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  "تعالی سمه با"

 حقوقی اشخاص وام کیفیت مدل با اعتباري یکپارچگی بررسی

 )آزاد مناطق  شعب مسکن بانک در موردي مطالعه(

  دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

  فاطمه بختیاري

  چکیده

 اصل موقع به بازگشت از اطمینان .باشد می اعتباري موسسات و ها بانک هاي فعالیت ترین اصلی از یکی تسهیالت اعطاي
 می انمشتری اعتباري ارزیابی جهت جامع سیستم یک به نیازمند آنان لذا باشد می آنان اصلی چالش پرداختی تسهیالت وسود
 برخی میان رابطه وجود بررسی پژوهش این هدف .دهند کاهش اقل حد به را خود پرداختی تسهیالت نکول ریسک تا ندباش

 منظر از آنان پرداختی التیتسه باکیفیت )کیش آزاد منطقه شعب مسکن بانک در( یحقوق مشتریان اعتباري هاي ویژگی
 نمونه عنوان به  تشرک 95 تعداد، منطقه آن یحقوق مشتریان غربالگري با . باشد می مشتریان حسابی بد یا و حسابی خوش
 بین رابطه وجود اصلی فرضیه گردیدکه بررسی spss 21 افزار نرم کمک وبهT آزمون  با تحقیق هاي فرضیه .گردید انتخاب

 فرعی هاي فرضیه چهار هرو کیش آزاد منطقه شعب مسکن بانک در حقوقی اشخاص وام کیفیت مدل و اعتباري یکپارچگی
 قرار تایید مورد حقوقی اشخاص وام کیفیت با اهرمی شاخص و مالی ،شاخص مستقل متغیر 4 میان رابطه وجود یعنی آن

 و مالی شاخص دیگر متغیر دو و مستقیم رابطه اول بازار شاخص ، مدیران ارزیابی متغیر دو که است توضیح به الزم .گرفت
  . است داشته معکوس رابطه اهرمی شاخص

  ، وام کیفیت مدل ، سنجی اعتبار ، اعتباري یکپارچگی : کلیدي واژگان

 مقدمه

 ....و فرهنگی می،عل ، تجاري از اعم زندگی امور کلیه در دگرگونی و تالطم از دنیایی با ، مدیران خصوص به و افراد امروزه
 تغییرات به موقع به و سریع صحیح، پاسخگویی و گیري تصمیمدر متغیر، محیط این در فرد هر موفقیت رمز .باشند می مواجه
 به گیري، تصمیم مناسب الگوهاي و ها تکنیک ارائه با تا پرداخته بشر کمک به نیز محققان راستا این در .باشند می محیطی
   .نمایند اخذ را تصمیمات بهترین زمان حداقل در تا شتافته گیرندگان تصمیم یاري
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 در .باشند می مواجه مشتري انتخاب در گیري تصمیم چالش با و نبوده تثنیمس فوق موضوع از نیز مالی موسسات و ها بانک
 ریسک کمترین که تسهیالت متقاضیان انبوه میان از معتبر مشتري یک انتخاب مالی، موسسات و ها بانک میان رقابت شرایط
   .رود می بشمار مالی، موسسات و ها بانک همه دغدغه باشد داشته را سود بیشترین و اعتباري

 این مدیریت جهت ونماید میتشدید را آنان اعتباري ریسک خطر ها بانک دارایی کل ارزش به سرمایه نسبت بودن پایین
 تا برند می بکار را مختلفی اعتبارسنجی هاي گولا و ها مدلو آورده روي مشتریان تر دقیق شناخت به ها بانک ،ریسک
 سیستم یک از برخورداري ،منظور این به دستیابی .نمایند غربال تسهیالت متقاضیان انبوه میان ازرا حساب خوش مشتریان
 و سنتی هاي روش از گذشته در .باشد می مشتریان ریسک میزان گیري اندازه و مشتریان اعتباري درجه تعیین جهت کارآمد
 وتنوع گذشته به نسبت مشتریان تعداد افزایش با لیکن گردید می استفاده مشتریان ارزیابی جهت کالسیک هاي مدل و تجربی
 بندي رتبه هاي مدل امروزه.باشد نمی نبودن جامع و سرعت نظر از ها بانک نیاز پاسخگوي ،گذشته هاي روش ها، بانک کار

 ولی دارند را خود خاص معایب و مزایا کدام هر که است گردیده ارائه مشتریان اعتباري سطح تعیین جهت مختلفی  اعتباري
 داده با حاضر پژوهش.باشد می گذشته در مرسوم هاي شیوه از تر سریع و تر دقیق مراتب به ، ها مدل از یک هر بکارگیري

