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 پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی 

 3،دکتر محمدرضا معظمی گودرزی2،دکتر داریوش جاوید1معصومه طباطبائی

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد کارشناس ارشد حسابداری،دانشجوی 1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه استادیار2

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ریاضی، گروه استادیار3

 چکیده:

هدف از این پژوهش پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی تابع شعاعی 
1(RBF.می باشد ) امعه جق می باشد.یبر واقعیات و شرایط تحقپژوهش فوق از نوع شبه تجربی می باشد زیرا به دنبال یافتن عوامل علی

شرکت سالم بر مبنای سود  11تعدادو  19و  11های قانون تجارت سال 141رکت های ورشکسته مشمول ماده آماری پژوهش تمامی ش

متغیر مستقل تحقیق که عبارتند  5سال می باشند.که شرکت های سالم به کمک نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای همین دودهی 

 تریدف ها،ارزش دارایی کل به مالیات و بهره کسر از قبل سود ها، دارایی کل به انباشته زیان یا ها،سود دارایی کل به گردش در از: سرمایه

دارایی ها و متغیر وابسته یک متغیر دو حالتی که برای شرکت های  کل به فروش ها وکل بدهی کل دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق

میزان  WEKAس از انجام مراحل آمار استنباطی با کمک نرم افزار پبرابر یک می باشند. ورشکستهسالم برابر صفر و برای شرکت های 

 .می باشد %16.01برابر با  19و در سال   %15.54برابر با  11شبکه عصبی تابع شعاعی در سال  پیش بینی

 قانون تجارت 141پیش بینی ورشکستگی،شبکه عصبی تابع شعاعی و ماده کلمات کلیدی:

Bankruptcy prediction using RBF neural network 

D..Ph3. Muhammad Reza Moazami Goodarzi D.Ph. Darush . Javid ,, 2i. Masumeh Tabatbaba1 

 

Abstract : 

The purpose of this study was to predict the bankruptcy of companies listed in Tehran Stock 

Exchange is using radial basis function neural network (RBF). This study is a quasi-experimental 

because looking causal factors on the facts and circumstances of research. Statistical population 

bankrupt companies covered by Article 141 of the Commercial Code, 2012 and 2013 years and 99 

healthy companies on the basis of profitability for the two years. Healthy companies were selected 

through random sampling. 5 independent variables investigated include Working capital to total 

assets, the cumulative gain or loss to total assets, earnings before interest and taxes EBIT to total 

assets, book value of equity to book value of total debt to total assets, whole sale And the dependent 

variable is a binary variable equal to zero for normal and healthy to have one. After statistical 

software Weka with radial basis function neural network to predict the rate of 91 to 95.34% and 

90.69% is equal to 92 years 

Keywords: bankruptcy prediction, radial basis function neural network and Article 141 of the 

Commercial Code 

 

                                                           
1 Radial basis function 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radial_basis_function_network
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 قدمهم

در حال حاضر،بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند.واکنش سریع و درست در مقابل شرایط 

 یتوضع شدن آن،حاکم متعاقب و مالی و پولی بازارهای توسعه با بسیار متغیر بازار،در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد.

 حلیلت با تا اند کرده سعی همیشه گذاران سرمایه .شوند می خارج رقابت گردونه از و ورشکسته های شرکت از رقابتی، بسیاری

 ن،جایگاهآ شیوع دلیل به و است کار و کسب و اقتصادی های بنگاه به مبتال عملی و عینی موضوعات از ورشکستگی مالی گری

 رفتهگ قرار ارزیابی مورد «است درمان از بهتر پیشگیری» مصداق به و است کرده پیدا گذاری سرمایه و مالی ادبیات در خاصی

 در مالی های نسبت از راه،استفاده این در.است آن جمله از ورشکستگی شرایط و علل پایه بر مختلف های مدل ارائه.است

 مالی ایه نسبت از استفاده با را مختلفی الگوهای فراوانی محققان.است یافته رواج بسیار ورشکستگی بینی پیش الگوهای

 هارائ را متعددی های بینی،جواب پیش زمان و اقتصادی،محیطی شرایط به توجه با الگوها این که اند کرده استخراج مختلف

 [1] .اند نموده

 پیشینه پژوهش:

 استفاده ورشکستگی بینی پیش مدلهای طراحی در عصبی های شبکه از 1116سال در[16] شاردا و اودوم بار نخستین

 چند طیخ تشخیص روش از معتبرتر و تر تر،دقیق صحیح عصبی های شبکه روش نتایج که داد نشان تحقیق های یافته.کردند

 مدار تابع با  های شبکه که کردند اثبات کپلر و هارتمن همچنین و پوگی ، ژیروسی که بود سال همین در .است متغیره

 سازی بتقری به قادر مخفی، الیه در کافی های نرون تعداد داشتن با بطوریکه هستند قدرتمندی بسیار سازهای تقریب شعاعی

 ، خفیم الیه یک داشتن با تنها ها شبکه این که است آن جالب بسیار نکته.  باشند می دقت درجه هر با و پیوسته تابع هر

 گرفته هاالگو بندی طبقه آماری های تکنیک از را الهام بیشترین شعاعی مدار تابع با های شبکه. هستند خاصیتی چنین دارای

 ارید که الگوهایی بندی طبقه آنها عمده مزیت و اند یافته نو حیاتی عصبی، های شبکه از ای گونه عنوان به اساسًا که اند

 نام به محقق دو پژوهش به توان می ورشکستگی حوزه در شده انجام های پژوهش جمله از.باشد می هستند غیرخطی فضای

ا عنوان پیش بینی سیستمی برای کشف ورشکستگی با استفاده از ب خود پژوهش در آنها.کرد اشاره[1] اسریدهار و ناگارج های

 شبکه و عصبی بیزین،شبکه ،شبکه فورست ،روشن لجستیک رگرسیون های مدل بررسیتکنیک های یادگیری ماشین به 

 ،%6.10 دقت با بیزین شبکه ،%6.10 دقت با فورست روشن ،%6.10 دقت با لجستیک رگرسیون.پرداختند شعاعی تابع عصبی

 نمودند. عمل %6.11 دقت با شعاعی تابع عصبی شبکه و %6.10 دقت با عصبی شبکه

 در ایران:

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در به پیش بینی ورشکستگی .[0]همکارانمهر آذین،تقی پور،فروتن و 

یک بار با استفاده از متغیرهای مدل آلتمن و یک بار با استفاده از  ،RBF با استفاده از روش شبکه عصبیساله  0یک دوره 

با استفاده از متغیرهای مدل آلتمن برای شرکت های  RBFنتایج شبکه عصبی متغیرهای مدل زمیجوسکی پرداختند.

برای شرکت های  و با استفاده از متغیرهای مدل زمیجوسکی %19.4و برای شرکت های سالم برابر با   %14.9 ورشکسته

 مد.آبه دست  %00و برای شرکت های سالم برابر با  %01.4ورشکسته 

 :تحقیق روش

 املعو یافتن آن از هدف که چرا.شود می محسوب تجربی شبه تحقیقات جزء و هدف بر مبتنی بندی دسته نظر از پژوهش این
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 طالعاتا از استفاده با یعنی رویدادی پس صورت به تاریخی اطالعات از استفاده با. باشد می تحقیق شرایط و واقعیات بر علی

 .باشد می گذشته

 نمونه انتخاب و آماری جامعه

 و ورشکسته گروه دو شامل تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های ،شرکت پژوهش این در مطالعه مورد آماری جامعه

 گیری نمونه کمک به سالم شرکت 11 تعداد و تمامی شرکت های ورشکسته .باشد می19  تا 11 زمانی بازه در ورشکسته غیر

 :گردیدند مطالعه وارد زیر معیارهای گرفتن نظر در و با.شدند برگزیده تصادفی

 و لیزینگ هلدینگ، مالی، گری واسطه گذاری، سرمایه های شرکت جزء-9.باشد نداشته مالی سال تغییر تحقیق دوره طی -1

 .باشند دسترس در شرکت مالی های صورت -5.نباشند بانک

 .شدند انتخاب دهی زیان و تجارت قانون 141 ماده مبنای بر ورشکسته های شرکت و سوددهی مبنای بر سالم های شرکت

 پژوهش متغیرهای

 .وابسته و مستقل متغیرهای.شوند می تقسیم دسته دو به دارند تحقیق در که نقشی براساس تحقیق متغیرهای

 مستقل متغیرهای

که با استفاده از شبکه عصبی [5]برگرفته از متغیرهای تحقیق راعی و فالح پور  نسبت های مالی )متغیرهای مستقل( 

  بینی ورشکستگی پرداختند بهره گرفته شده است که شامل:مصنوعی به پیش 

سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل -5. سود یا زیان انباشته به کل دارایی ها-9. سرمایه در گردش به کل دارایی ها-1

 کل فروش به کل دارایی ها.-5. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهی ها- 4دارایی ها.

