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ادامه پریشانی مالی شرایطی است که تاجر یا شرکت تجاری به لحاظ مالی دچار بحران شده و  :چکیده

رشکستگی شود. به عبارتی می توان گفت بحران یا پریشانی مالی شرایطی و می تواند منجر بهاین روند 

 سرمایه, مالکان مالی منابع اتالف نتیجه در و شده ها شرکت فعالیت تداوم از جلوگیری ت که  باعثاس

به دنبال بحران در ارتباط با مشکالت مالی و  .داشت خواهد دنبال به را دهندگان اعتبار سایر و گذاران

های مالی که برای شرکت های کوچک و بزرگ پیش آمده, تحقیقات زیادی توسط محققین صورت 

و جلوگیری از وقوع آن ارایه شده است. بدین منظور در تحقیق هایی جهت پیش بینی کار گرفته و راه 

عضو بورس اوراق به بررسی و ارزیابی توانایی مدل فالمر در پیش بینی ورشکستگی شرکت های  حاضر

 این تعدیل سپس و اصلی ضرایب از مدل مذکور ابتدا با استفاده بهادار تهران پرداخته است. دراین راستا

مورد آزمون قرار گرفته است, که در  ایران بورس بازارمالی حاکم بر  و اقتصادی شرایط به توجه با ضرایب

 آوری جمع 1392 تا 1388 سال از بورس تهرانهای  شرکت توسط شده ارایه مالی های دادهمرحله اول 

مدل با ضرایب , ممیزی تحلیل از استفاده بابعد  مرحله در .است شده داده قرار مذکور های مدل در و

 قبل سال دو و سال یک, ورشکستگی سال برای مدل و نتایج بدست آمده نشان داد کهشده اصلی آزمون 

با  دارد که بینی پیش قابلیت ,درصد 67/31 و درصد 33/33 درصد، 33/33 ترتیب بهاز ورشکستگی 

در نیاز به تعدیل دارد. یب اصلی مدل مشخص شد نتایج ضعیف بوده و اتوجه به مقایسه مقادیر با ضر

 تعدیالت انجام از شده است. پسپرداخته مدل به آزمون و مجددا شده مرحله بعد ضرایب اصلی تعدیل 

 درصد، 80 ترتیب به قبل سال دو و قبل سال یک, ورشکستگی سال برای آمده  دست به نتایج, الزم

تعدیل از توانایی باالیی در پیش بینی  نشان می دهد مدل پس از درصد بوده, که 78/77و درصد 33/83

 پریشانی مالی شرکت های بورس تهران برخوردار می باشد. 

 , مدل فالمرورشکستگیپیش بینی پریشانی مالی, ورشکستگی,   :کلمات کلیدی

 

 .مقدمه1

شرکت ها و موسسات بزرگ و کوچک می توانند با آن مواجه شده و در  که است هایی رویداد جمله پریشانی مالی از      

و شرایطی دچار ورشکستگی شوند. در ارتباط با پریشانی مالی و یا به عبارتی ورشکستکی تعاریف گوناگونی ارایه شده است 
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در اینجا به تعریف قانونی آن به کلمات مترادفی چون بحران مالی, شکست و آشفتگی مالی نیز به کار برده می شود, لذا 

 بر که وجوهى تأدیه از توقف نتیجه در تجارتى شرکت یا تاجر ورشکستگى "  تجارت قانون ۴12 ماده اکتفا می کنیم. طبق

که ناتوانی و شکست تجاری یک شرکت می تواند هزینه ها و خسارات سنگینی با توجه به این ".شود می حاصل او ست عهده

 معقول دقتی با و موقع به را ورشکستگی بتوان اگر  برای طرف های درگیر ایجاد کند, لذا پیش بینی آن بسیار مفید است.

 از و رسانده حداقل به را منابع دادن دست از خطر, کرده حمایت خود کار و کسب از تواند می بهتر شرکت, کرد بینی پیش

  [10](200۴,  همکاران و ساتات پونگ) .کند پیشگــیری احتمــالی ورشکستگی

مدل های پیش بینی ورشکستگی یکی از فنون و ابزارهای پیش بینی ورشکستگی آتی شرکت ها است که احتمال وقوع    

ورشکستگی را با ترکیب گروهی از نسبت های مالی تخمین می زنند. توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری, هم از 

ز آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است, حایز دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی, ا

اهمیت می باشد. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی, مدیریت و سرمایه گذاران شرکت را قادر می سازد تا دست به اقدام 

ی و ترهنمای رودپش) پیشگیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند.

 [۴](1389همکاران, 

یکی از مسایل بسیار مهم در زمینه تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار, پیش بینی ورشکستگی شرکت  با توجه به اینکه   

ها است و نتایج حاصل از تصمیمات ناشی از پیش بینی نادرست, منجر به بحران های مالی خواهد شد, بنابراین ضروری 

رفتن ثروت ملی در قالب سرمایه های انسانی و است با ارایه مدلی از احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت ها از به هدر 

 به توجه با بایست می کنندگان استفاده و داشته گوناگون انواع ورشکستگی بینی پیش های فیزیکی پیشگیری گردد. مدل

 رو این از .گیرند کار به ها شرکت آینده سودآوری و مالی وضعیت برآورد برای را آنها ترین مناسب, موجود اقتصادی شرایط

ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و با توجه  بینی در پیش  فالمر را مدلتوانایی دارد  سعی حاضر پژوهش

 به شرایط اقتصادی و مالی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. 

