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 مقدمه

 علمی تحقیقات باشد،نمی مطرح کارا بازار یک عنوان به و است جوان ایران در سرمایه بازار که آنجا از

 گیری تصمیم در بورس سازمان منتشره اطالعات تا نماید ریزی پایه بازار این برای تئوریکی بیان تواندمی

 بهره به آن از استفاده با توانمی که هاییراه از یکی باشد. مفید بالقوه گذاران سرمایه و سرمایه صاحبان

 مالی درمانگی ارزیابی کند، کمک منابع بهتر تخصیص و گذاری سرمایه های فرصت از مناسب گیری

 در است. مؤثر اقتصاد توسعه و سرمایه بازار نقدینگی بر معموالً هاشرکت 1مالی درماندگی زیرا .]5[است

 دهند،می هاشرکت به که وامی ازای در و داده کاهش را اعتباردهی معموالً هابانک مالی، درماندگی زمان

 گذاری سرمایه مؤسسات مشابهی، صورت به کنند.می درخواست اضافی ریسک جبران برای را باالتری بهره

 سرمایه سراغ به بیشتر و داده کاهش را سهام خرید بیمه، هایشرکت و بازنشستگی هایصندوق همچون

 نقدینگی کاهش به هااین همه کنند.می اقدام آن به مشابه بازارهای یا هابانک قرضه اوراق خرید و گذاری

 .]2[ شد خواهد منجر اقتصادی رشد کاهش و هاشرکت سرمایه هزینه افزایش  سرمایه بازارهای در

 ذینع، افراد سایر و بستانکاران مشتریان، سهامداران، مدیریت، بر هاشرکت مالی درماندگی اثرات به توجه با

 هاحوزه تریناهمیت با و ترینجذاب از یکی مالی درماندگی وقوع دهنده هشدار هایشاخص یافتن همواره

 آورد، دست به اطالعاتی رخداد از پیش آن وقوع مورد در بتوان چنانچه زیرا است. بوده مالی تحقیقات در

 اساس این بر .]12[ نمود جلوگیری حتی یا کاسته آن اجتماعی و اقتصادی پیامدهای از توانمی

 برای را خبری مقاالت و مالی هایگزارش از زیادی مقدار روز هر بازار در کنندگان شرکت و سیاستگذاران

 هایداده گیری اندازه و مالی هایمدل در متنی افشای وجود این با کنند.می استفاده مالی درماندگی وقوع

 نشان را محکمی شواهد اخیر مطالعات .]19[ است دشواری کار مالی درماندگی شناسایی برای متنی

 .]17[ کنندمی  ثبت را ارزشمندی کیفی اطالعات هاشرکت که دهدمی

 اینکه به توجه با اما باشد.می مالی هاینسبت موجود، ورشکستگی بینی پیش الگوهای از یکی حال این با

 به اعتماد ریسک همیشه بنابراین، آید،می بدست ساالنه اطالعات براساس تنها حسابداری هاینسبت

 حسابداری هایرویه تأثیر تحت شدت به حسابداری ارقام دیگر طرف از دارد. وجود تاریخی اطالعات

 مالی هایصورت از شده استخراج اعداد گفت توانمی شرایطی چنین در باشد،می مدیر سوی از انتخابی

 منابع حاضر حال در اینکه به توجه با هستند. هاشرکت مالی بحران بینیپیش جهت کافی قدرت فاقد

 وجود مالی درماندگی جمله از آتی مالی رخدادهای بینی پیش برای تجاری محیط در ایگسترده اطالعاتی

 بتوان تا شود شناسایی رقابت این در اطالعاتی منابع سایر جایگاه که رسدمی نظر به ضروری امر این دارد،

 یک احتمالی هایکاستی بر بینیپیش مدل یک در هاآن قراردادن یکدیگر کنار در با امکان صورت در

 هایتکنیک طریق از اعتباری ریسک که اندداده نشان مطالعات بیشتر .]6[ آمد فائق تنهایی به منبع

 به مالی متن در موجود سیگنال همچنین و خوانایی و احساسات ها، کلمه تعداد مانند متن سازی خالصه

 ارزش و متنی هایداده از اطالعات برداری بهره و استخراج برای که هستند هایاهرم اقدامات فراتر مراتب
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 در روشی بعنوان کاوی، متن اساس این بر  .]9[ دارد وجود مؤثر های الگوریتم به نیاز متن، این افشای

 این در باشد.می اطالعات مدیریت اعمال از ایگستره در مهم موضوعات از یکی متون، از دانش استخراج

