پیش بینی مدیریت سود با استفاده از درخت تصمیم گیری
دکتر پری چاالکی
ػضَ ّيأت ػلوی ٍ استبزیبض گطٍُ حسبثساضی زاًطگبُ اضٍهيِ
مرتضی یوسفی
کبضضٌبؼ اضضس حسبثساضی  ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تجطیع
چکیده
ثب تطکيل ٍ گستطش هَسسبتی کِ هبلکيت ػبم یبفتِ اًدس ردطٍضت تیکيد

هبلکيدت اظ

هسیطیت ّط چِ ثيطتط هطرع گطزیدس .زض ًتيددِ شطدط خسیدسی ثدِ ػٌدَاى هجبضدطاى  ،ازاضُ
ایٌگًَِ هَسسبت ضا ثط ػْسُ گطفتِ ٍ ػوال هسیطیت اظ هبلکيت تیکي

ضس .هسیطاى ٍظيیدِ

هجبضطت ٍ حسبثسّی زض شجبل هٌبثغ زض اذتيدبض ذدَز ٍ تْيدِ ٍ اضاگدِ گعاضضدْبی هدبلی ضا ثدط
ػْسُ زاضًس .تضبز هٌبفغ هيبى هسیطاى ٍ هبلکبى  ،احتوبل ذغط اضاگِ اعالػبت غيدط شبثدل اتکدب
ضا افعایص هی زّس .سَز ثِ ػٌَاى هْوتدطیي هٌجدغ اعالػدبتی زض زسدتطؼ اسدتیبزُ کٌٌدسگبى
هیتَاًس ثب اًگيعُ ّبی هرتلف تَسظ هسیطیت هَضز زستکبضی ٍاشغ ضَز .اظ ایي ضٍّ ،سف
اغلی ایي تحقيق پيص ثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوين گيطی خْدت کود
ثِ سطهبیِ گصاضاى هی ثبضس.
زض ایي پػٍّص ،زضغس هبلکيت سْبهساضاى ًْبزیً ،سجت ثسّی ،اًساظُ ضطکت ،هبليدبت
ثطزضآهس ،تغييط پصیطی فطٍش ،تغييطپصیطی سَزٍ ،خَُ ًقس حبغل اظ فؼبليت ّبی ػوليدبتی،
ًسجت کيیيت سَز ،گطزش هدوَع زاضایيْب ،ثبظزُ فدطٍش ،ثدبظزُ سدطهبیِ گدصاضی ٍ ثدبظزُ
حقَق غبحجبى سْبم هتغيطّبی هستقل ٍ اشالم تؼْسی اذتيبضی هتغيط ٍاثستِ هی ثبضدسً .تدبیح
پػٍّص ًطبى هی زّس کِ ثبالتطیي هيعاى زشت پيص ثيٌی ثطای زضذت تػوين گيطی %74/7
هی ثبضس.
واشگان کلیدی :هسیطیت سَز ،اشالم تؼْسی اذتيبضی  ،زضذت تػوين گيطی.
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مقدمه
یکی اظ ثعضگتطیي تحَالت

ظَْض ضطکتْبی سْبهی زض خْبى غٌؼتی ،ثی ض

اشتػبزی ٍ ضبیس هْوتطیي ػبهل پيططفت غٌؼتی ثِ ضوبض هی آیس .اظ ًتبیح ایي پسیسُ
خسایی هبلکيت اظ هسیطیتٍ ،خَز تیبٍت عجيؼی زضتبثغ هغلَثيت آًْب ٍ زض ًتيدِ ثَخَز
آهسى تضبز هٌبفغ ٍ ثِ زًجبل آى ضکل گيطی ضاثغِ هبل

ً-وبیٌسُ ٍ تئَضی ًوبیٌسگی است.

اظ ّوبى ظهبى هسبلِ تساذل حقَق ثِ غَضت اػن ٍ ذغط سلت حقَق سْبهساضاى اشليت
تَسظ سْبهساضاى ثعضگ زاضای ًیَش کٌتطلی ثِ عَض اذع ی

هطکل هْن هبل

ً -وبیٌسُ

زض ثيطتطکطَضّبی خْبى ثَزُ است .ثب زض ًظط گطفتي تئَضی تضبز هٌبفغ هيبى هسیطاى ٍ
هبلکبى ،هیتَاى ازػب کطز کِ هسیطاى ٍاحسّبی تدبضی هیتَاًٌس اظ اًگيعُ الظم ثطای
زستکبضی سَز ثِ هٌظَض حساکثط کطزى هٌبفغ ذَز ثطذَضزاض ثبضٌس .ثٌبثطایي ،آًْب هیتَاًٌس
ثطای ثْتط خلَُ زازى ػولکطز ضطکت زض اشالم تؼْسی سَز زست ثطزُ ٍ سَز ضا هسیطیت
کٌٌس .هسیطیت سَز ثِ ػٌَاى فطآیٌس ثطزاضتي گبهْبی آگبّبًِ زض هحسٍزُ اغَل پصیطفتِ
ضسُ حسبثساضی خْت ضسبًسى سَز گعاضش ضسُ ثِ سغح هَضز ًظط تؼطیف ضسُ است].[4
هسیطیت سَز ظهبًی ضخ هی زّس کِ هسیط ثطای گعاضضگطی هبلی اظ شضبٍت ضرػی ذَز
استیبزُ هی کٌس ٍ ایي کبض ضا ثب ّسف گوطاُ کطزى ثطذی اظ سْبهساضاى زضثبضُ ػولکطز
ٍاشؼی اشتػبزی ٍ یب ثطای تأثيط زض ًتبیح شطاضزازّبیی کِ ثِ اضشبم حسبثساضی گعاش ضسُ
ثستگی زاضًس اًدبم هی زّس] .[10ا شالم تؼْسی سَز اظ ی

