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چکیـده

بدترشـدن وضعیت سـودآوری شـرکتها نهتنها تهدید منافع برای شـرکت و کارکنانش بهدنبال
دارد بلکـه سـرمایهگذاران ایـن شـرکتها را نیـز بـا زیانهـای مالـی مهـم مواجـه میسـازد .هـدف
ایـن مطالعـه ،مقایسـه میـزان توانایـی (دقـت) تکنینکهـای داده کاوی در پیشـبینی بحـران مالـی
جهـت بـاال بـردن تـوان تصمیمگیری اسـتفاده کننـدگان صورتهای مالی در پیشـبینی بحـران مالی
شـرکتهای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران اسـت .در این مطالعه از نسـبتهای مالی
بـهعنـوان متغیرهـای مسـتقل و از بحـران مالـی و عـدم بحـران مالی شـرکتها بـهعنـوان متغیرهای
وابسـته اسـتفاده شـد .شـرکتهای مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش بـر مبنـای مـاده  141قانـون
تجـارت و زیـان خالـص ،از طریـق نمونهگیـری تصادفـی انتخاب و به دو گروه ،تقسـیمبندی شـدند.
گـروه اول شـامل  35شـرکت بـدون بحـران مالـی و گـروه دوم شـامل  35شـرکت کـه بحـران مالـی
داشـتند .پـس از جمـعآوری اطالعـات از طریق بررسـی صورتهـای مالی شـرکتهای منتخب طی
سـالهای  1387تـا 1391و محاسـبه نسـبتهای مالـی ،تکنیکهـای مختلـف دادهکاوی مثـل شـبکه
عصبی ،رگرسـیون لجسـتیک ،تحلـی ممیزی و درخت تصمیـم ()QUEST,CHAID,C5,CART
بـرای سـه دوره متوالـی  T-1، Tو  T-2اجـرا شـد .نتایـج مطالعـه نشـان میدهـد کـه تکنیک درخت
تصمیـم  CHAIDدر پیشبینـی بحـران مالـی و عـدم بحـران مالـی شـرکتهای بورسـی در ایران با
میانگیـن %96/7دقـت ،کاراترین اسـت.
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مقـدمه

ورشکسـتگی شـرکتها معمـو ًال بـر نقدینگـی بـازار سـرمایه و توسـعه اقتصـاد مؤثـر اسـت .در
زمـان ورشکسـتگی ،بانکهـا معمـو ًال اعتباردهی به شـرکتهای ورشکسـته را کاهـش داده و در ازای
وامـی کـه بـه شـرکتها میدهند ،بهـره باالتری را بـر ای جبران ریسـک اضافی درخواسـت میکنند.
بـه صـورت مشـابهی ،مؤسسـات سـرمایهگذاری همچـون صندوقهـای بازنشسـتگی و شـرکتهای
بیمـه ،خریـد سـهام را کاهش داده و بیشـتر به سـراغ سـرمایهگذاری و خرید اوراق قرضـه بانکها یا
بازارهـای مشـابه آن اقـدام میکننـد .همـه اینهـا به کاهـش نقدینگـی در بازارهای سـرمایه ،افزایش
هزینـه سـرمایه شـرکتها و کاهـش رشـد اقتصادی منجـر خواهد شـد (نیکبخت و شـریفی.)1389 ،
پیشبینـی ورشکسـتگی 3و بحـران مالی 4شـرکتها مقولهای اسـت که توجه بسـیاری از جوامع
علمـی و تجـاری را در سـده اخیـر برانگیختـه اسـت (تسـای .)2009 ،پیشبینی بحـران مالی در طول
دهههـای گذشـته بـهدلیـل اهمیـت زیـادش بـرای شـرکتها ،سـهامداران عالقهمند و حتـی اقتصاد
یک کشـور بسـیار مورد توجه بوده اسـت( .وانک و همکاران .)2015 ،این پیشبینیها از این جهت
دارای اهمیـت هسـتندکه بـا ارسـال سـیگنالهای هشـدار برانگیـز و بـه موقـع و در نتیجـه برخـورد
صحیـح و منطقـی بـا شـرایط بوجـود آمـده ،از بـروز خسـارات مـادی و معنـوی جلوگیـری میکننـد
(چیانـگ و همـکاران .)2010 ،سـرمایهگذاران و اعتباردهنـدگان تمایل زیادی بـرای پیشبینی بحران
مالـی بنگاههـا دارنـد .زیـرا در صـورت ورشکسـتگی هزینههـای زیـادی بـه آنهـا تحمیـل مـیشـود
(ادنـان و در .)2006 ،یکـی از عوامـل اصلی بحران مالی و به دنبال آن ،ورشکسـتگی شـرکتها ،اعمال
نکـردن کنتـرل از طـرف ذینفعـان مختلـف شـامل سـهامداران ،اعتباردهنـدگان ،مدیـران ،کارگـران و
عرضـه کننـدگان اسـت (سـلیمانی .)1389 ،در چنـد دهـه اخیرپژوهشهـای گسـتردهای در زمینـه
ورشکسـتگی بـه خصـوص پیشبینـی ورشکسـتگی انجـام گرفته اسـت .هـر چند نخسـتین تالشها
در ایـن زمینـه بـه سـال  1930مربـوط مـیشـود امـا از سـال  1966و بـا پژوهـش انجـام گرفته توسـط
بیـور ایـن مقولـه شـکل جدیتـری به خـود گرفت بیـور در  1966یکی از نخسـتین محققانی اسـت که
بـه مطالعـه پیشبینـی بحـران مالـی یـا ورشکسـتگی پرداخته اسـت و بهعنـوان منـادی پژوهشهای
آکادمیـک در ایـن زمینه محسـوب میشـود .پـس از او ،آلتمن1968بـا اسـتفاده از روشهای آماری
پیشـرفته توانسـت بـه موفقیـت چشـمگیری دسـت یابـد (پـور زمانـی و همـکاران .)1389 ،از سـوی
دیگـر روشهـای سـنتی پیشبینـی بحـران مالـی یـا ورشکسـتگی دارای برخـی مفروضـات محـدود
3. Bankrupcy
4. Financial Distress
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کننـده ماننـد خطـی بـودن ،نرمـال بـودن و مسـتقل بـودن متغیرهـای پیشبینـی کننده یـا ورودیها
اسـت .بنابرایـن روشهـای سـنتی در ارتباط با میزان کارایـی و اعتبـار ،دارای محدودیتهای زیادی
هسـتند .مدلهـای دادهکاوی یـک حـوزه جدید میان رشـتهای و در حال رشـد اسـت که قادر اسـت
شکسـت کسـب وکارهـا را پیشبینـی کند (تسـای .)2009 ،اغلـب تحقیقات پیشبینی ورشکسـتگى،
عملکـرد هـر یـک از تکنیکهـای دادهکاوی را مقایسـه میکننـد ،امـا بـه طـور قطعـى نمیتـوان
اظهـار داشـت کـه کـدام یـک از ایـن روشهـا ،از دقـت کلى بیشـترى در مقایسـه با سـایر تکنیکها
برخـوردار اسـت (ورنتر و همـکاران.)2007 ،
هـدف اصلـی ایـن مطالعـه بررسـی توانایـی (دقـت) مدلهـای دادهکاوی در پیشبینـی بحـران
مالـی و مقایسـه آنهـا بـا یکدیگر جهت بـاال بردن تـوان تصمیمگیری اسـتفاده کننـدگان صورتهای
مالـی در پیشـبینی بحـران مالی شـرکتها اسـت.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در ایـن بخـش ابتـدا مبانـی نظـری ورشکسـتگی و بحـران مالـی بیـان میشـود ،سـپس به تشـریح
تکنینکهـای داده کاوری اسـتفاده شـده در ایـن مطالعـه ،پرداختـه میشـود و نهایتـا پژوهشهـای
انجـام شـده خارجـی و داخلی پیرامـون کاربرد تکنینکهـای دادهکاوی در پیشبینی بحـران مالی ارائه
خواهند شـد.

