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 سیستم تصمیم یار نظارت شرعی بر عقود اسالمی بانکی با رویکرد فازی

 

 2عبداهلل عشقی

 2مهرداد کارگری

 3محمد طالبی

 چکیده
وکارهای بانکی و ازجمله در بانکداری های یکی از عوامل اصلی کسب سود و درآمد در کسبحجم و تعداد باالی تراکنش

ت. ها اسوکارها در عصر الکترونیکی شدن فعالیتهای اصلی این کسباسالمی است، با این وجود وقوع تقلب یکی از دغدغه

ها وجود دارد این است که خدمات و محصوالت ارائه شده توسط این بانک ای که در بانکداری اسالمیعالوه بر این دغدغه

منطبق بر موازین شرعی و اسالمی باشد و همچنین این محصوالت برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار بگیرند. افراد 

کنند و آنها را در مواردی غیر یشود استفاده مسودجو و متخلفان از تسهیالت و امکاناتی که در بانکداری اسالمی ارائه می

و سنجش  هاکنند. از طرفی پیگیری این درخواستایجاد می مرتبط صرف کرده و در نتیجه شبهه غیر شرعی بودن را برای بانک

بر و پیچیده است که نیاز به متخصصین و خبرگان امر دارد. در این مقاله روشی ارائه ای زمانمیزان شرعی بودن آنها وظیفه

گیری از نظرات خبرگان امر، مدل ها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهرهگیری از دانش نهفته در دادهده است که با بهرهش

طلوب ها با رفتارهای مسازی کرده و با استفاده از توابع عضویت تعریف شده فازی میزان تطابق درخواسترفتاری نرمال را شبیه

دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن شود که نشانعددی بین صفر و یک در خروجی ارائه می را تعیین کرده و نتیجه به صورت

عت تواند با سرکند که مییار برای بانکدار عمل میدرخواست مورد پردازش است. این سیستم به صورت سیستمی تصمیم

ه از آن نیز آمد وغ سیستم، نتایج بدستهای کامالً انسانی عمل کرده و با گذشت زمان و بلبسیار بیشتری نسبت به بررسی

 دهد. های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش میشوند و در نهایت نیاز به بررسیتر میتر و دقیقواقعی
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 مقدمه   

از جمله در ایران داشته است. با وجود این یکی  های اخیر توسعه چشمگیری در کشورهای اسالمی وبانکداری اسالمی در سال

هایی است که ماهیت و ریشه بانکداری اسالمی ها با آن مواجه هستند، وجود تقلب و تخلفاز بزرگترین تهدیدهایی که این بانک

های ی است. فعالیتهای غیرشرعها از اسالمی و شرعی بودن به فعالیتهای این بانکرا هدف قرار داده است و آن تغییر فعالیت

های . در بحران(Rahman and Anwar, 2014)متخلفانه ممکن است هم منشأ داخلی و هم منشأ خارجی داشته باشند 

 Rahman)یابد ها در محدوده بانکی نیز افزایش میها و تخلفشوند، نرخ تقلباقتصادی و مالی که کشورها با آن مواجه می

and Anwar, 2014) . 

های اصلی متولیان در بانکداری و یا عملیات بانکداری در نظام بانکی ایران مطابق باموازین شرعی یکی از دغدغه اجرای

ها با موازین شرعی تطابق ندارد. شود که عملیات بانکجامعه اسالمی است. همواره بر اساس شواهد و عالئم مختلفی گفته می

 د مشتمل بر موازین زیر است:شوبرخی موضوعاتی که در این رابطه بیان می

 شوند.ها در سود و زیان شریک نمیبانک 

 .سود مورد محاسبه با سود واقعی مطابقت ندارد 

 کنند.قراردادها صوری است و گیرندگان تسهیالت چندان به محتوای آن توجه نمی 

 شود.منابع اخذ شده در محل مورد نظر در قرارداد مصرف نمی 

 توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:مشکالت شرعی مطروحه را میبندی کلی در یک دسته

