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انکی از بآید. حجم معوقات حساب میها و مؤسسات مالی بههای بانکترین چالشامروزه مدیریت ریسک اعتباری یکی از مهم

ز تسهیالت ا ذ وام وهای سنجش اعتبار افراد برای اخامتیازدهی و مدلترین شواهدی است که بیانگر نارسایی در فرآیند مهم

از  تبار افراددهی اعباشد. در نظر نگرفتن تعامالت غیرمالی و ارزش اجتماعی و فردی در ارزیابی و امتیازمؤسسات مالی می

های شرکت دید تحت عنوانها و مؤسسات مالی است. از سوی دیگر، ظهور بازیگران جهای فعلی بانکخألهای اصلی مدل

اع های ارائه انورمها با ایجاد پلتفای که این شرکتتک، موجب تشدید فضای رقابتی در این حوزه گردیده است؛ به گونهفین

افت امکان دری ادی کهمندی از خدمات مالی را برای افرهای هوشمند، امکان بهرههای تأمین مالی با استفاده از فناوریشیوه

ای در این کانیزهیستم مسها را ندارند، فراهم نموده است. این مسئله ضرورت بهبود مدل اعتبارسنجی و ایجاد ت از بانکتسهیال

 نماید.ها و مؤسسات مالی توجیه میزمینه را برای بانک

ز منابع امتنوع  هایآوری دادهداده و هوش مصنوعی، امکان جمعهای نوینی همچون کالنانقالب دیجتیال و ظهور فناوری  

یگر، دز سوی اهای مالی را فراهم آورده است. ها در سنجش اعتبار متقاضیان اخذ وام در سیستممختلف و افزایش شاخص

به بهبود  ، منجرهایی همچون قراردادهای هوشمندچین با غیرمتمرکزسازی و افزایش شفافیت از طریق مکانیزمفناوری بالک

تفاده شده العات اسجمع آوری اطاز روش اکتشافی شاخه کتابخانه ای برای که ر این مقاله ست. داارزیابی و امتیازدهی شده

سنجی های اعتبارچین معرفی شده و اثرات آن در مرتفع نمودن چالشت؛ سیستم اعتبارسنجی اجتماعی مبتنی بر بالکاس

 های ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارائه تسهیالت در بانک
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Today, credit risk management is one of the most important challenges for banks and 

financial institutions. The volume of bank lagging is one of the most significant evidence of 

insufficiency in rating process and credit scoring models for borrowing from financial 

institutions. Not considering the non-financial interactions and the social and inherent value 

of individuals in evaluating and rating people's credit is one of the main gaps in current 

models of banks and financial institutions. On the other hand, the emergence of Fintech 

companies as new actors, has amplified the competitive environment in this area; so that 

these companies through creating platforms for providing variety of financing methods by 

using smart technologies, make it possible to provide finance for individuals who hasn’t 

opportunity for obtaining loans from banks. This justifies the need to improve the credit 

assessment models and establish a mechanistic system for banks and financial institutions 

 By the digital revolution and the emergence of new technologies such as Big Data and 

Artificial Intelligence, collecting diverse data from different sources and increasing indexes 

in assessing the credibility of borrowers in financial systems have become possible. On the 

other hand, blockchain technology has led to improved evaluation and scoring by 

decentralizing and increasing transparency through mechanisms such as smart contracts. In 

this paper, an exploration method and library research have been used for gathering 

information and a BlockChain_Enabled Social Credit System has been introduced, afterward 

its effects on addressing the challenges of credit assessment in providing finance in Iranian 

banks have been investigated. 
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 مقدمه

 در آنها اعتباری گفرهن بهبود و مشتریان اعتباری اهلیت ارزیابی خصوص در یکپارچه هایممکانیز وجود و مالی مینتأ نظام

 و آسان سترسید. دارد عهده بر کشور یک اقتصادی نظام در ایویژه جایگاه و نقش مختلف، دالیل به خود تعهدات به عمل

در شرایط  [1] .گرددمی محسوب اقتصادی رشد و توسعه مهم هایلفهؤم از یکی باریاعت و مالی خدمات به مردم عادالنه

شد، وضعیت یشته وقتی تصمیم اعتباری گرفته مگیری نمایند. در گذها نباید بر اساس گذشته تصمیمنکامروز دیگر با

ساس مروزه بر اگرفت؛ اما ال قرار میاوشد و وثیقه در رتبه متقاضی تسهیالت در نظر گرفته می سرمایه، وثیقه و صالحیت فنی

ن ممک فردی ؛ت باشدتواند عامل بازپرداخت وام و تسهیالاند که وثیقه دیگر نمیت صورت گرفته به این نتیجه رسیدهتحقیقا

و  وبان خشتریمسیار بچه  .ای نداشته باشد ولی به خوبی از عهده بدهی خود برآید و به تعهداتش پایبند باشداست هیچ وثیقه

 تیاری در اخبایست مزایای، در صورتی که میحساب که  باید هزینه تسهیالت را به خاطر افراد بدحساب پرداخت نمایندخوش

  [2]حساب قرار بگیرد. افراد خوش

 همه از رتمهم و عتباریا و بانکی نظام در معوقات باالی آمار و ایران در اعتباری و مالی خدمات حوزه مشکالت به گذرا نگاهی

 زندگیو  اقتصادی هایجنبه از بسیاری برای موردنیاز و مناسب مالی خدمات به ایران مردم عمده بخش دسترسی عدم

 برخوردار لوبیمط وضعیت از زمینه این در عمومی هاینگرش و هاارزش باورها، که دهدمی نشان وضوح به فردی و اجتماعی

 د.ها خواهد شو ارتقا مدل اعتبارسنجی منجر به کاهش ریسک اعتباری بانک نظر به آنچه گفته شد، توسعه [1] .نیست

مالی تأمین در حال خارج نمودن انحصار ارائه خدمات  ،1دهی جایگزینوکارهای وامها و کسبآپورود استارتارت ،از سوی دیگر

های شوند که وامای دیجیتالی اطالق میهدهی جایگزین به پلتفرموکارهای وامها و مؤسسات مالی سنتی است. کسباز بانک

ها و مؤسسات مالی معتبر به آسانی مانده توسط بانکها برای بخش بزرگی از بازار مغفولاین وام ؛آورندای را فراهم میهزینهکم

 [3]قابل دستیابی است. 

ها و منابع داده دهفته داجزیه و تحلیل پیشرکننده وام را با استفاده از تارزش و اعتبار درخواست ،دهی مدرنهای واماین شرکت

دهندگان امنتی برای واینتر های دیجیتالی اعم از موبایلی ورشد اندازه و حجم پرداخت ،نمایند. عالوه بر ایننوآورانه تعیین می

ن که اینجاییاز آ، چنینهم آورد.های بیشتری را برای ارزیابی ریسک اعتباردهی فراهم میامکان دسترسی به داده ،جایگزین

یشتری هولت بسهای سنتی با سرعت و های وام نسبت به روشپرداخت ،نمایندها از راهکارهای دیجیتالی استفاده میشرکت

  [3] د.ند نموهای پرداخت، انعطاف بیشتری را تجربه خواهگیرندگان نیز به واسطه تعدد در گزینهگیرد. وامانجام می

داخت ی و پرهای مختلف بانکدارچین بستری برای ایجاد تحول در عرصهچون هوش مصنوعی و بالکهای پیشرفته همفناوری

 ها از منابع مختلفادهدانواع  ها امکان گردآوری و تحلیلاین فناوریاند. ازجمله تأمین مالی و ارائه وام و اعتبارات فراهم نموده

 [4]گردند.می های اعتبارسنجیجر به بهبود عملکرد سیستمو من نمایندمیبا سرعت، دقت و سهولت باال فراهم  را

جهت بررسی تأثیر ها و مؤسسات مالی، های فراوان در مدل اعتبارسنجی فعلی در بانکوجود چالشتوجه به با  ،در این پژوهش

