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 دهیچک
 یهادر شرکت IN15بر اساس مدل  یصنعت بر دقت مدل ورشکستگ ریپژوهش به تأث نیدر ا

 یهاسال نیفاصله ب زین یشده است. قلمرو زمانپرداخته در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ

 یو برا یاپژوهش از روش کتابخانه ینظر یانمب یآورجمع ی. براردیگ یرا دربرم 1939تا  1922

شده ها استفادههمراه آن یحیتوض یهاادداشتیو  یمال یهااز صورت یاطالعات آمار یآورجمع

و آزمون  EXCELمحاسبه مدل در محیط نرم افزار روش  قیتحق نیدر ا لیوتحلهیاست. روش تجز

شده است. بر اساس استفاده Excelو  EVIEWS3و  SPSS29افزار از نرم لیوتحلهیجهت تجز ییمانا

 یگحاصل از مدل ورشکست جیمختلف نتا یهادر صنعت قیتحق نیدر ا ل،یوتحلهیحاصل از تجز جینتا

IN15 باشدیمتفاوت م. 

 . IN15مدل ،  صنعت ، ورشکستگی :یدیکل واژگان

 

 مقدمه -1

د و باشها نتیجه عوامل متعدد میکار آسانی نیست. مشکالت مالی اغلب شرکت ،تبیین علت یا علل مشکالت مالی در هر مورد خاص

آورد. عامل عمده و اساسی شکست ممکن است از شواهد در شود که بالفاصله موجبات شکست را فراهم میای میمنجر به واقعه تیدرنها

با  کنند. چنانچه مالکان بدهکار در رابطهه بستانکاران مطرح میها عوامل شکست و ناکامی را از دیدگانباشد. بعضی صیتشخاصالً قابل ،دست

شد. فقدان سرمایه در فهرست علل شکست های مختلفی ارائه میشدند، بدون شک پاسخعوامل اساسی شکست مورد مصاحبه واقع می

، 1925 همکاران، رهنمای رود پشتی وشود )می ندرت موردقبول واقعبود و عدم توانایی بهبدهکاران احتماالً از میزان باالیی برخوردار می

921.) 

 

 2دارابی  یارؤ، 1ی اسپل یجعفر یمهد

 ، ایران.تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران گروه حسابداری ، واحد  1
 ،ب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهرانتهران جنوگروه حسابداری ، واحد  دانشیار رشته حسابداری، 1

 ایران)نویسنده مسئول(

 

 1 یاسپل یجعفر یمهد
@gmail.com0222jafari.mehdi  

 2یا دارابیرؤ
@yahoo.com112royadarabi 

 

در  IN50بر اساس مدل  یدقت مدل ورشکستگ برصنعت  ریتأث

 در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهاشرکت
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باشند، یمی مالی انتظار آن را نداشته ولی همیشه نگران آن هاصورت کنندگاناستفادهیک از یچهورشکستگی یکی از عواملی است که 

حران مالی بینی بیشپ. با اندپرداختهی گوناگون هاروشمتعدد و  متغیربینی ورشکستگی با استفاده از یشبه پلذا پژوهشگران بسیاری، 

 بینی بحران که قبل ازیشپیی برای هاروشها انجام داد. لذا یافتن یزی الزم را جهت جلوگیری از ورشکستگی آنربرنامهتوان یم، هاشرکت

، 1923یدری و کوپایی، پور حد )ه اطالعات حسابداری نقش بسزایی دارافتد، بسیار حائز اهمیت بوده که در این زمینیمورشکستگی اتفاق 

 یهادر شرکت IN15بر اساس مدل  یصنعت بر دقت مدل ورشکستگ ریتأثبه بررسی حاضر  قیتحقبا توجه به مطالب ذکر شده  .(99

 می پردازد. در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ

 پیشینه پژوهش -2

بینی ورشکستگی پرداختند. و به این نتیجه یشپیر صنعت و دوره زمانی بر تأث(، در تحقیق خود به بررسی 2115)1کاراس و همکاران 

 است. مؤثربینی ورشکستگی یشپرسیدند که صنعت و دوره زمانی بر 

تحقیق  92های مختلف بینی ورشکستگی را در یک سال قبل از ورشکستگی مقایسه نمود و با تحلیل نتایج (، مدل2112) 2ادنان عزیز

شده از در صد از مطالعات انجام 21شرکت به این نتیجه رسیدند که  23مقاله پرسش و پاسخ( و بررسی  2ارش فنی و گز 1مقاله،  99)

