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Abstract
Accounting earnings and the continuous operation assumption are two principles of Ohlson’s
(1995) prediction and valuation models. Regarding the influence of bankruptcy risk on these
two factors, in this research, these models are adjusted by the inclusion of bankruptcy risk. As
a result, the primary models are compared with adjusted models during a 5-year (from 2003
to 2008) and a 10-year period (from 2003 to 2013) using panel data of companies listed in the
Tehran Stock Exchange. The results indicate that the inclusion of the bankruptcy risk
improves Ohlson’s prediction and valuation models during both 5 and 10 years estimated
periods. However, due to the uncontrolled growth of prices in 2012 and 2013, which resulted
in the price bubble formation, the estimated values by both original and adjusted models
during 10 years estimated period are significantly lower than the actual market values.
Keywords: Abnormal Earnings| Firm valuation| Bankruptcy Risk| Ohlson’s Model (1995)|
Charitou et al’s Model (2004)
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چکیده
سود حسابداری و فرض تداوم فعالیت از مبانی طراحی الگوهای پیشبینی و ارزشیابی اولسون ( )6115است .باا توجاه
به توان تأثیرگذاری ریسک ورشکستگی بر این دو عامل ،این پژوهش ضمن تعدیل این الگوهاا باا لظاا کاردن ریساک
ورشکستگی ،الگوهاای اولیاه و تعادیلشاده در دو دور تمماین  5سااله ( )6331-6331و  62سااله ( )6311-6331را باا
استفاده از دادههای ترکیبی  662شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی مقایساهای کارده اسات .نتاای
پژوهش نشان میدهد لظا کردن ریسک ورشکستگی باعث بهبود قدرت الگوهای پیشبینی و ارزشیابی اولساون در هار
دو دور تممین  5و  62ساله میشود؛ اما بهسبب رشد بیرویّۀ قیمتها در سالهاای  16و  11و شاکلگیاری حباا هاای
قیمتی ،ارزشهایی که هر دو الگوی اولیه و تعادیلشاده در دور تمماین  62سااله باروورد کاردهاناد باه نظاو معنااداری
پایینتر از ارزشهای واقعی بازار است.
واژههای کلیدی :عایدات غیرعادی ،ارزشیابی ،ریسک ورشکستگی ،سود حسابداری ،تداوم فعالیت

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

شرکت در هر زمان را با استفاده از حاصالجما ارزش

براساس ویژگیهای کیفی ارائاهشاده در چاارچو

دفتری شارکت در هماان دوره و ارزش فعلای عایادات

مفهومی استانداردهای حسابداری (بیانیۀ مفهومی شمار

غیرعااادی پاایشبیناایشااد دورههااای وینااده ماایتااوان

 3هیااأت تاادوین اسااتانداردهای حسااابداری مااالی) بااه

مظاساابه کاارد .وی باارای سااادهسااازی مظاساابات و بااا

قابلیت پیشبینی بهعنوان یکی از معیارهای مهم مربوط-

اسااتفاده از مفهااوم حااد مجمااوا تصاااعدهای هندساای،

بااودن اطاعااات حسااابداری توجااه شااد .باادیهی اساات

الگااوی سااادهشاادهای باارای مظاساابۀ جماا عایاادات

قابلیاات پاایشبیناای عملکاارد وینااد شاارکت برمبنااای

غیرعادی تن یلشد دورههای ویناده ارائاه کارد کاه در

اطاعات حساابداری و اساتفاده از اطاعاات حاصال از

بمش سوم پژوهش بهصورت مبسوط ارائه شاده اسات.

این پیشبینیها در تعیین ارزش شرکت ،از نظر کااربران

فلتهااام و اولسااون [ ]13سااعی کردنااد بااا اف ا ودن ج ا

صورتهای مالی اهمیت زیادی دارد ].[51

مظافظهکاری به الگاوی اولساون ون را بهباود ببمشاند.

بر این اسااس پژوهشاگران فراوانای از جملاه علای

6

[ ،]3علاای و پااا  ،]4[ 1بااارو و دیگااران ،]1[ 3کااالن و
مورل ،]66[ 4چوی و دیگران ،]61[ 5کاالین و دیگاران

1

برخای پژوهشااگران نیا کوشاایدهانااد ،ضاامن اصااا و
تعدیل الگوهای اولسون [ ]41و فلتهام واولسون [ ،]13باا
توجه به شرایط اقتصادی کشاور خاود ،صاظت و دقات

[ ،]61دچاااو و دیگاااران ،]61[ 1فرانکااال و لااای،]11[ 3

ونهااا را در پاایشبیناای سااودهای غیرعااادی و ارزش

اولسااون ،]41[ 1فلتهااام و اولسااون ،]13[ 62فرانساایو و

شاارکت بیازماینااد [،46 ،42 ،36 ،13 ،15 ،61 ،61 ،66

دیگران ،[15] 66ماک کرایای و نیتساون [46] 61و لاو و

 .]41 ،45 ،43نتای برخای از ایان پاژوهشهاا ازجملاه

لیا ا  [42] 63در ساااالهاااای گذشاااته نقاااش اطاعاااات

میرز ،]43[64دچو و همکاران [ ]61و فرانکل و لای []11

حسااابداری را در فراینااد تعیااین ارزش شاارکت بررساای

نشااان ماایدهااد ارزشهااایی کااه ایاان الگوهااا بااروورد

کردهاند.

کااردهان اد ،بااهطااور عمااده کمتاار از ارزشهااای واقعاای

اولسون [ ]41با ارائاۀ یاک الگاوی رگرسایون یاک

شکلگرفته در بازار است.

وقفهای بیان کرد که عایادات غیرعاادی (تفااوت ساود

اخیراً شواهدی نشان داده شده است که ارزش باازار

خااالص و سااود مااورد انتظااار سااهامداران) هاار دوره را

شرکتهای در معرض ورشکساتگی ،باهاناداز زیاادی

براساس عایدات غیرعادی دور قبل میتوان پایشبینای

کاهش مییابد .ازاینرو عاوه بر مادیریت و کارکناان،

کرد .وی در گام دوم پژوهش خاود اثباات کارد ارزش

تااااأمینکننااااادگان ساااارمایه ،سااااارمایهگاااااذاران و

1. Ali
2. Ali and Pope
3. Barth et al
4. Callen and Morel
5. Choi et al
6. Collins et al
7. Dechow et al
8. Frankel and Lee
9. Ohlson
10. Feltham and Ohlson
11. Francis et al
12. McCrae and Nitsson
13. Lo and Lys

اعتباردهندگان ،بهشدت تظت تأثیر ورشکستگی هساتند
] .[62ایاان موضااوا اهمیاات و ضاارورت بررساای تااأثیر
ریسک ورشکستگی را بر الگوهاای ارزشایابی بروشانی
بیان میکند؛ بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است
ضمن ارائۀ مبانی و دالیل نظاری دال بار قابلیات توساعۀ
الگوهای پایشبینای و ارزشایابی اولساون باا اساتفاده از
14. Myers
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ریسک ورشکستگی ،نسمۀ توسعهیافتاهای از ایان الگاو

و پژوهشااگران (باارای ایجاااد بسااتری مناساابتاار باارای

طراحی و وزماوده شاود .ایان مهام باا مظاسابۀ ریساک

پااژوهش درخصااوز میاا ان مربااوطبااودن اطاعااات

ورشکستگی برای هر سال شرکت با اساتفاده از الگاوی

حسابداری در تصمیمگیریهای کااربران صاورتهاای

چاریتو و دیگران [65] 6و تقسیمبندی سال شرکتها باه

مالی) ضروری است در راستای بهبود الگوهای موجاود

دو درجۀ ریسک ورشکستگی بااال و پاایین و درنهایات

و ارائۀ الگوهای جدید تاش شود.

