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 چکیده

پتروشیمي و گاز  ،ورشکستگي شرکت هاي نفتاولویت بندي شاخص هاي روش آلتمن در تعیین ریسک هدف از این پژوهش 

هدف محوري این تحقیق ارایه یک ( بوده است. AHP فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبي)

 باشد. در این پژوهش، مدل آلتمنالگوي مناسب براي سنجش ضریب احتمال ورشکستگي در بازار بورس اوراق بهادرا تهران مي

کاربردي است، طرح تحقیق آن از نوع نیمه تجربي و با استفاده از  -یق از نوع نظرياین تحق گردید.مي غني شده معرفي 

اي و در این تحقیق براي بررسي بیان ادبیات نظري از روش کتابخانه ( است.رویدادي) از طریق اطالعات گذشته رویکرد پس

و کدال، نرم افزار رس اوراق بهادار تهران ماري موجود در سایت رسمي سازمان بوتحلیل متغیرها از آرشیو آ و بررسي، تجزیه

SPSS و آمار استنباطي و آنالیزAHP   از طریق نرم افزارSuper Decision .عبارت است  قیتحق آماري جامعه استفاده شد

 8333سال  انیتا پا 8316 هايسال يدر بورس اوراق بهادار تهران ط شده رفتهیپذگاز و پتروشیمي  ،نفتشرکتهاي  ياز تمام

هاي شرکت، 8ها از سازمان بورس اوراق بهادارانتخاب شدند که اطالعات این شرکت شرکت 86تعداد  در این تحقیق بوده است.

و....  4سایت کدال ،3بهادار سایت شرکت بورس اوراق دار،امرکز تحقیقات بورس اوراق به 2اطالع رساني بورس اوراق بهادار

 7نتایج بررسي باز یا بسته بودن نمادهاي مورد بررسي در پایان این دوره بلندمدت نشان داد که از بین  شده است.استفاده 

شرکتي که به عنوان  1شرکت نماد آنها بسته شد؛ همچنین از بین  6شرکتي که به عنوان شرکت ورشکسته شناسایي شدند، 

توان نتیجه گرفت که مدل آلتمن بسته نشد. با این آمارها مي 38شرکت در سال  5مت شناسایي شدند، نماد هاي سالشرکت

در بلندمدت را ها درصد اطمینان، ورشکستگي شرکت 73مراتبي توانست با  غني شده با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

 بیني کند.پیش

 لسله مراتبيورشکتگي، ریسک، آلتمن، تحلیل س کلیدی: واژگان

  

                                                           
1-SEO 
2-SENA 
3-IRbourse 
4-Kodal 
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 مقدمه

 به نسبت تجاري و اقتصادي روابط بویژه هاانسان روابط پیچیدگي سبب حاضر عصر در تکنولوژي و علوم وفزاینده سریع رشد

 و هاشرکت که بطوري گردانیده، ايتازه مرحله وارد را تجارت و اقتصاد وتکنولوژي، علم پیشرفت. است گردیده گذشته

  .است گردیده دنیا سراسر در ملیتي چند حتي و  عام سهامي هايشرکت به تبدیل گذشته کوچک اقتصادي هايبنگاه

 خارج رقابت ازدور کوچک هايشرکت سو یک از گردیده باعث تجارت و اقتصاد شکل تغییر این ( 8318)سلیماني امیري , 

 فعالیت توقف مشکل با نداشتند، را خود صنعت هم هايشرکت دیگر با رقابت توان که بزرگي هايشرکت دیگر ازسوي و شوند

 بیشتر هرچه گسترش عامل خود که نیز رقابت چرخه دیگر طرف از. شوند مواجه ورشکستگي نهایت در و مالي هايبحران یا

 سهامداران،) مالي منابع کنندگان تامین بین فاصله بود گردیده( وسعت و حجم گسترش سهامداران، تعداد لحاظ از) هاشرکت

 کرده بیشتر را شرکت بر مستقیم نظارت و کنترل لحاظ از شرکت مدیریت و( دهندگان وام و اعتباردهندگان گذاران،سرمایه

 :مالي منابع کنندگان تامین واقع در زیرا گردید، هاشرکت مالي منابع کنندگان تامین نگراني به منجر مذکور عوامل .است

 .نبودند شرکت بر مستقیم نظارت و کنترل به قادر خود: اوال

 .نمایند بیني پیش آینده در را هاشرکت مالي وضعیت توانستندنمي: ثانیا

به اقتصاد بخشیده است. رقابت روز افزون بنگاههاي اقتصادي اي پیشرفت سریع فناوري و تغییرات محیطي وسیع، رشد فزاینده

گیري مالي نسبت به گذشته احتمال ورشکستگي را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیمدستیابي به سود را محدود و 

گیري در مسائل مالي همواره با ریسک و عدم اطمینان تصمیم . (8338نیکو مرام   &)رهنماي روپشتي  راهبردي تر شده است

خواهند با پیش بیني امکان ورشکستگي یک شرکت از سوخت همراه بوده است. به همین خاطر سرمایه گذاران همواره مي

رشکستگي مالي شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیري کنند. از این رو آنها در پي روشهایي هستند که بتوانند به وسیله آن و

یکي از راههاي کمک به  (8313)حاجیها ,  شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگي سرمایه آنها از بین خواهد رفت.