 بیان مساله.2

انسان همواره در طول تاریخ خواهان آن بوده تا از وقایع آینده آگاه شده و راه کارهایی را جهت جلوگیری از از این وقایع و    

یکی از مسایلی که تقریبا تمام اقشار جامعه با آن درگیر بوده و می تواند شرایط زندگی فرد و جامعه را تحت رویدادها بیابد. 

رایط مالی می باشد. در این راستا شرکت های تجاری, مالکان و سرمایه گذاران آنها از جمله , وضعیت و شتاثیر قرار دهد

می آن و افزایش سرمایه حفظ شرکت ها جهت آتی ینی وضعیت و عملکرد کسانی هستند که همواره عالقمند به پیش ب

 افزون روز رقابت و اقتصاد بخشیده به ای فزاینده شتاب وسیع، محیطی تغییرات و آوری فن سریع پیشرفت امروزه باشند.

را  ورشکستگی احتمالدر نتیجه  ومشکل ساخته  را سودمنابع مالی را محدود و کسب  به دستیابی ،و شرکت ها مؤسسات

موسسات  گذاران، سرمایه مالکین،از آنجا که بخش قابل توجهی از سرمایه واحد های تجاری توسط . است ادهنیز د افزایش

 یک مالی موقعیت ارزیابی بهنگرانی از بحران های مالی امری همیشگی بوده و نیاز  تامین می شود, تجاری شرکایمالی و

 انجام ها ورشکستگی شرکت بینی پیش خصوص در وسیعی مطالعات گذشته ی دهه چند دررا ضروری می سازد.  شرکت

 نسبت بر را تمرکز بیشترین ها مدل این. است شده ورشکستگی بینی پیش های مدل و الگوها پیدایش به منجر و گرفته
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از آنجا که  .کنند می شناسایی را آنها فعالیت  تداوم عدم و تداوم ها نسبت این از استفاده با و داشته ها شرکت مالی های

حجم انبوهی از اطالعات پنهان می باشند, لذا مدل های  درشرکت ها به طور آنی ورشکسته نشده و  نشانه های بحران مالی 

پیش بینی ورشکستگی می توانند قبل از اینکه واحدهای تجاری به طور کامل در ورطه ورشکستگی قرار گیرند, مالکین و 

 سطوح با بازرگانی و خدماتی, تولیدی مختلف های زمینه در ها شرکت افزون روز گسترشسازند. سرمایه گذاران را آگاه 

 آن دنبال به و گیرد خود به پیچیده شکلی و شده خارج خود سنتی و ساده شکل از تجارت تا شده موجب فعالیت مختلف

 وسعت و تولید حجم افزایش با. یابد وسعت پیش از بیش و یافته گسترش تحوالت این موازات به نیز سرمایه بازارهای

 گذار تاثیر گذاری سرمایه روند بر دیگر زمان هر از بیشتر مالی و پولی های بازار, تکنولوژی پیشرفت همچنین و ارتباطات

 به و ها شرکت پیشرفت جهت مهم بسیار عوامل از یکی اصوال. است گرفته خود به رقابتی شکلی مالی منابع جذب و بوده

 و رفتار تر دقیق چه هر شناسایی راستا این در. باشد می سرمایه بهینه بکارگیری اقتصادی رونق و سرمایه گردش آن دنبال

 انتخاب و گیری تصمیم. کند ایجاد مالی منابع جذب برای مناسب بستری نسبی طور به توانند می گذاران سرمایه عملکرد

 بر تواند می خود نوبه به که شود می درست مسیر در سرمایه صحیح هدایت موجب و بوده مهم امری گذاران سرمایه صحیح

 رونق نهایت در و دهد کاهش نیز را گذاری سرمایه ریسک, باال سودآوری بر عالوه و گذاشته تاثیر سهام بازار و قیمت

با توجه به این موضوع که فرآیند تصمیم گیری با توجه به اطالعات موجود در ارتباط با  .باشد داشته دنبال به را اقتصادی

ه و نیاز همزمان به اطالعات اقتصادی امروز امری حساس بود, تصمیم گیری در شرایط موضوع مورد نظر انجام می پذیرد

 در ورشکستگی وقوع شرایط, این بر عالوهو تجربه الزم در زمینه بازار های مالی و شرایط اقتصادی را می طلبد.  دقیق

 برای را نگرانی بیشترین که مسایلی از یکی گفت توان می جرات به و زده دامن مشکالت این بر گوچک و بزرگ های شرکت

پریشانی مالی  .باشد می ها شرکت ورشکستگی مقوله آورد, بار به هنگفت هایی زیان تواند می و داشته بر در گذاران سرمایه

 حدود در آن با ارتباط در شده انجام تحقیقات اولین و بوده محققان توجه مورد که است عواملی جمله واحدهای تجاری از

