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Abstract
Objective: Predictive models for diagnosing bankruptcy or financial crisis have been widely
discussed in studies and articles in the fields of economics and accounting and have been
considered by financial institutions. One of the methods that can be used to help take advantage
of investment opportunities and better allocation of resources is to predict financial distress or
bankruptcy of companies. So, by providing the necessary warnings, can be alerted companies to
the occurrence of financial distress so that according to these warnings they can take appropriate
action, Secondly, investors and creditors can identify distinguish investment opportunities from
unfavorable opportunities and invest in the right opportunities. Timely foresight can help
decision-makers find solutions and prevent bankruptcy. The main aim of the current study is to
express, determine and explain the predictive power of bankruptcy and profitability models of
Tehran Stock Exchange companies to evaluate their performance and financial status by logistic
regression using financial ratios selected by artificial neural network and Fulmer models.
Method: The method of the present study is applied in terms of purpose and descriptive in
nature. Logistic regression technique was used to test the hypotheses. The results are presented in
two parts: descriptive and inferential statistics. Collection of information from the financial
statements of 132 companies of Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2018. Firstly,
the initial classification and processing of information was performed and then Eviews software
was used to fit the Fulmer model and Spss26 software was used for the neural network model.
Suitable indicators based on the research background in the models include debt-to-equity ratio
of shareholders, profit before interest and taxes, total liabilities to assets, receivable accounts
ration to sale, net return on assets, long-term debt to assets, working capital, net profit to to sale.
Results: The research results indicates that both artificial neural network and Fulmer models
have the ability to detect bankruptcy prediction with different accuracy, but the predictive
accuracy of artificial neural network model is higher and has better performance compared to
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Abstract

Fulmer model. In the artificial neural network model, the variables of working capital, receivable
accounts on sales, net profit on assets, net profit on sales and long-term debt to assets are
significant at high level in predicting corporate bankruptcy. Also, among the financial ratios
used, the ratio of receivable accounts on sales had the most impact and the debt-to-equity ratio
had the least impact on determining bankruptcy among the available variables.
Conclusion: The best way is to take preventive measures before the occurrence of financial
incapability of companies and in this regard, the result of the present study confirms the use of
artificial neural network method to predict the bankruptcy of listed companies. And also, the
crtiteria of working capital, net profit on assets, ratio of total debt to total assets and net profit on
sales are related to transactions with bankruptcy. That is, the higher the ratio of these ratios, the
probability of bankruptcy is lower. Therefore, by issuing the necessary warnings to decision
makers and as a result of their actions, companies can be guided in the right direction in order to
avoid wasting resources.
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هدف :درماندگی مالی و ورشکستگی ،هزینههای زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد میکند و پیشبینی آن جهت جلوگیری
از ورشکستگی کمک شایان توجهی میکند .هدف پژوهش پیشبینی ورشکستگی و سودآوری شرکتها جهت ارزیابی عملکرد و
وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبتهای مالی با مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1931
الی  1931برای  191شرکت بورس هست.


روش :برای برازش مدل فولمر از نرم افزار  EViewsو برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار  Spss26استفاده شده است.
شاخصهای استفاده شده در مدلها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،سود قبل از بهره و مالیات ،جمع بدهیها به مجموع
داراییها ،حسابهای دریافتنی به فروش ،سود خالص بر دارایی ،بدهی بلندمدت به دارایی ،سرمایه در گردش ،سود خالص به فروش
هستند.
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پیامدهای آن ،بهطور مناسبی جلوگیری کرد .البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیشبینی میبایستی به ریشهیابی مساله و
پیگیری علل پرداخته شود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیشبینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از
دقت باالتری برخوردار است و همچنین حسابهای دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین
نسبتهای مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.
توسعه و سرمایه ،دورۀ پنجم ،شمارۀ  ،2پیاپی  ،9صص 513 .تا 568
 نویسندۀ مسئول ،دانشیار گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی ارومیه ،ارومیه ،ایران( .رایانامه.)r.dabbagh@uut.ac.ir :


کارشناسی ارشد گروه حسابداری ،دانشگاه علم و فن ارومیه ،ارومیه ،ایران( .رایانامه.)sima_sheikhbeiglou@yahoo.com :

تاریخ دریافت99/6/25 :

تاریخ پذیرش99/51/6 :

دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.
DOI: 10.22103/jdc.2020.16422.1102
©The Authors.

 /151پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روشهای شبکه عصبی مصنوعی و مدل فولمر

واژههایکلیدی :ورشکستگی ،پیشبینی ،مدل شبکه عصبی مصنوعی ،مدل فولمر ،بورس اوراق بهادار.