با استفاده  ابتدابارسنجی، های نوین در توسعه و ارتقاء مدل اعتورود بازیگران جدید در عرصه تأمین مالی و استفاده از فناوری

مرور آوری و ای جمعبا روش اکتشافی کتابخانههای اعتبارسنجی موجود ها و سیستممدل ،از روش پژوهش کیفی فراترکیب

                                                 
1 Alternative lending business 
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مورد  بینی و تخمین اعتبار متقاضی وامها برای پیشگردد و منابع داده و اطالعات مختلف که در هر یک از این مدلمی

چین که توسط رانگهوا و همکاران بر بالک سپس مدل اعتبارسنجی اجتماعی مبتنی .می شودفته بررسی استفاده قرار گر

 یابد.شده از مرور ادبیات، توسعه میهای کیفی استخراجاست، با توجه به شاخصپیشنهاد شده( 2018)

 ادبیات موضوع

های تاریخی و ز دادهااستفاده  این روش با گان وام است.کنندروشی برای ارزیابی ریسک اعتباری درخواست یاعتبارامتیازدهی 

ر ن وام را دمتقاضیایا دیرکرد اهمال های مختلف در کوتاهی، أثیر شاخصتاحتمال و کند تا تالش می های آماریتکنیک

ات م و اعتبارن وااضیاها با استفاده از آن متقاست که بانک« امتیاز»هد. خروجی این روش یک پرداخت مورد بررسی قرار دباز

است  احی شدهیک مدل امتیازدهی که به خوبی طرد. نکنبندی میموقع رتبهنظر ریسک عدم بازپرداخت بهخود را از نقطه

 [5]  پرداخت شده است.زدهد که وام آنها به خوبی بامیگیرندگانی اختصاص درصد امتیاز باالتری را به وام

ه پیش از کها و اعتباراتی ها و عملکرد مالی افراد در وامدهندگان تنها از داده، توسعهیرهای ابتدایی امتیازدهی اعتبادر مدل

اره ت وام و ادم درخواس. اطالعات متقاضیان وام از فردکردناستفاده می، به منظور بررسی و امتیازدهی بودنداین اخذ نموده 

غل ثابت، در یک ش های مالی، مدت زمان حضور، داراییقبلیی هایی از قبیل درآمد ماهانه، بدهدادهشود. اعتبارات اخذ می

های مله فاکتورازج متقاضینوع حساب بانکی  ومحل سکونت وضعیت مالکیت های قبلی، موارد تأخیر یا عدم بازپرداخت وام

    [5]  شد.یهای ابتدایی برای بررسی و ارزیابی موفقیت عملکرد متقاضی وام در نظر گرفته ممدلمؤثری بود که در 

ت، به ورت گرفیافتن آن صهایی که برای عینیتکه به باب شدن بحث اعتبارسنجی در ایران انجامید و تالشمرور روندی 

ای کشور انهپهر رسسازد که این نظام در پی افزایش شدید حجم معوقات بانکی و راه یافتن این واقعیت به سخوبی روشن می

  [6]یان آن قرار گرفته است.گذاران و مجرمورد توجه قانون

 به صورت "یت بانکتسهیل اعطای تسهیال"بندی و اعتبارسنجی مشتریان برای نخستین بار در یکی از مواد قانون موضوع رتبه

ولت مکلف شد در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و بر مبنای آن د1386تیرماه  25رسمی مطرح شد. این الیحه در 

، "ع اطالعاتنک جامبا"با ایجاد و به کارگیری نهادهای مالی جدید از قبیل  ،ز تاریخ تصویب این قانونظرف مدت یک سال ا

و  "عوقمطالبات ساماندهی م"، "گروه های مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی"، "رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان"

مه ی، آیین ناقانون بانکی را فراهم کند. پس از این الزام زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیالت "مؤسسات تضمین اعتبار"

انک های کشور تمامی ب ،به تصویب هیئت وزیران رسید. به این ترتیب1386اسفندماه  26نظام سنجش اعتبار تدوین شد و 

شخص مآنان را  عتبارمشتریان خود را پیش از اعطای تسهیالت، اعتبارسنجی کنند و میزان ا 1388مکلف شدند از شهریور ماه 

  [6]. نمایند

ن قانو 44صل ستای اشرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان نهاد مالی رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان در را

 برای نظام ارسنجیاساسی و قانون طرح تسهیل اعطای تسهیالت مصوب مجلس شورای اسالمی و با مأموریت ایجاد سامانه اعتب

 [7]است. ری کشور ایجاد شده بانک و اعتبا

گویند، سنجش اعتبار و گزارشگری اعتباری از پشتوانه تئوریک دقیقی برخوردار است. تئوری بر آنچه کارشناسان می بنا

. اطالعات باشدمیترین مبنای علمی سنجش اعتبار مطرح عنوان مهماطالعات نامتقارن که در ادبیات علم اقتصاد ارائه شده به

افراد دیگر و گیرد که یک فرد اطالعاتی را در ارتباط با رویدادهای اقتصادی در اختیار داشته باشد در فضایی شکل می نامتقارن
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ازجمله مشکالتی هستند که از اطالعات نامتقارن ناشی  "مخاطره اخالقی"و  "انتخاب نامساعد"فاقد آن باشند. دو پدیده 

ها به علت عدم آگاهی از وضعیت اعتباری افراد و نامساعد به این معناست که بانکشوند. در فضای بازار اعتباری، انتخاب می

رفتار آنان در قبال تعهدات پیشینی که از تسهیالت گذشته برایشان به وجود آمده، تسهیالت جدید را در اختیار کسانی قرار 

شود که تسهیالت گیرنده القی نیز زمانی آشکار میمندی از آن را ندارند. پدیده مخاطره اخدهند که اهلیت الزم برای بهرهمی

های توافق شده با بانک مورد استفاده حتی با فرض دارا بودن پیشینه اعتباری مناسب، تسهیالت را در مواردی غیر از زمینه

 [6]دهد. میقرار 

سمی اجرای رال از آغاز س 10بررسی وضعیت نظام سنجش اعتبار در کشورمان نشان می دهد که متأسفانه با گذشت حدود 

م سنجش ای نظاند. در نگاهی کلی به مشکالت پیش روی اجرهست های فراوانی مواجهاین نظام، مجریان آن هنوز با چالش

 [6]نگی های رفتاری و فرههای ساختاری و چالشتوان به دو دسته کلی رسید: چالشاعتبار می

؛ اینکه های سنجش اعتبار در کشورها کامالً خصوصی هستندرکتدرصد ش 60دهد که بیش از آمارهای جهانی نشان می

شود که وجب میمبندی مشتریان در کشور ما به شرکتی متشکل از تعداد زیادی بانک سپرده شده است سنجش اعتبار و رتبه

  [6]. یابدطرفانه کاهش چنین احتمال اعتبارسنجی بیعملکرد شرکت از شفافیت کافی برخوردار نباشد و هم

خلی نجی دادر خصوص چالش دوم نیز می توان گفت برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز به دلیل اینکه اعتبارس

 [6]نمایند. استفاده نمیبه طور مؤثر و کارا مخصوص خود را دارند، از اطالعات و گزارش های شرکت مربوطه 

 ء جایگاه وست. ارتقازندگی بشر پدید آورده ادر ای عظیمی را هکاربردپذیری فناوری اطالعات در صنعت بانکداری، دگرگونی

دید برای جهای نالهای بانک از طریق افزایش سرعت و دقت پردازش عملیات و به تبع آن، ایجاد کاوری شعبهافزایش بهره

ز ای بانکی را هاکنشرارو ساخته و بسامد تهارائه خدمات بانکی و پرداخت، الگوی رفتارهای مالی را با مختصات جدیدی روب

میان  ایطهواس عنوانهای امروزی، صرفاً بهبانک .حل مشتری آورده استداخل شعبه به خارج از آن و در نهایت، به م

جتماع ان به متن ها را همراه مشتریانشاشرایط جدید این صنعت، بانک ؛نیستندمطرح گذاران و متقاضیان تسهیالت سپرده

