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 سرآغاز

و اعطـاي   گـذاري  یهها و مؤسسات مالی به دنبال هر سـرما  بانک
یـا  ها  هستند که بازپرداخت وام هایی یسکوام ناچار به پذیرش ر

عـواملی   .)1(دهنـد  یرا تحت تـأثیر خـود قـرار مـ     1ریسک نکول
ــلیقه    ــوع و سـ ــر در نـ ــوژي، تغییـ ــرات تکنولـ ــون تغییـ همچـ

ممکن است  یریتی مدکنندگان، تغییرات نرخ ارز، جابجای مصرف
، بخشـی از  2بـانکی  با افزایش میزان ریسک اعطـاي تسـهیالت  

احتمال عدم برگشت اصـل و   ).2(منابع بانک را به خطر بیاندازند
ریسـک   ).3(نامند یشده را ریسک اعتباري م فرع تسهیالت اعطا

غیرمنتظـره در   ییرهـاي اعتباري را تغییر در ارزش بـه واسـطه تغ  
در تعریـف دیگـر، ریسـک     ).4(کننـد  یف مـ کیفیت اعتباري تعری

بـه  قادر  یرندهگ اعتباري به خطري تعبیر شده که براساس آن، وام

پرداخت اصل و فرع وام یا بدهی خـود طبـق شـرایط منـدرج در     
 ).5(قرارداد نباشد

ـ  در اخالقۀ کلم ـ ات«ي معنـا  بـه  نیالت ی ونـان ۀ یشـ یر از و »کی
 غلـط  و درستهاي  راهی معن به وبستر،ۀ نام لغت در که »اتوس«
نـزد فیلسـوفان غربـی اخـالق     ). 7و  6(باشـد  یم انسان رفتار در

اي است از اصول و قواعـد بیـانگر بایـدها و نبایـدهاي      مجموعه
اخالقی که نوعی استقالل از شخص در آنها وجود دارد؛ اصـولی  
مانند خوبی راستگویی و بـدي دروغ گـویی کـه افـراد آنهـا را از      

آموزند و به نوعی بر اجتماع تکیه دارند و به  یوالدین یا آموزگار م
کنـد.   عنوان ابزاري در دست اجتماع است که بر افراد تحمیل می

 اخـالق  رعایـت  ).8(ت اخالق به این معنا امـري اجتمـاعی اسـ   

 یک سو، از سازمان، تا است ضروري امري سازمان، در3اجتماعی

 (مقالۀ مروري)
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اي بـراي ایجـاد    رسـد حرکـت منسـجم و سـازمان یافتـه      ها و مؤسسات مالی، به نظـر مـی   علیرغم اهمیت ریسک اعتباري در فعالیت بانک زمینه:
اي در  تواند اثر قابل مالحظه هاي اخالقی مشتریان می ریسک اعتباري به خصوص در اقتصاد ایران، صورت نگرفته است. همچنین ویژگی هاي مدل

شان و به عبارت دیگر کاهش ریسک اعتباري داشته باشد. بنابراین تدوین نظام جامع مدیریت ریسک اعتباري از جمله ضروریات  بازپرداخت تعهدات
وري بیشـتر و پیشـی گـرفتن از رقبـا      بندي اعتباري مشتریان در بلندمدت باعث افـزایش سـودآوري؛ بهـره    آید. رتبه کشور به حساب می ینظام بانک

و گـرفتن   گیري در زمینه اعتبار هاي اخالقی مشتریان در مدل نه تنها تصمیم شود. برخورداري از یک مدل ریسک کارآمد و لحاظ نمودن ویژگی می
نماید، بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شد که سیستم بانکی از الگـوي کارآمـدي در تخصـیص سـرمایه بـه       تسهیل می ها را وثیقه
 هاي مختلف اقتصادي برخوردار شود. بخش
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 ذ تصـمیمات اتخا با دیگر، سوي از و نکند تعارض دچار را جامعه

 ).9(تضمین کند را خود مدت بلند منافع خردمندانه و منطقی
، براي شناسایی و مدیریت 1940بندي مشتریان از دهه  مدل رتبه