 تکنیک از گیری بهره و دسترس در اطالعات به وجهت با تا اند بوده  تالش در تحقیقات این. است داده روی پیش سال ۴0

  .کند بینی پیش را آن ورشکستگی ازوقوع قبل بتواند که کنند ایجاد الگوهایی آماری های

 اهمیت موضوع پژوهش.3

با توسعه بازار های رقابتی و متعاقب آن ایجاد رقابت میان واحدهای تجاری در زمینه های گوناگون شرایطی بوجود آمده    

که از یک طرف زمینه رشد و ترقی را برای برخی شرکت ها ایجاد کرده و از طرف دیگر باعث ایجاد بحران های مالی برای 

شده و آنان را بر آن  سرمایه گذارانث ایجاد نگرانی هایی برای مالکان و برخی دیگر از شرکت ها شده است. این امر باع

وقوع ورشکستگی در شرکت ها داشته که به دنبال راهکارهایی جهت ارزیابی وضعیت مالی و عملیاتی آتی شرکت ها باشند. 

د, در بسیاری موارد می تواند عالوه بر اینکه باعث زیان دهی و در نتیجه عدم توان پرداخت سود به سرمایه گذاران می شو

 سرمایه صحیح انتخاب و گیری تصمیمموجب از بین رفتن اصل سرمایع شده و زیانی هنگفت به دنبال داشته باشد, لذا 

 هدایت موجب که می تواند از سو باعث جلوگیری از ضرر و زیان شده و از سوی دیگر بودهو حیاتی  مهم امری گذاران

, باال سودآوری بر عالوه و گذاشته تاثیر سهام بازار و قیمت بر تواند می خود نوبه به که شود درست مسیر در سرمایه صحیح

بنابراین با توجه به مسایل . باشد داشته دنبال به را اقتصادی رونق نهایت در و دهد کاهش نیز را گذاری سرمایه ریسک

فعالیت باال, فرآیند تصمیم گیری  حجم و جغرافیایی لحاظ به مالی بازارهای قلمرو افزایش موجود, فضای رقابتی حاکم,
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یکی از روش های شناخته اصوال   .طلبد می مالی های تحلیل و تجزیه جهت را اطالعات از باالتری سخت تر شده و حجم

شده ترین روش ها در راستای پیش بینی وضعیت مالی آتی واحدهای تجاری, استفاده از مدل های پیش بینی ورشکستگی 

می باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده یکی از پرکاربرد ترین عوامل مورد استفاده در مدل های مذکور نسبت های مالی 

طالعاتی با ضریب دقت باال به دست دهد و در نتیجه مبنای تشکیل اکثر مدل ها و الگوهای شرکت ها بوده که می تواند ا

 پیش بینی ارایه شده توسط محققین می باشد. 

  ادبیات و پیشینه تحقیق.4

, کارکنان, دهندگان واعتبار گذاران سرمایه بر تواند می که است رویدادی ورشکستگی شد اشاره تر پیش که همانطور         

 در که است این ,است مسلم آنچه راستا این در. آورد بار به هنگفت هایی زیان شرکت یک های طرف سایر و مشتریان

 وقوع از بحران ایجاد عوامل ساختن مرتفع و صحیح ریزی برنامه با توان می ,مالی بحران رشد به رو روند بینی پیش صورت

 زمینه در شده انجام تحقیقات مطالعه با. داد قرار صحیح مسیر در را شرکت عملکرد و آورده عمل به جلوگیری ورشکستگی

 هایی مدل طراحی به و داده قرار تحلیل و بررسی مورد را اطالعات از وسیعی حجم محققین که یابیم می در ورشکستگی

 به. باشند می استوار ها شرکت مالی های گزارش و ها نسبت بر خود ها مدل این که اند پرداخته مالی بحران تشخیص برای

 توان نمی دقیق طور به و بوده تئوریک پشتوانه یک فاقد ورشکستگی ادبیات زمینه این در شده انجام های تالش تمام رغم

 .روند می ورشکستگی سوی به چرا ها شرکت اصوال که کرد مشخص

 از او تعریف. است داده انجام 1380 سال در نرم فغانی مهدی را ورشکستگی بینی پیش زمینه در پژوهشی کار اولین  

 قرار استفاده مورد را ای مرحله چند تمایزی تحلیل وی. بود ها شرکت مورد در تجارت قانون 1۴1 ماده شمول ورشکستگی

 اطالعات و بوده 1378 تا 1369 زمانی دوره به مربوط ورشکسته غیر شرکت 23 و ورشکسته شرکت18 شامل وی نمونه. داد

 او تحقیق در استفاده مورد مالی نسبتهای. است کرده آوری جمع ورشکستگی از قبل سال دو و یک برای را شرکت مالی

 ها، دارایی کل به انباشته سود ها، دارایی کل به مالیات و بهره از قبل سود داراییها، کل به گردش در سرمایه:  از عبارتند

 این وی تحقیق نتیجه. ها دارایی کل به فروش نسبت بدهی، کل دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق بازار ارزش نسبت

