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  مقدمه
 از يكي .است بوده همراه اطمينان عدم و ريسك با همواره مالي ليمسا در يريگتصميم

 شركت كلي دورنماي باره در بينيپيش الگوهاي هيارا گذارانسرمايه به كمك يهاراه
 قرار يترحيصح تصميمات مبناي باشند، تركينزد واقعيت به هاينيبپيش هرچه است،

 هيارا با توانيم ورشكستگي، يا مالي درماندگي بينيپيش قيطر از.]6[ گرفت خواهند
 اين به توجه با هاآن تا كرد هوشيار آن وقوع به نسبت را هاشركت الزم هشدارهاي

 و گذارانسرمايه قيطر نيا از نيهمچن و بزنند مقتضي يهااقدام به دست هشدارها
 تشخيص نامطلوب يهافرصت از را گذاريسرمايه مطلوب يهافرصت اعتباردهندگان  

  .]3[ كننديم گذاريسرمايه مناسب يهافرصت در را منابعشان و دهنديم
          ليتحل و تجزيه با كه است موضوعي هاشركت مالي و عملياتي مشكالت كشف
 ها،نسبت اين تركيب طريق از اندتوانسته پژوهشگران. است شدههمراه  مالي يهانسبت
تيموفق از يكي عمل در كه دهند هيارا ورشكستگي بينيپيش براي متغيره چند يهامدل
  .]1[ است گيريتصميم ابزارهاي و آكادميك محصوالت نيزتريآم
 يلهيوس مستقل، حسابرسان توسط شده يحسابرس يمال يهاصورت امروزه يطرف از

 قابل و يدرست به نسبت تيدرنها كه افراد نيا. روديم شماربه اطالعات انتقال يبرا يمناسب
 اطالعات ستميس بهبود در ياساس ينقش كنند،يم دهيعق اظهار يمال يهاصورت بودن قبول
 و يمال يهاصورت كنندگانهيته نيب را واسطه نقش حسابرس. دارند كشورها يمال

  .كنديم فايا هاصورت آن از كنندگاناستفاده
 ينيبشيپ جهت يمال يرهايمتغ و مستقل حسابرسان يهاگزارش بودن ديمف نيبنابرا

 آن به يجار پژوهش در كه است، تياهم حائز يموضوع يآت يمال دوره در يورشكستگ
  .مياپرداخته
  پژوهش پيشينه
 موضوع نيا مالي يهاصورت مستقل حسابرسي سودمندي عنوان با يپژوهش در ناصح الدن
 مورد تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته يهاشركت مالي مديران ديدگاه از را
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 حسابرسي مزبور، يهاشركت مالي مديران نظر از داد، نشان نتايج. است داده قرار بررسي
 سودمند اقتصادي بنگاه فعاليت تداوم فرض ارزيابي براي مبنايي هيارا خصوص در مستقل

 بينيپيش به ،)ANN(مصنوعي عصبي يهاشبكه از استفاده با پورفالح. ]7[ ستندين
-پيش در ANN مدل داد، نشان هامدل نتايج. پرداخت توليدي يهاشركت مالي درماندگي

 دقت از) MDA( چندگانه مميز تحليل مدل به نسبت معناداري طوربه مالي، درماندگي بيني
  . ]2[ است برخوردار بيشتري بينيپيش
يم ورشكستگي بينيپيش يهامدل داشتند، اظهار يپژوهش در گوف مك و آلتمن آقايان
 همين براي. كنند كمك فعاليت تداوم توانايي درباره قضاوت هنگام حسابرسان به توانند

. كردند بررسي 1973 تا 1970 دوره طول در را ورشكسته شركت 34 مدارك هاآن منظور
% 82 در (Z.Score) ورشكستگي بينيپيش خطي يهامدل داد،يم نشان بررسي نتايج
 صادر حسابرسي گزارش ولي كرده؛ دهيعالمت و بينيپيش را هاآن ورشكستگي موارد،

 اشاره هاآن فعاليت تداوم توانايي درباره ابهام به موارد% 46 در فقط هاآن مورد در شده

 در يحسابرس يهاگزارش ياطالعات يمحتوا و صحت يبررس به ناكسيل]. 8[ است داشته
 كردن لحاظ با ،يمال يرهايمتغ ينيبشيپ توان با آن سهيمقا و يورشكستگ ينيبشيپ

