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چکیده
تحلیل درماندگی مالی و تعیین احتمال درمانده شدن پیش از بروز درماندگی موضوعی بااهمیت
برای سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و مدیران میباشد .در این پژوهش با استفاده از دادههای شش
سال مالی در دوره  1332تا  1331در بخش کشاورزی و مواد غذایی به بررسی عوامل مؤثر بر
درماندگی مالی و پیشبینی آن با استفاده از الگوریتم آدابوست و طبقهبندی احتمالی بیز پرداخته
شده است .نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم تورم ،ریسک مالی و تأثیر معکوس نسبت مدیران
غیرموظف ،بازده ساالنه سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی بر درماندگی مالی میباشد .همچنین،
نتایج نشان میدهند که الگوریتم تقویت انطباقی آدابوست با استفاده از دادههای مالی و اقتصادی
توانایی باالتری نسبت به روش طبقهبندی احتمالی بیز در پیشبینی درماندگی مالی دارد .نتایج این
پژوهش میتواند بهصورت کاربردی مورد توجه مدیران بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق
بهادار تهران قرار گیرد بهطوریکه با پیشبینی درماندگی مالی در شرکتها و کار کردن بر روی
عوامل مؤثر بر آن ،نسبت به مدیریت کردن جذب سرمایه سهامداران ،کاهش ریسک بحرانهای
مالی و کمک به سرمایهگذاران برای پرهیز از زیانهای بزرگ در بازار سهام ،اقدام کنند.
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پیشگفتار
از دهه  1312میالدی با افزایش شرکتها و نهادهای بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط
اقتصادی و تجاری ،وظایف امور مالی بهصورت چشمگیری تغییریافته است .تأکید دولتها بر رشد
اقتصاد به افزایش بیشازپیش شرکتها و بنگاههای اقتصادی بهویژه در بازار بورس اوراق بهادار
کمک و این وظایف را پیچیدهتر کرده است ( .)Komijanie & Sa'adatfar, 2006از سوی دیگر،
دستیابی بشر به فناوریهای نوین ارتباطات و دادهها تغییرات محیطی را به همراه داشته که این
تغییرات محیطی شتاب فزایندهای را به اقتصاد بخشیده است .سرعت یافتن فعالیتها و رویدادهای
اقتصادی پیامد های مثبت و منفی زیادی را به همراه داشته است .یکی از مهمترین پیامدهای منفی
این تغییرات ،افزایش رقابتها بهمنظور کسب منابع مالی و محدود شدن دسترسی به سود توسط
واحدهای تجاری و بنگاه های اقتصادی است .محدود شدن دسترسی به سود و منابع مالی خود
عوارض و پیامدهای بسیاری بهجا میگذارد که شاید مهمترین آنها افزایش احتمال درماندگی و
ورشکستگی بنگاهها و واحدهای تجاری است ( .)Altman, 1968ورشکستگی شرکتها همواره
بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران اعتباردهندگان و دولتها مطرح بوده است ،به
گونهایکه تشخیص بهموقع شرکتهایی که در شرف ورشکستگی قرار دارند ،میتواند تا حد زیادی
از زیانهای احتمالی ذینفعان جلوگیری کند .توسعه مدلهای پیشبینی ورشکستگی بهعنوان یک
موضوع مهم ،همواره موردتوجه جامعه دانشگاهی و بنگاههای اقتصادی بوده است ( & Mashayekhi
 .)Ganji, 2014یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از فرصتهای
سرمایهگذاری و همچنین ،جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد ،پیشبینی درماندگی مالی یا
ورشکستگی است .بهاینترتیب که اوالً ،با ارائهی هشدارهای الزم میتوان شرکتها را نسبت به وقوع
درماندگی هوشیار کرد تا آنها با توجه به این هشدارها دست به اقدامهای مقتضی بزنند و دوم
اینکه سرمایهگذاران فرصتهای مطلوب سرمایهگذاری را از فرصتهای نامطلوب تشخیص داده،
منابعشان را در فرصتهای مناسب سرمایهگذاری کنند .پیشبینی درماندگی مالی شرکتها،
مدتهاست که بهعنوان یکی از موضوعات مهم در حوزهی مالی و اقتصادی مطرح است .بسیاری از
پژوهشگران از جمله (Altman, 1977؛  Shirata, 1998و  )Ohlson, 1980با توجه به نسبتهای
مالی شرکتها و سایر متغیرهای موجود در صورتهای مالی الگوهایی را برای پیشبینی درماندگی
مالی شرکتها ارائه کردند تا وضعیت شرکت را در مراحل گوناگون درماندگی مالی تشخیص و از
اتالف منابع موجود شرکت جلوگیری کرده و یا به تجدید ساختار در مدیریت خود بپردازند تا
همچنان بتوانند با تداوم رقابت به فعالیت بپردازند .از سوی دیگر ،حقوقدانان نیز با توجه به اثرات
زیانبار ورشکستگی شرکتها ،اقدام به وضع قوانین در این حوزه کردهاند .ماده  141قانون تجارت
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کشور ایران ازجمله این قوانین میباشد .بر اساس قانون تجارت ،اگر براثر زیانهای وارده حداقل
نصف سرمایه شرکت از بین برود ،هیئتمدیره مکلف است بالفاصله در قالب مجمع عمومی
فوقالعاده ،صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و ریی واقع
شود .درصورتیکه شرکت مشمول ماده  141و درمانده مالی شناخته شود از این تاریخ به مدت
شش ماه به شرکت فرصت داده میشود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع و مطابق قانون رفتار کند.
پس از گذشت این مدت درصورتیکه شرکت همچنان شرکت درمانده مالی تشخیص داده شود و
زیان مربوط را کاهش نداده باشد ،نماد شرکت متوقف میشود .برای ورود دوباره نماد به بورس،
شرکت باید تمام مراحل قانونی را دوباره طی کند .درصورتیکه پس از مدت معین بازهم شرکت
اقدامی در این خصوص نکرده باشد ،این بار شرکت به حالت تعلیق درمیآید و درنهایت ،از تابلو
حذف می شود؛ بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران شرکت باید تمام
مراحل را از ابتدا طی کند (.)Saeedi & Aghaei, 2009
مبانی نظری
متغيرهاي مالی و تأثير آن بر درماندگی مالی
سالمت مالی به مفهوم تـوان سـودآوری و تـداوم فعالیـت واحـد اقتصـادی برای تمامی
سهامداران و ذی نفعان از اهمیت بسـیار بـاالیی برخـورداراست و اساساً همه ذینفعان در واحدهای
اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتواننـد سودآوری و تداوم فعالیت این واحدها را ارزیابی و
پیشبینی کننـد عالقهمندند .نسـبتهای مالـی ،گسـتردهترین ابزارهای مورداستفاده برای
اندازهگیری عملکرد و سالمت و درماندگی مالی شرکتها هسـتند Zmijewski (1984) .بـا
اسـتفاده از نسـبتهای مالـی ،نقدینگـی ،عملکرد توانست الگویی با دقت  32درصـد را برای
سالمت مالی شرکتها ارائه کند ( .)Zmijewski, 1984پژوهشها نشـان میدهد کـه میتـوان از
نسـبتهای مالـی ،به عنوان ابـزاری بـرای تعییـن سـالمت مالـی و درماندگی مالی ،اسـتفاده کـرد.
) wing Yu, et al. (2003و ) Brewer, et al. (2012از نسـبتهای مالـی کـه حـاوی دادههای
