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Abstract
Objective: Nowadays, financial distress prediction is one of the most important research
issues in the field of risk management that has always been interesting to banks,
companies, corporations, managers and investors. The main objective of this study is to
develop a high performance predictive model and to compare the results with other
commonly used models in financial distress prediction
Methods: For this purpose, sequential floating forward selection that is considered as the
generalized form of sequential forward selection method and as one of the wrapper
methods, and sequential forward selection method in combination with support vector
machine were used. These models are combined models of feature selection and
classifier. Logistic regression model which is a statistical classification models, has also
been used in the present study.
Results: After reviewing the important financial ratios, 29 financial ratios that were
mostly used in previous researches were chosen. Paired T-test results showed that with a
95% confidence level. The proposed model provides higher accuracy than other models
used in this study.
Conclusion: Results showed that the proposed model of this research has significantly
better performance in predicting financial distress than the sequential forward selection
method and Logistic regression model in one year, two years and three years before
financial distress.
Keywords: Feature selection, Sequential floating forward selection, Wrapper, Financial
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چکیده
هدف :پیشبینی درماندگی مالی شرکتها ،یکی از مهمترین مسائل تحقیقاتی در حوزه مدیریت ریسک بوده و همواره در کانون توجه
بانکها ،شرکتها ،مدیران و سرمایهگذاران قرار داشته است .هدف اصلی این پژوهش ارائه یک مدل پیشبینی کننده با عملکرد باال و
مقایسه نتایج بهدست آمده از آن با سایر مدلهای رایج در پیشبینی درماندگی مالی است.
روش :به همین منظور از روشهای انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور که مدل تعمیمیافته روش انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی
بوده و از دسته روشهای پوششدهنده است و روش انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی در ترکیب با ماشین بردار پشتیبان استفاده شد .این
مدلها از نوع مدلهای ترکیبی انتخاب ویژگی و طبقهبندی کننده هستند .همچنین در این پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک که
یکی از مدلهای آماری طبقهبندی است نیز استفاده شده است.
یافتهها :پس از بررسی نسبتهای مالی مهم در نهایت  92نسبت مالی که در تحقیقات گذشته بیشتر استفاده شده بودند ،انتخاب
گردیند .آزمون مقایسات زوجی نشان میدهد که دقت مدل پیشنهادی این پژوهش با سطح اطمینان  29درصد بهتر از دیگر مدلهای
استفاده شده در این پژوهش میباشد.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق در یک سال ،دو سال و سه سال قبل از درماندگی مالی به طور معناداری
از عملکرد بهتری در پیشبینی درماندگی مالی نسبت به روش انتخاب ویژگی پیشرو پی درپی و مدل رگرسیون لجستیک برخوردار
است.
کلیدواژهها :انتخاب پیدرپی پیشرو شناور ،پوششدهنده ،درماندگی مالی ،ماشین بردار پشتیبان ،مدلهای ترکیبی.

استناد :فالحپور ،سعید؛ راعی ،رضا؛ نوروزییان لکوان ،عیسی ( .)7921استفاده از روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور
و ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه تحقیقات مالی،
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مقدمه

پیشبینی درماندگی مالی از مسائل بحثبرانگیز بوده و طی چند دهه گذشته تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده
است .رقابت روزافزون شرکتها و بحرانهای بهوجود آمده در دنیای امروز ،احتمال ورشکستگی شرکتها را افزایش داده
است .بنابراین نیاز به مدلهایی که بتوانند پیش از وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی ،با نشان دادن اخطارهای به موقع،
در تصمیمگیری به مدیران و سرمایهگذاران کمک کرده و از بروز زیانها و هزینههای بسیار زیاد ورشکستگی جلوگیری
کنند ،ضروری است.
با توجه به پیشرفت روشهای نوین در زمینه هوش مصنوعی و روشهای آماری ،رسیدن به دقت مطلوب امکانپذیر
شده است .یکی از راههایی که با استفاده از آن میتوان به بهرهمندی مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری و تخصیص بهتر
منابع کمک کرد ،پیشبینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است؛ یعنی با ارائه هشدارهای الزم میتوان مدیران را از وقوع
درماندگی مالی آگاه کرد تا بتوانند با توجه به این هشدارها راه حل مناسبی بیابند .همچنین سرمایهگذاران و اعتباردهندگان
میتوانند فرصتهای مطلوب سرمایهگذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصتهای مناسب
سرمایهگذاری کنند .در این پژوهش مالک درماندگی مالی شرکتها ،مشمول ماده  737قانون تجارت است .باید به این
نکته توجه کرد که درماندگی مالی لزوماً موجب ورشکستگی نمیشود ،بلکه یکی از پیامدهای آن بوده و بهطور معمول
آخرین مرحله آن محسوب میشود (راعی و فالحپور.)7981 ،
مدل ارائه شده در این پژوهش ،از نوع مدلهای ترکیبی 7انتخاب ویژگی و مدل طبقهبندی کننده است .از نسبتهای
مالی که ویژگیهای ورودی مدل بهشمار میروند ،برای پیشبینی درماندگی مالی استفاده شده است .نوعآوری این پژوهش،
استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور بهعنوان روش قدرتمند انتخاب ویژگی در تعیین زیرمجموعه بهینه
از کلیه ویژگیهای ورودی به مدل است.
در این مقاله عملکرد روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور که از نوع روشهای پوششدهنده 9است و مدل
طبقهبندیکننده ماشین بردار پشتیبان ،با روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی که آن هم از نوع روشهای پوششدهنده
است با ماشین بردار پشتیبان و روش رگرسیون لجستیک که از خانواده روشهای آماری است ،مقایسه شده است.
پیشینه پژوهش

