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مقدمه
این روزها شاهد وقوع بحرانهای تجاری در سراسر جهان هستیم .شدت گرفتن
رقابت در عرصه صنایع باعث شده است ،بسیاری از شرکتها ورشکست شده و از
گردونه رقابت خارج شوند .این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه و به طور کلی
جامعه را فراهم آورده است( .قدیری مقدم و همکاران)1833 ،
همچنین بحران مالی و در نهایت ورشکستگی میتواند زیانهای هنگفتی را برای
سهامداران ،سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،مدیران ،کارکنان ،عرضهکنندگان مواد اولیه و
مشتریان در پی داشته باشد .یکی از عوامل اصلی بحران مالی و به دنبال آن ،ورشکستگی
شرکتها ،اعمال نکردن کنترل از طرف ذینفعان مختلف شامل سهامداران،
اعتباردهندگان ،مدیران ،کارگران و عرضهکنندگان است( .سلیمانی امیری .)1833 ،بحران
مالی ،خود را به سرعت نشان نمیدهد ،بلکه در میان حجم انبوهی از اطالعات مالی و
غیرمالی خود را مستتر میسازند .یکی از راههایی که با استفاده از آن میتوان اقدام به بهره-
گیری مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع
کرد ،شناسایی عوامل ورشکستگی است .شناخت متغیرهای اثرگذار بر ورشکستگی همانند
زنگ خطری ،مشکالت نهفته در ساختار مالی را آشکار میکنند و امکان عکسالعمل به
موقع را برای مدیران ،سرمایهگذاران و سایر افراد و مراجع ذینفع فرآهم میآورد .در این
پژوهش پس از بیان پیشینه و معرفی تکنیکهای  TOPSIS-AHPبه رتبهبندی مهمترین و
پرکاربردترین متغیرهای ورشکستگی پرداختهایم.

بيان مساله
سرمایهگذاران همواره میخواهند با پیشبینی امکان ورشکستگی یک شرکت ،از
سوختشدن اصل و سود تضمین شده سرمایه خود ،جلوگیری کنند .از این رو؛ آنها،
در پی روشهایی هستند که بتوانند به وسیله آن مانع از ورشکستگی مالی شرکتها
شوند؛ زیرا در صورت ورشکستگی ،قیمت سهام شرکتها به شدت کاهش مییابد
(رسول زاده.)1831 ،
یکی از مهمترین موضوعهای مطرح شده در زمینه حسابداری و مدیریت مالی ،این
است که سرمایهگذاران فرصتهای مطلوب سرمایهگذاری را از فرصتهای نامطلوب
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تشخیص دهند و منابع در اختیار را در فرصتهای مناسب ،سرمایهگذاری کنند (مکیان
و همکاران .)1833 ،رسواییهای مالی باعث کاهش صدها میلیارد دالر در ارزش بازار
و از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران در بازارهای سرمایه شده است (سعیدی و افشاری
جو .)1833 ،از مهمترین روشهایی که میتوان با استفاده از آن ،به بهرهگیری مناسب
از فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین جلوگیری از هدر رفتن منابع کمک کرد،
شناسایی عوامل موثر بر ورشکستگی شرکتها ست (مکیان و همکاران.)1833 ،
مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطالع به موقع از خطر ورشکستگی ،میتوانند
اقدامات پیشگیرانهای انجام دهند .مقوله ورشکستگی از دیدگاه کالن نیز مورد توجه
قرار میگیرد ،زیرا منابع تلف شده در یک واحد اقتصادی بحرانزده ،میتواند به
فرصتهای سودآور دیگری اختصاص یابد .بهاین ترتیب ،تصمیمگیری مالی نسبت به
گذشته راهبردیتر شده است (علیخانی و مهران جوری.)1833 ،
بنابراین با توجه به اهمیت ورشکستگی و شناسایی متغیرهای مهم و اثرگذار ،این
پژوهش به رتبهبندی متغیرهای موثر بر ورشکستگی میپردازد .رتبهبندی متغیرها ،این
مطلب را روشن میسازد که از میان عوامل موثر بر ورشکستگی چه عواملی اهیمت
بیشتری نسبت به سایر عوامل دارند؟ تمام مسئوالن و ذینفعان شرکت با توجه به نتیجه
رتبهبندی به چه نشانههایی بیشتر توجه کنند؟ و برای مقابله با ورشکستگی فعالیت خود
را در چه حیطهای متمرکز نمایند ،تا مانع ورشکسته شدن در آینده شوند؟ همین امر در
آینده باعث کاهش شرکتهای ورشکسته و به تبع آن کاهش سطح بیکاری ،و در
نهایت باال رفتن سطح درآمد و تولید ملی خواهد شد.
یکی از مشکالت پیشبینی ورشکستگی ،عدم شناخت متغیرهای اثرگذار بر
ورشکستگی است .وجود متغیرهای بسیار زیاد ،مدیران ،بستانکاران ،پژوهشگران و
دیگر افراد را به بررسی تجربهها ،پژوهشهای دیگر پژوهشگران و یا انتخاب سلیقهای
برخی از متغیرها از میان مجموعه متغیرهای موثر ،برای بررسی علل ورشکستگی
شرکت سوق میدهد و عدم انتخاب علمی متغیرهای موثر و مهم بر ورشکستگی ،آنها
را با مشکالت فراوانی روبرو میکند .بنابراین با شناخت عوامل مهم و موثر بر
ورشکستگی میتوان بحران مالی را در شرکتها پیشبینی کرد و تدابیر الزم را در
خصوص تجدید نظر در کنترل شرکت اعمال نمود .به عنوان مثال مدیری توجه خود را
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به نسبتهای نقدینگی معطوف میکند و معتقد است نسبتهای نقدینگی مناسب ،مانع
از ورشکستگی شرکت میشود .این در حالی است که مدیر دیگری نسبتهای بدهی
را عامل اصلی ورشکستگی شرکتها بیان میکند و همین اختالف نظر ،در برنامههای
بلندمدت و میان مدت شرکت اثر میگذارد و این امر به دلیل نبود رتبهبندی مناسب از
عوامل ورشکستگی است.