سـودآوری ،عملکرد ،نقدینگـی هسـتند ،بـرای تعییـن قـدرت مالـی و سـالمت مالـی شرکتها
استفاده کردهاند Fadaei, et al. (2015) .به بررسی معمای رابطه ریسک درماندگی مالی با بازده
سهام طی سالهای  1332تا  1332پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بازده سهام
دارای رابطه معنادار و منفی با ریسک درماندگی مالی است .همچنین ،نتایج این پژوهش نشان داد
که شرکتهای کوچک ،بیشتر در معرض ریسک درماندگی مالی قرار دارندRamooz & .
) mahmoudi (2017پیشبینی ریسک ورشکستگی مالی با استفاده از مدل ترکیبی در بورس اوراق
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بهادار تهران را مورد ارزیابی و بررسی قراردادند .پیشبینی با استفاده از مدل ترکیبی (استفاده از
متغیرهای حسابداری و بازاری) و تکنیک شبکههای عصبی از نوع مدل پرسپترون چندالیه ()MLP
صورت پذیرفت .نمونه پژوهش شامل  32شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (31
شرکت ورشکسته طبق ماده  141قانون تجارت ایران و  13شرکت غیر ورشکسته) طی سالهای
 1332تا  1333میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهند که مدل ترکیبی (ترکیب متغیرهای
حسابداری و بازاری) با استفاده از روش شبکه عصبی ،نسبت به هر یک از دو مدل حسابداری و
بازاری از دقت باالتری در پیشبینی ریسک ورشکستگی مالی برخوردار است .همچنین ،مدل بازاری
نیز دقت بیشتری نسبت به مدل حسابداری دارد Foroughi & Mazaheri (2013) .در پژوهشی به
بررسی تأثیر اهرم مالی و ریسک درماندگی مالی بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران میپردازند .در این پژوهش ،تعداد  02شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران در بازه زمانی  1334تا  1333بررسیشده است .برای آزمون فرضیهها از مدل
رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد بین بازده واقعی سهام و
ریسک درماندگی مالی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد GangWang (2018) .به پیشبینی
درماندگی مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار چین میپردازند .پیشبینی درماندگی مالی به دنبال
ارائه عالئم هشدار زودهنگام برای حاکمیت شرکتی است که به گونه گسترده بهعنوان یک روش
امیدوارکننده برای کاهش زیانهای مالی به رسمیت شناختهشده است .با این حال ،دادههای
پیشبینی نشده غیرمالی مانند احساسات و دادههای متنی و مشکل عدم تعادل طبقه اغلب در
پژوهشهای پیشین نادیده گرفته شد .بنابراین ،تغییر دادن دادههای احساسی و متنی به روش زیر
فضای تصادفی ( )IST-RSبرای پیشبینی دشواریهای مالی پیشنهادشده است .ویژگیهای
احساس و متنی بهعنوان ویژگیهای غیرمالی استخراج میشوند و بیشتر با ویژگیهای مالی
متعارف ادغام می شوند .برای مقابله با مشکالت بالقوه با ابعاد بزرگ و باالیی ،روش تقسیم تصادفی
گروهی تصویبشده با استفاده از روش ( )IST-RSاست .آزمایشها روی مجموعه دادههای مشتق
شده از پایگاه دادهای پژوهشهای حسابداری بازار چین ( )CSMARبرای بررسی اثربخشی و
امکانسنجی  IST-RSانجام میشود .نتایج پژوهش نشان میدهند که رویکرد پیشنهادی ،عملکرد
مالی را قادر میسازد پیشبینی درماندگی مالی را بهطور قابلتوجهی بهبود بخشد .افزون بر این،
رویکرد پیشنهادی نسبت بهروشهای معیار در مجموعههای دادههای با ابعاد باالتر عملکرد بهتری
داشته است که نشان میدهد که مناسب برای حل همزمان مشکالت بالقوه و عدم تعادل طبقه در
سطح باال و عدم تعادل در پیشبینی درماندگی مالی مناسب استChristopher & Shen (2017) .
به مطالعهای با عنوان "ارتباط جهانی بین درماندگی مالی و بازده سهام" در نمونهای شامل بیش از
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 3/4میلیون مشاهدات ماهانه شرکت طی سال  1332تا  2212در  33کشور پرداختند .اگرچه
توضیحات مبتنی بر ریسک گزارش ضعیفی از این الگوهای را فراهم میآورند ،چندین شواهد به
تفسیر رفتاری اشاره میکنند که نشان میدهد سهام شرکتهایی که دچار رنج مالی هستند ،بهطور
موقت بیشازحد است .نتایج پژوهش آنها حاکی از یک رابطه قوی منفی بین بازده سهام و مقدار
درماندگی مالی شرکتها میباشد Sayari & Mugan (2016) .در مقالهای با استفاده از دادههای
 1122شرکت آمریکایی در بازهی زمانی  1332تا  ،2211نقش نسبتهای مالی را بهعنوان
بیشترین محتوای دادهای در تعیین مجموعهای از ویژگیهای صنعت مورد بررسی قراردادند.
سپس ،به بررسی این مسئله پرداختند که آیا استفاده از نسبتهای مالی منجر به توسعه مدلهای
ورشکستگی مالی خاص هر صنعت میشود .این پژوهشگران با استفاده از تکنیک رگرسیون
لجستیک به این نتیجه رسیدند که نسبتهای مالی درواقع انعکاس ویژگیهای صنعت هستند و
محتوای دادهها نسبتهای خاص در میان صنایع گوناگون متفاوت است .همچنین ،یافتهها بیانگر
تأثیر واگرای ویژگیهای صنعت بر شرکتهاست .درنتیجه ،ساخت مدلهای ورشکستگی مالی
خاص صنعت یک ضرورت است.
ریسک شركت و تأثير آن بر درماندگی مالی
از مسائل مهم و اثرگذار بر ریسک و بازده سهام ،تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه است.
استفاده از اهرم مالی ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ،ولی ممکن است موجب
افزایش ریسک مالی و هزینه درماندگی گردد .وجود اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکتها
ایجادکننده ریس ک مالی است زمانی که این ریسک با ریسک درماندگی مالی همراه باشد میتواند
اثرات گوناگونی بر بازده سهام ایجاد کند ( .)Foroughi & Mazaheri, 2013اهرم مالی بهعنوان
عامل مشخصکننده توانایی مالی شرکت ،معرفیشده است و باور بر این است که اهرم مالی ،درجه
درماندگی مالی را افزایش میدهد .مطالعات گوناگون انجامشده ،تأثیر اهرم مالی بر عملکرد شرکت
را منفی ارزیابی نمودند که نشان میدهد اهرم مالی شرکتها ،ریسک آنها را افزایش میدهد
( .)Rahimian & Nezamoddin, 2013ریسک سیسـتماتیک یـا بتـا سهام یکی از معیارهای
سنجش ریسک است .در دهههای اخیر نسبت به ثبات و اهمیت بتا بهمنزله معیـار سـنجش
ریسک ،انتقاد شدیدی شد .این اختالفنظر بین پژوهشگران دربارهی ریسـک ،در تجزیه و تحلیل
ریسک درماندگی مالی نیز انعکاس یافت .درماندگی مالی باید بهمثابه فراینـد مسـتمر نـامطلوب
آزمون شود .در آغاز فرایند نکول شرکت ،ریسک درماندگی مالی بهطور یکنواخت است و در ادامه
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بهصورت نمایی افزایش مییابد؛ در نتیجه ،به کاهش شدید ارزش منجر میشود
.)2007