طبقهبندی .D22, D21, F10,G17 :JEL


نوعمقاله :پژوهشی.
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مقدمه 

امروزه بیکاری معضل اصلی کشور هستت (ویکیپتدیا) در ایتن راستتا از دیتدگاه نظریتههتای اقتصتادی ،انباشتت سترمایه
فیزیکی از شرایط الزم برای توسعه اقتصاد ملی بوده و آدام اسمیت سرمایه را عامل اصلی تعیینکننده اشتغال دانستته استت .بته
این معنا که بکارگیری نیروی کار در فرآیند تولید به میتزان سترمایه موجتود بستتگی دارد و انباشتت سترمایه در تعیتین میتزان
افزایش محصول و بهرهوری سرانه نیروی کار نقش اساسی دارد .حال اگر ایتن سترمایهگتذاریهتا در فرصتتها و مکانهتای
نامناسب سرمایهگذاری شوند که کارایی الزم را نداشته باشند ،عمالً باعث لطمته بته اقتصتاد ملتی خواهنتد شتد .شترکتهایی
وجود دارند که از مشکالت مالی و عملیاتی رنج برده و از نظر فعالیتهتای عملیتاتی و تتممین نقتدینگی و سترمایه در گتردش
دچار بحران هستند .این شرکتها از نقطه نظر تحلیلگران متالی و اقتصتادی یتا از قبتل ورشکستتهاند یتا در آینتده ورشکستته
خواهند شد و طبق قوانین ،مراحل قتانونی ورشکستتگی بترای آنهتا بایتد اجترا شتود ولتی علیترمم نظتر تحلیلکننتدگان ،ایتن
شرکتها همچنان به روند فعالیت خود ادامه میدهند .از آنجا که بازار سرمایه در ایران جوان بوده و به عنوان یک بتازار کتارا
مطرح نیست (امینی ،)5381 ،پژوهشهای علمی میتواند بیانی تئوریکی برای آن پایهریزی نماید تا اطالعات منتشتره از ستوی
بورس در تصمیمگیریهای صاحبان سرمایه و سرمایهگذاران بالقوه مفید باشد .لتذا بایتد ستعی کترد ابزارهتای مفیتدی جهتت
تصمیمگیری در اختیار استفادهکنندگان از اطالعات بازار سرمایه ،قرار گیرد .یکی از ایتن ابزارهتا ،متدلهای پیشبینتی کننتده
ورشکستگی هست که میتوانند مفید باشند (شاکری .)5381 ،در تحلیلهای مالی فرض بر ایتن استت کته گذشتته ،زمینهستاز
آینده میشود و به این ترتیب کوششها و تجارب گذشته که در صورتهای مالی شرکت مورد استفاده قرار میگیرد ،تحلیل
نسبتهای مالی است .در واقع نسبتهای مالی واقعیتهای مهمی را در ارتباط با عملیات و وضعیت مالی یک شرکت آشتکار
میسازد .در پژوهش حاضر با بکارگیری نسبتهای مالی در چارچوب مدلهای فتولمر و شتبکه عصتبی مصتنوعی ،پیشبینتی
درماندگی و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرند .شتبکه
عصبی مصنوعی روشی پرکاربرد در مطالعات پیشبینی ورشکستگی قلمداد میشود و ایتن روش محاستباتی ،از مزایتای فنتی
استفاده نموده و نیازی به الزامات خاصی برای متغیرهای پیشبینی نتدارد .ایتن مزایتای متدل پتیشبینتی شتبکههتای عصتبی در
تفکیک شرکتهای ورشکستته و میرورشکستته قابل مالحظه است (چاراالمبوس و همکاران .)2111 ،همچنین درصتد بتاالی
نتیجه پیشبینی ورشکستگی در مدل فولمر نستبت بته ستایر متدلهای پیشبینتی (ماننتد متدل آلتتمن ،شتیراتا ،اهلستون و )...از
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مزیتهای این مدل هست (قدرتی .)5389 ،یکی از ابزارهای قدرتمند بترای تصتمیمگیتری متدیران ،ارزیتابی جتامع عملکترد
سازمانهاست که اطالعات ضروری و مورد نیاز هرسازمان را در اختیار آن قترار متیدهتد و از متدلهای ارزیتابی ،جنبتههتای
مختلف شرکتها با استقبال گستردهای مواجه شده ،مدل ترکیبی دیمتل – شبکه عصبی کارت امتیازی متوازن استت( .دباغ و و

