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کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیشبینی ورشکستگی مالی با استفاده
از متغیرهای کالن اقتصادی و حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده
بورس اوراق بهادار تهران
گروه حسابداری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده
تحلیل ورشکستگی مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از اطالعات مالی محسوب
هم برای مدیران و هم برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود .در این پژوهش با استفاده از اطالعات  8811سال  -شرکت
طی دوره  8931الی  8931اقدام به بومی سازی روشی جهت شناسایی شرکت های درمانده مالی در سه سطح شده است و در نهایت
با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی و الگوریتم قانون گرا چاید ورشکستگی مالی در سال آتی و
دوسال آینده با استفاده از متغیر های کالن اقتصادی و حسابداری در بازار سرمایه ایران به کمک نرمافزار متلب  7182پیش بینی شده
است .از جنبه های نوآوری این پژوهش بومی سازی مدل ورشکستگی مالی در ایران با بکار گیری همزمان مدل های جهانی و ایرانی،
استفاده از متغیر های کالن اقتصادی و حسابداری و همچنین استفاده از روش های هوش مصنوعی سه سطحی می باشد .نتایج
تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم تورم و ریسک مالی و تأثیر معکوس نسبت مدیران غیرموظف ،بازده ساالنه سهام و نسبت وجه نقد
عملیاتی بر ورشکستگی مالی میباشد .همچنین نتایج نشان میدهد که الگوریتم غیر خطی ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی نسبت
به الگوریتم قانون گرا چاید توانایی باال تری در پیش بینی ورشکستگی آتی شرکت ها دارد.
واژههای کلیدی :مدل سازی ورشکستگی مالی ،الگوریتم هوش مصنوعی ،متغیرهای کالن اقتصادی وحسابداری.
دریافت9313/92/91 :

اصالح9318/2/6 :

پذیرش9318/4/8 :

 -1مقدمه
از دههی  8311میالدی با افزایش شرکتها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری ،وظایف امور مالی بهصورت
چشمگیری تغییر یافته است .تأ کید دولتها بر رشد اقتصاد به افزایش بیشازپیش شرکتها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیدهتر
نموده است (کمیجانی و سعادتفر .)8911 ،از سوی دیگر دستیابی بشر به فناوریهای جدید ارتباطات و اطالعات تغییرات محیطی را به
همراه داشته که این تغییرات محیطی شتاب فزایندهای را به اقتصاد بخشیده است .سرعت یافتن فعالیتها و رو یدادهای اقتصادی پیامدهای
مثبت و منفی زیادی را به همراه داشته است .یکی از مهمترین پیامدهای منفی این تغییرات ،افزایش رقابتها بهمنظور کسب منابع مالی و
محدود شدن دسترسی به سود توسط واحدهای تجاری و بنگاههای اقتصادی است .محدود شدن دسترسی به سود و منابع مالی خود عوارض
و پیامدهای بسیاری بهجا میگذارد که شاید مهمترین آنها افزایش احتمال درماندگی و ورشکستگی بنگاهها و واحدهای تجاری است

*عهدهدار مکاتباتvaghfi2018@gmail.com :
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میشود .تعیین احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب میشود و میتواند

(آلتمن .)8391 ،8ورشکستگی شرکتها همواره بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و دولتها مطرح بوده
است ،بهنحوی که تشخیص بهموقع شرکتهایی که در شرف ورشکستگی قرار دارند ،میتواند تا حد زیادی از زیانهای احتمالی
ذینفعان جلوگیری نماید .توسعه مدلهای پیشبینی ورشکستگی بهعنوان یک موضوع مهم ،همواره موردتوجه جامعه دانشگاهی و
بنگاههای اقتصادی بوده است (مشایخی و گنجی .)8939 ،یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از
فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد ،پیشبینی ورشکستگی مالی یا ورشکستگی است.
ا
بهاینترتیب که اوال ،با ارائهی هشدارهای الزم میتوان شرکتها را نسبت به وقوع درماندگی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها
دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه سرمایهگذاران فرصتهای مطلوب سرمایهگذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص
داده ،منابعشان را در فرصتهای مناسب سرمایهگذاری کنند .پیشبینی ورشکستگی مالی شرکتها ،مدتهاست که بهعنوان یکی از
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موضوعات مهم در حوزهی مالی و اقتصادی مطرح است .ازاینرو در این مقاله اقدام به بومی سازی روشی جهت شناسایی شرکتهای
درمانده مالی در سه سطح شده است و در نهایت با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی و الگوریتم
قانون گرا چاید ورشکستگی مالی در سال آتی و دوسال آینده با استفاده از متغیرهای اقتصادی و مالی در بازار سرمایه ایران پیش بینی
شده است .از جنبه های نوآوری مقاله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:




استفاده از متغیرهای اقتصادی و مالی.

استفاده از روش های هوش مصنوعی سه سطحی (ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی و الگوریتم قانون گرا چاید سه سطحی).

ساختار مقاله حاضر دارای هشت قسمت است .بخش بعدی به ادبیات نظری اختصاص یافته است .در بخش سوم ،پیشینه پژوهش بیان
شده است .بخش چهارم به بعد به بیان روش پژوهش و جامعه مورد بررسی و تحلیل آماری و در نهایت به نتایج برآورد مدل های تحقیق
اختصاص یافته است و در بخش آخر نتیجه گیری ارائه می شود.

 -2مبانی نظری
پیشبینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی یکی از عناصر مهم در تصمیمگیری جهت سرمایهگذاری میباشد .در طول سالیان متمادی
این موضوع موردتوجه پژوهشگران بسیاری واقعشده ازاینرو الگوهایی جهت پیشبینی ورشکستگی ارائهشدهاند (قدرتی و معنوی مقدم،
 .)9381امروزه شرکتها در یک محیط فعال به رقابت میپردازند .کمبود منابع از یکسو و از طرف دیگر ضعف مدیریت در بهکارگیری
منابع موجود و همچنین وضعیت نابسامان اقتصادی کشورها از جمله عواملی هستند که باعث میشوند برخی از این شرکتها نتوانند

بهموقع به تعهدات خود عمل نموده و بنابراین در آستانه حذف از این رقابت قرار بگیرند ازاینرو بسیاری از پژوهشگران از جمله (آلتمن-7

شیراتا – 9اهلسون 8و  )...با توجه به نسبتهای مالی شرکتها و سایر متغیرهای موجود در صورتهای مالی الگوهایی را برای پیشبینی
ورشکستگی مالی شرکتها ارائه نمودهاند تا وضعیت شرکت را در مراحل مختلف ورشکستگی مالی تشخیص و از اتالف منابع موجود
شرکت جلوگیری کرده و یا به تجدید ساختار در مدیریت خود بپردازند تا همچنان بتوانند به رقابت ادامه داده و به تداوم فعالیت بپردازند.
از سوی دیگر حقوقدانان نیز با توجه به اثرات زیانبار ورشکستگی شرکتها اقدام به وضع قوانین در این حوزه نمودهاند .ماده  949قانون
تجارت کشور ایران از جمله این قوانین میباشد .در حال حاضر ،بنگاههای اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت میکنند.
واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار ،در موقعیت بنگاهها نقش بسزایی دارد .با توسعه بازارهای پولی و مالی و
متعاقب آن ،حاکم شدن وضعیت رقابتی ،بسیاری از شرکتها ورشکسته از گردونه رقابت خارج میشوند (پورحیدری و کوپائیحاجی،
 .)9381در ایران نیز ،طبق ماده  949قانون تجارت اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود ،هیئتمدیره مکلف
است بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.
درصورتیکه شرکت مشمول ماده  949و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده میشود تا مشکل
زیان انباشته را مرتفع و مطابق قانون رفتار نماید .پس از گذشت این مدت درصورتیکه شرکت همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده
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بومی سازی مدل ورشکستگی مالی در ایران با بکار گیری همزمان مدل های جهانی و ایرانی.

شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد ،نماد شرکت متوقف میگردد و برای ورود مجدد نماد به بورس ،شرکت باید تمام مراحل قانونی
را دوباره طی کند .درصورتیکه پس از مدت معین بازهم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد ،این بار شرکت به حالت تعلیق در
میآید و در نهایت از تابلو حذف میشود بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران شرکت باید تمام مراحل را از
ابتدا طی کند (سعیدی و آقایی.)9388 ،
 -1-2متغیرهای حسابداری و ورشکستگی مالی
961

 -1-1-2متغیرهای مالی و تأثیر آن بر ورشکستگی مالی
سالمت مالی به مفهوم تـوان سـودآوری و تـداوم فعالیـت واحـد اقتصـادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسـیار بـاالیی
ا
برخـورداراست و اساسا همه ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتواننـد سودآوری و تداوم فعالیت این
واحدها را ارزیابی و پیشبینی کننـد عالقمندنـد؛ آنجائی کـه صورتهای مالی تنها منبع اطالعاتی مشـترك در اختیـار کلیـه ذینفعـان
اسـت امـا از جملـه مسائلی که در این گزارشها بهطور مشخص منعکس نمیشـود ،سـالمت مـالی و قـدرت نسبی تداوم فعالیت آن

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه988-933 :

در آینده است (تقوی و پورعلی .)8913 ،سالمت مالی شرکتها موضوعی است که به بحث تـداوم فعالیـت ،ورشکسـتگی،
ورشکستگی مالی و و یژگیهای کیفی اطالعات حسابداری در ارتباط است .لذا باید در حـوزههای عملیاتی ،بازاریابی و مالی و

حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکتها زد (کریتسونیس .)7111 ،8نسبتهای مالی که شاخصهایی از توان سودآوری و
نقدشوندگی محسوب شده و از عوامل درونسازمانی مؤثر بر پیشبینی ورشکستگی مالی محسوب میشوند .نسـبتهای مالـی،
گسـتردهترین ابزارهای مورد اسـتفاده برای اندازهگیری عملکرد و سالمت و ورشکستگی مالی شـرکتها هسـتند .نسـبتهای سـودآوری

(اندازهگیری ظرفیت کسب سود شرکت) وضعیت مالی کامل یک شرکت را اندازهگیری میکنند .زیمسکی 7با استفاده از نسبتهای
مالی ،نقدینگی ،عملکرد توانست الگو یی با دقت  37درصد را برای سالمت مالی شرکتها ارائه کند (زیمسکی .)8318 ،تحقیقات
نشان میدهد که میتوان از نسبتهای مالی ،بهعنوان ابزاری برای تعیین سالمت مالی و ورشکستگی مالی ،استفاده کرد .و ینگ یو 9و

همکاران ( )7119و برور 8و همکاران ( )7187از نسبتهای مالی که حاوی اطالعات سودآوری ،عملکرد ،نقدینگی هستند ،برای
تعیین قدرت مالی و سالمت مالی شرکتها استفاده کردهاند .با توجه به پژوهشهای محققینی همچون راعی و فالحپور ()9383؛

سلیمانی ()9319؛ اسماعیلزاده و شاکری ()9314؛ پینداد 1و همکاران ()2008؛ چن)2099( 9؛ سان 2و همکاران ()2099؛
مخاطبرفیعی 1و همکاران ()2099؛ هووساتیه )2098( 3و زوهرا 81و همکاران ( )2098که به بررسی رابطه نسبتهای مالی و
ورشکستگی مالی شرکتها پرداختهاند در این پژوهش جهت بررسی ورشکستگی مالی بازار سرمایه از این معیارها بهعنوان متغیر ورودی
اولیه استفادهشده است.
 -2-2ریسک شرکت و تأثیر آن بر ورشکستگی مالی
گسترش دامنه فعالیت واحدهای تجاری نیازهای مالی جدیدی را به وجود میآورد که از منابع درونی و بیرونی امکان تأمین دارد ،از
مسایل مهم و اثرگذار بر ریسك و بازده سهام ،تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه است .استفاده از اهرم مالی ممکن است باعث کاهش
هز ینه سرمایه شرکت شود ،ولی از طرفی ممکن است که موجب افزایش ریسك مالی و هزینه درماندگی گردد .وجود اهرم مالی در
ساختار سرمایه شرکتها ایجادکننده ریسك مالی است زمانی که این ریسك با ریسك ورشکستگی مالی همراه باشد میتواند اثرات
مختلفی بر بازده سهام ایجاد نماید (فروغی و مظاهری .)8937 ،اهرم مالی بهعنوان عامل مشخصکننده توانایی مالی شرکت،
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معرفیشده است و اعتقاد بر این است که اهرم مالی ،درجه ورشکستگی مالی را افزایش میدهد .مطالعات گوناگون انجامشده ،تأثیر
اهرم مالی بر عملکرد شرکت را منفی ارزیابی نمودند که نشان میدهد اهرم مالی شرکتها ،ریسک آنها را افزایش میدهد (رحیمیان
و توکلنیا .)8937 ،ریسك سیسـتماتیك یـا بتـا سهام یکی از معیارهای سنجش ریسك است .در دهههای اخیر نسبت به ثبات و اهمیت
بتا بهمنزلهی معیـار سـنجش ریسك ،انتقاد شدیدی شده است .این اختالف نظر بین پژوهشگران دربارهی ریسـك ،در تجزیهوتحلیل
ریسك ورشکستگی مالی نیز انعکاس یافت .ورشکستگی مالی باید بهمثابهی فراینـد مسـتمر نـامطلوب آزمون شود .در آغاز فرایند
نکول شرکت ،ریسك ورشکستگی مالی بهطور یکنواخت است و در ادامه بهصورت نمایی افزایش مییابد؛ در نتیجه به کاهش شدید

ارزش منجر میشود (اوتچـوا .)7112 ،8با توجه به پژوهشهایی همچون مکینـالی و تـاد)8339( 7؛ احمدی ()8931؛ الکوک 9و

