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-هاي اقتصادي و اجتماعي سنگیني را بر جامعه تحمیل مياز آنجایي كه ورشکستگي هزینه -چکیده 

گذارد از اهمیت زیادي برخوردار است چرا كه ، شناسایي عواملي كه بر ورشکستگي تأثیر ميكند

توانست با آشنایي عوامل تأثیرگذار بر یک واحد اقتصادي دچار بحران مالي، مي منابع تلف شده در

هاي سودآور دیگري تخصیص یابد؛ لذا در این پژوهش نقش كیفیت سود بر ورشکستگي به فرصت

 33 براي این منظور از اطالعات . ها مورد آزمون قرار گرفته استبیني ورشکستگي شركتپیش

. استفاده شده است  213 تا  231 هاي  بورس اوراق بهادار تهران در سال پذیرفته شده در شركت

فرانسیس و جهت سنجش ورشکستگي از مدل آلتمن استفاده شده  جهت سنجش كیفیت سود از مدل

نتایج آزمون . ارتباط بین متغیرهاي پژوهش در قالب سه فرضیه اصلي مورد بررسي قرار گرفت. است

 . ها است بیني ورشکستگي شركتتوانایي كیفیت سود در پیش هاي پژوهش حاكي ازفرضیه

 .بیني سود، بیان صادقانه سود، كیفیت سود و ورشکستگيپایداري سود، پیش :های کلیدیواژه 

 

 مقدمه 

 تادطالعا هدب دخو يهاتحلیل منجاا و يگیرتصمیم ايبر ارههمو نكنندگادهستفاا ديقتصاا رموا در

-تصمیم در لخالا موجب ط،مربو و اسبدمن تطالعاا انفقد اًطبیعت و مندندزنیا تکایيا ابلدق و قیقد

 ینا زنیا ردمو تطالعاا و ادهداده از مهمي بخش ،مالي يادهارشگز و مادقار. دشومي نناآ يردگی

 منبع مهمترین دسو كه رتصو ینا دي،متعد تجربي تتحقیقا نتیجه در. شوندمي بودمحس ینداردف

 هسیدر تثباا به ،كنندمي تکاا يیگرد رمعیا هر از بیشتر دسو به نگیرندگاتصمیم ه،شد تلقي طالعاتيا

 عدمنب مهمترین انعنو به دسو كه دشو توجه نکته ینا هدب باید ليو ،(231  ي،سدید و ثقفي)ست ا

 لیلد به ایرز ،نباشد نناآ مدیریت و شركتها قعيوا دعملکر هكنند منعکس دارد نمکاا ،طالعاتيا
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 در اريحسابد يهاروش يگیرركا هدب و یردتفس اري،حسابد يهااردستاندا تيذا فنعطاا تدقابلی

 هدب ،(231  ،ماعیليدسا و تدطینشوددخ)د ودشمي انمدیر نظر لعماا و وتقضا تابع اردودم از ريیادبس

 دوره لودط در ديقتصاا يهاهبنگا .دشو توجه نیز آن تدكیفی به باید د،سو كمیت بر وهعال ،علت همین

 يودق دعملکر لیلد به نهاآ از برخي ارهودهم و ونددشيدم ایيدنشیبه و ازفر رچاد دخو اتيدعملی ردعم

 يحدهاوا انعنو هدبضعیفشان  درددعملک تددعل هددب زددنی يددبرخ و قددموف يدهاددحوا انودعن هدب دودخ

 خامتو رچاد دخو ديعملکر عفدض در ارستمرا علت به كه شركتهایي. شوندمي ناختهدش ناموفق

 مالي عضااو ه،شد رجخا ضعیتو ینا از كه كنندمي سعي ممکن طریق هر به اَدطبیعت ،شوندمي مالي

 نناآ رنتظاا در كه ستا عاقبتي شکستگيور ،مرا ینا در توفیق معد رتصو در و هندد نساما را دودخ

 مخفياي بر ستا ممکن مالي همانددر يشركتها انمدیر كه هایيراه از یکي. (3003العطار، )ست ا

 دهستفاا نناآ از (شکستگيور ختناندا تاخیر به و فرصت كسب ددقص هدب) دخو ضعیف دعملکر دنكر

 دسو يتکاا تدقابلی كاهش به منجاا رتصو در كه ،ستا اريحسابد دسو یشيافزا ريستکاد ،كنند

  (3001گارسیاالرا و همکاران ، ).  ددميگر منجر رمذكو يشركتها

 بدموج دودس تدكیفی كاهش ینکها به هدتوج با ،همچنین و هشد گفته مطالب به توجه با

 در و دميشو اريحسابد طالعاتيا منبع مهمترین ینا از ندگادكنندهتفادسا تدسدرنا يادتهدشدابر

