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 چکیده

بود. جامعه  ها شرکتبدهی و ورشکستگی –اراییهدف از این تحقیق ارتباط بین افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت د

مورد  های شرکتدر بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه  شده پذیرفته های شرکتآماری این تحقیق 

بق ط درنهایتحذف شد.  ها شرکتسیستماتیک از نمونه  طور بهآزمون، هر شرکتی که معیارهای انتخاب نمونه را دارا نبود 

 611تعداد  درمجموعو  7531تا  7534 های سالشرکت در دوره آزمون بین  721، نمونه نهاییگیری نمونه های محدودیت

و ارتباط آن با شاخص  دهی سازمانفرضیه  2شرکت انتخاب شد. در این تحقیق عوامل مؤثر بر ورشکستگی در قالب  -سال

ها نشان داد که بین افشای اطالعات در تایج آزمون فرضیهورشکستگی از طریق الگوی رگرسیون لجستیک سنجش شد. ن

(، و شاخص ورشکستگی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. این در حالی است 2)فرضیه  ها بدهیگزارش حسابرسی در مورد 

رتباط معنادار ( با شاخص ورشکستگی ا7که محتوای گزارش حسابرسی دارای افشائیات در مورد اقالم با ماهیت دارایی )فرضیه 

در بورس اوراق بهادار تهران  ها شرکتورشکستگی  کننده تبیینعوامل  ترین مهم عنوان بهها، دارند. بنابر نتایج این تحقیق، دارایی

 شناسایی شد.
 

 افشاگری, حسابرسی, دارایی, ورشکستگی شرکتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

کستگی همواره یکی از اهداف اصلی و مورد عالقه بسیاری از پژوهشگگران  بینی ورشهای متعدد پیشدر طول زمان و در پژوهش

های مالی متداول پیشگنهاد گردیگد.   میالدی چندین مدل بر مبنای تجزیه و تحلیل نسبت 11محسوب شده است. در اوایل دهه 

های قابل اعتمادتر در بینیپیشگذاران به آوری اطالعات تمایل سرمایههای به عمل آمده در حوزه فنبا گذشت زمان و پیشرفت

تگری ماننگد   هگای پیشگرفته  لبینی ورشکستگی استفاده از مدافزایش یافت. از این رو جهت پیش ها شرکتخصوص ورشکستگی 

( و 2171، 7های مدلسگازی هوشگمند )دمیانیگک و حسگن    ( و تکنیک2172کاوی )دیوساالر و همکاران، های مبتنی بر دادهمدل

های متعددی نیز به موضوع مربوط بودن صدور بند تداوم فعالیگت در  صنوعی بیشتر شد، اما همزمان پژوهشهای عصبی مشبکه

های حسابرسی پرداختند که از طریق آن حسابرسان عالئم اولیه و هشدار دهنده ورشکستگی را در گزارش خود به نحگو  گزارش

آمریکگا )انجمگن    33(. براسگاس اسگتاندارد حسابرسگی شگماره     2111و همکگاران،   2دهند )کاسگترال مقتضی مورد اشاره قرار می

ایران حسابرسان مسئولیت دارند ابهامات قابگل توجگه مگرتبا بگا      311( و استاندارد حسابرسی 7311حسابداران رسمی آمریکا، 

را  باشگد زنامگه نمگی  ماه از تگاری  ترا  72توانایی واحد تجاری برای ادامه فعالیت در یک دوره زمانی منطقی که مدت آن بیش از 

 هگای  شگرکت ی بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن حاکم شگدن وضگعیت رقگابتی، بسگیاری از     مورد ارزیابی قرار دهند.با توسعه

ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجب نگرانی صاحبان سرمایه شده لذا برای اینکه از سوخت شدن سگرمایه  

را پگیش بینگی نماینگد. بحگران مگالی و نهایتگ         هگا  شگرکت هایی هستند که بحران مالی به دنبال روش ی خود جلوگیری نمایند