( Outecheva,

معيارهاي نظام راهبري و مدیریتی و تأثير آن بر درماندگی مالی
صورتهای مالی میتوانند دادههای مفیدی درباره عملیات شرکتها برای عموم فراهم کنند.
سرمایهگذاران نیز ،دستکم تاحدی ،بر پایه دادههای صورتهای مالی سرمایهگذاری میکنند .با
وجود این ،زمانی که شرکتها مبادرت به دستکاری دادهها کرده و صادقانه افشاء نمیکنند،
دادههای افشاء شده در صورتهای مالی تویم با جانبداری خواهد بود و از حقیقت انحراف خواهد
داشت ،اما تحت مکانیزم نظام راهبری مناسب ،هیئتمدیره قادر به کنترل شرکت خواهد بود و از
تحریف دادههای مالی به وسیله مدیریت شرکت جلوگیری خواهد کرد .نظام راهبری مناسب
نخست؛ به سهامداران اقلیت این اطمینان را میدهد که دادههایی قابل اتکاء در رابطه باارزش
شرکت دریافت کردهاند ،همچنین ،از جانب مدیران شرکت و سایر سهامداران بزرگ مورد
سوءاستفاده قرار نگرفتهاند .دوم؛ مدیران را تشویق میکند که بهجای پرداختن به اهداف شخصی
خود ،به دنبال حداکثر کردن ارزش و منافع شرکت باشند (Bredart .)Sadeghi, et al. 2013
) (2014بر این باور است که ساختار مناسب حاکمیت شرکتی احتمال مواجهه با درماندگی مالی را
کاهش میدهد .نتایج پژوهش وی و ) Li, et al. (2015حاکی از اثرگذاری متغیرهای حاکمیت
شرکتی بر پیشبینی درماندگی مالی است Ahmadi (2016) .بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و
ریسک سیستماتیک با درماندگی مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه
زمانی  1333تا  1333را انجام داد .طبق نتایج پژوهش ،تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی تأثیری
منفی و معنیدار بر درماندگی مالی دارد .همچنین ،متغیر ترکیبی تمرکز مالکیت و ریسک
سیستماتیک بر درماندگی مالی ،تأثیر مثبت و معنیدار دارد .درنهایت متغیر ترکیبی مالکیت نهادی
و ریسک سیستماتیک ،تأثیر منفی و معنیدار بر درماندگی مالی دارد .همچنین ،اندازه شرکت،
سودآوری ،نقد شوندگی و حجم معامالت شرکت تأثیر منفی و معنیدار بر درماندگی دارد .نتایج
حاصل با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی کماکان به قوت خود باقی ماندRobinson .
) (2012به بررسی رابطه بین ترکیب هیئتمدیره و عوامل درماندگی مالی شرکتها پرداختند .رابطه
بین نسبت خارجی مدیران و نتایج ورشکستگی ،تابعی از مالکیت مدیران خارجی است .به این
نتیجه رسیدند که رابطه بـین ورشکسـتگی و مـدیران بیـرون سازمانی به مقدار مالکیـت مـدیران
بـرونسـازمانی در شـرکت بسـتگی دارد .به گونهایکه ایـن رابطـه ،زمانی که مقدار مالکیت آنها
زیاد باشد ،منفی و زمانی که مقدار مالکیت مدیران کم باشد ،مثبت است Chang (2009) .با بررسی
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رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی در شرکتهای درماندهی مالی در کشور تایوان به این
نتیجه میرسد که شرکتهای دارای استقالل هیئت مدیره (شـرکتهـایی که درصد باالی اعضای
غیرموظف هیئتمدیره دارند) نسبت به شرکتهایی دارای درصـد پـایین اعضای غیرموظف
هیئتمدیره ،کمتر دچار بحران و درماندگی مالی میشوند Fich & Slezak (2008) .به بررسی
توانایی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جلوگیری از درمانـدگی مالی شرکتها پرداختند .نتایج
نشاندهنده آن است که هیئتمدیره مستقل با درصـد بیشتری از اعضای ناموظف ،همچنین ،در
اختیار قرار دادن بخش بزرگی از سهام شرکت در اختیـار مـدیران داخلی ،بیشترین تأثیر را در
جلوگیری از درماندگی مالی دارد.
متغيرهاي كالن اقتصادي و تأثير آن بر درماندگی مالی شركتها
عواملی که منجر به درماندگی و ورشکستگی یک شرکت میشوند ،یکباره خود را آشکار
نمیسازند .نشانه های وجود پریشانی مالی یک شرکت بسیار زودتر از ورشکستگی نهایی نمایان
میشوند؛ بنابراین ،از این نشانهها میتوان برای پیشبینی درماندگی و ورشکستگی پیش از وقوع آن
استفاده کرد .از عوامل کالن اقتصادی درآمد سرانه و رشد اقتصادی باال در فضای کسبوکار
شرکت ها ،احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکتها را افزایش
میدهد ( .)Sadeghi, et al. 2013بـا اسـتفاده از متغیرهای کالن اقتصادی ،بازار و حسابداری و
تلفیـق این سه دسته از متغیرها ،درمانـدگی مـالی شرکتها را بهتـر میتوان پیشبینی کرد
( Sadeghi, et al. (2013) .)Hernandez & Wilson, 2013بر این باورند که صرف استفاده از
نسبتها ی مالی و در نظر نگرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و شرکتها در فرآیند پیشبینی
درماندگی مالی منجر به نتیجهگیریهای نادرست خواهد شد .این پژوهشگران به همراه
پژوهشگرانی همچون و ) Li, et al. (2015به این نتیجه رسیدند که متغیرهای کالن در کنار سایر
متغیرها ،توان پیشبینی مدل را افزایش خواهد داد .متغیرهای کالن اقتصادی کسبوکار شرکتها
را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد و غافل شدن از عوامل تعیینکنندهی این فضا چهبسا منجر به
تصمیمهای اشتباه گردد؛ و این تصـمیمات نادرسـت و اشـتباه منجـر درمانـدگی مـالی شرکتها
خواهد شد و درنتیجه ،باعث ورشکستگی شرکتها میشود (Talebnia, et .)Sadeghi, et al. 2013
) al. (2009به پیش بینی بحران مالی مبتنی بر ارائه الگویی مشتمل بر متغیرهای کالن اقتصادی و
متغیرهای مالی (نسبتهای صورت جریان وجوه نقد و نسبتهای مالی صورتحساب سود و زیان و
ترازنامه) پرداختند .در این پژوهش چهار الگوی پیشبینی بحران مالی (اسپرین گیت SAF ،شیراتا،
واالس و تای دا) با نسبتهای جریان وجوه نقد و متغیرهای کالن اقتصادی با وقفه زمانی یک سال