 وابسته متغیر

 های تشرک برای و صفر با برابر سالم های شرکت برای که است( باینری)دودویی متغیر یک که است ها شرکت مالی وضعیت

 .باشد می 1 با برابر ورشکسته

 فرضیه ها

مدل پیش بینی ورشکستگی شبکه عصبی تابع شعاعی، توانایی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده فرضیه اول:

 داراست. 11در بورس اوراق بهادار تهران را در سال 

:مدل پیش بینی ورشکستگی شبکه عصبی تابع شعاعی، توانایی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده مودفرضیه 

 داراست. 19در بورس اوراق بهادار تهران را در سال 

 :روش گردآوری اطالعات 
کتابخانه ای است.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع روش گردآوری اطالعات در این تحقیق روش 

جمع اوری اطالعات با استفاده از اطالعات اولیه  .می شودداخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع آوری 

کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و بود؛ یعنی اطالعات و داده های مورد نیاز تحقیق کالً از روش خواهد شرکتها 
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با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

 تهران بدست آمد.

 شبکه عصبی مصنوعی

ابزار مدل سازی انعطاف پذیر و غیرپارامتریک هستند.آنها می توانند هر تابع پیچیده ای را با  (ANN)شبکه عصبی مصنوعی 

مورد نظر اجرا کنند.یک شبکه عصبی مصنوعی،معموال از چندین الیه متشکل از تعداد زیادی عناصر محاسبه گر ساخته دقت 

ا ورودی های خارجی سیگنال ورودی از دیگر گره ها ی این عناصر محاسبه گر را اصطالحا گره می نامند.هر گره،یکشده است.

شبکه های عصبی مصنوعی به واسطه ریافت می کند و پس از پردازش،آن را به گره دیگر یا نتیجه نهایی ارسال می کند.د

 [0] ساختار شبکه ها،تعداد الیه ها،تعداد گره ها در هر الیه و چگونگی اتصال الیه ها،دسته بندی می شوند.

 (RBFهای با تابع شعاعی) شبکه

 شبکه به نسبت شبکه نوع این.است 9RBF عصبی ی شبکه تابع، مسائل تخمین در استفاده مورد عصبی های شبکه از یکی

 هستند، متعددی متوالی های الیه دارای که MLP های شبکه برخالف. دارد استراتژیکی مزایای پرسپترون پیشخوردی، های

 ی هالی است، شبکه به ورودی های سیگنال تزریق محل که ورودی ی الیه. شده است تشکیل ثابت ی الیه سه از RBF شبکه

 ی طبقه های خروجی تمام از خطی که ترکیب خروجی ی الیه و شود می RBF توابع شامل که RBF ی طبقه یا میانی

RBF های شبکه در. سازد می را RBF زمان  مدت در شبکه نوع این آموزش و هستند بیشتری های نورون نیازمند

 شبکه این ساختار. بود خواهد تر مطلوب حاصل نتیجه کند دریافت بیشتری های ورودی که صورتی در و است کوتاهتری

 دو با توابع این که. شود می استفاده RBF الیه در گوسی توابع از موارد دراکثر.  می باشد MLP شبکه ساختار به شبیه

 (1) شکل در RBF ی شبکه یک ساختمان می شوند شناسایی گوسی گستردگی میزان یا واریانس و گوسی مرکز پارامتر

 [5] شده است. داده نشان

 

 RBF( ساختمان شبکه 1شکل )

 یافته های پژوهش

 درکه در اینجا به نتایج به دست آمده اشاره می شود.برای انجام آمار استنباطی پژوهش از نرم افزار وکا استفاده شده است.

