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چکیده
هدف از این پژوهش تعیین الگوهایی با استفاده از نسبت های مالی بررای براب بررد
توا تصمیمگیری استفادهکنندگا از صورتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها
است .در این پژوهش از  55نسبت مالی پرکاربرد استفاده شده و با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی به  21عامل تبدیل شده است .سپس با اسرتفاده از مردل لوتیرت و شربکههرای
عصبی صحت پیش بینی ورشکستگی با استفاده از  21عامرل برهدسرتآمرده موردبررسری
قرارگرفته است .تامعه ی آماری شامل دو گروه  04شرکت ورشکسرته و  21شررکت ییرر
ورشکسته است .اطالعات اسرتفادهشرده مربرو بره دورهی زمرانی  2121-2131اسرت و
نتیجههای پژوهش حاکی از آ است که  21عامل بهدستآمده با بهرهگیری از هر دو مدل
دارای توا بابیی در پیشبینی ورشکستگی شرکت ها است و نیز الگوی مبتنی بر شربکهی
عصبی دارای بابترین دقت است.

واژههای کلیدی :نسبتهای مالی ورشکستگی تحلیل عاملی مدل لوتیت شبکههای عصبی.
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 .1مقدمه
ورشکستگی و یا شکست کسبوکار تأثیر منفی بر شرکت و اقتصاد تهانی دارد .کرارورزا
کسبوکار سرمایهگرذارا

دولرت هرا و محققرا دانشرگاهی زمرا زیرادی را صررف موالعره و

شناسایی خور بالقوه شکست کسبوکار و بهمنظور کاهش زیا اقتصادی ناشی از ورشکسرتگی
کردند (بالیز

2

1442؛ زویکی .)1442 1پیشبینی بحرا مالی شرکتهرا یکری از حروزههرای

اساسی در تحقیقات مالی بوده است .توانایی پریش بینری بحررا مرالی بررای خرود شررکتهرا
1

سرمایه گذارا بالقوه و بالفعل و مقرراتگذارا برازار سرها بسریار حرا ز اهمیرت اسرت (الیفرا

 .)1420همچنین برای داشتن بازاری خوب و کارا انجا بهترین سرمایهگذاری بز اسرت .بررای
کمک به انجا این کار وتود اطالعات مفید موردنیاز است .مربو برود یکری از شررایف مفیرد
اطالعات است و یکی از شرایف مربو بود قابلیت استفاده از اطالعات در پیشبینی است .شاید
مهمترین موضوع برای سرمایهگذار و اعتباردهنده پریشبینری و درواقرپ پاسرخ بره ایرن سر ال
اساسی است که آیا یک شرکت در آینده افق روشنی خواهد داشت یا خیر .برای پیشبینی ایرن
موضوع و کمک به سرمایهگذارا و اعتباردهندگا سالهاسرت تحلیرل گررا مرالی بره دنبرال
ارا هی مدلهایی هستند تا بتوانند به نحو مولوبی توابگوی این سر ال اساسری باشرند .آ هرا
درواقپ در پی این موضوع هستند که کدا یک از اطالعات مالی شرکت مفیدتر و مربو تر بررای
پاسخگویی به این س ال اسرت و ایرن اطالعرات را در قالرب یرک مردل ارا ره مریکننرد .اصروب
سهامدارا عالقهمند به دانستن وضعیت آیندهی شرکتهایی هستند که قصد خرید سها آ هرا
را دارند؛ درصورتی که بتوانند ورشکستگی یا عد ورشکستگی شرکتها را پیشبینی کنند بهترر
می توانند نسبت به خرید سرها شررکت تصرمیم بگیرنرد (ابرویی مهریرزی  .)2122همچنرین
کماطالع بود سرمایه گذارا تدید و لزو کمک به آ ها برای تلروگیری از فررار زودهنگرا از
بازار سرمایه و نیز رعایت حقوق سهامدارا تدیرد بسریار ضرروری اسرت .پریشبینری بررآورد
احتمال وقوع وقایپ در آینده اسرت کره برر اسراال اطالعرات حرال و گذشرته انجرا مریشرود؛
بهاینترتیب که اوب با ارا هی هشدارهای بز میتوا شرکتها را نسبت بره وقروع ورشکسرتگی
هوشیار کرد تا آ ها با توته بره ایرن موضروع دسرت بره اقردا هرای بز بزننرد و دو ایرنکره
سرمایه گذارا و اعتباردهندگا فرصتهای مولوب سرمایهگرذاری را از فرصرتهرای نرامولوب
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تشخیص دهند و منابعشا را در فرصتهای مناسب سرمایهگذاری کنند (مهرآذین و همکرارا
.)2131
امروز پیشرفت سریپ فنآوری و تغییررات محیوری وسریپ شرتاب فزاینردهای بره اقتصراد
بخشیده و رقابت روزافزو م سسات دستیابی به سرود را محردود و احتمرال عرد تروا ایفرای
تعهدات و توقف فعالیتهای آ ها را افزایش داده است .واکنش سریپ و درست در مقابل شررایف
متغیر بازار نقش بسزایی در موقعیرت بنگراه دارد (دابری 0و همکرار  .)1441ایرن تغییرر شررایف
اقتصادی و تنگ شد عرصهی رقابت باعث شده تا شرکتهای ناموفق سریعا از عرصهی رقابرت
خارج شوند .ورشکسرتگیهرای بریسرابقهی اخیرر شررکتهرای برزر

در سروب برینالمللری

نوسا های بورال اوراق بهادار در ایرا وتود بحرا های مالی در شرکتها و صنایپ مهم داخلی
و تأثیر آ ها در ورشکستگی و نابودی شرکتها نگرانیهایی را ایجاد کررده کره نیراز بره وترود
ابزارهایی برای ارزیابی توا و سالمت مالی شررکتهرا برا توتره بره شررایف محیوری را نشرا
میدهد .یکی از ابزارهای ارزیابی توا مالی شرکتها استفاده از نسربتهرای مرالی مسرتخرج از
صورتهای مالی و انواع م لفههای مبتنی بر ارزش بهعنوا متغیرهای پیشبینی کننده سرالمت
مالی شرکتهاست (کریتسونیس.)1445 5
ورشکستگی شرکت تبعات بسیاری بر ه همرراه دارد کره برر افرراد مختلرف در تامعره اثرر
مرریگررذارد .ورشکسررتگی یررک شرررکت مرریتوانررد برره سرررمایهگررذارا بسررتانکارا مرردیرا
عرضهکنندگا کارکنا

مشتریا و حتی دولت زیا های هنگفتی تحمیرل کنرد .ورشکسرتگی

باعث میشود تا منابپ تخصیصیافته و سرمایهگذاریهای انجا شده در یک شررکت هردر رونرد.
حال اگر قبل از اینکه سرمایه و منابپ به شرکتی تخصیص یابرد بتروا آینردهی آ شررکت را
حداقل ازلحاظ اینکه آیا ورشکسته خواهد شد یا نه پیشبینی کرد مریتروا باعرث تخصریص
مناسب سرمایه و منابپ شد .اگر به بورال بها داده شود و مرد بدانند با سررمایهگرذاری در ایرن
بخش ضرر نخواهند کرد بلکه سود هم خواهند برد قوعا به سرمایهگذاری در این برازار ریبرت
نشا میدهند .چراکه یکی از اصول اقتصاد مقاومت استفادهی درست و مناسب از منرابپ مرالی
در کشور است .بازار سرمایه این امکا را دارد تا سرمایههای اندک را تمپآوری و برا رشرد ایرن
سرمایهها نهتنها به سرمایهگذارا کوچک سود بپردازد بلکه زمینهی سرمایهگذاریهای بزر تر
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را بهویژه در بخش صنعت فراهم کند .مدیرا و حتی دولت هم میتوانند با علم به ایرن موضروع
که یک شرکت در آستانه ورشکستگی است اقدامات پیشگیرانه انجا داده و تما تالش خرود را
برای نجات آ شرکت از مر

