
 

 

 

 

 

 

 

 

 با استفاده از روش شبکه عصبیهای شهری تعاونیارزیابی ریسک اعتباری 

 

 واحد تهران مرکزی، تهران، ایران مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمیارشد دانشجوی کارشناسی نوشین باقری

 واحد تهران مرکزی، تهران، ایراناستادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی  *شناس کاشانیفریده حق

 

 16/05/1397پذیرش:  09/10/1396دریافت: 

است.  یسک اعتباریدهند، مسئله ریگران قرار میار دیدر اخت یالت مالیکه تسه اتیسسؤن مسائل میتراز مهم یکیه: دیچک

 یاعتببار یبنبدمدیریت مناسب  آن، اسبتداده از رتبه ،و در نتیجه یریسک اعتبار یگیرو اندازه کردن کمّی یهااز راه ییک

 کمبی یبراسبا  ميیارهبا که عمبدتاًاست  عملکرد گیرندگان تسهیالت یگیراندازه یبرا یمدل ی،اعتبار یبندرتبه باشد.می

متقاضیان اخذ تسهیالت ببا مشصابات  یعملکرد آت یبینپیش ،این طریق رد تا ازیگیها انجام مشرکت یاطالعات مال :مانند

هبای مابر  اتحادیه مرکبزی تياونی. مشصص گردند ،مناس  و نامناس  یت اعتباریان با موقيیشود و مشتر مکنم ،مشابه

نا  مورد نیباز خبود های عضو متيددی از سراسر کشور است که اجکارگران ایران با توجه به مأموریت سازمان دارای تياونی

 آزمبون در این تيباونی، یسک اعتباریر نییدر تي لیدخک از عوامل یابتدا تأثیر هر ، قین تحقیدر اکنند. را از آنجا تهیه می

 ببه ده،نگاشبت خودسبازمان تمیالگبور از اسبتداده ببا تأییبد شبده اسبت. سب  و تأثیر هر یک از این عوامبل  است دهیگرد

ک یبهر  یسک اعتباریر .شوند خارج رده از ،هستند دورافتاده و کم اریبس که ییهاخوشه تا پرداخته شدهها داده یبندخوشه

 یببرا ییحاسبه شبده و الگبوم MATLABر افزادر نرم هیچندالپرس ترون  یعاب یهاتم شبکهیق الگوریاز طر هااز تياونی

 کارایی با توانسته ،رفته کار به عابی در نهایت مشصص شد که شبکه ده است.یارائه گرد ندهیدر آ یسک اعتبارینی ریبشیپ

 روش ببه نسبت عابی شبکه روش خطای میزان همچنین. کند برآورد واقع با مطابق را اعتباری ریسک درصد، 1/99 برابر با

 .است مشتریان اعتباری ریسک محاسبه بهبود در رفته کار به عابی شبکه مدل توانایی نشانگر امر این که است کمتر ،کنونی

 های شهرییسک اعتباری، تياونیر، اعتبارسنجی، یتم شبکه عابیازدهی، الگوریامت واژگان کلیدی:

  JEL: C15, C38, C45, C52بندی طبقه

 

 

 

 

 

 

 

  fahaghshenaskashani_93@yahoo.com * نویسنده مسئول:

 17-33((، 24)پیاپی 4)6پژوهشی اقتااد و مدیریت شهری،  -فالنامه علمی

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern ،SID ،Google Scholar ،Noormagsنمایه در 

Magiran ،Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

 پژوهشی  -فصلنامه علمی

 مدیریت شهریاقتصاد و 
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  مقدمه -1

موفقیبت و ترین عوامل تأثیرگذار بر از مهم ،ریسک

ها و ها اسبببت. شبببرکتهبببا و سبببازمانشکسبببت پرو ه

بیشینه کردن احتمبال  راستایدر  ،های اقتاادیسازمان

و عوامبل  خطرهبامندی  هایاز تأثیر جلوگیریموفقیت و 

ای عنوان رویهمدیریت ریسک بهنیازمند بینی نشده، پیش

 (.Chi & Hsu, 2012)باشبند مبیمنبد داخلبی و ناام

 ،قطيیبتهبا ببا افبزایش پیچیبدگی و عبدمامروزه شرکت

هببای تصااببی و هسببتند کببه مببدیریت ریسببک روروبببه

 ،ارزیبابی ریسبک ینبدافر .کنبدتر میکار را مشکلوکس 

های مدیریت ریسبک اسبت. اولین فاز از مجموعه فيالیت

ای در سیسبتم مبدیریت جایگاه ویبژه ،یند حیاتیااین فر

ایبن ارزیابی ریسک برای پاسخ ببه  .امنیت اطالعات دارد

اگر یبک ریسبک خبات اتدبا   د:گیرمی صورتاالت ؤس

آسی  در پبی خواهبد داشبتح احتمبال  ه میزاندتد چبی

وقوع هر ریسک چقدر استح کنترل هبر ریسبک چقبدر 

  صرفه است یا نهحبههزینه دارد، آیا مقرون

تببرین فایببده ارزیببابی ریسببک، کمببک بببه مهببم

هبای امنیتبی حبلبرای انتصبا  راهگیری صحیح تامیم

تواند لبزوم هزینبه کبردن ببرای است. ارزیابی ریسک می

کنبد. نتبای   گیبران سبازمان اثبباتامنیت را به تابمیم

 هاحلگیری صحیح در انتصا  راهارزیابی ریسک به جهت

توانبد در تولیبد و اصبال  همچنبین می و کنبدکمک می

 (.Jones, 2011) شوداستداده  سازمان یهای امنیتمشیخط

اجتمبباع مسببتقل اشصاصبی اسببت کببه بببا  ،تيباونی

ند تا به مناور تأمین نیازها و اهبدا  اهدیگر توافق کردیک

مشترک اقتابادی، اجتمباعی و فرهنگبی خبود ببه نحبو 

تأسبی  و ببه  ،ای ببا مالکیبت جميبیسسهؤم ،اختیاری

کننبد. در اقتاباد شکل دموکراتیک آن را اداره و ناارت 

های داری و سوسیالیستی، ایجاد تياونیکشورهای سرمایه

. حبال های قرن نوزدهم آغاز شبدسال از نصستینرسمی 

و  ردپیشبینه طبوالنی نبدا ،که در کشور ما این پدیبدهآن

کبه نبوع سبنتی آن از دیربباز وجبود داشبته رغم اینعلی

ببیش از چنببد دهببه  ،آن رسببمیاز پیببدایش نبوع  ،اسبت

هبا توان آغاز فيالیت تيباونیرا می 1314گذرد. سال نمی

های تشکیل شبده )اعبم از در ایران دانست. تيداد تياونی

هبای مابر ( تبا های تياونی روستایی و تيباونیصندو 

رسبید کبه به سبصتی ببه صبد شبرکت مبی 1330سال 

گیری اکثریت قری  به اتدا  آنها نیز فيالیت مؤثر و چشم

هبزار  100ل حاضبر در کشبور ببیش از در حبا نداشتند.

میلیون ندر فيالیبت  44شرکت تياونی با عضویت بیش از 

هزار سهوچهلوششادومیلیوندارند که برای بیش از یک

 ،های تيباونیاند. عبالوه ببر شبرکتکرده زاییندر اشتغال

هبای مصتلبا اقتابادی در گرایش ،اتحادیه تياونی 658

ه وزارت تيبباون، کببار و رفبباه )آمارنامبب کننببدفيالیببت مببی

ای است (. ماهیت اقتااد تياونی به گونه1394اجتماعی، 

که با تکیه بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و تبأمین 

انبدازهای خبرد، ببه تحقبق الزامبات سرمایه مالی از پب 

یينبی  ؛ساز خودهای مقاوماقتااد مقاومتی از طریق اهرم

نبی در بيبد خبرد و کبالن، آفریفيالیت اقتاادی و ارزش

کارآفرینی و توزیع عادالنه درآمد و ثروت، کمک شبایانی 

، 44هبای کلبی اصبل کند. اگرچبه براسبا  سیاسبتمی

درصدی از اقتاباد ملبی  25بصش تياونی باید به سهمی 

یافبت امبا شبواهد نشبان دسبت مبی 1394تا پایان سال 

تبوجهی ببا اخبتال  قاببل ،دهند که سهم این بصبشمی

هبای ریشبه در ضبيا ،شده دارد. این مسئلههد  تيیین

، عبببدیو  نببژادهببوشهببا دارد )کهنسبباختاری تيبباونی

1395.) 

