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چکیده
هدف اين پژوهش بررسي تطبيقي مدلهاي منتخب پيشبيني ورشكستگي شرکتهاي بيمه ميباشد .جامعه آماري ،شامل
کليه شرکتهاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه زماني  1931الي  1931و نمونه مورد
بررسي شامل  11شرکت بيمه است .در اين پژوهش خطر ورشكستگي بر اساس شاخص توانگري مالي محاسبه شده
توسط بيمه مرکزي ايران در نظر گرفته شده و بر مبناي مدلهاي آلتمن ،فالمر ،زيمسكي و اسپرينگيت ،ورشكستگي
شرکتها پيشبيني شده است .براي تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار ايويوز استفاده گرديد .نتايج نشانميدهد که بين
احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل هاي آلتمن ،فالمر ،زيمسكي و اسپرينگيت با خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه
رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و ميتوان از اين مدلها براي پيشبيني ورشكستگي شرکتهاي بيمه استفاده نمود.
همچنين نتايج نشان ميدهد که بين پيشبيني مدلهاي مختلف پيشبيني خطر ورشكستگي ،اختالف معناداري وجود
ندارد و نميتوان گفت کدام مدل نسبت به ساير مدلها ارجح ميباشد.
واژگان کلیدی :خطر ورشكستگي ،آلتمن ،فالمر ،زيمسكي و اسپرينگيت.
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 .1مقدمه
يكي از عوامل بسيار مهم در حسابداري و حسابرسي شرکتها و بنگاههاي اقتصادي ،برآورد تداوم فعاليت ميباشد که
اين موضوع بهعنوان فرض تداوم فعاليت در دانش حسابداري نهادينه شدهاست (شباهنگ .)1931،يكي از مواردي که
تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي را مورد ترديد جدي قرار ميدهد باال بودن خطر ورشكستگي است .به لحاظ نظري
ورشكستگي بهعنوان فزوني بدهيها نسبت به داراييها قابل تعريف است (رهنماي رودپشتي و همكاران .)1944 ،در
دنياي اقتصادي امروز ،داشتن اطالعات درست و بهموقع براي مالكـان ،سـرمايهگـذاران ،اعتبـاردهندگان و ساير
گروههاي ذينفع بهمنظور اتخـاذ تصـميمهـاي مـالي ،بسـيار مفيـد اسـت .بـا توسـعه تكنولوژي ،استفاده از مدلهاي ساده
پيشبيني ورشكستگي براي همه گروهها امكانپذير شده اسـت و در دسترس بودن ابزارهاي ساده و قوي پيشبيني
ناتواني مالي شرکتها مـيتوانـد بـه مالكـان بـراي پيشگيري وقوع ورشكستگي و اقدامات الزم براي بهبود وضعيت
شـرکت کمـك کنـد .از طرفـي وجـود چنين ابزاري ميتواند محرك خوبي در انتخاب بهينه پرتفوي سرمايهگذاري
براي سرمايهگذاران باشـد .اعتباردهندگان نيز بهتر ميتوانند از وضعيت گذشته ،حال و آينده اينگونه شرکتها مطلع
شوند (کردستاني و تاتلي .)1939 ،با گسترش روز افزون شرکتهاي سهامي و متنوع شدن منابع مالي آنها از يك سو و
پديدار شدن بحرانهاي شديد در سطح خرد و کالن اقتصادي از سوي ديگر ،مالكان و ذينفعان مختلف بنگاهها بهدنبال
ايجاد پوشش و سپري براي مصون کردن خود در مقابل اين خطرها بودهاند و اين موضوع آنها را به استفاده از ابزار و
مدلهاي پيشبيني کننده براي ارزيابي توان مالي شرکتها حساس و آگاه کرده است (قديري مقدم و همكاران1944 ،؛
صالحي و عظيمي .)1931 ،با اين وجود به دليل زياد بودن تعداد مدلهاي پيشبيني ورشكستگي ،سرمايهگذاران و
اعتباردهنگان همواره با اين چالش مواجه بودهاند که کداميك از اين مدلها از قدرت توضيحي باالتري در برآورد خطر
ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي برخوردار هستند؟ پيشبيني خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه نيز از اهميت ويژهاي
برخوردار است .زيرا از يك طرف بسياري از سرمايهگذاران در اين صنعت سرمايهگذاري کردهاند و انتظار دارند تا
شرکتهاي بيمه از طريق تداوم فعاليت ،بازده مورد انتظار آنها را تأمين کنند ،از سوي ديگر بسياري از بيمهگذاران در
راستاي اتخاذ تصميمات اقتصادي خود مبني بر انتخاب مؤسسه بيمه تمايل دارند تا از احتمال ورشكستگي و تداوم فعاليت
مؤسسات بيمه اطالع کافي داشته باشند .بنابراين با توجه به اهميت پيشبيني ورشكستگي شرکتهاي بيمه ،درپژوهش
حاضر کوشش شده است تا مدلهاي منتخب پيشبيني ورشكستگي شامل :مدل آلتمن ( ،)1313فالمر (،)2111
اسپيرينگيت ( )1344و زيمسكي ( )1347در ارتباط با شرکتهاي فعال در صنعت بيمه بورس اوراق بهادار تهران مورد
ارزيابي قرار گيرند.
 .2مروری بر پیشینه پژوهش
چاوا و جارو ( ،)2117در پژوهش خود تحت عنوان اثر نوع صنعت در پيشبيني ورشكستگي ،به ارزيابي مدلهاي شام
وي ( ،)2111مدل آلتمن ( )1314و مدل زيمسكي ( ،)1347در راستاي پيشبيني ورشكستگي شرکتهاي فعال در
کشور آمريكا در دوره زماني  1313الي  1333پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که نوع صنعت در پيشبيني ورشكستگي
شرکتها نقش مهمي را ايفا ميکند .همچنين مدل شام وي ( ،)2111نسبت به مدلهاي آلتمن ( )1314و زيمسكي
( ،)1347با دقت بيشتري احتمال خطر ورشكستگي شرکتهاي آمريكايي را پيشبيني ميکند.
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آگاروال و تافلر ( ،)2114به بررسي کاربرد اطالعات حسابداري در راستاي پيشبيني ورشكستگي شرکتهاي فعال در
کشور انگليس با استفاده از مدل آلتمن در بازه زماني  21ساله ( 1341الي  ،)2111پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که
اطالعات حسابداري مندرج در صورتهاي مالي شرکتها (شامل :داراييها ،بدهيها ،حقوق صاحبان سرمايه و غيره)
بهدليل اينکه براساس محافظهکاري تهيه شدهاند و از ارزشهاي واقعي خود فاصله دارند ،در پيشبيني ورشكستگي
سودمند نميباشند.
باور و آگاروال ( ،)2117به مقايسه دو رويكرد مدلهاي خطر و رويكرد حسابداري در پيشبيني ورشكستگي
شرکتهاي فعال در کشور انگليس در بازه زماني ده ساله ( 2111الي ،)2111پرداختند ،و در پژوهش خود از اطالعات
مندرج در صورتهاي مالي شرکتهاي انگليسي (شامل نسبتهاي مالي و ساير دادههاي حسابداري) در راستاي اجراي
مدلهاي مورد نظر خود استفاده کردند .نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که رويكرد مدلهاي خطر از رويكرد
حسابداري بهمنظور پيشبيني ورشكستگي شرکتها سودمندتر است.
تاوشيانيس و همكاران ( ،)2111به ارزيابي احتمال ورشكستگي با استفاده از مدلهاي ساختاري و ارائه يك مدل تجربي
توسعه يافته در ارتباط با شرکتهاي فعال در کشور قبرس در بازه زماني  2111الي  2111پرداختند .در اين پژوهش از
متغيرهاي مورد استفاده در مدلهاي ساختاري که شامل نسبتهاي مختلف مالي بود ،بهعنوان متغيرهاي توضيحي در مدل
آلتمن استفاده شد و مدل جديدي بهمنظور پيشبيني ورشكستگي شرکتها ارائه گرديد.
ووني و همكاران ( ،)2114در پژوهش خود به بررسي ناتواني مالي پيشبيني ورشكستگي در شرکتهاي پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار ويتنام در بازه زماني  2111-2119پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که استفاده از عوامل حسابداري
