
 

  
 

 با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهاي ورشکستگی بینی پیش
  هم با روش دو مقایسه و ژنتیک الگوریتم و مصنوعی عصبی شبکه از استفاده
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  چکیده
 به اعتباردهی معموالً بانک ها ورشکستگی، در زمان .موثراست اقتصاد توسعه و سرمایه بازار نقدینگی بر معموالً شرکت ها ورشکستگی

 می درخواست اضاف ریسک جبران اي بر را ي باالتر بهره دهند،می ها شرکت به که وامی ازاي ودر داده کاهش را ورشکسته شرکت هاي

 بازارهاي یا ها بانک قرضه اوراق خرید گذاري و سرمایه سراغ به بیشتر و داده کاهش را سهام خرید ي یه گذار سرما مؤسسات لذا .کنند

 مرحله به شرکتی اینکه از قبل توانمی دارد، پی در را سنگینی هايهزینه ها شرکت ورشکستگی که این به توجه با. کنند می اقدام آن مشابه

 این هدف .یابد رهایی ورشکستگی از شرکت تا نمود اتخاذ تدابیري و نمود مشخص ورشکستگی لحاظ از را وضعیتش برسد، ورشکستگی
 و ژنتیک الگوریتم و مصنوعی عصبی شبکه از استفاده با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت ورشکستگی بینی پیش پژوهش،
  .باشد می هم با وشر دو مقایسه
 جاري، متغیرنسبت سه رگرسیون و الگوریتم ژنتیک ،هاي شبکه هاي عصبی مدل این در استفاده مورد هايمتغیر از که داد نشان هامدل نتایج

 با عکس نسبت نمونه، در دسترس اطالعات اساس بر ها دارایی کل به مالیات و بهره از قبل سود و ها دارایی کل به گردش در سرمایه

 دقت از ها شرکت ورشکستگی بینی پیش در عصبی هايشبکه داد نشان اینکه ضمن تحقیق این نتایج .تاس داشته ها شرکت ورشکستگی

 توان می گام، اولین عنوان به پژوهش، این در شده ارائه هاي مدل و پژوهش این نتایج از استفاده با که نمود مشخص است، برخوردار باالي

-می بینی پیش از پس البته .کرد جلوگیري مناسبی طور به آن، پیامدهاي همچنین و ورشکستگی و مالی بحران به ها رکتش شدن مبتال از

  .شود پرداخته علل ردیابی و مساله یابیریشه به بایستی
 

  ژنتیک مصنوعی، الگوریتم عصبی هاي شبکه ورشکستگی، بینی پیش :يدیکل هاي واژه
  
  

  مقدمه
و  مالی نمحققا شدید توجه ردمو نکنوتا1959 لسااز  که ستا موضوعاتیاز  مسها هزدباو  نوسانات ت،امالمع حجم بطهرا سیربر
و  تمعامال حجم طتباار هربادر هاییلمثلا بضر ستریتدر وال ا که ستاي اگونه به بطهرا یناهمیت ا. ستا شتهدا ارقر ديقتصاا

 شده یدهد یهگا ماا ،ستا نیاجو زاربا انیردر ا سرمایه زارباو  داربهاوراق ا رسبو. ستا گرفته شکلو بازدهی سهام  قیمت نوسانات
 کوتاهو  آنی تتصمیما ايبر قیمت اتتغییر یاو  تمعامال حجم تحرکااز  سرمایه زاربادر  ءجز انلهگردمبااز  يربسیا که ستا
 شگو به ستا ممکن که ننددا می طالعاتیو ا رخبااز ا ناشیرا  تمعامال حجمو  قیمت اتتغییر و کنندنمی پوشی چشم دخو تمد
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در شرایط حاضر با توجه به توسعه بازارها در نقاط مختلف جهان و افزایش بنگاههاي اقتصادي و در نتیجه رقابت  .باشد نرسیده آنها
ي مختلف با تنگاتنگ بین فعاالن در یک بازار و فعاالن یک بازار با بازارهاي دیگر در نقاط مختلف و رقابت اقتصادي کشورها

یکدیگر در تسخیر سهم بیشتري از بازار باعث گردیده که گروهی در این میدان رقابت پیروز بوده و سهم حداکثري بازار را به خود 
از طرفی با  .اختصاص دهند و برخی دیگر به سهم کمتري قانع شوند و حتی برخی نیز در خطر سقوط و ورشکستگی قرار بگیرند

دي حاکم بر دنیا و رکود اقتصادي بوجود آمده در اکثر نقاط جهان نیز برخی از بنگاههاي اقتصادي در آستانه توجه به شرایط اقتصا
  .رکود و زیان ده شدن و در نتیجه خطر ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته اند

تلف بیش از پیش در چنین شرایطی لزوم بررسی وضعیت مالی جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها با حداکثر دقت از طرق مخ
احساس می شود و این موضوع همانند زنگ هشداري خواهد بود که در هر لحظه بنگاه اقتصادي از نظر مالی در شرایط هشدار قرار 
بگیرد به صدا در خواهد آمد تا بموقع مدیران با چاره جویی و با کاربردن راهکارهاي مناسب از موقعیت خطر رهایی یابند وبنگاه 

  .از مهلکه سقوط و ورشکستگی برهانندرا  اقتصادي
از جمله این  .متعددي انجام می شود پیش بینی ورشکستگی به طرق مختلف و با استفاده از روشهاي محاسباتی و ابزارهاي تحلیلی
عصب مصنوعی مدلی است که اجزاء  .روشها استفاده از تکنیک هاي هوش مصنوعی در مدل سازي پیش بینی ورشکستگی می باشد

یکی از روش هاي نوین  .اولین بار مک کلولو و پیتز این مدل را مطرح کردند. شباهت مستقیمی به اجزاء عصب واقعی دارند آن
این روش داراي کارایی باالیی بوده و به دلیل نداشتن مفروضات . دیگر در پیش بینی ورشکستگی روش الگوریتم ژنتیک می باشد

  .با استقبال زیادي مواجه شده اند محدود کننده موجود در روشهاي آماري
گویی براي پردازش اطالعات می باشند که با تقلید از شبکه هاي عصبی بیولوژیکی مثل مغز انسان ساخته عی الشبکه عصبی مصنو

ات با ارتباط) نرون(کلیدي این الگو ساختار جدید سیستم پردازش اطالعات آن می باشد و از تعداد زیادي عناصر  عنصر .شده اند
شبکه هاي عصبی مصنوعی با پردازش . براي حل مسائل مخصوص کار می کنند تشکیل شده اند قوي داخلی که هماهنگ با هم

 .این عمل یادگیري می گویند روي داده هاي تجربی، دانش یا قانون نهفته در وراي داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کند که به
کارگیري یک مدل شبکه عصبی و یک مدل الگوریتم ژنتیک، ضمن پیش بینی ورشکستگی این پژوهش در پی آن است که با ب

کدامیک از این روشها، مدل بهتري براي پیش بینی ورشکستگی ارائه می  شرکتهاي بورس اوراق بهادار به این سوال پاسخ دهد که
  نمایند؟

  
  پژوهش پیشینه

 ها شرکت سودآوري بینی پیش قدرت بهبود در خطی غیر و خطی ژنتیک مالگوریت کاربرد، طی تحقیق به بررسی )1393(پورزمانی 
 و خطی ژنتیک الگوریتم هاي مدل از استفاده با ها شرکت آینده سودآوري بینی پیش قدرت بررسی تحقیق این هدف. پرداخت
 آینده سودآوري بینی پیش در مالی صورتهاي کنندگان استفاده گیري تصمیم توان بردن باال جهت است غیرخطی ژنتیک الگوریتم
 اساس بر. است شده استخراج الگو بهترین و مقایسه یکدیگر با الگوها آمده، بدست نتایج به توجه با سپس. باشد می ها شرکت
 نسبت 23 از ، 1391-1371 دوره طی در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت دسترس در آمارهاي و اطالعات

 درصد90.04  غیرخطی ژنتیک الگوریتم بینی پیش دقت دهد می نشان آزمون نتایج. شد استفاده مستقل متغیر عنوان به ، برتر مالی
  .است درصد 87.14 خطی ژنتیک الگوریتم از بیشتر



