بزرسي كاربزد مدلَاي پيشبيىي يرشكستگي (آلتمه  ،فالمز ،اسپزيىگيت ،
سيمسكي ي شيزاتا ) در پيشبيىي وكًل تسُيالت اعطايي بٍ شزكت َاي
پذيزفتٍ شدٌ در بًرس ايراق بُادار تُزان (مطالعٍ مًردي باوك سپٍ)

دكتز علي ابزاَيمي كزدلز
اعتبديبر داًؾگبُ تْزاى
مُزان اعزابي
مبرؽٌبط ارؽد حغبثداري داًؾگبُ تْزاى

چكيدٌ
ثلَمِ ؽدى هٌبثع ثِ عٌَاى هغبلجبت عزرعيدگذؽتِ ٍ هعَق ثب مابّؼ تاَاى تغاْيتت-
دّااب ثبًاالّااب  ،تاابريز هٌ ااب ثااز ثْاازٍُري دارد .اس هْوتاازيي راُّاابي خلااَگيزي اس ايداابد
هغبلجبت هعَق  ،تصوينگيزي درعا

ثاِ ً اَي ماِ ثاب

در سهابى اعغابي تغاْيتت اعا

ؽٌبعبيب دقيق هؾتزيبى  ،تغْيتت ثاِ واَرت ثْيٌاِ تصصايد دادُ ؽادُ ٍ اس اياي عزياق
احتوبل هعَق ؽدى تغْيتت مبّؼ يبثد .ثزاي اخذ تصاوين درعا

اس اثشارّابي هتٌاَعب

اعت بدُ هبؽَد مِ هْوتزيي آًْب اعتجبرعٌدب ٍ رتجِثٌدي اعتجبري هؾتزيبى اع

 .درثبًل-

ّبي پيؾزفتِ اعتجبرعٌدب ٍ رتجِثٌدي اعتجبري هؾتزيبى ثب اعت بدُ اس ًزم افشارّب ٍ ثبًلّابي
اعتعبتب ًَيي وَرت هبگيزد ،ليني در ثبًالّابي ايزاًاب اغلات اعتجبرعاٌدب ثزاعابط
قضبٍت حزفِاي ٍ تؾصيد مبرؽٌبعب ٍ وزفب ثب اعت بدُ اس ثزخب اس ًغج ّبي هبلب اًدابم
هيؾااَد .هاادلّاابي آلااتوي  ،فاابلوز ،اعااگزيٌگي

 ،سيوغاانب ٍ ؽاايزاتب اس هؾااَْرتزيي

هدلّبي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ّغتٌد .عجق يبفتاِ ّابي اياي پاضٍّؼ هادل ّابي آلاتوي ٍ
اعگزيٌگي

ثزاي اعت بدُ در عيغتن رتجِ ثٌدي اعتجبري هؾتزيبى هٌبعت تؾاصيد دادُ ؽادُ

اع ً .تبيح ثزرعب تَاى ٍ قدرت پيؼثيٌب ايي هادلّاب حابمب اس آى اعا

ماِ ثايي ًتابيح

هدلّبي يبد ؽدُ اختتف هعٌبداري ٍخَد دارد ٍ هدلّبي اعگزيٌگي

ٍ آلاتوي ثيؾاتزيي

قدرت پيؼثيٌب را دارا ّغتٌد.
ياژٌَاي كليددي ً :ناَل تغاْيتت  ،پايؼثيٌاب ٍرؽنغاتگب  ،رتجاِثٌادي اعتجابري ،
هغبلجبت عزرعيدگذؽتِ ٍ هعَق
مقدمٍ
در ثبسارّبي پيچيدُ مًٌَب ،توبهب وٌبيع ثب هصبعزاتب هَاخِ ّغتٌد مِ در وَرت
عدم تَخِ ثِ آى ،ثب عَاقت ٍخيوب هَاخِ خَاٌّد ؽد .ثبًلّب ًيش ثِ عٌَاى هَعغبت
ٍاعغِ ٍخَُ ،عْدُدار خوع آٍري هبساد ًقديٌگب خبهعِ ٍ ّداي

آى ثِ وَرت اعتجبرات

تصصيد يبفتِ ثِ ٍاحدّبي اقتصبدي ًيبسهٌد ًقديٌگب ّغتٌد .ينب اس عَاهل هْن عته
اقتصبد خبهعِ ،مبرمزد هٌظن ٍ دقيق چزخِ گزدػ پَل ثيي ثبًل ٍ هؾتزيبى اعتجبري اع
سيزا در وَرت ح جظ هٌبثع ًشد هؾتزيبى ،چزخِ گزدػ پَل دچبر ًقصبى ؽدُ ٍ در عول
فبقد ثبسدّب هٌبعت خَاّد ؽد .ثزايي اعبط ثزاي ثبًلّب ريغل عدم ثبسپزداخ
تغْيتت تَعظ هؾتزي (ريغل اعتجبري) ينب اس هْنتزيي هصبعزات ه غَة ؽدُ ٍ ثز
رًٍد فعبلي ّبي ثبًل تبريز عودُاي دارد .ينب اس راّنبر ّبي خلَگيزي ريغل اعتجبري
ٍ ايدبد هغبلجبت هعَق تَخِ ٍيضُ ثِ اعتجبرعٌدب هؾتزيبى اع

.