 يهاينگران كه افتي دست جهينت نيا به و پرداخت شركت اندازه و كالن اقتصاد تيوضع
 جابه است ممكن يحسابرس يهاگزارش ياطالعات يمحتوا و صحت به نسبت يعموم
 احتمال درباره ياندهيفزا سودمند اطالعات يحسابرس يهاگزارش نكهيا نخست. باشد

 صدور هنگام حسابرسان كرد شنهاديپ ج،ينتا اساس بر يو. كنندينم هيارا يورشكستگ
 شيپ از شيب را جامعه كالن اقتصاد تيوضع و يصنعت يدادهايرو يحسابرس گزارش
 به شتريب كه يينظرها اظهار( يحسابرس ريتأخ با يها،گزارشيثان در. دهند قرار مدنظر

 نييتع عامل ،)يجار سال يهاتيواقع به تا است كينزد گذشته سال يحسابرس گزارش
 حال در يهاشركت ييشناسا به اما بودند يحسابرس يگزارشگر در يمهم كننده

 كه ادعا نيا با يحسابرس يگزارشگر در يداريپا. كردندينم كمك يورشكستگ
 يدعاو و انيمشتر دادن دست از متحمل ،يحسابرس نظر اظهار رييتغ هنگام اغلب حسابرسان
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 كه باشد ازين مورد ييهااستيس است ممكن ن،يبنابرا. بود سازگار شونديم يحقوق
 بروز خود از گذشته مشابه يحسابرس ينظرها اظهار تكرار به يكمتر ليتما حسابرسان

گزارش صحت و بازار اطالعات عنوان با يپژوهش در اميسابرامان و راگوناندان. ]9[ دهند
 اغلب يمال يهاصورت يرهايمتغ كه دادند نشان ،يورشكستگ ينيب شيپ در يحسابرس يها
يورشكستگ ينيبشيپ در سهام بازار ارزش مانند بازار اطالعات به نسبت يكمتر تياهم
 اطالعات وزن شيافزا قيطر از را خودشان عملكرد تواننديم حسابرسان. دارند يبعد يها

  .]10[ ببخشند بهبود شانيهايريگميتصم در بازار
  

  تيفعال تداوم
 يحسابدار تيشخص كه شوديم عنوان يسادگبه ت،يفعال تداوم به مربوط مباحث اغلب در
. شد نخواهد منحل ينيبشيپ قابل يندهيآ در نيبنابرا و دارد تداوم نامحدود مدت به

 هزاران سال هر رايز باشد؛ نامعتبر و هودهيب كه رسديم نظربه است، نيا فرض يمعنا چنانچه
. روديم نيب از و شده منحل نگرفته، پا هنوز كه شوديم ليتشك كوچك يتجار واحد
 انجام يبرا يتجار واحد ماندن يباق بر شتريب تيفعال تداوم فيتعر در است بهتر ن،يبنابرا
 فرض كي نه و جه،ينت كي تيفعال تداوم صورت نيا در كه شود ديتأك يپ در يپ اتيعمل

 وجود خالف براي مدركي آيا آنكه جهت در حسابدار اگر آنكه، توضيح. بود خواهد
 كه نتيجه يك عنوانبه را فعاليت تداوم توانديم نمايد، اثبات را آن نتواند و جستجو دارد،

 بدون حسابرس ويژهبه و حسابدار اگر ديگر عبارتبه. كند اثبات است ارجح فرض يك بر
 تداوم تجاري واحد يك كه كند فرض فعاليت، تداوم رد يا اثبات براي مدرك به توجه
  ].4[ است شده فعاليت تداوم فرض بطالن باعث واقع در دارد فعاليت

  
  تيفعال تداوم موضوع با حسابرس برخورد نحوه

 ،مالي يهاصورت دركافيافشاي و فعاليت تداوم درباره اهميت با ابهام وجود صورت در
 بااهميت ابهام وجود حاوي توضيحي بنديك افزودن با اما اظهار، مقبول نظر بايد حسابرس
 مورد واحد توانايي مورد در عمده ترديدي به است ممكن كه شرايطي يا رويدادها درباره

