستی در دسته مربوطه قرار دادهحسابهاي مربوط به خوشدرصد داده90از 

)، به Test(1هاي آزموندر دادهFarبر مبناي شاخص C5هاي شبکه عصبی و همچنین الگوریتم
. مقدار این اندها قرار دادهحسابها را در دسته خوشدرصد از بدحساب09/20و 09/4ترتیب 

اي دارد. در ادامه با در نظرگرفتن دو براي بانک اهمیت ویژه2شاخص به دلیل پیامدهاي ناگوار آن
ها است، ترین شاخص ارزیابی الگوریتمهمچنین معیار صحت که مهم،DRو Farشاخص
ایسه با هاي کارا در مقبه ترتیب به عنوان الگوریتمC5هاي شبکه عصبی و درخت تصمیم الگوریتم

و براي C5شود، براي کشف قواعد از مدلشوند. بنابراین پیشنهاد میها شناخته میسایر الگوریتم
افزاري از شبکه عصبی استفاده شود.بینی نرمپیش

هـاي خـارج از نمونـه در مقایسـه بـا      از آنجا که در فرآیند یادگیري  نقشی ندارند، بنابراین قدرت تطابق بیشـتري بـا داده  Testهاي ـ داده1
دارند.Trainهاي داده

تسهیالت دریافتیهاي حقوقی و عدم بازپرداخت اصل و سود افزایش هزینه پیگیريـ2
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ترکیب مدل . 5ـ3ـ5
باشد. در هاي برآورد شده به طور همزمان میهاي مدلگاهی پژوهشگر در پی استفاده از قابلیت

گیري وزنـی براسـاس   ي، رأ1گیرييهاي رأهاي مختلف با روشتوان ترکیب مدلشرایط میاین 
راي تولید یک مـدل ترکیبـی اسـتفاده    هاي مشخص، بrandom Seedباغیرهو2فاصله اطمینان

بـا  SVM، شـبکه عصـبی و  CHAID ،C5مدل چهاراین پژوهش ترکیبات مختلفی از نمود. در
Random Seedآزمون قرارگرفت که در همه ترکیبات شبکه عصبی به شکل هاي مشخص مورد

آمده برتري دارد.محسوسی نسبت به ترکیب به دست

هاي پژوهشیافته. 6

هاي مهمشاخص.1ـ6
، SVM)، شـبکه عصـبی و   CHAIDوC5با استفاده از نتایج حاصل از حل دو مدل درخـت تصـمیم (  

) نشان داده شده است.13میت در قالب جدول شماره (دوازده متغیر مهم به همراه میانگین اندازه اه

) میانگین اهمیت متغیرهاي مهم مؤثر در رفتار اعتباري متقاضیان تسهیالت13جدول (

متغیرهاردیف

میانگین اهمیت متغیر بر حسب هر 
میانگین3الگوریتم

اهمیت 
کل

میانگین 
اهمیت کل 

4شدهنرمال

(درصد)

تعداد 
تکرار

در هر 
الگوریتم

درخت تصمیم
SVM

شبکه
عصبی C5CHILD

41/049/01/013/028/058/224مدت بازپرداخت1

39/033/021/008/025/016/204نوع عقد2

06/039/011/013/017/071/134هاتعداد پرداخت3

12/019/008/013/048/103نوع وثیقه4

تعداد چک برگشتی قبل از 5
08/015/003/013/010/006/84دریافت تسهیالت

16/003/005/008/045/63مبلغ قسط6

1- Voting
2- Confidence-Weighted Voting

آید.گانه به دست میهاي پنجRandom Seedگیري اهمیت هر الگوریتم برحسب ـ از میانگین3
آید.ـ از تقسیم میانگین اهمیت کل هر یک از متغیرها بر مجموع این میانگین به دست می4
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) میانگین اهمیت متغیرهاي مهم مؤثر در رفتار اعتباري متقاضیان تسهیالت13جدول (ادامه 

متغیرهاردیف

میانگین اهمیت متغیر بر حسب هر 
میانگینالگوریتم

اهمیت 
کل

میانگین 
اهمیت کل 

شده نرمال
(درصد)

