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یکی از نگرانی های اساسی اعتباردهندگان ،سرمایهگذاران و دولتها که تا حدودی از بروز زیان احتمالی
آنها جلوگیری می کند ،تشخیص به موقع شرکتهایی است که در شرف درماندگی مالی قرار دارند.
هدف :هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقاله های منتشر شدهی با موضوع مرتبط با درماندگی مالی می
باشد .روش پژوهش :جامعه آماری پژوهش ،مقاالت منتشر شده درماندگی مالی ،شامل  118مقاله چاپ
شده در کلیه مجالت در حوزهی حسابداری ،حسابرسی ،مالی در بازه زمانی سال های  1382تا  1399می
باشد .در این پژوهش از روش آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده
شده است .یافته ها :یافتههای تحقیق نشان می دهد که در %47مقاالت موضوع درماندگی مالی به عنوان
متغیر مستقل و  %32به عنوان متغیر وابسته و  %58به عنوان متغیر میانجی مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین حدود  %40این مقاالت در مجالت حوزه حسابداری به چاپ رسیده اند %12 .مقاالت درماندگی
مالی در حوزه مدیریت مالی و  %10آنها در حوزه مالی به چاپ رسیدهاند .نتیجه گیری :بطور کلی می
توان بیان کرد که پژوهشگران ایرانی عالقه زیادی جهت تحقیق پیرامون درماندگی مالی دارند و همچنین
می توان عنوان کرد که در پژوهش های بررسی شده درماندگی مالی در حوزه حسابداری ،حسابرسی و
مالی مورد بحث قرار گرفته است که این موضوع نشان از اهمیت حفظ سرمایه سرمایه گذاران می باشد.
واژههای کلیدی :درماندگی مالی ،تحلیل محتوا ،مجالت حسابداری و مالی.
© (نویسندۀ مسئول)
(مقاله علمی – پژوهشی)
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وقفی ،جوانشیری ،اسکندری و نور بخش حسینی