 مالي، يهاصورت توضيحي يادداشت به اشاره با و بينجامد فعاليت ادامه به رسيدگي
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 وجود يا فعاليت تداوم درباره اساسي ابهام وجود موارد در. كندتعديل را خودگزارش
 درمجموع آن بالقوهآثار كه فعاليت، تداوم درباره ابهام شامل ،بااهميت ابهام متعدد موارد
 مالي، يهاصورت در هاآنافشايعدم يا افشا از نظرصرف بايد حسابرس باشد، اساسي
 عدم و بااهميت ابهام وجود صورت در. كند هيارا اظهارنظر عدم هاصورت آن به نسبت
 به بايد گزارش. كند هيارا مشروط نظر بايد حسابرس ،مالي يهاصورت در كافي افشاي
 درباره است ممكن كه دارد وجود بااهميت ابهامي كه باشد واقعيت اين بيانگريروشن

 نظربه چنانچه. كند ايجاد عمده ترديدي ،فعاليت ادامهبه رسيدگي مورد واحد توانايي
 يمبنا بر مالي يهاصورت اما نباشد فعاليت ادامه به قادر رسيدگي مورد واحد حسابرس،

 نظر مورد،حسب اهميت، ميزان به توجه با بايد حسابرس باشد، شده تهيه فعاليت تداوم
  .كندهيارا مردود يا مشروط

  يورشكستگ
 هاواژه نيا از يبرخ. دارد وجود يورشكستگ يبرا يزيمتما ريغ يهاواژه يمال اتيادب در

 وخامت، ،يتجار واحد تيموفق عدم ،2شكست ،1يمال نامطلوب وضع: از عبارتند

 حاصطال 5تيبراداستر. رهيغ و يمال يدرماندگ ،4ونيد پرداخت قدرت عدم ،3يورشكستگ
 را خود اتيعمل كه يتجار يواحدها": كننديم فيتعر طورنيا را 6ورشكسته يهاشركت

 بستانكاران، توسط انيز با يجار اتيعمل انجام توقف اي يورشكستگ اي يواگذار علتبه
  ."ندينما متوقف

 :است شده انيب 1347 سال مصوب تجارت قانون از يقسمت هيحاصال حهيال 141 ماده در

 مكلف رهيمد ئتيه برود، انيم از شركت هيسرما نصف حداقل وارده يهاانيز اثر بر اگر"
 اي لانحال موضوع تا دينما دعوت را سهام صاحبان العادهفوق يعموم مجمع فاصلهبال است
 ندهد شركت لانحال به يرأ مزبور مجمع هرگاه. شود واقع يرأ و شور مورد شركت يبقا

                                                            
1.Distress  
2.Failure 
3.Bankruptcy 
4. Insolvency 
5.Bradstreet  
6. Bankrupt 
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 هيسرما مبلغ به را شركت هيسرما قانون، نيا 6 ماده مقررات تيرعا با و جلسه همان در ديبا
 يعموم مجمع دعوت به ماده نيا فبرخال رهيمد ئتيه كهيصورت در. دهد كاهش موجود
 منعقد يقانون مقررات مطابق نتواند شوديم دعوت كه يمجمع اي نكند مبادرت العادهفوق
همان".كند درخواست دارتيصالح دادگاه از را شركت لانحال توانديم نفعيذ هر شود
 و كنديم تيحما اعتباردهندگان خصوصبه و نفعانيذ از ياندك قانون، مينيبيم كه طور

 هاآن هيسرما كل است ممكن كه يحال در داند،يم ريمخ لانحال اي بقاء مورد در را شركت
 يورشكستگ يضمن فيتعر يحت گريد طرف از. برود دست از يريگميتصم نيا اثر بر

. دانديم ياسم هيسرما و انباشته انيز را اريمع و بوده سهامداران منافع بر يمبتن هم شركت
 تداوم و شركت يمال وضع نييتع يبرا كه ياريمع عنوانبه شركت ونيد پرداخت قدرت
 .]5[ است نشده گرفته نظر در قانون در دارد، را يديكل نقش آن تيفعال

  هاپرسش
 ليتعد گزارش( تيفعال تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر آيا. 1

