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اعتباری و بانک  های صندوقبر ریسک اعتباری  مؤثرعوامل  بندی رتبهبررسي  و 

 (MCDM) چندمعیاره فازی گیری تصمیم های روشبا استفاده از 

 

 2، فاطمه جمشیدی صابر1مجید مرادی

 ، ساوه، ایران )نویسنده مسئول(ناصرخسروگروه حسابداری موسسه آموزش عالی  علمی هیئتاستادیار و عضو  2

 ، ساوه، ایرانناصرخسرودانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی موسسه آموزش عالی  1

 

 چکیده

بوده و موفقیت یا  مؤثر ها آنکه بر عملکرد  شوند میتجاری خود با مخاطرات متعددی مواجه  های فعالیتدر فرایند  ها بانک  

، نتایج عدم اطمینان در ها ریسکدر مدیریت ریسک دارد.  ها آن ریزی برنامهشکست این واسطه مهم مالی ارتباط تنگاتنگی با 

سنتی وجود دارد، اما  طور بهبر ارزیابی کیفی ریسک  ای مقایسهیا زیان دهی است. اگرچه تمرکز وسیع و قابل  نوسانات سوددهی

 گیری تصمیمبا استفاده از روش  در پژوهش حاضر ترتیب این بهبر ریسک دارای اهمیت شایانی است.  مؤثر شناسایی عوامل

اعتباری و بانک  های صندوقبر ریسک اعتباری در  مؤثربندی عوامل  چندمعیاره تاپسیس در شرایط فازی به شناسایی و رتبه

اعتباری طبق  های صندوقو  ها بانکاعتباری  های ریسکبر  مؤثرپرداخته شده است. در چارچوب روش پیشنهادی ابتدا عوامل 

ها  شوند، سپس پرسشنامه بر اساس این شاخص پیشین و نظرخواهی از کارشناسان و خبرگان استخراج می های پژوهشمطالعه 

های  گردد. پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، هزینه بر مبنای طیف لیکرت طراحی شده و در بین نمونه آماری توزیع می

را بر ریسک  تأثیرشوند. بر اساس نتایج حاصل سه عاملی که بیشترین  دی میبن برده با استفاده از روش تاپسیس فازی رتبه نام

 از: نسبت آنی، موجودی کاال به دارایی جاری و بدهی جاری. اند عبارتاعتباری دارند 

 

 بندی چندمعیاره، تاپسیس، منطق فازی، رتبه گیری تصمیمریسک اعتباری، مدیریت ریسک، های كلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

و سطح پیشرفت اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد،  گذاری سرمایهسی عملکرد اغلب کشورها بیانگر آن است که بین برر 

های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از  بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخش

به فعالیت  گذاری سرمایهتجهیز و تخصیص منابع  .ردار می باشندپیشرفت اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی باالتری برخو

پذیرد که بازار اعتبارات بانکی جزئی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلی  های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می

این راستا یکی از موضوعات حائز اهمیت،  ترین نقش بانک در بازار مالی، از طریق اعطای اعتبار به مشتریان صورت می گیرد. در

بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری )یعنی احتمال قصور در بازپرداخت تسهیالت اعطایی از سوی مشتریان( می باشد. اندازه گیری 

هش این ریسک در میان ریسک هایی که بانک در حیطه وسیع عملکرد خود با آن روست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کا

و کنترل آن به عنوان یکی از عوامل کلیدی اثر گذار بر بهبود فرایند اعطای اعتبار و نتیجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش 

در این فصل از پژوهش به بیان مسأله و اهمیت موضوع، ضرورت  .اساسی در پایداری و بقای بانکها و موسسات مالی دارد

ها، متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در پایان اصطالحات و واژگان  ، فرضیهتحقیق، معرفی اهداف تحقیق، سؤاالت

 شوند. تخصصی پژوهش معرفی می

 

 . بیان مساله2

گیری بر اساس فرضیات، حدسیات، برآوردها و شود. تصمیمبیشتر تصمیمات تجاری بر پایه حدسیاتی درباره آینده گرفته می 

-ه با ریسک است. ریسک یک مفهوم انتزاعی است که تعریف آن مشکل در بیشتر موارد اندازههای حوادث آینده همرابینیپیش

 معنای به ریسک(. 1125، 2گیری آن غیرممکن است. ریسک دو مفهوم آینده و شک را به دنبال خود دارد )چانس و بروکس

 تعبیر آینده های بینی پیش نشدن محقق احتمال عنوان به ریسک عبارتی به یا است انتظار مورد نتایج تحقق عدم احتمال

 یا مالی از اعم زیان و خسارت یک وقوع امکان معنای به اصطالح در ریسک اند. نهاده نام ریسک عامل را آن ایجاد عامل و شده

 مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، (.2311یزدان پناه و شکیب حاجی آقا، ) است فعالیت یک انجام درنتیجه و غیرمالی

ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی را تهدید کند. به تواند دارائیهای اقتصادی ریسک ها یا احتمال خطراتی که میتحلیل و کنترل

بخشی به عملیات مقابله با عدم قطعیت یا احتمال انحراف ای است که جهت نظمتعبیر دیگر، مدیریت ریسک همان سامانه

