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Abstract
Investors are always looking for information about their investment choices to have a favorable investment and
an optimized allocation of their resources. Bankruptcy prediction of the firm is one of the most important
subjects that can help investors in this way. Many studies have been done in the field of bankruptcy prediction.
However, the majority of them provide a general model for all industries as a unit. The main objective of this
study is presenting a bankruptcy prediction model, specific for each industry, for three industries including
automobile and parts manufacturing, chemical products, and Food, except for sugar products, using decision
trees model. To determine bankruptcy of the firm we used the criteria of Article 141 in Commercial Code. This
research was performed from 2002 to 2014. The results show that the designed model has a prediction accuracy
of 95.95, 96.83 and 97.83 percent for automobile and parts manufacturing industry, chemical products industry,
and Food, except for sugar products industry, respectively. These findings reflect high accuracy of these three
models, especially for Food, except for sugar products industry.
Keywords: Bankruptcy, Bankruptcy prediction, Financial ratios, Decision tree model

طراحی و تبیین الگوی پیشبینی ورشکستگی شرکتها برحسب صنایع منتخب با استفاده از الگوی درخت تصمیم
3

 علیرضا محمدی ندوشن،2 وحید زارع مهرجردی،1*مهدی ناظمی اردکانی
 ایران، یزد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، استادیار گروه حسابداری-2
e.anvari@scu.ac.ir

 ایران، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، گروه حسابداری، کارشناسی ارشد-1
khodapanah@scu.ac.ir

 ایران، رفسنجان، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، مربی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات-9
e.takband@yahoo.com

چکیده
.سرمایهگذاران همواره به دنبال کسب اطالعات دربارۀ گزینههای سرمایهگذاری خود برای سرمایهگذاری مطلوب و تخصیص بهینۀ منابع خویش هستند
 پژوهشهای زیادی در حوزۀ پیشبینی.پیشبینی ورشکستگی شرکتها یکی از مهمترین موضوعاتی است که سرمایهگذاران را در این راه یاری میکند
 هدف اصلی این پژوهش آن است که. بیشتر آنها الگویی کلی برای تمامی صنایع بهصورت واحد ارائه کردهاند،ورشکستگی انجام شده است؛ با این حال
 خاص هر صنعت، محصوالت شیمیایی و محصوالت غذایی بهجز قند و شکر،الگوی پیشبینی ورشکستگی مناسب برای صنایع خوردو و ساخت قطعات
 قانون تجارت استفاده292  برای تعیین ورشکستگی شرکتها از معیار مادۀ. این الگو از درخت تصمیم برای پیشبینی استفاده میکند.طراحی و تبیین شود
 نتایج پژوهش نشان میدهد الگوی طراحیشده برای صنایع خودرو و ساخت. تشکیل میدهد2931  تا2912  قلمرو زمانی این پژوهش را سالهای.شده است
 دقت زیاد، درصد را دارد که این اعداد31/19  و39/19 ،39/39  دقت پیشبینی، محصوالت غذایی بهجز قند و شکر بهترتیب، محصوالت شیمیایی،قطعات
.الگوی طراحیشده را برای این سه صنعت (بهویژه برای صنعت محصوالت غذایی بهجز قند و شکر) نشان میدهد
 ورشکستگی، نسبتهای مالی، پیشبینی ورشکستگی، الگوی درخت تصمیم:واژههای کلیدی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه

هر صنعت را از لحاظ ورشکسته یا سالمبودن ،با استفاده

ورشکستگی یاا شکسات ماالی شارکتهاا ،رویاداد

از الگااوی طراح ایشاادۀ خاااص آن صاانعت ماایتواننااد

ناخوشایندی است که همواره موضوع مهمای باه شامار

بررسی و تصمیم های مناسب را اتّخاا کنناد .در ایاران،

میرود .بهتازگی ،شواهد نشان داده است شارکتهاایی

پاژوهش هااای زیاادی دربااارۀ پایش بیناای ورشکسااتگی

که در معرض ورشکستگی قرار دارند ،ارزش بازار آنها

شرکت ها انجام شده اسات؛ اماا گفتنای اسات تااکنون

بهشدت کاهش مییاباد .ایان موضاوع باعای مایشاود

دربارۀ الگوی درخت تصامیم تنهاا حساینی و رشایدی

هاا و مؤسساات ماالی و

پژوهش ،آن هم در سطح کلیّاۀ صانایع و

مدیران ،سرمایهگاذاران ،بانا

( )1229ی

اعتباری و سایر گروههای صااحبنفاع باهشادت تحات

نه برحسب ی

تااأریر ورشکسااتگی شاارکتهااا قاارار گیرنااد []1؛ زیاارا

در ایاان پااژوهش سااعی ماایشااود الگااوی پاایشبیناای

شارکت ،رویادادی

ورشکستگی شرکتها ،خاص صنعت خودرو و ساخت

شکست مالی یا ورشکساتگی یا

صنعت خاص انجام داده اند؛ از اینرو،

است که زیانهای زیادی را به افراد و گاروههاای فاو

قطعات ،صنعت شیمیایی و صانعت محصاوالت غاذایی

می تواند تحمیل کناد؛ از ایانرو ،ایان گاروههاا ناهتنهاا

بهجز قند و شکر باا اساتفاده از الگاوی درخات تصامیم

شارکت ورشکساته

طراحی و تبیین شود؛ الگویی که ویژگیهای خاص هار

عالقهمند هستند بدانند که آیا یا

خواهد شد یا نه ،میخواهند بدانناد هاه زماانی شارکت

صنعت را نیز تبیین کند.

ورشکسته خواهد شد [.]21
نظر به مطالب فو و برای پرهیز از زیانهای هنگفتای

مبانی نظری

کااه بااه واسااطۀ ورشکسااتگی پدیااد ماایآیااد ،انجااام

تخصیص بهینۀ منابع ،مهمترین هدف سرمایهگذاران

و مطالعات فراوان در ایان زمیناه،

اساات؛ منااابعی کااه باادون تردیااد نامحاادود اساات .از

امری ضروری به شمار میرود؛ بنابراین طراحی الگوهاا و

مااؤررترین منااابع اطالعاااتی م ادّنظر ساارمایهگااذاران در

الگوهااای پاایشبیناای ورشکسااتگی بااا بیشااترین دقاات

راسااتای دسااتیابی بااه ایاان هاادف ،اطالعااات مربااو بااه

پیشبینی ،بسیار مهم است .در ایان زمیناه ،اطالعااتی کاه

عملکرد شرکت است .ازجمله مهمتارین اطالعااتی کاه

سیستم حسابداری تهیه و ارائه کرده است ،نقش پررنگای

فعااااالن باااورق اورا بهاااادار تهاااران از آن اساااتفاده

دارد .بیشتر پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،الگویی

میکنند ،اطالعاات مرباو باه صاورت ساود و زیاان و

کلی برای تمامی صنایع بهصورت واحد ارائه کاردهاناد.