122

تحليل درماندگی مالی در بخش كشاورزي و مواد غذایی با تأكيد بر نقش...

و دو سال بسط داده شد ،با توجه به نتایج آزمون مشخص شد الگوهای اسپرین گیت و واالس
توسعهیافته با نسبت های جریان وجوه نقد و متغیرهای کالن اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای
پیشبینی میباشند Prayesh, et al. (2017) .به ارائه مدل ریاضی پیشبینی ورشکستگی شرکت
پرداختند .بمنظور طراحی مدل ،از دادههای دو گروه از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران استفادهشده است ،گروه نخست شرکتهای غیر ورشکسته و گروه دوم شرکتهای
ورشکسته میباشد .بمنظور طراحی مدل از هشت نسبت مالی شامل نسبتهای :سود پیش از بهره
و مالیات بر کل داراییها ،سرمایه در گردش بر کل داراییها ،مجموع بدهیها بر ارزش بازار کل
داراییها ،ضریب بتای سهام ،لگاریتم قیمت (بستهشده از سال مالی گذشته) ،عامل تنوعبخشی،
بازده ساالنه تجمعی و ارزش وزنی شاخص بورس تهران و تغییرات درآمد خالص استفاده شده است.
قلمرو زمانی پژوهش را دادههای صورتهای مالی شرکتهای بورسی در سالهای  1333تا 1333
تشکیل میدهد .نتایج آزمون در ارتباط با توانایی پیشبینی مدل نشاندهنده این واقعیت هست که
مدل میتواند دو سال پیش از وقوع ورشکستگی در شرکتها ،پیشبینی صحیحی در مورد وجود
بحران و ورشکستگی ارائه کند .با دوری از زمان وقوع ورشکستگی به دلیل کمرنگ شدن
شاخصهای پیشبینی کننده ورشکستگی ،از توان پیشبینی مدل کاسته میشود .نتایج پیشبینی
برای یک سال قبل از ورشکستگی  31درصد و برای دو سال قبل از ورشکستگی  33درصد
میباشد Emilia Garcia (2017) .به بررسی رابطه بین میزان سرمایهگذاریهای شرکت و درماندگی
مالی پرداخته است .بهطور میانگین ،شرکتهایی که دچار آشفتگی هستند ،هزینههای
غیرمستقیمی را برای رقبای غیر درمانده بوجود میآورند که با افزایش هزینههای اعتباری در
صنعت و درنتیجه ،محدود کردن دسترسی به اعتبار و سرمایهگذاری تحمیل میکنند .این تأثیرات
منفی در غیاب رکود اقتصادی همچنان ادامه دارد و موقت هستند .بااینحال ،اثرات منفی برای
شرکتهایی که دارای ترازنامههای قویتر و یا در بازارهای متمرکز هستند ،کاهش مییابد و این
نشان میدهد که شرکتهایی که داراییهای قوی دارند ،در برابر رقبای ضعیفشان تالش میکنند تا
موقعیت بازار خود را بهبود بخشند .نتایج نشان میدهند که بهطور میانگین ،شرکتهایی که درگیر
آشفتگی مالی هستند ،نسبت به رقبایی که دچار ورشکستگی مالی نیستند ،هزینههای غیرمستقیم
بیشتری را متحمل می شوند و تالش برای باقی ماندن در بازار رقابتی را با افزایش هزینههای
اعتباری در صنعت انجام میدهند .با توجه به مبانی نظری بیانشده و هدف پژوهش که شناسایی
عوامل مؤثر بر درماندگی مالی و همچنین ،ارائه مدلی مناسب جهت پیشبینی درماندگی مالی در
بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران میباشد فرضیههای زیر تدوینشده است:
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فرضيه نخست :نسبتهای مالی بر درماندگی مالی شرکت های بخش کشاورزی و مواد غذایی
تأثیر معنادار دارند.
فرضيه دوم :معیارهای ریسک شرکت بر درماندگی مالی شرکت های بخش کشاورزی و مواد
غذایی تأثیر معنادار دارند.
فرضيه سوم :معیارهای نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های بخش کشاورزی و مواد
غذایی تأثیر معنادار دارند.
فرضيه چهارم :متغیرهای کالن اقتصادی بر درماندگی مالی شرکت های بخش کشاورزی و
مواد غذایی تأثیر معنادار دارند.
فرضيه پنجم :الگوریتم تقویت انطباقی آدابوست توانایی باالیی در پیشبینی درماندگی مالی
شرکت های بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران دارد.
فرضيه ششم :الگوریتم طبقهبندی احتمالی بیز توانایی باالیی در پیشبینی درماندگی مالی
شرکت های بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران دارد.
فرضيه هفتم :قدرت پیشبینی درماندگی مالی توسط الگوریتم تقویت انطباقی آدابوست
شرکتهای در بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران نسبت به الگوریتم
طبقهبندی احتمالی بیز بیشتر است.
متغیرهای پژوهش
متغير وابسته
درماندگی مالی
درماندگی مالی درواقع به معنی ناتوانی مالی شرکت در ایفای تعهداتش است .در این بررسی از
ماده ( )141قانون تجارت بهعنوان معیار تشخیص درماندگی مالی استفادهشده است .شرکتهایی
که مشمول ماده  141قانون تجارت باشند بهعنوان شرکتهای درمانده مالی شناساییشدهاند.
متغير مستقل
متغیر مستقل اولیه در چهار گروه شامل نظام راهبری شرکت ،ریسک شرکت ،نسبتهای مالی و
متغیرهای کالن اقتصادی تقسیمبندی شده است و با توجه به تحلیلهایی که در مبانی نظری انجام
شده است و همچنین ،بررسی پژوهشهای گذشته متغیرهای مرتبط در جدول  1انتخابشده است.
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جدول  -2متغيرهاي مستقل اوليه پژوهش.
Table 1- Independent initial variables of the research.
تعریف عملیاتی
نام متغیر
Operational definition
Variable
نسبتهای مالی
Financial Ratio
نسبت حاشیه از تقسیم سود عملیاتی بر فروش خالص بدست میآید (.)Bahrami & Dastgir, 2014
سود عملیاتی
نسبت وجه
نقد عملیاتی

