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  بینی ورشکستگیهاي متداول پیشبررسی اجزاء و مدل

  

 چکیده

 اوراق بورس هاينوسان و المللیبین سطح در بزرگ هايشرکت اخیر هايورشکستگی

 .دهدمی نشان را هاشرکت مالی توان ارزیابی براي اییابزاره وجود به نیاز ،در ایران بهادار
 را ورشکستگی واحتمال محدود را سود به یابیدست اقتصادي هايبنگاه افزونزرو رقابت

 .است شده ترراهبردي گذشته به نسبت مالی گیريتصمیم ترتیب بدین .است داده افزایش
 متغیر عنوان به مالی هاينسبت از هاستفاد ،هاشرکت مالی توان ابزارهاي ارزیابی از یکی

 نتایج .است هاشرکت ورشکستگی بینیپیش براي آوردن الگوهایی دست به و مستقل

 به قادر حسابداري اطالعات که است آن از حاکی ،مطالعات حوزه ورشکستگی از حاصل

ینی بهاي مختلف پیشاین مقاله به بررسی مدل .هستند هاشرکت در مالی بحران بینیپیش
گران مختلف، مورد بررسی قرار گرفته که توسط پژوهش پردازدمیها شرکتورشکستگی 

بینی نموده ورشکستگی احتمالی را پیشهاي بهینه، ها بتوانند با یافتن روشتا شرکت است،
    .دهند انجام آن، از جلوگیري جهت را الزم ریزيبرنامهو 

  بزارهاي ارزیابیهاي مالی، اورشکستگی، نسبت: کلمات کلیدي
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  مقدمه

 .است بوده  تاریخ طول در انسان خاطر هايدغدغه تریناصلی از آینده از ناآگاهی رفع
  خود که نحوي به را آن و شده آگاه خود آینده از که بوده آن دنبال به آدمی همیشه

 نبود، مفراه اطمینان قابل و صحیح بینیپیش توان چون ابتدا در .سازمان دهد خواهدمی 

 کرد، پیدا بیشتري عقالیی توانایی که آنگاه و شد نیروهاي فراطبیعی به متوسل انسان

 فراهم او هايبینیپیش براي امکاناتی علم، و چون برآمد توانایی این از استفاده درصدد

 بینی،پیش علمی هايتوانایی یابی بهدست از پس .جست بهره دستاورد این از آورد،

 با و ساخت همت خود وجهه را توانایی این وتکمیل هابینی پیش این از بهتر استفاده

  و  آینده براي ریزيبرنامه امکان ،آینده مختص هايویژگی کشف و نگريآینده
  .]4[نمود فراهم را گیريتصمیم

 ورشکستگی را واحتمال محدود را سود به یابیدست اقتصادي هايبنگاه افزونزرو رقابت

 .شده است ترراهبردي گذشته به نسبت مالی گیريتصمیم ترتیب بدین .ستا داده افزایش
 یکی از  .است بوده همراه اطمینان عدم و ریسک با همواره مالی مسایل در گیريتصمیم

شرکت  کلی دورنماي درباره بینیپیش الگوهاي ارایه گذارانسرمایه به کمک هايراه
قرار  تريصحیح تصمیمات مبناي باشد، ترنزدیک واقعیت به هابینیپیش هرچه است،

 آینده وضع برآورد ابزارهاي از یکی بینی ورشکستگیپیش هايالگو .]9[گرفت خواهند

 ورشکستگی بینیپیش براي زیادي تمایل و اعتباردهندگان گذارانسرمایه .است هاشرکت

 این  .شودمی یلتحم هاآن به زیادي هايهزینه درصورت ورشکستگی زیرا دارند هابنگاه

 ویژه به الگو یک گزینش. ]11[دارند را خود خاص قوت وضعف نقاط هرکدام الگوها

 امري ،محیطی شرایط و هاآن نیازهاي با متناسب و اطالعات مالی کنندگاناستفاده براي

  .است پیچیده

 ورشکستگی تأثیر تحت که خصوصی هايشرکت از بسیاري و گذارانسرمایه براي

 آنها زیرا است برخوردار علمی اهمیت از راحت و سریع ابزار از استفاده هستند، هاشرکت
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 است ممکن و باشند داشته سریع گیريتصمیم خود سرمایه يدرباره هستند مجبور اغلب