 

  
 

 نتهرا بهادار اوراق بورس در ها شرکت ورشکستگی بینی پیش مدل تبیین و طراحی، به بررسی  )1390(فدایی نژاد و اسکندري، 
 هاي مدل مقایسه اما است موثر ورشکستگی بینی پیش دقت افزایش در ژنتیک الگوریتم از استفاده که داد نشان نتیجه. پرداختند
 دیگري بر ها روش این از یکی که نمود اثبات توان نمی آماري نظر از که داد نشان ذرات تجمعی سازي بهینه و ژنتیک الگوریتم
 نسبت از استفاده از موثرتر ورشکستگی بینی پیش براي بازار هاي داده از استفاده که بود این دهنده شانن نتایج همچنین. دارد برتري
 استفاده بازار هاي داده از که مدلی داد نشان نتایج همچنین. است مالی هاي نسبت و بازار هاي داده از همزمان استفاده یا و مالی هاي
 پیش درستی به را ها شرکت ورشکستگی درصد 92.6 تا تواند می ببیند آموزش ذرات جمعیت سازي بهینه الگوریتم طریق از و کرده
  .نماید بینی

 شرکت در آلتمنZ مدل اب  آن مقایسه و ورشکستگی پیشبینی در ژنتیک الگوریتم کاربرد، به بررسی )1390(فیروزیان و همکاران 
 5 آلتمنZ مدل و ژنتیک الگوریتم مدل در استفاده مورد نهاییمتغیرهاي . پرداختند تهران بهادار  اوراق بورس در شده پذیرفته هاي

 طور به توانست ژنتیک الگوریتم مدل. است شده مقایسه هم با مدل 2 این نتایج درنهایت. است مالی نسبتهايمتغیر است که شامل 
 83.32 معادل دقتید داشته باشد و مدل آلتمن درص 91.5و  90 معادل دقتی ترتیب به مبنا سال از قبل سال دو و سال یک در میانگین

 براي مناسبتري ابزار درنتیجه دارد؛ ورشکستگی بینی پیشدقت بیشتري  ژنتیک الگوریتم مدل نتایج به توجه با. دارد درصد 83.32 و
  .شود می محسوب بینی پیش

ساله بررسی  9ر ورشکسته در یک دوره شرکت غی 20شرکت ورشکسته و  20نسبت مالی را براي حدود  13روند ) 1931(پاتریک 
پاتریک به این نتیجه رسید که تمامی نسبت هاي به کار گرفته شده تا حدي می توانند ورشکستگی را پیش بینی کنند ولی از . کرد

مالی  بین آن ها نسبت هاي سود خالص به ارزش ویژه، ارزش ویژه به بدهی و ارزش ویژه به دارایی هاي ثابت، بهترین نسبت هاي
  .براي پیش بینی ورشکستگی هستند

او اظهار کرد . نسبت هاي مالی را براي شرکت هاي ورشکسته و غیرورشکسته در یک دوره شش ساله بررسی کرد) 1942(مروین 
که سه نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها، ارزش ویژه به کل بدهی ها و نسبت جاري، پیش بینی کنندگان خوبی براي 

مروین به این نتیجه رسید که از بین این نسبت ها، نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها بهترین شاخص . تگی هستندورشکس
  .براي پیش بینی ورشکستگی به شمار می رود

میلیون دالر را مورد بررسی  10شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته کوچک با بدهی هایی کمتر از  30) 1984(فولمر و همکارانش 
مدل . متغیر استفاده شد 9در این مطالعه از . این شرکت ها از صنایع خرده فروشی، خدماتی و تولیدي تشکیل شده بودند. ار دادندقر

درصد دقت در پیش بینی در یک و دو سال قبل از  81درصد دقت در پیش بینی در سال مورد نظر و  98ارائه شده داراي 
  .ورشکستگی بود

انجام دادند تا با توجه به اینکه از این ) 1968مدل سال (آلتمن  Z-Scoreمطالعه اي بر روي مدل اولیه  )2001(گریس و اینگرام 
تعیین کنند آیا این مدل هنوز هم به صورت مؤثر و کارا عمل می . مدل امروزه براي ارزیابی سالمت مالی شرکت ها استفاده می شود

) درصد 8/57درصد به  5/83از (د که دقت پیش بینی مدل آلتمن بطور قابل توجهی نتایج مطالعه این محققان نشان دا. کند یا خیر
این امر بیانگر این است که نسبت هاي مالی و مدل هاي ورشکستگی تحت تأثیر عامل زمان قرار دارند و با . کاهش یافته است

  .گذشت زمان ضرایب مدل ها باید بار دیگر مورد تجدید نظر قرار گیرند
  



 

  
 

 پژوهش هاي فرضیهري و مبانی نظ

 دبعادر ا شدید مالی ينهاابحر نشد اردـپدیو  وـیکساز  اـنهآ رمایهـس راختاـس نشد عمتنوو  سهامی يشرکتها ونفزروزا شگستر با
در  دخو دنکر نمصو ايبر يسپرو  پوشش دیجاا لبدنبا بنگاهها مختلف نینفعاو ذ نا مالک ،یگرد يسواز  ديقتصاا دخرو  نکال
 الیـم انوـت ابیـیارز ايرـب هدـکنن یـبین یشـپ يدلهاـمو  هااربزاز ا دهستفاا بهرا  نهاآ عینموضواو دـنادهوـب اتمخاطر نگونهیا مقابل
ها بااستفاده  شرکت شکستگیوریـبین یشـپ يوـلگدو ا هـمقایس تـنخس ،هشوژـپ نـیا فدـه .تـسا دهنمو هگاو آ سحسا شرکتها

 بینی پیش جهت بـمناس رياـمآ لدـم هـئو دوم ارا انرـیا یـمحیط یطارـش با متناسبلگوریتم ژنتیک از رویکر شبکه هاي عصبی و ا
 لمداز  دهستفاا با انبتو تا ،باشد می ها شرکت مالی انبحر ادیداز رو قبل لسا سهدو و  ،یکدر  ها شرکت شکستگیور قیقد نسبتا
 يرـگی میمـتص یـکیف ءتقاار موجبو  سیربررا  نهاآ فعالیت اومتد عوـموض ینـهمچنو  اـه رکتـش الیـم ضعیتو رمزبو
  .گردیده ـمربوط ناـینفعو ذ ارانهامدـس
 هینداز آ که دهبوآن  لنباد به همیشه یـمآد .تـسا دهبو یخرتا لطودر  ننساا خاطر يها غدغهد ترین صلیاز ا هینداز آ گاهیآنا فعر
 همارـف ناـطمینا قابلو  صحیح بینی پیش انتو نچو ابتددر ا. هدد نمازاـس دـهاوخیـم دخو که ينحو بهه و آن را شد هگاآ دخو
 دـمآبر ناییاتو یناز ا دهستفاا دصددر د،کر اپید يبیشتر ییعقال ناییاتو که هنگاو آ شد طبیعیافر ياـهونیر هـب لـمتوس ناـنسا د،وـنب

 پیش علمی يها ناییاتو به تیابیـساز د پس. جست هبهر وردستاد نیآورد، از ا همافراو  يها بینی پیش ايبر مکاناتیا علم نچوو 
 يها یژگیو کشفو  ينگر هیندآ باو  ساخت دخو تـهم هـجهرا و ناییاتو ینا تکمیلو ها بینی پیش یناز ا بهتر دهستفاا ،بینی

  .دنمو همافررا  يتصمیمگیرو  هیندآ ايبر يیزربرنامه نمکاا هیندآ مختص
 تاکید باو  ستداده ا ارقر دوـخ لیـصا فدـهرا  ديقتصاا يگیر تصمیم ايبر منددسو تطالعاا هیهت نیز اريحسابد نشدا

و  یـکیف تطالعاا تامینو  اريحسابد ينظر مبانی ئهارا و مالی يشگرارگزدر  لیهاو شاخص انعنو به، »دنبوطمربو« برخصوصیت
 دهنمو ريیا ها شرکت تیآ مالیو  ديقتصاا ضعیتو بینی پیشا در ر نکنندگادهستفاا سایرو  الیـم انرـتحلیلگ د،اـعتما لـقاب یـکم
  ستا

