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 چکیده

های جدی در بخش بانکی خود مواجه شدند. در های اخیر بسیاری از کشورها با اقتصادهای پیشرفته، با بحرانسال: در هدف

ها پرداخته شده است. اما اخیراً به دلیل افزایش سهم بخش بینی ورشکستگی بانکتر به مسأله پیشایران تا پیش از این کم

ا مطرح هاعتباری و شایعاتی که در خصوص ورشکستگی برخی بانک خصوصی در نظام بانکی، ورشکستگی مؤسسات مالی و

 شده است، اهمیت این موضوع دوچندان شده است.

ترین مدل جهت های یادگیری ماشین، دقیقهای آماری و مدل: در پژوهش حاضر سعی بر این است تا از میان مدلروش

ساله طی  33بانک فعال ایران برای یک دوره  33امل ها معرفی شود. جامعه مورد بررسی شبینی ورشکستگی بانکپیش

 باشد. می 3381الی  3391های سال

ه عصبی های شبک: نتایج حاکی از دقت باالی مدل ماشین بردار پشتیبان در این زمینه است. بعد از آن به ترتیب مدلهایافته

ل بینی ارزیابی شدند. در نهایت مدها جهت پیشترین مدلعنوان دقیقمصنوعی، رگرسیون لجستیک و ممیزی خطی فیشر به

تواند این پژوهش می ها شناسایی نشد.بینی ورشکستگی بانکهای مؤثر در زمینه پیشجزو مدل Kترین همسایه نزدیک

ها را بر مطالعات مالی بیفزاید؛ چرا که به دنبال مقایسه دقت بینی ورشکستگی بانکهای پیشزوایای جدیدی از تکنیک

باشد که این مهم در ادبیات مالی مورد بررسی قرار بینی ورشکستگی میهای آماری و یادگیری ماشین به منظور پیشلمد

 نگرفته است. 

 ، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک، ممیزی خطیKترین همسایه : شبکه عصبی مصنوعی، نزدیکواژگان کلیدی
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 مقدمه

تلف های مخدهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که برای گروهپدیده ورشکستگی به دلیل وجود پیام

های زمان با پژوهشمیالدی و هم 3813جامعه در پی دارد، همواره مورد توجه محققان بوده است. از سال 

(. در 8339، 3هان لی و ویویانیصورت جدی آغاز شد ) های ورشکستگی بهآلتمن و بیور، انجام پژوهش

این  باشیم. اما درها میهای متعدد و قوی در رابطه با ورشکستگی شرکتهد ارائه تکنیکنتیجه امروزه شا

-ادی میهای اقتصها نیز همانند دیگر بنگاهبانکها کمتر پرداخته شده است. بین به ورشکستگی بانک

د، رنها در تأمین مالی اقتصاد داتوانند درگیر ورشکستگی شوند. اما به دلیل سهم زیادی که بانک

ر ایران د تواند بیشتر از هر بنگاه اقتصادی دیگری، برای اقتصاد تهدیدکننده باشد.ها میورشکستگی بانک

ای وجود ندارد و از مقررات قانون تجارت در خصوص ها مقررات جداگانهبرای ورشکستگی بانک

بر اثر هر بانکی که  قانون تجارت، 343لذا براساس ماده  کنند.های تجاری تبعیت میورشکستگی شرکت

های وارده حداقل نصف سرمایه خود را از دست بدهد، مکلف است بالفاصله موضوع انحالل یا بقای زیان

البته ذکر این نکته ضروری است که در ایران به دلیل حمایت بانک بانک را مورد شور و رأی بگذارد. 

رده است، اما اخیراً با توجه به تحوالت مرکزی، تاکنون هیچ بانکی به طور آشکار اعالم ورشکستگی نک

ت ها اهمینظام بانکی ایران و افزایش سهم بخش خصوصی در نظام بانکی، مسأله ورشکستگی بانک

-ها به دلیل اینکه در زمان ورشکستگی، طلبکاران طیف وسیعی از سپردهدوچندان یافته است. در بانک

تر از سایر واحدهای تجاری اتفاق خواهد افتاد. یعشوند، سیر ورشکستگی خیلی سرگذاران را شامل می

گذاران به سیستم بانکی، باعث کاهش ها به دلیل سلب اعتماد سپردهورشکستگی بانکعالوه بر آن 

ای دیگر هتواند به سرعت گسترش یابد، به بانکها میشود. در نتیجه ورشکستگی بانکگذاری میسپرده

 ی این تأثیر سیستمی، اعتماد عمومیسیستمی ایجاد کند. در نتیجهسرایت کند و در نهایت یک بحران 

ی ها نخواهند بود، نظام نقدینگگذاری در بانکگذاران حاضر به سپردهرود، سپردهها از بین میمردم به بانک

شود و این امر ممکن ها نیز دچار اختالل میشود و به دنبال آن، نظام پرداختبانک با مشکل مواجه می

چنین طبق اعالم شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا، ست آثار گسترده اقتصادی در پی داشته باشد. هما

ته های بیشتری ورشکسها بسیار باالست. در نتیجه هرچه بانکهزینه پوشش زیان ورشکستگی بانک

طرفی  (. از8339لی و ویویانی، شوند، هزینه برطرف کردن وقایع پس از ورشکستگی بیشتر است )هان

-ششود. بنابراین پیهای اصلی ورشکستگی قبل از وقوع آن نمایان میشواهد حاکی از آن است که نشانه

های ورشکستگی، از طرفی فرصت ارزشمندی را در اختیار مدیران جهت جلوگیری از بینی به موقع نشانه

های را در خصوص فرصتگذاران هشدار الزم دهد و از طرف دیگر به سرمایهوقوع این بحران قرار می
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هدف اصلی این مقاله انتخاب بهترین  دهد.گذاری به منظور حفظ منابعشان میمطلوب و نامطلوب سرمایه

ای ههاست و به این منظور برای اولین بار در ایران مدلبینی ورشکستگی بانکترین مدل برای پیشو دقیق

 کار برده شده است. ساختار پژوهش حاضر بدینها بهبینی ورشکستگی بانکیادگیری ماشین برای پیش

شود. بخش سوم به معرفی های پژوهش بیان میشرح است؛ در بخش دوم، پیشینه نظری و فرضیه

شود و در های تجربی ارائه میپردازد. در بخش چهارم یافتهشناسی پژوهش و متغیرهای آن میروش

 گیری پژوهش بیان خواهد شد.بخش آخر نیز نتیجه
 

 بانی نظری و پیشینه پژوهش م

های هگذاران و هزینبینی ورشکستگی، به دلیل جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی سرمایهموضوع پیش

های مختلف و به طور خاص متخصصان مالی به موضوعی ها، برای گروهاقتصادی و اجتماعی وارده بر بنگاه

ینی ببه طور کلی برای پیشنه به انجام رسیده است. حائز اهمیت تبدیل شده و مطالعات زیادی در این زمی

وسعه های متفاوت، به ایجاد و تورشکستگی محققان بر مبنای اطالعات حسابداری و با استفاده از تکنینک

بینی های پیشاطالعات حسابداری مورد استفاده در تکنیکاند. بینی ورشکستگی پرداختههای پیشمدل

ی هاهای مالی است. تجزیه و تحلیل صورتی مالی استخراج شده از صورتهاورشکستگی عموماً نسبت

زمان با پیشرفت حسابداری، مقررات و شرایط اقتصادی، مالی و آماری مربوطه دستخوش تغییرات مالی هم

زمان با تحول و پیشرفت وسیعی ، هم13بسیاری قرار گرفته است. شروع این بحث اساساً به نیمه اول دهه 

گردد. در ایاالت متحده، تجزیه و تحلیل سیر تحقیقات حسابداری و متون مالی ایجاد شده برمیکه در 

های صورت 3981ها برای اعطای اعتبار از سال ها شروع شده است. بانکهای مالی ابتدا توسط بانکصورت

ال ها در سل نسبتدادند. ارائه یک سیستم کامل از تجزیه و تحلیها را مورد بررسی قرار میمالی شرکت