نسبت به عوامل مبتني بر بازار با اهميتتر بوده و مدلهاي پيش بيني ورشكستگي مبتني بر عوامل حسابداري و اقتصاد
کالن در مقايسه با مدلهاي مبتني بر عوامل بازار و اقتصاد کالن بهتر عمل ميکنند.
رهنماي رودپشتي و همكاران ( ،)1944به آزمون تجربي مدلهاي آلتمن و فالمر در پيشبيني ورشكستگي  91شرکت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني  1943الي  1949پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که مدل
آلتمن در پيشبيني ورشكستگي شرکتهاي ايراني ،نسبت به مدل فالمر از محافظه کاري بيشتري برخوردار است.
کرمي و سيد حسيني ( ،)1931به مقايسه سودمندي اطالعات حسابداري و سودمندي اطالعات بازار در پيشبيني
ورشكستگي شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك و در بازه زماني 1941
الي  1931و در  112شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که اطالعات حسابداري
نسبت به اطالعات بازار در پيشبيني ورشكستگي شرکتهاي ايراني سودمندتر ميباشد.
نصيري ( ،)1932رابطه بين شاخص توانگري مالي و نسبتهاي مالي در مؤسسات بيمه ايران را مورد بررسي قرار داد.
دوره زماني مورد بررسي سالهاي  43تا  31و نمونه انتخابي شامل  22شرکت بيمه بود .نتايج حاکي از آن است که يك
رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته وجود دارد و همچنين بين نسبت توانگري مالي و نسبتهاي مالي انتخاب
شده (نسبت جاري ،نسبت مالكانه ،نسبت ذخاير و ضريب خسارت) ،ارتباط معناداري وجود دارد و در اين ميان نسبت
مالكانه بيشترين رابطه را با شاخص توانگري مالي دارد.
تبريزي نسب و گودرزي ( ،)1937به بررسي توانگري مالي ،احتمال ورشكستگي و بازده مالكانه در شرکتهاي بيمه
پرداختند .جامعه آماري پژوهش ،شامل شرکتهاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زماني
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پژوهش ،سالهاي  1932و  1939است .نتايج آزمون رگرسيون خطي چند متغيره در خصوص فرضيه اول نشان داد که
توانگري مالي اثر معناداري بر ورشكستگي شرکتهاي بيمه دارد و با افزايش توانگري مالي ،احتمال ورشكستگي اين
شرکتها کاهش مييابد .همچنين نتايج پژوهش نشان ميدهد که توانگري مالي ،اثر مثبت و معناداري بر بازده مالكانه
شرکتهاي بيمه دارد.
قزلباش و مقدمي ( ،)1937به بررسي رابطه بين توانگري مالي و نسبتهاي مالي در شرکتهاي بيمه پرداختند .در اين
پژوهش براي بررسي ميزان قابليت پيشبيني آييننامه نحوه نظارت بر توانگري مالي مؤسسات بيمه (آيين نامه شماره
 ،)13تعداد  4نسبت مالي در نظر گرفته شد که پس از آزمون فرضيات مشخص گرديد که بين نسبتهاي نرخ رشد حق
بيمه ،نرخ رشد خسارت ،با نسبت توانگري مالي همبستگي وجود نداشته ولي بين نسبت حق بيمه نگهداري به حقوق
صاحبان سهام و نسبت سود قبل از کسر ماليات به حق بيمه با نسبت توانگري مالي ،رابطه مستقيم و بين نسبت خسارت
بيمه و ضريب خسارت بيمه با نسبت توانگري مالي ،رابطه معكوس وجود دارد.
صالحي و عظيمي ( ،)1931به بررسي تطبيقي مدلهاي خطر و مدلهاي سنتي پيشبيني ورشكستگي در  272شرکت
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زماني  1931الي  1937پرداختند .در اين پژوهش از اطالعات مندرج
در صورتهاي مالي به منظور دادههاي ورودي مدلهاي پژوهش استفاده گرديد .نتايج نشان داد که مدلهاي خطر نسبت
به مدلهاي سنتي (شامل :مدل پورحيدري و همكاران 1943 ،و مدل بارث و شام وي )2112 ،از دقت بيشتري در
راستاي پيشبيني ورشكستگي برخوردار هستند.
 .3فرضیههای پژوهش
فرضيههاي پژوهش به شرح زير ميباشند:
فرضية اول :بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل آلتمن و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه ،رابطه معناداري
وجود دارد.
فرضية دوم :بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل فالمر و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه ،رابطه معناداري
وجود دارد.
فرضية سوم :بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل اسپرينگيت و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه ،رابطه
معناداري وجود دارد.
فرضية چهارم :بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل زيمسكي و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه ،رابطه
معناداري وجود دارد.
فرضية پنجم :بين پيشبيني مدلهاي مختلف پيشبيني خطر ورشكستگي ،اختالف معناداري وجود دارد.
 .4روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماری
روش اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردي؛ از نظر ماهيت ،همبستگي؛ از نظر زمان اجراء ،گذشتهنگر؛ از نظر منطق اجراء،
استقرايي و از نظر ماهيت داده ،کمي ميباشد .بهمنظور گردآوري اطالعات از صورتهاي مالي شرکتهاي بيمه موجود
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در پايگاه اينترنتي بورس اوراق بهادار تهران به نشاني  Rdis.irو نرم افزار رهآورد نوين استفاده شده است .در پژوهش
حاضر از نرمافزارهاي  Eviews 9 ، Excelو  SPSS 16استفاده شدهاست.
جامعه آماري اين پژوهش ،شامل کليه شرکتهاي بيمه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در بازه
زماني  1931الي  1931است .با توجه به آنکه اغلب شرکتهاي فعال در صنعت بيمه از سال  1931در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس مورد پذيرش قرار گرفتهاند ،بنابراين شروع دوره تحقيق سال  1931در نظر گرفته شده است .در
واقع ميتوان اينطور عنوان نمود که با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماري کل آنها بعد از اعمال شروط زير
بهمنظور همگن نمودن آنها ،شرکتهاي باقيمانده مورد بررسي قرار ميگيرد:
 -1پايان سال مالي آنها منتهي به پايان اسفند ماه باشد و طي دوره مورد بررسي تغيير سال مالي رخ نداده باشد.
 -2اطالعات آنها در دوره تحقيق در دسترس باشد.
با در نظر گرفتن معيارهاي فوق تعداد  11شرکت بيمه (شامل :شرکتهاي بيمه البرز ،بيمه آرمان ،بيمه آسيا ،بيمه پارسيان،
بيمه پاسارگاد ،بيمه حافظ ،بيمه دانا ،بيمه رازي ،بيمه سامان ،بيمه سرمد ،بيمه سينا ،بيمه کارآفرين ،بيمه کوثر ،بيمه ما،
بيمه ملت و بيمه ميهن) ،در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفتهاند.
 .5متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها
متغيرهاي مستقل پژوهش:
در اين پژوهش متغيرهاي مستقل پيشبيني ورشكستگي بر اساس مدلهاي آلتمن ،فالمر ،اسپرينگيت و زيمسكي ميباشد
که به شرح زير محاسبه شدهاند:
 :Bar-A احتمال ورشكستگي شرکت بيمه بر اساس مدل آلتمن ( )1314که به پيروي از بني مهد و همكاران
( ،)1931از مدل زير استفاده شده است:
Bar-A = 1.2 X1 + 1.4 X2+ 0.3 X3 + 0.6 X4 + 1.0 X5