  .]21[باشند نداشته هاشرکت عملکرد به نسبت را تحلیلی درك

 را آن ورشکستگی، ئوريت روي بر آکادمیک مطالعات اولین از یکی ،در]17[گوردون 

 و بهره بازپرداخت توانایی عدم احتمال که کرده است تعریف شرکت ناتوانی سودآوري
 در که دگیرمی نظر در را وضعیتی ورشکستگی]29[ویتکر. دهدمی افزایش را اصل بدهی

 کمتر بلندمدت بدهی به مربوط بهره هايهزینه مجموع از شرکت نقدي هايجریان آن

  .است

 در که تعبیر کرد شرکت بودن دهزیان به توانمی را ورشکستگی اقتصادي، نظر طهنق از

 بازدهی حالت نرخ این واقع در در .است شده موفقیت عدم دچار شرکت حالت این

  .]28[باشدمی سرمایه يهزینه نرخ از ترکم شرکت

از هاي یک شرکت دهد که بدهیورشکستگی هنگامی رخ می ]16[اناز دیدگاه گیتم
  .هاي موجود در شرکت تجاوز کندارزش بازار دارایی

 یا پایین شرکت یکهرگاه نرخ بازده : کندیورشکستگی را اینگونه تعریف م ]3[شاکري

  .باشد نداشته را خود هايبدهی پرداخت توانایی شرکت و باشد منفی

  : از نظر حقوقی ورشکستگی به دو صورت امکان پذیر است

 اعالم دادگاه در دعوا طرح با شخص اختیاري، ورشکستگی رد :اختیاري ورشکستگی
 .کند درخواست را خود ورشکستگی

 شانمطالبات که طلبکاران از نفر سه الاقل اجباري ورشکستگی در :اجباري ورشکستگی

  .]10[کنند دعوا طرح توانندمی نماید تجاوز معینی مبلغ از

 141 ماده بورس از هاشرکت روجخ و ورشکستگی مالك تهران بهادار اوراق بورس در
 سرمایه نصف حداقل وارده، هايزیان اثر بر :از است عبارت که باشدمی تجارت قانون
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 صاحبان العادهفوق عمومی مجمع بالفاصله است مکلف مدیره هیأت برود، میان از شرکت

 هر .شود واقع رأي و شور مورد شرکت بقاء یا انحالل موضوع تا نماید دعوت را سهام

 مقررات رعایت با و جلسه همان در باید ندهد، شرکت انحالل به رأي مزبور مجمع گاه

  .]7[سرمایه موجود کاهش دهد  مبلغ به را شرکت سرمایه قانون این 6 ماده

  شرح مقاله

 هاي مختلفیشیوه به توانمی را ورشکستگی بینیپیش زمینه در شده انجام تحقیقات

 هر زیر مزایاي جدول .است مدل اساس نوع بر هابنديتقسیم نای از یکی .کرد بنديتقسیم

  .دهدمی نشان را هامدل این از کدام

  .]13[بینی کننده ورشکستگی هاي پیشگروه بندي مدل:  1جدول 

  مزایا  مدل

  هاي آماريمدل

است  ورشکستگی هاينشانه بر هامدل این تمرکز
 دست به هامالی شرکت هايصورت از عمدتا که

 متغیرهتک صورت به توانندمی هامدل این .آیدمی

 سازيمدل هايروش از و بوده چند متغیره یا

  .کنندمی کالسیک استفاده استاندارد

هاي سیستم هوش مصنوعی مدل
  خبره

 از عوارض ناشی روي بر هامدل این تمرکز

- شرکت هاي مالیصورت از که است ورشکستگی

 متغیره چند ذاتا هادلم این .است شده استخراج ها

کمک پیشرفت  به و از رایانه استفاده با و بوده
  .دارند ورشکستگی بینیپیش در سعی تکنولوژي

