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اثر شفافیت سود حسابداري بر ریسک ورشکستگی در شرکتهاي پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران 

دکتر قدرت اهللا طالب نیا

gh_talebnia@yahoo.comدانشیار و عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
10/12/1394،     تاریخ پذیرش: 10/8/1394تاریخ دریافت: 

چکیده

پرداخته هاتحقیق حاضر به بررسی اثر شفافیت سود حسابداري بر ریسک ورشکستگی شرکتدر
شده است . جامعه آماري  در تحقیق حاضر تمامی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

به شرکت از این جامعه آماري 114تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 
. پس از اندازه گیري متغیرهاي تحقیق داده هاي اماري مربوط با وان نمونه انتخاب شده است عن

–برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارك –استفاده از آزمون جارك 

به منظور نرمال سازي داده هاي آماري.برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده هاي آماري است
نتایج حاصل از نرمال .استفاده شده است روش تبدیالت جانسون مربوط به متغیرهاي تحقیق از 

برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده -سنجی مجدد داده هاي آماري با استفاده از روش جارك
از اینکه : شفافیت سود حسابداري داراي اثر استفرضیه  پژوهش عبارتهاي آماري می باشد .

به منظور آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون .ي بر ریسک ورشکستگی شرکت می باشدادارمعن
پانل به شیوه اثرتصادفی استفاده شده است . نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون در ارتباط با 

شفافیت سود حسابداري داراي اثر معنادري بر آزمون فرضیه پژوهش نشان دهنده این است که 
معکوس(منفی) است . یعنی با افزایش ، تگی شرکت می باشد و نوع این تاثیر ریسک ورشکس

شفافیت سود حسابداري ریسک ورشکستگی کاهش می یابد .    

واژه هاي کلیدي

سود حسابداري ، شفافیت سود حسابداري ، ریسک ورشکستگی .
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مقدمه.1

در سودآوري با بازده سهام ري عبارت است از تغییر هم زمان سود و تغییرشفافیت سود حسابدا
شرکتدرموجودریسکهايدربارهاطالعاتیهیچشفافوغیرمبهمپیچیده،گزارشگري. ]11[

اطالعاتریسکوداردقراراطالعاتریسکتاثیرتحتسهامدارانانتظارموردبازده.نمی دهد
هرکهگونه ايبهدارد،بستگیاطالعاتشفافیتوعمومیطالعاتاشخصی،اطالعاتمیزانبه

بازده،ابهامشرایطازناشیریسکصرفافزایشکمترباشد،شدهارائهاطالعاتشفافیتچه
برخودانتظارموردبازدهنرختعییندرنیزسهامداران.بردمیباالترراسرمایه گذارانانتظارمورد

سودشفافیتبنابراین.میکنندتکیهشدهگزارشسودویژهبهشرکت،مالیهايصورت
. کاهش شفافیت ]11[استموثرانتظارسهامدارانموردبازدهآوردبردرشدهگزارشحسابداري

سود حسابداري باعث افزایش ریسک اطالعاتی شده و این امر باعث افزایش صرف ریسک و در 
هزینه سرمایه حداقل بازدهی .]9[رمایه گذاران می گردد د انتظار سنهایت باعث افزایش بازده مور

[است که شرکت باید بدست آورد تا بتواند پاسخگوي بازده مورد انتظار سرمایه گذاران باشد 
بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در واقع همان هزینه سرمایه شرکت است و در صورت .]11

. ]11[یسک ورشکستگی بر شرکت می گردد افزایش باعث تحمیل ریسک هایی از قبیل ر
باوجود روابط نظري مطرح شده توسط صاحب نظران مختلف و همچنین پژوهش هاي انجام شده 
در خصوص رابطه میان  شفافیت سود حسابداري ،ریسک اطالعاتی، بازده مورد انتظار سرمایه 

ی این موضوع در ارتباط با گذاران ، ریسک ورشکستگی در بازار هاي سرمایه توسعه یافته، بررس
بازارهاي سرمایه نوظهور از فقر مطالعاتی رنج می برد . و این ابهام همچنان وجود دارد که آیا 
افزایش شفافیت سود حسابداري می تواند مزایایی از قبیل کاهش ریسک ورشکستگی را در پی 

