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درماندگی مالی ،وضعیتی است که شرکتها بارای

برد (سراج و طاهری .)1391 ،شرایط اقتصادی بازارهاای

ادامه عملیات خود ناتوان هستند و در تولیاد وجاه نقاد

جهاانی ،رقابات شادید و نااطمیناانی محایط تجاااری در

کاافی بارای رفاع نیازهایشاان همچاون پرداختهاا باه

برخی مواقع ممکن است منجر به درماندگی ماالی شاود.

وامدهندگان تواناایی کاافی ندارنا د .باا توجاه باه اینکاه

درماندگی مالی که گاهی به ورشکستگی نیاز میانجاماد،

درماندگی ،متفاوت از ورشکستگی و یش مرحله ،پیش از

به شرایحی اطالق میشود که شرکت نتواند باه تعهادات

ورشکستگی یا انحالل است ،یکی از راههای جلوگیری از

خود در قبال اعتباردهندگان عمل کند یا در عمل به این

ورشکساتگی شارکتها ،پیشبینای درمانادگی میباشاد

تعهاادات ،دچااار مشااکل باشااد؛ بنااابراین ،پیشبیناای

(حیاادری و همکاااران .)1397 ،طاای دو دهااه گذشااته

درماندگی ،نقش مهم و فزاینادهای در اقتصااد دارد؛ زیارا

سیستم بانکی در سراسر دنیا ،تغییرات قابلمالحظهای را

هزیناااههای زیاااادی را بااار شااارکت ،ساااهامداران،

در محیط فعالیت خود تجربه کارده و عوامال خاارجی و

اعتباردهندگان و در سححی کالن بر کل اقتصاد تحمیال

داخلی متعاددی بار سااختار و عملکارد سیساتم باانکی

میکناد ) .(Altman et al., 2015از جملاه هزیناههای

تأثیرگذار بوده است .با وجود این ،بر خالف تماامی تغییارات

درماندگی مالی ،هزینه فرصتهای از دسترفته شارکت،

محرح شده ،سیستم باانکی همچناان مهمتارین تأمینکنناده

در مااواردی چااون فرو،هااای از دسااترفته ،کاااهش

منابع مالی در بسیاری از کشورها است و نقش اصالی در

سودآوری و زیان از دست دادن موقعیت باازار اسات کاه

انتقال منابع از پساندازکنندگان به واحدهای سارمایهگذاری را

منجر به بدتر شدن توانایی شرکت در پرداخات بادهیها

ایفاا میکناد ) .(Hoffmann & Rodrigo, 2011مادیران

میشاود ) .(Chiaramonte & Casu, 2017تعیاین

بانشهااا و مؤسسااات مااالی و اعتباااری ،ساارمایهگذاران و

عوامل مؤثر بر درماندگی مالی ،ارزیابی و صحت تأثیر آنها

قانونگذاران ،همگی به شدت برای دانستن علال ساقوط

بر درماندگی مالی ،هام از دیادگاه سارمایهگذاران خارد،

یش بانش مشتاقند و مایلند بتوانند پیشبینای کنناد کاه

سرمایهگذاران خصوصی و شرکت و هم از دیادگاه کاالن

چه بانش یا مؤسسه مالی و اعتباری ممکن است در آینده

وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ،بسیار حائز اهمیات

دچاااار بحاااران شاااود .همچناااین سااا ردهگذاران و

است (چاالکی و همکاران .)1397 ،علیرغم غیرقابل انکار

سرمایهگذاران مایلند بتوانند بانشها و مؤسساات ماالی و

بودن نقش مهم و کلیدی شاخصهای ماالی ،درمانادگی

اعتباری ضعیف را شناسایی کنناد تاا اندوختههایشاان از

شرکت نمیتواند صرفاً متأثر از معدود متغیر مالی باشد و

یگاناه و همکااران.)1396 ،

تحقیقاات انجاام شاده در

خحر مصون باشاد (حساا

این در حالی است کاه اناد

موفاق باودن یاش

تأثیرگااذاری اینگونااه شاااخصها در پیشبیناای وقااوع

بانش یا یش مؤسسه مالی و اعتباری ،صرفاً باه ساودآوری

درمانادگی ماالی اسات (.)Mahtani & Garg, 2018

مناسب از پروژههای سرمایهگذاری آن ،محدود نمیشاود

نقش شهرها در توسعه اقتصادی کشورها ،غیرقابال انکاار

بلکه مدلها و نسبتهای کارای متنوعی برای پیشبینای

است و امروزه بدون توجاه باه اقتصااد شاهری نمیتاوان

وضعیت عملکرد بانش یا ا مؤسساه ماالی الزم اسات .باه

مسائل سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و اداری شهرها را حال

همین دلیل نسابتهای ماالی بسایاری بارای بررسای و

کرد .بانش شهر نیز باا توجاه فعالیتهاای متناوع ماالی،

نظارت بر عملکرد بانشها و مؤسساات ماالی و اعتبااری،

پولی ،سرمایهگذاری در بخشهاای مختلاف ،یاش باناش

طراحی و ارائه شده است که با استفاده از آنها میتوان تاا

تخصصی در زمینه اقتصاد شهری است که نقاش مهمای

وجوه مختلفی قابلتأمل است .ماال

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.2.5

نظارت بر سیساتم باانکی ،مؤلفاههای متفااوتی دارد و از

خصااوم مااؤثر بااودن شاااخصهای غیرمااالی ،حاااکی از
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حدودی به وضعیت محلوب یا نامحلوب عملکرد بانش پی
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در توسعه اقتصادی شهرها و کشور دارد .به همین دلیال

خورشااید 2و همکاااران ( )2018در تحقیقاای بااه

پیشبینی وقوع درماندگی مالی برای این بانش تخصصی،

بررساای تااأثیر حاکمیاات شاارکتی باار درماناادگی مااالی

بسیار مهم و ضروری خواهد بود .از ایان رو هادف اصالی

شاارکتهای فعااال در حااوزه غیرمااالی کشااور پاکسااتان

پژوهش حاضر ،بررسای تاأثیر شااخصهای غیرماالی یاا

پرداختند .نتایج تحقیق نشان دادند که حاکمیت شرکتی

همان شاخصهای کیفی بر پیشبینای وقاوع درمانادگی

نقش مهمی در پیشبینای وقاوع درمانادگی ماالی دارد،

مالی از دیدگاه مدیران شاهری اسات و باه ایان پرساش

همچنین عواملی همچون استقالل هیئت مدیره ،سااختار

پاسخ میدهد که از نگاه مدیران شهری ،چه شاخصهایی

مالکیت ،کیفیت حسابرسی و مالکیات مادیریت ،در ایان

غیرمالی با چه میزان تأثیر بر پیشبینی وقوع درمانادگی

زمینه بسیار تأثیرگذار هستند.

مالی باناش شاهر تأثیرگاذار هساتند .بار هماین اساا
فرضیههای پژوهش به شرح زیر میباشند:

گااول 3و همکااارانش ( )2018در محالعااهای بااه
بررسی ارتباط دو مقولاه تواناایی مادیریتی و هزیناههای

فرضیه اول :مؤلفههای شاخص حاکمیت شرکتی بر

حسابرسی با درماندگی مالی پرداختند .نتایج این محالعه

پیشبینی وقوع درماندگی مالی بانش شهر ،تأثیر مثبت و

نشان داد کاه ما دیران باا تواناایی بااالتر در شارکتهای

معناداری دارند.

درمانده مالی ،بیشتر در گزارشاگری ماالی فرصاتطلبانه

فرضیه دوم :مؤلفههای شاخص توانایی مدیریت بار

مشارکت میکنناد تاا همزماان حاداکثر جباران حقاوق

پیشبینی وقوع درماندگی مالی بانش شهر ،تأثیر مثبت و

صاحبان سهام را افزایش دهند و با فشارهای بازپرداخات

معناداری دارند.

