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 چکیده:

زمان ورشكستگي،  ورشكستگي شركتها معموالً بر نقدينگي بازار سرمايه و توسعه ي اقتصاد مو ثر است . در

بانكها معموالً اعتباردهي به شركتها ي ورشكسته را كاهش داده ودر ازاي وامي كه به شركتها ميدهند ، بهره ي باالتر 

بر همين اساس پيش بيني ورشكستگي شركتها همواره از درخواست مي كنند.  ن ريسك اضافيي را بر اي جبرا

هاي مالي در هاي عصبي در پيش بيني بحرانهدف اين پژوهش، بررسي كارايي شبكهاهميت بسزايي برخوردار است. 

نوان نمونه انتخاب شده شركت به ع 211بوده و  2931-2931هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،شركت

هايي كه با توان به چنددسته تقسيم كرد، دستهبيني ورشكستگي را مياست. الگوهاي استفاده شده به منظورپيش

هاي مميزي چندمتغيره، تابع رگرسيون هاي تك متغيره، تحليلمدل :اندتر شدهتر و پيشرفتهگذشت زمان پيچيده

هاي غيرخطي و ناپارامتريكي كه دارند محبوبيت هاي عصبي به خاطر ويژگيهاي عصبي و... . امروزه شبكهوشبكه

باشد دراين اند. يكي از پارامترهاي مهم در مدل شبكه عصبي بحث آموزش آن ميخاصي دربين محققين پيدا كرده

كه عصبي و شب  1تحقيق به منظور بررسي تاثير ساختارهاي مختلف شبكه عصبي به مقايسه شبكه تابع پايه شعاعي

داري بين دهد تفاوت معنيايم. نتايج نشان ميپرداختههاي بورسي شركت بيني بحران ماليبه منظور پيشاحتمالي 

 وجود دارد.  مصنوعي و شبكه عصبي احتماليعملكرد شبكه عصبي 

 بورس اوراق بهادار تهران هاي مالي،بحران عصبي، هاي شبكه :کلیدی کلمات
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 مقدمه .1

تاريخچه  رويدادهاي آينده از مواردي است كه در طول تاريخ هميشه مدنظر انسان بوده است و مسلماًبيني پيش

بيني رويدادهاي آينده اند كه سعي در پيشگردد همواره افرادي وجود داشتهآن به بيش از هزار سال قبل برمي

اند. اين كردهو موقعيت ستارگان استفاده ميشناساني كه براي پيشگويي آينده از وضعيت اند، براي مثال ستارهداشته

ز اهميت است كه انسان با آگاهي از رويدادهاي آينده خود را براي مواجهه با آن آماده سازد و يامر از اين جهت حا

در صورت امكان شرايط را براي تغيير اين رويدادها به سمتي كه دلخواه وي باشد مهيا سازد. با گذشت زمان و 

بيني رويدادهاي آينده نيز متحول شده و دستخوش تغييرات هاي پيشي بشر روشنو همچنين رشد عقال پيشرفت علم

 هاي علمي قرار دارد.ها بيشتر از هر زماني در گذشته بر پايه تجربهتوان گفت اين روشفراواني شده است. مي

گرفت كه در اختيار داشتن اطالعات به توان فضاي وسيعي در نظر از ديدگاه اقتصادي دنياي امروز تجارت را مي 

بيني صحيح روندهاي آينده نقش بسيار بزرگي در موفقيت تجاري يك شخص حقيقي موقع و معتبر و همچنين پيش

موقع  توان بازار سهام معرفي كرد كه اطالعات بهتواند بازي كند، نمونه بسيار بارز براي اين مورد را مييا حقوقي مي

بيني وضعيت باشد. پيشاي براي كسب بازده مورد انتظار مييني روند آتي قيمت سهام از اطالعات پايهبو معتبر و پيش

بيني گيرد، پيشگذاري روي  مدنظر قرار ميآتي واحدهاي تجاري از ساير موارد بااهميت است كه در هنگام سرمايه

گذاري در يك مورد مشخص يا عدم سرمايهگذاري گذار از آينده تجاري يك شركت تعيين كننده سرمايهسرمايه

ها از آينده تجاري آن بينيگذاران را جلب خواهد كرد پيشهايي توجه سرمايهباشد، از اين طريق كه تنها شركتمي

 شركت روند مساعدي را نشان دهد. 

ها درباره شركتبيني ورشكستگي ها ارايه الگوهاي پيشگذاران و شركتهاي كمك به سرمايهيكي از راه 

ها را نسبت به وقوع بحران توان شركتبيني ورشكستگي اوالً، با ارائه هشدارهاي الزم مياست. با استفاده از پيش

گذاران هاي مقتضي بزنند و دوم اينكه، سرمايهها با توجه به اين هشدارها دست به اقداممالي هوشيار كرد تا آن

هاي مناسب شان را در فرصتهاي نامطلوب تشخيص دهند و منابعز فرصتگذاري را اهاي مطلوب سرمايهفرصت

هاي زيادي توسط ناها موضوعي است كه طي زم(. ورشكستگي شركت1111گذاري كنند )آلتمن، سرمايه

مختلف آماري مانند  هاياز روش ورشكستگي بينيدر پيشپژوهشگران مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا 

شده است. اما بعدها توسعه و پيشرفت علم و كسب آگاهي در استفاده مي 1، رگرسيون و تحليل لوجيت2مميزتحليل 
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باشد( محققين توانستند از بندي الگوها مي)در زمينه شناسايي و دسته 2(AIهاي هوش مصنوعي )خصوص توانايي

 (.1111ن ، بيني ورشكستگي استفاده كنند )آهن و همكاراهاي عصبي براي پيششبكه

هاي عصبي مصنوعي به علت دهد شبكهنشان مي  2هاي عصبي مصنوعيمطالعات اخير در زمينه شبكه

