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Abstract
This study aims to investigate the effects of accounting and nonaccounting indices on financial distress prediction and also to compare
parametric and non-parametric methods. Therefore, the sample consists of
211 distressed firms selected by special distress criteria and 211 healthy
firms listed in Tehran Stock Exchange during 2006-2015. This study
applies 32 accounting and 20 non-accounting indices and uses 2 parametric
methods including Logistic Regression and Multivariate Discriminate
Analysis and 7 non-parametric methods including Support Vector
Machine, Artificial Neural Network, Decision Tree (with 4 algorithms) and
Bayesian Network to predict financial distress. The results show that the
models extracted from accounting indices have significantly more
predicting accuracy than those from non-accounting indices, and adding
non-accounting indices to the models based on accounting indices does not
significantly increases their predicting ability. Also, since the average
predicting ability of non-parametric methods is more than parametric ones,
this difference is not statistically significant.
Keywords:: Financial Distress, Accounting Indices, Non-accounting Indices,
Parametric Methods, Non-Parametric Methods.
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چکیده
هدف اين تحقیق ،بررستتتی توانايی شتتتاخص های حستتتابداری و غیرحستتتابداری مؤثر بر پیشبینی
درماندگی مالی و مقاي سه روشهای پارامتريک و ناپارامتريک ا ست .بدين منظور اطالعات  211سال-
شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و  211سال -شرکت سالم پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای  1384الی  1393مورد استفاده قرار گرفتهاست .در اين
مطالعه از  32شتتاخص حستتابداری و  20شتتاخص غیرحستتابداری به همراه دو روش پارامتريک شتتامل
روشهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه و هفت روش ناپارامتريک شامل ماشین بردار
پشتتتتیبان ،شتتتبکه عصتتتبی مصتتتنوعی ،درخت تصتتتمیم (با  4الگوريتم) و شتتتبکه بیزين جهت پیشبینی
درماندگی مالی استتتفاده گرديده استتت .نتايج تحقیق نشتتان میدهد مدلهای مستتتخرج از شتتاخصهای
ح سابداری به طور معنیداری ن سبت به مدلهای مبتنی بر شاخصهای غیرح سابداری از دقت پیشبینی
باالتری برخوردارند و اضتتتافه نمودن شتتتاخصهای غیرحستتتابداری به مدلهای مبتی بر شتتتاخصهای
حستتابداری ،قدرت پیشبینی آنها را به طور معنیداری افزايش نمیدهد .همچنین ،علیرغم باالتر بودن
میانگین توانايی پیشبینی روش های ناپارمتريک نستتتبت به روش های پارامتريک ،اين تفاوت از نظر
آماری معنیدار نیست.
واژههای کلیدی :درماندگی مالی ،شتتتاخصهای حستتتابداری ،شتتتاخصهای غیرحستتتابداری ،روشهای
پارامتريک ،روشهای ناپارامتريک
طبقهبندی موضوعی.M41, G17, G33 :
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مقدمه
بنگاههای تجاری در عصر حاضر در محیطی به شدت رقابتی و متغیر فعالیت میکنند .در اين
محیط رقابتی ،آن دستتتته از شتتترکت هايی که نمیتوانند خود را با فرآيند رشتتتد و توستتتعه
شرکتهای پیشرو هماهنگ کنند ،از گردونه رقابت خارج شده و ورشکسته می شوند .با توجه
به هزينههای ورشکستگی 1که به سرمايهگذاران ،اعتباردهندگان ،بازار سرمايه و به عبارت ديگر
کل اقتصاد تحمیل می شود ،صاحبان سرمايه به دنبال روشهايی هستند تا بتوانند وضعیت مالی
شرکت را قبل از اينکه به مرحله ورشکستگی برسد ،پیشبینی کنند .مرحله قبل از ورشکستگی
اصطالحاً مرحله درماندگی 2مالی نامیده میشود .درماندگی مالی به شرايطی اطالق میشود که
شرکت نتواند به طور کامل به تعهدات خود در قبال تأمینکنندگان مالی عمل نموده و در عمل
به اين تعهدات دچار مشکل باشد .درماندگی مالی لزوماً به ورشکستگی نمیانجامد و مجموعه
اقدامات مديريت جهت خروج از شرايط درماندگی میتواند شرکت را از خطر ورود به مرحله
ور شک ستگی نجات دهد .بنابراين ،ضرورت آگاهی بهموقع مديران و تأمینکنندگان منابع مالی
شرکت باع

شدهاست تا جستجوی روشهايی که بتوانند درماندگی مالی را قبل از رسیدن به

مرحله ورشکستگی تشخیص دهند از اهمیت بااليی برخوردار گردد.
در ستتتال های اخیر ،پیشبینی درماندگی مالی با استتتتفاده از روش های مختلف مورد توجه
بسیاری از محققین قرار گرفتهاست (هو و ساتیه2015 ،؛ زوهرا و همکاران 2015 ،و منصورفر و
همکاران .)1394 ،در حیطه پیشبینی درماندگی مالی ،دو مجموعه روش شنا سی تحت عناوين
مدلهای پارامتريک 3و ناپارامتريک 4مطرح میباشد .قبل از توسعه روشهای هوشمصنوعی،5
اغلب محققین از روشهای پارامتريک همچون رگر سیون لوج ستیک  )LR( 6و تحلیل ممیزی
چندگانه  )MDA( 7ا ستفاده نمودند .علیرغم سهولت و سادگی مدلهای پارامتريک به هنگام
کاربرد ،پیشفرض های مربوط به تبعیت از يک توزيع آماری خاص (اغلب ،پیروی از توزيع
نرمال) در اين روشها ،ممکن استتت صتتحت رياضتتی چنین روشهايی را با ابهام مواجه نمايد.
چرا که داده های مالی در دن یای واقعی ،لزو ماً از توزيع نر مال تبع یت نمیکن ند .با توستتت عه
هوشمصنوعی ،مدلهای ناپارامتريک همچون شبکه عصبی مصنوعی  ،)ANN( 8ماشین بردار
پشتتتتیبان ،)SVM( 9درخت تصتتتمیم و ...به منظور پیشبینی درماندگی مالی مورد استتتتفاده
قرارگرفتند .اين رويکردها ،مفروضتتتات محدودکنندهای همچون خطی بودن ،نرمال بودن و

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال نهم ،شماره  ،34زمستان 1398

