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شرکت های نقش توانایی مدیریت در پیش بینی بحران مالی  پژوهش این :چكيده

 اثر منظور بدیندهد.  می قرار بررسی مورد را پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 دوره طی شرکت 211 های داده از استفاده با پیش بینی بحران مالی بر توانایی مدیریت

 ارزیابی خطی رگرسیون کمک به ، 2831 سال تا پایان 2811 سال ابتدای از ساله 5

 و (1121) همکاران و دمیرجیان مدل از توانایی مدیریت گیری اندازه برای .است شده

 پژوهش . نتایجاست استفاده شده  آلتمن بحران مالی بینی پیش مدل بحران مالی از

رابطه معنی داری آتی سال بحران مالی  با سالجاری توانایی مدیریت بین داد نشان حاضر

 وجود دارد .

 آلتمن ، مدلتوانایی  مدیریت ، بحران مالی : کليدی کلمات

 

 . مقدمه 1

ان بدون توکوچک ترین تصمیم گیری را نمی پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی" : بیور معتقد است

ه روابط ها بویژعصرحاضرسبب پیچیدگی روابط انسان فزاینده علوم وتکنولوژی در رشد سریع و. "انجام داد پیش بینی

اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است. پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد وتجارت را وارد مرحله تازه ای 

حتی چند  گردانیده، بطوری که شرکت ها وبنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکت های سهامی عام و

ور د اعث گردیده از یک سو شرکت های کوچک ازتجارت ب دنیا گردیده است. این تغییرشکل اقتصاد و سراسر ملیتی در

های هم صنعت خود را نداشتند، با  شرکت های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت سوی دیگر از رقابت خارج شوند و

طرف دیگرچرخه رقابت نیزکه خود  نهایت ورشکستگی مواجه شوند. از مشکل توقف فعالیت یا بحران های مالی و در

از لحاظ تعداد سهامداران، گسترش حجم و وسعت( گردیده بود فاصله بین ) شرکت ها  چه بیشتر عامل گسترش هر

ترل لحاظ کن مدیریت شرکت از تامین کنندگان منابع مالی )سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و وام دهندگان( و

گرانی تامین کنندگان منابع مالی شرکت ها به ن منجر و نظارت مستقیم بر شرکت را بیشتر کرده است. عوامل مذکور

انیا ً:نمی ث شرکت نبودند. نظارت مستقیم بر به کنترل و اوال ً:خود قادر واقع تامین کنندگان منابع مالی: زیرا در ،گردید

 توانستند وضعیت مالی شرکت ها را درآینده پیش بینی نمایند.
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سرمایه آمدند، آنان با استفاده از روش های مختلف به ارزیابی سهام این مرحله تحلیلگران مالی به یاری صاحبان  در

یش پ ابزارهای مهم در  های مالی یکی از تحلیل وضعیت مالی شرکت ها درآینده پرداختند. نسبت تجزیه و شرکت ها و

ل های سا همین اساس محققین مختلف در بر  ها محسوب می گردند. های مالی شرکت بینی توقف فعالیت و بحران

و...،  1،2315، زاوگین5،2314، زیمسکی4،2311، اهلسون8،2351، اسپرینگیت1،2311، آلتمن2،2311گذشته ازجمله بیور

به  زآنها نی هرکدام از ها پرداختند و های مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت نسبت با استفاده از

 ایران و لزوم بگارگیری ابزارهای مناسب در اوراق بهادار  بازار معامالت درنتایجی دست یافتند. با توجه به افزایش حجم 

 الگوهایی که بتواند وضعیت مالی شرکت به استفاده از آنها نیاز زمینه بررسی وضعیت شرکت ها برای سرمایه گذاری در

عیت اگونی برای پیش بینی وضهای تحلیلی گون ها را درآینده پیش بینی نماید احساس می شود. الگوهای متفاوت از روش

ها استفاده می کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده  مالی شرکت

 کارآتر مدیرانکنندگان اطالعات مالی متناسب با نیازهای آنها وشرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. 