درصد مابقی ترکیبی  99درصد از اطالعات جریانات نقدی و  1اند و توصیفی تحقیقات خود استفاده نموده یرهایعنوان متغمالی به یهانسبت

اند که این یافته دال اقتصاد خرد و کالن و خاص صنعت و خاص شرکت استفاده کرده یرهایهمچون متغ رهایمالی و سایر متغ یهااز نسبت

 .باشدیشرکت م یهابر اعتبار محتوای اطالعاتی حساب

پرداختند.  1939تا  1921 یدوره زمانی از عوامل مؤثر بر ورشکستگ یبرخ یبررس(، در تحقیق خود به 1939و همکاران ) راد یرجیا

 یتگو ورشکس ینگینسبت نقد نیب نیوجود دارد و همچن یرابطه معنادار و منف یو ورشکستگ یاهرم مال نینشان داد که ب هایهآزمون فرض

آزمون صحت  نیشده است. همچننشان داده یرابطه مثبت و معنادار زین یبدهکاران و ورشکستگ نیوجود دارد. ب یرابطه معنادار و مثبت

درصد و در  12/1، 1923درصد و در سال  21/1، 1931در سال  بیورشکسته نشان داد که به ترت ریورشکسته و غ یهاشرکت یبندطبقه

 یمورداستفاده اهرم مال یهانسبت نیپژوهش نشان داد که از ب جهیدرصد بوده است. نت 12/1، 1921درصد و در سال  22/9، 1922سال 

 یورشکستگ از عوامل یکیعنوان به زیپژوهش از بدهکاران ن نیدر ا نیدارد. همچن ینگیقدو سپس نسبت ن یرا بر ورشکستگ یرتأث نیشتریب

 داشته است. ریتأث قیتحق نیدر ا یبر ورشکستگ زیشده است که آن ناستفاده

با استفاده  1929تا  1921ی هاسالی بورس اوراق بهادار تهران در بین هاشرکتبینی ورشکستگی یشبه پ(، 1921دستگیر و همکاران)

در مدل جوهانام در بورس  مورداستفادهی مالی هانسبتپرداختند. هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی توانایی استفاده از  از مدل الجیت

 بینی ورشکستگی در قالب مدل الجیتیشپرهای حسابداری در سودمندی متغی دهندهنشاناست. نتایج پژوهش  شدهعنواناوراق بهادار تهران 

در سه سال قبل از  %31در دو سال قبل و  %35در یک سال قبل،  %32که این متغیرها نتوانستند ورشکستگی را با دقت یطوربهباشد، یم

 بینی نمایند.یشپاحراز ورشکستگی، 

 چهارچوب نظری تحقیق -3

 نیها مطرح بوده است، محقق، اعتباردهندگان و دولتگذارانهیسرما یاصل یهااز دغدغه یکیعنوان ها همواره بهشرکت یورشکستگ

 جادیدر به اقا یعصب یهامانند شبکه یکاوداده یهایاند، تکنولوژنموده یورشکستگ ینیبشیپ یبرا یمتفاوت یهامختلف اقدام به ارائه مدل

 قاتیاز تحق یادیاست. شمار ز شیرو به افزا یمال ماتیدر تصم یعنوان ابزاربه یعصب یها. امروزه استفاده از شبکهاست ینیبشیپ یهامدل

 .(92، 1931و دیگران، یاند )حجازپرداخته یعملکرد مال ینیبشیدر پ یشبکه عصب ییبه توانا

 زنظراباشد. ینمها یبدهها بوده، حقوق صاحبان سهام منفی و شرکت قادر به پرداخت یدارائها بیشتر از ارزش روز یبدهدر ورشکستگی، 

یه علونی توانند از طریق قانیمطلبکار یا طلبکاران  هرحالبهتواند ناشی از توقف عملی یا ورشکستگی باشد و یمقانونی ناتوانی واحد تجاری 

 (.22، 1929یمانی ،)سل شرکت اقدام نمایند

باشند که ارزیابی شرایط گذاری میگذاری و اطمینان به سرمایهمدیریت مالی، سرمایهدر زمینه شده ترین موضوعات مطرحهمازجمله م

 گذاران تأثیرگذاران تأثیرگذار باشد.گیری سرمایهتواند در نحوه تصمیمها میمالی و وضعیت سازمان