ها را که برای اعطاء وام تنها ای که منتشر نمود، بانکانجام گرفت و در مقاله  3توسط الکساندر وال 3838

کردند، مورد انتقاد قرار داد. وی خاطر نشان کرد برای اینکه تصویر کاملی به به نسبت جاری توجه می

با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. تجزیه و تحلیل های مالی دست آید، ضروری است که همه روابط صورت

ها های جاری و گذشته را برای ارزیابی عملکرد و برآورد ریسکهای مالی، فرآیندی است که دادهصورت

(. نخستین تحقیق تجربی در زمینه 8338ای، دهد )ژائو، سینها و جیو امکانات آتی مورد بررسی قرار می

-صورت گرفت. نسبت 3811در سال  8بینی ورشکستگی توسط بیوربرای پیش های مالیاستفاده از نسبت

بینی انواع رویدادهای تجاری و وضعیت های آماری پیشرفته برای پیشهای مدلهای مالی به عنوان داده

های آماری اند. اما تمرکز اصلی بروی آزمون مدلمالی و سایر مشخصات واحدهای تجاری به کار رفته

                                                           
3    Elecsandr wall   
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ینی بهای مالی پیشمتغیره بوده است که ورشکستگی مؤسسات تجاری را با کاربرد نسبت اساسآً چند

( برای نخستین بار 3819کرد که این کار برمبنای کار ابتدایی بیور و آلتمن انجام شد. سپس آلتمن )می

بینی چندمتغیره را مطرح ساخت. او در پژوهش خود از روش آنالیز ممیزی خطی و های پیشمدل

فاده کرد. ها استبینی ورشکستگی در شرکتهای مالی به عنوان متغیرهای مستقل، به منظور پیشسبتن

ی بینی ورشکستگامتیازی ارائه کرد. او از میان بیست و دو نسبت مالی برای پیش Zآلتمن یک فرمول 

ها سبترد. این نهای مالی هستند، انتخاب کپنج نسبت را که دارای بهترین عملکرد در میان دیگر نسبت

بل از ها، سود قها، سود انباشته تقسیم بر کل داراییعبارتند از: سرمایه در گردش تقسیم بر کل دارایی

ها، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش دفتری کل بهره و مالیات تقسیم بر کل دارایی

چنان پنج دهه از تحقیق آلتمن، همها. با وجود گذشت حدود ها و فروش تقسیم بر کل داراییبدهی

بینی ورشکستگی بوده است. در های مالی مدل وی مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران برای پیشنسبت

به  3883گرفت، اما از سال ها مورد استفاده قرار میبینی ورشکستگی شرکتها برای پیشابتدا این مدل

ار بردند. کبینی ورشکستگی خود بهها را برای پیشدلبعد کشورهای مختلف در زمینه بانکی نیز این م

 های بر مبنایهای آماری، تکنیکها در سه گروه تکنیکهای مورد استفاده برای ایجاد این مدلتکنیک

های (. مدل8331، 3شوند )هوآ و همکارانبندی میهای هوش مصنوعی طبقهبازار )نظری( و تکنیک

های ها از روشآیند. در این تکنیکسازی به شمار میبل استفاده برای مدلهای قاترین تکنیکآماری رایج

ز های مالی تمرکهای ناتوانی تجاری و نسبتشود و بر نشانهسازی استاندارد کالسیک استفاده میمدل

شوند که در پژوهش متغیره و چندمتغیره تقسیم میهای تکهای آماری به دو دسته تکنیکدارند. مدل

های کار گرفته شده است. از مزایای مدلدو مدل رگرسیون لجستیک و ممیزی خطی فیشر بهحاضر 

هایی اشاره کرد که همواره توان به محدودیتها و از معایب آن میتوان به سادگی اجرای مدلآماری می

 در پژوهش باشند وهای تجاری میهای نظری به دنبال دالیل کیفی ناتوانیبا آن مواجه بوده است. مدل

هوش مصنوعی، به منظور مقابله با برخی یا تمام  گیرند. در نهایت تکنیکحاضر مورد بررسی قرار نمی

ای برای پردازش اطالعات است های آماری، معرفی و پیشنهاد گردید. این تکنیک ایدههای مدلمحدودیت

ه، های گذشترد و با توجه به تجربهگیها یاد میکند، مانند انسانکه مشابه هوش و منطق انسان عمل می

های هوشمند به دلیل کارایی باال و عدم وجود بخشد. این تکنیکعملکرد حل مسأله خود را بهبود می

اند. یادگیری ماشین، های آماری با استقبال زیادی مواجه شدههای محدودکننده موجود در روشفرضیه

های یادگیری ماشین مورد استفاده در این نیکهای هوش مصنوعی است. تکترین بخشیکی از مهم

باشد. توجه و می Kترین همسایه پژوهش شامل شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و نزدیک
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سال گذشته رشد زیادی داشته است. مطالعات  33تا  1های یادگیری ماشین در طول اطمینان به تکنیک

های آماری عملکرد مؤثرتری دارند. تفاوت د نسبت به مدلهای هوشمندهند که مدلشماری نشان میبی

های آماری پژوهشگران معموالً باید های یادگیری ماشین و آماری این است که در مدلاصلی بین مدل

ها با مشاهدات تخمین ساختارهای مدل قیاسی تعریف کنند و سپس پارامترهای مدل را برای تناسب داده

شود. ها آموخته میای از مدل مستقیماً از دادههای هوشمند ساختار ویژهنیککه در تکبزنند، در حالی

هایی است )توزیع نرمال، عدم (. عالوه براین، تحلیل آماری وابسته به فرضیه8331، 3)ونگ، ما و یانگ

( 3883) 8بینی را زیر سؤال ببرد. تام و کیانگتواند دقت پیشهمبستگی بین متغیرهای مستقل( که می

 بینیهای عصبی مصنوعی را جهت پیشترین همسایه و شبکهتحلیل تشخیصی، الجیت، نزدیک

ها عمل ورشکستگی بانک مقایسه کردند و پی بردند که روش شبکه عصبی مصنوعی بهتر از بقیه تکنیک

 هایکه شبکههای ترکیه، به این نتیجه رسیدند ( در مورد بانک8331) 3گونای و اوزکان-کند. اوزکانمی

که این بینی کنند، در حالیدرصد به طور صحیح پیش 83های فعال را توانند بانکعصبی مصنوعی می

ها دریافتند که شبکه طور کلی آنبه .یابددرصد کاهش می 13های ورشکسته به بینی برای بانکنرخ پیش

کمک به سرپرست و مدیران  تواند به صورت یک روش هشداردهنده زود هنگام برایعصبی مصنوعی می

رگرسیون لجستیک، شبکه  (8338ای )کار گرفته شود. ژائو، سینها و جیبانک در اقتصادهای نوظهور به

های مالی ها پی بردند هنگامی که نسبتکنند. آنرا مقایسه می  Kترین همسایهعصبی مصنوعی و نزدیک

مصنوعی بهترین نتیجه را دارد. به همین ترتیب  های عصبیشود، شبکههای خام استفاده میبه جای داده

ترین روش های دوم و سوم را به عنوان مناسبرتبه Kترین همسایه رگرسیون لجستیک و سپس نزدیک

( در مطالعه خود 8338) 4بویاسیوگلو، کارا و بیکن .کنندبینی ورشکستگی بانک، کسب میجهت پیش

های آماری چندمتغیره را برای ردار پشتیبان و روشهای بهای مختلف شبکه عصبی، ماشینتکنیک

گروه اصلی کفایت  1نسبت مالی متعلق به  83بانک ترکیه بررسی کردند.  11بینی شکست مالی پیش

ای هسرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، درآمد، نقدینگی، و حساسیت به ریسک بازار، انتخاب شدند. مدل

چندگانه، تحلیل تشخیصی و رگرسیون لجستیک بود. نتایج نشان آماری مورد استفاده تحلیل تشخیصی 