  مشاهده می کنید. 11( خروجی نرم افزار وکا را برای شرکت های سالم و ورشکسته در سال 9) شکل

                                                           
2  
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 منبع:یافته های پژوهش                                    11خروجی نرم افزار وکا برای شرکت ها در سال (2کل)ش          

 % 4.05میزان عدم درستی دسته بندی،      % 15.54ان درستی دسته بندی زمی : 1شماره 

با  شبکه عصبیمهمترین مساله درست سته بندی داده ها میباشد . هر چه قدر این درصد بیشتر باشد الگوریتم  (9شکل )در 

 بیشتری داشته و درست کار کرده است . دقت و اطمینان

( نشان داده 1)نگارهدر 11برای سال در بخش آموزش و ورشکسته  ارائه شده در شرکت های سالممدل  مشخصات :2شماره 

         شده است .

 11سال  سالم در های شرکتبرای ( مشخصات مدل 1)نگاره                                          

   

 منبع:یافته های پژوهش                                                                                                         

  

 نشان داده شده است . (9)نگاره در  11برای شرکت های سالم و ورشکسته در سال  ماتریس درهم ریختگی:3شماره

 11( ماتریس درهم ریختگی شبکه عصبی برای سال 2نگاره)

 شرکت ورشکسته شرکت سالم کالس واقعی

 9 10 شرکت سالم

 90 4 شرکت ورشکسته

 منبع:یافته های پژوهش                                               

    56 ز او  ی دسته بندی کرده است.مورد را به درست 10 شرکت سالم 11مالحظه می شود از  (9)نگاره همان طور که در 

 . دسته بندی کرده استمورد را به  94 شرکت ورشکسته

 ورشکسته :دقت مدل در آموزش  مسال: دقت مدل در آموزش نام پارامتر

Accuracy 15.54 15.54 

 Precision 10 19 

Recall 10 00 

F-Measure   10 01 
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  11برای شرکت ها در سال  ه عصبی تابع شعاعیکشبارزیابی 

 

 پژوهش های یافته:منبع                     11ل ادر س ارزیابی شبکه عصبی تابع شعاعی (3شکل)

 درصد میباشد . 15مشاهده می کنید که دقت مدل بیش از  ( 5شکل )در 

 % 0.96میزان عدم درستی دسته بندی       ،     % 15.01ان درستی دسته بندی زمی  : 1شماره 

( نشان داده 5)نگارهدر 11برای سال  آزمایش در بخش و ورشکسته شرکت های سالم برایارائه شده مدل  مشخصات :2شماره

  بخش آزمایش درو ورشکسته  شرکت های سالم ( مشخصات مدل 3)نگاره                              .شده است

 ورشکسته:دقت مدل در آموزش :سالمدقت مدل در آموزش نام پارامتر

Accuracy 15.01 15.01 

Precision 15 01 

Recall 10 05 

F-Measure   10 00 

 پژوهش های یافته:منبع                                                                                                         

 ( نشان داده شده است .0)نگارهدر  11برای سال  آزمایش در بخش ارائه شده در شرکت های ورشکستهمدل  مشخصات 

 .میدهد نشان را متفاوت کالسهای در داده ها دسته بندی نحوه : 3شماره 

 نمونه درست دسته بندی شده اند. 10:  6دسته ،     نمونه درست دسته بندی شده اند. 95:  1دسته 

 

   12شرکت ها در سال نرم افزار وکا برای خروجی 

  به عبارت دیگر:.باشد  درصد می 15مشاهده می کنید دقت مدل بیش از  ( 1( :شماره )4شکل )در همچنان که 

 ،    % 15.01ان درستی دسته بندی زمی

 % 0.96میزان عدم درستی دسته بندی 
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 منبع:یافته های پژوهش             12ل ا( ارزیابی شبکه عصبی تابع شعاعی در س4کل)ش 

الگوریتم دقت و  باشد . هر چه قدر این درصد بیشتر باشد در تصویر باال مهمترین مساله درست سته بندی داده ها می

 اطمینان بیشتری داشته و درست کار کرده است .

 میزان این .باشد می داده ها درست دسته بندی میزان معنای به و است True Positiveمخفف   TP Rate   :TP: 2شماره 

 است. شده مشخص جداگانه صورت به کالس هر برای

FT Rate  :FT   مخففFalse Positive  شده اند دسته بندی اشتباه صورت به که است نمونه هایی معنای به ومیباشد . 

