دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
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تحلیل و بررسی ارتباط میان ریسک ورشکستگی با نقدشوندگی سهام در
بازار بورس اوراق بهادار تهران
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چکـیده
پیشبینی ورشکستگی پدیدهای است که موردتوجه فزاینده سرمایهگذاران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرارگرفته
است ازآنجاییکه نشانههای بالقوه ورشکستگیها حتماً قبل از اینکه ورشکستگی بهطور واقعی نمایان گردد قابل پیشبینی
هست و پیشبینی بهموقع و صحیح این بحران فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان جهت انجام فعالیتهای
بازدارنده قرار میدهد .در این پژوهش تالش شده تا تأثیر نقد شوندگی بر ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفتهشده
بازار بورس اوراق بهادار تهران طی مهرومومهای 1000تا 1071موردبحث و بررسی قرار گیرد .در این پژوهش نقد
شوندگی شامل اندازه شرکت ،اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش ،حجم گردش معامالت ،ریسک ورشکستگی که با
مدل آلتان  zدر نظر گرفتهشده است .نمونه آماری این تحقیق  102شرکت فعال در صنایع سیمان ،خودرو و قطعات،
شیمیایی ،ماشینآالت و تجهیزات ،دارو و غذایی هست .برای تجزیه تحلیل دادهها از تجزیه تحلیل رگرسیون استفادهشده
است .نتایج تحقیق نشان میدهد که بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی در شرکتهای فعال صنایع مذکور
رابطه معنیداری وجود دارد

واژگـان کلـیدی :اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش ،نقد شوندگی ،اندازه شرکت ،ورشکستگی آلتمن،
حجم گردش معامالت.

 .1کارشناسی ،رشته حسابداری مالی ،دانشگاه علمی کاربردی واحد سنندج( ،نویسنده مسئول)
lidiaarami6464@gmail.com