 خود، فعالیت مورد صنعت و تصدی تحت اقتصادی واحد از شرایط سرعت به توانند می باالتر ذاتی های توانایی دارای و

 کنند . بنابراین اقدام تر پایین ریسک دارای و تر کیفیت با های پروژه انتخاب به و نسبت آورده دست به کافی شناخت

 تبع به و گذاشته اثر فعالیت شرکت )از طریق پایداری سود و ..(  پایداری بر مستقیم صورت به تواند مدیران می توانایی

 بیشتری پایداری از شرکت هر چه زیرا .دهد قرار تأثیر تحت را مالی های از صورت کنندگان استفاده تصمیمات آن

 برخوردار خواهد باالتری جذابیت از گذاران سرمایه برای و شده ترسیم بهتری دورنمای شرکت آن باشد، برای برخوردار

 تصمیم با موضوع رابطه در ای ویژه اهمیت از تواند می پیش بینی بحران مالی بر مدیریت توانایی اثر مطالعه بنابراین .بود

 (1128همکاران،  و .)دمیرجیانباشد برخوردار مالی، های صورت کنندگان استفاده گیری

 لهابیان مس .  2

 رابطه در باالیی قدرت برآورد از و داشته شرکت خارجی و داخلی شرایط از بهتری درک قدرت باال توانایی دارای مدیران

 قدرت و شناخت واسطه به دهند، می که انجام کیفیتی با برآوردهای بر عالوه توانا مدیران .برخوردارند تعهدی اقالم با

 می بهبود نیز را عملیاتی نقدی های جریان آنها در گذاری با سرمایه و کرده شناسایی را سودآور های پروژه خود، درک

اهمیت مدیریت به حدی است که در هنگام مواجهه با بحران ، بینانگذاران (. 1128همکاران،  و دمیرجیان) بخشند

واحدهای بازرگانی و صنعتی، با جذب مدیران توانمند، زمینه را برای آغاز دوره تکامل بعدی، یعنی رشد از طریق هدایت، 

. بعضی معتقدند که خود کارکنان قادرند وظایف مدیریت را نیز انجام دهند و به واحد مدیریت جدا و فراهم می آورند

مستقل نیاز ندارند. ولی هنوز مورخین و جامعه شناسان، نهادی را نیافته اند که بدون داشتن سلسله مراتب اداری پایدار 

به عالوه بسیاری از صاحبنظران موفقیت و شکست نهادها را ناشی از تفاوت در نحوه  .5 (2355مانده باشد )گلوئیک، 

مدیریت آنها می دانند. به اعتقاد پیتردراکر، عضو اصلی و حیات بخش هر سازمان، مدیریت آن است )دراکر، 

ظیفه اصلی مدیران در هارولد کونتز، مدیریت را مهمترین زمینه فعالیتی انسان می دانند و معتقد است که و.1(2354

همه سطوح و همه نهادهای اجتماعی این است که محیطی را طراحی، ایجاد و نگهداری کنند که  اعضای سازمان بتوانند 

 . 3 (2311با فعالیت و همکاری گروهی در آن، به اهداف معین خود دست یابند )کونتز و دیگران، 
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تغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل م بنگاه های اقتصادی درمحیطی بسیار حال حاضر در

ند تمامی جنبه های فعالیت بنگاه مان موقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد. مدیریت بنگاه در متغیر بازار در شرایط بسیار

. درگیراستفروش و خدمات پشتیبانی مانند آموزش کارکنان وپردازش اطالعات  تولید کاال، فعالیت های بازاریابی و

 ودمحد منابع د،خو مسئولیت تحت نمازسا افهدا درک و لـتحلی و هـتجزی اـب ن،اـمالک هدـنماین انعنو به باید مدیریت

 مالی انبحر رـب دیریتـم ییرااـک أثیرـت هـمطالع به (1115گریس) و تیرلو.  هدد ارقر دهستفاا ردوـم وـنح رینـبهت هـب را

 دــندکر ادــپی یــمنف هــبطرا الیــم عیتــضو تـخامو و دیریتـم ییرااـک ینـب و دـختنداپر هـبیم صنعت در شرکتها

 و ییهادارا تحصیل لـقبی از اردیوـم ایرـب رکتـش یاـنتخابها در ان دیرـم هـک یافتنددر (1118ر )شعا و دــبرترن .