لظا کردن درجاۀ ریساک ورشکساتگی باا اساتفاده از

بااا وجااود مااوارد مااذکور ،بررساایهااای انجااامشااده

یااک متریاار داماای دو ارزشاای (صاافر و یااک) صااورت

نشاندهند وجود پژوهشای نیسات کاه باا لظاا کاردن

گرفته است.

ریسک ورشکستگی ،الگوهاای پایشبینای و ارزشایابی

ریسک ورشکستگی احتماال ورشکساتگی شارکت

اولسون ] [41را اصا کناد؛ باهعباارت دیگار در ایان

را در سال بعد بیان میکند و مقدار ون بین صفر و یاک

پژوهش برای نمستین بار الگوهای پیشبینی و ارزشیابی

متریاار اساات .در صااورتی کااه ریسااک ورشکسااتگی

اولسون با لظا کاردن ریساک ورشکساتگی و وزماون

ب رگتر از نیم باشاد ،احتماال ورشکساتگی ،بااال و در

تجربی الگوهای اصا شده و مقایسۀ ونها با الگوهاای

غیاار ایاان ص اورت احتمااال ورشکسااتگی ،پااایین تلقاای

اصلی اصا نظری میشود.
در بمااش دوم پااژوهش ،مبااانی نظااری و پیشااینۀ

خواهد شد ].[65
ضاارورت انجااام ایاان پااژوهش از دو بعااد علماای و

پااژوهشهااای ماارتبط و تاادوین فرضاایههااای پااژوهش

کاربردی قابل بظاث اسات .در بعاد علمای واردکاردن

براساس این مبانی نظری بیان شده است .در بمش سوم،

عاااملی باارای لظااا کااردن ریسااک ورشکسااتگی در

الگو و روش اجرای پژوهش و در بمش چهاارم ،نتاای

الگوهای پایش بینای و ارزشایابی اولساون باعاث توساعۀ

حاصل از وزمون فرضیههای پاژوهش بیاان شاده اسات.

نظری ونها در پیشبینی عایدات غیرعاادی و ارزشایابی

بمش وخر پژوهش نی به بظاث و نتیجاهگیاری درباار

شرکت خواهد شد؛ بنابراین اقدام در این راستا ضروری

نتای حاصل از وزمون فرضیههاای پاژوهش اختصااز

به نظر میرسد؛ به عبارت دیگار هرچناد ایان بهباود در

یافته است.

ارزیابی تجربی با توجاه باه شارایط حااکم بار پاژوهش
تأییااد نشااود ،دالیاال نظااری کااافی باارای اثبااات برتااری
الگوهای تعدیلشده با لظا کردن ریسک ورشکستگی

مبانی نظری
اولسون با فرض وجود روابط خطای باین متریرهاا و
با استفاده از رابطۀ شمول تمامی درومادها ،در گاام اول

بر الگوهای سنتی وجود دارد.
از بعد کاربردی ،با توجه به اهمیت مساألۀ ارزشایابی

با فرض تداوم فعالیت ،عایدات غیارعاادی را پایشبینای

شرکت برای سرمایهگذاران (برای کماک باه تصامیم-

میکند و سپو با الگوی ارزشیابی خود ،عایدات غیار-

گیریهای مربوط به خرید ،نگهداشت و یا فروش سهام

عادی پیشبینیشده و در نهایت باروورد ارزش شارکت

و ارزیابی عملکرد مدیریت) ،مدیران (بارای کماک باه

را تن یل میکند ].[41

درک بهتر اثر تصمیمهای اتّماذشده بر ارزش شارکت)
1. Charitou et al

روابط مربوط به این الگو بهصورت زیر است:
xta1  w11xta  Vt  1t 1
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و

و

Vt 1  Vt   2t 1

a
t

که

در این معادالت  xtaسود غیرعادی بارای دور Vt ،t
متریر سایر اطاعات (بج اطاعات مربوط باه ساودهای
غیرعادی) که ممکن است بر رفتار سودهای غیار عاادی
اثرگذار باشد w11 ،ضریب ثبات یا ماندگاری ساودهای
غیرعادی که الزم اسات   w11  1باشاد  ،ضاریب
ثبااات یااا ماناادگاری سااایر اطاعااات کااه الزم اساات

X

 bvt  

11
1 r 11

t

V



فلتهام و اولسون ] [13با اف ودن ج مظافظاهکااری
به الگوی اولسون ،عملکرد الگو را بهباود دادناد .ونهاا
برای این منظور و با استدالل نهفتهبودن اثر سیاستهاای
مظافظهکارانه در ارزشهای دفتری ،متریر ارزش دفتری
را به الگو اضافه کردند و ون را توسعه دادند .میرز ][43

     1باشاااد و   1tiو  :  2tiعوامااال خطاااا یاااا

چهار الگوی خطی اطاعات را بررسی میکند :الگاوی

پسماندها است.

خطی اولسون ،الگوی خطای فلتهاام و اولساون ،الگاوی

اولسون پو از پیشبینی سودهای غیرعاادی ،ونهاا
را در الگوی ارزشیابی خود بهشر زیر به کار میبرد:
Vt  bVt  1 xta   2Vt

خطی اثر مظافظهکاری و الگوی خطی کاه در ون تاأثیر
اطاعات غیرحسابداری بررسی میشود .نتای پاژوهش
او نشان میدهد الگوهای خطی اطاعات که او بررسای
کاارده اساات ،بمااوبی جنبااههااای ارزیااابیهااای بااازار را

که در ون

w11
1 r
, 2 
1  r  w11
) (1  r  w11 )(1  r  

پوشش نمیدهد .او دلیل احتمالی این موضوا را وجاود
1 

پارامترهای قابل مشاهد بسیار کمی از سریهای زماانی
میداند که بازار برای ارزیابی قیمت به کار میبرد .اوتاا

برخااای از پژوهشاااگران ازجملاااه اسااااتوبر،[54]6

] [41اعتبار الگوی خطی اطاعاات اولساون را در ژاپان

باومن ،[1]1کالن و ماورل [ ،]66اوتاا [41]3خادادادی و

بررسی کرد و کوشید با حذف ساایر اطاعاات ( )Vtاز

دیگران [ ]31و خدادادی و امامی [ ]33در الگوی خود،

الگو ،سبب بهبود عملکرد ون شود .کاوجی اوتاا معتقاد

الگوی اولسون را با حذف متریر سایر اطاعات باه کاار

اسااات میااارز ] ،[43هناااد و لنااادزمن [11]4و باااارو و

گرفتند و به نتای بهتری دست یافتناد .در ایان پاژوهش

همکاران ] [1سعی کردهاند با استفاده از سایر اطاعاات

نی همانند پژوهشهای فوق از الگاوی اولساون پاو از

حسابداری Vt ،را بروورد کنند ،حال ونکه در پاژوهش

حذف متریر سایر اطاعات استفاده شده است.