 های عضو،تسهیالت به تياونی که اعطای از آنجایی

هبای اتحادیبه مرکبزی تيباونی اصلی هایاز فيالیت یکی

فيالیبت  شبود، ایبنمار  کارگران ایران محسبو  مبی

 کننببدگاندریافببت اعتببباری وضببيیت بررسببی مسببتلزم

هبای باشد. با توجه به حجبم بباالی تيباونیمی تسهیالت

هبای دخیبل در تيیبین ریسبک عضو و تغییر مداوم داده

اعتباری نایبر: میبزان سبرمایه هبر تيباونی در اتحادیبه، 

میزان چک برگشتی هر تياونی و میزان خرید هر تيباونی 

شصص، ریسک از اتحادیه، نیاز است تا در فواصل زمانی م

اعتباری هر تياونی ببه صبورت جداگانبه و طببق فرمبول 
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 19 بببببببببببببببببببببببببببببببببببب کاشانی شنا حق فریده باقری، نوشین /... شهری هایتياونی اعتباری ریسک ارزیابی

 

موجود به صبورت دسبتی محاسببه گبردد کبه ایبن کبار 

باشد و احتمال اشتباه مستلزم صر  وقت و هزینه باال می

هببای در انجببام محاسبببات زیبباد اسببت. اسببتداده از روش

محاسبببه ریسببک  بببرایو ناکارآمببد در اتحادیببه قببدیمی 

 مطالببات باعث شده تبا حجبم ،های عضواعتباری تياونی

، افببزایش یابببد. هببای اخیببرخاببوت در سببال ميببو  بببه

 اقتاادی، هایفيالیت در اعتباری ریسک اهمیت رغمعلی

مدل بهینبه  ایجاد برای اییافتهو سازمان منسجم حرکت

اسبت. ایبن امبر  نگرفتبه صورت اعتباری محاسبه ریسک

هبای اخیبر در در سبال میبزان سبودآوری کباهش سب 

 به اهبدا  اتحادیه نتوانسته به این ترتی  و دهشاتحادیه 

 تببأثیر ،اتدبا  در نتیجبه، ایبن و یاببد دسبت خبود اولیبه

ببه  سبهامداران و ببین -موقيیبت اتحادیبه ببرمستقیمی 

 داشته است. -بازاردر طورکلی 

عوامبل  از برخبی مبنای بر ،اتحادیه ،حاضر حال در

هبای عضبو، از دخیل در تيیین ریسبک اعتبباری تيباونی

طریق روشی دستی و براسا  یک فرمول اعتباری، اقدام 

کند که این های عضو میبه تصمین تقریبی اعتبار تياونی

محاسببه جداگانبه  ناشبی ازببر ببودن روند به دلیل زمان

تيیبین ها به صورت دستی، عبدمریسک هر یک از تياونی

دار ریسک به دلیل در نار گرفتن تنها یک یا دو دقیق مق

های دخیل در تيیبین ریسبک اعتبباری ویژگی از ویژگی

های عضو و وجود درصد خطا در تيیبین مربوط به تياونی

باشد. با مقدار ریسک به دلیل مکانیزه نبودن، کارآمد نمی

بنبدی نیاز به یک سیستم رتبه ،توجه به موارد گدته شده

محاسببه ریسبک اعتبباری  برایهزینه کم دقیق، سریع و

گبردد. در واقبع در ایبن هبای عضبو احسبا  مبیتياونی

 برای امتیبازدهی قبولیقابل حلتحقیق به دنبال ارائه راه

 مبدیران آن، ببه وسبیله تا هستیم مشتریان اعتبار بهینه

 نسبت ،تریکوتاه زمان در و کمتر هزینه صر  با اتحادیه

 ند.کن اقدام خود اعتباری هایتامیم به

در این راستا هد  از انجبام ایبن تحقیبق، تيیبین 

تأثیر هر یک از عوامل مؤثر در محاسبه ریسبک اعتبباری 

ده اسبت. همچنبین شباست که در این تحقیق اسبتداده 

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان با استداده  بررسی اینکه

کبباهش هزینببه و زمببان  باعببث ،از روش شبببکه عابببی

 شود.محاسبه و بهبود کارایی و دقت می

های زیبر جهبت با توجه به هد  ذکر شده، فرضیه

 گردد: متاور می ،انجام تحقیق

های شبهری از اتحادیبه در میزان خرید تياونی -1

 تأثیر دارد. ،ریسک اعتباری مشتریان

های شهری در اتحادیه در میزان سرمایه تياونی -2

 تأثیر دارد. ،مشتریان ریسک اعتباری

هبای شبهری در میزان چبک برگشبتی تياونی -3

 تأثیر دارد. ،اتحادیه در ریسک اعتباری مشتریان

های شهری عضبو اتحادیبه اونیتيداد اعضای تي -4

 تأثیر دارد. ،در ریسک اعتباری مشتریان

های شبهری در اتحادیبه سابقه عضویت تياونی -5

 تأثیر دارد. ،در ریسک اعتباری مشتریان

باعببث بهبببود محاسبببه  ،روش شبببکه عابببی -6

 شود.ها میریسک اعتباری تياونی

 

 قینه تحقیشیپ -2

 خارجی هایالف( پژوهش

(، مبببدل هوشبببمند 2010و همکبببارانش ) 1التبببر

دریافبت وام  یهامیتام یبرا را نرون بر یمبتن یمانوع

 یعابب شببکه مبدل ،ن تحقیبقیببانکی ارائه دادند. در ا

 یبببرا انتشببارپبب  تمیالگببور بببا روشیپبب یببیاهیببچندال

 عنبوان ببه یوام بانک ارائه شد و شبکه عاب یهامیتام

 مناورببه یاعتبار درخواست یابیارز یبرا  مناس یابزار

. شبد فبیمير ،وام ببا رابطبه در اردن یهابانک یبانیپشت

 یمبوفق کیبتکن ،یعاب یهاشبکه که دادند نشان  ینتا

ی اعتببار هایدرخواست یابیارز یبرا توانیم که هستند

 .کرد استداده هااز آن

 بببه یامقالببه ( در2015) همکببارانش و 2ییکوتانببا

و  ژگببییو انتصببا  یهبباتمیالگور بببییترک یکبباوداده

 اعتببار ازدهییبامت یبرا گروهی یریادگی یهایبندطبقه

                                                           
1- Eletter 

2- Koutanaei  
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 انتصبا  د،یبریه یکاومدل داده مقاله، نیا در. پرداختند

و  یقبو یالگبو ببه عنبوان اسبت و ایمرحلهکه سبه شد

 .شدشنهاد یپاعتبار  ازدهییامت یبرا اتییعمل

 عنبوان ببا ایمقاله ( در2013) همکارانش و 1تنگ

یبک « هیبریبد مبدل براسا  مشتری اعتبار امتیازدهی»

 امتیباز را مشبتری اعتبار تا دادند پیشنهاد هیبرید الگوی

 ببه هیبریبد مبدل نتای  نشبان دادنبد کبه اجبرای. دهند

 ها راتکنیک تا دهدمی امکان گذارانو قانون دهندگانوام

 دهند. توسيه ،مشتری اعتبار خطر محاسبه برای

 داخلی هایب( پژوهش

 عنبوان ببا پژوهشبی (1389) همکبارانش و توکلی

 یالگوهبا نبییبشیپب یبرا یکاوداده ندیفرا یریکارگبه»