 خوش با کیفی و کمی هاي معیار برخی میان رابطه وجود بررسی به ،مسکن بانک مشتریان برخی تسهیالتی سوابق کاوي
 موجب ، مشتریان سنجی اعتبار هاي مدل در هایی ررسیب چنین  نتایج نمودن لحاظ است بدیهی .است پرداخته آنان حسابی
  :باشد می اهمیت حائز ذیل دالیل به مشتریان اعتباري یکپارچگی .گردد می تري صحیح و تر دقیق نتایج اخذ

 در ،مشتریان شناسایی موثر هاي ویهر داشتن بر را ها بانک ،دنیا تمامی رد مرزي برون بانکی ناظران گروه و بال کمیته .1
 ]1[  اند نموده ملزم داخلی کنترل و ریسک مدیریت هاي سیستم

 و خود مشتریان سپرده اصل حفظ به موظف  ارانگذ سپرده وکیل بعنوان ها بانک ان،ایر در اسالمی بانکداري اصول طبق .2
 و . باشند میانیمشتر ياعتبار تیوضع یبررس به ملزم،تسهیالت ارائه از قبلو باشند می آنان براي آوري سود حداکثر کسب
 یشخص يها جنبه در که به پرداختی التیتسه از استفاده نحوه بر دارند وظیفه یحقوق اشخاص اعطایی تسهیالت مورد در

  ]2[ .کنند نظارت نگیرد، قرار استفاده مورد مشتریان

 اعتبارسنجی مدآکار و سریع ، جامع ستمیس از که هایی بانک ، خصوصی و دولتی از اعم ،ها بانک میان رقابت فضاي در .3
 ترکم ریسک با همراه بیشتر سودآوري و گردیده ها بانک سایر از قبل تر حساب مشتریان خوش جذب به موفق برخوردارند

 . آورد خواهند بدست خود رقباي به نسبت را

 آنان یاعطای تسهیالت  آمار کاهش و جاري منابع کاهش موجب اعتباري موسسات و ها بانک جاري غیر تسهیالت رشد  .4
 بین از جهت بنابراین .است دهنمو نیزسرایتکشور اقتصادي هاي بخش سایر به سرمایه وکمبود رکود این و است گردیده
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 رشد کنترل راههاي از یکی و است گرفته قرار ها بانک اهداف الویت جاریدر غیر مطالبات کاهش سیاست ،فعلی رکود بردن
  .باشد می آنان به تسهیالت اعطا از قبل مشتري اعتباري وضعیت شناخت ها بانک جاري غیر مطالبات

  

   نظري مبانی

 اولین 1938 سال در2دانهم.گردید معرفی 1963 سال در 1فیشر وسیله به آمار در جمعیت یک در گروهها کردن جدا یدها
 از وام اطالعاتبازپرداخت ،وثیقه یا ضامن،درآمد ،موقعیت معیار پنج بکارگیري با را اعتباري هاي نامه تقاضا ارزیابی سیستم
 دهندگان هئارا سایر و ها بانک براي سنجی اعتبار اهمیت 1960 اواخر در اعتباري هاي کارت آمدن با .داد توسعه را  ها بانک
 قضاوتی تدبیر هر از کار این که دریافتند کاربردندب را اعتبار بندي رتبه دهنده اعتبار هاي ازمانس وقتی.شد بیشتر ها کارت
 از استفاده که بود فردي اولین 1967 سال در 3بوکسبود آمده پایین بیشتر یا درصد 50 میزان به اشتباه نرخ زیرا است، مفیدتر
 آماري ابزارهاي ترکیب در سعی او همچنین کرده معرفی را ها داده از بزرگی مجموعه از استفاده براي کامپیوتر زمینه پس
 بیشترین آماري هاي سیستم ، شودمی استفاده مختلفی هاي سیستماز اعتبارسنجی هاي مدل طراحی جهت .داشت را متغیره چند
 نمره  شرکتها مالی وضعیت آن، براساس کهنمود ارائه یمدل )1968( 4نآلتم.دادهاند اختصاص خود به را استفاده میزان

 متغیره، تک ذهنی یا کیفی مدلهاي به میتوان را حقوقی مشتریان عتبارسنجیا مدلهاي آلتمن، بندي طبقه براساس .دهیگردید
 مانند اقتضایی یا مشروط مطالبات لوجیت، رگرسیون چندگانه، ممیزي تحلیلهاي مانند آماري روشهاي بر مبتنی چندمتغیره
 هاي سیستم و عصبی هاي شبکه مانند ابتکاري راف یا کاوي داده بر مبتنی مدلهاي و اختیارات گذاري قیمت بر مبتنی تحلیلهاي
 افراز الگوریتم و )1996( 5هند و هنلی همسایه ترین نزدیک مدل به میتوان ناپارامتریک مدلهاي میاندر .کرد تقسیم فازي

