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هاي  در شرکت هاي مالی هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ورشکستگی و نسبت - چکیده
ي آور جمعبراي  است؛ که 1393تا  1388در طی دوره زمانی  شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته

ي مالی و ها صورتي اطالعات آماري از آور جمعي و براي ا کتابخانهمبانی نظري پژوهش از روش 
تحلیل در این تحقیق ضریب همبستگی  و یهتجزروش . است شده استفادههاي همراه آن  یادداشت

نتایج تحقیق بیانگر این  .ه استشد استفاده SPSS23افزار  نرمتحلیل از  و یهتجزپیرسون بوده و جهت 
 ورشکستگی و آنی بین نسبت .ندارد وجود داري معنی ارتباط ورشکستگی و جاري نسبت است که بین

 بین .ندارد وجود داري معنی ارتباط ورشکستگی و بدهی نسبت بین. ندارد وجود داري معنی ارتباط
  .دارد وجود داري معنی ارتباط ورشکستگی و سهام صاحبان حقوق نسبت

  ورشکستگی، نسبت جاري، نسبت آنی، نسبت بدهی، نسبت حقوق صاحبان سهام :واژگان کلیدي
  
 مقدمه -1

گذاري و اطمینان به  مدیریت مالی، سرمایهدر زمینه شده  ترین موضوعات مطرح ازجمله مهم
گیري  صمیمتواند در نحوه ت ها می باشند که ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمان گذاري می سرمایه
  .گذاران تأثیرگذاران تأثیرگذار باشد سرمایه

بینی  خصوص پیش بینی وضعیت مالی به گذاران، بررسی پیش هاي ارزیابی سرمایه یکی از راه
مراتب  گذاران به رویکرد سرمایه. ها کمتر باشد بینی باشد که هر چه خطاي پیش ورشکستگی می

هاي طرف  رفی اعتباردهندگان نیز در صورت ورشکستگی بنگاهاز ط. تر خواهد بود تر و با برنامه مطمئن
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بینی ورشکستگی  بنابراین انتخاب یک الگوي پیش؛ هاي زیادي خواهند شد قرارداد خود متحمل هزینه
هاي بسیار، از ضرورت باالیی نیز برخوردار است که هر یک از این الگو نقاط قوت  عالوه بر پیچیدگی

  ).4١، 2006دنان، ا(و ضعف خاص خود رادارند 
ي مالی انتظار آن را ها صورت کنندگان استفادهیک از  یچهورشکستگی یکی از عواملی است که 

بینی ورشکستگی با استفاده از  یشبه پباشند، لذا پژوهشگران بسیاري،  یمنداشته ولی همیشه نگران آن 
توان  یم، ها شرکتمالی  بینی بحران یشپبا . اند پرداختهي گوناگون ها روشمتغیرهاي متعدد و 

یی براي ها روشلذا یافتن . ها انجام داد یزي الزم را جهت جلوگیري از ورشکستگی آنر برنامه
افتد، بسیار حائز اهمیت بوده که در این زمینه  یمبینی بحران که قبل از ورشکستگی اتفاق  یشپ

 در ذکرشده مطالب به توجه با ).1389 یدري و کوپایی،پور ح(اطالعات حسابداري نقش بسزایی دارد 
هاي  ي مالی در شرکتها نسبتتحقیق بررسی رابطه بین ورشکستگی و  این در اصلی هدف نهایت

  .باشد می شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته
  
  پیشینه پژوهش -2

 تیابلق يبر رو گر لیسود توسط تحل يها ینیب شیتأثیر پ، در تحقیق خود به بررسی )2014( 2جاینور
اثرات  زانیکه م دهد ینشان م این تحقیق جینتا. پرداختند تیریسود توسط مد هاي بینی پیش  بهاعتماد 

در  تیریسود توسط مد يها ینیب شیکه پ یگران زمانلیتوسط تحل تیریمد ینیب شیپ دیمثبت تائ
 یتأثیر منف زانیم. باشد یم یقبل يروندها دیاست که در تائ یاز زمان شتریاست ب یقبل يتناقض با روندها

سود توسط  ینیب شیکه پ یگران زمانلیتحل يها ینیب شیتوسط پ تیریمد يها ینیب شیپ دیعدم تائ
  .کند ینم ینباشد تفاوت ایباشد  یقبل يدر ادامه روند سودها تیریمد