دالیل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دالیل دقیق ورشکستگی و مشکالت مالی در هر مورد خاص کار آسانی
نیست .در اغلب موارد دالیل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی میشود ]7
[.ورشکستگی زمانی رخ میدهد که شرکت زیانهای دائمی و جدی داشته یا توانایی
بازپرداخت بدهیهایی را که فراتر از داراییهای آن است ،نداشته باشد( .عرب مازار و
اکبری شهمیرزادی  .)1837دالیل ورشکستگی را میتوان به طور کلی به دو دسته دالیل
درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود .دالیل برون سازمانی عبارتند از :ویژگیهای
سیستم اقتصادی ،رقابت ،تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقاالت در تقاضای عمومی،
نوسانات تجاری ،تأمین مالی و تصادفات .عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای
تجاری عواملی هستند که واحد تجاری میتواند با انجام اقدامات مناسب ،از آنها
جلوگیری کند .اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید
به طور مستقیم متوجه خود واحد تجاری دانست .این عوامل عبارتند از :اعطای بیش از حد
اعتبار ،مدیریت ناکارا ،سرمایه ناکافی ،خیانت و تقلب.

پيشينه پژوهش
در پژوهشهای داخلی و خارجی که تاکنون صورت گرفته ،پژوهشگران به بررسی
دو یا چند عامل موثر بر ورشکستگی و توان الگوهای مختلف برای پیشبینی
ورشکستگی پرداختهاند (سلیمانیامیری1831 ،؛ مهرانی و همکاران1831 ،؛ قدرتی و
معنویمقدم1833 ،؛ فدایینژاد و اسکندری ،1831 ،هانگوو و همکاران1117 ،1؛
1- Hung Wu et al.
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یون1و یانگ1111 ،1؛ جاردین 8و سورین1111 ،1؛ جئنگ و همکاران1111 ،5؛ کیم6و
کانگ .)1111 ،7بنابراین میتوان اظهار داشت که تاکنون چه در ایران و چه در خارج
از ایران پژوهش جامعی که به رتبهبندی عوامل موثر بر ورشکستگی شرکتها پرداخته
باشد ،صورت نگرفته است.

پژوهشهای داخلی
سلیمانیامیری ( )1831در پژوهشی با استفاده از رگرسیون چندگانه و نسبتهای
مالی ،مدلی را برای پیشبینی بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ارائه کرد .مدل ارائه شده با توجه به پنج نسبت بوده که این نسبتها نشان-
دهنده نقدینگی ،سودآوری ،مدیریت بدهی و مدیریت دارایی است .نتایج آماری مدل،
حاکی از معتبر بودن مدل و نسبتهای انتخاب شده است ،و نتایج آزمون توانایی
پیشبینی مدل ،نشاندهنده این واقعیت است که این مدل تا  8سال قبل از بحران مالی
در شرکتها ،قادر است وجود بحران مالی را پیشبینی کند .مدل ارائه شده با توجه به
نسبتهای سرمایه در گردش به مجموع داراییها ،نسبت داراییهای جاری به
بدهیهای جاری ،نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها ،نسبت حقوق
صاحبان سهام به کل داراییها و نسبت فروش به کل داراییها است.
مهرانی و همکاران ( )1831نیز در پژوهشی به دنبال طراحی مدلهایی جدید بر
مبنای الگوهای پیشبینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران
بودند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که هر دو الگو توانایی شناسایی شرکتها را به دو
گروه ورشکسته و غیرورشکسته دارد و متغیرهای مستقل الگوها ،تأثیر یکسانی در
پیشبینی ورشکستگی شرکتها ندارد .در این پژوهش متغیرهای مستقل الگوی شیرانا
و زیمسکی شامل سود انباشته به کل داراییها ،سود خالص به کل داراییها ،کل
1-Yoon
2-Young
3- Jardin
4- Séverin
5- Jeong et al.
6- Kim
7- Kang
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بدهیها به کل داراییها ،بدهیها و حقوق صاحبان سهام سال قبل به بدهیها و حقوق
صاحبان سهام سال جاری را بررسی کردند.
قدیریمقدم و همکاران ( )1833نیز در پژوهشی به مقایسه دو الگوی پیشبینی
ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و ارائه مدل آماری
مناسب جهت پیشبینی به نسبت دقیق ورشکستگی شرکتها در یک ،دو و سه سال
قبل از رویداد بحران مالی شرکتها پرداختند ،تا بتوانند با استفاده از مدل مزبور
وضعیت مالی شرکتها و موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کنند و موجب ارتقاء
کیفی تصمیمگیری سهامداران و ذینفعان مربوط شوند .نتایج پژوهش حاکی از آن
است که مدل ارائه شده به وسیله اهلسون ( )1331و مدل استخراج شده طی روش
رگرسیون لجستیک ،دقت باالتری در پیشبینی ورشکستگی شرکتها دارد .در این
پژوهش آنها از متغیرهای شاخص کل ،نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها،
نسبت سود انباشته به کل داراییها ،نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها،
نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهیها ،نسبت سود قبل از بهره
و مالیات به کل داراییها استفاده کردند.
قدرتی و معنویمقدم ( )1833نیز در پژوهشی دقت مدلهای پیشبینی ورشکستگی
(مدلهای آلتمن ،شیرانا ،اهلسون ،زمیسکی ،اسپرینگیت ،سیایاسکور ،فولمر ،ژنتیک
فرجزاده و ژنتیک مککی) در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج پژوهش آنان نشان داد که الگوهای پیشبینی بحران مالی زمیسکی ،اسپرینگیت،
سیایاسکور ،فولمر ،ژنتیک فرجزاده و ژنتیک مککی توانایی پیشبینی تداوم
فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد .همچنین،
مدلهایی که با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک) مدلسازی
شده بودند ،نسبت به مدلهایی که با استفاده از تکنیکهای آماری الگوسازی شده
بودند (مدلهای کالسیک) درپیشبینی ورشکستگی از قابلیت بیشتری برخوردار بودند.
آنها در این پژوهش از متغیرهای نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها ،نسبت سود
انباشته به کل داراییها ،نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها ،نسبت ارزش
بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهیها استفاده کردند.
سلیمانی ( )1833در پژوهشی به بررسی کارایی الگوهای پیشبینی بحران مالی