 ینا به كه ستا هشد سعي هشوپژ ینا در دد،ميگر نناآ ستدرنا تتصمیماذ  تخاا باعث ،نهایت

 ضعف دننمو مخفي ايبر ،هستند مالي بحران رچاد كه هایيشركت یاآ كه دشو هدختداپر عودموض

كیفیت سودشان كاهش یافته  یاآ ،ستا چنین گرا و نندزمي دسو مدیریت به ستد دودخ ديعملکر

 .شوددر پیش بیني ورشکستگي بررسي ميها شركت دسو كیفیتنقش تحقیق ینا در ،قعوا است؟ در
 

 مسئلهبیان 

اطالعات  به خود هايتحلیل انجام و گیريبراي تصمیم همواره كنندگاناستفاده اقتصادي، امور در

ها تهیه نیازمندند، یکي از این اطالعات كه با استفاده از سیستم حسابداري شركت اتکایي قابل و دقیق

متعدد نشان داد  نتیجه تحقیقات(.  21 انورخطیبي و محمدي، )صورت سود و زیان است  شودمي

اهمیت صورت سود و زیان در آن . كنندگیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگري اتکا ميتصمیم

بیني گردش وجوه نقد در آینده و همچنین ارزیابي عملکرد مدیریت را فراهم است كه امکان پیش

 دارد امکان منبع اطالعاتي، نمهمتری عنوان به كند از طرفي باید به این نکته نیز توجه شود كه سودمي
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 ذاتي انعطاف قابلیت دلیل به زیرا نباشد، آنان مدیریت و هاشركت واقعي عملکرد كنندهمنعکس

 موارد تابع از بسیاري در حسابداري هايروش به كارگیري و تفسیر حسابداري، هاياستاندارد

 بر عالوه علت، به همین(. 231 طینت و اسماعیلي، خوش)شود مي مدیران نظر اعمال و قضاوت

 نباشد، برخوردار الزم كیفیت از سود كه صورتي در .شود توجه نیز آن كیفیت به باید سود، كمیت

 كه آتي نقدي جریانات برآورد و بینيپیش در( اعتباردهندگان سهامداران و از اعم )گذاران سرمایه

 با شود،مي تلقي شركت به اعتبار ارائه و شركت بهادار اوراق از گذارانارزیابي سرمایه اساس و پایه

-سرمایه ریسک افزایش دیگر تعبیري به یا آینده، مورد در ابهام افزایش با. خواهند شد مواجه ابهام

در  گذاريسرمایه به (سهامداران و اعتباردهندگان از اعم) گذارانسرمایه شركت، تمایل در گذاري

براي  مالي مشکالت ایجاد موجب مدتبلند در تواندمي امر این تداوم یابد، تواند كاهشمي شركت

سرآغاز  تواندمي یابد، تداوم كه صورتي در شركتي هر در مالي مشکالت ایجاد و شود شركت

بهره  و اصل بازپرداخت براي مالي تامین در مشکالت افزایش و شركت ریسک مضاعف افزایش

 (.  21 دستگیر و همکاران، )دهد  قرار ورشکستگي مسیر در را شركت و شده شركت دیون

گري مالي هاي افزایش كیفیت سود، رعایت خصوصیات كیفي مفاهیم نظري گزارشیکي از راه

گیري داشته باشد كه از نظر محتوایي قابلیت اتکا براي تصمیمباشد به طوريزمان تهیه اطالعات مي در

ها، جعل یا تغییر اسناد و مدارك، سوءاستفاده از دارائي، دستکاري(. 231 شورورزي و نیکومرام، )

ها از اسناد و مدارك، ثبت معامالت بدون مدارك مثبته ارائه نادرست آثار مالي معامالت یا حذف آن

هاي حسابداري به عمد از جمله اقدامات از جانب و بکارگیري نادرست رویه( معامالت صوري)

افزایش كیفیت . شودهاي مالي منجر ميكه به ارائه نادرست گزارش ها استمدیران و كاركنان شركت

ها ها و حفظ و توسعه منابع آنهاي شركتگذاريتواند منجر به كارآتر شدن سرمایهها ميگزارش

هاي كه گزارشو خطر ورشکستگي را كاهش دهد در حالي( 231 زاقرد و یحیایي، خدائي وله)گردد 

مدت شركت را انجامد و در درازش ریسک تخصیص ناكارآمد منابع شركت ميغیرواقعي سود به افزای

هاي غیرواقعي، سبب شواهد نیز نشان داد گزارش. (3003،  كارین)كند با ورشکستگي روبرو مي

نیکومرام و بادآور نهندي، )ویکم شد هاي عظیم در آستانه ورود به قرن بیستورشکستگي شركت

هاي بیني ورشکستگي شركتكیفیت سود در پیش بررسي ،حاضر پژوهش اصلي هدف(. 233 

 اقتصادي، پیامدهاي ورشکستگي آنجا كه از. پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است