تعداد 
تکرار

در هر 
الگوریتم

درخت تصمیم
SVM

شبکه
عصبی C5CHILD

06/002/001/013/006/084/44گذاريمدت سپرده7

13/007/005/003/43صفرصفرکد بخش اقتصادي8

05/003/003/004/023/33جنسیت گیرنده تسهیالت9

04/01/004/023/33صفرصفرشغل گیرنده تسهیالت10

میانگین گردش شش ماه قبل 11
07/005/003/042/23صفرصفراز اعطاي تسهیالت

03/002/001/081/04صفرصفروضعیت مالکیت خانه12

تسهیالت به استثناي هاي مربوط به شخصیت گیرنده شود شاخصگونه که مشاهده میهمان
حسابی یا بدحسابی مشتریان ندارد.گونه اثري بر خوشجنسیت، شغل و وضعیت مالکیت هیچ
ثیر عوامل قابل أتبر رفتار اعتباري به طور عموم تحتمؤثر نکته: مطابق جدول باال عوامل 

.استکنترل به وسیله بانک 

شود. در ذیل به تعدادي از قواعد حاصل اشاره می.2ـ6
قواعد رفتاري مشتریان بدحساب. 1ـ2ـ6
 83تعداد نمونه

مدنی عقد؛ اجاره به شرط تملیک، مشارکت ماه و نوع 84تر از اگر طول دوره بازپرداخت کوچک
درصـد  88بـا احتمـال   ،باشـد یا مضاربه باشد و در صورتی که مشتري چـک برگشـتی داشـته   

مشتري بدحساب است.
 52تعداد نمونه

ماه، نوع عقد؛ اجاره به شـرط تملیـک، عمـر حسـاب     84تر از ل دوره بازپرداخت کوچکاگر طو
سال و مشتري داراي چک برگشتی، تضمین دریـافتی،  چهار مشتري کمتر ازمدتسپرده کوتاه

درصـد مشـتري   94ریـال باشـد بـا احتمـال     000،820،1سفته و مبلغ قسط مشتري بـیش از 
بدحساب است.
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حساب ي مشتریان خوشقواعد رفتار. 2ـ2ـ6
 80تعداد نمونه

الحسنه و ماه، نوع عقد جعاله، فروش اقساطی یا قرض84تر از اگر طول دوره بازپرداخت کوچک
درصـد مشـتري   95سال باشد با احتمـال  ششمشتري کمتر ازمدتکوتاهعمر حساب سپرده

حساب است.خوش
 166تعداد نمونه

حساب است.درصد خوش100ماه باشد مشتري 84تر از زرگاگر طول دوره زمانی بازپرداخت ب
 68تعداد نمونه

چهارمدت مشتري کمتر از ماه، عمر حساب سپرده کوتاه84از اگر طول مدت بازپرداخت کمتر
درصـد مشـتري   97بـا احتمـال   الت در چنـد مرحلـه انجـام شـده باشـد     سال و پرداخت تسهی

حساب است.خوش
 50تعداد نمونه

سـال  شـش مشـتري بـیش از   مدت هکوتاو عمر حساب سپرده12یا 10بخش اقتصادي اگر کد
حساب است.درصد مشتري خوش82باشد به احتمال 

 98تعداد نمونه
ششمدت مشتري کمتر یا مساوي هو عمر حساب سپرده کوتا12یا 10اگر کد بخش اقتصادي 

حساب است.درصد مشتري خوش98سال باشد به احتمال 
استبندي مشتریان اعتباري، دوره زمانی بازپرداخت دستهواعد حاصل، فاکتور اساسی دروفق ق

هـاي تسـهیالتی   تواند به دلیل عدم لحاظ دوره زمانی الزم براي درآمدزایی طـرح که این امر می
برد.توان به نکات زیر پیباشد. در ضمن از قواعد به دست آمده، می

مبلغ اقساط و درآمد مشتري در اعطاي تسهیالت خرد، به دلیل عدم رعایت تناسب بین ـ1
هـزار  182در این پژوهش (نمونه مورد مطالعه) در صـورتی کـه مبلـغ اقسـاط بـیش از      

تومان باشد، به احتمال زیاد مشتري بدحساب خواهد بود.
حسـابی یـا بدحسـابی مشـتریان ارتبـاط      گذاري مشتریان بـا خـوش  طول دوره سپردهـ2

مشخصی ندارد.
نوع عقد تسهیالتی و وضعیت اعتبـاري مشـتریان ارتبـاط مشـخص و مسـتقیمی      بین ـ3

مشاهده نشده است.
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توان براي طراحی یک مدل امتیازدهی اعتباري استفاده کرد.از قواعد فوق میـ4
بینی رفتار اعتبـاري متقاضـیان تسـهیالت شـبکه عصـبی بـا       مدل مناسب براي پیشـ5

درصد است.93بینی صحت پیشمیانگین درصد

گیري و پیشنهاداتنتیجه.7
هـاي  به پرسششدبه دلیل اهمیت زیاد کاهش رشد تسهیالت غیرجاري، در مقاله حاضر تالش 

