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:چکیده
مدیریت ریسک اعتباري همواره از مسائل پیش روي 

صحیح عوامل موثر بر سنجش ییشناسابانکها بوده است.
اعتبار مشتري هنگام اعطاي تسهیالت، تاثیر بسزایی در 

یرتأثمقالۀ حاضر موفقیت هر موسسه مالی و اعتباري دارد. 
اه با تاکید بر بررسی جایگثر بر ریسک اعتباري را عوامل مؤ

دین منظور از مدل الجیت کند. بیمبررسی عقود اسالمی 
فاده بر آن استمؤثربینی ریسک اعتباري و عوامل پیشجهت
مشتري 500. با بررسی اطالعات موجود از پرونده استشده

، مبلغ لان اردبیاستۀ االئمثامنمالی و اعتباري مؤسسهاعتباري 
د، نرخ سود، جنسیت، نوع اقساط، مبلغ سواصل وام، فاصله 

هاي مستقل ومتغیربه عنوانگیرنده و نوع وثیقه عقود وام
. استهگردیدوابسته انتخابمتغیربه عنوانریسک اعتباري 

یرتأثها متغیرتمامیمشخص گردید که مدل،از تخمین پس
موسسه مالی و اعتباري مورد معناداري بر ریسک اعتباري

. دارندمطالعه 
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Abstract:
Credit risk management always has been a

problem for the banks. The correct
identification of factors affecting the
measurements of the validity of customer when
lending, has a significant impact on the success
of any financial institution and credit. This paper
investigates the impact of the effective factors on
the credit risk with particular emphasis on the
role of Islamic contracts. For this purpose, we
have used logit model to predict credit risk and
factors affecting it. By analyzing the available
information contained in records of 500
customers of Samen credit institution (Ardebil
Province), amount of loan, distance installment,
profit, interest rate, gender, borrower contracts
type, type of security have been selected as the
independent variable and credit risk as the
dependent variable. After estimating the model,
it was found that all the variables have a
significant impact on the credit risk in the under
study financial institution.
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. مقدمه1
تحقق رفاه عمومی و ،اسالمییکی از اهداف اقتصاد

رفاه عمومی در این .باشدیمبرقراري عدالت اقتصادي 
شود. نظام یماقتصادي حاصل و توسعۀرشدضمن 

اقتصادي کشور نقش مهمی بانکی کارآمد، در توسعۀ
ي مالی و تولیدي در هر هانظامصحیح بین . ارتباطدارد

اقتصادي ین عوامل رشد و توسعۀترمهمکشوري از 
و مؤسسات هابانک،. در هر کشوريشودمیمحسوب

مالی و سرمایه گذاري تأمینمالی نقش اصلی را در 
ینا.ي تولیدي، تجاري و مصرفی بر عهده دارندهابخش

و مؤسساتهابانکبا اعطاي تسهیالت از سوي عملیات
هابانکگیرد. اعطاي تسهیالت، براي یممالی صورت 

آورد. این ریسک از این یمریسک اعتباري را بوجود 
،کنندگان تسهیالتشود که دریافتیمجهت ناشی 

ط بدهی خود را به بانک انایی بازپرداخت اقساتو
خواهان اعطاي تسهیالت هابانکرو باشند. از ایننداشته

این سک پائین باشند وبه متقاضیانی هستند که داراي ری
قادر به شناسایی هابانکگیرد که یمزمانی صورت

شند. طراحی و استقرار مدل مشتریان اعتباري خود با
اعتباري و همچنین بررسی عوامل گیري ریسک اندازه
ر انکی نقش کارآمدي دبر ریسک اعتباري در نظام بمؤثر

کشور در تخصیص بهینه ي هابانکوري راستاي بهره
داشت.منابع خواهد

در ایران، طی چند سال اخیر، موضوع ریسک و 
و خصوصاً هاسازمانهاي ناشی از آن، مورد توجه یبآس

است. اما به دالئلی چون مسائل نهادهاي مالی قرارگرفته
ي اطالعاتی هابانکفرهنگی، اقتصادي، آموزش، فقدان 

متمرکز، عدم وضع قوانین و مقررات کافی و... 
ي دقیق براي تعیین ریسک اعتباري وجود هاشاخص

هنوز جایگاه مناسبی ،بندينداشته و صنعت رتبه

39. Rare
40. Incident
41. Selection

ن راستا، می بایست تدابیري اندیشیدهاست. در اینیافته
اي ترین وظیفه خود یعنی اعطیاصل،شود تا شبکه بانکی

تسهیالت را با حداقل ریسک ممکن انجام دهد (شریفی، 
ي اساسی جهت هاگامیکی از سوي دیگر، از).4: 1390

تحقق رفاه عمومی و رشد اقتصادي، حذف بهره از نظام 
با استفاده از عقود اسالمی کارباشد که اینیمبانکی 
گیرد. سیستم بانکی کشور با اعطاي تسهیالت یمصورت

.استهدر قالب عقود اسالمی به اجراي این مهم پرداخت
جهت اهمیت عقود اسالمی در قوانین بانکداري ایران، به

در این تحقیق عوامل موثر بر ریسک اعتباري موسسه 
با رویکرد به عقود مالی و اعتباري ثامن االئمه اردبیل،

اسالمی بررسی شده است. 
. ادبیات موضوع2
نظام بانکی. ریسک اعتباري و جایگاه آن در 2-1

)، معتقد است چهارحرفی که 123ص ،2004(یبگچ
را شکل می دهند به صورت زیر تعریف RISKواژه 

یدادرو،40Iغیر منتظره)، ندرت (به ، 39Rمی شوند:
اندازه ضربت (، 42Kشناسایی)،(ینشگز، 41Sپیامد)،(

بنابراین ریسک باید از چهار و کنترل).نظارتگیري،
بعد اساسی مورد بررسی قرار گیرد: شناسایی، اندازه 

گیري، نظارت و کنترل.
یسک اعتباري، ریسکی است که براساس آن فرد ر

بدهکار قادر و مایل به بازپرداخت فرع و یا اصل بدهی 
باشد. ریسک ینمخود طبق شرایط مندرج در قرارداد 

برخوردار است؛ هابانکاي در اعتباري، از اهمیت ویژه
یکی از دالئل عمدة ،زیرا، عدم مدیریت و کنترل آن