51

استتتتقالل متغیرهای ورودی را که اعتبار پیش بینی را محدود میکنند ندارند .لذا اين روش ها
ضتتتعف مربوط به ضتتترورت تبعیت از توزيع آماری خاص موجود در روشهای پارامتريک را
پوشتتتش میدهند .بنابراين انتظار میرود همانگونه که تحقیقات لی و همکاران ( ،)2015خی و
همکاران ( ،)2011چن ( )2011و مخاطب رفیعی و همکاران ( )2011نشتتتان دادهاند ،مدلهای
ناپارامتريک هوش مصتتتنوعی دقت و قدرت پیشبینی باالتری نستتتبت به مدلهای پارامتريک
داشته باشند.
از ستتويی ديگر ،به منظور تعیین شتتاخصهايی که بتوانند درماندگی مالی را دقیقتر پیشبینی
نمايند ،مطالعات اخیر بیشتتتر بر بررستتی تأثیر مستتتقیم برخی شتتاخصهای حستتابداری متمرکز
بودهاند (مانند تحقیقات راعی و فالحپور1387 ،؛ استتماعیل زاده و شتتاکری1394؛ چن2011 ،؛
مخاطب رفیعی و همکاران2011 ،؛ هو و ستتاتیه 2015 ،و زوهرا و همکاران )2015 ،و تحقیقات
کمی در خصوص شاخصهای غیرحسابداری موثر بر درماندگی مالی انجام شدهاست .علیرغم
غیرقابل انکار بودن نقش مهم و کلیدی شتتاخصهای حستتابداری ،شتترايط درماندگی شتترکت
نمیتواند صرفاً متأثر از معدود متغیر حسابداری باشد و اين در حالی است که اندک تحقیقات
انجام شده در خ صوص موثر بودن شاخصهای غیرح سابداری حاکی از تأثیرگذاری اينگونه
شاخصها در پیشبینی درماندگی مالی است (مانند تحقیقات خی و همکاران2011 ،؛ منصورفر
و همکاران1394 ،؛ بردارت2014 ،؛ لی و همکاران2015 ،؛ مرادی و همکاران 1391 ،و صادقی
و همکاران .)1392 ،در تحقیقات انجام شده در ايران در خ صوص پیشبینی درماندگی مالی و
ورشتتتکستتتتگی ،عمدتاً با استتتتفاده از معیار ماده  141قانون تجارت جهت تمايز شتتترکتها ،از
معدود متغیرهای مالی مرسوم ،بهويژه نسبتهای مالی ،و يک يا دو روش آماری محدود جهت
پیشبینی استفاده شده است .در حالیکه به عنوان نوآوری پژوهش ،تحقیق حاضر ضمن متمايز
دانستن دو مفهوم "درماندگی مالی" و "ورشکستگی" ،با معرفی و استفاده از مجموعه متنوعی
از شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری و نیز روشهای آماری ( 52متغیر و  9روش آماری)
با يک رويکرد مقايستتهای اقدام به پیش بینی درماندگی مالی میکند تا با دستتتیابی به مدلهای
پیشبینی قدرتمندتر ،ستتترمايه گذاران ،اعتباردهندگان ،مديران و ...با اطمینان خاطر باالتری
بتوانند درماندگی مالی شتتترکت را قبل از وقوع ورشتتتکستتتتگی پیشبینی نمايند .از اينرو ،اين
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پژوهش در صدد ا ست تا توانايی شاخصهای ح سابداری و غیرح سابداری مؤثر بر پیشبینی
درماندگی مالی و مقايسه روشهای پارامتريک و ناپارامتريک را مورد بررسی قرار دهد.
مروری بر پیشینه
پژوهشهای خارجی

لیو و وانگ ( )2016با بررستتتی شتتترکتهای چینی مابین ستتتالهای  2003تا  2013به روش
رگرستتیون لوجستتتیک دريافتند که نستتبتهای بدهی (يک فصتتل قبل از درماندگی) و ارزش
افزوده اقتصادی تعديل نشده (دو ،سه و چهار فصل قبل از درماندگی) در پیشبینی درماندگی
مالی شرکتهای چینی دارای برتری هستند.
کوبیچکوا و نولیچک ( )2016با بررسی مدلهای قبلی ورشکستگی و درماندگی مالی که از
روش تحلیل ممیزی برای پیشبینی استفاده کردهاند اقدام به جمع بندی متغیرهای مورد استفاده
و محا سبه فراوانی ا ستفاده از آنها در مدلهای مورد نظر نمودند .نتیجه مطالعه آنها معرفی 39
متغیر (نسبت مالی) برای استفاده در تحقیقات آتی است.
هو و ساتیه ( )2015با ا ستفاده از رگر سیون لوج ستیک درماندگی مالی را پیش بینی نمودند.
متغیرهای مورد استتتفاده ايشتتان شتتامل ستته گروه متغیر ويژگیهای مالی شتترکتی ،ويژگیهای
غیرمالی شرکتی و اقتصاد کالن میباشند .يافتههای ايشان نشان میدهد که مدلی که از هر سه
گروه متغیر استتتتفاده میکند به مراتب نستتتبت به مدل هايی که صتتترفاً از گروه اول يا ترکیب
گروههای دوم و سوم استفاده میکند بهتر میتواند درماندگی مالی را پیشبینی نمايد.
زوهرا و همکاران ( )2015اقدام به شناسايی شرکتهای درمانده  28صنعت در اردن نموده و
س ته ستتال زيان متوالی را به عنوان مالک تفکیک در نظر گرفتند .استتتفاده از  27نستتبت مالی و
روش آماری رگرستتتیون لوجستتتتیک جهت پیشبینی درماندگی مالی نشتتتان میدهد که مدل
نهايی میتواند در سال درماندگی تا  %89/3قدرت پیشبینی داشته باشد.
لی و همکاران ( )2015با اضتتتافه نمودن متغیرهای اقتصتتتاد کالن و حاکمیت شتتترکتی به
مجموعه نستتبت های مالی به اين نتیجه رستتیدند که اضتتافه کردن اين متغیرها توانايی مدلهای
پیشبینی درماندگی مالی را افزايش میدهد.
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چن ( )2011شرکتهايی را درمانده مالی نامید که در گزارش حسابرس نسبت به درماندگی
مالی و مشکالت تداوم فعالیت آن اشاره شده باشد .وی با استفاده از نسبتهای مالی منتخب و
مقايستته دو روش درخت تصتتمیم و رگرستتیون لوجستتتیک نشتتان داد که روش رگرستتیون
لوجستتتیک در بلندمدت (بیش از يک ستتال) و روش درخت تصتتمیم در کوتاهمدت (کمتر از
يک سال) توانايی باالتری در پیشبینی درماندگی مالی دارند.
خی و هم کاران ( )2011با انت خاب مجموعهای از نستتت بت های مالی ،متغیر های حاکم یت
شتتترکتی و متغیرهای اقتصتتتاد کالن اقدام به مقايستتته قابلیت پیشبینی روشهای ماشتتتین بردار
پشتیبان و تحلیل ممیزی نمودنديافتههای ايشان بیانگر اين است که اوالً اضافه نمودن متغیرهای
حاکمیت شتتترکتی و متغیرهای اقتصتتتاد کالن به مجموعه نستتتبتهای مالی ،توانايی پیشبینی
مدلها را افزايش میدهد .ثانیاً روش ما شین بردار پ شتیبان بهتر از روش تحلیل ممیزی میتواند
درماندگی مالی را پیشبینی نمايد.
ژو و وانگ ( )2009با وارد ستتاختن کارايی به عنوان يک متغیر مستتتقل در کنار نستتبتهای
مالی ،اقدام به پیشبینی درماندگی مالی به وسیله ماشین بردار پشتیبان ،رگرسیون لوجستیک و
تحلیل ممیزی چندگانه نمودند .نتايج تحقیق مزبور نشان میدهد که استفاده از امتیاز کارايی در
مدلهای فوقالذکر صتتحت پیشبینیها را در مقايستته با زمانی که از کارايی استتتفاده نمیشتتود
افزايش میدهد.
پژوهشهای داخلی