 [7]. ن نیستممک اجتماعی هایمسئولیت به تحقق سودآوری، بدون نگاه  . بنابراین،برده است

 ،اعتبار دهندهیکلهای شعنوان مولفهتعاون و خالقیت، به وبانکداری مبتنی بر اعتماد عمومی، مسئولیت، همکاری  سیستم

 ق جهتیر وثابفرد، به جای اتکا هدهی فردبدر وامدهی فرد به فرد را در جامعه ایجاد نماید. تواند موجی از توسعه واممی

-ن پیشعنوای، بهی قانونهاعالوه بر زیرساخت. در کشور ما شودکید میأتضمین باز پرداخت، بر اعتبار و ریسک اعتباری افراد ت

ه با توجه ب .ت استوکار، توجه به زیرساخت فناوری اطالعات نیز بسیار حائز اهمیشرط اساسی برای گسترش این نوع از کسب

رخط به وکار بوکار، بدون وجود ابزارهای اعتبارسنجی و ایجاد سازجایگزین شدن اعتبار و وثایق در این مدل از کسب

ین اائه نمود. سترده ارتوان این خدمات را در سطح گگذاران و متقاضیان دریافت تسهیالت، نمیگذاری اطالعات سرمایهاشتراک

ا ری روافزایش سودآ های عملیاتی نهادهای مالی،قیاس انبوه عالوه بر کاهش هزینهدر حالی است که ارائه این خدمات در م

ت جریان ر مدیریدهای متنوعی دهندگان به دنبال خواهد داشت. همچنین، مشتریان خدمات مالی نیز با انتخاببرای ارائه

جتماعی، های ابکهشگذاری اطالعات نظیر با گسترش ابزارهای به اشتراک ،دیگر سویاز  ؛رو خواهند بودهنقدینگی خود روب

ن سنجش این نوع از متصور بود؛ تحقق امکا «اعتبار و تضمین اجتماعی»توان نوع جدیدی از تضمین اعتبار را تحت عنوان می

ین ات جدید در ه محصوالدهد تا بر اساس آن بتوانند به ارائهای متعددی را در اختیار نهادهای مالی قرار میاعتبار، فرصت

 [7] .قالب بپردازند



 

6 

 

ر مشخص و معیا نبود استانداردنکته قابل توجه دیگر در خصوص سیستم اعتبارسنجی و وام دهی در کشور ما این است که 

  .موجب به وجود آمدن قوانین نانوشته عرفی بین بانک ها و مشتریانشان برای پرداخت وام شده است

 های اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتبارسیستم

های آماری جهت ارزیابی و امتیازدهی روش و هپرداخت ای به معرفی سیستم امتیازدهی اعتباری( در مقاله1997) 2مِستر

را مورد آن توسط صنعت بانکداری  کارگیریبهلزوم  توسعه این سیستم وهای وکارها، فواید و محدودیتافراد و کسب یاعتبار

تمرکز نموده و تأثیر سیستم امتیازدهی  وکارهای کوچکهای مربوط به کسبی وامپژوهش بر رواین . ه استبررسی قرار داد

 یبینی قطعی امتیازدهی اعتباراعتباری در این بخش را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشانگر عدم امکان پیش

گیرنده های وامسازی ریسک مرتبط با گروهبلکه این سیستم تنها روشی برای کمی ؛گیرنده استعملکرد افراد وامبرحسب 

در شاخص تأثیرگذار عنوان یک به تواندمیامتیازدهی اعتباری  گیری این پژوهش،بر مبنای نتیجه .را بیان می کندمختلف 

  [5] در نظر گرفته شود.مرتبط با ارائه وام به افراد  اتاتخاذ تصمیم

متریک ریسک ابینی غیرخطی و ناپارهای یادگیری ماشین، مدلی برای پیشیککارگیری تکن( با به2010و همکاران ) 3خندانی

های پرداختی مشتریان و اطالعات سوابق مالی افراد های حاصل از تراکنشترکیب دادهاز اعتباری ایجاد نمودند. در این مدل 

های اعتباری از بندی دارندگان کارتی و دستهبندرتبه ،در اداره اعتبارات و تسهیالت استفاده شده است. با استفاده از این مدل

حیث دیرکرد یا تأخیر در بازپرداخت اعتبارات با استفاده از روش رگرسیون خطی انجام گرفته است. برآوردهای اجرای این 

 [1] دهد.کاهش میدرصد  25 تا 6بینی، نرخ عدم بازپرداخت را بین برای پیش آنکارگیری دهد که بهمدل نشان می

نماید. ع میرا مرتف بسیاری از معضالت کنونی تحلیل ریسک اداره اعتبارات ایاالت متحده یادگیری ماشینی،مدل مبتنی بر  

؛ گیردنجام میاتریان تحلیل اعتبار کنونی اداره اعتبارات همچون امتیازهای اعتباری، بر مبنای ایجاد تنوع در مشخصات مش

تند. نتایج نیساسب منگذاران و مدیران وام و اعتباردهی گیری از سوی سیاستو تصمیمبرای مدیریت ریسک تکنیکی  ،بنابراین

 شین درهای یادگیری ماهای اعتبارسنجی مبتنی بر تکنیکدهنده قدرت و سرعت بیشتر مدلپژوهش صورت گرفته نشان

 [1] ها و متقاضیان وام و تسهیالت است.بینی رفتار مشتریان بانکتشریح و پیش

های فرد به فرد، مدلی برای دهنده وامهای ارائهآپها و استارتو همکارانش با درنظرگرفتن افزایش تعداد شرکت 4یگنونچارپ

بینی دیرکرد متغیر و شاخص برای ارزیابی و پیش 10تر متقاضیان وام ارائه نمودند. در این مدل از بینی دقیقارزیابی و پیش

. دنباشمیها مبتنی بر عملکرد مالی گذشته افراد و سازمان شده است که این متغیرها عمدتاً  قابل مالحظه متقاضی وام استفاده

انه تقسیم ی، تعداد افراد وابسته در خانواده، درآمد ماهیانه، مخارج ماهمتقاضی سنها در این مدل عبارتند از: متغیرها و شاخص

های در جریان و تعداد اعتبار، م بر مجموع حدود اعتباری، تعداد وامانه، ترازنامه کلی کارت اعتباری تقسییماه بر خاص درآمد

روز دیرکرد در بازپرداخت وام داشته  90و بیش از   89تا  60، 59تا  30تعداد وام مسکن، تعداد دفعاتی که فرد متقاضی بین 

 [8] است.

  آید.حساب مینوینی به دبیات پژوهش رویکرد نسبتاًدر ا ،دهیتوجه به عوامل غیرمالی در ارزیابی و امتیازدهی اعتبار برای وام

                                                 
2 Mester 
3 Khandani 

4 Charpignon 
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( سیستم امتیازدهی اعتباری ارائه دادند که هر دو جنبه اجتماعی و مالی متقاضیان وام 2016و همکاران ) 5گوتیرِز نیِتو

ه مطرح برای های ناملموس و ارزیابی مالی پروژاطالعات دارایی ،همچون پیشینه اعتباری متقاضی، وضعیت مالی فعلی شرکت

های معمول بانکداری، با تحلیلی بر روی مدارک های مالی بر مبنای چارچوبنماید. در این مدل جنبهتأمین مالی را ارزیابی می

تأثیر وام بر دستیابی اهداف سازی های اجتماعی مدل، درصدد کمیگیرد. جنبهانداز مالی انجام میو اسناد حسابداری و چشم

گیری های تصمیماز تکنیک زیست، سالمت و تأثیر اجتماعی با استفادههمچون اشتغال، آموزش، محیط6ارهای طرح هزتوسعه

ای که های مالی مربوط به متقاضی وام و پروژهاین مدل شاخص ،مراتبی است. در نتیجهچندمعیاره و فرآیند تحلیل سلسله

های مختلف مسئولیت هایی که نشانگر تأثیر پروژه بر جنبهخصبرای تأمین مالی آن ارائه وام درخواست شده است را با شا

    [9]ترکیب نموده است. باشد میاجتماعی 

ها و شرکت موجود با توجه به ارزیابی فعالیت یهای امتیازدهی اعتبار( مدلی برای تکمیل سیستم2015و همکارانش ) 7زیدان

محیطی ارائه دادند. در این مدل از اطالعات کمی ائل اجتماعی و زیستصنعت فعال در آن از حیث توسعه پایدار و توجه به مس

صوص احتمال بازپرداخت وام از طرف خگیری در بهبود تصمیم ها در حوزه توسعه پایدار برایبا عملکرد شرکتو کیفی مرتبط 

 [10]  متقاضیان آنها استفاده شده است.