د مبناي ها به واقعیت نزدیکتر باشنسرمایه گذاران ارائه الگوي پیش بیني  درباره دورنماي کلي شرکت است هرچه پیش بیني

پیش بیني بدون اخذ تصمیم امکانپذیر است  ". بیور معتقد است (8313)امیني ,  گیري صحیح تر قرار خواهند گرفتتصمیم

. مهمترین ویژگي الگوهاي پیش بیني ورشکستگي دقت "توان بدون پیش بیني انجام دادگیري را نميولي کوچکترین تصمیم

. الگوهاي ورشکستگي (8313)یویکي ,  باشد لذا در نظر تحلیل گران مالي بسیار با اهمیت هستندتعیین روابط مي آنها در

باشند و گزینش یک الگو به ویژه براي استفاده کنندگان اطالعات مالي و هرکدام داراي نقاط قوت و ضعف خاص  خود مي

ها و شرایط محیطي امري پیچیده است، به همین خاطر استفاده از مدلهاي پیش بیني ورشکستگي تعدیل متناسب با نیازهاي آن

فرزین ,  &)رهنماي روپشتي  تواند به استفاده کنندگان براي آگاهي از وضعیت مالي آتي شرکتها کمک کنندشده در ایران مي

 (8313کلیات مدیریت مالي, 

 ها وهاي مختلف به ارزیابي سهام شرکتاین مرحله تحلیلگران مالي به یاري صاحبان سرمایه آمدند، آنان با استفاده از روش در

پیش بیني توقف فعالیت و  ابزارهاي مهم در هاي مالي یکي ازآینده پرداختند. نسبت ها درتحلیل وضعیت مالي شرکت تجزیه و

، (8366) 8جمله بیور هاي گذشته ازسال همین اساس محققین مختلف در بر. گردندها محسوب ميهاي مالي شرکتبحران

هاي نسبت و...، با استفاده از( 8315) 6، زاوگین(8314) 5، زیمسکي(8311) 4، اهلسون(8371) 3، اسپرینگیت(8361، )2آلتمن

به نتایجي دست یافتند. با توجه به  ا نیزآنه هرکدام از ها پرداختند ومالي گوناگون به پیش بیني وضعیت مالي آتي شرکت

                                                           
1. Beaver, W.H.(1966) 
2. Altman, E.I.(1968) 
3.Springate, Gord, L.V. (1978) 
4.Ohlson, J.A. (1980) 
5. Zmijewski Mark.E (1984) 
6.Zavgin (1985)  
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ها براي زمینه بررسي وضعیت شرکت ایران و لزوم بگارگیري ابزارهاي مناسب در بازار اوراق بهادار افزایش حجم معامالت در

 شود.احساس ميبیني نماید آینده پیش ها را درالگوهایي که بتواند وضعیت مالي شرکت به استفاده از آنها نیاز گذاري درسرمایه

همه ارزیابي  ورشکستگي به  از منظر مالي و تبیین مباني مالي و حسابداري و مهمتر بررسي علل پدید آورنده ورشکستگي از

اولویت بندي شاخص هاي روش  پژوهش بهبراي پاسخگویي به این نیاز دراین  .حائز اهمیت است هاي رایج بسیارکمک مدل

ي شرکت هاي نفت و گاز پتروشیمي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل آلتمن در تعیین ریسک ورشکستگ

 پرداخته خواهد شد. سلسله مراتبي

 

 ادبیات موضوع

رایج  اي باستاني است و بسیار نیززیرا تقریباً مقوله ،شوداي با اهمیت در مدیریت مالي تلقي ميورشکستگي بعنوان مقوله

بدین دلیل بسته  اش نیست ویک مغازه خرده فروشي کوچک که قادر به ایفاي تعهد اجاره ورشکستگي ممکن است درباشد. مي

: 8313 هاي مستمرساالنه رخ دهد )حاجیها،شود و یا در یک شرکت تولیدي بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگي مطلوب و زیانمي

، عدم 4، عدم موفقیت واحد تجاري، وخامت، ورشکستگي3، شکست2وضع نامطلوب مالي هایي چون:در متون مالي واژه(.64

 ، و... براي توصیف ورشکستگي بکار رفته است.5پرداخت دیون

 یا شرکت تجاري، در ورشکستگي تاجر " گوید:مي ورشکستگي را تعریف نموده و 83/82/8388قانون تجارت مصوب 482ماده