باادهی ،مقابلااه کننااد ،ایاان اماار ،خحاارات حسابرساای را

پیشبینی وقوع درماندگی مالی بانش شهر ،تأثیر مثبت و

میشود.
ادریس و قیوم )2018( 4در محالعاهای باه بررسای

معناداری دارند.

تأثیر ریسش درماندگی مالی بر باازده ساهام شارکتهای
 -2پیشینه پژوهش

غیرمااالی پرداختنااد .نتااایج نشااان دادنااد کااه ریسااش

الف) پژوهشهای خارجی

درماندگی مالی ،بر ارز ،سهام شرکتهای مورد محالعه،

چااایرونیزا و بینتااارا )2019( 1در محالعااهای بااه

تأثیر مثبت و معناداری دارد و در این میاان ،ناکارآمادی

بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی خوب و درماندگی مالی بر

مادیریت شا رکتها در کنتاارل باازار ،نقااش مهمای ایفااا

مدیریت سود در شرکتهای انادونزیایی پرداختناد .ایان

میکند.

درماندگی مالی بر مدیریت سود ،به رابحه میان حاکمیت

تااأثیر کااارایی مااالی حاکمیاات شاارکتی باار مکانیساام

شرکتی و درماندگی ماالی پرداختاه اسات .نتاایج نشاان

درماندگی مالی پرداختند .نتیجه ایان تحقیاق نشاان داد

دادنااد کااه بااین حاکمیاات شاارکتی و درماناادگی مااالی،

که نسبت اهارم و نسابت فعالیات ،بار پیشبینای وقاوع

همبستگی وجود دارد و اجرای اصول حاکمیات شارکتی

درماندگی مالی ،تأثیرگاذار اسات؛ در حاالی کاه نسابت

خوب میتوانند تا حد بسایار بااالیی از وقاوع درمانادگی

نقاادینگی ،نساابت سااودآوری ،هیئا ت ماادیره مسااتقل و

مالی شرکتهای مورد بررسی را کاهش دهد.

1- Chairunesia and Bintara

2- Khurshid
3- Gul
4- Idrees and Qayyum
5 Mafiroh and Triyono
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پااژوهش ،عااالوه باار بررساای تااأثیر حاکمیاات شاارکتی و

مافیرو و تریونو )2016( 5در محالعهای باه بررسای
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فرضیه سوم :مؤلفاههای شااخص رقابتپاذیری بار

افزایش میدهد و منجر به هزینههای حسابرسای بیشاتر
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صااالحیت کمیتااه حسابرساای ،تااأثیری در پیشبیناای

عملکرد حسابداری (باازده ساهام ،باازده داراییهاا ،باازده

درماندگی مالی شرکتهای مورد محالعه ندارد.

حقااوق سااهام صاااحبان ،نساابت وجااه نقااد عملیاااتی،

ب) پژوهشهای داخلی

ارز،افزوده اقتصادی ،نسبت کیاو تاوبین) و متغیرهاای

رسااتمی ( )1397در تحقیقاای تااأثیر حاکمیاات

کالن اقتصادی (تورم ،رشاد تولیاد ناخاالص داخلای) بار

شاارکتی و ماادیریت سااود باار ورشکسااتگی شاارکتهای
پذیرفته شده در بور

درماندگی مالی است.

اوراق بهادار تهران را بررسی کرده

علیفری و همکارانش ( ،)1397باه بررسای رابحاه

است .نتایج تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون فرضایههای

میااان متغیرهااای سیسااتماتیش و غیرسیسااتماتیش باار

پااژوهش نشااان داد کااه ماادیریت سااود باار اجتناااب از

درماناادگی مااالی پرداختنااد .نتااایج حاصاال از آزمااون

درماناادگی مااالی ،تااأثیر منفاای معناایداری دارد و دو

فرضیهها نشان دادند که بین متغیرهای غیرسیستماتیش

مکانیزم راهبری شارکتی ماورد بررسای ،اع اای هیئا ت

(حاکمیت شرکتی) و درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته

مااادیره و ح اااور ساااهامداران ،باااا اجتنااااب از وقاااوع

شده در بور

اوراق بهادار تهران ،رابحه معناداری وجاود

ورشکستگی هر چند رابحه معنادار ندارد ولی بار نااتوانی

دارد؛ به گونهای که شاخصهای درصاد مالکیات نهاادی،

مالی شرکتهای تأثیرگذار است.

درصد اع ای غیرموظف و نوع حساابر

بار درمانادگی

توانااایی ماادیریت باار درماناادگی مااالی بااا تأکیااد باار

مالکیت و درصد سهام شناور بار درمانادگی ماالی ،تاأثیر

انعحافپذیری مالی پرداختند .نتایج پژوهش نشان دادناد

مثباات و معنااادار داشااته اساات .از بااین متغیرهااای

کااه رابحااه مثباات و معناااداری بااین توانااایی ماادیریت و

سیستماتیش (اقتصاد کالن) نیز نرخ رشد اقتصادی ،تأثیر

انعحافپذیری مالی وجود دارد .همچنین ،نتایج ،حاکی از

منفاای و ناارخ بهااره ،تااأثیر مثبتاای باار درماناادگی مااالی

وجاود رابحااه منفای و معنااادار باین توانااایی ماادیریت و

شرکتها داشته است اما بین نرخ تورم و درماندگی مالی

انعحافپذیری مالی باا درمانادگی ماالی شارکت اسات و

شرکتها ،رابحه معناداری وجود نداشته است.

نتایج بهدست آمده از آزمون سوبل ،بیاانگر آن اسات کاه

غیور و همکارانش ( )1396به تبیین عوامل مالی و

در تبیین رابحه بین توانایی مدیریت و درمانادگی ماالی،

غیرمالی مؤثر بار پیشبینای درمانادگی ماالی و مقایساه

انعحافپذیری مالی ،نقش میانجی ایفا نمیکند .به عبارت

توانااایی ماادلهای پارامتریااش و ناپارامتریااش پرداختنااد.

دیگر ،با وجود اینکه انعحافپذیری مالی به عنوان عنصار

نتایج پژوهش نشان داد که شاخصهای مالی سودآوری و

مهم و تأثیرگذار بر عملکرد مالی شارکتها میباشاد اماا

ایفای تعهدات به عنوان ماؤثرترین شااخصها در فرایناد

نمیتواند به عنوان میانجی رابحه بین توانایی مادیریت و

پیشبیناای درماناادگب مااالی معرفاای میشااوند ،م ااافاً

درماندگی مالی باشد.

ماادلهای مسااتخرج شااده از اشااخام مااالی بااه طااور

چهارگانه عملکرد حسابداری ،ریسش شارکت ،حاکمیات

غیرمالی از دقت پیشبینی باالتری برخوردار هستند.

شاارکتی و متغیاار کا الن اقتصااادی باار درماناادگی مااالی

مرور پژوهشهای انجام شده در داخل کشور نشان

پرداختند .نتایج پژوهش ،حاکی از تأثیر معیارهای ریسش

داد کااه در زمینااه خااام موضااوع ایاان پااژوهش ،یعناای

(ریسااش مااالی و ریسااش سیسااتماتیش) و معیارهااای

محالعه شاخصها و عوامل غیرماالی ماؤثر در پیشبینای

حاکمیاات شاارکتی )تمرکااز مالکیاات ،نساابت ماادیران

وقوع درماندگی مالی از دیدگاه مدیران شهری ،پژوهشای

غیرموظف ،نسبت مالکان نهاادی) نسابت باه معیارهاای

انجام نشاده اسات؛ لاذا در پاژوهش حاضار شااخصها و

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.2.5

وقفی و دارابا ی ( )1397باه بررسای تاأثیر عوامال

معناداری نسابت باه مادلهای مبتنای بار شااخصهای
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چاااالکی و همکااارانش ( )1397بااه بررساای تااأثیر

مالی ،تأثیر منفی و معنادار ،و شاخصهای درصاد تمرکاز
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عوامل مؤثر بر وقوع درمانادگی ماالی از دیادگاه مادیران
شهری در رابحه با بانش شهر ،بررسی شده است.