ورشکستگی واحد هگای اقتصگادی مگی توانگد زیگان هگای هنگفتگی را در سگطک خگرد و کگالن جامعگه وارد نمایگد )ع مگانی و              

دیریت، سگهامداران، مشگتریان، بسگتانکاران و    بگر مگ   ها شرکت 5(. از سوی دیگر، با توجه به اثرات درماندگی مالی7531همکاران،

هگا در  ترین حگوزه ترین و با اهمیتهای هشدار دهنده وقوع درماندگی مالی یکی از جذابسایر افراد ذینع، همواره یافتن شاخص

پیامگدهای  تگوان از  تحقیقات مالی بوده است زیرا چنانچه بتوان در مورد وقوع آن پیش از رخداد اطالعاتی بگه دسگت آورد، مگی   

(. با تاکید بر متمایز بودن مفهگوم  7511اقتصادی و اجتماعی آن کاسته و یا حتی جلوگیری نمود )موسوی شیری و طبرستانی، 

ی قبگل از ورشکسگتگی بگوده و شگرکتهایی کگه درمانگده        درماندگی مالی از ورشکستگی الزم به ذکر است که درماندگی مرحلگه 

درمانده که موفق بگه تجدیگد سگاختار مگالی و سگازمانی       های شرکتبا این حال آن دسته از شوند. شوند لزوما ورشکسته نمی می

 (.7532رسند )منصورفر و غیور، ی ورشکستگی میشوند معموال پس از دو سال از بروز آثار درماندگی به مرحلهخود نمی

های حاکمیت شرکتی، ندی شده )معیارهای موجود با استفاده از یکسری داده های مالی و غیر مالی طبقه باغلب پژوهش

کنند؛ که معموال با گذشت زمان و تغییر شرایا، می ها شرکتبینی درماندگی مالی گزارش حسابرسی و غیره( اقدام به پیش

 (.2116، 4دهند )هابرکارایی خود را از دست می

غیرهای متعدد از جملگه اهرم مالی، کنندة ورشکستگی به شناسایی متهای صورت گرفته پیرامون عوامل تعیینپژوهش

گرفته در حگوزة پیش بینی های انجامسودآوری، ساختار سرمایه، عملکرد، نقدینگی اشگاره کگرده است. حلقگة مفقودة پژوهش

کنگد که نقش گزارش حسابرسی در ورشکستگی بحگث گزارش حسابرسی است. این موضوع از آنجا اهمیتی دوچندان پیدا مگی

 تواند در این خصوص نقشی مهم ایفا کند.کند، که میامل ورشکستگی بررسی و تحلیل میتعیین عو
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2 Casterella and Walker 
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های ، استفاده از محتوای متون، اسناد و گزارشها شرکتهای جدید مورد استفاده در پیش بینی درماندگی مالی یکی از رویکرد

ریزی و (، حسابرس در جریان برنامه311ارد شماره باشد. مطابق استاندارد های حسابرسی ایران )استاندمالی و غیر مالی می

های حسابرسی و ارزیابی نتایج حاصل از آن، باید مناسب بودن استفاده مدیریت را از فرض تداوم فعالیت در تهیه اجرای روش

خصوص تداوم تواند نمایانگر مطالب مهم و کلیدی در های حسابرسی میهای مالی، بررسی کند. بنابراین محتوی گزارشصورت

 .باشد ها شرکتفعالیت 

 

 مبانی نظری

 ورشکستگی

ادبیات به جای یکدیگر  معمگوالً در 1و ورشکسگتگی 1، نکول6، ناتوانی در ایفای تعهدات3چهار اصطالح عمومی عدم موفقیت

وانا، سگازگار یگا گیرند. عدم موفقیت واحدهای تجاری معموال در نبود مدیران آموزش دیده، مجرب، تمورد استفاده قرار می

ها و بدهی دارایی افتد. در بررسی تعدادی از واحدهای های تجاری ناموفق، مشگخص شگد کگه کگلابتکار عمل اتفاق می فقگدان