                                                           
1. Karas,5112 
1. Adnan Aziz,5112 
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ای باشد که هر چه خطبینی ورشکستگی میخصوص پیشی وضعیت مالی بهبینگذاران، بررسی پیشهای ارزیابی سرمایهیکی از راه

تر خواهد بود. از طرفی اعتباردهندگان نیز در صورت ورشکستگی تر و با برنامهمراتب مطمئنگذاران بهها کمتر باشد. رویکرد سرمایهبینیپیش

های بینی ورشکستگی عالوه بر پیچیدگیاین انتخاب یک الگوی پیشبنابر؛ های زیادی خواهند شدهای طرف قرارداد خود متحمل هزینهبنگاه

 (.99، 2112بسیار، از ضرورت باالیی نیز برخوردار است که هر یک از این الگو نقاط قوت و ضعف خاص خود رادارند )ادنان، 

 فرضیه تحقیق -4

 است. رگذاریتأث IN15بر اساس روش  یورشکستگ ینیبشینوع صنعت بر پ راتییتغ .1

 روش شناسی پژوهش -0

ص یاسهیمقا قاتیپژوهش در حوزه تحق نیا ست و از ح یفیو تو شدیم یهدف کاربرد ثیا و  ی؛ و از جهت طرح پژوهش از نوع تجرببا

الل نیز جزء تحقیقات دازنظر تئوریک جزء تحقیقات اثباتی و از منظر استتتت. استتتت یپژوهش کم کی ندیاستتتت؛ و از بعد فرآ یدادیپس رو

؛ بدین معنی که تحقیق بر اساس اطالعات گذشته انجام باشدیرویدادی م تحقیق از نوع پس یشناسروش ،نینچاستقرایی است. هم -قیاسی

 .شودیم

 هاداده و اطالعات آوریجمع ابزار و روش -0-1

ی هادادهی آورجمعبرای  اعتمادقابلوجود اطالعات کامل و دسترس، شروط تحقق یک تحقیق مناسب است. با توجه به اینکه تنها مرجع 

موجود های در این روش مقاله. شودیم استفاده یاکتابخانه روش از اطالعات یآورجمع مالی، بورس اوراق بهادار است، در این پژوهش نیز برای

 یهاکتاب و تحصیالت تکمیلیهای نامهپایان ها،های علمی، نمایهعالوه مجلههای اینترنتی علمی اخذ گردیده، بهدر نشریات معتبر که از سایت

سایت مدیریت پژوهش، با مراجعه به  فرضیات تحقیقاطالعات الزم جهت آزمون  پژوهشدر این ات استفاده خواهد شد. مرتبط با موضوع

 .شودیآورد نوین گردآوری مافزارهای تدبیر پرداز و رهو نیز نرم 9توسعه و مطالعات اسالمی

  هادادهه و تحلیل روش تجزی -0-2

ا باست. در قسمت آمار توصیفی  شدهاستفادههای پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری ها و آزمون فرضیهوتحلیل آماری دادهیهتجزبرای 

جهت توصیف کشیدگی  انحراف معیار، چولگی وهمچون  های پراکندگیشاخصو  میانه ،های مرکزی همچون میانگیناستفاده از شاخص

  EXCELمحاسبات مدل ورشکستگی در محیط  از نتایج به رسیدن و فرضیات آزمون برای .شده استاستفاده هادادهمتغیرها و نوع توزیع 

 .نماییمیموتحلیل استفاده یهتجزجهت  Excelو  EVIEWS3و  SPSS29 افزارنرمخواهد شد. همچنین از  استفاده

 مدل آماری پژوهش  -0-3

 :باشدیمزیر  صورتبهاست که  شدهیبررس توسط نئومایر 2115در سال  (IN15ورشکستگی )مدل 

IN05 = 0.13*(TA/TL) +0.04*(EBIT/I) +3.97*(EBIT/TA) +0.21*(OR/TA) +0.09*(CA/CL)
it it it it it

 

 که در این مدل:

TA =ی کلهاییدارا 

TL =کل یهایبده 

EBIT =سود قبل از بهره و مالیات 

I= سود 

OR =سود عملیاتی 

CA =ی جاریهاییدارا 

                                                           
1- Adnan, 2112, 9 

1- WWW.RDIS.IR 
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CL = ،(.933 ،2115بدهی جاری )کاراس 

 .باشد شرکت ورشکسته محسوب خواهد شد، در غیر این صورت خیر 1.3کمتر از  IN15اگر  (،2115کاراس )در این مدل طبق تحقیق 