های پرمخاطره و تهیه استراتژی برای کاهش دیریت ریسک شناسایی موقعیت(. هدف م1125، 1شود )هایمسطراحی می

باشد. مدیریت ریسک با شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک آغاز می شود و با پاسخ های پرمخاطره میاحتمال رخداد و اثر واقعه

دهد در برابر تغییرات کاهش می ادامه می یابد. در واقع مدیریت ریسک کارا، آسیب پذیری را ها ریسکمناسب به موقع به 

 (. 1124، 3)الم

 علت به ها بانک و است بانکداری های فعالیت و بانک ها، حیطه این از یکی که دارد شدن مطرح قابلیت ای حیطه هر در ریسک

 نوع با را ها بانک در ریسک وجود دالیل گیرند. می قرار توجه مورد زمینه این در دارند، اقتصادی نظام در که بسزایی اهمیت

 آوری جمع دارند مسئولیت این قبال در که را مردم های سرمایه سو یک از ها بانک که چرا کرد، توجیه توان می آن کارکرد

 بانکداری صنعت کنند. می اقتصادی های فعالیت و بانکی عملیات انجام به اقدام ها سرمایه این از استفاده با دیگر سوی از و کرده

                                                           
1 Chance & Brooks 
2 Haimes 
3 Lam 
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 و منابع وضعیت حفظ آن، میزان و سرمایه محدودیت و ها آن متفاوت های ماهیت و بانکی عملیات تنوع و دادتع به توجه با

 تسهیالت گیرندگان تعداد و کرده اقتصادی دیگر واحدهای از متمایز را ها آن که ها بانک وظیفه نوع و گذاران سپرده منافع

 عملیات زیاد ثبت و مالی منابع با بانک کارکنان از زیادی گروه داشتن سروکار و آنان از یک هر مالی وضعیت تفاوت و اعتباری

 با بانک در ها ریسک ماهیت تفاوت دهنده نشان همگی بانکی خدمات انواع و خارجی و داخلی پول زیاد انتقال و نقل و مالی

 نماید می مراکز سایر از تر لمشک و تر پیچیده تر، حساس بانک در را ریسک مدیریت پذیرش که باشد می مالی موسسات سایر

 قرار ها ریسک انواع از وسیعی معرض در خود های فعالیت نوع به توجه با ها بانک شد بیان که همانطور لذا (.1111 ،4)کوپر

  دارند.

 یا و مالی وضعیت تنزل علت به معموال که نامند می اعتباری ریسک را شده اعطا تسهیالت فرع و اصل برگشت عدم احتمال

 و ناکامی در را سهم ترین عمده حاضر شرایط در اعتباری ریسک دهد. می روی تسهیالت کننده دریافت رشکستگیو

 )عرب است برخوردار ای ویژه بسیار اهمیت از ریسک این بر کنترل و نظارت ترتیب بدین دارد. عهده به ها بانک ورشکستگی

 (.2315 تن، روئین و مازار

 بندی اولویت و شناسایی شامل تحقیق این اصلی مساله بانکی، نظام در ریسک بندی رتبه همیتا به توجه با ترتیب این به

 تاپسیس روش از شرایط بودن بحرانی به توجه با و منظور این برای است ها بانک و اعتباری های صندوق در اعتباری های ریسک

 شود. می استفاده فازی

 

 پژوهش پیشینه و نظری مباني .3

مداوم و پویای صنعت اعتباری، این صنعت هر روزه نقش مهمتری را در اقتصاد کشورها ایفا کرده و اعتباردهندگان  با توسعه  

های پیشرفته مجاب شده اند.  به منظور توسعه فرآیند مدیریت اعتباری خود، به استفاده از روشها و ابزارهای جدید و تکنولوژی

یان با استفاده از تکنیک ها و روش های پیشرفته و نوین آماری، از جمله اعتبارسنجی و سنجش توان باز پرداخت مشتر

تالشهایی است که دراین زمینه انجام شده است. اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و 

زه به منظور اعتبارسنجی مشتریان می باشد. امرو ها آنتسهیالت مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی 

 بندی مشتریان اعتباری تدوین و توسعه یافته اند. هایی نظیر امتیازدهی اعتباری و رتبه نظام

ها و موسسات اعتباری با استفاده از اطالعات حال و گذشته متقاضی،  امتیازدهی اعتباری، نظامی است که به وسیله آن بانک

دهند. به عبارت دیگر امتیازدهی به معنی کمی نمودن  ط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز میاحتمال عدم بازپرداخت وام توس

نماید. در  بندی می طرفانه و بر اساس آمار و اطالعات کمی رتبه احتمال نکول در آینده است. این روش مشتریان اعتباری را بی

باشند.  و متکی بر دیدگاه مسئول )یا مسئولین( پرداخت وام می های قدیمی برای ارزیابی مشتریان عمدتا ذهنی حالی که روش

بندی اعتباری قرار دارد. رتبه بندی اعتباری در واقع روشی برای شناسایی و  در کنار روش امتیازدهی اعتباری روش رتبه

 ها آناال از طریق طبقه بندی موافقت با اعطای وام به متقاضیان با ریسک پائین و اجتناب از اعطای وام به متقاضیان با ریسک ب