منصتتتورفر و همکاران ( )1394با استتتتفاده از ترکیبات جريانات نقدی و عالمتهای مثبت و
منفی اين ترکیبات اقدام به پیشبینی درماندگی مالی نمودند .استفاده از رگرسیون لوجستیک و
ماشتتتین بردار پشتتتتیبان نشتتتان داد که برخی ترکیبات جريانات نقدی میتوانند در پیشبینی
درماندگی مالی موثر واقع شتتتوند .همچنین يافتههای آنها نشتتتان میدهد که توانايی پیش بینی
ماشین بردار پشتیبان به مراتب باالتر از روش رگرسیون لوجستیک است.
استتتماعیلزاده مقری و شتتتاکری ( )1394با استتتتفاده از  12نستتتبت مالی ،توانايی پیشبینی
الگوهای شبکه بیزی ساده و تحلیل پوششی دادهها را با هم مقايسه نمودند .نتايج تحقیق ايشان
نشتان میدهد اگر چه مقايسته دقت کلی دو الگو با يکديگر در ستالهای مورد بررستی تفاوت
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معنی داری را به لحاظ آماری نشان نمیدهد اما به طور کلی دقت پیش بینی الگوی شبکه بیزی
ساده در تمامی سالهای مورد بررسی از الگوی تحلیل پوششی دادهها بیشتر است.
خلیفه سلطانی و ا سماعیلی ( ،)1393با برر سی تأثیر چرخه تجاری بر پايداری مدلهای پیش
بینی ورشتتکستتتگی دريافتند که چرخه تجاری بر کارايی و پايداری مدلهای بدستتت آمده از
روشهای الجیت و تحلیل تمايزی (حا صل از  11ن سبت مالی) موثر بودها ست .همچنین ،نتايج
تحقیق ايشان حاکی از کارايی بیشتر روش الجیت در مقايسه با تحلیل تمايزی میباشد.
يافتههای صادقی و همکاران ( )1393نشان میدهد باال بودن سابقه فعالیت ،نسبت اهرمی و
تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزايش و اندازه شرکت ،هزينه نمايندگی و نسبت
جاری باال احتمال آن را کاهش میدهد .از عوامل کالن اقت صادی نیز درآمد سرانه و ر شد
اقتصادی باال در فضای کسب و کار شرکتها ،احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز
احتمال آن را افزايش میدهد.
مح سنی و همکاران ( )1392با ا ستفاده از نمونهای مت شکل از  50شرکت تولیدی درمانده و
ستتتالم (تفکیک بر مبنای ماده  141قانون تجارت) و بکارگیری رگرستتتیون لوجستتتتیک به اين
نتیجه رستیدند که اضتافه نمودن متغیر کارايی به مدل پیشبینی درماندگی مبتنی بر نستبتهای
مالی ،به طور معناداری دقت پیش بینی مدل را افزايش میدهد.
مخاطب رفیعی و همکاران ( )2011با استفاده از معیار ماده  141و نسبتهای مالی ،از  3روش
تحلیل ممیزی ،الگوريتم ژنتیک و شتتتبکه عصتتتبی مصتتتنوعی جهت پیشبینی درماندگی مالی
ا ستفاده نمودند .نتايج تحقیق اي شان ن شان میدهد که شبکه ع صبی م صنوعی بی شترين قدرت و
روش تحلیل ممیزی کمترين قدرت پیشبینی درماندگی مالی را دارند.
مرادی و همکاران ( )1391با استتتتفاده از معیار ماده  141قانون تجارت جهت تفکیک ،اقدام
به پیشبینی درماندگی مالی شرکتها بو سیله مدلهای ما شین بردار پ شتیبان و تحلیل ممیزی
چندگانه نمودند .بدبن منظور ،مجموعهای از  20نستتبت مالی به همراه امتیاز کارايی به عنوان
يک متغیر پیشبین غیرمالی وارد مدلهای پیشبینیکننده استتتفاده کردند .نتايج بدستتتآمده
حاکی از عدم تغییر دقت کلی اين مدلها به دلیل اضافه نمودن متغیر کارايی است.
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اعتمادی و همکاران ( )2009با بکارگیری مدل برنامه ريزی ژنتیک و تحلیل ممیزی چندگانه
به پیشبینی ورشکستگی شرکتهای ايرانی پرداختند .نتايج نشان میدهد در حالی که صحت
پیش بینی مدل تحلیل ممیزی %77 ،بوده ،صحت پیش بینی مدل ژنتیک  %94میباشد.
راعی و فالحپور ( )1387به بررسی کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی درماندگی مالی
شتتترکتها پرداخته و با بکارگیری معیار ماده  141قانون تجارت جهت تفکیک و استتتتفاده از
ن سبتهای مالی ،اين روش را با رگر سیون لوج ستیک مقاي سه کردند .نتايج اين پژوهش ن شان
داد مدل ماشین بردار پشتیبان نسبت به مدل لوج ستیک به طور معنیداری از دقت کلی بیشتری
برخوردار است و اين مدل توانايی باالتری نیز در تعمیمپذيری دارد.
فرضیههای پژوهش
با عنايت به موارد ياد شده ،فرضیات پژوهش به شرح زير مطرح میگردند:
 .1توانايی پیشبینی درماندگی مالی مدلهای مستتتخرج از شتتاخصهای حستتابداری بیشتتتر از
مدلهای مستخرج از شاخصهای غیرحسابداری است.
 .2افزودن شتتتاخصهای غیرحستتتابداری به مدلهای پیشبینی درماندگی مالی مستتتتخرج از
شاخصهای حسابداری ،توانايی آنها را افزايش میدهد.
 .3توانايی پیشبینی درماندگی مالی مدلهای ناپارامتريک بیشتر از مدلهای پارامتريک است.