 ردمو را دسو کیفیت و مدیریت تشهر بطهرا (1111)ان یگرد و سیسـنافر. هستند  ارگذ تأثیر ،توسعه و تحقیق رجمخا

 منفی بطهرا دوـس تـکیفی و یـیاجرا دـشار دیریتـم تشهر انمیز بین  که سیدندر نتیجه ینا به و ندداد ارقر مطالعه

 رمشهو انمدیر ،متغیر و هپیچید ربسیا عملیاتی یاـمحیطه دیریتـم ایرـب ه،دیرـم تـهیئ هـک معتقدند نهاآ.  دارد دجوو

 اتیــعملی یاــمحیطه شرکت ها، نــیا دوــس تــکیفی دنوــب ایینــپ لــلید و دـمیگیرن خدمت به را متخصص و

 (1111ان)یگرد و  ناــمرجی.د دــباش یــم دیریتــم تماادــقا هــن و اــنهآ یــندرو ویژگی هایی ایرــس و رــمتغی

 ناییاتو یشافزا با ( ینقد یجریانها با یتعهد مالـقا طاـتبار انزـمی د)وـس تـکیفی هـک دـیافتن ستد نتیجه ینا به

 اروـشد را یدـتعه مالـقا آوردرـب هـک شرکتها دفر به منحصر تخصوصیا لکنتر اـب هـمطالع ینا ؛مییابد دبهبو مدیریتی

 لستقالا قبیل از ) ریساختا تصوصیاـخ ینـهمچن و ( وشرـف تنوسانا و عملیاتی چرخه قبیل زد) ازمیسا نساآ اـی

 با یهادسو نمنداتو انمدیر که هیدا ینا از قفو یافته. سته ادـیدگر ماـنجا ( یـخلدا لرـکنت تـکیفی و هدیرـم هیئت

 کند.  می حمایت،میکنند تولید تر کیفیت

مدیریت واحد ابزاری برای  نیز ها توسط سرمایه گذاران و ابزارهای ارزیابی شرکت نسبت های مالی یکی از از طرفی

نسبت یا شاخص مالی  همچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. ارزیابی وضعیت موجود و تجاری به منظور

 ین نسبتا می رود که با تجزیه وتحلیل وتفسیر عملکرد یک شرکت بکار ارزیابی شرایط مالی و معیاری است که به منظور

موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در  جربه اطالعات مفیدی ازهای مختلف مالی توسط تحلیلگران زبده و با ت

صورتی که این اطالعات را نمی توان از صورتهای مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال های اخیرتحلیلگران مالی به 

ت مورد مالی شرکنسبت های مالی را می توان به منظورپیش بینی تداوم فعالیت  این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای از

. مدلهای پیش بینی 2(2811)کدخدایی، با کمک مدل به پیش بینی وقایع مشخص درآینده می پردازند استفاده قرارداد و

نسبت های مالی هستند که توسط تحلیلگران با تجربه طی سال های زیادی درنقاط  ورشکستگی درواقع ترکیبی از

دنیای علم ودانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون با استفاده مختلفی ازجهان مورد آزمون قرارگرفته و به 

ازروش های علمی تجربی با ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدلهایی دراین زمینه شدند که به 

ته رسی قرارگرفمورد بر آلتمن به کمک مدل شرکت ها بحران مالینام خود آنها معروف است. در این تحقیق پیش بینی 

 است 

 پیشینه تحقیق . 3

با عنوان بررسی رابطه ی توانایی مدیریت با حق الزحمه ی حسابرسی و اظهار ی پژوهش( به 2834) زینب،  انصافی بریوانلو

ان را در بر می گیرد. . جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرپرداخت نظر مشروط حسابرس

می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش در قالب دو فرضیه قابل  2838تا  2811ساله از سال  1بازه زمانی، یک دوره زمانی 

تبیین است. فرضیه اول که به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی می پردازد، مورد تائید قرار 

طه معناداری بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد. همچنین نتایج بدست نگرفت بدین معنی که راب