با  پژوهش نیا. انجام دادند« مهیب در یمشتر گردانییرو

 تیریمببد در یکبباوداده یهبباتیببقابل نیببیتب هببد 

 یهبایمتبدولو  از یریبگبهبره ببا و یمشتر گردانییرو

 از کبیی داده یهاگاهیپا در کاوش به ی،کاوداده استاندارد

 مببهیب رشببته در یامببهیب عببام سببهامی یهبباشببرکت

 جبذ  کانال نشان دادند که  ینتا. پرداختند یسوزآتش

 ایب گردانبییرو کننبدهنبییبشیپب اصلی عامل ی،مشتر

 بيبدی، مراتب  در و ببود شبرکت در یمشبتر یماندگار

 عوامبل به عنبوان شده مهیب مکان یکاربر و دیخر سابقه

  .گرفتندقرار  گردانییرو کنندهنییبشیپ

 و هببباتیبببفيال ی،ا( در مقالبببه1389)لبببی یجل

را  بندی اعتبباری ایبرانرتبه مشاورهشرکت  یدستاوردها

. ارائه کرد اعتبارسنجی سامانه جادیا موفق نمونه به عنوان

 نینبو یهبایتکنولبو  گباهیهمچنین در این تحقیبق، جا

 علمی ابياد و یامهیب و بانکی انیمشتر اعتبارسنجی یبرا

 و پبببردازش ره،یبببذخ داده، تبببادل شبببامل آن؛ فنببی و

 وانتقالنقل یرهایمس و شبکه تیامن نیتأم ،یگرگزارش

 بررسی شد. ،مذکور سامانه تبادل فرمت و داده

بببه  ،یامقالببه در (1388همکببارانش ) و مهببرآرا

سببازی سببنجش ریسببک اعتببباری و اعتبارسببنجی مدل

مشتریان در بانک پارسیان به روش رگرسبیون الجیبت و 

                                                           
1- Teng 

. عاببی هوشبمند پرداختنبد هبایپروبیت و مدل شبکه

 از یبک ،دبییک و مبالی یهاو داده اطالعات مناور نیبد

 التیتسببه کببه انیمشببتر از ییتببا400 تاببادفی نمونببه

 از پب  ،مقالبه نیبا در. شبد بررسبی ،انبدنموده افتیدر

 11 ان،یمشبتر از کیب هبر یاعتببار یهبابررسی پرونده

ضبمن  ،مقالبه  ینتبا. شدند ابیی، ارزدهندهحیتوض ریمتغ

 نبدداد نشبان مبالی و یاقتااد یهاهینار دییتأ بر داللت

 ،ببه مراتب  ،عاببی شببکه یالگو نییبشیپ عملکرد که

 تیبپروب و تیالج متيار  اقتاادسنجی یالگوها از بهتر

 بود.

 ببببه ایمقالبببه در( 1392) شهمکببباران و افسبببر

 بهبادار اورا  بور  سازمان انیمشتر یهاگروه یبندرتبه

 از اسبتداده با تا پرداختند آنها از برتر یهابصش نییتي و

 به را اعتبار صیتصا اتیعمل بتواند یکارگزار شرکت ،آن

 ببه انیمشبتر قیبتحق نیا در. دهد انجام زهیمکان صورت

 شبکه از استداده با س   وپردازش ، RFM2 مدل شکل

 یبنبدخوشبه ،انیمشبتر ،SOM3 دهخودسبامان یعاب

هبای برتبر در نهایت سه خوشه ببه عنبوان خوشبه شدند.

باشبند. تيیین شدند که ببه عنبوان مشبتریان هبد  مبی

ضری  تسهیالت اعطایی به این سه خوشه برتر به ترتی  

 .باشدمی 556/0و  173/0، 271/0

 ارائببه بببه یا( در مقالببه1393و همکببارانش ) یالهبب

 از کبه پرداختند یاعتبار سکیر یابیارز یبیترک ستمیس

 یاعطبا مبورد در یریبگمیتابم یببرا یجميب یریادگی

  ینتبا. کنبدیمب استداده التیتسه یمتقاض فرد به اعتبار

 برتر یعملکرد باالتر، یصحت ،ستمیس نیا که دادند نشان

 به نسبت اعتبار انیمتقاض یبنددسته در یکمتر نهیهز و

 دارد. مشابه یهاروش گرید

ای ببه در مطاليبه (1395) هری  دنیایی وقاسمی 

ریسک اعتباری مشبتریان ببا رویکبرد شببکه  گیریاندازه

 دولتبی پرداختنبد. بببدین هببایعاببی در یکبی از بانبک

 29مناور در نصستین مرحله با مبرور ادبیبات موضبوع، 

                                                           
2- Recency Frequency Monetary 

3- Self–Organizing Map 
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 21 بببببببببببببببببببببببببببببببببببب کاشانی شنا حق فریده باقری، نوشین /... شهری هایتياونی اعتباری ریسک ارزیابی

 

شاخص مبؤثر در ارزیبابی ریسبک اعتبباری مشبتریان از 

قبیل: میزان سرمایه و میزان چک برگشبتی، شناسبایی و 

مرحلبه بيبد ببا  بنبدی شبد. درطبقه ،6cبر مبنای مدل 

شاخص به  12و نار خبرگان،  هاتوجه به فراوانی شاخص

عنوان شاخص نهایی در نار گرفته شبد. سب   ببا روش 

الگببوریتم تشببصیص الگببو شبببکه عابببی، بببه تيیببین 

اقدام گردید و با استداده از روش شبکه  ،های بهینهخوشه

حقببببوقی  مشببببتریان ،k-meansو  SOMعابببببی 

 . شدندبندی طبقه تسهیالت،کننده دریافت

 

 مبانی نظری -3

در پی و پویای صنيت اعتباری، هبر  با پیشرفت پی

 ایدبا کشبورها اقتاباد در تریمهم نقش روز این صنيت،

 فراینببد توسببيه بببه مناببور و اعتباردهنببدگان کنببدمببی

 و جدیبببد ابزارهبببای و هببباروش از ،اعتبببباری مبببدیریت

 و اعتبارسبنجی کنند.می پیشرفته استداده هایتکنولو ی

 هاتکنیک استداده از با مشتریان بازپرداخت توان سنجش

 هباییتالش از جمله آماری، و نوین پیشرفته هایروش و

 الگوهبای بیشبتراست.  انجام شده زمینه این در که است

اما  دارند مينایی مشابهی چارچو  اعتباری، ریسک یکمّ

 ناشبی دارد، وجبود هامدل این اجرای در که را اختالفاتی

 دسبتر  در اطالعات از اصلی روش برآورد پارامترهای از

 ریسک اعتبباری گیریاندازه فنون کلی، طور به باشد.می

  :(Kiss, 2003)کرد  بندیتقسیم عمده گروه دو به توانمی را

پبارامتری کبه  اعتبباری امتیبازدهیهبای مدل -1

و  پروبیببت ،الجیببت ،خطببی احتمببال هببایمببدل شببامل

 باشند.ممیزی می تحلیل مبنای های برمدل

غیرپارامتری کبه عبارتنبد  امتیازدهی هایمدل -2

 هایمببدل درختببی، بنببدیریاضببی، طبقه ریزیبرنامببه از:

 مراتبی،سلسبله تحلیبل فراینبد همسبایگان، تریننزدیک

مانوعی و الگوریتم  عابی هایشبکه های خبره،سیستم

   نتیک.

 در تغییببر را اعتببباری ریسببکبرخببی از محققببان، 

 اعتباری کیدیت در غیرمنتاره تغییرهای واسطه به ارزش

 . در(Duffie & Singleton, 2003)انببد کببرده تيریبا

 کبه شبده تيبیر خطری به ،اعتباری ریسک دیگر، تيریا

 یبا وام و فبرع اصبل پرداخبت ببه گیرندهوام آن، براسا 

 نباشد. به قادر قرارداد در مندرج شرایط طبق خود بدهی

 تبأخیر ببا یبا هبابازپرداخت ریسک، این با مطابق ،دیگر عبارت

 مشبکالتی باعبث امبر این شوند.نمی وصول اصالً یا شده انجام

گبزارش  در (.Parker, 2000)شبود می نقد وجوه گردش در

 خطبر صبورت به اعتباری ، ریسک1المللبین تسویه بانک

 پب  زمبان هر یا سررسید تاریخ در تيهد یک تسویهعدم

 از ناشببی ،اعتببباری اسببت. ریسببک شببده تيریببا ،آن از

 و فبرع اصل پرداخت در مشتریان ناتوانایی و ورشکستگی

 ( ریسبک2000) 2ببال کمیتبه تسهیالت است. به اعتقاد

 گیرنبدهبالقوه ناتوانی قرض امکان از: عبارت است اعتباری

 خبود تيهبدهای اجرای در وی حسا  طر  یا از بانک از

 اعتباری در واقع ریسک مشصص. مدت در بانک مقابل در

 ویبژه به هادارایی از بيضی کهاین از: احتمال است عبارت

 رزشاببی یبا یاببد کاهش ارزش از نار اعطایی تسهیالت

 (.1392نارپور و رضایی، ) شود

مؤسسبه  ببرای آنچبه ،موارد بیان شبده به توجه با

 اعطببای از قبببل کببه اسببت ایببن دارد اهمیببت اقتاببادی

 را آنهبا سبوی از بازپرداخبت مشتریان، توان تسهیالت به

 از مطمئن که کند انتصا  را گروهی تنها و نماید ارزیابی

 ریسبک به بیان دیگبر باشد. مقرر در موعد آنها ادای دین

گیرنبدگان  از یبک هر به مربوط قاور ریسک یا اعتباری

 متناسب  و بررسی ،تسهیالت از اعطای قبل را تسهیالت

 .(Jones, 2011) اتصببباذ شبببود الزم تابببمیم آن ببببا

 در ،جغرافیایی منطقه از نارصر  ،های اقتاادیمؤسسه

 ببه کارآمبد ببه صبورت را خبود منبابع توانندمی صورتی

جبامع،  سیسبتم از کبه دهنبد تصایص اعتبار متقاضیان

 خببود مشببتریان ارزیببابی در مناسبببی ميیببار و سبباختار

 استداده با بانکی تسهیالت که ایگونهبه  باشند؛ برخوردار

 .یابد تصایص مطلو  مشتریان به ،این سیستم از

                                                           
1- Bank for International Settlements  

2- Basel Committee on Banking Supervision  
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 تسبهیالت شبدن سبوخت خطبر اعتبباری، ریسک