سَ ثِ هسیطاى اخبظُ هی زٌّس

تب سَز ضا عَضی هحبسجِ کٌٌسکِ گَیبی اضظش ٍاشؼی ثٌگبُ اشتػبزی ثبضس ٍ اظ سَی زیگط
ایي اشالم ثِ هسیطاى اذتيبض هیزٌّس تب اظ اًؼغبف پصیطی ضٍشّب ٍ اغَل پصیطفتِ ضسُ
حسبثساضی سَء استیبزُ کطزُ ٍ هحتَای اعالػبتی سَز ضا هرسٍش کٌٌس.
زضذت تػوين گيطی اظ ًسل خسیس تکٌي

ّبی زازُ کبٍی ثطوبض هی آیس کِ زض

زٍ زِّ اذيط تَسؼِ ظیبزی یبفتِ است .اظ ایي تکٌي
استرطاج زاًص اظ ی

ّب ّن هیتَاى ثطای کطف ٍ

پبیگبُ زازُ ٍ ّن ثطای ایدبز هسل ّبی پيص ثيٌی استیبزُ ًوَز].[9

زض ایي تحقيق پيص ثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوين گيطی هَضز
ثطضسی شطاض هی گيطز ،ثِ ػجبضت زیگط تحقيق حبرط زض خستدَی پبسد ثِ ایي سَال است
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کِ آیب ػَاهل هَثط ثط هسیطیت سَز ضا هیتَاى زض پيص ثيٌی هسیطیت سَز ثِ کبض ثطز؟
آًچِ کِ ایي تحقيق ضا اظ تحقيقبت اًدبم ضسُ زض زاذل کطَض زض ذػَظ هسیطیت سَز
هتوبیع هیسبظز ایي است کِ ثِ خبی ثطضسی ػَاهل تبثيط گصاض ثط هسیطیت سَز ثِ پيص ثيٌی
هسیطیت سَز هیپطزاظز .روي ایٌکِ زض ایي تحقيق ثطای پيص ثيٌی هسیطیت سَز ثِ خبی
استیبزُ اظ هسلْبی ضگطسيًَی -کِ زض ازثيبت حسبثساضی هطسَم است -اظ زضذت تػوين
گيطی استیبزُ هیضَز.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ًددسٍثيعٍ ٍ تسددِ تسددکَظ [12]1زض سددبل  1991زض تحقيقددی ثددِ ایددي ًتيدددِ ضسدديسًسکِ
ضطکتْبیی کِ اظ ًسجت ثسّی ثِ کل زاضایی ّب ی ثدبالیی ثطذَضزاضًدس ثدِ هٌظدَض اعويٌدبى
ثرطی ثِ اػتجبض زٌّسگبى هجٌی ثط تَاًبیی پطزاذت اغل ٍ ثْطُ ٍام ّب ٍ اػتجبضات زضیبفتی،
اشسام ثِ هسیطیت سَز هی ًوبیٌس.
یَى ٍ هيلط [14]2زض سبل  2002هسیطیت سَز  249ضطکت کطُ ای ضا ثطضسی کطزًس ٍ ثِ
ایي ًتيدِ ضسيسًس کِ زض ضطکتْبی هَضز ثطضسی ،هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ اشالم تؼْسی
اذتيبضی غَضت هیگيطز .ایي ػول ثِ ٍیػُ ظهبًی اًدبم هیگيطز کِ ٍخَُ ًقس حبغل اظ
ػوليبت ضطکتْبی هصکَض ثيبًگط ػولکطز رؼيف ضطکت ثبضس.
هيتطا [11] 3زض سبل  2002ثب ثطضسی اعالػبت  386ضطکت ػضَ ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض
ًيَیَضک زض ی