درخواست اشخاص براي اعتبار و پشـتیبانی تصـمیمات    4ریسک
 )10(ها به کـار گرفتـه شـده اسـت     مبنی بر رد یا قبول درخواست

کنـد، بنـابراین    را طلـب مـی   بندي اعتبـاري هزینـه گزافـی    رتبه
بنـدي اعتبـاري    سازي فرآیند رتبـه  هاي فراوانی براي شبیه تالش

پـذیرد، از طریـق    هـاي مسـتقل صـورت مـی     که از سوي شرکت
 ).11(افزاري انجام شده است هاي آماري و محاسبات نرم روش

هاي اقتصـادي   گذاري به فعالیت تجهیز و تخصیص منابع سرمایه
پـذیرد کـه بـازار اعتبـارات بـانکی       ی انجام مـی از طریق بازار مال

انجــام ایــن امــر بــه عنــوان ). 12(قســمتی از ایــن بــازار اســت 
ترین نقش بانک در بازار مالی از طریق اعطـاي اعتبـار بـه     اصلی

گیـرد؛ بنـابراین یکـی از موضـوعات داراي      مشتریان صورت مـی 
(احتمـال قصـور در    5اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسـک اعتبـاري  

 ).11(باشـد   ازپرداخت تسهیالت اعطایی از سوي مشتریان) مـی ب
هایی که بانک در حیطـه   گیري این ریسک در میان ریسک اندازه

اي برخـوردار   روست، از جایگاه ویژه وسیع عملکرد خود با آن روبه
است. کاهش و کنترل ریسک به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر 

هـا   ر نتیجه بر عملکـرد بانـک  و د 6بر بهبود فرآیند اعطاي اعتبار
مطرح است و نقش اساسـی در تـداوم ارائـه تسـهیالت و بقـاي      

 و اسـتانداردها ي ریبکـارگ  قـوت ها و مؤسسات مـالی دارد.   بانک
 قیـ طر ازی مـال ي ها ییرسوا کاهش موجب 7يا حرفه رفتار نییآ

 ).6(شود یم جامعه دری مالي گزارشگر تیشفاف شیافزا
اند از: تمرکـز   بر ریسک اعتباري عبارتبه طور کلی عوامل مؤثر 

اعتبار، فرآیند عرضـه و نظـارت بـر اعتبـار و عرضـه اعتبـار بـه        
حساس به نقدینگی. تمرکز اعطاي تسهیالت با حجم  يها بخش

) ...(صـنعت، تجـارت،    یرنـدگان گ باال به هـر یـک از گـروه وام   
تلقـی گـردد.    بـاري ریسـک اعت  دهنده یشاز عوامل افزا تواند می

صنعتی مـادر کـه    يها ها و یا تشکل ي تسهیالت به شرکتاعطا
با مالکیت به هم وابسـته و مالـک سـهام     ییها به صورت شرکت

بدون توجه به درجه اعتبـاري شـرکت مـادر و     باشند، ییکدیگر م
اي  مالی تلفیقی آن حـاوي خطـرات قابـل مالحظـه     يها صورت

 ).4(باشد یم

ان بـانکی، دو نـوع   هاي ارزیابی ریسک اعتبـاري مشـتری   در مدل
متغیر وابسته و مسـتقل (توضـیحی) وجـود دارد. متغیـر وابسـته      

حساب  (ریسک اعتباري) که مشتریان بانکی را به دو دسته خوش
نماید. مشتریان خوش حسـاب، اشـاره بـه     می و بدحساب تقسیم

هـایی دارد کـه تسـهیالت دریـافتی خـود را در سررسـید        شرکت
ــد و من مــی مربوطــه تســویه ظــور از مشــتریان بدحســاب، نماین

هایی هستند که پس از دریافـت تسـهیالت، در سررسـید     شرکت
نماینــد.  مربوطــه نســبت بــه تســویه تعهــدات خــود اقــدام نمــی

هایی که پس از سررسید گذشته شـدن یـا معـوق شـدن      شرکت
تسهیالت مورد نظر و پـس از گذشـت مـدتی نسـبت بـه تادیـه       

برگشتی دارنـد، نیـز جـزء    نمایند و یا چک  می تعهدات خود اقدام
 ).13(باشند این گروه از مشتریان می

باشد کـه بـر    متغیرهاي مستقل شامل آن دسته از متغیرهایی می
ریسک اعتباري مشتري و به عبارتی دیگر بر متغیر وابسته مـدل  
تاثیر گذارنـد و بـه دو دسـته متغیرهـاي کمـی و کیفـی تقسـیم        

آورده  1ول شـماره  جد شوند. متغیرهاي مستقل کمی به شرح می
 شده است.