بهویژه اطالعات مربو به سود هر ساهم اسات .کااهش

از آنجا که صنایع مختلف ،ویژگیهاای خااص خاود را

مسااتمر سااود هاار سااهم و کاااهش سااود تقساایمی آن،

الگاوی پایشبینای ورشکساتگی

دربردارندۀ پیامهای منفی بارای سارمایهگاذاران درباارۀ

بهصورت واحد برای تمامی صنایع ارائه میشود ،دیگار

عملکارد شاارکت اسات؛ از ایاانرو ،سارمایهگااذاران در

نمیتوان گفت ویژگایهاای خااص هار صانعت در آن

انجام سرمایه گذاری در هنین شارکتهاایی باا احتیاا

لحاظ شده است .عالوه بر ایان سارمایهگاذاران و کلیّاۀ

بیشتری برخورد میکنند؛ زیرا میدانند اداماۀ ایان روناد

استفادهکنندگان از الگاوهاای طراحایشادۀ خااص هار

ممکاان اساات بااه ورشکسااتگی شاارکت منجاار شااود؛ از

صنعت ،با اطمینان بیشتری ،وضعیت ماالی شارکتهاای

ایاانرو ،پاایشبیناای ورشکسااتگی شاارکتهااا ،یکاای از

پژوهشهای آکادمی

دارند ،زمانی که یا
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مؤررترین موضوعات مدّنظر سرمایهگذاران قبل از انجام

غلبه کنند؛ با این حال ،دقت پیشبینی هنین الگوهایی با

هرگونه سارمایهگاذاری اسات .هادف راهانادازی های

تردیدهای زیادی روبه رو باود .ازجملاه الگاوهاایی کاه

کساااب و کااااری ،ورشکساااتگی و انحاااالل نیسااات.

بنابر پژوهشهای پیشین [ ]1دقات پایشبینای زیاادی در

ورشکسااتگی شاارکتهااای مختلااف در طااول تاااریخ،

پیشبینی ورشکستگی شرکتها داشت ،الگوی درخات

کسب و کارهای مختلف را بر آن داشته است عملکارد

تصاامیم بااود .درخاات تصاامیم یکاای از الگااوریتمهااای

شرکت خود و درنتیجه ،احتماال ورشکساتگی آن را در

یادگیری با نظارت است .درختهاای تصامیم باا توجاه

آینده پیشبینی کنند؛ زیارا پایشبینای ورشکساتگی ،باه

بااه ویژگاایهااایی از قبیاال امکااان نمااایش پاایشبیناای

تواناایی شاارکت باارای اندیشایدن تمهیاادات الزم قااوت

بهصورت قواعد ساده  if-then-elseیا امکان اساتفاده از

میبخشد و به شرکت امکان میدهد تغییراتی متناسب با

آنها زمانی که همۀ مشخصاههاای نموناههاا در دساترق

ایااان وضاااعیت بااارای جلاااوگیری از م ااایقۀ ماااالی و

نباشد ،کاربردهاای زیاادی در طبقاهبنادی و پایشبینای

ورشکستگی انجام دهد.

دارد .مساالم اساات کااه ایاان روش ،از درخااتهااا باارای

از دهااۀ  2392پژوهشااگران ،الگااوهااای آماااری و

الگوکردن استفاده میکند .مانناد هار الگاوریتم یاادگیر

ریاضی مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی شارکتهاا

دیگر ،این الگوریتم هم از دو فاز تشکیل شده است :فاز

ارائه کردند .اولین الگو ،الگوی بیور در سال  2399باود

یادگیری و فاز پایشبینای .در فااز یاادگیری ،الگاوریتم

و دو سال بعد ،آلاتمن ،الگاوی پایشبینای ورشکساتگی

درخات

سعی میکند از روی دادههای یاادگیری ،یا

خود را براساق تحلیل تمایزی ارائه کرد .الگوی آلتمن

ایجاد کند .این درخت هیزی شبیه ی

مبنای پژوهش های پژوهشگران مختلفی قرار گرفات تاا

کااه در آن هاار گاارۀ داخلاای ،ی ا

شاید با انجام تغییراتی در الگوی اصلی ،دقت پایشبینای

میکند ،هر کمان مقدار ی

فلوهارت است
صاافت را آزمااایش

صفت را نمایش مایدهاد

الگااو را ارتقااا دهنااد؛ بااا ایاان حااال ،فرضاایههااایی م اال

و هر برگ ی

نرمالبودن و یاا همساانی واریاانا ،از محادودیتهاای

نمونهای از درخت تصمیم در شکل  2نمایش داده شاده

این الگوها بود .بعدها افرادی م ل اولسون بر آن شدند با

است [ .]1در این شکل ،گرهها با مستطیل و بارگهاا باا

مطرحکردن رگرسیون لوجیستی

 ،بر این محدودیتها

طبقه از دادههاا را نشاان مایدهاد [.]29

بی ی نمایش داده شدهاند.

شکل ( )1نمونهای از درختهای تصمیم
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در اینجااا مشخصااههااای 2افااراد (نمونااههااا) شااامل

 :wep0درصاادی از داده هااای آزمااون کااه در آنهااا

دانشجوبودن یا نبودن ،ردۀ سنی و میازان درآماد آنهاا

پیش بینی اشاتباه ر مایدهاد .ایان پایش بینای باه ایان

نموناه

صورت است که شارکت درواقاع ،ساالم اسات؛ ولای

کااامپیوتر بخاارد یااا نااه .در اینجااا ،الگااوریتم درخاات

ورشکسااته پاایشبیناای ماایشااود wep1 .درصاادی از

تصمیم ،داده های یاادگیری را بررسای و از روی آنهاا

داده های آزمون است که در آنها پیش بینای اشاتباه ر

م شاهده کرده اسات تماامی افارادی کاه سان متوسا

می دهاد و ایان پایش بینای باه ایان صاورت اسات کاه

داشته اند ،ایان کاامپیوتر را خریاده اناد؛ بناابراین ،ایان

شرکت درواقع ،ورشکسته است؛ ولی سالم پایشبینای

قاعده در سطح دوم درخت در گرۀ میانی (تنهاا بارگ

میشود.

بوده است .متغیر هدف 1نیز این اسات کاه یا

سااطح دوم درخاات) نمااایش داده شااده اساات .دربااارۀ

یکی از مشکالت اصلی درختان تصامیم ،ناپایاداری

افراد جوان ،الگوریتم ،قاعده ای کلی را مشاهده نکرده

آنهااا نساابت بااه دادههااای ورودی اساات؛ یعناای انااد

اساات .در سااطح دوم ،درخاات بنااابر دانشااجوبودن یااا

تغییری در مشخصههای نمونهها ،شکل درخات تصامیم

نبودن آنها به قواعد مشخصی رسایده اسات؛ باه عناوان

و درنتیجه ،قواعد آن را بهکلی میتواند دگرگون کناد.

م ال ،در اینجا مشاهده کرده است تمامی افراد جوان و

مشااکل دیگاار نیااز اورفیتین ا

 9اساات .ایاان مشااکل در

دانشجو ،این کامپیوتر را خریده اند؛ بنابراین ،این قاعده

بدترین حالت ،زمانی ر میدهاد کاه درخات تصامیم

در سااطح سااوم درخاات در باارگ دوم از ساامت ها

سعیکند برای هر نمونۀ ورودی ،ی

نمایش داده شده است.

تشااکیل دهااد؛ یعناای اگاار  nدادۀ ورودی داشااته باشاایم،

فاز پیشبینی :در ایان فااز بار مبناای مشخصاههاای
یا

نمونااه دادۀ جدیااد از مجموعااه داده آزمااون و از

برای هر دادۀ ورودی ی
 nقاعده که هر ی

برگ در درخات

برگ تشکیل شود؛ درنتیجاه،

مربو به یا

دادۀ ورودی اسات،

روی قواعاادی کااه از درخاات تصاامیم اسااتنتا شااده

بهعنوان خروجی درخات تصامیم تولیاد مایشاود .ایان

است ،متغیر هدف را می توان پیش بینی کرد؛ باه عناوان

مشااکالت را بااا انتخاااب مقاادار مناسااب  9mslماایتااوان

م اااال ،در نموناااۀ بااااال در صاااورتی کاااه فاااردی باااا

کنترل کرد .این معیار بهشکل زیر تعریف میشاودmsl .