 .2کارشناسی ،رشته حسابداری مالی ،دانشگاه علمی کاربردی واحد سنندج
 .9کارشناسی ،رشته حسابداری مالی ،دانشگاه علمی کاربردی واحد سنندج
 .0کارشناسی ارشد ،رشته کامپیوتر ،گرایش نرم افزار ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد سنندج
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در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار ،ابزارهای متنوعی جهت سرمایهگذاری وجود دارند سرمایهگذاران با توجه به
بازده و ریسک سرمایهگذاری ،داراییهای موردنظر خود را برمیگزینند .یکی از موضوعات اساسی در سرمایهگذاری میزان نقد
شوندگی داراییهاست نقد شوندگی یکی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است و در صورت امکان انجام معامله به سرعت،
هزینهی اندك و بدون تحت تأثیر قرار دادن شدید قیمت تعریفشده و تعیینکننده اصلی امکان ادامه حیات بازارها بیانشده
است(ویس )5770 ،نقش عامل نقد شوندگی در ارزشگذاری داراییها بسیار مهم است؛ زیرا سرمایهگذاران به این موضوع توجه
دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟(کیل 1و همکاران )5770 ،هر
چه ریسک ناشی از یک دارایی افزایش یابد سرمایهگذار انتظار دریافت بازده بیشتری خواهد داشت .یکی از عوامل مؤثر بر ریسک
دارایی قابلیت نقد شوندگی آن است باآنکه این عامل در تصمیمگیریها نقش مهمی را ایفا میکند ،ولی باوجوداین ،تبدیل آن به
عاملی عینی و کمی و اندازهگیری آن قدمت چندانی ندارد .موضوع نقد شوندگی بهعنوان یک عامل تعیینکننده بازده از اواسط دهه
 1097مطرحشده است .سهامی که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبهرو میشوند میتواند بیانگر سرعت نقد
شوندگی آنها باشد در تحلیلهای نظری بیان میشود که نقد شوندگی به سهامداران خرد اجازه میدهد تا به سهامداران عمده
تبدیل شوند ،حقوق و مزایای مدیریت را بهبود بخشند و سرمایهگذاران آگاه را ترغیب به معامله کنند .بنابراین یک ارتباط مثبت
میان نقد شوندگی و ارزش شرکت دور از ذهن نخواهد بود(فرنگ 2و همکاران.)5770 ،
عوامل مختلفی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر میگذارد ازجمله این موارد میتوان به بازده،ریسک بازار و نقد شوندگی سهام،
نحوه مدیریت بنگاه اقتصادی و غیره اشاره کرد)صلواتی و همکاران )1001 ،نقد شوندگی سهام به معنای قابلیت خریدوفروش سهام
در کمترین زمان و با کمترین هزینه هست .این معیار یکی از مهمترین معیارهایی است که در زمان انتخاب فرصتهای
سرمایهگذاری موردتوجه قرار میگیرد؛ بنابراین سرمایهگذاران شرکتهایی را انتخاب میکنند که دارای درجه نقد شوندگی باالیی
باشند .توجه سرمایهگذاران به سهامی باقدرت نقد شوندگی باال باعث جذب سرمایههای بیشتر به سمت این شرکتها
میشود(همان) .برای اندازهگیری درجه نقد شوندگی سهام ،از معیارهای متعددی همچون ،حجم معامالت شرکت ،تعداد سهام
معاملهشده ،تعداد روزهای معاملهشده ،تکرار معاملهها ،تعداد خریدار و غیره به کار گرفته میشود؛ لذا هرچقدر نقد شوندگی سهام در
بازار بیشتر باشد ،هزینه سرمایه برای شرکتها کمتر خواهد بود که این امر ،عملکرد شرکتها را از توان جذب فرصتهای
سرمایهگذاری مناسب تحت تأثیر قرار میدهد بر اساس تحلیلهای آماری ،نقد شوندگی به سهامداران خرد اجازه میدهد تا به
سهامداران عمده تبدیل شوند ،حقوق و مزایای مدیریت را بهبود بخشند و سرمایهگذاران آگاه را ترغیب به معامله کنند؛ بنابراین یک
ارتباط مثبت بین نقد شوندگی و عملکرد شرکت دور از ذهن نخواهد بود(فرنگ) با افزایش ابهام در مورد آینده ،یا به تعبیری دیگر
افزایش ریسک سرمایهگذاری در شرکت ،تمایل سرمایهگذاران اعم از اعتباردهندگان و سهامداران به سرمایهگذاری در شرکت
میتواند کاهش یابد ،تداوم این امر میتواند در بلندمدت موجب ایجاد مشکالت مالی برای شرکت شود و ایجاد مشکالت مالی در
هر شرکتی درصورتیکه تداوم یابد ،میتواند سرآغاز افزایش مضاعف ریسک شرکت و افزایش مشکالت در تأمین مالی برای
بازپرداخت اصل و بهره دیون شرکت شده و شرکت را در مسیر ورشکستگی قرار دهد(.دستگیر و همکاران.)1001 ،

 -2تعاریف و مفاهیم
 -1-2نقد شوندگی
نقد شوندگی به این موضوع اشاره دارد که با چه سرعتی میتوان یک دارایی یا سهام را به قیمت واقعی در بازار فروخت .هرقدر
میزان معامالت یک سهم در بازار بیشتر باشد و خریداران و فروشندگان بیشتری آن سهم را معامله کنند ،نقد شوندگی آن بیشتر
است .بهعبارتدیگر اگر بتوان یک دارایی را با سرعت باالیی و بدون دردسر به وجه نقد تبدیل کرد ،نقد شوندگی آن دارایی و
قابلیت عرضه و فروش آن در بازار بیشتر است (.یحیی زاده فر).90 ،

 -2-2اختالف پیشنهادی قیمت خریدوفروش نسبی سهام(شکاف عرضه و تقاضا)
تفاوت بین پایینترین قیمت پیشنهادی فروش و باالترین قیمت پیشنهادی خرید ،شکاف عرضه و تقاضا نامیده میشود .هرچه
شکاف عرضه و تقاضا کمتر باشد ،سهام از قابلیت عرضه باالتری برخوردار است .برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خریدوفروش
سهام از مدل ریان استفاده میشود(نوبهار)1099