 
 )14( لیست متغیرهاي مستقل کمی. 1جدول 

 نسبت بدهی جاري
نسـبت بـدهی بـه حقـوق صـاحبان      

 سهام

 کل وام بانکی به کل دارایی نسبت مالکانه

 کل وام بانکی به کل بدهی نسبت دارایی

 فروش خالص به کل دارایی نسبت سریع

 الصموجودي کاال به فروش خ نسبت گردش نقد

موجودي نقد و سپرده بـه کـل   
 دارایی

 بدهی جاري به فروش خالص

 سابقه همکاري با بانک (سال) نسبت جاري
 مقدار وام (میلیون ریال) نسبت بدهی
 ارزش کل وثایق (میلیون ریال) حاشیه سود

 بازده دارایی
کــل درآمــد و فــروش عملیــاتی    

 (میلیون ریال)
 - معدل موجودي حساب جاري
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انجام شده مجموعـه متغیرهـاي مسـتقل    هاي  جه به بررسیبا تو
توانند بر متغیـر وابسـته مـدل تـاثیر گـذار       می کیفی که به نوعی

باشــند عبــارت از نــوع شــرکت (ســهامی خــاص، ســهامی عــام، 
مســئولیت محــدود و تضــامنی)، ســابقه فعالیــت شــرکت، نحــوه 
بازپرداخت تسهیالت (قسطی و غیرقسطی) و نوع قرارداد (فروش 

 باشد. می اقساطی، مشارکت مدنی و مضاربه)
ــاال لیــتما انیمشــتر ــه بــراي درك بهتــري از اخــالق  ییب ارائ

 شیمنجر به افزا انیمشتر باالتر دارند، و درك دهندگان خدمات
بـر   ،ارائـه کننـدگان  به موقع و درسـت   یده . پاسخشود یم تقاضا

یگـر  از طـرف د ). 15( دارد یمثبت ریتاث انمشتری وفاداري جذب و
اي در  تواند اثـر قابـل مالحظـه    هاي اخالقی مشتریان می ویژگی

شان و بـه عبـارت دیگـر در کـاهش ریسـک       بازپرداخت تعهدات
اعتباري داشته باشد. برخورداري از یک مـدل ریسـک کارآمـد و    

هـاي اخالقـی مشـتریان در مـدل نـه تنهـا        لحاظ نمودن ویژگی
هــا را تســهیل  گیــري در زمینــه اعتبــار و گــرفتن وثیقــه تصــمیم

نماید، بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شـد   می
از الگوي کارآمدي در تخصـیص سـرمایه بـه     8که سیستم بانکی

هاي اخالقـی   ویژگی هاي مختلف اقتصادي برخوردار شود. بخش
تــوان بــا متغیرهــایی نظیــر واریــانس تــاریخی  مشــتریان را مــی

و یــا واریــانس تــاریخی بازپرداخــت مطالبــات سررســید گذشــته 
بازپرداخت مطالبات معوق مشـتریان انـدازه گیـري و بـه عنـوان      

در  9متغیر توضیحی در مدل لحاظ نمود. و یا سابقه رفتار مشتري
تواند جانشـین خـوبی بـراي متغیـر      می هاي اجتماعی سایر زمینه

هاي اخالقی باشد. همچنین داشـتن سـوء پیشـینه بـراي      ویژگی
توان بـه صـورت یـک متغیـر مجـازي و       میمشتریان حقیقی را 

لحاظ نمـود. در ایـن شـرایط     10توضیحی در مدل اقتصاد سنجی
این متغیر مجازي فقط اعداد صفر و یک را بـه خـود اختصـاص    