شاخصهای غیرمالی در پیشبینی وقوع درماندگی ماالی
شرکت ،تأثیرگذار هستند ).(Madrid-Guijarro et al., 2011
با توجه به رقابتی شدن بنگاههاا و شارکتهای فعاال در

 -3مبانی نظری

صنعت بانکداری ،توجاه باه ایان عوامال ،بایش از پایش

در دهه  1990موج جدیدی از بحرانهای بانکی به

ضرورت دارد .در ادامه ،به مهمترین شاخصهای غیرمالی

وقوع پیوست که سبب شد انگیزه جدیدی برای محالعه و

در پیشبیناای وقااوع درماناادگی مااالی کااه در تحقیقااات

پاژوهش فاراهم شاود ) .(Gao et al., 2018بانشهاا،

پیشین ،بررسی شدهاند ،پرداخته میشود.

واسحهگرهای مالی هستند کاه اغلاب باه تعهادات آنهاا

-حاکمیاات شاارکتی :ساااختار مناسااب حاکمیاات

س ردههای کوتاهمدت و معموالً داراییهای آنهاا وامهاای

شااارکتی و برخاااورداری از نظاااام راهباااردی مناساااب

پرداختی بلندمدت به کسبوکار و مصرفکنندگان اسات.

احتماااال مواجهاااه باااا درمانااادگی ماااالی را کااااهش

زمانی که ارز ،داراییهای آنها کمتر از ارز ،بدهی آنها

میدهااااد )2016

&  .(Mafirohدر

میشود ،بانشها فاقد توان پرداخت دیون یاا باه عباارتی

پااژوهش حاضاار شااش متغیاار در رابحااه بااا شاااخص

یگانه و همکااران .)1396،ارز،

تحقیاااق خورشاااید و

درمانده هستند (حسا

Triyono,

حاکمیااات شااارکتی براساااا

قرضگیرندگان یا عدمتمایل آنهاا بارای پرداخات بادهی

ایاان متغیرهااا عبارتنااد از :اسااتقالل هئیاات ماادیره،

خود ،سقوط کند (ریساش اعتبااری) .گااهی اوقاات نیاز

کیفیااات حسابرسااای ،مالکیااات مااادیریتی ،مالکیااات

حتی در شرایط نبود افزایش در محالبات معوق ،اگر نارخ

مؤسسااات مااالی ،مالکیاات شاارکتهای ساارمایهگذاری،

بازده داراییهای بانش ،کمتر از نرخی باشد که باید بارای

محدودیتهای مالی.

تعهدات ب ردازد ،ممکن است ترازناماه باناش در وضاعیت
نامحلوبی قرار گیرد (مشیری و نادعلی.)1392 ،

توانایی مدیریت :ون جستل 1و همکااران ()2006دریافتند که مدیریت ضعیف ،یکی از اساسیترین عوامال

درماناادگی مااالی ،وضااعیتی اساات کااه در آن،

درماندگی مالی شرکتها و بنگاههای اقتصاادی میباشاد

جریانهااای نقاادی شاارکت از مجمااوع هزینااههای بهااره

) .(Gul et al., 2018کارایی شرکت یا بنگااه اقتصاادی،

مربوط به بدهی بلندمادت ،کمتار اسات & (Mahtani

بیااانگر توانااایی ماادیریت اساات و با ه همااین منظااور در

) .Garg, 2018در ایان وضاعیت ،شارکت بارای مواجاه

پژوه  ،حاضر ،متغیر کارایی بنگاه به عناوان یکای از

شاادن بااا تعهاادات خااود در سررسااید ،ناااتوان اساات

شاااخص توانااایی ماادیریت ،بررساای خواهااد شااد.

) .(Mselmi et al., 2017اغلااب درماناادگی مااالی در

همچنین شااخص دیگار ،باه روز باودن سیساتم های

بسیاری از شرکتها رخ میدهد و مدیریت باید در چنین

مدیریت خواهد بود.

شناسااایی عواماال ایجادکننااده آن ،پیشبیناای نمایااد

میکننااد کااه در شاارکتهای درمانااده ،کاااهش تااوان

) .(McLean & Pontif, 2016درمانااادگی ماااالی

سودآوری شارکت ناشای کااهش ساهم شارکت از باازار

شاارکتها ،باع ا هاادر رفااتن منااابع وعاادم اسااتفاده از

محصوالت میباشد و اینگونه شارکتها باه مارور ،تاوان

فرصاتهای سارمایهگذاری میشاود و پیامادهای جاادی

رقابتپذیری خود را از دست میدهناد (Hazak et al.,

برای بسیاری از اقتصادی داخلی و خارجی و ذینفعان به
وجود میآید ).(Sánchez et al., 2013

1- Van Gestel
2- Opler and Titman
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شرایحی هوشیار باشد و بتواناد وقاوع ایان شارایط را باا

-رقابتپااذیری :اوپلاار و تیتمااان )1994( 2بیااان
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داراییهااای بانااش ممکاان اساات بااه دلیاال عاادمتوانایی

همکاااران ( )2018مااورد بررساای قاارار خواهنااد گرفاات.
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) .2017بنابراین انتظار میرود که هر انادازه ،ساهم باازار

این شاخصها بر پیشبینی وقوع درمانادگی ماالی باناش

محصول شا رکتی ،کااهش یاباد احتماال اباتالی آن باه

شهر ،بررسی خواهد شد.

درماندگی مالی ،افزایش یابد .در این پژوهش ،متغیرهاای

با توجه به محالب محارح شاده و بررسای ادبیاات

رشد نسبت ساهم از باازار محصاول و تعاداد محصاوالت

نظری تحقیاق ،مادل مفهاومی ارائاه شاده ،در راساتای

جدیدی که بانش شهر باه باازار معرفای کارده اسات باه

بررسی تأثیرگذاری شاخصهای غیرمالی ماؤثر بار وقاوع

عنوان شاخصهای رقابتپذیری ،بررسی میشوند.

درماندگی مالی بانش شهر به صورت شکل زیر میباشد.

در راستای تحقاق هادف اصالی پاژوهش ،تعیاین
مؤلفهها (شاخصها) و عوامل مؤثر غیرمالی و تأثیرگذاری

حاکمیت

رقابتپذیری

شرکتی
پیشبینی وقوع
درماندگی مالی

مدیریت

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
در ایاان ماادل مفهااومی ،شاااخصهای حاکمیاات

و دسترسی محققان به کلیه اع ای جامعه آمااری بارای

شاارکتی ،رقابتپااذیری و توانااایی ماادیریت بااه عنااوان

گااردآوری دادههااای مااورد نیاااز از رو ،تمامشااماری

متغیرهای مستقل و متغیار پیشبینای وقاوع درمانادگی

استفاده شد .بارای اطمیناان از کفایات حجام نموناه در

مالی به عنوان ،متغیر وابسته تعریف میشوند.