در حوزه روشهای آماری ،مقاله ویلیام بیور )7211( 9را میتوان از نخستین مطالعات کالسیک در حوزه مدیریت ریسک
اعتباری دانست (مرادی ،شفیعی سردشت و ابراهیمپور .)7927 ،او برای بررسی توان نسبتهای مالی در پیشبینی درماندگی
مالی ،از تحلیل یک متغیری استفاده کرد و در این تحلیل بیشتر نسبتهایی را بهکار گرفت که به جریانهای نقدی مربوط
میشدند .بیور در پژوهش خود ،ناتوانایی شرکتها را در انجام تعهدهای مالی ،درماندگی مالی تعریف کرد (راعی و فالحپور،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Beaver

1. Combined models
2. Wrapper
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 .)7981در واقع ،تحقیق تکمتغیره بیور ،آغازی برای توسعه مدلهای پیشبینی درماندگی مالی و ورشکستگی بود .در
تحقیقات بعدی ،مدلهای چند متغیره در کانون توجه قرار گرفت و محققان به این مسئله پی بردند که عوامل گوناگونی
وجود دارند که همزمان بر درماندگی مالی و ورشکستگی شرکتها تأثیرگذارند.
نخستین تحقیق با رویکرد چند متغیره را آلتمن )7218( 7انجام داد .او برای نخستین بار ،اثر ترکیبهای مختلف
نسبتهای مالی را برای پیشبینی درماندگی مالی شرکتها بررسی کرد و با استفاده از تحلیل ممیزی چند متغیره ،به مدل
پنج متغیرهای دست یافت و از آن برای پیشبینی مسائل درماندگی مالی و ورشکستگی بهره برد .مدل امتیازدهی  zیک
مدل پیشبینیکننده است که هنوز در حوزه درماندگی مالی و ورشکستگی شرکتها استفاده میشود .با انجام مطالعه
السون ،)7282( 9مطالعات مربوط به درماندگی مالی وارد مرحله دیگری شد .السون نخستین کسی بود که از مدل رگرسیون
لجستیک برای پیشبینی درماندگی مالی استفاده کرد .وی در تحقیق خود روی  729شرکت ورشکسته و  929شرکت غیر
ورشکسته بین سالهای  7212تا  7211مطالعه کرد و نُه متغیر مالی را بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفت .با اینکه
مدلهای آماری دقت قابل قبولی دارند ،مفروضات صریح و محدود کننده مانند خطی بودن ،نرمال بودن ،مستقل بودن
متغیرها از یکدیگر و وجود ساختار از پیش تعریف شده ،کاربرد آنها را در دنیای واقعی کمتر میکند (چن و دو .)9222 ،9در
این موقعیت ،روشهایی نظیر شبکههای عصبی و مدلهای دادهکاوی که محدودیتهای روشهای آماری را نداشتند ،پا
به عرصه گذاشتند (مرادی و همکاران.)7927 ،
در اوایل سال  ،7222شبکه عصبی که یکی از روشهای هوش مصنوعی است ،در مسائل پیشبینی درماندگی مالی
استفاده شد و بعد از آن ماشین بردار پشتیبان بهعنوان روش جدید هوش مصنوعی ،عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد.
شین ،لی و کیم )9229( 3و مین و لی )9229( 9برای پیشبینی درماندگی مالی شرکتهای کرهای ،از ماشین بردار پشتیبان
استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که دقت این روش از دقت مدلهای آماری نظیر آلتمن و الجیت و همچنین روش
شبکه عصبی ،بیشتر است .هوی و سان )9221( 1و دینگ ،سونگ و ینگ )9228( 1این بار از ماشین بردار پشتیبان برای
پیشبینی درماندگی مالی شرکتهای چینی استفاده کردند و به نتایج مشابهی رسیدند.
بهدلیل اهمیت تشخیص درماندگی مالی ،پژوهشگران برای افزایش دقت پیشبینی تالش کردند از میان نسبتهای
مالی ،آنهایی که موجب افزایش دقت میشوند را انتخاب کنند .مین ،لی و هان )9221( 8و وو ،دزنگ و و گو )9221( 2از
الگوریتم ژنتیک برای افزایش دقت پیشبینی ماشین بردار پشتیبان استفاده کردند.
در ایران نیز تحقیقات مشابهی انجام شده است .سلیمانی ( )7989به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی
بحران مالی شرکتها پرداخت و از مدل رگرسیون چندگانه برای پیشبینی بحران مالی شرکتها استفاده کرد .راعی و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Hui, & Sun
7. Ding, Song, Zen
8. Min, Lee, & Han
9. Wu, Tzeng, & Goo
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فالحپور( )7989نشان دادند شبکه عصبی نسبت به مدل تحلیل ممیزی چندگانه در پیشبینی درماندگی مالی عملکرد
بهتری دارد .همچنین ،این دو محقق در مطالعه دیگری عملکرد بهتر ماشین بردار پشتیبان را نسبت به مدل رگرسیون
لجستیک نشان دادند (راعی و فالح پور .)7981 ،خوانساری و میرفیض ( )7988برای پیشبینی شرکتهای ورشکسته از
مدل  KMVبهره بردند .در این مدل عالوه بر استفاده از دادههای تاریخی ،از دادههای بازار نیز برای هشدار در خصوص
وضعیت فعلی مشتریان حقوقی بانکها و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آینده آنها استفاده شده است .قدیری مقدم،
غالمپور فرد و نصیرزاده ( )7988دو الگوی آلتمن و السون را با استفاده از دو روش ممیزی چندگانه و لوجیت مقایسه کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد که اگر الگوی آلتمن با روش لوجیت برآورد شود ،به دقت بیشتری میرسد .پناهی ،اسدزاده و
جلیلی مرند ( )7929از نسبتهای بهکاررفته در مدل آلتمن و همچنین نسبتهای جاری برای پیشبینی درماندگی مالی در
بازه زمانی  9ساله استفاده کردند .در پژوهش آنها ،مدلهای احتمال خطی ،لوجیت و پروبیت بهعنوان مدلهای پیشبین
بهکار برده شده است .از سوی دیگر ،سعیدی و آقایی ( )7988مدلی را بر اساس شبکههای بیز طراحی کردند و دو مدل بر
اساس شبکه بیز و یک مدل بر اساس رگرسیون لجستیک ،برای نمونههای پژوهش ارائه دادند.
روششناسی پژوهش