مشخصااههااای مساان بااودن و وضااع مااالی متوس ا در

حداقل تعداد نموناههاایی اسات کاه بایاد در هار بارگ

دساااترق باشاااد ،متغیااار هااادف بااارای او« ،نخریااادن

درخت وجود داشته باشند؛ یعنی اگر در هر ند کمتار از

کامپیوتر» پیشبینی میشود .معیارهای مختلفی در فااز

این تعداد نمونه وجود داشت ،نمونههای زیر برگهاای

پیش بینی بارای بررسای کاارایی درخاتهاای تصامیم

آن ند در آن تجمیع میشوند و آن ند را به یا

بارگ

می تواند استفاده شود که ازجملۀ آنها به معیار «درصاد

تبدیل میکنند .در این حالت ،اگر همۀ نمونهها از یا

پیش بینی اشتباه» 9می توان اشاره کرد که با  wepباه آن

کالق بود ،برهسب برگ نیز آن کالق کلی است .در

رجوع میشود .مسلم است که این معیار ،خود از جمع

صورتی که هماه از یا

کاالق نباود ،برهساب بیشاتر

دو معیار  wep0و  wep1با تعاریف محاسابه مایشاود:

نمونااههااایی کااه در آن باارگ افتااادهانااد ،برهسااب آن
کااالق خواهااد بااود؛ بااهعنااوان م ااال ،در م ااال خریااد

1. feature
2. target variable
3. wrong estimation percent

4. overfitting
5. min samples leaf
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کااامپیوتر اگاار  mslرا براباار  9قاارار دهاایم ،بایااد در هاار

حل میکند؛ حتی در این الگوریتم ،امکان وزندهی باه

برگ حداقل  9نمونه از دادههای یادگیری قارار گیرناد.

مشخصهها وجود دارد؛ یعنی وزن ،اهمیتدهی به برخی

در ایاان حالاات ،م ا اله اگاار همااه از کااالق  yesبودنااد،

از مشخصههای نموناههاا را از دیگار مشخصاههاا بیشاتر

برهسب کلی برگ هم  yesخواهاد باود؛ یعنای در فااز

میکند .درختهای کارت هم مشاابه باا  C4.5هساتند؛

پیشبینی ،اگر نمونهای بر مبنای ویژگیهاایش در مسایر

بهجز اینکه مراحال اضاافه م ال سااخت  *rule set*sرا

در درخت به این برگ رسید ،برهساب  yesرا باه خاود

کااه در الگااوریتم  C4.5وجااود دارد ،از مراحاال میااانی

میگیرد .اکنون ،اگر م اله  9نمونه از دادههای این بارگ

حذف میکنند.

از کااالق  noو  1نمونااه از کااالق  yesبااود ،برهسااب
کلی برگ  noخواهد بود.

درختااان تصاامیم در کاربردهااای رگرساایون هاام
استفاده میشوند که با توجه به گسستهبودن متغیر هادف

همانگونه کاه در شاکل  2دیاده مایشاود ،درخات
تصمیم بر مبنای مشخصۀ سن ،اولین سطح از دستهبنادی

این پژوهش( ،ورشکستهشدن یاا نشادن شارکتهاا) آن
موارد بررسی نمیشود.

را صورت داده است .بهطور قطعای ،ایان امکاان وجاود

درادامه ،برخی از پژوهش هاای داخلای و خاارجی

داشت که بر مبنای یکای دیگار از مشخصاههاا نیاز ایان

انجام شده در این حوزه بررسی می شود .اساماعیلزاده

دسااتهبناادی انجااام شااود .هگااونگی ترتیااب انتخاااب

مقری و شاکری ( )1229تالش کردند با استفاده از دو

مشخصااههااا ،خااود در عماا درخاات و حتاای دقاات

الگوی مختلف پیشبینی ،الگوی شبکۀ بیازی سااده از

تصمیمگیری آن بهویژه ،زمانی کاه  mslمحادود شاود،

سیستمهای خبره و هاوش مصانوعی و الگاوی تحلیال

تأریرگاااذار اسااات .الگاااوریتمهاااای مختلفااای بااارای

پوششااای دادههاااا از فناااون پاااژوهش در عملیاااات،

مشخص کردن ترتیب ایان مشخصاههاا وجاود دارد .بار

درماندگی مالی شارکتهاای پذیرفتاهشاده در باورق

از الگوریتمهاا اساتفاده شاود،

اورا بهادار تهران را پیش بینی کنند که در بازه زمانی

درختهای تشکیل شده از خروجی آن الگوریتمهاا نیاز

 2913تا  2932فعال بودهاند .نتایج حاصال از پاژوهش

ساااختار متفاااوتی پیاادا ماایکننااد .سااه نمونااه از ایاان

آنهااا نشااان داد هاار دو الگااوی طراح ایشااده ،قابلی ات

درخاااتهاااا ،درخاااتهاااای  ]21[ ID3و  ]29[ C4.5و

پاایشبیناای وقااوع درماناادگی مااالی شاارکتهاااای

کارت )2313( 2هستند .بررسی جزئیات این درخاتهاا

پذیرفتهشده در بورق اورا بهادار تهران را تا دو سال

خار از مباحای ایان نوشاتار اسات؛ ولای دراداماه ،باه

قبل از وقوع آن دارد .آنها با استفاده از آزمون مقایساۀ

برخی تفاوتهای بنیادی این الگوریتمها اشاره میشاود.

زوجی wep ،دو الگوی مختلف را با یکادیگر مقایساه

اولاین الگاوریتم ارائااهشاده بارای ساااخت درخاتهااای

کردند .نتایج این مقایساه ،تفااوت معنایداری را میاان

تصمیم  ID3بود .الگوریتم  C4.5بسیاری از کاستیهای

 wepدو الگو با یکدیگر در سال درماندگی مالی و نیز

 ID3ازجملااه قبااولنکااردن مشخصااههااای گسسااته،

ی

تا دو سال قبل از آن نشان نداد .حسینی و رشیدی

تصاامیمگیااری باار برخاای از نمونااههااایی کااه برخاای از

( )1229ورشکسااتگی شاارکتهااای پذیرفتااهشااده در

را

بااورق اورا بهااادار تهااران را بااا اسااتفاده از درخاات

مبنای اینکه از کدام ی

مشخصههای آنها نامشخص است و مسألۀ اورفیتینا

تصمیم و رگرسایون لجساتی
1. CART

بررسای کردناد .نتاایج
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نشااان داد هاار دو الگااو wep ،کماای در پاایشبیناای

مشخص شد الگوی مبتنی بار شابکۀ عصابی ،کمتارین

ورشکستگی شرکت ها دارناد؛ ولای درمجماوعwep ،

 wepرا در پ ایشبین ای بحااران مااالی شاارکتهااا دارد.