 يها سال بین زمانی بازه در ها شرکت مالی نسبت 10 از استفاده ، با)2005( 3کیم و لی شین،
 نمودند ارائه ورشکستگی بینی یشپ براي مدلی را پشتیبان، بردار ماشین از یريکارگ به و 1996- 1999

 و کلی دقت از حاکی آنان پژوهش که .نمودند مقایسه عصبی يها شبکه با را آن نتایج یريکارگ بهو 
  .است مصنوعی عصبی يها شبکه با مقایسه در پشتیبان بردار ماشین باالي پذیري یمتعم

                                                             
1. Adnan, 2006, 4 
2. Gaynora 
3. Shin S. Kyung, Lee S. Taik, & Kim J. Hyun 
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ها با استفاده  ورشکستگی شرکت ینیب شیپ، در تحقیق خود به بررسی )1393(و همکاران  خدادادي
بورس اوراق  پذیرفته در يها براساس مدل الجیت در شرکت بازار سودمندي اطالعات حسابداري و از

نتایج  .پرداختنددر سازمان بورس اوراق بهادار تهران  1391الی  1386در فاصله زمانی سال  بهادار
مدل الجیت با متغیرهاي حسابداري از قدرت بیشتري در این است که  دهنده نشانحاصل از این تحقیق 

  .ها برخوردار بود ورشکستگی شرکت ینیب شیپ
با  رانیا هیدر بازار سرما یوقوع بحران مال ینیبشیپ، در تحقیق خود به موضوع )1389(درجاتی 
آلتمن، اهلسون،  ت،یگ نیآسپر يها با مدل يا سهیمقا یبررس(ها  داده یپوشش لیتحل کیاستفاده از تکن

پذیرفته شده در بورس  يها جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه شرکت. پرداختند )راتایش ،یمسکیز
-شرکت سالم طی سال 52شرکت درمانده مالی و  52نمونه آماري شامل . باشد یاوراق بهادار تهران م

 141ها به دو گروه مذکور، از پیش فرض ماده بندي شرکته به منظور دستهک باشد یم 88تا  84هاي 
که الگوي طراحی شده مبتنی بر امتیاز  دهد ینتایج حاصل نشان م. قانون تجارت استفاده شده است

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تا دو  يها بینی وقوع بحران مالی در شرکتکارایی قابلیت پیش
درمانده را با ورود  يها بینی شرکتهمچنین نتایج به دست آمده بهبود پیش. ز وقوع آن داردسال قبل ا

  .، اما این بهبود چندان چشمگیري نیستکند یها تأیید مامتیاز کارایی به مدل
ي ها شرکتبینی ورشکستگی هاي مالی و پیش، در تحقیق خود به ارتباط بین نسبت)1381(فغانی 

براساس مدل آلتمن مورد  1378ی ال 1369هاي اوراق بهادار تهران را در طی سالپذیرفته در بورس 
بینی هاي بکار گرفته شده در این تحقیق و پیشه قرار داده است و نتیجه آن بین نسبتعمطال

  .داري وجود داردورشکستگی رابطه معنی
  
  پژوهش نظري چهارچوب -3

 رقابت است بخشیده اقتصاد به اي فزاینده تابش وسیع محیطی تغییرات و فناوري سریع پیشرفت
 و افزایش را ورشکستگی احتمال محدود، را سود به یابی دست اقتصادي هاي بنگاه روزافزون

). 106 ،1384 دیگران، و مهرانی( است کرده تر راهبردي گذشته به نسبت را مالی گیري تصمیم
 باشد می مالی مدیریت مهم هاي ضوعمو از گذاري سرمایه به تصمیم و مطلوب هاي فرصت تشخیص

 و باشد؛ می آشنا اي واژه اغلب که است گذاري سرمایه در پنهان هاي ریسک ازجمله ورشکستگی
). 39 ،1390 اسکندري، و نژادفدایی( شود می تعبیر ها شرکت اقتصادي حیات از مرحله آخرین
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 هدف و است مؤثر قتصادا توسعه و سرمایه بازار نقدینگی بر معموالً ها شرکت ورشکستگی
 است خود سرمایه فرع و اصل شدن سوخت ریسک کردن حداقل زمینه این در گذاران سرمایه

