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 چکیده
 ورشکستگی بینی پیش ارائه مدلی برای پژوهش، این انجام از هدف

الگوریتم ز ا استفاده با تهران بهادار اوراق بورس در شده یرفتهذپ های شرکت
جامعه آماری  .شکستگی استژنتیک برای یک سال و دو سال قبل از ور

باشد.  شده در بورس اوراق بهادار تهران می های پذیرفته این تحقیق شرکت
ی برا اول بخش .شده است تقسیم گروه دو به موردنظر نمونه تحقیق دراین

ر د مدل این اعتبار تعیین برای دیگر بخش و ژنتیک برآورد مدل الگوریتم
شرکت  00ل شرکت )شام 001یق نمونه آموزشی تحق. شود می گرفته نظر

باشد.  می 0230ـ0221 ورشکسته( در دوره زمانیشرکت غیر 22ورشکسته و 
شرکت  351و  0220شرکت در سال  021 نمونه آزمایشی تحقیق نیز شامل

باشد که  نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد. می 0223در سال 
 درصد وضعیت 3/21ت این مدل برای یک سال قبل از ورشکستگی با دق

کند. همچنین  بینی می پیش ورشکسته را درستورشکسته و غیر های شرکت
 درصد وضعیت 2/21مدل مذکور برای دو سال قبل از ورشکستگی با دقت 

 کند. بینی می پیش های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست شرکت
 

 کلیدی های واژه

 .بینی مدل دقت پیش ،بینی ورشکستگی، الگوریتم ژنتیک پیش

Abstract 

The purpose of this research is to present a model for the 

bankruptcy prediction of accepted firms in Tehran stock 

market one or two years before it happens by using the 

genetic algorithm. To implement the genetic algorithm, 

MATLAB software has been used. Statistical society of 

the research includes the accepted firms in Tehran stock 

market. In this research, the samples are divided into 

two groups. The first group involves the calculation of 

the genetic algorithm and the second one involves credit 

determination of this model. Informative samples of the 

research include 150 firms from 1386 until 1390. Also, 

the experimental samples of the research include 137 

firms in 1391 and 247 firms in 1392. The results of this 

research indicate the fact that the model is able to 

accurately predict the state of bankruptcy with 97.8 

percent of precision about one year before the firm 

bankruptcy. Moreover, the model is able to predict the 

state of bankrupt firms two years before their bankruptcy 

with the precision of 97.9 percent.  
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 مقدمه
ک ی عنوانبه ها شرکت موفقیت عدم و ورشکستگی مساله
ز ات. اس بوده تأمل مشکلی درخور همواره مالی، نامطلوب پدیده
، فناوری سریع رفتپیش به توجه با و نوزدهم قرن اواسط

ل احتما ها، شرکت بین رقابت افزایش و وسیع محیطی تغییرات
ا ب طرف دیگر ازت. اس یافته افزایش ها شرکت ورشکستگی

 تأمین به ها شرکت نیاز افزایش و سهامی های شرکت ظهور
ع اوضا ارزیابی به نیاز از شرکت، خارج منابع طریق از مالی
ا ه شرکت به دهندگانو وام انگذارسرمایه توسط ها شرکت مالی

ه    ب نسبت بیشتری اطمینان با بتوانند تا یافت افزایش
ی ها بنگاه کلیهد. کنن اقدام ها شرکت آن در گذاریسرمایه

،    موفقیتب کس و عالی اهداف به نیل جهت اقتصادی
ه ب دستیابیت جه در را خود های و فعالیت کرده ریزیبرنامه

ت ها دس شرکتز ا برخی مسیر، این در .دنماین می متمرکز هاآن
ا ب موارد از بسیاریر د که زنند می پرمخاطره های راه انتخاب به

ا هآن ورشکستگیه ب جوانب، کامل نگرفتن نظر به در توجه
ر قرا توجه موردر کمت که اینکته میان این درد. شو می منجر

ر دیگ سویز ات اس ورشکستگی بودن غیرمنتظره گیرد، می
د ندار فعالیتم تداو که شرکتی هر به توان را نمی ستگیورشک
م تداو عدم وجودا ب ها شرکت قبیل این از برخی زیرا داد، نسبت
ر نظی دیگریل عواماند و  یافته خود دست اهداف به فعالیت

ی عموم تقاضایر د تغییرات و رقابت اقتصادی، شرایط سیستم
ر زودت گیورشکسته هرچد. شو می ها شرکت ورشکستگی باعث
ا       ب و است بیشترن آ از جلوگیری امکان بینی شود، پیش

د. کر اجتنابن آ وقوع از توان می تریهای ساده حلراه
د سو و اصل بازگشت از گذارانسرمایه منطقی های نگرانی
 ورشکستگی مساله که هایی و هزینه پیامدها و هایشان سرمایه

 نهادها و افراد سایر و کشور اقتصاد و ها شرکت برای تواند می
ت قاتحقی جهان سراسر در که سته اشد سبب کند، ایجاد

ن آ بینی پیش های و روش ورشکستگی شناخت در وسیعی
ز ا و شناسایی را ها شرکت ورشکستگی بتوان اگرد. شو انجام
ه ب آن از پس و کرد بینی پیش را آن وقوع مدلی احتمال طریق
ر امو اصالح به حل مساله های روش از استفاده و یابیعلت

ب قال در ثروت رفتن هدربه از توان می پرداخت، ها شرکت
ه عالود. کر جلوگیری آن آثار و انسانی فیزیکی و های سرمایه

ی          برا خوبی راهنمای تواند می مدلی چنین آن،ر ب
پور و راعی، فالح) باشد گذارانسرمایه و گیرندگانمتصمی
0232.) 