 آماري، روشهاي بین از لیکن .کرد اشاره سازي بهینه دلهايم و )1993(7لیونارد خبره هاي سیستم ،)1987(6کاتلت بازگشتی
 اعتباري یکپارچگی جامع مدل )2011(ساباش ]3[ .اند داشته را کاربرد بیشترین لجستیک رگرسیون و ممیزي هاي تحلیل
 متغیرهاي کمی، متغیرهاي بر عالوه مشتریان، اعتباري ارزیابی براي مدل این در داد ارایه خقوقی مشتریان سنجی اعتبار جهت
     ]5[ .است قرارگرفته مورداستفادهنیز حاضر پژوهش در که.است گرفته قرار ارزیابی مورد نیز کیفی

 نظر از  اصلی سرزمین با کیش آزاد منطقهتمایز به رویکرد با و کمیمعیار دوو معیارکیفی و گرفتند نظر در با پژوهش این
 ، یمالیات یتمعاف ،منطقه این در انمشتری کاري سوابق بودن کم جمله ،از ها بانک شدید رقابت و مشتریان و تجارت قوانین
 تجاري و اداري مسکونی، هاي پروژه ساخت در مشارکت در مسکن بانک دهی وام تمرکز ، تجاري بخش در فعالیت تمرکز

 کمی متغیر دو و بازار هاي شاخص و مدیریت ارزیابی کیفی متغیر دومیان رابطه وجود عدم یا وجود بررسی صدد در...و
  .باشد می منطقه این شعبدر )حسابی بد یا حسابی خوش( وام کیفیت مدل با اهرمی هاي شاخص و مالی هاي شاخص
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   مفهومی مدل

 متغیر               
 هاي
  کیفی

    مدیران ارزیابی  

 خوش
  حسابی

      
    

        
      

  
 یکپارچگی
  اعتباري

   بازار شاخص    
  

 مدل
 کیفیت

  وام

  
    

          
    

 متغیر    
 هاي
  کمی

    مالی شاخص  

 بد
  حسابی

    
                  
          اهرمی شاخص        
                      

  

  اعتباري یکپارچگی

 ها گزارش این .گردد می تهیه تسهیالت ویا اعتبار انمتقاضی اعتباري درجه ویا اعتباري وضعیت تعیین جهت که گزارشی
 آن تنظیم از هدف .گردد تهیه دهنده اعتبار موسسه یا و بانک کارشناسان یا کننده ارزیابی هاي مؤسسه توسط است ممکن
 ...)و سقف ،تمدید،افزایش پرداخت(مراحل از یکدرهر تسهیالت نکول ریسک رساندن حداقل به و گیري تصمیم تسهیل

 تراز جامع را آن مفهوم ،اعتباري یکپارچگیدر توام بصورت کیفی و کمی هاي معیار گرفتن نظر در .باشد می تسهیالت
 یک ...و کار وسعت ،ضوابط ،شرایط اهداف، برمبناي اعتباري وضعیت سنجش معیار هر .دنمای می سنجی اعتبار مفهوم
 گردیده طراحی لمد  دریک بیارزیا معیارهاي تعیین از پس .گرددمی دهی وزن و بندي الویت ،تعیین دهنده اعتبار موسسه
   اما   دارند   مشابهی معنایی   چارچوب   اعتباري   ریسک   ،کمی   الگوهاي   اکثر .گیرد می   قرار   استفاده مورد   اعتباري بندي رتبه   جهت
 طور  به .باشد می   دسترس   در   اطالعات   از   اصلی  پارامترهاي برآورد   طریقه  از  ناشی  کهدارد   وجود   ها دلم   اجراي   در    هایی تفاوت
 و  )امتیازدهی هاي مدل( پارامتري اعتبارسنجی هاي  مدل  عمده   گروه  ود   به   توان می   را   اعتباري ریسک   گیري اندازه   فنون  یکل
 .نمود   بندي  تقسیم پارامتري غیر اعتبارسنجی هاي مدل

  مدیران ارزیابی

 .نماید می تبدیل خوب فرصت یک به را ها بحران بلکه  دهند می نجات ها ازبحران راحتی به را سازمان تنها نه ماهر مدیران
 منابع ترین اساسی بعنوان مدیران .گردد افت موجب است ممکن و گردیده سازمان اعتالي و رشد مانع صحیح مدیریت عدم
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 از .گردند می محسوب صنعت، و تجارت عرصه در فزاینده رقابت بویژه محیطی هاي دگرگونی با شدن مواجه براي سازمان،
 با مدیران عملکرد ارزیابی .شود گرفته نظر در حقوقی مشتریان سنجی اعتبار کیفی هاي معیار از یکی بعنوان توان می رو این

