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چکیده  -از آنجایي كه ورشکستگي هزینههاي اقتصادي و اجتماعي سنگیني را بر جامعه تحمیل مي-
كند  ،شناسایي عواملي كه بر ورشکستگي تأثیر مي گذارد از اهمیت زیادي برخوردار است چرا كه
منابع تلف شده در یک واحد اقتصادي دچار بحران مالي ،ميتوانست با آشنایي عوامل تأثیرگذار بر
ورشکستگي به فرصت هاي سودآور دیگري تخصیص یابد؛ لذا در این پژوهش نقش كیفیت سود بر
پیشبیني ورشکستگي شركتها مورد آزمون قرار گرفته است .براي این منظور از اطالعات 33
شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي  231تا  213استفاده شده است .
جهت سنجش كیفیت سود از مدل فرانسیس و جهت سنجش ورشکستگي از مدل آلتمن استفاده شده
است .ارتباط بین متغیرهاي پژوهش در قالب سه فرضیه اصلي مورد بررسي قرار گرفت .نتایج آزمون
فرضیههاي پژوهش حاكي از توانایي كیفیت سود در پیشبیني ورشکستگي شركتها است .
واژههای کلیدی :پایداري سود ،پیشبیني سود ،بیان صادقانه سود ،كیفیت سود و ورشکستگي.
مقدمه
در امور اقتصادي استفادهكنندگان همواره براي تصمیمگیري و انجام تحلیلهاي خود بده اطالعدا ت
دقیق و قدابل اتکایي نیازمندند و طبیعتاً فقدان اطالعات منداسب و مربوط ،موجب اخالل در تصمیم-
گیدري آنان ميشود .ارقدام و گزارشهداي مالي ،بخش مهمي از دادههدا و اطالعات مورد نیاز این
فدرایند محسدوب ميشوند .در نتیجه تحقیقات تجربي متعددي ،این تصور كه سود مهمترین منبع
اطالعاتي تلقي شده ،تصمیمگیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگري اتکا ميكنند ،به اثبات رسیده
است (ثقفي و سدیدي ،) 231 ،ولي باید بده این نکته توجه شود كه سود به عنوان مهمترین منبدع
اطالعاتي ،امکان دارد منعکس كننده عملکرد واقعي شركتها و مدیریت آنان نباشد ،زیرا به دلیل
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قابلیدت انعطاف ذاتي استانداردهاي حسابداري ،تفسدیر و بده كارگیري روشهاي حسابداري در
بسدیاري از مدوارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران ميشدود (خددوشطیندت و اسدماعیلي ،) 231 ،بده
همین علت ،عالوه بر كمیت سود ،باید به كیفیدت آن نیز توجه شود .بنگاههاي اقتصادي در طدول دوره
عمدر عملیداتي خود دچار فراز و نشیبهدایي مديشدوند و همدواره برخي از آنها به دلیل عملکرد قدوي
خدود بده عندوان واحدددهاي موفددق و برخددي نیددز بدده علددت عملکددرد ضعیفشان بده عنوان واحدهاي
ناموفق شدناخته ميشوند .شركتهایي كه به علت استمرار در ضدعف عملکردي خود دچار وخامت
مالي ميشوند ،طبیعتداَ به هر طریق ممکن سعي ميكنند كه از این وضعیت خارج شده ،اوضاع مالي
خدود را سامان دهند و در صورت عدم توفیق در این امر ،ورشکستگي عاقبتي است كه در انتظار آنان
است (العطار .)3003 ،یکي از راههایي كه مدیران شركتهاي درمانده مالي ممکن است براي مخفي
كردن عملکرد ضعیف خود (بده قصدد كسب فرصت و به تاخیر اندا ختن ورشکستگي) از آنان استفاده
كنند ،دستکاري افزایشي سود حسابداري است ،كه در صورت انجام به كاهش قابلیدت اتکاي سود
شركتهاي مذكور منجر ميگردد ( .گارسیاالرا و همکاران )3001 ،
با توجه به مطالب گفته شده و همچنین ،با توجده به اینکه كاهش كیفیدت سدود موجدب
برداشدتهداي نادرسدت اسدتفادهكننددگان از این مهمترین منبع اطالعاتي حسابداري ميشود و در
نهایت ،باعث اتخاذ تصمیمات نادرست آنان ميگردد ،در این پژوهش سعي شده است كه به این
موضدوع پرداختده شود كه آیا شركتهایي كه دچار بحران مالي هستند ،براي مخفي نمودن ضعف
عملکردي خدود دست به مدیریت سود ميزنند و اگر چنین است ،آیا كیفیت سودشان كاهش یافته
است؟ در واقع ،در این تحقیق نقشكیفیت سود شركتها در پیش بیني ورشکستگي بررسي ميشود.
بیان مسئله
در امور اقتصادي ،استفادهكنندگان همواره براي تصمیمگیري و انجام تحلیلهاي خود به اطالعات
دقیق و قابل اتکایي نیازمندند ،یکي از این اطالعات كه با استفاده از سیستم حسابداري شركتها تهیه
ميشود صورت سود و زیان است (انورخطیبي و محمدي .) 21 ،نتیجه تحقیقات متعدد نشان داد
تصمیمگیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگري اتکا ميكنند .اهمیت صورت سود و زیان در آن
است كه امکان پیش بیني گردش وجوه نقد در آینده و همچنین ارزیابي عملکرد مدیریت را فراهم
ميكند از طرفي باید به این نکته نیز توجه شود كه سود به عنوان مهمترین منبع اطالعاتي ،امکان دارد