 يها یژگیو ،باشد می ديقتصاا دـحوا کـی صاـخ یـکیفو  یـکم يها كمحر شامل که نمازسا نیدرو يها یژگیو بر عالوه
 ياـهزاربا رياختاـسو  انونیـق توسعه هنحو مانند( اريذگ نقانوياـه بچوراـچو  اريحسابد يهااردستاندا نهمچو هارکشو صخا
 ضعو بینی پیش ايبر راکا مدلی انتو نمی تختالفاا ینا به توجه ونبدو  دهبو ارتأثیرگذ ن،کال داـقتصا یطارـشو ) رمایهـسو  الیـم

 .ساخت شرکتها مالی

 تبدیل فاینانس تبیادر اد هشیوپژ هدـعم توعاـموضاز  یکی انعنو به »شرکتها شکستگیور بینی پیش« عموضو خیرا لسا 40در  
 بینی پیش يها لمد بهترین، ريماآ يها تکنیکو  دموجو تطالعاا ساـسا رـب دـندکر شتال ديیاز میکدکاآ تتحقیقا. ستا هشد
 اختـس روـمنظ هـب انگرـهشوپژ عهـتوس لحادر  يهارکشودر  بلکه یافته توسعه يهارکشودر  تنها نهو  کنند کشفرا  شکستگیور
 ئهارا ،مختلف مالیو  ديقتصاا ياـهیطـمح  هـب هـتوج با نیز ديمتعد بینی پیش يها لمدو  دهنمو ديیاز يها شتال ،جدید يها لمد
  .نداداده

 نخستین. ستا هشد منجاا مختلف ريماآ يلگوهاو ا مالی ينسبتهااز  دهستفاا با مالی انبحر بینی پیش مینهدر ز ريبسیا تتحقیقا
 تتحقیقا طیوي . دبو 1966 لسادر  ربیو میلیاو تتحقیقا ،یددگر شکستگیور پیشبینی يابر لگوییا دیجاا به منجر که تحقیقاتی

 شرکت تطبقادر  شرکت یک يطبقهبند ايبر نسبتآن  جهموفقیتدربه فمعطو ،هرنسبترعتباوا ارزشکه سیدرنتیجه ینابهدخو



 

  
 

 .ستا نسبتآن  باالتر رعتباا یاارزش  نمبی ص،خصو یندر ا کمتر يطبقهبند يخطا انمیزو  ستا شکستهورغیر یاو  شکستهور يها

و  همسو ايبطهدر آن را هشد منجاا اريسرمایهگذ انمیز با جامعه ديقتصاا پیشرفت انمیز ديقتصاا نکال ينظریهها هیدگااز د 
 ییارکا که دشو دهستفاا نهااز آ ينحو به یا نشوند اريسرمایهگذ مناسب يفرصتهادر  اريسرمایهگذ ینا گرا لحا. دارد متناسب

 يلگوهاا یهارا ارانسرمایهگذ به کمک يهااز راه یکی). 1995،یسرا( شد هداخو ملی دقتصاا به لطمه باعث ،باشند شتهاندرا  زمال
 ارقر يصحیحتر تتصمیما يمبنا ،باشد یکتردنز قعیتوا به پیشبینیها هرچه. ستا شرکتها مالی ضعیتو رهبادر پیشبینی

و  ارانسرمایهگذ. ستا شرکتها هیندآ ضعیتو آوردبر يهااربزااز  یکی ستگیشکور پیشبینی يلگوهاا. گرفت هنداخو
 هاآن به ديیاز يهزینهها شکستگیور رتصودر  ایرز ،نددار هاهبنگا شکستگیور پیشبینی ايبر ديیاز تمایل نهندگاردعتباا

 لگوا یک گزینش). 2002ان،گریو د ننآد( ندرا دار دخو صخا ضعفو  تقو طنقا لگوهاا ینا یناز ا امکد هر. دمیشو تحمیل
 .ستا هپیچید يمرا محیطی یطاشرو  نهاآ يهازنیا با متناسبو  مالی ارانسرمایهگذ ايبر

و  خطی غیر يیژگیهاو علت به ها ANN که هددمی ننشا )ANN( مصنوعی عصبی يشبکهها يمینهدر ز خیرا تمطالعا
 متغیرها از برخی پیشبینیدر  ANN يهالمداز  دهستفاا. هستند بینیپیشو  شناسایی ايبر يتمندرقد اربزا ،نددار که متریکراناپا

 بینی پیش جملهاز  ،مالیو  پولی تمشکالاز  برخی حل ايبرو از آن  کنند توجهروش  ینا به ننادداقتصاا که شد موجب
  .)1996 ان،یگرو دلی( نمایند دهستفاا شکستگیور

گفته از فرضیه هاي زیر  مطابق با مطالب پیش اري در بورس اوراق بهادار،گذ براي تشریح اثر نرخ سودهاي بانکی برجذب سرمایه
  :نماییم استفاده می

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق  الگوي ارائه شده توسط روش شبکه هاي عصبی مصنوعی، براي پیش بینی ورشکستگی شرکت
  .بهادار تهران نسبت به روش الگوریتم ژنتیک کاربرد بیشتري دارد

  
  

  شپژوه روش

پیش بینی ورشکستگی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس  بررسی اثررویدادي به دنبال  در تحقیق حاضر با استفاده از رویکردي پس
در شرکتهاي پذیرفته شده در  اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش با هم

گذار بر پیش بینی ورشکستگی اثردار در بکارگیري نرخ هاي متغیرهاي براي تعیین وجود اختالف معنی. ماوراق بهادار هستی بورس
 شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک و مقایسه دو روش با هم

در بورس اوراق بهادار از آزمون میانگین ها وبا توجه به  90الی  81ر سال هاي اوراق بهادار د در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس
از تجزیه و تحلیل شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک به منظور تعیین ) معلولی -علی(نوع رابطه مورد آزمون در این تحقیق 

  :حل اجراي تحقیق به شرح ذیل استمرا. میزان اثرگذاري متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته استفاده گردیده است
Ø هاي مورد نیاز براي اجراي  هاي نمونه با توجه به شرایط مشخص شده براي نمونه انتخاب گردیده و سپس داده ابتدا شرکت

  .هاي تحقیق با مراجعه به منابع اطالعاتی مربوطه جمع آوري گردد هاي مورد نظر براي آزمون فرضیه مدل
Ø  ها و  هاي گردآوري شده بر اساس روش هاي تحقیق با استفاده از داده براي آزمون فرضیهسپس معیارهاي مورد نیاز

  .شوند ها، محاسبه می هاي معرفی شده براي هر یک از آن فرمول



 

  
 

Ø  در مرحله بعدي پارامترهاي مدل با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه هاي عصبی و الگوریتم ژنتیک چندگانه برآورد
  .شوند می
Ø ازش مدل هاي مورد آزمون، نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار مقایسه شده و بر اساس آن وضعیت رد یا پس از بر

  .گردد هاي تحقیق حسب مورد مشخص می تایید فرضیه
Ø  در پایان علت رد یا تایید فرضیه ها مورد واکاوي قرار گرفته و پس از نتیجه گیري پیشنهادات مقتضی براي استفاده

  .از این تحقیق و همچنین براي تحقیقات آتی ارائه خواهد گردید کنندگان
  :پردازیم می ها آنکه در ادامه به توضیح  باشد میپژوهش شامل متغیر وابسته، متغیر مستقل  متغیرهاي

  
  متغیرهاي تحقیق

  :متغیرهاي مستقل -الف
  :متغیرهاي مستقل مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از 

 تک شرکتها بازده قیمت تک -

 حجم معامالت شرکتها به صورت روزانه -

 حجم معامالت کل بازار به صورت روزانه -

  :متغیر وابسته -ب
  .شاخص کل بازار بورس به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است 

  
  
  

  شبکه مصنوعی مدل
ت ماهانه مربوط به متغیر ها براي یک دوره اطالعا. شرکت ها خواهد بود نسبت هاي مالی: در این تحقیق، متغیر هاي ورودي شامل