روش پژوهش
پژوهش حاضتتتر در جامعه شتتترکت های پذيرفتهشتتتده در بورس اوراق بهادار تهران انجام
گرديدها ست .قلمرو زمانی مورد مطالعه نیز دوره  10ساله مربوط به بازه زمانی  1384الی 1393
میباشد در اين بازه ،معیارهای عمومی انتخاب نمونه عبارتند از:
 .1اطالعات مورد نیاز جهت محاستتبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شتترکتها ،در طول دوره
تحقیق در دستتترس بوده و جزء شتترکتهای واستتطهگری نظیر بانکها و ستترمايهگذاریها
نباشند.
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 .2سال مالی شرکت مختوم به  29ا سفند ماه با شد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی
خود را تغییر ندادهباشد.
همچنین بر ا ساس شرايط خاص درماندگی ،شرکتهايی به عنوان درمانده انتخاب شدهاند
که حداقل يکی از معیارهای زير را دارا باشند (منصورفر و همکاران:)1394 ،
 .1سه سال متوالی زيان داشتهباشند،
 .2سود نقدی ساالنه هر سهم بیشتر از  %40نسبت به سال قبل کاهش داشتهباشد،
 .3سود قبل از بهره و مالیات و استهالک کمتر از  %80هزينه بهره برای دو سال متوالی باشد،
 .4بازده منفی سهام به همراه رشد منفی فروش وجود داشتهباشد و
 .5سه سال متوالی ارزش دفتری هر سهم از ارزش اسمی آن سهم ،کوچکتر باشد.
بر اين اساس ،در مجموع  211سال -شرکت درمانده و  211سال -شرکت همتا حتیاالمکان
بر استتتاس صتتتنايع و ارزشهای بازار نزديک به شتتترکتهای درمانده ،به عنوان شتتترکتهای
غیردرمانده ( سالم) ،انتخاب گرديدها ست .مدلهای پیشبینی برای  3دوره " سال درماندگی"،
"يک سال قبل از درماندگی" و "دو سال قبل از درماندگی" استخراج میشوند .دادههای مورد
نیاز برای شتترکتهای انتخابی از طريق پايگاههای داده شتتامل نرمافزار رهآوردنوين و ستتايت
کدال استتتخراج گرديدهاند .در تحقیق حاضتتر از  2روش آماری پارامتريک شتتامل رگرستتیون
لوج ستیک و تحلیل ممیزی چندگانه و  7روش ناپارامتريک شامل ما شین بردار پ شتیبان ،شبکه
ع صبی م صنوعی ،درخت ت صمیم )DT( 10شامل  4الگوريتم و شبکه بیزين )BN( 11ا ستفاده
میشود که توضیحات مختصر در خصوص آنها در ادامه مطرح میگردد.
رگرسیون لوجستیک ،شبیه رگرسیون خطی است با اين تفاوت که نحوه محاسبه ضرايب در
اين دو روش يکستتان نمیباشتتد .بدين معنی که رگرستتیون لوجستتتیک ،به جای حداقل کردن
مجذور خطا ها ( کاری که رگرستتتیون خطی ان جام میدهد) ،احتمالی را که يک واقعه رخ
میدهد ،حداکثر میکند.
تحلیل ممیزی چندگانه به دنبال ترکیبی خطی از دو يا چند متغیر مستتتقل استتت به طوری
که بهترين جداکننده را میان گروه های مشتتتخص شتتتده از قبل که در اين تحقیق گروه
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شرکتهای سالم و درمانده هستند ،ايجاد میکند .اين مدل با جدا کردن مجموعههای متمايز
م شاهده شده و با تخ صیص م شاهده جديد به د ستههای از پیش تعیین شده به محقق امکان
بررسی تفاوتهای میان دو يا چند گروه و با توجه به چندين متغیر در يک زمان را میدهد.
ما شین بردار پ شتیبان يکی از روشهای يادگیری ما شینی ا ست که بر مبنای يادگیری آماری
ارائه گرديده و در واقع يک طبقهبندی کننده دووجهی استتتت که ستتتعی دارد میان دو طبقه،
ابر صفحهای ايجاد نمايد که فا صله هر طبقه تا ابر صفحه حداکثر با شد .دادههای نقطهای که به
ابرصتتتفحه نزديکترند ،برای اندازهگیری اين فاصتتتله به کار میروند .از اين رو ،اين داده های
نقطهای ،بردارهای پشتتتیبان نام دارند .در اين روش ،ستتاخت مدل شتتامل دو مرحله آموزش و
آزمايش میباشتتتد .در انتهای فاز آموزش ،قابلیت تعمیم مدل آموزش دادهشتتتده با استتتتفاده از
دادههای آزمايش ارزيابی میشود (علیزاده و ملکمحمدی.)1390 ،
شبکه ع صبی م صنوعی شامل مجموعهای از نرونهای بههممت صل میبا شد که الهامگرفته از
ساختار مغز ان سان ا ست .به هر مجموعه از اين نرونها يک اليه گفته می شود .برای ايجاد اين
اليهها ،نرونها به وستتتیله توابع فعالستتتازی (محرک) به يکديگر متصتتتل میشتتتوند .در واقع
شبکهای ع صبی م صنوعی همانند نرونهای طبیعی دارای گرههای پرداز شگری میبا شند که
داده های ورودی آن ها از گره های قبلی وارد و توستتتط توابع انتقال به ستتتمت گره بعد منتقل
میشتتوند .هر تابع در شتتبکه عصتتبی مصتتنوعی در فرآيند آموزش و ستتاخت مدل با استتتفاده از
اليههای ورودی و خروجی تعريف شده ،تعداد اليههای پنهان و تعداد نرونهای تخصیصيافته
به هر اليه را به روش آزمون و خطا مشخص میکند (علیزاده و ملکمحمدی.)1390 ،
درختهای تصتتمیم بر استتاس قواعد تصتتمیم گیری جهت پیشبینی و دستتتهبندی استتتفاده
میشتتوند .در اين رويکرد که به قیاس قواعد شتتناخته میشتتود بعد از ستتاخت درخت به راحتی
میتوان علت استنتاج قواعد بدستآمده را مشاهد نمود .به اين معنی که درخت تصمیم همانند
شبکه ع صبی م صنوعی مانند يک جعبه سیاه عمل نمیکند و منطق کاری آن رو شن و آ شکار
است .از ديگر مزايای درخت تصمیم ايجاد امکانی برای شناخت بهتر فیلدهای بااهمیت است،
زيرا به طور خودکار فیلدهای بااهمیت بیشتتتر به گرههای تصتتمیم بااليی درخت انتقال میيابد.
چهار الگوريتم برای آنالیز و دستهبندی به روش درخت تصمیم موجود است که علیرغم تشابه
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در استتاس فرآيند ،در تعداد زيرگروهها ،زمان ستتاخت مدل و ...با هم متفاوتند .اين الگوريتمها
شامل  CHAID ،C5. 0 ،C&Rو  QUESTمیباشند (علیزاده و ملکمحمدی.)1390 ،
شتتبکه بیزين محقق را قادر میستتازد تا يک مدل احتمالی از طريق ترکیب شتتواهد مشتتاهده
شتتتتده از ج هان واقعی طراحی ن ما يد تا بوستتتی له آن احت مال وقوع ر خداد ها را از مجمو عه
ويژگیهای مختلف بدست آورد .يک شبکه بیزين ،مدلی گرافیکی است که متغیرهای موجود
در يک مجموعه داده را که گره نامیده میشتتتوند همراه با روابط احتمالی و شتتترطی بین آنها
نشتتان میدهند .برای مثال ،يک شتتبکه بیزين میتواندبرای محاستتبه احتمال اينکه يک شتتخص
بیماری خا صی دارد ( شرکتی درمانده ا ست) يا نه بهکار رودکه در اين صورت وجود يا عدم
وجود نشتتانهای خاص برای وجود بیماری را میتوان به صتتورت احتمال شتترطی بین نشتتانه و
بیماری در شبکه بیزين درنظر گرفت (علیزاده و ملکمحمدی.)1390 ،
به منظور اجرای روشهای آماری پژوهش ،از نرمافزارهای  SPSS 22و CLEMENTINE

 12استفاده شدهاست.
متغیرهای پژوهش
درماندگی مالی:
متغیر واب سته تحقیق حا ضر (که در مدلهای هوش م صنوعی ا صطالحاً متغیر خروجی نامیده
میشتتتود) ،درماندگی مالی استتتت .به منظور کمی کردن اين متغیر ،چنانچه شتتترکتی يکی از
شرايط درماندگی مالی بر اساس شرايط اختصا صی تبیین شده در بخش نمونهگیری تحقیق را
دا شته با شد عدد يک به اين متغیر اخت صاص يافته و عدد اين متغیر در شرکتهای همتای فاقد
شرايط درماندگی مالی که به عنوان شرکتهای سالم انتخاب شدهاند صفر میباشد.
شاخصهای حسابداری:
شتتتاخص های حستتتابداری به عنوان پرکاربردترين و مؤثرترين متغیرهای پیشبینی کننده
ور شک ستگی و درماندگی مالی مح سوب می شوند .عالوه بر ن سبتهای مالی ،خی و همکاران
( )2011بیان میکنند شرکتهای سالم نسبت به شرکتهای درمانده ،توانايی بیشتری در ايجاد
و حفظ فروش و ستتتودآوری دارند .به اعتقاد آنان ،درماندگی شتتترکت ها با کاهش فروش،

59

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال نهم ،شماره  ،34زمستان 1398