 .باشد می بندی طبقه خطای گونه هر فاقد و داده انجام صحیح طور به را نمونه شرکتهای بندی طبقه, مدل که بود

 تجزیه یک وی. باشد می 1900 سال در  وودالک توماس  همچنین تحقیقات به عمل آمده در خارج از کشور تحقیقات

 به عملیاتی هایهزینه درصد" عنوان تحت ای مقاله در را خود تحقیق نتایج و داد انجام آهنراه صنعت در کالسیک وتحلیل

 اوراق گذاریسرمایه اصول" عنوان تحت ایمقاله در جامبرالین الرس ،1911 سال در. کرد ارائه "ناخالص انباشته سود

 1935 تا 1930 سال در. آورد وجود به را عملکرد های نسبت وودالک، وسیــلهبه آمده دست به های نسبت از "قرضه

 های شرکت مالی های نسبت در تحلیل های روش" عنوان تحت خود مطالعات در   "اسمیت ریموند" و  "ونیکور"  "آرتور"

. است دارایی کل به گردش در سرمایه نسبت ورشکستگی، وضعیت تعیین برای نسبت ترینصحیح که دریافتند "ورشکسته

 از بیور. بود 1966 سال در  بیور ویلیام تحقیقات شد، ورشکستگی بینیپیش برای مدلی ایجاد باعث که تحقیقاتی اولین

 ایجاد یه تحقیقاتش و پرداخته ورشکستگی بینی پیش زمینه در تحقیقاتی انجام به 1966 درسال که بود کسانی اولین

 برای ها نسبت بهترین وی، نظربه که مالی نسبت 30 شامل مجموعه یک بیور. شد منجر ورشکستگی بینی پیش برای مدلی
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 گروه شش در ها، شرکت ارزیابی چگونگی براساس را ها نسبت سپس کرد انتخاب بودند شرکت یک سالمتی ارزیابی

 در ها شرکت بندیطبقه اعتبار میزان در نسبت، هر ارزش که رسید نتیجه این به خود تحقیقات طی وی. کرد بندیطبقه

 نسبت هر باالی ارزش دهندهنشان کمتر، بندیطبقه خطای میزان و است غیرورشکسته و ورشکسته های شرکت های گروه

: کرد معرفی زیر شرح به اهمیت ترتیب به بود  بندیطبقه خطای نرخ کمترین دارای که را نسبتی بیور اصل، این طبق. است

 نسبت دارایی، کل به گردش در سرمایه دارایی، کل به بدهی کل دارایی، کل به خالص درآمد دارایی، کل به نقد جریان

 [3](1385. روپشتی،نیکومرام،شاهوردیانی رهنمای) اطمینان عدم فاصله نسبت و جاری

 تحقیقات داخلی.5

 مالی وضعیت بینی پیش در را متغیره چند تمایزی تحلیل و لوجیت الگوی کارایی تحقیقاتش در : [1](1388) پورزمانی

 و موفق های شرکت در مالی نسبت 12 به مربوط های داده پژوهش این در. کرد بررسی تهران بهادار اوراق بورس شرکتهای

 های داده با که داد نشان تحقیق نتیجه. شدند زده تخمین و قرارداده ممیزی تحلیل و لوجیت الگوهای در ناموفق شرکتهای

 می کاراتر لوجیت تحلیل قبل دوسال های داده با و کند می عمل کارآمدتر ممیزی تحلیل الگوی مبنا سال از قبل سال یک

 .ندارد وجود الگو دو بین معناداری تفاوت مجموع در ولی. باشد

  ایران محیطی شرایط در شرکتها بندی رتبه و فعالیت تداوم ارزیابی جهت زاوگین مدل کاربرد :[2](1390) پورعلی

 فعالیت تداوم با زاوگین مدل مبنای بر مالی های نسبت بین که دهد می نشان تحقیق های یافته است کرده بررسی

 شده ارائه مدل بینی پیش صحت درصد و ندارد وجود دار معنی رابطه تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای

 با درحالیکه, باشد می درصد 25/۴ برابر و ضعیف بسیار شرکتها بندی رتبه برای ایران محیطی شرایط در زاوگین توسط

 .میرسد %71/66 به مدل صحت درصد مربوط، ضرایب و نسبتها تعدیل

 به توجه با ناموفق و موفق شرکتهای تفکیک در مؤثر عوامل ابتدا مطالعه، این در :[5](1392) حائری عالمه و فتحعلی

 بینیپیش جهت تهران بورس وضعیت با مطابق ایبهینه مدل مؤثر، عوامل به توجه با سپس و شده تعیین مالی شاخصهای

 بازار در 1380 سال از که هاییشرکت کل منظور این برای. است گردیده ارائه ناموفق و موفق هایشرکت مالی عملکرد

 و وضعیت بر مبنی فرضیاتی سپس. اندگردیده انتخاب( خدماتی و گذاریسرمایه هایشرکت جز به) اندداشته عضویت بورس

 گرفته قرار آزمون مورد آنها آماری هایتفاوت سپس و شده ارائه ناموفق و موفق هایشرکت در مالی هایشاخص تفاوت