  .جمع آوري خواهد شد 90لغایت اسفند  81ساله از فروردین  10
، pدر آن  ؛ کهخواهد بود p×q×1مدل شبکه عصبی مورد استفاده در این تحقیق یک مدل شبکه عصبی پیشرو با ساختار پیشنهادي 

  .و یک خروجی خواهد بود) نرون 15در این تحقیق ( یانیمرونها در الیه ، تعداد نq، )ورودي 5در این تحقیق (تعداد ورودي ها 
  :از فرمول زیر محاسبه می شود  ورودي نرون پنهان . در این مدل هر نرون توسط یک مجموع وزنی از ورودي ها را نشان می دهد

  
  :خروجی نرون پنهان از فرمول زیر برآورد می گردد

 



 

  
 

خروجی شبکه عصبی بوسیله . دیگري از خروجی هاي نرون در الیه پنهان محاسبه می شود خروجی شبکه بوسیله مجموع وزنی
  :فرمول زیر محاسبه می شود

 
 jنیز وزنی است که گره  Cj. در الیه پنهان وصل می کند j در الیه ورودي نرون ها را به گره iوزنی است که گره  wijکه در آن 

  .نهاي الیه خروجی وصل می کنددر نرون هاي الیه پنهان را به گره نرو
  :شکل کلی مدل را می توان به صورت زیر نشان داد

  الیه هاي شبکه هاي عصبی) 1-4(شکل 
 

 
  
  
  
  

  ژنتیک الگوریتم مدل
  :است زیر شرح به ژنتیک الگوریتم مدل متغیرهاي انتخاب فرآیند

 ادبیات بررسی مرحله با اولین در. بریم به کار می یکژنت الگوریتم مدل در را بینی پیش متغیرهاي انتخاب فرآیند طی سه مرحله

 این. می شوند انتخاب کننده بینی پیش متغیرهاي عنوان به) نسبت مالی(متغیر  60متغیر از بین  40تعداد  ورشکستگی بینی پیش

 هاي داده دسترسی به اساس متغیر بر 40متغیر از  25دوم،  مرحله در. می شوند انتخاب ادبیات در براساس مطلوبیت مالی نسبتهاي

  .می شوند انتخاب ضروري
  متغیرهاي بکار رفته در الگوریتم ژنتیک

  بدهی هاي جاري/ دارایی هاي جاري   2  لگاریتم کل دارایی ها  1

  4  بدهی هاي جاري/ وجه نقد   3
بدهی ) / سرمایه گذاري کوتاه مدت+ وجه نقد (

  هاي جاري
  کل دارایی ها/ دارایی هاي آنی   6  بدهی هاي جاري/ دارایی هاي آنی   5



 

  
 

  
  :که عبارتند از انتخاب می شوند نهایی متغیر به عنوان ژنتیک پنج متغیر الگوریتم اجراي با سوم مرحله در که

  X2)(نسبت دارایی هاي جاري به بدهی هاي جاري  – 1
  )X3(بدهی هاي جاري / نسبت وجه نقد  – 2
  )X3(بدهی هاي جاري / موجودي کاال  –نسبت دارایی هاي جاري  -3
  )X18(کل دارایی ها / نسبت سود خالص  -5 )X14(کل دارایی ها / نسبت فروش خالص  -4

ت ورشکسته است و ، شرکباشد X18 < 0.17 ،X14 < 0.685 ،0.697X5 < ،X3 < 0.847 ،X2 < 1.28 :در صورتی که
  .در غیر اینصورت شرکت غیر ورشکسته خواهد بود

  
  پژوهشو دوره زمانی  جامعه و نمونه آماري

 این در. است ،1390 تا 1381 مالی هاي سالبراي  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت تحقیق، این آماري جامعه
 جامعه هاي شرکت از دسته آن دیگر بیان به است؛ شده استفاده هدفمند حذفی روش زا گیري نمونه نمونه و حجم برآورد براي تحقیق
  :اند شده حذف بقیه و انتخاب نمونه آماري عنوان به بودند دارا را زیر شرایط که آماري،
  .باشند داشته فعالیت تداوم مالی سال طول در ها شرکت
  .باشد منتهی اسفندماه پایان به ها آن مالی سال .1
  .نباشند مالی گري واسطه و گذاري سرمایه هاي شرکت جزء ها شرکت .2
  .باشد دسترس در ها شرکت تحقیق موردنیاز اطالعات .3
 بورس سایت تهران، بهادار اوراق بورس سازمان از ها شرکت این اطالعات که شدند انتخاب آماري نمونه عنوان به شرکت 50 تعداد
  .است شده آوري جمع پرداز، تدبیر و نوین آورد ره افزار نرم و اقتصاد روزنامۀ تهران، بهادار اوراق

  

  کل دارایی ها/ وجه نقد   8  کل دارایی ها/ سرمایه در گردش   7
  حسابهاي دریافتنی/ فروش   10  کل دارایی ها/ سرمایه در گردش   9

  فروش/ سود خالص   12  فروش/ سود عملیاتی   11
  کل دارایی ها/ فروش   14  دارایی هاي جاري/ فروش   13
  کل دارایی ها/ سود عملیاتی   16  ی هاي ثابتدارای/ فروش   15
  کل دارایی ها/ سود خالص   18  کل دارایی ها/ سود قبل از کسر مالیات   17
  هزینه بهره/ سود قبل از بهره و مالیات   20  حقوق صاحبان سهام/ سود خالص   19
  حقوق صاحبان سهام/ بدهی ها   22  کل دارایی ها/ سود انباشته   21
  کل دارایی ها/ حقوق صاحبان سهام   24  کل دارایی ها/ ا کل بدهی ه  23

25  
ارزش دفتر کل / ارزش دفتر حقوق صاحبان سهام 
  بدهی ها

    



 

  
 

  پژوهش هاي یافته
  ضرایب معنی داري متغیرها) 1(نگاره 

beta P-value t- student Se 
1.026 0.309 3.320 0.283 
0.108 0.024 4.510 0.298 
0.232 0.042 5.523 1.236 
0.312 0.045 6.931 1.658 

  
، تمامی مقادیر )درصد 5در سطح خطاي (درصد  95در سطح اطمینان  tالحظه می گردد مقدار آماره همانطور که از جدول فوق م

P-Value بجز P-Value  کمتر می باشند، بنابراین فرض تساوي  05/0همگی از ) عرض از مبدا مدل(مربوط به مقدار ثابت مدل
 .باشدها از معادله رگرسیون نمیشود و نیازي به خارج نمودن آنمی ضرایب رگرسیون با مقدار صفر رد

اعتبار نهایی استفاده از رگرسیون خطی با  .بینی مدل، بدست آمدپس از بررسی معناداري متغیر ها، اعتبار مدل یا نسبت صحت پیش
 5اده هاي دار، دو پس از نهایی شدن مدل با استفاده از سه متغیر معنی هاي آموزش بدست آمدبراي داده% 68دار، متغیر معنی 3

بینی احتمال شاخص پس از پیش. بینی شودها پیششرکت آزمایش، وارد مدل گردید تا شاخص کل بازار بورس با این دسته از داده
براي مدل % 64که این مقایسه موید اعتبار  هاي بدست آمده از مدل با واقعیت صورت پذیرفتاي میان پاسخکل بازار بورس، مقایسه
  .اندشده این نتایج در جدول زیر نشان داده. رگرسیون خطی است

  دارمتغیر معنی 3مقایسه اعتبار مدل رگرسیون خطی با  )2(نگاره 
 متغیر معنادار 3اعتبار مدل هاي طراحی شده با استفاده از 

 %68 آموزشداده هاي براي  رگرسیون خطیاعتبار مدل 

 %64 داده هاي آزمایش براي رگرسیون خطیاعتبار مدل 
  

هـاي  در ابتـدا یـادگیري در داده  . دار، شبکه عصبی بهینـه بـا اسـتفاده از ایـن متغیرهـا آمـوزش دیـد       متغیر معنی 3پس از بدست آمدن 
براي شبکه عصـبی بهینـه در   . هاي آزمایش انجام گرفتبینی براي دادهآموزش انجام پذیرفت و پس از بدست آمدن شبکه بهینه پیش

سازي به شرح جـدول زیـر   این مدل نتیجه. هاي آزمایش حاصل گردیدبراي داده% 58هاي آموزش و ادهبراي د% 73این روش اعتبار 
  .است

