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مقایسه سیستم های هوش مصنوعی ( ANNو  )ANFISو رگرسیون لجیت در پیشبینی ورشکستگی مالی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
علیرضا بحیرایی ،*1کیوان اعتمادی ،2امیر گرامی اصل
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 -2استادیار ریاضیات مالی ،دانشکده ریاضی و آمار و علوم کامپیوتر ،دانشگاه سمنان
 -1کارشناسی ارشد ریاضی مالی ،دانشکده ریاضی و آمار و علوم کامپیوتر ،دانشگاه سمنان
 -9کارشناسی ارشد  MBAمالی ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سمنان

چکیده
تشخیص فرصتهای مناسب سرمایهگذاری ،از کلیدیترین عناصر موفقیت در صننتت دندمات منالی اسنت .یکنی از
مالکهای مهم ارزیابی میزان سرمایهگذاری در بازاریابی ددمات مالی ،پیشبینی ورشکستگی شرکتهاست .تا به امنروز
تکنیکهای مختلفی برای طراحی مدلهای پیشبینی ورشکستگی شرکتها استفاده شده است .از آنجا که مطالتات ادینر
در زمینه پیشبینی ورشکستگی ،بر ایجاد و بهکارگیری هوش مصنوعی و روشهای یادگیری ماشینی متمرکز شنده اسنت،
در پژوهش حاضر به منظور پیشبینی ورشکستگی شرکتها از سه روش شبکههای عصبی-فازی ( ،)ANFISشنبکههنای
عصبی مصنوعی( )ANNو رگرسیون لجیت استفاده شده اسنت .نموننه تحنت بررسنی شنام  72شنرکت ورشکسنته و 74
شرکت سالم هستند که طی یک دوره پنن سناله از سنال  2933تنا  2934از بنور

اورا بهنادر تهنران انتخنا شندهانند.

یافتننههننای پننژوهش گویننای آن اسننت کننه در پننیشبینننی ورشکسننتگی شننرکتهننا ،منندل مبتنننی بننر شننبکههننای عصننبی
مصنوعی( )ANNنسبت به مدل مبتنی بر شبکههای عصبی-فازی( )ANFISو رگرسیون لجیت( )LRاز دقت کلی بیشنتری
بردوردار است.
واژههااای کلیاادی :پننیشبینننی ،ورشکسننتگی مننالی ،شننبکههننای عصننبی-فننازی ( ،)ANFISشننبکههننای عصننبی
مصنوعی( ،)ANNرگرسیون لجیت( ،)LRبازاریابی مالی

* نویسنده مسؤول

alireza.bahiraie@gmail.com
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مقدمه

درسننالهننای ادیننر الگننوریتم هننای متفنناوتی در زمینننه

امروزه در تمام اقتصادهای توستهیافته و ینا در حنال

دادهکناوی بننرای پنیشبیننی در حنوزههننای مختلن

بننه

توسننته ،از سننرمایهگننذاری و سننرمایهگننذاران بننه شننک

کارگرفته شده که به تدری در حوزه منالی نینز اسنتفاده

گسترده ای حمایت می شود .در دهههای ادینر ،تشنکی

شدهاند .پژوهشها نشان می دهند کنه بنا پیشنرفت علنم

بازارهای مالی جدید ،تشندید رقابنت بنین شنرکت هنا و

داده کاوی ،الگوریتمهای جدید از تنوان بناالتری بنرای

همچننننین ،تغیینننرات سنننریع اقتصنننادی ،اجتمننناعی و

پیشبینی بردوردارند .این پژوهش ستی دارد بنه منظنور

افنزایش عندماطمیننان و بنیثبناتی در

پیشبینی ورشکستگی شرکتهای تولیدی از شبکههنای

محنیطهننای مننالی شننده و بننه تبننع آن پیچیندگی فرایننند

عصبی مصنوعی( )ANNاستفاده کنند و نتنای بنهدسنت

بازاریابی ددمات مالی نیز بیشتر شنده اسنت .از مسناللی

آمده را بنا نتنای حاصن از پنیش بیننی ورشکسنتگی بنا

کننه مننیتواننند بننه فرایننند تصننمیمگیننری در مننورد

اسنننتفاده از شنننبکههنننای عصنننبی-فنننازی( )ANFISو

سرمایه گذاری در بازاریابی ددمات مالی کمنک کنند،

رگرسیون لجیت ( )LRمقایسه کند و در نهایت ،بنه اینن

وجود ابزارها و مدل های مناسب برای ارزیابی شنرایط و

سؤال پاسخ دهند کنه« :دقنت پنیش بیننی کندام ینک از

وضتیت مالی سازمان هاست که از جملنه مهمتنرینِ اینن

روش های بهکار گرفته شده ،بیشتر است؟».