 مدیریت، علم پذیرش مورد مبانی از استفاده با و کارکردي معیارهاي تدوین و مالك داشتن با تنها کاربردي رویکردي
 شرکت مدیریت ثبات از اطالع براي حاضر پژوهش در لیکن طلبد می را مفصلی بحث خود جاي در و است پذیر امکان
 و گیرد می قرار نظر مد پرداخت باز توانایی و سودهی توان و شرکت مدیر بودن قابل از اطمینان کسب و تسهیالت متقاضی

  ]5[ .پذیرد می انجام مدیران ارزیابی شده تدوین پرسشنامه تکمیل با سنجی، اعتبار  فرآیند در

  بازار هاي شاخص

 کوچکی، و بزرگی بیانگر شاخص این .است بازار از )تسهیالت متقاضی( شرکت سهم گیري اندازه براي روشی بازار شاخص
 دریافت هاي شرکت براي بازار شاخص هاي متغیر از هریک مقدار .باشد می  ...رواباز بلوغ و ،اندازه بازار رشد و رقابت میزان
  است برخوردار بازار در مناسبی شاخص  از که حقوقی مشتري .باشد می بازار آندر شرکت وضعیت نمایانگر اعتبارات کننده
  ]5[.یابد می افزایش را وي حسابی خوش احتمال

  مالی هاي شاخص

 اعطایی هاي وام و اعتبارات پرداخت باز در کت شر توانایی و نحوه درمورد شرکت عملکرد دهنده نشان مالی هاي شاخص
 نظر از شرکت که گردد می حاصل اطمینان این و برطرف ها شرکت مالی ابهامات از يبسیار شاخص این بررسیبا . باشد می
 با را  مشتري  درخواستی تسهیالت میزان تناسب همچنین ]5[ .است نشده مالی يها بحران دچار و داشته مناسبی وضیعت مالی
  . نمود آزمون شرکت فعالیت حجم

  اهرمی هاي شاخص

 براي شرکت تصفیه بعداز چه آن دیگر عبارت به .شود می تعریف نآ هاي دارایی مجموع به شرکت بدهکاري کل نسبت
 مجموع( شرکت استقراض نسبت مثال :میشود تعریف مختلفی هاي ازجنبه اهرمی هاي شاخص .ماند می باقی داران سهام

 ها دارایی خالص به شرکت استقراض نسبت یا .باشد می آن هاي دارایی کل به )تبلندمد و مدت کوتاه دریافتی مالی تسهیالت
 خوبی شاخص کل در لیکن ]4[ .گردد می تعریف آن سهام صاحبان حقوق و شرکت استقراض مجموع نسبت  یاو.باشد می

  .باشد می شرکت یک  اعتباري ریسک میزان بررسی جهت

  پژوهش پیشینه
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 ورودي را دارایی کل به بدهی وکل سرمایه به جاري هاي بدهی فروش، به مالی هاي هزینه هاي نسبت )2008(8ولی مین
 رتبه که گرفتند نتیجه و .الگودرنظرگرفتند خروجی را جاري بدهی به جاري ودارایی دارایی کل به سرمایه هاي ونسبت
 عوامل عنوان با اي نامه پایان مارجوهرکو  .اعتماداست قابل ها داده پوششی تحلیل ازشیوه استفاده با آمده دست به اعتباري
 جابجایی، آخرین زمان ،درآمد مانند متغیرهایی. نوشت مشتریان اعتباري بازارهاي در وام )پرداخت عدم( نکول کننده تعیین
 نیز رفتاري متغیرهاي. اند داشته وام نکول بروضعیت مهم و معنادار تاثیر یک ملیت و تحصیالت اعتباري، کارت  داشتن سن،

 خود تحقیق در  ساباش . ]6[ اند داشته بینی پیش قدرت  ،دیگر هاي بانک در مشتري سوابقو وام اندازه اعتبارمشتري، مانند؛ 
  ارزیابی براي مدل این در داد ارایه را اعتباري یکپارچگی مدل و داد انجام قوقیح مشتریان سنجی اعتبار جهت جامعی مدل

 مورد نیز حاضر پژوهش در.است گرفته قرار ارزیابی مورد نیز  کیفی متغیرهاي ،کمی متغیرهاي بر عالوه ،مشتریان اعتباري
 وظرفیت ریسک برآورد عنوان با تحقیقی )1385( دیگران و زاده عیسی نیز کشور داخل در .]5[ است قرارگرفته استفاده
 ریسک برآورد رد ریاضی مدل از استفاده اهمیتو دادند انجام عصبی هاي شبکه از بااستفاده تجارت بانک مشتریان اعتباري