ی بین پیش جهت در امروزه که ابزارهایی رینتمهم از یکی
ی بین پیش های مدل شود، استفاده می ها شرکت آینده وضعیت

و  گذاران سرمایه اعتباردهندگان، ها، مدل این از استفاده بات. اس
ا ر ها شرکت ورشکستگی بود واهندر خقاد ها شرکت مدیران

ل حاص نتایج به توجه با سپسد. کنن بینی پیش آن وقوع از قبل
م را انجا زیان از جلوگیری جهت الزم اقدامات ها، مدل این از

ی بین پیش ارائه مدلی برای پژوهش، این انجام از دهند. هدف
ر بهادا اوراق بورس در شده یرفتهذپ های ورشکستگی شرکت

ل ریتم ژنتیک برای یک سال و دو ساالگو از استفاده با تهران
 .قبل از ورشکستگی است

 

 وهشپیشینه پژ

ی ورشکستگ بینی پیش برای که بود کسی ( اولین0200) 0بیور
. درک استفاده مالی های و نسبت آماری های روش از ها شرکت

 0ر د درستی بینی پیش موارد، درصد 13در  بود قادر او مدل
 .دهد ارائه ورشکستگی از قبل سال

تحلیل  و  تجزیه و مالی نسبت 33 انتخاب با (0203) 3آلتمن
-Zتابع چندگانه، تشخیصی تحلیل آماری روش وسیله هها بآن

Score""از پنج نسبت مالی تشکیل شده بود ارائه کرد که را .
 20 ورشکستگی، حدود از قبل سال برای آلتمن مدل دقت

 بود. درصد 32 حدود ورشکستگی از قبل سال دو و برای درصد
کاربردهای الگوریتم »(، در تحقیقی با عنوان 0223) 2وارتو

از الگوریتم  «تحلیل خطر ورشکستگی و  ژنتیک در تجزیه
بینی ورشکستگی استفاده کرد. نتایج این  ژنتیک برای پیش

درصد یک سال قبل از  22 بینی، تحقیق بیانگر دقت پیش
درصد برای دو سال قبل از ورشکستگی  0/20ورشکستگی و 

 است.
ی عصب های شبکه از استفاده با (3111) 5مرتضیه و شا

ها دادند. آن ارائه را ورشکستگی مدلی بینی پیش برای وعیمصن
ل مد این بینی پیش دقت و استفاده کردند مالی نسبت هشت از

 بود. درصد 12
ز بی های شبکه از بار اولین برای (3110) 0اسریرام و سارکر

شپژوه ها در اینکردند. آن استفاده ورشکستگی بینی برای پیش

                                                      
1. Beaver 

2. Altman 

3. Varetto 

4. Shah, J.R, Murtaza 

5. Sarkar & Sriram 
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ه پیچید مدل بیز و دیگری ساده مدل یکی متفاوت، مدل دو از
 31 با بیز ساده مدل داد پژوهش نشان کردند. نتایج استفاده بیز

ن اطمینا درصد 20با  و ورشکستگی وضعیت اطمینان درصد
د درص 33 با بیز پیچیده مدل و ورشکستگی عدم وضعیت

ت وضعی اطمینان درصد 22 با و ورشکستگی اطمینان وضعیت
 .(3113آلفارو، اند ) بینی کرده یشپ درست را ورشکستگی عدم

ی مال ورشکستگی بینی پیش همکاران برای و (3113آلفارو )
ی ها شبکه و آدابوست مدل الگوریتم دو بررسی به ها شرکت
د دا نشان پژوهش این نتایج پرداختند. مصنوعی عصبی

ی مصنوع عصبی های شبکه به نسبت آدابوست الگوریتم
 درصد بود 20,0 روش این بینی شتوان پی دارد، بهتر عملکردی

 (.3111کومار و راوی، )
ی ورشکستگ بینی های پیش مدل بررسی به (0233فرد )یاری
ق اورا بورس در زمیجوسکی( و اسپرینگت و فولمر های )مدل

ک ی برای که داد پژوهش نشان پرداخت. نتایج بهادار تهران
 ،درصد 21 اطمینان با مدل فولمر ورشکستگی از قبل سال
ا ب زمیجوسکی مدل و درصد 10 اطمینان با اسپرینگت مدل

ی بین پیش درست را ورشکسته های شرکت درصد 10 اطمینان
 .نمودند
ر بردا ماشین کاربرد بررسی به (0232) راعی و پور فالح

ز ا استفاده با ها شرکت مالی بینی درماندگی پیش در پشتیبان
ک گرسیون لجستیر با را روش این و پرداختند مالی های نسبت

ی بین پیش در که داد نشان پژوهش این نتایجد. کردن مقایسه
ه ب نسبت پشتیبان بردار ماشین مدل ها مالی شرکت درماندگی

ی بیشتر دقت کلی از داری معنی طور به لجستیک مدل
ی پذیر تعمیم در نیز باالتری توانایی مدل این و است برخوردار

 .دارد

لب یادشده، هدف اصلی این پژوهش بنابراین، با توجه به مطا
 مدل  کمک  ها با  پذیر بودن ورشکستگی شرکت بررسی امکان

 مبتنی بر الگوریتم ژنتیک است.