 كند؟ ينيبشيپ را بعد يمال دوره در يورشكستگ توانديم) شده

 سهامداران بازده ،يآن نسبت ،يافتنيدر يهاحساب گردش نسبت يمال متغيرهاي ايآ. 2
 تواننديم) مجموع در( هاييدارا جمع يعيطب لگاريتم و ژهيو ارزش به يبده نسبت ،يعاد

  كنند؟ ينيبشيپ را بعد يمال دوره در يورشكستگ
 ليتعد گزارش( تيفعال تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر ايآ. 3

 گردش نسبت( يمال يمتغيرها از بهتر را بعد يمال دوره در يورشكستگ توانديم) شده
 ژه،يو ارزش به يبده نسبت ،يعاد سهامداران بازده ،يآن نسبت ،يافتنيدر يهاحساب
  كند؟ ينيبشيپ توأم صورتبه) هاييدارا جمع لگاريتم

 ليتعد گزارش( تيفعال تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر ايآ. 4
 ينيبشيپ را بعد يمال دوره در يورشكستگ تواننديم توأم صورتبه يمال متغيرهاي و) شده

  كنند؟
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 ليتعد گزارش( تيفعال تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس نظر اظهار ايآ. 5
 از بهتر را بعد يمال دوره در يورشكستگ تواننديم توأم صورتبه يمال متغيرهاي و) شده

 كند؟ ينيبشيپ مستقل حسابرس اظهارنظر
  

  هاهيفرض
  :است شده نيتدو ليذ يهاهيفرض شده گفته يهاسؤال به پاسخ يراستا در
) شده ليتعد گزارش( تيفعال تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر. 1
 .كند ينيبشيپ را بعد يمال دوره در يورشكستگ توانديم
 ،يعاد سهامداران بازده ،يآن نسبت ،يافتنيدر يهاحساب گردش نسبت يمال متغيرهاي. 2

 يورشكستگ تواننديم) مجموع در( هاييدارا جمع لگاريتم و ژهيو ارزش به يبده نسبت
  .كنند ينيبشيپ را بعد يمال دوره در
) شده ليتعد گزارش( تيفعال تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر. 3
حساب گردش نسبت( يمال يمتغيرها از بهتر را بعد يمال دوره در يورشكستگ توانديم
 لگاريتم ژه،يو ارزش به يبده نسبت ،يعاد سهامداران بازده ،يآن نسبت ،يافتنيدر يها

  .كند ينيبشيپ توأم صورتبه) هاييدارا جمع
) شده ليتعد گزارش( تيفعال تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر. 4
  .كنند ينيبشيپ را بعد يمال دوره در يورشكستگ تواننديم توأم صورتبه يمال متغيرهاي و
) شده ليتعد گزارش( تيفعال تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر. 5
 از بهتر را بعد يمال دوره در يورشكستگ تواننديم توأم صورتبه يمال متغيرهاي و

  .كند ينيبشيپ مستقل حسابرس اظهارنظر
  

  پژوهش روش
 نظر از و يياستقرا منطق، نظر از ،)يهمبستگ( ياستنباط و يفيتوص روش نظر از پژوهش نيا
 نيچند اطالعات زماني، سري يهاپژوهش در كهييآنجا از. است يكاربرد نوع از جينتا

 به توجه با نيبنابرا رد،يگيم قرار يبررس مورد مشخص يمال سال چند اي يك در شركت
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 جزء ،يهمبستگ يبررس نوع نظر از پژوهش نيا ازين مورد يهاداده يگردآور يكل طرح
  .است يمقطع يهاپژوهش
  هاآن يگردآور ابزار و هاداده
 و استخراج رپردازيتدب ياطالعات بانك از استفاده با هاهيفرض آزمون يبرا ازين مورد يهاداده
 داده spss افزارنرم به يآمار يهايبررس جهت اكسل گسترده صفحه در يبندطبقه از پس
 نيهمچن و) سال 7( مطالعه مورد يهاسال ،)شركت 60( نمونه تعداد به توجه با. اندشده
 ،)مشترك يهاداده احتساب بدون داده، 13( سال هر در شركت هر يبرا هاداده تعداد
  .است) 13*7*60( 5460 هاداده كل تعداد