استفاده از رو ،مدلسازی معادالت ساختاری ،پیشانهاد

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27

توانایی

میشااود حجاام نمونااه حااداقل دو یااا سااه براباار تعااداد
پژوهش حاضر ،از نظار هادف ،کااربردی و از نظار

بررسی انجام شده مشخص شد تعداد متغیرهای مکناون

رو ،،توصیفی -پیمایشی است .جامعاه آمااری پاژوهش

در پژوهش حاضر چهاار متغیار اسات در نتیجاه ،حجام

حاضر را  53نفر از مدیران سح ارشد و میانی شهرداری

نمونه ،از کفایت قابلقبولی برخوردار میباشد .با توجه باه

تهااران و بانااش شااهر کااه در زمینااه تصاامیمگیریهای

مشخص بودن تعاداد جامعاه آمااری و اطالعاات تماا

مالی از تجریه و تخصص کافی برخاوردار بودناد،

مدیران (اع ای جامعه آماری) ،پرسشنامه طراحای شاده

تشکیل دادند .به دلیل استفاده از پرسشنامه الکترونیکای

بین تمامی  53نفر به صورت الکترونیکی ،توزیع و تعاداد

مباح

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.2.5
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پارامترهااای مکنااون در ماادل باشااد (علااوی .)1392 ،بااا
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 53پرسشنامه جمعآوری گردید .در ایان پاژوهش بارای

مالی با چهار سؤال براساا

الگاوی کااپالن-

زینگاالس2

گااردآوری دادههااا و اطالعااات مااورد نیاااز ،از رو،هااای

( ،)1997در مقیا

کتابخانهای و میدانی استفاده شاد .اطالعاات مرباوط باه

قرار گرفتند .افزون بر این ،برای ت مین اعتباار و روایای

مبانی نظری ،ادبیات و پیشینه نیز به رو ،کتابخاناهای و

ابزار گردآوری اطالعات ،از طریق رو ،تحقیق اکتشاافی

با محالعه کتابهاا ،مقااالت منتشار شاده در پایگاههاای

و کیفی و با استفاده از مبانی نظاری تحقیاق ،مؤلفا هها و

اطالعااات علماای ،مجااالت علماای -پژوهشاای داخلاای و

عوامل مؤثر بر وقوع درماندگی ماالی مشاخص و باا نظار

خارجی گردآوری شد .همچنین دادههای مورد نیاز بارای

اساااتید و خبرگااان (ماادیران شااهری) ،تعاادیل و اصااالح

بررسی و آزمون فرضیات تحقیاق و باراز ،مادل نیاز از

گردید .همچنین بهرهگیری از مبانی نظری تحقیق و نیاز

طریق پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشانامه گاردآوری

نظر خبرگاان و صااحبنظران ضاامن روایای پرسشانامه

شد .با توجه به مدل مفهومی پاژوهش ،متغیار حاکمیات

است .برای سنجش پایایی ،ثبات و سازگاری پرسشنامه از

تحقیااق خورشااید و

مهمترین شاخص سازگاری درونای یعنای آزماون آلفاای

همکاران ( )2018و مادرید-گویارو 1و همکاران (،)2011

کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول  ،1ارائه شده

تحقیق ون جستل و

است .چنانچه ضریب محاسابه شاده از رقام  0/7بیشاتر

همکااااران ( )2006و خورشاااید و همکااااران (،)2018

باشاااد ساااؤالهای پرسشااانامه از نظااار پایاااایی ،دارای

تحقیق اوپلار و تیتماان

همبستگی درونی مناسابی باوده و قابال پاذیر ،اسات

شاارکتی بااا شااش سااؤال براسااا
توانایی مدیریت با دو سؤال براسا
رقابتپذیری با دو سؤال براسا

( )1994و مادریااد-گویااارو ( )2011و متغیاار درماناادگی

پنجگزینهای لیکارت ماورد بررسای

(خاکی.)1390 ،

براسا

نام متغیر

تعداد سؤال

ضریب آلفای کرونباخ

حاکمیت شرکتی

6

0/770

توانایی مدیریت

2

0/802

رقابتپذیری

2

0/763

پیشبینی وقوع درماندگی مالی

4

0/795

کل سؤاالت پرسشنامه

14

0/869

نتایج جدول  1ضریب آلفای کرونباخ برای

 -5یافتههای تحقیق

کل پرسشنامه برابر با  0/869بوده است و کامالً به مقدار

بااه منظااور آزمااون ماادل مفهااومی و فرضاایههای

یش نزدیش اسات و نشاان از انساجام درونای مناساب و

تحقیااق ،ابتاادا از صااحت روابااط موجااود در ماادلهای

اعتمادپذیری باال میباشد.

اناادازهگیری بااا اسااتفاده از معیارهااای پایااایی و روایاای،

همچنین آزمون فرضیههای تحقیق ،از الگاوریتم تحلیال

موجود در بخش ساختاری پرداختاه و در مرحلاه پایاانی

مدلها در رو ،مدلیابی معادالت ساختاری در نرمافازار

نیز براز ،کلی مدل پژوهش ،بررسی شا د .الزم باه ذکار

اسمارت  PLSدر سه بخش بزار ،مدلهای اندازهگیری،

است که هار چناد مهمتارین دلیال برتاری روPLS ،

بااراز ،ماادل ساااختاری و بااراز ،کلاای ماادل اسااتفاده

نسبت به سایر رو،هاا ،نموناههای کوچاش و دادههاای

میشود.

غیرنرمال ذکر شده است (داوری و رضازاده )1392 ،ولای
1- Madrid-Guijarro
2- Kaplan-Zingales
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در پژوهش حاضار بارای آزماون مادل مفهاومی و

اطمینان حاصل شد و س س به بررسای و تفسایر رواباط
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جدول  -1ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پایایی متغیرها
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برای بررسی فرض نرمال باودن توزیاع دادههاا از آزماون

باار بیشینهسااازی واریااانس ،تمرکااز دارد PLS .نگرشاای

کولموگروف -اسمیرنوف استفاده گردیاد کاه نتاایج ایان

مبتنی بر واریانس است کاه در مقایساه باا تکنیشهاای

آزمون در جدول  2ارائه شده است .در این آزمون ،تأییاد

مشابه معادالت ساختاری همچون لیزرل و آیماو

نیااز

فرض صفر ،بیانگر توزیع نرمال متغیرهای تحقیق اسات و

به شروط کمتاری دارد .بارای مثاال بار خاالف لیازرل،

تأیید فرض مقابل یا همان فارض یاش ،بیاانگر رد فارض

مدلیابی مسیر  PLSبرای کاربردهای واقعای ،مناسابتر

صاافر و نشاااندهنده عاادمتوزیع نرمااال در رابحااه بااا

اساات ،بااهویژه هنگااامی کااه ماادلها پیچیاادهتر هسااتند

متغیرهااای تحقیااق اساات .نتااایج ایاان آزمااون ،سااح

بهرهگیری از این نگر ،محلوبتر خواهد بود .البته مزیت

معناداری متغیرهای این پژوهش را بیشتر از  0/05نشان

اصلی آن در این است که این ناوع مادلیابی نسابت باه

میدهد ،پاس باا احتماال  0/95میتاوانیم ب اذیریم کاه

لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد و باا توجاه باه

متغیرهااای پااژوهش دارای توزیااع نرمااال هسااتند .از

حجم نمونه مورد محالعه ،استفاده از مادلیابی معاادالت

مهمترین دالیل استفاده از این رو ،بارای باراز ،مادل

ساختاری در نرمافزار  ،PLSنتایج محلاوبی را باه دنباال

تحقیااق و آزمااون فرضاایههای پااژوهش ایاان اساات کااه

خواهد داشت.

مدلیابی  PLSدر حوزههای متنوع ،کاربرد فراوانای دارد.
نگر ،لیزرل بر پیشینهسازی کواریانس و مدلیابی PLS
جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرونوف
متغیر مورد بررسی

p-value

آماره آزمون

توانایی مدیریت

0/000

رقابتپذیری

0/000

0/076

پیشبینی درماندگی مالی

0/000

0/110

برازش مدلهای اندازهگیری

ضرایب بارهای عاملی :الزم به ذکر است که پایاایی

پایااایی و روایاای سااازههای پااژوهش مااورد بررساای قاارار

متغیرهااای مشاااهده شااده اشاااره دارد و باارای مشااخص

میگیرد .فورنل و الرکر )1981( 1برای بررسای و آزماون

کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری تا چاه انادازه بارای

پایایی سازهها در یش پژوهش سه معیار :پایایی هریاش از

سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول هستند ،استفاده شد

سؤاالت (گویهها) ،پایایی هار یاش از ساازهها و میاانگین

و حداقل قابلقبول برای  0/4میباشاد .نتاایج حاصال از

واریانس استخراجشاده ( 2)AVEرا پیشانهاد کردناد .در

تحلیل عاملی تأییدی و بررسای ضارایب بارهاای عااملی

ادامه به بررسی هر یش از معیارها و نتایج بهدسات آماده

نشان میدهد تمامی ساؤاالت محارح شاده در رابحاه باا

میپردازیم.