های ادهدو با داشتن  دهی فرد به فردهای وامدر پلتفرم یتیازدهی اعتبار( مدلی برای ارزیابی و ام2018نامور و همکاران )

برانگیزی ل چالشهای اعتبارسنجی همچنان معضها و سیستمهای ترازنشده در مدلترازنشده ارائه دادند. استفاده از داده

ای بینی ریسک برمدیریت و پیشهای های متنوعی از تکنیکآید. در این مقاله امکان مقایسه عملی ترکیبحساب میبه

 ،1جدول  . درستیل و ترجمه شده ادتری تبهای ملموسهای استفاده شده به شاخصهای ترازنشده ارائه شده است. دادهداده

مگی هین مدل نیز کار رفته در اهای بهکارگرفته شده، آمده است. دادهشده از آنها که در این مدل بههای منتجها و شاخصداده

 [11] با ماهیت عملکرد مالی گذشته افراد تعریف شده است.

 

  

 تشریح شاخص بندیدسته

 وضعیت فعلی وام وضعیت وام متغیر هدف

 مشخصه وام

 انه وامیهای ماهتعداد بازپرداخت شرایط بازپرداخت

 مقدار کل وام  مقدار وام

 شودمی بندی که توسط متقاضیان وام در فرم درخواست ارائهدسته هدف

قدرت 

بازپرداخت 

 متقاضی وام

انه وام به یبازپرداخت ماه

 درآمد
 انه فردیانه برای وام به درآمد ماهینرخ بازپرداخت وام ماه

 (/ قسط12)درآمد ماهانه/ درآمد به نرخ پرداخت

                                                 
5 Gutiérrez-Nieto 
6 Millennium 

7 Zeidan 

 [11]فرد دهی فردبههای وامبینی اعتبار افراد در پلتفرم: متغیرها در مدل پیش1جدول 
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 انهیهای مختلف به درآمد ماهانه فرد متقاضی از حسابینرخ بدهی کلی ماه بدهی به درآمد

، «رهاجا» شود و موارد آنوضعیت مالکیت خانه حین ارائه درخواست توسط متقاضی وام اعالم می یت خانهمالک

 است« با وام مسکن»یا « مالک»

 تأیید محل و مقدار درآمد وضعیت تأیید

 اظهارشده توسط فرد متقاضی در مرحله درخواست وام درآمد ساالنه

 تقاضی در مرحله درخواست واماظهارشده توسط فرد م طول مدت اشتغال

نرخ گردش وام به نسبت 

 درآمد

 انه متقاضی وامینرخ گردش وام در ترازنامه اعتباری به درآمد ماه

اعتبار 

 متقاضی وام

 بازگشت نرخ بهره
 خش درکند در مقایسه با کلیه اعتبارات در حال چرمقدار اعتباری که متقاضی استفاده می

 دسترس

percentBcGt75 از محدوده %75های بانکی بزرگتر از رصد کلیه حسابد 

 های بانکیتراز فعلی کلیه حساب میانگین تراز فعلی

 پرداخت اقساط کلی ماهیانه فرد در صورت شروع ارائه وام اقساط

 ماه گذشته 6ها در تعداد درخواست ماه اخیر 6ها در درخواست

 حال حاضر فرد متقاضی دارد مجموع تعداد اعتبارهایی که در حساب کلی

 های مالی شخصی فرد متقاضیتعداد درخواست های مالیدرخواست

 سال اخیر 2اعتباری فرد متقاضی برای  فایلتعداد دیرکردها در  دیرکردها

 تعداد موارد سوء سابقه ثبت شده تعداد سوءسابقه 

 

های سنتی افراد به وجود آمده است. روش یرای امتیازدهی اعتبارهای جایگزین بای برای ایجاد روشامروزه تقاضای فزاینده

های ارزش اعتباری افراد را از طریق سوابق بازپرداخت وام و کارت ،گیردکه اغلب توسط بخش بانکداری مورد استفاده قرار می

های مدلگیرد. در مقابل، می از افراد را در دستیابی به اعتبار نادیده %90نماید. این روش در حدود اعتباری تعیین می

های ها، ردپاهای دیجتیالی، حسابهای اجتماعی، داده دستگاههای استخراج شده از سایتامتیازدهی اعتباری نوین از داده

به منظور  8های اختصاصینمایند. سپس الگوریتمهای بانکی استفاده میهای اجتماعی و صورت وضعیت حسابکاربری رسانه

گیرند. تصمیم نهایی سپس از طریق یک برداری قرار میها مورد بهرهانایی و تمایل مشتریان برای بازپرداخت وامتو ارزیابی

  ]3[ .شوداتخاذ می 9گیری مبتنی بر قاعدهموتور تصمیم

 سیستم اعتبارسنجی اجتماعی

در ایاالت متحده توسعه یافت. دیگر کشورها نمایند های مالی افراد استفاده میاز داده های اعتبارسنجی مرسوم که عموماًمدل

                                                 
8 Proprietary algorithms 

9 rule-based decision engine 
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ها، های مالی افراد بین بانکگذاری دادهاشتراکازجمله چین با الگوبرداری از این روش به توسعه اداره اعتبار و ایجاد امکان به

لزوم توسعه جه به با تودر چین  2003تر برای امتیازدهی افراد اقدام نمودند. چندی بعد در سال در جهت حصول نتایج مطمئن

به منظور تقویت آگاهی و اهمیت اعتبار اجتماعی، ایجاد سیستم اعتبار اجتماعی با پشتیبانی  و سیستم اعتبارسنجی اجتماعی

شورای  2007در سال  عنوان ضامن آن مطرح گردید.بهو عنوان اصول و پایه و قانون حقوق مالکیت فکری به و از اخالقیات

و « پرداخت مالیات»های روی دادهتعریف نمود و بر « جزء نهادی مهم در اقتصاد بازار»عنوان جتماعی را بهایالتی چین اعتبار ا

های پرداخت آنالین و دیگر های اینترنتی، سیستمتا کنون، پلتفرم 2007های . در طول سالکردتمرکز « عملکرد قراردادی»

پیشینه عملکرد مالی افراد  های مرسوم مربوط بهمالی فراتر از داده یی اعتباربندپایگاه داده مناسبی برای رتبه ،منابع اطالعاتی

 [12]. ه استفراهم آورد

م اعتباری ، سیستهای مرتبط با اعتماد در روابط اجتماعی و پاسخگو نمودن اعضای یک جامعهبه منظور مرتفع نمودن چالش

ظر گرفته ی در نها و مؤسسات دولتهای عمومی همچون شرکتمانعنوان رویکردی مؤثر در افزایش اعتماد در سازاجتماعی به

 رایماعی باشت. سیستم اعتبارسنجی اجتوکارها و بخش خصوصی را نیز در پی خواهد دگری رفتار کسبشود که تنظیممی

و  ای فردیههای حیاتی خود را به جای تشخیصگیریکند تا تصمیمها و افراد این امکان را فراهم میها، شرکتدولت

ود خفتار مثبت مزایای ر ارزیابی اعتبار مثبتی دارند از ،. افرادی که در این سیستمدهندتحلیل داده انجام برمبنای شهودی، 

 ،دگیها در راننکرد آنبرای مثال بدهی مالیاتی دارند و یا عمل ،کنندای تجاوز میگیرند و کسانی که از اصول حرفهپاداش می