زٍضُ  8سبلِ ثيي سبلْبی  1991تب  1998ثِ ایي ًتيدِ ضسيس کِ حضَض

سْبهساضاى ًْبزی زض ضطکتْب هَثط ٍاشغ ضسُ ٍ سجت کبّص هسیطیت سَز اػوبل ضسُ
تَسظ هسیطاى گطزیسُ است.
گَش ٍ اٍلسي [13]4زض سبل ً 2009طبى زازًس هسیطاى ثطای کبّص ًَسبًبت سَز اظ اشالم
تؼْسی اذتيبضی استیبزُ هی کٌٌس.
1.Ndubizu & Tsetsekos
2 . Yoon & Miller
3. Mitra
4. Ghosh & Olsen
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پَض حيسضی ٍ ّوتی]  [ 3زض سبل  1383ثِ ثطضسی تبثيط شطاضزازّبی ثسّیّ ،عیٌِ ّبی
سيبسی ٍ عطح ّبی پبزاش زض زستکبضی سَز تَسظ هسیطاى پطزاذتٌسً ،تيدِ تحقيق آًْب
ًطبى زاز کِ ثِ عَض هيبًگيي ثيي ًسجت ثسّی ثِ حقَق غبحجبى سْبم ٍ زستکبضی سَز
اضتجبط هثجت ٍ هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز.
ثيتب هطبیری ٍ ّوکبضاى]  [ 5زضسبلً 1384قص اشالم تؼْسی اذتيبضی زض هسیطیت سَز
ضطکت ّب ضا هَضز ثطضسی شطاض زازًسً .تبیح تحقيق آًْب حبکی اظ ایي ثَز کِ زض ضطکت
ّبی هَضز هغبلؼِ تحقيق ،هسیطیت سَز اػوبل ضسُ است .زض ٍاشغ هسیطیت ضطکت ّبی
هَضز ثطضسی زض تحقيق آًبى ،ثِ هٌظَضخجطاى کبّص ٍخَُ ًقس حبغل اظ ػوليبت کِ ثيبًگط
ػولکطز رؼيف ٍاحس تدبضی ثَزُ است ،اشسام ثِ افعایص سَز اظ عطیق افعایص اشالم
تؼْسی اذتيبضی کطزُ است.
ًَضٍش ٍاثطاّيوی]  [ 7زض سبل  1384ثِ ثطضسی ٍ تجييي ضاثغِ ثيي تطکيت سْبهساضاى ثب
تقبضى اعالػبت ٍ سَزهٌسی هؼيبضّبی حسبثساضی پطزاذتٌسً .تبیح ثِ زست آهسُ ثيبًگط آى
است کِ ضطکتْبی زاضای سْبهساضاى ًْبزی ثيطتط ،اعالػبت ثيطتطی زض ضاثغِ ثب سَزّب ٍ
خطیبى ّبی ًقسی آتی ًسجت ثِ ضطکتْبی زاضای سْبهساضاى ًْبزی کوتط،گعاضش هی کٌٌس
ٍ ثيي زٍ گطٍُ اظ ضطکت ّب ػسم تقبضى اعالػبتی ٍخَز زاضز.
ًَضٍش ٍ ّوکبضاى]  [ 8زض تحقيقی زض سبل  1384ثب ػٌَاى ثطضسی هسیطیت سَز زض
ضطکتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضؼ تْطاى کِ ثب استیبزُ اظ هتغيطّب ی هس یطیت سَز( اًساظُ
ضطکتً ،سجت ثسّی ثِ سطهبیِ ٍ ًطخ هؤثط هبليبت) غَضت گطفت ثِ ایي ًتيدِ ضسيسًس
کِ هسیطاى ضطکت ّبی ثعضگ اظ اشالم تؼْسی ثطای ثِ حساشل ضسبًسى هبليبت ضطکت
استیبزُ هیکٌٌسّ .وچٌيي زض غَضت ثعضگ ثَزى ضطکت ٍ ظیبز ثَزى ثسّی ضطکت،
توبیل هسیطاى ثِ هسیطیت سَز ثيطتط ذَاّس ضس .یبفتِّبی تحقيق هصکَض ،هسیطیت سَز زض
ضطکت ّبی ثَضسی ضا اثجبت هیکٌس.
هالًظطی ٍ کطیوی ظًس]  [ 6زض سبل  1386عی پػٍّطی ثِ ایي ًتيدِ ضسيسًس کِ ثيي
اًساظُ ضطکت ٍ ّوَاضسبظی سَز ّوجستگی شَی ٍخَز زاضز .پَضحيسضی ٍافالعًَی] [ 2
زضسبل  1385عی تحقيقی ثب ػٌَاى "ثطضسی اًگيعُ ّبی ّوَاضسبظی سَز زض ضطکتْبی
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پصیطفتِ ضسُ زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى" ثِ ایي ًتيدِ ضسيسًس کِ ّوَاض سبظی سَز ثب
استیبزُ اظ اشالم اذتيبضی تَسظ هسیطاى ضطکت ّبی ایطاًی غَضت هی گيطز ٍ هبليبت ثط
زضآهس ٍ اًحطاف زض فؼبليت ّبی ػوليبتی هحطک ّبی اغلی ثطای ّوَاض ًوَزى سَز ثب
استیبزُ اظ اشالم تؼْسی اذتيبضی هی ثبضس.
آشبیی ٍ ّوکبضاى ]  [ 1زض سبل  1388زض تحقيقی ثب ػٌَاى "ٍیػگيْبی حبکويت ضطکتی ٍ
هحتَای اعالػبتی سَز زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى ثب تبکيس ثط ًقص هسیطیت سَز" ثِ ایي
ًتيدِ ضسيسًس کِ اظ ثيي ّطت ٍیػگی حبکويت ضطکتی( توطکع هبلکيت ،هبلکيت ًْبزی،
ًیَش هسیط ػبهل ،زٍگبًگی ٍظيیِ هسیط ػبهل ،اًساظُ ّيبت هسیطُ ،استقالل ّيبت هسیطُ،
اتکبی ثط ثسّی ٍ هست ظهبى تػسی هسیط ػبهل زض ّيبت هسیطُ) فقظ هبلکيت ًْبزی ٍ
استقالل ّيبت هسیطُ ،زض ظهبى ٍخَز اًگيعُ هسیطیت سَز ثبال ثب هحتَای اعالػبتی سَز
ضاثغِ هؼٌبزاضی زاضًس.
چی ٍ ّوکبضاى [ 9] 1زضسبل  2009زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تبیَاى ثِ پيص ثيٌی هسیطیت
سَز ثب استیبزُ اظ تطکيت هسل ضجکِ ّبی ػػجی ٍ زضذت تػوين گيطی پطزاذتٌس ٍ زض
تحقيق ذَز اظ  8هتغيط هستقل ثِ ًبهْبی اثطات ًظبضتی ذبضج اظ ضطکت ،آستبًِ ػولکطز،
حسبسيت ػولکطز ،اًساظُ ضطکت ،اّطم ثسّی ،ػولکطز ضطکت ،کٌتطل هتَسظ اثط ثطگطت
پصیطی ٍ تحػيل ٍ فؼبليت هبلی استیبزُ کطزًس.

فرضیه های تحقیق
فطريِ ّبی تحقيق ثِ ضطح ظیط هی ثبضس:
 -1زضغس هبلکيت سْبهساضاى ًْبزی ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ
زضذت تػوينگيطی ثِ کبضثطز.