  هاي تئوریکمدل

 بر آنها تمرکز و بوده متغیره چند ذاتا هامدل این

 است هاورشکستگی شرکت در موثر کیفی عوامل

 زا بتوانند که دارند تمرکز اطالعاتی بر عمدتا که
 معموال .باشند ورشکستگی توجیه کننده منطقی نظر

منطق  پشتیبانی براي کمی و آماري هايروش از
  .کنندمی تئوریک استفاده
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 ]14[بیور توسط بار اولین براي حسابداري اطالعات از استفاده با ورشکستگی بینیپیش
 مورد را حسابداري هاينسبت و گرفت بهره متغیره یک هايمدل از او .تگرف صورت
 بر نقدي جریانات نسبت که داد نشان ایشان هايبررسی از حاصل نتایج. داد قرار آزمون

 آن از پس و بوده برخوردار ورشکستگی بینیپیش جهت باالیی توان از هابدهی کل
  .دارد قرار اهمیت دوم درجه در دارایی کل به خالص سود نسبت

از  که الگوهایی توسط ورشکستگی بینیپیش توانایی بررسی براي متعددي هايپژوهش
  .است گرفته صورت کنندمی استفاده مستقل متغیرهاي عنوانبه مالی هاينسبت

 را عرضه متغیره چند ورشکستگی بینیپیش الگوهاي که است فردي نخستین ]12[آلتمن 

 عنوانبه مالی هاينسبت از استفاده و چندگانه تمایزي تحلیل روش کارگیريبه با او .کرد

خود را  معروف الگوي وي  .بود ها،بنگاه ورشکستگی بینیپیش دنبال به مستقل متغیرهاي
 با او .است وفبینی ورشکستگی تجاري معرتحت عنوان الگوي رتبه ارائه داد که در پیش

 بینیبراي پیش هانسبت بهترین او نظر به که مالی نسبت ودو بیست میان از روش این

وارد  zهاي بعد انتقاداتی به الگوي در سال. ]9[کرد گزینش را نسبت نجبود پ ورشکستگی
تنها براي موسسات  Zحتی مدیران معتقد بودند که الگوي  گران، حسابداران وتحلیل. شد

آلتمن در ادامه مطالعات خود موفق به اصالح و رفع اشکاالت الگو . همگانی کاربرد دارد
  :را عرضه کرد 'zشد و الگوي جدید 

  
   X1= سرمایه در گردش / کل دارایی 

   X2= سود انباشته / کل دارایی 

   X3= سود قبل از کسر بهره و مالیات / کل دارایی

   X4= ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام / ارزش دفتري کل بدهی 
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   X5= فروش / ها کل دارایی

   Z) = شاخص کلی(دست آمده از الگو همقدار متغیر وابسته ب

   'Z > 1.21کسته شرکت ورش

   'Z < 2.90شرکت غیرورشکسته 

نسبت مالی از میان  4همانند آلتمن از تجزیه و تحلیل ممیزي براي انتخاب   ]25[اسپرینگیت
هاي سالم و ورشکسته بود، استفاده ها براي تشخیص شرکتنسبت که بهترین نسبت 19

مدل وي به شرح زیر  .دشرکت تولیدي این مدل را آزمون کر 40وي با استفاده از . کرد
 :است

  
  :که درآن

A :ها؛نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی  

B :ها؛کسر بهره و مالیات به کل دارایی نسبت سودخالص قبل از  

C : هاي جاريبدهینسبت سود خالص قبل از مالیات به  

D :ها؛نسبت فروش به کل دارایی  

 وي .کرد استفاده لوجستیک وتحلیل هتجزی روش از خود الگوي ایجاد براي ]18[اهلسون

شرکت  2058 و ورشکسته شرکت 105 شاملاي نمونه خود الگوي آزمون براي
او  الگوي .کرد استفاده مستقل متغیر 9 از خود الگوي در او. کرد انتخاب را غیرورشکسته

 :مدل وي به شرح زیر است .یافت دست صحیح بینی پیش درصد 85
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  :که درآن