مقدمه
ارزیابی درماندگی مالی از موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت محسوب می شود و
یکی از نگرانی های اساسی سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و دولتها مطرح بوده است ،درصورتی که
شرکتهایی که در شرف درماندگی قرار دارند به موقع تشخیص داده شوند ،میتواند تا حد زیادی از
زیانهای احتمالی ذینفعان جلوگیری کند .توسعه مدلهای پیشبینی درماندگی مالی بهعنوان یک موضوع
مهم ،همواره مورد توجه جامعه دانشگاهی و بنگاههای اقتصادی بوده است [ .]13اهمیت این موضوع برای
ذینفعان به این علت است که شکست شرکت برای ذینفعان هزینه خواهد داشت .همچنین درماندگی مالی
که منجر به اتالف منابع می گردد می تواند درنتیجه عوامل درون سازمانی(نظام راهبری) و بیرون
سازمانی(عوامل کالن اقتصادی) باشد .از سوی دیگر با اﻃالع از میزان تأﺛیر عوامل اقتصادی و نظام راهبری
بر درماندگی مالی شرکتها ،مدیران مالی می توانند با اقداماتی از درماندگی مالی شرکت پیشگیری کنند،
سرمایهگذاران نیز با شناسایی فرصتهای مناسـﺐ سـرمایه گـذاری ،مخاﻃره سوخت سرمایه خود را
کاهش دهند [ .]8به دلیل رقابت شرکتها در یک محیط فعال ،عواملی همچون کمبود منابع ،ضعف مدیر
در استفاده از منابع موجود و وضعیت نابسامان اقتصادی دولت ها دلیلی برعدم انجام به موقع تعهدات
شرکت ها شده و باعث میشود در آستانه حذف از این رقابت قرار بگیرند؛ پژوهشگرانی از قبیل (آلتمن -
شیراتا – اهلسون و  )...الگوهایی را با توجه به نسبتهای مالی و سایر متغیرهای صورتهای مالی شرکت
ها ،به منظور پیشبینی و تحلیل درماندگی مالی ارائه کردند که بر اساس آن ها میتوان وضعیت شرکت
را در مراحل مختلف درماندگی مالی پیش بینی کرده و برای جلوگیری از اتالف منابع موجود در شرکت
یا تجدید ساختار در مدیریت آن اقدام نمود تا ادامه رقابت و تداوم فعالیت میسر شود [ .]7با کسﺐ دیدی
عمیق در مورد وضعیت و جایگاه علم سنجی ضمن بررسی تولیدات و تاﺛیر آن ها از ﻃریق مطالعات این
حیطه از علم ،می توان اهمیت آن را در تصمیم گیری و سیاست گذاری های آینده دریافت .تعداد تولیدات
علمی به عنوان شاخصه کمی بهمراه تعداد استنادهای دریافتی و تاﺛیرگذاری تولیدات علمی به عنوان
شاخص های کیفی بررسی می شوند .سنجش میزان انتشارات و تاﺛیر تولیدات علمی عموما ﻃبق مدارک
نمایه شده در نمایه های استنادی انجام می پذیرد [ .]10با توسعه ی بازارهای پولی و مالی و حاکم شدن
وضعیت رقابتی ،بسیاری از شرکت های درمانده و ورشکسته از صحنه رقابت خارج می گردند .این موضوع
موجﺐ نگرانی صاحبان سرمایه شده لذا برای اینکه از سوخت شدن سرمایه های خود جلوگیری نمایند در
پی پیش بینی بحران مالی شرکت ها هستند .بحران مالی و همچنین ورشکستگی واحدهای اقتصادی
سبﺐ زیان های هنگفتی در سطح خرد و کالن جامعه می شود [ .]9با توجه به اهمیت حفظ سرمایه
سرمایه گذاران بازار بورس و همچنین اهمیت تحلیل پژوهش های پیشین و همچنین با توجه به بررسی
به عمل آمده که حاکی از عدم وجود پژوهشی پیرامون درماندگی مالی در ساختار تحلیل محتوا در این
پژوهش سعی شد با بررسی مقاالت نشریههای حسابداری ،حسابرسی و مالی در باب درماندگی مالی اﺛر
محتوایی از نظر موضوعی ،متغیرها ،نشریه های منتشر شده و روش آماری این موضوع را بر تولید مقاالت
مورد بررسی قرار داد.
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مبانی و پیشینه نظری پژوهش
مدیریت سود و درماندگی مالی
شرکتها برای ادامه حیات خود به منابعی مانند وجه نقد کافی برای پرداخت به وامدهندگان هستند .اگر
شرکت در کسﺐ منابع برای رفع نیازهای خود ناتوان باشد ،دچار درماندگی مالی میگردد [ .]1درماندگی
مالی نقش مهمی در عملیات و سودآوری ایفا میکند [ .]3با توجه به اﺛر روشهای برآوردی حسابداری
در محاسبه سود ،ممکن است مدیر با دالیلی از قبیل مسائل نقدینگی ،اقدام به مدیریت سود کند ،پس
تحلیلهای پیرامون کیفیت سود دارای اهمیت ویژه ای است .ﻃبق مطالعات پیشین ،کیفیت سود با
سودمندی اﻃالعات مالی در بازارهای سرمایه ارتباط دارد ،از این رو میتوان ارتباط کیفیت سود با
سودمندی پیشبینی کنندههای درماندگی را نیز پیشبینی نمود .همچنین کیفیت سود از ﻃریق ارتباط
با ریسک ابتال به درماندگی میتواند بر پیشبینی درماندگی تاﺛیرگذارباشد .قابل پیش بینی است که
کیفیت سود پایین با خطر درماندگی باال مرتبط است [ .]20با توجه به اینکه این موارد میتواند بهعنوان
یک عالمت اولیه پریشانی در نظر گرفته شود ،ممکن است ارتباط معنیداری بین کیفیت سود پایین و
خطر درماندگی باال مشاهده شود [ .]14بنابراین ،کیفیت سود به عنوان جنبه مهم در ارزیابی سالمت مالی
شرکتها می باشد که در سالهای اخیر و به خصوص در نتیجهی رسواییهای مالی اخیر ،در مرکز توجه
قرار گرفت .نتایج پژوهش ایزدینیا و همکارانش( )1394نشان از این است که مدیر در سال قبل از
ورشکستگی به دستکاری اقالم واقعی(دستکاری درآمدها و دستکاری هزینههای تولیدی) اقدام می نماید،
اما به دستکاری اقالم تعهدی سرمایه در گردش مبادرت نمیکند.
معیارهای مالی و درماندگی مالی
امروزه با رقابت شرکت ها در محیط فعال و از سویی کمبود منابع و ضعف مدیریت در به کارگیری این
منابع از جمله عواملی هستند که مانع انجام به موقع تعهدات برخی از این شرکت ها شده؛ بنابراین نسبت
های مالی الگوهایی را برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها ارائه کردند [ .]6ﻃبق پژوهش ها،
نسبتهای مالی ،بهعنوان ابزاری برای تعیین سالمت مالی و درماندگی مالی ،مورد استفاده قرار می گیرند.
وینگیو و همکاران( )2003نسبتهای مالی را که حاوی اﻃالعاتی از قبیل ساختار سرمایه ،سودآوری،
توانایی پرداخت بدهیها ،نقدینگی و کارایی هستند ،برای تعیین قدرت مالی و سالمت مالی شرکتهای
غیرمالی ،به کار گرفته اند .نسبتهای مالی به عنوان شاخصهایی از توان سودآوری و نقد شوندگی در
نظر گرفته شده و از عوامل درونسازمانی موﺛر بر تحلیل درماندگی مالی محسوب میشوند .گسـتردهترین
ابزارها برای اندازهگیری عملکرد و سالمت و درماندگی مالی شرکتها ،نسبتهای مالـی هسـتند.
نسبتهای سودآوری وضعیـت مالی کامل شرکت را انـدازه می گیرد [ .]18شان و کریستوفر( )2017به
مطالعهای تحت عنوان "ارتباط بین درماندگی مالی و بازده سهام" پرداختند .نتایج تحقیق آنها حاکی از