1.Chih & Yen
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ً -2سجت ثسّی ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوينگيطی ثِ
کبضثطز.
 -3اًساظُ ضطکت ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوينگيطی
ثِ کبضثطز.
 -4هبليبت ثطزضآهس ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوينگيطی
ثِ کبضثطز.
 -5تغييط پصیطی فطٍش ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوين-
گيطی ثِ کبضثطز.
 -6تغييط پصیطی سَز ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوين-
گيطی ثِ کبضثطز.
ٍ -7خَُ ًقس حبغل اظ فؼبليت ّبی ػوليبتی ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب
استیبزُ اظ زضذت تػوين گيطی ثِ کبضثطز.
ً -8سجت کيیيت سَز ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوين-
گيطی ثِ کبضثطز.
-9گطزش هدوَع زاضایی ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت
تػوينگيطی ثِ کبضثطز.
 -10ثبظزُ فطٍش ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوينگيطی ثِ
کبضثطز.
 -11ثبظزُ سطهبیِ گصاضی ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت
تػوينگيطی ثِ کبضثطز.
 -12ثبظزُ حقَق غبحجبى سْبم ضا هیتَاى زض پيصثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت
تػوينگيطی ثِ کبضثطز.
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داده کاوی
زض زٍ زِّ شجل تَاًبیی ّبی فٌی ثطط ثطای تَليس ٍ خوغ آٍضی زازُ ّب ثِ سطػت
افعایص یبفتِ است .ػَاهلی ًظيط استیبزُ گستطزُ اظ ثبضکس ثطای تَليسات تدبضی ،ثِ
ذسهت گطفتي کبهپيَتط زض کست ٍ کبض ،ػلَم ،ذسهبت زٍلتی ٍ پيططفت زض ٍسبگل خوغ
آٍضی زازُ ،اظ اسکي کطزى هتَى ٍ تػبٍیط تب سيستوْبی سٌدص اظ زٍض هبَّاضُ ای ،زض
ایي تغييطات ًقص هْوی زاضًس.
ثغَض کلی استیبزُ ّوگبًی اظ ٍة ٍ ایٌتطًت ثِ ػٌَاى ی

سيستن اعالع ضسبًی

خْبًی هب ضا هَاخِ ثب حدن ظیبزی اظ زازُ ٍ اعالػبت هی کٌس .ایي ضضس اًیدبضی زض زازُ
ّبی شذيطُ ضسًُ ،يبظ هجطم ثِ ٍخَز تکٌَلَغی ّبی خسیس ٍ اثعاضّبی ذَزکبضی ضا ایدبز
کطزُ کِ ثِ غَضت َّضوٌس ثِ اًسبى یبضی ضسبًٌس تب ایي حدن ظیبز زازُ ضا ثِ اعالػبت ٍ
زاًص تجسیل کٌس .زازُ کبٍی ثِ ػٌَاى ی
ی

ضاُ حل ثطای ایي هسبگل هغطح هی ثبضس .زض

تؼطیف غيط ضسوی ،زازُ کبٍی فطآیٌسی است ذَزکبض ثطای استرطاج الگَّبیی کِ

زاًص ضا ثبظًوبیی هی کٌٌس کِ ایي زاًص ثِ غَضت روٌی زض پبیگبُ زازُ ّبی ػظين،
اًجبضُ زازُ ٍ زیگط هربظى ثعضگ اعالػبت ،شذيطُ ضسُ است .زازُ کبٍی ثغَض ّوعهبى اظ
چٌسیي ضضتِ ػلوی ثْطُ هی ثطز ًظيط تکٌَلَغی پبیگبُ زازَُّ ،ش هػٌَػی ،یبزگيطی
هبضيي ،ضجکِ ّبی ػػجی ،آهبض ،ضٌبسبیی الگَ ،سيستن ّبی هجتٌی ثط زاًص ،حػَل
زاًص ،ثبظیبثی اعالػبت ،هحبسجبت سطػت ثبال ٍ ثبظًوبیی ثػطی زازُ .ثِ عَض ذالغِ
هی تَاى گیت کِ زازُ کبٍی ػجبضتست اظ فطآیٌس یبفتي زاًص اظ هقبزیط ػظين زازُ ّبی
شذيطُ ضسُ زض پبیگبُ زازُ ،اًجبضُ زازُ ٍ یب زیگط هربظى اعالػبت] .[ 9
درخت تصمیم گیری
ّبی زازُ کبٍی ثطوبض هیآیس کِ زض زٍ

زضذت تػوين گيطی اظ ًسل خسیس تکٌي
زِّ اذيط تَسؼِ ظیبزی یبفتِ است .اظ ایي تکٌي
زاًص اظ ی

ّن هی تَاى ثطای کطف ٍ استرطاج

پبیگبُ زازُ ّب ٍ ّن ثطای ایدبز هسل ّبی پيص ثيٌی استیبزُ ًوَز .زضذت

تػوين گيطی یکی اظ اثعاضّبی شَی ٍ هتساٍل ثطای زستِ ثٌسی ٍ پيص ثيٌی هی ثبضس.