ژوهش کوشش می شود تا اثر داشته باشد یاخیر . به منظور رفع ابهام هایی از این قبیل در این پ
شفافیت سود حسابداري بر ریسک ورشکستگی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
مورد سنجش و بررسی قرار گیرد تا در خصوص مزایاي شفافیت سود حسابداري در بازار هاي 

نوظهور از قبیل بورس اوراق بهادار تهران شواهد بیشتري بدست آید . 
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و پیشینه پژوهشمبانی نظري.2

مبانی نظري پژوهش.2-1

مفهوم سود .2-1-1

دان دیگري به نام هیکس . اقتصاد]8[آدام اسمیت سود رابعنوان افزایش در ثروت تعریف می کند 
اید که یک این تعریف را گسترش  داده است و سود را به عنوان حداکثر مبلغی تعریف می نم

شخص می تواند در یک بازه زمانی مصرف نماید و در پایان آن بازه زمانی همان رفاهی را داشته 
. ایروینگ فیشر در تعریف سود و سرمایه بیان می ]6[باشد که در ابتداي آن بازه زمانی داشته است 

خزن در خالل زمان کند که سرمایه در حکم یک  مخزن از بهاء بوده و سود جریان مبالغ به این م
. بلکویی سود را به عنوان تفاوت میان درآمدهاي تحقق یافته و هزینه هاي تحمل شده ]6[می باشد 

در یک دوره مالی تعریف می کند که با استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداري اندازه گیري می 
. ]8[شود 

حسابدارياهمیت و کاربرد سود.2-1-2

سودمندي در ارزیابی و سودمندي در پیش بینی.2-1-2-1

سود از جمله اطالعات با  اهمیت و پرکاربرد در میان اطالعات مندرج در صورتهاي مالی می باشد 
ه موارد کاربرد سود می توان به سود مندي آن در ارزیابی و سودمندي آن در پیش بینی . از جمل

اشاره نمود .  سود حسابداري یکی از معیار هاي سنتی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت بنگاه 
هاي اقتصادي می باشد که با استفاده از آن می توان عملکرد مدیران بنگاه هاي اقتصادي را مورد 

وان معیاري قرار داد  (سودمندي در ارزیابی ) همچنین از سود حسابداري می توان به عنسنجش
وجه نقد عملیاتی آتی و سود حسابداري آتی استفاده نمود (سودمندي در جهت پیش بینی جریان

پیش بینی ) .

ارتباط سود حسابداري با قیمت سهام. 2-1-2-2

مت سهام در ارتباط می باشد . تعداد زیادي در از دیگر موارد اهمیت سود این است که با قی
پژوهش ها نشان می دهند که میان انتشار اطالعات درباره سود و تغییرات در قیمت اوراق بهادار 
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. تئوري مدیریت مالی مدرن پیشنهاد می کند که قیمت سهام را می توان از طریق رابطه وجود دارد
تعیین ارزش فعلی جریانهاي نقدي آتی مورد انتظار، حاصل از سود نقدي سهام و با استفاده از یک 
نرخ بازده مناسب با سطح ریسک شرکت تعیین کرد، به عالوه سود نقدي سهام تابعی از سود 

همچنین هرگونه اصالح و تعدیل نسبت به انتظارات درباره سود هر سهم آتی حسابداري است . 
شامل آن اطالعاتی که ناشی از دستیابی به اطالعات جدید درباره اعالن سود باشد، منجر به تغییر 

.]12[قیمت سهم خواهد شد 

انتقاد هاي وارده بر سود . 2-1-3

انتقاد هاي زیادي بر سود حسابداري وارد شده است که از جمله آنها می توان به عدم انطباق آن با 
مفاهیم دنیاي واقعی اشاره نمود ، بر اساس این انتقاد سود حسابداري اندازه گیري شده مبتنی بر 

ابله درامد و هزینه و همچنین تحقق درامد و مفاهیم دیگري است که در دنیاي مفاهیمی از قبیل مق
) . انتقاد مهم دیگر وارده نسبت به سود حسابداري مربوط به هموارسازي 6واقعی همتایی ندارند (

سود است . که در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود .

هموار سازي سود . 2-1-4

هموارسازي سود ، جذاب ترین الگوي مدیریت بر سود است که با هدف حذف نوسان هاي 
.  هپ ورث هموارسازي سود را  عملی سفسطه آمیز و رندانه ]12[ادواري سود انجام می گردد 

ري انجام می شود تعریف می کند که در چارچوب اصول و استانداردهاي پذیرفته شده حسابدا
. هموارسازي سود همواره به عنوان یکی از انتقادهاي وارده بر سود توسط منتقدین و محققین ]12[

مورد توجه قرار گرفته است مبنی بر اینکه سود حسابداري به علت قابلیت هموارسازي داراي 
د . زیرا مدیریت به صالحیت الزم به منظور استفاده از آن براي  ارزیابی عملکرد مدیریت نمی باش

منظور باالتر نشان دادن سطح عملکرد خود ممکن است و می تواند از هموارسازي سود به عنوان 
یک ابزار نادرست استفاده کند و بدین طریق بخواهد سرمایه گذاران و بازار را فریب دهد هر چند 

ت نمی شود .که  در بسیاري از موارد ادعا شده است که بازار مغلوب فریب هاي مدیری
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شفافیت سود حسابداري .2-1-5

باتوجه به موارد مطروحه پیرامون سود حسابداري این نکته مهم الزم به ذکر است که سود 
حسابداري به عنوان یک بخش مهم از اطالعات حسابداري تلقی شده و شفافیت و عاري بودن آن 

شفافیت سود حسابداري عبارت است از تغییر هم زمان ت .از ابهام از اهمیت ویژه اي برخودار اس
. کاهش شفافیت سود حسابداري باعث افزایش ]11[سود و تغییر در سودآوري با بازده سهام 

ریسک اطالعاتی شده و این امر باعث افزایش صرف ریسک و در نهایت باعث افزایش بازده 
.]9[مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد 

ورشکستگی و شرکتهاي ورشکسته . 2-1-6

در ادبیات مالی واژه هاي غیر متمایزي براي ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند 
، ورشکستگی، عدم توان از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاري، وخامت

.  پرداخت دیون و غیره
دان و براداستریت اصطالح شرکت هاي ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد هاي 
تجاري که عملیات تجاري خود را به علت واگذاري یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات 

قانون تجارت کشور ایران 141تجاري یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند. بر اساس ماده 
شرکتهایی که زیان انباشته آنها بیش از نصف سرمایه آنها باشد ورشکسته تلقی می شوند . بدین 

. درصد سرمایه شرکت می باشد 50ترتیب ورشکستگی به معناي تحمل زیان به میزان بیش از 

ریسک ورشکستگی . 2-1-7

در تصمیم گیریهاي متعددي مانند اعطاي اعتبار ریسک ورشکستگی از جمله متغیر هایی است که
توسط اعتبار دهندگان و همچنین تصمیم هاي سرمایه گذاري توسط سرمایه گذاران مورد استفاده 
قرار می  گیرد . ریسک ورشکستگی تابعی از عوامل متعددي نظیر داراییها ،بدهی ها، سود و زیان 

و برخی از اقالم ناشناخته می باشدکه توسط شرکت و سایر اقالم  مندرج در صورتهاي مالی 
محققین مختلف به منظور اندازه گیري احتمال و ریسک ورشکستگی از آنها استفاده شده است .
مدلهاي زیادي به منظور اندازه گیري ریسک ورشکستگی وجود دارند که از جمله معروف ترین 

آنها به شرح زیر می باشند : 
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: مدلهاي اندازه گیري ریسک ورشکستگی1جدول 

مدل ویناکر
اسمیتو

مروین بیور آلتمن اسپرینگیت اهلسون تافلر فالمر کا ـ 
اسکور

سال 1935 1942 1966 1968 1978 1980 1983 1984 1987

هشپیشینه پژو. 2-2

:می باشد 2پیشینه پژوهش هاي انجام شده پیرامون موضوع پژوهش حاضر به شرح جدول 

: پیشینه پژوهش هاي انجام شده پیرامون موضوع پژوهش2جدول

نتیجه عنوان تحقیق کشور سال تحقیق نام محقق
میان شفافیت سود و هزینه 

سرمایه یک رابطه منفی و معنادار 
از وجود دارد و شرکتهایی که

شفافیت سود باالتري 
برخوردارند از یک هزینه سرمایه 

پایین را تجربه می کنند .