علت اصلی عدم موفقیت شرکت است  اند ولی مدیریت ناکارآمگدای داشتهها، افزایش قابل مالحظههای مرتبا در این واحد

توانگد ماندگی مالی به معنی عملکرد منفی شرکت است. به عبارت دیگر هنگامی که یک شرکت نمگی(. در2171)نیوتن، 

( در مورد اندازه گیری مفهوم تکنیکی ناتوانی 7331درماندگی مالی است. والتر ) تعهگدات فعلگی خگود را بگرآورده کنگد، دچگار

توصیف آن، مورد استفاده قرار گیرد نه معیار سرمایه در گردش  دارد که باید معیار اصلی برایمی در ایفای تعهگدات بیگان

در مفهوم تکنیکی ناتوانی در ایفای تعهدات، ممکن است یک موقعیت موقتی باشد، اگر چه اغلب باعگث اعالن  سگنتی.

 (.7361شود )آلتمن، ورشکستگی رسمی می

های آن باشد. منصفانه کل دارایی گیش از ارزشهگایش بیک شرکت زمانی در درماندگی مالی است کگه مجمگوع بگدهی

بنابراین، خالص ارزش واقعی شرکت منفی است. ناتوانی تکنیکی در پرداخت دیون به راحتی قابل تشخیص است، در حالی که 

در  مشگکلشود. در نهایت، زمانی کگه تر نیاز به یک تجزیه و تحلیل جامع دارد که معموال انجام نمیجدی طور بهورشکسگتگی 

زنده »شود معروف گفته می شود. این سرانجام یک شرکت ورشکسته است و بگه قگولدادگاه مطرح شد، ناتوانی مالی عمیق می

دهد که شرکت زیانهای (. ورشکستگی زمانی رخ می7361که به ضرر مالکان و بستانکاران تمام می شگود )آلگتمن، « بی ارزش

 .هایی را که فراتر از داراییهای آن است، نداشته باشدبازپرداخت بدهیدائمی و جدی داشته یا توانایی 

 

 عوامل ورشکستگی

تعیین علل یا عوامل ورشکستگی و مشکالت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دالیل متعددی با هم 

به دو دسته دالیل درون سازمانی و برون کلی  طور بهتوان شود. عوامل ورشکستگی را میمنجر به پدیده ورشکستگی می

های سیستم اقتصادی، رقابت، تغییرات در تجارت و بهبودها و سازمانی تقسیم نمود. دالیل برون سازمانی عبارتند از: ویژگی

انتقاالت در تقاضای عمومی، نوسانات تجاری، ت مین مالی و تصادفات. عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری 
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گیری تواند با انجام اقدامات مناسب، از آنها جلوگیری کند. اغلب این عوامل ناشی از تصمیماملی هستند که واحد تجاری میعو

مستقیم متوجه خود واحد تجاری دانست. این عوامل عبارتند از: اعطای بیش از حد  طور بهغلا است و مسئولیت آنها را باید 

 کافی، خیانت و تقلب.اعتبار، مدیریت ناکارا، سرمایه نا

 

 محتوی گزارش حسابرسی

های حسابرسی را بنگدهایی شگامل بنگدهای مقگدماتی، بنگدهای شگرط، بنگد اظهارنظر و بندهای بعد از قالب اصلی گزارش

-مدههای انجام شده، عدهد. با توجه به بررسیشکل می اظهارنظر، ت کید بر مطلب خاص و سگایر مگوارد توضگیحی و قگانونی

شود، شامل بندهای محاسگبة بهگای تمگام شگده، های مشروط منجر میترین موارد بندهای شگرط کگه بگه صگدور گزارش

های حسابرسی، تسگعیر ارز بگه خصگوص در سگنوات اخیگر، مسگائل و مالحظات مسگائل مالیگاتی، دریافت نکردن پاس  ت ییدیه

هگا و موجگودی کاال، مطالبات راکد و... است. همچنین اهم گذاریش ارزش سرمایهخاص در صورتهای مالی تلفیقی، ذخیرة کاه

در  موارد در بندهای بعد از اظهارنظر حسابرس نیز شامل بندهای ت کید بر مطالب خاص و موارد عدم رعایت قانون تجارت است.