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منعکسكننده عملکرد واقعي شركتها و مدیریت آنان نباشد ،زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتي
استانداردهاي حسابداري ،تفسیر و به كارگیري روشهاي حسابداري در بسیاري از موارد تابع
قضاوت و اعمال نظر مدیران ميشود (خوشطینت و اسماعیلي .) 231 ،به همین علت ،عالوه بر
كمیت سود ،باید به كیفیت آن نیز توجه شود .در صورتي كه سود از كیفیت الزم برخوردار نباشد،
سرمایهگذاران ( اعم از سهامداران و اعتباردهندگان) در پیشبیني و برآورد جریانات نقدي آتي كه
پایه و اساس ارزیابي سرمایهگذاران از اوراق بهادار شركت و ارائه اعتبار به شركت تلقي ميشود ،با
ابهام مواجه خواهند شد .با افزایش ابهام در مورد آینده ،یا به تعبیري دیگر افزایش ریسک سرمایه-
گذاري در شركت ،تمایل سرمایهگذاران (اعم از اعتباردهندگان و سهامداران) به سرمایهگذاري در
شركت ميتواند كاهش یابد ،تداوم این امر ميتواند در بلندمدت موجب ایجاد مشکالت مالي براي
شركت شود و ایجاد مشکالت مالي در هر شركتي در صورتي كه تداوم یابد ،ميتواند سرآغاز
افزایش مضاعف ریسک شركت و افزایش مشکالت در تامین مالي براي بازپرداخت اصل و بهره
دیون شركت شده و شركت را در مسیر ورشکستگي قرار دهد (دستگیر و همکاران.) 21 ،
یکي از راههاي افزایش كیفیت سود ،رعایت خصوصیات كیفي مفاهیم نظري گزارشگري مالي
در زمان تهیه اطالعات ميباشد به طوريكه از نظر محتوایي قابلیت اتکا براي تصمیمگیري داشته باشد
(شورورزي و نیکومرام .) 231 ،دستکاري ،جعل یا تغییر اسناد و مدارك ،سوءاستفاده از دارائيها،
ارائه نادرست آثار مالي معامالت یا حذف آنها از اسناد و مدارك ،ثبت معامالت بدون مدارك مثبته
(معامالت صوري) و بکارگیري نادرست رویههاي حسابداري به عمد از جمله اقدامات از جانب
مدیران و كاركنان شركتها است كه به ارائه نادرست گزارشهاي مالي منجر ميشود .افزایش كیفیت
گزارشها ميتواند منجر به كارآتر شدن سرمایهگذاريهاي شركتها و حفظ و توسعه منابع آنها
گردد (خدائي ولهزاقرد و یحیایي ) 231 ،و خطر ورشکستگي را كاهش دهد در حاليكه گزارشهاي
غیرواقعي سود به افزایش ریسک تخصیص ناكارآمد منابع شركت ميانجامد و در درازمدت شركت را
با ورشکستگي روبرو ميكند (كارین  .)3003 ،شواهد نیز نشان داد گزارشهاي غیرواقعي ،سبب
ورشکستگي شركتهاي عظیم در آستانه ورود به قرن بیستویکم شد (نیکومرام و بادآور نهندي،
 .) 233هدف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي كیفیت سود در پیشبیني ورشکستگي شركتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .از آنجا كه ورشکستگي پیامدهاي اقتصادي،
Karin
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اجتماعي و سیاسي فراواني دارد ،این مطالعه داراي اهمیت فراواني است .همچنین در عصري كه
شركتها براي بقا در بازارهاي رقابتي با چالشهاي فراواني روبهرو هستند ،شناسایي عوامل مؤثر بر
بحرانهاي مالي از اهمیت بهسزایي برخوردار است و ميتواند مدیران و سایر ذینفعان سازمانها را در
امر برنامهریزي جهت پیشگیري از ورشکستگي یاري رساند.
پیشینه تحقیق
لي و همکاران ( )30 2به تحقیقي با عنوان كیفیت سود و درمانده مالي پرداختند ،براي طبقهبندي
شركت ها به درمانده مالي ،ورشکسته و غیر ورشکسته و در تحلیل كیفیت سود از چهار ویژگي كیفي
سود شامل كیفیت اقالم تعهدي ،پایداري سود ،پیشبیني سود و یکنواختي سود استفاده كردند .یافته-
هاي آنها نشان ميدهد كه سطوح كیفیت سود با سطوح وضعیت مالي شركت موازي است .شركت-
هاي ورشکسته و درمانده داراي كمترین كیفیت سود اندازهگیري شده به وسیله هر یک از چهار
ویژگي سود ،و شركتهاي سالم داراي باالترین سطوح كیفیت سود هستند .همچنین دریافتند كه
كیفیت سود در طول دوره مورد مطالعه كاهش یافته است بدین معني كه تعداد شركتهاي ورشکسته
با پایینترین كیفیت سود ،افزایش یافته و تعداد شركتهاي سالم با باالترین كیفیت سود ،كاهش یافته
است .
گارسیا الرا و دیگران ( )3001با استفاده از نمونه بزرگي از شركتهاي ورشکسته انگلیسي و
مقایسه آن با شركتهاي غیر ورشکسته پي بردند كه شركتهاي ورشکسته در چهار سال قبل از
ورشکستگي سودهاي خود را به شکل افزایشي مدیریت ميكنند .آنان در بررسي خود نشان دادند كه
این مدیریت سود به هر دو طریق مدیریت سود حسابداري و مدیریت فعالیتهاي واقعي انجام مي-
شود و در نتیجه این مدیریتها ،قابلیت اطمینان سود حسابداري كاهش ميیابد.