ورشکستگی و بحران مالی

بـر طبـق تعریـف آلتمن ورشکسـتگی زمانـی رخ میدهد که شـرکت قادر بـه پرداختبدهیهای
خـود نیسـت بنابـر ایـن از ادامـه فعالیتهـای تجار ی باز مـیمانـد .در فرهنگ لغت آکسـفورد ،واژه
 DisTressبه معنای پریشـانی ،درد ،اندوه ،فقدان منابع پولی و تنگ دسـتی آورده شـده اسـت .در
ادبیـات مالـی نیـز تعاریفـی مختلف از درماندگی مالی ارائه شـده اسـت (سـعیدی و آقایی.)1388 ،
ویتاکـر بحـران مالـی را وضعیتـی در نظـر میگیـرد کـه در آن جریانهـای نقدی ورودی شـرکت
از مجمـوع هزینههـای بهـره مربـوط بـه بدهیهـای بلندمدت کمتر اسـت (ویتاکـر.)1999 ،
از نقطـه نظـر اقتصـادی ،بحـران مالـی را میتـوان بـه زیـانده بودن شـرکت تعبیـر کرد کـه در این
5
داخلی
حالت شـرکت دچار زیانهای سـنگین و متوالی شـده اسـت .در واقع ،در این حالت نرخ بازده
ِ
5. Internal Rate of Return
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شـرکت کمتـر از نـرخ هزینـه سـرمایه 6اسـت .حالـت دیگـری از بحـران مالـی زمانـی رخ میدهـد کـه
شـرکت موفـق بـه رعایـت کـردن یک یا تعـداد بیشـتری از بندهای مربوط بـه قراردادهای تسـهیالت
مالـی دریافتـی خـود نمیشـود کـه بـه ایـن حالـت نکـول تکنیکـی 7گفتـه میشـود .حـاالت دیگـری از
بحـران مالـی عبارتانـد از زمانـی کـه جریانـات نقـدی شـرکت بـرای بازپرداخـت اصـل و فـرع بدهـی
ناکافـی باشـد و یـا زمانـی که ارزش ویژه شـرکتی برابر با عددی منفی شـود (وسـنون و کوپلنـد.)1992 ،
بایـد توجـه کـرد کـه بحـران مالـی لزومـا" بـه ورشکسـتگی منجـر نمیشـود بلکـه اعلام ورشکسـتگی
یکـی از پیامدهـای بحـران مالـی اسـت ،در واقع ورشکسـتگی آخریـن و حادترین مرحله بحـران مالی و
آخریـن راه حل اسـت (موسـوی و طبرسـتانی.)1388 ،
تعییـن دلیـل یـا دالیـل دقیق بحران مالی کار آسـانی نیسـت ،در اغلـب موارد دالیلـی متعدد با
هـم بـه پدیـده بحـران مالـی منجـر میشـوند .در ارتباط با علـل ایجاد بحـران مالی شـرکتها نظرات
مختلفـی از طرف محققان ارائه شـده اسـت.
آلتمـن بـه شـاخصهای اقتصـاد کالن و تاثیـر آنهـا بـر بحـران مالـی شـرکتها اشـاره میکنـد
و معتقـد اسـت عواملـی نظیـر کاهـش رشـد اقتصـادی ،کاهـش در حجـم عملیـات بازارهـای سـرمایه،
کاهـش در رشـد نقدینگـی و افزایـش تاسـیس و شـکلگیری شـرکتها میتوانـد بـر بحـران مالـی
شـرکتها تاثیرگذار باشـد (آلتمن .)1983 ،براداسـتریت دلیل اصلی بحران مالی را مشـکالت مالی و
اقتصـادی میداننـد (براداسـتریت .)1998 ،گیتمـن یتـس و بِراکـر و نیو ُتن ،معتقدند کـه عوامل بحران
مالـی شـامل عوامـل بیرونی (برون سـازمانی) و عوامـل درونی (درون سـازمانی) اسـت .عوامل بیرونی،
عواملی هسـتند که به وسـیل ه شـرکت قابل کنترل نیسـتند ولی موجبات مشـکالت مالی در شـرکت را
فراهـم میآورنـد؛ مانند ویژگیهای سیسـتم اقتصادی و تغییر در سـاختارهای اقتصـادی ،تغییرات در
تقاضـای عمومـی ،نوسـانهـای تجاری (تورم ،سـقوط قیمتهـا و افزایش نـرخ بهره و ، ) . . .مشـکالت
مرتبـط بـا تامیـن مالـی ،رویدادهـا و بالیـای طبیعـی و شـدت رقابـت در بـازار .از سـوی دیگـر ،عوامل
درونـی شـامل مـواردی اسـت کـه مدیـران دچـار اشـتباه شـدهاند و یـا آن کـه بـرای انجـام اقدامـات
مدیریتـی گذشـته ،ناتـوان بودهانـد کـه میتـوان بـه نمونههایـی چـون ایجاد و
ضـروری در تصمیمـات
ِ
توسـع ه بیـش از انـدازهی اعتبـار بـرای مشـتریان (فروشهای نسـیهی بیـش از حد)  ،مدیریـت ناکارا
(فقـدان آمـوزش ،تجربـه ،توانایـی و ابتـکار مدیریـت در عرصه رقابـت و تکنولوژی و منابـع و خطاهای
مدیریتـی)  ،خیانـت و تقلـب اشـاره کـرد ( ِکیتس و بِراکـر1998 ،؛ نیو ُتـن.)2010 ،
6. Cost of Capital
7. Technical Default
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بـا اینکـه عوامـل بحران مالی از یک شـرکت به شـرکت دیگر متفاوت اسـت امـا میتوان چندین
عامـل مشـترک را بـهعنـوان عوامـل بحـران مالـی بیـن همـه شـرکتهای درمانـده مالـی شناسـایی
نمـود .عـدم صالحیـت مدیریت ،هزینـه زیاد تولیـد ،فعالیت مالـی ضعیف ،هیئت مدیـره غیرفعال
از جملـه ایـن عوامل هسـتند (گـراد)1998 ،
از مهمتریـن دالیـل بحـران مالـی در ایـران ،میتـوان بـه نوسـانهـای اقتصـادی و متغیرهـای
سیاسـی بـهعنـوان عوامـل بیرونی و غیر قابلکنترل توسـط شـرکتها و بـاال بودن هزینههـای تولید،
هزینـهی بهـره پرداختـی و بروکراسـی تولیـد بـهعنـوان عوامـل درونی و قابلکنترل توسـط شـرکتها
اشـاره کـرد (کمیجانـی و سـعادتفر.)1385 ،