کاهش ستتودآوری و به تحلیل رفتن ستتود انباشتته و تبديل آن به زيان انباشتتته همراه استتت .در
تحقیق حاضر از شاخصهای حسابداری استفاده شده در تحقیق خی و همکاران ( )2011در 5
گروه ( 32متغیر) شتتتامل شتتتاخصهای ستتتودآوری ،ايفای تعهدات ،فعالیت ،جريانات نقدی و
پايداری رشد استفاده میگردد.
شاخصهای غیرحسابداری:
شاخصهای ترکیبات جريانات نقدی:

جانتادج ( )2006و منصتتورفر و همکاران ( )1394استتتدالل میکنند که عالمتهای منفی و
مثبت ترکیبات جريانات نقدی حاوی پیامهايی در خصتتتوص وضتتتعیت مالی شتتترکت بوده و
ترکیبات مختلف عملیاتی ،سرمايهگذاری ،و تأمین مالی جريانات نقد به پیش بینی قريبالوقوع
بودن درماندگی مالی کمک میکنند .در پژوهش حاضتتر ،هشتتت ترکیب جريان نقد عملیاتی،
ستترمايهگذاری وتأمین مالی به عنوان شتتاخصهای غیرحستتابداری درنظر گرفته شتتده که اين
ترکیبات عبارتنداز:
اگر شرکت خالص جريان نقد عملیاتی منفی و جريانات نقدی تأمین مالی و سرمايهگذاری

ترکیب

مثبت داشتهباشد مساوی  1و در غیر اين صورت صفر است.

شماره 1

اگر شرکت خالص جريان نقد عملیاتی منفی و جريانات نقدی تأمین مالی منفی و

ترکیب

سرمايهگذاری مثبت داشتهباشد مساوی  1و در غیر اين صورت صفر است.

شماره 2

اگر شرکت خالص جريان نقد عملیاتی و سرمايهگذاری منفی و خالص جريان نقد تأمین مالی

ترکیب

مثبت داشتهباشد مساوی  1و در غیر اين صورت صفر است.

شماره 3

اگر شرکت خالص جريان نقد عملیاتی و سرمايهگذاری مثبت و خالص جريان نقد تأمین مالی

ترکیب

منفی داشتهباشد مساوی  1و در غیر اين صورت صفر است.

شماره 4

اگر شرکت خالص جريان نقد عملیاتی و تأمین مالی مثبت وخالص جريان نقد سرمايهگذاری

ترکیب

منفی داشتهباشد مساوی  1و در غیر اين صورت صفر است.

شماره 5

اگر شرکت خالص جريان نقد عملیاتی مثبت و جريانات نقدی تأمین مالی و سرمايهگذاری

ترکیب

منفی داشتهباشد مساوی  1و در غیر اين صورت صفر است.

شماره 6

اگر شرکت خالص جريان نقد عملیاتی و تأمین مالی و سرمايهگذاری منفی داشتهباشد مساوی

ترکیب

 1و در غیر اين صورت صفر است.

شماره 7

اگر شرکت خالص جريان نقد عملیاتی و تأمین مالی و سرمايهگذاری مثبت داشتهباشد مساوی

ترکیب

 1و در غیر اين صورت صفر است.

شماره 8
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شاخصهای حاکمیت شرکتی:
بردارت ( )2014معتقد استتت که ستتاختار مناستتب حاکمیت شتترکتی و برخورداری از نظام
راهبری مناستتتب احتمال مواجهه با درماندگی مالی را کاهش میدهد .نتايج تحقیق وی و لی و
همکاران ( )2015حاکی از اثرگذاری متغیرهای حاکمیت شرکتی بر پیشبینی درماندگی مالی
ا ست .در تحقیق حا ضر از  6متغیر مربوط به حاکمیت شرکتی به عنوان شاخصهای حاکمیت
شرکتی استفاده میشود.
شاخصهای اقتصاد کالن:
صتتادقی و همکاران ( )1392معتقدند که استتتفاده صتترف از نستتبتهای مالی و درنظرنگرفتن
شرايط اقتصادی حاکم بر ک شور در فرآيند پیشبینی درماندگی مالی ،منجر به نتیجهگیریهای
نادرستتتت خوا هد گرديد .لی و هم کاران ( )2015به اين نتی جه رستتت ید ند که درنظر گرفتن
متغیرهای اقتصتتاد کالن در کنار ستتاير متغیرها ،توانايی پیشبینی مدل را افزايش خواهدداد .در
تحقیق حاضر از  3متغیر اقتصادی به عنوان شاخصهای اقتصاد کالن استفاده میشود.
شاخص توانايی مديريت:
جستل و همکاران )2006( ،معتقدند که مديريت ضعیف به عنوان يکی از اساسیترين عوامل
درماندگی مالی شتترکتهاستتت .از اينرو محستتنی و همکاران ( )1392با اضتتافه نمودن متغیر
کارايی مديريت به مجموعه نسبتهای مالی دريافتند که وجود متغیر کارايی در مدل پیش بینی
درماندگی مالی ،توانايی آن را به طور قابل مالحظه ای افزايش میدهد .در تحقیق حاضتتتر از
متغیر کارايی شرکت به عنوان شاخص توانايی مديريت ا ستفاده می شود .جهت محا سبه متغیر
"کارايی شتترکت" از روش تحلیل پوشتتشتتی داده )DEA( 12به کمک نرمافزار MAX DEA

استفاده میشود .بکارگیری  DEAبه منظور تجزيه و تحلیل کارايی شرکتها ،مستلزم شناسايی
و انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی مؤثر میباشتتتد .در اين پژوهش ،متغیرهای ورودی
شامل کل دارايیها ،کل بدهیها و بهایتمام شده کاالی فروشرفته و متغیر خروجی شامل
درآمد فروش میباشد.
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شاخص حسابرسی:
شلیفر و وي شنی )2001( ،معتقدند که اظهارنظر غیرمقبول ح سابرس ن شانهای از وجود برخی
م شکالت در شرکت بوده و میتواند در پیشبینی درماندگی مالی شرکتها موثر واقع شود.
نتايج تحقیقات آنها نشتتان میدهد که احتمال صتتدور گزارش مقبول در شتترکتهای ستتالم
ن سبت به شرکتهای درمانده به مراتب بی شتر ا ست .در مطالعه حا ضر ،نوع اظهارنظر ح سابرس
به عنوان شاخص حسابرسی موثر بر پیشبینی درماندگی مالی استفاده میشود.
شاخص رقابتپذيری:
مواجهه شتتترکت با شتتترايط درماندگی همواره با کاهش ستتتود ،کاهش فروش و کاهش
جريانات نقدی ورودی همراه استتتت .اوپلر و تیتمان ( )1994بیان میکنند که در شتتترکتهای
درمانده ،کاهش توان ستتودآوری شتترکت ناشتتی از کاهش ستتهم شتترکت از بازار محصتتوالت
میباشتتتد و اينگونه شتتترکتها به مرور توان رقابتپذيری خود را از دستتتت میدهند .بنابر اين
انتظار میرود که هر اندازه سهم از بازار مح صول شرکتی کاهش يابد احتمال ابتال آن شرکت
به درماندگی مالی افزايش يابد .در اين مطالعه از " رشد نسبت سهم از بازار محصول " به عنوان
شاخص رقابتپذيری شرکت استفاده میشود.
با توجه به موارد فوق ،شاخصهای مورد ا ستفاده در تحقیق و نحوه محا سبه آنها که شامل
 32شتتاخص حستتابداری و  20شتتاخص غیرحستتابداری میباشتتند در نگاره شتتماره  1تلخیص
میگردند.
نگاره ( :)1خالصه شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری و نحوه محاسبه آنها
گروه