، اقالم با ماهیت بدهی اعم از جاری و غیر جاری، ایگن پگژوهش از هفت متغیر اقالم با ماهیت دارایی اعم از جاری یا غیر جاری

اقالم درآمد یا هزینه، زیان انباشته، سرمایه در گردش، تداوم فعالیت و عدم توان پرداخت برای بررسی محتوای گزارش 

 شود.حسابرسان استفاده می

 

 مروری بر پیشینه پژوهش

پیشبینی  توان  بررسی و   فازی  رویکرد  با  مستقل ابرسان حس گزارش سازیکمّی"( تحقیقی با عنوان 7531پور طبرستانی )

انجام دادند. بدین منظور پس از تحلیل محتوای بندهای  "حسابرسی گزارش  نوع  با  مقایسه  در  کمّی شده  گزارشات   ورشکستگی 

ر کیفی حسابرسان نموده و سازی اظهارنظاقدام به کمّی 7534تا  7531 های سالگزارش حسابرسی در فاصله  7741به تعداد 

در ادامه با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات و الجیت ترکیبی، تاثیر امتیازات کمّی و اظهارنظر کیفی بر ورشکستگی مورد 

ارزیابی قرار گرفت. یافتهها نشان داد که امتیاز گزارش حسابرسی سال قبل بر شاخص ورشکستگی تاثیر منفی و معنیداری 

ع گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی موجود در آن بر شاخص دارد، لکن نو

توان بیان نمود که نوع گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای تداوم ورشکستگی در سال جاری تاثیر معنیداری ندارد. لذا می

 .امتیاز گزارش حسابرسی فاقد محتوای اطالعاتی استبینی ورشکستگی در مقایسه با فعالیت موجود در آن جهت پیش

رابطه ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرسی در مورد ابهام در تداوم "( پژوهشی با عنوان 7533اکبری و حاجیها )

ها نشان در کشور ایران، به روش تحلیل دادههای پنل و استفاده از رگرسیون لجستیک انجام دادند. نتایج پژوهش آن "فعالیت

داد که بین ریسک ورشکستگی مالی و اظهارنظر حسابرسی در مورد ابهام در تدوام فعالیت ارتباط مستقیم ومعناداری وجود 

 دارد.

در کشور آمریکا، با تجزیه و  "اثربخشی گزارش حسابرسی سال قبل از ورشکستگی"( تحقیقی با عنوان 2171بارکر و همکاران )

موارد در گزارش  11ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، نشان دادند در % های شرکتبرسی تحلیل محتوای گزارشات حسا

تواند تردیدهای موجود ای میبند تداوم فعالیت وجود ندارد، آنها گزراش دادند چنین نتیجه ها شرکتحسابرسی سال قبل این 

 .در خصوص صحت و قابلیت اطمینان این گزارشات را توجیه نماید
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ت ثیر بحران مالی، سودآوری، اهرم و نقدینگی بر صدور گزارش حسابرسی تداوم "( پژوهشی با عنوان 2171آراواتی ) یولیوانی و

های اسناد کاوی و رگرسیون لجستیک انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که در کشور اندوزی، با استفاده از تکنیک "فعالیت

رسی تداوم فعالیت توسا حسابرس دارد، آنها گزارش نمودند عواملی مانند بحران مالی تاثیر منفی بر صدور گزارش حساب

 .سودآوری، نقدینگی و اهرم تاثیری بر صدور بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی ندارند

محتوای گزارش حسابرسی در سال قبل از ثبت ورشکستگی: شواهد تجربی از "( پژوهشی با عنوان 2171ازکوردو و دیگران )

 انجام دادند. آنها شواهدی مبنی بر مفید بودن گزارشات حسابرسی در پیشبینی خطر پریشانی مالی ارائه نمودند. "نیااسپا