 .)21 ،1385 فر،سعادت و کمیجانی(

 از بیش باگذشت و بوده اخیر هاي سال مهم بسیار هاي موضوع از ورشکستگی با برخورد نحوه
 کلی نگاهی با ایران در. است نشده ارائه آن از واحدي تعریف هنوز رسد می نظر به دهه هشت

 شوند می مواجه شکست با اقتصادي یا) تجاري( حقوقی مالی، شکل سه از یکی به ها شرکت
  .)107 ،1380 زاده، رسول(

 معموالً و گردد می اطالق سررسید زمان در تعهدات ایفاي در ضعف به اعصار یا مالی ورشکستگی
 سرمایه ساختار مانند دیگري علل از ناشی خود که است گردش در هسرمای فقدان و مالی تنگناي نشانه

 قانون 412 ماده در) حقوقی( تجاري ورشکستگی .است موارد این امثال و باال عملیاتی هزینه ضعیف،
 تأدیه از توقف نتیجه در تجاري شرکت یا تاجر ورشکستگی است؛ شده تعریف گونه این نیز تجارت
 یک ورشکستگی و مالی وضعیت یک اعصار ینارببنا. شود می اصلح اوست، برعهده که وجوهی
 وارده، هاي زیان اثر بر که دهد می رخ هنگامی نیز اقتصادي ورشکستگی. است قضائی حقوقی وضعیت
 کمیجانی( شود اصالحی تجارت قانون 141 ماده مشمول و برود میان از شرکت سرمایه از نیمی حداقل

 هاي شرکت شناسایی براي ورشکستگی آستانه مفهوم از دیگر تحقیقی در .)21 ،1385 فر، سعادت و
  .)40 ،1390 نژاد،فدایی( است شده استفاده تهران بهادار اوراق بورس در ورشکسته

 یک از کمتر شرکت ارزش که دانند می زمانی را ورشکستگی نیز) 1993( همکاران و نیلسون
 در اطمینان عدم و بهره نرخ زمانی ساختار در تغییرات وسیله به احتمالی سطح این باشد، احتمالی سطح

 .است انتظاري و مفهومی سطح یک ورشکستگی تعریف این طبق گردد، می تعریف ها دارایی ارزش
). 122 ،1382 امیري، سلیمانی( اند کرده تعریف بورس در نماد شدن بسته را ورشکستگی دیگر برخی

 از و داشته مدنظر را بازار و اقتصادي حسابداري، عاتاطال در موجود هاي کاستی برخی مقابل در
 ارزیابی براي است استوار حسابداري و بازار ارزش اطالعات بر که توبین q نظیر تلفیقی هاي داده

  .)110 ،1387 مدرس،( اند کرده استفاده ها شرکت عملکرد
 ها شرکت ورشکستگی و عملکرد ارزیابی براي معیاري تعیین هدف با که تحقیقاتی مقابل نقطه در

 و کنند می نگاه گذشته به حسابداري اطالعات که باورند این بر هیلی نظیر محققانی گیرد می صورت
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 لذا. کند می مواجه محدودیت با را شرکت عملکرد ارزیابی فرایند آنان به اتکا بنابراین نیستند نگر آینده
 هیلی است، وارد انتقاداتی آنان به و بودهن اشکال بدون شرکت ورشکستگی و عملکرد تعیین معیارهاي

 ).110 ،1387 مدرس،( ندارد وجود ها شرکت عملکرد ارزیابی براي ایدئال معیاري است معتقد
  
  هاي پژوهش فرضیه -4

 دو بین منطقی اي رابطه منزله به توان می را فرضیه. مسئله یک حل درباره است اي عالمانه حدس فرضیه
 ارتباط شبکه پایه بر روابط این. شود می بیان پذیر آزمون جمله صورت به که دکر تعریف متغیر چند یا

 هاي فرضیه تحقیق این در بنابراین. دارند پژوهش نظري چهارچوب در ریشه که شود می تجسم مؤثر
  :باشد می زیر شرح به تحقیق
  .دارد وجود داري معنی ارتباط ورشکستگی و جاري نسبت بین .1
  .دارد وجود داري معنی ارتباط ورشکستگی و آنی نسبت بین .2
  .دارد وجود داري معنی ارتباط ورشکستگی و بدهی نسبت بین .3
 .دارد وجود داري معنی ارتباط ورشکستگی و سهام صاحبان حقوق نسبت بین .4