در این پژوهش برای پیشبینی درماندگی مالی ،از ماشین بردار پشتیبان ( )SVMاستفاده شده است؛ زیرا  SVMاز
نظریههای یادگیری آماری مختلفی ساخته شده است (کریستیانینی و شاو )9222 ،7و نتایج بهدست آمده از پژوهشهای
گذشته نشان داده که  SVMبرای پیشبینی درماندگی مالی دقت بیشتری دارد (کریستیانینی و شاو9222 ،؛ وپنیک7228 ،؛
مین و همکاران9229 ،؛ پرماچاندرا ،بهابرا و سیوایشی ،9222 ،9هوی و سان ،9221 ،وو و همکاران ،9221 ،هوآ ،وانگ ،ژو،
ژانگ و لیانگ .)9221 ،9همچنین از روشهای انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و پیشرو پیدرپی برای ساختن مدل
ترکیبی انتخاب ویژگی و ماشین بردار پشتیبان و از مدل رگرسیون لجستیک نیز بهعنوان روش آماری برای پیشبینی
درماندگی مالی استفاده شده است.
انتخاب ویژگی

انتخاب ویژگی 3فرایندی است که برای کاهش تعداد ویژگیها در مسائلی که تعداد ویژگیهای ورودی مدل زیاد است،
استفاده میشود .هدف از انتخاب ویژگی ،انتخاب زیرمجموعه بهینه از ویژگیها برای بهبود دقت پیشبینی است که با
کاهش ابعاد بردار ویژگی همراه است (فو ،یو ،مایو ،چای و چانگ.)9273 ،9
بهطور کلی میتوان روشهای انتخاب ویژگی را به دو گروه ،روشهای فیلترکننده و روشهای پوششدهنده
دستهبندی کرد (گویون و الیسف 9229 ،1و کوهاوی و جان.)7221 ،1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. Fu, Yu, Mau lin, Chai, & Chang chen
6. Guyon,& Elisseeff,
7. Kohavi, & John

1. Cristianini, & Shawe-Taylor
2. Premachandra, Bhabra, & Sueyoshi,
3. Hua, Wang, Xu, Zhang, & Liang
4. Feature selection