انجا دهند .همهی این موارد نکات مثبتی است کره پریشبینری

ورشکستگی شرکتها به همراه دارد.
به همین منظور آنا نیازمند اطالعات مالی هستند که در قالب یک مردل وضرعیت مرالی
شرکتها را پیشبینی کند .سرمایهگذارا با پیشبینی ورشکستگی نرهتنهرا از ریسرک سروخت
شد سرمایهی خود تلوگیری میکنند بلکه از آ بهعنوا ابزاری بررای کراهش ریسرک سربد
سرمایهگذاری خود استفاده میکنند (اعتمادی و فرج زاده دهکرردی  .)2121یکری از مسرا لی
که میتواند به نحوهی تصمیمگیری سرمایهگذارا کمک کند وتود ابزارها و مدلهرای مناسرب
برای ارزیابی شرایف مالی و وضعیت شرکتهاست .یکی از ابزارهای مورداستفاده برای تصمیم به
سرمایهگذاری مدلهای پیش بینی ورشکستگی است (طالب قصرابی  .)2123ازآ تراییکره در
این مدلها متغیر وابسته از نوع قوعری (درمانرده مرالی یرا سرالم) اسرت برا مسرئلهای از نروع
دستهبندی روبرو میشود؛ بنابراین واضب است که در چنین موالعاتی از مدلهای آماری سرنتی
نظیر تحلیل تمایزی چندگانه تحلیل لوتیت تحلیل پروبیت و یا از روشهای تدید درزمینهی
شبکههای عصبی مصنوعی استفاده میشود .شبکههای عصبی به علرت ویژگریهرای ییرخوری
ناپرامتریک و  ...که دارند ابزار قدرتمندی برای شناسایی و دستهبندی الگو هسرتند .اسرتفاده از
مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی برخی از متغیرها موتب شد که اقتصراددانا
به این روش توته کنند و از آ برای حل برخی از مشکالت پرولی و مرالی ازتملره پریشبینری
ورشکستگی استفاده کنند (لی .)2331
آگاهی از وضعیت یک شرکت بهوسیلهی نسبتهای مالی آ شرکت قابرلاتکراتر از هرر راه
دیگری به نظر میرسد .یکی از نتایج مهم پیشرفت حسابداری توسعهی نسبتهای مرالی بررای
اهداف تحلیل اطالعات حسابداری است .کاربرد نسبتهای مالی در متو مختلف تصمیمگیرری
و ارزیابی عملکرد یکی از حوزههای مهم پژوهشهای حسابداری است (محمودآبادری و همکرار
 .)2122پس برقراری یک ارتبا بین نسربتهرای مرالی یرک شررکت کره نشرانهی وضرعیت و
موقعیت آ شرکت است؛ ورشکسرتگی یرا عرد ورشکسرتگی آ شررکت در قالرب یرک مردل
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میتواند ما را در پیشبینی وضعیت شرکت یاری رساند .انتخاب نسبتهای مرالی مر ثر یکری از
مواردی است که باید در پیش بینی ورشکستگی به آ توته کرد .معموب در تحقیقات برا حجرم
زیادی از متغیرها روبرو هستیم .برای تحلیل دقیرقترر دادههرا و رسرید بره نترایج علمریترر و
درعینحال عملیاتیتر پژوهشگرا به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشرکیل سراختار تدیردی
برای آ ها هستند و بدین منظور از روش تحلیل عاملی استفاده میکنند .تحلیرل عراملی سرعی
در شناسایی متغیرهای اساسی به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشراهدهشرده
دارد .تحلیل عاملی نقش مهمی در شناسایی عاملهرا از طریرق متغیرهرای مشراهدهشرده دارد
(م منی قیومی .)2123
با بررسی ادبیات موضوعی تحقیق مشاهدهشده است که پژوهشگرا از نسربتهرای مرالی
مختلفی در پیشبینیهای خود استفاده کردهاند .این نسبتها با توته به تامعرهی موردبررسری
و همبستگی بین متغیرها منجر به نتایج متفاوتی شده است .ازایننظر یافتن عاملهای مر ثر در
پیشبینی ورشکستگی شرکتهای بورال اوراق بهادار تهرا ضروری به نظرر مریرسرد .در ایرن
پژوهش به دنبال پاسخ به این س ال اساسی هستیم که آیا کاهش دادهها برا اسرتفاده از تحلیرل
عاملی منجر بهدقت بابتری در پیشبینی ورشکستگی میشود؟ در این پژوهش سعی شده است
که ابتدا پنجاهوپنج نسبت مالی که در تحقیقات اخیر (داخلری و خرارتی) بره کرار گرفترهشرده
است برای سالهای  2121تا  2131تمپآوری شود .سپس با استفاده از روش تحلیرل عراملی
اکتشافی  21عامل مر ثر (هرر عامرل شرامل زیرمجموعرهای از متغیرهرا اسرت) در پریشبینری
ورشکستگی مشخصشده و بهوسیلهی دو مدل (لوتیت و شبکههای عصربی) بررسری شرود .در
پایا دقت دو مدل مذکور با استفاده از این عوامل در پیشبینی ورشکستگی شرکتهرا مقایسره
و بهترین مدل معرفی میشود.
 .2مبانی نظری پژوهش
 .2-1ورشکستگی
گورد  )2312( 1دریکی از اولین موالعات علمی بر روی نظریرهی درمانردگی مرالی آ را
بهعنوا کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف میکند که احتمال عد توانایی بازپرداخت بهره
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و اصل بدهی را افزایش میدهد .ویتاکر 1درماندگی مالی را وضعیتی در نظر میگیررد کره در آ
تریا های نقدی شرکت از مجموع هزینههای بهرهی مربو به بدهی بلندمدت کمترر اسرت .از
نظرگاه اقتصادی ورشکستگی را میتوا به زیا ده بود شرکت تعبیر کررد کره در ایرن حالرت
شرکت دچار عد موفقیت شده است .درواقپ در این حالت نرخ برازدهی شررکت کرمترر از نررخ
هزینهی سرمایه است (وستو  .)2331نیوتن ( )2332مراحل نامولوب شد وضپ مالی شرکت
را به دورهی نهفتگی کسری وته نقد نبود قدرت پرداخت دیو مالی یرا تجراری نبرود قردرت
پرداخت دیو کامل و درنهایت ورشکستگی تقسیم کرد .وی دبیل ورشکستگی را بهطورکلی به
دودسررته دبیررل درو سررازمانی و برررو سررازمانی (نگررارهی شررمارهی  )2تقسرریم کرررده اسررت
(حاتیها .)2120
نگاره  :1دالیل ورشکستگی
دبیل
درو سازمانی
دبیل
ورشکستگی