  
  پژوهش شناسی روش -5

. شوند یم بندي طبقه ها، داده گردآوري روش و ماهیت و هدف مبناي دو براساس علمی، تحقیقات کلیه
 مبناي بر و قرارگرفته عملی و کاربردي بنیادي، تحقیقات ي دسته سه در هدف مبناي بر تحقیقات

. قرارداد تجربی و علی توصیفی، تاریخی، گروه چهار در توان می را علمی تحقیقات روش، و ماهیت
 ماهیت برمبناي و ديکاربر نوع از هدف، برمبناي را تحقیق این توان می مذکور، بندي طبقه به عنایت با
  .آورد حساب به همبستگی - توصیفی نوع از روش، و
  
  ها داده و اطالعات گردآوري ابزار و روش - 5-1

 و يا کتابخانه روش از پژوهش موضوع ادبیات بررسی خصوص در اطالعات گردآوري جهت
 هاي یهمون فرضآز براي موردنیاز اطالعات به دستیابی براي و شد خواهد استفاده اسنادي مطالعات
 و ساالنه هاي گزارش و تهران بهادار اوراق بورس سازمان انتشارات هاي سالنامه و مجالت از پژوهش

 بررسی و مربوطه افزارهاي نرم دیگر و نوین آورد ره و پرداز تدبیر شرکت افزار نرم در موجود اطالعات
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 سازمان کتابخانه به مراجعه با تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته هاي شرکت مالی هاي صورت
  .گردد می محقق بورس

  

  آماري جامعه و گیري نمونه روش - 5-2
باشد، در این  می 1393الی  1388شده در طی دوره  هاي پذیرفته جامعه آماري این تحقیق کلیه شرکت

اي انتخاب بر ،اینکه نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماري موردنظر باشد مطالعه براي
 معیارهاي زیر در نظر گرفتهر براي این منظو. شده است استفاده) حذفی( 1گري نمونه از روش غربال

هاي نمونه  عنوان یکی از شرکت یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به که یصورت در شده و
  .تشده اس انتخاب
  اشند؛در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ب 1387قبل از سال  )1
  هرسال باشد؛ 29/12سال مالی شرکت منتهی به تاریخ  )2
  بررسی تغییر سال مالی نداده باشند؛ شرکت طی دوره مورد )3
گري مالی و  گذاري، هلدینگ، واسطه هاي سرمایه هاي تحت بررسی جزء شرکت شرکت )4

  بیمه نباشند؛ و
  .ها در دسترس باشد هاي آن اطالعات و داده )5

  .عنوان نمونه آماري انتخاب شد شرکت به 188داد بعد از اعمال شرایط فوق تع
 
  کلیدي اصطالحات و لغات - 5-3

 متغیر یک انتخاب. گیرد می قرار مستقل متغیر تأثیر تحت که است متغیري وابسته، متغیر :متغیر وابسته
 دبای وابسته، متغیر روشن و دقیق تعریف از پس. دارد بستگی پژوهش هدف به وابسته، متغیر عنوان به

  .کرد شناسایی نیز کند می فراهم را گیرياندازه امکان که ابزاري
  

. شده است استفاده 1995در این تحقیق براي محاسبه ورشکستگی از مدل آلتمن در سال : 2ورشکستگی
  :باشد صورت زیر می مدل آلتمن به

                                                             
1. Criteria-Filtering Technique 
2. Predicting bankruptcy 
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1 2 3 4" 6.56 3.2 6.72 1.05Z x x x x     
X1 = 1کل دارایی/  در گردشسرمایه 

=X2 2کل دارایی/  سود انباشته  
X3 = 3کل دارایی/  اتیو مال از بهرهدرآمد قبل 

X4 = 1993آلتمن، ( 4هاارزش دفتري بدهی/ ارزش بازار حقوق صاحبان سهام(.  
 یا تأثیر تا شود؛ می انتخاب یا و کاري دست گیري، اندازه گر پژوهش توسط که غیريمت :متغیر مستقل

 .شود می نامیده مستقل متغیر کند، گیري اندازه ري،دیگ متغیرهاي یا و متغیر بر را آن رابطه
  

