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،  هدف پژوهش حاضر، بررس اثر بخش شاخص های سالمت مال به عنوان پیش بین کننده های بحران هـای بـانک
نوع با استفاده از مدل های رگرسیون و روش های داده کاوی است که با استفاده از تکنی های آماری و هـوش مصـ

ات مندرج در به منظور دستیابی به این هدف، از اطالع. به تولید مدل های پیش بین در زمینه های مختلف م پردازد
شـاخص  12اسـتفاده شـده و  1394تـا  1390بانک و موسسه ی مال اعتبـاری ایرانـ طـ سـالهای  22ترازنامه ی 

و کننده های بالقوه ی وضعیت سالمت مال اسـتخراج شـده اند ، به عنوان پیش همچنـین بـه  .مرتبط با سالمت مال
که به طور تقریبی معکـوس احتمـال  Zمنظور تعیین وضعیت سالمت هر بانک در هر سال،  شاخص به نام نمره ی 

ستگ را نشان م دهد و به عنوان متغیر وابسته مد نظر است، محاسبه شده است .ورش

ستگ بر اساس شاخص های مال م نتخـب بـا هدف مقاله حاضر، پیش بین وضعیت سالمت مال و احتمال ورش
ه ی عصبی، 4استفاده از  وریتم مختلف داده کاوی از قبیل درخت تصمیم، شب نزدیـ ترین همسـایه و ماشـین  kال

حت  در آخر روش هـای گفتـه شـده از نظـر دقـت و صـ. بردار پشتیبان به همراه مدل آماری رگرسیون لوژستی است
ویی مورد مقایسه قرار خواهند گرفت و مدل های تلفیق بهینه ارائه خواهند شد .پیش

 



اک و سیاک توسط بانک بخش بحران های بررس در FSIs از استفاده مورد در مطالعه اولین  .شد انجام )2007( اس
ستگ و سرمایه نسبت بین رابطه ی )2011( اوکازی همچنین  دریافت و نمود بررس نیجریه کشور در را بانک ها ورش

وهای سرمایه کفایت شاخص های که ستگ پیش بین برای مناسبی پیش اران و زبت .هستند بانک ها ورش  )2013( هم
وک الوصول مطالبات نسبت که دریافتند تحقیقاتشان ط  کل دارایی به یسر دارایی نسبت اعطایی، تسهیالت به مش
 اقتصاد هایمتغیر مهم ترین از نیز تورم متغیر و مال نسبت های مهم ترین از هزینه ها کل به عملیات هزینه های نسبت و

ستگ بر مؤثر کالن .هستند ورش

سـتگ بان) 2013(کول و وو   وی مخاطره وابسته به زمـان بـرای پیش بینـ ورش و پروبیت و ال ک هـای کشـور از دو ال
ا در دوره  د نتایج بررس آن هـا نشـان داده اسـت کـه شـوک نـرخ بهـره و شـوک رشـ. استفاده کرده اند 1992-1985آمری

بت های مال اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن و نسبت مطالبات غیرجاری به مطالبات جاری از مهم ترین نس
.مؤثر بر ورشستگ بانک ها م باشند

 م کند، اندازه گیری را کشور مال سیستم سالمت که شاخص ها از مجموعه ای از )FSIs( مال سالمت شاخص های
یل  نقاط هب و دهد نشان را مال بخش بالقوه ی پذیری های آسیب باید شاخص ها، این تکامل اصل در .است شده تش
.کند اشاره احتمال ضعف



  است ایشافز به رو بانک بحران پیش بین روی بر شده انجام تحقیقات نیز ما کشور در اخیر سال های در گرچه
 روش های از استفاده به گرفته صورت تالش های بیشتر حال این با ،)1394 احمدیان ،1392 نادعل و مشیری(

 ن،بود نرمال بودن، خط مانند محدودكننده فرضيات برخ به روش ها این قدرت که شده معطوف آماری سنت
ر از پيش بين متغيرهاي مستقل بودن دي  روش های از پژوهش ها از کم تعداد در تنها و دارد بستگ...و ي