نسابت باه الگاوی درخات

 2و همکاران ( )1229تاالش کردناد درمانادگی

الگوی رگرسون لجساتی

تصمیم کارت کمتر اسات و درنهایات ،مشاخص شاد
الگوی رگرسون لجساتی

گن

مالی  221شرکت هینای لیساتشاده در باورق اورا

نسابت باه الگاوی درخات

بهادار را باین ساالهاای  1222تاا  1221باا اساتفاده از

تصاامیم کااارت ،اباازار مناساابتااری باارای پاایشبیناای

تکنی

دادهکاوی پایشبینای کنناد .براسااق ایان ،باا

ورشکستگی شرکت ها است و محافظهکاراناهتار عمال

استفاده از این تکنی

میکند.

مالی طراحای و سااخته شاد .در ایان مطالعاه ،ابتادا باا

 ،الگاوهاای هشادار درمانادگی

احمدپور و میرزایی اسرمی ( )1221تاالش کردناد

رویکردی مقایسهای نشان داده شد شبکههای عصابی،

الگوی تحلیل تمایزی هندگانه را با الگوی شبکههاای

 wepکمتااری نساابت بااه الگااوهااای درخاات تصاامیم و

عصااابی در پاایشبیناای ورشکساااتگی شااارکتهاااای

ماشین باردار پشاتیبان دارد .درنهایات ،براسااق نتاایج

پذیرفتااهشااده در بااورق اورا بهااادار تهااران مقایسااه

پژوهش ،مشخص شد الگوی طراحی و ساختهشاده باا

کننااد .یافتااههااای حاصاال از پااژوهش آنهااا نشااان داد

اسااتفاده از تکنی ا

دادهکاااوی ،روش مناساابی باارای

الگوی شبکۀ عصبی پژوهش ،باا  wep1صافر درصاد،

پیشبینی درماندگی مالی شرکتهاای لیساتشاده در

شااارکتهاااای ورشکساااته و باااا  2/9 wep0درصاااد،

بااورق اورا بهااادار هاین اساات .وایکیمااا و آپنجااا

1

شرکتهای غیرورشکسته را پیشبینی مایکناد .نتاایج

( )1229کوشاایدند بااا اسااتفاده از الگااوهااای درخاات

نشان داد الگوی تحلیل تمایزی هندگانه ،شرکتهاای

تصمیم و درخت تصامیم آدابساتد ،9درمانادگی ماالی

ورشکسااته و غیرورشکسااته را بااهترتیااب ،بااا wep1

رستورانها را پیشبینی کنند .آنهاا مطالعاۀ خاود را بار

 9/1درصد و  3/9 wep0درصاد پایشبینای مایکناد؛

رستوران های تجاری عمومی ایاالت متحده برای دورۀ

بنااابراین مشااخص شااد الگااوی شاابکههااای عصاابی

زمانی  2311تا  1222باا اساتفاده از دو الگاوی مزباور

مصاانوعی wep ،کمتااری نساابت بااه الگااوی تحلیاال

انجام دادند .هر ی

از این الگو ها به سه بخش تقسایم

تمایزی هندگانه دارد .پورزماانی و همکااران ()1222

شدند :الگوی خدمات کامل ،الگوی خدمات محادود

کوشیدند الگوهایی با استفاده از متغیرهای ماالی بارای

و الگوی کلی .نتایج نشان داد الگوی درخات تصامیم

افااازایش تاااوان تصااامیمگیاااری اساااتفاده کننااادگان

سرویا کامال 9/22 wep ،درصاد و الگاوی درخات

صورتهای مالی در پیشبینی بحران ماالی شارکتهاا

تصمیم سرویا محدود 9/11 wep ،درصد دارناد .باه

تعیین کنند .ههار الگوی پیشبینی بحران مالی تحلیال

همین ترتیب ،نتایج نشاان داد الگاوی درخات تصامیم

خطای ،الگاوریتم

آدابسااتد ساارویا کاماال ،الگااوی درخاات تصاامیم

غیرخطی و شبکۀ عصبی ،برای پیشبینی بحران

آدابسااتد ساارویا محاادود و الگااوی کلاای درخاات

مالی دو سال قبل از وقوع آن تدوین شاد .نتاایج نشاان

تصااامیم آدابساااتد ،باااهترتیااااب 9/31 ،2/3 wep ،و

تمایزی هندگانه ،الگاوریتم ژنتیا
ژنتی

داد این الگوها بهترتیاب29/93 ، 29/1 ،21/12 wep ،
و  1/11درصد دارند؛ بنابراین با توجه به نتایج آزماون

1. Geng
2. Y. Kim & Upenja
3. Adaboosted

طراحی و تبیین الگوی پیشبینی ورشکستگی شرکتها برحسب صنایع منتخب با استفاده از الگوی درخت تصمیم 211 /

 1/92درصاد دارنااد .درنهایات ،مشااخص شاد الگااوی

 ،wep1شبکههای عصبی و رگرسایون لجساتی

درخت تصمیم آدابستد wep ،کمتری نسبت به الگوی

شرکتهای ناموف را بهدرستی طبقاهبنادی مایکنناد و

درخت تصمیم دارد.

الگوریتم درخت تصمیم ،بیشترین  wepرا در طبقهبندی

جناا

 2و همکاااران ( )1221رویکاارد جدیاادی را

بارای تنظایم صاحیح عواماال ماؤرر در عملکارد الگااوی
شاابکههااای عصاابی شااامل متغیرهااای ورودی ،تعااداد

 ،هماۀ

شرکتهای موف از ناموف دارد.
نظر باه مطالاب فاو  ،فرضایه هاای پاژوهش حاضار
بهشرح زیر است:

گرههای پنهان و ارزش تحلیل رابت ارائه کردناد .روش

 -2الگااوی درخاات تصاامیم ،قابلیاات پاایشبیناای

نیاز باه طاور مادام

ورشکسااتگی شاارکتهااای صاانعت خااودرو و ساااخت

جستجوی شبکه و الگاوریتم ژنتیا

برای تنظیم صحیح تعداد گارههاای پنهاان و ارزش وزن

قطعات را دارد.

پارامترهای فروپاشی باه کاار گرفتاه شاد .ایان رویکارد

 -1الگااوی درخاات تصاامیم ،قابلیاات پاایشبیناای

برای بهباود عملکارد الگاوی شابکههاای عصابی بارای

ورشکستگی شرکتهای صنعت محصوالت شیمیایی را

پیشبینی احتمال ورشکستگی شرکتها اساتفاده شاد و

دارد.

نتااایج آن بااا نتااایج الگااوهااای پاایشبیناای ورشکسااتگی

 -9الگااوی درخاات تصاامیم ،قابلیاات پاایشبیناای

موجود مانند الگوی اساتدالل مبتنای بار ماورد ،درخات

ورشکستگی شارکتهاای صانعت محصاوالت غاذایی

تصمیم ،الگوی خطی تعمیم یافته ،الگوی تحلیل تمایزی

بهجز قند و شکر را دارد.

هندگانه و ماشین بردار پشتیبان مقایساه و مشاخص شاد
این الگو بهطور معنایداری ،عملکارد بهتاری نسابت باه

روش پژوهش

الگوهای مقایسهای فو دارد .اکسای )1222( 1کوشاید

متغیرهای مستقل براساق بهترین نسبتهاا در نتاایج

باااا اساااتفاده از الگاااوی درخااات تصااامیم ،کاااارت

پژوهشهای قبلی [ 1 ،29 ،21 ،12و  ]2انتخاب شاد کاه

ورشکساتگی شارکتهااا را پایشبینای کنااد .بارای ایاان

در جدول  2آورده شده است.