 در کببه قاببوری اعطببایی را بببه همببراه دارد و هببر گونببه

 هبایارزش دارایبی از گیبرد صورت تسهیالت بازپرداخت

 در را مؤسسبه اسبت ممکن در نتیجه و کاهدمؤسسه می

 و ضبرورت ؛ از ایبن رومشکل کند دچار ،تيهداتش ایدای

 و امتیببازدهی ناببام صببحیح و بهینببه نیبباز بببه اجببرای

 و اجبرای کبارگیری . بهدارداهمیت باالیی اعتبارسنجی، 

 نبر  تنابیم برای تا گرددمی موج  امتیازدهی، سیستم

 گرفتبه نابر در ميیارهایی و شاخص وثیقه، میزان و سود

 مناسبببی اعتببباری موقيیببت از کببه مشببتریانی تببا شببود

مبدیریت ریسبک گیرنبد.  بهبره آن از بتوانند برخوردارند

آورد که جریان نقبدی اعتباری این اطمینان را فراهم می

وعده داده شده بابت مطالبات مالی از اشصات )حقیقبی/ 

پیامدهای مصتلا وقبوع . وصول خواهد شدقابل ،حقوقی(

ازپرداخبت اصبل و تواند کاهش احتمبال باین ریسک می

بازپرداخبت فرع تسهیالت توسط مشتری یبا حتبی عبدم

. ببا توجبه ببه ایبن دو پیامبد اصل و فرع تسهیالت باشبد

مدهوم اعتبارسنجی مشتری اهمیت  ،ای اعتباریهریسک

 مبدنار بایبد همواره که مهمی موضوعات از . یکییابدمی

 ریسبک مبدیریت گیبرد، قبرار اعتبباری گبذارانسیاست

 ریسببک کنتببرل و مببدیریت مناببور اسببت. بببه اعتببباری

 مشببتریان اعتببباری بنببدیهببای رتبببهسیسببتم اعتببباری،

 براسببا سیسببتمی  اسببت. چنببین انکارناپببذیر ضببرورتی

 را مشبتریان اعتبباری درجبه موجبود، اطالعات و سوابق

 متوجه مؤسسه که ریسکی میزان براسا  را آنها و تيیین

 چنبین اسبت ببدیهی کنبد.بنبدی مبیرتبه کرد، خواهند

خبود  مشبتریان مطلو  گزینش در را مؤسسه ،سیستمی

 اعتبباری، ریسک و کاهش کنترل ضمن و نمایدمی یاری

 بصشدمی ارتقا را تسهیالت اعطای فرایند وریبهره سطح

 (.1390 )طالبی و شیرزادی،

  دهخودسازمان یهانگاشت یشبکه عصب

 ،دهخودسبازمان نگاشبت ایب 1کوهونن یشبکه عاب

 وهیشبب ناببر از کببه ی اسببتعاببب شبببکه از یخاصبب نببوع

                                                           
1- Kohonen 

 کبه یعاب شبکه انواع با کامالً کاربرد، و ساختار عملکرد،

 یاصبل دهیبا. اسبت متدباوت شبدند، یبررسب نیا از شیپ

 یقشبر هیناح یعملکرد میتقس از ده،سازمانخود نگاشت

 حبل آن، یاصبل کباربرد و اسبت شبده گرفتبه الهام مغز،

 «شبده رنابارتیغ یریادگی» مسائل به که است یمسائل

نگاشببت  کیبب یاصببل کببارکرد واقببع در. هسببتند ميببرو 

 مشبابه یهباها و دستهکردن شباهت دای، پدهخودسازمان

 قببرار آن اریبباخت در کببه هاسببتداده از یانبببوه انیببم در

 .(Du & Swamy, 2013) است گرفته

  هیپرسپترون چندال یشبکه عصب

 مبدل موجبود، یعاب یهامدل نیتریاهیپا از یکی

 را انسان مغز یاست که عملکرد انتقال هیچندال پرس ترون

 رفتبار ،یعابب شببکه نبوع نیبا در. کنبدمی یسازهیشب

 شببتریب ،آن در گنالیسبب انتشببار و انسببان مغببز یاشبببکه

 زیبن 2شبرویپ یهباشببکه نبام با رو، نیا از و است مدنار

 انسبان مغز یعاب یهاسلول از کی هر. شوندمی خوانده

 سبلول کیب از) یورود افبتی، پ  از درنورون به موسوم

 انجببام آن یرو یپردازشبب ،(گببرید یرعابببیغ ایبب یعاببب

 ایب یعابب) گبرید سبلول کیب ببه را جبهینت و دهنبدمی

 یاجبهینت حاول تا رفتار نیا .دهدمی انتقال( یرعابیغ

 ای تدکر پردازش، م،یتاممشصص ادامه دارد که منجر به 

 لیتشبک هیبال چنبد از هباشببکه نیا .شد خواهد حرکت

 قبل هیال یهانرون تمامی به هیال هر در نرون هر. اندشده

 کبامالً یهباشببکه ،ییهباشببکه نیچنب به. است متال

 و یخروجب هیبال از هاشببکه نیبا. نبدیگومبی زین مرتبط

 اول، هیبال یهبایخروجب. اندشده لیتشک یانیم هیچندال

 نیهمب ببه و دهنبدمبی لیتشک را دوم هیال یورود بردار

 را سبوم هیال یورود بردار دوم، هیال یخروج بردار  یترت

 یواقيب پاسبخ آخر، هیال یهایخروج سرانجام و سازدمی

 انیبجر رونبد ،یعببارت ببه. دهنبدمبی لیتشبک را شبکه

 ردیبگمی صورت شرویپ ریمس کی در شبکه، در یالگنیس

 هباشببکه نیا(. گرید هیال به یاهیال از راست به چپ از) 

 یعابب یهباسلول و هیال دتيدا مناس  انتصا  با قادرند

                                                           
2- Feedforward Networks 
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 23 بببببببببببببببببببببببببببببببببببب کاشانی شنا حق فریده باقری، نوشین /... شهری هایتياونی اعتباری ریسک ارزیابی

 

 دقت با را یرخطیغ نگاشت کی ست،ین ادیز هم اغل  که

 (.Du & Swamy, 2013) بزنند  یتقر دلصواه

 