1. Kiel
2 .Farang
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 -3-2نسبت گردش حجم معامالت
این معیار از حاصل تقسیم تعداد سهام معاملهشده بر تعداد سهام در جریان شرکت به دست میآید  .ازآنجاییکه این نسبت با
شکاف عرضه و تقاضا همبستگی معکوس دارد ،در بسیاری از پژوهشها از آن بهعنوان معیار نقد شوندگی استفاده میشود .باالتر
بودن نسبت سهام معاملهشده به تعداد سهام در جریان بیانگر میزان روانی معامالت است و هرچه این نسبت بیشتر باشد ،میتواند
نشاندهنده نقد شوندگی باالتر باشد (نوبهار.)1099 ،

 -4-2اندازه شرکت
ارزش کل ریالی همه سهام منتشرشده در یک شرکت در بازار بورس ،اندازه شرکت گفته میشود .اندازه شرکت از طریق ضرب
تعداد سهام یک شرکت در قیمت روز سهم محاسبه میشود.در جامعه سرمایهگذاری از این معیار برای مقایسه شرکتها با یکدیگر
استفاده میشود .یعنی اندازه شرکت برابر است با لگاریتم ارزش بازار  iدر سال (tمحمود یحیی زاده فر )1090برای محاسبه متﻐیر
اندازه از معیارهایی همچون لگاریتم مجموع داراییها یا فروش استفاده میشود اما با توجه به شرایط تورمی و نامربوط بودن ارقام
تاریخی داراییها ،در این تحقیق از ارزش بازار سـهام در پایان دوره بهعنوان مبنای تعیین ارزش شرکت و نهایتاً از لگاریتم آن
بهمنظور حـذف مقیـاس اندازهگیری ،بهعنوان متﻐیر اندازه شرکت استفادهشده است ( نمازی و خواجوی) 1090 ،

طبق ماده  101الیحه اصالحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال  1000وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح
زیر بیانشده است:اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ،هیئتمدیره مکلف است بالفاصله مجمع
عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود .هرگاه مجمع مزبور
رأی به انحالل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده  1این قانون ،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود
کاهش دهد .درصورتیکه هیئتمدیره برخالف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت
میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند .گرچه
در این مادهقانونی امر ورشکستگی بهصراحت مشخص نشده است اما در ماده  100همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی
تصریح گردیده است(.منصور)1000،
قانون تجارت ،شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد .در این
صورت میباید مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل و در مورد انحالل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود .بنابراین قانون ،
حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان میکند و شرکت را در مورد بقا یا انحالل مخیر میداند ،درحالیکه ممکن
است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود .از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع
سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی میداند .قدرت پرداخت دیون شرکت بهعنوان معیاری که برای تعیین وضع
مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی رادار است ،در قانون در نظر گرفته نشده است (منصور.)1000 ،
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 -5-2ورشکستگی

 -6-2مدل التمن:)1893(1
یکی از اولین تحلیلهای ممیزی برای پیشبینی ورشکستگی توسط ادوارد آلتان در سال  1019انجام شد .آلتان اطالعات
مربوط به  2ثبت مالی سرمایه در گردش بهکل دارایی ثبت سود انباشته بهکل داراییها  ،نسبت سود قبل بهره و مالیات بهکل
داراییها  ،نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بهکل ارزش دفتری بدهیها  ،نسبت فروش بهکل داراییها را برای  00جفت از
شرکتهای ورشکسته و موفق با اندازه و قسمت مشابه بین سالهای  1001 – 1012جمعآوری و با استفاده از تکنیک آماری
تحلیل  ...چندگانه ( )MDAاین اطالعات را تجزیهوتحلیل کرد و معامله  Zاسکوری بهصورت زیر برآورد نمود:
Z = 0/012X1 + 0/014X2 + 0/033X3 + 0/006X4 + 0/99X5
()1
 - X1سرمایه در گردش بهکل داراییها
 – X2سود انباشته بهکل داراییها
 – X3سود قبل از بهره و مالیات بهکل داراییها
 – X4ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهیها
 – X5فروش بهکل داراییها