شناسایی مهمترین عوامل موثر در...

71

(زمیسکی ،اسپرینگیت ،آلتمن) در محیط اقتصادی ایران پرداخت .نتایج پژوهش وی
نشان داد که الگوهای پیشبینی بحران مالی ،توانایی پیشبینی تداوم فعالیت شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک و دو سال قبل از توقف فعالیت
دارد ،اما تفاوت معناداری در پیشبینی تدوام فعالیت این الگوها وجود دارد .در این
پژوهش از نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری ،نسبت بدهیها به مجموع
داراییها ،نسبت سود خالص به مجموع داراییها و نسبت فروش به مجموع داراییها
استفاده شد.
مکیان و همکاران ( )1833در پژوهشی برای پیشبینی ورشکستگی ،مدل شبکههای
عصبی را با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی مقایسه کردند و
افزون بر معرفی مدلهای شبکههای عصبی ،یک مدل شبکه عصبی برای پیشبینی
ورشکستگی شرکتهای تولیدی طراحی کردند .اطالعات استفاده شده مربوط به
استان کرمان در بازه زمانی  1871-1836است .آنها در این پژوهش از نسبتهای
داراییهای جاری به بدهیهای جاری ،سود قبل از هزینه بهره و مالیات به کل
داراییها ،حقوق صاحبان سهام به بدهی ،سرمایه در گردش به دارایی ،سود قبل از
هزینه بهره و مالیات به فروش استفاده کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که مدل
شبکه عصبی طراحی شده از دو روش آماری دیگر ،دقت باالتری در پیشبینی دارد.
عربمازار یزدی و صفرزاده ( )1833به ارائه مدلی قابل اتکا برای پیشبینی بحران
مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از
تکنیکهای چند متغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک پرداختند .در این
پژوهش 11 ،نسبت مالی به عنوان پیشبینیکنندههای بالقوه بحران مالی انتخاب شد.
نتایج بیانگر آن بود که شرکتهای دارای نسبت بدهیِ بیشتر و نسبتهای جاری،
گردش دارایی ،بازده دارایی ،بازده فروش ،سود انباشته به دارایی ،سرمایه در گردش به
دارایی ،حاشیه سود ناخالص و حاشیه سود عملیاتیِ کمتر ،از وضعیت مالی و نتیجه
عملیات نامناسبتری برخوردار هستند.
فیروزیان و همکاران ( )1831به بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیشبینی
ورشکستگی و مقایسه آن با مدل  Zآلتمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که دقت کلی مدل الگوریتم ژنتیک
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نسبت به مدل  Zآلتمن بیشتر است .از این رو ،مدل الگوریتم ژنتیک ابزار مناسبتری
برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها بود .آنها در این پژوهش از نسبتهای جاری،
سرمایهای ،سودآوری و بدهی استفاده کردند.
فدایینژاد و اسکندری ( )1831نیز در پژوهشی مدلهای پس انتشار خطا ،الگوریتم
ژنتیک و بهینهسازی تجمعی ذرات ،جهت پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته
شده بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .در این پژوهش از نسبتهای سود قبل
از بهره و مالیات به فروش ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده داراییها ،پوشش هزینه
بهره ،نسبت جاری ،نسبت آنی ،نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها و دادههای
بازار شامل ریسک ،بازده بازار سهام ،ارزش روز نسبی سهم ،ارزش دفتری به ارزش
روز استفاده کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که استفاده از الگوریتم ژنتیک در
افزایش دقت پیشبینی ورشکستگی موثر است ،اما مقایسه مدلهای الگوریتم ژنتیک و
بهینهسازی تجمعی ذرات نشان داد که از نظر آماری نمیتوان نتیجه گرفت که کدام
یک از اینها بر دیگری برتری دارد .همچنین ،نتایج پژوهش فدایینژاد و اسکندری
نشان داد که استفاده از دادههای بازار برای پیشبینی ورشکستگی موثرتر از استفاده از
نسبتهای مالی و یا استفاده همزمان از دادههای بازار و نسبتهای مالی است .طبق نتایج
پژوهش آنان ،مدلی که از دادههای بازار استفاده کرده و از طریق الگوریتم بهینهسازی
تجمعی ذرات آموزش ببیند میتواند تا  31/6درصد ورشکستگی شرکتها را به
درستی پیشبینی کند.
کرمی و سیدحسینی ( )1831به بررسی سودمندی اطالعات حسابداری نسبت به
اطالعات بازار در پیشبینی ورشکستگی پرداختند .در این پژوهش از متغیرهای
سودآوری ،نقدینگی ،اهرمی و بازار استفاده کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که
الگوهای حسابداری دارای دقت  31/1درصد ،الگوهای بازار  71/8درصد و الگوهای
ترکیبی دقت  73/11درصدی در پیشبینی ورشکستگی دارند.
ودیعی و میراسماعیلی ( )1831نیز به مقایسه مدلهای تحلیل لوجیت اهلسون و
تحلیل ممیز چندگانه فولمر در پیشبینی ورشکستگی در  111شرکت پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار پرداختند و آنها دریافتند که هر دو مدل اهلسون و فولمر قادر به
پیشبینی ورشکستگی در بازار سهام ایران هستند .همچنین ،مدل تحلیل لوجیت اهلسون
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نسبت به مدل تحلیل ممیز چندگانه فولمر عملکرد بهتری داشت .آنها در این پژوهش
از نسبتهای بدهی ،نقدینگی ،فعالیت ،سودآوری و بازار استفاده کردند.