 
 های پژوهش فرضیه

 اول تحقیق به شرح زیر است: فرضیه
بینی ورشکستگی از طریق مدل مبتنی بر الگوریتم ژنتیک  پیش

دار تهران برای شده در بورس اوراق بها های پذیرفته در شرکت
 پذیر است. یک سال قبل از ورشکستگی امکان

 دوم این تحقیق به شرح زیر است: فرضیه
بینی ورشکستگی از طریق مدل مبتنی بر الگوریتم ژنتیک  پیش

شده در بورس اوراق بهادار تهران برای  های پذیرفته در شرکت
 پذیر است. دو سال قبل از ورشکستگی امکان

 
 روش پژوهش

تحقیقات  نوع از ها داده آوری جمع روش منظر از جاری تحقیق
آید. متغیرهای وابسته و مستقل این  شمار می به همبستگی

 اند از: تحقیق عبارت
ه و ورشکست های شرکت تفکیک جهت وابسته متغیر

ق تحقی در این .است تجارت قانون 050ماده  ورشکسته،رغی
ه ب توجه با کهاست  مالی نسبت 35مستقل شامل  متغیرهای

ی ورشکستگ بینی زمینه پیش در شده انجام نتایج تحقیقات
ه ک است شده سعی متغیرها انتخاب در .اند شده انتخاب

ر مؤثر د متغیرهای عنوان به داخلی تحقیقات در که متغیرهایی
ه ک اچر شود استفاده اند شده بینی ورشکستگی شناخته پیش

ی خارج حقیقاتدر ت شده شناخته مالی های نسبت از بسیاری
ه شناختی داخل های شرکت برای مناسبی کنندهبینی پیش عوامل
د. ندارن مطابقت داخلی های شرکت با شرایط و اند نشده

ه ب اولیه متغیرهای مجموعه ایجاد برای مورداستفاده های نسبت
 هستند: زیر شرح

 

 های مورد استفادهنسبت .9جدول 
X1= های جاری / بدهیEBIT X9فروش / های ثابت = دارایی X17های جاری ها / دارایی = کل دارایی 

X2= های جاری ها/بدهی کل بدهی X10ها / فروش =کل دارایی X18وجه نقد /ها = کل دارایی 

X3های مالی = سود ناخالص/هزینه X11ها / سود و زیان انباشته =کل دارایی X19های مالی = هزینه EBIT/ 

X4نسبت آنی = X12های شرکت رکت )دارایی= اندازه ش log( X20 سود خالص /= فروش 

X5فروش/ سود قبل از بهره و مالیات = X13های جاری های جای / دارایی = بدهی X21فروش / سود ناخالص = 

X6حقوق صاحبان سهام / سود انباشته = X14حقوق صاحبان سهام / ها = کل دارایی X22حقوق صاحبان سهام / سود خالص = 

X7های جاری دارایی / =فروش X15ها ها / کل بدهی = کل دارایی X23ها / سود خالص = کل دارایی 

X8های بلندمدت ها / بدهی = کل دارایی X16ها / سرمایه در گردش = کل دارایی X24ها / = کل دارایی EBIT 



 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبینی ورشکستگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شرکتارائه مدل پیش 35

 

ز ا نیازمند استفاده ژنتیک الگوریتم از استفاده با مدل سازی پیاده
ن هما که تحقیق های داده کردن وارد با تا تاس افزار نرم یک

، هستند مطالعه مورد نمونه های مالی شرکت های نسبت
و  موردنظر نهایی مشخصات ارائه و افزار نرم ورودین عنوا به

مدل  بتوان برازش تابع و ژنتیک عملگرهای کارکرده نحو

این تحقیق برای ساخت  در .کرد استخراج افزار نرم از را نهایی
 استفاده شده است. MATLABافزار  نرممدل از  این

است و  قاعده 0 شامل تحقیق این در طراحی مورد کروموزوم
ن ای در استفاده مورد کروموزوم لذا ژن است. 2هر قاعده شامل 

 :داد نشان زیر صورت به توان می را مدل

 
 اول قاعده                        دوم قاعده                         سوم قاعده                      چهارم قاعده                  پنجم       قاعده              

 
 

X5 Op5 Var5 X4 Op4 Var4 X3 Op3 Var3 X2 Op2 Var2 X1 Op1 Var1 

               
 مالی شده    نسبت انتخاب انتخابی            عالمت متغیر مقدار فاصله در شده انتخاب تصادفی مقدار                                                      

 کیژنت تمیمدل الگور لهیبه وس شده یاز کروموزوم طراح یینما .9شکل 

 
 م انجا باینری )دودویی( صورت به کدگذاری این تحقیق در

 .اند بیان شده دودویی صورت به ممکن های جواب و است شده
  وضعیت » برای و یک مقدار «ورشکستگیوضعیت » برای
 .است شده گرفته نظر مقدار صفر در« ورشکستگیغیر