بندي مندي براي شناسايي و دستههاي غيرخطي، ناپارامتريك، و يادگيري تطبيقي كه دارند، ابزار قدرتويژگي

بيني بحران مالي هاي عصبي مصنوعي در حل بسياري از مسايل مالي، از جمله پيشهاي شبكهالگوها هستند. از مدل

 ,odem and Sharda) كه آدام و شاردا 2331از اين رو از سال  .(Lee et al, 1996)استفاده شده است 

نجام دادند تا كنون، هاي عصبي مصنوعي را ابيني بحران مالي با استفاده از شبكهاولين تحقيق بر روي پيش (1990

 .تحقيقات مشابه زيادي در اين زمينه انجام شده است

 اوراق يبند رتبه  ياعتبار يبندرتبه، بحران مالي ينيبشيپ ليقب از يتجار مختلف يهانهيزم در يعصب شبكه

كاربرد گسترده  كار رفته است. با اين حال با وجود يمال يهاصورت ليتحل و هيتجزي، آت يهامتيق ينيبشيپ، قرضه

بيني بحران مالي سهم بيشتري از اين تحقيقات را هاي مختلف تجاري، ادبيات تحقيق پيشهاي عصبي در زمينهشبكه

بيني هاي عصبي مصنوعي به پيش. نقطه اشتراک بيشتر تحقيقاتي كه با استفاده از شبكه.بخود اختصاص داده است

-پسباشد، جايي كه اكثر اين محققين از الگوريتم زش شبكه عصبي مياند بحث مربوط به آموبحران مالي پرداخته

 (.2933)مكيان و همكاران،  اندانتشارخطا براي اين منظور بهره گرفته

هاي شبكه عصبي است كه توانايي يادگيري روابط بين متغيرها و توانايي آموزش و يادگيري يكي از ويژگي

سازد. اما سوالي كه در اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به آن هستيم اين مورد ها را فراهم ميتشخيص الگوي داده

بيني تحقيقات كمي براي مشخص كردن الگوي بهينه آموزش شبكه عصبي به منظور پيشاست كه چرا در حالي كه 

حران بيني ب، اغلب تحقيقاتي كه از شبكه عصبي براي پيش(Raghupathi, 1994) بحران مالي انجام شده است

. از طرف انداستفاده كردهانتشار خطا اند از شبكه پرسپترون چنداليه به همراه الگوريتم پسمالي استفاده كرده

هاي توان از آنها استفاده كرد. شبكههاي مختلفي در زمينه شبكه عصبي وجود دارد كه ميديگرساختارها و الگوريتم

هاي عصبي هستند كه بع پايه شعاعي و غيره، تنها برخي از انواع شبكهپرسپترون چنداليه، كوهنِن، هاپفيلد، شبكه تا

بيني هاي عصبي قادر به حل مسئله پيشبيني بحران مالي را دارند.آيا ساير انواع شبكهتوانايي حل مسائلي مانند پيش

اي يافت توان شبكهيهاي عصبي مبحران مالي با عملكردي همانند شبكه پرسپترون چنداليه هستند؟ آيا در بين شبكه

 بيني بحران مالي برخوردار باشد؟كه در عين سادگي از عملكرد قابل قبول به منظور پيش
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هاي فعال در بيني بحران مالي شركتدر اين مقاله به بررسي تاثير ساختارهاي مختلف شبكه عصبي در پيش

( ساختارهايي هستند RBFتابع پايه شعاعي)( و شبكه PNNهاي پرسپترون چنداليه)ايم. شبكهبورس تهران پرداخته

مورد 2931-2931هاي فعال در بورس تهران در بازه زماني بيني بحران مالي شركتكه در تحقيق حاضر براي پيش

اند.  شبكه عصبي پرسپترون چنداليه بخاطر سادگي و عملكرد خوبي كه دارد از محبوبيت خاصي استفاده قرار گرفته

ر است. بخش عظيمي از اين محبوبيت بخاطر عملكرد بسيار خوبي است كه اين شبكه در مقايسه بين محققين برخوردا

از طرف (. Rahimian, 1995; bortiz and kennedy, 1995)هاي آماري از خود نشان داده استبا تكنيك

، (Jo et al, 1997)بنديهاي مختلف براي حل مسائلي از قبيل طبقهدر زمينه  1ديگرشبكه عصبي تابع پايه شعاعي

بكار رفته است. ويژگي سادگي و سرعت همگرايي باعث افزايش  (Tseng, 2010)تخمين تابع و علوم مديريتي

 عصبي احتماليهاي اخير شده است از اين رو اين شبكه را براي مقايسه با شبكه درسال  RBFاستفاده از شبكه  

تواند اطالعات مفيدي براي تحقيقات بعدي در انتخاب شده است. مقايسه اين دو شبكه در زمينه بحران مالي مي

 اختيار قرار دهد. 

بيني هاي اين مقاله بترتيب زير ارائه خواهد شد. در قسمت بعد به بررسي ادبيات تحقيق مربوط به پيشساير بخش

پردازيم، قسمت سوم مربوط به بيان روش تحقيق بوده و در قسمت چهارم بحران مالي با استفاده از شبكهعصبي مي

شود. قسمت پاياني نيز به ارائه نتايج حاصله هاي عصبي استفاده شده ارائه ميتجزيه و تحليل نتايج مربوط به شبكه

 اختصاص يافته است. 

 

 . ادبیات تحقیق2

هاي عصبي مصنوعي خواهيم هاي مالي و شبكهني بحرانبيدر اين قسمت به بررسي ادبيات تحقيق مشترک بين پيش

گردد، زماني هاي مالي به دو دهه قبل برميبيني بحرانپرداخت. سابقه استفاده از شبكه عصبي در تحقيقات مربوط به پيش

بيني بحران مالي استفاده كردند و اين هاي عصبي مصنوعي به منظور پيشبراي اولين بار از شبكه (2331) كه آدام و شاردا

 مدل را روشي مناسب براي اين امر يافتند. 