پژوهشهای خارجی
هانگوو و همکاران ( )1117از مدل الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی عوامل ماشین
بردار پشتیبان برای پیشبینی ورشکستگی استفاده کردند .آنها در این پژوهش نسبت
جاری ،نسبت آنی ،نسبت سود ناخالص به فروش ،درآمد عملیاتی به فروش مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که به کارگیری الگوریتم ژنتیک
موجب بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان شده و توان پیشبینی آن را افزایش داده
است.
1
بویاکیاگلو و همکاران ( )1113در پیشبینی ورشکستگی مالی بانکها از ترکیب
شبکه عصبی با ماشین بردار پشتیبان و الگوهای آماری استفاده کردند .در این پژوهش
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها ،حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها ،کل
بدهیها به کل داراییها ،سود خالص به میانگین داراییها ،داراییهای جاری به کل
داراییها را بکار گرفتند .نتیجه پژوهش آنان نشان داد که آموزش و تنظیم دادههای
معتبر و دستیابی به تکنیکی واحد جهت حل مشکالت و پیشبینی ورشکستگی با شبکه
عصبی به تنهایی دشوار است .بنابراین ،ترکیب آن را با دیگر الگوها پیشنهاد کردند.
یون و یانگ ( )1111نیز در پژوهشی به پیشبینی ورشکستگی شرکتهای کوچک
با استفاده از دادههای کارتهای اعتباری فروش پرداختند .آنان در این پژوهش با
استفاده از این دادهها ،مدل ماشین بردار پشتیبان را گسترش دادند و از میانگین فروش
در هر  8ماه ،میانگین فروش در هر ماه ،میانگین فروش در هر  6ماه ،کمترین میزان
فروش ،بیشترین میزان فروش استفاده کردند .شواهد این پژوهش عملکرد بهتر این مدل
را نسبت به شبکه عصبی ،تحلیل چند متغیره و تجزیه تحلیل رگرسیون نشان داد.
پرماچاندرا و همکاران )1111( 1در پژوهشی با توسعه مدل تحلیل پوششی دادهها،8
1- Boyacioglu et al.
2- Premachandra et al.
)3- Data Envelopment Analysis (DEA