همکغران،و)9311
فرضیههایپژوهش 

پیشینهو

ورشکستگی هنگامی رخ میدهد که بدهیهای شرکت از ارزش داراییهای موجود آن تجتاوز کنتد (گیتتمن .)5996 ،در
بورس اوراق بهادار مالک ورشکستگی و خروج شرکتها از بورس ،مطابق ماده  515قانون تجتارت اصتالحی استت و مفتاد
آن «اگر بر اثر زیانهای وارده ،حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ،هیئت مدیره مکلف است بالفاصله مجمتع عمتومی
فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت ،مورد شور و رأی واقع شتود .هرگتاه مجمتع مزبتور
رأی به انحالل شرکت ندهد ،باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده  6ایتن قتانون ،سترمایه شترکت را بته مبلتر سترمایه
موجود کاهش دهد» (منص ر،و.)9319
مدلهای پیشبینی ورشکستگی ،بین ورشکستگی و تعدادی از نسبتهای مالی ارتباط برقرار میکنند و از نشتانههای متالی
ورشکستگی ،نامساعد بودن نسبتهای مالی اساستی استت .در واقتع هرنستبتی بته انتدازهای قتدرت پیشبینتی کننتدگی دارد،
بنابراین ورشکستگی قریب الوقوع ،تقریباً هربعدی از وضعیت مالی شرکت را نمایان میسازد .با توجته بته گستتردگی و تنتوع
نسبتهای مالی و پیشرفتهای روز افزونی که در ارائه مدلهای متالی پیشبینتی بحتران متالی شترکتها رخ داده استت .ایتن
سؤال مطرح است کدام مدلها در پیشبینی ورشکستگی و درماندگی شرکتها از دقت و قدرت باالیی برخوردار است؟
هریاتی و همکاران ( ،)2158به بررسی پیشبینی ورشکستگی شخصی با مدل درخت تصمیمگیری پرداختهانتد .در مطالعته
با مشخصات افراد ورشکسته ،مدل اعتبارسنجی شده و متغیرهتای معنتادار ورشکستتگی شخصتی ارائته شتده استت .پیامتدهای
کاربردی مدل درخت تصمیمگیری را جهت استفاده مؤسسات مالی بترای پتیشبینتی تمایتل وام گیرنتدگان بتالقوه نستبت بته
ورشکستگی آنان را مطرح نمودهاند .جاردین و همکاران ( ،)2159به بررسی پیشبینتی ورشکستتگی شترکتها بتا استتفاده از
مدلهای مبتنی بر تعهدی پرداختهاند .نتایج نشان داده که اطالعات مالی به طور گستردهای برای طراحتی متدلهای پتیشبینتی
ورشکستگی مورد استفاده قرار گرفته است .چون شرکتها ممکن است برخی از حسابهای مالی ختود را تحریتف یتا تغییتر
دهند .برای این منظور ،در کنار استفاده از نسبتهای مالی ،سایر متغیرهای مالی را در پیشبینیها پیشنهاد دادهاند.
بت شکن و همکاران ( ،)5391در پژوهشی به ارائه یک روش ترکیبی بته منظتور پیشبینتی درمانتدگی متالی شترکتهای
بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند .هدف آنها ارائه رویکردی جدیتد بترای پیشبینتی درمانتدگی متالی بتا استتفاده از نظتر
خبرگان و الگوریتمهای تصمیمگیری است .آنها با  29نسبت مالی شترکتهای تولیتدی درمانتده متالی بتر استاس متاده 515
قانون تجارت انتخاب نموده و سپس با استفاده از آزمون آماری و الگوریتمهای تصمیمگیری دیمتل و تودیم فازی بتا استتفاده
از ماشین بردار پشتتیبان ،پیشبینتی درمانتدگی متالی را انجتام دادهانتد .نتتایج آزمونهتای متدل پیشتنهادی آنهتا در پیشبینتی
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درماندگی یک ،دو و سه سال پیش از وقوع درماندگی مالی ،به طور معناداری از عملکرد بهتتری نستبت بته روش رگرستیون
لجستیک و مدل آلتمن را ارائه نمودهاند.
اصغری و اصفهانیپور ( ،)5398در مطالعهای به ارائه مدل پیشبینی ورشکستگی شرکتها با ترکیب الگوریتم بهینهستازی
ازدحام ذرات وماشین بردار پشتیبان پرداختهاند .هدف اصلی آنها ارائه یک مدل پیشبینی کننده با عملکرد باال و مقایسه نتایج
آن با سایر مدلهای رایج است .به همین منظور از الگتوریتم بهینته ستازی ازدحتام ذرات بته عنتوان روش انتختاب ویژگتی در
ترکیب با ماشین بردار پشتیبان به عنوان الگوریتم طبقهبنتدی کننتده استتفاده شتده استت .نتتایج نشتان داد کته متدل پیشتنهادی
پژوهش در پیشبینی ورشکستگی نسبت به روش پرسپترون چند الیه از عملکرد بهتری برخوردار است.
پیرایش و همکاران ( ،)5388در پژوهشی به طراحی مدل ریاضی مبتنی بر جریانهای نقدی بترای پتیشبینتی ورشکستتگی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهانتد .در ایتن پتژوهش نستبتهتای نقتدینگی استتخراج شتده از
صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج ارزیتابی نشتاندهنده
ییها و جریانهای نقدی بر فروش است .از این رو با عنایت بته
انهای نقدی بر دارا 
رابطه هم خطی شدید بین نسبتهای جری 
ییها حذف ،و مدل نهایی بتا استتفاده از سته متغیتر
انهای نقدی بر دارا 
استفاده از رگرسیون لوجستیک گام به گام نسبت جری 
باقی مانده طراحی گردید .نتایج مدل در برخی دادههای آزمایش استفاده گردیدکته نشتاندهنده اعتبتار متدل طراحتی شتده و
نسبتهای انتخاب شده در راستای هدف پژوهش بوده است .همچنین نتایج آزمون در ارتباط با توانتایی پیشبینتی متدل نشتان
دهنده این واقعیت است که مدل میتواند دو سال قبل از وقوع ورشکستگی در شترکتها ،پتیشبینتی صتحیحی در خصتو
وجود بحران و ورشکستگی ارائه کند .با دوری از زمان وقوع ورشکستگی بته دلیتل کمرنت

شتدن شتاخصهتای پتیشبینتی

کننده ورشکستگی از توان پیش بینی مدل کاسته میشود.
با توجه به سوابق پیشینه پژوهش برای پژوهش حاضر سؤاالت زیر مطرح شده که مطابق جتواب احتمتالی اینهتا دو فرضتیه
برای بررسی مورد توجه قرار گرفته است .کدامیک از مدلهای شتبکه عصتبی مصتنوعی و فتولمر در پیشبینتی ورشکستتگی
شرکتهای پذیرفته شده اوراق بهادار بورس از دقت و کارایی سنجش باالیی برخوردار هست؟
کدامیک از نسبتهای مالی اصلی (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،سود قبل از بهره و مالیات ،مجمتوع بتدهیهتا بته
مجموع داراییها ،حسابهای دریافتنی به فروش ،سود خالص بر دارایی ،بدهی بلندمدت به دارایی ،سرمایه در گتردش ،ستود
خالص بر فروش) در مدل شبکه عصبی مصنوعی و و مدل فولمر تمثیر معنادار و موثرتری بر ورشکستگی شرکتها دارند.
فرضیههایپژوهش 


فرضیه اصلی :مدل شبکه عصبی مصتنوعی در پیشبینتی ورشکستتگی شترکتهای پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار
تهران نسبت به مدل فولمر از دقت باالیی برخوردار هست.
در راستای فرضیه اصلی فوق ،فرضیههای فرعی ذیل قابل طرح هستند:
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 -5نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،ستود قبتل از بهتره و مالیتات ،جمتع بتدهیها بته جمتع داراییهتا ،حستابهای
دریافتنی به فروش ،سود خالص بر دارایی ،بدهی بلندمدت به دارایی ،سرمایه در گردش ،سود خالص بر فروش در مدل شبکه
عصبی مصنوعی ،تمثیر معناداری بر ورشکستگی شرکتها دارند.
 -2نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،سود قبل از بهتره و مالیتات ،جمتع بتدهیهتا بته جمتع دارایتیهتا ،حستابهای
دریافتنی به فروش ،سود خالص بر دارایی ،بدهی بلند مدت به دارایی ،سترمایه در گتردش ،ستود ختالص بتر فتروش در متدل
فولمر ،تمثیر معناداری بر ورشکستگی شرکتها دارند.
روششناسیتحقیق 