هاي عصبي را با مدل مميز خطي، مدل رگرسيون لجستيك، مدل شبكه 2331در سال  (2331) تام و كيانگ

 مربوط به العاتها براي انجام اين پژوهش از اطو مدل درخت تصميم مورد مقايسه قرار دادند. آن 1ترين مجاورنزديك

بر اساس عواملي همچون  كه استفاده كردند 2331تا  2339هاي بانك غيرورشكسته بين سال 93بانك ورشكسته و  93
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هاي . نتايج اين پژوهش نشان داد كه مدل شبكهده بودندها، تعداد شعب و عمرشان با هم تطبيق داده شارزش دارايي

 .ري داردهاي ديگر عملكرد بهتعصبي از تمامي مدل

و رگرسيون شبكه پرسپترون چنداليه و به منظور پيش بيني بحران ماليبه مقايسه  (2339)اُدو در تحقيقي كه توسط 

رگرسيون چندگانه بدست آمد.  شبكه پرسپترون چنداليه نسبت بهچندگانه پرداخته شده بود نتايجي مبني بر عملكرد بهتر 

اي در هاي كرهنيز نتايج مشابهي بدست آمد. آنها با بررسي شركت (2331)در تحقيق انجام شده توسط جو و همكارانش 

شبكه پرسپترون چنداليه پرداختند. و  2بيني مورديپيشهاي تحليل تمايز، به مقايسه بين مدل2332-2339هاي فاصله سال

 اي آماري استفاده شده بود.هنسبت به ساير مدل  نتايج تحقيق آنها نشان دهنده عملكرد بهتر شبكه پرسپترون چنداليه

سال قبل از  9نسبت مالي مربوط به  21جفت شركت سالم و ورشكسته در غالب  211با انتخاب  (1112)راگوپاتي

الگوريتم مختلف  1هاي عصبي پرداخت. در تحقيقي كه وي انجام داد مختلف شبكه ساختارهايبحران مالي به مقايسه بين 

، Counterpropagationساختارهاياستفاده شده در اين تحقيق شامل  ساختارهايرا با يكديگر مقايسه كرد. 

Backpropagation ،ADELINE ،MADELINE ،Hopefield ،BAM  وBrain-State-in-a-Box  بودند. در

بيني صحيح عملكرد بهتري نسبت به درصد پيش 39با  توانسته بود بود كه MADELINEساختاراين مقايسه 

 از خود نشان دهد. ديگرساختارها

هاي عصبي پرسپترون چنداليه با استفاده از شبكهشركت  111بر اساس اطالعات   (1112)و همكارانش  ژانگ

هاي متغيربه  هاي جاريهاي جاري به بدهينسبت داراييبا اضافه كردن  هاآن بيني بحران مالي ارائه دادند.مدلي براي پيش

هاي شبكه عصبي ها بر خروجيو همچنين با در نظر گرفتن تاثير مستقيم و غيرمستقيم ورودي (2323) پيشنهادي آلتمن

هاي عصبي از بيني شبكه. نتايج اين تحقيق نشان داد دقت كلي پيشمورد استفاده، جامعه آماري مورد نظر را بررسي كردند

هاي عصبي و مدل بين شبكه (2313)گوس  در مقايسه مشابهي كه در تحقيق فِلِچر و رگرسيون لجستيك بيشتر است.

 هاي عصبي دقت باالتري نسبت به رقيب خود داشتند.بيني بحران مالي انجام شده بود نيز شبكهلوژيت براي پيش

و توسط آالم و همكاران  1111باشند. در سال برخي ديگر از تحقيقات انجام شده در اين زمينه به شرح زير مي

مالي به بررسي بحران مالي در نسبت 9و با استفاده از   1دههاي عصبي خودسازمانبا استفاده از شبكه( 1111) انجام شده بود

اي انجام داد يكي ديگر از تحقيقات مربوط به شبكه هاي كرهبر روي شركت ( 1112)پرداخت. تحقيقي كه لي ها ميبانك

هاي انتشار خطا و كوهنن در شبكه عصبي و مدلي پسهاباشد كه در آن الگوريتمبيني بحران مالي ميعصبي و پيش

بيني براي دقت پيش %12با يكديگر مقايسه شدند و در كل، الگوريتم يادگيري كوهنن با  MDAتحليل لوجيت و 

 هاي جفت شده عملكرد بهتري نسبت به سايرين از خود نشان داده است. شركت
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هايي به مطالعه شركت MDAژنتيك، شبكه عصبي و  -دل عصبيبا استفاده از م (1111)آناندارجان و همكارانش 

فاكتور به عنوان ورودي در آن استفاده شده بود  9پرداختند كه از صنايع مختلف انتخاب شده بودند. در اين تحقيق كه از 

 ژنتيك دقت باالتري نسبت به سايرين از خود نشان داد. -مدل عصبي

هاي نظارتي و غيرنظارتي شبكه عصبي را به منظور دند كه الگوريتمبو لي و همكارانش نيز  1119 در سال 

اي براي را به عنوان نمايندهانتشارخطا پسها الگوريتم بيني شبكه عصبي با يكديگر مورد مقايسه قرار دارند. آنپيش

عصبي با يكديگر مورد هاي غيرنظارتي شبكه به عنوان نماينده الگوريتم را 2كوهننهاي نظارتي و الگوريتم الگوريتم

هاي استفاده شده در اين . در اين تحقيق از متغيرهاي بحران مالي آلتمن استفاده شده است. تعداد نمونهدادندمقايسه قرار 

اند. لي و هاي بورس كره جنوبي انتخاب شدهباشد كه از شركتجفت شركت ورشكسته و سالم مي229تحقيق 

 دارد.  كوهننعملكرد بهتري نسبت به  انتشارخطاپسريتم نتيجه گرفتند الگو( 1119)همكاران