بررسی رابطه میان شفافیت سود و هزینه سرمایه ایاالت متحده 2010 بارت و همکاران

شرکتهاي داراي هزینه سرمایه 
باالتر در سال قبل تمایل بیشتري 

در افشاي داوطلبانه مسئولیت 
اعی در سال جاري دارند .اجتم

اطالعات داوطلبانه بررسی رابطه میان افشاي 
غیرمالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

ایاالت 
متحده

2011
دي هالیوال

شفافیت سود حسابداري داراي 
رابطه منفی و معنی داري با بازده 
مورد انتظار سهامداران و هزینه 

ان شفافیت سود حسابداري و بررسی رابطه می
هزینه سرمایه پرداخت

ایاالت متحده 2014 بارت
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سرمایه می باشد
دو ویژگی پایداري سود و هموار 
بودن سود با هزینه سرمایه رابطه 

معکوس دارند

بررسی رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سرمایه و 
ویژگی هاي سود

ایران 1388 ثففی و بولو

م بین هزینه سرمایه و کیفیت اقال
تعهدي رابطه معکوس وجود 

.دارد 

تاثیر کیفیت گزارشگري مالی و ریسک 
اطالعات بر هزینه سرمایه

ایران 1388 عرب مازار یزدي

سه بعد از شفافیت یعنی شفافیت 
اطالعات مالی و شفافیت ساختار 
مالکیت و شفافیت ساختار هیات 
مدیره بر رفتار سرمایه گذاران 

تاثیر گذار است.

ابطه میان شفاف سازي اطالعات مالی و بررسی ر
رفتار سرمایه گذاران ایران 1388 سینایی

فرضیه هاي پژوهش. 3

پژوهش حاضر داراي یک فرضیه به شرح زیر می باشد :

شفافیت سود حسابداري داراي اثر معناداري بر ریسک ورشکستگی است .

بنابراین :

Ηناداري بر ریسک ورشکستگی نیست . :شفافیت سود حسابداري داراي اثر مع 0
Η. شفافیت سود حسابداري داراي اثر معناداري بر ریسک ورشکستگی است: 1

پژوهشروش شناسی . 4

زیرا پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد یکماهیت یا روش اجراءاز نظرپژوهش حاضر
هدف یک پژوهش کاربردي است دو متغیر دارد . همچنین از نظر روابط میانتبیین سعی در به 

زیرا نتایج حاصل از آن توسط طیف وسیعی از استفاده کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد .
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قلمرو پژوهش. 4-1

قلمرو موضوعی پژوهش : اثر شفافیت سود حسابداري بر ریسک ورشکستگی .

قلمرو مکانی پژوهش : بورس اوراق بهادار تهران .

.1392الی 1388پژوهش : سال قلمرو زمانی

جامعه آماري و نمونه گیري. 4-2

جامعه آماري در پژوهش حاضر تمامی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می 
باشند که با لحاظ نمودن معیارهایی و به روش حذف سیستماتیک (روش نمونه گیري هدفمند) 

. مشروح نمونه گیري از جامعه آماري آن انتخاب می نماییم نمونه اي را به منظور انجام پژوهش از
:به شرح جدول زیر می باشد 

593: نمونه گیري در تحقیق حاضر3جدول  92258تهران تا سال کل شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  85شرکتهایی که در قلمرو زمانی تحقیق در بورس حضور ندارند 35اسفند ماه نیست29شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به  101شرکتهایی که لیزینگ و واسطه گري مالی هستند (479)شرکتهایی که اطالعات مورد نیاز آنها در دسترس نیست 114که معیارهاي مورد نظر را لحاظ نکردندجمع شرکتهایی  حجم نمونه منتخب
4-3.ابزار گرد آوري اطالعات مورد نیاز

