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  چكيده
 يها  از فرصتيري منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گها   شركت ي و ورشكستگ  ي مال يدرماندگ

 را هـا  شـركت توانـد     مـي   الزم يائه هـشدارها   با ار  ي مال يدرماندگبيني    شيپ. شود  مي يگذار هيسرما
ن هـشدارها، بـه   يـ د تا آنها بـا توجـه بـه ا   يار نمايشو هي و ورشكستگي مالينسبت به وقوع درماندگ  

 ي مـال  يدرمانـدگ بينـي     شي پـ  يبنـد  ، مدل ن پژوهش يهدف از انجام ا   . بزننددست   مناسب   يها  اقدام
ن يـ  بـه ا   .ز اسـت  يـ  ب يهـا   ا استفاده از شـبكه    رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ب       ي پذ يها  شركت

براي نمونه ك يون لوجستيك مدل با استفاده از رگرسيز و ي بيها منظور دو مدل با استفاده از شبكه  
ن مـدل   ياول. ه است ه شد يارفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ار       ي پذ يها  شركتانتخاب شده از    

 ورشكـسته و    يهـا   شركت% 90با دقت   تواند    مي تاس ي شرط ي بر همبستگ  ي كه مبتن  زيشبكه ساده ب  
است  ي بر احتمال شرط   يز كه مبتن  ين مدل شبكه ساده ب    يدوم. كندبيني    شيرورشكسته را درست پ   يغ

 مـدل  ،تيـ در نها. كنـد  بيني مـي  شيرورشكسته را درست پ   ي ورشكسته و غ   يها  شركت% 93با دقت   
 ورشكـسته و    يهـا   شـركت % 90بـا دقـت     توانـد     مي است يك مدل خط  يك كه   يون لوجست يرگرس

  .كندبيني  شيرورشكسته را درست پيغ
  

ـ  كل هاي  واژه ـ : يدي ـ  ب يهـا   ، شـبکه  ي مـال  يدرمانـدگ بينـي     شيپ   ک،يون لوجـست  يز، رگرسـ  ي
  زي، شبکه ساده بها  دادهيساز گسسته

  

  Email: alisaeediv@yahoo.com               : نويسنده مسئول∗
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  مقدمه
 در  يت ورشكـستگ  يـ  ورشكـسته و اهم    يهـا   تعداد شركت امروز   يط اقتصاد يبا توجه به شرا   

 يت مـال ي از وضـع ي خـوب ي دانـش و آگـاه   ي حـسابرسان كـه دارا     يحتـ . ش است يحال افزا 
مسئله . ت شركت داشته باشندي درست در مورد تداوم فعال  يتوانند قضاوت   نمي شركت هستند 

ت يـ ل اهميـ در خور تأمل بوده است و به دل      اي     همواره مسئله  ي مال ي و درماندگ  يورشكستگ
بينـي    شي جهـت پـ    ييها  روشافتن  يا به فكر    يراسر دن  در س  ي و مال  يشمندان حسابدار يآن اند 

 ي مــاليدرمانـدگ بينـي   شي امكـان پــ ي بــه بررسـ ن پـژوهش يـ در ا.  هــستندي مـال يدرمانـدگ 
 72 شـامل    ي نمونـه تحـت بررسـ      .پرداختـه شـده اسـت      زي ب يها  اده از شبكه   با استف  ها  شركت

 اسـت كـه     1375 – 1385 سـاله    10 دوره   يرورشكسته ط ي شركت غ  72شركت ورشكسته و    
بـه منظـور    .  قانون تجـارت هـستند     141 مشمول ماده    يها  ، شركت ي درمانده مال  يها  شركت

لذا بـه   .  است ي ضرور ي مال يكننده درماندگ بيني    شي پ يرهاين متغ ييساخت مدل در ابتدا تع    
، ي اهـرم مـال    يهـا   ، نـسبت  ينگي نقـد  يهـا   كننده شـامل نـسبت    بيني    شير پ ي متغ 20ظور  ن من يا

ر موارد مثل اندازه شركت و اظهارنظر حسابرس در نظـر گرفتـه             ي و سا  ي سودآور يها  نسبت
 بـر  ين روش مبتنـ ياولـ . رهـا اسـتفاده شـده اسـت    ي انتخـاب متغ يشد و سپس از دو روش برا    

سـپس بـا    .  بـوده اسـت    ي بر احتمال شرط   يروش مبتن ن  يرها و دوم  ين متغ ي ب ي شرط يهمبستگ
بينـي   شيك، سـه مـدل جهـت پـ    يون لوجـست يز و رگرسـ يـ  بيهـا   شـبكه اسـتفاده از دو روش 

. سه قرار گرفتـه شـده اسـت       يج حاصل از آنها مورد مقا     ي استخراج شده و نتا    ي مال يدرماندگ
 يهـا   ركتشـ % 90 بـا دقـت      اسـت  ي شـرط  ي بر همبستگ  يز كه مبتن  ين مدل شبكه ساده ب    ياول

 يز كه مبتن  ين مدل شبكه ساده ب    يدوم. كند  مي بيني  شيرورشكسته را درست پ   يورشكسته و غ  
رورشكـسته را درسـت     ي ورشكـسته و غ    يهـا   شـركت % 93 بـا دقـت      اسـت  يبر احتمال شرط  

% 90 بـا دقـت       اسـت  يك كه مدل خط   يون لوجست ي مدل رگرس  ،تيدر نها . كند  مي بيني  شيپ
 يرهـا يبـا توجـه بـه متغ      . كنـد   مي بيني  شيه را درست پ   رورشكستي ورشكسته و غ   يها  شركت

 كـه   ييها  جه گرفت شركت  يتوان نت   مي ن پژوهش ي شده در ا   ي طراح يها  ر مدل  مانده د  يباق
 هـستند و    يشتريـ  بلندمـدت ب   يهـا   ي بـده  ي برخـوردار هـستند و دارا      ي كمتـر  ياز سودآور 

.  قرار دارنـد   ي مال يشتر در معرض خطر درماندگ    ين دارند ب  يري نسبت به سا   ي كمتر ينگينقد
 يتـر  كارانـه    محافظـه  يهـا   د از روش  يـ  با هـا    شـركت  ي مـال  يبه منظور كاهش خطر درماندگ    
ن نـسبت بـه كـاهش       يشـود و همچنـ      مـي  منجـر  آنهـا    يهـا   ياستفاده كنند كه به كاهش بـده      
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ز يـ  بيهـا  رهـا در شـبكه  ي متغسازي ق گسستهين تحقيج ايگر نتا ياز د . شان اقدام كنند  يها  نهيهز
 از دو دسـته تـا چهـار دسـته باعـث             سـازي    نـشان داد گسـسته     ها  ج عملكرد مدل  ينتااست كه   

 به پنج دسته باعث كـاهش عملكـرد مـدل           ها  ش دسته يشود اما افزا    مي ش عملكرد مدل  يافزا
  .شود  ميزيساده ب