03

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،83تابستان 2831

شاخصی را جهت پیشبینی ورشکستگی یا موفقیت سازمان پیشنهاد کردند .نمونه آنها
طیفی از صنایع مختلف را تشکیل میداد .آنها در این پژوهش از نسبتهای جریان
وجوه نقد به مجموع داراییها ،سود خالص به مجموع داراییها ،سود قبل از بهره و
مالیات به کل داراییها استفاده کردند .نتایج پژوهش نشان داد که مدل تحلیل پوششی
دادها به تنهایی برای پیشبینی مناسب نیست و با توسعه  DEAمیتوان ضعفهای آن
را بهبود بخشید.
جاردین و سورین ( ،)1111با استفاده از الگوی داخلی سازمان ،به پیشبینی
ورشکستگی شرکتهایی پرداختند که هر سال گزارشهای مالی ارائه کرده بودند .در
این پژوهش به منظور استخراج الگوی داخلی سازمان از متغیرهای نسبت حقوق
صاحبان سهام به کل داراییها ،نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام ،وجوه نقد
به بدهیهای جاری ،وجوه نقد به کل بدهیها ،وجوه نقد به کل داراییها استفاده شده
است .نتیجه این پژوهش حاکی از آن بود که این مدل برای پیشبینی ورشکستگی در
دورههای کوتاهمدت (یعنی یکسال) قبل از ورشکسته شدن مناسب است.
جئنگ و همکاران ( )1111در پژوهشی شبکه عصبی مصنوعی را با الگوهای جمعی
و الگوریتم ژنتیک ترکیب کردند .برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از این
الگوریتم ترکیبی و برای تعیین متغیرهای ورودی ،از مدلهای جمعی استفاده کردند .در
این الگو برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از نسبت بهای تمام شده کاالی فروش
رفته به فروش ،بدهیهای جاری به کل داراییها ،هزینه بهره به فروش ،بدهیهای
جاری به کل داراییها استفاده کردند .مقایسه این الگوریتم با درخت تصمیم ،مدلهای
جمعی ،تجزیه و تحلیل چند متغیره و انواع مدلهای خطی ،برتری الگوریتم ترکیبی را
نشان داد.
1
اولسون و همکاران ( )1111نیز در پژوهشی از تجزیه و تحلیل دادهکاوی جهت
پیشبینی ورشکستگی شرکتها استفاده کردند .در این پژوهش از متغیرهای بهای تمام
شده کاالی فروش رفته ،سود ناخالص ،سود خالص و جمع درآمدها برای پیشبینی
1- Olson et al.
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ورشکستگی شرکتها استفاده کردند .نتیجه پژوهش آنان نشان داد که هزینه استفاده از
دادهکاوی در مقایسه با الگوهای شبکه عصبی مصنوعی ،ماشین بردار پشتیبان ،درخت
تصمیم و رگرسیون لجستیک ،بیشتر است ولی استفاده از آن باعث کاهش خطای
بالقوه در امر پیشبینی میشود.
کیم و کانگ ( )1111در پژوهشی از ترکیب الگوریتم ژنتیک با الگوهای
بهینهسازی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها استفاده کردند .متغیرهای مورد استفاده
در این پژوهش شامل سود خالص به مجموع داراییها ،هزینههای مالی به مجموع
داراییها ،سود خالص به فروش ،داراییهای جاری به مجموع داراییها ،داراییهای
جاری به بدهیهای جاری ،بدهیهای جاری به فروش است .نتیجه پژوهش آنان بیانگر
این بود که ترکیب الگوریتم ژنتیک با الگوهای بهینهسازی منجر به پیشبینی بهتر
ورشکستگی میشود.
با توجه به تعدد پژوهشهایی که تاکنون صورت گرفته میتوان به اهمیت مقوله
ورشکستگی شرکتها بیشتر پی برد .اما هر کدام از این پژوهشها به بررسی یک یا
چند مدل از مدلهای پیشبینی پرداختهاند و این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که:
آیا میتوان قبل از وقوع ورشکستگی و بحران مالی ،آن را در شرکتها شناسایی کرد؟
آیا این الگوها توان پیشبینی ورشکستگی شرکتها را دارند؟ در این پژوهشها هر
یک از پژوهشگران با توجه به سلیقه یا محدودیت دادهای ،و یا با در نظر گرفتن
پژوهشهای پیشین ،عواملی را در مدلهای پیشبینی ورشکستگی بررسی کردهاند .اگر
بتوان با توجه به اهمیت عوامل موثر بر ورشکستگی ،از آنها در الگوهای پیشبینی
استفاده کرد ،مسلماً به جوابهای بهتری خواهیم رسید ،که این پژوهش به شناسایی و
رتبهبندی عوامل موثر و مهم در ورشکستگی شرکتها میپردازد.

سوالهای پژوهش
1ـ مهمترین عوامل موثر بر ورشکسته شدن شرکتها کدام است؟
1ـ چه عواملی بیشترین اثر و چه عواملی کمترین اثر را بر ورشکسته شدن شرکتها
دارند؟
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روش پژوهش
روش این پژوهش ،پس رویدادی و شبهتجربی است و برای جمعآوری دادههای
مورد نیاز از دو جامعه آماری استفاده شده است .گروه اول شامل شرکتهای
ورشکسته ،که در مرحله اول ،فهرست شرکتهای مشمول ماده ( 111شرکتهای
ورشکسته) در دوره مورد بررسی از کتابخانه بورس و اوراق بهادار تهران دریافت شد.
اطالعات مورد نیاز شرکتها ،از نرمافزار تدبیر ،استخراج شده است .از آنجایی که در
مورد تعداد زیادی از شرکتهای ورشکسته ،اطالعات مالی  5سال قبل از ورشکسته
شدن وجود نداشت ،به همین دلیل از جامعه آماری حذف شدند و در نهایت تعداد 11
شرکت به عنوان جامعه آماری شرکتهای ورشکسته در نظر گرفته شد.
گروه دوم شامل افراد خبره در بخش صنعت میباشند که به نحوی با پدیده
ورشکستگی آشنایی کامل داشته باشند .از آنجایی که اکثر افراد خبره شاغل در
صنعت ،در دانشگاهها و مراکز آموزشی مشغول به تدریس هستند ،از طرفی به منظور
مرتبط بودن رشته تحصیلی استادان با صنایع مختلف و ورشکستگی و دارا بودن تجربه
کاری بررسی شرکتها به صورت تئوری و عملی ،استادان رشتههای مدیریت صنعتی،
بازرگانی و اجرایی ،اقتصاد صنعتی و حسابداری جامعه دوم این پژوهش را تشکیل
میدهند .با استفاده از پرسشنامه و طیف لیکرت ،نظر  31استاد در خصوص میزان
اهمیت عوامل کیفی در ورشکستگی شرکت جمعآوری شد .عوامل کیفی این پژوهش
شامل :مشکالت بازار ،مشکالت تامین مالی ،مشکالت نیروی انسانی ،بزرگ یا
کوچک بودن شرکت ،رویدادهای طبیعی و نوسانات تجاری است .به منظور بررسی
پایایی دادههای پرسشنامه و اطالعات صورتهای مالی در سطح اطمینان  ،%35از
نرمافزار  SPSSنسخه  17استفاده شده است.
با توجه به دو گروه جامعه آماری که در باال توضیح داده شد ،متغیرهای کمّی موثر
در ورشکستگی از صورتهای مالی شرکتهای ورشکسته ( 5سال قبل از ورشکسته
شدن) و درجه اهمیت متغیرهای کیفی موثر در ورشکستگی ،با استفاده از پرسشنامهای
که در بین استادان توزیع شده ،جمعآوری و در نهایت دادههای جمعآوری شده با
استفاده از تکنیک  ،TOPSIS_AHPرتبهبندی شده است.
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TOPSIS_AHP