 روش تحقیق -4

و از  پیمایشبی -از نببوع توصبیدی ،پژوهش حاضبر

هبای پبژوهش از ویژگی. باشدلحاظ ماهیت، کاربردی می

دخببالتی در  ،توصبببیدی ایبببن اسبببت کبببه پژوهشبببگر

موقيیببت، وضببيیت و نقببش متغیرهببا نببدارد و آنهببا را 

آنچبه را وجبود دارد  کند و صرفاًدستکاری یا کنترل نمی

پبژوهش . پردازدمطاليه کرده، به توصیا و تشریح آن می

با استداده از زمینه و بستر شناختی و ميلوماتی  کاربردی

رفبع  بنیبادی فبراهم شبده ببرای یقباتکه از طریق تحق

ها، سازی ابزارها، روشهای بشر و بهبود و بهینهنیازمندی

توسبببيه رفببباه و آسبببایش و  راسببتایدر  ،اشبببیا و الگوهبببا

 (.1395نیا، )حافظد ورمی به کارارتقای سطح زندگی انسان 

و با توجه به میزان  6Cدر این تحقیق بر پایه مدل 

بانک اطالعاتی جاميه مورد بررسی و رکوردهای منام در 

ها در تحقیقاتی کبه تباکنون صبورت تکرارپذیری شاخص

های گرفته است، چندین ویژگی کلیدی مربوط به تياونی

عضو اتحادیه؛ از جمله تيداد اعضای هبر تيباونی، سبابقه 

ها در اتحادیه، مبلب  چبک برگشبتی هبر عضویت تياونی

اتحادیه و مبل  خریبد  تياونی، مبل  سرمایه هر تياونی در

های شرکت اسبتصراج هر تياونی از اتحادیه، از پایگاه داده

شده و در مرحله بيبد، میبزان تبأثیر هبر یبک از عوامبل 

از روش  ،هببادخیببل در تيیببین ریسببک اعتببباری تيبباونی

گردد. محاسبه می SPSSافزار رگرسیون لجستیک در نرم

در ده بنبدی نگاشبت خودسبازمانس   از روش خوشبه

هبای های عابی برای نرمبال کبردن و حبذ  دادهشبکه

هبا ببا اسبتداده از شود. س   ایبن دادهپرت استداده می

الگببوریتم شبببکه عابببی پرسبب ترون چندالیببه مببورد 

دسبت آمبده از ریسبک گیرند و عدد بهکاوی قرار میداده

مناور بررسبی اعتباری با عدد ریسک اعتباری اصبلی ببه

وتحلیل نتای ، از ردد. برای تجزیهگصحت کار مقایسه می

اسبتداده شببد.  MATLABافبزار شببکه عاببی در نبرم

دسبت آمبده از همچنین تاادفی نبودن اعداد ریسبک به

 افبزاردر نرم Run-Testروش شبکه عاببی، ببا آزمبون 

SPSS .بررسی گردید 

 وابسبته ریبمتغ کبه یزمان ،لجستیک در رگرسیون

 ای ایفاصله ا یمق در( یاعتبار سکیر جانیا در) قیتحق

 ایب یوجه دو) اسمی صورت به آن ا یمق و نباشد ینسب

 کننبدهبینیشیپ عوامل ییبرای شناسا باشد،( یچندوجه

 ونیرگرسبب روش از دیبببااسببمی  ریببمتغ کیبب راتییببتغ

 جبای ببه کیلجست ونیرگرس در. کرد استداده کیلجست

 یخطب ونیرگرس که خطاها )کاری مجذور کردن حداقل

دهبد، مبی ر  واقيبه کیب که را یاحتمال ،(دهدمی انجام

 (.1394)میرغدوری و امین آشوری،  کندمی حداکثر

 ریبمتغ نیچنبد شامل که کیلجست ونیرگرس تابع

 ریبز صبورت ببه باشبدیمب وابسبته ریبمتغ کی و مستقل

 شود:می ایتير

p

pp

xx

xxx

ppr

e

e

xXxXYP
















...

...

11

22110

22110

1

),...,|1(

)1( 

 پارامترهبای از یخطب تبابع کیب جبادیا منابور به

Pβ،...،1β،0β  کیب وقبوع احتمبال(ها بصت نسبت از دیبا 

 نیبنبابرا. گرفبت تمیلگبار( دهیبپد آن وقوععدم به دهیپد

 ایبتير 2رابطبه  صبورت ببه کیلجسبت یونیتابع رگرسب

 :شودمی

pp22110 xβ...xβxββ
π1

π
ln 










 

(2)  

 ونیرگرسب مبدل در  یضرا برآورد برای که یروش

 حببداکثر بببرآورد شببود، روشمببی اسببتداده کیلجسببت

 باشد.می یینمادرست

جاميه آماری مورد اسبتداده در ایبن تحقیبق، کبل 

هبای های شبهری عضبو اتحادیبه مرکبزی تيباونیتياونی

 1395ماهه نصسبت سبال مار  کارگران ایران در شش

 1500های عضو در ایبن ببازه زمبانی، است. تيداد تياونی

تياونی به صورت فيال شبناخته  592باشد که تياونی می
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تيباونی فيبال را  592شدند که تحقیق حاضبر نیبز ایبن 

 592مورد بررسی قرار داده اسبت. اطالعبات مرببوط ببه 

هبای تياونی فيبال عضبو از طریبق مسبتندات و گبزارش

 اند.آوری شدهجمع ،اتحادیهرسمی 

 

 های تحقیقیافته -5

 در لیبدخ عوامبل از کیب هبر تبأثیر یبررسببرای 

 از کیب هر تأثیر زانیم و انیمشتر یاعتبار سکیر نییتي

 هیفرضب اسبت الزم ابتبدا ،یاعتببار سکیر بر عوامل نیا

مبورد  تهوابسب و مسبتقل یرهبایمتغ عیبتوز بودن نرمال

 زانیبم ،قیبتحق نیبا در وابسته ریمتغ. ردیگ قرار یبررس

 زانیبم د،یخر زانیم مستقل یرهایمتغ و یاعتبار سکیر

 تيبداد و تیعضبو سبابقه ،یبرگشبت چک زانیم ه،یسرما

 ریمتغ عیتوز بودن نرمال تیوضي نیهمچن. باشدیم اعضا

 زیبن یعابب شببکه توسط شده محاسبه یاعتبار سکیر

 (.1گردید )جدول  یبررس

{
  H0 ∶     عامل 𝑖 دارای توزیع  نرمال میباشد

H1: دارای توزیع نرمال نمیباشد 𝑖 عامل
    

i= 1, 2, 3, ………., 7

 

 متغیرهای مستقل و وابسته اسمیرنوف کولموگروف آزمون نتایج -1جدول 

 جهینت یداریسطح معن مقدار آماره آزمون عوامل

 ع غیرنرمالیتوز 000/0 296/0 دیزان خریم

 ع غیرنرمالیتوز 000/0 355/0 هیزان سرمایم

 ع غیرنرمالیتوز 000/0 419/0 یزان چک برگشتیم

 ع غیرنرمالیتوز 000/0 360/0 تيداد اعضا

 ع غیرنرمالیتوز 000/0 075/0 تیسابقه عضو

 ع غیرنرمالیتوز 006/0 045/0 یفيل یسک اعتباریر

 ع غیرنرمالیتوز 005/0 071/0 محاسبه شده یسک اعتباریر

 

 ،اسببمیرنو  کولمببوگرو  آزمببون از اسببتداده بببا

 بررسببی شببد کببه اصببلی عوامببل بببودن نرمببال فرضببیه

 طببوراسببت. همببان شببده آورده 1جببدول  در آن نتببای 

 کببه آنجببایی شببود ازمببی مشبباهده 1جببدول  در کببه

سببطح  از کمتببرهببا داده بببرای داریمينببی سببطح مقببدار

رد  H0 فرضببیه بنببابراین ( اسببت05/0احتمببال خطببا )

 تمببام کببه داشبت اذعببان تببوان؛ از ایببن رو مبیشببودمبی

 نرمالتوزیع غیرنرمبال دارنبد. ببا توجبه ببه عبدم عوامل،

ون ی، از روش رگرسببیبررسبب مببورد ع عوامببلیبببببودن توز

 یهباهیک از فرضبیبهبر  یبرای بررسب ینریک بایلجست

 ی  حاصببل از بررسببینتبباشببود. ق اسببتداده مببییببتحق

نشببان داده  2ق در جببدول یببتحق یفرعبب یهبباهیفرضبب

 یهبباهیهمببه فرضبب 2شببده اسببت. بببا توجببه بببه جببدول 

 یداریمينب سبطح رایبز انبد؛شبده دییبتأ قیبتحق یفرع

 (α= 0.05)از سببطح احتمببال خطببا  (sig=0.000) آنهببا

درصببد  95بنببابراین بببا اطمینببان  باشببد؛کمتببر مببی

بببر میببزان تببوان گدببت کلیببه عوامببل مببورد بررسببی مببی

همچنببین  ریسببک اعتببباری تببأثیر مسببتقیمی دارنببد.