 ي جاري چند برابر بدهی جاري است؛ها ییدارااین است که  دهنده نشاناین نسبت : 5نسبت جاري
و از  ي جاري پشتوانه بازپرداخت بدهی جاري شرکت است؛ها ییدارااین است که  بر زیرا فرض

  ).24، 1392اسد الهی فام، ( دیآ یم دست بهجاري به بدهی جاري شرکت  يها ییدارانسبت 
جاري هاي دارایی  

نسبت جاري=   
جاري بدهی  

  

 نقد بهکه از قدرت تبدیل (ي جاري، موجودي کاال ها ییدارابراي محاسبه این نسبت از : 6نسبت آنی
  ).53، 1390تهرانی، ( شود یمکمتري برخوردار است کسر شده و حاصل بر بدهی جاري تقسیم 

  جاري هاي دارایی -کاال  موجودي
  آنی نسبت= 

  جاري بدهی
  

و نشانگر میزان قدرت  آمده دست به ها ییدارا کل به ها یبدهنسبت بدهی از نسبت کل : 7نسبت بدهی
زیرا باال بودن این  دهند یمنسبت بدهی پایین را ترجیح  اعتباردهندگان معموالً. است ها یبدهپرداخت 

                                                             
1. Working capital / Total assets 
2. Retained earnings / Total assets 
3. EBIT / Total assets 
4. Market value of reguity / Book value debt 
5. Current ratio 
6. Acid ratio 
7. Debt ratio 
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هر چه ریسک مالی شرکت باال باشد احتمال . سک مالی شرکت استنسبت به معنی باال بودن ری
  ).26، 1392ی فام، اسد اله(نیز افزایش خواهد یافت  ها یبدهورشکستگی و کاهش قدرت پرداخت 

  ها یبدهکل 
  بدهی نسبت= 

  ها دارایی کل
  

یق صاحبان که در مقایسه با وجوهی که از طر دهند یماین نسبت نشان : 1نسبت حقوق صاحبان سهام
پایین بودن این نسبت به . است آمده دست بهمالی توسط بدهی   چه مقدار از منابع شده نیتأمسهام 

 حقوق به بدهی کل نسبت از و است؛ سهام صاحبان حقوق و یا باال بودن ها یبدهمعناي پایین بودن 
 ).27، 1392 فام، اسد الهی( آید می دست به سهام صاحبان

  ها یبدهکل 
  سهام صاحبان حقوق نسبت= 

  سهام صاحبان حقوق
  
  ها داده تحلیل و تجزیه  روش 5-4

در . ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام خواهد شد تحلیل داده و پژوهش تجزیه این در
بخش آمار توصیفی از میانگین، میانه، انحراف معیار، کمترین مقدار، بیشترین مقدار و چولگی و 

 و تجزیه براي و و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده نمودیمکشیدگی 
  .شود می استفاده  SPSS23 افزار نرم از نیز تحلیل

  
  پژوهش هاي مدل - 5-5

  .نماییم یمدر این تحقیق براي تخمین مدل آماري از مدل پژوهش زیر استفاده 
0 1 2 3 4 itPBit CR AR DR ER            

PB :؛ ورشکستگیCR :؛ نسبت جاريAR :؛ نسبت آنیDR :؛ نسبت بدهیER :حقوق نسبت 
  سهام صاحبان

  
  

                                                             
1. Equity ratio 
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  پژوهش هاي یافته -6
  آمار توصیفی - 6-1

دهی، خالصه کردن، تهیه جدول، رسم  هایی است که براي سازمان اي از روش آمار توصیفی، مجموعه
 یک مجموعه. شود شده از نمونه آماري به کار گرفته می آوري هاي جمع نمودار، توصیف و تفسیر داده

بنابراین، آمار توصیفی شامل آن بخش  اي از مقادیر یک یا چند متغیر است؛ داده آماري شامل مجموعه
  .پردازد هاي مربوط به نمونه آماري تحقیق می ها و آماره از آمار است که به ویژگی

 شده در بورس استخراج هاي پذیرفته هاي مالی شرکت در این قسمت چون اطالعات از صورت
هاي مرکزي و پراکندگی  در بخش بعدي به تحلیل شاخص. ز روایی و پایایی برخوردارنداند ا شده

هاي مرکزي، ها به دو گروه شاخصهاي توصیف دادهشاخص. شود تحقیق پرداخته می متغیرهاي
در این بخش چگونگی توزیع متغیرهاي پژوهش . شوندهاي پراکندگی توزیع تقسیم میشاخص

