
 

 های پولی و ارزیین همایش ساالنه سیاستمهفتبیست و 

 ((A4)اندازه کاغذ این فایل )روش استفاده از این فایل در پیوست ارائه شده است. 
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 §چکیده
از این رو دریافت زود هنگام و به  است.ها ثباتی و در درجات باالتر بحرانهای خاص خود همواره مستعد دریافت بیی بانکداری به علت ویژگیذات حرفه

های ابزار یالعهمط و( بسیار حایز اهمیت شده ۲۳۳2های بخش بانکی، از زمان آغاز بحران مالی جهانی )در سال ی شوکدهندههای هشدارموقع سیگنال
 را تبدیل به یک نیاز حیاتی نموده است.های سالمت مالی و بانکی نظارتی و شاخص

هاای رگرسایونی و   های باانکی، باا اساتفاده از مادل    های بحرانبینی کنندههای سالمت مالی به عنوان پیشبخشی شاخصهدف پژوهش حاضر، بررسی اثر
های مختلا  مای پاردازد. باه منظاور      بینی در زمینههای پیشهای آماری و هوش مصنوعی به تولید مدلاز تکنیککه با استفاده است کاوی های دادهروش

شااخص   ۲۲ه و اساتفاده شاد   ۲۰۳1تا  ۲۰۳۳ی مالی اعتباری ایرانی طی سالهای بانک و موسسه ۲۲ی ترازنامهاطالعات مندرج در از  دستیابی به این هدف،
همچنین به منظور تعیین وضعیت سالمت هار باناک در   . اندهاستخراج شدی وضعیت سالمت مالی نوان پیشگو کننده های بالقوه، به عمرتبط با سالمت مالی

دهد و به عنوان متغیر وابسته مد نظر اسات، محاسابه شاده    که به طور تقریبی معکوس احتمال ورشکستگی را نشان می Zی شاخصی به نام نمره هر سال، 

مختلا   الگاوریت    4هاای ماالی منتخاا باا اساتفاده از      حاضر، پیش بینی وضعیت سالمت مالی و احتمال ورشکستگی بر اساس شاخصاست. هدف مقاله 

. در آخار  اسات به همراه مدل آماری رگرسیون لوژساتیک  ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان نزدیک k ی عصبی،از قبیل درخت تصمی ، شبکه کاویداده
 های تلفیقی بهینه ارائه خواهند شد.ه از نظر دقت و صحت  پیشگویی مورد مقایسه قرار خواهند گرفت و مدلهای گفته شدروش

 

 کاوی، دادهژستیکبانکی، سالمت مالی، رگرسیون لوبحران : های کلیدیواژه

 JEL: C13 ،C45،G32  ،G33بندی طبقه

                                                                                                                                                                                   
 eftekhari@ ut.ac.irsايميل:  عضو هيئت علمي دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپوتر، دانشگاه تهران *
 ahsapanahi94@gmail.comm؛ ایمیل  دانشكده آمار، رياضي و علوم كامپوتر، دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي  †
  mohammad63.mt@gmail.comعضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق )ع(:  –مديرعامل صندوق ضمانت سپرده ها  ‡

 