از تقسیم وجه نقد عملیاتی بر مجموع داراییها بدست میآید (.)Bayat, et al. 2016

نسبت بازده
دارایی

از تقسیم سود خالص بر مجموع داراییها بدست میآید (.)Rostamian, et al. 2011

نسبت بازده
حقوق
صاحبان
سهام

از تقسیم سود خالص بر مجموع حقوق صاحبان سهام بدست میآید
(.)RahnamaRudpashti & KhanMohammadi, 2011

نسبت
ارزشافزوده
اقتصادی

)EVA t = NOPAT t – (WACC t × Capital t – 1
در این مدل  EVA tارزشافزوده اقتصادی NOPAT ،سود خالص عملیاتی پس از کسر
مالیات Capital ،سرمایه بکار گرفتهشده در شرکت و  WACCنرخ متوسط هزینه
سرمایه است (.)Soleimani & Memarian, 2012

نسبت کیو
توبین

از تقسیم ارزش بازار خالص داراییها بر ارزش دفتری خالص داراییها بدست میآید
(.)Kashanipour & Rasaian, 2009

بازده سهام

از دادههای بازده ساالنه سهام شرکت منتشرشده به وسیله سایت کدال استفاده شده است.
معیارهای ریسک شرکت

ریسک
سیستماتیک
(ریسک بازار)

ریسک مالی

ریسک سیستماتیک درجه تغییرات بازده یک سرمایهگذاری خاص نسبت به تغییرات بازده
مجموعه سرمایهگذاری بازار است و با شاخص  βاندازهگیری میشود ( Abozari, et al.
.)2014
) 𝑖𝑅 𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑚 ,
=β
𝑚𝑅 𝛿 2
از تقسیم مجموع بدهیها بر مجموع داراییها بدست میآید (.)Fathi, 2005
معیارهای نظام راهبری و مدیریتی
Criteria for leadership and management system
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نسبت
مدیران
غیرموظف

از تقسیم تعداد اعضای هیئتمدیره ناموظف بر تعداد کل اعضای هیئتمدیره بدست میآید
(.)Sheri & Marfou, 2007

درصد مالکان
نهادی

مجموع سهام متعلق به سهامداران بیش از  %1را بهعنوان درصد مالکان نهادی در نظر
گرفتهشده است (.)Sheri & Marfou, 2007

اندازه
هیئتمدیره

تعداد اعضای هیئتمدیره بهعنوان اندازه هیئتمدیره مدنظر قرارگرفته است ( Moradi, et
.)al. 2013
معیارهای کالن اقتصادی

تورم

استفاده از دادههای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

تولید
ناخالص
داخلی

استفاده از دادههای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

قیمت نفت

استفاده از دادههای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

روش پژوهش
با توجه به مبانی نظری بیانشده و با در نظر گرفتن گروه متغیرهای مربوط بهنظام راهبری و
مدیریتی ،ریسک شرکت ،نسبتها و معیارهای مالی و متغیرهای کالن اقتصادی با استفاده از یک
تکنیک دومرحلهای اقدام به آزمون فرضیههای پژوهش شده است.
مرحله یک :انتخاب متغیرهای مناسب با استفاده از روش رگرسیون لجستیک برای ورود به
مدل پیشبینی درماندگی مالی در بخش کشاورزی و مواد غذایی بازار سرمایه.
مرحله دو :استفاده از الگوریتم طبقهبندی احتمالی بیز و الگوریتم تقویت انطباقی آدابوست برای
پیشبینی درماندگی مالی در بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران.
جامعهی آماری این پژوهش شامل تمامی شرکتهای بخش کشاورزی و مواد غذایی
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  1332تا  1331که دادههای موردنظر آنها
در دسترس باشد ،میباشد .بر این اساس تعداد  242سال -شرکت در سالهای  1332تا 1331
بهعنوان نمونه آماری انتخاب شده است.
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جدول  -1نمونه آماري شركتها.
Table 2- Statistical sample of companies.
درمانده مالی
 Financialکل مشاهده
نوع شرکت
Total
Distress
Views
Company type
زراعت و خدمات وابسته
Agriculture and related
18
4
services
صنابع مواد غذایی
228
50
Food industry
جمع
246
54
Total

درصد درمانده
Percentage of
fd

22.22
21.92
21.95

الگوریتم طبقهبندي احتمالی بيز ()NBC2
در این روش فرض بر این است که کالسها مستقل از یکدیگر بوده و احتمال برچسب زدن داده
 xبا  sjبا ) P (sjمشخص میشود که}𝑡𝑝𝑢𝑟𝑘𝑛𝑎𝑏 =  𝑆𝑗 ∈ 𝛺 = {𝜔1 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡, 𝜔2احتمال اینکه
دادهی  xبا  sبرچسب زده شود اگر دادههای کالس  ωkبهعنوان ورودی داده شود در صورت
مستقل بودن طبقه بندها با رابطه زیر مشخص میشود.
2