در مدل فوق:
 :X1نسبت خالص سرمايه در گردش به کل داراييها.
 :X2نسبت سود (زيان) انباشته به کل داراييها.
 :X3نسبت سود قبل از بهره و ماليات به کل داراييها.
 :X4ارزش بازار سهام به کل ارزش بدهيها.
 :X5نسبت فروش به کل داراييها.
 :Bar-F احتمال ورشكستگي شرکت بيمه بر اساس مدل فالمر که به پيروي از رهنماي رودپشتي و همكاران
( ،)1944از مدل زير استفاده شده است:
Bar-F = 5.52 X1 + 0.212 X2 + 0.073 X3 + 1.27 X4 -0.12 X5 +2.335 X6 +0.575 X7 + 1.082
X8 + 0.894 X9 - 6.075

در مدل فوق:
 :X1سود انباشته به کل دارايي.
 :X2درآمد عملياتي به کل داراييها.
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 :X3سود عملياتي به حقوق صاحبان سهام.
 :X4جريان نقد عملياتي به کل بدهيها.
 :X5جمع بدهي به کل داراييها.
 :X6بدهي جاري به کل داراييها.
 :X7لگاريتم طبيعي کل داراييهاي مشهود.
 :X8سرمايه در گردش به کل بدهيها.
 :X9لگاريتم سود عملياتي به هزينه بهره.
 :Bar-S احتمال ورشكستگي شرکت بيمه بر اساس مدل اسپيرينگيت که به پيروي از کردستاني و تاتلي ( ،)1939از
مدل زير استفاده شده است:
Bar-S = 1,03X1+ 3,07X2 + 0,66X3+ 0,4X4

در مدل فوق:
 :X1سرمايه در گردش به کل داراييها.
 :X2سود (زيان) عملياتي به کل داراييها.
 :X3سود و زيان عملياتي به بدهي جاري.
 :X4درآمد عملياتي شرکت به کل داراييها.
 :Bar-Z احتمال ورشكستگي شرکت بيمه بر اساس مدل زيمسكي که به پيروي از کردستاني و تاتلي( ،)1939از
مدل زير استفاده شده است:
Bar-Z = log(p/1-p) = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε

در مدل فوق:
 :X1نسبت کل بدهيها به کل داراييها.
 : X2نسبت سود خالص به کل داراييها.
 : X3نسبت داراييهاي جاري به بدهيهاي جاري.
متغير وابسته پژوهش:
در اين پژوهش ،خطر ورشكستگي شرکت بيمه ( )Yمتغير وابسته ميباشد.
خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه بر اساس معكوس نسبت توانگري مالي آنها سنجيده ميشود .نسبت توانگري مالي
شاخصي است که هر ساله توسط بيمه مرکزي کشور براي هر يك از شرکتهاي بيمه محاسبه ميگردد و معرف توانايي
مالي و سطح عملكرد و ارزش شرکتهاي بيمه در زمينههاي مختلف ميباشد .بديهي است که باال بودن نسبت توانگري
مالي يك شرکت بيمه نشان دهنده سطح باالي موفقيت آن در عرصه ارائه خدمات بيمهاي و بنيان مالي قوي آن شرکت
ميباشد .بنابراين چنين استنباط ميشود که سطح باالي نسبت توانگري مالي يك شرکت بيمه نشاندهنده پايين بودن
احتمال ورشكستگي آن است .از اين رو ميتوان از معكوس نسبت توانگري مالي (يك تقسيم بر نسبت توانگري مالي)،
بهعنوان شاخصي در راستاي اندازهگيري خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه استفاده نمود .شايان ذکر است که شيوه
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محاسبه نسبت توانگري مالي بر اساس صالحديد سازمان بيمه مرکزي و با استفاده از صورتهاي مالي حسابرسي شده
شرکتهاي بيمه انجام ميشود و در پژوهش حاضر اطالعات نسبت توانگري مالي شرکتهاي بيمه از سايت بيمه
مرکزي ايران استخراج شده است.
متغيرهاي کنترلي پژوهش:
پژوهشهاي قبلي انجام شده در حوزه پيشبيني ورشكستگي به اين نتيجه رسيدهاند که متغيرهايي همچون اندازه شرکت،
اهرم مالي و نرخ بازده داراييها ميتوانند بر ورشكستگي شرکتها مؤثر باشند .بههمين دليل بهمنظور برآورد دقيقتر
احتمال خطرورشكستگي شرکتهاي بيمه اين متغيرها در مدل تحقيق مورد کنترل قرار گرفتهاند.
اندازه شرکت ( :)Sizeبرابر است با لگاريتم طبيعي ارزش دفتري مجموع داراييهاي شرکت.
نسبت بدهي يا اهرم مالي ( :)Levبرابر است با نسبت ارزش دفتري کل بدهيها به ارزش دفتري کل داراييهاي شرکت.
نرخ بازده داراييها ( :)ROAبرابر است با سودخالص شرکت بر ارزش دفتري کل داراييها.
مدلهاي رگرسيون مورد استفاده در اين پژوهش نيز به شرح زير است:
مدل مورد استفاده بهمنظور آزمون فرضية اول:

Y = α + B1 Bar-A + B2 size + B3 lev + B4 ROA + Ɛ

چنانچه بعد از برآورد مدل فوق  B1معنادار باشد فرضية اول تحقيق تأييد ميگردد.
مدل مورد استفاده بهمنظور آزمون فرضية دوم:

Y = α + B1 Bar-F + B2 size + B3 lev + B4 ROA + Ɛ

چنانچه بعد از برآورد مدل فوق  B1معنادار باشد فرضية دوم تحقيق تأييد ميگردد.
مدل مورد استفاده بهمنظور آزمون فرضية سوم:

Y = α + B1 Bar-S + B2 size + B3 lev + B4 ROA + Ɛ

چنانچه بعد از برآورد مدل فوق  B1معنادار باشد فرضية سوم تحقيق تأييد ميگردد.
مدل مورد استفاده بهمنظور آزمون فرضية چهارم:

Y = α + B1 Bar-Z + B2 size + B3 lev + B4 ROA+ Ɛ

چنانچه بعد از برآورد مدل فوق  B1معنادار باشد فرضية چهارم تحقيق تأييد ميگردد.
بهمنظور آزمون فرضية پنجم تحقيق از آزمون وونگ استفاده شده است .در اين آزمون مدلها دو به دو با هم مقايسه
ميشوند.
 .6یافتههای پژوهش
آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش شامل؛ خطر ورشكستگي شرکت ( ،)Yاحتمال ورشكستگي مدل آلتمن (،)Bar-A
احتمال ورشكستگي مدل فالمر ( ،)Bar-Fاحتمال ورشكستگي مدل اسپرينگيت ( ،)Bar-Sاحتمال ورشكستگي مدل
زيمسكي ( ،)Bar-Zو متغيرهاي کنترلي اندازه شرکت ( ،)SIZEاهرم مالي ( )Levو بازده داراييها ( )ROAدر جدول
( )1نشان داده شده است.
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جدول  .1تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

Y

1/11

1/11

1/144

1/321

1/171

1/111

1/19

Bar-A

1/917

1/411

1/214

1/743

1/119

1/174

1/731

Bar-F

2/744

1/719

1/141

1/414

9/11

1/279

1/129

Bar-S

7/921

7/744

1/149

-1/111

1/191

-9/141

4/712

Bar-Z

1/124

1/143

1/142

1/421

1/971

1/141

1/414

ROA

1/771

1/271

1/971

1/131

1/79

1/219

1/31

Lev

1/714

1/721

1/921

1/114

1/132

1/171

1/444

SIZE

17/121

19/744

1/497

1/244

1/171

2/913

11/111

الزم به ذکر است که آزمون همخطي براي متغيرهاي پژوهش اجرا شد و بر اساس نتايج بدست آمده با توجه به آنکه
مقادير  VIFمتمرکز شده و نامتمرکز براي همه متغيرها کمتر از  11ميباشد بنابراين ميتوان گفت مشكل همخطي در
مدل وجود ندارد .ساير آزمونها به شرح زير است:
 .1.6آزمون مانایی متغیرها