  متغیر 3نتایج حاصل از شبکه عصبی با استفاده از ) 3(نگاره 
 %73 هاي آموزشاعتبار شبکه عصبی در داده

 %58 هاي آزمایشاعتبار شبکه عصبی در داده

 %68 هاي آموزشین دادهاعتبار رگرسیون خطی در تخم

 %64 هاي آزمایشاعتبار رگرسیون خطی در پیش بینی داده

  1.026 ضرایب بتا در رگرسیون خطیبایاس
X1 0.108 

X2 0.232 



 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتایج حاصل از شبکه عصبی با استفاده از الیه هاي ورودي در متغیرها) 4(نگاره 

X3 0.312 

 
  یه وروديضرایب برازش شده شبکه عصبی در ال

X1 X2 X3  
1.009 1.345 0.578   
7.213 1.764 2.012  

 

 
  ضرایب برازش شده شبکه عصبی در الیه پنهان اول

 Ner1 Ner2   
Ner1 8.654575 8.00098   
Ner2 12.43654 -7.93271   
Ner3 4.765454 5.009586   
Ner4 -7.86542 9.261094   
Ner5 11.93654 7.26595   
Ner6 3.763429 7.87645   
Ner7 8.654078 5.09876   
Ner8 -4.35474 -11.0009   



 

  
 

  نتایج حاصل از شبکه عصبی با استفاده از الیه هاي ورودي برازش شده در متغیرها )5(نگاره 

 
  

  تفسیر نتایج حاصل از برآورد مدل
بدست آمده % 58هاي آزمایش و براي داده% 73هاي آموزش متغیر، براي داده 3خور با اعتبار بدست آمده از مدل شبکه عصبی پیش

اگـر مـدل دچـار     .و بـه خـوبی آمـوزش دیـده اسـت      برازشی نشدهدهد مدل طراحی شده دچار خطاي بیشاین نتیجه نشان می. است
 .آمدهاي آزمایش بسیار پائین بدست میهاي آموزش بسیار باال و براي دادهگردید، اعتبار آن براي دادهبرازشی میخطاي بیش

 .باشدخور میاست که کمتر از اعتبار بدست آمده از شبکه پیش% LVQ)64(شبکه اعتبار حاصل از  

  .خورآورده شده استش و آزمایش شبکه عصبی پیشدر جدول زیر اعتبار مدل براي دو حالت آموز
  

  هاي آموزش و آزمایشهاي عصبی با سه متغیر براي دو حالت دادهاعتبار مدل شبکه) 6(نگاره 

    اعتبار مدل شبکه هاي عصبی
  0.73 هاي آموزشاعتبار مدل براي داده
 0.58 هاي آزمایشاعتبار مدل براي داده

 (LVQ) 0.64  اعتبار شبکه عصبی 

  

  
  ضرایب برازش شده شبکه عصبی در الیه پنهان دوم

  Ner1 Ner2 Ner3 Ner4 
 0.234864 0.867703 -1.78797 0.452764 
 Ner5 Ner6 Ner7 Ner8 
 -0.23828 0.238465 0.387206 0.234656 

  
  ضرایب برازش شده شبکه عصبی در الیه پنهان دوم

  خروجی الیه دوم الیه اول 
 1.0922 -11.0962 7844.8  
 -2.12351 12.23414   
  -11.7622   
  4.500947   
  -6.35415   
  -9.72432   
  -3.32460   
  1.565455   



 

  
 

شود که ارتباط شاخص کل بازار بورس بـا متغیرهـاي بـازده قیمـت، حجـم معـامالت       گیري میبا توجه به ضرایب جدول فوق، نتیجه
 .مربوط به سهام شرکتها به صورت روزانه و حجم معامالت کل بازار به صورت روزانه رابطه مستقیم می باشد

  متغیر 3وزن متغیرها در مدل رگرسیون خطی با  )7(نگاره 

  دار در مدل خطیمتغیرهاي معنی
وزن متغیرها در روش 
  رگرسیون خطی

 0.108  بازده قیمت

 0.232  حجم معامالت مربوط به سهام شرکتها

 0.312  حجم معامالت کل بازار

  
س اوراق بهـادار  بر اساس نتایج بدست آمده از جدول فوق، حجم معامالت کل بازار بیشترین تـاثیر را روي شـاخص کـل بـازار بـور     

 .داشته است به طوري که با افزایش یک واحدي حجم معامالت کل بازار، به شاخص کل بازار بورس یک واحد افزوده می شود

 11/0و  23/0پس از حجم معامالت کل بازار، حجم معامالت مربوط به سهام شرکتها به صورت روزانه و بازده قیمت به ترتیب با 
  .اندشاخص کل بازار بورس گذاشتهبیشترین تاثیر را روي 

  
  الگوریتم ژنتیک

  :در این بخش، ابتدا الزم است شکل کلی کروموزومهاي مورد استفاده در حل مدل پیشنهادي معرفی گردد
e11…..e99 p11….p94 r11…r94 f11…f94 x11…x94 

E P R F X 
  

و همچنـین نـوع متغیرهـاي صـفر و یـک، ایـن نـوع         Xوضـعیت  متغیرهـاي  ) وابستگی(از این ساختار اولیه، به دلیل شکل زنجیره اي 
متغیرهاي از شکل اولیه برداشته می شود و در طی فرایند حل، مقدار آنها به صورت ضمنی محاسبه شـده و در محـل خودشـان قـرار     

  :خواهد بودبنابراین شکل اصالح شده کروموزوم هائی که بصورت مستقیم در حل مدل نقش دارند بشکل زیر ؛ داده می شوند
  
  
  

و نوترکیـب   مطابق این شکل از عملگرهاي تقاطعی، جهـش . نمودار کلی جریان الگوریتم ژنتیک نشان داده شده است) 2(در شکل 
  .استفاده می شود

f11 f12 f13 f14 f15 … f91 f92 f93 f94 
F 



 

  
 

طراحـی الگـوریتم   . عوامـل بحرانـی تـر هسـتند     از بین عوامل فوق، ساختار سیستم کدگذاري و شکل تابع برازش در مقایسه بـا سـایر  
  :ژنتیک در پنج مرحله توضیح داده می شود

  
  تولید جمعیت اولیه

با توجه به اینکه ساختار مدل ریاضی ارائه شده، از دو دسته متغیرهاي پیوسته و عدد صحیح استفاده می کنند بنابر این طراحی سیسـتم  
  .برخوردار است کدگذاري در مساله مورد بحث از اهمیت خاصی

، بصورت متغیرهاي پیوسته و عدد صحیح تعریف شوند به دلیل اینکه مولفه هـاي ایـن   )هاکروموزوم(بنابر این اگر آرایه هاي مرکب 
هائی بتواننـد  آرایه ها بصورت تصادفی تولید شده و در محدودیتها آزمایش می شوند احتمال خیلی کمی وجود دارد که چنین آرایه

به همین دلیل مولفه هاي صفر و یک آرایه ها را کنار گذاشته و فقـط بـا   . دودیتهاي فضاي جواب مورد نظر صدق نماینددر کلیه مح
سپس با جایگذاري مقدار تصادفی مولفه هاي پیوستۀ هر آرایه، . متغیرهاي پیوستۀ آرایه ها، عملیات مربوط به عملگرها انجام می شود

اصالح اعضاي نسـل   "اي تحت عنوان این عملیات با زیر برنامه. از جمعیت مشخص می شود مقدار مولفه هاي صفر و یک هر عضو
  .انجام می شود

  
  آزمایش جمعیت تولید شده در محدودیتهاي مساله و اندازه گیري میزان نقض آنها

ظـور در برخـورد بـا    بـدین من . در طراحی الگوریتم ژنتیک یکی از مواردي که مهم است کنترل محـدودیتها در فضـاي موجـه اسـت    
. کروموزومها غیر موجه در بعضی از محدودیتها از استراتژي اصالحی و در سایر محدودیتها از استراتژي جریمه اسـتفاده شـده اسـت   

 .در نتیجه براي هر یک از اعضاي نسل قدر مطلق انحراف ها نسبت به فضاي موجه محاسبه می شود