و  2واریانس(هاي پراکندگی ، شاخص)و میانه 1میانگین(هاي مرکزي شاخص ترین براساس مهم
  .گیرندبررسی قرار می مورد) 3انحراف معیار

  آمار توصیفی )1(جدول 

میانه میانگینتعدادنماد
انحراف 

معیار 
حداکثرحداقل کشیدگیچولگی

PB11285,0483,0009,77913,924253,584-5196 ورشکستگی

CR11281,5711,2331,90213,829267,2740,22343,812نسبت جاري

AR11281,0620,8081,83515,705323,8200,08443,812نسبت آنی

DR11280,5910,6080,2280,3472,5530,0132,078نسبت بدهی

  ER112812,1742,31364,4178,784100,896-397,618898,370نسبت حقوق صاحبان سهام
  

رح زیر ـاي پژوهش به شـاي مرکزي، پراکندگی متغیرهـه، تحلیل شاخص)4-1(با توجه به جدول 
 :باشدمی

                                                             
1. Mean 
2. Variance 
3. Std. Deviation 
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چولگی  و 9.779و انحراف معیار  3.000یانه ، م5.048داراي میانگین  نسبت جاريمتغیر  .1
بنابراین چنین نتیجه ؛ باشدمی 196و حداکثر  -5و حداقل  253.584کشیدگی  و 13.924

  .شود که این متغیر داراي پراکندگی کمی از میانگین دارد می
و چولگی  1.902و انحراف معیار  1.233، میانه 1.571داراي میانگین  نسبت جاريمتغیر  .2

بنابراین چنین ؛ باشدمی 43.812حداکثر  و 0.223حداقل  و 267.274کشیدگی  و 13.829
  .شود که این متغیر داراي پراکندگی کمی از میانگین دارد نتیجه می

 15.705و چولگی  1.835انحراف معیار  و 0.808، میانه 1.062آنی داراي میانگین نسبت متغیر  .3
شود  بنابراین چنین نتیجه می؛ باشدمی 43.812ر حداکث و 0.084حداقل  و 323.820کشیدگی  و

  .که این متغیر داراي پراکندگی کمی از میانگین دارد
 0.347چولگی  و 0.228انحراف معیار  و 0.608، میانه 0.591بدهی داراي میانگین نسبت متغیر  .4

د که شو بنابراین چنین نتیجه می؛ باشدیم 2.078حداکثر  و 0.013و حداقل  2.553کشیدگی  و
  .این متغیر داراي پراکندگی کمی از میانگین دارد

انحراف معیار  و 2.313و میانه  12.174حقوق صاحبان سهام داراي میانگین نسبت متغیر  .5
-می 898.370و حداکثر  -397.618حداقل  و 100.896و کشیدگی  8.784چولگی  و 64.417

  .پراکندگی کمی از میانگین داردشود که این متغیر داراي  بنابراین چنین نتیجه می؛ باشد
  
  آمار استنباطی 6-2

شده در نمونه، در جامعه آماري هم  کند که آیا الگوها و فرآیندهاي کشف آمار استنباطی مشخص می
ها و پارامترهاي مربوط به جامعه آماري  کاربرد دارد یا خیر؛ بنابراین، آمار استنباطی راجع به ویژگی

گفت که از آمار استنباطی  توان یبدین ترتیب، م. باشد یمفاهیم و متغیرها م تحقیق و کیفیت ارتباط بین
 .شود استفاده می) همبستگی - یعل( يا و رابطه اي یسهتحلیل مقا و در تجزیه

  
  هابررسی نرمال بودن داده 1- 6-2

ي هاهاي آماري و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیهبراي اجراي روش
براي این  .قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماري مناسب براي پژوهش است ،ترین عمل مهم ؛پژوهش
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براي همین منظور در این پژوهش از  .ها از اولویت اساسی برخورداراستمنظور آگاهی از توزیع داده
این آزمون . تشده اس هاي پژوهش استفادهآزمون معتبر جارکیو برا براي بررسی فرض نرمال بودن داده

  .پردازد با توجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می
 H0 :ها داراي توزیع نرمال هستندداده