می باشد. روش امتیازدهی نسبت به روش رتبه بندی این مزیت را دارد که با ارائه امتیاز به هریک از متقاضیان، عالوه بر طبقه 

مثال متقاضی  طور به، درجه ریسک اعتباری و در نتیجه فاصله بین هر یک از طبقات رتبه بندی )ها آنبندی یا رتبه بندی 

( را مشخص می نماید. امتیازها برای بانکها این امکان را فراهم می آورند که ریسک اعتباری را اندازه …رتبه اول و دوم یا  دارای

                                                           
4 Kupper 
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گیری نموده و آن را متناسب با پورتفوی اعتباری اداره کنند. بدین مفهوم که ریسک قابل مشاهده و محاسبه بانک را در رابطه 

 (.2315نماید )عزب مازار و روئین تن،  با انواع ریسک تعدیل و اصالح

گیری بر اساس فرضیات، حدسیات، برآوردها و شود. تصمیمبیشتر تصمیمات تجاری بر پایه حدسیاتی درباره آینده گرفته می

-های حوادث آینده همراه با ریسک است. ریسک یک مفهوم انتزاعی است که تعریف آن مشکل در بیشتر موارد اندازهبینیپیش

(. بنابراین مفهومی که 1125، 5یری آن غیرممکن است. ریسک دو مفهوم آینده و شک را به دنبال خود دارد )چانس و بروکسگ

رود کار میمربوط به آینده نباشد و یا در مورد وقوع آن شک نداشته باشیم، دیگر ریسک تلقی نمی شود. واژه ریسک هنگامی به

قابل برآورد هستند. ریسک به معنای مواجهه با  ها ریسکرزیابی کرد، به عبارت دیگر که بتوان احتمال وقوع یک پدیده را ا

 تواند دارای اثر مثبت یا منفی باشد. ها یا نتایج متفاوت که احتمال وقوع هر وضعیت قابل تخمین است و میوضعیت

، به عبارت دیگر ریسک ها قابل برآورد واژه ریسک هنگامی به کار می رود که بتوان احتمال وقوع یک پدیده را ارزیابی کرد

های طور قابل توجهی به آغاز تاریخ به ثبت رسیده بشر بستگی دارد. امروزه نه تنها موقعیتهستند. ریسک و خطر احتمالی به

ه پرمخاطره زیادی وجود دارد بلکه توسعه تکنولوژی مدرن آگاهی دقیق از احتمال خطر این موارد پرخطر را به همراه داشت

عنوان موقعیتی است که اند. عامل کلیدی موجود در این روند، بهاست؛ خطرات جدیدی که با پیشرفت این روند در ارتباط بوده

برد. ما در حال حاضر اطالعات زیادی در مورد دنیای فیزیک نسبت به قرن نوزدهم و بیشتر از قرن بیستم آگاهی را باال می

شود. در های زندگی روزانه باعث وارد شدن انسان به دنیای خطرات جدیدتر میاکثر بخش سازیطور کلی مکانیزهداریم. به

کند و روی هم کند که خطرات احتمالی را  برآورد و کنترل میهای موجود ما را با ابزارهایی آشنا میهمین زمان، تکنولوژی

های انسان در تحقیق در مورد روانشناسی رفتاری و علوم کند. درک و فهم ما از اولویتها دوری میرفته از آن در تمام زمان

هایی را شناخته و درک کنیم که شهروندان ما طبق آن خطرات احتمالی را درک کرده و کند تا روشاقتصادی به ما کمک می

سهم و نقش خطرات  های مختلفی دارد تااند. هنوز افزایش فزاینده زندگی مدرن، نیاز به روششان کنترل کردهآن را در زندگی

 (.1125و همکاران،  6های متعدد تسهیم کند )مک نیلرا در بین سازمان

ها در رویاارویی باا عادم    ها و تهدیدهای موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزیابی توان صنایع و شرکتامروزه توجه به فرصت

باشاد. مادیریت ریساک    کی بسیار حائز اهمیت میهای بانهای موجود ضروری و مهم بوده و مدیریت ریسکها و ریسکقطعیت

باشد. ارزیابی ریساک یکای    می ها ریسکریزی برای کاهش اثرات نامطلوب و برنامه ها آنفرآیند شناسایی عوامل ریسک، ارزیابی 

مین، اهمیت های فروان و نیز لزوم صرف بهینه منابع در زنجیره تأاز مراحل مهم مدیریت ریسک بوده و با توجه به وجود ریسک

هاای مختلاف   ناپذیری را بار بخاش  زیادی دارد و نادیده گرفتن آن و حتی اجرای ناقص این فرآیند ممکن است خسارات جبران

های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه بندی بندی ریسک، برتری هر ریسک را بر اساس شاخصزنجیره وارد کند. ارزیابی و رتبه

هاای  گردد. مادیریت ریساک عباارت اسات از شناساایی، تحلیال و کنتارل       ر ریسک فراهم میامکان ارایه پاسخ مناسب برای ه

ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی را تهدید کند. به تعبیر دیگر، مادیریت  تواند دارائیاقتصادی ریسک ها یا احتمال خطراتی که می

شود )هایمس، عیت یا احتمال انحراف طراحی میبخشی به عملیات مقابله با عدم قطای است که جهت نظمریسک همان سامانه