                                                           
3.    Wang, Ma & Yang 
8.   Tam & Kiang 

3.   Ozkan‐Gunay & Ozkan 

4.   Boyacioglu, Kara & Baykan 
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 3کند. در پژوهشی متفاوت سرانو سینکا و گوتیرزبردار پشتیبان بهتر از همه عمل می داد که روش ماشین

های اروپایی از جمله: رگرسیون لجستیک، مدل بینی ورشکستگی بانکروش مختلف پیش 8( 8333)

های عصبی مصنوعی را در و شبکه Kترین همسایه دار پشتیبان، نزدیکهای برممیزی خطی، ماشین

توان نتیجه گرفت که هیچ روشی به طور قطعی مدت رکود مالی مقایسه کردند. طبق این پژوهش می

ها ها نیست. عملکرد هر روش بستگی به معیار عملکرد انتخاب شده دارد، برخی روشبهتر از دیگر روش

( در پژوهش خود به این 8331)  8و اسمیت وانی کمتر دارند. عمر، امیره جوهریصحت بیشتر اما فراخ

ند هایی که انتخاب بین چتواند نتایج دقیقی را در گروهنتیجه رسیدند که شبکه عصبی مصنوعی می

( در مقاله خود، مدل لوجیت و ماشین 8339) 3افتد، تولید کند. جینگ و فنگحل در آن اتفاق میراه

ای هبینی ورشکستگی بانک در ایاالت متحده بین سالهای عصبی را در پیششتیبان و شبکهبردار پ

های مقطعی مقایسه نسبت مالی در قالب نمونه 31با استفاده از سطوح و نرخ تغییر  8333تا  8338

به  تتر نسبهای بانکی در نمونه را به طور دقیقدهد که مدل لوجیت، شکستاند. نتایج نشان مینموده

تازگی در ( به8339) 4 کند. گوگا، پاپادیمیتریو و آگراپتیودوبینی میکاوی مذکور پیشهای دادهمدل

 493 دهند. نمونهبینی از شکست بانک را بر اساس مدل یادگیری ماشین ارائه میای یک مدل پیشمقاله

د. مجموعه متغیرهای گیردربر می 8333-8331بانک فعال را در طول دوره  818بانک ورشکسته و 

ای انتخاب شدند. سپس متغیرهای منتخب در یک مدل توضیحی با استفاده از روش انتخاب دو مرحله

ینی ببینی ماشین بردار پشتیبان قرار داده شدند و در نهایت دریافتند که این مدل دارای دقت پیشپیش

روش آماری )مدل ممیزی خطی و  ( درستی دو8339لو و ویویانی )است. اخیراً پژوهش هان 88.88٪

بان و های بردار پشتیرگرسیون لجستیک( و سه روش یادگیری ماشین )شبکه عصبی مصنوعی، ماشین

بانک  3333ها بررسی نمود. نمونه شاملبینی ورشکستگی بانک( را با هدف پیشKترین همسایه نزدیک

های مربوط به هر بانک برای یک دوره ادهباشد. دبانک فعال( می 3118ورشکسته و  3439ایاالت متحده )

های مالی بانک استخراج نسبت مالی از گزارش 33آوری شد. ها جمعساله پیش از غیرفعال شدن آن 1

اد. دجنبه اصلی کیفیت وام، کیفیت سرمایه، بازده عملیات، سوددهی و نقدینگی را پوشش می 1شد که 

ها ترین روشدقیق Kترین همسایه نوعی و نزدیکدهد که شبکه عصبی مصنتیجه پژوهش نشان می

                                                           
3.   Serrano-Cinca & Gutiérrez-Nieto 

8.    Omar, Amirah Johari & Smith 
3.    Jing & Fang 
4    Gogas, Papadimitriou & Agrapetidou 
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های یادگیری ماشین برای تواند با مدلکند و میهستند. مدل رگرسیون لجستیک به خوبی عمل می

دشوارترین موارد همراه شود. اما نتایج حاکی از آن است که روش ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری 

های مالی و مدل ( با استفاده از شاخص8338) 3و راماسامیهای آماری ندارد. چونگ نسبت به روش

بینی بانک فعال و ورشکسته در ایاالت متحده، پیش 131رگرسیون لجستیک بر روی یک نمونه شامل 

دقت در دو  ٪83دهد که مدل رگرسیون لجستیک با ها نشان میورشکستگی بانک را انجام دادند. آزمون

بینی است. در نهایت خوانندگان ت در سال قبل از شکست قادر به پیشدق ٪81سال قبل از شکست و با 

 8های خارجی در این زمینه به راوی کومار و راویتر پیشینه پژوهشتوانند برای مرور بیشتر و عمیقمی

 ( مراجعه کنند.8331)

تجارت که در خصوص قانون  438شوند و در نتیجه ماده ها نیز تجاری تلقی میدر ایران طبق قوانین بانک

مینه توقف ها نیز در زها نیز صادق است. بنابراین ورشکستگی بانکباشد، برای بانکورشکستگی تجار می

اصالحیه قانون تجارت در مورد  343شود. همچنین ماده از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می

های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت دارد که اگر بر اثر زیانهای تجاری مقرر میورشکستگی شرکت

العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوقاز میان برود، هیأت

ها نیز در مورد ورشکستگی از قانون موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود و بانک

(. اما با وجود این قوانین تاکنون در ایران 3381مجدزاده، زاده، رضازاده و کنند )کریممذکور تبعیت می

هیچ بانکی به طور آشکار اعالم ورشکستگی ننموده است و به همین دلیل سعی شده است از شاخص 

 های در آستانه ورشکستگی استفاده شود. استاندارد ثبات بانکی برای شناسایی بانک

طه با ها وجود دارد، در راببینی ورشکستگی شرکته پیشدر ایران برخالف تحقیقات بسیاری که در زمین

ای ر مقالهدها با استفاده از اطالعات مالی تنها دو پژوهش انجام گرفته است. بینی ورشکستگی بانکپیش

ی، عراق، خلیلی"های عضو بورس اوراق بهادار تهرانمالی در بانکبینی وقوع نابسامانیپیش"با عنوان 

های به دست آمده از دو مدل پروبیت و لوجیت، بینی( با استفاده از پیش3383ی )پیکارجو و جرّاح

تر از مدل کنند. البته مدل لوجیت قویدرصد درست عمل می 83دریافتند که دو مدل مذکور با اطمینان 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یعنی سه بانک باشد. جامعه آماری پژوهش بانکپروبیت می

 است.  3399تا  3393های ارآفرین، پارسیان و اقتصاد نوین طی سالک

های کشور در های مالی بانکای تالش کردند با استفاده از صورت( نیز در مقاله3381احمدیان و گرجی )

ای هو به کارگیری شاخص ثبات بانکی به عنوان شاخص ورشکستگی، بانک 3383-3391دوره زمانی 

و المبدای ویلکس، میانگین متغیرهای مستقل هر دو  Fآزمون  از استفاده کنند. با ورشکسته را شناسایی
                                                           
3.   Cheong & Ramasamy 
8.    Ravi Kumar & Ravi 
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درصد در الگوی  8/89درصد در الگوی تجزیه تشخیص و  91نمونه بررسی شد. نتایج حاکی از دقت 

 باشد.لوجیت می

  

 های پژوهشفرضیه

اریخ ها، تبینی ورشکستگی بانکشمار در مورد پیشبا توجه به مطالعات نام برده، از میان مطالعات بی

های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان( به های هوشمند )و خصوصاً شبکهدهد که مدلنشان می

های مختلف ها را در روشکنند. پژوهش حاضر هر دو خانواده از مدلهای آماری کار مینظر مؤثرتر از مدل

بینی ورشکستگی در جامعه بانکی ایران را مورد یشی درستی و دقتِ پبا هدف مقایسه بین دو جنبه

 دهد. بررسی قرار می

د. دهها به منظور رسیدن به نتیجه نهایی را نمایش مینحوه عمل پژوهش در بررسی فرضیه "3نمودار "

های اصلی هاست که عالوه بر بررسی فرضیههای زوجی بین مدلها در نمودار بیانگر مقایسهچینخط