.است شده استفاده نا پارامتری

رد بهتری نسبت به روش های سنت  نتایج تحقیقات انجام شده حاک از آن است که روش های یادگیری ماشین عمل
.آماری داراست

 تجارت، ،پاسارگاد پارسیان، آینده، زمین، ایران انصار، نوین، اقتصاد بانک :از بود عبارت شده بررس بانک های
مت، ری، کار آفرین، قوامین، صادرات، شهر، سینا، سرمایه، سامان، دی، خاورمیانه، ح  صاد،اقت مهر ملت، گردش

ریه، موسسه ی .کوثر موسسه عس

اه ی از پنهان و ناشناخته نامعلوم، اطالعات کشف فرایند کاوی، داده  به رمنحص است روش و است داده پای
 کاوي داده .است نشده کشف نظران صاحب وسیله به که موجود داده های بین روابط و جدید حقایق یافتن برای فرد

اه از استفاده و ایجاد با همزمان ل داده ها در دانش جستجوي براي 80 دهه اوایل در ها داده پای  شاید.گرفت ش
را او بـا همزمـان .نمـود ارائـه داده کاوي مورد در مقالـه اي کـه دانست شخص اولین را )1983( لوول بتوان  نپژوهش

، هوش آمار، رایانه، علوم متخصصان و  ايزمینه ه و زمینه این در پژوهش بـه نیـز ... و ماشـین یـادگیري مصنوع
.پرداخته اند آن با مرتبط
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 توسط و م شود استفاده آن از مال سالمت و پایداري بحث در که است مهم شاخص های از یZنمره ی شاخص
ارش و لیون  احتمال با معکوس صورت به که است اهمیت حایز رو این از شاخص این .شد معرف 2008 سال در هم

ستگ ستگ از فاصله تقریباZنمره ی عبارت به .است مرتبط بانک ورش .م دهد نشان ما به را ورش

CARوROAشاخص های دهیم، نمایشπبا را سود وAبا را بانک دارایی های ،مجموعE با را نقدی سرمایه ی اگر
 انحرافᅙ(ROA) از منظور که شود توجه( کرد حساب زیر فرمول های با م توان راZنمره ی شاخص آن، از پس و

  .)است دارایی ها بازده ی معیار

:Z نمره ی شاخص معرف



 این در نظر مورد مال نسبت های لیست
 اختصاری نماد های بیان با 1 جدول در پژوهش،

 همچنین .شده اند معرف مختصر توضیح و
 این از ی هر به مربوط جعبه ای نمودارهای

 وضعیت تفکی به 93 و 92 سال در نسبت ها
ل در ترتیب به ،94 سال در سالمت  ،3 و 2 ش
  .است شده داده نمایش



. ٩٤در سال ) در محور افقي ١عدد (و ناسالم ) در محور افقي ٠عدد (براي بانك هاي سالم  ٩٢نمودار  جعبه اي نسبت هاي مالي سال . ٢شكل 

 معنادار ارتباط گویای نحوی به م تواند نسبت هر برای ناسالم، و سالم گروه دو در داده ها پراکنش نحوه ی در معنادار اختالف وجود واقع در
ل اساس بر مثال طور به .باشد 94 سال در سالمت وضعیت و 92 سال در نسبت آن میان بالقوه  برابری تقریبا میانه ی که شاخص هایی ،2 ش
 به ثر گذارا عوامل عنوان به که هایی شاخص نتیجه در دارند، قبل سال دو از بانک ها مال سالمت تشخیص در کمتری اثر گذاری معموال دارند

 . ROA و NOI، ID، NII :از عبارتند م شوند داده تشخیص توصیف صورت



  .٩٤ سال در )افقي محور در ١ عدد( ناسالم و )افقي محور در ٠ عدد( سالم بانك هاي براي ٩٣ سال مالي نسبت هاي جعبه اي  نمودار .٣ شكل