در ).156: 1391صادقی، است (هابانکورشکستگی 
باري اعتمؤسسههایی که یک بانک یا یسکربندي طبقه

زرو است، ریسک اعتباري یا ریسک ناشی اهبا آن روب
اي دارد، چرا که به جایگاه ویژه،قصور در بازپرداخت

42. Knocking
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اولین نقش بانک دراقتصاد یعنی گردآوري سپرده و 
).4: 1390اعطاي وام مرتبط است (اصلی، 

از ریسک ، 43سوئیس(بازل)که کمیته بالتعریفی
ریسک اعتباري«می دهد به این شرح است:اعتباري ارائه

عبارت است از امکان بالقوه اینکه قرض گیرنده از بانک 
و یا از طرف حساب وي در اجراي تعهدات خود در 

ازه اندفنون.»مقابل بانک در مدت مشخصی ناتوان شود
توان به دو گروه عمده می گیري ریسک اعتباري را 

هاي امتیاز دهی اعتباري مدل-تقسیم بندي کرد:الف
مدلمدل احتمال خطی، مدل الجیت،، شامل يپارامتر

مدل-بهاي بر مبناي تحلیل ممیزي،مدلپروبیت،
برنامه ریزي ریاضی، ، شامل یرپارامتريغهاي امتیازدهی 

طبقه بندي درختی، مدل هاي نزدیک ترین همسان،
تحلیل سلسله مراتبی، سیستم هاي کارشناسی یندفرا

خبره، شبکه هاي عصبی مصنوعی و الگوریتم 
مدلی براي یطراح.)97-96: 44،2003کیس(ژنتیک

اندازه گیري ریسک و درجه بندي ریسک اعتباري براي 
بر روي ،جان موريتوسط 1909نخستین بار در سال 

منظور به ).45،2003گلنتز(انجام شداوراق قرضه 
مدیریت ریسک اعتباري و تحقق اهداف آن، انجام امور 

ایجاد -غربال و نظارت، ب-زیر ضروري است:الف
-، هوثیقه-تعهد وام، د-رابطه بلندمدت با مشتریان، ج

سهمیه بندي اعتبار-والزامات موجوي جبرانی
به منظور اعتبار امروزه).112-117: 46،2000میشکین(

و »امتیاز دهی اعتباري«سنجی مشتریان، نظام هایی نظیر
اند ه تدوین و توسعه یافت» رتبه بندي مشتریان اعتباري«
).3:2001، 47یانگ(

هاي ایران )، در بانک10:1384(یعراقطبق خلیلی 
جهت اتخاذ تصمیم پیرامون اعطاي اعتبار به معموال 

هاي زیر در نظر گرفته می شود: مشتریان، شاخص

43. Basel Committee on Banking Supervision
44. Kiss
45. Glantz

صوص مشتري مورد نظر بررسی کداعتباري مخ-الف
استعالم سیستم بانکی از بانک -بجهت اخذ وام، 

ها در کلیه بانکبدهی مرکزي و بررسی میران تعهدات و 
پرسشنامه اعتباري که توسط مامورین دایره اعتبار -جها، 

و مالیاتی، هاي مالیکارشناسی صورت-دپر می شود، 
معدل مانده حساب مشتري در شعبه -وارزیابی وثیقه-ه

شناخت از مشتري که در بلندمدت حاصل -زمذکور، 
شده است.

تسهیالت از طریق عقود اسالمیاعطاي . 2-2
نظام ي اساسی در زمینۀ تحقق و توسعۀهاگاماز 

له وسیه ب،اسالمیبانکی بدون ربا، استفاده از عقود
ابداع ابزارهاي مالی مبتنی بر شریعت مقدس طراحی و 

است. ماهیت اساسی این ابزارها حذف ربا از سیستم 
). استفاده از عقود 40: 1391بانکی است (مالکریمی، 

ریسک داراي درجه اي از،اسالمی در معامالت بانکی
و مؤسسات مالی با هابانککه دواعتباري خواهد ب

اعتبارسنجی و ،یی از جمله مدیریت ریسکهاروش
سعی در کاهش این ریسک در نظام ،ارزیابی متقاضیان

بانکداري اسالمی دارند. در عقدهاي مشارکتی مانند 
به شرایط بازدهتوجهچون سهم سود بانک با ،مضاربه

شود، تسهیالت گیرنده در یمشناور تعیین به صورت
ي خود کمتر تحت فشارهامطالبهبازپرداخت 

ریسک اعتباري در مضاربه نسبت،ابراینگیرد. بنیمقرار
،مشارکت مدنیدر قرارداد ي ربوي کمتر است. هاوامبه 
د عهده دارپروژه بر ادارةبه نفوذي که بانک درهتوجبا 

دیگر هم باشد به هر حال بانک و اگر به عهدة شرکاي
بنابراین ریسک اعتباري می باشد، در جریان امور قرارداد 

، منابع بانک مشارکت حقوقیدریابد.یمدر آن کاهش 
عمول مبه طورشود و یمسهام شرکت) (ییداراتبدیل به 

نقدپذیري مناسبی دارند. بنابراین منابع هاشرکتسهام 

46. Mishkin
47. Yang Lui
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بل قا،صرف شده اگر با سودآوري مناسبی همراه نباشد
بازگشت است و ریسک اعتباري چندانی وجود ندارد. 

ماه پرداخت 12تواند تا یمدر مشارکت حقوقی شرکت 
پس براي سود احتمال عدم ،سود را به تأخیر اندازد
ریسک اعتباري به ی،کلطوربهبازپرداخت وجود دارد.

،علت مسأله اطالعات نامتقارن در عقدهاي مشارکتی
از به ویژگی این نوعتوجهآید. به بیان دیگر بایمفراهم 

هاي یتفعالاز ي ناشیهامخاطرهعقدها بانک در زیان و 
و همچنیناقتصادي با گیرنده تسهیالت سهیم بوده

هاي اعتباري گیرندةتشخیص و ارزیابی ویزگی
تسهیالت و فعالیت اقتصادي براي بانک مشکل است، 

قدها در مقایسه با عقدهاي ریسک اعتباري این ع
: 1387(ابوالحسنی و حسنی مقدم، استبیشتراي مبادله
156(.