هاي استفاده شده نام  بيني بحران مالي پرداختند كه در بين مدلروش پيش 1به مقايسه ( 1121)تسنگ و هو

 1چشم ميخورد. در بين ه نيز ب RBFهاي و شبكهانتشارخطا ه الگوريتم پسآموزش ديده بوسيل PNN هاي عصبيشبكه

 باشد.داراي دقت باالتري نسبت به سايرين مي RBFمدل استفاده شده شبكه 

بيني بحران مالي با استفاده از شبكه عصبي انگشت شمارند. در اين تحقيقات داخلي انجام گرفته در زمينه پيش

بيني به پيش  متغير پيشنهادي آلتمن 9اشاره كرد كه با استفاده از  ( 2933)توان به تحقيق مكيان و سليمي تكلوخصوص مي

مدل در اين تحقيق دقت  پرداخته بودند. توليدي استان كرمان هايشركت از جفت)سالم و ورشكسته( 11بحران مالي 

داده شده بود آموزش انتشارخطا پسها كه با استفاده از الگوريتم درصد تخمين زده شد و مدل آن 211 استفاده شده

كند. در تحقيق ديگري كه مكيان  بينيهاي سالم و ورشكسته را بطور صحيح پيشتوانست همه شركت

بيني مانند تحليل مميزي و رگرسيون لجستيك هاي ديگر پيشهاي عصبي را با مدلاند شبكهانجام داده (2933)وهمكارانش

 ها دارد. هاي عصبي عملكرد بهتري نسبت به ساير روشاند نتايج اين تحقيق نيز نشان داد شبكهمقايسه كرده

در تحقيقي كه توسط  ي نياز استالگوهاي زياد آنجا كه براي آموزش شبكه عصبي و ارتقاي عملكرد آن به از

 31-33هاي ورشكسته بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانيانجام گرفت از شركت (2932)پور و همكارانشعبدي

آموزش ديده انتشارخطا پسمورد استفاده كه بوسيله الگوريتم  PNNدر اين تحقيق  عملكرد شبكه عصبي  استفاده شد.

 درصد تخمين زده شد.  3103بود 

                                                           
1cohonen 
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و عملكرد  انتشارخطاپس عملكرد شبكه عصبيدار بين تحقيق حاضر نيز با بررسي فرضيه وجود اختالف معني

هاي حاضر بيني بحران مالي شركتخصوص پيش بهينه شبكه عصبي درسعي در تشخيص ساختارهاي  RBFشبكه عصبي 

 شوند.هاي تحقيق بصورت زير بيان ميدارد. در نتيجه فرضيهدر بورس اوراق بهادار تهران

0H  عملكرد شبكه عصبي  و احتماليعصبي: بين عملكرد شبكهRBF هاي بيني بحران مالي شركتدر خصوص پيش

 داري وجود ندارد. حاضر در بورس اوراق بهادار تهران اختالف معني

H 1 عملكرد شبكه عصبي  و احتماليعصبي: بين عملكرد شبكهRBF هاي بيني بحران مالي شركتدر خصوص پيش

 داري وجوددارد. تهران اختالف معنيحاضر در بورس اوراق بهادار 

اي كه داراي شود و شبكهگيري ميميزان خطاي هر شبكه بوسيله تفاوت خروجي شبكه و خروجي واقعي اندازه

بيني كمتري است به عنوان شبكه برتر در اين تحقيق انتخاب خواهد شد، تعريف اين مقاله از عملكرد بهتر خطاي پيش

 باشد. در قسمت بعد به بيان روش تحقيق استفاده شده خواهيم پرداخت. يني ميبهمان خطاي كمتر در پيش

 

 . روش تحقیق3

قانون تجارت ايران از  212تعريفي كه در اين تحقيق براي بحران مالي استفاده است همان تعريفي است كه ماده 

-سرمايه را به عنوان شركت ورشكسته ميهاي با زيان انباشته بيش از نصف بحران مالي دارد. بدين صورت كه شركت

هاي تحقيق استخراج و به دو دسته شناسيم. روال كار بدين صورت است كه پس از انتخاب جامعه آماري و نمونه، داده

هاي نوع اول به آموزش شبكه عصبي پرداخته و سپس با شوند. با استفاده از دادههاي آموزش و آزمون تقسيم ميداده

جامعه آماري مورد استفاده در اين تحقيق هاي مورد نظر خواهيم پرداخت.هاي باقيمانده به آزمون شبكهادهاستفاده از د

تجارت در خصوص  212كه مشمول قانون   باشدمي 31-31هاي حاضر در بورس تهران در بازه زماني شامل شركت

ند را براي آموزش شبكه عصبي مورد استفاده هايي كه داراي شرايط زير بوداند. به همين دليل شركتورشكستگي بوده

 قرار داديم: 

در بورس  2931اند بايدحداقل از سال قانون تجارت بوده 212مشمول قانون 2931هايي كه در سال براي شركت (2

سال قبل از بحران مالي استفاده خواهيم  1هاي ) به اين دليل كه از دادهاوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد

 .كرد(

 اند. گر مالي نبودههاي واسطهاند از نوع شركتهايي كه در اين تحقيق به عنوان ورشكسته انتخاب شدهشركت (1

قانون تجارت شده باشند)زيان انباشته اي بيش از نصف سرمايه  212مشمول قانون  2931-2931هاي در طي سال (9

 .(داشته باشند
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باشند. به شركت در اين بازه زماني مشمول اين قانون مي 31 مقالهتوسط محققان اين  هاي انجام گرفتهطي بررسي 

باشد سعي شده است تا در حد امكان از بيشترين هاي عصبي مهم ميها براي آموزش شبكهاين دليل كه تعداد شركت

ها هاي برخي از شركتنسبت هاي عصبي مورد استفاده قرار گيرد اما در اين مياني در دسترس براي آموزش شبكههاداده