 اشکال در متن قراردادها 

 اشکال در نحوه اجرای قراردادها 

رسد که اشکاالت شرعی که در متن قرار دادها است از طریق بررسی و تطبیق قراردادها با موازین شرعی و ملزم به نظر می

گردد. نظارت بر تسهیالت به دلیل کثرت و تنوع تسهیالت بسیار پیچیده و گاه برمیها به نحوه اجرای قراردادها کردن بانک

 رسد.غیرممکن به نظر می

 شود.راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از مشکالت مذکور وجود دارد که ذیاًل به سه مورد از آنان اشاره می

 ها آموزش کارکنان بانک -۹

بانکداری به طور کامل در آنها تعریف شده باشد و غیرقابل دستکاری و اشتباه های الکترونیکی که عملیات طراحی سیستم -۲

 انسانی باشد.

های الکترونیکی برای نظارت بر نحوه اجرای بانکداری اسالمی بدون ربا در بخش تسهیالت و شناسایی طراحی سیستم -۳

 ها و جلوگیری و رفع آنها.مغایرت

 یاز است.طبعاْ هر سه دسته از اقدامات فوق مورد ن

 گیری از دانش نهفتهبا بهرهافزاری برای اجرای راهکار سوم هستیم. در اینجا ی یک سیستم نرمدر این مقاله در صدد ارایه

ده سازی کرده و با استفاگیری از نظرات خبرگان امر، مدل رفتاری نرمال را شبیهها و اسناد تاریخی بانک و همچنین بهرهدر داده

ها با رفتارهای مطلوب را تعیین کرده و نتیجه به صورت عددی بین تعریف شده فازی میزان تطابق درخواستاز توابع عضویت 

دهنده میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواست مورد پردازش است. این سیستم شود که نشانصفر و یک در خروجی ارائه می

های کامالً انسانی اند با سرعت بسیار بیشتری نسبت به بررسیتوکند که مییار برای بانکدار عمل میبه صورت سیستمی تصمیم

شوند و در نهایت نیاز به تر میتر و دقیقآمده از آن نیز واقعی عمل کرده و با گذشت زمان و بلوغ سیستم، نتایج بدست

 دهد. های انسانی و دستی را تا حد ممکن کاهش میبررسی
یافته تقسیم کرده است. این ای و سازمانمتقلبان را به سه دسته اصلی متقلبان متوسط، حرفه (Wang, 2010)وانگ 

توان در نظر گرفت. متقلبان متوسط به صورت تصادفی عمل بندی را برای متخلفان در حوزه بانکداری اسالمی نیز میدسته

یان واضح است و کشف آنها نیز چندان پیچیده نیست و کنند. رفتار این مشترکرده و بر اساس برنامه و نقشه قبلی عمل نمی
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ه ای و سازمان یافته داری نقشه و برنامهای پرت قابل شناسایی خواهند بود. متقلبان حرفههای کشف دادهاغلب با بکارگیر روش

شناسند. ر آن را میهای نفوذ دهای بانکی اسالمی و روشهای سیستمهاو قابلیتهستند و این افراد معموالً همه محدودیت

 . (Wang, 2010)رفتار آنها پیچیده است و به سادگی قابل شناسایی و پیگیری نیستند 

 شخصاتطراحان و نویسندگان بر این اعتقاد هستند که احتمال رخداد تقلب و تغایر در اجرای مفاد عقود تحت تاثیر م

نوع تسهیالت و سایر شرایط محیطی متفاوت است. لذا امکان شناسایی و معرفی الگوهای  -مشتری -مختلف مرتبط با بانک

دهد وجود دارد. بنابراین امکان تدوین و طراحی سیستمی که نسبت رفتاری که ریسک عدم رعایت موازین شرعی را افزایش می

 تسهیالت بانک را با الگوهای رفتاری پرخطر و شناسایی مصادیق پرریسک وجود دارد. به بررسی و مقایسه مستمر تمام اقدامات

های دهنده رفتار شرعی و همچنین مدل سازی درخواستهای نرمال )شرعی( که نشانسازی درخواستدر این مقاله مدل

 غیرنرمال )غیرشرعی( انجام شده است. 