تکنولوژی باعن

ابزارها منیتنوان بنه مندل هنای پنیش بیننی ورشکسنتگی
شرکتها اشاره کرد .پیشرفت سریع فنناوری و تنأثیر آن
در دنیای کسب و کار به همراه تغییرات محیطنی وسنیع،
شتا فزایندهای به اقتصاد بخشیده؛ بهنحوی که رویکرد

اصطالحات پژوهش
تسااهیالت اعتراااری :تسننهیالت پردادتننی توسننط
بانکها در قالب عقود اسالمی به مشتریان بانک است.

رقننابتی بنگنناه اقتصننادی در زمینننه دسننتیابی بننه سننود را

ریسك اعتراری :احتمال عدم انجام تتهند مشنتری

محدود و احتمال ورشکستگی و ریسک مالی شرکتها

نسبت بنه باننک اسنت .تسنهیالتی کنه اصن و فنر آن

را افزایش داده است .سنرمایهگنذاران و اعتباردهنندگان

بهطور کلی پردادت نمیشود و یا با تأدیر همراه اسنت،

تماینن زیننادی بننرای پننیشبینننی ورشکسننتگی مننالی

منشأ ریسک اعتباری برای بانک است.

شنرکتهننا دارننند؛ زیننرا در صننورت ورشکسننتگی آنهننا

اعترارسنجی :ارزیابی و سنجش تنوان بازپردادنت

باالترین هزینه را متحم دواهند شند .بنه همنین علنت،

متقاضیان اعتبار و تسهیالت و احتمنال عندم بازپردادنت

پننیش بینننی درسننت ورشکسننتگی مننالی شننرکتهننا ،در

اعتبارات دریافتی از سوی آنهاست.

تصمیم گیری مؤسسات مالی بسیار مهم قلمداد میشنود.

رتره بندی اعتراری :روش علمی بر پایه مدلهای

تصمیمگینری اشنتباه منیتوانند پیامندهای مهمنی نون

آمنناری اسننت کننه بننا اسننتفاده از تاریخچننه اعتبنناری و

تنگناهننا و بحننرانهننای مننالی را بننههمننراه داشننته باشنند.
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حسا های فتال یک فرد و سایر متغیرها ارزش اعتباری

دادهاند.
اجزای تحلیلای شارکه عصاری :اجنزای شنبکه

او را میتوان تخمین زد.
ورشکسااتگی مااالی :در ادبی نات مننالی واژههننای
غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد .بردی از این

عصبی مصنوعی عبارتنند از  :ورودیهنا  ،دروجنیهنا،4
نرونها ،1وزنها 6و توابع تبدی (توابع فتالیت).

7

واژه ها عبارتند از :وضع نامطلو منالی ،شکسنت ،عندم

کیفیاات پااردا ش اطالعااات دریاك ناارون

موفقینت واحنند تجنناری ،ودامننت ،ورشکسننتگی ،عنندم

مصاانوعی :فرایننند پننردازش اطالعننات دری نک نننرون

قنننندرت پردادننننت دینن نون و غینن نره .در فرهننن ن

و

مصنوعی را میتوان به صورت نمودار زیر نشان داد .این

شنده اسنت« :توصنی

ینا

نمنننودار مجموعنننهای از ورودیهنننا ،وزنهنننا و واحننند

بستر«شکست» ننین تترین

حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت».

پردازش اطالعات و دروجی را شام میشود.

شرکههای عصری مصنوعی ( :)ANNشبکههنای
عصبی مصنوعی جنزو سیسنتم هنای دیننامیکی هوشنمند
مدل آزاد 2قلمنداد منیشنوند کنه بنا پنردازش دادههنای
تجربننی ،دانننش یننا قننانون نهفتننه در ورای دادههننا را بننه
سادتار شبکه منتق منیکننند .اهمینت اینن مندل در آن
اسننت کننه منیتواننند فرایننندهایی را کننه بننه پارامترهننای
گوننناگون و بننا درجننه اهمیننت متفنناوت بسننتگی دارننند،
توصی