هاای  های پرمخاطره و تهیه استراتژی برای کاهش احتمال رخداد و اثار واقعاه  (. هدف مدیریت ریسک شناسایی موقعیت1125
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 هاا  ریساک باشد. مدیریت ریسک با شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک آغاز می شود و با پاسخ مناسب به موقع باه  پرمخاطره می

 (. 1124، 7ادامه می یابد )الم

هایی برای اداره ریسک است. در مجموع،  طور کلی، مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی به

کار رفته شامل: انتقال ریسک به بخشهای دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک، و پذیرش  های به استراتژی

های جلوگیری کننده از  پیامدهای یک ریسک خاص هستند. مدیریت ریسک سنتی، تمرکزش روی ریسکقسمتی یا تمامی 

ها(. مدیریت ریسک مالی، از  علل قانونی و فیزیکی بود )مثل حوادث طبیعی یا آتش سوزیها، تصادفات، مرگ و میر و دادخواهی

ار مالی و تجاری را اداره کند. مدیریت ریسک ناملموس، هایی بود که می تواند استفاده از ابز سوی دیگر، تمرکزش روی ریسک

های مربوط به سرمایه انسانی، مثل ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرایندهای عملیاتی است. بدون  تمرکزش روی ریسک

 های کوچک های مدیریت ریسک هستند و شرکتها و گروه توجه به نوع مدیریت ریسک، تمامی شرکتهای بزرگ دارای تیم

 صورت غیر رسمی، در صورت عدم وجود نوع رسمی آن، مدیریت ریسک را مورد استفاده قرار می دهند. به

هایی با بیشترین زیاندهی و باالترین  در مدیریت ریسک مطلوب، یک فرایند اولویت بندی منظور گردیده که بدان طریق ریسک 

گیرند. در عمل،  زیاندهی پایین تر در ادامه مورد رسیدگی قرار می هایی با احتمال وقوع کمتر و احتمال وقوع در ابتدا و ریسک

هایی که احتمال وقوع شان باال و  این فرایند ممکن است خیلی مشکل باشد و همچنین در اغلب اوقات ایجاد توازن میان ریسک

طور مناسبی مورد  ست بههایی که احتمال وقوع شان پایین و زیاندهی شان باالست، ممکن ا زیاندهی شان پایین و ریسک

 (.1121رسیدگی قرار نگیرند )تونکل و الپان، 

 

 8(MCDMچندمعیاره ) گیری تصمیم

های  ها اتخاذ تصمیم گیری یکی از مهمترین وظایف مدیریت است و یکی از دالیل موفقیت برخی از افراد و سازمان تصمیم

ا در این زمینه یاری کند، کامال محسوس است. این امر منجر های علمی که انسان ر مناسب است. از این رو ضرورت وجود روش

های پیچیده شده است.  گیری گیری چندمعیاره برای تصمیم تصمیم های های اخیر به روش به توجه محققین در دهه

گیرنده  میمآید. در این موارد تص های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل مهم در مدیریت نوین به شمار می گیری در محیط تصمیم

شوند، روبرو است. در این مورد  های متفاوت تحت معیارهای مختلفی که از محیط خارجی و داخلی سازمان متاثر می با گزینه

رسد. به ندرت فرد یا  گیری چندمعیاره به عنوان یکی از ابزارهای کارا جهت اخذ تصمیم مناسب به نظر می های تصمیم مدل

گیرد. اکثر تصمیمات چندمعیاره است از زمان جنگ جهانی دوم و بهینه کردن مسائل با  میم میسازمان بر اساس یک معیار تص

سازی توجه  توجه به یک تابع هدف مورد توجه مدیران بوده است حال آن که امروزه با در نظر گرفتن معیار به مسائل بهینه

باشند. برای نمونه اگر یک شرکت بخواهد مرکز بزرگی  بیشتری شده است به صورتی که گاه این معیارها با هم نیز متضاد می

بخرد و فضای بیشتری در اختیار داشته باشد ناچار است پول بیشتری بپردازد، بنابراین معیار راحتی و هزینه در تضاد است 

گیری  ( و تصمیمMODMگیری چندهدفه ) چندمعیاره به دو دسته تصمیم گیری تصمیمهای  (. مدل2315)مومنی، 

شود  گیری چندهدفه به منظور طراحی به کار برده می های تصمیم که مدل طوری شوند؛ به ( تقسیم میMADMشاخصه )چند

 (.2332گردد )اصغرپور،  گیری چندشاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر استفاده می های تصمیم در حالی که مدل
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زینه از بین تعداد متناهی گزینه )که گاهی به جای گزینه گیری چندشاخصه انتخاب )ارزیابی( بهترین گ های تصمیم هدف مدل

ها چندین شاخص وجود  باشد. عالوه بر گزینه شود( از پیش تعیین شده می از واژگان مترادف راهکار و استراتژی و ... استفاده می

ها مورد  با هر یک از گزینه ها در ارتباط را به دقت در مسائل خود مشخص کند. این شاخص ها آنگیرنده باید  دارد که تصمیم

 (.2315گیرند )مومنی،  بررسی قرار می

ترین ارزش یا مطلوبیت از هر مشخصه موجود را  گیری چندشاخصه یک گزینه خواهد بود که ارجح های تصمیم خروجی مدل