ضزيرت ي اَداف تحقيق
درحبل حبضز امثز ثبًلّبي ا يزاى ثاب حاجظ هٌابثع ثاِ عٌاَاى هغبلجابت هعاَق هَاخاِ
ّغتٌد مِ ثب تَخِ ثِ رًٍد فشايٌدُ هعَقؽدى تغاْيتت  ،رٍس ثاِ رٍس اس قادرت اعتجابردّب
ثبًلّب ٍدر ًْبي

مغت درآهاد آىّاب مبعاتِ هابؽاَد .اياي در حابلب اعا

ماِ ًغاج

هغبلجبت هعَق ثِ تغْيتت در ثزخب اس ثبًلّب ثِ چٌديي ثزاثز حاد ًصابة قبثال قجاَل (دٍ
درود) افشايؼ يبفتِ اع

.افشايؼ هغبلجبت هعَق  ،ثبًلّب را ثزآى داؽتِ مِ ثب اعات بدُ اس

تنٌيلّب ٍ هدلّبي علوب ثْتزيي ٍ هٌبعتتزيي تصوين را در سهبى اعغبي تغْيتت اخذ
ًوبيٌاد .ينااب اس را ُّاابي اتصاابم تصااوين درعا

1

در سهاابى اعغاابي تغااْيتت ،رتجااِثٌاادي

هؾتزيبى اع مِ ثِ دٍ رٍػ داخلب (درٍى عبسهبًب) ٍ خابرخب (هَعغابت فعابل در رتجاِ
ثٌدي) اهنبى پذيز اع

 .در عبل  2001ثبًل ثيي الوللب تغاَيِ (مويتاِ ثابل) ثاِ ثبًالّاب

تَويِ ًوَد عيغتن رتجِ ثٌدي داخلب را اخزا مٌٌد  .ينب اس اثشار ّبي هَرد اعت بدُ در رًجاِ
ثٌدي اعتجبري هؾتزيبى هدلّبي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب اع .
پيشيىٍ تحقيق
اعت بدُ اس ًغج ّبي هبلب ثازاي ؽٌبعابيب ٍضاعي

ٍاحادّبي اقتصابدي اس گذؽاتِ تاب

مٌَى هَرد تَخِ ثَدُ ٍ ثِ عٌَاى يل رٍػ هتداٍل ؽٌبختِ هبؽَد .اگزچِ مغات اعات
اس ٍضعي

هؾتزي ثِ ٍعيلِ ًغج ّبي هابلب داراي هقجَليا

قبثال تاَخْب اعا

لايني در

تعييي ًَ ٍ هقدار ًغج ّبي هبلب ٍحدت ًظاز ٍخاَد ًادارد.ثازايي اعابط ثيؾاتز ه ققايي
تزخيح دادُاًد اس هدوَعِاي اس ًغج ّبي هبلب اعت بدُ مٌٌد.اعت بدُ اس ًغاج ّابي هابلب ٍ
پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب اس اٍايل قزى ثيغتن هَرد تَخِ قزار گزفتِ اع
درعبل  1968آلتوي تَاًغ
ٍرؽنغتگب ؽزم ّاب دعا

.

ثزاعبط ًغاج ّابي هابلب ثاِ ًتابيح قبثال قجاَلب درهاَرد
يبثاد .اٍ ثاب ثاِ مابرگيزي رٍػ ت ليال هوياشي چٌدگبًاِ ٍ

اعت بدُ اس ًغج ّبي هبلب ثِ عٌَاى هتغييزّبي هغتقل ثِ دًجبل پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ثٌگبُّب
ثاَد ٍ .ي الگاَي هعازٍف خاَد را ت ا
ٍرؽنغتگب تدبري هعزٍف اع

عٌاَاى الگاَي  Zاراياِ مزدماِ ثاِ پايؼثيٌاب

 .اٍ ثب ايي رٍػ اس هيبى ً 22غاج

ثْتزيي ًغج ّب ثزاي پيؼ ثيٌاب ٍرؽنغاتگب ثاَد پاٌح ًغاج
تزميت ايي پٌح ًغج

هابلب ماِ ثاِ ًظاز اٍ

را گاشيٌؼ مازد  .آلاتوي ثاب

الگَي هٌبعجب ثزاي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ؽزم ّب ارايِ مزد[7 ].
Z  1.2X 1  1.4X 2  3.3X 3  0.6X 4  0.99X 5