و بررسی و سپس پاسخ قنانع کننندهای را ارالنه

کند .استفاده از شبکههای عصبی در ح مسال پیچینده
کاربردی ،این روزها بیش از پیش رواج یافته است .اینن
سیسننتمهننای مبتنننی بننر هننوش محاسننباتی 1سننتی در
مدل سنازی سنادتار ننرو-سنیناپتیکی مغنز انسنان دارنند.
مؤلفه های مهم و اساسی هوش محاسنباتی ینا محاسنبات
نرم ،9شبکه های عصبی (محاسبات نرونی) ،منطن فنازی
(محاسننبات تقریبننی) و الگننوریتم ژنتیننک (محاسننبات
ژنتیکی) هستند که هر یک بنه ننوعی مغنز را الگنو قنرار
1 Model-free
2 Computational-intelligence
3 Soft-computing

4 Inputs & Outputs
5 Neurons
6 Weights
)7 Transfer Function (Activation Function
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شکل :1کیفیت پردا ش اطالعات دریك نرون مصنوعی

قواعااد یااادگیری در شاارکههااای عصااری:
آمننوزش( 2یننادگیری) شننبکه عصننبی از طرینن تغییننر

الگوریتم یادگیری هنوز دانش و هنری نامکشوف بوده،
1

به تجربه زیادی نیاز دارد( نیکال.)1223،

وزن های ارتباطی بین نرون ها صورت می گینرد .بنهطنور

رگرسیون لجیت ( :)LRمدل رگرسنیون لجینت

کلنی ،آمنوزش شنبکه عصننبی بنه دو ننو « آمنوزش بننا

یکنننی از مننندلهنننای رگرسنننیونی اسنننت کنننه از تنننابع

سرپرسننت » 1و « آمننوزش بنندون سرپرسننت »9تقسننیم

سیگمولیدی برای تمینز ینا تشنخیص دو ینا نند گنروه

میشود.

متمایز از هم استفاده میکند .در اصطالح آمناری بخنت

شاارکههااای عصااری-فااا ی( :)ANFISشننبکه

بننه متنننی نسننبت احتمننال وقننو یننک حادثننه )  ( piبننر

عصبی فازی ،یک طرح هوشمند ترکیبی است که از دو

احتمال عدم وقو )  (1 − piآن است .احتمال بنین  2و

جزء منط فازی و شبکه های عصبی نشأت گرفته است.

 2تغییر میکند؛ در حالی که بخت ممکن اسنت بنیش از

شبکههای عصبی قابلیت یادگیری از روی دادهها را دارا

یک باشند .رگرسنیون لجینت بنه صنورت زینر تترین

هستند؛ در صورتی که راه ح های منط فازی به آسانی

میشود:
n
Pi
) = β 0+∑ β i X i
1 − Pi
i =1

قابلیتهای اصالح و بهینهسازی را امکان پذیر میسازند
(4تسی ی )1223،؛ اما کاربردهای شبکه عصبی به ند
علت عمده محدود شده است :اول اینکنه راه حن هنایی
که توسط شبکه های عصبی بهدسنت منیآینند ،هماننند

(zi = ln

k

β 0 + ∑ β i xi
i =1

e

k

β 0 + ∑ β i xi
i =1

= ) Pi = π i ( x1 , x2 ,...xk

1+ e

یک جتبه سیاه بوده ،امکان تفسیر و یا تصنحی و تغیینر
یک رفتار مشنخص از شنبکه عصنبی بنهصنورت دسنتی

نمودار تابع سیگمولیدی لجیت به شک زیر است:

وجود ندارد؛ دوم ،محاسبات حجیمی که برای انجام آن
نینناز اسننت ،عنناملی بازدارنننده بننرای تولینند انبننوه اکثننر
محصننوالت محسننو مننیشننود ،و علننت سننوم اینکننه
انتخننا منندل شننبکهای مناسننب و تنظننیم پارامترهننای

1 Train
2 Supervised Training
3 Unsupervised Training
)4 - (Tasi-chi,2008

)5 - (Nikola,2009
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شکل  :2نمودار تابع سیگموید

فرضیات پژوهش

شرکت های ورشکسته ،شرکت های حسابرسنی شنده ای

فرضیه اصلی :فرضیه اصلی این پژوهش با توجه به

هستند که طنی سنال هنای  2933تنا  2934مشنمول مناده

هنندف پننژوهش بیننان شننده در فننو بننه ایننن شننرح

 242قانون تجارت شده اند؛ مشروط بر این که تا دو سال

است «:دقت کلی پیش بیننی ورشکسنتگی شنرکت هنا بنا

قب از ورشکستگی ،مشمول ماده  242نشده باشند.