  
  ات پژوهشيادب .2
  ي مالي و درماندگيل ورشكستگيف و داليتعر .2-1

افتد كـه شـركت قـادر بـه پرداخـت             مي  اتفاق يزمان يورشكستگ] 6[ ف آلتمن يبر طبق تعر  
در فرهنـگ لغـت      .مانـد   مـي   بـاز  ي تجـار  يها  تين از ادامه فعال   يست بنابرا ي خود ن  يها  يبده

 يدسـت  و تنگ  ي، درد، انـدوه، فقـدان منـابع پـول         يشانيـ  پر ي به معنا  Distressآكسفورد، واژه   
.  ارائه شـده اسـت     ي مال ياندگ از درم   مختلف يفيز تعار ي ن يات مال يدر ادب . آورده شده است  

، آن را بـه  ي مـال ي درمانـدگ هيـ  نظري خود بر رويها ن مطالعهي از اول  يكي در   ]13[ گوردون
 ييف كـرده اسـت كـه احتمـال عـدم توانـا            يـ  شـركت تعر   يعنوان كاهش قدرت سـودآور    

 و  يق ورشكـستگ  يـ ل دق يـ ا دال يـ ل  يـ ن دل ييتع .دهد  مي شي را افزا  يپرداخت بهره و اصل بده    
ده يــبــه پد متعــدد بــا هــم يلــيدر اغلــب مــوارد دال. ستيــ ن آســاني كــاريمــالمــشكالت 
 را مـشكالت    ي ورشكـستگ  يل اصل ي دل ]10[ت  يدان و براداستر  . شوند  مي منجر يورشكستگ

ل يـ ن دل يتـر  ن و مهـم   ياعتقاد دارد نخـست   ] 12[تمن  ي كه گ  يدر حال . دانند  مي ي و اقتصاد  يمال
ك يـ  از   ينكـه عوامـل ورشكـستگ     يبـا ا   .سـت اآنهـا   ت  يري، سـوء مـد    ها   سازمان يورشكستگ

ن عامل مشترك را به عنوان عوامـل  يتوان چند   مي گر متفاوت است اما   يشركت به شركت د   
نه يت، هز يريت مد يعدم صالح .  نمود يي ورشكسته شناسا  يها  ن همه شركت  ي ب يورشكستگ

  .]11[د ن عوامل هستنيرفعال از جمله ايره غيئت مديف، هي ضعيت ماليد، فعالياد توليز

  راني در ايقانون ورشكستگ .2-2
ن ماده يطبق ا.  است1347مصوب سال  قانون تجارت 141 ماده ي ورشكستگيران مبنايدر ا

ره مكلف يئت مديه  برود،بينه شركت از ي وارده حداقل نصف سرمايها انياگر بر اثر ز
ا يوع انحالل د تا موضي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماياست بالفاصله مجمع عموم

گر سازمان بورس اوراق بهادار تهران ياز طرف د.  شود واقعيأ شركت مورد شور و ريبقا
با . رديگ  مي قانون تجارت بهره141 ورشكسته از همان ماده يها  شركتيي شناسايز براين
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اي   بورس اوراق بهادار تهران پارهي و انظباطيي اجرايها ن نامهيين تفاوت كه بر اساس آيا
گردد   ميشوند، وضع  مي شناخته141 كه مشمول ماده ييها ژه بر شركتي ويها تيحدودم

  :ن شرح استيموارد ذكر شده بد. كند  ميكه آنها را به رفع مشكل مربوط ملزم
خ به ين تاري و ورشكسته شناخته شود از ا141 كه شركت، مشمول ماده يدر صورت

ان انباشته را مرتفع و مطابق قانون يكل زشود تا مش  ميمدت شش ماه به شركت فرصت داده
ص ي كه همچنان شركت ورشكسته تشخين مدت در صورتيپس از گذشت ا. ديرفتار نما

 ورود يگردد و برا  ميان مربوط را كاهش نداده باشد، نماد شركت متوقفيداده شود و ز
 كه يصورتدر .  كندي را دوباره طي مراحل قانونيد تماميمجدد نماد به بورس، شركت با

ن بار شركت به ين خصوص نكرده باشد، اي در اين باز هم شركت اقداميپس از مدت مع
رش و ورود ي پذين برايبنابرا. شود  ميت از تابلو حذفيد و در نهايآ  ميق دريحالت تعل

ن در ي بنابرا. كنديد تمام مراحل را از ابتدا طيمجدد به بورس اوراق بهادار تهران شركت با
 ي درمانده ماليها  به عنوان شركتاند  شده141 كه مشمول ماده ييها ش شركتن پژوهيا

  . اند گرديدهانتخاب 

  ينه ورشكستگي انجام شده در زميها مطالعه .2-3
نه در خـارج از  ين زمي در اياري بسيها ، پژوهشي ماليدرماندگبيني  شيت پ يبا توجه به اهم   
 از پژوهشگران بـه     ي برخ يها  ت و پژوهش   در داخل كشور انجام گرفته اس      يكشور و تعداد  

 ي با درصد  ها  ن مدل يده كه هر كدام از ا     ي منجر گرد  يورشكستگبيني    شي پ ي برا يارائه مدل 
  . را دارندها  شركتيورشكستگبيني  شي پيينان تواناياطم

  ي خارجيها پژوهش .2-3-1
 ] 7[ور يام بيليق وي شد، تحقيورشكستگبيني  شي پي برايجاد مدلي كه باعث اين پژوهشياول
 و  ي آمـار  يهـا    از روش  هـا    شـركت  يكـستگ ورشبيني    شي پ ي بود كه برا   ين كس ياو اول . بود

 5 در   يدرسـت بينـي     شي درصد موارد، پ   78مدل او قادر بود در      .  استفاده كرد  ي مال يها  نسبت
ا ور، مطالعـه خـود ر  يـ  بيها رو مطالعهي پ]6[ آلتمن . ]8 [ ارائه دهدي ماليسال قبل از درماندگ  

ل يه و تحل  ي و تجز  ي نسبت مال  22او با انتخاب    . ره آغاز كرد  ي جامع و چندمتغ   يه مدل ي ته يبرا
كـه از پـنج نـسبت       را   Z-Score، تـابع     چندگانه يصيل تشخ ي تحل يله روش آمار  يآنها به وس  

 يك سـال قبـل از ورشكـستگ       يـ  ي دقت مـدل آلـتمن بـرا       .ه كرد ي، ارا ل شده بود  ي تشك يمال
  ].6[ درصـد بـه دسـت آمـد         83 حدود   يدو سال قبل از ورشكستگ     ي درصد و برا   95حدود  
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 يورشكـستگ بينـي     شي پـ  ي بـرا  ي مـصنوع  ي عصب يها   با استفاده از شبكه    ]22[ يضشاه و مرت  
 شــركت 54 شــركت ورشكــسته و 60ن مطالعــه از اطالعــات يــدر ا.  ارائــه دادنــد رايمــدل
 اسـتفاده   يشت نـسبت مـال    آنهـا از هـ    .  استفاده شـد   1994 تا   1992 ين سالها يرورشكسته ب يغ