فصلنامه تحقیقات مالی ،2991 ،دوره  ،02شماره 9

رگرسیون لجستیک ()LR

099

1

در بسیاری از پژوهشها ،متغیر وابسته تنها دو نتیجه ممکن دارد و میتواند فقط یکی از دو ارزش صفر و یک را بپذیرد،
ارزش یک بهمعنای وقوع حادثه و ارزش صفر بهمعنای عدم وقوع آن (یا برعکس) .این مدل را میتوان مدل خطی
تعمیمیافتهای دانست که از تابع لوجیت بهعنوان تابع پیوند استفاده کرده و خطایش از توزیع چند جملهای پیروی میکند.
𝑝
( 𝑛𝑙 = )𝑝( 𝑡𝑖𝑔𝑜𝐿
𝑖) = 𝑎 + 𝛽1 𝑥1,𝑖 … … … . 𝛽𝑘 𝑥𝑘,
𝑝1−
𝑛 𝑖 = 1, … . . ,
)𝑝 = 𝑝𝑟(𝑌𝑖 = 1

رابطه )7

𝑖𝑒 𝛽1 𝑥1,𝑖……….𝛽𝑘 𝑥𝑘,

رابطه )9

𝑖1 + 𝑒 𝛽1 𝑥1,𝑖……….𝛽𝑘 𝑥𝑘,

روش انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی ()SFS

= )𝑋|𝑝 = 𝑝𝑟(𝑌𝑖 = 1

2

در این الگوریتم ابتدا تکتک ویژگیها بررسی شده و از میان آنها ،ویژگیای که در طبقهبندی بیشترین دقت را دارد،
بهعنوان نخستین ویژگی انتخاب میشود .در هر دور ،9یک ویژگی استفاده نشده به زیرمجموعه انتخاب شده ،اضافه میشود.
برای هر ویژگی اضافه شده ،دقت مدل محاسبه میشود و فقط ویژگیای که بیشترین افزایش را در دقت ایجاد میکند ،در
زیرمجموعه قرار میگیرد .بعد از آن ،دور جدید با انتخابهای اصالح شده 3آغاز میشود .این عملیات ادامه پیدا میکند تا
به معیار توقف برسد .معیار توقف روش انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی میتواند یکی از موارد زیر باشد:
 .7عدم افزایش در دقت :چنانچه با اضافه شدن یک ویژگی به زیرمجموعه ویژگیهای استفاده شده ،دقت بهدست
آمده تغییر نکند ،عملیات انتخاب ویژگی متوقف میشود.
 .9عدم افزایش معنادار در دقت :چنانچه با اضافه شدن ویژگی جدید ،دقت افزایش معناداری پیدا نکند ،عملیات
انتخاب ویژگی متوقف میشود.
 .9عدم افزایش در دقت از آستانه حداقل در نظر گرفته شده :چنانچه با اضافه شدن یک ویژگی به زیرمجموعه
انتخاب شده قبلی ،افزایش دقت از آستانه حداقل در نظر گرفته شده بیشتر نشود ،عملیات انتخاب ویژگی متوقف
میشود.
در نهایت ،یک زیرمجموعه بهینه از ویژگیها با کمترین خطا یا بیشترین دقت ،انتخاب میشود (فو و همکاران،
 .)9273شایان ذکر است که در این روش امکان حذف ویژگیهای انتخاب شده وجود ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Round
4. Modified Selection

1. Logistic regression
2. Sequential Forward Selection
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1

روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور ((SFFS

ایراد کار روش انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی این است که حذف ویژگیهای انتخاب شده در آن امکانپذیر نیست .برای
رفع این مشکل ،میتوان از روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور استفاده کرد .روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو
شناور ،تعمیمیافته روش انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی است .این روش از خانواده روشهای هیوریستیک بوده و جزء
روشهای پوششدهنده است که با استفاده از آن میتوان زیرمجموعه بهینهای از ویژگیها را بهدست آورد .نحوه کار به
این صورت است که همراه با انتخاب ویژگی توسط روش پیشرو پیدرپی در هر مرحله ،کار بررسی و حذف ویژگیها نیز
صورت میگیرد؛ بدین شکل که در هر مرحله با انتخاب یک ویژگی ،تکتک ویژگیهای قبلی را یک بار حذف کرده و در
زیرمجموعهها بررسی میکنیم که آیا ویژگیهای انتخاب شده قبلی ،بهترینها بودهاند یا خیر .با این کار ،حذف ویژگیهای
انتخاب شدهای که ایدهآل نبودهاند ،امکانپذیر میشود .در این روش با اضافه کردن یک ویژگی به زیرمجموعه ویژگیهای
از قبل انتخاب شده یا حذف یک ویژگی خاص ،فرایند ایجاد زیرمجموعه بهینه صورت میپذیرد.
اگر پارامتر  mرا تعداد افزودن یا کاستن ویژگی در نظر بگیریم ،ابتدا مقدار  mصفر است ،زیرمجموعه ویژگیهای
انتخابی  𝛾mیک زیرمجموعه بدون عضو بوده و همچنین حداکثر معیار  9CCRمرتبط با آن که با نماد ) J(mنمایش داده
میشود ،برابر با صفر خواهد بود.
اضافه کردن ویژگی :ما بهدنبال ویژگیای هستیم که دارای  𝑤 + = w − 𝛾mباشد و به مجموعه  𝛾mاضافه شود.
𝛾