A :ها به شاخص تولید ناخالص ملی؛سبت کل داراییلگاریتم ن  

B :ها؛ها به کل دارایینسبت کل بدهی  

C :ها؛نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی  

D :نسبت بدهی جاري به دارایی جاري؛  

E :صورت عدد صفر؛عدد یک اگر بدهی کل بیشتر از دارایی کل شود و در غیر این  

F :؛اهخالص به کل دارایی نسبت سود  

G :؛هاه نقد حاصل از عملیات به کل بدهینسبت وجو  

H :عدد صورت غیر این در عدد یک اگر سود خالص براي دو سال گذشته منفی باشد و
  ؛صفر

I :مطلق سود هر دوسال؛ ص به مجموع قدرنسبت میزان تغییر در سود خال  

  

سبت مالی براي یک ن 40متغیره براي ارزیابی کاربرد  از تجزیه و تحلیل چند ]15[فولمر 
مدل او . شرکت غیرورشکسته استفاده کرد 30شرکت ورشکسته و  30تایی شامل  60نمونه 

 .بینی نمایدرا به درستی پیشهاي سالم شرکت% 100هاي ورشکسته و شرکت% 96توانست 
 : مدل فولمر به شرح زیر است

  
  :که در آن
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A :نسبت سود انباشته به کل دارایی؛  

B : به کل دارایی؛نسبت فروش  

C :نسبت سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام؛  

D :نسبت جریانات نقدي به کل بدهی؛  

E :نسبت بدهی به کل دارایی؛  

F :نسبت بدهی هاي جاري به کل داریی ها؛  

G :هاي مشهود؛لگاریتم کل دارایی  

I :نسبت لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات به بهره.  

الگوي  تا کرد استفاده اهرمی و عملکرد نقدینگی، مالی، هايبتازنس ]31[زیمسکی
 بیشتر بلکه بودند نشده گزینش تئوریکی برمبناي هانسبت این .دهد رایهرا ا خود مناسب

 شامل اينمونه مبناي بر زیمسکی الگوي . بود اشقبلی مطالعات در او تجربیات براساس

شده  ارایه الگوي .شد ریزيپی ولیديت غیرورشکسته شرکت 800 و ورشکسته شرکت 40
 :از است عبارت وي توسط

 

  :که درآن

   X1= سودخالص / کل دارایی 

   X2= کل بدهی / کل دارایی 

   X3= دارایی جاري / بدهی جاري

   Z) = شاخص کلی(دست آمده از الگو همقدار متغیر وابسته ب
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  Z >  0.5شرکت ورشکسته 

   Z < 0.5شرکت غیرورشکسته 

کم  تعداد اصل که است ورشکستگی بینیپیش الگوهاي ترینساده از یکی گوال این
  .]5[است شده رعایت خوبی به درآن الگوها در مستقل متغیرهاي

 جايهاینکه ب اول. داد گسترش مسیر دو در را قبلی ورشکستگی بینیپیش هايمدل ،الیو

 ساختار براي مالی وضعیت پنج وي ،)ورشکستگی عدم یا ورشکستگی(مرسوم  دوگانگی
 یک به شرکت یک بنديطبقه جايهب اینکه دوم .کرد معرفی شرکت مالی سالمت پیوسته

 هر وارد شرکت یک که کردمی برآورد را احتمالی باید جدید مدل خاص، مالی وضعیت

 براي احتمالی امتیازدهی بنديرتبه سپس قانون. شدهاي پنجگانه میوضعیت از یک

 و اولیه نمونه دو .گرفتمی استفاده قرار مورد احتماالتی بینیپیش ینچن کیفیت ارزیابی
 لوجیت بینیپیش هاياجراي مدل براي اولیه نمونه .گرفتمی قرار آزمون مورد کنترل

 مورد کنترل توسط نمونه باید منتجه مدل بینیپیش توانایی و گرفت قرار استفاده مورد

 مدل اجراي در مالی نسبت 13 شامل توضیحی هايمتغیر از گروه پنج .گیرد قرار آزمون

ف پذیري متغیرهاي انعطا: از بودند عبارت هاگروه این .گرفت قرار استفاده مورد لوجیت
-ها و شاخصها به بدهیروند جریانات نقدي، ارزش دارایی اي،مالی، روند مخارج سرمایه