  جامعه آماری و حجم نمونه -0-4
 در این مطالعه . باشدیم 1939تا  1922پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مالی  یهاشرکتجامعه آماری این تحقیق 

شده )حذفی( استفاده 5گریانتخاب نمونه از روش غربال یبرا ،موردنظر باشد ینده مناسب از جامعه آماریاینکه نمونه پژوهش یک نما برای

 یهاتکراز ش یکیعنوان رده باشد بهکارها را احراز یه معیلکت ککه یک شرشده و درصورتیارهای زیر در نظر گرفتهیمعر ن منظویا یاست. برا

 ت.شده اسنمونه انتخاب

 باشند؛ رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 1922قبل از سال  .1

 اسفندماه هرسال باشد؛ انیپا خیبه تار یشرکت منته یمال سال .2

 نداده باشند؛ یسال مال رییتغ یدوره موردبررس یط شرکت .9

 نباشند؛ مهیو ب یمال یگرواسطه نگ،یهلد ،یگذارهیسرما یهاجزء شرکت یتحت بررس یهاشرکت .9

 ها در دسترس باشد؛ وآن یهاو داده اطالعات .5

از سه ماه در مورد سهام  شیب یطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معامالتسهام شرکت به معامالت .2

 .باشد فتادهیاتفاق ن ادشدهی

 موردبررسی مختلف صنعت 2 از شرکت 21 تعداد ،یآمار جامعه در موجود شرکت 922 نیب از فوق، یهاتیمحدود اعمال از بعد تحقیق، این در

 .اندقرارگرفته

 پژوهش  هاییافته -6

 آمار توصیفی  -6-1
نامند. این شده را پردازش کرده و خالصه نمود، آمار توصیفی میآوریتوان اطالعات جمعها میوسیله آنهایی را که بهطورکلی، روشبه

(. 2، 1923پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه تحقیق است )آذر و مؤمنی، نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می

 های پراکندگی انحرافمیانگین و میانه و شاخص هم چونهای مرکزی ها با استفاده از شاخصوتحلیل دادهدر بخش آمار توصیفی، تجزیه

دهد، ها را نشان میمتوسط داده ترین شاخص مرکزی بوده ومیانگین، اصلیارتباط . دراینانجام پذیرفته است 1و کشیدگی 2معیار، چولگی

رد. انحراف گیعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار میصورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تها بر روی یک محور بهاگر داده کهطوریبه

دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و ها را نشان میمعیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده

که جامعه چوله به چپ اوی صفر، درصورتیکه جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مسهاست. درصورتیشاخص تقارن داده

که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی باشد، ضریب چولگی منفی و درصورتی

 است.شده ارائه (1) در جدول  SPSS29افزار به کمک نرم وضعیت آمار توصیفی خالصهجامعه نسبت به توزیع نرمال هست. 

 ( آمار توصیفی1جدول )
 IN12 

922292٫1 میانگین  

123959٫1 میانه  

93191٫11 حداکثر  

- حداقل 212192٫1  

152319٫1 انحراف معیار  

59111٫11 چولگی  

1512٫119 کشیدگی  

 121 تعداد

                                                           
1. Criteria-Filtering Technique 

1. SKEWNESS 

2. KURTOSIS 
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و  123959/1برابر با  ریمتغ انهیبوده و م 922292/1نمونه برابر با  IN15 یمدل ورشکستگ نیانگی(، م1نمودار )( و 1جدول )با توجه به  .1

ابر با بر بیمقدار آن به ترت نیشتریو ب نیترکم نیو همچن 1512/119 یدگیو کش 59111/11 یو چولگ 152319/1 اریانحراف مع

 .هست 93191/11و  -212192/1
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 IN50 یورشکستگ( نمودار هیستوگرام مدل 1نمودار )

 پژوهش متغیر ییآزمون مانا -6-2
الزم است که قبل از تخمین مدل، مانایی متغیرهای آن موردبررسی قرار بگیرد. یک متغیر، وقتی ماناست که میانگین، واریانس و 

غییری و کوواریانس ت متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانسطورکلی اگر مبدأ زمانی یک کوواریانس آن در طول زمان ثابت باقی بماند. به

 باشد:صورت زیر میهای مربوط به مانایی متغیرها بهیهفرضنکند، در آن صورت متغیر مانا است و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد بود. 