ترین گزینه  انتخاب مناسبتامین کند. به این نکته نیز توجه شود که دسترسی به گزینه بهینه در اکثر موارد غیرممکن است اما 

گیری چندشاخصه ترتیب و اولویت  های تصمیم پذیر خواهد بود در نتیجه خروجی مدل نسبی در هر صورت امکان طور به

 دهد. های موجود در ماتریس تصمیم را نسبت به یکدیگر در دسترس قرار می گزینه

آن ها با  بندی رتبهبر ریسک اعتباری بانک ملت و  مؤثر( در پژوهش خود به شناسایی عوامل 2336محمودی و خیراندیش )

پرداخته اند. جامعه آماری این تحقیق از مدیران و معاونین شعب بانک ملت شهرستان بندرعباس  AHPاستفاده از مدل 

تشکیل می دادند که از روش سرشماری استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. 

برای انجام این تحقیق ابتدا پیشینه آن به صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت و سپس از طریق مصاحبه با برخی از مدیران و 

معاونین شاخص های مورد استفاده و مناسب بانک ملت نهایی شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات در این تحقیق 

آمار توصیفی و برای  های روشتحقیق برای بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی از  پرسشنامه مقایسات زوجی است. در این

چندمعیاره و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی  گیری تصمیمشناسائی روابط و تعیین اولویت معیارهای تحقیق از مدل های 

وامل اقتصادی، فنی و مالی در استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان می دهد که به ترتیب ع

رتبه اول تا سوم هستند.در بررسی اولویت شاخص های بعد اقتصادی، قیمت مواد اولیه، عرضه، تقاضا، و صادرات دارای 

بیشترین اولویت هستند. در بعد فنی، محیط زیست، دانش فنی، ظرفیت طرح و کیفیت محصول و در بعد مالی، شاخص های 

سبت آتی، نسبت جاری بازده دارایی و حاشیه سود ناخالص از بیشترین اولویت برخوردار میباشند. در دوره وصول مطالبات، ن

در پژوهش، محیط زیست، دانش فنی، قیمت مواد اولیه، محصول و کیفیت  مؤثرمقایسه نهایی شاخص های شناسایی شده 

 محصول، در اولویت قرار دارند.

های آن  و اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و سعی در بهبود بخشیدن روش ها بانکلیت ( با توجه به ماهیت فعا2335شعبانپور )

های  پردازد. داده بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک ملی شهرستان ساری می مؤثر، به بررسی عوامل ها بانکدر 

تسهیالت  2333-2311طی سال های  الزم برای آزمون این ارتباط از پرونده مشتریان حقیقی بانک ملی شهرستان ساری که

اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این 

معناداری بر درجه ریسک اعتباری  تأثیرهای وثیقه غیرمنقول، نرخ تسهیالت و نوع تسهیالت  پژوهش نشان می دهد که متغیر

ند، در حالی که متغیرهای تکلیفی یا غیرتکلیفی بودن تسهیالت، میزان تسهیالت و مدت زمان تسهیالت اثر معناداری بر دار

احتمال عدم بازپرداخت ندارند. با افزایش نوع و نرخ تسهیالت احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد، این درحالی است که با 

 عدم بازپرداخت کاهش می یابد.  افزایش میزان وثیقه غیرمنقول احتمال

شبکه ای و سلسله مراتبی به بررسی ریسک در سیستم بانکداری جهانی می پردازد. در  های روش( با استفاده از 1125) 3کانو

باشند،  مؤثربانکی موجود شد سپس عواملی که می توانند در بروز این ریسک ها  های ریسکاین پژوهش مرور گسترده ای بر 
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ی ها بانکاش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی می توانند بر شدت ریسک ها در مورد کنک

 گذار باشند. تأثیریک منطقه 

عواملی مانند اعتبار بانکی و چرخه تجارت بر ریسک بانکی  تأثیر( در پژوهشی اقدام به بررسی 1125) 21ویتسونتی و تانگوری

تا  2332ساله از سال  11کشور آمریکای جنوبی در یک دوره  7بانک بازرگانی در بین  37پزوهش در بین پرداختند. این 

 بانکی وجود دارد. های ریسکانجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که روابط معناداری بین اعتبار بانکی و چرخه تجارت با  1121

 

 . روش شناسي پژوهش4

 نوع از هدف مبنای بر بندی طبقه اساس اعتباری( بر های صندوقجموعه مشخص )بانک و به دلیل انجام در یک م این پژوهش

 در و موسسات مالی و اعتباری ها بانک استفاده مورد تواند می آزمون فرضیات از حاصل نتایج زیرا است. کاربردی تحقیقات

 از ها، داده آوری گرد نحوه مبنای بر بندی دسته اساس حاضر بر پژوهش این، بر عالوه قرار گیرد. مناسب های سیاست اتخاذ

 تحلیل تحقیق هدف اساس بر متغیرها میان رابطة آن در که همبستگی جای دارد تحقیق در گروه و است توصیفی تحقیق نوع

 ها، کمی است. برای انجام پژوهش ها، پیمایشی و از نظر ماهیت داده آوری داده گردد. همچنین پژوهش حاضر از نظر جمع می