قانون ورشکستگی درایران

در ایـران مبنـای ورشکسـتگی مـاده  141قانـون تجـارت مصـوب سـال  1347اسـت .طبـق ایـن
مـاده اگـر بـر اثـر زیانهـای وارده حداقـل نصـف سـرمایه شـرکت از بین بـرود ،هیأت مدیـره مکلف
اسـت بالفاصلـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده صاحبـان سـهام را دعـوت کنـد تـا موضـوع انحلال یا
بقـای شـرکت مـورد شـور و رأی واقـع شـود .از طـرف دیگـر سـازمان بـورس اوراق بهـادار تهـران
نیـز بـرای شناسـایی شـرکتهای ورشکسـته از همـان مـاده  141قانـون تجـارت بهـره مـیگیـرد .بـا
ایـن تفـاوت کـه بـر اسـاس آییـن نامههـای اجرایـی و انظباطـی بـورس اوراق بهـادار تهـران پارهـای
محدودیـتهـای ویـژه بـر شـرکتهایی کـه مشـمول ماده 141شـناخته مـیشـوند ،وضع میشـود که
آنهـا را بـه رفـع مشـکل مربـوط ملـزم مـیکند.

دادهکاوی

دادهکاوی همزمـان بـا ایجـاد و اسـتفاده از پایـگاه دادههـا در اوایل دهه  80برای جسـتجوی دانش در
دادهها شـکل گرفت شـاید بتوان لوول ( )1983را اولین شـخصی دانسـت که مقالهای در مورد دادهکاوی
تحـت عنـوان ”شبیهسـازی فعالیـت دادهکاوی” ارائـه کـرد .همزمـان بـا او پژوهشـگران و متخصصـان
علـوم رایانـه ،آمـار ،هـوش مصنوعـی ،یادگیـری ماشـین و . . .نیز بـه پژوهش در ایـن زمینـه و زمینههای
مرتبـط بـا آن پرداختهانـد .البتـه پژوهـش جدی روی موضوع دادهکاوی از اوایل دهه ( )1990شـروع شـد
و تـا آن زمـان ایـن واژه بـه شـکل ومعنـای امـروزی بکار برده نمیشـد (سـعیدی.)1384 ،
بـهطـور کلی تعاریف گوناگونی برای دادهکاوی ارائه شـده اسـت:دادهکاوی عبارت اسـت از فرایند
اسـتخراج اطالعـات معتبـر از پیـش ناشـناخته ،قابـل فهـم و قابـل اعتمـاد از پایـگاه دادههـای بزرگ و
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اسـتفاده از آن در تصمیمگیـری در فعالیتهـای تجـاری مهـم (سـیفرت .)2004 ،دادهکاوی فرآینـد
کشـف دانـش پنهـان درون دادههـا از طریـق برقراری روابـط والگوهای مفیداسـت (شـهرابی)1386 ،
بـهطـور سـاده اینطـور میتـوان بیـان کرد کـه دادهکاوی بـه اسـتخراج دانـش از حجـم انبوهی از
دادههـا اطلاق میشـود .بـه همیـن دلیـل بسـیاری از افـراد ایـن واژه را مترادفـی بـرای واژه کشـف
دانـش میداننـد (پـور زمانـی و اولـی .)1392 ،هرچـه حجم دادهها بیشـتر و روابط میان آنهـا پیچیدهتر
باشـد ،دسترسـی بـه اطالعـات نهفته در دادهها مشـکلتر شـده لذا نقـش دادهکاوی بهعنـوان یکی از
روشهـای کشـف دانـش ،روشـنتر میشـود (شـهرابی.)1386 ،
اهمیت دادهکاوی در حوزه مالی توسـط بسـیاری از سـازمانهای حرفهای تشـخیص داده شـده
اسـت .انجمن حسـابداران رسـمی آمریـکا ،دادهکاوی را بهعنـوان یکی از  10فناورى برتـر برای آینده
معرفـی کـرده اسـت .همچنیـن انجمـن حسابرسـان داخلـی آمریـکا نیـز ایـن فنـاورى را در فهرسـت
یکـی از چهـار اولویـت تحقیقاتـی خود گنجانده اسـت (کیرکـودس و مانلپلـوس.)2004 ،

کارکردها و وظایف دادهکاوی

روشهای داده کاوی به دو دسـته کلی تقسـیم می شـوند :توصیفی و پیش بینانه .در روشهای
توصیفـی ،هـدف توصیـف یـک رویـداد یـا یک واقعیت اسـت .امـا در روشهـای پیشبینـی کننده،
هـدف پیـش بینی متغیر ناشـناخته از دادههای آتی اسـت .شـکل نمودار شـماره  1کارکرد و وظایف
داده کاوی را نشـان می دهد.
دسته بندی
رگزسیون
پیش بینی

پیش بیانیه

خالصه سازی

داده کاوی

قوانین انجمنی
سریهای زمانی
خوشه بندی

توصیفی

کشف توالی

نمودار شماره  :1کارکردها و وظایف دادهکاوی (تن و همکاران)2006 ،
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تکنیکهای استفاده شده در این پژوهش