)}𝑊{ ∪ 𝑤 + = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 𝑀𝑀𝐶𝑅𝐵 (𝑈𝐴 m

رابطه )9

W = w − 𝛾𝛾m

در این رابطه  Bمعرف تعداد تکرارهای اعتبارسنجی مقطعی است که توسط اجرا کننده تکنیک تعیین میشود و مقدار
رایج برای آن  72است .زمانی که  𝑤 +مشخص شود ،ویژگی مرتبط با آن به زیرمجموعه انتخاب شده ویژگیها اضافه
خواهد شد } .𝛾m 𝛾m+1 = ∪ {𝑊𝑚+همچنین باالترین مقدار  CCRنیز بهروز میشود.
𝛾

)}𝑊{ ∪ 𝑗(𝑚 + 1) = 𝑀𝑀𝐶𝑅𝐵 (𝑈𝐴 m

رابطه )3

𝑚 = 𝑚+1

برای جلوگیری از گیر افتادن در وضعیت بهینه محلی ،پس از اضافه کردن هر ویژگی ،یک گام اصلی شرطی بررسی
میشود .در این گام حذفی ،بهدنبال ویژگیای هستیم که شرایط زیر را داشته باشد:
𝑤 − ∈ 𝛾m
}X −{w
𝑤 − = argmax MCCR B (UAm
)

رابطه )9

) > 𝛾m

} X −{W−

𝑋m W∈ MCCR B (UAm

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Correct Classification Rate

1. Sequential Floating Forward Selection
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بعد از آن ،نوبت به حذف ویژگیای میرسد که به آن  𝑤 −نسبت داده شده و باعث رسیدن به باالترین  CCRمیشود.
چنانچه هیچ یک از ویژگیها شرایط بیان شده را نداشته باشند ،گام اول تکرار شده و جستوجو برای حذف یک ویژگی
پیادهسازی میشود .پس از آنکه حذف و اضافه کردن ویژگیها به تعداد  mبار تکرار شد ،الگوریتم توقف میکند .با توجه
به مقادیر) J(mمقدار  mکه رابطه زیر را برقرار میکند ،انتخاب میشود (وروریدیس و کوتروپولوس.)9228 ،7
)𝑚(𝐽 𝑥𝑎𝑚𝑔𝑟𝑎 = ∗𝑚

رابطه )1

بهطور کلی روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور از سه گام اصلی زیر تشکیل شده است:
 .7شناسایی مهمترین ویژگی از میان ویژگیهای انتخاب نشده با در نظر گرفتن دقت زیرمجموعه انتخاب شده؛
 .9شناسایی کماهمیتترین ویژگی از میان ویژگیهای انتخاب شده در زیرمجموعه جاری که در این حالت ویژگی
کماهمیت حذف میشود ،مگر در گام یک انتخاب شده باشد؛
 .3حذف پیوسته ویژگیها بر اساس درجه اهمیت آنها ،بهطوری که کماهمیتترین ویژگی در زیرمجموعه جاری با
زیرمجموعههای تشکیل شده قبلی مقایسه میشود و در نهایت الگوریتم  SFFSبهترین زیرمجموعه را که
بیشترین دقت را دارد ،انتخاب میکند (فو و همکاران.)9273 ،
در هر دو روش انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی و انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور ،ابتدا توسط مدل طبقهبندی
کننده ،دقت پیشبینی برای تکتک ویژگیها محاسبه میشود و برای شروع ،الگوریتمها از ویژگیهایی استفاده میکنند
که دقت بیشتری بهوجود میآورند.
فرضیههای پژوهش

در این پژوهش دو فرضیه زیر بررسی میشود:
فرضیه  :7از لحاظ آماری ،بین روش انتخاب ویژگی پیشرو شناور پیدرپی و روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو در
ترکیب با  ،SVMتفاوت معناداری در سطح اطمینان  29درصد وجود دارد.
فرضیه  :9از لحاظ آماری ،بین روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیشرو شناور پیدرپی و ماشین بردار پشتیبان و روش
آماری رگرسیون لجستیک ،تفاوت معناداری در سطح اطمینان  29درصد وجود دارد.
روش اجرای پژوهش