با توجه به اهداف پژوهش؛ نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش ،توصتیفی – تحلیلتی هستت.
از آنجا که برای متغیرهای مستقل این تحقیق از اطالعات موجود استفاده شده و قابل دستکاری نیستند ،لذا روش انجام تحقیتق
از نوع علّی یا پس رویدادی است .نمونه آماری از بتین تمتامی شترکتهای مشتمول و میرمشتمول متاده  515قتانون تجتارت
انتخاب شده است .قلمرو زمانی پژوهش در سالهای  5395-5391و قلمترو مکتانی در مجمتوع تعتداد  532شترکت فعتال در
بورس اوراق بهادار تهران (طی هفت سال و به عبارتی  921سال شرکت) به روش نمونهگیری سیستماتیک حذفی که به لحاظ
قابلیت مقایسه باید ستالهتای متالی شترکتهای متورد بررستی پایتان استفند متاه هرستال ،جتز شترکتهای سترمایهگذاری و
واستتطهگری متتالی (بتته دلیتل ماهیتت ختتا

فعالیتت آنهتتا) نباشتتند .در ضتتمن بایتد اطالعتتات متتورد نیتاز متغیرهتتای پتتژوهش

(صورتهای مالی ،یاداشتهای همراه و گزارش هیات مدیره به مجمع) در دسترس باشد .براساس متدلهای متورد بررستی و
سوابق پیشینه پژوهش ،متغیرهای زیر انتخاب و مورد اندازهگیری قرار گرفتهاند.
تعریفونمادهایمتغیرهایتحقیق 
متغیرهایمستقل 

 .1نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ) :(DEBT/EQاز مقیاسهای اندازهگیری اهرم مالی شرکتها بوده کته از طریتق
تقسیم کل بدهیهای شرکت ،به حقوق صاحبان ستهام بدستت متیآیتد ،کته نشتان متیدهتد کته شترکت بترای تتممین متالی
داراییهایش چه درصدی از حقوق صاحبان سهام و بدهی استفاده میکند (جهانخانی و پارسائیان.)5391 ،

 .2سود قبل از بهره و مالیات ) :(EBITاین نسبت نشان دهنده تمثیر کلیه هزینههای سازمان بر فروش هست .نشتان میدهتد
چه مقدار از مبلر فروش برای هزینههای تممین مالی ،مالیات و سهم سود سهامداران باقی مانده استت (جهانختانی و پارستائیان،
.)5391

 .3سرمایه در گردش ) :(WCAPمجموعه مبالغی که در داراییهای جاری یک شرکت سرمایهگذاری متیشتود .ختالص
سرمایه در گردش از کسر بدهیهای جاری از داراییهای جاری یک شرکت تقسیم بر جمع کل داراییها استت .افتزایش یتا
کاهش وجه نقد مورد نیاز در فعالیتهای جاری واحد تجاری تعیین میگردد (اسکندری.)5391 ،
 .1حسابهای دریافتنی بر فروش ) :(REC/SALاز تقسیم حسابهای دریافتنی بر فروش به دست میآید.
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 .1سود خالص بر دارایی ) :(NP/TAشاخص میزان بازده داراییها ،چگونگی سودآوری شرکت (کارآمتدی متدیریت و
نحوه استفاده از داراییها ،در جهت ایجاد سود) را ارائه میدهد (جهانخانی و پارسائیان.)5391 ،

 .6نسبت کل بدهی به کل داراییها ) :(TD/TAنشتان متیدهدکته چنتد درصتد از دارایتیهتای واحتد تجتاری از طریتق
بدهیها تممین مالی گردیده و هرچه کوچکتر باشد یعنی صاحبان سترمایه مشتارکت بیشتتری در تتممین متالی واحتد تجتاری
داشتهاند و برای بستانکاران (اعتبار دهندگان) مطلوبتر هست ،چون در این شترایط در پرداختت بتدهیهتای ختود خصوصتاً
بدهیهای جاری با مشکل اساسی مواجه نخواهد گردید (دباغ و احمدی.)5389 ،
 .1بدهی بلندمدت به داراییها ) :(LTD/TAنسبت بدهی نشتانگر آن استت کته چته نستبتی از کتل بتدهیهتا مربتوط بته
داراییهای شرکت هست .نسبت بدهی در ترکیب با سایر روشها ،سالمت مالی شرکت را محاستبه نمتوده و بته سترمایهگذار
در تعیین درجه ریسک شرکتهای مختلف کمک مینماید (جهانخانی و پارسائیان.)5391 ،

 .8سود خالص بر فروش ) :(NP/SALنسبت سود خالص که بازده فروش نیز نامیده میشتود ،از تقستیم ستود ختالص بتر
فروش خالص به دست میآید و نشان میدهد که از هریک ریال میزان فروش چند درصد سود خالص تحصیل گردیده استت
(اسکندری.)5391 ،
متغیروابسته 

متغیر وابسته ورشکستگی مالی شرکتها بر اساس ماده  515قانون تجارت اصالحی هست و از متدل رگرستیون لجستتیک
استفاده شده و در مدلها متغیر وابسته (ورشکستگی و میرورشکستگی)؛ خود بیانگر دو گروه ورشکستگی (بیشتر بودن میتزان
بدهیها از داراییها) و میر ورشکستگی که بترتیب مقادیر ( 1صفر) و ( 5یک) را انتختاب میکننتد .بترای توضتی پدیتدهای
که متغیر وابسته آن متغیر موهومی است ،مدل زیر است .معادله فوق به تابع توزیع تجمعی لجستیک معروف هست.
دادههاوجامعۀآماریتحقیق 