مل دارايبّب  /عزهبيِ در گزدػ ; X 1
مل دارايبّب  /عَد اًجبؽتِ ; X 2
مل دارايبّب  /درآهدقجل اس ثْزُ ٍهبليبت ; X 3

ارسػ دفتزي ثدّبّب  /ارسػ ثبسارحقَق وبحجبى عْبم ; X 4
مل دارايبّب  /مل فزٍػ ; X 5

2

درايي هدل حدٍد هقدار  Zثِ ؽزح خدٍل  1اع

.

جدول  .1حدود مدل Zآلتمن
احتمال ورشكستگي

دامنهيZ

خيلي زياد

Z ≤ 1.8
1.8< z ≤ 2.99
Z >2.99

ضعيف
ندارد

عبلّب ثعد اًتقبداتب ثِ هدل ٍ Zارد ؽد  .ت ليالگازاى اعتجابري  ،حغابثداراى ٍ حتاب
هديزاى ؽزم ّب هعتقد ثَدًد مِ هدل  Zتٌْب ثزاي هَعغابت تَليادي ّوگابًب (ثَرعاب)
مبرثزد دارد ٍ آلتوي در اداهِ هغبلعبت خَد هَفق ثِ اوتح ٍرفاع اؽانب ت هادل  Zؽاد.

در هدل خديد مِ آلتوي آى را ً Z بهيد هْوتزيي اوتح ،خبيگشيٌب ارسػ دفتزي حقاَق
وبحجبى عْبم (  ) X 4ثِ خبي ارسػ ثبسار حقَق وبحجبى عْبم درثايي هتغيزّاب ثاَد .ثاب اياي
تغييز ضزايت ثِ ؽزح سيز تغييز مزد].[8
Z   0.717X 1  0.874X 2  3.1X 3  0.42X 4  0.998X 5

ثزايي اعبط تٌْب تغيز در هتغيزّبي هدل  Zثزاي تجديل ثِ هدل  ، Z خبيگشيٌب هتغيز  X 4ثِ
ؽزح سيز اع

.
ارسػ دفتزي ثدّبّب  /ارسػ دفتزي حقَق وبحجبى عْبم ; X 4

ثب ايي تغييز ،هدل تَاًبيب پيؼثيٌب ٍرؽنغاتگب هَعغابت ٍؽازم ّابي تَليادي ثَرعاب
ٍخصَوب را ثدع

آٍرد .درايي هدل ،حدٍد هقدارهدل  Z ثِ ؽزح خدٍل  2اع

3

.

جدول  .2حدود مدل

آلتمن

احتمال ورشكستگي

دامنهي

خيلي زياد

≤1.21
≤ 2.99

ضعيف
ندارد

آلتوي در عزاحب ايي دٍ هدل تَخِ خبوب ثِ ؽزم ّبي تَليدي داؽتِ  ،ثٌبثزايي ثب اداهِ

ت قيقبت هدل  Z را ثزاي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ؽزم ّبي غيز تَليدي ٍخدهبتب
عزاحب مزدٍ .خِ ت بٍت ايي هدل ثب دٍ هدل قجلب حذف ًغج
(  ) X 5اع ].[9

فزٍػ ثِ مل دارايبّب

Z   6.5 X 1  3.26 X 2  6.72 X 3  1.05 X 4

جدول  .3حدود مدل

احتمال ورشكستگي

آلتمن

دامنهي

خيلي زياد
ضعيف

ندارد

هدل  Zآلتوي ؽزم ّبي ٍرؽنغتِ ٍغيزٍرؽنغتِ را ثب  97 ٍ 94درواد درعا

پايؼ-

ثيٌب مزد .هدل  Z ؽازم ّابي ٍرؽنغاتِ ٍغيزٍرؽنغاتِ را ثاب  97 ٍ 91درواد درعا
پيؼثيٌب مزد ٍ ثب خزُ هدل  Z ؽازم ّابي ٍرؽنغاتِ ٍغيزٍرؽنغاتِ را ثاب 94 ٍ 91
درود درع

پيؼثيٌب مزد.