7

زضذت تػوين شبزض ثِ تَليس تَغيیبت شبثل زضک ثطای اًسبى ،اظ ضٍاثظ هَخَز زض ی
هدوَػِ زازُ ای است ٍ هی تَاًس ثطای ٍظبیف زستِ ثٌسی ٍ پيص ثيٌی ثکبض ضٍز .ایي
سبذتبض تػوين گيطی هی تَاًس ثِ ضکل تکٌي
زستِ ثٌسی ٍ ػبم سبظی ی

ّبی ضیبری ٍ هحبسجبتی کِ ثِ تَغيف،

هدوَػِ اظ زازُ ّب کو

هیکٌٌس ًيع هؼطفی ضًَس .اظ ًقبط

شَت زضذت تػوين گيطی هی تَاى ثِ هَاضز ظیط اضبضُ کطز] :[ 9
 -1فْن هسل ایدبز ضسُ تَسظ زضذت تػوينگيطی آسبى هیثبضس .ثِ ػجبضت زیگط ثب
ایٌکِ هوکي است الگَضیتن ّبیی کِ زضذت ضا ایدبز هیکٌٌس چٌساى سبزُ ًجبضٌس ٍلی
فْن ًتبیح آى آسبى هی ثبضس.
 - 2زضذت تػوينگيطی ایي تَاًبیی ضا زاضز کِ پيص ثيٌیّبی ذَز ضا زض شبلت یکسطی
شَاًيي اضاگِ زّس.
ً - 3يبظ ثِ هحبسجبت ذيلی پيچيسُ ای ثطای زستِ ثٌسی زازُ ّب ًساضز.
 - 4ثطای اًَاع هرتلف زازُ ّب شبثل استیبزُ هی ثبضس.
 - 5زضذت تػوينگيطی ًطبى هیزّس کِ کسام فيلس یب هتغيطّب تبثيطات هْوی زض پيص
ثيٌی ٍ زستِ ثٌسی زاضًس.
الگوریتم CART

1

ضٍش  CARTزض زضذت تػوين گيطی ،ضبذِ ّبی ذَز ضا ثِ غَضت زٍ تبیی ٍ تٌْب
ثط اسبؼ ی

فيلس ایدبز هیکٌس ،یؼٌی ّط گطٍُ غيط ثطگ آى ،ثِ زٍ گطٍُ زیگط تیکي

هیضَز .اٍليي شسم پبسد ثِ ایي سَال است کِ کساهي

اظ فيلسّب ثْتطیي ضبذِ ضا تَليس

هیکٌس .ثْتطیي ایدبز ضبذٌِّ ،گبهی ضخ هی زّس کِ ضبذِّبی حبغل عَضی ثبضٌسکِ
زض ّط ضبذِ ی

هتغيط ثط سبیط هتغيطّب غلجِ کٌس .هؼيبضی کِ ثطای اضظیبثی ضبذِ ّب ثکبض

هی ضٍز ػجبضت است اظ گًَبگًَی .ثطای هحبسجِ گًَبگًَی ثطای ی

هدوَػِ اظ

ضکَضزّب ضٍش ّبی ثسيبضی ٍخَز زاضز کِ زض توبهی آًْب گًَبگًَی ظیبز ػجبضت است اظ
1.Classification and regression tree
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هدوَػِ ّبیی کِ اظ هتغيطّبی گًَبگَى زض ذَز زاضتِ ثبضٌس ٍ گًَبگًَی کن ػجبضت
است اظ هدوَػِ ّبیی کِ هتغيط زض آى ثط سبیط هتغيط ّب غلجِ کٌس ٍ ثْتطیي ًحَُ ایدبز
ضبذِ آى است کِ گًَبگًَی زض هدوَػِ ّب ضا تب حس اهکبى کن کٌس .زض هطحلِ ثؼس زٍ
ضبذِ ٍخَز زاضز کِ ّط کسام زاضای یکسطی ضکَضز هی ثبضٌس(ّطی

اظ ضکَضزّبی گطُ

ثبالتط زض یکی اظ ضبذِ ّب شطاض گطفتِ است) .حبل ثطای ّط ضبذِ هثل شجل ػول هیضَز.
یؼٌی ثطای ّط ی

اظ آًْب زٍثبضُ ی

فيلس عَضی اًتربة هی ضَز کِ ثتَاى ثْتطیي ضبذِ

ّبی خسیس ضا ثب حساشل گًَبگًَی ایدبز ًوَز .ایي هطاحل آًقسض ازاهِ زازُ هی ضَز تب زض
ّط ظیط ضبذِ گطُ ّبیی تَليس ضَز کِ ایدبز ضبذِ خسیس زض آى گطُ هقساض گًَبگًَی ضا
کبّص شبثل تَخْی ًسّس .ثِ ایي گطُ ًْبیی ثطگ گیتِ هی ضَز] .[ 9
روش تحقیق
زض ایي پػٍّص اظ زضذت تػوينگيطی ( )1DTثب گطفتي ثطچست ّبی هسیطیت سَز ٍ
الگَضیتن CARTثِ هٌظَض پيص ثيٌی هسیطیت سَز استیبزُ هیضَزًَ .ع تحقيق اظ لحبػ
ّسف اظ ًَع تحقيقبت کبضثطزی ٍ ًَع ضٍش تحقيق حبرط اظ ًَع تَغيیی _ ّوجستگی
هی ثبضس .اظ ًطم افعاض  Excelخْت هحبسجبت ٍ اظ ًطم افعاضّبی Clementineٍ SPSS
خْت اًدبم آظهًَْبی آهبضی ،ثطآٍضز رطایت ٍ ثسست آٍضزى هقبزیط الظم ثطای تدعیِ ٍ
تحليل آهبضی استیبزُ هی ضَز.
متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
زض ایي پػٍّص زضغس هبلکيت سْبهساضاى ًْبزیً ،سجت ثسّی ،اًساظُ ضطکت،
هبليبت ثط زضآهس ،تغييط پصیطی فطٍش ،تغييط پصیطی سَزٍ ،خَُ ًقس حبغل اظ فؼبليت ّبی
ػوليبتیً ،سجت کيیيت سَز ،گطزش هدوَع زاضایيْب ،ثبظزُ فطٍش ،ثبظزُ سطهبیِ گصاضی ٍ
ثبظزُ حقَق غبحجبى سْبم ثِ ػٌَاى هتغيط هستقل زضًظط گطفتِ ضسُ است .تؼطیف ػوليبتی
هتغيطّبی تحقيق ثِ ضطح ًگبضُ( )1هی ثبضس:
1 . Decision trees
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نگاره .1تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل
تعزیف عولیاتی