در بورس اوراق بهادار برخی از شرکتها موفق و برخی ناموفق هستند ،که موارد ناموفق موجبات نگرانی صاحبان سترمایه
را فراهم آورده است .بدین ترتیب که اوالً ،با ارائه هشدارهای الزم متیتتوان شترکتها را نستبت بته وقتوع درمانتدگی متالی
هوشیار کرده تا آنها دست بته اقتدامهای مقتضتی بزننتد و دوم اینکته ،سترمایهگذاران و اعتباردهنتدگان فرصتتهای مطلتوب
سرمایهگذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص دهند .ارائه هشدارها نیازمند پیشبینتی عملکترد شترکتها استت و تحلیتل
پیشبینی عنصر کلیدی در تصمیمگیری مدیریت است.
وضعیت توصیفی شرکتهای سهامی بورس اوراق بهتادار تهتران از نظتر شتاخصهای آمتار توصتیفی در جتدول  5بترای
مجموعه نسبتهای مالی هفت ساله  5395الی  5391مالحظه میشوند .شاخص پراکندگی (انحراف معیار) میتزان پراکنتدگی
متغیرها نسبت به میانگین را نشان میدهند .میانگین نشانگر مرکزیت دادهها است و برای مثال ،میانگین نسبت ستود ختالص بتر
فروش برابر با  55/1درصد هست و به عبارتی متوسط سود خالص فعالیت شرکتهای بورس در بتازه هفتت ستاله را مشتخص
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میکند .میانه نیز از شاخصهای مرکزی نشان میدهد که بازده داراییها (سود خالص بر دارایی) برابر با  8/9درصد بتوده کته
نشان میدهد بازده نیمی از شرکتها
شاخص

DEBIT/EQ
بدهی بر حقوق

EBIT
سود ناخالص

کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از آن بازده داشتهاند .
دادههایپژوهش 
جدول.1آمارتوصیفی 
NP/ TA
REC/ SAL
WACP
حساب دریافتنی بر سودخالص بر
سرمایه در

TD/ TA
کل بدهی به

LTD/TA
بدهی بلندمدت

NP/ SAL
سودخالص بر

صاحبان سهام

بر دارایی

گردش

فروش

دارایی

دارایی

به دارایی

فروش

میانگین

1/625

-1/519

1/551

1/119

1/193

1/186

1/118

1/551

میانه

1/625

1/112

1/536

1/325

1/189

1/192

1/111

1/516

بیشینه

1/991

91/36

1/118

52/515

1/635

1/991

1/998

6/813

کمینه

1/119

-151/93

-3/555

1/111

-5/595

1/111

1/111

-3/121

انحراف معیار

1/539

21/61

1/292

1/183

1/519

1/583

1/196

1/389

حجم نمونه

921

921

921

921

921

921

921

921

آماراستنباطی 

آزمونهای وضعیت توزیع نرمال متغیرهای مورد بررسی در رگرسیون لجستیک به صورت زیر هست.
الف)آزمونجاکبرا 

آزمون جارک برا برای بررسی نرمال بودن یا نبودن توزیع دادهها عمومیت دارد و مشخص شد از جمله عتدم نرمتال بتودن
توزیع متغیر وابسته (عدم تقارن اطالعاتی) است ولی طبق قضیۀ حد مرکزی ،دادهها با تعتداد مشتاهدات بتاال ،نرمتال محستوب
میشوند و تا مادامی که اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد ،نقض فترض نرمتال بتودن ،مشتکلی در نتتایج بترازش ایجتاد
نمیکند.
جدول.2آزمونجاکبرا 

Z

متغیر

921

تعداد مشاهدات

1/138

میانگین

1/11

میانه

1/593

انحراف معیار

Normal Parameters

21111/26

آماره جاک برا

1/111

)P-value(sig
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900
Series: Z1
Sample 1391 1397
Observations 924
0.038961
0.000000
1.000000
0.000000
0.193607
4.765208
23.70721

800
700
600

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera 20005.26
Probability 0.000000

500
400
300
200
100
1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0.0

شکل.1عدمنرمالبودنمتغیروابستهورشکستگی 

از آنجایی که متغیر وابسته این پژوهش کیفی دو حالتی هست ،بنابراین برای برازش متدلها از روش رگرستیون لجستتیک
استفاده شده است.
برازشمدلفولمر 
مدلهایرگرسیونیپژوهش 
نتایجحاصلازبرازش 

مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه به شرح الگوی زیر استفاده شده است.
Z = α0 + α1 DEBT/EQ + α2 EBIT + α3 WCAP + α4 REC/SAL + α5 NP/TA + α6 TD/TA + α7 LTD/TA + α8
NP/SAL + e

نمادهای التین متغیرهای مدل در جدول  5مشخص شتده و نتتایج تخمتین متدل بتا استتفاده از رگرستیون لجستتیک نشتان
میدهد که مقدار آماره کای دو ( )235/5مدل در سط اطمینان  91درصد معنادار و مقدار ضریب تعیین ( )R2نشتان میدهتد
که  16درصد تغییرات متغیر وابسته همانا ریسک ورشکستگی شترکتهای متورد بررستی توستط متغیرهتای توضتیحی مزبتور
تبیین میشوند .در این جدول ضریب مثبت  /منفی آن رابطه مستقیم  /میرمستقیم هریتک از متغیرهتا بتر ریستک ورشکستتگی
شرکتهای سهامی بورس اوراق بهادار تهران است.
جدول.3نتایجحاصلازبرازشمعادلهرگرسیون 
Z = α0 + α1 DEBT/EQ + α2 EBIT + α3 WCAP + α4 REC/SAL + α5 NP/TA + α6 TD/TA + α7 LTD/TA + α8 NP/SAL + e
سط معناداری
آماره والد
مقدار ضریب
نتیجه فرضیه
نام متغیر
سرمایه در گردش