استفاده از شنبکه عصنبی مصننوعی بیشنتر از شنبکههنای
عصبی-فازی و رگرسیون لجیت است».

پیشینه پژوهش

فرضیه های فرعی :بین میزان بندهی متقاضنی بنه

بحیراینننی و همکننناران ( )2934نشنننان دادنننند کنننه

بانک و ریسک اعطای اعتبار رابطه متنادار وجود دارد،

سودآوری بازار سرمایه و اطمینان از عندم ورشکسنتگی

بین نو وثیقههای اراله شده توسنط مشنتریان و ریسنک

شرکتها ،عالوه بر توسته بازار سرمایه به توسته صنتت

اعطای اعتبار رابطه متنادار وجود دارد ،بین داشتن ک

دنندمات مننالی و افننزایش سننرمایهگننذاری در بخننش

برگشتی و ریسک اعطای اعتبنار رابطنه متننادار وجنود

بازاریابی ددمات مالی منجنر منیشنود .نتنای مطالتنات

دارد ،بننین نحننوه بازپردادننت تتهنندات قبلننی و ریسننک

دامغانیان و همکاران ( )2934نیز نشان داد کنه بنا کنتنرل

اعطننای اعتب نار رابطننه متنننادار وجننود دارد ،بننین نسننبت

سوگیریهای رفتاری سرمایهگنذاران و کناهش احتمنال

سرمایهگنذاری و ریسنک اعطنای اعتبنار رابطنه متننادار

ورشکستگی ،درآمد صنتت اراله ددمات مشاوره منالی

وجود دارد و . ...

افننزایش پینندا کننرده ،بننه افننزایش هزینننههننای بازاریننابی

جامعااه و نمونااه آماااری :جامتننه آمنناری مننورد

دنندمات مننالی منجننر مننیشننود .همچنننین ،گرامننی و

بررسی در این پژوهش ،کلیه شرکت های پذیرفتنه شنده

همکنناران( )2934بننا بررسننی اثننر احتمننال ورشکسننتگی

اورا بهننادار تهننران هسننتند کننه طننی دوره

شرکت به عنوان یکی از پارامترهای تصویر شرکت ،بنه

پننن سنناله از سننال  2933تننا  2934فتالی نت داشننتهاننند و

این نتیجه رسیدند که احتمال ورشکستگی شرکت تأثیر

همچنین ،کلیه اطالعات الزم در بناره آنهنا ،در دسنتر

منفی و متناداری بر ارزش ویژه برند داشنته ،بنه کناهش

در بننور

در کشنور منجنر

است .نمونه آماری مورد اسنتفاده ،متشنک از دو گنروه

اثر بخشی بازارینابی دندمات لیزینن

شرکت هنای ورشکسنته و سنالم اسنت .منالک انتخنا

شده است .طباطبایی و گرامی ( )2934نشنان دادنند کنه
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کاهش اقبال عمنومی

مدل هایی ،سودمندی آنها یا به عبنارت دیگنر ،عملکنرد

زیان گریزی سرمایهگذاران باع

به سرمایهگذاری در صنایع ورشکسته شنده ،بنه افنزایش

آنهاست .عملکرد یک مدل نشان میدهد که یک مندل

هزینههای بازاریابی و کاهش کارایی ددمات بازاریابی

تا ه انندازه درسنت عمن منیکنند و بنا دطنای کلنی

در اینن صننایع منجنر مننیشنود .در رابطنه بنا روشهننای

طبقهبندی مدل رابطه عکس دارد.

پیشبینی ورشکستگی شرکتها ،میرزالی ( )2939نشنان

مد سا ی شرکه عصری و اجارای عملیاات

داد که روش شبکه عصبی دارای دطای کمتر و قندرت

در شرکه عصری :پنس از اینکنه داده هنای منورد نیناز

توضی دهندگی باالتر بوده ،در نتیجه ،پیشبینی بهتنری

پنژوهش جمننعآوری شنند ،ایننن دادههننا بننه دو مجموعننه

را نسبت به روش اریما نشان منیدهند .حناجی امینری و

دادههننای آمننوزش و دادههننای ارزیننابی تقسننیم شنند .از

همکاران ( )2931نشان دادنند کنه اسنتفاده از الگنوریتم

دادههننای یننادگیری بننرای آمننوزش منندل و از دادههننای

ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی مالی بسیار مؤثر است.