1ε قدر مطلق انحراف محدودیتها نسبت به حل X1 ،2ε  قدر مطلق انحراف محدودیتها نسبت به حلX2     و بـه همـین ترتیـبmε   قـدر
  .است Xmمطلق انحراف محدودیتها نسبت به حل 

ε=ε1+ε2+ε3+….+εm 
  :بنابر این تابع جریمه نقض محدودیتها، به صورت رابطه زیر تعریف می شود

 
 
  
  

Gen است نسل تعداد شمارنده.  
  ن حلجایگزینی بدترین حل با بهتری

در این مرحله با استفاده از روش سیمپلکس احتمالی در بدترین حل هر نسل را با بهترین حل آن نسل جایگزین می نمائیم روابط زیر 
  :روش تولید نقطه جدید را بیان می کنند
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  .جدید می باشدمیانگین جمعیت در نسل حاضر و نقطه . بدترین نقطه در نسل، متغیرهاي فوق تولید می شود به ترتیب 
A  در صورتی که مقدار برازش، بدترین نقطـه در نسـل حاضـر     [2 ,0]متغیر تصادفی است که با استفاده از تابع توزیع مثلثی در بازه

  :باشد در آنصورت از رابطه زیر استفاده می شود
 
β  هر عضو بردار حل به صورت زیر تعریف  اگر .تولید می شود [0,1]متغیر تصادفی است که با استفاده از تابع توزیع مثلثی در بازه

  :گردد
  

  
  
  
  
  
  
  
  

بردارهاي فرعی آخر در بازه هاي تعیین شده بصورت تصادفی تولیـد مـی    4از بین پنج دسته بردارهاي فرعی فوق، مقدار مولفه هاي 
فوق، مقـدار آنهـا بـر اسـاس مقـدار      به شکل معادالت  xjtبا توجه به شرایط اولیه حجم ترافیک و وابستگی متغیرهاي وضعیت . شوند

به صورت رابطـه   fو  xپس از تولید جمعیت حاضر، بردارهاي فرعی . سایر متغیرهاي تصمیم گیري به صورت ضمنی تولید می شود
  :زیر تفکیک می شوند

  
  

حل ها، بدین ترتیب است  روش محاسبه بردار میانگین. بر اساس روش سیمپلکس احتمالی، ابتدا بردار میانگین حلها محاسبه می شود
بنابر این . که مولفه هاي متناظر کلیه اعضاي جمعیت را در هر نسل با یکدیگر جمع نموده و به تعداد اعضاي جمعیت تقسیم می کنیم

  :مولفه هاي بردار میانگین عبارت است از
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 :رابطه زیر محاسبه می شود حال با توجه به مقدار مولفه هاي بردار حل در رابطه فوق بردار تابع زمان سفر از

  
  
  
  

بـا زیـر برنامـۀ     مولفه هاي بردار) اصالحی(مولفه هاي زمان در محدودیتها جایگذاري می شود و مقدار غالب  سپس مقدار 
اعضاي نسـل، میـزان نقـض    با اجراي زیر برنامه اصالح . اصالح اعضاي نسل اطالح شده و بجاي مقادیر تصادفی قبلی کپی می گردد

بنابر این با . محدودیتهاي مرتبط با متغیرهاي صفر و یک و معادالت وضعیت صفر می شود و نقض سایر محدودیتها محاسبه می شود
  .تنظیم هاي فوق، مولفه هاي پیوسته و گسسته نقطه جدید تولید شده و به جمعیت جاري اضافه می شود

  
  تقاطعی در حین فرایند تکامل و استفاده از عملگرهاي نو ترکیب

مـی شـود و    یـک از اعضـاي نسـل جـاري محاسـبه     در این مرحله، ابتدا بر اساس مقیاس بندي مناسب تابع برازش، میزان بـرازش هـر   
همچنـین بـا اسـتفاده از عملگـر حسـابی، عملیـات       . متناسب با میزان برازش افراد، نسخه برداري از آنها در نسل جدید انجام می شـود 

دو بردار از کزوموزوم ها با شند در آن صورت بـا اسـتفاده از مولـد     X2و  X1با فرض اینکه . وط به عملگر تقاطعی انجام می شودمرب
اگر الندا یک عدد تصادفی تولید . اعداد تصادفی یکنواخت و دو بردار فعلی، می توان دو بردار حدید از کروموزوم ها را تولید کرد

  :شود دو نقطه جدید عبارت است ازفرض  [0,1]شده در بازة 
  

  
  اجراي زیر برنامه جهش

ایـن نـوع عملگـر جهـش اولـین بـار توسـط جـن و         . عملگر جهش مورد استفاده در این تحقیق، عملگر جهش مبتنی بر جهـت اسـت  
استفاده از زیر برنامه اصالح اعضاي نسل، اصالح  در زیر برنامه جهش، ابتدا عضوي که دریافت شده است با. همکارانش پیشنهاد شد

تولیـد و   500، یـک مقـدار تصـادفی بـین صـفر و      f یفرعـ سپس با انتخاب غیر تصادفی براي هر یک از مولفه هـاي بـردار   . می شود
ازاي عضـو  اگر نقض محدودیتها بـه  . پس از آن با زیر برنامه اصالح اعضاي نسل، عضو حاصل اصالح می گردد. جایگزین می شود

در غیـر اینصـورت از   . باشد، عضو حاصل را با عضو قبلی جایگزین می کنـیم  f حاصل، کمتر از عضو قبل از تغییر مقدار مولفه بردار
  .این عملیات تکرار می شود fجایگزین نمودن عضو حاصل صرف نظر نموده و تا اتمام مولفه هاي بردار 

هاي موجود در هر نسل غیر موجه باشد در نتیجه این زیر برنامه ابتدا، عضـوي را کـه    با انجام مراحل فوق ممکن است تعدادي از حل
سپس روي عضو اصالح شده، به ازاي یکایک . دریافت نموده است با استفاده از زیر برنامه اصالح اعضاي نسل آنرا اصالح می کند

اجـراي ایـن   . که کلیه حل هاي بدست آمده موجه هسـتند عملیات اصالحی انجام می شود تا اطمینان حاصل شود  fمولفه هاي بردار 
زیر برنامه در حین فرایند تکامل نسلها و ذخیرة بهترین عضو بعد از پردازش هر مرحله سبب می شود تا بهترین عضو از بین کلیه نسلها 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . ایـن عضـو در محـدودیتها داراي میـزان نقـض صـفر بـوده و بیشـترین مقـدار بـرازش را دارد          . انتخاب شود
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جهش سبب می شوند نقاط بیشتري در فضاي جواب جستجو شود تـا امکـان دسـتیابی بـه جوابهـاي بهتـر بیشـتر        . عملگرهاي تقاطعی
عالوه بر عملگر جهش از حضور عضو مهاجر نیز در فراینـد  . همچنین عملگر جهش از همگرائی زود رس جلوگیري می کند. گردد

  .ت تا با این دو معیار از همگرائی زود رس جلوگیري شودتکامل استفاده شده اس
  

  تحلیل نتایج برآوردگرها
بازده قیمت تک تک شرکتها، حجم معامالت شرکتها به  بهمدل پیشنهادي در این تحقیق، بر اساس جمع آوري اطالعات مربوط 

ت می کند و بر اساس فرایند بهینه سازي، صورت روزانه، حجم معامالت کل بازار به صورت روزانه، اطالعات ورودي را دریاف
ها را به صورت بهینه توزیع می نماید تا عالوه بر ارضا شدن محدودیت هاي موجود در شبکه، اهداف مورد نظر نیز بهینه  جریان
هترین پاسخ براي اجراي مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید و شرط توقف الگوریتم را تعداد نسلهایی قرار دادیم که ب. شود

ل را در مقایسه با نمودار اول بهترین پاسخ در هر نس. شکل زیر روند رسیدن به پاسخ را براي الگوریتم نشان می دهد .ثابت می گردد
  .هاي ژنتیک را نشان می دهدرشته ي میانگین بیننشان می دهد و شکل دوم نیز فاصلهمقدار میانگین 