روش TOPSIS_AHPیک روش تصمیمگیری قوی و تکنیکی برای اولویتبندی
به وسیله شباهت به جواب ایدهآل است .بر این اساس که گزینه انتخاب شده باید
کوتاهترین فاصله را از جواب ایدهآل و دورترین فاصله را از بدترین جواب داشته باشد،
این روش در هنگامی که عمل تصمیمگیری با چندین عامل کمی و کیفی رو به
روست ،میتواند مفید باشد.
گام اول :اولین قدم در فرایند سلسله مراتبی ،ایجاد یک نمایش گرافیکی از این
مسئله است که در آن هدف ،معیارها و گزینههای رقیب را نشان میدهد .در این
مرحله ،عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح باالتر به صورت زوجی
مقایسه شده و وزن آنها محاسبه میشود که این وزنها را وزن نسبی مینامیم .سپس با
تلفیق وزنها ،وزن نهایی هر گزینه مشخص خواهد شد که آن را وزن مطلق مینامیم
].[11
برای تعیین اولویت از مفهوم نرمالسازی و میانگین موزون استفاده میشود .در
 AHPبرای نرمال کردن اعداد ماتریسهای مقایسهای از شیوه خطی ساعتی استفاده
میشود:
∑ =Rij
(j=1, 2, 3, …, n )1
که در آن  rijمولفه نرمال شده است .پس از نرمال کردن از مقادیر هر سطر ماتریس
میانگین گرفته میشود تا میزان اولویت (درجه اهمیت) هر گزینه رقیب یا معیار بدست
آید .به گونهای که:
()1

∑ ,

j=1, 2, 3, …, n

∑

= Wi

اهمیت  AHPعالوه بر ترکیب سطوح مختلف سلسله مراتب تصمیم و در نظر
گرفتن عوامل متعدد در محاسبه نرخ سازگاری ( )CRاست .نرخ سازگاری ،مکانیزمی
است که سازگاری مقایسات را مشخص میکند .این مکانیزم نشان میدهد که تا چه
اندازه میتوان به اولویتهای حاصل از اعضای گروه و یا اولویتهای جدولهای
ترکیبی اعتماد کرد .براین اساس الزم است تا ابتدا شاخص سازگاری محاسبه شود.
()3

= C.I
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در نهایت نرخ سازگاری بدین صورت محاسبه خواهد شد:
= C.R

()4

در این رابطه  R.Iبا توجه به اندازه ماتریس ،از جدولی که توسط ساعتی طراحی
شده است ،استخراج میشود (فرید و همکاران1833 ،؛ .)813
گام دوم :تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یک ماتریس بیمقیاس نرمال شده با
استفاده از فرمول زیر:
()5

=nij
∑√

گام سوم :ایجاد ماتریس نرمال وزنی با مفروض بودن بردار  Wبه عنوان ورودی به
الگوریتم:
}W = {W1, W2, W3, …Wn

(] )6

[V= ND.Wn×m

به نحوی که ماتریس  NDماتریسی است که امتیازات شاخصها در آن نرمال و قابل
مقایسه شده است و  Wn×mماتریسی است قطری که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر
صفر خواهد بود.
گام چهارم :مشخص كردن راه حل ایدهآل و راه حل ضد ایدهآل
} A+={(max Vij\ j J),(min Vij\j J/)\i=1,2,3,…mگزینه ایدهآل

}={V+1, V+2, V+3,…, V+J,…,V+n
} A-={(min Vij\ j J),(max Vij\j J/)\i=1,2,3,…mگزینه ایدهآل منفي یا غير

ایدهآل

}={V-1, V-2, V-3,…, V-J,…,V-n
jها با جنبه مثبت (سود) به طوری که}J=}j=1,2,3,…n

jها با جنبه منفی (هزینه) به طوری که}J/=}j=1,2,3,…n

گام پنجم :محاسبه اندازه جدایی از گزینه ایدهآل و ضد ایدهآل
فاصله گزینه  iام با ایدهآلها از روش اقلیدسی به شرح زیر است:
; i=1,2,3,…m

∑ فاصله  iام از ایدهآل = d+

; i=1,2,3,

∑ فاصله  iام از ضد ایدهآل = d-

گام ششم :محاسبه نزدیکی نسبی  Aiبه راه حل ایدهآل
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در اینجا نزدیکی نسبی را به صورت زیر تعریف میکنیم:
(;0 ≤CL+i≤1 ; i=1,2,3,…,m )7

=CL+i

گام هفتم :رتبهبندی گزینهها براساس اولویت حاصل شده از طریق نزدیکی به راه حل
ایدهآل ].[1

متغيرهای پژوهش
متغير وابسته

ورشکستگی :در ایران مبنای ورشکستگی ،ماده 111الیحه اصالحیه قسمتی از قانون
تجارت مصوب سال  1817است .در این ماده بیان شده است:
اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود ،هیئت مدیره
مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا
موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود .هرگاه مجمع مزبور رأی به
انحالل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده  6این قانون ،سرمایه
شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد .در صورتیکه هیئت مدیره بر خالف این
ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت میشود
نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد ،هر ذینفع میتواند انحالل شرکت را از
دادگاه صالحیتدار درخواست کند.
در این پژوهش به منظور شناسایی شرکتهای ورشکسته از کتابخانه بورس و اوراق
بهادار تهران استفاده شده است.