 صحیح اعطاي فاکتورهاي ترین یازاساسی یک را مناسب مدل انتخابو اعتبار اعطاي قبل نامشتری اعتباري ظرفیت و
 شغلی، ثبات مانند عواملی  استفاده با بانکی، سیستم اعتباري بهداشت باالبردن براي )1385(اسکندري .نمودند مطرح اعتبارات
 حقیقی مشتریان و پرداخته مشتریان هر تسهیالت نکول عدم احتمال بررسی به به اقدام  لوجیت مدلرگرسیون ودرآمدو وثیقه
 و کارت روش دو به مشتریان، حسابی بد و حسابی خوش بینی پیش )1387(نوربخش و سبزواري .نماید می بندي رتبه بانکها
 سیستم در حقیقی  مشتریان اعتبارسنجی عنوان با تحقیقی )1389( دیگران و جلیلی .است شده ارزیابی برابر کمابیش،الجیت
 تحقیقی )1390(مهرآراودیگران برخورداراست خوبی پیشبینی از الجیت مدل دادکه نشان آن نتایجو دادند انجام کشور بانکی
 وثیقه نوع متغیرهاي نتیجه در که دادند ماانج پارسیان بانک مشتریان واعتبارسنجی اعتباري ریسک سنجش سازي مدل باهدف
 نسبت و آنی نسبت جاري، نسبت همکاري، سابقه همچنین است داشته نکول احتمال متغیر بر اثر بیشترین داراي بدهی ونسبت
 اعتباري ریسک برآورد" عنوان با تحقیقی در )1390( فراهانی آباد خلج .اثرهستند کم وسایرمتغیرها اثرمعمولی داراي مالکانه

 بر تاثیرگذار متغیرهاي مهمترین که دهند می نشان "الجیت مدل از استفاده با ملت بانک مشتریان اعتباري بندي رتبه و
 و خدماتی تولیدي، کشاورزي، معدنی، و صنعتی گروه پنج در( متقاضی شغلی فعالیت بخش : از عبارتند اعتباري ریسک
 ماهیانه درآمد وام، رسید سر مدت وام، مبلغ ترهین، مبلغ وثیقه، ریالی ارزش اعتباري، سابقه حساب، معدل ،)بازرگانی
  .باشد میسررسید مبلغ و متقاضی

  پژوهش هاي فرضیه

  .دارد وجود رابطه بانک در حقوقی اشخاص وام کیفیت مدل و اعتباري یکپارچگی بین :اصلی فرضیه

 .دارد وجود رابطه مسکن دربانک حقوقی اشخاص اعتباري ویکپارچگی مدیران ارزیابی بین  :1 فرعی فرضیه 
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 .دارد وجود رابطه مسکن دربانک حقوقی اشخاص اعتباري یکپارچگی بازار، هاي شاخص بین  :2  فرعی فرضیه 

 .دارد وجود رابطه مسکن دربانک حقوقی اشخاص اعتباري یکپارچگی ، مالی هاي شاخص بین : 3فرعی فرضیه 

  .دارد وجود  رابطه مسکن دربانک حقوقی اشخاص اعتباري یکپارچگی اهرمی هاي شاخص بین : 4 فرعی فرضیه 

  تحقیق شناسی روش
 تسهیالت متقاضی حقوقی مشتریان اعتباري یکپارچگی میان رابطه وجود بررسی وبه کاربردیست هدف نظر از پزوهش این
 ، مدیران ارزیابی عامل 4 میان رابطه وجود همچنین و پردازد  می ها آن وام کیفیت مدل و کیش آزاد منطقه مسکن بانک

 کاربرد و .پردازد می حقوقی هاي شرکت اعتباري یکپارچگی در اهرمی هاي شاخص و مالی هاي شاخص ، بازار هاي شاخص
 غیر مطالبات کاهش جهت حل هرا ارائه درکل و. باشد می ها بانک اعتباري ریسک و بانک مشتریان حسابی بد کاهش  آن

 .گردد می بررسی کیفی و کمی بخش دو در و باشد می جاري

 شده محاسبه کرونباخ آلفاي ضریب.است گردیده استفاده پرسشنامه ازو.باشد می پیمایشی توصیفی پژوهش این :کیفی بخش
  .باشد می شده تدوین پرسشنامه خوب پایایی نمایانگر و است 0. 829 عدد پرسشنامه این

 پس که .باشد می مشتریان حسابی بد یا حسابی خوش در موثر عوامل کشف هدف ورویدادی پس و علی  نوع از :کمی بخش
 که مشتري پژوهش این در .برد بکار آتی مشتریان حسابی بد یا و حسابی خوش تخمین مورد در توان می ، عوامل شناسایی از
 را شده دریافت تسهیالت سود و اصل قرارداد سررسید در و نموده عمل آن مفاد به ،تسهیالت اعطاي قرارداد عقد از پس
 تلقی حساب بد است داشته تأخیر آن پرداخت در یا و ننموده عمل خود تعهدات به که مشتري و حساب خوش نماید تسویه
 .گردد می