موضوعۀنیشیپ.2-3
گیرياین زمینه، اندازهشده درمطالعات انجاماولین از 

دل مبا استفاده ازهاشرکتریسک اعتباري اوراق قرضه 
درسال ، 48آلتمنمیتوان به مطالعه ه متغیردهی چند نمره

شهرت یافت. وي Zکه به مدل نمره اشاره نمود1968
ن دار بیبسیاري براي یافتن یک رابطه معنیتالش 

هاي حسابداري یک شرکت و احتمال عدم توانایی متغیر
در پرداخت دیون این شرکت در آینده انجام داد. مدل 

یک مدل تحلیل ممیزي است که با استفاده ،آلتمنZنمره 
ي هاشرکتکوشد تا یمي مالی هانسبتاز مقادیر 

ین روش . ایز دهدورشکسته تمغیره را ازورشکست
تا ه توسعه یافت ومتغیرند توسط آلتمن به یک روش چ

چارچوب تحلیلی اکثر مطالعات بود. درخالل 1980سال 
روش تحلیلی الجستیک جایگزین این روش ،1980دهه 

ي هاروششد که تاکنون هم درشمار پرکاربردترین 
احتمال نکول است. آماري مورد استفاده براي پیش بینی 

بازپرداخت «با عنوان )، در تحقیق خود2002(49وهگیبی

48. Altman

مقیاس کوچک هاي دربرآن در شرکتمؤثروام و عوامل 
اقدام به تعیین عوامل مهم » مالی در کشور اتیوپیتأمین

لیل وي براي تح.قصور تسهیالت درکشور اتیوپی نمود
مدل زا،گیرندگان بانک اتیوپیپرداخت واموضعیت باز

ه داشتن کدادن وي نشا. نتایج مطالعۀنمودتوبیت استفاده 
ج از مزرعه براي کشاورزان منابع درآمدي خار

هاي یتفعالکننده وام، آموزش، تجربه در دریافت
اقتصادي، جنسیت، تمدید وام، وثیقه سنگین و دوره 

مهم در عملکرد وصول مطالبات از عواملبازپرداخت، 
باشد. یم

برمؤثرعوامل)،1389همکاران (صفري و 
بنديرتبهبرايمدلیارائهاعتباري را با خطرپذیري

بانکتسهیالتمتقاضیحقوقیمشتریاناعتباري
پوششیتحلیلروشازاستفادهباتهران،استانتجارت

روي،شرکت25کهنشان دادنتایجانجام دادند.هاداده
باهمچنین.اندبودهکاراکامالًوداشتهقرارکاراییمرز

کهشدمشخصضرایبمعناداربودنفرضیهآزمون
بهویژهارزششاخصیکبجزهاشاخصتمامی
ازوداشتهقرارانتظارموردهايمسیربر،کلدارایی

.باشندمیمعناداراطمیناندرصد95سطحدرآماري،نظر

هايمدلکارآیی)،1384(شمستهرانی و فالح 
مصنوعیعصبیهايشبکهولجستیکخطی،احتمالی

بانکینظاممشتریاناعتباريریسکبینیپیشبراي
بینیپیشمتغیرهاي.دادندقراربررسیموردراکشور
گیرندگانواممالیهاي-نسبتها،مدلایندرکننده
ازاعتباريریسکباهاآنارتباطداريمعنیکهبوده

ارقام ازاستفادهشد. باتأییدمناسبآماريهايآزمون
هايبانکحقوقیمشتریانازنفر316اعتباريومالی
کارآییآزمونموردوطراحیشدهیادهايمدل،ایران
بینارتباطکهاستاینبیانگرنتیجه. گرفتقرار

صورتبهاعتباريریسکبینیپیشمدلدرمتغیرها

49. Gebeyehu
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مناسب،سیگموئیدونماییهايتابعونبودهخطی
میمحسوباعتباريریسکبینیپیشهايمدلترین

اعتباريریسکبینیپیشبرايکارآییبیشترینشوند.
مدلومصنوعیعصبیهايشبکهبهمربوطترتیببه

.باشدمیلجستیک

متغیرهاي کالن یرتاث)،1388نژاد (همتی و محبی 
اقتصادي بر ریسک اعتباري بانکهاي ایران را با آنالیز 

وهانوسانکهواریانس بررسی نمودند و یافتند که 
هايبانکبیندرهابانکاعتباريریسکتفاوت

نوسانهايعمدةقسمتونیستچشمگیرمختلف
کالنوضعیتتغییراتازناشیهابانکاعتباريریسک

همچنین تولید ناخالص .استزمانطیکشور،اقتصادي
ها رابطه داخلی و نرخ تورم با ریسک اعتباري بانک

تولید ، میران واردات، ریسک اعتباري منفی داشته و رشد 
واردات،دوره گذشته و رشد تسهیالت اعتباري میزان

ریسکباتسهیالترشدوگذشتهدورهاعتباريریسک
عرب مازار و روئین .دارندمثبترابطههابانکاعتباري

اعتباريریسکسنجشبرايمدلی)،1385(تن
منظوربدینمشتریان بانک کشاورزي تدوین نمودند.

بانکحقوقیلوجیترگرسیوناطالعات
یکمالیوکیفیروشبهایرانکشاورزي

کههاییشرکتازتایی200تصادفینمونه
بانکشعباز1383تا1378سالهايطی

دریافتاعتباريتسهیالتتهران،استانکشاورزي
ازپستحقیقایندر.شدبررسی،اندنموده

نمونهازهریکاعتباريهايپروندهبررسی
شاملدهندهتوضیحمتغیر36ابتدادرها،

.شدبررسیوشناساییمالیوکیفیمتغیرهاي
تحلیلازاستفادهباموجودمتغیرهايبیناز

اثرکهمتغیر17نهایتدرلوجیترگرسیون
بینتفکیکواعتباريریسکبرداريمعنی

بدحسابوحسابخوشمشتریانازگروهدو
آنهاوسیلهبهنهاییمدلوانتخابداشتند،

اینآماري،شاخص هايبراساس. شدبرازش
تفکیکقدرتهمچنینوضرایبنظرازتوابع

.دارندباالییاعتباروبوده دارمعنیکنندگی
هاينظریهتأییدبرداللتضمنتحقیقنتایج

ریسکبرمؤثرعواملزمینهدرمالیواقتصادي
برمؤثرعواملکهدهدمینشاناعتباري
کشاورزيبانکحقوقیمشتریاناعتباريریسک