 يك بـرا  يـ  از مـدل ژنت    ]23[ ين و لـ   يشـ  .  درصـد بـود    73ن مـدل    يابيني    شيكردند و دقت پ   
 آنها نشان داد كه مـدل       پژوهشج  ي استفاده كردند و نتا    ها   شركت ي مال يدر ماندگ بيني    شيپ

 اسـتفاده   ي، درك آن بـرا    ي مـال  يدرمانـدگ بينـي     شي پـ  يك عالوه بر مناسب بودن بـرا      يژنت
 يز بـرا يـ  بيهـا  ن بـار از شـبكه  ي اولـ ي برا]21[رام يساركر و اسر   .ار آسان است  يگان بس كنند

 مـدل   يكـ ياز دو مدل متفاوت،     پژوهش  ن  يآنها در ا  .  استفاده كردند  يورشكستگبيني    شيپ
.  بانك بـود   228 آنها شامل    ينمونه انتخاب .  استفاده كردند  زيده ب يچي مدل پ  يگري و د  زيساده ب 

 و بـا    يت ورشكـستگ  ينان وضـع  ي درصد اطم  80ز با   ي نشان داد مدل ساده ب      آنها پژوهشج  ينتا
نـان  ي درصـد اطم   88ز بـا    يـ ده ب يـ چي و مـدل پ    يت عـدم ورشكـستگ    ينان وضع ي درصد اطم  91

بيني  شي را درست پ  يستگت عدم ورشك  ينان وضع ي درصد اطم  93 و با    يت ورشكستگ يوضع
 دو مـدل    ي به بررس  ها   شركت ي مال يگدرماندبيني    شي پ ي برا ]5[گران  يآلفارو و د   . اند  كرده
ن پـژوهش نـشان داد   يـ ج اينتـا .  پرداختنـد ي مـصنوع ي عصبيها تم آدابوست و شبكه   يالگور
 بهتـر دارد و تـوان       ي عملكـرد  ي مـصنوع  ي عـصب  يهـا   تم آدابوست نـسبت بـه شـبكه       يالگور

  .است% 1/91ن روش يابيني  شيپ

  ي داخليها پژوهش .3-2- 2
 انجام ي مالي و درماندگيورشكستگبيني  شي پيها  مدليرو بر ييها ز پژوهشيران نيدر ا

 يها  مدليبررسبه  ]4[فرد ياري. ز انجام نشده استي بيها  در مورد شبكهيپژوهششده اما 
در بورس اوراق بهادار ) يجوسكينگت و زمي فولمر و اسپريها مدل (يورشكستگبيني  شيپ

 مدل يك سال قبل از ورشكستگي ي او نشان داد كه براپژوهشج ينتا.  پرداختتهران
 با يجوسكي درصد و مدل زم76نان ينگت با اطمي درصد، مدل اسپر90نان يفولمر با اطم

 ي به بررس]1[ ينيام . نمودندبيني  شي ورشكسته را درست پيها  درصد شركت71نان ياطم
  در بورس اوراقرفته شدهي پذيها  شركتين ورشكستگي تخمياستفاده از مدل فولمر برا
رفته شده در ي پذيها  شركتپژوهشن ي در ايجامعه مورد بررس. بهادار تهران پرداخت

 قانون 412 مشمول ماده يها بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد استفاده شركت
 نشان داد  پژوهشنيج اينتا. بوده است) 1383 تا 1375از سال ( ساله 8تجارت در دوره 
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نان دو ي درصد اطم68 و با يك سال قبل از ورشكستگين ناي درصد اطم75مدل فولمر با 
  . كندبيني  شي را درست پها  شركتيت ورشكستگي توانسته وضعيسال قبل از ورشكستگ

 به بررسي كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني ]2[پور و رضا راعي  سعيد فالح
ند و اين روش را با رگرسيون ي مالي پرداختها  با استفاده از نسبتها درماندگي مالي شركت

نتايج اين پژوهش نشان داد كه در پيش بيني درماندگي مالي . لوجستيك مقايسه كردند
 مدل ماشين بردار پشتيبان نسبت به مدل لوجستيك به طور معني داري از دقت ها شركت

هراني و م  .كلي بيشتري برخوردار است و اين مدل توانايي باالتري نيز در تعميم پذيري دارد
بيني ورشكستگي زميجوسكي و شيراتا  ه بررسي كاربرد الگوهاي پيش ب]3[ديگران 

 را به دو گروه ها پرداختند و نتايج اين پژوهش نشان داد هر دو الگو توانايي تقسيم شركت
 انجام شده در داخل كشور كه يها آن دسته از پژوهش  .ورشكسته و غيرورشكسته دارند

 با اند  پرداخته...ت و ينگيفولمر، آلتمن، اسپر:  چونيپژوهشگران يها ل كاربرد مديبه بررس
ضرايب و انجام شده گر يديي ها  در كشورپژوهشگرانن ي ايها نكه مطالعهيتوجه به ا

 چندان ،به دست آمدهها  كشورن آنيط و قوانيبا توجه به اطالعات و شراي آنها ها مدل
 محاسبه ي ماليها كه با توجه به اطالعات و نسبت ييها اما پژوهش .رسد يدرست به نظر نم

تر   آن مدل محاسبه شده مناسبيب برايشده و ضرامنجر  به ارائه مدل ها شده شركت
 يها  از مدليورشكستگبيني  شينه پير در زمي اخيها ن كه پژوهشيبا توجه به ا. هستند
ز با ي نپژوهشن ير ا لذا دروند،  ميشي پي بر هوش مصنوعيبتن ميها  به سمت مدليآمار

 ي بر هوش مصنوعي مبتنيها ن مدليدتري از جديكي كه زياده ب سيها استفاده از شبكه
   . پرداخته شده استي ماليدرماندگبيني  شي پياست، به بررس

  
  زي بيها  شبكه.3

 ي خبره و هوش مصنوعيها ستمي با استفاده از سياري بسيها  پژوهشري سال اخ10 يدر ط
.  استشده انجام ، روبرو هستنديناني و مشكالت مختلف كه با نااطملي مساي روبر

رها و يك مجموعه از متغين ير روابط بي ارائه تصاوي قدرتمند براييز ابزارهاي بيها شبكه
 "زي بيها شبكه"اصطالح    .]18 [ خبره هستنديها ستميت در سيط نبود قطعيمقابله با شرا

  :د بر سه جنبه خاص به كار رفتي تأكيبران بار و ي اوليبرا] 20[رل يتوسط پ
  ه ي و اولي اطالعات وروديت ذهنيماه .1
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  اطالعاتي به روز رساني براييز به عنوان مبناي بسازي ياتكا بر شرط .2
 .]17 [ استدالليها  روشي و شهودين حاالت عليز بيتما .3

  :شود  ميانير بيز است كه به صورت زيز، قاعده بي بيها  شبكهيمبنا
( ) ( ) ( )