منظور ،از اطالعات  19شرکت در بازه زماانی  1229تاا
 1221اسااتفاده شااد .نتااایج نشااان داد ایاان الگااو در گااام
آموزش باا  21/21 wepدرصاد و در گاام آزماایش باا
 22/99 wepدرصااد ،دادههااا را پاایشبیناای ماایکنااد؛
بنابراین مشخص شد این الگو wep ،کمی در طبقهبندی
شاارکت برحسااب عملکردشااان دارد .لیااو )1221( 9سااه
الگاااوی رگرسااایون لجساااتی

 ،درخااات تصااامیم و

شاابکههااای عصاابی را از لحاااظ پاایشبیناای موفا نبااودن
واحدهای تجاری بررسی کرد .نتایج نشان داد از لحااظ
1. Jeong
2. Eksi
3. Liou
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جدول ( )1متغیرهای پژوهش
X1

X2

X3

نسبت بدهی جاری
به ارزش ویژه
نسبت سود خالص
به فروش
نسبت سود
ناخالص به فروش

X4

بازده داراییها
ROA

X5

بازده سرمایه ROE

X9

X6

نسبت جاری

X10

X7

نسبت آنی

X11

X8

نسبت داراییهای
جاری

X12

گردش موجودی
کاال
دورۀ وصول مطالبات

X13

X14

نسبت بدهی
نسبت بدهی به
ارزش ویژه

گردش داراییهای
رابت
گردش مجموع
داراییها

در ایاان جاادول  X1نساابت باادهی جاااری بااه ارزش

بورق اورا بهادار تهاران پذیرفتاه شاده باشاد؛ انتهاای

ویااژه= حقااو صاااحبان سااهام /باادهیهااای جاااری،

سال مالی آنها پایان اسفند هر ساال باشاد؛ در ساالهاای

 X2نساابت سااود خااالص بااه فااروش X3 ،نساابت سااود

مالی یادشده ،تغییر فعالیات یاا تغییار ساال ماالی نداشاته

ناخااالص بااه فااروش X4 ،براباار سااود خااالص بااه کاال

باشااد و کلیّااۀ اطالعااات الزم باارای محاساابۀ متغیرهااای

داراییها X5 ،بازده سارمایه ) (ROEبرابار ساود خاالص

پاژوهش در ساال مادّنظر موجاود باشاد .کلیّاۀ دادههاا و

بااه حقااو صاااحبان سااهام X6 ،نساابت جاااری و براباار

اطالعات ضروری این پژوهش با نارمافازار رهآورد ناوین

دارایی جاری باه بادهیهاای جااری X7 ،نسابت آنای و

اسااتخرا شااد .از معیااار  wepباارای بررساای کااارایی

برابر حاصل تقسیم دارایی جاری منهای بدهی غیرساریع

الگوی درخت تصمیم طراحی شده استفاده شاد .بارای

به بدهیهاای جااری X8 ،نسابت دارایایهاای جااری و

محاسبۀ این درصد ،همانگونه که در جادول  1مالحظاه

برابر دارایی جاری به بادهی هاا X9 ،گاردش موجاودی

میشود ،دادههاای شارکتهاای در دساترق بارای هار

کاااال و براباار بهااای تمااام شااده کاااالی فااروش رفتااه بااه

صنعت به دو دسته دادههای آموزش و دادههای آزماون

متوسا موجااودی کاااال X10 ،دورۀ وصااول مطالبااات و

تقسیمبندی میشاود (دادههاا برحساب شارکت  -ساال

برابر حسابهای دریافتنی به متوس فروش نسایه در روز،

هستند؛ یعنی هر شرکت در هار ساال یا

داده اسات).

 X11گردش دارایی های رابت و برابر فروش باه متوسا

دادههای آموزش 19 ،درصد دادهها و دادههای آزمون،

داراییهای رابت X12 ،گردش مجموع داراییها و برابار

 19درصد دادهها را تشکیل میدهاد .بعاد از انجاام فااز

فروش به متوس مجموع داراییها X13 ،برابار بادهیهاا

یادگیری بر دادههای آموزش و انجام مرحلۀ پایشبینای

به کل داراییها و : X14نسبت بدهی به حقاو صااحبان

بر دادههای آزمون ،درصد پایشبینای نادرسات باه کال

سهام است.

دادههای آزمون اندازه گرفتاه مایشاود کاه ایان عادد،

جامعۀ آماری این پژوهش را کلیّاۀ شارکتهاای ایان
ساه صانعت تشاکیل مایدهاد .بارای انتخااب نموناه ایاان
پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در باورق اورا
بهااادار در ایاان سااه صاانعت اساات کااه از سااال  2912در

همان  wepاست.
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جدول ( )2تعداد دادههای آموزش و آزمون برای هر صنعت
آموزش
صنعت خودرو و ساخت قطعات

دادهها

صنعت محصوالت شیمیایی

صنعت محصوالت غذایی بهجز قند و شکر

کل

آزمون

21

ورشکسته

9

ورشکسته

122

سالم

93

سالم

111

کل

19

کل

21

ورشکسته

9

ورشکسته

213

سالم

93

سالم

232

کل

99

کل

29

ورشکسته

9

ورشکسته

293

سالم

99

سالم

219

کل

91

کل

139

199

191

در پیادهسازی درخت تصمیم ز میاان ساه الگاوریتم

صنعت نشان میدهد نسبتهای نقدینگی شاامل «نسابت

ساخت درخات ،الگاوریتم کاارت انتخااب شاد .بارای

جاااری» و «نساابت آناای» ،در گااروه شاارکتهااای سااالم

پیادهسازی این درخت تصامیم ،نارم افزارهاایی ازجملاه

براساااق شاااخص میااانگین ،وضااعیت بهتااری نساابت بااه

متلب و وکا 2و کتابخانههایی در زبانهای برناماهنویسای

گروه شرکتهای ورشکسته دارند .از طرفی نتایج نشاان

م اال جاااوا یااا پااایتون یااا ساای موجااود اساات .باارای

میدهد نسبتهای اهرمی شامل نسبت بدهیهای جاری

1

در گااروه شاارکتهااای سااالم ،شاارای بهتااری براساااق

[ ]23در زبااان پااایتون اسااتفاده شااد .از آنجااا کااه ایاان

میانگین نسبت به گروه شارکتهاای ورشکساته دارناد.

کتابخانه از پیادهسازیهای سی کامپایلشده در الیههای

این وضاعیت بارای نسابتهاای عملکارد و فعالیات نیاز

زیرین خاود بهاره مایبارد ،سارعت مناسابی در اجارای

صاد اسات .نتاایج از لحااظ انحاراف معیاار نیاز نشاان

الگوریتمها فاراهم مایکناد .از آنجاا کاه تعاداد تکارار

میدهد درمجماوع ،شارکتهاای ساالم ،انحاراف هاای

الگوریتمهاا از درجاات بااالیی باود ،کتابخاناۀ سایکیت

کمتری نسبت به شرکتهای ورشکسته دارناد؛ بناابراین

بهعنوان گزینۀ مناسب انتخاب شد.