قانون  243. تعریف مذکور عینًا همان تعریفي است که درماده "شودميادیه وجوهي که برعهده اوست حاصل ت نتیجه توقف از

عناصر موجد  تعریف مذکور در واقع مبین عوامل و بیان گردیده بود. 82/3/8314و 82/8و 8313/دلو/25تجارت سابق مصوب 

ورشکستگي عبارت "توان ورشکستگي را چنین تعریف نمود: ورشکستگي است. بنابراین با توجه به متون قانوني موجود، مي

 عدم توانایي در دست دادن توانایي پرداخت دیون و انجام عملیات تجارتي که با از است از درماندگي تاجر یا شرکت تجارتي در

صورت زیر  حسابداري ورشکستگي به دو از نظر. ( 8313فال ح پور ,  &)راعي  "اقدام به تعهدات خود بالاعتبار گشته است

 امکانپذیر است:

  
هاي آن شرکت گردد ولي شرکت به فعالیتش تداوم بخشد یک بدهي از هاي شرکت کمترارزش دارایي : اگر2ورشکستگي فعالیت -8     

شرکت  عملیات غیرسودآور اي آشکار ازنشانهاین ورشکستگي  نوع  ورشکستگي روي داده است که به ورشکستگي فعالیت معروف است. در

  دهد.وجود دارد اما شرکت به هر نحو به فعالیتش ادامه مي

هاي شرکت برسد و شرکت توانایي پرداخت : این نوع از ورشکستگي بدین صورت است که سررسید بدهي3ورشکستگي نقدینگي -2     

 دهد.ينداشته باشد. این نوع ورشکستگي بیشتر روي م آنها را

هاي مالي براي باال توضیح داده شد داراي چارچوب نظري متفاوتي هستند، که تشکیل دهنده نسبت نوع ورشکستگي که در دو

هاي نقدینگي نسبت ،دهدروي مي توجه به اینکه ورشکستگي نقدینگي بیشتر بیني ورشکستگي هستند. باهاي پیشایجاد مدل

اند گرفته مورد استفاده زیاد قرار ها پنهان نمانده وورشکستگي از دید ارائه دهندگان این مدلهاي پیش بیني ساختار مدل در

باشند. هاي نقدینگي هستند مينسبت هاي پیش بیني ورشکستگي داراي متغیر یا متغیرهائي که برگرفته ازمدل بطوریکه اکثر

                                                           
2.Distress 

3.Failure 
4.Bankruptcy 
5.Insolvency 
2.Solidity Bankruptcy 
3.Liguidity Bankruptcy 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

باشند ممکن است مرتبط با ورشکستگي نقد شرکت ميطبیعتاً فرآیندهاي ورشکستگي نقدینگي که به دلیل کاهش وجوه 

 صورت امکانپذیراست: حقوقي به دو نظر ورشکستگي از(. 8313، 8)ریچاردسون بالعکس فعالیت باشد و
مبلغ معین تجاوز نماید  ورشکستگي اجباري یک یا چند نفر از طلبکاران که مطالباتشان از ورشکستگي اجباري: در-8

 کنند.توانند طرح دعوا مي

 کند دادگاه اعالم ورشکستگي خود را درخواست مي ورشکستگي اختیاري: در ورشکستگي اختیاري، شخص با طرح دعوا در-2

 .(8314)سکیني , 
 درشکست.(8373)تهراني ,  شوند مواجه باشکست حقوقي و اقتصادي مالي، شکل ازسه یکي به است ممکن هاشرکت کلي بطور

 فقدان مالي، تنگناي نشانه معموالً .دهدمي رانشان مالي تنگناي حالت وجود سررسید، درزمان تعهدات درایفاي ضعف مالي،

 ضعیف، ايساختارسرمایه مانند دیگري ازعلل ناشي خود که است اينشانه درگردش، سرمایه فقدان. باشدمي درگردش سرمایه

 وشکست اقتصادي معناي به شکست بین معموالً. باشدمي موارد این وامثال باال، عملیاتي هزینه ازحد، بیش جاري استقراض

 براي است نتوانسته موسسه زیرا است، اقتصادي شکست همان تجاري شکست بطورکلي،. شودمي گذاشته فرق واعتباري مالي

 توقف ازنظرقانون، شکست. کند تحصیل را است دسترسي قابل دیگر درجاي که آنچه مشابه سودي شده، انجام گذاريسرمایه

معموالً دالیل مختلفي باعث بروز ورشکستگي (. 8313)مهراني و مهراني ,  باشدمي تاجر برعهده که است وجوهي درتادیه

هزینه باال، فعالیت مالي باشد. خطاهاي مدیریتي، ها سوء مدیریت سازمانها ميشود. مهمترین دلیل ورشکستگي شرکتمي