:زیر پاسخ داده شود
؟استبهترین مدل براي ارزیابی احتمال نکول مشتریان چه مدلی 

کنترل هستند؟اي قابل عوامل مؤثر بر احتمال نکول تعهدات مشتریان حقیقی بانک تا چه اندازه
429شـده  بنـدي گیري طبقـه )، در پژوهش حاضر، پس از نمونه1براي پاسخ به پرسش شماره (

شـاخص مـورد   36پرونـده اعتبـاري انتخـاب و درخواسـت اطالعـات      13000پرونده از بیش از 
هاي دریـافتی از شـعب بـا    سازي و پاالیش داده. پس از آمادهشدبررسی به شعب منتخب ارسال 

، شـبکه عصـبی،   CHAID ،CART،QUEST،(C5یـري از چهـار نـوع درخـت تصـمیم (     گبهره
ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزي اقدام بـه محاسـبه احتمـال نکـول     

. در مرحله اول چهار مدل تحلیل تمایزي، رگرسیون لجستیک، درخت شدتعهدات در دو مرحله 
SVMاسـبه حـذف شـدند. در ایـن مرحلـه، مـدل       ) از فرآینـد مح CARTوQUESTتصمیم (

وC5بهترین صحت را داشته است. در ادامه چهـار مـدل باقیمانـده دو مـدل درخـت تصـمیم (      
CHAIDعصبی و )، شبکهSVM نتایج این مرحله نشـان داد بیشـترین صـحت    شددوباره حل .

ها دارد. در ضمن چون و چرایی بر سایر مدلمربوط به مدل شبکه عصبی بوده است و برتري بی
(دوره زمـانی  مـدت شـاخص 12شـاخص مـورد بررسـی    35، از در فرآیند پژوهش روشن شـد 

بازپرداخت)، نوع عقد، تعداد اقساط بازپرداخت، نوع وثیقه، تعداد چک برگشتی قبـل از دریافـت   
مدت)، بخش اقتصادي، جنسیت، شغل، (سپرده کوتاهگذاريتسهیالت، مبلغ قسط، مدت سپرده

هـاي  ماه قبل از دریافت تسهیالت و وضعیت مالکیت بـه عنـوان شـاخص   ششمیانگین گردش 
تنهـا سـه   گیرندگان دارنـد کـه   نهایی به ترتیب بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار اعتباري وام

انگر قابـل  شاخص شغل، جنسیت و مالکیت توسط بانک قابل کنتـرل نیسـتند. ایـن مطلـب بیـ     
. در ادامه با توجه به استدرصد 90شاخص نهایی دیگر با مجموع اهمیت بیش از9بودن کنترل

:شودمینتایج پژوهش حاضر اقدامات زیر پیشنهاد 
سنجی در اعطاي تسهیالتگیري از فرآیند اعتباربهره
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هـاي شـبکه عصـبی،    افزاري اعتبارسنجی مبتنی بر مدلطراحی و ساخت سیستم نرم
C5 ،CHAILD وSVM

پذیريتعمیم«ها براي رعایت اصل درصد داده15تا 5کم گیري از دستبهره«
 بر رفتار اعتباري متقاضیان حقوقی تسـهیالت بـا درنظرگـرفتن    مؤثر شناسایی عوامل

سطوح مختلف تسهیالتی

و مآخذمنابع
نتشارات جهاد دانشگاهی ا:. تهرانکاوي پیشرفتهداده). 1390شهرابی، جمال و ذوالقدر، علی. (

دانشگاه امیرکبیر.
:. تهـران گیـري و مـدیریت  ریسک اعتبـاري: انـدازه  ). 1390طالبی، محمد و شیرزادي، نازنین. (

انتشارات سمت.
جهاد دانشگاهی واحـد  :. تبریزمدیریت ریسک). 1387قراچورلو، نجف و انجمن آذري، ارسالن. (

شرقی.استان آذربایجان
ها و مؤسسات مدیریت ریسک اعتباري در بانک). 1389فالح شمس، میرفیض و رشنو، مهدي. (

دانشکده علوم اقتصادي.:. تهرانهامالی و اعتباري، مفاهیم و مدل
: . تهـران کـاوي وکـار و داده هوشـمندي کسـب  ). 1388نژاد، اردشیر. (سروش، علیرضا و بحرینی

انتشارات ناقوس.
. افزارکاوي و کشف دانش: گام به گام با نرمداده). 1390محمدي، سمیرا. (ملکعلیزاده، سمیه و 