() 1

) 𝑘𝜔| 𝑖𝑆(𝑃 ∏ = ) 𝑘𝜔| 𝑃(𝑆|𝜔𝑘 ) = 𝑃(𝑆1 , 𝑆2
𝑖=1

در این صورت حتمال پسین برای برچسب زدن به  xبا رابطه ( 2قانون بیز) محاسبه میشود:
() 2

) 𝑘𝜔| 𝑖𝑆(𝑃 𝑃(𝜔𝑘 )𝑃(𝑆|𝜔𝑘 ) 𝑃(𝜔𝑘 ) ∏2𝑖=1
=
, 𝑘 = 1.2
)𝑆(𝑃
)𝑆(𝑃

= )𝑆| 𝑘𝜔(𝑃

مخرج کسر باال به  ωkبستگی ندارد و قابل صرفنظر کردن است .درنتیجه مقدار تعلق  xبه
 ωkاز رابطه  3بدست میآید (:)Kuncheva, 2006
2

()3

) 𝑘𝜔| 𝑖𝑆(𝑃 ∏ ) 𝑘𝜔(𝑃𝛼)𝑥( 𝑘𝜇
𝑖=1

-Naive Bayes classifier

1
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الگوریتم تقویت انطباقی
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آدابوست2

آدابوست ،مختصر شده از بوستینگ (تقویت) انطباقی ،یک الگوریتم یادگیری ماشین میباشد.
آدابوست میتواند تعداد زیادی از الگوریتمهای یادگیری را بمنظور ارتقاء عملکرد و بهبود کارایی،
باهم ترکیب کند .طبقهبندی پایهای که برای الگوریتم آدابوست استفاده میشود فقط کافیست از
طبقهبندی تصادفی ( )%12بهتر باشد و بهاینترتیب بهبود عملکرد الگوریتم با تکرارهای بیشتر
افزایش مییابد .حتی طبقه بندهای با خطای باالتر از تصادفی با گرفتن ضریب منفی ،عملکرد کلی
را بهبود میبخشند .آدابوست به دادههای نویزدار و دارای بخشهای مجزا حساس میباشد و در
مسائل بیش برازش حساسیت کمتری نسبت به الگوریتمهای یادگیری دیگر دارد .ایده اساسی این
الگوریتم بدینصورت است که به هر یک از نمونههای آموزشی وزن خاصی نسبت داده میشود .در
ابتدا وزن تمامی نمونهها یکسان میباشد ،ولی در هر تکرار ،ساختار آموزشیافته ضعیف ،طبقهبندی
را ارائه میدهد و وزن نمونههایی که به وسیله آن طبقهبندی بهاشتباه طبقهبندی شدهاند ،افزایش
مییابد .بدین ترتیب تمرکز الگوریتم بر روی نمونههایی قرار میگیرد که بهسختی طبقهبندی
شدهاند .طبقهبندی نهایی بهصورت رییگیری اکثریت روی طبقه بندها صورت میپذیرد که در آن
طبقهبندهایی که خطای کمتر دارند دارای وزن بیشتری میشوند .الگوریتم آدابوست انواع
گوناگونی دارد ازجمله نوع آلفاوبتا و بهبودهای متنوعی روی آن انجام گرفته است .الگوریتم آلفا
بهصورت زیر قابلبیان است:

-Adaboost

1
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جدول  -3روند الگوریتم آدابوست نوع آلفا.
Table 3 - Alpha adabost algorithm process.
مرتبه زمانی
Time
order
ورودیها :X :مجموعه دادههای آموزش :T ،تعداد تکرار الگوریتم  :Dوزن اولیه نمونهها
خروجیها : ω :وزن نهایی طبقهبندها  : hطبقهبندهای نهایی
الگوریتم یادگیری:
الف) مقداردهی اولیه:

1
𝑛

= )𝑖( 𝐷1

توزیع ابتدایی یکنواخت برای نمونههای آزمایشی در شروع الگوریتم:
.1
تعیین تعداد تکرارT:
.2
انتخاب وزن یا معیار اطمینان𝑅𝜖 𝑡𝜔.
.3
ب) تکرار به ازای :t=1, …, T
اعمال فرضیه (طبقهبندی) 𝑡 ،ℎبه نمونهها
)1
محاسبه خطای طبقهبندی 𝑡(𝜀𝑡 )ℎ
)2
)3

تعیین مقدار وزن ( 𝑡𝜔) هر طبقهبندی:

)4

بهینه نمودن توزیع مجموعه آموزشی:

𝑡𝑍 فاکتور نرمالسازی وزنها میباشد.
و 𝑡 ℎخروجی هدف است.
پایان تکرار
پایان الگوریتم

𝑡𝜀1−
)
𝑡𝜖

) 𝑂(𝑘 3
)O(n
)O(1

1

( 𝑛𝜔𝑡 = 2 1

) 𝑖𝑥( 𝑡𝐷𝑡 (𝑖)𝑒 −𝜔𝑡 𝑦𝑖 ℎ
𝑡𝑍

)O(1

)O(n

= )𝑖( 𝐷𝑡+1

𝑡𝜔 = 𝜔 𝑍 = 𝑍𝑡 , 𝐷 = 𝐷𝑡 , ℎ = ℎ𝑡 ,

دو الگوریتم آلفاوبتا در طبقهبندی باینری به یکدیگر شبیه میباشند ،ولی در طبقهبندیهای
بیش از دو کالس از یکدیگر متمایزند .به همین علت نیازی به معرفی الگوریتم بتا نمیباشد .عمل
بوستینگ (تقویت) را میتوان بهصورت کمینهکردن یک تابع هزینه محدب روی یک مجموعه
محدب از توابع در نظر گرفت .به گونه خاص تابعی که حداقل میشود نمایی است (Fister, et al.
:)2013
()4

) 𝑖𝑥(𝑓 𝑖𝑦 𝑒 ∑ = 𝐺
𝑖
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و ما در پی تابعی به شکل زیر هستیم:
)𝑥( 𝑡𝑓(𝑥) = ∑ 𝜔𝑡 ℎ

()1

𝑡

نتایج و بحث
بمنظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه دادهها ،ابتدا دادههای مربوط به آمارههای توصیفی متغیرهای
پژوهش در جدول  3ارائه شده است تا نگاه کلی از دادههایی که در این پژوهش مورد تحلیل واقع
شدهاند ،بدست آید.
جدول  -2آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش.