سااازههای تحقیااق دارای بارعاااملی باااالتر از  0/4بااوده و

پایایی :برای بررسی پایاایی مادلهای انادازهگیری

تمااامی سااؤالها بااا سااح همبسااتگی باااال بااه خااوبی

معیارهای ضارایب بارهاای عااملی ،آلفاای کرونبااخ و ...

متغیرهای مشاهده شده را انادازهگیری میکنناد .نتاایج

پایایی ترکیبی مورد استفاده قرار گرفتند.

سنجش بارهای عاملی در جدول  3ارائه شده است.

1- Fornell and Larcker
2- Average Variance Extracted
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در این قسمت با توجاه رو ،معاادالت سااختاری

هر یش از گویهها باه مقادار بارهاای عااملی هار یاش از
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حاکمیت شرکتی

0/000

0/086
0/091

بررسی تأثیر شاخصهای غیرمالی  /...بهنام محبی هرهدشت ،سید کاظم چاوشی ،حسین جهانگیرنیا ،رضا غالمی جمکرانی اااااااا31
جدول  -3مقادیر بارهای عاملی سؤاالت تحقیق
مؤلفه

کد سؤال

بار عاملی

متغیر

استقالل هئیت مدیره

Cog1

0/428

کیفیت حسابرسی

Cog2

0/904

مالکیت مدیریتی

Cog3

0/553

مالکیت مؤسسات مالی

Cog4

0/771

مالکیت شرکتهای سرمایهگذاری

Cog5

0/426

محدودیتهای مالی

Cog6

0/456

کارایی بنگاه

Abm1

0/542

به روز بودن سیستمهای مدیریت

Abm2

0/591

رشد نسبت سهم از بازار محصول

Com1

0/733

تعداد محصوالت جدید

Com2

0/540

جریان نقدی عملیاتی

Fid1

0/497

سود سهام تقسیمی

Fid2

0/456

وجه نقد نگهداری شده

Fid3

0/418

اهرم مالی

Fid4

0/579

حاکمیت شرکتی

توانایی مدیریت
رقابتپذیری

پیشبینی وقوع درماندگی مالی

آلفای کرونباخ :معیار کالسیش برای سنجش پایایی

بهدست آمده است .نتایج آزمون این معیاار در جادول 4

دروناای ،نشاااندهنده میاازان همبسااتگی یااش سااازه و

روایی :در پژوهش حاضر بارای بررسای روایای مادلهای

شاخصهای مربوط باه آن اسات .مقادار ضاریب  0/6باه

اندازهگیری معیارهای روایی همگرا و روایای واگارا طباق

عنوان سرحد ضریب معرفی و باالتر از مقدار  0/7نشاانگر

الگوریتم مدیابی معادالت ساختاری ماورد اساتفاده قارار

پایایی قابلقبول است (داوری و رضاازاده .)1392 ،نتاایج

گرفتنااد .روایاای همگاارا ،نشااانگر میااانگین واریااانس بااه

آزمون آلفای کرونباخ در رابحه با سازههای تحقیق نشاان

اشترا

گذاشته شده بین هر سازه با شااخصهای خاود

داد کااه مقااادیر بهدساات آمااده همگاای باااالتر از 0/7

است و مقدار  0/4به باالی این معیار ،مناساب محساوب

میباشند .نتایج بهدسات آماده در جادول  4ارائاه شاده

میشود .نتایج این معیار در جادول  4ارائاه شاده اسات.

است.

روایی واگرا ،باا دو رو ،بارهاای عااملی متقابال و رو،

( )1974معرفی شد و برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ

طبق این رو ،،روایی واگرا در صورتی تأیید میشود کاه

در این است که پایایی سازهها ،نه به صورت محلق ،بلکاه

مجذور میانگین واریانس استخراج شده بارای هار ساازه،

با توجه به همبستگی سازههایشاان باا یکادیگر محاسابه

بیشتر از همبساتگی باین ساازهها باشاد .در ایان رو،،

میگردد .مقدار پایاایی ترکیبای بااالتر از  0/7بارای هار

بررسی این موضوع توسط یش ماتریس انجام میشود که

سازه ،نشان از پایاداری درونای مناساب بارای مادلهای

خانههای آن حاوی مقادیر ضریب همبستگی بین سازهها

اندازهگیری دارد .نتاایج بهدسات آماده از ایان معیاار در

و جذر مقایر روایی همگرای مربوط باه هار ساازه اسات.

رابحه با سازههای تحقیاق حاضار نشاان داد کاه پایاایی

نتایج بهدست آمده از این معیار در جدول  5ارائه شاده و

ترکیباای باارای سااازههای تحقیااق باااالتر از مقاادار 0/7

نشان میدهد از آنجا که مقادار جاذر میاانگین واریاانس
استخراج شده مربوط به هر سازه در پژوهش حاضار کاه

1- Werts
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پایایی ترکیبی :این معیار توسط ورتس 1و همکاران

فرونل الرکر بررسی میشود (داوری و رضاازاده.)1392 ،
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و شاخصی برای ارزیابی پایاداری درونای اسات .پایاداری

ارائه شده است.
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در خانههای موجود در قحر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند،

شاخصهای خود دارند تا با ساازههای دیگار؛ باه عباارت

از مقدار همبستگی میانشان که در خانههای زیرین قحار

دیگاار ،روایاای واگاارای ماادلهای اناادازهگیری ،در حااد

اصلی قرار دارند ،بیشتر است؛ از این رو میتوان گفت در

قابلقبول و مناسبی است.

تحقیااق حاضاار ،سااازههای ماادل ،تعاماال بیشااتری بااا
جدول  -4نتایج معیارهای برازش مدلهای اندازهگیری پژوهش
سازههای تحقیق

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

حاکمیت شرکتی

0/819

0/716

0/533

توانایی مدیریت

0/726

0/854

0/625

رقابتپذیری

0/767

0/780

0/514

پیشبینی وقوع درماندگی مالی

0/846

0/856

0/524

جدول  -5نتایج معیار روایی واگرا
سازههای تحقیق

حاکمیت شرکتی

توانایی مدیریت

رقابتپذیری

وقوع درماندگی مالی

حاکمیت شرکتی

0/730

-

-

-

توانایی مدیریت

0/694

0/790

-

-

رقابتپذیری

0/698

0/597

0/716

-

پیشبینی وقوع درماندگی مالی

0/581

0/499

0/681

0/724

به بررسی براز ،مادل سااختاری پاژوهش میپاردازیم.

اسااتراپید در نرمافاازار  ،Smart PLSمقااادیر باار روی

برخالف مدلهای اندازهگیری که در آن روابط بین متغیر

خحااوط مساایرها نشااان داده میشااوند .در صااورتی کااه

مکنون با متغیرهای آشکار مورد بررسی و توجه است ،در

مقادیر بهدست آمده از مقدار  1/96بیشاتر باشاد ،بیاانگر

بررسی مدل ساختاری پاژوهش ،رواباط باین متغیرهاای

صحت روابط بین سازهها و در نتیجاه تأییاد فرضایههای

مکنون پژوهش با یکدیگر مورد توجه اسات و معیارهاای

پااژوهش در سااح اطمینااان تعریااف شااده  95درصااد

ضرایب معنااداری  ،t-valueمعیاار  ،R Squaresمعیاار

میباشااد .نمااودار  1نشاااندهنده نتااایج ایاان آزمااون در

استون -گیزر ( )Q2و معیار افزونگی بارای باراز ،مادل

نرمافزار است .با توجه به نتاایج بهدسات آماده میتاوان

ساختاری مورد استفاده قرار میگیرند .در ادامه ،نتایج هر

اذعان کرد که تمامی مقاادیر واقاع با ر مسایرها بااالتر از

یش از معیارها مورد بررسی قرار میگیرد.