تأثیر دارد

-3/19133

-1/653115

1/1111

نسبت کل بدهی و کل دارایی

تأثیر دارد

-1/631215

-1/561163

1/1111

حسابهای دریافتنی بر فروش

تأثیر ندارد

1/21928

5/581111

1/2318

سود خالص بر دارایی

تأثیر دارد

-1/925233

-3/551113

1/1158

سود خالص بر فروش

تأثیر ندارد

-1/131163

-1/916825

1/3381

بدهی بلند مدت به دارایی

تأثیر دارد

1/931131

1/113111

1/1115

توسعه و سرمایه /دورۀ پنجم /ش  /1پیاپی 161 /3
نام متغیر

نتیجه فرضیه

مقدار ضریب

آماره والد

سط معناداری

سود قبل از بهره و مالیات

تأثیر ندارد

1/151165

5/255111

1/2219

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

تأثیر ندارد

1/511658

1/522991

1/9125

عرض از مبداء ()C

Β0

1/151121

1/616151

1/1111

ضریب تعیین

٪16

آماره کای دو

235/18

دقت مدل

% 96

معناداری(1111/1 =)P-Value

مقدار آماره والد (همانند آزمون  )tسط معناداری متغیرهای مدل بدست آمده در جدول  3مشتخص میشتود ،کته نتتایج
آزمون فرضیات پژوهش بصورت زیر هستند.
« .5متغیر سرمایه در گردش ( »)WCAPدر ورشکستگی شرکتها تمثیر دارد .به دلیل اینکه سط معناداری به دست آمتده
از این متغیر برابر  1/111بوده که از  1/11کوچکتر است ،و قدرمطلق آماره والد که برابر  1/65هست کته از  5/96بزرگتتر
است.
« .2متغیر نسبت کل بدهی و کل دارایی ( »)TD/TAدر ورشکستگی شرکتها تمثیر دارد .به دلیل اینکه سط معناداری بته
دست آمده از این متغیر برابر  1/111بوده که از  1/11کوچکتر است ،و قدرمطلق آمتاره والتد کته برابتر  1/56هستت کته از
 5/96بزرگتر است.
« .3متغیر حسابهای دریافتنی بر فروش ( »)REC/SALدر ورشکستگی شرکتها تمثیر نتدارد .چتون ستط معنتاداری بته
دست آمده از این متغیر برابر  1/231بوده که از  1/11بزرگتر است و قتدرمطلق آمتاره والتد کته برابتر  5/58هستت از 5/96
کوچکتر است.
« .1متغیر سود خالص بر دارایی ( »)NP/TAدر ورشکستگی شرکتها تمثیر دارد .چون سط معناداری بته دستت آمتده از
این متغیر برابر 1/115بوده که از  1/11کوچکتر است ،و قدرمطلق آماره والد که برابر ( 3/55بزرگتر از  )5/96هست.
« .1متغیر بدهی بلندمدت به دارایی ( »)LTD/TAدر ورشکستگی شترکتها تتمثیر دارد .چتون ستط معنتاداری بته دستت
آمده از این متغیر برابر  1/111بوده که از  1/11کوچکتر است و قتدرمطلق آمتاره والتد کته برابتر ( 1/11بزرگتتر از )5/96
هست.
« .6متغیر سود قبل از بهره و مالیات ( »)EBITدر ورشکستگی شرکتها تمثیر ندارد .چون سط معناداری بته دستت آمتده
از این متغیر برابر  1/221بوده که از 1/11بزرگتر است و قدرمطلق آماره والد که برابر ( 5/255کوچکتر از  )5/96هست.
« .1متغیر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (»)DEBT/EQدر ورشکستگی شرکتها تمثیر ندارد .چون سط معنتاداری
به دست آمده از این متغیر برابر  1/912بوده که از  1/11بزرگتر است و قدرمطلق آماره والد که برابر ( 1/522کوچتکتر از
 )5/96هست.
« .8متغیر سود خالص بر فروش ( »)NP/SALدر ورشکستگی شرکتها تمثیر ندارد .چون سط معناداری به دست آمده از
این متغیر برابر  1/338بوده که از  1/11بزرگتر بوده و نیز قدرمطلق آماره والد که برابر ( 1/96کوچکتر از  )5/96هست.
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پیشبینیورشکستگیبهروشفولمر 

با توجه به برازش مدل رگرسیون لجستیک ،دقت پیشبینی ورشکستگی به روش مدل فولمر برابر با  %96هست کته نتیجته
پیشبینی به صورت نمودار زیر هست.
600
Series: FORECASTFOLMER
Sample 1391 1397
Observations 924
-0.000415
-4.78e-08
0.997891
-0.647706
0.098334
5.219871
61.40807

500
400

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Jarque-Bera 135538.9
Probability 0.000000

300
200
100
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0.8

0.2

0.4

-0.2

0.0

-0.4

-0.6

0

شکل.2پیشبینیورشکستگیبهروشمدلفولمر 

برازشمدلشبکهعصبیبرایپیشبینیورشکستگی 

معماری شبکه عصبی حاصل شامل  8الیه ورودی 5 ،الیه میانی با  5واحتد و  2الیته خروجتی استت .تتابع عملکترد متورد
استفاده در الیه میانی تابع هیپربولیک تانژانت و تابع خطای مورد استفاده آنتروپی هست .الزم به ذکر است که  % 11/1دادههتا
معادل  613داده به عنوان نمونه آموزشی و  % 29/3دادهها معادل  215داده به عنوان نمونه آزمایشی استفاده شتده استت .توابتع
مورد استفاده در الیه میانی عبارتند از :تابع خطی ،تابع نمایی و هیپربولیک تانژانت .در ایتن پتژوهش بته صتورت اتومتات نترم
افزار تابع هایپربولیک تانژانت را برای برازش مدل در الیه نهایی انتخاب کرده است چون کمترین خطا را داده است.
جدول.1تخصیصتعداداعضاینمونه 

نمونه

تعداد

درصد

آموزشی

613

%11/1

آزمایشی

215

%29/3

921

%511

مجموع

جدول.5خالصهنتایجمدلشبکهعصبی 

الیه ورودی

متغیرهای مستقل

5

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

2

سود قبل از بهره و مالیات

3

بدهی بلند مدت به دارایی

1

پیشبینی

1

سود خالص بر فروش

6

سود خالص بر دارایی
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الیه میانی