او سعی شده اسات بار خاود همبساتگی عامال خطاا باا
5

در صااورت حااذف متریاار سااایر اطاعااات ،روابااط

حذف  Vtتمرک شود .تومااس پلنبارگ ] [41در یاک

مربااوط بااه الگااوی اولسااون را بااهشااکل زیاار ماایتااوان

پژوهش تجربی ،رویکرد تن یل جریانهای نقدی ویناده

بازنویسی کرد:

و سااودهای غیرعااادی را بااهصااورت مقایسااهای بررساای
xta1  11xta  1t 1

میکند .اگرچه از دیدگاه نظری ،این دو رویکارد برابار

1. Stober
2. Bauman
3. Ota

4. J. R M Hand and W. R. Landsman
5. J. Thomas plenborg

توسعۀ الگوهای پیشبینی و ارزشیابی اولسون ( )6115با لظا کردن ریسک ورشکستگی 623 /

در نظر گرفته شدهاند؛ در ایان پاژوهش ،امکاان برتاری

از مهمترین پژوهشهای داخلی انجامشده در رابطاه

یکی از رویکردهاا نسابت باه دیگاری از دیاد اساتفاده-

با الگوی اولساون ] [41باه پاژوهشهاای زیار مایتاوان

کنندگان از اطاعات بررسی میشود و هار دو رویکارد

اشاره کرد:

از جنبۀ جذابیت برای تظلیال مقایساه مایشاوند.کالن و

خاادادادی و دیگااران ] [31هفاات الگااوی خطاای

دیگران [61] 6در یک پژوهش تجربی ،الگوی فلتهاام و

اطاعات را با استفاده از دادههای ساریزماانی  65ساالۀ

اولسون را با پیاروی از مفروضاات لیاو و اولساون31] 1

 16شرکت پذیرفتهشاده درباورس اوراق بهاادار تهاران

[وزمودند .لیو و اولسون باا جاایگ ینی متریرهاای ماورد

بررسی کردند .نتای پژوهش ونها نشان میدهد الگوی

انتظار بازار به جای ساایر اطاعاات در الگاوی فلتهاام و

خطی اطاعات شمار یک که همان الگاوی ارائاهشاد

اولسون ،الگوی دگرگونشد جدیدی ارائه دادند .ایان

اولسااون ] [41اساات (بااا ایاان تفاااوت کااه متریاار سااایر

متریرهای مورد انتظار را از تظلیلهای سود و پایشبینای

اطاعات را در نظار نمایگیارد) بهتارین عملکارد را در

هااای رشااد بلندماادت شاارکتهااا ماایتااوان بااه دساات

پیشبینای عایادات غیرعاادی دارد .خادادادی و اماامی

وورد.گینر و اینیگوئ  [13] 3نی با تفکیک شارکتهاای

] [33با حذف متریر سایر اطاعات از الگوهای اولساون

دارای عایادات غیرعااادی منفاای و مهبات بااه ایاان نتیجااه

و فلتهام و اولساون و باا لظاا کاردن عامات عایادات

رسیدند که الگوهای مبتنی بر الگاوی اولساون باا انجاام

غیرعادی ،این الگاو را باا اساتفاده از دادههاای ترکیبای

تعدیلهایی ،در پیشبینی عایدات غیرعادی و ارزشایابی

سری زمانی -مقطعی  53شرکت پذیرفتهشده در باورس

شرکت از الگوی فلتهام و اولسون موفقتر است .عطااا

اوراق بهادار تهران بررسی کردناد .وناان نتیجاه گرفتناد

و دیگران ] [1الگوی اولسون را با فرض غیرخطیباودن

الگوهایی که در ونها عامت عایدات غیرعادی در نظر

اطاعات تعمیم دادند و باه نتاای بهتاری دسات یافتناد.

گرفته شده است ،از الگوهای سنتی کاراتر هستند .نتای

ونان معتقدند وجود رابطاههاای غیرخطای در ارزشایابی

پژوهش ونان همچنین نشاندهند برتری الگاوی فلتهاام

حقوق صاحبان ساهام ،بمصاوز در شارکتهاایی کاه

و اولسون نسبت به الگاوی اولساون اسات .خادادادی و

نساابت سااود بااه ارزش دفتااری پااایینی دارنااد و یااا در

عرفانی ] [34پویایی خطی اطاعات اولسون و اثر ساایر

مواردی کاه ارزش دفتاری بادون حاذف وثاار تاورمی

اطاعات بر مجموعه سودهای غیرعادی را با اساتفاده از

تقریباً کوچک است ،میتواند مهم و عمده باشاد .وناان

دادههای ترکیبی 622شارکت در دور  6311-6331باا

همچنین معتقدند احتمال اینکاه الگاوهاای سااد خطای

روش گشتاورهای تعمایمیافتاه مطالعاه کردناد .در ایان

بتوانند پایۀ وزمونهای معنادار وماری درخصوز تعیین

پژوهش تأثیر نوا صنعت ،سهم بازار و فشردگی سرمایه

ارزش حقااوق صاااحبان سااهام را شااکل دهنااد ،بساایار

بااهعنااوان سااایر اطاعااات باار سااودهای غیرعااادی دور

ضعیف است.

وینده همراه با تداوم پایاداری پویاایی خطای اطاعاات
اولسون وزموده شده است .نتای پاژوهش وناان ،فارض
پویایی خطی اطاعات را تأیید میکند و نشان مایدهاد
نااوا صاانعت و فشااردگی ساارمایه ،پایااداری سااودهای
1. L. Callen et al
2. J. Liu and J. Ohlson
3. Giner and Iniguez

غیرعااادی را تظاات تااأثیر قاارار ماایدهااد؛ بنااابراین نااوا
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صاانعت و فشااردگی ساارمایه ،مظتااوای اطاعاااتی دارد.

زمان و ارزش فعلی کلیّۀ عایدات غیرعادی میداناد کاه

طبق نتای پژوهش ،فرض تأثیر ساهم باازار بار پایاداری

شاارکت در دوران فعالیاات خااود در وینااد نامظاادود

سااودهای غیرعااادی رد ماایشااود.کرماای و بیااک ][32

میتواند کسب کند ] .[41چنین روش ارزشیابی مستل م

رابطۀ بین ساز و کارهاای راهباری شارکتی را باهعناوان

تداوم فعالیت شرکت برای ایجاد امکان کسب عایادات

متریر سایر اطاعات الگوی اولسون بر ارزش شرکت باا

غیرعادی است .از طرف دیگر در شرایط ورشکساتگی،

استفاده از روشهای حاداقل مربعاات معماولی و شابکۀ

تداوم فعالیت شرکت میسار نیسات و یاا باا ابهاام جادی

عصبی مصنوعی وزمودند .نتای پژوهش ونان نشاان داد

روبهرو است .باه عباارتی شارکتی ورشکساته مظساو

 )6استفاده از ساز و کارهای راهباری شارکتی باهعناوان

ماایشااود کااه ارزش نقدشااوندگی ون در حااال حاضاار

بمش سایر اطاعات در الگوی اولساون باعاث افا ایش

بیشااتر از ارزش تااداوم فعالیاات ون باشااد ] .[65طبااق

قدرت توضیحدهندگی ارزشیابی ارزشیابی مذکور می-

تعریف ولتمن ]5[ 6ورشکساتگی زماانی اتفااق مایافتاد

شود )1 ،استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی بارای تظلیال

کااه شاارکت نماایتوانااد باادهیهااای خااود را بپااردازد؛

روابااط بااین متریرهااا نساابت بااه روش حااداقل مربعااات

بنابراین از تداوم فعالیتهای تجاریش باز میماناد .بااتلر

معمولی ،قدرت توضایحدهنادگی و دقات الگاو را بااال

و همکااااران ]3[ 1نیاا دریافااات گاا ارش حسابرسااای،

میبارد .خادادادی و دیگاران ] [35باا اساتفاده از روش

تداومنداشتن فعالیت را نشاانهای از خطار ورشکساتگی

گشتاورهای تعمیمیافتاه اثار نارر ارز ،نارر تاورم ،نارر

ذکر میکنند .فاساتر و دیگاران ،[14] 3بااتلر و دیگاران

بهره و رشد اقتصادی را بهعنوان متریر سایر اطاعات در

[ ،]3یااه و دیگااران [53] 4و مااو و دیگااران [41] 5تااأثیر

الگوی اولسون در باز زمانی  6311-6333بر ساودهای

متقابااال بناااد حسابرسااای تاااداوم فعالیااات و ریساااک

غیرعادی دورههای وینده وزمودند .نتای پژوهش ونها

ورشکستگی را بهصورت تجربی اثبات کردند .با توجاه

نشااان داد ناارر ارز ،ناارر تااورم و ناارر بهااره ،مظتااوای

بااه مااوارد اشااارهشااده ماایتااوان نتیجااه گرفاات ریسااک

اطاعاتی دارد و بر سودهای غیرعادی دورههاای ویناده

ورشکستگی با تأثیر بر تداوم فعالیت ،بر الگوی اولساون

تأثیر گذار است ،در حالیکه رشاد اقتصاادی ،مظتاوای

اثرگذار است.