دستگیر و همکاران (  ) 21كیفیت سود در شركتهاي درمانده مالي ،این پژوهش با استفاده از
اطالعات شركتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زماني سالهاي  230تا 233
انجام شد .نتایج تحقیق بیانگر این است كه شركتهاي درمانده مالي سودهاي خود را در سه سال قبل
از ورشکستگي به شکل افزایشي مدیریت ميكنند .انجام این مدیریت به دو طریق دستکاري اقالم
تعهدي و فعالیتهاي واقعي آزمون و مشخص شد كه شركتهاي درمانده مالي بیشتر از شركتهاي
سالم از طریق فعالیتهاي واقعي سودهاي خود را مدیریت ميكنند ،در حاليكه شركتهاي سالم این
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كار را بیشتر از طریق اقالم تعهدي انجام ميدهند .همچنین ،در این پژوهش با استفاده از مدل بال و
شیوا كومار وضعیت محافظه كاري مشروط در شركتهاي درمانده و غیر درمانده بررسي و مقایسه شد
و مشخص گردید كه میزان محافظهكاري مشروط در شركتهاي درمانده بیشتر از شركتهاي غیر
درمانده است؛ یعني سودهاي شركتهاي غیر درمانده جسورانهتر از شركتهاي درمانده است و در
نتیجه ،از این لحاظ كیفیت سود در شركتهاي درمانده باالتر از شركتهاي غیر درمانده است.
جمالیانپور و ثقفي ( ) 213به تحقیقي با عنوان اقالم تعهدي غیرمنتظره ،انحراف پایداري سود و
بحران مالي پرداختند ،این پژوهش با استفاده از اطالعات شركتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران و در دوره زماني سالهاي  213تا  231انجام شد .نتایج تحقیق بیانگر این است كه در اكثر
موارد رابطه بحران مالي با خصوصیات برآمده از ویژگيهاي كیفي سود (اقالم تعهدي غیرمنتظره،
انحراف پایداري سود) معنيدار بوده است .
جبارزاده و همکاران ( ) 233در بررسي خود با استفاده از اطالعات  3شركت پذیرفته شده بورس
تهران كه مشمول ماده