دبیل برو
سازمانی

ایجاد و توسعه
بیشازاندازه اعتبار

ویژگیهای سیستم
اقتصادی
 /نوسانات تجاری

مدیریت
ناکارا

رقابت

خیانت و
سرمایهی ناکافی
تقلب
تغییرات در
تجارت
و بهبودها و
انتقابت
در تقاضای
عمومی

-

تأمین مالی تصادفات

منبپ :نیوتن 2332

 .2-2تحلیل عاملی بهعنوان یک روش کاهش داده
هدف تحلیل عاملی این است که کوواریانس روابف میا متغیرها در مورد برخری از عوامرل
ییرقابل مشاهده و ییرقابلاندازهگیری را توضیب دهد .تحلیل عاملی گروههایی یا متغیرهرایی برا
همبستگی باب را با استفاده از یک عامل زیربنایی که مسبب همبستگیهای مشاهدهشده اسرت
توصیف میکند (ژا و 2و همکار؛ .)1442
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مهمترین کاربرد فنهای تحلیل عاملی عبارتاند از:
 .2کاهش تعداد متغیرها؛
 .1شناسایی ساختار روابف میرا متغیرهرا یعنری طبقرهبنردی کررد متغیرهرا (میلررز و
همکار .)1424
درواقپ یکی از روشهای آماری برای تجزیهی اطالعات موتود در مجموعهی دادههرا روش
تحلیل عاملی است .این روش برای تعیین تأثیرگذارترین متغیرها درزمانی که تعرداد متغیرهرای
موردبررسی زیاد و روابف بین آ ها ناشناخته است استفاده میشرود .در ایرن روش متغیرهرا در
عاملهایی قرار میگیرند؛ بهطوریکه از عامل اول به عاملهای بعردی درصرد واریرانس کراهش
مییابد؛ ازاینرو متغیرهایی که در عاملهای اولی قرار میگیرنرد تأثیرگرذارترین هسرتند (زارع
چاهوکی .)2123
اورسکی و پهارادا ) 1442( 3عقیده دارند کره هردف اصرلی تحلیرل عراملی ایرن اسرت کره
چندین معیار مرتبف به هم را با استفاده از رویکردهای ریاضیاتی سادهتر سرازد .عمومرا تحلیرل
عاملی برای مشخص کرد ساختار زیربنایی احتمالی در مجموعهای از متغیرهای مرتبف به هرم
بدو وارد کرد هیچ ساختار از پیش تعیین شدهای بر نتیجه استفاده میشود.
تعداد عاملها یک تصمیم اختیاری اسرت .برااینحرال دسرتورالعملهرایی وترود دارد کره
بهترین نتیجه را نشا میدهند .ابتدا میتوانیم فقف عواملی را نگهداریم که مقدار ویرژهی آ هرا
بیشتر از یک باشد؛ بهعبارتدیگر اگر عاملی حداقل بهاندازهی برابر یک متغیر اصلی را به دست
نیاورد آ را کنار می گذاریم .این معیار توسرف (کیسرر  )2314پیشنهادشرده اسرت .همچنرین
روش گرافیکی (نمودار سنگریزه )24را برای تعیین تعداد عوامل میتوا به کار برد .این روش را
(کاتل  )2311پیشنهاد کرده است .میتوانیم مقادیر ویژه را در یک نمرودار خوری قررار دهریم.
کاتل پیشنهاد میکند تایی را بیابیم که به نظر میرسد در آ کاهش کم مقرادیر ویرژه منجرر
به کاسته شد به سمت راست نمودار میشود (اورسکی پهاردا .)1442
در تحلیل عاملی برای تفسیر برهترر نترایج روشهرایی بررای خالصرهسرازی تحلیرلهرای
م لفههای اصلی بیا شده است که یکی از این روشها چرخش عوامل اسرت .هردف از چررخش
تغییر تعداد عوامل نیست بلکه سعی در رسرید بره وضرعیتی تدیرد بررای عامرلهرا دارد کره
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میتوا آ ها را راحتتر تفسیر کرد .یکی از روشهای چرخش متمایل روش واریمراکس اسرت
که عاملهایی تولید میکند که با مجموعهی کوچکتری از متغیرها دارای همبستگی قوی و برا
مجموعهی دیگری از متغیرها دارای همبستگی ناچیز است .در این روش چو تعداد متغیرهایی
که بار عاملی قوی در یک عامل دارند کمینه میشود تفسیر عاملها نسبت به روشهای دیگرر
سادهتر خواهد بود و به همین دلیل کاربرد آ فراوا است (هومن )2125
 .2-3مدل لوجیت
رگرسیو لجستیک نوع خاصی از رگرسیو های چندگانه است کره در آ متغیرر وابسرته
یک متغیر گسسته ی دوحالتی است مانند متغیر ورشکسته (دارای دو حالرت ورشکسرته -ییرر
ورشکسته) .مدل لوتیت یک تحلیل چندمتغیری است که تمامی عوامرل پریشبینری کننردهی
موتود در یک مسئله را بهطور همزما موردتوته قرار میدهد (مر منی و همکرار  .)2132ایرن
مدل بر مبنای یک تابپ احتمال تجمعی و با استفاده از نسبتهای مرالی یرک شررکت احتمرال
تعلق شرکت به یکی از گروههای از پیش تعیینشده را انردازهگیرری مریکنرد .تحلیرل لوتیرت
نخستین بار توسف مارتین ( )2311برای پیشبینی ورشکستگی بانکها پیشنهاد شرد و توسرف
اولسو ( )2324برای پیشبینی ناتوانی تجاری به کار رفت.
مدل لوتیت با اختصاص وز هایی به متغیرهای مستقل رتبهی هرر یرک از شررکتهرای
نمونه را پیشبینی میکند .از ایرن رتبره بررای تعیرین احتمرال عدرویت در یرک گرروه معرین
(ورشکسته ییر ورشکسته) استفاده می شود .احتمال موفقیت یا عد موفقیت در ایرن مردل برا
استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
)

در ایررن مرردل

i

(

) (

 )i=1,..,n(xنشررا دهنرردهی متغیرهررای مسررتقل و  aو )i=1,..,n( b

پارامترهای برآوردی مدل هستند .احتمال ) p(zهمواره عددی بین صفر و یک است .اگرر  Zبره
سمت منفی بینهایت حرکت کند ) P(Zبه سمت صفر میل میکند و اگر  Zبره سرمت مثبرت
بینهایت میل کند ) P(Zبه سمت عدد یک میل میکند .بریشترر موالعراتی کره در آ مردل
لوتیت برهکرار گرفترهشرده از عردد ] [P(Z)=0.5بررای نقورهی میرانبر اسرتفادهشرده اسرت
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(دستگیر .)2121
 .2-4شبکههای عصبی
شبکههای عصبی تزء آ دسته از سرامانههرای دینرامیکی هسرتند کره برا پرردازش روی
دادههای تجربی دانش یا قانو نهفته در ورای دادهها را به ساختار شبکه منتقل میکننرد و برر
اساال محاسبات روی دادههای عددی یا نمونهها قوانین کلی را فرا میگیرنرد (روسرل .)2335
مهمترین تزء سیستم عصبی مصنوعی نرو ها هستند کره در سره دسرتهی بیرههرای ورودی
خروتی و پنها قرار مریگیرنرد .نررو هرای ورودی وظیفرهی دریافرت دادههرای ورودی را برر
عهدهدارند .بیه های پنها و خروتی شامل واحدهای پردازش اطالعات هستند .در این واحردها
عملیاتی تبری بر روی اطالعات ورودی انجا و نتیجهی آ برهصرورت یرک ورودی تدیرد بره
واحدهای دیگر در بیهی بعدی ارسال مریشرود (کیرا  .)2134ورودی دادهی خرا یرا خروتری
عناصر پردازش دیگر است .خروتی محصول نهایی است یا اینکه برهعنروا ورودی بررای نررو
دیگر استفاده میشود (دموال  .)1440شبکههای عصبی مصنوعی میتوانند با تحلیل اطالعات
ارتباطات موتود بین آ ها را استخراج کرده و با بهکرار بسرتن آ در ازای یکسرری از اطالعرات
تدید مقادیر متناظر آ را تخمین بزنند؛ بنابراین کاربرد اصلی شبکههرای عصربی مصرنوعی را
میتوا در تخمین توابپ ییرخوری برا دقرت مناسرب دانسرت (رسرتمیتبرار و همکرار .)2121
خاصیت یادگیری شبکههای عصبی از اهمیت ویژهای برخوردار اسرت .ایرن شربکههرا برهعنروا
سامانههای یادگیری دارای این توانایی هستند که از گذشته تجربه و محریف بیاموزنرد و رفترار
خود را در هنگا هر یادگیری بهبود بخشند (کردستانی و همکارا

 .)2131شبکهی پرسپترو

چندبیه از چند گره منبپ که بیرهی ورودی را مریسرازد یرک یرا چنرد بیرهی پنهرانی بررای
گرههای محاسبه و یک بیهی بیرونی برای گرهها ساختهشرده اسرت .سریگنالهرای ورودی در
شبکه از یک بیه به بیهی دیگر منتقل میشوند .پرسپترو یک خروتی واحد را درو دادهای
چندگانه محاسبه میکند .این کار توسف تشکیل داد یک ترکیب خوی موابق با وز درو داد
و سپس قرار داد خروتی از طریق چند تابپ فعالسازی ییرخوری انجرا مریگیررد .شربکهی
عصبی با تغییر متناسب وز های مرتبف درونی کار میکند (پروروینیس 22و همکرارا