شبکه عصبی
شـبکه عصبـی سیسـتمها و روشهای محاسـباتی نوینی برای یادگیری ماشـینی ،نمایـش دانش و
در انتهـا اعمـال دانـش به دسـت آمده در جهت پیشبینی پاسـخهای خروجی از سـامانههای پیچیده
هسـتند .ایـده اصلـی ایـن گونـه شـبکهها (تـا حـدودی) الهامگرفتـه از شـیوه کارکـرد سیسـتم عصبـی
زیسـتی ،بـرای پـردازش دادههـا و اطالعـات بـرای یادگیـری و ایجـاد دانش اسـت .عنصر کلیـدی این
ایـده ،ایجـاد سـاختارهایی جدیـد برای سـامانه پـردازش اطالعات اسـت .این سیسـتم از شـمار زیادی
عناصـر پردازشـی فوقالعـاده بههمپیوسـته بـا نـام نـورون تشـکیل شـده کـه بـرای حـل یک مسـئله با
هـم هماهنـگ عمـل میکنند و توسـط سـیناپسها (ارتباطـات الکترومغناطیسـی) اطالعـات را منتقل
میکننـد .در ایـن شـبکهها اگـر یـک سـلول آسـیب ببینـد بقیـه سـلولها میتواننـد نبـود آنـرا جبـران
کـرده و نیـز در بازسـازی آن سـهیم باشـند .ایـن شـبکهها قادر بـه یادگیریانـد .مث ً
ال با اعمال سـوزش
بـه سـلولهای عصبـی المسـه ،سـلولها یاد میگیرنـد که به طرف جسـم داغ نرونـد و با ایـن الگوریتم
سیسـتم میآمـوزد کـه خطـای خـود را اصلاح کنـد .یادگیـری در ایـن سیسـتمها به صـورت تطبیقی
صـورت میگیـرد ،یعنـی بـا اسـتفاده از مثالهـا وزن سـیناپسها بـه گونـهای تغییـر میکنـد کـه در
صـورت دادن ورودیهـای جدید ،سیسـتم پاسـخ درسـتی تولیـد کند (فارسـت.)1392 ،
8

درخت تصمیم
درخـت تصمیـم یکـی از رو شهای ناپارامتری رده بندی کردن اسـت .ایـن روش با به کارگیری
تکنیکهـای بسـیار سـاده ،یـک الگـوی ردهبندی را برای مشـاهدات موجـود معرفی میکنـد .الگوی
معرفی شـده توسـط این روش ،از سـاختاری بسـیار سـاده و قابل درک برای تصمیمگیری برخوردار
اسـت .بـا اینکـه ایـن روش از تکنیکهـای سـاده ای اسـتفاده مـیکنـد ولـی در زمینـه تشـخیص و
پیشـگویی مـیتوانـد بـه خوبـی روشهـای پیچیدهـای نظیـر شـبکههای عصبـی عمـل کنـد (کیـرز
و همـکاران .)2012 ،درخـت تصمیـم یـک روش سـاده و توانمنـد بـرای طبقهبنـدی یـک مجموعـه
بـه ردههـای متمایـز و همگـن اسـت کـه یـک گـراف غیـر چرخشـی شـبیه درخـت دارد کـه ایـن
درخـت توسـط مجموعـه ای از سـؤاالت نشـان داده مـیشـود معمـو ًال هـر سـؤال بـا توجـه بـه یـک
متغیـر مطـرح میشـود .یـک گـراف درخـت تصمیم از سـه جـزء اصلی ریشـه ،10گـره داخلـی 11و گره
9

8. Nutral Network
9. Decision Tree
10. Root
11. Internal Node
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خارجـی( 12بـرگ) تشـکیل شـده اسـت و روند بدین گونه اسـت که ابتـدا یک متغیر کمکـی بهعنوان
ریشـه انتخـاب مـیشـود و بـا توجـه بـه یـک سـری از سـؤاالت و ویژگیهـا بـه چندیـن گـره داخلـی
تقسـیم میشـود .الگوریتمهـای درخـت تصمیـم انواع مختلفـی دارند کـه مهمترین آنهـا عبارتند از:
( C5.0,CHAID,QUEST,CARTآذر و همـکاران.)1389 ،
رگرسیون لجستیک
در بسـیاری از پژوهشها ،متغیر وابسـته پیوسـته نبوده و ممکن اسـت دو نتیجه داشـته باشـد.
بـهعنـوان مثـال ،فقـط یکـی از دو ارزش صفـر و یـک را بپذیـرد کـه ارزش یـک بـه معنـای وقـوع و
ارزش صفـر بـه معنـای عـدم وقـوع حادثـه (یا بالعکس) اسـت .بـرای مثال بـه کمک میـزان تالش،
میـزان هـوش ،موفقیـت یـا عدم موفقیت فردی در کنکور تشـخیص داده شـود و یـا درماندگی مالی
یـک شـرکت بـا اسـتفاده از چنـد متغیـر مشـخص شـود .در چنین مـواردی از رگرسـیون لجسـتیک
اسـتفاده مـیشـود .رگرسـیون لجسـتیک شـبیه رگرسـیون معمولـی اسـت با ایـن تفاوت کـه تخمین
ضرایـب در آن یکسـان نیسـت .در رگرسـیون لجسـتیک به جـای حداقل کردن مجـذور خطاها (که
در رگرسـیون معمولـی صـورت مـی گیـرد) احتمـال را کـه یـک واقـع رخ مـیدهـد ،حداکثـر مـی کند
(رهنمای رودپشـتی و همـکاران.)1388 ،
13

تحلیل ممیزی
هـدف اصلـی تحلیـل ممیـزی ،تشـخیص تفـاوت بیـن گروههـا و پیشبینـی احتمـال تعلـق یـک
شـرکت بـه یـک گـروه خاص اسـت .در تحلیل ممیـزی برای انجام ایـن پیشبینـی از چندین متغیر
مسـتقل کمی اسـتفاده می شـود (مکیـان و همـکاران.)1389 ،
14