1. Altman
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اگر  Zمحاسبهشده برای شرکتی کوچکتر از  1/91باشد  ،آن شرکت ورشکسته و اگر بین اعداد  1/91و  5/102باشد ،شرکت
در ناحیه ورشکستگی قرار دارد و اگر  5/102 Zبزرگتر باشد احتمال ورشکستگی خیلی کم است .
پس در سالهای بعد از ایجاد مدل و استفاده گسترده از آن  ،یک سری انتقادات برای مدل مطرح شد  .تحلیل گران اعتباری ،
حسابداری و حتی خود شرکتها معتقد بودند که مدل تنها برای مؤسسات با ماهیت تجاری عمومی مقابل استفاده است  .آلتمن
سال  1090یک اصالحیه روی مدل انجام داد و مدل جدید مبنای  Zارائه داد واضحترین اصالحیه آلتمن ،جانشین کردن ارزش
دفتری سهام بهجای ارزش بازاری آن و پس از تﻐییر ضرایب و محدودهای ورشکستگی مدل بود (آلتمن )1090
Z= 0/717X1 + 5/847X2 + 30107X3 + 20/42X4 + 0/998X5
()5
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در این مدل اگر مقدار محاسبهشده برای
شرکتها کمتر از  1/00باشد احتمال
ورشکستگی شرکت فعلی خیلی باال و اگر بین
 1/0و  5/0باشد شرکت در ناحیه ورشکستگی
احتمال آن وجود دارد که اگر  Zمحاسبهشده
بزرگتر  5/0باشد احتمال ورشکستگی شرکت
خیلی پایین است ( آلتمن.)1090 ،

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق برگرفته Ying Xix2016,Stock
))Liqidty And Bankruptcy Rick

 -3روش پژوهش
روش پژوهش بهصورت رویهای (علمی،مقایسهای) و بهصورت قیاسی -استقرایی هست .قیاس به لحاظ تبیین فرضیههای
پژوهش به کمک تئوریهای موجود و استقرایی به جهت فرضیهها در این پژوهش بهمنظور انجام آزمون فرضیههای از روش
تحلیل همبستگی استفادهشده تحلیل همبستگی یا همخوانی شامل کلیه روشهای است که در آنها سعی میشود رابطه بین
متﻐیرهای مختلف با استفاده از مدل رگرسیون و رابطه همبستگی کشف یا تعیین شود .هدف روش بررسی تﻐییرات یک یا چند
متﻐیر با تﻐییرات یک یا چند متﻐیر دیگر است .این روش پژوهش صرفاً" درجات همبستگی و روابط بین متﻐیرها را بررسی میکند
(نادری .)1099،همچنین این پژوهش ازنظر دستهبندی پژوهشها برحسب نحوهی گردآوری دادهها (طرح پژوهش) ،پژوهشی
توصیفی 1به شمار میرود .پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای
موردبررسی است .اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاریدادن به فرآیند تصمیمگیری
باشد (سرمد ،بازرگان و حجازی .)1090 ،در این مطالعات به سوأالت زیر میتوان پاسخ داد.
اول آنکه آیا رابطه بین دودسته از اطالعات آزمون وجود دارد یا نه؟ دوم سؤال در جهت اینکه همبستگی که ممکن است مثبت
یا منفی باشد.در حالت همبستگی مثبت تﻐییرات در هر دودسته از اطالعات در یکجهت است بدینصورت که اگر افزایش در دسته
اول ایجاد شود .در دسته دوم نیز افزایش حاصل خواهد شد یا برعکس .در حالت همبستگی منفی تﻐییرات در هر دودسته در جهت
خالف همدیگر هست ،یعنی افزایش در دسته اول باعث کاهش در اطالعات دسته دوم خواهد بود .سومین سؤال این است که
میزان و مقدار این همبستگی چه اندازه است؟ بنابراین مقدار ضرایب همبستگی که شاخص دقیقی است که محاسبه آن میتوان
نشان داد که یک تﻐییر تا چه اندازه با متﻐیر و متﻐیرهای دیگر رابطه دارد.