𝐻1: متغیر ناماناست 

𝐻1:متغیر ماناست 

تواند بررسی شود. متغیرهایی که احتمال حاصل می "روی تفاضل دوم "و "روی تفاضل اول"، "حدر سط"مانایی متغیرها در سه حالت 

باشد،  %5که بیشتر از باشد فرضیه صفر در مورد آن رد شده و آن متغیر در سطح ماناست درصورتیمی %5کمتر از  "در سطح "ها از آزمون آن

 است. نامانا

بوده است،  %5 کمتر از value-pچون مقدار  2«لوین، لین و چو»گردیده است. بر اساس آزمون ( درج 9جدول )نتایج آزمون مانایی در 

پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متغیرهای پژوهش در طول اند بوده 3همه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی در سطح پایا

 بوده است.ی مختلف ثابت هاسالزمان و کوواریانس متغیرها بین 

 ییآزمون مانا( 2جدول )

 متغیرها
 لوین، لین و چو

 نتایج
 احتمال آماره

-IN15 22293/9 یمدل ورشکستگ  1111/1  مانا 

 یورشکستگ نیحاصل از تخم جینتا 6-3

باشد شرکت  1.3اگر نتیجه حاصل از تخمین مدل کمتر از  IN15پرداختیم. طبق مدل  EXCELبرای این منظور به فرمول نویسی تحت 

 ورشکسته محسوب خواهد شد، در غیر این صورت خیر.