ریسکبرمؤثرعواملبازیاديمشتركفصل
جملهازهابانکسایرحقوقیمشتریاناعتباري

ابراهیمی و .داردصادراتتوسعهوملتبانک
ریسکبرموثرعواملشناساییهدفبا)،1391(دریابر

اعتباريریسکبینیپیشجهتمدلیارائهواعتباري
متقاضیحقوقیمشتریاناعتباريبنديرتبهو

تحلیلروشازاستفادهباتجاري،بانکیکتسهیالت
عصبیشبکهولجستیکرگرسیونوهادادهپوششی

غیرومالیاطالعاترويمدل، برسهاینمقایسهو
تصادفیبطور 146با حجمنمونهیکاستفادهبامالی
تحلیل تسهیالت،متقاضیحقوقیمشتریانازساده

دهندهمتغیرتوضیح27پژوهش،ایندر.گرفتصورت
قراربررسیموردمالیغیرومالیمتغیرهايشامل

ازاستفادهبانهایتاً موجودمتغیرهايبینازکهگرفت
روش(خبرگانقضاوتوعاملیتحلیلوتجزیهتکنیک

انتخاباعتباريریسکبرتاثیرگذارمتغیر8)، دلفی
وشدههادادهپوششیتحلیلمدلواردکهگردید

آنهاازاستفادهباحقوقیهايشرکتکاراییامتیازات
بردارعنوانبهانتخابیمتغیرهايهمچنین.آمدبدست
شدمدلواردالیهسهپرسپترونعصبیشبکهورودي

نیزلجستیکرگرسیونازاستفادهبانهایتدرو
مدلازحاصلنتایج.گردیدپردازشمربوطهاطالعات

رگرسیونوعصبیشبکهوهادادهپوششیتحلیل
بنديرتبهواعتباريریسکبرآورددرلجستیک
کهستاآنازحاکیواقعینتایجبامقایسهدراعتباري

اعتباريریسکبینیپیشدرعصبیشبکهمدل
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بیشتريکاراییازاعتباريبنديرتبهوحقوقیمشتریان
.استبرخوردار
خود در مورد بروز تحقیقدر،)2001(50احمدخان و 

ریسک اعتباري در بانکداري اسالمی، ریسک اعتباري را 
بانکداران توجهبه عنوان چهارمین ریسک مهم و مورد 

. در تحقیق مذکور نظر اندنمودهبندي اسالمی، رتبه
در دهر نوع قراردااسالمی در مورد میزان تأثیرانکداران ب

به هتوجگرفت. با ایجاد ریسک اعتباري مورد سوأل قرار
در قرارداد مرابحه تحقیقات ایشان، ریسک اعتباري

مقدار ترین یشب) و در مشارکت 56/2(مقدارکمترین 
تأمیني هاروشرسد که یم. به نظر را داشت) 69/3(

داراي ریسک ،مالی مشارکت درسود، ازنظر بانکداران
ي هاروشاعتباري باالتري هستند. ریسک اعتباري در 

شوند که یممالی مشارکت، در صورتی ایجاد تأمین
یگرجاسدي طرفین سهم بانک را پرداخت نکنند. 

ک بر ریسمؤثرخود با موضوع عوامل تحقیق ) در1390(
، به تجارت شهرستان نکااعتباري مشتریان حقیقی بانک
. وي براي ارزیابی استهبررسی این موضوع پرداخت

. استهاز مدل رگرسیون لجستیک استفاده نمودهاداده
خود تحت عنوان تحقیق) در 1388(یانموسو

مدیریت ریسک اعتباري در بانکداري اسالمی ازطریق «
ریسک اعتباري را از جمله » سوآپ نکول اعتباري

هاروشهاي متداول بانکداري دانسته و یسکر
گیري و مدیریت آن به وابزارهاي گوناگونی جهت اندازه

) در 1390بخش و همکارانش (برد. شیرینکارمی
براحتمال عدم مؤثربررسی عوامل «اي با عنوان مقاله

به شناسایی» هابازپرداخت تسهیالت اعتباري بانک
ریان حقوقی بانک برریسک اعتباري مشتمؤثرعوامل 

توسعه صادرات و تدوین مدلی جهت سنجش میزان 
ها با استفاده از روش رگرسیون لوجیت احتمال نکول آن

اي در مقاله،)1392همکارانش (فردوسی و .اندپرداخته

50. Khan & Ahmed

بر بهبود وصول مطالباتمؤثرشناسایی عوامل «با عنوان 
داستفاده از برآوربا» بانک کشاروزي شهرستان مراغه

هایی ازجمله مبلغ متغیرکه دادندالگوي الجیت نشان 
د نوع تضمین بر بهبووام، فاصله اقساط، تعداد اقساط و

بخش هستند.مطالبات اثر
. روش تحقیق3

این بخش پس از تشریح مدل اقتصاد سنجی مورد در
به معرفی جامعه آماري و نحوه ،استفاده در تحقیق

کاررفته در ههاي بمتغیرو معرفی هادادهآوري جمع
هاي مورد آزمونادامهدرپرداخته خواهد شد. پژوهش 
اداري ضرایب بیان خواهد شد.بررسی معنجهتاستفاده 

جامعۀ آماري این تحقیق، مشتریان اعتباري حقیقی 
شهرستان اردبیل االئمهمؤسسه مالی و اعتباري ثامن

عات . اطالاندنمودههستند که تسهیالت اعتباري دریافت 
جهت به شعبکنندهمشتري مراجعه 500ازمورد نیاز 

آوري مورد مطالعه جمعدریافت تسهیالت در موسسه
.گردید
غیرمتبرخی مواقع در ها رمتغیتحلیل روابط بین در

ل است. در این موارد براي تحلیو کیفیوابسته دو حالتی
از مدل احتمال خطی الجیت استفاده می توانهاداده

دهدیمنمود. مدل احتمال خطی تکنیکی است که اجازه 
در .شوداحتمال وقوع یا عدم وقوع یک واقعه برآورد 

=:مدل الجیت داریم = | = )1(
ي،جهت ساده سازباشد. یملگاریتم طبیعی پایۀeکه 
:شودیمبازنویسی )2رابطه (صورتبه )،1(رابطه  = )2(
=که است.+

51فوق بیانگر تابع توزیع تجمعی الجیستیکمعادلۀ

. است

51. Logistic Distribution Function
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یق، قصور در (در این تحقاحتمال وقوع اگر 
باشد، در بیان شده رابطه بوسیلۀبازپرداخت وام)

) که احتمال عدم وقوع واقعه خواهد 1-صورت (این
1378(گجراتی، می باشد)3(رابطه صورتبه ،بود

:62.(− = )3(
=بنابراین داریم: = )4(

به نفع قصور در ،نشان دهنده شانسنسبت 
) بدست 5رابطه (رابطه باال، لگاریتم ازپرداخت است.