.)1445
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در این تحقیق شبکهی عصبی پرسپترو چندبیهای بهکار گرفتهشده است .در این الگرو مسریر
پردازش اطالعات از دادهها به ستاندهها است بدو اینکه بازگشتی در سیستم ارتباطی واحردها
وتود داشته باشد.
 .3پیشینهی پژوهش
 .3-1پژوهشهای خارجی
ژانگ 21و همکارا ( )2333به بررسی دقرت مردل شربکه عصربی و رگرسریو لجسرتیک
پرداختند .نتایج نشا داد دقت کلی پیشبینی شبکههای عصبی از رگرسیو لجستیک بیشترر
است .هاتو  )2321( 21با استفاده از رگرسیو لجستیک به طبقهبندی شرکتها پرداخت .دقت
مدل او برای سالهای اول تا سو به ترتیب  2151 2552و  2151درصد بود .او در تحقیرق خرود
به این نتیجه رسید که فن لوتیت نسبت به فن تحلیل تمایزی از دقت بابتری برخوردار است.
وابال )1440( 20یک مدل با استفاده از روش شبکههای عصبی طراحی کرد .در این مردل
از مقادیر نسبتهای مالی کلیدی که در موالعات ورشکستگی گذشته بهعنوا بهترین نسبتهرا
گزارش شده بودند استفاده شده بود .مدل وابال دارای دقت کلی  30درصرد برود و  15نسربت
مالی مختلف را در موالعات گذشته بررسی کرد.
ییم )1445( 25به بررسی مقایسهای توا مردلهرای شربکهی عصربی لوتیرت و تحلیرل
تمایزی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها پرداخت .نتایج نشا داد شبکهی عصربی مصرنوعی
با دادههای یک سال قبل از ورشکستگی دارای بابترین دقت در پیشبینی است.
بروکیت 21و همکارا ( )1441توا دو مدل آماری لوتیت و تحلیل تمایزی چندگانه را برا
مردل شربکهی عصرربی برا دو روش (الگرروریتم آموزشری تردریجی برررداری الگروریتم آموزشرری
بازگشتی) برای پیشبینی بحرا مالی مقایسه کردند .نتایج تحقیق نشا داد دقرت هرر دو مردل
شبکهی عصبی بیشتر از مدلهای سنتی آماری است .آلتمن و همکار ( )1441از فن لوتیت و
متغیرهای موفق در تحقیقات پیشین برای پیشبینی بحررا مرالی اسرتفاده کردنرد .تحقیقرات
آلتمن نشا داد مدل لوتیت توانایی پیشبینی بحرا مالی شرکتها را با دقت مناسبی دارد.
الخویب )1421( 21نقش مجموعهای از نسبتهرای مرالی در پریشبینری بحررا مرالی برا
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استفاده از مدلهای لجستیک و تحلیل تمایزی را بررسری کررد .نترایج نشرا داد کره دو مردل
توانایی پیشبینی ورشکستگی شرکتها را با استفاده از نسبتهای مالی دارند و بازده دارایریهرا
و بازده سرمایهی دو نسبتمالی مهم است.
بریدارت )1420( 22از مدل شبکههای عصبی برای پیش بینی ورشکستگی  1112شررکت
کوچک و متوسف بین سالهای  1441الی  1421بهره گرفت .وی در تحقیق خود از سه نسربت
مالی (نسبت تاری سرمایه به تمپ داراییها و سود خالص به تمپ داراییها) که برهراحتری در
دسترال است استفاده کرد و نتایج تحقیق نشا داد که شبکههای عصبی با استفاده از این سره
نسبت با دقت حدود  24درصد شرکتهای ورشکسته و ییر ورشکسته را طبقهبندی میکنند.
روبین و همکارا ( )1425با استفاده از شبکههای عصبی به بررسی بحررا مرالی در 241
شرکت در چین در سالهای  1442تا  1442پرداختهاند .در این تحقیق از فرن کراهش داده برر
مبنای  12شاخص مالی استفادهشده است .سپس نتایج تحقیق ذا با مردلهرای دیگرر (درخرت
تصمیمگیری و ماشین بردار پشتیبا ) مقایسه کردند .نتایج تحقیرق نشرا داد کره شربکههرای
عصبی دقیقتر از سایر روشها شرکتهای ورشکسته و ییر ورشکسته را طبقهبندی میکند.
 .3-2پژوهشهای داخلی
دستگیر و همکارا ( )2121به بررسی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیشبینری
ورشکستگی شرکتهای پذیرفتهشده در بورال اوراق بهادار تهرا با بهرهگیری از مردل لوتیرت
پرداختند .برای آزمو این مدل اطالعات عملکرد سالهرای  2124ترا  2121موردبررسری قررار
گرفت .نتایج بهدست آمده نشا داد که میتوا ادعا کرد میزا دقرت پریشبینری ورشکسرتگی
شرکتها همراه با  35درصد اطمینا بوده است .همچنین دقرت مردل لوتیرت در پریشبینری
ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی  31درصد دو سال قبل از ورشکسرتگی  35درصرد و
سه سال قبل از ورشکستگی  31درصد بوده است.
عرب مازار یزدی و همکار ( )2122با استفاده از مدل لوتیت بره بررسری نقرش دادههرای
حسابداری در ایجاد یک مدل بهمنظور پیشبینی بحرا مرالی پرداختنرد .نترایج نشرا داد کره
عملکرد مدل در طبقهبندی شرکتهای نمونه مناسرب برود و بررای طبقرهبنردی مردل از 2053
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درصد تجاوز کرد .همچنین مدل لوتیت توانایی پیشبینی بحرا مالی را داشته و مریتوانرد بره
حسابرسا

مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک کند.

پوزمانی و همکارا ( )2123به بررسی توانمنردی الگوهرای تحلیرل تشخیصری چندگانره
الگوریتم ژنتیک خوی و ییرخوی و شبکههای عصبی در پریشبینری بحررا مرالی شررکتهرا
پرداختند .نتایج پژوهش نشا داد الگوی مبتنری برر شربکهی عصربی دارای برابترین تروا در
پیشبینی بحرا مالی شرکتها است.
نیکبخت ( )2123به بررسی پیشبینی ورشکستگی مالی با استفاده از شربکههرای عصربی
مصنوعی پرداخت .دورهی زمانی پژوهش از سال  2112تا  2125بود .نتایج بهدستآمده از ایرن
پژوهش نشا داد کره شررکت هرای ورشکسرته در مراحرل ورشکسرتگی فرروش سرود ویرژه و
داراییهای کمتری نسبت به گروه دو دارند و درنهایت به تفاوت معنرادار نسربتهرای مرالی دو
گروه منجر خواهد شد .در این پژوهش دقت نتایج دو مدل شبکههای عصبی و تحلیرل تمرایزی
چندگانه در سال مبنا مقایسهشد که نتایج آزمو زوتی حکایت از دقت بابتر مدل شربکههرای
عصبی در سوب معنادار  %5داشت .بهعالوه توا پیشبینی مدل شبکههرای عصربی در تفکیرک
درست شرکتهای ورشکسته بابتر از شرکتهای ییر ورشکسته بود.
نبوی چاشمی و همکارا ( )2123پیشبینی ورشکستگی شرکتها را برا اسرتفاده از مردل
لوتیررت و نرره نسرربت مررالی در بررازه زمررانی  2121الرری  2121موردبررسرری قراردادنررد .تعررداد
شرررکتهررای موردبررسرری  04شرررکت متشررکل از  14شرررکت ورشکسررته و  14شرررکت ییررر
ورشکسته اسرت .نترایج پرژوهش نشرا داد کره دقرت پریشبینری مردل لوتیرت بررای سرال
ورشکستگی یک سال قبل و دو سال قبل به ترتیب  1155 2155و  5155درصد است.
محمدزاده و همکار ( )2132با استفاده از مدل لوتیت مرکب به پریشبینری ورشکسرتگی
مالی در بازه زمانی  2121الی  2121پرداختند .متغیرهای پژوهش نسبتهای مالی هستند کره
از مدل زیمسکی استخراج شده است .نتایج پژوهش نشا داد درصد موفقیت مردل بریشترر از
 34درصد است.
شرریخی ( )2131در پژوهشرری قابلیررت نسرربتهررای مررالی در پرریشبینرری توقررف فعالیررت
شرکتهای پذیرفتهشده در بورال اوراق بهادار را موردبررسی قرار داد و نمونرههرای متشرکل از
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 14شرکت ییر ورشکسته و  14شررکت ورشکسرته انتخراب کررد .نسربتهرای مرالی بره کرار
گرفتهشده با استفاده از تحلیل تمایزی چندگانه و تحلیل لوتیت برای یک سال و دو سال قبرل
از توقف فعالیت مورد آزمو قرار گرفت .نتایج آماری تحقیق نشا میدهرد نسربتهرای مرالی
(داراییهای آنی به بدهیهای تاری سود عملیاتی به کل داراییها بهتز بدهی تاری وتوه نقد
بهعالوهی سرمایهگذاری کوتاهمدت به کل داراییها و متوسف موتودی) توا پیشبینری برابیی
دارد .همچنین آزمو روش آماری لوتیت از روش آماری تحلیل تمایزی چندگانه در یک سرال
قبل از توقف فعالیت توانایی بیشتری در پیشبینی توقف فعالیت دارد امرا در دو سرال قبرل از
توقف فعالیت دو روش آماری تفاوت معناداری ندارند.