اصالحي قانون تجارت شناخته شدهاند ،بده بررسي ارتباط بین هموارسازي

سود و درماندگي مالي شركتها پرداختند و نتیجه گرفتند كه مدیران در مراحل مختلف درماندگي
مالي ،براي بهتر نشان دادن وضعیت مالي و حفظ شركت در بازار سرمایه ،دسدت به اقداماتي ميزنند
كه به هموارسازي سود منجر ميشود.
كردستاني ،غالمرضا ،تاتلي ،رشید ( ) 212به تحقیقي با عنوان كیفیت سود و وضعیت مالي
شركتها پرداختند .در این مطالعه كیفیت سود در سه سطح درماندگي ،ورشکستگي و سالمت مالي
شركتها مورد بررسي و مقایسه قرار گرفته است .طبقهبندي وضعیت مالي شركتها ،بر اساس مدل
تعدیل شده آلتمن و كیفیت سود نیز با استفاده از چهار ویژگي كیفي سود شامل :كیفیت اقالم تعهدي،
پایداري سود ،قابلیت پیشبیني و یکنواختي سود اندازهگیري شده است .بازه اصلي تحقیق از سال
 231تا  231و تعداد نمونههاي تحقیق 0

شركت با  220مشاهده در سه گروه ورشکسته ،درمانده

و سالم ميباشد .یافتههاي تحقیق نشان ميدهد كه بین میانگین هر دو ویژگي پایداري و یکنواختي سود
در سه گروه ورشکسته ،درمانده و سالم تفاوت معنيداري وجود دارد .اما اختالف معناداري بین
میانگین كیفیت اقالم تعهدي و قابلیت پیشبیني سود در سه گروه وجود ندارد .همچنین شركتهاي
ورشکسته داراي پایینترین سطح كیفیت سود و شركتهاي سالم داراي باالترین سطح كیفیت سود
هستند .شركتهاي درمانده مالي و ورشکسته نیز بیشتر از شركتهاي سالم ،سود خود را دستکاري
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كردهاند .مشایخي و گنجي ( ) 212به تاثیر كیفیت سود بر پیشبیني ورشکستگي با استفاده از شبکه
عصبي مصنوعي پرداختند .این پژوهش با مقایسه توان پیشبیني متغیرهاي سودآوري شركتهایي با
سود با كیفیت و شركتهایي با سود بيكیفیت ،اثر كیفیت سود بر كارائي متغیرهاي سودآوري در
پیشبیني ورشکستگي را مورد بررسي قرار داد .در نمونهاي كه از بین شركتهاي حاضر در بورس
اوراق بهادار تهران انتخاب گردید ،میزان دقت و خطاي نوع اول و دوم مدل شبکه عصبي براي دو
گروه شركتهاي با كیفیت سود باال و پایین بررسي شده و سپس از آزمون  tبه منظور مقایسه میانگین
دو نمونه در سطح اطمینان  %11استفاده گردید .یافتهها نشان ميدهد كه دقت پیشبیني شبکه عصبي
مصنوعي براي شركتهاي با سود با كیفیت بهطور معنيداري بیشتر از شركتهاي با سود بي كیفیت
ميباشد.

فرضیههای تحقیق
براي بررسي رابطه كیفیت سود با پیشبیني ورشکستگي شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران سه فرضیه در نظر گرفته شده كه هر یک از آن ها تاثیر یکي از معیارهاي كیفیت سود
(پایداري سود ،ارزش پیشبیني كنندگي سود و صادقانه گزارش نمودن سود) بر ورشکستگي را
بررسي ميكند.
فرضیه  -بین پایداري سود سال جاري با ورشکستگي سال آتي رابطه معناداري وجود دارد.

فرضیه  -3بین ارزش پیشبیني كنندگي سود سال جاري با ورشکستگي سال آتي رابطه معناداري
وجود دارد.

فرضیه  -2بین صادقانه گزارش نمودن سود سال جاري با ورشکستگي سال آتي رابطه معناداري وجود
دارد.
متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته :ورشکستگی

پیشبیني ورشکستگي براي شركتهاي مالي به شکل فزایندهاي از اواخر سال  110مورد پژوهش
قرار گرفته است (آلتمن ) 113 ،اعتباردهندگان ،حسابرسان ،سهامداران و مدیران ارشد به دلیل
دستیابي به منافع خود ،تمایل زیادي به پیشبیني ورشکستگي دارند ویلسن و شاردا) 11 ،
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چندین شاخص یا منبع اطالعاتي درباره احتمال بحران مالي و پیشبیني ورشکستگي وجود دارد.
فاستر ( )2013این شاخصها را به چهار دسته تقسیم ميكند:

 .تجزیه و تحلیل جریان نقد براي دوره جاري و آینده
 . 3تحلیل استراتژي شركت
 . 2تحلیل صورتهاي مالي و مقایسه شركتها
 .تحلیل متغیرهاي بیروني مانند بازده و رتبه اوراق قرضه
مدلهاي پیشبیني ورشکستگي مانند آلتمن ،اولسن ،بیور ،زیمسکي و شیراتا از شاخصهاي نوع
سوم هستند و با تحلیل صورتهاي مالي و مقایسه شركتها ،احتمال ورشکستگي شركت را تعیین
ميكنند .در این پژوهش به دالیل زیر از مدل امتیاز  Zتعدیل شده آلتمن براي مشخص كردن درجه
بحران مالي و ورشکستگي شركتها استفاده ميشود:

 .از آنجا كه كلیه دادههاي الزم براي محاسبه این شاخص از صورتهاي مالي حسابرسي شده
استخراج ميشوند ،لذا محاسبات انجام شده عیني است.

 . 3محاسبه این شاخص پیچیده نیست و نیاز به دادههاي زیادي ندارد ،بنابراین طیف وسیعي از
ذینفعان ميتوانند از آن استفاده كنند.
 . 2با وجود سادگي و استفاده از دادههاي كم ،دقت پیشبیني قابل قبولي دارد.