                                                             
1
 Karin 
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 كه عصري در همچنین. است اهمیت فراواني داراي مطالعه این دارد، فراواني سیاسي و اجتماعي

 بر عوامل مؤثر شناسایي ،هستند روروبه هاي فراوانيچالش با رقابتي بازارهاي در بقا براي هاشركت

 در را هاسازمان ذینفعان سایر و مدیران تواندمي و برخوردار است سزایيبه اهمیت از مالي هايبحران

 .رساند یاري از ورشکستگي پیشگیري جهت ریزيبرنامه امر

 

 پیشینه تحقیق

بندي پرداختند، براي طبقهمالي  همانددر و دسو كیفیتعنوان به تحقیقي با ( 2 30)لي و همکاران 

ها به درمانده مالي، ورشکسته و غیر ورشکسته و در تحلیل كیفیت سود از چهار ویژگي كیفي شركت

-یافته. بیني سود و یکنواختي سود استفاده كردندسود شامل كیفیت اقالم تعهدي، پایداري سود، پیش

-شركت. سطوح كیفیت سود با سطوح وضعیت مالي شركت موازي است دهد كههاي آنها نشان مي

گیري شده به وسیله هر یک از چهار هاي ورشکسته و درمانده داراي كمترین كیفیت سود اندازه

همچنین دریافتند كه . هاي سالم داراي باالترین سطوح كیفیت سود هستندویژگي سود، و شركت

هاي ورشکسته كاهش یافته است بدین معني كه تعداد شركت كیفیت سود در طول دوره مورد مطالعه

هاي سالم با باالترین كیفیت سود، كاهش یافته ترین كیفیت سود، افزایش یافته و تعداد شركتبا پایین

 .است 

 و انگلیسي ورشکسته هايشركت از بزرگي نمونه از استفاده با ( 3001) دیگران و الرا گارسیا

 از قبل سال چهار در ورشکسته هايشركت كه بردند پي ورشکسته غیر هايشركت آن با مقایسه

 كه دادند نشان خود بررسي در آنان. كنندمي مدیریت افزایشي شکل به را سودهاي خود ورشکستگي

-مي انجام واقعي هايفعالیت مدیریت و حسابداري سود مدیریت دو طریق هر به سود این مدیریت

 .یابدمي كاهش حسابداري سود اطمینان ها، قابلیتمدیریت این نتیجه در و شود

 از دهستفاا با هشوپژ ین، امالي همانددر يهاشركت در دسو كیفیت(  21 )دستگیر و همکاران 

 233  تا 230  يهالسا مانيز دوره در و انتهر داربها اوراق رسبو هشد پذیرفته يشركتها تطالعاا

 قبل لسا سه در را دخو يهادسو مالي همانددر يشركتها كه ستا ینا بیانگر تحقیق نتایج. شد منجاا

 مقالا ريستکاد طریق دو به مدیریت ینا منجاا. كنندمي مدیریت یشيافزا شکل به شکستگيور از

 يشركتها از بیشتر مالي همانددر يهاشركت كه شد مشخص و نموآز قعيوا يفعالیتها و يتعهد

 ینا سالم يهاشركت كهحالي در ،كنندمي مدیریت را دخو يهادسو قعيوا يفعالیتها طریق از سالم



 

 9315ماه خرداد  وچهار،بیستشماره                                  های مدیریت و حسابداری ماهنامه پژوهش

 

119 
 

 و لبا لمد از دهستفاا با هشوپژ ینا در ،همچنین. هنددمي منجاا يتعهد مقالا طریق از بیشتر را ركا

 شد مقایسه و سيربر همانددر غیر و همانددر يشركتها در وطمشر ريكا محافظه ضعیتو ركوما اشیو

 غیر يشركتها از بیشتر همانددر يشركتها در وطمشر ريكامحافظه انمیز كه یددگر مشخص و

 در و ستا همانددر يشركتها از ترنهراجسو همانددر غیر يشركتها يهادسو یعني ؛ستا همانددر

 .ستا همانددر غیر يشركتها از باالتر همانددر يشركتها در دسو كیفیت ظلحا ینا از ،نتیجه

به تحقیقي با عنوان اقالم تعهدي غیرمنتظره، انحراف پایداري سود و ( 213 )پور و ثقفي جمالیان

 داربها اوراق رسبو هشد پذیرفته يشركتها تطالعاا از دهستفاا با هشوپژ ینبحران مالي پرداختند، ا

در اكثر كه  ستا ینا بیانگر تحقیق نتایج. شد منجاا 231  تا 213  يهالسا مانيز دوره در و انتهر

اقالم تعهدي غیرمنتظره، )هاي كیفي سود بحران مالي با خصوصیات برآمده از ویژگيموارد رابطه 