مقدار  1/96هستند ،این محلب حااکی از معناادار باودن

مقادیر معنااداری  :t-valueبارای ارزیاابی با راز،
مدل ساختاری پژوهش از چنادین معیاار مهام اساتفاده

مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری پژوهش است.
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پس از بررسی براز ،مدلهای اندازهگیری تحقیق،

مقادیر معناداری  t-valueاست که با اجرای فرمان باوت
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برازش مدل ساختاری تحقیق

میشود که اساسیترین معیار در میاان تماامی معیارهاا،

بررسی تأثیر شاخصهای غیرمالی  /...بهنام محبی هرهدشت ،سید کاظم چاوشی ،حسین جهانگیرنیا ،رضا غالمی جمکرانی اااااااا33

نمودار  -1مقادیر معناداری t- value

بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معاادالت

متوسط و قوی  R2معرفای کارد .مقاادیر ایان معیاار در

ساختاری بهکار میرود و بیانگر تأثیر یش متغیار بارونزا

نمودار  2نشان داده شده است .با توجه به این که مقادار

(مستقل) بر یش متغیر دورنزا (وابساته) اسات .الزم باه

 R2برای سازه وقوع درماندگی مالی  0/564محاسبه شده

ذکر است مقادیر  R2مدل تنها برای سازههای دورنزای

است ،با در نظر گرفتن سه مقدار ماال  ،مناساب باودن

مدل محاسبه میشود و در مورد سازههای برونزای مدل

باااااراز ،مااااادل سااااااختاری تأییاااااد میشاااااود.

مقدار این معیار صفر اسات .چاین )2010( 1ساه مقادار

1- Chin
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نمودار  -2مقادیر بارهای عاملی ،ضریب مسیر و R2
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معیار  : R Squareاین معیار برای متصال کاردن

 0/33 ،0/19و  0/67را به عناوان مالکای بارای ضاعیف،
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معیااار اسااتون -گیاازر :)Q2(1ایاان معیااار قاادرت

براز ،مدل کلای باا معیاار  :3GOFبارای باراز،

پیشبیناای ماادل را مشااخص میسااازد و ماادلهایی کااه

مدل کلی که هر دو بخش مدل انادازهگیری و سااختاری

براز ،بخش ساختاری قابل قباولی دارناد ،بایاد قابلیات

را کنترل میکند ،معیار  GOFباه ترتیاب زیار محاسابه

پیشبیناای شاااخصهای مربااوط بااه سااازههای درونزای

میشود:

مدل را داشته باشند .بدین معنا که اگار در یاش مادل،

GOF=√average(Communality) × averageR

روابط بین سازهها به درستی تعریف شده باشند ،ساازهها

با توجه به رابحه باال ،ابتدا میانگین مقادیر اشتراکی

میتوانند به قدر کاافی بار شااخصهای یکادیگر تاأثیر

متغیرهاااای حاکمیااات شااارکتی ،تواناااایی مااادیریت،

گذاشته و از این راه ،فرضیهها باه درساتی تأییاد شاوند.

رقابتپذیری و وقوع درماندگی مالی محاشبه شد .مقاادیر

هنساالر 2و همکاااران ( ،)2009درباااره شاادت قاادرت

مذکور براسا

اطالعات بهدست آمده از نرمافزار Smart

پیشبینی مادل در ماورد ساازههای درونازا ،ساه مقادار

 PLSبه ترتیب برابر با  0/664 ،0/510 ،0/576و 0/886

 0/15 ،0/02و  0/35را بااه ترتیااب قاادرت پیشبیناای

در نتیجه ،میانگین مقادیر اشتراکی برابر است باا .0/659
2

مقدار  Q2در مورد یش سازه درونزا صفر یا کمتر از صافر

مربوط به تمام متغیرهاای پنهاان و درونزای مادل محاسابه

شود ،نشانگر آن است که روابط بین سازههای دیگر مدل

میشود که در اینجاا فقاط یاش مقادار وجاود دارد کاه

و آن سازه درونزا به خوبی تبیاین نشاده اسات (داوری و

مربوط به متغیر وقوع درماندگی مالی میباشد که برابر باا

رضااازاده .)1392،مقاادار ایاان معیا ار در رابحااه بااا سااازه

 0/564است .در نهایت این مقادیر در رابحه ماذکور قارار

درونزای وقاوع درمانادگی ماالی  0/226بهدسات آماد و

داده شده و نتیجه به صورت فرمول زیر بهدست آمد:
GOF=√0.659 × 0.564 = 0.609
در نتیجه مقدار معیار  GOFبرابر اسات باا  0/609کاه

نشان از قدرت پیشبینی قابل قبول مدل در خصوم این
سازه داشته و براز ،مناسب مدل سااختاری پاژوهش را
تأیید میکند.
معیار افزونگی :این معیار از حاصال ضارب مقاادیر

این عدد با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36باه عناوان
مقادیر مال  ،نشان از براز ،کلی قوی مدل پژوهش دارد.
آزمون فرضیههای پژوهش

اشتراکی سازهها در مقادیر  R Squaresمرباوط باه آنهاا
بهدست میآید و نشانگر مقدار تغییرپذیری شااخصهای
یش سازه درونزا (وابسته) است که از یش یا چناد ساازه
باارونزا (مسااتقل) تااأثیر میپااذیرد .میااانگین شاااخص
افزونگی یش معیار کلی کیفیت مدل ساختاری است کاه
برای همه سازههای درونزا به کاار مایرود و تنهاا بارای
نیکویی براز ،محاسبه میشود .نتایج ایان معیاار نشاان
داد که مقدار این معیار برای سازه وقوع درمانادگی ماالی
برابر با  0/499بهدست آمد که نشان از کیفیت قابلقبول
مدل ساختاری پژوهش است.

اعااداد واقااع باار خحااوط ،ضااریب مسا یر و ارتباااط با ین
متغیرهای مکنون تحقیق را نشان میدهند ،برای بررسی
میزان معنادار بودن ضریب مسیر ،الزم است مقادار  tهار
مسیر نیز مورد توجه قرار گیرد .با توجه به اینکه مقادار t

ضرایب هر یش از مسا یرها در نماودار  ،1بااالتر از مقادار
مال

 1/96است میتاوان نتیجاه گرفات کاه در ساح

اطمینااان  95درصااد ،مسا یرهای پیشبینا ی شااده با ین
متغیرهاااای حاکمیاا ت شااارکتی ،تواناااایی مااادیریت و
رقابتپاذیری باا متغیا ر وقاوع درماناادگی ماالی معنااادار
هستند .نتیجه این بررسی در جدول  6ارائه شده است.

1- Stone-Geisser Criterion
2- Henseler

3- Goodness of Fit

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.2.5

استفاده در فرمول محاسبه براز ،مادل کلای و شااخص

براسا

مدل مفهومی آزمون شده در نمودار  2که

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27

ضعیف ،متوسط و قوی تعیین نمودهاناد .در صاورتی کاه

برای محاسبه میانگین ضاریب تعیاین (  )Rنیاز مقاادیر

بررسی تأثیر شاخصهای غیرمالی  /...بهنام محبی هرهدشت ،سید کاظم چاوشی ،حسین جهانگیرنیا ،رضا غالمی جمکرانی اااااااا35
جدول -6نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه

t-values

ضریب مسیر

ضریب همبستگی

نتیجه

تأثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر پیشبینی وقوع درماندگی مالی