هتغیزّای هستمل
درصذ هالکیت سْاهذاراى ًْادی

تعذاد سْام در اختیار سزهایِ گذاراى ًْادی بز تعذاد کل سْام عادی

ًسبت بذّی

کل بذّی ّا بز کل دارائیْا

اًذاسُ شزکت

لگاریتن طبیعی کل داراییْای ٍاحذ تجاری

هالیات بزدرآهذ

ّشیٌِ ّای هالیات بز سَدلبل اس هالیات

تغییزپذیزی فزٍش

لذر هطلك درصذ تغییزات در فزٍش

تغییز پذیزی سَد

هیاًگیي لذرهطلك تغییز درسَد سِ سال گذشتِ

ٍجَُ ًمذحاصل اسفعالیت ّای عولیاتی ()CFO

 CFOا س صَرت جزیاى ٍجَُ ًمذ شزکت ّا استخزاج ٍ طبك استاًذاردّای
بیي الوللی (صَرت جزیاى ٍجَُ ًمذ سِ طبمِ) شاهل جزیاى خالص ًاشی اس باسدُ
سزهایِگذاریّا ٍ سَد پزداختی بابت تاهیي هالی ٍ هالیات بزدرآهذ ًیش هی باشذ.

ًسبت کیفیت سَد

جزیاًات ًمذی ًاشی اس فعالیت ّای عولیاتی بز سَد عولیاتی

گزدش هجوَع دارایی

فزٍش خالص بز کل دارایی

باسدُ فزٍش

سَد خالص بز فزٍش

باسدُ سزهایِ گذاری

سَد خالص بز کل دارایی

باسدُ حمَق صاحباى سْام

سَد خالص بز حمَق صاحباى سْام

هتغيط ٍاثستِ ایي تحقيق اشالم تؼْسی اذتيبضی زض ثَضؼ اٍضاق ثْبزاض تْطاى هیثبضس .اشالم
تؼْسی اظ تیبٍت ثيي سَز ذبلع ٍ ٍخَُ ًقس حبغل اظ ػوليبت حبغل هی گطزز کِ
ضبهل ّعیٌِ استْالک ،تغييطات زض زاضایيْب ٍ ثسّی ّبی خبضی ثِ غيط اظ ٍخِ ًقس(اظ شجيل
حسبة ّبی زضیبفتٌی ،هَخَزی کبال ٍ حسبة ّبی پطزاذتٌی) هی ثبضس .اشالم تؼْسی سَز
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ًيع ثِ زٍ ثرص اشالم تؼْسی اذتيبضی ٍ غيط اذتيبضی تقسين هیضَز کِ اشالم تؼْسی
اذتيبضی ،ثيطتط زض هؼطؼ هسیطیت ٍ زستکبضی شطاض هی گيطز.
ثِ هٌظَض ترويي اشالم تؼْسی اذتيبضی اظ هسل تؼسیل ضسُ خًَع 1استیبزُ ضسُ است .خًَع
تیبٍت سَز ٍ ٍخَُ ًقس حبغل اظ ػوليبت ضا ثِ ػٌَاى اشالم تؼْسی ضٌبسبیی کطزُ است:
TAit ; Eit - CFOit
 ;TAitخوغ کل اشالم تؼْسی ضطکت  iزض سبل t
 ;Eitسَز ذبلع شجل اظ اشالم غيط هتطشجِ ضطکت  iزض سبل t
ٍ ; CFOitخَُ ًقس حبغل اظ فؼبليت ّبی ػوليبتی ضطکت  iزض سبل t
اظ عطفی زض ایي هسل ثِ هٌظَض هحبسجِ α3 ٍ α2ٍ α1کِ پبضاهتطّبی ثطآٍضز ضسُ هرتع
ضطکت هی ثبضٌس اظ فطهَل ظیط استیبزُ هی ضَز:
)TAit = α1 (1/Ait −1)+α2 (ΔREV/Ait −1)+α3 (PPEit /Ait-1
زض ًْبیت ثِ هٌظَض هحبسجِ اشالم تؼْسی اذتيبضی اثتسا ثبیس اشالم تؼْسی غيطاذتيبضی اظ
عطیق فطهَل ظیط هحبسجِ ضَز:
)NDAit =α1 (1/Ait-1)+α2[(ΔREV-ΔREC)/Ait −1]+α3 (PPEit/Ait-1
 ;ΔRECتغييطزضذبلع حسب ثْب ٍ اسٌبز زضیبفتٌی تدبض ی ضطکت  iزض سبل t
 ;Ait-1خوغ کل زاضایی ّب ضطکت  iزض سبل t-1
 ; ΔREVتغييط زض ذبلع فطٍش ضطکت  iزض سبل t
 ; NDAitاشالم تؼْسی غيط اذتيبضی ضطکت  iزض سبل t
ً; PPEitبذبلع هيعاى هبضيي آالت ٍ تدْيعات ضطکت  iزض سبل t