  .]4[هایی از وضعیت جاري فشارهاي مالی

 ژاپن به در قبلی تحقیقات نتایج که دریافت گذشته مطالعات بررسی از پس ]24[ شیراتا

یکسان  تقریبا هايسرمایه با تولیدي هايشرکت به هانمونه بودن محدود و کم تعداد دلیل
ورشکستگی  تا داد ارایه جامع الگویی ضعف نقاط این رفع براي شیراتا .نیست تعمیم قابل

بینی پیش مقدارسرمایه هر با خدماتی و بازرگانی ،تولیدي هايشرکت انواع تمام براي را
 86از  بیش دقت با را ورشکستگی تواندمی وي الگوي که داد نشان تحقیقات نتایج. کند

 چندگانه استفاده تمایزي تحلیل روش از خود الگوي براي شیراتا .کند بینیپیش درصد
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 از که یرورشکسته بودغ شرکت 300 و ورشکسته شرکت 686 شامل او آماري نمونه .کرد

 :است زیر شرح به شیراتا الگوي معادله .بودند 1996 تا 1986 هاي سال

  
  :آن در که

   X1= سود انباشته به کل دارایی 

   X2=  ها و حقوق صاحبان سهام سال جاريبدهی/  ها و حقوق صاحبان سهام سال قبلبدهی

راق قرضه و اسناد دریافتنی ا و اوهبدهیها، جمع وامنسبت هزینه بهره به میانگین حاصل
   X3=  شدهتنزیل

   X4=  به فروش 12ضربدر ) ها و اسناد پرداختنیجمع حسابحاصل(میانگین 

   Z) = شاخص کلی(دست آمده از الگو همقدار متغیر وابسته ب

  .]9[صورت غیرورشکستهو در غیر این Z > 0.38شرکت ورشکسته 

ها استفاده زیادي بینی ورشکستگی شرکتبراي پیش هاي عصبیدر طی دهه اخیر از شبکه
باشد که به هر هاي به هم متصل میاي از نرونیک شبکه عصبی، شامل مجموعه. است شده

هاي عصبی، ها در شبکهنقش نرون. شودیک الیه گفته میها، مجموعه از این نرون
وسیله یک پردازشگر ریاضی که هاي عصبی بهاین امر در شبکه .پردازش اطالعات است

اي سازي، براساس نیاز خاص مسالهیک تابع فعال .شودسازي است انجام میهمان تابع فعال
ترین ساده. شودنتخاب میوسیله شبکه عصبی حل شود، از سوي طراح اکه قرار است به

رودي بیه یک سیستم والیه ورودي و الیه خروجی شبکه ش. شکل شبکه، فقط دوالیه دارد
رون خروجی، هاي ورودي را براي محاسبه ارزش نکند و ارزش نرونخروجی عمل می

  .]8[دهدمورد استفاده قرار می
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 بینیپیش هايمدل طراحی در عصبی هايشبکه از ]19[شاردا و اودوم بار نخستین

 عصبی هايروش شبکه نتایج که داد نشان تحقیق هايیافته .کردند استفاده ورشکستگی

  .است متغیره چند تشخیص خطی روش از معتبرتر و تردقیق تر،حصحی

خطی،  تشخیص آنالیز بینیپیش با را عصبی هايشبکه بینیپیش قابلیت ]26[کیانگ تام و
نشان  و کرده مقایسه 1مجاور کاي تریننزدیک و تصمیم هايدرخت لجستیک، رگرسیون

  .باشدمی معتبرتر و تردقیق تر،صحیح عصبی هايروش شبکه از حاصل نتایج که دادند

 از او الگوي در  کرد طراحی عصبی هايشبکه روش از استفاده با الگو یک ]27[واالس
 بهترین عنوان به گذشته ورشکستگی مطالعات در که دي کلی مالی هاينسبت مقادیر
 یرز شرح به او استفاده مورد هاينسبت  .بود شده استفاده بودند، شده گزارش ها نسبت
 :است