پردازد. در رویکردهای مختلف کشف تخلف می ۳فته است. بخش مروری بر تحقیقات انجام شده صورت گر ۲در بخش 

نحوه تعریف توابع فازی مورد  5یار مورد استفاده در تحقیق تشریح شده است. در بخش سازی سیستم تصمیممدل ۴بخش 

 گیری آمده است.نتیجه 7مربوط به نتایج و در بخش  3استفاده آمده است. بخش 

 

 مرور ادبیات

ا توجه به شباهت بسیار زیاد کشف تقلب در بانکداری اسالمی با کشف تقلب در بانک، تحقیقات انجام شده در حوزه کشف ب

سناریوهای  های رفتاری وساخت پروفایلتوان مبنایی برای کشف تقلبات و تخلفات در بانکداری اسالمی نیز قرار داد. تقلب را می

رسد تا بر این اساس مبنایی برای مقایسه رفتارهای داری اسالمی نیز ضروری به نظر میرفتاری نرمال و مشکوك در حوزه بانک

 نرمال با رفتارهای غیرنرمال وجود داشته باشد.

 ,.Carminati et al)شوند های کشف تقلب موجود به صورت یک جعبه سیاه ارائه میدر حالیکه بسیاری از سیستم

های پیشنهاد شده، کشف تقلب بر اساس ، تعداد تحقیقات دانشگاهی در این زمینه قابل توجه است. در بسیاری از روش(2015

ای است که داده پرت، مشاهده (Hawkins, D, 1980)کشف موارد پرت صورت گرفته است. بر اساس تعریف هاوکینس 

 Chandola)های دیگر ایجاد شده باشد بسیار متقاوت از سایر مشاهدات باشد و به نظر برسد که با مکانیزمی متفاوت از داده

et al., 2009). 

های ساخت پروفایل کاربری هوشمند بویژه در حوزه بانکی کشف تقلب وجود دارد ای برای تکنولوژیتقاضاهای فزاینده

(Edge and Falcone Sampaio, 2009) ساخت پروفایل رفتاری کاربران یک تکنولوژی کلیدی برای مسأله کشف تقلب .

از روش  (Kou et al., 2004). کو و همکارانش (Edge and Falcone Sampaio, 2009)به صورت بالدرنگ است 

د. دهنها در واقع یک دیدگاه آماری از رفتار کاربران را ارائه میاند. پروفایلپروفایل سازی برای کشف تقلب استفاده کرده

روفایل های مبتنی بر پکنند. درك سیستمسازی استفاده میهای مبتنی بر پروفایل اغلب از مقادیر آستانه برای مدلتمسیس

های کشف سازی آن نیز راحت است. با این وجود به منظور کاهش هشدارهای اشتباه  که امری شایع در سیستمساده و پیاده

. به دلیل تنوع (Bae et al., 2004)دیر آستانه به ازای هر کاربر ضروری است های رفتاری و مقاتقلب است، داشتن پروفایل

دهد تری میهای مشکوك از طریق مقایسه با رفتارهای تاریخی فرد به فرد نتایج دقیقو تعدد رفتارهای کاربری، تعیین تراکنش

(Edge and Falcone Sampaio, 2009)های مختلف . به منظور کاهش تعداد هشدارهای اشتباه، مقادیر آستانه پروفایل

. کاهیل و همکارانش (Cahill et al., 2002)کاربری الزم است در طول زمان و مطابق با تغییر رفتار کاربر، تغییر یابد 

 های کلیدی وهایی مانند پردازش مبتنی بر رویداد، دارای حافظه بودن، یادگیری و خودمقدار دهی اولیه را جزو ویژگیویژگی

. مبتنی بر رویداد بودن کشف تقلب به محض (Cahill et al., 2002)اند های کشف تقلب مدرن برشمردهاساسی سیستم

 Edge and)کند کنند، تسهیل میهایی که از یک پنجره زمانی ثابت برای تحلیل استفاده میوقوع را در مقایسه با روش

Falcone Sampaio, 2009)های گذشته )نه لزومًا با وزن یکسان( در . داشتن حافظه به این معنی است که همه داده
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محاسبه پروفایل دخیل باشند. داشتن خاصیت یادگیری یعنی سیستم بتواند خود را با رفتارهای جدید کاربر تطبیق دهد. 