 ت عالم برای و یک مقدار «ز آ تر کوچک» عالمت برای
 است. شده گرفته نظر مقدار صفر در «از تر بزرگ»
 های موجود در هر نسل در این الگوریتم برابر  تعداد کروموزوم
 ست.در نظر گرفته شده ا 011با 

های ورشکسته  الزم به توضیح است که برای انتخاب شرکت
هایی که دارای زیان انباشته بوده را تعیین کرده و  ابتدا شرکت

ها تک آن نباشته به سرمایه، برای تکسپس نسبت زیان ا
 01ها بیش از رای آنهایی که این نسبت ب محاسبه شد. شرکت

 ب شدند.های ورشکسته انتخا عنوان شرکت درصد بود، به
پیشنهادی  مدل برازش مختلف تابع های ترکیب بررسی از پس

 :شود می تعریف زیر صورت به

 *100 Fitness Function =  
 

   
 

Xای که مدل  ورشکستهو غیر های ورشکسته = تعداد شرکت
 بینی کرده است درست پیش

Y =ورشکستههای ورشکسته و غیر تعداد کل شرکت 
 

ر افزا نرم TOOL BOXمدل از  جهت تعیین پارامترهای
MATLAB .استفاده شده است 

، برای Uniformبرای عملگر انتخاب در این تحقیق از تابع 
و برای  Scattered( از تابع Crossoverعملگر تقاطع )

(، از تابع جهش یکنواخت Mutationعملگر جهش )
(Mutation uniform.استفاده شده است ) 

ف توق شرط کردن مشخص گوریتم،ال اجرای از قبل آخر مرحله
م الگوریت که شود بیان دیگر باید عبارت به .است الگوریتم

د مور مدل شود. در متوقف باید شرایطی چه وقوع تحت
ع وقو به زیر مورد دو از یکی رخداد با الگوریتم توقف طراحی

 پیوندد: می
ر تغیی الگوریتم اجرای بار از چند پس کروموزوم بهترین (0

 نکند.
 شود. تکرار بار 0111 تعداد به ریتمالگو (3

 

 پژوهش زمانی دوره و آماری نمونه جامعه،

شده در بورس  پذیرفته های شرکت تحقیق این آماری جامعه
 اوراق بهادار تهران است.

در این تحقیق نمونه موردنظر به دو گروه تقسیم شده است. 
و  ()آموزشیبخش اول برای برآورد مدل الگوریتم ژنتیک 

در نظر  )آزمایشی( یگر برای تعیین اعتبار این مدلبخش د
مجموعه آموزشی که برای ساخت مدل مورد  .شود می گرفته

شرکت ورشکسته  00شرکت ) 001گیرد شامل  استفاده قرار می
 .(0230-0221)طی دوره  .است (شرکت غیر ورشکسته 22و 

شرکت  021( شامل 0220برای یک سال قبل از ورشکستگی )
شرکت،  351( شامل 0223سال قبل از ورشکستگی ) و برای دو

جهت بررسی روایی و میزان قابلیت تعمیم مدل در نظر گرفته 
 شده است.
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های نمونه از روش حذف سیستماتیک  برای انتخاب شرکت
استفاده شده است. به این ترتیب که از بین اعضای جامعه تنها 

 د:هایی انتخاب شدند که دارای شرایط زیر بودن شرکت
ماه  های نمونه منتهی به پایان اسفند دوره مالی شرکت .0

 باشد.

گری و  گذاری و واسطه های سرمایه نمونه شامل شرکت .3
 نهادهای پولی و مالی نباشد.

 اطالعات موردنیاز تحقیق طی دوره زمانی مذکور موجود و  .2

 

 در دسترس باشد.

 

 های پژوهش یافته

 اجرای مدل الگوریتم ژنتیک

ه آمد به دست اجرای الگوریتم، کروموزوم بار 011 از پس 
ی برازش تغییر مقدار تابع بیشترین همچنین مدل و توسط
زیر  صورت به مرحله در این آمده به دست کروموزوم .نکرد

 :شده است  نمایش داده

 

  

 کیژنت تمیمدل الگور یاجرا آمده از دست کروموزوم به .4شکل 

 
ب جوا عنوان به مرحله این در آمده به دست جواب بنابراین

 :آید می ورشکستگی به دست بینی پیش مدل نهایی
 35x< -.132 و 32x > -.112و  00x<.202در صورتی که 

در  و ورشکسته باشد، شرکت 05x<. 130و  00x< -.153و 
 .بود خواهد غیرورشکسته شرکت صورت این غیر

 ها است. نسبت سود و زیان انباشته به کل دارایی 00xمتغیر 
 ها است. کل دارایی نسبت حقوق صاحبان سهام به 05xمتغیر 
 ها است. کل دارایی ها به نسبت کل بدهی 00xمتغیر 
 ها است. کل دارایی نسبت سود خالص به 32xمتغیر 
ها  یکل دارای نسبت سود قبل از بهره و مالیات به 35xمتغیر 
 .است