شاخصهای سودآوری

نام متغیر

نحوه اندازه گیری

بازده دارايیها

متوسط کل دارايیها/سود خالص

بازده ناخالص دارايیها

متوسط کل دارايیها/سود قبل از بهره و مالیات

بازده حقوق صاحبان سهام

متوسط حقوق صاحبان سهام/سود خالص

حاشیه سود خالص

کل درآمد عملیاتی/سود خالص

نسبت سود ناخالص

کل درآمد عملیاتی/سود ناخالص

سود عملیاتی به فروش
سود عملیاتی به متوسط حقوق صاحبان
سهام

فروش/سود عملیاتی
متوسط حقوق صاحبان سهام/سود عملیاتی
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گروه

شاخصهای ايفای تعهدات

نام متغیر

نحوه اندازه گیری

سود عملیاتی به متوسط دارايیها

متوسط دارايیها/سود عملیاتی

سود هر سهم

میانگین موزون سهام/سود خالص

نسبت جاری

بدهیهای جاری/دارايیهای جاری

نسبت آنی

بدهیهای جاری/دارايیهای آنی

نسبت سرمايه در گردش به دارايیها

جمع دارايیها/سرمايه در گردش

نسبت سرمايه در گردش به فروش

فروش/سرمايه در گردش

نسبت پوشش بهره

هزينه بهره/سود قبل از بهره و مالیات

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

جمع حقوق صاحبان سهام/جمع بدهیها

نسبت بدهی

جمع دارايیها/جمع بدهی ها

گردش دارايیها

متوسط دارايیها/فروش

شاخصهای فعالیت
شاخصهای جريانات نقدی

گردش موجودی کاال

متوسط موجودی کاال/بهای تمام شده کاالی فروش رفته

گردش حسابهای دريافتنی

متوسط حسابهای دريافتنی/فروش

گردش دارايیهای ثابت

متوسط دارايیهای ثابت/فروش

نسبت هزينه متوسط بدهی

متوسط بدهیها/هزينه مالی

نسبت گردش وجوه نقد عملیاتی

بدهیهای جاری/وجه نقد حاصل از عملیات

نسبت کیفیت سود

سود عملیاتی/وجه نقد حاصل از عملیات

نسبت بازده نقدی دارايیها

متوسط دارايیها/وجه نقد حاصل از عملیات

جريان نقدی به هزينه بهره

هزينه بهره/جريان وجه نقد

جريان نقد عملیاتی هر سهم

میانگین موزون سهام/جريان نقد عملیاتی

نرخ رشد جريان نقدی هر سهم

جريان نقد عملیاتی هر سهم دوره قبل/جريان نقد عملیاتی هر
سهم دوره جاری

شاخصهای پايداری رشد

نرخ رشد سود خالص

سود خالص دوره قبل/سود خالص دوره جاری

نرخ رشد دارايیهای ثابت

دارايیهای ثابت دوره قبل/دارايیهای ثابت دوره جاری

نرخ رشد فروش

فروش دوره قبل/فروش دوره جاری

نسبت بقاء

سود خالص/سود انباشته

سود انباشته به کل دارايیها

کل دارايیها/سود انباشته

شاخصهای ترکیبات جريانات نقدی (شامل  8ترکیب 1

در صورت وجود هر يک از ترکیبها عدد و در غیراينصورت

الی )8

عدد صفر برای آن ترکیب درنظر گرفته میشود

حاکمیت شرکتی

شاخصهای

مالکیت نهادی
تمرکز مالکیت

تعداد سهام عادی در ابتدای دوره/تعداد سهام سهامداران نهادی
مجموع درصد تملک سهامدارانی که حداقل  %5سهام شرکت را
در اختیار دارند
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گروه

اقتصاد کالن

شاخصهای

نام متغیر

نحوه اندازه گیری

درصد مديران غیر موظف

تعداد کل اعضای هیأت مديره/تعداد مديران غیرموظف

حسابرس داخلی

وجود حسابرس داخلی=صفر ،نبود حسابرس داخلی=1

جدايی نقش مديرعامل و رئیس هیأت

اگر مدير عامل ،رئیس هیأت مديره هم باشد عدد  ،1در غیر

مديره

اينصورت عدد صفر خواهد بود

اندازه هیأت مديره

تعداد نفرات هیأت مديره

تولید ناخالص داخلی

بر اساس مقادير اعالمی مرکز آمار ايران

نرخ تورم

نرخ تورم سالیانه اعالمی توسط بانک مرکزی

نرخ ارز

متوسط نرخ ارز سالیانه اعالمی توسط بانک مرکزی

شاخص توانايی مديريت-کارايی

محاسبه توسط DEA

شاخص حسابرسی

اظهار نظر مقبول=صفر ،در غیر اينصورت =1

شاخص رقابتپذيری -رشد نسبت سهم از بازار محصول

سهم از بازار دوره قبل/سهم از بازار (فروش صنعت/فروش
شرکت) دوره جاری

معنیداری تفاوت شاخصهای استفاده شده در دو گروه (تشخیص بر اساس آزمون مقايسه
میانگینها – حستتب مورد ،آزمون  tيا من-ويتنی يو ،متناستتب با مقیاس اندازهگیری متغیرها)،
حاکی از مناستتب بودن معیارهای خاص درماندگی مالی مورد استتتفاده در اين تحقیق به منظور
تفکیک شرکتها به گروههای درمانده و سالم است.1
یافتههای پژوهش
دقت پیشبینی و شاخصهای مؤثر

روشهای آماری يادشده برای دوسال قبل از درماندگی ،يک سال قبل از درماندگی و سال
درماندگی ،به صتتتورت جداگانه و با استتتتفاده از شتتتاخص های حستتتابداری ،شتتتاخصهای
غیرحسابداری و ترکیبی از شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری انجام و نتايج آن به شرح
نگاره ( )2ارائه شدهاست .همچنین در نگاره ( ،)3سه شاخص برتری که در استخراج هر يک از
مدلهای بدستتتآمده از شتتاخصهای حستتابداری و غیرحستتابداری در ستتال درماندگی دارای
بیشترين تأثیر بودهاند منعکس گرديدهاست.
- 1جزئیات نتايج و جداول اين بخش در اختیار محققان است و در صورت تمايل در اختیار خوانندگان قرار میگیرد.
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نگاره ( :)٢درصد پیشبینی صحیح مدلهای پژوهش
دو سال قبل از درماندگی
فقط شاخصهای