 .دار بوده است معني( انحراف پایداري سود

 رسبو هشد پذیرفته شركت  3 تطالعاا از دهستفاا با دخو سيربر در( 233 ) رانهمکا و رزادهجبا

 زيساارهمو بین طتباار سيربر هدب ،نداهشد شناخته رتتجا نقانو صالحيا     دهما لمشمو كه انتهر

 ماندگيدر مختلف حلامر در انمدیر كه گرفتند نتیجه و ختندداپر هاشركت مالي ماندگيدر و دسو

 نندزمي ماتياقدا به تدسد ،سرمایه زاربا در شركت حفظ و مالي ضعیتو دادن ننشا بهتر ايبر ،مالي

 .دشومي منجر دسو زيساارهمو به كه

كیفیت سود و وضعیت مالي به تحقیقي با عنوان ( 212 )كردستاني، غالمرضا، تاتلي، رشید 

در این مطالعه كیفیت سود در سه سطح درماندگي، ورشکستگي و سالمت مالي . پرداختندها شركت

ها، بر اساس مدل بندي وضعیت مالي شركتطبقه. ها مورد بررسي و مقایسه قرار گرفته استشركت

كیفیت اقالم تعهدي، : شده آلتمن و كیفیت سود نیز با استفاده از چهار ویژگي كیفي سود شاملتعدیل 

بازه اصلي تحقیق از سال . گیري شده استبیني و یکنواختي سود اندازهپایداري سود، قابلیت پیش

مانده مشاهده در سه گروه ورشکسته، در 220 شركت با  0  هاي تحقیق و تعداد نمونه 231 تا  231 

دهد كه بین میانگین هر دو ویژگي پایداري و یکنواختي سود هاي تحقیق نشان ميیافته. باشدو سالم مي

اما اختالف معناداري بین . داري وجود دارددر سه گروه ورشکسته، درمانده و سالم تفاوت معني

هاي همچنین شركت .بیني سود در سه گروه وجود نداردمیانگین كیفیت اقالم تعهدي و قابلیت پیش

هاي سالم داراي باالترین سطح كیفیت سود ترین سطح كیفیت سود و شركتورشکسته داراي پایین

هاي سالم، سود خود را دستکاري هاي درمانده مالي و ورشکسته نیز بیشتر از شركتشركت. هستند
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ي با استفاده از شبکه بیني ورشکستگ تاثیر كیفیت سود بر پیشبه ( 212 )مشایخي و گنجي  .اندكرده

هایي با  بیني متغیرهاي سودآوري شركت این پژوهش با مقایسه توان پیش. پرداختند عصبي مصنوعي

كیفیت، اثر كیفیت سود بر كارائي متغیرهاي سودآوري در هایي با سود بي كیفیت و شركت سود با

هاي حاضر در بورس  شركت اي كه از بین در نمونه. دادبیني ورشکستگي را مورد بررسي قرار  پیش

اوراق بهادار تهران انتخاب گردید، میزان دقت و خطاي نوع اول و دوم مدل شبکه عصبي براي دو 

به منظور مقایسه میانگین  t هاي با كیفیت سود باال و پایین بررسي شده و سپس از آزمون گروه شركت

بیني شبکه عصبي  دهد كه دقت پیش مي ها نشان یافته .استفاده گردید% 11دو نمونه در سطح اطمینان 

هاي با سود بي كیفیت  داري بیشتر از شركتطور معني هاي با سود با كیفیت به مصنوعي براي شركت

 .باشد مي

 

 تحقیقهای فرضیه

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق شركتبیني ورشکستگي با پیشكیفیت سود رابطه براي بررسي 

 فرضیه در نظر گرفته شده كه هر یک از آن ها تاثیر یکي از معیارهاي كیفیت سود سهبهادار تهران 

بر ورشکستگي را  (صادقانه گزارش نمودن سودو  بیني كنندگي سودارزش پیش، پایداري سود)

 .كندبررسي مي

 .رابطه معناداري وجود داردبا ورشکستگي سال آتي  جاري سال بین پایداري سود  - فرضیه 

رابطه معناداري با ورشکستگي سال آتي  جاري سال بیني كنندگي سودبین ارزش پیش -3فرضیه 

 .وجود دارد

رابطه معناداري وجود با ورشکستگي سال آتي  جاري سال بین صادقانه گزارش نمودن سود  -2فرضیه 

 .دارد

 

 متغیرهای تحقیق

 ورشکستگی: متغیر وابسته

 مورد پژوهش 110  سال اواخر از ايفزاینده شکل به مالي هايشركت براي ورشکستگي بینيپیش

 دلیل به مدیران ارشد و سهامداران حسابرسان، اعتباردهندگان، (113  آلتمن،) است گرفته قرار

 ( 11  شاردا، و ویلسن  دارند ورشکستگي بینيپیش به زیادي تمایل خود، منافع به دستیابي
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. وجود دارد ورشکستگي بینيپیش و مالي بحران احتمال درباره اطالعاتي منبع یا شاخص چندین

 :كندمي تقسیم دسته چهار به را هاشاخص این (2013) فاستر

 آینده و جاري دوره براي نقد جریان تحلیل و تجزیه.  