 شوند.یده میپژوهش، سنج

 

 
 های پژوهش. ساختار فرضیه3نمودار 

 

 ابتدا با فرضیه ذیل بهترین مدل آماری انتخاب شده است: "3نمودار "طبق 

بینی ورشکستگی فرضیه اول: دقت مدل رگرسیون لجستیک از مدل ممیزی خطی فیشر جهت پیش

 ها، باالتر است.بانک

یادگیری ماشین استفاده شده در این پژوهش انتخاب فرضیه ذیل، بهترین مدل  3سپس با بررسی 

 شود:می
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کستگی بینی ورشفرضیه دوم: دقت مدل شبکه عصبی مصنوعی از مدل ماشین بردار پشتیبان جهت پیش

 ها، باالتر است.بانک

بینی ورشکستگی جهت پیش Kترین همسایه فرضیه سوم: دقت مدل ماشین بردار پشتیبان از مدل نزدیک

 باالتر است. ها،بانک

بینی جهت پیش Kترین همسایه فرضیه چهارم: دقت مدل شبکه عصبی مصنوعی از مدل نزدیک

 ها، باالتر است.ورشکستگی بانک

در نهایت بهترین مدل آماری با بهترین مدل یادگیری ماشین به منظور رسیدن به هدف پژوهش که در 

 گردد:ذیل ذکر می شود و فرضیه نهایی به شرحباال ذکر شد، مقایسه می

ی بینی ورشکستگفرضیه پنجم: دقت بهترین مدل یادگیری ماشین از بهترین مدل آماری جهت پیش

 ها، باالتر است.بانک
 

 پژوهش روش

ها هر ساله توسط مؤسسه عالی بانکداری کشور های مالی آنهایی که صورتدر پژوهش حاضر کلیه بانک

بینی ورشکستگی . از آنجا که جهت پیش3آماری در نظر گرفته شده استشود، به عنوان جامعه منتشر می

الی  3391های ساله طی سال 33ساله الزم است، برای پژوهش حاضر یک دوره  3حداقل یک دوره 

به دلیل نیاز به اطالعات دو سال قبل از ورشکستگی برای محاسبه شاخص . مدنظر قرار گرفت 3381

های مالی مورد نیاز از باشد. دادهمی 3381الی  3391ها از سال تخراج دادهثبات بانکی، دوره زمانی اس

شود، اطالعات منتشر شده توسط مؤسسه عالی بانکداری ایران که در شهریور ماه هر سال منتشر می

افزار رهاورد نوین و وبگاه هر بانک تأمین آوری شده است. در نهایت کسریِ اطالعات مورد نیاز از نرمجمع

 شده است. 

، 8توان نتیجه گرفت که شاخص ثبات بانکیبراساس شواهد تجربی قوی موجود در مطالعات گذشته، می

( نشان 8331) 3بینی شکست بانک است. چیرامونته، کروکای و پولییک شاخص مفید و کافی برای پیش

و مزیت  ته استهای ورشکسبینی خوب برای شناسایی بانکدادند که شاخص ثبات بانکی یک مدل پیش

                                                           

تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، حکمت آینده، انصار، اقتصاد نوین، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک،  3 

ه الحسنالحسنه رسالت، قرضایرانیان، خاورمیانه، رفاه، دی، سامان، سپه، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، قرض

 مهر ایران، قوامین، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، مسکن، ملت، ملی
8.    Z-score 

3.    Chiaramonte, Croci & Poli  
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( دریافتند که به طور متوسط شاخص 8331باشد. چیرامونته و همکاران )سادگی محاسبه آن می  Zبزرگ 

( و 8331) 3لپتیت و استرابلچنین هم بینی کند.از شکست بانک را پیش ٪11تواند ثبات بانکی می

بینی اسب برای پیش( نیز شاخص ثبات بانکی را شاخصی من8339آیویچیچ، کیونوواک و لیوبج )

اند. باتوجه به موارد ذکر شده، در این پژوهش سعی بر این است که همانند ورشکستگی بانک معرفی نموده

مطالعات نامبرده، شاخص ثبات بانکی به عنوان شاخص ورشکستگی به کار برده شود. برای محاسبه 

 شود: استفاده می "3رابطه "شاخص ثبات بانکی از 

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑡                                                                                          (    3رابطه ) =

𝑒𝑞𝑖𝑡
𝑡𝑎𝑖𝑡

+𝜇𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡

𝜎𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡

 

 

میانگین بازده  𝜇𝑅𝑂𝐴ها، کل دارایی 𝑡𝑎حقوق صاحبان سهام،  𝑒𝑞شاخص ثبات بانکی،  Zscoreکه در آن 

انحراف معیار بازده دارایی طی سه  𝜎𝑅𝑂𝐴دارایی طی سه سال مبنا، یکسال قبل و دوسال قبل از آن و 

 با استفاده از برازش تابع چگالی متغیر وابستهسال مبنا، یکسال قبل و دوسال قبل از آن است. سپس 

ن تعیی« مد»است. مقدار شاخص آماری های متغیر شاخص ثبات بانکی، محاسبه شده کرنل بر روی داده

اند. متغیرهای های سالم و ورشکسته تقسیم شدهها به دو گروه بانکشده و به کمک این مقدار داده

 8یاژائو، سینها و جیباشد. ها میهای مالی بانکهای مالی محاسبه شده از صورتمستقل پژوهش، نسبت

های مالی، به جای متغیرهای خام استفاده از نسبتدهند که ( در پژوهش خود نشان می8338)

 33بخشد. در این پژوهش بینی را بهبود میهای پیشحسابداری، به صورت قابل توجهی عملکرد تکنیک

ده پیشنهاد شهای ذکرشده در بخش پیشینه های مالی پژوهشپرکاربردترین نسبتاز بین  3نسبت مالی

خطی وجود داشته باشد از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ا همو از آنجا که ممکن است بین آنهاست 

الم را های ورشکسته و سهای مالی که قدرت ایجاد تفکیک بین بانککنیم تا نسبتمستقل استفاده می

-دلمباشند را مشخص کرده و به عنوان متغیرهای مستقل اصلی پژوهش در نظر بگیریم. سپس دارا می

های یادگیری ماشین رسیون لجستیک و مدل ممیزی خطی فیشر، و مدلهای آماری شامل مدل رگ

 بینیو ماشین بردار پشتیبان جهت انجام پیش Kترین همسایه شامل مدل شبکه عصبی مصنوعی، نزدیک

شوند که در ادامه توضیح مختصری در مورد هر مدل آورده شده ها برازش داده میورشکستگی بانک

 است.
 

 رگرسیون لجستیک 
                                                           
3.    Lepetit & Strobel 

8.    Zhao, Sinha and Ge 
 باشدها نزد نویسنده محفوظ و در دسترس مینسبت3

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408000444?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408000444?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417408000444?via%3Dihub#!
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گرسیون لجستیک یک مدل رگرسیون است که در آن خروجی به صورت دو ارزشی است )در این ر

شود، چون در پژوهش بانک سالم و یا ورشکسته(. لجستیک اغلب به ممیزی خطی ترجیح داده می

پذیرتر است )کانباس، کابوک و تواند مورد تحلیل قرار بگیرد، انعطافهایی که میها و انواع دادهفرضیه

ای است که از تابع لوجیت به عنوان تابع پیوند یافته(. این مدل در واقع مدل خطی تعمیم8331، 3کیلیک

تم تر این مدل بین لگاریکند. به بیان فنیای تبعیت میکند و خطای آن از توزیع چندجملهاستفاده می

 ( دارد.𝑥𝑖های بانک گیکند و یک یا چند متغیر مستقل )ویژهای مفرد، یک رابطه خطی فرض مینسبت

𝑔(𝑥)(                                                                            8رابطه ) = 𝑙𝑛
𝑃 (𝑦=1)

𝑃 (𝑦=0)
=

∑ 𝛽𝑗
𝑚
𝑗=1 𝑥𝑗 + 𝛽0 

 

 ممیزی خطی

بینی عضویت در یک گروه طراحی شده آنالیز ممیزی خطی روش آماری است که جهت کمک به پیش

تواند از بین پارامترهای ها براساس پارامترهای مشخص، میبندی دادهروشی است که عالوه بر طبقهاست. 