پس از مطالعه جامع ادبیات تحقیق این حوزه و بررسی نسبتهای مالی مهم استفاده شده در تحقیقات پیشین ،در نهایت
 92نسبت مالی که همه تحقیقات گذشته بیشتر استفاده شده بودند ،انتخاب شدند .در جدول  7این ویژگیها معرفی شدهاند.
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1. Ververidis, & Kotropoulos
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جدول  .2متغیرهای استفاده شده برای پیشبینی درماندگی مالی
نام متغیر

شماره متغیر

نام متغیر

شماره متغیر

سود خالص به فروش

V1

سرمایه در گردش خالص

V16

سود عملیاتی به فروش

V2

گردش موجودی کاال

V17

سود ناخالص به فروش

V3

دوره وصول مطالبات

V18

سود خالص به سود ناخالص

V4

نسبت موجودی کاال به سرمایه در گردش

V19

بازده داراییها ()ROA

V5

گردش سرمایه جاری

V20

درصد بازده سرمایه

V6

گردش داراییهای ثابت

V21

گردش مجموع دارایی

V7

گردش مجموع دارایی

V22

بازدهی سرمایه ()ROE

V8

نسبت بدهی

V23

بازده سرمایه در گردش

V9

نسبت بدهی به ارزش ویژه

V24

بازده دارایی ثابت

V10

نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

V25

سنجش سودمندی وام

V11

نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه

V26

نسبت جاری

V12

نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

V27

نسبت آنی

V13

نسبت مالکانه

V28

نسبت نقدینگی

V14

نسبت پوشش بدهی

V29

نسبت داراییهای جاری

V15

جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  7919تا  7927تشکیل
میدهد .نمونه آماری مطالعه شامل  782شرکت است که با توجه به تعداد شرکتهای بورسیِ مشمول ماده  737قانون
تجارت ،فهرستی از تمام شرکتهای درمانده مالی (حدود  729شرکت) تهیه شد .از میان آنها  22شرکتی انتخاب شد که
دسترسی به اطالعات آنها بهصورت کامل وجود داشت .همچنین  22شرکت سالم نیز با استفاده از نمونهگیری تصادفی
انتخاب شد (در مجموع  782شرکت).
برای آزمون مدلهای بیان شده ،عملکرد این مدلها در سال درماندگی مالی ( ،)tیک سال قبل از درماندگی مالی
( ،)t-7دو سال قبل از درماندگی مالی ( )t-9بررسی شد .بنابراین برای هر شرکت از اطالعات سه سال مالی استفاده شده
است .با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه ،عدد  72برای عملگر اعتبارسنجی مقطعی 7مد نظر قرار گرفت .بنابراین
کل دادهها به  72زیرمجموعه 78تایی دستهبندی شدند که هر زیرمجموعه  2شرکت درمانده مالی و  2شرکت سالم را
دربرداشت .برای آموزش مدل ،از  2زیرمجموعه و از زیرمجموعه باقیمانده بهعنوان دادههای آزمون استفاده شد؛ بهطوری
که از همه زیرمجموعهها یک بار بهعنوان آزمون استفاده شد که دقت کلی مدل ،برابر میانگین دقتهای بهدست آمده از
 72زیر مجموعه بود.
شایان ذکر است که تمام مدلسازیهای این تحقیق با نرمافزارهای رپیدماینر و متلب انجام شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cross Validation
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یافتههای پژوهش

در این قسمت یافتههای تحقیق و تحلیل آنها ارائه میشود .شکل  7دقت بهدست آمده از هر ویژگی را برای سال  tنشان
میدهد .در جدول  9نیز نتایج بهدست آمده از دقت پیشبینی مدلهای بهکار برده شده برای سال  tمشاهده میشود.

1
0/8

دقت پیش بینی

0/6
0/4
0/2
0

v1

v3

v5

v7

v9

v11

v13

v15

v17

v19

v21

v23

v25

v27

v29

شماره ویژگی

شکل  .2نمایش دقت تک ویژگیها در پیشبینی درماندگی مالی در سال t

جدول  .0عملکرد روشهای بهکار برده شده برای پیشبینی درماندگی مالی در سال t

نوع روش

میانگین دقت کلی پیشبینی

نام روش

آماری

29/18

روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی SVM +

هوش مصنوعی

29/99

روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور SVM +

هوش مصنوعی

28/88

هوش مصنوعی

29/82

رگرسیون لجستیک

SVM

برای بررسی فرضیه نخست پژوهش مبنی برعملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور نسبت به روش
انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی ،از آزمون مقایسههای زوجی استفاده شده است .در این آزمون عملکرد بهتر روش انتخاب
ویژگی پیدرپی پیشرو شناور از نظر آماری بررسی شد که جدول  9نتایج این آزمون را برای سال  tنشان میدهد .همانطور
که در این جدول مشاهده میشود ،دقت کلی مدل ترکیبی روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و  SVMبا سطح
اطمینان  ،2/29از دقت کلی مدل ترکیبی انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی و  SVMبیشتر است .بنابراین فرضیه نخست
پژوهش برای سال  tپذیرفته میشود.