پیشینه پژوهش

آلتمـن بـرای اولیـن بـار اثر ترکیبات مختلف نسـبتهای مالـی را برای پیشـبینی درماندگی مالی
شـرکتها بررسـی کـرد ،آلتمـن در ایـن مطالعـه از  MADاسـتفاده کـرد .مدلی که او به دسـت آورد
بـه  Z-Scoreمعـروف اسـت ،هنـوز بـهعنـوان شـاخصی بـرای سلامت مالـی شـرکتها ورشکسـته
از غیـر ورشکسـته مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد .تئـوری اصلـی آلتمـن ایـن بود کـه مدل پیشـبینی
12. External Node
)13. Logistic Regression(LR
)14. Discriminant Analysis(DA
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ورشکسـتگی او کـه از پنـج نسـبت مالـی تشـکیل میشـود ،مـیتوانـد بـرای تشـخیص شـرکتهای
ورشکسـته از غیـر ورشکسـته مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .او پیشـنهاد کـرد کـه از مدلـش در ارزیابی
اعطـای وامهـای تجـاری فرآیندهـای کنتـرل داخلـی و بررسـی گزینههـای سـرمایهگذاری اسـتفاده
شـود (آلتمـن.)1968 ،
لـی مـدل درخـت تصمیـم  CART, GP, C5.0و شـبکه عصبـی و رگرسـیون لجسـتیک را در
پیشـبینی ورشکسـتگی به کار گرفتو و در بازه زمانی  1999تا  2003از اطالعات  55شـرکت ورشکسـته
و  110شـرکت سـالم در تایـوان بـرای طراحـی مدلهـا اسـتفاده کـردهاسـت ،سـطح زیـر منحنـی ROC
در مـدل درخـت تصمیـم  CARTطراحـی شـده توسـط آنهـا  %86/17و مـدل درخـت تصمیـم C5.0
طراحـی شـده توسـط آ نهـا  %86/36و مـدل درخـت تصمیـم  GPطراحـی شـده توسـط آنهـا %89/95
بـود و بـه همیـن ترتیب مدل رگرسـیون لجسـتیک  %82/41و شـبکه عصبی  %85/94بود (لـی.)2004 ،
15
هانگـوو و همـکاران از الگوریتـم ژنتیـک در بهینهسـازی عوامـل ماشـینبردار پشـتیبان
( )SVMبـرای پیشبینـی ورشکسـتگی اسـتفاده کردنـد .آنها در این پژوهش نسـبت جاری ،نسـبت
آنـی ،نسـبت سـود ناخالـص بـه فـروش ،درآمـد عملیاتی به فـروش مورد بررسـی قـرار دادنـد .نتایج
پژوهـش آنـان نشـان داد کـه بـه کارگیـری تکنیـک ژنتیـک موجـب بهبـود عملکـرد ماشـین بـردار
پشـتیبان شـده و تـوان پیشبینـی آن را افزایـش مـیدهـد (هانـگ وو و همـکاران.)2007 ،
بویاکیاگلـو و همـکاران در پیشبینـی ورشکسـتگی مالـی بانکهـا از ترکیـب شـبکه عصبـی بـا
ماشـین بـردار پشـتیبان و الگوهـای آمـاری اسـتفاده کردند .در این پژوهش نسـبت حقـوق صاحبان
سـهام بـه کل داراییهـا ،حقـوق صاحبـان سـهام بـه کل بدهیهـا ،کل بدهیها بـه کل داراییها ،سـود
خالـص بـه میانگیـن داراییهـا ،داراییهـای جاری بـه کل داراییها را بـهکار گرفتنـد .نتیجه پژوهش
آنـان نشـان داد کـه آمـوزش و تنظیـم دادههـای معتبـر و دسـتیابی بـه تکنیکـی واحـد جهـت حـل
مشـکالت و پیشبینـی ورشکسـتگی بـا شـبکه عصبی به تنهایی دشـوار اسـت .بنابرایـن ،ترکیب آن
را بـا دیگـر الگوهـا پیشـنهاد کردنـد (بویاکیاگلو و همـکاران.)2009 ،
کیـم و کانـگ در پژوهشـی از ترکیـب تکنیـک ژنتیـک بـا الگوهـای بهینـهسـازی در پیشبینـی
ورشکسـتگی شـرکتهـا اسـتفاده کردنـد .متغیرهـای مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهـش شـامل سـود
خالـص بـه مجمـوع داراییهـا ،هزینههـای مالـی بـه مجمـوع داراییهـا ،سـود خالـص بـه فـروش،
داراییهـای جـاری بـه مجمـوع داراییهـا ،داراییهـای جـاری به بدهیهـای جاری ،بدهیهـای جاری
بـه فـروش اسـت .نتیجـه پژوهـش آنـان بیانگـر ایـن بـود کـه ترکیـب تکنیـک ژنتیـک بـا الگوهـای
بهینهسـازی منجـر بـه پیشبینـی بهتـر ورشکسـتگی میشـود (کیـم و کانـگ.)2012 ،
15. Supprt Vector Machine
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اولسـون و همکاران نیز در پژوهشـی از تجزیه و تحلیل دادهکاوی جهت پیش بینی ورشکسـتگی
شـرکتها اسـتفاده کردنـد .در ایـن پژوهـش از متغیرهـای بهای تمام شـده کاالی فروش رفته ،سـود
ناخالـص ،سـود خالـص و جمـع درآمدهـا بـرای پیشبینـی ورشکسـتگی شـرکتها اسـتفاده کردنـد.
نتیجـه پژوهـش آنـان نشـان داد کـه هزینـه اسـتفاده از دادهکاوی در مقایسـه بـا الگوهـای شـبکه
عصبی مصنوعی ،ماشـین بردار پشـتیبان ،درخت تصمیم و رگرسـیون لجسـتیک ،بیشـتر اسـت ولی
اسـتفاده از آن باعـث کاهـش خطـای بالقوه در امر پیشبینی میشـود (اولسـون و همـکاران.)2012 ،
سـلیمانی در پژوهـش خـود تحـت عنـوان بررسـی شـاخصهای پیـشبینـیکننـده ورشکسـتگی
در شـرایط محیطـی ایـران بـا مـدل رگرسـیون چندگانـه از اطالعـات  30شـرکت سـالم و  30شـرکت
ورشکسـته اسـتفاده کرده اسـت و مدلی جهت پیشـبینی بحران مالی در شـرکتهای پذیرفته شده در
بـورس اوراق بهـادار ارائـه کـرده و آن را تـا سـه سـال قبل از بحران مالی مـورد آزمون قـرار دادند .نتایج
حاصـل از تحقیـق حاکـی از آن بـوده کـه مـدل مزبـور در یـک ،دو و سـه سـال قبـل از بحـران مالی ،به
ترتیـب %95و  %83و  %95کل نمونـه را بـه طـور صحیحـی طبقهبندی کرده اسـت (سـلیمانی.)1382 ،
سـعیدی و آقایـی دو مـدل بـا اسـتفاده از شـبکه بیـز و یک مدل با اسـتفاده از رگرسـیون لجسـتیک
برای نمونه انتخاب شـده از شـرکتهای پذیرفته شـده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زملن -1385
1375ارائه کردند اولین مدل شـبکه سـاده بیز که مبتنی بر همبسـتگی شـرطی بوده اسـت و میتواند با
دقت  %90شـرکتهای ورشکسـته و غیر ورشکسـته را درسـت پیشبینی کند .دومین مدل شـبکه بیز
کـه مبتنـی بـر احتمال شـرطی اسـت و با دقت %93شـرکتهای ورشکسـته و غیر ورشکسـته را درسـت
پیـشبینـی میکند و در نهایت ،مدل رگرسـیون لجسـتیک که یک مدل خطی اسـت مـی تواند با دقت
 %90شـرکتهای ورشکسـته و غیر ورشکسـته را درسـت پیش بینی کند (سـعیدی و آقائی.)1388 ،
فلاح پـور و راعـی در پژوهـش خـود با عنـوان پیشـبینی درماندگی مالی شـرکتها با اسـتفاده از
شـبکههای عصبـی مصنوعـی بـه پیشبینـی درماندگی در  80شـرکت تولیـدی پرداخـت و دریافتند
کـه مـدل شـبکه عصبـی در پیـشبینـی ورشکسـتگی بـه طـور معنـیداری نسـبت بـه مـدل تفکیکی
چنـد متغیـره از دقـت پیـشبینـی بیشـتری برخوردار اسـت (فالح پـور و راعـی.)1383 ،
موسـوی و همکاران به پیشـبینی ورشکستگی شـرکتها با اسـتفاده از تکنیکهای دادهکاوی پرداختند.
نمونـه مـورد مطالعه شـامل  144شـرکت فهرسـت شـده در بـورس اوراق بهـادار تهران از سـال  2005تـا 2009
بـود و سـپس الگوریتمهـای مختلـف دادهکاوی از قبیـل شـبکههای عصبـی ،رگرسـیون لجسـتیکSVM, ،
 ،BAYESNETدرختهای تصمیمگیری )CHAID, QUEST, CART, C5( ،در سال  T-1 ، Tو T-2
پیادهسـازی شـده اسـت .نتایج نشـان می دهد که الگوریتم  CARTدر پیش بینی شـرکتهای ورشکسته و
غیر ورشکسـته در ایران با متوسـط دقت %93/94در سـه سـال ،کارآمدتر اسـت (موسـوی.)2012 ،
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مکیـان و همـکاران در پژوهشـی بـرای پیشبینی ورشکسـتگی ،مدل شـبکههای عصبـی را با دو
روش آمـاری رگرسـیون لجسـتیک و تحلیـل ممیـزی مقایسـه کردنـد و افـزون بـر معرفـی مدلهای
شـبکههای عصبـی ،یـک مـدل شـبکه عصبـی بـرای پیشبینـی ورشکسـتگی شـرکتهای تولیـدی
طراحـی کردنـد .اطالعات اسـتفاده شـده مربوط به اسـتان کرمـان در بازه زمانی  1374-1386اسـت.
آنهـا در ایـن پژوهـش از نسـبتهای  :داراییهـای جـاری بـه بدهیهـای جـاری ،سـود قبـل از بهره و
مالیـات بـه کل داراییهـا ،حقـوق صاحبـان سـهام به بدهی ،سـرمایه در گـردش به دارایی ،سـود قبل
از بهـره و مالیـات بـه فـروش اسـتفاده کردنـد .نتایـج پژوهش آنان نشـان داد که مدل شـبکه عصبی
طراحـی شـده از دو روش آمـاری دیگـر ،دقـت باالتـری در پیشبینـی دارد (مکیـان و همـکاران،
.)1389
عـرب مـازار یـزدی و صفـرزاده به ارائه مدلی قابل اتکا برای پیشبینی بحران مالی در شـرکتهای
پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران بـا اسـتفاده از تکنیکهـای چنـد متغیره آمـاری همچون
رگرسـیون لجسـتیک پرداختنـد .در ایـن پژوهـش 11 ،نسـبت مالـی بـهعنـوان پیشبینیکنندههـای
بالقـوه بحـران مالـی انتخـاب شـد .نتایـج بیانگـر آن بـود کـه شـرکتهای دارای نسـبت بدهی بیشـتر
و نسـبتهای جـاری ،گـردش دارایـی ،بـازده دارایـی ،بازده فروش ،سـود انباشـته بـه دارایی ،سـرمایه در
گـردش بـه دارایـی ،حاشـیه سـود ناخالـص و حاشـیه سـود عملیاتـی کمتـر ،از وضعیت مالـی و نتیجه
عملیـات نامناسـبتری برخـوردار هسـتند (عـرب مازار یـزدی و صفـرزاده.)1389 ،
جنانی و همکاران به مطالعه روی توانایی نسـبتهای مالی در پیشبینی ورشکسـتگی شـرکتها
(شـواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند .از اطالعات  36شـرکت ورشکسـته و  36شـرکت
غیـر ورشکسـته بـر اسـاس نسـبت توبیـن  Qدر طـول دوره 2011-2005اسـتفاده کردند .نتایـج اولیه
نشـان مـی دهـد کـه هـر دو روش توانایـی پیـشبینی ورشکسـتگی دارنـد .اما بـا دقتهـای متفاوت
هسـتند .احتمـال ورشکسـتگی بـر اسـاس روش  CARTدر سـال ورشکسـتگی ،یـک سـال قبل و دو
سـال قبـل از ورشکسـتگی  %97/2 ،%97/2و % 86/1بـود .براسـاس روش رگرسـیون لجسـتیک بـه
ترتیب %94/4 ،%98/6و  %84/7بودهاسـت .و میانگین سـه سـال در مدل  %93/5 CARTو در مدل
رگرسـیون لجسـتیک  %93/6بود (جنانی و همـکاران.)2013 ،
رشـیدی و حسـینی بااسـتفاده از رگرسـیون لجسـتیک و روش  CARTاقـدام بـه پیشبینـی
ورشکسـتگی شـرکتهای حاضـر در بـورس اوراق بهـادار تهران کردنـد .بدین منظـور از صورتهای
مالـی شـرکتها طـی سـالهای  2000- 1999نسـبتهای مالـی بـهعنـوان متغیرهـای مسـتقل اثرگذار
بـر ورشکسـتگی (متغیـر وابسـته) اسـتفاده کردنـد .نتایـج هـر دو مـدل نشـان داد کـه نسـبت بـازده
داراییهـا ،نسـبت بدهـی ،نسـبت سـود عملیاتـی بـه کل دارائیهـا مهمتریـن متغیرهـای اثرگـذار بـر
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پیشبینـی ورشکسـتگی هسـتند (رشـیدی و حسـینی.)2013 ،