دهد و قابلیت توضیح دهندگی متغیر وابسته که همان ریسک  می
اعتباري است را خواهد داشت. در نتیجه در یک مدل رگرسـیون  

اثـرات ترکیبـی (ثابـت و تصـادفی) و بـا رویکـرد        الجستیک بـا 
مشتریان (به صـورت   12هاي اخالقی ، متغیر ویژگی11چندسطحی

کمــی شــده) بــه عنــوان یــک متغیــر توضــیحی در کنــار ســایر 
متغیرهاي توضـیحی (نظیـر سـابقه همکـاري بـا بانـک، درآمـد        

هاي مالی مشتریان حقوقی و  مشتري، نسبتهاي  مشتري، دارایی

تواند در بیان رفتار ریسـک اعتبـاري ایفـا     می مهمی را ...)، نقش
 نماید.

 تـوان  یمـ  یچندسـطح  يها در مورد ضرورت و لزوم کاربرد مدل
هـدف   تـرین  یکه به عنوان اصـل  »استنباط آماري«گفت: اعتبار 

اقتصادسنجی مطرح است، با انتقادات و تحوالت زیـادي مواجـه   
کـه اخیـراً توجـه    بوده اسـت. در ایـن راسـتا، یکـی از مقـوالتی      

کـردن   لحـاظ متخصصین علم آمار را به خود جلب کرده، مسئله 
تحـت پـردازش    يهـا  موجـود در داده  هاي یناهمسانی و ناهمگن

اشـتباه در اسـتنباط   « توانـد  یکـه نادیـده گـرفتن آن مـ     باشد یم
را به همـراه داشـته باشـد؛ ایـن مقولـه موضـوع اصـلی         »آماري
 ).16(تحلیل چندسطحی است  يها روش

متعـددي (از قبیـل    یلاقتصادي به دال يها با توجه به اینکه داده
ذاتی در رفتار افراد، اثربخشی متفاوت تکنولـوژي بـر    يها تفاوت
مختلف، متفاوت بودن شـرایط آمـارگیري در جوامـع و     يها گروه
هـا از   اجـزاي گـروه   یرپـذیري و تأث یرگذاريمتعدد، تأث يها زمان

و غیررسـمی در زنـدگی    سـمی ر يهـا  يبند یکدیگر، وجود گروه
ها) با ساختار چندسطحی و سلسله مراتبی مواجـه   اجتماعی انسان

تحلیل چندسطحی بـه عنـوان گزینـه     يها کاربرد روش باشد یم
 ).17( شود ییک سطحی توصیه م يها مناسبی بجاي روش

در حال حاضر به دلیل حجم بـاالي تسـهیالت بـانکی، ریسـک     
باشـد. در   هـا مـی   بزرگ براي بانـک ها یک چالش  بازپرداخت آن

هاي بانکی نهفتـه اسـت و در عمـل     واقع ریسک در ذات فعالیت
رسـد. از   حذف ریسک از عملیات بانکداري غیرممکن به نظر می

باشد؛ بنابراین سـؤال اصـلی    این رو تنها راه حل، مدیریت آن می
هـاي چندسـطحی    شود که کاربرد مدل گونه بیان می پژوهش این

مدل ریسـک اعتبـاري در نظـام بـانکی      نسل جدید در به عنوان
کشور چگونه است؟ و چگونه خصوصیات اخالقـی مشـتریان بـه    
عنوان متغیر توضیحی در مدل لحاظ گردد تا اثرات آن بر ریسک 

  گیري شود؟ اعتباري اندازه
هـاي چندسـطحی و اسـتفاده از     هدف از این پژوهش تلفیق مدل

هـاي   ي بهبـود و توسـعه مـدل   هاي اخالقی مشتریان بـرا  ویژگی
 باشد. می ها ارزیابی ریسک اعتباري بانک
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 مروري بر پیشینه پژوهش

 ياعتبـار  يبند  موضوع رتبه یاتادب يبرا يپژوهش دستاورد این
 يبنـد  از مـدل رتبـه   یـدي نوع جد یکبه همراه خواهد داشت و 