1. Jones
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ثطای هحبسجِ پبضاهتطّبی α3ٍ α2ٍ α1ثِ هٌظَض ترويي اشالم تؼْسی اذتيبضی ،اظ ًطم
افعاضّبی SPSSٍ Excelاستیبزُ ضسُ است .زض غَضتیکِ اشالم تؼْسی غيط اذتيبضی اظ
خوغ کل اشالم تؼْسی کسط گطزز ،اشالم تؼْسی اذتيبضی حبغل ذَاّس ضس .ثٌبثطایي اشالم
تؼْسی اذتيبضی ثِ غَضت ظیط هحبسجِ هیضَز:
DA = TA – NDA
نحوه جمع آوری داده ها
زازُّبی تحقيق اظ عطیق خوغآٍضی زازُّبی ضطکتْبی هرتلف ثب هطاخؼِ ثِ گعاضضبت ٍ
غَضت ّبی هبلی ،یبززاضت ّبی تَريحی ،گعاضضْبی ّیتگی ٍ هبّبًِ ثَضؼ اٍضاق
ثْبزاض ،سبیت ّبی ایٌتطًتی ،ثبً

ّبی اعالػبتی ثَضؼ ،هدالت ٍگعاضش ّبی ثَضؼ،

ًطم افعاضّبی تسثيط پطزاظ ٍ ضُ آٍضز ًَیي گطز آٍضی ضسُ است.
جامعه آماری و حجم نمونه
خبهؼِ آهبضی هَضز هغبلؼِ زض ایي تحقيق ضبهل ضطکتْبی پصیطفتِ ضسُ زض ثَضؼ اٍضاق
ثْبزاض تْطاى هیثبضس ٍ اظ ضٍش حصف سيستوبتي

ثطای اًتربة ًوًَِ استیبزُ گطزیسُ کِ

هؼيبضّبی اػوبل ضسُ ثطای اًتربة ًوًَِ ثِ ضطح ظیط است:
 )1ضطکتْب سبل هبلی ذَز ضا عی زٍضُ ّبی هَضز ًظط تغييط ًسازُ ثبضٌس.
 )2خعء ضطکتْبی سطهبیِ گصاضی ًٍْبزّبی هبلی ًجبضٌس.
 )3اعالػبت هبلی هَضز ًيبظ ضبهل غَضت ّبی هبلی ٍ یبززاضت ّبی ّوطاُ ثطای هحبسجِ
هتغيطّبی تحقيق ثطای ضطکتّبی هطثَط زض شلوطٍ ظهبًی  1380لغبیت  1387زض زستطؼ
ثبضس.
 )4سبل هبلی ضطکتّب هٌتْی ثِ  29اسیٌس ّط سبل ثبضس.
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روش تجسیه و تحلیل داده ها
زض ایي تحقيق اظ زضذت تػوينگيطی ثِ هٌظَض پيصثيٌی هسیطیت سَز استیبزُ هی-
ضَزّ .وچٌيي اظ ًطم افعاض  Excelخْت هحبسجبت ٍ اظ ًطم افعاضّبی SPSS
ٍ Clementineخْت اًدبم آظهًَْبی آهبضی ،ثطآٍضز رطایت ٍ ثسست آٍضزى هقبزیط
الظم ثطای تدعیِ ٍ تحليل آهبضی استیبزُ هیضَز.
ثب تَخِ ثِ تَظیغ اشالم تؼْسی اذتيبضی ،هسیطیت سَز ضا زض پٌح گطٍُ عجقِ ثٌسی
هیکٌين .ثط ایي اسبؼ ،هطبّسات زض زٍ اًتْبی تَظیغ اشالم تؼْسی اذتيبضی ،هسیطیت سَز
ذيلی غؼَزی ٍ هسیطیت سَز ذيلی ًعٍلی ٍ ثبشيوبًسُ ضبهل هطبّساتی ثب هسیطیت سَز
غؼَزی ٍ هسیطیت سَز ًعٍلی هیثبضس .زض ًْبیت هطبّسات ًعزی

ثِ غیط ثِ ػٌَاى

هسیطیت سَز کن عجقِ ثٌسی هیضَز .زض ایي ضٍش هب پٌح سغح (ثطچست) هسیطیت سَز ضا
ثِ ػٌَاى ثطچست ّبی ذطٍخی تؼطیف هی کٌين کِ ثِ غَضت ًگبضُ ( )2هی ثبضس.
نگاره  .2سطوح مختلف مذیریت سود

سطَح

باسُ ّا

تَضیحات

2

][0/3 ٍ 0/5

هذیزیت سَد خیلی صعَدی

1

][0/01 ٍ 0/3

هذیزیت سَد صعَدی

0

][-0/01 ٍ 0/01

هذیزیت سَد کن

-1

][-0/3 ٍ 0/01

هذیزیت سَد ًشٍلی

-2

][-0/5 ٍ -0/03

هذیزیت سَد خیلی ًشٍلی
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نتیجهگیری و تجسیه و تحلیل
زضذت تػوين گيطی ایدبز ضسُ ثب استیبزُ اظ  12هتغيط هستقل ٍ هتغيط ٍاثستِ ایي
تحقيق ثِ غَضت ًگبضُ( )3هی ثبضس.
نگاره .3درخت تصمیم گیری
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ّوبًغَضی کِ زض ًگبضُ  3هطبّسُ هیضَز فيلس  x7ذَز ثِ زٍ فيلس  x11ثب تؼدساز ًوًَدِ
ّبی هرتلف ٍ ًيع زضغسّبی پيص ثيٌی هتیبٍت تقسين هی ضَزّ .دط زسدتِ غيدط ثدطگ x11
ذَز ثِ زستِ ّبی زیگط ثب تؼساز ًوًَِ ّبی هرتلف ٍ زضغسّبی پيص ثيٌی هتیدبٍت تقسدين
هی ضًَس .ایي هطاحل آًقسض ازاهِ زازُ هی ضَز کِ ثِ گطُ ّبی ًْبیی کدِ ثدطگ گیتدِ هدی
ضَز ثطسين (  x4ٍ x6 ، x8ثب تؼساز ًوًَِ ٍ زضغس پيص ثيٌی هتیبٍت).
ایي زضذت تػوين ضبهل  8ثطگ خساگبًِ هی ثبضس کِ زض ضدبذِ ّدبی ًْدبیی زضذدت
تػوين ایدبز ضسُ اًس .ثْتطیي ضبذِ ٍ ًتيدِ ًْبیی آى کِ ثطگ ًبهيسُ هی ضَز ثدب تَخدِ ثدِ
زضغس اّويت هتغيطّبی هستقل پػٍّص اًتربة هی ضَز .هيدعاى اّويدت هتغيطّدبی هسدتقل
زض پيص ثيٌی هسیطیت سَز ثب استیبزُ اظ زضذت تػوينگيطی ثِ غَضت ًگبضُ( )4هیثبضس.
نگاره  .4اهمیت متغیرها در CART DT