فرض توزیع نرمال بندی اثری ندارند را حذف کند. این روش دارای پیشورودی، مواردی را که در طبقه

 ن و از یک صنعتهای همگبینی ورشکستگی نیز معموالً گروهباشد. در پیشها مییا همگن بودن گروه

باشد. ها میهای انتخابی از میان بانکشوند. برای مثال در پژوهش حاضر تمام گروهخاص انتخاب می

د، کنسازی میمدل ممیزی خطی، متغیر وابسته را به صورت یک ترکیب خطی از متغیرهای دیگر مدل

ای به یرهای وابسته اسمی یا رتبهها را به بهترین نحو توضیح بدهد. این مدل برای متغبه شکلی که داده

(.  تابع خطی حاصل 8331رود، از این رو به رگرسیون لجستیک شباهت دارد )راوی کومار و راوی، کار می

 از این مدل به شکل ذیل خواهد بود:
 

𝐷(                                                                                  3رابطه ) = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 
 

بیانگر وزن  aها معرف متغیرهای مستقل )جداکننده( و ضرایب 𝑥𝑖معرف متغیر وابسته،  Dکه در این تابع 

 باشد. در این پژوهش از مدل ممیزی خطی فیشر استفاده خواهد شد.پارامترها می
 

 شبکه عصبی مصنوعی

الهام گرفته شده است. یک تکنیک یادگیری های عصبی بیولوژیک های عصبی مصنوعی از شبکهشبکه

اه یابی به رسازی کند. اغلب به خاطر توانایی آن در دستای را شبیهتواند هر رابطهماشین است که می

                                                           
3.    Canbas, Cabuk and Kilic 
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شود. ایده یادگیری آن با استفاده از چندین ها ترجیح داده میحل در یک زمان منطقی، به دیگر روش

سازی غیرخطی منعطف، سازگاری است. مزایای این روش، توانایی مدلالگوریتم و همانند یادگیری انسان 

(. یک شبکه کامالً متصل از 8333، 3ها است )تیکنورمحاسبه موازی عظیم آن قوی، یادگیری و توانایی

تواند بین های نورون است. دارای سه الیه ورودی، خروجی و الیه پنهان )پردازش( است. هر الیه میالیه

در الیه مشخص دیگر در الیه بعدی متصل باشد که این اتصال با تعداد عددی به نام وزن ارائه هر واحد 

هاست. هرچه ورودی با دهنده اهمیت ورودیتواند مثبت یا منفی باشد. وزن در واقع نشانشود که میمی

مربوطه را در گیرد، در نتیجه وزن میزان تأثیرگذاری ورودی تر باشد، وزن بیشتری به خود میاهمیت

ای هگیری در مورد انتخاب تعداد الیهدهد. هنگام طراحی شبکه چندالیه، تصمیمفرآیند نهایی افزایش می

سازی سیگموئید استفاده در این پژوهش از پرسپترون چندالیه با تابع فعالپنهان بسیار مهم است. 

 شود. پرسپترون چند الیه به دالیل زیر انتخاب شده است: می

 اند. بندی بسیار مناسبهای پرسپترون در حل مسائل ساده طبقههشبک .3

اطمینان است )ستایش و همکاران، این نوع شبکه عصبی در حل مسائل، بسیار سریع و قابل .8

3391 .) 
 

 ماشین بردار پشتیبان

ی رهای یادگیهای آماری تئوری محور و روشقدرت روش بردار پشتیبان این است که مزیت بزرگ ماشین

(. ایده اساسی الگوریتم حاضر این است که 8331، 8کند )مین و لیمحور را ترکیب میماشین داده 

های مالی بانک مشخصی است( به صورت غیرخطی در فضای بردارهای ورودی )بردار نماینده ویژگی

-ا تمرکز میهشماری که بر کل دادههای بیویژگی که بُعد بسیار باالیی دارد، رسم شود. برخالف روش

نند، ترین نقاط را مشخص ککنند، ماشین بردار پشتیبان براساس این ایده که اگر بردارها بتوانند سخت

شوند، به دشوارترین مسأله که توسط نقاط تشخیص داده شده است، دیگر نقاط به آسانی مشخص می

که  گیرندای قرار میبرصفحهها دشوارتر از همه است نزدیک به اکند. بردارهایی که تشخیص آنتوجه می

توان بردار پشتیبان خواند. فاصله موجود ها را میکند. آنهای سالم و ورشکسته را از هم جدا میبانک

م شود. هدف این الگوریتترین نقاط داده در هر طبقه، نسبت به ابرصفحه حاشیه نامیده میبین نزدیک

های ورشکسته گروه )بانک 8رصفحه در فاصله یکسان از که ابها است، به طوریحداکثر کردن این حاشیه

                                                           
3.    Ticknor 
8.    Min and Lee 
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ندی باطمینان ما از درستی طبقه ها دورتر از ابرصفحه باشند،و سالم( قرار گیرد. بنابراین هرقدر بردار

که در سمت درست آن قرار شود. بنابراین خواسته ما این است که نقاط داده در حالیها بیشتر میآن

 (.8331، 3ممکن است از ابرصفحه دور باشند )چن، لین و اسکولکافدارند، تا جایی که 
 

 Kترین همسایه مدل نزدیک

بندی یک مورد جدید را براساس اجماع بینی است که طبقهیک روش پیش Kترین همسایه نزدیک

 های معلومترین همسایه دادهدهد. در یک توصیف مختصر در نزدیکهمسایگان در آن مجموعه، انجام می

گیرند. هر مورد جدیدی براساس خروجی اکثریت های مشترک در گروه یکسان جای میبا ویژگی

د. شوهای خود ارائه میشود. در پژوهش حاضر هر بانکی با برداری از ویژگیبندی میهمسایگانش طبقه

طه بین هر نق گیرند. فاصلههایی نزدیک به هم قرار میهای مشابه دارند در جایگاههایی که ویژگیبانک

ها به آن تعلق دارند، محاسبه شوند. اگر اکثریت در هر گروه باید به منظور یافتن گروهی که بانک

بندی شدند، بانک موردنظر نیز به عنوان همسایگان یک بانک مشخص به عنوان ورشکسته )سالم( طبقه

-باشد. فرضیهمی Kاب پارامتر ترین مسأله در این روش انتخبندی خواهد شد. مهمورشکسته )سالم( طبقه

مجذور میانگین بهینه،  Kوجود دارد. در این پژوهش برای یافتن  Kهای مختلفی در مورد انتخاب بهترین 

 بررسی خواهد شد. Kمقادیر مختلف  بینیتوان دوم خطای پیش
 

 مقایسه دقت

شکستگی تبیین شده های وربینی مدلهای پژوهش و ارزیابی قدرت پیشجهت آزمون فرضیهدر نهایت 

 در این پژوهش، از سه شاخص زیر )به ترتیب اولویت درج شده( استفاده گردیده است:

اند به تعداد کل نمونه مورد بررسی بندی شدهدسته درستی به که هایی:  نسبت تعداد کل بانک2معیار دقت

 باشد. می

بینی انجام معیاری برای یافتن دقت پیش: خطای میانگین مربعات، 3بینیمیانگین توان دوم خطای پیش

 یابد.باشد. به طور معمول این معیار با افزودن متغیرهای جدید به مدل کاهش میسازی میشده در مدل

در مواردی که یک مدل با تعداد زیادی متغیر مستقل انتخاب شود، ممکن است میانگین توان دوم خطا 

براین در پژوهش حاضر که تعداد متغیرهای مستقل زیاد است، (. بنا3381نوقابی، افزایش یابد )جباری

                                                           
3.    Chen, Lin and Scholkopf 
8.   Accuracy.rate 

3.   Mean Square Error (MSE) 
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 دهنده دقت باالی مدل است.هرچقدر این معیار کمتر باشد نشان