متغيرهای مستقل
متغیرهای پژوهش به دو دسته کمّی و کیفی طبقه بندی میشود :متغیرهای کمّی از
اطالعات صورتهای مالی استخراج شده است .در جدول  1متغیرهای کمّی و
پژوهشگرانی که از این متغیرها در پیشبینی ورشکستگی استفاده کردهاند ،ارائه شده
است.
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جدول  .9متغيرهای کمّی و پژوهشگرانی که از این متغيرها در پيشبينی ورشکستگی استفاده
کردهاند
نام متغير مستقل
نسبتهای نقدینگی

نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری
نسبت داراییهای جاری به کل داراییها
نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها

نسبتهای بدهی

نسبت حاشیه سود (سود خالص به فروش)

سلیمانی امیری ( ،)1831جاردین و سورین ()1111
هانگوو و همکاران ()1117

وجوه نقد

نسبتهای فعاليت

نسبت گردش داراییها (فروش خالص به کل
داراییها)
فروش خالص به داراییهای جاری
نسبت هزینه مالی به فروش
نسبت سود خالص به کل بدهیها

مهرانی و همکاران ( ،)1831قدیریمقدم و همکاران
(،)1833
سلیمانی امیری ( ،)1831قدرتی و معنوی مقدم (،)1833
اولسون و همکاران ()1111
قدرتی و معنوی مقدم ()1833
جئنگ و همکاران ( ،)1111کیم و کانگ ()1111
سلیمانی امیری ( ،)1831قدیریمقدم و همکاران (،)1833

نسبت گردش

نسبتهای سودآوری

نسبت سرمایه در گردش به کل بدهیها
نسبت بدهیهای جاری به کل داراییها
نسبت بدهیهای بلند مدت به کل داراییها
نسبت کل بدهیها به کل داراییها
نسبت کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها
نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل
داراییها

پژوهشگران
قدرتی و معنوی مقدم ( ،)1833فدائینژاد و اسکندری
( ،)1831هانگوو و همکاران (،)1117
کرمی و سید حسینی ( ،)1831هانگاو و همکاران (،)1117
جاردین و سورین (،)1111
قدرتی و معنوی مقدم ( ،)1833فدائینژاد و اسکندری
( ،)1831کیم و کانگ ()1111
ابراهیمی کردلر و اعرابی ( ،)1831کیم و کانگ ()1111
قدرتی و معنوی مقدم ( ،)1833جئنگ و همکاران ()1111
قدرتی و معنوی مقدم ()1833
فدائینژاد و اسکندری ( ،)1831کیم و کانگ (،)1111
فدائینژاد و اسکندری ( ،)1831جاردین و سورین()1111
بویاکیاگلو و همکاران (،)1113

نسبت جریان نقد عملیاتی به کل داراییها

جاردین و سورن ()1111

نسبت سود انباشته به کل داراییها

متغیرهای کیفی با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از  31استاد جمعآوری شده
است .در جدول  1متغیرهای کیفی پرسشنامه و پژوهشگرانی که این متغیرها را در
ورشکستگی موثر میدانند ،ارائه شده است.
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جدول  .2متغيرهای کيفی و پژوهشگرانی که از این متغيرها در پيشبينی ورشکستگی استفاده
کردهاند
پژوهشگران

متغيرهای کيفی
مشکالت بازار
مشکالت تامین مالی
مشکالت نیروی انسانی
مشکالت برون سازمانی

سعیدی و آقایی ( ،)1833رهنمای رودپشتی و همکاران ( ،)1833سعیدی و افشاری-
جو ()1833

پس از جمعآوری پرسشنامه و اطالعات مورد نیاز از صورتهای مالی ،با استفاده از
تکنیک  ،TOPSIS_AHPمتغیرهای کیفی و کمّی رتبهبندی شده است .نتایج در
جدول شماره  8خالصه شده است:
جدول  .8رتبهبندی متغيرهای موثر بر ورشکستگی با تکنيک