همکاران ( )7187و سواری )8311( 8که به بررسی ارتباط معیارهای ریسک شرکت و ورشکستگی مالی پرداختهاند در این پژوهش
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جهت بررسی ورشکستگی مالی بازار سرمایه ایران از این معیارها نیز بهعنوان متغیر ورودی اولیه استفادهشده است.
 -3-2معیارهای مدیریتی و تأثیر آن بر ورشکستگی مالی
صورتهای مالی میتوانند اطالعات مفیدی دربارهی عملیات شرکتها برای عموم فراهم کنند .سرمایهگذاران نیز ،دستکم تا حدی،
صادقانه آنها را افشاء نمیکنند ،اطالعات افشاء شده در صورتهای مالی توأم با جانبداری خواهد بود و از حقیقت انحراف خواهد
داشت؛ اما تحت سازوکار نظام راهبری مناسب ،هیئتمدیره قادر به کنترل شرکت خواهد بود و از تحریف دادههای مالی توسط
ا
مدیریت شرکت جلوگیری خواهد نمود .نظام راهبری مناسب اوال؛ به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهد که اطالعاتی قابل
اتکاء در رابطه با ارزش شرکت دریافت کردهاند ،همچنین از جانب مدیران شرکت و سایر سهامداران بزرگ مورد سوءاستفاده قرا
ا
نگرفتهاند .ثانیا؛ مدیران را تشو یق میکند که به جای پرداختن به اهداف شخصی خود ،به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت

باشند (صادقی و همکاران .)9313 ،بردارت )2094( 1معتقد است که ساختار مناسب حاکمیت شرکتی احتمال مواجهه با ورشکستگی

مالی را کاهش میدهد .نتایج تحقیق وی و محققینی چون لی و همکاران )2098( 9حاکی از اثرگذاری متغیرهای حاکمیت شرکتی بر
پیشبینی ورشکستگی مالی است .پژوهشگران همچون ستایش و منصوری ( )9313و قسیم عثمانی و همکاران ( )9310و لی و

همکاران )2098( 2به بررسی ارتباط معیارهای نظام راهبری شرکت (معیار های مدیریتی) و ورشکستگی مالی پرداختهاند در این
پژوهش جهت بررسی ورشکستگی مالی بازار سرمایه ایران نیز از این معیارها نیز بهعنوان متغیر ورودی اولیه استفادهشده است.
 -4-2متغیرهای کالن اقتصادی و تأثیر آن بر ورشکستگی مالی شرکتها
عواملی که منجر به درماندگی و ورشکستگی یک شرکت میشوند ،یکباره خود را آشکار نمیسازند .نشانههای وجود پریشانی مالی
یک شرکت بسیار زودتر از ورشکستگی نهایی نمایان میشوند .بنابراین ،از این نشانهها میتوان برای پیشبینی درماندگی و ورشکستگی
پیش از وقوع آن استفاده کرد .از عوامل کالن اقتصادی درآمد سرانه و رشد اقتصادی باال در فضای کسبوکار شرکتها ،احتمال
ورشکستگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکتها را افزایش میدهد (صادقی و همکاران .)8937 ،بـا اسـتفاده از
متغیرهای کالن اقتصادی ،بازار و حسابداری و تلفیـق این سه دسته از متغیرها ورشکستگی مالی شـرکتها را بهتـر میتوان پیشبینی
کرد (هرنانـدز و و یلسـون .)7189 ،1صادقی و همکاران ( )8939معتقدند که صرف استفاده از نسبتهای مالی و در نظر نگرفتن شرایط
اقتصادی حاکم بر جامعه و شرکتها در فرآیند پیشبینی ورشکستگی مالی منجر به نتیجهگیریهای نادرست خواهد شد ،این محققین
به همراه محققینی همچون آلفینا )7189( 3و لی 81و همکاران ( )7181به این نتیجه رسیدهاند که متغیرهای کالن اقتصادی در کنار
سایر متغیرها ،توان پیشبینی مدل را افزایش خواهد داد .متغیرهای کالن اقتصادی کسبوکار شرکتها را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد
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کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیشبینی ورشکستگی مالی با استفاده از متغیرهای کالن اقتصادی و حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران

بر پایه اطالعات صورتهای مالی سرمایهگذاری میکنند .باوجوداین ،زمانی که شرکتها مبادرت به دستکاری اطالعات کرده و

و غافل شدن از عوامل تعیینکنندهی این فضا چهبسا منجر به تصمیمات اشتباه گردد؛ و این تصـمیمات نادرسـت و اشـتباه منجـر
ورشکستگی مالی شرکتها خواهد شد و در نتیحه باعث ورشکستگی شرکتها شود (صادقی و همکاران .)8937 ،با توجه به
پژوهشهای صادقی و همکاران ()8939؛ پیام ()8938؛ طارمی ( )8939و طالبنیا و همکاران ( )8931و لی و همکاران ( )7181که
به بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر ورشکستگی مالی پرداختهاند .در این پژوهش جهت بررسی ورشکستگی مالی بازار سرمایه
ایران نیز از این معیارها نیز بهعنوان متغیر ورودی اولیه استفادهشده است.

 -3پیشینه پژوهش
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 -1-3پیشینه داخلی
محسنی و رحیمیان ( )9313به بررسی عوامل مؤثر بر ورشکستگی با به بهرهگیری از کارایی بهعنوان یک متغیر پیشبینی کننده مبتنی بر
رهیافت پنل دیتا الجیت پرداختند .در قالب پنل دیتا الجیت برای  36شرکت تولیدی ،طی دورهی زمانی  9388-9313برازش میشود.
مدل کارایی از روش های بازده ثابت نسبت به مقیاس ،بازده متغیر نسبت به مقیاس ،الگوی جمعی و از روش اندرسون–پیترسون

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه988-933 :