4

ينب ديگزاس پضٍّؾگزاًب مِ درسهيٌِ هدلّبي ٍرؽنغتگب ثِ ت قيق پزداخا
ثَد .فبلوز ثب ثزرعب ً 40غج

هبلب ً ًِ ،غج

فابلوز

ثْتز را اًتصبة ٍ اس اياي عزياق هادل خاَدرا

تعييي مزد  .پضٍّؼّبي فبلوز هؾ صد مزد ماِ هادل عزاحاب ؽادُ تَاًغاتِ اعا تاب 98
درود هَفقي
اع

مِ هَفقي

در پيؼثيٌب ثزاي يل عبل قجل اس ٍرؽنغاتگب مغات مٌاد.اياي درحابلب
ايي هدل در پايؼثيٌاب ٍرؽنغاتگب در دٍ عابل قجال اس ٍرؽنغاتگب در

حدٍد 88درود ثَدُ اع ]. [10

F  5.52X 1  0.212X 2  0.073X 3  1.27 X 4  0.12X 5  2.335X 6  0.575X 7  1.082X 8  0.894X 9  6.075

مل دارايبّب  /عَد اًجبؽتِ ; X 1

مل دارايبّب  /فزٍػ ; X 2
حقَق وبحجبى عْبم  /عَد قجل اسمغز هبليبت ; X 3

مل ثدّبّب  /خزيبًبت ًقدي ; X 4
مل دارايبّب  /ثدّب ; X 5
مل دارايبّب  /ثدّبّبي خبري ; X 6
مل دارايبّبي هؾَْد X 7 ; Log

مل ثدّبّب  /عزهبيِ در گزدػ ; X 8
ثْزُ  /عَد قجل اس ثْزُ ٍهبليبت X 9 ; Log

جدول  .4حدود مدل فالمر

احتمال ورشكستگي

دامنهي F

ورشكسته

F<0

غير ورشكسته

F≥0

5

اگزچِ هدل فبلوز تَاًغتِ در ود قبثال تاَخْب اس هَفقيا

در پايؼثيٌاب را مغات مٌاد،

ليني ينب اس هؾنتت آى ٍخَد تعداد سيبد هتغييزّبي هغتقل اع .
اعگزيٌگي
ًغج

هغبلعبت در ايي حَسُ را اداهِ دادٍ ثب اعتصزاج عِ ًغج

هبلب  ،الگَيب ارائِ داد مِ ثِ  92/5درود هَفقي

هدل ينب اس هدلّبي عبدُاي اع
ل بػ ؽدُ اع

هبلب اس هيابى 19

در پيؼثيٌاب دعا

يبفا

 .اياي

مِ اول عدم اعت بدُ اس هتغييزّبي هغاتقل سيابد در آى

.[11] .
Z  1.03X 1  3.07X 2  0.66X 3  0.4X 4

مل دارايبّب  /عزهبيِ در گزدػ ; X 1
مل دارايبّب  /عَد قجل اس مغز ثْزُ ٍهبليبت ; X 2
ثدّبخبري  /عَد قجل اسمغز هبليبت ; X 3

مل دارايبّب  /فزٍػ; X 4

جدول  .5حدود مدل اسپرينگيت

احتمال ورشكستگي

دامنهي Z

ورشكسته

Z ≤ 0.862

غير ورشكسته

Z > 0.862

سيوغنب اسًغج ّبي هبلب ً ،قديٌگب  ،عولنازد ٍ اّزهاب اعات بدُ مازد تاب الگاَي
هٌبعت خَد را ارايِ دّد  .ايي ًغج ّب ثز هجٌبي تئَرينب گشيٌؼ ًؾدُ ثَدًد ثلنِ ثيؾتز ثاز
اعبط تدزثيبت اٍدر هغبلعبت قجلباػ ثَد .الگَي سيوغنب ثاز هجٌابي ًوًَاِاي ؽابهل 40
ؽزم

ٍرؽنغتِ ٍ  800ؽزم

ملب هدل دع

يبف ]. [12

غيزٍرؽنغتِ تَليدي پب ريشي ؽدٍ ثاِ  92درواد دقا
Z  4.5 X 1  5.7 X 2  .004 X 3  4.3

6

مل دارايبّب  /عَد خبلد ; X 1
مل دارايبّب  /مل ثدّبّب ; X 2
ثدّب خبري  /دارايب خبري ; X 3

جدول .6حدود مدل زيمسكي

احتمال ورشكستگي

دامنهي Z

ورشكسته

Z ≤ 0.5

غير ورشكسته

Z > 0.5

ؽيزاتب پظ اس ثزرعب هغبلعبت گذؽتِ دريبف مِ ًتبيح ت قيقبت قجلب در صاپي ثاِ
دليل تعدادمن ٍه دٍد ثَدى ًوًَِّب ثِ ؽزم ّبي تَليدي ثاب عازهبيِّابي تقزيجاب ينغابى
قبثل تعوين ًيغ