آمده از آزمون فرضیه دوم می توان گفت که بین توانایی مدیریت و اظهارنظر مشروط حسابرس نیز رابطه معناداری وجود 

. بر اساس نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ندارد. یعنی توانایی مدیریت بر ارائه اظهارنظر مشروط حسابرس تاثیر ندارد

موسی  .آن چه با اظهارنظر مشروط حسابرس رابطه مثبت معناداری دارد، ریسک مالی واحد مورد حسابرسی می باشد

http://thesis.um.ac.ir/index-l-ath-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88.html
http://thesis.um.ac.ir/index-l-ath-%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8.html
http://thesis.um.ac.ir/index-l-ath-%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8.html
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الم معیار کیفیت اق،  پرداختند توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعهدیبه بررسی ( 2838) بزرگ اصل, بیستون صالح زاده

نقد شوندگی این اقالم و معیار توانایی مدیریت، بخشی از کارآیی شرکت است که تحت تأثیر عوامل ذاتی  تعهدی درجه

در نظر گرفته  2815تا پایان سال  2814ساله از ابتدای سال  4شرکت قرار نمی گیرد. محدوده زمانی پژوهش برای دورة 

. نتایج پژوهش حاکی از عدم بهادار تهران می باشد بورس اوراقشرکت پذیرفته شده در  53شده و نمونة پژوهش شامل 

 موسی ، بزرگ اصل .وجود رابطة معنادار بین توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعهدی در طول دورة مورد مطالعه بوده است

 های و جریان تعهدی اجزای تفکیک به سود پایداری و مدیریت توانایی رابطه بررسی به(  2834)   صالح زاده بیستون و

 پایداری بر توانایی مدیریت اثر منظور بدین .پرداختند  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در نقدی

 رگرسیون کمک به ، 2831 سال تا پایان 2814 سال ابتدای از ساله 5 دوره طی شرکت 55 های داده از استفاده با سود

 پایداری و (1121) همکاران و دمیرجیان مدل از توانایی مدیریت گیری اندازه برای .است شده ارزیابی متغیره چند خطی

 و مدیریت توانایی بین مثبت رابطه وجود مؤید تحقیق نتایج .است استفاده شده (2318) لو مدل از آن اجزای و سود

 و مدیریت توانایی بین رابطه ولی است، سود نقدی و تعهدی اجزای پایداری و توانایی مدیریت همچنین و سود پایداری

 ارائه به خود اقدام تحقیق در ، (1121همکاران ) و دمیرجیان .است تر قوی نقدی بخش به نسبت بخش تعهدی پایداری

 توانایی آن از قبل های مدل .دارد مدیریت را توانایی ارزیابی قابلیت حسابداری متغیرهای از استفاده با که اند کرده مدلی

 میزان کردن کمی منظور به نیز تحقیق این در .نمودند ارزیابی می حسابداری غیر متغیرهای از استفاده با را مدیریت

 .است شده استفاده (1121) همکاران و دمیرجیان مدل از مدیریت توانایی

 مجدد ارائه تعدد شامل سود کیفی ویژگی چهار بر مدیریت تأثیر توانایی تحقیقی در (1128) همکاران و دمیرجیان

 نموده بررسی را الوصول مشکوک مطالبات در برآورد خطای میزان و تعهدی اقالم سود، کیفیت پایداری مالی، صورتهای

 همچنین آنها .مثبت دارد رابطه شده ذکر ویژگی چهار از کدام هر با مدیریت توانایی میزان که اند رسیده نتیجه به این و

 در آنان .است تأثیرگذار مستقیم به صورت سود تعهدی بخش پایداری بر مدیریت توانایی که اند رسیده نتیجه این به

 همکاران و آندرو  .کردند استفاده (1121همکاران ) و مدل دمیرجیان از مدیریت، توانایی ارزیابی منظور به خود، تحقیق

 کرده استفاده (1121همکاران) و مدل دمیرجیان از مدیریت توانایی گیری اندازه منظور به خود تحقیق در که (1128)

 بررسی با آنان .دادند قرار بررسی مورد را 1111 سال مالی طول بحران در شرکت عملکرد و مدیریت توانایی رابطه اند،