ها تواند به تنهایي یا ترکیبي ازآنها هشداري براي ورشکستگي شرکتضعیف، بي اثربودن فعالیتهاي فروش و هزینه تولید باال مي

ها باشد. رکود اقتصادي، تغییرات نرخ بهره، باالرفتن تواند یکي دیگرازدالیل ورشکستگي شرکتباشد. فعالیتهاي اقتصادي مي

باشد. تصمیمات دولت، م، نوسانات قیمت مواد اولیه و شرایط اقتصادي بین المللي ازدالیل اقتصادي ورشکستگي سازمانها ميتور

تعیین دلیل یا  (.2،2181)کامورنونباشندپیشامدهاي طبیعي ناخواسته ومرحله عمرسازمانها نیزازدیگردالیل ورشکستگي مي

رمورد خاص کارآساني نیست. دراغلب موارد دالیل متعددي با هم منجر به پدیده دالیل دقیق ورشکستگي و مشکالت مالي دره

شوند، اما طبق تحقیقات دان وبراد استریت دالیل اصلي ورشکستگي مشکالت مالي واقتصادي است. دربرخي ورشکستگي مي

جزیه وتحلیل وضع مالي شود. حسابداراني که درتموارد دالیل ورشکستگي با آزمون صورتهاي مالي و ثبتها مشخص مي

توانند به راحتي دالیل ورشکستگي را شناسایي و تعیین کنند. اما  گاهي، بعضي مسائل هاي روبه زوال تجربه دارند ميشرکت

کند و ورشکستگي را از چشم حسابداران پنهان تجاري دریک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت مي ازگردش مناسب دریک واحد

، تحلیل روندوجود دارد ه این روش ها شامل:  شناسایي عوامل ورشکستگي هاي مختلفي جهت شرو .(2111، 3)مارتینسازدمي

اند به روش شناسي الگوهاي پیش بیني  ورشکستگي که اخیراً بیشتراستفاده شده، تحلیل مدیریت، تحلیل عملیات حسابداري

 شوند:سه دسته وسیع تقسیم مي
         4الگوهاي آماري -الف     

      5الگوهاي سیستم خبره هوشمند مصنوعي -ب      

 6الگوهاي تئوریک -ج      

الگوهاي آماري شامل تحلیلهاي تک متغیره وچندمتغیره هستند که معموالً تحلیلهاي چندمتغیره غالب هستند الگوهاي آماري، 

از بعد ،7الگوهاي سیستم خبره هوشمندمصنوعي.شودوالگوهاي تمایزچندگانه، احتمال خطي، الجیت و پروبیت را شامل مي

توانند نمادها را براي نشان دادن رفتار هوشمند انساني و فعالیتهاي ها هم ميبررسي ماشینهاي عددي، مشخص شد که رایانه
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را در  توانند مهارتهاي انسانيهایي که ميتشخیصي مانند حل مسئله پردازش کنند. این تشخیص موجب به جستجو براي برنامه

الگوهاي  شروع شود. 8351هایي از سال روشي قابل قبول سرمشق قرار دهند موجب شد که طراحي و تغییر چنین برنامه

آید، هاي ورشکستگي به دست مي،با تمرکز برالگوهاي آماري و سیستم کارشناس هوشمند مصنوعي دربنگاهها، نشانه8تئوریک

وها قادرهستند تا ورشکستگي را به وسیله نگاه کردن به شرایط  ورشکستگي ارائه شده تا اینکه علتهاي آن به دست آید. این الگ

هاي تئوریک پیش بیني کنند. اگرچه راه دیگر، رسیدن به این مشکل نگاه کردن به عواملي است که برمبناي بعضي بحث

کنند. واکنش متغیر و رقابتي فعالیت مي محیطي بسیار هاي اقتصادي دربنگاه حال حاضر در.(8318)صفري ,  ساخته شده اند

هاي تمامي جنبه موقعیت بنگاه نقش بسزایي دارد. مدیریت بنگاه در متغیر بازار در مقابل شرایط بسیار سریع و درست در

پردازش اطالعات  موزش کارکنان وفروش و خدمات پشتیباني مانند آ هاي بازاریابي وفعالیت بنگاه مانند تولید کاال، فعالیت

 ورشکستگي بیني پیش ویژه بهها، شرکت عملکرد بیني پیش زمینه در زیادي نسبتاً مطالعات .(8315)علي خاني ,  درگیراست

 در.  است شده گزارش مدیریت و اقتصاد حسابداري، علمي متون در تحقیقات این نتایج. است رسیده انجام به اخیر دهه سه در

 .  (8313مهراني ,  &)مهراني  است شده اقدامها بیني پیش این تحلیل و بررسي به، کلي نظرگاه دو ازها، بررسي این
 شواهدي مطالعات از گروه این. است موجود محیطي اطالعات از استفاده با ورشکستگي بیني پیش قابلیت بر دسته، یک تمرکز -