Table 4- Descriptive statistics of research variables.
نام متغیر

Variable

میانگین

میانه

Middle Average

انحراف معیار
SD

بیشترین
MAX

کمترین
MIN

کشیدگی
Kurtosis

چولگی

Skewness

حاشیه سود عملیاتی

0.11

0.12

0.11

0.39

-0.21

-0.18

0.94

بازده دارایی

0.11

0.09

0.15

0.051

-0.26

0.53

0.18

بازده حقوق صاحبان سهام

0.23

0.30

0.32

0.94

-0.86

-0.69

0.76

ریسک مالی

0.63

0.63

0.22

1.11

0.23

0.33

-0.42

کیو توبین

1.78

1.41

1.35

6.42

0.30

1.76

2.98

ریسک سیستماتیک

-0.13

0.19

2.95

2.57

-27.30

-8.30

7.87

بازده سهام

5.71

-4.75

15.74

49.09

-57.43

0.45

2.64

نسبت وجه نقد عملیاتی

0.15

0.11

0.16

0.61

-0.17

0.90

0.54

ارزشافزوده بازار

1.20

2.61

8.11

17.27

-53.76

-4.29

26.03

ارزشافزوده اقتصادی

0.11

0.07

0.17

0.60

-0.30

0.59

0.31

نسبت مدیران غیرموظف

0.56

0.71

0.39

1.00

0.00

-0.41

-1.41

درصد مالکان نهادی

70.88
5.83

72.03
5.

23.57
0.57

100.00
7

0.00
5

-0.69
0.89

0.00
4.7

تولید ناخالص داخلی

839818

8948216

2181606

11158723

4966909

-0.35

-1.32

قیمت نفت

84.22

100.90

28.74

109.10

39.20

-0.68

-1.43

تورم

20.53

18.55

9.42

34.70

9.00

0.31

-1.44

اندازه هیئتمدیره
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آمار تحليلی لجستيک و الگوریتمها
پاکسازي دادهها
در این مرحله دادههایی که متغیرهای مستقل آنها به دلیل ناقص بودن دادهها وجود ندارد و یا
قابلمحاسبه نبودند ،حذف میشوند .در این پژوهش از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک دودویی به
روش ورودی و در سطح خطای  1درصد برای شناسایی عوامل مؤثر بر درماندگی مالی در بخش
کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و نتایج این آنالیز بهعنوان متغیرهای
ورودی برای پیشبینی درماندگی مالی بهوسیله الگوریتمهای هوش مصنوعی استفاده شد .سایر
متغیرها و از مدل لجستیک خارج شدهاند.
جدول  -2برآورد بيشترین درستنمایی ضرایب الگوي رگرسيون لجستيک.
Table 5 - Estimation of the highest correlation of logistic regression model
coefficients.
نسبت
برآورد
مقدار
انحراف کی دو
برآورد
درجه
نام متغیر مستقل
Independent
احتمال استانداردشد شانس
والد
 Estimateاز خطا
آزادی
OR
PKI
Devi
Degree
ه
value
ation
s of
Standard
from
freedo
ized-E
error
m
0.34
-4.42
<.000 185. 0.07
-1.06
1
نسبت مدیران
6
1
96
7
غیرموظف
0.00
-0.92
<.000 302. 0.32
-5.59
1
نسبت وجه نقد
4
1
08
عملیاتی
ریسک مالی
(اهرم مالی)

1

0.031

0.00
6

19.6
7

<.000
1

0.22

1.03
1

بازده ساالنه سهام

1

-6.83

0.66

تورم

1

0.58

0.07
4

104.
29
59.3
2

<.000
1
<.000
1

-0.43

0.00
1
1.78
6

0.34

نتایج اولیه حاکی از آن بود نسبت مدیران غیرموظف اثر منفی و معنادار بر درماندگی مالی دارد
به گونهایکه به ازای هر واحد افزایش آن  21/3درصد احتمال درماندگی کاهش مییابد
( .) P<2/221نسبت وجه نقد عملیاتی اثر منفی و معنادار بر درماندگی مالی دارد به گونهایکه به
ازای هر واحد افزایش آن  33/2درصد احتمال درماندگی کاهش مییابد ( .)P<2/221ریسک مالی
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(اهرم مالی) اثر مثبت و معنادار بر درماندگی مالی دارد به گونهایکه به ازای هر واحد افزایش آن
 3/1درصد احتمال درماندگی افزایش مییابد ( .)P<2/221بازده ساالنه سهام اثر منفی و معنادار بر
درماندگی مالی دارد به گونهایکه به ازای هر واحد افزایش آن  33/3درصد احتمال درماندگی
کاهش مییابد ( .)P<2/221تورم اثر مثبت و معنادار بر درماندگی مالی دارد به گونهای که به ازای
هر واحد افزایش آن  03/2درصد احتمال درماندگی افزایش مییابد ( .)P<2/221نتایج پژوهش
نشان میدهن د که نسبت مدیران غیرموظف رابطه معنادار و معکوس (بر اساس پژوهش Setayesh
& Mansouri, 2014؛ Chang, 2009؛  Meshki Miavaghi & Hashemi 2015و Fich & Slezak,
 ،) 2008نسبت وجه نقد عملیاتی رابطه معنادار و معکوس (بر اساس پژوهش Mollai & Khazdozi,
2015؛ Ozkan, 2004؛  ،)Kim, et al. 1998تورم رابطه معنادار و مستقیم (بر اساس پژوهش
 ،)Sadeghi, et al. 2013بازده سهام رابطه معنادار و معکوس (بر اساس پژوهش Fadaei, et al.
2015؛  )Christopher & Parsons Jianfeng Shen, 2017و اهرم مالی بهعنوان معیار ریسک رابطه
معنادار و مستقیم (بر اساس با پژوهش  Rahimian & Tavakolnia, 2013و  )Ahmadi, 2016با
درماندگی مالی شرکتها دارد.
روش ارزیابی
برای ارزیابی مدلهای پیشبینی از معیار ارزیابی بانامهای نرخ شناسایی استفادهشده است که با
استفاده از رابطه زیر محاسبه میشوند.
()2

Number of True Prediction
Total Number of Samples

= Correct Rate

هرچقدر مقدار  Correct Rateنزدیکتر به  122باشد پیشبینی الگوریتمها به واقعیت نزدیکتر
است.
 -1چگونگی محاسبه خطاهای نوع اول و دوم به این صورت است:
 :TPتعداد شرکتهای سالم که درست سالم پیشبینی شدهاند.
 :FPتعداد شرکتهای درمانده که اشتباه سالم پیشبینی شدهاند.
 :TNتعداد شرکتهای درمانده که درست درمانده پیشبینی شدهاند.
 :FNتعداد شرکتهای سالم که اشتباه درمانده پیشبینی شدهاند.
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جدول  -6چگونگی محاسبه خطاي نوع یک و نوع دو.
Table 6 - to calculate type one and type two errors.
واقعی
Real
درمانده
سالم
دقت پیشبینی شرکت سالم
سالم مالی
FP
TP
𝑃𝑇