استخراج شدند. سپس ابزار گردآوری داده که در این  ها نکبااعتباری  های ریسکحاضر ابتدا با توجه به تحقیقات پیشین، 

تحقیق پرسشنامه است، طراحی شده و پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، داده های تحقیق گردآوری شدند. پس از آن  

اعتباری  های ریسکک با استفاده از آزمون آماری همبستگی بررسی شدند و سپس هر کدام از ریسک ها بر عملکرد بان تأثیر

گردیدند. و در نهایت با توجه به نتایج آزمون همبستگی و نتایج روش  بندی رتبهبانک با استفاده از روش تاپسیس فازی 

نفر از کلیه کارشناسان  151امل تاپسیس فازی راهکارهای مناسب جهت کاهش هزینه ها ارائه گردید. جامعه آماری تحقیق ش

نفر به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی از  251و موسسات مالی استان کرمانشاه بود که با فرمول کوکران  ها بانکو کارکنان 

آن انتخاب شدند. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق محقق ساخته بوده که شامل دو بخش اصلی بود که بخش اول مربوط 

روش تدوین های اعتباری است.  سئوال در رابطه با ریسک 12سئواالت جمعیت شناختی است و بخش دوم نیز شامل  به

 22به منظور بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسلپرسشنامه با استفاده مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بوده و  

ها مقدار مناسب را  و معلوم شد  در این پژوهش همه سوال( محاسبه شد CVI) 21استفاده شد. سپس شاخص روایی محتوایی

کسب نمودند و لذا پرسشنامه پژوهش از نظر روایی محتوا تایید شد. برای بررسی روایی صوری از نظرات گروه نمونه هدف یا 

ذا روایی صوری پاسخگویان تحقیق استفاده شد و معلوم شد همه سواالت دارای نمره تاثیری بیشتر از این مقدار بوده و ل

استفاده گردید که  SPSSافزار  پرسشنامه پژوهش تایید شد. برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ در نرم

 به دست آمد که این مقادیر آلفا پایایی پرسشنامه را تایید کردند. 13133مقدار آن 

 

 پژوهش های یافته و داده ها .تحلیل5

تحقیق  اهداف به دستیابی پرداخته و درصدد تجزیه و تحلیل داده ها به شده، گردآوری داده های به توجه با قسمت این در

منابع و مقاالت معتبر )صفری، ابراهیمی شقاقی و طاهری، و موسسات مالی از  ها بانکبر ریسک اعتباری  مؤثرعوامل  هستیم.
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( استخراج شده و به تایید متخصصان و خبرگان 2332؛ ابراهیمی و دریابر، 2313؛ صفری، ابراهیمی شقاقی و شیخ، 2331

ای انجام اند: فروش، وام بانکی، نقدینگی، فعالیت، سودآوری و بدهی. بر در شش گروه کلی جای گرفته  شاخص 12رسید. و 

 41بیشتر افراد نمونه کمتر از  ،ها کدگذاری شدند. از نظر جمعیت شناختی معلوم شد مراحل پژوهش هر یک از این شاخص

 عمده دارای تحصیالت کارشناسی هستند.  طور بهمرد و متاهل بوده و  ها آنسال سن دارند و بیشتر 

ها   شد که پاسخ همه سواالت میانگینی در محدوده میانی پاسخ سپس میانگین و انحراف معیار هر عامل محاسبه شد و معلوم

ها بوده اند. همچنین مقادیر کمی نشان دادند نحوه پاسخگویی به سواالت  که بیانگر پراکندگی پاسخ ها آنداشته و انحراف معیار 

 پراکندگی زیادی نداشته است.

 

 های تحقیق آزمون فرضیه

باشند. سپس آزمون همبستگی اسپیرمن برای  ها نرمال نمی د و معلوم شد و که توزیع دادهابتدا نرمال بودن داده ها بررسی ش

ها انجام شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن  اعتباری و بانک های صندوقبر ریسک اعتباری  مؤثرهر یک از عوامل 

 معنادار دارد.  تأثیر ها بانکباری و اعت های صندوقبرای عامل فروش نشان داد که عامل فروش بر ریسک اعتباری 

سپس نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن برای عامل وام بانکی نشان داد که عامل وام بانکی بر ریسک اعتباری 

 معنادار دارد.  تأثیر ها بانکاعتباری و  های صندوق

 معنادار دارد.  تأثیر ها بانکاعتباری و  های صندوقهمچنین این آزمون نشان داد که عامل نقدینگی بر ریسک اعتباری 

 معنادار دارد.  تأثیر ها بانکاعتباری و  های صندوقو بطور مشابه معلوم شد عامل فعالیت بر ریسک اعتباری 

 ها بانکاعتباری و  های صندوقهمچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد عامل سودآوری بر ریسک اعتباری 

 ادار دارد.معن تأثیر

 نشان داده شده است. 2همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن برای عامل بدهی در جدول 

 نتایج آزمون همبستگي اسپیرمن مربوط به عامل بدهي .1جدول 

 بدهي ریسک اعتباری 

 ریسک اعتباری
 13441 2 ضریب اسپیرمن

Sig 1 13111 

 بدهي
 2 13441 ضریب اسپیرمن

giS 13111 1 

 

معنادار است. لذا عامل بدهی بر ریسک اعتباری  15/1و در سطح خطای کمتر از  13441همبستگی برابر با  2با توجه به جدول 

 معنادار دارد. تأثیر ها بانکاعتباری و  های صندوق
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 ها بانکبر ریسک اعتباری موسسات اعتباری و  مؤثربندی عوامل  رتبه

چند  گیری تصمیمبا استفاده از روش  ها بانکاعتباری و  های صندوقبر ریسک اعتباری  مؤثرامل در این قسمت از پژوهش، عو

برای این کار ابتدا در گام اول. به تعریف  متغیرهای زبانی مناسب و اعداد فازی  می گردند. بندی رتبهمعیاره تاپسیس فازی 

 مربوط به هر یک پرداختیم.