 اند آورده فراهم را“  هستند؟ مفید ورشکستگي بیني پیش براي ماليهاي نسبت آیا” که موضوع این درباره را

 توسط اطالعات پردازش فرآیند تحقیقات، از گروه این  پردازندمي کنندگان استفاده بیني پیش صحت بررسي به دوم، دسته -

 ورشکستگي مانند موضوعاتي مورد در افراد، این قضاوت و کنندگان، استفاده وسیله به اطالعات پردازش نحوه درباره راها انسان

 . اند داده قرار بررسي مورد را آنها، ورشکستگي عدم یا وها شرکت

 ،(مالي موسسات مثل) هستند، مند عالقهها شرکت ورشکستگي بیني پیش به بیشتر کنندگان استفاده از بعضي که چند هر

 آن غیر در هم و ورشکستگي حالت در همها شرکت وضعیت بیني پیش و ورشکستگي عدم به مند عالقه بیشتر سایرین

 سودآور تداوم به عالقمند بیشتر مالي اطالعات از کننده استفاده اصلي گروه عنوان به گذاران سرمایه معمول طور به) باشندمي

 این ازها، شرکت عملکرد بیني پیش در(.باشندمي مختلفهاي شاخص نظر ازها شرکت عملکرد بیني پیش و ها، شرکت عملیات

احتمال ناتواني مالي  فضاي رقابتي امروز در(.  8311، 2)اوهلسناست شده استفاده حسابداري اطالعات از طورعمده به نظر،

هاي زیادي را براي اطالع از وضعیت گذار و افراد تالشهاي سرمایهاین شرایط شرکت در ؛ها افزایش یافته استشرکت

برنامه چهارم توسعه بعنوان چشم انداز بیست  دهند، درجهت نگهداري از سرمایه خود انجام مي پذیر درهاي سرمایهشرکت

عواملي مانند  ایراني باید از جهت رفاه ملي، هر افق بیست ساله از سازي تاکید فراواني شده است. درساله بر خصوصي

آیند. دو موارد مذکور در نتیجه کارائي بازار سرمایه بدست مي ي برابر و توزیع مناسب درآمد برخوردار باشد، هرهافرصت

بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهاي مالي جدید به ویژه الگوهاي پیش بیني ورشکستگي  که به کارائي بازار سرمایه از راه افشاي 

ها به بخش سازي براي واگذاري سهام شرکتهاي سازمان خصوصيشود. تالشاحساس ميکنند وضعیت واقعي بنگاه یاري مي

 گذاري درگیري صحیح براي سرمایههاي اخیر نیاز سهامداران بالقوه به داشتن الگوهاي ساده جهت تصمیمخصوصي در سال

نیازهاي موجود،  رایط محیطي کشور ورا تشدید کرده است استفاده از الگوهاي پیش بیني ورشکستگي  متناسب با ش هاشرکت

 ها را فراهم خواهد آورد.مورد خرید سهام شرکت گیري صحیح درمعیار خوبي جهت تصمیم

 روش تحقیق .1

کاربردي است، طرح تحقیق آن از نوع نیمه تجربي و با استفاده از رویکرد پس رویدادي )از طریق  -این تحقیق از نوع نظري 

اي و بررسي، تجزیه تحلیل متغیرها از اطالعات گذشته ( است.در این تحقیق براي بررسي بیان ادبیات نظري از روش کتابخانه

 AHPو آمار استنباطي و آنالیز SPSSزمان بورس اوراق بهادار تهران  و کدال، نرم افزار آرشیو آماري موجود در سایت رسمي سا

                                                           
1 .Tehoretic Models 
2 Ohlson 
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ها، گزارش هیئت مدیره و صورت جلسات مجمع هاي مربوط به متغیرهاي تحقیق از صورت مالي شرکتشود.دادهاستفاده مي 

هاي فارسي و التین و مقاالت التین و و پایگاه عمومي و آرشیو آماري موجود در سایت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران

ها و به دست آوردن نتایج از روش رگرسیون به طریق به منظور واکاوي داده گردد.ها و کتب فارسي استخراج مينیز پایان نامه

به منظور  از رگرسیوندر این تحقیق از شده است.استفاده  AHPداده هاي ترکیبي و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبي 

مدت و هاي مالي در کوتاهبیني ریسک ورشکستگي شرکتهاي نفت، گاز و پتروشیمي با استفاده از نسبتامکان پیشبررسي 

هاي نفت، گاز و بندي ریسک ورشکستگي شرکتمراتبي به منظور رتبهبلندمدت استفاده  شده است  و از فرآیند تحلیل سلسله

هاي نفت، گاز و پتروشیمي با نظرخواهي از هاي مالي موثر در پیش بیني ورشکستگي شرکتبندي نسبتپتروشیمي و نیز رتبه

شرکتهاي  يعبارت است از تمام قیتحق آماري جامعه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.خبرگان امر سرمایه