 اطالعاتی عظیم حجم این با مواجه برای راهکارهایی ارائه است برخوردار ای العاده فوق اهمیت از آنچه میان

 است. جمعی خرد افزایش نهایت در و 1سینرژی تولید دانش، خلق جهت در اطالعات از بهینه استفاده و

 و مالی اطالعات از انبوهی حجم میان در بلکه دهندنمی نشان سرعت به را خود مالی پریشانی هاینشانه

 هایداده از زودتر بسیار مالی غیر اطالعات در هانشانه این طرفی از .]2[ سازندمی مستتر را خود مالی غیر

 بلکه باشدنمی شرکت گذشته عملکرد کننده منعکس تنها کیفی اطالعات همچنین شوند.می نمایان مالی

 اخیر هایسال در که است دلیل این به دارد. همراه به نیز شرکت آینده وضعیت و عملکرد از هاییسیگنال

 هایداده از  %90حدود که آنجایی از است. گردیده اهمیت با بسیار کیفی هایداده تحلیل و تجزیه

 متن از استفاده جهت زیادی انگیزه لذا نیستند. کشف قابل کاوی داده متعارف هایروش با هاسازمان

 توجه مورد کمتر امروز به تا آنچه اما است شده انجام زیادی هایپژوهش زمینه این در دارد. وجود کاوی

 بحث همان یا ایران مالی بازار در مالی درماندگی بینی پیش در مؤثر معیارهای انتخاب است، گرفته قرار

 مسئله به جدید رویکردی با است آن بر سعی پژوهش این در دلیل همین به ]2[ است ویژگی انتخاب

 اطالعات استخراج محقق، تالش واقعه در .شود پرداخته مالی درماندگی بینی پیش در ویژگی انتخاب

 کاوی متن تکنیک از استفاده با کلیدی عبارات و کلمات قالب در مالی درماندگی بینی پیش برای مفید

 باشد.می

 نظری مبانی

 ورشکستگی و مالی درماندگی مفهوم تمایز

 این کلیه در که است آن درماندگی موضوع مورد در ایران در شده انجام تحقیقات در تامل قابل نکته

 گرفته نظر در یکسان مفهوم با و مترادف بصورت ورشکستگی و درماندگی متمایز کامال مفهوم دو تحقیقات

 تجارت قانون 141 ماده معیار از ورشکسته نیز و درمانده هایشرکت شناسایی برای که بطوری است. شده

 و انحالل اعالم لزومأ ماده این مشمول هایشرکت که این به توجه با اما .]10[ است شده استفاده

 گردید. اطالق مالی درمانده هاییشرکت چنین به نیز تحقیق این در کنندنمی ورشکستگی

 مالی درماندگی بینی پیش

 گرفته قرار استفاده مورد مالی درماندگی بینیپیش هایمدل طراحی برای مختلفی هایتکنیک امروز به تا

 هوش آماری، هایمدل گروه سه در توانمی را مالی درماندگی بینیپیش هایمدل کلی طور به است.

 تقسیم متغیره چند و 2متغیره تک گروه دو به خود آماری هایمدل کرد. بندی طبقه نظری و مصنوعی

 و لوجیت خطی، احتمالی ،3چندگانه تشخیصی تحلیل هایمدل از متغیره چند آماری هایمدل شوند.می

                                                           
1 Synergy 
2 Univar ate Ratio Analysis  
3 Multiple Discriminant Analysis (MDA)  
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 مصنوعی، عصبی هایشبکه است. شده تشکیل ناقص تعدیل فرآیندهای و تجمعی مجموع ،1پروبیت

 دهنده تشکیل فازی منطق و پشتیبان بردار ماشین سخت، هایمجموعه ،2بازگشتی افراز ژنتیک، الگوریتم

 آنتروپی، ترازنامه/نظریه تجزیه معیارهای شامل نیز نظری هایمدل و ]5[ هستند مصنوعی هوش فنون

 مطالعات اما ]15[ است اعتباری ریسک نظریه و نقد وجوه مدیریت نظریه باز، سفته ورشکستگی نظریه

 فراتر هاداده منابع قدرت تحقیقات این در است. پرداخته ورشکستگی هابینیپیش بررسی به بیشتر جدید

 مجموعه در را ورشکستگی بینیپیش قدرت ]20[  3همکاران و لیانگ مثال، عنوان به است. متغیر نوع دو از

 هایویژگی مالکیت، ساختار مدیره، هیئت ساختار همچون شرکتی حاکمیت هایشاخص از ایگسترده

 پیش مدل طراحی به ]18[ 4همکاران و دومپوس اند.کرده بررسی مستقل حسابرسان و حسابرسی کمیته

 محیطی زیست حتی و سیاسی تجاری، اقتصادی، هایداده از استفاده با کشورها سطح در ورشکستگی بینی

 متغیرهای انتخاب به اقدام شده انجام هایپژوهش پیشینه براساس محققان موارد، اکثر در پرداختند.