ل اساس بر  و سالم گروه دو در متفاوت میانه های م رسد نظر به 93 سال ای بر  ROE، NOI، LA، ROA، CAR  ،3 ش
.باشد 92 سال از تر قوی 93 سال نسبت های برای ارتباط این م رسد نظر به همچنین .دارند 94 سال در ناسالم



اکسون آزمون :بانک ها مال نسبت های برای )ویتن من( نمونه ای دو ویل

 م شود مشاهده جدول در که همان طور
  ،ROE، LA، NII شاخص های

ROA و CAR در ترتیب به 
 0.08 و 0.03 ،0.03 ،0.06 سطح های

 وقوع از قبل سال ی برای 0.04 و
 شاخص های مال نا سالم وضعیت
 در تاثیر گذار عوامل و معنا داری
 نچو و هستند وضعیت این تشخیص

CAR و ROA هم مشابه تقریبا 
 ROA دو، آن میان از و م باشند
 CAR از م باشد مناسب تری شاخص

.است شده نظر صرف

ر از درصد 1 معن داری سطح در که مال ای نسبت های تعیین برای  برقرار بودن نرمال فرض چون هستند، متمایز ی دی
اکسون ناپارامتری آزمون از نیست  در هک نسبت هایی برای .م کند چ را میانه ها برابری که کرده استفاده نمونه ای 2 ویل
 عیتوض در موثری عوامل نسبت ها این پس م شود، رد )میانه ها برابری( صفر فرض شده اند، مشخص * با زیر جدول

.هستند بانک سالمت



ل  . NIIدر مقابل شاخص   LAنمودار حبابی شاخص  . 4ش



ل  . NIIدر مقابل شاخص   ROAنمودار حبابی شاخص  . 6ش ل  .ROA شاخص  مقابل در LA شاخص  حبابی نمودار .5 ش



:مدل ها ارزیابی معیار های

 ديدسته بن سالم بانک هاي زمره در نا سالم بانک يك كه م افتد اتفاق هنگام :)آلفا خطاي( اول نوع خطاي -1
.شود

 عنوان به كه بانک هايي تعداد/شده ا  ند دسته بندي سالم بانک هاي زمره در كه ناسالم بانک هاي تعداد=اول نوع خطاي
.شده اند دسته بندي سالم

.شود ديدسته بن نا سالم بانک هاي زمره در سالم بانک يك كه م افتد اتفاق هنگام :)بتا خطاي( دوم نوع خطاي -2
 عنوان به كه بانک هايي تعداد/شده اند دسته بندي ناسالم بانک هاي زمره در كه سالم بانک هاي تعداد=دوم نوع خطاي
.شده اند دسته بندي ناسالم

.بانک ها كل تعداد/شده اند دسته بندي درست به كه بانک هايي تعداد=كل دقت-3
 

 ومد نوع خطاي اما م باشد، بانک آن سوی از اشتباه روند همان ادامه ی و بانک به هشدار عدم معن به اول نوع خطاي
 و رت هاصو به بیشتر توجه به منجر است بحران مستعد بانک های زمره در سالم بانک يك دسته بندي نتيجه كه

 این از و دارد دوم نوع خطای به نسبت بيشتري هزينه اول نوع خطاي دليل همين به م شود، بانک آن مال نسبت های
.است برخوردار بیشتری اهمیت از رو



و سازی داده ها :ال

 لوژستی رگرسیون مدل پارامترهای برآورد نتایج 4 جدولرگرسیون لوژستی برای دسته بندی. 1
 مال نسبت های و 1394 سال سالمت وضعیت پاسخ متغیر برای
 عنوان به شده استاندارد صورت به 1 جدول در شده معرف

و متغیرهای  هایین مدل جدول، این در البته .م دهد نشان را پیش
وهایی با وریتم انجام از پس که پیش  انتخاب ایبر گام به گام ال