  
  هاهيفرض يآمار آزمون طرح
  1كيلجست ونيرگرس
 و ياطبقه وابسته، ريمتغ يوقت اغلب كه است ونيرگرس ليتحل ينوع ك،يلجست ونيرگرس
 گسسته اي وستهيپ توانديم مستقل ريمتغ كه يحال در رود،يم كار به باشد ارزش دو يدارا
  :نوشت ريز صورت به توانيم را كيلجست ونيرگرس يمعادله. باشد

  
  2نمار مك آزمون

 در ،)هم به مربوط ينمونه دو( وابسته يهاطرح يبرا كيناپارامتر يهاآزمون از يكي
 يبرا نمار مك آزمون .است نمار مك آزمون باشد، يامقوله دو و يفيك رهايمتغ كه يحالت

. باشند يارتبه اي ياسم صورتبه هاافتهي هاآن در كه است راتييتغ بودن معنادار سنجش
  :برد كاربه ريز طيشرا در ديبا را نمارمك آزمون نيبنابرا
 .باشند ياسم اسيمق صورت به هاافتهي: ب                هم به مربوط نمونه دو: الف
 يكا مجذور يريگنمونه عيتوز به هيشب يكينزد اريبس نيتخم با نمارمك يريگنمونه عيتوز
  .است = 1df يآزاد درجه با

                                                            
1.Logistic Regression  

Mcnemar Test 2. 
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 نمونه. نگرفتند قرار يانتخاب نمونه در هابانك و يمال يگرواسطه يهاشركت. است دسترس
 و ورشكسته گروه دو به هاشركت ابتدا كه بيترت نيبد. است شركت 60 از متشكل

 انتخاب يتصادف روش به شركت 30 تعداد گروه هر از سپس و شده ميتقس رورشكستهيغ
  . شد خواهند

  
  هاافتهي

  اول هيفرض آزمون
  :ميدار مستقل حسابرس اظهارنظر يبرا كيلجست ونيرگرس مدل برازش از پس
 ليتعد ت،يفعال تداوم از يناش ابهام اثر در مستقل حسابرس اظهارنظر كهيصورت در .الف
  ):باشد 1 برابر مستقل ريمتغ( باشد شده

  
 ليتعد ت،يفعال تداوم از يناش ابهام اثر در مستقل حسابرس نظر اظهار كهيصورت در .ب

  ):باشد 0 برابر مستقل ريمتغ( باشد نشده

  
 از درصد 80 ينيب شيپ ييتوانا مدل نيا كه ديد توانيم شده انجام برآورد به توجه با

  . است داشته را ورشكسته ريغ يهاشركت از درصد 97 و ورشكسته يهاشركت
  حسابرس اظهارنظر اساس بر مدل يريپذينيب شيپ .2 جدول

 درصد يكل درصددرصدبرآورد يريپذينيب شيپ

 خطاحيصح ينيب شيپ حيصحينيبشيپورشكستهورشكستهريغ

 مشاهده
 28389792ورشكستهريغ

 3:نوع دوم
 20:نوع اول2510380ورشكسته

 با توانمي) = 0.000P‐value( مدل در احتمال مقدار و آزمون آماره مقدار به توجه با
 تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر: گرفت نتيجه% 95 نانياطم
  .كند ينيب شيپ را بعد يمال دوره در يورشكستگ توانديم) شده ليتعد گزارش( تيفعال

  
  دوم هيفرض آزمون

 :ميرهاي مستقل داريمتغ يك برايون لجستيپس از برازش مدل رگرس
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شركت از درصد 55 ينيب شيپ ييتوانا مدل نيا د،يد توانيم شده انجام برآورد به توجه با
  . است داشته را ورشكسته ريغ يهاشركت درصد 95 و ورشكسته يها
  

  صورت توأمبه يمال يرهايبر اساس متغ مدل يريپذينيب شيپ .3 جدول
 درصد يكل درصددرصدبرآورد يريپذ ينيب شيپ