محاسبهشده است که در بین متغیرهای محاسبهشده ،متغیر کارایی با بازده ثابت نسبت به مقیاس معنادار میشود .در نهایت مدل رگرسیون
الجیت ،یک بار بدون تصریح متغیر کارایی و بار دیگر با متغیر کارایی برازش شده و در تمامی الگوهایی که با لحاظ متغیر کارایی برازش
میشود ،دقت مدل بهطور معناداری افزایش مییابد .درنهایت نتایج نشان میدهند که متغیرهای نسبت مالی ،نسبت آنی ،نسبت سرمایه
در گردش بهکل دارایی ،نسبت بازده کل داراییهاونسبت سود قبل از هزینه مالی و مالیات بهکل داراییها در مقایسه با سایر متغیرهای
توضیحی تأثیر بیشتری در معناداری مدل دارند ومتغیرکارایی در مدل معنادار شده و عالوه بر این کل مدل ازلحاظ برازش مدل معنادار
شد .بت شکن و همکاران ( )8932به ارائه یک روش ترکیبی بهمنظور پیشبینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .بدین منظور  73نسبت مالی برای شرکتهای تولیدی درمانده مالی بر اساس ماده  888قانون تجارت و به همان
تعداد شرکت سالم بهصورت تصادفی از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  8911تا  8931با استفاده
از صورتهای مالی حسابرسی شده برای یک ،دو و سه سال قبل از درماندگی جمعآوریشده است .سپس با استفاده از آزمون آماری و
الگوریتمهای تصمیمگیری دیمتل و تودیم فازی ،بهترین نسبتهای مالی به همراه ضریب اهمیت هر یک انتخاب و با استفاده از ماشین
بردار پشتیبان ،پیشبینی درماندگی مالی انجام شد .یافتهها نشان میدهد که آزمون مقایسات زوجی نشان داد که اختالف دقت مدل
پیشنهادی در پیشبینی درماندگی مالی برای هر سه سال t-2، t-1و  t-3نسبت بهدقت مدلهای آلتمن و رگرسیون لجستیک در سطح
خطای  1درصد معنادار بوده است .پیرایش و همکاران ( )8939به ارائه مدل ریاضی پیشبینی ورشکستگی شرکت پرداختهاند .بهمنظور
طراحی مدل ،از اطالعات دو گروه از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران استفادهشده است ،گروه اول شرکتهای غیر
ورشکسته و گروه دوم شرکتهای ورشکسته میباشد .بهمنظور طراحی مدل از هشت نسبت مالی شامل نسبتهای سود قبل از بهره و
مالیات بر کل داراییها ،سرمایه در گردش بر کل داراییها ،مجموع بدهیها بر ارزش بازار کل داراییها ،ضریب بتای سهام ،لگاریتم
قیمت (بسته شده از سال مالی گذشته) ،عامل تنوعبخشی ،بازده ساالنه تجمعی و ارزش وزنی شاخص بورس تهران و تغییرات درآمد
خالص استفاده شده است .قلمرو زمانی تحقیق فاصله سالهای  19تا  13است .نتایج آزمون در ارتباط با توانایی پیشبینی مدل
نشاندهنده این واقعیت هست که مدل میتواند دو سال قبل از وقوع ورشکستگی در شرکتها ،پیشبینی صحیحی در خصوص وجود
بحران و ورشکستگی ارائه کند .با دوری از زمان وقوع ورشکستگی بدلیل کمرنگ شدن شاخصهای پیشبینی کننده ورشکستگی ،از
توان پیشبینی مدل کاسته میشود که نتایج پیشبینی برای یک سال قبل از ورشکستگی  38درصد و برای دو سال قبل از ورشکستگی
 19درصد میباشد .راموز و محمودی ( )8939پیشبینی ریسک ورشکستگی مالی با استفاده از مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار
تهران را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادهاند .پیشبینی با استفاده از مدل ترکیبی (استفاده از متغیرهای حسابداری و بازاری) و تکنیک
شبکههای عصبی از نوع مدل پرسپترون چندالیه ( )MLPصورت پذیرفته است .نمونه پژوهش شامل  31شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران ( 98شرکت ورشکسته طبق ماده  888قانون تجارت ایران و  13شرکت غیر ورشکسته) طی سالهای 8919-8939
میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد که مدل ترکیبی (ترکیب متغیرهای حسابداری و بازاری) با استفاده از تکنیک شبکه عصبی ،نسبت
به هرکدام از دو مدل حسابداری و بازاری از دقت باالتری در پیشبینی ریسک ورشکستگی مالی برخوردار است .همچنین ،مدل بازاری
نیز دقت بیشتری نسبت به مدل حسابداری دارد.احمدی ( )8931بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک با درماندگی
مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی  8913تا  8939را انجام داده است .طبق نتایج پژوهش ،تمرکز
مالکیت و مالکیت نهادی تأثیری منفی و معنیداری بر درماندگی مالی دارد .همچنین متغیر ترکیبی تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک

بر درماندگی مالی تأثیر مثبت و معنیداری دارد .در نهایت متغیر ترکیبی مالکیت نهادی و ریسک سیستماتیک تأثیر منفی و معنیداری
بر درماندگی مالی دارد .همچنین اندازه شرکت ،سودآوری ،نقدشوندگی و حجم معامالت شرکت تأثیر منفی و معنیداری بر درماندگی
دارد .نتایج حاصل با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی کماکان به قوت خود باقی ماند .فدایی و همکاران ( )8938به بررسی
معمای رابطه ریسک درماندگی مالی با بازده سهام در طی سالهای  8917تا  8931پرداختهاند .در این پژوهش از دو معیار  Zآلتمن و
امتیاز اولسون ،استفاده شده است .همچنین به بررسی این موضوع پرداخته شده است که هر یک از متغیرهای بتا B/M ،و اندازه با توجه
بهشدت ریسک درماندگی مالی ،چه نقشی در توضیح بازده سهام دارند .بدین منظور از روش تشکیل سبد سرمایهگذاری (چندک بندی)
استفاده میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بازده سهام دارای رابطه معناداری و منفی با ریسک درماندگی مالی است .همچنین
این پژوهش نشان داد که شرکتهای کوچک بیشتر در معرض ریسک درماندگی مالی قرار دارند .فروغی و مظاهری ( )8937در پژوهشی
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به بررسی تأثیر اهرم مالی و ریسك درماندگی مالی بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازند.
در این پژوهش ،تعداد  21شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  8911-8918بررسیشده است .جهت آزمون
فرضیهها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد بین بازده واقعی سهام و ریسك درماندگی
مالی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .پس در حالت کلی میتوان ادعا نمود که بین اهرم مالی و ریسك درماندگی مالی رابطه
و متغیرهای مالی پرداختهاند .هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگو یی مشتمل بر متغیرهای کالن اقتصادی و متغیرهای مالی
(نسبتهای صورت جریان وجوه نقد و نسبتهای مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیشبینی بحران مالی را دارد .در
این تحقیق  8الگوی پیشبینی بحران مالی (اسپرینگیت SAF ،شیراتا ،واالس و تایدا) با نسبتهای جریان وجوه نقد و متغیرهای کالن
اقتصادی با وقفه زمانی یك سال و دو سال بسط دادهشده است ،برای آزمون توانایی پیشبینی بحران مالی الگوها ،روش آماری رگرسیون
لجستیك به کار گرفتهشده است .پسازآن برای تعیین بهترین الگوهای پیشبینی کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر
مقایسه شدهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوهای اسپرین گیت و واالس توسعهیافته با نسبتهای جریان وجوه نقد و متغیرهای
کالن اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیشبینی میباشند.

 -2-3پیشینهی خارجی
دوجاردین )7181( 8در مقاله خود با عنوان "گروههای مبتنی بر الگوریتمهای اعمالشده جهت پیشبینی ورشکستگی" به تحلیل و
پیشبینی درماندگی مالی پرداختند .در این پژوهش از روشهای درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان جهت پیشبینی درماندگی مالی
استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوریتم قانونگرا از روشهای مبتنی بر شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان قدرت

باالتری جهت پیشبینی درماندگی مالی دارد.گارد و آندون )7181( 7در مقاله خود تحت عنوان درماندگی مالی ،تغییرات ریسک و

استفاده از استراتژیها ،نشان میدهند که شرکتها سهامهای مشتق شده خود را به طرز مختلفی پشتیبانی میکنند که از فرضیه تغییر
ریسک حمایت میکنند .آنها از دادههای جمعآوریشده از صنعت نفت و گاز ،استفاده میکنند و نشان میدهند که شرکتهایی که
ازلحاظ مالی دچار درماندگی شدهاند بیشتر در استراتژی فروش گزینههای قرار دادهشده (فروش بیمه) مشارکت میکنند و استفاده از
این استراتژی پس از افزایش بیرویه احتمال پیشبینی افزایش می یابد .این استراتژی برای تولید جریان نقدی در ابتدای راه است که
باعث حفظ صعودی سهام برای سهامداران میشود ،اما خطر ریسک برای طلبکاران را افزایش میدهد .درحالیکه بانکها بهطور مؤثر

ریسک جایگزینی دارایی را بهطور مؤثر بررسی میکنند.شان 9و کریستوفر )7182( 8به مطالعهای تحت عنوان "ارتباط جهانی بین