                                                           
1. Levin, Lin & Chu 

5. Stationarity 
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 یورشکستگتخمین حاصل از  جینتا( 4جدول )

 تحلیل IN50 سال صنعت شرکت

 ورشکسته 1/5315 1922 خودرو و ساخت قطعات خودرو دیزلایران

 ورشکسته 1/1111- 1923 خودرو و ساخت قطعات خودرو دیزلایران

 ورشکسته 1/2115 1931 خودرو و ساخت قطعات خودرو دیزلایران

 یورشکستگتخمین حاصل از  جینتا( 4جدول )ادامه 

 تحلیل IN50 سال صنعت شرکت

 ورشکسته 1/111- 1931 خودرو و ساخت قطعات خودرو دیزلایران

 ورشکسته 1/111- 1932 خودرو و ساخت قطعات خودرو دیزلایران

 ورشکسته 1/1953- 1939 خودرو و ساخت قطعات خودرو دیزلایران

 نیستورشکسته  1/2529 1922 خودرو و ساخت قطعات لنت ترمز

 نیستورشکسته  1/1929 1923 خودرو و ساخت قطعات لنت ترمز

 نیستورشکسته  1/3999 1931 خودرو و ساخت قطعات لنت ترمز

 ورشکسته 1/1121 1931 خودرو و ساخت قطعات لنت ترمز

 نیستورشکسته  1/3392 1932 خودرو و ساخت قطعات لنت ترمز

 نیستورشکسته  1/1229 1939 خودرو و ساخت قطعات لنت ترمز

 نیستورشکسته  9/1251 1922 خودرو و ساخت قطعات سایپادیزل

 ورشکسته 1/1999- 1923 خودرو و ساخت قطعات سایپادیزل

 نیستورشکسته  1/3939 1931 ساخت قطعاتخودرو و  سایپادیزل

 ورشکسته 1/253- 1931 خودرو و ساخت قطعات سایپادیزل

 ورشکسته 1/2512- 1932 خودرو و ساخت قطعات سایپادیزل

 ورشکسته 1/2125- 1939 خودرو و ساخت قطعات سایپادیزل

 ورشکسته 1/5321 1922 خودرو و ساخت قطعات گری ایرانصنایع ریخته

 ورشکسته 1/2212- 1923 خودرو و ساخت قطعات گری ایرانریخته صنایع

 ورشکسته 1/9152- 1931 خودرو و ساخت قطعات گری ایرانصنایع ریخته

 ورشکسته 1/9912 1931 خودرو و ساخت قطعات گری ایرانصنایع ریخته

 ورشکسته 1/5252- 1932 خودرو و ساخت قطعات گری ایرانصنایع ریخته

 ورشکسته 1/5119 1939 خودرو و ساخت قطعات گری ایرانریختهصنایع 

 ورشکسته 1/5959 1922 خودرو و ساخت قطعات محور سازان

 ورشکسته 1/5251 1923 خودرو و ساخت قطعات محور سازان

 ورشکسته 1/2359 1931 خودرو و ساخت قطعات محور سازان

 ورشکسته 1/1222- 1931 خودرو و ساخت قطعات محور سازان

 ورشکسته 1/1123- 1932 خودرو و ساخت قطعات محور سازان

 ورشکسته 1/2112 1939 خودرو و ساخت قطعات محور سازان

 ورشکسته 1/2221 1922 خودرو و ساخت قطعات فنرسازی زر

 ورشکسته 1/5911 1923 خودرو و ساخت قطعات فنرسازی زر

 ورشکسته 1/229- 1931 خودرو و ساخت قطعات فنرسازی زر

 ورشکسته 1/1912- 1931 خودرو و ساخت قطعات فنرسازی زر

 ورشکسته 1/2223- 1932 خودرو و ساخت قطعات فنرسازی زر

 ورشکسته 1/991 1939 خودرو و ساخت قطعات فنرسازی زر

 نیستورشکسته  1/2322 1922 خودرو و ساخت قطعات قطعات اتومبیل
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 نیستورشکسته  1/1329 1923 خودرو و ساخت قطعات قطعات اتومبیل

 نیستورشکسته  2/232 1931 خودرو و ساخت قطعات قطعات اتومبیل

 نیستورشکسته  1/3199 1931 خودرو و ساخت قطعات قطعات اتومبیل

 نیستورشکسته  1/2911 1932 خودرو و ساخت قطعات قطعات اتومبیل

 نیستورشکسته  9/2233 1939 خودرو و ساخت قطعات قطعات اتومبیل

 ورشکسته 1/1999 1922 خودرو و ساخت قطعات موتورسازان تراکتور

 ورشکسته 1/1521 1923 خودرو و ساخت قطعات موتورسازان تراکتور

 یورشکستگتخمین حاصل از  جینتا( 4جدول )ادامه 

 تحلیل IN50 سال صنعت شرکت

 ورشکسته 1/1521 1931 خودرو و ساخت قطعات موتورسازان تراکتور

 ورشکسته 1/2233 1931 خودرو و ساخت قطعات موتورسازان تراکتور

 ورشکسته 1/2129 1932 خودرو و ساخت قطعات موتورسازان تراکتور

 ورشکسته 1/2221 1939 خودرو و ساخت قطعات موتورسازان تراکتور

 نیستورشکسته  1/3212 1922 سیمان، آهک و گچ سیمان اصفهان

 نیستورشکسته  1/1995 1923 و گچسیمان، آهک  سیمان اصفهان

 نیستورشکسته  1/5152 1931 سیمان، آهک و گچ سیمان اصفهان

 نیستورشکسته  1/2111 1931 سیمان، آهک و گچ سیمان اصفهان

 نیستورشکسته  1/2111 1932 سیمان، آهک و گچ سیمان اصفهان

 نیستورشکسته  1/9225 1939 سیمان، آهک و گچ سیمان اصفهان

 نیستورشکسته  1/951 1922 سیمان، آهک و گچ کارون سیمان

 ورشکسته 1/1512 1923 سیمان، آهک و گچ سیمان کارون

 ورشکسته 1/2111 1931 سیمان، آهک و گچ سیمان کارون

 ورشکسته 1/2151 1931 سیمان، آهک و گچ سیمان کارون

 ورشکسته 1/2225 1932 سیمان، آهک و گچ سیمان کارون

 ورشکسته 1/1111 1939 سیمان، آهک و گچ سیمان کارون

 ورشکسته 1/921- 1922 کاشی و سرامیک بهسرام

 ورشکسته 1/5231 1923 کاشی و سرامیک بهسرام

 ورشکسته 1/2332 1931 کاشی و سرامیک بهسرام

 ورشکسته 1/2211 1931 کاشی و سرامیک بهسرام

 ورشکسته 1/9121 1932 کاشی و سرامیک بهسرام

 ورشکسته 1/951 1939 کاشی و سرامیک بهسرام

 نیستورشکسته  1/2252 1922 کاشی و سرامیک کاشی سینا

 نیستورشکسته  1/9229 1923 کاشی و سرامیک کاشی سینا

 نیستورشکسته  1/9222 1931 کاشی و سرامیک کاشی سینا

 نیستورشکسته  1/2911 1931 کاشی و سرامیک کاشی سینا

 نیستورشکسته  1/1312 1932 سرامیککاشی و  کاشی سینا

 نیستورشکسته  1/9915 1939 کاشی و سرامیک کاشی سینا

 ورشکسته 1/5523- 1922 آالت و تجهیزاتماشین کمباین سازی

 ورشکسته 1/1213- 1923 آالت و تجهیزاتماشین کمباین سازی

 ورشکسته 1/2121- 1931 آالت و تجهیزاتماشین کمباین سازی

 ورشکسته 1/2111 1931 آالت و تجهیزاتماشین سازیکمباین 
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 ورشکسته 1/215- 1932 آالت و تجهیزاتماشین کمباین سازی