ارزیابی به منظور محاسبه میزان دطنای الگنوریتم ،روی

نتای مطالتنه مصنطفوی و فیلنی ( )2932نشنان دهننده

دادههننایی کننه تنناکنون مشنناهده نکننرده اسننت ،اسننتفاده

عملکرد بهتر مدل برنامه نویسی ژنتیک دطی در مقایسه

می شود .البته ،برای اینکه ارزینابی مناسنب باشند ،تتنداد

بنا نتنای حاصن از منندل هنای موجنود در ادبینات فنننی

یک اجرای الگوریتم کفایت نمنیکنند .بنه بینان دیگنر،

اسننت .دنندادادی و همکنناران ( )2939بننه ایننن نتیجننه

زمننانی کننه یننک مجموعننه داده در ادتیننار گذاشننته مننی

رسیدند که مدل لجیت با متغیرهای حسابداری از قدرت

شننود ،باینند بخشننی از آن را بننرای ارزیننابی نهننایی کنننار

باالیی در پیش بینی ورشکستگی شنرکت هنا بردنوردار

گذاشت و از بقیه برای یادگیری استفاده کنرد و مجنددا

اسننت و روش الگننوریتم ژنتیننک از عملکننرد بنناالتری

دو مجموعه را تغییر داد و دوباره مدل را ارزینابی کنرد.

نسبت به روش های فیلترکننده بردوردار است .احمدپور

پس از تقسیم نمونههای پژوهش ،بنه دو دسنته داده هنای

و میزسایی ( )2939نشان دادندکه توان شبکه عصنبی در

یادگیری و ارزیابی؛ به پیاده سازی مدل ها اقدام شد ،کنه

پیش بینی احتمنال ورشکسنتگی بناالتر از روش تحلین

برای پیاده سازی مدل ها ،از نرم افزار متلب نسخه 1221و

تمایزی ندگانه است.

رابط گرافیکنی شنبکه عصنبی( )GUI,NNtoolاسنتفاده
شده است.

روش پژوهش

معماری سیستم های استنتاج فاا ی-عصاری

سااااتار کلاای مااد هااای پاایشبیناای

تطریقی :بهترین سیستم استنتاج فازی مورد اسنتفاده در

ورشکستگی :مدلهنای پنیشبیننی ورشکسنتگی رابطنه

سیستمهای استنتاج فازی -عصبی تطبیقی مدل سوگینو

بین وقو ورشکستگی در یک شنرکت و ینک ینا نند

است .بنرای سنادگی فنر

منی شنود کنه سیسنتمهنای

متغینر توضنیحی را بینان منیکنننند و هندف نهننایی آنهننا

اسنتنتاج فنازی منورد نظنر ،دو ورودی  Xو  Yو ینک

طراح نی ابننزاری بننرای پ نیشبین نی وقننو ورشکسننتگی

دروجننی دارد .بننرای منندل فننازی سننوگینو مرتبننه اول

شرکت هاست .این مدل ها از نو مندل هنای طبقنه بنندی

مجموعه قوانین اگر-آنگاه به صورت زیر است:

هستند و لذا صرف نظر از تکنینک و متغیرهنای اسنتفاده
شده برای طراحی آنها ،مسأله اصلی در ارتباط بنا ننین

Rule1 : if X is A1 , and y is B1, then f1=P1X +
q1y + r1
Rule1 : if X is A2 , and y is B2, then f2=P1X +
q2y + r2
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شکل  :3معماری سیستم های استنتاج فا ی-عصری تطریقی

سیستمهای استنتاج فازی -عصبی تطبیقی دارای پن
الیهاند که در زیر به آنها اشاره شده است:

الیه اول :هر گره از  iدر این الیه یک گنره تطبیقنی
با تابع گره

الیه سوم :هر گنره در اینن الینه ینک گنره ثابنت بنا
بر سب  Nاستi .امین گره در این الینه نسنبت  iامنین
قندرت آتنش قننانون را بنه مجمنو قنندرت آتنش هننای
قوانین محاسبه میکند.

O1,i =µAi (X) for i = 1 , 2 or
O1,i = µBi-2 (y) for I = 3 , 4
است که در آن  xورودی به گره  iو  A1یا  BI-2ینک

بر سب زبانی مانند کو ک یا بزرگ است کنه بنا اینن
گننره انجمننن شننده اسننت .بننه بیننان دیگننر  O1,iدرجننه
عضنویت مجموعنه فنازی )A=(A1 ,A2 OR B2,B2

, i= 1,2

دروجی این الینه قندرتهنای آتنش نرمنالیزه شنده
نامیده میشود.