م الگوریت پیشنهادی دست آمده از اجرای مدلکروموزوم ب
دقت  با را نمونه آموزشی در موجود های شرکت توانست ژنتیک

ورشکسته رغیو  ورشکسته گروه دو در صحیح صورت به % 30

نمونه  در شرکت موجود 001میان  از مدل ایند. کن بندی طبقه
 .کند بندی قهدرستی طب به را مورد 031تحقیق، توانست 

 

 آزمون فرضیه اول
بینی ورشکستگی برای  در پیش مدل اعتبار بررسی منظور به

ه نمون در موجود شرکت 021یک سال قبل از ورشکستگی، 
د )یک سال قبل از ورشکستگی( مور0220آزمایشی سال 

ت توانس ژنتیک پیشنهادی الگوریتم گرفت. مدل قرار بررسی
 دقت با را 0220سال  یشیآزما نمونه در موجود های شرکت

ه ورشکستغیر و گروه ورشکسته دو در درستی به درصد 3/21
ت شرک 00 میان از مدل دیگر عبارت به .کند بینی پیش

ه ورشکستشرکت غیر  030میان  از و شرکت 3 ورشکسته
د. کنبینی  پیش صحیح طور شرکت( به 030ها را )تمامی آن

 جدول زیر بیانگر این موضوع است.
 نتایج حاصل از مدل برای یک سال قبل از ورشکستگی .4 جدول

نمونه 

 آموزشی

*وضعیت ورشکستگی
 بندی درصد صحیح طبقه مجموع بندی تعداد صحیح طبقه تعداد 

0 00 031 001 30 

1 22 
 

نمونه 

 آزمایشی

 بینی درصد صحیح پیش مجموع بینی تعداد صحیح پیش تعداد وضعیت ورشکستگی

0 00 025 021 3/21 

1 030 
 

 

 .است ورشکسته غیر های شرکت به مربوط 1 وضعیت و ورشکسته های شرکت به مربوط 0 وضعیت *

130. > 05x 153.- > 00x 132.- > 35x 112.- > 32x 202. <  00x 
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ورشکسته  0220هایی که در سال  شرکت نام 2در جدول 
اند آورده شده است. همچنین مقدار متغیرهای مستقل  شده

نتایج حاصل  مشخص شده است. ستون آخر این جدول بیانگر
 بینی مدل است. از پیش

 

 بینی مدل برای یک سال قبل از ورشکستگی نتایج حاصل از پیش .3 جدول

 مدلصحت x1 X2 X3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 نام شرکت

 اشتباه 5.42 0.29- 0.65 3.72 0 1.23 1.96- 0.07 0.37 0.97 0.52- 0.05 اتمسفر

 صحیح 5.12 1.37- 0.48 3.79 0 1.82 1.62 0.04- 0.23 0.95 1.46- 0.01- بلبرینگ ایران

 صحیح 5.4 2.84- 0.14 0.33 0 4 1.28 1.43- 0.11 0.97 2.45 0.07- پارسیلون

 صحیح 5.49 2.31- 0.81 2.65 0 0.83 1.06 0.03- 0.09 0.99 14.12- 0.01- تولیدی بهمن

 اشتباه 4.64 1.54- 1.05 10.42 0 0.74 3.67 1.97 0.46 1 0 0.33 غذایی مشهد

 صحیح 5.36 0.09- 0.92 4.81 0 0.86 6.41 0.02- 0.33 0.93 1.15- 0.02- قند شیروان قوچان

 صحیح 5.1 0.08- 0.89 4.67 0 0.9 16.87 0.02- 0.4 0.98 2.37- 0.02- کابل تک

 صحیح 4.97 1.03- 0.02 0.14 0 36.72 2.7 9.47- 0.22 1 116.6- 0.16- کمپرسور ایران

 اشتباه 5.79 0.01 1.01 9.55 0 0.84 0.06 0.07- 0.59 0.94 0.04- 0.05- ناب

 صحیح 5.36 0.5- 0.09 0.27 0.27 6.35 1.64 2.26- 0.37 0.8 2.37- 0.2- نساجی خوی

 صحیح 4.41 11.33- 0.95 1.19 0 0.2 2.53 0.93- 0.01 0.94 0.67 0.17- شهر نساجی قائم

 

 بینی مدل برای یک سال قبل از ورشکستگی ل از پیشنتایج حاص .3جدول  ادامه

 صحت مدل x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 نام شرکت

 اشتباه 0.04 0.01 0.04 0.11 0.01 1.14- 0.02 0.8 0.02- 0.85 0.15 0.97 اتمسفر

 صحیح 0.02- 0.19- 0.22 0.25 0.39- 0.1 0.02 0.86 0.9- 1.84 0.84- 0.49 بلبرینگ ایران

 صحیح 0.2- 0.43- 0.2 0.66- 3.06- 0.88 0 0.57 2.55- 3.22 2.22- 0.18 پارسیلون

 صحیح 0.02- 0.41- 0.19 0.03 0.5- 0.06 0.01 0.67 2.62- 3.34 2.18- 0.2 تولیدی بهمن

 اشتباه 0.47 0.17 0.42- 0.17 0.16 4.89- 0.2 0.78 0.64- 1.42 0.42- 0.55 غذایی مشهد

 صحیح 0.02- 0.09- 6.09 0.06 0.09- 0.26 0.02 0.8 0.15- 1.01 0.01- 0.84 د شیروان قوچانقن