 نظر از نا موفق و موفق هایشرکت در منتشره مالی اطالعات تفاوت بودن دارمعنی مورد در تحقیق، هاییافته. است

 شامل تحقیق فرضیة سه و داد نشان را اهمیتی با آماری هایتفاوت ،(هابدهی) مالی اهرم و فعالیت هایشاخص نقدینگی،

 دارمعنی هایتفاوت. کرد تأیید را اهرمی هاینسبت در تفاوت و فعالیت هاینسبت در تفاوت نقدینگی، هاینسبت در تفاوت

 .نمود ایجاد ورشکستگی بینیپیش مدل ارائة جهت را بستری مالی، هایشاخص
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 تحقیقات خارجی.6

 که تایی 60 نمونه یک برای مالی نسبت ۴0 کاربرد ارزیابی برای متغیره چند تحلیل و تجزیه از فالمر :[7](1984) فالمر

 و ورشکسته های شرکت %96 توانست وی مدل.  کرد استفاده بود ورشکسته غیر شرکت 30 و ورشکسته شرکت 30 شامل

 .نماید بینی پیش درستی به را سالم های شرکت 100%

 2006 تا 1990 زمانی بازه اطالعات آلتمن و کیدا مدل دو از استفاده و مالی های نسبت محاسبه با :[6](2011)  الخطیب

 مدل و صحیح بینی پیش توانایی درصد 8/93 میزان تا آلتمن مدل که است آن از حاکی وی تحقیق نتایج و کرده بررسی را

 .باشد می دارا را ورشکستگی بینی پیش توانایی درصد 69 تا کیدا

 وزاوگین شیراتا و آلتمن مدلهای براساس را ورشکستگی بینی پیش با مالی های نسبت بین ارتباط: [8](2012)  کیاک

 2006-2010 زمانی بازه به مربوط اطالعات مالی های نسبت محاسبه و تحقیق فرضیه آزمون منظور به.کرد بررسی

 که رسید نتیجه این به و انجام را مدل هرسه اساس بر تحلیل آنها از استفاده با و گرفته درنظر را لیتوانی کشور شرکتهای

 توانایی و نیست اینگونه آلتمن چندمتغیره مدل اما ندارد وجود ورشکستگی و زاوگین لوجیت تحلیل بین موثری ارتباط

 .دارد باالیی بینی پیش

 بانکها ورشکستگی ی مطالعه و بررسی برای را عصبی شبکه مدل تحقیقشان در :[9](2014) سانز وپاستور  ایتوریاگا لوپز

 آنها. است شده انجام بانکها این مالی های بحران آخرین های ویژگی کارگیری به با بررسی این. اند داده توسعه آمریکا در

, دهد می نشان را ورشکستگی وقوع از قبل سال سه مالی بحران احتمال که ابزاری عنوان به را ده سازمان خود طرح چند

 نتایج 2012 تا 2002 های سال بین فدرال ی بیمه های شرکت از شده برگرفته اطالعات اساس بر. اند نموده ترکیب

 پیش موقعیت. اند داشته امالک خرید های وام بر را تمرکز بیشترین ناموفق و ورشکسته های بانک که داد نشان پژوهش

 درآمد و سهام صاحبان حقوق کاهش به منجر نتیجه در که باشد می فعالیت حجم افزایش و توسعه از ناشی آنها برای آمده

 ابزاری داشتن و ها بانک این تشخیص برای محققین, اند شده بحران دچار که هایی بانک بررسی از پس. است شده بهره

 2013 تا 2012 های سال بین که مدت بلند و مدت میان, مدت کوتاه در مذکور های بانک ریسک به دسترسی جهت

 ورشکسته های بانک درصد 15/96تشخیص توانایی مدل این. اند کرده حاضر مدل بهبود و بسط به اقدام اند شده ورشکسته

  .دارد بهتری عملکرد ورشکستگی بین پیش سنتی های مدل به نسبت و داشته مذکور دوره در را

 فرضیه های تحقیق.7

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت ورشکستگی بینی پیش به فالمر قادر گانه ممیز چند تحلیل مدل (1

 .باشد می تهران

 بورس در شده پذیرفته های شرکت ورشکستگی بینی پیش به فالمر قادر شده تعدیل گانه ممیز چند تحلیل مدل (2

 .باشد می تهران بهادار اوراق
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 روش تحقیق.8

 در. باشد می توصیــفی نــوع از روش اساس بر و کاربردی نوع از, هدف لحاظ به پژوهش این در استفاده مورد روش   

 گردآوری نظر از و است شده گرفته کار به کاربردی و واقعی مسایل حل جهت پایه تحقیقات فنون و اصول حاضر پژوهش

 اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت حاضر پژوهش انجام جهت آماری جامعه. باشد می همبستگی نوع از, ها داده

 در هایی شرکت نمونه انتخاب برای که بوده شرکت 792 بهادار اوراق بورس های شرکت کل تعداد.  باشد می تهران بهادار