در پژوهش حاضر به منظور گردآوري اطالعات مورد نیاز از روش کتابخانه اي استفاده شده است 
استفاده می .در روش کتابخانه اي به منظور گردآوري اطالعات از اسناد و مدارك مربوط به نمونه

شود . اسناد و مدارك نمونه منتخب در پژوهش حاضر شامل صورتهاي مالی اعضاي نمونه منتخب 
است که از طریق پایگاه اینترنتی بورس و اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین به منظور 

کسب آنها استفاده شده است .        
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نرم افزار هاي مورد استفاده در پژوهش. 4-4

در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیري متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهاي 
EXCEL وEVIEWS استفاده شده است . علت بکاگیري این نرم افزارها کاربرد مناسب و

صاد سنجی و پژوهش هاي مالی و حسابداري می باشد .مفید آنها در اقت

مدلها و متغیر هاي پژوهش .  5-4

متغیر هاي پژوهش و نحوه اندازه گیري آنها.  1-5-4

پژوهش حاضر داراي دو متغیر به شرح زیر می باشد :

متغیر مستقل 

ده از مدل زاوگین به شرح زیر اندازه گیري می عبارت است از ریسک ورشکستگی که با استفا
	=y:شود  0.23883	 – 0.108x1 – 1.583x2 – 10.78x3 +	 3.074x4 +	 0.486x5 –4.35x6 – 0.11x7				Rob=		1/	(1	+	e-y)

	=	x1در این مدل : =	x2هافروش / متوسط موجودي =	x3ها / متوسط حسابهاي دریافتنیمتوسط موجودي =	x4گذاري کوتاه مدتها / موجودي نقد + سرمایهکل دارایی =	x5هاي آنیهاي جاري / داراییبدهی =	x6کل دارایی –بدهی جاري / سود عملیاتی =	x7کل دارایی–بدهی جاري/ بدهی بلند مدت  =Robهاي ثابت + خالص سرمایه در گردش / فروشدارایی Risk of bankruptcy= گیریسک ورشکست
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متغیر وابسته 

) به شرح زیر اندازه 2014عبارت است از شفافیت سودحسابداري که به پیروي از مقاله بارت (
TRANSi,t=TRANSIگیري می شود  i,t + TRANSIN i,t

TRANSI عبارت است از شفافیت سودحسابداري صنعت که به آن شفافیت سودحسابداري
رت است از شفافیت سودحسابداري کلی شرکت عباTRANSINبخش صنعت گفته می شود و 

که به آن شفافیت سودحسابداري کلیه  شرکتها فارغ از نوع صنعت گفته می شود .
لذا به منظور اندازه گیري شفافیت سود بخش صنعت ازمدل زیر استفاده می شود که ضریب تعیین 

i,t	Ri ,t=ai ,t+β1E:]11[این مدل به عنوان شفافیت سود حسابداري بخش صنعت محسوب می شود  /P i,t-1 +β2 Δ Ei ,t/ P i,t-1 +εi ,t
Rدر این مدل : i,t=سهامساالنهبازده = Ei,tشرکتعاديغیراقالمازقبلسهمهرسود ΔEi,t =عاديغیراقالمازقبلسهمهرسوددرتغییر = Pi,t-1سالپایاندرسهامقیمت

است TRANSIف شفافیت سود حسابداري بخش صنعت یعنی ) مدل باال  معرR2ضریب تعیین(
.

از مدل زیر TRANSINبه منظور اندازه گیري شفافیت سود حسابداري کلی شرکتها یعنی 
استفاده می شود که ضریب تعیین که مدل به عنوان شفافیت سود حسابداري کلی شرکتها مد نظر 

. ]11[قرار می گیرد 

RP ,t=aP ,t+β1E	P,t /P P,t-1 +β2 Δ EP ,t/ P P,t-1 +εP ,t
سهامساالنهبازده=RP,tدر این مدل :
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= EP,tشرکتعاديغیراقالمازقبلسهمهرسود ΔEP,t =عاديغیراقالمازقبلسهمهرسوددرتغییر = PP,t-1سالپایاندرسهامقیمت