 -4جامعه آماری و نمونه
تعدادی از عناصر مطلوب موردنظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند جامعه آماری میگویند .معموالً در هر پژوهش،
جامعه موردبررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است دربارهی صفت یا صفات متﻐیر آن به مطالعه بپردازد.
ازآنجاییکه پژوهش حاضر مربوط به شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار تهران میباشند ،با توجه به قلمرو زمانی پژوهش
بهعنوان جامعه آماری موردنظر قرارگرفته است.
1. Descriptive Research
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جامعه آماری این تحقیق کل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال 1000تا سال
1071میباشند .نمونه تحقیق شامل تعدادی از شرکت دارای شرایط زیر باشند:
 -1پایان سال مالی اسفندماه می باشد.
 -5برای شرکتهای فعال دوره توقف سه ماه است.
 -0جزء شرکتهای سرمایهگذاری مالی نباشند.
 -0اطالعات و سوابق شرکتها در بورس موجود باشد.

 -5روش و ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش از روش مطالعه کتابخانهای استفادهشده
است و با مراجعه به کتب ،مقاالت و پایاننامهها اطالعات الزم برای این بخش جمعآوری شد .و برای جمعآوری اطالعات مالی از
اطالعات و ارقام موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفادهشده است .به همین جهت اطالعات موردنیاز ،از گزارشهای مالی
منتشرشده از سوی شرکتها ،سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین از نرمافزار بانک اطالعاتی رهآورد نوین
استخراجشده است و جهت تجزیه تحلیل دادهها و استخراج آمار توصیفی از  SPSSاستفاده گردید.