براي بررسي مانايي متغيرها از آزمون شين و پسران ،استفاده شده که نتايج آن در جدول ( )2ارائه شده است .نتايج نشان
ميدهد که سطح احتمال تمامي متغيرها کمتر از  1درصد بوده و بنابراين تمامي متغيرهاي پژوهش در دوره مورد بررسي
در سطح پايا هستند.
جدول  .2آزمون مانایی متغیرها
شین و پسران

شرح

آماره

احتمال

خطر ورشكستگي

-3/714

1/117

Bar-A

7/294

1/112

Bar-F

9/414

1/111

Bar-S

-1/111

1/112

Bar-Z

1/414

1/111

اهرم مالي

-4/219

1/119

اندازه شرکت

1/124

1/112

بازد دارايي ها

11/147

1/112
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 .2.6نتایج آزمون چاو

آزمون چاو جهت انتخاب نوع مدل دادههاي ترکيبي (بين اثرات مشترك و اثرات ثابت) ،استفاده ميشود .با توجه به
نتايج آزمون چاو در جدول ( ،)9سطح معناداري مربوط به آماره چاو کمتر از  %1بوده ،بنابراين آماره چاو معنادار بوده و
فرض صفر اين آزمون رد شده است ،يعني عرض از مبدأ در بين شرکتهاي مختلف مشابه نيست و استفاده از اثرات
مقيد براي اين مدل مناسب نميباشد و بايد براي مدلها از اثرات ثابت و تصادفي استفاده کرد .براي تشخيص مدل اثرات
ثابت در مقابل اثرات تصادفي بايد آزمون هاسمن اجرا شود.
جدول  .3آزمون چاو
شرح

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

مدل اول

2/111

()7/144

1/114

استفاده از روش دادههاي پانل (ترکيبي)

مدل دوم

2/144

()1/172

1/197

استفاده از روش دادههاي پانل (ترکيبي)

مدل سوم

2/192

()9/291

1/121

استفاده از روش دادههاي پانل (ترکيبي)

مدل چهارم

2/419

()7/427

1/111

استفاده از روش دادههاي پانل (ترکيبي)

 .3.6نتایج آزمون هاسمن

آزمون هاسمن جهت انتخاب نوع مدل دادههاي ترکيبي (بين اثرات ثابت و اثرات تصادفي) ،استفاده ميشود .با توجه به
نتايج بدستآمده در جدول ( ،)7سطح معناداري مربوط به آماره هاسمن کمتر از  %1بوده ،بنابراين استفاده از اثرات ثابت
براي اين مدلها مناسبتر است.
جدول  .4آزمون هاسمن
شرح

آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

مدل اول

214/311

4

1/111

استفاده از اثرات ثابت

مدل دوم

131/129

4

1/119

استفاده از اثرات ثابت

مدل سوم

214/724

4

1/124

استفاده از اثرات ثابت

مدل چهارم

141/211

4

1/111

استفاده از اثرات ثابت

 .4.6آزمون فرضیههای پژوهش

 فرضيه اول پژوهش بيانگر اين است که بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل آلتمن و خطر ورشكستگي
شرکتهاي بيمه رابطه معناداري وجود دارد.
جدول  .5نتایج آماری آزمون فرضیه اول پژوهش
متغیر

پارامترها

ضریب

آماره تی

عرض از مبدأ

α

2/141

4/919
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سطح
معناداری
1/111

نتیجه
مثبت و معنادار

متغیر

پارامترها

ضریب

آماره تی

سطح
معناداری

نتیجه

خطر ورشكستگي مدل آلتمن

Bar-A

1/141

2/412

1/112

مثبت و معنادار

اندازه شرکت

SIZE

1/147

1/432

1/111

مثبت و معنادار

اهرم مالي

LEV

1/129

4/314

1/111

مثبت و معنادار

بازده داراييها

ROA

1/131

1/917

1/111

مثبت و معنادار

4/141

آماره و سطح معناداري F

1/111
1/149

ضريب تعيين

آماره دوربين واتسون

1/443

ضريب تعيين تعديلشده

1/144

با توجه به نتايج جدول ( )1سطح معناداري کلي مدل کمتر از  %1است و مدل معنادار ميباشد ،همچنين سطح معناداري
متغير مستقل يعني احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل آلتمن کمتر از  %1است ،بنابراين فرضيه اول پژوهش پذيرفته
شده و ميتوان گفت که بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل آلتمن و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه رابطه
معناداري وجود دارد .همچنين سطح معناداري متغيرهاي کنترلي مورد بررسي نيز کمتر از  %1بوده و ميتوان گفت که
اين متغيرها (شامل اندازه شرکت ،اهرم مالي و بازده داراييها) بر رابطه بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل
آلتمن و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه تأثير معناداري دارند.
 فرضيه دوم پژوهش بيانگر اين است که بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل فالمر و خطر ورشكستگي
شرکتهاي بيمه رابطه معناداري وجود دارد.
جدول  .6نتایج آماری آزمون فرضیه دوم پژوهش
متغیر