  [13]مانند. گیرند و از دریافت برخی خدمات محروم میدر معرض جرائمی قرار می ،مناسب جامعه نیست

بیرون  ودرون های های درگیر و سازمانالعاده بین طرفسیستم اعتبارسنجی اجتماعی مستلزم همکاری و مشارکت فوقتوسعه 

 دسترسی به فاظت ازعارضی دارند و درصدد حهایی که اهداف متهای حساس را در اختیار دارند. سازمانکه دادهاز دولت است 

یت احراز هو داده،نهایی همچون کالهای خود هستند و به یکدیگر اعتماد ندارند. با وجود انتظارات فراوان از فناوریداده

ا ن پابرجچنااده همدهای بنیادی حکمرانی های داده ایمن، شفاف و نامتمرکز، چالشچین برای ایجاد پایگاهبالک بیومتریک و

خصی، اطالعات ش پوشانندههایی در زمینه محرمانگی داده و مراکز امنیتی در سه گروه متمایز و برهمچالش ؛ماندمی

 [12]. ترین این موارد هستنداز مهم های داده بین مرزی و مدیریت/حکمرانی دادهجریان

به بررسی  (2018و همکاران )10چین ارائه شد. کورزمپاای برای توسعه سیستم اعتبارسنجی اجتماعی در برنامه 2014در سال 

به همراه را ین گیری این برنامه و نحوه تکامل آن در چپژوهش منشاء شکلاین  .گذاری پرداختنداین برنامه از منظر سیاست

منجر به ایجاد  سازی آن مورد بررسی قرار داد. بر مبنای نتایج این پژوهش یک سیستم اعتبارسنجی اجتماعیپیاده یهاچالش

گری اقتصاد را با مداخله مستقیم کمتر دولت به شود، تنظیممنصبان محسوب میشود، ابزاری برای نظارت صاحبشفافیت می

امکان سوءاستفاده از این سیستم برای  ،از سوی دیگرآورد. تر افراد با یکدیگر را فراهم میآورد و امکان رفتار منصفانههمراه می

های عنوان چالشهای خصوصی آنها بههای شهروندان و عدم حفظ محرمانگی دادهعی، جاسوسی در کلیه جنبهکنترل اجتما

 [12]        شناسایی شده است.سازی این سیستم پیاده

ا، هداری را برای مرتفع نمودن مسائل مرتبط با اعتماد در روابط مابین دولتاگرچه سیستم اعتبارسنجی اجتماعی راهکار آینده

. در حال حاضر تنها باشدمیرو های روبهمچنان جهت موفقیت در اجرا با موانع گستردهاما نماید، ها و افراد ارائه میشرکت

های مجزای خصوصی و عمومی برای ایجاد سیستم امکان ترکیب داده ،های طرف سوم دارای مجوزها یا سازماندولت

                                                 
10 Chorzempa 
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شفاف نیست و افراد در رویه امتیازدهی  ی،استاندارد امتیازدهی اعتبار ،همچنین اعتبارسنجی اجتماعی را در اختیار دارند.

آوری و امکان جمع ،ها و افراد درگیر در این رویه نظارت داشته باشند. عالوه بر ایناعتبار شرکت ندارند تا بر عملکرد سازمان

ری از یدهنده امتیاز اعتباری، محدود نشده است؛ بنابراین پیشگهای ارائههای شخصی افراد توسط سازماناستفاده از داده

گری مناسب بسیار دشوار خواهد بود. عالوه بر گذاری و تنظیمبدون مقررات ،هاهای شخصی توسط سازمانسوءاستفاده از داده

اند که در مقابل مشکل و خطا در یک بر مبنای ساختار متمرکز شکل گرفته های اعتباردهی سنتی عموماًمموارد فوق، سیست

 [14] پذیر هستند.نقطه و ایجاد گلوگاه عملکردی آسیب

 

 

 11اعتبار سیسِیم موارد
مرکز مرجع اعتبار 

 بانک مردم چین

سیستم اعتباری 

 اجتماعی

اداره اعتبارات در ایاالت 

 متحده

بندی اعتباری و رتبه

نظام  دراعتبارسنجی 

 ایران بانکی و اعتباری

 اهداف

توسعه اعتبار 

نظر مشتریان، جلب

مشتریان به 

 بابامحصوالت علی

گسترش دسترسی 

به خدمات مالی و 

کاهش ریسک 

 دهیوام

استفاده از ارزش 

اعتباری برای تقویت 

اعتماد و نظم در 

دولت، در سراسر 

 زندگی در چین

و استفاده از  آوریجمع

گذاری داده برای قیمت

ها و ارزیابی مؤثر وام

 اعتبار

 44در راستای اصل 

قانون اساسی و قانون 

طرح تسهیل اعطای 

تسهیالت مصوب 

مجلس شورای 

اسالمی ایران و با 

مأموریت ایجاد 

سامانه اعتبارسنجی 

برای نظام بانکی و 

 اعتباری

 خصوصی خصوصی عمومی عمومی خصوصی نوع

 ولی اجرامت

Ant مؤسسه مالی ،

بابا، وابسته به علی

تنظیم مقررات 

توسط بانک مردم 

 چین

 بانک مردم چین

کمیسیون توسعه و 

عنوان اصالح ملی به

سردمدار، دیگر 

های دولتی برای بخش

 های قضاییحوزه

Equifax/Experian 

TransUnion and 
FICO 

شرکت مشاوره رتبه 

 بندی اعتباری ایران

 نونیوضعیت قا

مجوز مقطعی، 

گسترش و فعالیت 

نامحدود، بدون 

 مجوز کامل

نهادی زیرمجموعه 

 بانک مردم چین

برنامه و 

گذاری رسمی سیاست

یافته از دولت، توسعه

طریق مقررات بخشی 

 و محلی

گذاری توسط مقررات

دهی اعتبار قانون گزارش

منصفانه و دیگر قوانینی 

که حقوق و خطاها و 

ر درخواست توضیحات د

صورت رد اعتبار را 

برنامه و 

گذاری رسمی سیاست

 دولت

                                                 
11eCredit Sesam:  شان را ارائه کننده وبسایتی که برای کاربران تخمین رایگان امتیاز اعتباریارائهشرکتی که دفتر اصلی آن در کالیفرنیا امریکا است و

 نمایند.می

 [12] های اعتباری در جهان و ایرانمقایسه سیستم: 2جدول 
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 کند مشخص می

فردی که مورد 

ارزیابی و 

امتیازدهی قرار 

 گیردمی

برداری قابلیت بهره

از سرویس برای 

کاربران شخصی 

به صورت  12پیعلی

ها شرکت -اختیاری

توانند بر نیز می

مبنای مقیاس 

امتیازدهی متفاوتی 

 شوند بندی میرتبه

شمول اتوماتیک 

 900نزدیک به 

میلیون رکورد افراد، 

اما بدون امتیازدهی، 

ها اطالعات شرکت

 نیز ثبت شده است.

عدم انتخاب فردی، 

ها به صورت داده

آوری اتوماتیک جمع

شود. رضایت قطعی می

کاربر، مقدمات 

پردازش و 

گذاری اشتراکبه

ممکن است اعمال 

 گردد.

هر کسی که اداره 

تواند یاعتبارات م

های مربوط به او را داده

کسب کند. اداره اعتبارات 

ها را با همکاری اداره داده

اعتباری با نام 
VantageScore 

and FICO’s 
 کند.آوری میجمع

بانک اطالعاتی از 

پرونده های اعتباری 

منحصر به فرد برای 

هر مشتری اخذ 

تسهیالت از بانک ها 

)سوابق اعتباری هر 

 متقاضی(

 ع دادهمناب

های عموما داده

بابا: خریدها، علی

ها، دیگر پرداخت

منابع مورد اشتراک 

 توسط کاربران

نهادهای مالی 

زیرمجموعه بانک 

مردم چین، برخی از 

دهندگان آنالین وام

همچون مؤسسه 

 Antمالی 

های دولتی از داده

ها کلیه سطوح و بخش

ها، از قطارها، دادگاه

های برخی از شرکت

 خصوصی

های عمومی و زارشگ

دهندگان وام

کننده در سیستم شرکت

 دهیگزارش

اطالعات چهارگانه 

هویتی، تسهیالتی، 

قضایی و استعالمی از 

بانک ها، ثبت احوات، 

قوه قضاییه، پست و 

... 