نصیرالدین طوسی.دانشگاه خواجه:تهران
نتشـارات  ا:. تهرانکاوي در صنعت بانکداريداده). 1390شهرابی، جمال و هداوندي، اسماعیل. (

.یرکبیردانشگاه امیجهاد دانشگاه
در تحقیقــات SPSSراهنمــاي جــامع کــاربرد ). 1388. (صــفري شــال، رضــا و پورگتــابی، کــرم

نشر لویه.:. تهرانپیمایشی
علوم رایانه.نشر:. امیرعلیخانزاده. تهرانکاويداده). 1389کانتاردزیک، مهمد. (

:. تهـران کاوي و کشـف دانـش  داده). 1387تیمورپور، بابک و غضنفري، مهدي. (؛علیزاده، سمیه
.دانشگاه علم و صنعت ایران
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دانشگاه . محمود البرزي. تهران: هاي عصبیآشنایی با شبکه). 1386راسل، بیل و جکسون، تام. (
صنعتی شریف.

:. تهـران کاوي کاربرديداده). 1391محمودي، سینا و طاهرپرور، محدثه. (؛صنیعی آباده، محمد
نیاز دانش.

هـاي الگوها و مدلیقیتطبـیلیتحلی)، بررس1382(. یدسعی،اصغر و فتحیعلی،رستميانوار
.33ش ،یو حسابرسيحسابدارهايیبررسیان،مشترياعتباریريگسنجش و اندازه

ن آیگـاه نظام سنجش اعتبار و جا.)1388(. یرمحمدامیمی،محسن و رحي،رضا، محمدتهرانی،
ایرانمین مالی در أالمللی توسعه نظام تاولین کنفرانس بین،یمالینمأدر بهبود نظام ت

بـا  یبـانک یانمشـتر یاعتبارسـنج یارهـاي معيبنـد رتبه.)1388(. پور، النازیرضا و قلموسوي،
.المللی بازاریابی خدمات بانکیاولین کنفرانس بین،یدلفیکردرو

بندي اعتباري مشتریان حقیقـی حـوزه   رتبه.)1388(. وند، مهردادمحمدي صداقت، سارا و سپه
نامـه کارشناسـی ارشـد،    ، پایانهاي عصبی و مدل الجیتاز مدل شبکهوکار با استفاده کسب

سسه عالی بانکداري ایرانؤم
بندي اعتباري مشتریان حقیقـی در  مدلی براي رتبه.)1388(. دهقانی، محمدعلی و سوري، داود

سسه عالی بانکداري ایرانؤنامه کارشناسی ارشد، م، پایانبانک کارآفرین
و روش یـت کـارکرد مـدل الج  یسـه مقا.)1386(. ینگلزار، حسـ یتیو آحداد، غالمرضاکشاورز

استفاده يبرایقیحقیانمتقاضیاعتبارسنجینددر فرآیونیو رگرسيبندطبقههايدرخت
.4)7(،ياقتصادهايفصلنامه پژوهشی،بانکیالتاز تسه

در یقـی حقیانمشـتر یاعتبارسـنج .)1389(. کنشـلو یـه محمـد و مهد یی،محمد، خداجلیلی،
.3، ش کشور، مطالعات کمی در مدیریتیبانکیستمس
ی؛بـانک یانمشـتر ياعتبـار یسکبر رمؤثر عوامل .)1385(. تن، پونهیینمازار، عباس و روعرب

.6ش،ياقتصاديفصلنامه جستارهاي،بانک کشاورزيمطالعه مورد
یريبـه کـارگ  .)1389(. حمـد میی،بابـا و خانیممحمد ابراهي،محمدپور زرند؛محمودالبرزي،

هـا، بانـک یانمشـتر یاعتبارسنجيبرایريگیمدرختان تصميسازینهدربهیکژنتیتمالگور
.4، دوره دوم، شاطالعاتيفناوریریتمدنشریه



57 ...تسهیالت خرد دریقیحقانیمتقاضيشناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رفتار اعتبار

هـاي عصـبی، رگرسـیون لجسـتیک و     کارایی شـبکه .)1389(. رحمانی، علی و اسماعیلی، غریبه
.7، شفصلنامه اقتصاد مقداري، بینی نکولتحلیل تمایزي در پیش

بنـدي داخلـی مشـتریان    رتبـه ). 1388. (مهـدي ،محمدیانو سیدمرتضی،ذکاوت؛ کوروش، پرویزیان
نامه بانک)  . (ویژه6، ش پژوهشنامه اقتصادي، هاي رگرسیونی الجیتها با استفاده از مدلبانک
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