 هوش آماری، های تکنیک از استفاده با و کرده اهمیت( با غیرمالی و مالی )متغیرهای یافته ساختار

  .]16[ کنندمی مالی درماندگی بینی پیش به اقدام نظری های مدل یا مصنوعی

 مدیریت ضعف به مربوط هاورشکستگی نهایت در و  مالی درماندگی علت ها،شرکت ٪99 در وجود این با

 باشدمی سازمان در مناسب تصمیمات اخذ در توانایی عدم و محیطی شرایط تغییرات با مواجهه در سازمان

 مبهم زبان از استفاده یا نزولی اطالعات کردن مخفی برای ایانگیزه است ممکن مدیریت همچنین .]6[

   .]21[ باشد داشته هاآن افشای در

 کاوی متن

 حجم شاهد اطالعات، کسب یا و ارائه جهت در آن از افزون روز استفاده و اینترنت شگرف گسترش با

 تحت امروزی، مدرن زندگی بارز مشخصات از یکی بعنوان که هستیم برخط مقاالت و اسناد از انبوهی

 مورد و مهم منابع به صحیح و سریع دسترسی میان این در گردد.می مطرح اطالعاتی افزونگی عنوان

 این کنونی دنیای در است. بزرگ بسیار اطالعاتی منبع این از کنندگان استفاده هایدغدغه از یکی عالقه،

 کرد حاصل توان می اطالعات این از که است دانشی کمبود بلکه است مسئله که نیست اطالعات کمبود

 است. بهینه نحوی به دسترس در اطالعات از برداری بهره و یافت جهت در هاییروش کمبود همچنین و

 ابزاهایی ارائه اطالعات. روی بر تحلیل و فکر حاصل و گیری نتیجه نیز و است اطالعات ی خالصه دانش

 مصنوعی هوش در زمینه این گیری شکل به منجر دهند انجام هاآن روی تحلیلی بتواند متون بررسی با که

 متن از دانش کسب دنبال به نوعی به که هاییفعالیت تمام حوزه این است. معروف کاوی متن به که شده

 اطالعات بازیابی ماشین، یادگیری هایتکنیک توسط متنی هایداده آنالیز .]2[ گرددمی شامل را هستند

 گیرند.می قرار متن یادگیری مقوله زمره در همگی دیگر مرتبط هایروش یا طبیعی زبان پردازش هوشمند،

                                                           
1 Logit & Probit Analysis 
2 Recursive Partitioning Algorithm (RPA) 
3 Liang et al 
4 Doumpos  et al 
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 را کاوی داده نام به علمی و شدند گرفته کار به یافته ساخت هایداده مورد در ابتدا در هاتکنیک این

 ولی همدیگر از مستقل کامالً بطور که شود می گفته هاییداده به یافته ساخت هایداده آوردند. بوجود

 هایینمونه توانمی را اطالعاتی هایبانک انواع اند.شده گردآوری محل یک در ساختاری لحاظ از یکسان

 این از دانش و اطالعات کسب از است عبارت کاوی داده مسئله اینصورت در برد. نام اطالعات دسته این از

 باید ابتدا هستند یافته ساخت نیمه یا یافته ساخت غیر عمدتاً که متون مورد در اما یافته. ساخت مجموعه

 هاآن از دانش و اطالعات استخراج برای هاروش این از سپس و نمود ساختارمند را هاآن هایی،روش توسط

 طریق از یافته ساخت غیر متنی هایداده از مفید اطالعات استخراج دنبال به کاوی متن کرد. استفاده

 است. متون از دانش استخراج برای روشی کاوی متن دیگر عبارت به یا است الگوها نمایش و تشخیص

 ساختار، بدون متنی هایداده از مفید، اطالعات استخراج دنبال به که است هاییزمینه از یکی کاوی متن

 از اطالعات کوچک قطعات یافتن کاوی، متن اصلی ایده باشد.می الگوها اکتشاف و شناسایی وسیله به

  .]13[ است آن تمام خواندن به نیاز بدون متنی، هایداده زیاد حجم

 مالی درماندگی بینی پیش در کاوی متن

 به نسبت مالی گیری تصمیم تجاری هایمحیط در شدید نوسانات و اقتصادی متغیر شرایط به توجه با