عملکرد  با مدیریت توانایی که رسیدند نتیجه این به ، 1122  تا 1111 های سال بین شرکت 1844  به مربوط های داده

 نسبت را ای سرمایه و مخارج ها بدهی شرکت، منابع تواناتر مدیران 1111 بحران طول در و دارد مستقیم رابطه شرکت

 .اند کرده مدیریت کاراتری صورت به تر، پایین توانایی دارای مدیران به

گذاران با اهداف های در شرف ورشکستگی که سرمایهشواهدی از شرکت»( در مطالعه خود با عنوان 1124) 21رامالینگودا

شرف های در گذاران نهادی شرکتبه بررسی رفتار سرمایه« اندها از ارزش آتی شرکت مطلع بودهبلندمدت، که آن

مدت نسبت به فرض که سهامداران نهادی دارای اهداف بلندپردازد. در این تحقیق محقق با این پیشورشکستگی می

فصل زودتر، این توانند حداقل یکدهد که این سهامداران میسایر سهامداران شرکت اطالعات بیشتری دارند نشان می

رکتها در مقایسه با شبینی آنکنند و این پیشی از سهام خود میبینی کنند و اقدام به فروش بخش اعظمپدیده را پیش

های در شرف ورشکستگی گونه سهامداران در شرکتواقع این اند بیشتر است درهایی که دچار آشفتگی مالی شده

 .کنداند میهایی که دچار آشفتگی مالی شدهبینی بهتری نسبت به شرکتپیش

 تحقیق فرضیه . 4

 سال آتی رابطه معنی داری وجود دارد .آلتمن مدیریت سالجاری با شاخص ورشکستگی  تواناییبین   : فرضيه

 روش تحقیق:  . 5

                                                 

Ramalingegowda 71 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=28861
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 251-239، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
   

 

714 

 

 ی تحقیقات اثباتیتجربی و پس رویدادی در حوزهشـناسی تحقیق، از نوع شبه این تحقیق، از جهت همبسـتگی و روش 

تواند در فرایند استفاده از اطالعات کاربرد داشته باشد، گیرد و چون میحسابداری است که با اطالعات واقعی صورت می

ــت. و همچنین این پژوهش  ــت. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی اسـ لذا نوعی تحقیق کاربردی اسـ

ــورت  ــهام، ص ــتمبتنی بر اطالعات واقعی بازار س ــورتهای مالی، یادداش های مجامع های مالی و گزارشهای همراه ص

های مالی، پایگاه اطالعاتی ره آورد نوین و هاسـت. در این تحقیق با برداشت مستقیم اطالعات موردنیاز از صورت کتشـر 

های شده است. پس از انتخاب شرکتآوریها جمعهای مورد نیاز برای آزمون فرضیهسـایت سازمان بورس، مجموع داده 

ــبات بندی آننمونه و طبقه ــت. در    از نرمها جهت انجام برخی محاس ــده اس ــتفاده ش ــل اس ــترده اکس ــفحه گس افزار ص

وتحلیل اطالعات از های رگرســیون خطی اســتفاده شــده و برای تجزیه  وتحلیل اطالعات با توجه به نیاز، از مدلتجزیه

 اس استفاده شده است.اسپیافزارهای اسنرم

 جامعه و نمونه آماری .  6

 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مشخصات ذیل می باشد:جامعه آماری این تحقیق شرکت های 

ر، ین معیاب انتخااعلت گری مالی وشــرکت های بیمه نباشــد. گذاری و واســطهشــرکت جزو شــرکت های ســرمایه -2

ی ا شرکتهامقایسه بدر ها ین شرکتن )با توجه به ماهیت متفاوت درآمدها و هزینه ها( ایاد و زسورت صووت متفار ساختا

که این امر موجب همگن تر شـدن اطالعات مندرج در گزارش های مالی این شرکت ها خواهد  ست. ی اتولیدتجاری و 

 شد.