ًام اختصاری

ًام هتغیز

اّویت ()%

X7

ٍجَُ ًمذ حاصل اس فعالیت ّای عولیاتی

53/4

X11

باسدُ سزهایِ گذاری

26/9

X8

ًسبت کیفیت سَد

18/8

X5

تغییز پذیزی فزٍش

0/7

X6

تغییز پذیزی سَد

0/2

X2

ًسبت بذّی

0

X9

گزدش هجوَع داراییْا

0

X1

درصذ هالکیت سْاهذاراى ًْادی

0

X3

اًذاسُ شزکت

0

X10

باسدُ فزٍش

0

X4

هالیات بز درآهذ

0

X12

باسدُ حمَق صاحباى سْام

0

15

ثب ثطضسی  5هتغيط ثب اّويت حبغل اظ زضذت تػوين گيطی هی تَاى ًتيدِ گطفت کِ:
اگط هقساض ٍ(X7خَُ ًقس حبغل اظ فؼبليت ػوليبتی) ثعضگتط اظ  ،0/060هقساض (X11ثبظزُ
سطهبیِ گصاضی) ثعضگتط اظ  ،0/109هقساض ً(X8سجت کيیيت سَز) ثعضگتط اظ  ،0/126هقساض
( X5تغييط پصیطی فطٍش) کَچکتط یب هسبٍی  ٍ 0/288زض ًْبیت هقساض (X6تغييط پصیطی
سَز)کَچکتط یب هسبٍی0/263ثبضس،آًگبُ ثب زشت  0/747هیتَاى پيصثيٌی کطز کِ
ضطکت ثب تَخِ ثِ اعالػبت سبل خبضی ،زض سبل آیٌسُ زست ثِ هسیطیت سَز ذَاّس ظز.
موانع و محدودیتهای تحقیق
زض کبض پػٍّص ًيع هثل ّط کبض زیگطی احتوبل ٍخَز ػَاهل هرل ٍ هعاحن ٍخَز
زاضز کِ هبًغ اظ خطیبى ػبزی اهَض ضسُ ٍ ًتبیح تحقيق ضا تحت تبثيط شطاض هیزّس .ثسیْی
ا ست کِ تبثيط ایي ػَاهل زض ثطذی هَاضز هَخت کوطًگ ضسى ًتبیح تحقيق ٍ زض ثؼضی
هَاضز ضست ّط چِ ثيطتط آًْب هی گطزز .زض ّط زٍ غَضت کٌتطل تبثيط ایي ػَاهل
ًبذَاستِ حبگع اّويت ظیبزی است .ػوسُ تطیي هحسٍزیتّبی ایي تحقيق
ػجبضتٌس اظ:
 -1اظ آًدب کِ زض ایي پػٍّص سبل هبلی ضطکتْب هٌغجق ثب سبل ضوسی زض ًظط گطفتِ ضسُ
است ٍ ضطکتْبیی کِ سبل هبلی هٌغجق ثب سبل ضوسی ًساضًس زض ًظط گطفتِ ًطسُ اًس ،اظ ایي
ضٍ تؼوين ًتبیح تحقيق ثِ کل خبهؼِ هی تَاًس ثب چبلص هَاخِ ضَز.
 -2اثطات ًبضی اظ تیبٍت زض ضٍضْبی حسبثساضی زض اًساظُ گيطی ٍ گعاضش ضٍیسازّبی
هبلی هوکي است ثط ًتبیح تحقيق تبثيط ثگصاضز کِ تؼسیلی اظ ایي ثبثت ثسليل ػسم زستطسی
ثِ اعالػبت غَضت ًگطفتِ است.
پیشنهاد برای تحقیقات آتی
 -1هتغيطّبی زیگطی ػالٍُ ثط  12هتغيط ثِ کبض ضفتِ زض ایي پػٍّص هی تَاًس هَضز تَخِ
شطاض گيطز کِ ػجبضتٌس اظ غٌؼت ،ضیس

 ،خطیبى ّبی ًقسی آظاز ،ضضس ضطکتًَ ،ع اظْبض

ًظط حسبثطؼّ ،عیٌِ ّبی سيبسی ،سطهبیٍِ ،خَز حسبثطسبى زاذلی.
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 -2هسل ّبی زضذت تػوين گيطی شبزض ّستٌس پيص ثيٌی هَاضزی ثب زستکبضی غؼَزی ٍ
ًعٍلی ضا ثِ غَضت خساگبًِ فطاّن آٍضًس.
 -3استیبزُ اظ سبیط الگَضیتن ّب ثطای هسل زضذت تػوين گيطی کِ ػجبضتٌس اظ :
 )1الگَضیتن C5.0
 )2الگَضیتن QUEST
 )3الگَضیتن CHAID
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