درمجموع ،گفتنی است نتایج حاصال از آماار توصایفی

پیادهسازیهای الگوی این پژوهش از کتابخانۀ سیکیت

دادههای پژوهش منطب بر مبانی نظری پاژوهش اسات.
یافتهها

برای هر یا

از صانایع ،دو آزماایش طراحای شاد .در

اصلی ترین شاخص مرکزی ،میانگین است که نقطاۀ

آزمایش اول ،درصد خطای پیشبینی الگو با تغییار msl

تعادل و مرکز رقل توزیاع را نشاان مای دهاد و شااخص

برای درخات تصامیم انادازهگیاری شاد .بارای بررسای

خاوبی باارای نشاااندادن مرکزیات دادههااا اساات .نتااایج

نوآوری اصلی این مقاله ،این اندازهگیریها به تفکیا

حاصل از آمار توصیفی دادههای پاژوهش برحساب هار

صاانایع انجااام شااد .درضاامن در آزمااایش اول ،بهتاارین
مقدار  mslبرای هار صانعت باه دسات آماد .منظاور از

1. Wek
2. Scikit

بهترین مقدار ،مقداری از  mslبود کاه کمتارین  wepرا
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برای آن صنعت خااص باه هماراه داشات .در آزماایش

باالبردن اهمیت و ضریب آن متغیر در الگاوهاا wep ،را

دوم با رابتکردن  mslدر این مقدار بهازای هر صانعت،

میتوان کاهش داد .درادامه ،نتایج آزمایشها بارای هار

سعی شد تأریر هر متغیار در نتاایج الگاوی طراحایشاده
بررسی شود؛ بادین صاورت کاه هار یا

ی

از صنایع مدّنظر بررسی میشود.

از متغیرهاای

نتایج آزمایش اول یعنی دقت پیشبینی الگو با تغییار

پژوهش به ترتیب از الگو حذف و الگو بادون آن متغیار

 mslبرای صنعت خاودرو و قطعاات در شاکل  1آماده

از

است .همانگونه که مالحظه مایشاود در ایان آزماایش

صانایع انجاام

 mslاز  2تا  92با گام  2تغییر داده شده است .بارای هار

از ایان

از مقادیر  ،mslآزمایش  2222بار انجام و میاانگین

اجرا شد .این کار با هدف بررسای اهمیات هار یا
متغیرها بر درصد خطای الگو به تفکیا

شد .مسلم اسات تاأریر م بات یاا منفای هار یا

ی

متغیرها عالوه بر مشاخص کاردن تاأریر آن متغیار در آن

 wepاندازهگیری شد .همانگونه که پیشبینی میشود از

صنعت ،در بهبود الگوهاای پایشبینای بعادی بارای هار

مقداری از  mslبه بعد  wepرابات مایشاود و درعمال،

صنعت تأریرگذار است؛ اینگونه که در صورت مشااهدۀ

تأریر  mslدر الگو از بین مایرود .عاالوه بار ایان دیاده

کاااهش  wepالگااو در صااورت حااذف آن متغیاار ،بااا

میشود با تغییار  ، mslدقات پایشبینای الگاو از حادود

کماهمیتکردن آن متغیر wep ،الگو را میتوان کاهش

 31درصد تا  39درصد تغییر پیدا میکند که در بهتارین

داد .در ضمن مشاهدۀ افزایش  wepدر صاورت حاذف

حالاات یعناای  msl=21بااه  39/39درصااد ماایرسااد.

آن متغیر ،نشاان دهنادۀ اهمیات آن متغیار در پایشبینای

میااانگین درصااد پاایشبیناای درساات نیااز در همااۀ ایاان

ورشکستگی در آن صنعت خاص است .در اینجا نیاز باا

حالتها برابر با  39/1درصد است.

شکل ( )2دقت پیشبینی الگو برحسب مقدار msl

مقااادیر  wep1 ،wep0و  wepنیااز بااهازای تغییاار
مقادیر  mslدر جدول  9آمده است.
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جدول ( )3مقدار wepها برحسب مقدار msl

در این جدول برای مقادیر  msl = 29به باالwep0 ،

Msl

wep0

wep1

Wep

2

9/19

9/11

1/91

1

9/29

9/99

1/93

9

9/29

9/99

1/91

9

1/91

9/91

9/19

9

1/1

1/1

9/92

9

1/1

1/1

9/92

1

1/1

1/1

9/92

1

1/1

1/1

9/92

3

1/1

1/1

9/92

22

1/21

1/1

9/11

مقدار  21رابت شد .نتایج این بررسی در شاکل  9آماده

22

1/93

1/1

9/93

است .هر مقدار  featurenoدر اینجا یکای از متغیرهاای

21

2/99

1/1

9/29

پژوهش است؛ بهعنوان م ال featureno= 2 ،یعنی متغیر

29

2

9/19

9/19

مستقل اول که نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه اسات،

29

2

9/19

9/19

از الگو حاذف و پایشبینای باا کما

 29متغیار دیگار

29

2

9/19

9/19

انجام شد .این آزماایش  2222باار تکارار شاد و مقادار

29

2

9/19

9/19

میانگین  wepدر این آزمایشهاا باه عناوان مقادار wep

21

2

9/19

9/19

بهازای هر  featurenoدر شد .همانگونه که گفته شد،

21

2

9/19

9/19

23

2

9/19

9/19

مسلم است افزایش یا کااهش  wepدر صاورت حاذف

12

2

9/19

9/19

12

2

9/19

9/19

11

2

9/19

9/19

19

2

9/19

9/19

19

2

9/19

9/19

19

2

9/19

9/19

19

2

9/19

9/19

11

2

9/19

9/19

11

2

9/19

9/19

13

2

9/19

9/19

92

2

9/19

9/19

به صفر میرسد؛ یعنای از ایان مقادار باه بعاد ،الگاو در
پیشبینی ورشکستگی شرکتهای سالم خطایی ندارد و
حاادود  9درصااد خطااای الگااو ناشاای از  wep1اساات؛
بنابراین گفتنی است باا انتخااب باازه مناساب از مقاادیر
 mslدقت پیشبینای شارکتهاای ساالم را در الگاو باه
 222درصد میتاوان رسااند .همانگوناه کاه گفتاه شاد،
بهازای  msl=21الگو ،کمترین خطا را داشات؛ بناابراین
در آزمایش بعدی یعنی بررسای تاأریر متغیرهاا در دقات
پایشبینای درخات تصامیم بارای ایان صانعت msl ،باار

ی

متغیر مستقل از الگو ،نشاندهندۀ تأریر آن متغیار در

بهبود پیشبینایهاا در آن صانعت اساتfeatureno=2 .

نیز به این معنای اسات کاه از حالات پایاه اساتفاده شاده
است؛ یعنی هی کدام از متغیرها از الگو حذف نشد.
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شکل ( )3تأثیر حذف هر متغیر در مقدار wep

در اینجا  wepدر نقطۀ  featureno= 0برابر با همان

نتایج آزمایش اول یعنی دقات پایش بینای الگاو باا

مقااادار  wepباااهازای  msl= 21در شاااکل  1اسااات.

تغییاار  mslباارای صاانعت شاایمیایی در شااکل  9آمااده

همانگونه کاه دیاده مای شاود ،متغیار نسابت بادهی باه

است .همانگونه که دیده می شود ،در این آزمایش نیاز

ارزش ویژه ،بیشترین تأریر را در ایان الگاو دارد و ایان

 mslاز  2تا  92با گام  2تغییر داده شده است .برای هر

تااأریر بااه صااورت منفاای اساات؛ یعناای درصااد خطااای

ی

از مقادیر  ،mslآزمایش  2222باار انجاام و wep

پاایش بیناای الگااو را از  9درصااد تااا حاادود  1درصااد

اندازه گرفتاه شاد .همانگوناه کاه پایشبینای مایشاود

افزایش میدهد .این موضوع نشان می دهاد احتماااله باا

دربارۀ این صنعت نیز از مقاداری از  mslباه بعاد wep

کم اهمیت کاردن ضاریب تاأریر ایان متغیار مساتقل در

رابت مای شاود و درعمال ،تاأریر  mslدر الگاو از باین

الگوهای پایش بینای ورشکساتگی در ایان صانعت ،باه

میرود .عالوه بر این دیده میشود با تغییر  ،mslدقات

دقت های بیشتری از پیشبینای مای تاوان دسات یافات.