 صحیح 0.02- 0.1- 19.84 0.04 0.11- 0.2 0.01 0.8 0.19- 1 0.071 0.81 کابل تک

 صحیح 0.21- 0.23- 0.61 0.01 10.3- 11.4 0.07 0.83 0.55- 1.38 0.38- 0.6 کمپرسور ایران

 اشتباه 0.01- 0.12 0.65 0.25 0.12 1.23 0.04 0.85 0.24 0.65 0.23 1.4 ناب

 صحیح 0.21- 0.25- 0.83 0.2 2.74- 4.79 0.02 0.58 0.45- 1.3 0.3- 0.56 نساجی خوی

 صحیح 0.88- 1.12- 0.25 0.37- 1.18- 3.73 0.01 0.19 4.98- 5.47 4.47- 0.04 شهر نساجی قائم

 
« وضعیت ورشکستگی» ایگونه که قبالً بیان شد، بر همان
ر مقدار صفر د«  وضعیت غیر ورشکستگ» برای و یک مقدار

     همچنین بیان شد در صورتی کهت. اس شده گرفتهر نظ
202. > 00x 32 >  -.112. وx 35 < -.132 وx و    

153.- >00x 05 < .130 وx ،در و ورشکسته شرکت باشد 
 5ول جد .بود خواهد غیرورشکسته شرکت صورت این غیر

صورت صحیح  ای که مدل به شرکت ورشکسته 3وضعیت 
 دهد. بینی کرده است را نشان می پیش
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 بینی کرده است طور صحیح پیش ای که مدل به های ورشکسته وضعیت شرکت .4جدول 

 نام شرکت
 تعداد قوانین 

 درست
x14<0.808 x11<-0.0417 x24<0.0227 x23<-0.0093 x15>0.9192 

 1 1 1 1 1 5 بلبرینگ ایران

 1 1 1 1 1 5 پارسیلون

 1 1 1 1 1 5 تولیدی بهمن

 1 1 1 1 1 5 قند شیروان قوچان

 1 1 1 1 1 5 کابل تک

 1 1 1 1 1 5 کمپرسور ایران

 1 1 1 1 1 5 نساجی خوی

 1 1 1 1 1 5 شهر نساجی قائم

 

 آزمون فرضیه دوم
ینی ب شده در پیش طراحی مدل اعتبار بررسی منظور همچنین به

ت شرک 351 ورشکستگی برای دو سال قبل از ورشکستگی،
)دو سال قبل از  0223آزمایشی سال  نمونه در موجود

ژنتیک  الگوریتم مدل گرفت. قرار بررسی ورشکستگی( مورد
سال  آزمایشی نمونه در موجود های شرکت توانست پیشنهادی

و  گروه ورشکسته دو در درستی به درصد 2/21دقت  با را 0223
 .کند بینی پیش غیرورشکسته

 03ورشکسته  شرکت 32 میان توانست از مدل دیگر عبارت به
ها را  غیر ورشکسته، تمامی آن شرکت 335میان  از و شرکت

مشخص  0این نتایج در جدول د. بینی کن پیش صحیح طور به
 شده است.

 

 نتایج حاصل از مدل برای دو سال قبل از ورشکستگی .4 جدول

 ینمونه آموزش

 بندی درصد صحیح طبقه مجموع بندی صحیح طبقه تعداد تعداد وضعیت ورشکستگی

0 00 031 001 30 

1 22 
 

 

 نمونه آزمایشی

 بینی درصد صحیح پیش مجموع بینی تعداد صحیح پیش تعداد وضعیت ورشکستگی

0 32 353 351 2/21 

1 335 
 

 
ورشکسته  0223که در سال هایی  شرکت نام در جدول زیر

ند. همچنین مقدار متغیرهای مستقل ا اند آورده شده شده
مشخص شده است. ستون آخر این جدول بیانگر نتایج حاصل 

 بینی مدل است. از پیش



 های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبینی ورشکستگی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شرکتارائه مدل پیش 33

 

 بینی مدل برای دو سال قبل از ورشکستگی نتایج حاصل از پیش .9جدول 

 صحت مدل x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 نام شرکت

 اشتباه 5.07 0.26- 0.60 1.80 0.07 1.09 17.11- 0.05- 0.39 0.35- 0.93 0.03- اشتاد ایران

 اشتباه 6.20 0.13- 0.41 9.62 0.12 2.28 1.29- 0.24- 1.01 0.66- 0.87 0.13- آذر آب

 صحیح 6.67 0.09- 0.66 1.13 0.28 0.59 1.95- 0.22- 0.25 3.36- 0.70 0.22- آلومینیوم ایران

 صحیح 6.01 0.53- 0.55 1.09 0.11 0.89 1.20 0.75- 0.17 2.44 0.92 0.31- آلومینیوم پارس

 صحیح 5.14 1.58- 0.42 3.67 0.10 2.11 1.46 1.00- 0.15 2.32- 0.95 0.21- بلبرینگ ایران