به  "روند گزارشگری حسابرسان در استرالیا یک سنتز و فرصتی برای تحقیق"( پژوهشی با عنوان 2176کارسون و همکارانش )

در کشورهای استرالیا و زالندنو پرداختند.نتایج پژوهش نشان داد، بیش از  بررسی و تجزیه و تحلیل روند گزارشات حسابرسی

%از شرکتهایی که بند تداوم فعالیت برای آنها صادرشده است در سال آتی ورشکسته نشده اند و در مقابل تعداد نسبتا کمی  31

 اند.بدون دریافت بند تداوم فعالیت متعاقباً ورشکسته شده ها شرکتاز 

 

 ای پژوهشه فرضیه

 رابطه معناداری وجود دارد. ها شرکتبین افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت دارایی و ورشکستگی -فرضیه اول

 رابطه معناداری وجود دارد. ها شرکتبین افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی و ورشکستگی -فرضیه دوم

 

 روش شناسی پژوهش

های پژوهش، از صورتهای مالی و گگزارشهگای مگالی شگرکتهگای پذیرفته شده د نیاز برای آزمون فرضیههای موراطالعات و داده

های بگه کگار رفتگه در ایگن پژوهش بر پایة آورد نوین استخراج شد. دادهدر بورس اوراق بهادار تهران و همچنین، نرم افزار ره

آورد نوین و اند و از سامانة بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از نرم افگزار رهاطالعات تاریخی شرکتها به دست آمده

ها با اند. محاسبة متغیرهای پژوهش در صفحة گسترده اکسل و تحلیل دادهصورتهای مالی شرکتهای نمونه گردآوری شده

در بورس اوراق بهادار طی  شده پذیرفته های شرکتیه جامعه آماری این پژوهش، کل .آورد نوین انجام شد استفاده از نرم افزار ره

 ساله( است. 3)دوره  7531تا  7534دوره زمانی 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با تعدیل این جامعه با  های شرکتجامعه آماری این پژوهش شامل تمامی 

 .قید محدودیتهای زیر، نمونه آماری مشخص گردید

 های شرکتاز فهرست  7531در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و نام آنها تا پایان سال  7534مالی  قبل از سال

 یاد شده حذف نشده باشند.

 گذاری، مالی و واسطه گری مالی نباشند.سرمایه های شرکتجزء 

 موده باشند.در طی دوره پژوهش، توقف فعالیت نداشته باشند و یا اقدام به تغییر سال مالی نن

 اسفند ماه باشند. 23سال مالی آنها منتهی به  

 .اطالعات مورد نیاز متغیرهای پژوهش در خصوص آنها در دسترس باشند 
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 مدل پژوهش و متغیرهای آن

-( و به صورت زیر می2171و همکاران ) 3مدل آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی لوجستیک برگرفته از ایزکوئردو

 اشد:ب

 
( است. ورشکستگی در این تحقیق یک متغیر مجازی )صفر FAILEDپژوهش ورشکستگی مالی شرکت )متغیر وابسته در این 

گیرد در صورتی که گزارش سالیانه نهایی خود را ی که شرکت ورشکسته ارزش یک میطور بهو یک( و متغیر یک وابسته است. 

، مشمول ها شرکت( صادر کرده باشد )مالک تشخیص ورشکستگی t+1بعد ) ، پیش از ورود به ورشکستگی در سالtدر سال 

 (.1بودن طبق قانون تجارت است(، و در غیر اینصورت مقدار آن برابر صفر است )شرکت غیر ورشکسته= 747ماده 

بقه ط هورشکستگی هستند که در چندین طبق کننده تبیینمتغیرهای مستقل این تحقیق شامل افشاهای گزارش حسابرسی 

 شوند:بندی می

(: اگر در گزارش حسابرسی افشاگری در مورد اقالمی با ماهیت دارایی چه جاری و غیر جاری اعم از ASSETSداراییها ) -7

 گیرد.و در غیر اینصورت صفر تعلق می 7سرمایه گذاریها، داراییهای مشهود و نامشهود بیان شده باشد، 

-در گزارش حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی اعم از بلند(: اگر افشا گری LIABIL_CONTINGها )بدهی -2

 گیرد.و در غیر اینصورت صفر تعلق می 7مدت و کوتاه مدت افشا شده باشد 

 

 متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از:

-استفاده می tر سال د iتاسیس شرکت تا سال مبنا شرکت  های سال(: برای سنجش این متغیر از تعداد سن شرکت )

 شود.