 یمشتریاناز گیري نمونه و باشد می کیش آزاد منطقه شعب در مسکن بانک حقوقی  انمشتری، کمی بخش در:آماري جامعه
 به آنان قرارداد  مهلت و اند نموده دریافت تسهیالت 1393 تا1390 هاي سال در و بودند نیز شده تأیید مالی هاي صورت داراي
  95.گردید تقسیم بدحساب و حساب خوش نمونه  ،تر فرعی مجموعه دو به آن از پس و  گرفت انجام است، رسیده پایان
 جهت.دنباشمینفر 29و 26، 22، 18 ترتیب به 93، 92، 91 ،90 سالهاي در که گردید انتخاب  فوق آماري ازجامعهشرکت
  .گردید مراجعه آماري جامعه همان به  نیز کیفی بخش هاي پرسشنامه تکمیل

   وابسته و مستقل هاي متغیر مجموعه زیر
 .باشد می ذیل چارت شرح به که شده گرفته نظر در دیگر هاي متغیر سایر از ترکیبی ها متغیر از ریکه

  



 

  

  

 تکنیک شود می پرداخته پژوهش هاي فرضیه
 قرار آزمون همزمانمورد طور به را مسئله یک 

 Pi حادثه وقوع عدم احتمال بهPi  حادثه وقوع

 .است معروف لوجیت مدل

 الزاما اما .است)نگیرد خود به نهایت بی منفی
  : شکل به که است متغیرمجازي یک الجیت

بد حسابی  

متغیرهاي مستقل

هاي کمیتغیرم

ارزیابی مدیریت

سابقه کار

بانک مسکن  وسعت همکاري

سابقه کار با سایر بانک ها

نسبت تسهیالت به کل بدهی 

تجربه مدیران شرکت

کیفیت مدیران
بزرگترین سهامداراندرصدمالکیت 

ارتباط با تامین کنندگان
اندازه شرکت

شاخص هاي  بازار

کنندگان

اثرمحیط کسب و کار
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فرضیه آزمون  به " الجیت مدل"سنجی اقتصاد هاي الگو یک
 کننده بینی پیش عوامل که است متغیري چند تحلیل یک لجستیک،
وقوع احتمال نسبت( برتري نسبت نام به مفهومی از لجستیک رگرسیون

مدل به و .شود می محاسبه زیر رابطه اساس بر نسبت این لگاریتم

Y=ln(       )=∑ =   βΧi+ 

منفی و  مثبت بین ارزشی هر که( وابسته متغیر yمقدار کنترل جهت
y الجیت مدل در وابسته متغیر .بود نخواهد یک و صفر بین عددي

متغیر وابسته ( مدل کیفیت وام 

بد حسابی   خوش حسابی  

متغیرهاي مستقل) یکپارچگی اعتباري(

شاخص هاي  بازار

اندازه بازار
بلوغ بازار 

سطح رشد بازار
نفوذ مشتریان

گردش  بازار
کنندگان ارتباط با تامین

اثرمحیط کسب و کار/مقررات تنظیم

رهاي کیفیتغیم

 شاخص هاي مالی

تسهیالت یزانم

شرکتمیزان نقدینگی 

پوشش وثیقه

باز پرداخت مدت

سوددهی  متوالی سال هايتعداد

شاخص هاي اهرمی

تحت  پوششنسبت دارایی هاي 

سن دارایی هاي مالی

پوشش تعهدات وام

 

  مفهومی مدل
یک از استفاده با  

لجستیک، رگرسیون
رگرسیون در .دهد می

لگاریتم و شده استفاده )1- 

1βΧi+ųi-3 فرمول  

جهت لگاریتم وجود
y شده برآورد میزان

شاخص هاي اهرمی

نسبت دارایی هاي 

سن دارایی هاي مالی

پوشش تعهدات وام
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 = Y t             0                 تسهیالت پرداخت تصویب

                   1      تسهیالت پرداخت تصویب عدم                                                                                                  

  :نمود تبدیل نیز زیر شکل به توان می را )سیگموئیدي( لجستیک شکل S توزیع تابع

     2p=(Y=1|X)=P1(X)   +e -(b1X1+…+bkXk)-3 فرمول

  4x4b+3x3 b+2x2 b+1x1b+a=Y...+3-3 فرمول

 افتاده اتفاق موردنظر پدیده کهاین اساسبرکرد استفاده موردنظر پدیده وقوع عدم یا وقوع منظور به توان می وابسته متغیر این از