یک رابطه قوی منفی بین بازده سهام و میزان درماندگی مالی شرکتها میباشد .برور و همکاران()2012
نسبتهای مالی را برای سنجش سالمت مالی و احتمال ورشکستگی شرکتها استفاده نمودند .مزوز و
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سرن( )2012تأﺛیر جریانهای نقدی را بر پیشبینی ورشکستگی و تحلیل درماندگی مالی شرکتها با
کمک نسبت های مالی مورد بررسی قرار دادند.
جانزیتلو( ، )2012شاخصی را برای سالمت مالی در جهت دستیابی به پایداری مالی ،با استفاده از
نسبتهای مالی ارائه نمود .محسنی و رحیمیان( )1397عوامل مؤﺛر بر ورشکستگی را بررسی و کاربرد
کارایی بهعنوان متغیر پیشبینی کننده مبتنی بر رهیافت پنل دیتا الجیت را بررسی نمودند .در نهایت
نتایج نشان میدهند که متغیرهای نسبت مالی ،آنی ،نسبت سرمایه در گردش به مجموع دارایی ها ،نسبت
بازده کل دارایی و نسبت سود قبل هزینه مالی و مالیات به دارایی کل در مقایسه با متغیرهای توضیحی
دیگر اﺛر بیشتری در معناداری مدل داشته و متغیر کارایی در مدل معنادار شده و عالوه بر این کل مدل
از لحاظ برازش مدل معنادار شد .همچنین یافته های حاجیها و صابری روچی ( )1400نشان می دهد که
اصالحات پرکاربرد که در ﻃول دوره زمانی دو ساله قبل از درماندگی مالی شرکت ها به ﻃور مستمر تکرار
شده عبارتند از :عدم رعایت مقررات و قوانین با  ،63مغایرت با  ،123عدم حضور مدیر ذینفع با ،122
کاهش سود ،کاهش ارزش کاال و دارایی ها با  ،116عدم دسترسی به اﻃالعات و اسناد با  ،102تعدیالت
سنواتی با  101مورد لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه های استخراج شده روش متن کاوی موﺛر
در پیش بینی درماندگی مالی شرکت خواهد بود.
حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی
نظام راهبری شرکتها با همسو کردن اهداف گروههای مختلف در شرکت؛ تالش در پیشگیری از درماندگی
مالی شرکتها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد .در واقع مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ابزاری در جهت
حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در برابر نوسانات و بحرانهای مالی می باشد [ .]13یکی از ساز
و کارهای حاکمیت شرکتی حضور اعضای غیرموظف در هیأت مدیره است .اعضای موظف هیأت مدیره با
حضور فیزیکی در شرکت ،مسئولیتهای عضویت در هیأت مدیره نیز دارند ،اما عضو غیرموظف در هیأت
مدیره با اینکه حضور فیزیکی در شرکت ندارد ،اما در تصمیمگیریها مشارکت دارد .از نظر نظارت بر
مدیریت ،مدیران غیرموظف نسبت به مدیران موظف در جایگاه بهتری قرار دارند ،زیرا آنها از کارکنان
شرکت نبوده و اهتمام بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند [ .]12اعضای غیرموظف هیأت مدیره از
ﻃریق نظارت بر مدیران موظف ،بر روی تصمیمات آنان نظارت دارند .بنابراین ترکیﺐ هیأت مدیره میتواند
بر عملکرد مالی شرکتها موﺛر باشد .چنانچه اکثریت اعضای هیأت مدیره با مدیران مستقل غیرموظف
باشد ،کارایی هیأت مدیره بیشتر خواهد بود .استقالل هیأت مدیره ،یعنی نداشتن منافع مالی به غیر از
درآمدهای ناشی از عضویت در هیأت مدیره است .در نظر گرفتن منافع شرکت بیش از هر چیزی و
تصمیمگیری بیﻃرفانه در مورد ذینفعان شرکت که از استقالل هیأت مدیره حاصل میشود،بستگی دارد
[ .]5از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی؛ هیأت مدیره شرکتها هستند .بردارت( )2014عنوان می کند که
ساختار مناسﺐ حاکمیت شرکتی احتمال مواجهه با درماندگی مالی را تقلیل میدهد.
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متغیرهای کالن اقتصادی و درماندگی مالی
بـا تلفیـق سه دسته از متغیرهای کالن اقتصادی ،بازار و حسابداری میتوان درمانـدگی مـالی شرکتها
را پیشبینی کرد [ .]17نتایج بررسی صادقی و همکاران ( )1392حاکی از آن است که اوالً؛ از بین عوامل
نظام راهبری شرکتها ،عوامل افزاینده احتمال درماندگی مالی شامل باال بودن قدمت فعالیت ،نسبت
اهرمی و تمرکز مالکیت بوده و اندازهی شرکت ،هزینه نمایندگی و نسبت جاری باال از عوامل کاهنده
احتمال درماندگی مالی می باشند .از شاخص های کالن اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی باال
در فضای کسﺐ و کار شرکتها ،احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم افزاینده احتمال درماندگی
شرکتها است .ﺛانیاً؛ نقش عوامل کالن اقتصادی در سالمت و درماندگی مالی شرکت ها باالتر از نقش
عوامل نظام راهبری می باشد.
ریسک و درماندگی مالی
اهرم مالی بهعنوان عاملی برای ارزیابی توانایی مالی شرکت ،عنوان شده است و اهرم مالی ،احتمال
درماندگی مالی را باال می برد .گسترش دامنه فعالیت واحدهای تجاری با ایجاد نیازهای مالی جدید که
امکان تأمین از منابع داخلی و خارجی را دارد ،از مسائل تاﺛیرگذار بر مخاﻃره و بازده سهم ،تصمیمات
مربوط به ساختار سرمایه است .استفاده از اهرم مالی با کاهش هزینه سرمایه شرکت ممکن است موجﺐ
افزایش ریسک مالی و هزینه درماندگی شود .وجود اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکتها باعث ایجاد
ریسک مالی میشود .هنگامی که این ریسک با ریسک درماندگی مالی باشد ،تاﺛیری متفاوت بر بازده سهام
دارد [ .]11پژوهشهای متفاوتی که انجامشده ،به ارزیابی تأﺛیر اهرم مالی بر عملکرد شرکت پرداختند،
که نتیجه این ارزیابی منفی به دست آمد ،که نشان دهنده این است که اهرم مالی شرکتها ،افزاینده
ریسک آنها ست [.]4
روش پژوهش
روش استفاده شده در این مقاله ،تحلیل محتوا میباشد .این پژوهش از لحاظ نوع پژوهش در دسته
پژوهشهای توصیفی و از لحاظ زمان بندی ،در زمره پژوهشهای پس رویدادی میباشد و از لحاظ هدف
کاربردی میباشد .هدف از تحلیل محتوا بررسی کمی و کیفی یک موضوع در پژوهشهای قبلی است .در
ابتدا موضوع مورد بررسی انتخاب میشود ،سپس بر اساس آن به تحلیل روشهای آماری ،متغیرهای
مستقل و وابسته ،حوزه مجالت چاپ شده پرداخته میشود .بازه زمانی این تحقیق از سال  1382تا 1399
شامل تمامی مقاالت درماندگی مالی می باشد که شامل  118مقاله چاپ شده در تمامی مجالت مرتبط
با حوزه حسابداری و حسابرسی میشود .نمودار زیر تعداد مقاالت چاپ شده هر سال را نشان می دهد:
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نمودار ( :)1تعداد مقاالت منتشر شده درماندگی مالی