 شود.استفاده می tدر سال  i(: برای محاسبه این متغیر از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت اندازه شرکت )

 های جاری بدست می آید.(: که از تفاضل داراییهای جاری و بدهیسرمایه در گردش )

 می باشد. tدر سال  i(: عبارتست از سود قبل از مالیات به کل داراییهای شرکت شرکت سود قبل از مالیات )

 شود.ها استفاده میها به کل دارایی(: برای محاسبه این شاخص از تقسیم کل بدهیاهرم مالی )

 

 های پژوهشیافته

 آمار توصیفی

باشد به داک ر، حداقل، انحراف معیار، چولگی و ضریب کشیدگی میمیانه، حآمار توصیفی پژوهش حاضر که شامل میانگین،

 .( است7شرح نگاره )

                                                           
9 Izquierdo 
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(:آمار توصیفی متغیرها1جدول )  

 شاخص

 متغیر
 کمترین بیشترین میانه میانگین

انحراف 

 معیار

ضریب 

 چولگی

ضریب 

 کشیدگی
 مشاهدات

 611 5,165731 7,456511 1,416433 1.111111 7.111111 1.111111 1.211555 ورشکستگی

 611 7.152771 1.13365- 1.461112 1.111111 7.111111 7.111111 1,636661 گزارش داراییها

 611 7.115615 1.16115- 1.311732 1.111111 7.111111 7.111111 1.373111 گزارش بدهیها

 611 5,146511 1.37173- 1,313333 7.711111 5.371111 2.341111 2,114715 سن شرکت

 611 5,725113 1,513353 7,141311 71.22111 21.72111 74.13111 73,17113 دازهان

 611 1,113271 1,127234 1,531653 7.33111- 2.511111 1.721111 1,734761 سرمایه در گردش

سود قبل از 

 مالیات
1,116615 1.131111 1.311111 -1.23111 1,755356 1,116115 4,637112 611 

 611 3,317245 7,634713 1,332113 1.171111 2.611111 1.511111 1.337555 اهرم مالی

 

 های پژوهشآزمون فرضیه

 آزمون فرضیه اول پژوهش

باشند بنابراین جهت ی آزمون برازش آکاییک و شوارز که هر دوی آن برای مدل الجیت کمتر میبا توجه به مقدار محاسبه شده

 فاده گردید.بررسی فرضیات تحقیق از مدل الجیت است

نتایج برآورد مدل لوجیت-2جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق

 ت:توان بیان داش( و سطک معنی داری محاسبه شده می2با توجه به نتایج حاصل از جدول )

(، prob <13/1که سطک معنی داری آن کوچکتر از سطک خطاست )افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت دارایی متغیر 

مربوط به این متغیر نشان دهنده این است که بین افشاگری حسابرسی در  zدرصد ضریب و آماره  33بنابراین در سطک اطمینان 

 zآماره  انحراف معیار ضرایب نماد متغیر
 سطح معناداری

 (prob) 

 ASST 1,211651 1,751651 2,114143 1,1162 گزارش داراییها

 LIABIL 1,176614- 1,226141 1,115435- 1,3474 گزارش بدهیها

 AGE 1,121712 1,236774 1,111411 1,3514 سن شرکت

 SIZE 1,731176- 1,114161 2,633351- 1,1111 اندازه

 WCTA 1,145111- 1,144713 1,337531- 1,5273 سرمایه در گردش

 EBITA 4,547173- 1,122362 3,211216- 1,1111 سود قبل از مالیات

 BVELT 1,733131- 1,773311 7,611314- 1,1374 اهرم مالی

 1,211555میانگین متغیر وابسته:

 1,3364آزمون برازش شوارز )الجیت(:  1,13177زمون برازش آکاییک )الجیت(: آ

 7,1721آزمون برازش شوارز )پروبیت(:  1,3713آزمون برازش آکاییک )پروبیت(: 
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رابطه معناداری وجود دارد. از نظر عالیم پارامترهای برآوردی، عالمت متغیر  ها شرکتتگی مورد اقالمی با ماهیت دارایی و ورشکس

مورد بررسی احتمال  های شرکتم بت می باشد، لذا با افزایش )کاهش( افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت دارایی در 

 ورشکستگی شرکت افزایش )کاهش( می یابد.

 

 حقیقنتایج حاصل از فرضیه دوم ت

(، prob>13/1که سطک معنی داری آن بزرگتر از سطک خطاست )افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی متغیر 

مربوط به این متغیر نشان دهنده این است که بین افشاگری حسابرسی در  zدرصد ضریب و آماره  33بنابراین در سطک اطمینان 

 رابطه معناداری وجود ندارد. ها شرکت مورد اقالمی با ماهیت بدهی و ورشکستگی

 

 گیرینتیجه

)فرضیه  ها بدهیبین افشای اطالعات در گزارش حسابرسی در مورد دهد های پژوهش نشان مینتایج حاصل از آزمون فرضیه

(، و شاخص ورشکستگی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. این در حالی است که محتوای گزارش حسابرسی دارای 2

-( با شاخص ورشکستگی، ارتباط معنادار دارند. بنابر نتایج این تحقیق، دارایی7ائیات در مورد اقالم با ماهیت دارایی )فرضیهافش

 در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شد. ها شرکتورشکستگی  کننده تبیینعوامل  ترین مهم عنوان بهها 

( مطابقت دارد 2171و همکاران ) 71( و ازکوردو2171ئردو و همکاران )های ایزکوپژوهش با تحقیق فرضیه اول همچنین نتیجه

( می 2171و همکاران ) 77( و ازکوردو2171های ایزکوئردو و همکاران )پژوهش خالف جهت با تحقیق فرضیه دوم و نتیجه

 باشد.

 های پژوهش پیشنهادات حاصل از یافته

 می شود:در خصوص نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق پیشنهاد -

، و ها شرکتدر خصوص نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق حاضر بانک ها و اعتبار دهندگان، در هنگام اعطای اعتبار به 

 نظرشان مورد شرکتهای همچنین سرمایه گذاران در زمان تصمیمات سرمایه گذاری؛ اگر تمایل دارند از احتمال ورشکستگی

ت و به ویژه افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت دارایی چه جاری و گزارشات حسابرسی شرک به کنند، کسب اطالع

شاخصی جهت پیش بینی احتمال ورشکستگی شرکت  عنوان بهغیر جاری اعم از سرمایه گذاریها، داراییهای مشهود و نامشهود 

 اثر عاملی عنوان بها ماهیت دارایی اقالمی ب به خود حسابرسی در گرددمی پیشنهاد حسابرسان به .باشند داشته ویژه ای توجه

 .باشند داشته ویژه ای توجه ها شرکتورشکستگی  بر گذار

 در خصوص نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق پیشنهاد می شود:-

در خصوص نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق حاضر؛ با توجه به عدم رابطه بین افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت 

، و همچنین ها شرکتپیشنهاد می شود که بانک ها و اعتبار دهندگان، در هنگام اعطای اعتبار به  ها شرکترشکستگی بدهی و و

سرمایه گذاران در زمان تصمیمات سرمایه گذاری؛ اثرات افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی بر ورشکستگی 

 را مورد توجه قرار ندهند. ها شرکت

                                                           
10 Azkordo 
11 Azkordo 
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