شود به همين دليل هاي تحقيق داشتند و اين امر باعث كاهش عملكرد شبكه عصبي مياز ساير نمونه فاحشيتفاوت 

هاي ورشكسته تحقيق شده است، از اين رو تعداد شركتي تحقيق حذف هاهاي ورشكسته را از دادهتعدادي از شركت

 .رسيد عدد 11به

 ميزان تريننزديك كه سالم شركت يك فعال هستند ورشكسته هايشركت از كدام كه هردر صنعتي  همچنين

-داده آموزش با عصبي شبكه كه گرفت صورت منظور بدين كار اين. شدند انتخاب نيز داراست شركت را به آن دارايي

 از سالم هايشركت. باشد داشته را ورشكسته هايشركت از هاشركت اين بين تمييز توانايي سالم هايشركت از هايي

 موجود تهران بهادار اوراق بورس در مورد نظر ورشكسته جفت ورشكستگي سال در كه است شده انتخاب هاييشركت

صنايع، بدليل كوچك بودن حجم  از برخي در كه بود مورد اين داشت وجود زمينه اين در كه مشكلي البته. است بوده

 سالم هايشركت از شد سعي به همين منظور نداشت، وجود هاي ورشكستهشركت امكان انتخاب جفت سالم براي صنعت

 غير صنعت يك از ميزان دارايي همان با سالم شركت يك وجود، عدم صورت در و باالدستي و پايين دستي صنعت در

 .آورد حساب به تحقيق هايمحدوديت از يكي عنوان به توان مي را مورد اين شود انتخاب مشابه

رسد، براي همين منظور بايد از بين مي آموزش و آزمون تحقيق به دو دستهي هاتقسيم دادهدر مرحله بعد نوبت به 

داديم.همچنين براي بررسي اثرميزان ها اختصاص ميهاي تحقيق تعدادي را بصورت تصادفي انتخاب و به اين دستهداده

درصد از دادها به  11-31را ايجاد كرديم. در دسته اول به ترتيبهاي آموزش بر نتايج تحقيق دودسته داده مختلف داده

هاي آموزش و آزمون اختصاص يافتند. براي ها به دادهاز داده 19-19هاي آموزش و آزمون و در دسته دوم به ترتيب داده

ها انجام گرفت، از اين بار براي هر كدام از دسته 9ها بصورت تصادفي انتخاب داده گيري،به حداقل رساندن خطر نمونه

دسته داده  9ها بدست خواهد آمد. هر يك از اين ها از ميانگين نتايج هر يك از اين دستهرو نتايج نهايي هر يك از شبكه

هاي عصبي استفاده شد و ميانگين نتايج به عنوان نتيجه نهايي ( براي آموزش و آزمون هريك از شبكه31-11و  19-19)

 ته شد. هر شبكه در نظر گرف

انتخاب هاي ورشكسته و سال قبل از بحران مالي شركت 1هاي مالي هاي مورد استفاده در اين تحقيق نسبتداده

در اين تحقيق صورت گرفته است. هرچند تحقيقات زيادي بر اساس متغيرهاي آلتمنباشد. ميهاي سالم مورد نظرجفت

تا با كنيم شده و استفاده نشده در ادبيات تحقيق بحران مالي استفادهاستفاده هاي نسبت تركيب سعي كرديم تا حد امكان از

 بيني ارائه كنيم. بيني بتوانيم متغيرهاي جديدي براي پيشحفظ قدرت پيش
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نسبت گردش موجودي، نسبت گردش دارايي،  نسبت جاري، آني، نسبتنسبت شامل:  22براي اين منظور ابتدا 

ها، نسبت بازده سرمايه، نسبت سود به درآمد و هي به دارايي، نسبت بازده دارايينسبت گردش دارايي ثابت،  نسبت بد

سال قبل از بحران  1ها براي مورد استفاده قرار گرفته و اين نسبت و نسبت سود به سودناويژه، نسبت سودناويژه به درآمد

رسد كه ديد. اما منطقي به نظر ميمالي براي شركت هاي ورشكسته و دو سال قبل از انتخاب شركت سالم استخراج گر

هاي سالم و ورشكسته ها براي شركتبيني بايد وجود تفاوت ميان اين نسبتهاي مالي براي پيششرط استفاده از نسبت

 باشد. ها كاري دشوار براي مدل ميباشد، چرا كه در غير اينصورت ايجاد تمايز بين اين شركت

از استخراج شده  مالي هايكداميك از نسبت دشوشخص تا مشده تفاده مستقل اس  tبه همين منظور از آزمون

اين كار براي انتخاب متغيرهاي نهايي تحقيق به ما كمك . وجود داردداري هاي سالم و ورشكسته تفاوت معنيشركت

( به نمايش گذاشته 9)ضميمهدر اين آزمون نتايج انجام شده،  SPSSافزار با استفاده از نرم را آزمون مورد نظركند. مي

 شده است.

هاي متفاوتي هستند براي مثال وضعيت هاي سالم و ورشكسته خود داراي وضعيتكه طيف شركت به اين دليل

باشد كه اين نسبت براي باشد بسيار متفاوت از شركتي ميمي -1092شركتي كه داراي نسبت سودوزيان انباشته به سرمايه 

 2هاي ورشكسته و عدد براي كليه شركت -2پس در نظر گرفتن يك عدد يكسان مانند ، دهدرا نشان مي -209وي عدد 

شود(.از اين رو تحقيق بنديانجام ميكاهد)كاري كه معموالً در تحقيقات طبقههاي سالم از دقت تحقيق ميبراي شركت

بندي در دو طيف طبقه هاي مورد نظر رابندي صِرف )ورشكسته و سالم( خارج شده و شركتحاضر از شرايط طبقه

ها نيز بر اساس نسبت رتبه آن .ز داراي رتبه هستنديهاي ورشكسته و سالم در بين خودشان نشركتخواهد كرد. در نتيجه 