 مقابل درست و سریع واکنش و باشدمی همراه اطمینان عدم و ریسک با همواره و شده ترراهبردی گذشته

 سرمایه به کمک هایراه از یکی رو، این از دارد. بسزایی نقش هابنگاه موقعیت در بازار، متغیر بسیار شرایط

 .]7[ است شرکت نمای دور بینیِپیش مناسب الگوهای ارائه ها،آن به اطالعات ی ارائه منظور به گذاران

 درمانده هایشرکت از بسیاری رقابتی، وضعیت شدن حاکم آن متعاقب و مالی و پولی بازارهای یتوسعه با

 اینکه برای لذا شده سرمایه صاحبان نگرانی موجب امر این شوند.می خارج رقابت گردونه از ورشکسته و

 هاشرکت مالی بحران که هستند هاییروش دنبال به نمایند جلوگیری خود هایسرمایه شدن سوخت از

 در را هنگفتی هایزیان تواندمی اقتصادی هایواحد ورشکستگی نهایتأ و مالی بحران نمایند. بینیپیش را

   .]8[ نماید وارد جامعه کالن و خرد سطح

 تموسسا همچنین و ریتجا هاکتشر ن،هندگاردعتباا اران،گذ سرمایه ان،مدیر ن،مالکا دیگر سوی از 

تمایل زیادی برای پیشبینی بحرانهای مالی بنگاهها دارند، زیرا در صورت درماندگی مالی  لتیدو

هزینههای زیادی به آنها تحمیل میگردد. هر کدام از این الگوها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند 

[15] و از آنجا که در سالهای اخیر حجم بانکهای اطالعاتی ایجاد شده توسط شرکتها، بانکها و 

خصوصا سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش یافته است. بخش عمدهای از این اطالعات، به صورت 

دادههای متنی میباشند؛ که به دلیل حجم بسیار زیاد آنها و عدم شناخت مجامع علمی و محققان در 

استفاده از اینگونه داده ها، کمتر مورد توجه بوده است. به منظور استفاده از این حجم دادهها و هوشمند 

 فرآیندی کاوی متن آمد. وجود به 1کاوی متن تکنولوژی هاآن از مفید اطالعات استخراج فرایند شدن

                                                           
1 Text Mining 
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است که طی آن اطالعات مفید از دادههای غیر ساختار یافته )دادههای متنی( استخراج و مورد استفاده 

 قرار میگیرد [4].

 تحقیق سواالت

 مفید از متون معرفی کرد؟توان تکنیک متن کاوی را روشی مناسب برای استخراج اطالعات آیا می .1

های توان ادعا کرد با استفاده از تکنیک متن کاوی در اطالعات استخراج شده از گزارشآیا می .2

 گردد؟تر انجام میها دقیقبینی وضعیت مالی آتی شرکتحسابرسی پیش

 تحقیق روش

 از استفاده و درك در ما یتوانای از ترسریع بسیار هاداده پایگاه آوری جمع و تولید هایتکنیک واقع در

 و مالی( های)نسبت مالی هایداده یکسری از استفاده با موجود هایپژوهش اغلب است کرده رشد هاآن

 بینیپیش به اقدام غیره( و حسابرسی گزارش شرکتی، حاکمیت های)معیار شده بندی طبقه مالی غیر

 دست از را خود کارایی شرایط، تغییر و زمان گذشت با معموال که ]22[ کنندمی هاشرکت مالی درماندگی

 کاوی داده کند.می کمک واژه این بهتر درك در ما به کاوی، داده لغوی ترجمه به نگاهی .]18[ دهندمی

 عمیق جستجویی و داده کلمه به کلمه پیوند در که است ارزش با و نهفته منابع از استخراج معنای به

 داده ]1[ رساندمی یاری است، بوده نهفته متن در قبالً که مفید اضافی اطالعات کردن پیدا جهت هاآن

 یادگیری آمار، هایرشته در حداقل تحقیقات انجام از که باشدمی علمی جدید نسبتاً رشته یک کاوی

 در هارشته این مرزهای البته .1.]23[ است گرفته شکل هاداده پایگاه مدیریت خصوصاً رایانه علوم ماشین،

 بینیپیش در استفاده مورد جدید رویکردهای از یکی بنابراین .]14[ باشدمی نیز مبهم کاوی داده

 باشد.می مالی غیر و مالی هایگزارش و اسناد متون، محتوای تحلیل از استفاده ها،شرکت مالی درماندگی