 .ؽيزاتب ثزاي رفع ايي ًقبط ضعف الگَيب خبهع ارائِ داد تب ٍر ؽنغاتگب

را ثزاي توبم اًَا ؽزم

ّب ي تَليدي  ،ثبسرگبًب ٍ خدهبتب ثب ّز هقدار عزهبيِ پيؼثيٌاب

مٌد ً .تبيح ت قيقبت ًؾبى داد مِ الگَي ٍي هيتَاًد ٍرؽنغتگب را ثب دق

ثيؼ اس 86/14

درود پيؼثيٌب مٌد .ؽيزاتب ثزاي الگَي خَد اس رٍػ ت ليال توابيشي چٌاد گبًاِ اعات بدُ
مزد ً .وًَِ آهبري اٍ ؽبهل  686ؽزم

ٍرؽنغتِ ٍ  300ؽزم

غيزٍرؽنغتِ ثَد].[13

Z  0.014X 1  0.003X 2  0.058X 3  0.062X 4  0.7416

مل دارايبّب  /عَد اًجبؽتِ; X 1

ثدّبّب ٍحقَق وبحجبى عْبم عبل قجل  /ثدّبّب ٍحقَق وبحجبى عْبم عبل
خبري; X 2

هدوَ هيبًگيي عب ًِ ٍامّب ٍ ثدّبّب ٍ اٍراق قزضِ ٍاٍراق دريبفتٌب تٌشيل ؽدُ ّ /شيٌِ
ثْزُ; X 3

فزٍػ  /هدوَ هيبًگيي حغبةّبي پزداختٌب ٍاعٌبدپزداختٌب*X 4 ;12
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جدول  .7حدود مدل شيراتا

احتمال ورشكستگي

دامنهي Z

ورشكسته

Z ≤ 0.38

غير ورشكسته

Z > 0.38

ثزخب اس ت قيقبت اًدبم ؽدُ در ايزاى در سهيٌِ هدل ّابي پايؼ ثيٌاب ٍرؽنغاتگب ثاِ
ؽزح سيز اع :
هْدي رعَل سادُ ( )1380عب پضٍّؾب ت

عٌَاى ثزرعب مبرثزد هادل آلاتوي ثازاي

پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ؽزم ّبي پذيزفتِ ؽدُ در ثَرط اٍراق ثْبدار تْازاى ثاب اعات بدُ اس
هدل اولب  zاعنَر دٍ گزٍُ اس ؽزم ّابي ٍرؽنغاتِ ٍ غيزٍرؽنغاتِ را هاَرد ثزرعاب
قزار دادً .تبيح ًؾبى داد مِ هدل آلتوي ثب  92درواد اعويٌابى ٍضاعي

عادم ٍرؽنغاتگب

ؽزم ّب عب دٍرُ چْبرعبلِ  1375تب ٍ 1378ثب  81درود اعويٌبى ٍضعي
ؽزم ّب را قجل اس ٍرؽنغتگب درع

ٍرؽنغاتگب

پيؼثيٌب ًوَدُ اع ].[2

هْزاًب ٍ ّونبراى ( )1384در پضٍّؾب ت

عٌَاى ثزرعب مبرثزدي الگَّبي پايؼ-

ثيٌب ٍرؽنغتگب سيوغنب ٍ ؽيزاتب در ؽزم ّابي پذيزفتاِ ؽادُ در ثاَرط اٍراق ثْابدار
تْزاى ثِ ارائِ هدلّبي خديد ثز هجٌبي الگاَي پايؼثيٌاب ٍرؽنغاتگب سيوغانب ٍ ؽايزاتب
هتٌبعت ثب ؽزايغب ه يغب ايزاى پزداختِاًدً .تابيح آسهاَى فزضايِّاب ًؾابى داد ماِ ّاز دٍ
الگاَ ،تَاًاابيب تقغاين ؽاازم ّاب را ثااِ دٍ گازٍُ ٍرؽنغااتِ ٍ غيزٍرؽنغاتِ دارًااد لاايني
هتغيزّبي هغتقل الگَّب تبريز ينغبًب در پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ؽزم ّب ًدارًد].[5
رٌّوبي رٍدپؾتب ٍّونبراى ()1388در ت قيقب ثاِ عٌاَاى ثزرعاب مابرثزد هادلّابي
پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب آلتوي ٍ فبلوز در ؽزم ّبي پذيزفتاِ ؽادُ در ثاَرط اٍراق ثْابدار
تْزاى ثِ هقبيغِ ًتبيح حبول اس اعت بدُ اس ايي دٍ هدل پزداختٌدً .تبيح ايي ت قياق حنبيا
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 ،ت بٍت هعٌبداري ثيي ًتبيح دٍ هادل