 ط به هر یک. اهمیت و اعداد فازی مربو2جدول 

 اعداد فازی اهمیت

 (0, 0, 1) (VPخیلی ضعیف )

 (0, 1, 3) (Pضعیف )

 (1, 3, 5) (MPمتوسط ضعیف )

 (3, 5, 7) (Fمتوسط )

 (5, 7, 9) (MGمتوسط خوب )

 (7, 9, 10) (Gخوب )

 (9, 10, 10) (VGخیلی خوب )

 

یرندگان درمورد اهمیت هر گزینه بر اساس معیارها و در گام دوم پرسشنامه ای برای جمع آوری نظرات هر یک از تصمیم گ

پس از جمع آوری اهمیت هر گزینه از دید هر تصمیم گیرنده  برای ادامه مراحل، اهمیت های   .زیرمعیارها طراحی گردید

تبدیل گردید. در گام بعدی به بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی  1زبانی به اعداد فازی تعریف شده طبق جدول

ها  گزینه بندی رتبهرداختیم. و سپس در گام بعدی به محاسبه فاصله از حل ایده آل و ضد ایده آل فازی پرداخته و در انتها به پ

 باشد. می 3عوامل به شرح جدول  بندی رتبهپرداخته شد. 

 بر ریسک اعتباری مؤثرعوامل  بندی رتبه. 3جدول 

 رتبه عوامل

 2 نسبت آنی

 1 ی جاریموجودی کاال به دارای

 3 بدهی جاری

 4 ارزش ویژه به دارایی کل

 5 بدهی جاری به ارزش ویژه

 6 نسبت جاری

 7 دارایی ثابت به ارزش ویژه

 1 میزان تسهیالت دریافتی

 3 وام کوتاه مدت به بدهی جاری

 21 دارایی جاری
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 22 وام کوتاه مدت به فروش خالص

 21 وام کوتاه مدت به کل دارایی

 23 ری به فروش خالصبدهی جا

 24 نسبت حاشیه سود

 25 دارایی جاری به ثابت

 26 نسبت دارایی جاری

 27 نسبت بدهی کل به دارایی کل

 21 گردش دارایی ثابت

 23 گردش کل دارایی

 11 بدهی جاری به کل دارایی

 12 نرخ بازده دارایی ها

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه .6

نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت،  مختلف ازجمله تجهیز منابع، تدارک های روشون سایر کشورها به سیستم بانکی در ایران همچ

تعادل در بخش خارجی بر کل عملکرد اقتصاد کشور  اعطای تسهیالت، ایجاد تعامل میان سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد

منابع مالی و تخصیص آن به بخش های مختلف اقتصادی می گذارد. در واقع مهمترین فعالیت سیستم بانکی، جمع آوری  تأثیر

را در قالب تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار می دهند.  ها آن، سپرده های سرمایه گذاران را جذب کرده و ها بانکاست. 

های تجاری و  ، از یک سو بانک یکی از ارکان مهم در تجهیز پس اندازهای خرد و کالن و هدایت آن به سمت بنگاهترتیب این به

تولیدی است و از سوی دیگر، عامل تبدیل سرمایه های راکد اقتصادی به عوامل مولد می باشد. بنابراین می توان گفت که نظام 

بانکی کشور مهمترین جزء تشکیل دهنده بخش مالی اقتصاد بوده که حجم عملیات آن به مراتب بیش از سایر اجزای بخش 

اوراق بهادار، شرکت های سرمایه گذاری و مؤسسات خصوصی نوپا( است اما با توجه به مالی )شرکت های بیمه، بورس 

یکی از  ها آنها، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیالت به  محدودیت منابع مالی و تسهیالت در اختیار بانک

کها درصدد اعطای تسهیالت خود به مشتریانی مهمترین چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور است. به عبارت دیگر، بان

هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین دارای بازده متناسب با سود تسهیالت اعطایی باشند، لذا تعیین ریسک اعتباری 

 هریک از متقاضیان و اتخاذ تصمیم مناسب پیش از اعطای تسهیالت ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

و  ها بانکبر ریسک اعتباری  مؤثرعوامل  بندی رتبهک در صنعت بانکداری، پژوهش حاضر به توجه به اهمیت مدیریت ریس

و موسسات مالی استان  ها بانکموسسات مالی و اعتباری می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان و کارکنان 

نفر به  251حجم نمونه آماری طبق فرمول کوکران، کرمانشاه بودند که نمونه آماری به روش تصادفی از آن انتخاب شده بود. 