 خروجی

امتیاز واحد طراحی 

شده برای احتمال 

قصور در بازپرداخت 

 وام

 گزارش اعتبارات

های قوانین، پایگاه

هایی ، سیستمداده

برای تبادل داده، تبیه 

و تشویق، امتیازهای 

 ممکن در آینده

گزارش اعتبار و  امتیاز 

شده که واحد طراحی

احتمال عدم بازپرداخت 

 زند.وام را تخمین می

گزارش های اعتباری 

خام، سوابق، پایه، 

استاندارد، پیشرفته و 

 کامل 

تبعات اعتبار بد یا 

 ضعیف

 تر ازاعتبار گران

، Antمؤسسه مالی 

تأخیر در پرداخت 

برای برخی موارد از 

روند، بین نمی

دسترسی محدودتر 

 بابابه خدمات علی

مؤسسه مالی 

درخواست وام و 

کند، اعتبار را رد می

یا نیاز به وثیقه، 

جریمه یا نرخ سود 

 باالتر

و « هاپاداش»توسعه 

شامل عدم « هاتنبیه»

های دسترسی به یارانه

م توانایی دولیت، عد

در خرید بلیط 

 قطار/هواپیما 

عدم توانایی در اخذ وام 

یا گرفتن کارت اعتباری، 

اجاره آپارتمان، استخدام 

شدن در بسیاری از 

 مشاغل و ....

گیری و با تصمیم

صالحدید بانک یا 

مؤسسه مالی 

درخواست وام و 

شود، یا  اعتبار رد می

وثیقه، جریمه یا نرخ 

در نظر سود باالتر 

 شود.فته میگر

 

چین را پیشنهاد نمودند. این سیستم اعتبارسنجی اجتماعی مبتنی بر بالک ،( در پژوهشی2018و همکارانش ) 13رانگهوا

ها و افراد طراحی شد. این وکارها، سازمانها در رفتارها و عملکرد کسبعنوان رویکردی مؤثر برای ارتقاء ارزشسیستم به

بندی و تنها مسیری برای مشارکت افراد در فرآیند رتبهچین، نههای بالکار غیرمتمرکز شبکهگیری از ساختسیستم با بهره

ها و گیری را در محیطآورد، بلکه تعامالت غیرقابل فساد و رشوهامتیازدهی در سیستم اعتبارسنجی اجتماعی را فراهم می

                                                 
12 Alipay 

13 Ronghua 
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تنها هزینه دفاع از حقوق هر فرد در فرآیند اعتبارسنجی نه سازد. در نتیجه اجرای این مدلجوامع با درجه فساد باال ممکن می

های بزرگ چین توسط نهادهای قوی همچون سازمانبلکه از اینکه این سیستم مبتنی بر بستر بالک ،یابداجتماعی کاهش می

  [14] آید.عمل میمورد استثمار و تسلط قرار گیرد جلوگیری به

 نچیسیستم اعتبارسنجی مبتنی بر بالک

ارهای ماعی و رفتهای اجتد قضایی، فعالیتارسیستم اعتبارسنجی اجتماعی برای امتیازدهی اعتبار، چهار حوزه موارد دولتی، مو

یاری های اعتباری بسستمدهد. در مقایسه با سیو مکانیزم پاداش و مجازات ارائه میداده تجاری را مورد بررسی و نظارت قرار 

یش از الت، بحده، سیستم اعتبارسنجی اجتماعی چین با توجه به کیفیت و فسادپذیری تعامها همچون ایاالت متاز ملت

  [13]کند. بندی اعتبار مالی رفته و از یک سیستم اعتبارسنجی اجتماعی گسترده استفاده میرتبه

ر تمل ب( یک زیرساخت اعتماد اجتماعی غیرمتمرکز است که مشBLESSچین )سیستم اعتبارسنجی مبتنی بر بالک

ی باشد. معماری کلها از منابع داده پراکنده  عمومی و خصوصی در سطح جامعه میآوری، تجمیع، استخراج و تحلیل دادهجمع

نهادها و  ،شنای توسط رانگهوا و همکارتسیستم پیشنهادااین نشان داده شده است. در  1این سیستم در تصویر شماره 

توانند در یموکارهای خصوصی و افراد ها و کسبها، شرکتها و سازمانلت، آژانسهای متنوع در جامعه شامل دوموجودیت

ت اش و مجازانیزم پادو یک سیستم اعتبارسنجی اجتماعی را ایجاد نمایند. مکا کنندشبکه مشارکت نموده، با یکدیگر همکاری 

ه هایی که سابقازمانتواند نهادها و سمؤثر میطور ، بهاست هااین سیستم که بر مبنای امتیازهای اعتباری افراد و سازمان

 BLESSم کلی . سیستنمایدزننده اعتماد دارند را از کنشگری و مؤثربودن در جامعه منع رفتارهای ضداجتماعی و برهم

ای ادهز قراردفاده ابندی امتیاز اعتباری با استچین، رتبهگذاری داده مبتنی بر بالکمشتمل بر سه بخش اصلی است: اشتراک

 [14] های پاداش و مجازاتهوشمند و استراتژی
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 چین و قراردادهای هوشمندبالک

تر ام را ایمنرائه واتواند عرضه و ها در صنعت وام و اعتبار میهای مختلف و واسطهچین با حذف نیاز به درگاهفناوری بالک

 [15] . وردیاببه همراه  هارا برای وامتری نرخ بهره پایینوری، های عملیاتی و افزایش بهرهنموده و به واسطه کاهش هزینه

گذاری در واسطه افزایش شفافیت، دقت و قابلیت اشتراکچین بهها و گزارشات متعددی به استفاده از فناوری بالکپژوهش

ها یا مجموعه اعتبار به ارائه وامدهندگان وام، ریسک مرتبط با اند. ارائهدهی و اعتباردهی اشاره نمودههای وامآپتوسعه استارت

وکارها به های اعتباری و مالی کسبوکارهای کوچک را با استفاده از ارزیابی پیشینه عملکردی آنها به واسطه گزارشکسب

و ها های واسطه و طرف سوم و یا اداره اعتبارات و تسهیالت بانکد. این گزارش ارزیابی اعتبار که توسط شرکتنرسانحداقل می

 

 [14]چین : مدل اعتبارسنجی اجتماعی مبتنی بر بالک1 یرتصو
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گیری در ارائه وام به های بزرگ ارائه وام و اعتبار در تحلیل ریسک و تصمیمها و شرکترسد به بانکمؤسسات مالی به انجام می

وام منوط به بررسی و تحلیل اداره وام و اعتبارات است. این  یدر نتیجه، اعالم نظر در خصوص اعطا ؛کندمتقاضیان کمک می

هایی را ارائه های مخدوش، محدود، نادرست یا منسوخ شده تحلیلاره اعتبارات بر مبنای دادهدر حالی است که ممکن است اد

گذاری اشتراکتر و با قابلیت بهتر، شفافچین به منظور ارائه گزارشات دقیقها، از فناوری بالکآپنماید. برخی از استارت

های پیشرفته و ساختاریافته با استفاده اختصاصی از تحلیلنیمههای مالی اند. این امر با نرمال کردن دادهاستفاده نموده

 ]16[ 15گیرد.انجام می 14گذاری اشتراکیبرچسب

نامتمرکز و مدیریت داده  هایو تراکنش برای تعامالت فناورییک چین بالککند که در پژوهشی بیان می( 2016)16یلی ایومو

ها بودن، امنیت و یکپارچگی دادهها در این فناوری را ناشی از ناشناسدهشده دااست. او همچنین منفعت اصلی مکانیک توزیع