]2[ 

 و استخراج معتبر اطالعاتی هایبانک از را مالی درمانده هایشرکت لیست بایستمی گام اولین در

 شد گفته که همانطور گردد. آوری جمع هاآن درماندگی از قبل دوره دو به مربوط حسابرسی هایگزارش

 طبق باشد.می تجارت قانون 141 ماده بودن مشمول مالی درمانده هایشرکت انتخاب و درماندگی مالك

 مکلف مدیره هیأت برود، میان از شرکت سرمایه نصف حداقل شده وارد هایزیان اثر بر اگر» قانون این

 شرکت بقای یا انحالل موضوع تا کند دعوت را سهام صاحبان العاده فوق عمومی مجمع بالفاصله است

 با و جلسه همان در باید ندهد، شرکت انحالل به رأی مزبور مجمع هرگاه شود. واقع رأی و شور مورد

 هیئت که صورتی در دهد. کاهش موجود سرمایه مبلغ به را شرکت سرمایه قانون 6 ماده مقررات رعایت

 شودمی دعوت که مجمعی یا نکند مبادرت العاده فوق عمومی مجمع دعوت به ماده این خالف بر مدیره

 دار صالحیت دادگاه از را شرکت انحالل تواندمی ذینفعی هر شود منعقد قانونی مقررات مطابق نتواند

 «.کند درخواست

                                                           
1 Monroe, W., and Jurafsky, D 
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 استخراج مالی درمانده هایشرکت حسابرسی هایگزارش متن محتوای از را کلیدی کلمات باید گام دوم در

 های کلمه و قیود ابتدا در منظور بدین شود.می پرداخته متن پردازش پیش به ابتدا امر این برای کرد.

 حذف حسابرسی هایگزارش محتوای از را ....( و "برای" ، "در" ، "به" ، "از" مثل: هایی)کلمه توقف

 جایگزین را "ذخیره" کلمه )مثال: گرددمی جایگزین آن یریشه با را موجود هایکلمه سپس شود.می

 متن، آن محتوای به توجه با را مترادف هایکلمه پایان در گردد(.می "ها ذخیره" و "ذخایر" هایکلمه

 در "بهادار اوراق" و "سهام" هایکلمه که زمانی )مثال: شودمی ترکیب هم با مناسب کلمه یک قالب در

 شود(. استفاده هاکلمه اینگونه توصیف برای "بهادار اوراق کلمه از صرفا دارد وجود متن

 باشد معنی چند دارای کلمه یک است ممکن زیرا نمود ابهام رفع را کلمات باید مرحله این در همچنین

 از یکی امر این گردد. رفع عبارت یا کلمه یک معنی در ابهامات و اشاره آن اصلی مفهوم به باید که

 را خود مفهوم مستقیم طور به جمالت است ممکن زیرا رودمی شمار به کاوی متن تکنیک هایچالش

 پیچیده چنان جمله ساختار است ممکن که این همچنین و روند کار به استعاره بصورت یا و ندهند بروز

 به لغت تنها بررسی دالیل بدین نگیرند؛ قرار زبان کلی چارچوب در الزامأ نبودن رسمی دلیل به که باشد

 گروه دو هر حسابرسی گزارش در سود یکلمه مثال: )برای گردد غلط نتایج ایجاد باعث تواندمی لغت

 "تقسیمی سود" و "سود کسب" معنی به سالم هایشرکت در ولی رودمی کار به سالم و درمانده شرکت

 رود(.می کار به ... و "سهام سود موقع به پرداخت عدم" نظیر جمالتی در درمانده هایشرکت در ولی

 از یک هر برای و شده ثبت لغت فرهنگ یک در کلیدی کلمات فوق، مشکل رفع برای پژوهش این در

 که جاییآن از کند.می مشخص را کلمه آن منفی یا مثبت بار که تعریفی است، گردیده ارائه تعریفی هاآن

 و منفی بار لذا باشد،می هاشرکت مالی درماندگی بینیپیش دنبال به کلیدی کلمات کردن پیدا با تحقیق

 درمانده هایشرکت حسابرسی هایگزارش در "مطالبات" کلمه مثال: )برای باشدمی نظر در لغات بدبینانه

 الصول، هایچک الوصول، مشکوك مطالبات ذخیره سنواتی، و راکد اقالم" شود:می تعریف زیر عبارات با

 ماشین بالاستفاده ظرفیت " عبارات با "نشده جذب هایهزینه" کلمه یا و "غیره و هاشرکت سایر تعهدات