و لحـاظ نمـودن   هـا   داده يبـرا  یبا ساختار چند سـطح  ياعتبار
. تـاکنون  کنـد  یمـ  یمعرفـ اخالقی مشتریان در مدل هاي  ویژگی

در  يدر صنعت بانکدار یچند سطح ياعتبار يبند رتبه يها مدل
بـه   یـک تکن یناند. ا نشده ستفادها ياعتبار يرتبه بند يبرا یرانا

 هاي یلشامل تحل یمعمول يرتبه بند هاي یکتکن یوعنوان آلترنات
 .یابد یسعه متو یقتحق یندر ا یستیکالج یونگسسته و رگرس

وام را از  یانمتقاضـ  يارزش اعتبـار  یچند سطح يبند رتبه مدل
. بـه عـالوه   کنـد  یم یابیاحتمال نکول آنها، ارز ینیب یشپ یقطر

سـاختار   يهـا بـرا   داده يدسته بنـد  یدروش جد یک یقتحق ینا
در  ینقش مهم ياعتبار ي. رتبه بنددهد یم یشنهادپ یچندسطح

اکثـر   به تـازگی  ین،. بنابراکند یم فایبانک ا یکدر  یکل یده وام
برجسـته و   يآمـار  يبراساس تئـور  ياعتبار يبند رتبه يها مدل

  .باشند یمهم م
 نظـر  از و مـروري  پژوهش انجام، روش لحاظ به حاضر پژوهش

اسـنادي و مطالعـات گذشـته در خصـوص      اطالعات، آوري جمع
هـاي اخالقـی    شامل ریسک اعتبـاري، ویژگـی   موضوع پژوهش

در ادامه . رود می شمار هاي چندسطحی به یان بانکی و مدلمشتر
برخی از مطالعـات انجـام شـده داخلـی و خـارجی در خصـوص       

 گیرد. می موضوع پژوهش مورد بررسی قرار
 

 
 . مروري بر مطالعات انجام شده داخلی2جدول

 نتایج مطالعات ردیف

1 

بینـی   هـاي پـیش   ترین مـدل  هاي نمایی و سیگموئید مناسب رت خطی نبوده و تابعبینی ریسک اعتباري به صو ارتباط بین متغیرها در مدل پیش
هـاي عصـبی مصـنوعی و مـدل      بینی ریسک اعتباري به ترتیب مربوط به شبکه شوند. بیشترین کارایی براي پیش ریسک اعتباري محصوب می

 ).18باشد( لجستیک می

2 

دهـد کـه عوامـل مـؤثر بـر       و مالی در زمینه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباري نشـان مـی  هاي اقتصادي  نتایج تحقیق ضمن داللت بر تأیید نظریه
هـا (از   ریسک اعتباري مشتریان حقوقی بانک کشاورزي فصل مشترك زیادي با عوامل مؤثر بر ریسک اعتباري مشـتریان حقـوقی سـایر بانـک    

 ).14جمله بانک ملت و بانک توسعه صادرات) دارد(

3 
هاي خصوصی، مدل امتیازدهی الجیت برآورد و سـپس روش غیرپارامتریـک تجزیـه و تحلیـل      تریان حقوقی یکی از بانکبه منظور ارزیابی مش

 ).19سلسله مراتبی که روش کارشناسانه است با دقت نسبتاً بهتري ارزش اعتباري و در نتیجه خوب و بد بودن مشتریان را تعیین کرده است(

4 

یق سوآپ نکول اعتباري با قراردادهاي بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس مـوازین فقـه امامیـه مـورد     در این مطالعه، فرضیه امکان تطب
تأیید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباري در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفتـه و نشـان داده شـده کـه بـه جهـت       

 ).20ن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است(ها، تصحیح آ رعایت شرایط عمومی صحت معامله

5 

گذاري ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است کـه بـه معنـاي ظرفیـت بیشـتر       که تأثیر نسبت سرمایه
تـاثیر منفـی را بـر رتبـه اعتبـاري      کشور در انجام تعهدهاي مالی خود است. همچنی نسبت کل بدهی خارجی به صـادرات کاالهـا و خـدمات،    