پیش بینی الگو از حدود  39درصد تا  31درصاد تغییار

پژوهشگران در حال پیگیری این بررسی در اداماۀ ایان

پیدا مای کناد کاه در بهتارین حالات یعنای  msl=9باه

کار هستند .همانگونه که مالحظه میشود ،حذف سایر

 39/19درصااد ماایرسااد .میااانگین درصااد پاایشبیناای

متغیرها ،تأریری در دقت پیش بینی الگو ندارد .باه طاور

درست هم در همۀ این حالت ها برابر با  39/19درصاد

قطعی ،این موضوع ،همبستگ ی شدید سایر متغیرهاا باه

است.

متغیر حذف شاده را در نموناه هاای ایان صانعت نشاان
میدهد.

طراحی و تبیین الگوی پیشبینی ورشکستگی شرکتها برحسب صنایع منتخب با استفاده از الگوی درخت تصمیم 299 /

شکل ( )4دقت پیشبینی الگو برحسب مقدار msl

21

2/29

9/12

9/19

21

2/99

9/21

9/12

23

2/91

9/21

9/99

Msl

wep0

wep1

Wep

12

2

9/99

9/99

2

1/9

9/21

9/91

12

2

9/99

9/99

1

2

9/19

9/19

11

2

9/99

9/99

9

2

9/19

9/19

19

2

9/99

9/99

9

2

9/21

9/21

19

2

9/99

9/99

9

2

9/21

9/21

19

2

9/99

9/99

9

2

9/21

9/21

19

2

9/99

9/99

1

2

9/21

9/21

11

2

9/99

9/99

1

2

9/21

9/21

11

2

9/99

9/99

3

2

9/21

9/21

13

2

9/99

9/99

22

2

9/21

9/21

92

2

9/99

9/99

22

2

9/21

9/21

21

2

9/21

9/21

در این جدول بهجز مقادیر  29 mslتاا  23و ،msl =2

29

2

9/21

9/21

برای سایر مقادیر  wep0 ،mslبه صافر مایرساد؛ یعنای

29

2

9/21

9/21

الگااو در پاایشبیناای ورشکسااتگی شاارکتهااای سااالم

29

2/93

9/21

9/19

خطایی ندارد و حادود  9درصاد خطاای الگاو ناشای از

29

2/93

9/39

9/99

 wep1میباشد؛ بناابراین گفتنای اسات باا انتخااب باازه

مقااادیر  wep0و  wep1و  wepنیااز بااهازای تغییاار
مقادیر  mslدر جدول  9آمده است.
جدول ( )4مقدار wepها برحسب مقدارmsl
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مناسب از مقادیر  mslدقت پیشبینی شرکتهاای ساالم

تصمیم برای صنایع شیمیایی  mslبر مقدار  9رابات شاد.

را در الگوی پیشنهادی به  222درصد میتوان رساند.

نتایج این بررسی در شکل  9آمده اسات .ایان آزماایش

همانگوناه کاه گفتاه شاد ،باهازای  msl = 9الگاو،

نیز  2222بار تکرار شاد و مقادار میاانگین  wepدر ایان

کمترین خطا را داشت؛ بنابراین در آزمایش بعدی یعنی

آزمایشها بهعنوان مقادار  wepباهازای هار featureno

بررسی تأریر متغیرهای مستقل در دقت پیشبینی درخت

در شد.

شکل ( )5تأثیر حذف هر متغیر در مقدار wep

همانگوناه کااه دیاده ماایشاود ،متغیاار نسابت باادهی

برای صنعت محصوالت غذایی بهجاز قناد و شاکر،

جاری به ارزش ویژه ،بیشترین تأریر را در این الگاو دارد

نتایج آزمایش اول یعنی دقت پایشبینای الگاو باا تغییار

و این تأریر بهصورت م بت اسات؛ یعنای درصاد خطاای

 mslدر شکل  9آمده است .همانگونه که دیده میشود،

پیشبینی الگو را از  9/1درصاد تاا  2/9درصاد کااهش

در این آزمایش نیز  mslاز  2تا  92باا گاام  2تغییار داده

ماایدهااد .ایاان موضااوع نشااان ماایدهااد احتمااااله بااا

شده است .برای هر ی

از مقادیر  ،mslآزمایش 2222

اهمیااتدارکااردن بیشااتر ضااریب تااأریر ایاان متغیاار در

بااار انجااام و  wepاناادازهگیااری شااد .همانگونااه کااه

الگوهااای پاایشبیناای ورشکسااتگی در ایاان صاانعت ،بااه

پیشبینی میشود ،دربارۀ این صانعت نیاز از مقاداری از

دقتهای بیشاتری از پایشبینای مایتاوان دسات یافات.

 mslبه بعد  wepرابت میشود و درعمل ،تاأریر  mslدر

پژوهشگران در حال پیگیری ایان بررسای در اداماۀ ایان

الگو از بین میرود .عالوه بر این دیده میشاود باا تغییار

کار هستند .همانگونه که دیاده مایشاود ،حاذف ساایر

 ،mslدقاات پاایشبیناای الگااو از حاادود  32درصااد تااا

متغیرها ،تأریری در دقت پیشبینی الگو ندارد .همانگونه

 31درصد تغییر پیدا میکند که در بهترین حالات یعنای

کااه کاار شااد ،ایاان موضااوع ،همبسااتگی شاادید سااایر

 msl=1بااه  31/19درصااد ماایرسااد .میااانگین درصااد

متغیرها به متغیر حذفشده را در نمونههای ایان صانعت

پاایشبیناای درساات نیااز در همااۀ ایاان حالااتهااا براباار بااا

نشان میدهد.

 39/19درصد است.
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شکل ( )6دقت پیشبینی الگو برحسب مقدار msl
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 wep1است؛ بنابراین گفتنی است با انتخاب بازه مناسب

29
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از مقادیر  mslدقت پیشبینای شارکتهاای ساالم را در

مقااادیر  wep0و  wep1و  wepنیااز بااهازای تغییاار
مقادیر  mslدرجدول  9آمده است.
جدول ( )5مقدار wepها برحسب مقدارmsl

در این جدول از مقادیر msl= 19به بااال wep0 ،باه
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الگوی پیشنهادی به  222درصد میتوان رسااند .درباارۀ

درنتیجه ،در آزمایش حذف  featureها در این صانعت

این صنعت همانگونه کاه در جادول  9دیاده مایشاود،

از نقطۀ بهینۀ بعدی یعنی msl= 22استفاده شاد .شاکل 1

نقا بهینه برای  mslنقا  msl= 1و msl= 9است؛ ولای

نتیجااۀ حااذف  featureهااا را بااهازای msl= 22نشااان

بااا قااراردادن ایاان مق ادار در بررساای آزمااایش حااذف

میدهد .با حذف هر ی

از  featureهاا ایان آزماایش

 featureها ،ناپایداری در الگو مشااهده شاد؛ البتاه ایان

 2222باااار تکااارار و مقااادار میاااانگین  wepدر ایااان

مسأله بهدلیال کامباودن تعاداد نموناههاا در بارگهاا و

آزمااایشهااا بااهعنااوان مقاادار  wepبااهازای حااذف هاار

درنتیجااه ،حساااقشاادن الگااو ،پاایشبیناایشاادنی بااود؛

 featurenoدر شد.