 و صفر مقادیر تعیین براي که است این در لجستیک رگرسیون برتري .شود می داده اختصاص )0مقدار(نیفتاده یا )1مقدار(

 خوش مشتري باشد شده تسویه سررسید در تسهیالت اگر مثال عنوان به .است کافی موردنظر پدیده وقوع از اطالع ، یک

 است، مدنظر مدل این از استفاده در آنچه .ترتیب بدین. برعکس و گیرد می تعلق وي به 1عدد و گردیده محسوب حساب

 مرحله در و ها آن اعتباري وضعیت با آن مقایسه و تسهیالت کنندگان دریافت بدحسابی و حسابی خوش وضعیت تعیین ابتدا

  .است مشتریان اعتباري وضعیت بر توضیحی متغیرهاي از یک هر اثر استخراج بعد

  ها فرضیه تحلیل تحلیل و جزیهت

  : اصلی فرضیه

 .ندارد وجود رابطه حقوقی مشتریان و وام کیفیت مدل و اعتباري یکپارچگی بین )0H( صفر فرضیه

   .دارد وجود رابطه حقوقی مشتریان وام کیفیت مدل و اعتباري یکپارچگی بین:)1H( فرضیه
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 است  شده ارزیابی مدل کل درباره که  شده گرفته نظر در صفر فرضیه کردن رد رايب a = 0.05داري معنا سطح همچنین 

 تحقیق مدل به توجه با.باشد میمعنادار و قبول قابل مدل کل برازش انتظا بنابراین .است 0.05 از کوچکتر )sig( خطا سطح

   .باشد می زیر  شرح به ها ه داد تحلیل نتایج

H0:  βx1, x2 , ... x10=0     

H1: βx1, x 2 , … x10 # 0   

  Y :,اهرمی شاخص X4 :  ,مالی شاخص X3 :بازار، شاخصX2 : ، مدیران ارزیابیX1 : : از است عبارت آن دهنده تشکیل اجزاي و

  )حساب بد =2  و  حسابی خوش =1(  الگو از آمده بدست وابسته متغیر مقدار

  

  مدل کل برازش تست " بوس نی اوم" آزمون آماره و شاخص )1( جدول

  

  

  

 مدل ضرایب بررسی )2( جدول

 

  

  مدل در مستقل متغیر وضرایب اصلی آزمون نتایج )3( جدول

Step  Chi-square خطا سطح آزادي درجه  

Step 1 65.117 4 000. 

Block 65.117 4 000. 

Model 65.117  4 000. 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 a785.943  321.  453. 

Step 1a B  S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

  1.355 .021 1 .245 .614  1.304 مدیر ارزیابی
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 0.346 بین کرك نیجل تعیین ضریب و اسنل و کاکس تعیین ضریب از متشکل پزودو تعیین ضرایب 3 شماره جدول   

 0.22 و0.35 بین مدل مستقل متغیرهاي با بانک مشتریان حسابی بد و حسابی خوش تبیین قدرت دهنده نشان که است .0.219و

 از کمتر متغیر چهار هر در خطا سطح . است داده نشان والد آزمون هاي شاخص آن در که)2(شماره جدول .است درصد

 مبین مالی شاخص و اهرمی شاخص منفی ضرایب .دارند وابسته متغیر بر تاثیرمعناداري متغیر چهار براینبنا است 0.05

 رابطه بیانگر مثبت ضرایب و باشد می )حسابی بد یا و حسابی خوش( اعتباري وضعیت با شاخص دو آن  میان معکوسرابطه

  :کرد ارائه اینگونه را الجیت مدل توان می توان می 4 شماره جدول اساس بر .  .باشد می اعتباري وضعیت با آنها مثبت

Ln=(     )=1.304 x3 +2.376 x4-4.388x1-.490 x2 

فرعی هاي فرضیه آزمون نتایج   

 طیف با  شده تنظیم يها پرسشنامه گردید آزمون اي نمونه تکTباشند می کیفی هاي متغیر از :دوم فرضیه و اول فرضیه

  :باشد می قبول قابل  فرضیه باشد 3 از بیش جامعه این میانگین که صورتی در لذا است گردیده تکمیل اي گزینه 5 لیکرت

  

  دوم و اول هاي فرضیه براي  T آزمون نتایج )4(جدول

 1.456 .013 1 .699 .449 2.376  بازار شاخص

 .012 .000 1 13.249 1.205  مالی شاخص

 .613 .046 1 1.919 .353  اهرمی شاخص

Constant  8.399 2.665 9.930 1 002. 4443.066 

۴،٣٨٨

490.-  
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 SIG  معیار انحراف  میانگین  تعداد  فرضیه

  0.00  0.39348  4.2078  95  اول

  0.00  0.41085  3.1096  95  دوم

 