 ).21کشورهاي مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. (

 )22داري بر متغیرهایی نطیر اعتماد، تعهد و وفاداري داشته است( تاثیر مثبت و معنی 13متغیر رعایت اصول اخالق بانکی 6

7 

ستم خبره فازي براي حل مسئله مطرح شده، ارائه شده است که با هـاي خبره، یک سی پژوهش با به کارگیري مزایاي منطـق فـازي و سیسـتم
کنـد. در   ها، در نهایـت رتبـه اعتبـاري مشتري را تعیین مـی  زدایی خروجی ها و فازي سازي ورودي گیـري از روش استنتاج ممدانی و فازي بهـره

بنـدي   درصدي سیستم در رتبه 25/91اي که نتایج دقت  گونه سـازي شده است، به آخر، سیستم مورد نظر در شرکت پخش البرز طراحی و پیاده
 )23دهد( مشـتریان در این شرکت را نشان می 14اعتبـاري
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سال اوري،  فنّ م و  در علو خالق  صلنامه ا ره  ف شما زدهم،  1، 1سی 3 9 7 
 

 
 بندي اهم مطالعات انجام شده خارجی در راستاي موضوع پژوهش . جمع3جدول 

 نتایج کشور ردیف مطالعات

 آمریکا 1
ریسک اعتباري از قابلیت مشابهی برخوردار هسـتند،  هاي عصبی و رگرسیون لجستیک در برآورد  هاي شبکه مدل

 ).24هاي عصبی در برآورد ظرفیت اعتباري مشتریان از توان باالتري برخوردار است( هاي شبکه لکن مدل

 ایتالیا 2
هـاي تعـاونی اعتبـاري ایتالیـایی بیـان       هاي اخالقی در مدیریت ریسک جامع را در بانک این تحقیق نقش ارزش

 ).25کند ( هدي را نیز در این خصوص ارائه میکند و شوا می

3 
مطالعه تجربی 

هاي  از شرکت
 اروپایی

بینی ساختاري پیش فرض ترکیب  بندي چند معیاره که اطالعات حسابداري را با یک مدل پیش یک تئوري طبقه
ت اضافی که این مدل بینی بهتر رتبه اعتباري دست یابد و اطالعا دهد، تا به پیش کند را مورد بررسی قرار می می

 ).26کند را مورد آزمایش قرار دهد( ساختاري ارایه می

 آمریکا 4

که هر دو دسته ریسک (نقدینگی و اعتباري) رابطه همزمان و یا متقابل اقتصادي معنادار ندارند. با ایـن حـال در   
گردد، نفوذ متقابل آنها بستگی بـه سـطح کلـی ریسـک      می PDحالی که هر دو به طور جداگانه موجب افزایش 

 ).27دهد ( هاي جدیدي براي درك ریسک بانک ارائه می بانکی دارد. این نتایج بینش

 
 گیري نتیجه

دهـد کـه طــی    مــی بررسـی مطالعـات داخلــی و خـارجی نشـان    
 15هـاي الجیسـتیک   هـاي اخیـر مـدل    تـا سـال   1384هاي  سال

ی ریسک اعتباري مشتریان بانکی ایفـا  بیشترین نقش را در ارزیاب
کــرده انــد. همچنــین برخــی مطالعــات حــاکی از آن اســت کــه 

هـاي   اندازه گیري ریسـک  هاي اخالقی از عوامل موثر بر ویژگی
باشد. در این پژوهش مروري، با عنایت به عدم لحـاظ   می بانکی

اخالقی مشـتریان بـه صـورت    هاي  رویکرد چندسطحی و ویژگی
ریسـک اعتبـاري، شـکاف بـین مطالعـات      هاي  همزمان در مدل

هـاي   رسـد تلفیـق مـدل    گذشته بررسی شده است و به نظر مـی 
هـاي اخالقـی مشـتریان بـراي      چندسطحی و استفاده از ویژگـی 

هـا   هـاي ارزیـابی ریسـک اعتبـاري بانـک      بهبود و توسعه مـدل 
هــاي  دســتاورد جدیــدي در ادبیــات موضــوع خواهــد بــود. مــدل