 86تعداد  در این تحقیق بوده است.  8333سال  انیتا پا 8316 هاي -سال يدر بورس اوراق بهادار تهران ط شده رفتهیپذ

 2هاي اطالع رساني بورس اوراق بهادارشرکت، 8ها از سازمان بورس اوراق بهادارانتخاب شدند که اطالعات این شرکت شرکت

  شده است.و.... استفاده  4سایت کدال ،3سایت شرکت بورس اوراق بهادار دار،امرکز تحقیقات بورس اوراق به

 اهدافي که در این تحقیق به دنبال آن بوده ایم شامل: 
 هاي نفت، گاز و پتروشیمي با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبي؛بندي ریسک ورشکستگي شرکترتبه -8

 هاي مالي در کوتاه مدت؛هاي نفت، گاز و پتروشیمي با نسبتبیني ریسک ورشکستگي شرکتپیش -2

 هاي مالي در بلند مدت؛نفت، گاز و پتروشیمي با نسبت هايبیني ریسک ورشکستگي شرکتپیش -3

 .هاي نفت، گاز و پتروشیمي در تحلیل سلسله مراتبيهاي مالي موثر در پیش بیني ورشکستگي شرکتشناسایي نسبت -4

 برآورد مدل و تحلیل آن .2

 را استها شرکت مالي اهرم و عملکرد نقد، هایي نسبت دهنده نشان که هایي نسبت ورشکستگي، بینيپیش هاي مدل اغلب

 هایي نسبت از هاي، نسبت مناسب ترکیبات از کننده استفاده هاي مدل تمام آلتمن و مدل. برندمي کار به خود ارزیابي براي

 نقدي جریان و خالص درآمد تفاوت و دارایي کل به بدهي کل دارایي، کل به گردش در سرمایه دارایي، کل به خالص درآمد

 از ورشکستگي بیني پیش براي کههایي مدل اکثر در (8318 صفري،. )کندمي استفاده شاخص عنوانبه دارایي کل به عملیاتي

ها، سرمایه در دارایي جمع به بدهي نسبت مثل) نسبت شکل به اغلب اطالعات این است، شده استفاده حسابداري اطالعات

 است این تحقیقات این در محققان تالش. اند شده بیان(  آن مانند و بهره پرداخت توان نسبت جاري، نسبت گردش به دارائیها،

براي سنجش  .کنند بندي رتبه مختلف معیارهاي نظر از راها شرکت متفاوت،هاي مدل در ماليهاي نسبت از استفاده با تا

جامعه مراتبي استفاده شد..سلسلهها و عوامل موثر بر آن نیز از پرسشنامه استاندارد فرآیند تحلیل بندي ریسکمتغیر رتبه

هاي محدودیتکه طبق  اند، بودههایي که در جامعه تحقیق قرار گرفتهمدیران عامل شرکتتحقیق حاضر کلیه دوم آماري 

( از خبرگان 8337گیري چندمعیاره طبق قانون ساعتي )با توجه به اینکه در رویکردهاي تصمیمباشد. نفر مي 42 اعمال شده

 ها بهره گرفت.نفر از خبرگان به منظور تکمیل پرسشنامه 82الي  7توان از شود، ميمينظرخواهي 

 ها ، مدل آلتمن است که به صورت زیر است:بیني ریسک ورشکستگي شرکتبراي پیشمدل استفاده در این تحقیق 

Z = 0.717x1 + 0.84x2 + 3.1x3 + 0.42x4 + 0.998x5 

 : کندشرکت از منطق زیر پیروي ميک بیني ریسک ورشکستگي یبراي پیش این مدل 

z ≤ 2.1هاي ورشکسته، براي شرکت 2.1 ≤ z ≤ zبراي حالت بین ورشکستگي و سالمتي، و  2.9 ≥ براي حالت  2.9

 سالمت کامل؛
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  تحقیق  نتایج  .3

مراتبي، مدلي غني براي در این تحقیق با الگوگیري از مدل و منطق آلتمن و ترکیب آن با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

هاي مدل بندي  و تعیین ضرائب شاخصابتدا به اولویت .شدبیني ریسک ورشکستگي در بورس اوراق بهادار تهران ارائه پیش

گانه مدل هاي پنجمراتبي براي شاخص؛ مدل فرآیند تحلیل سلسلهشدمراتبي پرداخته آلتمن با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله

 آمد:آلتمن اجرا شد و نتایج زیر بدست 

 وزن نهایي شاخص

 0.076478 ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري بدهي
 0.096798 درآمد قبل از بهره و مالیات به کل دارایي

 0.149815 سرمایه در گردش به کل دارایي
 0.251755 سود انباشته به کل دارایي

 0.425153 فروش به کل بدهي
مراتبي براي هر شاخص بجاي ضرائب مدل آلتمن، مدل آلتمن غني از فرآیند تحلیل سلسلهبا جایگذاري وزن استخراج شده 