 .4فرضیههای پژوهش
فرضیهی اول :عامرلهرای اکتشرافی برا بهررهگیرری از مردل لوتیرت توانرایی پریشبینری
ورشکستگی را دارند؛
فرضیهی دو  :عاملهای اکتشافی با بهرهگیری از شربکههرای عصربی توانرایی پریشبینری
ورشکستگی شرکتها را دارند؛
فرضرریهی سررو  :شرربکههررای عصرربی کرراراتر و توانمنرردتر از مرردل لوتیررت در تشررخیص
ورشکستگی شرکتها هستند.
 .5متغیرهای پژوهش
 .5-1متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری کیفری بروده و مشرمول مقیراال اسرمی اسرت .ایرن متغیرر همرا
ورشکستگی و یا عد ورشکستگی است .در این پژوهش عدد صفر به شررکتهرای ورشکسرته و
عدد یک برای پیشبینی شرکتهای ییر ورشکسته اختصاص داده شد.
 .5-2متغیر مستقل
متغیرهای مستقل بهکار رفته در پژوهش حاضر تعداد  55نسبت م ثر پرکاربرد اسرت کره
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در تحقیقات پیشین بیشترین امتیاز در پیشبینی ورشکستگی شرکتها را بره خرود اختصراص
2123؛ دستگیر و همکارا

داده است (پورزمانی و همکارا

2121؛ سعیدی و همکرار 2122؛

قدیری مقد و همکارا 2122؛ مکیا و همکارا 2123؛ برابازو و همکرار 1440؛ چرن .ال و
همکارا 1422؛ چن 1443؛ لین .ف و همکارا 1422؛ لین .ت 1443؛ سا و همکرار 1422؛
سا 1443؛ سرا 1422؛ ایسرکو و همکرارا

1421؛ ژانرگ و همکرار 1424؛ ژو و همکرارا

1421؛ تودرتاگو  .)1421این  55نسبت با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به  21عامل
اساسی تبدیلشده است که در بخش پیوسرت شرمارهی ( )2نسربتهرا برار عراملی هرر یرک و
م لفههای اساسی ارا هشده است.
 .6روششناسی پژوهش
طرح این پژوهش از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکررد پرسرویردادی اسرت .از روش
پس رویدادی زمانی استفاده میشود که پژوهش گر پس از وقروع رویردادها بره بررسری موضروع
میپردازد (نمازی  .)2113از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصریفی–همبسرتگی
است .بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش دادههای پژوهش مبتنی بر اطالعات واقعری گذشرته
است.
 .6-1جامعه و نمونهی آماری
تامعه ی آماری این تحقیق از نظر دستیابی بره صرورتهرای مرالی تهیرهشرده برر اسراال
استانداردهای حسابداری ایرا

کلیهی شرکتهای پذیرفتهشرده در برورال اوراق بهرادار تهررا

هستند که از ویژگیهای زیر بهطور همزما برخوردار هستند:
 برای رعایت قابلیت مقایسهپذیری دورهی مالی آ ها منتهی به پایا اسفندماه باشد؛
 طی سالهای  2121تا  2131تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد؛
 تزء بانکهرا و م سسرات مرالی (شررکتهرای سررمایهگرذاری واسروهگررا مرالی
شرکتهای هلدینگ و )...نباشند؛
 اطالعات آ ها در دسترال باشد.
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با توته به تامعهی آماری نمونهی آماری تحقیق تشکیلشده از  211شرکت اسرت کره
در دو گروه ورشکسته و ییر ورشکسته طبقهبندی شده بردینسرا کره  04شررکت برهعنروا
ورشکسته و  21شرکت بهعنوا ییر ورشکسته بودهاند.
 .6-1-1نحوه انتخاب شرکتهای غیر ورشکسته
معیار اصلی انتخاب شرکتهای ییر ورشکسته شراخص کیوتروبین سراده اسرت .ارزیرابی
عملکرد شرکتها به عنوا یکی از موضوعات مهم در حسابداری است .در ایرن راسرتا معیارهرا و
روشهای گوناگونی ارا هشده است که یکی از ایرن معیارهرا نسربت کیوتروبین اسرت (نمرازی و
زراعت گری  .)2122کیوتوبین با استفاده از رابوهی زیر به دست میآید:
ارزش دفتری بدهی ها

ارزش بازار سها در پایا سال

ارزش دفتری کل دارایی درها پایا سال

کیو توبین ساده

در این الگو چنا چه کیوتوبین محاسبهشده بیش ترر از یرک شرود بیرانگر ایرن اسرت کره
انگیزهی سرمایهگذاری در این شرکتها وتود دارد و این الگو میتواند معیار خوبی برای انتخاب
شرکتهای ییر ورشکسته باشد (سهرابی عراقی  .)2121در این پژوهش ابتدا شرکتهای برورال
اوراق بهادار بهوسیلهی این شاخص بررسیشده و سپس از بین شرکتهای ییرر ورشکسرته 21
شرکتی که دارای چهار ویژگی باب بهطور همزما بودند انتخاب شدند .شایا توتره اسرت کره
در پژوهش حاضر تما شرکتهای انتخابی بهعنوا ییرر ورشکسرته ازلحراظ مرادهی  202نیرز
بررسی شدند و شرکتهای انتخابی طی سالهای موردنظر در هیچ سالی مشمول مرادهی 202
نشدند؛ همچنین بیش از  %24کیوتوبینهای محاسبهشده آ ها بزر تر از  1بوده است.
 .6-1-2نحوه انتخاب شرکتهای ورشکسته
تعداد  04شرکت ورشکسته بر اسراال مرادهی  202قرانو تجرارت انتخراب شردند .بررای
انتخاب این شرکتها ابتدا فهرست اولیه از شرکتهایی که در طی سالهرای  2121الری 2131
حداقل یکبار مشمول مادهی  202قانو تجارت شدهاند و به مدت سه سال متوالی از سرفصرل

511

مجله پيشرفتهاي حسابداري ،دوره هشتم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 5931

این قانو خارج نشدهاند تهیه شد و سپس از بین شرکتهای موتود در این لیست  14شرکت
که دارای چهار ویژگی باب بهطور همزما بودند انتخاب شدند؛ همچنین  24شرکت نیز کره برر
طبق مادهی  02دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار 2در بورال اوراق بهادار تهرا مصروب آذرمراه
 2120بهعنوا ورشکسته شناساییشدهاند (این شرکتها از بین شرکتهایی که تا سال 2131
توسف بورال تحت عنوا شرکتهای خارجشده شرناختهشردهانرد) برا توتره بره سرال مبنرای
موردنیاز انتخابشده اند .معیار انتخاب این دسته از نمونه دسترسی به اطالعات موردنیاز شرش
سال قبل از سال خروج (سال پایه) این شرکتها از بورال است.
 .6-2قلمرو زمانی پژوهش
با توتره بره ضررورت اسرتفاده از اطالعرات صرورتهرای مرالی مبتنری برر اسرتانداردهای
حسابداری ایرا و همچنین با توته به قابلیت دسترسری بره اطالعرات موردنیراز دورهی زمرانی
پژوهش حاضرر یرک دوره هفرتسراله از ابتردای سرال  2121ترا پایرا سرال  2131در نظرر
گرفتهشده است.
 .7یافتههای پژوهش
 .7-1کاهش دادهها با استفاده از تحلیل عاملی
در این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی بهوسیلهی نر افزار  SPSSاعمال شد .برای تعیرین
و تشخیص مناسب بود دادهها بهمنظور انجا تحلیل عاملی از ضرریب  23KMOاسرتفاده شرد
که مقدار آ همواره بین صفر و یک در نوسا است .مقدار  KMOحاکی از کفایت نمونهگیرری
است .این شاخص نیرومندی رابورهی برین متغیرهرا را تبیرین مریکنرد و مقرادیر همبسرتگی
مشاهدهشده را با مقدار همبستگی تز ی مقایسه میکند .درصورتیکره مقردار  KMOکمترر از
 .2طبق مادهی  :02در صورت انحالل یا ورشکستگی شرکت و درصورتیکه شرکت مشمول مادهی  202بیحهی قرانو
تجارت شده و ظرف مدت دو سال اقدا شرکت منجر به خروج شرکت از شمول مرادهی  202بیحرهی قرانو تجرارت
نشود از بورال اوراق بهادار خارج میشود.
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 ./5باشد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر بین  ./5ترا  ./13باشرد مریتروا
بااحتیا بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت؛ امرا درصرورتیکره مقردار آ برزر ترر از  ./1باشرد
همبسررتگیهررای موتررود در بررین دادههررا برررای تحلیررل عرراملی مناسررب خواهررد بررود (زارع
چاهوکی .)2123
بهمنظور کسب اطمینا نسبت به اینکه مراتریس همبسرتگی کره پایرهی تحلیرل عراملی
قرارگرفته در تامعه برابر صفر نیست از آزمو کرویت بارتلت 14استفادهشده اسرت .معنریداری
آزمو بارتلت حداقل شر بز برای انجا تحلیل عاملی است .در آزمو بارتلت رد فرض صرفر
حاکی از آ است که ماتریس همبستگی دارای اطالعات معنیدار اسرت و حرداقل شررایف بز
برای تحلیل عاملی وتود دارد .مقدار  KMOو آزمرو کرویرت بارتلرت در نگرارهی شرمارهی 1
نشا دادهشده است.
نگاره  :2آزمون بارتلت و ضریب KMO