 به دمانده ان باق مدل در آکائی اطالع مح اساس بر بهینه مدل
 نتیجه ی و است شده گزارش آن ها معیار انحراف و ضرایب همراه

 اساس بر هم ،94 سال در بانک ها سالمت عدم احتمال مدلسازی
وی متغیرهای   .است شده گزارش 92 سال هم و 93 سال پیش

 نسبت های ROA و LA،  NII ،4 جدول نتایج اساس بر
 در کاهش اثرگذاری با بحران وقوع از پیش سال ی موثر مال

ستگ احتمال   و ROE، ID همچنین .هستند بانک ها ورش
ROA که دهستن بحران وقوع از پیش سال دو معنادار نسبت های  

ID ستگ احتمال در افزایش اثر  اثر ROA و ROE و ورش
.م دهند نشان احتمال این بر کاهش



داده کاوی روش های .2

Data« عبارت ترجمه ی »داده کاوی« Mining« آن وظیفه ی و م باشد »داده معادن کاویدن« معنای به که است 
 سطح اطالعات از انبوه حجم در که گران بهایی اطالعات تا است داده عظیم منابع از استخراج و کاویدن

.کند استخراج را است شده پنهان

تصمیم درخت .1.2

وریتم های :کرد تقسیم کل دسته ی 6 به م توان را داده کاوی روش های  شفک خوشه بندی، دسته بندی، ال
، قوانین و های کشف انجمن ، ال  روش های آن ها مهم ترین .انحراف تشخیص روش های و رگرسیون متوال

.است شده پرداخته آن ها به مقاله این در که است خوشه بندی و دسته بندی

 جزو و دشونم مقدار یا رده ی به منته که هستند قوانین از سری ی نمایش برای روش تصمیم هایدرخت
 مجزا هایگروه به هاداده متوال جداسازی طریق از هادرخت این .شوند م محسوب دسته بندی های روش

.است جداسازی هر در هاگروه بین فاصله افزایش فرآیند این در هدف و شوندم ساخته



2.2. k-همسایه نزدی ترین

K اختصار به یا همسايه ترين نزديك k-NN و و موچرين توسط که است داده كاوي در برتر روش10جزو 
ارانش  و است حافظه به وابسته روش اين .م شود محسوب دسته بندی روش های از و شد ارائه 2009 سال در هم

، مجموعه يك و نامشخص نمونه ی يك داشتن با ر و نمونه آن ميان فواصل تمام آموزش  همجموع در نمونه ها دي
ترين k و م شود محاسبه آموزش  بین رای گیری با که م دهد را همسایه نزدی ترین k ما به فاصله كوچ

.کرد دسته بندي را ناشناس نمونه ی م توان آن ها برچسب های

ماشین بردار پشتیبان. 3.2

 ابرصفحه ای ه،طبق دو میان تا دارد سع که است دووجه کننده ی طبقه بندی ی واقع در پشتیبان بردار ماشین
 از له،فاص این گیری اندازه برای چون .باشد حداکثر ابرصفحه تا طبقه هر فاصله ی که طوری به نماید ایجاد

ترند ابرصفحه به که نقطه ای، داده های . گویندم پشتیبان بردار های آن ها به رو، این از م شود، استفاده نزدی



ه ی عصبی. 4.2 شب

ه های  از ه ایمجموع صورت به شده گرفته یاد مدل آن ها در که هستند دسته بند ساخت روش های از ی عصبی شب
 پردازش قبیل از هايیويژگ داراي همچنین .م شود داده نشان آنها وزن دار ارتباطات همراه به متصل هم به گره های

ه از بخش رفتن بين از و باشندم هاوزن از مجموعه يك در اطالعات شدن ذخيره زياد، توازي واحد،  رابيخ باعث شب
ه کل افتادن کار از و .است مقاوم سخت افزار خرابي و نويز به نسبت همچنین .شودنم شب