 :باشند زیر شرایط دارای که است شده گرفته نظر

 .نباشند مخدوش یا ناقص اطالعات دارای (1

 .نباشند مالی های واسطه و موسسات و بیمه, گذاری سرمایه های شرکت جزو (2

 .باشد شده ارائه بهادار اوراق بورس سازمان به آنها مالی صورتهای پژوهش زمانی بازه در  (3

. است مانده باقی شرکت 3۴2تعداد و حذف نظر مورد جامعه های شرکت از شرکت ۴50 تعداد باال شرایط گرفتن نظر در با

 متوالی طور به و نداشته زیان که هایی شرکت ابتدا ورشکسته غیر های شرکت انتخاب جهت باقیمانده های شرکت میان از

 شرکت 30 سپس. است شده محاسبه سال پنج طی آنها خالص سود میانگین بعد مرحله در و انتخاب اند بوده سود دارای

 قانون 1۴1 ماده شمول ورشکسته های شرکت انتخاب مبنای. اند شده انتخاب اند داشته را سود باالترین ترتیب به که

 مدیره هیئت برود ازمیان شرکت سرمایه نصف حداقل وارده زیانهای اثر بر اگر "مذکور ماده تعریف با برابر. است بوده تجارت

 و شور مورد شرکت، بقاء یا انحالل موضوع تا نماید دعوت را سهام صاحبان العاده فوق عمومی مجمع بالفاصله است مکلف

 سرمایه قانون این 6 بند مقررات رعایت با و جلسه درهمان باید ندهد شرکت به رای مزبور مجمع هرگاه. شود واقع رای

 فوق عمومی مجمع دعوت به ماده این برخالف مدیره هیئت که درصورتی. دهد کاهش موجود سرمایه مبلغ به را شرکت

 انحالل تواند می ذینفعی هر گردد منعقد قانونی مقررات مطابق نتواند شود می دعوت که مجمعی یا و ننماید مبادرت العاده

, گرفته قرار بررسی مورد ها شرکت خالص زیان و سود ابتدا اساس این بر ".کند درخواست صالحیتدار دادگاه از را شرکت

 بعد مرحله در. است شده محاسبه شان سرمایه به آنها زیان نسبت و شده مشخص اند بوده ده زیان که هایی شرکت سپس

 شده انتخاب ورشکسته شرکت عنوان به اند بوده سرمایه نصف از بیش زیانی دارای متوالی سال دو در که شرکت 30 تعداد

 طبقه و سازی مرتب جهت Excel افزار نرم آنها روی بر الزم محاسبات انجام و نیاز مورد های داده آوری جمع از پس. اند

 افزار نرم از تحقیق های فرضیه آزمون و ها داده تحلیل و تجزیه برای نهایت در. است گرفته قرار استفاده مورد ها داده بندی

  .است شده استفاده  spss21 آماری

 یافته های پژوهش.9

 های شرکت مالی های اصلی فالمر بر اساس نسبت مدل دقت میزان, ممیزی تحلیل از استفاده با ابتدا تحقیق این در   

 برایبا ضرایب اصلی  مدل بینی پیش دقت ها، تحلیل از حاصل نتایج اساس بر. است شده بررسی تهران بهادار اوراق بورس

 قبل سال یک ورشکستگی، سال برای درصد 67/31 و درصد 33/33درصد 33/33ورشکستگی به ترتیب  سال سه های داده

 %96)  اصلی مدل مقادیر بدست آمده با نتایج مقایسه با توجه به .باشد می ورشکستگی از قبـــل دوســال و ورشکستگی از

 در ها شرکت ورشکستگی بینی پیش برای مدل توانایی که شد مشخص(  سالم های شرکت %100 و ورشکسته های شرکت
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, مدل  1و مندرج در جدول  بر اساس نتایج بدست آمدهو در نتیجه فرض اول رد می شود.  باشد می پایین ایران مالی بازار

شرکت  30شرکت را به طور صحیح غیر ورشکسته تشخیص داده و از  11شرکت غیر ورشکسته  30از در سال اول 

 است. ورشکسته نشان داده شرکت را به طور صحیح  9ورشکسته 

 % 67/36ضرب شده که مقدار  100تقسیم و در )تعداد نمونه(  30بر  11مشاهده می شود عدد  1جدول همانطور که در    

بدست آمده  %30ضرب شده و مقدار  100تقسیم و مجددا در )تعداد نمونه(  30بر  9همین ترتیب عدد بدست آمده و به 

درصد می باشد. روند محاسبه  33/33سپس میانگین دو رقم بدست آمده محاسبه شده که حاصل آن مقدار عددی  است.