 مالک بحران مالي در قانون تجارت ايران است.همان  باشد كه سودوزيان انباشته به سرمايه مي

شوند، اليه ها به شبكه وارد مياليه ورودي كه از طريق آن دادهشود، شبكه عصبي حداقل از سه اليه تشكيل مي

هاي هر اليه با هاي مخفي و تعداد نورونباشد. معموالً تعداد اليهمخفي و اليه خروجي كه نشان دهنده خروجي مدل مي

-و خطا مشخص مي ها با سعيو تعداد نورون ساختار شبكه عصبيشود.معموالً توجه به هر مسئله مورد بررسي مشخص مي

يك اليه باشد. شود. با بررسي ساختارهاي مختلف دريافتيم ساختار زير براي مسئله اين تحقيق پرسپترون چنداليه مي

هاي نورون )به تعداد نسبت 2ورودي، سه اليه مخفي و يك اليه خروجي. قابل ذكر است اليه ورودي اين شبكه داراي 

 2و  21، 29هاي مخفي اين شبكه نيز به ترتيب از در اليه ،باشدقرار گرفته است( مي مالي كه در اين تحقيق مورد استفاده

( on-lineهمچنين روش الگو به الگو )  باشدنورون مي 2نورون استفاده شده است. اليه خروجي اين شبكه نيز داراي 

 .براي آموزش اين شبكه به كارگرفته شده است

 شود.محاسبه مي 2باشد كه بصورت رابطه هاي مخفي اين مدل تابع سيگمويد ميتابع فعاليت استفاده شده در اليه

 x-Sgm(x) = 1/1+e.                                                                                   2رابطه 
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 ( PNNشبکه های عصبی احتمالی)

-دارای سادگی و شفافیت مدل شبکه های عصبی احتمالی 

باشد در عین حال انعطاف  -بندی آماری میهای سنتی طبقه

انتشار خطا را های عصبی پس پذیری و قدرت محاسباتی شبکه 

 (.1991، 1نیز داراست )اِسپچت

توان یک شبکه چهار الیه در  -را می PNNیک شبکه عصبی 

های باشد. ورودیمطابق با تعداد متغیرهای ورودی می Nباشد که نورون می Nی نظر گرفت. الیه ورودی که دارا

می باشد و  N×1که اندازه آن  نورون الیه الگو در ارتباط و متصل هستند.  بردار ورودی  Mشبکه بطور کامل با 

)در الیه الگو( قرار گرفته است پردازش می شود و خروجی نورون مزبور در الیه  jسازی که در نورون بوسیله تابع فعال

 الگو بدست می آید.

 

 

 

 

 

 (2شكل )

 RBF. شبکه عصبی 3.2
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-شبكه

 يها

توابع 

 نيا يباشند. بطوركليم مشكل مسائل حل يبرا يساز منظم هيفرض يمبنا بر يقو اريبس اتياضير هيپا يدارا يشعاع هيپا

 تيمنظم به عنوان تابع فعال يشعاع هيپا ع(. تواب1اند)شكلشده ليتشك يخروج و يمخف ،يورود هيال سه از هاشبكه

 نيا. باشديم كي برابر يهمگ يمخف هيال و يورود هيال نيب يها. وزنرنديگيم قرار استفاده مورد يمخف هيال يهانورون

 تابع مركز و شعاع كردن مشخص يبرا تميالگور نيا در. رديگيم بهره يرنظارتيغ و ينظارت يهاتميالگور بيترك از شبكه

روش اي2ورد حداكثر احتمالبرآ كيتكن ،mean-Kمانند  (unsupervisedي )رنظارتيغ يهاتميالگور از

و  9مانند روش حداقل مجذورات يهاروش از يخروج و يمخف هيال نيب يهامشخص كردن وزن يو برا 1خودسازمانده

 . شودياستفاده م 1انيروش گراد

 

 

 

  

  iyامين گره اليه مخفي يعني پاسخ   PXامين الگوري ورودي يعني  براي 
 
 :(2برابر است با رابطه ) 

yi = f (XP –Uj/2Q2 
J)                                                                              )2( رابطه  

          

jU  مركزj   بيان كننده فاصله شعاعي از مركز تابع است. همچنين خروجي   امين تابع با پايه شعاعي، وk  امين گره

 آيد:از رابطه زير بدست مي  در اليه خروجي يعني 

Zpk = yi wkj                                                                                             )1( رابطه                                 

                                  

 باشد.امين نورون اليه خروجي مي kو اليه مخفي  نورون  jبرابر با وزن بين kjwكه در آن  

                                                           
1Maximum likelihood estimate technique 
2Self-organizing map method 
3The least-square method 
4The gradient method 

 RBF. ساختار شبکه 2شکل
 RBF. روند كاهش خطا درآموزش شبكه 9شكل
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دور به همگرايي در  39شبكه عصبي استفاده شده در اين تحقيق در  دهدنشان مي 9شكل وزش شبكه در مروند آ

كنيد دقتي كه به عنوان دقت مطلوب شبكه در نظر مشاهده مي ايندقت مورد نظر رسيده است. همانطور كه در تصوير 

باشد كه در اينجا هاي اليه مخفي استفاده شده نيز باندازه تعداد دورها مي. تعداد نورونباشدمي1e-6 گرفته شده است 

ايم اين دو شبكه را تا دقت يكسان به منظور ايجاد امكان مقايسه عملكرد اين دو شبكه سعي كرده. دهدرا نشان مي 39عدد 

 .  باشدمي1e-6   ر آموزش دهيم و بعد از آن به آزمون نتايج بدست آمده بپردازيم. دقت انتخاب شده براي اين منظو

 . آزمون شبكه و تجزيه و تحليل نتايج1

رسد. در قسمت بعد از اينكه شبكه عصبي مورد نظر را با دقت دلخواه آموزش داديم نوبت به آزمون شبكه مي