اطاعاتی ندارد.

 -سود حساابداری :یکای از متریرهاای اصالی باه

اعتمااادی و رحیماای ] [11تااأثیر چرخااۀ عماار را باار

کار رفته در الگوی اولسون ،سود حسابداری است .ایان

عملکرد الگوهای پیشبینی و ارزشیابی اولساون بررسای

سود مبنای مظاسبۀ عایادات غیرعاادی قارار مایگیارد،

کردنااد .ونهااا بااا لظااا کااردن چرخااۀ عماار ،توانسااتند

بهگوناهای کاه عایادات غیرعاادی ،برابار تفااوت ساود

عملکرد الگوی اولسون را بهبود دهند.

خالص و سود مورد انتظار سهامداران تعریاف مایشاود

براساس مبانی نظری موجود ،ریساک ورشکساتگی

] .[41ریسک ورشکستگی از راههای متفاوتی ،بر ساود

بهطور عماده از دو طریاق بار الگاوی اولساون اثرگاذار

حسابداری میتواناد اثرگاذار باشاد .از یاکطارف باه-

است:
الف) تداوم فعالیت :اولساون ارزش شارکت در هار
زمان را برابار حاصالجما ارزش دفتاری ون در هماان

1. Altman
2. Butler et al
3. Foster et al
4. Yeh et al
5. Mo et al

توسعۀ الگوهای پیشبینی و ارزشیابی اولسون ( )6115با لظا کردن ریسک ورشکستگی 625 /

صاااورت معماااول ،ورشکساااتگی باااا کااااهش قااادرت

تمایل دارند؛ بنابراین ممکن است مدیریت سود کاهشی

ساااودووری هماااراه اسااات .باااهگوناااهای کاااه برخااای

را اعمال کنند [63و  43و  .]56کامچو -میناانو وکامپاا

5

ورشکسااتگی را بااهمعناای بیشااتربودن ه ینااههااای یااک

[ ]63بااا ذکاار دو پیامااد ورشکسااتگی شااامل تصاافیه و

شاارکت از دروماادهای ون ماایداننااد .ایاان تعریااف اثاار

سازماندهی مجدد با بررسی ارتباط بین اطاعات مالی و

مسااتقیم ورشکسااتگی را باار سااود حسااابداری بروشاانی

تصمیمهای مرتبط با این دو پیامد در بین  1214شارکت

ترسیم میکند .نیوتون ]44[ 6نی یکای از عوامال درون-

اسپانیایی دریافتند شرکتهایی که تصمیمهای مرتبط باا

سازمانی ورشکستگی را ناکارومدی مدیریت میداناد و

تصفیه در مورد ونها اتّماذ شده است ،ساود بیشاتری را

بیان میکند ضعف در سودووری از نشانههای مادیریت

نسبت به ساایر شارکتهاای ورشکساته کاه مقارر شاده

ناکارومد اسات .از طارف دیگار مادیران شارکتهاای

است سازماندهی مجدد شوند ،دستکاری کردند .رازنر

1

درمعرض ورشکستگی نی انگیا ههاایی بارای مادیریت

] [52دسااتکاری سااود را باار  113شاارکت امریکااایی

1

ورشکسته بررسی کرد و دریافت شرکتها در سالهای

[ ]11بیان میکنند کاه مادیران شارکتهاای ورشکساته

قبل از ورشکساتگی ،ساود را باه سامت بااال دساتکاری

برای پنهانکردن عملکرد ضعیف خود ،با اقام تعهدی

میکنند .بهعاوه وی نشان داد شرکتهایی که در ساال

و فعالیتهای واقعی ،سود را مدیریت میکنناد .نظریاه-

قبل از ورشکستگی ،درباار تاداوم فعالیات ،نظار منفای

های اثباتی حسابداری پیشبینی میکنند در شرکتهای

دریافت نکردهاند ،رفتاری داشتهاند که باهکااهش ساود

درمعااارض خطااار ورشکساااتگی ،تملاااف از مفاااااد

منجر شده است .چاریتو و دیگران ] [64بر تظلیل نقشی

قراردادهااای باادهی بااا انتمااا روشهااای حسااابداری

تمرک ا ماایکننااد کااه حسابرسااان و سااایر هیااأتهااای

خاصی صورت میگیارد کاه باه افا ایش دروماد منجار

نظارتی ،در مظدودکردن دستکاری سود ،در ساال قبال

شود .این امر برای پرهی از برخورد باا مظادودیتهاای

از ورشکستگی دارند .ونها باا بررسای رفتاار مادیریت

ایاان قراردادهااا انجااام ماایشااود [ .]51سااوئینی ]55[ 3و

سااود ماادیران در بااین  455شاارکت بظاارانزد مااالی

دیفانااد و جیمابااالوو ]12[ 4نی ا بااه شااواهدی مؤیااد ایاان

انگلیسااای دریافتناااد شااارکتهاااایی کاااه حساااابرس،

فرضاایه دساات یافتنااد .ایاان مطالعااات ،انگی ا ماادیران

صااورتهااای مااالی ونهااا را چهااار یااا پاان سااال قباال

درمعرض خطار ورشکساتگی را بارای اعماال مادیریت

ورشکستگی قبول مایکناد ،ساود را در ساالهاای بعاد

سود اف ایشای بماوبی نشاان مایدهاد .در طارف مقابال

بهشکل اف ایشی مدیریت میکنناد و در صاورتیکاه در

برخی از پژوهشگران معتقدناد شارکتهاای درمعارض

سال قبل از ورشکستگی ،اظهاار نظار حساابرس درباار

ورشکساتگی ،بااه انعکاااس مشاکات مااالی خااود باارای

ونهاااا مشاااروط باشاااد ،درساااالهاااای بعاااد ساااود را

ایجاااد امکااان مااذاکره دربااار ونهااا و یااا دریافاات

مظافظهکارانهتر مادیریت خواهنادکرد .لای و نیوساام

1

امتیازهایی از نهادهای دولتی یاا اتظادیاههاای کاارگری

] [31بااا بررساای رفتااار ماادیریت سااود در شاارکتهااای

سود (اف ایشی و کاهشی) دارند .گارسیا الرا و دیگاران

ورشکسته دریافتند مدیران این شرکتهاا در ساالهاای
1. Newton
2. Garcia lara et al
3. Sweeney
4. Defond and Jimbalvo

5. Camcho Minano and Campa
6. Rosner
7. Leach and Newsom
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قبل از ورشکستگی ،با انگی مطلو نشاندادن صورت

شبکههای عصبی است [ .]11چاریتو و دیگاران [ ]65در

هااای مااالی خااود ،سااود را ماادیریت ماایکننااد و بااا

مطالعهای که هدف اصلی انجام ون را بررسای مظتاوای

ن دیکشدن زماان ورشکساتگی ،رفتاار مادیریت ساود

اطاعاتی وجوه نقد عملیااتی در پایشبینای درمانادگی

معکااوس ماایشااود .لاای و همکاااران [31] 6بااا بررساای

مالی برای توسعۀ الگوهای اتکااکردنی بارای پایشبینای

شرکتهای چینی ،در سالهای  1223تا  1221دریافتناد

ورشکسااتگی در بریتانیااا بیااان ماایکنناد ،چهااار الگااوی

شرکتهای ورشکسته ،مدیریت ساود فرصاتطلباناه را

پیشبینی سود را بررسی میکنند .این الگوها عبارتند از:

ترجیح میدهند .درمقابل شرکتهایی که دچاار بظاران

الگوی لوجیت سه متریر معمولی ،الگوی شبکۀ عصبی،

مایکنناد.