الیننه هننارم :هننر گننره از  iدر ایننن الیننه یننک گننره
تطبیقی با تابع گره است.

است .در اینجا تابع عضویت برای  Aمیتواند یک تابع
عضویت پارامتری مانند تابع زنگولهای کلی باشد.
=)bell (x;a,b,c

که در آن))a1 ,b1 ,c1مجموعه پارامترهاسنت .وقتنی
که مقادیر این پارامترها تغیینر منییابند ،تنابع زنگولنهای
شک  ،تغییر شک داده ،پارامترهای مبنا نامیده میشود.

الیه دوم :هر گنره در اینن الینه ینک گنره ثابنت بنا

)(pix + qiy + ri

O2i = µAi (X) . µBi (y), j = i,2

= Ori =wifi

Wiقدرت نرمالیزه شده در الیه سوم ،و ) ( Pi ,qi ,ri

مجموعه پارامترهای اینن گنره اسنت و پارامترهنای اینن
الیه پارامترهای تالی نامیده میشوند.

الیه پنجم :گره انتهایی این الیه یک گره با بر سب
اسننت کننه دروجننی کلننی را بننه عنننوان مجمننو همننه
سیگنالهای ورودی محاسبه میکند .
Overall output = Osi

بر سب  IIاست که دروجی آن ضر سیگنال های
ورودی است.

=

= O2,j

=

یافتههای پژوهش

دروجننی هرگنناه قنندرت آتننش یننک قننانون را بیننان

همانطور که در جندول 2مشناهده منیشنود ،شنبکه

مننیکننند .در حالننت کلننی ،هننر T -نننرم دیگننری کننه

عصبی با  2021دطا میتواند احتمنال ورشکسنتگی 241

بیانکننده  ANDفازی باشد ،منی توانند بنه عننوان تنابع

شرکت مالی را پیشبینی کنند ،کنه اینن نشنان منیدهند

گره در این الیه بهکار گرفته شود.
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مدل شبکه عصبی در مقایسه با دو مدل دیگنر از قندرت
پیش بینی باالتری بردوردار است.
جدو :1پیشبینی ورشکستگی  141شرکت با استفاده ا شرکه عصری در متلب

نو شرکت

صحی

ورشکسته=2

63

1

سالم=2

79

2

74

جمع

241

3

241

در جدول  1مشاهده میشود که شبکه عصبی-فازی

غلط

جمع
72

متغیرهننای مسننتق و عنندم دسننتکاری دادههننا (بننه علننت
حساسیت شرکت های مالی به دادهها) است.

با  2064دطا میتواند احتمال ورشکستگی  241شنرکت
مالی را پیشبینی کنند .علنت دطنای زیناد ،تتنداد زیناد

جدو :2پیشبینی ورشکستگی  141شرکت با استفاده ا شرکه عصری-فا ی

نو شرکت

صحی

غلط

جمع

ورشکسته=2

91

96

72

سالم=2

46

13

74

جمع

32

44

241

همانطور کنه در جندول 9مشناهده منیشنود ،مندل

های غیرورشکسته را بهتر پنیشبیننی کنردهانند کنه اینن

رگرسننیون لجیننت بننا  2027دطننا مننیتواننند احتمننال

مشننک نیننز ممکننن اسننت بننا افننزایش حجننم نمونننه

ورشکستگی  241شرکت مالی را پیشبینی کند ،که این

شرکتهای ورشکسته برطرف شود .شنایان ککنر اسنت

نشان میدهد در اینجا مدل رگرسیون لجینت در مقایسنه

که این موضو در این پژوهش به علت محدودیتهنای

بننا شننبکه عصننبی -فننازی از قنندرت پننیشبینننی بنناالتری

جامته آماری امکانپذیر نبود.

بردوردار است .از طرف دیگر ،هنر سنه مندل شنرکت
جدو :3پیشبینی ورشکستگی  141شرکت با استفاده ا رگرسیون لجیت
غلط

جمع

نو شرکت

صحی

72

ورشکسته=2

66

1

سالم=2

63

1

74

جمع

291

11

241
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بحث و نتیجهگیری

پژوهش نشان داد که دقت مدل مبتنی بر شنبکه عصنبی،

پنیشبیننی ورشکسنتگی منالی شنرکتهنا یکنی از
موضو های بسیار مهم در حوزه بازاریابی ددمات مالی

از دقت کلی مدل مبتنی بر شبکه عصبی -فازی به طور
متناداری بیشتر است.