در پژوهش حاضر ،روش آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار اکسل به کار گرفته شد .در
تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند دسته بندی دادهها ﻃبق توزیع فراوانی ،درصد فراوانی ،رسم جداول
و نمودارها استفاده شده است.
پرسشهای پژوهش
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

توزیع فراوانی مقاالت حوزه درماندگی مالی بیشتر با چه روشی و از ﻃریق چه متغیرهایی انجام شده
است؟
چه میزان از توزیع فراوانی مقاالت منتشر شده در باب موضوع درماندگی میباشد؟
درماندگی مالی در مقاالت به عنوان چه نوع متغیری بیشتر مدنظر بوده است؟
بیشترین توزیع فراوانی مربوط به کدام روش پژوهشی میباشد؟
بیشترین توزیع فراوانی مربوط به استفاده از کدام مدل درماندگی مالی است؟
مقاالت درماندگی مالی بیشتر با چه نوع نرمافزاری مورد بررسی قرار گرفته اند؟
مقاالت درماندگی مالی بیشتر در چه نشریاتی به چاپ رسیدهاند؟

یافتههای پژوهش
در پاسخ به سوال اول ،مقاالت از منظر نوع متغیر و روش کار ،ﻃبقه بندی شده و در جدول زیر ارائه
میشوند:
جدول ( :)1تحلیل نتایج
نوع
متغیر
(درصد)

تحلیل

نظام راهبری ()0.1464

نتایج نشاندهنده آن است که سرمایه گذار به بند تداوم فعالیت گزارش حسابرسی شرکت واکنش
بیش از اندازه(مثبت و منفی) داشته وهمچنین درماندگی مالی بر تأخیر گزارش حسابرسی شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موﺛر نبوده است .متغیرهای مالی تواماً و همچنین
اظهار نظر حسابرس مستقل ،هر دو توانایی پیش بینی ورشکستگی در دوره مالی آینده را خواهند
داشت.

71.

تحلیل محتوای درماندگی مالی
نوع
متغیر
(درصد)

تحلیل
نتایج حکایت دارد که متغیرهای درماندگیِ صورتهای مالی حسابرسی شده بار اﻃالعاتی مناسبی
جهت پیش بینی تغییر حسابرس شرکت ها دارا بوده ولی در تحقیق دیگری رابطه معناداری به
دست نیامد.
تمامی بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهند که اﺛر مستقیم و معناداری بین ارتباﻃات
سیاسی و هزینههای نمایندگی و تاﺛیر ارتباﻃات سیاسی با بحران مالی شرکت ها منفی و معنادار
است .همچنین یافته ها حاکی از اﺛر منفی و معنادار کیفیت حسابرسی با هزینههای نمایندگی و
بحران مالی دارد .کیفیت حسابرسی ارتباط منفی و معناداری بر بحران مالی و رابطه بین ارتباﻃات
سیاسی و هزینههای نمایندگی دارد.
نتایج بیان می کند که بین ویژگی هیئت مدیره و امتیاز التمن و اوهلسون رابطه معناداری وجود
ندارد .بعالوه یکی از دالیل درماندگی مالی شرکتها ،کاهش درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره
در شرکتهای درمانده مالی در مقایسه با شرکتهای غیردرمانده مالی بررسی شده است.
راهبری شرکتی در تقلیل بحرانهای مالی نقش معناداری دارد .اما دستورالعمل کنترلهای داخلی
نتوانست نقش یاد شده را بهبود بخشد.

سود شرکت()0.1341

در شرکتهای فاقد بحران مالی ،هموارسازی سود با بازده سهام و بازده غیرعادی سهام رابطه منفی
و معنیدار دارد ،ولی در شرکتهای دارای بحران مالی رابطه مثبت و معنیداری بین هموارسازی
سود با بازده سهام می باشد ،در حالی که با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی دار ندارد .بحران مالی
اﺛر منفی و معنیداری بر هر سه متغیر احتمال تقلﺐ ،مدیریت سود و ارزش سهام دارد.
نتایج بررسیها نشان میدهد که تأﺛیر معناداری بین ورشکستگی شرکتها بر دستکاریهای واقعی
و ساختگی سود وجود دارد .بعالوه ضمن افزایش احتمال درماندگی مالی شرکتها ،میزان دستکاری
سود حسابداری توسط مدیر افزایش می یابد .مشخص گردید بحران مالی بر پایداری سود اﺛر منفی
و معناداری داشته و بر توانایی پیش بینی سود تاﺛیر مثبت و معناداری میگذارد.
یافته های این تحقیق نشان میدهد که کیفیت سود ضمن بهبود دقت مدل حسابداری در پیش
بینی ورشکستگی تاﺛیرگذار بوده یعنی سود با کیفیت باالتر توانایی پیشبینی کنندگی باالتری
خواهد داشت.
در بیشتر موارد بحران مالی با خصوصیات حاصل از ویژگیهای کیفی سود رابطه معنادار دارد.