 .در پژوهشهاي متعددي (به عنوان نمونه دیچو 113 ،؛ زارتزكي و زامولت3001 ،؛ فیچ و
اسلزاك3003 ،؛ رهنماي رودپشتي و همکاران  233 ،؛ و بنيمهد و اكبري 231 ،؛ نمازي،
 ) 212براي تعیین ورشکستگي شركتها استفاده شده است.
فرمول مدل امتیاز  Zتعدیل شده آلتمن به شرح زیر است:

 :X1سرمایه در گردش به كل دارایيها
 :X2سود یا زیان انباشته به كل دارایيها
 :X3سود قبل از بهره و مالیات به كل دارایيها
 :X4ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري كل بدهيها
 :X5كل فروش به كل دارایيها
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در این مدل شركتها به ازاي مقادیر كمتر از  1.8براي  Zبه عنوان ورشکسته و بده ازاي مقدادیر
بیشتر از  3611به عنوان غیر ورشکسته دستهبندي ميشوند و بدراي مقدادیر بدین  63و  3611دسدتهبنددي
خاصي صورت نميگیرد.
متغیر مستقل  :کیفیت سود
براي ارزیابي كیفیت سود ،سه ویژگي پایداري سود ،ارزش پیشبیني كنندگي سود و صادقانه بودن
سود استفاده خواهد شد.
پایداری سود :اقالم تعهدي به عنوان معیار پایداري سود براي ارزیابي كیفیت سود در نظرگرفته و از
مدل ارائه شده توسط دیچو و دایچو ( )3003استفاده شده است .نوروش و همکاران ( ) 231نیز نشان
دادهاند كه رویکرد دیچو و دایچو ميتواند معیاري مربوط از كیفیت سود در بازار ایران باشد .به این
ترتیب مدل به شرح زیر است :

WCAi ,t  C  1CFOi ,t 1  2 CFOi ,t  3CFOi ,t 1  4 REVi ,t  5 PPE i ,t   i ,

 = WCAi ,tاقالم تعهدي سرمایه در گردش جاري.
 = CFOi ,t 1جریان نقد ناشي از عملیات سال مالي گذشته
 = CFOi ,tجریان نقد عملیاتي سال جاري.
 = CFOi ,t 1جریان نقد عملیاتي سال مالي بعد.
 = REVi ,tتغییر در درآمد فروش سال  tو سال .t-
 = PPE i ,tخالص اموال ماشین آالت و تجهیزات.
 =  i ,باقیماندههاي حاصل از رگرسیون

در این مدل ،اقالم تعهدي سرمایه در گردش جاري به شکل زیر محاسبه ميشود:
WCAi ,t  CAi ,t  CASH i ,t  CLi ,t  SDi ,t

 = CAi ,tتغییر در دارایيهاي جاري طي سالهاي  tو . t-

 = CASH i ,tتغییرات در نقد و معادلهاي نقدي طي سالهاي  tو . t-

 = CLi ,tتغییر در بدهيهاي جاري طي سالهاي  tو . t-

 = SDi ,tتغییر در حصه جاري تسهیالت دریافتي طي سالهاي  tو . t-
براي خنثي نمودن اندازه شركتها ،تمام متغیرهاي معادلهها به وسیله میانگین جمع دارایيها همگن
شدهاند.
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ارزش پیشبینی کنندگی سود :پیشبیني جریان نقد عملیاتي سال بعد توسط سود عملیاتي سال
جاري به عنوان معیار ارزش پیشبیني كنندگي سود در نظر گرفته شده است .در این پژوهش با تجزیه
و تحلیل رابطه سود عملیاتي سال جاري و جریانهاي نقدي آتي سال بعد ،كیفیت سود بررسي شد و
رابطه آن به شرح زیر است:

CFOi ,t 1   0  1 OPIN i ,t   i ,t

 = CFOi ,t 1وجه نقد عملیاتي در پایان سال  t+1كه از فعالیتهاي اصلي و مستمر مولد درآمد
عملیاتي واحد تجاري ناشي ميشود.
 = OPINi ,tسود عملیاتي در پایان سال  tكه از اختالف بین درآمدها و هزینههاي عملیاتي ناشي
از فعالیتهاي اصلي و مستمر واحد تجاري حاصل ميشود.
صادقانه بودن سود :براي اندازهگیري صادقانه بودن سود ،رابطه بین سود و بازده  3ماه سهام مورد
آزمون قرار ميگیرد (كولینز و همکاران ) 11 ،و مدل آن به شرح زیر است:
RETi ,t 1   0  1 Ei ,t   2  Ei ,t   i ,t