2/825

0/649

0/684

تأیید

تأثیر مثبت توانایی مدیریت بر پیشبینی وقوع درماندگی مالی

3/525

0/464

0/782

تأیید

تأثیر مثبت رقابتپذیری بر پیشبینی وقوع درماندگی مالی

2/578

0/561

0/623

تأیید

که مقدار آماره  tبزرگتار از  1/96اسات ،میتاوان گفات

هستند که میتوانند در پیشبینی وقوع درمانادگی ماالی

شاخصهای غیرمالی حاکمیت شرکتی ،توانایی مادیریت

بسیار مؤثر واقع شوند .به منظور بررسی دقیق اثرگاذاری

و رقابتپذیری از نگاه مادیران شاهری ،تاأثیر معناادار و

هر یش از شاخصهای شناسایی شده بر مقوله پیشبینی

مثبتی بر پیشبینی وقوع درماندگی مالی دارناد .مقاادیر

وقوع درماندگی ماالی ،فرضایههای تحقیاق تادوین و باا

مربوط به به ضریب مسیرها در مدل نهایی تحقیق نشاان

اسااتفاده از رویکاارد ماادل یااابی معااادالت ساااختاری،

داد که از نظر مدیران شهری شاخص غیرمالی حاکمیات

فرضیههای مذکور سنجش شدند .نتیجه بهدست آماده از

شرکتی  65درصد ،توانایی مدیریت  47درصد و شااخص

فرضیه نخست تحقیق نشاان داد کاه شااخص حاکمیات

رقابتپااذیری  56درصااد تغییاارات مربااوط بااه متغیاار

شاارکتی تااأثیر مثباات و معناااداری باار پیشبیناای وقا وع

پیشبینی وقوع درماندگی مالی در بانش شهر را باه طاور

درماندگی مالی دارد و  65درصد از تغییارات مرباوط باه

مستقیم تبیین میکنند .همچنین بررسای نهاایی نتاایج

پیشبینی وقوع درماندگی مالی را به طور مستقیم تبیین

نشان میدهد که بین شاخصهای غیرماالی و پیشبینای

میکناد .نتااایج بهدساات آمااده از ایاان فرضاایه بااا نتااایج

وقوع درماندگی مالی ،همبستگی مثبت و معناداری وجود

تحقیقات خورشید و همکاران ( ،)2018رستمی ()1397

دارد؛ لذا فرضیههای محرح شده در پژوهش حاضر ،تأیید

لی 1و همکااران ( )2004محابقات داشات .در رابحاه باا

میشوند.

بررسی مؤلفههای حاکمیت شرکتی ،نتایج بهدست آماده
حاکی از آن است که از دیدگاه مادیران شاهری در باین

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

مؤلفههای حاکمیت شرکتی ،کیفیت حسابرسی ،مالکیات

بر پیشبینی وقوع درماندگی مالی در راستای بهرهمنادی

اساااتقالل هیئااات مااادیره و مالکیااات شااارکتهای

سازمانها و نهادی پولی و مالی به یاش سیساتم هشادار

سرمایهگذاری با ضرایب عااملی ،0/553 ،0/771 ،0/904

سریع وقوع درماندگی مالی و همچنین با توجه به اینکاه

 0/428 ،0/456و  0/426به ترتیب بیشترین تاأثیر را بار

تاکنون در تحقیقات پیشین در بررسیهای صورت گرفته

پیشبینی وقوع درماندگی مالی بانش شاهر دارناد .نتاایج

عمدتاً از شاخصهای مالی در ایان رابحاه اساتفاده شاده

بهدست آمده از آزمون فرضیه دوم نشان داد که شااخص

بود ،ایان پاژوهش باا هادف بررسای تاأثیر شااخصهای

توانایی مدیریت تأثیر مثبات و معنااداری بار پیشبینای

غیرمالی بر پیشبینی وقاوع درمانادگی ماالی از دیادگاه

وقوع درماندگی مالی دارد و تقریباً  47درصد از تغییارات

مدیران شهری با رو ،مدلیابی معاادالت سااختاری در

مربوط به پیشبینی وقوع درماندگی مالی در باناش شاهر

بانش شهر صورت پذیرفت .نتایج نشان داد که از دیادگاه

را بهطور مستقیم تبیین میکند .نتیجه بهدست آماده باا

مدیران شهری شااخصهای حاکمیات شارکتی ،تواناایی
1- Li

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.2.5

با توجه به اهمیت و ضرورت شناسایی عوامل ماؤثر

مؤسسات مالی ،مالکیت مدیریتی ،محادودیتهای ما الی،
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محابق با نتایج بهدست آمده از جادول  6و از آنجاا

مدیریت و رقابتپذیری ،شاخصهایی با ماهیت غیرماالی

 36ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره سیام ،بهار 1399

نتایج تحقیقات ون جستل و همکاران ( ،)2006مادریاد-

معرفاای شااده ،از درماناادگی بانااشهااا و شااهرداریهااا

گویاااارو ( ،)2011چااااالکی و همکاااارانش ( )1397و

جلوگیری شود.

خورشید و همکاران ( )2018محابقت داشت .در رابحه با
بررسی مؤلفههای شاخص توانایی مدیریت ،نتایج حاصال

 -7منابع

شده نشان میدهد که از دیدگاه مدیران شاهری در باین

چاااالکی ،پااری؛ منصااورفر ،غالمرضااا؛ کرماای ،امیاار.)1397( .

مؤلفههای این شاخص ،کارایی بنگاه با ضریب باار عااملی

بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تأکید

 0/733و بهروز بودن سیستمهای مدیریت با ضاریب باار

بر انعحافپذیری مالی .نشریه دانش حسااابداری مااالی،
(1(5پیاپی .153-180 ،))16

عاملی  0/540به ترتیب بیشترین تاأثیر را بار پیشبینای
وقوع درماندگی مالی در بانش شهر دارا میباشاند .نتاایج
بهدست آمده از آزمون فرضیه ساوم نشاان میدهاد کاه
شاااخص رقابتپااذیری ،تااأثیر مثباات و معناااداری باار
پیشبینی وقوع درماندگی مالی دارد و تقریبااً  56درصاد

حسا

یگانه ،یحیی؛ حبیبی ،رضا؛ نازی ،بهزاد .)1396( .تأثیر

کیفیت دارایی باار درماناادگی مااالی بانشهااا .فصاالنامه
محالعات مالی و بانکداری اسالمی 6(3 ،و .25-58 ،)7
حیاادری ،مهاادی؛ منصااورفر ،غالمرضااا؛ قاساامزاده ،مرت اای.
( .)1397عوامل تعیینکننده ساااختار ساارمایه و نقااش

از تغییرات مربوط به پیشبینی وقوع درماندگی ماالی در

تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد الگوسازی معااادالت

بانش شهر را باه طاور مساتقیم تبیاین میکناد .نتیجاه

ساااختاری .نشااریه پژوهشهااای حسااابداری مااالی،

بهدست آمده با نتایج تحقیقات اوپلر و تیتمان ( )1994و

(2(10پیاپی .44-23 ،))36

مادرید-گویاارو ( )2011همخاوانی داشات .در رابحاه باا
حاکی از آن است که از دیدگاه مادیران شاهری در باین
مؤلفااههای رقابتپااذیری ،رشااد نساابت سااهم از بااازار
محصاول و تعااداد محصااوالت جدیااد بااا ضاارایب عاااملی
 0/542و  0/591به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پیشبینی
وقوع درماندگی مالی بانش شهر دارند.
به طور کلی نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضار،

پایاننامهنویسی .چاپ نهم ،تهران :بازتاب.