 اطالعات مورد نیاز از آنها در دسترس بوده و در دوره زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشند.  -1

ست که تا حد این ر این معیاب انتخااباشد. علت ه سفند ماانتهی به نها مآمالی ، دوره یش قابلیت مقایسهافزظ ابه لحا -8

 نباشند.     .ار ثرگذامتغیرها و مل اعوب نتخادرامل فصلی اعوو یط اشرو مشابه باشند ، مانیی زهان دورهمکاا

 د.در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باش 2831لغایت انتهای  2811سهام شرکت ازابتدای سالهای  -4

د. شونهای قید شده در باال را دارا باشند، جزء نمونه محسوب میهای عضو بورس که ویژگیبه این صورت تمامی شرکت

 شرکت واجد شرایط استخراج گردید. 211در نهایتا تعداد

 قلمرو تحقیق.  7

ــوعی:  ــرکت های نقش توانایی مدیریت در پیش بینی بحران مالی در این تحقیق الف( موض ــده در بورس ش پذیرفته ش

 مورد آزمون قرار می گیرد. اوراق بهادار تهران

 .باشدقلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میب(مکانی: 

 باشد.می 2831لغایت انتهای سال  2811ساله از ابتدای سال 5دوره زمانی تحقیق حاضر در محدوده زمانی ج( زمانی: 

 متغیرها و روش محاسبه آنها .  8

 شاخص طریق از شرکت افهدا هـب لـنی ایرـب وددـمح ابعـمن از دهتفاـسا در دیریتـم اییـناتو : متغیر مستقل . 1.  8

 :دشو می یگیر ازهندا یرز رتصو به نمرجیاد

](i , t R &D 3β + i , t DEPR  8β + i , t SG &A  7β + i, t COGS 1β /( i, t= [SALE i, t MAEF  

 :آن در که

SALE  :وشفر 

COGS  :وشفر هشد متما یبها 

SG&A  :وشفر و اداری ،عمومی یها هزینه 

DEPR  :دمشهو نا و دمشهو ثابت یییهادارا کستهالا هزینه R&D  :توسعه و تحقیق هزینه 

 ورودی همه متغیرهای اثر زیرا است شده گرفته نظر در ،β خاص، ضریب ورودی متغیرهای از کدام هر برای مدل این در

 که گیرد می قرار 2 تا صفر در محدوده شرکت کارآیی برای شده محاسبه مقدار .نیست یکسان )فروش( خروجی بر
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و به طبع توانایی  است تر پایین شرکت کارآیی یعنی کمتر باشد آمده دست به مقدار چه هر و 2 برابر کارآیی حداکثر

 مدیریت پایین است .

 مورد پژوهش 2311 سال اواخر از فزاینده ای شکل به مالی شرکت های برایبحران مالی  پیش بینی :متغیر وابسته  . 2.  8 
 خود، منافع به دستیابی دلیل به مدیران ارشد و سهامداران حسابرسان، اعتباردهندگان، (2311)آلتمن ، است گرفته قرار

 (2334 وشاردا، ویلسن( دارندبحران مالی  پیش بینی به زیادی تمایل

 این (1128) فاستر .وجود داردبحران مالی  بینی پیش و مالی بحران احتمال درباره اطالعاتی منبع یا شاخص چندین

 :می کند تقسیم دسته چهار به را شاخص ها

 آینده و جاری دوره برای نقد جریان تحلیل و . تجزیه2
 شرکت استراتژی تحلیل . 1
 شرکت ها مقایسه و مالی صورت های . تحلیل 8
 قرضه اوراق رتبه و بازده مانند بیرونی متغیرهای تحلیل .  4

 تحلیل با و هستند سوم شاخص های نوع  از شیراتا و زیمسکی بیور، ، اولسن ، آلتمن مانندبحران مالی  پیش بینی مدلهای
 مدل از زیر دالیل به پژوهش این در .کنندمی  تعیین شرکت را ورشکستگی احتمال ها، شرکت مقایسه و مالی های صورت

 :می شود استفاده شرکت ها ورشکستگی و مالی بحران درجه مشخص کردن برای آلتمن شده تعدیل Zامتیاز 

 لذا می شوند، استخراج حسابرسی شده مالی های صورت از شاخص این محاسبه برای الزم داده های کلیه که آنجا از . 2
 .است عینی شده انجام محاسبات