آزمو کیسر-میر-اکلین برای مناسب بود تعداد نمونه

./131

معنادار بود آزمو بارتلت

4/444

هما طور که در نگارهی  1نشا دادهشده است مقدار  KMOبرابر  ./131بروده و آزمرو
بارتلت در سوب اطمینا  33درصد معنادار است؛ بنابراین با توتره بره کفایرت نمونرهبررداری و
معناداری آزمو بارتلت ماتریس همبستگی دادهها بررای تحلیرل عراملی مناسرب اسرت پرس
اترای تحلیل عاملی بر پایهی ماتریس همبستگی موردموالعه قابل توتیه خواهد بود.
برای استخراج عاملها از ماتریس همبستگی از روش تحلیل م لفههای اصلی استفاده شد؛
همچنین برای تعداد عاملهای مناسب از معیار کیسر و نمودار سنگریزه استفادهشده است .برر
طبق معیار کیسر تنها عواملی انتخاب میشوند که مقادیر ویژهی آ ها بابی یک است (نگرارهی
شمارهی  .)1در این پژوهش چو ماتریس عاملی چرخش نیافته و از بارهای عاملی آ سراختار
بامعنا به دست نیامد از روش چرخش واریماکس استفادهشده تا بدین ترتیب فر و شکل کلری
نسبتهای مالی و تشخیص ساختار آ ها امکا پذیر شود.
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نگاره  :3شاخصهای آماری اولیه با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی
عوامل

مقادیر ویژه

کل واریانس %

مقادیر ویژه
تجمعی

درصد واریانس
تجمعی

2

205332

24511

205332

24511

1

15121

245111

115140

125411

1

05520

245141

115222

125111

0

15151

35111

145102

04501

5

15422

25121

115153

025111

1

15142

15103

155211

515111

1

1511

15223

125231

115525

2

1512

55211

045041

115121

3

15251

55111

015553

115350

24

2532

05212

005013

115211

22

25111

15301

015241

245413

21

25140

15112

01502

215211

واریانس های مستخرج از عوامل را مقادیر ویژه میگویند .اگر عاملی واریانس کمترر از یرک
نسبت به یک متغیر اصلی را کسب کند حذف می شرود .برا اسرتفاده از ایرن معیرار  21عامرل
(م لفههای اصلی) باقی ماندند .مقادیر ویژه و واریانس بهدستآمده از عامرلهرا بعرد از چررخش
واریماکس در پیوست (نگارهی  )2آورده شرده اسرت .در سرتو دو ایرن نگراره واریرانسهرای
عاملهای تدید که با موفقیت استخراجشرده اسرت بیرا شرد .در سرتو سرو ایرن ارزشهرا
بهعنوا درصدی از کل واریانس بیا شده است .همرا طرور کره مشراهده مریشرود عامرل اول
 %24511واریانس عامل دو  %245111واریانس و به همین ترتیب را تبیین میکنند .در سرتو
چهار مقادیر ویژهی تجمعی قرار دادهشده است .در ستو پنجم نیز درصرد واریرانس تجمعری
بهدستآمده توسف عاملهای مختلف دیده میشود .این  21عامل برهطرورکلی  215211درصرد
واریانس کل را تبیین میکنند .برای تعیین تعداد عوامل بایرد بره مقردار واریرانس تبیرین شرده
توسف هر عامل طبق روش کیسر و نمودار سنگر یزه نیرز توتره کررد .برر ایرن اسراال نمرودار

تأثير کاهش دادهها با استفاده از تحليل عاملی بر دقت مدلهاي ...

513

سنگریزه به شرح زیر ترسیمشده است.

با دقت در نمودار میتوا متوته شد که  21عامل از مجموعه عوامل موردبررسی برابتر از
شیب خف هستند و بقیهی عوامل تقریبا در یک محدوده و نزدیک به هرم هسرتند؛ بنرابراین برا
توته به نمودار سنگریزه میتوا نتیجه گرفت که تعداد  21عامل زیربنایی در  55نسبت مرالی
موردبررسی وتود دارد.
بارهای عاملی بر اساال  21م لفه بعد از چرخش واریماکس بهدست میآید که ابتردا یرک
عامل کلی ظاهرشده و اکثر نسبتها روی آ بارهرای عراملی قابرلمالحظرهای دارنرد .برخری از
پژوهشگرا بهمنظور تحقیق دربارهی ماهیت روابف بین متغیرها (همچنین دستیابی بره تعریرف
عاملها یا م لفهها) ضرایب بابتر از  4/1و گاه ضرایب بابتر از  4/0را در تعریف متغیرها مهرم و
بامعنا در هر عامل دانسته و ضرایب کمتر از این حدود را بهعنوا متغیر صفر (تصادفی) در نظرر
گرفتهاند .مثال برای تفسیر عاملها تونز ( )2350کمترین ضرایب مقدار را برابر برا  4/1رینولرد
و همکارا ( )2322برابر با  4/0بهکار بردهاند (هومن  .)2125البته تردیدی نیسرت کره هرچره
بار عاملی زیادتر باشد نفوذ آ در تعیین ماهیت عامل یا م لفهی موردنظر بیشتر است .در ایرن
پژوهش حداقل بار عاملی  4/0در نظر گرفتهشده است .با توته به تأثیر متغیر و برار عراملی هرر
متغیر بر عاملها میتوا دوازده عامل را به شرح زیر نا گذاری کرد.
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نگاره :4عاملهای اکتشافی در تحلیل عاملی
عامل اول

عامل دو

نسبتهای
نسبت اهرمی
سنجش
و مالکانه و
سودمندی وا و
بازده داراییها
سایر بدهیها
عامل هفتم

عامل هشتم

نسبت گردش
کاب و دوره
گردش
عملیات

بازده فروش و
سرمایه

عامل چهار

عامل سو

عامل پنجم

عامل ششم

نسبتهای
سودآوری و بازار

نسبتهای
نقدینگی

نسبتهای
پوشش بهره

نسبت سود
عملیاتی و نرخ
رشد فروش

عامل نهم

عامل دهم

عامل یازدهم

عامل دوازدهم

نسبتهای
نسبت سود به سود
دوره واریز
نسبت گردش
گردش سرمایه
ناویژه و نرخ رشد
بدهی و وصول
دارایی و
تاری و بازده
سود و حقوق
موالبات
دارایی ثابت
سرمایه تاری
صاحبا سها

 .7-2تجزیهوتحلیل عوامل با استفاده از مدل لوجیت
برای آزمو فرضیه با مدل لوتیت از نر افزار  23SPSSاستفادهشده است .در این مردل از
روش پیش رو (رو به تلو) نسبت درستنمایی( 12نوعی روش گا برهگرا اسرت کره در آ ورود
متغیرها بر اساال معنیداری مقدار آماره نسبت درسرتنمرایی و خرروج متغیرهرا از تحلیرل برر
اساال احتمال این آماره و با توته به برآوردهای حداکثر درستنمایی تز ری (تفکیکری) انجرا
میشود) استفاده شده است .ازآ تاییکه هدف پژوهش دقت پریشبینری مردل برا اسرتفاده از
عوامل مستخرج شده از تحلیل عاملی است نتایج پیشبینی مدل برای سالهای یرک ترا شرش
سال قبل از سال پایه به شرح زیر ارا ه میشود:
نگاره  :5تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای یک سال قبل از ورشکستگی
گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
گروه پیشفرض

تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

11

1

04

31554

1554

ییر ورشکسته

0

12

21

0522

35521

درصد دقت
کلی
30511
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نگاره  :6تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای دو سال قبل از ورشکستگی
گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
گروه پیشفرض

تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

11

1

04

31554

1554

ییر ورشکسته

5

11

21

1524

31534

درصد دقت
کلی
31500

نگاره  :7تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای سه سال قبل از ورشکستگی
گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
گروه پیشفرض

تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

15

5

04

21554

21554

ییر ورشکسته

1

11

21

1511

31512

درصد دقت
کلی
34532

نگاره  :8تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای چهار سال قبل از ورشکستگی
گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
گروه پیشفرض

تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

11

1

04

21554

21554

ییر ورشکسته

1

15

21

2550

32501

درصد دقت
کلی
22551

نگاره  :9تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای پنج سال قبل از ورشکستگی
گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
گروه پیشفرض

تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

14

24

04

15

15

ییر ورشکسته

2

10

21

3511

34510

درصد دقت
کلی
25515
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نگاره  :11تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای شش سال قبل از ورشکستگی
گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
گروه پیشفرض

تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

14

24

04

15

15

ییر ورشکسته

24

11

21

21514

21524

درصد دقت
کلی
21512

هما طور که در نگارههای باب مشاهده میکنید مدل لوتیرت برا اسرتفاده از  21عامرل
برای یک سال قبل از ورشکستگی توانست شرکتهای ورشکسته را  31554درصد و شرکتهای
ییر ورشکسته را با دقت  35521درصد بهدرستی پیشبینی کند .بهطورکلی برای یک سال قبرل
از ورشکستگی از میا  04شرکت ورشکسته  11شرکت و از میا  21شرکت ییر ورشکسرته
 12شرکت بهصورت صحیب طبقهبندیشده است .برای سرالهرای بعرد نیرز بره همرین ترتیرب
ارا هشده است .همچنین دقت کلی مدل لوتیت برای سالهای اول تا ششم به ترتیرب30511 :؛
31500؛ 34532؛ 22551؛  25515و  21512درصد است .هما طور که مشاهده میشود  21عامل
بهدستآمده با بهرهگیری از مدل لوتیت با دادههای یرک سرال قبرل از ورشکسرتگی برا دقرت
 30511درصد دارای بیشترین دقت در پیشبینی ورشکستگی شرکتها است.
 .7-3تجزیهوتحلیل عوامل با استفاده از مدل شبکههای عصبی
در طراحی شبکهی عصبی از نر افزار  MATLABاستفادهشرده اسرت .اعرداد و ارقرا در
قالب یک یا چند متغیر ورودیهای شبکهی عصبی را تشکیل میدهند .ایرن ورودیهرا پرس از
انجا تحلیل و پردازشهای خاص به یک یا چند متغیر خروتی تبدیل میشروند .ورودی نقرش
متغیر مستقل و خروتی نقش متغیر وابسته را بازی میکند .در پژوهش حاضر تعداد  55نسبت
مالی پس از انجا تحلیل عاملی به  21عامل تبدیل شرد و همرین  21عامرل مبنرای ورودی در
طراحی شبکه عصبی است .خروتی شبکه شامل عدد صفر برای شرکتهرای ورشکسرته و عردد
یک برای شرکتهای ییر ورشکسته است .دادههای آموزشی آزمو و اعتباری بره ترتیرب %14
11

 %25و  %25در نظر گرفته شده است .برای آموزش شربکه از شربکهی پرسرپترو پریشخرور
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استفادهشده است؛ در این شبکه مسیر پاسخ همواره روبهتلو پردازش میشرود و بره نررو هرای
بیهی قبل بازنمیگردد .انتخاب تعداد بیههای پنها و نرو های آ از قاعدهی خاصری تبعیرت
نمیکند و دست یافتن به بهترین چینش نیازمند مقایسهی معیارهای سنجش بهدسرتآمرده از
ترکیبهای مختلف آزمو است .معیارهای ارزیابی قدرت شبکه در این پژوهش میرانگین مربرپ
خواها ( )MSEو  Rدر نظر گرفتهشده است .ورودی تعداد  21عامل و یک بیهی پنها برا 24
نرو و بیهی خروتی شامل یک خروتی است (نگارهی شمارهی .)22
نگاره  :11طراحی شبکه عصبی
Hidden

Output

Input

Output

w
+

1

+

b

b
12

10

1

منبپ :یافتههای پژوهش

نتایج تحلیرل دادههرا برا اسرتفاده از شربکه ی عصربی بررای یرک ترا شرش سرال قبرل از
ورشکستگی به شرح زیر ارا هشده است:
نگاره  :12تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای یک سال قبل از ورشکستگی
گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
گروه پیشفرض

تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

13

2

04

31554

1554

ییر ورشکسته

2

22

21

2511

32512

درصد دقت
کلی
32511
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نگاره  :13تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای دو سال قبل از ورشکستگی
گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
گروه پیشفرض

تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

12

1

04

35

5

ییر ورشکسته

1

24

21

1500

31551

درصد دقت
کلی
31511

نگاره  :14تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای سه سال قبل از ورشکستگی
گروه
پیشفرض

گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

11

1

04

31554

1554

ییر ورشکسته

0

12

21

0522

35521

درصد دقت
کلی
30511

نگاره  :15تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای چهار سال قبل از ورشکستگی
گروه
پیشفرض

گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

11

0

04

34

24

ییر ورشکسته

1

11

21

1511

31512

درصد دقت
کلی
32524

نگاره  :16تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای پنج سال قبل از ورشکستگی
گروه
پیشفرض

گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

10

1

04

25

25

ییر ورشکسته

1

15

21

2550

32501

درصد دقت
کلی
23510
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نگاره  :17تعداد و درصد صحیح پیشبینی ورشکستگی برای شش سال قبل از ورشکستگی
گروه
پیشفرض

گروه پیشبینی

گروه پیشبینی
تعداد
ورشکسته

تعداد ییر
ورشکسته

کل

درصد
ورشکسته

درصد ییر
ورشکسته

ورشکسته

10

1

04

25

25

ییر ورشکسته

3

11

21

24532

23541

درصد دقت
کلی
21514

هما طور که در نگارهها مشاهده میکنیرد شربکههرای عصربی توانسرت شررکتهرای
موردموالعه را با دادههای یک سال قبل از ورشکستگی بره ترتیرب برا دقرت  32512درصرد در
گروه ییر ورشکسته و  31554درصد در گروه ورشکسته بهدرستی پیشبینری کنرد .برهطرورکلی
برای یک سال قبل از ورشکستگی از تعرداد  04شررکت ورشکسرته  13شررکت و از میرا 21
شرکت ییر ورشکسته  22شرکت بهصورت صحیب طبقهبندیشده است .دقت ایرن مردل بررای
یک تا شش سرال قبرل از ورشکسرتگی بره ترتیرب32511 :؛ 31511؛ 30511؛ 32524؛  23510و
 21514درصد برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها است .همرا طرور کره مشراهده مریشرود
عاملهای اکتشافی با بهرهگیری از شربکههرای عصربی در یرک سرال قبرل از سرال پایره دارای
بیشترین دقت در پیشبینی ورشکستگی است.
 .7-4مقایسهی توانایی مدل لوجیت و شبکهی عصببی در شناسبایی وضبعیت مبالی
شرکتها با استفاده از  12عامل
با توته به یافتههای تحقیق تخمین الگوها بر اساال مدل لوتیت و شبکهی عصربی بررای
یک تا شش سال قبل از سال مبنا (سال ورشکستگی) در نگارهی شمارهی  22ارا رهشرده اسرت
(اعداد برحسب درصد بیا شده است).
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نگاره  :18مقایسهی مدل لوجیت و شبکههای عصبی
نوع
تخمین
مدل
لوتیت

دقت صحیب گروهبندی
شرکتها

t-2

t-1

t-1

t-0

t-5

t-1

شرکتهای ورشکسته

3155

3155

2155

2155

15

15

شرکتهای ییر ورشکسته

35521

3153

31512

32501

34510

2152

دقت کل پیشبینی
صحیب

30511

31500

34532

22551

25515

21512

شرکتهای ورشکسته

3155

35

3155

34

25

25

32512

31551

35521

31512

32501

23541

32511

31511

30511

3252

23510

2151

شبکههای شرکتهای ییر ورشکسته
عصبی
دقت کل پیشبینی
صحیب

هما طور که در نگارهی  22مشاهده میکنید نتایج نشرا داد کره شربکهی عصربی در
یک سال قبل از سال پایه با دقرت  32511درصرد برابترین دقرت در پریشبینری ورشکسرتگی
شرکت ها را به خود اختصاص داده است که این رقم در شش سال قبل از سال پایره بره 21514
درصد کاهش یافته است؛ همچنین مدل لوتیرت در یرک سرال قبرل برا دقرت  30511درصرد
توانایی پیشبینی را به خود اختصاص داده است که در شش سال قبل از سال پایره دقرت مردل
لوتیت به  21512درصد کاهش یافته است .در تما سالهای موردبررسی شبکههای عصربی برا
کاهش خوای مدل دارای بابترین دقت برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها است.
 .8بحث و نتیجهگیری
بورال اوراق بهادار تهرا در تذب سرمایههای اندک و تخصریص بهینرهی سررمایه نقرش
مهمی دارد و پژوهشگرا از آیاز تأسیس بورال تاکنو موالعرات متعرددی را در مرورد مسرا ل
مختلف انجا دادهاند (نمازی  .)2121ازآ تاییکه میزا وقوع بحرا های تجاری در سرالهرای
اخیر در سراسر تها بیش از هر زما دیگری است این امر موترب نگرانری صراحبا سررمایه
میشود؛ زیرا هزینههرای اقتصرادی ورشکسرتگی ییرقابرلتبررا و بسریار سرنگین اسرت .لرذا
سرمایهگذارا به دنبال روشهایی برای پیشبینی وضعیت اقتصادی شرکتها هستند که هرم از
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دیدگاه سرمایهگذاری و هم از دیدگاه اتتمراعی دارای اهمیرت باشرد .سررمایهگرذارا همرواره
میخواهند با پیشبینی امکرا ورشکسرتگی یرک شررکت از خورر سروخت شرد اصرلوفررع
سرمایهی خود تلوگیری کنند؛ چو در صورت ورشکستگی قیمت اوراق بهادار شرکت بهشدت
کاهش مییابد .ازاینرو آ ها در پی روشهایی هستند که بتوانند بدا وسیله ورشکستگی مرالی
شرکت را پیشبینی کنند .برای سرمایهگذارا و بسیاری از شرکتهای خصوصی که تحت ترأثیر
ورشکستگی شرکت ها هستند استفاده از ابزار سریپ و راحت از اهمیت علمری برخروردار اسرت؛
زیرا آ ها ایلب مجبور هستند دربارهی سرمایه خود سریپ تصمیمگیرری کننرد و ممکرن اسرت
درکی تحلیلی نسبت به عملکرد شرکتها نداشته باشند (پرماچاندرا .)1443
در این تحقیق ابتدا باموالعهی مبانی نظری و مراتعه به مقابت معتبرر داخلری و خرارتی
(ازتمله :دستگیر و همکارا