 الگوریتم ژنتیک روند رسیدن به پاسخ توسط) 1(نمودار 
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بـر اسـاس    .می یابـد  شکل فوق نشان می دهد که با افزایش تعداد نسل ها، مقدار تابع هدف بهترین عضو در بین کلیه نسل ها کاهش
 .بهینه می گردد Z=191.5187نتایج بدست آمده از مدل، مقدار تابع هدف در 

  
  



 

  
 

ابع هدف مساله از نوع کمینه می باشد، با کاهش تابع هدف مساله تـابع بـرازش   همانطور که پیش از این نیز بیان شد با توجه به اینکه ت
دلیل کاهش مقدار تابع هدف این است که بر اساس فرایند تکاملی الگوریتم ژنتیـک، بـا افـزایش تعـداد نسـل هـا و       . افزایش می یابد

اعضاي نسل ها جدیـد بـه اعضـاي نسـل اولیـه       اعمال عملگرهاي ژنتیکی بر روي اعضاي نسل، مقدار تابع هدف و همچنین وابستگی
آنچه که از شکل فوق استنباط می شود این است که روند کاهش مقدار تابع هدف به طور کامل نزولـی نیسـت کـه    . کاهش می یابد

و ها با فرضـیه عناصـر سـازنده گلـدبرگ مـی باشـد        دلیل آن تصادفی بودن ساختار الگوریتم ژنتیک وو عدم تطبیق طول کروموزوم
همچنین در صورتی که بین مولفه ها تعادل جزئی وجود داشته باشد روش کدگـذاري مناسـب مـی توانـد بـه طریقـی شـکل عناصـر         

با توجه به اینکه در ساختار مدل ریاضی ارائه شده، طول کروموزومها کوتـاه نبـوده و وجـود تعامـل در بـین      . سازنده را تقویت نماید
  .در نتیجه بنا به دالیل فوق مقدار تابع هدف در نتیجه این عوامل تحت تاثیر قرار می گیردمولفه ها نیز اجتناب ناپذیر است 

چون الگوریتم ژنتیک یک الگوریتم ابتکاري است و بر اساس انتخاب طبیعی و فرایند تکاملی عمل می نماید به همین دلیـل تعـدد و   
. ل ها در مقدار تابع هدف تاثیر می گذارد و سبب افزایش آن می شـود تعامل بین پارامترها الگوریتم ژنتیک و متناهی بودن تعداد نس
هاي الگوریتم ژنتیک به دلیل تعداد نسل هاي متفـاوت مـی باشـد کـه بـه       همچنین اختالف بین مقدار تابع هدف بدست آمده از حل

  .هاي بهینه محلی بهتري حاصل می شود افزایش تعداد نسل ها جواب
  

رگرسیون درباره میزان شاخص کل بازاربورس بر حسب شاخص هاي بازده قیمت تک تک نتایج آزمون : )8(نگاره 
معامالت شرکتها به صورت روزانه، حجم معامالت کل بازار به صورت روزانه با استفاده از الگوریتم  حجم شرکت ها،

 ژنتیک

 
 حجم آزمون رگرسیون شاخص کل بازاربورس بر حسب شاخص هاي بازده قیمت تک تک شرکت ها، ضریب ):9(نگاره 

  وزانهمعامالت شرکتها به صورت روزانه، حجم معامالت کل بازار به صورت ر
  

  B  SE  beta  t  sig  متغیر مستقل
  549/0 392/1  مقدار ثابت

007/0 
345/2 024/0 

 969/0 039/0 068/0 003/0  بازده قیمت تک تک شرکت

 908/0 -116/0 -021/0 024/0 -003/0  حجم معامالت شرکتها به صورت روزانه

 123/0 547/1 241/0 015/0 023/0  حجم معامالت کل بازاربه صورت روزانه

Method= inter روش ورود متغیرهاي همزمان 

 ضریب همبستگی چند گانه 243/0

 ضریب تعیین 059/0

 ضریب تعین تعدیل یافته 08/0

 خطاي معیار  818/0

 تحلیل واریانس 882/0

 سطح معنی داري 485/0



 

  
 

  
شرکت مورد مطالعه ضریب رگرسیون بـا   50 ینبدر  نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که

محاسبه شده است از آنجا که این سطح معنی داري از سطح معنی داري مـورد نظـر   =R 152/0با برابر  α=458/0سطح معنی داري 
؛ فرضیه صفر ماتائید وفرضیه اصلی ما رد مـی شـود   یجهدرنت ی براي رد فرض صفر خود نداریم،بزرگتراست مدرك کاف α=05/0ما 

  .بنابراین نتیجه می گیریم که مدل رگرسیون توانائی پیش بینی شاخص کل بازاربورس را به وسیله این سه شاخص ندارد
  

ب شاخص هاي بازده قیمت تک تک نتایج آزمون رگرسیون درباره میزان شاخص کل بازاربورس بر حس ):10(نگاره 
معامالت شرکتها به صورت روزانه، حجم معامالت کل بازار به صورت روزانه با استفاده از شبکه عصبی  حجم شرکت ها،

 مصنوعی

Method=inter روش ورود متغیرهاهمزمان 

 ضریب همبستگی چند گانه 836/0

 ضریب تعیین 698/0

 ضریب تعین تعدیل یافته 695/0

 خطاي معیار  62/29

 تحلیل واریانس 91/24

 سطح معنی داري  00/0
  
  

 ضریب آزمون رگرسیون شاخص کل بازاربورس بر حسب شاخص هاي بازده قیمت تک تک شرکت ها، ):11(نگاره 
  معامالت شرکتها به صورت روزانه، حجم معامالت کل بازار به صورت روزانه حجم

  B  SE  beta  t  sig  متغیر مستقل
  963/7 239/63  بتمقدار ثا

311/0 
941/7 000/0 

 000/0 842/7 116/0 909/0  بازده قیمت تک تک شرکت

 000/0 495/7 258/0 201/0 510/1  حجم معامالت شرکتها به صورت روزانه

 000/0 441/13 487/0 381/0 123/5  حجم معامالت کل بازاربه صورت روزانه
  

مورد مطالعه ضریب رگرسیون بـا   شرکت 50 ینبدر  این دو متغیر حاکی از آن است کهنتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون بین 
آنجا که این سطح معنی داري از سطح معنی داري مورد نظر ما  از .محاسبه شده است R=0/836 برابر α=00/0سطح معنی داري 

05/0=α،بنـابراین  ؛ وفرضیه اصلی ما تائید می شودفرضیه صفر ما د یجهدرنت کمتراست مدرك کافی براي رد فرض صفر خود داریم
  .گیریم که مدل رگرسیون توانائی پیش بینی شاخص کل بازار بورس را با استفاده از این سه متغیر مستقل داردنتیجه می

  
  



 

  
 

  
  گیري نتیجه

 ورشکستگی مرحله به شرکتی اینکه از قبل توانمی دارد، پی در را سنگینی هايهزینه شرکتها ورشکستگی که این به توجه با

 هامدل نتایج .یابد رهایی ورشکستگی از شرکت تا نمود اتخاذ تدابیري و نمود مشخص ورشکستگی لحاظ از را وضعیتش برسد،
 جاري، متغیرنسبت سه رگرسیون و الگوریتم ژنتیک ،هاي شبکه هاي عصبی مدل این در استفاده مورد هايمتغیر از که داد نشان

 با عکس نسبت نمونه، در دسترس اطالعات اساس بر داراییها کل به مالیات و بهره از قبل سود و داراییها کل به گردش در سرمایه

 دقت از شرکتها ورشکستگی پیشبینی در عصبی هايشبکه داد نشان اینکه ضمن تحقیق این نتایج .تاس داشته شرکتها ورشکستگی

 پژوهش، این در شده ارائه مدلهاي و پژوهش این نتایج از استفاده با که گفت باید مجموع در نمود مشخص است، برخوردار باالي

 جلوگیري مناسبی طور به آن، پیامدهاي همچنین و ورشکستگی و مالی بحران به شرکتها شدن مبتال از میتوان گام، اولین عنوان به

  .دشو پرداخته علل ردیابی و مساله یابیریشه به بایستیمی پیشبینی از پس البته .کرد
 اجازه محقق به میشود، گذاشته زمانی سري خود عهده به اقتصادي متغیرهاي بینی پیش وظیفه زمانی سري دیدگاه در که آنجا از