نسبت های مالی()0.5122

شرکتهایی که سودآوری کمتر و بدهیهای بلندمدت بیشتری دارند و از نقدینگی کمتری نسبت
به سایرین برخوردارند در معرض خطر درماندگی مالی بیشتری قرار دارند.
بین اقالم تعهدی اختیاری با سطح ریسک سیستماتیک و سطح ریسک ناتوانی مالی شرکتها ارتباط
وجود دارد .نسبت مجموع اقالم تعهدی غیرعملیاتی به مجموع داراییها بر رتبه  zآلتمن تأﺛیر
معنادار دارد .همچنین نتایج بررسی سایر پژوهشها نشاندهنده این است که مدیریت شرکت در
سال قبل از ورشکستگی به دستکاری اقالم واقعی میپردازد و شرکتهای ورشکسته در سال قبل از
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نوع
متغیر
(درصد)
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تحلیل
ورشکستگی ،چه از ﻃریق دستکاری اقالم تعهدی و چه از ﻃریق فعالیت های واقعی ،به مدیریت
سود اقدام کردند.
کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های غیردرمانده مالی پایینتر از شرکتهای درمانده مالی در
بورس اوراق بهادار تهران بوده و پایداری کمتری داشتند گرچه ممکن است اﻃالعات مالی با اندکی
دستکاری در ایران تهیه گردند ،ولی میتوان به نسبتهای مالی به وضعیت آتی آن ها از نظر بحران
یا عدم بحران مالی اتکا داشت.
بین نسبتهای نقدینگی سنتی و مخارج سرمایه ای ،همبستگی معنیداری وجود نداشته و ارائه
آنها در کنار هم تصویری روشنتر از برقراری فرض تداوم فعالیت واحد تجاری ارائه میکنند.
سرعت شرکتهای کوچک و متوسط در تعدیل میزان وجه نقد نگهداری شده برای رسیدن به سطح
هدفمند خود تحت تأﺛیر فرصتهای رشد ،محدودیتهای مالی و درماندگی مالی قرار میگیرد.
نتایچ نشان میدهند که ارتباط معنیداری بین اهرم مالی و ریسک درماندگی مالی است.
نتایج بررسیها نشان می دهد که ترکیﺐ اﻃالعات حسابداری و بازار ،توانایی پیشبینی کنندگی
بهتری برای درماندگی شرکتها دارد.
مهم ترین دلیل ورشکستگی شرکتها عدم شناخت بازار عنوان شد .نسبت کل بدهی به کل دارایی
و خصوصیت مدیران جزو سایر عوامل کلیدی ورشکستگی ارائه شد.
رفتار الگوهای پیش بینی درماندگی مالی هم به لحاظ متغیرهای تاﺛیرگذار و هم توانایی پیش بینی
در دورههای رکود و رونق ،با یکدیگر متفاوت بوده و تحت تأﺛیر چرخه بازار سرمایه قرار می گیرد.
هم اینکه روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش رگرسیون لجستیک قابلیت پیش بینی بیشتری
دارد.
درماندگی مالی تأﺛیر معناداری بر سیاست سرمایه در گردش نداشته و شرکتهای درمانده مالی که
فرصت سرمایهگذاری دارند ،سرمایهگذاری را متناسﺐ با فرصت های موجود افزایش داده و شرکت -
های درمانده مالی بدون تمرکز بر فرصت سرمایهگذاری اقدام به افزایش سطح سرمایهگذاری نمودند.
نتایج نشان داده از بین متغیرهای پژوهش ،دو متغیر سود انباشته و سود عملیاتی بیشترین اﺛر را
در تشخیص تداوم فعالیت برخوردارند.
نتایج حاکی از افزایش مانده وجه نقد نگهداری شده در شرکت با افزایش میزان نوسانهای بازده
سهام و افزایش ریسک ورشکستگی است .یافتههای این پژوهش با مفاهیم مطرح در نظریه توازن
ایستا سازگار است .هم چنین بازده سهام شرکتهای درمانده به وضوح کمتر از بازده شرکتهای
سالم در بورس اوراق بهادار تهران است .بنابراین سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در سهام شرکت-
های درمانده پاداش دریافت نمیکنند .بعالوه به لحاظ آماری ،اندازه و  B/Mبه ریسک درماندگی
ارتباﻃی نداشت ،اما تاﺛیر نوسانهای غیرسیستماتیک را میتوان در ریسک درماندگی مالی مشاهده
نمود.

73.

تحلیل محتوای درماندگی مالی
نوع
متغیر
(درصد)

تحلیل
با توجه به نتایج مشخص گردید الگوهای اسپریگیت و واالس توسعه یافته با نسبتهای جریان وجوه
نقد و متغیرهای کالن اقتصادی از متغیرهای مؤﺛری برای پیشبینی بحران مالی برخوردارند .پس
نسبتهای جریان نقدی قدرت پیشبینی کنندگی را تا  88درصد افزایش میدهند.
صرفاً بین دو متغیر وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین
مالی با متغیر وابسته تداوم فعالیت واحد تجاری ارتباط مثبتی برقرار است .پس با افزایش این دو
متغیر فرض تداوم فعالیت شرکت شدت میگیرد.
نسبتهای مورد بررسی قدرت پیشبینی کنندگی تا  88درصد را داشته و اختالف معنیداری بین
الگوی جریان وجه نقد شرکتهای درمانده مالی و سالم مالی وجود دارد.