های سازد تا برای کاربران جدیدی که هیچ داده تاریخی از تراکنشرا قادر میخودمقدار دهی اولیه قابلیتی است که سیستم 

 دار و نزدیک به واقعیت توسط سیستم قابل تهیه کردن باشد.هایی با مقادیر آستانه معنیگذشته آنها موجود نیست، پروفایل

نحوه تعریف توابع عضویت فازی  های بانکی وهای نرمال برای متقاضیان سرویسدر بخش بعدی فرایند ساخت پروفایل

 برای سنجش میزان ریسک هر تقاضا آمده است.

 

 رویکرد کشف تخلف

 بخش مبتنی بر قواعد، بخشسیستم کشف تخلف برای تقاضاهای بانکی دارای حداقل سه بخش اصلی است که عبارتند از 

زمان مورد نیاز برای انجام تحلیل توسط هر بخش و میزان پیچیدگی کارکرد . بینی کنندههای پیشکشف آنومالی، بخش مدل

 نشان داده شده است. ۹ شکلآنها نیز به صورتی است که در 

 
 های اصلی سیستم کشف تقلببخش.2 شکل

 

 یارسازی سیستم تصمیممدل

آورده شده  ۹جدول کنیم. لیست این متغیرها در های بانکی را استخراج میابتدا متغیرهای اصلی مستقل مربوط به تقاضا

 است.

 متغیرهای مستقل مربوط به تقاضای تسهیالت بانکی .2جدول 

 متغیرها

 F_T )صنعتی، کشاورزی، بازرگانی، مصرفی، خدماتی، سایر( تسهیالتنوع  ۹

 F_L منطقه جغرافیایی ۲

 F_A )خرد، کوچک، متوسط، بزرگ( تسهیالتمبلغ  ۳

 F_D طول مدت بازپرداخت )کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت( ۴

 F_TT نوع عقد )مشارکت، مضاربه، مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و ...( 5

 F_P ( %۹۰۰تا  %75، %75تا  %5۰، %5۰تا  %۴۰، %۴۰تا  %۳۰، %۳۰وثیقه )کمتر از  3

 F_Q گیرنده )اهلیت دارد، اهلیت ندارد( تسهیالتخصوصیات  7

 F_R )کم، متوسط، زیاد( تسهیالتنرخ  ۸

 F_S )ندارد، ناظر خود بانک، ناظر خارجی( تسهیالتوضعیت ناظر بر مصرف  ۱

 F_RP نحوه بازپرداخت ) ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، ساالنه( ۹۰
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وی دشوند. این متغیرها از ترکیب دوبه، متغیرهای ترکیبی نیز استخراج می۹جدول عالوه بر متغیرهای اصلی ذکر شده در 

عدد است پس تعداد متغیرهای  ۹۰آیند. با توجه به اینکه تعداد متغیرهای مستقل در اینجا متغیرهای مستقل به دست می

 نشان داده شده است. ۲شکل ( است نحوه ارتباط این متغیرها در 9/2*10عدد ) ۴5دو ترکیبی دوبه

 

 
 دوی متغیرهای مستقلارتباط دوبه .2شکل 

 

شود. البته الزم به نشان داده می F_SPبه صورت  F_Pو  F_Sنحوه کدگذاری به این صورت است که ارتباط دو متغیر 

 دار نیستند و بنا به تشخیص خبره ممکن است تعدادی از آنها حذف شوند.ها معنیذکر است که همه این ارتباط