( )BP
APABPBAP || =  

)كه  )BAP   .]16 [ استB به شرط وجود Aداد يوستن روي احتمال به وقوع پ|
  :ل شده استيز از سه بخش تشكيك شبكه بيساختار 

 في كه مسئله و مشكل مورد نظر را توصي تصادفيرهاياز متغاي  انتخاب مجموعه .1
  .كنند مي

 .دهد  ميرها را نشانين متغي كه روابط بيكيك ساختار گرافيجاد يا .2
 از هستنديع احتمال توأم مورد نيص توزين و تشخيي تعيرها كه براير متغين مقادييتع .3

 احتمال هستند كه نشان دهنده يكي گرافيها ز مدلي بيها ، شبكهيبه طور كل .]15[
ز يك شبكه بيساختار . ن آنها هستندي بي و روابط احتمالي تصادفيرهايمجموعه متغ

ن نمودار يشود كه در ا  ميرمدور جهت دار نشان دادهيك نمودار غيله يبه وس
بخش . دهند  ميرها را نشانين متغي بروابط ها كانيرها و پي نشان دهنده متغها گره

. ]24 [شود  مي ارائهياز احتماالت شرطاي  له  مجموعهيك شبكه به وسي ياحتماالت
 و ياصل، گره A داشته باشد، گره  وجودB به Aك كمان از ي زيك شبكه بياگر در  

ن ي احتماالت بياصلدر صورت وجود گره . شود  مي خواندهيفرع گره Bگره 
ك نمودار ي كه يبه طور.  استيرشرطين صورت غير اي و در غيرها شرطيمتغ
)له رابطه يرمدور جهت دار به وسيغ )AV   : كهيشود به طور  ميفي تعر,

(a Vاستها از گرهاي   مجموعه  :{ }nvvv ,.....,, قاً يدق iv كه هر گره ي، در حال21
  .دهد  مي را نشانixر يك متغي
(b Aك كمان از گره ي:  استها ن گرهي بيها از كماناي   مجموعهiv به گره jv نشان 

  .]15 [ استjx  و ix يعني ارائه شده يرهاين متغي بيدهنده رابطه و وابستگ
  زي ساده بيها شبكه .3-1

ك يز يك شبكه ساده بي.  شدندي معرف]25[نگتون يترين بار توسط تي اولزي ساده بيها شبكه
به ) ر گروهيمتغ (ياصلك گره ي، ي تصادفيهاريار ساده است كه در آن تمام متغيساختار بس

ش، يرهاين متغي و فرض استقالل بيز به علت سادگين نوع شبكه بيا. طور مشترك دارند
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نشان داده  1شكل  درزي از شبكه ساده بي مثال.]9 [شود  مي استفادهي طبقه بنديشتر برايب
 . استشده

  
   شبكه ساده بيز.1نمودار 

كننده بيني  شي پيرهايو متغ) C(ر گروه يك متغي ياراد ها شود كه داده  ميفرض
( )321 ,, vvvري روابط از متغ،در شكل.  هستندCله يكننده به وسبيني  شي پيرهاي به تمام متغ

كننده بيني  شي پيرهاين متغيدهند كه تمام ا  مي نشانها كمان.  نشان داده شده استها كمان
نكته مهم در استفاده از . رها مستقل از هم هستندين متغياما تمام ار دارند ي تأثCر ي متغيبر رو

 در مدل سازي ند گسستهين فرآيبنابرا. د گسسته باشندي باها ن است كه دادهيز ايشبكه ساده ب
  .شود  مي انجامها  دسته مختلف و تعداد مختلفيها با روش

  زي بيها  در شبكهيساز ند گسستهي فرآ.2- 3
 كه يلين در مورد حل مسايبنابرا. كند  مي گسسته عمليها ا با داده تنهزيده بمدل سا

ل ي گسسته تبديها  پژوهش به دادهيها د دادهيوسته است، ابتدا باي آنها به صورت پيها داده
 استفاده شده سازي ند گسستهي فرآي مختلف براييها  از روش،ي قبليها در پژوهش. شوند
 استفاده يساز  گسستهيانه براي مي از روش طبقه بند]21[رام ي مثال ساركر و سريبرا. است
 يدر ط.  استفاده نمودنديوكي ت-رسونيافته پيم ياز روش تعم] 24[ ي و سان و شنواند كرده
.  روبرو هستندها  در مورد تعداد دستهيريم گين با تصمي محققسازي ند گسستهيفرآ
ن ي استفاده از ايبرا. وسته استي پي تصادفيرهاي اغلب شامل متغي ماليدرماندگبيني  شيپ

وسته انجام ي پيرهاي متغيساز ند گسستهيد فرآيز باي بيها وسته در مدل شبكهي پيرهايمتغ
 ها  دادهيكنواخت استفاده شده كه بر اساس فراوانين پژوهش از روش وسعت يدر ا. شود
 يياز آنجا. اند دهم شي به دو دسته تقسي بر اساس فراوانها ب دادهين ترتيبه ا. كند  ميعمل
 يساز ند گسستهي در فرآها ش دستهير افزاي تأثين پژوهش بررسي از اهداف ايكيكه 
ن پژوهش پس از يز ساخته شده است، در اي عملكرد مدل شبكه بيوسته بر روي پيها داده
م يوسته به سه، چهار، پنج دسته تقسي پيها  با دو دسته سپس دادهها  عملكرد مدليبررس

  .  شده استي بررسها ك از حالتي ساخته شده در هر يها لكرد مدلشده و عم
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  زي بيها سه عملكرد با شبكهي مقاي براكيون لوجستيرگرس .4
ر پاسخ يك متغين ي مطالعه ارتباط بي است كه براها ل دادهيه و تحلي از تجزيون نوعيرگرس

 يرهايكه معموالً متغ( يحير توضين متغيو چند) شود  ميدهير وابسته ناميكه معموالً متغ(
 بود كه مدل ين كسي اول]19[اولسون . رود  مي، به كار)شوند  ميدهيكننده نامبيني  شيپ

.  به كار بردي ماليدرماندگبيني  شي پيها نه پژوهشيك را در زميون لوجستيرگرس
 مستقل يرهاين متغي بيون از مشكل هم خطيك مانند تمام توابع رگرسيون لوجستيرگرس
به طور  يك مدل  كنندگيبا توجه به اين كه در مورد توان پيش بيني ].19[برد   ميرنج

در . شود ديگر براي مقايسه نتايج استفاده ياظهارنظر كرد پس بايد از مدلتوان  مطلق نمي
ي انجام شده در زمينه درماندگي مالي از يك مدل خطي براي مقايسه با ها بيشتر پژوهش

با توجه به موارد زير در اين پژوهش از . شود  ميي استفادهيك مدل مبتني بر هوش مصنوع
  .مدل رگرسيون لوجستيك به عنوان مدل مقايسه اي استفاده شده است

مدل رگرسيون لوجستيك يكي از بهترين كنند كه   ميبيان) 2007(هو و انسل  .1
آنها همچنين نتايج پژوهش . ي خطي آماري براي متغيرهاي دوتايي استها روش