اس آى داردمِ در پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب يل ؽزم

ٍخَد داردّ .وچٌيي هدل آلتوي در پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ه بفظِ مبراًِتاز اس هادل فابلوز
عول هبمٌد].[3
قدرتب ٍ هعٌَي هقادم ( )1389در ت ق يقاب ثاب عٌاَاى ثزرعاب دقا
ٍرؽنغتگب در ثَرط اٍراق ثْبدار تْزاى ثِ ايي ًتيدِ دع

هادل ّابي پايؼ ثيٌاب

يبفتٌد مِ هدل ّبي سيوغنب،

اعگزيٌگي  ،عب اي اعنَر ،صًتيل فزج سادُ ٍ صًتيل هل مب تَاًبيب پيؼ ثيٌب هٌبعات
تزي اس عبيز هدل ّبي هٌتصت دارًد ].[4

سًاالت ي فزضيٍَاي تحقيق
اس " آيب هابتاَاى درفزآيٌاد اعتجابر عاٌدب

عَال اولب ايي پضٍّؼ عجبرت اع

هؾتزيبى ثبًل عگِ اس هدلّبي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ثزاي پيؼثيٌاب ًناَل (هعاَق ؽادى )
تغْيتت اعت بدُ مزد؟ "
ثز ايي اعبط فزضيِ اولب پضٍّؼ ثِ ؽزح سيز تجييي هب ؽَد .
هدل ّبي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب ًبم ثزدُ ؽدُ ثزاي پايؼثيٌاب ًناَل تغاْيتت اعغابيب ثاِ
ؽزم ّبي پذيزفتِ ؽدُ در ثَرط اٍراق ثْبدار تْزاى هٌبعت ّغتٌد.
جامعٍ يومًوٍ آماري
خبهعِ آهبري در ايي پضٍّؼ عجبرت اعا

اس ؽازم ّابي پذيزفتاِ ؽادُ در ثاَرط

اٍراق ثْبدار تْزاى مِ در هقغع اع ٌدهبُ  1387در ًاشد ثبًال عاگِ داراي هبًادُ حغابة
تغْيتتب ثَدُاًد.
يافتٍ َاي تحقيق
در ايي پضٍّؼ ه َْم ٍرؽنغتگب ثزاي ؽزم ّبيب در ًظز گزفتِ ؽدُ ماِ داراي
هغبلجبت هعَق ٍ هؾنَك الَوَل (تبخيز درپزداخ

اقغبط  6هبُ ٍ ثيؾاتز ) ّغاتٌد ياب ثاِ

عجبرت ديگز تغْيتت خَد را ًناَل ًواَدُاًاد .اسعازف ديگاز عادم ٍرؽنغاتگب ثازاي
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مِ تبخيز در ثبس پزداخا

ؽزم ّبيب اع

اقغابط تغْيتتؾابى موتازاس  6هابُ ثاَدُ ٍ ثاِ

اوغتح داراي تغْيتت خبري يب عزرعيد گذؽتِ ّغتٌد مِ ايي گازٍُ تغاْيتت خاَد را
ًنَل ًنزدُ اًد.
ًتبيح هدلّب ثز اعبط تؾصيد درع

ًنَل ٍ عدم ًناَل تَعاظ هادل ٍ ّوچٌايي

ٍقَ ًنَل ٍ عدم ًنَل در ؽزايظ ٍاقعاب ثاِ واَرت هابتزيظ دٍ در دٍدر يال خادٍل
.عجق ايي هبتزيظ هؾصد هبؽَد مِ چِ تعداد اس ؽزم ّب

تَسيع فزاٍاًب قبثل ارايِ اع

( درود) داراي پيؼثيٌب ًنَل يب عدم ًنَل در ؽزايظ ٍاقعب ّغتٌد .ؽزم ّابيب ماِ در
ٍاقعب ًنَل مزدُاًد ليني هدل آىّب را عدمًنَل عجقِثٌدي مزدُاعا

ٍضعي

خغبي ًَ اٍل هدل ّغتٌد .ؽزم ّبيب مِ در ٍضعي

ٍاقعب ًناَل ًؾادُاًادليني هادل

آىّب را خشٍ ؽزم ّبي ًنَل مزدُ عجقِثٌدي مزدُاع
اع

ً.تبيح ٍ اعتعبت هدلّب ثِ ؽزح خدٍل  8اع

 ،هعازف

 ،هعزف خغابي ًاَ دٍم هادل

:

خدٍل ً . 8تبيح هدل ّبي هٌتصت
مدل ها

آلتمن

فالمر

اسپرينگيت

زيمسكي

شيراتا

گروه پيش فرض

تعدادگروه پيش بيني شده

كل

گروه پيش بيني شده

تعداد نكول

تعداد عدم نكول

نكول

10

3

13

عدم نكول

7

20

27

25.9

كل

درصد نكول

درصد عدم نكول

76.9

23.1

100

74.1

100

-

-

-

40

-

-

-

نكول

12

1

13

92.3

7.7

100

عدم نكول

20

7

27

74.1

25.9

100

-

-

-

40

-

-

-

نكول

12

1

13

92.3

7.7

100

عدم نكول

7

20

27

25.9

74.1

100

-

-

-

40

-

-

-

نكول

10

3

13

76.9

23.1

100

عدم نكول

23

4

27

85.2

14.8

100

-

-

-

40

-

-

-

نكول

2

11

13

15.4

84.6

100

عدم نكول

0

27

27

0.0

100.0

100

-

-

-

40

-

-

-
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درصد دقت كلي مدل
در نمونه اصلي
75
47.5
80
35
73
-

آسمًن فزضيٍَاي تحقيق
در ايي پضٍّؼ اس آسهَىّبي هل ًوبر ثزاي عاٌدؼ ّزمادام اس هادلّاب ثاِ ت نيال ،
آسهَى مَمزاى ثزاي تعييي اختتف هعٌبدار ثيي ًتبيح هدلّبي هصتلف ٍ آسهَى آمبئيل
ثزاي تعييي هدل هٌبعتتز اعت بدُ ؽدُ اع

.

ثز اعبط آسهَى ًبپبراهتزيل هل ًوبر ،هدل آلتوي ثب  ٍ 0/344 ، Sigهدل اعاگزيٌگي
ثب  Sigدرحدٍد  0/07هٌبعت ؽٌبعبيب ؽدُ ثٌبثزايي فزضيِ ّبي اٍل ٍ عَم پاضٍّؼ تبيياد
هبؽَد.
هدل ّبي فبلوز ،سيوغنب ٍ ؽيزاتب ثِ دليل داؽاتي  Sigثزاثاز وا ز ً ،بهٌبعات تؾاصيد
دادُ ؽدُ ٍ ثٌبثزايي فزضيِ ّبي دٍم ،چْبرم ٍ پٌدن رد هبؽَد.
پظ اس اًدبم آسهَى هل ًوبر ثزاي تل تل هدلّب ًَث

آى اع مِ آسهَى ؽاَد آياب

ثيي هدلّبي هصتلف اختتف هعٌبداري ٍخَد دارد يب خياز  .ثازاي اياي هٌظاَر اس آسهاَى
مَمزاى اعت بدُ ؽدُ اع

 .در واَرتب ماِ  Sigه بعاجِ ؽادُ تَعاظ آسهاَى ماَمزاى

ثيؾتزاس  0/05ثبؽد اختتف هعٌبداري ثيي ًتبيح هادلّابي هٌتصات ٍخاَد ًادارد لايني در
وَرتب مِ  Sigه بعجِ ؽدُ تَعظ آسهَى مَمزاى موتازاس  0/05ثبؽاد اياي عاَر ت غايز
هبؽَد مِ اختتف هعٌبداري ثيي ًتبيح هدلّبي هٌتصات ٍخاَددارد .ثزاعابط خزٍخاب-
ّبي آسهَى مَمزاى Sig ،ه بعجِ ؽدُ ثزاثز ثب و ز اع

لذا ثيي ًتبيح هدلّابي هٌتصات

اختتف هعٌبداري ٍخَد دارد ليني ايي آسهَى ًوبتَاًد هدل هٌبعتتاز را هؾاصد مٌاد
لذا ثزاي تعييي هدل هٌبعتتز اس آسهَى آمبئيل اعت بدُ ؽادُ اعا

ّ .زچاِ هقادار AIC

ه بعجِ ؽدُ موتز ثبؽد هدل هٌبعتتز خَاّد ثَد.آسهَى آمبئيل ثيي خغابي ًاَ اٍل(رد
) ٍ خغبي ًَ دٍم( پذيزػ ًبدرع

ًبدرع

) ت بٍتب قبئل ًيغ

ٍ ّزدٍ خغب را ثب يال

هقيبط ينغبى هبؽٌبعد .اعتعبت هزثَط ثِ آسهَى آمبئيل در خدٍل ؽوبرُ  9ارايِ ؽدُ
اع

.
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خدٍل ؽوبرُ ً .9تبيح آسهَى آمبئيل هدل ّبي هٌتصت
AIC

SSE

k

n

1.014

10

5

40

Altman

1.578

21

9

40

Fulmer

0.891

8

4

40

Springate

2.236

26

3

40

Zmijewski

1.209

11

4

40

Shirata

عجق ايي آسهَى هدل اعگزيٌگي

model

ثب آمبئيل  ٍ 0/891در هزحلِ ثعاد هادل آلاتوي

ثب آمبئيل  1/014ثْتزيي هدلّب در ثيي هدلّبي هٌتصت ؽٌبعبيب ؽدُاًاد  .اياي در حابلب
اع