,𝑀𝑆𝐸(𝜃1(                                                          4رابطه ) 𝜃2) = 𝐸(𝜃1 − 𝜃2)2 =

∑ (𝑥1,𝑖−𝑥2,𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

سازی وقتی دقت باالتری دارد که : بر اساس این معیار مدل3بینیپیش مجذور میانگین توان دوم خطای

 دست آمده یک مدل خاص، کمتر از مدل دیگر باشد. خطای به

,𝑅𝑀𝑆𝐸(𝜃1(                                                                               1رابطه ) 𝜃2) =

√𝑀𝑆𝐸(𝜃1, 𝜃2) 
 

 استفاده شده است. Rافزار ها از نرمبه منظور اجرای همه مدلالزم به ذکر است که 
 

 های پژوهشیافته

 888/3مد شاخص عدد  "8نمودار "ابتدا تابع توزیع کرنل برای متغیر شاخص ثبات بانکی رسم شد. طبق 

 888/3هایی که دارای شاخص ثبات بانکی بزرگتر یا مساوی با مقدار تعیین شد و بر این اساس بانک

بندی عنوان ورشکسته )یک( طبقهبه 888/3های با شاخص ثبات بانکی کمتر از شند، سالم )صفر( و بانکبا

 شوند. می

 
 . تابع توزیع کرنل8نمودار 

 

سپس آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای متغیرهای مستقل انجام شد. برای این منظور ابتدا آزمون 

-جا که سطح معنیها مورد استفاده قرار گرفت. از آناسمیرنوف جهت بررسی توزیع داده –کولموگروف 

یک از متغیرهای مستقل درصد بود، ادعای نرمال بودن هیچ 1دست آمده از آزمون فوق کمتر از داری به

ه شد. دپذیرفته نشد. در نتیجه از آزمون ناپارامتری ویلکاکسون جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفا

های متغیر توان ایجاد تفکیک بین بانک 39متغیر مستقل موجود فقط  33طبق آزمون ویلکاکسون از 

گروه  1ر ها دنسبتشوند. عنوان متغیرهای مستقل نهایی در نظر گرفته میسالم و ورشکسته را دارند و به
                                                           
3.   Root Mean Square Error (RMSE) 
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-می "3جدول "و به شرح  کیفیت وام، کیفیت سرمایه، بازده عملیات، سوددهی و نقدینگی قرار داشته

 باشند: 

 

 . متغیرهای مستقل نهایی براساس آزمون ویلکاکسون3جدول 

 

. استپرداخته شده های توصیفی ها و محاسبه شاخصشده دادهتعیین مشخصات خالصهدر گام بعد به 

هاست تا هدف از محاسبه آمار توصیفی، شناخت روابط درونی متغیرهای پژوهش و نشان دادن رفتار آن

به این دلیل از این طریق مقدمه انجام تحلیل آماری اصلی بروی متغیرها فراهم شود. در پژوهش حاضر، 

باشند، دو جدول که متغیر وابسته، یک متغیر مجازی است و متغیرهای مستقل، متغیرهای کمی می

 دهد.آمار توصیفی متغیر وابسته را نشان می "8جدول " .شودجداگانه برای آمار توصیفی ارائه می
 

 آمار توصیفی متغیر وابسته. 8جدول 
 کل سالم )صفر( ورشکسته )یک( نوع بانک

 wآماره  مقدار -p توصیف متغیر نام متغیر

Z2 8894 33881/3 شده / درآمد خالص بهره های نکولوام 

Z6 1313 3381/3 های ناخالصها / متوسط وامهزینه 

Z11  38813 333/3 هاداراییحقوق صاحبان سهام / کل 

Z12 38184 333/3 هامتوسط حقوق صاحبان سهام / متوسط دارایی 

Z13 33138 333/3 های خالصحقوق صاحبان سهام/ وام 

Z14 33943 333/3 هاحقوق صاحبان سهام/ بدهی 

Z15 33983 333831/3 هاگذاری بلندمدت/ کل داراییسرمایه 

Z16 8881.1 33418/3 های خالصوامگذاری بلندمدت / سرمایه 

Z17 33113 331484/3 هاگذاری بلندمدت / بدهیسرمایه 

Z18 33811 333/3 حاشیه سود خالص 

Z21 1399 333/3 هاها به جز سود سپرده/ متوسط داراییجمع هزینه 

Z22 33311 333/3 هاسود قبل از کسر مالیات / متوسط دارایی 

Z23 33919 333/3 هاداراییها / متوسط مالیات 

Z24 33311 333/3 هابازده متوسط دارایی 

Z25 38183 333/3 بازده متوسط حقوق صاحبان سهام 

Z27 3931 333/3 نسبت هزینه به درآمد 

Z30 33848 33831/3 های خالص/ مجموع سپرده و بدهیوام 

Z31 33339 333/3 های نقدشونده / مجموع سپرده و بدهیدارایی 
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 843 383 13 فراوانی

 %333 %19 %88 درصد

 

-مانده سالم میباقی %19ها، ورشکسته و بانک-سال %88آمار توصیفی متغیر وابسته  "8جدول "طبق 

 باشند.
 آمار توصیفی متغیرهای مستقل. 3جدول 

 

 

نسبت مالی که  39های توصیفی میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر شاخص "3جدول "در 

ترین دارای بزرگ Z14و  Z2اند، آورده شده است. متغیرهای عنوان متغیر مستقل نهایی تعریف شدهبه

 ها در میاندهنده آنهای تشکیلباشند که این به دلیل وجود اختالف زیاد در مؤلفهدامنه تغییرات می

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانه میانگین توصیف متغیرها نام 

Z2 31/113 -19/388 33/13 38/8 89/1 شده / درآمد خالص بهره های نکولوام 

Z6 31/8 33/3 13/3 83/3 89/3 های ناخالصها / متوسط وامهزینه 

Z11 83/3 -88/3 31/3 31/3 33/3 هاحقوق صاحبان سهام / کل دارایی 

Z12 83/3 -33/3 31/3 31/3 33/3 هامتوسط حقوق صاحبان سهام / متوسط دارایی 

Z13 13/44 -88/8 83/8 38/3 13/3 های خالصحقوق صاحبان سهام/ وام 

Z14 33/189 -43/3 11/43 13/3 99/4 هاحقوق صاحبان سهام/ بدهی 

Z15 83/3 33/3 31/3 38/3 33/3 هاگذاری بلندمدت/ کل داراییسرمایه 

Z16 83/8 33/3 11/3 31/3 33/3 های خالصگذاری بلندمدت / وامسرمایه 

Z17 13/1 33/3 93/3 31/3 43/3 هاگذاری بلندمدت / بدهیسرمایه 

Z18 38/3 -31/3 38/3 31/3 39/3 حاشیه سود خالص 

Z21 
ها به جز سود سپرده/ متوسط جمع هزینه

 هادارایی

34/3 34/3 38/3 33/3 31/3 

Z22 338/3 -89/3 331/3 3381/3 333/3 هاسود قبل از کسر مالیات / متوسط دارایی 

Z23 38/3 33/3 33/3 33/3 33/3 هاها / متوسط داراییمالیات 

Z24 339/3 -89/3 331/3 3394/3 333/3 هابازده متوسط دارایی 

Z25 91/3 -11/4 38/3 33/3 33/3 بازده متوسط حقوق صاحبان سهام 

Z27 31/4 31/3 33/3 88/3 83/3 نسبت هزینه به درآمد 

Z30 31/3 33/3 81/3 13/3 18/3 و بدهیهای خالص/ مجموع سپرده وام 

Z31 13/33 31/3 93/3 88/3 38/3 های نقدشونده / مجموع سپرده و بدهیدارایی 
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های مالی که شامل یکی از سه جزء درآمد، سود و یا حقوق هاست. حداقل نسبتتعداد اندکی از بانک

ی از ها یکباشد و این حاکی از آن است که در برخی بانکد، برابر با عددی منفی میانصاحبان سهام بوده