 ورشکسته 1/1351 1939 آالت و تجهیزاتماشین کمباین سازی

 نیستورشکسته  1/3921 1922 آالت و تجهیزاتماشین صنعتی بوتان

 ورشکسته 1/1222 1923 آالت و تجهیزاتماشین صنعتی بوتان

 ورشکسته 1/1112 1931 آالت و تجهیزاتماشین صنعتی بوتان

 ورشکسته 1/2215 1931 آالت و تجهیزاتماشین صنعتی بوتان

 ورشکسته 1/2219 1932 آالت و تجهیزاتماشین صنعتی بوتان

 ورشکسته 1/1292 1939 آالت و تجهیزاتماشین صنعتی بوتان

 ورشکسته 1/2929 1922 جز قند و شکرو آشامیدنی به محصوالت غذایی بیسکویت گرجی

 یورشکستگتخمین حاصل از  جینتا( 4جدول )ادامه 

 تحلیل IN50 سال صنعت شرکت

 ورشکسته 1/2922 1923 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به بیسکویت گرجی

 ورشکسته 1/1112 1931 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به بیسکویت گرجی

 ورشکسته 1/1295 1931 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به بیسکویت گرجی

 ورشکسته 1/1219 1932 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به بیسکویت گرجی

 ورشکسته 1/2121 1939 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به بیسکویت گرجی

 نیستورشکسته  1/2919 1922 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به توسعه صنایع بهشهر

 نیستورشکسته  1/2299 1923 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به توسعه صنایع بهشهر

 نیستورشکسته  1/2159 1931 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به توسعه صنایع بهشهر

 نیستورشکسته  2/251 1931 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به توسعه صنایع بهشهر

 نیستورشکسته  2/1399 1932 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به توسعه صنایع بهشهر

 نیستورشکسته  2/9291 1939 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به توسعه صنایع بهشهر

 ورشکسته 1/2999 1922 جز قند و شکرغذایی و آشامیدنی بهمحصوالت  دشت مرغاب

 ورشکسته 1/1539 1923 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به دشت مرغاب

 نیستورشکسته  1/9913 1931 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به دشت مرغاب

 نیستورشکسته  1/2352 1931 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به دشت مرغاب

 ورشکسته 1/5223 1932 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به دشت مرغاب

 ورشکسته 1/2935 1939 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به دشت مرغاب

 ورشکسته 1/9921- 1922 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به پگاه آذربایجان

 ورشکسته 1/125- 1923 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به آذربایجانپگاه 

 ورشکسته 1/122- 1931 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به پگاه آذربایجان

 نیستورشکسته  11/9319 1931 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به پگاه آذربایجان

 نیستورشکسته  9/1299 1932 جز قند و شکرغذایی و آشامیدنی بهمحصوالت  پگاه آذربایجان

 نیستورشکسته  2/2529 1939 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به پگاه آذربایجان

 نیستورشکسته  1/9992 1922 مواد و محصوالت دارویی البرز دارو

 نیستورشکسته  1/9199 1923 مواد و محصوالت دارویی البرز دارو

 نیستورشکسته  1/9529 1931 مواد و محصوالت دارویی البرز دارو

 نیستورشکسته  1/2511 1931 مواد و محصوالت دارویی البرز دارو

 نیستورشکسته  1/3129 1932 مواد و محصوالت دارویی البرز دارو

 نیستورشکسته  1/2922 1939 مواد و محصوالت دارویی البرز دارو

 ورشکسته 1/1123 1922 مواد و محصوالت دارویی دارو لقمان

 ورشکسته 1/5319 1923 مواد و محصوالت دارویی دارو لقمان

 ورشکسته 1/5515 1931 مواد و محصوالت دارویی دارو لقمان
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 ورشکسته 1/5222 1931 مواد و محصوالت دارویی دارو لقمان

 ورشکسته 1/2992 1932 مواد و محصوالت دارویی دارو لقمان

 ورشکسته 1/5522 1939 مواد و محصوالت دارویی دارو لقمان

 (9باشد. که بدین منظور از جدول )می بر IN15ورشکستگی بر اساس روش  بینییشتغییرات دوره زمانی بر پفرضیه تحقیق بررسی 