 خطاحيصح ينيب شيپ حيصحينيبشيپورشكستهورشكستهريغ

 مشاهده
 276159583ورشكستهريغ

 5:دوم نوع
 45:اول نوع587055ورشكسته

 با توانمي)  P‐value= 0.000( مدل يكل احتمال مقدار و آزمون آماره مقدار به توجه با
 ،يآن نسبت ،يافتنيدر يهاحساب گردش نسبت يمال متغيرهاي :گرفت نتيجه% 95 نانياطم
صورت به( هاييدارا جمع لگاريتم و ژهيو ارزش به يبده نسبت ،يعاد سهامداران بازده
  .كنند ينيب شيپ را بعد يمال دوره در يورشكستگ تواننديم) توأم

  
  سوم هيفرض آزمون

اظهارنظر  يك برايون لجستيج در مدل رگرسينتا يسهيه به مقاين فرضيا يبررس يبرا
ن تفاوت يا ايم كه آيكنيم يم و بررسيپردازيصورت توأم مبه يمال يحسابرس و متغيرها

  . ريا خيمعنادار است  يآمارج دو مدل از نظر يدر نتا
  صورت توأمبه يمال يمتغيرها و حسابرس اظهارنظر يبرا نمارمك آزمون. 4 جدول

 يريپذ ينيب شيپ
 مقدار احتمال آزمون مك نمار به صورت توأميماليمتغيرها
 حيصحغلط

اظهار نظر 000/0
  حسابرس

249غلط
49337 حيصح

نان يتوان با اطممي)  = 0.000P-value(آزمون و مقدار احتمال با توجه به مقدار آماره 
ت يط ابهام در مورد تداوم فعالياظهارنظر حسابرس مستقل در شرا :نتيجه گرفت% 95

-به يمال يبعد را بهتر از متغيرها يدر دوره مال يتواند ورشكستگيم) ل شدهيگزارش تعد(

  .كند ينيب شيصورت توأم پ
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  چهارم هيفرض آزمون
 يهانسبت گردش حساب(رهاي مستقل يمتغ يك برايون لجستيپس از برازش مدل رگرس

ژه، لگاريتم جمع يبه ارزش و ي، نسبت بدهي، بازده سهامداران عادي، نسبت آنيافتنيدر
  :ميدار) ها و اظهار نظر حسابرسييدارا
 ليتعد ت،يفعال تداوم از يناش ابهام اثر در مستقل حسابرس نظر اظهار كهيصورت در) الف
  ):باشد 1 برابر 6X( باشد شده

  
 ليتعد ت،يفعال تداوم از يناش ابهام اثر در مستقل حسابرس اظهارنظر كهيصورت در) ب

  ): باشد 0 برابر 6X( باشد نشده

  
شركت از درصد 81 ينيب شيپ ييتوانا مدل نيا د،يد توانيم شده انجام برآورد به توجه با
  . است داشته را ورشكسته ريغ يهاشركت درصد 97 و ورشكسته يها
  

  توأم صورتبه يمال متغيرهاي و حسابرس اظهارنظر اساس بر مدل يريپذ ينيب شيپ. 5جدول
 يريپذينيب شيپ

 درصد يدرصد كلدرصدبرآورد

 خطا حيصح ينيب شيپ حيصح ينيب شيپ ورشكسته ر ورشكستهيغ

 مشاهده
 28389792ر ورشكستهيغ

 3: دومنوع 
 19: نوع اول2410481ورشكسته

 توانمي) = P‐value 0.000( مدل در احتمال يكل مقدار و آزمون آماره مقدار به توجه با
 تداوم مورد در ابهام طيشرا در مستقل حسابرس اظهارنظر: گرفت نتيجه% 95 نانياطم با

 در يورشكستگ تواننديم توأم صورتبه يمال متغيرهاي و) شده ليتعد گزارش( تيفعال
  .كنند ينيب شيپ را بعد يمال دوره

  
  ه پنجميفرض آزمون

 يم و بررسيپردازيك ميون لجستيج در مدل رگرسيسه نتايه به مقاين فرضيا يبررس يبرا
  .ريا خيمعنادار است  يج دو مدل از نظر آمارين تفاوت در نتايا ايم كه آيكنيم
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  صورت توأمبه يمال يمتغيرها و حسابرس اظهارنظر مقابل در حسابرس اظهارنظر يبرا نمارمك آزمون. 6هينما
 يريپذ ينيب شيپ