مرببوط ببه تبأثیر  1مقدار ضری  تيیین کباک  و اسبنل

هببر یببک از عوامببل مببورد بررسببی بببر ریسببک اعتببباری 

 ضببری  نشببان داده شببده اسببت. بببرای مثببال مقببدار

میبزان خریبد  تبأثیر ببه مرببوط تيیین کباک  و اسبنل

 بببا هببا از اتحادیببه بببر ریسببک اعتببباری برابببرنیتيبباو

 متغیببر دهببدمببی نشببان مقببدار اسببت. ایببن 725/0

هببا از اتحادیببه توانسببته مسببتقل میببزان خریببد تيبباونی

                                                           
1- Cox and Snell 
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 .کند بینیپیش اعتباری راریسبببک  متغیبببر وابسبببته تغییبببرات درصبببد از 5/72

 های فرعی تحقیقنتایج حاصل از فرضیه -2جدول 

 (Sig) یداریسطح معن فرضیه
ن آزمون ییب تعیضر

 (2R)کاکس و اسنل 
 جه آزمونینت

در  از اتحادیه عضو شهری هاید تياونییزان خریم

 .تأثیر دارد یسک اعتباریر
000/0 725/0 

ه یقبول فرض

 قیتحق

 در اتحادیه در شهری هایتياونی سرمایه میزان

 .دارد تأثیر مشتریان اعتباری ریسک
000/0 077/0 

ه یقبول فرض

قیتحق  

 اتحادیه در شهری هایتياونی برگشتی چک میزان

 .دارد تأثیر مشتریان اعتباری ریسک در
000/0 031/0 

ه یقبول فرض

قیتحق  

 در اتحادیه عضو شهری هایتياونی اعضای تيداد

 .دارد تأثیر مشتریان اعتباری ریسک
000/0 071/0 

ه یقبول فرض

قیتحق  

 در اتحادیه در شهری هایتياونی عضویت سابقه

 .دارد تأثیر مشتریان اعتباری ریسک
000/0 001/0 

ه یقبول فرض

قیتحق  

 

 پرت یهاحذف داده

 با ابتدا است آمده یشنهادیپ طر  در که طورهمان

هببا داده یبنببدخوشببه بببه، SOM تمیالگببور از اسببتداده

 دورافتباده و کبم اریبسب کبه ییهباخوشبه تبا میپردازمی

حجبم  کباهش ببه کبار نیا م.یکن خارج رده از را هستند

 نیبا یکنبد. ببرامبی کمبک یبيبد مراحل در محاسبات

 MATLABافزار نرم در یتولباک  شبکه عاب از مناور

مبورد  SOMتم یالگبور یکل یميمار شده است. استداده

ق بببا توجببه بببه تببابع هببد  کببه یببن تحقیبباسببتداده در ا

 1باشبد در شبکل براسبا  چهبار دسبته مبی یبندرتبه

مبورد  یارهبایمبدل، مي یش داده شده اسبت. ورودینما

 باشند.می یابیارز

 

 
 SOMتم یالگور یکل یمعمار -1شکل 

 

ببه روش  یورود یهاداده یبند  مدل خوشهیضرا

 3جبدول ده به صبورت نگاشت خودسازمان یشبکه عاب

 باشد.می
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 دههای ورودی با روش شبکه عصبی نگاشت خودسازمانبندی دادهنتایج خوشه -3جدول 

 1 یتياون یتيداد اعضا

 مستقل یرهایمتغ

 یه ورودیال

 2 یه تياونیزان سرمایم

 3 ید تياونیزان خریم

 4 یزان چک برگشتیم

 5 یت تياونیسابقه عضو

 هایتيداد ورود 5

 یسازا یروش مق یاستانداردساز

 یانیه میتيداد ال 1

 یانیه میها در التيداد نرون 3 یانیه میال

 تابع مورد استداده 1مارکارد -لونبرگ

 ر وابستهیمتغ 1 یسک اعتباریر

 یه خروجیال

 یه خروجیتيداد ال 1

 یسازا یروش مق یاستانداردساز

 تابع مورد استداده یخط

 تابع خطا حداقل مربيات

 

 
 SOMتم یها براساس الگوریتعاون یبنددسته -2شکل 

 

مشباهدات براسبا   یری  نحوه قرارگميرّ 2شکل 

 ییهباین نمودار تيبداد تياونیاست. در ا SOMتم یالگور

 که به هر دسته )نرون( تيلق دارند نشان داده شده اسبت.

دسببت آمببده،   بهیالزم ببه ذکببر اسبت بببا توجبه بببه نتبا

 د.ینگرد حذ  یاخوشه

سک یر ینیبشیجهت پ یعصببرازش مدل شبکه 

 یاعتبار

مبورد  یدهنبده مبدل شببکه عاببنشبان 3شکل 

 :حاصبل شباملی شببکه عابب یباشد. ميماراستداده می

)کبه شبامل اطالعبات مرببوط ببه پبن   یه ورودیپن  ال

ه یبک الیبویژگی مورد بررسی بر ریسک اعتباری است(، 

باشبد. تبابع مبی یخروجب هیبک الیببا سه نرون و  یانیم

و  مارکبارد -لبونبرگ یانیه میعملکرد مورد استداده در ال

باشد. تيبداد می مورد استداده حداقل مربيات یتابع خطا

 4ص داده شده ببه هبر نمونبه در جبدول یتصا یهاداده

 نشان داده شده است.

1- Levenberg-Marquardt 
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Bias

v1

v2

v3

v4

v5

Bias

H(1:1)

H(1:3)

H(1:2) Output

 
 یمدل شبکه عصب -3 شکل

 

 نمونه یص تعداد اعضایتخص -4جدول 

 تعداد درصد
 

70 414 Training 

 Validating 89 15 نمونه

15 89 Testing 

 جمع 592 100

 

مببورد  یخالصببه مببدل شبببکه عاببب ،5در جببدول 

 یمحاسبه شده ببرا یزان خطایم، 6 استداده و در جدول

ن در یهر سه نمونه داده، نشان داده شبده اسبت. همچنب

هبر سبه  یون محاسبه شبده ببرایزان رگرسی، م7جدول 

ده اسبت. ببا توجبه ببه اعبداد یبنمونه داده، مشصص گرد

ون، مشصص است یمربوط به حداقل مربيات خطا و رگرس

توانسبته  ییمورد استداده ببا دقبت بباال یکه شبکه عاب

 د. ینما ینیبشیرا پ یسک اعتباریزان ریم

  مدل برازش شده به روش شببکه یهمچنین ضرا

ل یببه دل 8 در جدولباشد. می 8به صورت جدول  یعاب

دست م، سه مدل بهیبا سه نرون دار یانیه میک الینکه یا

نشبان داده  H(1:1)مدل اول که با نماد  یآمده است. برا

مبؤثر در  یرهبایرات در متغییبک واحبد تغیبشده است، 

سبک یر در رییبواحبد تغ 12.7، ميبادل یاعتببارسک یر

 H(1:2)کند. در مدل دوم که ببا نمباد جاد مییا یاعتبار

 یرهبایرات در متغییبک واحد تغینشان داده شده است، 

ر در ییببواحببد تغ 4.4، ميببادل یسببک اعتببباریمببؤثر در ر

ن در مدل سوم که یکند. همچنجاد مییا یسک اعتباریر

رات ییک واحد تغینشان داده شده است،  H(1:3)با نماد 

واحبد  8.2، ميادل یسک اعتباریمؤثر در ر یرهایدر متغ

ن مدل اول یکند. بنابراجاد مییا یسک اعتباریر در رییتغ

باشد. ببا می یسک اعتباریر ینیبشیپ ین مدل برایبهتر

به صورت  یسک اعتباریمدل برازش ر ،8توجه به جدول 

 باشد:ر مییز

Z= -65.12-5.02v1+5.44v2-63.5v3-0.3v4-0.02v5 

 991/0 ،ن مببدلیببی  تيیالزم ببه ذکببر اسببت ضبر

 باشد.می
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 یخالصه مدل شبکه عصب -5جدول 

 هاهیال
 یانیه میال

H(1:1) H(1:2) H(1:3) 

 یه ورودیال

v1 83/457  55/679  31/664  

v2 95/197736590  87/292606785  20/284657529  

v3 06/788562238  60/2387881403  57/2237666369  

v4 97/85005614  63/142662264  93/56751946  

v5 39/13  34/13  30/13  

 

 هابرازش مدل در نمونه یسه خطایمقا -6جدول 

Training 

 مجموعه مربيات خطا

866586/0  

Validation 11621/1  

Test 68175/1  

 

 هاون برازش مدل در نمونهیسه رگرسیمقا -7جدول 

Training 

 ونیرگرس

942148/0  

Validation 933687/0  

Test 895969/0  

 

 یج برازش مدل با روش شبکه عصبینتا -8جدول 

 هاهیال

Predicted 

  یه خروجیال یانیه میال

H(1:1) H(1:2) H(1:3) (یسک اعتباریر)  

 یه ورودیال

(Bias) - 1224/65  - 8638/2  7721/1    

v1 - 0232/5  14905/0  20728/0    

v2 4353/5  - 17888/0  - 15716/0    

v3 - 5014/63  - 8388/1  - 82223/0    

v4 - 30178/0  0079342/0  044675/0    

v5 - 016508/0  0019596/0  - 0024502/0    

 یانیه میال

(Bias) 