=:می آید = = + )5(
بلکه ،X، نه تنها بر حسب 52لگاریتم نسبت شانس

نسبت به پارامترها هم خطی است و مقدار آن پس از 
نمایی برآورد ضرایب از روش حداکثر درست

آید. بدین ترتیب با برآورد ضرایب، مدلی یمدستهب
یرمتغشود که هر یک از ضرایب آن مقدار یمحاصل 

لگاریتم شانس به نفع قصور در بازپرداخت) را به ازاي (
ا سپس ب.دهدیممستقل نشان رمتغییک واحد تغییر 

احتمال قصور در بازپرداخت با استفاده از رابطه محاسبۀ
بندي نمود. توان مشتریان بانک را طبقهیم) 1(

سنجش ریسک طراحی و ایجاد مدل بهینۀبه منظور
بر ریسک اعتباري، با مؤثراعتباري و بررسی عوامل 

ي هاپروندهبه مطالعات صورت گرفته در مورد توجه
هاي موجود و همچنین با اعتباري مشتریان و نیز یافته

ه انتخاب ، بتحقیقات صورت گرفته در این زمینهبه توجه
در ی شتریان حقیق. ماستشدههاي مستقل پرداخته رمتغی
، تعریف و »بدحساب«و » خوش حساب«گروهدو

تند هسافرادي ،حسابمشتریان خوش. دنشدبندي طبقه
که تسهیالت دریافتی را حداکثر تا دو ماه پس از سررسید 

52. Odd Ratio Logarithm

ه کهستند افرادي ، مشتریان بدحساب.اندنمودهتسویه 
ماه از 2ها با گذشت بیش از تسهیالت دریافتی آن

ته و سررسید گذش،ات معوقهسررسید به سرفصل مطالب
ولی هنوز نسبت به ،الوصول منتقل گردیدهمشکوك

.اندننمودهتسویه تعهدات خود اقدام 
طبق نظر نخبگان بانکی و مراجعه به مطالعات مشابه 

یرنده، گساط، مبلغ اصل وام، نوع عقود وامفاصله اققبلی، 
رمؤثهايرمتغیبه عنواننوع وثیقه، نرخ سود و جنسیت 

به هتوج. همچنین با اندشدهبر ریسک اعتباري انتخاب 
به رمتغیاین ،عقود اسالمی در ریسک اعتباريتأثیر

مستقل و اثرگذار بر ریسک اعتباري انتخاب رمتغیعنوان
. در این تحقیق وضعیت بازپرداخت استهگردید

رتغیمبه عنوانتسهیالت دریافتی مشتریان در موعد مقرر 
مقادیریکی ازرمتغی. این استشدهوابسته در نظرگرفته 

انی که قصور در براي مشتریصفر عدد داشت:را خواهد 
براي یکو عدد خوش حساب)ندارند (بازپرداخت 

.بدحساب)دارند (یانی که قصور در بازپرداخت مشتر
ها. یافته4

مشتري 500براي تحقیقهاي رمتغیاطالعات تمام 
استان اردبیل به عنواناالئمه ثامن مالی مؤسسهحقیقی 

در این بخش، جامعه مورد مطالعه، جمع آوري گردید.
Dum،متغیر جنسیتfa ،فاصله اقساطrsodنرخ سود،

nv وثیقه،نوعمتغیرnvgو عقد نوعY مبلغ وام می
با توجه به وجود روند زمانی در متغیرهاي جمع باشد. 

مانایی و نامانایی ، 6یویوزاافزار آوري شده، توسط نرم
عمیم فولر ت-ها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکیرمتغی

یشه واحدرآزمون .1جدول
نامآمارهنامآماره

متغیرمقدارنتیجهمتغیرمقدارنتیجه
Dum-37/21ماناnv-60/21مانا

Lfa-51/21ماناnvg-23/21مانا

Lmsod-32/21ماناLY-67/20مانا

rsod-11/19مانا

منبع: محاسبات تحقیق
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. مقدار ضرایب در مدل الجیت تخمین بررسی شدیافته، 
اب. استقرارگرفتهمورد بررسی هاآنزده شده و معناداري 

یافته مشاهده شد که تمام انجام آزمون دیکی فولر تعمیم 
متغیرهاي مورد استفاده در این تحقیق در سطح مانا

ارائه)1جدول (در باشند. نتایج آزمون ریشه واحدیم
، هاي مستقلرمتغیشده ضرایب مقادیر برآورداست. شده

) ارائه 2جدول (آن در که نتایجاستشدهتخمین زده
یزان مهاي مستقل، رمتغییب برآورد شده ضرا.استهگردید

متغیرر ییر دتغي ازاوابسته را به متغیری از تابعییر تغ
کنند. یمیان بمستقل 

بر شده برازدهینتخمدر مدل نرخ سود،رمتغییب ضر
ا ب،یطشرایر سابودن در صورت ثابتباشد؛یم095/0
ال احتمنرخ سود تسهیالت، نسبت واحديیش یک افزا

ربه طووام گیرنده، ی حسابی به احتمال خوشبدحساب
رخ نرمتغیبنابراینیابد. یمیش افزاواحد 095/0متوسط 

متأثر ثبتمبه طوریرنده را گي فرد واماعتباریسک ر،سود
95ینان اطمدر سطح رمتغیین ایب ضرسازد. مقدار یم

یسک رنرخ سود بر رمتغیتأثیرمعنادار بوده، پس درصد
.یک استتئوردار و مطابق با انتظارات یمعني اعتبار