 شركت استراتژي تحلیل . 3

 هاشركت مقایسه و مالي هايصورت تحلیل.  2

 قرضه اوراق رتبه و بازده مانند بیروني متغیرهاي تحلیل .   

 هاي نوعشاخص از شیراتا و زیمسکي بیور، اولسن، آلتمن، مانند ورشکستگي بینيپیش هايمدل

 تعیین شركت را ورشکستگي احتمال ها،شركت مقایسه و مالي هايصورت تحلیل با و هستند سوم

 درجه مشخص كردن براي آلتمن شده تعدیل Zامتیاز  مدل از زیر دالیل به پژوهش این در. كنندمي

 :شودمي استفاده هاشركت ورشکستگي و مالي بحران

 شده حسابرسي مالي هايصورت از شاخص این محاسبه براي الزم هايداده كلیه كه آنجا از .  

 .است عیني شده انجام محاسبات لذا شوند،مي استخراج

 وسیعي از طیف بنابراین ندارد، زیادي هايداده به نیاز و نیست پیچیده شاخص این محاسبه . 3

 .كنند استفاده آن از توانندمي ذینفعان

 .دارد قبولي قابل بینيپیش دقت كم، هايداده از استفاده و سادگي وجود با . 2

 و فیچ ؛3001 زامولت، و زارتزكي ؛113  دیچو، نمونه عنوان هب)  متعددي هايپژوهش در .  

 ؛ نمازي،231  اكبري، و مهدبني و ؛233  ، همکاران و رودپشتي رهنماي ؛3003اسلزاك، 

 .است شده استفاده هاشركت ورشکستگي براي تعیین (212 

 :است زیر شرح به آلتمن شده تعدیل Zفرمول مدل امتیاز 
                                         

X1: هادارایي كل به گردش در سرمایه 

X2 :هادارایي كل به انباشته زیان یا سود 

X3: هادارایي كل به مالیات و بهره از قبل سود 

X4 :هاكل بدهي دفتري ارزش به سهام صاحبان حقوق دفتري ارزش 

X5: هادارایي كل به فروش كل 
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 مقدادیر  ازاي بده  و ورشکسته به عنوان Z براي 1.8 از كمتر مقادیر ازاي به هاشركت مدل این در

بنددي  دسدته  3611و  63  بدین  مقدادیر  بدراي  و شوندمي بنديدستهبه عنوان غیر ورشکسته  3611 از بیشتر

 .گیردخاصي صورت نمي
 

  دسو کیفیت : مستقل  متغیر

 دنبو قانهدصا و دسو كنندگي پیشبینيارزش  د،سو اريپاید یژگيو سه، دسو كیفیت یابيارز ايبر

 .استفاده خواهد شد دسو

و از  نظرگرفتهدر  دسو كیفیت یابيارز ايبر دسو اريپاید رمعیا انعنو به يتعهد مقالا :دسو اریپاید

 ننشا نیز (231 ) وش و همکارانرنو. ستا هشد دهستفاا (3003) یچوو دا یچود توسط هشد ئهارا لمد

به این  .كیفیت سود در بازار ایران باشداز طمربو ريمعیا نداميتو یچوو دا یچود دیکررو كه نداداده

 :به شرح زیر است   ترتیب مدل 

 ,,5,41,3,21,1, ititititititi PPEREVCFOCFOCFOCWCA    
 

tiWCA  .ريجا دشگردر  سرمایه يتعهد مقالا=  ,

1, tiCFO  =شتهگذ مالي لسا تعملیااز  ناشي نقد نجریا 

tiCFO  .ريجا لسا عملیاتي نقد نجریا=  ,

1, tiCFO =بعد مالي لسا عملیاتي نقد نجریا. 

tiREV ,  =لسا وشفر مددر درآ تغییر t  لساو  -t.  

tiPPE  .اتتجهیزو  تالآ ماشین الموا خالص=  ,

 ,i  =ونگرسیاز ر حاصل يهاهباقیماند 

 :دميشو محاسبه یرز شکل به ريجا دشگردر  سرمایه يتعهد مقالا ل،مد یندر ا

tititititi SDCLCASHCAWCA ,,,,,   

tiCA ,  =يهالسا طي ريجا يیيهادر دارا تغییر t   و -t . 

tiCASH ,  =يهالسا طي ينقد يهادلمعاو  نقددر  اتتغییر t   و -t . 

tiCL ,  =يهالسا طي ريجا يبدهيهادر  تغییر t   و -t . 

tiSD ,  =يهالسا طي یافتيدر تتسهیال ريجا حصهدر  تغییر t   و -t . 