 ها؛دارایی کل به گردش در سرمایه •

 ها؛بدهی کل به نقدي هايجریان •

 ها؛دارایی کل به خالص سود •

 ها؛دارایی کل به هابدهی کل •

 جاري؛ هايبدهی به جاري هايدارایی •

 .جاري هايبدهی به سریع هايدارایی •

 با هاورشکستگی شرکت بینیپیش جهت شده انجام تحقیقات زیر، نتایج جدول در

  .]6[ است شده آورده آن محققان نام همراه به عصبی شبکه از استفاده

 ها با استفاده از مدل شبکه عصبیتحقیقات پیش بینی ورشکستگی شرکت – 2جدول 

  نتایج مطالعات  محققان
بینی تحلیل ممیز چندگانه از توان پیش هاي عصبی در مقایسه باشبکه  )1990(ادام و شاردا 

                                                           
1 -k-nearest neighbor 
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  .ردارندبیشتري برخو
  .هاي عصبی، عملکرد بهتري از مدل الجیت دارندشبکه  )1992(دیگران  و سالچنبرگر

  .دارد عملکرد بهتري دیگر هايمدل تمامی از عصبی هايشبکه مدل  )1992(تام و کیانگ 
  است بیشتر رگرسیون لجستیک عصبی از هايشبکه بینیپیش کلی دقت  )1999(ژانگ و دیگران 

  
 ]22[راوي کومار. نبودند اشکال از خالی نیز مصنوعی هوش و عصبی شبکه هايمدل اما
 در آن که خالصه پرداخت مصنوعی هوش مختلف هايمدل مزایاي و معایب بررسی به

  :است شده ارائه زیر جدول

  هاي شبکه عصبیمزایا و معایب مدل – 2جدول 

  معایب  مزایا  ایده اصلی  تکنیک

  منطق فازي

هاي دهدا ها بامدل این
 و سر دقت کم و مبهم

- مجموعه از کار دارند

دانش  فازي و هاي
 هادر مدل انسان تجربی

  .کنندمی استفاده

شناخت درك فازي  در
 خوب "آنگاه  -اگر"از 

به  نیاز و کرده عمل
آموزشی  هايالگوریتم

  .دارند اندکی

 نتایج توابع، نوع انتخاب

- می تحت تاثیر قرار را

 انتخاب همچنین. دهد

 وابستگی توابع و زیاد

 هايمجموعه به زیاد آنها

 یک عیب عنوان فازي به

  .شودمحسوب می

  شبکه عصبی

 از استفاده با یادگیري

 کارگیريبه با ها ومثال

 هايو الگوریتم ساختارها

- می انسان انجام ذهن

  .شود

 تقریب مناسبی توابع

 بینی،پیش هستند، براي

 و بندي بندي، خوشهطبقه
 ازي مناسبسبهینه

  .هستند

 همراه به پارامترها تعیین

 .دشوار است آموزش
 از بسیاري طراحی

 نیازمند هاي عصبیشبکه

تکرار  و زیاد هايداده
  .است آموزش براي زیاد

  الگوریتم ژنتیک

 داروین اولیه اصول از

 براي

 توابع در بهینه نقاط حل

 محدب غیر غیرخطی

نه بهی نقاط یافتن براي
 توابع در سراسري

 محدب غیرخطی غیر

  .است مناسب

 است الزم زیادي زمان

 شود اگر همگرا تا

 مناسب تحقیق متدولوژي

 نخواهد نباشد همگرا
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  .شد  .کنداستفاده می