روشها و مدلهاي مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه. 4-5-2

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شده 
رگرسیون و همبستگی ماهیت پژوهش حاضر است که از نوع است . علت استفاده از تحلیل 

همبستگی می باشد . در پژوهش هاي توصیفی از نوع همبستگی به منظور آزمون فرضیه ها از 
ب همبستگی استفاده می شود .تحلیل رگرسیون و ضری

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه هاي پژوهش. 5

آمار توصیفی . 5-1

:زیر می باشند 5ول آماره هاي توصیفی مربوط به متغیر هاي پژوهش به شرح جد

ش: آمار توصیفی پژوه5جدول 

آماره
متغیر

تعدا
د

میانگ
ین

میانه انحرا
ف

چول
گی

کشید
گی

بیشینه کمینه دامنه

TRANS 570 0/37 0/36 0/12 0/72 0/14 1/38 0/9 0/48Rob 570 0/42 0/58 0/29 1/16 0/19 1/000 0/000 1/000
آمار استنباطی. 5-2

ی کند: شفافیت سودحسابداري آزمون فرضیه پژوهش : به منظور آزمون فرضیه پژوهش که بیان م
داراي اثر معناداري بر ریسک ورشکستگی است به شرح زیر عمل می گردد :
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هاي آماري مربوط به متغیرهاي تحقیقه نرمال سنجی داد

اده برا استف–به منظور نرمال سنجی داده هاي آماري مربوط به متغیرهاي پژوهش از آزمون جارك 
شده است . خالصه نتیجه این آزمون در ارتباط با متغیرهاي تحقیق به شرح جدول زیر است :

: نرمال سنجی متغیر هاي تحقیق3جدول 

هزینه سرمایه ریسک ورشکستگی متغیر
32754.64 48265.21 برا-آماره جارك 

0.000 0,000 سطح معنی داري
کوچکتر است کوچکتر است 05/0با مقایسه 
نرمال نیست نرمال نیست نتیجه آزمون

همانطور که مالحظه می شود توزیع داده هاي آماري مربوط به متغیرهاي پژوهش نرمال نیست . به 
استفاده شده initabΜمنظور نرمال سنجی داده هاي آماري مربوط از روش جانسون در نرم افزار 

د از عمل نرمال سازي جانسون به شرح زیر می باشد است و نتیجه حاصل از نرمال سنجی داده ها بع

: نرمال سنجی مجدد متغیرهاي تحقیق بعد از تبدیالت جانسون4جدول 

هزینه سرمایه ریسک ورشکستگی متغیر
0.428 0.819 برا- آماره جارك 
0.941 0,802 سطح معنی داري

استبزرگتر  استبزرگتر  05/0مقایسه با 
استنرمال  تاسنرمال  نتیجه آزمون

انتخاب روش اجراي رگرسیون
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به منظور  انتخاب از میان روش پانل (تابلویی) یا پولینگ (تلفیقی ) جهت اجراي رگرسیون  از 
باشد استفاده 05/0لیمر استفاده شده است . چنانچه سطح معنی داري این آزمون کمتراز Fآزمون 

:د از روش پانل جهت اجراي رگرسیون مناسب می باش

لیمرF: نتیجه حاصل از آزمون 5جدول 

نتیجه سطح معنی داري درجه آزادي مقدار آماره آزموننام 
استفاده از روش 

پانل
0.000 )5و425 ) 2,83 Fلیمر

0,05ر کمتر از لیمFمشخص است که سطح معنی داري آماره در آزمون 5با توجه به جدول 
است . لذا به منظور اجراي مدل رگرسیون استفاده از روش پانل مناسب می باشد .