ها،  مرتفع نمودن مشکالت آماري داده الجیستیک چندسطحی با
هـاي الجیسـتیک    قدرت توضیح دهندگی باالتري نسبت به مدل

هاي اخالقی بـه مـدل    تک سطحی دارند و اضافه نمودن ویژگی
به عنوان متغیر مستقل در کنار سایر متغیرهـاي کمـی و کیفـی،    

 متغیر وابسـته (ریسـک اعتبـاري)    سبب دقت بیشتر و تبیین بهتر
 گردد. می

 ياقتصادهاي  یتبه فعال يگذار یهمنابع سرما یصو تخص یزتجه
  یکـه بـازار اعتبـارات بـانک     یردپـذ  مـی  انجام یبازار مال یقاز طر

است. انجام این امر به عنـوان اصـلی تـرین    بازار  یناز ا یقسمت
نقش بانک در بازار مالی از طریق اعطـاي اعتبـار بـه مشـتریان     

موضـوعات داراي اهمیـت،    گیـرد. بنـابراین یکـی از    مـی  صورت
بررســی و ارزیــابی ریســک اعتبــاري (یعنــی احتمــال قصــور در 

باشد. انـدازه   می بازپرداخت تسهیالت اعطایی از سوي مشتریان)
گیري این ریسک در میان ریسـک هـایی کـه بانـک در حیطـه      
وســیع عملکــرد خــود بــا آن روبــه روســت، از جایگــاه ویــژه اي 

یسک به عنوان یکی از عوامـل  برخوردار است. کاهش و کنترل ر
مهم مؤثر بر بهبود فرآیند اعطاي اعتبار و در نتیجه بـر عملکـرد   
بانک ها مطرح است و نقش اساسی در تداوم ارائـه تسـهیالت و   

 بقاي بانک ها و مؤسسات مالی دارد. 
توانـد اثـر قابـل     هـاي اخالقـی مشـتریان مـی     همچنین ویژگـی 

تریان و بـه عبـارت دیگـر    مش  اي در بازپرداخت تعهدات مالحظه
بندي اعتباري مشـتریان   کاهش ریسک اعتباري داشته باشد. رتبه

وري بیشـتر و پیشـی    در بلندمدت باعث افزایش سودآوري؛ بهـره 
شود. برخورداري از یک مدل ریسک کارآمـد و   گرفتن از رقبا می

هـاي اخالقـی مشـتریان در مـدل نـه تنهـا        لحاظ نمودن ویژگی
هــا را تســهیل  نــه اعتبــار و گــرفتن وثیقــهگیــري در زمی تصــمیم

نماید، بلکه افزون بر کاهش هزینه مبادله موجب خواهد شـد   می
که سیستم بانکی از الگوي کارآمـدي در تخصـیص سـرمایه بـه     

 هاي مختلف اقتصادي برخوردار شود. بخش
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هاي چند سطحی چارچوب  در بسیاري از تحقیقات کاربردي مدل
هـاي وابسـته کـه در سـطوح مختلـف       مناسبی براي مطالعه داده

هـاي چنـد سـطحی     سـازند. مـدل   اند، فراهم مـی  آوري شده جمع
تحلیل منظمی را در مورد چگونگی تأثیر متغیرهاي مستقل مورد 
بررسی در سطوح مختلـف سـاختار سلسـله مراتبـی و همچنـین      

ها را در سطوح متفـاوت بـر روي متغیـر پاسـخ      تعامالت میان آن
هاي چند سطحی مشاهدات در هر طبقه  حلیلدهد. در ت نشان می

اي قرار دارند و به علت نقض فـرض اسـتقالل    به صورت آشیانه
 هاي خطی معمولی مناسب نیست. مشاهدات، استفاده از مدل

ها  هاي کالسیک یک سطحی، ناهمگنی موجود در داده در روش
هـاي تخمـین    شـود؛ بـه همـین دلیـل، روش     مـی  نادیده گرفتـه 

هـاي چندسـطحی کـه     یسـتند. در مقابـل روش  کالسیک کـارآ ن 
نماید مشکل فوق را بـر طـرف    ناهمگنی مزبور را وارد تحلیل می