ي بيز و ها ي آمريكا و اروپا روشها ي بورسها ي شركتها هاددطبق كه ن داده شان
 بهترين عملكرد را در پيش بيني ورشكستگي ،درستي% 89رگرسيون لوجستيك با 

  .] 14 [اند داشته
ي انجام شده در زمينه ها ي آماري، مدلي است كه در پژوهشها  در بين مدل.2

   .  همه بيشتر استفاده شده و مشهورتر استدرماندگي مالي در خارج از كشور از
ي قبلي انجام شده در خارج از كشور نشان داده كه دقت پيش بيني ها  نتايج پژوهش.3

] 14[و هو و انسل ] 6[براي مثال،  پژوهش آلتمن  (.اين مدل از نظر آماري باال است
  ]).8[و بنجامين ] 24[و سان و شنوي 

ج يسه نتايك به منظور مقايون لوجستيز و رگرسي بياه ن پژوهش از دو روش شبكهيدر ا
رفته شده در بورس ي پذيها  شركتي ماليدرماندگبيني  شي پيز، براي بيها آن با شبكه

ز از نرم افزار ي بيها به منظور ساخت مدل شبكه. اوراق بهادار تهران استفاده شده است
GENIEك از نرم افزاريون لوجستيمدل رگرسبرآورد  ي و برا SPSS استفاده 16 نسخه 
  .شده است
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  پژوهشروش  .5
بيني  شيات پيان شده در ادبي بيم نظري مفاهيري به كارگپژوهشن يهدف از انجام ا

نه ي شده در زمي معرفيها ن روشيدتري از جديكين استفاده از ي و همچنيورشكستگ
ن يشتري بي كه داراييرهاي متغ شدهيپژوهش سعن يدر ا. است يورشكستگبيني  شيپ

 ي و سپس نوعييرورشكسته هستند شناساي ورشكسته و غيها  شركتبينز ي در تماييتوانا
 .جاد شودينده اي در آها المت شركتن سيي به منظور تعيرها و ورشكستگين متغين ايرابطه ب
. شده است جفت شده استفاده يها  ناخواسته از نمونهيرهاي كنترل متغي براپژوهشن يدر ا
ه يخ تهيرورشكسته از نظر تاريك شركت غيكه هر شركت ورشكسته با ن صورت يبه ا

 يراك بيون لوجستيز و رگرسي بيها از دو مدل شبكه. ابدي  ميقي تطبي ماليها صورت
 يها  با استفاده از اطالعات شركتها  پس از ساخت مدل. استفاده شده استها ساخت مدل

ح هر يصحبيني  شيو قدرت پآزمون  ها مدلن يرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ايپذ
  .ده شده استي سنجها ك از مدلي

  
  ه پژوهشي فرض.5-1

بيني  شي پيز براي بيها  استفاده از مدل شبكهي در مورد امكان سنجن پژوهشيه ايفرض
 يال اصلسؤ.  بورس اوراق بهادار تهران استرفته شده دري پذيها  شركتي ماليدرماندگ
 يت درماندگي وضعي بررسيز براي بيها  مدل شبكهيريا به كارگيآ"ن است كه ي اپژوهش

  "رفته شده در بورس اوراق بهادار مناسب است؟ي پذيها  شركتيمال
  : استن شدهيي تبري به صورت ز پژوهشهيب فرضين ترتيبه ا
H0 :رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ي پذيها  شركتي ماليدرماندگبيني  شيپ

  .ر استيپذ ز امكاني بيها ز شبكهاستفاده ا
H1 :رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ي پذيها  شركتي ماليدرماندگبيني  شيپ

  .ستير ني امكان پذزي بيها از شبكهاستفاده 

  ي جامعه و نمونه آمار.5-2
رفته شده در بورس اوراق     ي پذ يها  ه شركت ين پژوهش، كل  ي در ا  ي مورد بررس  يجامعه آمار 

 در  ي مـال  ي كه مالك درماندگ   ني توجه به ا   با.  است 1385 ي ال 1375 دوره   يار تهران ط  بهاد
 يهـا   از شـركت يستيـ  ل،سـت  اهـا   قانون تجارت بودن شـركت 141 مشمول ماده   قي تحق نيا
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 ي دچار درماندگ  1385 تا   1375 يها   سال ني شده در بورس اوراق بهادار تهران كه ب        رفتهيپذ
 شـركت   72ن مدت   ي ا ي شده در ط   يتوجه به اطالعات جمع آور    ه شد و با     ي ته اند   شده يمال

 72 ي تـصادف  يريـ بـا اسـتفاده از روش نمونـه گ        . انـد    قـانون تجـارت شـده      141مشمول ماده   
 يب نمونـه تحـت بررسـ   يـ ن ترتيـ د و به ا  ي انتخاب گرد  ين فاصله زمان  يز در ا  يشركت سالم ن  

خالصـه نمونـه    .انـد   شـده ق دادهيـ  بـا هـم تطب  ي شركت است كه از نظر سـال مـال    144شامل  
 يرهاي محاسبه متغياز براياطالعات مورد ن.  نشان داده شده است1انتخابي در جدول شماره 

 همـراه،  يهـا  ادداشـت ي، هـا   شركتي ماليها ق شامل صورت ين تحق ي انجام ا  ياز برا يمورد ن 
هـران و    منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار ت       يگزارش حسابرس با استفاده از نرم افزارها      

ت بـورس اوراق بهـادار تهـران        ين سـا  يو و همچنـ   يـ رپرداز و پارس پورتفول   ي تدب ينرم افزارها 
  . شدنديآور جمع

 هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه انتخاب شده از بين شركت. 1نگاره 
  درصد  تعداد  صنعت  رديف

  5/1  2  محصوالت كاغذي  1
  11/17  25  يي غذايي و آشاميدنها وردهآفر  2
  5/12  18  مواد و محصوالت شيميايي  3
  5/5  8  خودرو و ساخت قطعات  4
  5/1  2  ساخت راديو و تلويزيون  5
  5/1  2  وسايل اندازه گيري و پزشكي  6
  25/6  9  ساخت محصوالت فلزي  7
  5/5  8  فلزات اساسي  8
  2/13  19  ماشين آالت و دستگاههاي برقي  9

  69/0  1  محصوالت كاغذي  10
  58/14  21  ساير محصوالت كاني غيرفلزي  11
  7/9  14  منسوجات  12
  7  10  الستيك و پالستيك  13
  47/3  5  ي ماليها واسطه گري  14
  100  144  جمع  

 
  پژوهش يرهايمتغ .5-3
ك گروه ي : چند گروه است كه عبارت ازشاملپژوهش ن ي به كار رفته در ايرهايمتغ