ددی بین صفر ویک و توسط خبره محاسبه و در جدولی دخیره دو به صورت عمیزان ارتباط هر کدام از این متغیرهای دوبه

شود. با توجه به تنوع و تعدد تسهیالت و خدمات شود. پس از دریافت هر تقاضا مقدارهای مربوطه از جدول بازیابی میمی

ت مطابق سهیالشود. نحوه تعیین شاخه اصلی تبانکداری اسالمی، پس از رسیدن هر تقاضا ابتدا شاخه اصلی تقاضا مشخص می

 شود. انجام می ۳شکل 

 
 تعیین شاخه مربوط به درخواست .3شکل 
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ا کند سپس شاخه مربوط به آن ریار ابتدا پارامترهای اصلی و ترکیبی را استخراج میپس از ورود تقاضا سیستم تصمیم

تانه با کند. مقادیر آستعیین کرده و در نهایت برای تعیین میزان ریسک هر پارامتر مقادیر آستانه مربوط به آن را استخراج می

نحوه محاسبه  ۲جدول شوند. در ای که در ادامه مقاله آمده است محاسبه میبه شیوه های پرت واستفاده از روش کشف داده

ریسک پارامترها با توجه به مقادیر آستانه نشان داده شده است. در ستون اول شاخه انتخابی تسهیالت درخواستی قرار دارد. 

متناسب با آن پارامترهای ترکیبی استخراج شده و با توجه به نظر خبره که قبال در جدولی ذخیره شده بود، میزان ارتباط بین 

شود. شود. مقادیر آستانه نرم و سخت مربوط به هر ارتباط در ستون سوم قرار داده میدوم قرار داده میدو متغیر در ستون 

مفهوم مقدار آستانه این است که میزان ارتباط بین دو متغیر چنانچه از آن کمتر باشد، آن پارامتر دارای ریسک خواهد بود. در 

شده است. این مقدار منطبق بر یک تایع عضویت فازی است که در ادامه ستون آخر نیز میزان ریسک محاسبه شده قرار داده 

د. آیشود، برای هر تقاضا به تعداد پارامترهای ترکیبی، ریسک به دست میآمده است. همانطور که در جدول نیز مشاهده می

گیری ت آید که آن مبنای تصمیمها در نهایت باید با هم ترکیب شده تا یک عدد ریسک نهایی برای تقاضا به دسهمه این ریسک

 نهایی خواهد بود.

 

 محاسبه میزان ریسک هر پارامتر با توجه به مقادیر آستانه -2جدول 

Risk 

Outliers  According to 

Historical Data Relationship Degrees For 

the Current Request 
Branch of the 

Request 
Hard Soft 

0.0 0.2 0.4 0.5 F_SP 

R_CMMMM3040 

0.0 0.3 0.5 0.6 F_DP 

1.0 0.2 0.3 0.1 F_DA 

0 0.4 0.6 0.7 F_DR 

0.7 0.4 0.7 0.6 F_DT 

1 0.3 0.6 0.0 F_SA 

0.5 0.4 0.5 0.4 F_SR 

.. … … ……. …….. 

 ریسک نهایی 

 

گیرند و متغیرهای مستقل و مشتق شده این در ابتدا اسنادی که در بانک اطالعاتی بانک وجود دارند مورد بررسی قرار می

گیرند. عالوه بر این متغیر وابسته یا همان میزان اسناد با کمک خبرگان بانکی استخراج شده و در یک بانک اطالعاتی قرار می

اساس  شود. بر اینهای ثبت شده تاریخی و همچنین نظر خبرگان امر تعیین میبه داده ریسک غیر شرعی بودن نیز با استناد

شود. همچنین سناریو های رفتاری و سناریوهای آنها پروفایل میبرای اسنادی که غیر شرعی بودن آنها احراز شده باشد، مدل

ه های استخراج شده با استفادها و سناریواعتبار مدل گردد. صحت وو دنباله رفتارهای اسناد شرعی نیز پروفایل و مدل سازی می