 مراتبي شکل گرفت، که به صورت زیر است:شده با فرآیند تحلیل سلسله

Z = 0.076x1 + 0.096x2 + 0.149x3 + 0.251x4 + 0.425x5 
؛ که به صورت یافتهاي مدل آلتمن متناسب با مدل غني شده تغییر )کاهش( براي تعیین بازه متناسب با مدل غني شده، بازه

 زیر حاصل گردید:

z ≤ 0.345هاي ورشکسته، براي شرکت 0.345 ≤ z ≤ zبراي حالت بین ورشکستگي و سالمتي، و  0.477 ≥ 0.477 

 براي حالت سالمت کامل؛ 

 33تا  11هاي ها براي سالتمن غني شده، به محاسبه امتیاز آلتمن براي تعیین ورشکستگي شرکتحال با تعیین مدل آل

 پرداخته شد.

شرکتي که براساس امتیاز آلتمن غني  84نشان داد که از بین  11نتایج بررسي باز یا بسته بودن نمادهاي مورد بررسي در سال 

شرکت نماد آنها بسته شد؛ همچنین دو شرکتي که به عنوان  7شده به عنوان شرکت ورشکسته شناسایي شدند، تنها 

توان نتیجه گرفت که مدل آلتمن بسته نشد. با این آمارها مي 11هاي سالمت شناسایي شدند، نماد هیچ یک در سال شرکت

بیني پیش 11ال ها را در سدرصد اطمینان، ورشکستگي شرکت 56مراتبي توانست با غني شده با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

 کند.

شرکتي که براساس امتیاز آلتمن غني  6نشان داد که از بین  13نتایج بررسي باز یا بسته بودن نمادهاي مورد بررسي در سال 

شرکتي که به عنوان  1شرکت نماد آنها بسته شد؛ همچنین از بین  3شده به عنوان شرکت ورشکسته شناسایي شدند، تنها 

توان نتیجه گرفت که مدل آلتمن غني شده بسته شد. با این آمارها مي 13در سال  5ایي شدند، نماد هاي سالمت شناسشرکت

 بیني کند.پیش 13ها را در سال درصد اطمینان، ورشکستگي شرکت 37مراتبي توانست با با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

شرکتي که براساس امتیاز آلتمن غني  84شان داد که از بین ن 31نتایج بررسي باز یا بسته بودن نمادهاي مورد بررسي در سال 

شرکتي که به عنوان  2شرکت نماد آنها بسته شد؛ همچنین از بین  3شده به عنوان شرکت ورشکسته شناسایي شدند، 

لتمن توان نتیجه گرفت که مدل آبسته نشد. با این آمارها مي 31هاي سالمت شناسایي شدند، نماد هیچ یک در سال شرکت

بیني پیش 31ها را در سال درصد اطمینان، ورشکستگي شرکت 61مراتبي توانست با غني شده با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

 کند.

شرکتي که براساس امتیاز آلتمن غني  6نشان داد که از بین  38نتایج بررسي باز یا بسته بودن نمادهاي مورد بررسي در سال 

شرکتي که به عنوان  1شرکت نماد آنها بسته شد؛ همچنین از بین  4ه شناسایي شدند، شده به عنوان شرکت ورشکست
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توان نتیجه گرفت که مدل آلتمن بسته نشد. با این آمارها مي 38شرکت در سال  6هاي سالمت شناسایي شدند، نماد شرکت

بیني پیش 38ها را در سال شکستگي شرکتدرصد اطمینان، ور 78مراتبي توانست با غني شده با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

 کند.

شرکتي که براساس امتیاز آلتمن غني  6نشان داد که از بین  32نتایج بررسي باز یا بسته بودن نمادهاي مورد بررسي در سال 

شرکتي که به عنوان  1شرکت نماد آنها بسته شد؛ همچنین از بین  4شده به عنوان شرکت ورشکسته شناسایي شدند، 

توان نتیجه گرفت که مدل آلتمن بسته نشد. با این آمارها مي 38شرکت در سال  4هاي سالمت شناسایي شدند، نماد شرکت

بیني پیش 32ها را در سال درصد اطمینان، ورشکستگي شرکت 51مراتبي توانست با غني شده با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

 کند.

شرکتي که براساس امتیاز آلتمن غني  6نشان داد که از بین  33اي مورد بررسي در سال نتایج بررسي باز یا بسته بودن نماده

شرکتي که به عنوان  1شرکت نماد آنها بسته شد؛ همچنین از بین  5شده به عنوان شرکت ورشکسته شناسایي شدند، 

توان نتیجه گرفت که مدل آلتمن بسته نشد. با این آمارها مي 38شرکت در سال  4هاي سالمت شناسایي شدند، نماد شرکت

بیني پیش 33ها را در سال درصد اطمینان، ورشکستگي شرکت 64مراتبي توانست با غني شده با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله

 کند.