)اندازه  )161 , xx ،ينگي نقديها وه نسبتك گري ( )2065432 ,,,,, xxxxxx ،ك گروهي 
)ي بدهيها نسبت )87 , xx ،فروشيها ك گروه نسبتي ( )109 , xx ،يها ك گروه نسبتي 
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) يسودآور )19181514131211 ,,,,,, xxxxxxx و اظهار نظر حسابرس ( )17x به عنوان 
 .استبيان شده  2جدول شماره  در  پژوهشيرهايف متغينام و تعر .ر موارد، هستنديسا

 نام و تعريف متغيرهاي تحقيق. 2نگاره 
  X1 = Log) ها دارايي/ GNPشاخص (

  X2 =ي جاري ها  دارايي–ي جاري ها  بدهي  /ها كل دارايي
X3 = ي جاري ها دارايي/ ي جاري ها بدهي  

X4 = يجريان وجوه نقد عمليات / ها كل بدهي  

X5 = ي جاريها دارايي / ها كل دارايي  

X6 = وجوه نقد / ها كل دارايي  

X7 = ها كل بدهي / ها كل دارايي  

X8 = ي بلندمدتها بدهي / ها كل دارايي  

X9 = فروش / ها كل دارايي  

X10 =  ي جاريها دارايي/ فروش  

X11 = سود قبل از بهره و ماليات / ها كل دارايي  

X12 = سود خالص / ها كل دارايي  

X13 = يك اگر سود خالص دو سال قبل منفي در غير اينصورت صفر 
X14 = سود انباشته / ها كل دارايي  

X15= (   سود خالص امسال–سود خالص سال قبل ) / (سود خالص امسال+ سود خالص سال قبل ( قدرمطلق

X16 = LOG ( ها كل دارايي ) 

X17 = ير اينصورت يكاگر اظهارنظر حسابرس مقبول باشد صفر در غ   

X18 =  سود خالص/ فروش  
X19 =  سود انباشته/ كل حقوق صاحبان سهام  

X20 = ي سريعها دارايي / ها كل دارايي  
  
  ها  و ساخت مدليي نهايرهايند انتخاب متغي فرآ.5-4
  ز ين مدل شبكه ساده بي و ساخت اولي شرطيرها بر اساس همبستگيانتخاب متغ: ن روشي اول.4-1- 5
 بر يرها به كار برده شد، مبتني انتخاب متغيق براين تحقي كه در ايروش اكتشافن ياول

ر يرها، متغين تمام متغي بين روش ابتدا همبستگيدر ا. رها استين متغي بي شرطيهمبستگ
  دار بودنيسطح معن. كننده به دست آمده استبيني  شي پيرهاي و تمام متغيورشكستگ

 ير ورشكستگي كه با متغييرهاين متغيت بنابرااس) رسوني پيب همبستگي ضر≤1/0(
ه اول شبكه ير دارند لذا به عنوان الي تأثير ورشكستگي متغيدار دارند بر رو ي معنيهمبستگ
 اند ن روش انتخاب شدهيز كه با ايه اول شبكه ساده بي اليرهايمتغ. اند ز انتخاب شدهيساده ب

  . نشان داده شده است2 در نمودار
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  متغيرهاي اليه اول شبكه ساده بيز .2نمودار 

 
ن و به گره يي با توجه به اطالعات هر شركت تعها ك از گرهياحتمال مربوط به هر 

 عمل استنباط انجام و احتمال ها ن احتمال تمام گرهييص داده شده و پس از تعيمربوط تخص
دوم ه ي انتخاب الياسپس در مرحله دوم بر  .ك شركت محاسبه شده استي يورشكستگ

، )ر دارنديه اول تأثي اليرهاي متغي هستند كه بر روييرهايه دوم متغي اليرهايمتغ(ز يشبكه ب
ه اول ي اليرهاي به شرط وجود متغير ورشكستگيرها با متغين متغي بي شرطيهمبستگ

 نشان 3در شكل ن شبكه يا. ز ساخته شدين شبكه ساده بيب اولين ترتيده و به ايمحاسبه گرد
 .تداده شده اس

 

  
   اولين شبكه ساده بيز.3نمودار 
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  زين مدل ساده بي و ساخت دوميرها بر اساس تابع احتمال شرطيانتخاب متغ: ن روشي دوم.4-2- 5
كننده بر اساس بيني  شي پيرهاي است، متغي بر احتمال شرطي كه مبتنين روش اكتشافيدر ا

.  استي همبستگ≥ 05/0ن روش ي دار بودن در ايسطح معن. شوند  ميتابع شانس انتخاب
 ير ورشكستگي با متغي همبستگي كه دارازيبكه ساده به اول شي انتخاب شده در اليرهايمتغ

  . نشان داده شده است4بودند در شكل 
 

  
   اليه اول دومين شبكه ساده بيز.4نمودار 

  
 به شرط ير ورشكستگيكننده با متغبيني  شي پيرهاين متغي بي شرطيسپس همبستگ

ه اول به يه دوم و الي اليرهاين متغيده و روابط بيه اول محاسبه گردي اليرهايوجود متغ
 نشان داده 5در شكل ن روش ساخته شده يز كه با اين مدل ساده بيدوم. دست آمده است

  .شده است
 

  
   دومين مدل ساده بيز.5نمودار 

 
  كيون لوجستي مدل رگرسجاديا .4-3- 5

 يها ن شكل بتواند شركتيكند كه به بهتر ي مجادي اي خطيك مدليون لوجستيرگرس
ون به يمدل رگرس.  كنديرورشكسته طبقه بندي ورشكسته و غيها نمونه را در گروه شركت

  :ر استيدست آمده به قرار ز
201175 958.8597.25643.5483.8956.4 xxxxy −−++−=  

π
π
−

=
1
lny   
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( ) ( )bankruptcypyp i === 1π  
yيكه دارا ييها شركت.  محاسبه شدها  تمام شركتي برا y مثبت بودند به عنوان 

 ورشكسته يها  بودند به عنوان شركتي منفy ي كه داراييها  سالم و شركتيها شركت
  . شدنديبند طبقه

  
  ج پژوهشينتاو  ه پژوهشيآزمون فرض .6

بيني  شي پيز براي بيها  استفاده از مدل شبكهين پژوهش در مورد امكان سنجيه ايفرض
با توجه به . رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استي پذيها  شركتي ماليدرماندگ

 اولين مدل طراحي شده دهد  مي نشانها اينكه نتايج به دست آمده از آزمون عملكرد مدل
كند   ميي سالم را درست پيش بينيها شركت% 89ي ورشكسته و ها شركت% 90بيز با دقت 

ي ها شركت% 92ي ورشكسته و ها شركت% 94و همچنين دومين مدل طراحي شده با دقت 
ب ين ترتيبه ا. شود  مي رد1Hرفته و ي پذ0H لذا فرض ،كند  ميسالم را درست پيش بيني

 ي شركتهاي ماليدرماندگبيني  شيشود پ  ميجه گرفتهي نت0Hرفته شدن فرض يبا پذ
  .ر استيز امكان پذي بيها ورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكهرفته شده در بيپذ