  مقدار احتمال آزمون مك نمار اظهارنظر حسابرس
 حيصحغلط

 0 32غلط  يمال يرهاياظهارنظر حسابرس و متغ 1.000
 1386 حيصح
از  يك مورد توان باالتريتنها در  يمال يرهايهمراه متغمدل شامل اظهارنظر حسابرس به

مدل اظهارنظر حسابرس را دارد و با توجه به مقدار آماره آزمون و مقدار احتمال 
)1.000P-value= (ط ابهام در ياظهارنظر حسابرس مستقل در شرا :توان نتيجه گرفتمي

توانند يصورت توأم نمبه يو متغيرهاي مال) ل شدهيگزارش تعد(ت يمورد تداوم فعال
  .كند ينيب شيبعد را بهتر از اظهارنظر حسابرس مستقل پ يدر دوره مال يورشكستگ

مدل . است )1999(ناكسيج پژوهش لي، برخالف نتايحاصل از پژوهش جار يجهينت
ثبت شده در بورس  يهاتعداد شركت: ل بوديذ يرهايشامل متغ يو يورشكستگ ينيب شيپ

، tن اندازه شركت در سال ييتع يبرا ياندهيعنوان نماكارمندان به، تعداد tانگلستان در سال 
در  iشركت  يبرا ي، نسبت آنtدر سال  iشركت  يبرا يافتنيدر يهانسبت گردش حساب

  .tدر سال  iشركت  يه براي، بازده سرماtدر سال  iشركت  يبرا ي، نسبت اهرمtسال 
در  يورشكستگ ينيب شيتواند در پيدر بخش اول پژوهش خود، نشان داد مدل باال م يو

ه سوم ياست كه در فرض ين در حاليا. بهتر از اظهارنظر حسابرس عمل كند t+1سال 
افت كه يجه دست ين نتيدر بخش دوم به ا. دست آمدمعكوس به يجهينت يپژوهش جار

راجع به  ياندهيفوق عالئم سودمند فزا يرهايافزودن اظهارنظر حسابرس به مدل شامل متغ
 يرهايگر اظهار نظر حسابرس در حضور متغيان ديبه ب. كنديه نميارا يورشكستگ ينيب شيپ

 يه پنجم پژوهش جاريكه فرض يدر حال. نداشت ياندهيفزا يكننده ينيب شيفوق، ارزش پ
شركت هستند كه در كنار اظهارنظر  ياندازه يعالوهبه يمال يرهاين متغينشان داد كه ا

  .دهنديخود را از دست م يكنندگ ينيب شيحسابرس ارزش پ
شان به يا. قرار دارد) 1974(گوف  مك و جه حاصل در مقابل پژوهش آلتمنين نتيهمچن

% 82در  (Z.Score)ورشكستگي  بيني پيش خطي يهاافتند كه مدليجه دست ين نتيا
 حسابرسي گزارش ولي كرده؛ دهيعالمت و نييبپيش را هاشركت ورشكستگي موارد،
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 هافعاليت آن تداوم توانايي درباره ابهام به موارد% 46در  صرفاً هاآن مورد در شده صادر

  .است داشته اشاره
ران يل گزارش توسط حسابرسان در ايتعد يبرا يص ورشكستگيار تشخيبودن مع يكم

  .ج باشديتفاوت نتا يبرا يهيتواند توجيم) ت.ق 141 يماده(
  
  جينتا
 ينيب شيپ در مستقل حسابرس اظهارنظر يباال ييتوانا از يحاك اول هيفرض آزمون جهينت

 انيب كه است يضرور نكته نيا انيب البته. دارد%) 92( بعد يمال دوره در يورشكستگ
-به ،يجار سال در مستقل حسابرس توسط يدگيرس مورد واحد 141 يماده تيمشمول

 يهاگزارش در آنچه رايز است؛ شده گرفته نظر در ت،يفعال تداوم جهت يهشدار عنوان
 صرفاً باشد، تيفعال تداوم به مربوط يهايبررس شامل نكهيا از شتريب شد دهيد حسابرسان

 .بود تجارت قانون هياصالح 141 ماده در يدگيرس مورد واحد تيمشمول يايگو
 بيترت نيبد باشد، تيفعال تداوم ييتوانا در ابهام زانيم در تفاوت از يناش توانديم امر نيا