مِ ثز اعبط آسهَى هل ًوبر وزفب ايي دٍ هدل هٌبعت تؾصيد دادُ ؽادُاًاد .هادل

ؽيزاتب ثب آمبئيل  1/209در رتجِ عاَم قازارداردٍ هادل فابلوز ثاب آمبئيال  1/578در رتجاِ
چْبرم ٍ هدل سيوغنب ثب آمبئيل  2/236در رتجِ پٌدن قزار داردّ .وبًغَر مِ اؽابرُ ؽاد
عجق آسهَى هل ًوبر فقظ هدلّبي اعگزيٌگي

ٍ آلتوي در هيبى هدلّبي هٌتصات هٌبعات

تؾصيد دادُ ؽدًد ٍ آسهَى آمبئيل ًيش ايي دٍ هدل را هٌبعتتز اس ثقيِ هدلّب تؾاصيد
دادُ اع

.

وتيجٍ گيزي
ثز اعابط آسهاَى ماَمزاى ثايي ًتابيح هادل ّابي آلاتوي  ،فابلوز  ،اعاگزيٌگي ،
سيوغنب ٍ ؽيزاتب اختتف هعٌب داري ٍخَد دارد ليني ايي آسهَى تَاًبيب ٍ قادرت پايؼ
ثيٌب هدل ّب را ًوب عٌدد .ثزاي تعييي هدل هٌبعت تز اس آسهَى آمبئيل اعت بدُ ؽدُ ٍ ثاز
اعبط آى هدل ّبي اعگزيٌگي

 ،آلتوي ٍ ؽايزاتب در رتجاِ ّابي اٍل تاب عاَم تَاًوٌادي در

پيؼ ثيٌب قزار دارًد.
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پيشىُادَاي تحقيق
ثز اعبط يبفتِّبي ايي پضٍّؼ پيؾٌْبد هبؽاَد پاظ اعاتقزار عيغاتن رتجاِ ثٌادي
اعتجبري درثبًل ،ثزاي ثزرعبّبي اعتجابري اس هادل اعاگزيٌگي
وَرت تبييد هدلّبي هشثَر ًغج

ٍ ياب آلاتوي اعات بدُ ٍ در

ثِ اعغبي تغْيتت اقدام ؽَد.

فُزست مىابع
 -1اهيٌب پيوبى  ،ثزرعب اهنبى عاٌدب اعات بدُ اس هادل فاَلوز ثازاي تصوايي ٍرؽنغاتگب
ؽاازم ّاابي پذيزفتااِ ؽاادُ در ثااَرط اٍراق ثْ ابدار تْاازاى  ،پبياابى ًبهااِ مبرؽٌبعااب
ارؽدحغبثداري  ،داًؾگبُ تزثي

هدرط  ،داًؾندُ علَم اًغبًب1384.

 -2رعَل سادُ هْدي  ،هدلّبي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب آلتوي  ،هدلِ حغابثدار 1381؛:148
54. ٍ 33 -32
 -3رٌّوبي رٍد پؾتب فزيدٍى  ،علب خبًب راضيِ  ،هازاى خاَري هْادي  ،ثزرعاب مابرثزد
هدلّبي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب آلتوي ٍ فبلوز در ؽزم ّبي پذيزفتِ ؽادُ در ثاَرط
اٍراق ثْبدار تْزاى  ،فصلٌبهِ ثزرعبّبي حغبثداري ٍحغبثزعب 1388؛34. -19 :55
 -4قدرتب ،حغي ،هعٌَي هقدم ،اهيزّابدي ،)1389( ،ثزرعاب دقا

هادل ّابي پايؼ ثيٌاب

ٍرؽنغاتگب ( هادل ّابي آلاتوي ،ؽايزاتب ،اٍّلغاَى ،سيوغانب ،اعاگزيٌگ  ،عااب اي
اعنَر ،فبلوز ،صًتيل فازج سادُ ،صًتيال هال ماب) در ثاَرط اٍراق ثْابدار تْازاى،
فصلٌبهِ ت قيقبت حغبثداري ٍ حغبثزعب ،ؽوبرُ  ،7پبييش.
 -5هْزاًااب عبعاابى  ،هْزاًااب ماابٍُ  ،هٌص ا ب يبؽاابر  ،مزهااب غتهزضااب  ،ثزرعااب ماابرثزد
هدلّبي پيؼثيٌب ٍرؽنغتگب سيوغانب ٍؽايزاتب در ؽازم ّابي پذيزفتاِ ؽادُ در
ثَرط اٍراق ثْبدار تْازاى  ،فصالٌبهِ ثزرعابّابي حغابثداري ٍحغبثزعاب 1384؛:41
131. -105
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