قلمداد میشود .متموال بانک ها و مؤسسات رتبهبنندی

بهطور کلی ،نتای این پژوهش نشنان منیدهند کنه

اعتباری از این مدلها برای اتخاک تصنمیمات اعتبناری،

پیشبینی پدیده ورشکستگی مالی در محنیط اقتصنادی

ادتصاص رتبه ،تخصیص منابع مالی به واحد بازاریابی و

ایران امکانپذیر است .همچنین ،به اینن علنت کنه اینن

میزان ددمات بانکداری شرکتی اسنتفاده منیکننند .بنا

پیشبینی بر اسا

اطالعات منالی موجنود در صنورت-

پیشبیننی ورشکسنتگی منالی و پنس از آن ریشنهینابی

های مالی شرکتها انجام گرفته است ،دنود منیتوانند

کناربردی بسنیار

دلیلی بر وجود محتنوای اطالعناتی صنورتهنای منالی

رضننایتبخشننی دسننت یافننت .از جملننه ایننن نتننای ،

شرکتها باشد و ضنریب اطمیننان منوارد ادعنا شنده در

شنرکت؛ از

بخش بازاریابی و فروش را باال ببرد .همچنین ،بنا توجنه

جملننه واحنند بازاریننابی و فننروش و افننزایش راننندمان و

به متغیرهای باقی مانده در مدلهای طراحی شده در این

ضریب نفوک دندمات منالی در بنین مشنتریان اسنت .بنا

پژوهش ،منیتنوان نتیجنه گرفنت شنرکتهنایی کنه از

توجه به آثار و پیامدهای این پدیده در سنطوح دنرد و

سنودآوری کمتنری بردوردارنند و دارای بندهیهنای

کالن جامته ،ابزارها و مندلهنای دردورتنوجهی اراینه

بلندمدت بیشتری هستند و نقدینگی کمتنری نسنبت بنه

شده است .در این پنژوهش بنه بررسنی امکنان سننجی

سایرین دارند ،بیشتر در متر

دطر ورشکستگی مالی

بهکارگیری روش شبکه عصبی و روش شبکه عصنبی-

قننرار دارننند و در نتیجننه ،بننا کنناهش ضننریب اطمینننان

فنازی بنه عننوان یکنی از جدیندترین الگنوریتم هنای

تبلیغات و بازاریابی روبنه رو منیشنوند .لنذا بنه منظنور

یادگیری برای پیشبینی ورشکستگی منالی شنرکتهنا

کاهش دطر ورشکستگی مالی شرکتها باید از روش-

پردادتنه شند .بنرای اینن منظنور ،بنا اسنتفاده از شنبکه

های محافظهکارانهتری که به کناهش بندهیهنای آنهنا

عصننبی-فننازی و شننبکه عصننبی مصنننوعی و رگرسننیون

منجر میشود ،استفاده و نسبت به کاهش هزینههایشنان

لجیت بهعنوان مدل مقایسهای ،سه مدل برای پیشبیننی

اقدام کنند.

مسأله و حن آن ،منیتنوان بنه نتنای

تخصیص بهینه منابع به واحندهنای مختلن

ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفتنه شنده در بنور
اورا بهنادار تهنران ارالنه شند .در واقنع ،یافتنه هنای
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ضمیمه
شرکه عصری