1

حسابهای دریافتنی بر فروش

8

نسبت کل بدهی و کل دارایی

9

سرمایه در گردش

تعداد الیه ورودی

8

روش مقیاس سازی

استاندارد سازی

تعداد الیه میانی

5

تعداد واحدها در الیه میانی

5

تابع مورد استفاده

هیپربولیک تانژانت

متغیر وابسته

5

Z1
2

تعداد الیه میانی
الیه خروجی

روش مقیاس سازی

استاندارد سازی

تابع مورد استفاده

سافت مکس

تابع خطا

خطای آنتروپی

مقدار خطای به دست آمده از برازش مدل برابتر  1/11در نمونته آموزشتی 5و در نمونته آزمایشتی 2برابتر  1/12هستت .از
آنجایی که مقدار خطای به دست آمده در نمونه آزمایشی کمتر از نمونته آموزشتی استت ،بنتابراین بترازش متدل قابتل قبتول
هست.
جدول.6مقایسهخطایبرازشمدلدرنمونهآزمایشیوآموزشی 

% 1/11

آموزشی

خطا

% 1/12

آزمایشی

به ترتیب اهمیت متغیرهای مستقل در مدل ساختار شتبکه عصتبی بتر استاس ستوابق پژوهشتی بصتورت جتدول  1مالحظته
میشوند.
جدول.7نحوهورودمتغیرهابهمدلشبکهعصبی 

متغیرهای مستقل

درجه اهمیت

اولویت

سرمایه در گردش

1/518

اول

سود خالص بر فروش

1/513

دوم

سود خالص بر دارایی

1/515

سوم

بدهی بلند مدت به دارایی

1/512

چهارم

نسبت کل بدهی و کل دارایی

1/161

پنجم

حسابهای دریافتنی بر فروش

1/111

ششم

سود قبل از بهره و مالیات

1/131

هفتم

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

1/112

هشتم
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پس از برازش مدل به شیوه شبکه عصبی سط معناداری حاصل از پتیشبینتی متدل بترای متغیرهتای مستتقل بتا وابستته بته
صورت جدول  8هست.
معناداریمتغیرهادرمدلشبکهعصبیمصنوعی 
جدول.8سطح 

ضریب همبستگی اسپیرمن

ناممتغیر 

ضریب همبستگی

سط معناداری

حجم نمونه

DEBT/EQ

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

-1/113

1/922

921

EBIT

سود قبل از بهره و مالیات

1/111

1/999

921

LTD/TA

بدهی بلند مدت به دارایی

NP/SAL

سود خالص بر فروش

**

-1/295

NP/TA

سود خالص بر دارایی

**

-1/295

REC/SAL

حسابهای دریافتنی بر فروش

**

TD/TA

نسبت کل بدهی به کل دارایی

WCAP

سرمایه در گردش

**

1/525

1/111
1/111

921
921

1/531

1/111

921

-1/125

1/129

921

**

-1/212

5/111

Predicted Value for Z1

1/111

921

1/111

921

1

921

**. Correlation is significant at the 0/01 level (2-tailed).

تبندیمتغیرهابرایوروددرمدلشبکهعصبی 
شکل.3اولوی 

دقتمدلوبرآوردضرایبمتغیرهادرروششبکهعصبیمصنوعی 
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جدول.9دقتمدلوبرآوردضرایبمتغیرهادرروششبکهعصبیمصنوعی 

نمونه

پیشبینی شده

مشاهده شده

1

5

درصد درستی

1

621

1

511/%1

5

1

29

511/%1

درصد کلی

91/%6

1/%1

511/%1

1

261

1

511/%1

5

1

1

511/%1

درصد کلی

91/%1

2/%6

511/%1

آموزشی
()Training
آزمایشی
()Testing

برازش مدل به صورت جدول زیر هست:
جدول.11برازشمدلشبکهعصبیمصنوعی 

Predicted

الیه میانی

متغیرها

)H(1:1
)(Bias

-2/311

تورش

DEBT/EQ

1/112

سود قبل از بهره و مالیات

EBIT

1/111

پیشبینی فولمر

folmer Forecast

5/525

بدهی بلند مدت به دارایی

LTD/TA

1/116

سود خالص بر فروش

NP/SAL

-1/159

سود خالص بر دارایی

NP/TA

-1/161

حسابهای دریافتنی بر فروش

REC/SAL

1/188

نسبت کل بدهی به کل دارایی

TD/TA

-1/611

سرمایه در گردش

WCAP

-1/919

نسبت بدهی به حقوق صاحبان
سهام

الیه ورودی

Hidden
Layer 1

الیه خروجی
][z1=0

][z1=1

تورش

)(Bias

1/916

-5/251

ضریب متغیرهای مستقل

)H(1:1

-1/369

1/512

در جدول باال منظور از الیه ورودی متغیرهای مستقل و منظور از الیه خروجی متغیر وابسته هست .ستون الیته میتانی ()5:5
برآورد ضریب متغیرهای مستقل با روش شبکه عصبی هست.



 /166پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روشهای شبکه عصبی مصنوعی و مدل فولمر

شبینیورشکستگی 
مقایسهروشبرازشمدلفولمرباروششبکهعصبیدرپی 

دقت مدل در برازش مدل شبکه عصبی برای پیشبینی ورشکستگی برابر  9171در صد هست که در مقایسه با مدل بترازش
مدل فولمر برابر  96درصد از دقت بهتری برخوردار است.
تحلیلنتایجآزمونفرضیههایتحقیق 
نتایجآزمونفرضیهاول 