 همگن یيهادارا جمع میانگین سیلهو ها بهلهدمعا يمتغیرها متما ،شركتها ازهندا دننمو خنثي ايبر

 . نداهشد
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 لسا عملیاتي دسو توسط بعد لسا عملیاتي نقد نجریا پیشبیني :دسو کنندگی پیشبینیارزش 

 تجزیه با هشوپژ یندر ا .ستا هشد گرفته نظردر  دسو كنندگي پیشبینيارزش  رمعیا انعنو به ريجا

و  شد سيربر دسو كیفیت ،بعد لسا تيي آنقد يهانجریاو  ريجا لسا عملیاتي دسو بطهرا تحلیلو 

 :ستا یرز حشر بهآن  بطهرا

tititi OPINCFO ,,101,    

1, tiCFO  =لسا نپایادر  عملیاتي نقد جهو t+1 مددرآ مولد مستمرو  صليا يفعالیتهااز  كه 

 . دميشو ناشي ريتجا حدوا عملیاتي

tiOPIN  ناشي عملیاتي يهزینههاو  مدهادرآ بین فختالاز ا كه t لسا نپایادر  عملیاتي دسو= ,

 . دميشو حاصل ريتجا حدوا مستمرو  صليا يهافعالیتاز 

 ردمو مسهاه ما 3  زدهباو  دسو بین بطهرا د،سو دنبو قانهدصا يگیرازهندا ايبر :دسو دنبو قانهدصا

 :ستا یرز حشر بهآن  لمدو  ( 11   ران،همکاو  كولینز) گیردمي ارقر نموآز

titititi EERET ,,2,101,    

1, tiRET  = بازده شركت در سالt ،tiE ، لسادر  شركت ديغیرعا مقالاز ا قبل دسو=  ,

tiE ,  =لقب لسا به نسبت ديغیرعا مقالاز ا قبل دسو اتتغییر 

 

 روش تحقیق

ي  تجربي و پدس رویددادي در حدوزه   وع شبهنشناسي تحقیق، از این تحقیق، از جهت همبستگي و روش

تواندد در فرایندد   گیدرد و چدون مدي   تحقیقات اثباتي حسابداري است كه با اطالعات واقعي صورت مدي 

این تحقیق از لحاظ ماهیدت و  . استفاده از اطالعات كاربرد داشته باشد، لذا نوعي تحقیق كاربردي است

هاي  و همچنین این پژوهش مبتني بر اطالعات واقعي بازار سهام، صورت. اهداف از نوع كاربردي است

در ایدن تحقیدق بدا    . هاسدت تهاي مجدامع شدرك  هاي مالي و گزارش هاي همراه صورتمالي، یادداشت

آورد نوین و سایت سازمان هاي مالي، پایگاه اطالعاتي رهبرداشت مستقیم اطالعات موردنیاز از صورت

-پس از انتخاب شركت. شده است آوري ها جمعهاي موردنیاز براي آزمون فرضیهبورس، مجموع داده

افدزار صدفحه گسدترده اكسدل اسدتفاده       نرم ها جهت انجام برخي محاسبات ازبندي آنهاي نمونه و طبقه

هداي رگرسدیون خطدي اسدتفاده شدده و      تحلیل اطالعات با توجه به نیاز، از مددل  و در تجزیه. شده است

 .اس استفاده شده استاسپيافزارهاي اس تحلیل اطالعات از نرم و براي تجزیه
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 جامعه آماری و نمونه

-شده در بورس اوراق بهادار تهران با مشخصات ذیل ميهاي پذیرفته جامعه آماري این تحقیق شركت

 :باشد
ب نتخااعلت . هاي بیمه نباشدشركت گري مالي وگذاري و واسطههاي سرمایهشركت جزو شركت - 

ین ا( هابا توجه به ماهیت متفاوت درآمدها و هزینه)ن یاد و زسورت صووت متفار ساختار، ین معیاا
تدر شددن   كده ایدن امدر موجدب همگدن     . ستي اتولیدتجاري و  ايهشركتمقایسه با در ها شركت

 .ها خواهد شدهاي مالي این شركتاطالعات مندرج در گزارش
 .اطالعات مورد نیاز از آنها در دسترس بوده و در دوره زماني تحقیق تغییر سال مالي نداشته باشند  -3
ین ر این معیاب انتخااعلت . باشده سفند ماا نها منتهي بهآمالي ، دوره یش قابلیت مقایسهافزظ ابه لحا -2

و مل اعوب نتخادرامل فصلي اعوو یط اشرو مشابه باشند ، مانيي زهان دورهمکااست كه تا حد ا
 .نباشندار ثرگذامتغیرها 

در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده  213 لغایت انتهاي  231 هاي سهام شركت ازابتداي سال - 
 .باشد