  ي شرطيز بر اساس همبستگيج حاصل از مدل شبكه ساده بي نتا.6-1
 ي برارهاين متغي بي شرطيكه بر اساس همبستگز ي شبكه ساده بيريل از به كارگج حاصينتا
نكه يل اي به دل.اده شده استدنشان  3، به دست آمده در جدول ي ماليدرماندگبيني  شيپ

رها از دو دسته شروع ي متغسازي كنند، گسسته  مي گسسته كاريها ز با دادهي ساده بيها شبكه
همانطور كه در . ده شده استيشده و تا پنج دسته انجام شده و هر بار عملكرد مدل سنج

به چهار دسته  ها  است كه دادهين عملكرد مدل مربوط به زمانيشود بهتر  ميجدول مشاهده
به طور . ابدي  ميشوند، عملكرد مدل كاهش  مي پنج دستهها  كه دادهيشوند و زمان  ميميتقس
 يها شركت% 89 ورشكسته و با دقت يها شركت% 90ن مدل توانسته با دقت ي ايكل
 يو خطا% 90 يب دقت مدل به طور كلين ترتيكند و به ابيني  شيرورشكسته را درست پيغ

 .است% 10مدل 
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   بيز سادهشبكهاولين  نتايج حاصل از .3نگاره 
  سازي متغيرها گسسته

  دو دسته  سه دسته  چهار دسته  پنج دسته
0  1  0  1  0  1  0  1  

  ها گروه شركت

  1  )تعداد(  60  12  59  13  65  7  58  14
  0  )تعداد(  19  53  11  61  8  64  7  65
20%  80%  10%  90%  16%  84%  17%  83%  (%)  1  
90%  10%  89%  11%  84%  16%  74%  26%  (%)  0  

  هاي سالم شركت= 0هاي ورشكسته        شركت= 1
  

  يز بر اساس احتمال شرطيج حاصل از مدل شبكه ساده بي نتا.6-2
 نشان 4در جدول  يورشكستگبيني  شي پيز براي شبكه ساده بيريج حاصل از به كارگينتا

ز ين مدل نيدر ا. استرها به دست آمده ين متغي بي كه بر اساس احتمال شرطداده شده
افته و عملكرد مدل اندازه ي از دو دسته شروع شده و تا پنج دسته ادامه ها  دادهسازي گسسته

افته اما يش يز عملكرد مدل از دو دسته تا چهار دسته افزاين مدل نيدر ا.  شده استيريگ
ن مدل يا .ابدي  ميشوند، عملكرد مدل كاهش  ميمي به پنج دسته تقسها  كه دادهيزمان

رورشكسته را ي غيها شركت% 92 ورشكسته و با دقت يها شركت% 94توانسته با دقت 
  .است% 7 مدل يو خطا% 93 يب دقت مدل به طور كلين ترتيبه ا. كندبيني  شيدرست پ

  نتايج حاصل از دومين شبكه ساده بيز. 4گاره ن
  سازي متغيرها گسسته

  دو دسته  سه دسته  چهار دسته  پنج دسته
0  1  0  1  0  1  0  1  

  ها گروه شركت

  1  )تعداد(  63  9  66  6  68  4  62  10
  0  )تعداد(  14  58  9  63  6  66  14  58
14%  86%  6%  94%  8%  92%  13%  87%  (%)  1  
80%  20%  92%  8%  87%  13%  80%  20%  (%)  0  

  هاي سالم شركت= 0      هاي ورشكسته    شركت= 1
  
  كيون لوجستيج حاصل از مدل رگرسينتا .6-3
 5پژوهش در جدول ك به دست آمده در يون لوجستيج حاصل از آزمون مدل رگرسيانت

% 93 ورشكسته و با دقت يها شركت% 87ن مدل توانسته با دقت يا. نشان داده شده است
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و % 90 يب دقت مدل به طور كلين ترتيبه ا. كندبيني  شي سالم را درست پيها شركت
 .است% 10 مدل يخطا

   از مدل رگرسيون لوجستيك نتايج حاصل.5نگاره 
  بيني مدل پيش

  ها شركت گروه   1  0

  1  )تعداد(  63  9
  0  )تعداد(  5  67
13%  87%  (%)  1  
93%  7%  (%)  0  

  هاي سالم شركت= 0هاي ورشكسته        شركت= 1
  

  يريگ جهي نت.7
 موجود يها ن روشيدتري از جديكي يري به كارگي امكان سنجين پژوهش به بررسيدر ا
رفته ي پذيها  شركتي ماليدرماندگبيني  شي پيبرا) زي بيها شبكه (ينه طبقه بنديمر زد

ز و ي بيها با استفاده از شبكهن منظور يبه ا. ر بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شدشده د
ز ين مدل ساده بياول .گرديده ي ارايورشكستگبيني  شي پيك سه مدل برايون لوجستيرگرس

 يها  شركتي ماليدرماندگبيني  شي پي شد براي طراح]24[ ين و شنو كار سايكه بر مبنا
ز يداشت اما مدل دوم ساده بعملكردي خوب رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يپذ

، است ير آن بر اساس احتمال شرطي و روش انتخاب متغشده ين پژوهش طراحيكه در ا
كه عمل دهد   ميج نشانينتان يهمچن. داشت بهتر يعملكردز ينسبت به مدل اول ب

ش عملكرد يز از دو دسته تا چهار دسته باعث افزاي ساده بيها  در شبكهها  دادهسازي گسسته
ن مدل يهمچن. شود  ميم آنها به پنج دسته باعث كاهش عملكرد مدليشود اما تقس  ميمدل
اين   شده دربرآورد) كيون لوجستيرگرس (يسه با مدل خطيز در مقاي ساده بيها شبكه

  . برخوردار است بهتر يعملكرداز  ي ماليدرماندگبيني  شي پبرايپژوهش 
 ي جاريها ييدهد كه سهم دارا  مي نشاني درمانده ماليها اطالعات مربوط به شركت

 قانون 141ماده شدن شركت در مشمول (ك شدن به سال مبنا ي با نزدها يياز كل دارا
. ابدي  ميشي افزاها يي ثابت به كل دارايها ييجه ارزش داراي كاهش و در نت)تجارت
ع مانند ي سريها يين كاهش به خصوص در مورد دارايدهد كه ا  ميشتر نشاني بيها يبررس

 ريي كاال اغلب بدون تغي كه موجوديافتد در حال  مي اتفاقيافتني دريوجه نقد و حسابها
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 يها ي در ساختار بدهيرييشود و تغ  ميش استقراض شركتيط باعث افزاين شرايا. ماند مي
 ها ن شركتيدهد، در ا  مي نشاني درمانده ماليها اطالعات شركت. دهد  ميشركت رخ

 كه ي بلندمدت رخ داده به طوريها ي و بدهي جاريها يدر بدهاي  ش قابل مالحظهيافزا
 ي و شركت رو به درماندگشود  ميشتري شركت بيها يي از كل داراها ي رقم بدهيگاه
ابد و سود انباشته ي  مي درمانده به شدت كاهشيها سود خالص شركت. رود  ميشي پيمال