 = RETi ,t 1بازده شركت در سال  = Ei ,t ،tسود قبل از اقالم غیرعادي شركت در سال،
 =  Ei ,tتغییرات سود قبل از اقالم غیرعادي نسبت به سال قبل
روش تحقیق
این تحقیق ،از جهت همبستگي و روششناسي تحقیق ،از نوع شبهتجربي و پدس رویددادي در حدوزهي
تحقیقات اثباتي حسابداري است كه با اطالعات واقعي صورت مديگیدرد و چدون مديتواندد در فرایندد
استفاده از اطالعات كاربرد داشته باشد ،لذا نوعي تحقیق كاربردي است .این تحقیق از لحاظ ماهیدت و
اهداف از نوع كاربردي است .و همچنین این پژوهش مبتني بر اطالعات واقعي بازار سهام ،صورتهاي
مالي ،یادداشتهاي همراه صورتهاي مالي و گزارشهاي مجدامع شدركتهاسدت .در ایدن تحقیدق بدا
برداشت مستقیم اطالعات موردنیاز از صورتهاي مالي ،پایگاه اطالعاتي رهآورد نوین و سایت سازمان
بورس ،مجموع دادههاي موردنیاز براي آزمون فرضیهها جمعآوريشده است .پس از انتخاب شركت-
هاي نمونه و طبقهبندي آنها جهت انجام برخي محاسبات از نرمافدزار صدفحه گسدترده اكسدل اسدتفاده
شده است .در تجزیه و تحلیل اطالعات با توجه به نیاز ،از مددلهداي رگرسدیون خطدي اسدتفاده شدده و
براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرمافزارهاي اسپياساس استفاده شده است.
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جامعه آماری و نمونه
جامعه آماري این تحقیق شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مشخصات ذیل مي-
باشد:
 شركت جزو شركتهاي سرمایهگذاري و واسطهگري مالي و شركتهاي بیمه نباشد .علت انتخاباین معیار ،ساختار متفاوت صورت سود و زیان (با توجه به ماهیت متفاوت درآمدها و هزینهها) این
شركتها در مقایسه با شركتهاي تجاري و تولیدي است .كده ایدن امدر موجدب همگدنتدر شددن
اطالعات مندرج در گزارشهاي مالي این شركتها خواهد شد.
 -3اطالعات مورد نیاز از آنها در دسترس بوده و در دوره زماني تحقیق تغییر سال مالي نداشته باشند.
 -2به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالي آنها منتهي به اسفند ماه باشد .علت انتخاب این معیار این
است كه تا حد امکان دورههاي زماني ،مشابه باشند و شرایط و عوامل فصلي درانتخاب عوامل و
متغیرها اثرگذار نباشند.
 سهام شركت ازابتداي سالهاي  231لغایت انتهاي  213در بورس اوراق بهادار تهران معامله شدهباشد.
به این صورت تمامي شركتهاي عضو بورس كه ویژگيهاي قید شده در باال را دارا باشدند ،جدزء
نمونه محسوب ميشوند .در نهایتا تعداد 33شركت واجد شرایط استخراج گردید.
آزمون فرضیهها
آزمون فرضیه اول :فرضیه اول بیان ميكند بین پایداري سود سال جاري و شاخص آلتمن سدال آتدي
رابطه معناداري وجود دارد.
(نمایه  - 3الف) ضریب همبستگی
شاخص آلتمن

پایداري سود

*.085

1

ضریب همبستگي پیرسون

.023

)Sig. (2-tailed

716

716

N

1

*.085

ضریب همبستگي پیرسون

.023

)Sig. (2-tailed

716

N

716

پایداري سود
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(نمایه  - 3ب) مدل خالصه مدل
دور بین واتسون خطاي استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده
1.962

.006

1.037280

ضریب تعیین

ضریب همبستگي

مدل

.007

.085a

1

با توجه به این كه ضریب همبستگي بین متغیدر مسدتقل پایدداري سدود سدال جداري و متغیدر وابسدته
شاخص آلدتمن سدال آتدي برابدر  0/031مدي باشدد و مقددار احتمدال مربدوط بده بررسدي معنديداري آن

H0 :   0

برابر  0/032ميباشد كه از  0/01كوچکتر است پس فرض  H0تایید نميشدود بندابراین

با احتمال  %11وجود ارتباط مثبت و معنيداري مورد تایید قرار ميگیرد .همچنین بدا توجده بده ایدن كده
ضریب تعیین تعدیلشده مددل ( ) r2برابدر  0/006مدي باشدد و بددین معندي اسدت كده حددود  %0/1از
تغییرات متغیر پاسخ (شاخص آلتمن سال آتي )به وسیله متغیر مستقل (پایداري سود سدال جداري) قابدل
توصیف است مقدار احتمال مربوط به فرضیه صفر مبني بر عدم وجود ارتباط خطي بین متغیدر مسدتقل و
متغیر پاسخ ) )H0برابر  0/032ميباشد كه از  0/01كوچکتر است بنابراین بدا اطمیندان  %11ایدن فرضدیه
آماري  H0تایید نميشود .در نتیجه ارتباط خطدي معنديداري بدین دو متغیدر مشداهده مديشدود و بددین
ترتیب فرضیه شماره یک ( )H1مورد تایید قرار ميگیرد .
آزمون فرضیه دوم :فرضیه دوم بیان ميكند بین ارزش پیشبیني كنندگي سود سال جاري و شداخص
آلتمن سال آتي رابطه معناداري وجود دارد.
(نمایه  - 2الف) ضریب همبستگی
شاخص آلتمن