روش شناسی پژوهش

روش پژوهـش حاضـر بـر مبنـای هـدف آن کاربردی و بر اسـاس نحـوه گـردآوری دادهها از نوع
میدانـی و کتابخانـهای اسـت جامعـه مـورد مطالعـه درایـن پژوهـش ،شـرکتهای پذیرفتـه شـده در
بـورس اوراق بهـادار تهـران اسـت کـه در بیـن سـالهای  1387تـا  1391صورتهای مالی خـود را به
بـورس ارائـه دادهانـد .از داخـل جامعـه مـورد مطالعـه ،با در نظـر گرفتـن معیارهای زیر شـرکتها با
اسـتفاده از نمونهگیـری تصادفـی انتخاب شـدند:
1 .1صورتهای مالی شرکت در دسترس باشند.
2.2سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
در مـورد هـر شـرکت از اطالعـات  3سـال مالـی ( )T,T-1,T-2آنهـا اسـتفاده شـده اسـت و ایـن
شـرکتها بـه دو گـروه شـرکتهای ورشکسـته و غیـر ورشکسـته طبقهبنـدی شـدهاند .در مـورد
شـرکتهای ورشکسـته سـال مبنـا ( )Tسـال مالـی ،باالتریـن سـالی اسـت کـه شـرکت مشـمول ماده
 141قانـون تجـارت شـده اسـت و یـا زیان داشـته انـد و در مورد شـرکتهای غیر ورشکسـته ،سـالی
اسـت که اطالعات یک سـال قبل و دو سـال قبل ،نسـبت به آن جمعآوری شـده اسـت و معیار غیر
ورشکسـته بـودن شـرکتها نیـز بـر اسـاس سـود دهـی آنها در سـه سـال متوالـی ارزیابی میشـود.
پـس از تعییـن متغیرهـای مسـتقل و وابسـته شـرکتهای منتخـب بـه دو گـروه آموزشـی 16و
آزمایشـی 17با نسـبت  70به  30تقسـیم بندی شـدند و سـپس با اسـتفاده از تکنیکهای دادهکاوی،
مدلهـای پیـش بینـی بحـران مالـی شـرکتها بـرای سـه سـال متوالـی تولیـد شـد و نهایتـا معیـار
دقـت 18بـهعنـوان شـاخص مورد نظر جهت مقایسـه تکنیکهـای داده کاوی بهکار گرفته شـد .برای
محاسـبه معیـار دقـت از ماتریـس اغتشـاش و و رابطـه زیر اسـتفاده شـدهاسـت.
TP+TN
TP+FN+FP+TN