 آن از می توانند ذینفعان وسیعی از طیف بنابراین ندارد، زیادی های داده به نیاز و نیست پیچیده شاخص این محاسبه . 1
 .کنند استفاده

 .دارد قبولی قابل پیش بینی دقت کم، داده های از استفاده و سادگی وجود با . 8

 رهنمای ؛  1111اسلزاک ،  فیچ و ؛ 1115 ، زامولت و زارتزکی ؛ 2331 ، دیچو نمونه عنوان به( متعددی پژوهش های در . 4

 استفاده شرکت ها ورشکستگی برای تعیین (2838؛ نمازی، 2813 ، اکبری و بنی مهد و ؛ 2811 ، همکاران و رودپشتی
 .است شده

 :است زیر شرح به آلتمن شده تعدیل Zفرمول مدل امتیاز 

𝑧 = 1.525𝑥2 + 1.145𝑥1 + 8.215𝑥8 + 1.41𝑥4 + 1.331𝑥5 
X2:. دارایی ها کل به گردش در سرمایه 

X1 :دارایی ها کل به انباشته زیان یا سود 

X8:دارایی ها کل به ومالیات بهره از قبل سود 

X4 :بدهی ها کل دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش 

X5 :. داراییها کل به فروش کل 

به  1.33 از بیشــتر مقادیر ازای به و ورشــکســته به عنوان Z برای 2.1 از کمتر مقادیر ازای به شــرکت ها مدل این در

 دسته بندی خاصی صورت نمی گیرد. 1.33و  2.1بین  مقادیر برای و شوند می دسته بندیعنوان غیر ورشکسته 

 

 آزمون فرضیه تحقیق :.  9

سال آتی رابطه معنی داری وجود دارد. بیان  بحران مالیفرضـیه تحقیق بیان می کند بین توانایی مدیریت سـالجاری با   

 آماری این فرضیه به شکل ذیل است:
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H1 سال آتی رابطه معنی داری وجود ندارد.بحران مالی مدیریت سالجاری با  توانایی= بین شاخص 

H2  سال آتی رابطه معنی داری وجود دارد.بحران مالی مدیریت سالجاری با  توانایی= بین شاخص 

 

 لیل همبستگی تح.  1.  9

 همبستگی - 1دول ج

 آلتمن مدیریت توانایی  

 .251** 2 ضریب همبستگی پیرسن مدیریت توانایی

 111.  سطح معنی داری

 531 531 تعداد

 2 .251** ضریب همبستگی پیرسن آلتمن

  111. سطح معنی داری

 531 531 تعداد

 
مدیریت سالجاری ومتغیر  تواناییشود که ضریب همبستگی بین متغیر مستقل مشـاهده می  (2جدول )با توجه به 

 111/1داری آن  برابر باشد و مقدار احتمال مربوط به بررسی معنیمی 251/1سال آتی  برابر بحران مالی وابسـته  

ط مثبت و وجود ارتبا %35بنابراین با احتمال  شــودتایید نمیH1 کوچکتر اســت پس فرض  15/1باشــد که از می

 گیرد.  داری مورد تایید قرار میمعنی

 

 تحلیل مدل رگرسیون:.  2.  9

داری کل مدل رگرسیون های آماری آزمون معنیبه منظور بررسی قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر فرضیه

 به صورت زیر می باشد.

it+ ε  itbility AManagement  7+ β  1= β  7it+risis Cinancial F 
 

 خالصه مدل آماری – 2جدول 

 دور بین واتسون خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

2 a251. .114 .118 2.125388 2.314 

 

 ANOVAآزمون تحليل واریانس  – 3جدول 

 آماره احتمال F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

2 

 
 

 .a111 24.583 25.151 2 25.151 رگرسیون

   2.181 531 122.851 باقیمانده

    532 111.118 جمع

 

می باشــد و بدین معنی  118/1( برابر  r1شــده مدل )شــود که ضــریب تعیین تعدیلمالحظه می(1جدول )با توجه به 

ال مدیریت س توانایی(به وسـیله متغیر مستقل ) سـال آتی   بحران مالی از تغییرات متغیر پاسـ  )  %8/1اسـت که حدود  