پیشبیني كنندگي سود

**-.144

1

.000
715
1

715

ضریب همبستگي پیرسون

ارزش پیشبیني كنندگي سود

)Sig. (2-tailed
715
**

-.144

N
ضریب همبستگي پیرسون

.000

)Sig. (2-tailed

715

N
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(نمایه  - 2ب) مدل خالصه مدل
دور بین واتسون

خطاي استاندارد

1.976

برآورد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگي

مدل

.019

.021

.144a

1

1.031718

با توجه به این كه ضریب همبستگي بین متغیر مستقل ارزش پیشبیني كنندگي سود سدال جداري و
متغیر وابسته شاخص آلتمن سال آتي برابر

داري آن H 0 :   0

 -0/ميباشد و مقدار احتمال مربوط بده بررسدي معندي-

برابر  0/000ميباشد كه از  0/01كوچکتر است پس فرض  H0تایید نميشود

بنابراین با احتمال  %11وجود ارتباط منفي و معنيداري مورد تایید قرار ميگیدرد .همچندین بدا توجده بده
این كه ضریب تعیین تعدیلشده مدل ( ) r2برابر  0/0 1ميباشد و بدین معني است كه حددود  % /1از
تغییرات متغیر پاسخ (شاخص آلتمن سال آتي ) به وسیله متغیر مستقل (ارزش پیشبیندي كننددگي سدود
سال جاري) قابل توصیف است مقدار احتمال مربوط به فرضیه صفر مبني بر عدم وجدود ارتبداط خطدي
بین متغیر مستقل و متغیر پاسخ ) )H0برابر  0/000ميباشد كه از  0/01كوچکتر است بنابراین با اطمیندان
 %11این فرضیه آماري  H0تایید نميشود .در نتیجه ارتباط خطي معنيداري بین دو متغیر مشاهده مدي-
شود و بدین ترتیب فرضیه شماره یک ( )H1مورد تایید قرار ميگیرد .
آزمون فرضیه سوم :فرضیه سوم بیان ميكند بین بیان صادقانه سود سال جاري و شاخص آلدتمن سدال
آتي رابطه معناداري وجود دارد.
(نمایه  - 1الف) ضریب همبستگی
بیان صادقانه سود

شاخص آلتمن

**.113

1

.002

ضریب همبستگي پیرسون
)Sig. (2-tailed

722

722

N

1

**.113

ضریب همبستگي پیرسون

.002

)Sig. (2-tailed

722

N

722

شاخص آلتمن
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(نمایه  - 1ب) مدل خالصه مدل
دور بین واتسون

خطاي استاندارد برآورد

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

1.942

1.082639

.011

.013

ضریب همبستگي

مدل

.113

1

a

با توجه به این كه ضریب همبستگي بین متغیر مستقل بیان صادقانه سود سال جداري و متغیدر وابسدته
شاخص آلتمن سدال آتدي برابدر  0/ 22مدي باشدد و مقددار احتمدال مربدوط بده بررسدي معنديداري آن

H0 :   0

برابر  0/003ميباشد كه از  0/01كوچکتر است پس فرض  H0تایید نميشدود بندابراین

با احتمدال  %11وجود ارتباط مثبت و معنيداري مدورد تایید قدرار ميگیرد .كه در سطح یک درصد نیز
معنيدار بوده و در خروجي نرمافزار با دو ستاره مشخص شده است .همچنین با توجه به این كه ضریب
تعیین تعدیلشده مدل ( ) r2برابر

 0/0ميباشد و بدین معني است كه حددود  % /از تغییدرات متغیدر

پاسخ (شاخص آلتمن سال آتي ) به وسیله متغیر مستقل (بیان صادقانه سود سدال جداري) قابدل توصدیف
است مقدار احتمال مربوط به فرضیه صفر مبني بر عدم وجود ارتبداط خطدي بدین متغیدر مسدتقل و متغیدر
پاسخ ) )H0برابر  0/003ميباشد كه از  0/01كوچکتر است بنابراین با اطمینان  %11این فرضیه آماري
H0تایید نميشود .در نتیجه ارتباط خطي معنيداري بین دو متغیر مشاهده ميشود و بدین ترتیب فرضدیه
شماره یک ( )H1مورد تایید قرار ميگیرد .
خالصه نتایج آزمون فرضیه ها
نتیجه آزمون آماري و تفسیر نتایج ذكر گردیده است.
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فرضیههاي تحقیق

آزمون آماري

 -بین پایداري سود سال جاري و

رگرسیون خطي

شماره بیستوچهار ،خرداد ماه 9315
نتیجهآزمون
آماري
پذیرش H

تفسیر نتایج
فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین

شاخص آلتمن سال آتي رابطه

پایداري سود سال جاري و شاخص

معنيداري وجود دارد.