 و اولیه مواد کمبود دلیل به تولید توقف تولید، عادی غیر ضایعات انسانی، نیروی شده تلف اوقات آالت،

 شود(.می تعریف "غیره

ترین روش، محاسبه فرکانسی است که گردد. رایجهای باقیمانده محاسبه میهای ریشهوزن گام سوم در

های مشخص شده در گام قبلی، به شود. پس به محاسبه فراوانی عبارات و کلمهکلمه با آن پدیدار می

 .]20[شود های حسابرسی پرداخته میتفکیک هر گزارش حسابرسی و کل گزارش

های حسابرسی( عبارات و کلماتی که به لحاظ فراوانی )در سطح یک گزارش و کل گزارشدر گام چهارم 

 گردد.های آماری( مشخص میهای درمانده بسیار تکرار شده است )بر اساس آزموندر شرکت

 در موجود دانش قبل، گام در شده استخراج کلیدی هایکلمه و عبارات تفسیر با ،و نهایتا در گام پنجم

  آید.می دست به ها(شرکت مالی درماندگی به )مربوط حسابرسی ایهگزارش

 درمانده هایشرکت 95 و 94 هایسال حسابرسی گزارشات اول مرحله در شده ذکر هایگام به توجه با

 که شد کاوی متن حسابرسی گزارشات از کلمه 100 حدود دوم مرحله در شدند. استخراج 96 سال مالی
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 بعضی امتداد و تکرار به توجه با سوم مرحله در بودند. منفی معنای بار دارای عبارات و اصطالحات این

 مرحله در و گردید انتخاب داشت وجود درمانده شرکت اکثر در که اصطالح یا عبارت 21 نهایت در واژگان

 گرفته صورت بیشتری تکرار و  پرکاربردتر که واژه 10 جمالتی میانگین از ها داده تعداد کسر با نهایی

  اند.شده انتخاب بودند

  مطالعه مورد گیرینمونه روش و نمونه حجم آماری، جامعه

 برای که باشدمی تهران بهادار اوراق بورس 96 سال مالی درمانده شرکت 50 تحقیق این آماری جامعه

 به قرارگرفت. کاوی متن مورد قبل سال دو طی هاشرکت این حسابرسی هایگزارش هایداده آوری جمع

 1395سال طی مالی درمانده هاشرکت حسابرسی گزارش تجربی آزمون دنبال به پژوهش این دیگر عبارت

 هایشرکت انتخاب باشد.می 94 تا 96 هایسال بین پژوهش این زمانی بازه اساس این بر باشد،می 1394 و

 گیرد.می انجام تجارت قانون 141 ماده مفاد به توجه با درمانده

 تحقیق هاییافته

 هایسال برای هاشرکت این حسابرسی گزارشات 1396 سال در مالی درمانده شرکت 50 شناسایی از پس

 شرکتی سال 100 با برابر تحقیق این مالی غیر هایداده اساس براین گردید. استخراج 1394 و 1395

 منفی معانی دارای که کلمه 100 حدود ابتدا است. گرفته صورت هانمونه این از کاوی متن که باشدمی

 حسابرسی گزارشات اکثر  در که کلیدی کلمات سپس شد. کاوی متن حسابرسی گزارشات از بودن

 جدول در که گردید انتخاب واژه 21 حدود در بوداند شده تکرار مکرر بطور درماندگی از قبل هاشرکت

  است. شده آورده یک شماره
 کلمات کلیدی 1جدول 

 واژهکلید  ردیف

تعداد کلید واژه 

 در

شرکت ها 

 درمانده مالی

 درصد

 فراوانی

 5.316 85 انباشته زیان 1

 4.753 76 راکد اقالم 2

 7.255 116 ها دارایی و کاال ارزش کاهش سود، کاهش 3

 10.131 162 قوانین و مقررات رعایت عدم 4

 3.064 49 تعهدات ایفای عدم 5

 2.877 46 آتی های برنامه ارائه عدم 6

 6.379 102 اسناد و اطالعات به دسترسی عدم 7

 1.251 20 درخواستی تاییدیه عدم 8

 1.376 22 و...( مخارج ها، احتسابات)ذخیره عدم 9
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 واژهکلید  ردیف