جاری ( قابل توصـیف اسـت مقدار احتمال مربوط به فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط خطی بین متغیر مستقل و   

این فرضیه %35کوچکتر است بنابراین با اطمینان  15/1می باشـد که از   111/1( برابر 8جدول ( در )(H1متغیر پاسـ   
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ــیه داری بین دو متغیر مشــاهده میشــود. در نتیجه ارتباط خطی معنییید نمیتاH1 آماری  شــود و بدین ترتیب فرض

 گیرد .( مورد تایید قرار میH2شماره یک )
 ضرایب - 4جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استانداردنشده

 tآماره ی 
 آماره احتمال

 ضریب بتا انحراف استاندارد ضریب 

 111. 23.533  111. 2.155 ثابت مقدار 2

 111. 8.183 251. 111. 181. مدیریت توانایی

 
باشد می251/1شود که ضریب متغیر مستقل برابر با در سـتون ضرایب استانداردشده مالحظه می ( 8جدول )با توجه به 

شود.و در متغیر پاس  میواحد افزایش  251/1و بدین معنی اسـت که هر یک واحد افزایش در متغیر مسـتقل منجر به   

ــود که مقدار احتمال )مالحظه می( 4جدول )نیز بـا عنـایـت به     ــیون  برابر sigشـ ( مربوط به مقدار ثابت مدل رگرسـ

باشــد ومقدار احتمال درصــد دارای معنی می35کوچکتر اســت پس مقدار ثابت در ســطح  15/1باشــد که از می111/1

(sigمربوط به ضریب متغیر مستقل برابر )باشد .دارای معنی می %35باشد پس در سطح می111/1 
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گردیده است  گذاری و سرمایه صنعت تجارت، عرصه در شدیدی رقابت به منجر اقتصادی، روابط سریع و دگرگونی رشد

 که هاییراه از دارد یکی سزایی به نقش بنگاه در موقعیت بازار ، متغیر بسیار شرایط مقابل در درست و سریع واکنش .

 پیش کرد ، کمک منابع بهتر تخصیص و گذاری های سرمایهفرصت از مناسب گیری بهره به آن از استفاده با توانمی

کند تا کارایی و توانایی مدیریت را در شناسایی و پیش بینی ورشکستگی است . این تحقیق تالش می یا مالی بحران بینی

توانایی مدیریت سالجاری  بین داد نشان پژوهش نتایجهای ورشکسته ، توسط مدل آلتمن ارزیابی و تشریح کند. شرکت

 موسی بزرگ اصل, بیستون صالح زاده با نتایج این نتیجه همسو بحران مالی سال آتی رابطه معنی داری وجود دارد . با

 همکاران و ( و آندرو1128) همکاران و دمیرجیان( ،  2834)   صالح زاده بیستون و موسی ، بزرگ اصل( ، 2838)

 تشابه نتایج دلیل (  در تعارض است .2834) زینب،  انصافی بریوانلو( است و همچنین نتیجه بدست آمده با نتایج 1128)

 تعارض دلیل .کرد توجیه مدیریت ، توانایی گیری اندازه به منظور یکسان معیارهای کاربرد با توان می را آمده وجود به

 .کرد توجیه ،و مکانی متفاوت   دوره زمانی در مدیریت توانایی معیار کاربرد با توان می را آمده وجود به

 

 

 . منابع 11

بررسی رابطه ی توانایی مدیریت با حق الزحمه ی حسابرسی و اظهار نظر مشروط ( 2834) زینب،  انصافی بریوانلو [2]

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی حسابرس

، مجله دانش حسابداری ،  توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعهدی  (2838) دهموسی بزرگ اصل, بیستون صالح زا [1]

 283تا  223ص  2838، تابستان  25سال پنجم ، شماره 

 تفکیک به سود پایداری و مدیریت توانایی رابطه بررسی ،(  2834)   صالح زاده بیستون و موسی ، بزرگ اصل [8]

بهار   :دانش حسابرسی ، تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت در نقدی های و جریان تعهدی اجزای

 . 251تا صفحه  258از صفحه  ; 51  شماره , 24  دوره , 2834
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