شود. سناریوی کلی سیستم سنجش ی تاریخی و بخشی که برای تست مدل در نظر گرفته شده بود، انجام میاز همان دادها

 نشان داده شده است. ۴شکل میزان ریسک غیرشرعی بودن تقاضاهای بانکی در 
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 یار سنجش ریسک غیرشرعی بودن تقاضای بانکیسناریوی کلی سیستم تصمیم.4شکل 

 

 توابع فازی برای تخمین ریسک

زاده معرفی شد با عدم قطعیت فرایندهای توسط پروفسور لطفی ۹۱35نظریه مجموعه های فازی که برای اولین بار در سال 

شناختی بشر همانند فکر کردن و استدالل مرتبط است. منطق فازی به جای منطقی قطعی بیشتر بر عدم قطعیت و ابهام 

 تأکید دارد.

یب کذب محض و صحت محض کند که در آن مقادیر انتهایی صفر و یک به ترتمنطق فازی از ایدۀ درجة صحت استفاده می

. به عنوان (Razooqi et al., 2016)های صحت متوسط هستند دهند، در حالیکه مقادیر میانی بیانگر درجهرا نشان می

است وبرابر صفر باشد به این معنی است که آن درخ "یک درخواست تسهیالت غیرشرعی است."مثال اگر درجة صحت اینکه 

 مشروع است یا اینکه احتمال تخلف در آن صفر است.

در این تحقیق برای سنجش میزان ریسک از تابع عضویت فازی استفاده شده است. ارتباط بین میزان رابطه متغیرها و 

بین  باطمیران ریسک آن دو نوع است. در توع اول هرچه ارتباط بین دو متغیر بیشتر باشد، ریسک آن کمتر است و هر چه ارت

 است.  5شکل دو متغیر کمتر باشد درجه ریسک آن باالتر خواهد بود.تابع عضویت فازی در این حالت مانند 

 

 
 ی در رابطه غیر مستقیمفاز تیعضو تابع .1شکل 
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𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑅𝑖𝑠𝑘

= {

1                                                            𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 < 𝐻𝑇
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 − 𝑆𝑇

𝐻𝑇 − 𝑆𝑇
                         𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑆𝑇 𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇

0                                                                𝑒. 𝑤

 

 

تابع 

ریس

 ك

در نوع دوم رابطه بین ارتباط دو متغیر و میزان ارتباط مستقیم است، یعنی هرچه ارتباط دو متغیر بیشتر باشد میزان 

ریسک بیشتر و هر چه میزان ارتباط بین دو متغیر کمتر باشد، میزان ریسک نیز کمتر خواهد بود. تابع عضویت فازی برای 

 خواهد بود. 3شکل محاسبه ریسک در این حالت مطابق 

 
 میمستق رابطه در یفاز تیعضو تابع .6شکل 

 
𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑅𝑖𝑠𝑘

= {

1                             𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 > ℎ𝑎𝑟𝑑 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 − 𝑆𝑇

𝐻𝑇 − 𝑆𝑇
  𝑖𝑓 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑆𝑇 𝑎𝑛𝑑 𝐻𝑇

0                                                                                                   𝑒. 𝑤

 

 

تابع 

ریس

 ك

 

های تک متغیره و چند که یک روش ساده آماری برای کشف آنومالی ۹پالتها از روش باکسبرای تعیین میزان آستانه

 استفاده شده است. (Chandola et al., 2009)متغیره است 

 

 
 باکس پالت برای تشخیص موارد پرت .7 شکل

 

  Min(.7 شکلها به صورت گرافیکی قابل رسم است )وضعیت کلی دادهها، در باکس پالت با استفاده از خالصه مشخصه

 Maxهای باال و پایین هستند و به ترتیب چارك Q3و  Q1آید. ای است که آنومالی به حساب نمیکوچکترین مشاهده

( است. با استفاده از IQRمحدوده بین چارکی ) Q3-Q1آید. مقدار ای است که آنومالی به حساب نمیبزرگترین مشاهده