تعداد کلید واژه 

 در

شرکت ها 

 درمانده مالی

 درصد

 فراوانی

 7.630 122 ذینفع مدیر حضور عدم 10

 3.002 48 مالیات پرداخت عدم 11

12 
 میان موردنیاز)تلفیقی، های صورت و موقع به ارائه عدم

 و....( مدیره هئیت دوره،
49 3.064 

 1.939 31 تولید های ظرفیت از استفاده عدم 13

 7.692 123 مغایرت 14

 5.816 93 مدیران وثیقه سهام 15

 5.378 86 مدیره هیات مجوز 16

 6.316 101 سنواتی تعدیالت 17

 5.316 85 ارائه تجدید 18

 2.689 43 خدمت پایان 19

 4.753 76 مالی تسهیالت 20

 4.003 64 تضمینی چک 21

 100.000 1599 جمع

 توصیفی آمار

 اصطالح یا عبارت کمترین شده انتخاب شرکت سال 100 از گرددمی مشاهده دو جدول در که طورهمان

 است بوده 76 عدد واژه تکرار بیشترین است. گردیده تکرار بار 162 اصطالح یا عبارت بیشترین و دفعه 20

 40.25 واریانس و 1620 معیار انحراف و 71.85 میانگین ترتیب به آمده بدست کلمات کل براساس که

 ارائه نیز کلمات یا و اصطالحات عبارت، فراوانی نمودار یک( )شکل بعدی بخش در است. شده محاسبه

  است. شده
 آمارتوصیفی 2جدول 

 مد میانگین حداکثر حداقل تعداد شرح
انحراف 

 استاندارد
 واریانس

شرکت 

درمانده 

 مالی

100 20 162 71.85 76 1620.72 40.25 
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 شکل یک نمودار فراوانی اصالحات

 
 کم واژگان از پرکاربرد عبارات واژگان تعداد از نمودن کسر و هاداده میانگین آمدن بدست با نهایت در

 درماندگی از قبل ساله دو زمانی دوره طول در که پرکاربرد اصطالحات اساس براین گردید. جدا کاربرد

 مشاهده دو جدول در که همانطور است. شده ارائه دو جدول در شده تکرار مستمر بطور هاشرکت مالی

 حضور عدم (،123) مغایرت (،162) قوانین و مقررات رعایت عدم از: عبارتند اصطالحات این گرددمی

 و اطالعات به دسترسی عدم (،116ها)دارایی و کاال ارزش کاهش سود، کاهش (،122) ذینفع مدیر

 نهایت در و (86) مدیره هیات مجوز (،93) مدیران وثیقه سهام (،101) سنواتی تعدیالت (،102اسناد)

 (.85) ارائه تجدید و انباشته زیان
 اصالحات پرکاربرد 2جدول 

 کلید واژه ردیف
تعداد کلید واژه درشرکت ها 

 درمانده مالی
 فراوانی

 7.907 85 انباشته زیان 1

 10.791 116 ها دارایی و کاال ارزش کاهش سود، کاهش 2

 15.070 162 قوانین و مقررات رعایت عدم 3

 9.488 102 اسناد و اطالعات به دسترسی عدم 4

 11.349 122 ذینفع مدیر حضور عدم 5

 11.442 123 مغایرت 6

 8.651 93 مدیران وثیقه سهام 7

 8.000 86 مدیره هیات مجوز 8

 9.395 101 سنواتی تعدیالت 9

 7.907 85 ارائه تجدید 10
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 کلید واژه ردیف
تعداد کلید واژه درشرکت ها 

 درمانده مالی
 فراوانی

 100 1075 جمع

 پیشنهاد و گیرینتیجه
 از استفاده با هاشرکت ورشکستگی بینیپیش در جدید نگاهی آوردن فراهم تحقیق، این انجام از هدف
 شده پذیرفته 141 ماده مشمول مالی درمانده شرکت 50 ابتدا تحقیق این در باشد.می کاوی متن روش

 هاآن 1395 و 1394 های سال حسابرسی گزارشات سپس گردید انتخاب 96 سال بهادار اوراق بورس در
 توانندمی هاشرکت این که است این مالی درمانده هایشرکت انتخاب علت گرفت. قرار کاوی متن مورد

 متن شده، عنوان مطالب بر تاکید با باشند. ورشکستگی بینی پیش برای مالی متون از خوبی هاینماینده
 و کندمی اشاره نیافته و یافته ساختار متون از نظر مورد دانش و اطالعات استخراج فرایند به عموماً کاوی

 ظهور، حال در تکنولوژی هر مانند که بوده رشد حال در تحقیقاتی حوزه یک کاوی متن طرفی از
 ایجاد باعث هاشرکت مالی هایسیستم در موجود اطالعات عظیم حجم دارد. را خود ذاتی هایپیچیدگی