  H1 :ها داراي توزیع نرمال نیستندداده
براي کلیه ) sig(داري  صورت است که اگر سطح معنی بدین جارکیو برابا توجه به جدول آزمون 

توان از قضیه همچنین می. باشدها نرمال میباشد توزیع داده) 05/0(ن تر از سطح آزمو متغیرها بزرگ
توان باشد می 30تر از  در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگ. حد مرکزي نرمال بودن متغیرها را سنجید

  .ها را نرمال در نظر گرفتتوزیع داده
  

  متغیرهاي پژوهش جارکیو براآزمون ) 2(جدول 

 

0
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Series: PB
Sample 1 1146
Observations 1128

Mean       5.059995
Median   3.260593
Maximum  195.5757
Minimum -5.230219
Std. Dev.   9.775034
Skewness   13.87763
Kurtosis   254.4821

Jarque-Bera  3008638.
Probability  0.000000

  ، براي متغیر ورشکستگیبرا ویآزمون جارک) 1(نمودار 
  

 .باشد ینموابسته ما نرمال  دهد که متغیر نشان می) 1(و نمودارهاي ) 2(نتایج حاصل از جدول 
 
 
 
 

 

  نتیجه داري ح معنیسط آماره آزمون شاخص
  نرمال نیست 0.0000 3008638.0  ورشکستگی
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  ، براي متغیر ورشکستگیبرا ویآزمون جارک) 2(نمودار 

  

از فرایند  مابعدوابسته  دهد که متغیر نشان می) 3(و ) 2(و نمودارهاي ) 3(نتایج حاصل از جدول 
  .باشد یمي داراي توزیع نرمال ساز نرمال
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Series: PB1
Sample 1 1128
Observations 1128

Mean       0.007504
Median  -0.001012
Maximum  4.088931
Minimum -2.978967
Std. Dev.   0.994635
Skewness   0.094887
Kurtosis   3.206293

Jarque-Bera  3.692848
Probability  0.157800

  
 متغیرهاي پژوهش جارکیو براآزمون ) 3(جدول 

  
  نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق -2- 6-2

  .داري وجود دارد بین نسبت جاري و ورشکستگی ارتباط معنی: فرضیه اول

  نتیجه داري سطح معنی آماره آزمون صشاخ

  نرمال 0.157800 3.692849  ورشکستگی
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H0 :داري وجود ندارد بین نسبت جاري و ورشکستگی ارتباط معنی.  
H1 :داري وجود دارد ی ارتباط معنیبین نسبت جاري و ورشکستگ.  

 
 همبستگی بین نسبت جاري و ورشکستگی ضریب) 4(جدول 

  
داري آزمون بین دو متغیر برابر  گردد، سطح معنیگونه که مشاهده می؛ همان)4(با توجه به جدول 

آماري مبنی بر اینکه بین ) H1(لذا فرض صفر . است) 05/0(باشد که کمتر از مقدار می 0.000 مقدار
بنابراین بین نسبت جاري و ؛ شودداري وجود دارد، رد می نسبت جاري و ورشکستگی ارتباط معنی

  .داري وجود ندارد ورشکستگی ارتباط معنی
  
  نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق -3- 6-2

  .داري وجود دارد بین نسبت آنی و ورشکستگی ارتباط معنی :فرضیه دوم
H0 =داري وجود ندارد بین نسبت آنی و ورشکستگی ارتباط معنی.  
H1 =داري وجود دارد بین نسبت آنی و ورشکستگی ارتباط معنی.  

  

  ضریب همبستگی بین نسبت آنی و ورشکستگی) 5(جدول 

  ه آزموننتیج  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  تعداد نمونه

 H0تأیید فرض   0.000  0.411  1128

داري آزمون بین دو متغیر برابر  گردد، سطح معنیگونه که مشاهده می؛ همان)5(با توجه به جدول 
آماري مبنی بر اینکه بین ) H1(لذا فرض صفر . است) 05/0(باشد که کمتر از مقدار می 0.000مقدار 
  .شودوجود دارد، رد میداري  ورشکستگی ارتباط معنی و آنی نسبت

  
  نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق -4- 6-2

  .داري وجود دارد بین نسبت بدهی و ورشکستگی ارتباط معنی: فرضیه سوم

  نتیجه آزمون  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  تعداد نمونه

 H0تأیید فرض   0.000  0.472  1128
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H0 =داري وجود ندارد بین نسبت بدهی و ورشکستگی ارتباط معنی.  
H1 =داري وجود دارد بین نسبت سرمایه در گردش و ورشکستگی ارتباط معنی.  