استفاده از روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و ماشین بردار پشتیبان...
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جدول  .9نتایج آزمون مقایسه زوجی برای سال t

میانگین دقت کلی

روش انتخاب ویژگی پیشرو شناور

روش انتخاب ویژگی پیشرو

28/88

29/99

p-value

2/238

نتیجه بررسی فرضیه نخست

فرضیه پذیرفته میشود

برای بررسی فرضیه دوم ،مبنی بر عملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور نسبت به رگرسیون
لجستیک نیز از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است .در این آزمون عملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو
شناور از نظر آماری بررسی شد که نتایج آن در جدول  3برای سال  tمشاهده میشود.
جدول  .2نتایج آزمون مقایسه زوجی برای سال t

میانگین دقت کلی

روش انتخاب ویژگی پیشر شناور

روش رگرسیون لجستیک

28/88

29/18

p-value

7/1712𝑒 −23 761712

نتیجه بررسی فرضیه دوم

فرضیه پذیرفته میشود

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،دقت کلی مدل ترکیبی روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و
 SVMبا سطح اطمینان  ،2/29از دقت کلی روش رگرسیون لجستیک بیشتر است .بنابراین فرضیه دوم پژوهش برای سال
 tپذیرفته میشود .شکل  9دقت بهدست آمده از هر ویژگی را برای سال  t -7نشان میدهد.

دقت پیش بینی

0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0
v1

v3

v5

v7

v29 v27 v25 v23 v21 v19 v17 v15 v13 v11 v9
شماره ویژگی

شکل  .0نمایش دقت تک ویژگیها در پیشبینی درماندگی مالی برای سال t -2

جدول  9کلیه نتایج بهدست آمده از دقت پیشبینی مدلهای بهکار برده شده برای یک سال قبل ( )t-7از درماندگی
را نشان میدهد.
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جدول  .2عملکرد روشهای بهکار برده شده برای پیشبینی درماندگی مالی در سال t -2

نوع روش

میانگین دقت کلی پیشبینی

نام روش

آماری

81/19

روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی SVM +

هوش مصنوعی

27/77

روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناورSVM +

هوش مصنوعی

29/91

SVM

هوش مصنوعی

88/82

رگرسیون لجستیک

برای بررسی فرضیه نخست مبنی بر عملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور نسبت به روش انتخاب
ویژگی پیشرو پیدرپی از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده و عملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور از
نظر آماری بررسی شده است .جدول  1نتایج آزمون مقایسه زوجی برای سال  t -7را نشان میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون مقایسه زوجی برای سال t -2

میانگین دقت کلی

روش انتخاب ویژگی پیشرو شناور

روش انتخاب ویژگی پیشرو

29/91

27/77

p-value

2/2799

نتیجه بررسی فرضیه نخست

فرضیه پذیرفته میشود

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،دقت کلی مدل ترکیبی روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و SVM

با سطح اطمینان  ،2/29از دقت کلی مدل ترکیبی انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی و  SVMبیشتر است .بنابراین فرضیه
نخست پژوهش برای سال  t -7پذیرفته میشود .برای فرضیه دوم مبنی بر عملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی پیشرو شناور
نسبت به روش رگرسیون لجستیک نیز ،از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده که نتایج آن برای یک سال قبل از درماندگی
مالی ( )t -7در جدول  1درج شده است.
جدول  .1نتایج آزمون مقایسه زوجی برای سال t -2

میانگین دقت کلی

روش انتخاب ویژگی پیشرو شناور

روش رگرسیون لجستیک

29/912

81/19

p-value

769991𝑒 −29

نتیجه بررسی فرضیه دوم

فرضیه پذیرفته میشود

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،دقت کلی مدل ترکیبی روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و SVM
با سطح اطمینان  ،2/29از دقت کلی روش رگرسیون لجستیک بیشتر است .بنابراین فرضیه دوم پژوهش برای سال t-7

پذیرفته میشود .شکل  9دقت بهدست آمده از هر ویژگی را برای سال  t -7نشان میدهد.

استفاده از روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و ماشین بردار پشتیبان...
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0/8
0/7
0/6

دقت پیش بینی

0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0
v1

v3

v5

v7

v29 v27 v25 v23 v21 v19 v17 v15 v13 v11 v9
شماره ویژگی

شکل .9نمایش دقت تک ویژگیها برای پیشبینی درماندگی مالی در سال t -0

جدول  8نتایج بهدست آمده از دقت پیشبینی مدلهای بهکار برده شده برای دو سال قبل از درماندگی مالی ( )t -9را
نشان میدهد.
جدول  .2عملکرد روشهای بهکار برده شده برای پیشبینی درماندگی مالی در سال t -0

نام روش

میانگین دقت کلی پیشبینی

نام روش

آماری

11/77

روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی SVM +

هوش مصنوعی

89/99

روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور SVM +

هوش مصنوعی

22/99

SVM

هوش مصنوعی

82/22

رگرسیون لجستیک

برای بررسی فرضیه نخست پژوهش مبنی بر عملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور نسبت به
روشانتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی ،از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده و در آن ،عملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی
پیدرپی پیشرو شناور از نظر آماری بررسی شده است .جدول  2نتایج آزمون مقایسه زوجی را برای سال  t -9نشان میدهد.