؛ 2331های مرتبط )صفری، ابراهیمی شقاقی و طاهری،  دست آمد. ابتدا طبق نظر کارشناسان و خبرگان و با مطالعه پژوهش

 ها بانکبر ریسک اعتباری موسسات اعتباری و  مؤثر(، عوامل 2332؛ ابراهیمی و دریابر، 2313صفری، ابراهیمی شقاقی و شیخ، 

اعتباری در  های ریسکبر  مؤثراستخراج شد. در این قسمت از پژوهش فرضیه فرعی اول تایید شد به این معنی که عوامل 

یزدان (، 2314رویین تن )پیشین مشخص شد که  های پژوهشو موسسات مالی قابل شناسایی می باشند. با بررسی  ها بانک
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(، 2313جعفری صمیمی و موالنا ) گیلک حکیم آبادی، (،2331نظریان و باقری )(، میرزائی، 2311پناه و شکیب حاجی آقا )

(، 2335(، شعبانپور )2334، صدقی )(2334(، علی پور دهکی، منتظری المشیری و رحمانی الرمایی )2332ابراهیمی و دریابر )

بال و  (،1123ال و همکاران )پاسک(، 1113(، داس، رای و نگ )2335(، بائی )2334(، کریمی و همکاران )2334نجاتی )

 نیز به این موضوع پرداخته اند لذا نتایج پژوهش در این مرحله با این پژوهش ها همراستا می باشد.( 1125همکاران )

نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نیز نشان داد که هر شش عامل اصلی تایید شدند به این معنا که عوامل مربوط به 

 دارند. تأثیر ها بانکی، نقدینگی، فعالیت، سودآوری و بدهی بر ریسک اعتباری موسسات اعتباری و فروش، وام بانک

و موسسات مالی  ها بانکاعتباری در  های ریسکدر این قسمت از پژوهش فرضیه فرعی دوم تایید شد. به این معنی که مدیریت 

 های پژوهشپژوهش حاضر با  ترتیب این بهاهد داشت. منجر به کاهش ریسک ها شده و درنتیجه سودآوری را به دنبال خو

عیسی (، 2316لطیفی )(، 2316(، عرفانیان )2315(، عرب مازار و روئین تن )2315(، شاهرخی )2314تهرانی و فالح شمس )

رز و آلن (، ساند2335تک روستا )(، 2332(، بیک زاد، پاک مرام و زمینی )2313(، فرتوک زاده و الهی )2313زاده و عریانی )

(، الن، دیالنگ و 1113(، فرانس )1112(، فرریش و الفر )1112(، گریس و اینگرام )1111(، وست )2366(، بیور )2335)

(، کبیر و 1123بلک و همکاران ) (،1113(، مارسین )1117(، ابدو و همکاران )1116(، دین، هیون و کلیمیر )1114) ساندرس

 همراستا می باشد.( 1125ی )(، ویتسونتی و تانگور1124همکاران )

باشد ،از روش تاپسیس  و موسسات مالی و اعتباری دارای اهمیت یکسانی نمی ها بانکبر ریسک اعتباری  مؤثرجا که عوامل  از آن

بندی و تعیین میزان اهمیت هر عامل استفاده کردیم  و مشاهده شد، عامل نسبت آنی بیشترین اهمیت را در  فازی برای رتبه

عتباری بانک دارد که باید در کلیه مراحل در نظر گرفته شود. عامل بعدی که بیشترین اهمیت را دارد، موجودی کاال به ریسک ا

در شرایط بحرانی و عدم  ها بانک، بدهی جاری است. سپس به منظور مدیریت ریسک مؤثردارایی جاری است. سومین فاکتور 

 های پژوهشازی استفاده کرده و به نتایج دقیق تری دست یافتیم. با بررسی چندمعیاره ف گیری تصمیمقطعیت، از تکنیک های 

کانو (، 2336(، محمودی و خیراندیش )2335(، قانونی و دنیایی هریس )2334محسن زاده یزدی )پیشین مشخص شد که 

طور که  همان می باشد. نیز به این موضوع پرداخته اند لذا نتایج پژوهش در این مرحله با این پژوهش ها همراستا( 1125)

و موسسات مالی و اعتباری دارد. این نسبت از  ها بانکمشاهده شد، عامل نسبت آنی بیشترین اهمیت را در ریسک اعتباری 

آید، دارائیهای آنی شامل وجوه نقد و بانک، اوراق بهادار کوتاه مدت و  های آنی بر جمع بدهی ها بدست می تقسیم دارائی

است، اقالمی همچون موجودی کاال، پیش پرداختها در محاسبه این نسبت لحاظ نمی شود تا بستانکاران و  حسابهای دریافتنی

اعتباردهندگان کوتاه مدت بهتر بتوانند نقدینگی واحد تجاری را در بازپرداخت بدهیها ارزیابی کنند. لذا برای بهبود این نسبت، 

و موسسات مالی، به عنوان  ها بانکاعتباری در  های ریسکبه اهمیت بررسی باید دارایی های آنی بهبود داده شوند. با توجه 

 بینی نمود. کاوی پیش های داده های مذکور با استفاده از روش توان این ریسک ها را بر اساس شاخص های آتی می پژوهش
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