هاي قید شده در باال را دارا باشدند، جدزء   هاي عضو بورس كه ویژگيرت تمامي شركتبه این صو
 .شركت واجد شرایط استخراج گردید 33 در نهایتا تعداد. شوندنمونه محسوب مي

 

 ها آزمون فرضیه

 پایداري سود سال جاري و شاخص آلتمن سدال آتدي   ین كند بفرضیه اول بیان مي :آزمون فرضیه اول

 .رابطه معناداري وجود دارد

 ضریب همبستگی( الف - 3نمایه ) 

 شاخص آلتمن پایداري سود  

 *085. 1 ضریب همبستگي پیرسون  پایداري سود

Sig. (2-tailed)  .023 

N 716 716 

 1 *085. ضریب همبستگي پیرسون  شاخص آلتمن

Sig. (2-tailed) .023  

N 716 716 
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 خالصه مدل مدل  (ب -3نمایه )

 دور بین واتسون خطاي استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگي مدل

1 .085a .007 .006 1.037280 1.962 

 

با توجه به این كه ضریب همبستگي بین متغیدر مسدتقل پایدداري سدود سدال جداري و متغیدر وابسدته         

داري آن باشدد و مقددار احتمدال مربدوط بده بررسدي معندي       مدي  031/0شاخص آلدتمن سدال آتدي برابدر     

0 : 0H    كوچکتر است پس فرض  01/0باشد كه از مي 032/0برابر H0بندابراین   شدود تایید نمي

همچنین بدا توجده بده ایدن كده      . گیردداري مورد تایید قرار ميوجود ارتباط مثبت و معني% 11با احتمال 

از % 1/0مدي باشدد و بددین معندي اسدت كده حددود         006/0برابدر  (  r2)شده مددل  دیلضریب تعیین تع

قابدل  ( پایداري سود سدال جداري  )به وسیله متغیر مستقل (شاخص آلتمن سال آتي )تغییرات متغیر پاسخ 

توصیف است مقدار احتمال مربوط به فرضیه صفر مبني بر عدم وجود ارتباط خطي بین متغیدر مسدتقل و   

ایدن فرضدیه    %11كوچکتر است بنابراین بدا اطمیندان    01/0باشد كه از مي 032/0برابر ( (H0خ متغیر پاس

شدود و بددین   داري بدین دو متغیدر مشداهده مدي    در نتیجه ارتباط خطدي معندي  . شودتایید نميH0 آماري 

 .گیرد مورد تایید قرار مي( H1)ترتیب فرضیه شماره یک 

 

بیني كنندگي سود سال جاري و شداخص  ارزش پیشین كند بميفرضیه دوم بیان  :آزمون فرضیه دوم

 . رابطه معناداري وجود داردآلتمن سال آتي 

 ضریب همبستگی( الف -2نمایه )

 شاخص آلتمن بیني كنندگي سودپیش  

144.- 1 ضریب همبستگي پیرسون  بیني كنندگي سودارزش پیش
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 715 715 

 1 **144.- ضریب همبستگي پیرسون  آلتمنشاخص 

Sig. (2-tailed) .000  

N 715 715 
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 خالصه مدل   مدل  (ب -2نمایه )

 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگي مدل
خطاي استاندارد 

 برآورد
 دور بین واتسون

1 .144a .021 .019 1.031718 1.976 

 

بیني كنندگي سود سدال جداري و   همبستگي بین متغیر مستقل ارزش پیشبا توجه به این كه ضریب 

-باشد و مقدار احتمال مربوط بده بررسدي معندي   مي -0/   متغیر وابسته شاخص آلتمن سال آتي  برابر 

0داري آن  : 0H    كوچکتر است پس فرض  01/0باشد كه از مي 000/0برابر H0شودتایید نمي 

همچندین بدا توجده بده      .گیدرد داري مورد تایید قرار ميوجود ارتباط منفي و معني% 11بنابراین با احتمال 

از %  /1باشد و بدین معني است كه حددود  مي 1/0 0برابر (  r2)شده مدل این كه ضریب تعیین تعدیل

بیندي كننددگي سدود    ارزش پیش)به وسیله متغیر مستقل  (شاخص آلتمن سال آتي )تغییرات متغیر پاسخ 

قابل توصیف است مقدار احتمال مربوط به فرضیه صفر مبني بر عدم وجدود ارتبداط خطدي    ( سال جاري

كوچکتر است بنابراین با اطمیندان   01/0باشد كه از مي 000/0برابر ( (H0بین متغیر مستقل و متغیر پاسخ 

-داري بین دو متغیر مشاهده مدي معنيدر نتیجه ارتباط خطي . شودتایید نميH0 این فرضیه آماري  11%

 .گیرد مورد تایید قرار مي( H1)شود و بدین ترتیب فرضیه شماره یک 

 