الگااوی ولااتمن و الگااوی لوجیاات سااه متریااره بااا روش

اعتمادی و همکاران ] [16حجم اقام تعهادی اختیااری

جکنایف .ونان در مطالعۀ خود از نمونهای مرکب از 56

را در یااک دور پاان سااالۀ قباال ورشکسااتگی بررساای

شرکت ورشکسته و  56شرکت غیرورشکسته در فاصالۀ

کردند .نتای پژوهش ونان نشان داد شرکتهاا در دور

سالهای  6133تا  6111استفاده کردند و قدرت پایش-

بظران مالی ،درگیر مدیریت سود میشوند و رویّاههاای

بیناای هاار الگااو را از یااک تااا سااه سااال قباال از وقااوا

ماادیریت سااود در سااه سااال قباال ورشکسااتگی وشااکار

ورشکستگی بررسی کردند .نتای پژوهش مبایّن برتاری

است .ونها نی دریافتند اقام تعهادی اختیااری در ساال

الگوهای شبکۀ عصبی و لوجیت سه متریار معماولی باه

قبال ورشکساتگی باه بااالترین ساطح خاود مایرساد و

سایر الگوها بود .ونان بیان میکنند دقت پیشبینی نهایی

بااهطااورکلی شاارکتهااای ورشکسااته ،ماادیریت سااود

الگوی لوجیت سه متریره بارای تشامیص ورشکساتگی

کاهشی را در پیش میگیرند .بذرافشاان و عاارفمانش

بهترتیب برای یک و دو و سه سال قبال از ورشکساتگی

] [62بااا بررساای  46شاارکت ورشکسااته و  46شاارکت

معااادل  36و  14و  13درصااد اساات .براساااس الگااوی

غیرورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاای

لوجیاات کااه ونااان ارائااه دادنااد ،احتمااال ورشکسااتگی

 6332تا  6316دریافتند شرکتهای ورشکساته در ساال

شرکت بهصورت زیر تعیین میشود:

مالی نیستند ،مادیریت ساود کاارا را انتماا

1

قبل از ورشکستگی ،خواه با دساتکاری اقاام تعهادی و
خواه با فعالیتهای واقعی ،سود را مدیریت میکنناد .باا
توجه به توان اثرگذاری ریسک ورشکستگی بر الگاوی

z

1 e

( y  1) 

j ,t

p

و
CFO j ,t
TL j ,t

3

EBIT j ,t
TL j ,t

2

TL j ,t
TAj ,t

 z   0  1

اولسون براساس مبانی نظری گفتهشده ،در این پاژوهش
سعی شاده اسات امکاان بهباود الگاوی اولساون در اثار
لظا کردن ریسک ورشکستگی ،الگوسازی و ارزیاابی
تجرباای شااود .باارای مظاساابۀ احتمااال ورشکسااتگی از
الگوی چاریتو و دیگران [ ]65استفاده شده است .علات
استفاده از این الگو ،قابلیت پیشبینی باالی ون با وجاود
سادگی الگو در مقایسه با الگوهای پیچیادهتار همچاون
1. Li et al

کااه در ون ) p j ,t ( y  1احتمااال ورشکسااتگی باارای
شرکت  jدر پایاان ساال  TL ،tمجماوا بادهیهااTA ،

مجماااوا دارایااایهاااا EBIT ،ساااود قبااال از بهاااره و
مالیاات CFO ،جریاانهاای نقاد عملیااتی و  zمتریار دو
ارزشاای اساات کااه ارزش ون در ایاان پااژوهش باارای
شرکتهای مشمول ماد  646اصاحیۀ قاانون تجاارت،
معادل  6و برای سایر شرکتها معادل صفر فارض شاده
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X  rbv

است .ماد  646اصاحیۀ قاانون تجاارت بیاان مایکناد:

t 1

t



a
t

X

"اگر بر اثر زیانهای واردشده نصف سرمایۀ شارکت از

کاه در ون  Xسااود غیرعااادی دور  X t ،tسااود
خالص دور  r ،tنارر باازده حقاوق صااحبان ساهام و

عماومی فاوقالعااد صااحبان ساهام را تشاکیل دهاد تاا

 bvارزش دفتری دور  t-1است.
برای مظاسابۀ نارر باازده حقاوق صااحبان ساهام از

شود" .براساس نتای بهدستوماده از الگاوی چااریتو و

الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای بهاره گرفتاه

دیگااران ،کلیّااۀ شاارکت -سااالهااای دارای احتمااال

شده است [.]13

میان برود ،هیأت مدیره مکلاف اسات بافاصاله مجما
موضوا انظال یا بقای شرکت ،مورد شور و رأی واقا

a

t

t 1

ورشکستگی ب رگتر از  2/5بهعنوان موارد باا ریساک

معادلۀ الگوی قیمتگذاری داراییهاای سارمایهای،

ورشکسااتگی باااال و کلیّااۀ شاارکت -سااالهااای دارای

ارتباااط بااین ه یناۀ ساارمایه و بااازدههااای بااازار را نشااان

احتمال ورشکستگی کوچکتر از  2/5باهعناوان ماوارد

میدهد و بهشکل زیر بیان میشود ] 53و .[33

با ریساک ورشکساتگی پاایین در نظار گرفتاه شادهاناد
[.]65

) E ( Ri )  R f   i ( E( Rm )  R f

که در ون  Eنشاندهند عمال پایشبینای Ri ،باازده

با توجه به مبانی نظاری و پیشاینۀ پاژوهش مایتاوان

شرکت iام Rm ،بازده بازار Rf ،نرر بازده دارایایهاای

گفاات ریسااک ورشکسااتگی بااا اثرگااذاری باار سااود

بدون ریساک -در ایان پاژوهش نارر اوراق مشاارکت

حسابداری (کاهش قادرت ساودووری و ایجااد انگیا ه

دولتی و   iمعیار ریسک نظاممند شرکت iام است.

برای اعمال مدیریت سود اف ایشی یا کاهشی) بر الگوی

در گام دوم احتمال ورشکستگی مظاسبه شده است.

اولسون اثرگاذار اسات .بادینترتیاب دو فرضایۀ اصالی

همانطور که در بمش دوم بهتفصایل بیاان شاد در ایان

پژوهش بهشر زیر تدوین میشود:

پژوهش برای مظاسابۀ احتماال ورشکساتگی از الگاوی

فرضاایۀ اول :تعاادیل الگااوی اولسااون بااا ریسااک
ورشکستگی ،باعث اف ایش قادرت الگاو در پایشبینای
عایدات غیرعادی میشود.

چاریتو و دیگران ] [65استفاده شده است.
درگام سوم پایایی متریرهای پاژوهش بررسای شاده
اساات .در دادههااای سااریزمااانی و ترکیباای شاارط الزم

فرضاایۀ دوم :تعاادیل الگااوی اولسااون بااا ریسااک

برای وزمون دادهها ،پایاایی 6متریرهاای پاژوهش اسات.

ورشکسااتگی ،باعااث اف ا ایش قاادرت ارزشاایابی الگااو

اگر توزی مقادیر یکسری با گذشت زمان ثابات بااقی

میشود.