TOPSIS-AHP

رتبه

متغيرهای مستقل

A+

A-

d+

d-

CL

1

عدم شناخت بازار

1/313

1/171

1/885

6/511

1/786

1

کل بدهیها به کل داراییها

1/311

1/171

1/131

6/111

1/716

8

خصوصیت مدیران

1/317

1/171

1/615

5/318

1/631

1

نوسانات تجاری

1/315

1

8/156

7/131

1/631

5

بدهی جاری به کل داراییها

1/311

1/171

1/618

5/753

1/6358

6

محدودیت سرمایه

1/385

1/171

1/656

5/773

1/6351

7

محدودیت صدور کاال

1/311

1/161

8/811

5/336

1/683

3

کمبود نیروی انسانی متخصص

1/315

1/161

5/313

8/833

1/685

3

شیوه تامین مالی

1/313

1/171

8/756

5/715

1/611

11

افزایش مطالبات معوق

1/313

1/171

8/311

5/711

1/533

11

فروش خالص به داراییهای جاری

1/385

1/171

5/117

8/171

1/533

11

ناسازگاری تولید و مصرف

1/311

1/161

8/171

1/313

1/531

18

شیوه تبلیغات

1/313

1/118

8/711

1/751

1/561

11

خیانت و تقلب کارکنان

1/388

1/171

8/616

1/111

1/588

15

داراییهای جاری به بدهیهای جاری

1/311

1/161

8/711

8/383

1/511

16

فروش خالص به کل داراییها

1/311

1/171

1/888

1/131

1/513

17

جریانات نقد به کل بدهی

1/313

1/171

1/116

1/115

1/133
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رتبه

متغيرهای مستقل

A+

A-

d+

d-

CL

13

بزرگ یا کوچک بودن شرکت

1/313

1/168

1/735

1/371

1/133

13

بدهی بلند مدت به کل دارایی

1/316

1/168

1/331

1/173

1/135

11

رویدادهای طبیعی

1/313

1/161

1/116

1/117

1/133

11

داراییهای جاری به کل داراییها

1/388

1/118

1/138

8/313

1/131

11

سود خالص به فروش

1/311

1/171

1/813

1/333

1/131

18

هزینه بهره به فروش

1/311

1/118

5/111

1/663

1/177

11

سود خالص به بدهی

1/311

1/118

8/535

8/163

1/161

15

جریان نقد به کل داراییها

1/311

1/171

1/171

1/161

1/111

16

حقوق صاحبان سهام به کل بدهیها

1/313

1/171

8/111

5/115

1/113

17

سرمایه در گردش به کل بدهی

1/133

1/111

8/571

1/861

1/833

13

سود خالص به کل دارایی

1/313

1/161

8/613

5/161

1/863

13

سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی

1/311

1/171

6/113

8/113

1/817

81

سرمایه در گردش به کل دارایی

1/331

1/155

1/851

1/173

1/818

81

حقوق صاحبان سهام به کل دارایی

1/633

1/171

1/613

1/815

1/878

81

سود انباشته به کل دارایی

1/731

1/163

11/137

5/361

1/811

نتایج پژوهش نشان میدهد که از میان  81عامل انتخابی ،عدم شناخت بازار
مهمترین عامل ورشکستگی شرکتهاست .این موضوع بدین معنی است که برای
مقابله با ورشکستگی ،شناخت بازار امری بسیار حیاتی است .دومین عامل مهم که منجر
به ورشکستگی شرکتها میشود ،باال بودن نسبت کل بدهی به کل داراییهاست .این
نسبت بیان کننده این مطلب است که مدیر برای هزینههای جاری ،نباید از حساب بدهی
(گرفتن وام ،استقراض و فروش اوراق بهادار) استفاده کند این امر باعث افزایش نسبت
بدهی به کل داراییها میشود و زمانی استقراض ،شرکت را با بحران مالی مواجه
نمیکند که از آن برای داراییها و هزینههای سرمایهای استفاده شود .سومین عامل مهم
خصوصیات مدیران است .منظور از خصوصیت مدیران ،تجربه ،تخصص ،سن ،توانایی
و ابتکار است .برای جلوگیری ضعف ناشی از خصوصیت مدیران ،آنها میتوانند به
صورت دورهای در کالسهای آموزشی شرکت کنند و یا اینکه از نظر مشاوران
باتجربه در خصوص تصمیمگیریهای حیاتی و مهم استفاده کنند.
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بحث و نتيجهگيری
شناسایی مهمترین متغیرهای موثر بر ورشکستگی ،این مطلب را روشن میسازد که
از میان عوامل موثر بر ورشکستگی چه عواملی اهیمت بیشتری نسبت به سایر عوامل
دارند؟ تمام مسئوالن و ذینفعان شرکت با توجه به مهمترین عوامل به چه متغیرهایی
بیشتر توجه کنند؟ و برای مقابله با ورشکستگی فعالیت خود را در چه حیطهای متمرکز
نمایند ،تا مانع ورشکسته شدن شرکت در آینده شوند؟ همین امر در آینده باعث
کاهش شرکتهای ورشکسته و به تبع آن کاهش سطح بیکاری ،و در نهایت باال رفتن
سطح درآمد و تولید ملی خواهد شد.
به مدیران توصیه میشود که با توجه به مهمترین عوامل موثر در ورشکستگی
شرکتها ،داشتن شناخت کامل از وضعیت بازار ،جلوگیری از افزایش نسبت کل
بدهیها به کل داراییها ،کسب تجربه ،تخصص ،گذراندن دورههای آموزشی مرتبط
مانع ورشکسته شدن شرکت شوند .از طرفی به سهامداران ،اعتباردهندگان،
وامدهندگان و خالصه تمام کسانی که به عملکرد شرکت اهمیت میدهند ،قبل از
سرمایهگذاری ،ویژگیهای مدیریتی ،توان وی در اداره امور و شناخت بازار و راهکار
مدیر برای تامین مالی که جزء مهمترین عوامل موثر در ورشکسته شدن شرکتهاست
توجه کنند .این پژوهش بیان میکند که مدیران نقش مهمی را در تدوام فعالیت شرکت
ایفا میکنند.

33

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،83تابستان 2831

منابع و مآخذ
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.1
.3
.4
.5

.6

.7
.3
.3
.11

.11
.11
.13

ابراهيميكردلر ،علي و مهران اعرابي .)1331( .بررسي كاربرد مدلهای پيشبيني ورشكستگي
(آلتمن ،فالمر ،اسپرینگيت ،زیمسكي و شيراتا) در پيشبيني نكول تسهيالت اعطایي به
شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی بانك سپه) .تحقيقات
حسابداری و حسابرسي ،سال سوم ،شماره  ،11صص .1-15
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