 باشد.می زمینه این در بیشتری مطالعات و تحقیقات نیازمند که است شده بسیاری هایفرصت و هاچالش
 مورد، 162 با قوانین و مقررات رعایت عدم واژگان و اصطالحات که است این از حاکی تحقیق هاییافته

 با هادارایی و کاال ارزش کاهش سود، کاهش مورد، 122 با ذینفع مدیر حضور عدم مورد، 123 با مغایرت
 وثیقه سهام مورد، 101 با سنواتی تعدیالت مورد، 102 با اسناد و اطالعات به دسترسی عدم مورد، 116

 مشاهده 85 با ارائه تجدید و انباشته زیان نهایت در و مشاهده 86 با مدیره هیات مجوز مورد، 93 با مدیران
 هایواژه و عبارات به توجه با اند.شده تکرار مذکور هایشرکت 95 و 94 هایسال حسابرسی گزارشات در

 هاشرکت مالی درماندگی بینی پیش در کاوی متن روش که نمود استنباط چنین توانمی شده، استخراج
 استفاده قابل حسابرسی گزارشات از مفید اطالعات استخراج برای مناسب روشی عنوان به و بوده موثر
 با تحقیق این نتایج است. زمینه این در بیشتری تحقیقات انجام به نیاز برتری اثبات برای اما باشد.می

 همسو ]21[ همکاران و مای و] 3[ عابسی و ناغانی حاتمی ،]11[ سردشت شفیعی و دستگیر مطالعات
 بینیپیش در تواندمی که است جدیدی فناورى جزوه کاوی داده تکنیک که دادند نشان هاآن باشد.می

  گیرد. قرار استفاده مورد حسابداری و مالی امور در هاشرکت ورشکستگی و درماندگی
 سوی از و باشد متنی هایداده تحلیل و تجزیه برای جدیدی روش تواندمی سو یک از کاوی متن تکنیک

 بگذارد. بیشتری تاثیر تواندمی هاشرکت ورشکستگی بینیپیش هایروش سایر با ادغام صورت در دیگر
 های)نسبت ورشکستگی بینیپیش سنتی هایروش همراه به کاوی متن از آمده دست به اطالعات اوال زیرا

 دست به اطالعات دوما دهد. قرار کنندگان استفاده اختیار در را تریدقیق و کافی اطالعات تواندمی مالی(
 الخصوص علی سازد. نمایان را ورشکستگی وقوع از قبل بهنگامی هاینشانه تواندمی کاوی متن از آمده

 ساختار به توجه بدون کاوی متن از استفاده با بینیپیش ارزش است، ترطوالنی زمانی افق که هنگامی
 اعتباردهندگان و گذاران سرمایه به پژوهش این نتایج به توجه با لذا دارد. بیشتری مقایسه قابلیت متن،

 ضمنی مرور و کاوی متن تکنیک از استفاده با اعتبار اعطای یا گذاری سرمایه از قبل شودمی پیشنهاد
 نشان بیشتری حساسیت منفی بار دارای عبارت و واژگان به نسبت گذشته هایسال حسابرس گزارشات

 بینی پی برای تواندمی کشور اقتصادی محیط در شده ارائه مدل این و تحقیق هاییافته همچنین دهند.
 توانندمی مندان عالقه و گیرد قرار مالی تحلیلگران و گذاران سرمایه توجه مورد هاشرکت مالی درماندگی
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The main goal of this research is to predict financial distress in terms of key words 

and phrases using the text mining technique. The statistical population of this research 

is the audit reports of 50 financially disadvantaged companies listed in Tehran Stock 

Exchange in 2017. Therefore, these companies were subjected to text mining in order 

to collect the required data for the research reports from the years 2015 and 2016. 

Research findings indicate that the term non-observance of regulations and rules with 

162 cases, the word conflicts with 123 cases, the absence of the presence of the 

beneficiary's manager with 122, loss of profit, decrease in the value of goods and 

assets with 116 items, lack of access to information And documents with 102 cases, 

adjustments to 101 cases, bonds of directors with 93 cases, board approvals of 86, and 

ultimately accumulated losses and renewals with 85 views in audit reports. Given the 

extracted terms and expressions, the method of text mining can be used to predict 

corporate financial distress. It can also be used as a method to extract useful 

information from audit reports.     
  

Keywords: Prediction, Text Mining Technique, Financial Distress, Audit Reports, 

Article 141. 

                                                           
1 drzhajiha@gmail.com ©(Corresponding Author) 
2 2mr.saberi4@yahoo.com 