  

  ضریب همبستگی بین نسبت بدهی و ورشکستگی )6(جدول 
  نتیجه آزمون  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  تعداد نمونه

 H0تأیید فرض   0.000  - 0.807  1128
  

داري آزمون بین دو متغیر برابر  گردد، سطح معنیگونه که مشاهده می؛ همان)6(با توجه به جدول 
آماري مبنی بر اینکه نسبت ) H1(لذا فرض صفر . است) 05/0(باشد که کمتر از مقدار می 0.000مقدار 

  .شودداري وجود دارد، رد می بدهی و ورشکستگی ارتباط معنی
  

  نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق -5- 6-2
ــارم  ــیه چه ــی    : فرض ــاط معن ــتگی ارتب ــهام و ورشکس ــاحبان س ــوق ص ــبت حق ــین نس ــود  ب داري وج

  .دارد
H0 =داري وجود ندارد رشکستگی ارتباط معنیبین نسبت حقوق صاحبان سهام و و.  
H1 =داري وجود دارد بین نسبت حقوق صاحبان سهام و ورشکستگی ارتباط معنی.  

  

  ضریب همبستگی بین نسبت حقوق صاحبان سهام و ورشکستگی) 7(جدول 
  نتیجه آزمون  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  تعداد نمونه

 H1تأیید فرض   0.619  - 0.15  1128
  

داري آزمون بین دو متغیر برابر  گردد، سطح معنیگونه که مشاهده می؛ همان)7(ه به جدول با توج
آماري مبنی بر اینکه بین ) H0(لذا فرض صفر . است) 05/0(باشد که بیشتر از مقدار می 0.619مقدار 

راین بناب؛ شودداري وجود ندارد، رد می شاخص نسبت حقوق صاحبان سهام و ورشکستگی ارتباط معنی
  .داري وجود دارد بین شاخص نسبت حقوق صاحبان سهام و ورشکستگی ارتباط معنی
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 گیريبحث و نتیجه -7
شده  هاي پذیرفته هاي مالی در شرکت بررسی رابطه بین ورشکستگی و نسبت تحقیق این اصلی هدف

 دوره طی در انتهر بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در در بورس اوراق بهادار تهران
 براي و اي کتابخانه روش از پژوهش نظري مبانی آوري جمع براي که باشد؛ می 1393 تا 1388 زمانی
 روش. است شده استفاده آن همراه هاي یادداشت و مالی هاي صورت از آماري اطالعات آوري جمع

 افزار نرم از لتحلی و تجزیه جهت و بوده ضریب همبستگی پیرسون تحقیق این در تحلیل و تجزیه
SPSS23 است شده استفاده.  

 نسبت داري آزمون بین دو متغیر گردد، سطح معنیگونه که مشاهده می؛ همان)4(با توجه به جدول 
بنابراین بین نسبت . است) 05/0(باشد که کمتر از مقدار می 0.000ورشکستگی برابر مقدار  و جاري

داري  ؛ سطح معنی)5(همچنین با توجه به جدول . اردداري وجود ند جاري و ورشکستگی ارتباط معنی
و از آنجا که کمتر از مقدار  باشدمی 0.000برابر مقدار  ورشکستگی و آنی نسبت آزمون بین دو متغیر

همچنین با توجه به  .ندارد وجود داري معنی ارتباط ورشکستگی و آنی نسبت بین است؛ بنابراین) 05/0(
- می 0.000برابر مقدار  ورشکستگی و بدهی زمون بین دو متغیر نسبتداري آ ؛ سطح معنی)6(جدول 

 ارتباط ورشکستگی و آنی نسبت بین است؛ بنابراین) 05/0(باشد و از آنجا که کمتر از مقدار 
داري آزمون بین دو متغیر برابر  ؛ سطح معنی)7(همچنین با توجه به جدول  .ندارد وجود داري معنی

است؛ بنابراین بین شاخص نسبت حقوق صاحبان سهام و ) 05/0(یشتر از مقدار باشد و بمی 0.619مقدار 
  .داري وجود دارد ورشکستگی ارتباط معنی
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