پسازاینکه اطالعات موردنظر پژوهش جمعآوری و ثبت گردیدند ،بایستی انبوه اطالعات حاصلشده با روشهای علمی،
خالصه و طبقهبندی گردند .خالصه کردن اطالعات و توضیح ویژگیهای مجموعه دادهها را معموالً تحت عنوان آمار توصیفی
میشناسند که یکی از بخشهای اصلی فرآیند پژوهش شناخته میشود و اطالعات مربوط به این بخش تأثیر بسزایی در شناخت
بهتر و دقیقتر نتایج پژوهش خواهد داشت و ازاینرو تحلیل این بخش از دادهها نیز در فرآیند تحقیق و پژوهش مفید و مؤثر خواهد
بود .لذا در این بخش دادههای جمعآوریشده از جامعه آماری پژوهش بهوسیله جداول آماری خالصه گردیده و سپس از طریق
نمودارها و یا شاخصها ،مورد تجزیه تحلیل قرار میگیرند.آمار توصیفی شامل سه بخش مهم به نامهای پارامترهای مرکزی (شامل
ماکزیمم ،مینیمم ،میانگین)،پارامترهای پراکندگی (شامل انحراف معیار ،ضریب چولگی ،ضریب کشیدگی) و نمودارها (نظیر نمودار
میلهایی ،دایرهایی و  )...هست .که به ترتیب زیر ارائه و توضیح داده میشود.
میانگین :یک شاخص مرکزی بوده و نشاندهنده این است اگر دادهها روی یک محور بهصورت منظم ردیف شوند ،مقدار
میانگین نقطه تعادل توزیع قرار میگیرد.
مد :از این شاخص برای نمایش دادههایی استفاده می شود که نسبت به سایر مقادیر تکرار بیشتری دارند
چاركها :اگر جامعه به چهار قسمت تقسیم شود ،چاركها اول تا سوم مشخص میشود .چارك دوم را میانه میگویند که در
مقایسه به مد اطالعات بیشتری را درزمینه اندازه تمایل به مرکز هر توزیع ارائه میدهد .بهطورکلی از میانه بهعنوان اندازه تمایل به
مرکز توزیعهایی که شکل آنها غیرمتقارن است ،استفاده میشود .این توزیعها شامل مقادیر انتهایی ،یعنی مقادیری در حد بسیار
باال یا بسیار پایین هستند
چولگی :چولگی توزیعها در مقایسه با توزیع متقارن معین میشود.چوله به راست وقتی است که مد جامعه آماری پایینتر از
میانه و افتادگی توزیع باالتر از آن واقع شود.ونشان دهنده این است داده نادر انتهای دنباله راست مقیاس قرارگرفتهاند.اگر مد جامعه
بزرگتر از میانه باشد و افتادگی جامعه سمت چپ آن واقع شود جامعه دارای چوله به چپ خواهد بود ونشان دهنده این است
دادهها انتهای در دنباله چپ مقیاس قرارگرفتهاند.
ضریب چولگی :از تقسیم مقادیر چولگی بر خطای چولگی به دست میآید.درصورتیکه مقدار این آماره مثبت باشد نشان از
چولگی به سمت راست توزیع مقادیر دارد و اگر منفی باشد بیانگر چولگی به قسمت چپ بودن توزیع مقادیر است .اصوالً هرقدر
مقدار این آماره به صفر نزدیکتر باشد نشان از چولگی به سمت راست دادهها و نشان از نزدیکتر بودن دادهها به توزیع نرمال
دارد.
ضریب کشیدگی  :از تقسیم مقادیر کشیدگی بر خطای کشیدگی به دست میآید.در سه گروه تقسیم میشوند:
گروه اول  :آن دسته از توزیعها که نسبت به توزیع نرمال از پراگندکی بیشتری برخوردار هستند .یعنی منحنی توزیع نسبت به
توزیع نرمال کوتاهتر است .این دسته از توزیعها دارای ضریب کشیدگی منفی خواهند بود.
گروه دوم :توزیعهایی هستند که از توزیع نرمال بلندتر هستند .ضریب کشیدگی این دسته توزیعها مثبت خواهد بود.
ازآنجاکه برآورد ضرایب مربوط به متﻐیرهای توزیعی معادالت رگرسیون با استفاده از دادههای مربوط به نمونه انجام میگیرد،
لذا به کمک علم آمار بایستی مشخص کرد که این برآوردها تا چه حد درباره کل جامعه تطبیق میکنند  .ازاینرو مسئله آزمون
فرضیه تکتک پارامترها موردتوجه قرار میگیرد.
اگر مدل رگرسیون

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد دو

 -6روش تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها:
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Yt   0  1 X 1t  ....   K X Kt  U t

در نظر گرفته شود .فرضهای آزمون ضرایب  βiبه شرح زیر خواهد بود:

H1: βi ≠ 0

H0: βi = 0

i = 1,2,….,k

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد دو

آماره آزمون  tرا با مقدار بهدستآمده از جدول  tاستیودنت در سطح  α/2و با در جه آزادی ( )n-k-1مقایسه میکنیم  .اگر
آماره آزمون بزرگتر از عدد بهدستآمده از جدول باشد ،فرض  H0را رد میکنیم و یا بهعبارتدیگر نتیجه میگیریم که  βiدر
سطح  αدرصد معنیدار است .روش سادهتر برای آزمون تک ضرایب ،توجه به ستون احتمال 1است .اگر این احتمال کمتر از 17
درصد باشد ،نشانگر معنیدار بودن ضریب متﻐیر یادشده است.
برای بررسی و آزمون معنیدار بودن معادله رگرسیون نیز از آماره  Fاستفاده خواهیم نمود .با توجه به مدل رگرسیونی
معرفیشده در قبل ،فرضیههای این آزمون به شرح زیر خواهد بود:
H 0 :  0  1  ....   K  0
H 1 :  0   1  ....   K  0
اگر فرضیه  H0صحیح باشد به این معنی است که هیچکدام از متﻐیرهای توزیعی بر تﻐییرات  Ytتأثیری ندارند و تﻐییرات
صرفاً تصادفی است .ولی اگر فرضیه  H1درست باشد به این مفهوم است که حداقل یک متﻐیر توضیحی وجود دارد که در تﻐییرات
( Ytمتﻐیر وابسته) مؤثر است .نحوه آزمون نیز بدینصورت است که آماره آزمون  Fرا با مقدار بهدستآمده از جدول  Fدر سطح
 درصد و با درجه آزادی  Kو  n - k -1مقایسه میکنیم .اگر آماره آزمون بزرگتر از عدد بهدستآمده از جدول باشد فرض
H0را رد میکنیم و نتیجه میگیریم که کل مدل رگرسیون تخمین زدهشده معنیدار است .روش سادهتر برای این آزمون نیز توجه
کردن به مقدار احتمال مربوط به آماره  Fمدل است .اگر کمتر از  17درصد باشد ،نشانگر معنیدار بودن ضرایب کل رگرسیون
خواهد بود.

 -7آزمون فرضیهها
در این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که رابطه بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تاثیر دارد .برای آزمون فرضیهها در هر کدام از  1صنعت سیمان ،صنعت خودرو و قطعات ،صنعت شیمیایی،
صنعت ماشین آالت و تجهیزات ،صنعت دارو و مواد غذایی از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده
میشود.

 -9آزمون فرضیه در صنعت سیمان
"شناسایی رابطه بین نقدشوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد"
بین نقدشوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد

H0

بین نقد شوندگی و ریسک ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد

H1

جدول  : 1نتایج آزمون رگرسیون
آمارهt
نام متﻐیر
Sig.
74777
1400
شاخص آلتمن تعدیل شده
74777
0407
اندازه شرکت
74777
-0419
اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دارایی
74777
-0420
حجم معامالت
دوربین واتسون5/170 :
آماره 07/100 :F
7/702 : Adjusted R Square
7/500 :R Square

نتیجه
وجود رابطه
وجود رابطه
وجود رابطه
وجود رابطه

با توجه به نتایج جدول رگرسیون؛ از آنجایی که  Sig.هر کدام از متﻐیرها کمتر از  7/72است لذا فرض  H1تایید میشود و
این بدین معنی است که بین نقدشوندگی و ریسک ورشکستگی در صنعت سیمان ارتباط معناداری وجود دارد.

1- Probability

00

"شناسایی رابطه بین نقدشوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد
فرض آماری:
بین نقدشوندگی سهام و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد

H0

بین نقد شوندگی سهام و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد

H1

جدول  :2نتایج آزمون رگرسیون
نام متغیر

آمارهt

Sig.

نتیجه

شاخص آلتمن تعدیل شده

1102

41444

وجود رابطه

اندازه شرکت

-2122

41444

وجود رابطه

اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دارایی

-1111

41444

وجود رابطه

حجم معامالت

-3165

41444

آماره 523/04 :F
4/091 :R Square

وجود رابطه

دوربین واتسون2/102 :
4/094 : Adjusted R Square

بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد

H0

بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد

H1

جدول  :3نتایج آزمون رگرسیون
ام متغیر

آمارهt

Sig.

نتیجه

شاخص آلتمن تعدیل شده

-2112

41444

وجود رابطه

اندازه شرکت

-2152

41444

وجود رابطه

اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دارایی

-0121

41444

وجود رابطه

حجم معامالت

-2123

41444

وجود رابطه

آماره 9390/52 :F
4/222 :R Square

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد دو

با توجه به نتایج جدول رگرسیون؛ از آنجایی که  Sig.هر کدام از متﻐیرها کمتر از  7/72است لذا فرض  H1تایید میشود و
این بدین معنی است که بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها در صنعت خودرو و قطعات ارتباط معناداری وجود دارد.
"ناسایی رابطه نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد"

دوربین واتسون1/319 :
4/222 : Adjusted R Square

با توجه به نتایج جدول رگرسیون؛ از آنجایی که  Sig.هر کدام از متﻐیرها کمتر از  7/72است لذا فرض  H1تایید میشود و
این بدین معنی است که بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها در صنعت شیمیایی ارتباط معناداری وجود دارد.
" شناسایی رابطه نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در صنعت ماشین آالت و تجهیزات بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر دارد"
بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد

H0

بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد

H1

جدول  : 4نتایج آزمون رگرسیون
نام متغیر

آمارهt

Sig.