  مجموعه سخت

 پائین و باال تقریب از

 براي

می استفاده یک مفهوم
 عدم مدل به کنند تا

 را هادر داده اطمینان

  .کنند شناسایی

 "آنگاه  -اگر" هايقاعده

 به را ترتیبی هايو ارزش

طبقه کار تا گیردکار می
  .دهد انجام بندي را

 در موارد از برخی در

 قابل استفاده غیر عمل

به  است ممکن زیرا است
 به برسد، تهی مجموعه

 هادر داده تغییرات

دقت  است و حساس
  .دارد پائینی

ماشین بردار 
  پشتیبان

 یادگیري تئوري از

 تا کندمی آماري استفاده

 و بندي وظایف طبقه

 را رگرسیون

  .دهد انجام

 به مسئله که زمانی

 باشد دوم صورت درجه

 سراسري جواب بهینه به

 بنابراین خواهد شد ختم

هاي کوچک مثال براي
  .باشدمی مناسب

 و هسته انتخاب

حساس  آن پارامترهاي
 تست مرحله در .است

. کندعمل می کند
 الگوریتمی پیچیدگی

 حافظه و دارد باالیی

  .خواهدمی زیادي

  درخت تصمیم

بندي تکنیک بخش از
- می استفاده بازگشتی

 آنتروپی و مانند کنند

 تا نمایندگیري میاندازه

تصمیم را از  درخت
  .ها استنتاج نمایندداده

 و بنديطبقه مسائل هم

 حل را هم رگرسیون

  .کندمی

- می حد بیش از برازش

 یک مشکل باشد تواند

 هايداده به نیاز همچنین

 آموزش زیادي براي

بینی یک پیش تا است
  .دهد ارائه اتکا قابل

DEA2 

از برنامه ریزي خطی 
ندي ببراي رتبه

راهکارهاي متفاوت 
  .کنداستفاده می

 دارد زیادي کاربردهاي

 و

- می دقیقی هايجواب

  .دهد

 انجام را بندي رتبه فقط

 قطعی و مقدار دهدمی

  .ندکنمی اعالم را رتبه

SC3 

این روش شبکه عصبی، 
 فازي ژنتیک، الگوریتم

 تا کرده ترکیب را ...و

 هايتکنیک مزایاي از

 استفاده هوش مصنوعی

 را و معایب آنها کندمی

 این براي معایبی تقریبا

 توان ذکرنمی هامدل

 هايداده آنها اما .کرد

                                                           
2 - Differential Evolution Algorithm 
3  -Soft Computing  
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 هانآ همه مزیت از

  .کند استفاده
 تا ندخواهکافی می  .کندتصحیح می

برازش  و دیده آموزش
  .شوند

  
  :و پیشنهادات نتیجه گیري

 شرکت نفعانذي همه بر و است هاشرکت اقتصادي حیات از مرحله آخرین ورشکستگی

 به توجه با باشدمی برخوردار اهمیت از ورشکستگی بینیپیش بنابراین .گذاردمی تاثیر

توان می است برزمان امري شکستهور هايشرکت شناسایی منظور به حقوقی فرایند اینکه
  .هاي فوق استفاده نموداز مدل

 حسابداري اطالعات که است آن از حاکی ،مطالعات حوزه ورشکستگی از حاصل نتایج

 در ها،شرکت در مالی بحران وجود. هستند هاشرکت در مالی بحران بینیپیش به قادر

  شده ارائه هايمدل به توجه با بنابراین،. گردد منجر ورشکستگی به تواندمی نهایت
 تجدید خصوص در را الزم تدابیر و بینیپیش هاشرکت در را مالی بحران قبل از توانمی 

 توانمی الزم تدابیر اتخاذ و شرکت کنترل در تغییر با .نمود اتخاذ شرکت کنترل در نظر

  .]2[نمود جلوگیري هاشرکت ورشکستگی نهایتاً و مالی بحران وقوع از
بینی بهتر ورشکستگی و اند سهم بسزایی در پیشتوهاي باال در ایران، میسازي مدلومیب

توان براي هر صنعت مدل خاص خود را در واقع می. تبعات آن داشته باشدجلوگیري از 
  . طراحی نمود
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Studying the Common Components and Models for Bankruptcy 
Prediction 

 

Abstract 

 

The recent bankruptcies of big companies at the international level 
and stock exchange fluctuations in Iran show the need for tools in 
order to assess the financial strength of the companies. The increasing 
competitiveness between economic enterprises has limited benefits 
and increased the risk of bankruptcy. Therefore, financial decision 
makings have become more strategic than before. Using financial 
ratios as independent variables and obtaining models for corporate 
bankruptcy prediction is considered as one of these tools. The results 
of the studies in this field indicate that accounting information can 
predict corporate financial crisis. The present paper aims to study 
various models for corporate bankruptcy prediction that have been 
already studied by various researchers in order that companies could 
predict the possible bankruptcies and take the necessary measures to 
prevent them by finding optimal methods. 
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