. نشان داده شده است 3و  2در جدول  که به ترتیب برای یک و دو سال قبل از ورشکستگی نیز به همین صورت می باشد

(  سالم های شرکت %100 و ورشکسته های شرکت %96 ) پس از انجام محاسبات فوق و مقایسه نتایج با مقادیر مدل اصلی

  پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در بازار مالی ایران پایین می باشد.مشخص شد که توانایی مدل برای 

 ورشکستگی سال مالی های نسبت برایاصلی  مدل ممیزی تحلیل - 1

 

 تعداد گروه

 پیش بینی مدل
دقت مدل 

 ورشکسته رشکستهغیر و )درصد(

 مشاهده

 67/36 19 11 30 رشکستهغیر و

 30 9 21 30 ورشکسته

 

مورد را به  7شرکت ورشکسته  30مورد را به درستی و از  13شرکت غیر ورشکسته  30مدل اصلی از  2مطابق با جدول 

 درصد را بدست داده است. 33/23درصد و  33/۴3درستی تشخیص داده است که به ترتیب مقادیر 

 ورشکستگی از قبل سال یک مالی های نسبت برای اصلی مدل ممیزی تحلیل - 2

 

 گروه

 

 تعداد

دقت مدل  پیش بینی مدل

 ورشکسته غیر ورشکسته )درصد(

 مشاهده
 33/۴3 17 13 30 غیر ورشکسته

 33/23 7 23 30 ورشکسته
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مورد را به درستی پیش  11شرکت ورشکسته  30مورد و از  8شرکت غیر ورشکسته  30مدل اصلی از  3بر اساس جدول 

درصد برای شرکت های غیر ورشکسته و ورشکسته  67/36درصد و  67/26بینی نموده است. مقادیر بدست آمده به ترتیب 

 می باشد.

 

 ورشکستگی از قبل دو سال مالی های نسبت برایاصلی  مدل ممیزی تحلیل - 3

 

 گروه

 

 تعداد

دقت مدل  پیش بینی مدل

 ورشکسته غیر ورشکسته )درصد(

 مشاهده

 67/26 22 8 30 غیر ورشکسته

 67/36 11 19 30 ورشکسته

 

  تعدیل مدل.10

اقتصادی و بازارهای مالی ایران نیاز به تعدیل با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که مدل جهت استفاده در شرایط    

 روش از استفاده و با شده افزار نرم وارد مجددا ورشکسته و موفق های شرکت به مربوط مالی های داده دارد. بدین منظور

 مجدد آزمون و SPSS افزار نرم توسط شده انجام تعدیالت به توجه شده است. با تعدیل فالمر اولیه مدل ممیزی تحلیل

 بقیه ، X7 و X1متغیرهای بجز که دهد می نشان تعدیل نتایج.  است شده حذف متغیر 7 اصلی مدل متغیر 9 از مدل

 است آمده بدست 785/0 ضریب X7 برای و 512/0 جدید ضریب  X1 متغیر برایاست. سپس  شده حذف مدل از متغیرها

 حذف ((β0 اصلی مدل ثابت مقدار همچنین .باشد می سازگار ایران بورس بازار شرایط با و بوده متفاوت اصلی ضرایب با که

  .باشد می زیر شکل به تعدیل از پس آمده بدست مدل. ندارد ثابت مقدار شده تعدیل مدل و شده

                                                                                                               H=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β۴X۴+β5X5+β6X6+β7X7+ β8X8+β9X9            مدل اصلی:

H=5,528 * X1 + 0,212 * X2 + 0,73 * X3 + 1,27 * X۴ - 0,12 * X5 + 2,335 * X6 + 0,575 * X7 + 

1,083 * X8 + 0,89۴ * X9 - 6,075 

H = 0/512 X1 + 0/785 X7                                                                         :مدل تعدیل شده 

X1 = کل دارایی/ سود انباشته  

X7 = مشهود های دارایی کل لگاریتم  
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X1 = 0,512        X2 = 0,785 

 بررسی توانایی مدل تعدیل یافته.11

 نزدیک. گرفت قرار ارزیابی مورد یافته تعدیل مدل اعتبار ویلکس، الندای ضریب محاسبه و دو کای آزمون از استفاده با   

 همچنین. باشد می ایران مالی بازار برای یافته تعدیل مدل بودن مناسب بیانگر صفر به ویلکس الندای ضریب مقدار بودن

 گفت توان می بنابراین. شود می رد مدل بودن نامناسب فرض لذا ؛ است 05/0 از کوچکتر آزمون معناداری سطح مقدار

 در شده پذیرفته های شرکت ورشکستگی بینی ارزیابی پریشانی مالی و پیش توانایی معناداری بطور یافته فالمر تعدیل مدل

با توجه به نتایج بدست آمده پس از تعدیل و تحلیل های آماری انجام شده  .باشد می دارا را تهران بهادار اوراق بورس

 وم قابل قبول می باشد.مشخص شد که فرض د

 آماره های تحلیلی جهت بررسی اعتبار مدل تعدیل یافته

 درجه آزادی آمارهء مجذور کای الندای ویلکس آزمون تابع ممیزی
سطح معناداری 

 آزمون

 Z 218/0 897/86 2 008/0 تابع

 

 نتایج بدست آمده پس از تعدیل مدل.12

 تشخیص صحیح طور به را شرکت 23, ورشکسته غیر شرکت 30 از یافته تعدیل مدل ورشکستگی، سال های داده برای   

 درصد 90 میزان ترتیب این به. است داده نشان ورشکسته صحیح طور به را مورد 27 ورشکسته شرکت 30 از و داده

 67/76 بینی پیش قدرت دارای غیرورشکسته های شرکت برای و کرده بینی پیش درستی به را ها شرکت ورشکستگی