تنوع شرکتی اﺛری معنادار بر ریسک ورشکستگی شرکتها ندارد.
میزان خطر ورشکستگی شرکتها با افزایش متنوعسازی تجاری کاهش مییابد و عدم وجود رابطه
بین متنوع سازی جغرافیایی و ریسک ورشکستگی در شرکتهاست.
تنها استراتژی شتاب میانمدت که دوره تشکیل و نگهداری  6ماهه را استفاده میکند پر بازده است.
مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی
دارای رابطه معکوس و معنادار است .در ضمن مالکیت متقابل به صورت غیرمستقیم با تأﺛیر متغیر
میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.
بیش اﻃمینانی و خودشیفتگی اﺛر مستقیم و معنادار بر درماندگی مالی دارد.

سایر()0.2073

روند ورشکستگی شرکتها در ایران ،فرایندی تدریجی و درازمدت نبوده ،بلکه شرکتها تحت تأﺛیر
نوسانات اقتصادی و متغیرهای سیاستی در کوتاه مدت ورشکسته می شوند.
اکثر پژوهش ها ،ارتباط محافظه کاری و ورشکستگی را تأیید کرده اند .در شرکتهای بدون بحران
مالی ،رابطه مثبت و معناداری بین محافظه کاری با بازده سهام و بازده غیرعادی سهام برقرار است
که بیانگر این است شرکتهای دارای بحران مالی ،سیاستهای محافظه کارانه بیشتری نسبت به
شرکتهایی که بحران مالی ندارند اتخاذ میکنند.
افزودن سرمایه فکری ،سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری به الگوهای پیش بینی بحران مالی ،سطح
دقت آنها را افزایش داده است.
اﻃالعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی سودمندی بیشتری را نسبت به اﻃالعات بازار دارا
بوده و اﻃالعات بازار مکمل خوبی برای اﻃالعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی نیست .بین
توانایی مدیران و ریسک ورشکستگی شرکت ها رابطه منفی برقرار است .ولی در برخی از پژوهش
ها عملکرد الگوهای پیش بینی بحران مالی با حضور توانمندی مدیر به ﻃور معنی داری باالتر از
الگوهای مبتنی بر نسبت های مالی در روش های ﻃبقه بندی کننده است.
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نسبت-

همانﻃور که در نمودار زیر مشاهده میکنید بیشتر مقاالت درماندگی با حدود  %51با استفاده از
های مالی انجام گرفته است و بین استفاده از متغیرهای نظام راهبری و متغیرهای مربوط به سود تفاوت
اندکی مشاهده میشود که به ترتیﺐ  %14و  %13سهم میبرند و  %20نیز به سایر متغیرها اختصاص دارد.
نمودار( :)2درصد بر اساس نوع متغیر

درصد بر اساس نوع متغیر
نظام راهبری; %15
سایر; %21
سود شرکت; %13

نسبت های مالی;
%51

در پاسخ به سوال دوم که درصد موضوعی درماندگی مالی را مدنظر دارد ،پس از بررسی  118مقاله مرتبط
با آن مشاهده شد که  45مقاله از درماندگی مالی استفاده کردهاند.
جدول ( :)2بررسی موضوعی مقاالت

نوع کار

تعداد

درصد فراوانی موضوعات مقاالت

درماندگی

45

0.3814

ورشکستگی

40

0.3390

بحران مالی

24

0.2034

سالمت مالی

2

0.0169

تداوم فعالیت

7

0.0593

جمع

118

1

همان ﻃور که در شکل زیر مشاهده میشود %38 ،مربوط به درماندگی مالی %33 ،مربوط به موضوع
ورشستگی و  %20مربوط به موضوع بحران مالی میباشد:

75.

تحلیل محتوای درماندگی مالی
نمودار ( :)3درصد فراوانی موضوعات مقاالت

درصد فراوانی موضوعات مقاالت
0/4500
0/4000
0/3500
0/3000
0/2500
0/2000
0/1500
0/1000
0/0500
0/0000
تداوم فعالیت

سالمت مالی

بحران مالی

ورشکستگی

درماندگی

در پاسخ به سوال سوم ،درماندگی مالی در حدود  %58مقاالت به عنوان متغیر میانجی و  %47به عنوان
متغیر مستقل و  %32به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول ( :)3درصد فراوانی متغیرها

موضوع

درصد فراوانی متغیر
مستقل

درصد فراوانی متغیر
وابسته

درصد فراوانی متغیر
میانجی

درماندگی

0.4722

0.3239

0.5833

بحران مالی

0.3056

0.1268

0.0833

ورشکستگی

0.1944

0.3944

0.1667

سالمت مالی

0

0.0563

0.1667

تداوم
فعالیت

0.0287

0.0986

0

جمع

1

1

1

پس از درماندگی مالی ،بحران مالی با  %30استفاده به عنوان متغیر مستقل ،ورشکستگی با حدود %39
درصد به عنوان متغیر وابسته و ورشکستگی مالی و سالمت مالی با حدود  %16به عنوان متغیر میانجی
استفاده شده است.
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نمودار ( :)5درصد فراوانی متغیرها

درصد فراوانی متغیرها
0/8000
0/6000
0/4000
0/2000
0/0000
تداوم فعالیت

سالمت مالی

درصد فراوانی متغیر میانجی

ورشکستگی

بحران مالی

درصد فراوانی متغیر وابسته

درماندگی

درصد فراوانی متغیر مستقل

پاسخ سوال چهارم نشان میدهد که روش رگرسیون و الگوریتم بیشترین استفاده را در درماندگی مالی
دارند.
جدول ( :)4روش پژوهش

روش پژوهش

درصد فراوانی

الگوریتم

0.15079

تحلیل پوششی دادهها

0.02381

تحلیل ممیزی

0.01587

رتبه بندی

0.01587

رگرسیون

0.73810

سایر روشها

0.05556

جمع

1

همانﻃور که در نمودار زیر مشاهده میکنید رگرسیون با حدود  %73به عنوان بیشترین روش پژوهش
در حوزه درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفته است:

77.