های آماری پژوهش شامل رگرسیون این سه جزء دارای مقداری منفی بوده است. در ادامه به برازش مدل

 پردازیم.لجستیک و ممیزی خطی فیشر می

                 

 مدل رگرسیون لجستیکبرازش 

شود یانتخاب مرگرسیونی  ترین مدلمناسبمعیار آکائیک  برازش این مدل ابتدا با استفاده ازبه منظور 

 باشد.که مدل پانل لجستیک با اثرات تصادفی می
 

 محاسبه معیار آکائیک .4 جدول

        

 بینی صحیحبرای پیش هاتوان آزمون با استفاده از این دادهسپس مدل برازش داده شد و طبق نتایج 

 باشد.درصد می 18/11برابر  های سالمبینی صحیح بانکدرصد و برای پیش 11های ورشکسته برابر بانک

های آماری میانگین مربعات های برازش داده شده در هر بخش شاخصبه منظور مقایسه مدلچنین هم

 "1جدول "که طبق . شودو گزارش میخطا، مجذور میانگین مربعات خطا، ضریب دقت آزمون محاسبه 

دهنده ارزیابی شده است که این خود نشان 88/3درصد و خطای مدل در سطح  11/11دقت کلی مدل 

 .باشدمی دقت باالی مدل رگرسیون لجستیک
 

 نتایج مدل رگرسیون لجستیک. 1 جدول

                 

 مدل ممیزی خطی فیشربرازش 

پانل لجستیک با اثرات  

 ثابت

پانل لجستیک با اثرات 

 تصادفی

پانل لجستیک با اثرات ادغام 

 شده

لجستیک 

 ساده

 41/888 41/888 93/891 91/888 آکائیک

 واقعی بینیپیش

 دقت سالم ورشکسته

 11 1 38 ورشکسته

 11.18 31 33 سالم

 MSE RMSE شاخص دقت مدل

11/11 88/3 41/3 
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به تفکیک مدل توان در مدل ممیزی خطی متغیر زمان را دخالت داد، که نمیدر این بخش به دلیل این

گروه داده آزمایش  افزار، مقادیر درهر سال برازش داده شده و پس از تعیین بهترین مدل توسط نرم

ح در این گروه های صحیبینیاند. به این ترتیب میزان اعتبار نتایج با توجه به فراوانی پیشبینی شدهپیش

 ده است. بررسی ش
 

 نتایج مدل ممیزی خطی فیشر. 6ل جدو

                

باشد. شاخص خطای می 11/18میزان دقت کلی مدل ممیزی خطی برابر با  "1جدول "طبق اطالعات 

ها ینیبو بسیار نامطلوب ارزیابی شده است و بیانگر این است که بیش از نیمی از پیش 11/3مدل در سطح 

 باشد.بینی ورشکستگی میباشند و این حاکی از ضعف مدل جهت پیشنادرست می

-ها در دو گروه آموزش و آزمایش تقسیمهای یادگیری ماشین، دادهدر مرحله بعد به منظور اجرای مدل

 پیش ها در نظر گرفته شده است. در مرحلهدرصد داده 11اند. به منظور آموزش شبکه، ندی شدهب

« 3» ها مقادیر بینسازی دادهسازی شوند. با نرمالها نرمالپردازش با هدف کسب نتایج بهتر بایستی داده

 گیرند. قرار می« 3»و 

 

 مدل شبکه عصبی مصنوعی برازش 

م آموزش شبکه پرسپترون چند الیه بر روی شبکه عصبی مورد نظر انجام به منظور آموزش الگوریت

دور اجرای الگوریتم، شبکه همگرا شده و آموزش شبکه به پایان رسیده است. « 113»پس از  د.شومی

 باشد.نتایج حاصل از اعتبار مدل به شرح زیر می
 . نتایج مدل شبکه عصبی مصنوعی1جدول 

 واقعی بینیپیش

 دقت سالم ورشکسته

 13.33 33 38 ورشکسته

 13.8 33 9 سالم

 MSE RMSE شاخص دقت مدل

11/18 11/3 14/3 

 واقعی بینیپیش

 دقت سالم ورشکسته

 99.41 3 83 ورشکسته

 19 31 9 سالم
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باشد. باشد که حاکی از دقت باالی مدل میدرصد می 43/19دقت کلی مدل برابر با  "1جدول "طبق 

 باشد که تأکید بر باال بودن دقت مدل دارد.می 8/3چنین خطای مدل نیز هم
 

 ماشین بردار پشتیبانمدل برازش 

مایش در گروه آزهای صحیح بینیپس از آموزش و برازش مدل میزان اعتبار نتایج با توجه به فراوانی پیش

 گزارش شد.  زیر بررسی و در جدول
 . نتایج مدل ماشین بردار پشتیبان9جدول 

بینی درصد از مقادیر را درست پیش 81/91مدل ماشین بردار پشتیبان توانست  "9جدول "طبق نتایج 

ارزیابی شده است که این میزان خطا نیز بر دقت  34/3چنین میزان خطای مدل بسیار اندک و کند. هم

 باالی مدل تأکید دارد.
 

 Kترین همسایه مدل نزدیکبرازش 

برازش  Kهای آموزشی با دادن مقادیر مختلف برای مدل روی داده، Kبه منظور تعیین بهترین مقدار 

را  RMSEغییرات ت 3نمودار شماره شود. محاسبه می Kداده شده و ضریب دقت مدل برای هر مقدار 

 دهد. نشان می Kبراساس مقادیر مختلف 

 

 

 MSE RMSE شاخص دقت مدل

43/19 83/3 41/3 

 واقعی بینیپیش

 دقت سالم ورشکسته

 98.11 1 84 ورشکسته

 83.8 83 8 سالم

 MSE RMSE شاخص دقت مدل

81/91 34/3 31/3 
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 Kانتخاب بهترین . 3 نمودار

 

 =1Kدر نتیجه مدل فوق با مقدار  کند.را حاصل میممکن ، بهترین حالت =1K دیده شدهمانطور که 

 باشد.برازش داده شد و نتایج حاصل از برازش مدل به شرح جدول زیر می

 
 Kترین همسایه . نتایج مدل نزدیک8جدول 

 

ترین دهنده نقطه قوت مدل نزدیکباشد و نشانمی 39/3با اینکه خطای مدل  "8جدول "در نهایت طبق 

بینی درصد ارزیابی شده است که برای پیش 91/11باشد اما دقت کلی مدل در سطح همسایگی می

 ورشکستگی کافی و مناسب نیست. 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 گردد:به منظور خالصه نتایج پژوهش ارائه می "4نمودار "

 

 
 

 واقعی بینیپیش

 دقت سالم ورشکسته

 94 4 83 ورشکسته

 33.11 9 39 سالم

 MSE RMSE شاخص دقت مدل

91/11 39/3 43/3 
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 های پژوهش براساس دقتبندی مدل. طبقه4نمودار 

 

دوم تأیید شدند. در فرضیه اول، رگرسیون لجستیک  ها به جز فرضیهطبق نتایج پژوهش، همه فرضیه

شین های داخلی پیورشکستگی معرفی شد که در پژوهشبینی ترین مدل آماری جهت پیشعنوان دقیقبه

( نیز این فرضیه 3381چنین احمدیان و گرجی )( و هم3383عراقی، پیکارجو و جرّاحی )مانند خلیلی

های دوم، سوم و چهارم دریافتیم که بهترین مدل یادگیری بندی نتایج فرضیهتأیید شده بود. از جمع

یه پنجم باشد. در نهایت فرضها، مدل ماشین بردار پشتیبان مینکبینی ورشکستگی باماشین جهت پیش

ای بین دقت مدل رگرسیون لجستیک )بهترین مدل آماری( و مدل ماشین بردار پشتیبان )بهترین مقایسه

مدل یادگیری ماشین( داشت. نتیجه این فرضیه نشان داد که مدل ماشین بردار پشتیبان دارای خطای 

این  بینی ورشکستگی بانک درترین مدل پیشعنوان دقیقباشد و در نتیجه بهی میتر و دقت باالترکم

( 8339شود. نتایج پژوهش با مطالعات پیشین مانند گوگا، پاپادیمیتریو و آگراپتیودو )پژوهش معرفی می

ینی بیشعنوان بهترین مدل پ( در انتخاب مدل ماشین بردار پشتیبان به8338و بویاسیوگلو، کارا و بیکن )

توان گفت که مدل آماری رگرسیون لجستیک عنوان نتایج تکمیلی میباشد. در نهایت بهسازگار می

نین چهای یادگیری ماشین نظیر شبکه عصبی رقابت کند. همبینی با مدلتواند در زمینه دقت پیشمی

ترین دقت برخوردار های استفاده شده در پژوهش حاضر از کمدر بین مدل Kترین همسایه مدل نزدیک

 است و مدلی بسیار ضعیف ارزیابی شد. 