پارامترها

ضریب

آماره تی

سطح
معناداری

نتیجه

عرض از مبدأ

α

7/341

7/119

1/111

مثبت و معنادار

خطر ورشكستگي مدل فالمر

Bar-F

1/794

4/143

1/111

مثبت و معنادار

اندازه شرکت

SIZE

1/947

7/717

1/111

مثبت و معنادار

اهرم مالي

LEV

1/712

1/473

1/111

مثبت و معنادار

بازده داراييها

ROA

1/241

7/917

1/111

مثبت و معنادار

آماره و سطح معناداري F
ضريب تعيين

1/494
1/111
1/712

آماره دوربين واتسون

1/314

ضريب تعيين تعديلشده

1/724

با توجه به نتايج جدول ( ،)1سطح معناداري کلي مدل کمتر از  %1است و مدل معنادار ميباشد ،همچنين سطح معناداري
متغير مستقل يعني احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل فالمر کمتر از  %1است ،بنابراين فرضيه دوم پژوهش پذيرفته
شده و ميتوان گفت که بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل فالمر و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه رابطه
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معناداري وجود دارد .همچنين سطح معناداري متغيرهاي کنترلي مورد بررسي نيز کمتر از  %1بوده و ميتوان گفت که
اين متغيرها (شامل اندازه شرکت ،اهرم مالي و بازده داراييها) بر رابطه بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل فالمر
و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه تأثير معناداري دارند.
 فرضيه سوم پژوهش بيانگر اين است که بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل اسپرينگيت و خطر ورشكستگي
شرکتهاي بيمه رابطه معناداري وجود دارد.
جدول  .7نتایج آماری آزمون فرضیه سوم پژوهش
متغیر

پارامترها

ضریب

آماره تی

عرض از مبدأ

سطح
معناداری

نتیجه

α

7/417

4/432

1/114

مثبت و معنادار

Bar-S

1/147

4/117

1/111

مثبت و معنادار

اندازه شرکت

SIZE

1/723

1/344

1/111

مثبت و معنادار

اهرم مالي

LEV

1/941

1/444

1/111

مثبت و معنادار

بازده داراييها

ROA

1/924

7/117

1/111

مثبت و معنادار

خطر ورشكستگي مدل
اسپرينگيت

7/742

آماره و سطح معناداري F

1/111
1/743

ضريب تعيين

آماره دوربين واتسون

1/321

ضريب تعيين تعديلشده

1/717

با توجه به نتايج جدول ( ،)4سطح معناداري کلي مدل کمتر از  %1است و مدل معنادار ميباشد ،همچنين سطح معناداري
متغير مستقل يعني احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل اسپرينگيت کمتر از  %1است ،بنابراين فرضيه سوم پژوهش
پذيرفته شده و ميتوان گفت که بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل اسپرينگيت و خطر ورشكستگي
شرکتهاي بيمه رابطه معناداري وجود دارد .همچنين سطح معناداري متغيرهاي کنترلي مورد بررسي نيز کمتر از  %1بوده
و ميتوان گقت که اين متغيرها (شامل اندازه شرکت ،اهرم مالي و بازده داراييها) بر رابطه بين احتمال خطر ورشكستگي
مبتني بر مدل اسپرينگيت و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه تأثير معناداري دارند.
 فرضيه چهارم پژوهش بيانگر اين است که بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل زيمسكي و خطر ورشكستگي
شرکتهاي بيمه رابطه معناداري وجود دارد.
جدول  .8نتایج آماری آزمون فرضیه چهارم پژوهش
متغیر

پارامترها

ضریب

آماره تی

عرض از مبدأ
خطر ورشكستگي مدل
زيمسكي

سطح
معناداری

نتیجه

α

1/491

3/241

1/111

مثبت و معنادار

Bar-Z

1/143

4/444

1/111

مثبت و معنادار
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متغیر

پارامترها

ضریب

آماره تی

سطح

نتیجه

معناداری

اندازه شرکت

SIZE

1/124

1/119

1/192

مثبت و معنادار

اهرم مالي

LEV

1/794

1/141

1/111

مثبت و معنادار

بازده داراييها

ROA

1/711

1/197

1/111

مثبت و معنادار

آماره و سطح معناداري F
ضريب تعيين

1/147
1/111
1/141

آماره دوربين واتسون

1/419

ضريب تعيين تعديلشده

1/119

با توجه به نتايج جدول ( ،)4سطح معناداري کلي مدل کمتر از  %1است و مدل معنادار ميباشد ،همچنين سطح معناداري
متغير مستقل يعني احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل زيمسكي کمتر از  %1است ،بنابراين فرضيه چهارم پژوهش
پذيرفته شده و ميتوان گفت که بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل زيمسكي و خطر ورشكستگي شرکتهاي
بيمه رابطه معناداري وجود دارد .همچنين سطح معناداري متغيرهاي کنترلي مورد بررسي نيز کمتر از  %1بوده و ميتوان
گف ت که اين متغيرها (شامل اندازه شرکت ،اهرم مالي و بازده داراييها) بر رابطه بين احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر
مدل زيمسكي و خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه تأثير معناداري دارند.
 فرضيه پنجم پژوهش بيانگر اين است که بين پيشبيني مدلهاي مختلف خطر ورشكستگي ،اختالف معناداري وجود
دارد.
براي آزمون فرضيه فوق از آزمون وونگ استفاده شده است .در اين آزمون مدلها دو به دو با هم مقايسه شدهاند .در
آزمون وونگ ضرايب تعيين دو مدل با يكديگر مقايسه ميشود ،و اين مورد مقايسه ميشود که آيا ضريب تعيين دو
مدل داراي تفاوت معناداري است يا خير .اگر سطح معناداري آزمون از  1011کمتر باشد ،نتيجه گرفته ميشود که
تفاوت ميان دو مدل ،معنادار است و اگر از  1011بيشتر باشد ميتوان گفت که تفاوت معناداري ميان دو مدل وجود
ندارد .بر اساس نتايج جدول ( )3سطح معناداري در همه مقايسههاي انجام شده بيشتر از  1011است ،در نتيجه ميتوان
گفت که تفاوت معناداري ميان مدلهاي مختلف پيشبيني خطر ورشكستگي وجود ندارد و فرضيه پنچم پژوهش مورد
پذيرش قرار نميگيرد.
جدول  .9نتایج آماری آزمون فرضیه پنجم پژوهش و مقایسه دو به دو مدلها
آزمون وونگ مدل ( )1و ()2
ضريب تعيين مدل ()1