تحلیل محتوای درماندگی مالی
نمودار ( :)6درصد فراوانی روش ها

درصد فراوانی
0.73810

0.05556
سایر روش ها

0.01587
رگرسیون

رتبه بندی

0.01587

0/80000
0/70000
0/60000
0/50000
0/40000
0/30000
0/20000
0/10000
0/00000

0.02381

تحلیل ممیزی تحلیل پوششی
داده ها

الگوریتم

در پاسخ به سوال پنجم ،نمودار زیر نشان میدهد که  %43مقاالت درماندگی مالی با استفاده از ماده 141
و  %29مقاالت با مدل آلتمن مورد بررسی قرار گرفته است:
نمودار( :)7درصد فراوانی مدل ها

درصد فراوانی
0.4375

0/5000
0/4000

0.2891

0/3000

0.1563

0/2000
0.0313

0.0469

0.0391

0/1000
0/0000

در پاسخ به سوال ششم ،مشاهده گردید که  Eviewsو  Spssبه ترتیﺐ با حدود  %42و  %31بیشترین
نرمافزارهای استفاده شده در مقاالت بودهاند.
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نمودار ( :)8درصد فراوانی نرم افزارهای آماری

درصد فراوانی نرم افزارهای آماری
0.4225
0.3169

0.10563
0.05635

0.02114

0.02113

0.05634

0/45000
0/40000
0/35000
0/30000
0/25000
0/20000
0/15000
0/10000
0/05000
0/00000

در پاسخ به سوال هفتم ،همانﻃور که در جدول زیر مشاهده میکنید بیشتر مقاالت درماندگی مالی در
حوزه پژوهشی قرار دارند و حدود  %40این مقاالت در مجالت حوزهی حسابداری به چاپ رسیده اند%12 .
مقاالت درماندگی مالی در حوزهی مدیریت مالی و  %10آنها در حوزهی مالی به چاپ رسیده اند و بقیه
مقاالت درماندگی در سایر حوزه ها قرار دارند.
جدول ( :)5نشریه ها

نام نشریه ها

صاحﺐ امتیاز

رتبه ی
پژوهشی

حوزه
فعالیت-
زمینه
تخصصی

تعداد

مهندسی مالی و
مدیریت اوراق بهادار

دانشگاه آزاد
اسالمی

پژوهشی

بازار سرمایه
و پول

10

درصد
فراوانی

درصد
فراوانی هر
حوزه

0.0926

0.0926

بررسیهای
حسابداری و
حسابرسی

دانشگاه تهران

پژوهشی

10

0.0926

پژوهشهای تجربی
حسابداری

دانشگاه الزهرا
(س)

پژوهشی

7

0.0648

پژوهشهای
حسابداری مالی

دانشگاه اصفهان

پژوهشی

دانش حسابداری
مالی

دانشگاه بین
المللی امام
خمینی (ره)

پژوهشی

0.4047

حسابداری
18

5

0.1667

0.0463

79.

تحلیل محتوای درماندگی مالی
حوزه
فعالیت-
زمینه
تخصصی

نام نشریه ها

صاحﺐ امتیاز

رتبه ی
پژوهشی

مطالعات تجربی
حسابداری مالی

دانشگاه عالمه
ﻃباﻃبایی (ره)

پژوهشی

2

مطالعات حسابداری و
حسابرسی

انجمن حسابداری
ایران

ترویجی

2

0.0185

پژوهشهای
حسابداری مالی و
حسابرسی

دانشگاه آزاد
اسالمی

پژوهشی

3

0.0278

دانش حسابداری

دانشگاه باهنر
کرمان

پژوهشی

6

0.0556

پیشرفت=های
حسابداری

دانشگاه شیراز

پژوهشی

حسابداری و
مالی

2

0.0185

0.0185

حسابداری مدیریت

دانشگاه آزاد
اسالمی

پژوهشی

حسابداری و
مدیریت

7

0.0648

0.0648

دانش حسابرسی

دیوان محاسبات
کشور

پژوهشی

حسابرسی

4

0.0370

0.0370

دانش مالی تحلیل
اوراق بهادار

دانشگاه آزاد
اسالمی

پژوهشی

دانش مالی

6

0.0556

0.0556

دانش سرمایه=گذاری

انجمن مهندسی
مالی ایران

پژوهشی

سرمایه
گذاری

7

0.0648

0.0648

پژوهشهای کاربردی
در گزارشگری مالی

مرکز تحقیقات
تخصصی
حسابداری و
حسابرسی سازمان
حسابرسی

پژوهشی

بورس اوراق بهادار

سازمان بورس
اوراق بهادار تهران

پژوهشی

مدیریت دارایی و
تأمین مالی

دانشگاه اصفهان

پژوهشی

تحقیقات مالی

دانشگاه تهران

پژوهشی

حسابداری و
حسابرسی

گزارشگری
مالی

تعداد

درصد
فراوانی

0.0185

درصد
فراوانی هر
حوزه

0.0833

2

0.0185

6

0.0556

مالی

مدیریت مالی

0.0185

0.1019
5

0.0463

5

0.0463

0.1204
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حوزه
فعالیت-
زمینه
تخصصی

نام نشریه ها

صاحﺐ امتیاز

رتبه ی
پژوهشی

چشم انداز مدیریت
مالی

دانشگاه شهید
بهشتی

پژوهشی

2

راهبرد مدیریت مالی

دانشگاه الزهرا
(س)

پژوهشی

6

سایر مجالت (مجله
اقتصاد و مدیریت،
پژوهش پولی بانکی،
مطالعات حسابداری)