بماناد ،گفتااه مایشااود ون ساری قطعااً پایاا اساات .اگاار
متریرهای سری زمانی مورد استفاده در بروورد ضارایب

روش پژوهش

الگو پایا نباشاند ،در عاین حاال کاه ممکان اسات های

درگام اول عایدات غیرعاادی مظاسابه شاده اسات.

رابطۀ مفهومی بین متریرهای الگو وجاود نداشاته باشاد،

عایدات غیرعادی عبارتند از سود خاالص شارکت پاو

ضریب تعیین بهدستومد الگو میتواند بسیار باال باشد.

از کسر حاصلضر نرر باازده حقاوق صااحبان ساهام

وجود متریرهای ناپایا در الگو سبب میشود وزمونهاای

در ارزش دفتری دور گذشته [.]13

 tو  Fمعمااول نی ا از اعتبااار الزم برخااوردار نباشااد ][1؛

به عبارت دیگر:
1. Stationary

 / 623مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال پنجم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )61بهار 6311

ت -اطاعات جم ووریشده در الگاوی ارزشایابی

بنااابراین در ایاان مرحلااه باارای اطمینااان از اعتبااار نتااای
پژوهش ،پایایی متریرهای پژوهش با اساتفاده از وزماون

اولسون وارد و این الگو اجرا شده است .طبق ایان الگاو

لوین ،لین و چو بررسی شده است.

ارزش شرکت به روش زیر مظاسبه میشود:

برای وزمون هریک از فرضیههای پاژوهش مراحال
زیر گذرانده شده است.

a
t

X

 bvt  

که

11

الف -اطاعات جم ووریشده در الگوی پیشبینی

1 r 11

t

V



عایدات غیرعاادی اولساون وارد شاد و ایان الگاو اجارا

در این الگو r ،نرر تن یل عایدات غیرعادی شرکت

شده است .طبق این الگاو ،عایادات غیرعاادی باه روش

است که معادل نرر بازده حقوق صااحبان ساهام فارض

زیر پیشبینی شده است:

میشود.
xta1  11 xta   1t 1

در این الگو  xtaعایدات غیرعادی شرکت در زمان
 tاست.

و -پاااو از تعااادیل الگاااوی ارزشااایابی اولساااون
(بهشاکل زیار) باا درنظرگارفتن ریساک ورشکساتگی،
اطاعات جم ووریشده وارد الگاو شاده و الگاو اجارا

 -پااو از تعاادیل الگااوی پاایشبیناای عایاادات

شده است.

غیرعادی اولسون (بهشکل زیر) با درنظرگرفتن ریساک
ورشکستگی ،اطاعات جم ووریشده وارد الگو شاده

a
V t  bvt   X t

که


(11 11
) D j ,t

و الگو اجرا شده است.
x aj ,t 1  11x aj ,t  11 D j ,t xta   j ,t 1

در این الگو  D j ,tیک متریر مجازی باا ارزشهاای
صاافر و یااک اساات کااه در صااورت باااالبودن ریسااک
ورشکستگی ،مقدار یک و در صاورت پاایینباودن ون،
مقدار صافر گرفتاه اسات .ایان الگاو از الگاوی گینار و
اینیگوئ [ ]13اقتبااس شاده اسات .الگاوی وناان نسامۀ
تعدیلشدهای از الگوی اولساون اسات کاه در ون یاک
متریر دامی دو ارزشی برای لظا کردن عامت عایدات
غیرعاااادی و تفکیاااک شااارکتهاااای دارای عایااادات
غیرعادی مهبت و منفی استفاده شده است.
 مقایسۀ دو الگوی اولیه و تعدیلشده باا اساتفادهاز معیارهای ضریب همبستگی ،وکائیک ،شوارت بیا ین
و مجموا مربعات خطا برای تعیین الگوی برتر ].[13


1 r  (11 11
) D j ,t



در این الگو  D j ,tیک متریر مجازی باا ارزشهاای
صاافر و یااک اساات کااه در صااورت باااالبودن ریسااک
ورشکستگی ،مقدار یک و در صاورت پاایینباودن ون،
مقدار صفر گرفته است.
چ -براباار بااودن میااانگین ارزشهااای باارووردی هاار
یک از الگوهای فوق با قیماتهاای واقعای باازار( )Pباا
استفاده از وزمون  Tارزیابی شده است ].[65
 میانۀ ارزشهای برووردی با قیماتهاای واقعایبازار( )Pبا استفاده از رتبههاای عاماتدار ویلکاکساون
مقایسه شده و اختصاز ( )+V , Vبه ون تمصیص پیدا
میکند ].[13
ر -میانگین قدر مطلق خطاهای پیشبینی دو الگوی
اولیه و تعدیلشده ،ارزشیابی شرکت برای تعیین الگاوی
ارزشیابی برتر مقایسه شده است ].[13
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جامعاااۀ ومااااری اولیاااه در ایااان پاااژوهش ،کلیّاااۀ

شده است .جدول شمار  6نشاندهند چگونگی تعدیل

شرکتهای پذیرفتهشده در باورس اوراق بهاادار تهاران

جامعۀ اولیه و دستیابی به جامعۀ تعدیلشده است .در این

است .جامعۀ اولیه با درنظرگرفتن ویژگایهاایی تعادیل

پژوهش کلیّۀ اعضای جامعۀ تعدیلشده بررسی شدهاند.

جدول ( )5چگونگی دستیابی به جامعۀ تعدیلشده
تعداد

شرح
شرکتهای فعال در بورس در باز زمانی انجام پژوهش ( 6331تا )6311

121

کسر میشود :شرکتهایی که اطاعات ونها در بمشی از بازه زمانی پژوهش در دسترس نبوده است .

()13

کسر میشود :شرکتهایی که سال مالی ونها منتهی به  11اسفند نبوده است.

()51

کسر میشود :شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و بیمهای

()63

جامعۀ تعدیلشده

662

بررسیهای اولیۀ انجامشده نوسانهاای زیااد باورس

دادههای سالهای اخیر برای دور کوتاهمدت (بهعناوان

اوراق بهادار تهران را در دورههای بلندمدت نشاان داده

مهال سالهای  )6311-6331منطقی باه نظار نمایرساد؛

است که این امر مایتواناد بار نتاای پاژوهش اثرگاذار

بنابراین در این پژوهش وزمون فرضیههاا ،باا اساتفاده از

باشااد .بررساای مقایسااهای نتااای پااژوهش در دورههااای

دادههای ترکیبی جامعۀ تعدیلشاده در دو دور تمماین

کوتاهمدت  5ساله و بلندمادت  62سااله در کنتارل اثار

 5ساااله ( )6331-6331و  62ساااله ( )6311-6331و بااا

احتمالی نوسانهای بلندمدت بورس اوراق بهادار تهاران

استفاده از نرماف ارهاای  Eviewsو  SPSSانجاام شاده

بر نتای پژوهش میتواند مؤثر باشاد .گفتنای اسات باه-

است .نتای حاصل از وزمون چاریتو در جادول شامار

سبب نوسانهای شدید بازار در چناد ساال پایاانی دور

 1ارائه شده است.