وریتم نتایج ادامه در همچنین  در رتیبت به مال سالمت عدم وقوع از پیش سال دو و سال ی برای تصمیم درخت ال
ل های ل اساس بر .است شده داده نمایش 5 و 4 ش ویی در موثری بسیار عامل ROE ،4 ش  بر و قبل سال دو پیش

ل اساس و ID و NII کنار در ROE ،5 ش .هستند بحران از پیش سال ی برای مناسبی کننده های پیش



يره تر نتيجه ي مدل درخت تصميم براي دو سال قبل از وضعيت نا سالم مالي رنگ ت. ٤شكل 
نمايانگر عدم سالمت مالي و رنگ روشن تر نمايانگر سالمت مالي بانك است

تيره تر رنگ .مالي نا سالم وضعيت از قبل سال يك براي تصميم درخت مدل نتيجه ي .٥ شكل
.است بانك مالي سالمت نمايانگر روشن تر رنگ و مالي سالمت عدم نمايانگر



 به ،94 سال در بانک ها سالمت وضعیت 6 جدول در
ویی همراه  اساس بر 95 سال در آنها سالمت وضعیت پیش

  و تصمیم درخت روش دو از ،94 سال مال شاخص های
SVMوریتم دو که ویی برای برگزیده ال  سال ی پیش

 بودند، 5 جدول نتایج اساس بر بحران، وقوع از پیش
  .است شده گزارش

 بانک 15 میان از که م شود مشاهده تصمیم درخت روش با
 در )21 بانک( آن ها از ی داشته اند وجود 94 سال در که سالم
 بانک 7 میان از همچنین و آمده در ناسالم وضعیت به 95 سال

 سالمت به )15 بانک( آن ها از ی وضعیت ،94 سال ناسالم
 بردار ماشین روش با .است کرده پیدا تغییر 95 سال در مال

 در ،94 سال در سالم بانک 15 هر که م شود مشاهده پشتیبان
 ناسالم، بانک 7 میان از همچنین و مانده باق سالم نیز 95 سال
 و داده ادامه 95 سال در خود ناسالم وضعیت به بانک 4 تنها

 .رسیده اند مال سالمت به )16 و 15 ،10 بانک های( سایرین
 ،3 بانک های مال ناسالم وضعیت به مدل دو هر که داریم توجه

  سال در آن ها تمام که دارند نظر اتفاق 95 سال در 18 و 12 ،4
بوده اند ناسالم بانک های جزو نیز 94



:گیری نتیجه

نال های هنگام زود دریافت  ر،حاض پژوهش هدف .است اهمیت حایز بسیار بانک بخش شوک های هشدار دهنده ی سی
وهای عنوان به مال سالمت شاخص های اثر بخش بررس ، بحران های پیش وریتم 4  از استفاده با بانک  مختلف ال

ه ی تصمیم، درخت شامل داده کاوی  آماری مدل همراه به پشتیبان بردار ماشین و همسایه نزدی ترینkعصبی، شب
 مال موسسه ی و بانک 22 ترازنامه ی در مندرج اطالعات از هدف، این به دستیابی منظور به .است لوژستی رگرسیون
 باالترین که م دهد نشان مدل ها این مقایسه ی نتایج .شده استفاده 1394 تا 1390 سالهای ط ایران مجاز اعتباری

 بر همچنین .است دقت درصد 86 و 91 با ترتیب به پشتیبان بردار ماشین و تصمیم درخت های روش به مربوط دقت
  کل درآمد به کارمزد درآمد ،)ROE( سهام صاحبان حقوق به بازده تصمیم، درخت و لوژستی رگرسیون مدل اساس

)NII(  سپرده کل به تسهیالت کل و )LD(وهای مهمترین  رانبح وقوع از پیش سال ی بانک، ی مال سالمت پیش
.م نمایند ایفا مال سالمت عدم احتمال در کاهش اثر که م روند شمار به
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