1/1497

ضريب تعيين مدل ()2

1/7124

آماره وونگ

سطح معناداري وونگ

-1/14

1/197

آزمون وونگ مدل ( )1و ()9
ضريب تعيين مدل ()1

1/1497

ضريب تعيين مدل ()9

1/7434

آماره وونگ

سطح معناداري وونگ

1/31
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1/214

آزمون وونگ مدل ( )1و ()7
ضريب تعيين مدل ()1

1/1497

ضريب تعيين مدل ()7

1/1417

آماره وونگ

سطح معناداري وونگ

-1/94

1/134

آزمون وونگ مدل ( )2و ()9
ضريب تعيين مدل ()2

1/7124

ضريب تعيين مدل ()9

1/7434

آماره وونگ

سطح معناداري وونگ

1/47

1/111

آزمون وونگ مدل ( )9و ()7
ضريب تعيين مدل ()9

1/7434

ضريب تعيين مدل ()7

1/1417

آماره وونگ

سطح معناداري وونگ

1/14

1/294

 .7بحث و نتیجهگیری
با توجه به يافتههاي حاصل از آزمون فرضية اول ميتوان چنين نتيجهگيري نمود که مدل پيشبيني ورشكستگي آلتمن در
زمينه پيشبيني خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه از محتواي اطالعاتي برخوردار است .بهعبارت ديگر شرکتهاي بيمه
که بر اساس مدل ورشكستگي آلتمن احتمال ورشكستگي آنها در سطح بااليي ارزيابي شده است ،در دوره مالي بعد از
نسبت توانگري مالي کمتري برخوردار خواهند بود .همچنين نتايج نشان ميدهد که نسبتهاي سودآوري مانند نسبت
خالص سرمايه درگردش به کل داراييها ،نسبت سود (زيان) انباشته به کل داراييها و نسبت سود قبل از بهره و ماليات به
کل داراييها در مدل آلتمن توان ارزيابي احتمال ورشكستگي شرکتهاي مورد بررسي را دارد .يافتههاي حاصل از
آزمون فرضية اول با يافتههاي بدست آمده از تحقيقات رهنماي رودپشتي و همكاران ( )1944و کرمي و سيد حسيني
( )1931منطبق ميباشد .زيرا يافتههاي حاصل از اين تحقيقات نشان ميدهد که مدل آلتمن در راستاي پيشبيني خطر
ورشكستگي شرکتهاي ايراني از محتواي اطالعاتي برخوردار است .تفاوت تحقيق حاضر با تحقيقات قبلي اين است که
در تحقيق حاضر براي اولين بار شواهدي پيرامون ارتباط ميان مدل آلتمن و خطر ورشكستگي در شرکتهاي بيمه ارائه
شده است.
يافتههاي حاصل از آزمون فرضيه دوم نشان ميدهد که احتمال ورشكستگي محاسبه شده بر اساس مدل فالمر بهطور
مثبت و معناداري با خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه در ارتباط ميباشد .بهعبارت ديگر شرکتهاي بيمه که بر اساس
مدل ورشكستگي فالمر احتمال ورشكستگي آن ها در سطح بااليي ارزيابي شده است ،در دوره مالي بعد از نسبت
توانگري مالي کمتري برخوردار خواهند بود که اين موضوع نشان ميدهد احتمال خطر ورشكستگي مبتني بر مدل فالمر
در راستاي تعيين نسبت توانگري مالي شرکتهاي بيمه و در نتيجه در زمينه انتشار خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه از
محتواي اطالعاتي برخوردار است .همچنين نسبتهاي سود انباشته به کل دارايي ،درآمد عملياتي به کل داراييها ،سود
عملياتي به حقوق صاحبان سهام و جريان نقد عملياتي به کل بدهيها و ساير نسبتهايي که در مدل فالمر بكارگرفته شده
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است نشان ميدهند که اين نسبت ها در مدل مورد نظر احتمال ورشكستگي شرکتهاي مورد مطالعه را ميتوانند
پيشبيني کنند .به عبارت ديگر اين نسبتها معياري براي پيشبيني ورشكستگي شرکتها خواهند بود .يافتههاي حاصل
از آزمون فرضية دوم با يافتههاي بدستآمده از تحقيقات رهنماي رودپشتي و همكاران ( )1944و کرمي و سيد حسيني
( )1931منطبق ميباشد.
با توجه به يافتههاي حاصل از آزمون فرضية سوم ميتوان چنين نتيجهگيري نمود که مدل پيشبيني ورشكستگي
اسپرينگيت در زمينه پيشبيني خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه از محتواي اطالعاتي برخوردار است .بهعبارت ديگر
شرکت هاي بيمه که بر اساس مدل ورشكستگي اسپرينگيت احتمال ورشكستگي آنها در سطح بااليي ارزيابي شده
است .در دوره مالي بعد از نسبت توانگري مالي کمتري برخوردار خواهند بود .همچنين نسبتهاي سرمايه در گردش به
کل داراييها ،سود (زيان) عملياتي به کل داراييها ،سود و زيان عملياتي به بدهي جاري و درآمد عملياتي شرکت به
کل دارايي که در مدل اسپرينگيت بهکارگرفته شده است نشان ميدهند که اين نسبتها در مدل مورد نظر احتمال
ورشكستگي شرکتهاي مورد مطالعه را ميتوانند پيشبيني کنند .به عبارت ديگر اين نسبتها معياري براي پيشبيني
ورشكستگي شرکتها خواهند بود .يافتههاي حاصل از آزمون فرضية سوم با يافتههاي بدست آمده از تحقيقات رهنماي
رودپشتي و همكاران ( )1944و کرمي و سيد حسيني ( ،)1931منطبق ميباشد.
با توجه به يافتههاي حاصل از آزمون فرضية چهارم ميتوان چنين نتيجهگيري نمود که مدل پيشبيني ورشكستگي
زيمسكي نيز در زمينه پيشبيني خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه از محتواي اطالعاتي برخوردار است .همچنين
نسبتهاي کل بدهيها به کل داراييها ،سود خالص به کل داراييها و داراييهاي جاري به بدهيهاي جاري که در مدل
زيمسكي بكارگرفته شده است نشان ميدهند که اين نسبتها در مدل مورد نظر احتمال ورشكستگي شرکتهاي مورد
مطالعه را ميتوانند پيشبيني کنند .بهعبارت ديگر اين نسبتها معياري براي پيشبيني ورشكستگي شرکتها خواهند بود.
يافتههاي حاصل از آزمون فرضية چهارم با يافتههاي بهدستآمده از تحقيقات رهنماي رودپشتي و همكاران ( )1944و
کرمي و سيد حسيني ( ،)1931منطبق ميباشد.
نتايج حاصل از آزمون فرضية پنجم ،بيانگر آن است که تفاوت معناداري ميان مدلهاي مختلف پيشبيني خطر
ورشكستگي وجود ندارد.
 .8پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش
 .1.8پیشنهاد مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش

يكي از دغدغههاي سرمايهگذاران ،سرمايهگذاري در شرکتهايي است که بهدليل کارآيي ضعيف ،در نهايت
ورشكست شده و در نتيجه اصل سرمايه و سودهاي مورد انتظار آنها از بين برود .استفاده از مدل استخراج شده در
اين تحقيق ميتواند سرمايهگذاران را در انتخاب پرتفوي بهينه ياري دهد و به اعتباردهندگان کمك کند تا از اعطاي
اعتبار به شرکتهايي که احتمال ورشكستگي آنها باال است ،خودداري کنند .همچنين نتايج اين پژوهش ميتواند
براي سرمايهگذاران نهادي مفيد واقع شود ،تا با پيشبيني بحرانهاي مالي احتمالي ،تمهيدات الزم را انديشيده و از
وقوع اين بحرانها جلوگيري کنند .مديران شرکتها نيز ازجمله افرادي هستند که عالقمندند دربارة وضعيت آيندة
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شرکتهاي تحت مديريت خود و خطرهايي که آنها را تهديد ميکند ،اطالعاتي کسب کنند .نتايج اين پژوهش
ميتواند براي اين دسته از مديران مفيد واقع شود.
طبق استانداردهاي حسابرسي ،حسابرس موظف است در جريان برنامهريزي و اجراي روشهاي حسابرسي و ارزيابي
نتايج حاصل از آن ،فرض تداوم فعاليت را بهعنوان مبناي تهيه صورتهاي مالي ،ارزيابي کند .نتايج اين پژوهش
ميتواند حسابرس را در اجراي اين وظيفه کمك کند.
نرخ ورشكستگي در هر جامعه ،شاخص اقتصادي مهمي است .در اغلب کشورهاي پيشرفته ،بانك مرکزي از مدلهاي
پيشبيني ورشكستگي براي پيشبيني اين نرخ استفاده ميکنند تا با اجراي راهكارهاي مناسب از وقوع بحرانهايي در
کشور جلوگيري کنند .نتايج اين پژوهش ميتواند مورد استفاده دولت و بهويژه بانك مرکزي در راستاي چنين
وظيفهاي قرار گيرد.
با توجه به نتيجه حاصل از فرضيههاي پژوهش ،به همه تحليلگران مالي ،سرمايهگذاران و بيمهگذاران در صنعت بيمه
ايران پيشنهاد مي شود تا در زمينه ارزيابي خطر ورشكستگي ،توانگري مالي و تداوم فعاليت شرکتهاي بيمه از اطالعات
حاصل از اجراي مدلهاي آلتمن ،فالمر ،اسپرينگيت و زيمسكي استفاده نمايند ،زيرا طبق شواهد بهدست آمده ،اين
مدلهاي پيشبيني ورشكستگي در زمينة برآورد خطر ورشكستگي شرکتهاي بيمه از محتواي اطالعاتي برخوردار مي -
باشند.
 .2.8پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

هر يك از موارد مطروحه زير ميتواند در پژوهشهاي آتي بهعنوان موضوعهاي پيشنهادي جهت پژوهش مدنظر قرار
گيرد:
 مقايسه محتواي اطالعاتي مدلهاي شيراتا /زاوگين و زاوورين در راستاي پيشبيني خطر ورشكستگي شرکتهاي
فعال در صنعت بيمه.
 مقايسه محتواي اطالعاتي مدلهاي سنتي با مدلهاي دادهکاوي در راستاي پيشبيني خطر ورشكستگي شرکتهاي
فعال در صنعت بيمه.
 مقايسه محتواي اطالعاتي مدلهاي سنتي با شبكههاي عصبي مصنوعي در راستاي پيشبيني خطر ورشكستگي
شرکتهاي فعال در صنعت بيمه.
 مقايسه محتواي اطالعاتي مدلهاي سنتي با ماشين بردار پشتيبان در راستاي پيشبيني خطر ورشكستگي شرکتهاي
فعال در صنعت بيمه.
منابع
 .1بنيمهد ،بهمن؛ عربي ،مهدي و شيوا حسنپور ( .)1931پژوهشهاي تجربي و روششناسي در حسابداري .انتشارات
ترمه ،تهران ،چاپ دوم.
 .2تبريزي نسب ،هستي و جواد گودرزي ( .)1937توانگري مالي ،احتمال ورشكستگي و بازده مالكانه شرکتهاي بيمه.
ارائه شده در بيست و دومين همايش ملي و هشتمين همايش بينالمللي بيمه و توسعه :توانگري مالي و توانمندي
مديريتي در شرکتهاي بيمه؛ چالشها و الزامات ،پژوهشكده بيمه ،آذر.
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 .1قديري مقدم ،ابوالفضل؛ غالمپورفرد ،محمدمسعود و فرزانه نصيرزاده ( .)1944بررسي توانايي مدلهاي پيشبيني
ورشكستگي آلتمن و اهلسون در پيشبيني ورشكستگي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .نشريه دانش
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 .4قزلباش ،بهروز و يوسف مقدمي ( .)1937بررسي رابطه بين توانگري و نسبتهاي مالي در شرکتهاي بيمه .ارائه شده
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