 شده است.( اشاره5طور خالصه در جدول )به (9استفاده نمودیم. نتایج حاصل از جدول )

 بحث و نتیجه گیری -7

در بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذ یهادر شرکت IN15بر اساس مدل  یصنعت بر دقت مدل ورشکستگ ریپژوهش به تأث نیدر ا

پژوهش از روش  ینظر یمبان یآورجمع ی. براردیگ یرا دربرم 1939تا  1922 یهاسال نیفاصله ب زین یشده است. قلمرو زمانپرداخته

 لیوتحلهیشده است. روش تجزها استفادههمراه آن یحیتوض یهاادداشتیو  یمال یهااز صورت یاطالعات آمار یآورجمع یو برا یاکتابخانه

 EVIEWS3و  SPSS29 افزاراز نرم لیوتحلهیجهت تجز ییو آزمون مانا EXCELنرم افزار  طیروش محاسبه مدل در مح قیتحق نیدر ا

کمتر از  IN15 یورشکستگ از آنجایی که سطح مانایی مدل که نشنان می دهد  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلشده است. استفاده Excelو 

که  شده است،نمونه انتخاب 92از صنعت خودرو و ساخت قطعات تعداد  همچنینالزم برخوردار است. ییمدل از مانا نیلذا ا باشد،یم 15/1

شده نمونه انتخاب 12آهک و گچ تعداد  مان،یهمچنین از صنعت س .ستینمونه ورشکسته ن 19بوده و تعداد  ینمونه دچار ورشکستگ 95تعداد 

نمونه  12تعداد  کیو سرام یهمچنین از صنعت کاش .ستینمونه ورشکسته ن 5بوده و تعداد  ینمونه دچار ورشکستگ 1است، که تعداد 

 زاتیو تجه آالتنیهمچنین از صنعت ماش .ستینمونه ورشکسته ن 2بوده و تعداد  ینمونه دچار ورشکستگ 2که تعداد  شده است،انتخاب

همچنین از صنعت محصوالت  .ستینمونه ورشکسته ن 1بوده و تعداد  ینمونه دچار ورشکستگ 11شده است، که تعداد نمونه انتخاب 12تعداد 

نمونه ورشکسته  12بوده و تعداد  ینمونه دچار ورشکستگ 12شده است، که تعداد نمونه انتخاب 29جز قند و شکر تعداد به یدنیو آشام ییغذا

 2بوده و تعداد  ینمونه دچار ورشکستگ 2شده است، که تعداد نمونه انتخاب 12تعداد  ییهمچنین از صنعت مواد و محصوالت دارو .ستین

 .ستینمونه ورشکسته ن

 مراجع

 یحسابدار یکنفرانس مل نیسوم ،یاز عوامل مؤثر بر ورشکستگ یبرخ ی(، بررس1939ساره ، ) ،یراد، ارسالن ، ده باش یرجیا، 

 .12-1گلستان، انیرانیو حسابداران ا رانیمد یاو حرفه یگرگان، انجمن علم ،یگذار هیو سرما یمال تیریمد

 یکیبر تابع تفک یها با استفاده از مدل مبتنشرکت یبحران مال ینیبشی( پ1923) ،ی، مهد یحاج ی، کوپائ دی، ام یدریپورح 

 .92-99(، 9)  یاپی، سال دوم، شماره اول، شماره پ یمال یحسابدار یها، مجله پژوهش یخط

 IN50بر اساس مدل  یورشکستگتخمین حاصل از  جینتا( 0جدول )

 تعداد نمونه از صنعت نام صنعت ردیف
 غیر ورشکسته ورشکسته

 درصد تعداد درصد تعداد

%19 95 92 خودرو و ساخت قطعات 1  19 21%  

%52 1 12 سیمان، آهک و گچ 2  5 92%  

 IN50بر اساس مدل  یورشکستگتخمین حاصل از  جینتا( 0جدول )ادامه 

 تعداد نمونه از صنعت نام صنعت ردیف
 غیر ورشکسته ورشکسته

 درصد تعداد درصد تعداد

%51 2 12 کاشی و سرامیک 9  2 51%  

%32 11 12 آالت و تجهیزاتماشین 9  1 2%  

%59 19 29 جز قند و شکرمحصوالت غذایی و آشامیدنی به 5  11 92%  

%51 2 12 مواد و محصوالت دارویی 2  2 51%  

 - 92 - 12 121 جمع
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