فقط شاخصهای

شاخصهای حسابداری و

حسابداری

غیرحسابداری

غیرحسابداری

رگرسیون لوجستیک

86/45

67/74

90/65

تحلیل ممیزی چندگانه

86/45

67/42

86/13

ماشین بردار پشتیبان

92/90

78/39

99/68

شبکه عصبی مصنوعی

85/48

64/19

87/10

درخت تصمیم C5. 0 -

97/42

82/26

96/77

درخت تصمیم C & R -

92/26

80/32

93/23

درخت تصمیم CHAID -

91/29

73/55

92/26

درخت تصمیم QUEST -

86/45

66/45

86/45

شبکه بیزين

روش آماری

روش آماری

90/65

70/32

91/94

فقط شاخصهای

فقط شاخصهای

شاخصهای حسابداری و

حسابداری

غیرحسابداری

غیرحسابداری

يک سال قبل از درماندگی
رگرسیون لوجستیک

96/22

72/43

99/46

تحلیل ممیزی چندگانه

91/35

70/54

90/27

ماشین بردار پشتیبان

97/30

83/78

98/92

شبکه عصبی مصنوعی

96/76

72/16

93/51

درخت تصمیم C5. 0 -

98/84

85/95

97/03

درخت تصمیم C & R -

98/11

78/65

98/11

درخت تصمیم CHAID -

96/76

75/95

96/76

درخت تصمیم QUEST -

93/78

71/08

93/78

شبکه بیزين

91/35

75/41

92/17

سال درماندگی
رگرسیون لوجستیک

97/28

73/22

98/42

تحلیل ممیزی چندگانه

87/68

70/85

87/44

ماشین بردار پشتیبان

98/10

86/26

97/87

شبکه عصبی مصنوعی

96/92

74/41

96/21

درخت تصمیم C5. 0 -

99/53

86/97

99/05

درخت تصمیم C & R -

97/87

73/93

97/87

درخت تصمیم CHAID -

97/87

76/54

97/87

درخت تصمیم QUEST -

94/79

70/62

94/79

شبکه بیزين

93/63

75/59

94/40

65

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال نهم ،شماره  ،34زمستان 1398

بررستتتی مدلهای مستتتتخرج از شتتتاخصهای حستتتابداری نشتتتان میدهد که شتتتاخصهای
ستتتودآوری ،ايفای تعهدات ،جريانات نقدی و پايداری رشتتتد دارای بیشتتتترين اثرگذاری در
فرآيند پیشبینی درماندگی مالی بودهاند و شاخصهای فعالیت در اين فرآيند ناتوان ه ستند .از
منظر شاخصهای غیرحسابداری نیز ،شاخصهای حسابرسی ،رقابتپذيری ،کارايی ،ترکیبات
جريانات نقدی و حاکمیت شتتترکتی دارای بیشتتتترين تأثیر بودهاند به طوريکه متغیر اظهارنظر
حستتابرس ،در کلیه روشها بجز ماشتتین بردار پشتتتیبان دارای باالترين اثرگذاری استتت که اين
موضوع حاکی از اهمیت غیرقابلانکار گزارشات حسابرسی در بررسی درماندگی مالی است.
شاخصهای اقتصاد کالن نیز فاقد تأثیر در اين فرآيند پیشبینی میباشند.
نگاره ( :)3شاخصهای دارای بیشترین تأثیر در پیشبینی درماندگی
شاخصهای حسابداری
رگرسیون لوجستیک

بدهی به حقوق ص .س

نسبت پوشش بهره

سرمايه در گردش به فروش

تحلیل ممیزی چندگانه

نسبت بازده دارايیها

سود هر سهم

نسبت سود ناخالص

ماشین بردار پشتیبان

حاشیه سود خالص

بازده حقوق ص .س

سرمايه در گردش به دارايیها

شبکه عصبی مصنوعی

سود هر سهم

نرخ رشد سود ناخالص

حاشیه سود خالص

درخت تصمیم C5. 0 -

سود انباشته به کل دارايیها

نسبت پوشش بهره

بازده نقدی دارايیها

درخت تصمیم C & R -

سود انباشته به کل دارايیها

نسبت بازده دارايیها

حاشیه سود خالص

درخت تصمیم CHAID -

سود انباشته به کل دارايیها

نسبت بازده دارايیها

-

درخت تصمیم QUEST -

نسبت بازده دارايیها

نسبت بقاء

سود انباشته به کل دارايیها

شبکه بیزين

بازده ناخالص دارايیها

گردش وجوه نقد عملیاتی

نسبت پوشش بهره

شاخصهای غیرحسابداری
رگرسیون لوجستیک

اظهارنظر حسابرس

ترکیب جريانات نقدی 1

تمرکز مالکیت

تحلیل ممیزی چندگانه

اظهارنظر حسابرس

ترکیب جريانات نقدی 1

ترکیب جريانات نقدی 6

ماشین بردار پشتیبان

ترکیب جريانات نقدی 3

تمرکز مالکیت

کارآيی

شبکه عصبی مصنوعی

اظهارنظر حسابرس

کارآيی

ترکیب جريانات نقدی 1

درخت تصمیم C5. 0 -

اظهارنظر حسابرس

کارآيی

درصد مديران غیرموظف

درخت تصمیم C & R -

اظهارنظر حسابرس

رشد سهم از بازار

تمرکز مالکیت

درخت تصمیم CHAID -

اظهارنظر حسابرس

رشد سهم از بازار

کارآيی

درخت تصمیم QUEST -

اظهارنظر حسابرس

تمرکز مالکیت

ترکیب جريانات نقدی 6

شبکه بیزين

اظهارنظر حسابرس

رشد سهم از بازار

ترکیب جريانات نقدی 1

طبق نگاره ( )2نیز ،در مدلهای مستتتخرج از شتتاخصهای حستتابداری ،درخت تصتتمیم با
الگوريتم  C5. 0در دو و يک سال قبل از درماندگی و نیز سال درماندگی به ترتیب با ،%97/42
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 98%/84و  %99/53دقت پیشبینی تواناترين مدل میباشد .اين برتری در بین مدلهای مستخرج
از شتتتاخص های غیرحستتتابداری نیز به ترتیب با  %85/95 ،%82/26و  %86/97دقت برای مدل
مذکور حفظ شدها ست .لیکن در مدلهای ترکیبی شاخصهای ح سابداری و غیرح سابداری،
اين مدل فقط در ستتتال درماندگی با  %99/05دقت مدل برتر استتتت و در دو ستتتال قبل از
درماندگی ،ماشتتتین بردار پشتتتتیبان با  %99/68و در يک ستتتال قبل از درماندگی ،رگرستتتیون
لوجستتتیک با  %99/46دقت باالتر از ستتاير مدلها قرار گرفتهاند .همچنین ،بررستتی روند دقت
پیشبینی نشتتتان میدهد در اکثر روشها و مدلها ،با نزديک شتتتدن به ستتتال درماندگی دقت
پیشبینی مدلها افزايش میيابد.
آزمون فرضیه
جهت آزمون فرضتتتیات پژوهش از آزمون مقايستتته میانگین دقت های پیشبینی گروه های
مختلف استفاده شدهاست .نتايج اين مقايسه در نگاره ( )4منعکس گرديدهاست.
نگاره ( :)4نتایج آزمون مقایسه میانگین درصد صحت پیشبینی روشها و شاخصها
مدل مبتنی بر