 + Q3ای که بیشتر از شوند قابل محاسبه هستند. نمونه دادههایی که خارج از آنها آنومالی محسوب میباکس پالت محدوده

1.5*IQR  و یا کمتر ازQ1 - 1.5*IQR ای که بیشتر از باشد، داده پرت نرم، بنابراین مقدار آن آستانه نرم و نمونهQ3 + 

                                                                                                                                                                                                 
.1 Box plot 
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3*IQR  بیشتر از  و یاQ1 - 3*IQR آید و بنابراین مقدار آستانه سخت است. از آنجا باشد، داده پرت سخت به حساب می

( پس در محاسبه تابع فازی این مقدارها و Q1که مقدارهای کوچک در کشف تقلب اهمیت کمتری دارند )مقدارهای کمتر از 

درصد   %99.6 است و بنابراین Q3 +1.5*IQRتا  ۰فته شده از اند. ناحیه نرمال مقادیر در نظر گرها لحاظ نشدهآستانه

 .(Chandola et al., 2009)گیرد مشاهدات را در برمی

های به دست آمده از میزان ارتباط پارامترها، با هم برای رسیدن به مقدار ریسک نهایی، الزم است تا لیستی از ریسک

گردد. با شود که آن نیز توسط خبره تعیین میترکیب شوند. قبل از اعمال تابع ترکیب برای هر کدام وزنی در نظر گرفته می

ها آید. تابع مورد استفاده برای تجمیع ریسکها ریسک نهایی یک تقاضا به دست میها و ترکیب آنها در وزنضرب لیست ریسک

 آمده است. (Panigrahi et al., 2009)با استفاده از روشی است که در 

 

 نتایج 

های مربوط به تقاضاها که اجرا و پیاده سازی شده است. در اولین گام پروفایل سازی شدههای شبیهروی دادهتحقیق حاضر بر 

شامل مقادیر آستانه برای هر پارامتر بر اساس نوع تسهیالت درخواستی بود با استفاده از روش کشف داده پرت محاسبه و 

نشان داده شده است. محور افقی میزان ارتباط  ۸ شکلمحاسبه شده در های ذخیره شد. شمایی گرافیکی از تعدادی از پروفایل

با  های پرتاند. تابع کشف دادهدهد که ارتباط مشابهی داشتهمتغیرها و محور عمودی تعداد تقاضاهایی در گذشته را نشان می

 کند.آید محاسبه میدار به حساب میاط را که از آن کمتر ریسکای از ارتبتوجه به این اطالعات نقطه

 

 
 های رفتاریپروفایل.2 شکل

 

نشان  .Error! Reference source not foundهای بدست آمده برای تقاضاهای مختلف در ای از ریسکنمونه

ای داده شده است. چنانچه ریسک نهایی که در اثر ترکیب ریسک همه پارامترها به دست آمده است بیشتر از مقدار آستانه

ی توجه به این نتایج مسوول بانکشود. با باشد که توسط خبره تعیین شده است، وضعیت تقاضا به رنگ قرمز نشان داده می

گیری کند و سعی در برطرف نمودن مواردی که مشکل شرعی تواند در مورد قبول، رد، یا بررسی بیشتر یک تقاضا تصمیمی

 آورند نماید.بوجود می

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

222اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 

 

 
 

 نتایج به دست آمده از تحلیل تقاضاها.3 شکل

 

 گیرینتیجه

های تاریخی مربوط به ها بر اساس اطالعات حاصل از دادهتحقیق سنجش میزان ریسک غیرشرعی بودن درخواستدر این 

یز در شود نای که تقاضا در آن ثبت میهای دیگری نظیر اطالعات مربوط به متقاضی و شعبهاسناد صورت گرفت. چنانچه داده

های های وزن دهی به پروفایلشود. از طرفی مکانیزمحاصل می سنجش میزان ریسک مد نظر قرار بگیرند، نتایج دقیقتری

 خاص هر بایستی به صورت هوشمندانه صورت بگیرد.
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