متغیرهای پژوهش

= Accuracy

متغیرهای پژوهش را میتوان به دو دسـته طبقهبندی کرد ،که شـامل متغیر وابسـته (پاسـخ )
و متغیرهای مسـتقل (ورودی )20بوده و به شـرح زیر هسـتند:
متغیرهـای مسـتقل نسـبتهای مالی هسـتند متشـکل از  27نسـبت اسـت کـه در پژوهشهای
19

16. Training
17. Testing
18. Accuracy
19. Target
20. Input
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قبلـی (سـلیمانی1382 ،؛راعـی1383 ،؛سـعیدی و آقایـی1388 ،؛ حسـینی و رشـیدی1392 ،؛ شـیری،
 2012و پـور زمانـی و اولـی )1392 ،بـرای پیشبینـی بحـران مالـی (ورشکسـتگی) بـه کار رفتهانـد
(جـدول شـماره  .)1از آنجـا کـه بهکارگیـری  27نسـبت مالـی بـرای سـاخت مدلهـای دادهکاوی،
موجـب افزایـش پیچدگـی و کاهـش کارائـی آنهـا میشـود ،جهـت کاهش تعـداد نسـبتها (ویژگی)
از انتخـاب ویژگـی 21اسـتفاده شـدهاسـت.
انتخاب ویژگی نقــش مهمــی را در تعــدادی از وظــایف یادگیری ماشین و تشخیص الگو ،بازی
مـی کنـد بســیاری از ویژگیهـای کاندیـد معمـو ًال با یـک الگوریتم یادگیری بــرای تولیـد خصوصیات
کامل عمل کالسبندی تهیه مــیشــوند .با این حال ،در اغلب موارد بسیاری از ویژگـیهــای کاندید
بـرای کار یادگیـری ،نامربـوط یـا زائــد هســتند ،و کارایـی بــهکارگیری الگوریتـم یادگیری را خرابتــر
خواهنــد کرد و بــه مشکل برازش 22منجر میشــوند .دقـت یادگیری و ســرعت آموزش ممکن اسـت
بــه میزان درخــور تـوجهی بــا این ویژگــیهــای زائــد بـــدتر شــود .بنــابراین ،انتخـــاب ویژگیهای
مرتبط و ضروری در مرحلــه پــیش پــردازش داده کاوی از اهمیتی بنیادین برخوردار است( .نصرتی و
افتخـاری .)1392 ،بدیـن منظـور از انتخاب ویژگی اسـتفاده شـد و پس از اجـرای آن ،تعداد  19متغیر به
عنوان متغیرهای مسـتقل پژوهش ،شناسـائی و انتخاب شـد(جدول شـماره .)2
متغیـر وابسـته (پاسـخ) در ایـن پژوهـش شـرکتهای غیـر ورشکسـته و ورشکسـته اسـت .در
ایــن پژوهــش با توجــه به اهــداف پژوهــش ،شرکـــتهای ورشکســته مقــدار یک و شــرکتهای
غیـر ورشکسـته مقـدار صفـر را بـه خـود اختصـاص دادهانـد.
جدول شماره  :1متغیرهای مستقل استفاده شده در پژوهش
نماد

فرمول محاسباتی نسبت

نماد

فرمول محاسباتی نسبت

کل بدهیها به کل داراییها
ی جاری به کل بدهیها
دارای 
TD/TA
CA1/TD2
بدهی جاری به کل داراییها
دارایی جاری به کل دارائیها
CD/TA
CA/TA3
بدهیهای جاری سال  Tبه
 (CA-I)/CD4دارایی جاری منهای موجودی کاال5به بدهی جاری )CD/CD(t-1
بدهیهای جاری سال T-1
بدهیهای جاری به کل بدهیها
ی جاری
دارایی جاری به بده 
CD/TD
CA/CD
7
بدهیهایجاری به کل حقوق صاحبان سهام
داراییهای ثابت به کل دارائیها
CD/TE
FA6/TA
سود خالص تقسیم بر تعداد سهام عادی
) TA/TA(t-1کل داراییها سال  Tبه کل دارائیها سال T-1
NP/NOS
سود خالص به فروش
سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها
NP/S
EBIT8/TA
9
سود خالص به کل داراییها
سود قبل از بهره و مالیات به کل بدهیها
ROA
EBIT/TD
10
سود خالص به سرمایه
فروش
به
مالیات
و
بهره
از
قبل
سود
ROE
EBIT/S
21. Feature Selection
22. Overfitting
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حقوق صاحبان سهام به کل داراییها
حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها
حقوق صاحبان سهام به فروش
سرمایه در گردش به کل بدهیها
سرمایه در گردش به فروش

TE/TA
TE/TD
TE/S
WC11/TA
WC/TA

S/TA
S/CA
S/TD
WC/TA

فروش به کل داراییها
فروش به دارایی جاری
فروش به کل بدهیها
سرمایه در گردش به کل داراییها

2324252627282930313233

جدول شماره  :2متغرهای منتخب پس از اصالح
نماد
CA/TD
(CA-I)/CD
CD/TA
CA/CD
EBIT/TA
EBIT/TD
EBIT/S
TE/TA
TE/TD
WC/TD

نماد

فرمول محاسباتی نسبت مالی

دارایی جاری  /کل بدهیها
دارایی جاری منهای موجودی کاال  /بدهی جاری
بدهی جاری /کل دارائیها
ی جاری
دارایی جاری  /بده 
سود قبل از بهره و مالیات  /کل داراییها
سود قبل از بهره و مالیات  /کل بدهیها
سود قبل از بهره و مالیات  /فروش
نحقوق صاحبان سهام  /کل دارائیها
حقوق صاحبان سهام  /کل بدهیها
سرمایه در گردش/کل بدهیها

TD/TA
)TA/TA(T-1
NP/NOS
NP/S
ROA
ROE
S/TD
WC/TA
WC/S

فرمول محاسباتی نسبت مالی

کل بدهیها  /کل داراییها
کل داراییها سال  / Tکل داراییها سال T-1
سود خالص /تعداد سهام عادی
سود خالص به فروش
سود خالص /کل داراییها
سود خالص /سرمایه
فروش  /کل بدهیها
سرمایه در گردش  /کل داراییها
سرمایه در گردش  /فروش