بیان صادقانه سود سال جاري و شاخص آلدتمن سدال   ین كند بفرضیه سوم بیان مي :آزمون فرضیه سوم

 .رابطه معناداري وجود دارد آتي 

 

 ضریب همبستگی( الف -1نمایه ) 

 بیان صادقانه سود آلتمنشاخص   

 **113. 1 ضریب همبستگي پیرسون  شاخص آلتمن

Sig. (2-tailed)  .002 

N 722 722 

 1 **113. ضریب همبستگي پیرسون  بیان صادقانه سود

Sig. (2-tailed) .002  

N 722 722 
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 خالصه مدل مدل  (ب -1نمایه ) 

 دور بین واتسون خطاي استاندارد برآورد تعدیل شدهضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگي مدل

1 .113
a

 .013 .011 1.082639 1.942 

 

متغیدر وابسدته    با توجه به این كه ضریب همبستگي بین متغیر مستقل بیان صادقانه سود سال جداري و 

داري آن باشدد و مقددار احتمدال مربدوط بده بررسدي معندي       مدي  22/0 شاخص آلتمن سدال آتدي  برابدر    

0 : 0H    كوچکتر است پس فرض  01/0باشد كه از مي 003/0برابر H0بندابراین   شدود تایید نمي

كه در سطح یک درصد نیز  .گیردرار ميدورد تایید قدداري موجود ارتباط مثبت و معني% 11ال دبا احتم

مچنین با توجه به این كه ضریب ه. افزار با دو ستاره مشخص شده استدار بوده و در خروجي نرممعني

از تغییدرات متغیدر   %  / باشد و بدین معني است كه حددود  مي 0/  0برابر (  r2)شده مدل تعیین تعدیل

قابدل توصدیف   ( بیان صادقانه سود سدال جداري  )به وسیله متغیر مستقل  (شاخص آلتمن سال آتي )پاسخ 

وجود ارتبداط خطدي بدین متغیدر مسدتقل و متغیدر       است مقدار احتمال مربوط به فرضیه صفر مبني بر عدم 

 این فرضیه آماري  %11كوچکتر است بنابراین با اطمینان  01/0باشد كه از مي 003/0برابر ( (H0پاسخ 

H0شود و بدین ترتیب فرضدیه  داري بین دو متغیر مشاهده ميدر نتیجه ارتباط خطي معني. شودتایید نمي

 .گیرد ميمورد تایید قرار ( H1)شماره یک 

 
 خالصه نتایج آزمون فرضیه ها

 .نتیجه آزمون آماري و تفسیر نتایج ذكر گردیده است
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 آزمون آماري هاي تحقیقفرضیه
آزمون نتیجه

 آماري
 تفسیر نتایج

پایداري سود سال جاري و بین  - 

 بطهشاخص آلتمن سال آتي را

 .دارد دجوو داريمعني

بین فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار  H پذیرش  رگرسیون خطي

پایداري سود سال جاري و شاخص 

 .گیردتائید قرار  مي آلتمن سال آتي 

بیني كنندگي ارزش پیشبین  - 3

سود سال جاري و شاخص آلتمن 

 دجوو داريمعني بطهسال آتي را

 .دارد

بین فرضیه وجود ارتباط منفي و معنادار  H پذیرش  رگرسیون خطي

بیني كنندگي سود سال پیشارزش 

مورد  جاري و شاخص آلتمن سال آتي

 .گیردمي تائید قرار

بیان صادقانه سود سال بین  - 2

جاري و شاخص آلتمن سال آتي 

 .دارد دجوو داريمعني بطهرا

بین فرضیه وجود ارتباط مثبت و معنادار  H پذیرش  رگرسیون خطي

بیان صادقانه سود سال جاري و شاخص 

 .گیردقرار مي تائید  آلتمن سال آتي 

 

   یگیرنتیجه

نقشي موثر  هاشركتشکستگي ور بینيدر پیش كیفیت سود كه كندمي رظهاا هشوپژ ینا هداشو

شوند كه احتماال تاییدي هاي ورشکسته با كیفیت سود پایین مواجه ميشركت رتصو همین به و داشته

 شکستگيور خطر دنكر كم به نداتومي با این كه كیفیت سود. عدم كارایي بازار سرمایه ایران است بر

-بر ميدر نیز را نكال سطح در دقتصاا بلکه ستا تموسسا ارانسهامد نفع به فقط نه كه كند كمک

همکاران لي و  تحقیق نتایج با همچنین قدتحقی نتایج. باشدبیني ورشکستگي ميد كه قادر به پیشگیر

و ( 212 )، كردستاني و تاتلي (212 )، مشایخي و گنجي ( 21 )، دستگیر و همکاران (2 30)

   .ستا رگازسا نیز( 213 )پور و ثقفي جمالیان
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