اند. پس تابحال به شبكه ارائه نشده هارا به منظور آزمون شبكه كنار گذاشتيم. اين داده هاسازي داده بخشي از دادهآماده

بيني از اين رو پيش ،شناختي ندارد هاشود كه شبكه از اين دادهدر شرايطي انجام مي بيني انجام گرفته بوسيله شبكهپيش

گفته شد دو دسته داده براي تواند معياري براي ارزيابي كارايي شبكه استفاده شده باشد. همانطور كه صورت گرفته مي

هاي آموزش متناظر، به شبكه ارائه شد. ها را بعد از آموزش يافتن شبكه بوسيله دادهآزمون در نظر بوديم كه اين داده

هاي آزمون را نمايش درصدي از داده 19نتايج مربوط به دسته  2نتايج بدست آمده است. جدول جداول زير نمايشي از 

 دهد.مي

عنوان كرد شبكه  توانمي 2 جدول به توجه با. رويميم RBFابتدا به سراغ شبكه 2به منظور تفسير اين جدول 

RBF شركت از % 3201 كه صورت بدين. اشدب داشته ورشكسته هايشركت بنديدر دسته يتوانسته است عملكرد بهتر-

 سالم هايشركت از % 3302 براي را كار اين كه حالي در كرده، بندي دسته خود به مربوط طيف درورشكسته را  هاي

نسبت به  ينوع دوم عملكرد بهتر يدر رابطه با خطا RBFگفت شبكه  توانمي اوصاف اين با. است داده انجام بدرستي

 آن دوم نوع خطاي و است % 2201 عدد شبكه اين براي اول نوع بينيپيش خطاينوع اول از خود نشان داده است.  يخطا

 طيف در را آزمون هايداده در موجود هاياز شركت % 31012توانسته است  RBFشبكه  ي. بطور كلباشدمي % 302

شبكه نسبت به  يننشان دهنده عملكرد بهتر ا احتمالي عصبيبه عملكرد شبكه  يكل يكند. نگاه بنديدسته خود به مربوط

 و سالم هاياز شركت % 39099در مجموع  عصبي احتماليشبكه  باشد،مي آزمون درصدي 19 هايداده يبرا RBFشبكه 

 نشان دوم و اول نوع خطاي به مربوط جزييات بررسيكرده است.   بنديطبقه هستند آن به متعلق كه طيفي در را ورشكسته

 .  دارد اول نوع خطاي در بهتري عملكرد شبكه اين دهدمي

 RBFو  عصبی احتمالی هایشبکه آزمون برای %22های داده نتایج حاصل از آزمون
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مجموع  مدل

 بینیپیش

 

نوع 

 شرکت

تعداد 

-یشپ

 ینیب

 درست

 میانگین

تعداد 

 یشپ

 بینی

 درست

 خطا

 نوع

 و اول

 دوم

 میانگین

 بینییشپ

 درست

 )درصد(

 نوع خطای

دوم  اول و

 )درصد(

RBF 

 
 % 11.1 % 11.6 1.1 12.26 11 سالم 32

 % 1.6 % 41.1 1.22 16.16 17 ورشكسته

 % 4.41 % 40.06 2.6 21.72 32 مجموع

PNN 
 

 % 3.1 % 46.2 0.62 16.32 17 سالم 32

 % 1.6 %41.1 1.22 16.12 11 ورشكسته

 % 6.67 % 43.33 2.6 32.1 32 مجموع

 هاي تحقيقبيني مدل. نتايج پيش2جدول 

 اما. دهدمي نشان را % 302 ميزان آن دوم نوع خطاي كه حالي در باشدمي % 903 شبكه اين براي اول نوع خطاي ميزان

-پيش % 3201 و سالم هايشركت صحيح بينييشپ % 3201با  PNN. شبكه دهدمي نشان را مناسبي دقت شبكه عملكرد

 يبرخوردار است ) حداقل برا RBFنسبت به شبكه  ياز دقت باالتر دهديورشكسته نشان م هايشركت صحيح بيني

هاي آزمون، عملكرد همانند سري قبلي داده RBFتوان بيان كرد شبكه مي 1با توجه به جدول  نوع اول و دوم(.  يخطا

هاي از شركت % 33091شكسته و هاي وراز شركت % 39091هاي ورشكسته داشته است. بيني شركتبهتري در پيش

خطاي نوع  % 22019با  RBFاند.  شبكه بندي شدهدر طيف مربوط به خود و بدرستي دسته RBFسالم توسط شبكه 

هاي بينيبيني كند. در پيشها را بدرستي پيشاز شركت % 32011خطاي نوع دوم توانسته است مجموعاً   % 9019اول و 

بيني صحيح در رابطه با پيش % 31013باشد. اي نوع دوم كمتر از خطاي نوع اول ميانجام شده توسط اين مدل خط

 %11براي دسته  PNNهاي ورشكسته عملكرد شبكه بيني صحيح در رابطه با شركتپيش % 31021هاي سالم و شركت

 باشد. آزمون مي

 RBFو  PNNهایشبکه آزمون برای %20های داده نتایج حاصل از آزمون

 مجموع مدل

 بینیپیش

تعداد  وضعیت

بینی پیش

 درست

میانگین 

تعداد 

بینی پیش

 درست

خطای 

نوع 

اول و 

 دوم

میانگین 

 بینیپیش

 درست

 )درصد(

خطای نوع 

اولو 

 )درصد(دوم

RBF 

 
 % 11.13 % 11.27 1.6 12.1 11 سالم 21

 % 2.13 % 43.27 0.4 13.1 11 ورشكسته
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 % 1.43 % 41.07 1.2 22.2 21 مجموع