  

  2183/8  

H(1:1) 

  

  7096/12  

H(1:2) 

  

  3531/4  

H(1:3)       1652/8  

 

 ونینمودار رگرس

 ینجبا جهبت بررسبیکبه در ا ینمودار مهم و اصبل

رد نمبودار یبگقبرار مبی ی  مورد بررسینتا یزان درستیم

 دهندهنشباننمبودار ن یبباشبد. در واقبع امبی ونیرگرس

واقيبی  یهباداده ببا داده شبده آمبوزش یهاداده انطبا 

 ببرآورد مبدل زانیبم چه دهدمی نشان 4 باشد. شکلمی
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 هباداده انطبا  هرچه دارد. انطبا  واقيی یهاداده با شده

ن یسبه ببین مقایا .باشدمی تربزرگ R مقدار باشد شتریب

، در مبورد هبر سبه یو جوا  واقي یشبکه عاب یخروج

و  یشببی، آزمایریادگیبب یهبباداده یينببیهببا؛ دسببته داده

ن مقبدار یبز ایبنت یانجام شده است. در نها یاعتبارسنج

 ها محاسبه شده است.کل داده یبرا

مربوط ببه هبر  یهای، در بررس4با توجه به نمودار 

و نمبودار  یسه دسته داده، آموزش، تسبت و اعتبارسبنج

ر یسبک و مقبادیر یر اصلین مقادیها، بمربوط به کل داده

، در محدوده مربوط ببه یمحاسبه شده توسط شبکه عاب

وجود دارد و انتابار  یشتری  بسک اختالیان پر ریمشتر

ن تداوت در اعبداد یز این یشبکه عاب یرود در خروجمی

سک متوسط رو به بباال یسک و ریان پر ریمربوط به مشتر

طراحبی  شببکه یبرا فو   ینتا یشتر باشد. به طور کلیب

 ببه الزم و دقبت سبرعت با شبکه نیا دهدمی نشان شده

 .است جه دست یافتهینت

 

 
 ونینمودار رگرس -4شکل 

 

سک محاسبه شده ینبودن ارقام ر یآزمون تصادف

 یتوسط شبکه عصب

دسبت آمبده ببا اسبتداده از نبودن اعداد به یتاادف

افببزار در نرم Run-Testبببا آزمببون  یروش شبببکه عاببب

SPSS مورد استداده  یهاهیقرار گرفت. فرض یمورد بررس

 باشند:به شر  زیر می

H0 :اند.دست آمدهبه یها به صورت تاادفداده 

H1: اند.امدهیدست نبه یها به صورت تاادفداده 

 (Sig) یدارین آزمببون مقببدار سببطح مينببیببدر ا

ن رقبم از یبنکبه اید و با توجه ببه ایمحاسبه گرد 000/0

ن ببا یکمتر اسبت، بنبابرا (=05/0α)سطح احتمال خطا 

دست آمبده   بهیتوان گدت که نتایدرصد م 95نان یاطم

  باشند.نمی یتاادف

و محاسبه شده توسط  یسک واقعیسه ارقام ریمقا

 یشبکه عصب

و محاسببه شبده  یسک واقيبین اعداد ریسه بیمقا

ان  انجام شد. یق محاسبه واریاز طر یتوسط شبکه عاب

ان  اعبداد یبزان واریب، مSPSSافبزار نبرم یطبق خروج

سبک یان  اعداد ریزان واریو م 5/7با برابر  یسک واقيیر

د یبمحاسببه گرد 0/7 ،یمحاسبه شده توسط شبکه عاب

نسببت  یکمتر روش شبکه عابب یدهنده خطاکه نشان

 باشد.می یبه روش فيل
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 یسک اعتباریدو روش محاسبه ر یمحاسبه خطا -9جدول 

Statistics 

 RealRisk ANNRisk 

N 
Valid 592 592 

Missig 0 0 

Variance 5/7  0/7  

 

ن یسه بیمقا 10با توجه به موارد گدته شده، جدول 

ه جهبت محاسببه یبمورد اسبتداده در اتحاد یروش کنون

ببه  دهد. با توجهرا نشان می یسک و روش شبکه عابیر

برابر  ییبه کار رفته توانسته با کارا ی، شبکه عاب4شکل 

را مطابق با واقبع ببرآورد  یسک اعتباریدرصد، ر 1/99با 

روش  یزان خطبایم 9ن با توجه به جدول ید. همچنینما

ن یبکمتر است کبه ا ینسبت به روش کنون یشبکه عاب

ببه کبار رفتبه در  یمدل شببکه عابب ییامر نشانگر توانا

 ان است. یمشتر یسک اعتباریسبه ربهبود محا

 

 یو شبکه عصب یسک کنونیسه روش محاسبه ریمقا -10جدول 

 یروش شبکه عصب یروش محاسبه کنون  

 درصد تعداد درصد تعداد هادسته

 1/6 36 9/5 35 سکیرکم

 1/58 344 5/59 352 نییسک متوسط رو به پایر

 4/32 192 5/26 157 سک متوسط رو به باالیر

 4/3 20 1/8 48 سکیر پر

 

مشصص اسبت تدباوت  10گونه که در جدول همان

سک متوسبط یسک و ریان پر ریدر اعداد مربوط به مشتر

سک با ینکه محاسبه ریتوجه به اشتر است. با یرو به باال ب

باشبد، محاسببه بر میار زمانیه بسیدر اتحاد یروش کنون

 یتبرار کوتباهیدر زمان بسب یسک از روش شبکه عابیر

 گردد. انجام می

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

زمبان ریسبک تبوان همدر روش شبکه عابی مبی

ها را محاسبه نمود و ببا توجبه ببه تياونیاعتباری تمامی 

تياونی ببه اینکه محاسبه ریسک در حالت فيلی برای هر 

شود، استداده از این دستی محاسبه می صورت جداگانه و

جویی در زمان محاسبه ریسک و به تبع روش باعث صرفه

توان در فواصبل گردد. همچنین میآن، کاهش هزینه می

هبای عضبو را عتبباری تيباونیتری، ریسبک ازمانی کوتاه

روزرسانی کرد. ببه دلیبل محاسببه ریسبک ببه وسبیله به

سیستم در روش شبکه عابی، احتمبال ببروز اشبتباه در 

باشبد و این روش نسبت به روش دستی، بسیار کمتر مبی

 گردد.این روش باعث بهبود دقت در محاسبه ریسک می

 با توجه به تأیید اثرات هر پن  عامل مبورد بررسبی

های عضو، پیشبنهادهای در تيیین ریسک اعتباری تياونی

ذیل جهت بهبود یا کاهش هر یبک از عوامبل یباد شبده 

 گردد:ارائه می

هبای مناور افزایش میزان خرید تياونیپیشنهاد به

د یبزان خریم مثبت ق تأثیریتحق هایعضو اتحادیه: یافته

ن یکردنبد؛ بنبابرا تأییبد یسک اعتبباریه را در ریاز اتحاد

در  یهبا، سبيیشتر ببه تيباونیالت بیتوان با ارائه تسهمی

جه کس  سبود یشتر و در نتید بیداران به خریق خریتشو

توان ببه نابر ن زمینه مییه نمود. در ایاتحاد یشتر برایب
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اشبباره نمببود. طبببق ناببر آنهببا بببا ارائببه  1چبباردیو ر یدنبب

توان میزان فبروش تسهیالتی از قبیل: فروش اقساطی می

ت ببباال بببرد. همچنببین آنهببا پیشببنهادهای زیببر را جهببرا 

 :افزایش میزان فروش مطر  نمودند
عنوان ه مبلغی را بتواند تصدیا مبلغی: اتحادیه می

هبا نماید تا قبدرت خریبد تيباونیه ئارا هاتياونیاعتبار به 

 داده شبودپیشنهاد ها این به تياونیبرای مثال باالتر رود. 

، نبدمیلیبون تومبان خریبد کن 100که اگر تا سقا مبل  

. از لحباظ کننبدتومبان آن را پرداخبت نمبی پن  میلیون

اگبر  یکند در چنین حبالتشناختی، مشتری فکر میروان

  از دست رفته است.خرید نکند، مبلغی که متيلق به وی است، 

یکی از پیشنهادها حمل رایگان است حمل رایگان: 

شامل یک  اتحادیهکه البته ممکن است بسته به سیاست 

 حداقل خرید باشد. 