انتخاب مدل اثرات ثابت یا تصادفی 

به منظور انتخاب از میان مدل اثر تصادفی یا مدل اثر ثابت جهت اجراي رگرسیون به شیوه پانل از 
:ستآزمون هاسمن استفاده شده ا

: نتیجه حاصل از آزمون هاسمن6جدول 

نتیجه آزمون درجه آزادي سطح معنی 
داري 

مقدار آماره نام آزمون

روش اثر 
تصادفی

1 0.000 6.318 هاسمن

اثر تصادفی و اثر ثابت امکان پذیر است که به منظور روش پانل براي اجراي رگرسیون به دو روش
انتخاب از میان این دو روش از آزمون هاسمن استفاده می شود .چنانچه سطح معنی داري آماره 

باشد  باید براي اجراي رگرسیون پانل از روش اثر تصادفی استفاده 0,1آزمون هاسمن کمتر از 
سطح معنی داري مقدار آماره در آزمون هاسمن برابر مشخص است که 6کنیم . با توجه به جدول 
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کمتر است . لذا به منظور اجراي مدل رگرسیون به 0,1می باشد که این مقدار از عدد 0,000با 
.روش پانل باید از روش اثر تصادفی استفاده نماییم 

ي رگرسیون پانل (تابلویی) به شیوه اثرات تصادفی اجرا

نتایج حاصل از اجراي مدل رگرسیون پانل به شیوه اثر تصادفی در ارتباط با فرضیه تحقیق به شرح 
:می باشد 7جدول 

متغیر وابسته : ریسک -اثر تصادفیرگرسیون تابلویی به شیوهباروشمدلتخمیننتایج:7جدول 
ورشکستگی

ضرایب متغیرها
متغیرها

سطح معنی Tآماره انحراف استاندارد
داري

نتیجه در مدل0.05مقایسه با 

تاثیرگذار استکوچکتر2.560.0025-0/124620813,3-شفافیت سود حسابداري C265.05249.900.6	210.5	024تاثیرگذار نیستبزرگتر

.قرار دارد2.5تا 1.5آماره دوربین واتسون در بازه پذیرفته می شود زیرا استقالل خطاها از یکدیگر 07/2آماره دوربین واتسون

.شودبیان میشفافیت سود حسابداريتوسط متغیرریسک ورشکستگی درصد از تغیرات متغیر0.1616ضریب تعیین مدل

.در این سطح خطی بودن مدل پذیرفته می شود32.6آماره فیشر

است لذا معنی دار بودن یا خطی بودن مدل پذیرفته می شود .05/0کمتر از 0.000آماره فیشرداري سطح معنی

) نشان ریسک ورشکستگی باروش رگرسیون تابلویی با اثر تصادفی(متغیر وابسته:مدلتخمیننتایج
:  دهد که می

بر ریسک ورشکستگی می باشد . و معنی داريافزایش شفافیت سود حسابداري داراي تاثیر منفی
می باشد . همچنین به دلیل اینکه سطح معنی -1246/0زیرا ضریب همبستگی میان آنها برابر با 

معنی داربودن این تاثیر را است می توان 05/0کمتر از براي ضریب همبستگیTداري آماره 
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است که 05/0فیشر در ارتباط با مدل کمتر از Fاز طرف دیگر سطح معنی داري آماره پذیرفت . 
تاثیر متغیر مستقل (شفافیت که مدل برازش شده به منظور آزمون فرضیه و تعیین می توان گفت

ک ورشکستگی ) معنی دار (خطی) است .سود حسابداري ) بر متغیر وابسته (ریس

بحث و نتیجه گیري. 6

کاهش شفافیت سود حسابداري باعث افزایش ریسک اطالعاتی شده و این امر باعث افزایش 
بازده .]9[صرف ریسک و در نهایت باعث افزایش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد 

است و در صورت افزایش باعث یه گذاران در واقع همان هزینه سرمایه شرکت مورد انتظار سرما
.]11[ریسک هایی از قبیل ریسک ورشکستگی بر شرکت می گرددتحمیل 

فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه : شفافیت سود حسابداري داراي اثر معناداري بر 
شرکت می باشد . به منظور آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون و ریسک ورشکستگی 

نتایج حاصل ،7همبستگی به روش پانل و شیوه اثر تصادفی استفاده شده است . با توجه به جدول 
-12/0نشان دهنده قبول  فرضیه پژوهش می باشد . همبستگی میان  متغیر مستقل و وابسته برابر با 

و است05/0در ارتباط با ضریب همبستگی کمتر از Tمعنی داري آماره . همچنین سطحمی باشد 
به همین دلیل معنی دار بودن تاثیر متغیر مستقل (شفافیت سود) بر متغیر وابسته (ریسک 