آلتمن سال آتي تائید قرار ميگیرد.

 - 3بین ارزش پیشبیني كنندگي

پذیرش H

رگرسیون خطي

فرضیه وجود ارتباط منفي و معنادار بین

سود سال جاري و شاخص آلتمن

ارزش پیشبیني كنندگي سود سال

سال آتي رابطه معنيداري وجود

جاري و شاخص آلتمن سال آتي مورد

دارد.

تائید قرار ميگیرد.

 - 2بین بیان صادقانه سود سال

پذیرش H

رگرسیون خطي

فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین

جاري و شاخص آلتمن سال آتي

بیان صادقانه سود سال جاري و شاخص

رابطه معنيداري وجود دارد.

آلتمن سال آتي تائید قرار ميگیرد.

نتیجهگیری
شواهد این پژوهش اظهار ميكند كه كیفیت سود در پیشبیني ورشکستگي شركتها نقشي موثر
داشته و به همین صورت شركتهاي ورشکسته با كیفیت سود پایین مواجه ميشوند كه احتماال تاییدي
بر عدم كارایي بازار سرمایه ایران است .با این كه كیفیت سود ميتواند به كم كردن خطر ورشکستگي
كمک كند كه نه فقط به نفع سهامداران موسسات است بلکه اقتصاد در سطح كالن را نیز دربر مي-
گیرد كه قادر به پیشبیني ورشکستگي ميباشد .نتایج تحقیدق همچنین با نتایج تحقیق لي و همکاران
( ،)30 2دستگیر و همکاران (  ،) 21مشایخي و گنجي ( ،) 212كردستاني و تاتلي ( ) 212و
جمالیانپور و ثقفي ( ) 213نیز سازگار است.
منابع
 جبارزاده كنگرلویي سدعید ،خدایاریگانه سدعید ،پدوررضدا سدلطان احمدي اكبر« .) 233( .بررسيارتباط بین هموارسازي سدود و درمانددگي مددالي شركتها در بورس اوراق بهادار تهران»،
فصلنامه حسابداري مالي ،ش  ،3صص .10-30
 – 3جمالیانپور و ثقفي ( ) 213اقالم تعهدي غیرمنتظره ،انحراف پایداري سود و بحران مالي ،مجله
دانش حسابداري ،سال چهارم ،شماره  ، 3ص 22 – 1
118

9315  خرداد ماه،شماره بیستوچهار

ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

 مجله پژوهشهاي، ) كیفیت سود در شركتهاي درمانده مالي21 (  دستگیر و همکاران- 2
1– ص،

 شماره پیاپي،  شماره،  سال،حسابداري مالي

 مطالعات، ) كیفیت سود و وضعیت مالي شركت212(  رشید، تاتلي، غالمرضا، كردستاني32  تا3  صفحه،

حسابداري و حسابرسي شماره

 ) كیفیت سود بر پیشبیني ورشکستگي پژوهش هاي حسابداري مالي و212(  مشایخي و گنجي- 1
تا صفحه

1  از صفحه33  شماره1  دوره، پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي،حسابرسي
. 12

 ) «كیفیت اقالم تعهدي و سود با تاكید بر231(  مهدي، امین و حیدري، ایرج؛ ناظمي، نوروش- 1
. 1 . 2 ، 10- 21  شماره،نقش خطاي برآورد اقالم تعهدي بررسيهاي حسابداري و حسابرسي
7. Altman, E. I ) 1968 ( ; "Financial ratios, discriminant analysis and the
Prediction of corporate bankruptcy" , The Journal of Finance, 23 (4),PP.
589-609
8. Altman, E. I ; Thomas p.McGough ( 1974 ) ; "Evaluation of a company as a
going concern" , the journal of Accountancy , PP.58-65
9. Al-Attar, A . , Hussain , S. , and Zuo, L.Y. (2008). Earnings quality,
bankruptcy risk and future cash flows , Accounting and Business Research,
38 (1):5-20
10. Dechow, P. and D. Dichev .(2002). “The Quality of Accruals and Earnings:
the Role of Accrual Estimation Errors,” The Accounting Review, Vol. 77,
pp. 35-59.
11. Francis, Jennifer; LaFond, Ryan; Olsson, Per and Katherine Schipper
.(2004). “Cost of Equity and Earnings Attributes,” The Accounting Review,
Vol. 79, Issue. 4, pp. 967-1010
12. Garcia Lara, J.M., Garcia Osma, B.and Neophytou,E. (2009), ‘Earnings
quality in ex-post failed firms’.Accounting and Business Research, 39(2):
13. Li, F. Abeysekera, I. & Ma, S. (2013), "Earnings quality and stress levels of
Chinese listed companies", Academy of Taiwan Business Management
Review, Vol. 9, No. 1, PP. 109-116. University of Wollongong Research
Online.

119