رابر ین زده شده بتخمفاصلۀ اقساط، در مدل متغیریب ضر
باشد. تأثیر این متغیر نیز بر ریسک اعتباري یم93/1با 

ک واحدي یش یافزایط، با شرایر ساباشد. با ثبات یممثبت 
ی به احتمال بدحسابیتم احتمال لگارفاصله اقساط، 

یابد. یمیش افزاواحد 92/1متوسط به طوری حسابخوش
یش در فاصلۀ افزابا کهین است ایانگر بین مطلب ا

رد فکهین احتمال وجودداردایرنده گي فرد وامبنداقساط
. یدنمای سستی و کوتاهدر بازپرداخت اقساط وام خود 

کردنتواند با فراموشیمی در پرداخت کوتاهین ا
یادشدن فاصله اقساط زبه علتیز نپرداخت وام باشد و 

یافت وام از مؤسسهدراست شخص، اقدام به ممکنوام، 
ط یش مبلغ اقساافزاین باعث اکهید نمایگري دبانکیا 

یش عدم بازپرداخت وام افزاوجب وام شده و م
ود شیمیج جدول مشاهده نتاین با توجه به همچنگردد.یم

احتمال عدم بازپرداخت به احتمال بازپرداخت به موقع که
ی نقش مهمی اسالماست. عقود بدست آمده82/6برابر با 

ي دارند.اعتباریسک ردر بررسی 
یتالجیب تابع ضرابرآورد .2جدول

exp)(معنی داريz-آمارهضرایبنام متغیر

مقدار ثابت 
)C(

44683/20038032/2-0415/0753319501

نوع عقود 
)AVG(

889566/4271565/20231/063/131

نوع وثیقه 
)NV(

212382/0441848/06586/023/1

نرخ سود 
)RSOD(

0,09521635704/20219/058/11

فاصله 
اقساط 

)LFA(

934640/1284916/20223/082/6

جنسیت 
)Dum(

149916/1-425339/3-0006/012/3

مبلغ وام 
)LY(

988097/0600995/11094/061/2

منبع: محاسبات تحقیق
در مدل تخمین زده شده برابر با رمتغیین ایب ضر

که این مقدار ضریب نسبت به سایر مقادیر باشدیم86/4
نوع عقود ریمتغبیشتر تأثیرباشد که بیانگر یمتربزرگ

95در سطح رمتغیاست. همچنین مقدار ضریب این 
بر رمتغیدرصد معنادار بوده که بیانگر اثر معنادار این 

نیز اري رابطه معنادباشدیموابسته ریسک اعتباري رمتغی
سک مستقل) و ریرمتغیگیرنده (نوع عقود وامرمتغیبین 

دارد. وابسته) وجودرمتغی(ياعتبار
ابق با دار و مطیمعني اعتباریسک روام بر مبلغتأثیر

98/0یب برابر با ضرین ایک است. مقدار تئورانتظارات 
با یککهدهد یمنشان مقدارینا. استشدهین زده تخم

ربه طوي اعتباریسک ریش در مبلغ اصل وام افزاواحد 
یش افزابا ،یعنی؛یابدیمیش افزاواحد 98/0متوسط 

ي سویزان وام، توان و قدرت بازپرداخت وام از م
یجه احتمال عدم نتیافته و در کاهشیرنده گوام

ین همچنیابد. یمیش افزابازپرداخت و ریسک اعتباري 
باشد. یمدرصد معنادار 95یب در سطح ضرین امقدار 
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ایش معناداري بر افزتأثیرمیزان تسهیالت اعطایی ،یعنی
ریسک اعتباري دارد.

بر عدم بازپرداخت وام مثبتیقهوثنوع رمتغیتأثیر
بوده و این بدین معنی است که نوع وثیقه که در این 

احتمال عدم در تاثیر بر باشد یمچک معموالموسسه،
دل در ممتغیرین ایب ضر. معنادار می باشدبازپرداخت 

در . استهآمددستهب212/0ین زده شده برابر با تخم
نوع یرمتغییر در تغیط، با شرایر سابودن صورت ثابت

یابد یمیش افزاواحد 212/0ي اعتباریسک ریقه، وث
کولنیر، احتمال سابه چکیقه از وثییر نوع تغبا واقع،در
ه مقدار بتوجهیابد. پس با یمیش افزاي) اعتباریسک ر(

یش افزاي بر معناداریقه اثر وث، نوع متغیرین ایب ضر
ز یگر ادیز یکی نین اکهي خواهد داشت اعتباریسک ر

دهد. همچنین احتمال قصور یمیق را نتیجه تحقفروض 
ا موقع برابر بهدر باز پرداخت به احتمال بازپرداخت ب

مورد متغیر مجازي جنسیت، نتیجه درباشد.یم23/1
سابی حتخمین بیانگر تاثیر معنادار جنسیت بر احتمال بد

مشتري می باشد.
LRآزمون معناداري کل رگرسیون از آمارهجهت

ي دو با درجۀکایع توزيدارا، LRآماره .شداستفاده
ایید تباشد. احتمال یمهاي مستقل) متغیر(تعداد 7ي آزاد

وبوده 009/0تابع آزمون برابر در ین آماره افرضیه صفر 
بودن اثریبی بر مبنصفر یهفرضکهست اینادهنده نشان
درصد رد شده و 95ینان اطمهاي مستقل در سطح متغیر
ین آماره برابر ایون معنادار است. مقدار رگرسیجه نتدر 
.استهآمددستهب64/18

بحث و نتیجه گیري
هابانکریسک اعتباري را براي ،اعطاي تسهیالت

موارد ذکر شده، براین تحقیق عالوه. درآوردیموجودهب
اقساط، میزان وام، نوع عقود وام همچون فاصلۀعواملی

گیرنده، نوع وثیقه، نرخ سود، مبلغ سود و جنسیت متقاضی 
بر ریسک اعتباري انتخابمؤثرعوامل به عنواندریافت وام، 

،آمده از برآورد الگوي الجیتدستهبراساس نتایج بشدند.
عناداري متأثیرشده هاي انتخابریمتغاکثر شود که یممالحظه 