هـا ضـمن برخـورداري از     نموده و لـذا بـا اسـتفاده از ایـن روش    
هاي کارآ, محقق دچار اشتباه در استنباط آمـاري نخواهـد    تخمین

شد. عالوه بر آن, بسته بـه اینکـه سـاختار نـاهمگون و سلسـله      
ها کدامیک از ضرایب متغیرهاي توضـیحی را متـاثر    مراتبی داده

کند که علت  می کند، استفاده از الگوسازي چندسطحی کمک می
 یا علل واریانس ناهمسانی شناسائی گردند.

هـاي   ی بـه عنـوان نسـل جدیـد مـدل     چندسطح يبند مدل رتبه
ـ  یقوام را از طر یانمتقاض يارزش اعتبار ریسک اعتباري،  یشپ

 يهـا  یـرایش و ینجاکند. در ا یم یابیاحتمال نکول آنها، ارز ینیب
 یچیـدگی کـه از لحـاظ درجـه پ    یچنـد سـطح   يها مختلف مدل

تـا بـه سـواالت مختلـف در     شـدند   یو بررسـ  یمتفاوتند، معرفـ 
روش  یـک  یـق تحق ینا وهعاله پاسخ دهند. ب ياعتبار يبند رتبه
. کند می یشنهادپ یساختار چندسطح يبرا یتاد يدسته بند یدجد

گیرنده و یـا بـر اسـاس     تواند بر اساس نوع فعالیت وام ها می داده
بنـدي   نوع کسب و کاري که وام در آن مصرف خواهد شد سطح

شوند. این نوع سطح بندي باعث خواهد شد ناهمگنی موجـود در  
ها مانند کشاورزي، صنعت، بازرگانی  داده ها بر اساس نوع فعالیت
 هر کدام از آنها لحاظ گردد.  و خدمات و حتی زیرفعالیت

ــا رویکــرد   در نتیجــه در یــک مــدل رگرســیون الجســتیک و ب
هاي اخالقی مشتریان به عنوان یـک   ویژگی چندسطحی و لحاظ

متغیر توضیحی در کنار سایر متغیرهاي توضـیحی (نظیـر سـابقه    

هاي  مشتري، نسبتهاي  همکاري با بانک، درآمد مشتري، دارایی
توانـد در بیـان    مـی  و ...)، نقش مهمـی را  مالی مشتریان حقوقی

 رفتار ریسک اعتباري ایفا نماید.
 گردد: برخی از پیشنهادات پژوهش فوق به شرح ذیل ارائه می

هـاي   افزاري به منظور به کـارگیري مـدل   طراحی سیستم نرم ●
 چندسطحی

ها براساس  اصالح نظام اخذ و تجمیع اطالعات اعتباري بانک ●
 مشتریان هاي اخالقی ویژگی

 هاي اخالقی هاي کالن در پردازش ویژگی استفاده از داده ●

 
 یاخالقهاي  مالحظه

، یعلمـ ول اصـ  اسـتفاده،  مـورد  منـابع ی معرف با پژوهش نای  در
ـ رعا داري امانـت  و یاخالق اي، حرفه ي معنـو  حـق  وگردیـد   تی

 .است شده حفظ ،نویسندگان و پژوهشگران
 

 واژنامه

  Default Risk .1 ریسک نکول 

  Bank Facilities .2 تسهیالت بانکی

 Social Ethics .3 اخالق اجتماعی  

 Risk Management .4 مدیریت ریسک  
  Credit Risk .5 ریسک اعتباري  

 Credit .6 اعتبار

 Professional Code of Ethics .7 اي آیین رفتار حرفه

 Banking System .8 نظام بانکی  

  Customer Behavior .9 رفتار مشتري

 Econometrics .10 اقتصاد سنجی
  Multilevel .11 چندسطحی  

  Ethics Characters .12 هاي اخالقی   ویژگی
 Banking Ethics .13 اخالق بانکی

 Credit Rating .14 بندي اعتباري رتبه

 Logistic Models .15 هاي الجیستیک مدل
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