 .است قبولی قابل رقم که باشد می درصد

 ورشکستگی سال مالی های نسبت برای شده تعدیل مدل ممیزی تحلیل - 4

 تعداد گروه
دقت مدل  پیش بینی مدل تعدیل یافته

 ورشکسته غیر ورشکسته )درصد(

 مشاهده

 67/76 7 23 30 غیر ورشکسته

 90 27 3 30 ورشکسته
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 شرکت 30 برای و غیرورشکسته صحیح طور به را شرکت 25 غیرورشکسته شرکت 30 از مدل 5 جدول اطالعات اساس بر

 به, ها شرکت ورشکستگی برای یافته تعدیل مدل بینی پیش قدرت. است داده تشخیص ورشکسته را مورد 2۴ ورشکسته

 .است بوده درصد 33/83ورشکستگی عدم برای و درصد  80میزان

 ورشکستگی از قبل سال یک مالی های نسبت برای شده تعدیل مدل ممیزی تحلیل - 5

 تعداد گروه
دقت مدل  پیش بینی مدل تعدیل یافته

 ورشکسته غیر ورشکسته )درصد(

 مشاهده

 33/83 5 25 30 غیر ورشکسته

 80 2۴ 6 30 ورشکسته

 

 غیر شرکت 30 از, ورشکستگی از قبل دوسال های داده برای شده تعدیل مدل شود می مشاهده 6 جدول در که همانطور

 این. است داده نشان ورشکسته را مورد 28 ورشکسته شرکت 30 از و ورشکسته غیر صحیح طور به را مورد 21 ورشکسته

 میزان به و نموده بینی پیش صحیح طور به را ها شرکت ورشکستگی عدم درصد 70 میزان به یافته، تعدیل ضرایب با مدل

 برای باالیی توانایی فالمر شده تعدیل مدل بنابراین. است کرده بینی پیش درست را ها شرکت ورشکستگی درصد 33/93

 .دارد ها شرکت ورشکستگی صحیح بینی پیش

 ورشکستگی از قبل سال دو مالی های نسبت برای شده تعدیل مدل ممیزی تحلیل - 6

 تعداد گروه

 پیش بینی مدل تعدیل یافته
دقت مدل 

 ورشکسته غیر ورشکسته )درصد(

 مشاهده

 70 9 21 30 غیر ورشکسته

 33/93 28 2 30 ورشکسته

 

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 210-222، ص 1395،  اردیبهشت 2، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
  ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

 

221 
 

 نتیجه گیری.13

 پیچیده شکلی گذاری سرمایه فرآیند, موجود رقابتی شرایطهمچنین  و سرمایه و پول بازارهای بر حاکم شرایط به توجه با   

به عبارتی انتخاب بهترین گزینه از . باشد می تجربه و تخصص بر مبتنی مالی های تحلیل و تجزیه نیازمند و گرفته خود به

میان گزینه های موجود همانند گذشته فرآیندی نسبتا ساده و صرفا متکی بر تجربه سرمایه گذار نبوده و بر مجموعه ای از 

 از آگاهی دیگرطرفی  ازفنون مدیریت مالی مبتنی می باشد.  اطالعات مالی و تحلیل این اطالعات با استفاده از اصول و

و مهم ترین عاملی است که وده امری ضروری ب گذاری سرمایه فرآیند در پذیر سرمایههای  شرکت مالی وضعیت و عملکرد

سودآوری و  افزایش ارزش هر شرکت در آینده متضمن حفظ , چرا که اطمینان خاطر الزم را به سرمایه گذاران می دهد

پریشانی مالی پیش بینی مدل فالمر در ارزیابی وضعیت مالی و  کارایی حاضر قتحقی در لذاسرمایه و بازدهی آن می باشد. 

 اصلی ضرایب با مدل شد مشخصشرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از تحلیل های آماری 

اقتصادی و بازارهای مالی  داشته و نیازمند تعدیل با توجه به شرایط ها شرکت مالی بحران بینی پیش در پایینی توانایی

 ,مدل مجدد آزمون پس از تعدیل و. است شده تعدیل اولیه مدل ممیزی, تحلیل روش از استفاده با منظور ایران است. بدین

 بجز که دهد می نشان مقادیر بدست آمده پس از تعدیـــــل.  است شده حذف متغیر 7 اصلی مدل متغیر 9 از

 ضریب  X1 متغیر برای سپس و در بازار بورس تهران کارایی ندارد. حذف مدل از متغیرها بقیه ، X7 و X1متغیرهای

 سازگارتهران  بورس بازار شرایط با و بوده متفاوت اصلی ضرایب با که آمده بدست 785/0 ضریب X7 برای و 512/0 جدید

در نتیجه مدل تعدیل شده . ندارد ثابت مقدار شده تعدیل مدل و شده ذفح ((β0 اصلی مدل ثابت مقداربه عالوه . باشد می

درصد  78/77درصد و  33/83درصد, 80فالمر می تواند برای سال ورشکستگی, یک و دو سال قبل به ترتیب با مقادیر  

 ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی نماید که در مقایسه با ضرایب مدل اصلی, مقادیر باال و قابل قبولی می باشد.
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