ام، نوع مبلغ وتأثیرشد کهبر ریسک اعتباري دارند. مشاهده 
اقساط و نرخ سود گیرنده، نوع وثیقه و فاصلۀعقود وام

ازي متغیر مجهاي مبلغ سود و متغیرتأثیرمثبت و نیز 
باشد.یمجنسیت منفی 

با افزایش مبلغ وام، توان و قدرت بازپرداخت وام از 
سوي وام گیرنده کاهش و میزان ریسک اعتباري افزایش 

یابد. در نتیجه مبالغ زیاد وام باید به متقاضیانی اعطا یم
شود که توان و قدرت مالی زیادي براي بازپرداخت 

گیري اینم خود داشته باشند. با این نتیجهاقساط وا
ر معناداري بتأثیرکه میزان تسهیالت فرض تحقیق

ن با ی. همچنشودیماثبات ،افزایش ریسک اعتباري دارد
ه کنوع وثیقه و اینرمتغیبودن ضریب به مثبتهتوج

موسسه،ي اعطایی در این هاواموثیقه اخذ شده در اکثر 
فاده شود که با افزایش استیمنتیجه گرفته ،باشدیمچک 

وثیقه در اعطاي وام، احتمال عدم به عنواناز چک 
ه به عبارتی مدیران موسسعیابد و یمبازپرداخت افزایش 

مالی و اعتباري مربوطه می بایست در پی جایگزینی 
.وثیقه قابل اعتمادتري باشند

قادر بري معتهایقهوثمالی به پشتوانه مؤسساتو هابانک
وام ندةکندریافتالبات خود از سوي مشتریان به دریافت مط

کی دیگر مثبت نوع وثیقه یتأثیربه توجهباشند. همچنین با یم
ر افزایش مثبت نوع وثیقه بتأثیرتحقیق یعنی از فرضیه هاي

ت که شود. نتایج تحقیق بیانگر آنسیمتاییدریسک اعتباري، 
باعث افزایش ریسک اعتباري ،افزایش فاصله اقساط

فاصله زیادي براي بازپرداختگردد، بنابراین بهتر استیم
، با زیادشدن فاصلۀ زیرا.اعمال نگرددهابانکاقساط از سوي 

گیرنده در بازپرداخت اقساط واماقساط وام ممکن است فرد 
که بازپرداخت اقساط وام وام خود کوتاهی نموده و یا این

را فراموش نماید.
نوع عقود رمتغی،آمدهدستهبه نتایج بتوجهبا 

ترین مقدار را در میان ضرایب تخمین زده شده یشب
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را تأثیرترینیشبرمتغیتوان گفت که این یم،استهداشت
ثر به اینکه اکتوجهدر افزایش ریسک اعتباري دارد و با 

توان گفت یم،استهي اعطایی از نوع مشارکت بودهاوام
در این تحقیق عقود مشارکتی بیشتر از فروش اقساطی در 

به مطالب هتوجافزایش ریسک اعتباري سهم دارد. با 
باید با لین بانکیشود که مسؤویمنتیجه گرفته ،شدهعنوان
اي و عقود اده صحیح و مناسب از عقود مبادلهاستف

مشارکتی و آموزش مناسب و کافی و نیز نظارت درست 
دقیق بر اجراي عقود مشارکتی که بر مبناي مشارکت در و

توانند ریسک اعتباري حاصل از یمگیرد، یمسود انجام 
دهند. در ضمن این فرض تحقیق که کاهشاین عقود را

اسالمی و ریسک اعتباري رابطه معناداري وجود بین عقود
ر مورد آمده ددستهبه نتایج بهتوجشود. با یماثبات ،دارد

نوع عقود اثر رمتغیوع عقود در برآورد مدل الجیت که ن
معناداري بر افزایش ریسک اعتباري داشته و همچنین با 

نوع عقود در اعطاي تسهیالت، رمتغیبه نقش و اثر هتوج
استده شمستقل رمتغیبه عنوان رمتغیاقدام به انتخاب این 

مؤثرل عامبه عنوانبر ریسک اعتباري متغیرتا نقش این 
آمده گویاي این مطلب دستهکه نتایج بمشخص گردد

قیق، ی تحنوع عقود در مدل انتخابرمتغیبا ورود باشد.یم
دل گردیده و دهندگی مباعث افزایش قدرت توضیح

تحقیق نیز به اثبات فروض دیگري از فرضیه هاي
.استهرسید

هاي نظام بانکداريیژگیوبه شرایط و توجهبا 
هابه منظور حصول اطمینان از وصول بدهی آن،اسالمی

یی ارهاراهکدر سررسید با نظارت بیشتري صورت گیرد.
شود یمکاهش ریسک اعتباري پیشنهاد جهت 

یري صحیح و مناسب عقود اسالمی در سیستم کارگبه
تا با اجراي صحیح عقود اسالمی در گسترش یابد بانکی

اعتباري کاهش یابد.اعطاي وام ریسک 
هاي یتفعالبر چگونگی هابانکنظارت دقیق 

کنندگان تسهیالت در بخش اقتصادي مربوطهدریافت
مؤسسهجدید مانند مؤسساتایجاد صورت گیرد. 

ه کمورد اهمیت بیشتري قرار گیرد.بندياعتبارسنجی و رتبه
تباري بندي مشتریان اعوظیفۀ شناسایی و رتبهمؤسساتاین 

ي قرارداد خود را به هاطرفهابانکگیرند تا یمرا بر عهده 
بشناسند و اعطاي وام به هاآنهنگام اعطاي اعتبار به 

اعتباري مناسبی جهتۀسابقمشتریانی صورت گیرد که 
دریافت وام داشته باشند تا با این شیوه ریسک اعتباري کاهش 

افت متقاضی دریشناسایی و ارزیابی دقیق مشتریان یابد.
زیر ییهاسازمانایجاد تسهیالت قبل از اعطاي تسهیالت به 

ي هادلمتا با استفاده از در دستور کار قرار گیرد هابانکنظر 
بینی نموده و مدیریت آماري ریسک اعتباري را پیش

آموزش هرچه دهند. حیحی در مورد ریسک اعتباري انجامص
اسالمییمالتأمیني هاروشبیشتر کارکنان بانکی با قانون 

نا شناسایی و آشتواند کاربرد عقود اسالمی را افزایش دهد. می
اسالمی قبل از اعطاي متقاضیان دریافت وام با عقودنمودن