جدول  .9نتایج آزمون مقایسه زوجی برای سال t -0

میانگین دقت کلی

روش انتخاب ویژگی پیشرو شناور

روش انتخاب ویژگی پیشرو

22/99

89/99

p-value

2/2918

نتیجه بررسی فرضیه اول

فرضیه پذیرفته میشود
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همانطور که جدول  2نشان میدهد ،دقت کلی مدل ترکیبی روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و SVM

با سطح اطمینان  ،2/29از دقت کلی روش انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی بیشتر است .بنابراین فرضیه نخست پژوهش
برای سال  t -9پذیرفته میشود .برای بررسی فرضیه دوم مبنی بر عملکرد بهتر روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور
نسبت به روش رگرسیون لجستیک نیز از آزمون مقایسه زوجی استفاده شده که نتایج آن در جدول  72برای دو سال قبل
از درماندگی ( )t -9مشاهده میشود.
جدول .22نتایج آزمون مقایسه زوجی برای سال t -0

روش انتخاب ویژگی پیشرو شناور

روش رگرسیون لجستیک

22/99

11/77

میانگین دقت کلی
p-value

2/2277

نتیجه بررسی فرضیه دوم

فرضیه پذیرفته میشود

همانطور که جدول  72نشان میدهد ،دقت کلی مدل ترکیبی روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور با SVM
با سطح اطمینان  ،2/29از دقت کلی روش رگرسیون لجستیک بیشتر است .بنابراین فرضیه دوم پژوهش برای سال t -9

پذیرفته میشود.
نتیجهگیری

پیشبینی درماندگی مالی و ورشکستگی ،یکی از مسائل بسیار مهم حوزه مالی و ریسک بهشمار میرود و همواره در کانون
توجه پژوهشگران ،مؤسسههای مالی ،مدیریت و سهامداران بوده است .بنابراین پیشبینی بهموقع درماندگی مالی و
ورشکستگی ،میتواند به تمام ذینفعان در تصمیمگیریها کمک کند تا بتوانند با اقدامات به موقع ،زیان مالی این رخداد را
حذف کرده یا کاهش دهند .در سالهای اخیر ،روشهای ترکیبی انتخاب ویژگی و طبقهبندیکننده ،بهدلیل عملکرد بسیار
خوب ،توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است و در این زمینه تحقیقات بسیاری صورت گرفته که با توجه به اهمیت
موضوع ،هنوز هم به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
در این پژوهش از روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور که از روش تعمیمیافته روش انتخاب ویژگی پیشرو
پیدرپی محسوب میشود ،استفاده شده است .این روش از روشهای بسیار قدرتمند انتخاب ویژگی است که با افزایش
فضای جستوجو نسبت به روش پیشرو ساده و توانایی حذف ویژگیهای انتخاب شده ،امکان گیر افتادن در نقطه بهینه
محلی را کاهش میدهد و میتواند نسبت به روش پیشرو پیدرپی ،به دقت بیشتری دست یابد .در پژوهش حاضر ،این
روش با مدل  SVMترکیب شده و عملکرد آن با مدل ترکیبی  SVMو انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی و همچنین مدل
آماری رگرسیون لجستیک مقایسه شد که در نتیجه هر دو فرضیه مطرح شده در پژوهش به تأیید رسید .با تأیید دو فرضیه
پژوهش میتوان گفت که دقت کلی پیشبینی مدل ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و  SVMدر پیشبینی

استفاده از روش ترکیبی انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور و ماشین بردار پشتیبان...
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درماندگی مالی از دقت کلی پیشبینی مدل ترکیبی انتخاب ویژگی پیشرو پیدرپی و روش آماری رگرسیون لجستیک
بهطور معناداری بیشتر است.
برای تحقیقات بعدی پیشنهاد میشود به جای استفاده از ماشین بردار پشتیبان ،از رگرسیون بردار پشتیبان ،شبکه
عصبی مصنوعی و الگوریتم نزدیکترین همسایگی در ترکیب با روش انتخاب ویژگی پیدرپی پیشرو شناور استفاده شود.
همچنین میتوان از روشهای دیگر انتخاب ویژگی ،مانند روش انتخاب ویژگی پیدرپی پسرو شناور استفاده کرد.
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