-

جمع

پژوهشی

مدیریت
مالی،
حسابداری

تعداد

درصد
فراوانی

0.0185
0.0556

درصد
فراوانی هر
حوزه

3

0.0278

0.0278

118

1

1

بحث و نتیجه گیری پژوهش
با توجه به افزایش میزان ورشکستگی شرکت ها در سالهای اخیر ،بررسی علل و عوامل مؤﺛر بر این
موضوع امری اجتنابناپذیر است .با توجه به اینکه معموالً ورشکستگی موضوعی نیست که در کوتاه مدت
اتفاق بیفتد و معموالً از نقطه شروع تا ورشکستگی کامل گاهاً چندین سال زمان سپری می شود ،لذا
مراحل قبل از ورشکستگی مانند درماندگی مالی و بحران مالی ،اهمیت بسیار زیادی در جلوگیری از
رسیدن شرکت به وضعیت ورشکستگی کامل دارند ،و با بررسی وضعیت شرکت ،و همچنین علل رسیدن
شرکت به این مرحله ،می توان از پیشروی بحران و درماندگی جلوگیری نمود .در این پژوهش به بررسی
مقاالت منتشر شده در حوزهی درماندگی مالی بین سال های  1382تا  1399پرداخته شده است .نتایج
بدست آمده نشان میدهد در این بازه زمانی  118مقاله مرتبط در نشریات علمی مصوب وزارت علوم به
چاپ رسیده است .بررسی زمانی چاپ مقاالت بیانگر این موضوع است که در دهه  90توجه بیشتری به
موضوع درماندگی مالی و به تبع آن ورشکستگی شرکتها شده است ،که این خود نشاندهنده اهمیت
فزاینده بررسی و تحلیل علل و عوامل درماندگی شرکتها می باشد ،چرا که در دههی اخیر شرکت های
بسیاری با موضوعات بحران های مالی ،درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه بوده اند .جدول  1نشان می
دهد که از لحاظ نوع متغیر ،نسبتهای مالی با  %51بیشترین میزان بررسی با درماندگی مالی را داشته
است .از 118مقاله منتشر شده 45 ،مقاله ( )%38با موضوع درماندگی مالی 40 ،مقاله( )%34با موضوع
ورشکستگی و  24مقاله( )%20هم با موضوع بحران مالی کار شدهاند ،که بیانگر توجه ویژه به مباحث
ورشکستگی و مباحث پایهای آن میباشد .در بین روشهای بررسی درماندگی ،رگرسیون با بیش از 73
درصد استفاده ،بیشترین سهم را به خود اختصاص داده که میتوان گفت روش اصلی کار در این زمینه
رگرسیون میباشد .اما در بررسی مدل ورشکستگی مشاهده شد که بیش از  43درصد از مقاالت با استفاده

تحلیل محتوای درماندگی مالی

81.

از ماده  141قانون تجارت و حدود  29درصد مقاالت از روش آلتمن استفاده کردهاند .همچنین نرمافزارهای
 Eviewsبا  42درصد و  Spssبا  31درصد بیشترین کاربرد را در مقاالت داشتهاند .همچنین بررسی
تعدادی مقاالت منتشر شده در مجالت نشان میدهد حدود  40درصد مقاالت در نشریات حوزهی
حسابداری 12 ،درصد در حوزهی مدیریت مالی و  10درصد در حوزهی مالی به چاپ رسیده اند .یافتههای
فوق میتواند کمک فراوانی به افرادی که خواهان مطالعات بیشتری در این زمینه هستند داشته باشد.با
توجه به بررسی موضوعات کار شده در این حوزه ،میتوان موضوعات دیگری که ممکن است نقش مهمی
در شناسایی وضعیت درماندگی شرکتها داشته باشند و کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد را ذکر کرد،
که تحقیقات آتی می تواند در این زمینهها صورت گیرد ،این موضوعات عبارتاند از :نقش کمیته حسابرسی
و ویژگی های آن بر درماندگی مالی که با توجه به اینکه قوانین پیرامون کمیته حسابرسی در ایران نوپا
می باشد لذا این موضوع همچنان برای محققان آتی می تواند جذاب باشد و همچنین پژوهش پیرامون
ویژگی های شخصیتی مدیران شرکت ها و تاﺛیر آن بردرماندگی مالی که میتوان در حوزه مالی رفتاری
نیز ﻃبقه بندی کرد ،مغفول مانده است .از محدودیت های تحقیق می توان این موضوع را بیان نمود که
درپژوهش های انجام شده به درماندگی مالی در فضای غیر از بورس ایران پرداخته نشده است تا بتوان به
تفکیک تحلیل جهت سرمایه گذاران در بازارفرابورس ارائه کرد.
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One of the main concerns of creditors, investors and governments, which to some
extent prevents their potential losses, is the timely identification of companies that are
on the verge of financial distress. Objective: the purpose of this study is to analyze the
content of published articles on the topic of financial distress. Methods: The statistical
population of the study is the articles published in financial distress in all journals
published in the field of accounting, auditing and finance in the period of 1382 to
1399. In this research, descriptive statistics method and Excel software have been used
to analyze the data. Results: Findings show that in 47% of articles on financial distress
is used as an independent variable, 32% as a dependent variable and 58% as a
mediating variable. Also, about 40% of these articles have been published in
accounting journals 12% of financial helplessness articles have been published in the
field of financial management and 10% of them have been published in the field of
finance. Conclusion: In general, it can be said that Iranian researchers are very
interested in researching financial helplessness, and it can also be said that financial
helplessness in the field of accounting, auditing and financial research has been
discussed, which shows the importance of Preserve the capital of investors.
Keywords: financial distress, content analysis, accounting and financial journals.
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