تممین و بمصوز سالهاای  6316و  6311اساتفاده از
یافتهها
جدول ( )2نتایج حاصل از آزمون الگوی چاریتو
سطح معناداری

مقدار ضریب

شرح

2/222

-64/54

0

2/222

65/34

2/222

-61/61

2/11

2/31

TL j , t
TAj , t

EBIT j ,t
TL j ,t
CFO j , t
TL j , t

1

Mcfadden R =2/11 Prob(LR Statistic)=2/222
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ایان الگااو بارای پاایشبیناای ورشکساتگی اساات .بعااد از

در ایاان وزمااون متریرهااای جماا باادهی بااه جماا
داراییها و سود قبل از بهره و مالیات به جما بادهیهاا

استمراج احتماالت مربوط به هر شارکت -ساال از ایان

در سطح  %6معنادار و عامت ضرایب ونها نیا مطاابق

الگااو ،احتمااال باا رگتاار از  2/5بااهعنااوان ریسااک

الگویی است که چااریتو ارائاه کارده اسات؛ اماا متریار

ورشکستگی باال و ماوارد کوچاکتار از  2/5باهعناوان

جریان وجاوه نقاد عملیااتی باه جما بادهیهاا معناادار

ریسک ورشکستگی پایین در نظر گرفته شدهاند.

نیست .درمجموا ضریب همبستگی ماک فاادن معاادل

همانطور که جدول  3نشان مایدهاد پایاایی متریار

 11درصاااد و احتماااال کلااای الگاااوی الجیااات باااه-

عایدات غیرعادی در سطح معناادارای  11درصاد تأییاد

کارگرفتهشده ،معادل  2/222نشاندهناد مناسابباودن

شده است.

جدول ( )3نتایج آزمون پایایی عایدات غیرعادی با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو
وماره

سطح معناداری

-1/11

2/222

نتای حاصل از برازش دو الگوی رگرسیون اولیاه و

پاایشبیناای عایاادات غیرعااادی از معیارهااای وکائیااک،

تعدیلشده برای وزمون فرضیه اول پژوهش در دو دور

شوارز و مجموا مربعات خطا استفاده شده است .نتاای

تممین  5و  62ساله به شار جادول  4اسات .همچناین

این مقایسه در جدول  5نشان داده شده است.

باارای مقایسااۀ بهتاار دو الگااوی اولیااه و تعاادیلشااده در
جدول ( )4نتایج برازش الگوهای رگرسیون اولیه و تعدیلشده
دور تممین

الگوی اولیه

الگوی تعدیلشده

xta1  11xta  1t 1

x aj ,t 1  11x aj ,t  11 D j ,t xta   j ,t 1

11

AR2

DW

11

11  11

AR2

Dw

 5ساله

*2/3351

2/13

6/11

*2/3111

*2/6111

2/11

6/14

 62ساله

*2/4331

2/53

6/16

*2/4434

*2/1111

2/51

6/12

* :معنادار در سطح %6

جدول ( )1نتایج مقایسۀ دو الگوی رگرسیون اولیه و تعدیلشده
دور تممین

وکائیک

مجموا مربعات خطا

شوارت

اولیه

تعدیلشده

اولیه

تعدیلشده

اولیه

تعدیلشده

 5ساله

14/15

14/11

14/11

14/14

6/64E+65

6/65E+65

 62ساله

15/11

15/13

15/11

15/113

1/11E+65

1/14E+65
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نتای حاصل از وزمون رگرسایون حااکی از برتاری

تعدیلشده دارد؛ ولی در دور  62ساله مجموا مربعات

الگوی تعدیلشده نسبت به الگوی اولیه از نظر شااخص

خطای الگوی تعدیلشاده از الگاوی اولیاه کمتار اسات

 AR2در هر دو دور تمماین اسات .معنااداربودن متریار

که نشاندهند برتری نسبی الگوی تعدیلشده نسبت باه

 XADTدور قباال در هاار دو دور تممااین در سااطح

الگوی اولیه در این دور تممین است .مایتاوان اذعاان

معنادارای  6درصد نشاندهند معناداربودن تعدیل انجام

کاارد درمجمااوا ،شااواهد حاااکی از برتااری الگااوی

شده است .همانطور که در جدول  5مشامص اسات از

تعدیلشده نسبت به الگوی اولیه در پایشبینای عایادات

نظر معیار وکائیاک و شاوارز درهار دو دور تمماین 5

غیرعااادی اساات؛ بنااابراین فرضاایۀ اول پااژوهش تأییااد

ساله و  62ساله ،الگوی تعدیلشده برتر از الگاوی اولیاه

میشود.

به نظر میرسد ،هرچناد تفااوت ایان دو معیاار در دور

نتای حاصل از بررسی قدرت ارزشایابی دو الگاوی

تممااین  62ساااله در خااور توجااه نیساات .از نظاار معیااار

ارزشیابی اولیه و تعدیلشده در جادولهاای 1و  1ارائاه

مجموا مربعات خطا نی در دور تممین  5ساله ،الگوی

شده است.

اولیه ،مجموا مربعات خطای پایینتری نسبت به الگوی
جدول ( )6نتیجۀ آزمون بررسی برابربودن میانگینها و میانههای ارزشهای واقعی و برآوردی
وزمون برابربودن میانگینها
دور تممین

H0: V   P

نوا الگو
ومار

 5ساله
 62ساله

وزمون برابربودن میانهها
H0:medv=medp

سطح معناداری

T

ومار

Z

سطح معناداری

اولیه

6/141

2/161

-1/265

2/244

تعدیلشده

2/161

2/314

-6/555

2/612

اولیه

1/11

2/224

-3/13

2/222

تعدیلشده

1/11

2/224

-3/13

2/222

جدول ( )7بررسی مقایسهای قدرت ارزشیابی دو الگوی مورد بررسی
دور تممین
 5ساله
 62ساله

نوا الگو

میانگین قدر مطلق خطاهای

تعداد کل

تعداد مشاهدات با تعداد مشاهدات با

ارزشیابی

مشاهدات

v<p

v>p

اولیه

316132

662

11

43

تعدیل شده

611113

662

12

52

اولیه

1216313

662

626

1

تعدیلشده

1261321

662

621
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جاادول 1نتااای وزمااون برابااری میااانگین و میانااه

الگوهای مورد بررسی در دو دور تممین  5و  62سااله

ارزشهااای باارووردی و واقعاای را باارای هاار یااک از

نشان میدهد .مطابق نتای بهدستومده در دور تممین
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 5ساااله ارزشهااای برووردشااد هاار دو الگااوی اولیااه و

هر دو دور تممین دارد .این امر تأییدکنند فرضیۀ دوم

تعدیلشده ،تقریب مناسبی از ارزشهاای واقعای اسات.

پژوهش است.

نتااای مناادرج در ایاان جاادول همچنااین نشااان ماایدهااد
تعاادیل الگااوی ارزشاایابی بااا لظااا کااردن ریسااک
ورشکستگی باعث بهبود قدرت ارزشیابی الگو در دور
تممااین  5ساااله شااده اساات .از نظاار وزمااون برابااری
میانگینها ،معناداری در ایان دوره از  2/161در الگاوی
اولیه به  2/314در الگوی تعدیلشاده رسایده اسات کاه
این خود نشاندهناد بهباود قادرت ارزشایابی دو الگاو
است .برابربودن میانههای ارزشهای برووردی و واقعای
در سااطح  5درصااد در الگااوی اولیااه رد و در الگااوی
تعدیلشده تأیید میشود که این نیا شااهدی بار بااالتر
باودن قاادرت ارزشاایابی الگااوی تعادیلشااده نساابت بااه
الگوی واقعی اسات .در دور تمماین  62سااله باهدلیال
اف ایش ناگهانی ارزش سهام شرکتهاای پذیرفتاهشاده
در بااورس اوراق بهااادار تهااران در سااالهااای  6316و
بمصوز ( 6311که شاهد ون اف ایش شااخص کال از
136ر 11در ابتاادای سااال  6316بااه 123ر 33در ابتاادای
سال  6311و 265ر 11در انتهای این سال است) هرچند
باز هم ارزشهایی که الگوی تعدیلشده باروورد کارده
است ،خطاای کمتاری دارد؛ در  11درصاد مشااهدات،
ارزشهایی که هر دو الگو بروورد کردهاند باه صاورت
معناداری ،پایینتر از ارزشهای واقعای باازار اسات کاه
این خود میتواند شاهدی بار شاکلگیاری حباا هاای
قیمتی در خال این سالها در بورس اوراق بهادار تهران
باشد.
برای مقایسۀ قدرت ارزشیابی دو الگو ،میانگین قادر
مطلق خطاهاای ارزشایابی دوالگاو بررسای شاده اسات.
همانطور که در جدول  1دیده میشود ،الگوی تعدیل-
شده ،خطای ارزشیابی کمتری نسبت به الگوی اولیاه در