نتیجه

شاخص آلتمن تعدیل شده

0132

41444

وجود رابطه

اندازه شرکت

-9121

41444

وجود رابطه

اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دارایی

1191

41444

وجود رابطه

حجم معامالت

-1129

41444

وجود رابطه

آماره 2609/93 :F
4/262 :R Square

دوربین واتسون2/123 :
4/262 : Adjusted R Square
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با توجه به نتایج جدول رگرسیون؛ از آنجایی که  Sig.هر کدام از متﻐیرها کمتر از  7/72است لذا فرض  H1تایید میشود و
این بدین معنی است که بین نقد شوندگی و ریسک ورشکستگی شرکتها در صنعت ماشین آالت و تجهیزات ارتباط معناداری وجود
دارد.
"شناسایی رابطه نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در صنعت دارو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد"
بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد

H0

بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد

H1

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد دو

جدول  : 5نتایج آزمون رگرسیون
آمارهt
نام متﻐیر
0401
شاخص آلتمن تعدیل شده
-0421
اندازه شرکت
5470
اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دارایی
1400
حجم معامالت
دوربین واتسون1/002 :
آماره 550/10 :F
7/510 : Adjusted R Square
7/510 :R Square

Sig.
74777
74777
74777
74777

نتیجه
وجود رابطه
وجود رابطه
وجود رابطه
وجود رابطه

با توجه به نتایج جدول رگرسیون؛ از آنجایی که  Sig.هر کدام از متﻐیرها کمتر از  7/72است لذا فرض  H1تایید میشود و
این بدین معنی است که بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها در صنعت دارو ارتباط معناداری وجود دارد.
"شناسایی رابطه نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در صنعت غذایی بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد"
بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود ندارد H0
بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد

H1

جدول  : 6نتایج آزمون رگرسیون

نام متﻐیر
شاخص آلتمن تعدیل شده
اندازه شرکت
اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دارایی
حجم معامالت
آماره 51795/90 :F
7/012 :R Square

آمارهt
-1400
-5409
9421
5492

Sig.
74777
74777
74777
74777

نتیجه
وجود رابطه
وجود رابطه
وجود رابطه
وجود رابطه

دوربین واتسون1/900 :
7/010 : Adjusted R Square

با توجه به نتایج جدول رگرسیون؛ از آنجایی که  Sig.هر کدام از متﻐیرها کمتر از  7/72است لذا فرض  H1تایید میشود و
این بدین معنی است که بین نقدشوندگی و ورشکستگی شرکتها در صنعت غذایی ارتباط معناداری وجود دارد.

 -8نتیجه گیری
با توجه به مباحث انجام یافته ،در این بخش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها در قالب فرضیههای پژوهش مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد .نقدشوندگی سهام بر ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد .با
توجه به تایید هر سه فرضیه فرعی مطرح شده برای این فرضیه ،میتوان اینگونه به این فرضیه پاسخ داد که با اطمینان %02
نقدشوندگی سهام بر ریسک ورشکستگی شرکتهای سیمان ،خودرو و قطعات ،شیمیایی ،ماشین آالت و تجهیزات ،دارو و غذایی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای تحقیق  1007تا  1002تاثیر داشته است .یعنی هر چه سهام شرکتها از رتبه
نقدشوندگی باالتری برخوردار باشند ریسک ورشکستگی کمتر خواهد بود.
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