مدل مبتنی بر
شاخصهای

شاخصهای

غیرحسابداری

حسابداری

مدل مبتنی بر شاخصهای

روشهای

حسابداری و غیر حسابداری پارامتريک

روشهای
ناپارامتريک

تعداد مشاهده

27

27

27

18

63

میانگین

74/63

93/68

94/38

84/22

88/52

انحراف معیار

5/76

4/70

4/23

11/09

10/11

آماره t

13/317

-1/56

احتمال آماره

0/000

0/124

آماره t

-0/567

احتمال آماره

0/573

آزمون فرضیه 1
طبق نگاره ( ،)4میانگین دقت پیشبینی مدلهای مبتنی بر شاخصهای حسابداری ()93%/68
بیشتتتتر از مدلهای مستتتتخرج از شتتتاخصهای غیرحستتتابداری ( )74%/63بوده و پايدارتر نیز
میباشتتتند چرا که انحراف معیار کمتری دارند .با توجه به احتمال آماره که برابر  0/000استتت
فرضتتتیه اول پژوهش که بیان میکند "توانايی پیشبینی درماندگی مالی مدلهای مستتتتخرج از
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شتتاخصهای حستتابداری بیشتتتر از مدلهای مستتتخرج از شتتاخصهای غیرحستتابداری استتت"
نمیتواند رد شود.
آزمون فرضیه ٢
براستتتاس نگاره فوق ،علیرغم اينکه میانگین دقت پیشبینی مدل های مستتتتخرج از مجموع
شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری ( )%94/38بیشتر از مدلهای شاخصهای حسابداری
( )93%/68استتتت لیکن با توجه به مقدار احتمال آماره که برابر  0/573میباشتتتد اين برتری به
لحاظ آماری معنی دار نیستتت .لذا فرضتتیه دوم پژوهش که بیان میکند "افزودن شتتاخصهای
غیرحستتابداری به مدلهای پیشبینی درماندگی مالی مستتتخرج از شتتاخصهای حستتابداری،
توانايی آنها را افزايش میدهد" رد میگردد.
آزمون فرضیه 3
طبق نگاره ( ،)4میانگین دقت پیشبینی روشهای ناپارامتريک ( )88%/52بی شتر از روشهای
پارامتريک ( )84%/22استتت لیکن با توجه به مقدار احتمال آماره که برابر  0/124میباشتتد اين
برتری به لحاظ آماری معنی دار نیستتتت .لذا فرضتتتیه ستتتوم پژوهش که بیان میکند "توانايی
پیشبینی درماندگی مالی مدلهای هوش مصنوعی (ناپارامتريک) بیشتر از مدلهای پارامتريک
است" رد میگردد.
نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر اين است که توانايی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر
پیشبینی درماندگی مالی و مقايستته روشهای پارامتريک و ناپارامتريک را مورد بررستتی قرار
دهد .برای تحقق اين هدف ،ستته فرضتتیه تدوين و آزمون شتتده استتت .نتايج حاکی از آن استتت که
شاخصهای سودآوری ،ايفای تعهدات ،جريانات نقدی و پايداری ر شد از گروه شاخصهای
حستتتابداری و شتتتاخصهای حستتتابرستتتی ،رقابتپذيری ،کارايی ،ترکیبات جريانات نقدی و
حاکمیت شتتترکتی از گروه شتتتاخصهای غیرحستتتابداری دارای بیشتتتترين تأثیر در پیشبینی
درماندگی مالی بوده و شتتتاخص های فعالیت و اقتصتتتاد کالن نیز فاقد تأثیر در اين فرآيند
پیشبینی میباشتتتند .عالوه بر اين ،نتايج تحقیق نشتتتان میدهد در اغلب موارد ،روش درخت
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ت صمیم با الگوريتم  C5. 0از مجموعه روشهای ناپارامتريک ،دارای باالترين قدرت پیشبینی
استتتت .لیکن برتری دقت پیشبینی روشهای ناپارامتريک نستتتبت به روشهای پارامتريک از
لحاظ آماری معنیدار نی ست .اين يافته با يافتههای تحقیقاتی چون چن ( )2011و ا سماعیل زاده
مقری و شتتاکری ( )1394مطابقت داشتتته لیکن در تضتتاد با يافتههای خی و همکاران (،)2011
مخاطب رفیعی و همکاران ( )2011و راعی و فالحپور ( )1387می باشتتتد .همچنین مشتتتخص
گرديد توانايی پیشبینی مدلهای مبتنی بر شاخصهای ح سابداری برتری معنیداری ن سبت به
شاخصهای غیرحسابداری دارد که اين موضوع اهمیت شاخصهای حسابداری را مورد تأکید
مجدد قرار میدهد .مضتتتافاً ،با افزودن شتتتاخص های غیرحستتتابداری به مدل مستتتتخرج از
شاخصهای ح سابداری ،توانايی مدل افزايش يافت که از اين منظر ،يافتههای تحقیق حا ضر با
ن تايج تحقی قات محققینی چون ژو و وا نگ ( ،)2009هو و ستتتتات یه ( ،)2015لی و هم کاران
( ،)2015خی و همکاران ( ،)2011صتتادقی و همکاران ( )1393و محستتنی و همکاران ()1392
مطابقت دارد .لیکن اين افزايش به لحاظ آماری معنیدار نگرديد .بر اين استتاس ،میتوان نتیجه
گرفت استتتفاده از مجموعه نستتبتاً کاملی از متغیرهای حستتابداری معرفی شتتده در اين مطالعه
میتواند پاسخگوی نیاز تصمیمگیرندگان و تحلیلگران مالی در زمینه پیشبینی درماندگی مالی
بوده و ضتترورت قابلتوجهی به اضتتافه کردن شتتاخصهای غیرحستتابداری احستتاس نمیشتتود.
همچنین چنانچه از مجموعه ن سبتاً کاملی از شاخصها ا ستفاده گردد ،روشهای پارامتريک نیز
از چنان توانايی قابل قبولی برخوردار ه ستند که عدم آ شنايی و ا ستفاده از روشهای پیچیده و
دشوار ناپارامتريک را توجیه نمايد.
بر اين اساس ،به تحلیلگران و استفاده کنندگان از اطالعات مالی پیشنهاد میشود در ارزيابی-
های خود به منظور پیشبینی درماندگی مالی ،اولويت بیشتری به استفاده از شاخصهای
حسابداری بويژه شاخصهای سودآوری و ايفای تعهدات ،جريانات نقدی و پايداری رشد نسبت
به شاخصهای غیرحسابداری دهند .نظر به اهمیت شاخص حسابرسی نیز به سازمان حسابرسی و
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ايران پیشنهاد میگردد در صدور گزارشات
حسابرسی ،الزامات برقراری فرض تداوم فعالیت را بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار دهند.
همچنین ،با توجه به نتايج تحقیق ،در فرآيند پیش بینی درماندگی مالی ،موضوع انتخاب متغیرها
و شاخصهای مناسب به مراتب بااهمیتتر از موضوع انتخاب روش آماری است .اگر شاخصها
به درستی و با دقت انتخاب شوند روشهای آماری پیشرفته تر و پیچیده تر منجر به افزايش معنی
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دار در توانايی پیشبینی نخواهد شد .بنابراين ،استفاده از روشهای آماری پیچیدهتر دلیلی بر
قدرتمندتر بودن مدل پیشبینی نخواهد بود .بر اين اساس به تحلیلگران و استفاده کنندگان از
اطالعات مالی پیشنهاد میشود در ارزيابیهای خود اولويت اول را به شاخصهای مناسبتر داده
و روش آماری را در اولويت بعدی قرار دهند.
با توجه به عدم استفاده از شاخصهای بازار در اين مطالعه ،پی شنهاد می شود در پژوهشهای
آتی اثر اين شتتاخصها نیز بررستتی و با نتايج اين مطالعه مقايستته گردد .از طرف ديگر ،به دلیل
وجود ارزشهای پنهان در شتترکتها ،پیشتتنهاد میگردد تا شتتاخصهای ستترمايه فکری نیز به
عنوان يکی از شتتتاخص های غیرحستتتابداری در تحقیقات آتی مد نظر قرار گیرند .همچنین از
روشهای آماری ديگری همچون الگوريتم ژنتیک و آدابوستتت نیز استتتفاده و با ستتاير روشها
مقايسه شوند.
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