F. به منظور بررسی معنی دار بودن یا خطی بودن مدل نیز از آزمون ورشکستگی) پذیرفته می شود

می باشد می 05/0وجه به اینکه سطح معنی داري این آماره کمتر از فیشر استفاده شده است با ت
توان گفت که رابطه میان متغیر مستغل و وابسته معنی دار (خطی) است . با توجه به این نتایج در 
ارتباط با آزمون فرضیه پژوهش می توان چنین نتیجه گیري نمود که : شفافیت سود حسابداري 

شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسک ورشکستگی ریداراي اثر معناداري بر 
،و نوع این تاثیر گذاري معکوس یا منفی است . یعنی با افزایش شفافیت سود حسابداريمی باشد 

ریسک ورشکستگی کاهش می یابد و بالعکس . یعنی هر چه قدر شفافیت سود حسابداري 
برخوردار باشد ریسک ورشکستگی شرکتها کاهش می گزارش شده بیشتر باشد و از ابهام کمتري

یابد و عکس  قضیه هم درست است . شرکتهایی که سود گزارش شده آنها از شفافیت پایینی 
برخوردار است ( داراي ابهام زیادي است ) متحمل ریسک ورشکستگی باالیی خواهند شد و در 

ش حاضر با نتیجه پژوهش هاي نتیجه پژوه. گیرنددر شرف ورشکستگی قرارممکن استآینده
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بارت ،)2014انجام شده در بازارهاي سرمایه توسعه یافته به ویژه با نتایج حاصل از پژوهش بارت (
) مبنی بر اهمیت شفافیت سود حسابداري و تاثیر مثبت آن در 2010) و مارك النگ (2013(

.           انطباق دارد ،موفقیت شرکت و اجتناب شرکت از خطر

پژوهش پیشنهاد هاي . 7

در پژوهش حاضر مشخص گردید که شفافیت سود حسابداري داراي تاثیر منفی و معنی داري بر 
ریسک ورشکستگی شرکت می باشد . با توجه به این نتیجه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می 

گردد :

به سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین کننده استانداردهاي حسابداري کشور پیشنهاد می -1
ن ،توصیه و دستور رویه هاي شود که به اهمیت شفافیت سود حسابداري توجه نموده و تدوی

حسابداري در قالب استاندارد به اهمیت شفافیت سود حسابداري و تاثیر این رویه ها بر شافیت سود 
حسابداري توجه بیشتري نماید .

رس و اوراق بهادارکشور پیشنهاد می شود تا در رویه هاي کنترلی و نظارتی خود بر به سازمان بو-2
آنها را ملزم به توجه به مسئله شفافیت سود حسابداري نمایند و از اعمال گزارشگري مالی شرکتها 

. طریق خبر نامه هاي خود عواقب فقدان شفافیت سود حسابداري را به آنها هشدار دهند 

به تمامی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد تا به منظور -3
کاهش ریسک هاي خود از قبیل ریسک ورشکستگی به مسئله شفافیت سود حسابداري توجه 

کنند و در راستاي ارتقاي آن تالش نمایند .



17
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The effect of Earnings transparency on Bankruptcy Risk in
accepted companies in tehran Stock Exchange

AbstractThe present study examines the relationship between accountingearnings transparency and Bankruptcy risk . The population inthis study are listed companies in Tehran Stock Exchange With theelimination	 of	 the	 use	 of	 systematic	 sampling	 of	 114	 companies	was selected from among them. Jark test results - to show that thedistribution of the dependent variable is not normal . Tonormalize the data was used by Johnson . hypothesis is that therelationship between earnings transparency and Bankruptcy riskis significantly . In order to test this hypothesis of randomregression analysis to the effect Panel is used. The results of theregression model fitted in relation to the research hypothesis testindicates that the earnings transparency have significant effect onthe  Bankruptcy risk  and kind of this impact, is the inverse(negative). with the Increase of earnings transparency، thebankruptcy risk is reduced.
KeywordsEarnings ، Earnings  transparency ، Bankruptcy risk .