تيباونی هدیبه رایگبان ببه  کارسال یهدیه رایگان: 

تواند مزایبای متيبددی در کنار خرید وی می خریدار کاال

اسبتداده  دوتواند از هدیه رایگان می اتحادیهداشته باشد. 

و راضببی کببردن متدبباوت کنببد: اول اینکببه بببا خشببنود 

را افبزایش  تيباونیمشتری، سبهم خریبد هبر  داشتننگه

تواند محاوالتی را که در انببار دارد و دهد. دوم اینکه می

و در برخبی  ده کنبئبرود ببه مشبتری ارافبروش نمبیبه 

 . نمایدجویی های نگهداری صرفههزینه

و  فاببلی، پیشببنهادهای زمببانی: هدتگببی، ماهیانببه

 مناسبتی

هبای کبارتتواند ببا ارائبه : اتحادیه میکارت هدیه

 اسببتدادهقابلدر بببازه زمببانی خاصببی  ميمببوالًکببه هدیببه 

میزان فروش خود را افزایش دهد. هبد  از ارائبه  هستند

 شدهتيیینرسیدن به اهدا  فروش تواند ها میاین کارت

 . باشددر بازه زمانی ميین 

این پیشنهادها مشتریان وفادار:  یی برایپیشنهادها

ميبین  برای مشتریانی که در یبک ببازه زمبانید نتوانمی

. دنشبواند تيریبا مبل  باالیی خرید داشته (ماه سه )مثالً

 د.دهسهم بازار خود را افزایش میاتحادیه با این کار، 

                                                           
1- Dany and Richard 

هبای پیشنهاد جهت افزایش میزان سرمایه تيباونی

ات و بهببود یعمل یه براین سرمایجهت تأمعضو اتحادیه: 

ماً از یمسبتقی؛ توان از سه منببع اصبلمی ی،تجارت تياون

منبابع ی و کار تيباونوخود، سود حاصبل از کسب  یاعضا

د دپارتمبان یین موارد مورد تأیاستداده نمود که ا یخارج

 FAO یهایتياون یتصاا

 باشد.ز میین 2

ن یق اعضبا تبأمیبماً از طریکبه مسبتق یمنابع مبال

ه یت ساالنه، سهام سرمایعضو یهانهیگردند شامل هزمی

ق حدبظ یجاد شده از طریا یمالباشد. منابع اعضا و ... می

 اعطبا اعضبا ببه میمسبتق طور به که یتياون یمازاد تجار

 هبایتيباون یمبال منبابع نیترمهم از گرید یکی شود،نمی

 نبام ببه اغل  شده حدظ مازاد از یمال منابع نیا. باشدمی

 نیبا ببه متيلبق ثبروت و شبودمی دهینام ینهاد هیسرما

 .دهدمی نشان را یتياون

 اعضبا، هیو سبرما ینهباد هیسرما بر عالوه هایتياون

 ایب خبود اتیعمل یاجرا یبرا یخارج یمال منابع از اغل 

 ممکبن یمبال منبابع نیا. کنندمی استداده یگذارهیسرما

 کننبدگان،نیتبأم ،یتجار ای یتياون یهابانک شامل است

. باشبد کننبدهکمبک یهباسبازمان ای یدولت یهاسازمان

اعضبا  هیسبرما و ینهباد هیسبرما نهباد، نیبطبق اعبالم ا

 بودجبه یهبافبرم نیتبرامبن از و دارنبد را خطر نیکمتر

 همببه در. دارنببد را تیبباولو نیشببتریب روازایببن و هسببتند

 و هببابانببک ماننببد خببارج، از گببرفتن قببرض مببوارد،

 کبه است خو  یاستراتژ کی یزمان تنها کنندگان،نیتأم

 .باشبد گرفتن وام نهیتر از هززرگب یتياون یبرا آن بازده

 رایز ؛دارد یباالتر نهیهز هابانک از یتجار یهاوام گرفتن

 صبورت در نیهمچنب. شود مندبهره آنها از دیبا زین بانک

 ببه کبه یمشارکت یهاییدارا وام، بازپرداخت در ییتوانانا

. هسبتند خطبر ميبرض در شودمی استداده قهیوث عنوان

 دنببال ببه دیببا هیباتحاد در یگبذارهیسرما شیافزا برای

 در عضبو یهبایتيباون تيبداد شیافبزا یاببر ییراهکارها

 .بود هیاتحاد

                                                           
2- Food and Agriculture Organization 
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مناور کباهش میبزان چبک برگشبتی پیشنهاد ببه

یکی از تسهیالتی کبه اتحادیبه های عضو اتحادیه: تياونی

دهد، امکان خرید به صبورت های عضو ارائه میبه تياونی

افزایش میزان فروش باشد. این امر اگرچه باعث چکی می

شود، امبا باعبث اتحادیه و جذ  سرمایه برای اتحادیه می

گردد. برای کاهش میزان چک برگشتی مشکالتی نیز می

هایی که به صورت نقدی توان امتیازهایی برای تياونیمی

ها جز نمایند در نار گرفت به طوری که تياونیخرید می

در واقبع  ی نکنند.در موارد خات اقدام به خرید به صورت چک

زیباد  فبروش چکبی،تداوت قیمت در دو بصبش نقبدی و  اگر

 داده خواهد شد.به سمت خرید نقدی سو  مشتری باشد 

هبای عضبو پیشنهاد جهبت تيبداد اعضبای تيباونی

هبا های تحقیق، تيداد اعضای تيباونیطبق یافتهاتحادیه: 

در میببزان ریسببک اعتببباری آنهببا تببأثیر دارد. ایببن بببدان 

تبر باشبد ریسبک که هرچه اندازه تيباونی بزرگ ميناست

اعتباری، کمتر خواهد شبد. بنبابراین اتحادیبه در هنگبام 

 ها باید به این نکته توجه داشته باشد.جذ  تياونی

هبای عضبو پیشنهاد جهت سابقه عضبویت تيباونی

طبق نتبای  تحقیقبات مشبصص گردیبد سبابقه  اتحادیه:

ریسبک اعتبباری ها در اتحادیبه ببر روی عضویت تياونی

اتحادیبه بایبد جهبت  ،تأثیر دارد. با توجه به ایبن مطلب 

حدظ مشتریان وفادار خود و همچنین افزایش تيداد آنهبا 

راهکارهای حدظ مشبتری  ترینمهماقدام نماید. از جمله 

توان به مبوارد نیز به آن اشاره نموده می 1وفادار که کاتلر

 زیر اشاره کرد:

د توانباز اقداماتی کبه مبی: پیگیری کردن مشتریان

این اسبت کبه از گیرد، انجام جهت خلق مشتریان وفادار 

و  هبای عضبوتيباونیطریق برقبراری ارتبباط و پیگیبری 

هایشبان را تبا حبدودی تقاضاها و درخواسبت ،عالیق آنها

های ارتباط با مشتریان استداده روش از. اگر نمود برآورده

بلکبه  شبوندحدبظ مبی نه تنهبا مشبتریان دائمبی گردد،

 ورا نیز به سبمت خریبد کباال  یتوان مشتریان جدیدمی

 داد.سو   اتحادیه خدمات از استداده

                                                           
1- Kotler 

 :متناس  با تغییرات جدیبد در ببازارات تغییرانجام 

از آنجا که تغییرات و تقاضاهای جدید ببا سبرعت زیبادی 

بنبابراین الزم اسبت کبه مبدیران  ؛افتبددر بازار اتدا  می

ریببزی کننببد کببه ارائببه کبباال و طببوری برنامببه اتحادیببه

ای جدیبد هبخدماتشان متناس  با تغییرات و درخواسبت

در غیبر ایبن  زمان با آنهبا تغییبر کنبددر بازار باشد و هم

صورت ممکن است از صحنه رقاببت کنبار رونبد. در ایبن 

 ضروری است. دیدهدورهکارکنان ورزیده و نیاز به زمینه 

راهبردهای شرکت: با توجبه ببه ها و بازبینی برنامه

و تکببراری قببدیمی  هببای اتحادیببهو طر برنامببه  اینکببه

 مجدداً بررسی شوند.الزم است تا  هستند،

 تسهیل امکان برقراری ارتباط مشتریان ببا شبرکت:

ببا  راحتیببهد نببتوان هباتياونیکه  هاییروش استداده از

یبا  هاو پیشبنهاد هباد و نارنبارتبباط برقبرار کن اتحادیه

پاسبصگویی و همچنبین  نمایندهای خود را منتقل درخواست

 گردد.سریع به آنها، باعث افزایش وفاداری مشتریان می
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