اخذ درخواسترسد. نهایتا اینکه مفید بنظر می تسهیالت
لین بانکی از هاي الزم از سوي مسؤوینتضموثیقه و 

متقاضیان درخواست وام قبل از اعطاي تسهیالت ضروري 
باشد.یم

منابع
مدیریت«).1391عبدا... (ابراهیمی، مرضیه و دریابر،

پوششیتحلیلرویکرد-بانکینظامدراعتباريریسک
لنامه فص».و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبیهاداده

.62-2،35سال اول، شمارهدانش سرمایه گذاري،
). 1387ابوالحسنی، اصغر و حسنی مقدم، رفیع (

هاي مدیریت آن در نظام بررسی انواع ریسک و روش«
،فصلنامۀ اقتصاد اسالمی». بانکداري بدون رباي ایران

.172-145، تابستان، 30سال هشتم، شماره 
ا... و بهاروندي، احمد آبادي، سیدروحاحمدي حاجی

ي صحیح عقدهاي مشارکتی راهکارهاي اجرا«).1389(
ل دهم، ، سافصلنامۀ اقتصاد اسالمی». در نظام بانکی ایران

.146-119، تابستان،38شمارة 
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مدیریت ریسک اعتباري با نگاهی ). «1390(اصلی، شعله
ة ادار».یر کشورهاسابر الگوي پرداخت تسهیالت در 

.تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه،گزارش پژوهشی
آقامهدوي، اصغر و موسوي، سید محمدمهدي 

ریسک اعتباري در بانکداري اسالمی و امکان ). «1387(
و د». استفاده از تاخت نکول اعتباري جهت کنترل آن

پنجم، شمارة نهم، سال،فصلنامۀ جستارهاي اقتصادي
.66-41بهار و تابستان، 

). 1384تهرانی، رضا و فالح شمس، میرفیض (
مدل ریسک اعتباري در نظام بانکی طراحی و تبیین«

،مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاة شیراز». کشور
.60-45دورة بیست و دوم، شمارة دوم، تابستان،

ــعید ( ــیدي، س ــالمی ). «1390جمش ــداري اس بانک
ـــایی و  ـــهیالت اعط ـــپرده، تس ـــد س ـــول و قواع اص

تهران: انتشارات گپ.». ابزارهاي مشتقۀ مالی
مدیریت ریسک ). «1384(یم مرخلیلی عراقی، 

». اعتباري با به کارگیري مدلهاي تصمیم گیري
.211-183، 16شماره ، پژوهشنامه اقتصادي

اعتبارسنجی ). «1387رضایی، سعید و آقابیگی، ژینا (
. »مشتریان اعتباري بانک ملی بر اساس رگرسیون لجستیک

، تهران.مجموعه مقاالت کنفرانس داده کاوي ایران
جایگاه ). «1381ساندراجان، وي و اریکو، لوکا (

گذاري و مؤسسات مالی اسالمی در ابزارهاي سرمایه
در اصلیمباحث».المللینظام مالی اسالمی در نظام بین

مجموعه مقاالت هاي موجود، مدیریت ریسک و چالش
. تهران: مؤسسه سیزدهمین همایش بانکداري اسالمی

عالی بانکداري ایران.
زاده، رضا و ، علیرضا؛ برادران کاظمسروش

بهبود برازش رگرسیون با ). «1388نژاد، اردشیر (بحرینی
ف دوماهنامۀ شری». بندي شبکۀ عصبیاستفاده از خوشه

، 49شماره (ویژه مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت)،
.84-73مرداد و شهریور، 

ا...؛ یوسفی، ندا و ماسوله، شمسبخششیرین
بررسی عوامل مؤثر بر ). «1390(یرجهانگ، زادقربان

ۀ فصلنام». احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت اعتباري
شمارة مطالعات مالی)،بهادار (دانش مالی تحلیل اوراق 

.137-111، زمستان، 4ةدوردوازدهم، 
دانشنامۀ ). «1391اکبر (کوالئی، علیصادقی پائین

ناشر: مؤلف.». تخصیص منابع بانکی
مرضیه و شیخ، محمد صفري، سعید؛ ابراهیمی شقاقی،

حقوقیمشتریاناعتبارریسکمدیریت«).1389(جواد
هادادهپوششیرویکرد تحلیلباتجاريهايبانکدر

پژوهش هاي -مدرس علوم انسانی».اعتباري)بندي(رتبه
.164-4،137، شماره14مدیریت در ایران، دوره

موحدنیا، ناصر و کاظمینی، معصومه طیبی، سیدکمیل؛ 
هاي عصبی مصنوعی در کارگیري شبکهبه). «1387(

هاي بینی متغیرهاي اقتصادي و مقایسه آن با روشپیش
لۀ مج». بینی روند نرخ ارز در ایرانپیشواقتصادسنجی

.104-99، مرداد و شهریور، 2دوره ، 43شماره ، شریف
عوامل «).1385(پونهعرب مازار، عباس و روئین تن،

موثر بر ریسک اعتباري مشتریان بانکی؛مطالعه موردي 
، سال سوم، جستارهاي اقتصادي». بانک کشاورزي

.80-45، 6شماره 
). 1389زاده، نسیم (قالیباف اصل، حسن و معصوم

بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون پیش«
ۀ تحقیقات صلنامف». لجستیک در بورس اوراق بهادار

.71-56، سال دوم، شمارة پنجم، بهار، حسابداري
). 1387کمیجانی، اکبر و نظرپور و محمد نقی (

چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی «
، 8، سال 30شماره فصلنامۀ اقتصاد اسالمی،». بدون ربا
.98-69تابستان، 

دوم،جلد».اقتصادسنجیمبانی ). «1378گجراتی، دامودار (
ید. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.حمترجمۀ ابریشمی،
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مدیریت ریسک در نظام . «)1391(محرابی، لیال 
صلنامۀ ف». بانکداري بدون ربا (با تأکید بر عقود اسالمی)

.77-130،70ةشمارسال هشتم، هاي اقتصاد،تازه
بررسی فقهی عقود ). «1391مالکریمی، فرشته (

هاي فصلنامۀ تازه». مرابحه، خرید دین و استصناع
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