 و فراگیري به تنها دیدگاه این اساس بر شده طراحی مدل و نمیشود داده نظر مورد متغیر تغییرات در مؤثر عوامل سایر سهم تعیین
 خود ورودي اساس بر مدل دهد، رخ یا باشد گذشته دادههاي در خطایی اگر لذا. پرداخت خواهد غیرمت گذشته دادههاي مطالعه

  .کندمی منتقل آینده مقادیر به را مقادیرگذشته خطاهاي و کرد؛ خواهد بینی پیش را مقادیرآتی
 ورشکستگی دقیق دالیل یا دلیل عیینت شود؛ بنابراین می تعیین هم به مرتبط و مختلف عوامل وسیله به معموالً شرکت ورشکستگی

عوامل  و سازمانی برون بیرون عوامل شامل ورشکستگی عوامل عموماً .نیست کارآسانی خاص مورد هر در مالی مشکالت و
 شرکت در مالی مشکالت موجبات ولی کنترل نیست قابل شرکت وسیله به که بیرونی عواملی عوامل .است سازمانی درون درونی،

ت انتقاال و بهبودها و تجارت در تغییرات اقتصادي، ساختارهاي در تغییر و اقتصادي هاي سیستم ویژگی شامل آورد یم فراهم را
 قیمت سقوط تورم، فروش، میزان در کاهش استخدام، عدم مصرف، و تولید بین ناسازگاري تجاري نوسانات عمومی، تقاضاي در

 ي سو از .است بازار در رقابت شدت و طبیعی بالیاي و رویدادها مالی، تأمین مرتبط با مشکالت ،...و بهره نرخ افزایش و ها
 تصمیمات در ضروري انجام اقدامات اي بر که آن یا و اند شده اشتباه دچار مدیران که است مواردي شامل درونی دیگر، عوامل

 نسیه هاي فروش( مشتریان به اعتبار اندازه از بیش توسعه و ایجاد یی چونها نمونه به توان می که اند بوده ناتوان گذشته مدیریتی

 خطاهاي و منابع و وتکنولوژي رقابت عرصه در مدیریت ابتکار و توانایی تجربه، آموزش، فقدان) ناکارا مدیریت ،حد از بیش

  .داشت اشاره وتقلب خیانت سرمایه اثربخش مدیریت در ناتوانی مدیریتی،
  :خاطبان بصورت زیر ارایه می شودپیشنهادات تحقیق براي ذینفعان و م

به سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، بانک هاي تامین سرمایه، شرکت هاي سرمایه گذاري و کارگزاران بورس اوراق بهادار توصیه 
البته شایان ذکر است شرکت هایی که در پژوهش ورشکسته تلقی . می گردد از مدل هاي بررسی شده توسط تحقیق استفاده شود

  .قانون تجارت مالك عمل بوده و لزوما به معنی توقف شرکت هاي مورد بررسی نیست 141ده اند، شمولیت ماده ش
لذا . مدیران شرکت ها همواره مایل به ارزیابی نقاط ضعف و شناخت تهدیدات آتی پیرامون شرکت هاي تحت مدیریت خود هستند

  .راي ارزیابی وضعیت تداوم فعالیت و آینده شرکت خواهد بوداستفاده از مدل هاي پیش بینی ورشکستگی توصیه خوبی ب



 

  
 

استفاده از مدل هاي پیش بینی ورشکستگی برخاسته از تحقیقات مشابه می تواند شرکت هاي بورس اوراق بهادار را در پذیرش 
یابی بدوي شرکت ها شرکت ها و ارزیابی وضعیت مالی آنها یاري دهد لذا توصیه می شود مدل هاي مورد بررسی تحقیق در ارز

  .براي ورود به بورس توسط مسئولین مربوطه مورد استفاده قرار گیرد
به حسابرسان توصیه می شود از مدل هاي مورد بررسی در تحقیق حاضر و مدل هاي مشابه ارایه شده در ارزیابی و قضاوت در مورد 

  .تداوم فعالیت شرکت هاي مورد حسابرسی استفاده کنند
  :هش براي محققین آینده عبارتند ازپیشنهادات پژو

از سایر روش هاي هوش مصنوعی و انبوه زي نظیر الگوریتم زنبور عسل در حل مسایلی نظیر پیش بینی سبد سهام، پیش بینی قیمت و 
  .بازده سهام و ورشکستگی شرکتها استفاده گردد

انبوه زي انجام بررسی، تحقیق و مقایسه توانایی این دسته پیشنهاد می شود با توجه به نو بودن بسیاري از روش هاي هوش مصنوعی و 
از روش ها به منظور معرفی یا تعیین روش کاراتر و نیز شخصی سازي آنها در بهینه سازي مسایل مالی می تواند زمینه هاي تحقیقاتی 

  .بکري را در اختیارشان قرار می دهد
  

 عمناب

،  ها شرکت سودآوري بینی پیش قدرت بهبود در خطی غیر و خطی ژنتیک ریتمالگو کاربرد بررسی ،)1393( زهرا، ، پورزمانی
  .94-81، صص 22، شماره بهادار اوراق مدیریت و مالی مهندسی مجله
 اوراق بورس در ها شرکت ورشکستگی بینی پیش مدل تبیین و طراحی ،)1390( رسول، اسکندري، و ، محمد اسماعیلنژاد فدایی
  .55-38، صص 9، شماره 3حسابداري ، دوره  ، تحقیقات تهران بهادار

  آن مقایسه و ورشکستگی پیشبینی در ژنتیک الگوریتم کاربرد ،)1390( ، محمود؛ جاوید، داریوش؛ نجم الدینی، نرگس، فیروزیان
، 65، شماره 18، دوره حسابرسی و حسابداري بررسیهاي،  تهران بهادار  اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در آلتمنZ مدل با

  .114-99صص 
 .200مروري بر مدل هاي پیش بینی ورشکستگی، نشریه حسابدار، شماره ) 1388(اعتمادي، حسین و فرج زاده دهکردي، حسن 

هاي پذیرفته شده در بورس  ارزیابی محتواي اطالعاتی سود هر سهم جهت ارزیابی سالمت مالی شرکت، )1389(، محسن جلیلیان
  .پایان نامه کارشناسی ارشد ، نتهرااوراق بهادار 

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  کاربرد الگوریتم ژنتیک در مل سازي پیش بینی ورشکستگی شرکت،  شاهد پور، اکرم
  .پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران

پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آن  کاربرد الگوریتم ژنتیک در ، )1390(نرگس، فیروزیان، محمود، جاوید، داریوش، نجم الدینی، 
، شماره 18نشریه بررسی حسابداري و حسابرسی ، دوره  ،آلتمن در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Zبا روش 

 .144تا  99، صفحه 65

نشریه حسابدار  ،لیهوش مصنوعی و کاربردهاي آن در حسابداري و امور ما، کالنه رحمانی، راحله، چهارده چریکی، معصومه 
  .135رسمی، شماره 
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Bankruptcy prediction of listed companies in Tehran Stock Exchange using 
artificial neural networks and genetic algorithms, and compare the two 

methods together 
 

 

Abstract 
Liquidation bankruptcy usually effective capital market and economic development. During 
the bankruptcy, the bankrupt banks typically reduce credit to companies and their per loan to 
the company, the higher interest on the compensation of the additional risks apply. Therefore, 

the institutional investor purchasing shares slipped further reduces investment and bonds 
markets, banks or similar act. According to the bankruptcy entails heavy costs can be reached 
before the company's bankruptcy process, the state of bankruptcy can be identified and 
measures taken to ensure the company from bankruptcy get rid of. Model results showed that 
the variables used in these models, neural networks, genetic algorithms, regression, three 
variables current ratio, working capital, total assets and profit before interest and tax to total 
assets, based on the available data sample than Photos of bankruptcy involved. 
 
The study of neural networks in bankruptcy prediction has high accuracy, determine the total 
must be said that the results of this study and models presented in this study, as a first step, can 
be affected firms the financial crisis and bankruptcy and its consequences, properly prevented. 
However, the predicted track of the root causes of the problem to be dealt issue. 
 
 
Key Words: Bankruptcy prediction, artificial neural networks, genetic algorithms 

  

  

  

  

  
 