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتای ایان پاژوهش نشاان مایدهاد در هار دو دور
تممین کوتاهمدت  5ساله و بلندمدت  62سااله ،الگاوی
تعدیلشد اولسون با لظا کردن ریساک ورشکساتگی
نسبت باه الگاوی اولیاه ،عملکارد بهتاری در پایشبینای
عایدات غیرعادی و ارزشیابی شرکت دارد.
این نتای تأییدی بر مبانی نظری ارائهشده در بماش
دوم پژوهش است و بهبود کارایی الگوهای پیشبینای و
ارزشیابی اولسون را بهصورت تجربی اثبات میکند.
هرچند جستجوهای انجامشاده در پیشاینۀ پاژوهش-
های موجود نشاندهند پژوهشی نباوده اسات کاه تاأثیر
ریسک ورشکستگی را بار عملکارد الگاوهاای اولساون
] [41بررساای کنااد؛ وجااود زمینااههااای بهبااود و توسااعۀ
الگوهای اولسون و اثبات تجربی این موضوا را پیش از
این پژوهشگرانی ازجمله اوتا ] ،[41فرانسیو و دیگران
] ،[15مک کرایی و نیتسون ] ،[46لو و لی ] ،[42چاوی
و دیگران ]، [61کاالن و ماورل ] ،[66گینار و اینیگاوئ
] ،[13خاادادادی و امااامی ] ،[33خاادادادی و عرفااانی
] [34و خااادادادی و دیگاااران ] [35بررسااای و اثباااات
کردهاند .نتای این پژوهش از نظر توان بهبود الگوهاای
پیشبینی و ارزشیابی اولسون با پاژوهشهاای ذکرشاده
منطبق است .توجه به این نکتاه حاائ اهمیات اسات کاه
هرچنااد در دور تممااین  62ساااله ،عملکاارد الگااوی
ارزشیابی تعدیلشده تقریباً بهتار از الگاوی اولیاه اسات؛
بااهساابب اف ا ایش ناگهااانی ارزش سااهام شاارکتهااای
پذیرفتاهشااده در باورس اوراق بهااادار تهاران سااالهااای
 6316و  6311هاای یااک از ایاان دو الگااو نتوانسااتهانااد
ارزشهااایی را بااروورد کننااد کااه تقریااب مناساابی از
ارزشهای واقعای باشاد .باهگوناهای کاه در  11درصاد
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موارد ارزشهایی که این الگوها بروورد کردهاند کمتار

یکی از روشهاای تعیاین ارزش ذاتای ساهام در هنگاام

از ارزشهای واقعی بازار است .ایان موضاوا مایتواناد

تصمیمگیری درخصوز وضا مقاررات مظدودکنناده

نشاانهای باار شاکلگیااری حباا هااای قیمتای در خااال

(نظیر حجم مبنا و باازه مجااز ترییارات قیمات) اساتفاده

سالهای  6316و  6311در باورس اوراق بهاادار تهاران

کند تا اینگونه از تبعات شکلگیری حبا هاای قیمتای

باشد که اثبات ون نیازمند پژوهشهایی مستقل است.

در بازار بتوان جلوگیری کرد.

باالتربودن تعاداد مشااهداتی کاه در ون ارزشهاای

به پژوهشگران پیشنهاد میشاود بارای پاژوهشهاای

برووردی کمتر از ارزشهای واقعی است ،مشاابه نتاای

وینااده از سااایر الگااوهااای تعیااین ریسااک ورشکسااتگی

بیشتر پاژوهشهاای داخلای و خاارجی (از جملاه میارز

استفاده کنند و تأثیر ریساک ورشکساتگی بار عملکارد

[ ،]43دچاااو وهمکااااران [ ،]61فرانکااال و لااای [ ]11و

سایر الگوهای موجود را بارای ارزشایابی ساهام بررسای

خدادادی و امامی [ )]33است.

کرده و نتای حاصل را با نتای پژوهش حاضار مقایساه

نتای حاصل از ایان پاژوهش ،مبناای بهتاری بارای

کنند.

تعیین ارزش ذاتای ساهام شارکتهاای پذیرفتاهشاده در

در ذکر مظدویتهای اصالی پاژوهش حاضار بایاد

بورس اوراق بهادار تهران و مقایسۀ ارزشهاای ذاتای باا

گفت بهدلیل اینکه اطاعات الزم بارای تماام شارکت-

ارزشهای واقعی برای پیشبینای جهات حرکات ارزش

های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهاران در دور

سهام این شرکتها در راساتای نیال از ارزش واقعای باه

زمانی انجاام پاژوهش فاراهم نباود و از ساوی دیگار باا

ارزش ذاتی در وینده میتواند به دست دهد.

توجه به تعداد نسابتاً کام شارکتهاای پذیرفتاهشاده در

براساس نتای حاصل از پژوهش باه سارمایهگاذاران

بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه باا ساایر کشاورها،

پیشنهاد میشود در تصمیمهای سارمایهگاذاری خاود و

حجم جامعۀ تعدیلشده صرفاً شامل  662شارکت باوده

در هنگااام تعیااین ارزش ذاتاای سااهام بااه مسااألۀ ریسااک

است که این موضوا میتواناد بار کساب نتاای الزم و

ورشکستگی بهصاورت جادی توجاه کنناد .ایان مساأله

همچنین روایی خارجی پژوهش اثرگذار باشد .همچنین

هنگاامی اهمیاات بیشاتری مااییاباد کااه بادانیم براساااس

در پااژوهش حاضاار بااهدلیاال مظاادودیت در کسااب

بررسیهای انجامشده بر رفتار سرمایهگذاران در باورس

اطاعات ،صرفاً از اطاعات ده ساله استفاده شده اسات

اوراق بهاااادار تهاااران در بسااایاری از مواقااا رفتاااار

و امکان بهکارگیری بازه زمانی طوالنیتری میسار نشاد.

سرمایهگذاران بهصورت منطقی و بر پایۀ فرایند دقیاق و

عاوه بار ماوارد فاوق و از ونجاایی کاه طار پاژوهش

تظلیلی صورت گرفته است ].[51

حاضاار بااهصااورت نیمااهتجرباای اساات ،ماننااد سااایر

همچنین به مدیران شرکتها توصیه میشود با توجه

پااژوهشهااای نیمااهتجرباای ،ناااتوانی در کنتاارل کاماال

باااه اهمیااات مساااألۀ ریساااک ورشکساااتگی در نگااااه

متریرهای ناخواسته ازمظدودیتهای عمد پاژوهش باه

سهامداران ،در تصمیمهای خود به معیارهاا و شااخص-

شاامار ماایرود .ایاان موضااوا بااا توجااه بااه تااأثیر شاادید

های تأثیرگذار بر ریسک ورشکستگی بهصورت جادی

سیاسااتهااای داخلاای و خااارجی کشااور و نی ا عواماال

توجه کنند .به سازمان بورس و اوراق بهاادار تهاران نیا

اقتصااادی باار بااورس اوراق بهااادار تهااران ماایتوانااد بااا

پیشنهاد میشود از الگوی ارائهشده در پژوهش بهعناوان

اهمیت باشد.
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