ه اعتمادی جامعه بها نقش مهمی در اقتصاد ایران دارند، ورشکستگی تنها یک بانک، بیجا که بانکاز آن

ها بیرون های خود را از بانکاعتمادی، مردم سپردهها را به دنبال دارد. در نتیجه این بیتمامی بانک

های خود را در بازارهای دیگری خود باعث ورشکستگی خواهد شد. از طرفی مردم سپردهکشیده و این 

اقتصاد  ثباتی درکنند، که این امر نیز باعث ایجاد نوسانات قیمتی ارز و بیگذاری میمثل بازار ارز سرمایه

 اخیراٌ به دلیلها در ثبات اقتصادی کشور امری انکار ناپذیر است. خواهد شد. به طور کلی اهمیت بانک

ها برای حفظ سهم خود، ورشکستگی مؤسسات مالی، بلوکه شدن های خصوصی، رقابت بانکافزایش بانک

ها بسیار حائز اهمیت شده و مانند های کالن دولتی مسأله ورشکستگی بانکها، تحریم و واممنابع بانک

شود، یوقوع پیوستن آن آشکار م ل از بهباشد. از آنجایی که عالئم ورشکستگی قبگذشته دور از انتظار نمی

ملکرد رغم عبینی و اقدامات الزم برای جلوگیری از ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است. علیانجام پیش

ا، تاکنون هبینی شکست مالی بانکهای آماری در پیشهای یادگیری ماشین نسبت به مدلبهتر تکنیک

ها انجام نشده است. بنابراین در این پژوهش سعی شد تا به یکپژوهشی در ایران با استفاده از این تکن

ادگیری های یها پرداخته شود و در نهایت مدل ماشین بردار پشتیبان که یکی از مدلارزیابی این تکنیک

ود با شها پیشنهاد میبینی شناخته شد. لذا به مدیران بانکعنوان بهترین مدل پیشماشین است به
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ی هشدار زودهنگام طراحی کرده، وضعیت مالی خود ماشین بردار پشتیبان یک سامانهاستفاده از مدل 

را بررسی کنند و در صورت قرار داشتن بانک در آستانه ورشکستگی، اقدامات الزم را جهت جلوگیری از 

 این رخداد انجام دهند تا به این ترتیب از ورشکستگی بانک و به دنبال آن از ایجاد یک بحران بانکی

 جلوگیری نمایند. 

 .کندمی را معرفیها بینی بهتر ورشکستگی بانکدر پیش مؤثرهای مالی سبتن عالوه بر آن پژوهش حاضر

عنوان متغیرهای مؤثر شناسایی شدند. نتایج شاخص به 39نسبت مالی انتخاب شده، تنها  33از بین 

ه حداقل یک نسبت معنادار که بر بقای هر گروهای مالی مذکور در گروه نسبت 1حاکی از آن است که از 

به  در، سوددهی و نقدینگی های کیفیت سرمایهاما سه گروه شاخص دارد.، وجود گذاردثیر میأها تبانک

ایی هتوان نتیجه گرفت که بانکها میبا بررسی نسبت .کنندتری ایفا میها نقش مهمخطر افتادن بانک

های بیشتری را جذب کرده اند، سپردهتر بودههای خود موفقنهکه در کنترل مطالبات نکول شده و هزی

ی دیگر اند. از سوتر در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتهاند و در نتیجه کمو نقدینگی باالتری داشته

ای هاند در راستای تأمین وجه نقد مورد نیاز خود، هزینههایی که تسهیالت بیشتری پرداخت کردهبانک

های ورشکسته شناسایی شدند. سپرده بیشتری را متحمل شده و در نهایت به عنوان بانکمالی و سود 

ها را بسوی کمبود نقدینگی و ورشکستگی سوق خواهد داد. با ها نیز آندر نهایت کاهش سرمایه بانک

هر  ها درهای مالی بانکشود سیاستی اتخاذ شود تا اجزای صورتتوجه به موارد گفته شده پیشنهاد می

ا هدوره توسط متخصصین بررسی و ارزیابی گردد و اقدامات الزم در جهت کنترل، کاهش یا افزایش آن

جا که شود بانک مرکزی از آنچنین پیشنهاد میبه منظور پیشگیری از وقوع ورشکستگی صورت گیرد. هم

ی کند و ها را ارزیابوظیفه نظارت بر شبکه بانکی کشور را دارد، ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانک

رای های کشور نیز تدابیری بهای در آستانه ورشکستگی را شناسایی نماید. ضروری است که بانکبانک

کنترل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری خود اتخاذ کرده و با توجه به اهمیت سرمایه، در جهت مدیریت 

های مالی ساالنه وان به انتشار صورتتهای پژوهش میمنابع و مصارف خود بکوشند. از جمله محدودیت

های کشور در شهریور ماه سال آتی اشاره نمود که باعث محدود شدن قلمرو زمانی پژوهش حاضر بانک

های دولتی و غیردولتی را تفکیک شود که بانکشد. در نهایت به پژوهشگران آتی توصیه می 81به سال 

 ا را نیز ارزیابی نمایند.هکرده و تأثیر دولتی بودن بر ورشکستگی بانک
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 ایهبانک شناسایی جهت ورشاکساتگی   بینیپیش الگوی (. تبیین3381گرجی، مهساا. )پاییز   احمدیان، اعظم و

-3، صص 3. سال پنجم، شماره مالی تأمین و دارایی مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامهخطر.  معرض در و ساالم 

39. 

افزار های خطی در علوم دامی با اسااتفاده از نرمهای پیشاارفته آماری و مدلروش(. 3381نوقابی، مهدی. )جباری
R. .جلد اول، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد 

 در مالینابساااامانی وقوع بینی(. پیش3383عراقی، مریم، پیکاارجو، کاامبیز و جرّاحی، لیال. )زمساااتان   خلیلی

 .33-31، صص  4. سال چهارم، شماره دانش مالی تحلیل اوراق بهادارتهران.  بهاداراوراق  بورس عضو هایبانک
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Comparison of New technologies Statistical Models and Machine Learning Models to 

Predicting Banks Failure 

 

Abstract 

 

In recent years, many countries with advanced economies have been faced with serious 

banking crises. In Iran, the issue of bankruptcy has been discussed less. But recently, the 

importance of this issue has doubled due to the private sector's share in the banking system, 

the bankruptcy of financial and credit institutions and rumors that have been raised in the 

case of bankruptcy of some banks. In this research, we try to introduce the most accurate 

model for forecasting bank failures among statistical models and machine learning models. 

The sample included 30 Iranian active banks for a period of 10 years from 2009 to 2018 

years. The results indicate the high accuracy of the support vector machine model. Then, 

artificial neural network, logistic regression and Fisher's linear discriminant analysis were 

evaluated as the most accurate models for prediction. Finally, K-nearest neighbor  model was 

not identified as an effective model for predicting bank failures. This research can add new 

angles of bankruptcy prediction techniques to financial studies because it seeks to compare 

the accuracy of statistical models and machine learning to predict bankruptcy, which has not 

been studied in financial literature. 

 

Keywords: Artificial Neural Network, K-Nearest Neighbors, Support Vector Machines, 

Logistic Regression, Linear Discriminant Analysis 

 

 

 

 