2121؛ سعیدی و همکار 2122؛ مکیا و همکارا 2123؛ چرن.

ال و همکارا 1422؛ لرین .ف و همکرارا 1422؛ سرا و همکرار 1422؛ ایسرکو و همکرارا
1421؛ ژو و همکارا

1421؛ تودرتاگو  1421و  55 )...نسبتهای مالی انتخاب و در ادامره برا

استفاده از فن تحلیل عاملی به  21عامل تبدیل شد .انتخاب  55نسبت مالی و تبدیل آ هرا بره
عاملهای منتخب وته تمایز این پژوهش نسبت به تحقیقات انجا شده در این حوزه است .پرس
از اترای تحلیل عاملی عاملهای منتخب با بهرهگیری از دو مردل لوتیرت و شربکهی عصربی
برای پیشبینی ورشکستگی شرکتهای موردموالعه مورداستفاده قرار گرفت .همچنرین در ایرن
پژوهش از معیار کیوتوبین برای انتخاب شرکتهای ییر ورشکسته و مادهی  202قانو تجرارت
و مادهی  02دستورالعمل بورال اوراق بهادار برای انتخاب شرکتهای ورشکسرته اسرتفادهشرده
است .نهایتا تحلیل دادهها صورت گرفت و با مقایسهی نتایج مشخص شد عامرلهرای اکتشرافی
توانایی بابیی در پیشبینی ورشکستگی شرکت دارند و در این امرر هرر دو مردل دقرت برابیی
دارند .تأیید دقرت مردل مبتنری برر لوتیرت برا نترایج محققرا پیشرین (ازتملره :دسرتگیر و
همکارا 2121؛ عرب مازار یزدی و همکار 2122؛ نبوی چاشرمی و همکرارا
زاده و همکار 2131؛ ژانگ و همکرارا

2333؛ آلرتمن و همکرارا

2123؛ محمرد

1441؛ الخویرب )1421

موابقت دارد .همچنین تأیید دقت مدل شبکهی عصبی در توضریب ورشکسرتگی شررکتهرا در
این پژوهش با نتیجهی برخی از پژوهشهای داخلی و خرارتی (ازتملره :نیکبخرت 2123؛ پرور
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زمانی و همکارا

2123؛ وابال 1440؛ بریم 1445؛ بروکیرت و همکرارا

1420؛ روبین و همکارا

1441؛ بریردارت

 )1425توابق دارد؛ امرا درمجمروع مقایسرهی نتیجرههرای دو مردل

بیا کنندهی این است که روش شبکهی عصبی توانسته است با دقت بابتری با کراهش خورای
مدل شرکتها را بهدرستی طبقهبندی کند و حصول این نتیجه نیز با نتیجهی پژوهش محققا
پیشررین (ازتملرره :پورزمررانی و همکررارا 2123؛ نیکبخررت 2123؛ برریم 1445؛ بروکیررت و
همکارا

1441؛ روبین و همکارا

 )1425توابق دارد .همچنین در هر دو مدل اطالعات یرک

سال قبل از سال مبنا دارای بابترین دقت است.
 .9پیشنهادهای کاربردی پژوهش
نتایج حاصل از این پژوهش نشا داد که اسرتفاده از فرن تحلیرل عراملی اکتشرافی بررای
تجمیپ و خالصهسازی نسبتهای مالی در قالب عاملهای منتخرب و درنهایرت اسرتفاده از ایرن
عاملها در مدلهای لوتیت و شبکهی عصبی بهواسوهی اینکه بره محققرا اترازه مریدهرد
حجم گستردهای از داده های مرالی را در تخمرین ورشکسرتگی برهکارگیرنرد تروا مردلهرای
مورداستفاده را برای پیشبینی ورشکستگی بهطور بالقوه بهبود میبخشرد .البتره مورابق نترایج
تکمیلی تحقیق توا مدل شبکهی عصبی در این راسرتا نمرود بریشترری داشرت؛ بنرابراین بره
سرمایهگذارا اعم از بالفعل و بالقوه و نیرز تحلیرلگررا مرالی پیشرنهاد مریشرود در تعیرین و
تخمین ورشکستگی احتمالی شرکتها از فن متغیرها و مدلهای مورداستفاده در این پرژوهش
بهرهتویند که البته استفاده از مدل شبکهی عصبی مورد تأکید بیشتر محققا است .همچنرین
حسابرسا میتوانند بهمنظور بررسی وضعیت تداو فعالیت شرکتهرا و اظهرارنظر دقیرقترر در
این خصوص از مدلهای مزبور استفاده کنند .بانکهرا و سرایر م سسرات مرالی و اعتبراری و در
حالت کلی اعتباردهندگا نیز میتوانند با استفاده از نتایج بهدستآمده و مدلهای ارا هشده در
این پژوهش به بررسی تصمیم اعوای وا بره شررکتهرا برهخصروص شررکتهرایی کره دارای
زیا های انباشتهی متوالی هستند پرداخته و تصمیمهرایی معقرولترر بگیرنرد و از هردر رفرتن
سرمایه شا تلوگیری کنند .عالوه بر این بره مردیرا شررکتهرای موردموالعره نیرز پیشرنهاد
میشود در بازه های زمانی معین نسبت به گردآوری دادههای مورداستفاده در این تحقیق اقردا
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و به کمک مدلهای پیشنهادی احتمال ورشکستگی شرکتهای متبوع خرود را واکراوی کننرد؛
زیرا درک زودتر از موعد این موضوع میتواند در پیشگیری آ بسیار م ثر باشد و در ایلب موارد
اقدامات احتمالی که بعد از رخداد ورشکستگی برای نجات شرکتها انجا مریشرود بره معنرای
واقعی یادآور ضربالمثل نوشدارو بعد از مر

سهراب است.

 .11پیشنهاد برای تحقیقات آتی
پیشنهاد میشود برای گسترش ادبیات این حوزه محققا در تحقیقات آتی از شربکههرای
عصبی و منوق فازی بهطور توأ استفاده کنند؛
همچنین میتوا برای بهینگی و ارتقاء مدلهای ورشکسرتگی از کرارایی و تروا تکنیرک
الگوریتم ژنتیک استفاده کرد؛
با توته به وتود تور لجا گسیخته در سالهرای اخیرر و ترأثیر برالقوهی احتمرالی آ برر
شکست شرکتها پیشنهاد میشود اثر این متغیر در مدلهای ورشکستگی لحاظ شود؛
در نظر گرفتن نقش داراییهای نامشهود بهویژه سرمایهی فکری در مدلهای ورشکستگی
نیز مورد توصیه محققا است؛
درنهایت میتوا مدل ها را در صنایپ مختلف به کار گرفت و به نتایج احتمالی تدید آ ها
دقت کرد.
 .11محدودیتهای پژوهش
هنگا انجا هر پژوهش محدودیتهایی بر سر راه پژوهشگر قرار میگیرد که عمردهتررین
محدودیتهای این پژوهش به شرح زیر است:
 -2نبود دادههای موردنیاز برای محاسبهی متغیرها در مورد برخی از شرکتها موتب شد
که آ شرکتها در دامنهی شمول نمونهی آماری قرار نگیرند؛
 -1آثار ناشی از تور موتود در بازار سرمایه ی ایرا ممکن است برر اطالعرات منردرج در
گزارشهای مالی و نتایج این پژوهش اثرگذار باشد
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