داوری ،علاای؛ رضااازاده ،آر .)1392( .،مدلسااازی معااادالت
ساختاری با نرمافزار  .PLSتهران :جهاد دانشگاهی.
رستمی ،سعید .)1397( .تأثیر حاکمیاات شاارکتی و ماادیریت
سود بر ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بور

اوراق بهااادار تهااران .فصاالنامه محالعااات ماادیریت و
حسابداری.123-144 ،)3(4 ،
سراج ،سودابه؛ طاهری ،ماندانا .)1391( .نظارت بانکی براسا

نشان از اهمیت باالی شاخصهای غیرماالی در رابحاه باا

سیسااتم هشاادار سااریع ،بااا اسااتفاده از نساابتهااای

پیشبینی وقوع درماندگی مالی بانشها و مؤسسات ماالی

 ،CAMELدر قالب مدل الجیت .نشریه پژوهشهااای

اعتباری دارد .از این رو پیشنهاد میشود که مدیران بانش

پولی-بانکی ،شماره .45-70 ،12

تدوین سیستمهای هشدار سریع وقوع به موقع درماندگی

پژوهشهای مرتبط با آمااوز ،علااوم سااالمت :معرفاای

مالی عالوه بر در نظر گرفتن شااخصها و عوامال ماالی،

رو ،و کاااربرد آن .مجلااه ایراناای آمااوز ،در علااوم

عوامل و شاخصهای غیرمالی همچون حاکمیت شارکتی

پزشکی.519-530 ،)6(13 ،

و سایر شاخصهای مورد بررسی این پاژوهش را در نظار
بگیرند .همچنین پیشنهاد میگردد باا اساتقرار سیساتم
پیشبینی وقوع درماندگی ماالی و کنتارل شااخصهاای

علیفری ،ملیحه؛ محمودیااان ،امیاار؛ دخااانی ،نویااد.)1397( .
بررسی رابحه متغیرهای سیستماتیش (اقتصاد کااالن) و
غیرسیستماتیش (حاکمیت شرکتی) بر درماندگی مااالی
شرکتهای پذیرفته شده در بور

اوراق بهادار تهااران.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.2.5

شااهر و سااایر بانشهااا و مؤسسااات مااالی و اعتباااری در

علااوی ،موساای .)1392( .ماادلیااابی معااادالت ساااختاری در
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بررسی مؤلفههای حاکمیت شرکتی ،نتایج بهدست آماده

خاااکی ،غالمرضااا .)1390( .رو ،تحقیاا ق بااا رویکااردی بااا

[ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.2.5 ]

[ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27 ]

37 رضا غالمی جمکرانی اااااااا، حسین جهانگیرنیا، سید کاظم چاوشی، بهنام محبی هرهدشت/... بررسی تأثیر شاخصهای غیرمالی
costs, financial distress, and underinsurance
in cancer care. JAMA oncology, 3(11),
1582-1584.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating
structural equation models with unobservable
variables and measurement error. Journal
of marketing research, 18(1), 39-50.
Gao, P., Parsons, C. A., & Shen, J. (2018).
Global relation between financial
distress and equity returns. The Review
of Financial Studies, 31(1), 239-277.
Gul, F. A., Khedmati, M., Lim, E. K., &
Navissi, F. (2018). Managerial ability,
financial distress, and audit fees.
Accounting Horizons, 32(1), 29-51.
Hazak, A., Männasoo, K., & Virkebau, M.
(2017). Effects of work arrangements on
creative R&D work outcomes. Eastern
European Economics, 55(6), 500-521.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R.
R. (2009). The use of partial least
squares path modeling in international
marketing. In New challenges to
international marketing. Emerald Group
Publishing Limited.
Hoffmann, S., & Rodrigo, P. (2011).
Determinants of the Profitability of the
US Banking Industry.
Idrees, S., & Qayyum, A. (2018). The impact
of financial distress risk on equity
returns: A case study of non-financial
firms of Pakistan Stock Exchange.
Journal of Economics Bibliography,
5(2), 49-59.
Kaplan, S. N., & Zingales, L. (1997). Do
investment-cash flow sensitivities provide
useful measures of financing constraints?.
The quarterly journal of economics,
112(1), 169-215.
Khurshid, M. K., Sabir, H. M., Tahir, S. H.,
& Abrar, M. (2018). Impact of
Corporate Governance on the Likelihood
of Financial Distress: Evidence from
Non-Financial Firms of Pakistan.
PACIFIC BUSINESS REVIEW
INTERNATIONAL, 11(4), 134-149.
Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S.,
& Rao, S. S. (2006). The impact of

کنگره ملاای تحقیقااات بنیااادین در ماادیریت اقتصاااد و
.حسابداری
 تبیین عوامل مالی و غیرمااالی مااؤثر باار.)1396( . فرزاد،غیور
پیشبینی درماندگی مالی و مقایسه توانااایی ماادلهای
 دانشااکده، پایاننامااه دکتااری.پارامتریش و ناپارامتریش
. دانشگاه مازندران،علوم اقتصادی و اداری
 شناسایی عوامل مؤثر.)1392( . محمد، سعید؛ نادعلی،مشیری

 فصاالنامه.در بااروز بحااران بااانکی در اقتصاااد ایااران
.1-27 ،)48(13 ،پژوهشنامه اقتصادی
 رویکاارد ماادل.)1397( . رویااا، سااید حسااام؛ داراباای،وقفاای
معادالت ساختاری در تحلیل سااه سااححی درماناادگی
اوراق بهااادار

مالی در شرکتهااای پذیرفتهشااده بااور

.189-215 ،)3(6 ، نشریه راهبرد مدیریت مالی.تهران
Altman, E. I., Iwanicz-Drozdowska, M.,
Laitinen, E. K., & Suvas, A. (2015).
Financial and non-financial variables as
long-horizon predictors of bankruptcy.
Available at SSRN 2669668.
Chairunesia, W., & Bintara, R. (2019). The
Effect of Good Corporate Governance
and Financial Distress on Earnings
Management in Indonesian and Malaysia
Companies Entered in Asean Corporate
Governance Scorecard. International
Journal of Academic Research in
Accounting, Finance and Management
Sciences, 9(2), 224-236.
Chi, X., Lou, C. & Yu, X. (2011). Financial
distress prediction based on SVM and
MDA methods: the case of Chinese
listed companies. Quality and Quantity,
45(3), 671-686.
Chiaramonte, L., & Casu, B. (2017). Capital
and liquidity ratios and financial distress.
Evidence from the European banking
industry. The British Accounting Review,
49(2), 138-161.
Chin, W. W. (2010). How to write up and
report PLS analyses. In Handbook of
partial least squares (pp. 655-690).
Springer, Berlin, Heidelberg.
Chino, F., Peppercorn, J. M., Rushing, C.,
Kamal, A. H., Altomare, I., Samsa, G.,
& Zafar, S. Y. (2017). Out-of-pocket

[ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.2.5 ]

[ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27 ]

1399  بهار، شماره سیام/ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری38

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

supply chain management practices on
competitive advantage and organizational
performance. Omega, 34(2), 107-124.
Madrid-Guijarro, A., García-Pérez-de-Lema,
D., & Van Auken, H. (2011). An analysis
of non-financial factors associated with
financial distress. Entrepreneurship and
Regional Development, 23(3-4), 159-186.
Mafiroh, A., & Triyono, T. (2016). Effect of
corporate governance financial performance
and mechanism on financial distress
(Empirical Study of Manufacturing
Companies Listed on Indonesia Stock
Exchange Period 2011-2014). Riset
Akuntansi dan Keuangan Indonesia,
1(1),45-63.
Mahtani, U. S., & Garg, C. P. (2018). An
analysis of key factors of financial
distress in airline companies in India
using fuzzy AHP framework.
Transportation Research Part A: Policy
and Practice, 117, 87-102.
McLean, R. D., & Pontiff, J. (2016). Does
academic research destroy stock return
predictability?. The Journal of Finance,
71(1), 5-32.
Mselmi, N., Lahiani, A., & Hamza, T. (2017).
Financial distress prediction: The case of
French small and medium-sized firms.
International Review of Financial
Analysis, 50, 67-80.
Sánchez, C. P., de Llano Monelos, P., &
López, M. R. (2013). A parsimonious
model to forecast financial distress,
based on audit evidence. Contaduría y
Administración, 58(4), 151-173.
Van Gestel, T., Baesens, B., Suykens, J. A.,
Van den Poel, D., Baestaens, D. E., &
Willekens, M. (2006). Bayesian kernel
based classification for financial distress
detection.
European
journal
of
operational research, 172(3), 979-1003.
Werts, C. E., Linn, R. L., & Jöreskog, K. G.
(1974). Intraclass reliability estimates:
Testing structural assumptions. Educational
and Psychological measurement, 34(1),
25-33.