 آن ي مالي كه نشان دهنده درماندگآيد  ميدر) ان انباشتهيز (ي منفيآنها به صورت رقم
 يده درماندگيپدبيني  شيدهد كه پ  مين پژوهش نشانيج اي نتايكلطور به  . شركت است

بر بيني  شين پينكه ايل اين به دليهمچن. ر استيذران امكان پي ايط اقتصادي در محيمال
  انجام گرفته است، خودها  شركتي ماليها  موجود در صورتياساس اطالعات مال

ن با يهمچن.  باشدها  شركتي ماليها  صورتي اطالعاتي بر وجود محتوايليتواند دل مي
جه يتوان نت ي من پژوهشي شده در اي طراحيها  مانده در مدلي باقيرهايتوجه به متغ

 يها ي بدهي برخوردار هستند و داراي كمتري كه از سودآورييها گرفت شركت
شتر در معرض خطر ين دارند بيري نسبت به ساي كمترينگي هستند و نقديشتريبلندمدت ب
د از ي باها  شركتي ماليبه منظور كاهش خطر درماندگ.  قرار دارندي ماليدرماندگ
شود استفاده و نسبت   مي آنهايها يكه منجر به كاهش بده ي محافظه كارانه تريها روش

ن پژوهش از ي كه مدل ارائه شده در اداشتد توجه ي با.شان اقدام كننديها نهيبه كاهش هز
 يها رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالي پذيها  شركتيها ق دادهيطر

 در بورس ي درمانده ماليها  كم شركته شده است و با توجه به تعدادي ته1385 تا 1375
 در سطح يامكان بررس)  قانون تجارت141 مشمول ماده يها شركت(اوراق بهادار تهران 

  .ديسر نگرديع گوناگون به طور جداگانه ميصنا
  
    پژوهشيشنهادهايپ .8

 يها  در مورد شركتها ن مدليز و آزمون عملكرد اي شبكه بيها با توجه به ساخت مدل
  :شود  ميشنهادي، پها ن مدليج اي نتايه شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسرفتيپذ

 اعتباري براي -ي ماليها  و مؤسسهها ه گذاران، بورس اوراق بهادار و بانكيسرما .1
ن يالت به آنها اي تسهو وام يعطاا در بورس و ها رش شركتي پذ،ها  شركتيابيارز

 .مدل را مورد توجه قرار دهند
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ي عصبي ها مانند منطق فازي، شبكه ها گر مدليز با دي بيها هه مدل شبكسيمقا  .2
 .....مصنوعي و

بيني  شي پيها  ساخت مدلي براي ماليها رها و نسبتير متغياستفاده از سا  .3
 .ي ماليدرماندگ

  
  منابع

 ين ورشكستگي تخمي استفاده از مدل فولمر براي امكان سنجيبررس .مانيپ ،ينيام .1
 ارشد ينامه كارشناس انيپا.  در بورس اوراق بهادار تهرانه شدهرفتي پذيها شركت

 .1385 ت مدرس؛يدانشگاه ترب .يرشته حسابدار
كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني درماندگي مالي . ، راعي رضاسعيد پور فالح .2

 :53؛ 1387 ي حسابداري و حسابرسيهابررسي. ي ماليها  با استفاده از نسبتها شركت
34-17. 

بررسي كاربردي الگوهاي . ، مهراني كاوه، منصفي ياشار، كرمي غالمرضاساسانمهراني  .3
ي پذيرفته شده در بورس اوراق ها بيني ورشكستگي زميسكي و شيراتا در شركت پيش

  .105-131 :41؛ 1384 ي حسابداري و حسابرسيهابررسي. بهادار تهران
در ) نگتي فولمر و اسپريها مدل (يورشكستگبيني  شي پيها  مدليبررس. فرد رضاياري .4

دانشگاه . ي ارشد رشته حسابدارينامه كارشناس انيپا. بورس اوراق بهادار تهران
  1382 مازندران؛

5. Alfaro E, Garcia N. Bankruptcy Forecasting: an Empirical Comparison of 
Ad Boost and Neural Networks. International Advances in Economic 
Research 2008; 110-122. 

6. Altman E.I. Financial Ratios, Disarmament Analysis and the Prediction of 
Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance 1968; Vol. 23: 589-609. 

7. Beaver W.H. Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of 
Accounting Research 1966; Issue 4: 71-111. 

8. Benjamin A. An Evaluation of Decision Tree and Survival Analysis 
Techniques for Business Failure Prediction. Thesis. Melbourne; 2005. 

9. Ceruti M.G. Establishing a Data-mining Environment for Warning Event 
Prediction with an Object-oriented Command and Control Database. Data 
Acquisition and Exploitation 2002; 92–99. 



 1388، تابستان 56، شماره 16بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 

 

78 

10. Dun & Bradstreet. Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and 
Procedure. Wiley 1998; 21-41. 

11. Gerald E.A. The Analysis and Use of Financial Statements. Opcit 1998; 
983-1037. 

12. Gitman L.J. Principle of Managerial Finance. Working paper. New York. 
Harper Collins College; 1998. 

13. Gordon M.J. Towards Theory of Financial Distress. The Journal of 
Finance 1971; 74-56. 

14. Hu Y & Ansell J. Developing Financial Distress Prediction Models. 
Working paper. Management School and Economics. University of 
Edinburgh, UK; 2007. 

15. Keizer S. Reasoning under Uncertainty in Natural Language Dialogue 
Using Bayesian Networks. (PhD) Dissertation. Twenty University Press; 
2003. 

16. Koop G. Bayesian Econometrics. Department of Economics. Wiley. 
University of Glasgow; 2005. 

17. Kyprianidou C. Analyzing Basic Genetics using Bayesian networks. 
(PhD) dissertation. Msc Actuarial Science Cases Business School City 
University; 2002. 

18. Markov Z. Probabilistic Reasoning with Naïve Bayes and Bayesian 
Networks. PhD Dissertation. Central Connecticut State University; 2007. 

19. Ohlson J.A. Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of 
Bankruptcy. Journal of Accounting Research 1980; Vol. 18: 109-131. 

20. Pearl J. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems. Network of 
Plausible Inference; 1988. 

21. Sarkar S & Sriram R. Bayesian Models for Early Warning of Bank 
Failures. Management Science 2001; 1457-1475. 

22. Shah J.R & Murtaza M.B. A Neural Network Based Clustering Procedure 
for Bankruptcy Prediction. American Business Review 2000; 80-86. 

23. Shin K & Lee Y. A Genetic Algorithm Application in Bankruptcy 
Prediction Modeling. Expert Systems with Applications 2002; 23(3): 
321-328. 

24. Sun L & Shenoy P. Using Bayesian Networks for Bankruptcy Prediction. 
European Journal of Operational Research 2007; 180(2): 738-753. 

25. Titterington D. Comparison of Discrimination Techniques Applied to a 
Complex Data-set of Head-Injured Patients (with discussion). Journal of 
the Royal Statistical Society 1981; 145–175. 