 صحیح 5.89 0.57- 1.66 36.49 0.00 0.29 1.24 0.22- 0.30 3.45- 1.00 0.25- بهپاک

 اشتباه 5.29 0.16- 0.53 1.20 0.05 0.96 1.32- 0.14- 0.32 33.58- 0.94 0.09- امتکسر

 صحیح 5.99 0.72- 0.31 0.47 0.02 1.05 1.26 1.18- 0.14 3.90 0.99 0.24- روغن نباتی جهان

 صحیح 4.35 1.48- 0.61 3.74 1.25 1.33 1.18 0.48- 0.14 0.59- 0.44 0.29- صنایع نساجی

 صحیح 6.88 0.14- 0.08 0.35 0.09 9.62 2.08- 1.77- 0.64 0.48 0.91 0.16- صدرا() صنعتی دریایی

 صحیح 4.44 2.55- 1.02 6.56 0.00 0.59 3.32 0.13- 0.19 8.87 1.00 0.07- غذایی مشهد

 صحیح 5.26 0.27- 0.95 3.68 0.29 0.76 1.58 0.25- 0.44 5.04- 0.75 0.27- قند شیروان

 صحیح 4.90 0.48- 0.85 1.91 0.02 0.63 1.35 0.46- 0.17 7.22 0.98 0.30- کابل سازی تک

 اشتباه 5.42 0.26- 0.49 1.49 0.41 1.33 2.14- 0.28 0.82 0.09- 0.53 0.29 کاشی سعدی

 صحیح 5.82 0.29- 0.23 1.99 0.30 2.50 3.59- 1.26- 0.86 11.65- 0.67 0.47- گاز لوله

 صحیح 5.49 0.22- 0.49 1.46 0.05 1.32 7.38- 0.40- 0.32 1.45- 0.94 0.22- گرانیت بهسرام

 صحیح 6.27 0.08- 0.96 7.45 0.02 0.90 3.47 0.26- 0.57 1.39- 0.99 0.25- لوله و تجهیزات سدید

 اشتباه 6.27 0.27- 0.79 7.44 0.12 1.07 9.33- 0.06- 0.65 0.59- 0.88 0.05- سازی اراک ماشین

 صحیح 5.36 0.52- 0.47 0.89 0.12 0.94 6.63 0.76- 0.17 0.60 0.88 0.37- ملی سرب و روی ایران

 صحیح 5.20 0.27- 0.26 2.52 0.11 3.41 2.05 0.76- 0.78 4.09- 0.90 0.19- ناب

 صحیح 4.94 2.82- 0.96 1.87 0.10 0.50 1.17 0.71- 0.05 5.51- 0.97 0.20- نساجی بابکان

 صحیح 5.35 3.03- 0.37 0.65 1.84 0.63 1.31 0.74- 0.10 4.16- 0.44 0.19- نساجی مازندران

 صحیح 5.88 2.80- 1.22 4.30 0.04 0.57 1.06 0.72- 0.11 1.16 0.99 0.24- نورد و لوله اهواز
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 بینی مدل برای دو سال قبل از ورشکستگی نتایج حاصل از پیش .9 جدول ادامه

 صحت مدل x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 نام شرکت

 اشتباه 0.03- 0.01 0.46 0.17 0.01 0.77 0.03 0.66 0.26- 0.99 0.01 0.72 اشتاد ایران

 اشتباه 0.10- 0.06- 0.62- 0.13 0.15- 2.74 0.01 0.93 0.15 0.90 0.10 1.19 آذر آب

 صحیح 0.15- 0.12- 2.47- 0.01 0.18- 5.11 0.03 0.39 0.28- 0.95 0.05 0.59 آلومینیوم ایران

 صحیح 0.41- 0.25- 0.57 0.12- 0.45- 2.54 0.01 0.49 0.83- 1.44 0.44- 0.37 آلومینیوم پارس

 صحیح 0.42- 0.25- 0.23 0.17 0.60- 2.50 0.02 0.88 1.11- 2.08 1.08- 0.44 بلبرینگ ایران

 صحیح 0.37- 0.11- 0.23 0.05 0.06- 1.40 0.01 0.49 0.97- 1.46 0.46- 0.33 بهپاک

 اشتباه 0.08- 0.03- 0.25- 0.00 0.06- 1.66 0.01 0.51 0.32- 0.88 0.12 0.61 تکسرام

 صحیح 0.37- 0.18- 0.31 0.16- 0.57- 1.95 0.00 0.33 1.23- 1.57 0.57- 0.21 روغن نباتی جهان

 صحیح 0.29- 0.22- 0.18 0.20 0.37- 4.09 0.01 0.80 0.20- 2.25 1.25- 0.80 صنایع نساجی

 صحیح 0.13- 0.09- 1.40- 1.10- 1.24- 3.33 0.02 0.73 0.11- 0.93 0.07 0.87 صنعتی دریایی )صدرا(

 صحیح 0.13- 0.04- 0.06 0.01- 0.04- 1.51 0.00 0.60 1.16- 1.77 0.77- 0.34 غذایی مشهد

 صحیح 0.24- 0.15- 0.89 0.02 0.16- 2.67 0.03 0.73 0.15- 1.17 0.17- 0.83 قند شیروان

 صحیح 0.40- 0.25- 0.69 0.02- 0.29- 2.67 0.01 0.54 0.80- 1.36 0.36- 0.40 کابل سازی تک