 رگذاريتأث جوانب تمام كند، يابيارز مالحظه قابل زانيم به را ابهام كه يهنگام حسابرس كه
 تيظرف حد در ديتول امكان عدم ر،ياخ يهاسال يط شركت يده انيز جمله از(  آن در

 شواهد نبود و يجار يهاييدارا بر يجار يهايبده يفزون انباشته، انيز يمانده كارخانه،
 از شركت خروج يدهنده نشان كه يمؤثر اتيعمل و اقدامات انجام بر دال مستند قرائن و

 يدرجه از ابهام نيا اگر اما كند،يم لحاظ خود گزارش در را) باشد يبحران تيوضع
 ماده مفاد به را سهام صاحبان يعموم مجمع توجه تنها باشد برخوردار يترنييپا تياهم

 صيتشخ مالك بودن يكم چند هر اما. كنديم جلب تجارت قانون هياصالح 141
 يهاشركت ترساده صيتشخ موجب) تجارت قانون هياصالح 141 يماده( يورشكستگ

 توسط تيمسئول رفع جهت يزيآودستبه موضوع نيا است ممكن اما شود،يم نظر مورد
 نيا از ييهاگزارش يهيارا در گريد رگذاريتأث عامل نيهمچن. باشد شده ليتبد حسابرسان

  .باشد قراردادها حفظ جهت در حسابرسان ياحرفه مالحظات است ممكن ل،يقب
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 كهيصورت در يحت مستقل حسابرس اظهارنظر داد، نشان سوم هيفرض آزمون يجهينت
 نيا با سهيمقا در توانديم شوند، داده قرار مدل كي در توأم صورتبه يمال يرهايمتغ
 لحاظ گفت بتوان ديشا جهينت نيا ريتفس در. كند ينيب شيپ را يورشكستگ بهتر رها،يمتغ

 نيح آمده دستبه اطالعات ريسا كنار در حسابرسان توسط يمال ريغ يرهايمتغ كردن
 اريمع بودن يكم نيهمچن و ندارند ريتأث شده لحاظ يمال يرهايمتغ مقدار در كه يدگيرس
 در مستقل حسابرس اظهارنظر يبرتر موجب توانديم ،)141 ماده( يورشكستگ صيتشخ
  .باشد يمال يرهايمتغ با سهيمقا
 جهت پژوهش نيا در شده هيارا مدل نيبهتر چهارم، هيفرض آزمون از آمده دستبه مدل

شركت% 81 و ورشكسته ريغ يهاشركت% 97 توانسته رايز است؛ يورشكستگ ينيب شيپ
يم شنهاديپ گذاران هيسرما و اعتباردهندگان به نيبنابرا. كند ينيب شيپ را ورشكسته يها

 اظهارنظر بيترك از ممكن حد تا  نظر مورد يتجار واحد تيفعال تداوم يبررس در شود
 پنجم هيفرض آزمون يجهينت هرچند ند،ينما استفاده باال يمال يرهايمتغ و مستقل حسابرس

  .نجامديم شركت كي ييشناسا عدم به تنها ازمدل، يمال يرهايمتغ حذف داد نشان
 حسابرسان توسط الزم يهشدارهاهيارا و تيفعال تداوم موضوع تياهم به توجه با اما

 روشن به گريد جوانب گرفتن نظر در با و شتريب مطالعات انجام كه رسديم نظربه مستقل،
  :دينما كمك موضوع نيا شدن

 با يورشكستگ ينيب شيپ در يمال يرهايمتغ و مستقل حسابرسان اظهارنظر يسهيمقا. 1
 .تجارت قانون هياصالح 141 يماده از ريغ ياريمع از استفاده

  .يورشكستگ ينيب شيپ در بازار اطالعات و مستقل حسابرسان نظر اظهار يسهيمقا. 2
 مورد يواحدها تيفعال تداوم موضوع در مستقل حسابرسان يريرپذيتأث يبررس. 3
  .گذشته يهاسال يحسابرس گزارش از يدگيرس

 در با يورشكستگ فيتعر و آن در نظر ديتجد لزوم تجارت، قانون هياصالح 141 يماده. 4
  .شركت ونيد پرداخت قدرت گرفتن نظر

  .تجارت قانون هياصالح 141يماده مشمول يهاشركت تيفعال تداوم يبررس. 5
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