پیشبینی
Forecast
درمانده مالی

خطای نوع
اول

= 1- Specificity

خطای نوع
دوم

= 1- Sensitivity

FN

TN

Sensitivit
y
𝑃𝑇
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +

Specificit
y
𝑁𝑇
𝑁𝑇 𝐹𝑃 +

𝑁𝑇 𝐹𝑃 +
دقت پیشبینی شرکت
درمانده
𝑁𝑇
𝑁𝐹 𝑇𝑁 +

𝑁𝑇 𝑇𝑃 +
نرخ شناسایی
𝑁𝐹 𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 +

فرآیند آموزش و ارزیابی مدلها
در جدول  0میانگین دقت پیشبینی (نرخ شناسایی) پس از اجرای روش اعتبارسنجی 12
قسمتی برای سال  tبرای نمونههای ارزیابی مشاهده میشود.
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.NBC  نرخ شناسایی براي دادههاي ارزیابی الگوریتم-2 جدول
Table 7- Identification rate for NBC algorithm evaluation data.
Fold
خطای نوع دوم
خطای نوع نخست
نرخ شناسایی
The Second mistake
The first mistake
Identification rate
0
0
100.00
1
7.692308
5.357143
94.20
2
0
6.451613
94.29
3
0
4.918033
95.71
4
0
1.639344
98.55
5
0
4.172414
95.65
6
0
5.172417
95.65
7
0
9.836066
91.30
8
7.692308
14.28571
86.96
9
0
0
100.00
10
1.538462
5.242223
95.23
میانگین
. نرخ شناسایی براي دادههاي ارزیابی الگوریتم آدابوست-2 جدول
Table 8- Identification rate for adabost algorithm evaluation data.
Fold
خطای نوع دوم
خطای نوع نخست
نرخ شناسایی
The Second mistake
The first mistake
Identification rate
0
0
100.00
1
7.692308
0
98.55
2
0
0
100.00
3
0
1.639344
98.57
4
0
1.639343
98.55
5
0
0
100.00
6
0
0
100.00
7
25
3.278689
94.20
8
7.692308
1.785714
97.10
9
36.36364
0
94.29
10
7.674825
0.834309
98.13
میانگین
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جدول  -1خالصه نتایج آزمون فرضيههاي پژوهش.
Table 9- Summary of test results of research hypotheses.
خطای نوع دوم
خطای نوع نخست
نرخ شناسایی
نام الگوریتم
ردیف
The Second
The first
Identification
mistake
mistake
rate
1.53
5.24
95.23
1
الگوریتم NBC
7.67
0.83
98.13
2
الگوریتم
Adaboost

ردیف

نام الگوریتم
algorithm

1

الگوریتم NBC

2

لگوریتم
Adaboost

ردیف
1

جدول  -22رتبه بندي الگوریتمها.
Table 10- Algorithm ranking.
خطای نوع نخست
نرخ شناسایی
The first
Identification
mistake
rate
رتبه دوم
رتبه دوم
رتبه اول

خطای نوع دوم
The Second
mistake
رتبه نخست
رتبه دوم

رتبه اول

جدول  -22نتایج آزمون فرضيههاي پژوهش.
Table 11- Test results of research hypotheses.
Adaboost
فرضیه
Hypothesis
98.13
الگوریتم تقویت انطباقی آدابوست توانایی باالیی در پیشبینی
درماندگی مالی بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق
بهادار تهران دارد.

NBC

نتیجه

-

تأیید
فرضیه

2

الگوریتم طبقهبندی احتمالی بیز توانایی باالیی در پیشبینی
درماندگی مالی بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق
بهادار تهران دارد.

-

 95.23تأیید
فرضیه

3

قدرت پیشبینی درماندگی مالی توسط الگوریتم تقویت
انطباقی آدابوست در بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس
اوراق بهادار تهران نسبت به الگوریتم طبقهبندی احتمالی بیز
بیشتر است.

98.13

 95.23تأیید
فرضیه
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نتایج پژوهش حاکی از قدرت باالی بیش از  %31الگوریتم آدابوست و بیز برای پیشبینی
درماندگی مالی در بخش کشاورزی و مواد غذایی میباشد و همچنین ،نتایج نشان داد که الگوریتم
آدابوست توانایی باالتری نسبت به الگوریتم بیز جهت پیشبینی درماندگی مالی در بخش کشاورزی
و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی این پژوهش ،تعیین عوامل موثر بر درماندگی مالی شرکتهای بخش کشاورزی و
مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین ،پیش بینی درماندگی مالی می باشد .بدین منظور
از دادههای مالی شرکتها و الگوریتم تقویت انطباقی آدابوست والگوریتم طبقهبندی احتمالی بیز
استفاده شده است .یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از فرصتهای
سرمایهگذاری و همچنین ،جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد ،پیشبینی درماندگی مالی یا
ورشکستگی است .با توجه به نتایج اولیه پژوهش که نشان داد متغیرهای نسبت مدیران ناموظف،
اهرم مالی (ریسک مالی) ،بازده ساالنه سهام ،تورم و نسبت وجه نقد عملیاتی دارای بیشترین
اهمیت در پیشبینی درماندگی مالی میباشند لذا به مدیران بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس
اوراق بهادار تهران توصیه میشود متغیرهای ذکرشده را برای تصمیمگیری در زمینه تداوم فعالیت
شرکتها مدنظر قرار دهند .با توجه به نتایج ثانویه پژوهش که نشان میدهد الگوریتمهای تقویتی
انطباقی آدابوست و طبقهبندی احتمالی بیز دارای قدرت باالیی در پیشبینی درماندگی مالی در
بخش کشاورزی و مواد غذایی میباشد لذا ،به صاحبان سرمایه و تصمیمگیران شرکت توصیه
میشود در تصمیمگیریهای خود پیرامون سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس
اوراق بهادار تهران از قدرت پیشبینی روشهای یادگیری ماشین بویژه روش تقویتی انطباقی
آدابوست استفاده کنند .همچنین ،نتایج این پژوهش میتواند بهصورت کاربردی موردتوجه مدیران
بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد بهطوریکه با پیشبینی
درماندگی مالی در شرکتها و کار کردن بر روی عوامل مؤثر بر آن ،نسبت به مدیریت کردن جذب
سرمایه سهامداران ،کاهش ریسک بحرانهای مالی و کمک به سرمایهگذاران برای اجتناب از
زیانهای بزرگ در بازار سهام ،اقدام کنند.
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