  [17]می داند. توسط هر طرف/سازمان واسطی بدون نیاز به کنترل تعامالت 

ن همچو ،زهای متمرکها یا سازمانبر پلتفرمدر نتیجه ایجاد و اعتماد متقابل، بدون تکیه زیاد  چینماهیت غیرمتمرکز بالک

نظر به  [18] .شتدیجیتال خواهد گذا بر اقتصاد ایتأثیر قابل مالحظهها، های تجارت الکترونیک فعلی و یا دولتپلتفرم

وی دفترکل رشده بر توانند به سیستم ذخیرهشود، کاربران میها اجرا میچین که در سراسر شبکهمکانیزم قابل اعتماد بالک

 های دارای واسطبرخالف ایجاد سیستم شود،ر سراسرجهان نگهداری مید کنندگانهای استخراجعمومی که توسط حساب

  [14]. اعتماد کنندطرف سوم، 

فرد بدون های فردبهعنوان تکنیکی برای تعامالت و تراکنشبهاست که  ای شده، فناوریچین یا فناوری دفتر کل توزیعبالک

ست که یک ساختار این فناوری یک دفتر کل عمومی ا [20]، [19] .ها ایجاد شده استهمچون بانک نیاز به واسط یا ارزیاب

 ،ترین مشخصه این فناوریمهم . [21]نمایدها و تعامالت را ایجاد میبدون امکان حذف تراکنشقابل تأیید و ای، زنجیره یداده

وری هزینه و بر، بهرهآید که منجر به ایجاد اعتماد، شفافیت، یکپارچگی، حقوق براحساب میساختار غیرمتمرکز آن به

 [22] .گرددویژه صنعت بانکداری و در ارائه وام و اعتبارات میدر بسیاری از صنایع، بهپذیری بیشتر انعطاف

کنندگان تأیید یا استخراج 18با نام ماینرها شدهتوزیع 17ها توسط حجم عظیمی از نودهایدر این ساختار غیرمتمرکز، تراکنش

های و زنجیرشده به بلوک شدهرمزنگاری 20شود که هر بلوک توسط هَشثبت می 19با نشان زمانیهای و در بلوک شودمی

کند که ماینرها را به حفظ چین از مکانیزم اجماع استفاده میشود. بالکپیشین و به ترتیب زمانی وقوع تعریف و شناسایی می

  [14]کند.ها ملزم میهای ثبت شده بر روی بلوکحریم داده

مطرح شد که هدف از آن را آوردن قراردادهای قانونی و اقدامات  21توسط زابو 1994اولیه قرارداد هوشمند در سال  ایده

با گسترش  ،سال اخیر الکترونیک و مابین دو غریبه تعریف نموده بود. در چند های تجارتتجاری مرتبط با آن در پلتفرم

                                                 
14 collaborative tagging 

15/  https://app.cbinsights.com/research/industries-disrupted-blockchain 
16 Yli-Huumo 

17 nodes 
18 miners 

19 Timestamped blocks 
20 hash 

21 Nick Szabo 
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تر برای عملکردهای محاسباتی که در دفترکل رارداد هوشمند به صورت خاصچین، عبارت قروزافزون انتظارات از فناوری بالک

 ،مرتبط با مفهوم کالسیک قرارداد نیست گردد. با این تفاسیر یک قرارداد هوشمند ضرورتاً شود اطالق میشده انجام میتوزیع

ر آن انجام شده و پرداخت مبالغ نیز در بستر شود که تمام فرآیند هر تعامل یا معامله دبلکه به هر برنامه کامپیوتری مرتبط می

متمایز تقسیم شود. کد قرارداد هوشمند که بر  ءتواند به دو جزشود. یک قرارداد هوشمند میشده انجام میدفتر کل توزیع

ان مکمل یا عنوشود و قرارداد قانونی هوشمند که استفاده از کد قرارداد هوشمند بهچین ذخیره، تأیید و اجرا میبستر بالک

 [11]جایگزین برای قراردادهای قانونی است. 

هایی است که در یک آدرس مشخص در شده و دادهتعیین های از پیشای از دستورالعملیک قرارداد هوشمند شامل مجموعه

ی آن چین است که کاربراصلی از بالک ءهای مرکل یک جزذخیره شده است. درخت 22عنوان درخت هَش مرکلچین بهبالک

ور و امن ساختارهای که امکان تأیید بهرههستند ها یک ساختار درختی دوتایی پایین به باال کند. این درختریزی میرا پایه

دوتایی، یک قرارداد هوشمند با کاربران  های رابطکند. از طریق اپلیکیشنچین را فراهم میهای نامحدود در بالکمجموعه داده

چین و قراردادهای بالک[14]  د تا منطق از پیش تعیین شده تجارت یا توافقات قرارداد را ارائه نماید.کنارتباط برقرار می

 . کندهای اعتباردهی اجتماعی فراهم میبندی اعتبار ایمن را در سیستمهوشمند در کنار هم راهکاری برای امتیازدهای و رتبه
[14]  

کارگیری آن برای کاهش چین و چگونگی بهشناسی ارشد خود ورود فناوری بالکنامه دوره کاردر پایان( 2017) 23استارلندر

ریسک اعتباری قراردادهای بین طرفین را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش مدل یک قرارداد هوشمند ساده با استفاده از 

برای کاهش ریسک اعتباری در  چین ارائه شده است و فرصت موجود در این مدلهای سوابق مالی و فناوری بالکداده

  [23] های مورد قرارداد به اثبات رسیده است.طرف

 روش تحقیق

نظر نوع، یک از منظر فلسفه پژوهش یک پژوهش تفسیری، از نقطه 24بر مبنای مدل پیاز فرآیند پژوهش ساندرز پژوهش حاضر

 با هدف وصورت می گیرد  پژوهش با روش کیفیاز منظر رویکرد، یک پژوهش قیاسی است. این  و ایتوسعه-پژوهش کاربردی

های مدل اعتبارسنجی در ایران و اکتشاف و بررسی اثرگذاری اعتبار اجتماعی و چالش ،دهیتوصیف مفاهیم و مدل امتیاز

ی ای گردآورها و اطالعات آن به صورت کتابخانههمچنین داده شود.ها انجام مینمودن چالشسازی این مدل در مرتفعپیاده

 شود.آوری میهای کیفی در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب جمعداده [24] .شودمی

 وضوع مشابه با مو شده از مطالعات کیفی دیگرهای استخراجرویکرد فراترکیب، نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و یافته

ؤال آنها با س ارتباط برای فراترکیب از مطالعات کیفی منتخب و براساسنمونه مورد نظر  ،کند. در نتیجهمرتبط را بررسی می

 [21] شود.پژوهش ساخته می

ه دیک پدی باشد. در شرایطی که نظریه یا تحقیقات قبلی دربارهدار میروش تحلیل در این پژوهش، تحلیل محتوای جهت

ترین دار مناسبروش تحلیل محتوا با رویکرد جهت ،است های بیشتری نیازمنده یا کامل نیست یا به توصیفاست ک مطرح

                                                 
22 Merkle hash tree 
23 STARLANDER 

24 Saunders 
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کنند که تمایزات آن بندی میاساس روش قیاسی متکی بر نظریه طبقه بر . این روش را معموالًباشدمیانتخاب برای پژوهشگر 

می دار معتبر ساختن و گسترش دادن مفهوها براساس نقش نظریه در آنهاست. هدف تحلیل محتوای جهتبا دیگر روش

های تحلیل محتوا از فرآیند ساختارمندتری دار نسبت به دیگر روشچارچوب یا مدل اولیه است. تحلیل محتوا با رویکرد جهت

 [25] برخوردار است.