شکل ( )7تأثیر حذف هر متغیر در مقدار wep

همانگونه که دیده میشاود ،متغیار نسابت بادهی باه

که دیده میشود ،حذف سایر متغیرها ،تأریری در دقات

ارزش ویژه و بازده داراییها بهترتیب ،بیشاترین تاأریر را

پاایشبیناای الگااو ناادارد .بااهطااور قطعاای ،ایاان موضااوع،

در این الگو دارد که برای متغیر نسابت بادهی باا ارزش

همبستگی شدید سایر متغیرها به متغیر حذفشاده را در

ویژه ،ایان تاأریر باهصاورت منفای اسات؛ یعنای درصاد

نمونههای این صنعت نشان میدهد.

خطای پیشبینی الگو را افزایش مایدهاد و بارای متغیار

یافتههاای ایان پاژوهش کاه بیاان مایکناد «الگاوی

بازده داراییها ،این تاأریر باهصاورت م بات اسات .ایان

درخاااات تصاااامیم ،دقاااات زیااااادی در پاااایشبیناااای

موضوع نشان می دهد احتمااله بااهمیات دارکاردن بیشاتر

ورشکسااتهشاادن یااا نشاادن شاارکتهااا دارد» ،بااا نتااایج

ضریب تأریر متغیر بازده داراییها و کماهمیتدارکاردن

پااژوهش حسااینی و رشاایدی ( )2931در داخاال ایااران و

متغیر نسبت بدهی به ارزش ویژه در الگوهای پایشبینای

نتایج پژوهش گنا

و همکااران ( ،)1229وای کایم و

ورشکستگی در ایان صانعت ،باه دقاتهاای بیشاتری از

آپنجا ( ،)1229هن

و همکاران ،اکسی ( )1222و لیاو

پیشبینی مایتاوان دسات یافات .پژوهشاگران در حاال

( )1221در خار از ایران تطاب دارد.

پیگیری این بررسی در ادامۀ این کار هساتند .همانگوناه
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نتایج و پیشنهادها

خوردو و قطعاات ،محصاوالت شایمیایی و محصاوالت

هدف اصالی انجاام ایان پاژوهش ،طراحای و تبیاین

غااذایی بااهجااز قنااد و شااکر بااهترتیااب،39/19 ،39/39 ،

الگااوی پاایشبیناای ورشکسااتگی مناسااب باارای صاانایع

 31/19درصد است کاه دقات زیااد ایان الگاو را نشاان

خوردو و قطعاات ،محصاوالت شایمیایی و محصاوالت

میدهد .نظر به دقات باهدساتآماده از اجارای الگاوی

غذایی به جز قند و شاکر باا اساتفاده از الگاوی درخات

درخاات تصاامیم باارای صاانایع مادّنظر ،ماایتااوان هنااین

تصمیم خاص آن صنایع بود .بدین منظور ،ابتدا براسااق

نتیجااهگیااری کاارد کااه ایاان الگااو ،روش مناساابی باارای

نتایج پژوهشهای قبلی 29 ،نسبت مالی برای متغیرهاای

پیشبینی ورشکستگی شرکتهای این صنایع و باهطاور

پیش باین انتخااب شاد؛ ساپا بارای هار صانعت ،کلیّاۀ

ویژه ،صنعت محصوالت غذایی بهجز قند و شکر است.

شرکتهایی که اطالعات آنها در باازه زماانی  2912تاا

پیشنهاد مایشاود پژوهشاگرانی کاه باه دنباال پیشانهاد

 2931در دسترق بود ،انتخاب و با استفاده از معیار مادۀ

الگوهای پیشبینی ورشکساتگی شارکتهاا هساتند ،بارای

 292قانون تجارت ایران ،ورشکسته یاا ساالمباودن آنهاا

سااایر صاانایعی کااه امکااان اسااتخرا الگااوی پاایشبیناای

مشخص شد؛ سپا با استفاده از الگوی درخت تصمیم،

ورشکسااتگی باارای آنهااا وجااود دارد ،بااا اسااتفاده از ایاان

از

ها و الگوها ،الگوهاای پایشبینای

الگوی پیشبینی ورشکستگی مناسب بارای هار یا
این صانایع طراحای شاد .بارای هار یا

تکنی ها و سایر تکنی

از صانایع ،دو

ورشکستگی مناسب را ارائاه و مقایساه کنناد .پژوهشاگران

آزمایش طراحی شد .در آزماایش اول ،درصاد خطاای

برای انجام پژوهشهای آتی در این زمینه ،تاأریر متغیرهاای

پاایشبیناای الگااو بااا تغییاار  mslباارای درخاات تصاامیم

حاکمیت شارکتی ،محافظاهکااری و انادازۀ شارکت را در

اندازهگیری شد .در ایان آزماایش ،بهتارین مقادار msl

دقت پیشبینی الگوهای پیشبینی ورشکساتگی مایتوانناد

باارای هاار صاانعت بااه دساات آمااد .در آزمااایش دوم بااا

بررسی کنناد .براسااق نتاایج ایان پاژوهش ،پیشانهادهایی

رابتکردن  mslدر مقدار بهینۀ خود ،بهازای هر صانعت

بدینشرح ارائه مایشاود :ساازمان باورق اورا بهاادار

سااعی شااد تااأریر هاار متغیاار مسااتقل در نتااایج الگااوی

تهران برای پذیرش شرکتهای جدیاد ایان صانعت ،از

طراحیشده باا حاذف آن متغیار از الگاو بررسای شاود.

الگوهای این پژوهش برای پیشبینی عملکرد مالی آتای

نتایج نشان داد در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و

آنها می تواند اساتفاده کناد .شارکتهاای تولیادی ایان

محصوالت شیمیایی ،متغیر نسبت بدهی جاری به ارزش

صنعت نیز با استفاده از الگوهای این پاژوهش ،عملکارد

ویژه ،بیشترین تأریر را در دقت نتایج الگو دارد کاه ایان

مالی آتی خود را میتوانند پیشبینی کنند و در صاورت

تأریر برای صنعت اول ،منفی و برای صنعت دوم ،م بات

قرارداشتن در وضاعیت ورشکساتگی ،اقادامات الزم را

است .نتایج نشاان داد دو متغیار نسابت بادهی باه ارزش

باارای جلااوگیری از ایاان پیشااامد انجااام دهنااد .اغلااب

ویژه و بازده دارایایهاا باهترتیاب ،بیشاترین تاأریر را در

صاحبان منافع از رتبهبندی شارکتهاا و ارزیاابی تاداوم

دقت نتایج الگوی طراحیشده برای صنعت محصاوالت

فعالیت آنها استفاده میکنند؛ بناابراین پیشانهاد مایشاود

غذایی بهجز قند و شکر دارد که ایان تاأریر بارای متغیار

کلیّۀ سارمایهگاذاران و صااحبان مناافع ایان صانعت ،از

نسبت بدهی به ارزش ویاژه ،منفای و بارای متغیار باازده

الگوهای پیشنهادی پژوهش حاضر برای این صانعت در

دارایاایهااا ،م باات اساات .براساااق یافتااههااای پااژوهش

کنار سایر بررسیها و تحلیلها استفاده کنند.

مشخص شد دقت الگوهاای طراحایشاده بارای صانایع
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