 شرکتي که به عنوان 7نتایج بررسي باز یا بسته بودن نمادهاي مورد بررسي در پایان این دوره بلندمدت نشان داد که از بین 

هاي سالمت شرکتي که به عنوان شرکت 1شرکت نماد آنها بسته شد؛ همچنین از بین  6شرکت ورشکسته شناسایي شدند، 

توان نتیجه گرفت که مدل آلتمن غني شده با رویکرد بسته نشد. با این آمارها مي 38شرکت در سال  5شناسایي شدند، نماد 

 بیني کند.ها در بلندمدت را پیشاطمینان، ورشکستگي شرکت درصد 73مراتبي توانست با فرآیند تحلیل سلسله

هدف محوري این تحقیق ارایه یک الگوي مناسب براي سنجش ضریب احتمال ورشکستگي در بازار بورس اوراق بهادرا تهران 

 .باشد. در این پژوهش، مدل آلتمن غني شده معرفي گردیدمي

 

 پیشنهادات

 :شودتحقیق، به شرح زیر ارائه مي هايپیشنهادهایي مبتني بر یافته این پژوهشبدست آمده از ا توجه به نتایج ب

 تواند از مدل این پژوهش ها ميسازمان بورس و اوراق بهادار تهران براي اطمینان نسبي از وضعیت مناسب مالي آتي شرکت

 در پذیرش شرکت جدید به سازمان بورس استفاده نماید.

 توانند ها با مبالغ باال به متقاضیان صاحبان صنایع ميعتباري از مدل این پژوهش در اعطا وامها و مؤسسات مالي و ابانک

 استفاده نمایند.

 هاي داخل بورس و گران و مشاوران مالي که وظیفه آنها تجزیه و تحلیل وضعیت مالي شرکتکارگزاران بورس، تحلیل

توانند از مدل این پژوهش باشند نیز ميها ميسهام شرکتها براي متقاضیان خرید تشریح وضعیت مالي آینده شرکت

 استفاده نمایند.

 هاي ارزیابي نقاط باشند. یکي از روشبیني تهدیدهاي آتي ميها همواره مایل به ارزیابي نقاط ضعف و پیشمدیران شرکت

باشد. مدیران از مدل ارائه ي مالي ميهاهاي مبتني بر دادهضعف مالي در آینده و در نهایت درماندگي مالي استفاده از مدل

 تواننداستفاده نمایند.شده در این پژوهش براي تشخیص درماندگي مالي مي

 گذاري هستند. اصوالً آنها قبل از اقدام به گذاري همواره در پي کسب وضعیت مناسب براي سرمایههاي سرمایهشرکت

دهند تا هاي گوناگون مورد ارزیابي و تجزیه و تحلیل قرار ميا روشگذاري در صنایع مختلف، وضعیت این صنایع را بسرمایه

ها، ارزیابي وضعیت هاي ارزیابي مورد استفاده این شرکتنسبت به سودآوري آنها مطمئن شوند. یکي از انواع روش
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از مدل استفاده شده توانند گذاري ميهاي سرمایهورشکستگي است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، شرکت

 ها استفاده نمایند.در این پژوهش براي ارزیابي ورشکستگي شرکت

 هاي دیگر صنایع همواره براي مقاصد توسعه محصول و کنترل بر مواد اولیه مورد نیاز خود، تصمیم به ادغام و خرید شرکت

نمایند، داده و وضیعت مالي آنها را بررسي کامل ميگیرند. این صنایع در زمان تصمیم به خرید، آنها را مورد ارزیابي قرار مي

توانند وضیعت فعالیت تا پس ازادغام دچار مشکالت مالي نشود. با توجه به نتایج ارائه شده در این تحقیق، این صنایع مي

 بیني نمایند.ها را در آینده با استفاده از مدل بکار گرفته شده در این پژوهش پیشاین شرکت

  ها، داشتن شناخت کامل از وضعیت شود که با توجه به مهمترین عوامل موثر در ورشکستگي شرکتتوصیه ميبه مدیران

هاي آموزشي مرتبط ها، کسب تجربه، تخصص، گذراندن دورهها به کل دارایيبازار، جلوگیري از افزایش نسبت کل بدهي

دهندگان و خالصه تمام کساني که به ندگان، واممانع ورشکسته شدن شرکت شوند. از طرفي به سهامداران، اعتبارده

هاي مدیریتي، توان وي در اداره امور و شناخت بازار و راهکار گذاري، ویژگيدهند، قبل از سرمایهعملکرد شرکت اهمیت مي

کند هاست توجه کنند. این پژوهش بیان ميمدیر براي تامین مالي که جزء مهمترین عوامل موثر در ورشکسته شدن شرکت

 کنند.که مدیران نقش مهمي را در تدوام فعالیت شرکت ایفا مي
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