«متغیرهای؛ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،سود قبل از بهره و مالیات ،جمع بدهیها به جمع دارایتیهتا ،حستابهای
دریافتنی به فروش ،سود خالص بر دارایی ،بدهی بلندمدت به دارایی ،سرمایه در گردش ،سود خالص بر فروش در مدل شبکه
عصبی مصنوعی استفاده شدند» :در نتایج مدل شبکه عصبی مصنوعی متغیرهای سترمایه در گتردش ،حستابهای دریتافتنی بتر
فروش ،سود خالص بر دارایی ،سود خالص بر فروش و بدهی بلندمدت به داراییها معنادار (کمتر از  )1/11هستتند و همچنتین
دقت مدل برای پیشبینی ورشکستگی برابر  91/1درصد هست .همچنتین متغیرهتای نستبت بتدهی بته حقتوق صتاحبان ستهام،
سرمایه در گردش ،سود خالص بر دارایتی ،نستبت کتل بتدهی بته کتل دارایتی و ستود ختالص بتر فتروش رابطته معکتوس بتا
ورشکستگی دارند .یعنیهرچقد رقم این نسبتها بیشتر باشد احتمال ورشکستگی کمتر میشود.
نتایجآزمونفرضیهدوم 

«معیارهای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ،سود قبل از بهره و مالیات ،جمع بدهیها به جمتع دارایتیهتا ،حستابهای
دریافتنی به فروش ،سود خالص بر دارایی ،بدهی بلندمدت به دارایی ،سرمایه در گردش ،سود خالص بر فروش در مدل فولمر
استفاده شدند» .با برازش مدل فولمر مشخص شد معیارهای سرمایه در گردش ،سود خالص بر دارایی ،نسبت کل بدهی به کل
دارایی و بدهی بلندمدت به داراییها تمثیر معنتاداری (کمتتر از  )1/11بتر ورشکستتگی دارنتد و دقتت متدل بترای پتیشبینتی
ورشکستگی برابر  96درصد هست .همچنین معیارهای سرمایه در گردش ،سود خالص بر دارایتی ،نستبت کتل بتدهی بته کتل
دارایی و سود خالص بر فروش رابطه معکوس بتا ورشکستتگی دارنتد .یعنتی هرچقتد رقتم ایتن نستبتها بیشتتر باشتد احتمتال
ورشکستگی کمتر میشود .در مجموع با توجه نتایج برازش مدلها ،از مقایسه میزان دقت پیشبینی ورشکستتگی شترکتهای
بورس مشخص شد که روش شبکه عصبی مصنوعی از دقت باالتری برخوردار است.
جهگیریوپیشنهادات 
نتی 

با توسعه و پیشرفت علم در خصتو

توانتایی هتوش مصتنوعی محققتین توانستتند از شتبکههای عصتبی بترای پتیشبینتی

ورشکستگی استفاده کنند .لذا هدف پژوهش حاضر پیشبینی و انتخاب مدل مناستب وامانتدگی و ورشکستتگی شترکتهای
حاضر در بورس اوراق بهادار تهران (مطابق تعریف ماده  515قانون تجارت ایران) با روشهای شبکه عصبی مصتنوعی و متدل
فولمر هست .با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد ،دقت پیشبینی ورشکستگی شرکتهای حاضتر بتا متدل شتبکه عصتبی
مصنوعی از دقت باالیی برخوردار است و در این روش تمثیر مستقیم و میرمستتقیم متغیرهتای ورودی را روی خروجتی شتبکه
در نظر گرفته میشود .همانطوری که در پژوهش چاراالمبوس و همکاران مطرح شده است که شبکه عصبی مصنوعی روشی
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محبوب در مطالعات پیشبینی ورشکستگی قلمداد میشتود .ایتن روش محاستباتی ،از مزایتای تکنولتوژیکی استتفاده کترده و
نیازی به الزامات خا

برای متغیرهای پیشبینی ندارد .این مزایای مدل پیشبینی شتبکههای عصتبی در تفکیتک شترکتهای

ورشکستته و میتر ورشکستتته قابتل مالحظته استت .بتا توجته بته نتتایج ایتن مطالعته متیتتوان دریافتت ،عتالوه بتر پیشبینتی
ورشکستگی ،کدام یک از پارامترها میتواند بیشترین تمثیر را بر ورشکستگی داشته باشد که از میان متغیرهای متورد استتفاده،
نسبت سود خالص به فروش و نسبت سود خالص به دارایی بیشترین تمثیر و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین اثر را
در تعیین ورشکستگی در بین معیارهای موجود داشتهاند.
پیشنهاداتکاربردیپژوهش 

براساس نتایج و مدلهای ارائه شده این پژوهش ،میتتوان از متدل شتبکه عصتبی مصتنوعی بترای پیشبینتی ورشکستتگی
شرکتهای بورس اوراق بهادار استفاده گردد و از مبتال شدن شرکتها به بحتران متالی و ورشکستتگی و همچنتین پیامتدهای
آن( ،با توجه بیشتر بر معیارهای معنادار سرمایه در گردش ،حسابهای دریافتنی بر فروش ،ستود ختالص بتر دارایتیهتا ،ستود
خالص بر فروش و بدهی بلندمدت به داراییها) بهطور مناسبی جلوگیری کرد.
نتایج این پژوهش میتواند به طور موردی برای هرکدام از شرکتهای پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران بته کتار
گرفته شود.
یادداشتها 

2. Testing

1. Training

منابع 
اسکندری ،جمشید .)5391( .اصول حسابداری  ،3انتشارات کتاب فرشید.
اصغری ،زهرا؛ اصفهانی پور ،اکبر ،)5398( ،ارائه مدل پیش بینی ورشکستگی شرکتها با ترکیب الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و ماشین بردار پشتیبان،
چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی ،تهران.
امینی ،پیمان )5381( .بررسی امکان سنجی استفاده از مدل فتولمر بترای تخمتین ورشکستتگی شترکتهای پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران .پایاننامته
کارشناسی ارشد ،رشته حسابداری دانشگاه تربیت مدرس ،تهران.
پیرایش ،رضا ،منصوری ،علی ،امجدیان ،صابر .) 5388( .طراحی مدل ریاضی مبتنی بر جریانهای نقدی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران .توسعه و سرمایه.13-91 ،2)2( ،
جهانخانی ،علی؛ پارسائیان ،علی ،مترجم .)5391( .مدیریت مالی (جلد اول) .ریموند پی .نوو .تهران :انتشارات سازمان سمت.
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