یافتههای پژوهش

تکنیکهای داده کاوی مود استفاده در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSSModeler15

اجـرا شـدند .نتایـج حاصـل از ایـن اجـرا (دقـت تکنیکهـا) ،بـرای سـه سـال متوالـی در جـدول های
شـماره  3و  4و  5نمایش داده شـده است.
جدول شماره :3میزان دقت تکنیکهای داده کاوری (سال )T
تکنیک
دقت

CART

C5.0

CHAID

QUEST

SVM

NN

DA

LR

%90

%100

%100

%90

%95

%95

%80

%75

)23. Current Assets(CA
)24. Total Debt(TD
)25. Total Assets(TA
)26. Current Debt(CD
)27. Inventory(I
28. Fixed Assets
29. Total Equity
)30. Earning Before Interest &Tax(EBIT
31. Return on Assets
32. Return on Eqity
33. Working Captial

47

مقايسه تکنيکهاي دادهکاوي در پيشبيني بحران مالي

جدول شماره  :4میزان دقت تکنیکهای داده کاوری (سال )T-1
تکنیک
دقت

CART

C5.0

CHAID

QUEST

SVM

NN

DA

LR

%95

%95

%100

%95

%90

%100

%85

%85

جدول شماره  :5میزان دقت تکنیکهای داده کاوری (سال )T-2
تکنیک
دقت

CART

C5.0

CHAID

QUEST

SVM

NN

DA

LR

%80

%85

%90

%90

%85

%90

%80

%80

یافتههـا نشـان مـی دهـد که تکنیـک  ،CHAIDباالتریـن میزان دقـت را در میـان تکنیکهای
بهکاررفتـه در پژوهش دارا اسـت.
همچنیـن بـا محاسـبه میانگیـن دقت تکنیکهـا در می یابیـم (جدول  )6کـه تکنیک CHAID
باالتریـن میانگیـن دقـت ( )%96/7را داراسـت و بعـد از آن تکنیکهـای شـبکه عصبـی و درخـت
تصمیـم  C5.0باالتریـن میـزان دقـت را دارا هسـتند .یکـی از دالیـل اصلـی بـاال بودن میـزان دقت
تکنیکهـا در ایـن پژوهـش را ،میتـوان در انتخـاب ویژگیهـای مناسـب جهـت پیـش بینـی بحران
مالی شـرکتها دانسـت.

تکنیک

میانگین دقت

جدول شماره  :6میانگین دقت تکنیکهای داده کاوی برای  3سال
CART

C5.0

CHAID

QUEST

SVM

NN

DA

LR

%88/3

%93/3

%96/7

%91/7

%90

%95

%81/7

%80

شـکلهای  2تـا  7خروجیهـای مـدل درخـت تصمیـم  CHAIDرا بـرای سـه دوره  1-T، Tو2-T
نشـان می دهد.

شکل شماره  :1میزان اهمیت ویژگیهای در مدل  CHAIDدر سال T
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شکل شماره  :2میزان اهمیت ویژگیهای در مدل  CHAIDدر سال T-1

شکل شماره :3میزان اهمیت ویژگیهای در مدل  CHAIDدر سال T-2

شکل شماره  :4درخت تصمیم  CHAIDبرای سال T
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شکل شماره  :5درخت تصمیم  CHAIDبرای سال T-2

شکل شماره  : 6درخت تصمیم  CHAIDبرای سال T-2
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نتیجهگیری

پیشبینـی بحـران مالـی و ورشکسـتگی شـرکتها یکـی از مطالعـات جالـب و با اهمیـت درحوزه
مالـی اسـت .کـه نتایـج ایـن مطالعـات مـیتوانـد کاربردهـای فراوانـی بـرای شـرکتها و همینطـور
سـرمایه گـذاران در بـورس اوراق بهـادار تهـران داشـته باشـد.
بـا توجـه بـه اینکـه ورشکسـتگی شـرکتها هزینههـای سـنگی را در پـی دارد مـی تـوان قبـل از
اینکـه شـرکتی بـه مرحلـه ورشکسـتگی برسـد وضعیتـش را از الحـاظ ورشکسـتگی مشـخص کـرد تا
شـرکت از ورشکسـتگی رهایـی یابـد .از طـرف دیگـر بـا ارائـه مدلهـای مناسـب جهـت پیـشبینـی
بحـران مالـی مـی تـوان سـرمایه گـذاران را جهـت سـرمایه گـذاری در سـهام یـاری کـرد.
در ایـن پژوهـش بـه بررسـی میـزان دقـت (توانایـی) تکنیکهـای مختلـف داده کاور بـرای
پیـش بینـی درماندگـی مالـی شـرکتهای پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران پرداختـه
شـد .بدیـن منظـور تعـداد  70شـرکت پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران کـه شـامل
 35شـرکت سـود ده (سـه سـال سـود متوالـی) و  35شـرکت کـه مشـمول مـاده  141قانـون تجارت
و یـا دارای دو سـال متوالـی زیـان بودنـد ،انتخـاب شـد .و بـا اسـتفاده از تکنیکهـای معـروف
دادهکاوی همچـون شـبکه عصبـی ،رگرسـیون لجسـتیک ،شـبکه بیـز ،تحلیـل ممیـزی و درخـت
تصمیـم ( )QUEST,CHAID. C5.0,CARTدقـت ایـن تکنیکهـا در پیشبینـی بحـران مالی
بـرای سـه سـال متوالـی محاسـبه شـد .پـس از محاسـبه میانگیـن دقـت تکنیکهـا ،نتایـج ایـن
پژوهـش نشـان داد کـه تکنیـک درخـت تصمیم  CHAIDدقیـق ترین مدل در پیـشبینی بحران
مالـی اسـت و بعـد از آن شـبکه عصبـی و درخـت تصمیـم C5 .باالتریـن میـزان دقـت را در پیش
بینـی دارا هسـتند.
یافتههـای ایـن پژوهـش تـا حـد بسـیار زیـادی یافتههـای پژوهـش موسـوی و همـکاران ()2012
را تائیـد مـیکنـد .در واقـع بـه مثابـه پژوهـش مذکـور ،یکـی از مدلهای درخـت تصمیم بـهعنوان با
دقتتریـن مـدل در پیشبینـی بحـران مالـی معرفـی میشـود و مـدل شـبکه عصبـی در مقایسـه بـا
مدلهـای آمـاری مثـل رگرسـیون لجسـتیک و تحلیـل ممیـزی ،میـزان دقـت بیشـتری را در پیـش
بینـی بحـران مالـی نشـان میدهـد .ضمنـا نتایـج ایـن پژوهـش بـا نتایـج مطالعـه مکیـان و همـکارن
( )1389یکسـان است.
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