PNN 
 

 % 2.72 % 41.21 0.1 13.2 11 سالم 21

 % 2.127 % 47.11 0.1 13.6 11 ورشكسته

 % 1.24 % 42.71 1.2 26.1 21 مجموع

 هاي تحقيقبيني مدل. نتايج پيش1جدول 

را  % 9011هاي ورشكسته عملكرد بهتري داشته است چرا كه خطاي نوع اول آن اين مدل نيز در رابطه با شركت

باشد. بررسي جزييات مربوط به خطاي نوع اول و دوم نشان مي % 10391دهد در حالي كه خطاي نوع دوم آن مي نشان

باشد در حالي مي % 903دهد اين شبكه عملكرد بهتري در خطاي نوع اول دارد.  ميزان خطاي نوع اول براي اين شبكه مي

دهد همانند سري بيني صحيح دو شبكه نشان ميسه ميانگين پيشدهد. مقايرا نشان مي % 302كه خطاي نوع دوم آن ميزان 

هاي دارد. اما براي اظهار نظر كلي در مورد مدل RBFعملكرد بهتري نسبت به شبكه  PNNهاي آزمون شبكه قبلي داده

ه بيان شد اين پردازد. همانطور كمستقل ماند كه به بررسي خطاي نوع سوم مي t تحقيق بايد منتظر نتايج مربوط به آزمون

( نشان داده شده است. 1و2خطا از تفاوت خروجي شبكه و خروجي واقعي محاسبه شده است. اين نتايج در ضميمه )

و  19هاي ها سريپردازد، اين آزمونهاي انجام گرفته به مقايسه ميانگين خطاي دو شبكه در دو سري متفاوت ميآزمون

( بيان كننده 1019هاي آزمون )درصدي از داده 11ره بدست آمده براي سري باشند. آماهاي آزمون ميدرصدي داده 11

هاي درصدي از داده 19باشد. اما آماره بدست آمده براي سري مي RBFو  PNNداري بين عملكرد شبكه تفاوت معني

نتيجه با توجه به باشد. در مي RBFو  PNNدار بين عملكرد شبكه ( بيان كننده عدم وجود تفاوت معني10191آزمون )

هاي در هر دو سري از داده PNNبيني صحيح بيشتر براي شبكه بيني و وجود ميانگين پيشنتايج ارائه شده در جداول پيش

 RBFنسبت به شبكه  PNNدهد برتري عملكرد شبكه آزمون نتايج آماري مربوط به مقايسه خطاي دو شبكه نشان مي

هاي آزمون درصدي از داده 19دار و اين تفاوت در عملكرد براي سري معنيدرصدي آزمون  11هاي سري براي داده

   دار نيست. معني

 گیری. نتیجه2

بيني بحران مالي به عنوان يك ابزار حمايت از هاي عصبي داراي ظرفيت بالقوه بااليي براي استفاده در پيششبكه

بيني بحران براي پيش( 2331)هاي عصبي توسط آدام و شارداكه اولين تحقيق با استفاده از شبكه 2331از دهه  .تصميم دارد

كه اغلب اين تحقيقات با ظهور  مالي انجام شده است تا كنون تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام گرفته است. در حالي

تحقيقات كمي براي مشخص  ،اندوزش شبكه عصبي استفاده كردهاز اين الگوي يادگيري براي آم انتشار خطا،پس الگوي

  .بيني بحران مالي انجام شده استكردن الگوي بهينه آموزش شبكه عصبي به منظور پيش
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در  RBFو  PNNهاي تحقيق حاضر به منظور تعيين الگوي بهينه براي آموزش شبكه عصبي به بررسي عملكرد الگوريتم

 شركت11 شامل تحقيق اين در استفاده مورد هايهاي بورس تهران پرداخته است. دادهشركتبيني بحران مالي پيش

 در كه باشد مي 31-33 زماني بازه در سالم شركت 11و ورشكستگي به مربوط تجارت 212قانون مشمول ورشكسته

ايم، در قسمت اول نتايج مربوط دهنتايج تحقيق را در دو قسمت ارائه كر. اندبوده فعاليت مشغول تهران بهادار اوراق بورس

-مي RBFنسبت به شبكه  PNNهاي سالم و ورشكسته ارائه شد و نتايج حاكي از عملكرد بهتر شبكه بندي شركتبه طبقه

بيني بحران به منظور پيش RBFنسبت به شبكه   PNN شبكه. همچنين نتايج تجربي بدست آمده نيز از عملكرد بهتر باشد

    كند. بورس تهران حمايت ميهاي مالي شركت

توان به آن اشاره كرد اين موارد هستند تعداد بيني بحران مالي مينكاتي كه بايد كه در استفاده از شبكه عصبي براي پيش

الگوهاي استفاده شده براي آموزش از اهميت خاصي برخوردار است. استفاده از تعداد باالي الگوها در اغلب اوقات به 

هاي فعال در بورسي استفاده شده است كه عمر ) هر چند در اين تحقيق از شركتكندر شبكه كمك ميآموزش بهت

با افزودن  تواند نتايج تحقيق را تحت تاثير قرار دهد(.باشد و اين خود ميطوالني ندارد و اندازه اين بورس نيز كوچك مي

هاي عصبي را باال برد چرا كه در اينصورت شبكه مالکتوان عملكرد و دقت شبكه هاي تحقيق نيز ميبه تعداد ورودي

بندي در اختيار خواهد داشت. توابع فعاليت مورد استفاده، ساختاربندي شبكه عصبي، نرخ يادگيري بيشتري براي دسته

شبكه عصبي و حتي تعداد دورهاي آموزش شبكه از مواردي هستند كه در آموزش شبكه تاثيرگذارند. در نتيجه موارد 

هاست توان به نتايج بهتري نسبت به مطالعات قبلي دست يافت. بخاطر همين ويژگييادي وجود دارد كه با تغيير آن ميز

 كنند.كه تحقيقات شبكه عصبي داراي پويايي خاصي هستند و همواره مسير پيشرفت و بهبود را طي مي
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