 اشتباه 0.14 0.15 1.24 0.35 0.31 8.98- 0.04 0.65 0.18 0.88 0.12 1.39 کاشی سعدی

 صحیح 0.29- 0.14- 1.72- 0.06 0.60- 1.93 0.00 0.57 0.04- 0.92 0.08 0.93 گاز لوله

 صحیح 0.20- 0.10- 3.32- 0.14 0.20- 2.02 0.02 0.65 0.27- 0.97 0.03 0.71 رامگرانیت بهس

 صحیح 0.25- 0.07- 3.12 0.13 0.07- 1.39 0.02 0.86 0.15- 1.02 0.02- 0.86 لوله و تجهیزات سدید

 اشتباه 0.05- 0.02 0.57 0.13 0.02 0.74 0.07 0.85 0.00 0.97 0.03 1.00 سازی اراک ماشین

 صحیح 0.36- 0.31- 3.97 0.15- 0.66- 8.23 0.02 0.44 0.51- 1.08 0.08- 0.46 رب و روی ایرانملی س

 صحیح 0.20- 0.12- 0.94 0.07 0.47- 2.62 0.01 0.89 0.13- 1.13 0.13- 0.87 ناب

 صحیح 0.68- 0.41- 0.17 0.05 0.43- 2.53 0.01 0.48 2.84- 3.42 2.42- 0.15 نساجی بابکان

 صحیح 0.27- 0.21- 0.09 0.04 0.58- 4.60 0.01 0.23 1.24- 3.31 2.31- 0.16 دراننساجی مازن

 صحیح 0.87- 0.59- 0.22 0.20- 0.48- 3.05 0.08 0.69 2.91- 3.64 2.64- 0.19 نورد و لوله اهواز
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 د.ده بینی کرده است را نشان می صورت صحیح پیش بهای که مدل  شرکت ورشکسته 03وضعیت  1جدول شماره 
 

 بینی کرده است طور صحیح پیش ای که مدل به های ورشکسته وضعیت شرکت .7 جدول

 x14<0.808 x11<-0.0417 x24<0.0227 x23<-0.0093 x15>0.9192 درستتعداد قوانین  نام شرکت

 1 1 1 1 1 5 آلومینیوم ایران

 1 1 1 1 1 5 آلومینیوم پارس

 1 1 1 1 1 5 بلبرینگ ایران

 1 1 1 1 1 5 بهپاک

 1 1 1 1 1 5 روغن نباتی جهان

 1 1 1 1 1 5 صنایع نساجی

 1 1 1 1 1 5 صدرا() صنعتی دریایی

 1 1 1 1 1 5 غذایی مشهد

 1 1 1 1 1 5 قند شیروان

 1 1 1 1 1 5 کابل سازی تک

 1 1 1 1 1 5 گاز لوله

 1 1 1 1 1 5 گرانیت بهسرام

 1 1 1 1 1 5 لوله و تجهیزات سدید

 1 1 1 1 1 5 رب و روی ایرانملی س

 1 1 1 1 1 5 ناب

 1 1 1 1 1 5 نساجی بابکان

 1 1 1 1 1 5 نساجی مازندران

 1 1 1 1 1 5 نورد و لوله اهواز

  بیانگر وضعیت ورشکستگی است 0عدد. 

 
الگوریتم  مدلبررسی صحت  مورد در پژوهش این فرضیه

ر د شده فتهپذیر های شرکت بینی ورشکستگی پیش ژنتیک برای
 دو سال قبل ازتهران برای یک سال و  بهادار اوراق بورس

ن نشا آمده دست به نتایج به اینکه توجه با است. ورشکستگی
دهد که مدل برای یک سال و دو سال قبل از ورشکستگی  می

ی ها شرکتدرصد  2/21درصد و  3/21دقت  به ترتیب با
 کند لذا می بینی پیش درست را سالم های شرکت و ورشکسته

 شود. رد می H1شود و فرض  پذیرفته می H0فرض 

د شو می گرفته نتیجه H0فرض  شدن پذیرفته ترتیب با این به
ق اورا بورس در شده های پذیرفته ورشکستگی شرکت بینی پیش
ر یپذ امکان مدل الگوریتم ژنتیک از استفاده با تهران بهادار
 .است

 

 گیری یجهنت و بحث

ه نمون توسط شده انجام ارزیابی از آمده دست به نتایج به توجه با
 الگوریتم که مدل گرفت نتیجه توان می آموزشی تحقیق،



 20 0222، تابستان 5های نوین در حسابداری، سال اول، شماره پژوهش 

 

ی ها شرکت ورشکستگی بندی طبقه در باالیی قابلیت ژنتیک 
  .انتخابی دارد نمونه

ن ای آزمایشی تحقیق بیانگره گروآمده از  دست به همچنین نتایج
توانایی  ژنتیک الگوریتم لمد که این بر عالوه که است امر

و  ورشکسته گروه دو به ها شرکت صحیح بندی طبقه
بینی وضعیت  پیش قابلیت باالیی دردارد،  را ورشکستهرغی
سال قبل از  ها برای یک سال و دو شکستگی شرکتور

 ورشکستگی را دارد.
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