Precision،Recall   وF-Measure  . سه معیار دسته بند می باشند 

 .میدهد نشان را متفاوت کالسهای در داده ها دسته بندی نحوه : 3شماره 

 دسته بندی شده اند.نمونه درست  10:  6دسته ،     نمونه درست دسته بندی شده اند. 94:  1دسته 

 ( نشان داده شده است .4)نگارهدر بخش آموزش در و ورشکسته  شرکت های سالم برایارائه شده مدل  مشخصات 

 12سال در  و ورشکسته  شرکت های سالمبرای ( مشخصات مدل 4)نگاره

 :ورشکستهدقت مدل در آموزش  :سالمدقت مدل در آموزش نام پارامتر

Accuracy 15.01 15.01 

Precision 14 19 

Recall 10 06 

F-Measure   10 05 

 منبع:یافته های پژوهش                                                                                                                         

 12در سال  مدل شبکه عصبی ارزیابی 

  دو  قسمت  مساوی تقسیم نماییم . حال یکی از دو  قسمت را به عنوان مجموعه دادهفرض کنید مجموعه داده  را به  

موزشی در نظر گرفته و مدل را بر اساس آن می سازیم . سپس از مجموعه  داده دیگر برای ارزیابی مدل ساخته شده استفاده آ

م . به  این ترتیب که از مجموعه  داده اول که قبال می کنیم . اکنون جایگاه دو مجموعه داده  را  با  یکدیگر  تعویض می نمایی

برای آموزش استفاده نموده بودیم برای ارزیابی و از مجموعه داده  دوم که پیش تر برای ارزیابی  بهره برداری کرده بودیم برای 
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ا به عنوان دقت نهایی آموزش  و ساخت مدل استفاده می نماییم. میانگین دقت های محاسبه شده در دو مرحله را به عنوان ر

 ( آمده است.5خروجی نرم افزار وکا جهت ارزیابی شبکه عصبی تابع شعاعی در شکل)معرفی می نماییم.

 

 

 منبع:یافته های پژوهش                     12 ال( ارزیابی شبکه عصبی تابع شعاعی در س5شکل)       

( نشان داده شده 5)نگاره در 19برای سال  آزمایش در بخشو ورشکسته  شرکت های سالمبرای ارائه شده مدل  مشخصات 

 است .

 12 سالشرکت های سالم در ( مشخصات مدل 5)نگاره 

  دقت مدل در آموزش نام پارامتر

Accuracy 16.01 16.01 

Precision 15 09 

Recall 14 00 

F-Measure   14 01 

 منبع:یافته های پژوهش                                                                                                                

 آزمون فرضیه های پژوهش

:مدل پیش بینی ورشکستگی شبکه عصبی تابع شعاعی، توانایی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده فرضیه اول

 داراست. 11در بورس اوراق بهادار تهران را در سال 

 06 داقلح منظور این به که باشد می بینی پیش قابلیت ارزیابی جهت کمی مالکی تعیین به نیاز فرضیه این ارزیابی برای

 .گرفت قرار مطلوبیت مالکشبکه عصبی تابع شعاعی  توسط صحیح بینی پیش درصد

                                                .   است درصد 06 از کمتر شعاعی تابع عصبی شبکه توسط صحیح بینی پیش: صفر فرضیه

              .است درصد 06 حداقل شعاعی تابع عصبی شبکه توسط صحیح بینی پیش: مقابل فرضیه

 :است آمده( 0)نگاره در فرض این آزمون نتایج
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 اول فرضیه نتیجه( 6) نگاره

مقدار  نسبت تعداد گروهها

 (Sigاحتمال)

 دقت

 کلی

 نتیجه

 ورشکسته سالم ورشکسته سالم 

 

 آموزش

  %00.0 %6.10 90 10 پیش بینی درست

 

 

666/6 

 

 

 

15.54% 

 

 

 

 تأیید می شود

 %15.5 %6.69 4 9 پیش بینی نادرست

 %19.55 56 11 جمع

 

 ارزیابی

 % 05.5  % 10 95 10 پیش بینی درست 

 % 10.0    % 6.65 5 5 پیش بینی نادرست

 % 1 5.01 56 11 جمع

 منبع:یافته های پژوهش                                                                                                                                                          

 نسبت درصد 15 اطمینان با یعنی.شود می رد صفر فرض ،پس است کمتر درصد 5 داری معنی سطح از احتمال مقدار چون