شکل  :3نمودار رگرسیون

شک  9سه محور نشاندهنده آموزش ،اعتبارسننجی

شرکه عصری-فا ی

و آزمنننایش داده اسنننت .دنننط نننین در هنننر محنننور

برای سادتن شبکه عصبی -فنازی از تنابع Sugeno

نشاندهنده دروجنی  -نتیجنه مناسنب = اهنداف .دنط

استفاده شنده اسنت؛ زینرا سنادتار دادههنای ورودی بنه

تننوپر نشننان دهنننده بهتننرین دننط رگرسننیون دطننی بننین

شک فازی به سیستم وارد میشوند؛ ولی متغیر دروجی

دروجی مناسب و اهداف .ارزش  Rنشنانهای از ارتبناط

به شک فازی نبوده و به صورت ورشکستگی (2یا  )2به

بنین دروجنی و اهنداف اسنت .اگنر  ،R = 1اینن نشنان

عنوان دروجی در نظر گرفته شده است؛ بدین متننا کنه

مننیدهنند کننه یننک رابطننه دطننی دقین بننین دروجننی و

پس از سادته شدن مدل ،اطالعنات منالی شنرکتهنای

اهداف وجود دارد .اگر  Rنزدیک به صنفر اسنت ،پنس

نمونه را از بور

اورا بهادارکسب کرده و بنا محاسنبه

از آن هیچ رابطه دطنی بنین دروجنی و اهنداف وجنود

نسبت های نقدینگی ،بدهی و بازار در پنن سنال و وارد

ن ندارد .بننرای ایننن منندل ،دادههننا نشنناندهنننده آمننوزش

کنردن ارقنام آنهنا در مندل ،بنه بررسنی وضنتیت منالی

اعتبار و آزمنون مقنادیر R

شنننرکتهنننا منننیپنننردازیم و احتمنننال ورشکسنننتگی

را که بزرگتر از  203است ،نشان میدهد که نشانهای از

شرکتهای نمونه بهدست منیآیند .در مندل پنیشبیننی

ارتبنناط دننو بننین دروجننی و اهننداف اسننت .نمننودار

ورشکسننتگی بننرای بررسننی تأیینند و بهینننهسننازی تتننداد

پراکننندگی بننرای نشننان دادن نقنناط دادهای دنناص کننه

دادهها برابر با  292داده آموزش و  21داده ک است.

مناسب است .همچنین ،نتای

دارای تناسب ضتی

هستند ،مفید است.

با توجه به این دادهها به بررسی بهینهسازی و تأییند مندل
کلی سادته شده ،پردادته می شود.

مقایسه سیستم های هوش مصنوعی ( ANNو  )ANFISو رگرسیون لجیت در پیشبینی ورشکستگی مالی شرکتهای پذیرفته 269 /...

شکل  :4منحنی شرکه عصری-فا ی

شکل  :1سااتار دادههای آمو ش در شرکه پیشبینی ورشکستگی و متوسط اطای آمو ش
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شکل  :4سااتار دادههای آمو ش و اطاهای آن در شرکه پیشبینی ورشکستگی

در اینجا همنانطنور کنه در شنک نشنان داده شنده،

Y=3.73+8.96(EAIT/TA)+0.12(TD/SE)+0.64(T
D/TA)+ú

دروجی شبکه عصبی-فنازی نشناندهننده دطنای زیناد

ضریب تتیین مک فادن  2071است کنه بینانگر اینن

نسبت به شبکه عصبی است.

است که این مدل  2071درصد از تغییرات متغینر وابسنته
را توضی میدهد و انحنراف متینار متغینر وابسنته 2012

رگرسیون لجیت

اسننت و متیننار آکاییننک و شننوارتز و حنننان کننویین بننه

در اینن بخنش از پنژوهش ،اطالعنات  241شنرکت

ترتینننب  2072و 2019و 2032و نسنننبت درسنننتنمنننایی

مالی پس از پردازش در نرمافزار  spssبهمنظور طراحی

آن 212011و سننط متنننیداری آن صننفر اسننت کننه

مدل بهینه ،برای ورود به مدل آماده شد .سپس آنها را

نشاندهنده متنی داری کلی مدل اسنت .مینانگین متغینر

به روش آزمون و دطا وارد مدل کنردیم و در نهاینت،

وابسننته برابننر 2043و انحننراف متیننار رگرسننیون  2011و

پس از آزمون ترکیبهای مختل  ،از اننوا متغیرهنای

مجمو مجذور دطاها  703و حداکثر تابع درستنمنایی

نام برده و حذف متغیرهایی که میزان دطای آنها بنیش

مقید  -14034و حداق تابع درستنمایی مقید -222047

از  0.5بوده ،تنأثیر متنناداری در مندل نداشنتند ،شنک

و متوسط تابع درستنمایی -2027است .

کلی تابع لجینت ینا لگناریتم احتمنال ورشکسنتگی بنه
احتمال عدم ورشکستگی ،به صورت زیر بهدست آمد:

261 /... ) و رگرسیون لجیت در پیشبینی ورشکستگی مالی شرکتهای پذیرفتهANFIS  وANN( مقایسه سیستم های هوش مصنوعی
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8- Aziz, M.A. and Dar, H.A. ( 2006).
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6 (1), 18-33.
9- Beaver. W. H. (1966). Financial ratios as
predictors of bankruptcy. Journal of
Accounting Research, 4, 71-111.
10. Bellovary, J., Giacomino, D. and Akers, M.
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11- Buachoom , W., Kasemsan, M.L.K.
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