درماندگی مالی و بازده سهام" پرداختهاند .نتایج تحقیق تحلیل رگرسیون لجستیک حاکی از یک رابطه قوی منفی بین بازده سهام و میزان
درماندگی مالی شرکتها میباشد.گارسیا )7182( 1به بررسی رابطه بین میزان سرمایهگذاریهای شرکت و درماندگی مالی پرداخته
است ،نتایج حاصل از روش آماری رگرسیون و تحلیل لجستیک نشان میدهد که بهطور متوسط ،شرکتهایی که درگیر آشفتگی مالی
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کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیشبینی ورشکستگی مالی با استفاده از متغیرهای کالن اقتصادی و حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران

معناداری وجود دارد .طالبنیا و همکاران ( )8913به پیشبینی بحران مالی مبتنی بر ارائه الگو یی مشتمل بر متغیرهای کالن اقتصادی

هستند ،نسبت به رقبای که دچار ورشکستگی مالی نیستند ،هزینههای غیرمستقیم بیشتری را متحمل میشوند و تالش برای باقی ماندن
در بازار رقابتی را با افزایش هزینههای اعتباری در صنعت انجام میدهند.
سیاری و موگان )7189( 8در مقالهای با استفاده از اطالعات  8111شرکت آمریکایی در بازه زمانی  ،8331-7188با استفاده از تحلیل
رگرسیون لجستیک نقش نسبتهای مالی را بهعنوان بیشترین محتوای اطالعاتی در تعیین مجموعهای از و یژگیهای صنعت مورد بررسی
قرار دادهاند .سپس ،به بررسی این مسئله پرداختهاند که آیا استفاده از نسبتهای مالی منجر به توسعه مدلهای ورشکستگی مالی خاص
هر صنعت میشود؟ این محققین با استفاده از تکنیك رگرسیون لجستیك به این نتیجه رسیدهاند که نسبتهای مالی در واقع انعکاس
964

و یژگیهای صنعت هستند و محتوای اطالعات نسبتهای خاص در میان صنایع مختلف متفاوت است .همچنین یافتهها بیانگر تأثیر
واگرای و یژگیهای صنعت بر شرکتهاست و درنتیجه ،ضرورت ساخت مدلهای ورشکستگی مالی خاص صنعت وجود

دارد.

رابینسون 7و همکاران ( )7187با بررسی رابطه بین ترکیب هیئتمدیره و عوامل درماندگی مالی شرکتها به روش رگرسیون به این نتیجه
رسیدهاند که رابطه بـین ورشکسـتگی و مـدیران بیـرون سازمانی به مقدار مالکیـت مـدیران بـرونسـازمانی در شـرکت بسـتگی دارد.
بهطوریکه ایـن رابطـه زمانی که مقدار مالکیت آنها زیاد باشد ،منفی و زمانیکه کم باشد ،مثبت است .چانگ )7113( 9با بررسی
رابطهی بین و یژگیهای حاکمیت شرکتی در شرکتهای درماندهی مالی در کشور تایوان و با استفاده از روش رگرسیون چندگانه به این

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه988-933 :

نتیجه میرسد که شرکتهای دارای استقالل هیئتمدیره (شـرکتهـایی که درصد باالی اعضای غیر مؤظف هیئتمدیره دارند) نسبت
به شرکتهایی دارای درصـد پـایین اعضای غیرموظف هیئتمدیره ،کمتر دچار بحران و درماندگی مالی میشوند .فیچ و

سلزك8

( )7111به بررسی توانایی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جلوگیری از درمانـدگی مالی شرکتها پرداختهاند .نتایج نشاندهندهی آن
است که هیئت مدیرهی مستقل با درصـد بیشـتری از اعضای غیر مؤظف ،همچنین در اختیار قرار دادن بخش بزرگی از سهام شرکت در
اختیـار مـدیران داخلی ،بیشترین تأثیر را در جلوگیری از درماندگی مالی دارد.

 -4فرضیهی تحقیق
با توجه به مبانی نظری بیان شده و هدف پژوهش ،فرضیههای زیر تدو ین شده است:
فرضیه اول :قدرت پیشبینی ورشکستگی مالی سال آتی توسط الگوریتم هوش مصنوعی ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی نسبت به
الگوریتم قانون گرا چاید در بازار سرمایه ایران بیشتر است.
فرضیه دوم :قدرت پیشبینی ورشکستگی مالی دو سال آینده توسط الگوریتم هوش مصنوعی ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی نسبت به
الگوریتم قانون گرا چاید در بازار سرمایه ایران بیشتر است.

 -5متغیرهای پژوهش
 -5-1متغیر وابسته
ورشکستگی مالی در واقع به معنی ناتوانی مالی شرکت در ایفای تعهداتش است .در این پژوهش با توجه به جدول  8و  7از رویکرد
جدیدی جهت شناسایی شرکتهای درمانده مالی در سه سطح به شرح زیر استفاده شده است.
 ابتدا با توجه به جدول  9هر یک ازروشهای جهانی و ایرانی ورشکستگی مالی که در ایران به کار گرفته شده است ،شامل روشهای (آلتمن (،)9168
اسپرینگیت ( ،)9138اهلسون ( ،)9180زیمسکی ( ،)9184شیراتا ( ،)9118فولمر ( ،)9184زاوگین ( ،)8311آلتمن تعدیل شده ( )7111و ماده
 949قانون تجارت) به عنوان معیار ورشکستگی مالی در نظر گرفته شد.
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جدول  -1روش های به کار گرفته شده در  111پژوهش اخیر حوزه ورشکستگی مالی.



مدل درماندگی

تعداد

التمن
مدل تعدیل شده التمن
اوهلسون
ماده 141
فالمر
زیمسکی
اسپرینگیت
شیراتا
زاوگین
سایر مدل ها

22
4
7
44
2
4
4
2
3
3
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جدول  -2تعداد شرکتها به تفکیک تعداد مدل نشاندهنده در ماندگی مالی.
تعداد مدل نشان دهنده ورشکستگی مالی

تعداد سال  -شرکت

نوع شرکت در این پژوهش

0
1
2
3
4
5
6
7
8
4

134
406
403
254
150
64
44
26
2
0

سالم مالی
درمانده مالی
درمانده مالی
درمانده مالی
درمانده مالی
ورشکسته مالی
ورشکسته مالی
ورشکسته مالی
ورشکسته مالی
ورشکسته مالی

 -2-5متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل اولیه شامل متغیرهای کالن اقتصادی و حسابداری تقسیم بندی و با توجه به مبانی نظری ارائه شده و همچنین بررسی
پژوهشهای گذشته ،متغیرهای مرتبط در جدول  9انتخاب شده است.
جدول  -3متغیرهای مستقل اولیه پژوهش.
نام متغیر

تعریف عملیاتی

معیارهای حسابداری
الف) معیارهای مالی
نسبت حاشیه سود عملیاتی
نسبت وجه نقد عملیاتی
نسبت بازده دارایی
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

از تقسیم سود عملیاتی برفروش خالص بدست میآید.
از تقسیم وجه نقد عملیاتی بر مجموع داراییها بدست میآید.
از تقسیم سود خالص بر مجموع داراییها بدست میآید.
از تقسیم سود خالص بر مجموع حقوق صاحبان سهام بدست میآید.
)EVA = NOPAT t – (WACC t × Capital t – 1

نسبت ارزش افزوده اقتصادی
نسبت کیو توبین

سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT ،ارزش افزوده اقتصادیEVA ،در این مدل
نرخ متوسط هزینه سرمایه است WACCسرمایه بکار گرفتهشده در شرکت و Capital
از تقسیم ارزش بازار خالص داراییها بر ارزش دفتری خالص داراییها بدست میآید.

کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیشبینی ورشکستگی مالی با استفاده از متغیرهای کالن اقتصادی و حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران

باتوجه به جدول شماره  2و تحلیل شرکت ها در سه سطح سالم مالی (شرکتهایی که در همه مدل ها سالم شناخته شده اند،).
درمانده مالی (شرکتهایی که در  9الی  4مدل سالمت مالی آن ها تایید نشده است ).و ورشکسته مالی (شرکتهایی که در 8
الی  1مدل سالمت مالی آن ها تایید نشده است ).طبقه بندی شدند.

بازده سهام

از اطالعات بازده ساالنه سهام شرکت منتشر شده توسط سایت کدال استفادهشده است.

نام متغیر

تعریف عملیاتی

ب) معیارهای ریسک شرکت
ریسک سیستماتیک (ریسک بازار)
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ریسک مالی
ج)معیارهای نظام راهبری(مدیریتی)
نسبت مدیران غیرموظف
درصد مالکان نهادی

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه988-933 :

اندازه هیئتمدیره
معیارهای کالن اقتصادی
تورم
تولید ناخالص داخلی
قیمت نفت
متغیر وابسته
ورشکستگی مالی سه سطحی
روش پژوهش
دوره پژوهش

ریسک سیستماتیک درجه تغییرات بازده یک سرمایهگذاری خاص نسبت به تغییرات بازده
اندازهگیری میشود  βمجموعه سرمایهگذاری بازار است و با شاخص

) Cov( Rm , Ri
 2 Rm



از تقسیم مجموع بدهیها بر مجموع داراییها بدست میآید.
از تقسیم تعداد اعضای هیئتمدیره غیرموظف بر تعداد کل اعضای هیئتمدیره به دست میآید.
مجموع سهام متعلق به سهامداران بیش از  %5را بهعنوان درصد مالکان نهادی در نظر گرفتهشده
است.
تعداد اعضای هیئتمدیره بهعنوان اندازه هیئتمدیره مد نظر قرارگرفته است.
استفاده از اطالعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
استفاده از اطالعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
استفاده از اطالعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
جدول  1و  2پژوهش
الگوریتم هوش مصنوعی (ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی و الگوریتم قانون گرا چاید سه
سطحی)
( 1345-1340یک دوره  6ساله)

 -6روش پژوهش
با توجه به مبانی نظری از یک سو و با درنظر گرفتن گروه متغیرهای حسابداری و متغیرهای کالن اقتصادی و استفاده از یک تکنیک دو
مرحلهای اقدام به آزمون فرضیههای پژوهش شده است.
مرحله  .9انتخاب متغیرهای مناسب با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و نرمافزار  spssنسخه .24
مرحله  .2استفاده از الگوریتمهای ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی و الگوریتم قانون گرا چاید سه سطحی و نرمافزار متلب 2093
جهت اعتبار سنجی قدرت پیشبینی ورشکستگی مالی در بازار سرمایه ایران.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که برای یك دوره  6سال مورد بررسی
قرار خواهدگرفت و چارچوب نمونهگیری شامل شرکتهایی است که دارای شرایط زیر باشند:
 در دورهی مورد بررسی تغییر دوره ی مالی نداشته باشند.

 شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطه گریهای مالی ،بانک ولیزینگ نباشند.
 دادههای مورد نظر آنها در دسترس باشد.

 شرکتهایی که در دوره تحقیق فعال بوده اند.

در نهایت با توجه به محدودیتهای ذکر شده تعداد  9488سال  -شرکت طی سال  9310الی  9318جهت آزمون فرضیههای پژوهش
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

جدول  -4تعداد شرکتها به تفکیک تعداد مدل نشاندهنده در ماندگی مالی.
تعداد مدل نشان دهنده ورشکستگی مالی

نتیجه

تعداد سال  -شرکت

 0مدل
بین  1تا  4مدل
بین  5تا 4مدل

سالمت مالی
درمانده مالی
ورشکسته مالی

134
1213
141

منبع :یافتههای پژوهشگر.
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 -7تجزیهوتحلیل دادهها
 -7-1آمار توصیفی پژوهش

(انحراف معیار) میباشد را نشان میدهد.
جدول  -5آمار توصیفی پژوهش.
نام متغیر

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

بازده سهام

52/20

13/415

-71/58

854/5

145/07

بازده دارایی

0/12

0/04

-0/33

0/74

0/14

بازده حقوق صاحبان سهام

0/24

0/27

-3/67

5/41

8/12

نسبت وجه نقد عملیاتی

0/14

0/04

-0/48

0/68

2/15

ارزش افزوده اقتصادی

0/12

0/10

-1/33

0/855

0/15

نسبت کیوتوبین

1/16

0/88

0/03

7/23

1/02

ریسک سیستماتیک

0/62

0/53

-27/30

11/60

22/33

اهرم مالی

0/61

0/61

0/068

3/06

0/255

مالکان نهادی

73/7

80/20

0/000

100/0

28/66

نسبت مدیران غیرموظف

0/57

0/60

0/000

1/000

0/31

تمرکز مالکیت

77/53

83/27

0/000

100

20/74

رشد تولید ناخالص داخلی
نرخ تورم
قیمت نفت سنگین ایران (دالر)

0/14
21/25
84.22

0/26
21/50
100.40

0/000
20
28.74

34/7
22
104.10

0/04
4/42
34.20

میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست .پارامترهای پراکندگی که از مهمترین آنها انحراف معیار میباشد ،جهت
تبیین میزان پراکندگی دادهها با یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین استفادهشده است.
 -7-2آمار تحلیلی لجستیک و الگوریتمها
 -1-2-7پاکسازی دادهها
در این مرحله دادههایی که متغیرهای مستقل آنها بدلیل ناقص بودن اطالعات وجود ندارد و یا قابلمحاسبه نبودند ،حذف میگردند.
در این پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی لجستیك دودو یی به روش ورودی و در سطح خطای  8درصد جهت شناسایی عوامل مؤثر بر
ورشکستگی مالی بازار سرمایه استفاده و نتایج این تحلیل بهعنوان متغیرهای ورودی جهت پیشبینی ورشکستگی مالی بهوسیله
الگوریتمهای هوش مصنوعی استفاده شده است.

کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیشبینی ورشکستگی مالی با استفاده از متغیرهای کالن اقتصادی و حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران

جدول  8اطالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش که شامل شاخصهای مرکزی (میانگین و میانه) و شاخص پراکندگی

جدول  -6برآورد درستنمایی ماکزیمم ضرایب الگوی رگرسیون لجستیک.
نام متغیر مستقل

برآورد

برآورد استاندارد شده

خطای معیار

کی دو والد

درجه آزادی

مقدار احتمال

نسبت مدیران غیرموظف
نسبت وجه نقد عملیاتی
ریسک مالی (اهرم مالی)
بازده ساالنه سهام
تورم

-1.0586

-4.4360
-0.4207
0.2133
-0.4247
0.3367

0.0776
0.3213
0.00646
0.6681
0.0744

185.4677
302.0832
14.6743
104.2473
54.3244

1
1
1
1
1

<.0001

-5.5835

0.0304
-6.8228
0.5731

<.0001
<.0001
<.0001
<.0001

منبع :نتیجه آزمون گامبهگام.
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 -2-2-7تقسیم دادهها با استفاده از روش اعتبارسنجی  11قسمتی (تکهای)1

دادهها به دودسته آموزش و ارزیابی تقسیم میشوند از دادههای آموزش برای یادگیری مدل و از دادههای ارزیابی بهمنظور محاسبه نرخ
خطای الگوریتمها روی دادههایی که تاکنون مشاهده نکرده است ،استفاده شده است .البته برای اینکه ارزیابی مناسب باشد تعداد یک

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه988-933 :

اجرا الگوریتم کفایت نمیکند .بنابراین زمانی که یک مجموعه داده در اختیار است ،باید بخشی از آن را برای ارزیابی نهایی کنار گذاشت
ا
و از بقیه برای یادگیری استفاده کرد و مجددا دو مجموعه را تغییر داد و دوباره مدل را ارزیابی کرد .یکی از روشهای معمول برای این
منظور روش اعتبارسنجی  90قسمتی نام دارد .در این روش مجموعه دادهها به  Kقسمت مساوی ،بهصورت تصادفی تقسیم میگردد.
 Kزوج مجموعه  {x i , y i }ik1بهصورت تصادفی استخراجمیشود که در آن " x iبردار متغیرهای مستقل" و  y iمتغیر وابسته نمونه i

ام است .در اجرای اول قسمت اول از  Kقسمت بهمنظور ارزیابی K-1 ،قسمت باقیمانده برای یادگیری استفاده میشود .در اجرای دوم
قسمت دوم از  Kقسمت بهمنظور ارزیابی K-1 ،قسمت باقیمانده برای یادگیری استفاده میشود K .مرتبه الگوریتم به همین روال اجرا
میگردد .مجموعه دادههای یادگیری و ارزیابی باید بهاندازه کافی بزرگ باشند تا خطای تخمین به مقدار واقعی نزدیکتر باشد .در عین
حال دادههای یادگیری و ارزیابی با دادههای یادگیری و ارزیابی سایر تکرارها ،باید کمترین همپوشانی را داشته باشند تا به این وسیله تمام
دادهها در فرآیند یادگیری و ارزیابی دخالت داده شوند .در این روش دو نکته دیده میشود .نکته اول اینکه نسبت مجموعه ارزیابی به
یادگیری کوچک است .همچنین هرچقدر مقدار ( Nتعداد کل نمونههای مجموعه دادهها) افزایش یابد میتوان مقدار پارامتر  Kرا کاهش
داد و اگر مقدار  Nکوچک باشد ،باید مقدار  Kرا آنقدر بزرگ در نظر گرفت که تعداد نمونههای الزم برای عمل یادگیری فراهم باشد .در
هر بار تکرار یک نرخ خطا برای دادههای یادگیری و ارزیابی محاسبه میگردد و در نهایت میانگین نرخهای خطای بدست آمده بهعنوان
نرخ خطا دادههای یادگیری و دادههای ارزیابی نسبت داده میشود .پس از تقسیم شرکت-سالها به دو دسته دادههای یادگیری و تست با
استفاده از روش  10-Fold Cross-Validationبرای ارزیابی مدلها با توجه به اینکه متغیر وابسته دارای سه حالت بود ،از نرخ شناسایی
استفاده شده است .نرخ شناسایی به معنای درصد طبقهبندی درست متغیر وابسته به کل شرکت-سالها در هر مجموعه داده است و نرخ
شناسایی از رابطه زیر محاسبه میگردد:
()8

.

تعداد پیش بینی صحیح
تعداد شرکت سالها

= نرخ شناسایی

 -3-2-7الگوریتم های هوش مصنوعی
الگوریتم قانون گرا چاید.
این درخت تصمیم CHAID7با عنوان آشکارساز تعامل خودکار کای ِاسکوئر از معیار ارزیابی شباهت بین و یژگیها به عنوان معیار

جداساز استفاده میکند .این درخت تصمیم از معیار ِکی دو (  ) برای انتخاب بهترین ویژگی در هر گره تصمیم استفاده میکند .معیار
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Fold Cross-Validation
Chi-squared Automatic Interaction Detector
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رابطه بین متغیرها و برچسبها را بررسی میکند و به صورت زیر تعریف میگردد.
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که در آن  x ijو  E ijبه ترتیب مشاهده و مقدار مورد انتظار کالس  jام هستند و  nتعداد ویژگیها است .ویژگی که بیشترین مقدار x 2

را داشته باشد به عنوان ویژگی جداساز انتخاب میگردد.

این الگوریتم در حالت مدل غیرخطی روی شرکت -سالها با استفاده از روش  10-Fold Cross-Validationاجرا و ارزیابی شد .در
حالت مدل غیرخطی ماشین بردار پشتیبان از کرنل گوسی زیر برای غیرخطی سازی استفاده شده است.
 x x 2
i
j

.
K xi , x j  exp 
2 
2  






()9



که مقدار  𝜎 = 1است و 𝑖𝑥 نشاندهنده متغیرهای مستقل انتخابی است .عملکرد این تابع بهصورت است که بهجای انتقال دادهها از
ا
فضای ورودی به فضای ویژگی و سپس برگشت از فضای ویژگی به فضای ورودی ،میتوان مستقیما با تصویر ضرب داخلی این فضا
کار کرد به منظور انجام یک مقایسه عادالنه ،پارامترهای الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای همه حاالت یکسان در نظر گرفته شد.
بعالوه ،بدون از دست دادن عمومیت Fold ،های تقسیمبندی شده شرکت-سالها در روش  10-Fold Cross-Validationبرای همه
مدلها یکسان در نظر گرفته شده است.
 -7-2-4نتایج تحلیل الگوریتم های پژوهش
()8

.

تعداد پیش بینی صحیح
تعداد شرکت سالها

= نرخ شناسایی

دادههای آموزشی و تست تقسیمبندی شده توسط روش  10-Fold Cross-Validationبه الگوریتم  SVMو  CHAIDداده شد .پس
از اجرای فرآیند یادگیری این الگوریتم ها ،به منظور اینکه بررسی شود چقدر مدل یادگرفته شده غیرخطی  SVMو قانون گرا ،CHAID
ا
فرآیند یادگیری را با موفقیت سپری کرده است ،ابتدا همان دادههای یادگیری را که قبال به الگوریتم ها داده شده است تا پارامترهای مدل
ا
خود را یاد بگیرد ،مجددا به مدل با پارامترهای یاد گرفته شده داده میشود ،با این تفاوت که این بار مدلها مقدار متغیر وابسته را پیشبینی
میکنند ،سپس میانگین  90نرخ شناسایی روش  10-Fold Cross-Validationمحاسبه شده و در زیر گزارش شده است .الگوریتم
 CHAIDدر سال  tنرخ شناسایی تقریبا برابری (کمی بهتر) نسبت به الگوریتم  SVMدارد ،ولی در سال  t+1و  t+2الگوریتم SVM

نسبت به الگوریتم  CHAIDبهتر عمل می کند و نرخ شناسایی باالتری نسبت به الگوریتم  CHAIDدارد .در نتیجه می توان گفت
الگوریتم غیرخطی  SVMنسبت به درخت تصمیم  CHAIDبه منظور پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها بهتر عمل میکند .قابلیت
پیش بینی هر دو دو الگوریتم در سال های  t+1و  t+2کاهش می یابد.

کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیشبینی ورشکستگی مالی با استفاده از متغیرهای کالن اقتصادی و حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران

ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی.

جدول  -7میانگین نرخ شناسایی پیشبینی ورشکستگی سه سطحی شرکتها برای دادههای آموزش.
سال جاری
نرخ شناسایی

سال آتی-آتی

سال آتی

SVM

CHAID

SVM

CHAID

SVM

CHAID

77.99
%

71.79
%

38.38
%

93.83
%

38.87
%

%99.88

منبع :یافتههای پژوهشگر.
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جدول  -8میانگین نرخ شناسایی پیشبینی ورشکستگی سه سطحی شرکتها برای دادههای تست.
سال جاری
نرخ شناسایی

سال آتی-آتی

سال آتی

SVM

CHAID

SVM

CHAID

77.87
%

71.78
%

31.37
%

%98.7

SVM

CHAID

31.78
%

%98.99

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 4شماره ( ،)2تابستان  ،9318صفحه988-933 :

اما چیزی که باید نگران آن باشیم ،اتفاق افتادن پدیدهای به نام بیش برازش 8است .به همین علت برای بررسی عمومیت 7مدل ارائه شده،
نرخ شناسایی را برای شرکت-سالهای تست (شرکت-سالهایی که توسط روش  10-Fold Cross-Validationدر هر تکرار کنار
گذاشته شدهاند و مدل ها آنها را تاکنون ندیده اند) را به مدل ها داده می شود90 .

نرخ شناسایی توسط روش 10-Fold Cross-

 Validationگزارش میشود .میانگین این نرخ ها در جدول زیر نشان داده شده است .مشابه قبل نتیجه گرفته میشود که مدلهای
 SVMدارای عملکرد بهتری از مدل  CHAIDاست ،یعنی برای شرکت-سالهایی که تا به حال ندیده است ،هم خوب عمل میکند.
همچنین ،مشکل بیش برازش هم اتفاق نیفتاده است ،ازآنجاکه اختالف نرخ شناسایی دادههای آموزش و تست ناچیز است.

 -8نتیجهگیری
تحلیل ورشکستگی در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار یکی از مباحث بااهمیت در حوزه مـالی است .فعاالن بازار سرمایه
از این مدلها برای تصمیمگیریهای مدیریتی ،سرمایهگذاری و اعتبار دهی بهره میبرند و با تحلیل درماندگی مالی و پسازآن ریشهیابی
ا
مسئله و حـل آن قطعا به نتایج مفید و عملکرد بهتری دست خواهند یافت (رستمی و همکاران .)9310،انجام پژوهشهایی درزمینه
درماندگی مالی و ایجاد مدلهایی که برگرفته از فرهنگ و بازار اقتصادی در ایران باشد ،بهطور حتم مفید واقع میشوند .درنهایت با توجه
به نتایج پژوهش که نشان داد معیارهای مالی و حاکمیت شرکتی بیشترین اهمیت در تحلیل ورشکستگی مالی نسبت به معیار های
اقتصادی دارد .یکی از مسائلی که میتواند به نحوه تصمیمگیری سرمایهگذاران کمک نماید ،وجود ابزارها و مدلهای مناسب برای
ارزیابی شرایط مالی و وضعیت شرکتها است .یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایهگذاری ،مدلهای پیشبینی
ورشکستگی مالی است .سرعت یافتن فعالیتها و رو یدادهای اقتصادی پیامدهای مثبت و منفی زیادی را به همراه داشته است .یکی از
مهمترین پیامدهای منفی این تغییرات ،افزایش رقابتها بهمنظور کسب منابع مالی و محدود شدن دسترسی به سود توسط واحدهای

تجاری و بنگاههای اقتصادی است .از دید ماین و جانگ )2008( 9یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از

فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد ،پیشبینی ورشکستگی مالی یا ورشکستگی است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که نسبت مدیران غیرموظف رابطه معنادار و معکوس (مطابق با پژوهش ستایش و منصوری ،9313 ،چانگ،8

 ،7113مشکی میاوقی و هاشمی سعادت ،9314 ،فیچ و سلزك ،)7111 ،1نسبت وجه نقد عملیاتی رابطه معنادار و معکوس (مطابق
با پژوهش مالیی و خزدوزی9314 ،؛ ازکان وازکان2004 ،9؛ کیم 2و همکاران ،)9118 ،تورم رابطه معنادار و مستقیم (مطابق با پژوهش

صادقی و همکاران ،)9313 ،بازده سهام رابطه معنادار و معکوس (مطابق با پژوهش فدایی و همکاران 9314 ،شان و کریستوفر)7182 ،
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و اهرم مالی بهعنوان معیار ریسک رابطه معنادار و مستقیم (مطابق با پژوهش رحیمیان و توکل نیا 9312 ،؛ احمدی )9318 ،با
ورشکستگی مالی شرکتها دارد .نتایج تحقیق حاکی از قدرت باالتر الگوریتم ماشین بردار پشتیبان کرنل گوسی نسبت به الگوریتم
قانون گرا چاید جهت پیشبینی ورشکستگی مالی در بازار سرمایه ایران میباشد .با توجه به نتایج اولیه پژوهش که نشان داد متغیرهای
نسبت مدیران غیرموظف ،اهرم مالی (ریسک مالی) ،بازده ساالنه سهام ،تورم و نسبت وجه نقد عملیاتی دارای بیشترین اهمیت در
پیشبینی ورشکستگی مالی میباشند لذا به مدیران بازار سرمایه توصیه میشود متغیرهای ذکر شده را جهت تصمیمگیری در زمینه
تداوم فعالیت شرکتها مد نظر قرار دهند .با توجه به نتایج ثانویه پژوهش که نشان میدهد الگوریتمهای قانون گرا و ماشین بردار دارای
قدرت باالیی در پیشبینی ورشکستگی مالی میباشد لذا به صاحبان سرمایه و تصمیمگیری شرکت توصیه میشود در تصمیمگیریهای
خود پیرامون سرمایهگذاری در بازار سرمایه از قدرت پیشبینی الگوریتمهای هوش مصنوعی بهو یژه روش ماشین بردار استفاده کنند.

979

همچنین نتایج این تحقیق میتواند بهصورت کاربردی موردتوجه مدیران بازار سرمایه ایران قرار گیرد بهطوریکه با پیشبینی ورشکستگی
مالی در شرکتها و کار کردن بر روی عوامل مؤثر بر آن ،نسبت به مدیریت کردن جذب سرمایه سهامداران ،کاهش ریسک بحرانهای
مالی و کمک به سرمایهگذاران جهت اجتناب از زیانهای بزرگ در بازار سهام ،اقدام نمایند.
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