 :[26]مرحله اصلی است  7دار به صورت کلی شامل تحلیل محتوای جهت

 مشخص کردن هدف -1

 مند ادبیاتمطالعه نظام -2

 بجستجو و انتخاب منابع مناس -3

 منابع از استخراج اطالعات -4

 ی کیفیهاتجزیه و تحلیل و ترکیب یافته -5

 کنترل کیفیت -6

 هاارائه یافته -7

های ها و سیستمدلدار در این پژوهش، ابتدا مبا توجه به استفاده از دو روش کیفی فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی جهت

ر دمورد استفاده  های موجود در مدلرستی از چالشگردد و همچنین فهمختلف امتیازدهی اعتبار بررسی و مرور می

ب و تأثیر ی منتخسپس مدل امتیازدهی و اعتبارسنج ؛گرددهای وام و اعتبارات بانکی از ادبیات موضوع استخراج میسیستم

 .شودمیهای مدل موجود در ایران تحلیل آن بر چالش

 ها و نتایجیافته

 جی اجتماعیبارسن، مدل اعتدر ایران هادهی بانکتم اعتبارسنجی و وامی متعدد سیسهادر این پژوهش، با درنظرگرفتن چالش

دست آمده از های بهها و شاخصاست، با استفاده از داده( معرفی شده2018چین که توسط رانگهوا و همکاران )مبتنی بر بالک

ه ین مدل در ساافت. یاند، توسعه و ارتقاء نموده های مختلف تمرکزدیگر منابع که هریک بر توسعه مدل اعتبارسنجی از جنبه

« چینز بالکستفاده ااگذاری داده با اشتراک»یافته است. تمرکز توسعه و ارتقاء مدل در این مقاله به بخش  بخش کلی توسعه

گیری یمو تصمده شبا امنیت باال ها گذاری دادهچین منجر به یکپارچگی و اشتراکبا توجه به اینکه بالکاست. معطوف شده

ها در وعه دادهسازد، اضافه نمودن مجمپذیر میامکان تریهای متنوعمجموعه داده بر مبنایدرخصوص نحوه اعتباردهی را 

 ت.ار گرفدار مورد نظر قرچین، با استفاده از تحلیل محتوای جهتگذاری با استفاده از فناوری بالکبخش اشتراک

ر درکن دیگر  لی، یکها و خدمات مالی جایگزین نیز در عرصه تأمین مادهندگان وامها و ارائهآپظهور استارت ،از سوی دیگر

ست که با توجه به ها و اطالعاتی امجموعه داده 3کند. جدول چین ایجاد میها با استفاده از بالکگذاری دادهبخش اشتراک

ها گذاری دادهاکدر بخش اشتر شود که به منظور توسعه مدلهای مختلف اعتبارسنجی پیشنهاد میبررسی مدلمرور ادبیات و 

 کارگرفته شود.به چینبا استفاده از فناوری بالک
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ها و دهنده دادهارائه بازیگران

 اطالعات
 منابع ها و اطالعاتداده

 دولت

 [5]، [12] های مالیاتیداده

 [5] سوابق گمرکی

ن سازمان تأمی _درآمدی )شرایط مستمریاطالعات  _ثبات شغلی -اطالعات وضعیت

 اجتماعی(
[11] ،[5] 

 [5]، [11] ر(سازمان ثبت اسناد و امالک کشو _هاوضعیت مالکیت )بررسی امالک و دارایی

 [9] سوابق تحصیلی 

 [13] سوابق تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی

 ض شهرداریرپرداخت عوا

 اجتماعی داوطلبانه و ی، فرهنگیمحیطهای زیستمشارکت در فعالیت
[10] ،[9] 

 های تجاریسازمان
 [11]، [12] وضعیت عملکردی

 [11] گزارش مالی

 )فین تک ها( های مالیآپاستارت
 [1]، [3] های آنالین و موبایلیها و تبادالت مالی در پلتفرمهای تراکنشداده

 [7]، [1]، [3] فردبهایگزین و فرددهی جهای وامنوع، حجم و میزان فعالیت در پلتفرم

دهندگان خدمات پرداخت ارائه

(PSP) 

ی، های مختلف )پایانه فروش، موبایلهای تراکنش پرداخت مشتری از درگاهداده

 اینترنتی(
[12] ،[3] 

 ها و مؤسسات مالیبانک
 [1]، [9]، [11] ها و چک اعتبارات ،اطالعات از سوابق دریافت وام

 [9]، [11] دش حساباطالعات گر

 [1]، [3]، [12] هاهای پرداختی و ترجیحات و گرایشاطالعات و داده فعاالن تجارت الکترونیک

 [11] سابقهسوء مراجع قانونی

 های اجتماعیرسانه
 [7]، [3] ،[6]  روابط اجتماعی

 [1]، [3] هاها با نظرات و ایدهبررسی ترجیحات و گرایش

 شهروندان
 [5]، [8] ایناسنامهاطالعات ش

 [5]، [9] تعداد افراد خانواده

 

 های دیگرچین از طریق  فراترکیب مدل: توسعه و ارتقاء مدل اعتبارسنجی اجتماعی مبتنی بر بالک3جدول 
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 جمع بندی

ت نه از اهمیین زمیاهای متعدد آنها در ها و مرتفع نمودن چالشارائه مدل اعتبارسنجی مناسب به منظور مدیریت ریسک بانک

های مدل سعه و ارتقاءچین، بستری برای توهای نوین و پیشرفته همچون بالکبسیار باالیی برخوردار است. فناوری

ر شمول بیشت معیت وها و اطالعات، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد، جااعتبارسنجی فعلی از حیث تنوع و یکپارچگی داده

های دله در مها فراهم آورده است. این در حالی است کتری از افراد و سازماندر ارائه خدمات مالی به خیل گسترده

 گیرد.رار میقهای مربوط به پیشینه و سوابق مالی متقاضیان وام و اعتبار مورد بررسی ا دادهاعتبارسنجی فعلی تنه

عات ورودی اطالها و های اعتبارسنجی مرور گردید و دادهای از مدلمجموعه ،روش فراترکیب از استفاده در این پژوهش با

عی مبتنی اجتما د مطالعه قرار گرفت. مدل اعتبارسنجیدهی به متقاضیان مورخصوص اعتبار و نحوه وامگیری درجهت تصمیم

ین مدل از سه ا انتخاب شد؛عنوان مدل اصلی جهت توسعه و ارتقاء ( به2018چین که توسط رانگهوا و همکاران )بر بالک

استراتژی » و« مندبندی اعتباری بر مبنای قراردادهای هوشرتبه»، «چینگذاری داده با استفاده از بالکاشتراک»بخش کلی 

دهندگان ارائه بازیگران و ،دارتشکیل شده است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای جهت« پاداش و مجازات

 های قابل ارائه از سوی این بازیگران توسعه و ارتقاء یافت.ها و اطالعات و همچنین دادهداده

دهندگان عنوان ارائههای مالی بهآپخدمات پرداخت الکترونیک و استارتدهنده های ارائهحضور شرکت ،نتایج این پژوهش

ز سوابق عات اعم اها و اطالای از دادهچین و مجموعه گستردهها و اطالعاتی برای تکمیل، توسعه و ارتقاء آن در بستر بالکداده

 نشانبار را و اعتام ورزش اجتماعی متقاضیان اکه تعامالت غیرمالی  و و عملکرد مالی، اطالعات پرداختی در بسترهای مختلف

تر اعتبار یابی دقیقرای ارزبیک از این بازیگران جدید، عالوه بر نیاز به استفاده از منابع دیگر دهد. هرپیشنهاد میمی دهد را 

 ،ند. به بیان دیگرآیحساب میها و مؤسسات مالی سنتی بهای برای تحلیل و امتیازدهی برای بانککاربران خود، منبع داده

م کوسیستدهی جایگزین به اوکارهای وامها و کسبآپدهنده خدمات پرداخت الکترونیک، استارتهای ارائهحضور شرکت

م حساب آید و هبه های تکمیلی و ارزشمند برای توسعه مدل اعتبارسنجیکننده دادهعنوان فراهمتواند هم بهتأمین مالی می

 ج نهایی حاصل از این مدل.عنوان متقاضی نتایبه
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