 واقع قبول مورد دوم و اول هاي فرضیه  آمده بدست فرضیه دو هر آزمون براي که  0.00 خطاي سطح )4( جدول توجه با

  . دارد وجود رابطه حقیقی اشخاص حقوقی یکپارچگی و بازار شاخص و مدیران ارزشیابی بین یعنی گردیده

 مالی شاخص. است گردیده استفادهمربع کاي یا2χ دو خی آزمون از فرضیه دو این آزمون جهت : سوم و دوم هاي فرضیه

 سه در مالی اهرم و آوري سود متوالی هاي سال تعداد و و وثیقه میزان ، وام ،پوشش نقدینگی ، وام میزان زیرشاخص چهاردر

 وام تعهدات پوشش و بازپرداخت سال در مالی شناور هاي دارایی سن ،متوسط پوشش تحت هاي دارایی نسبت شاخص زیر

  .است شده بندي تقسیم طبقه 5 در هرکدام و است شده بررسی

  سوم و دوم هاي فرضیه براي  کاي آزمون نتایج )5( جدول

 Asymp.sig.(2-sided)  آزادي درجه  ارزش  فرضیه

  a11.937  5  0.017  اول

  a 11.853  4  0.010  دوم

 

 اطمینان سطح در.است 0.05 از تر کوچک کاي آزمون يبرا شده محاسبه معناداري سطح )5( شماره جدول به توجه با

  آنان اعتباري یکپارچگی با  حقوقی اشخاص مالی اهرم و مالی شاخص گردیده واقع تایید مورد چهارمو سوم فرضیه95%

 مستقیم رابطه آن اعتباري یکپارچگی و مشتري اهرمی و مالی هاي شاخص میان قواعد برحسب که.دارد وجود عکس رابطه

   . است افتاده اتفاق عکس رابطه تورمی  و اقتصادي خاص شرایط دلیل به ایران در موضوع واین دارد وجود

   تحقیق هاي فرضیه   از حاصل برنتایج مبتنی  پیشنهادهاي
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 مطالعات در .ستتجاری شرکتهاي ها بانک براي مهم موضوعات از یکی مشتریان اعتباري رتبه دقیق وتعیین ریسک مدیریت

 دقیق مقدار دراختیارداشتن صورت نیزدر مشتري اعتباري ورتبه است شده قرارگرفتهنظر مدبیشتر آماري روشهاي گذشته،

 حاضر پژوه .است بوده ها روش این بکارگیري مشکالت از محاسبات وانجام اطالعات به دسترسی ،گردید می تعیین معیارها

 هر میان رابطه وجود و هگردید انجام حقوقی مشتریان اعتباري یکپارچگی تعیین جهت کمی و کیفی هاي معیار گرفتن بکار با

 اعتباري یکپارچگی با اهرمی شاخص و مالی شاخص ، بازار هاي شاخص ها، شرکت مدیران کیفیت هاي معیار از یک

 نبوده مقصود به کافیمشتري، اعتباري یکپارچگی و شده نامبرده يها معیار میان رابطه وجود تایید لیکن تاییدگردید مشتریان

 مدل تدوین .باشد می ضروري موسسه هر تناسب به ها معیار تک تک دهی وزن و يگزار تاثیر  میزان تعیین ،بندي والویت

 تعیین از پس که.دارد بستگی مالی موسسه یا بانک آن هاي فعالیت و اهداف به آن هاي معیار انتخاب و اعتباري یکپارچگی

 آن قبلی  مشتریان سوابق با توان می شده، تدوین مدل دقت بررسی جهت .گردد می طراحی آن، هاي مجموعه زیر و ها معیار

  .نمود آزمون را آن مالی موسسه یا بانک

  منابع فهرست

 17 ،بند 18 ،شماره نوین اقتصاد بانک داخلی ماهنامه 2و1 بال مقایسه و بال بانکی نظارت کمیته. مهدي الهی -1

  پولی منابع ،تجهیز 2 فصل اجرایی، هاي دستورالعمل و ها نامه آیین. ربا بدون بانکداري عملیات قانون -2

 و لوجیت هاي مدل از استفاده با هن بانک متوسط و کوچک حقوقی مشتریان سنجی ،اعتبار1390ابوذر، سروش رضا، راعی   -3

 4 شماره دوازدهم سال  اقتصادي پژوهش فصلنامه ، پروبیت

 )1390، حسابداري تخصصی المعارف دایره( -4

  .5 Subash , Theodore Dimitis Gvalas,2011, An integrated credit rating and loan quality model: application to bank  
shipping finance 
  .6  Marjo Ho  rkk  o, The Determinants of Default in Consumer Credit Market Finance; Master's thesis, Department of 

Accounting and Finance Aalto University School of Economics, June 4, 2010. 
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