 که باشد می درصد 1.54 کل در نسبت این.باشد می درصد 06 حداقل شبکه عصبی تابع شعاعی با درست های بینی پیش

 .دارد نظر مورد نصاب حد با توجهی قابل فاصله

 شده پذیرفته ایه شرکت ورشکستگی بینی پیش توانایی شعاعی، تابع عصبی شبکه ورشکستگی بینی پیش مدل:دوم فرضیه

 .داراست 19 سال در را تهران بهادار اوراق بورس در

 06 داقلح منظور این به که باشد می بینی پیش قابلیت ارزیابی جهت کمی مالکی تعیین به نیاز فرضیه این ارزیابی برای

 .گرفت قرار مطلوبیت مالک شعاعی تابع عصبی شبکه توسط صحیح بینی پیش درصد

                                        .    است درصد 06 از کمتر شعاعی تابع عصبی شبکه توسط صحیح بینی پیش: صفر فرضیه

   .است درصد 06 حداقل شعاعی تابع عصبی شبکه توسط صحیح بینی پیش: مقابل رضیهف

 .است آمده( 0)نگاره در فرض این آزمون نتایج

 دوم فرضیه نتیجه( 7) نگاره

مقدار  نسبت تعداد گروهها

 (Sigاحتمال)

 دقت

 کلی

 نتیجه

 ورشکسته سالم ورشکسته سالم 

 

 آموزش

  % 06  %6.10 94 10 پیش بینی درست

 

 

666/6 

 

 

 

16.01% 

 

 

 

 تأیید می شود

 % 96    % 69 0 9 پیش بینی نادرست

 %15.01 56 11 جمع

 

 ارزیابی

 % 00.0 % 14.1 95 14 پیش بینی درست 

 % 95.56 % 6.65 0 5 پیش بینی نادرست

 %16.01 56 11 جمع

 منبع:یافته های پژوهش                                                                                                                                                                  
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 نسبت درصد 15 اطمینان با یعنی.شود می رد صفر فرض ،پس است کمتر درصد 5 داری معنی سطح از احتمال مقدار چون

 که باشد می درصد 16.01 کل در نسبت این.باشد می درصد 06 حداقل شبکه عصبی تابع شعاعی با درست های بینی پیش

 .دارد نظر مورد نصاب حد با توجهی قابل فاصله

 نتیجه گیری

روزافزون مؤسسه ها دست یابی به سود محدود و  تو رقابوسیع  محیطی تغییرات وبا توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی 

پژوهش نشان می دهد که مدل شیکه عصبی تابع شعاعی از جمله مدل های  نتایجاحتمال ورشکستگی افزایش یافته است.

نوان به ع مدیرانبویژه برای  می تواند نو در حیطه پیش بینی ورشکستگیاین مدل در امر پیش بینی می باشد،توانمند 

 امولیاشری و ، کالیانناگارجنتایج پژوهش های  از طرفیباشد. کارآمد حسابرسان و ،اعتباردهندگانمباشران سهامدارن 

د بودن این مدل در پیش بینی ورشکستگی و نمبنی بر توانم( 1515)و مهرآذین ،تقی پور،فروتن و همکاران  (9615) اسریدهار

 است.سازگار بوده  %06دقت عمل باالی 

 

 تشکر و قدردانی

 من خسی بی سروپایم که به سیل افتادم         او که می رفت مرا هم به دل دریا برد

 .ذره ای بودم و مهر تو مرا باال برد        من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه

را می ستایند.سپاسی باالتر از حمد و ستایش خدای را آن گونه که فرشتگان آن مخلوقات گرامی و بهترین ستایشگرانش او 

و  «و پدرم و خواهرم مهسا مادرم»دیگر سپاسگزاران مانند فضیلت پروردگار بر همه مخلوقات و تشکر و سپاسی بی انتها از 

که راه ورود به مقطع ارشد را برای من هموار نمودند و « آقای دکتر داریوش جاوید»قدردانی بسیار از استاد متعهد و دلسوز 

که الطاف ایشان همواره بدرقه راه من  مدیرگروه ارشد حسابداری «جناب آقای دکتر محمود همت فر»ر و تشکر فراوان از تقدی

 بوده است.
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